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แผนการสอนประจ าหน่วย 
 

ชุดวิชา    พื้นฐานอาชวีอนามยัและอนามยัสิง่แวดลอ้ม 

หน่วยที่ 1   ความรูพ้ื้นฐานดา้นอาชวีอนามยัและอนามยัสิง่แวดลอ้ม 

ตอนที่ 

1.1   หลกัการท ัว่ไปของงานอาชีวอนามยัและอนามยัสิง่แวดลอ้ม 

1.2   แนวคิดเกี่ยวกบังานอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

1.3   แนวคิดเกี่ยวกบังานอนามยัสิง่แวดลอ้ม 

 

แนวคดิ 
1. อนามยัสิ่งแวดลอ้มและอาชีวอนามยัและความปลอดภยัจดัเป็นกลุ่มงานหน่ึงของงานทางดา้นสาธารณสุข 

ปญัหาต่าง ๆ ดา้นอนามยัสิ่งแวดลอ้มและอาชีวอนามยัและความปลอดภยัมสีาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของ

จ านวนประชากร การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ และการกระท าโดยตรงของมนุษย ์ลว้นเป็น

สาเหตุส  าคญัที่ท  าใหเ้กิดการเปลีย่นแปลงสภาพสิ่งแวดลอ้ม ส่งผลกระทบต่อภาวะสมดุลของระบบนิเวศ 

เป็นอนัตรายต่อสุขภาพอนามยัของชุมชน และมีผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง  

ความสมัพนัธข์องปจัจยัดา้นอนามยัสิ่งแวดลอ้มและอาชีวอนามยัและความปลอดภยั และผลกระทบต่อ

สุขภาพสามารถใชห้ลกัการพื้นฐานดา้นระบาดวทิยา มกีารด าเนินการเป็นข ัน้ตอนเพื่อควบคุมและป้องกนั

ปญัหาดา้นอนามยัสิง่แวดลอ้มและอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

2. งานดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัเกี่ยวขอ้งกบัการดูแลสุขภาพอนามยัของผูป้ระกอบอาชีพการงาน

ใหม้สีภาวะทีส่มบูรณด์ที ัง้ทางร่างกาย ทางจิตใจ และสามารถด ารงชีพอยู่ในสงัคมไดด้ว้ยดี รวมท ัง้ดูแลให ้

ผูป้ระกอบอาชีพการงานใหม้คีวามปลอดภยั ปราศจากภยัคุกคาม อนัตราย การบาดเจ็บ สูญเสยี รวมถึง

ความเสี่ยงต่างๆ ศาสตรท์ี่เกี่ยวขอ้งกบัอาชีวอนามยัและความปลอดภยัจ าเป็นตอ้งอาศยัการผสมผสาน

ระหว่างสาขาวชิาการทีส่  าคญั 4 กลุม่ คือกลุม่วชิาสุขศาสตรอ์ตุสาหกรรม หรอือาชวีสุขศาสตร ์ กลุ่มวชิาอา

ชีวนิรภยั กลุ่มวิชาการยศาสตรแ์ละจิตวิทยาในการท างาน และกลุ่มวชิาอาชีวเวชศาสตร ์หรือเวชศาสตร์

อุตสาหกรรม  การพฒันางานดา้น อาชีวอนามยัและความปลอดภยัในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกบั

การออกกฎหมาย  มกีารจดัต ัง้หน่วยงานท ัง้ของภาคราชการและองคก์ร เอกชนขึ้นมาเพื่อบริหารงาน หรือ

ใหก้ารสนบัสนุน ส่งเสริมงานดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในประเทศไทย โดยมกีารปรบัเปลี่ยน

และจดัตัง้หน่วยงานขึ้นอย่างต่อเน่ือง มกีารน ามาตรฐานการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัมาใช ้
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ท าใหก้ารจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในองคก์รมปีระสิทธิผลมากขึ้น ส่งผลใหอุ้บตัิเหตุและ

ปญัหาทีเ่กี่ยวกบัสุขภาพเน่ืองจากการท างานของพนกังานลดลง 

3. งานอนามยัสิ่งแวดลอ้มเป็นการจดัการหรือควบคุมปจัจยัดา้นสิ่งแวดลอ้มที่เป็นหรืออาจเป็น อนัตรายต่อ

สุขภาพอนามยั การเจริญเติบโตและการอยู่รอดของมนุษย ์เพื่อใหม้นุษยม์สีภาวะที่สมบูรณ์ทางร่างกาย

และจติใจ ปราศจากโรคภยัไขเ้จบ็ และสามารถด ารงชวีติอยู่ในสงัคมอย่างมคีวามสุข ท ัง้น้ีการเปลีย่นแปลง

สิ่งแวดลอ้มการกระท าของมนุษยท์ ัง้ทางตรงและทางออ้มที่ท  าใหเ้กิดความเสยีหายต่อสิ่งแวดลอ้มมหีลาย

รูปแบบเกิดมลพษิทางสิ่งแวดลอ้มส่งผลใหเ้กิดการเจ็บป่วยทิ้งทางดา้นจิตใจและร่างกาย องคก์ารอนามยั

โลกก าหนดขอบเขตของงานอนามยัสิ่งแวดลอ้มท ัง้ 17 ดา้น การจดัการงานอนามยัสิ่งแวดลอ้มนัน้ตอ้ง

พจิารณาใหค้รอบคลุมทุกประเด็นของการพฒันา ท ัง้ทางดา้น เศรษฐกิจ สงัคม และสภาพแวดลอ้มทาง

กายภาพ ชีวภาพ รวมท ัง้สุขภาพอนามยัของประชาชน และการพฒันาที่ ย ัง่ยืน ซึ่งมีความเกี่ยวเน่ือง

สมัพนัธซ์ึง่กนัและกนั 

 
วตัถุประสงค์ 
 เมือ่ศึกษาหน่วยที ่1 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1. อธบิายหลกัการท ัว่ไปของงานอาชวีอนามยัและอนามยัสิง่แวดลอ้มได ้

2. อธบิายแนวคิดของงานอาชวีอนามยัและความปลอดภยัได ้

3. อธบิายแนวคิดของของงานอนามยัสิง่แวดลอ้มได ้

กจิกรรมระหว่างเรียน 
 1. ท าแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรยีนหน่วยที ่1 

 2. ศึกษาเอกสารการสอนตอนที ่1.1–1.3 

 3.  ปฏบิตักิจิกรรมตามทีไ่ดร้บัมอบหมายในเอกสารการสอนแต่ละตอน 

 4.  ฟงัรายการวทิยุกระจายเสยีง (ถา้ม)ี 

 5.  ชมรายการวทิยุโทรทศัน ์(ถา้ม)ี 

 6.  ชมวดีทิศันป์ระกอบชดุวชิา (ถา้ม)ี 

 7.  เขา้รบับรกิารการสอนเสรมิ (ถา้ม)ี 

 8.  ท าแบบประเมนิผลตนเองหลงัเรยีนหน่วยที ่1 

ส่ือการสอน 
 1.  เอกสารการสอน 

 2.  แบบฝึกปฏบิตัิ 
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 3. รายการสอนทางวทิยุกระจายเสยีง (ถา้ม)ี 

 4.  รายการสอนทางวทิยุโทรทศัน ์(ถา้ม)ี 

 5. รายการสอนในวดีทิศันป์ระกอบชดุวชิา (ถา้ม)ี 

 6.  การสอนเสรมิ (ถา้ม)ี  

การประเมนิผล 
1.  ประเมนิผลจากแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรยีนและหลงัเรยีน 

2.  ประเมนิผลจากกจิกรรมและแนวตอบทา้ยเรื่อง 

3.  ประเมนิผลจากการสอบไลป่ระจ าภาคการศึกษา 

 

 

เม่ืออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ท าแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรียน 
หน่วยที ่1 ในแบบฝึกปฏิบัต ิแล้วจงึศึกษาเอกสารการสอนต่อไป 
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ตอนที ่1.1  
หลกัการทัว่ไปของงานอาชีวอนามยัและอนามยัส่ิงแวดล้อม 

โปรดอ่านหวัเรื่อง แนวคิด และวตัถปุระสงคข์องตอนที ่1.1 แลว้จงึศึกษารายละเอยีดต่อไป 

หัวเร่ือง 
เรื่องที ่1.1.1 แนวคิดและหลกัการของงานอาชวีอนามยัและอนามยัสิง่แวดลอ้ม 

เรื่องที ่1.1.2 ความสมัพนัธข์อง สิง่แวดลอ้ม และสุขภาพ 

เรื่องที ่1.1.3 การควบคุมป้องกนัปจัจยัสิง่แวดลอ้มทีม่ต่ีอสุขภาพ 

แนวคิด 
1. อนามยัสิ่งแวดลอ้มและอาชีวอนามยัและความปลอดภยัจดัเป็นกลุ่มงานหน่ึงของงานทางดา้น

สาธารณสุข ไม่ว่าจะเป็นการวิจยั การก าหนดนโยบาย หรือการน าไปปฏิบตัิงานจริงในพื้นที่ การ

เปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอ้มเกิดจากการน าทรพัยากรธรรมชาติมาใชม้ากเกินไป การอพยพยา้ยถิ่น

และการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของเมือง การเร่งรดัพฒันาในดา้นต่าง ๆ อย่างรวดเร็วโดยไม่

ค านึงถงึผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มก่อ ใหเ้กดิปญัหาสิง่แวดลอ้มตามมา  

2. การวิเคราะหถ์ึงปญัหาสิ่งแวดลอ้มที่เกิดกบัสุขภาพสามารถอธิบายโดยอาศยัหลกัการพื้นฐานดา้น

ระบาดวิทยา โดยจ าแนกองคป์ระกอบที่ส  าคญัได ้3 ประการ คือ โรค คน และ สิ่งแวดลอ้มท าให ้

สามารถเขา้ใจวงจรหรือระบบการเกิดโรคในสภาพแวดลอ้มท ัว่ไป หรือพื้นที่อุตสาหกรรมได ้

นอกจากน้ีสิง่แวดลอ้มการท างานหรอื สิง่ต่างๆ ที่อยู่ลอ้มรอบตวัผูป้ระกอบอาชีพในขณะท างาน อาจ

ท าอนัตรายแก่สุขภาพของผูท้ีท่  างานไดเ้ช่นกนั   

3. การควบคุมป้องกนัปจัจยัสิ่งแวดลอ้มที่มต่ีอสุขภาพตอ้งมีการด าเนินการอย่างเป็นข ัน้ตอนเพื่อให ้

บรรลุถึงวตัถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว ้หลกัการที่ส  าคญัของการควบคุมงานดา้นอนามยั

สิ่งแวดลอ้มและอาชีวอนามยัน้ีประกอบดว้ย 3 ประการส าคญั คือการตระหนกัถึงอนัตราย การ

ประเมนิขนาดของอนัตรายและการควบคุมอนัตราย   

วตัถุประสงค์ 

เมือ่ศึกษาตอนที ่1.1 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1. อธบิายแนวคิดและหลกัการของงานอาชวีอนามยัและอนามยัสิ่งแวดลอ้มได ้

2. อธบิายความสมัพนัธข์อง สิง่แวดลอ้ม สิง่แวดลอ้มการท างานและสิง่คุกคามสุขภาพอนามยัได ้

3. อธบิายการควบคุมป้องกนัปจัจยัสิง่แวดลอ้มทีม่ต่ีอสุขภาพได ้
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เร่ืองที่ 1.1.1  
แนวคดิและหลกัการของงานอาชีวอนามัยและอนามัยส่ิงแวดล้อม 
 

อนามยัสิง่แวดลอ้มและอาชีวอนามยัและความปลอดภยัจดัเป็นกลุม่งานหนึ่งของงานทางดา้นสาธารณสุข ไม่ว่า

จะเป็นการวจิยั การก าหนดนโยบาย หรือการน าไปปฏิบตัิงานจริงในพื้นที่ ดงันัน้งานดา้นสาธารณสุขจึงไม่ไดจ้  ากดัอยู่

เฉพาะเรื่องของโรคติดเชื้อ หรืองานส่งเสริมสุขภาพเท่านัน้ ปญัหาต่าง ๆ ดา้นอนามยัสิง่แวดลอ้มและอาชีวอนามยัเป็นสิง่

ยนืยนัใหเ้ราเหน็ว่าสงัคมไดร้บัผลกระทบอย่างไรบา้งจากระบบเศรษฐกิจและการพฒันาทางเศรษฐกิจ ปจัจุบนันี้  ปญัหา

ดา้นอนามยัสิง่แวดลอ้มสว่นใหญ่จะมสีาเหตมุาจากสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไปจากการกระท าของมนุษยเ์อง ไม่ว่าจะ

เป็นการน าทรพัยากรธรรมชาตมิาใช ้การเกดิขึ้นของอตุสาหกรรมหลากหลายประเภท กจิกรรมต่าง ๆ ในการด าเนินชีวติไม่

ว่าทีเ่กิดขึ้นที่บา้นและทีท่  างาน และการมรีะบบการขนส่งทีจ่  าเป็นต่อการสนบัสนุนระบบเศรษฐกิจและการด าเนินชีวติ  ท ัง้

การการเพิม่ขึ้นของจ านวนประชากร การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ และการกระท าโดยตรงของมนุษย ์ลว้น

เป็นสาเหตสุ  าคญัทีท่  าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงสภาพสิง่แวดลอ้ม ซึง่จะสง่ผลต่อภาวะสมดุลของระบบนิเวศ เป็นอนัตรายต่อ

สุขภาพอนามยัของชุมชน และมีผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ สงัคม และการเมืองต่อไปได ้สาเหตุที่ท  าใหเ้กิดการ

เปลีย่นแปลงสภาพแวดลอ้มและผลกระทบทีอ่าจเกดิขึ้นดงักลา่ว สามารถอธิบายไดด้งัต่อไปนี้   

 

1. สาเหตุที่ท าให้เกดิการเปลีย่นแปลงสภาพแวดล้อม เน่ืองจากการเพิม่ประชากร 
ประชากร (Population) หมายถงึ กลุม่ของสิง่มชีีวติชนิดเดยีวกนั ที่อาศยัอยู่ในทีแ่ห่งหนึ่งหรือใน อาณาเขต

หนึ่ง ซึง่กลุม่ประชากรทีม่คีวามส าคญัต่อสิง่แวดลอ้มอย่างมากและมสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของสิง่แวดลอ้มไม่

วา่จะเป็นสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิขึ้นเองตามธรรมชาติหรือสิง่แวดลอ้มทีม่นุษยส์รา้งขึ้นก็คือ ประชากร มนุษย ์ในทีน่ี้จงึหมายถงึ 

ประชากรของมนุษย ์

มนุษยม์คีวามตอ้งการปจัจยั 4 คือ อาหาร ทีอ่ยู่อาศยั เครื่องนุ่งห่ม และยารกัษาโรค ซึง่ความตอ้งการ เหลา่นี้

สามารถตอบสนองไดโ้ดยอาศยัผลผลติจากทรพัยากรธรรมชาติ และธรรมชาติเองสามารถผลติออกมาได ้อย่างเพยีงพอ 

แต่เมื่อประชากรมนุษยเ์พิ่มจ านวนมากขึ้น ความตอ้งการที่มไีม่จ  ากดัของมนุษย์ท  าใหท้รพัยากร ธรรมชาติที่มอียู่อย่าง

จ ากดัไม่เพยีงพอ เมื่อมนุษยน์ าทรพัยากรธรรมชาติมาใชม้ากเกินไปเพื่อตอบสนองความ ตอ้งการของตน และใชอ้ย่าง

ฟุ่ มเฟือย ไม่ประหยดั จึงท าใหเ้กิดความเสื่อมโทรมและในที่สุดก็ไม่สามารถใช ้ประโยชน์จากธรรมชาตินัน้ไดอ้ีก 

นอกจากนี้การอพยพยา้ยถิน่และการเจรญิเตบิโตอย่างรวดเร็วของเมอืงยงัก่อ ใหเ้กิดปญัหาสิง่แวดลอ้มและความตอ้งการ

บริการสาธารณูปโภคต่าง ๆ มากขึ้น ไดแ้ก่ ปญัหามลพษิทางอากาศ มลพษิทางน า้ ขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย 

ปญัหาการจราจร ปญัหาการตัง้ถิน่ฐาน ปญัหาชุมชนแออดั ปญัหา การขาดแคลนน า้อุปโภคบริโภคทีส่ะอาด และปญัหา

การวา่งงาน เป็นตน้ 

1.1. การใช้ท่ีดินและทรัพยากรธรรมชาติ จ านวนประชากรทีเ่พิม่สูงขึ้น ท าใหค้วามตอ้งการทีด่นิเพือ่การอยู่ 
อาศัยและเพื่อการเกษตรมีมากขึ้น เกิดการตดัไมท้  าลายป่า บุกรุกพื้นที่ธรรมชาติที่อยู่อาศัยของสตัวป่์า ท าใหด้ิน 
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เสื่อมสภาพ ในขณะเดียวกนัแหล่งน า้ตามธรรมชาติก็ไม่สามารถรองรบัของเสยีจากมนุษยแ์ละโรงงานอุตสาหกรรม ที่

ปลอ่ยน า้ทิ้งลงไป จงึมผีลใหเ้กดิการเจบ็ป่วยเป็นผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของมนุษย ์ตลอดจนส่งผลกระทบ ต่อระบบ

นิเวศ รวมท ัง้ปญัหาการขาดแคลนน า้อุปโภคบริโภคทีส่ะอาดปลอดภยั จนเกิดปญัหาความแหง้แลง้ ซึง่ การกระท าต่าง ๆ 

เหลา่นี้ลว้นมผีลท าใหธ้รรมชาตเิสยีสมดุล ผลลพัธค์ือความเสือ่มโทรมของสิง่แวดลอ้ม และม ีผลกระทบโดยตรงต่อมนุษย์

นัน่เอง 

ผลสะทอ้นอกีอย่างหนึ่งของการเพิม่ประชากรก็คือ ความขดัแยง้และแย่งชงิทรพัยากร ซึง่ปรากฏขึ้นใน ทุกระดบั 

ตัง้แต่ระดบับคุคลไปจนถงึระดบัประเทศและภูมภิาคของโลก เครื่องมอืในการแย่งชิงนัน้มหีลายรูปแบบ ตัง้แต่การใชอ้าวุธ 

การใชก้ฎหมาย และการใชม้าตรการทางเศรษฐกจิ นอกจากนี้ ยงัมผีลสะทอ้นกลบัในรูปของ ภาวะมลพษิต่าง ๆ ซึง่มนุษย์

เราก็ไดส้  านึกถงึภยัอนัตรายที่จะเกิดขึ้นจากผลสะทอ้นกลบัเหล่านี้มากขึ้น และอาจ เป็นไปไดว้่าผลสะทอ้นกลบันี้จะมี

อนัตรายอย่างมากทีส่ามารถท าลายสิง่มชีวีติท ัง้มวลบนโลกนี้ได ้

นอกจากนี้  การเพิม่ประชากรยงัก่อใหเ้กิดการเปลีย่นแปลงทางพฤติกรรมของมนุษยไ์ด ้เช่น การขอ ท าลายสิ่งแวดลอ้ม 

การประพฤตทิีผ่ดิจากระบบสงัคมในอดตี ซึง่เป็นสาเหตใุหสุ้ขภาพอนามยัเสือ่มลง 

1.2. การอพยพย้ายถ่ิน เมือ่ประชากรมจี านวนเพิ่มมากขึ้น ความตอ้งการใชท้รพัยากรธรรมชาติ และความ
ตอ้งการทีอ่ยู่อาศยัก็เพิม่มากขึ้นจนเกดิความขาดแคลน มนุษยต์อ้งดิ้นรนหาทีอ่ยู่อาศยัทีท่  ากินใหม่ จงึเกิดการ อพยพยา้ย

ถิ่นฐาน ซึ่งการอพยพยา้ยถิ่นไปสู่เมืองที่ใหญ่กว่าท าใหม้ีการขยายพื้นที่ของเขตเมืองอย่างรวดเร็วส่งผลใหอ้ตัราการ

เจรญิเตบิโตของทีอ่ยู่อาศยัในเขตเมอืงสูงขึ้นกวา่อตัราการเจรญิเตบิโตเนื่องจากการเพิม่ขึ้นของ ประชากรโดยธรรมชาติ 

ท ัง้นี้ การกระจายตวัและความหนาแน่นของประชากรขึ้นอยู่กบัปจัจยัต่าง ๆ ดงันี้ 

- ปจัจยัทางประชากร ภาวการณ์เพิม่ประชากรในพื้นทีน่ ัน้ตามธรรมชาติ ซึง่จะเป็นผลจากโครงสรา้งอายุ ของ

ประชากรและภาวะเจรญิพนัธุข์องประชากรนัน้ ๆ ถา้ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในภาวะเจริญพนัธุแ์ละมภีาวะ เจริญพนัธุสู์งจะ

มกีารเพิม่จ  านวนประชากรในอตัราสูง ซึง่จะท าใหม้ผีลต่อความหนาแน่นของจ านวนประชากรใน พื้นทีน่ ัน้ได ้

- ปจัจยัทางเศรษฐกิจ ในเขตทีม่กีิจกรรมทางเศรษฐกิจทีม่กีารสรา้งงานและรายไดจ้ะก่อใหเ้กิดการอพยพ ของ

ประชากรเขา้ไปในพื้นทีน่ ัน้ไดจ้  านวนมาก 

- ปจัจยัทางสงัคม ซึง่จะเกี่ยวขอ้งกบัชีวติความเป็นอยู่ของคนในสงัคม เช่น ระบบการปกครอง สทิธิ เสรีภาพ 

ความปลอดภยั แหล่งบนัเทงิ และโอกาสทางสงัคม ปจัจยัเหล่านี้ จะชกัน าใหเ้กิดการอพยพของคน จ านวนมาก ๆ ได ้

เช่นกนั 

- ปจัจยัทางการคมนาคม ความสามารถในการคมนาคมขนส่ง ในพื้นทีท่ีม่กีารคมนาคมขนส่งสะดวก จะ มกีาร

ขยายตวัของประชากรมนุษยไ์ดอ้ย่างรวดเร็ว ยิง่มนุษยม์คีวามสามารถในการคมนาคมขนสง่สูงขึ้น มนุษย ์ก็จะยิ่งรุกล  า้เขา้

ไปในพื้นทีธ่รรมชาต ิซึง่เป็นทีอ่ยู่อาศยัของสิง่มชีวีติอืน่ ๆ มากยิง่ขึ้น 

ผลจากการอพยพยา้ยถิน่จนเกิดการขยายตวัของเมอืงนัน้ ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของ ประชากร โดยมี

ปจัจยัทีส่ง่ผลใหม้ขีนาดและความรุนแรงของผลกระทบมากขึ้นดงัต่อไปนี้ 

- การเจรญิเตบิโตของประชากรในเขตเมอืงอย่างรวดเร็วเกิดขึ้นท ัง้ในเมอืงใหญ่ระดบัมหานคร และ กระจายไป

ยงัเมอืงทีม่ขีนาดเลก็ 
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- ประชากรส่วนใหญ่ทีบุ่กรุกที่ดนิสาธารณะเพื่อท ามาหากินและสรา้งทีอ่ยู่อาศยัเป็นลกัษณะชัว่คราว มกัจะใช ้

ประโยชนจ์ากทีด่นินัน้โดยไมค่ านึงถงึความลาดของพื้นดนิ ท าใหน้ า้ทว่มถงึและไดร้บัอนัตรายทีเ่กดิจาก ภยัธรรมชาติ 

- ความหนาแน่นของประชากร ความแออดัและการจราจรทีเ่พิม่ขึ้น ตลอดจนแบบแผนการกระจายตวั ของทีอ่ยู่

อาศยัไมเ่หมาะสม 

- ประชากรทีอ่ยู่ในกลุม่คนยากจนมกีารเพิม่จ านวนมาก หลายคนในจ านวนนี้ โดยเฉพาะผูห้ญิงและเด็ก จะเป็น

กลุม่เสีย่งทางสงัคมสูงทีสุ่ด 

- สภาพทางชีวภาพ เคม ีและกายภาพของมลพษิในอากาศ น า้ และดนิ มกีารเปลีย่นแปลงเพิม่ขึ้น ซึง่ เกิดจาก

อตุสาหกรรม การขนสง่ การผลติพลงังานและของเสยีจากทีอ่ยู่อาศยัและการคา้ขาย 

- เนื่องจากปญัหาการเงนิและการบริหารจดัการ จงึไม่สามารถด าเนินการใหม้สีาธารณูปโภคเพยีงพอ ปลอดภยั 

ถูกหลกัสุขาภบิาล และไม่เอื้อใหม้กีารส่งเสริมการจา้งงานและมทีีอ่ยู่อาศยัที่เพยีงพอ การจดัการ ของเสยีอย่างเหมาะ สม 

ความม ัน่คงในชวีติและทรพัยส์นิ การควบคุมสิง่แวดลอ้ม ตลอดจนการจดับรกิารทาง สงัคมและสุขภาพทีด่ี 

 

2. สาเหตุทีท่ าให้เกดิการเปลีย่นแปลงสภาพแวดล้อม เน่ืองจากการพฒันาเศรษฐกจิและสังคม 
มนุษยท์ุกคนต่างมคีวามปรารถนาในการด ารงชีวติอยู่ดว้ยเป้าหมายเดยีวกนั คือ การกินดีอยู่ดีในสงัคม ทีต่น

อาศยัอยู่ ดงันัน้ มนุษยจ์งึแสวงหาสิง่ต่าง ๆ ทีต่อ้งการ ท าใหเ้กิดการคิดคน้กรรมวธิีในการผลติขึ้น และม ีววิฒันาการท ัง้

ในดา้นคุณภาพและปริมาณอยู่ตลอดเวลา มกีารสรา้งสรรคเ์ทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่ออ านวยความสะดวก และตอบสนอง

ความตอ้งการของมนุษย ์ผลจากการแข่งขนักนัในการผลติเพื่อตอบสนองความตอ้งการนัน้ เป็น สาเหตุส  าคญัที่ท  าให ้

ทรพัยากรธรรมชาตเิกดิความเสือ่มโทรม และก่อใหเ้กดิปญัหาต่าง ๆ ดงันี้ 

- ปญัหาภาวะมลพษิทางน า้ อากาศ ดนิ และอนัตรายจากสารเคมต่ีาง ๆ 

- ปญัหาความเสือ่มโทรม และการหมดสิ้นไปอย่างรวดเร็วของทรพัยากรธรรมชาติ เช่น ทรพัยากร น า้มนั ป่าไม ้

แร่ธาต ุสตัวป่์า พชื เป็นตน้ 

- ปญัหาทีเ่กี่ยวกบัการตัง้ถิน่ฐานและทีอ่ยู่อาศยัของมนุษย ์เช่น การวางผงัเมอืงและชมุชนทีไ่ม่ถูกตอ้ง ก่อใหเ้กิด

ปญัหาชมุชนแออดั ปญัหาแหลง่เสือ่มโทรม ปญัหาขยะมลูฝอย เป็นตน้ 

การเร่งรดัพฒันาในดา้นต่าง ๆ อย่างรวดเร็วโดยไม่ค านึงถงึผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม โดยเฉพาะการพฒันา ท ัง้ทางดา้น

เศรษฐกจิ เกษตรกรรม อตุสาหกรรม และเทคโนโลย ีเป็นสาเหตทุีก่่อใหเ้กดิความเสือ่มโทรมต่อคุณภาพสิง่แวดลอ้มอย่าง

มาก เนื่องจากในกระบวนการผลติหรือใหบ้ริการของกิจการต่าง ๆ นัน้ จ าเป็นตอ้งใชท้รพัยากรธรรมชาติเพือ่เป็นวตัถดุบิ

ในกระบวนการผลติไม่ว่าจะเป็นหนิ ดนิ ทราย น า้ ป่าไม ้อากาศ เชื้อเพลงิ และอื่น ๆ ซึง่ในกระบวนการผลติทุกประเภท

นอกจากจะไดผ้ลติภณัฑห์รือสนิคา้ที่เป็นประโยชนแ์ลว้ ยงัมสีิ่งทีท่  าใหเ้กิดโรคหรือมลพษิ ซึง่เป็นสาเหตุของปญัห าดา้น

สิง่แวดลอ้มทีม่ผีลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของมนุษยโ์ดยตรง ตวัอย่างเช่น การพฒันาดา้นเกษตรกรรมมกีารน าสารเคมี

ในรูปแบบต่าง ๆ มาใชใ้นการเร่งผลผลติโดยใส่ปุ๋ยเคมแีละยาปราบศตัรูพชืเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพของดนิ ท าใหเ้กิดปญัหา

ดินเสื่อมโทรมขึ้นได ้นอกจากนี้สารพษิที่ตกตามพื้นดินและแหล่งน า้ก็จะเขา้สู่วงจรอาหาร เมื่อมนุษยบ์ริโภคอาหารที่มี

สารพษิตกคา้งเขา้ไปท าใหเ้กดิอนัตรายต่อสุขภาพได ้รวมท ัง้การใชส้ารพษิอย่างไมถ่กูตอ้งและไม่เหมาะสม เช่น การฉีดพ่น
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สารเคมกี าจดัแมลงหรือศตัรูพชืโดยผูใ้ชไ้ม่สวมเสื้อผา้ป้องกนัใหม้ดิชิดหรือป้องกนั ไม่ถูกวธิี ท  าใหส้ารพษิสามารถเขา้สู่

ร่างกายไดก่้อใหเ้กดิอนัตรายต่อสุขภาพอนามยัของมนุษยไ์ดเ้ช่นกนั 

การพฒันาดา้นอุตสาหกรรมตลอดจนความเจริญกา้วหนา้ทางวทิยาการและเทคโนโลยนีัน้จงึมที ัง้คุณ และโทษ 

กลา่วคือ นอกจากจะไดร้บัประโยชนแ์ลว้ บางสิง่ทีก่่อใหเ้กิดอนัตรายหรือผลกระทบท ัง้โดยทางตรงและทางออ้มต่อมนุษย ์

สตัว ์พชื และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ ได ้เช่น มลพษิทางอากาศ มลพษิทางน า้ มลพษิทางดนิ ขยะมูลฝอยทีม่สีารพษิปนเป้ือน 

เป็นตน้ ซึง่สารมลพษิต่าง ๆ สามารถเขา้สูร่่างกายของสิง่มชีวีติไดท้ ัง้ทางปาก ทาง จมูก และทางผวิหนงั โดยผลเสยีต่าง ๆ 

เหล่านี้ก็มาจากเทคโนโลยีที่มนุษยค์ิดคน้ขึ้นนัน่เอง ดงันัน้ การพฒันา และใชเ้ทคโนโลยีต่าง ๆ ซึ่งจ าเป็นตอ้งใชเ้พื่อ

ประโยชนด์า้นเศรษฐกจิและการพฒันาประเทศ ตลอดจนตอบสนอง ความตอ้งการของมนุษยน์ัน้ จงึควรมมีาตรการในการ

ควบคุม รวมท ัง้พจิารณาใหร้อบคอบในการทีจ่ะใชแ้ละพฒันา เทคโนโลยใีด ๆ เพือ่ป้องกนัใหเ้กิดผลกระทบต่อมนุษยแ์ละ

สิง่แวดลอ้มนอ้ยทีสุ่ด 

 

3. สาเหตุทีท่ าให้เกดิการเปลีย่นแปลงสภาพแวดล้อม เน่ืองจากการกระท าของมนุษย์ 
มนุษยเ์ราไดร้บัประโยชนม์ากมายจากสิ่งแวดลอ้ม อาท ิมนุษยใ์ชส้ิ่งแวดลอ้มเป็นปจัจยัในการด ารงชีวติ เป็ น

ปจัจยัในการประกอบอาชีพ ใชเ้ป็นกฎเกณฑแ์ละแนวทางในการด าเนินวถิชีีวติของสงัคม ใชเ้ป็นทีพ่กัผ่อน หย่อนใจเป็น

แหลง่รวมของความสวยงามตามธรรมชาติ รวมท ัง้เป็นแหลง่ทีเ่ราสามารถศึกษาเรียนรูแ้ละเขา้ใจใน เรื่องธรรมชาติได ้สิง่

เหล่านี้แสดงใหเ้หน็ว่ามนุษยม์คีวามสมัพนัธอ์ย่างใกลช้ิดกบัสิ่งแวดลอ้มและธรรมชาติ แต่การ กระท าของมนุษยน์ัน้ได ้

สรา้งความเสยีหายต่อสิง่แวดลอ้มท ัง้โดยทางตรงและทางออ้มอยู่ตลอดเวลา ท ัง้นี้ อาจเพราะ ความรูเ้ท่าไม่ถงึการณ์ ความ

ตัง้ใจ หรอืการกระท าตามใจชอบของมนุษยน์ัน่เอง การกระท าของมนุษยท์ีท่  าใหเ้กิด การเปลี่ยนแปลงสภาพสิง่แวดลอ้มที่

ส  าคญั ๆ ไดแ้ก่ การทิ้งของเสยี การท าลายทรพัยากรธรรมชาต ิและการ ท าลายสาธารณสมบตัิ 

3.1. การท้ิงของเสยี การทิ้งของเสยีไม่ว่าจะเป็นของแข็ง ของเหลว หรือกา๊ซ เขา้สู่สิง่แวดลอ้มโดยตรง เช่น การ

ปลอ่ยน า้เสยีจากชุมชนหรือจากโรงงานอุตสาหกรรมลงแม่น า้ การทิ้งขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกูิล แบบมกังา่ย การปลอ่ยไอ

เสยีและควนัด าจากรถยนตแ์ละโรงงานเขา้สู่บรรยากาศ ซึ่งการกระท าเหลา่นี้ เป็นการปลอ่ย ทิ้งของเสยีเขา้สู่สิ่งแวดลอ้ม

โดยตรง ผลทีเ่กดิขึ้นก็คือ ความสกปรก ปนเป้ือน เกดิทศันียภาพทีไ่มส่วยงาม เกดิกลิน่เหมน็รบกวน การกระจายของเชื้อ

โรค การกระจายของสารพษิต่าง ๆ เป็นตน้ 

3.2. การท าลายทรพัยากรธรรมชาติ การท าลายทรพัยากรธรรมชาติโดยมนุษยเ์ป็นตน้เหตุส  าคญัทีท่  าใหร้ะบบ

นิเวศตอ้งเสือ่มโทรมลงและในเวลาต่อมาก็เกิดผลเสยีต่อมนุษยเ์อง การท าลายทรพัยากรธรรมชาติ เช่น การ ถางป่าท าไร่

เลือ่นลอย การก่อสรา้งสาธารณูปโภค สาธารณูปการขนาดใหญ่ (เช่น การก่อสรา้งเขือ่น อ่างเก็บน า้) ซึง่จะตอ้งท าลายป่าไม ้

และดินที่อุดมสมบูรณ์ เป็นตน้ หากป่าไมถู้กท าลายมากก็อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อมนุษย ์ได ้เช่น น า้ท่วม ฝนแลง้ 

ดงัเช่นปรากฏการณ์ เอลนิโญ (El nino) ทีเ่กิดขึ้นในมหาสมทุรแปซฟิิกซกีโลกใต ้ไดก่้อใหเ้กิดความแหง้แลง้หรือไม่ก็น า้

ทว่มหรอืภยัพบิตัอิืน่ ๆ ในสว่นต่าง ๆ ของโลก ซึง่เป็นทีส่นใจอย่าง กวา้งขวางในปจัจบุนันี้ 

3.3. การท าลายสาธารณสมบตัิ สาธารณสมบตัิในทีน่ี้  หมายถึง สิง่ของส่วนรวมที่เป็นของทุก ๆ คน ไม่ว่า จะ

เป็นสิง่ของต่าง ๆ หรอืสถานทีต่่าง ๆ เช่น สวนสาธารณะ ป้ายรถเมล ์โทรศพัทส์าธารณะ เป็นตน้ ซึง่ถอืไดว้่า เป็นสาธารณ
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สมบตัิที่ทุก ๆ คนในสงัคมสามารถที่จะใชร่้วมกนัได ้และถา้สิง่ต่าง ๆ เหลา่นี้ถูกท าลายหรือถูก ปล่อยปละละเ ลยอยู่ใน

สภาพทีช่  ารุดทรุดโทรมลงจนเป็นทีน่่ารงัเกยีจ ไมส่ามารถใชป้ระโยชนไ์ด ้และยงัอาจเป็น แหลง่แพร่เชื้อโรคต่าง ๆ ตามมา

ได ้ดงัตวัอย่างเช่น สถานทีพ่กัผ่อนหย่อนใจชายทะเลบางแห่งทีเ่คยมหีาดทรา ขาวสะอาด มบีริเวณทีส่ะอาดเจริญตา แต่

เมือ่ผูท้ีไ่ปใชส้อยไมช่่วยกนัระวงัรกัษา ซ  า้ยงัท  าลายดว้ยการทิ้งขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกูิลลงกลาดเกลือ่น จนท าใหช้ายหาด

สกปรกรกรุงร ัง ไม่สวยงาม ธรรมชาติที่ เคยสวยสดงดงาม ก็กลายสภาพไป ประโยชน์ที่ม นุษย์ไดร้ ับจาก

ทรพัยากรธรรมชาตดิงักลา่วก็จะกลบัมาท าลายสิง่แวดลอ้มโดยตรง 

และกลบักลายเป็นภยัต่อมนุษยใ์จโดยทางตรงและทางออ้ม 

 

4. ผลกระทบทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงสภาพแวดล้อม 
การด ารงชีวติของมนุษยน์ัน้จ  าเป็นตอ้งพึง่พาอาศยัสิง่แวดลอ้มที่เกิดโดยธรรมชาติและทีม่นุษยส์รา้งขึ้น ซึง่ ทุก

ชีวิตต่างปรารถนาที่จะด ารงชีวิตอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างดีมีความสุข มีอาหารการกินที่ดี มีสภาพแวดลอ้มที่ดี บริสุทธิ์  - 

ปราศจากมลพิษต่าง ๆ แต่ดว้ยวิวฒันาการและความเจริญกา้วหนา้ของโลกปจัจุบนัประกอบกบัการเจริญเติบโตอย่าง

รวดเร็วของประชากรไดก่้อใหเ้กดิปญัหาสิง่แวดลอ้มและความตอ้งการบรกิารสาธารณูปโภคต่าง ๆ ซึง่ หน่วยงานของรฐัไม่

สามารถเอาใจใสดู่แลและใหบ้รกิารข ัน้พื้นฐานแก่ประชาชนไดเ้พยีงพอ เช่น ทีอ่ยู่อาศยั น า้อุปโภคบริโภคทีส่ะอาด และการ

สุขาภบิาลทีด่ ีสง่ผลใหท้รพัยากรธรรมชาติเสือ่มโทรมเกิดมลพษิขึ้น และมผีล กระทบต่อสมดุลธรรมชาติหรือระบบนิเวศ 

รวมท ัง้มผีลกระทบต่อการด าเนินชวีติและสุขภาพอนามยัของมนุษยด์ว้ย 

 

5. ผลกระทบต่อระบบนิเวศ 

ณ ทีแ่หง่ใดแหง่หนึ่ง ไมว่า่จะเป็นสระน า้ แม่น า้ ทุ่งหญา้ ป่า ฯลฯ ประกอบดว้ยสิง่มชีีวติหลาย ๆ ชนิด - อาศยั

อยู่ ซึง่จะแตกต่างกนัไปตามลกัษณะของสิง่แวดลอ้ม แต่มคีวามสมัพนัธซ์ึง่กนัและกนั โดยความสมัพนัธ์ 

ระหวา่งสิง่มชีวีติกบัสิง่แวดลอ้มทีส่ิง่มชีวีติอาศยัอยู่นี้ เราเรยีกวา่ “ระบบนิเวศ” และระบบนิเวศอาจเรียกไดต้าม - ลกัษณะ

แหล่งที่อยู่อาศยั เช่น ระบบนิเวศในทะเล ระบบนิเวศในป่า เป็นตน้  การด ารงชีวิตของสิ่งมชีีวิตหลากหลายชนิดที่มี

ความสมัพนัธซ์ึ่งกนัและกนัภายใตส้ิ่งแวดลอ้มที่เหมาะสมเป็นองคป์ระกอบที่ส  าคญัต่อการรกัษาสมดุลของระบบนิเวศ 

ตวัอย่างเช่น ระบบนิเวศในสระน า้ ประกอบดว้ยสตัวแ์ละพชืนานาชนิดซึง่สามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสิง่แวดลอ้มบริเวณสระ

น า้ทีม่นัอาศยัอยู่ โดยมจี านวนแตกต่างกนัไปตามแต่ชนิด พชืสเีขยีวจะมอียู่ท ัง้บรเิวณรมิสระน า้และในสระน า้ พชืเหลา่นี้จะ

รบัพลงังานจากแสงของดวงอาทติย ์เพือ่ใชใ้นการสงัเคราะหแ์สงโดยพชืจะท าหนา้ทีเ่ป็นผูส้ะสมพลงังานและผลติอาหาร 

สตัวป์ระเภทต่าง ๆ ทีอ่ยู่ในสระน า้ก็มที ัง้สตัวก์นิพชื สตัวก์นิสตัว ์สตัวท์ีก่นิท ัง้พชืและสตัว ์โดยสตัวต่์าง ๆ เหลา่นี้ จะไดร้บั

อาหารจากแหลง่อาหารต่าง ๆ ในสระน า้ และมกีารถ่ายของเสยีออกมา เมือ่สตัวเ์หลา่นี้ตายไปก็มจีุลนิทรียท์  าหนา้ทีเ่ป็นผู ้

ย่อยสลาย กลายเป็นปุ๋ยหรอืสารอาหารของพชืต่อไป นอกจากนี้การไหลเวยีนของน า้ก็จะพดัพาเอาแร่ธาตุและอาหารต่าง ๆ 

เขา้มาในสระมผีลใหพ้ชืและสตัวม์กีารเจรญิเตบิโตเพิม่มากขึ้น เนื่องจากมอีาหารอุดมสมบูรณ์ แต่เมือ่ปริมาณสตัว ์เพิม่ขึ้น 

ปริมาณของพชืที่เป็นอาหารก็จะค่อย ๆ ลดนอ้ยลงส่งผลใหป้ริมาณสตัวค่์อย ๆ ลดลงตามไปดว้ย เนื่องจากอาหารมี
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ปริมาณไม่เพียงพอ ดงันัน้ ระบบนิเวศในสระน า้จึงมีความสามารถในการควบคุมตวั เองไดท้  าใหจ้  านวนและชนิดของ

สิง่มชีวีติคงที ่ซึง่วฏัจกัรนี้จะเกดิการหมนุเวยีนในระบบนิเวศทีม่คีวามสมดุลและมคีวามสมัพนัธก์นัอย่างปกตสุิข 

เมือ่สภาพแวดลอ้มเกดิความเสือ่มโทรม เช่น น า้เกิดสภาพเน่าเสยี เนื่องจากมสีิง่แปลกปลอมปนเป้ือนอยู่ ในน า้ 

ท ัง้ที่มาจากการกระท าของมนุษย ์จากการเกษตรกรรม จากโรงงานอุตสาหกรรม น า้เสียจากชุมชน เป็นตน้ ก่อใหเ้กิด

ผลกระทบโดยตรงต่อพชืและสตัวบ์างชนิดทีอ่าศยัอยู่ในระบบนิเวศในสระน า้นัน้ ซึง่อาจท าให ้พชืหรือสตัวบ์างประเภทตาย

ได ้หรอืท าใหส้ตัวบ์างประเภทมภีูมติา้นทานโรคต า่ลง วฏัจกัรในระบบนิเวศเริ่มเปลีย่นแปลง ปริมาณอาหารอาจลดลง ไม่

เพยีงพอ สตัวต่์าง ๆ ขาดอาหารหรอือาจเกิดโรคต่อสตัวน์ า้ได ้ความสมดลของระบบนิเวศลดลง จุลนิทรียท์ีท่  าหนา้ทีย่่อย

สลายไดร้บัสารพษิท าใหป้ระสทิธิภาพการย่อยสลายลดลง น า้ก็เริ่มมคีุณภาพเสือ่มโทรมมากขึ้นจนเกิดเป็นมลพษิท าใหน้ า้

ในสระมคีุณภาพไมด่ ีไมม่ปีระโยชน ์ไมส่ามารถน ามาใช ้อปุโภคบรโิภคได ้สิง่มชีวีติทีอ่าศยัอยู่ในน า้ก็ตาย รวมท ัง้สิง่มชีีวติ

ทีอ่าศยัอยู่รอบ ๆ สระน า้ก็ไดร้บัผลกระทบ เช่นกนั และทีส่  าคญัคือสภาพสิง่แวดลอ้มทีเ่สือ่มโทรมนี้ เป็นอนัตรายต่อการ

ด ารงชวีติและสุขภาพอนามยัของมนุษย ์

เมื่อปญัหาสิ่งแวดลอ้มเกิดขึ้นแลว้จะเชื่อมโยงกนัเป็นลูกโซ่ เพราะสิ่งแวดลอ้มและสิ่งมชีีวติในระบบนิเวศ มี

ความสมัพนัธซ์ึง่กนัและกนั ดงันัน้ เราจงึควรร่วมมอืกนัรกัษาธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทีด่ไีวใ้หค้งอยู่ตลอดไป 

 

6. ผลกระทบต่อสุขภาพอนามยั 
สภาพแวดลอ้มทีเ่สื่อมโทรมจนเกิดเป็นมลพษิสิง่แวดลอ้มนัน้ท  าใหเ้กิดผลเสยีต่อสุขภาพอนามยัของมนุษย ์ได ้

ซึง่การที่ไดส้มัผสักบัเชื้อโรคหรือสิ่งที่ท  าใหเ้กิดโรคภยัไขเ้จ็บชนิดต่าง ๆ เช่น ไดร้บัเชื้อโรคทีท่  าใหเ้กิดโรค ติดต่อ ไดร้บั

สารพษิปริมาณมากหรือสิง่ที่ท  าใหเ้กิดโรครา้ยแรงไดโ้ดยฉบัพลนั ไดร้บัสารพษิหรือเชื้อโรคทีท่  าให ้เกิดโรครา้ยแรงและ

เรื้อรงั เป็นตน้ อาจมผีลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของมนุษยแ์ละท าใหเ้กิดผลเสยีต่อคุณภาพ ชีวติท ัง้ดา้นร่างกายและ

จติใจ ดงันี้ เช่น 

1. มผีลต่อการเปลีย่นแปลงกรรมพนัธุ ์ 

2. มผีลใหภู้มติา้นทานโรคต า่ลง  

3. ก่อใหเ้กดิเหตรุ าคาญซึง่มผีลเสยีต่อสุขภาพจติ  

4. เป็นปจัจยัสง่เสรมิโรคต่าง ๆ ทีม่อียู่เดมิใหม้คีวามรุนแรงยิง่ขึ้น 

จากผลกระทบดงักลา่วขา้งตน้จะเหน็ไดว้า่ การกระท าทีม่ผีลต่อสภาพแวดลอ้มอนัเนื่องมาจากการพฒันา ในดา้น

ต่าง ๆ ย่อมสง่ผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของมนุษยไ์ด ้แมว้่าการพฒันาทางดา้นสาธารณสุขในปจัจุบนั สามารถป้องกนั

และควบคุมโรครา้ยแรงต่าง ๆ ไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผลมากขึ้น แต่ในขณะ เดยีวกนัก็ยงัมปีญัหาโรคภยัไข ้

เจบ็อนัเนื่องมาจากสารพษิทีเ่กิดจากการพฒันาในดา้นต่าง ๆ เช่น โรคมะเร็ง การเปลีย่นแปลงทางกรรมพนัธุ ์เป็นตน้ ซึ่ ง

สารพษิเหลา่นี้ปนเป้ือนอยู่ในสิง่แวดลอ้มเป็นจ านวนมากและเป็นปญัหา ส าคญัทางดา้นสาธารณสุข ดงันัน้ เราควรร่วมมอื

ร่วมใจกนัรกัษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้มไม่ใหถู้กท าลายและเสื่อมโทรม ไปมากกว่าปจัจุบนั เพือ่ใหคุ้ณภาพของสิง่แวดลอ้ม

ด ารงอยู่ไดต้ลอดไป และทีส่  าคญัอย่างยิง่คือ เพือ่รกัษา คุณภาพชวีติและสุขภาพอนามยัของมนุษย ์
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7. ผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกจิ สังคม และการเมือง 
ปญัหาสิง่แวดลอ้มตามความเขา้ใจโดยท ัว่ไปนัน้มไิดม้คีวามหมายเพยีงแค่อากาศเป็นพษิ น า้เน่าเสยี เป็นตน้ แต่

ความจริงแลว้ปญัหาสิ่งแวดลอ้มนัน้เกี่ยวพนัต่อเนื่องกบัปญัหาของชุมชนและสงัคมในเรื่องอื่น ๆ เช่น ปญัหาเศรษฐกิจ 

สงัคม และการเมอืง ตวัอย่างเช่น ความเสื่อมโทรมของทรพัยากรดนิ ปญัหาดนิเสื่อมคุณค่าและ มคีุณภาพต า่ลงจนไม่

เอื้ออ านวยต่อการเกษตรกรรมท าใหผ้ลผลติลดนอ้ยลงและรายไดข้องเกษตรกรลดนอ้ยลง ตามมา รายรบัของภาครฐัใน

รูปแบบของภาษีที่ใชใ้นการพฒันาประเทศก็จะลดนอ้ยลงซึ่งส่งผลต่อคุณภาพที่ต า่ลง ของระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ 

นอกจากนี้ยงัอาจมปีญัหาเรื่องกลิน่เหมน็รบกวนท าใหไ้มเ่หมาะแก่การใชเ้ป็นทีอ่ยู่อาศยั และมขีอ้จ ากดัในการอุตสาหกรรม 

ตลอดจนก่อใหเ้กิดปญัหาทางสงัคม การขาดแคลนอาหาร ขาดที่ท  ากิน ขาดทีอ่ยู่อาศยั การเจ็บไขไ้ดป่้วยของประชาชน 

และเกิดความสูญเสยีทางเศรษฐกิจ อนัท าใหเ้กิด การเรียกรอ้งทางการเมืองจากประชาชนที่ไดร้บัผลกระทบ เช่น การ

ประทว้งเพือ่ใหไ้ดร้บัคุณภาพของบรกิารทีด่ ีขึ้นตามมา เป็นตน้ 

ในท านองเดยีวกนัการขาดการจดัการระบบสุขาภบิาลหรือระบบอนามยัสิง่แวดลอ้มที่ด ีก็อาจก่อใหเ้กิด ปญัหา

ต่อการพฒันาประเทศได ้ดงัเช่น การขาดการดูแลป้องกนัและการจดัการกากของเสยีอนัตรายโดยภาครฐั ไม่จดัใหม้รีะบบ

ฝงักลบกากของเสยีอนัตรายอย่างถูกวธิี (secure landfill) ในชุมชนหรือจากโรงงานอุตสาหกรรม ส่งผลใหป้ระชาชนและ

โรงงานอตุสาหกรรมไมส่ามารถน ากากของเสยีอนัตรายไปก าจดัอย่างถูกวธิี ท  าใหม้กีาร ลกัลอบทิ้งกากของเสยีอนัตรายใน

สถานทีต่่าง ๆ กากของเสยีอนัตรายเหลา่นัน้ซึง่มที ัง้สารเคมแีละโลหะหนกัก็จะ ปนเป้ือนตามแหลง่น า้ผวิดนิและแหลง่น า้ใต ้

ดนิโดยรอบ ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของประชาชนทีน่ าน า้ ดงักล่าวมาอุปโภคบริโภค น าไปสู่ความเสื่อม

โทรมของทรพัยากรธรรมชาต ิเช่น ดนิ ป่าไม ้แหลง่น า้ เป็นตน้ และ เป็นปญัหาต่อการพฒันาเศรษฐกจิสงัคมต่อไป 

อาจกลา่วไดว้า่การป้องกนัปญัหาสิง่แวดลอ้มเป็นกระบวนการหนึ่งทีค่วรตระหนกัถงึ ในการพฒันาประเทศควบคู่

ไปกบัการพฒันาเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืง เพือ่ใหผ้ลกระทบในทางลบและผล กระทบต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งเกิดขึ้น

นอ้ยทีสุ่ด หรืออาจกลา่วไดว้่า ปญัหาสิง่แวดลอ้มก็คือ ปญัหาทีร่่วมอยู่ใน กระบวนการทางดา้นการพฒันานัน่เอง ซึง่การ

พฒันาโดยไม่ค านึงถงึสิ่งแวดลอ้มไดก่้อใหเ้กิดผลเสยีมากมาย ท าใหก้ารพฒันานัน้เป็นการพฒันาทีสู่ญเปล่า สิ้นเปลอืง

ทรพัยากรของชาตแิละก่อปญัหาสิง่แวดลอ้ม รฐัตอ้งสูญเสยีเงนิงบประมาณในการแกไ้ขปญัหาสิง่แวดลอ้มเป็นจ านวนมาก 

ซึง่เงนิจ านวนนัน้สามารถน าไปใชใ้นการพฒันาประเทศดา้นอื่น ๆ ที่จ  าเป็น ท าใหส้ภาพความเป็นอยู่ การด ารงชี พ และ

คุณภาพชวีติของประชาชนดขีึ้น 

 

กจิกรรม 1.1.1  

สาเหตุของการเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดลอ้มมีอะไรบา้ง  
 
แนวตอบกิจกรรม 1.1.1 
 1. การใชท้รัพยากรจ านวนมาก เน่ืองจากการเพ่ิมประชากร 
 2. การท าลายทรัพยากรธรรมชาติเน่ืองจากการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม 
 3. การการท้ิงของเสีย 
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เร่ืองที ่1.1.2  
ความสัมพนัธ์ของ ส่ิงแวดล้อม และสุขภาพ 
 

1. ปัจจยัของการเกดิโรค 
การวเิคราะหถ์งึปญัหาที่เกิดกบัสุขภาพ โดยอิงกบัปจัจยัส  าคญัทีท่  าใหม้นุษยป์ระสบปญัหาดา้นการเกิดโรคนัน้ 

เมือ่น ามาประยุกตใ์ชส้ามารถอธิบายโดยอาศยัหลกั การพื้นฐานดา้นระบาดวทิยา โดยจ าแนกองคป์ระกอบทีส่  าคญัได ้ 3 

ประการ คือ 

ดา้นตวัโรค (Agent : A) หมายถงึ ตวัเชื้อโรค หรือพษิภยัต่าง ๆ ทีส่ามารถท าอนัตราย ต่อคนไดท้ ัง้โดยตรง 

และโดยออ้ม 

ดา้นคน (Host : H) หมายถงึ ประชากร หรือคนทีร่บัตวัโรค หรือพษิภยัต่าง ๆ เขา้ไปแลว้ถา้ไม่มภีูมติา้นทาน

พอเพยีงจะเกดิการเจบ็ป่วยขึ้น 

 

ดา้นสิง่แวดลอ้ม (Environment: E) หมายถงึ สิง่แวดลอ้มของตวัโรคและตวัคน สิง่ แวดลอ้มนี้จะเป็นตวัการ

ส าคญัทีจ่ะท าใหค้นเป็นโรคมากนอ้ยเพยีงใด 

จากปจัจยัท ัง้สามชนิดทีก่ลา่วมานัน้ ถา้หากน ามาพจิารณาประกอบถงึความสมัพนัธก์นั จะช่วยวเิคราะหเ์กี่ยวกบั

การเกดิโรคในชมุชนไดเ้ป็นอย่างด ีไดม้ผูีค้ิดน าเอาปจัจยัท ัง้สามมา ประกอบกนัแลว้อธิบายตามหลกัทางดา้นระบาดวทิยา 

โดยดูถงึความสมดุลของปจัจยัท ัง้สาม เมือ่น ามาเปรยีบเทยีบกนั โดยน าเอาปจัจยัท ัง้สามมาอธิบายรวมกนั สามารถอธิบาย

ได ้4 ลกัษณะ ดงันี้ 

ลกัษณะที ่1 

ปจัจยัท ัง้สามอยู่ในสภาพที่สมดุลกนั คือตวั โรค ตวัคน และดา้นสิ่งแวดลอ้ม คนมี สุขภาพปกติ ตวั โรคมี

จ านวนเท่าเดมิ สภาพ แวดลอ้มปกติเหมาะสมกบัการด ารงชีวติ ของคน ในชุมชนนัน้จะไม่มปีญัหาเกี่ยวกบัการเกิดโรค

ขึ้นมา ทกุคนสามารถด าเนินชวีติทีเ่หมาะสมได ้หรอืในสถานประกอบการณท์ีม่กีารท างานเป็นปกตมิกีารเตรยีมงาน ในดา้น

การควบคุมป้องกนัการเกดิโรค และอบุตัเิหตกุารบาดเจบ็ทีด่มีกีารด าเนินการทีด่ ีสถติเิป็นไปตามมาตรฐานทีค่วรจะเป็น 

ลกัษณะที ่2 

เป็นลกัษณะทีเ่กดิการเปลีย่นแปลงทางดา้นตวัโรคขึ้น โดยโรคมจี านวนเพิม่มากขึ้น จนผดิปกติหรือเกิดมตีวัโรค

ชนิดใหมแ่ทรกซอ้นเขา้มา ท าใหป้ระชากรในชมุชนปรบัตวัไม่ทนัเกิดการระบาดของโรคขึ้นมา หรือในดา้นการท างานของผู ้

ประกอบอาชีพ ถา้มกีารเปลีย่นแปลงดา้นเทคโนโลยี หรือมีการวิวฒันาการทางดา้นเทคโนโลยี หรือมีการววิฒันาการ

ทางดา้นวชิาการมากท าให ้แรงงานไมส่ามารถปรบัตวัไดท้นั ไมคุ่น้เคย กบัสภาพการท างาน ไม่ทราบวธิีการป้องกนั ตนเอง

จากภยัอนัตรายใหม่ๆ  เหลา่นัน้ ประชากรอาจจะเกดิอบุตัเิหตกุารบาดเจบ็ และโรคจากการท างานในชมุชนนัน้มากขึ้น 
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ลกัษณะที ่3 

คนในชมุชนมกีารเปลีย่นแปลงไปกว่าปกติ เช่นในชุมชนทีม่เีด็กอ่อนเกิดขึ้นมาก ความตา้นทานของเด็กจะนอ้ย 

จะเกดิโรคมากขึ้น เพราะเดก็ขาดภูมคิุม้กนั ในดา้นการท างาน ถา้หากโรงงานหรือสถานทีใ่ดจ านวน แรงงานมมีาก มคีวาม

เป็นอยู่อย่างแออดั มาตรฐานความเป็นอยู่ไมด่ ีแมแ้ต่สภาพแวดลอ้มอาจจะไมม่กีารเปลีย่นแปลงใดๆ หรือถา้หากชุมชนใด

มแีรงงานประเภทไรฝี้มอื หรอืแรงงานทีข่าดการศึกษามากเกนิไปอาจจะเกดิการระบาดของโรคแรงงานจะเป็น โรคเนื่องจาก

การประกอบอาชพีได ้อาจจะ เกดิอบุตัเิหตแุละการบาดเจบ็มากขึ้น 

ลกัษณะที ่4 

เมือ่พจิารณาจากปจัจยัดา้นตวัคนและตวัโรคคงเดมิ แต่ดา้นสภาวะของสิง่แวดลอ้มเริ่มเปลีย่นแปลงไป จะท าให ้

เกดิภาวะไมส่มดุลขึ้น สิง่แวดลอ้มเปลีย่นไป ซึง่จะเปลีย่นไปได ้2 แบบคือ 

1) เปลีย่นไปในลกัษณะไม่ดสีนบัสนุนในดา้นตวัโรค ท าใหเ้กิดโรคมากขึ้น เช่นใน ฤดูฝนมนี า้ขงัอยู่มากขึ้น จะ

เกิดโรคระบาด เช่น มาลาเรีย ไขเ้ลอืดออก หรือวิเคราะหใ์น แง่การท างาน ถา้แรงงานตอ้งท างานใน บรรยากาศหรือ

สิง่แวดลอ้มทีม่พีษิภยัมาก หรอืสิง่แวดลอ้มในการท างานไมด่ ีเช่น ม ีเสยีงดงั รอ้นชื้น เยน็เกนิไป จะท าใหค้นเกดิ โรคจาก

การประกอบอาชพีมากยิง่ขึ้นได ้เพราะสิง่แวดลอ้มจะเป็นตวัเอื้ออ านวยท าใหเ้กดิโรคมากขึ้น 

2) เปลีย่นไปในลกัษณะที่ดีเกินไป คือ ไปสนบัสนุนดา้นตวัคน ท าใหเ้กิดโรคขึ้นได ้เช่น คนที่มฐีานะความ

เป็นอยู่ดีมากเกิน อาจจะเกิดเป็นโรคอว้น ไขมนัในเลอืดมาก เกินไปหรือคนที่อยู่ในสิ่งแวดลอ้มที่ดมีาตลอด เช่น แถบ

ยุโรป อเมรกิา เมือ่มาประสบกบั สิง่แวดลอ้มทีไ่มด่แีถบเอเชยี แอฟรกิา เช่น รอ้นเกนิไป มโีรคมาก พาหะทีส่ามารถน าโรค

ชกุชมุ อาหาร น า้ดืม่ น า้ใชไ้มส่ะอาด เมือ่ขาดภูมติา้นทาน หรอืปรบัตวัไมท่นัอาจ จะเกดิการเจบ็ป่วยขึ้นมาได ้

 

จากการวเิคราะหส์าเหตวุธิีการเกดิโรค หรอืการเกดิอบุตัเิหต ุการบาดเจบ็ การพกิาร จากการประกอบอาชีพ โดย

ใชห้ลกัการสมดุลอนันี้ เป็นการใชห้ลกัการทางดา้นนิเวศวทิยาท ัว่ไป ซึง่จะท าใหส้ามารถเขา้ใจวงจรหรือระบบการเกิดโรคใน

สภาพแวดลอ้มท ัว่ไป หรอืพื้นทีอ่ตุสาหกรรมมากยิง่ขึ้น ท  าใหง้า่ยต่อการทีจ่ะหาทางควบคุมป้องกนัโรคหรืออนัตรายไดเ้ป็น

อย่างดี แนวคิดการจดัการดา้นงานสาธารณสุขนัน้ จะใหค้วามส าคญักบัปจัจยัความสมัพนัธ์ต่าง ๆ เหล่านี้มาก โดย

พยายามหาทางทีจ่ะควบคุมปจัจยัท ัง้สามใหอ้ยู่ในสภาพปกต ิมคีวามสมดุลมากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะมากได ้เช่น หาทางลดจ านวน

หรอืปรมิาณของโรคลง ควบคุมอตัราการเพิม่ของประชากรใหอ้ยู่ในระดบัต า่ และหาทางควบคุมสิง่แวดลอ้มใหอ้ยู่ในระดบั

ปกติตลอดเวลา จากสาเหตุหลกัประการนี้ งานดา้นสาธารณสุข จึงเกิดแขนงหรือสาขาวชิาการต่างๆ ขึ้นมาเพื่ อศึกษา 

คน้ควา้หาแนวทางวิธีการที่จะมาใชค้วบคุมการเกิดโรค เช่น งานดา้นการแพทยแ์ละพยาบาลงาน ดา้นวิทยาศาสตร์

การแพทย ์งานดา้นโรคติดเชื้อการควบคุมป้องกนัโรคติดต่อ งานดา้นสุขศึกษา และพฤติกรรม งานดา้นการป้องกนั

สุขภาพจิต งานดา้นโภชนาการ งานการระบาดวิทยา งานดา้นอนามยัสิ่งแวดลอ้ม รวมท ัง้งานอาชีวอนามยัและความ

ปลอดภยัเป็นตน้ 
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2. ส่ิงแวดล้อมการท างานและส่ิงคุกคามสุขภาพอนามยั 
 สิง่แวดลอ้มการท างาน  หมายถงึ  สิง่ต่างๆ ที่อยู่ลอ้มรอบตวัผูป้ระกอบอาชีพในขณะท างาน เช่น หวัหนา้งาน 

เพือ่นร่วมงาน เครื่องจกัร แสง เสยีง อณุหภูม ิเป็นตน้ ซึง่สามารถแบง่ได ้4 ประเภทไดแ้ก่ 

 1. สิง่แวดลอ้มทางกายภาพ (Physical environment) เช่น อุณหภูม ิแสง เสยีง ความดนับรรยากาศ การ

ส ัน่สะเทอืน เป็นตน้ 

 2. สิง่แวดลอ้มทางเคม ี(Chemical environment) ไดแ้ก่ สารเคมทีกุชนิดทีใ่ชใ้นการท างาน  

 3. สิง่แวดลอ้มทางชวีภาพ (Biological environment) เช่น เชื้อโรค สตัว ์และฝุ่ นพชืต่างๆ เป็นตน้ 

 4. สิง่แวดลอ้มทางจติวทิยาสงัคม (Psychosocial environment) เช่น สมัพนัธภาพระหว่างบุคคลในสถานที่

ท  างาน ค่าตอบแทน ลกัษณะการท างาน เป็นตน้ 

 สิง่แวดลอ้มการท างาน อาจท าอนัตรายแก่สุขภาพของผูท้ีท่  างานหรือไม่ก็ได ้โดยทีค่วามส าคญัของสิง่แวดลอ้ม

การท างานอยู่ทีว่่าสามารถท าใหเ้กิดอนัตรายแก่สุขภาพอนามยัของผูป้ฏิบตัิงาน ซึง่เราเรียกว่า “สิง่คุกคามสุขภาพอนามยั 

(Health hazard)” ซึง่แบง่ออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ 

 2.1. สิง่คกุคามสขุภาพอนามยัทางกายภาพ (Physical health hazard) ไดแ้ก่ 

      2.1.1 อณุหภูม ิ(Temperature) เป็นสิง่ส  าคญัในการทีจ่ะตอ้งค านึงถงึเป็นอนัดบัแรกในสถานประกอบการ 

เพราะมีผลต่อคุณภาพ ปริมาณงาน รวมถึงลกัษณะการท างานของคน ซึ่งร่างกายจะมีกลไกในการรกัษาอุณหภูมขิอง

ร่างกายใหค้งที่อยู่เสมอ เมื่อมกีารเปลีย่นแปลงอุณหภูมขิองสิ่งแวดลอ้ม ร่างกายจะมปีรบัตวัใหอ้ยู่ในสภาวะสมดุล ถา้

ร่างกายไม่สามารถปรบัตวัไดก้็จะท าใหเ้กิดอาการผดิปกติขึ้นมา เช่น เป็นลม อ่อนเพลยี เป็นตะคริว จากความรอ้น หรือ

เกดิเนื้อเยือ่ขาดเลอืดไปเลี้ยงจากการปฏบิตังิานในอณุหภูมทิีม่คีวามเยน็ต า่กวา่ปกตเิป็นเวลานานๆ 

 2.1.2 แสง (Light) ระดบัของแสงมคีวามส าคญัส าหรบังานทีท่  า โดยขึ้นอยู่กบัลกัษณะของงานแต่ละประเภท ถา้

แสงสวา่งทีจ่า้เกนิไปก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อการมองเหน็ โดยอาจท าใหเ้กดิอาการตาลาย ปวดศีรษะ และถา้แสงนอ้ยเกินไป

ท าใหเ้กดิความเมือ่ยลา้ต่อตา น ามาสูก่ารเกดิอบุตัเิหตแุละเกดิความผดิพลาดในการท างานได ้

 2.1.3 เสยีง (Noise) ความดงัของเสยีงจะแตกต่างกนัไป เสยีงทีจ่ดัเป็นอนัตรายต่อสุขภาพคือ เสยีงทีม่คีวามดงั

เกิน 90 เดซเิบลเอ ซึ่งก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อระบบการไดย้ิน อนัตรายต่อสุขภาพและจิตใจ เช่น หูอื้อ หูหนวก เครียด 

โรคหวัใจ ความดนัโลหติสูง เป็นตน้ 

 2.1.4 ความดนับรรยากาศ (Atmospheric pressure) ทีเ่ปลีย่นไปจากปกติ จะก่อใหเ้กิดการคุกคามสุขภาพ

อนามยั ไดแ้ก่ ความดนับรรยากาศสูงจะพบในผูท้ีท่  างานใตน้ า้ อาจเกิดฟองของกา๊ซไนโตรเจนเขา้ไปในกระแสเลอืด และ

เขา้ไปอยู่ตามขอ้รวมถงึใตช้ ัน้กลา้มเนื้อ ท าใหเ้กิดการเป็นตะคริวอย่างรุนแรง บางรายเขา้ไปอุดเสน้ในสมองท าใหเ้สยีชีวติ

ได ้ส่วนบรรยากาศต า่จะพบไดใ้นผูท้ี่ท  างานในที่สูงเช่น บนเครื่องบนิ บนภูเขา ท าใหเ้กิดอาการเวยีนศีรษะ อ่อนเพลยี 

เนื่องระดบัออกซเิจนทีไ่ปเลี้ยงสมองลดลง 

 2.1.5 ความส ัน่สะเทือน (Vibration) มกัเกิดขึ้นเนื่องจากการท างานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจบัถอืเครื่องจกัรกลที่มี

ความเคลือ่นไหวอย่างรวดเร็วและมคีวามส ัน่สะเทอืนเป็นระยะเวลานานๆ เช่น เครื่องเจาะ เครื่องตดั ท าใหก้ารไหลเวยีน

ของเลอืดทีไ่ปเลี้ยงปลายมอืขดัขอ้ง ท าใหเ้กดิเนื้อเยือ่ขาดเลอืดไปเลี้ยงมอีาการชา ปวด เนื้อเยือ่มกีารตาย 
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 2.1.6 รงัส ี(Radiation) รงัสทีีม่อีนัตรายต่อมนุษย ์เช่น กมัมนัตภาพรงัส ีรงัสอีุลตรา้ไวโอเลต เป็นตน้ ซึ่งถา้

ไดร้บันานๆ จะเกดิการท าลายของเนื้อเยือ่ อาจกลายเป็นมะเร็งได ้

 2.2. สิง่คุกคามสุขภาพอนามยัทางเคม ี(Chemical health hazard) สารเคมเีป็นเคมธีาตุ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นเอง

ตามธรรมชาติหรือสงัเคราะหข์ึ้นโดยจะอยู่ในรูปต่าง ๆ ไดแ้ก่ ฝุ่ น (Dust) ไอระเหย (Vapour) ละออง (Mist) ฟูม 

(Fume) กา๊ซ (Gas) ตวัท าละลาย (Solvent) และควนั (Smoke) สารเคม ีในสภาวะต่างๆ นัน้ สามารถเขา้สู่ร่างกายได ้3 

ทาง คือ ทางเดนิหายใจ การดูดซมึทางผวิหนงั และทางบรโิภคทางปาก 

     2.2.1 การหายใจ สารบางชนิดจะระคายเคืองและเป็นอนัตรายต่อเยื่อบุทางเดนิหายใจส่วนตน้ และทางเดนิ

หายใจส่วนปลาย สารเคมบีางชนิดไม่ก่อใหเ้กิดการระคายเคืองแต่จะแทรกผ่านเขา้ไปในส่วนลกึๆ ของปอดจนท าใหป้อด

ไดร้บัอนัตรายหรอือาจผ่านเขา้สูก่ระแสเลอืดโดยทีผู่ส้มัผสัไมรู่ต้วั  

 2.2.2 การดูดซมึเขา้ผิวหนงั ความหนาของผวิหนงั การปิดคลุมดว้ยเหงือ่และไขมนัโดยธรรมชาติ เป็นการ

ป้องกนัสารเคมไีดใ้นระดบัหนึ่ง แต่ความสามารถในการละลายไขมนัของสารเคม ีจะท าใหส้ารเคมดูีดซมึผ่านผวิหนงัได ้ถา้

ผวิหนงัเป็นแผลถลอกจะท าใหส้ารเคมดูีดซมึผ่านเขา้สู่ร่างกายไดเ้ร็วขึ้น โดยเมือ่ผิวหนงัเกิดปฏิกิริยาอาจจะมอีาการแพ ้

เกดิขึ้น ลกัษณะคลา้ยผวิหนงัอกัเสบหรอืเป็นแผลพพุองได ้

 2.2.3 การบริโภค สารเคมอีาจจะถูกกินเขา้ไปได ้โดยบางครัง้อาจจะตัง้ใจหรือไม่ต ัง้ใจก็ตาม การเกิดพษิใน

ร่างกาย ซึ่งร่างกายจะประกอบดว้ยอวยัวะระบบต่างๆ การที่ร่างกายตั้งแต่หนึ่งระบบขึ้นไป มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อ

สารเคม ีแลว้ท าใหเ้กิดพษิ อาจจะแพร่กระจายไประบบอื่นไดด้ว้ย เช่น พษิต่อตบัท าใหเ้กิดตบัแข็ง พษิต่อไตท าใหเ้กิดไต

เสยีหนา้ที ่พษิต่อระบบประสาทท าใหร้ะบบประสาทท างานลม้เหลว การเกดิมะเร็ง เป็นตน้  

 2.3. สิง่คกุคามสุขภาพอนามยัทางชีวภาพ (Biological health hazard) คือ สิง่คุกคามสุขภาพอนามยัทีเ่ป็น

สิง่มชีวีติ ไดแ้ก่ จลุนิทรยีต่์าง ๆ เช่น เชื้อรา เชื้อแบคทเีรีย ไวรสั เป็นตน้ สตัวท์ีเ่ป็นพาหะน าโรค และฝุ่ นจากพชืหรือสตัว ์

ซึง่เป็นสิ่งที่ท  าใหเ้กิดโรคติดเชื้อ หรือโรคภูมแิพต่้าง ๆ ได ้รวมท ัง้สตัวม์พีษิชนิดต่าง ๆ ดว้ยซึง่ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อผู ้

ประกอบอาชพี 

 2.4. สิง่คกุคามสุขภาพอนามยัทางจิตวทิยาสงัคม (Psychosocial health hazard) คือ สิง่แวดลอ้มในการ

ท างานทีส่ามารถก่อใหเ้กดิสภาวะเครยีด เนื่องมาจากจติใจหรอือารมณท์ีไ่ดร้บัความบบีคัน้ ยงัมผีลใหเ้กิดการเปลีย่นแปลง

ทางดา้นร่างกาย ซึง่สาเหตมุดีงัต่อไปนี้ 

 2.4.1 การเกิดความรูส้กึเบือ่หน่ายต่องาน โดยท ัว่ไปเกิดจากความตอ้งการพื้นฐานไม่ไดร้บัการตอบสนองที่

เหมาะสม เช่น ค่าจา้งทีต่  า่ ความไมม่มีนุษยสมัพนัธข์องหวัหนา้และผูร่้วมงาน การท างานทีซ่  า้ซาก เป็นตน้ 

 2.4.2 การเกิดความกดดนัจากสภาพงานทีไ่ม่เหมาะสม เช่น การท างานเป็นผลดัที่นอกเหนือจากเวลาปกต ิ

เกิดความกดดนัต่อกลไกของร่างกายก่อใหเ้กิดสุขภาพเสือ่มโทรม อาจจะท าใหเ้กิดโรคกระเพาะจากเวลาการรบัประทาน

อาหารเปลีย่นแปลง โรคหวัใจจากระบบการไหลเวยีนเลอืดเปลีย่นแปลง และโรคประสาทแบบแผนการนอนเปลีย่นแปลง

ท าใหเ้กดิการอดนอน 

 2.4.3 การเกิดอุบตัิเหตจุากปญัหาจิตวทิยาสงัคม งานบางอย่างที่มคีวามซ า้ซากจ าเจและเร่งรีบแข่งกบัเวลา

อาจจะท าใหเ้กดิการท างานทีผ่ดิพลาดขึ้นได ้ซึง่ความผดิพลาดนี้อาจท าใหเ้กิดอุบตัิเหตุ และคนงานบางคนอาจตอ้งมภีาระ



พื้นฐานอาชีวอนามยัและความปลอดภยั    1-17     

 

ความรบัผิดชอบต่อครอบครวัมากและรายไดไ้ม่พอกบัรายจ่าย อาจท าใหต้อ้งดิ้นรนท างานมากขึ้นโดยการท างานนอก

เวลา ร่างกายเกดิอาการอ่อนลา้ท าใหเ้กดิอบุตัเิหตไุดเ้ช่นกนั 

 

กจิกรรม 1.1.2  
องคป์ระกอบการเกิดโรคท่ีเกิดจากส่ิงแวดลอ้ม มีอะไรบา้ง  

 

แนวตอบกจิกรรม 1.1.2 
 1) ตวัโรค  

 2) คน 

 3)ส่ิงแวดลอ้ม 
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เร่ืองที ่1.1.3  
การควบคุมป้องกนัปัจจัยส่ิงแวดล้อมทีม่ต่ีอสุขภาพ 
 

ส าหรบัข ัน้ตอนการท างานหรอืกจิกรรมต่าง ๆ ทีน่ ามาใชเ้พือ่ใหง้านดา้นอนามยัสิง่แวดลอ้มและดา้นอาชีวอนามยั

และความปลอดภยับรรลุถงึวตัถปุระสงค ์และเป้าหมายทีว่างไวน้ ัน้ แบ่งข ัน้ตอนการด าเนินงาน ออกเป็น 5 ข ัน้ตอนหลกั

ดงันี้ 

(1) การจ าแนกปญัหาและอนัตราย (Problems and Hazards Identification) เป็นข ัน้ ตอนแรกของการ

ท างาน มคีวามจ าเป็นตอ้งคน้หาปญัหาและอนัตรายทีม่ใีนสถานทีท่  างาน โดยเฉพาะอนัตรายหลกั ๆ (Potential Hazards) 

ของสถานประกอบการต่าง ๆ เทคนิควธิีการทีใ่ชน้ ัน้ ไมม่คีวามยุ่งยากสลบัซบัซอ้น ไมจ่  าเป็นตอ้งใชเ้ครื่องมอือปุกรณ์เขา้มา

เสรมิมาก ใชป้ระสบการณ ์ความเคยชนิสญัชาตญิาณญาณประจ าตวัของผูต้รวจสอบ หรือมเีครื่องมอืงา่ยๆ ทีส่ามารถอ่าน 

ค่าไดท้นัทีม่าประกอบดว้ย จะท าใหก้ารตดัสนิใจท างานเร็วขึ้น 

(2) การประเมนิขนาดของปญัหาและอนัตราย (Hazards Evaluation) เป็นข ัน้ตอนถดั มาของการท างานดา้นนี้ 

เมือ่ทราบเบื้องตน้ว่าในสถานทีท่  างานมอีนัตรายแอบแฝงอยู่จากการจ าแนกหาข ัน้ตน้แลว้ ข ัน้ตอนนี้จะใชเ้ครื่องมอืต่าง ๆ 

เขา้มาส ารวจตรวจสอบ ตรวจวดั ใหท้ราบ ถงึความหนกัเบา ขนาดปญัหาทีแ่ทจ้ริง เป็นการตรวจสอบว่าอนัตรายทีจ่  าแนก

ไดน้ัน้มจีรงิหรอืไมอ่ยู่ในระดบัใด ใหญ่โตมโีอกาสท าใหเ้กดิความรุนแรงต่อไปหรอืไม่ 

(3) การเปรียบเทยีบขนาดของอนัตราย (Hazards Interpretation) การทีจ่ะทราบความ รุนแรงของอนัตราย

ต่าง ๆ ทีไ่ดจ้ากข ัน้ตอนการจ าแนก ข ัน้ตอนการตรวจวดัตรวจสอบมาไดว้่าม ีอนัตรายจริงหรือไม่อยู่ในระดบัใดตอ้งมกีาร

น าเอามาเปรยีบเทยีบประเมนิกบัมาตรฐานทีม่อียู่ เช่นมาตรฐานดา้นกฎหมาย ดา้นวชิาการ ขอ้เสนอแนะ ขอ้แนะน าทีม่อียู่ 

จะท าใหท้ราบระดบั ความรุนแรง ความเร่งด่วนทีจ่ะด าเนินการเป็นตน้ 

(4) การแนะน าส ัง่การและการควบคุม (Hazard Control)จากข ัน้ตอนทีส่ามทีท่ราบถงึ ความรุนแรง ความ

เร่งด่วนทีต่อ้งด าเนินการข ัน้ตอนนี้ เป็นข ัน้ตอนของการหาแนวทางทีเ่หมาะสม มาใชจ้ดัการกบัปญัหา แนวทางการท างาน

ขึ้นอยู่กบับทบาทหนา้ที่ของแต่ละบุคคลทีม่สี่วน เกี่ยวขอ้งเช่นถา้เป็นเจา้หนา้ที่ เจา้พนกังานของรฐัจะท าหนา้ที่ส ัง่การให ้

สถานประกอบการมกีาร ปรบัปรุงแกไ้ขไมใ่หม้อีนัตรายเกดิขึ้น ถา้เป็นบคุลากรของสถานประกอบการโรงงานตอ้ง พจิารณา

ด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ข ควบคุมสภาพอนัตรายต่าง ๆ ทีจ่ะเกดิขึ้นใหอ้ยู่ในสภาพทีป่กตมิากทีสุ่ดต่อไป 

(5) การประเมนิผลโครงการ (Project Evaluation and Feedback) เป็นการประเมนิผล งานกจิกรรม เป็นการ

ประเมนิความส าเร็จของโครงการท ัง้หมด กิจกรรมต่าง ๆ ทีด่  าเนินการไปว่าบรรลุถงึเป้าหมายมากนอ้ยเพยีงใด โดยรวม

เอาปจัจยัทรพัยากรต่าง ๆ ที่ลงไปดูความคุม้ค่าของ ผลที่ไดอ้อกมา เพื่อรายงานผลใหผู้บ้ริหารรบัทราบ และพจิารณา

ปรบัปรุงแนวทางการท างานต่อไป 
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ข ัน้ตอนการท างานทีแ่นะน านี้สาขาอาชีพที่เกี่ยวขอ้งกบัการท างานจะมบีทบาทแตกต่างกนัไปตามข ัน้ตอน บาง

สาขาอาชีพจะท าเฉพาะข ัน้ตอนการจ าแนกอนัตราย บางสาขา เช่น นกัวทิยาศาสตร ์นกัวทิยาศาสตรอ์าชีวอนามยั หรือ

เจา้หนา้ทีค่วามปลอดภยัจะเขา้มามสี่วนร่วมมากตัง้แต่ข ัน้ตอนแรกจนถึงข ัน้ตอนสุดทา้ยทีต่อ้งประสานงานกบัหน่วยงาน 

สาขาอาชีพต่าง ๆ ที ่จะเขา้มามสี่วนร่วมเช่นแพทย ์พยาบาล พยาบาลอาชีวอนามยั วศิวกรสาขาต่าง ๆ นกัวทิยาศาสตร ์

นกัชวีสถติ ินกัระบาดวทิยา นกัจติวทิยา นกัสงัคมสงเคราะห ์เป็นตน้ 

หลกัการทีส่  าคญัของการควบคุมงานดา้นอนามยัสิ่งแวดลอ้มและอาชีวอนามยันี้ประกอบดว้ย 3 ประการส าคญั 

คือ 

1. การตระหนกัถงึอนัตราย (Hazard Recognition) การตระหนกัถงึปญัหาแนวทางการ ท างานนัน้ จะตอ้ง

ตระหนกัวา่ในการท งานทกุ ๆ ชนิด ทกุข ัน้ตอนการท างานนัน้ จะมสีิง่คุกคาม เป็นอนัตรายต่อสุขภาพอนามยัของคนท างาน

เสมอ อนัตรายเกดิขึ้นจากเครยีด ความเคน้ อนัตราย จากสภาพแวดลอ้มทางเคม ีทางดา้นกายภาพ ความรอ้น แสง เสยีง 

รงัส ีสภาพทางชวีภาพ และ ทางดา้นกลวธิีการท างานเป็นสาเหตสุ  าคญั 

2. การประเมนิขนาดของอนัตราย (Hazard Evaluation) การประเมนิหาขนาดของปญัหา จะประเมนิถงึ

อนัตรายอนัอาจจะเกิดจากสภาพสิ่งแวดลอ้มที่เป็นอนัตราย โดยการตรวจสอบ ตรวจวดัว่ามีขนาดอนัตรายมากนอ้ย

เพยีงใด ในระดบัใด โดยการน าเอาค่าทีไ่ดจ้ากการตรวจ สอบตรวจวดัไปปรบัเปรียบเทยีบกบัมาตรฐาน ขอ้เสนอแนะดา้น

วชิาการวา่เกนิกวา่มาตรฐานที ่ก าหนดไวข้นาดใดซึง่ตอ้งประเมนิเป็นค่าต่าง ๆ ออกมากเพือ่น าผลไปพจิารณาส ัง่การต่อไป 

3. การควบคุมอนัตราย (Hazard Control) ข ัน้ตอนสุดทา้ยของการท างานจะตอ้งมกีาร แนะน าส ัง่การในการ

ควบคุมป้องกนัอนัตรายของสภาพสิง่แวดลอ้มในการท างานใหอ้ยู่ในสภาพ ปกติ ตอ้งมกีารศึกษาหามาตรการและวธิีการที่

เหมาะสมในการใชค้วบคุมอนัตรายที่จะเกิดขึ้น โดยค านึงถึงปัจจยัประกอบทุกดา้นเช่น ดา้นความร่วมมือ ดา้น

เศรษฐศาสตรก์ารลงทนุ ความ เป็นไปได ้การใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสมไมเ่กดิปญัหาตดิตามมา 

 

กจิกรรม 1.1.3  

หลกัการส าคญัในการควบคุมงานดา้นอนามยัส่ิงแวดลอ้มและอาชีวอนามยัประกอบดว้ย

อะไรบา้ง  

 

แนวตอบกจิกรรม 1.1.3 

1. การตระหนกัถึงอนัตราย 

2. การประเมินขนาดของอนัตราย 

3. การควบคุมอนัตราย                     
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ตอนที ่1.2 

แนวคดิเกีย่วกบังานอาชีวอนามยัและความปลอดภัย   

โปรดอ่านหวัเรื่อง แนวคดิ และวตัถปุระสงคข์องตอนที ่1.2 แลว้จงึศึกษารายละเอยีดต่อไป 

หัวเร่ือง 

 1.2.1 ความหมาย และความส าคญัของงานอาชวีอนามยัและความปลอดภยั   

 1.2.2 ขอบเขตของงานอาชวีอนามยั และความปลอดภยั 

1.2.3 การจดัการดา้นอาชวีอนามยัในประเทศไทย และต่างประเทศ 

 

แนวคิด 

1. งานอาชวีอนามยัและความปลอดภยัหมายถงึการดูแลสุขภาพอนามยัของผูป้ระกอบอาชพีการงานใหม้ี

สภาวะทีส่มบูรณด์ที ัง้ทางร่างกาย ทางจติใจ และสามารถด ารงชพีอยู่ในสงัคมไดด้ว้ยด ีรวมท ัง้ดูแลใหผู้ ้

ประกอบอาชพีการงานใหม้คีวามปลอดภยั ปราศจากภยัคุกคาม อนัตราย การบาดเจบ็ สูญเสยี รวมถงึ

ความเสีย่งต่างๆ จงึมคีวามส าคญั และเป็นประโยชนแ์ก่ผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งทกุฝ่ายไมว่า่จะเป็นฝ่ายลูกจา้ง ฝ่าย

นายจา้งหรอืภาครฐั 

2. ขอบเขตของงานอาชวีอนามยั และความปลอดภยั ประกอบดว้ย งานดา้นสุขศาสตรอ์ตุสาหกรรม งานดา้น

อาชวีนิรภยั งานดา้นการยศาสตรแ์ละจติวทิยาในการท างานและ งานดา้นอาชวีเวชศาสตร ์หรอืเวชศาสตร์

อตุสาหกรรม   

3. การพฒันางานอาชวีอนามยัและความปลอดภยัในต่างประเทศสามารถแบ่งการพฒันาไดเ้ป็น 2 ยุคหลกัที ่

ส  าคญั คือ ยุคก่อนการปฏวิตัอิุตสาหกรรมและยุคหลงัการปฏวิตัอิตุสาหกรรม ซึง่การพฒันางานอาชวีอนา

มยัและความปลอดภยัในยุคหลงัการปฏวิตัอิตุสาหกรรมมกีารพฒันา มากขึ้นท ัง้ในดา้นวชิาการและขยาย

ขอบเขตสูส่งัคมในวงกวา้งมากขึ้น สง่ผลใหเ้กดิการออกกฎหมายเฉพาะทางดา้น นี้ เพือ่บงัคบัใชใ้นประเทศ

ต่าง ๆ พรอ้มจดัตัง้หน่วยงานและองคก์รขึ้นเพือ่บรหิารงานหรอืใหก้ารสนบัสนุนดา้นต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมาย และมกีารน าเรื่องระบบการบรหิารจดัการเขา้มามสีว่นร่วม สว่นในประเทศไทยจะเกี่ยวกบัการ

ออกกฎหมาย พระราชบญัญตัแิละการจดั ต ัง้หน่วยงาน องคก์รต่าง ๆ ขึ้นมาเพือ่ด าเนินงาน มกีารใหก้าร

สนบัสนุน สง่เสรมิงานดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัในประเทศไทย โดยมกีารปรบัเปลีย่นและจดัตัง้

หน่วยงานขึ้นอย่างต่อเนื่อง     
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วตัถุประสงค ์ 

1. อธบิายความหมาย และความส าคญัของงานอาชวีอนามยัและความปลอดภยัได ้

2. อธบิายขอบเขตของงานอาชวีอนามยั และความปลอดภยัได ้

3. ยกตวัอย่างการพฒันาการจดัการดา้นอาชวีอนามยัในประเทศไทย และต่างประเทศได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1-22    พื้นฐานอาชีวอนามยัและอนามยัสิง่แวดลอ้ม 
 

 

เร่ืองที ่1.2.1  
ความหมาย และความส าคญัของงานอาชีวอนามยัและความปลอดภัย  
  
1. ความหมายของอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
 ค าวา่ “อาชวีอนามยั” ตรงกบัค าในภาษาองักฤษว่า “Occupational Health” ซึง่มรีากฐานมาจากค าสองค าผสม

กนั คือ 

 อาชวีะ (occupational) หรอือาชพีซึง่หมายถงึ การทีบ่คุคลประกอบอาชพีการงาน เพือ่เลี้ยงชพี 

 อนามยั (health) หรอืสุขภาพอนามยั ซึง่องคก์ารอนามยัโลก (WHO) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า สภาวะทีส่มบูรณ์ดี

ท ัง้ทางร่างกาย (physical health) ทางจติใจ (mental health) และสามารถด ารงชีพอยู่ในสงัคมไดด้ว้ยด ี(social well-

being) 

 ส่วนค าว่า ความปลอดภยั (safety) หมายถงึ สภาวะที่เป็นอิสระหรือปราศจากภยัคุกคาม (hazard) ไม่มี

อนัตราย (danger) ไมเ่กดิการบาดเจบ็ (injury) และการสูญเสยี (loss) รวมถงึไมม่คีวามเสีย่ง (risk) ใดๆ 

 ดงันัน้เมือ่รวมความหมายท ัง้หมดอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (Occupational Health and Safety) จงึ

เป็นศาสตรห์รอืระบบวชิาความรูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบัการดูแลสุขภาพอนามยัของผูป้ระกอบอาชีพการงานใหม้สีภาวะทีส่มบูรณ์ดี

ท ัง้ทางร่างกาย ทางจิตใจ และสามารถด ารงชีพอยู่ในสงัคมไดด้ว้ยดี รวมท ัง้ดูแลใหผู้ป้ระกอบอาชีพการงานใหม้คีวาม

ปลอดภยั ปราศจากภยัคุกคาม อนัตราย การบาดเจบ็ สูญเสยี รวมถงึความเสีย่งต่างๆ 

 จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้จะเห็นไดว้่าอาชีวอนามยัและความปลอดภยัเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวขอ้งกับ

ความสมัพนัธร์ะหวา่งงาน (work) กบัสุขภาพอนามยั (health) ของผูป้ระกอบอาชพี  

      โดยค าว่างานในที่นี้หมายถงึสภาพและสิ่งแวดลอ้มต่างๆ ในการท างาน หรือสิ่งที่อยู่รอบๆ ตวัผูป้ระกอบอาชีพ

ลูกจา้งหรือคนงานในขณะปฏิบตัิงาน เช่น เครื่องจกัรกลต่างๆ ความรอ้น ความเย็น แสงสว่าง เสียงดงั รงัสี ความ

ส ัน่สะเทอืน สารเคม ีเชื้อโรคต่างๆ รวมท ัง้ค่าตอบแทน ช ัว่โมงการท างาน การเร่งท างาน การท างานทีซ่  า้ซาก การท างานกะ 

ความไม่เคยชินกบัการท างานในระบบการผลติ เป็นตน้ ซึ่งสภาพและสิ่งแวดลอ้มต่างๆ เหล่านี้  จ  าเป็นตอ้งจดัใหไ้ด ้

มาตรฐานหรอืมคีวามเหมาะสมเพือ่มใิหเ้กดิอนัตรายต่อสุขภาพอนามยัของผูป้ระกอบอาชพีท ัง้ในดา้นการเกดิความเจ็บป่วย

หรือเกิดโรคจากการท างานหรือทีเ่รียกว่าโรคจากการประกอบอาชีพ (occupational diseases) และโรคทีเ่กี่ยวเนื่องจาก

การท างาน (work related disease) รวมท ัง้ในดา้นการไดร้บัการบาดเจ็บ พกิารหรือตาย จากอุบตัิเหตุในการประกอบ

อาชพี (occupational accidents) อกีดว้ย 

 ส าหรบัค าวา่สุขภาพอนามยัของผูป้ระกอบอาชีพหรือตวัผูป้ระกอบอาชีพการงานในทีน่ี้หมายถึงผูป้ระกอบอาชีพ

ทุกอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นอาชีพดา้นเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม เหมอืงแร่ ป่าไม ้ประมง ก่อสรา้ง ขนส่ง การ

บรกิาร หรอือาชพีอืน่ใดก็ตาม 
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องคก์ารอนามยัโลก (WHO) และองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ไดป้ระชุมร่วม กนัใหล้กัษณะงานดา้น

อาชวีอนามยัไว ้ประกอบดว้ยลกัษณะงาน 5 ประการส าคญัคือ 

1. การสง่เสรมิ (Promotion) หมายถงึการส่งเสริมและธ ารงรกัษาไวเ้พือ่ให ้แรงงานทุกอาชีพมสุีขภาพร่างกายที่

แขง็แรง มจีติใจทีส่มบูรณท์ีสุ่ด ตลอดจนมคีวามเป็นอยู่ใน สงัคมทีด่ตีามสถานะทีพ่งึมไีด ้

2. การป้องกนั (Prevention) หมายถงึงานดา้นป้องกนัแรงงานไม่ใหม้สุีขภาพ อนามยัเสือ่มโทรมหรือผดิปกติ

อนัมสีาเหตอุนัเนื่องมาจากสภาพ สภาวะการท างานทีผ่ดิปกติ 

3. การปกป้องคุม้ครอง (Protection) หมายถงึการปกป้องคนท างานในสถาน ประกอบการ หรือลูกจา้งไม่ให ้

ท  างานทีเ่สีย่งต่อสภาพการท างานทีอ่นัตรายจนเป็นสาเหตุส  าคญั ทีท่  าใหเ้กดิปญัหาอบุตัเิหต ุการบาดเจบ็จากการท างานได ้

4. การจดัการงาน (Placing) หมายถงึการจดัสภาพต่าง ๆ ของการท างาน และสภาพแรงงาน ใหท้  างานใน

สิง่แวดลอ้มของการท างานที่เหมาะสมกบัความสามารถของร่างกาย และจิตใจของแต่ละคนมากที่สุดเท่าที่จะท าได ้โดย

ค านึงถงึความเหมาะสมในดา้นต่าง ๆ โดย การน าเอาดา้นการลงทนุมาประกอบพจิารณาถงึความเป็นไปไดด้ว้ย 

5. การปรบังานใหก้บัคนและปรบัคนใหก้บังาน (Adaptation) หมายถงึการปรบั สภาพของงานและของคนให ้

สามารถท างานไดอ้ย่างเหมาะสม ค านึงถึงสภาพทางสรีระวทิยา ของแรงงานมากทีสุ่ด อยู่ในพื้นฐานของความแตกต่างกนั

ของสภาพร่างกายและจติใจ พยายาม เลอืกจดัหางานใหเ้หมาะสมกบัสภาพร่างกายของแรงงานมากทีสุ่ดเพือ่ประสทิธิภาพ

ของงานท างาน ใหเ้กดิประสทิธิผลมากทีสุ่ด 

 

ความปลอดภยั (Safety) : หมายถงึ สภาพแวดลอ้มของการท างาน ที่ปราศจากภยั คุกคาม ไม่มอีนัตราย 

(Danger) และความเสีย่งใด ๆ (Risk) ในทางปฏบิตันิ ัน้อาจจะไม่สามารถ ควบคุมอนัตรายหรือความเสีย่งในการท างานที่

มผีลต่อสุขภาพ การบาดเจ็บ การพกิาร การตาย ไดท้ ัง้หมด แต่ตอ้งมกีารด าเนินงาน มกีารก าหนดกิจกรรมดา้นความ

ปลอดภยัเพือ่ใหเ้กดิ อนัตรายหรอืความเสีย่งนอ้ยสุดเทา่ทีจ่ะท าได ้

ข ัน้ตอนการด าเนินงานดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

 

2. ความส าคญัของอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
 เนื่องจากอาชวีอนามยัและความปลอดภยัเป็นศาสตรท์ีเ่กี่ยวขอ้งกบัการดูแลสุขภาพอนามยัของผูป้ระกอบอาชีพ

ใหม้สุีขภาพทีส่มบูรณ์และมคีวามปลอดภยั ดงันัน้ อาชีวอนามยัและความปลอดภยั จงึมคีวามส าคญั และเป็นประโยชน์

แก่ผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งทกุฝ่ายไมว่า่จะเป็นฝ่ายลูกจา้ง ฝ่ายนายจา้งหรอืภาครฐั โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 2.1 ความส าคญัต่อฝ่ายลูกจา้ง อาชีวอนามยัและความปลอดภยั มีความส าคญัโดยตรงต่อตวัลูกจา้งหรือผู ้

ประกอบอาชีพ โดยจะช่วยใหลู้กจา้งเหลา่นัน้มคีวามปลอดภยัและสุขภาพอนามยัที่ด ีไม่เกิดการบาดเจ็บ พกิารหรือตาย

จากอบุตัเิหตหุรอืเกดิการเจบ็ป่วยเนื่องมาจากการท างาน ซึง่โดยพื้นฐานตามหลกัสากล ดา้นสทิธิมนุษยชนแลว้ ลูกจา้งตอ้ง

ไดร้บัสทิธิในการคุม้ครองความปลอดภยั และตอ้งไดร้บัการปฏบิตัอิย่างเป็นธรรม 

      2.2 ความส าคญัต่อฝ่ายนายจา้ง ในฝ่ายของนายจา้ง อาชวีอนามยัและความปลอดภยัมสี่วนส าคญั ทีจ่ะช่วยลด

ความสูญเสยี ทีอ่าจจะเกดิขึ้น ท ัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและทีไ่มใ่ช่ตวัเงนิ เช่น เมือ่เกดิอบุตัเิหตขุึ้นในโรงงาน ท าใหก้ระบวนการผลติ
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ตอ้งหยุดชะงกั อุปกรณ์ เครื่องมอืวตัถดุิบ หรือผลติภณัฑเ์สียหาย เมื่อลูกจา้งไดร้บัการบาดเจ็บหรือพิการก็ตอ้งเสีย

ค่าใชจ้่ายในการรกัษาพยาบาลและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ค่าประกนั ค่าเงนิทดแทน รวมถงึค่าท าศพในกรณีที่ลูกจา้งเสยีชีวติ 

นอกจากนี้ ยงัเกดิการสูญเสยีเวลาในการท างาน สูญเสยีโอกาสทางการคา้ ตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายในการจดัหาและฝึกอบรมแก่

ลูกจา้งเพือ่มาท างานทดแทน การสูญเสยีขวญัและก าลงัใจของลูกจา้ง การเสยีชื่อเสยีงและภาพพจนข์องสถานประกอบการ 

เป็นตน้ 

      ความส าคญัของอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในฝ่ายนายจา้ง นอกจากช่วยลดความสูญเสยีต่างๆ ทีอ่าจจะ

เกดิขึ้นดงัทีก่ลา่วในขา้งตน้แลว้ ยงัมสีว่นช่วยเพิม่ผลผลติอกีดว้ย โดยในระบบการผลติ คงปฏเิสธไม่ไดว้่าคนหรือแรงงาน

เป็นส่วนทีส่  าคญัในระบบการผลติ และเมือ่ลูกจา้งไดร้บัการดูแลสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัเป็นอย่างดแีลว้ ย่อม

ส่งผลใหต้วัลูกจา้งมสุีขภาพอนามยัทีด่ ีมคีวามพอใจและทศันคติทีด่ต่ีอนายจา้งหรือสถานประกอบการดงันัน้ลูกจา้งย่อม

ท างานอย่างเต็มความสามารถ งานทีไ่ดย้่อมมปีระสทิธิภาพตามมาท าใหผ้ลผลติทีไ่ดย้่อมเพิม่มากขึ้นท ัง้ในดา้นปริมาณและ

คุณภาพ 

 

3. ความส าคญัต่อภาครัฐ 
 ในฝ่ายของภาครฐัหรือสงัคมโดยรวมแลว้ อาชีวอนามยัและความปลอดภยัมสี่วนส าคญัทีจ่ะช่วยใหก้ารพฒันา

เศรษฐกจิและสงัคมของประเทศสามารถด าเนินไปไดอ้ย่างต่อเนื่องและม ัน่คง ท ัง้นี้สบืเนื่องมาจากการทีม่กี  าลงัคนหรือฝ่าย

ลูกจา้ง และสถานประกอบการหรือฝ่ายนายจา้งทีม่คีวามเขม้แข็งและมปีระสทิธิภาพ นอกจากนี้อาชีวอนามยัและความ

ปลอดภยัยงัมสีว่นในการช่วยลดปญัหาทางสงัคมอกีดว้ย เช่น เมือ่หวัหนา้ครอบครวัตอ้งประสบอนัตรายจากการท างานท า

ใหทุ้พพลภาพหรือตาย จะท าใหค้รอบครวัดงักล่าวไดร้บัความเดือดรอ้น ขาดผูน้ าอาจส่งผลใหเ้กิดปญัหาสงัคมต่างๆ 

ขึ้นมาได ้เป็นตน้ 

 จะเหน็ไดว้า่ อาชวีอนามยัและความปลอดภยัมคีวามส าคญัและเป็นประโยชนต่์อทุกฝ่าย ดงันัน้ ทางภาครฐัจงึมี

การก าหนดหรอืออกมาตรการทางกฎหมายบงัคบั ใหส้ถานประกอบการทีอ่ยู่ในข่ายตอ้งมกีารด าเนินการทางดา้นอาชีวอนา

มยัและความปลอดภยั รวมท ัง้ตอ้งจดัใหม้เีจา้หนา้ทีค่วามปลอดภยัในการท างาน (จป.) ระดบัต่างๆ โดยเจา้หนา้ทีค่วาม

ปลอดภยัในการท างาน ก็คือผูท้ี่มีความรู ้(ตอ้งศึกษา หรือผ่านการอบรม) ในศาสตรเ์กี่ยวกบัอาชีวอนามยัและความ

ปลอดภยั ดงันัน้จึงอาจกล่าวไดว้่า อาชีวอนามยัและความปลอดภยัมีความส าคญัในแง่ของการปฏิบตัิใหถู้กตอ้งตาม

กฎหมายดว้ย 

 นอกจากอาชีวอนามยัและความปลอดภยัจะมคีวามส าคญัในเรื่องมาตรการทางกฎหมายแลว้ ยงัมคีวามส าคญั 

ในดา้นมาตรการทางสงัคมซึง่ไดแ้ก่ ระบบมาตรฐานการจดัการอาชีวอนามยั และความปลอดภยัต่างๆ เช่น มอก. 18001 

เป็นตน้ โดยการคา้ขายในปจัจบุนั อาจมขีอ้ก าหนดจากคู่คา้ใหส้ถานประกอบการตอ้งมกีารด าเนินการดา้น      อาชีวอนา

มยัและความปลอดภยั  โดยอาจพิจารณาจากการไดร้บัการรบัรองระบบมาตรฐานการจดัการอาชีวอนามยัและความ

ปลอดภยัของสถานประกอบการ 

 ทีก่ลา่วว่าระบบมาตรฐานการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัเป็นมาตรการทางสงัคมเน่ืองจากบาง

สถานประกอบการมาตรการทางกฎหมายอาจใชไ้ม่ไดผ้ล กล่าวคือพยายามหลกีเลีย่งกฎหมายหรือยอมรบัโทษจาก
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การไม่ด าเนินการดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในบางส่วน ท ัง้น้ีเน่ืองจาก อาจมองว่า  บทลงโทษค่อนขา้ง

เลก็นอ้ยจึงมองขา้มไม่เห็นความส าคญัของการด าเนินการดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั แต่ถา้เมือ่ไรการ

ผลิตสินคา้หรือผลิตภณัฑต่์างๆ ออกมาแลว้ ไม่เป็นที่ยอมรบัหรือไม่มีผูซ้ื้อสินคา้ ทางสถานประกอบการก็ไม่

สามารถด าเนินกิจการหรือประกอบการต่อไปได ้จึงกล่าวไดว้่าระบบมาตรฐานการจดัการอาชีวอนามยัและความ

ปลอดภยัเป็นมาตรการทางสงัคมทีจ่ะช่วยกระตุน้ใหส้ถานประกอบการมองเหน็ความส าคญัของการด าเนินการดา้น

อาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

 อย่างไรกต็าม ระบบมาตรฐานการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัดงักลา่วขา้งตน้นัน้อาจมมีมุมอง

ทีต่รงกนัขา้มกลา่วคือ มมีมุมองเกี่ยวกบัระบบมาตรฐานการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัว่าเป็นเรื่องของ

การกีดกนัทางการคา้ ท ัง้น้ีเน่ืองจากในการด าเนินการจดัท าระบบตอ้งมีค่าใชจ่้ายหรือตน้ทุนในการด าเนินการ 

ดงันัน้สถานประกอบการที่มขีนาดเลก็หรือสถานประกอบการที่ยงัไม่พรอ้มไม่ว่าจะดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามจึงอาจมี

มมุมองดงักลา่ว  

     โดยสรุป อาชวีอนามยัและความปลอดภยัมคีวามส าคญัในทุกภาคส่วน รวมท ัง้มคีวามส าคญักบัมาตรการทาง

กฎหมายและมาตรการทางสงัคมดว้ย 

 

กจิกรรม 1.2.1  
จงอธิบายความหมายและความส าคญัของงานอาชีวอนามยัและความปลอดภยั  
 
แนวตอบกิจกรรม 1.2.1 

งานอาชีวอนามยัและความปลอดภยั หมายถึงการดูแลสุขภาพอนามยัของผูป้ระกอบอาชีพการงานให้
มีสภาวะท่ีสมบูรณ์ดีทั้งทางร่างกาย ทางจิตใจ และสามารถด ารงชีพอยูใ่นสงัคมไดด้ว้ยดี รวมทั้งดูแลใหผู้ ้
ประกอบอาชีพการงานใหมี้ความปลอดภยั ปราศจากภยัคุกคาม อนัตราย การบาดเจบ็ สูญเสีย รวมถึงความ
เส่ียงต่างๆ 

งานอาชีวอนามยัและความปลอดภยัมีความส าคญัในการควบคุมสภาพและส่ิงแวดลอ้มในการท างาน
ใหไ้ดม้าตรฐานหรือมีความเหมาะสมเพ่ือมิใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขภาพอนามยัของผูป้ระกอบอาชีพทั้งในดา้น
การเกิดความเจบ็ป่วยหรือเกิดโรคจากการท างานหรือท่ีเรียกวา่โรคจากการประกอบอาชีพและโรคท่ีเก่ียวเน่ือง
จากการท างาน รวมทั้งในดา้นการไดรั้บการบาดเจบ็ พิการหรือตาย จากอุบติัเหตุในการประกอบอาชีพ  
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เร่ืองที ่1.2.2  
ขอบเขตของงานอาชีวอนามยั และความปลอดภัย 

อาชวีอนามยัและความปลอดภยัเป็นศาสตรท์ีเ่กี่ยวขอ้งกบัการมปีฏสิมัพนัธร์ะหว่างคนท างานกบัสิง่แวดลอ้มใน

การท างาน โดยในชวีติของมนุษยเ์ราตอ้งใชเ้วลาประมาณหนึ่งในสามอยู่กบัการท างาน ซึง่ตอ้งปฏสิมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้มใน

การท างานอย่างหลกีเลีย่งไมไ่ด ้ไมว่า่จะท างานอยู่ในอุตสาหกรรมการผลติ ก่อสรา้ง ขนส่ง และบริการ ถา้หากสิง่แวดลอ้ม

ในการท างานนัน้ไมเ่หมาะสมหรอืไมไ่ดม้าตรฐานย่อมสง่ผลใหเ้กดิอนัตรายต่อสุขภาพคนงานได ้ท ัง้ในดา้นเกิดการเจ็บป่วย

หรอืเกดิโรคจากการท างาน โรคทีเ่กี่ยวเนื่องจากการท างาน และในดา้นการไดร้บัการบาดเจ็บ พกิารหรือตายจากอุบตัิเหตุ

ต่างๆ ซึง่เมือ่เกดิการบาดเจบ็หรอืเจบ็ป่วยขึ้น คนงานนัน้ก็อาจจะไดร้บัการวนิิจฉยัและรกัษาทางดา้นการแพทยใ์หห้ายเป็น

ปกตไิด ้แต่เมือ่กลบัเขา้ท  างานไปอยู่ในสภาพสิง่แวดลอ้มการท างานทีไ่ม่เหมาะสมเหมอืนเดมิ ในทีสุ่ดคนงานนัน้ก็จะไดร้บั

อนัตรายเช่นเดมิ คือเกดิการบาดเจบ็หรอืเจบ็ป่วยอกีไมม่วีนัสิ้นสุด จะเหน็ไดว้า่การวนิิจฉยัและการรกัษาพยาบาลคนงานที่

ไดร้บัอนัตรายนัน้เป็นเพยีงการแกป้ญัหาทีป่ลายเหตเุทา่นัน้ ตราบใดทีส่าเหตคุือสิง่แวดลอ้มการท างานยงัไม่ไดร้บัการแกไ้ข

หรือปรบัปรุงใหเ้หมาะสมแลว้ ปญัหาก็ยงัไม่หมดสิ้นไป ดงันัน้ในการแกไ้ขปญัหานี้จ  าเป็นตอ้งมุ่งแกไ้ข ป้องกนัควบคุมที่

สิง่แวดลอ้ม ในการท างานเป็นส าคญั 

 ศาสตรท์ีเ่กี่ยวขอ้งกบัอาชวีอนามยัและความปลอดภยัจ าเป็นตอ้งอาศยัการผสมผสานระหว่างสาขาวชิาการต่างๆ 

หลากหลายสาขาวชิาดว้ยกนั ดงันัน้การศึกษาในสาขาวชิาอาชีวอนามยัและความปลอดภยัจงึประกอบดว้ยกลุม่วชิาการที่

ส  าคญั 4 กลุม่หลกัดงัแสดงในภาพที ่1.6 ไดแ้ก่  

- กลุม่วชิาสุขศาสตรอ์ตุสาหกรรม หรอือาชวีสุขศาสตร ์(Industrial Hygiene or Occupational Hygiene) 

- กลุม่วชิาอาชวีนิรภยั (Occupational Safety) 

- กลุม่วชิาการยศาสตรแ์ละจติวทิยาในการท างาน (Ergonomics and Work Psychology) 

- กลุ่มวิชาอาชีวเวชศาสตร ์หรือเวชศาสตรอ์ุตสาหกรรม (Occupational Medicine or Industrial 

Medicine) 

 

โดยมรีายละเอยีดพอสงัเขปของเน้ือหาวชิาในแต่ละกลุม่วชิาดงัต่อไปน้ี 

 
1. กลุ่มวชิาสุขศาสตร์อตุสาหกรรมหรืออาชีวสุขศาสตร์ 
 สุขศาสตรอ์ุตสาหกรรมหรืออาชีวสุขศาสตรเ์ป็นกลุม่วชิาทีศึ่กษาเกี่ยวกบัการตระหนกัประเมนิ และการควบคุม

ปจัจยัสิง่แวดลอ้มหรือสภาวะแวดลอ้มทีม่อียู่หรือเกิดจากสถานประกอบการทีอ่าจเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วย ชีวติความ

เป็นอยู่ สุขภาพที่ทรุดโทรมหรือท าใหเ้กิดความไม่สุขสบาย (Discomfort) ต่อคนงาน ดงันัน้ในกลุ่มวิชาสุขศาสตร์

อตุสาหกรรมจงึมเีนื้อหาวชิา เช่น  

 ความรูท้ ัว่ไปเกี่ยวกบัสุขศาสตรอ์ุตสาหกรรม ประเภทหรือองคป์ระกอบของสิง่แวดลอ้มในการท างาน อนัตราย

ของสิง่แวดลอ้มการท างาน มาตรฐานสิง่แวดลอ้มการท างาน การบ่งชี้ปญัหาสิง่แวดลอ้มการท างาน หลกัการท ัว่ไปในการ
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ประเมนิปญัหาสิ่งแวดลอ้มการท างาน วธิีการประเมนิสิ่งแวดลอ้มในการท างานในแต่ละองคป์ระกอบ เช่น การประเมนิ

ความรอ้น แสง เสยีง รงัส ีความส ัน่สะเทอืน อณุหภูม ิและความกดดนับรรยากาศ การใชเ้ครื่องมอืตรวจวดัทางสุขศาสตร์

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวขอ้ง การวเิคราะหแ์ละการแปรผลสิ่งแวดลอ้ม การประเมนิถงึอนัตรายต่อสุขภาพคนงาน หลกัการ

ท ัว่ไปในการควบคุมสิ่งแวดลอ้มในการท างาน วิธีการควบคุมสภาพแวดลอ้มที่เป็นอนัตรายต่อการท างาน การควบคุม

สภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นอนัตรายต่อการท างานทางวศิวกรรม เช่น การควบคุมเสยีง แสงสว่างรงัส ีฝุ่ น ละออง สารเคม ีไอ

ระเหย ระบบระบายอากาศในโรงงานอตุสาหกรรม การตรวจสอบการท างานของระบบควบคุมสิง่แวดลอ้ม การใชอุ้ปกรณ ์

ป้องกนัอนัตรายสว่นบคุคลทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสุขศาสตรอ์ตุสาหกรรม เช่น หนา้กากป้องกนัสารเคม ีทีค่รอบหูลดเสยีง เป็นตน้ 

 

2. กลุ่มวชิาอาชีวนิรภัย 
 อาชีวนิรภยัเป็นกลุ่มวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกบัการด าเนินการเพื่อป้องกนัอุบตัิเหตุ ความปลอดภยัในการท างาน

ลกัษณะต่างๆ เทคโนโลยีความปลอดภยั การจดัการดา้นความปลอดภยัและการบริหารงานอาชีวอนามยัและความ

ปลอดภยัในสถานประกอบการดงันัน้ในกลุม่วชิาอาชวีนิรภยัจงึมเีนื้อหาวชิาเช่น  

 ความรูท้ ัว่ไปเกี่ยวกบัอุบตัิเหตุ แนวคิดและทฤษฎกีารเกิดอุบตัิเหตุ การสอบสวนการวเิคราะหแ์ละการรายงาน

อุบตัิเหตุ การวิเคราะหค์วามสูญเสีย การจดัการความเสี่ยงดา้นความปลอดภยัในการท างาน การวิเคราะหเ์พื่ อความ

ปลอดภยั การตรวจหาความปลอดภยั หลกัการควบคุมป้องกนัอบุตัเิหต ุการจดัการความปลอดภยักระบวนการผลติ  การ

จดัองค์กรความปลอดภยั นโยบายและการวางแผนงานดา้นความปลอดภยั สารสนเทศดา้นอาชีวอนามยัและความ

ปลอดภยั การสื่อสาร การฝึกอบรม การรณรงคแ์ละการประชาสมัพนัธเ์พื่อความปลอดภยั การบริหารจดัการอุปกรณ์

ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล ระบบการจดัการดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั การออกแบบอาคารและการวางผงั

โรงงานที่ปลอดภยั การบ ารุงรกัษาอาคารเพื่อความปลอดภยั การสุขาภิบาลโรงงาน ความปลอดภยัในการท างานกบั

เครื่องจกัรและอปุกรณต่์างๆ เช่น หมอ้ไอน า้ ถงัความดนั ปัน้จ ัน่ เครื่องมอืกล เป็นตน้ ความปลอดภยัในการเคลือ่นยา้ย

และการจดัเก็บวสัดุ การบ ารุงรกัษาเพือ่ความปลอดภยั การป้องกนัและระงบัอคัคีภยั การจดัท าแผนฉุกเฉิน เป็นตน้ 

 

3. กลุ่มวชิาการยศาสตร์และจติวทิยาในการท างาน 
 การยศาสตรแ์ละจติวทิยาในการท างานเป็นกลุม่วชิาทีศึ่กษาเกี่ยวกบัการจดัและการปรบัปรุงสภาพการท างานให ้

เหมาะสมกบัสรรีวทิยาและจติวทิยาของมนุษยใ์นการท างาน ดงันัน้ในกลุม่วชิาการยศาสตรแ์ละจติวทิยาในการท างานจงึมี

เนื้อหาวชิา เช่น 

 หลกัการและวธิีการทางดา้นการยศาสตร ์จติวทิยาในการท างานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการยศาสตร ์การวดัขนาดสดัส่วน

ของร่างกายมนุษย ์ความสามารถและขอ้จ ากดัในการท างานของมนุษย ์ความสมัพนัธ์ระหว่างมนุษย ์เครื่องจกัรและ

สิง่แวดลอ้มในการท างาน การจดัหรือปรบัปรุงสถานทีท่  างาน สภาพการท างาน และวธิีการท างานใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะ

ของงานและตวัผูป้ฏิบตัิงาน การออกแบบและการเลือกใชเ้ครื่องมือและอุปกรณ์ใหเ้หมาะสมตามหลกัการยศาสตร ์

ความเครยีดและความเมือ่ยลา้จากการท างาน การส ารวจทางดา้นการยศาสตร ์การประเมนิปญัหาสุขภาพดา้นร่างกายและ
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จติใจ เนื่องจากการจดัสภาพการท างานทีไ่มเ่หมาะสมทางดา้นการยศาสตรแ์ละจติวทิยาในการท างาน แนวทางแกไ้ขปญัหา

ทางดา้นการยศาสตรแ์ละจติวทิยาในการท างาน เป็นตน้ 

 

4. กลุ่มวิชาอาชีวเวชศาสตรห์รอืเวชศาสตรอ์ตุสาหกรรม 

 อาชวีเวชศาสตรห์รอืเวชศาสตรอ์ตุสาหกรรม เป็นกลุม่วชิาทีศึ่กษาเกี่ยวกบัความรูท้างการแพทยแ์ละสาธารณสุข

ศาสตรใ์นการดูแลสุขภาพอนามยัของลูกจา้ง การเฝ้าระวงั การป้องกนั การตรวจวนิิจฉยั โรคทีเ่กิดจากการประกอบอาชีพ 

ดงันัน้ การศึกษาในกลุม่วชิาอาชวีเวชศาสตรม์เีนื้อหาวชิา เช่น 

 ความรูด้า้นอาชีวเวชศาสตร ์กลไกการท างานของร่างกายภายใตส้ภาวะแวดลอ้มที่มผีลต่อผูป้ระกอบอาชีพ 

สาเหตุและลกัษณะอาการของการเกิดโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ หลกัการวนิิจฉยัโรคเบื้องตน้ ข ัน้ตอนการตรวจ

พสูิจน์โรคจากการประกอบอาชีพ การเฝ้าระวงัสุขภาพของผูป้ระกอบอาชีพและการป้องกนัโรคจากการประกอบอาชีพ 

หลกัการทางพษิวทิยา กระบวนการเป็นพษิของสารเคม ีกลไกและปฏกิิริยาของร่างกายเมือ่ไดร้บัสารพษิ หลกัการทดสอบ

และการก าหนดมาตรฐานสารเคมใีนสิ่งแวดลอ้มและในร่างกายมนุษย ์ดชันีอนัตราย เครื่องมอืวิเคราะหด์า้นพิษวทิยา 

สารเคมทีีส่  าคญัและใชก้นัมากจากกิจการทางอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม การประเมนิความเสีย่งดา้นสุขภาพ การปฐม

พยาบาลเบื้องตน้ ความรูท้ ัว่ไปเกี่ยวกบัระบบสุขภาพ การจดัระบบบรกิารสุขภาพในประเทศไทย ความสมัพนัธร์ะหว่างการ

ด าเนินงานระบบสุขภาพดา้นต่างๆ กบังานอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ความรูพ้ื้นฐานดา้นวทิยาการระบาด ธรรมชาติ

ของการเกิดโรค การวจิยัทางวทิยาการระบาดการประยุกตใ์ชว้ธิีการทางวิทยาการระบาดในงานอาชีวอนามยัและความ

ปลอดภยั เป็นตน้ 

 การศึกษาในสาขาวชิาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั นอกจากจะศึกษาในกลุ่มวชิาหลกั 4 กลุ่ม ดงัที่กล่าว

ขา้งตน้แลว้ ยงัมคีวามจ าเป็นทีต่อ้งมคีวามรูเ้กี่ยวกบักฎหมาย และมาตรฐานดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยัอกีดว้ย 

เนื่องจากเป็นมาตรการหนึ่งทีส่  าคญัในการด าเนินงานดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยั รวมท ัง้ความส าเร็จในงานอาชีวอ

นามยัและความปลอดภยัจ าเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือกบับุคคลหลายฝ่าย ดงันัน้ จึงจ าเป็นตอ้งศึกษาศาสตรด์า้น

สงัคมศาสตร ์เช่น หลกัการบริหารจดัการ กระบวนการท างานเป็นทมี หลกัมนุษยสมัพนัธก์ารประสานงาน การนิ เทศงาน 

การควบคุมคุณภาพงาน เทคนิคการสอนงาน การอบรมและประชาสมัพนัธด์า้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยั เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 



พื้นฐานอาชีวอนามยัและความปลอดภยั    1-29     

 

 

กจิกรรม 1.2.1  
ขอบเขตของงานอาชีวอนามยัและความปลอดภยัมีก่ีดา้น อะไรบา้ง  
 
แนวตอบกจิกรรม 1.2.1 
 ขอบเขตของงานอาชีวอนามยัและความปลอดภยัมี 4 ดา้นไดแ้ก่  

1) งานดา้นสุขศาสตร์อุตสาหกรรม  
2) งานดา้นอาชีวนิรภยั  
3) งานดา้นการยศาสตร์และจิตวทิยาในการท างาน  
4) งานดา้นอาชีวเวชศาสตร์ หรือเวชศาสตร์อุตสาหกรรม 
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เร่ืองที ่1.2.3  
การจดัการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภยัในประเทศไทย และต่างประเทศ 
 
1. การพฒันางานอาชีวอนามยัและความปลอดภัยในต่างประเทศ 

การพฒันางานอาชวีอนามยัและความปลอดภยัในต่างประเทศสามารถแบง่การพฒันาไดเ้ป็น 2 ยุคหลกัที ่ส  าคญั 

คือ ยุคก่อนการปฏวิตัอิตุสาหกรรมและยุคหลงัการปฏวิตัอิตุสาหกรรม ดงันี้  

1.1 ยคุก่อนการปฏวิตัิอตุสาหกรรม งานอาชวีอนามยัและความปลอดภยัในต่างประเทศมกีารพฒันามานาน นบั

ศตวรรษแลว้ แต่ในยุคแรกก่อนการปฏิวตัิดา้นอุตสาหกรรม (ค.ศ. 1800) นัน้ ความพยายามที่จะคุม้ครองป้องกนั 

อนัตรายใหแ้ก่ผูป้ฏบิตังิานมนีอ้ยมาก ท ัง้นี้ เนื่องจากในยุคตน้ ๆ นัน้ แรงงานเป็นสิง่ทีม่อีย่างเหลอืเพือ่ประกอบกบั แรงงาน

ที่ใชใ้นยุคแรกเริ่มจะเป็นพวกทาส คนคุก หรือพวกอาชญากรต่าง ๆ จึงท าใหเ้กิดการละเลยในการปรับปรุง 

สภาพแวดลอ้มในการท างาน เพราะถอืว่าการปฏบิตัิงานดงักลา่วเป็นการลงโทษแก่แรงงานเหลา่นัน้ ส  าหรบัประชากร ส่วน

ใหญ่ในประเทศต่าง ๆ ในโลก ประกอบอาชพีทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการใชท้รพัยากรธรรมชาตทิีม่อียู่ เช่น การเกษตรกรรม ท างาน

ฟารม์ปศุสตัว ์เป็นตน้ งานอุตสาหกรรมการผลติมีนอ้ยมาก หรือถา้มีส่วนใหญ่จะเป็นลกัษณะอุตสาหกรรม ภายใน

ครวัเรือน ซึ่งลกัษณะของการท างาน เครื่องจกัร อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใชย้งัไม่ซบัซอ้นมากนกั อย่างไรก็ตามไดม้ ีบนัทึก

เหตกุารณท์ีเ่กี่ยวขอ้งกบัการพฒันางานอาชวีอนามยัและความปลอดภยัในยุคก่อนการปฏวิตัิดา้นอุตสาหกรรม ทีส่  าคญั ๆ 

รายละเอยีดในภาคผนวก ในทีน่ี้ขอกลา่วเฉพาะบางเหตกุารณค์ือ  

ประมาณ 400 ปีก่อนครสิตศ์กัราช ฮปิโปเครตสิ (Hippocrates) ไดศึ้กษาและเขยีนบนัทกึโรคต่าง ๆ หลาย โรค

ซึง่อาจเป็นโรคทีเ่กิดจากการท างาน ประมาณ ค.ศ. 100 ไพลนีส ซคีนัดสั (Plinius Secundus) นกัปราชญช์าว โรมนัได ้

กล่าวถึงอนัตรายจากการท างานกบัโลหะบางชนิดและแนะน าใหใ้ชก้ระเพาะปสัสาวะสตัวม์าท าเป็นหนา้กาก ป้องกนั 

ประมาณ ค.ศ. 1472 เออลร์ิช เอเลนบอก (Ulrich Elenbog) ไดต้ีพมิพเ์อกสารวชิาการฉบบัแรกเกี่ยวกบัไอ และควนัที่

เป็นพษิ ประมาณ ค.ศ. 1541 พาราเซลซสั (Paracelsus) เขยีนบทความตพีมิพเ์กี่ยวกบัโรคทางเดนิหายใจ และโรคปอดที่

เกิดขึ้นเนื่องจากคนงานหายใจเอาสารทาทารสั (Tartarous) เขา้สู่ร่างกาย ใน ค.ศ. 1700 เบอรน์าดิโน รามสัซีน 

(Bernardino Ramazzini) แพทยช์าวอิตาเลียนผูซ้ึ่งไดร้บัการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งวงการอาชีวเวชศาสตร ์

(Occupational Medicine) เนื่องจากพมิพห์นงัสอืชื่อ “โรคของคนท างาน” ขึ้น 

จะเหน็ไดว้่าในช่วงยุคแรกก่อนการปฏวิตัิดา้นอุตสาหกรรม หรือก่อน ค.ศ. 1800 การพฒันางานดา้นอาชีวอนา

มยัและความปลอดภยัยงัพฒันาไมม่ากนกัและยงัอยู่ในวงทีจ่  ากดัเฉพาะหมูน่กัวชิาการเทา่นัน้   

1.2 ยคุหลงัการปฏวิตัิอตุสาหกรรม ภายหลงัจาก ค.ศ. 1800 ไดม้กีารปฏวิตัิพฒันาระบบงานอุตสาหกรรม การ

ผลติอย่างมากในแถบยุโรปและสหรฐัอเมริกา โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ มกีารเปลีย่นแปลงระบบการผลติ ม ีการน า

เครื่องจกัรมาทดแทนการใชแ้รงงานมนุษยแ์ละสตัว ์ท  าใหส้ามารถผลติสนิคา้ไดค้ร ัง้ละจ านวนมาก ๆ ท ัง้นี้ เพือ่ ใหม้ปีริมาณ

เพยีงพอกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค ระบบงานอุตสาหกรรมในครวัเรือนจงึลดนอ้ยลงเนื่องจากไม่ สามารถสูก้บัระบบ
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การผลติทีท่นัสมยัได ้การเพิม่ขึ้นของโรงงานอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ ท าใหค้วามตอ้งการแรงงาน ในภาคงานอุตสาหกรรม

เพิ่มมากขึ้น ดงันัน้ประชาชนในชนบทจึงหล ัง่ไหลเขา้สู่แหล่งอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ประกอบ กบัไดม้กีารคิดคน้พฒันา

เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใชใ้นการผลติเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการเปลีย่นแปลงนี้ เป็นไปอย่างรวดเร็ว ท าใหผู้ใ้ชแ้รงงานไม่สามารถ

ปรบัตวัไดท้นักบัเทคโนโลยีใหม่ ๆ จึงประสบกบัปญัหาความเครียดและอนัตรายจากการ ท างานเพิ่มขึ้น เกิดอุบตัิเหต ุ

ไดร้บับาดเจบ็ พกิาร หรอืตาย จากการท างานเป็นจ านวนมาก นอกจากนี้ยงัพบว่ามกีารใชแ้รงงานเด็กและสตรีเพิม่มากขึ้น

อกีดว้ย จากปญัหาทีก่ลา่วมาท ัง้หมดท าใหง้านดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ไดร้บัความสนใจและมกีารพฒันามาก

ขึ้น ท ัง้ในดา้นวิชาการและขยายขอบเขตในวงกวา้ง เหตุการณ์ที่เกี่ยวขอ้งกบั การพฒันางานอาชีวอนามยัและความ

ปลอดภยัในยุคหลงั ค.ศ. 1800 จนถงึปจัจบุนัทีส่  าคญัส่วนใหญ่จะเกี่ยวกบัการ ออกกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และกฎหมาย

เขา้มาควบคุมระบบการท างาน รวมท ัง้การจดัตัง้หน่วยงานและองคก์รต่าง ๆ ซึง่รายละเอยีดสามารถดูไดใ้นภาคผนวก ใน

ทีน่ี้ขอกลา่วเฉพาะบางประเดน็คือ 

- ค.ศ. 1878 ประเทศองักฤษไดต้ราพระราชบญัญตัโิรงงานทีส่มบูรณแ์บบฉบบัแรกขึ้น  

- ค.ศ. 1885 ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์และประเทศเยอรมนี้ไดต้รากฎหมายเกี่ยวกบัค่าทดแทนใหแ้ก่ คนงานขึ้น 

- ค.ศ. 1908 สหรฐัอเมริกาไดน้ าพระราชบญัญตัิเงนิทดแทนขององักฤษ (ค.ศ. 1907) มาเป็นตน้แบบ ในการ

ตรากฎหมายเงนิทดแทนฉบบัแรกของสหรฐัอเมรกิา 

- ค.ศ. 1913 สหรฐัอเมริกาไดจ้ดัตัง้สภาแห่งชาติทางดา้นความปลอดภยัในงานอุตสาหกรรม (National 

Council for Industrial Safety) และต่อมาไดเ้ปลีย่นชื่อเป็นสภาความปลอดภยัแหง่ชาติ 

- ค.ศ. 1919 ไดม้กีารจดัตัง้องคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ซึง่เป็นหน่วยงานสากลหน่วยงาน หนึ่งทีไ่ด ้

ใหค้วามส าคญักบังานดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

- ค.ศ. 1948 องคก์ารอนามยัโลก (WHO) ไดจ้ดัประชุมสภาอนามยัโลกครัง้ที ่1 (The First World Health 

Assembly) เพือ่จดัตัง้คณะกรรมการผูเ้ชี่ยวชาญร่วมมอืทางดา้นอาชีวอนามยั (Joint ILO/WHO Expert Committee 

on Occupational Health) เพือ่ใหค้วามรู ้การศึกษา การฝึกอบรม ในสาขาวชิาการดา้นอาชวีอนามยั และความปลอดภยั

กบัประเทศต่าง ๆ 

- ค.ศ. 1970 รฐัสภาสหรฐัอเมรกิาไดผ้่านพระราชบญัญตัคิวามปลอดภยัและอาชวีอนามยั (Occupational 

Safety and Health Act. 1970) สง่ผลใหม้หีน่วยงานทีส่  าคญัและมบีทบาทอย่างสูงทางดา้นอาชวีอนามยัและ ความ

ปลอดภยัมาจนถงึปจัจบุนัคือ ส  านกังานบรหิารความปลอดภยัและอาชวีอนามยั (Occupational Safety and Health 

Administration: OSHA) และสถาบนัความปลอดภยัและอาชวีอนามยัแห่งชาต ิ(National Institute for 

Occupational Safety and Health: NIOSH) 

- ค.ศ. 1972 ประเทศญี่ปุ่ นไดอ้อกกฎหมายเกี่ยวกบัความปลอดภยัและสุขภาพในอตุสาหกรรม (Industrial 

Safety and Health Law. 1972) 
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- ค.ศ. 1974 ประเทศองักฤษไดอ้อกพระราชบญัญตัิสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัในการท างาน (Health 

and Safety at Work Act. 1974) 

- ค.ศ. 1996 ประเทศองักฤษโดยส านกังานมาตรฐาน (British Standard Institution) ไดเ้สนอ แนวทาง

มาตรฐานการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั (BS 8800: 1996 Guide to Occupational Health and Safety 

Management System Standards) และต่อมาไดม้กีารปรบัปรุงใหม ่ใน ค.ศ. 2004 

- ค.ศ. 2001 องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ (ILO) ไดย้กร่างมาตรฐานระบบการจดัการอาชวีอนามยั และ

ความปลอดภยั และไดป้ระกาศใชเ้ป็นแนวปฏบิตัภิายใตช้ื่อ ILO Guidelines on Occupational Safety and Health 

management System : ILO-OSH 2001 

จะเหน็ไดว้า่การพฒันางานอาชวีอนามยัและความปลอดภยัในยุคหลงัการปฏวิตัอิตุสาหกรรมมกีารพฒันา มาก

ขึ้นท ัง้ในดา้นวชิาการและขยายขอบเขตสูส่งัคมในวงกวา้งมากขึ้น สง่ผลใหเ้กดิการออกกฎหมายเฉพาะทางดา้น นี้ เพือ่

บงัคบัใชใ้นประเทศต่าง ๆ พรอ้มจดัตัง้หน่วยงานและองคก์รขึ้นเพือ่บรหิารงานหรอืใหก้ารสนบัสนุนดา้นต่าง ๆ ใหเ้ป็นไป

ตามกฎหมาย 

โดยแนวโนม้ของการพฒันาดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัในปจัจบุนั นอกจากการบงัคบัโดยใช ้กฎหมาย

แลว้ยงันeเรื่องระบบการบรหิารจดัการเขา้มามสีว่นร่วม โดยมองปญัหาทางดา้นอาชวีอนามยัใหเ้ป็นระบบ เกี่ยวกบัการ

บรหิารจดัการมากขึ้น ไมใ่ช่เป็นเพยีงเหตุการณห์รอืปรากฏการณ์ทีเ่กิดขึ้นเพยีงอย่างเดยีวเช่นในอดตี ดงัจะเหน็ไดจ้ากการ

พฒันาแนวทางมาตรฐานการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัขึ้น  

 

2. การพฒันางานอาชีวอนามยัและความปลอดภัยในประเทศไทย  

ประเทศไทยไดม้ีการพฒันางานอาชีวอนามยัและความปลอดภยัมาหลายทศวรรษแลว้ โดยมีการพฒันา 

คลา้ยคลงึกบัประเทศอุตสาหกรรมท ัง้หลาย คือการพฒันางานดา้นนี้จะเกิดขึ้นภายหลงัจากการพฒันาอุตสาหกรรม และ

เกดิปญัหาดา้นสุขภาพอนามยั และความปลอดภยัของลูกจา้งหรือคนงานขึ้นแลว้ ลกัษณะของการพฒันางานดา้น อาชีวอ

นามยัและความปลอดภยัในประเทศไทย สว่นใหญ่จะเกี่ยวกบัการออกกฎหมาย พระราชบญัญตัิและการจดั ตัง้หน่วยงาน 

องคก์รต่าง ๆ ขึ้นมาเพือ่ด าเนินงาน ซึง่ลกัษณะงานดงักลา่วจะเป็นงานแฝงรวมอยู่กบังานอื่น ๆ และ กระจายอยู่ในหลาย 

ๆ หน่วยงาน อย่างไรก็ตามในปจัจบุนัประเทศไทยไดม้กีารประกาศใชก้ฎหมายดา้นนี้โดยตรง หรอืเป็นการเฉพาะแลว้ 

ส าหรบัเหตุการณ์ที่เกี่ยวขอ้งกบัการพฒันางานอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในประเทศไทยที่ส  าคญั ดงั

รายละเอยีดในภาคผนวกในทีน่ี้ขอกลา่วถงึเฉพาะบางเหตกุารณ ์ดงันี้ 

- พ.ศ. 2462 ประเทศไทยไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ ( International Labour 

Organization) ตัง้แต่เริ่มมกีารก่อตัง้องคก์ารนี้  

- พ.ศ. 2509 สถาบนัพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติไดบ้รรจุโครงการอาชีวอนามยัไวใ้นแผนพฒันาเศรษฐกิจและ 

สงัคมแหง่ชาตฉิบบัที ่2 (พ.ศ. 2510-2514) 



พื้นฐานอาชีวอนามยัและความปลอดภยั    1-33     

 

- พ.ศ. 2511 คณะรฐัมนตรีไดม้มีติใหต้ ัง้ คณะกรรมการประสานงานอาชีวอนามยัแห่งชาติ โดยมผูีแ้ทนจาก 

หน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอตุสาหกรรม กระทรวงเกษตร และ

สหกรณ ์ส านกังบประมาณและส านกังานพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติ เป็นตน้ โดยท าหนา้ทีป่ระสานงานและร่วมมอื ระหว่าง

หน่วยงานต่าง ๆ ในเรื่องเกี่ยวกบัอาชวีอนามยั 

- พ.ศ. 2512 คณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวทิยาลยัแพทยศาสตร ์(ปจัจุบนัคือมหาวทิยาลยัมหดิล) ไดร้บั 

อนุมตัจิากสภามหาวทิยาลยัใหจ้ดัตัง้หลกัสูตรอาชีวอนามยัระดบัปริญญาตรีและสภาการศึกษาแห่งชาติไดพ้จิารณาลง มต ิ

ใหค้วามเหน็ชอบหลกัสูตรปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาอาชีวอนามยั และผลติบณัฑิตส าเร็จรุ่นแรกในปีการ ศึกษา 

2512-2513  

- พ.ศ. 2515 ไดม้กีารออกประกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่103 ลงวนัที ่16 มนีาคม 2515 ซึง่นบัวา่เป็น แม่บทที่

ส  าคญัของกฎหมายคุม้ครองสุขภาพอนามยัของลูกจา้ง ซึง่ต่อมาใน พ.ศ. 2519 ไดอ้าศยัอ านาจแห่งประกาศ คณะปฏวิตัิ

ฉบบัที่ 103 ดงักลา่ว ออกประกาศกระทรวงมหาดไทยอีกหลายฉบบัอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามในปจัจุบนั กฎหมาย

เหลา่นี้ไดถ้กูยกเลกิหมดแลว้ 

- พ.ศ. 2531 ทบวงมหาวทิยาลยั (ชื่อขณะนัน้) ไดอ้นุมตัิใหม้หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช เปิดการเรียน การ

สอนในหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีต่อเนื่อง (2 ปี) แขนงวชิาสาธารณสุขศาสตร ์วชิาเอกอาชีวอนามยัและความ ปลอดภยั 

และหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาอาชวีอนามยัและความปลอดภยั (1 ปี) โดยสาขาวชิาวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ รบัผดิชอบใน

การจดัการเรยีนการสอน ซึง่สามารถเปิดรบันกัศึกษาไดใ้นปีการศึกษา 2533 (ใน พ.ศ. 2555 ไดม้กีาร ปรบัปรุงหลกัสูตรนี้

เป็นวทิยาศาสตรบณัฑติ (อาชวีอนามยัและความปลอดภยั) เปิดรบันกัศึกษาในปีการศึกษา 2556) 

- พ.ศ. 2533 ไดม้กีารออกพระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม พ.ศ. 2533 ขึ้น ซึง่ต่อมาไดม้ฉีบบัเพิม่เติมคือ ฉบบัที ่2 

พ.ศ. 2537 และฉบบัที ่3 พ.ศ. 2542 รวมท ัง้ไดจ้ดัตัง้ส  านกังานประกนัสงัคมโดยโอนงานของกรม ประชาสงเคราะหใ์น

สว่นทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการประกนัสงัคม และงานของส านกังานกองทุนเงนิทดแทน กรมแรงงานมาอยู่ ในสงักดัของส านกังาน

ประกนัสงัคม ภายใตค้วามรบัผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งต่อมาไดม้กีารจดัตัง้กระทรวง แรงงานและสวสัดิการ

สงัคมขึ้นเมือ่วนัที ่23 กนัยายน 2536 ส านกังานประกนัสงัคมจงึไดโ้อนมาอยู่กระทรวงแรงงาน และสวสัดกิารสงัคม 

- พ.ศ. 2535 เป็นปี ซึง่มกีารประกาศใชก้ฎหมายต่าง ๆ หลายฉบบัที่ส  าคญัคือ ประกาศใชพ้ระราชบญัญตั ิ

โรงงาน พ.ศ. 2535 พระราชบญัญตัิการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พระราชบญัญตัิส่งเสริมและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

แห่งชาติ พ.ศ. 2535 พระราชบญัญตัิวตัถอุนัตราย พ.ศ. 2535 โดยพระราชบญัญตัิดงักลา่วขา้งตน้ไดป้ระกาศยกเลกิ 

พระราชบญัญตัเิดมิทีเ่กี่ยวขอ้ง 

- พ.ศ. 2536 มกีารจดัตัง้กระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคมขึ้น (ชือ่ขณะนัน้) โดยไดโ้อนหน่วยงาน ที่

เกี่ยวขอ้งจากกระทรวงมหาดไทยมาสงักดัหลายกรมกอง เช่น กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน กรมการจดัหางาน กรม 

ประชาสงเคราะห ์ส  านกังานประกนัสงัคม กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน เป็นตน้ 

- พ.ศ. 2537 ไดม้กีารออกพระราชบญัญตัเิงนิทดแทน พ.ศ. 2537 มาใชแ้ทนประกาศคณะปฏวิตัฉิบบัที ่103 ใน

สว่นทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเงนิทดแทนต่าง ๆ 
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- พ.ศ. 2540 ส านกังานมาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม (สมอ.) ไดป้ระกาศใชม้าตรฐานระบบการจดัการ อาชี

วอนามยัและความปลอดภยัขึ้นเป็นคร ัง้แรกโดยใชเ้รยีกรหสัเป็น มอก. 18000: 2540 ซึง่ต่อมามกีารปรบัปรุงให ้เหมาะสม

ยิง่ขึ้น และไดป้ระกาศใชฉ้บบัใหม่ เมือ่วนัที ่31 ธนัวาคม 2542 และเปลีย่นรหสัใหมเ่ป็น มอก. 18001: 2542 นอกจากนี้

ใน พ.ศ. 2554 ไดม้กีารปรบัปรุงอกีคร ัง้เป็น มอก 18001: 2554 

- พ.ศ. 2541 กระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคมไดป้ระกาศใชพ้ระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน 2541 ขึ้น 

เพือ่ใชแ้ทนประกาศคณะปฏวิตัฉิบบัที ่103 ซึง่เดมิเป็นกฎหมายแม่บทในการออกกฎหมายดา้นอาชวีอนามยัและ ความ

ปลอดภยั (ในปจัจุบนัไดย้กเลกิหมวด 8 ตัง้แต่ พ.ศ. 2554) 

- พ.ศ. 2542 ไดม้กีารจดัตัง้เครอืข่ายความปลอดภยัและอาชวีอนามยัของอาเซยีน (ASEAN-OSHNET) ขึ้น 

โดยมกีลุม่ประเทศในอาเซยีนท ัง้ 10 ประเทศเขา้ร่วมเป็นสมาชกิเครอืข่าย ซึง่มวีตัถปุระสงคเ์กี่ยวกบัความร่วมมอื และ

ความเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนั การพฒันาขดีความสามารถ การแลกเปลีย่นขอ้มลูข่าวสาร รวมท ัง้ส่งเสริมการพฒันา 

ทางดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยัของประเทศสมาชกิ 

- พ.ศ. 2545 เป็นช่วงทีร่ฐับาลอยู่ระหวา่งปฏรูิประบบราชการ มกีารเปลีย่นแปลงการจดัองคก์รตลอด จน

บทบาทหนา้ทีข่องส่วนราชการต่าง ๆ รวมท ัง้สว่นราชการทีเ่กี่ยวขอ้งกบังานอาชวีอนามยัและความปลอดภยัดว้ย เช่น 

กระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคมเปลีย่นเป็นกระทรวงแรงงาน ส่วนกระทรวงสาธารณสุขมกีารยา้ยกอง อาชวีอนามยั 

(เดมิ) ไปอยู่ในสงักดักรมควบคุมโรค และเปลีย่นชื่อเป็น ส  านกัโรคจากการประกอบอาชพีและสิง่แวดลอ้ม 

นอกจากนี้ใน พ.ศ. 2545 นี้กระทรวงแรงงานไดด้ าเนินการจดัท าแผนแมบ่ทดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั 

และสภาพแวดลอ้มในการท างานฉบบัแรก (พ.ศ. 2545) [และต่อมาไดม้แีผนแมบ่ทดา้นความปลอดภยัฯ ฉบบัที ่2 (พ.ศ. 

2550-2554) และฉบบัที ่3 (พ.ศ. 2555-2559)] 

- พ.ศ. 2550 กระทรวงแรงงานไดเ้สนอต่อรฐับาลเพือ่ใหก้ าหนดเรื่องความปลอดภยัในการท างานเป็น ระเบยีบ

วาระแหง่ชาต ิท ัง้นี้ เพือ่ใหไ้ดร้บัความร่วมมอืจากทกุฝ่ายทีเ่กี่ยวขอ้งและถอืเป็นแนวนโยบายทีทุ่กภาคส่วนตอ้ง ปฏบิตั ิซึง่

คณะรฐัมนตรไีดม้มีตเิมือ่วนัที ่11 ธนัวาคม พ.ศ. 2550 อนุมตัใิหจ้ดัการกรอบแนวคิดและประกาศนโยบาย “แรงงาน

ปลอดภยัและสุขภาพอนามยัด”ี เป็นระเบยีบวาระแหง่ชาตติามทีก่ระทรวงแรงงานน าเสนอ 

- พ.ศ. 2552 กระทรวงแรงงานไดด้ าเนินการปรบัปรุงการแบ่งสว่นราชการและอ านาจหนา้ทีข่องกรม สวสัดกิาร

และคุม้ครองแรงงานใหม ่โดยเนน้ภารกจิของกองตรวจความปลอดภยัและสถาบนัความปลอดภยัในการ ท างานจดัตัง้เป็น

ส านกัความปลอดภยัแรงงาน ท ัง้นี้ ไดป้ระกาศลงราชกจิจานุเบกษาและมผีลบงัคบัใชต้ ัง้แต่วนัที ่11 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 

- พ.ศ. 2554 กระทรวงแรงงานไดป้ระกาศใชพ้ระราชบญัญตัิความปลอดภยัอาชีวอนามยั และสภาพ แวดลอ้ม

ในการท างาน พ.ศ. 2554 ขึ้น โดยยกเลกิหมวด 8 ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มใน การท างานของ

พระราชบญัญตัิคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึง่เดมิเป็นกฎหมายแม่บทในการออกกฎหมายดา้น อาชีวอนามยัและความ

ปลอดภยั 

จะเหน็ไดว้่า การพฒันางานอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในประเทศไทยมกีารพฒันามาหลายทศวรรษแลว้ 

การพฒันาทีเ่ด่นชดั ไดแ้ก่ การออกกฎหมายพระราชบญัญตัิต่าง ๆ ขึ้นมา เพือ่บงัคบัใช ้โดยกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบั ง าน
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อาชวีอนามยัและความปลอดภยัในปจัจบุนัจะกระจายอยู่ในกฎหมายหลายฉบบัของหน่วยงานต่าง ๆ และไดม้กีาร พฒันา

ปรบัปรุงกฎหมายเหลา่นัน้อย่างต่อเนื่องตลอดมา รวมท ัง้มกีารจดัตัง้หน่วยงานท ัง้ของภาคราชการและองคก์ร เอกชนขึ้นมา

เพื่อบริหารงาน หรือใหก้ารสนบัสนุน ส่งเสริมงานดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในประเทศไทย โดยมีการ

ปรบัเปลีย่นและจดัตัง้หน่วยงานขึ้นอย่างต่อเนื่อง และในปจัจุบนัมกีารประกาศใชก้ฎหมายดา้นอาชีวอนามยั และความ

ปลอดภยัขึ้นโดยตรงคือพระราชบญัญตัิความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2554 

เช่นเดยีวกบัประเทศที่พฒันาแลว้ รวมท ัง้มกีารน ามาตรฐานระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั มาใชก้นั

อย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การพฒันาที่เด่นชดัอีกประการหนึ่งคือ ทางดา้นการศึกษา ซึ่งในปจัจุบนัหลกัสูตร

ทางดา้น อาชีวอนามยัและความปลอดภยัไดร้บัความสนใจและไดเ้ปิดการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้นตลอดมา โดยใน

อนาคต ยงัจะมีสถาบนัการศึกษาอีกหลายแห่งเปิดการเรียนการสอนทางดา้นนี้ เพิ่มขึ้นอีก อย่างไรก็ตาม การพฒันา

ทางดา้น การศึกษาทีผ่่านมาสว่นใหญ่จะเป็นการผลติบณัฑติในระดบัปรญิญาตรหีรอืเป็นการฝึกอบรม แต่การศึกษาเฉพาะ

ทาง ใหม้คีวามเชี่ยวชาญ เช่น สุขศาสตรอ์ุตสาหกรรมหรือเออรโ์กโนมกิส ์เป็นตน้ ยงัค่อนขา้งนอ้ย ดงันัน้ ในอนาคตอาจ 

เป็นไปไดว้่าการพฒันาการศึกษาทางดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั นอกจากจะมีการเพิ่มปริมาณของการให ้

การศึกษาดา้นนี้แลว้ยงัจะตอ้งมุง่เนน้ทีก่ารใหก้ารศึกษาใหม้คีวามเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพิม่มากขึ้นอกีดว้ย 

 

3. การประยุกต์ แนวคดิทางด้านการจดัการในงานอาชีวอนามยัและความปลอดภัย 

ปจัจยั 3 ประการ ซึง่ผลกัดนัใหม้กีารน าแนวคิดพื้นฐานทางดา้นการจดัการมาใชใ้นงานความปลอดภยั และอาชี

วอนามยั 

1. ปจัจยัทางดา้นสงัคม รวมไปถงึปจัเจกบคุคล และความสมัพนัธข์องผูค้นในสงัคม แรงผลกัดนันี้มคีวาม เชื่อ

วา่ทกุคนควรท างานอย่างปลอดภยั ในท านองเดยีวกนั สถานทีท่  างานทีป่ลอดภยัเป็นสิง่ทีค่นรุ่นใหมพ่งึ ประสงค์

นอกเหนือจากการไดร้บัค่าตอบแทนทีด่ ี

2. ปจัจยัทางดา้นการเมอืงทัง้ภายในและภายนอกประเทศ เมือ่สงัคมและบคุคลในสงัคมมคีวามเชื่อและตอ้งการ

ใหภ้าคอตุสาหกรรมหรอืสถานประกอบการมคีวามสนใจทางดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยัของพนกังาน และผูอ้ยู่

อาศยัรอบ ๆ สถานประกอบการนัน้ ความเชื่อเหลา่นี้น าไปสูแ่รงผลกัดนัไปสูก่ารเมอืงใหม้กีารออกกฎหมายเพือ่คุม้ครอง

พนกังาน รวมไปถงึลูกคา้ ผลจากโลกาภวิตันท์  าใหป้ระเทศไทยจ าเป็นตอ้งด าเนินตามแนวนโยบายจากต่างประเทศทางดา้น

ความปลอดภยัและอาชวีอนามยั เช่น ประเทศสหภาพยุโรปไดม้ขีอ้ทางดา้นความปลอดภยัทางดา้นอาชวีอนามยัและ

สิง่แวดลอ้มเป็นขอ้ก าหนดหนึ่งในการคา้ระหวา่งประเทศ 

3. ปจัจยัทางดา้นเศรษฐกิจ ผูท้ีท่  างานการศึกษาหลายทา่นไดช้ี้ใหเ้หน็วา่ ความปลอดภยัและอาชวีอนามยั เป็น

อกีรูปแบบหนึ่งของการควบคุมความสูญเสยี มกีารประมาณการวา่ ค่าใชจ้่ายแฝงท ัง้หมดอาจสูงเป็น 50 เทา่ ของค่าใชจ้่าย

โดยตรง ค่าใชจ้่ายแฝงเหลา่นี้ ไดแ้ก่ ค่าใชจ้่ายในการจา้งคนงานทดแทนคนทีบ่าดเจบ็ ค่าเบี้ยประ กนัภยัทีสู่งขึ้น ค่า

เสยีเวลาทีพ่นกังาน จดักลุม่คุยกนัเรื่องอบุตัเิหตหุรอืแมแ้ต่ค่าเสยีเวลาในท ารายงานเพือ่แจง้ต่อ รายงานของรฐั เป็นตน้ 
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จากปจัจยัท ัง้ 3 น าไปสูก่ารมองภาพรวมวา่ ความปลอดภยัและอาชวีอนามยัในองคก์รหรอืสถานประกอบการ

เป็นเป้าหมายหนึ่งขององคก์ร และจะพฒันาดขีึ้นไดด้ว้ยการจดัสรรงบประมาณและทรพัยากรใหเ้หมาะสม ไมว่า่จะเป็น

บคุลากร งบประมาณ เวลา ทรพัยากร หรอืความรูต่้าง ๆ เมือ่มกีารจดัสรรทรพัยากรเกดิขึ้น จงึ น าไปสู่การน าความรู ้

พื้นฐานทางดา้นการจดัการธุรกจิ โดยท ัว่ไปมาใชก้บังานดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 

จะเหน็ไดว้า่ หากองคก์รยอมรบัวา่ความปลอดภยัสุขภาพอนามยัทีด่ขีองพนกังานเป็นผลงานอนัหนึ่งของ องคก์ร 

ผูบ้รหิารสามารถใชแ้นวคิดพื้นฐานทางดา้นการจดัการเขา้มาด าเนินงานทางดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยั  

4. ระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัของประเทศองักฤษ 

ในปี ค.ศ. 1996 British Standard Institute (BSI) ไดก้ าหนดมาตรฐานขึ้นภายใตช้ื่อวา่ BS 8899 Guide to 

Occupational Health and Safety Management Systems ซึง่เอกสารฉบบันี้มพีื้นฐานมาจาก HSE Guidance 

Successful Health and Safety Management HS(G)65 ชิ้นนี้มจีดุประสงคเ์พือ่ใหอ้งคก์รใชแ้นวทางในการจดัการอา

ชวีอนามยัและความปลอดภยัในลกัษณะของการบูรณาการใหเ้ป็นสว่นหนึ่งของระบบการจดัการในบริษทัเพือ่ 

1. ลดความเสีย่งทีม่ต่ีอพนกังานและผูอ้ืน่  

2. ปรบัปรุงการท างาน (Performance)  

3. ช่วยใหอ้งคก์รสามารถสรา้งภาพพจนท์ีด่ใีนตลาดการคา้  

มาตรฐานการจดัการในประเทศองักฤษไดแ้บง่แนวทางการจดัการไดเ้ป็น 2 แบบ ดงันี้  

1. การใชแ้นวทางของ HSE Guidance Successful Health and Safety Management HS(G)65  

2. ใชแ้นวทางการจดัการแบบ ISO 14001 Environmental Management System Standard 

 

4.1 แนวทางการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามแบบ HS(G)65 

แนวทางการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัตามแบบ HS(G)65 ประกอบดว้ยกระบวนการข ัน้ ตอน 

ดงัต่อไปนี้ 

1.1 การทบทวนสถานะเบื้องตน้ (Initial Review) องคก์รจ าเป็นทีจ่ะตอ้งตรวจสอบสถานะเบื้องตน้เพือ่ให ้

ทราบขอ้มลูวา่ขอบเขตและการด าเนินงานจะกวา้งขวางเพยีงใด ซึง่นบัเป็นข ัน้พื้นฐานก่อนจะปรบัปรุงระบบ ในการ ทบทวน

นี้จ  าเป็นจะตอ้งทราบสถานะพื้นฐาน ดงัต่อไปนี้ 

1) กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง  

2) แนวทางปฏบิตัทิีม่อียู่ในขณะนัน้ในสว่นทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั  

3) แนวทางปฏบิตัิและผลประกอบการในธุรกจินัน้ ๆ 

4) ประสทิธิภาพและประสทิธิผลในการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 
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1.2 นโยบายทางดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (Occupational Health and Safety Policy) ผูบ้รหิาร 

ระดบัสูงสุดควรจะมกีารก าหนดอย่างชดัเจนและก าหนดเป็นลายลกัษณ ์นโยบายของบรษิทัจะรวมไปถงึ 

1) การใหม้กีารจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัของบรษิทั  

2) การมคีวามตัง้ใจทีจ่ะใหท้รพัยากรเพยีงพอในการด าเนินกจิกรรมตามนโยบายนี้ 

3) การก าหนดใหห้นา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัเป็นของบรษิทัจดัถงึหนา้

งาน 

1.3 การจดัองคก์ร (Organizing) รวมไปถงึการก าหนดขอบข่ายหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ (Organization and 

Responsibility) การก าหนดโครงสรา้งในองคก์รในระบบทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจดัการอาชวีอนามยัระบบการจดัเก็บ 

1.4 การวางแผนและการด าเนินการ (Planning) ข ัน้ตอนนี้เป็นข ัน้ตอนทีส่  าคญัมากทีจ่ะชี้ชดัวา่สิง่ทีไ่ด ้วางแผน

ไวจ้ะบรรลหุรอืไม ่ในข ัน้ตอนนี้จะประกอบดว้ยข ัน้ตอนหลกั 3 อย่าง 

1) การประเมนิความเสีย่ง  

2) การศึกษาถงึขอ้ก าหนดของกฎหมายทีต่อ้งปฏบิตัติาม 

3) การจดัตัง้ระบบจดัการซึง่รวมไปถงึแผนงานต่าง ๆ วตัถปุระสงค ์ทรพัยากรทีจ่ะตอ้งใช ้

1.5 การวดัผลการท างาน (Monitoring and Measurement) ในการจดัการอาชวีอนามยัสถานประกอบการมี

การวดัผล เพือ่ใหท้ราบวา่ระบบจดัการทีด่  าเนินการอยู่นัน้มปีระสทิธิผลเพยีงใดอนัจะน าไปสูก่ารปรบัแผน เป้าหมาย

นโยบาย การวดัผลนี้จ  าเป็นทีจ่ะตอ้งวดัท ัง้ในเชงิประมาณและเชงิคุณภาพ 

1.6 การตรวจสอบ (Audit) นอกเหนือไปจากการตรวจสอบเป็นประจ า จ าเป็นอย่างยิ่งทีจ่ะมกีารตรวจสอบ ลกึ

ลงไปในระบบ การตรวจสอบนี้จะน าไปสูข่อ้มลูวา่ระบบการจดัการทีม่อียู่จะสามารถใหผ้ลประกอบการทีต่อ้ง การไดห้รอื

แมแ้ต่ใหข้อ้มลูจดุแขง็และจดุอ่อนของระบบ 

1.7 การทบทวนสถานะเป็นระยะ (Periodic Review) องคก์รควรมกีารทบทวนสถานะขอบข่ายการจดัการ อาชี

วอนามยัและความปลอดภยัอย่างสม า่เสมอ เพือ่ใหท้ราบถงึภาพรวมของระบบการจดัการ ปจัจยัภายนอกและ ภายใน ซึง่

เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินการกจิกรรมตามระบบการจดัการ 

4.2 แนวทางการจัดการทีต่ามแบบมาตรฐาน ISO 14001 

ระบบการจดัการในรูปแบบนี้ไดน้ าเอามาตรฐานระบบจดัการสิง่แวดลอ้ม (ISO14001) มาใช ้สิง่ทีด่ใีนรูป แบบนี้

คือผูป้ระกอบการสามารถใชร้ะบบการจดัการเพยีงระบบเดยีวในการจดัการ ท ัง้ทางดา้นสุขภาพ ดา้นความ ปลอดภยั และ

ดา้นสิง่แวดลอ้มในคราวเดยีวกนั . 

ขอ้ก าหนดการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัตามแบบ ISO14001 นัน้ มอีงคป์ระกอบท ัง้สิ้น 6 

องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 

1. การทบทวนสถานะเริ่มตน้  



1-38    พื้นฐานอาชีวอนามยัและอนามยัสิง่แวดลอ้ม 
 

 

2. การก าหนดนโยบายอาชวีอนามยัและความปลอดภยัเบื้องตน้  

3. การวางแผน  

4. การน าไปใชแ้ละการน าไปปฏบิตัิ  

5. การตรวจสอบและแกไ้ข 

6. การทบทวนการจดัการ 

รูปแบบการจดัการดงักลา่วนี้จะเหมอืนกบัมาตรฐานการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั มอก.18000 ซึง่จะกลา่ว

โดยละเอยีดในหวัเรื่องต่อไป 

 

ระบบการจัดการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแบบอ่ืน 

ก่อนทีจ่ะมกีารก าหนดมาตรฐานทางดา้นการจดัการสิง่แวดลอ้ม ( ISO14001) และระบบการจดัการอาชีวอนามยั

และความปลอดภยัของประเทศองักฤษ หรอื BS8800: 1996 นัน้ ไดม้กีารก าหนดแนวทางการจดัการซึง่เป็น ผลติภณัฑท์ี่

แต่ละบริษทัที่ปรึกษาไดร่้างขึ้นเพื่อสนองตอบในตลาดอุตสาหกรรม ระบบเหล่านี้นบัว่าเป็นปจัจยั ส  าคญัในการพฒันา

ระบบจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัในระดบัประเทศในเวลาต่อมา 

ระบบเหลา่นี้ในขอบเขตของวชิานี้จะกลา่วถงึระบบการจดัการตวัอย่าง 3 ระบบ 

1. ระบบการจดัการแบบอาชีวอนามยัและความปลอดภยัของประเทศญีปุ่่น รฐับาลญี่ปุ่ นโดยกระทรวงแรง งาน

ไดอ้อกกฎหมายบงัคบัใชม้าตรฐานระบบการจดัการแบบอาชีวอนามยัซึ่งคลา้ยคลงึกบัระบบองักฤษและประเทศไทย ซึ่ง

ประกอบดว้ยนโยบายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสุขภาพและอนามยั 

1.1 นโยบายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสุขภาพและความปลอดภยั นายจา้งจะตอ้งจดัใหม้นีโยบายอย่างเด่นชดั 

และประกาศใหร้บัทราบโดยท ัว่กนัเกี่ยวกบัแนวความคิดพื้นฐานทางดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

1.2 การก าหนดเป้าหมายซึง่เกี่ยวขอ้งกบัระบบอาชีวอนามยัและความปลอดภยั นายจา้งจะตอ้งระบ ุ

เป้าหมายใหช้ดัเจนวา่จะบรรลวุตัถปุระสงคภ์ายในระยะเวลาใด 

1.3 แผนอาชวีอนามยัและความปลอดภยั นายจา้งจะตอ้งบง่ชี้ถงึอนัตรายและความเสีย่ง ประกอบการ

ใหส้อดคลอ้งกนั 

1.4 การตรวจสอบและปรบัปรุงการปฏบิตักิารอย่างสม า่เสมอ  

1.5 การปรบัและพฒันาระบบการจดัการ โดยพจิารณาถงึประสทิธิผลและความเหมาะสม 

2. ระบบ International Safety Rating System (ISRS) ระบบนี้ไดม้กีารพฒันาขึ้นโดย International Loss 

Control Institute ทีส่หรฐัอเมริกา ระบบนี้ เสนอแนวความคิดเรื่องการจดัการสูญเสยี ซึง่ไดแ้ก่ สุขภาพ ความปลอดภยั 

ทรพัยส์นิ กระบวนการผลติ ระบบนี้น าเสนอองคป์ระกอบทีเ่ป็นมาตรฐาน 20 องคป์ระกอบ ซึง่มจีุดประสงคเ์พือ่ป้องกนั

ก่อนทีจ่ะเกดิการสูญเสยี ด าเนินการแกไ้ขและควบคุมขณะเกิดเหตุการณ์สูญเสยีและการแกไ้ข ภายหลงัทีเ่กิดการสูญเสยี

แลว้ 

ปจัจยัท ัง้ 20 องคป์ระกอบนี้ ไดแ้ก่ 
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1. ภาวการณเ์ป็นผูน้ าและการจดัการ  

2. การฝึกอบรมผูบ้รหิาร  

3. การตรวจสอบวางแผน  

4. การวเิคราะหง์านและการจดัท าขอ้ก าหนดการท างาน  

5. การสอบสวนอบุตัเิหตแุละอบุตัิการณ ์ 

6. การสงัเกตการณ์ท างาน  

7. การเตรยีมพรอ้มรบัเหตฉุุกเฉิน  

8. กฎระเบยีบของหน่วยงาน  

9. การวเิคราะหอ์บุตัเิหตุและอบุตัิการณ ์ 

10. การฝึกอบรมพนกังาน  

11. อปุกรณป้์องกนัอนัตรายสว่นบคุคล  

12. การควบคุมดา้นสุขภาพอนามยั  

13. ระบบการประเมนิผลของการจดัการควบคุมความสูญเสยี  

14. การควบคุมทางวศิวกรรม  

15. การสือ่สารระหวา่งบคุคล  

16. การประชมุกลุม่  

17. การสง่เสรมิดา้นความปลอดภยั  

18. การจา้งและบรรจเุขา้ในต าแหน่งงาน  

19. การควบคุมการจดัซื้อ 

20. ความปลอดภยันอกเวลาท างาน 

การน าระบบนี้มาบูรณาการกบังานอาชีวอนามยัและความปลอดภยัใหเ้ป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมขององคก์รนัน้ 

เริ่มจากการทบทวนสถานะเริ่มตน้ของตนเองโดยใชคู่้มอืการตรวจประเมนิซึ่งเขยีนขึ้นโดยเฉพาะตามองคป์ระกอบนัน้ ๆ 

ผลจากการทบทวนสถานะเริ่มตน้ท าใหท้ราบระดบัคะแนนเป็นรอ้ยละขององคป์ระกอบต่าง ๆ เช่น องคป์ระกอบที่หนึ่ง 

ภาวการณ์เป็นผูน้ าและการจดัการ ไดค้ะแนนรอ้ยละ 37 หลงัจากนัน้ คณะผูว้างแผนซึ่งหมายถงึฝ่ายบริหารหรืออาจ

รวมถงึพนกังานจะมาประชุมกนัเพือ่ก าหนดระดบัคะแนนทีเ่ป็นเป้าหมายในปีนัน้ เช่น คะแนนเป้าหมายในปี พ.ศ. 2546 

จะเป็นรอ้ยละ 45 การทีจ่ะไดค้ะแนนเพิม่ขึ้นนี้  ผูว้างแผนจะตอ้งดูในคู่มอืการตรวจประเมนิและ/หรือขอค าแนะน าจาก

ผูต้รวจประเมนิวา่จะตอ้งด าเนินกจิกรรมอะไรบา้ง 

เนื่องจากระบบนี้มอีงคป์ระกอบ 20 องคป์ระกอบ คณะผูว้างแผนควรจะท าการทบทวนสถานะท ัง้หมด เพื่อ

ทราบระดบัคะแนนเฉลีย่ท ัง้หมด จากนัน้จะตอ้งมกีารตดัสนิใจวา่องคป์ระกอบใดส าคญัและจะตอ้งด าเนิน กิจกรรมใดก่อน 

ซึง่ปจัจยัในการตดัสนิใจ ไดแ้ก่ ความส าคญัขององคป์ระกอบนัน้ ๆ ที่มต่ีอธุรกรรมขององคก์รนัน้ สถานะเริ่มตน้ว่าต า่

เพยีงใด ก าลงัคน งบประมาณ ซึ่งในที่สุดแลว้อาจเป็นไปไดท้ีจ่ะตดัสนิใจมุ่งความสนใจในองคป์ระกอบหนึ่ง ๆ และไม่

ด าเนินกจิกรรมของบางองคป์ระกอบ 
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3. ระบบการจดัการการสูญเสยีโดย British Safety Council ระบบนี้ชื่อวา่ Total Loss Control 

Management System 

ระบบการจดัการแบบนี้ใกลเ้คียงกบัระบบของ ISRS แต่แตกต่างกนัทีร่ายละเอยีด กลา่วคือ ระบบนี้ไดก้ าหนด

ปจัจยัทีฝ่่ายจดัการตอ้งใชเ้พือ่ป้องกนัการสูญเสยีจากการบาดเจบ็ และทรพัยส์นิเสยีหาย ไวถ้งึ 30 องคป์ระกอบ ดงันี้ 

1. การมสีว่นร่วมของฝ่ายจดัการ  

2. ผูจ้ดัการดา้นการควบคุมการสูญเสยี โดยเนน้ถงึความสามารถในดา้นความเป็นมอือาชพี  

3. ผูจ้ดัการดา้นการควบคุมการสูญเสยีโดยเนน้ประสบการณ์ทางดา้นวชิาการ  

4. ผูจ้ดัการดา้นความควบคุมการสูญเสยี เนน้ดา้นทกัษะ และอจัฉริยภาพ  

5. การสอบสวนอบุตัเิหตแุละอบุตัิการณ ์ 

6. การตรวจสอบทางกายภาพของสถานประกอบการ  

7. กฎหมาย นโยบาย รวมท ัง้มาตรฐาน  

8. การประชมุกลุม่ โดยฝ่ายบรหิาร  

9. คณะกรรมการความปลอดภยั  

10. การสง่เสรมิท ัว่ไป  

11. การป้องกนัอนัตรายสว่นบคุคล  

12. การฝึกอบรมหวัหนา้งาน  

13. การฝึกอบรมพนกังาน  

14. การคดัเลอืกและการจา้งงาน  

15. ระบบเอกสารอา้งองิ  

16. อาชวีอนามยัและสุขอนามยั  

17. การป้องกนัเพลงิไหมแ้ละการสูญเสยี  

18. การวเิคราะหอ์บุตัเิหต ุ 

19. การสือ่สารระหวา่งบคุคล  

20. การวเิคราะหค์วามปลอดภยัในงาน  

21. การสงัเกตความปลอดภยัในงาน  

22. การจดบนัทกึและสถติ ิ 

23. การปฐมพยาบาล  

24. ความรบัผดิชอบอนัเนื่องมาจากผลติภณัฑแ์ละการบริการ  

25. ความปลอดภยันอกเวลางาน  

26. การวเิคราะหอ์บุตัิการณ ์ 

27. การขนสง่  

28. ระบบรกัษาความปลอดภยั  

29. การประยุกตก์ายศาสตร ์ 
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30. มลพษิและการควบคุมอบุตัเิหตรุา้ยแรง 

ในแต่ละปจัจยัมคีะแนนเต็มรอ้ยละ 100 ระบบนี้ต ัง้ไวว้า่กจิกรรมต่าง ๆ ภายใต ้ระบบศูนยถ์งึสามสบิคะแนนถอื

มคีวามส าคญั ขณะทีร่ะดบัคะแนนสามสบิถงึเจด็สบิ จะเป็นกจิกรรมทีต่อ้ง วางแผนและด าเนินการ ทา้ยทีสุ่ดระดบัเจด็สบิ

ถงึรอ้ยคะแนนครอบคุมกจิกรรมทีไ่มเ่ร่งด่วนแต่ตอ้ง ตรวจสอบเป็นระยะ ๆ 

เมือ่พจิารณาระบบการจดัการแบบองักฤษแลว้ จะเหน็วา่มขีอ้ด ีดงันี้  

1. เป็นระบบการจดัการทีส่ามารถผสมผสานกบัระบบการจดัการธุรกจิได ้ท  าใหผู้ป้ฏบิตังิานไมส่บัสน  

2. ระบบจดัการแบบองักฤษและแบบไทยก าหนดแนวทางการปรบัปรุงอย่างต่อเนื่องและชดัเจนยิง่ขึ้น  

3. เป็นระบบทีย่อมรบัอย่างแพร่หลายเป็นสากล 

ในขณะเดยีวกนัระบบการจดัการทีก่  าหนดขึ้นแบบ International Safety Rating System (ISRS) กบั Total 

Loss control Management System มขีอ้ดแีละขอ้ดอ้ย ดงันี้ 

1. มกีารก าหนดกจิกรรมและปจัจยัหลกัทีล่ะเอยีดและชดัเจนมากกว่า ท  าใหส้ะดวกต่อผูป้ฏบิตัิในการ วางแผน

งาน 

2. ระบบท ัง้ 2 ระบบนี้ใชม้าตรฐานวดัความกา้วหนา้ของความส าเร็จของการจดัการเป็นตวัเลขชดัเจน เป็น 

เปอรเ์ซน็ต ์

3. จดุอ่อนของระบบนี้ก็คือไมไ่ดร้บัการยอมรบัเป็นสากล ถงึแมว้า่จะใหผ้ลการประกอบการทางดา้นอาชวีอนามยั

และความปลอดภยัทีด่กี็ตาม 

 

5. ระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัของประเทศไทย 

ในปี พ.ศ. 2540 ส านกังานมาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรมไดก้ าหนดระบบการจดัการอาชวีอนามยัและ ความ

ปลอดภยั มอก.18000 : 2540 ขึ้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 จงึไดก้ าหนดมาตรฐานใหมเ่ป็น มอก.18001 : 2542 ใหเ้ป็น

แนวทางใหห้น่วยราชการ รฐัวสิาหกจิ และภาคเอกชนยดึถอืปฏบิตัเิพือ่คุม้ครองความปลอดภยั ของผูป้ฏบิตัิงานอย่าง

ต่อเนื่อง มาตรฐานอตุสาหกรรมนี้แบง่เป็น 2 เลม่ คือ 

1. ระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั : ขอ้ก าหนด 

2. ระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั : ขอ้แนะน าดา้นเทคนิคและวธิีการน าไปปฏบิตั ิส  าหรบั

ขอ้แนะน าเทคนิคและวธิีการน าไปปฏบิตันิ ัน้จะไดก้ าหนดเป็นมาตรฐานต่อไป 

มาตรฐานนี้ ไดใ้ชม้าตรฐานของประเทศองักฤษ BS8800: 1996 Guide to Occupational Health and 

Safety Management Systems เป็นแนวทาง และยดึแนวทางด าเนินการเดยีวกบัระบบ ISO 14001 ระบบมาตรฐาน

การจดัการสิง่แวดลอ้ม 

มาตรฐานในระบบนี้ แบง่ออกเป็นองคป์ระกอบท ัง้หมด ดงัต่อไปนี้ 

1. การทบทวนสถานะเริม่ตน้ องคก์รควรทบทวนสถานะของตนเองในปจัจบุนัเพือ่เป็นพื้นฐานในการปรบั ปรุง

และวดัผลความกา้วหนา้ในอนาคต ในการทบทวนสถานะพื้นฐานนี้ควรไดม้กีารพจิารณาปจัจยัทีส่  าคญัคือ ขอ้ ก าหนด

ทางดา้นกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งอาชวีอนามยัและความปลอดภยั และประสทิธิภาพและประสทิธิผลของการ ใชท้รพัยากร 
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2. นโยบายอาชีวอนามยัและความปลอดภยั นโยบายการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัทีม่ ี

ประสทิธิภาพนัน้ ขึ้นอยู่กบัการก าหนดรายละเอยีดของนโยบายสุขภาพและความปลอดภยัซึง่รวมไปถงึความมุง่ ม ัน่ต ัง้ใจ

จากผูบ้รหิารระดบัสูง และการปฏบิตัติามกฎหมายนโยบายจะแสดงปรบัปรุงสถานประกอบการใหป้ลอด ภยั และป้องกนั

อนัตรายทีอ่าจเกดิกบัลูกจา้งและแสดงเจตจ านงทีจ่ะจดัสรรทรพัยากรใหพ้อเหมาะในการจดัการ กจิการต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง

กบัอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

3. การวางแผน ซึง่รวมไปถงึการประเมนิความเสีย่ง การชี้บง่ขอ้ก าหนดต่างกฎหมาย การเตรยีมการจดั การอาชี

วอนามยัและความปลอดภยัเหลา่นี้มจีดุประสงคท์ีจ่ะแยกแยะจดุประสงค ์เป้าหมายและก าหนดตวัวดัผล การปฏบิตัใิน

การควบคุมความเสีย่งรวมไปถงึการจดัล  าดบัความส าคญัของปจัจยัการควบคุมทีจ่ะลดอนัตรายทาง ดา้นอาชวีอนามยัและ

ความปลอดภยั 

4. การน าไปใชแ้ละการน าไปปฏบิตัิ ซึง่รวมไปถงึการก าหนดโครงสรา้งและการฝึกอบรมและการสรา้งจติ ส  านึก

และความสามารถ การสือ่สาร การควบคุมเอกสาร การจดัซื้อและการจดัจา้ง การควบคุมการปฏบิตั ิการ เตรยีมพรอ้ม

ส าหรบัภาวะฉุกเฉินและการเตอืนอนัตราย องคป์ระกอบนี้ไดแ้ยกแยะขอ้ก าหนดความรบัผดิชอบอย่าง ชดัเจนตัง้แต่

ผูบ้รหิารระดบัสูงลงมาถงึพนกังานเพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่ตลอดท ัง้องคก์รไดม้ผูีร้บัผดิชอบอย่างแทจ้ริง รวมไปถงึการสือ่สารใน

เอกสารต่างๆ การประชมุการรบัฟงัขอ้คิดเหน็ขอ้มลูข่าวสารเกี่ยวกบัในการปฏบิตั ิความคิดเหน็ และขอ้แนะน าในดา้นอาชี

วอนามยั มกีารจดัการควบคุมเอกสารใหม้ปีระสทิธิภาพและประสทิธิผลในการจดัท า ข ัน้ตอนการเก็บรกัษาและการ

ควบคุมเอกสาร 

การฝึกอบรมและการสรา้งจติส านึกเป็นเรื่องส าคญัเรื่องหนึ่ง ท ัง้นี้ เพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายให ้มคีวาม

รบัผดิชอบในดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัไดร้บัความรู ้มจีติส  านึกทีจ่ะรบัผดิชอบและลดหรอืควบ คุมความเสีย่ง 

5. การตรวจสอบและแกไ้ข ซึง่ประกอบดว้ยการตดิตามและการวดัผลปฏบิตั ิการด าเนินการแกไ้ข การ บนัทกึ 

การตรวจประเมนิ จดุประสงคข์องขอ้ก าหนดนี้เพือ่ตดิตามวา่กจิกรรมต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นกบัการจดัการและ บรรลุ

วตัถปุระสงคท์ีไ่ดต้ ัง้ไว ้ขณะเดยีวกนัก็มกีารตดิตามหาสิง่ทีบ่กพร่องและแนวทางแกไ้ขเพือ่ลดความเสีย่งเพือ่ ไมใ่หเ้กดิ

ความสูญเสยีซ า้ซาก ท ัง้นี้จะตอ้งมรีะบบการจดัเก็บเอกสารการตรวจสอบอย่างชดัเจนเพือ่สามารถน ามาใชไ้ดง้า่ย 

6. การทบทวนการจดัการ ผูบ้รหิารระดบัสูงขององคก์รจะตอ้งมกีารทบทวนวงจรการจดัการอาชวีอนามยั และ

ความปลอดภยัซึง่เป็นข ัน้ตอนสุดทา้ยโดยมจีดุประสงคเ์พือ่ใหแ้น่ใจวา่ระบบการจดัการและกจิกรรมโครงการ ต่าง ๆ มี

ความเหมาะสมเพยีงพอ มปีระสทิธิภาพและมปีระสทิธิผลเป็นอย่างไร รวมไปถงึการประเมนิวา่ปจัจยั ภายนอกองคก์ร เช่น 

การเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดกฎหมายหรอืแนวทางปฏบิตัใินอุตสาหกรรม ไดม้กีารเปลีย่น แปลงส่งผลใหต้อ้งปรบัเปลีย่น

กลยุทธก์ารจดัการ การเพิม่กจิกรรมต่าง ๆ หรอืข ัน้ตอนอืน่ในวงจรการจดัการหรอืไม่ 

เมือ่องคก์รไดน้ ามาตรฐานการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัมาใชใ้นองคก์รโดยด าเนินการตาม 

องคป์ระกอบท ัง้ 6 โดยล าดบั จะท าใหก้ารจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัในองคก์รมปีระสทิธิผลมากขึ้น สง่ผลให ้

อบุตัเิหตุและปญัหาทีเ่กี่ยวกบัสุขภาพเนื่องจากการท างานของพนกังานลดลง พนกังานจะมขีวญัก าลงัใจด ีและหากมกีารน า

มาตรฐานดงักลา่วมาปฏบิตัอิย่างถาวรแลว้ จะท าใหเ้กดิการปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง 
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กจิกรรม 1.2.3 
การพฒันางานอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในประเทศไทยมีอะไรบา้ง  
 
แนวตอบกิจกรรม 1.2.3 

1. การออกกฎหมายพระราชบญัญติัต่าง ๆ 
2. การจดัตั้งหน่วยงานทั้งของภาคราชการและองคก์ร เอกชนข้ึนมาเพ่ือบริหารงาน หรือใหก้าร

สนบัสนุน ส่งเสริมงานดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
3. การน ามาตรฐานระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัมาใช ้
4. การเรียนการสอนในหลกัสูตรทางดา้น อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
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ตอนที ่1.3  
แนวคดิเกีย่วกบังานอนามยัส่ิงแวดล้อม   

โปรดอ่านหวัเรื่อง แนวคิด และวตัถปุระสงคข์องตอนที ่1.3 แลว้จงึศึกษารายละเอยีดต่อไป 

หัวเร่ือง 
 1.3.1 ความหมาย และความส าคญัของงานอนามยัสิง่แวดลอ้ม 

 1.3.2 ขอบเขตของงานอนามยัสิง่แวดลอ้ม 

1.3.3 การจดัการดา้นอนามยัสิง่แวดลอ้มในประเทศไทย และต่างประเทศ 

 

แนวคดิ 
1. อนามยัสิง่แวดลอ้มหมายถงึ การจดัการหรือควบคุมปจัจยัดา้นสิง่แวดลอ้มทีเ่ป็นหรืออาจเป็น อนัตรายต่อ

สุขภาพอนามยั การเจรญิเตบิโตและการอยู่รอดของมนุษย ์อนัไดแ้ก่ น า้ดืม่น า้ใช ้ทีอ่ยู่อาศยั สตัว ์พาหะน า

โรค ขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกูิล มลพษิทางอากาศ มลพษิทางน า้ หรือมลพษิอื่น ๆ เพือ่ใหม้นุษยม์สีภาวะ ที่

สมบูรณ์ทางร่างกายและจิตใจ ปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บ และสามารถด ารงชีวติอยู่ในสงัคมอย่างมคีวามสุข  

การจดัการสิ่งแวดลอ้มมคีวามส าคญั ในการรกัษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้มใหเ้หมาะสมต่อการด ารงชีวติของ

มนุษย ์ควบคุมและป้องกนัไม่ใหเ้ชื้อโรคและสารที่มพีษิภยัเขา้สู่ตวัมนุษย ์โดยการควบคุมและป้องกนัที่

แหลง่ก าเนิดของเชื้อโรคและสารพษิ ทางผ่านหรือสือ่น าเชื้อโรคและสารพษิ และทีต่วัมนุษยเ์อง เมือ่มนุษย์

ไมม่ปีญัหาดา้นสุขภาพอนามยัเนื่องจากผลกระทบสิง่แวดลอ้ม จะเป็นทรพัยากรทีม่คีุณค่าของประเทศ 

2. ขอบเขตของงานอนามยัสิ่งแวดลอ้มประกอบดว้ยงาน 17 ดา้นไดแ้ก่ การจดัหาน า้สะอาดเพื่อการบริโภค

และอปุโภค การควบคุมมลพษิทางน า้ การจดัการขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกูิล การควบคุมสตัวอ์ารโ์ทรพอด

และสตัวแ์ทะ การป้องกนัและควบคุมมลพษิทางดิน การสุขาภิบาลอาหาร การควบคุมมลพษิทางอากาศ 

การป้องกนัอนัตรายจากรงัส ีอาชีวอนามยั การควบคุมมลพษิทางเสยีง การจดัการสิง่แวดลอ้มที่อยู่อาศยั

และบริเวณใกลเ้คียง การวางผงัเมืองการจดัการสิ่งแวดลอ้มที่เกี่ยวขอ้งกบัการคมนาคม  การป้องกนั

อุบตัิภยัและเหตุฉุกเฉิน การสุขาภิบาลของสถานที่พกัผ่อนหย่อนใจ การด าเนินงานสุขาภิบาลเมือ่เกิดโรค

ระบาด เหตฉุุกเฉิน ภยัพบิตั ิและการอพยพยา้ยถิน่ ของประชากร และมาตรการป้องกนัเพือ่ใหส้ิง่แวดลอ้ม

โดยท ัว่ไปปราศจากความเสีย่ง หรอืเกดิอนัตรายต่อ สุขภาพอนามยัของมนุษย ์

3. การจดัการงานอนามยัสิ่งแวดลอ้มนัน้ตอ้งพิจารณาใหค้รอบคลุมทุกประเด็นของการพฒันา ท ัง้ทางดา้น 

เศรษฐกิจ สงัคม และสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ชีวภาพ รวมท ัง้สุขภาพอนามยัของประชาชน และการ

พฒันาที่ ย ัง่ยืน ซึ่งมคีวามเกี่ยวเนื่องสมัพนัธซ์ึ่งกนัและกนัเป็นระบบการจดัการที่มปีระสทิธิภาพ เป็นที่

ยอมรบัและ เขา้ใจกนั ตอบสนองต่อนโยบายไดเ้ป็นอย่างด ีเนน้การป้องกนัมากกว่าการแกไ้ข มกีารพฒันา 
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เปลีย่นแปลง และ ยืดหยุ่นไดต้ามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นปจัจุบนั ตลอดจนค านึงถึงองคป์ระกอบในการ

บรหิารจดัการต่าง ๆ  

วตัถุประสงค ์ 
1. อธิบายความหมาย และความส าตญัของงานอนามยัสิง่แวดลอ้มได ้

2. บอกขอบเขตของงานอนามยัจดัการสิง่แวดลอ้มได ้

3. ยกตวัอย่างการจดัการดา้นอนามยัสิง่แวดลอ้มในประเทศไทยและต่างประเทศได ้
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เร่ืองที ่1.2.1  
ความหมาย และความส าตัญของงานอนามยัส่ิงแวดล้อม 
 
1. ความหมายของอนามยัส่ิงแวดล้อม 

ค าว่า “อนามยัสิง่แวดลอ้ม” (Environmental Health) อาจแยกค าไดเ้ป็น 2 ค า ประกอบกนั คือ ค าว่า 

"สิง่แวดลอ้ม” และค าว่า “อนามยั” ซึง่มคีวามหมายดงัน้ี 

สิง่แวดลอ้ม (Environment) ในความหมายโดยท ัว่ไป หมายถงึ “สรรพสิง่ต่าง ๆ ทีอ่ยู่รอบตวัมนุษย ์

ประกอบดว้ยสิง่ทีม่ชีวีติและไมม่ชีวีติ ท ัง้ทีเ่ป็นรูปธรรม สามารถมองเหน็ไดด้ว้ยตา สมัผสั และรบัรูไ้ดด้ว้ยประสาท 

สมัผสั และเป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเหน็ไดด้ว้ยตาเปลา่หรือสมัผสัไดด้ว้ยประสาทสมัผสั ซึ่งสิง่แวดลอ้ม 

เหลา่น้ีมคีวามสมัพนัธ ์เป็นปจัจยัเกื้อหนุนกนั และส่งผลกระทบต่อชวีติความเป็นอยู่และสุขภาพอนามยัของ 

ประชาชนในชมุชน” หรอืกลา่วอีกความหมายหน่ึงโดยสรุปไดว้่า “สิง่ต่าง ๆ ทีอ่ยู่รอบ ๆ ตวัเราท ัง้ทีม่ชีวีติและ ไม่มี

ชวีติมอียู่ตามธรรมชาติและมนุษยส์รา้งขึ้น รวมถงึสิง่ทีเ่ป็นรูปธรรม เช่น ดนิ น า้ และสิง่ทีเ่ป็นนามธรรม เช่น 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรม เป็นตน้” 

ทัง้น้ี อาจจ าแนกประเภทของสิง่แวดลอ้มตามลกัษณะทีเ่กดิไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 

1) สิง่แวดลอ้มทีเ่กิดขึ้นเองตามธรรมชาต ิ(Natural Environments) เช่น ดนิ น า้ อากาศ ป่าไม ้ภเูขา 

พชื และสตัว ์เป็นตน้ 

2) สิง่แวดลอ้มทีม่นุษยส์รา้งขึ้น (Man - made Environments) เช่น สิง่ก่อสรา้ง เครื่องอ านวย ความ

สะดวกต่าง ๆ อาหาร ยารกัษาโรค ศิลปกรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรม เป็นตน้ 

อนามยั (Health) องคก์ารอนามยัโลก (World Health Organization ; WHO) ไดใ้หค้ าจ ากดัความไว ้

ดงัน้ี "Health is defined as a state of complete physical, mental and social well - being and not 

merely the absence of disease or infirmity.” ซึง่แปลความไดว้่า “สภาวะทีม่ร่ีางกายและจิตใจสมบูรณ์

แขง็แรง ปราศจากโรคภยัไขเ้จบ็และความทพุพลภาพต่าง ๆ รวมท ัง้สามารถด ารงชวีติอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างด ีและมี

ความสุข” หรอืกลา่วอกีนยัหน่ึงไดว้่า “สภาวะทีส่มบูรณข์องร่างกายและจติใจ ปราศจากโรคภยัไขเ้จบ็ รวมถงึการที่

สามารถด ารงชวีติอยู่ในสงัคมดว้ยความสุข” 

ส าหรบัความหมายของ การสุขาภบิาล และอนามยัสิง่แวดลอ้ม ตามทีอ่งคก์ารอนามยัโลกไดใ้หค้ าจ ากดั 

ความไว ้มลีกัษณะคลา้ยกนัดงัน้ี 

การสุขาภบิาล (sanitation) มคี าจ ากดัความว่า “Sanitation is the control of all those in mans 

physical environment which exercise or may exercise a deleterious effect on his physical 

development, health and survival.” ซึ่งหมายถงึ การควบคุมสิ่งแวดลอ้มต่าง ๆ ที่เป็นองคป์ระกอบทางดา้น 
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กายภาพของมนุษยซ์ึ่งท าใหเ้กิดหรืออาจท าใหเ้กิดผลกระทบที่เป็นอนัตรายต่อการเจริญเติบโตทางดา้นกายภาพ 

สุขภาพ และการด ารงชีวิตของมนุษย ์หรืออาจอธิบายไดอ้ีกอย่าง คือ การสุขาภบิาล (Sanitation) มาจากค าว่า 

“สุข” และ “อภิบาล” ดงันัน้ การสุขาภิบาล จึงหมายถึงการระวงัรกัษาเพื่อใหเ้กิดความสุข และการสุขาภิบาล

สิง่แวดลอ้ม (Environment Sanitation) จงึหมายถงึ การระวงัรกัษาสิ่งแวดลอ้มเพื่อใหเ้กิดความสุข ซึ่งองคก์าร

อนามยัโลกไดใ้หค้วามหมายไวว้่า “การควบคุมสิง่แวดลอ้มทางกายภาพทัง้หมดของมนุษย ์ที่กระท าหรืออาจกระท า

ใหเ้กดิผลเสยีต่อพฒันาการ ของร่างกาย สุขภาพและการด ารงชวีติอยู่รอดของมนุษย”์ 

 

อนามยัสิ่งแวดลอ้ม (environmental health) องคก์ารอนามยัโลก (WHO) ไดใ้หค้วามหมาย เป็น 2 

ลกัษณะ ดงัน้ี 

1. “Environmental health as the ecological balance that must exist between man ar his 

environment in order to entire his well - being concerns the whole man not only his physical 

health but also his mental health and optimum social relations with his environment. In the 

same way it concerns the whole environment from the individual human well - being to the 

entire atmosphere.” หมายถึง ความสมดุลของระบบนิเวศระหว่างมนุษยแ์ละสิ่งแวดลอ้มเพื่อใหเ้กิดความ

เป็นอยู่ที่ดี นายความรวมถงึใหม้วลมนุษยม์สุีขภาพที่ดีท ัง้กายและจิตใจ และใหไ้ดร้บัสิ่งแวดลอ้มที่เหมาะสม ใน

ท านอง เสยีวกนั กม็คีวามเกี่ยวขอ้งกบัสิง่แวดลอ้มท ัง้มวล รวมไปถงึทีเ่กี่ยวกบัความเป็นอยู่ของมนุษยแ์ต่ละบุคคล 

ตลอดไปจนถงึสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ ในโลก 

2. "Environmental health is concerned with the control of all physical, chemical and biological 

processes, influences, and factors that exercise or may exercise, by direct or indirect means a 

significant effect on the physical and mental and social well - being of man and his society” 

หมายถงึ การควบคุมกระบวนการ อทิธพิล และปจัจยัต่าง ๆ ท ัง้ทางดา้นกายภาพ เคม ีและชวีภาพ ที ่กระท าหรอื

อาจจะกระท าใหเ้กดิผลเสยีต่อสุขภาพทัง้ทางร่างกาย จิตใจ และการด ารงชวีติอยู่ในสงัคมของมนุษย ์ท ัง้โดย

ทางตรงและโดยทางออ้ม 

ดงันัน้ อนามยัสิง่แวดลอ้ม จงึหมายถงึ การจดัการหรอืควบคุมปจัจยัดา้นสิง่แวดลอ้มทีเ่ป็นหรอือาจเป็น 

อนัตรายต่อสุขภาพอนามยั การเจรญิเตบิโตและการอยู่รอดของมนุษย ์อนัไดแ้ก่ น า้ดื่มน า้ใช ้ที่อยู่อาศยั สตัว ์

พาหะน าโรค ขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิูล มลพษิทางอากาศ มลพษิทางน า้ หรอืมลพษิอื่น ๆ เพือ่ใหม้นุษยม์สีภาวะ ที่

สมบูรณ์ทางร่างกายและจติใจ ปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บ และสามารถด ารงชวีติอยู่ในสงัคมอย่างมคีวามสุข 
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2. ความส าคญัของงานอนามยัส่ิงแวดล้อม 

เนื่องจากมนุษยเ์ป็นส่วนหนึ่งของสิง่แวดลอ้ม ดงันัน้สิง่แวดลอ้มจงึมอีทิธิพลต่อการด าเนินชีวติของมนุษยอ์ย่าง

ใกลช้ิด สารมลพษิรวมท ัง้เชื้อโรคชนิดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและแพร่กระจายในสิง่แวดลอ้มลว้น มผีลต่อสุขภาพอนามยัของ

มนุษย ์โดยเริ่มตัง้แต่ยงัเป็นทารกในครรภม์ารดาจนกระท ัง่ถงึวาระสุดทา้ยของชีวติ ขณะทีท่ารกอยู่ในครรภม์ารดา หาก

มารดาไดร้บัสารมลพษิหรือเชื้อโรคจากสิง่แวดลอ้ม ทารกก็จะไดร้บัพษิภยั ทีถ่่ายทอดจากมารดาโปดว้ย เมื่อออกมาจาก

ครรภม์ารดาแลว้ก็จะไดร้บัสารมลพษิและเชื้อโรคดว้ยตนเอง จนกวา่จะถงึเวลาทีช่วีติสิ้นสุดลง 

ในปจัจบุนัโลกมกีารพฒันาดา้นเทคโนโลยอีย่างรวดเร็วท ัง่ในดา้นอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และ พลงังาน การ

พฒันาดง้กลา่วส่วนหนึ่งเป็นการสรา้งความกา้วหนา้และม ัน่คงทางดา้นเศรษฐกิจและการสรา้ง ความสะดวกสบายใหแ้ก '

มวลมนุษย ์แต่อกีสว่นหนึ่งก็จะมขีองเสยีหรอืมลพษิทีเ่กดิขึ้นจากการพฒันา ซึง่หากไม่มกีารจดัการทีถู่กตอ้งเหมาะสมก็จะ

สง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและเกดิปญัหาต่อสุขภาพอนามยัของมนุษยใ์นทีสุ่ด ในช่วง 50 ปีทีผ่่านมา ปญัหาสิง่แวดลอ้ม

มคีวามรุนแรงมากยิ่งขึ้น การพฒันาอย่างรวดเร็วทางดา้นอุตสาหกรรม ความเจริญของเมอืงและการใชย้านพาหนะที่

เพิ่มขึ้นก่อใหเ้กิดผลกระทบดา้นมลพษิทางอากาศ ปญัหาขยะมูลฝอย และของเสยีรวมท ัง้ภยัพบิตัิและภาวะฉุกเฉินที่

เกิดขึ้นรุนแรงจึงเห็นไดว้่าหากการพฒันามคีวามกา้วหนา้รวดเร็วขึ้น ผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มและสุขภาพอนามยัของ

มนุษยก์็จะเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตวั การจดัการสิ่งแวดลอ้มที่ เหมาะสมจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่ตอ้งด าเนินการควบคู 'โปกบัการ

พฒันาตา้นเทคโนโลย ี

ปจัจุบนัประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ท ัว่โลกก าลงัเร่งรดัในการพฒันาเทคโนโลยเีพือ่ใชเ้ป็น เครื่องมอืในการ

พฒันาเศรษฐกิจและสรา้งความกา้วหนา้ในตา้นอุตสาหกรรมเพือ่ตอบสนองต่อความตอ้งการ ของมนุษยท์ีโ่ม'มวีนัสิ้นสุด 

การพฒันาดง้กล่าวก่อใหเ้กิดการใชท้รพัยากรธรรมชาติอย่างฟุ่ มเฟือย ท าใหท้รพัยากรธรรมชาติเกือบทุกประเภทขาด

แคลนและเสือ่มโทรมลง นอกจากนี้ในกระบวนการของการพฒันา และกระบวนการผลติยงัหา้ใหม้ขีองเสยีทิ้งออกมาท ัง่ใน

รูปของน า้เสีย อากาศเสีย ของเสียอนัตราย ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล เป็นตน้ ซึ่งส่งผลใหเ้กิดปญัหามลพิษต่อ

สิง่แวดลอ้ม สิง่มชีวีติชนิดต่าง ๆ รวมท ัง่ต่อสุขภาพอนามยัของมนุษย ์

งานอนามยัสิง่แวดลอ้ม เป็นงานทีด่  าเนินการเพือ่จดัการปรบัปรุงและควบคุมสิง่แวดลอ้มใหม้คีุณภาพทีเ่หมาะสม 

ไม่ใหเ้กิดอนัตรายต่อสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ และสุขภาพอนามยัรวมท ัง้การด ารงชีวิตของประชาชน ซึ่งเป็นการส่งเสริม

สุขภาพและความปลอดภยัของประชาชน การด าเนินงานอนามยัสิง่แวดลอ้มทีเ่หมาะสมจงึท าใหป้ระชาชนมคีวามเป็นอยู่ทีด่ี

อย่างย ัง่ยนื 

งานอนามยัสิง่แวดลอ้มจงึเป็นงานดา้นหนึ่งทีม่สีว่นส าคญัมากในการจดัการสิง่แวดลอ้ม เนื่องจากเป็นงานทีมุ่่งใน

การรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มใหเ้หมาะสมต่อการด ารงชวีติของมนุษย ์เป็นงานควบคุมและป้องกนัไมใ่หเ้ชื้อโรคและสารทีม่ี

พษิภยัเขา้สู่ตวัมนุษย ์โดยการควบคุมและป้องกนัทีแ่หล่งก าเนิดของเชื้อโรคและสารพษิ ทางผ่านหรือสื่อน า เชื้อโรคและ

สารพษิ และทีต่วัมนุษยเ์องซึง่เป็นผูร้บัเชื้อโรคและสารพษิ เมือ่มนุษยไ์ม่มปีญัหาดา้นสุขภาพอนามยัเนื่องจากผลกระทบ

สิง่แวดลอ้ม ก็จะมร่ีางกายแขง็แรง เป็นทรพัยากรทีม่คีุณค่าของประเทศ ในทางตรงกนัขา้มหากมนุษยม์ปีญัหาตา้นสุขภาพ

อนามยัเนื่องจากสิ่งแวดลอ้ม นอกจากสุขภาพอ่อนแอไม่สามารถเป็นก าลงัของประเทศไดแ้ลว้ ยงัเป็นภาระของสงัคมที่

จะตอ้งใหก้ารดูแลรกัษาพยาบาล 
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ในปจัจบุนันี้มโีรคจากสิง่แวดลอ้มบางอย่างทีไ่ม่สามารถใหก้ารรกัษาพยาบาลใหห้ายขาดได ้เช่น โรคมะเร็ง ซึง่ม ี

อตัราการตายเพิ่มขึ้นสูงมาก งานอนามยัสิ่งแวดลอ้มซึ่งมบีทบาทในการควบคุมและป้องกนัสารเคมหีรือสารพิษ ที่เป็น

สาเหตุของโรคดงักลา่วจงึทวคีวามส าคญัมากยิ่งขึ้น ในช่วง 2-3 ปีทีผ่่านมาประเทศไทยไดไ้หค้วามส าคญักบังานอนามยั

สิง่แวดลอ้มในระดบัทีสู่งมาก จากการประชุม High-level Meeting on Health and Environment in ASEAN and 

East Asia Countries ครัง้ที ่1 ระหว่างวนัที ่24-26 พฤศจกิายน 2547 ณ กรุงมะลลิา ประเทศฟิลปิปินส ์ประเทศไทย 

โดยกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม ไดส้่งผูแ้ทนเขา้ร่วมการประชุมดงักลา่ว ซึง่ที่

ประชมุเหน็ควรใหม้กีารจดัท า Environmental Health Country Profile (EHCP) และ Environmental Health Data 

Sheet (EHDS) ของแต่ละประเทศและระดบัภูมภิาค และมมีตเิหน็ควรใหจ้ดัท าร่างกฎบตัร (Charter) เพือ่เป็นกรอบแผน

ความร่วมมอืระหว่างประเทศ ในภูมภิาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละเอเชียตะวนัออก ต่อมา เมือ่วนัที ่ 8-11 ธนัวาคม 

2548 ไดม้กีารประชุมวชิาการดา้นอนามยัสิ่งแวดลอ้มของภูมภิาคเอเชียแปซฟิิก (Scientific Conference on Asia 

Pacific Environmental Health) โดยม ีศาสตราจารย ์ดร. สมเด็จพระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณ์วลยัลกัษณ์ อคัรราช

กมุาร ีเสดจ็เป็นองคป์ระธานเปิดการประชุมและทรงม ีพระด ารสัว่า ยนิดเีป็นอย่างยิ่งทีจ่ะสนบัสนุนในทุกดา้นใหป้ระเทศ

ไทยเป็นเจา้ภาพจดัการประชุมระดบัรฐัมนตรี ดา้นอนามยัและสิ่งแวดลอ้มที่จะจดัขึ้นในปี 2549 และเมื่อวนัที่ 12-13 

ธนัวาคม 2548 ไดม้กีารประชุม เจา้หนา้ทีอ่าวุโสดา้นอนามยัและสิง่แวดลอ้มของประเทศในภูมภิาคเอเชียตะวนัออกเฉียง

ใตแ้ละเอเชีย ตะวนัออก ครัง้ที่ 2 ณ สถาบนัวิจยัจุฬาภรณ์ ซึ่งจดัโดยองค์การอนาม ัยโลก (World Health 

Organization, WHO) ร่วมกบัโครงการสิง่แวดลอ้มแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme, 

UNEP) และไดม้มีติเห็นชอบใหจ้ดัประชุมเจา้หนา้ที่อาวุโสดา้นอนามยัและสิ่งแวดลอ้มของประเทศในภูมภิาค เอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใตแ้ละเอเชียตะวนัออก รวมท ัง้จดัประชุมรฐัมนตรีดา้นอนามยัและสิ่งแวดลอ้มของประเทศในภูมภิาค

เอเชยีตะวนัออกเฉียงใตแ้ละเอเชยีตะวนัออก คร ัง้ที ่1 ในช่วงปลายปี 2549 ณ ประเทศไทย แต่ท ัง้นี้ ไดม้กีารเปลีย่นแปลง

ก าหนดการประชุมเป็น วนัที ่8-9 สงิหาคม ปี 2550 โดยการ ประชุมรฐัมนตรีดา้นอนามยัและสิ่งแวดลอ้ม เป็นการจดั

เวยีนในกลุม่ประเทศสมาชกิทกุ 3 ปี เพือ่สรา้ง ความร่วมมอืระหว่างประเทศในการแกไ้ขและป้องลนัความเสือ่มโทรมของ

สิ่งแวดลอ้มและมลพิษขา้มแดน ที่จะมีผลกระทบต่อสุขอนามยัของประชาชน และร่วมลนัพิจารณากรอบแผนการ

ด าเนินงานความร่วมมอื ดา้นอนามยัและสิ่งแวดลอ้มของประเทศ ในการประชุมนี้ รฐัมนตรีกระทรวงสาธารณสุขและ

กระทรวง สิง่แวดลอ้มของประเทศในภูมภิาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละเอเชียตะวนัออกรวม 14 ประเทศ ไดแ้ก่ บรูไน 

กมัพูชา อนิโดนีเซยี จนี ญี่ปุ่ น ลาว มาเลเซยี มองโกเลยี พมา่ เกาหล ีฟิลปิปินส ์สงิคโปร ์เวยีดนาม และประเทศไทย ได ้

ประกาศ “ปฏญิญากรุงเทพดา้นอนามยัและสิง่แวดลอ้ม” ซึง่จะเป็นกลไกการ แลกเปลีย่นเรียนรูแ้ละประสบการณ์ ในการ

ปรบัปรุงกรอบนโยบายและกฎหมายระดบัประเทศและระหว่าง ประเทศ รวมท ัง้สนบัสนุนการบูรณาการ กลยุทธ์และ

กฎหมายดา้นอนามยัสิง่แวดลอ้ม โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ ลดปญัหาการสูญเลยีชวีติของคนในภูมภิาคเอเชียเนื่องจากความ

เสีย่งดา้นอนามยัและสิง่แวดลอ้มเป็นพษิ ปีละประมาณ 6.6 ลา้นคน คิดเป็นรอ้ยละ 25 ของการเลยีชีวติท ัง้หมด และหวงั

ว่าปฏิญญากรุงเทพดา้น อนามยัและสิ่งแวดลอ้ม จะท าใหป้ระเทศในภูมิภาคนี้ สามารถด าเนินการดา้นอนามยัและ

สิง่แวดลอ้มต่อไป ขา้งหนา้ไดอ้ย่างม ัน่คง โดยพฒันาจากการด าเนินงานดา้นการติดตามและประเมนิผลกระทบไปสู่การ

ป้องกนั ผลกระทบต่อสุขภาพจากปจัจยัต่าง ๆ ดา้นอนามยัและสิง่แวดลอ้ม 
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3. สาเหตุทีท่ าให้ส่ิงแวดล้อมเส่ือมโทรม 
เนื่องจากมนุษยม์ีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงปรบัปรุงธรรมชาติใหเ้อื้อต่อการด ารงชีวิตของมนุษยไ์ด ้

มากกว่าสิง่มชีีวติประเภทอื่น ๆ เป็นผลใหจ้ านวนประชากรมนุษยเ์พิม่ขึ้นอย่างรวดเร็ว เมือ่มจี  านวนประชากรมากขึ้น ก็

ตอ้งมีการอพยพยา้ยถิ่นกระจายตวัออกไปอยู่อาศัยในสถานที่ต่าง ๆ กนั พื้นที่ใดที่มีความอุดมสมบูรณ์ของ

ทรพัยากรธรรมชาติมาก จะมปีระชากรอยู่อาศยัหนาแน่นกว่าพื้นที่ที่แหง้แลง้ เนื่องจากการเพิม่ขึ้นของประชากรท าใหม้ี

ความตอ้งการใชท้รพัยากรมากขึ้น มนุษยม์คีวามสามารถอย่างมากมายในการคน้หาวธิีการทีจ่ะพฒันาใหส้ามารถด ารงชีวติ

ไตอ้ย่างสะดวกสบาย ในการพฒันานี้มนุษยจ์ึงไดส้รา้งสรรคส์ิง่ต่าง ๆ มาสนองความตอ้งการของตนอย่างมหาศาล ใน

ระยะแรกเพือ่เป็นการช่วยผ่อนแรง ต่อมาเปลีย่นเป็นการคน้หาความสะดวกสบาย สุดทา้ยกลายเป็นความฟุ้ งเฟ้อฟุ่ มเฟือย 

กระนัน้แลว้ก็ตามมนุษยย์งัไมย่อมหยุดการพฒันา ยงัคงตกัตวงหาผลประโยชนจ์ากธรรมชาตอิย่างไมห่ยุดย ัง้ ส่งผลใหเ้กิด

การพฒันาในบางดา้นของมนุษย ์โดยไมไ่ดค้ิดถงึผลกระทบทีจ่ะเกดิขึ้น จงึกลายเป็นการท าลายธรรมชาติและระบบนิเวศน ์

ซึง่ในบางครัง้ไดเ้กิดความสูญเสยีของทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอย่างใหญ่หลวงจนไม่อาจเปรียบเทยีบไดก้บั

ผลประโยชนท์ีไ่ดร้บัจากการพฒันาดงักลา่ว 

โดยท ัว่ไปจะพบว่าบริเวณใดก็ตามที่มปีระชากรหนาแน่นมากหรือลน้เกิน เช่น ในเขตเมอืง เขต อุตสาหกรรม 

มนุษยจ์ะใชท้รพัยากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และถา้หากไม่มกีารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและ มลพษิทางสิง่แวดลอ้มใน

บริเวณพื้นทีเ่หลา่นี้ทีด่พีอ ก็จะเกิดปญัหาการใชท้รพัยากรธรรมชาติไม่คุม้ค่ารวมท ัง้ เกิดปญัหามลพษิทางสิง่แวดลอ้มไต ้

โดยงา่ย และจะท าใหร้ะบบนิเวศนห์รอืธรรมชาตเิสยีสมดุลในทีสุ่ด 

การเพิ่มขึ้นของประชากรท าใหค้วามตอ้งการตา้นการใชท้ี่ดินและทรพัยากรธรรมชาติ เพื่ อการอยู่อาศัย 

การเกษตร อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรมเพิม่ขึ้น ส่งผลใหม้กีารตดัตน้ไมท้  าลายป่า บุกรุกพื้นที่อยู่อาศยั ของสตัวป่์า 

ท าลายสารอาหารบริเวณหนา้ดินท าใหด้ินเสื่อมสภาพ มีการใชป้ระโยชน์ที่ดินไม่เหมาะสม เช่น น าพื้นที่ที่มคีวามอุดม

สมบูรณส์  าหรบัการเกษตรไปใชส้  าหรบัอตุสาหกรรม และพาณิชยกรรม เป็นตน้ นอกจาก นี้ เมือ่ประชากรมจี านวนมากขึ้น 

อาศยักนัหนาแน่นขึ้น มกีิจกรรมต่าง ๆ ตา้นการผลติและการบริการเพิม่ขึ้น ก็ท  าให ้มกีารปล่อยของเสยีออกมามากขึ้น 

ของเสยีทีถ่กูปลอ่ยออกมาอาจอยู่ในรูปของสารมลพษิทางน า้ ทางอากาศ ของเสยีอนัตราย ขยะมูลฝอยหรือสิง่ปฏกูิล เป็น

ตน้ หากการจดัการและควบคุมของเสยีเหลา่นี้  ไม่ดีพอก็จะล่งผลใหเ้กิดความเสือ่มโทรมของสิ่งแวดลอ้มในตา้นต่าง ๆ 

เช่น สารมลพษิทางน า้ท  าใหแ้หลง่น า้เน่าเสยี ไม่สามารถน ามาใชใ้นการอุปโภคบริโภค และเป็นแหลง่ก าเนิดของเชื้อโรคอกี

ดว้ย สารมลพษิ ทางอากาศ ท าใหบ้รรยากาศถกูท าลายเต็มไปดว้ยกา๊ซ ฝน ควนั ทีก่่อใหเ้กิดอนัตรายต่อสิง่มชีีวติและ ลง่

ผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มไดอ้ย่างกวา้งไกล ไดแ้ก่ การก่อใหเ้กิดปญัหาโลกรอ้น ฝนกรด เป็นตน้ ส่วนของเสยี อนัตราย 

ขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลที่ถูกทิ้งลงดินก็จะท าใหเ้กิดภาวะมลพษิทางดิน ล่งผลใหด้ินเสื่อมโทรม ไม่สามารถน ามาใช ้

ประโยชน์ไดอ้ีกต่อไป หรืออาจกลายเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคไต ้หากถูกทิ้ งลงสู่แหล่งน า้ก็จะท าใหแ้หล่งน า้เน่าเสีย

เช่นเดยีวกบัสารมลพษิทางน า้ นอกจากนี้การเผาของเสยีอนัตรายและขยะมลูฝอย ทีไ่มถ่กูวธิีก็อาจจะท าใหเ้กิดภาวะมลพษิ

ทางอากาศไดอ้ย่างรา้ยแรงอกีดว้ย เช่น ท าใหเ้กดิสารก่อมะเร็งขึ้นในบรรยากาศ เป็นตน้ 

การกระท าของมนุษยท์ ัง้ทางตรงและทางออ้มทีท่  าใหเ้กิดความเสยีหายต่อสิง่แวดลอ้มมหีลาย รูปแบบ โดยอาจ

เกดิจากความตัง้ใจหรอืความรูเ้ทา่ไมถ่งึการณก์็ได ้การกระท าโดยตรงทีส่  าคญัซึง่สง่ผลให ้สิง่แวดลอ้มเสยีหาย ไดแ้ก่ 
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1. การทิ้งของเสีย เป็นการทิ้งของเสยีซึ่งอยู่ในรูปของของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ ไปยงัแหล่งรองรบัตาม

ธรรมชาตหิรอืสิง่แวดลอ้มโดยตรง เช่น การปลอ่ยน า้ท ัง้จากชุมชนหรือจากโรงงานอุตสาหกรรม ลงแม่น า้ล  าคลอง การท ัง้

ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลกระจดักระจายตามพื้นดิน การปล่อยไอเสยี ควนัด า หรือ ก๊าซพษิชนิดต่าง ๆ จากรถยนต ์

โรงงานอตุสาหกรรม สูบ่รรยากาศ เป็นตน้ 

2. การท าลายทรพัยากรธรรมชาติ เป็นการน าทรพัยากรธรรมชาติมาใชอ้ย่างฟุ่ มเฟือยโดยไม่รูคุ้ณค่า เช่น การ

ถางหรอืเผาป่าเพือ่ท  าไร่เลือ่นลอย การท าลายผนืป่าทีอ่ดุมสมบูรณ ์โดยการสรา้งเขือ่น การชดุแร่มาขายโดยไมม่กีารแปรรูป

เพือ่เพิม่คุณค่า เป็นตน้ 

3. การท าลายสาธารณสมบตั ิเป็นการท าลายสิง่ของส่วนรวมทีเ่ป็นสมบตัิสาธารณะ เช่น การทิ้งขยะมูลฝอยหรือ

น า้เสยีลงสูช่ายหาด สวนสาธารณะ สถานทีพ่กัผ่อนหย่อนใจ การท าลายโบราณสถานโบราณวตัถ ุเป็นตน้ 

 

4. ผลกระทบจากปัญหาส่ิงแวดล้อม 
ในโลกนี้มรีะบบนิเวศนม์ากมายหลายระบบ เช่น ระบบนิเวศนใ์นทุ่งนา ระบบนิเวศนใ์นทะเล ระบบนิเวศนใ์น

แหล่งน า้ ระบบนิเวศน์ในป่า หรือแมแ้ต่ระบบนิเวศน์ในเขตเมือง ระบบนิเวศน์จะเชื่อมต่อกนัโดยมีการแลกเปลี่ยน

สารอาหารและพลงังานระหวา่งกนัได ้เมือ่เกดิความเสือ่มโทรมของสภาพแวดลอ้มในระบบนิเวศนใ์ดระบบนิเวศนห์นึ่งก็จะ

ท าใหเ้กดิผลกระทบต่อสิง่มชีวีติในระบบนิเวศนน์ัน้ตามมา ตวัอย่างเช่น หากป่าไมถู้กท าลายก็จะท าใหร้ะบบนิเวศนข์องป่า

แหง่นัน้เสยีไป ผลกระทบทีต่ามมา คือ ป่าจะหมดสภาพ สตัวท์ีอ่าศยัอยู่ในป่านัน้อาจขาดแคลนแหลง่อาหารหรือทีอ่ยู่อาศยั 

อาจเจ็บป่วยเสยีชีวติลง หรือแยกยา้ยกระจดักระจายไปหาแหลง่ทีอ่ยู่ใหม่ นอกจากนี้ระบบนิเวศนข์องป่าแห่งนัน้ ก็อาจ

เปลีย่นแปลงไปจากเดิม เช่น หากป่าตน้น า้ล  าธารลูกท าลายก็อาจเกิดสภาพแหง้แลง้ ปริมาณน า้ลดลง คุณภาพของน า้

เปลีย่นไป ซึง่อาจลง่ผลใหเ้กิดสภาพดนิเลือ่มโทรม มภีาวะดนิเปรี้ยวดนิเค็ม อาจเกิดน า้ท่วมโดยฉบัพลนัเนื่องจากขาดป่า

ไมช่้วยท าหนา้ทีเ่ป็นเขือ่นธรรมชาตกิ ัน้ไว ้และสุดทา้ยพื้นทีน่ ัน้ ๆ ก็อาจจะกลายสภาพเป็นทะเลทรายไดใ้นทีสุ่ด 

ส าหรบัระบบนิเวศนใ์นแหลง่ทีอ่ยู่อาศยั เช่น ในเขตชมุชนหรอืในเขตเมอืง เมือ่สภาพแวดลอ้มเลือ่มโทรมลง เช่น 

เกิดความเน่าเสยีของแหลง่น า้เนื่องมาจากการปล่อยทิ้งของเสยีลงสู 'แหลง่น า้ ก็จะก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสิง่มชีีวติในน า้ 

อาจท าใหพ้ชืและสตัวบ์างประเภททีอ่ยู่ในน า้ตายได ้อาจท าใหล้กัษณะของหว่งโซอ่าหารในน า้เปลีย่นแปลง ความสมดุลของ

ระบบนิเวศนเ์สยีไป การผลติ การบริโภค และการย่อยสลายไม่ครบวงจร แหลง่น า้ก็จะสูญเสยีศกัยภาพในการใชส้  าหรบั

อุปโภคบริโภค และอาจกลายเป็นแหล่งเพาะพนัธแ์ละแพร่เชื้อโรคทางน า้ สุดทา้ยก็จะเกิดผลเสยีต่อมนุษยท์ ัง้ในการเกิด

โรคภยัไขเ้จบ็และการด าเนินชวีติตามปกตใินแต่ละวนั  

การเกิดมลพษิทางสิง่แวดลอ้มไม่ว่าดา้นใดก็ตามจะท าใหก้ารด าเนินชีวติประจ าวนัทีเ่คยสุขสบาย ก็อาจจะเกิด

เหตเุดอืดรอ้นร าคาญหรอืโรคภยัไขเ้จบ็ได ้เช่น น า้หรืออาหารทีป่นเป้ือนดว้ยสารมลพิษหรือเชื้อโรค หากดื่มกินเขา้ไปก็จะ

เกดิการเจบ็ป่วยหรอืมอีนัตรายถงึชวีติได ้หากบรรยากาศถกูปนเป้ือนดว้ยสารมลพษิ ทางอากาศ เมือ่หายใจเขา้ไปก็จะเกิด

เป็นโรคเกี่ยวกบัระบบหายใจ การถ่ายทิ้งของเสีย ถา้ไม่มีระบบเก็บก าจดั ที่ลูกตอ้งก็จะเป็นที่น่ารงัเกียจ ส่งกลิน่เหม็น

รบกวน และเป็นแหลง่แพร่กระจายเชื้อโรค ในการประกอบอาชีพ ต่าง ๆ หากสภาพแวดลอ้มในการท างานไม่เหมาะสมก็

จะเกดิโรคเกี่ยวกบัการประกอบอาชพีนัน้ ๆ ไดใ้นยามพกัผ่อนนอนหลบั ถา้มกีลิน่เหมน็รบกวน หรือมเีสยีงดงัรบกวนหรือ
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ทีเ่รยีกวา่มลพษิทางเสยีงท าใหก้าร หลบันอนพกัผ่อนไดไ้ม่เต็มทีก่็จะเกิดอาการอ่อนเพลยีเจ็บป่วยไดง้า่ย และเหตุร าคาญ

ต่าง ๆ เช่น กลิน่เหมน็ เสยีงดงั ก็อาจจะก่อใหเ้กิดความเครียดและอาจส่งผลใหเ้กิดการเจ็บป่วยทิ้งทางดา้นจิตใจและ

ร่างกายได ้ 

 

กจิกรรม 1.3.1  
จงอธิบายความหมาย และความส าคญัของงานอนามยัส่ิงแวดลอ้ม  
 
แนวตอบกจิกรรม 1.3.1 

อนามยัส่ิงแวดลอ้มหมายถึง การจดัการหรือควบคุมปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นหรืออาจเป็น 
อนัตรายต่อสุขภาพอนามยั การเจริญเติบโตและการอยูร่อดของมนุษย ์อนัไดแ้ก่ น ้าด่ืมน ้าใช ้ท่ีอยูอ่าศยั 
สัตว ์พาหะน าโรค ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน ้า หรือมลพิษอ่ืน ๆ เพื่อให้
มนุษยมี์สภาวะ ท่ีสมบูรณ์ทางร่างกายและจิตใจ ปราศจากโรคภยัไขเ้จบ็ และสามารถด ารงชีวติอยูใ่น
สังคมอยา่งมีความสุข 

งานอนามยัส่ิงแวดลอ้มมีความส าคญั ในการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มใหเ้หมาะสมต่อการ
ด ารงชีวิตของมนุษย ์ควบคุมและป้องกนัไม่ใหเ้ช้ือโรคและสารท่ีมีพิษภยัเขา้สู่ตวัมนุษย ์โดยการควบคุม
และป้องกนัท่ีแหล่งก าเนิดของเช้ือโรคและสารพิษ ทางผา่นหรือส่ือน าเช้ือโรคและสารพิษ และท่ีตวั
มนุษยเ์อง  
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เร่ืองที ่1.3.2  
ขอบเขตของงานอนามยัส่ิงแวดล้อม 
 

งานอนามยัสิ่งแวดลอ้มเป็นงานที่มุ่งเนน้ในการรกัษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้มใหเ้หมาะสมและเกื้อกูล ต่อการ

ด ารงชวีติของมนุษย ์รวมท ัง้การควบคุมป้องกนัมใิหโ้รคหรือสารพษิเขา้สู่ตวัมนุษย ์องคก์ารอนามยัโลก ไตก้ าหนด

ขอบเขตของงานอนามยัสิง่แวดลอ้มไว ้ตงัน้ี 

1. การจดัหาน า้สะอาดเพื่อการบริโภคและอุปโภค เป็นการจดัหาน า้ที่มคุีณภาพดี มปีริมาณที่ เพียงพอ 

และจ่ายใหผู้บ้ริโภคและอุปโภคใชใ้ตอ้ย่างสะดวกสบาย งานตา้นน้ีจะรวมถึงการวางแผน การศึกษาออกแบบ 

ระบบผลติน า้และจ่ายน า้ การจดัการในการผลติน า้และจ่ายน า้ รวมถงึการเฝ้าระวงัคุณภาพน า้ที่ผลติและจ่ายให ้แก่

ชมุชน 

2) การควบคุมมลพิษทางน า้ เป็นการป้องกนัและควบคุมรกัษาคุณภาพน า้ของแหล่งน า้ต่าง ๆ ท ัง้น า้ผิว

ดนิ เช่น หว้ย หนอง คลองบงึ แมน่ า้ต่าง ๆ รวมท ัง้น า้ทะเล ตลอดจนน า้ใตด้ินไม่ใหคุ้ณภาพเสื่อมโทรมลง จนเป็น

ภาวะมลพษิทางน า้ และเกิดผลเสียต่อสุขภาพอนามยัของมนุษย ์เป็นงานที่เกี่ยวกบัการรวบรวม การบ าบดั และ

การก าจดัน า้เสียจากแหล่งก าเนิด ไดแ้ก่ แหล่งชุมชน แหล่งอุตสาหกรรม และแหล่งเกษตรกรรม รวมท ัง้ การ

ตดิตามตรวจสอบคุณภาพน า้ ในแหล่งน า้ต่าง ๆ ตลอดจนการจดัการและควบคุมสารพษิในน า้และ โรคติดต่อที่มี

น า้เป็นสือ่ 

 3) การจดัการขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิูล เป็นการจดัการและควบคุมแหล่งเพาะพนัธุแ์ละแพร่กระจายของ

โรครวมท ัง้เหตรุ าคาญและสภาพอุจาดไม่น่าดู ซึ่งเกิดจากการจดัการขยะมลูฝอยและสิ่งปฏกิูล ที่ไม่เหมาะสม เป็น

งานที่เกี่ยวกบัการเก็บ การขนถ่ายและการก าจดัขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกหลกั สุขาภิบาล เพื่อป้องกนัและ

ควบคุมปญัหาตงักลา่ว 

4) การควบคุมสตัวอ์ารโ์ทรพอดและสตัวแ์ทะ สตัวอ์ารโ์ทรพอดหรือแมลงและสตัวแ์ทะเป็น พาหะปา

โรคติดต่อที่รา้ยแรงหลายอย่างมาสู่คน เช่น อหิวาตกโรค มาลาเรีย ไขเ้ลือดออก กาฬโรค โรคฉ่ีหนู เป็นตน้ 

นอกจากน้ีแมลงและสตัวแ์ทะบางชนิดยงัท าใหเ้กิดเหตุร าคาญและท าลายทรพัยส์ินอีกดว้ย งานดา้นน้ี เป็นการ

ป้องกนัและควบคุมแมลงและสตัวแ์ทะตงักล่าว โดยการท าลายแหล่งเพาะพนัธุ ์แหล่งอาหาร และ ที่อยู่อาศยัของ

มนั รวมท ัง้การท าลายตวัมนัโดยตรง  

 5) การป้องกนัและควบคุมมลพษิทางดนิ มลพษิทางดนิมกัจะเกิดขึ้นจากการทิ้งสิง่สกปรกต่าง ๆ ลงสู่

พื้นดนิ เช่น ขยะมลูฝอย สิง่ปฏกิูล น า้เสยี ของเสยีอนัตราย เป็นตน้ ท าใหเ้กดิการปนเป้ือนบนพื้นดนิ เมือ่ การ

ปนเป้ือนมมีากขึ้นก็กลายเป็นมลพษิทางดนิ ท าใหเ้กดิโรคภยัไขเ้จบ็และผลเสยีต่อการด ารงชวีติของมนุษย ์งานตา้น

การป้องกนัและควบคุมมลพษิทางดนิจงึเป็นการป้องกนัและควบคุมสิง่ปนเป้ือนไม่ใหล้งสู่พื้นดนิ 
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6) การสุขาภบิาลอาหาร เชื้อโรคและสารพษิหลายชนิดสามารถที่จะเขา้สู่ร่างกายมนุษยไ์ดโ้ดย มอีาหาร

เป็นสือ่ งานดา้นการสุขาภบิาลอาหารจงึมคีวามจ าเป็น โดยการควบคุมดูแลอาหารใหถ้กูสุขลกัษณะ และปลอดภยั

ส าหรบัการบรโิภคดว้ยการดูแลตัง้แต่วตัถดุิบทีจ่ะใชป้รุงอาหาร กระบวนการปรุงอาหาร การเกบ็รกัษาอาหาร การ

ขนส่งและการจ าหน่ายอาหาร ผูส้มัผสัอาหาร รวมทิ้งการใหค้วามรูต้า้นการสุขาภบิาลอาหาร ต่อผูบ้รโิภค 

7) การควบคุมมลพษิทางอากาศ เป็นการป้องกนัและควบคุมรกัษาคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ไมใ่หม้ี

สิง่ปนเป้ือนจนองคป์ระกอบเปลีย่นไปจากสภาพตามธรรมชาตจินเกดิผลเสยีต่อสิง่มชีวีิต ทรพัยส์นิ และ สุขภาพ

อนามยัของมนุษย ์เป็นงานทีเ่กี่ยวกบัการรวบรวม บ าบดั และก าจดัมลพษิทางอากาศ จากแหลง่ก าเนิด ประเภท

ต่าง ๆ เพือ่ป้องกนัและควบคุมไมใ่หม้สีิง่แปลกปลอมเขา้สู่บรรยากาศในปรมิาณมากจนก่อใหเ้กิดเป็น พษิภยัต่อ

มนุษยแ์ละสิง่แวดลอ้ม 

8) การป้องกนัอนัตรายจากรงัส ีปจัจบุนัไดม้กีารใชร้งัสอีย่างกวา้งขวางเพือ่ใชป้ระโยชนใ์นการพฒันา เช่น 

ในดา้นการอตุสาหกรรม การแพทย ์การเกษตรกรรม เป็นตน้ ซึง่ถา้ไมไ่ดม้กีารใชแ้ละการป้องกนั และควบคุม

อย่างเหมาะสมกจ็ะเกิดอนัตรายต่อสุขภาพอนามยัของมนุษย ์งานดา้นการป้องกนัอนัตรายจาก รงัสจีงึเป็นการใช ้

รงัสอีย่างถกูวธิแีละมกีารป้องกนัควบคุมไมใ่หเ้กดิการร ัว่ไหลหรอืแพร่กระจายของรงัสไีปยงัมนุษยแ์ละสิง่มชีวีติอื่น 

ๆ ได ้

9) อาชวีอนามยั เป็นงานเกี่ยวกบัการป้องกนัและควบคุมสิง่แวดลอ้มในการท างานท ัง้ทางดา้นกายภาพ 

เคม ีชวีภาพ รวมทิ้งดา้นการยศาสตรใ์หเ้หมาะสม โดยการจดัสภาพแวดลอ้มในการท างานใหม้คีวามปลอดภยัและ

เหมาะสมต่อการปฏบิตังิานตลอดจนการดูแลป้องกนัและรกัษาสุขภาพอนามยัของผูป้ระกอบอาชีพอย่างต่อเน่ือง 

10) การควบคุมมลพษิทางเสยีง เสยีงทีด่งัมากเกนิไปหรอืเสยีงดงัรบกวนจะก่อใหเ้กดิอนัตราย ต่อ

สุขภาพอนามยัของผูท้ีไ่ดย้นิท ัง้ทางดา้นร่างกายและจิตใจ เป็นอุปสรรคต่อการปฏบิตังิานและการพกัผ่อน งานดา้น

น้ีเป็นการป้องกนัและควบคุมเสยีงดงัโดยด าเนินการที่แหลง่ก าเนิด ทางผ่านของเสยีง และผูท้ี่ไดย้นิเสยีง 

11) การจดัการสิง่แวดลอ้มทีอ่ยู่อาศยัและบรเิวณใกลเ้คียงเป็นการจดัทีอ่ยู่อาศยัและสิง่แวดลอ้ม บรเิวณ

ใกลเ้คียงใหถ้กูสุขลกัษณะ ปลอดภยั และมสุีนทรยีภาพน่าอยู่อาศยั ซึง่จะส่งผลใหผู้อ้ยู่อาศยัมสุีขภาพอนามยัดีท ัง้

ร่างกายและจิตใจ ปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บ และด ารงชวีติอย่างมคีวามสุข การจดัการสิง่แวดลอ้มทีอ่ยู่อาศยัน้ีอาจ

รวมไปถงึอาคารสถานทีท่ี่ใชป้ระกอบกจิการอื่น ๆ ดว้ย เช่น โรงเรยีน โรงพยาบาล อาคาร ที่ท  าการต่าง ๆ เป็นตน้ 

12) การวางผงัเมอืง เป็นการจดัใหส้่วนต่าง ๆ ของเมอืงใหแ้ยกจากกนัอย่างถูกตอ้งเป็นสดัส่วน เช่น ย่าน

ธุรกจิ ย่านอุตสาหกรรม ย่านที่พกัอาศยั เป็นตน้ เพือ่ใหเ้มอืงมสีภาพแวดลอ้มทีด่ ีมีความน่าอยู่ การจราจรไม่

ตดิขดั ซึง่จะส่งผลใหผู้อ้ยู่อาศยัมสุีขภาพกายและสุขภาพจติด ีและมคีวามสะดวกสบาย 
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13) การจดัการสิง่แวดลอ้มทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการคมนาคม เป็นการจดัการสุขาภบิาลสิง่แวดลอ้มของระบบ

การคมนาคมขนส่งท ัง้ทางบก ทางน า้ และทางอากาศใหเ้หมาะสมถกูสุขลกัษณะ โดยดูแลครอบคลุมท ัง้ยานพาหนะ

และสถานีขนส่ง เพือ่ไมใ่หม้กีารตดิต่อแพร่กระจายของโรคจากการขนส่ง 

 14) การป้องกนัอบุตัภิยัและเหตุฉุกเฉิน เป็นงานทีด่  าเนินการในการป้องกนัการเกดิอุบตัิเหต ุและอบุตัภิยั 

เพือ่ลดอตัราการเจบ็ป่วย พกิาร และตายจากอบุตัเิหตดุา้นต่าง ๆ 

15) การสุขาภบิาลของสถานทีพ่กัผ่อนหย่อนใจ เป็นการจดัการสถานทีพ่กัผ่อนและสิง่ทีใ่ชเ้พือ่การ

พกัผ่อนหย่อนใจใหม้ลีกัษณะและคุณภาพทีจ่ะส่งเสรมิสุขภาพอนามยั สะอาด ปลอดภยั ไม่เป็นแหลง่แพร่กระจาย

โรคหรอืท าใหสุ้ขภาพอนามยัเสือ่มโทรม 

16) การด าเนินงานสุขาภบิาลเมือ่เกดิโรคระบาด เหตุฉุกเฉิน ภยัพบิตั ิและการอพยพยา้ยถิ่น ของ

ประชากร โดยท าการควบคุมดูแลและเฝ้าระวงัไมใ่หเ้กดิโรคระบาด หรอืหากมกีารระบาดเกดิขึ้น ตอ้งด าเนินการ

ควบคุมใหส้งบโดยเรว็ทีสุ่ด 

17) มาตรการป้องกนัเพือ่ใหส้ิง่แวดลอ้มโดยท ัว่ไปปราศจากความเสีย่ง หรอืเกดิอนัตรายต่อ สุขภาพ

อนามยัของมนุษย ์

การด าเนินการดา้นอนามยัสิง่แวดลอ้มของประเทศใด ๆ จะครอบคลุมหรอืเนน้หนกัในดา้นใด ดา้นหน่ึง

หรอืทกุ ๆ ดา้นขึ้นกบัปญัหาอนามยัสิง่แวดลอ้มของประเทศนัน้ ๆ ว่าเกี่ยวขอ้งกบัดา้นใด อย่างไรกต็าม โดยท ัว่ไป

ประเทศก าลงัพฒันาจะเผชิญกบัปญัหาอนามยัสิง่แวดลอ้มมากกว่าประเทศทีพ่ฒันาแลว้ 

 

 

กจิกรรม 1.3.2  
ขอบเขตของงานอนามยัส่ิงแวดลอ้มมีอะไรบา้ง  
 
แนวตอบกจิกรรม 1.3.2 
ขอบเขตของงานอนามยัส่ิงแวดลอ้มประกอบดว้ยงาน 17 ดา้นไดแ้ก่  

1) การจดัหาน ้าสะอาดเพื่อการบริโภคและอุปโภค  
2) การควบคุมมลพิษทางน ้า  
3) การจดัการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
4)  การควบคุมสัตวอ์าร์โทรพอดและสัตวแ์ทะ  
5) การป้องกนัและควบคุมมลพิษทางดิน  
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6) การสุขาภิบาลอาหาร  
7) การควบคุมมลพิษทางอากาศ  
8) การป้องกนัอนัตรายจากรังสี  
9) อาชีวอนามยั  
10) การควบคุมมลพิษทางเสียง  
11) การจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูอ่าศยัและบริเวณใกลเ้คียง  
12) การวางผงัเมือง 
13) การจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคมนาคม   
14) การป้องกนัอุบติัภยัและเหตุฉุกเฉิน  
15) การสุขาภิบาลของสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ  
16) การด าเนินงานสุขาภิบาลเม่ือเกิดโรคระบาด เหตุฉุกเฉิน ภยัพิบติั และการอพยพยา้ยถ่ิน 

ของประชากร  
17) มาตรการป้องกนัเพื่อให้ส่ิงแวดลอ้มโดยทัว่ไปปราศจากความเส่ียง หรือเกิดอนัตรายต่อ 

สุขภาพอนามยัของมนุษย ์ 
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เร่ืองที ่1.3.3  
การจัดการด้านอนามยัส่ิงแวดล้อมในประเทศไทยและต่างประเทศ 
 

ปญัหาสิง่แวดลอ้มในปจัจุบนัมคีวามซบัซอ้นและยากเกนิกวา่ทีฝ่่ายหนึ่งฝ่ายใดจะแกไ้ขไดส้  าเร็จเนื่องจากขาด

พลงัทีเ่พยีงพอในการทีจ่ะเอาชนะปญัหาได ้ดงันัน้ ในการทีจ่ะแกไ้ขปญัหาจะตอ้งอาศยัความร่วมมอื ร่วมใจของทกุฝ่ายท ัง้

ภาครฐัและเอกชน ภายใตก้ารจดัการงานอนามยัสิง่แวดลอ้มเพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

 

1. หลกัการจดัการงานอนามยัส่ิงแวดล้อม 

การจดัการงานอนามยัสิ่งแวดลอ้มนั้นตอ้งพิจารณาใหค้รอบคลุมทุกประเด็นของการพฒันา ท ัง้ทางดา้น 

เศรษฐกิจ สงัคม และสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ชีวภาพ รวมท ัง้สุขภาพอนามยัของประชาชน และการพฒันาที่ ย ัง่ยืน 

ซึง่มคีวามเกี่ยวเนื่องสมัพนัธซ์ึง่กนัและกนั  

หลกัการจดัการงานอนามยัสิ่งแวดลอ้มควรเป็นระบบการจดัการที่มปีระสทิธิภาพ เป็นทีย่อมรบัและ เขา้ใจกนั 

ตอบสนองต่อนโยบายไดเ้ป็นอย่างดี เนน้การป้องกนัมากกว่าการแกไ้ข มกีารพฒันา เปลีย่นแปลง และ ยืดหยุ่นไดต้าม

สถานการณท์ีเ่กดิขึ้นปจัจบุนั ตลอดจนค านึงถงึองคป์ระกอบในการบรหิารจดัการต่าง ๆ ดงันี้ 

1) การพึ่งตนเอง ไดแ้ก่ การส่งเสริมใหป้ระชาชนและคนในชุมชนพึ่งตนเอง เพื่อใหเ้ห็นว่างานอนามยั 

สิง่แวดลอ้มเป็นภารกจิทีต่อ้งกระท าโดยการคิดรเิริ่มและจดัการโดยคนในชมุชนเอง 

2) การพึง่พงิกนั ไดแ้ก่ การที่ประชาชนในชุมชนทุกคนตอ้งเหน็ว่าการจดัการอนามยัสิ่งแวดลอ้มเ ป็นภารกิจ 

ร่วมกนัทีต่อ้งกระท า ซึง่ตอ้งพึง่พาอาศยักนัท าใหเ้กดิความเชื่อมโยงกนัในชมุชน 

3) เร่งพฒันาศกัยภาพและสมรรถนะของหน่วยงานและบุคลากร หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งตอ้งเร่งพฒันา ศกัยภาพ

และสมรรถนะเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการจดัการอนามยัสิง่แวดลอ้ม 

4) การรวบรวมขอ้มูลและเฝ้าระวงัสถานการณ์ ตอ้งมกีารรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ ทีส่  าคญัเกี่ยวกบัสถานการณ ์

อนามยัสิง่แวดลอ้มในปจัจบุนั เพือ่หาแนวทางในการเฝ้าระวงัปญัหาทีอ่าจจะเกดิขึ้น 

5) การระดมทรพัยากรสนบัสนุน ในการแกป้ญัหาอนามยัสิง่แวดลอ้มนัน้ไม่สามารถท าใหส้  าเร็จไดโ้ดย ฝ่ายหนึ่ง

ฝ่ายใดเพยีงฝ่ายเดยีว จ าเป็นตอ้งระดมก าลงัจากหลาย ๆ ฝ่ายมาช่วยกนั 

6) การสื่อสารขอ้มูลข่าวสาร การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารแก่ประชาชนเป็นปจัจยัส าคญัต่อการสรา้งจิตส านึก 

ตลอดจนสง่เสรมิและพฒันางานอนามยัสิง่แวดลอ้ม ดงันัน้ เพือ่ใหก้ารด าเนินการจดัการอนามยัสิง่แวดลอ้มเป็น ไปอย่าง

รวดเร็วและถกูจดุ จงึตอ้งมกีารสือ่สารทีถ่กูตอ้งฉบัไวทนัต่อเหตกุารณ์ 
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7) การสรา้งความเขม้แข็งใหแ้ก่องคก์รชุมชน การบริหารจดัการงานอนามยัสิง่แวดลอ้มทีด่ทีีสุ่ด คือ การสรา้ง 

องคก์รชมุชนทีเ่ขม้แขง็และมปีระสทิธิภาพขึ้นเพือ่ควบคุมและแกไ้ขปญัหาอนามยัสิง่แวดลอ้มของชมุชนดว้ยตนเอง 

8) การประสานกบัหน่วยงาน/องคก์ร ควรมกีารประสานงานระหวา่งหน่วยงานหรอืองคก์รต่าง ๆ ที ่เกี่ยวขอ้ง ท ัง้

ในข ัน้ตอนของการวางแผนและการปฏบิตังิาน 

9) มแีผนปฏิบตัิการชดัเจน ควรมกีารก าหนดนโยบาย เป้าหมาย ตลอดจนแนวทางการจดัการสิง่แวดลอ้ม ที่

ชดัเจน รวมท ัง้มีการวางแผนการด าเนินงานเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว ้และจดัใหม้ีการติดตามตรวจสอบ 

ประเมนิผลการด าเนินงานในทุกข ัน้ตอนของการปฏบิตัิงาน เพื่อจะไดท้ราบว่าการด าเนินงานประสบผลส าเร็จ มากนอ้ย

เพยีงใด มปีญัหาหรอือปุสรรคอะไร และจะมวีธิีการแกไ้ขอย่างไร 

10) การใชม้าตรการทางกฎหมาย กฎระเบยีบมาตรฐาน ตอ้งมกีารบงัคบัใชอ้ย่างจริงจงั เพือ่ใหก้า ด าเนินงาน

ดา้นอนามยัสิง่แวดลอ้มเป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ 

11) การท างานที่ต่อเนื่อง เพือ่ใหก้ารด าเนินงานอนามยัสิง่แวดลอ้มเป็นไปอย่างต่อเนื่องน าไปสู่การพฒันา ที่

ย ัง่ยนื 

ท ัง้นี้  ภาครฐัจะตอ้งสรา้งโอกาสใหอ้งค์กรและเครือข่ายต่าง ๆ เขา้มามสี่วนร่วมคิด ร่วมท า และร่วม ไดร้บั

ผลประโยชนใ์นการพฒันาสิง่แวดลอ้มทกุ ๆ ข ัน้ตอนอย่างต่อเนื่อง ดงัภาพที ่1.3 

วตัถปุระสงคท์ีส่  าคญัประการหนึ่งในการจดัการงานอนามยัสิง่แวดลอ้ม ไดแ้ก่ การส่งเสริมสุขภาพ อนามยัของ

ชมุชน ดงันัน้ ในการด าเนินการจดัการงานอนามยัสิง่แวดลอ้มจงึตอ้งพฒันาสภาวะแวดลอ้มใหเ้อื้อต่อ การส่งเสริมสุขภาพ

ดว้ยมาตรการต่าง ๆ อาท ิการปรบัปรุงพฤติกรรมทีม่ผีลเสยีต่อสุขภาพอนามยัของประชาชน ในชุมชน การส่งเสริมการ

บรกิารสุขภาพอนามยั และการสง่เสรมิคุณภาพสิง่แวดลอ้มใหเ้อื้อต่อการด ารงชีวติของ ประชาชนในชุมชนอย่างมคีวามสุข 

ในการจดัการงานอนามยัสิง่แวดลอ้มจะตอ้งค านึงถงึปจัจยัอืน่ ๆ ทีม่ผีลต่อการด าเนินงานดว้ย ดงันี้ เช่น กระแสโลกาภวิตัน ์

การปฏรูิประบบราชการ การกระจายอ านาจจากสว่นกลาง บทบาทและความพรอ้มขององคก์ร ปกครองทอ้งถิน่ ผลกระทบ

จากวิกฤตเศรษฐกิจและช่วงเปลี่ยนผ่าน การก่อตวัของประชาคมและการมีส่วนร่วม ของประชาชน ตลอดจนความ

เปลีย่นแปลงทางเทคโนโลย ี

 

2. กรอบแนวคดิหลกัการพฒันาอนามยัส่ิงแวดล้อม 
หลกัการพฒันาอนามยัสิง่แวดลอ้มมกีรอบแนวคิด ดงัต่อไปนี้ 

2.1 การพฒันาอนามยัสิง่แวดลอ้มควรยดึองคป์ระกอบทีเ่ป็นสากล 3 ประการ คือ 1) ความน่าอยู่ 2) ความเป็น

ประชารฐั 3) ความพรอ้มในการปรบัตวัทางเศรษฐกจิและสงัคมเพือ่รองรบักระแสการเปลีย่นแปลงของ โลก ซึง่ในการ

ด าเนินงานนัน้ควรจดัใหอ้งคป์ระกอบท ัง้ 3 ประการมภีาวะทีส่มดุล โดยมกีระบวนการพฒันาชมุชน แบบมสีว่นร่วมอย่าง

เป็นองคร์วมเป็นเครื่องมอื 

2.2 การพฒันาอนามยัสิง่แวดลอ้มของประเทศไทยในสถานการณ์ปจัจบุนัทีเ่ร่งด่วน จ าเป็นตอ้งมกีารแกไ้ข 

ปญัหาดว้ยโครงการดา้นต่าง ๆ เช่น โครงสรา้งพื้นฐานซึง่รวมถงึการระดมทนุเพือ่การจดัโครงสรา้งพื้นฐานของเมอืง การ
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บรหิารการพฒันาเมอืงและชมุชน และการกระตุน้กระบวนการพฒันาชมุชนแบบมสีว่นร่วมควบคู่กนัไป โดยเนน้

องคป์ระกอบของความน่าอยู่เป็นหลกั 

2.3 การพฒันาอนามยัสิง่แวดลอ้มสูค่วามเป็นเมอืงน่าอยู่ ชมุชนน่าอยู่ ควรสะทอ้นชวีติความเป็นอย่าง คนและ

สงัคมไทยดว้ย โดยเนน้คุณลกัษณะและองคป์ระกอบ ความน่าอยู่ของเมอืงทีส่  าคญั เช่น 

2.3.1 ดา้นสงัคม : เป็นเมอืงทีป่ระชาชนไดร้บัการศึกษา ความรู ้การฝึกอบรม และขอ้มลูข่าวสาร 

อย่างกวา้งขวางและรวดเร็ว มคีวามปลอดภยัในการด ารงชวีติและรกัษาทรพัยส์นิ คดอีาชญากรรมและยาเสพตดิ มจี  านวน

นอ้ย ภาคีทกุระดบัมสีว่นร่วมในการวางแผนและก าหนดการพฒันาเมอืง 

2.3.2 ดา้นเศรษฐกจิ : เป็นเมอืงทีม่บีรรยากาศทีด่สี  าหรบักจิกรรมทางเศรษฐกจิ ค่าครองชพีไม่แพง 

และประชาชนมงีานท า 

2.3.3 ดา้นกายภาพ : เป็นเมอืงทีม่รีะเบยีบดา้นการวางผงัเมอืงทีม่ขีอ้ก าหนดการใชป้ระโยชนอ์ย่าง 

ชดัเจน มกีารวางแผนและจดับรกิารโครงสรา้งพื้นฐานไดท้นัต่อความตอ้งการของประชาชน มรีะบบคมนาคม ขนสง่ที่

สะดวก ปลอดภยัและไมส่ิ้นเปลอืง มสีถานทีพ่กัผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ พื้นทีส่เีขยีวและทีโ่ลง่วา่ง อย่างเหมาะสม 

2.3.4 สิง่แวดลอ้ม : เป็นเมอืงทีส่ามารถควบคุมมลพษิทางน า้ ทางอากาศ ดนิและความดงัของเสยีง 

เมอืงทีม่จีติวญิญาณ และความสุนทรยีะทีป่ระชาชนมคีวามภูมใิจ และช่วยกนับ ารุงรกัษาไวซ้ึง่มรดกทางประวตั ิศาสตร ์

ศิลปกรรม และวฒันธรรมทอ้งถิน่ และประชาชนมทีีอ่ยู่อาศยัไดม้าตรฐานพอเพยีงและค่าใชจ้่ายไมแ่พง 

 
3. กลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงาน 

กลยุทธแ์ละแนวทางการด าเนินงานในการพฒันาอนามยัสิง่แวดลอ้มตามกรอบแนวคิดดงักลา่ว มดีงันี้  

3.1 ดา้นกระบวนการมสีว่นร่วม 

3.1.1 สรา้งความเขม้แขง็ใหช้มุชน โดยอาศยักระบวนการมสีว่นร่วมมาใชก้บัชมุชนอย่างเป็นข ัน้ตอน 

และมคีวามต่อเนื่อง เริ่มจากการเตรยีมความพรอ้มใหก้บัชุมชน การร่วมคิดประเมนิศกัยภาพของพื้นทีแ่ละชมุชน และการ

ก าหนดวสิยัทศัน ์จดุมุง่หมายการพฒันาชมุชน กลยุทธใ์นการพฒันา แผนงาน โครงการ กจิกรรมการ พฒันา ตลอดจน

การร่วมด าเนินโครงการและกจิกรรมการพฒันาตามแผนงานทีก่  าหนด 

3.1.2 สรา้งเครอืข่ายความเชื่อมโยงชมุชนและองคก์รประชาชน โดยการกระจายและแลกเปลีย่น 

ขอ้มลูข่าวสาร การสนบัสนุนใหเ้กิดการรวมตวัและการสรา้งเครอืข่ายองคก์รชมุชน รวมท ัง้การพฒันายกระดบั คุณภาพ

ชวีติของผูม้รีายไดน้อ้ยและกลุม่คนจนในเมอืง 

3.1.3 เสรมิบทบาทการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรมของชมุชน โดยเนน้การมสีว่นร่วมในการ 

พฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข การสนบัสนุนชมุชนใหม้บีทบาทการจดัหลกัสูตรการเรยีนการสอนในโรงเรยีน การ

สง่เสรมิการอนุรกัษป์ระเพณีวฒันธรรมของชมุชน ตลอดจนภูมปิญัญาทอ้งถิน่ การรณรงคเ์สรมิสรา้งความ ภูมใิจใน

วฒันธรรมไทย การเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในโบราณสถานและสิง่ก่อสรา้งทางประวตัศิาสตรใ์หก้บั ชมุชนเพือ่ป้องกนั

การใชท้ีด่นิและกจิกรรมเมอืงซอ้นทบัในพื้นทีโ่บราณสถาน 
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3.2 ดา้นประชารฐั 

3.2.1 กระจายอ านาจ ไปสูส่ว่นทอ้งถิน่อย่างต่อเนื่อง โดยพจิารณาใหเ้กดิการกระจายอ านาจใน 3 

ประเดน็หลกัคือ การกระจายอ านาจดา้นการจดับรกิารสาธารณะ ดา้นทรพัยากร และกลไกการด าเนินงานพฒันา ท ัง้นี้ เนน้

การปรบัปรุงระบบการบริหารจดัการพฒันาเมอืงโดยใหห้น่วยงานสว่นกลางและสว่นภูมภิาคมบีทบาทหลกั ในการประสาน 

และสง่เสรมิการปรบัเปลีย่นแนวคิดการด าเนินงานภาครฐัใหเ้ป็นผูส้นบัสนุน พจิารณาและจดัสร งบประมาณใหส้อดคลอ้ง

กบักจิกรรมทีผ่่านกระบวนการการมสีว่นร่วมของประชาชนและชมุชน และหน่วยงาน ระดบัทอ้งถิน่มบีทบาทหลกัในการ

สนบัสนุนกระบวนการมสีว่นร่วมของประชาชนและชมุชน 

3.2.2 เสรมิสรา้งสมรรถนะทอ้งถิน่ใหเ้ขม้แขง็ โดยเสรมิสรา้งขดีความสามารถของบคุลากรทกุระดบั 

เพือ่การรองรบัการกระจายอ านาจตามพระราชบญัญตัิก าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์ร ปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 พรอ้มท ัง้เสรมิสรา้งสมรรถนะองคก์รประสานงานทอ้งถิน่โดยเฉพาะสมาคม สนันิบาตเทศบาลแห่ง

ประเทศไทยใหส้ามารถประสานงานตัง้แต่ระดบันโยบายถงึระดบัชมุชนไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ 

3.3 ดา้นกายภาพ 

3.3.1 เสรมิสรา้งคุณภาพชวีติของชมุชนทกุภาคสว่น โดยเนน้การฟ้ืนฟูและป้องกนัความเสือ่มโทรม 

ของสิง่แวดลอ้มเมอืง เพิม่พื้นทีส่วนสาธารณะและพื้นทีส่เีขยีว การแกไ้ขปญัหาการจราจรทีเ่นน้การลดระยะเวลา การ

เดนิทางระหวา่งแหลง่งานและทีอ่ยู่อาศยัใหน้อ้ยทีสุ่ดและมคีวามปลอดภยั การสง่เสรมิการใชท้างจกัรยานและ ทางเดนิเทา้ 

การจดัระบบขนสง่มวลชนสาธารณะ การพฒันาสุขภาพอนามยั ทีอ่ยู่อาศยั รวมถงึการเสรมิสรา้งความ ม ัน่คงปลอดภยัใน

ชวีติและทรพัยส์นิใหก้บัประชาชนและชมุชน 

3.3.2 เสรมิสรา้งศกัยภาพในโอกาสการพฒันาพื้นทีใ่นภูมภิาคต่าง ๆ ใหม้ขีดีความสามารถในการผลติ 

ทางเศรษฐกจิไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ โดยเนน้การกระจายบทบาทดา้นการวางแผนและการวางผงัเมอืงสูภู่มภิาค และ

ทอ้งถิน่อย่างเป็นข ัน้ตอน การกระจายอ านาจการบรหิารจดัการพฒันาพื้นทีเ่พือ่ใหเ้กดิการประสานการพฒันา ทกุดา้นอย่าง

สอดคลอ้งและเหมาะสม รวมท ัง้การพฒันาเชื่อมโยงระหวา่งเมอืงกบัชนบทเพือ่สรา้งทางเลอืกใหก้บั ประชาชนในชนบท 

3.4 ดา้นการตดิตามประเมนิผล 

ควรจดัท าดชันีชี้วดัความเป็นเมอืงน่าอยู่ทีม่เีกณฑม์าตรฐานเป็นทีย่อมรบัร่วมกนั เพือ่เป็นเครื่องมอืในการ 

ตดิตามและปรบัปรุงการด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัทศิทางการพฒันาเมอืงน่าอยู่ร่วมกนั ท ัง้นี้ ควรใหค้รอบคลมุ ดชันีชี้วดั

ใน 4 ดา้น คือ ดชันีทางดา้นสงัคม ดชันีทางดา้นสิง่แวดลอ้มและกายภาพ ดชันีทางดา้นเศรษฐกจิ ดชันี ทางดา้นการ

บรหิาร ซึง่รวมถงึการวดัระดบัของกระบวนการมสีว่นร่วมของประชาชน และประชาสงัคมเมอืงและ ชมุชน 
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4. แนวทางในการประสานและด าเนินการพฒันาอนามยัส่ิงแวดล้อม 

การประสานการด าเนินการพฒันาอนามยัสิง่แวดลอ้ม เป็นความพยายามสง่เสรมิและสนบัสนุนใหท้อ้งถิน่ ชมุชน

เป็นรากฐานทีเ่ขม้แขง็ ในขณะเดยีวกนัก็พยายามลดบทบาทของรฐัลง การขบัเคลือ่นกระบวนการพฒันา อนามยั

สิง่แวดลอ้ม ประกอบดว้ยข ัน้ตอน 5 ข ัน้ตอน ดงันี้  

4.1 ข ัน้ตอนแรก เป็นการเตรยีมคนในชมุชนใหพ้รอ้ม 

- สรา้งกระแสการพฒันาอนามยัสิง่แวดลอ้ม  

4.2 ข ัน้ตอนทีส่อง เป็นการสรา้งหรือหากลุม่แนวร่วมทีม่คีวามตอ้งการสอดคลอ้งกนั 

- คน้หา ก าหนดตวับคุคลทีจ่ะเป็นผูน้ าหรอืแกนในการผลกัดนักระบวนการพฒันาแบบมสีว่นร่วม ของพหุ

ภาคี  

4.3 ข ัน้ตอนทีส่าม เป็นการสรา้งแผนปฏบิตักิารร่วมกนั 

- ประเมนิศกัยภาพของพื้นทีแ่ละชุมชน  

- กลุม่ชมุชนภาคีการพฒันาก าหนดวสิยัทศัน ์จดุมุง่หมาย 

- ก าหนดแผนงานโครงการ กจิกรรมการพฒันาชมุชน  

4.4 ข ัน้ตอนทีส่ี ่เป็นการร่วมด าเนินโครงการกจิกรรมแบบองคร์วม 

- รฐั/ทอ้งถิน่/เอกชน/ชมุชน และประชาคมด าเนินการโครงการร่วมกนั  

4.5 ข ัน้ตอนทีห่า้ เป็นการตดิตามประเมนิผล รวมถงึการก าหนดดชันีชี้วดั 

 

5. งานอนามยัส่ิงแวดล้อมในประเทศสหรัฐอเมริกา 
ต าแหน่งงานดา้นอนามยัสิง่แวดลอ้มในประเทศสหรฐัอเมรกิาสว่นใหญ่จะเรยีกกวา่ นกัสุขาภบิาล 

(Sanitarian) และ ผูเ้ชี่ยวชาญอนามยัสิง่แวดลอ้ม (Environmental Health Specialist) หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของนกั

สุขาภบิาลในแต่ละรฐัมคีวามแตกต่างกนั อย่างไรก็ตามหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบหรอืลกัษณะงานของ Sanitarian / 

Environmental Health Specialist ทีก่  าหนดโดย National Environmental Health Association (NEHA)  มดีงันี้ 

1) ประเมนิความเสีย่ง  สือ่สารความเสีย่ง และการจดัการความเสีย่งเพื่อปกป้องสุขภาพของมนุษยแ์ละ

สิง่แวดลอ้ม จากปญัหาดา้นสิง่แวดลอ้ม 

2) ด าเนินกิจกรรมเพือ่แกป้ญัหาดงักล่าวขา้งตน้ เช่น การเฝ้าระวงั  การลงโทษ การประเมนิผลกระทบ 

การสุม่ตวัอย่างการใหค้วามรู ้ การตรวจสอบ การก ากบั การใหค้ าปรกึษา การสรา้งเครอืข่ายและการมี

ส่วนร่วมกบัชุมชน การป้องกนัมลพษิ  การออกแบบและการวางแผน แรงจูงใจทางเศรษฐกิจและ

สงัคม ขอ้มลูสาธารณะ และการจดัล  าดบัความส าคญั   
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3) การวางแผนดา้นอนามยัสิง่แวดลอ้มในกระบวนต่างๆ เช่นข ัน้ตอนวางแผน การออกแบบ การตดัสนิใจ

ดา้นการผลติพลงังานและการใชป้ระโยชน ์การใชท้ีด่นิ ระบบการขนส่ง การใชท้รพัยากร ผลติภณัฑ ์

และ การออกแบบระบบสนบัสนุนต่างๆ  

4) งานอนามยัสิ่งแวดลอ้มและการบริการสนบัสนุนเพื่อการป้องกนัต่างๆ เช่น  งานระบาดวทิยา การ

บริการทางหอ้งปฏิบตัิการ การบริการดา้นกฎหมาย  GIS การฝึกอบรมสารสนเทศ การออกแบบ

นโยบายสาธารณะและการน าไปใช ้การตลาด การวจิยั การวางแผนกลยุทธ ์

ประเภทงานอนามยัสิง่แวดลอ้ม ทีถ่กูก าหนดโดย NEHA  ไดแ้ก่  

1) คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

2) คุณภาพอากาศในอาคาร 

3) การควบคุมมลพษิทางน า้ 

4) ความปลอดภยัของน า้ดืม่ 

5) มลพษิทางเสยีง 

6) ความปลอดภยัของอาหาร 

7) การก าจดัสิง่ปฏกูิล 

8) การจดัการมลูฝอย 

9) การจดัการของเสยีอนัตราย 

10) การควบคุมพาหะน าโรค 

11) สุขลกัษณะทีพ่กัอาศยั 

12) การควบคุมสิง่แวดลอ้มในสถานทีต่่างๆ  

13) การควบคุมสิง่แวดลอ้มในสถานทีพ่กัผ่อนหย่อนใจ 

14) การวางแผนรบัมอืและตอบโตภ้ยัพบิตัิ 

15) สุขศาสตรอ์ตุสาหกรรม 

16) พษิตะกัว่ในเดก็ 

17) การตกสะสมของฝนกรด 

18) การควบคุมยาฆ่าแมลง 

19) การควบคุมสารเคมทีีเ่ป็นพษิ 

20) การควบคุมการบาดเจบ็โดยไมต่ ัง้ใจ 

21) การก่อการรา้ยชวีภาพ 

22) ประเดน็สิง่แวดลอ้มโลก เช่น ภาวะโลกรอ้น, การท าลายช ัน้โอโซน 
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6. งานอนามยัส่ิงแวดล้อมในประเทศองักฤษ 
ต าแหน่งงานดา้นอนามยัสิง่แวดลอ้มในประเทศองักฤษจะเรยีกกวา่ เจา้หนา้ทีอ่นามยัสิง่แวดลอ้ม

(Environmental Health Officer ; EHO)  

หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของนกัอนามยัสิง่แวดลอ้มในประเทศองักฤษ 

1) ตรวจสอบธุรกจิดา้นสุขภาพและความปลอดภยั สุขาภบิาลอาหาร และมาตรฐานอาหาร 

2) ตดิตามขอ้รอ้งเรยีนและสอบสวนโรคระบาดทางอาหาร โรคตดิเชื้อ และแมลงสตัวน์ าโรค 

3) เก็บตวัอย่างเพือ่วเิคราะหท์างหอ้งปฏบิตักิาร 

4) บงัคบัใชก้ฎหมายดา้นอนามยัสิง่แวดลอ้ม  

5) สอบสวนอบุตัเิหตใุนการท างาน 

6) ใหค้ าแนะน าแก่ชมุชนและพูดใหค้วามรูด้า้นอนามยัได ้  

7) เขยีนบนัทกึและรายงาน 

8) ใหค้ าแนะน าลูกจา้งในประเดน็อนามยัสิง่แวดลอ้ม 

 

ประเภทงานอนามยัสิง่แวดลอ้มของประเทศองักฤษ  ไดแ้ก่ ประเภทงานดงันี้ 

1) ความปลอดภยัของอาหาร 

2) การพทิกัษส์ิง่แวดลอ้ม 

3) การควบคุมมลพษิทางเสยีงและรงัส ี 

4) มาตรฐานดา้นน า้ 

5) การจดัการของเสยี 

6) สุขลกัษณะทีพ่กัอาศยั  

7) งานดา้นสุขภาพและความปลอดภยั 

8) สวสัดิ์ภาพสตัว ์

 

นอกจากนี้ของนกัอนามยัสิง่แวดลอ้มของประเทศองักฤษ สามารถสรุปไดด้งันี้ 

1) มทีกัษะในการสือ่สารและการเจราจาต่อรอง ไดด้เียีย่ม 

2) มคีวามสามารถในการอธิบายกฎหมายอนามยัสิง่แวดลอ้ม และกระบวนการด าเนินงาน 

3) สามารถท างานอย่างเป็นระบบ 

4) มทีกัษะในการแกป้ญัหาและการจดัการเวลา 

5) สามารถท างานร่วมกบัผูอ้ืน่ไดทุ้กระดบั 
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7. งานอนามยัส่ิงแวดล้อมในประเทศแคนาดา 

ต าแหน่งงานดา้นอนามยัสิง่แวดลอ้มในประเทศแคนาดาจะเรยีกกวา่ เจา้หนา้ทีอ่นามยัสิง่แวดลอ้ม 

(Environmental Health Officer ; EHO) ซึง่มหีนา้ทีเ่หนือลกัษณะงานทีร่บัผดิชอบดงันี้ 

1) ระบสุิง่คุกคามสุขภาพ และการน ามาตรการควบคุมไปปฏบิตัิ 

2) สอบสวนเรื่องรอ้งเรยีนดา้นอาหาร และด าเนินการตรวจสอบเพือ่ใหร้า้นอาหารและ โรงงานแปรรูปอาหารมี

การเตรยีม เก็บ บรกิาร และจ าหน่ายอาหารอย่างถกูสุขลกัษณะ โดยการมเีก็บตวัอย่างอาหารเพือ่วเิคราะห์

ทางเคมแีละจุลชวีวทิยา 

3) ตดิตามตรวจสอบและควบคุมมลพษิทางน า้ อากาศ และเสยีง  และเก็บตวัอย่างเพือ่วเิคราะหท์างเคมแีละ

จลุชวีวทิยา 

4) เตรยีมเอกสารเชงินโยบาย, คู่มอืแนวทาง, แผ่นพบั เกี่ยวกบัประเดน็ดา้นอนามยัสิง่แวดลอ้ม 

5) ด าเนินการประเมนิความเสีย่งส  าหรบักจิกรรมทีอ่าจจก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อสุขภาพของคนในชมุชน 

6) ปฏบิตัติามกฎหมายอนามยัท ัง้ในส่วนกลาง และสว่นทอ้งถิน่ รวมถงึขอ้บญัญตัขิององคก์รสว่นทอ้งถิน่และ

บงัคบัใชก้ฎหมายเมือ่จ  าเป็น 

7) สรา้งและสง่ต่อแผนงานเกี่ยวกบัการควบคุมโรคตดิเชื้อ, ความปลอดภยัของอาหาร, การสอบสวนสิง่

คุกคามสุขภาพ, การป้องกนัการบาดเจบ็, และคุณภาพน า้ 

8) ช่วยในการพฒันากฎหมายและนโยบายดา้นสุขภาพและความปลอดภยั 

9) ร่วมเป็นคณะกรรมการ  กรรมการ  และคณะท างานกลุม่ต่างๆ 

 

8. งานอนามยัส่ิงแวดล้อมในประเทศนิวซีแลนด์ 
 นกัอนามยัสิ่งแวดลอ้ม มบีทบาทส าคญัในการปกป้องสุขภาพของประชาชนมหีนา้ทีร่บัผดิชอบในการด าเนิน

มาตรการในการปกป้องสุขภาพของประชาชนรวมถงึการบรหิารและการบงัคบัใชก้ฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัอนามยัสิง่แวดลอ้ม 

และการสนบัสนุนเพื่อลดอนัตรายต่อสุขภาพและความปลอดภยั และมสี่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆเช่น การตรวจสอบสิ่ง

อ านวยความสะดวกดา้นอาหาร การตรวจสอบเหตุร าคาญดา้นสาธารณสุขและการควบคุมโรค นกัอนามยัสิ่งแวดลอ้ม

มุ่งเนน้การป้องกนัการใหค้ าปรึกษา การสืบสวนชุมชนเกี่ยวกบัความเสี่ยงต่อสุขภาพและการรกัษาสภาพแวดลอ้มให ้

ปลอดภยั นอกจากนี้ยงัตอ้งมทีกัษะการสบืสวนทีเ่ขม้แข็งและความเขา้ใจอย่างลกึซึ้งในการใชก้ฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบั

สุขภาพและสิง่แวดลอ้ม การท างานร่วมกบัหน่วยงานภาครฐั เทศบาลทอ้งถิน่ธุรกิจชุมชนกลุม่หน่วยงานอื่น ๆ และสมาชิก

แต่ละคนในชมุชน  

 หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของนกัอนามยัสิง่แวดลอ้มของประเทศนิวซแีลนด ์

1) เฝ้าระวงั ใหค้ าปรกึษา ตรวจสอบ และบงัคบัใชก้ฎหมายและขอ้บงัคบัดา้นอนามยัสิง่แวดลอ้มของภาครฐั
ท ัง้สว่นกลางและทอ้งถิน่ 

2) ตรวจสอบและประเมนิผลกระทบของความเป็นอนัตรายต่อสิง่แวดลอ้มเช่นมลพษิอาหารทีไ่มป่ลอดภยัและ
โรคตดิเชื้อต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ทีด่ ี 
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3) ตรวจสอบรา้นอาหารเพือ่ใหม้ ัน่ใจไดว้า่รา้นอาหารรกัษามาตรฐานดา้นสุขอนามยัส าหรบัความปลอดภยัของ
อาหารทีก่  าหนดโดยหน่วยงานก ากบัดูแล  

4) ตรวจสอบสระวา่ยน า้ สภาพทีอ่ยู่อาศยัทีไ่มไ่ดม้าตรฐานโรงเรยีนของรฐั สถานเลี้ยงเดก็และสถานบรกิาร
สว่นบคุคล เช่น รา้นสกั และกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

5) ตรวจสอบบอ่น า้ระบบบ าบดัน า้เสยี ระบบบ าบดัน า้ทิ้ง การตรวจสอบทีต่ ัง้แคมป์, การตรวจสอบรา้นเสริม

สวย, การตรวจสอบรา้นเสรมิสวย, การตรวจสอบสถานทีร่าชทณัฑ ์ 

6) รบัขอ้รอ้งเรยีน และจดัการแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึ้น เช่นการโดนสตัวก์ดั การรอ้งเรยีนเรื่องขยะมลูฝอย การ
รอ้งเรยีนเกี่ยวกบักลิน่หรอืสิง่ปฏกูิลลน้ เนื่องจากนกัอนามยัสิง่แวดลอ้มมพีื้นความรูท้ีส่ามารถใหข้อ้มลูอา้งองิเกี่ยวกบั 

โลหะหนกัเชื้อราและเชื้อโรคต่างๆทีเ่กดิขึ้น  

 

กจิกรรม 1.3.3 
กรอบแนวคิดในการพฒันาอนามยัส่ิงแวดลอ้มของไทยมีอะไรบา้ง  
 
แนวตอบกิจกรรม 1.3.3 
   1)  การพฒันาอนามยัส่ิงแวดลอ้มควรยึดองคป์ระกอบ 3 ประการ คือ 1) ความน่าอยู ่2) ความเป็นประชารัฐ 3) 
ความพร้อมในการปรับตวัทางเศรษฐกิจและสงัคมเพ่ือรองรับกระแสการเปล่ียนแปลงของ โลก                
2) การพฒันาอนามยัส่ิงแวดลอ้ม ในการแกไ้ข ปัญหาดว้ยโครงการดา้นต่าง ๆเพ่ือการจดัโครงสร้างพ้ืนฐาน
ของเมือง การบริหารการพฒันาเมืองและชุมชน และการกระตุน้กระบวนการพฒันาชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
3) การพฒันาอนามยัส่ิงแวดลอ้มสู่ความเป็นเมืองน่าอยู ่ชุมชนน่าอยู ่
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บรรณานุกรม  

กรมสง่เสรมิคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ความรูเ้รื่องสิง่แวดลอ้ม พมิพค์ร ัง้ที ่3 กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมคุณภาพ

สิง่แวดลอ้ม กระทรวงวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม 2535  

 

จริากรณ ์คชเสนี หลกันิเวศวทิยา พมิพค์ร ัง้ที ่2 กรุงเทพมหานคร ส านกัพมิพแ์หง่จุฬาลงกรณ ์มหาวทิยาลยั 2540  

 

ปิยธิดา ตรเีดช และศกัดิ์สทิธิ์ ตรเีดช การสาธารณสุขและสิง่แวดลอ้มในปจัจบุนัและแนวโนม้ พมิพค์ร ัง้ที ่1 

กรุงเทพมหานคร ภาควชิาบรหิารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 2543  

 

พฒันา มลูพฤกษ ์อนามยัสิง่แวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร เอน็.เอส.แอล.พรนิตัง้ 2539  

 

พชิติ สกลุพราหมณ ์การสุขาภบิาลสิง่แวดลอ้ม พมิพค์ร ัง้ที ่5 กรุงเทพมหานคร ธนะการพมิพ ์2535  

 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช สาขาวชิาวทิยาศาสตรสุ์ขภาพอนามยัสิง่แวดลอ้ม พมิพค์ร ัง้ที ่1 กรุงเทพมหานคร 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 2527  

 

ศุมล ศรสุีขวฒันา และคณะ อบต. กบัการจดัการปญัหาสาธารณสุขและสิง่แวดลอ้มตามกฎหมาย กรุงเทพมหานคร กรม

อนามยั 2549 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

หน่วยที ่2  

ความปลอดภยัในการท างาน 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี  ศรีโอภาส 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ช่ือ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อภริด ี ศรีโอภาส 
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 วุฒิ พย.บ. (เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึ่ง), วท.ม.(สุขศาสตรอ์ตุสาหกรรม- 

และความปลอดภยั), ปร.ด. (อาชวีอนามยัและสิง่แวดลอ้ม)  

   ต าแหน่ง อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ุขภาพ 

   หน่วยที่เขียน  หน่วยที ่2  

แผนการสอนประจ าหน่วย 
 

 

ชุดวชิา พื้นฐานอาชวีอนามยัและอนามยัสิง่แวดลอ้ม 

 

หน่วยที ่2 ความปลอดภยัในการท างาน 

 

ตอนที่  

2.1 อบุตัเิหตุและการป้องกนั 

2.2 ความปลอดภยัในงานก่อสรา้ง เครื่องจกัร ไฟฟ้า 

2.3 การป้องกนัและระงบัอคัคีภยัในสถานประกอบกิจการ 
 

แนวคดิ 

1. การเกิดอุบตัิเหตุจากการท างานเกิดจากสาเหตุหลกั 3 สาเหตุคือ การขาดการควบคุม สาเหตุพื้นฐานและสาเหตุ

ขณะนัน้ การสอบสวนอบุตัเิหตคุือ การคน้หาสาเหตพุื้นฐานของการเกดิอุบตัิเหตุ โดยหลกัในการสอบสวนอุบตัิเหตุ

จะตอ้งรวดเร็ว ไดข้อ้มูลทีม่คีวามถูกตอ้ง ครบถว้น และชดัเจน วเิคราะหห์าสาเหตุของอุบตัิเหตุ หาวธิีการป้องกนั

แกไ้ขเพือ่ป้องกนัการเกดิซ า้ของอบุตัเิหตดุงักลา่ว และเขยีนบนัทกึรายงานการสอบสวนอบุตัเิหต ุ 

2. งานก่อสรา้ง เครื่องจกัร ไฟฟ้า เป็นงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบตัิเหตุ ดงันัน้จึงตอ้งก าหนดแนว

ทางการควบคุมป้องกนัอนัตรายที่อาจเกิดขึ้น โดยงานก่อสรา้งจะตอ้งก าหนดมาตรการควบคุมป้องกนั

ตามลกัษณะงาน งานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเครื่องจกัรจ าเป็นจะตอ้งติดตัง้เครื่องป้องกนัอนัตรายจากเครื่องจกัร 

งานที่เกี่ยวขอ้งกบัไฟฟ้าสามารถใชม้าตรการดา้นกฎหมายและดา้นวิศวกรรมในการควบคุมป้องกนั

อนัตรายทีอ่าจเกิดขึ้น 

3. อคัคีภยัหรอืเพลงิไหมน้ัน้เกดิจากการสนัดาป โดยมอีงคป์ระกอบทีส่  าคญัของการเกิดไฟเป็นกระบวนการลุกไหมท้ี่

ต่อเนื่องกนัเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ตามธรรมชาติของไฟ การจดัประเภทของไฟ แบ่งตามชนิดของเชื้ อเพลงิและการ

ก าหนดสารดบัเพลงิของไฟแต่ละชนิด การป้องกนัอคัคีภยัใชห้ลกัการและแนวทางทีส่อดคลอ้งกบัธรรมชาติของการ

เกิดไฟ คือการแยกองคป์ระกอบของการเกิดไฟ ไดแ้ก่ เชื้อเพลงิ ความรอ้น และออกซเิจน เพือ่ไม่ ใหม้กีารติดไฟ

และลุกไหมข้ึ้นได ้หากเกิดไฟไหมข้ึ้นก็จะตอ้งมกีารควบคุมระงบัอคัคีภยัตามหลกัการอย่างเหมาะสม โดยการลด

ความรอ้น การก าจดัเชื้อเพลงิ การตดัออกซเิจน และการตดัปฏกิริยิาลูกโซ่ 

 
วตัถุประสงค์ 
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 เมือ่ศึกษาหน่วยที ่2 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1. อธิบายสาเหตขุองการเกดิอบุตัเิหตุ หลกัการสอบสวนและวเิคราะหอ์ุบตัเิหตุได ้

2. อธิบายหลกัความปลอดภยัในงานก่อสรา้ง เครื่องจกัร และไฟฟ้าได ้

3. อธิบายหลกัการป้องกนัและระงบัอคัคีภยัในสถานประกอบกจิการได ้

 

กจิกรรมระหว่างเรียน 
1. ท าแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรยีนหน่วยที ่2 

2. ศึกษาเอกสารการสอนตอนที ่2.1-2.3 

3. ปฏบิตักิจิกรรมตามทีไ่ดร้บัมอบหมายในเอกสารการสอน 

4. ฟงัรายการวทิยุกระจายเสยีง (ถา้ม)ี 

5. ชมรายการวทิยุโทรทศัน ์(ถา้ม)ี 

6. เขา้รบัการสอนเสรมิ (ถา้ม)ี 

7. ท าแบบประเมนิผลตนเองหลงัเรยีนหน่วยที ่2 

 

ส่ือการสอน 
1. เอกสารการสอน 

2. แบบฝึกปฏบิตั ิ

3. รายการสอนทางวทิยุกระจายเสยีง (ถา้ม)ี 

4. รายการสอนทางวทิยุโทรทศัน ์(ถา้ม)ี 

 

การประเมนิผล 
1. ประเมนิผลจากแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรยีนและหลงัเรยีน 

2. ประเมนิผลจากกจิกรรมและแนวตอบทา้ยเรื่อง 

3. ประเมนิผลจากการสอบไลป่ระจ าภาคการศึกษา 

 
เม่ืออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ท าแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรียน 
หน่วยที ่2 ในแบบฝึกปฏิบตั ิแล้วจงึศึกษาเอกสารการสอนต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 



2-4    พื้นฐานอาชีวอนามยัและอนามยัสิง่แวดลอ้ม 
 

 

 

 

ตอนที ่2.1  
อุบตัิเหตุและการป้องกนั 
 

โปรดอ่านหวัเรื่อง แนวคิด และวตัถปุระสงคข์องตอนที ่2.1 แลว้จงึศึกษารายละเอยีดต่อไป 

 

  หัวเร่ือง 
2.1.1 ความหมายและความส าคญัของอบุตัเิหตุ  

2.1.2 สาเหตขุองการเกดิอบุตัเิหตุ 

2.1.3 การสอบสวนและการวเิคราะหอ์บุตัเิหต ุ

 

  แนวคดิ 
1. อบุตัเิหต ุหมายถงึ เหตกุารณท์ีไ่ม่พงึประสงค ์ไมไ่ดม้กีารวางแผน ไมไ่ดค้าดคิดไวล้ว่งหนา้ หรอืขาดการควบคุม 

ซึง่เมือ่เกดิขึ้นแลว้มผีลท าใหเ้กดิการบาดเจบ็ เจบ็ป่วย หรอืเสยีชวีติ หรอืท าใหเ้กดิความสูญเสยีต่อทรพัยส์นิ หรอื

เกดิความเสยีหายต่อสภาพแวดลอ้มในการท างานหรอืเกดิความเสยีหายต่อสาธารณชน และยงัสง่ผลกระทบต่อ

ผูป้ฏบิตังิาน ครอบครวั ผูร่้วมงาน นายจา้ง และประเทศชาต ิซึง่การสูญเสยีทีเ่กดิขึ้นแบ่งเป็นค่าใชจ้่ายทางตรงและ

ทางออ้ม  

2. สาเหตขุองการเกดิอบุตัเิหตุ แบง่ออกเป็น 3 สาเหต ุคือ สาเหตขุณะนัน้ ประกอบดว้ย การกระท าทีไ่ม่ปลอดภยัและ

สภาพการณท์ีไ่มป่ลอดภยั สาเหตุพื้นฐาน คือ ปจัจยัเรื่องงานและปจัจยัเรื่องบคุคล และสาเหตจุากการขาดการ

ควบคุม  

3. เมือ่เกดิอบุตัเิหตขุึ้นจะตอ้งรีบท าการสอบสวนอบุตัเิหตเุพือ่คน้หาสาเหตพุื้นฐานของการเกดิอบุตัเิหต ุ อนัจะน าไปสู่

การหามาตรการควบคุมป้องกนัไม่ใหอ้บุตัเิหตนุ ัน้เกดิขึ้นซ  า้อกี การวเิคราะหอ์บุตัเิหตเุป็นการคน้หาลกัษณะและ

รูปแบบของอบุตัเิหตใุนหน่วยงานอนัจะท าใหเ้หน็แนวโนม้ของการเกดิอบุตัเิหต ุ จ าแนกแยกแยะขอ้มลูของการไดร้บั

บาดเจบ็ตลอดจนสาเหตกุารเกดิอุบตัเิหตอุย่างเป็นระบบเพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชนใ์นการน าไปสู่การควบคุม

ป้องกนัอบุตัเิหตุทีอ่าจเกดิขึ้น  

 

  วตัถุประสงค์ 
 เมือ่ศึกษาตอนที ่2.1 จบแลว้นกัศึกษาสามารถ 

1. อธิบายความหมายและความส าคญัของอบุตัเิหตไุด ้

2. วเิคราะหส์าเหตขุองการเกดิอบุตัเิหตุได ้

3. อธิบายหลกัการสอบสวนและแนวทางการวเิคราะหอ์ุบตัเิหตไุด ้
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เร่ืองที ่2.1.1 
ความหมายและความส าคญัของอุบตัิเหตุ  
  

 ปจัจุบนัประเทศไทยมกีารขยายตวัของภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก ดงัจะเหน็ไดจ้ากการก่อตัง้โรงงานอุตสาหกรรม

มากมายท ัว่ท ัง้ภูมภิาค ซึ่งส่งผลถงึความตอ้งการดา้นแรงงานเป็นจ านวนมาก จากเดมิที่การผลติสนิคา้จะใชฝี้มอืและแรงงานคน

เพือ่ใหไ้ดส้นิคา้ออกมา แต่เนื่องจากความตอ้งการดา้นการอุปโภคบริโภคมมีากขึ้นหลายเท่าตวั ดงันัน้การผลติสนิคา้จึงตอ้งการ

ความรวดเร็วเพือ่ใหต้อบสนองไดท้นัตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค การผลติสนิคา้ต่าง ๆ จงึมคีวามจ าเป็นตอ้งใชเ้ครื่องจกัรและ

มกีารว่าจา้งแรงงานเพือ่มาปฏบิตัิงานในการควบคุมเครื่องจกัรอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม เพือ่ใหก้ารผลติสนิคา้

เพยีงพอต่อความตอ้งการของผูบ้รโิภค การผลติสนิคา้ปรมิาณมากดว้ยความรวดเร็ว ประกอบกบัการขาดความรูค้วามเขา้ใจในการ

ปฏบิตังิานหรือแมก้ระท ัง่การปฏบิตัิงานดว้ยความประมาท ท าใหเ้กิดผลกระทบทีต่ามมาคือ อุบตัิเหตจุากการท างาน ไม่ว่าจะเป็น

การถกูชิ้นสว่นของเครื่องจกัรตดั หนีบ ดงึร ัง้ ส่วนของอวยัวะของร่างกาย หรือแมก้ระท ัง่การไดร้บัอนัตรายจากการสมัผสัชิ้นส่วน

ของวตัถดุบิหรอืวสัดุทีใ่ชใ้นกระบวนการผลติ ซึง่สง่ผลใหผู้ป้ฏบิตังิานไดร้บับาดเจ็บ สูญเสยีอวยัวะ หรือเสยีชีวติ ถงึแมห้น่วยงาน

ภาครฐัทีเ่กี่ยวขอ้งไดก้ าหนดมาตรการการป้องกนัอุบตัิเหตุจากการท างานแต่ดูเหมอืนว่าจะสถติิอุบตัิเหตุ จากการท างานที่เกิดขึ้น

ยงัคงมสีถติสูิงอย่างต่อเนื่อง ท ัง้นี้ เนื่องจากการเกิดอุบตัิเหตุจากการท างานเกิดจากปจัจยัต่าง ๆ หลายปจัจยั  ซึง่ก็มหีลายทฤษฎทีี่

ไดอ้ธิบายสาเหตตุลอดจนแนวทางการป้องกนัแกไ้ขเพือ่ใหผู้ป้ฏบิตัิงานมคีวามปลอดภยัในการท างาน ด ังรายละเอยีดทีจ่ะไดก้ลา่ว

ต่อไป 

 

1. ความหมายของอบุัตเิหตุ 
 อบุตัเิหต ุ(Accident) มคีวามหมายต่าง ๆ ตามผูท้ีไ่ดใ้หค้ านิยามไว ้ดงันี้ 

 สภาความปลอดภยัแห่งชาติของสหรฐัอเมริกา (National Safety Council; NSC) ไดใ้หค้ านิยามว่า “อุบตัิเหตุ” 

หมายถึง เหตุการณ์ที่ไม่ไดม้ีการวางแผน เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแลว้ไม่จ  าเป็น จะตอ้งมีการบาดเจ็บ หรือ

ทรพัยส์นิเสยีหายเท่านัน้ แต่ยงัรวมถงึเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อความส าเร็จดว้ย (An unplanned, undesired event, not 

necessarily injurious or damaging, that disrupts the completion of an activity) 

 สถาบนัมาตรฐานแห่งชาติองักฤษ (British Standard Institution; BSI) ไดใ้หค้ านิยามว่า “อุบตัิเหตุ” หมายถงึ 

เหตกุารณท์ีไ่มพ่งึประสงคท์ีน่ าไปสูก่ารเสยีชวีติ การเจบ็ป่วย การบาดเจ็บ ทรพัยส์นิเสยีหาย หรือความสูญเสยีอื่น ๆ (Undesired 

event giving rise to death, ill health, injury, damage or other loss) 

 ส านกังานมาตรฐานผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรม ไดใ้หค้ านิยามนี้ ใน มาตรฐานผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรมร ะบบการจดัการ

อาชีวอนามยัและความปลอดภยั หรือ มอก. 18001-2554 ว่า “อุบตัิเหตุ” หมายถงึ อุบตัิการณ์ที่มผีลท าใหเ้กิดการบาดเจ็บ 

ความเจบ็ป่วยจากการท างาน หรอืการเสยีชวีติ 
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 ดงันัน้จากค านิยามดงักล่าวสรุปไดว้่า อุบติัเหตุ คือ เหตุการณที์ไ่ม่พึงประสงค ์ไม่ไดม้ีการวางแผน ไม่ไดค้าดคิดไว ้

ลว่งหนา้ หรือขาดการควบคมุ ซึง่เมือ่เกิดขึ้นแลว้มผีลท าใหเ้กิดการบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือเสยีชีวติ หรือท าใหเ้กิดความสูญเสยีต่อ

ทรพัยส์นิ หรือเกิดความเสยีหายต่อสภาพแวดลอ้มในการท างานหรือเกิดความเสยีหายต่อสาธารณชน 

 นอกจากนี้ยงัมคี าอื่นที่เกี่ยวขอ้งที่ส  านกังานมาตรฐานผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรม ไดใ้หค้ านิยามไว ใ้นมอก.18001-2554   

ดงันี้ 

 เหตุการณ์เกือบเกิดอุบตัิเหตุ (Near Miss) หมายถงึ เหตุการณ์ที่ไม่พงึประสงค ์แต่เมื่อเกิดขึ้นแลว้มแีนวโนม้ที่จะ

ก่อใหเ้กดิอบุตัเิหต ุ 

อบุตัิการณ์ (Incident) หมายถงึ เหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่องจากการท างานซึง่ท  าใหเ้กิดหรืออาจเกิด การบาดเจ็บหรือความ

เจบ็ป่วยจากการท างาน หรอืเสยีชวีติ 

  โดยท ัว่ไปแลว้ เหตกุารณเ์กอืบเกดิอบุตัเิหต ุจะหมายความถงึเหตกุารณท์ีไ่มพ่งึประสงค ์แต่เมือ่เกิดขึ้นแลว้ไม่ท  าใหเ้กิด

การบาดเจ็บ การสูญเสียชีวติหรือทรพัยส์ินเสยีหาย เป็นเพียงเหตุการณ์ที่เกือบกลายเป็นอุบตัิเหตุเท่านัน้ ส่วนอุบตัิการณ์จะ

หมายความรวมถงึเหตกุารณท์ีเ่ป็นท ัง้อบุตัเิหตแุละเหตกุารณเ์กอืบเกดิอบุตัเิหต ุดงัตวัอย่างต่อไปนี้ 

 กรณีที่ 1 “นายแดง ถอืแฟ้มเอกสารรายงานอุบตัิเหตุจากการท างานในโรงงาน ขณะก าลงัเดินไปส่งรายงานดงักลา่วให ้

ผูจ้ดัการฝ่ายอาชีวอนามยัและความปลอดภยั ไดส้ะดุดสายไฟทีม่ีการลากสายอยู่บนพื้น ท าใหเ้สียหลกัหกลม้ฝ่ามือและหวัเข่า

กระแทกพื้นเป็นแผลถลอก แฟ้มเอกสารฉีกขาด” จากเหตุการณ์ดงักลา่วจดัเป็นอุบตัิเหตุ เพราะเป็นเหตุการณ์ทีเ่กิดขึ้นโดยไม่พงึ

ประสงค ์และไมค่าดคิดซึง่ท  าใหเ้กดิการบาดเจบ็และทรพัยส์นิเสยีหาย แต่ถา้หากเป็นกรณีนี้ คือ 

กรณีที่ 2 “นายแดง ถอืแฟ้มเอกสารรายงานอุบตัิเหตุจากการท างานในโรงงาน ขณะก าลงัเดินไปส่งรายงานดงักลา่วให ้

ผูจ้ดัการฝ่ายอาชีวอนามยัและความปลอดภยัไดส้ะดุดสายไฟทีม่กีารลากสายอยู่บนพื้น ท าใหเ้สยีหลกัเดินเซเลก็นอ้ย ไม่มกีารหก

ลม้และยงัคงถือแฟ้มเอกสารอยู่ในมือ” จากเหตุการณ์นี้  ถอืว่าเป็นเหตุการณ์เกือบเกิดอุบตัิเหตุ เพราะถงึแมจ้ะเป็นเหตุการณ์ที่

เกดิขึ้นโดยไมพ่งึประสงค ์และไมค่าดคิด แต่ก็ไมไ่ดท้  าใหเ้กิดการบาดเจบ็หรอืท าใหท้รพัยส์นิเสยีหายแต่อย่างใด  

 อย่างไรก็ตาม ถงึแมว้า่เหตุการณ์เกือบเกิดอุบตัิเหตุ จะไม่ท  าใหเ้กิดความสูญเสยีใด ๆ ดงัเช่นกรณีที ่2 ทีเ่กิดขึ้น แต่ถา้

หากไมไ่ดร้บัการแกไ้ข เหตกุารณเ์กอืบเกดิอบุตัเิหต ุก็อาจกลายเป็นอุบตัิเหตุได ้ดงัเช่นเมือ่เกิดกรณีที ่2 ขึ้นแลว้ แต่ไม่แกไ้ข โดย

ยงัคงมกีารลากสายไฟอยู่บนพื้นไม่ไดจ้ดัเก็บใหเ้รียบรอ้ย แลว้มพีนกังานคนอื่นเดินผ่านมา อาจเกิดการสะดุดสายไฟหกลม้และ

เกดิการบาดเจบ็หรอืทรพัยส์นิเสยีหาย ดงันัน้จากเหตกุารณเ์กอืบเกดิอบุตัเิหต ุก็จะกลายเป็นอบุตัเิหตไุด ้

 จากเหตุการณ์ท ัง้สองเป็นการแสดงใหเ้ห็นความแตกต่างของอุบตัิเหตุและเหตุการณ์เกือบเกิดอุบตัิเหตุ ซึ่งท ัง้สอง

เหตกุารณท์ีเ่กดิขึ้นนัน้เรยีกวา่ อบุตัิการณ ์ซึง่สรุปใหเ้หน็ชดัเจนดงัภาพที ่2.1 
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ตกใจ/หวาดเสยีว 

  

 

 

 

 

   

ภาพที่ 2.1 ความสัมพนัธ์ระหว่างอุบัตกิารณ์ อุบัตเิหตุ และเหตุการณ์เกือบเกดิอุบัตเิหตุ 
 

2. ความส าคญัของอบุัตเิหตุ 
 อุบตัิเหตุที่เกิดขึ้นจากการปฏบิตัิงานอาจท าใหผู้ป้ระสบอุบตัิเหตุเกิดการบาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรือเสยีชีวติเป็นจ านวน

มาก จากการทีม่ผูีป้ระสบอนัตรายจากการท างานเป็นจ านวนมากย่อมก่อใหเ้กดิความสูญเสยีท ัง้ต่อตวัผูป้ฏบิตัิงาน ครอบครวั ญาติ

พีน่อ้ง ผูร่้วมงาน นายจา้ง ตลอดจนประเทศชาต ิอนัไดแ้ก่  

2.1 ผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน โดยเมื่อไดร้บัอุบตัิเหตุหรือประสบอนัตรายจากการปฏิบตัิงาน จะส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อผูป้ฏบิตังิานท ัง้ทางดา้นร่างกายทีไ่ดร้บับาดเจ็บ สูญเสยีอวยัวะ ดา้นจติใจทีส่่งผลใหข้าดความเชื่อม ัน่ในการปฏบิตัิงาน

หรอืสูญเสยีความม ัน่ใจหากเกดิความพกิาร และดา้นเศรษฐกจิจากการขาดรายได ้โดยผลกระทบต่อตวัผูป้ฏบิตังิานทีส่  าคญั ไดแ้ก่  

1) เกดิการบาดเจบ็ เจบ็ป่วย  

อุบัติการณ์ 

อบุตัเิหต ุ                    

ท าใหเ้กดิความสูญเสยี คอื  

 

เหตกุารณ์เกอืบเกดิอบุตัเิหต ุ

ไม่เกดิความสูญเสยี คอื 

 

 

มีการบาดเจบ็/การเจบ็ป่วย/ ความ

พกิาร/การเสยีชวีติ 
 

ไม่มกีารบาดเจบ็/การเจบ็ป่วย/ 

ความพกิาร/การเสยีชวีติ 
 

 

ไม่มีความเสยีหายต่อทรพัยส์นิ 

 

 

ไม่มคีวามเสยีหายต่อสภาพแวดลอ้ม

ในการท างาน/สาธารณชน 

 

 

ทรพัยส์นิเสยีหาย 
 

ความเสยีหายต่อสภาพแวดลอ้ม

ในการท างาน/สาธารณชน 
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2) พกิาร ทพุพลภาพ หรอืเสยีชวีติ 

3) เจบ็ปวดและทกุขท์รมานจากอาการบาดเจบ็ เจบ็ป่วย ทพุพลภาพ 

4) สูญเสยีค่าใชจ้่ายในการรกัษาพยาบาล 

5) สูญเสยีค่าใชจ้่ายในการฟ้ืนฟูสภาพ 

6) สูญเสยีรายไดก้รณีทีผู่ป้ระสบอนัตรายบาดเจบ็รุนแรง พกิารหรอืเสยีชวีติ 

7) สูญเสยีเวลาปฏบิตังิานเนื่องจากการบาดเจบ็ 

8) ท าใหสู้ญเสยีความม ัน่ใจในการปฏบิตังิาน 

9)  เป็นภาระกบัครอบครวัทีต่อ้งเลี้ยงดูหากเกดิความพกิารช่วยเหลอืตนเองไมไ่ด ้

10) ตอ้งเปลีย่นอาชพีทีเ่หมาะสมกบัสภาพร่างกายหากเกดิความพกิาร 

11) เสยีเวลาในการเรยีนรูง้านใหมท่ีเ่หมาะสมกบัสภาพร่างกายกรณีทุพพลภาพ 

12) เกดิการเปลีย่นแปลงวถิชีวีติและตอ้งปรบัตวัใหม่หากเกดิการบาดเจบ็เรื้อรงัหรอืพกิาร 

13) สูญเสยีภาพลกัษณแ์ละความม ัน่ใจในตนเองหากเกิดความพกิาร 

2.2 ผลกระทบต่อครอบครัวผู้ปฏิบัติงาน เป็นผลกระทบทีส่  าคญัเพราะครอบครวัไม่ว่าจะเป็นสาม ีภรรยา บุตร หรือ
ญาตพิีน่อ้งจะเป็นบคุคลทีใ่กลช้ดิกบัผูป้ฏบิตังิาน เมือ่อบุตัเิหตสุง่ผลกระทบกบัตวัผูป้ฏบิตังิานก็จะสง่ผลกระทบต่อไปยงัครอบครวั 

บคุคลใกลช้ดิดว้ย ท ัง้ในดา้นสภาพจติใจของบุคคลในครอบครวัทีต่อ้งสูญเสยีผูป้ฏบิตัิงานทีเ่สยีชีวติ หรือการตอ้งรบัภาระเลี้ยงดู

กรณีทีเ่กดิความพกิาร นอกจากนี้ ยงัสง่ผลกระทบทางดา้นเศรษฐกิจ รายไดใ้นครอบครวัอกีดว้ย โดยเฉพาะหากผูป้ฏบิตัิงานเป็น

หวัหนา้ครอบครวัทีม่รีายไดเ้พยีงคนเดยีว ดงันัน้ผลกระทบของอบุตัเิหตตุ่อครอบครวัผูป้ฏบิตังิานทีส่  าคญั ไดแ้ก่  

1) สูญเสยีรายไดก้รณีผูป้ระสบอนัตรายไดร้บับาดเจบ็รุนแรง ทพุพลภาพ หรอืเสยีชวีติ 

2) สูญเสยีค่าใชจ้่ายในการรกัษาพยาบาล 

3) สูญเสยีค่าใชจ้่ายในการฟ้ืนฟูสภาพ 

4) ตอ้งรบัภาระเลี้ยงดูผูป้ระสบอนัตรายทีท่พุพลภาพ ช่วยเหลอืตนเองไมไ่ด ้

5) ตอ้งปรบัเปลีย่นวถิกีารด าเนินชวีติครอบครวัใหมก่รณีทีผู่ป้ระสบอนัตรายบาดเจบ็เรื้อรงัหรอืพกิาร 

6) บคุคลในครอบครวัเสยีขวญัและก าลงัใจ 

7) ครอบครวัขาดความอบอุ่น บตุรตอ้งก าพรา้พอ่หรอืแมท่ีเ่สยีชวีติจากอบุตัเิหตจุากการท างาน 

2.3 ผลกระทบต่อผู้ ร่วมงาน เมื่อมีอุบตัิเหตุเกิดขึ้นในสถานที่ท  างาน นอกจากจะท าใหก้ระบวนการผลิตต่าง ๆ 
หยุดชะงกัลงเพือ่ช่วยเหลอืผูบ้าดเจบ็ การสูญเสยีเวลาการปฏบิตังิานแลว้ ยงัสง่ผลกระทบต่อสภาพจติใจของผูร่้วมงานไม่ว่าจะเป็น

ผูบ้งัคบับญัชาหรอืผูป้ฏบิตังิานดว้ยกนั ซึง่ผลกระทบทีส่  าคญัต่อผูร่้วมงานทีป่ฏบิตังิานในสถานทีแ่หง่นัน้ ไดแ้ก่ 

1) ผูร่้วมงานตอ้งหยุดการปฏบิตังิานช ัว่คราวเนื่องจากตอ้งช่วยเหลอืผูบ้าดเจบ็โดยการปฐมพยาบาล น าผู ้

ประสบอนัตรายสง่หอ้งพยาบาลหรือโรงพยาบาล ตลอดจนเป็นผูใ้หข้อ้มลูเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึ้นกบัผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง 

2) ผูร่้วมงานเสยีเวลาในการปฏบิตังิานเนื่องจากความอยากรูอ้ยากเหน็ การจบักลุม่วพิากษว์จิารณ ์ 

3) ผูร่้วมงานเกดิความตื่นตระหนกตกใจ และเสยีขวญั 

4) หวัหนา้งานหรอืผูบ้งัคบับญัชาตอ้งเสยีเวลาในการปฏบิตัิงาน เนื่องจากตอ้งช่วยเหลอืผูบ้าดเจบ็  

5) หวัหนา้งานหรอืผูบ้งัคบับญัชาสูญเสยีเวลาในการสอบสวนหาสาเหตขุองการเกดิอบุตัเิหต ุบนัทกึและ 

จดัท ารายงานการเกดิอบุตัเิหต ุ 

6) หวัหนา้งานหรอืผูบ้งัคบับญัชามภีาระเพิม่ขึ้นในการหาวธิีแกไ้ขและควบคุมป้องกนัไมใ่หเ้กดิอบุตัเิหตซุ  า้อกี 
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7) หวัหนา้งานหรอืผูบ้งัคบับญัชามภีาระเพิม่ขึ้นในการจดัหาผูป้ฏบิตังิานอืน่และฝึกสอนใหป้ฏบิตังิานแทนผู ้

ทีไ่ดร้บับาดเจบ็  

2.4 ผลกระทบต่อนายจ้าง โดยจะเป็นการสูญเสยีทางดา้นเศรษฐกิจตลอดจนภาพลกัษณ์ของสถานประกอบกิจการ 
ผลกระทบทีส่  าคญั ไดแ้ก่ 

1) สูญเสยีค่าใชจ้่ายในการรกัษาพยาบาล รวมถงึค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบัอปุกรณเ์ครื่องใชห้รอืวสัดุทีใ่ชท้  าหนา้ที่ 

แทนหรอืช่วยอวยัวะทีป่ระสบอนัตราย 

2) สูญเสยีค่าใชจ้่ายในการท าศพผูป้ฏบิตังิานทีป่ระสบอนัตรายจนถงึข ัน้เสยีชวีติ 

3) สูญเสยีค่าใชจ้่ายเป็นเงนิทดแทน ซึง่จ่ายใหแ้ก่ลูกจา้งหรอืผูม้สีทิธิตามประกาศกระทรวงแรงงานส าหรบั 

การประสบอนัตรายหรอืการเจบ็ป่วย หรอืเจบ็ป่วยจนถงึแก่ความตายของลูกจา้ง 

4) สูญเสยีค่าใชจ้่ายเป็นเงนิค่าประกนัชวีติ ทีบ่รษิทัประกนัชวีติตอ้งจ่ายใหก้บัผูท้ีไ่ดร้บับาดเจบ็หรอืเสยีชวีติ 

ทีส่ถานประกอบการไดท้  าประกนัชวีติผูป้ระสบอนัตรายไว ้

5) สูญเสยีค่าใชจ้่ายในการซอ่มแซมเครื่องจกัร อปุกรณ ์เครื่องมอืต่าง ๆ ทีไ่ดร้บัความเสยีหายจากการเกดิ 

อบุตัเิหต ุ

6) สูญเสยีค่าใชจ้่ายจากการทีว่ตัถดุบิหรอืสนิคา้ไดร้บัความเสยีหายตอ้งทิ้งหรอืท าลายหรอืขายเป็นเศษวสัดุ 

7) สูญเสยีโอกาสจากการขายสนิคา้และการท าก าไร เนื่องจากผลผลติลดลงจากกระบวนการผลติหยุดชะงกั 

8) สูญเสยีค่าใชจ้่ายดา้นสวสัดกิารต่าง ๆ ใหแ้ก่ผูไ้ดร้บับาดเจบ็ 

9) สูญเสยีค่าใชจ้่ายเป็นค่าจา้งแรงงานของผูบ้าดเจบ็ซึง่สถานประกอบการยงัคงตอ้งจ่ายตามปกต ิแมว้า่ 

ผูบ้าดเจบ็จะปฏบิตังิานไมไ่ดเ้ต็มทีห่รอืยงัหยุดงานเพือ่เขา้รบัการรกัษาพยาบาล 

10) สูญเสยีชื่อเสยีงและภาพลกัษณข์องโรงงาน 

2.5 ผลกระทบต่อประเทศชาติ โดยอุบตัิเหตุที่เกิดขึ้นแต่ละครัง้ย่อมส่งผลกระทบต่อประเทศชาติในรูปของการ
สูญเสยีต่าง ๆ เช่น การสูญเสยีงบประมาณ การสูญเสยีทรพัยากรบุคคล เป็นตน้ ซึ่งก่อใหเ้กิดปญัหาทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม 

ตามมา โดยผลกระทบทีส่  าคญั ไดแ้ก่  

1) รฐัตอ้งรบัภาระค่าใชจ้่ายต่าง ๆ การรกัษาพยาบาลผูป้ระสบอนัตราย ตลอดจนการฟ้ืนฟูสภาพ 

2) รฐัตอ้งรบัภาระค่าใชจ้่ายเงนิทดแทนร่วมกบัสถานประกอบการ 

3) รฐัตอ้งรบัภาระค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมอาชพีทีเ่หมาะสมกบัผูป้ฏบิตังิานทีท่พุพลภาพ 

4) รฐัตอ้งรบัภาระค่าใชจ้่ายดา้นสวสัดกิารต่าง ๆ ใหแ้ก่ผูป้ระสบอนัตรายทีท่พุพลภาพ 

5) ประเทศชาตติอ้งขาดผูช้  านาญงาน 

6) ผลกระทบต่อเศรษฐกจิของชาตเินื่องจากการผลติหยุดชะงกั  

7) สูญเสยีชื่อเสยีงและภาพลกัษณข์องประเทศ 

 
3. ความสูญเสียจากอบุัตเิหตุ 

จะเหน็ไดว้่าผลกระทบต่าง ๆ ทีไ่ดก้ลา่วมาแลว้ขา้งตน้ท าใหเ้กิดความสูญเสยีมากมาย โดยความสูญเสียที่ไดร้บัจาก

อุบตัิเหตุจะเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุสู่เป้าหมายขององค์กร ท ัง้นี้ ความสูญเสียในระยะยาวจะเป็นตวับ ัน่ทอนขีด

ความสามารถในการแข่งขนัและทา้ยทีสุ่ดแลว้สถานประกอบกิจการอาจจะไม่สามารถด าเนินธุรกิจใหอ้ยู่รอดได ้  
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ความสูญเสียที่ไดร้บัจากอุบตัิเหตุหรือค่าใชจ้่ายอนัเนื่องมาจากอุบตัิเหตุ แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ ความสูญเสีย

ทางตรงหรือค่าใชจ้่ายทางตรงและความสูญเสยีทางออ้มหรือค่าใชจ้่ายทางออ้ม ซึง่เปรียบเสมอืน “ภูเขาน า้แข็ง” (ภาพที ่2.2) โดย

ส่วนที่โผลพ่น้น า้ใหม้องเห็นไดม้เีพยีงเลก็นอ้ยเท่านัน้เมือ่เทยีบกบัส่วนที่จมอยู่ใตน้ า้ เปรียบเสมอืนกบัค่าใชจ้่ายทางตรงเมื่อเกิด

อบุตัเิหตซุึง่คิดเป็นมลูค่าเพยีงเลก็นอ้ยนอ้ยเทา่นัน้เมือ่เทยีบกบัค่าใชจ้่ายทางออ้มซึง่ผูบ้ริหารสถานประกอบกจิการจะมองขา้มไมไ่ด ้ 

ความสูญเสยีหรือค่าใชจ่้ายอนัเนื่องมาจากอบุตัเิหต ุแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 

 3.1 ความสูญเสียทางตรง หมายถงึ ค่าใชจ่้ายทีเ่กิดขึ้นอนัเกี่ยวเนื่องกบัพนกังานทีป่ระสบอนัตรายโดยตรงและ
สามารถค านวณเป็นตวัเงนิไดค่้อนขา้งงา่ย ไดแ้ก่ 

  3.1.1 ค่ารกัษาพยาบาล 

  3.1.2 ค่าท าศพ    

  3.1.3 ค่าเงนิทดแทน      

  3.1.4 ค่าท าขวญั 

  3.1.5 ค่าประกนัชีวติ 

 3.2 ความสูญเสียทางอ้อม หมายถงึ ค่าใชจ้่ายอืน่ ๆ ทีเ่กดิขึ้นนอกเหนือจากค่าใชจ้่ายทางตรง ซึง่ไมส่ามารถค านวณ

ออกมาเป็นตวัเงนิ หรอืค านวณเป็นตวัเงนิไดย้าก ไดแ้ก่ 

  3.2.1 ค่าสูญเสยีเวลาท างานของ 

   1) พนกังานทีป่ระสบอนัตราย เนื่องจากการบาดเจบ็ 

   2) เพือ่นร่วมงานเนื่องจากการช่วยเหลอืพนกังานทีป่ระสบอนัตราย การน าส่งโรงพยาบาล การให ้

ขอ้มลูของเหตกุารณท์ีเ่กดิขึ้น ความอยากรูอ้ยากเหน็ การวพิากษว์จิารณ ์การตื่นตกใจและเสยีขวญั เป็นตน้ 

   3) หวัหนา้งานหรอืผูบ้งัคบับญัชา เนื่องจากการช่วยเหลอืผูบ้าดเจ็บ การสอบสวนอบุตัเิหต ุการจดัท า

รายงานผลการสอบสวน การหาทางแกไ้ขและป้องกนัไมใ่หเ้กดิซ า้ การคดัเลอืก และฝึกอบรมพนกังานใหม ่เป็นตน้ 

  3.2.2 ค่าใชจ้่ายในการซอ่มแซมเครื่องมอื เครื่องจกัรหรอือปุกรณท์ีไ่ดร้บัความเสยีหาย 

  3.2.3 ค่าใชจ้่ายเนื่องจากวตัถดุบิหรอืสนิคา้ไดร้บัความเสยีหายตอ้งก าจดัทิ้ง ท  าลายหรอืขายเป็นเศษ 

  3.2.4 ค่าเสยีโอกาสจากการขายสนิคา้ เนื่องจากการผลติขดัขอ้งหรอืหยุดชะงกั 

  3.2.5 ค่าปรบัอนัเนื่องมาจากสง่สนิคา้ลา่ชา้ 

  3.2.6 ค่าจา้งแรงงานของพนกังานทีป่ระสบอนัตรายซึง่ยงัคงจ่ายตามปกต ิแมว้า่จะไมส่ามารถท างานไดเ้ต็มที่

หรอืตอ้งหยุดงาน 

  3.2.7 ค่าสวสัดกิารต่าง ๆ ของผูป้ระสบอนัตราย        

  3.2.8 การเสยีภาพลกัษณ ์ชื่อเสยีงขององคก์ร 
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ภาพที่ 2.2 ความสูญเสียจากอุบัตเิหตุเปรียบเทียบกบัภูเขาน า้แข็ง 
 

 จากความสูญเสยีมากมายทีเ่กิดขึ้นจากอบุตัเิหตุ ผูบ้ริหารขององคก์รต่าง ๆ จงึไม่ควรมองขา้ม แต่ควรใส่

ใจในการด าเนินการหามาตราการป้องกนัอุบตัิเหตุไม่ใหเ้กิดขึ้น ซึ่งถอืเป็นการลงทุน (Investment) อย่างหนึ่งที่จะช่วย

ลดความสูญเสยีหรือค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเกิดอุบตัิเหตุ เนื่องจากการด าเนินการเพื่อความปลอดภยัไม่ใช่

ค่าใชจ่้าย (Cost) ที่สูญเสียไปโดยไม่จ  าเป็น การท างานที่ปลอดภยัปราศจากอุบตัิเหตุก่อใหเ้กิดประโยชน์มากมาย 

ไดแ้ก่ 

1) ความปลอดภัยช่วยเพิม่ผลผลิต การท างานในสภาพแวดลอ้มทีถู่กสุขลกัษณะ เครื่องมอื เครื่องจกัรมี
อปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายอย่างเพยีงพอ เหมาะสม ย่อมท าใหผู้ป้ฏบิตัิงานมขีวญัและก าลงัใจในการท างานสูงกว่าสภาพ

การท างานที่มคีวามเสีย่งต่อการบาดเจบ็ หรือเสยีชีวติเพราะผูป้ฏบิตัิงานมคีวามรูส้กึปลอดภยั ลดความรูส้กึหวาดกลวั

และวติกกงัวลลง และเกิดความม ัน่ใจจงึสามารถท างานไดอ้ย่างถูกตอ้งและรวดเร็วยิ่งขึ้น ท าใหผ้ลผลติรวมขององคก์ร

เพิม่ขึ้น 

2) ความปลอดภัยช่วยลดต้นทุนการผลิต เนื่องจากสามารถประหยดัค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอนั
เนื่องมาจากอบุตัเิหต ุไม่ว่าจะเป็นค่ารกัษาพยาบาล ค่าเงนิกองทนุทดแทน ค่าซ่อมแซม เครื่องจกัร ค่าเสยีเวลา เป็นตน้  

3) ความปลอดภัยช่วยเพิ่มก าไร การท างานอย่างปลอดภยัท าใหผ้ลผลติเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่ตน้ทุนการ
ผลติลดลง ดงันัน้ จงึเป็นการเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัดา้นราคาของสนิคา้มากขึ้น เป็นเหตุใหอ้งคก์รมโีอกาส

ก าไรมากขึ้นดว้ย 

ความสูญเสยีทางตรง 

 ค่าทดแทน  ค่ารกัษาพยาบาล 

 ค่าฟ้ืนฟู  ค่าท  าศพ  

 

ความสูญเสยีทางออ้ม 

 ค่าเสยีเวลา  ค่าเสยีโอกาส   

 ค่าเสยีขวญัและก าลงัใจ  ค่าฝึกอบรมใหม  

 ค่าซ่อมแซม   ค่าเสยีชื่อเสยีง ฯลฯ 
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4) ความปลอดภัยช่วยรักษาทรัพยากรมนุษย์ การเกิดอุบตัิเหตุมกัเป็นสาเหตุใหม้นุษยซ์ึ่งถือว่าเป็น
ทรพัยากรทีม่ค่ีาทีสุ่ดเกิดการบาดเจ็บ บางครัง้อาจรุนแรงถงึข ัน้พกิาร ทุพพลภาพหรือเสยีชีวติ ดงันัน้ ความปลอดภยั

จงึเป็นการรกัษาไวซ้ึง่ทรพัยากรดงักล่าว 

5) ความปลอดภัยเป็นความต้องการของมนุษย์ ความปลอดภยั และความม ัน่คงในการด ารงชีวติเป็น
ความตอ้งการของมนุษย ์ต่อจากความตอ้งการพื้นฐานในเรื่องปจัจยั 4 (อาหาร ยารกัษาโรค เครื่องนุ่งห่ม และที่อยู่

อาศยั) ตามหลกัปรชัญาความตอ้งการของมนุษย ์(Human need) ของมาสโลว ์ดงันัน้ ความปลอดภยัจงึเป็นสิทธิ

มนุษยชนเบื้องตน้ทีพ่งึมใีหแ้ก่ทกุคน 

 

 

กจิกรรม 2.1.1 
1. จงอธิบายความแตกต่างระหวา่งอุบติัเหตุและเหตุการณ์เกือบเกิดอุบติัเหตุ 
2. อุบติัเหตุมีความส าคญัอยา่งไร 
3. ความสูญเสียจากอุบติัเหตุแบ่งเป็นก่ีประเภท 

 
แนวตอบกจิกรรม 2.1.1 

1. อุบติัเหตุแตกต่างจากเหตุการณ์เกือบเกิดอุบติัเหตุ คือ เม่ือเกิดอุบติัเหตุข้ึนแลว้จะเกิดความสูญเสียไม่วา่ 
จะเป็นการบาดเจบ็ หรือทรัพยสิ์นเสียหาย ในขณะท่ีเม่ือเกิดเหตุการณ์เกือบเกิดอุบติัเหตุข้ึนจะไม่มีการสูญเสียไม่ว่าจะ
เป็นการบาดเจบ็หรือความเสียหายต่อทรัพยสิ์น 

2. อุบติัเหตุมีความส าคญัเน่ืองจากท าใหเ้กิดความสูญเสียต่าง ๆ ซ่ึงส่งผลกระทบทั้งต่อตวัผูป้ฏิบติังาน 
ท่ีประสบอนัตราย ครอบครัว ญาติพ่ีนอ้ง ผูร่้วมงาน นายจา้ง ตลอดจนประเทศชาติ  

3.ความสูญเสียหรือค่าใชจ่้ายอนัเน่ืองมาจากอุบติัเหตุ แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 
  3.1 ความสูญเสียทางตรง หมายถึง ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนอนัเก่ียวเน่ืองกบัพนักงานท่ีประสบ
อนัตรายโดยตรงและสามารถค านวณเป็นตวัเงินไดค่้อนขา้งง่าย ไดแ้ก่ ค่ารักษาพยาบาล ค่าท าศพ   
ค่าเงินทดแทน ค่าท าขวญั ค่าประกนัชีวติ 
 3.2 ความสูญเสียทางออ้ม หมายถึง ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีเกิดข้ึนนอกเหนือจากค่าใชจ่้ายทางตรง ซ่ึงไม่
สามารถค านวณออกมาเป็นตวัเงิน หรือค านวณเป็นตัวเงินไดย้าก ไดแ้ก่ ค่าสูญเสียเวลาท างาน ค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมแซมเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์ท่ีไดรั้บความเสียหาย ค่าใช้จ่ายเน่ืองจากวตัถุดิบหรือสินคา้ไดรั้บความ
เสียหายตอ้งก าจดัท้ิง ท าลายหรือขายเป็นเศษ ค่าสวสัดิการต่าง ๆ ของผูป้ระสบอนัตราย การเสียภาพลกัษณ์ ช่ือเสียง
ขององคก์ร 
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เร่ืองที ่2.1.2  
สาเหตุของการเกดิอุบตัิเหตุ 
 

 “อบุตัเิหต ุ(Accident) ทีเ่กดิขึ้นในแต่ละครัง้นัน้ไม่ไดเ้กดิขึ้นเอง หรอืเป็นเรื่องของเวรกรรมเก่าทีห่ลกีเลีย่งไมไ่ด ้แต่มี

ทีม่าหรอืมสีาเหตุทีก่่อใหเ้กดิอบุตัเิหตนุ ัน้ มผูีท้ีท่  าการวเิคราะหส์าเหตุของการเกดิอบุตัเิหต ุดงันี้  

เครือซิเมนตไ์ทย  ไดแ้บ่ง สาเหตุของการเกิดอุบตัิเหตุออกเป็น 3 สาเหตุอนัเนื่องมาจากความบกพร่องใน 3 

ดา้น ดงันี้   

 1. Hardware เป็นความบกพร่องที่เกิดจากมีเครื่องมือ เครื่องจกัร และสภาพแวดลอ้มที่ไม่ปลอดภยั เช่น 

เครื่องจกัรไม่มกีารด์ครอบในจดุอนัตราย เครื่องจกัรทีใ่ชไ้ฟฟ้าไม่มสีายดนิ บริเวณทีป่ฏบิตังิานมสีารเคมรี ัว่ไหล มเีสียง

ดงั เป็นตน้ 

 2. Software เป็นความบกพร่องทเีกิดจากวธิีการปฏบิตัิงานที่ก าหนดไวไ้ม่ปลอดภยั หรือไม่ไดก้ าหนดไว ้เช่น 

ไม่มีการก าหนดวธิีการท างานที่ปลอดภยัในงานเชื่อม งานซ่อมไฟฟ้า งานในที่อบัอากาศ หรือไม่มีการก าหนดใหใ้ช ้

อปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบคุคล 

 3. Humanware เป็นความบกพร่องทีเ่กิดจากการกระท าของผูป้ฏบิตัิงานไม่ปลอดภยั เช่น ไม่สวมใส่อุปกรณ์

ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล หรือไม่ปฏิบตัิตามกฎความปลอดภยัที่ก าหนดไว ้มีการซ่อมหรือท าความสะอาดขณะ

เครื่องจกัรก าลงัท างาน การใชเ้ครื่องมอืเครื่องจกัรทีช่  ารุด เป็นตน้ 

 ไม่ว่าอุบตัิเหตุจะเกิดจากความบกพร่องในดา้น Hardware Software หรือ Humanware ก็ตาม ลว้น

แลว้แต่เป็นความบกพร่องหรือสาเหตเุบื้องตน้เท่านัน้ ถา้เราพจิารณาใหด้แีลว้จะพบว่าสาเหตุต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนัน้มาจาก 

สาเหตุของการจดัการที่บกพร่องนัน่เอง จึงปล่อยใหม้เีครื่องมอื เครื่องจ ักรที่ไม่ปลอดภยัในสถานที่ท  างานหรือมกีาร

กระท าทีไ่ม่ปลอดภยัเกิดขึ้น หรือการขาดมาตรฐานการท างานทีป่ลอดภยั จนน าไปสู่การเกิดอุบตัิเหตุได ้เช่น เราพบว่า

มกีารใชเ้ครื่องมอืที่ช ารุด ไม่ปลอดภยัต่อการท างาน อาจหมายความว่า เราไม่มกีฎหา้มใชเ้ครื่องมือที่ช ารุด หรือไม่มี

ระบบในการตรวจสอบความพรอ้มของเครื่องมอืก่อนใชง้าน หรือ มกีารตรวจสอบแลว้แต่ไม่มกีารรายงานใหผู้เ้กี่ยวขอ้ง

ทราบ เป็นตน้ 

สถาบนัควบคุมความสูญเสยีนานาชาติ (International Loss control Institute (ILCI) ไดแ้บ่งสาเหตุของ

การเกิดอบุตัเิหตไุว ้3 สาเหต ุคือ 

 

1. สาเหตุขณะน้ัน (Immediate factor) คือ สาเหตใุนช่วงเวลาก่อนทีจ่ะเกดิเหตกุารณ์ทีไ่มป่ลอดภยัขึ้น ซึง่สาเหตขุณะนัน้จะ
เป็นมลูเหตโุดยตรงทีท่  าใหเ้กดิความไมป่ลอดภยัในการท างาน โดยแบง่เป็น 2 ปจัจยั คือ 

1.1 การกระท าที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe acts)  เป็นการกระท าของผูป้ฏบิตังิานในขณะปฏบิตังิานทีอ่าจก่อใหเ้กดิ
อนัตรายหรอือบุตัเิหต ุไดแ้ก่ 

1) การปฏบิตัิงานลดัข ัน้ตอน  

2) การใชเ้ครื่องจกัรหรอืเครื่องมอืไม่ถกูวธิี  

3) การปฏบิตัิงานโดยไมม่หีนา้ทีเ่กี่ยวขอ้ง 

4) การไมป่ฏบิตัิตามกฎระเบยีบ หรอืขอ้บงัคบัต่าง ๆ  
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5) การไมใ่ชอ้ปุกรณค์ุม้ครองความปลอดภยัสว่นบคุคล  

6) การปฏบิตัิงานดว้ยความประมาท หยอกลอ้กนัเลน่ขณะปฏบิตัิงาน  

7) การถอดหรอืดดัแปลงอุปกรณป้์องกนัอนัตรายทีเ่ครื่องจกัรจนไมส่ามารถใชง้านได ้

8) การซอ่มแซมเครื่องจกัรโดยไมห่ยุดเดนิเครื่อง เป็นตน้ 

1.2 สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe conditions) เป็นสภาพแวดลอ้มทีไ่มป่ลอดภยัทีอ่ยู่รอบตวัผูป้ฏบิตังิานขณะ
ปฏบิตัิงาน ซึง่อาจก่อใหเ้กดิอบุตัเิหตไุด ้ไดแ้ก่ 

1) บรเิวณพื้นทีท่  างานลืน่ ขรุขระ มนี า้ขงั  

2) สถานทีท่  างานสกปรก วางสิง่ของเกะกะ ไมเ่ป็นระเบยีบ 

3) ไมม่รีะบบระบายอากาศหรอืการถา่ยเทอากาศทีเ่หมาะสม  

4) แสงสวา่งไมเ่พยีงพอ หรอืมแีสงจา้มากเกนิไป 

5) บรเิวณทีท่  างานมเีสยีงดงัมาก 

6) ไมม่อีปุกรณป้์องกนัอนัตรายทีเ่ครื่องจกัรในจดุทีเ่ป็นอนัตราย 

7) อปุกรณค์ุม้ครองความปลอดภยัส่วนบคุคลมไีมเ่พยีงพอ หรอืไมเ่หมาะสม 

8) ไมม่กีารตดิตัง้สญัญาณเตอืนภยั  เป็นตน้ 

 
2. สาเหตุพื้นฐาน (Basic causes) จากสาเหตใุนขอ้ที ่1 นัน้เป็นเพยีงอาการทีป่รากฏ (Symptom) ออกมาภายนอกซึง่

สามารถมองเหน็และรบัรูไ้ดภ้ายนอกเท่านัน้ แต่มสีาเหตพุื้นฐาน (Basic cause) อยู่เบื้องหลงัของอาการทีป่รากฏ ซึง่

เป็นสาเหตทุีแ่ทจ้ริงโดยแบ่งออกเป็น 2 ปจัจยั คือ 

2.1 ปัจจยัจากคน (Personal factor) เป็นปจัจยัทีส่ง่ผลกระทบต่อความสามารถของบคุคลไมว่า่จะโดยตรง 
หรอืโดยออ้ม ท าใหบ้คุคลตดัสนิใจผดิพลาดหรอืกระท าการทีก่่อใหเ้กดิอบุตัเิหตไุด ้ไดแ้ก่  

1) สภาวะของร่างกายท่ีไม่เหมาะสม เช่น ความสูงไมเ่หมาะสมกบัความสูงของพื้นทีป่ฏบิตังิาน  
สายตาไมด่ ีไวต่อสารภูมแิพ ้เป็นโรคหวัใจ มคีวามพกิาร เป็นตน้ 

2) ร่างกายไดรั้บความกดดนัหรือความเครียด เช่น การไดร้บับาดเจบ็ เกดิความลา้จากการ 
พกัผ่อนไมเ่พยีงพอ ฤทธิ์ของยาบางชนิด  ภาวะขาดออกซเิจน น า้ตาลในเลอืดต า่ เป็นตน้ 

3) สภาวะจิตใจหรืออารมณ์ท่ีไม่เหมาะสม เช่น ตกใจงา่ย อารมณอ์่อนไหว ใจรอ้น วติกกงัวล ป่วย 
ทางจติ เป็นตน้ 

4) มีความเครียดทางดา้นจิตใจ เช่น การท างานซ า้ซาก ผดิหวงั มคีวามขดัแยง้กบัผูร่้วมงาน สบัสน 

กบัค าส ัง่ หวาดกลวั เป็นตน้ 

5) การขาดความรู้ เช่น ไมไ่ดร้บัการฝึกอบรม ขาดการปฐมนิเทศ ไดร้บัค าแนะน าทีไ่มถ่กูตอ้ง การ 
ฝึกอบรมเบื้องตน้ไมเ่พยีงพอ ขาดการอบรมเพือ่ทบทวนความรู ้เป็นตน้ 

6) การขาดทกัษะ/ความช านาญ เช่น การฝึกหดัไมเ่พยีงพอ ขาดผูฝึ้กสอน ไมค่่อยไดป้ฏบิตัิ เป็น 

ตน้ 

7) การขาดแรงจูงใจหรือแรงจูงใจไม่เหมาะสม เช่น วธิีการใหร้างวลัไมเ่หมาะสม ขาดแรงจูงใจ  
ขาดการลงโทษทางวนิยั ตวัอย่างการปฏบิตัขิองหวัหนา้งานไมเ่หมาะสม เป็นตน้ 
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2.2 ปัจจยัจากงาน (Job factor) เป็นปจัจยัทีเ่กดิขึ้นจากงานหรอืสิง่ทีเ่กี่ยวขอ้งในการปฏบิตังิาน ไดแ้ก่  

1) การควบคุมดูแลการปฏิบติังานไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสม เช่น การมอบหมายความรบัผดิชอบ
ไมช่ดัเจน การมอบอ านาจไม่เหมาะสม ขาดความรูใ้นการบริหารงาน ขาดการวางแผนการปฏบิตัิงาน ขาดการสอนหรืออบรมดา้น

ความปลอดภยัในการท างาน เป็นตน้ 

2) การควบคุมดูแลทางดา้นวิศวกรรมไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสม เช่น ไมม่กีารประเมนิสภาพการ 
ท างาน ขาดการปรบัปรุงสภาพการท างาน ขาดความรูใ้นดา้นการออกแบบ มาตรฐานการออกแบบดา้นวศิวกรรมไม่เพยีงพอ ขาด

การตดิตามประเมนิผลหลงัปรบัปรุง เป็นตน้ 

3) เคร่ืองมือและอุปกรณ์ไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสม เช่น เครื่องมอืและอปุกรณ์ไมไ่ดต้ามมาตรฐาน  

ช ารุด ขาดการบ ารุงรกัษา มไีมเ่พยีงพอต่อการใชง้าน ไมเ่หมาะสมกบัลกัษณะงานหรอืผูป้ฏบิตังิาน เป็นตน้ 

4) มาตรฐานการปฏิบัติงานไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสม เช่น ไม่มีมาตรฐานการปฏิบตัิงาน ไม่
ครอบคลุมทุกข ัน้ตอนการปฏบิตัิงาน ภาษาทีใ่ชส้ือ่ความหมายไม่ชดัเจนหรือเขา้ใจยาก ขาดการมสี่วนร่วมของผูป้ฏบิตัิงานในการ

จดัท ามาตรฐาน เป็นตน้ 

 

3. สาเหตุจากการขาดการควบคุม (Lack of control) สาเหตุพื้นฐานที่เกิดขึ้นถอืเป็นตน้ก าเนิดของสาเหตุขณะนัน้ แต่
การขาดการควบคุมทีด่ ี(Lack of control) ถอืเป็นจุดเริ่มตน้ของสาเหตุท ัง้หลาย หากเราสามารถมกีารจดัการที่ดีโดย

สามารถควบคุมสาเหตพุื้นฐานดงักล่าวได ้โอกาสทีจ่ะเกิดอบุตัเิหตจุะลดลง ลกัษณะของการขาดการควบคุมมดีงันี้  

  3.1 มโีครงการ หรือโปรแกรมควบคุมไม่เพยีงพอต่อความตอ้งการ 

  3.2 มมีาตรฐานของโครงการหรือโปรแกรมไม่เพยีงพอ 

  3.3 มกีารปฏบิตัติามมาตรฐานไม่เพยีงพอ 

 เพือ่ใหเ้กิดความเขา้ใจมากยิ่งขึ้นขอยกตวัอย่าง ในกรณีพนกังานขบัรถฟอรค์ลฟิตบ์ริเวณคลงัสนิคา้ไดข้บัรถ

ดว้ยความเร็ว 50 กม./ชม. (ท ัง้ ๆ ที่มีกฎความปลอดภยัของบริษทัระบุไวไ้ม่เกิน 20 กม./ชม.) และเกิดการชน

พนกังานอกีคนทีเ่ดนิอยู่ในบริเวณดงักล่าว จนเป็นเหตใุหม้กีารบาดเจบ็ขาขวาหกั เหตกุารณ์ดงักล่าวถอืว่าเป็นอุบตัิเหต ุ

ถา้เราวเิคราะหจ์ากสถานการณ์ตวัอย่าง จะเหน็ไดว้่า สาเหตใุนขณะนัน้ ซึง่เป็นสาเหตกุ่อนทีจ่ะมกีารชนเกิดขึ้น คือ การ

ขบัรถดว้ยความเร็วซึ่งถอืว่าเป็นการกระท าที่ไม่ปลอดภยั แต่การที่พนกังานตอ้งขบัรถเร็วมาจากสาเหตุพื้นฐาน ที่เป็น

ปจัจยัเรื่องงานมาเกี่ยวขอ้ง เพราะมงีานปริมาณมากที่จ  าเป็นตอ้งขนยา้ยใหแ้ลว้เสร็จทนัตามก าหนด ประกอบกบัมรีถ

ฟอรค์ลฟิตบ์างคนัอยู่ในระหว่างการซ่อมจงึท าใหร้ถฟอรค์ลฟิตไ์ม่เพียงพอต่อการใชง้าน ดงันัน้ โดยสรุปแลว้สาเหตุ

พื้นฐานทีแ่ทจ้ริงจงึเป็นเรื่องของการท างาน (Job factor) นัน่เอง และการปล่อยใหม้สีาเหตุพื้นฐานดงักล่าวเกิดขึ้นนัน้ก็

เพราะว่า การขาดการควบคุมที่ดี กล่าวคือ ไม่มีการจดัหา /เช่ารถฟอร์คลิฟตเ์พิ่มเติมใหเ้พียงพอกบัปริมาณงานที่

เพิม่ขึ้น จนน าไปสู่เหตกุารณ์ดงักล่าวเกิดขึ้น 
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กจิกรรม 2.1.2 
จงจบัคู่ระหวา่งขอ้ความต่อไปน้ี 

 1. ปัจจยัจากคน   ก. ท างานลดัขั้นตอน 
2. ปัจจยัจากงาน   ข. สถานท่ีท างานมีเสียงดงัมาก 
3. การกระท าท่ีไม่ปลอดภยั  ค. เคร่ืองมือและอุปกรณ์ไม่ไดม้าตรฐาน 
4. สภาพการณ์ท่ีไม่ปลอดภยั ง.  สายตาสั้น 
 

แนวตอบกจิกรรม 2.1.2 
 1. ง. 2. ค. 3. ก. 4. ข.  
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เร่ืองที ่2.1.3 
การสอบสวนอุบตัิเหตุและการวเิคราะห์อุบตัิเหตุ 
 

การสอบสวนอบุตัเิหตเุป็นการคน้หาขอ้เทจ็จรงิหรอืความจรงิทีเ่กดิขึ้น ไมใ่ช่การคน้หาความผดิหรอืผูก้ระท าผดิ หากผูท้  า

การสอบสวนมีแนวคิดว่าการสอบสวนอุบตัิเหตุเป็นการคน้หาผูก้ระท าผิดจะท าใหผู้ท้  าการสอบสวนเกิดอคติในการสืบคน้หา

ขอ้เท็จจริง ซึ่งอาจส่งผลใหข้อ้มูลทีไ่ดบ้ดิเบอืนไปจากความเป็นจริงตลอดจนจะท าใหไ้ม่ไดร้บัความร่วมมอืในการสอบสวนจากผู ้

ประสบอบุตัเิหตแุละผูท้ีอ่ยู่ในเหตกุารณเ์ทา่ทีค่วร 

 

1. การสอบสวนอบุัตเิหตุ มวีตัถปุระสงค ์ดงัต่อไปนี้  
1) เพือ่คน้หาสาเหตพุื้นฐานของการเกดิอบุตัเิหต ุเพราะเมือ่ทราบขอ้เทจ็จรงิวา่อบุตัเิหตทุีเ่กดิขึ้นนัน้มสีาเหตุ 

มาจากอะไร ก็จะสามารถวางแนวทางหรอืมาตรการในการป้องกนัแกไ้ขเพือ่ไมใ่หอ้บุตัเิหตนุ ัน้เกดิขึ้นซ  า้อกีได ้

2) เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูในการวเิคราะหอ์บุตัเิหต ุซึง่ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสอบสวนอบุตัเิหตจุะตอ้งเป็นขอ้มลูทีม่ี 

คุณภาพ เนื่องจากขอ้มลูดงักลา่วจะถกูน าไปใชใ้นการวเิคราะหอ์บุตัเิหตแุละพจิารณาแนวโนม้ของการเกิดอุบตัิเหตุในหน่วยงานนัน้ 

ๆ ต่อไป 

3) เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูพื้นฐานในการด าเนินงานดา้นความปลอดภยัต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

a. การวางแผนงานดา้นความปลอดภยั  

b. การจดัท าหรอืปรบัปรุงข ัน้ตอนการปฏบิตังิานใหเ้หมาะสมกบัการปฏบิตังิาน  

c. การปรบัปรุงการกระท าทีไ่มป่ลอดภยัของผูป้ฏบิตังิาน  

d. การปรบัปรุงสภาพทีเ่ป็นอนัตรายของสถานทีป่ฏบิตัิงาน 

e. เป็นขอ้มลูส าหรบัหวัหนา้งานหรอืผูบ้งัคบับญัชาในการสอนงานเกี่ยวกบัสาเหตแุละ 

วธิีการป้องกนัอุบตัเิหตตุ่าง ๆ ใหก้บัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

4) เพือ่น าแนวทางในการป้องกนัอบุตัเิหตทุีไ่ดจ้ากการสอบสวนอบุตัเิหตุทีเ่กดิขึ้น ไปขยายผลใน 

การควบคุมป้องกนัอบุตัเิหตจุากงานทีม่คีวามเสีย่งในลกัษณะทีค่ลา้ยคลงึกนั 

5) ใชใ้นการประเมนิผลความส าเร็จของการด าเนินงานดา้นการควบคุมป้องกนัอบุตัเิหตุทีม่อียู่ 

เนื่องจากขอ้มลูจากการสอบสวนอุบตัเิหตจุะเป็นตวับ่งชี้วา่จดุบกพร่องอยู่ทีใ่ดซึง่ตอ้งเร่งด าเนินการแกไ้ขต่อไป 

 

2. ลกัษณะของอบุัตเิหตุทีต้่องสอบสวน 
หากมอีบุตัเิหตเุกดิขึ้น โดยท ัว่ไปจะตอ้งท าการสอบสวนอบุตัเิหตทุีเ่กิดขึ้นทกุกรณีไมว่า่จะเป็น 

อบุตัเิหตรุา้ยแรงหรอืไมก่็ตาม เพราะการทีม่อีบุตัเิหตเุกดิขึ้นย่อมหมายความวา่มสีิง่ผดิปกตหิรอืจดุบกพร่องเกดิขึ้นในกระบวนการ

ปฏบิตัิงาน ดงันัน้จงึตอ้งท าการสอบสวนเพือ่หาสาเหตแุละด าเนินการควบคุมป้องกนัก่อนทีจ่ะกลายเป็นอบุตัเิหตรุา้ยแรง  

อบุติัเหตทีุต่อ้งสอบสวนแบ่งออกเป็น 4 ลกัษณะ คือ 

1) อบุตัเิหตทุีท่  าใหเ้กิดการบาดเจ็บถงึข ัน้หยุดงาน ทพุพลภาพ หรอืเสยีชีวติ เช่น ตกจากนัง่รา้นกระดูกสนัหลงัหกั  

2) อบุตัเิหตุทีม่กีารบาดเจบ็เลก็นอ้ยตอ้งการเพยีงการปฐมพยาบาล เช่น ถกูมดีบาดเลก็นอ้ย 
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3) อบุตัเิหตุทีก่่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อทรพัยส์นิ ไมว่า่จะเป็นเครื่องจกัร หรอืวตัถดุบิ เช่น กลอ่งเก็บผลติภณัฑห์ลน่

ลงมาจากชัน้เก็บของในคลงัเก็บสนิคา้ท าใหผ้ลติภณัฑเ์สยีหาย 

4) เหตกุารณท์ีเ่กอืบเกดิอบุตัเิหตุ ซึง่ไมท่  าใหเ้กดิการบาดเจบ็หรอืทรพัยส์นิเสยีหาย เช่น เดนิสะดุดสายไฟทีล่ากสาย

อยู่บนพื้นแต่ไมห่กลม้  

 

3. หลกัและวธีิการสอบสวนอบุัตเิหตุ 
 หลกัการส าคญัของการสอบสวนอุบตัเิหตจุะตอ้งมคีวามรวดเร็ว ถกูตอ้ง ครบถว้น และชดัเจน ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้  

1) ควรรีบด าเนินการสอบสวนอุบตัิเหตุทนัทหีรือโดยเร็วทีสุ่ด เนื่องจากหากปลอ่ยใหเ้วลาผ่านลว่งเลยไปโดยยงัไม่ได ้

ท  าการสอบสวน อาจท าใหพ้ยานหลกัฐานต่าง ๆ ถูกท าลาย ลบเลอืน หรือเปลีย่นแปลงไป อนัจะส่งผลใหข้อ้มูลที่ไดจ้ากการ

สอบสวนอบุตัเิหตคุลาดเคลือ่นไปจากความเป็นจรงิ ผลสรุปของการสอบสวนก็จะไมถ่กูตอ้งและไมน่่าเชื่อถอื 

2) ตรวจสอบและสงัเกตสภาพขอ้เทจ็จรงิทีเ่กดิขึ้น โดยหากมผูีไ้ดร้บับาดเจบ็ตอ้งรบีใหก้ารช่วยเหลอืทนัท ีและควร 

สงัเกตสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ทีอ่ยู่ในทีเ่กดิเหต ุโดยพยายามหลกีเลีย่งการเคลือ่นยา้ยวตัถพุยาน ก่อนทีจ่ะมกีารบนัทกึเหตกุารณท์ี่

เกดิขึ้นโดยการจดบนัทกึหรอืการถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลือ่นไหวต่าง ๆ เนื่องจากต าแหน่งของวสัดุอุปกรณท์ีเ่ป็นวตัถพุยานจะแสดง

สภาพของเหตกุารณท์ีเ่กดิขึ้นไดเ้ป็นอย่างด ี 

3) ใชป้ระสบการณ์จากการสอบสวนและวิเคราะหอ์ุบตัิเหตุในอดีตที่ผ่านมา โดยการด าเนินการในขอ้นี้ ผูท้  าการ

สอบสวนจะตอ้งมปีระสบการณใ์นการสอบสวนมาก่อน แลว้ใชป้ระสบการณใ์นอดตี ตัง้เป็นสมมตุิฐานขึ้นแลว้สอบสวนวเิคราะหห์า

สาเหตตุ่อไป 

 

4. ผู้ท าหน้าทีส่อบสวนอบุัตเิหตุ 
ในอดตีทีผ่่านมาจะเหน็วา่แนวโนม้ของการเกดิอบุตัเิหตจุากการท างานในประเทศไทยก็ยงัคงมแีนวโนม้สูง แมว้า่หน่วย 

งานทีเ่กี่ยวขอ้งจะไดพ้ยายามหามาตรการต่าง ๆ ในการลดอุบตัิเหตุเหล่านี้ก็ตาม ท ัง้นี้สาเหตุหนึ่งทีส่  าคญัก็คือ การละเลยไม่เห็น

ความส าคญัของการสอบสวนอุบตัิเหตุเพือ่คน้หาสาเหตุทีแ่ทจ้ริงของการเกิดอุบตัิเหตุ เนื่องจากในอดตีการก าหนดผูท้ีท่  าหนา้ทีใ่น

การสอบสวนอุบตัิเหตุจะขึ้นอยู่กบันโยบายของสถานประกอบกิจการโดยบางแห่งใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือหวัหนา้งานของผูท้ีป่ระสบ

อบุตัเิหตเุป็นผูท้  าการสอบสวน บางแหง่มอบหมายผูจ้ดัการฝ่ายอาชีวอนามยัและความปลอดภยั หรือจา้งผูเ้ชี่ยวชาญภายนอกเป็น

ผูท้  าการสอบสวน และบอ่ยครัง้ทีพ่บวา่การด าเนินการสอบสวนอบุตัเิหตกุ็เพยีงเพือ่ใหม้หีลกัฐานตามกฎหมายเท่านัน้ไม่ไดค้ านึงถงึ

การคน้หาสาเหตุเพือ่น ามาวเิคราะหแ์ละด าเนินการป้องกนัแกไ้ขอย่างจริงจงั โดยเฉพาะหากเป็นเหตุการณ์เกือบเกิดอุบตัิเหตุหรือ

เกดิอบุตัเิหตเุลก็ ๆ นอ้ย ๆ ทีไ่มม่กีารหยุดงานหรือสูญเสยีอวยัวะหรือเสยีชีวติซึง่ไม่ส่งตอ้งมีการจ่ายเงนิค่าทดแทนก็จะไม่ท  าการ

สอบสวนอบุตัเิหตเุนื่องจากในการสอบสวนอบุตัเิหตจุะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลหลกัฐานต่างๆ ตลอดจนบางครัง้

ตอ้งสูญเสยีค่าใชจ้่ายในการคน้หาและบนัทกึรวบรวมหลกัฐาน หลายหน่วยงานจึงไม่ตระหนกัถงึความส าคญัของการสอบสวน

อุบตัิเหตุ ดงันัน้กระทรวงแรงงานในฐานะทีเ่ป็นหน่วยงานทีร่บัผดิชอบโดยตรงในการคุม้ครองความปลอดภยัของผูป้ฏบิตัิงานใน

กิจการหรือสถานประกอบกิจการต่าง ๆ จึงไดก้ าหนดบุคคลากรที่จะตอ้งท าการสอบสวนอุบตัิเหตุที่เกิดขึ้นจากการปฏิบตัิงาน

รวมท ัง้เสนอแนะแนวทางแกไ้ขปญัหาต่อนายจา้ง ไวใ้นกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการดา้นความ

ปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2549 ดงันี้ 

บคุลากรผูท้  าหนา้ทีใ่นการสอบสวนอบุตัเิหตุตามขอ้ก าหนดของกฎกระทรวง คือ 
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4.1 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดบัหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน) จะท าหนา้ทีต่รวจสอบหา

สาเหตกุารประสบอนัตราย การเจบ็ป่วย หรอืการเกดิเหตเุดอืดรอ้นร าคาญอนัเนื่องจากการท างานของลูกจา้งร่วมกบัเจา้หนา้ทีค่วาม

ปลอดภยัในการท างานระดบัเทคนิค ระดบัเทคนิคข ัน้สูง หรอืระดบัวชิาชพี และรายงานผล รวมท ัง้เสนอแนะแนวทางแกไ้ขปญัหา

ต่อนายจา้งโดยเร็ว ท ัง้นี้ เนื่องจาก จป.หวัหนา้งานเป็นผูท้ีอ่ยู่ใกลช้ดิเหตกุารณม์ากทีสุ่ดและยงัเป็นผูท้ีดู่แลผูป้ฏบิตัิงานอย่างใกลช้ดิ 

รูจ้กัสภาพงาน สภาพแวดลอ้ม และสภาพการณ์ทีก่่อใหเ้กดิอบุตัเิหตเุป็นอย่างด ีอกีท ัง้ยงัเป็นผูท้ีจ่ะตอ้งน ามาตรการต่าง ๆ ในการ

ป้องกนัแกไ้ขไปสู่การปฏบิตัจิรงิอกีดว้ย 

4.2 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดบัเทคนิค (จป.เทคนิค) จะท าหนา้ทีต่รวจสอบหาสาเหต ุ

การประสบอนัตราย การเจบ็ป่วย หรอืการเกดิเหตเุดอืดรอ้นร าคาญอนัเนื่องจากการท างาน และรายงานผล รวมท ัง้เสนอแนะมาตร

หรอืแนวทางการป้องกนัแกไ้ขต่อนายจา้งโดยเร็ว เพือ่ป้องกนัการเกดิเหตตุ่าง ๆ ดงัทีไ่ดก้ลา่วมาแลว้ 

4.3 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดบัเทคนิคขั้นสูง (จป.เทคนิคขั้นสูง) จะท าหนา้ทีต่รวจสอบ 

หาสาเหตแุละวเิคราะหก์ารประสบอนัตราย การเจบ็ป่วย หรอืการเกิดเหตุเดอืดรอ้นร าคาญอนัเนื่องจากการท างาน และรายงานผล 

รวมท ัง้เสนอแนะมาตรหรอืแนวทางการป้องกนัแกไ้ขต่อนายจา้งโดยเร็วเพือ่ป้องกนัการเกดิเหตุต่าง ๆ ดงัทีไ่ดก้ลา่วมาแลว้ 

4.4 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดบัวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) จะท าหนา้ทีเ่หมอืนกบั จป.เทคนิค 

ข ัน้สูงคือ ตรวจสอบหาสาเหตุและวเิคราะหก์ารประสบอนัตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดรอ้นร าคาญอนัเนื่องจากการ

ท างาน และรายงานผล รวมท ัง้เสนอแนะมาตรหรือแนวทางการป้องกนัแกไ้ขต่อนายจา้งเพื่อป้องกนัการเกิดเหตุต่าง ๆ ดงัที่ได ้

กลา่วมาแลว้ 

 อย่างไรก็ตาม หากการเกดิอบุตัเิหตนุ ัน้มคีวามซบัซอ้นทีต่อ้งการผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะดา้นสถานประกอบกิจการก็สามารถที่

จะแต่งตัง้ทมีงานทีป่ระกอบไปดว้ยผูเ้ชี่ยวชาญพเิศษมาท าการสอบสวนอุบตัิเหตุร่วมกบัจป.ระดบัต่าง ๆ ดงัทีไ่ดก้ลา่วมาแลว้ก็ได ้

เช่น การแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนพเิศษ ซึง่เป็นคณะกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้อย่างเป็นทางการกรณีอุบตัิเหตุทีเ่กิดขึ้นเป็น

เหตุการณ์ทีต่อ้งอาศยัผูท้ี่มคีวามรูค้วามเชี่ยวชาญและประสบการณ์เฉพาะดา้น ดงัเช่นกรณีคนงานท างานในอุโมงคเ์สยีชีวติเป็น

จ านวนมาก เกิดการระเบดิของหมอ้ไอน า้ สารเคมรี ัว่ไหลรุนแรง เป็นตน้ โดยคณะกรรมการชุดนี้จะประกอบไปดว้ยผูเ้ชี่ยวชาญ

เฉพาะสาขาวชิาซึง่อาจเป็นผูป้ฏบิตังิานภายในโรงงานหรอืบคุคลภายนอกทีเ่ป็นผูท้รงคุณวุฒแิละมปีระสบการณ ์โดยคณะกรรมการ

ชุดนี้จะด าเนินการสอบสวนอุบตัิเหตุเพือ่หาสาเหตุและมาตรการในการป้องกนัแกไ้ขร่วมกบัจป.ระดบัต่าง ๆ ดงัทีไ่ดก้ลา่วมาแลว้ 

และน าเสนอรายงานต่อผูบ้รหิารต่อไป 

 

5. เทคนิคในการสอบสวนอบุัตเิหตุ 
การสอบสวนอบุตัเิหตนุอกจากจะด าเนินการโดยบคุลากรทีม่คีวามรูใ้นการสอบสวนแลว้ ยงัตอ้งน าเทคนิคต่างๆมาใช ้

ในการสอบสวนเพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูและผลการสอบสวนทีน่่าเชื่อถอืและถกูตอ้งสมบูรณ ์โดยมเีทคนิคต่าง ๆ ดงันี้ 

 5.1 เทคนิคการตอบโต้เหตกุารณ์อย่างเหมาะสม เป็นการด าเนินการข ัน้แรกเมือ่มอีบุตัเิหตเุกดิขึ้น โดยมเีทคนิคการ
ด าเนินการ ดงันี้ 

1) การเขา้ควบคุมเหตกุารณบ์รเิวณทีเ่กดิเหตทุนัททีีไ่ดร้บัแจง้ เพือ่หลกัฐานต่าง ๆ จะไดไ้มถ่กูท าลาย 

2) การปฐมพยาบาลผูท้ีไ่ดร้บับาดเจบ็เบื้องตน้ก่อนน าส่งโรงพยาบาล 

3) ควบคุมไมใ่หผ้ลของความเสยีหายทีเ่กดิขึ้นจากอบุตัเิหตุแผ่วงกวา้งออกไป  

4) เก็บรกัษาหลกัฐานในทีเ่กดิเหตไุมใ่หเ้ปลีย่นแปลง สูญหายหรอืถกูท าลาย 
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5) แจง้ใหผู้บ้รหิารระดบัสูงรบัทราบขอ้มลูเบื้องตน้ของการเกดิอุบตัเิหตุก่อนจดัท ารายงานการสอบสวนอบุตัเิหตุ

อย่างละเอยีด 

5.2 เทคนิคการเกบ็รวบรวมข้อมลูและหลกัฐาน เป็นเทคนิคทีส่  าคญัมากเพราะหากขอ้มลูและหลกัฐานมคีวาม 

สมบูรณจ์ะน าไปสูก่ารวเิคราะหห์าสาเหตทุีแ่ทจ้ริงของการเกดิอบุตัไิด ้โดยมเีทคนิคทีส่  าคญั ดงันี้  

5.2.1 การสัมภาษณ์ เป็นการซกัถามและคน้หาขอ้มลูการเกดิเหตจุากผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ ผูป้ระสบอบุตัเิหต ุ

ผูเ้ห็นเหตุการณ์ หวัหนา้งาน หรือผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบังานนัน้ ๆ ซึ่งการสมัภาษณ์จะสามารถสื่อสารความเขา้ใจไดส้องทางระหว่างผู ้

สมัภาษณก์บัผูถ้กูสมัภาษณ ์(Two-way Communication) โดยการสมัภาษณ์ควรท าเป็นการส่วนตวัระหว่างผูส้มัภาษณ์กบัผูถู้ก

สมัภาษณ ์สรา้งบรรยากาศในการสมัภาษณ์ไม่ใหเ้กิดความรูส้กึอดึอดั ไม่สบายใจในการใหข้อ้มูล และควรชี้แจงวตัถปุระสงคข์อง

การสมัภาษณว์า่ตอ้งการทราบขอ้เทจ็จริงทีเ่กิดขึ้นและไม่ไดต้อ้งการจบัผดิหรือหาผูก้ระท าผดิ ควรเปิดโอกาสใหผู้ถู้กสมัภาษณ์ได ้

ซกัถามขอ้มลูยอ้นกลบั อย่างไรก็ตามผูส้มัภาษณไ์มค่วรใชค้ าถามน า แต่ควรเป็นค าถามทีเ่ปิดโอกาสใหผู้ถ้กูสมัภาษณ์ไดพู้ดอธิบาย

รายละเอยีดของเหตกุารณท์ีเ่กดิขึ้น โดยค าถามหลกัทีใ่ชใ้นการสมัภาษณ ์คือ 

1) บคุคล : ใครคือผูบ้าดเจบ็ (WHO) 

2) สถานที ่: อบุตัเิหตเุกดิขึ้นทีไ่หน (WHERE) 

3) เวลา : อบุตัเิหตเุกดิขึ้นเมือ่ไร (WHEN) 

4) สาเหต ุ: ท าไมจงึเกดิอุบตัเิหต ุ(WHY) 

5) ล าดบัเหตกุารณ์: มเีหตกุารณอ์ะไรเกดิขึ้น (WHAT) 

6) วธิีการป้องกนั (How) : จะสามารถป้องกนัอุบตัเิหตคุลา้ย ๆ กนั ไมใ่หเ้กดิขึ้นอกีไดอ้ย่างไร 

  

จากนัน้ผูส้มัภาษณค์วรบนัทกึขอ้มูลส าคญัทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์ลงในแบบฟอรม์การบนัทกึค าใหส้มัภาษณข์องพยานดงั

ตวัอย่างภาพที ่2.3 และใหผู้ถ้กูสมัภาษณไ์ดอ้่านขอ้มลูรายละเอยีดทีไ่ดจ้ดบนัทกึไวเ้พือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจทีต่รงกนั  
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แฟ้มขอ้มลูที.่............................. 

ส่วนที ่1 ขอ้มลูท ัว่ไป 

วนัเดอืนปีทีส่มัภาษณ.์.........................................เวลา......................น. ระยะเวลาการสมัภาษณ.์..........................ช ัว่โมง/นาท ี

สถานทีส่มัภาษณ.์............................................................................................................. ........................................................ 

ชื่อ-สกลุ ผูส้มัภาษณ.์.........................................ต าแหน่ง/หนา้ที.่............................................แผนก/ฝ่าย................................... 

วนัเดอืนปีทีเ่กดิเหตกุารณ/์อบุตัเิหต.ุ.................................................เวลา.......................น.  

สถานทีเ่กดิเหตกุารณ/์อบุตัเิหต.ุ................................................................................................................................................  

ชื่อ-สกลุ ผูป้ระสบอนัตราย/อบุตัเิหต ุ ......................................................................................................................................  

ทีอ่ยู่ ..................................................................................................................... ................................................................ 

................................................................................................เบอรโ์ทรศพัท.์............... ......................................................... 

ต าแหน่ง/หนา้ที.่........................................................................แผนก/ฝ่าย............................................. ................................. 

ส่วนที ่2 ขอ้มลูท ัว่ไปของพยาน 

ชื่อ-สกลุ พยาน........................................................................อายุ..................ปี   เพศ........................... 

ทีอ่ยู่...................................................................................................................... ..................................................................... 

............................................................................................................................. ....เบอรโ์ทรศพัท.์........................................... 

ต าแหน่ง/หนา้ที.่........................................................................แผนก/ฝ่าย..................................................... ........................... 

ส่วนที ่3 รายละเอยีดการสมัภาษณพ์ยาน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความทีป่รากฏขา้งบนนี้ เป็นจรงิทกุประการ 

       ลงชื่อ................................................................ 

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

                พยาน 

ลงชื่อ............................................................. 

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

                ผูส้มัภาษณ ์

(ส าเนาใหพ้ยานเก็บไว ้1 ฉบบั) 

 

ภาพที่ 2.3 ตวัอย่างแบบฟอร์มการบันทึกค าให้สัมภาษณ์ของพยานในการสอบสวนอุบัตเิหตุ 
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5.2.2 การวาดภาพเหตุการณ์ประกอบ จะช่วยใหผู้ไ้ดร้บัรายงานการเกิดอบุตัเิหตมุองเหน็ภาพการเกดิ 

อบุตัเิหตชุดัเจน 

5.2.3 การถ่ายรูปหรือบันทึกภาพ ไมว่า่จะเป็นการถา่ยรูปหรอืบนัทกึภาพผูป้ระสบเหต ุบรเิวณที่เกดิ 

อบุตัเิหต ุเครื่องจกัรทีเ่กดิอบุตัเิหตุ จะสามารถใชเ้ป็นหลกัฐานทีส่  าคญัประกอบการสอบสวนอบุตัเิหตไุด ้

5.2.4 การแสดงซ ้าให้ด ูโดยผูท้  าการสอบสวนอบุตัเิหตอุาจขอใหผู้ท้ีป่ระสบเหตแุสดงวธิีการท างานใน 

ช่วงก่อนเกดิอบุตัเิหตใุหดู้ เพือ่จะไดเ้หน็ภาพวธิีการท างานชดัเจนยิ่งขึ้น แต่เทคนิคนี้จะตอ้งถูกน ามาใชอ้ย่างระมดัระวงัภายใตก้าร

ควบคุมและป้องกนัอนัตรายทีอ่าจเกดิซ า้อกีคร ัง้หนึ่ง 

5.2.5 การตรวจสอบอปุกรณ์ เครือ่งมอื และเครือ่งจกัร ในการสอบสวนอบุตัเิหตุทีเ่กี่ยวขอ้งกบัอปุกรณ์ 
เครื่องมอื และเครื่องจกัร ผูท้  าการสอบสวนจะตอ้งตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ เครื่องมอื และเครื่องจกัรทีใ่ชใ้นการปฏบิตัิงาน

ขณะเกดิอบุตัเิหตดุว้ย เพือ่ประเมนิวา่อปุกรณ ์เครื่องมอื และเครื่องจกัรดงักลา่วอยู่ในสภาพทีเ่ป็นอนัตรายหรอืช ารุดหรอืไม่ 

5.2.6 การตรวจสอบข้อมลู โดยขอ้มลูต่าง ๆ ทีผู่ท้  าการสอบสวนควรตรวจสอบเพือ่ประกอบการคน้หา 
สาเหตุของอุบตัิเหตุ ไดแ้ก่ ขอ้มูลการฝึกอบรมของผูป้ฏบิตัิงาน เช่น การอบรมใหค้วามรูเ้รื่องกฎความปลอดภยั การแนะน าสอน

งานวธิีการใชเ้ครื่องมอื เครื่องจกัร เป็นตน้ ขอ้มูลการซ่อมและบ ารุงรกัษาเครื่องมอื เครื่องจกัร ขอ้มูลการรายงานการตรวจสอบ

ความปลอดภยั มาตรฐานการท างานและข ัน้ตอนการปฏบิตังิาน 

5.3 เทคนิคการวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกดิอบัุติเหตุ โดยจะพจิารณาแบ่งสาเหตุของการเกิดอุบตัิเหตุออกเป็น
สาเหตุพื้นฐานอนัเกิดมาจากปจัจยัดา้นคนและปจัจยัดา้นงาน และสาเหตุขณะนัน้อนัเกิดมาจากการกระท าที่ไม่ปลอดภยั และ

สภาพการณท์ีไ่มป่ลอดภยั ดงัทีไ่ดก้ลา่วมาแลว้  

5.4 เทคนิคการก าหนดวิธีการแก้ไขและมาตรการในการป้องกนัอบัุติเหตุ มาตรการดา้นวศิวกรรม ดา้นการศึกษา 

และดา้นกฎหมายน ามาใชเ้ป็นหลกัการในการเสรมิสรา้งความปลอดภยัในสถานทีท่  างานไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ ดงันี้ 

 5.4.1 มาตรการด้านวิศวกรรม (Engineering) เป็นการใชค้วามรูท้างดา้นวศิวกรรมศาสตร ์ในการ

ออกแบบเครื่องจกัร เครื่องมอื ใหม้สีภาพการใชง้านที่ปลอดภยั เช่น การวางผงัโรงงาน การติดตัง้อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายทีจุ่ด

หนีบซึง่เป็นสว่นอนัตรายของเครื่องจกัร การออกแบบระบบระบายอากาศ เป็นตน้ 

5.4.2 มาตรการด้านการศึกษา (Education) เป็นการใหก้ารศึกษา หรอืการฝึกอบรม และการแนะน า 
ผูป้ฏิบตัิงาน หวัหนา้งาน ตลอดจนผูเ้กี่ยวขอ้งในการท างาน ใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัสาเหตุการเกิดอุบตัิเหตุและ การ

ป้องกนั ตลอดจนการเสรมิสรา้งความปลอดภยัในการท างาน เช่น การอบรมการท างานกบัสารเคม ีการอบรมการป้องกนัและระงบั

อคัคีภยัเบื้องตน้ การปฐมพยาบาลเบื้องตน้ เป็นตน้ 

 5.4.3 มาตรการด้านกฎหมาย (Enforcement) เป็นการออกกฎ ระเบยีบ หรอืขอ้บงัคบั เพือ่ใหผู้ป้ฏบิตัิงาน
หลกีเลี่ยงอนัตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบตัิงาน เช่น การก าหนดข ัน้ตอนการปฏิบตัิงานเพื่อความปลอดภยั และมาตรการ

ควบคุมบงัคบัใหป้ฏบิตัิตาม เป็นระเบยีบปฏบิตัิที่ตอ้งประกาศใหท้ราบท ัว่กนั หากผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบิตัิตาม จะตอ้งถูกลงโทษ 

อย่างไรก็ตามหน่วยงานควรพจิารณาก าหนดมาตรการแกไ้ขปญัหาโดยจดัท าเป็นแผนการแกไ้ขปญัหาระยะส ัน้และระยะยาว  

 5.5 เทคนิคการบันทึกรายงานอุบัติเหต ุเป็นวธิีการรวบรวมขอ้มูลจากการสอบสวนอุบตัิเหตุเพือ่ใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐาน
ในการวเิคราะหห์าสาเหตขุองการเกดิอบุตัเิหต ุตลอดจนการน าเสนอมาตรการและวธิีการควบคุมป้องกนัแกไ้ข  
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6. การบันทกึรายงานการสอบสวนอบุัตเิหตุ 
 การบนัทึกรายงานการสอบสวนอุบตัิเหตุเป็นการสรุปรวบรวมขอ้มูลที่ไดจ้ากการสอบสวนอุบตัิเหตุเพื่อน าเสน อต่อ

ผูบ้ริหารและใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานในการวเิคราะหอ์ุบตัิเหตุเพื่อน าไปสู่การแกไ้ข ดงันัน้ในการเขียนบนัทกึรายงานการสอบสวน

อบุตัเิหตคุวรประกอบไปดว้ยขอ้มลูต่าง ๆ ทีแ่บง่ออกเป็น  8 สว่น ดงัแสดงในภาพที ่2.4 ดงัต่อไปนี้ 

1) รายละเอียดของผู้ประสบอันตราย/อุบัติเหตุ เป็นขอ้มูลที่ส  าคญัของรายงาน ซึ่งจะท าใหท้ราบถงึประวตัิส่วน
บุคคลของผูท้ี่ประสบอุบตัิเหตุ โดยขอ้มูลส่วนนี้ประกอบไปดว้ย ชื่อ-นามสกุล  เลขประจ าตวั สงักดั อายุ เพศ ระดบัการศึกษา 

ต าแหน่ง/หนา้ที ่อายุงานทีท่  าในหน่วยงานขณะเกดิอบุตัเิหต ุงานทีท่  าขณะเกดิเหต ุ 

2) ความรุนแรงของอุบัติเหตุ เป็นส่วนทีใ่หข้อ้มูลเกี่ยวกบัผลของอุบตัิเหตุทีม่ต่ีอร่างกาย คือ การไม่ไดร้บับาดเจ็บ 
การระบสุว่นของร่างกายทีไ่ดร้บับาดเจบ็และบาดเจ็บอย่างไร ไดร้บัการปฐมพยาบาลหรือน าส่งสถานพยาบาล ตอ้งหยุดงานหรือไม ่

หรอืเสยีชวีติ 

3) รายละเอียดการเกิดอุบัติเหตุ เป็นการสรุปขอ้มูลการเกิดเหตุการณ์ทีไ่ดจ้ากการซกัถาม หรือสมัภาษณ์ผูป้ระสบ
เหตหุรอืพยานแวดลอ้มต่าง ๆ ดงัรายละเอยีดทีไ่ดก้ลา่วไปแลว้ในเรื่องที ่2.2.2 

4) ภาพประกอบ ไมว่า่จะเป็นภาพวาดหรอืภาพถา่ย จะใชป้ระกอบค าอธิบายรายละเอยีดการเกดิเหตกุารณต่์าง ๆ ได ้
ดเีพราะเป็นสว่นส าคญัทีจ่ะท าใหผู้อ้่านบนัทกึรายงานการสอบสวนอบุตัเิหตเุหน็ภาพลกัษณะการเกดิอุบตัเิหตไุดอ้ย่างชดัเจนยิง่ขึ้น 

และยงัใชเ้ป็นขอ้มลูส าคญัต่อการวเิคราะหอ์บุตัเิหตุไดอ้กีดว้ย 

5) การวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ เป็นสิ่งส  าคญัที่ผูท้  าการสอบสวนอุบตัิเหตุจะตอ้งด าเนินการวเิคราะหห์า
สาเหตขุองการเกดิอบุตัเิหตไุมว่า่จะเป็นสาเหตพุื้นฐานและสาเหตขุณะนัน้ เพือ่น าไปสูก่ารแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึ้นต่อไป 

6) ข้อเสนอแนะส าหรับการแก้ไข/ป้องกัน เป็นการน าเสนอวิธีการแกไ้ขปญัหาโดยใชห้ลกัการควบคุมป้องกนั
ทางดา้นวศิวกรรม ดา้นการศึกษาและดา้นกฎหมาย โดยจะตอ้งก าหนดผูร้บัผดิชอบ ระยะเวลาด าเนินการแลว้เสร็จ ตลอดจนผูท้ีม่ ี

หนา้ทีต่ดิตามผลการด าเนินงาน เพือ่ใหก้ารแกไ้ขปญัหาน าไปสูก่ารปฏบิตัอิย่างเป็นรูปธรรม 

7) หลักฐานและเอกสารประกอบ เป็นเอกสารเพิ่มเติมเพื่อใชป้ระกอบแบบบนัทกึรายงานการสอบสวนอุบตัิเหต ุ
เช่น แบบสมัภาษณพ์ยาน ภาพถา่ยสถานทีเ่กดิเหตเุพิม่เตมิ เป็นตน้ แต่ถา้หากไมม่เีอกสารเพิม่เตมิก็ไมเ่ป็นไร 

8) ผู้สอบสวนอุบัติเหต ุคือผูท้ีท่  าการสอบสวนอบุตัเิหตทุีเ่กดิขึ้นโดยใหล้งนามไวเ้ป็นหลกัฐานทา้ยบนัทกึรายงานการ

สอบสวนอบุตัเิหต ุ
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แฟ้มขอ้มลูที.่................... 

รายละเอยีดของผูป้ระสบอนัตราย/อบุตัเิหต ุ  

ชื่อ-สกลุ ......................................................................... เลขประจ าตวั..................................ส ังกดั....................................... 

อายุ ……………ปี เพศ....................    ระดบัการศึกษา................................ 

ต าแหน่ง/หนา้ที.่...........................................................อายุงาน………........ปี 

วนัเดอืนปีทีเ่กดิเหต.ุ...................................................................เวลา...............น. สถานทีเ่กดิเหตุ .......................................... 

งานทีท่  าขณะเกดิเหต.ุ........................................................................................... .................................................................... 

ความรุนแรงของอบุตัเิหต ุ 

 ทรพัยส์นิไม่เสยีหาย 

 ทรพัยส์นิเสยีหาย 

 ไม่ไดร้บับาดเจบ็   

 ไดร้บับาดเจบ็   ระบสุ่วนของร่างกาย.............................……………………………. 

 ปฐมพยาบาล   น าส่งสถานพยาบาล  

ไม่หยุดงาน   หยุดงาน..............วนั  

 เสยีชวีติ    

 

รายละเอยีดการเกดิอบุตัเิหต ุ   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ภาพประกอบ 
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การวเิคราะหส์าเหตกุารเกดิอบุตัเิหต ุ

  สาเหตขุณะนัน้ 

 การกระท าทีไ่ม่ปลอดภยั     สภาพการณท์ีไ่ม่ปลอดภยั 

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

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

 ……………………………………………………....................... ……………………………………………………........................ 

สาเหตพุื้นฐาน 

  ปจัจยัจากคน       ปจัจยัจากงาน 

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

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

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

 

ขอ้เสนอแนะส าหรบัการแกไ้ข/ป้องกนั ผูร้บัผิดชอบ ก าหนดแลว้เสร็จ ผูต้ดิตาม 

1.     

2.     

3.    

4.    

5.    

หลกัฐานและเอกสารประกอบ (ถา้มี) 

1. .................................................................................. 

2. .................................................................................. 

3. .................................................................................. 

4. .................................................................................. 

5. .................................................................................. 

         ลงนามผูส้อบสวนอบุตัเิหต ุ

 

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

                  (………………………………………) 

ต าแหน่ง................................................... 

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

                   (………………………………………) 

ต าแหน่ง................................................         

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

    (………………………………………) 

ต าแหน่ง.................................................... 

           วนัที ่.................................................... 
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แนวทางการวเิคราะหห์าสาเหตกุารเกดิอบุตัเิหต ุ

 

สาเหตพุื้นฐาน  

ปจัจยัจากคน 

- สภาวะของร่างกายทีไ่ม่เหมาะสม  

- ร่างกายไดร้บัความกดดนัหรอืความเครยีด  

- สภาวะจติใจหรอือารมณท์ีไ่ม่เหมาะสม  

- มคีวามเครยีดทางดา้นจติใจ  

- ขาดความรู ้ 

- ขาดทกัษะ/ความช านาญ 

- ขาดแรงจูงใจหรอืแรงจูงใจไม่เหมาะสม 

 

ปจัจยัจากงาน 

- การควบคุมดูแลการปฏบิตังิานไม่เพยีงพอหรอืไม่เหมาะสม  

- การควบคุมดูแลทางดา้นวศิวกรรมไม่เพยีงพอหรอืไม่- 

เหมาะสม  

- เครื่องมอืและอปุกรณไ์ม่เพยีงพอหรอืไม่เหมาะสม  

- มาตรฐานการปฏบิตังิานไม่เพยีงพอหรอืไม่เหมาะสม  

 

สาเหตขุณะนั้น 

การกระท าทีไ่ม่ปลอดภยั 

- การปฏบิตังิานลดัข ัน้ตอน  

- การใชเ้ครื่องจกัรหรอืเครื่องมอืไม่ถกูวธิ ี 

- การปฏบิตังิานโดยไมม่หีนา้ทีเ่กี่ยวขอ้ง 

- การไม่ปฏบิตัติามกฎระเบยีบ หรอืขอ้บงัคบัต่าง ๆ  

- การไม่ใชอ้ปุกรณค์ุม้ครองความปลอดภยัส่วนบคุคล  

- การปฏบิตังิานดว้ยความประมาท หยอกลอ้กนัเลน่ 

- การถอดหรอืดดัแปลงอปุกรณป้์องกนัอนัตรายทีเ่ครื่องจกัร 

- การซ่อมแซมเครื่องจกัรโดยไม่หยดุเดนิเครื่อง  

- การท าความสะอาดเครื่องจกัรโดยไม่หยุดเครื่อง 

 

สภาพการณท์ีไ่ม่ปลอดภยั 

- บรเิวณพื้นทีท่  างานลืน่ ขรขุระ มนี า้ขงั  

- สถานทีท่  างานสกปรก วางสิง่ของเกะกะ ไม่เป็นระเบยีบ 

- ไม่มรีะบบระบายอากาศหรอืการถ่ายเทอากาศทีเ่หมาะสม  

- แสงสว่างไม่เพยีงพอ หรอืมแีสงจา้มากเกนิไป 

- บรเิวณทีท่  างานมเีสยีงดงัมาก 

- ไม่มอีปุกรณป้์องกนัอนัตรายทีเ่ครือ่งจกัรในจดุทีเ่ป็นอนัตราย 

- อปุกรณค์ุม้ครองความปลอดภยัส่วนบคุคลมไีม่เพยีงพอ หรอืไม่

เหมาะสม 

- ไม่มกีารตดิต ัง้สญัญาณเตอืนภยั  เป็นตน้ 

 

 

ภาพที่ 2.8 ตวัอย่างแบบบันทึกรายงานการสอบสวนอุบัตเิหตุ 
 

7. การวเิคราะห์อบุัตเิหตุ 
 หลงัจากท าการสอบสวนอุบตัิเหตุควรน าขอ้มูลจากบนัทกึรายงานการสอบสวนอุบตัิเหตุที่เกิดขึ้นแต่ละรายมาท าการ

วเิคราะหอ์ย่างเป็นระบบ ท ัง้นี้ เพือ่คน้หาลกัษณะและรูปแบบของอุบตัิเหตุในหน่วยงานว่าเป็นอย่างไร  เช่น การวเิคราะหอ์ุบตัิเหตุ

จ  าแนกตามส่วนของร่างกายที่ไดร้บับาดเจ็บ การวเิคราะหอ์ุบตัิเหตุจ  าแนกตามลกัษณะของการไดร้บับาดเจ็บ  การวิเคราะห์

อุบตัิเหตุจ  าแนกตามสิ่งทีท่  าใหเ้กิดอุบตัิเหตุ เป็นตน้ ซึง่ผลการวเิคราะหด์งักลา่วจะท าใหเ้หน็ภาพแนวโนม้การเกิดอุบตัิเหตุทีอ่าจ

เกดิขึ้น ตลอดจนสามารถน าผลการวเิคราะหข์อ้มลูการเกดิอบุตัเิหตมุาใชก้ าหนดแนวทางหรอืมาตรการเชงิรุกในการควบคุมป้องกนั

อบุตัเิหตทุีอ่าจเกดิขึ้นในหน่วยงานไดอ้ย่างเป็นระบบ ดงันัน้การวเิคราะหอ์บุตัเิหตจุงึมวีตัถปุระสงคท์ีส่  าคญั ไดแ้ก่ 

1) เพือ่รวบรวมขอ้มลูรายละเอยีดของการเกดิอบุตัเิหต ุอนัไดแ้ก่ สิง่ทีก่่อใหเ้กดิอบุตัเิหตุลกัษณะการบาดเจบ็ 

บคุคล สถานที ่เวลา เครื่องจกัร เครื่องมอื วสัดุ อปุกรณ ์และอื่น ๆ อนัจะน าไปสู่การวางแผนด าเนินการควบคุมป้องกนัอุบตัิเหตุ

ทีอ่าจขึ้นอย่างเป็นระบบและเกดิผลส าเร็จ 
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2) เพือ่ทราบถงึลกัษณะของปญัหาทีเ่กดิขึ้น ขนาดของปญัหามากนอ้ยเพยีงไรและส่งผลกระทบอย่างไร ตลอดจน 

ความถีข่องการเกดิอบุตัเิหตใุนหน่วยงาน   

3) เพือ่ชี้ใหเ้หน็ถงึความจ าเป็นในการป้องกนัแกไ้ขสาเหตทุีม่าจากการปฏบิตังิานทีไ่ม่ปลอดภยัของผูป้ฏบิตังิาน 

หรอืสภาพแวดลอ้มทีไ่มป่ลอดภยัในการปฏบิตังิาน  

4) เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูพื้นฐานส าหรบัผูบ้รหิารและหวัหนา้งานในการตรวจสอบความปลอดภยัในการปฏบิตัิงานและ 

สภาพแวดลอ้มการท างาน เนื่องจากผลการวเิคราะหจ์ะจ าแนกใหเ้หน็ขอ้มลูของการเกดิอบุตัเิหตอุย่างละเอยีด 

5) เพือ่ใชใ้นการประเมนิผลส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการดา้นความปลอดภยั 

 

8. แนวทางการวเิคราะห์อบุตัเิหตุ 
ในการวเิคราะหอ์ุบตัิเหตุจะตอ้งระบุขอ้มูลรายละเอียดของการเกิดอุบตัิเหตุและผลที่เกิดขึ้นกบัสภาพร่างกายของผูป้ระสบ

อนัตรายตลอดจนสาเหตกุารเกดิอบุตัเิหตทุีม่สีาเหตมุาจากสาเหตุพื้นฐานดว้ยดงัทีไ่ดก้ลา่วมาแลว้ในเรื่องที ่2.1.2 โดยประเด็นการ

วเิคราะหอ์ุบตัิเหตุขอ้ 1)- 8) ที่จะกล่าวถงึต่อไปนี้  อา้งอิงตามรูปแบบของสถาบนัมาตรฐานแห่งชาติของประเทศสหรฐัอเมริกา 

(ANSI Z. 16.2 Standard Method of Recording Basis Facts Relating to the Nature and Occurrence of Work 

Injuries) สว่นขอ้ 9) – 10) เป็นสว่นทีเ่ป็นสาเหตพุื้นฐาน ท ัง้นี้ประเดน็การวเิคราะหอ์บุตัเิหตมุรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

1) ลักษณะของการบาดเจบ็ (Nature of injury) หมายถงึ สภาพของร่างกายทีไ่ดร้บับาดเจบ็ ไดแ้ก่ การมสีิง่ 
แปลกปลอมเขา้สูร่่างกาย (Foreign body) เคลด็ขดัยอก(Strain and sprain) ฟกช า้มเีลอืดคัง่ (Bruises and Conclusions) มี

รอยถลอก ขดีข่วน (Abrasion) ถูกบาด(Cut) อวยัวะถูกตดัขาด (Amputation) ผวิหนงัอกัเสบ(Dermatitis) บาดแผลถูกเจาะ 

(Puncture wound) กระดูกหกั(Fracture) กระทบกระเทอืนต่อเสน้ประสาท(Ganglion) แผลไหม(้Burns) อวยัวะภายในโผล่

ออกมา (Hernia) โดยตอ้งระบุลกัษณะของการบาดเจ็บต่อร่างกายใหช้ดัเจน กรณีทีผู่ป้ระสบอนัตรายไดร้บับาดเจ็บ มากกว่า 1 แห่ง 

ใหร้ะบลุกัษณะการบาดเจ็บทีรุ่นแรงทีสุ่ด แต่ถา้ไม่สามารถระบุไดว้่าบาดแผลใดรุนแรงทีสุ่ด เช่น มที ัง้บาดแผลทีถู่กของมคีมบาด

ลกึ กระดูกหกั และมรีอยไหมจ้ากน า้กรดในระดบัรุนแรง ก็ใหร้ะบลุงในแบบวเิคราะหว์า่ “บาดเจบ็หลายแหง่” (Multiple injuries)  

2) ส่วนของร่างกายที่ได้รับบาดเจ็บ (Part of body) หมายถงึ อวยัวะหรอืระบบของร่างกายทีไ่ดร้บับาดเจบ็
จากอบุตัเิหต ุไดแ้ก่  

(1) สว่นของศีรษะและคอ (Head and Neck) เช่น หนงัศีรษะ(Scalp) ตา(Eyes) หู (Ears) ปากและฟนั 

 (Mouth and Teeth) คอ (Neck) ใบหนา้ (Face) กะโหลกศีรษะ (Skull)  

(2) สว่นของรยางคบ์น (Upper Extremities) เช่น ไหล ่(Shoulder) แขนทอ่นบน (Upper arm) ขอ้ศอก 

(Elbow) แขนท่อนลา่งระหว่างขอ้ศอกกบัขอ้มอื (Forearm) ขอ้มอื (Wrist) มอื (Hand) นิ้วมอืและนิ้วหวัแม่มอื (Fingers and 

Thumb)  

(3) สว่นท่อนร่างกาย (Body) เช่น หลงั (Back) หนา้อก (Chest) ทอ้ง (Abdomen) ขาหนีบ (Groin)  

(4) สว่นของรยางคล์า่ง (Lower Extremities)  เช่น สะโพก (Hips) ตน้ขา (Thigh) ขา (Legs) หวัเข่า 

(Knee) ขอ้เทา้ (Ankle) เทา้ (Feet) นิ้วเทา้ (Toes)  

โดยถา้ส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายไดร้บับาดเจ็บก็ใหร้ะบุชื่ออวยัวะส่วนนัน้ในแบบวเิคราะห ์เช่น ถูกมดีบาดทีน่ิ้ วชี้มอื

ขา้งขวา ก็ใหร้ะบุว่า “นิ้วชี้มอืขา้งขวา” กรณีที่ร่างกายไดร้บับาดเจ็บหลายแห่งบริเวณใกลเ้คียงกนั ก็ใหร้ะบุส่วนของร่างกายทีเ่ป็น

ส่วนหลกั เช่น มแีผลไหมท้ีน่ิ้วมอื มอื แขนส่วนบน ก็ใหร้ะบุว่า “แขนส่วนบนหลายแห่ง” (Upper extremities multiple) หรือ
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กรณีทีก่ารบาดเจ็บเกิดขึ้นภายในร่างกายก็ใหร้ะบุระบบของร่างกายทีไ่ดร้บับาดเจ็บ เช่น เกิดอุบตัิเหตุพลดัตกน า้ จมน า้ หรือสูด

สารพษิเขา้ไปท าใหห้ายใจไมอ่อก ก็ใหร้ะบวุา่ “ระบบทางเดนิหายใจ” (Respiratory system) เป็นตน้ 

3) แหล่งที่ท าให้เกดิการบาดเจบ็ (Source of injury) หมายถงึ สิง่ทีท่  าใหร่้างกายไดร้บัอนัตรายและเกดิการ 
บาดเจ็บไดแ้ก่ วตัถสุิง่ของ (Objects) การสมัผสั (Contact) หรือการเคลือ่นไหวร่างกาย (Bodily motion) ซึง่ส่งผลโดยตรงต่อ

การบาดเจบ็ เช่น การถกูลูกกลิ้งของเครื่องบดหมกึพมิพบ์ดนิ้วมอื แหลง่ทีท่  าใหเ้กดิการบาดเจบ็ก็คือ “เครื่องบดหมกึพมิพ”์ กรณีที่

การบาดเจบ็เกดิจากแหลง่ทีท่  าใหเ้กดิการบาดเจบ็มากกวา่ 1 แหลง่ ก็ใหร้ะบแุหลง่ทีร่่างกายสมัผสัเป็นแหลง่สุดทา้ยเป็นตน้เหตุของ

การบาดเจ็บ เช่น ผูป้ฏบิตัิงานตกจากนัง่รา้นสูง 8 เมตร ขณะทีต่กลงมาร่างกายไปกระแทกกบัระเบยีงอาคาร ตวันัง่รา้น และโตะ๊

วางอปุกรณท์ีต่ ัง้อยู่บนพื้น ก่อนทีร่่างกายจะตกกระแทกกบัพื้นดนิ ใหถ้อืวา่พื้นดนิเป็นแหลง่ทีท่  าใหเ้กดิการบาดเจบ็  

 กรณีทีไ่ดร้บับาดเจบ็เลก็นอ้ย เช่น เคลด็ขดัยอก จากการบดิเอี้ยวตวั การเอื้อม ก็ใหร้ะบวุา่แหลง่ทีท่  าใหเ้กิดอุบตัิเหตุ คือ 

“การเคลือ่นไหวของร่างกาย” 

4) ชนิดของอบัุติเหตุ (Type of accident) หมายถงึ เหตกุารณท์ีม่ผีลโดยตรงต่อการท าใหเ้กดิการบาดเจบ็ 

โดยจะมคีวามสมัพนัธโ์ดยตรงกบัแหลง่ทีท่  าใหเ้กดิการบาดเจบ็ เช่น ผูป้ฏบิตังิานลืน่ลม้บนพื้นโรงงาน ก็ใหร้ะบุชนิดของอุบตัิเหตุว่า 

“การลืน่” ซึง่ชนิดของอบุตัเิหตมุหีลายชนิด ไดแ้ก่  

(1) การชนโดยผูป้ฏบิตังิานเคลือ่นทีห่รอืเคลือ่นไหวไปชนกบัวตัถสุิง่ของทีข่รุขระหรอืมคีวามคม  

(Struck against rough or sharp objects) 

(2) การชนโดยผูป้ฏบิตังิานถกูชนหรอืกระแทกโดยวตัถสุิง่ของทีก่ระเดน็มาถกู ไถลมาโดน ตกลงมาหรอื 

สิง่ของทีก่  าลงัเคลือ่นไหว(Struck by flying objects, sliding, falling or other moving objects) 

(3) การถกูหนีบ ถูกบบี ถูกอดั ถกูทบั ถกูบดขยี้ (Caught-Between) 

(4) การถกูแทง ถกูทิม่ ถกูต า ถูกเกี่ยว(Caught-In) 

(5) การถกูดงึ ถกูร ัง้ (Caught-On)  

(6) การตกลงบนพื้นระดบัเดยีวกนั (Fall on same level) เช่น การลืน่(Slip) การสะดุด (Trip) 

(7) การตกลงบนพื้นต่างระดบั การตกจากทีสู่ง(Fall to different level)  

(8) การเคลือ่นไหวหรอืเคลือ่นทีไ่ปสมัผสักบัสสาร เช่น การท างานใกลอุ้ปกรณท์ีม่ปีระจไุฟฟ้าสูง ท าใหส้มัผสั 

กบักระแสไฟฟ้า(Contact with electric current) การปฏบิตังิานใกลเ้ตาหลอมท าใหส้มัผสักบัความรอ้น(Contact wi th heat) 

การปฏบิตังิานในหอ้งเย็นท าใหส้มัผสักบัความเย็น (Contact with cold) การสมัผสัรงัส ี(Contact with radiation) การสมัผสั

สารพษิ (Contact with toxic substances) 

(9) การสมัผสักบัสสารทีเ่คลือ่นทีม่าถูกร่างกาย เช่น การสมัผสักบัสารเคม ีสารละลายทีร่อ้น ไฟ ประกายไฟ 

กระแสน า้ (Contact by chemicals, hot solution, fire, electrical flashes, and stream) 

(10)  การสูดดม (Inhalation) 

(11)  การถกูดูดซมึเขา้สูร่่างกาย(Absorption) 

(12)  การกนิ(Ingestion) 

(13)  การออกแรงเกนิก าลงั (Overexertion) 

5) สภาพที่เป็นอันตราย (Hazardous conditions) คือ สภาพการณห์รอืสภาพแวดลอ้มซึง่เป็นสาเหต ุ

โดยตรงทีท่  าใหเ้กดิอบุตัเิหตหุรอืการบาดเจบ็ โดยสภาพทีเ่ป็นอนัตรายจะเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัชนิดของอุบตัิเหตุและสิง่ทีท่  าใหเ้กิด

อุบตัิเหตุ ในการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มที่เป็นอนัตรายใหร้ะบุสภาพที่เป็นอนัตรายต่าง ๆ ไดแ้ก่ เครื่องจกัรมอีุปกรณ์ป้องกนั



พื้นฐานอาชีวอนามยัและอนามยัสิง่แวดลอ้ม    2-29 

 

 

อนัตรายที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เพยีงพอหรือไม่มอีุปกรณ์ป้องกนัอนัตราย (Improperty or inadequately guarded or 

unguarded) แสงสว่างไม่เหมาะสม (Improper illumination) การระบายอากาศไม่เหมาะสม (Improper illumination) การ

ดูแลรกัษาความสะอาดสถานทีท่  างานไม่ด ี(Poor housekeeping) การออกแบบหน่วยทีท่  างานไม่ปลอดภยั (Unsafe design or 

construction) แต่ถา้หากพจิารณาแลว้พบว่าไม่มสีภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นอนัตรายก็ใหร้ะบุว่า “ไม่มสีภาพแวดลอ้มที่เป็นอนัตราย” 

(No unsafe condition) 

6) ส่ิงที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุ (Agency of accident) หมายถงึ วตัถสุิ่งของ สสาร หรือส่วนของสภาพที่เป็น

อนัตรายทีเ่ป็นสาเหตทุ  าใหเ้กดิอบุตัเิหต ุซึง่อาจเป็นสิง่เดยีวกนักบัแหลง่ทีท่  าใหเ้กิดการบาดเจ็บก็ได ้เช่น ผูป้ฏบิตัิงานถูกเครื่องตดั

กระดาษตดัขอ้มอืขวาขาด สิง่ทีท่  าใหเ้กดิอบุตัเิหตแุละแหลง่ทีท่  าใหเ้กิดการบาดเจ็บคือ “เครื่องตดักระดาษ” ซึง่เป็นสิง่เดยีวกนั แต่

ในบางกรณี สิง่ทีท่  าใหเ้กดิอบุตัเิหตกุ็ไมใ่ช่แหลง่ทีท่  าใหเ้กดิการบาดเจบ็ เช่น ผูป้ฏบิตังิานเดนิสะดุดขาโตะ๊หกลม้หวัเข่ากระแทกพื้น 

สิง่ทีท่  าใหเ้กดิอบุตัเิหตคุือ “ขาโตะ๊” แต่แหลง่ทีท่  าใหเ้กดิการบาดเจบ็คือ “พื้น”  

  ตวัอย่างสิง่ทีท่  าใหเ้กิดอุบตัิเหตุ ไดแ้ก่ เครื่องจกัร (Machine) เครื่องมอื (Hand tools) ยานพาหนะ(Vehicles) 

สายพาน (Conveyors) อาคาร (Building) พื้น (Floors) บนัได (Ladders) นัง่รา้น (Scaffolds) สารเคม ี (Chemicals) ระบบ

ไฟฟ้า (Electrical apparatus) รอกและปัน้จ ัน่ (Hoist and Cranes) ความดนัหมอ้ไอน า้ (Boilers pressure) ภาชนะใส่ของเหลว 

(Vessels)  

7) ส่วนของส่ิงที่ท าให้เกดิอบัุติเหตุ (Agency of accident part) หมายถงึ สว่นประกอบทีอ่ยู่ในสิง่ทีท่  าใหเ้กดิ 

อบุตัเิหต ุโดยสิง่ทีท่  าใหเ้กดิอบุตัเิหตอุาจมสีว่นทีเ่ป็นอนัตรายหรอืมจีดุบกพร่อง จงึท าใหเ้กดิอบุตัเิหตุได ้เช่น ผูป้ฏบิตัิงานพยายาม

ปีนข ัน้บนัไดเพือ่ทาสผีนงัอาคาร แต่เนื่องจากข ัน้บนัไดช ารุด จงึท าใหพ้ลดัตกลงมาบาดเจ็บ จะเหน็ไดว้่า สิง่ทีท่  าใหเ้กิดอุบตัิเหตุคือ 

“บนัได” แต่สว่นของสิง่ทีท่  าใหเ้กดิอบุตัเิหตคุือ “ข ัน้บนัได”  

8) การกระท าที่ไม่ปลอดภัยหรือต ่ากว่ามาตรฐาน (Unsafe acts) หมายถงึ การกระท าของผูป้ฏบิตังิานทีไ่ม ่

ถกูตอ้ง เหมาะสม ในการปฏบิตัิงาน ไดแ้ก่ การไม่ปฏบิตัิตามกฎความปลอดภยั (Failure to warn secure) การท าความสะอาด

เครื่องจกัรขณะเครื่องจกัรท างาน (Cleaning machinery in motion) การไม่สวมใส่อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล 

(Failure to use personal protective equipment) อย่างไรก็ตามหากพจิารณาแลว้ไม่พบการกระท าทีไ่ม่ปลอดภยัหรือต า่กว่า

มาตรฐาน ก็ใหร้ะบวุา่ “ไมม่กีระท าทีไ่มป่ลอดภยัหรอืต า่กวา่มาตรฐาน” (No unsafe act) 

9) ปัจจยัจากคน (Personal factor) เป็นปจัจยัทีส่ง่ผลกระทบต่อความสามารถของบคุคลไมว่า่จะโดยตรงหรอื 
โดยออ้ม ท าใหบุ้คคลตดัสนิใจผดิพลาดหรือกระท าการทีก่่อใหเ้กิดอุบตัิเหตุได ้ไดแ้ก่ สภาวะของร่างกายทีไ่ม่เหมาะสม ร่างกาย

ไดร้บัความกดดนัหรอืความเครียด สภาวะจติใจหรืออารมณ์ทีไ่ม่เหมาะสม มคีวามเครียดทางดา้นจติใจ การขาดความรู ้การขาด

ทกัษะ/ความช านาญ การขาดแรงจูงใจหรอืแรงจูงใจไมเ่หมาะสม  

10) ปัจจยัจากงาน (Job factor) เป็นปจัจยัทีเ่กดิขึ้นจากงานหรอืสิง่ทีเ่กี่ยวขอ้งในการปฏบิตังิาน ไดแ้ก่  

การควบคุมดูแลการปฏิบตัิงานไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสม การควบคุมดูแลทางดา้นวิศวกรรมไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสม 

เครื่องมอืและอปุกรณไ์มเ่พยีงพอหรอืไมเ่หมาะสม มาตรฐานการปฏบิตังิานไมเ่พยีงพอหรอืไมเ่หมาะสม  

นอกจากการวเิคราะหอ์บุตัเิหตใุน 8 ประเดน็ดงัทีไ่ดก้ลา่วมาแลว้นัน้ ยงัมอีกีปจัจยัหนึ่งทีถ่อืว่าเป็นปจัจยัทีเ่อื้ออ านวยต่อ

การเกิดอุบตัิเหตุ (Contributing Factor) ที่ควรน ามาพจิารณาดว้ยในการวเิคราะหอ์ุบตัิเหตุ ไดแ้ก่ อายุ เพศ อาชีพ อายุงาน 

เวลาของการเกดิอบุตัเิหต ุการฝึกอบรม ทกัษะความช านาญ เพราะปจัจยัเหลา่นี้ก็มสีว่นส าคญัทีท่  าใหเ้กดิอบุตัเิหตไุดเ้ช่นกนั 
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กจิกรรม 2.1.3  

1. ขอ้ใดคือวตัถุประสงคห์ลกัของการสอบสวนอุบติัเหตุ 
  ก. เพ่ือสืบหาตวัผูก้ระท าความผิด 

  ข. เพ่ือคน้หาสาเหตุพ้ืนฐานของการเกิดอุบติัเหตุ 
  ค. เพ่ือคน้หาหลกัฐานท่ีจะลงโทษผูท่ี้ท าใหเ้กิดอุบติัเหตุ    

   ง. เพ่ือรวบรวมมูลค่าความเสียหายเพ่ือใหผู้ท่ี้ท าใหเ้กิดอุบติัเหตุชดใช ้
2. การเกิดเหตุการณ์ในขอ้ใดท่ีไม่ตอ้งท าการสอบสวนอุบติัเหตุ 
 ก. ถูกรถฟอร์คลิฟทเ์ฉ่ียวชน 
 ข. สารเคมีกระเดน็เขา้ตา 
 ค. แอบงีบหลบัในระหวา่งเวลางาน 
 ง. ล่ืนเสียหลกัเลก็นอ้ยบนพ้ืนทางเดินท่ีเลอะน ้ามนั 
3. ขอ้ใดไม่ใช่ค าถามหลกัท่ีใชใ้นการสอบสวนอบติัเหตุ 

                           ก. ใครคือผูบ้าดเจบ็ (WHO) 
                            ข. มีเหตุการณ์อะไรเกิดข้ึน (WHAT) 
                            ค. อุบติัเหตุส้ินสุดเม่ือไร (WHEN) 
                            ง. อุบติัเหตุเกิดข้ึนท่ีไหน (WHERE) 
                            จ. ท าไมจึงเกิดอุบติัเหตุ (WHY) 

4. ประเดน็การวิเคราะห์อุบติัเหตุมีก่ีประเดน็ อะไรบา้ง 
 

แนวตอบกิจกรรม 2.1.3 
           1. ข 2. ค     3. ค 

4. ประเดน็การวิเคราะห์อุบติัเหตุ มี10 ประเดน็ ดงัน้ี 
1) ลกัษณะของการบาดเจบ็ 
2) ส่วนของร่างกายท่ีไดรั้บบาดเจ็บ 
3) แหล่งท่ีท าใหเ้กิดอุบติัเหตุ 
4) ชนิดของอุบติัเหตุ 
5) สภาพท่ีเป็นอนัตราย 
6) ส่ิงท่ีท าใหเ้กิดอุบติัเหตุ 
7) ส่วนของส่ิงท่ีท าใหเ้กิดอุบติัเหตุ 
8) การกระท าท่ีไม่ปลอดภยัหรือต ่ากวา่มาตรฐาน 
9) ปัจจยัจากคน  
10) ปัจจยัจากงาน  
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ตอนที ่2.2 
ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง เคร่ืองจกัร และไฟฟ้า 
โปรดอ่านหวัเรื่อง แนวคิด และวตัถปุระสงคข์องตอนที ่2.2 แลว้จงึศึกษารายละเอยีดต่อไป 

 

หัวเร่ือง 
 2.2.1 ความปลอดภยัในงานก่อสรา้ง 

 2.2.2 ความปลอดภยัในงานเครื่องจกัร 

 2.2.3 ความปลอดภยัในงานไฟฟ้า 

 

แนวคดิ 
1. การท างานก่อสรา้งเสีย่งต่อการเกิดอบุตัเิหตแุละความไม่ปลอดภยั ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัสภาพการท างานและตวั

ผูป้ฏบิตังิานเอง จงึจ าเป็นจะตอ้งเขา้ใจสาเหตขุองอบุตัเิหตแุละความไม่ปลอดภยัเหล่านัน้ เพือ่ก าหนด

แนวทางการควบคุมป้องกนัอนัตรายจากงานก่อสรา้ง 

2. เครื่องจกัรเป็นอปุกรณ์ทีก่่อใหเ้กิดอนัตรายต่อผูป้ฏบิตังิานในหลายลกัษณะ ตามประเภทของ 

ลกัษณะการท างาน จงึจ าเป็นจะตอ้งตดิตัง้เครื่องป้องกนัอนัตรายจากเครื่องจกัร ซึง่มหีลายประเภทโดย

ขึ้นอยู่กบัลกัษณะการท างานของเครื่องจกัรและผูป้ฏบิตังิาน 

 3. ไฟฟ้าเป็นสิง่ทีม่ปีระโยชน ์ในขณะเดยีวกนั ก็มอีนัตรายต่อชีวติและร่างกายมนุษย ์และก่อใหเ้กิด 

   อบุตัเิหตทุีส่  าคญัคือไฟไหม ้รวมท ัง้อบุตัเิหตจุากไฟฟ้าแรงดนัสูง แรงดนัต า่ ซึง่สามารถควบคุม 

   ไดท้ ัง้ทางดา้นกฎหมายและดา้นวศิวกรรม 

 

วตัถุประสงค์ 
 เมือ่ศึกษาตอนที่ 2.2 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

 1. อธิบายหลกัการท างานอย่างปลอดภยัในงานก่อสรา้งได ้

 2. อธิบายหลกัความปลอดภยัในการท างานกบัเครื่องจกัรได ้

 3. อธิบายหลกัความปลอดภยัในการท างานกบัไฟฟ้าได ้
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เร่ืองที ่2.1.1  
ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง 
 

 
1. นิยามส าคญัเกีย่วกบังานก่อสร้าง 
 งานก่อสรา้ง หมายถึง การประกอบการที่เกี่ยวกบัการก่อสรา้ง เช่น อาคาร สนามบิน ทางรถไฟ ทางรถราง 

ท่าเรือ อุโมงค ์ทางน า้ สะพาน อู่เรือ คานเรือ สะพานเทียบเรือ ท่อระบายน า้ ถนน ประปา ห รือสิ่งก่อสรา้งอื่นที่มี

ลกัษณะคลา้ยคลงึกนั และหมายความรวมถงึการต่อเติม ซ่อมแซม ซ่อมบ ารุง ดดัแปลง เคลือ่นยา้ย หรือการรื้อถอน 

ท าลายอาคาร หรือสิง่ก่อสรา้งนัน้ดว้ย 

 เขตก่อสรา้ง หมายถงึพื้นที่บริเวณโดยรอบพื้นที่ด  าเนินการก่อสรา้ง ซึ่งนายจา้งหรือผูร้บัเหมาไดจ้ดัท า ร ัว้หรือ

คอกกัน้ หรือเครื่องหมายขอบเขตอย่างอืน่ 

 เครื่องตอกเสาเข็ม หมายถงึเครื่องจกัรที่ท  าใหเ้สาเขม็จมลงในดิน ประกอบดว้ยโครงสรา้ง และเครื่องตน้ก าลงั

อาจแยกจากกนัหรือรวมกนัอยู่ในชดุเดยีวกนัก็ได  ้

 ปั้นจ ัน่ หมายถึงเครื่องจกัรที่ใชย้กสิ่งของขึ้นลงตามแนวดิ่งและเคลื่อนยา้ยสิ่งของเหล่านั้นในลกัษณะ

แขวนลอยไปตามแนวราบ 

 นัง่รา้น  หมายถึงโครงสรา้งช ัว่คราวที่ติดตัง้ แขวน หรือเคลื่อนที่ ตลอดจนส่วนประกอบที่ใชใ้นการช่วย

สนบัสนุนคนงานหรือสิง่ของและตอ้งมใิช่ “เครื่องยก” 

 ลฟิต ์หมายถงึเครื่องจกัรทีใ่ชใ้นการก่อสรา้งส าหรบัขนส่งในแนวดิ่งหรือแนวเอยีง ประกอบดว้ย หอลฟิต ์หรือ

ปล่องลฟิต ์ตวัลฟิต ์และเครื่องจกัร 

 

2. ลกัษณะการเกดิอบุัตเิหตุ 
 ลกัษณะของอบุตัเิหตใุนงานก่อสรา้งทีจ่ะกล่าวต่อไปนี้จะเนน้ตามประเภทของงานก่อสรา้งทีส่  าคญั ดงันี้  

 2.1 ประเภทงานอาคาร ไดแ้ก่ บา้นพกัอาศยั อาคารทีท่  าการ ศูนยก์ารคา้ โรงแรม แฟลต โรงเรียน โรงมหรสพ 
คอนโดมิเนียม เป็นตน้ เป็นงานซึ่งประกอบดว้ยโครงสรา้งส าคญั เช่น งานฐานราก คาน พื้น ก าแพงและเหล็ก 

นอกจากนี้  อาคารบางโครงการเป็นโครงการใหญ่มาก สลบัซบัซอ้น (Complex) สาเหตุของอุบตัิเหตุสามารถจ าแนกได ้

ตามลกัษณะของอาคาร ไดด้งันี้ 

  2.1.1 อาคารสูง เป็นอาคารซึง่ตอ้งก่อสรา้งโดยใชเ้ครื่องทุนแรงพเิศษ เช่น ปัน้จ ัน่ ลฟิต ์น ัง่รา้น แบบหล่อส าเรจ็รูป
และชิ้นสว่นของโครงสรา้งทีจ่ะตอ้งยกขึ้นตดิต ัง้ เช่น คอนกรตีส าเรจ็รูป เหลก็รูปพรรณ เป็นตน้ ดงัตวัอย่าง ลกัษณะอุบตัิเหตุมี

ดงันี้ 

  1) ดนิถลม่ในขณะก่อสรา้งช ัน้ใตด้นิ 

  2) วสัดุตกจากทีสู่ง 

  3) คนงานตกจากทีสู่ง 

  4) นัง่รา้นพงั หรอืค า้ยนัพงั 
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  5) ไมไ่ดจ้ดัท าสิง่ป้องกนัอุบตัเิหตุ เช่น ราวกนัตก ตาข่าย เป็นตน้ 

 2.1.2 อาคารส าเร็จรูป อาคารบางชนิดประกอบดว้ยชิ้นส่วน ซึ่งเป็นคอนกรีตส าเร็จรูปจากโรงงานหรือ
โครงเหลก็จากโรงงาน อนัตรายจากการตดิตัง้ชิ้นส่วนดงักล่าวโดยใชป้ัน้จ ัน่ยกของอบุตัเิหตทุีเ่กิดขึ้น เช่น  

  1) หมนุแขวนเหวีย่งไปกระทบถูกคนหรือสิง่ก่อสรา้ง 

  2) ลวดสลงิขาดหรือใชล้วดสลงิไม่ถูกวธิี 

  3) ชิ้นงานเกี่ยวถูกสายไฟฟ้าแรงสูง 

  4) ชิ้นส่วนหกัหรือหลุดกลางอากาศ 

  5) ปัน้จ ัน่ลม้ เพราะฐานไม่ไดร้ะดบัและไม่ม ัน่คง เป็นตน้ 

 2.1.3 อาคารพกัอาศัย เป็นอาคารขนาดเลก็ อบุตัเิหตทุีเ่กิดขึ้น เช่น 

  1) การพลดัตก 

  2) นัง่รา้นพงั 

  3) ถอดแบบเร็วเกินไป ท าใหโ้ครงสรา้งพงั 

  4) อนัตรายอื่น ๆ เล็กนอ้ย เช่น วสัดุตกใส่ เหยียบตะปู เป็นตน้ 

 2.1.4 อาคารช่ัวคราว เป็นอาคารซึ่งสรา้งขึ้นเพื่อท ากิจการใด ๆ เป็นการชัว่คราว เมื่อเสร็จจากงานแลว้ก็
รื้อถอน จงึเป็นอาคารซึง่ท าขึ้นแบบไม่ค่อยสนใจเรื่องความแขง็แรงปลอดภยัเท่าทีค่วร จงึมกัเกิดอบุตัเิหต ุดงันี้  

  1) พื้นยุบลง เพราะทานน า้หนกับรรทกุไม่ได  ้

  2) ถูกลมพดัพงัลงมา 

  3) เกิดไฟฟ้าลดัวงจร ท าใหเ้กิดอคัคีภยั 

  4) วสัดุหมดสภาพ ท าใหเ้กิดอบุตัเิหตุ 

 2.1.5 อาคารนอกเขตควบคุม ไดแ้ก่ อาคารพกัอาศัยในชนบทนอกเขตควบคุมของกฎหมายก่อสรา้ง
มกัจะเกิดอบุตัภิยัขึ้นโดยรูเ้ท่าไม่ถงึการณ์ ดงันี้  

  1) พงัลงมาเพราะมกีารต่อเตมิมากเกินไป 

  2) โครงสรา้งคอนกรีตไม่ไดม้กีารออกแบบทีถู่กตอ้ง 

  3) อาคารทรุดเนื่องจากดนิถมใหม่ 

  4) ท างานโดยขาดหลกัวชิา ไม่มผูีค้วบคุมใหเ้ป็นไปโดยถูกตอ้ง 

 2.2 ประเภทงานโยธา ไดแ้ก่ งานถนน สะพาน งานวางท่อ งานอุโมงค ์เขือ่น ระบบน า้เสยี ท่าเรือ สนามบนิ 
เป็นตน้ เป็นงานซึง่ส่วนใหญ่ใชเ้ครื่องทุ่นแรงเป็นปจัจยัหลกัในการท างาน อาณาบริเวณทีก่่อสรา้งไปในทางกวา้งและทาง

ลกึ อกีท ัง้เป็นงานทีอ่าศยัเครื่องจกัรเครื่องกลเป็นหลกั จงึท าใหม้แีรงกระแทกหรือแรงเหวีย่งและการส ัน่สะเทอืนสูง ท า

ใหม้โีอกาสเกิดอนัตรายไดค่้อนขา้งมากหรือเป็นผลจากภยัธรรมชาต ิเช่น เกิดน า้ท่วม ฝนตกหนกั ท าใหด้นิถล่ม เป็นตน้ 

 2.3  ประเภทงานอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ การก่อสรา้งส่วนขยายของโรงงาน การต่อเติมอาคาร และการติดตัง้
เครื่องจกัรหนกั เป็นตน้ ซึง่ปกตแิลว้สถานประกอบการหรือผูป้ระกอบการจะว่าจา้งผูร้บัเหมาเป็นผูด้  าเนินงานก่ อสรา้ง

ใหบ้รรลุผลตามวตัถุประสงค ์เช่น งานเหล็กโครงสรา้ง งานประกอบติดตัง้ระบบท่อทางเดินน า้ หรือน า้มนั เป็นตน้ 

เพราะเป็นลกัษณะทีเ่สีย่งและก่อใหเ้กิดอนัตรายไดท้กุเมือ่ จ  าเป็นตอ้งมกีารใหค้วามรูค้วามเขา้ใจแก่ผูป้ฏบิตัิงานในงาน

ก่อสรา้งทุกคนก่อนเขา้ท างาน และร่วมมือกนัระหว่างผูว้่าจา้ง ผูร้บัจา้ง และผูร้บเหมาช่วงในการรณรงคส์่งเสริมเพื่อ

ป้องกนัมใิหเ้กิดอบุตัเิหตกุบัผูป้ฏบิตังิาน หรือเกิดความเสยีหายแก่โรงงาน 
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3. สาเหตุของการเกดิอบุัตเิหตุ  มดีงันี้ 
 สาเหตนุ าของการเกิดอบุตัเิหต ุสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ลกัษณะ คือ 

 1) ความผิดพลาดของการจดัการ เช่น การวางแผนงานด าเนินการดา้นความปลอดภยัไม่ดพีอ ไม่มกีารบงัคบั
ใหป้ฏบิตัติามกฎหมายความปลอดภยั ไม่ตดิตามผลการปฏบิตังิานดา้นความปลอดภยัของคนงานอย่างสม า่เสมอ จดุ

อนัตรายต่าง ๆ ไม่ไดท้  าการแกไข อปุกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบคุคลไม่เพยีงพอ 

 2) สภาวะทางดา้นจิตใจของคนงานไม่เหมาะสม เช่น ขาดความระมดัระวงั มทีศันคตไิม่ถูกตอ้ง จติใจเลือ่น
ลอยขณะท างาน ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ในขณะท างาน ตกใจงา่ย เกิดความรูส้กึหวาดกลวั 

 3) สภาพร่างกายไม่เหมาะสมกบังาน เช่น เป็นโรคหวัใจ สายตาไม่ด ีหูหนวก ร่างกายมคีวามพกิาร สภาพ
ร่างกายเมือ่ยลา้ อ่อนเพลยี เป็นตน้ 

 สาเหตุโดยตรงของการเกดิอุบัตเิหตุ  จะเกี่ยวกบัการปฏบิตังิาน คือการปฏบิตังิานทีไ่ม่ปลอดภยัและสภาพ
ของงานทีไ่ม่ปลอดภยั 

 1) การปฏิบัติงานท่ีไม่ปลอดภยั จะมีสาเหตุสืบเนื่องมาจากคนงานที่ปฏิบตัิงานโดยตรง เช่น ไม่สวมใส่
อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล ท าการถอดอุปกรณ์ความปลอดภยัออก ไม่สนใจต่อค าเตือนต่าง ๆ ใช ้

เครื่องมอืไม่ถูกวธิี เล่นกบัเพือ่นร่วมงานขณะท างาน เป็นตน้ 

 2) สภาพของงานท่ีไม่ปลอดภยั สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 กรณี คือ 

 2.1) อุบัติเหตุท่ีเกิดจากลักษณะงาน ลกัษณะของอุบตัิเหตุจะมีความแตกต่างกนัออกไปตามลกัษณะของ
งานก่อสรา้ง เช่น งานก่อสรา้งอาคารสูง ลกัษณะของอุบตัิเหตุที่เกิดคือ เป็นลกัษณะที่พลดัตกจากที่สูง วตัถหุล่นใส่ 

ตะปูต าเทา้ เป็นตน้ แต่ถา้เป็นงานก่อสรา้งถนน ลกัษณะของอุบตัิเหตุจะเกี่ยวเนื่องกบัการใชเ้ครื่องจกัรกลหรือจากการ

ใชเ้ครื่องทุ่นแรงเป็นส่วนมาก ซึ่งลกัษณะของอุบตัิเหตุที่จะกล่าว ณ ที่นี้ส่วนมากเป็นอุบตัิเหตุที่เกิดขึ้นกบังากน่อสรา้ง

อาคาร คือ 

  - การพลดัตกจากทีสู่ง 

  - วสัดุตกใส่ 

  - การพงัของโครงสรา้งช ัว่คราว 

  - การใชเ้ครื่องทุ่นแรงและเครื่องจกัรกล 

  - การใชเ้ครื่องมอืไฟฟ้าและอปุกรณ์ไฟฟ้า 

 การพลดัตกจากที่สูงมกัจะเกิดขึ้นอยู่เสมอและเป็นการประสบอนัตรายของลูกจา้งที่เกิดขึ้นในงานก่อสรา้งมากที่สุด  

เช่น พลดัตกจากนัง่รา้น จากช่องเปิดบนัได ลฟิต  ์หลุมเสาเข็มเจาะ หรือพลดัตกจากเครื่องจกัรกลในขณะปฏิบตัิหนา้ที่ จึง

ตอ้งถอืเป็นภาระหนา้ที่ของทุกฝ่าย ตอ้งช่วยกนัสอดส่องดูแลก ากบัใหก้ารท างานบงัเกิดความปลอดภยัมากที่สุด  เช่น ปิดช่อง

เปิดต่าง ๆ ท าราวกนัตก เป็นตน้ ถา้ปล่อยใหเ้ป็นหนา้ที่ของคนงานที่จะตอ้งระมดัระวงักนัเอาเองแลว้ก็จะไรผ้ลโดยสิ้นเชิง  

เพราะความรูเ้ท่าไม่ถงึการณ์และวุฒิภาวะของเขานัน่เอง  ดงันัน้ ผูค้วบคุมงานก่อสรา้งตอ้งถอืเป็นภาระหนา้ที่ส  าคญัประการ

หนึ่ง จะตอ้งคอยสอดส่องดูแลสภาพการท างานใหบ้งัเกิดความปลอดภยัมากที่สุด  ไม่ว่าจะเป็นการขนยา้ยวสัดุก่อสรา้ง การ

ใชป้ัน้จ ัน่หอสูงตอ้งผูกหรือมดัวสัดุใหแ้น่น  หรือการสรา้งนัง่รา้นของคนงาน ก็ตอ้งสงัเกตดูว่าจะรบัน า้หนกัไดอ้ย่างปลอดภยั

หรือไม่ หรือการตอกเสาเข็มพดื (SHEET PILES) ตอ้งมคีวามเชื่อม ัน่ว่าสามารถจะรบัแรงดนัของดินได  ้ เป็นตน้ 
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 2.2) อุบัติเหตุท่ีเกิดจากส่ิงแวดล้อมในการท างาน ผูท้ี่ท  างานก่อสรา้งตอ้งพบกบัสภาพแวดลอ้มที่ไม่พึง
ประสงคด์ว้ยกนัท ัง้นัน้ เช่น เสยีงดงั แสงทีจ่า้หรือมวัจนเกินไป ความส ัน่สะเทอืน ฝุ่ น ควนั กลิน่ เป็นตน้ หรือการตอก

เสาเข็ม การขดัโลหะดว้ยเครื่องขดั หรือเสียงอื่น ๆ ที่ดงัมากเกินไป ท าใหเ้กิดอนัตรายได ้ท ัง้นี้  กรมสวสัดิการและ

คุม้ครองแรงงานไดก้ าหนดมาตรฐานของระดบัเสยีงในสถานประกอบการไว  ้

 
4. อนัตรายจากการก่อสร้าง 

อุบตัิเหตุและอนัตรายในงานก่อสรา้ง จะมีความแตกต่างกนัไปบา้งตามลกัษณะงานของงานก่อสรา้งนัน้ ๆ เช่น งาน

ก่อสรา้งอาคารมกัจะมอีุบตัิเหตุอนัตรายจากการพลดัตกที่สูง ซึ่งสาเหตุโดยตรงของอุบตัิเหตุและอนัตรายดงักล่าวเกิดจากการ

ปฏิบตัิงานที่ไม่ปลอดภยั และสภาพของงานทีไ่ม่ปลอดภยั ในทีน่ี้จะกล่าวถงึอุบตัิเหตุอนัตรายทีเ่กิดขึ้นจากการก่อสรา้งซึง่พบได ้

บอ่ยๆ ไดแ้ก่ 

 4.1 อันตรายจากการท ารูเจาะขนาดใหญ่ 
การท ารูขนาดใหญ่และลกึ เช่น ปลอ่งลกึทีข่ดุลงไปเชื่อมอุโมงคห์รืองานใตด้นิอื่น ๆ เสาเข็มเจาะหลอ่ในทีห่รือรูเจาะเพือ่

กิจการอย่างอื่นมกัมจีุดทีจ่ะท าใหเ้กิดอนัตรายได ้ฉะนัน้  ต่างประเทศจึงมกัมกีฎขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัการนี้ โดยเฉพาะ เช่น การท า

เสาเข็มเจาะหล่อในที่ที่ใชร้ะบบแหง้ บางครัง้ตอ้งส่งคนลงไปในรูเจาะเพื่อขยายปลายเสาเข็มใหบ้านออกหรือเพื่อแกป้ญัหาและ

อปุสรรคต่าง ๆ ใตด้นิหรือในกรณีท าเสาเข็มชนิดขุดดว้ยมอื ซึง่จะตอ้งส่งคนงานลงไปท างานในหลุมเจาะ รูเจาะทีท่  าไวก้็อนัตราย 

หากไมม่กีารดูแลจะตอ้งปิดหรอืกลบ หรอืมฉิะนัน้ก็ควรจะมรี ัว้หรือราวกนัตกกัน้ไวท้ีป่ากหลุมก่อนทีค่นงานจะลงไปในรูเจาะ ควร

จะขจดับริเวณรอบ ๆ รูเจาะนัน้อย่างนอ้ย 1 เมตร ใหป้ราศจากเครื่องมอืเครื่องใชต้ลอดจนวสัดุก่อสรา้งที่วางเกะกะอยู่ คนที่

ท  างานบริเวณปากรูเจาะไม่ควรถอืเครื่องมอืทีอ่าจจะหลน่ไดง้่าย ๆ หรือไม่ควรส่งเครื่องมอืลงไปใหค้นทีอ่ยู่ในรูเจาะโดยวธิีโยน 

โดยเฉพาะคนทีล่งไปท างานในรูเจาะแต่ละคราวไมค่วรอยู่นานเกนิ 1 ช ัว่โมง 

 4.2 อันตรายจากงานตอกเสาเข็ม 
การตอกเสาเข็มส่วนมากมกักระท าอย่างไม่ระมดัระวงัและไม่สอดคลอ้งกบัวธิีปฏบิตัิทีป่ลอดภยั นบัตัง้แต่การปีนไต่ไป

ตามโครงปัน้จ ัน่ โดยไมม่สีิง่อ  านวยความปลอดภยัเลย การทีไ่มเ่ตรยีมวสัดุรองการกระแทกของตุม้ใหถู้กมาตรฐาน เช่น ใชค้นงาน

คอยสอดแผ่นไมก้ระดานในขณะที่ปล่อยตุม้ การท าเช่นนี้คนงานจะเสี่ยงต่อการที่นิ้วจะขาดหรือแมก้ระท ัง่มือขาด เนื่องจาก

อุบตัิเหตุตุม้กระแทกมอื ซึ่งปรากฎมาแลว้เป็นจ านวนมาก การท างานที่ถูกตอ้งควรใส่วสัดุ เช่น ไมใ้นครอบเหลก็ใหเ้รียบรอ้ย

เพือ่ทีจ่ะไม่ตอ้งรองดว้ยไมอ้ีกในภายหลงั หรือการเสยีบน็อตทีตุ่ม้ไวเ้ฉย ๆ โดยไม่ใชส้ลกั แต่ใชค้นงานคอยดนัเขา้ทุกคร ัง้ทีน็่อ

ตจะหลดุก็นบัวา่อนัตรายมากเช่นกนั 

เครื่องตอกเสาเขม็บางตวัเก่ามากโครงเหลก็คดไปมา ตวัเครื่องก็เก่าก าลงัไม่พอ แต่ยงัน ามาใชต้อก บางตวัการทรงตวัไม่

ด ีท  าใหก้ารตอกลา่เชา้ บางคร ัง้เสาเขม็เอยีงหรอืหกัเนื่องจากใชตุ้ม้หนกัเกนิไป ประกอบกบัคานลา่งโก่งมากอาจท าใหล้ม้ได ้

การตัง้เสาเข็มจะตอ้งไดด้ิ่ง ยกเวน้จะก าหนดเป็นอย่างอื่น หากตัง้เสาเข็มเอียงเพยีงเลก็นอ้ยตัง้แต่ตอนแรก ตรงช่วง

สุดทา้ยอาจเอยีงมากจนท าใหเ้สาเขม็หกัไดแ้ละถา้เสาเขม็ยงัอยู่พน้ดนิสูงพอควร เสาเข็มทีห่กัก็อาจลม้ทบัคนงานทีอ่ยู่บริเวณนัน้จน

ไดร้บับาดเจบ็หรอืเสยีชวีติได ้

โดยท ัว่ไปมกัจะตอกเสาเขม็ใหจ้มดนิลงไปประมาณ 2 เมตร หมายความว่าจะมรูีกวา้งประมาณ 300-500 มลิลเิมตร ลกึ 

2 เมตร เป็นรอ้ย ๆ รูท ัว่บริเวณ ถา้หากไม่รีบกลบหรือปิดเสยีทนัทกี็จะเป็นอนัตรายต่อผูท้ีท่  างานในบริเวณนัน้อย่างนอ้ยก็แขง้ขา

หกั โดยเฉพาะถา้เป็นเดก็เลก็ ๆ ซึง่ปกตกิ็ไมค่วรจะอนุญาตใหเ้ขา้ไปในสถานทีก่่อสรา้ง แต่ก็มอียู่บ่อย ๆ ทีป่รากฏว่าเด็กตกลงไป
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ในรูแคบ ๆ นัน้ และถา้ช่วยไมท่นัก็จะถงึแก่ชวีติได ้ท ัง้นี้ เพราะผูร้บัเหมาก่อสรา้งมกัปลูกเรือนพกัคนงานในบริเวณก่อสรา้งและอยู่

กนัเป็นสบิ ๆ ครอบครวั ฉะนัน้มกัจะมเีดก็เลก็ ๆ ในบรเิวณนัน้เป็นจ านวนมาก 

การชกัลากและยกเสาเขม็ทีต่ ัง้ตอกก็มอีนัตรายไมน่อ้ย ขณะตอกคนงานบางคนอาจปีนขึ้นไปยนืบนเสาเข็มใหเ้ครื่องตอก

เสาเข็มยกตนขึ้นไปบนยอดเพื่อเป็นการประหยดัเวลาในการปีน แต่ขณะเดียวกนัก็เป็นการร่นความยืนยาวของชีวติลงอย่างมาก 

คนบงัคบัเครื่องที่มอือ่อน ๆ อาจสวงิเสาเข็มตีโดนคนหรือสิ่งของได ้หรือหากห่วงที่ฝงัในเสาเข็มส าหรบัใชย้กฝงัไวไ้ม่แน่นหนา 

เสาเขม็อาจหลดุขณะยกท าใหค้นเสยีชวีติหรอืทรพัยส์นิเสยีหายไดเ้ช่นกนั 

ลวดสลงิขาดก็เป็นอนัตรายทีพ่บมาก ควรเปลีย่นลวดสลงิทนัททีีห่มดอายุใชง้าน ไม่ควรเสยีดาย แมว้่าตามสภาพจะดูว่า

ยงัใชง้านได ้ซึง่จะท าใหตุ้ม้ตอกหลน่มาทบัคน เสาเขม็หลดุหลน่ขณะก าลงัยกจนถงึตวัลวดสลงิทีข่าดสะบดัไปฟาดคนงานทีปี่นป่าย

อยู่บนปัน้จ ัน่ตกลงมาขา้งลา่ง 

 4.3 อันตรายจากป้ันจัน่ส าหรับยกของ 
อนัตรายจากปัน้จ ัน่ส  าหรบัยกของ สาเหตทุีพ่บมากคือ ของทีย่กหลน่ลงมาถูกคน หรือกระแทกโครงสรา้งพงั หรือเหวีย่ง

แรงไปถกูคนหรอืสิง่ก่อสรา้งช ารุดเสยีหาย ในกรณีทีเ่ป็นคนงานแมจ้ะสวมหมวกแข็งศีรษะไม่แตกแต่คออาจหกัถงึแก่ชีวติไดเ้พราะ

แรงกระแทกสูงมาก ในทีน่ี้จะกลา่วถงึปัน้จ ัน่เพยีงสองชนิดที่นิยมใชก้นัมากคือหอปัน้จ ัน่ (Tower crane) และปัน้จ ัน่ขบัเคลือ่น 

(Mobile crane) 

4.3.1 หอป้ันจัน่ (Tower crane) สว่นใหญ่จะวางบนโครงสรา้งอาคารและใชว้ธิีเลือ่นขึ้นไป เมือ่การก่อสรา้งสูงขึ้น
เรื่อย ๆ ส าหรบัอนัตรายทีเ่กดิขึ้นพอสรุปไดเ้ป็นขอ้ ๆ ดงันี้ 

 - ประกอบ ตดิตัง้ หรอืรื้อถอนไม่ถกูตอ้งตามค าแนะน าของผูผ้ลติปัน้จ ัน่ 

 - ท าฐานไมไ่ดร้ะดบัและไม่แน่นหนา 

 - ใชน้ า้หนกัถว่งไมส่มดุลกบัความสูงของปัน้จ ัน่และความยาวของแขนเหวีย่ง (Jib) 

 - ขาดการบ ารุงรกัษา 

 - การยดึโยงไม่แขง็แรงพอ โดยเฉพาะตวัทาวเวอรไ์มเ่ป็นไปตามค าแนะน าของผูผ้ลติ 

 - บรรทกุน า้หนกัเกนิอตัรา 

 - ใชป้ ัน้จ ัน่ดงึทางขา้งหรอืใชล้ากของ (ปกติใชย้กของทางแนวดิง่เทา่นัน้) 

 - หมนุแขนเร็วเกนิไปท าใหว้สัดุทีย่กถกูเหวีย่งออกนอกรศัมี 

 - ยกของในลกัษณะกระตุกอย่างแรง เป็นเหตใุหล้วดสลงิขาดหรอืถา้แรงมากแขนเหวีย่งอาจหกัได ้

 - หมนุน า้หนกับรรทกุแรงเกนิไป ท าใหไ้ปถกูคนเจบ็หรอืตายหรอืาจไปชนสิง่ก่อสรา้งช ารุดเสยีหายได  ้

 - ทิ้งวสัดุทีย่กคาไวโ้ดยทีค่นขบัออกมาจากหอ้งบงัคบั 

 - ตดิตัง้ลวดสลงิไมถ่กูวธิีหรอืลวงสลงิไมไ่ดข้นาดหรอืกะน า้หนกัวสัดุทีจ่ะยกผดิ 

 - ขาดการดูแลเบรก (เบรกทีส่กึหรอมากเกนิไปอาจท าใหข้องทีย่กตกลงมาได)้ 

 - หมนุแขนเหวีย่งผ่านเหนือสายไฟฟ้าแรงสูงในระยะชดิเกนิไป กระแสไฟฟ้าแรงสูงอาจกระโดดขา้มจากสายไปยงั

แขนเหวีย่งหรอืลวดสลงิได ้

 - ใชล้วดสลงิไมถ่กูวธิีท  าใหช้  ารุดไดง้า่ย 

 - ผูกสิง่ของทีจ่ะยกกบัลวดสลงิไม่แน่นหนาหรอืไมถู่กวธิีท  าใหส้ิง่ของหลน่ลงมาได ้

 - ไมไ่ดท้  าเครื่องหมายทีค่นับงัคบัหรอืท าไวไ้มช่ดัเจน 

 - หอ้งบงัคบัรกรุงรงั 
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 - ปลอ่ยใหผู้ฝึ้กหดับงัคบัเครื่องโดยล าพงั 

 - ปลอ่ยใหผู้ท้ีไ่มม่หีนา้ทีเ่กี่ยวขอ้งไต่ขึ้นลงปัน้จ ัน่ ปกตกิารทีใ่ครจะไต่ขึ้นไปยงัหอ้งบงัคบัจะตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบัปัน้จ ัน่

ทราบก่อนทุกครัง้ มฉิะนัน้อาจเกดิอนัตรายไดโ้ดยเฉพาะเมือ่ปัน้จ ัน่ก าลงัท างาน 

4.3.2 ป้ันจั่นขับเคลื่อน (Mobile Crane) หรือรถป้ันจั่น ปกติแลว้จะมกีารใชก้นัมากและมกัใชพ้รอ้มกนัคร ัง้
เดยีวหลาย ๆ เครื่อง ฉะนัน้ อุบตัิเหตุอนัตราย ก็มกัมมีากกว่าชนิดหอปัน้จ ัน่ ซึง่ติดตัง้ตายตวั ส  าหรบัสาเหตุของอุบตัิเหตุต่าง ๆ 

นอกจากทีก่ลา่วแลว้ในเรื่องหอปัน้จ ัน่ จะมเีพิม่เตมิ ดงันี้ 

 - ในระหวา่งการตดิตัง้หรอืรื้อถอน หากการค า้ยนัแขนเหวีย่งไมด่พีอแขวนเหวีย่งนัน้อาจพงัลงมาได ้

 - การตัง้ปัน้จ ัน่ไม่ไดร้ะดบัในทุกทศิทาง อาจเป็นเหตุใหป้ัน้จ ัน่ลม้ได ้ฉะนัน้ ควรมอีุปกรณ์ทีแ่สดงระดบัของปัน้จ ัน่

อย่างครบถว้น 

 - พื้นดนิบริเวณที่ปัน้จ ัน่จะเคลือ่นทีห่รือท างานจะตอ้งแน่นพอที่จะรองรบัน า้หนกัของปัน้จ ัน่ได ้ถา้เป็นบริเวณทีด่ิน

อ่อนจะตอ้งหาวธิีป้องกนัความเสยีหายที่เกิดขึ้น อาจใชว้ธิีบดอดัใหแ้น่น วางลูกระนาด ไมปู้แผ่นเหลก็ใหท้ ัว่บริเวณหรือวธิีอื่นที่

เหมาะสม 

 - จะตอ้งเวน้ช่องวา่งโดยรอบปัน้จ ัน่ไมน่อ้ยกวา่ 0.60 เมตร เพือ่เหลอืทีว่า่งพอทีจ่ะใหค้นหลบหลกีได ้

 4.4 อันตรายจากรถขุดดนิ และรถแทรกเตอร์ 
4.4.1 รถขุดดิน (Backhoe) อนัตรายจากรถขุดดินก็ท  านองเดียวกบัรถปั้นจ ัน่ โดยเฉพาะถา้เป็นชนิดใช ้

Clamshellจะเหมอืนกนัทกุประการ ถา้เป็นเครื่องขดุชนิดไมม่ลีวดสลงิแต่เป็นกา้นทีใ่ชไ้ฮดรอลกิส ์อนัตรายส่วนใหญ่มกัเป็นกา้นที่

หมนุรอบตวัตีไปถูกคนงาน ถงึแมผู้ค้วบคุมจะอยู่ในระดบัต า่ใกลพ้ื้นดนิ แต่ถา้คนงานเดนิอยู่ขา้งหลงัโดยไม่ทราบว่าเครื่องขุดดนิ

นัน้ก าลงัท างานอยู่หรอืไม ่หรอืไมท่ราบวา่ผูค้วบคุมเครื่องจะหมนุไปทางไหนก็จะเป็นอนัตรายไดม้าก 

นอกจากนี้  การเคลื่อนตวัของดินอาจเป็นสาเหตุใหอ้าคารขา้งเคียงทรุดหรือพงัไดเ้มื่อการขุดดินลกึๆ หรือเป็น

บริเวณกวา้ง เช่น กรุงเทพมหานครจะมชี ัน้ดนิเหลวหนาประมาณ 12 เมตร ทบัอยู่ขา้งบนความสูงวกิฤต (Critical height) ของ

ดนิ บริเวณดงักลา่วนี้จะอยู่ในเกณฑป์ระมาณ 3 เมตร หมายความว่า ถา้ขุดดนิลกึเกิน 3 เมตร โดยไม่มกีารป้องกนัดนิพงั เช่น 

การใชเ้ข็มพดื (Sheet piles) แลว้ โอกาสที่ดินจะเคลือ่นตวัมมีาก และการเคลือ่นไหลนี้  อาจเกิดกะทนัหนัและรุนแรง เป็น

อนัตรายต่อผูอ้ยู่ในบรเิวณนัน้ โดยเฉพาะถา้มกีารปลูกบา้นพกัคนงานในบรเิวณทีอ่าจเกดิการเคลือ่นไหว อาจท าใหเ้กิดการเสยีชีวติ

ไดห้ากเกดิในเวลากลางคืนในขณะทีท่กุคนก าลงันอนหลบั 

4.4.2 รถแทรกเตอร์ (Bulldozer) อนัตรายสว่นใหญ่จากรถแทรกเตอรก์็คือ การใชร้ถโดยขาดความระมดัระวงั 
เช่น ทบัหรอืชนคนทีอ่ยู่ในบรเิวณก่อสรา้ง ในบางคร ัง้ก็เป็นเพราะตวัของผูถู้กชนเอง เช่น นอนหลบัในบริเวณทีร่ถแทรกเตอรก์ าลงั

ท างาน ฝ่ายผูข้บัก็มองไมเ่หน็เพราะดนิทีไ่ถบดบงั มหีลายรายทีร่ถแทรกเตอรต์กเหวเพราะคนทีไ่ม่ใช่คนขบัเผลอไปพงิคนัเกียร ์ท  า

ใหร้ถเดนิหนา้หรอืถอยหลงัตกเหวตายไปก็ม ีนอกจากนัน้ การใชร้ถแทรกเตอรไ์ถดนิในขณะทีก่  าลงัท าเสาเข็มฐานรากหรือตอม่อก็

ก่อใหเ้กดิความเสยีหายมามากแลว้ เช่น น า้หนกัตวัแทรกเตอรเ์อง ท าใหเ้ขม็พดืเคลือ่นตวั เป็นเหตุใหเ้สาเข็มหนีศูนย ์ซึง่จะตอ้งท า

การแซมเสาเขม็ท าใหเ้สยีเวลาและค่าใชจ้่ายมาก หรือรถแทรกเตอรด์นัตอม่อจนเอยีงจากต าแหน่งเดมิท าใหต้อ้งทุบทิ้งแลว้หลอ่ขึ้น

ใหม ่เป็นตน้ 

 4.5 อันตรายจากน่ังร้าน 
ชนิดของนัง่รา้นแต่ละประเภททีอ่าจจะเกดิอนัตราย พอสรุปได ้ดงันี้ 

 4.5.1 น่ังร้านไม้ไผ่ รอยต่อทุกจุดตอ้งใชว้ธิีขนัชะเนาะ โดยผูช้  านาญดว้ยการใชเ้ชือกปอและตอ้งมกีารตรวจตรา
รอยต่อจดุต่าง ๆ เสมอ 
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4.5.2 น่ังร้านเหล็ก มคีวามแขง็แรงด ีแต่ราคาแพง ตอ้งตรวจตราตามรอยต่อใหม้กีารขนัน็อตทกุตวั 
ของนัง่รา้นเหลก็ นอกจากแขง็แรงม ัน่คงแลว้การตดิตัง้งา่ยและรวดเร็วดว้ย 

4.5.3 น่ังร้านไม้เคร่าและไม้แบบ โดยการใชไ้มเ้คร่าและไมแ้บบเก่า ๆ ทีม่อียู่แลว้ ไมค่วรใชก้บัอาคารสูงเพราะ
เป็นนัง่รา้นทีอ่นัตรายทีสุ่ด เนื่องจากรอยต่อต่าง ๆ มกัใชต้ะปูเป็นตวัยดึ และสภาพไมบ้างชิ้นอาจเก่าหรือแตกรา้วอยู่ก่อนแลว้ 

4.5.4 น่ังร้านแบบแขวน เป็นนัง่รา้นทีใ่ชต้ดิยดึกบัโครงสรา้งอาคารเพือ่ใชท้  างานเฉพาะอย่างและจะมกีารเคลีอ่น 

ยา้ยไปเรื่อย ๆ เช่น งานทาส ีงานฉาบปูน เป็นตน้ ตอ้งระมดัระวงัการยดึตดิกบัอาคาร โดยตอ้งค านึงถงึแรงลมดว้ย 

ขอ้ควรระวงัเพือ่ป้องกนัอนัตรายอนัอาจจะเกดิขึ้นกบัการใชน้ ัง่รา้นประเภทต่าง ๆ จงึควรปฏบิตั ิดงันี้  

 - ปฏบิตัติามมาตรฐานความปลอดภยัเกี่ยวกบัการใชน้ ัง่รา้น 

 - เลอืกใชน้ ัง่รา้นใหเ้หมาะสมกบังานและประเภทหรอืขนาดของอาคาร 

 - ตรวจสอบนัง่รา้นก่อนใชง้าน 

 - หากเป็นนัง่รา้นส าหรบัอาคารสูง ควรไดร้บัการออกแบบจากวศิวกรโดยถกูตอ้ง 

 - บนัไดขึ้นลงของนัง่รา้น ควรแขง็แรงเป็นพเิศษ 

 - บรเิวณทีท่  างานบนนัง่รา้น ควรจดัใหม้รีาวกนัตกหรอืมตีาข่ายเพือ่รองรบั 

 - ตอ้งระวงัน า้หนกับรรทกุบนนัง่รา้น อย่าใหม้ากเกนิไป เช่น อฐิ หนิ เป็นตน้ 

 - มกีารตรวจสอบรอยต่อของนัง่รา้นอย่างสม า่เสมอ 

 - ตอ้งคลมุตาข่ายรอบ ๆ นัง่รา้น เพือ่กนัวสัดุตกลงมาใสบ่คุคลอื่น 

 4.6 อันตรายจากลิฟต์ช่ัวคราว อันตรายจากลิฟต์ สามารถแบง่ได ้2 ลกัษณะ คือ 
4.6.1 ลิฟต์ขนของ ใชส้  าหรบัขนของและวสัดุในแนวดิ่งเท่านัน้ หา้มคนงานโดยสารเด็ดขาด ท ัง้นี้  เพราะลฟิตท์ีใ่ช ้

ขนของจะไมม่อีปุกรณใ์หค้วามปลอดภยัเพยีงพอ ยิง่กวา่นี้ยงัไมม่หีลงัคา ลูกกรงหรอืตาข่ายกนัคนตกดว้ย แต่บางแห่งลฟิตข์นของ

ขึ้นลงมคีวามปลอดภยัมาก นบัตัง้แต่มปีระตูปิดเปิด มคีนบงัคบัอย่างดี มสีญัญาณเสยีงขณะเคลือ่นที่ และมอีุปกรณ์ใหค้วาม

ปลอดภยัอย่างอืน่อกีมาก 

4.6.2 ลิฟต์ส่งคน คือลฟิตส์  าหรบัคนขึ้นลงช ัว่คราวจะตอ้งมปีระตูปิดเปิด มลูีกกรงเหลก็ทุกดา้นมหีลงัคาและพื้นที ่
แขง็แรงโครงเหลก็รบัลฟิตจ์ะตอ้งยดึตดิกบัตวัโครงสรา้งอาคารอย่างแน่นหนา ทางเขา้ออกจะตอ้งปราศจากสิง่กดีขวาง และตอ้งไม่

ตดิตัง้หา่งจากตวัอาคารมากเกนิไป ลฟิตท์ีช่  ารุด โดยเฉพาะทีเ่บรกเสยี นอกจากจะไมใ่หใ้ชแ้ลว้ จะตอ้งตดิป้าย “หา้มใช”้ ทีเ่หน็ได ้

ชดั หรอืถา้จะลอ็กไมใ่หค้นเขา้ไดเ้ลยก็จะเป็นการดี 

 4.7. อันตรายจากของตก 
 ในงานก่อสรา้งท ัว่ไปสิง่ทีเ่กดิขึ้นเป็นประจ า ไดแ้ก่ สิง่ของต่าง ๆ ตกจากทีสู่ง มตี ัง้แต่คอ้น ตะปู อฐิ ไม ้เหลก็ แมก้ระท ัง่

ถงัใส่ปูน อาจเกิดจากความเผอเรอ ความมกังา่ย ความไม่รอบคอบ ของที่ตกลงมาแมจ้ะเลก็ขนาดไหนก็ตามอาจเป็นอนัตรายได ้

มากท ัง้สิ้น แมก้ระท ัง่ตะปูตวัเดยีวหากระยะตกสูงพอก็เป็นอนัตรายถงึแก่ชีวติได ้บางรายถูกไมแ้ผ่นเลก็ ๆ ตกโดนศีรษะถงึกบั

สมองพกิารเสยีสตไิปตลอดชวีติก็เคยม ีฉะนัน้ จ  าเป็นอย่างยิ่งทีทุ่กคนทีจ่ะเขา้ไปในบริเวณก่อสรา้งจะตอ้งสวมหมวกแข็ง (Safety 

hat) แมก้ระนัน้ก็ตาม หากของตกจากชัน้ทีสู่งมาก ๆ หรอืของใหญ่ล  าพงัหมวกแขง็ก็ไมส่ามารถป้องกนัอนัตรายได ้จ าเป็นจะตอ้งมี

เครื่องป้องกนัมใิหข้องตกลงมาเสยีช ัน้หนึ่งก่อน 

 การป้องกนัข ัน้แรกตอ้งขจดัสาเหตุเสยีก่อน คือขจดัสิ่งของวสัดุก่อสรา้งอย่า ใหม้กีารวางเกะกะ ถา้ไม่มวีสัดุเหล่านี้ก็

ย่อมจะไมม่ขีองตก กลา่วอกีนยัหนึ่งคือ พยายามท าหน่วยก่อสรา้งใหส้ะอาดทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าได ้ตรงไหนมช่ีองเปิด เช่น ช่องบนัได 
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ควรมตีาข่ายรองรบัเป็นช ัน้ ๆ เรื่อยลงมา โดยเฉพาะถา้เป็นโครงสรา้งเหลก็ควรมตีาข่ายรองรบัใตพ้ื้นทุกช ั้น ภายนอกคลุมดว้ยตา

ข่ายตาถีห่รอืผูา้ใบ ผา้พลาสตกิ เพือ่ป้องกนัวสัดุทีย่งัอาจหลงเหลอือยู่ไมใ่หต้กลงมาเป็นอนัตรายต่อคนงานและประชาชน 

 นอกจากวสัดุทีก่องอยู่กบัพื้นแลว้ วสัดุทีห่ิ้วโดยรอกหรอืปัน้จ ัน่ หากผูกมดัไมด่อีาจหลดุร่วงลงมาไดห้รือตวัอุปกรณ์เองก็

อาจหล่นลงมาไดเ้ช่นกนั เคยมที่อนเหลก็กระบะบรรจุคอนกรีต วสัดุอื่น ๆ และแมแ้ต่กอ้นคอนกรีตทีใ่ชเ้ป็นน า้หนกัถ่วงบนแขน

เหวีย่งดา้นส ัน้ เคยหลดุร่วงลงมาทบัคนเสยีชวีติมามากแลว้ 

 4.8 อันตรายจากคนตกจากที่สูงและพฤติกรรมของคน 
งานก่อสรา้งแทบทกุงานจะมคีนตกจากทีสู่ง ซึง่อนัตรายนัน้ก็ขึ้นอยู่กบัว่าจะสูงมากหรือนอ้ยเท่านัน้ ถา้คนตกจากอาคาร

สูงเพยีงหนึ่งช ัน้ คือสามเมตรขึ้นไปก็แน่ใจไดว้่าตอ้งบาดเจ็บมากพอสมควร ยิ่งตกจากตึกหลาย ๆ ช ัน้ โอกาสรอดมนีอ้ยมาก ซึ่ง

สว่นใหญ่มกัจะตกจากปลอ่งลฟิต ์หรอืช่องวา่งทีเ่ปิดทิ้งไวโ้ดยไมม่ป้ีายเตอืนหรอืราวกนัตกหรือปีนป่ายโครงเครื่องตอกเสาเข็มหรือ

หอปัน้จ ัน่ 

ปกติบริษทัก่อสรา้งส่วนใหญ่ จะมกีฎระเบยีบส าหรบัใหค้นงานปฏบิตัิ ท ัง้นี้ เพือ่ประสทิธิภาพและความปลอดภยัในการ

ท างาน นบัตัง้แต่การแต่งกายไปจนถงึการใชเ้ครื่องจกัรเครื่องมอืต่าง ๆ ซึง่ทุกคนจะตอ้งปฏบิตัิตามโดยเคร่งครดั แมก้ระนัน้ก็ตาม

คนงานจ านวนไม่นอ้ยที่มกัมนีิสยัชอบเล่นแกลง้กนั จนบางครัง้ตอ้งสูญเสยีชีวติเพื่อนไป เช่น มรีายหนึ่งเห็นเพื่อนเขา้ไปติดตัง้

อปุกรณอ์ยู่ในตูเ้ซฟธนาคาร ซึง่ก าลงัอยู่ระหวา่งการตดิตัง้ นึกสนุกขึ้นมาปิดประตูเซฟนัน้ ปรากฏวา่เปิดไมอ่อก กวา่จะเปิดไดเ้พือ่น

ทีถ่กูขง้อยู่ขา้งในก็เสยีชวีติไปแลว้ เพราะขาดอากาศหายใจ 

 4.9 อันตรายจากไฟฟ้า 
ในงานก่อสรา้งทุกงานจะตอ้งมคีนถูกไฟดูด นบัตัง้แต่เบา ๆ จนถงึแก่เสยีชวีติซึง่สาเหตสุว่นใหญ่เกิดจากสาเหต ุ3 ประการ 

คือ 

 4.9.1 อปุกรณ์ไฟฟ้า การใชอ้ปุกรณไ์ฟฟ้าทีเ่ก่าช ารุดสายไฟรัว่ภายในและ/หรอืภายนอก ถา้สายไฟช ารุดภายนอกยงั
พอมองเห็นได ้แต่ถา้ช ารุดภายในเครื่อง เช่น สว่านไฟฟ้าหรือเครื่องสูบน า้ชนิดจุ่ม เมื่อถูกความชื้นผูท้ีใ่ชอ้าจถูกไฟดูดเสยีชีวติ 

โดยเฉพาะถา้ใสร่อ้งเทา้แตะหรอืผา้ใบเปียกน า้หรอืเทา้เปลา่  

 4.9.2 สายไฟฟ้าแรงต ่า สายไฟฟ้าแรงต า่ในทีน่ี้  หมายถงึสายไฟฟ้าขนาดแรงดนั 220 โวลตท์ีใ่ชใ้นบริเวณสถานที่
ก่อสรา้งนัน้ นบัตัง้แต่สายไฟฟ้าของอาคารขา้งเคียงจนถงึสายไฟทีต่่อเขา้แผงสวติชข์องหน่วยก่อสรา้งเองเนื่องจากการต่อสายไฟฟ้า

ใชใ้นหน่วยงานก่อสรา้งเป็นการต่องานช ัว่คราว จงึมกัต่อกนัแบบลวก ๆ แผงสวติชไ์ม่มหีลงัคาคลุมกนัฝนบา้งใชส้ายไฟเก่า ๆ บา้ง 

เดนิสายไฟบนทางเดนิบา้ง ใชล้วดเสน้ใหญ่ ๆ แทนฟิวสบ์า้ง ต่าง ๆ เหลา่นี้ท  าใหเ้กิดอนัตราย เช่น ไฟไหม ้ไฟดูดทีอ่นัตรายมากก็

คือสายไฟช ารุดพาดอยู่บนดนิ หรือทีช่ื้นแฉะ คนงานอาจเดนิเหยยีบไดโ้ดยงา่ยทีม่อีนัตรายถงึแก่ชีวติบ่อย ๆ ไดแ้ก่ สายไฟฟ้าใน

บรเิวณซึง่เป็นสายเก่าจนไม่มฉีนวนหุม้ คือเรียกว่าเกือบจะเป็นสายเปลอืยท ัง้สาย เมือ่คนงานแบกวสัดุทีเ่ป็นโลหะ เช่น เหลก็เสน้

ผ่านไปกระทบเขา้อาจถงึแก่เสยีชีวติในทนัท ีถา้มคีนงานอยู่ในบริเวณนัน้ช่วยเหลอืทนัททีี่จบัเหลก็ก็อาจจะไหมจ้นเป็นแผลเหว ะ

หวะได ้มอียู่รายหนึ่งขนตูเ้หลก็แลว้พลาดตูเ้หลก็หลน่ทบัสายไฟฟ้าจนฉนวนขาด และในขณะยกตูห้ลกันัน้ ร่างกายไดแ้นบสนิทกบั

ตูเ้หลก็ท าใหไ้ฟฟ้าผ่านร่างกายเสยีชวีติในทนัท ี

 4.9.3 สายไฟฟ้าแรงสูง  ในกรณีที่จะตอ้งท างานก่อสรา้งชิดกบัแนวสายไฟฟ้าแรงสูงจะตอ้งระมดัระวงัเป็นพิ เศษ
เพราะสายไฟฟ้าแรงสูงนี้สามารถท าใหเ้กดิอนัตรายไดโ้ดยทีไ่มต่อ้งสมัผสักบัสายไฟโดยตรง เพยีงอยู่ในรศัมนีอ้ยกว่า 3 เมตรก็เป็น

อนัตรายไดแ้ลว้ ฉะนัน้ หากจะตอ้งท าการก่อสรา้งใกลก้บัสายไฟฟ้าแรงสูงนอ้ยกว่า 3 เมตรแลว้ จะตอ้งแจง้การไฟฟ้า ถา้ใน

กรุงเทพมหานครตอ้งแจง้การไฟฟ้านครหลวงเพือ่หามาตรการป้องกนัอนัตราย ซึง่อาจกระท าไดโ้ดยเบนสายไฟฟ้าแรงสูงนัน้ใหห้่าง

ออก ถา้ท าได ้หรืออาจหาฉนวนมาหุม้สายก็ได ้ท ัง้นี้  ขึ้นอยู่กบัความเหมาะสมตามทีก่ารไฟฟ้าจะเหน็สมควร การก่อสรา้งอาคาร
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ขนาดใหญ่ก็ตอ้งระวงัในการใชห้อปัน้จ ัน่ใหด้ี แมต้วัอาคารจะอยู่ห่างเกิน 3 เมตรแต่ของที่หอปัน้จ ัน่หิ้วอยู่อาจแกว่งไปใกลส้าย

ไฟฟ้าแรงสูง ท าใหเ้กิดไฟฟ้าลดัวงจรได ้ขอ้ส  าคญัอย่าไดแ้ก่ไขเองเป็นอนัขาด เพราะนอกจากจะผดิกฎหมายแลว้ยงัอนัตรายมาก

ดว้ย 

 4.10 อันตรายจากไฟไหม้ 
อาคารจ านวนไม่นอ้ยที่เกิดไฟไหมข้ึ้นในระหว่างก่อสรา้ง อนัเกิดจากความพล ัง้เผลอ หรือรูเ้ท่าไม่ถงึการณ์ ซึ่งปกติ

อบุตัเิหตเุหลา่นี้น่าจะป้องกนัไดห้ากผูร้บัผดิชอบจะเขม้งวดต่อการปฏบิตังิานของคนงานทีเ่กี่ยวกบัเรื่องทีส่าเหตุท ัว่ไปทีท่  าใหเ้กิดไฟ

ไหมม้หีลายประการ คือ 

4.10.1 ไฟฟ้าช็อต อนัตรายเกี่ยวกบัไฟฟ้าดูดหรอืไฟฟ้าช็อตจากการเดนิสายไฟฟ้าช ัว่คราวมกักระท าอย่างลวก ๆ 
ใชส้ายไฟฟ้าเก่าและช ารุด แผงสวติชแ์ละสะพานไฟก็ไม่เรียบรอ้ยและผูท้ีม่กังา่ยมกัใชล้วดเสน้ใหญ่ ๆ แทนฟิวส ์เพือ่ทีจ่ะไม่ขาด

เมือ่เกดิกระแสไฟฟ้าลดัวงจร โดยหารูไ้มว่า่การกระท าเช่นนัน้เพิม่อนัตรายเกี่ยวกบัไฟไหมอ้ย่างมาก เพราะในระหว่างก่อสรา้งมกัมี

เศษวสัดุทีต่ิดไฟงา่ยวางระเกะระกะอยู่ท ัว่ไป เช่น เศษไม ้เศษกระดาษ โฟมบางชนิด และแมก้ระท ัง่กระป๋องบรรจุทนิเนอรแ์ละ

แอลกอฮอล ์เป็นตน้ 

 4.10.2 ความผลั้งเพลอและรู้เท่าไม่ถงึการณ์ การเชื่อมโลหะใกล ้ๆ กบัสารทีต่ดิไฟก็มอีนัตรายมากเช่นกนัโฟม
บางชนิดในแคตาลอกระบุว่าไม่ติดไฟ (Inflammable) หากอุณหภูมิไม่สูงนกั แต่ถา้เป็นไฟจากเครื่องเชื่อม เป็นระยะเวลานาน

พอสมควร โฟมนัน้อาจตดิไฟไดแ้มต้วัโฟมเองอาจไมล่กุเป็นเปลวเพลงิ แต่ก็คุและลามอย่างรวดเร็วท าใหว้สัดุอื่นลุกเป็นเปลวเพลงิ

ได ้นอกจากนัน้ ยงัเกิดเป็นแก๊สพษิขึ้นท าใหค้นทีจ่ะเขา้ไปดบัไฟ ส าลกัควนัพษินัน้ได ้เลยยิ่งท  าใหไ้ฟลุกลาม การเชื่อมในทีอ่บั ๆ 

ไมม่กีารระบายอากาศ เช่น ในอุโมงคแ์คบ ๆ หรือแมแ้ต่ในการเชื่อในปลอกเหลก็ทีต่อกไวส้  าหรบัท าเสาเข็มเจาะก็มโีอกาสทีจ่ะถูก

ไฟคลอกได ้หากเกิดการร ัว่ไหลของแกส๊มากผดิปกติ ฉะนั้น หากไม่มคีวามจ าเป็นจริง ๆ แลว้ ควรหลกีเลีย่งการเชื่อม เช่น การ

ยดึเหลก็ กบัพื้นเพดานคอนกรตี ควรใชต้ะปูยงิหรอืฝงัพกุก็ได ้

4.10.3 สถานที่เกบ็เช้ือเพลิง สถานทีเ่ก็บเชื้อเพลงิและวสัดุไวไฟต่าง ๆ จะตอ้งอยู่ในทีป่ลอดภยัแยกห่างจากตวั
อาคารและตอ้งมดิชิดป้องกนัมใิหบุ้คคลทีไ่ม่เกี่ยวขอ้งเขา้ไปในบริเวณนัน้ เพราะความไม่ระมดัระวงัเพยีงนิดเดยีวกนั การทิ้งกน้

บหุรี่หรอืทิ้งไมข้ดีทีย่งัดบัไมส่นิทก็อาจท าใหเ้กดิไฟไหมขนาดใหญ่ได ้วสัดุไวไฟทีก่ลา่วนี้ หมายถงึ ทนิเนอร ์แอลกอฮอลท์ีใ่ชใ้นงาน

ทาส ีและแกส๊ทีใ่ชใ้นงานเชื่อมโลหะ 

ภาชนะทีบ่รรจวุสัดุไวไฟจะตอ้งมดิชดิและปิดฝาใหแ้น่นหนา อย่าใหม้ไีอระเหยฟุ้ งกระจายออกมาได ้อย่างไรก็ตาม หาก

วางภาชนะไมเ่ป็นที ่บรรจเุชื้อเพลงิไมเ่ป็นทีเ่ป็นทาง ก็อาจเกิดโศกนาฏกรรมครัง้ใหญ่ขึ้นได ้เคยปรากฏว่ารถปัน้จ ัน่ชนิดขบัเคลือ่น

แลน่ทบัถงัแกส๊จนระเบดิไฟครอกคนงานบาดเจบ็สาหสัมาแลว้ 

 4.11 อันตรายจากการก่อสร้างผิดวิธีและหลักวิชา 
อนัตรายในทีน่ี้หมายถงึ อนัตรายทีเ่กดิจากความรูเ้ทา่ไมถ่งึการณแ์ละการขาดประสบการณ์ดว้ย เช่น งานเกี่ยวกบัการท า

พื้นส  าเร็จรูป ปกติพื้นฐานส าเร็จรูปมมีากมายหลายชนิด บางชนิดเป็นโครงสรา้งในตวั แต่บางชนิ ดจะตอ้งเทคอนกรีตทบัหนา้

เสยีก่อนจงึจะท าหนา้ทีเ่ป็นโครงสรา้งพื้น ระบบหลงันี้ ผูก่้อสรา้งจะตอ้งปฏิบตัิตามค าแนะน าของผูผ้ลติโดยเคร่งครดั มบีางรายที่

รูเ้ทา่ไมถ่งึการณไ์มป่ฏบิตัติาม เช่น ไมใ่สค่ า้ยนัขา้งลา่งใหแ้ขง็แรงพอเมือ่มคีนงานเดนิหรือท างานขา้งบนก็อาจตกหลน่ลงไปขา้งลา่ง

ได ้หรอืถา้ก าลงัเทคอนกรตีก็อาจพงัลงมาทบัคนขา้งลา่งไดเ้ช่นกนั 

การต่อเติมอาคารโดยพลการโดยมไิดค้ านึงถงึความแข็งแรงของโครงสรา้งเดิม โดยเขา้ใจว่าของเดิมมสี่วนปลอดภยั

เพยีงพอนบัวา่อนัตรายมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่หากมกีารเปลีย่นเจา้ของอาคารหลาย ๆ ราย แต่ละรายก็มกีารเพิม่เติมมากบา้งนอ้ย
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บา้ง เมือ่ถงึจดุทีโ่ครงสรา้งเดมิไมส่ามารถทนไดก้็จะพงัลงมา และเนื่องจากเป็นอาคารทีก่  าลงัใชง้านอยู่ อาจท าใหค้นเสยีชีวติจ านวน

มากได ้อนัตราต่าง ๆ เหลา่นัน้ ไดแ้ก่ 

4.11.1 การก่อสร้างอาคารพเิศษ การก่อสรา้งอาคารทีม่ลีกัษณะโครงสรา้งพเิศษ เช่น โครงสรา้ง 3 มติ ิโครงสรา้ง
แขวน โครงสรา้งทีใ่ชร้ะบบคอนกรตีอดัแรง หรอืหลงัคาเปลอืกบาง เป็นตน้ จะตอ้งใชค้วามระมดัระวงัเป็นพเิศษ จะตอ้งปรึกษากบั

วศิวกร ผุอ้อกแบบอย่างใกลชิด อาคารประเภท 3 มติิทุกชนิดจะท าหนา้ที่โดยสมบูรณ์ต่อเมื่อไดก่้อสรา้งอาคารส่วนนัน้เสร็ จ

เรยีบรอ้ยแลว้ เช่น หลงัคาเปลอืกบางจะตอ้งเทคอนกรตีเสร็จหมดท ัง้หลงัคาและคอนกรีตมกี าลงัสูงพอท ัง้หมดแลว้จงึจะถอดแบบ

หลอ่ได ้ถา้ถอดแบบหลอ่ขณะทีค่อนกรตีบางสว่นยงัไมไ่ดเ้ทหรอืเทเสร็จใหม ่ๆ หลงัคานัน้อาจพงัลงมาได ้การดงึลวดคอนกรีตอดั

แรงก็นบัว่ามอีนัตรายเหมอืนกนั โดยเฉพาะพวก Pretension เพราะมกัจะไม่มกีารป้องกนัอนัตรายในกรณีทีล่วดเกิดขาดขึ้นมา 

และถา้ลวดทีพ่งึไวเ้ต็มทีข่าดความแรงของลวดทีส่ะบดัไมแ่พก้ระสุนเป็นสามารถท าอนัตรายต่อคนทีอ่ยู่ใกล ้ๆ ถงึแก่ชวีติได  ้

4.11.2 การร้ืออาคาร  การรื้ออาคารนบัว่ามอีนัตรายไม่นอ้ยกว่าการก่อสรา้งเท่าใดนกั อาจจะมากกว่าดว้ยซ า้ 

เพราะผูท้ีร่ื้อมกัจะไมท่ราบลกัษณะของโครงสรา้งทีแ่ทจ้รงิของอาคารทีต่นก าลงัรื้อ ตวัอย่างอาคารทีพ่งัลงมาทบัคนเสยีชีวติคือ การ

รื้อสะพานโคง้รูปอารช์ (Arch) ทีท่  าดว้ยคอนกรตี ปรากฏกวา่คนงานไดเ้ริ่มรื้อดว้ยการทุบส่วนโคง้ก่อน เพราะจากสามญัส านึกมกั

คิดว่าน่าจะทุบส่วนบนสุดก่อน เมือ่โคง้ถูกทุบออกเพยีงบางส่วนท าใหโ้ครงสรา้งหมดสภาพความเป็น Arch ทนัท ีจงึไดพ้งัลงมา

ท ัง้หมด เป็นเหตุใหค้นงานบาดเจ็บและเสยีชีวติ เคยมคีร ัง้หนึ่งในการรื้อตึกแถวเหลอืเพยีงผนงัก่ออฐิผนืเดยีวเท่านัน้ ปรากฏว่า

ผนงัไดล้ม้ทบัหญงิชรา ซึง่ยนืบงัแดดอยู่ทีผ่นงันัน้ถงึแก่ความตาย อกีรายหนึ่งทบุเสาลา่งเพือ่ใหข้า้งบนทลายลงมาเป็นการประหยดั

แรงงาน ผลคือตาย 2 ศพ หรอืทบุเสาตน้หนึ่งใหล้ม้ไปพงัอกีตน้หนึ่งก็มคีนตายมาแลว้เช่นกนั 

 4.11.3 การบรรทุกน ้าหนักเกนิอัตรา การบรรทกุน า้หนกัเกินอตัราทีค่ านวณไวม้ากเกินไปในขณะก่อสรา้งอาจท า
ใหโ้ครงสรา้งพงัลงมาเป็นอนัตรายต่อคนงานได ้การบรรทุกน า้หนกัเกินอตัรานี้อาจเกิดไดห้ลายกรณี เป็นตน้ว่า ใชพ้ื้นเป็นทีก่อง

วสัดุทีม่นี า้หนกัมาก เช่น กองอฐิ ปูนซเิมนต ์หนิเกร็ด ท่อเหลก็ ฯลฯ หรือเป็นทีก่องเศษอฐิ เศษปูน ซึง่หนกัไม่นอ้ยกว่า 1.5 ตนั/

ลูกบาศกเ์มตร ฉะนัน้ ถา้กองสูง 2 เมตรจะหนกัประมาณ 3,000 กิโลกรมั/ตารางเมตร ปกติผูอ้อกแบบจะค านวณใหโ้ครงสรา้งรบั

น า้หนกัปลอดภยัเพยีง 300 กิโลกรมั/ตารางเมตร ส าหรบัอาคารส านกังาน และ 200 กิโลกรมั/ตารางเมตร ส าหรบัอาคารชุดพกั

อาศยั หากคิดส่วนปลอดภยัเท่ากบั 2.5 โครงสรา้งนัน้ก็จะสามารถรบัน า้หนกับรรทุกไดสู้งสุดเพยีง 750 กิโลกรมั/ตารางเมตร 

เทา่นัน้ ฉะนัน้โอกาสทีอ่าคารดงักลา่วจะพงัลงมาจงึมมีากทเีดยีว 

 4.12 อันตรายจากการขนส่งวัสดแุละอปุกรณ์การก่อสร้าง 
 เนื่องจากวสัดุก่อสรา้งสว่นใหญาจะมนี า้หนกัมาก เช่น รถขนปูนซเิมนต ์เสาเขม็ ทราย หนิ เหลก็ ดนิ คอนกรตีผสมเสร็จ 

และอืน่ ๆ ฉะนัน้ โอกาสทีจ่ะเกิดอุบตัิเหตุอย่างรุนแรงมมีาก เช่น รถชนกนั รถชนเสาไฟฟ้า ของตกจากรถเสาเข็มหลน่ขวางถนน 

ท าใหก้ารจราจรตดิขดั หรอืการขนดนิทีข่ดุออกจากสถานทีก่่อสรา้ง เช่น จากการท าฐานรากและหอ้งใตด้นิ ดนิมกัจะหลน่ไปตลอด

ทาง เป็นเหตใุหก้ารจราจรตดิขดั และอาจเป็นสาเหตใุหเ้กดิอบุตัเิหตขุึ้นได ้ทีจ่รงิควรท าบอ่ลา้งลอ้รถไวต้รงปากทางทีร่ถบรรทุกจาก

ภายในจะออกสูถ่นนสาธารณะ โดยท าเหลก็รูปสามเหลีย่มท ัง้ตรงทางลงและขึ้นจากบ่อน า้มนั เพือ่ขูดดนิออกจากลอ้รถและปล่อย

ใหแ้ลน่ผ่านน า้ในบอ่ขาขึ้นก็ขูดอกีทหีนึ่ง ถา้ยงัไมห่มดใหฉี้ดน า้ดว้ยความแรงอกีคร ัง้หนึ่ง ดนิก็จะหลุดจากลอ้จนหมด ถนนทีว่ิง่ไป

ก็จะสะอาด แต่ถา้เป็นดนิเหนียวอาจไดผ้ลไมค่่อยดนีกั 

 การขนของเขา้สถานทีก่่อสรา้งก็อาจมปีญัหาเช่นกนั โดยเฉพาะในฤดูฝน หากเตรียมการไม่ดพีอรถอาจจมโคลนได ้และ

ทีจ่ะเป็นอนัตรายก็คือรถบรรทกุเอยีงขา้งใดขา้งหนึ่ง ท  าใหว้สัดุหรืออุปกรณ์ เช่น เสาเข็ม เหลก็เสน้ หรือรถแทรกเตอรท์ีบ่รรทุกมา

เลือ่นไหลลงมาทบัคนงานทีอ่ยู่บรเิวณนัน้ได ้อย่างนอ้ยควรมแีผ่นเหลก็อย่างหนาปูใหท้ ัว่บรเิวณทีจ่ะมรีถวิง่ผ่าน 
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5. มาตรการป้องกนัและควบคุมอนัตรายจากการก่อสร้าง 
มาตรการป้องกนัและควบคุมอนัตราย  เพือ่เป็นการป้องกนัอบุตัเิหตแุละอนัตรายทีจ่ะเกิดขึ้นในหน่วยงานก่อสรา้งก่อนที่

จะเริ่มด าเนินการก่อสรา้ง โดยใหส้อดคลอ้งกบัข ัน้ตอนของแผนงานก่อสรา้งของหน่วยงาน จงึควรมมีาตรการป้องกนัและควบคุ ม

อนัตราย ไดแ้ก่ 

  5.1 การป้องกันและควบคุมอันตรายจากการขุดดิน การขุดดินมเีครื่องจกัรที่ใชง้านหลายประเภท ส าหรบัเพื่อ
เตรียมงานท าฐานรากงานสาธารณูปโภคของงานก่อสรา้ง ซึ่งเป็นงานทีม่คีวามส าคญัล  าดบัตน้ ๆ ของการเริ่มงานก่อสรา้งเพราะ

โอกาสที่ดนิจะเคลือ่นตวัมมีากและการเคลือ่นไหวอย่างกะทนัหนั จงึจ าเป็นตอ้งมมีาตรการป้องกนัและควบคุมการท างานใหเ้กิด

ความปลอดภยัฯ เช่น 

1) ก่อนเริ่มงานขดุดนิ จะตอ้งขดุดนิหรอืเคลือ่นยา้ยตน้ไม ้กอ้นหนิหรอืสิง่กดีขวางต่าง ๆ ซึง่อาจก่อใหเ้กิดอนัตราย

ในขณะปฏบิตังิาน 

2) ถา้การขดุดนิจะเป็นผลใหอ้าคารหรอืก าแพงขา้งไมม่ ัน่คง ตอ้งจดัใหม้คี า้ยนัหรอืผนงัดนิตามความจ าเป็น 

3) หลมุทีล่กึทุก ๆ 1.20 เมตร หรอืเกนิกวา่นี้ ตอ้งตอกเขม็พดืหรอืค า้ยนัป้องกนัอนัตรายจากดนิถลม่ นอกเสยีจาก

จะตดัดนิใหม้คีวามคลาดเอยีง 

4) กรณีทีข่ดุดนิลกึเกนิ 3 เมตร ตอ้งจดัใหม้บีนัไดทางขึ้น-ลง และมรีาวจบัทีม่ ัน่คงแขง็แรง 

5) จดัใหม้ป้ีายเตอืน “ระดงัวสัดุหลน่” อยู่ดา้นบน 

6) ควรจดัใหม้รีะบบระบายน า้ และมเีครื่องสูบน า้ทีเ่หมาะสม 

7) หา้มขดุดนิใตฐ้านราก หรอืก าแพงดนิ 

8) หา้มกองดนิทีข่ดุออกมาหา่งจากขอบหลมุทีข่ดุนอ้ยกวา่ 0.50 เมตร 

9) หา้มรื้อถอนเขม็พดืช ัว่คราว จนกวา่โครงสรา้งใตด้นินัน้จะแขง็แรงเพยีงพอ 

10) ทางรถวิง่ทีใ่ชแ้ผงเหลก็ ตอ้งมรีาวกัน้ตลอดทาง และไมม่เีศษวสัดุตกหลน่สูด่า้นลา่ง 

 5.2 การป้องกนัและควบคมุอันตรายจากการใช้ป้ันจัน่ การใชป้ัน้จ ัน่หรือเครน มบีทบาทมากในการท างานก่อสรา้ง
ขณะนี้  เพราะเป็นเครื่องจกัรกลที่ใชใ้นการยกและเคลื่อนยา้ยวสัดุ โดยมีแบบและขนาดที่แตกต่างกนั ท ัง้นี้  ขึ้นอยู่กบัความ

เหมาะสมของการใชง้าน ซึง่ปกติจะมปีัน้จ ัน่ทีใ่ชท้ ัว่ไป 2 ชนิด คือ ปัน้จ ัน่อยู่กบัที ่(Tower crane) และปัน้จ ัน่เคลือ่นที่ (Mobile 

crane) ดงันัน้ การป้องกนัและควบคุมอนัตรายดงักลา่ว จงึตอ้งทราบก่อนวา่เป็นชนิดใดดงัต่อไปนี้ เช่น 

ข้อบังคับในการใช้ป้ันจัน่อยู่กบัที่ 
1) การตดิตัง้ปัน้จ ัน่อยู่กบัทีจ่ะตอ้งมวีศิวกรเป็นผูอ้อกแบบฐานราก ตรวจสอบการตดิตัง้ตามกฎเกณฑท์ีก่  าหนดไว ้

2) ใหต้ดิป้ายบอกน า้หนกัทีย่กไดแ้ละตดิสญัญาณเตอืนในขณะท างาน 

3) ตอ้งมผูีคุ้มงานและผูส้ง่สญัญาณตลอดเวลาทีป่ ัน้จ ัน่อยู่กบัทีท่  างาน 

4) ตอ้งมกีารตรวจสอบสว่นประกอบอปุกรณ ์พรอ้มบ ารุงรกัษาอย่างสม า่เสมอ 

5) ถา้มสีายไฟฟ้าแรงสูงอยู่ในรศัมกีารท างาน ตอ้งปฏบิตัติามขอ้ก าหนดในการท างานใกลส้ายไฟฟ้าแรงสูง 

6) ตดิสญัญาณไฟกะพรบิในเวลากลางคืน 

7) ผูค้วบคุมปัน้จ ัน่ตอ้งมคีวามช านาญไดร้บัการมอบหมายโดยเฉพาะ 

ข้อบังคับในการใช้ป้ันจัน่เคล่ือนที่ 
1) บรเิวณทีป่ ัน้จ ัน่เคลือ่นทีท่  างาน หา้มผูท้ีไ่มเ่กี่ยวขอ้งเขา้ไปโดยเดด็ขาดและจดัท าเขตอนัตรายทีม่องเหน็ไดช้ดัเจน 

2) ใหต้ดิป้ายบอกน า้หนกัทีย่กไว ้
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3) ตอ้งมผูีคุ้มงานและผูใ้หส้ญัญาณตลอดเวลาทีป่ ัน้จ ัน่เคลือ่นทีท่  างาน 

4) ตอ้งมกีารตรวจสอบสว่นประกอบอปุกรณ ์พรอ้มการบ ารุงรกัษาอย่างสม า่เสมอ 

5) ต าแหน่งพื้นรองรบัปัน้จ ัน่เคลือ่นทีต่อ้งม ัน่คงแขง็แรง 

6) ถา้มสีายไฟฟ้าแรงสูงอยู่ในรศัมกีารท างาน ตอ้งปฏบิตัติามขอ้ก าหนดในการท างานใกลส้ายไฟฟ้าแรงสูง 

7) ผูค้วบคุมปัน้จ ัน่เคลือ่นทีต่อ้งมคีวามช านาญและไดร้บัการมอบหมายโดยตรง 

 

 5.3 การป้องกนัและควบคมุอันตรายในการใช้น่ังร้าน ในกรณีทีม่กีารปฏบิตัิงานสูงเกิน 2.00 เมตรขึ้นไป จะตอ้งจดัท า
นัง่รา้นตามมาตรฐานทีก่ฎหมายก าหนดไว ้เพือ่ป้องกนัการตกหลน่ของคนงานขณะปฏบิตัิงานในทีสู่ง ๆ และทีแ่คบ ๆ ท ัง้นี้  ตอ้ง

จดัสรา้งหรอืเลอืกใชป้ระเภทนัง่รา้นใหถ้กูตอ้งและเหมาะสมกบัสภาพการท างานนัน้ ๆ ดว้ย เพือ่ความปลอดภยัฯ เช่น 

1) นัง่รา้นทกุชดุจะตอ้งประกอบและถอดประกอบหรอืเลกิใชง้านโดยคนงานทีม่คีวามรูค้วามช านาญ 

2) นัง่รา้นทกุชดุจะตอ้งไดร้บัการตรวจสอบก่อนการใชง้านทกุครัง้ โดยผูท้ีร่บัผดิชอบเทา่นัน้ 

3) นัง่รา้นตอ้งจดัวางบนรากฐานทีร่องรบัม ัน่คง ตวัโครงนัง่รา้นตอ้งวาใหไ้ดฉ้ากกบัพื้นและขอ้ต่อ อุปกรณ์ต่าง ๆ ตอ้งอยู่

ในสภาพด ีม ัน่คงแขง็แรง 

4) การสรา้งนัง่รา้นและการใชน้ ัง่รา้น ใหเ้ป็นไปตามประกาศกระทรวงฯ เรื่องความปลอดภยัในการท างานก่อสรา้ง ว่าดว้ย

นัง่รา้น 

5) ไม่ควรใหน้ ัง่รา้นรบัน า้หนกัมาเกินไป ผูร้บัผดิชอบตอ้งแน่ใจว่านัง่รา้นทีป่ระกอบขึ้นมาสามารถรองรบัจ านวนคนและ

วสัดุทีอ่ยู่บนนัง่รา้นไดเ้ป้นอย่างด ี

6) ใหเ้คลือ่นยา้ยวสัดุและอุปกรณ์ทุกชิ้นบนนัง่รา้นที่อาจตกหล่นลงมาได ้ออกก่อนที่จะท าการเคลือ่นยา้ยนัง่รา้นหรือ

ถอดนัง่รา้นทกุครัง้ 

 5.4 การป้องกนัและควบคมุอันตรายจากการเช่ือมและตัด การท างานเชื่อมไมว่า่จะเป็นการเชื่อมดว้ยไฟฟ้าหรือแกส๊ ถอื
วา่เป็นประเภทงานอนัตรายชนิดหนึ่ง ทีม่โีอกาสเกดิไฟไหมห้รอืก่อใหเ้กดิการระเบดิได ้เพราะการปฏบิตังิานอาจอยู่ใกลก้บัวตัถหุรือ

สารไวไฟในหน่วยงานก่อสรา้งมค่ีอนขา้งสูง โดยเฉพาะการท างานทีเ่กี่ยวกบับ ารุงรกัษา ซ่อมแซมหรือการขยายกิจการของโรงงาน 

เช่น โรงกล ัน่น า้มนัปิโตรเลยีม โรงงานปิโตรเคม ีเป็นตน้ จงึตอ้งมมีาตรการป้องกนั ไดแ้ก่ 

1) ก่อนทีจ่ะท าการเชื่อม จะตอ้งแน่ใจวา่ไมม่วีสัดุตดิไฟอยู่บรเิวณทีจ่ะปฏบิตังิาน 

2) ก่อนเริ่มปฏบิตังิานตอ้งน าเครื่องมอื อปุกรณม์าตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่อยู่ในสถานทีใ่ชง้านไดด้ี 

3) เครื่องเชื่อมตอ้งมสีายดนิและมกีารต่อสายดนิอย่างถกูตอ้ง 

4) กรณีทีใ่ชถ้งัแกส๊ตอ้งตรวจสอบสายแกส๊ทกุครัง้ก่อนน าออกใชง้าน โดยสายตอ้งไมร่ ัว่แตก ขอ้ต่อตอ้งไมห่ลวม 

5) ก่อนเคลือ่นยา้ยถงัแกส๊ ตอ้งถอดหวัปรบัความดนัออก และขณะเคลือ่นยา้ยตอ้งปิดฝาครอบหวัถงัดว้ยทุกครัง้ และ

หา้มแบก-กลิ้ง 

6) หลงัจากเลกิใชแ้กส๊ จะตอ้งปิดแกส๊ในถงัเสยีก่อนแลว้ปลอ่ยแกส๊ทีค่า้งอยู่ในทอ่ทิ้ง 

7) ตอ้งเตรยีมถงัดบัเพลงิ ประจ าอยู่บรเิวณทีป่ฏบิตังิานตลอดระยะเวลาทีป่ฏบิตังิาน 

 5.5 การก าหนดกฎความปลอดภัยในการท างานก่อสร้าง (Safety rules) ในงานก่อสรา้งโดยท ัว่ไปมกัจะมกีารเกิด

อุบตัิเหตุเกิดขึ้นอยู่เป็นประจ า ซึง่ส่วนใหญ่การเกิดอุบตัิเหตุเกิดจากสาเหตุจากพฤติกรรมของผูป้ฏิบตัิงาน หรือการกระท าที่ไม่

ปลอดภยั หรอืเกดิจากหวัหนา้งานส ัง่การใหค้นงานท างานในลกัษณะเป็นอนัตราย โดยขาดการวางแผนป้องกนัอนัตรายทีจ่ะเกิดขึ้น 

และการใหค้ าแนะน าการปฏบิตัทิีป่ลอดภยั หรอืขาดการวางแผนวธิีการท างานทีป่ลอดภยัทีด่ี 
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ดงันัน้ การก าหนดกฎความปลอดภยัฯ จงึมคีวามจ าเป็นกบัลูกจา้งทุกระดบัในหน่วยงานก่อสรา้ง โดยตอ้งก าหนดเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรและอธิบายใหลู้กจา้งทุกคนรบัทราบ รวมท ัง้ผูร้บัเหมาช่วงดว้ย นอกจากนี้  ควรมกีารตรวจสอบและติดตามให ้

ลูกจา้งทกุคนไดป้ฏบิตัติามกฎความปลอดภยัฯ อย่างเคร่งครดัดว้ย ส าหรบักฎความปลอดภยัฯ ทีส่  าคญั ๆ ไดแ้ก่ 

กฎความปลอดภัยในการท างานของลกูจ้างทั่ว ๆ ไป 
1) ตอ้งสวมใสอุ่ปกรณค์ุม้ครองความปลอดภยัฯ ใหถ้กูตอ้งและเหมาะสมตลอดเวลาขณะปฏบิตังิาน 

2) ตอ้งปฏบิตัติามกฎความปลอดภยัฯ และค าส ัง่ผูบ้งัคบับญัชาอย่างเคร่งครดั 

3) ตอ้งปฏบิตัติามป้ายเตอืนอนัตรายและป้ายจราจรอย่างเคร่งครดั 

4) ตอ้งรายงานสาเหตขุองการกระท าทีไ่มป่ลอดภยัและสภาพการณ์ทีป่ลอดภยัใหผู้ท้ีเ่กี่ยวขอ้งทราบทกุคร ัง้ 

5) ตอ้งทราบเสน้ทางการอพยพกรณีเกดิฉุกเฉิน และต าแหน่งของถงัดบัเพลงิชนิดมอืถอืปุ่ มสญัญาณเตือนภยัเมือ่เกดิ

เพลงิไหมท้ีจ่ะตอ้งปฏบิตัิ 

6) หา้มใชเ้ครื่องมอื อปุกรณท์ีช่  ารุด และไมเ่หมาะสมในการปฏบิตัิงาน 

7) หา้มหยอกลอ้เลน่กนัขณะปฏบิตังิาน 

8) หา้มเขา้ไปในเขตอนัตรายก่อนไดร้บัอนุญาตหรอืไมเ่กี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตัิงานทีร่บัผดิชอบ 

9) หา้มเชื่อมชิ้นงานในบรเิวณทีม่สีารไวไฟหรอืเชื้อเพลงิทีอ่าจลุกไหมไ้ดง้า่ย เวน้แต่จะมมีาตรการป้องกนัอคัคีภยัที่

เหมาะสม 

10) หา้มบคุคลทีเ่มาเหลา้หรอืน าสุรา ยาเสพตดิ อาวุธปืน หรอืวตัถทุีเ่หน็วา่อนัตรายเขา้ไปในเขตก่อสรา้งเดด็ขาด 

กฎความปลอดภัยในการใช้ป้ันจัน่ 
1) ผูบ้งัคบัปัน้จ ัน่ หรอืคนขบัรถปัน้จ ัน่ ตอ้งมคีวามเขา้ใจ และมคีวามามารถในการใชป้ัน้จ ัน่อย่างด ีโดยควรผ่านการ

อบรมการเป็นผูบ้งัคบัปัน้จ ัน่ อย่างถกูตอ้ง 

2) ผูใ้หส้ญัญาณมอื ตอ้งมคีวามรู ้ความเขา้ใจ ในการใหส้ญัญาณตามมาตรฐานและกฎเกณฑท์ีก่ฎหมายก าหนดไว ้

3) ผูคุ้มงานปัน้จ ัน่หรอืผูท้ีร่บัผดิควบคุม ดูแล การท างานของปัน้จ ัน่ ตอ้งปฏบิตัติามกฎความปลอดภยัอย่างเคร่งครดั 

และสามารถใหค้ าแนะน าแก่ผูป้ฏบิตังิานไดอ้ย่างถกูตอ้ง 

4) ตอ้งมกีารวางแผนงานก่อนการปฏบิตัิงานและวธิีปฏบิตัิงานทีถ่กูตอ้งก่อนการยกหรอืเคลือ่นยา้ยปัน้จ ัน่ทกุคร ัง้ 

5) หา้มยกของเกนิพกิดัทีก่  าหนดไว ้และควรรูน้ า้หนกัของทีจ่ะยก 

6) หา้มยกหรอืเหวีง่ของทีจ่ะยกอย่างรวดเร็ว ควรยกหรอืเคลือ่นยา้ยของอย่างชา้ ๆ ท ัง้แนวตัง้และแนวราบ 

7) หา้มผูท้ีไ่มเ่กี่ยวขอ้งอยู่บรเิวณใกลก้ารท างานของปัน้จ ัน่หรอืรศัมกีารยกทีอ่นัตราย 

8) หา้มคนงานปีนหรอืตดิกบัสิง่ของทีจ่ะยกโดยใชป้ัน้จ ัน่ 

9) หา้มปลอ่ยชิ้นงานทิ้งไวบ้นขอเกี่ยวของปัน้จ ัน่และเมือ่หยุดใชง้านใหว้างสิง่ของทีย่กคา้งอยู่ลงกบัพื้นใหเ้รยีบรอ้ย 

กฎความปลอดภัยในการยก และอปุกรณ์ประกอบการยก 
1) ตอ้งจบัยดึของทีจ่ะยกใหม้คีวามแน่นหนา และเหมาะสมเพือ่ไมใ่หเ้กดิการร่วงหลน่ขณะทีม่กีารยกของขึ้นสูง 

2) ตอ้งระวงัของทีจ่ะยกตอ้งไมถู่กยดึตดิกบัอะไรหรอืถกูสิง่อืน่ทบัอยู่ และลวดสลงิทกุเสน้ตอ้งไดร้บัแรงเทา่กนั โดยดู

จากความตงึของลวดสลงิ 

3) ตอ้งแจง้ใหผู้ท้ีไ่มเ่กี่ยวขอ้งกบัการท างาน ออกจากพื้นทีท่  างานของเครื่องจกัรก่อนทีจ่ะมกีารยก เวน้แต่จะไดร้บั

มอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชาเป็นกรณีพเิศษ 

4) ตอ้งระวงัไมใ่หเ้กดิเสน้ลวดสลงิพนักนั เพราะจะท าใหล้วดสลงิขาดและเกดิอนัตรายได ้
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5) ตอ้งมกีารใชเ้ชอืกหรอืลวดสลงิในการควบคุมบงัคบัทศิทางการหมนุหรอืแกว่งตวัของทีย่ก 

6) หา้มใชป้ัน้จ ัน่ในการลาก ดงึ สิง่ของโดยเดด็ขาด เพราะอาจท าใหป้ัน้จ ัน่ลม้ได ้

7) หา้มไมใ่หม้คีนนัง่หรอืขึ้นไปกบัของทีย่กเดด็ขาด เพราะลวดสลงิอาจขาดไดต้ลอดเวลา 

8) หา้มคนท างานใตพ้ื้นทีข่ณะทีก่  าลงัยกของ เพราะของทีย่ดึไวอ้าจจะหลดุหรอืหลน่ได  ้

9) หา้มหมนุหรอืเคลือ่นทีข่องทีจ่ะยก ก่อนไดร้บัสญัญาณจากผูท้ีร่บัผดิชอบ เพราะคนขบัรถปัน้จ ัน่อาจมองไมเ่หน็ชดัเจน 

10) หา้มคนขบัรถบรรทกุอยู่ในหอ้งโดยสารและคนทีท่  างานอยู่หลงัรถบรรทกุ ขณะทีม่กีารยก หรอืวางของลงรถบรรทกุ 

กฎความปลอดภัยในการใช้เคร่ืองจกัรกล 
1) ตอ้งไดร้บัอนุญาตจากผูร้บัผดิชอบหรอืผูคุ้มงานก่อนการปฏบิตังิานทกุครัง้ 

2) ตอ้งส ารวจแผนผงับรเิวณทีจ่ะท างานใหใ้หม้ ัน่ใจวา่จะไมเ่กดิความเสยีหายหรอือนัตรายจากการท างาน เช่น มี

สายไฟฟ้า โทรศพัท ์

3) ตอ้งตรวจสอบสภาพของเครื่องจกัรกล เช่น ระบบเบรก น า้มนัหลอ่ลืน่ ก่อนการปฏบิตัิงานทกุครัง้และมกีาร

บ ารุงรกัษาอยู่เสมอตามระยะเวลาของบรษิทัผูผ้ลติ 

4) ตอ้งจดัท าเขตอนัตรายลอ้มรอบรเิวณทีเ่ครื่องจกัรกลท างานและมเีครื่องหมายเตอืนใหเ้หน็ชดัเจน 

5) ตอ้งจดัท าแผนงักนัดนิพงัและบนัไดหนีภยั กรณีขดุลกึเกนิกวา่ 1.50 เมตร หรอืตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่

ปฏบิตัิงาน 

6) หา้มใชเ้ครื่องจกัรกล อปุกรณ์ทีช่  ารุดเสยีหาย จนกวา่จะไดม้กีารซ่อมแซมใหเ้รยีบรอ้ย 

7) หา้มแกไ้ข ดดัแปลงสว่นใดสว่นหนึ่งของเครื่องจกัรกลโดยไมไ่ดร้บัอนุญาต 

8) หา้มผูท้ีไ่มเ่กี่ยวของ้เขา้บรเิวณอนัตรายของเครื่องจกัรหรอืปีนป่ายเครื่องจกัรขณะมกีารปฏบิตังิานอยู่ 

9) หา้มใชเ้ครื่องจกัรกลเกนิกวา่ก าลงัของเครื่อง และหยุดเครื่องทนัทหีากเกดิความผดิปกตกิบัเครื่อง 

10) หา้มละทิ้งเครื่องจกัรกลหรอืหยอกลอ้กบัเพือ่นร่วมงาน ขณะทีเ่ครื่องจกัรก าลงัท างาน 

กฎความปลอดภัยในการใช้เคร่ืองมือ อปุกรณ์ 
1) ตอ้งตรวจสอบสภาพ เครื่องมอื อปุกรณ ์สายไฟ ฉนวนหุม้สายไฟก่อนเริ่มงาน 

2) ตอ้งต่อสายดนิทกุครัง้ ขณะใชเ้ครื่องมอื อปุกรณไ์ฟฟ้าทุกชนิด 

3) ตอ้งใชเ้ครื่องมอื อปุกรณ ์ตามประเภทและชนิดของงาน 

4) ตอ้งมคีวามเขา้ใจและมปีระสบการณ ์วธิีการใชเ้ครื่องมอื อย่างถูกตอ้งและปลอดภยั 

5) ตอ้งมหีวัหนา้งานหรอืผุคุ้มงานคอยควบคุม ดูแลใหผู้ป้ฏบิตังิานตามกฎความปลอดภยัอย่างเคร่งครดั 

6) หา้มใชเ้ครื่องมอื อปุกรณท์ีช่  ารุด หากพบวา่ช ารุดควรสง่ซอ่ม หรือเปลีย่นใหมท่นัท ี

7) หา้มใชเ้ครื่องมอื อปุกรณไ์ฟฟ้า ขณะยนืปฏบิตังิานบนพื้นทีเ่ปียกชื้น หรอืมนี า้ขงัหรอืขณะทีม่อืเปียกชื้น 

8) หา้มใชเ้ครื่องมอื อปุกรณเ์กนิก าลงัความสามารถตดิต่อกนัเป็นเวลานาน 

9) หา้มซอ่มแซม ปรบัปรุง เครื่องมอื อปุกรณไ์ฟฟ้า ขณะทีย่งัไม่ไดต้ดักระแสไฟฟ้าตดิป้ายเตอืนเพือ่ความปลอดภยั 

10) หา้มผูท้ีไ่มเ่กี่ยวขอ้ง ยุ่งเกี่ยวกบัเครื่องมอื อปุกรณไ์ฟฟ้าอย่างเดด็ขาด 
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กจิกรรม 2.2.1 

1. จงบอกอนัตรายจากการก่อสร้างมา 5 อยา่งดว้ยกนั 
2. จงระบุกฎกฎความปลอดภยัในการใชป้ั้นจัน่มา 3 ขอ้ 

 
แนวตอบกิจกรรม  2.2.1 
 1. อนัตรายจากการก่อสร้าง ไดแ้ก่ 

1) การท ารูเจาะขนาดใหญ่ 
2) งานตอกเสาเขม็ 
3) ป้ันจัน่ส าหรับยกของ 
4) รถขดุดินและรถแทรกเตอร์ 
5) นัง่ร้าน 

2. กฎความปลอดภยัในการใชป้ั้นจัน่ ไดแ้ก่ 
1) ผูบ้งัคบัป้ันจัน่ หรือคนขบัรถป้ันจัน่ ตอ้งมีความเขา้ใจ และมีความามารถในการใชป้ั้นจัน่อยา่งดี  

โดยควรผา่นการอบรมการเป็นผูบ้งัคบัป้ันจัน่ อยา่งถูกตอ้ง 
2) ผูใ้หส้ญัญาณมือ ตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจ ในการใหส้ญัญาณตามมาตรฐานและกฎเกณฑท่ี์ 

กฎหมายก าหนดไว ้
3) ผูคุ้มงานป้ันจัน่หรือผูท่ี้รับผิดควบคุม ดูแล การท างานของป้ันจัน่ ตอ้งปฏิบติัตามกฎความ 

ปลอดภยัอยา่งเคร่งครัด และสามารถใหค้ าแนะน าแก่ผูป้ฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



พื้นฐานอาชีวอนามยัและอนามยัสิง่แวดลอ้ม    2-47 

 

 

เร่ืองที ่2.2.1  
ความปลอดภัยในงานเคร่ืองจักร 
 
 ปจัจบุนัประเทศไทยเป็นแหลง่ผลติสนิคา้อตุสาหกรรมหลากหลาย ในโรงงานอตุสาหกรรมเกือบทุกประเภท จะตอ้งมกีาร

ใชเ้ครื่องจกัรในกระบวนการผลติต่าง ๆ ดงันัน้เครื่องจกัรจึงนบัเป็นปจัจยัหลกัของแทบทุกสถานประกอบกิจการหรือโรงงาน

อุตสาหกรรม เครื่องจกัรจึงมีบทบาทที่ส  าคญัในกระบวนการผลติ เพื่อช่วยใหก้ารผลติด าเนินการไปไดอ้ย่างรวดเร็ว และได ้

ผลติภณัฑส์  าเร็จรูปตามทีต่อ้งการซึง่จ  าเป็นทีจ่ะตอ้งมรูีผู้ป้ฏบิตัิงานท างานร่วมกบัเครื่องจกัร เพือ่ใหท้  างานไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการท างานทีต่อ้งใชเ้ครื่องจกัร ผูค้วบคุมงานจ าเป็นตอ้งรบัผิดชอบทีจ่ะใหเ้ครื่องจกัรนัน้ท  างานไดอ้ย่างมี

ประสทิธิภาพอย่างสม า่เสมอตลอดเวลา เมือ่มสีาเหตุทีท่  าใหต้อ้งหยุดงานหรือเครื่องจกัรท างานไม่ได ้ไม่ว่าจะเนื่องจากสาเหตุของ

การวางแผนงานไม่ถูกตอ้งเป็นเหตุใหเ้ครื่องจกัรขดัขอ้งหรือผูใ้ชเ้ครื่องจกัรไดร้บัอุบตัิเหตุจากเครื่องจกัร  ย่อมส่งผลใหผ้ลผลติ

ลดลง ค่าใชจ้่ายในการด าเนินการสูงขึ้น 

 

1. นิยามส าคญัเกีย่วกบัเคร่ืองจกัร 
 กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการ

ท างานเกี่ยวกบัเครื่องจกัร ปัน้จ ัน่ และหมอ้น า้ พ.ศ. 2552 ไดใ้หค้ านิยามของเครื่องจกัรไว ้ดงันี้ 

 เคร่ืองจกัร หมายความว่าสิ่งที่ประกอบดว้ยชิ้นส่วนหลายชิ้น ส  าหรบัใหก่้อก าเนิดพลงังาน เปลี่ยนหรือแปลงสภาพ

พลงังานหรือส่งพลงังาน ท ัง้นี้  ดว้ยก าลงัน า้ ไอน า้ เชื้ อเพลงิ ลม ก๊าซ ไฟฟ้า หรือพลงังานอื่น หรือหลายอย่างรวมกนั และ

หมายความรวมถงึ เครื่องอปุกรณ ์ลอ้ตุนก าลงั รอก สายพาน เพลา เกียร ์หรือสิง่อื่นทีท่  างานสมัพนัธก์นัและรวมท ัง้เครื่องมอืกล

ดว้ย 

 และในพระราชบญัญตัโิรงงาน พ.ศ. 2535 ไดค้ านิยามของเครื่องจกัรไวใ้นท านองเดยีวกนั ดงันี้ 

 เคร่ืองจกัร หมายความว่า สิ่งที่ประกอบดว้ยชิ้นส่วนหลายชิ้น ส  าหรบัใชก่้อก าเนิดพลงังานเปลี่ยนหรือแปลงสภาพ

พลงังานหรือส่วนพลงังาน ท ัง้นี้  ดว้ยก าลงั น า้ ไอน า้ ลม กา๊ซ ไฟฟ้า หรือพลงังานอื่น อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกนั 

และหมายความรวมกนัถงึเครื่องอปุกรณไ์ฟลว์ลี ปลุเล สายพาน เกยีร ์หรอืสิง่อืน่ทีท่  างานสนองกนั 

 เมือ่มกีารใชง้านเครื่องจกัรหรือท างานกบัเครื่องจกัร มโีอกาสทีจ่ะเกิดอุบตัิเหตุจากการท างานดงักล่าวขา้งตน้แลว้ เรื่อง

ของความปลอดภยัในการท างาน จึงจ าเป็นที่จะตอ้งมกีารป้องกนัเพือ่ไม่ใหเ้กิดอุบตัิเหตุจากเครื่องจกัรขึ้น ในการแกป้ญัหาหรือ

ป้องกนั โดยหลกัการจ าเป็นทีจ่ะตอ้งแกท้ีแ่หลง่ก าเนิดหรือแกไ้ขทางวศิวกรรมก่อน ดงันัน้ในการป้องกนัทางวศิวกรรมจงึใชว้ธิีการ

จดัท าเครื่องป้องกนัอนัตรายจากเครื่องจกัรขึ้น หรอือาจจะเรยีกส ัน้ ๆ วา่ เซฟตี้การด์ (Safety guard)  หรือการด์เครื่องจกัร หรือ

ครอบนิรภยั 

 เคร่ืองป้องกนัอนัตรายจากเคร่ืองจกัร หมายถงึสิง่ใด ๆ หรือการกระท าใด ๆ ก็ตามทีส่่งผลใหเ้ครื่องจกัรมลีกัษณะหรือ

คุณสมบตัทิีป่ลอดภยัต่อการปฏบิตัิงานปกติ โดยไม่มผีลต่อสมรรถนะของเครื่องจกัรหรือความช านาญของคนงานทีใ่ชเ้ครื่องจกัร

นัน้ท  างาน ดงันัน้ เครื่องป้องกนัอนัตรายจากเครื่องจกัรนี้  อาจเป็นส่วนประกอบทีต่ิดตัง้มากบัเครื่องจกัรหรืออาจสรา้งขึ้นภายหลงั 

โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ป้องกนัอนัตรายต่าง ๆ ทีอ่าจจะเกดิขึ้นจากการใชห้รือท างานกบัเครื่องจกัรนัน้ นอกจากจะป้องกนัอนัตราย

ใหก้บัผูป้ฏบิตังิานแลว้ ยงัช่วยป้องกนัอนัตรายใหก้บัผูท้ีอ่ยู่ในบรเิวณใกลเ้คียงดว้ย 
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2. ประเภทและลกัษณะอนัตรายของเคร่ืองจกัร 
 เครื่องจกัรต่าง ๆ ที่ใชใ้นโรงงานอุตสาหกรรม มลีกัษณะการท างานและการผลติที่แตกต่างกนั เช่น เครื่องปัม๊โลหะ 

เครื่องไส เครื่องเจยีร เครื่องทอผา้ เป็นตน้ เครื่องจกัรเหลา่นี้สามารถจ าแนกออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ไดด้งันี้ 

 2.1 เคร่ืองจักรต้นก าลัง (Prime mover machinery) เป็นเครื่องจกัรที่ใชเ้ป็นแหลง่ผลติหรือตน้ก าลงัหรือเปลีย่น
พลงังานรูปหนึ่งไมว่า่เป็นพลงังานไอน า้ พลงังานน า้ ลม ไฟฟ้า น า้มนั ไปเป็นอกีรูปหนึ่ง เช่น เครื่องก าเนิดไฟฟ้าเป็นเครื่องจกัรตน้

ก าลงัทีเ่ปลีย่นพลงังานไฟฟ้าเป็นพลงังานกล หมอ้น า้หรือหมอ้ไอน า้ (ภาพที ่2.5) เป็นเครื่องจกัรตน้ก าลงัทีเ่ปลีย่นพลงังานความ

รอ้นไปเป็นพลงังานรูปอื่น มอเตอร์เป็นเครื่องจกัรตน้ก าลงัชนิดที่สามารถเปลี่ยนพลงังานไฟฟ้าเป็นพลงังานกลได ้เป็นตน้ 

นอกจากนี้ ยงัมเีครื่องตน้ก าลงัอืน่ ๆ อกี เช่น เครื่องยนต ์เป็นตน้ 

 
ภาพที่ 2.5 หม้อน า้ 

ท่ีมา : Ajinpower. Fulton-limited. Retrive 2 June, 2018 from http://news.cision.com/fulton-limited/i/the-new-fulton-fb-c-
firetube-steam-boiler,c1279617 

 

2.2 เคร่ืองส่งก าลัง (Transmission machinery) เป็นอปุกรณต่์าง ๆ ไมว่า่จะเป็น เพลา ลอ้ ปลุเล  
สายพาน (ภาพที ่2.6) คลชั โซ ่เฟือง กระเดือ่ง ทอ่ลม หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ซึง่เป็นอุปกรณ์ทีใ่ชส้่งผ่านก าลงัจากเครื่องจกัรตน้ก าลงั

ไปยงัเครื่องจกัรหรอือปุกรณอ์ืน่ เพือ่ไปใชง้านต่อไป 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.6 สายพานล าเลยีงในอตุสาหกรรม 

ทีม่า: . Ajinpower. Conveyer. Retrive 2 June, 2018 from 

http://www.ajinpower.co.kr/product/detail.html?siteDivision=dis&pmCode=026&page=1&pCode=P026001,  

 2018. 

 

 2.3 เคร่ืองจกัรท าการผลิต (Production Machinery) เป็นเครื่องจกัรทีใ่ชใ้นการผลติสิง่ต่าง ๆ จากวตัถดุบิหรือชิ้งาน
ใหเ้ป็นผลติภณัฑ ์หรอืในการซอ่มบ ารุง ผลติชิ้นสว่นหรอือะไหลต่่าง ๆ รวมจนถงึงานเชื่อม เครื่องจกัรประเภทนี้ ไดแ้ก่ เครื่องกลงึ 

เครื่องกดั เครื่องปัม๊ เครื่องตดั เครื่องไส เครื่องเจาะ เครื่องเชื่อม เป็นตน้ 
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ภาพท่ี 2.7 เครื่องตดักระดาษ 

 

 ในการท างานกบัเครื่องจกัรนัน้ โอกาสที่จะเกิดอนัตรายหรืออุบตัิเหตุมมีาก มสีาเหตุจากหลากหลายประการดว้ยกนั 

อาจจะเกิดจากการทีเ่ครื่องจกัรช ารุด สภาพของเครื่องจกัรไม่ปลอดภยัหรืออาจจะเนื่องจากตวัผูท้  างานร่วมกบัเครื่องจกัรเอง ซึ่ง

เครื่องจกัรเหล่านี้มโีอกาสเกิดอนัตรายได ้ลกัษณะของอนัตรายที่อาจจะเกิดขึ้นนี้สามารถจ าแนกออกไดต้ามลกัษณะของการ

เคลือ่นไหวของกลไกต่าง ๆ และลกัษณะของการท างานได ้ดงันี้ 

1) ประเภทที่มกีารหมุน สว่นต่าง ๆ ของเครื่องจกัรทีม่กีารหมนุจดัวา่เป็นสว่นทีอ่นัตรายมากประเภท 

หนึ่ง กลไกทีม่กีารหมนุมกัจะใชก้บัสว่นสง่ก าลงัของเครื่องจกัร อนัตรายทีเ่กิดขึ้นมกัจะเกิดจากการทีก่ลไกส่วนทีห่มนุนัน้ พนัหรือ

ดงึเสน้ผม แขนเสื้อ เสื้อผา้ ของผูท้ี่อยู่ใกลเ้ขา้ไปในเครื่องจกัรก่อใหเ้กิดอุบตัิเหตุได ้กลไกส่วนที่หมนุไดข้องเครื่องจกัร ไดแ้ ก่ 

เพลา ปุลเล ไฟลว์ลี เกียร ์สายพาน รอก หรือระบบส่งถ่ายก าลงัต่าง ๆ เป็นตน้ ย่อมมโีอกาสก่อใหเ้กิดอนัตรายไดแ้มส้่วนทีโ่ผล่

ยืน่ออกมาเพยีงเลก็นอ้ย หรืออาจไม่มสี่วนทีโ่ผลย่ื่นออกมา แต่มรีอยบากหรือมผีวิขรุขระ ก็ยิ่งมโีอกาสเกิดอนัตรายไดม้ากยิ่งขึ้น 

ดงัแสดงในภาพที ่2.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.8 กลไกประเภทที่มกีารหมุน 
 

2) ประเภทที่มกีารตัดหรือเฉือน อนัตรายของเครื่องจกัรประเภทนี้อยู่ทีจ่ดุท  างานซึง่เป็นสว่นที่ 
เคลือ่นทีไ่ดผ้่านจดุทีอ่ยู่กบัทีข่องเครื่องจกัร เช่น เครื่องตดัแบบกโิยตนิ เครื่องเลือ่ยต่าง ๆ เครื่องบด เครื่องเจยีร ์เครื่องปาด 

เครื่องขดั เป็นตน้ ลกัษณะของการเกดิอบุตัเิหตมุกัเกดิจากการบาด หรอืตดัอวยัวะหรอืสว่นต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น นิ้วมอื มอื 

และแขน เป็นตน้ (ภาพที ่2.9) นอกจากนี้ ยงัมโีอกาสทีจ่ะเกดิจากเศษวสัดุ ชิ้นงานหรอืสว่นประกอบหรอือปุกรณข์องกลไกต่าง ๆ 

หลดุหกั กระเดน็ออกมาถกูหรอืกระทบกระแทกผูท้ีอ่ยู่ใกลเ้คียงได ้
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ภาพที่ 2.9 กลไกประเภทที่มกีารตดัหรือเฉือน 
 

3) ประเภทที่มกีารหนีบหรือบีบ การท างานของเครื่องจกัรประเภทนี้ มลีกัษณะการท างานของกลไกใน 

ลกัษณะของประเภททีม่ชีิ้นสว่นทีห่มนุไดต้ ัง้แต่สองสว่นขึ้นไป ไมว่า่จะอยู่ชดิกนั สมัผสักนัหรอืหา่งกนั หมนุสวนทางกนั จะมจีดุ

อนัตรายทีเ่กดิขึ้นจากการหนีบตวัหรอืรดับบีตวั ตวัอย่างทีเ่หน็ไดช้ดัเจน เช่น เครื่องรดียาง เครื่องบด โซ ่เฟือง สายพาน ปลุเล 

รอกต่าง ๆ เฟืองขบัต่าง ๆ เป็นตน้ ดงัแสดงในภาพที ่10.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.10 กลไกประเภทที่มกีารหนีบหรือบีบ 
 

4) ประเภทสกรู อนัตรายของกลไกประเภทสกรู คลา้ยคลงึกบัประเภททีม่กีารหนีบ ต่างกนัเพยีงแต่ 

ประเภทสกรูนัน้มชีิ้นสว่นทีห่มนุกบัชิ้นสว่นทีไ่มห่มนุหรอืตดิตัง้อยู่กบัที ่เช่น เครื่องบดต่าง ๆ หรอืเครื่องสง่วตัถโุดยใชส้กรู เป็นตน้ 

(ภาพที ่ 

 
ภาพท่ี 2.11 กลไกประเภทสกรู 
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5) ประเภทที่มีการพับการงอหรือกดขึ้นรูป กลไกประเภทนี้มีใชก้นัอย่างกวา้งขวาง อนัตรายที่เกิดขึ้น
โดยท ัว่ไปแลว้ จะขึ้นอยู่กบัวธิีการใชแ้ละสภาพการใชเ้ครื่องมอืนัน้ เช่น ขนาดรูปร่าง และลกัษณะการกด หรือความหนาและชนิด

ของวสัดุที่ใชห้รือวตัถุดิบ ลกัษณะของกลไกบงัคบัหรืออุปกรณ์ควบคุม หรือความถูกตอ้งของผลผลติที่ตอ้งการ ตลอดจน

ระยะเวลาทีใ่ชเ้ครื่องมอืนัน้ ๆ เป็นตน้ ซึง่ส่วนใหญ่อนัตรายหรืออุบตัิเหตุมกัจะเกิดขึ้นในขณะทีม่กีารป้อนชิ้นงาน ส่งชิ้นงาน หรือ

น าชิ้นงานออกจากตวัเครื่องจกัร ตวัอย่างของกลไกประเภทนี้ ไดแ้ก่ เครื่องปัม๊ขึ้นรูป (ภาพที ่2.12) เครื่องพบั เป็นตน้  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.12 เคร่ืองป๊ัมขึน้รูป 
 

6) ประเภทที่มกีารเคล่ือนที่แบบสลบัไปมา เป็นการเคลือ่นทีข่องเครื่องจกัรแบบกลบัไป-มา ซา้ย-ขวา เช่น 

การเคลือ่นทีข่องลูกสูบ หรอืแทน่เลือ่นของเครื่องจกัร เช่น เครื่องไส เลือ่ยไฟฟ้า เครื่องจกัรไอน า้ เป็นตน้ ลกัษณะอนัตราย เป็น

ลกัษณะของการเคลือ่นทีด่งักลา่วมโีอกาสกระแทกกบัอวยัวะ หรอืส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได ้ดงัภาพที ่2.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.13 แสดงกลไกประเภทที่มกีารเคล่ือนแบบสลบัไป-มา 
  

3. ประเภทของเคร่ืองป้องกนัอนัตรายจากเคร่ืองจกัร 
 เครื่องจกัรต่าง ๆ มีลกัษณะการท างานและการผลติที่แตกต่างกนั ดงันัน้ เครื่องจกัรย่อมมีลกัษณะของอนัตรายที่

แตกต่างกนัดว้ย เครื่องจกัรหรืออุปกรณ์ประเภท เพลา ลอ้ ลูกกลิ้ง ปุลเล สามารถเกี่ยวเสื้อผา้ หรือผิวหนงัดึงพนกังานเขา้หา

เครื่องจกัรได ้ส่วนต่าง ๆ ของอุปกรณ์หมนุสวนทางกนัท าใหเ้กิดจุดหนีบขึ้น ทีอ่าจจะหนีบมอืหรือเสื้อผา้ได ้การเคลือ่นไหวไปมา

ของเครื่องจกัรอาจดงึพนกังานเขา้ไปในระหว่างเครื่องจกัรทีเ่คลือ่นไหว การสมัผสัโดยตรงกบัการตดั การเจาะ การหนีบ และการ

งด ก็สามารถน าไปสู่อุบตัิเหตุที่รุนแรงไดเ้ช่นกนั ดงันัน้ จึงตอ้งออกแบบและสรา้งเครื่องป้องกนัอนัตรายจากเครื่องจกัรให ้
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สอดคลอ้งกบัท ัง้ตวัเครื่องจกัรและลกัษณะของอนัตรายทีเ่กี่ยวขอ้ง เครื่องป้องกนัอนัตรายจากเครื่องจกัร สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น

หลายประเภท ดงันี้ 

 3.1 เคร่ืองป้องกันอันตรายจากเคร่ืองจักรประเภทติดต้ังอยู่กับที่ (Fixed guard) เป็นเครื่องป้องกนัทีท่  าขึ้นอย่าง
งา่ย ๆ ที่ติดไวก้บัเครื่องจกัรหรือพื้นผิวทีแ่ข็งแรง เช่น ผนงัหรือพื้นอย่างถาวร เครื่องป้องกนัชนิดนี้  ควรท าดว้ยวสัดุที่แข็งแรง 

สามารถใหก้ารคุม้กนัอนัตรายจากเศษวสัดุแข็งได ้การใชเ้ครื่องป้องกนัชนิดติดตัง้อยู่กบัทีน่ี้  นอกจากเพื่อควบคุมจุดอนัตรายที่

เครื่องจกัรท างานแลว้ ควรจะผสมผสานระบบการป้อนและขบัชิ้นงานเขา้ไปดว้ยเพื่อจะไดไ้ม่ไปขดัขวางห รือจ ากดัการผลติ การ

ถอดเครื่องป้องกนัชนิดนี้จะท าไดว้ธิีเดยีวคือตอ้งใชเ้ครื่องมอืในการถอดเครื่องป้องกนัชนิดนี้แบง่ไดเ้ป็น 3 ชนิด คือ 

  3.1.1 แบบปิดกัน้หรือครอบทั้งหมด ใชปิ้ดกัน้หรอืครอบเครื่องจกัรหรือชิ้นส่วนของเครื่องจกัรท ัง้หมด ในกรณี

ทีไ่มต่อ้งการมองเหน็การท างานของเครื่องจกัรหรอืชิ้นสว่นของเครื่องจกัรท ัง้หมด ดงันัน้ จงึท าดว้ยโลหะแผ่นชนิดปิดทบึ ดงัแสดง

ในภาพที ่2.14 

 

 
 

ภาพที่ 2.14 เคร่ืองป้องกนัอนัตรายจากเคร่ืองจกัรแบบปิดกั้นทั้งหมด 

  3.1.2 แบบปิดกั้นที่สามารถมองเห็นการท างานของเคร่ืองจักร  ใชปิ้ดกัน้หรือครอบเครื่องจกัรในกรณีที่
ตอ้งการเหน็การท างานของเครื่องจกัร ดงันัน้ เครื่องป้องกนัชนิดนี้ อาจท าดว้ยโลหะเจาะรู ตะแกรงโลหะ หรอืเหลก็เสน้ เป็นตน้ ดงั

แสดงในภาพที ่2.15 

 

 
 

ภาพที่ 2.1.5 เคร่ืองป้องกนัอนัตรายจากเคร่ืองจกัรแบบปิดกั้นที่สามารถมองเห็น 
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  3.1.3 แบบใช้แผ่นกัน้ (Fixed barrier) เป็นเครื่องป้องกนัอนัตรายจากเครื่องจกัรทีใ่ชไ้ดท้ ัง้แผ่นโลหะ พลาสติก 
ตะแกรง ลวดหรอืตะแกรงเหลก็ทีม่รูีในแผ่นตะแกรงนัน้ขนาดเลก็เพือ่กนัไม่ใหม้อืของผูป้ฏบิตัิงานลอดผ่านเขา้ไปไดแ้ละชิ้นงานมี

การเปลีย่นแปลงรูปร่างไมม่ากนกั ดงันัน้ จงึตดิตัง้แผ่นกัน้โดยจ ากดัขนาดช่วงหา่งของทางเขา้ใหม้ค่ีาความปลอดภยั (ภาพที ่2.16) 

  

 

 
 

ภาพที่ 2.16 เคร่ืองป้องกนัอนัตรายจากเคร่ืองจกัรแบบใช้แผ่นกั้น 
 

 ขอ้ดีของเครื่องป้องกนัอนัตรายจากเครื่องจกัรประเภทติดตัง้อยู่กบัท่ี ไดแ้ก่ 

  1) งา่ยในการตดิตัง้ 

  2) เสยีค่าใชจ้่ายนอ้ย 

  3) สามารถจดัท าหรอืสรา้งใหเ้หมาะกบัเครื่องจกัรไดห้ลายชนิดและช่วยป้องกนัอนัตรายไดเ้กอืบท ัง้หมด 

  4) ไมต่อ้งการการดูแลบ ารุงรกัษาเป็นพเิศษ 

  5) เหมาะกบังานทีท่  าซ  า้ซาก 

 ขอ้จ ากดัของเครื่องป้องกนัอนัตรายจากเครื่องจกัรประเภทน้ีไดแ้ก ่

  1) ท าใหไ้มส่ามารถมองเหน็การท างานของเครื่องจกัร (กรณีใชว้สัดุทีเ่ป็นแผ่นทบึ) 

  2) ใชไ้มไ่ดก้บัเครื่องจกัรทกุชนิด 

  3) มโีอกาสกดีขวางการท างานของเครื่องจกัร 

  4) อาจตอ้งการเครื่องมอืพเิศษ หยบิ ดงึ ชิ้นงานเขา้-ออก 

 3.2 เคร่ืองป้องกนัอันตรายจากเคร่ืองจกัรประเภทอินเตอร์ล็อก (Interlocked guard) เป็นเครื่องป้องกนัอนัตราย
ทีจ่ะตอ้งติดตัง้ผสมกบัเครื่องป้องกนัฯ ประเภทติดตัง้อยู่กบัที่หรือฝาครอบกัน้ดว้ย เครื่องป้องกนัอนัตรายฯ ประเภทนี้ จะท าให ้

กลไกของเครื่องจกัร หรือกระแสไฟฟ้าไม่ท  างานหรือหยุดท างานหากเครื่องป้องกนัอนัตรายฯ หรือฝาครอบนัน้ ถูกเปิดหรือดึง

ออกไปดงัภาพที ่2.17 
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ภาพที่ 2.17 เคร่ืองป้องกนัอนัตรายจากเคร่ืองจกัรประเภทอนิเตอร์ลอ็ก 
 

 เครื่องป้องกนัอนัตรายจากเครื่องจกัรประเภทอินเตอร์ลอ็กหรือฝาครอบนี้จะขดัขวางการเขา้ไปสู่จุดที่เครื่องจกัรท างาน

ก่อนทีจ่ะถงึจงัหวะท างาน ท ัง้นี้  จะตอ้งมคีวามระมดัระวงัเป็นพเิศษ คือ เมือ่กระบวนการท างานของเครื่องมอืแรงเฉ่ือยอยู่ ดงันัน้ 

ตอ้งแน่ใจว่าในการเปิดฝาครอบ จะใชเ้วลามากกว่าการหยุดกระบวนการท างานของเครื่ องจกัร ดงันัน้ หลกัการติดตัง้ของเครื่อง

ป้องกนัอนัตรายประเภทนี้ คือ 

  1) ตอ้งตดิตัง้เครื่องป้องกนัอนัตรายฯ หรอืฝาครอบใหเ้ขา้ทีเ่สยีก่อน จงึจะใชเ้ครื่องจกัรนัน้ได ้

  2) ตอ้งใหจุ้ดอนัตรายของเครื่องจกัรนัน้หยุดท างานหรือหยุดนิ่งเสยีก่อนจึงจะเปิดเครื่องป้องกนัอนัตรายหรือฝา

ครอบนัน้ได ้

  3) ถา้เครื่องป้องกนัอนัตรายหรือฝาครอบนัน้ ช ารุด หรือขดัขอ้ง หรือถูกเปิดออก เครื่องจกัรนัน้ตอ้งหยุดท างาน

ทนัท ี

 ขอ้ดีของเครื่องป้องกนัอนัตรายจากเครื่องจกัรประเภทอนิเตอรล์อ็ก ไดแ้ก่ 

  1) ใหก้ารป้องกนัอนัตรายกบัผูป้ฏบิตักิารไดเ้กอืบท ัง้หมด 

  2) ถา้ชิ้นงานเขา้ไปตดิขดัในเครื่องจกัรสามารถแกไ้ขได ้โดยไมต่อ้งใชเ้วลามากเหมอืนชนิดตดิตัง้อยู่กบัที่ 

  3) ไมข่ดัขวางต่อกระบวนการผลติ 

 ขอ้จ ากดัของเครื่องป้องกนัอนัตรายจากเครื่องจกัรประเภทอนิเตอรล์อ็ก ไดแ้ก่ 

  1) ตอ้งมกีารปรบัแต่งกลไกการท างานอยู่เป็นประจ า 

  2) ตอ้งมกีารดูแลบ ารุงรกัษาเป็นพเิศษมากกวา่ชนิดตดิตัง้อยู่กบัที่ 

  3) อาจเกิดอนัตรายต่อผูป้ฏบิตัิงานไดถ้า้กลไกการท างานของเครื่องจกัรกบัเครื่องป้องกนัอนัตรายจากเครื่องจกัร

เกดิขดัขอ้ง 

 3.3 เคร่ืองป้องกนัอันตรายจากเคร่ืองจกัรประเภทสามารถปรับได้ (Adjustable guard) เป็นเครื่องทีส่ามารถปรบั
ใหเ้หมาะสมกบัขนาดของชิ้นงาน ที่จะใส่เขา้ไปยงัจุดที่เครื่องจกัรท างาน และยงัสามารถใหก้ารป้องกนัอนัตรายไดด้ี ขอ้ดีและ

ขอ้จ ากดัของเครื่องป้องกนัอนัตรายจากเครื่องจกัรประเภทนี้คลา้ยกบัประเภทตดิตัง้อยู่กบัทีด่งัภาพที ่2.18  
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ภาพที่ 2.18 เคร่ืองป้องกนัอนัตรายจากเคร่ืองจกัรประเภทที่สามารถปรับได้ส าหรับเคร่ืองป๊ัมโลหะ 
 

 3.4 เคร่ืองป้องกันอันตรายจากเคร่ืองจักรประเภทอัตโนมัติ (Automatic guard) เป็นเครื่องป้องกนัอนัตรายจาก
เครื่องจกัรประเภทที่มหีลกัการท างาน โดยการผลกั ปดั หรือกวาด มใิหม้อีวยัวะหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายผูป้ฏิบตัิงาน

หลงเหลอืหรอืคา้งอยู่ในบรเิวณอนัตรายของเครื่องจกัร ดงันัน้ กลไกการท างานจงึตอ้งมเีวลาใหอ้ย่างเพยีงพอส าหรบัเครื่องป้องกนั

อนัตรายจากเครื่องจกัรในการที่จะผลกั ปดั หรือกวาดเอามอื หรืออวยัวะส่วนอื่นใดของผูป้ฏิบตัิ งานออกไปใหพ้น้จากบริเวณ

อนัตรายเสยีก่อนทีเ่ครื่องจกัรจะท างาน เครื่องป้องกนัอนัตรายจากเครื่องจกัร ประเภทนี้มหีลายแบบ ไดแ้ก่ 

  3.4.1 ใช้กลไกการท างานแบบอัตโนมัติ เป็นอปุกรณป้์องกนัอนัตรายจากเครื่องจกัรซึง่มกีลไกติดต่อโดยตรงกบั
สว่นทีเ่คลือ่นทีข่องสว่นทีเ่ป็นอนัตราย เช่น หวัปัม๊ หวัอดั ทีอ่อกแบบมาเพือ่กวาดหรอืผลกัผูป้ฏบิตัิงานใหอ้อกจากบริเวณอนัตราย 

ดงัภาพที ่2.19 

 

    

   ก.ขณะยงัไม่ได้ท างาน    ข.ขณะเคร่ืองจกัรท างาน 
 

ภาพที่ 2.19 เคร่ืองป้องกนัอนัตรายจากเคร่ืองจกัรประเภทอตัโนมตั ิก.ขณะยงัไม่ได้ท างาน ข.ขณะเคร่ืองจกัรท างาน 
 

 ขอ้ดีของเครื่องป้องกนัอนัตรายอนัตรายจากเครื่องจกัรแบบใชก้ลไกการท างานอตัโนมตัิ ไดแ้ก่ 

  1) ไมม่สีิง่กดีขวางต่อกระบวนการผลติ 

  2) มอืของผูป้ฏบิตังิานเป็นอสิระ การท างานของเครื่องป้องกนัอนัตรายฯ เป็นไปอย่างอตัโนมตัิ 

  3) ใหก้ารป้องกนัอนัตรายจากเครื่องจกัรไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ 

  4) ผูป้ฏบิตังิานสามารถเขา้ไปถงึสว่นของชิ้นงานทีต่ดิขดัภายในเครื่องจกัรไดโ้ดยไมเ่สยีเวลา 
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 ขอ้จ ากดัของเครื่องป้องกนัอนัตรายจากเครื่องจกัรแบบใชก้ลไกการท างานอตัโนมตัิ ไดแ้ก ่

  1) ตอ้งดูแลบ ารุงรกัษา และปรบัแต่งกลไกการท างานอย่างใกลช้ดิ 

  2) ไมส่ามารถป้องกนัอนัตรายไดใ้นกรณีทีก่ลไกท างานเกดิขดัขอ้ง 

  3) พนกังานอาจท าใหเ้กิดการขดัขอ้งของอุปกรณ์ ดงันัน้ จงึจ าเป็นตอ้งใชพ้นกังานทีม่คีวามรู ้ความช านาญในการ

ปฏบิตังิาน 

  3.4.2 แบบใช้แสงนิรภัย (Electronic safety device) เป็นเครื่องป้องกนัอนัตรายจากเครื่องจกัรประเภท

อตัโนมตัิอกีแบบหนึ่งทีใ่ชแ้บบแสงนิรภยัหรือตาไฟ (Photo electric cell) โดยมหีลกัการท างาน คือ จะมลี  าแสงผ่านบริเวณหรือ

จุดทีม่กีารท างานอยู่ตลอดเวลา ในขณะทีเ่ครื่องจกัรท างานตามปกติ หากมสีิ่งหนึ่งสิ่งใดมาขวางกัน้ล  าแสงนี้  จะท าใหเ้ครื่องจกัร

หยุดท างานทนัท ีดงันัน้ จงึท าใหผู้ป้ฏบิตังิานปลอดภยัจากการท างาน ดงัภาพที ่2.20 

 

 
 

ภาพที่ 2.20 อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายจากเคร่ืองจกัรแบบใช้ล าแสงนิรภัย 
 

 ขอ้ดีของเครื่องป้องกนัอนัตรายจากเครื่องจกัรแบบใชล้ าแสงนิรภยั ไดแ้ก่   

  1) ไมจ่  าเป็นตอ้งใชอ้ปุกรณ ์วสัดุ หรอืสิง่อืน่ใดกัน้ขวางอยู่หนา้เครื่องจกัรท าใหส้ะดวกในการท างาน 

  2) ผูป้ฏบิตังิานมองเหน็การท างานไดต้ลอดเวลา 

  3) ใชไ้ดก้บัเครื่องจกัรขนาดใหญ่ไดด้หีลายแบบ 

 ขอ้จ ากดัของเครื่องป้องกนัอนัตรายจากเครื่องจกัรแบบใชล้ าแสงนิรภยั ไดแ้ก่    

  1) ใชไ้มไ่ดก้บัเครื่องจกัรชนิดทีเ่มือ่เคลือ่นทีแ่ลว้หยุดไม่ไดจ้นกว่าจะเคลือ่นทีไ่ปจนครบรอบ (Stroke) เช่น ปัม๊ขอ้

เสอื ปัม๊คอมา้ เป็นตน้ 

  2) บรเิวณล าแสงตอ้งหา่งจากจดุอนัตรายมากพอทีจ่ะมเีวลาใหเ้ครื่องหยุดไดท้นัก่อนทีม่อืจะเขา้ไปถงึจดุอนัตราย 

  3) ตอ้งมลี  าแสงทีก่วา้งเพยีงพอ 

  4) ตอ้งหม ัน่ตรวจและซอ่มบ ารุงรกัษา 

  3.4.3 แบบใช้ก้านนิรภัย (Sweep device) เป็นแบบทีม่กีา้นหรือแขนปดัหรือกวาดอวยัวะหรือสิง่ต่าง ๆ ใหอ้อก
จากบรเิวณอนัตรายไวข้ณะทีเ่ครื่องจกัรก าลงัท างาน 
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 ขอ้ดีของเครื่องป้องกนัอนัตรายจากเครื่องจกัรแบบกา้นนิรภยั 

  1) ใชไ้ดด้กีบัเครื่องอดัขึ้นรูปขนาดเลก็ ๆ 

  2) การเคลือ่นทีข่องกา้นหรอืแขนนิรภยัเป็นไปตามจงัหวะการขึ้นลงของหวัปัม๊ หวัขดั 

  3) เครื่องป้องกนัอนัตรายจากเครื่องจกัรแบบนี้งา่ยต่อการปรบัแต่ง 

 ขอ้จ ากดัของเครื่องป้องกนัอนัตรายจากเครื่องจกัรแบบกา้นนิรภยั 

  1) ความยาวของกา้นหรอืแขนนิรภยัตอ้งมากเพยีงพอต่อการปดัหรือกวาดใหม้รีะยะทีม่ากพอทีจ่ะพน้จากช่วงหรือ

จดุอนัตราย 

  2) หากแท่นปัม๊มขีนาดใหญ่ ถา้มอืผูป้ฏบิตัิงานติดอยู่ในแท่น แขนของผูป้ฏบิตัิงานอาจถูกกวาดจนท าใหแ้ขนนัน้

หกัไดจ้ากการแกวง่ของกา้นนิรภยั 

  3) กา้นนิรภยัมไิดปิ้ดกัน้จดุอนัตรายไว ้

  3.4.4 แบบใช้อปุกรณ์ดงึมืออกก่อนเคร่ืองจกัรท างาน (Pull-out device) เป็นแบบทีใ่ชล้วด เชือก ต่อพ่วงกบั
หวัอดัของแทน่ปัม๊ขึ้นรูปมาผูกขอ้มอืของผูป้ฏบิตัิงาน เมือ่หวัปัม๊นัน้ท  างาน เลือ่นลงสู่แม่พมิพ ์ในจงัหวะท างาน ลวดหรือเชือกนัน้

จะดงึร ัง้มอืท ัง้สองของผูป้ฏบิตังิานออกจากบรเิวณอนัตรายทนัท ี

 3.5 เคร่ืองป้องกันอันตรายจากเคร่ืองชนิดอื่น ๆ เป็นเครื่องป้องกนัอนัตรายจากเครื่องจกัร ที่ไม่ใช่อุปกรณ์ป้องกนั
อนัตรายจากเครื่องจกัรโดยตรงแต่เป็นเครื่องมอืหรอือปุกรณท์ีช่่วยใหผู้ป้ฏบิตังิาน ท างานดว้ยความปลอดภยัยิง่ขึ้น ไดแ้ก่ 

  3.5.1 แบบควบคมุการใชด้ว้ย 2 มอื (Two hand control) เป็นแบบทีผู่ป้ฏบิตังิาน ตอ้งใชม้อืท ัง้สองเป็นตวับงัคบั

ใหเ้ครื่องท างานพรอ้ม ๆ กนั ดงันัน้ ผูป้ฏบิตังิานจะไมม่โีอกาสอยู่ตรงบรเิวณทีเ่ป็นอนัตรายของเครื่องจกัรเลย ดงัภาพที ่2.21 

 

 
 

ภาพที่ 2.21 เคร่ืองป้องกนัอนัตรายจากเคร่ืองจกัรแบบควบคุมสองมือ 
 

 ขอ้ดีของเครื่องป้องกนัอนัตรายจากเครื่องจกัรแบบแบบควบคมุสองมือ ไดแ้ก่ 

  1) มอืของผูป้ฏบิตังิานอยู่พน้บรเิวณทีเ่ป็นอนัตรายของเครื่องจกัรตลอดเวลา 

  2) หากมอืขา้งหนึ่งขา้งใดปล่อยจากปุ่ มควบคุมหรือมอืท ัง้สองขา้งกดปุ่ มควบคุมไม่พรอ้มกนัเครื่องจกัรจะไม่มี

โอกาสท างานได ้

 ขอ้จ ากดัของเครื่องป้องกนัอนัตรายจากเครื่องจกัรแบบแบบควบคุมสองมือ ไดแ้ก่ 

  1) ใชไ้มไ่ดก้บังานทีผู่ป้ฏบิตังิาน จ าเป็นตอ้งจบัสง่ชิ้นงาน 

  2) เมือ่อปุกรณช์ ารุด ชดุหวัปัม๊อาจท างานซ า้เป็นคร ัง้ทีส่อง ซึง่จะท าอนัตรายต่อผูป้ฏบิตังิานได ้
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  3.5.2 แบบป้อนชิ้นงานเข้าสู่เคร่ืองจักรโดยอัตโนมัติ (Automatic feed) เป็นแบบเพื่อป้องกนัมิให ้
ผูป้ฏิบตัิงานตอ้งใชม้ือหรือแขนท างานกบัเครื่องจกัร ซึ่งอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายได ้โดยการออกแบบใหป้้องกนัชิ้นงานเขา้สู่

เครื่องจกัรโดยอตัโนมตั ิจนไดผ้ลติภณัฑส์  าเร็จโดยทีผู่ป้ฏบิตังิานไมจ่  าเป็นตอ้งจบัชิ้นงานเลย ผูป้ฏบิตัิเป็นเพยีงแต่คอยก ากบัดูแล

ใหเ้ครื่องจกัรท างาน ดงัภาพที ่2.22, 2.23 และ 2.24 

 

 

 

ภาพที่ 2.22 เคร่ืองป้องกนัอนัตรายจากเคร่ืองจกัรแบบป้องกนัช้ินงานอัตโนมตัิ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.23 เคร่ืองป้องกนัอนัตรายจากเคร่ืองจกัรแบบมตีวัดนัช้ินงาน 
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ภาพที่ 2.24 เคร่ืองป้องกนัอนัตรายจากเคร่ืองจกัรแบบมรีางเทป้อนช้ินงาน 
 

 ขอ้ดีของเครื่องป้องกนัอนัตรายจากเครื่องจกัรแบบป้อนช้ินงานเขา้สูเ่ครื่องจกัรโดยอตัโนมติั ไดแ้ก่ 

  1) ผูป้ฏิบตัิงานไม่จ  าเป็นตอ้งเขา้มาเกี่ยวขอ้งกบัการท างานของเครื่องจกัร โดยเฉพาะบริเวณที่อาจก่อใหเ้กิด

อนัตราย 

  2) ไมม่อีนัตรายเกดิขึ้นกบัผูป้ฏบิตังิาน 

 ขอ้จ ากดัของเครื่องป้องกนัอนัตรายจากเครื่องจกัรแบบป้อนช้ินงานเขา้สู่เครื่องจกัรโดยอตัโนมติั ไดแ้ก่ อาจจ าเป็นตอ้ง

ใชเ้ครื่องป้องกนัอนัตรายจากเครื่องจกัร อย่างอืน่เพิม่ เช่น เครื่องป้องกนัอนัตรายจากเครื่องจกัรประเภทตดิตัง้อยู่กบัที่ 

  3.5.3 อุปกรณ์ก าจัดระยะทาง (Restraint) เป็นชนิดทีใ่ชส้ายหนงั เชอืกผูกตดิกบัขอ้มอืของผูป้ฏบิตังิานไวก้บัเสา
ทีอ่ยู่กบัทีต่ลอดเวลา โดยจ ากดัระยะทางการเคลือ่นไหวของขอ้มอืและแขนของผูป้ฏบิตัิงานใหท้  างานภายในระยะทางทีก่  าหนด ซึง่

เป็นระยะทีป่ลอดภยัทีสุ่ด ดงันัน้ ในการท างานจงึไมส่ามารถยดืแขนไปไดไ้กลเกนิกวา่ระยะทีถ่กูบงัคบัดว้ยสายดงึขอ้มอืนัน้ 

  3.5.4 หุ่นยนต์ (Robot) ใชหุ้่นยนต์ปฏิบตัิงานแทนคนในอุตสาหกรรมบางประเภท โดยเฉพาะในงานที่มี

สภาพแวดลอ้มที่เสี่ยงอนัตรายหรือไม่เหมาะสม เช่น ความรอ้นสูง เสยีงดงัมาก การท างานแบบซ า้ซาก โอกาสที่จะเกิดอนัตราย

เพราะความเมือ่ยลา้มมีาก เป็นตน้ 

  3.5.5 เคร่ืองมือป้อนชิน้งาน (Holding tool) เป็นเครื่องมอืหรืออุปกรณ์ทีผู่ป้ฏบิตัิงานใชห้ยบิ จบัหรือส่งชิ้นงาน
เขา้เครื่องจกัรหรอืรบัชิ้นงานทีเ่สร็จแลว้ การใชเ้ครื่องมอืป้อนชิ้นงานเป็นเพยีงอุปกรณ์เสริมความปลอดภยัใหก้บัผูป้ฏบิตัิงานแทน

การจบัดว้ยมือ ดงันัน้ จึงจ าเป็นที่จะตอ้งมกีารฝึกหดัหาความช านาญในการใชเ้ครื่องมอื ปจัจยัที่ควรพิจารณาในการเลอืกใช ้

เครื่องมอืจบัชิ้นงาน คือ 

   1) ออกแบบเครื่องมอืใหใ้ชส้ะดวก และถนดัมอืทีสุ่ด 

   2) คีมหนีบต่าง ๆ ควรตดิสปรงิ เพือ่ใหค้ีมนัน้คลายปากคีมออกไดเ้อง เมือ่ปลอ่ยมอื 

   3) เพือ่ลดความสกึหรอของแมพ่มิพห์รอืชิ้นงาน ตรงปลายคีมควรสวมต่อดว้ยวสัดุอ่อนทีเ่หมาะสม 

   4) วสัดุทีใ่ชค้วรคงทนต่อสภาพการใชง้าน 

 

4. การตรวจสอบและการบ ารุงรักษาเคร่ืองป้องกนัอนัตรายจากเคร่ืองจกัร 
 ผูป้ฏบิตังิานกบัเครื่องจกัรในกิจการอุตสาหกรรมต่าง  ๆ นัน้ ส่วนมากใหค้วามสนใจกบัการใชเ้ครื่องป้องกนั

อนัตรายนอ้ยมาก หรือถา้เครื่องจกัรนัน้มเีครื่องป้องกนัอนัตรายจากเครื่องจกัรอยู่แลว้และถอดไปซ่อมแซม มกัไม่ค่อย

ไดร้บัการตดิตัง้กลบัคืนสู่สภาพเดมิ เพราะมกัคิดว่าการใส่เครื่องป้องกนัอนัตรายนัน้จะไปขดัขวางการท างานหรือท าให ้
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ปฏบิตังิานไม่สะดวก เกะกะ ท างานไดล้่าชา้ การใชเ้ครื่องป้องกนัอนัตรายหลายอย่างเป็นเรื่องของคนขี้ขลาด กลวัการ

ท างานกบัเครื่องจกัร เชื่อถอืโชคลางว่าการอุบตัิเหตุขึ้นเป็นเคราะหก์รรมของตนเองมากกว่าการที่สามารถป้องกนัหรือ

หลกีเลีย่งอุบตัิเหตุนัน้ ๆ ได  ้ซึ่งการที่มคีวามคิดดงักล่าวเป็นสิ่งที่ไม่ถูกตอ้ง เพราะโดยความเป็นจริงแลว้อุบตัิเหตุนัน้

สามารถทีจ่ะป้องกนัได ้ส าคญัทีต่วัผูป้ฏบิตังิานจะตอ้งมคีวามส านึก ตระหนกัถงึ และใหค้วามส าคญัแก่ความปลอดภยั

ในการท างาน ดงันัน้ ในการปฏิบตัิงานกบัเครื่องจกัรใด ๆ ก็ตาม ผูป้ฏิบตัิงานจะตอ้งระลกึอยู่เสมอว่าเครื่องป้องกนั

อนัตรายจากเครื่องจกัรเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องจกัรที่ตอ้งใหค้วามสนใจ เอาใจใส่ไม่ละเลย หม ัน่ตรวจสอบดูแล

บ ารุงรกัษาอยู่เป็นประจ าทกุวนัก่อนใชง้าน เพือ่ใหเ้ครื่องป้องกนัอนัตรายจากเครื่องจกัรนัน้ คงอยู่ในสภาพที่สามารถใช ้

งานไดอ้ย่างปลอดภยัอยู่ตลอดเวลา 

 4.1 การตรวจสอบเคร่ืองป้องกนัอันตรายจากเคร่ืองจกัร หลกัการมดีงัต่อไปนี้ 
  4.1.1 ตรวจสอบการท างานของกลไกป้องกนัอนัตรายของเครื่องป้องกนัอนัตรายจากเครื่องจกัรก่อน

ปฏบิตังิานทกุครัง้ 

  4.1.2 ตรวจสอบการช ารุดของเครื่องป้องกนัอนัตรายจากเครื่องจกัร เช่น การหกังอ หลวม หรือการ

ทะลุ ฉีก ขาด ของแผ่นตะแกรงของเครื่องป้องกนัอนัตรายฯ ชนิดอยู่กบัที ่เป็นตน้    

  4.1.3 ตรวจสอบการหล่อลืน่ เพราะเครื่องป้องกนัอนัตรายฯ บางชนิดตอ้งการใหม้กีารหล่อลืน่ ตรง

จดุหรือส่วนทีห่มนุไดต่้าง  ๆ      

  4.1.4 ตรวจสอบประสทิธิภาพในการป้องกนัว่าไดผ้ลเต็มทีห่รือควรแกไ้ขอย่างไร เช่น เครื่องป้องกนั

อนัตรายฯ ชนิดอตัโนมตัิ มีส่วนที่ผลกัหรือปดั อวยัวะ เมื่อเครื่องจกัรท าง าน ยงัคงท างานไดต้ามปกติหรือไม่ ถา้

ขดัขอ้ง ตอ้งแกไ้ขโดยด่วน 

  4.1.5 เมือ่ตรวจสอบเรียบรอ้ยแลว้ ตอ้งลงบนัทกึการตรวจทีแ่ขวนไวก้บัเครื่องจกัรดว้ยทกุครัง้ 

 4.2 การบ ารุงรักษาเคร่ืองจักรและเคร่ืองป้องกันอันตรายจากเคร่ืองจักร เครื่องจกัรและเครื่องป้องกนั

อนัตรายจากเครื่องจกัรเป็นของคู่กนั ดงัที่ไดก้ล่าวในตอนตน้แลว้ว่าผูป้ฏบิตัิงานตอ้งตระหนกัอยู่ตลอดเวลาว่าเครื่อง

ป้องกนัอนัตรายจากเครื่องจกัรนัน้ เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องจกัร ดงันัน้ เครื่องจกัรที่ท  างานไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพและ

ไม่ก่อใหเ้กิดอุบตัิเหตุต่าง ๆ จะตอ้งมีเครื่องป้องกนัอนัตรายจากเครื่องจกัรที่เหมาะสม และไดร้บัการบ ารุงรกัษาที่

ถูกตอ้ง ท ัง้ตวัเครื่องจกัรและเครื่องป้องกนัอนัตรายฯ ดงัต่อไปนี้  

  4..2.1 การบ ารุงรักษาเคร่ืองจักร เครื่องจกัรทุกชนิดเมื่อใชไ้ปนาน ๆ อาจช ารุด สึกหรอ และ
ก่อใหเ้กิดความไม่ปลอดภยัในการปฏบิตังิาน การช ารุดสกึหรอของเครื่องจกัรเหล่านี้ ไม่สามารถป้องกนัไดโ้ดยตรง แต่

สามารถยืดอายุการใชง้านใหย้ืนยาวออกไปไดโ้ดยจะตอ้งมีการหยอดน า้มนัและอดัจาระบีเป็นระยะ ๆ สม า่เสมอ

ตลอดไป ดงันัน้ เครื่องจกัรบางชนิดจะเห็นไดว้่า มีการออกแบบใหม้ีการหล่อลื่นโดยอตัโนมตัิ อย่างไรก็ตาม  หากมี

ความจ าเป็นตอ้งมกีารหยอดน า้มนัจะตอ้งใหเ้ครื่องจกัรนัน้หยุดท างานเสยีก่อน หรืออย่างนอ้ยก็ใหบ้ริเวณที่จะหยอด

น า้มนัอยู่ห่างจากเครื่องจกัรพอสมควร โดยผูป้ฏบิตังิานไม่ตอ้งเขา้ใกลเ้ครื่องจกัรทีก่  าลงัท างานเพราะอาจไดร้บัอนัตราย

จากเครื่องจกัรได ้

  นอกเหนือจากชนิดของน า้มนัหล่อลื่นและวธิีการใชแ้ลว้ ผูค้วบคุมงานหรือผูป้ฏิบตัิงานจะตอ้งมี

ความรูใ้นเรื่องกลไกการขบัเคลื่อนต่าง  ๆ ของเครื่องจกัร เช่น มอเตอร ์เพลา หรือและอื่น  ๆ ว่าไดร้บัการหลื่อลื่น

เพยีงพอหรือไม่ มากนอ้ยแค่ไหน เพือ่จะไดห้ยอดน า้มนัใหพ้อเพยีงกบัความตอ้งการของเครื่องจกัรชนิดนัน้  ๆ 
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  การหยุดเครื่องจกัรเพื่อซ่อมบ ารุงนัน้ตอ้งใชร้ะบบลอ็คเอาทแ์ท็กเอาท ์(Logout Tagout; LOTO) 

คือ การใชกุ้ญแจล็อคส่วนตวัล็อคในส่วนที่ป้องกนัเครื่องจกัรท างานและแขวนป้ายบ่งชี้ ว่าก าลงัมีการซ่อมแซมหรือ

บ ารุงรกัษาเครื่องจกัร โดยกรณีที่ตอ้งการหยุดเครื่องจกัรเพื่อซ่อมบ ารุงนัน้ควรใชร้ะบบที่มีล็อกหรือมีกุญแจล็อก

ส าหรบัปุ่ มสตารท์เครื่องเฉพาะตวั โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากปุ่ มสตารท์นัน้อยู่ห่างจากจุดที่จะเขา้ไปท างานมาก ท ัง้นี้ เพื่อ

ป้องกนับุคคลอื่นไปกดปุ่ มสตารท์เครื่องโดยรูเ้ท่าไม่ถึงการณ์ ท าใหผู้ป้ฏิบตัิงานไดร้บับาดเจ็บจากเครื่องจกัรที่หมุน

ในขณะท างาน  และในกรณีที่มบีุคคลหลายบุคคลท าการซ่อมแซมเครื่องจกัร จะตอ้งมีการพูดจาตกลงกนัใหแ้น่นอน

ก่อนว่าเมื่อใด และใครจะเป็นผูท้ี่สตาร์ทเครื่องจกัร และไม่ควรใหผู้ท้ี่ไม่มีหนา้ที่เกี่ยวขอ้งเขา้ไปในบริเวณที่ก าลงั

ซ่อมแซมเครื่องจกัรนัน้ดว้ย วธิีการทีด่ทีีสุ่ดก็คือ หลงัจากซ่อมแซมเครื่องจกัรแลว้ควรใหห้วัหนา้ช่างหรือผูค้วบคุมงาน

ไดต้รวจสอบดูก่อนว่าเรียบรอ้ยแลว้จงึเริ่มสตารท์เครื่องจกัรใหท้  างานได ้ 

 การใชท้ี่ลอ็กที่กุญแจลอ็กเครื่องจกัรขณะซ่อมบ ารุงดงัภาพที่ 2.25 จะบรรลุผลต่อเมื่อผูป้ฏิบตัิงานไดร้บัการ

ฝึกหดัและยอมรบัปฏบิตัติามกฎระเบยีบอย่างเคร่งครดั กฎเกณฑใ์นการใส่ที่ลอ็กเพื่อการบ ารุงรกัษาและซ่อมแซมม ี5 

ประการ คือ 

 

 
 

ภาพที่ 2.25 การล็อคสวิตช์การท างานของเคร่ืองจักรและติดป้ายบ่งช้ีขณะซ่อมบ ารุง 

ทีม่า: OSHA The control of hazardous energy (lockout/tagout) 1910.147. 

https://www.ishn.com/articles/105546-osha-the-control-of-hazardous-energy-lockouttagout-1910147, 

2018. 

   1) ผูม้หีนา้ทีซ่่อมบ ารุงรกัษาเครื่องจกัร จะตอ้งแจง้ใหผู้ท้ี่ใชเ้ครื่องจกัรไดท้ราบว่าตนก าลงัซ่อมบ ารุง

เครื่องจกัรอยู่ในขณะนัน้ 

  2) ในขณะที่ท  าการซ่อมบ ารุงอยู่นัน้จะตอ้งแขวนป้ายแสดงใหผู้ป้ฏบิตัิงานอื่นไดท้ราบว่าเครื่องจกัร

นัน้ก าลงัซ่อมบ ารุงอยู่ 

  3) ในขณะซ่อมบ ารุงนัน้ตอ้งแน่ใจว่าไม่มใีครที่จะสตารท์เครื่องจกัรใหท้  างานได ้ดงันัน้ จงึควรใชท้ี่ล็

อกเฉพาะตวัของผูซ้่อมบ ารุงเอง ท าการล็อกเครื่องจกัรโดยไม่ตอ้งค านึงว่าผูอ้ื่นล็อกแลว้หรือยงั เพราะว่าที่ล็อกของ

ผูอ้ืน่นัน้ไม่สามารถป้องกนัตวัผูป้ฏบิตังิานซ่อมบ ารุงได  ้

  4) เมือ่ท  าการซ่อมบ ารุงเสร็จแลว้ตอ้งปลดลอ็กเฉพาะตวัของผูป้ฏบิตังิานเอง อย่าใหผู้อ้ื่นปลดใหแ้ละ

ตอ้งม ัน่ใจว่าเมือ่ปลดลอ็กเฉพาะตวัของผูป้ฏบิตังิานออกแลว้จะไม่ท าใหเ้กิดอนัตรายแก่ผูป้ฏบิตังิานอืน่ ๆ  
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  5) ถา้ทีล่อ็กเฉพาะตวัหายจะตอ้งรีบแจง้หวัหนา้งานทนัทแีลว้ท าการเบกิทีล่อ็กชดุใหม่มาใชท้นัที 

  4.2.2 การบ ารุงรักษาเคร่ืองป้องกันอันตรายจากเคร่ืองจักร ส าหรบัเครื่องป้องกนัอนัตรายจาก
เครื่องจกัรนัน้ ก็จ  าเป็นตอ้งไดร้บัการดูแลบ ารุงรกัษาเพราะจะท าใหอ้ายุการใชง้านของเครื่องจกัรยืนยาวขึ้น ดงันัน้จึง

เป็นหนา้ที่ของผูป้ฏิบตัิงานกบัเครื่องจกัรจะตอ้งใหค้วามสนใจ เอาใจใส่ ดูแลบ ารุงรกัษา ซ่อมแซมเครื่องป้องกนั

อนัตรายฯ ใหอ้ยู่ในสภาพทีใ่ชง้านไดด้ตีลอดเวลา สิง่แรกก็คือ ผูป้ฏบิตัิงานกบัเครื่องจกัรจะตอ้งไดร้บัการชี้แจงใหรู้จ้กั

การท างานของเครื่องจกัรโดยละเอยีด จดุใดทีอ่าจก่อใหเ้กิดอนัตรายได ้และมกีารป้องกนัโดยใชเ้ครื่องป้องกนัอนัตราย

ฯ อย่างไร ส าหรบักฎเกณฑใ์นการปฏบิตัเิกี่ยวกบัเครื่องป้องกนัอนัตรายจากเครื่องจกัร มดีงันี้  

  1) ไม่อนุญาตใหผู้ป้ฏบิตัิงานกบัเครื่องจกัรที่มีการแต่งกาย เช่น ผูกเนคไท สวมเสื้อผา้หลวม ใส่

นาฬกิา แหวน หรือเครื่องประดบัอืน่ ๆ ไวผ้มยาวโดยไม่ไดผู้กรดัใหเ้รียบรอ้ย เนื่องจากอาจถูกเครื่องจกัรหมนุหรือดึง

เอาสิง่ดงักล่าวเขา้ไปในเครื่องจกัรและก่อใหเ้กิดอบุตัเิหตกุารบาดเจบ็ต่าง ๆ ได  ้

  2) หา้มผูป้ฏบิตังิานกบัเครื่องจกัร ถอด ปรบั หรือเคลือ่นยา้ยอุปกรณฺกนัอนัตรายจากเครื่องจกัรเอง

โดยมิไดแ้จง้ใหห้วัหนา้งานทราบ ยกเวน้ในกรณีเป็นผูท้ี่มีความรูค้วามสามารถในเรื่องนี้ เป็นอย่างดี และเป็นผูท้ี่

รบัผดิชอบโดยตรงมหีนา้ทีใ่นการซ่อมบ ารุงเครื่องป้องกนัอนัตรายจากเครื่องจกัรอยู่แลว้ 

  3) ก่อนที่จะท าการถอด ปรบัหรือเคลื่อนยา้ยเครื่องป้องกนัอนัตรายจากเครื่ องจกัร จะตอ้งหยุด

เครื่องจกัร ยกสวติชแ์ลว้ใส่ทีล่อ็กไว ้พรอ้มแขวนป้ายบอก เพื่อป้องกนัมใิหผู้อ้ื่นมายกสวติชล์งใหเ้ครื่องจกัรท างานใน

ขณะทีก่  าลงัซ่อมบ ารุงเครื่องป้องกนัอนัตรายฯ อยู่ 

  4) ก่อนที่จะสตารท์เครื่องจกัรนัน้ใหม่จะตอ้งแน่ใจว่า เครื่องป้องกนัอนัตรายจากเครื่องจกัร ไดใ้ส่

กลบัเขา้ทีเ่รียบรอ้ย และพรอ้มทีจ่ะท างานไดแ้ลว้เป็นอย่างดี 

 ส าหรบัการบ ารุงรกัษาเครื่องป้องกนัอนัตรายจากเครื่องจกัร โดยท ัว่ไปกระท าได ้ดงันี้  

  1) ท าความสะอาดเป็นประจ า ถา้มฝีุ่ นผงที่เกิดจากกระบวนการผลติจะตอ้งมีการปดักวาดเช็ดถูท า

ความสะอาดหลงัจากเลกิงานประจ าวนั 

  2) ทาสารป้องกนัการกดักร่อนในกรณีทีก่ระบวนการผลติมไีอระเหยของสารกดักร่อน เช่นพวกกรด

หรือด่างต่าง ๆ 

  3) ถา้มสี่วนใดของเครื่องป้องกนัอนัตรายที่ช  ารุดเสยีหาย ก็ตอ้งแจง้ใหห้วัหนา้งานหรือผูท้ี่มหีนา้ที่เกี่ยวขอ้ง

ทราบเพือ่จะไดจ้ดัการซอ่มแซม 

  4) ในกรณีทีส่่วนทีช่  ารุดของเครื่องป้องกนัอนัตรายจากเครื่องจกัรเกินกว่าทีจ่ะซ่อมแซมไดจ้ะตอ้งจดัการใหม้ี

การสบัเปลีย่นเอาชิ้นสว่นใหมม่าทดแทน 

  5) ตอ้งมีการหยอดน า้มนัหรืออดัจาระบีในส่วนต่าง ๆ ที่มีการเคลื่อนไหวของเครื่องป้องกนัอนัตรายจาก

เครื่องจกัร  
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กจิกรรม 2.2.2 

1. ลกัษณะของอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท างานกบัเคร่ืองจกัรนั้น ข้ึนอยู่กบัการเคล่ือนไหวของ
เคร่ืองจกัรท่ีมีลกัษณะอยา่งไรบา้ง 

2. จงระบุอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายจากเคร่ืองจกัรมา 3 ประเภท 
 

แนวตอบกิจกรรม 2.2.2 
1. ลกัษณะของอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนมีดงัน้ี 

1. ประเภทท่ีมีการหมุน 
2. ประเภทท่ีมีการหมุน ตดัหรือเฉือน 
3. ประเภทท่ีมีการหมุน หนีบหรือบีบ 
4. ประเภทสกรู 
5. ประเภทท่ีมีการพบั การงอหรือกดข้ึนรูป 
6. ประเภทท่ีมีการเคล่ือนท่ีสลบัไป-มา 

 2. ประเภทของอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายจากเคร่ืองจกัร ไดแ้ก่ 
1) อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายจากเคร่ืองจกัรแบบติดตั้งอยู่กบัท่ี 
2) อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายจากเคร่ืองจกัรแบบอินเตอร์ลอ็ก 
3) อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายจากเคร่ืองจกัรแบบท่ีสามารถปรับได ้
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เร่ืองที ่2.2.3  
ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า 
 
 ไฟฟ้าเป็นพลงังานชนิดหนึ่ง ซึ่งมนุษยใ์ชเ้ป็นตน้ก าเนิดพลงังานในรูปอื่น ๆ เช่น ใชใ้นการก าเนิดแสงสว่างความรอ้น 

ก าลงังานกล เสยีง และยงัสามารถแปลงเป็นพลงังานในรูปอื่น  ๆ ไดอ้กีหลายอย่าง พลงังานไฟฟ้าจงึเป็นสิ่งอ านวยความสะดวก

ใหแ้ก่ผูใ้ชอ้ย่างมากในการผลติสนิคา้ต่าง ๆ ออกสู่ทอ้งตลาด เพราะเครื่องจกัรต่าง  ๆในโรงงานเหลา่นัน้จะตอ้งใชไ้ฟฟ้าเป็นตน้

ก าลงัในการขบัเคลือ่นเครื่องจกัรใหห้มนุ เปลีย่นพลงังานไฟฟ้าใหเ้ป็นพลงังานกล เพือ่ใชใ้นการด าเนินสายงานผลติใหเ้ป็นไปตาม

ตอ้งการ ไฟฟ้าเป็นสิง่ทีม่คีุณประโยชนต่์อมนุษยอ์ย่างมากมาย และเป็นสิง่ทีเ่ขา้มาเกี่ยวขอ้งกบัชีวติประจ าวนัของคนเราอยู่เสมอ 

ไฟฟ้านอกจากจะใหคุ้ณประโยชนย์งัใหโ้ทษอย่างมหนัตด์ว้ย เช่น การเกิดเพลงิไหมจ้ากไฟฟ้า การถูกกระแสไฟฟ้าดูดจนพกิาร 

ทุพพลภาพ หรือถงึแก่ความตาย ดงันัน้ผูใ้ชก้ระแสไฟฟ้าจงึจ าเป็นที่จะตอ้งรูจ้กัถงึอนัตรายจากกระแสไฟฟ้า สาเหตุของอนัตราย 

และการป้องกนัทีถู่กตอ้ง เพือ่ใหผู้ใ้ชไ้ฟฟ้าไดรู้จ้กัวธิีในการป้องกนัอนัตรายต่าง ๆ จากกระแสไฟฟ้า การใชไ้ฟฟ้าอย่างถูกวธิีและ

ปลอดภยั อนัจะเป็นผลดแีก่ชวีติและทรพัยส์นิของตนเองตลอดจนถงึประเทศชาตอิกีดว้ย 

 
1. นิยามส าคญัเกีย่วกบัไฟฟ้า 
 เพือ่เป็นรากฐานของการศึกษาและความเขา้ใจตรงกนั ควรทราบความหมายบางค าในทางวชิาการไฟฟ้าศพัทท์ีส่  าคญัมี

ดงัต่อไปนี้ 

 1.1 กระแสไฟฟ้า (Current) หมายถงึอตัราการไหลของอิเลก็ตรอนในวงจรไฟฟ้าจากจุดหนึ่งไปยงัอกีจุดหนึ่งโดยมี
หน่วยวดัเป็นแอมแปร ์

 1.2 แรงดันไฟฟ้า (Potential หรือ Voltage) หมายถงึค่าความต่างศกัยข์องไฟฟ้าระหว่างสายกบัสายหรือสายกับดิน
หรอืระหวา่งจดุหนึ่งกบัจดุอืน่ ๆ อกีแหง่หนึ่ง มหีน่วยวดัค่าแรงดนั หรอืความต่างศกัยเ์ป็นโวลต ์

 1.3 ความต้านทาน (Resistance) หมายถงึคุณสมบตัิของวตัถใุนการตา้นทานหรือขดัขวางการไหลของกระแสไฟฟ้า 
ความตา้นทานมหีน่วยเป็นโอหม์ 

 ความตา้นทานไฟฟ้า 1 โอหม์ คือค่าความตา้นทานทีท่  าใหก้ระแสไฟฟ้า 1 แอมแปร ์ทีไ่หลผ่านเป็นเวลา 1 วนิาท ีท าให ้

เกดิความรอ้น 1 จูล 

 จากการคน้พบของนกัฟิสกิสช์าวเยอรมนัชื่อ จอรจ์ ไซมอน โอหม์ (George Simon Ohm) ไดอ้ธิบายความสมัพนัธ์

ระหวา่งกระแสไฟฟ้า แรงดนัไฟฟ้า และความตา้นทานไฟฟ้า ดงัสมการต่อไปนี้ 

    กระแสไฟฟ้า ( I )  = แรงดนัไฟฟ้า (V) 

            ความตา้นทาน (R)  

 สมการนี้ เรียกว่า “กฎของโอหม์” อนัเป็นกฎพื้นฐานที่ส  าคญัที่สุดทางไฟฟ้า ช่วยให่สามารถค านวณค่าแรงดนัไฟฟ้า 

กระแสไฟฟ้า และความตา้นทานของวงจรไฟฟ้าได ้
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 1.4 ฉนวนไฟฟ้า (Insulation) คือวสัดุทีม่คีุณสมบตัิในการกัน้หรือขดัขวางต่อการไหลของกระแสไฟฟ้าหรือวสัดุที่
กระแสไฟฟ้าไม่สามารถไหลผ่านไปไดง้่าย ๆ เช่น ยาง ไฟเบอร ์พลาสติก เป็นตน้ วสัดุที่มคีวามตา้นทานต่อกระแสไฟฟ้านอ้ย 

เรยีกวา่ ตวัน าไฟฟ้า เช่น โลหะต่าง ๆ น า้สกปรก เป็นตน้ 

 1.5 ความถีไ่ฟฟ้า (Frequency) หมายถงึจงัหวะการไหลของกระแสไฟฟ้าสลบัไหลกลบัไปกลบัมา หรือข ัว้เปลีย่นแปลง
อยู่ตลอดเวลา จงัหวะการไหลสลบักัน้ไปมาเรียกว่า ไซเกิล (cycle) ใน 1 ไซเกิลจะมบีวกครึ่งไซเกิลและลบครึ่งไซเกิล ในระบบ

ไฟฟ้าของประเทศไทยปจัจบุนัใชไ้ฟฟ้ากระแสสลบั 50 ไซเกลิต่อวนิาท ี

 1.6 หน่วยวัดพลังงานไฟฟ้า (Watt) ใชใ้นการค านวณการใชไ้ฟฟ้าหรือพลงังานไฟฟ้า ผูจ้ดัจ าหน่ายจะคิดราคาต่อ
หน่วย โดยที ่1 หน่วยไฟฟ้า คือ ก าลงัไฟฟ้า 1 กิโลวตัต ์(1,000 วตัต)์ ทีใ่ชใ้นเวลา 1 ช ัว่โมง ในการค านวณหาก าลงัไฟฟ้าเพือ่คิด

ค่าไฟฟ้าสามารถใชสู้ตรค านวณ ดงันี้ 

  

       P  =   V.I 

  P คือ  ก าลงัไฟฟ้า หน่วยเป็นวตัต ์

  V คือ  แรงดนัไฟฟ้า หน่วยเป็นโวลต ์

  I คือ  กระแสไฟฟ้า หน่วยเป็นแอมแปร ์

 

 1.7 หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) หมายถงึอปุกรณเ์ปลีย่นแปลงแรงดนัไฟฟ้า เปลีย่นแรงดนัจากต า่ไปเป็นสูงหรือ
เปลีย่นจากสูงลงมาต า่ โดยการเหนี่ยวน าของแมเ่หลก็ 

 1.8 สายไฟฟ้า (Wire หรือ Cable) เป็นสายหรอืตวัน าไฟฟ้า มหีลายชนิดมที ัง้ชนิดมฉีนวนหุม้ และไม่มฉีนวนหุม้และมี
หลายประเภท เช่น สายเคเบลิอากาศ สายใตด้นิ เป็นตน้ 

 1.9 สวิตช์ (Switch หรือ Breaker) หรือเคร่ืองตัดกระแส คือเครื่องเปิดปิดวงจรไฟฟ้า และเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าทีใ่ชท้  า
หนา้ทีต่ดัวงจรไฟฟ้า อาจจะท างานโดยอาศยัอ านาจแมเ่หลก็หรอืท างานโดยใชม้อืสบัโยกก็ได ้

 1.10 แผงสวิตช์ (Switch board) หมายถงึแผงทีร่วมของสวติชต่์าง ๆ มหีนา้ทีร่บัไฟฟ้าจากตน้ก าเนิด และแยกจ่ายไป
ยงัสายวงจรต่าง ๆ 

 1.11 ฟิวส์ (Fuse) หมายความถงึ อปุกรณต์ดัวงจรไฟฟ้า โดยอาศยัการหลอมละลายของโลหะ 
 1.12 สายดนิ (Ground หรือ Earth) หมายความวา่ตวัน าทีต่่อจากโครงโลหะของอุปกรณ์ และเครื่องใชไ้ฟฟ้าหรือสิง่ที่
เกี่ยวขอ้ง เพือ่จะน ากระแสไฟฟ้าทีไ่มต่อ้งการใหไ้หลลงสูด่นิ 

 1.13 สายศูนย์ (Neutral) หมายความว่าสายใดสายหนึ่งในระบบไฟฟ้าสามสายหรือสีส่าย ซึง่แรงดนัไฟฟ้าระหว่างสาย
นัน้ไปยงัสายอย่างนอ้ยอกี 2 สาย ตอ้งเท่ากนั และสายนัน้ตอ้งต่อลงดนิส าหรบัระบบไฟฟ้า 2 สาย ถา้สายใดสายหนึ่งไม่ไดต่้อมา

จากสายศูนยข์องวงจรอืน่แลว้ใหก้ าหนดเอาสายนัน้เป็นสายศูนยไ์ด ้และสายนัน้ตอ้งต่อลงดนิดว้ย 

 1.14 สายล่อฟ้า (Arrester) เป็นอุปกรณ์ทีต่ิดตัง้ขึ้นเพือ่วตัถปุระสงคใ์นการป้องกนัอนัตรายทีอ่าจเกิดขึ้นจากฟ้าผ่า ซึง่
จะตอ้งประกอบดว้ยหลกัลอ่ฟ้า สายน าประจ ุตวัจบัยดึ สายน าประจ ุและหลกัดนิ 

 1.15 หลักดนิ (Ground rod) หมายถงึแทง่โลหะซึง่ปกัลงไปในดนิเพือ่ทีจ่ะน าประจุหรอืกระแสไฟฟ้าใหไ้หลลงสูด่นิ 

 1.16 เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (Generator) หมายถงึเครื่องจกัรที่เปลีย่นพลงังานกลเป็นพลงังานไฟฟ้า ใชใ้นการผลติ
กระแสไฟฟ้า 
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 1.17 มอเตอร์ (Motor) หมายถงึเครื่องเปลีย่นพลงังานไฟฟ้าเป็นพลงังานกล ใชใ้นการขบัเคลือ่นเครื่องจกัรหรือ

เครื่องมอืกลอืน่ ๆ เพือ่ท  าใหเ้กดิการหมนุ การฉุด การดงึเพือ่ใหเ้กดิพลงังาน 

 1.18 อุปกรณ์ไฟฟ้า (Equipment) หมายถึงเครื่องมือ เครื่องใช ้หรือเครื่องจกัรที่ใชไ้ฟฟ้าเป็นตน้ก าลงัหรือเป็น
สว่นประกอบหรอืใชเ้กี่ยวเนื่องกบัไฟฟ้า 

 

2. ลกัษณะอนัตรายของผู้ประสบอบุัตเิหตุจากไฟฟ้า 
 อนัตรายของไฟฟ้าที่มต่ีอชีวติอาจท าใหเ้กิดการบาดเจ็บหรือตายได ้หากการใชไ้ฟฟ้านัน้ใชอ้ย่างไม่ถูกตอ้งหรือไม่มกีาร

ป้องกนัไวก่้อน จากการประสบอุบตัิเหตุจากไฟฟ้าที่ผ่านมา สรุปลกัษณะอนัตรายของไฟฟ้าที่มต่ีอชีวติและร่างกายมนุษยไ์ด ้ 3 

ลกัษณะดว้ยกนั คือ 

 2.1 กระแสไฟฟ้าใช้ร่างกายเป็นทางผ่านลงดิน เนื่องจากระบบการจ าหน่ายไฟฟ้าท ัง้ดา้นไฟฟ้าสูงและแรงดนั 

ไฟฟ้าต า่ จะมกีารต่อวงจรสว่นหนึ่งลงดนิไว ้ดงันัน้ ไฟฟ้าจงึพยายามจะไหลลงดนิเพือ่ใหค้รบวงจรลงดนิ หากมโีอกาสผ่านลงดนิได ้

ธรรมชาติของไฟฟ้าก็จะไหลลงดินทนัที การประสบอุบตัิเหตุจากไฟฟ้าในลกัษณะที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายลงสู่ดิน เป็น

ลกัษณะทีม่นุษยไ์ดร้บัอนัตรายจากไฟฟ้ามากทีสุ่ด ประมาณมากกว่ารอ้ยละ 90 ของผูป้ระสบอนัตรายจากไฟฟ้าท ัง้หมด คนท ัว่ไป

มกัเรียกการประสบอนัตรายจากไฟฟ้าลกัษณะนี้ ว่า “ไฟดูด” โดยขอ้เท็จจริงแลว้ไฟฟ้าไม่ไดดู้ด แต่เกิดจากกระแสไฟฟ้าผ่าน

ร่างกายลงดนิท าใหม้ลีกัษณะอาการชกักระตุก ค าว่า “ดนิ” ในทางไฟฟ้ามไิดห้มายถงึ พื้นดนิท ัว่ไปเท่านัน้ แต่ยงัหมายรวมถงึ สิ่ง 

วสัดุทีเ่ป็นตวัน าไฟฟ้าทีต่่อถงึดนิดว้ย เช่น อาคารคอนกรีต โครงเหลก็ หลงัคา ตึก ตน้ไม ้เป็นตน้ ทีต่ิดต่อหรือขึ้นอยู่บนดนิ หาก

ยนืหรอืนัง่หรอืสมัผสัอยู่กบัสิง่ดงักลา่วแลว้ ถอืวา่ยนืหรอืนัง่หรอืสมัผสัอยู่กบัดนิ ถา้ไมม่ตีวักลางหรอืทีเ่รยีกว่า “ฉนวน” เป็นตวักัน้

ระหวา่งอวยัวะของร่างกายกบัดนิแลว้ เมือ่มสี่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายสมัผสักบัดนิดงักลา่ว กระแสไฟฟ้าย่อมผ่านตวัเราลงดนิ

ท าใหเ้กดิอนัตรายขึ้นได ้การทีม่นุษยจ์ะไดร้บัอนัตรายมากนอ้ยเพยีงใดขึ้นอยู่กบัปรมิาณกระแสไฟฟ้าผ่านตวัเราลงสู่ดนิ ถา้ปริมาณ

กระแสไฟฟ้าผ่านตวัลงดนิมากจะไดร้บัอนัตรายมาก ลงดนินอ้ยก็จะไดร้บัอนัตรายนอ้ย ปริมาณกระแสไฟฟ้าจะไหลลงดนิไดม้าก

นอ้ยเพยีงใดขึ้นอยู่กบัความตา้นทานต่อการไหลของกระแสไฟฟ้าลงดนิ เช่น ถา้ยนือยู่บนพื้นทีเ่ปียกชื้นหรือบนโครงโลหะทีต่่อติด

อยู่กบัดนิ กระแสไฟฟ้าจะผ่านร่างกายลงดนิไดม้ากกว่าการยนืบนพื้นทีแ่หง้หรือบนพื้นหรือโครงไมเ้ปียกเพยีงเลก็นอ้ยทีต่่อติดอยู่

กบัดนิ 

 2.2 ร่างกายต่อเป็นส่วนหน่ึงของวงจรไฟฟ้า เป็นลกัษณะทีก่ระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายแต่ไม่ผ่านลงดนิ กลา่วคือ 
กระแสไฟฟ้าไมผ่่านร่างกายลงดนิเลยแต่ผ่านอวยัวะของร่างกายออกไปจนครบวงจร เป็นลกัษณะทีท่  าอนัตรายต่อบุคคลไดจ้นถงึ

แก่ชีวติ เนื่องจากกระแสไฟฟ้าท าอนัตรายต่ออวยัวะในร่างกาย การทีร่่างกายต่อเป็นส่วนหนึ่งของวงจรไฟ ฟ้า ส่วนของร่างกายใน

ขณะนัน้ท  าหนา้ทีเ่สมอืนฟิวสห์รอือปุกรณไ์ฟฟ้าทีม่กีระแสไฟฟ้าไหลตามปกตนิัน่เอง หรือหากจะเปรียบเทยีบกบัหลอดไฟฟ้าชนิดมี

ไส ้ไสห้ลอดท าดว้ยโลหะทีม่คีวามตา้นทานสูง เช่น ทงัสเตน เมือ่กระแสไฟฟ้าผ่านเขา้ไป หลอดไสจ้ะรอ้นแดงเปลง่แสงสว่างออกมา 

ดงันัน้ หากร่างกายมนุษยท์  าหนา้ที่เหมอืนหลอดไฟฟ้าจะท าใหอ้วยัวะต่าง ๆ ที่กระแสไฟฟ้าผ่านไปไดร้บัอนัตรายไดเ้นื่องจาก

อวยัวะต่าง ๆ นี้ไมส่ามารถทนความรอ้นทีเ่กดิขึ้นได ้

 2.3 กระแสไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อเกิดการลดัวงจรของกระแสไฟฟ้าขึ้น สิ่งที่ตามมาคือเสยีงและประกายไฟ ซึ่งใหแ้สง
สวา่งทีม่คีวามเขม้และความรอ้นมาก การลดัวงจรของกระแสไฟฟ้าจะก่อใหเ้กิดอนัตรายรุนแรงเพยีงใดขึ้นอยู่กบัปจัจยัหลายอย่าง 

เช่น ปรมิาณกระแสไฟฟ้าไหลในวงจร แรงดนัไฟฟ้า ความตา้นทาน และระยะระหว่างจุดทีเ่กิดกระแสไฟฟ้าลดัวงจรกบัตน้ก าเนิด

ของพลงังานไฟฟ้า เช่น หมอ้แปลง เป็นตน้ 

 การทีม่นุษยจ์ะไดร้บัอนัตรายจากการทีก่ระแสไฟฟ้าลดัวงจรมดีว้ยกนั 3 ลกัษณะ คือ 
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  2.3.1 อันตรายจากแสงจ้า เมือ่เกิดการลดัวงจรขึ้นจะท าใหเ้กิดแสงสว่างที่มคีวามเขม้มาก จะท าอนัตรายต่อ
ดวงตาของมนุษยไ์ดห้รอืเศษโลหะทีห่ลอมละลาย อาจจะกระเดน็เขา้ตาท าใหต้าบอดได ้

  2.3.2 อันตรายจากความร้อนท าให้เกิดบาดแผลไฟไหม้ แก่อวยัวะของร่างกายในส่วนทีเ่ขา้ไปใกล ้หรือสมัผสั
กบัจดุทีเ่กิดกระแสไฟฟ้าลดัวงจร แผลทีเ่กิดขึ้นจะผดิจากแผลไฟไหมอ้ื่น คือรอยไหมจ้ะแหง้ลกึ ผวิหนงัจะขาวและเหีย่ว เมือ่ถูก

ไฟไหมใ้หม ่ๆ จะไมป่รากฏรอยแผลใหเ้หน็ชดัเจน อาจจะพบเป็นคราบหรอืเมอืกใน 3-4 วนัต่อมา และจะขยายลกึลงไปมากกว่าที่

ปรากฏครัง้แรกจะเจบ็ปวดมากกวา่แผลไฟไหมธ้รรมดา 

  2.3.3 อันตรายจากไอควันโลหะ เมือ่เกิดการลดัวงจรจะท าใหเ้กิดไอควนัขึ้นจากสายไฟฟ้าหรือฟิวส ์ซึง่ไอควนั
เหลา่นี้จะเป็นไอควนัของทองแดง ทองแดงออกไซด ์เงินหรือตะกัว่ ไอควนัทีเ่กิดขึ้นนี้อาจท าอนัตรายต่อระบบทางเดนิหายใจของ

คนทีอ่ยู่ใกลจ้ดุเกดิเหตไุด ้

 

3. ปัจจยัทีก่่อให้เกดิความรุนแรง 
 ความรุนแรงของการประสบอนัตรายจากไฟฟ้าขึ้นอยู่กบัปจัจยัส าคญั 6 ประการ ดงัต่อไปนี้ 

 3.1 ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านร่างกาย การถกูไฟฟ้าช็อตถงึข ัน้อนัตรายนัน้ขึ้นอยู่กบัปริมาณกระแสไฟฟ้าทีผ่่าน
ร่างกาย อนัตรายรา้ยแรงถงึชวีตินัน้เนื่องมาจากการทีก่ลา้มเนื้อหวัใจกระตกุหรอืเตน้ถีร่วั กลา่วคือเกิดจากการหดตวัของกลา้มเนื้อ

หวัใจแต่ละส่วนเป็นไปโดยไม่สมัพนัธก์นัหรือเกิดจากการที่ระบบประสาทส่วนกลาง ตลอดจนเนื้อเยื่อต่าง ๆ ตามทีก่ระแสไฟฟ้า

ผ่านถกูท าลายอย่างรุนแรง จนเป็นสาเหตทุีท่  าใหผู้ถ้กูกระแสไฟฟ้าเสยีชวีติได ้

 3.2 ระยะเวลาที่สัมผัสหรือระยะเวลาที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน การถูกกระแสไฟฟ้าช็อตถงึข ัน้อนัตรายนอกจากจะ
ขึ้นกบัปริมาณของกระแสไฟฟ้าไหลผ่านดว้ย การที่ถูกกระแสไฟฟ้าช็อตส่วนใหญ่ไม่สามารถบงัคบัหรือควบคุมตวัเองใหห้ลุดพน้

จากไฟฟ้าได ้เมือ่ถกูกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเป็นเวลานานหากไมม่ผูีใ้ดช่วยเหลอืใหห้ลุดออกจากไฟฟ้าไดท้นัท่วงทอีาจไดร้บัอนัตราย

ถงึชวีติได ้จากการทดสอบกบัสุนขัหลาย ๆ ตวั ปรากฏผลวา่กระแสไฟฟ้าที่ท  าใหเ้กดิอาการกลา้มเนื้อหวัใจกระตุกหรือเตน้ถีร่วัเป็น

อตัราสว่นผกผนักบัรากทีส่องของเวลาทีก่ระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกาย 

 3.3 แรงดนัไฟฟ้า เป็นปจัจยัหนึ่งทีจ่ะท าอนัตรายต่อมนุษย ์แรงดนัทีค่นประสบอนัตรายส่วนใหญ่อยู่ในระดบัประมาณ 
110 ถงึ 400 โวลต ์เพราะเป็นแรงดนัไฟฟ้าทีใ่ชง้านท ัว่ไป จากการศึกษาพบว่า แรงดนัไฟฟ้าตัง้แต่ 240 โวลต ์ขึ้นไปจะท าให ้

ผวิหนงัที่สมัผสัทะลุ เมื่อผิวหนงัทะลุฉีกขาดจะท าใหค้วามตา้นทานการไหลของกระแสไฟฟ้าทีผ่่านเขา้สู่ร่างกายมนุษยม์มีากขึ้น 

ย่อมจะก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อมนุษยจ์นถงึแก่ชีวติได ้โดยปกติการช็อกเนื่องจากกระแสไฟฟ้าในย่านแรงดนัระหว่าง 20 ถงึ 60 

โวลต ์ผูป้ระสบอนัตรายมกัจะไมส่ามารถปลอ่ยมอืหลดุได ้ถา้ในย่านแรงดนั 40-100 โวลต ์จะท าใหห้ยุดการหายใจ และถา้แรงดนั 

80-100 โวลต ์จะท าใหก้ลา้มเนื้อหวัใจกระตุกหรือเตน้ถีร่วัหากเป็นการสมัผสัเต็มที ่ถา้การช็อกจากแรงดนัทีสู่งกว่ า 600 โวลต ์จะ

ท าใหผ้วิหนงัไหมแ้ต่หากการสมัผสัสว่นทีม่กีระแสไฟฟ้าไมค่่อยดนีกั แรงดนัทีต่กคร่อมร่างกายอาจลดลงเหลอืเพยีงท าใหก้ลา้มเนื้อ

หวัใจเตน้ถีร่วั 

 แรงดนัไฟฟ้าที่ถือว่าปลอดภยัโดยแทจ้ริง เป็นแรงดนัระหว่าง 24-25 โวลต ์และหากตามมาตรฐานของประเทศ

สหรฐัอเมริกาถอืว่าแรงดนั 24 โวลต ์เป็นแรงดนัปลอดภยั ส่วนมาตรฐานของประเทศในทวปียุโรป ถอืว่าแรงดนัทีป่ลอดภยัเป็น

แรงดนั 25 โวลต ์เหตุที่ถอืว่าแรงดนั 24-25 โวลตเ์ป็นแรงดนัปลอดภยัเนื่องจากแรงดนัไฟฟ้าในระดบัดงักลา่วนี้ เมือ่ร่างกายไป

สมัผสัถกู ปรมิาณกระแสไฟฟ้าทีไ่หลผ่านร่างกายจะมปีริมาณไม่มากนกั หรือมปีริมาณนอ้ยกว่าปริมาณทีจ่ะก่อใหเ้กิดอนัตรายได ้

เนื่องจากผวิหนงัหรอืร่างกายมนุษยม์ค่ีาความตา้นทานอยู่ปรมิาณหนึ่ง 
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 3.4 ความต้านทานของร่างกายต่อไฟฟ้า เป็นปจัจยัอย่างหนึ่งทีจ่ะท าใหอ้นัตรายเกิดขึ้นมากหรือนอ้ย จากสถติิการ
เกิดอุบตัิเหตุที่กระแสไฟฟ้าจะผ่านเขา้สู่ร่างกายมนุษย ์โดยผ่านอวยัวะส่วนใดส่วนหนึ่ง ส่วนใหญ่มกัผ่านทางมอืและออกลงดนิที่

ทางมอือีกขา้งหนึ่ง หรือออกลงดินทางฝ่าเทา้ แต่การที่กระแสไฟฟ้าจะผ่านอวยัวะส่วนใดส่วนหนึ่งนัน้จะตอ้งผ่านผวิหนงั ดงันัน้ 

ผวิหนงัจะเป็นตวัควบคุมปรมิาณของกระแสไฟฟ้าทีจ่ะไหลผ่านเขา้สูร่่างกายมากหรอืนอ้ยเพยีงไร จะเป็นค่าความตา้นทานตามส่วน

ต่าง ๆ ของร่างกาย ในส่วนต่าง ๆ ของร่างกายซึ่งไดจ้ากการศึกษาและทดลอง เป็นที่ยอมรบักนัว่าค่าความตา้นทานต า่สุดของ

ร่างกายต่อกระแสไฟฟ้าระหว่างมอืถงึเทา้ มค่ีาโดยปริมาณ 500 โอหม์ ดงันัน้ ค่าความตา้นทานที่ผวิหนงัหรือจุดสมัผสัเป็นตวั

ส าคญัทีจ่  ากดัการไหลของกระแสไฟฟ้า ค่าความตา้นทานแตกต่างกนัระหวา่งอวยัวะสว่นต่าง ๆ ของร่างกายและแตกต่างกนัส าหรบั

บุคคลแต่ละคน ผวิหนงัที่แหง้มคีวามตา้นทานระหว่าง 100,000-600,000 โอหม์ต่อตารางเซนติเมตร แต่ผวิหนงัที่เปียกจะมค่ีา

ความตา้นทานลดลงเหลอืเพยีงรอ้ยละ 1 ของผวิหนงัแหง้เท่านัน้ คือเหลอืประมาณ 1,000 โอหม์ต่อตารางเซนติเมตร แต่หาก

กระแสไฟฟ้าที่ท  าใหเ้กิดอาการช็อกไหลผ่านร่างกายนานประมาณ 2-3 วนิาท ี ผิวหนงัตรงจุดสมัผสัจะพองขึ้นซึ่งจะมผีลให ้

ค่าความตา้นทานของผวิหนงัตรงจุดนัน้มค่ีาลดลง ฉะนัน้หากร่างกายโดยเฉพาะส่วนมอืและเทา้เปียกหรือชื้นอย่าจบัตอ้งหรือใช ้

เครื่องใชไ้ฟฟ้าเดด็ขาด โดยเฉพาะถา้ยนือยู่บนดนิหรอืในทีเ่ปียกชื้นจะยิง่มอีนัตรายมากเป็นทวคูีณ 

 3.5 ความถี่ของแรงดันไฟฟ้า จากการศึกษาพบว่าทีค่วามถี ่50/60 เฮิรตซ ์ความตา้นทานของร่ายการจะมค่ีาสูงทีสุ่ด 
แต่หากเมือ่ความถีเ่พิม่ขึ้นความตา้นทานของร่างกายจะมค่ีาลดลง โดยทีก่ารลดลงนี้จะลดลงในลกัษณะทีไ่ม่เป็นกราฟเสน้ตรง ซึง่

จะมีผลต่อความรูส้ึกของการถูกกระแสไฟฟ้า กระแสปล่อยหลุด และกระแสไฟฟ้าที่ท  าใหก้ลา้มเนื้ อหวัใจเตน้ถี่รวั เช่น 

กระแสไฟฟ้าขนาด 7 มลิลแิอมแปรท์ีค่วามถี ่50/60 เฮิรตซ ์มคีวามรูส้กึแค่เสยีว จ ัก๊จี้ แต่ความถี ่100-200 กิโลเฮิรตซ ์จะท าให ้

เกดิความรอ้นขึ้นตรงบรเิวณทีส่มัผสั ทีค่วามถี ่5 กโิลเฮิรตซ ์กระแสระดบัทีป่ลอ่ยหลุดจะมค่ีามากกว่าทีค่่าความถี ่60 กิโลเฮิรตซ ์

ประมาณ 3 เทา่ และเมือ่ความถีเ่พิม่สูงขึ้น กระแสไฟฟ้าทีจ่ะท าใหก้ลา้มเนื้อเตน้ถีร่วัก็จะสูงขึ้นดว้ยเช่นกนั 

 ความถีข่องแรงดนัไฟฟ้าทีไ่มม่ผีลท าใหเ้กดิการบาดเจบ็ต่อมนุษยม์ากจะมค่ีาความถีท่ี ่50/60 เฮริตซเ์ทา่นัน้ 

 3.6 เส้นทางหรืออวัยวะภายในร่างกายที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน การทีก่ระแสไฟฟ้าไหลผ่านอวยัวะของร่างกายจะ
เป็นผลท าใหเ้กดิอนัตรายดงัทีไ่ดก้ลา่วมาแลว้ เพราะกระแสไฟฟ้ามผีลต่อระบบการหายใจ การท างานของหวัใจและระบบประสาท 

ดงันัน้ ถา้เสน้ทางของกระแสไฟฟ้าผ่านสมอง หวัใจ และปอด ย่อมเป็นอนัตรายมาก หรือจะกลา่วไดว้่าถา้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านเขา้

ทางศีรษะ ออกทางฝ่าเทา้ท ัง้สองขา้งจะมอีนัตรายมากทีสุ่ด 

 

4. ผลของกระแสไฟฟ้าทีม่ต่ีอร่างกาย 
 ผลของกระแสไฟฟ้าที่มีผลต่อร่างกายมีท ัง้ปฏิกิริยาตอบสนองของร่างกายและผลที่เกิดขึ้ นจากการมีกระแส  

ไฟฟ้าไหลผ่านร่างกาย ดงัมสีาระส าคญั ต่อไปนี้ 

 4.1 ปฏิกริิยาตอบสนองของร่างกายต่อกระแสไฟฟ้า โดยปกตปิฏกิริยิาตอบสนองของร่างกายทีม่ต่ีอการไหลผ่าน
ของกระแสไฟฟ้าสลบั แบง่ออกไดเ้ป็น 3 ระดบั คือ ระดบัร่างกายรูส้กึได ้(Perception of reaction current) ระดบัทีส่ามารถ

ช่วยตวัเองใหห้ลดุได ้(Let go current) และระดบัทีเ่ป็นอนัตราย (Lethal current) โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

  4.1.1 ระดับท่ีร่างกายรู้สึกได้ หรือร่างกายเกิดปฏิกิริยารบัรู  ้หมายถงึ ระดบักระแสไฟฟ้าทีท่  าใหร่้างกายเกิด
ความรูส้กึจ ัก๊จี้หรอืชาเลก็นอ้ย มผีลท าใหเ้กดิอาการสะดุง้ตกใจ อาจจะท าใหเ้กดิปฏกิริยิาในกลา้มเนื้อโดยไม่ต ัง้ใจ ซึง่อาจท าใหเ้กิด

อ ัน ต ร า ย ถึ ง บ า ด เ จ็ บ ไ ด ้ ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ ใ น ห ้อ ง ท ด ล อ ง ป ร า ก ฏ ว่ า แ ต่ ล ะ ค น มี ค ว า ม รู ้สึ ก ต่ อ ก ร ะ แ ส  

ไฟฟ้าในปริมาณทีแ่ตกต่างกนั ส าหรบัไฟฟ้ากระแสสลบัขนาด 0.3 มลิลแิอมแปร ์ทีค่วามถี ่50/60 เฮิรตซ ์ซึง่เป็นระดบัต า่สุดทีม่ี

คนไมเ่กนิรอ้ยละ 1 เกดิความรูส้กึวา่ถกูกระแสไฟฟ้า โดยท ัว่ไปคนจะมคีวามรูส้กึต่อกระแสไฟฟ้าทีม่ปีรมิาณ 0.5 มลิลแิอมแปรข์ึ้น
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ไป ค่าเฉลีย่ของกระแสไฟฟ้าทีร่่างกายรูส้กึไดส้  าหรบัผูช้ายประมาณ 1.1 มลิลแิอมแปร ์และส าหรบัผูห้ญิงประมาณ 0.7 มลิลิ

แอมแปร ์กระแสไฟฟ้าระดบันี้จะไมท่  าอนัตรายต่อเนื้อเยือ่ภายในของร่างกายมนุษย ์

  4.1.2 ระดับที่สามารถช่วยตัวเองให้หลุดได้หรือเรียกว่าระดับกระแสปล่อยหลุด คือมีปริมาณกระแส 
ไฟฟ้าทีเ่มือ่ผ่านเขา้สูร่่างกายแลว้ ผูท้ีถ่กูกระแสไฟฟ้ายงัสามารถช่วยตวัเองใหห้ลดุออกมาได ้ค่าเฉลีย่ของกระแสปลอ่ยหลุดส าหรบั

ชายประมาณ 15 มลิลแิอมแปร ์และส าหรบัหญิงประมาณ 10 มลิลแิอมแปร ์กระแสไฟฟ้าระดบันี้ยงัไม่เป็นอนัตรายต่อเนื้อเยื่อ 

เพยีงแต่ท าใหก้ลา้มเนื้อหดตวั 

  4.1.3 ระดับที่เป็นอันตราย เป็นระดบักระแสไฟฟ้าที่สามารถท าอนัตรายถงึตาย คือมปีริมาณมากกว่าระดบั
กระแสปลอ่ยหลดุเพยีงเลก็นอ้ยเทา่นัน้ เช่น เมือ่กระแสไฟฟ้าเกนิกวา่ 18 มลิลแิอมแปรไ์หลผ่านช่องทรวงอกกลา้มเนื้อทรวงอกจะ

หดตวับบีรดัปอดและท าใหก้ารหายใจชะงกั ถา้ปลอ่ยใหก้ระแสไฟฟ้าดงักลา่วผ่านร่างกายต่อไปจะท าใหห้มดสติและถงึตายในทีสุ่ด 

อาการทีก่ลา้มเนื้อหวัใจเตน้ถีร่วัหรอืกระตกุ เป็นผลจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านหวัใจซึง่จะท าใหจ้งัหวะการเตน้ของหวัใจผดิไปจากที่

ควรจะเป็น หวัใจจะส ัน่ระรกิและเตน้อ่อนลง ๆ จนเลอืดหยุดหมนุเวยีนหวัใจทีต่กอยู่ในสภาพดงักลา่วถา้ไม่ไดร้บัการปฐมพยาบาล

ทนัทว่งทมีกัจะไมส่ามารถท างานไดต้ามปกติ 

 4.2 ผลของกระแสไฟฟ้าที่มีต่อร่างกาย เมือ่กระแสไฟฟ้าผ่านร่างกายมนุษยแ์ลว้จะเกิดอนัตรายหรือผลต่อร่างกาย
มนุษย ์7 ประการดว้ยกนั คือ กลา้มเนื้อกระตุกหรือเกิดการหดตวั (Muscular Freezing) ระบบประสาทเกิดอาการชะงกังนั 

(Nerve block) หวัใจเกดิอาการเกดิเร็ว ถีร่วัหรอืเตน้กระตกุ (Ventricular fibrillation) หวัใจหยุดท างานทนัท ี(Cardiac arrest) 

เซลลภ์ายในร่างกายเสยี หรอืตาย เนื้อเยือ่เซลลต่์าง ๆ ของร่างกายถกูท าลาย และดวงตาอกัเสบ ดงัรายละเอยีด ดงันี้ 

  4.2.1 กล้ามเน้ือกระตุกหรือเกิดการหดตัว อาการเช่นนี้จะพบเห็นเสมอหรือบางคนอาจเคยประสบมาดว้ย
ตนเอง เช่น เวลาที่เผลอไปจบัสิง่ทีม่ไีฟฟ้าร ัว่อยู่ จะรูส้กึมอีาการกระตุกทนัท ีถา้กระแสไฟฟ้าผ่านร่างกายลงดนิได ้แต่หากหลุด

ออกม า ไ ด ้ห รื อ ก ร ะแส ไฟ ฟ้ าถู ก ตัด ทอนก็ ค ง ไม่ มี ปัญห าอ ะ ไ ร  แ ต่ถ ้า ห ากบ ัง เ อิญต ้อ งอ ยู่ ในสภ าพที่ ก ร ะ แส  

ไฟฟ้าไหลผ่านตวัอยู่ต่อไป กลา้มเนื้อสว่นต่าง ๆ จะหดตวั มอีาการเกร็ง และถา้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านเขา้ทางมอืหรือศีรษะและไหล

ออกลงดนิทางมอือกีขา้งหนึ่งหรอืทางเทา้ กลา้มเนื้อทรวงอกจะหดตวัมากทีสุ่ด มผีลท าใหก้ารท างานของปอดมอีุปสรรคจนในทีสุ่ด

ปอดไม่อาจจะท างานได ้ท าใหม้ีอาการหายใจข ัด ร่างกายจะมีสภาพการขาดอากาศในการหายใจจนเกิดอาการสลบ 

(Asphyxiation) มผีลต่อเนื่องท าใหก้ารหมนุเวยีนของเลอืดตอ้งหยุดดว้ย 

  4.2.2 ระบบประสาทเกิดอาการชะงักงัน หรือเป็นอัมพาตช่ัวคราว (Temporary paralysis) เป็นผลจาก
กระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายมปีริมาณตัง้แต่ 10 ถงึ 50 มลิลแิอมแปร ์จะท าใหร้ะบบประสาทชะงกังนัไปช ัว่ขณะหนึ่งมอีาการ

กระตุกอย่างแรง หมดความสามารถในการควบคุมกลา้มเนื้ อในส่วนทีม่กีระแสไฟฟ้าไหล ไม่สามารถทีจ่ะสลดัหลุดออกได ้ระบบ

ประสาทสว่นกลางทีค่วบคุมการท างานของหวัใจจะเป็นอมัพาตช ัว่คราว มผีลท าใหก้ารท างานของหวัใจลม้เหลว 

  4.2.3 หัวใจเกดิอาการเต้นเร็ว ถีรั่วหรือเต้นกระตุก เป็นผลจากการทีก่ระแสไฟฟ้าทีไ่หลผ่านร่างกายมปีริมาณ
มากกว่า 50 มลิลแิอมแปรข์ึ้นไป จะท าใหห้วัใจเตน้รวัประมาณ 120-130 คร ัง้ต่อนาท ีปกติกลา้มเนื้อหวัใจจะมกีารหดตวัและ

ขยายตวัเป็นจงัหวะเทา่กบัจงัหวะการเตน้ของหวัใจโดยเป็นไปอย่างสม า่เสมอ ช่วยใหห้วัใจท าหนา้ทีสู่บฉีดโลหติไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ 

ของร่างกายไดต้ลอดเวลา แต่ถา้มกีระแสไฟฟ้าผ่านหวัใจ การเตน้หรือการหดตวัและขยายตวัของกลา้มเนื้อหวัใจจะเปลีย่นไปเป็น

การเตน้ในจงัหวดัทีผ่ดิปกต ิเช่น มอีาการกระตกุหรอืมกีารเตน้ถีร่วั แต่เป็นการเตน้ทีอ่่อน การสูบฉีดเลอืดไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของ

ร่างกายจงึท าไดไ้ม่เต็มทีท่  าใหส้่วนต่าง ๆ ของร่างกายขาดเลอืดไปเลี้ยงอย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมอง ต่อมาหวัใจก็จะ

หยุดเตน้จนถงึแก่ชวีติ การแกอ้าการเตน้กระตกุหรอืถีร่วัของหวัใจ จะใชว้ธิีการนวดหวัใจจากภายนอกไมไ่ด ้แพทยผู์ช้  านาญเท่านัน้
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ทีจ่ะช่วยได ้กลา่วคือ จะตอ้งใชว้ธิีการป้อนกระแสไฟฟ้าเขา้ไปกระตุน้หวัใจโดยใชก้ระแสไฟฟ้า แรงดนั และระยะเวลาทีเ่หมาะสม 

วธิีการนี้ เรยีกวา่การกระตุน้หวัใจดว้ยกระแสไฟฟ้า (Defibrillation) หรอืเรยีกวา่การช็อตดว้ยไฟฟ้า 

  กระแสไฟฟ้าระดบัทีท่  าใหเ้กดิอาการกลา้มเนื้อหวัใจเตน้ถีร่วันัน้ขึ้นอยู่กบัปจัจยัต่อไปนี้คือ ระยะเวลาทีก่ระแสไฟฟ้า

ระดบัทีท่  าใหเ้กดิการช็อกไหลผ่าน น า้หนกั เสน้ทางการไหลของกระแสไฟฟ้า และปรมิาณหรอือตัราการไหลของกระแสไฟฟ้า 

  กระแสไฟฟ้าช็อต ถา้เกินระดบัที่ท  าใหก้ลา้มเนื้อหวัใจเตน้ถี่รวัแลว้อาจท าใหห้วัใจหยุดท างานโดยสิ้นเชิง ท าให ้

เนื้อเยือ่ในร่างกายถกูเผาไหมอ้ย่างรุนแรง ท าลายระบบประสาทและยุตกิารหายใจ สภาพท ัง้หมดนี้มอีนัตรายถงึชวีติท ัง้สิ้น 

  4.2.4 หัวใจหยดุท างานทันที กรณีนี้มกัเกดิจากการทีก่ระแสไฟฟ้าปริมาณมากไหลผ่านหวัใจในระยะเวลาอนัส ัน้
กระแสไฟฟ้าประมาณ 250 มลิลแิอมแปร ์จะท าใหก้ลา้มเนื้อหวัใจหดตวัอย่างแรงและหวัใจจะหยุดเตน้ทนัท ีและบางครัง้หวัใจ

อาจจะกลบัเตน้หรอืท างานไดด้ว้ยตวัเองหรอืหลงัจากการใชว้ธิีการนวดหวัใจจากภายนอก (External cardiac massage) 

  4.2.5 เซลล์ภายในร่างกายเสียหรือตาย เป็นผลจากกระแสไฟฟ้าทีผ่่านร่างกายแมจ้ะมปีริมาณไม่มากพอทีจ่ะท า
ใหเ้กิดบาดแผลไหมก้็อาจจะท าใหเ้ซลลใ์นร่างกายบางส่วนเสยีหาย เซลลท์ี่ถูกท าลายอาจจะเกิดการเน่าเสยีและลุกลามแผ่กวา้ง

ออกไป เกดิเป็นพษิแก่เนื้อเยือ่ต่าง ๆ ได ้โดยปกติกระแสไฟฟ้าทีผ่่านร่างกาย มกัจะผ่านในเสน้ทางทีม่คีวามตา้นทานนอ้ย ๆ เช่น 

หลอดเลอืดและไขสนัหลงั จงึมกัท าใหเ้กดิการแขง็ตวัของเลอืดในหลอดเลอืดและเสน้ประสาทในไขสนัหลงัไดร้บัอนัตราย อาการที่

ผลจากไฟฟ้าในกรณีนี้อาจจะไมเ่กดิขึ้นทนัท ีแต่อาจจะเกดิขึ้นภายหลงัจากทีป่ระสบอนัตรายจากไฟฟ้าในระยะหนึ่งแลว้ 

  4.2.6 เน้ือเยื่อและเซลล์ต่าง ๆ ของร่างกายถูกท าลาย เป็นผลจากกระแสไฟฟ้าแรงดนัสูงทีไ่หลผ่านร่างกายจะ
ท าใหเ้กิดอนัตรายรา้ยแรงในส่วนที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน เนื่องจากความรอ้นที่เกิดจากกระแสไฟฟ้า ส่วนของร่างกายที่มกัเป็น

อนัตรายคือสว่นทีก่ระแสไฟฟ้าเขา้และผ่านออกลงดนิ เช่น มอืจบัเหลก็เสน้ไปสมัผสัถูกสายไฟฟ้าแรงสูงในขณะทีย่นือยู่บนดนิ จะ

เกดิการลดัวงจรของกระแสไฟฟ้าลงดนิ โดยผ่านเหลก็เสน้ ผ่านมอื ผ่านร่างกายลงดนิทีเ่ทา้ ส่วนทีม่บีาดแผลไหมเ้หน็ไดช้ดัเจนคือ

ทีฝ่่ามอืและฝ่าเทา้ กระแสไฟฟ้าตัง้แต่ 200 มลิลแิอมแปรข์ึ้นไปท าใหเ้กิดบาดแผลได ้บาดแผลไหมจ้ะรุนแรงเพยีงใดนัน้ขึ้นอยู่กบั

ปรมิาณของกระแสไฟฟ้าเพราะถา้กระแสไฟฟ้ามปีรมิาณมากความรอ้นทีเ่กดิจะมปีริมาณมากดว้ย ผูท้ีไ่ดร้บัอนัตรายจากความรอ้น

เนื่องจากกระแสไฟฟ้า ถา้ไมเ่สยีชวีติ ก็มกัจะพกิาร สูญเสยีอวยัวะทีเ่กดิบาดแผลไหม ้เช่น ตอ้งตดัแขนและขาออก เป็นตน้ 

  4.2.7 ดวงตาอักเสบ เป็นผลจากกระแสไฟฟ้าซึง่สาเหตุมกัเกิดจากแสงสว่างทีม่คีวามเขม้สูง จากการเชื่อมโลหะ
หรอืประกายไฟทีเ่กดิจากการลดัวงจร ประกายไฟหรอืแสงสวา่งนี้จะท าอนัตรายต่อดวงตาอาจท าใหต้าอกัเสบหรอืตาบอดได ้

 

5. อบุัตเิหตุจากไฟฟ้า 
 จากทีก่ลา่วมาแลว้วา่ผูป้ระสบอุบตัิเหตุจากไฟฟ้ามากกว่ารอ้ยละ 90 เป็นการประสบอนัตรายจากการทีก่ระแสไฟฟ้าไหล

ผ่านร่างกายลงดนิ ซึง่สว่นใหญ่จะเกดิจากไฟฟ้าแรงดนัต า่ แต่อย่างไรก็ตาม การประสบอนัตรายจากไฟฟ้าแรงสูงก็มจี  านวนไม่นอ้ย 

อกีท ัง้อบุตัเิหตจุากไฟฟ้าทีก่่อใหเ้กดิเพลงิไหมก้็มจี  านวนมากมาย อุบตัิเหตุจากไฟฟ้าทีพ่บมาก ไดแ้ก่ อุบตัิเหตุจากไฟฟ้าท าใหเ้กิด

เพลงิไหม ้อบุตัเิหตจุากไฟฟ้าแรงดนัสูง และแรงดนัต า่ มสีาระส าคญั ดงัต่อไปนี้ 

 5.1 อบัุติเหตุจากไฟฟ้าท าให้เกดิเพลิงไหม้ การทีจ่ะเกดิเพลงิไหมข้ึ้นได ้จะตอ้งมอีงคป์ระกอบครบท ัง้ 3 ประการ คือ

ความรอ้น เชื้อเพลงิ และอากาศหรือออกซิเจน ถา้ปราศจากอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะไม่เกิดเพลงิไหมข้ึ้น ไฟฟ้ามี ส่วนร่วมเป็น

องคป์ระกอบของการเกดิเพลงิไหมใ้นเรื่องของความรอ้น เนื่องจากพลงังานไฟฟ้าเปลีย่นรูปเป็นพลงังานความรอ้นได ้สาเหตุใหญ่ที่

ท  าใหเ้กดิเพลงิไหม ้เนื่องจากไฟฟ้าม ี5 ประการ ไดแ้ก่ การเกิดประกายไฟฟ้าในบริเวณทีม่เีชื้อเพลงิไวไฟ การลุกไหมท้ีส่ายไฟฟ้า

หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า การใชม้อเตอรไ์ฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าเกินก าลงั ความรอ้นที่จุดต่อสายและความรอ้นที่สะสมอยู่ในอุปกรณ์

ไฟฟ้า ซึง่อธิบายได ้ดงันี้ 
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  5.1.1 การเกิดประกายไฟฟ้าในบริเวณท่ีมเีชือ้เพลิงไวไฟ เชื้อเพลงิไวไฟอาจจะอยู่ในรูปของของเหลวทีร่ะเหย
และตดิไฟงา่ย เช่น น า้มนั แอลกอฮอล ์เป็นตน้ หรืออาจอยู่ในรูปของกา๊ซ เช่น กา๊ซหุงตม้ (LPG) ไฮโดรเจน เป็นตน้ หรืออาจจะ

อยู่ในรูปของของแขง็ เช่น เสน้ใยทีเ่กดิจากการทอผา้ ปุยนุ่น ปอ เป็นตน้ สิง่ต่าง ๆ เหลา่นี้ลุกติดไฟไดง้า่ย ถา้หากเกิดประกายไฟ

ขึ้นในบริเวณต่าง ๆ เหลา่นี้ก็มโีอกาสทีจ่ะเกิดเพลงิไหมข้ึ้นได ้เช่น ประกายไฟฟ้าจากมอเตอรใ์นโรงงานอุตสาหกรรมปัน่นุ่นท าให ้

นุ่นในโรงงานลกุไหมข้ึ้นได ้หรอืตวัอย่างจากโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งคนงานไดด้งึปล ัก๊พดัลม ซึง่พดัลมนี้ติดตัง้ไวเ้หนือถงัใส่

ทนิเนอร ์โดยทีถ่งัทนิเนอรน์ี้ ไม่มฝีาปิดในขณะดงึปล ัก๊พดัลมนี้ มปีระกายไฟเกิดขึ้นเลก็นอ้ย โดยทีใ่นบรรยากาศมไีอของทนิเนอร์

กระจายอยู่ ท าใหเ้กดิเพลงิลกุไหมข้ึ้นไดท้นัท ี

  5.1.2 การลกุไหม้ท่ีสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า กรณีมกัจะเกิดจากการใชก้ระแสไฟฟ้าเกินอนัตราทีก่  าหนด
ไวส้  าหรบัสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกนัวงจรติดตัง้ไวไ้ม่ถูกตอ้งเหมาะสม ตวัอย่างเช่น การใชส้ายไฟฟ้าทีส่ามารถรบักระแสไฟฟ้า

ไดสู้งสุด 20 แอมแปรก์บัอุปกรณ์ไฟฟ้าทีต่อ้งการกระแสไฟฟ้า 50 แอมแปร ์ใชฟิ้วสป้์องกนัวงจรขนาด 100 แอมแปรใ์นสภาพ

เช่นนี้สายไฟฟ้าตอ้งรบักระแสมากเกินกว่าอตัราที่ก าหนด ฟิวสท์ี่ใชป้้องกนัวงจรจะไม่ขาดเพราะกร ะแสไฟฟ้าที่ใชไ้ม่ถึง 100 

แอมแปร ์(ตามปกตแิลว้ฟิวสต์อ้งตดิตัง้ไมเ่กนิ 20 แอมแปร)์ สายไฟฟ้านัน้จะมคีวามรอ้นเพิม่ขึ้นเรื่อย ๆ จนในทีสุ่ด ฉนวนหุม้สาย

ถกูท าลายหมดสภาพความเป็นฉนวนและเกดิการลกุไหมข้ึ้น และอาจเป็นผลต่อเนื่องท าใหต้วัน าไฟฟ้าหรือลวดทองแดงท ัง้สองเสน้

สมัผสักนัและเกดิการลดัวงจร ซึง่ในตอนนี้อาจจะท าใหฟิ้วสป้์องกนัวงจรขาด แต่ก่อนฟิวสป้์องกนัวงจรจะขาด เพลงิทีเ่กิดลุกไหม ้

ฉนวนหุม้สายอาจจะลกุไหมเ้ชื้อเพลงิทีอ่ยู่ใกลเ้คียงจนเป็นอคัคีภยัไปแลว้ 

  5.1.3 การใช้มอเตอร์ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าเกิน ลกัษณะเช่นนี้จะเกิดขึ้นเมื่อมอเตอรไ์ฟฟ้าหรืออุปกรณ์
ไฟฟ้าตอ้งการกระแสไฟฟ้าเพือ่จ่ายใหก้บัวงจรมากกว่าปกติ ซึง่ปกตินัน้ อุปกรณ์ไฟฟ้าจะใชก้ระแสไฟฟ้าอยู่ค่าคงทีใ่นปริมาณหนึ่ง

ในขณะใชง้าน แต่ถา้หากมกีารใชง้านมากกวา่ปกตหิรอืการท างานของอุปกรณ์นัน้ผดิปกติอุปกรณ์ไฟฟ้านัน้จะตอ้งการกระแสไฟฟ้า

มาก เพื่อจะท าใหอุ้ปกรณ์นัน้ ๆ ท างานต่อไป เมื่อตอ้งการกระแสไฟฟ้าเพิ่มจะท าใหเ้กิดความรอ้นสูงขึ้นกว่าปกติ จนอาจท าให ้

มอเตอรไ์ฟฟ้าหรืออุปกรณ์นัน้ไหมไ้ด ้หากมเีชื้อเพลงิไวไฟอยู่ใกล ้ๆ ก็อาจท าใหเ้กิดการลุกไหมไ้ด ้โดยปกติอุปกรณ์ไฟฟ้าเหลา่นี้

จะตดิตัง้อุปกรณ์ป้องกนัไฟฟ้าเกินก าลงัไว ้บางครัง้อุปกรณ์ป้องกนัไฟฟ้าเกินก าลงันี้ไม่ท  างานก็อาจท าใหม้อีาการผดิปกติดงักลา่ว

ขา้งตน้เกิดขึ้นได ้นอกจากนี้  บางคร ัง้มอเตอรไ์ฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าไม่หมนุหรือไม่ท  างาน เมือ่สบัสวติซจ์่ ายกระแสไฟฟ้าเขา้ใน

วงจรแลว้ อาจท าใหเ้กิดความรอ้นสะสมที่อุปกรณ์ไฟฟ้านัน้ ๆ มากจนเกิดการลุกไหมไ้ด ้หรือบางครัง้มอเตอรไ์ฟฟ้าหรืออุปกรณ์

ไฟฟ้านัน้ ๆ ท างานไดช้ ัว่ครู่หนึ่งแลว้หยุดการท างานไปเอง โดยทีย่งัไม่ไดต้ดักระแสไฟฟ้าออกจากวงจร ก็อาจท าใหเ้กิดความรอ้น

สะสมมากขึ้นจนเกดิการลกุไหมไ้ด ้

  5.1.4 ความร้อนท่ีจุดต่อสาย ในกรณีทีต่อ้งต่อสายไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นการต่อสายโดยตรงหรือต่อผ่านอุปกรณ์ใด 
รอยต่อนัน้จะตอ้งแน่นสนิท การต่อไวอ้ย่างหลวม ๆ จะเป็นผลท าใหเ้กดิความตา้นทานต่อการไหลของกระแสไฟฟ้า เมือ่มปีระมาณ

กระแสไฟฟ้าไหลผ่านมากจะเกดิความรอ้นทีจ่ดุต่อนัน้เพิม่มากขึ้น จนรอ้นแดงอาจเป็นสาเหตใุหเ้กดิเพลงิไหมไ้ดใ้นทีสุ่ด 

  5.1.5 ความร้อนท่ีสะสมอยู่ในอุปกรณ์ไฟฟ้า การใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าทีม่คีุณภาพต า่หากใชไ้ปนาน ๆ ความรอ้นที่
สะสมเพิม่มากขึ้น จนท าใหถ้งึจดุตดิไฟของสิง่ทีร่องรบัหรอืสมัผสักบัอุปกรณไ์ฟฟ้านัน้ ๆ 

 5.2 อบัุติเหตุจากไฟฟ้าแรงดนัสูง สว่นใหญ่มกัจะเกดิภายนอกอาคารและอยู่ในบรเิวณทีสู่ง สาเหตุทีพ่บบ่อย ๆ ไดแ้ก่ 
อุบตัิเหตุที่เกิดขึ้นขณะท าการตอกเสาเข็มก่อสรา้งอาคารใกลส้ายไฟฟ้าแรงสูง การใชป้ัน้จ ัน่ยกของหนกัใกลส้ายไฟฟ้าแรงสูง การ

ก่อสรา้งปรบัปรุงหรอือาคารต่อเตมิ และการรูเ้ทา่ไมถ่งึการณ ์ซึง่จะไดอ้ธิบายดงัต่อไปนี้ 

  5.2.1 การตอกเสาเข็มก่อสร้างอาคารใกล้สายไฟฟ้า ในการตอกเสาเข็มจะมีการตัง้ปัน้จ ัน่ใกลแ้นวสาย
ไฟฟ้าแรงสูง โดยปกติสายไฟฟ้าแรงสูงจะเป็นสายเปลอืยไม่มฉีนวนหุม้ เมื่อตอ้งท าการตอกเสาเข็มหากท าอย่างไม่ระมดัระวงั
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หรอืไมม่กีารน าปลอกฉนวนหุม้สายมาคลมุไว ้สลงิยกเสาหรือตวัเสาเข็มอาจไปถูกหรือสมัผสักบัสายไฟฟ้าแรงสูงได ้เมือ่ปัน้จ ัน่เขา้

ไปใกลส้ายไฟฟ้าแรงสูงหรืออาจมสีาเหตุมาจากการที่ป ัน้จ ัน่ตอกเสาเข็มลม้ไปฟาดถูกสายไฟฟ้า เนื่องจากพื้นที่ต ัง้เสาเข็มนัน้ไม่

ม ัน่คง 

  5.2.2 การใช้ป้ันจ่ันยกของหนักใกล้สายไฟฟ้า สาเหตสุว่นใหญ่มกัเกดิขึ้นคลา้ยกบัการใชป้ัน้จ ัน่ตอกเสาเขม็ 

  5.2.3 การก่อสร้างปรับปรุงหรือต่อเติมอาคาร สาเหตุของอุบตัิเหตุที่พบบ่อย ๆ มกัเกิดจากการส่งเหล็ก 

เสน้ขึ้นทีสู่ง การแบกหรือขนส่งเหลก็เสน้ใกล ้ๆ แนวสายไฟฟ้า การใชเ้หลก็เสน้กระทุง้คอนกรีตขณะหลอ่เสา การผูกเหลก็ การ

ฉาบปูน และการทาส ีโดยการท างานดงักลา่วใกลแ้นวสายไฟฟ้าแรงสูงโดยมา่มกีารป้องกนัทีด่ี 

  5.2.4 การรู้เท่าไม่ถึงการณ์ มกีารเอื้อมมอืหรืออวยัวะส่วนใดส่วนหนึ่งไปถูกเขา้ใกลส้ายไฟฟ้าแรงสูงทีพ่าดผ่าน
ใกลร้ะเบยีงหรืออาคาร รถยกซึง่ติดสายไฟฟ้าแรงสูง และการใชบ้นัไดเหลก็พาดถูกสายไฟฟ้า โดยการรูเ้ท่าไม่ถงึการณ์ หรือโดย

มไิดต้ ัง้ใจ 

 5.3. อบัุติเหตุจากไฟฟ้าแรงดันต ่า การประสบอนัตรายจากไฟฟ้าแรงดนัต า่ สาเหตุส่วนใหญ่มกัเกิดจากกระแสไฟฟ้า
ผ่านร่างกายลงดินหรือจากไฟฟ้าลดัวงจร โดยที่ร่างกายต่อเป็นส่วนหนึ่งของวงจรไฟฟ้า ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มกัเกิ ดจากการใช ้

อุปกรณ์ไฟฟ้าทีช่  ารุดหรือมกีระแสไฟรัว่ เกิดจากสภาพแวดลอ้มหรือเทคนิคในการติดตัง้อุปกรณ์ไฟฟ้า และเกิดจากผูป้ฏบิตัิงาน

หรอืผูใ้ชอ้ปุกรณไ์ฟฟ้า อบุตัเิหตดุงักลา่วเกดิขึ้นได ้ดงันี้ 

  5.3.1 การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีช ารุดหรือมกีระแสไฟฟ้าร่ัว สาเหตุมกัเกิดจากฉนวนไฟฟ้าทีหุ่ม้สายไฟฟ้าช ารุด
เสยีหายหรอืเสือ่มคุณภาพ เปราะแตกหรอืขาดวิน่ไปและเกดิจากการช ารุดของฉนวนทีใ่ชใ้นขดลวดของมอเตอรห์รืออุปกรณ์ไฟฟ้า 

กลา่วคือ 

   1) ฉนวนไฟฟ้าทีหุ่ม้สายไฟฟ้าช ารุดเสยีหาย เสือ่มคุณภาพ เปราะแตกหรือขาดวิน่ไป เนื่องจากการใชง้านมา

นาน จนสามารถมองเหน็ลวดตวัน าของสายไฟฟ้าไดอ้ย่างชดัเจน จงึท าใหฉ้นวนหุม้สายไฟฟ้าสูญเสยีคุณสมบตัิทีจ่ะป้องกนัการร ัว่

ของกระแสไฟฟ้า และเป็นการเปิดโอกาสใหอ้นัตรายเกดิขึ้นกบัผูท้ีไ่ปสมัผสัหรอืแตะตอ้งเขา้ไดง้า่ย 

   2) การช ารุดของฉนวนทีใ่ชใ้นขดลวด (Coil หรือ Winding) ของมอเตอรห์รืออุปกรณ์ไฟฟ้า ท าใหเ้กิดมี

กระแสไฟฟ้าร ัว่ภายในวงจรและหากมีปริมาณมาก ๆ อาจท าใหข้ดลวดของมอเตอร์หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าไหมห้รือเสียหายได ้

ตลอดจนผูท้ีไ่ปสมัผสัหรอืแตะตอ้งอปุกรณไ์ฟฟ้านัน้ไดร้บัอนัตรายได ้

  5.3.2 เกิดจากสภาพแวดล้อมหรือเทคนิคในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ส  าคญั ไดแ้ก่ บริเวณที่ปฏิบตัิงาน
เปียกชื้น การต่อสายไฟฟ้าไมด่ ีตดิตัง้อุปกรณ์เครื่องใชผ้ดิลกัษณะ และเลอืกใชไ้ม่ถูกตอ้ง ตลอดจนการเดนิหรือตดัต่อสายไฟฟ้า

โดยไมต่ดัวงจรไฟฟ้าก่อน เป็นตน้ สภาพดงักลา่วนี้สามารถท าใหเ้กดิอบุตัเิหตอุนัตรายได ้ดงันี้ 

   1) สภาพแวดลอ้มทีเ่ปียกหรือชื้นแฉะในบริเวณทีป่ฏบิตัิงานอยู่หรือส่วนต่าง ๆ ของร่างกายทีเ่ปียกชื้นท าให ้

ร่างกายเป็นสือ่หรอืน าไฟฟ้าทีด่ ีเนื่องจากตวัคนทีเ่ปียกหรอืชื้นจะมคีวามตา้นทานต่อกระแสไฟฟ้าลดลงกระแสไฟฟ้าจะผ่านร่างกาย

ไดง้่าย เช่น การซ่อมหรือเปลีย่นอุปกรณ์ไฟฟ้าในขณะที่มือเทา้เปียกหรืออยู่ในที่ชื้นแฉะ ตวัอย่างการเกิดอนัตราย การเปลีย่น

หลอดไฟฟ้าหอ้งน า้ผูป้ระสบอนัตรายส่วนใหญ่มกัเขา้ใจว่า การปิดสวติซป์ระจ าดวงไฟเป็นการปลอดภยัทีเ่พยีงพอแลว้ แต่ความ

จรงิหาเป็นเช่นนัน้ไม ่สวติซป์ระจ าดวงไฟจะตดัไฟฟ้าเพยีงเสน้เดยีวจากจ านวน 2 เสน้ หากบงัเอญิเสน้ทีต่ดัโดยสวติซเ์ป็นเสน้ทีม่ี

ไฟฟ้าก็คงไม่มปีญัหาเพราะไฟฟ้าไม่อาจร ัว่ไปทีข่ ัว้หลอดได ้แต่หากสวติซน์ ัน้ผูท้ี่ติดตัง้ขาดความระมดัระวงั ต่อสายเขา้สวติซไ์ม่

ถูกตอ้งคือต่อเขา้กบัเสน้ศูนยซ์ึ่งเป็นเสน้ที่ไม่มีไฟฟ้า ถา้มีไฟฟ้าร ัว่ไปที่ข ัว้หลอดถึงปิดสวิตซแ์ ลว้ไฟฟ้าก็ยงัคงอยู่ที่ข ัว้หลอด

ตลอดเวลา เพราะไฟฟ้าถกูต่อโดยตรงไมผ่่านสวติซ ์เมือ่คนไปจบัเขา้กระแสไฟฟ้าก็จะผ่านตวัลงดนิไดง้า่ย เนื่องจากตวัคนนี้ยนือยู่

ในทีเ่ปียกชื้น (หอ้งน า้) ร่างกายจะเป็นตวัน ากระแสไฟฟ้าลงดนิทีด่ ีเนื่องจากมค่ีาความตา้นทานต า่ เป็นตน้ 
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   2) การต่อสายไฟฟ้า การต่อสายไฟฟ้าหรือเขา้สายทีข่ ัว้ต่อโดยปกติจะตอ้งต่อใหแ้น่นและเรียบรอ้ย หากการ

ต่อสายไฟฟ้าหรือการเขา้สายทีข่ ัว้ต่อไม่แน่น อาจท าใหเ้กิดความรอ้นขึ้นทีจุ่ดต่อสายนัน้ได ้ฉนวนหุม้ละลายอาจละลายจนสายตวั

น ามาชนกนั ท าใหเ้กดิการลดัวงจรขึ้นหรือบางครัง้อาจเกิดจากการทีข่ ัว้ต่อหรือจุดต่อสายไม่แน่นหรือไม่เรียบรอ้ย ท าใหต้วัน าตรง

บรเิวณนัน้เกิดการลดัวงจรขึ้น บางกรณีอาจเกิดขึ้นจากลกัษณะการเดนิสายไฟฟ้าทีไ่ม่ปลอดภยั เช่น เดนิพาดไปมา โดยไม่มกีาร

ยดึโยงหรือเดนิสายไฟฟ้าในที่เปียกชื้นมนี า้ขงัหรือเดนิสายไฟฟ้าจากสะพานไฟฟ้าโดยวธิีเกี่ยวกบัขาฟิวสโ์ดยทีไ่ม่ไดใ้ชส้กรูยดึให ้

แน่น เป็นตน้ ก็อาจเป็นสาเหตทุ  าใหเ้กดิการลดัวงจรขึ้นไดง้า่ย ๆ 

   3) การตดิตัง้อปุกรณไ์ฟฟ้าหรอืเครื่องใชไ้ฟฟ้าผดิลกัษณะ เช่น การออกแบบและการก่อสรา้ง ตลอดจนการ

น าไปติดตัง้ไวใ้นที่เปียกชื้น สกปรก มฝีุ่ นละอองเขา้ไปจบัอยู่ภายในวงจรไฟฟ้า และเครื่องจกัรที่ใช ้ท  าใหก้ระแสไฟฟ้าไหลไม่

สะดวก เกดิความรอ้นขึ้นในวงจรไฟฟ้าจนถงึระดบัทีเ่ป็นอนัตราย 

   การตดิตัง้อปุกรณไ์ฟฟ้าในบรเิวณทีเ่ป็นร ัว้ลวดหนามหรอืราวตากผา้ทีท่  าดว้ยโลหะ เมือ่สายอุปกรณ์ไฟฟ้าซึง่

มคีุณภาพต า่ไปทบัหรือสมัผสักบัสายไฟฟ้า อาจท าใหม้กีระแสไฟฟ้าร ัว่อยู่ตามร ัว้หรือโลหะ และเป็นอนัตรายต่อผูท้ีไ่ปสมัผสัหรือ

ถกูตอ้งหรอือยู่ใกลเ้คียง 

   4) การเลอืกใชอ้ปุกรณห์รอืการใชอ้ปุกรณไ์ฟฟ้าไมถ่กูตอ้ง เช่น การเลอืกใชเ้ตา้เสยีบผดิประเภท การใชฟิ้วส์

ไมถ่กูตอ้งโดยใชส้ายไฟฟ้าแทนฟิวส ์การเลอืกขนาดสายไฟฟ้าไม่พอเหมาะกบัก าลงัของเครื่องจกัรทีใ่ช ้การใชเ้ครื่องมอืเครื่องจกัร

เกนิก าลงัหรือใชเ้ครื่องมอืไม่ตรงกบัแบบของเครื่องใชไ้ฟฟ้าทีอ่อกแบบไว ้ทีพ่บเสมอคือการน าอุปกรณ์ไฟฟ้าทีอ่อกแบบส าหรบัใช ้

ภายในอาคารไปใชภ้ายนอกอาคาร ซึง่การออกแบบอปุกรณท์ีใ่หใ้ชภ้ายนอกและภายในอาคารแตกต่างกนั แบบทีใ่ชภ้ายนอกอาคาร

จะออกแบบใหท้นทานต่อดนิฟ้าอากาศ (Weather Proof) ฉะนัน้จงึตอ้งเลอืกใชใ้หถ้กูตอ้งและเหมาะสม แมจ้ะมรีาคาสูงตอ้งลงทุน

มาก ก็เป็นการลงทนุทีคุ่ม้คา้ยิง่ถา้เทยีบกบัชวีติมนุษย ์ซึง่ไมอ่าจประเมนิราคาได ้

   นอกจากนัน้ การเดนิสาย การตดัต่อสายไฟฟ้าโดยไมต่ดัวงจรไฟฟ้าก่อน ก็เป็นสาเหตุของอุบตัิเหตุจากไฟฟ้า

แรงดนัต า่อนัเนื่องจากเทคนิคในการตดิตัง้ไมถ่กูตอ้ง 

  5.3.3 เกิดจากผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า อุบตัิเหตุจากไฟฟ้าสาเหตุนี้ เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบั “คน” ซึ่ง
เป็นผูข้าดความรูเ้รื่องความปลอดภยัจากไฟฟ้า ขาดความระมดัระวงัและไม่รอบคอบในการปฏิบตัิงาน อวดดี ตอ้งการความ

รวดเร็ว กระท าดว้ยความคึกคะนอง เช่น เดนิสายไฟฟ้าหรือต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าโดยไม่ตดัไฟก่อนท างาน มคีวามคิดว่าจบัสายไฟฟ้า

เสน้เดยีวไมเ่ป็นอนัตราย การท างานจงึผดิพลาดบอ่ย ๆ ชอบฝ่าฝืนกฎระเบียบขอ้บงัคบัเพือ่ความปลอดภยั เช่น ไม่สวมถงุมอืยาง

และสวมถงุมอืหนงัทบัอกีช ัน้เมือ่ท  างานกบัไฟฟ้าแรงดนัสูง ตดิยาเสพติด ของมนึเมา นอกจากนัน้ ยงัเกิดจากสภาพจติไม่ปกติ ตึง

เครียด เบื่อหน่าย เหม่อลอย ขาดสติในการท างาน ตลอดจนการตรากตร าท างานมาก ไม่มเีวลาหยุดพกัท าใหส้ม รรถภาพการ

ท างานหมดไป 

 

6. การป้องกนัและมาตรการควบคุมอนัตรายจากไฟฟ้าด้านกฎหมายและมาตรฐานต่าง ๆ 
 ปจัจบุนัมมีาตรการทางกฎหมายหลายประการทีใ่ชใ้นการป้องกนัและควบคุมอนัตรายจากไฟฟ้า นอกจากนี้ มมีาตรฐาน

ต่าง ๆ ทีก่  าหนดไวไ้มว่า่จะเป็นของต่างประเทศหรอืประเทศไทย กฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัการป้องกนัและควบคุม

อนัตรายจากไฟฟ้า สรุปไดด้งันี้ 

 6.1 พระราชบัญญัติควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติควบคมุอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 
กฎกระทรวงทีอ่อกตามความในพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร และขอ้บญัญตัิกรุงเทพมหานครเกี่ยวกบัการควบคุมอาคาร ได ้

ก าหนดเขตก่อสรา้งอาคาร ก าหนดมาตรการในการตดิตัง้ป้ายโฆษณา การตดิตัง้อุปกรณไ์ฟฟ้า ถา้อยู่ในเขตการไฟฟ้านครหลวง
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ตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑข์องการไฟฟ้านครหลวง ถา้อยู่ในเขตการไฟฟ้าสว่นภูมภิาคตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑข์องการไฟฟ้าสว่น

ภูมภิาค เช่น การไฟฟ้านครหลวงไดก้ าหนดระยะทีป่ลอดภยัหรอืระยะหา่งต า่สุดระหวา่งสิง่ทีไ่ฟฟ้ากบัสิง่ก่อสรา้งหรอือาคารไว ้โดย

แบง่เป็นลกัษณะอาคารปิด อาคารเปิดมรีะเบยีง และอาคารเปิดมหีนา้ต่าง ในระดบัแรงดนัไฟฟ้าต่าง ๆ 

 6.2 กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกบัไฟฟ้า พ.ศ. 2554 ซึง่ไดก้ าหนดมาตรการความปลอดภยัในการท างานเกี่ยวกบัไฟฟ้าไว ้

มากมาย โดยกฎกระทรวงดงักลา่วไดแ้บง่เป็น 4 หมวด คือ หมวด 1 บทท ัว่ไป หมวด 2 บรภิณัฑไ์ฟฟ้า หมวด 3 ระบบป้องกนั

ฟ้าผ่า หมวด 4 อปุกรณค์ุม้ครองความปลอดภยัสว่นบคุคลและอปุกรณป้์องกนัอนัตรายจากไฟฟ้า 

 โดยสาระส าคญัของหมวด 1 บทท ัว่ไปจะเป็นขอ้ก าหนดใหน้ายจา้งตอ้งด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกบัมาตรการความ

ปลอดภยัในการท างานเกี่ยวกบัไฟฟ้า เช่น จดัใหม้ขีอ้บงัคบัเกี่ยวกบัวธิีปฏบิตังิานดา้นความปลอดภยัในการท างานเกี่ยวกบัไฟฟ้า

จดัใหม้กีารฝึกอบรมลูกจา้ง ซึง่ปฏบิตังิานเกี่ยวกบัไฟฟ้า จดัใหม้แีผนผงัวจรไฟฟ้าตดิตัง้ภายในสถานประกอบการท ัง้หมด จดัใหม้ี

ป้ายเตอืนอนัตรายในทีอ่าจเกดิอนัตรายจากกระแสไฟฟ้า เป็นตน้ 

 สาระส าคญัของหมวด 2 บรภิณัฑไ์ฟฟ้าจะเป็นขอ้ก าหนดใหน้ายจา้งด าเนินการในสว่นทีเ่กี่ยวกบับรภิณัฑไ์ฟฟ้า เช่น การ

ตดิตัง้บรภิณัฑไ์ฟฟ้าใหป้ฏบิตัติามมาตรฐานการตดิตัง้ของการไฟฟ้าประจ าทอ้งถิน่ การใชห้มอ้แปลงเครื่องวดัทีม่แีรงดงัไฟฟ้าเกนิ

กวา่หกรอ้ยโวลต ์การใชเ้ครื่องก าเนิดไฟฟ้าตอ้งปฏบตัติามทีก่  าหนดไว ้เป็นตน้ 

 สาระส าคญัของหมวด 3 ระบบป้องกนัฟ้าผ่าเป็นขอ้ก าหนดใหน้ายจา้งด าเนินการเกี่ยวกบัระบบป้องกนัฟ้าผ่า เช่น ตอ้ง

ตดิตัง้ระบบป้องกนัฟ้าผ่าไวท้ีอ่าคาร หรอืบรเิวณทีม่ถีงัเก็บของเหลวไวไฟหรอืกา๊ซไวไฟ ตามมาตรฐานของสมาคมวศิวกรรมสถาน

ต่างประเทศไทยตอ้งตดิตัง้ระบบลอ่ฟ้าทีป่ลอ่งควนัประเภทต่าง ๆ รวมถงึการต่อสารน าประจลุงหลกัดนิ เป็นตน้ 

 สาระส าคญัของหมวด 4 อปุกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัสว่นบคุคลและอปุกรณป้์องกนัอนัตรายจากไฟฟ้า เป็นขอ้

ก าหนดใหน้ายจา้งด าเนินการในเรื่องดงักลา่ว เช่น จดัใหม้อีปุกรณค์ุม้ครองความปลอดภยัสว่นบคุคลทีเ่หมาะสมกบัลกัษณะงานที่

เกี่ยวขอ้งกบัไฟฟ้า คุณสมบตัขิองอปุกรณค์ุม้ครองความปลอดภยัส่วนบคุคล และอปุกรณืป้องกนัอนัตรายจากไฟฟ้า เป็นตน้ 

(รายละเอยีดกฎหมายฉบบัเต็มศึกษาเพิม่เตมิไดท้ีเ่วบ็ไซต ์ส  านกัความปลอดภยัแรงงาน กรมสวสัดกิาร และคุม้ครองแรงงาน 

http://www.osthai.org) 

 6.3 กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยัและ
สภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกบัเคร่ืองจกัร ป้ันจัน่ และหม้อน า้ พ.ศ. 2552 ไดม้กีารก าหนดบางสว่นเกี่ยวกบัไฟฟ้า 
เช่น เครื่องจกัรทีใ่ชพ้ลงังานไฟฟ้าตอ้งมรีะบบหรอื 

 6.4 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบญัญตัิโรงงาน พ.ศ. 2535 ได ้

ก าหนดการป้องกนัอบุตัเิหตหุรอือนัตรายจากเครื่องจกัร เครื่องมอื เครื่องเคลือ่นยา้ย หยบิยก หรอืล  าเลยีงวตัถ ุสายไฟฟ้า ทอ่ไอ

น า้หรอืวตัถ ุอนัเป็นสือ่ส่งก าลงัในโรงงาน 

 6.5 พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม พ.ศ. 2511 ซึง่ส  านกังานมาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาห-กรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรมไดก้ าหนดมาตรฐานผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรม (มอก.) หลายประเภทเกี่ยวกบัเครื่องใช ้อปุกรณ ์เพือ่ใหผู้ใ้ช ้

ไฟฟ้าไดร้บัความปลอดภยัจากการใชไ้ฟฟ้า เช่น มาตรฐานสายไฟฟ้า สวติซ ์ฟิวส ์หลอดไฟฟ้า เป็นตน้ 

 6.6 มาตรฐานของส านักพลังงานแห่งชาติ กระทรวงพลังงาน ไดก้ าหนดมาตร-ฐานและขอ้แนะน าเกี่ยวกบัอปุกรณ์
และเครื่องใชไ้ฟฟ้า เพือ่ใหเ้กดิความปลอดภยัต่อผูใ้ชไ้ฟฟ้า เช่น มาตรฐานสายไฟฟ้า ความรูเ้กี่ยวกบั Power Circuit Breaker 

มาตรฐานการตดิตัง้ไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นตน้ 
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 6.7 พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2521 ไดก้ าหนดขอ้หา้ม ขอ้จ ากดั และขอ้มลูอืน่ ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งในเขตเดนิสายไฟฟ้า ขอ้ก าหนด

เกี่ยวกบัเขตเดนิสายไฟฟ้า และกฎเกณฑท์ีก่ารไฟฟ้าฝ่ายผลติก าหนดขึ้นเป็นพเิศษ 

 6.8 ข้อก าหนดและคู่มือปฏิบัติงานส าหรับพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง เช่น การ
ไฟฟ้านครหลวงไดก้ าหนด กฎการเดนิสายและตดิตัง้อปุกรณไ์ฟฟ้า พ.ศ. 2538 การไฟฟ้าสว่นภูมภิาคไดก้ าหนดแนวปฏบิตัใินการ

เดนิสายและตดิตัง้อปุกรณไ์ฟฟ้า พ.ศ. 2537 โดยมกีารก าหนดการตดิตัง้ไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร การท างานกบัสายไฟฟ้า

แรงดนัสูง การตดิตัง้สายดนิ เป็นตน้ 

 6.9 มาตรฐานต่าง ๆ ของต่างประเทศ เช่น National Electric Code (NEC) ของสหรฐัอเมรกิา ซึง่เป็นคู่มอื

ปฏบิตัิงานและขอ้แนะน าต่าง ๆ เกี่ยวกบัความปลอดภยัในการท างาน SAA. Wiring Rule Part ของประเทศออสเตรเลยี เป็น

มาตรฐานการเดนิสายไฟฟ้าในอาคารและสถานประกอบการต่าง ๆ มาตรฐาน DIN หรอื CDE ของประเทศเยอรมนี เป็นมาตรฐาน

ทีเ่นน้หนกัทางดา้นความปลอดภยัในการท างาน เป็นตน้ ซึง่มาตรฐานต่าง ๆ เหลา่นี้ เนน้สว่นส าคญัเกี่ยวกบัการป้องกนั 

(Protection) เช่น 

  - การป้องกนัการสมัผสัโดยตรง (Protection against direct contact) 

  - การป้องกนัจากการสมัผสัโดยออ้ม (Protection against indirect contact) 

  - การป้องกนัต่อความรอ้นในการใชง้านตามปกต ิ(Protection against thermal effect in normal service) 

  - การป้องกนัต่อการไหลของกระแสเกนิขนาด (Protection against overcurrent) 

  - การป้องกนักระแสไฟฟ้าลดัวงจร (Protection against fault current) 

  - การป้องกนัต่อแรงดนัไฟฟ้าเกนิก าลงั (Protection against overvoltage) 

 6.10 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย คณะกรรมการสาขาวศิวกรรมไฟฟ้า 2537-2538 สมาคม
วศิวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์ซึง่ไดก้ าหนดมาตรฐานการตดิตัง้ทางไฟฟ้าส าหรบัประเทศไทย มรีะบถุงึ

การตดิตัง้ทางไฟฟ้าของผูใ้ชไ้ฟฟ้าไดม้าตรฐาน เพือ่ใหไ้ดท้ ัง้ความปลอดภยัและความสะดวกในการใชง้านของระบบไฟฟ้า ซึง่มที ัง้

กฎ และ/หรอื แนวปฏบิตัขิองการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค และไดก้ าหนดขอ้แนะน าส  าหรบัการออกแบบและ

ตดิตัง้อุปกรณไ์ฟฟ้าไวด้ว้ย 
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กจิกรรม 2.2.3  
 
 1. จงอธิบายนิยามของกระแสไฟฟ้า แรงดนัไฟฟ้า และความตา้นทานมาพอสงัเขป 
 2. ผลของกระแสไฟฟ้าท าใหเ้กิดอนัตรายร่างกายมนุษยอ์ยา่งไรบา้ง 
 
แนวตอบกิจกรรม 10.3.1  
 1. นิยามของกระแสไฟฟ้า แรงดนัไฟฟ้า และความตา้นทาน 

 1.1 กระแสไฟฟ้า คืออตัราการไหลของอิเลก็ตรอนในวงจรไฟฟ้าจากจุดหน่ึงไปยงัอีกจุดหน่ึงไปมีหน่วย 
เป็นแอมแปร์ 

2.2 แรงดนัไฟฟ้า คือค่าความต่างศกัยข์องไฟฟ้าระหวา่งสายกบัสายหรือสายกบัดิน หรือระหวา่งจุด 
หน่ึงกบัจุดอ่ืน ๆ มีหน่วยเป็นโวลต ์

2.3 ความตา้นทาน คือคุณสมบติัของวตัถุในการตา้นทาน หรือขดัขวางการไหลของกระแสไฟฟ้า มี 
หน่วยเป็นโอห์ม 

2. ผลของกระแสไฟฟ้าท าใหเ้กิดอนัตรายต่อร่างกายมนุษย ์7 ประการ คือ กลา้มเน้ือกระตุกหรือเกิด 
การหดตวั (Muscular Freezing) ระบบประสาทเกิดอาการชะงกังนั (Nerve block) หวัใจเกิดอาการเกิดเร็ว ถ่ีรัวหรือ
เตน้กระตุก (Ventricular fibrillation) หวัใจหยดุท างานทนัที (Cardiac arrest) เซลลภ์ายในร่างกายเสีย หรือตาย 
เน้ือเยื่อเซลลต่์าง ๆ ของร่างกายถูกท าลาย และดวงตาอกัเสบ 
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ตอนที ่2.3  
การป้องกนัและระงบัอคัคภีัยในสถานประกอบกจิการ 
 
โปรดอ่านหวัเรื่อง แนวคิด และวตัถปุระสงคข์องตอนที ่2.3 แลว้จงึศึกษารายละเอยีดต่อไป 

 

หัวเร่ือง 
2.3.1 องคป์ระกอบของการเกดิไฟและประเภทของไฟ  

2.3.2 สาเหตแุละผลกระทบจากอคัคีภยั 

    2.3.3 หลกัการป้องกนัและระงบัอคัคีภยัในสถานประกอบกิจการ 

   

 แนวคดิ 
1. ไฟไหมห้รือการสนัดาปจะเกิดขึ้นได ้ตอ้งมีองค์ประกอบ 3 ประการ คือเชื้ อเพลิง ความรอ้นและก๊าซ

ออกซเิจนซึง่จะส่งผลใหเ้กิดการเผาไหมต่้อเนื่องเป็นปฏกิิริยาลูกโซ่ การจดัประเภทของไฟ จดัตามลกัษณะ

ของเชื้ อเพลิงและการก าหนดสารดบัเพลิงของไฟแต่ละชนิด โดยไฟแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ ไฟ

ประเภท A B C D และ K โดยการดบัเพลงิควรค านึงถงึคุณสมบตัิของสารดบัเพลงิที่เหมาะสมกบัไฟแต่

ละประเภท 

2. สาเหตุของอคัคีภยัในสถานประกอบการจะมตีน้เหตุของการเกิดประกายไฟหลายอย่าง การเกิดประกาย

ไฟจากจุดเล็ก ๆ จะท าใหเ้ชื้อเพลงิลุกไหมต่้อเนื่องจนเกิดเป็นอคัคีภยัที่รุนแรงได ้ซึ่งผลที่เกิดอาจท าให ้

บคุคลทีอ่ยู่ในเหตกุารณ์ไดร้บัอนัตรายบาดเจบ็และเสยีชีวติ นอกจากนี้ยงัก่อใหเ้กิดความสูญเสยีต่อสถาน

ประกอบการและเศรษฐกิจของประเทศดว้ย 

3. หลกัการป้องกนัอคัคีภยัในสถานประกอบการใชห้ลกัการแยกองคป์ระกอบของการเกิดไฟหรือป้องกนั

ไม่ใหอ้งคป์ระกอบเหล่านัน้เกิดการรวมตวักนั ซึ่งมีแนวทางในการด าเนินการ 5 ประการ คือ การดูแล

ความเป็นระเบยีบเรียบรอ้ย การควบคุมแหล่งก าเนิดของไฟ การป้องกนัการติดต่อลุกลามของไฟ การ

เตรียมความพรอ้มในการระงบัอคัคีภยั การสรา้งจติส านึกและการฝึกอบรมบุคลากร ส่วนหลกัการระงบั

อคัคีภยัใชก้ารแยกองคป์ระกอบของการเกิดไฟ ซึ่งแนวทางที่ส  าคญัในการระงบัอคัคีภยั ไดแ้ก่ การลด

ความรอ้น การขจดัเชื้อเพลงิ การกัน้ออกซเิจน และการตดัปฏกิิริยาลูกโซ่ 

 

   วตัถุประสงค์ 
เมือ่ศึกษาตอนที ่2.3 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1. อธิบายองคป์ระกอบของการเกิดไฟและแยกประเภทของไฟได ้

2. ระบสุาเหตแุละผลกระทบจากอคัคีภยัได ้

3. อธิบายหลกัการป้องกนัและระงบัอคัคีภยัในสถานประกอบกิจการได ้
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เร่ืองที่ 2.3.1  

องคป์ระกอบของการเกดิไฟและประเภทของไฟ 

 

 การเกิดอคัคีภยัหรือเพลงิไหมใ้นสถานประกอบการนัน้ เป็นอุบตัิภยัที่อาจเกิดขึ้นไดใ้นทุกอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ

โรงงานอุตสาหกรรมทีม่กีารกกัเก็บหรือใชส้ารที่เป็นเชื้อเพลงิไดด้ี ซึ่งหากเกิดเพลงิไหมข้ึ้นมาแลว้ ก็สรา้งความเสยีหาย เกิดผล

กระทบท ัง้ทางตรงและทางออ้มตามมามากมาย สถานประกอบการจงึควรเตรียมการป้องกนัและระงบัอคัคีภยัทีอ่าจเกิดขึ้น ซึ่ งใน

การด าเนินการดงักลา่วใหไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพนัน้ ผูเ้กี่ยวขอ้งควรมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัทฤษฎขีองไฟ องคป์ระกอบของ

การเกดิไฟ และความรูพ้ื้นฐานอืน่ ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งการเกดิอคัคีภยั ดงันี้ ’ 

 

1. ความหมายของไฟ 
 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2525 ไดใ้หค้วามหมายของไฟว่า “ไฟ เป็นผลจากปฏกิิริยาเคม ีซึง่ก่อใหเ้กิด

ความรอ้น แสงสวา่ง และเปลว คือ กลุม่แกส๊ทีก่  าลงัลกุไหมส้ิง่ต่าง ๆ ได”้ 

 ไฟ เกดิจากการสนัดาปหรอืการเผาไหม ้ซึง่เป็นผลจากการท าปฏกิิริยาของสารทีเ่ป็นเชื้อเพลงิกบัช่วยใหเ้กิดการจุดติดซึง่

ก็คือออกซเิจนที่อาจอยู่ในรูปอิสระหรือออกซเิจนจากสารประกอบ แลว้ท าปฏิกิริยาอย่างต่อเนื่อง ท าใหเ้กิดความรอ้นขึ้นอย่าง

มากมาย มแีสงสว่าง และมกีารเปลีย่นแปลงสภาพของเชื้อเพลงิต่างไปจากเดมิ ตวัอย่างเช่น การเผาไหมข้องแผ่นไม ้เป็นการท า

ปฏิกิริยาของเชื้อเพลงิคือไมก้บัออกซเิจนในอากาศ ท าใหเ้กิดเปลวไฟ ความรอ้น แสงสว่าง และแผ่นไมน้ ัน้ก็จะเปลีย่นสภาพ

กลายเป็นเถา้ถา่น 

 

2. องค์ประกอบของการเกดิไฟ  
 ไฟจะเกิดขึ้นไดต้อ้งมอีงคป์ระกอบครบท ัง้ 3 อย่าง เรียกว่า สามเหลีย่มของไฟ ไดแ้ก่ ความรอ้น (Heat) เชื้อเพลงิ 

(Fuel) และออกซเิจน (Oxygen) มารวมกนัอย่างพอเหมาะ และเมือ่เริ่มมกีารสนัดาปหรือการเผาไหมเ้กิดขึ้นแลว้ การลุกติดของ

ไฟอย่างต่อเนื่องหรอืทีเ่รยีกวา่ “การเกดิเพลงิไหม”้ นัน้ จะตอ้งมอีงคป์ระกอบที ่4 คือ ปฏกิิริยาลูกโซ่ของการเผาไหม ้(Chemical 

Chain Reaction) ดงัภาพที ่2.26 

 

ภาพที่ 2.26 องค์ประกอบของการเกดิไฟและเพลงิไหม้ 
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 แต่ละองคป์ระกอบของการเกดิไฟ มรีายละเอยีด ดงันี้ 

 2.1 เช้ือเพลิง เป็นองคป์ระกอบทีส่  าคญัของการเกิดไฟ การติดไฟหรือการระเบดิในช่วงตน้ ในบริเวณทีม่สี่วนผสมของ
แกส๊เชื้อเพลงิและออกซเิจนทีเ่หมาะสม จะมผีลใหเ้กดิความรอ้นและเกดิการเผาไหมอ้ย่างต่อเนื่องจนกวา่เชื้อเพลงิและออกซเิจนจะ

ถกูใชใ้หห้มดไป 

  2.1.1 สถานะของเช้ือเพลิง สารที่เป็นเชื้อเพลงิที่พบในงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ อาจอยู่ในสถานะของแข็ง 
ของเหลว หรอืกา๊ซก็ได ้ดงันี้ 

   1) ของแข็ง เชื้อเพลิงที่อยู่ในรูปของแข็งที่พบมากในงานอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ ไม ้กระดาษ  พลาสติก 
ผลติภณัฑย์าง เสื้อผา้และเสน้ใย ตลอดจนฝุ่ นละอองและเศษผงต่าง ๆ โดยท ัว่ไป เชื้อเพลงิแข็งจะสามารถควบคุมไดง้า่ย เพราะ

มองเห็นไดแ้ละสามารถตรวจสอบและติดตามการใชไ้ดง้่าย อย่างไรก็ตาม สารเคมีบางอย่างที่อยู่ในสถานะของแข็ง เช่น 

แมกนีเซยีม ซึง่จดัเป็นโลหะไวไฟชนิดหนึ่ง สามารถลกุไหมไ้ดอ้ย่างรวดเร็วเมือ่ถกูจดุ และจะดบัไดย้ากมาก 

   เชื้อเพลงิในรูปของฝุ่ นและผงก็อาจจะลุกไหมแ้ละระเบดิไดใ้นส่วนผสมทีเ่หมาะสมของออกซเิจน เมือ่มกีาร

กระเพือ่มไหวและมแีหลง่ทีท่  าใหเ้กดิการติดไฟอยู่ในบริเวณนัน้ ฝุ่ นและผงเหลา่นี้ก็จะลุกไหมแ้ละระเบดิ ซึง่การระเบดินี้จะเป็นไป

อย่างต่อเนื่องเมือ่มกีารกระเพือ่มของฝุ่ นและผงเหลา่นัน้ 

   2) ของเหลว เชื้อเพลงิที่เป็นของเหลวที่พบมากในงานอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ น า้มนัเตา น า้มนัเชื้ อเพลิง 
น า้มนัหลอ่ลืน่ สนี า้มนั สพีน่ และสารท าลายต่าง ๆ เช่น ทนิเนอร ์แอลกอฮอล ์โทลูอนี เป็นตน้ 

   3) ก๊าซ ก๊าซไวไฟที่ใชก้นัท ัว่ไปในงานอุตสาหกรรม เช่น ก๊าซเอททลิลนี และก๊าซโพรไพรีนที่เป็นวตัถดุิบ
ส าคญัในการผลติเมด็พลาสติกต่าง ๆ รวมท ัง้สารเชื้อเพลงิที่เกิดจากปฏกิิริยาเคมใีนกระบวนการผลติ ซึง่อาจถูกมองขา้มไปและ

ก่อใหเ้กดิอนัตรายไดเ้สมอ เช่น ก๊าซไฮโดรเจนทีเ่กิดจากการท าปฏกิิริยาระหว่างโลหะบางชนิด เช่น เหลก็ อะลูมเินียม ดบีุก หรือ

โครเมยีม กบักรด กา๊ซอะเซททลิลนีทีเ่กดิจากการท าปฏกิริยิาระหว่างแคลเซยีมคารไ์บดก์บัน า้ เป็นตน้ นอกจากนี้  ควรระมดัระวงั

อนัตรายจากกา๊ซคารบ์อนมอนนอกไซดท์ีเ่กดิจากการเผาไหมท้ี่ไม่สมบูรณ์ของคารบ์อนหรือสารประกอบคารบ์อน ซึง่อาจท าใหเ้กิด

การหมดสตแิละเสยีชวีติได ้

  2.1.2 คณุสมบัติของเช้ือเพลิง คุณสมบตัทิีส่  าคญัของเชื้อเพลงิในการตดิไฟ มดีงันี้ 
   1) จุดวาบไฟ (Flash point) คือ อณุหภูมติ า่สุดทีท่  าใหส้ารเชื้อเพลงิแปรสภาพกลายเป็นไอทีบ่ริเวณผวิหนา้
ของสารและมปีริมาณมากพอทีจ่ะผสมกบัอากาศในอตัราส่วนที่เหมาะสมแลว้สามารถลุกติดไฟวาบขึ้นไดเ้มือ่มปีระกายไฟมาจุด 

และไฟก็จะดบัหลงัจากไอเชื้อเพลงินัน้ลกุไหมห้มดแลว้ ซึง่ปกตจิะใชเ้วลานอ้ยมากเพราะอตัราการระเหยไอจากผวิหนา้นัน้นอ้ยเกิน

กวา่จะท าใหเ้กดิเปลวไฟไดอ้ย่างต่อเนื่อง เชื้อเพลงิแต่ละชนิดจะมจีดุวาบไฟแตกต่างกนั ดงัแสดงในตารางที ่2.1 

 ตารางที่ 2.1 จุดวาบไฟของเช้ือเพลงิแต่ละชนิด 

เช้ือเพลงิ จุดวาบไฟ (๐C) 
น า้มนัแกส๊โซลนี 

อะซโีตน 

เฮปเทน 

โทลูอนี 

เมธิลแอลกอฮอล ์

น า้มนักา๊ด 

-43 

-19 

-4 

6 

11 

43 
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 จากตารางขา้งตน้ จะเหน็วา่ทีอ่ณุหภูม ิ–43
๐
C น า้มนัแกส๊โซลนีจงึจะแปรสภาพเป็นไอของแกส๊โซลนี เมือ่ผสมกบัอากาศ

ในสดัสว่นทีพ่อเหมาะ ก็สามารถตดิไฟลกุวาบขึ้นได ้ในขณะทีเ่มธิลแอลกอฮอลจ์ะลกุไหมไ้ดเ้มือ่อุณหภูมสูิงถงึ 11
๐
C จุดวาบไฟจงึ

ถูกใชเ้ป็นตวัก าหนดความไวไฟของสารนัน้ ๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในสถานะของเหลว ส่วนเชื้อเพลงิที่เป็นของแข็งตอ้งใชป้ริมาณ

ความรอ้นมาก เพือ่ใหเ้ชื้อเพลงิแปรสภาพเป็นไอ เช่น ไมจ้ะตดิไฟไดต้อ้งใชอ้ณุหภูมสูิงถงึ 200
๐
C ขึ้นไป 

   2) อุณหภูมิติดไฟ (Ignition Temperature) คือจุดอุณหภูมขิองสารเชื้อเพลงิทีไ่ดร้บัความรอ้นจนถงึจุดที่
จะตดิไฟได ้โดยผวิหนา้ของเชื้อเพลงินัน้จะใหก้ารระเหยในอตัราทีเ่ร็วพอกบัทีจ่ะเกิดเปลวไฟลุกต่อเนื่องกนัไปโดยไม่ดบั หลงัจาก

ไดร้บัการจดุไฟจากแหลง่จดุไฟจากภายนอก ซึง่เชื้อเพลงินัน้ไม่จ  าเป็นตอ้งติดไฟท ัง้หมดอาจเป็นต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งก็ไดท้ีต่ิด

ไฟขึ้น อณุหภูมติดิไฟเป็นค่าทีบ่อกคุณสมบตัิของสารในการติดไฟได ้ซึง่สามารถน ามาใชใ้นการพจิารณาชนิดของสารทีม่แีนวโนม้

จะท าใหเ้กดิเพลงิไหมไ้ดง้า่ย 

   3) อุณหภูมิติดไฟไดเ้อง (Auto-ignition Temperature) คือจุดอุณหภูมทิีท่  าใหส้ารเชื้อเพลงิเกิดการจุด
ตดิไฟและลกุเป็นไฟขึ้นไดเ้อง โดยไมต่อ้งอาศยัประกายไฟจากภายนอก 

   4) เปอร์เซ็นต์ส่วนผสมของเช้ือเพลิงในอากาศ (Percentage Mixture) คือปริมาณไอของสาร

เชื้อเพลงิทีแ่ขวนลอยหรือผสมอยู่ในอากาศ คิดเป็นเปอรเ์ซน็ตข์องปริมาตรไอเชื้อเพลงิต่อปริมาตรของอากาศ ซึ่งในการเผาไหม ้

ของสารเชื้อเพลงิไมว่า่จะอยู่ในสถานะใด เช่น เป็นวตัถเุชื้อเพลงิ เชื้อเพลงิทีเ่ป็นของเหลว หรือกา๊ซภายใตค้วามดนั จะตอ้งเปลีย่น

จากสถานะเดมิเป็นไอของเชื้อเพลงิก่อน และจะตอ้งมปีริมาณของไอเชื้อเพลงิผสมกบัออกซเิจนในสดัส่วนทีพ่อเหมาะ จงึจะติดไฟ

ได ้ถา้หากเปอรเ์ซน็ตส์่วนผสมต า่เกินไปหรือสูงเกินไป ก็จะไม่ลุกติดไฟ สดัส่วนเปอรเ์ซน็ตส์่วนผสมของเชื้อเพลงิในอากาศมชีื่อ

เรยีก ดงันี้ 

   - เปอรเ์ซน็ตส์่วนผสมต า่สุดทีต่ิดไฟได ้(Lower Flammable Limit: LFL) เรียกว่า “ขดีจ ากดัลา่งของการ

ตดิไฟ” 

   - เปอรเ์ซน็ตส์่วนผสมสูงสุดทีต่ิดไฟได ้(Upper Flammable Limit: UFL) เรียกว่า “ขดีจ ากดับนของการ

ตดิไฟ” 

 

ภาพที่ 2.27 ขีดจ ากดัของการลุกตดิไฟได้ (Flammable limits) ของน า้มนัก๊าดโซลีน 
 

ทีม่า: เฉลมิชยั ชยักติตภิรณ,์ สุดาว เลศิวสุิทธิไพบูลยแ์ละเนตรชนก เจรญิสุข. (2556). การป้องกนัและระงบัอคัคีภยัในสถาน

ประกอบกิจการ.ในเอกสารการสอนชดุวชิาอาชวีอนามยัและความปลอดภยั หน่วยที ่11. ฉบบัปรบัปรุงคร ัง้ที ่2. โรงพมิพ์

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช.    
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 ความสามารถในการตดิไฟของสาร จงึพจิารณาไดจ้ากปริมาณไอของสารเชื้อเพลงิในอากาศทีอ่ยู่ในช่วงของการติดไฟได ้

ซึง่ก็คือช่วงระหว่างค่าขดีจ ากดัลา่งของการติดไฟ (LFL) กบัขดีจ ากดับนของการติดไฟ (UFL) นัน่เอง ดงัภาพที ่2.27 จะเหน็ว่า

น า้มนัแก๊สโซลนีมีค่าขีดจ ากดัล่างของการติดไฟประมาณรอ้ยละ 1.5 และมีค่าขีดจ าดดับนของการติดไฟประมาณรอ้ยละ 7.5 

แสดงวา่ถา้มเีปอรเ์ซน็ตส์ว่นผสมของไอของน า้มนัแกส๊โซลนีในอากาศระหว่างรอ้ยละ 1.5-7.5 และมแีหลง่ประกายไฟอยู่ในบริเวณ

นัน้ ก็จะเกิดการลุกติดไฟได ้แต่หากมเีปอรเ์ซน็ตส์่วนผสมของไอของน า้มนัแกส๊โซลนีในอกาศนอ้ยกว่ารอ้ยละ 1.5 หรือมากกว่า

รอ้ยละ 7.5 สว่นผสมนัน้ก็จะอ่อนเกนิไปหรอืเขม้เกนิกวา่ทีจ่ะตดิไฟได ้เป็นตน้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีทีเ่ปอรเ์ซน็ตส์่วนผสมของไอ

เชื้อเพลงิมค่ีาสูงเกินขีดจ ากดับนของการติดไฟ ก็จะตอ้งระวงัอนัตรายเช่นกนั โดยเฉพาะหากอยู่ในพื้นที่จ  ากดั เช่น ในหอ้งอบั

อากาศ หากมผูีเ้ปิดประตู ท าใหม้อีากาศเขา้ไปในหอ้งนัน้เพิม่ขึ้น ซึง่อาจท าใหเ้ปอรเ์ซน็ตส์่วนผสมของไอเชื้อเพลงิอยู่ในช่วงทีต่ิดไฟ

ได ้และหากมปีระกายไฟ ก็จะเกดิการลกุตดิไฟขึ้นได ้

   สารเชื้อเพลงิแต่ละชนิดจะมค่ีา LFL และค่า UFL ไมเ่ทา่กนั สารทีม่ช่ีวงระหวา่ง LFL และ UFL มาก ย่อม

มอีนัตรายกวา่สารทีม่ช่ีวงระหวา่ง LFL และ UFL นอ้ย เพราะมโีอกาสทีจ่ะลกุตดิไฟไดม้ากกวา่และค่าท ัง้สองนี้ยงัแปรผกผนักบั

อณุหภูมดิว้ย กลา่วคือ ถา้อณุหภูมยิิง่สูง ค่า LFL และ UFL ก็จะยิ่งต า่ แสดงวา่ทีอุ่ณหภูมอิากาศยิ่งสูง โอกาสลกุตดิไฟยิ่งมไีด ้

มากขึ้น 

   นอกจากนี้ ยงัมค่ีาเปอรเ์ซน็ตส์ว่นผสมทีม่ผีลต่อการระเบดิอกี 2 ค่า คือ 

    ก. เปอรเ์ซน็ตส์ว่นผสมต า่สุดทีจ่ะเกดิการระเบดิ (Lower Explosive Limit: LEL) เรยีกวา่ “ขดีจ ากดั

ลา่งของการระเบดิ” 

    ข. เปอรเ์ซน็ตส์ว่นผสมสูงสุดทีจ่ะเกดิการระเบดิ (Upper Explosive Limit: UEL) เรยีกวา่ “ขดีจ ากดั

บนของการระเบดิ” 

    ความสามารถในการระเบดิไดข้องสารเชื้อเพลงิ มแีนวทางการพจิารณาเช่นเดยีวกบัขดีจ ากดัของการลุก

ตดิไฟได ้ดงักลา่วขา้งตน้ 

   5) ความสามารถในการละลายน ้าได ้(Water Solubility) หมายถงึ ความสามารถทีส่ารนัน้จะผสมเขา้กบั
น า้ไดเ้ป็นเนื้ อเดียวกนั ซึ่งเป็นคุณสมบตัิที่ส  าคัญที่จะก่อใหเ้กิดการลุกไหมแ้ละการดบัไฟของสารเชื้ อเพลิง ตวัอย่างเช่น 

แอลกอฮอลแ์ละอะซโีตน ซึง่เป็นสารไวไฟ เมือ่เกิดการลุกไหม ้ก็อาจใชน้ า้ดบัได ้เพราะน า้สามารถผสมกบัสารเหลา่นี้ไดแ้ละจะท า

ใหส้ารนัน้เจอืจางจนไม่มสีภาพเป็นสารไวไฟ แต่ในกรณีของสารไวไฟทีไ่ม่สามารถละลายน า้ได ้เช่น น า้มนักา๊ด น า้มนัเบนซนิ ถา้

เกดิการลกุไหมข้ึ้นแลว้ หากท าการดบัไฟโดยฉีดน า้เขา้ไปโดยตรงกลบัจะยิง่ก่อใหเ้กดิการลกุไหมม้ากยิง่ขึ้น เพราะน า้จะท าใหน้ า้มนั

เหลา่นัน้แตกกระจายกลายเป็นไอเชื้อเพลงิเพิม่ขึ้น ท าใหเ้กดิการลกุไหมม้ากยิง่ขึ้น 

   6) ความถ่วงจ าเพาะ (Specific Gravity) น า้มคีวามถ่วงจ าเพาะเท่ากบั 1 ฉะนัน้สารเชื้อเพลงิที่มคีวาม

ถ่วงจ าเพาะนอ้ยกว่าน า้ เช่น น า้มนัโซลาหรือน า้มนัก๊าด ซึ่งไม่สามารถละลายน า้ได ้และมคีวามถ่วงจ าเพาะนอ้ยกว่าน า้ เมื่อหก

รัว่ไหลลงไปในน า้ สารเหลา่นี้ก็จะลอยอยู่บนผิวหนา้ของน า้และไหลนองไปกบัน า้ หากเกิดการลุกไหม ้ก็จะลุกไหมไ้ปตามผวิหนา้

ของน า้ทีม่นี า้มนัลอยอยู่ 

   สารเคมทีีม่คีวามถว่งจ าเพาะมากกวา่น า้ เช่น น า้มนัเครื่อง ไขต่าง ๆ และคารบ์อนไดซลัไฟดจ์ะจมน า้ การลุก

ไหมข้องสารเหลา่นี้จงึใชน้ า้ดบัได ้

   7) ความหนาแน่นไอ (Vapor Density) คืออตัราส่วนของน า้หนกัของสารเคม ีโดยเฉพาะกา๊ซต่อน า้หนกั
ของอากาศ เมือ่มปีรมิาตรเทา่กนั ความหนาแน่นไอจะเป็นคุณสมบตัขิองสารเคมทีีเ่ป็นตวับง่ชี้วา่กา๊ซนัน้หนกัหรอืเบากวา่อากาศ 
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   สารทีห่นกักวา่อากาศ เช่น ไอของอเีธอร ์หากมกีารร ัว่ไหลออกมาจากช ัน้บนของอาคารก็จะไหลลงไปสะสมที่

ช ัน้ลา่งมากขึ้นเรื่อย ๆ ถา้มปีระกายไฟเกดิขึ้นทีอ่าคารช ัน้ลา่งและไอของอเีธอรถ์งึจดุตดิไฟก็จะเกิดการลุกไหมแ้ละติดต่อลุกลามไป

ตามบรเิวณทีม่ไีอของอเีธอรไ์ด ้ตรงขา้มกบัสารทีเ่บากวา่อากาศ เช่น กา๊ซมเีทนและกา๊ซไฮโดรเจน ถา้ปลอ่ยใหม้กีารขบัไอออกมา ก็

จะลอยขึ้นสูเ่บื้องบนไปเรื่อย ๆ หากเบื้องบนมปีระกายไฟหรือความรอ้นถงึอุณหภูมติิดไฟ ก็จะท าใหไ้อทีล่อยขึ้นไปนัน้กระทบกบั

ความรอ้นเกดิการลกุไหมไ้ดเ้ช่นกนั 

 2.2 ความร้อน เป็นองคป์ระกอบทีส่องของการเกดิไฟ เพราะเป็นสิง่จ  าเป็นทีจ่ะท าใหเ้ชื้อเพลงิมอีุณหภูมสูิงถงึจุดวาบไฟ 
(ถา้จุดวาบไฟสูงกว่าอุณหภูมิบรรยากาศ) และเพื่อใชใ้นการจุดไอที่ไวไฟใหต้ิดไฟ ซึ่งจะตอ้งมคี วามรอ้นสูงพอที่จะเพิ่มระดบั

อุณหภูมขิองสารเชื้อเพลงิใหถ้งึจุดติดไฟ (Ignition Temperature) ท าใหเ้กิดการเปลีย่นแปลงทางเคมอีย่างรวดเร็ว เกิดเป็นไฟ

และการเผาไหมข้ึ้น จดุตดิไฟของเชื้อเพลงิต่าง ๆ จะสูงกวา่จดุวาบไฟมากหรอืนอ้ยขึ้นกบัคุณสมบตัขิองสารนัน้ ๆ 

 แหลง่ของความรอ้นทีเ่ป็นตน้เหตุของการเกิดไฟไหมใ้นสถานประกอบการมมีากมาย เช่น กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าสถติ การ

สนัดาปเอง ปฏิกิริยาทางเคม ีการเสยีดส ีกระบวนการผลติที่มคีวามรอ้น แหล่งทีม่เีปลวไฟหรือประกายไฟ ความรอ้นจากดวง

อาทติย ์ความรอ้นจากการแผ่รงัสขีองพื้นผวิทีร่อ้น ฟ้าผ่าหรอืฟ้าแลบ เป็นตน้ 

 2.3 ออกซิเจน เป็นก๊าซที่ช่วยใหไ้ฟติด ซึ่งในอากาศโดยท ัว่ไปจะมีออกซิเจนอยู่ประมาณรอ้ยละ  21 ในกรณีที่มี

ออกซิเจนเกินกว่านี้ จึงอาจเป็นสาเหตุใหก้ารเผาไหมเ้ป็นไปอย่างรุนแรงและรวดเร็ว น าไปสู่การระเบิดได ้ในการเผาไหมข้อง

เชื้อเพลงิส่วนใหญ่ตอ้งการออกซิเจนอย่างนอ้ยทีสุ่ดรอ้ยละ 15 ถา้อตัราส่วนของออกซเิจนลดลงต า่กว่านี้  ไฟจะไหมช้า้ลงและดบั

มอดไป 

 แหลง่ของออกซเิจน นอกจากจะมอียู่ในอากาศแลว้ ยงัรวมถงึออกซเิจนทีจ่่ายมาตามท่อส าหรบักระบวนการผลติ และ

ออกซิเจนในถงัความดนัหรือในท่ออากาศส าหรบัตดัหรือเชื่อมโลหะ ตลอดจนออกซิเจนที่เกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีของสาร

ออกซไิดซ ์ซึง่จะปลดปลอ่ยออกซเิจนเมื่อถูกท าใหร้อ้น เช่น ไฮโดรเจนเปอรอ์อกไซด ์แอมโมเนียมไนเตรท และแอมโมเนียมไน

ไตรท ์เป็นตน้ 

 2.4 ปฏิกิริยาลูกโซ่ของการเผาไหม้ เป็นปฏิกิริยาทางเคมซีึ่งจะท าใหไ้ฟลุกลามอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะด า เนินต่อหรือ
หยุดชะงกัขาดช่วงได ้ถา้สดัส่วนของไอเชื้อเพลงิกบัออกซเิจนแปรเปลีย่นไป ปฏิกิริยาลูกโซ่ของการเผาไหมน้ี้จะเกิดไดเ้ฉพาะใน

พื้นทีท่ีม่กีารระบายอากาศทีด่ ีซึง่จะท าใหก้ารลกุไหมเ้ป็นไปอย่างต่อเนื่องและมคีวนันอ้ย ในทางกลบักนั การเกิดไฟไหมใ้นพื้นทีอ่บั

อากาศจะเกดิควนัมาก และมกีา๊ซทีเ่ผาไหมไ้มส่มบูรณค์งเหลอือยู่ เช่น กา๊ซคารบ์อนมอนอกไซดเ์กดิขึ้น 

 การลกุไหมจ้ะเกดิขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนกระท ัง่ 

  1) เชื้อเพลงิหมดไป 

  2) สดัสว่นของออกซเิจนกบัไอเชื้อเพลงิไมเ่หมาะสม 

  3) อณุหภูมขิองการลกุไหมล้ดลง ท าใหอ้ณุหภูมขิองเชื้อเพลงิลดต า่ลงจนไมส่ามารถตดิไฟได ้

  4) ปฏกิริยิาลูกโซถ่กูตดัตอนลง ท าใหก้ารหนุนเนื่องหยุดชะงกั การลกุไหมก้็จะสิ้นสุดลง 

 ดงันัน้ ในการดบัเพลงิ จงึจ าเป็นตอ้งท าการปิดกัน้หรือยบัย ัง้องคป์ระกอบของการเกิดไฟส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหลายส่วน

ออกจากกระบวนการเผาไหม ้ดงักลา่ว  

 
3. ประเภทของไฟ 
 การจดัประเภทของไฟนัน้ จดัตามชนิดของเชื้อเพลงิและการก าหนดสารดบัเพลงิของไฟแต่ละชนิด ซึ่งสมาคมป้องกนั

อคัคีภยัแหง่ชาตขิองสหรฐัอเมรกิา (National Fire Protection Association; NFPA.) ไดแ้บง่ไฟออกเป็น 5 ประเภท คือ 
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 1. ไฟประเภท A (Class A) หมายถงึ ไฟทีเ่กิดขึ้นจากวสัดุติดไฟโดยท ัว่ไป เช่น ไม ้ผา้ กระดาษ ยางและพลาสติก 
เป็นตน้ เชื้อเพลงิเหลา่นี้มลีกัษณะและปฏกิริยิาในการเผาไหม ้โดยคายไอออกมาตามผวิหนา้ โดยทีเ่นื้อแทข้องเชื้อเพลงิยงัไม่แปร

สภาพเป็นของเหลว 

 สญัลกัษณข์องไฟประเภทนี้ เป็นรูปสามเหลีย่มดา้นเท่า ภายในมอีกัษร “A” และมสีขีองพื้นทีส่ามเหลีย่มเป็นสเีขยีว ส่วน

สญัลกัษณท์ีเ่ป็นรูปภาพจะเป็นรูปถงัขยะและทอ่นไมท้ีต่ดิไฟ (ภาพที ่2.28)  

 
ภาพท่ี 2.28 สญัลกัษณ์ของไฟประเภท A 

 

 การดบัไฟประเภท A นิยมดบัดว้ยวธิีการลดความรอ้นโดยการใชน้ า้ 

  2. ไฟประเภท B (Class B) หมายถงึ ไฟทีเ่กดิขึ้นจากเชื้อเพลงิทีเ่ป็นของเหลวและกา๊ซ เช่น น า้มนัเชื้อเพลงิ น า้มนัพชื 
สารท าละลาย แอลกอฮอล ์จาระบี โพรเพน น า้มนัผสมสี น า้มนัชกัเงา น า้มนัดิน ก๊าซหุงตม้ และก๊าซติดไฟต่าง ๆ เป็นตน้ 

ลกัษณะการลกุไหมข้องสารเชื้อเพลงิเหลา่นี้จะเป็นกา๊ซหรอืของเหลวทีข่บัไอออกมาหรอืหากเป็นเชื้อเพลงิทีม่ลีกัษณะแข็งตวัอยู่ เช่น 

ยางมะตอย หรือเทยีนไข ก็จะหลอมเหลวและขบัไออกมาอุณหภูมขิองสารประเภทนี้จะติดไฟไดก้็ต่อเมือ่มอีุณหภูมสูิงกว่าจุดวาบ

ไฟขึ้นไป และไอของเชื้อเพลงิตอ้งมอีตัราสว่นผสมกบัออกซเิจนทีพ่อเหมาะ จงึจะเกดิการลกุไหมข้ึ้นได ้

 สญัลกัษณ์ของไฟประเภทนี้  เป็นรูปสี่เหลี่ยมดา้นเท่า ภายในมอีกัษร “B” และมีสีของพื้นที่สี่เหลี่ยมเป็นสแีดง ส่วน

สญัลกัษณท์ีเ่ป็นรูปภาพจะเป็นรูปถงัใสน่ า้มนัทีต่ดิไฟ (ภาพที ่2.29)  

 

 
          

ภาพที่ 2.29 สัญลกัษณ์ของไฟประเภท B 
 การดบัไฟประเภท B นิยมดบัดว้ยวธิีการกนัหรือแยกออกซเิจน เช่น การใชโ้ฟมคลุมเชื้อเพลงิ และอกีวธิีหนึ่ งคือ การ

แยกเชื้อเพลงิ เช่น การปิดวาลว์ เป็นตน้ 

 3. ไฟประเภท C (Class C) หมายถงึ ไฟทีเ่กดิขึ้นจากอปุกรณไ์ฟฟ้า ซึง่ยงัมไิดม้กีารตดักระแสไฟฟ้าออก ไฟประเภทนี้
จงึมกีระแสไฟฟ้าอยู่ดว้ย เช่น การลุกไหมจ้ากการอารค์ สปารค์ ไฟฟ้าลดัวงจร หรือการใชไ้ฟเกินก าลงั เป็นตน้  ลกัษณะของการ

ลกุไหมอ้าจเป็นลูกไฟหรือเกิดการวิง่ผ่านของกระแสไฟฟ้าผ่านไปในอากาศ ซึง่อาจจะไปท าใหเ้ชื้อเพลงิอื่น ๆ ทีอ่ยู่ใกลเ้กิดการลุก

ไหมต้ดิไฟขึ้นได ้
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 สญัลกัษณ์ของไฟประเภทนี้ เป็นรูปวงกลม ภายในมอีกัษร “C” และมสีขีองพื้นทีว่งกลมเป็นสฟ้ีา ส่วนสญัลกัษณ์ทีเ่ป็น

รูปภาพจะเป็นรูปปล ัก๊ไฟทีล่กุตดิไฟ (ภาพที ่2.30) 

 
             

ภาพที่ 2.30 สัญลกัษณ์ของไฟประเภท C 
 

 ไฟทีเ่กิดกบัอุปกรณ์ไฟฟ้านัน้ หากท าการตดักระแสไฟฟ้าแลว้ ไฟทีเ่กิดขึ้นก็คือไฟประเภท A B และ D นัน่เอง ดงันัน้ 

การดบัไฟประเภทนี้จงึนิยมใชถ้งัดบัเพลงิอเนกประสงค ์(Multi-Purpose) ซึง่เป็นผงเคมแีหง้หรอืใชค้ารบ์อนไดออกไซดก์็ได ้

 4. ไฟประเภท D (Class D) หมายถงึ ไฟทีเ่กดิขึ้นจากโลหะทีลุ่กไหมไ้ด ้วตัถรุะเบดิ และสารทีท่  าปฏกิิริยากบัน า้ได ้ซึง่
โลหะเหล่านี้มกัจะมลีกัษณะเป็นผง เช่น แมกนีเซียม เซอรโ์คเนียม โซเดียม โปแตสเซยีม และแอมโมเนียมไนเตรท เป็นตน้ 

ลกัษณะการลุกไหมข้องไฟประเภทนี้จะรุนแรงและใหค้วามรอ้นสูงมาก ท าใหเ้กิดการลุกลามติดต่ออย่างรวดเร็ว บางครัง้อาจเกิด

การระเบดิขึ้น นอกจากนี้ เชื้อเพลงิบางชนิดยงัท าปฏกิริยิากนั ท าใหเ้กดิความรอ้นและเกดิกา๊ซทีต่ดิไฟได ้

 สญัลกัษณข์องไฟประเภทนี้ เป็นรูปดาว ภายในมอีกัษร “D” และมสีขีองพื้นทีรู่ปดาวเป็นสเีหลอืง ส่วนสญัลกัษณ์ทีเ่ป็น

รูปภาพจะเป็นรูปเฟืองทีต่ดิไฟ (ภาพที ่2.31) 

 

 
 ภาพท่ี 2.31 สญัลกัษณ์ของไฟประเภท D 

 การดบัไฟประเภท D นิยมดบัโดยการกลบดว้ยทรายแหง้หรอืขี้เถา้แหง้ แต่ถา้หากใชท้รายหรือขี้เถา้ทีม่คีวามชื้น จะท าให ้

เกดิการลกุไหมท้ีรุ่นแรงมากขึ้น สารดบัเพลงิท ัว่ไปจะใชไ้มไ่ดผ้ลในการดบัเพลงิ อย่างไรก็ตาม ไดม้กีารพยายามคน้ควา้เพือ่หาสาร

ดบัเพลงิทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมมาใชง้าน เช่น ผงเคมแีหง้ ชนิด Purple-K และ Super-K เป็นตน้ 

 5. ไฟประเภท K (Class K) หมายถงึ ไฟทีเ่กดิจากเชื้อเพลงิน า้มนัท าอาหาร   น า้มนัพชื,  น า้มนัจากสตัว ์ และไขมนั 

 ไฟประเภทนี้มสีญัญลกัษณ์  ตวัอกัษร  K   อยุ่ในรูปหกเหลีย่มดา้นเท่า  พื้นสดี  า ตวัอกัษรสขีาว สญัญลกัษณ์ทีเ่ป็น

รูปภาพ  จะเป็นรูปกะทะท าอาหารทีล่กุตดิไฟ  
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ภาพที่ 2.32 สัญลกัษณ์ของไฟประเภท K 
 

 การดบัไฟประเภทนี้จะใชเ้ครื่องดบัเพลงิทีม่คีุณสมบตัิทีเ่หมาะสมคือเครื่องดบัเพลงิชนิดน า้ผสมสารโปแตสเซยีมอะซเิตท 

 

กจิกรรม 2.3.1 
 จงอธิบายการจดัประเภทของไฟตาม NFPA  
 
แนวตอบกจิกรรม 2.3.1 
 NFPA ไดแ้บ่งประเภทของไฟออกเป็น 5 ประเภท คือ 

1. ไฟประเภท A (Class A) หมายถึง ไฟท่ีเกิดข้ึนจากวสัดุติดไฟโดยทัว่ไป เช่น ไม ้ผา้ กระดาษ ยางและ 
พลาสติก เป็นตน้ 

2. ไฟประเภท B (Class B) หมายถึง ไฟท่ีเกิดข้ึนจากเช้ือเพลิงท่ีเป็นของเหลวและก๊าซ เช่น น ้ามนัเช้ือเพลิง 
น ้ามนัพืช สารท าละลาย แอลกอฮอล ์จาระบี โพรเพน น ้ามนัผสมสี น ้ ามนัชกัเงา น ้ ามนัดิน ก๊าซหุงตม้ และก๊าซติดไฟ
ต่าง ๆ เป็นตน้ 

3. ไฟประเภท C (Class C) หมายถึง ไฟท่ีเกิดข้ึนจากอุปกรณ์ไฟฟ้า ซ่ึงยงัมิไดมี้การตดักระแสไฟฟ้าออก ไฟ 
ประเภทน้ีจึงมีกระแสไฟฟ้าอยูด่ว้ย เช่น การลุกไหมจ้ากการอาร์ค สปาร์ค ไฟฟ้าลดัวงจร หรือการใชไ้ฟเกินก าลงั เป็น
ตน้ 

3. ไฟประเภท D (Class D) หมายถึง ไฟท่ีเกิดข้ึนจากโลหะท่ีลุกไหมไ้ด ้วตัถุระเบิด และสารท่ีท าปฏิกิริยา 
กับน ้ าได้ ซ่ึงโลหะเหล่าน้ีมักจะมีลักษณะเป็นผง เช่น แมกนีเซียม เซอร์โคเนียม โซเดียม โปแตสเซียม และ
แอมโมเนียมไนเตรท เป็นตน้ 

5. ไฟประเภท K (Class K) หมายถึง ไฟท่ีเกิดจากเช้ือเพลิงน ้ามนัท าอาหาร   น ้ามนัพืช,  น ้ามนัจาก 
สตัว ์ และไขมนั 
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เร่ืองที ่2.3.2  
สาเหตุและผลกระทบจากอคัคภีัย 
 

 การเกิดไฟไหมโ้ดยท ัว่ไปนัน้ จะเริ่มตน้จากปฏิกิริยาการลุกไหมแ้ละดบัลงไดต้ามข ัน้ตอนทางธรรมชาติของไฟ ส าหรบั

การเกิดอคัคีภยัในสถานประกอบการต่าง ๆ นัน้ย่อมมสีาเหตุซึง่อาจเกิดขึ้นไดโ้ดยความตัง้ใจและไม่ไดต้ ัง้ใจ ในการจดัมาตรการ

เพือ่ป้องกนัและระงบัอคัคีภยันัน้ ผูร้บัผดิชอบจงึควรทราบเกี่ยวกบัสาเหตแุละแหลง่ก าเนิดหรอืตน้เหตขุองการเกิดประกายไฟทีพ่บ

บอ่ยในสถานประกอบการ เพราะการเกดิประกายไฟจากจดุเลก็ ๆ จะท าใหเ้ชื้อเพลงิลกุไหมต่้อเนื่องจนเกดิเป็นอคัคีภยัทีรุ่นแรงได ้

 

1. สาเหตุของอคัคภีัย 
 สาเหตุของการเกิดไฟที่ส่งผลใหม้กีารลุกลามจนกลายเป็นอคัคีภยัในสถานประกอบการและอาจสรา้งความเสยีหายต่อ

สิง่แวดลอ้มหรือชุมชนใกลเ้คียงดว้ยนัน้ อาจเกิดขึ้นไดใ้น 2 ลกัษณะใหญ่ คือ เกิดขึ้นโดยความตัง้และเกิดจากความผิดพลาด 

บกพร่อง ขาดความระวงั หรอืไมไ่ดต้ ัง้ใจ 

 1.1 สาเหตุของอัคคีภัยที่เกิดจากความต้ังใจ การเกิดอคัคภยัในลกัษณะนี้อาจเป็นการก่อวนิาศกรรมหรือการลอบ

วางเพลงิ โดยมเีจตนาตอ้งการท าลายคู่แข่งขนั การหวงัเงนิประกนั ตอ้งการท าลายหลกัฐาน หรือเกิดจากความเคียดแคน้ หรือเป็น

การกระท าของพวกโรคจติ โรคประสาท ซึง่อาจท าการวางเพลงิโดยตรง เช่น จุดไฟเผาหรืออาจลอบวางเพลงิโดยออ้ม เช่น ท าการ

เสยีบปล ัก๊ไฟไวอ้ย่างหลวม ๆ โดยน าวสัดุที่ติดไฟงา่ยเป็นเชื้อเพลงิวางไวใ้กล ้ๆ เมื่อปล ัก๊ไฟที่เสยีบหลวม ๆ ไวน้ ัน้มกีารส ะสม

ความรอ้นหรอื สปารค์ขึ้น ก็จะท าใหเ้กดิไฟลกุไหมไ้ด ้

 1.2 สาเหตุของอัคคีภัยที่เกดิขึ้นโดยไม่ได้ต้ังใจ การเกดิอคัคีภยัในลกัษณะนี้มกัเกิดจากความบกพร่องในการบริหาร
จดัการเกี่ยวกบัระบบป้องกนัและระงบัอคัคีภยั การขาดความระมดัระวงัในการใชไ้ฟและความรอ้นเป็นตน้เหตุใ หเ้กิดการลุกลาม

ของเพลงิไหมเ้นื่องจากความรอ้นกระจายตวัไปสู่เชื้อเพลงิ หรืออาจเกิดจากสภาพเอื้ออ านวยใหเ้กิดอคัคีภยั เช่น มีวสัดุที่เป็น

เชื้อเพลงิกระจดักระจายอยู่ใกลแ้หลง่ความรอ้น เมือ่แหลง่ความรอ้นนัน้หรอืประกายไฟไปสมัผสักบัเชื้อเพลงิในสภาพทีเ่หมาะสมก็

จะเป็นสาเหตขุองอคัคีภยัได ้

 การป้องกนัอคัคีภยัในทางปฏบิตัิ จงึมกัท าการจดัเก็บวสัดุที่เป็นเชื้อเพลงิแยกจากแหล่งความรอ้น มกีารควบคุมความ

รอ้น โดยการตรวจตราและป้องกนัการเกิดประกายไฟ หรือจุดทีท่  าใหเ้กิดความรอ้นสูงจนถงึจุดติดไฟของเชื้อเพลงิในบริเวณนัน้ 

แหลง่ก าเนิดของอคัคีภยัทีเ่ป็นสาเหตขุองการจดุตดิไฟในสถานประกอบการมหีลายแหลง่แตกต่างกนัไป ทีพ่บบอ่ยมดีงันี้ 

  1.2.1 อุปกรณ์ไฟฟ้า อาจก่อใหเ้กดิประกายไฟซึง่มคีวามรอ้นสูง อนัเนื่องมาจากฉนวนทีหุ่ม้สายไฟเป่ือยลอกหลุด 
ขอ้ต่อทีห่ลวม การใชส้ะพานไฟฟ้าหรือฟิวสท์ีไ่ม่ถูกขนาด ตลอดจนการช ารุดเสยีหายของส่วนประกอบอื่น ๆ นอกจากนี้  อุปกรณ์

ไฟฟ้าบางชนิด ซึง่ไดร้บัการดูแลรกัษาทีไ่มเ่หมาะสมอาจมคีวามรอ้นสูงในตวัของมนัเอง เมือ่สมัผสักบักา๊ซ หรือไอระเหยของไวไฟ 

ฝุ่ นละออง หรอืเชื้อเพลงิอืน่ ๆ ก็ท  าใหเ้กดิการลกุไหมไ้ด ้

  1.2.2 การจุดไฟโดยขาดความระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจุดไฟหรือการสูบบุหรี่ในบริเวณทีม่ไีอระเหย
ของสารไวไฟ เช่น น า้มนัเบนซนิ อาจเกิดการจุดระเบดิและเพลงิไหมไ้ด ้นอกจากนี้  การทิ้งกน้บุหรี่หรือไมข้ดีไฟที่ติดไฟอย่างไม่

เป็นทีเ่ป็นทาง ความรอ้นจากกน้บหุรี่หรอืเศษไมข้ดีไฟนัน้อาจท าใหเ้ชื้อเพลงิบางชนิด เช่น ผา้ทีเ่ป้ือนน า้มนัเกดิการลกุไหมไ้ด ้
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  1.2. 3 ความเสียดทาน ความเสยีดทานทีเ่กดิจากการเคลือ่นไหวของสว่นประกอบของเครื่องจกัร เครื่องยนต ์เช่น 

ตลบัลูกปืน เพลา ซึง่ท  าใหเ้กดิความรอ้นสูง เมือ่สมัผสักบัเชื้อไฟ เช่น ฝุ่ นผง ขี้เลือ่ย ใยผา้ พลาสติก ยาง สารไวไฟ ฯลฯ ก็จะเกิด

การลกุไหมไ้ด ้

  1.2.4 เคร่ืองท าความร้อน ความรอ้นทีส่ะสมอยู่ที่ตวัเครื่องหรือส่วนประกอบของเครื่องท าความรอ้นตลอดจน

เปลวไฟทีเ่กดิขึ้นจากการเผาไหมข้องเชื้อเพลงิทีใ่ชท้  าความรอ้น เมือ่สมัผสักบัเชื้อเพลงิก็ย่อมจะเกดิไฟลกุไหมไ้ด ้

  1.2.5 วัตถท่ีุมผิีวร้อนจัด เช่น เหลก็ทีถ่กูเผา ทอ่ไอน า้ เมือ่มกีารกระทบหรือสมัผสัระหว่างผวิทีร่อ้นจดักบัเชื้อไฟ 
อาจเกดิการลกุไหมไ้ด ้

  1.2.6 เตาเผาท่ีไม่มีฝาปิดหรือเปลวไฟท่ีไม่มีส่ิงปิดคลมุ ถา้ในบริเวณใกลเ้คียงมวีสัดุไวไฟ หรือเชื้อเพลงิเมือ่
เกดิการสมัผสัระหวา่งเปลวไฟกบัเชื้อเพลงินัน้ ก็จะเกดิการลกุไหมไ้ด ้

  1.2.7 การเช่ือมและการตัดโลหะ มกัก่อใหเ้กดิประกายไฟตลอดเวลาทีท่  างาน เมือ่สมัผสักบัเชื้อเพลงิก็จะท าให ้
เกดิการลกุไหมไ้ด ้

  1.2.8 การลุกไหม้ด้วยตัวเอง การสะสมของสารบางชนิด เช่น ถ่านหนิ ขยะแหง้ จะก่อใหเ้กิดความรอ้นที่
สะสมขึ้นในตวัของมนัเอง จนกระท ัง่มอีณุหภูมสูิงถงึจดุตดิไฟ เมือ่รวมอยู่กบัวสัดุทีเ่ป็นเชื้อเพลงิ ก็ย่อมเกดิการลกุไหมไ้ด ้

  1.2.9 ประกายไฟท่ีเกิดจากเคร่ืองจักร ในกรณีที่เครื่องจกัรขดัขอ้ง เกิดการสปารค์ขึ้นภายใน มปีระกายไฟ
เกดิขึ้น ซึง่หากกระเดน็ไปถกูเชื้อเพลงิทีอ่ยู่บรเิวณใกลเ้คียง ก็จะท าใหเ้กดิเพลงิไหมไ้ด ้

  1.2.10 โลหะหรือวัตถหุลอมเหลว วตัถหุลอมเหลวทีม่คีวามรอ้นสูง เช่น การหลอมโลหะหรือแกว้ เมือ่มกีารขน
ยา้ยวตัถหุลอมเหลวจากเตาหลอมไปใสแ่บบพมิพ ์อาจเกดิการหกหลน่หรอืวตัถหุลอมเหลวนัน้กระเดน็ไปถูกเชื้อเพลงิ ก็จะเกิดการ

ลกุไหมไ้ด ้

  1.2.11 ไฟฟ้าสถิต เกดิจากการถ่ายเทประจุไฟฟ้าสถติระหว่างวตัถ ุซีง่มค่ีาความต่างศกัยไ์ฟฟ้า หากมกีารสมัผสั
ของประกายไฟซึง่เกดิขึ้นเนื่องจากการถา่ยเทประจไุฟฟ้าสถติกบัเชื้อไฟ อาจก่อใหเ้กดิการลกุไหมไ้ด ้

  1.2.12 ปฏิกิริยาของสารเคมีบางชนิด การสลายตวัของสารเคมทีี่ไม่เสถยีรหรือปฏกิิริยาเคมขีองสารเคมบีาง
ชนิด เช่น โซเดยีม โปแตสเซยีม ฟอสฟอรสั เมือ่สมัผสักบัน า้ อากาศ หรอืวสัดุอืน่ ๆ ก็เป็นเหตใุหเ้กดิการลกุไหมไ้ด ้

  1.2.13 สภาพบรรยากาศท่ีมีส่ิงปนเป้ือนก่อให้เกิดการระเบิดได้ เกิดจากสภาพบรรยากาศที่มสีิ่งปนเป้ือน 
เช่น ฝุ่ นผง กา๊ซ หรือไอระเหยของสารซึ่งมคีวามเขม้ขน้อยู่ในช่วงทีเ่หมาะสม เมือ่อยู่ในบริเวณหรือพื้นที่ทีจ่  ากดั ซึง่มอีุณหภูมสูิง

จนถงึจดุระเบดิ ก็จะเกดิการระเบดิและลกุไหมข้ึ้นได ้

  1.2.14 สาเหตุอ่ืน ๆ นอกเหนือจากทีก่ลา่วมาแลว้ เช่น การท าปฏกิิริยาของสารกมัมนัตรงัสี เช่น ยูเรเนียม และ
พลูโตเนียม ท าใหเ้กดิความรอ้นและเกดิการลกุไหมข้องเชื้อเพลงิได ้

 
2. ผลกระทบจากอคัคภีัย  
 เมือ่เกิดเพลงิไหมข้ึ้นในโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการ ย่อมเกิดผลกระทบตามมามากมาย โดย

อาจท าใหบุ้คคลที่อยู่ในเหตุการณ์ไดร้บัอนัตราย บาดเจ็บและเสยีชีวติ นอกจากนี้  ยงัก่อใหเ้กิดความสูญเสยีต่อธุรกิจ

ของสถานประกอบการและเศรษฐกิจของประเทศดว้ย ดงันี้  

 2.1 ผลกระทบต่อความปลอดภัยของชีวิต (Life safety) การเกิดอคัคีภยัมผีลกระทบต่อความปลอดภยัในชีวติของ
ผูใ้ชแ้รงงานและบคุคลทีอ่ยู่ในเหตุการณ์ ซึง่อาจไดร้บัอนัตรายจากเปลวไฟและความรอ้น ถูกไฟลวก ไฟไหมท้ีอ่วยัวะต่าง ๆ หรือ
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ไดร้บัอนัตรายจากการขาดอากาศหรอืหายใจเอาควนัพษิ เช่น กา๊ซคารบ์อนมอนอกไซดแ์ละกา๊ซไฮโดรเจนซลัไฟดเ์ขา้ไป นอกจากนี้ 

ผูป้ฏบิตังิานบางรายอาจตกใจ ควบคุมสตไิมไ่ด ้เกดิอนัตรายจากการตกใจกลวั เช่น การกระโดดลงมาจากอาคารสูง ผลทีเ่กิดขึ้นมี

ต ัง้แต่การบาดเจ็บ ทุพพลภาพหรือท าใหม้ผูีเ้สยีชีวติเป็นจ านวนมาก ความปลอดภยัจากอคัคีภยัต่อชีวติจึงจดัเป็นความส าคญั

อนัดบัแรกในการบรหิารและการจดัการ 

 2.2 ผลกระทบต่อความปลอดภัยของทรัพย์สิน (Property safety) การเกิดอคัคีภยัย่อมก่อใหเ้กิดความสูญเสยีต่อ
ทรพัยส์นิภายในสถานประกอบการนัน้ ๆ เช่น เกดิความเสยีหายต่ออาคารสถานทีแ่ละเครื่องจกัร อปุกรณ ์วตัถดุบิ และผลติภณัฑ์

ต่าง ๆ จากเพลงิทีเ่ผาไหมห้รือเป็นผลจากการไหลนองของน า้หรือสารทีใ่ชใ้นการดบัเพลงิ นอกจากนี้  อคัคีภยัยงัเป็นเหตุใหส้ถาน

ประกอบการตอ้งขาดรายไดจ้ากการหยุดผลติสนิคา้ ผลผลติตกต า่และมผีลก าไรลดลง ตอ้งเสยีค่าเบี้ยประกนัเพิม่ ซึ่งส่งผลต่อ

เศรษฐกจิสว่นรวมและประเทศชาต ิจากการทีร่ฐับาลขาดรายไดจ้ากภาษทีีโ่รงงานตอ้งจ่าย รฐับาลตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายดา้นสวสัดกิาร 

ดา้นสาธารณูปโภค การเกดิภาวะการวา่งงานของผูป้ฏบิตัิงาน เป็นตน้ 

 2.3 ผลกระทบต่อความปลอดภัยของธุรกิจ (Business safety) อคัคีภยัมผีลกระทบต่อการด าเนินงานในเชิงธุรกิจ 
เพราะเมือ่มกีารขาดความต่อเนื่องธุรกจิทีก่  าลงัด าเนินการอยู่นัน้ ย่อมก่อใหเ้กิดความเสยีหายขึ้นกบัธุรกิจทีก่  าลงัด าเนินการอยู่ ท า

ใหต้อ้งสูญเสยีลูกคา้ เช่น ในกรณีทีส่่งสนิคา้ไม่ทนัตามก าหนดและลูกคา้นัน้ไม่สามารถรอได ้ตอ้งไปหาแหลง่ผลติอื่นมาทดแทน 

และอาจไมก่ลบัมาใชบ้รกิารของโรงงานนัน้อกีต่อไป นอกจากนี้ ยงัมผีลกระทบต่อชื่อเสยีงและภาพพจนข์องโรงงาน 

 2.4 ผลกระทบต่อความปลอดภัยของส่ิงแวดล้อม (Environmental safety) การเกิดอคัคีภยัมกัส่งผลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้มทีอ่ยู่โดยรอบบรเิวณทีเ่กิดอคัคีภยันัน้ ๆ เสมอ เช่น เพลงิไหมท้ีเ่กิดกบัผลติภณัฑน์ า้มนั จะก่อใหเ้กิดคารบ์อนจ านวน

มากในอากาศ ซึ่งอาจท าใหเ้กิดฝนกรด และในกรณีเพลงิไหมส้ารเคมีอาจท าใหส้ารเคมีนัน้ฟุ้ งกระจายและเจือปนกบัน า้ ที่ใช ้

ดบัเพลงิ ไหลลงสู่แม่น า้ ล  าคลอง โดยเฉพาะในกรณีทีส่ารเคมนีัน้เป็นสารพษิ ก็จะส่งผลกระทบอย่างรวดเร็วและเป็นอนัตราย

อย่างยิง่ต่อสิง่แวดลอ้ม 

 

 

กจิกรรม 2.3.2 
 แหล่งก าเนิดของอคัคีภยัท่ีเป็นสาเหตุของการจุดติดไฟในสถานประกอบการมีอะไรบา้ง 
 
แนวตอบกจิกรรม 2.3.2 
 แหล่งก าเนิดของอคัคีภยัท่ีเป็นสาเหตุของการจุดติดไฟในสถานประกอบการท่ีพบบ่อยมีดงัน้ี 

1. อุปกรณ์ไฟฟ้า   
2. การจุดไฟโดยขาดความระมดัระวงั   
3. ความเสียดทาน   
4. เคร่ืองท าความร้อน   
5. วตัถุท่ีมีผิวร้อนจดั   
6. เตาเผาท่ีไม่มีฝาปิดหรือเปลวไฟท่ีไม่มีส่ิงปิดคลุม  
7. การเช่ือมและการตดัโลหะ  
8. การลุกไหมด้ว้ยตวัเอง   
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9. ประกายไฟท่ีเกิดจากเคร่ืองจกัร  
10. โลหะหรือวตัถุหลอมเหลว  
11. ไฟฟ้าสถิต   
12. ปฏิกิริยาของสารเคมีบางชนิด   
13. สภาพบรรยากาศท่ีมีส่ิงปนเป้ือนก่อใหเ้กิดการระเบิดได ้  
14. สาเหตุอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีกล่าวมาแลว้ เช่น การท าปฏิกิริยาของสารกมัมนัตรังสี เช่น ยเูรเนียม  

และพลูโตเนียม ท าใหเ้กิดความร้อนและเกิดการลุกไหมข้องเช้ือเพลิงได ้
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เร่ืองที ่2.3.3  
หลกัการป้องกนัและระงบัอคัคภีัยในสถานประกอบกจิการ 
   

 

 การบริหารและการจดัการระบบป้องกนัและระงบัอคัคีภยัใหม้คีวามพรอ้มตลอดเวลาเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรบัทุกสถาน

ประกอบการ เนื่องจากกระบวนการผลติในสถานประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรมโดยท ัว่ไปนัน้ จะมแีหลง่ก าเนิดของความ

รอ้นและประกายไฟ มกีารจดัเก็บวสัดุและสารเคมีต่าง ๆ ท ัง้ในรูปวตัถดุิบ และผลติภณัฑซ์ึ่งเป็นเชื้อเพลงิที่ดี สามารถติดไฟ

ลกุลามขึ้นได ้และเมือ่เกดิอคัคีภยัขึ้นแลว้ ย่อมก่อใหเ้กดิผลกระทบและความเสยีหายอย่างมากมาย ดงันัน้ การป้องกนัอคัคีภยัทีด่ี

จงึควรป้องกนัไมใ่หไ้ฟมโีอกาสเริ่มลกุไหมข้ึ้นเลย โดยใชห้ลกัการและแนวทางทีส่อดคลอ้งกบัธรรมชาตขิองการเกดิไฟ 

 

1. หลกัการป้องกนัอคัคภีัย 
 ดงัไดก้ล่าวแลว้ว่า ไฟเกิดจากองคป์ระกอบ 3 อย่างคือ ความรอ้น (Heat) เชื้อเพลงิ (Fuel) และออกซเิจน (Oxygen) 

ดงันัน้ การป้องกนัอคัคีภยัใหไ้ดผ้ล จงึตอ้งป้องกนัไมใ่หเ้กดิการรวมตวัขององคป์ระกอบท ัง้ 3 อย่างของการเกิดไฟหรือท าการแยก

องคป์ระกอบเหลา่นัน้ออกจากกนั เพือ่มใิหเ้กดิการลกุไหมแ้ละตดิต่อลกุลามขึ้นได ้โดยตอ้งปฏบิตัติามหลกัการ ดงันี้ 

 1.1 การก าจัดเช้ือเพลิง คือ การจดัเก็บเชื้อเพลงิ หรือวสัดุที่อาจท าใหเ้กิดอคัคีภยัไดง้่าย โดยแยกใหห้่างจากแหล่ง
ความรอ้นหรอืประกายไฟทีอ่าจท าใหเ้กดิการจดุตดิไฟได ้ท ัง้นี้ควรศึกษาถงึคุณสมบตัต่ิาง ๆ ของสารเช่น จุดวาบไฟ ความสามารถ

ในการตดิไฟ อณุหภูมติดิไฟ จดุหลอมเหลว และความหนาแน่นไอ เป็นตน้ 

 1.2 การก าจัดความร้อน คือ การแยกหรือป้องกนัแหล่งความรอ้นที่เป็นเหตุใหเ้กิดการลุกไหม ้ซึ่งความรอ้นหรือ
ประกายไฟทีเ่กดิขึ้นนี้อาจมาจากกระบวนการผลติ หรอืเกดิจากการไมเ่ขม้งวดในการใชไ้ฟและความรอ้น รวมท ัง้การไม่ปฏบิตัิตาม

กฎระเบยีบดา้นความปลอดภยั ซึง่เป็นเหตใุหเ้กดิเพลงิไหมไ้ด ้

 1.3 การก าจัดอากาศ คือ การก าจดัอากาศเพื่อป้องกนัการเผาไหม ้อากาศที่มีออกซิเจนตั้งแต่รอ้ยละ 15  
ขึ้นไปจะช่วยใหเ้กดิการสนัดาปได ้จงึเป็นการยากทีจ่ะควบคุมใหอ้ยู่ในเกณฑท์ีป่ลอดภยั เพราะคนเราก็ตอ้งการออกซเิจนในอากาศ

หายใจในปริมาณไม่ต า่กว่านี้ เช่นกนั อย่างไรก็ตาม ในการจดัเก็บสารเคมบีางชนิดทีท่  าปฏกิิริยาเคมกีบัอากาศ ก็อาจจดัเก็บไวใ้น

หอ้งสุญญากาศหรือในบรรยากาศทีม่แีต่กา๊ซเฉ่ือย เช่น อารก์อน ฮีเลยีม หรือไนโตรเจนอดัเหลว เป็นตน้ นอกจากนี้  ในกรณีที่ มี

การลุกไหมเ้กิดขึ้นตัง้แต่ยงัเป็นไฟขนาดเลก็ ก็อาจใชส้ารดบัเพลงิทีท่  าใหข้าดออกซเิจนดบัไฟนัน้ก่อนทีจ่ะลุกลามเป็นเพลงิขนาด

ใหญ่ได ้

 

2. แนวทางในการป้องกนัอคัคภีัย 
 การป้องกนัอคัคีภยัตามหลกัการแยกองคป์ระกอบของการเกิดไฟ มแีนวทางในการด าเนินการ 5 ประการ ไดแ้ก่ การ

ดูแลความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย การควบคุมแหลง่ก าเนิดของไฟ การป้องกนัการตดิต่อลกุลามของไฟ การเตรียมการระงบัอคัคีภยั 

ตลอดจนการสรา้งจติส านึกและการฝึกอบรมบคุลากร 

 กิจกรรมตามแนวทางการป้องกนัอคัคีภยันี้  จะตอ้งกระท าอย่างต่อเนื่อง จึงจะสามารถป้องกนัอคัคีภยัไดอ้ย่าง มี

ประสทิธิภาพ ซึง่มรีายละเอยีด ดงัต่อไปนี้ 
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 2.1 การดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลความเป็นระเบยีบเรียบรอ้ยเป็นพื้นฐานข ัน้ตน้ของการป้องกนั

อคัคีภยั ซึง่ท  าไดโ้ดยการจดัสถานทีใ่หส้ะอาดท ัง้ภายในและบริเวณรอบโรงงาน มรีะบบการจดัเก็บทีด่แีละเป็นระเบยีบ มกีารแยก

หมวดหมูว่ตัถดุบิ เครื่องมอืเครื่องใช ้และสนิคา้ใหเ้ป็นสดัสว่น ไมป่ลอ่ยใหม้กีารกองตุนวสัดุไวใ้นบริเวณการผลติ โดยเฉพาะวสัดุ

ทีเ่ป็นเชื้อเพลงิติดไฟไดง้า่ยจะตอ้งแยกเก็บใหห้่างจากแหล่งความรอ้นหรือประกายไฟ มกีารก าจดัเศษวสัดุและทิ้งขยะทุก ๆ วนั

อย่างสม า่เสมอ 

 ในส่วนของสารเคมทีีใ่ชใ้นโรงงานนัน้ จะตอ้งมกีารจดัเก็บอย่างปลอดภยั โดยเฉพาะสารเคมทีีม่คีุณสมบตัิเสีย่งต่อการ

เกดิไฟไหมห้รอืการระเบดิ เช่น วตัถรุะเบดิ กา๊ซภายใตค้วามดนั กรด เชื้อเพลงิเหลวทีค่ายไอออกมาติดไฟได ้สารออกซไิดซท์ีท่  า

ปฏกิิริยากบัน า้ สารทีช่่วยการเผาไหม ้และสารทีเ่กิดการสนัดาปไดเ้อง ฯลฯ จะตอ้งแยกจดัเก็บโดยเฉพาะและตอ้งเหมาะสมตาม

คุณสมบตัขิองสารนัน้ ๆ ซึง่โดยท ัว่ไปจะตอ้งยดึหลกัในการจดัเก็บ ดงันี้ 

  1) ควรจดัเก็บสารเคมไีวใ้นทีเ่ย็น ในบริเวณทีม่กีารระบายอากาศด ีเก็บใหห้่างจากแหลง่จุดติดไฟ ไม่มแีหลง่การ

แผ่รงัสคีวามรอ้นอยู่ในบรเิวณใกลเ้คียง และมป้ีายหา้มสูบบหุรี่ในบรเิวณนัน้ 

  2) บรเิวณทีจ่ดัเก็บสารเคม ีควรแยกจากอาคารผลติและทีพ่กัอาศยั รถดบัเพลงิตอ้งเขา้ถงึไดง้า่ย 

  3) แยกเก็บสารทีเ่ขา้กนัไมไ่ด ้อาท ิกรดจะตอ้งเก็บแยกจากสารเคมจี าพวกทีเ่ตมิออกซเิจนได ้หรอืโลหะต่าง ๆ เช่น 

โปแตสเซยีมคลอเรต สงักะส ีแมกนีเซยีม ทองแดง เหลก็ ฯลฯ เพราะหากกรดหกรดลงไปจะท าใหเ้กิดกา๊ซไฮโดรเจนออกมาซึง่ท  า

ใหเ้กดิการตดิไฟได ้

  4) วงจรไฟฟ้าในหอ้งเก็บสารเคมี ควรเป็นชนิดป้องกนัการระเบิดได ้มีฟิวสท์ี่เหมาะสมในการป้องกนัการใช ้

กระแสไฟฟ้าทีม่ากเกนิไป 

  5) มกีารจดัเตรยีมระบบการป้องกนัอคัคีภยัแบบอตัโนมตั ิเช่น หวัฉีดพน่ฝอยน า้ หรืออุปกรณ์ดบัเพลงิทีเ่หมาะสม

ไวใ้นบรเิวณทีจ่ดัเก็บสารเคม ีแต่ถา้สารเคมทีีจ่ดัเก็บนัน้ท  าปฏกิริยิากบัน า้ ก็ไมค่วรจดัใหม้รีะบบดบัเพลงิทีใ่ชน้ า้ 

  6) หลกีเลีย่งการท าใหต้ดิไฟโดยไฟฟ้าสถติ ถงับรรจสุารเคมทีุกใบทีต่ ัง้ไวส้  าหรบัการโยกยา้ย ควรมกีารต่อสายดนิ

กบัหลกัดนิ 

  7) ไมค่วรจดัเก็บสารเคมปีรมิาณมากจนเกนิไป ควรจดัเก็บเทา่ทีจ่  าเป็นตอ้งใชเ้ทา่นัน้ 

 2.2 การควบคมุแหล่งก าเนิดของไฟ มแีนวทางในการด าเนินการ ดงันี้ 
  1) การบ ารุงรกัษาระบบไฟฟ้า เครื่องจกัร และอุปกรณ์ใหอ้ยู่ในสภาพที่ดีตลอดเวลา มีการน าเอาเทคนิคการ

บ ารุงรกัษาประเภทต่าง ๆ มาใชใ้หเ้หมาะสมกบัสภาพโรงงาน เช่น การบ ารุงรกัษาเชิงป้องกนั เป็นตน้ ท ัง้นี้ควรก าหนดผูร้บัผดิชอบ

ในการตรวจสอบและซ่อมบ ารุงเครื่องก าเนิดก าลงั เช่น ระบบไฟฟ้า เตาความรอ้น ท่อไอน า้ ปลอ่งไฟ เครื่องจกัร หากมกีารช ารุด

เสยีหายหรอือยู่ในสภาพทีก่่อใหเ้กดิการลกุไหมไ้ด ้ก็ตอ้งเปลีย่น ปรบัปรุงหรอืซอ่มแซมใหอ้ยู่ในสภาพทีด่อียู่เสมอ 

  2) การออกกฎขอ้บงัคบัต่าง ๆ ในการปฏบิตังิานทีอ่าจก่อใหเ้กดิความรอ้นหรือประกายไฟ เนื่องจากการปฏบิตัิงาน

ในโรงงานอตุสาหกรรมโดยท ัว่ไปนัน้ ผูป้ฏบิตังิานจะตอ้งท างานในกระบวนการผลติทีม่สีารเคม ีสารไวไฟต่าง ๆ หรือตอ้งท างานกบั

เครื่องมอืและอุปกรณ์ที่อาจก่อใหเ้กิดความรอ้นหรือประกายไฟ เช่น เครื่องเชื่อมไฟฟ้า เครื่องเชื่อมแกส๊ เครื่องตดั ซึ่งอาจท าให ้

เกิดเพลงิไหมข้ึ้นได ้โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมทีม่สีภาพการท างานเสีย่งต่อการเกิดอคัคีภยั เช่น โรงงานปิโตรเคม ีโรงกล ัน่

น า้มนั โรงงานทีม่กีารใชส้ารไวไฟหรอืสารท าละลายต่าง ๆ เป็นตน้ การท างานในสภาพดงักลา่ว จงึจ าเป็นตอ้งมรีะเบยีบ กฎเกณฑ์

ในการท างานทีช่ดัเจน และตอ้งมมีาตรการควบคุมการปฏบิตัิตามกฎระเบยีบที่วางไวอ้ย่างเคร่งครดั ตวัอย่างเช่น การก าหนดให ้

การท างานเชื่อม ตดั หรือการท างานที่ตอ้งมีแหล่งความรอ้นเกิดขึ้น ตอ้งไดร้บัอนุญาตเป็นกรณีพิเศษหรือมใีบอนุญาตท างาน 

(Work Permit) จึงจะสามารถปฏิบตัิงานนัน้ได ้และในขณะที่ท  าการเชื่อม จะตอ้งมีถงัดบัเพลงิอยู่ในบริเวณที่ ท  าการเชื่อม 
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ตลอดจนการก าหนดแนวปฏบิตัสิ  าหรบัการขนยา้ยและการใชส้ารเคมอีย่างปลอดภยั เป็นตน้ ซึง่ขอ้บงัคบัเหลา่นี้  ตอ้งถอืเป็นกฎที่

วางไวเ้พือ่ความปลอดภยัซึง่ทกุคนจะตอ้งปฏบิตัติาม ไมถ่อืเป็นเรื่องเลก็นอ้ย และหา้มมใิหผู้ใ้ดฝ่าฝืนเป็นอนัขาด เช่น ในทีห่า้มสูบ

บหุรี่ก็ตอ้งงดเวน้การสูบบหุรี่ แมใ้นทีล่บัตาคนก็ตาม 

 2.3 การป้องกนัการติดต่อลกุลามของไฟ มแีนวทางในการด าเนินการ ดงันี้ 

  1) การเลือกท่ีตั้งและการวางผังโรงงาน โรงงานทีเ่สีย่งต่อการเกิดอคัคีภยัหรือการระเบดิ ควรเลอืกตัง้โรงงาน
ในที่ห่างไกลจากชุมชนและค านึงถงึการจดัการในกรณีฉุกเฉิน เช่น ระบบดบัเพลงิ แหล่งน า้ส  ารอง และความสะดวกในการรบั

บรกิารจากหน่วยงานภายนอก เช่น สถานีดบัเพลงิ ส  าหรบัการวางผงัโรงงานนัน้ จะตอ้งใหค้วามส าคญัในการป้องกนัการติดไฟและ

การลกุลามของไฟ มกีารจดัแบง่พื้นทีอ่นัตรายเพือ่ป้องกนัการตดิไฟของสารไวไฟหรือเชื้ อเพลงิจากแหลง่ความรอ้นหรือประกายไฟ 

ตลอดจนมกีารก าหนดระยะหา่งทีเ่หมาะสมระหวา่งอาคารเพือ่ป้องกนัการลกุลามของไฟไปยงัอาคารใกลเ้คียง นอกจากนี้  ยงัช่วยให ้

การดบัเพลงิท าไดส้ะดวกยิง่ขึ้น 

  2) การออกแบบอาคาร เป็นจุดเริ่มตน้ที่จะท าใหอ้าคารของสถานประกอบการมคีวามปลอดภัย เพราะหากเริ่ม
ออกแบบดว้ยหลกัการทีถู่กตอ้งแลว้ อาคารก็จะปลอดภยัดว้ยตวัของมนัเอง แต่หากเริ่มตน้ไม่ด ีก็จะท าใหอ้าคารนัน้เสีย่งต่อการ

เกดิอคัคีภยั และหากเกดิเพลงิไหม ้ก็จะเกิดการสูญเสยีมากกว่าทีค่วร การออกแบบอาคารทีด่นี ัน้ จะตอ้งมกีารแบ่งพื้นทีอ่อกเป็น

ส่วน (Compartmentation) เพือ่ก ัน้ไฟหรือควนัไฟไม่ใหลุ้กลามไปยงัส่วนอื่นของอาคาร โครงสรา้งของอาคาร เช่น พื้นก าแพง 

รวมท ัง้ประตู หนา้ต่าง ผนงั และส่วนทีท่  าการปิดลอ้มจะตอ้งมอีตัราทนไฟตามมาตรฐาน มกีารออกแบบทางหนีไฟที่เหมาะสม มี

การปิดลอ้มบนัได และมอีปุกรณ์ส  าหรบัป้องกนัการลุกลามของไฟ เช่น ลิ้นกนัไฟ (Fire Damper) ติดตัง้ไวใ้นช่องเปิดของอาคาร 

เช่น ทอ่ลม หรอืช่องระบายอากาศ เป็นตน้ 

  3) การเลือกใช้วัสดุท่ีเหมาะสมเป็นส่วนประกอบของอาคาร เช่น วสัดุที่ใชท้  าฝ้าเพดาน บานประตู พรม 
มา่น ตอ้งมอีตัราการลามของไฟ (Flame spread index) ไดม้าตรฐาน ซึง่ช่วยชะลอการลกุลามของไฟได ้

  นอกจากนี้ การป้องกนัอคัคีภยัทีอ่งคป์ระกอบดา้นเชื้อเพลงินี้  ยงัสามารถกระท าไดโ้ดยการทาสทีนไฟหรือน า้ยากนั

ไฟลงบนวตัถตุดิไฟ เช่น ผนงัไม ้พื้นไม ้เสาไม ้และสายไฟฟ้า เป็นตน้ 

  4) การจ ากัดวัสดท่ีุเป็นเชือ้เพลิงและส่ิงท่ีติดไฟได้ในสถานประกอบการ เพือ่ป้องกนัการจุดติดไฟและการ
ลกุลามของไฟ ซึง่ถา้มสีารทีเ่ป็นเชื้อเพลงิเป็นจ านวนมากจะท าใหไ้ฟลกุลามไดง้า่ยและรุนแรงมากยิ่งขึ้น 

  5) การจัดเตรียมระบบการป้องกันอัคคีภัยแบบอัตโนมัติ เช่น หวัฉีดพ่นพ่นฝอยน า้ หรืออุปกรณ์ดบัเพลงิที่
เหมาะสมกระจายในทกุพื้นทีอ่ย่างเพยีงพอ เพือ่จะไดส้ามารถดบัไฟทีเ่กดิขึ้นไดอ้ย่างทนัทว่งทตี ัง้แต่ในระยะตน้ ก่อนทีจ่ะลุกลามไป

ยงับรเิวณอืน่ 

 2.4 การเตรียมการระงับอัคคีภัย มแีนวทางในการด าเนินการ ดงันี้ 
  1) การเตรียมการเก่ียวกับระบบดับเพลิง โดยการเลอืกประเภทของระบบดบัเพลงิใหม้ีความเหมาะสมกบั
ประเภทของไฟและพื้นที่ป้องกนั มีการตรวจสอบและบ ารุงรกัษาระบบและอุปกรณ์ดบัเพลงิอย่างสม า่เสมอตามก าหนดเวลา 

นอกจากนี้  ควรจดัใหม้รีะบบแจง้เหตุเพลงิไหม ้ซึง่มคีวามส าคญัอย่างมากในการแจง้เตือนการเกิดเพลงิไหมใ้นพื้นที ่และช่วยให ้

ผูร้บัผดิชอบหรอืผูท้ีอ่ยู่ในบรเิวณนัน้สามารถใชถ้งัดบัเพลงิมอืถอืในการดบัเพลงิก่อนทีร่ะบบระงบัอคัคีภยัจะท างาน ยกเวน้ในกรณี

ทีถ่งัดบัเพลงิมอืถอืไม่สามารถดบัเพลงิได ้ระบบระงบัอคัคีภยัก็ยงัสามารถท างานไดด้ว้ย นอกจากนี้  ควรมกีารประสานงานกบั

หน่วยงานภายนอก เพือ่ใหค้วามช่วยเหลอืเมือ่เกดิเพลงิไหมห้รอืเกดิเหตฉุุกเฉินอืน่ ๆ 

  2) การเตรียมการเก่ียวกับบุคลากรตามแผนฉุกเฉิน เป็นการเตรียมการลว่งหนา้เพือ่รองรบัสถานการณ์เพลงิ
ไหมท้ี่อาจจะเกิดขึ้นไดภ้ายในสถานประกอบการ ผูบ้ริหารจะตอ้งจูงใจพนกังานในโรงงานใหเ้ขา้มามสี่วนร่วมในการฝึกซอ้มและ
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ก าหนดแผนการร่วมกบัเจา้หนา้ทีด่บัเพลงิ พรอ้มท ัง้ในมาตรการดงักลา่วควรมกีารก าหนดและระบุภาระหนา้ทีข่องเจา้หนา้ทีแ่ต่ละ

คนใหช้ดัเจน รวมถงึจดุรวมพลทีก่  าหนดจะตอ้งมคีวามปลอดภยัเมือ่มกีารอพยพคนมารวมกนั จากนัน้ควรมกีารฝึกซอ้มอย่างนอ้ย

ตามทีก่ฎหมายก าหนดและบนัทกึขอ้มลูการฝึกซอ้มไว ้เพือ่น าขอ้มลูทีไ่ดม้าปรบัปรุงมาตรการใหม้คีวามเหมาะสมต่อไป 

 2.5 การสร้างจิตส านึกและการฝึกอบรมบุคลากร การจดักิจกรรมเพื่อสรา้งจิตส านึกทางดา้นความปลอดภยัแก่
ผูป้ฏบิตัิงาน รวมท ัง้การจดัใหม้กีารฝึกอบรมเป็นแนวทางทีใ่ชใ้นการป้องกนัอคัคีภยัไดเ้ป็นอย่างด ีเพราะช่วยให ผู้ป้ฏบิตัิงานไดม้ี

ทศันคตทิีด่ ีมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัการเกดิอคัคีภยั สามารถปฏบิตัตินไดอ้ย่างถกูตอ้งเมือ่เกดิอคัคีภยั การฝึกอบรมนี้จะตอ้ง

ท าอย่างท ัว่ถงึในผูป้ฏิบตัิงานทุกระดบั โดยเนื้อหาการฝึกอบรมจะแตกต่างกนัไปตามความรบัผิดชอบ การฝึกอบรมที่ดีควรท า

ตัง้แต่แรกเริ่มเขา้ท  างาน การฝึกอบรมจะตอ้งมที ัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิและมกีารฝึกซอ้มตามแนวทางทีไ่ดร้บัการฝึกอบรมมา 

เพือ่หาจดุบกพร่องและน าไปปรบัปรุงแกไ้ขต่อไป 

 
3. หลกัการระงบัอคัคภีัย 
 อคัคีภยัที่เกิดขึ้นในแต่ละครัง้ ย่อมมลีกัษณะแตกต่างกนัไปตามคุณสมบตัิทางกายภาพและทางเคมีของเชื้อเพลงิใน

สถานทีน่ ัน้ ท ัง้ยงัขึ้นอยู่กบัลกัษณะโครงสรา้งของอาคาร การส่งผ่านความรอ้นทีจ่ะท าใหเ้กิดการลุกลามและทศิทางลมทีจ่ะช่วยให ้

เกดิการกระจายตวัของไฟดว้ย อย่างไรก็ตาม ดงัไดก้ลา่วมาแลว้วา่ การเกดิไฟจะเกดิขึ้นจากองคป์ระกอบหลกั 3 องคป์ระกอบ คือ

ความรอ้น (Heat) เชื้อเพลงิ (Fuel) และออกซเิจน (Oxygen) โดยเกิดการลุกไหมเ้ป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ (Chain reaction) ท าให ้

การเผาไหมน้ัน้ด าเนินต่อไปจนอาจลมุลามเป็นเพลงิขนาดใหญ่ หลกัในการระงบัอคัคีภยัจงึตอ้งพจิารณาแยกองคป์ระกอบของการ

เกดิไฟ โดยการลดความรอ้น การขจดัเชื้อเพลงิ การกัน้ออกซเิจน และการตดัปฏกิริยิาลูกโซ่ 

 

4. แนวทางในการระงบัอคัคภีัย 
 การระงบัอคัคีภยัใหส้อดคลอ้งกบัธรรมชาตขิองไฟ มแีนวทางดงัต่อไปนี้ 

 4.1 การลดความร้อน (Heat reduction) การลดความรอ้นหรอืการท าใหเ้ยน็ตวัลง อาจท าไดโ้ดย 

  4.1.1 การท าให้เยน็ตัวลงโดยการใช้น า้ถ่ายเทความร้อนออกจากสารท่ีก าลังลกุไหม้ การฉีดพ่นน า้เพือ่ให ้
เพลงิทีก่  าลงัลกุไหมน้ัน้เยน็ตวัลงหรอืลดอุณหภูมลิง เป็นวธิีการทีน่ิยมใชใ้นการดบัเพลงิทีเ่กิดจากวสัดุติดไฟ เนื่องจากน า้และสาร

ดบัเพลงิแบบมนี า้เจือปน มคีุณสมบตัิที่ดีในการดูดซบัความรอ้นออกไปจากเพลงิไหมจ้นท าใหส้ารที่ลุกไหมน้ัน้ เย็นตวัลงจนมี

ความรอ้นไม่ถงึจุดทีต่ิดไฟ นอกจากนี้ยงัช่วยป้องกนัเชื้อเพลงิทีอ่ยู่ใกลเ้คียงไม่ใหต้ิดไฟไดด้ว้ย ในการดบัเพลงิส่วนใหญ่จงึมกัใช ้

น า้ท  าการฉีดพน่ เพราะน า้หาไดง้า่ยและมคีุณสมบตัทิีด่ใีนการดบัไฟ ดงันี้ 

   1) น า้สามารถถา่ยเทความรอ้นจากสารทีถู่กเพลงิไหมไ้ดด้ ีท  าใหไ้ฟเย็นตวัลงจนเชื้อเพลงิมอีุณหภูมไิม่ถงึจุด

ตดิไฟได ้

   2) ฝอยน า้หรือหมอกน า้ อาจท าใหเ้กิดภาวะการคลุมดบัได ้นอกจากนี้  ภายหลงัจกาไดร้บัความรอ้น น า้จะ

เดอืดกลายเป็นไอน า้ โมเลกลุของน า้จะขยายตวั ช่วยปิดกัน้ออกซเิจนในอากาศไมใ่หเ้ขา้มาท าปฏกิริยิากบัเชื้อเพลงิได ้

   3) น า้ช่วยเจอืจางเชื้อเพลงิไวไฟทีส่ามารถละลายน า้ได ้เช่น แอลกอฮอล ์อเีทอร ์อะซโีตน ใหเ้จอืจางลงจน

หมดสภาพการเป็นเชื้อเพลงิได ้

   อย่างไรก็ตาม การใชน้ า้ดบัเพลงิ มขีอ้ควรระวงัคือ การไหลนองของน า้อาจสรา้งความเสยีหายแก่วสัดุสิง่ของ

ทีน่ า้ไหลผ่าน และหากไมส่ามารถระบายน า้ไดท้นั น า้ทีข่งัอยู่ช ัน้บนของอาคารในปริมาณมากอาจท าใหอ้าคารเกิดการทรุดตวัลงมา 
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เป็นอนัตรายต่อผูท้ี่อยู่ช ัน้ล่างหรืออยู่บริเวณใกลเ้คียง นอกจากนี้  หากน า้ที่ฉีดเขา้ไปถูกสารที่ท  าปฏิกิริยากบัน า้ได ้เช่น 

แคลเซยีมคารไ์บด ์จะเกดิเป็นกา๊ซอะเซทลินี ท าใหเ้กิดการลุกไหมเ้พิม่ขึ้นอกี หรือหากใชน้ า้ดบัเพลงิทีเ่กิดจากน า้มนัหรือเชื้อเพลงิ

เหลวทีม่คีวามถว่งจ าเพาะต า่กวา่น า้ ก็จะท าใหเ้ชื้อเพลงิเหลา่นี้ลอยอยู่บนผวิน า้ ถา้ไหลนองไปกระทบกบัประกายไฟก็จะเกิดการลุก

ไหมแ้ละตดิต่อลกุลามได ้

  4.1.2 การท าให้เยน็ตัวลงโดยการใช้สารท าปฏิกิริยาดูดกลืนความร้อน สารเคมบีางชนิด เช่น กา๊ซไนโตรเจน 
และกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์สามารถน ามาใชใ้นการดบัเพลงิได ้เพราะสารเหลา่นี้มคีุณสมบตัิในการดูดกลนืความรอ้น ท าใหเ้พลงิ

เยน็ตวัลงได ้ดงัเช่น ในการเกดิกา๊ซไนโตรเจนออกไซด ์(NO) จากการท าปฏกิิริยาของออกซเิจนกบัไนโตรเจนตามสมการขา้งลา่งนี้ 

จะตอ้งดูดกลนืความรอ้นเขา้ไปใชใ้นการท าปฏกิริยิาถงึ 43 กโิลแคลอร ีดงันัน้ จงึท าใหไ้ฟเยน็ตวัลงได ้

 

   N2 + O2 + Heat    2 NO 

 

  ในท านองเดียวกนั เมื่อก๊าซคารบ์อนไดออกไซดไ์ดร้บัความรอ้น จะเกิดเ ป็นคารบ์อนและออกซิเจน โดยตอ้ง

ดูดกลนืความรอ้นเขา้ไปท าปฏกิริยิาถงึ 94 กโิลแคลอร ีจงึท าใหส้ารทีล่กุไหมเ้ยน็ตวัลงไดเ้ช่นกนั ดงัสมการ 

 

    CO2 + Heat                      C + O2  

 

 4.2 การขจดัเช้ือเพลิง (Fuel removal) การดบัเพลงิโดยการขจดัเชื้อเพลงิ เป็นวธิีการหนึ่งทีจ่ะท าใหก้ารลุกไหมน้ัน้ดบั
ลงไปไดเ้อง ซึง่มแีนวทางในการด าเนินการ ดงันี้ 

  4.2.1 การตัดการหนุนเน่ืองของเชือ้เพลิง เช่น เชื้อเพลงิเป็นของเหลวหรอืสารไวไฟ อาจหยุดการร ัว่ไหลของสาร
นัน้ไดโ้ดยการปิดวาลว์หรือก๊อก แต่ถา้เป็นวตัถเุชื้อเพลงิที่เป็นไฟประเภท A อาจตอ้งใชว้ธิีขนถ่ายหรือขนยา้ยเชื้อเพลงิออกไป 

โดยเฉพาะไฟประเภท D และกา๊ซทีอ่ยู่ภายใตค้วามดนั การขนยา้ยจะช่วยตดัการหนุนเนื่องของเชื้อเพลงิไดเ้ป็นอย่างด ีและในกรณี

ทีม่กีารตดิต่อลกุลามของไฟ การพงัตกึหรอือาคารก็เป็นอกีวธิีหนึ่งทีจ่ะช่วยสกดักัน้การลกุลามของไฟได ้

  4.2.2 การเคล่ือนย้ายเชือ้เพลิงท่ีติดไฟออกจากกองเพลิง ในกรณีทีก่ารเผาไหมม้แีนวโนม้จะรุนแรงมากขึ้น ก็
อาจดึงเชื้อเพลงิที่ลุกไหมอ้อก เนื่องจากในการเผาสุมของวสัดุที่เป็นเชื้อเพลงิ ถา้มกีารลุกไหมม้าก จะเกิดการกระจายหรือการ

ถา่ยเทความรอ้นโดยวธิีการพาความรอ้นและการแผ่รงัสคีวามรอ้น ซึง่อาจท าใหส้ิง่ทีอ่ยู่ใกลเ้คียงลุกไหมข้ึ้นมาได ้ดงันัน้ ในการลด

ความรุนแรงของไฟ จงึอาจท าไดโ้ดยการเคลือ่นยา้ยเชื้อเพลงิทีไ่หมไ้ฟออกจากกองเพลงินัน้ 

 4.3 การกัน้ออกซิเจน (Oxygen deprivation) มแีนวทางในการด าเนินการ ดงันี้ 
  4.3.1 การลดปริมาณออกซิเจน เป็นการท าใหอ้บัอากาศหรือท าใหค่้าของอตัราส่วนผสมของเชื้อเพลิงกบั
ออกซเิจนในอากาศเกนิขดีจ ากดัทีจ่ะตดิไฟได ้เพราะไอของเชื้อเพลงิมมีาก แต่ออกซเิจนในอากาศมนีอ้ยเกินไปจนไม่สามารถท าให ้

เกดิการเผาไหมไ้ด ้ไฟก็จะดบัลง การลดปริมาณออกซเิจนใหน้อ้ยลงนัน้ สามารถท าไดโ้ดยการปิดทบัหรือคลุมทบับนผวิหนา้ของ

ไฟ ไดแ้ก่ 

   1) ไฟประเภท A เช่นในกรณีทีม่กีารลกุไหมเ้สื้อผา้ของผูส้วมใส ่ก็อาจใชผ้า้หุม่คลมุเพือ่ดบัไฟ 

   2) ไฟประเภท B มกัใชส้ารดบัเพลงิจ าพวกผงเคมแีหง้หรอืกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดใ์นการ 

ดบัไฟ แต่หากเกดิไฟประเภทนี้ทีม่จี  านวนนอ้ย ๆ ไหลนองไปตามพื้น ก็อาจใชท้รายแหง้หรือดนิร่วนกลบส าหรบัไฟทีเ่กิดจากพวก

น า้มนั นิยมใชก้ารคลมุทบัดว้ยน า้ยาโฟมดบัเพลงิ เป็นตน้ 
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   3) ไฟประเภท C มกัใชผ้งเคมแีหง้หรอืพวกกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดใ์นการดบัไฟ 

   4) ไฟประเภท D ควรใชก้๊าซเฉ่ือย เช่น ฮีเลยีม อารก์อน ไนโตรเจน ท าการก าจดัออกซเิจนได ้และอาจใช ้

ทรายแหง้ เกลอืแกง หรอืแกรไฟตเ์ทกลบไฟทีก่  าลงัลุกไหมน้ัน้ได ้

  4.3.2 การเติมออกซิเจนให้มีปริมาณมากขึน้ เป็นการท าใหค่้าของอตัราส่วนผสมระหว่างไอของเชื้อเพลงิกบั
ออกซเิจนในอากาศต า่กวา่ขดีจ ากดัทีจ่ะลกุตดิไฟได ้เพราะมอีอกซเิจนมากเกนิไป จงึท าใหก้ารเผาไหมห้ยุดลง การเติมออกซเิจนใน

อากาศนัน้ อาจท าไดโ้ดยการใชด้นิระเบดิ เพราะการระเบดิท าใหเ้กิดการอดัดนัของอากาศมาก เช่น ในกรณีที่เกิดเพลงิไหมบ้่อ

น า้มนั และมนี า้มนัพุง่ออกมาลกุไหมอ้ย่างรุนแรง เป็นการยากทีจ่ะไปท าการปิดวาลว์หรือดบัดว้ยวธิีอื่น จงึตอ้งใชด้นิระเบดิใหเ้กิด

การระเบดิขึ้น ซึง่จะท าใหเ้กดิการอดัดนัของอากาศ เป็นผลใหม้ปีรมิาณออกซเิจนในอากาศเกนิกวา่สดัสว่นทีไ่อเชื้อเพลงิจะติดไฟได ้

ไฟจงึดบัลง อย่างไรก็ตามวธิีการนี้ ไม่เหมาะสมทีจ่ะใชด้บัไฟในอาคารบา้นเรือน เพราะมคีวามเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถควบคุม

ความรุนแรงของการระเบดิได ้และเมือ่ระเบดิแลว้ อาจท าใหม้กีารกระจายความรอ้นและเชื้อเพลงิ เกิดการลุกไหมต้ิดต่อลุกลามไป

ทีอ่ืน่ได ้

 4.4 การตัดปฏิกริิยาลกูโซ่ (Breaking of combustion chain) การตดัปฏกิิริยาลูกโซ่อาจถอืไดว้่าเป็นวธิีการดบัเพลงิ
ทีน่ิยมใชก้นัท ัว่ไปรองจากวธิีการลดความรอ้น การขจดัปฏกิริยิานี้ออกไปจากการเผาไหม ้ท าไดโ้ดยการใชส้ารดบัเพลงิ เช่น ผงเคมี

แหง้ (Halon) และสารกลุม่ฮาโลคารบ์อน (Halocarbon clean agent) เป็นตน้ สารเหลา่นี้จะไปยบัย ัง้ไม่ใหป้ฏกิิริยาลูกโซ่ด าเนิน

ต่อไป ไฟจงึดบัลงได ้

  

 

กจิกรรม 2.3.3 
1. จงบอกหลกัการและแนวทางการป้องกนัอคัคีภยัในสถานประกอบการมาพอสงัเขป 
2. จงบอกหลกัการและแนวทางการระงบัอคัคีภยัในสถานประกอบการมาพอสงัเขป 

 
แนวตอบกจิกรรม 2.3.3 

1. อคัคีภยัในสถานประกอบการอาจป้องกนัไดโ้ดยใชห้ลกัการแยกองคป์ระกอบของการเกิดไฟหรือ 
ป้องกนัไม่ใหอ้งคป์ระกอบเหล่านั้นเกิดการรวมตวักนั เพ่ือมิใหเ้กิดการลุกไหมแ้ละติดต่อลุกลาม ซ่ึงมีแนวทางใน
การด าเนินการ 5 ประการ คือ 

1) การดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
2) การควบคุมแหล่งก าเนิดของไฟ 
3) การป้องกนัการติดต่อลุกลามของไฟ 
4) การเตรียมความพร้อมในการระงบัอคัคีภยั 
5) การสร้างจิตส านึกและการฝึกอบรมบุคลากร 

2. การระงบัอคัคีภยัมีหลกัการเช่นเดียวกบัการป้องกนัอคัคีภยั คือตอ้งด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบั 
ธรรมชาติของไฟ โดยการแยกองค์ประกอบของการเกิดไฟ ซ่ึงแนวทางท่ีส าคญัในการระงบัอคัคีภยั ไดแ้ก่ การลด
ความร้อน การขจดัเช้ือเพลิง การกั้นออกซิเจน และการตดัปฏิกิริยาลูกโซ่ 
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แผนการสอนประจ าหน่วย 
 

ชุดวชิา   พื้นฐานอาชวีอนามยัและอนามยัสิง่แวดลอ้ม 

หน่วยที ่3  สุขศาสตรอ์ตุสาหกรรม 

 

ตอนที่ 
 3.1 แนวคิดเกี่ยวกบัสุขศาสตรอ์ตุสาหกรรม  

 3.2 การตระหนกัและการประเมนิปญัหาสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

 3.3 การควบคุมสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

แนวคดิ 
1. สภาพแวดลอ้มในการท างานสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ประเภท แต่ละประเภทหากไม่อยู่ในภาวะสมดุลจะเกิดเป็น

อนัตรายต่อสุขภาพของผูท้  างานได ้จึงมีความส าคญัมากที่จะตอ้งมีหลกัการในการตระหนกัว่า ในงานแต่ละงาน มี

อะไรบา้งเป็นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ผูท้ีท่  าหนา้ทีไ่ดด้คีือนกัสุขศาสตรอ์ตุสาหกรรม 

2. เมื่อทราบว่าสภาพแวดลอ้มในการท างานมีอะไรบา้ง นกัสุขศาสตร์อุตสาหกรรมจะตอ้งด าเนินการประเมินว่า

สภาพแวดลอ้มในการท างานนัน้ อยู่ในภาวะทีไ่ม่อยู่ในค่ามาตรฐานทีค่วรเป็น ผูท้  างานส ัมผสัสภาพแวดลอ้มในการ

ท างานนัน้ ๆ มากเกนิไปจนอาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพหรอืไม่ 

3. การควบคุมสภาพแวดลอ้มในการท างาน ควรพจิารณาด าเนินการควบคุมทีแ่หลง่ก าเนิดเป็นล  าดบัแรก หากไม่สามารถ

ด าเนินการอย่างไดผ้ลตามตอ้งการก็ควรพจิารณาท าการควบคุมทีท่างผ่านและทีผู่ป้ฏบิตังิานเป็นล  าดบัถดั ๆ ไป 

วตัถุประสงค์ 
 เมือ่ศึกษาหน่วยที ่3 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1. อธิบายแนวคิดเกี่ยวกบัสุขศาสตรอ์ตุสาหกรรมได ้ 

2. อธิบายตระหนกัและประเมนิปญัหาสภาพแวดลอ้มในการท างานได ้

2. อธิบายการควบคุมสิง่แวดลอ้มการท างานได ้

 
กจิกรรมระหว่างเรียน 

1. ท าแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรยีนหน่วยที ่3 

2. ศึกษาเอกสารการสอนตอนที ่3.1-3.3 
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3. ปฏบิตักิจิกรรมตามทีไ่ดร้บัมอบหมายในเอกสารการสอน 

4. ฟงัรายการวทิยุกระจายเสยีง (ถา้ม)ี 

5. ชมรายการวทิยุโทรทศัน ์(ถา้ม)ี 

6. ท าแบบประเมนิผลตนเองหลงัเรยีนหน่วยที ่3 

 
ส่ือการสอน 

1. เอกสารการสอน 

2. แบบฝึกปฏบิตัิ 

3. รายการสอนทางวทิยุกระจายเสยีง (ถา้ม)ี 

4. รายการสอนทางวทิยุโทรทศัน ์(ถา้ม)ี 

 
การประเมนิผล 
 1.  ประเมนิผลจากแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรยีนและหลงัเรยีน 

 2.  ประเมนิผลจากกจิกรรมและแนวตอบทา้ยเรื่อง 

 3.  ประเมนิผลจากการสอบไลป่ระจ าภาคการศึกษา 

 

 

เม่ืออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ท าแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรียน 
หน่วยที ่3 ในแบบฝึกปฏิบตั ิแล้วจงึศึกษาเอกสารการสอนต่อไป 
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ตอนที ่3.1  
แนวคดิเกีย่วกบัสุขศาสตร์อุตสาหกรรม  
 

โปรดอ่านหวัเรื่อง แนวคิด และวตัถปุระสงคข์องตอนที ่3.1 แลว้จงึศึกษารายละเอยีดต่อไป 

 

หัวเร่ือง 
3.1.1 ความหมายและความส าคญัของสุขศาสตรอ์ตุสาหกรรม 

3.1.2 หลกัการของสุขศาสตรอ์ุตสาหกรรม 

3.1.3 หนา้ทีข่องนกัสุขศาสตรอ์ตุสาหกรรม 

 

แนวคดิ 
1. สุขศาสตรอ์ุตสาหกรรม เป็นเรื่องที่เกี่ยวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มในการท างาน โดยมีหลกัการส าคญั คือ การ

คาดการณ์ การตระหนกั การประเมนิ และการควบคุมปญัหาสภาพแวดลอ้มในการท างาน หากมกีารด าเนินการ

ไดด้ีจะส่งผลดีต่อสุขภาพผูป้ฏิบตัิงานและผูท้ี่มีโอกาสสมัผสั ตลอดจนคุณภาพสิ่งแวดลอ้มท ัง้ภายในและ

ภายนอกสถานทีท่  างาน 

2. นกัสุขศาสตรอ์ตุสาหกรรมมหีนา้ทีใ่นเรื่องการตระหนกั การประเมนิ และการป้องกนัและควบคุมสภาพแวดลอ้ม

ในการท างาน 

 

    วตัถุประสงค์ 
เมือ่ศึกษาตอนที ่3.1 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1.  ระบคุวามหมายและความส าคญัของสุขศาสตรอ์ตุสาหกรรมได ้

2.  ระบหุลกัการของสุขศาสตรอ์ตุสาหกรรม 

3.  ระบหุนา้ทีข่องนกัสุขศาสตรอ์ุตสาหกรรมได ้
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เร่ืองที ่3.1.1  
ความหมายและความส าคญัของสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 
 

1. ความหมายของสุขศาสตร์อตุสาหกรรม 
 

สุขศาสตรอ์ุตสาหกรรม เป็นศาสตรท์ีเ่ริ่มแพร่หลายในช่วงทศวรรษ 1900 มาจากค าว่า Industrial Hygiene ซึง่เป็นค าที่

นิยมใชใ้นประเทศสหรฐัอเมริกา ส่วนประเทศองักฤษและประเทศทางทวปียุโรป นิยมใชค้ าว่า Occupational Hygiene ท ัง้ 2 ค านี้ 

สามารถใชแ้ทนกนัได ้มหีน่วยงานหลายแหง่ ใหน้ิยามของ ค าวา่ “สุขศาสตรอ์ตุสาหกรรม” ไวด้งันี้ 
ส านกังานบริหารความปลอดภยัและอาชีวอนามยัและอาชีวอนามยัของประเทศสหรฐัอเมริกา (Occupational Safety and 

Health Administration ; OSHA)  ไดน้ิยามว่า “สุขศาสตรอ์ุตสาหกรรม” เป็นศาสตรใ์นการคาดการณ์ การตระหนกั การประเมนิ 

และการควบคุม สภาพแวดลอ้มในการท างานซึง่อาจเป็นสาเหตทุ  าใหผู้ป้ฏบิตังิานเกดิการบาดเจบ็หรอืการเจ็บป่วย  

ส านกังานคณะกรรมการสุขศาสตรอ์ุตสาหกรรม ของประเทศสหรฐัอเมริกา (American Board of Industrial Hygiene ; 

ABIH) ไดน้ิยามว่า “สุขศาสตรอ์ุตสาหกรรม” เป็นศาสตรข์องการปกป้องสุขภาพและสรา้งเสริมความปลอดภยัใหแ้ก่ผูป้ฏบิตัิงานและ

ชมุชน ครอบคลมุถงึอนัตรายดา้นสารเคม ีกายภาพ ชีวภาพ และเออรโ์กโนมกิส ์โดยมุ่งเนน้การคาดการณ์ การตระหนกั การประเมนิ 

และการควบคุม  

สมาคมนกัสุขศาสตรอ์ุตสาหกรรมแห่งประเทศสหรฐัอเมริกา (American Industrial Hygiene Association; AIHA) ได ้

นิยามว่า สุขศาสตรอ์ุตสาหกรรม เป็นศาสตรแ์ละศิลป์ในการคาดการณ์ เกี่ยวกบัการตระหนกั การประเมนิ การป้องกนั และการ

ควบคุมปจัจยัดา้นสิ่งแวดลอ้มที่มอียู่หรือความเครียดที่เกิดขึ้นในการท างานหรือจากสถานที่ปฏิบตัิงาน ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการ

เจบ็ป่วย บ ัน่ทอนสุขภาพและชวีติความเป็นอยู่ใหแ้ย่ลง หรอืเกดิความไมส่ะดวกสบาย ต่อผูป้ฏบิตังิานหรอืประชาชนในชมุชน 

โดยสรุป “สุขศาสตรอ์ตุสาหกรรม” (Industrial Hygiene) เป็นท ัง้ศาสตรแ์ละศิลป์ในการคาดการณ์ เพือ่ใหเ้กิดการตระหนกั

ถงึอนัตรายทีม่อียู่ และท าการประเมนิ เพือ่น าไปสู่การควบคุมปจัจยัต่างๆในสิง่แวดลอ้มการท างานทีอ่าจเป็นสาเหตุใหเ้กิดการเจ็บป่วย 

การบาดเจบ็ หรอือบุตัเิหตใุนการท างาน เพือ่ปกป้องผูป้ฏบิตังิานใหม้สุีขภาพดที ัง้ร่างกาย จติใจ และมคีวามปลอดภยัในการท างาน   

การด าเนินงานสุขศาสตร์อุตสาหกรรม จะมีผู ป้ฏิบตัิงานทางดา้นนี้ เรียกว่า นักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม (Industrial 

Hygienist) โดยท ัว่ไปนกัสุขศาสตรอ์ตุสาหกรรมจ าเป็นตอ้งใชท้ ัง้ศาสตรแ์ละศิลป์ในการด าเนินงาน กลา่วคือ ตอ้งใชค้วามรูต้ามศาสตร์

เฉพาะดา้นที่ศึกษามาในการคาดการณ์ เพื่อใหเ้กิดการตระหนกัรูถ้งึอนัตรายที่มอียู่ และใชค้วามรูใ้นการประเมนิ เพื่อจะไดค้วบคุม

ปจัจยัต่างๆในสิ่งแวดลอ้มการท างาน รวมท ัง้ตอ้งใชม้ีศิลปะในการท างาน เช่น การติดต่อประสานงาน การโนม้นา้วจิตใจ เป็นตน้ 

เพือ่ใหก้ารด าเนินงานสุขศาสตรอ์ตุสาหกรรมในองคก์รบรรลผุลส าเร็จ  
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2. ความส าคญัของสุขศาสตร์อตุสาหกรรม 
 เมื่อพิจารณาถึงกระบวนการท างานของผูป้ฏิบตัิงานในโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบกิจการต่างๆ จะเห็นว่า

ปฏบิตัิงานมโีอกาสสมัผสักบัสภาพแวดลอ้มในการท างาน (Working Environment) ประเภทต่างๆ ทีเ่ป็นอนัตราย เช่น มไีอระเหย

ของสารเคม ีหรือเสยีงดงัจากกระบวนการผลติ เป็นตน้ อาจก่อใหเ้กิดปญัหาดา้นสุขภาพต่อผูป้ฏบิตัิงาน และก่อใหเ้กิดเหตุร าคาญแก่

ชุมชนรอบๆ โรงงานได ้ดงันัน้จึงจ าเป็นตอ้งมีการด าเนินงานดา้นสุขศาสตร์อุตสาหกรรมในสถานประกอบกิจการ เนื่องจากมี

ความส าคญั ในดา้นต่างๆ ดงันี้  

2.1 ด้านสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน ผูท้ีส่มัผสักบัสิง่คุกคามสุขภาพ (Health Hazard) ในการท างาน โดยไม่มกีารป้องกนั

ตนเอง หรือใชว้ธิีการป้องกนัที่ไม่มปีระสทิธิภาพ ซึ่งสิ่งคุกคามบางชนิดอาจเขา้ไปสะสมภายในร่างกาย ตารางที่ 3.1 แสดงใหเ้ห็นถงึ

อนัตรายของสิง่คุกคามสุขภาพประเภท/ชนิดต่าง ๆ ทีผู่ป้ฏบิตังิานมโีอกาสรบัสมัผสัจากการท างาน ท าใหเ้กดิอนัตรายต่อสุขภาพท ัง้แบบ

เฉียบพลนัและแบบเรื้อรงั สง่ผลใหสุ้ขภาพทรุดโทรม หรอืป่วยเป็นโรคจากการท างาน 

 ความส าเร็จขององคก์รนัน้เริ่มตน้ที่ตวัพนกังาน เป็นเหตุผลใหอ้งคก์รแต่ละแห่งพยายามเฟ้นหาบุคลากรทีม่ีประสทิธิภาพสูง

ในการท างาน เช่นเดยีวกนัพนกังานก็ตอ้งการไดร้บัการสนบัสนุนจากผูบ้รหิาร ความยดืหยุ่นในการท างาน สิง่แวดลอ้มในการท างานทีม่ี

ความปลอดภยั ความเครียดในการท างานต า่ และความสมดุลระหว่างชีวติกบังาน ซึง่การด าเนินงานดา้นสุขศาสตรอ์ุตสาหกรรมใน

สถานประกอบกิจการจะช่วยใหพ้นกังานมสุีขภาพสมบูรณ์ท ัง้ร่ายกาย จิตใจ และมพีลงัในการท างาน ส่งผลใหอ้งคก์รมีพนกังานที่มี

ประสทิธิภาพ (Effective Employees) เพิม่มากขึ้น มรีะยะเวลาการท างานนานขึ้น รวมท ัง้เป็นประโยชนใ์นการลงทุนระยะยาวดา้น

บคุลากร ซึง่บคุลากรเหลา่นี้จะช่วยเพิม่ผลผลติใหก้บัองคก์รในอนาคต 
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ตารางที่ 3.1 แสดงประเภท/ชนิดของส่ิงคุกคามสุขภาพและอนัตรายต่อสุขภาพ  

ประเภท/ชนิดของส่ิงคุกคามสุขภาพ อนัตรายต่อสุขภาพ 
สารเคมี  

อนุภาค เช่น ฝุ่ น ฟูมและ ควนั 

อนัตรายขึ้นกบัชนิดของสารเคมนี ัน้  ๆ 

ระคายเคืองต่อผวิหนงั และระบบทางเดินหายใจ 

 กา๊ซและไอระเหย 1. ขาดออกซเิจน หมดสติ  

2. ท าลายระบบประสาทส่วนกลาง 

 แร่ใยหนิ พงัผดืที่ปอด อาจลุกลามเป็นมะเร็งเยื่อหุม้ปอด 

 ฝุ่ นทรายหรือซลิกิา้   ถงุลมโป่งพอง 

กายภาพ เสยีงดงั 1. โรคประสาทหูเสือ่มจากเสยีงดงั   

2. หงดุหงดิ ร าคาญ รบกวนการท างาน 

 ความส ัน่สะเทอืน 1. โรคน้ิวซดี  

2. รบกวนระบบการไหลเวยีนเลอืด 

3. การบาดเจบ็ต่อกระดูกและขอ้ 

 ความรอ้น 1. อ่อนเพลยี 

2. ผดผืน่ตามผวิหนงั 

3. ตะคริวเนื่องจากความรอ้น 

4. เป็นลมแดด 

 ความเยน็ 1. ความดนัโลหติต า่ 

2. เกิดผลกึน า้แขง็ในเนื้อเยื่อเฉพาะที่  

 แสงสว่างมากเกินไป 1. ปวดตา มนึศีรษะ  

2. กลา้มเนื้อหนงัตากระตุก  

3. เกิดความไม่สบายตา ตาพร่า การมองเหน็แย่ลง 

 แสงสว่างนอ้ยเกินไป 1. กลา้มเนื้อตาลา้ 

2. ปวดตา มนึศีรษะ 

3. การหยบิจบัอปุกรณผ์ดิพลาด 

 รงัส ี การสมัผสัปริมาณรงัสคีวามเขม้สูง ท าใหเ้กิดผลแบบเฉียบพลนัต่อระบบการสรา้ง

เมด็เลอืด ระบบทางเดินอาหาร ท าลาย DNA ในเซลล ์เป็นอนัตรายต่อเนื้อเยื่อ อาจ

ก่อใหเ้กิดมะเร็งตามมา  

ชีวภาพ   อนัตรายขึ้นกบัชนิดของเชื้อโรคนัน้ๆ 

 แบคทเีรีย เช่น คนท างานในโรงงานฆ่าสตัวท์ี่

สมัผสัป่วยเป็นโรคแอนแทร็กซ ์

มไีขสู้ง หายใจขดั เจบ็หนา้อก ไอเป็นเลอืด และเกิดภาวะแรงดนัเลอืดต า่ ชอ็กและ

เสยีชวีติได ้ถา้รกัษาไมท่นัท่วงที 

 เชื้อรา เช่น ชาวนาไดร้บัเชื้อราเขา้สู่ปอด เป็นโรคปอดชาวนา  

เออรโ์กโนมิกส ์ ท่าทางการท างานที่ไมถ่กูตอ้ง เช่น การกม้ตวั

เพือ่ยกสิง่ของ 

ปวดหลงัส่วนลา่ง  

 การท างานซ า้ๆ เช่น การบดิขอ้มอื  อาการเสน้ประสาทกดทบัที่บริเวณขอ้มอื 
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2.2 ด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน สภาพแวดลอ้มในการท างานที่ไม่เหมาะสม อาจท าใหเ้กิดอุบตัิเหตุในการ
ท างานได ้เช่น ในทีท่  างานทีม่เีสยีงดงัมาก อาจท าใหผู้ป้ฏบิตัิงานไม่ไดย้นิเสยีงสญัญาณเตือนภยั หรือเสยีงรถยนต ์จนประสบเหตุได ้

หรอืในสภาพการท างานทีร่อ้น ท าใหรู้ส้กึอ่อนเพลยีจนเกิดอุบตัิเหตุขึ้นได ้เป็นตน้ ดงันัน้การด าเนินงานดา้นสุขศาสตรอ์ุตสาหกรรมใน

สถานประกอบกิจการ จะช่วยใหผู้ป้ฏิบตัิงานมีความปลอดภยั ท างานในสภาพแวดลอ้มการท างานที่เหมาะสม มีอุปกรณ์ป้องกนั

อนัตรายส่วนบุคคล และวิธีการท างานที่ปลอดภยั รวมท ัง้ช่วยลดความสูญเสียของสถานประกอบกิจการอนัเนื่องมาจากการเกิด

อบุตัเิหต ุ

2.3 ด้านธุรกิจขององค์กร หากพนกังานตอ้งปฏบิตัิงานในสภาพแวดลอ้มในการท างานทีไ่ม่เหมาะสม อาจท าใหพ้นกังาน
ประสบอนัตรายถงึแก่ความตาย หรือทุพพลภาพ จนไม่สามารถท างานได ้องคก์รตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายในการรกัษาพยาบาลและฟ้ืนฟู

สมรรถภาพใหพ้นกังานสามารถกลบัมาท างานไดอ้กีคร ัง้ หรอืตอ้งสรรหาบคุลากรใหมม่าทดแทน อกีท ัง้เครื่องจกัรและอุปกรณ์ต่างๆอาจ

เกิดความเสยีหาย ส่งผลใหก้ระบวนการผลติตอ้งหยุดชะงกั สูญเสยีเวลาในการผลติ ผลผลติลดลง ซึง่ส่งผลกระทบต่อการด าเนิน

ธุรกจิ ดงันัน้การด าเนินงานดา้นสุขศาสตรอ์ตุสาหกรรมจะช่วยลดความสูญเสยีดงัทีก่ลา่วมาแลว้ขา้งตน้ ช่วยเพิม่ผลผลติท ัง้ปริมาณและ

คุณภาพ ท าใหธุ้รกิจด าเนินไดอ้ย่างราบรื่น เป็นผลดต่ีอลูกจา้ง นายจา้ง และเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม นอกจากนี้ปจัจุบนัสถาน

ประกอบกจิการในประเทศไทย มุง่พฒันาตามระบบมาตรฐานการจดัการต่างๆ เพือ่ยกระดบัระบบในการท างานใหด้ขีึ้น เช่น ระบบการ

จดัการสิ่งแวดลอ้ม หรือ ISO 14001 และระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัหรือ มอก. 18001 ซึง่มขีอ้ก าหนดที่

เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงานดา้นสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ดงันัน้หากสถานประกอบกิจการใดสามารถด าเนินงานดา้นสุขศาสตร์

อตุสาหกรรมอย่างมปีระสทิธิผล จะท าใหส้ามารถพฒันาและรกัษาไวซ้ึง่มาตรฐานท ัง้ 2 ไดโ้ดยงา่ย รวมท ัง้การช่วยเสริมสรา้งภาพพจนท์ี่
ดแีละเป็นประโยชนใ์นการแข่งขนัทางการคา้  

2.4 ด้านการส่งเสริมคณุภาพส่ิงแวดล้อม การควบคุมการฟุ้ งกระจายของสารเคม ีและการควบคุมเสยีงดงัภายในสถาน
ประกอบการเป็นส่วนหนึ่งของงานดา้นสุขศาสตรอ์ุตสาหกรรม หากสถานประกอบกิจการใดสามารถด าเนินการไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ

และประสทิธิผล จะสามารถลดมลพษิทางอากาศ และมลพษิทางเสยีง เป็นผลดต่ีอสิง่แวดลอ้ม และชมุชนทีอ่ยู่โดยรอบ  

 

 

กจิกรรม 3.1.1 
สุขศาสตร์อุตสาหกรรม มีความส าคญัในประเดน็อะไรบา้ง 

แนวตอบกิจกรรม 3.1.1 
 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม มีความส าคญัในประเดน็ ดงัต่อไปน้ี  
1. ดา้นสุขภาพของผูป้ฏิบติังาน 
2. ความปลอดภยัของผูป้ฏิบติังาน 
3. ดา้นธุรกิจขององคก์ร 
4. ดา้นการส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
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เร่ืองที ่3.1.2  
หลกัการของสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 
  

สุขศาสตรอ์ตุสาหกรรม ประกอบดว้ยหลกัการส าคญั 4 ประการ ดงัภาพที ่3.1 คือ  

1.1 การคาดการณ์ (Anticipation) คือ การคาดการณส์ิง่ทีค่าดวา่จะเป็นปญัหาหรือเป็นความเสีย่ง อาศยัหลกัการ Cradle 

to Grave Concept กล่าวคือ เริ่มคาดการณ์ตัง้แต่ข ัน้ตอนการผลติวตัถดุิบ จนถงึข ัน้ตอนการท าลายซาก ความครอบคลุมในการ

คาดการณ์ปญัหาขึ้นอยู่กบั ประสบการณ์ของผูด้  าเนินการ ความรูใ้นกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง การศึกษาจากงานวจิยั/ขอ้มูลทีม่กีาร

รวบรวมหรอืบนัทกึไว ้เทคนิคทีใ่ชใ้นการคาดการณ ์

1.2 การตระหนัก (Recognition) คือ การรบัรู ้ฉุกคิด มองเหน็ถงึความส าคญัของปญัหาสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
ทกุข ัน้ตอนในการท างานต่างๆ มกัจะมสีิง่คุกคามทีอ่าจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพของคนท างาน เช่น เสยีงดงั ความรอ้น สารเคม ีรวมท ัง้

ความเครยีดจากการท างาน ดงันัน้การคน้หาหรือชี้บ่งอนัตรายจากสภาพแวดลอ้มในการท างานทีม่ผีลกระทบต่อสุขภาพของผูป้ระกอบ

อาชีพ หรือเป็นสาเหตุของความรูส้กึไม่สบายและท าใหป้ระสทิธิภาพการท างานลดลง จงึเป็นสิง่ส  าคญัประการแรกของการด าเนินงาน

ดา้นสุขศาสตรอ์ตุสาหกรรม  

1.3 การประเมิน (Evaluation) คือ การประเมนิหาขนาดของปญัหา หรอืความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิจากสภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน โดยใชเ้ครื่องมอืและอุปกรณ์ทางวทิยาศาสตร์ ในการตรวจวดัและวเิคราะห ์เช่น การประเมนิการสมัผสัสารเคมใีนบรรยากาศ

การท างาน แลว้น าค่าทีไ่ดไ้ปเทยีบกบัมาตรฐาน ท าใหท้ราบถงึขนาดของปญัหาว่ามอีนัตรายมากนอ้ยเพยีงใด หรืออาจจะมอีนัตรายใน

ระยะส ัน้หรอืระยะยาว  

1.4 การควบคุม (Control) คือ การด าเนินมาตรการป้องกนั หรือแกไ้ข เพือ่ลดอนัตรายต่อสุขภาพของผูป้ฏบิตัิงานอนั
เนื่องมาจากสภาพแวดลอ้มในการท างาน ซึง่มาตรการมอียู่หลายวธิี การเลอืกใชม้าตรการทีเ่หมาะสมจะช่วยลดโอกาสการเกิดอนัตราย

ของผูป้ฏบิตัิงานลงได ้โดยท ัว่ไปแลว้มาตรการหลกัที่ใช ้คือ การควบคุมที่แหล่งก าเนิด การควบคุมที่ทางผ่าน และการควบคุมที่ตวั

ผูป้ฏบิตังิาน เช่น การเปลีย่นมาใชส้ารทีม่อีนัตรายนอ้ยกวา่สารเดมิ และการจดัหาอปุกรณป้์องกนัอนัตรายสว่นบคุคล เป็นตน้  

การด าเนินงานดา้นสุขศาสตรอ์ุตสาหกรรม ตอ้งอาศยัหลกัการท ัง้ 4 ประการขา้งตน้นี้  เพือ่ช่วยใหผู้ป้ฏบิตัิงานท างานภายใต ้

สภาพแวดลอ้มในการท างานทีป่ลอดภยั ไมบ่าดเจบ็จากอบุตัเิหตใุนการท างาน หรอืเจบ็ป่วยดว้ยโรคจากการท างาน  
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ภาพที ่3.1 แสดงหลกัการส าคญัของสุขศาสตรอ์ตุสาหกรรม  

 

 
กจิกรรม 3.1.2 
สุขศาสตร์อุตสาหกรรม ประกอบดว้ยหลกัการส าคญัอะไรบา้ง  
 

แนวตอบกิจกรรม 3.1.2 
1. การคาดการณ์ (Anticipation)  
2. การตระหนกั (Recognition) 
3. การประเมิน (Evaluation 
4. การควบคุม (Control) 

  

  

การคาดการณ์ 
(Anticipation) 

การตระหนัก 
(Recognition)  

การประเมิน 
(Evaluation) 

การควบคมุ 
(Control)  

อาศยัหลกัการ Cradle to 

Grave Concept 

- วตัถดุบิ  

- วธิีปฏบิตังิาน 

- กระบวนการผลติ 

- สภาวะแวดลอ้ม 

- ขอ้มลูส ารวจโรงงาน 

- ขอ้มลูสถติอิบุตัเิหต ุ

 

- การระบคุวามเป็น

อนัตราย  

- การประเมนิการสมัผสั 

- การเฝ้าระวงั  

- การศึกษา  

- การสงัเกตการณ์  

 

- การก าจดั  

- การทดแทน  

- การบรหิารดว้ยหลกั

วศิวกรรม  

- อปุกรณ์ป้องกนั

อนัตรายส่วนบคุคล  
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เร่ืองที ่3.1.3  
หน้าที่ของนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 
  

นกัสุขศาสตรอ์ุตสาหกรรม เปรียบเสมอืนนกัวทิยาศาสตรแ์ละวศิวกร ทีท่  าหนา้ที่ปกป้อง สุขภาพและความปลอดภยัใหแ้ก่

ผูป้ฏบิตัิงานในสถานประกอบกิจการและชุมชน ในประเทศสหรฐัอเมริกา สมาคมนกัสุขศาสตรอ์ุตสาหกรรม (AIHA) ไดจ้ดัใหม้กีาร

สอบขึ้นทะเบียน และออกใบรบัรอง ใหแ้ก่นกัสุขศาสตรอ์ุตสาหกรรมที่มีความรูค้วามสามารถ เรียกว่า Certified Industrial 

Hygienist (CIH) การสอบดงักล่าวไม่ใช่เป็นขอ้บงัคบัของกฎหมาย แต่เป็นมาตรฐานการพฒันาวิชาชีพสุขศาสตรอ์ุตสาหกรรม  

ในประเทศไทยไดม้คีวามพยายามของสมาคมอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการท างาน (ส.อ.ป.) ทีจ่ะด าเนินการดงักลา่ว  นกัสุข-

ศาสตรอ์ตุสาหกรรมมบีทบาทหนา้ทีส่  าคญั ดงันี้ 

1) จดัท าโปรแกรมดา้นสุขศาสตรอ์ตุสาหกรรมตามความเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มในการท างานของสถานประกอบกจิการ  

2) ตรวจสอบสภาพแวดลอ้มในการท างาน เกี่ยวกบัอนัตรายและอนัตรายทีอ่าจจะเกิดขึ้น นกัสุขศาสตรอ์ุตสาหกรรมตอ้งมี

ความสามารถในการคน้หาหรอืชี้บง่ (identify) วา่สภาพแวดลอ้มในการท างานแบบใด ทีอ่าจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพของ

ผูป้ฏบิตังิาน รวมท ัง้วตัถดุบิ อปุกรณ์ เครื่องมอื เครื่องจกัร และตวัผูป้ฏบิตังิานเอง  

3) ท าหนา้ทีใ่นการประเมนิการสมัผสัสภาพแวดลอ้มในการท างาน (Evaluation) โดยด าเนินการตรวจวดัและเก็บตวัอย่าง

ทางสุขศาสตรอ์ตุสาหกรรม ดว้ยเครื่องมอืทางวทิยาศาสตรแ์ละน าค่าทีไ่ดจ้ากการตรวจวดัไปเปรยีบเทยีบกบัค่ามาตรฐาน

ตามกฎหมายก าหนด เพือ่ประเมนิวา่ผูป้ฏบิตังิานไดร้บัอนัตรายจากสภาพแวดลอ้มในการท างานหรอืไม ่ 

4) บนัทกึผล แปลผลการตรวจวดัและเก็บตวัอย่างทางสุขศาสตรอ์ุตสาหกรรม แลว้พจิารณาว่า ผลการตรวจวดัดงักลา่วมี

ผลเสียต่อสุขภาพผูป้ฏิบตัิงานและประสิทธิภาพการท างานหรือไม่ หรือมีผลท าใหชุ้มชนร าคาญหรือเสียหายหรือไม ่

หลงัจากนัน้ตอ้งรายงานผลต่อผูบ้รหิาร บคุลากร และผูแ้ทนลูกจา้ง พรอ้มท ัง้จดัเก็บผลตรวจวดัดงักลา่วไว ้

5) ประเมนิความเสีย่งดา้นสุขภาพ เพือ่ป้องกนัอนัตรายจากสภาพแวดลอ้มในการท างาน โดยการ คน้หาและระบุอนัตราย 

ระบกุลุม่เสีย่ง ประเมนิการสมัผสัอนัตราย พรอ้มท ัง้ศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพ และระบรุะดบัความเสีย่ง  

6) ใหค้ าปรกึษาแก่หน่วยงานภาครฐัและมสีว่นร่วมในการจดัท าขอ้ก าหนด เพือ่ใหผู้ป้ฏบิตัิงานและครอบครวัมสุีขภาพดแีละ

มคีวามปลอดภยั  

7) ใหค้วามร่วมมอืดา้นขอ้มลูและความเหน็แก่หน่วยงานทีร่บัผดิชอบงานเรยีกรอ้งเงนิทดแทน   

8) ใหค้วามคิดเหน็และร่วมก าหนดคุณลกัษณะของอุปกรณ ์เครื่องมอื และสารเคม ีทีป่ลอดภยัต่อผูป้ฏบิตังิาน  

9) ใหค้ าแนะน าเพือ่ปรบัปรุงดา้นความปลอดภยัส าหรบัผูป้ฏบิตัิงานและชมุชนโดยรอบ  

10) ศึกษาวจิยัทางวทิยาศาสตรเ์พือ่ใหข้อ้มลูเกี่ยวกบัสภาวะทีเ่ป็นอนัตรายทีอ่าจเกดิขึ้นในสถานทีท่  างาน 

11) พฒันาเทคนิคในการคาดการณแ์ละควบคุมสถานการณท์ีอ่าจเป็นอนัตรายในสถานทีท่  างานและชมุชน 

12) อบรมและใหค้วามรูแ้ก่ชมุชน เกี่ยวกบัความเสีย่งทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการด าเนินกจิกรรมของสถานประกอบกจิการ  

  ในประเทศไทย ยงัไมม่กีารก าหนดบทบาทหนา้ทีข่องนกัสุขศาสตรอ์ตุสาหกรรมอย่างชดัเจนและเป็นทางการ ท ัง้นี้ เพราะ

ในประเทศไทยผูท้  าหนา้ทีด่า้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัจะท าหนา้ทีข่องนกัสุขศาสตรอ์ตุสาหกรรมไปดว้ย 
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กจิกรรม 3.1.3 

จงระบุหนา้ท่ีความรับผิดชอบของนกัสุขศาสตร์อุตสาหกรรมในโรงงานมา 3 ขอ้ 

 

แนวตอบกิจกรรม 3.1.3 
1. ด าเนินงานโปรแกรมสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 
2. เฝ้าระวงัสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
3. จดัท ากฎ มาตรฐานและวิธีปฏิบติัในการท างานท่ีป้องกนัอนัตรายท่ีจะมีต่อสุขภาพผูป้ฏิบติังาน 
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ตอนที ่3.2 
การตระหนักและการประเมนิปัญหาสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 

โปรดอ่านหวัเรื่อง แนวคิด และวตัถปุระสงคข์องตอนที ่3.2 แลว้จงึศึกษารายละเอยีดต่อไป 

 

หัวเร่ือง 
3.2.1 การจดัประเภทและอนัตรายของสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

3.2.2 วธิีการชี้บง่ปญัหาสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

3.2.3 มาตรฐานสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

3.2.4 การประเมนิปญัหาสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

 

แนวคดิ 
1. สภาพแวดลอ้มในการท างานถูกแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มทางเคมี สภาพแวดลอ้มทาง

กายภาพ สภาพแวดลอ้มทางชีวภาพ และเออรโ์กโนมกิส ์สภาพแวดลอ้มเหลา่นี้จะมอีนัตรายท ัง้ต่อสุขภาพและ

การบาดเจบ็ของผูถ้กูสมัผสั หากไมม่กีารด าเนินการป้องกนัและควบคุมทีถ่กูตอ้ง 

2. วธิีการชี้บง่สภาพแวดลอ้มในการท างาน ประกอบดว้ยความรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการผลติ การทบทวนขอ้มูล

ปญัหาสภาพแวดลอ้มการท างานในอตุสาหกรรมต่าง ๆ และการเดนิส ารวจโรงงาน 

3. ค่ามาตรฐานสภาพแวดลอ้มในการท างาน เป็นสิง่ส  าคญัทีต่อ้งทราบ มาตรฐานอาจเป็นกฎหมายหรืออาจเป็นใน

รูปขอ้แนะน าขององคก์รวชิาชพีสุขศาสตรอ์ตุสาหกรรม 

4. การประเมนิปญัหาสภาพแวดลอ้มการท างานโดยท ัว่ไป สามารถวดัปริมาณของสภาพแวดลอ้มนัน้ ๆ ได ้เช่น 

ระดบัเสยีง ระดบัความรอ้น เป็นตน้ และศึกษาระยะเวลาการสมัผสักบัสภาพแวดลอ้มนัน้ ๆ จากนัน้จงึน ามา

พจิารณาเปรยีบเทยีบกบัค่ามาตรฐานทีก่  าหนดไว ้

    วตัถุประสงค์ 
เมือ่ศึกษาตอนที ่3.2 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1. ระบปุระเภทและอนัตรายของสภาพแวดลอ้มในการท างานได ้

2. อธิบายวธิีการชี้บง่ปญัหาสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

3. ระบมุาตรฐานสภาพแวดลอ้มในการท างานได ้

4. อธิบายการประเมนิปญัหาสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
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เร่ืองที ่3.2.1  
การจัดประเภทและอนัตรายของสภาพแวดล้อมในการท างาน 
   

1.ความหมาย และประเภทของสภาพแวดล้อมในการท างาน  
สภาพแวดลอ้มในการท างาน หมายถงึ สิง่ต่างๆ ท ัง้ทีม่ชีีวติและไม่มชีีวติทีอ่ยู่ลอ้มรอบตวัผูป้ฏบิตัิงานหรือ คนงานในขณะที่

ท  างาน ไดแ้ก่ ดา้นเคม ีกายภาพ ชีวภาพ การยศาสตรแ์ละจติสงัคม รวมถงึสถานที่ปฏบิตัิงาน อุปกรณ์ เครื่องมอื เครื่องจกัร หรือ

ลกัษณะงาน อนัจะมผีลต่อสุขภาพ การท างาน หรือคุณภาพชีวติของผูป้ระกอบอาชีพ สภาพแวดลอ้มในการท างานที่ไม่เหมาะสม    

เป็นปจัจยัส าคญัทีอ่าจก่อใหเ้กดิการประสบอนัตรายหรอืการเจบ็ป่วยจากการท างานได ้การจดัประเภทของสภาพแวดลอ้มในการท างาน   

จะยดึเอาผูป้ฏบิตังิานเป็นศูนยก์ลาง โดยแบง่ออก 4 ประเภท คือ สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ สภาพแวดลอ้มทางเคม ีสภาพแวดลอ้ม

ทางชวีภาพ และเออโกโนมกิส ์(ภาพที ่3.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.2 ประเภทของสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

2.สภาพแวดล้อมทางกายภาพ  
 การท างานในอาชีพต่างๆ ผูป้ฏิบตัิงานมโีอกาสสมัผสักบัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพที่แตกต่างกนัไปตามแต่ลกัษณะการ

ท างาน (nature of work) และสภาพการท างาน (working condition) สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ มหีลายชนิด เช่น เสยีงดงั     

แสงสว่าง รงัส ีความรอ้น ความเย็น การส ัน่สะเทอืน และ ความกดดนับรรยากาศที่ผดิปกติ เป็นตน้ สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ

เหลา่นี้ หากมรีะดบัหรือปริมาณที่เหมาะสม ก็ย่อมไม่ท  าใหเ้กิดอนัตรายต่อคนงาน แต่ถา้หากมรีะดบั หรือปริมาณที่ไม่เหมาะสม         

ก็อาจจะท าใหม้ผีลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของคนงานได  ้ และนอกจากนี้ ยงัท าใหเ้กิดผลเสยีหายต่อการผลติของสถานประกอบ

กจิการดว้ย 

สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 
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2.1 เสียงดงั  
2.1.1 ลักษณะของเสียง คลืน่เสยีงหรอืเสยีงทีม่นุษยไ์ดย้นินัน้ มนุษยรู์ว้่าเป็นเสยีงอะไร ก็อาศยัการรบัรูข้องหูและ

สมอง ถา้กลไกการรบัเสยีงของมนุษยเ์สยี จะท าใหไ้มร่บัรูก้ารไดย้นิเสยีงนัน้เลยไมว่า่เสยีงนัน้จะมาถงึแลว้ก็ตาม และเสยีงทีม่นุษยจ์ะได ้

ยนิจะตอ้งอยู่ในช่วงความถี ่20 เฮริตซถ์งึ 20,000 เฮริตซ ์เรยีกช่วงนี้วา่ ออดโิอโซนิก (audiosonic range) ส่วนช่วงความถีข่องเสยีงที่

หูคนไมส่ามารถจะไดย้นินัน้คือ ช่วงความถีท่ีต่  า่กว่า 20 เฮิรตซ ์ซึง่เรียกว่าช่วง อนิฟราโซนิก (infrasonic range) และช่วงความถีท่ีสู่ง

กว่า 20,000 เฮิรตซน์ ัน้ เรียกช่วงนี้ว่า อลัตราโซนิก (ultrasonic range) ส  าหรบัความถีข่องเสยีงทีพู่ดหรือสนทนากนั พบว่าจะอยู่

ระหวา่ง 500 เฮริตซ ์ถงึ 3,000 เฮริตซ ์โดยท ัว่ไปความสามารถทีหู่คนจะไดย้นิเสยีงทีม่คีวามถี่สูง จะลดลงเมือ่อายุมากขึ้น หรือท างาน

ในทีม่เีสยีงดงั เป็นเวลายาวนานขึ้น ดงัภาพที ่3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.3 ขอบเขตความสามารถในการไดย้นิเสียงของหูคนปกติ 

 โดยท ัว่ไปลกัษณะของเสยีงถกูแบง่ออกไดเ้ป็น 4 ชนิด ดงันี้ 

  1) เสียงท่ีดงัสม ่าเสมอ (steady-state noise) เป็นเสยีงทีต่่อเนื่องทีม่ลีกัษณะและความเขม้ของเสยีงทีค่่อนขา้ง
คงทีค่ือ ไมเ่ปลีย่นแปลงเกนิกวา่  5 dB ในหนึ่งวนิาท ีแหลง่ทีม่าของเสยีงชนิดนี้ เช่น เสยีงเครื่องทอผา้ เสยีงเครื่องจกัร เสยีงพดัลม 

เสยีงเครื่องยนตไ์อพน่ เป็นตน้ 

  2) เสียงท่ีเปล่ียนแปลงระดบัเสมอ (fluctuating noise) เป็นเสยีงทีม่คีวามเขม้สูง ๆ ต า่ ๆ การเปลีย่นแปลง
ของระดบัเสยีงนัน้เกนิกวา่ 5dB ในหนึ่งวนิาท ีแหลง่ทีม่าของเสยีงชนิดนี้ เช่น เสยีงเลือ่ยวงเดอืน กบไสไมไ้ฟฟ้า เสยีงไซเรน เป็นตน้ 

  3) เสียงท่ีดงัเป็นระยะ (intermittent noise) เป็นเสยีงทีไ่มต่่อเนื่อง ซึง่จะแตกต่างจากเสยีงกระทบ (impulsive 

noise) ในแงท่ีม่รีะยะเวลาทีย่าวนานกว่าและมลีกัษณะทีไ่ม่แน่ชดั แหลง่ของเสยีงชนิดนี้  เช่น เสยีงจากเครื่องอดัลม เสยีงการจราจร 

เสยีงเครื่องบนิทีบ่นิผ่านไปมา เป็นตน้ 

  4) เสียงกระทบ (impulse or impact noise) เป็นเสยีงทีเ่กดิขึ้นแลว้ค่อย ๆ หายไปเหมอืนเสยีงปืน เสยีงกระทบ
นี้จะมรีะยะเวลาทีเ่กดินอ้ยกวา่ 0.5 วนิาท ีและระดบัเสยีงจะเปลีย่นแปลงไปอย่างนอ้ย 40 dB ภายในระยะเวลานัน้ เสยีงกระทบอาจจะ
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เกดิขึ้นตดิ ๆ กนัหรอือาจจะเกดิขึ้นนาน ๆ คร ัง้ก็ได ้แหลง่ของเสยีงชนิดนี้ เช่น เสยีงตอกเสาเข็มในการก่อสรา้ง เสยีงจากการตีหรือทุบ

โลหะ เสยีงเครื่องย า้หมดุ เสยีงระเบดิ เป็นตน้ 

2.1.2 อันตรายของเสียงดงั การด าเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรมโดยท ัว่ไป  มกัจะประสบปญัหาของเสยีงที่ดงั
มาจากเครื่องจกัร  กระบวนการผลติต่างๆ  เช่น โรงงานทอผา้  โรงงานท าแกว้  โรงงานขึ้นรูปโลหะ  โรงงานท าน า้อดัลม  ซึ่งมี

แหล่งก าเนิดเสยีงเสยีง เช่น เสยีงฟนัเฟืองกระทบกนั สายพานหมนุดว้ยความเร็วสูง เสยีงจากกระแสอากาศ เครื่องสูบของเหลว 

เครื่องอดัอากาศที่ท  างานอยู่ตลอดเวลา  เสยีงจากเครื่องบดหนิ บดแร่ บดโลหะจากเครื่องยนต  ์เครื่องก าเนิดไฟฟ้า มอเตอร ์  

เครื่องสูบน า้ การทุบ การตี การอดั เป็นตน้ ในโรงงานเหล่านี้การท างานจะเสยีงดงัมาก  เป็นสาเหตุใหเ้กิดอนัตรายต่อการไดย้ิน 

สุขภาพจิต และประสทิธิภาพในการท างานของผูป้ฏิบตัิงาน  
1) อนัตรายต่อระบบการไดย้ินของมนุษย ์กระบวนการไดย้นิของคนเรานัน้ หูส่วนนอกจะรบั และส่งคลืน่

เสยีงไปยงัหูส่วนกลาง ซึ่งจะไปกระทบเยื่อแกว้หู จุดนี้นบัว่าเป็นจุดแรกในการส่งสญัญาณของกระบวนการไดย้ิน หูส่วนกลาง

ประกอบดว้ยเยื่อแกว้หู และมกีระดูกหู 3 ชิ้น ยดึติดต่อกนัเป็นสายโซ่ คือ มกีระดูกคอ้น ท ัง่ และโกลน กระดูกชิ้นที่ 3 หรือ กระดูก

โกลนนัน้ จะเชื่อมตดิกบัหูช ัน้ใน ซึง่เกี่ยวขอ้งกบัการรบัเสยีง หูช ัน้ในประกอบดว้ยอวยัวะรูปกน้หอย (cochlea) ซึง่มขีองเหลวบรรจุอยู่

ภายในและมสี่วนประกอบทีส่  าคญั คือ เซลลข์น (organ of corti) ทีม่คีวามบอบบางจ านวนมากมาย เมือ่หูรบัเสยีงดงั เยื่อแกว้หูและ

กระดูกท ัง้ 3 ชิ้นจะส ัน่ แรงส ัน่สะเทอืนจะถูกส่งต่อไปยงัหูช ัน้ใน ท าใหข้องเหลวที่อยู่ภายในส ัน่ไปดว้ย เซลลข์นที่มคีวามไวต่อ

แรงส ัน่สะเทอืน ก็จะถกูกระตุน้แลว้สง่สญัญาณไปยงัสมอง เพือ่รบัทราบและส ัง่การเพือ่ตอบสนอง (ภาพที ่3.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.4 ภาพส่วนประกอบของหู 
ท่ีมา: https://soundphysics.ius.edu/?page_id=989 

 

ในกรณีที่หูไดร้บัเสยีงดงัเป็นระยะเวลานาน ๆ เซลลข์นจะไดร้บัการกระทบกระเทอืน ท าใหห้ลุดร่วงไป เซลลป์ระสาทจะ

เสือ่มสภาพหรอืถกูท าลาย ไมส่ามารถปรบัสภาพกลบัคืนสูส่ภาพเดมิได ้ดงัภาพที ่3.5 ก่อใหเ้กิดการสูญเสยีการไดย้นิในทีสุ่ด อย่างไรก็

ตามการเสือ่มสภาพของเซลลข์นดงักลา่วนัน้ อาจจะเกดิขึ้น เมือ่คนเรามอีายุมากขึ้นก็ได ้ซึง่จะพบในกลุม่ผูสู้งอายุ  

 

ช่องหู

เย่ือแกว้หู 

 

ช่องรูปกลม  

 

กระดูกรูปโกลน 

อวยัวะรูปครึ่งวงกลม  

เสน้ประสาทเวสติบูลา่ 

เสน้ประสาทคอเคลยี 

 

 ท่อยูสเตเช่ียน 

กระดูกรูปคอ้น 
กระดูกรูปทัง่ 

อวยัวะรูปกน้หอย (คอ

โพรงหูสว่นกลาง 
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ภาพที่ 3.5 ภาพเปรียบเทียบเซลลข์นปกติ (ก) และเซลลข์นท่ีถูกท าลายจากการสมัผสัเสียงดงัติดต่อกนัเป็นเวลานาน (ข) 
 

การสูญเสยีการไดย้นิจากเสยีงดงั หรอื โรคประสาทหูเสือ่มจากเสยีงดงั (noise induced hearing loss) เกิดจากการช ารุด

เสยีหายของเซลลข์น ซึง่อาจใชเ้วลานานกว่าจะปรากฏอาการสูญเสยีการไดย้นิอย่างชดัเจน การสูญเสยีการไดย้นิจากเสยีงด ัง อาจแบ่ง

ออกไดเ้ป็น 2 แบบ คือ  

 การสูญเสียการได้ยินแบบช่ัวคราว (temporary hearing loss) โดยท ัว่ไปจะเกิดขึ้นเมือ่หูไดร้บัเสยีงทีด่งั
สม า่เสมอ และต่อเนื่องทีม่คีวามเขม้สูงมากประมาณ 100 เดซเิบล เอ หรอืสูงกวา่ ความถีข่องเสยีง ทีพ่บว่าก่อใหเ้กิดการสูญเสยีการได ้

ยินเพียงช ัว่คราวเป็นส่วนใหญ่ คือ ที่ความถี่ 4,000 เฮิรตช ์และ 6,000 เฮิรตช  ์ปกติการสูญเสียการไดย้ินนี้  จะเกิดขึ้นภายใน

ช่วง 2 ช ัว่โมงแรกของการท างาน และพบว่าการไดย้นิของหูจะกลบัคืนสู่สภาพปกติได  ้ภายใน 1 หรือ 2 ช ัว่โมง หรืออาจจะเป็นวนั

หลงัจากไดอ้อกจากบรเิวณทีท่  างานทีม่เีสยีงดงัแลว้ 

 การสูญเสียการได้ยนิแบบถาวร (permanent hearing loss) เกดิขึ้นเมือ่หูไดร้บัเสยีงทีม่คีวามเขม้สูงมากเป็น
ประจ าเป็นระยะเวลานานหลายปี ในระยะเริ่มตน้ อาจรูส้กึมเีสยีงดงัในหู หูอื้อ หรือไม่ไดย้นิเสยีงไปช ัว่ระยะหนึ่ง การสูญเสยีการไดย้นิ

นี้จะเกดิขึ้นทลีะนอ้ย ๆ จนผูป่้วยแทบจะไมม่คีวามรูส้กึวา่มอีะไรเกดิขึ้น ท าใหผู้ป่้วยไม่สนใจอาการดงักลา่ว กว่าจะรูต้วัก็พบว่าเกิดการ

สูญเสยีการไดย้นิแบบถาวร ไม่มโีอกาสคืนสู่สภาพการไดย้นิปกติได  ้และไม่มทีางรกัษาใหห้ายได ้ช่วงความถีข่องเสยีงทีท่  าใหเ้กิดการ

สูญเสยีการไดย้นิแบบถาวรอยู่ระหว่าง 3,000 4,000 และ 6,000 เฮิรตช ์และส่วนใหญ่จะพบทีค่วามถี่ 4,000 เฮิรตช ์บ่อยทีสุ่ด จะขึ้น

ถงึจดุสูงสุดในเวลาประมาณ 10-15 ปี จากนัน้ช่วงความถีข่องการสูญเสยีการไดย้นิจะขยายออกไปที ่8,000 เฮริตช ์และที ่2,000 1,000 

และ 500 เฮริตช ์ซึง่เป็นช่วงความถีข่องการสนทนาจะท าใหเ้กดิปญัหาในการตดิต่อสือ่สารขึ้น ดงัภาพที ่3.6  
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ภาพที่ 3.6 กราฟแสดงผลการตรวจสมรรถภาพการไดย้ินของผูสู้ญเสียการไดย้ินจากเสียงดงั 

2)  อนัตรายต่อสุขภาพจิต นอกจากจะท าใหเ้กิดการสูญเสียการไดย้ินแลว้ เสียงยงัมีผลกระทบต่อ

สุขภาพจติ หากสถานทีท่  างานมเีสยีงดงัมากจะท าใหผู้ป้ฏบิตัิงานไม่มสีมาธิในการท างาน เกิดความร าคาญ เบือ่หน่าย เบือ่งาน อาจท า

ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงของร่างกาย ท าใหเ้กิดอาการคลืน่ไสไ้ด ้เสยีงทีด่งัขึ้นทนัททีนัใด ก็จะท าใหค้นทีอ่ยู่ในบริเวณนัน้ เกิดปฏกิิริยา

ตกใจทีร่่างกายไม่สามารถควบคุมได  ้และเสยีงดงัอาจจะเป็นสาเหตุท  าใหก้ารท างานของระบบการไหลเวยีนโลหติ ระบบประสาทและ

ระบบต่อมไรท้่อท างานผดิปกติ เกิดเสน้เลอืดตีบ การเตน้ของหวัใจผดิปกติ ความดนัโลหติสูง ม่านตาขยายกวา้งและกลา้มเนื้อเกิด

การเกร็งตวัได ้ 

3) อนัตรายต่อความปลอดภยัในการท างาน การท างานในพื้นที่เสยีงดงั เสียงดงัจะรบกวนการท างาน 
เสยีงพูดคุยอาจจะถูกกลบดว้ยเสยีงเครื่องจกัรจากกระบวนการผลติ จะท าใหก้ารสนทนาเป็นไปดว้ยความยากล  าบาก อาจจะท าใหคู่้

สนทนาหรือผูร้บัข่าวสารไดร้บัขอ้มูลทีไ่ม่ชดัเจน หรือไม่ถูกตอ้ง ส่งผลใหก้ารท างานผดิพลาดและประสทิธิภาพของการท างานลดลง 

อกีท ัง้เสยีงดงัอาจกลบเสยีงสญัญาณต่างๆ  เช่น เสยีงสญัญาณไฟไหม ้ท าใหผู้ป้ฏบิตังิานไม่ไดย้นิสญัญาณทีด่งัขึ้น หรือไม่ไดย้นิเสยีง

ตะโกนบอกใหร้ะวงัอนัตรายของเพือ่นร่วมงาน อาจเป็นสาเหตุใหเ้กิดอุบตัิเหตุขึ้นมาได ้นอกจากนี้  เสยีงดงัยงัรบกวนการนอนหลบั   

ท าใหผู้ป้ฏบิตังิานทีไ่มเ่คยชนิต่อการนอนหลบัในทีม่เีสยีงดงัเกดิความอ่อนเพลยี และอาจเป็นสาเหตทุ  าใหเ้กดิอบุตัเิหตตุามมาได ้

2.2 การส่ันสะเทือน  
 2.2.1 ลกัษณะของการส่ันสะเทือน การส ัน่สะเทอืนเกดิขึ้นจากการเคลือ่นทีข่ึ้นลงหรอืแกว่งไปมาของวตัถ ุเครื่องมอื 
และเครื่องจกัรกลต่าง ๆ โดยอาจจะเกิดในลกัษณะตามแนวนอนหรือแนวดิ่งก็ได ้มนุษยส์ามารถรบัรูค้วามส ัน่สะเทอืนดว้ยประสาท

สมัผสั ในปจัจุบนัมผูีป้ฏบิตัิงานจ านวนไม่นอ้ยทีต่อ้งสมัผสักบัการส ัน่สะเทอืนในขณะท างาน แหลง่ของการส ัน่สะเทอืนนัน้อาจจะเกิด

จากเครื่องจกัร เครื่องเจาะถนน รถบรรทุก รถแทรกเตอร ์เลื่อยไฟฟ้า เครื่องย า้หมุด เครื่องตดั เครื่องเจาะต่าง ๆ ท ัง้ในกิจการ

อตุสาหกรรมการขนสง่ เกษตรกรรม การก่อสรา้ง การป่าไม ้กจิการเหมอืงแร่ เป็นตน้ ซึง่อาจก่อใหเ้กดิปญัหาสุขภาพ และอาจท าใหเ้กิด

การพงัทลายของโครงสรา้งของอาคารหรือกองวสัดุ หรือท าใหน็้อตและสกรูต่างๆ ของเครื่องจกัรคลายตวัและหลุดออก เป็นสาเหตุท  า

ใหเ้กดิอบุตัเิหต ุเป็นอนัตรายแก่ผูท้ีอ่ยู่ขา้งเคียง  
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 การส ัน่สะเทอืนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสุขภาพและความปลอดภยัของคนนัน้อาจจะแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ชนิด ดงันี้ 

1) การสั่นสะเทือนทั้งร่างกาย (whole body vibration) เป็นการส ัน่สะเทอืนทีส่่งผ่านมาจากพื้นทีท่  างาน
หรือโครงสรา้งของวตัถุมายงัทุกส่วนของร่างกายของคนที่ท  างาน ตวัอย่างเช่น  การส ัน่สะเทอืนที่ส่งผ่านเบาะที่น ัง่ขบัรถแทรกเตอร ์

รถบรรทกุ รถขดุตกัดนิ หรอื ผูท้ีค่วบคุมปัน้จ ัน่ นอกจากนี้อาจจะเป็นการส ัน่สะเทอืนทีส่ง่ผ่านพื้นทีท่ีค่นงานยนืท างานอยู่ เป็นตน้ 

2) การสั่นสะเทือนเฉพาะบางส่วนของร่างกายโดยเฉพาะมือและแขน (hand and arm vibration)   
เป็นการส ัน่สะเทอืนทีเ่กดิจากการใชเ้ครื่องมอืหรอือปุกรณต่์าง ๆ โดยการส ัน่สะเทอืนถกูสง่ผ่านจากเครื่องมอืหรืออุปกรณ์ดงักลา่วไปยงั

มือและแขนของผูใ้ชห้รือถือเครื่องมือนัน้ ตวัอย่างเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ท  าใหเ้กิดการส ัน่สะเทือนเฉพาะมือและแขน ไดแ้ก่         

เลือ่ยไฟฟ้า เครื่องเจาะถนน เครื่องย า้หมดุ เครื่องเจาะ เครื่องขดัไฟฟ้า เป็นตน้  

 ตวัอย่างของการส ัน่สะเทอืนทีพ่บในงานต่าง ๆ ไดร้วบรวมเสนอไวเ้ป็นตวัอย่างในตารางที ่3.2   

  

    ตารางท่ี 3.2 ชนิดและแหล่งของการส่ันสะเทือนในงานอุตสาหกรรม 

ประเภทอุตสาหกรรม แหล่งของการส่ันสะเทือน ชนิดของการส่ันสะเทือน 
เกษตรกรรม การขบัรถแทรกเตอร ์ รถขดุตกัดนิ ท ัง้ร่างกาย 

 เครื่องตดัหญา้ไฟฟ้า เฉพาะบางสว่นของร่างกาย 

อตุสาหกรรมขนสง่ การขบัรถบรรทกุ  รถยก ท ัง้ร่างกาย 

อตุสาหกรรมหนิอ่อน เครื่องเจยีรไฟฟ้า เครื่องขดัเงา เฉพาะบางสว่นของร่างกาย 

การก่อสรา้ง การขบัรถบรรทกุ  รถบดถนน ปัน้จ ัน่ ท ัง้ร่างกาย 

 เลือ่ยไฟฟ้า เครื่องเจาะคอนกรีต  

เครื่องขดัไฟฟ้า สวา่นกระแทก 

เฉพาะบางสว่นของร่างกาย 

การท าป่าไม ้ การขบัรถแทรกเตอร ์ ท ัง้ร่างกาย 

 เลือ่ยไฟฟ้า เครื่องตดัหญา้ เฉพาะบางสว่นของร่างกาย 

การผลติเฟอรน์ิเจอร ์ สวา่นไฟฟ้า  เครื่องขดักระดาษทราย เฉพาะบางสว่นของร่างกาย 

อตุสาหกรรมเหลก็ เครื่องเจยีร เครื่องตดัเหลก็ไฟฟ้า 

เครื่องขดักระดาษทราย คอ้นเคาะสแลก 

เฉพาะบางสว่นของร่างกาย 

ช่างซอ่มรถยนต ์ เครื่องขนัสกรูอตัโนมตั ิ เฉพาะบางสว่นของร่างกาย 

งานอู่ต่อเรอื เครื่องเจยีรไฟฟ้า เครื่องตดัเหลก็ เฉพาะบางสว่นของร่างกาย 

เหมอืงแร่ คนขบัลอ้เลือ่นท ัง้หลาย ท ัง้ร่างกาย 

 เครื่องเจาะหนิ เฉพาะบางสว่นของร่างกาย 

การทอผา้ เครื่องทอผา้และจกัรเย็บผา้ เฉพาะบางสว่นของร่างกาย 

การขนสง่ (คนขบัและคนโดยสาร) การขบัยานพาหนะต่าง ๆ ท ัง้ร่างกาย 
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2.2.2  อันตรายของการส่ันสะเทือน การสมัผสัแรงส ัน่สะเทอืนเป็นระยะเวลานานก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อสุขภาพ

ของผูป้ฏบิตังิานได ้ซึง่สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 กลุม่ คือ 

1) การสั่นสะเทือนทั้งร่างกาย การส ัน่สะเทอืนที่ส่งผ่านมาจากพื้นที่ท  างานมายงัทุกส่วนของร่างกาย อาจ
ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภยัของผูป้ฏบิตังิาน ผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบอาจมอีาการแบบเฉียบพลนั หรอือาการเรื้อรงัได ้ 
 อาการแบบเฉียบพลัน เกิดขึ้นในระหว่างที่สมัผสัหรือเกี่ยวขอ้งกบัการส ัน่สะเทอืน ร่างกายจะมคีวาม
ตอ้งการออกซเิจนเพิม่มากขึ้น ซึง่ปอดจะท างานเพิม่มากขึ้นดว้ย สง่ผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทางระบบทางเดนิหายใจ ระบบหวัใจและ

หลอดเลอืด และอาจส่งผลเสยีต่อระบบการก าหนดรู ้(Orientation system) เช่น การมองเหน็ การประสานงานของสมองและระบบ

ประสาทควบคุมการสมัผสัทางกาย การประสานงานของระบบเหล่านี้ จะเสียไป รวมท ัง้ท  าใหผู้ป้ฏิบตัิงานเกิดความรูส้ึกไม่สบาย 

(discomfort)  
 อาการแบบเร้ือรัง พบว่า แรงส ัน่สะเทอืนจะเพิม่แรงกดต่อไขสนัหลงั ท าใหเ้กิดผลเสยีต่อกระดูกสนัหลงั
และเพิ่มความเสี่ยงที่จะเป็นโรคปวดหลงัส่วนล่างได  ้ จากการศึกษาวจิยัในกลุ่มพนกังานขบัรถยกในบริเวณคลงัสนิคา้ที่สมัผสัการ

ส ัน่สะเทอืนท ัง้ร่างกาย พบวา่ กลุม่ตวัอย่างมอีาการผดิปกติทางระบบกลา้มเนื้อบริเวณสนัหลงัส่วนบ ัน้เอวสูงสุด รองลงมา คือ บริเวณ

คอ หลงัสว่นบน นอกจากปญัหาความผดิปกตขิองระบบกระดูกแลว้ แรงส ัน่สะเทอืนยงัส่งผลกระทบต่อสุขภาพดา้นอื่น ๆ เช่น รบกวน

การท างานของระบบประสาทสว่นกลาง รบกวนระบบการไหลเวยีนโลหติและก่อใหเ้กิดความเครียดดา้นจติใจ อาการรวมของกลุม่คนที่

สมัผสัความส ัน่สะเทอืนเป็นเวลานานๆ เรียกว่า Vibration sickness ผูป่้วยจะมคีวามผดิปกติของระบบทางเดนิอาหาร เช่น แผลใน

กระเพาะอาหารและการขบัถา่ยผดิปกต ิความคมชดัของการมองเหน็ลดลง อาการปวดกลา้มเนื้อ มีการเดินเซ เป็นตน้ อาชีพที่เสี่ยง

ต่อการไดร้บัอนัตรายจากการส ัน่สะเทือนท ัง้ร่างกาย ไดแ้ก่ อาชีพขบัรถบรรทุก  รถแทรกเตอร ์รถบดถนน ปัน้จ ัน่ และเรือ          

ผูค้วบคุมเครื่องมอืจกัร เป็นตน้ 
2) การสั่นสะเทือนเฉพาะบางส่วนของร่างกาย การส ัน่สะเทอืนเฉพาะบางส่วนจะเกิดท าใหเ้กิดอนัตราย

แบบเฉพาะทีโ่ดยเฉพาะอย่างยิ่งทีบ่ริเวณนิ้วมอื และขอ้มอืทีต่อ้งจบัและถอืเครื่องมอืหรืออุปกรณ์ทีม่กีารส ัน่สะเทอืน เช่น เลือ่ยไฟฟ้า 

เครื่องเจาะถนน เครื่องย า้หมดุ เครื่องเจาะ เครื่องขดัไฟฟ้า เป็นตน้ การใชเ้ครื่องมอืเหลา่นี้ เป็นเวลานาน อาจท าใหเ้กิดอาการผดิปกติ

ต่างๆ เช่น ความผดิปกติของกระดูกขอ้และกลา้มเนื้อ แรงส ัน่สะเทอืนจะท าลายเนื้อเยื่ออ่อนของขอ้มอื ท าใหเ้กิดอาการปลอกหุม้เอ็น

อกัเสบ ปวดกลา้มเนื้อบริเวณมอืและแขน และอาจท าใหเ้กิดความผดิปกติของระบบประสาท เช่น มอีาการบวมรอบเสน้ประสาท      

เกิดพงัผดืและใยประสาทเสยีหาย ที่บริเวณนิ้วมอื ท าใหเ้กิดอาการชา และหมดความรูส้กึ เรียกว่า โรคประสาทส่วนปลายเสื่อม 

(peripheral neuropathy) นอกจากนี้อาจพบความผดิปกติของเสน้เลอืดของนิ้วมอื (angioneurosis of the fingers) เกิดอาการที่

เรยีกวา่ เรยน์อด-ฟีนอมนิอน (Raynaud’s Phenomenon) หรอืโรคนิ้วซดี (Vibration-induced White fingers: VWF) เป็นผลจาก

การไหลเวยีนของเลอืดผดิปกติ จึงขาดออกซเิจนไปเลี้ยงส่วนปลายของนิ้วมอื ท าใหม้อีาการชาและสูญเสยีความรูส้กึทีน่ิ้ วมอื ยิ่งถา้

ท  างานอยู่ในบรเิวณทีม่อีากาศหนาวเยน็ก็จะทวคีวามรุนแรงเพิม่ขึ้น ในบางรายทีม่คีวามรุนแรงมากอาจจะเกิดเนื้อตายจนตอ้งตดันิ้วมอื

นัน้ทิ้ง อาชพีทีเ่สยีงต่อการไดร้บัอนัตรายจากการส ัน่สะเทอืนเฉพาะบางสว่นของร่างกาย ไดแ้ก่ งานก่อสรา้งทีม่กีารใชส้ว่าน เครื่องเจยีร

ไฟฟ้า เครื่องขดัไฟฟ้า และเครื่องเจาะคอนกรตี งานท าผลติภณัฑจ์ากไมโ้ดยใชเ้ลือ่ยไฟฟ้า งานท าถนน งานเหมอืงแร่ เป็นตน้ 
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2.3 ความร้อน 
 ความรอ้น คือ พลงังานรูปหนึ่ง ทีส่ามารถท าใหม้นุษยร์บัรูไ้ดโ้ดยประสาทสมัผสั ความรอ้นเป็นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพที่

พบบอ่ย โดยเฉพาะในโรงงานอตุสาหกรรม คนงานตอ้งสมัผสักบัความรอ้นสูงจากกระบวนการผลติ หรือ เครื่องจกัรต่างๆ นอกจากนี้

ยงัมผูีป้ฏบิตัิงานจ านวนมากที่ตอ้งท างานในสภาพแวดลอ้มที่มอีุณหภูมสูิง เช่น ท างานกลางแดด หรือท างานในบริเวณที่ระบบระบาย

อากาศไมด่ ีเป็นตน้  

 2.3.1 ชนิดและแหล่งของความร้อน การท างานในสภาพแวดลอ้มทีม่อีณุหภูมสูิง จะท าใหร่้างกายคนไดร้บัความรอ้น

จากแหลง่ความรอ้นต่างๆ ซึง่มอีทิธิพลต่ออณุหภูมขิองร่างกาย แหลง่ของความรอ้น ประกอบดว้ย 

   1) ความร้อนจากกระบวนการเผาผลาญอาหาร ตามปกติแลว้ร่างกายไดร้บัพลงังานความรอ้นโดย
กระบวนการเผาผลาญสารอาหารภายในร่างกาย หรือกระบวนการเมตาโบลซิมึ (Metabolism) ซึง่สารอาหารจะถูกเผาผลาญกลายเป็น 

คารบ์อนไดออกไซด ์น า้ กา๊ซไนโตรเจน และพลงังานความรอ้นออกมา ค่าความรอ้นทีถ่กูผลติขึ้นมาสามารถวดัไดจ้ากปรมิาณออกซเิจน

ที่คนหายใจเขา้ไปในขณะพกั เมื่อหายใจเอาออกซเิจนเขา้ไป 1 ลติร จะผลติความรอ้นออกมาได ้5 กิโลแคลอรี่ คนที่มนี า้หนกั 70 

กิโลกรมัโดยเฉลีย่จะมพีื้นที่ผวิหนงัประมาณ 1.8 ตารางเมตร เมือ่หายใจเอาออกซเิจนเขา้ไปประมาณ 0.3 ลติรต่อนาท ีจะผลติความ

รอ้นออกมาประมาณ 1.5 กิโลแคลอรี่ต่อนาท ีหรือเท่ากบั 50 กิโลแคลอรี่ต่อพื้นที่ผิวหนงั 1 ตารางเมตรต่อช ัว่โมง ซึ่งมปีริมาณ

เท่ากบั 1 เมต (met) เรียกค่านี้ว่า อตัราการเผาผลาญสารอาหาร (Basal Metabolism Rate: BMR) ในแต่ละคนจะมอีตัราการเผา

ผลาญสารอาหารทีแ่ตกต่างกนั ท ัง้นี้ เนื่องจากความแตกต่างของขนาดร่างกาย การพฒันาของกลา้มเนื้อ ความสมบูรณ์ของร่างกายและ

อาย ุ

   2) ความร้อนจากการท างาน เมือ่คนเราออกก าลงักาย ท ากจิกรรมหรอืท างาน ก็จะท าใหร่้างกายตอ้งการ

ออกซเิจนเพิม่ขึ้น และผลติพลงังานความรอ้นออกมามากขึ้นดว้ย โดยท ัว่ไปคนงานทีม่สุีขภาพดจีะใชอ้อกซเิจนดว้ยอตัราสูงสุดระหวา่ง 

2.0-4.0 ลติร/นาท ี

   3) ความร้อนจากสภาพแวดลอ้มการท างาน แหลง่ก าเนิดความรอ้นในสภาพแวดลอ้มการท างานทีส่  าคญัแบ่ง

ออกเป็น 2 แหล่ง คือ 1) ความรอ้นจากดวงอาทติย ์กลุ่มอาชีพที่ตอ้งท างานหนกักลางแจง้เป็นประจ า เช่น กรรมกร ชาวนา ชาวไร่ 

รวมท ัง้กลุม่อื่น ๆ ทีต่อ้งท ากิจกรรมกลางแจง้เป็นครัง้คราว เช่น ทหาร นกักีฬากลางแจง้ประเภทต่าง ๆ เป็นตน้ 2) ความรอ้นจาก

กระบวนการผลติ ในสถานประกอบกิจการ หรือโรงงานอุตสาหกรรมหลายประเภทมกัจะมจีุดก าเนิดความรอ้นจากเครื่องจกัร เตาเผา 

เตาหลอม หรือหมอ้ไอน า้ เช่น โรงงานหลอมหล่อและหลอมโลหะ รีดโลหะ โรงงานท าแกว้ เซรามคิ โรงงานท าขนมหรืออาหารที่มี

กระบวนการอบและเผา โรงงานผลติยาง โรงงานเครื่องปัน้ดนิเผา โรงงานทีท่  าเกี่ยวกบัการซกัรีด เป็นตน้ ความรอ้นทีเ่กิดขึ้นจากจุด

ก าเนิดเหลา่นี้จะท าใหอ้ณุหภูมใินบรเิวณพื้นทีป่ฏบิตังิานสูงขึ้น และความรอ้นจะถา่ยเทเขา้สูต่วัคนงานไดใ้นทีสุ่ด 

  2.3.2 กระบวนการควบคุมอุณหภูมิในร่างกายมนุษย์ ร่างกายมนุษยส์ามารถควบคุมอณุหภูมภิายในร่างกายใหค้งที่
ได ้โดยทีส่มองสว่นไฮโปธาลามสั (Hypothalamus) จะมสีว่นทีเ่รยีกวา่ศูนยก์ลางควบคุมความรอ้น (Heat center control) ท าหนา้ที่

ควบคุมอุณหภูม ิท ัง้นี้ เซลลป์ระสาทของศูนยก์ลางควบคุมความรอ้นจะรบัขอ้มูลเกี่ยวกบัอุณหภูมทิ ัง้ทางตรง คือ อุณหภูมแิกนกลาง

ของร่างกาย และทางออ้ม คือ รบัจากเสน้ประสาททีไ่วต่อความรอ้น (Thermoreceptor) ทีอ่ยู่ตามบรเิวณผวิหนงั จากนัน้สญัญาณจะถูก

เปลีย่นเป็นกระแสประสาทส่งไปยงัสมองส่วนไฮโปธาลามสั ท าใหเ้กิดกลไกการควบคุมความรอ้น (regulatory mechanism) เพื่อ

รกัษาใหอ้ณุหภูมภิายในร่างกายคงที ่กลไกการควบคุมความรอ้น ไดแ้ก่ การถา่ยเทความรอ้น โดยการไหลเวยีนของเลอืด การหล ัง่เหงือ่ 

และการส ัน่ของกลา้มเนื้อ กระบวนการท ัง้หมดนี้อาจแสดงไดต้ามภาพที ่3.7  
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ภาพที ่3.7 ภาพแสดงกระบวนการควบคุมอณุหภูมใินร่างกาย 

ดดัแปลงจาก : https://basicmedicalkey.com/signs-and-symptoms/ 
 

  1) การถ่ายเทความร้อน โดยการไหลเวียนของเลือด เป็นกลไกการควบคุมอุณหภูมภิายในร่างกายที่ส  าคญั
ทีสุ่ด เมือ่ร่างกายสมัผสักบัความรอ้น สมองสว่นไฮโปธาลามสัจะควบคุมการไหลเวยีนของเลอืด โดยกระตุน้ใหเ้สน้เลอืดฝอยทีบ่ริเวณ

ผวิหนงัขยายตวั ท าใหป้ริมาณการไหลเวยีนเลอืดไปยงัผวิหนงัเพิม่ขึ้น ท าใหส้ามารถถ่ายเทความรอ้นภายในร่างกายสู่บริเวณผิวหนงั 

และสิง่แวดลอ้มภายนอก ในกรณีทีส่มัผสักบัความเย็น ร่างกายจะลดปริมาณการไหลเวยีนของเลอืดไปยงัผวิหนงัโดยการหดตวัของ

เสน้เลอืดฝอยเพือ่มใิหร่้างกายตอ้งสูญเสยีความรอ้นมากเกนิไป   

2) การหลัง่เหง่ือ การท างานในสภาพแวดลอ้มที่อุณหภูมสูิง จะท าใหอุ้ณหภูมภิายในร่างกายสูงขึ้น ศูนยก์ลาง
ควบคุมความรอ้นทีไ่ฮโปธาลามสัจะกระตุน้ใหต่้อมเหงือ่ท ัว่ร่างกาย ซึง่มอียู่ประมาณ 2-4 ลา้นต่อม หล ัง่เหงือ่เพือ่ระบายความรอ้นทนัที 

เหงือ่จะถกูขบัออกมาดว้ยอตัราประมาณ 1 ลติรต่อช ัว่โมง ซึง่ร่างกายจะสูญเสยีความรอ้น ประมาณ 600 กโิลแคลอร ี

  3) การสัน่ของกลา้มเน้ือ เมือ่ร่างกายสมัผสักบัความเยน็ จะเกดิอาการส ัน่จากการหดตวัสลบักบัการคลายตวัของ
กลา้มเนื้อท ัว่ร่างกายอย่างรวดเร็ว ท าใหร่้างกายสามารถผลติความรอ้น เพือ่ช่วยรกัษาอณุหภูมขิองร่างกายใหอ้ยู่ในเกณฑป์กติได ้

 2.3.3 วิธีการแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างร่างกายมนุษย์กับส่ิงแวดล้อม เนื่องจากร่างกายมนุษยส์มัผสักบั

อุณหภูมภิายนอกตลอดเวลา ดงันัน้ถงึเกิดมกีารแลกเปลีย่นความรอ้นระหว่างร่างกายมนุษยก์บัสิง่แวดลอ้มขึ้น ซึง่วธิีการแลกเปลีย่น

ความรอ้นนี้ส่วนหนึ่งจะเป็นวธิีการทางสรีรวทิยา (physiological control) คือ การถ่ายเทความรอ้น โดยการหดและขยายตวัของเสน้

เลอืดทีบ่รเิวณผวิหนงั อกีสว่นหนึ่งจะเป็นวธิีการตามหลกัฟิสกิสซ์ึง่ม ี4 วธิีดว้ยกนั ไดแ้ก่ 

ศูนยก์ลางควบคุมความรอ้น 

 
 

 

 
  

 

การกระจายความรอ้น 

 การแผร่งัสคีวามรอ้น  

 การพาความรอ้น  

 การระเหยของเหงือ่ 

 

 

การหล ัง่เหงือ่  
การส ัน่ของกลา้มเน้ือ 

กลา้มเนื้อ ต่อมเหงือ่ เสน้เลอืด 

CNS 

ม ีThermoreceptor  

ทีไ่วต่อความรอ้น 

การไหลเวยีนของเลอืด 

 ผวิหนงั 
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   1) การน าความร้อน (conduction) เป็นวธิีการแลกเปลีย่นความรอ้นโดยการสมัผสัโดยตรงระหว่างผวิหนงักบั
วตัถหุรือของแข็ง ซึ่งเป็นตวักลางในการน าความรอ้น เช่น การเดินเทา้เปล่าบนพื้นทีเ่ย็นในหอ้งเย็น ซึง่ผูป้ฏบิตัิงานจะรูส้กึเย็นเพราะ

ร่างกายสูญเสยีความรอ้น หรอืการแตะบางสว่นของเครื่องจกัรทีร่อ้น ความรอ้นจากเครื่องจกัรถกูถา่ยเทมายงัมอื เป็นตน้  

   2) การพาความร้อน (convection) เป็นการแลกเปลี่ยนความรอ้นโดยอาศยัตวักลางที่เป็นของไหล เช่น น า้ 
และ อากาศ ซึง่ของไหลจะพาความรอ้นจากจดุหนึ่งถา่ยเทไปยงัอกีจดุหนึ่ง ท  าใหเ้กดิการถา่ยเทความรอ้นระหวา่งผวิหนงักบัสิง่แวดลอ้ม 

เช่น ลมพดัพาความรอ้นจากเตาหลอมมายงัตวัผูป้ฏบิตังิาน เป็นตน้ การพาความรอ้นจะมมีากนอ้ยเพยีงใดขึ้นกบัความแตกต่างระหว่าง

อุณหภูมขิองผวิหนงักบัอุณหภูมขิองสิง่แวดลอ้ม และขึ้นอยู่กบัอตัราการไหลของอากาศ โดยท ัว่ ๆ ไปแลว้การพาความรอ้นจะเกิดขึ้น

ประมาณรอ้ยละ 25-30 ของปรมิาณความรอ้นท ัง้หมด  

   3) การระเหยของเหง่ือ (evaporation of sweat) เป็นวธิีการถ่ายเทความรอ้นของร่างกายสู่สิ่งแวดลอ้ม โดย
ความรอ้นทีผ่วิจะเปลีย่นเหงือ่ซึง่มสีถานะเป็นน า้ ใหก้ลายเป็นไอน า้ (water vapor) ท าใหเ้กิดการระเหยของเหงือ่ และท าใหค้วามรอ้น

ภายในร่างกายลดลง การท างานทีท่ีม่คีวามรอ้นสูงหรอืงานทีต่อ้งใชก้ าลงัมาก ภายใตส้ภาวะปกติมนุษยม์กีารระเหยเหงือ่ประมาณวนัละ      

1 ลติร ซึง่คิดเป็นความรอ้นทีต่อ้งใชไ้ปประมาณ 600 กโิลแคลอร ีซึง่เทา่กบัหนึ่งในสีข่องความรอ้นท ัง้หมดทีร่่างกายสูญเสยีไป 

  4) การแผรั่งสี (radiation) เป็นวธิีการถา่ยเทความรอ้นโดยไมอ่าศยัตวักลาง เช่น การแผ่รงัสคีวามรอ้น(radiant 

heat) ของดวงอาทติย ์ในวนัทีอุ่ณหภูมภิายนอกสูง ร่างกายของผูป้ฏบิตัิงานจะไดร้บัความรอ้นจากการแผ่รงัสคีวามรอ้นของเครื่องจกัร 

พื้น หรอืผนงั ซึง่ไมม่ลีมเป็นตวักลางในการพาความรอ้น ท ำให้ร่างกายมอีุณหภูมสูิงขึ้น ซึง่ร่างกายสามารถแผ่รงัสแีม่เหลก็ไฟฟ้าในช่วง

ความยาวคลืน่รงัสอีนิฟราเรดออกมา วธิีการแผ่รงัสนีี้ เกิดขึ้นตลอดเวลาระหว่างร่างกายมนุษยก์บัสิง่แวดลอ้ม แต่จะมมีากหรือนอ้ยก็

ขึ้นกบัความแตกต่างระหว่างอุณหภูมขิองผวิหนงักบัอุณหภูมขิองผิววตัถทุีอ่ยู่ใกลเ้ท่านัน้ ในภาวะขณะพกั ทีอุ่ณหภูมหิอ้งประมาณ    

21 องศาเซลเซยีส ร่างกายสามารถถ่ายเทความรอ้นดว้ยการแผ่รงัส ีคิดเป็นรอ้ยละ 40-60 ของปริมาณความรอ้นท ัง้หมดทีร่่างกาย

สูญเสยีไปในวนัหนึ่ง ๆ 

  2.3.4 ปัจจัยทางส่ิงแวดล้อมท่ีมีผลต่อกระบวนการแลกเปลีย่นความร้อน การแลกเปลีย่นความรอ้นระหวา่ง

ร่างกายมนุษยก์บัสิง่แวดลอ้มนัน้จะใชว้ธิีใดและมมีากนอ้ยเพยีงใดขึ้นกบัปจัจยัทางสิง่แวดลอ้ม ต่อไปนี้คือ 

1) อณุหภูมอิากาศ หากอณุหภูมอิากาศรอบๆ ร่างกายมนุษยสู์ง ร่างกายจะไดร้บัความรอ้นเพิม่มากขึ้น  

2) ความชื้นในอากาศ (humidity of air) มีผลต่อการระเหยของเหงือ่ ถา้ความชื้นในอากาศต า่ ร่างกายจะ
สามารถระบายความรอ้นไดด้ ีเนื่องจากเหงือ่ระเหยไดม้าก ท าใหอ้ณุหภูมร่ิางกายลดลง  

3) การไหลของอากาศ มผีลต่อการถา่ยเทความรอ้นโดยการพาและการระเหยของเหงือ่  

4) อณุหภูมขิองผวิต่าง ๆ ในสิง่แวดลอ้มนัน้ ๆ เช่น ผนงั เพดาน หนา้ต่าง เตาเผา เป็นตน้ 

 2.3.5 สมการสมดุลความร้อนของร่างกาย เป็นสมการแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างความรอ้นสะสมภายในร่างกาย 
กบัการถา่ยเทความรอ้นของร่างกาย ท ัง้ทีเ่กิดจากการเผาผลาญอาหารและความรอ้นจากสิง่แวดลอ้มในการท างาน  ในสภาวะทีร่่างกาย

ปกติ จะมกีารรกัษาอุณหภูมิร่างกาย ใหอ้ยู่ในภาวะสมดุล กลา่วคือ ความรอ้นสะสมในร่างกาย (H) จะมค่ีาใกลเ้คียงหรือเท่ากบัศูนย ์

หากความรอ้นสะสมในร่างกายสูง ค่า H จะมากกว่าศูนย ์และถา้ความรอ้นสะสมในร่างกายต า่ หรือร่างกายมกีารสูญเสยีความรอ้น    

ค่า H จะต า่กว่าศูนยห์รือมค่ีาเป็นลบ ความรอ้นสะสมในร่างกาย ความรอ้นจากการเผาผลาญสารอาหารในร่างกาย (M) ซึง่มค่ีาเป็น

บวกเสมอ เนื่องจากร่างกายมกีารเผาผลาญเพือ่สรา้งพลงังานตลอดเวลา และความรอ้นทีเ่กิดจากการน า (D) การพา (C) การแผ่รงัส ี

(R) ซึง่ท ัง้สามค่านี้อาจมค่ีาเป็นบวกหรือมค่ีาเป็นลบก็ได ้ขึ้นอยู่กบัอุณหภูมขิองร่างกายและสิง่แวดลอ้มในขณะนัน้ กรณีสิ่งแวดลอ้ม



3-24      พื้นฐานอาชีวอนามยัและอนามยัสิง่แวดลอ้ม  

 

 

ถ่ายเทความรอ้นใหก้บัร่างกาย ค่าจะเป็นบวก และหากร่างกายเกิดการสูญเสยีความรอ้นออกสู่สิ่งแวดลอ้มค่าจะเป็นลบ ส าหรบัการ

ระเหยของเหงือ่ (E) จะมค่ีาเป็นลบเสมอ เนื่องจากความรอ้นภายในร่างกายจะถูกถ่ายเทออกไปพรอ้มกบัการระเหยของเหงือ่ แสดงดงั

สมการที ่3.1   

     H = M   R   C – E   D     ………………… (3.1) 

    เมือ่  H = ความรอ้นสะสมภายในร่างกาย  

     M = ความรอ้นจากการเผาผลาญสารอาหารในร่างกาย (Metabolic heat) 

     R = ความรอ้นทีเ่กดิจากการแลกเปลีย่นโดยการแผ่รงัส ี(Radiation) 

     C = ความรอ้นทีเ่กดิจากการแลกเปลีย่นโดยการพา (Convection) 

     E = ความรอ้นทีสู่ญเสยีไปจากการระเหยของเหงือ่ (Evaporation of sweat) 

     D = ความรอ้นทีเ่กดิจากการแลกเปลีย่นโดยการน า (Conduction) 

2.3.6 อันตรายของความร้อน เมื่อร่างกายมคีวามรอ้นสะสมมาก ก็ตอ้งถ่ายเทออกไปเพือ่รกัษาสมดุลยข์องอุณหภูมิ 
อย่างไรก็ตาม ถา้หากร่างกายไม่สามารถรกัษาสมดุลของระบบควบคุมความรอ้นไดก้็จะท าใหเ้กิดความผดิปกติ  หรือความเจ็บป่วยตามมา ท ัง้นี้

เป็นเพราะร่างกายไม่สามารถระบายความรอ้นออกได  ้ท าใหก้ลไกต่างๆในร่างกายท างานผดิปกติ อตัราการขบัเหงือ่ลดนอ้ยลง ขณะเดยีวกนัถา้

ท  างานหนกัดว้ย ก็อาจจะท าใหอ้ณุหภูมขิองร่างกายเพิม่ขึ้นอย่างรวดเร็ว จนอาจถงึข ัน้เป็นลมและเสยีชวีติได ้ อนัตรายทีพ่บมดีงันี้ 
1) การเกิดผดผื่นจากความร้อน (Heat rash) อาจเรยีกอกีชื่อวา่ Prickly heat เกดิขึ้นกบัผูท้  างานในที่

รอ้นและมคีวามชื้น ท  าใหเ้หงือ่ไมร่ะเหย สง่ผลใหท้อ่เหงือ่อดุตนั มเีมด็ผดผืน่ขึ้นตามผวิหนงั อาจรูส้กึคนั อาการมกัเกดิบรเิวณล าตวั

เช่น หนา้อก หลงั ราวนม รกัแร ้และขาหนีบ เป็นตน้ 

2) ตะคริวจากความร้อน (Heat cramps) เมื่อร่างกายสูญเสยีน า้และเกลอืแร่ โดยไม่มีการชดเชยใน
ปริมาณทีเ่พยีงพอ ร่างกายจะมีภาวะเกลอืแร่ต า่ เช่น แคลเซยีม แมกนีเซยีม ท าใหก้ลา้มเนื้อกระตุก เกร็ง เป็นตะคริว โดยเฉพาะที่ 

กลา้มเนื้อบรเิวณแขน ขา หลงั และหนา้ทอ้งจะหดเกร็ง (spasms) มอีาการเจบ็ปวดมาก ซึง่อาการตะคริวมกัเกิดกบักลา้มเนื้อทีม่กีารใช ้

งานมากในขณะนัน้  

3) การอ่อนเพลียเน่ืองจากความร้อน (Heat exhaustion) เมือ่อุณหภูมขิองร่างกายสูงขึ้น ร่างกายจะขบั
เหงือ่ออกจากร่างกายเพิม่ขึ้น เพือ่ระบายความรอ้น ท าใหร่้างกายสูญเสยีน า้และเกลือแร่ อาจท าใหม้อีาการขาดน า้ (dehydration) ซึง่

เป็นตวับ่งชี้ของอาการอ่อนเพลยีของร่างกายและเป็นลมเพราะความรอ้นสูง เมือ่ปริมาณของเหลว (fluid) ในร่างกายนอ้ยลง ส่งผลให ้

การไหลเวยีนของเลอืดไมเ่พยีงพอทีจ่ะน าออกซเิจนไปเลี้ยงสมอง สถานภาพของการเป็นกรดและเป็นด่างในร่างกายจะไม่สมดุล อาจท า

ใหช้ีพจรเตน้เร็วขึ้น อ่อนเพลยี ปวดศีรษะ และเวียนศีรษะ มอีาการกระหายน า้ ผิวหนงัแหง้ น า้หนกัลด ท าใหรู้ส้กึไม่สบาย 

กระสบักระส่าย เมือ่ยลา้ เฉ่ือยชา ถา้หากร่างกายขาดน า้มากกว่ารอ้ยละ 15 ของน า้หนกัตวั อาจท าใหป้สัสาวะนอ้ยลง และมโีอกาส

เสยีชวีติได ้

4) การเป็นลมแดด (Heat Syncope) เกิดจากการสูญเสยีเหงือ่ท  าใหร่้างกายขาดน า้ เลอืดไหลเวยีนไม่
เพยีงพอกบัความตอ้งการของร่างกาย เพราะเลอืดส่วนใหญ่คัง่อยู่ที่ผิวหนงัและกลา้มเนื้อ ท าใหเ้ลอืดไปเลี้ยงสมองไม่พอ ความดนั

โลหติต า่ ผวิหนงัเยน็ มเีหงือ่ออกมาก ชพีจรเตน้เบาและเร็ว จงึมอีาการหนา้มดืและหมดสต ิ 
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5) การเป็นลมเน่ืองจากความร้อน (Heat stroke) หรืออาจเรียกว่า โรคลมรอ้น เกิดจากการทีร่่างกาย

ไดร้บัความรอ้นสูง ท าใหอุ้ณหภูมร่ิางกายสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จนศูนยก์ลางควบคุมความรอ้น (Heat center control) ที่สมอง

ส่วนไฮโปธาลามสั (Hypothalamus) ไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิได ้ท าใหอุ้ณหภูมแิกนของร่างกายมากกว่าหรือเท่ากบั 40
 
องศา

เซลเซยีส ในระยะเริ่มแรกจะมอีาการมนึงง เวยีนศีรษะ อ่อนเพลยี คลืน่ไส ้อาเจยีน สบัสน และอาการหวัใจเตน้ผดิจงัหวะ การมองเห็น

มคีวามผดิปกติ ระยะต่อมา อาจมอีาการตบัอกัเสบ ไตวาย เพอ้ ชกั หมดสติ และอาจถงึข ัน้เสยีชีวติได ้ถอืว่าเป็นอนัตรายจากความ

รอ้นที่ม ีความรุนแรงมากที่สุด ส่วนใหญ่มกัเกิดกบัคนที่ท  างานหนกัและไม่เคยท างานสมัผสักบัความรอ้นมาก่อน รวมท ัง้     

เด็ก คนป่วย และคนชรา  

นอกจากผลกระทบดา้นสุขภาพร่างกายแลว้ ความรอ้นยงัส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจ การปฏิบตัิงานใน

สภาพแวดลอ้มทีม่คีวามรอ้นสูงเป็นเวลานาน จะท าใหม้อีาการจิตใจสบัสน ขาดสมาธิ ขาดความกระตือรือรน้ในการท างาน ท าให ้

ประสทิธิภาพการท างานลดลง อาจสูญเสยีการควบคุมทางดา้นอารมณ์ มแีนวโนม้ที่จะท างานผิดพลาดเพิม่ขึ้น ดงันัน้ในการท างานที่

เสีย่งต่ออนัตราย ย่อมท าใหม้โีอกาสทีจ่ะเกดิอบุตัเิหตไุดม้ากกวา่การท างานในสภาพแวดลอ้มปกติ  

 

2.4 ความเยน็  
2.4.1 การตอบสนองทางสรีรวิทยาต่อความเยน็ ความเยน็ คือ สภาพบรรยากาศทีท่  าใหร่้างกายมกีารสูญเสยีความ

รอ้นมากกว่าปกติ สภาพแวดลอ้มทีม่อีุณหภูมติ า่กว่า 18- 20 องศาเซลเซยีส เป็นสภาพแวดลอ้มที่มคีวามเย็น เมื่อสมัผสักบั

สภาพแวดลอ้มทีห่นาวเย็น ร่างกายจะมกีารตอบสนองทางสรีรวทิยา 2 แบบ คือ การลดการหมนุเวยีนของเลอืด โดยการหดตวัของ

หลอดเลือดที่ผิวหนงั เพื่อรกัษาความรอ้นภายในร่างกาย และเพิ่มอตัราเมตาบอลซิึมของร่างกายเพื่อใหเ้กิดความรอ้นโดยการ

เคลือ่นไหวร่างกาย หรอื การส ัน่ของกลา้มเนื้อ ท ัง้นี้ ร่างกายจะรกัษาสมดุลของอณุหภูมใินร่างกายได ้แสดงดงัสมการที ่3.2   

     

   S = M + (R + C) + K + E      ………………… (3.2) 

 เมือ่ S = ความรอ้นทีส่ะสมภายในร่างกาย  

  M = การเผาผลาญสารอาหารในร่างกาย 

 (R + C) = ผลรวมของการสูญเสยีความรอ้นเนื่องจากอากาศและบรเิวณรอบ ๆ ทีเ่ยน็ 

  K = การแลกเปลีย่นความรอ้นโดยการน า 

  E = การระเหยความรอ้นจากร่างกาย 

 

  การรกัษาสมดุลของอุณหภูมใินร่างกาย สามารถท าไดด้ีดว้ยการลดค่า (R + C) และ K โดยการสวมใส่เสื้อผา้ที่

เหมาะสมและหลกีเลีย่งการสมัผสัสิง่แวดลอ้มทีเ่ย็น ลกัษณะงานทีต่อ้งสมัผสักบัความเย็น เช่น การท างานในหอ้งแช่แข็งวตัถดุบิหรือ

ผลติภณัฑอ์าหาร การท างานในโรงผลติหรอืจ าหน่ายน า้แข็ง และงานทีส่มัผสักบัน า้และสภาพแวดลอ้มทีม่อีากาศหนาว เช่น นกัประดา

น า้ ชาวประมง เป็นตน้ การท างานในสภาพอากาศทีห่นาวเย็นจะมผีลต่อผูป้ฏิบตัิงานมากนอ้ยเพยีงใดขึ้นอยู่กบั อุณหภูมขิองอากาศ 

ความเร็วลม และความชื้น   
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2.4.2 อันตรายของความเยน็ ผูป้ฏบิตังิานทีส่มัผสัความเยน็มาก ๆ อาจไดร้บัการบาดเจบ็จากความเย็น ซึง่ม ี2 ชนิด 

คือ ชนิดไมรุ่นแรง และชนิดรุนแรง การบาดเจบ็จากความเยน็ชนิดไมรุ่นแรง (Non-freezing cold injuries) ไดแ้ก่  

1) อุณหภูมิของร่างกายต ่ากว่าปกติ (Systemic hypothermia) เป็นภาวะทีอุ่ณหภูมแิกนร่างกายต า่กว่า 
ปกต ิเมือ่อณุหภูมติ า่กวา่ 35 องศาเซลเซยีส อตัราการเตน้ของหวัใจ การหายใจ และความดนัโลหติจะเริ่มลดลง เมือ่อุณหภูมลิดลงถงึ

ประมาณ 33 –35 องศาเซลเซยีส จะมกีารส ัน่ (shivering) ท ัง้ตวั และมอีาการอ่อนเพลยี เหนื่อย งา่ย เซือ่งซมึ ผวิหนงัเย็น ซดี      

ตวัแข็ง ถา้หากอุณหภูมลิดถงึ 30-33 องศาเซลเซยีส อาจท าใหม้ ี อาการทางสมอง เพอ้คล ัง่ หวัใจเตน้ผดิปกติ ความดนัเลอืดต า่     

หมดสตไิด ้

2) การบาดเจบ็จากความเยน็ในเน้ือเยื่อเฉพาะท่ี (Localized hypothermia) ทีพ่บบอ่ยมกัเกิดบริเวณ มอื 
และเทา้ โดยมพียาธิสภาพและอาการแสดงดงัตารางที ่3.3  

 
ตารางท่ี 3.3 แสดงพยาธิสภาพ และอาการต่างๆท่ีเกิดจากการสมัผสัความเยน็  

อนัตรายจากความเย็น พยาธิสภาพ อาการ 
อมิเมอรช์ ัน่ฟตุ 

(Immersion foot / trench 

foot) หรอื โรคเทา้เป่ือย 

เกดิจากเทา้ถูกแช่ในน า้ทีเ่ย็นจดัเป็น

ระยะเวลานาน เนื้ อเยื่อถูกท าลาย 

เสน้เลอืดหดตวั การไหลเวยีนเลอืด

ชา้ลง ขาดเลอืดไปเลี้ยงบรเิวณเทา้ 

ระยะที ่1  ผวิหนงัซดี หรอืเขยีวคล า้ คล าชพีจรไมไ่ด ้ 

ระยะที ่2 แสบรอ้น ผวิหนงัมลีกัษณะบวม แดง  

ระยะที ่3 มตีุ่มน า้เหลอืงปนเลอืด ถา้ปลอ่ยไวอ้าจกลายเป็น

แผลเน่า เนื่องจาก ขาดเลอืดมาเลี้ยง (Gangrene) มขีอ้

แขง็ กลา้มเนื้ออ่อนแรง ลบี เดนิล  าบาก  

ชลิเบลนส ์(chilblains or 

pernio) หรอื นิ้วมอื/นิ้วเทา้

อกัเสบเนื่องจากความเยน็ 

 

เกิดจากการสมัผสักบัความเย็นชื้น

เป็นเวลานาน จนท าใหห้ลอดเกิด

การอกัเสบ บวม อาการเกิดขึ้น

เฉียบพลนัภายใน 12-24 ช ัว่โมง 

คนั บวม แดง พอง (swelling) และอาจมตีุ่มน า้ใส  

ฟรอสทน์ิพ (frostnip) 

และฟรอสไบท ์(Frostbite) 

เกิดจากเนื้อเยื่อสมัผสัความเย็นจดั

จน เกิด เ ป็นผลึกน ้า ใน เนื้ อ เ ยื่ อ  

(Freezing cold injury) เซลล ์

เนื้อเยื่อแตกตวัและมีการสลายตวั

ของโปรตีน เกิดการอุดตนัของ

หลอดเลือด มกัเกิดบริเวณปลาย

จมูก ติ่งหู คาง แกม้ ปลายนิ้วมอื 

และนิ้วเทา้ 

ระยะแรกเรียกว่า ฟรอสทนิ์พ (frostnip) ผิวหนงั บวม 

แดง และปวดแสบปวดรอ้น ถา้ยงัคงสมัผสัความเย็นต่อไป 

ผวิหนงัจะมสีซีดี มอีาการชา เกิดตุ่มน า้พพุองและการหลุด

ลอกของผวิหนงั ในระยะนี้ เรียกว่า ฟรอสไบท ์(Frostbite) 

บางรายอาจมกีารขาดเลอืดอย่างรุนแรงท าใหเ้นื้อเยื่อตาย  

ซึง่เป็นอาการบาดเจบ็จากความเยน็ชนิดรุนแรง 
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ภาพที่ 3.8 แสดงระยะต่างๆของอาการฟรอสทนิ์พ และฟรอสไบท ์
ท่ีมา; Mayo for Medical Education and Research , 2018 

 

2.5 รังสี (Radiation)  
รงัส ีเป็นพลงังานชนิดหนึ่งทีป่จัจุบนัไดม้กีารประยุกตใ์ชร้งัสอีย่างหลากหลายในกิจการต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใชเ้ป็น

ตน้ก าเนิดพลงังาน จนกลา่วไดว้่ารงัสเีป็นประโยชนอ์ย่างมากต่อมวลมนุษยชาติ แต่ในอกีแงม่มุหนึ่ง รงัสกี็อาจเป็นอนัตรายสูงสุดต่อ

สิง่มชีีวติถา้ไม่สามารถควบคุมได ้ดงันัน้ การเรียนรูแ้ละท าความเขา้ใจในธรรมชาติและคุณสมบตัิของรงัสจีงึเป็นเรื่ องจ าเป็นทีจ่ะท าให ้

เราสามารถใชร้งัสไีดอ้ย่างปลอดภยัและเกดิประโยชนสู์งสุด  

2.5.1 ชนิดของรังสี รงัส ี (Radiation) คือ พลงังานในรูปของคลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้า(electromagnetic wave) หรือ

อนุภาครงัส ี (particle)ทีม่พีลงังานสะสมอยู่ ท ัง้ทีม่ปีระจุและไม่มปีระจุ ซึง่ปลดปลอ่ยออกมาจากวสัดุตน้ก าเนิด ผ่านในอากาศหรือ

ตวักลางใดๆ โดยมกีารถ่ายเทพลงังานส่วนหนึ่งใหก้บัตวักลางนัน้ รงัสใีนรูปของคลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้า ไดแ้ก่ แสงสว่าง คลืน่วทิยุ 

ไมโครเวฟ รงัสใีตแ้ดง รงัสเีหนือม่วง รงัสเีอกซ ์ รงัสแีกมมา และรงัสคีอสมกิ ส่วนรงัสใีนรูปของอนุภาค เช่น แอลฟา เบตา และ

นิวตรอน เป็นตน้ รงัสถีกูแบง่ออกเป็น 2 ชนิด ตามการเกดิอนัตรกริยิาเมือ่รงัสเีคลือ่นทีผ่่านตวักลาง ดงันี้ 

1) รังสีชนิดท่ีก่อใหเ้กิดการแตกตวั (ionizing radiation) หรือรงัสก่ีอไอออน คือรงัสทีีท่  าใหต้วักลางที่
รงัสเีคลือ่นทีผ่่านเกดิการแตกตวัเป็นไอออน รงัสชีนิดนี้อาจท าใหเ้กดิอนัตรายต่อเนื้อเยือ่ของสิง่มชีวีติ  

2) รังสีชนิดท่ีไม่มีการแตกตวั (Non-ionizing Radiation) หรือรงัสชีนิดไม่ก่อไอออน เป็นรงัสทีี่มี

พลงังานและความถีต่  า่จงึไมท่  าใหอ้ากาศหรอืตวักลางแตกต่างเป็นประจบุวกและประจลุบ  

รายละเอยีดของรงัสชีนิดทีก่่อใหเ้กดิการแตกตวั และรงัสชีนิดทีไ่มม่กีารแตกตวั แสดงดงัตารางที ่3.4  

 

 

 

ผวิหนงัปกต ิ ฟรอสทไ์บท ์ฟรอสทน์ิพ เนื้อเยือ่ตาย 

หนงัช ัน้นอก 

หนงัแท ้

เนื้อเยือ่ใตผ้วิหนงั 
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ตารางท่ี 3.4 แสดงชนิดของรังสีท่ีก่อใหเ้กิดการแตกตวั และรังสีท่ีไม่มีการแตกตวั 
รังสีชนิดที่ก่อให้เกดิการแตกตัว (Ionizing radiation) 
รงัสคีอสมกิ (Cosmic Rays) เป็นรงัสพีลงังานสูง ประกอบดว้ย อนุภาคไอออนบวก และรงัสแีกมมา 

แอลฟา (alpha) อนุภาคมปีระจ ุ2+ มมีวลมาก เคลือ่นทีด่ว้ยความเร็วต า่  

เบตา้ (beta) อนุภาคมที ัง้แบบประจุบวก และประจลุบ ความสามารถในการทะลทุะลวงต า่กวา่

นิวตรอน  

นิวตรอน (neutron) เป็นอนุภาคทีเ่ป็นกลางไมม่ปีระจไุฟฟ้า มคีวามสามารถในการทะลทุะลวงสูง 

รงัสแีกมมา(gramma ray)  เป็นพลงังานแมเ่หลก็ไฟฟ้า มช่ีวงความยาวคลืน่ส ัน้กวา่รงัสเีอกซ ์มคีวามสามารถใน

การทะลผุ่านวสัดุต่างๆ 

รงัสเีอกช ์(x-radiation) เป็นคลืน่แมเ่หลก็ไฟฟ้าทีไ่มม่ปีระจ ุสามารถท าใหต้วักลางเกดิการแตกตวัเป็น

ไอออนไดโ้ดยตรง มคีวามสามารถในการทะลผุ่านวสัดุต่างๆ 

รังสีชนิดที่ไม่มีการแตกตัว (Non-ionizing Radiation) 
รงัสเีหนือมว่ง (ultraviolet radiation, UV)  แสงจากดวงอาทติย ์แบง่เป็น 3 ชนิด ตามความยาวคลืน่ UV-A , UV-B , UV-C  

แสงสวา่ง (visible light) เป็นรงัสทีีส่ามารถมองเหน็เป็นสต่ีางๆได ้ 

รงัสใีตแ้ดง (infrared, IR) เป็นคลืน่รงัสคีวามรอ้น ไมเ่บีย่งเบนในสนามแมเ่หลก็ไฟฟ้า  

เลเซอร ์(LASER)  เป็นคลืน่แมเ่หลก็ไฟฟ้าในช่วงความถีแ่คบๆ  ถกูประดษิฐข์ึ้นมา น ามาใชใ้น

อตุสาหกรรมอย่างกวา้งขวาง 

คลืน่วทิยุและไมโครเวฟ (radiofrequency 

& microwave) 

เป็นคลืน่แมเ่หลก็ไฟฟ้าทีม่ยี่านความถีก่วา้งมาก มคีุณสมบตักิระจายไปไดเ้ป็นระยะ

ทางไกล 

 

2.5.2 อนัตรายของรังสี การสมัผสัรงัสอีาจท าใหเ้กดิผลกระทบดา้นสุขภาพท ัง้แบบเฉียบพลนัและแบบเรื้อรงั ท ัง้นี้

ขึ้นอยู่กบัปรมิาณรงัสทีีไ่ดร้บั ผลกระทบมดีงัต่อไปนี้  

1) ผลกระทบจากรังสีต่อร่างกายตามระบบอวัยวะ (Somatic Effects) การเกิดผลกระทบต่อร่างกายจาก
การไดร้บัรงัส ีจะเกิดขึ้นไดใ้น 2 ลกัษณะคือ การเกิดผลแบบเฉียบพลนั ซึง่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วภายหลงัไดร้บัรงัสี และการเกิดผล

แบบทีอ่าศยัระยะเวลาหนึ่ง ๆ ก่อนปรากฏอาการ โดยท ัว่ไปมกัเป็นเวลาหลายปี ส าหรบัการเกิดผลกระทบแบบเฉียบพลนั (Acute 

Somatic Effects) นัน้ จะขึ้นอยู่กบัปรมิาณรงัสทีีไ่ดร้บั ผลกระทบของรงัสต่ีอระบบอวยัวะต่างๆของร่างกาย มดีงันี้  
(1) ระบบเซลล์และเน้ือเย่ือ อนัตรายของรงัสต่ีอเซลลแ์ละเนื้อเยือ่ โดยท ัว่ไปรงัสจีะมผีลอย่างมากกบัเซลล ์

ตวัอ่อน (Stem Cells) ทีก่  าลงัแบ่งตวั โครงสรา้งและหนา้ทีข่องเซลลอ์าจเปลีย่นแปลงหรือถูกท าลายจากการไดร้บัรงัสี เช่น เกิดการ

เปลีย่นแปลงของอะตอมหรือโมเลกุลในองคป์ระกอบของเซลล ์ เกิดการเปลีย่นแปลงภายในดีเอนเอหรือโครโมโซม เกิดการสะสม

พลงังานภายในเซลล ์ เกิดการเปลีย่นแปลงองคป์ระกอบและกระบวนการทางชีวเคม ีเป็นตน้  ซึ่งท  าใหก้ารแบ่งเซลล ์ และการ

เจรญิเตบิโตของเซลลผ์ดิปกตไิด ้
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(2) ระบบเลือดและการไหลเวียน การไดร้บัรงัสจีะท าลายเซลลต์วัอ่อนในไขกระดูก เซลลส์่วนใหญ่ใน

กระแสเลอืดจะทนต่อรงัสี แต่เนื่องจากเซลลเ์มด็เลอืดแต่ละชนิดมอีายุอยู่ในกระแสเลอืดไม่เท่ากนั  คือ เมด็เลอืดแดงมอีายุประมาณ 

4-5 วนั การทีเ่ซลลต์วัอ่อนของเมด็เลอืดถกูท าลาย ท าใหไ้มม่เีซลลท์ีส่รา้งขึ้นทดแทนเซลลท์ีถ่กูท  าลายไป และจะเกิดผลกระทบในแต่ละ

กรณี คือ 

- ปริมาณเมด็เลอืดแดงลดลง ท าใหซ้ดี เกิดภาวะโลหติจาง (Anemia) นอกจากนี้ยงัท  า ใหอ้่อนเพลยี เนื่องจากเซลลส์่วน

ต่าง ๆ ของร่างกายขาดออกซเิจน (Hypoxia) 

- ปริมาณเมด็เลอืดขาวลดลง ซึง่จะเหน็ผลชดัเจนในช่วง 2 สปัดาห ์หลงัไดร้บัรงัส ี ท าใหร่้างกายติดเชื้อไดง้า่ยเนื่องจาก

ร่างกายขาดภูมคิุม้กนั 

- ปรมิาณเกลด็เลอืดลดลง ซึง่ท  าใหเ้ลอืดแขง็ตวัไดช้า้ และจะเกดิอาการเลอืดไหลไมห่ยุด 

- หลอดเลอืดเปราะแตกงา่ย โดยเฉพาะหลอดเลอืดฝอย ท าใหม้เีลอืดตกในเนื้อเยื่อ เกิดอาการผวิหนงัมเีลอืดออกเป็นจ า้ 

(Bruises) และหลอดเลอืดทีแ่ตกอาจเกดิจากการอดุตนั เนื่องจากเซลลถ์กูท าลาย 

- ท าใหเ้กดิการอกัเสบของหวัใจและเยือ่หุม้หวัใจ 

- เกดิความผดิปกตขิองระบบน า้เหลอืง 

(3) ระบบผวิหนัง อาการเฉียบพลนัทีเ่กดิขึ้นกบัผวิหนงัหลงัไดร้บัรงัส ีไดแ้ก่ ผวิแดง ลอก อกัเสบ อาการ

เรื้อรงั ไดแ้ก่ ผวิบาง เป็นพงัผดื เป็นแผลหายยาก สผีวิเขม้หรอืเจอืจาง ในส่วนบริเวณรากผม หรือขน เมือ่ไดร้บัรงัสปีริมาณปานกลาง 

จะท าใหผ้มหรอืขนร่วงช ัว่คราว แต่ถา้ไดร้บัรงัสใีนปรมิาณมาก จะท าใหผ้มร่วงแบบถาวร 

(4) ระบบทางเดินอาหาร การไดร้บัรงัสใีนปริมาณสูง จะส่งผลต่อระบบทางเดินอาหาร โดยท าใหเ้กิด
ความผดิปกติทีเ่รียกว่า Radiation Sickness ซึง่มอีาการคลืน่ไส ้อาเจยีน ทอ้งร่วง เบือ่อาหาร ขาดน า้ เสยีสมดุลยเ์กลอืแร่ ผวิหนงั

เป็นจ า้ ผมร่วง และเกิดภาวะภูมคิุม้กนัของร่างกายไวต่อการตอบสนอง รงัสจีะท าใหเ้กิดการอกัเสบของเยื่อบุในปากและหลอด

อาหารถา้ไดร้บัรงัสปีริมาณปานกลาง จะสามารถกลบัคืนสู่ภาวะปกติได ้ ในขณะทีป่ริมาณรงัสสูีงจะท าใหเ้ป็นแผลหรือพงัผดืหลอด

อาหารอดุตนัและมอีาการเรื้อรงั โดยในระบบทางเดนิอาหาร ล าไสเ้ลก็เป็นส่วนทีไ่วต่อรงัสมีากทีสุ่ด การไดร้บัรงัสใีนปริมาณปานกลาง

จะมผีลใหเ้กิดการตายของเซลลต์วัอ่อนในผนงัดา้นในของล  าไสเ้ลก็ ท าใหก้ารดูดซมึอาหารผดิปกติรวมถงึท าใหเ้กิดอาการเรื้อรงัคือ 

ล าไสต้บีและอดุตนั หากไดร้บัปรมิาณรงัสสูีง เซลลจ์ะถกูท าลายอย่างมาก น าไปสูก่ารเป็นแผลเลอืดออก พงัผดื และถงึกบัเสยีชวีติได ้

(5) ระบบสืบพนัธ์ุ เซลลส์บืพนัธุเ์พศชาย จะไวต่อรงัสทีีป่รมิาณต า่มากกวา่เพศหญิง การไดร้บัรงัสอีาจท า

ใหเ้ป็นหมนัช ัว่คราว และเกดิความผดิปกตหิรอืการกลายพนัธุข์ึ้นได ้หากไดร้บัรงัสใีนปรมิาณทีสู่ง จะท าใหเ้ป็นแบบหมนัถาวรไดท้ ัง้เพศ

ชายและหญิง 

(6) ระบบประสาทส่วนกลาง (CNS) และสมอง การไดร้บัรงัสทีีป่ริมาณ 1,000 ถงึ 3,000 เรม จะท า 

ใหเ้กิดผลกระทบต่อกระบวนการสรา้งเซลล  ์ และการตอบสนองของระบบประสาทส่วนกลาง โดยจะมอีาการคือคลืน่ไส ้ อาเจียน         

มอีาการตื่น หรอืเฉ่ือยชา ควบคุมอารมณ์ไม่ได ้สบัสน ซมึเศรา้ ระบบประสาทเสยีสมดุลย ์ถา้ไดร้บัทีป่ริมาณสูงกว่า 5,000 เรม จะท า

ใหเ้กดิอาการโคมา่และเสยีชวีติไดภ้ายใน 1-2 วนั 

(7) ระบบทางเดนิหายใจ รงัสที  าใหป้อดเกดิการอกัเสบ (Pheumonitis) และหากไดร้บัปรมิาณรงัสสูีง   

จะท าใหเ้กดิพงัผดืในปอด (Chronic Fibrosis) ซึง่ท  าใหเ้สยีชวีติได ้

(8) ตา ท าใหเ้ป็นตอ้กระจก ซึง่จะเกดิอาการหลงัจากไดร้บัรงัสไีปแลว้ 1 ถงึ 30 ปี 
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(9) ตบั รงัสจีะมผีลใหเ้ซลลต์บัถกูท าลาย ท าใหต้บัอกัเสบ หรอืตบัแขง็ ซึง่อาจท าใหเ้กดิภาวะตบัวายอย่าง

เฉียบพลนัและเสยีชวีติได ้

(10)  กระดูกและกระดูกอ่อน อาจท าใหก้ารเจรญิเติบโตของเซลลก์ระดูกผดิปกติ โดยเฉพาะอย่างยิง่ใน
เดก็ซึง่ส่งผลใหรู้ปร่างและขนาดของกระดูกเสยีไป หรอืงอบดิเบี้ยว 

2) ผลกระทบจากรังสีต่อการเกิดความผิดปกติทางพันธุกรรม (Genetic Effects) ในปจัจุบนัขอ้มูลจาก
การศึกษาวจิยัทีย่ืนยนัถงึผลกระทบจากรงัสต่ีอการเกิดความผดิปกติทางพนัธุกรรมยงัคงมอียู่ค่อนขา้งจ ากดั  เนื่องจากการเกิดผล

กระทบจะอาศยัระยะเวลายาวนาน กลา่วคือ อาจปรากฏอาการในรุ่นลูกหลานอกีหลายรุ่น และบางครัง้อาการอาจไม่ชดัเจนจนเป็นที่

สงัเกตได ้นอกจากนี้ การเกดิความผดิปกตหิรอืการผ่าเหลา่ (Mutation) มกัมลีกัษณะคลา้ยคลงึกบัการเกิดผลกระทบจากปจัจยัอื่น ๆ 

ซึง่การเปลีย่นแปลงดงักลา่วไม่มลีกัษณะทีจ่  าเพาะ ท าใหเ้ป็นการยากต่อการวนิิจฉยัโดยธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม พบว่าการไดร้บัรงัสทีี่

ระดบัปรมิาณต่าง ๆ จะมคีวามสมัพนัธก์บัความเสีย่งต่อการเกดิผลกระทบขา้งตน้  
3) ผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของทารก นอกจากการเกิดความผดิปกติทางพนัธุกรรม

แลว้ รงัสยีงัสามารถก่อใหเ้กิดความผิดปกติต่อทารกในครรภ์ ท าใหเ้กิดลูกวรูิป (Teratogenic Effects) จากการเปลีย่นแปลง

โครงสรา้งและชวีเคมภีายในเซลลแ์ละระบบอวยัวะต่าง ๆ เนื่องจากรงัส ีซึง่เดก็ทีเ่กดิมามกัจะพกิารท ัง้ร่างกายและสติปญัญา โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งถา้มารดาไดร้บัรงัสปีริมาณสูงขณะตัง้ครรภช่์วง 8-15 สปัดาห ์และถา้ปริมาณรงัสทีีไ่ดร้บัสูงมากก็จะท าใหท้ารกเสยีชีวติตัง้แต่

อยู่ในครรภไ์ด ้
4) ผลกระทบจากรังสีต่อการเกิดมะเร็ง (Carcinogenic Effects) มรีายงานการศึกษาวจิยัเพื่อติดตาม

ผลกระทบจากรงัส ีพบวา่ ความเสีย่งในการเกดิมะเร็งจากการไดร้บัรงัส ีจะมมีากกวา่ความเสีย่งในการเกิดความผดิปกติทางพนัธุกรรม

ถงึ 10-100 เท่า โดยไม่ขึ้นอยู่กบัระดบัปริมาณรงัสทีีไ่ดร้บั การไดร้บัรงัสจีะเพิม่โอกาสการเกิดมะเร็งหรืออาจเร่งการเจริญเติบโตของ

เซลลม์ะเร็งได ้เช่น มะเร็งของเมด็เลอืดขาว (Leukemia) เนื่องจากการเจริญเติบโตและเพิม่จ านวนเมด็เลอืดขาวอย่างผดิปกติ มะเร็ง

เตา้นมในผูห้ญงิ อตัราการเกิดโรคเพิม่มากขึ้นในหญิงทีไ่ดร้บัการรกัษาดว้ยรงัสเีอ็กซ ์มกัมอีาการของต่อมน า้นมเฉียบพลนัหลงัคลอด

หรือระยะเรื้อรงั และมะเร็งต่อมไทรอยด ์หลงัจากต่อมไทรอยดไ์ดร้บัรงัสใีนปริมาณ 0.06-0.20 Gy มผีลท าใหเ้กิดโรคมะเร็งต่อม

ไทรอยดไ์ด ้
รูปแบบการเกิดมะเร็งจะมคีวามแตกต่างโดยขึ้นกบัปจัจยัต่าง ๆ เช่น ปริมาณทีไ่ดร้บั อายุขณะไดร้บั และ

ระยะเวลา นอกจากนี้ ผลการศึกษายงัชี้ใหเ้หน็วา่มะเร็งจากรงัสสีามารถเกดิขึ้นไดใ้นทกุเนื้อเยือ่อวยัวะดว้ย 

2.6 ความกดดันบรรยากาศที่ผิดปกติ 
2.6.1 ลักษณะของความกดดันบรรยากาศที่ผิดปกติ ความกดดนับรรยากาศที่ผิดปกติ คือ ความกดดนั

บรรยากาศที่เปลีย่นแปลงไปจากความกดดนัปกติที่ระดบัน า้ทะเล คือ 760 มิลลเิมตรของปรอท ในสภาวะปกติ ความกดดนั

บรรยากาศจะแปรผกผนักบัความสูงจากระดบัน า้ทะเล เมือ่ความสูงจากระดบัน า้ทะเลเพิม่ขึ้น ความกดดนับรรยากาศมค่ีาลดลง หรือ

เรยีก ความกดดนับรรยากาศต า่ และเมือ่ความสูงจากระดบัน า้ทะเลลดลง ความดนับรรยากาศจะมค่ีาเพิม่ขึ้น หรือเรียก ความกดดนั

บรรยากาศสูง เมือ่ระดบัความกดดนับรรยากาศเปลีย่นแปลง ปรมิาตรของกา๊ซย่อมเปลีย่นแปลงดว้ย ในระดบัความกดดนับรรยากาศ

ที่สูงกว่าปกติ พบในกลุ่มอาชีพนกัประดาน า้ ผูป้ระกอบอาชีพในอุโมงค์ เป็นตน้ ส่วนความผิดปกติที่เกิดขึ้นจากความกดดนั

บรรยากาศทีต่ า่กวา่ปกต ิพบไดใ้นกลุม่ทีท่  าอาชพี นกับนิ นกัปีนเขา เป็นตน้  
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2.6.2 อันตรายของความกดดนับรรยากาศที่ผิดปกติ 
1) อนัตรายจากความกดดนับรรยากาศสูง การปฏิบตัิงานภายใตค้วามกดดนับรรยากาศสูง เมื่อมกีาร

เปลีย่นแปลงความกดดนับรรยากาศเขา้สู่ระดบัปกติ จะเกิดการขยายตวัของก๊าซที่อยู่ตามอวยัวะต่างๆ เช่น หู อาจท าใหเ้กิดการ

บาดเจบ็ทีหู่สว่นกลางและไซนสั เนื่องจากร่างกายไมส่ามารถปรบัแรงดนัภายในหูใหเ้ทา่กบัแรงดนัภายนอกได ้และปริมาตรของปอดจะ

ขยายตวัมากขึ้นจนเนื้อปอดฉีกขาด ฟองอากาศแทรกซมึและไหลเวยีนเขา้สู่กระแสเลอืดทีไ่ปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย เกิดภาวะอุด

กัน้หลอดเลอืดจากฟองอากาศ (Gas embolism) ทีน่ าเลอืดไปเลี้ยงอวยัวะต่างๆ เช่น หลอดเลอืดสมอง หลอดเลอืดหวัใจ เป็นตน้ 

นอกจากนี้การปรบัเปลีย่นความดนับรรยากาศอากาศจากมากมานอ้ยอย่างกะทนัหนั จะท าใหม้ีการเจ็บป่วยจากการลดความกดดนั

บรรยากาศ (Decompression sickness) เช่น การด าน า้ลกึแลว้ขึ้นสูผ่วิน า้เร็วจนเกนิไป ร่างกายไมส่ามารถขบักา๊ซไนโตรเจนทีล่ะลาย

อยู่ออกทางปอดไดท้นั ฟองอากาศจะเขา้ไปอุดกัน้อยู่ในเสน้เลอืดทีไ่ปเลี้ยงอวยัวะต่างๆ ท าใหม้อีาการเจ็บหนา้อก ไอ เหนื่อย หายใจ

ไม่ออก มเีสมหะปนเลอืดและภาวะช็อก หากอุดกัน้ในเสน้เลอืดทีไ่ปเลี้ยงสมอง จะส่งผลใหเ้ป็นอมัพาตครึ่งซกี ชกัหมดสติ และอาจ

เสยีชวีติได ้

2) อันตรายจากความกดดันบรรยากาศต า่ เมือ่ตอ้งปฏบิตังิานในสถานทีท่ีม่คีวามดนับรรยากาศลดลงจะ
ส่งผลใหป้ริมาณออกซเิจนในบรรยากาศลดลงตามไปดว้ย ดงันัน้อนัตรายที่พบบ่อย คือ การขาดออกซเิจน(Hypoxia) ร่างกายจะเกิด

อาการอ่อนเพลยี ปวดศีรษะ คลืน่ไส ้อตัราการหายใจและการเตน้ของหวัใจเร็วขึ้น ตวัเขยีว สบัสน เคลบิเคลิ้ม ระบบประสาทท างานไม่

ประสานกนั หากปริมาณของฮีโมโกลบนิทีจ่บักบักา๊ซออกซเิจน หรือ ออกซฮีีโมโกลบนิ (Oxyhemoglobin) ลดต า่ลงเหลอืเพยีงรอ้ยละ 

40-60 จะท าใหห้มดสต ินอกจากนี้การขึ้นสู่พื้นทีสู่งเหนือระดบัน า้ทะเลอย่างรวดเร็ว จะท าใหเ้กิดภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลนัจากการขึ้นที่

สูง (Acute mountain sickness) ภาวะนี้จะแสดงอาการภายใน 2-3 ช ัว่โมงหลงัขึ้นทีสู่ง ผูป่้วยจะมอีาการปวดศีรษะ เบือ่อาหาร 

คลืน่ไส ้อาเจยีน นอนไมห่ลบั อ่อนแรง หายใจไมอ่ิม่ ไอ มอีาการทางระบบประสาท และอาจมภีาวะปอดหรอืสมองบวมน า้ตามมา 

 

3.สภาพแวดล้อมทางเคม ี
3.1 ลักษณะและประเภทของสารเคมี สารเคม ีหมายถงึ องคป์ระกอบหรือส่วนประกอบทางเคมี และส่วนผสมไม่ว่าจะ

โดยธรรมชาติหรือสงัเคราะหข์ึ้นในทางเคมี สารเคมอีาจถูกจดัแบ่งออกเป็นหลายประเภท ขึ้นกบัวตัถปุระสงค ์เช่น แบ่งตามสถานะ 

แบง่ตามอนัตรายดา้นกายภาพ หรอือนัตรายดา้นสุขภาพและสิง่แวดลอ้ม ส าหรบันกัสุขศาสตรอ์ุตสาหกรรม สารเคมทีี่เป็นที่สนใจจะ

เป็นสารเคมทีีฟุ่้ งกระจายในบรรยากาศการท างาน ซึง่สามารถแบ่งออกได ้2 ลกัษณะดงันี้   

3.1.1 สารเคมีฟุ้งกระจายในรูปอนุภาค (Particulate) อนุภาค เป็นรูปหนึ่งของสารเคมทีีอ่าจอยู่ในรูปของของแข็ง
หรอืของเหลวทีแ่ขวนลอยอยู่ในอากาศ อนุภาคมขีนาดตัง้แต่ขนาดโมเลกุลเดี่ยวไปจนถงึขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 100 ไมครอน ในทีน่ี้

แบ่งประเภทสารเคม ีเป็น 2 ประเภท คือ แบ่งตามลกัษณะทางกายภาพ และขนาดของอนุภาคทีส่ามารถเขา้สู่ระบบทางเดินหายใจ 

(ภาพที ่3.9) ดงันี้ 
1) การจดัประเภทของอนุภาคตามลกัษณะทางกายภาพ สามารถแบง่อนุภาคออกเป็น 2 ประเภท คือ 

อนุภาคทีเ่ป็นของแขง็ ไดแ้ก่ อนุภาคทีอ่ยู่ในรูปของฝุ่ น ฟูม ควนั ขี้เถา้ (fly ash) และเสน้ใย (fibre) และอนุภาคทีเ่ป็นของเหลว ไดแ้ก่ 

อนุภาคทีอ่ยู่ในรูปของละออง (mist) และสเปรย ์

2) การจดัประเภทของอนุภาคตามขนาดของอนุภาคท่ีสามารถเขา้สู่ระบบทางเดินหายใจ สามารถ

แบง่อนุภาคเป็น 2 ประเภท คือ 
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 อนุภาคท่ีมขีนาดเลก็พอท่ีจะหายใจเข้าสู่ทางเดินหายใจส่วนปลายได้* (respirable particles) เป็น
อนุภาคทีม่ขีนาดเลก็กวา่ 10 ไมครอน สามารถเขา้สูร่ะบบทางเดนิหายใจสว่นปลาย โดยอนุภาคจะลอยเขา้ไปเกาะทีผ่นงัของทอ่ลมขนาด

เลก็ (Bronchus) และหลอดลมฝอย (Bronchiole) และอนุภาคทีม่ขีนาดเลก็มากอาจตกคา้งในถงุลมปอด (Alveolar sac) และ ถงุลม

ย่อย (Alveoli)  

 อนุภาคท่ีมีขนาดใหญ่ไม่สามารถหายใจเข้าสู่ทางเดินหายใจส่วนปลายได้ (inhalable particles) 
เป็นอนุภาคทีม่ขีนาดกวา่ 10 ไมครอน สามารถเขา้สู่ระบบทางเดนิหายใจส่วนตน้ เช่น จมูก (Nose) และหลอดลม (Trachea) ได ้แต่

เนื่องจากอนุภาคมขีนาดใหญ่ ท าใหต้ดิคา้งทีจ่มูก และระบบทางเดนิหายใจส่วนตน้ มกัถูกก าจดัออกไปดว้ย กลไกการไอ หรือจาม ท า

ใหอ้นุภาคไมส่ามารถเขา้สูร่ะบบหายใจสว่นปลายได ้ 

 

ขนาด 

แบ่งตาม 

ลกัษณะทางกายภาพ  

ของเหลว  
 

     

ของแขง็  
 

     

 

 

 

 

อนุภาคของ 

ฝุ่ นละอองลอยทัว่ไป 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 

 

แบ่งตามขนาดอนุภาค 

ที่สามารถเขา้สูร่ะบบทางเดินหายใจ 
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ภาพที่ 3.9 ประเภทของอนุภาคและตวัอย่างของอนุภาคขนาดต่าง ๆ 
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 อย่างไรก็ตาม ลกัษณะทางกายภาพของสารเคมใีนรูปอนุภาคทีแ่ขวนลอยอยู่ในอากาศ มหีลายลกัษณะท ัง้ของเหลวและ

ของแขง็ ซึง่แต่ละประเภท จะมรีายละเอยีดของอนุภาคทีแ่ตกต่างกนัออกไป ดงัแสดงในตารางที่ 3.5 

 
ตารางที่ 3.5  แสดงรายละเอียด และตวัอยา่งของสารเคมีในรูปอนุภาค  
ลกัษณะทางกายภาพ  ค าจ ากดัความ ตวัอย่าง 

1.ของแข็ง (Solid) 
ฝุ่ น (dust) เป็นสารเคมทีีเ่ป็นอนุภาคของแขง็ทีม่ขีนาดเลก็ๆ เกิดขึ้นจาก

การทีข่องแขง็ถูกตี บด กระทบ กระแทก ระเบดิ  เมื่อ

พจิารณาตามขนาดของอนุภาค แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ดงันี้ 

1) ฝุ่ นขนาดเล็กที่สามารถเขา้สู่ระบบทางเดินหายใจ

ส่วนปลายได ้(respirable dust) มขีนาดของ

อนุภาคเลก็กว่า 10 ไมครอน (micron)  

2) ฝุ่ นขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถเขา้ สู่ระบบทางเดิน

หายใจส่วนปลายได ้มขีนาดของอนุภาคใหญ่กว่า  

10 ไมครอนขึ้นไป (Non-respirable dust) 

       เมื่อรวมฝุ่ นท ัง้สองชนิดนี้ เขา้ดว้ยกนัจะเรียกชื่อว่า ฝุ่ น

ทกุขนาด (total dust) 

ฝุ่ นของหนิ ฝุ่ นทราย ฝุ่ นถ่านหนิ ฝุ่ นโลหะ  

ฝุ่ นแป้ง 

ฟูม (fume) อนุภาคที่เป็นของแข็งซึ่งมขีนาดเลก็มาก ๆ เกิดจากการ

เปลีย่นแปลงสถานะจากของแขง็ทีห่ลอมเหลวจนกลายเป็นไอ    

มขีนาดอยู่ในช่วง 0.01 ถงึ 5 ไมครอน 

ฟูมของตะกัว่ออกไซด ์ฟูมของเหลก็  

ฟูมของสงักะส ีฟูมของทองแดง 

เสน้ใย (fibre) อนุภาคของแขง็ทีม่รูีปร่างยาวและบาง เมือ่กลา่วถงึขนาดเสน้

ใยมกัจะระบใุนสองมติ ิคอื เสน้ผ่านศูนยก์ลางและความยาว 

แร่ใยหนิหรอืแอสเบสตอส 

ควนั (smoke) อนุภาคเลก็ละเอยีดทีล่อยอยู่ในอากาศ เกิดจากการเผาไหมท้ี่

ไม่สมบูรณ์ของวตัถุที่มีธาตุคาร์บอนเป็นส่วนประกอบ 

โดยท ัว่ไปจะมขีนาดเลก็กว่า 1 ไมครอน  

ถ่านหนิ และน า้มนั 

2.ของเหลว(Liquid) 
ละออง (mist)  อนุภาคของเหลวที่แขวนลอยในอากาศ เกิดจากของเหลว

ไดร้บัแรงกดดนั จนเกิดการแตกตวัเป็นอนุภาคขนาดเลก็ ฟุ้ ง

กระจาย (dispersing)ในอากาศ  มีขนาดใหญ่กว่ า  10 

ไมครอน  

มสิตข์องสารฆ่าแมลงทีเ่กดิจากการฉีดพ่นเป็น

ฝอย (spraying) 

มิสตข์องน า้มนัที่เกิดขึ้นระหว่างการตดัและ

การบด 

 

3.1.2 สารเคมีฟุ้งกระจายในรูปก๊าซและไอระเหย (Gas and vapors) สารเคมใีนรูปของแข็งและของเหลวหลาย
ชนิด สามารถฟุ้ งกระจายในอากาศในรูปของกา๊ซและไอระเหยได ้
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 สารเคมใีนรูปของกา๊ซ หมายถงึ ของไหล (fluid) ซึง่มรูีปร่างที่ไม่แน่นอนขึ้นกบัภาชนะทีใ่ชบ้รรจุ สามารถเปลีย่นเป็น

ของเหลว หรือเป็นของแข็งได ้ โดยการเปลีย่นอุณหภูมิ และ/หรือเปลีย่นความกดดนั เช่น กา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์ กา๊ซออกซเิจน    

กา๊ซคลอรนี กา๊ซไฮไดรเจนซลัไฟด ์กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์เป็นตน้ 

  สารเคมใีนรูปของไอระเหย หมายถงึ ไอทีเ่กิดจากสารทีเ่ป็นของเหลว หรือสารทีเ่ป็นของแข็งทีอุ่ณหภูมแิละความกดดนัปกติ 

ไอสารเหลา่นี้สามารถจะเปลีย่นรูปกลบัเป็นของเหลวหรือของแข็งตามสภาวะเดมิได  ้โดยการเพิม่ความกดดนั หรือลดอุณหภูมลิง เช่น 

ไอระเหยของสารท าละลายอนิทรยี ์เช่น แอลกอฮอล ์เบนซนี น า้มนักา๊ด ไอสารระเหยของสารทีเ่ป็นของแขง็ เช่น ลูกเหมน็ เป็นตน้ 

3.2 อันตรายของสารเคมี  
การพจิารณาความเป็นพษิของสารเคมนีัน้ จะตอ้งทราบวา่สารเคมนีัน้เขา้สู่ร่างกายและเขา้สู่กระแสโลหติไดอ้ย่างไร โดยท ัว่ไป

สารเคมจีะเขา้สูร่่างกายได ้3 ช่องทางคือ โดยการหายใจ การดูดซมึผ่านผวิหนงั และการกนิ ผูป้ฏบิตังิานสว่นใหญ่จะไดร้บัสารเคมเีขา้สู่

ร่างกายโดยการหายใจมากกวา่ช่องทางอืน่ สารเคมหีลายชนิดเมือ่หายใจเขา้สูร่่างกายจะถกูดูดซมึเขา้สูก่ระแสโลหติ แต่สารเคมบีางชนิด

จะตกคา้งอยู่ในปอด ไม่ถูกดูดซมึเขา้สู่กระแสโลหติ จงึมโีอกาสท าความระคายเคืองใหแ้ก่ปอด นอกจากนี้สารเคมบีางชนิดบงัสามารถ

จะท าลายช ัน้ไขมนัทีผ่วิหนงัแลว้ซมึเขา้สู่กระแสโลหติได ้เช่น สารตวัท าละลาย ตะกัว่อนิทรีย ์ไซยาไนต ์สารฆ่าแมลง เป็นตน้ ส าหรบั

ช่องทางการกินนัน้มอีตัราการดูดซมึจะต า่กว่าช่องทางการหายใจ มกัเกิดจากการปฏบิตัิผดิหลกัความปลอดภยัในการท างานเกี่ยวกบั

สารเคม ีเช่น ไมล่า้งมอืก่อนรบัประทาน หรอืสูบบหุรี่ขณะปฏบิตัิงานสมัผสัสารเคม ีเมือ่สารเคมถีูกดูดซมึจากระบบทางเดนิอาหารเขา้สู่

กระแสโลหติแลว้ ถกูน าไปทีต่บัเพือ่ท  าลายพษิและเคลือ่นยา้ยไปยงัไต แลว้ขจดัออกทางระบบขบัถา่ยปสัสาวะ  

สารเคมเีมือ่เขา้สู่ร่างกาย ก็จะเกิดปฏกิิริยาทางเคมี โดยร่างกายจะแสดงอาการทีส่  าคญัออกมา (sign & symptom)         

ในลกัษณะของอาการแบบเฉียบพลนั (acute effect) หรือแบบเรื้อรงั (chronic effect) อนัตรายอาจเป็นแบบเฉพาะที ่(local effect) 

หรือแบบท ัว่ร่างกาย (systemic effect) ดงัภาพที ่3.10 ท ัง้นี้ขึ้นกบัคุณสมบตัิทางเคม ีปริมาณของสารเคมทีีร่่างกายรบัระยะเวลาที่

ไดร้บั และความตา้นทานของแต่ละบคุคล อาจจ าแนกอนัตรายหรอืผลกระทบต่อสุขภาพของสารเคมไีด ้ดงันี้ 

3.2.1 การขาดอากาศหายใจ สารเคมจีะเขา้ไปท าปฏกิิริยากบัสารในร่างกาย ท าใหร่้างกายไม่สามารถน าออกซเิจนไป
ใชไ้ด ้หรือยบัย ัง้การแลกเปลีย่นออกซเิจนที่ระดบัเซลล ์ส่งผลใหป้ริมาณออกซเิจนไม่เพยีงพอต่อการหายใจร่างกายจึงขาดออกซเิจน 

ตวัอย่างเช่น กา๊ซคารบ์อนมอนอกไซด ์กา๊ซไซยาไนต ์เป็นตน้ นอกจากนี้ยงัมสีารเคมบีางชนิดทีไ่ม่ท  าปฏกิิริยาในร่างกาย แต่จะเขา้ไป

ขดัขวางการน าออกซเิจนไปใชง้าน เช่น กา๊ซคารบ์อนไดออกไซต ์กา๊ซไนโตรเจน เป็นตน้  

3.2.2 การระคายเคือง การระคายเคืองต่อผวิหนงั เช่น คนั แสบ รอ้น หรือเป็นบาดแผลพพุองตรงบริเวณทีส่มัผสักบั

สารเคมโีดยตรง ตวัอย่างของสารเคมทีีท่  าใหเ้กิดการระคายเคือง ไดแ้ก่ กรดต่างๆ ด่างต่างๆ กา๊ซคลอรีน แอมโมเนีย ซลัเฟอรไ์ด

ออกไซด ์เป็นตน้ 

3.2.3 อันตรายต่อระบบการสร้างโลหิต สารเคมบีางชนิดจะไปกดไขกระดูกซึง่ท  าหนา้ทีส่รา้งเมด็เลอืดแดง ท าให ้  

ไขกระดูกไมส่ามารถผลติเมด็เลอืดแดงทีป่กติ ส่งผลใหป้ริมาณเมด็เลอืดแดงมจี านวนนอ้ยและมรูีปร่างไม่สมประกอบ เช่น สารตะกัว่ 

หรือสารเบนซนี (benzene) เป็นสาเหตุของการเกิดโลหติจาง ซึง่เป็นสารตวัท าลาย (solvent) ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ จะมผีล   

ท าใหเ้กดิโลหติจางและลกุลามกลายเป็นมะเร็งในเมด็เลอืด (Iukemia) ได ้

3.2.4. อันตรายต่อระบบประสาท สารเคมบีางชนิดมีผลต่อระบบประสาท เช่น ท าใหเ้กิดอาการปวดศีรษะ        

เวยีนศีรษะ มนึงง ความจ าเสือ่ม ควบคุมการเคลือ่นไหวของร่างกายไม่ได  ้ มอืส ัน่ ตวัอย่างไดแ้ก่ โลหะหนกั เช่น ตะกัว่ ปรอท 

แมงกานีส และสารทีร่ะเหยไดง้า่ย เช่น แอลกอฮอล ์เบนซนี อะซโีตน อเีธอร ์คลอโรฟอรม์ เป็นตน้ 
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3.2.5. การเปลี่ยนแปลงกระบวนการเมตาบอลิซึม สารเคมทีีท่  าใหก้ระบวนการเมตาบอลซิมึของร่างกายเกิดการ

เปลีย่นแปลงและน าไปสูอ่นัตรายนัน้ ไดแ้ก่ สารฆ่าแมลงบางชนิด เช่น สารออรแ์กโนฟอสเฟต และคารบ์อเมต สารฆ่าแมลงทีก่ลา่วมานี้

จะท าใหเ้กิดการสะสมของสารแอซติิลโคลนี(acetylcholine) ซึ่งเป็นอนัตรายต่อร่างกาย ปกติสารแอซติิลโคลนีนี้จะเกิดขึ้นอยู่

ตลอดเวลาในร่างกาย เพราะเป็นสารทีเ่กิดจากการท างานของระบบประสาท สารแอซติิลโคลนี จะถูกท าลายโดยเอนไซมโ์คลนีเอสเทอเรส 

(cholinesterase) แต่ร่างกายไดร้บัสารฆ่าแมลงดงักลา่วเขา้ไป สารฆ่าแมลงเหลา่นัน้จะไปจบัตวักบัเอนไซมโ์คลนีเอสเทอเรสก่อนจงึท า

ใหส้ารแอซติลิโคลนีไมถ่กูท าลายใหห้มดไปซึง่เป็นผลท าใหร่้างกายเกดิการสะสมสารไวแ้ละเกดิอนัตรายในทีสุ่ด 

3.2.6. อันตรายต่อกระดูก สารเคมจีะไปท าอนัตรายต่อโครงสรา้งของกระดูก ท าใหก้ระดูกเสยีรูปร่าง หรอืท าให ้

กระดูกเปราะ ตวัอย่างของสารเคมใีนกลุม่นี้ เช่น ฟอสฟอรสั แคดเมยีม เป็นตน้ 

3.2.7. อันตรายต่อระบบการหายใจ สารเคมทีีท่  าอนัตรายต่อระบบการหายใจ  เช่น ปอด ส่วนใหญ่จะเป็นฝุ่ นหรือ

เสน้ใยเลก็ๆ (fiber) ทีห่ายใจลอยเขา้ไปพรอ้มกบัอากาศ หากมขีนาดเลก็มากก็สามารถลงไปตกคา้งทีป่อด ขณะทีป่อดเคลือ่นไหวก็จะ

เกิดระคายเคืองปอดตลอดเวลา ท าใหป้อดตอ้งสรา้ง “เยื่อพงัผดื” (Fibrosis) ขึ้นมาห่อหุม้ฝุ่ นเหลา่นัน้ไว ้ ท าใหเ้นื้อปอดบริเวณนัน้     

ไม่สามารถแลกเปลีย่นออกซเิจนได  ้ เมื่อฉายรงัสเีอกซเรยป์อดเหลา่นัน้ดูจะเหน็มเีงาคลายเป็นวณัโรค ปอดทีม่เียื่อพงัพดืมากจะม ี   

ความจปุอดนอ้ยลง ท าใหร่้างกายเหนื่อยหอบงา่ย และอาจท าใหเ้สยีชีวติได ้ตวัอย่างของสารเคมใีนกลุม่นี้  ไดแ้ก่ ฝุ่ นทราย ฝุ่ นถ่านหนิ 

และแร่ใยหนิ เป็นตน้ 

3.2.8. ความผิดปกติทางพันธุกรรม สารเคมทีีท่  าอนัตรายต่อโครโมโซมของเซลลไ์ข่ของมารดาหรือสเปริมสข์องบดิา 

เมือ่ไข่หรอืสเปรมิสท์ีม่ยีนีผดิปกตเิหลา่นัน้ไดถ้กูผสมและเจรญิเป็นตวัอ่อนขึ้นมา ตวัอ่อนนัน้จะมโีครโมโซมทีผ่ดิปกติ ซึง่เป็นสาเหตุให ้

เกดิการแทง้บตุร ทารกตายคลอดได ้ในบางกรณีการผดิปกติของยนีจะไม่แสดงอะไรทีผ่ดิปกติออกมาใหเ้หน็ แต่การผดิปกติเหลา่นัน้

จะปรากฏออกมาใหเ้ป็นในช ัน้ลูกหรอืช ัน้หลาน ตวัอย่างสารเคมพีวกนี้ ไดแ้ก่ สารกมัมนัตรงัส ีสารฆ่าแมลงบางชนิด เป็นตน้ 

3.2.9 ความผิดปกติในทารก เกดิจากสารเคมที  าใหต้วัอ่อนภายในครรภม์ารดาเจริญเติบโตผดิปกติ โดยเฉพาะมารดา
ทีต่ ัง้ครรภร์ะหว่าง 3-8 สปัดาห ์ จะตอ้งระวงัใหม้าก เพราะเป็นระยะทีม่กีารสรา้งอวยัวะต่างๆ ของร่างกายทารก หากมารดาไดร้บั

สารเคมรีะยะดงักล่าวจะท าใหท้ารกมโีอกาสตายก่อนคลอด คลอดก่อนก าหนด หรือคลอดออกมาแลว้มคีวามพกิาร ตวัอย่างของ

สารเคมใีนกลุม่นี้ ไดแ้ก่ ยาธาลโิดไมด ์สารตวัท าละลายบางชนิด ยาปราบศตัรูพชืบางชนิด เป็นตน้ 

3.2.10 มะเร็ง สารเคมบีางชนิดจะท าใหร้ะบบการควบคุมการสรา้งเซลลผ์ดิปกติ ไม่สามารถทีจ่ะหยุดย ัง้การสรา้งเซลล ์
เทา่กบัจ านวนทีร่่างกายปกตติอ้งการได ้จงึท าใหม้กีารสรา้งเซลลใ์หมข่ึ้นมาเรื่อยๆ มากเกนิความจ าเป็น กลายเป็น “เนื้องอก” มะเร็ง คือ 

เนื้องอกชนิดรา้ยแรงจะอยู่กนัอย่างหลวมๆ ซึง่พรอ้มทีจ่ะหลดุลอยแพร่กระจายออกไปตามกระแสโลหติและกระแสน า้เหลอืงเพือ่ไปงอก

เป็นอวยัวะต่างๆ ไดท้ ัว่ร่างกาย ตวัอย่างของสารเคมทีีท่  าใหเ้กดิมะเร็ง เช่น สารไวนิลคลอไรด ์ท าใหเ้กดิมะเร็งตบั สารเบนซนี ท าใหเ้กิด

มะเร็งเมด็เลอืด และแร่ใยหนิ ท าใหเ้กดิมะเร็งเยือ่หุม้ปอดได ้เป็นตน้ 
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ภาพท่ี 3.10 แผนผงัแสดงการเกิดอนัตรายต่อร่างกายเน่ืองจากการไดรั้บสารพิษ 
 

4. สภาพแวดล้อมทางชีวภาพ  

 4.1 ลักษณะของสภาพแวดล้อมทางชีวภาพ คือ สิง่มชีีวติขนาดเลก็ๆ หรือทีเ่รียกว่า เชื้อโรค และองคป์ระกอบอนิทรีย์

ของสิง่มชีวีติ ทีอ่าจเกดิขึ้นระหว่างกระบวนการผลติ หรืออาจเกิดจากการแพร่กระจายเชื้อโรคจากผูป้ฏบิตัิงานทีม่เีชื้อโรคนัน้ ๆ อยู่ใน

ร่างกาย เมื่อไดร้บัเชื้อเขา้สู่ร่างกาย ผูป้ฏิบตัิงานที่ไม่มภีูมิคุม้กนัโรคหรือไม่มีความตา้นทานต่อเชื้อโรค  เชื้อโรคนัน้จะสามารถ

เจริญเติบโตท าใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขภาพของผูป้ฏิบตัิงานได ้เชื้อโรคที่ผูป้ฏิบตัิงานมโีอกาสไดร้บัเขา้สู่ร่างกายมหีลายประเภท เช่น 

ปรสติ ไวรสั แบคทเีรยี เชื้อรา รกิเก็ตเซยี ดงัตวัอย่างในตารางที ่3.6 

  นอกจากนัน้ ยงัมกีารก าหนดใหส้ตัวท์ีเ่ป็นพาหะน าโรค เช่น หนู ยุง และสตัวม์พีษิ เช่น ง ูตะขาบ แมงป่อง ผึ้ง ตวัต่อ 

จดัอยู่ในกลุม่ของสภาพแวดลอ้มทางชวีภาพดว้ย เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม มผูีป้ระกอบอาชพีเกษตรกรรมจ านวน

มากทีต่อ้งท างานในพื้นทีร่กและชื้นแฉะ เช่น ทุง่นา สวนยางพารา เป็นตน้ พื้นทีเ่หลา่นี้ลว้นเสีย่งต่อการพบสตัวม์พีษิในขณะท างานไดง้า่ย 

สารเคมเีขา้สู่ร่างกาย 

การหายใจเขา้ไป 

การดูดซมึทางผวิหนงั 

การดูดซมึเขา้สูก่ระแสโลหติ

(absorption) 

การรบัประทานเขา้ไป 

ท าอนัตรายอวยัวะต่างๆ  

(Target Organ) 

 

การขบัออกจากร่างกาย 

(Excretion) 

อาการเฉียบพลนั

(Acute) 

อาการเรื้อรงั 

(Chronic) 

การกระจายตวั (Distribution) 

การสะสมทีอ่วยัวะเป้าหมาย  

(Storage) 

ทางน า้ตา 

ทางลมหายใจออก 

ทางน า้ลาย 

ทางเหงือ่ 

ทางน า้นม 

ทางปสัสาวะ 

ทางอจุจาระ 
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 4.2. อันตรายทางชีวภาพ เชื้อโรคสามารถแพร่กระจายเขา้สู่ร่างกายไดผ้่านการหายใจ การสมัผสัสิง่คดัหล ัง่ และการใช ้

สิง่ของร่วมกนั ซึง่อาจท าใหเ้กดิการติดเชื้อ อาการแพ ้หรือท าใหเ้กิดพษิต่อร่างกาย  อาการแสดงระยะเริ่มแรกของโรคกลุม่นี้ส่วนใหญ่

แลว้เป็นอาการทีไ่ม่มลีกัษณะเฉพาะ อาจมอีาการไขร่้วมกบัปญัหาระบบทางเดินหายใจหายใจ เช่น เชื้อแบคทเีรียไมโคแบคทเีรียมทู

เบอร์คูโลซิส (Mycobacterium tuberculosis) ท าใหเ้กิดโรควณัโรค ผูป่้วยจะมีอาการไอเรื้ อรงั ไอเป็นเลือด เจ็บหนา้อก               

มไีข ้ อ่อนเพลยี หรือเชื้อโรคอาจท าใหม้อีาการทางระบบทางเดนิอาหาร เช่น โรคตบัอกัเสบจากไวรสัเอ ซึง่เกิดจากไวรสัเฮปปาไตติส 

ชนิดเอ (Hepatitis A virus) ผูป่้วยจะมอีาการไม่อยากอาหาร ปวดทอ้ง ทอ้งร่วง ปสัสาวะมสีเีขม้ และมภีาวะดซี่าน ท ัง้นี้อาการที่

แตกต่างกนันัน้ขึ้นอยู่กบัชนิดของเชื้อโรค ชนิดของการสมัผสั ปรมิาณการสมัผสั และระยะเวลาการสมัผสั  
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ตารางที ่3.6 แสดงเชื้อทีก่่อใหเ้กดิโรคในกลุม่อาชพีต่างๆ

เช้ือกอ่โรค โรค อาชีพกลุม่เสีย่ง 

ไวรสั (virus) 

ไวรสัเฮปปาไตตสิ ชนิดเอ (Hepatitis A virus) โรคไวรสัตบัอกัเสบเอ บคุลากรทางการแพทย ์ 

 ไวรสัเฮปปาไตตสิ ชนิดบ ี(Hepatitis B virus)  โรคไวรสัตบัอกัเสบบ ี

ไวรสัเอชไอว ี(Human immunodeficiency virus, HIV) โรคเอดส ์(AIDS) 

ไวรสัโคโรนา (Corona Virus) โรคทางเดนิหายใจเฉียบพลนัรุนแรง(SARS)  

ไวรสัแจแปนนีส เอนเซปฟาไลตสี (Japanese encephalitis virus) โรคสมองอกัเสบ (Encephalitis) เกษตรกร ผูป้ระกอบอาชพีในป่า 

ไวรสัเรบสี ์(Rabies virus)  โรคพษิสนุขับา้ (Rabies) สตัวแพทย ์คนเลี้ยงสุนขั แมว 

ไวรสัอนิฟลูเอนซา เอ (Influenza A virus) โรคไขห้วดันก (Avian influenza) เกษตรกรผูป้ระกอบอาชพีทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสตัวปี์ก  

แบคทเีรีย (Bacteria)  

ไมโคแบคทเีรยีม ทูเบอรคู์โลซสิ (Mycobacterium tuberculosis)  โรควณัโรค (Tuberculosis)  บคุลากรทางการแพทย ์ 

บาซลิลสั แอนทราซสิ (Bacillus anthracis) โรคแอนแทรกซ ์(Anthrax) สตัวแพทย ์ชาวนา คนท างานในโรงฆ่าสตัว ์ฟอกหนงั 

บรูเซลลา่ (Brucella spp.) โรคบรูเซลโลซสิ (Brucellosis) สตัวแพทย ์คนเลี้ยงววั ควาย แกะ มา้ แพะ   

เลปโตสไปรา (Leptospira) โรคเลปโตสไปโรซสิ (Leptospirosis)หรอืโรคฉ่ีหนู ชาวไร่ คนท างานโรงงานบ าบดัน า้เสยี คนท างานโรงฆ่าสตัว ์

เช้ือรา (funji) 

ฮสิโตพลาสมา แคปซูลาตา้ (Histoplasma capsulatum)  โรคอสิโตพลาสโมซสิ (Histoplasmosis) เกษตรกร ชาวนา ผูป้ระกอบอาชพีทีม่กีารขดุดนิ 

ค็อกซดิอิอยดสี (Coccidioides)  โรคคอ๊กซดิโิอไอโดไมโกซสิ (Coccidioidomysis) เกษตรกร ชาวนา ผูป้ระกอบอาชพีทีม่กีารขดุดนิ 

ริกเกต็เซีย (rickettsia) 

รกิเก็ตเซยี ทยัฟี (Rickettsia typh) โรคมวิรนีไทฟสั (Murine typhus) ผูป้ระกอบอาชพีปลูกขา้ว ผูป้ฏบิตังิานในโกดงัเก็บของ 

ปรสติ(parasite) 

แองไซโลสโตมา ดูโอดนีาเล (Ancylostoma duodenale) โรคพยาธปิากขอ (Hookworm disease) ชาวนา ชาวสวน ชาวไร่ ทีไ่ม่สวมใส่รองเทา้ขณะปฏบิตังิาน 

พลาสโมเดยีม ฟลัซพิารมั (Plasmodium Falciparum) โรคมาลาเรยี (Malaria) ทหารพราน คนทีป่ระกอบอาชพีในป่า  
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5. เออร์โกโนมกิส์   
 5.1 ความหมายของเออร์โกโนมิกส์  เออรโ์กโนมกิส ์(ergonomics) หรือ การยศาสตร ์เป็นสภาพแวดลอ้มในการ

ท างานประเภทหนึ่ง ว่าดว้ยเรื่องของการศึกษาสภาพการท างานทีม่คีวามสมัพนัธร์ะหว่างผูป้ฏบิตัิงานและสภาพแวดลอ้มในการ

ท างาน เช่น สถานีท  างาน (work station) ท่าทางการท างาน ภาระงาน (workload) และอุณหภูมิ แสง เสียง เป็นตน้          

โดยพิจารณาว่าสถานที่ท  างานไดม้ีการออกแบบหรือปรบัปรุงใหม้ีความเหมาะสมกบัผูป้ฏิบตัิงานหรือไม่  มุ่งเนน้การจดั

สภาพแวดลอ้มการท างานใหเ้หมาะสมกบัสภาพร่างกายและจติใจของผูป้ฏบิตังิาน เพือ่ป้องกนัปญัหาต่าง ๆ ทีอ่าจมผีลกระทบต่อ

ความปลอดภยัและสุขภาพอนามยัในการท างาน และสามารถเพิม่ประสทิธิภาพการท างานไดด้ว้ย ตวัอย่างการจดัสภาพแวดลอ้ม

การท างานใหเ้หมาะสมกบัผูป้ฏบิตังิาน ไดแ้ก่ 

1) การเพิม่ระดบัความสูงของโตะ๊ท างานใหม้รีะดบัความสูงทีเ่หมาะสมกบัส่วนสูงของผูป้ฏบิตัิงาน เพือ่จะ

ไดไ้มต่อ้งกม้โนม้ตวัเขา้ใกลช้ิ้นงาน  

2) การจดัใหม้เีกา้อี้ และทีว่างพกัเทา้เพือ่ใหพ้นกังานทีต่อ้งยนืท างาน ไดน้ ัง่และวางพกัเทา้ในระหวา่งช่วงพกั  

3) การออกแบบใหด้า้มจบัของเครื่องมอืงา่ยต่อการจบัถอื ไมต่อ้งบดิงอขอ้มอื 

 5.2 ปัญหาด้านเออร์โกโนมิกส์ การปฏบิตัิงานในสถานทีท่ีไ่ม่ไดร้บัการออกแบบใหถู้กตอ้งเหมาะสมตามหลกั
เออรโ์กโนมกิส ์การยกเคลือ่นยา้ยของหนกัหรอืการท างานในท่าทางทีไ่ม่เหมาะสม อาจเป็นสาเหตุใหเ้กิดความผดิปกติของระบบ

กลา้มเนื้อและกระดูกจากการท างาน (Work-related musculoskeletal disorders ; WMSDs) ซึง่ความผดิปกติเหลี้จะเกิดขึ้น

อย่างชา้ๆ ตามส่วนต่างๆของร่างกาย เช่น กระดูก เสน้ประสาท เสน้เอ็น พงัผืด ขอ้ต่อ กระดูกอ่อน และหมอนรองกระดูก     

โดยผูป้ฏบิตัิงานอาจรูส้กึว่าเกิดความไม่สะดวกสบายในการท างาน รูส้กึเจ็บปวดกลา้มเนื้อ หรือขอ้ต่อ รวมท ัง้อาจมอีาการปวด

เมือ่ยกลา้มเนื้อ หลงัจากเลกิงานแลว้ อนัตรายทีพ่บบอ่ย ไดแ้ก่  

5.2.1 เอน็อักเสบ (Tendonitis) เกิดจากการเคลือ่นไหวซ า้ซากจ าเจ เช่น การใชไ้ขควง งานพมิพด์ดี การ

เลน่เทนนิส การเลน่กอลฟ์ เป็นตน้ ท าใหเ้กิดการอกัเสบของเอ็น(Tendon) ทีบ่ริเวณทีก่ลา้มเนื้อและเสน้เอ็นมาเชื่อมต่อกนั มกั

เกดิขึ้นทีก่ลุม่ของเอน็ขอ้มอืหวัไหล ่ขอ้ศอก มอีาการปวด บวม  

5.2.2 โรคกลุ่มอุโมงคาร์ปาล (Carpal tunnel syndrome : CTS) เกิดจากการท างานทีต่อ้งบดิขอ้มอืซ า้ 
ๆ การใชเ้ครื่องมอืที่มคีวามส ัน่สะเทอืน ท าใหเ้กิดปลอกหุม้เอ็น(Tendon sheath) อกัเสบและบวม และกดทบัเสน้ประสาท

มเีดยีน (Median nerve) ทีท่อดผ่านอุโมงคค์ารป์าลทีข่อ้มอื ผูป่้วยจะรูส้กึชา ปวด และหมดความรูส้กึบริเวณนิ้วหวัแม่มอื   

และนิ้วมอือืน่ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่เวลากลางคืน 

5.2.3 โรคนิว้ไกปืน (Trigger-finger syndrome) หรือ เรียกว่า โรคนิ้วลอ็ค เกิดจากการเกร็งนิ้วมอืซ า้ๆ

ตา้นแรงส ัน่สะเทอืนการลอ็คของเอน็ เกดิอาการบวมของปลอกหุม้เอน็จนท าใหเ้อน็ไมส่ามารถยดืหยุ่นได ้ 

5.2.4 กลุ่มอาการบริเวณทรวงอก ถงุรองเอน็และพังผืดอักเสบ (Thoracic Outlet Syndrome) สาเหตุ
มาจากการท างานทีต่อ้งมกีารเอื้อมมอืในระดบัเหนือไหลบ่่อยๆ ท าใหเ้สน้ใยประสาทและหลอดเลอืดทีอ่ยู่ระหว่างคอและไหลถู่ก

กดทบั มอีาการชาบรเิวณนิ้วมอื เมือ่มกีารเคลือ่นไหวร่างกายสว่นบนจะมอีาการปวดแขนและไหล่ 

5.2.5 โรคปวดหลังส่วนล่าง (Low back pain) สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการใชอ้ริิยาบถที่ไม่ถูกตอ้ง เช่น 
กม้ลงยกของหนกั บดิเอี้ยวตวัหยบิสิง่ของ หรือการท างานอยู่ในท่าเดมิเป็นระยะเวลานาน ท าใหก้ลา้มเนื้อหลงัหดเกร็ง (Back 

muscle spasm) อาจมอีาการปวดมากอาจรา้วไปท ัง้แผ่นหลงัจนขยบัไม่ได ้นอกจากนี้สิง่ส  าคญัอกีประการหนึ่ง คือ การยกหรือ

ลากของหนกัท าใหเ้กิดการฉีกขาดเยื่อหุม้ช ัน้นอก (anulus fibrossus) ของหมอนรองกระดูกสนัหลงั เยื่อหุม้บริเวณนี้จะโป่ง
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ออกมาทางดา้นขา้งกดเบยีดเสน้ประสาทบริเวณกระดูกสนัหลงั  ผูป่้วยจะมอีาการชาบริเวณน่อง อาการปวดหลงัจะเป็นมากขึ้น

เรื่อยๆจนกระท ัง่ปวดเสยีวรา้วลงมาบรเิวณขา ท าใหผู้ป่้วยเดนิไมป่กต ิ 

 

กจิกรรม  3.1.3 
 1. สภาพแวดลอ้มในการท างานของพนกังานพิมพง์านดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในหอ้งส านกังานทัว่ไปมี
อะไรบา้ง จงระบุมาพร้อมยกตวัอยา่ง 
 2. อนัตรายของเสียงดงัมีอะไรบา้ง อธิบายมาพอเขา้ใจ 
  

แนวตอบกิจกรรม 3.1.3 
 1. พนกังานดงักล่าวจะมีสภาพแวดลอ้มในการท างานดงัน้ี 
  1) สภาพแวดลอ้มทางเคมี เช่น สารเคมีจากคุณภาพอากาศในส านกังาน (Indoor air quality) ท่ีพบเช่น 
ก๊าซโอโซน คาร์บอนมอนอกไซด ์ฟอร์มลัดีไฮด ์เป็นตน้ 
  2) สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ เช่น เสียง แสงจา้ รังสี เป็นตน้ 
  3) สภาพแวดลอ้มทางชีวภาพ เช่น เช้ือโรคท่ีมีในส านกังาน จากเพ่ือน ๆ เป็นตน้ 
  4) เออร์โกโนมิกส์ เช่น เม่ือยคอ ปวดแขน เกา้อ้ีไม่เหมาะสม เป็นตน้ 
 2. เสียงมีอนัตรายต่อการไดย้ิน ท าใหเ้กิดการสูญเสียการไดย้ินแบบชัว่คราว และแบบถาวร ท าใหเ้กิดปัญหา
การส่ือสารติดต่อและคุณภาพชีวิตตามมา นอกจากน้ียงัมีอนัตรายต่อสุขภาพทัว่ไป อนัตรายต่อความปลอดภยัในการ
ท างาน รบกวนการนอนหลบัจนท าใหร่้างกายไม่พร้อมท างาน และรบกวนหรือลดประสิทธิภาพการท างานท่ีตอ้งใช้
เสียงพูดสนทนาติดต่อกนั 
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เร่ืองที ่ 3.2.2 

วธีิการช้ีบ่งปัญหาสภาพแวดล้อมในการท างาน 

 สิง่ส  าคญัของการตระหนกัปญัหาสภาพแวดลอ้มการท างานคือ การชี้บ่ง (Identification) หรือการคน้หาว่าในการ

ท างานหนึ่ง ๆ นัน้ ผูป้ระกอบอาชีพตอ้งสมัผสักบัสภาพแวดลอ้มอะไรบา้ง เพื่อที่จะด าเนินการประเมนิการสมัผสัและควบคุม

อย่างถกูตอ้งต่อไป 

 

1. วธิีการช้ีบ่งปัญหาสภาพแวดล้อมในการท างาน 

1.1 การศึกษากระบวนการผลิต โดยศึกษาและท าความเขา้ใจ รายละเอียดต่างๆของกระบวนการผลติตัง้แต่

เริ่มตน้จนถงึข ัน้ตอนสุดทา้ย การรวบรวมขอ้มูลเกี่ยวขอ้งกบักระบวนการผลติ จะท าใหน้กัสุขศาสตรอ์ุตสาหกรรมสามารถชี้บ่ง

เบื้องตน้ไดว้า่การท างานนัน้ ๆ น่าจะมปีญัหาสภาพแวดลอ้มการท างานอะไรบา้งทีอ่าจก่อใหเ้กดิอนัตรายแก่ผูป้ฏบิตัิงาน ขอ้มูลที่

ควรรวบรวมเพือ่ท  าความเขา้ใจกระบวนการผลติมดีงันี้   

1)  ขอ้มูลวตัถุดิบ เช่น ลกัษณะรายละเอียดของวสัดุที่ใช ้ (material’s specification) ขอ้มูลดา้นความ

ปลอดภยัสารเคม ี(Safety Data Sheet: SDS) และปรมิาณการใช ้เป็นตน้ 

2)  ขอ้มูลเคร่ืองจกัร เช่น รายละเอยีดของเครื่องจกัรทีใ่ช ้ขอ้มลูมาตรฐานทางวศิวกรรมของเครื่องจกัร 

3)  ขอ้มูลกระบวนการผลิต เช่น แผนภูมกิระบวนการผลติ (Process flowchart) พรอ้มรายละเอยีดของ

กระบวนการผลติ วธิีการปฏบิตั ิ(Procedure)  

4) ขอ้มูลผลิตภณัฑแ์ละผลพลอยได(้by-product)   
 โดยท ัว่ไป การท าความเขา้ใจในกระบวนการผลติ ช่วยใหน้กัสุขศาสตรอ์ุตสาหกรรมสามารถท าการชี้บ่งไดง้า่ยมากขึ้น

โดยเฉพาะเรื่องสภาพแวดลอ้มทางเคม ีดงัเช่น ตวัอย่างทีแ่สดงในตารางที่ 3.7 ส่วนสภาพแวดลอ้มในการท างานประเภทอื่น ๆ 

นัน้สามารถหาขอ้มลูประกอบการชี้บง่ไดโ้ดยการลงพื้นทีส่  ารวจโรงงาน 
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ตารางที ่3.7  การสัมผสัสารเคมใีนกระบวนการผลติต่าง ๆ 

กระบวนการผลติ สารพษิทีเ่กดิขึน้ 
1. การเชื่อมในทีอ่บัอากาศ ไนโตรเจนออกไซด ์โอโซน ฟูมของโลหะ 

2. การเชื่อมโลหะทีผ่่านการท าความสะอาดดว้ยคลอรเินเตด 

   ไฮโดรคารบ์อน 

ไนโตรเจนออกไซด ์โอโซน ฟูม ฟอสจนี ไฮโดรเจนคลอไรด ์

3. การท างานทีใ่ชก้รดไนตรกิกบัสารอนิทรยี ์ ไนโตรเจนออกไซด ์

4. ตวัลา้งไข (degreasers) ทีม่แีหลง่อลุตราไวโอเลต และ 

   สารละลายคลอรเินเตดไฮโดรคารบ์อน 

ฟอสจนี ไฮโดรเจนคลอไรด ์

5. การย่อยสลายสารอนิทรยี ์ ไฮโดรเจนซลัไฟด ์แอมโมเนีย มเีทน คารบ์อนไดออกไซด ์

6. การท างานทีใ่ชก้รดไนตรกิกบัโลหะทีม่สีารอารเ์ซนิก 

   เจอืปน 

อารซ์นี 

7. การท างานทีม่ปีฏกิรยิาของฟอรม์ลัดไีฮดแ์ละ 

   ไฮโดรเจนคลอไรด ์

บสีคอลโรเมทลิอเีทอร ์

8. การย่อยสลายดว้ยความรอ้นของสารคลอรเินเตด  

   ไฮโดรคารบ์อน เช่น คารบ์อนเตตราคลอไรด ์ 

   ไตรคลอโรเอทลินี เป็นตน้ 

ฟอสจนี ไฮโดรเจนคลอไรด ์

9. การอบกาแฟ (roasting coffee) ไนโตรเจนออกไซด ์อลัดไีฮด ์กรดอนิทรยี ์

10. ไพโรไลซสี (pyrolysis) ของไม ้ถ่านหนิ น า้มนั และ 

    กา๊ซธรรมชาต ิ

คารบ์อนมอนอกไซด ์ไฮโดรคารบ์อน ซลัเฟอรอ์อกไซด ์ 

เมทานอล กรดอะซตีกิ ไนโตรเจนออกไซด ์

11. ไพโรไลซสีของพลาสตกิ คารบ์อนมอนอกไซด ์ไฮโดรเจนไซยาไนด ์ไฮโดรเจนคลอไรด ์    

ไอโซไซยาเนต สไตรนีออกไซด ์

 

 1.2. การทบทวนข้อมลูปัญหาสภาพแวดล้อมในการท างาน เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจถงึปญัหามากขึ้น อาจคน้ควา้

ขอ้มลูเพิม่เตมิ เช่น รายงานการศึกษา หรอืรายงานการส ารวจดา้นสุขศาสตรอ์ตุสาหกรรมในอุตสาหกรรมประเภทเดยีวกนั     

จากแหลง่ขอ้มลูทีส่  าคญัดงัต่อไปนี้ 

แหลง่ขอ้มลูในประเทศไทย  

1) กรมโรงงานอตุสาหกรรม  

2) ส านกัโรคจากการประกอบอาชพีและสิง่แวดลอ้ม 

3) ส านกัความปลอดภยัแรงงาน กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 

4) สมาคมสง่เสรมิความปลอดภยัและอนามยัในการท างาน (ประเทศไทย) 

 แหลง่ขอ้มลูในต่างประเทศ  

1) UK-Health and Safety Executive (HSE)  

2) US-Occupational Safety and Health Administration (OSHA) 

3) US-National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) 

4) US- American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) 
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 นอกจากนี้การทบทวนขอ้มลูจากต ารา วารสาร และเอกสารวชิาการทีเ่กี่ยวขอ้ง เป็นอกีวธิีการหนึ่งทีจ่ะช่วยใหส้ามารถชี้

บ่งปญัหาสภาพแวดลอ้มในการท างานไดอ้ย่างครอบคลุม ตวัอย่างต ารา วารสารและ เอกสารวชิาการที่น่าสนใจศึกษาคน้ควา้ 

ไดแ้ก่  

1) ILO’s Encyclopedia of Occupational Safety and Health 

2) วารสาร Industrial Hygiene ของ American Industrial Hygiene Association  

3) วารสาร Annals of Occupational Hygiene ของ British Occupational Hygiene Society   

4) เอกสารการสอนในหลกัสูตรวชิาเอกอาชวีอนามยัและความปลอดภยัของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

5) วารสารความปลอดภยัและสุขภาพของสาขาวชิาวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

1.3 การเดินส ารวจด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม (Industrial Hygiene Walkthrough Survey) คือ การเดิน
ส ารวจ/ตรวจสอบภายในพื้นที่การผลติของโรงงานอย่างละเอียดถี่ถว้น เพื่อบ่งชี้ปญัหาสภาพแวดลอ้มในการท างานตามหลกั    

สุขศาสตรอ์ตุสาหกรรม ซึง่เป็นวธิีการทีส่  าคญัมาก เพราะจะช่วยใหส้ามารถชี้บ่งปญัหาไดอ้ย่างชดัเจนตามสถานการณ์การท างาน

จรงิและท าใหเ้ขา้ใจปญัหาไดม้ากกวา่ทราบขอ้มลูจากค าบอกเลา่ของพนกังานหรอืนายจา้ง  

1.3.1 วัตถุประสงค์ของการเดนิส ารวจ มดีงันี้  
1) เพือ่บง่ชี้ปญัหาสภาพแวดลอ้มในการท างานทีอ่าจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพของผูป้ฏบิตังิาน 

2) เพือ่ศึกษากระบวนการผลติ วธิกีารท างาน และระยะเวลาปฏบิตังิาน 

3) เพือ่วางแผนการประเมนิปญัหาสภาพแวดลอ้มในการท างานตามวธิกีารทางสุขศาสตรอ์ตุสาหกรรมต่อไป 

1.3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเดนิส ารวจ   
1) ควรตดิต่อโรงงาน หรอืหน่วยงานลว่งหนา้ เพือ่นดัหมายวนั เวลา ทีจ่ะเดนิส ารวจ และอาจประสานขอ

เจา้หนา้ทีข่องหน่วยงานนัน้ๆ เพือ่เขา้ร่วมในการเดนิส ารวจ  

2) ศึกษาและทบทวนขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งก่อนท าการส ารวจ เช่น ขอ้มูลกระบวนการผลติ  ขอ้มูลความ

ปลอดภยัสารเคม ีมาตรฐานและกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง รายงานผลตรวจวดัทางสุขศาสตรอ์ุตสาหกรรมทีผ่่านมา ขอ้มูลดา้นสถติเิกิด

อบุตัเิหตแุละความเจบ็ป่วย เป็นตน้  

3) จดัเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ปากกา ตลบัเมตร แบบสอบถาม แบบส ารวจ (checklist) เพื่อช่วยจด

บนัทกึ จะท าใหก้ารเดินส ารวจท าไดร้อบคอบและไม่ตกหลน่ หรืออาจมกีารใชเ้ครื่องมอือย่างงา่ยทีส่ามารถอ่านค่าโดยตรงร่วม

ดว้ย เพือ่ประเมนิสภาพปญัหาเบื้องตน้ และอปุกรณป้์องกนัอนัตรายสว่นบคุคล   

1.3.3 การปฏิบัติตัวในขณะเดินส ารวจ ควรเดนิส ารวจร่วมไปกบัทางเจา้หนา้ทีข่องโรงงาน และควรปฏบิตัิตาม

กฎดา้นความปลอดภยัของโรงงานเสมอ รวมท ัง้ควรแต่งกายใหร้ดักุม และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล (PPE) 

ตามค าแนะน าของโรงงานตลอดเวลาทีเ่ดนิส  ารวจ 

1.3.4 วิธีการเดินส ารวจ  ก่อนเดินส ารวจควรมกีารประชุมร่วมกบัเจา้หนา้ที่ของโรงงาน หรือหน่วยงาน เพื่อ
ร่วมกนัวางแผนเสน้ทางในการเดนิส ารวจ และหลงัจากการเดนิส ารวจเสร็จสิ้น ควรมกีารประชุมร่วมกนัอกีคร ัง้เพือ่สรุปขอ้มูลที่

ไดจ้ากการเดินส ารวจ ในขณะเดินส ารวจ ควรท าการซกัถามขอ้มูลจากเจา้หนา้ที่ หวัหนา้งาน และพนกังานในหน่วยงานนัน้ๆ 

พรอ้มท ัง้จดบนัทกึขอ้มลูทีส่  าคญั ไดแ้ก่   

1) ขอ้มูลท ัว่ไปของโรงงาน/หน่วยงาน เช่น ประเภทธุรกิจ ระยะเวลาการด าเนินงาน นโยบายดา้น     

อาชีวอนามยัและความปลอดภยั  
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2) ขอ้มูลดา้นกระบวนการผลติ เช่น วตัถุดิบที่ใช ้เครื่องจกัร แผนผงักระบวนการผลติ ผลติภณัฑ ์     

ผลพลอยได ้ 

3) ขอ้มลูเกี่ยวกบัผูป้ฏบิตังิาน เช่น จ านวนผูป้ฏบิตังิาน อายุงาน ข ัน้ตอนปฏบิตังิาน ระยะเวลาปฏบิตัิงาน

ต่อวนั กะการท างาน ระยะเวลาพกั สวสัดกิาร  

4) ขอ้มูลดา้นความปลอดภยั เช่น อุบตัิเหตุที่เคยเกิดขึ้น การใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล 

มาตรการการป้องกนัและควบคุมดา้นความปลอดภยัทีม่อียู่เดมิ  

5) ขอ้มลูดา้นระบบงานดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั เช่น การปฐมพยาบาลเบื้องตน้ การบริการ

ทางการแพทย ์ผลตรวจสุ'ขภาพพนกังาน การสง่เสรมิสุขภาพพนกังาน  

 นอกจากการซกัถามขอ้มลูทีส่  าคญัแลว้ ในขณะเดนิส ารวจ ผูส้  ารวจควรสงัเกตสภาพแวดลอ้มในการท างานและสิง่ต่างๆ 

ดงัต่อไปนี้ 

1) สภาพท ัว่ไปของโรงงาน สิง่ทีค่วรสงัเกต ไดแ้ก่  

(1) สภาพท ัว่ไปของโรงงานมคีวามสะอาด ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย  

(2) การจดัวางผงัโรงงาน พื้นทีป่ฏบิตังิาน ทางเดนิ เสน้ทางจราจรภายในโรงงาน  

(3) ประสทิธิภาพของระบบระบายอากาศ  

2) วธิีการท างานของผูป้ฏบิตังิาน สิง่ทีค่วรสงัเกต ไดแ้ก่  

(1) การท าตามขอ้ปฏบิตัเิพือ่ความปลอดภยัในการใชส้ารเคม ี 

(2) การใชอ้ปุกรณป้์องกนัอนัตรายสว่นบคุคลอย่างถูกวธิี  

(3) รอยเป้ือนของสารเคมหีรอืฝุ่ นบนเสื้อผา้ของผูป้ฏบิตังิาน 

3) สภาพแวดลอ้มในการท างานทีอ่าจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพของผูป้ฏบิตังิาน สิง่ทีค่วรสงัเกตไดแ้ก่   

(1) ฝุ่ นหรอืฟูมทีฟุ่้ งกระจาย  

(2) ไอระเหยของสารเคมทีีท่  าใหรู้ส้กึระคายเคืองต่อตาหรอืผวิหนงั  

(3) ความรอ้นในกระบวนการผลติ 

(4) แสงสวา่งทีไ่มเ่พยีงพอ ท าใหต้อ้งใชส้ายตาเพง่มอง  

(5) เสยีงดงัจนพนกังานตอ้งยนืตะโกนคุยกนั  

(6) ปญัหาดา้นเออโกโนมกิส ์ 

(7) ประเดน็อืน่ๆ 
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กจิกรรม 3.2.2 
 ในฐานะนกัวิชาการสาธารณสุข ไดรั้บการร้องขอจากผูจ้ดัการโรงงานผลิตแชมพูสมุนไพร ใหช่้วยแนะน า
เร่ืองปัญหาท่ีอาจเกิดจากสภาพแวดลอ้มในการท างาน ท่านจะมีแนวทางด าเนินการอยา่งไร จงอธิบายพอเขา้ใจ 
 

แนวตอบกิจกรรม 3.2.2 
 แนวทางมีดงัน้ี 
 1. ขอกระบวนการผลิตมาศึกษาวา่มีการใชว้ตัถุดิบอะไรบา้ง มีวิธีการผลิตอยา่งไร ผลิตภณัฑแ์ละผลพลอย
ไดคื้ออะไร เพ่ือจะทราบวา่สภาพแวดลอ้มในการท างานจากกระบวนการผลิตน่าจะมีอะไรบา้ง 
 2. ทบทวนปัญหาสภาพแวดลอ้มในการท างานจากรายงาน ผลส ารวจ เอกสารวิชาการต่าง ๆ และอาจ
ปรึกษาหรือคน้ควา้จากแห่งขอ้มูลต่าง ๆ เพ่ือจะไดมี้ขอ้มูลมาพิจารณาต่อไป 
 3. เดินส ารวจโรงงานโดยมีแบบส ารวจไปดว้ย จะสามารถเห็นสภาพปัญหาสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นจริงไดดี้
ยิ่งข้ึน 
 การด าเนินการขา้งตน้ พอจะท าใหไ้ดส้ภาพปัญหาสภาพแวดลอ้ม แนะน าวา่ควรก าหนดใหมี้การตรวจวดั
ทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมต่อไป 
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เร่ืองที ่3.2.3 
มาตรฐานสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 

ปจัจุบนัประเทศไทย กระทรวงแรงงาน มกีฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัมาตรฐานสภาพแวดลอ้มในการท างาน ภายใต ้

พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน พ.ศ.2541 จ านวน 1 ฉบบั คือ กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการดา้น

ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานเกี่ยวกบัรงัสชีนิดก่อไอออน พ.ศ. 2547 และมกีฎหมายที่ภายใต ้

พระราชบญัญตั ิความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2554 จ านวน 4 ฉบบั คือ  

1. ประกาศกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน เรื่อง ขดีจ ากดัความเขม้ขน้ของสารเคมอีนัตราย 

2. กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบรหิาร จดัการ และด าเนินการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพ 

แวดลอ้มในการท างานเกี่ยวกบัความรอ้น แสงสวา่ง และเสยีง พ.ศ. 2559 

3. ประกาศกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดบัเสยีงทีย่อมใหลู้กจา้งไดร้บัเฉลีย่ตลอด

ระยะเวลาการท างานในแต่ละวนั  

4. ประกาศกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเขม้ของแสงสวา่งท างาน 

 

 ส าหรบักระทรวงอุตสาหกรรม มีกฎหมายว่าดว้ยเรื่องสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ 1 ฉบบั คือ ประกาศกระทรวง

อตุสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุม้ครองในการประกอบกิจการในโรงงานเกี่ยวกบัสภาวะแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2546 ซึง่อยู่

ภายใต ้พระราชบญัญตัโิรงงาน พ.ศ.2535  

อย่างไรก็ตาม กฎหมายขา้งตน้มแีหลง่อา้งองิส  าคญัคือค่ามาตรฐาน Threshold Limit Values (TLVs) ของสมาคม

นกัสุขศาสตรอ์ุตสาหกรรมอเมริกนัภาครฐั (American Conference of Governmental Industrial Hygienists: ACGIH) 

และค่ามาตรฐานดงักลา่วก็เป็นทีย่อมรบัของนกัสุขศาสตรอ์ตุสาหกรรมท ัว่โลก ในทีน่ี้จงึขอน ารายละเอยีดของค่ามาตรฐาน TLVs 

มาเสนอ 

 

1. มาตรฐานสารเคมใีนบรรยากาศการท างาน  

มาตรฐานสารเคมีที่ส  าคญั คือ ค่ามาตรฐาน Threshold Limit Values (TLVs) ของสมาคมนกัสุขศาสตร์

อุตสาหกรรมอเมริกนัภาครฐั (American Conference of Governmental Industrial Hygienists: ACGIH) และค่า

มาตรฐานดงักลา่วก็เป็นทีย่อมรบัของนกัสุขศาสตรอ์ตุสาหกรรมท ัว่โลก และถกูน ามาประยุกตใ์ชอ้ย่างกวา้งขวางในหลายประเทศ 

รวมท ัง้ในประเทศไทยดว้ย ทุกปี ACGIH จะจดัท าเอกสาร Threshold Limit Values for Chemical Substances and 

Physical Agents and Biological Exposure Indicies ภายในเอกสารจะมค่ีามาตรฐานสารเคมใีนบรรยากาศการท างานและ

ในร่างกาย ในทีน่ี้จงึขอน าเสนอรายละเอยีดของค่ามาตรฐาน TLVs  

1.1 ความหมายและที่มา ค่า TLVs คือ ค่าความเขม้ขน้ของสารเคมใีนบรรยากาศการท างานที่คนงานเกือบท ัง้หมด

สมัผสัหลายๆวนัต่อเนื่องกนั โดยปราศจากผลกระทบทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพของผูป้ฏบิตัิงาน การก าหนดค่ามาตรฐาน TLVs 

จะพจิารณาจากขอ้มลูส าคญั ดงันี้ 
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(1) ขอ้มลูและประสบการณจ์ริงในโรงงาน 

(2) ขอ้มลูจากผลการทดลองในคน 

(3) ขอ้มลูจากผลการศึกษาในสตัวท์ดลอง 

(4) ขอ้มลูจากขอ้(1) (2) และ (3) ท ัง้ 3 แหลง่ร่วมกนั  

เนื่องจากแต่ละบคุคลมคีวามไวในการเกดิโรคแตกต่างกนั การสมัผสัสารเคมบีางชนิดทีค่วามเขม้ขน้ต า่กว่าหรือเท่ากบั

ค่า TLVs อาจมีผูป้ฏิบตัิงานจ านวนไม่มากนกัที่ไดร้บัผลกระทบจากการสมัผสัสารเคม ีแต่ในจ านวนนี้อาจมีบางคนที่ไดร้บั

ผลกระทบรุนแรง จนกระท ัง่เกิดความเจ็บป่วย หรือส่งผลใหเ้ป็นโรคจากการท างานได ้ดงันัน้ ค่า TLVs จงึเป็นเพยีงขอ้แนะน า

ในการควบคุมความเขม้ขน้ของสารเคมใีนบรรยากาศการท างานเทา่นัน้ มไิดเ้ป็นขอ้บ่งบอกว่าจะทุกคนทีส่มัผสัจะไม่เป็นอนัตราย 

ดงันัน้ผูเ้กี่ยวขอ้งจงึตอ้งท าความเขา้ใจในเรื่องนี้และระมดัระวงัในการใชค่้ามาตรฐานดว้ย ขอ้ปฏบิตัิทีด่ทีีสุ่ด คือ การควบคุมให ้

ความเขม้ขน้ของสารเคมใีนบรรยากาศต า่กวา่ TLVs มากทีสุ่ดเทา่ทีจ่ะสามารถท าได ้ 

1.2 ขอบเขตการน าไปใช้งาน สิ่งที่ควรค านึงถึงในการน าค่า TLVs ไปใช ้คือ ค่า TLVs เป็นค่าแนะน าในการ

ควบคุมความเขม้ขน้ของสารเคมภีายในบรรยากาศการท างานไม่ใหเ้ป็นอนัตรายต่อสุขภาพของผูป้ฏบิตัิงานเท่านัน้ จงึไม่สามารถ

น าค่านี้ไปใชใ้นการควบคุมมลพษิทางอากาศทีเ่กิดขึ้นในชุมชนรอบสถานประกอบการได ้เนื่องจากในชุมชนนัน้ประกอบดว้ยคน

หลายช่วงวยั ท ัง้วยัท างาน วยัเด็ก และวยัชรา ดงันัน้ผูท้ี่น าค่า TLVs ไปใชเ้ป็นเกณฑใ์นการเปรียบเทยีบ ควรเป็นผูท้ี่มคีวาม

เขา้ใจเกี่ยวกบัขอ้จ ากดัของค่า TLVs และมคีวามรูใ้นศาสตรท์างดา้นสุขศาสตรอ์ตุสาหกรรมเป็นอย่างด ี 

1.3 ประเภทของค่า TLVs ค่ามาตรฐาน TLVs ส  าหรบัสารเคม ีถกูแบง่ออกเป็น 3 ประเภท ดงันี้ 

1.3.1 ค่ามาตรฐานสารเคมีเฉลี่ยในบรรยากาศตลอดระยะเวลาการท างาน (Threshold Limit Value-
Time Weighted Average; TLV-TWA) เป็นค่าความเขม้ขน้สารเคมใีนบรรยากาศการท างานเฉลีย่ตลอดระยะเวลาการท างาน 

8 ช ัว่โมงต่อวนั และ 40 ช ัว่โมงต่อสปัดาห ์โดยคนงานเกือบท ัง้หมดสมัผสัหลายๆวนัต่อเนื่องกนั โดยปราศจากผลกระทบทีเ่ป็น

อนัตรายต่อสุขภาพของผูป้ฏบิตังิาน 

1.3.2 ค่ามาตรฐานสารเคมีในบรรยากาศส าหรับการสัมผัสในระยะเวลาส้ัน ๆ (Threshold Limit 
Value-Short Term Exposure Limit ; TLV-STEL) เป็นค่าความเขม้ขน้ของสารเคมใีนบรรยากาศการท างานทีผู่ป้ฏบิตัิงาน
สมัผสัไดใ้นระยะเวลาส ัน้ๆ ไมเ่กนิ 15 นาท ีโดยเชื่อวา่ผูป้ฏบิตังิานจะไมเ่กดิอนัตรายจากการระคายเคือง หมดสติ หรือต่อระบบ

ประสาท จนท าใหเ้กิดอุบตัิเหตุ ซึง่ความเขม้ขน้ของสารเคมจีะตอ้งไม่เกินค่า TLV-STEL ทีก่  าหนดไวไ้ม่ว่าจะสมัผสัในช่วงเวลา

ใดของการท างานก็ตาม และความเขม้ขน้สารเคมใีนบรรยากาศการท างานจะตอ้งไม่เกินค่า TLV-TWA ตามทีม่าตรฐานก าหนด

ไวด้ว้ย หากผูป้ฏิบตัิงานสมัผสัความเขม้ขน้ของสารเคมใีนบรรยากาศการท างานสูงเกินกว่าค่า TLV-TWA จนขึ้นมาถงึระดบั 

TLV-STEL ผูป้ฏิบตัิงานจะสมัผสัไดไ้ม่เกิน 15 นาทต่ีอครัง้ ไม่เกิน 4 ครัง้ต่อวนั และในแต่ละครัง้ควรห่างกนัอย่างนอ้ย        

60 นาท ี 

1.3.3 ค่ามาตรฐานสูงสุดของสารเคมีในบรรยากาศ (Threshold Limit Value-Ceiling: (TLV-C)    
เป็นค่าความเขม้ขน้สูงสุดของสารเคมใีนบรรยากาศการท างาน โดยผูป้ฏบิตัิงานหา้มสมัผสัสารเคมเีกินกว่าค่า TLV-C ไม่ว่าใน

ช่วงเวลาใดก็ตาม 

ตารางที่ 3.8 เป็นตารางแสดงค่า TLVs ของ ACGIH ซึ่งแสดงค่ามาตรฐานท ัง้ 3 ประเภทที่กล่าวมาขา้งตน้ 

ประกอบดว้ย    
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Substance (CAS. No.) คือ ชื่อสารเคม ีและชดุตวัเลขอา้งองิเฉพาะของสารเคม ี  

TWA หมายถงึ ค่า TLV-TWA  

STEL หมายถงึ TLV-TWA สงัเกตวา่ถา้ม ีC น าหนา้ หมายถงึ TLV-C  

Notation หมายถงึ ขอ้มลูเฉพาะของสารเคมแีต่ละตวั หากมคี าวา่ “skin” ปรากฏอยู่ แสดงว่าสารเคมนีัน้ ๆ 

สามารถดูดซมึเขา้สู่ร่างกายทางผวิหนงัได ้ค าว่า “Sen” หมายถงึ สารกระตุน้ใหเ้กิดภูมไิวเกิน (Sensitization) และค าว่า “BEI” 

หมายถงึ มกีารก าหนดค่าดชันีชี้วดัการสมัผสัทางชวีภาพ (Biological Exposure Indices; BEIs) นอกจากนี้ยงัมกีารระบุถงึการ

เป็นสารก่อมะเร็งของสารเคม ีดงันี้  

 A1 หมายถงึ เป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย ์

 A2 หมายถงึ สงสยัวา่เป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย ์

 A3 หมายถงึ เป็นสารก่อมะเร็งในสตัวท์ดลอง 

 A4 หมายถงึ ไมถ่กูจดัวา่เป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย ์

 A5 หมายถงึ ไมส่งสยัวา่จะเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย ์

ตารางที่ 3.8 แสดงค่า TLVs ของสารเคมีบางตวั 

ที่มา: ACGIH, 2018  

 

Substance (CAS. No.) Adopted Values Mol Wgt TLV-Basis (Critical 
effects) TWA STEL Notation 

อะเซตลัดไีฮด(์75-07-0) - C 25 ppm A2 44.05 ระคายเคอืงตาและระบบ

ทางเดนิหายใจส่วนตน้ 

อะซโีตน (67-64-1)(2014) 250 ppm 500 ppm A4 : BEI 58.05 ระคายเคอืง 

มผีลต่อระบบประสาทส่วนกลาง 

อะซโีตไนไตรล(์107-13-1)(2015) 2 ppm - Skin ; A3 53.05 มผีลต่อระบบประสาทส่วนกลาง 

แอสเบสทอส (1332-21-4) 0.1 f cc
(F)

 - A1 - โรคปอดใยหนิ 

มะเร็งเยือ่หุม้ปอด 

มะเร็งปอด 

Benzidine (92-87-5) - - Skin : A1 184.23 มะเร็งกระเพาะปสัสาวะ 

เบนซนี(71-43-2)(1996) 0.5 ppm  2.5 ppm Skin : A1; 

BEI 

78.11 มะเร็งเมด็เลอืดขาว  

เอทธลินี ออกไซด ์(75-21-8)(1990)  1 ppm - A2 44.05 มะเร็ง 

มผีลต่อระบบประสาทส่วนกลาง 

โทลูอนี(108-88-3)(2006) 20 ppm  - A4; BEI  92.13 มผีลต่อการมองเหน็ 

ระบบสบืพนัธุเ์พศหญงิ  

การแทง้บตุร   
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มาตรฐานสารเคมใีนบรรยากาศการท างานของประเทศไทยในปจัจบุนั คือ ประกาศกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 

เรื่อง ขดีจ ากดัความเขม้ขน้ของสารเคมอีนัตราย ซึง่ค่าขดีจ ากดัความเขม้ขน้ของสารเคมอีนัตรายเฉลีย่ตลอดระยะเวลาการท างาน

ปกต ิทีก่  าหนดไวอ้าจมคีวามแตกต่างจากค่า TLV-TWA ของ ACGIH ดงัแสดงในตารางที ่3.9 

 

ตารางที่ 3.9 แสดงตวัอยา่งขีดจ ากดัความเขม้ขน้ของสารเคมีอนัตราย 

 
 

ช่ือสารเคมอีนัตราย (ไทย) 

 
ขีดจ ากดัความ

เข้มข้น 
ของสารเคมอีนัตราย
เฉลีย่ตลอดระยะเวลา

การท างานปกติ 

ขีดจ ากดัความเข้มข้น 
ของสารเคมอีนัตรายส าหรับ 
การสัมผสัในระยะเวลาส้ันๆ 

 
ขีดจ ากดัความเข้มข้น 

ของสารเคมอีนัตรายสูงสุด 
ไม่ว่าเวลาใดๆในระหว่างท างาน ขีดจ ากดั 

ความเข้มข้น 
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

ให้ท างานได้ 
อะเซตลัดไีฮด ์ 200 ppm - - - 

อะซโีตน 1000 ppm - - - 

อะซโีตไนไตรล ์ 40 ppm - - - 

แอสเบสทอส ชนิดไครโซไทล ์ 0.1 f cm
3
 - - - 

ไบฟีนิล (ไดฟีนิล) 0.2 ppm - - - 

เบนซนี 1 ppm 5 ppm 15 min - 

เอทธิลนี ออกไซด ์ 1 ppm 5 ppm 15 min - 

โทลูอนี 200 ppm 500 ppm 10 min 300 ppm 

ที่มา; กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน, 2560  

 
2.มาตรฐานดชันีช้ีวดัการสัมผสัทางชีวภาพ (Biological Exposure Indices; BEIs)  

มาตรฐานสารเคมใีนอากาศทีก่ลา่วมาขา้งตน้ เป็นมาตรฐานส าหรบัประเมนิการสมัผสัสารเคมใีนอากาศซึง่ผูป้ฏบิตัิงานมี

โอกาสหายใจเขา้สู่ร่างกาย แต่ในขอ้เทจ็จริงแลว้ ทางเขา้สู่ร่างกายของสารเคมยีงัมอีกี 2 ทางคือ การกินและการดูดซมึผ่านทาง

ผวิหนงั หน่วยงาน ACGIH จงึไดพ้ฒันาค่า BEIs เพือ่ใหใ้ชเ้ป็นเครื่องมอืช่วยในการประเมนิการสมัผสัสารเคมีทางการกินและ

การดูดซมึผ่านทางผวิหนงั เพือ่ท  าใหก้ารประเมนิมคีวามสมบูรณม์ากยิง่ขึ้น  

ค่า BEIs คือ ระดบัของสารบ่งชี้  (determinants) ในตวัอย่างทางชีวภาพ หรือทางการแพทย ์เรียกว่า ตวัชี้วดัทาง

ชวีภาพ (Biological marker) ซึง่ไดจ้ากการตรวจวดัและวเิคราะหจ์ากตวัอย่างชวีภาพ (specimens) เช่น โลหติ ปสัสาวะ น า้นม 

เลบ็ ฟนั เสน้ผม เป็นตน้ ทีเ่ก็บมาจากผูป้ฏบิตัิสุขภาพดทีีท่  างานสมัผสักบัสารเคมใีนระดบัเดยีวกบัผูป้ฏบิตัิงานที่สมัผสัสารเคมี

ทางหายใจ (inhalation exposure) ทีค่่า TLVs ท ัง้นี้สารบ่งชี้ในตวัอย่างทางชีวภาพทีต่รวจพบอาจอยู่ในรูปสารเคมเีดมิ หรือมี

การเปลีย่นเป็น เมตาโบไลท ์(Metabolite) ของสารนัน้ 

ค่า BEI เป็นค่าทีใ่ชส้  าหรบัการท างานสมัผสัสารเคมเีป็นระยะเวลา 8 ช ัว่โมงต่อวนั 5 วนัต่อสปัดาห ์หากระดบัของ

ตวัชี้วดัทางชวีภาพในร่างกายต า่กวา่ค่า BEI เชื่อว่าผูป้ฏบิตัิงานทีม่สุีขภาพแข็งแรงเกือบท ัง้หมด จะไม่ไดร้บัอนัตรายดา้นสุขภาพ

จากการสมัผสัสารเคมีนัน้ ในทางตรงกนัขา้ม หากระดบัของตวัชี้วดัทางชีวภาพในร่างกายสูงกว่าค่า BEI ก็มิไดบ้่งบอกว่า
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ผูป้ฏบิตังิานทกุคน จะไดร้บัอนัตรายดา้นสุขภาพ เพราะแต่ละคนมคีวามทนและความไวที่แตกต่างกนั ค่านี้จงึไม่แนะน าใหใ้ชก้บั

ประชาชนท ัว่ไปหรอืผูป้ฏบิตังิานทีไ่มไ่ดส้มัผสัสารเคมอีนัเนื่องมาจากการท างาน (non-occupational exposures) 

 
ตารางที่ 3.10 แสดงตวัอยา่งค่า BEI ของสารเคมี 

Chemical / (CAS #) / Determinant ADOPTED BIOLOGICAL EXPOSURE DETERMINANTS 

Sampling Time BEI Notation 
อะซโีตน [67-64-1] (2014) 

      อะซโีตนในปสัสาวะ 

 

สิ้นสุดการท างาน 

 

25 mg/L 

 

Ns  

เบนซนี [71-43-2] (1999) 

      กรดเอส ฟีนิลเมอแคปทูรกิในปสัสาวะ 

      กรดมวิโคนิกในปสัสาวะ 

 

สิ้นสุดการท างาน 

สิ้นสุดการท างาน 

 

25 g/g ครเีอตนิีน 

500 g/g ครเีอตนิีน 

 

B 

B 

ปรอท (2012) 

      ปรอทในปสัสาวะ 

 

ก่อนเริ่มงาน 

 

20 g/g ครเีอตนิีน 

 

- 

โทลูอนี[108-88-3](2009) 

      โทลูอนีในเลอืด  

      โทลูอนีในปสัสาวะ 

      โอ-ครซีอลในปสัสาวะ 

 

ก่อนหรอืสิ้นสุดการท างาน

ในสปัดาห ์

สิ้นสุดการท างาน 

 

0.02 mg/L 

0.03 mg/L 

0.03 mg/ g ครเีอตนิีน 

 

- 

- 

- 

ไซลนี (2011)  

     กรดเมทลิฮพิพวิรคิในปสัสาวะ 

 

สิ้นสุดการท างาน 

 

10 g/g ครเีอตนิีน 

- 

ที่มา: ACGIH, 2018  

Chemical / (CAS #) / Determinant คือ ชื่อสารเคม ีชุดตวัเลขอา้งองิเฉพาะของสารเคมี และสารบ่งชี้ในตวัอย่าง

ทางชวีภาพ  

BEI หมายถงึ ค่า BEI หรอืระดบัของสารบง่ชี้ (determinants) ในตวัอย่างทางชวีภาพ 

Notation หมายถงึ ขอ้มูลเฉพาะของสารเคมแีต่ละตวั หากมคี าว่า “Background (B)” ปรากฏอยู่ หมายถงึ อาจพบ

สารบง่ชี้ (determinants) ในตวัอย่างทางชวีภาพซึง่เก็บจากผูป้ฏบิตังิานทีไ่มไ่ดส้มัผสัสารเคมจีากการท างาน ในระดบัที่ส่งผลต่อ

การแปรผลได ้ค่า BEI ทีแ่สดง ไดร้วมค่า Background ไวแ้ลว้ หากมคี าว่า “Nonspecific (Ns)” หมายถงึ สารบ่งชี้ไม่มคีวาม

เฉพาะเจาะจง อาจพบสารบ่งชี้ชนิดนี้ไดจ้ากการสมัผสัสารเคมชีนิดอื่นได ้และ หากมคี าว่า “ Nonquantitative (Nq) หมายถงึ 

ควรมกีารตรวจตดิตามทางชวีภาพ ไมส่ามารถระบคุ่า BEI ทีม่คีวามเฉพาะเจาะจงได ้เนื่องจากมขีอ้มลูไมเ่พยีงพอ  

Sampling Time คือ เวลาในการเก็บตวัอย่างชวีภาพ ตอ้งเก็บในช่วงเวลาทีก่  าหนดไว ้เพราะค่าความเขม้ขน้ของสาร

บง่ชี้ บางตวัจะเปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็ว ตารางที ่3.11 แสดงช่วงเวลาต่างๆที ่ACGIH แนะน า ใหก้ารเก็บตวัอย่างทางชวีภาพ  

ส าหรบัประเทศไทย ยงัไม่มกีารออกกฎหมายเกี่ยวกบัมาตรฐานดชันีชี้วดัการสมัผสัทางชีวภาพ แต่ท ัง้นี้กรมควบคุม

โรค ไดม้อีอกประกาศ เรื่อง ขอ้แนะน าการเฝ้าระวงัสุขภาพจากพษิสารเคมกีรณีดชันีชี้วดัการไดร้บั/สมัผสัทางชีวภาพส าหรบัผู ้
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ประกอบอาชพีทีส่มัผสัสารเคมสี  าหรบัประเทศไทย (Thai Biological Exposure Indices: Thai BEIs) เพือ่เป็นขอ้แนะน าทาง

วชิาการส าหรบัเฝ้าระวงัสุขภาพผูป้ระกอบอาชพีทีส่มัผสัสารเคม ีโดยมไิดบ้งัคบัใชใ้นทางกฎหมาย  

 

ตารางที่ 3.11  แสดงช่วงเวลาต่างๆท่ี ACGIH แนะน า ใหก้ารเกบ็ตวัอยา่งทางชีวภาพ 

ช่วงเวลาเกบ็ตวัอย่าง ความหมาย 

ก่อนเริ่มงาน (peior to shift) 16 ช ัว่โมงภายหลงัหยุดการสมัผสัสารเคม ี

ระหวา่งท างาน (during shift) เวลาใดก็ไดภ้ายหลงัสมัผสัสารเคม ี2 ช ัว่โมง 

สิ้นสุดการท างาน (end of shift) เร็วทีสุ่ดภายหลงัหยุดการสมัผสัสารเคม ี

สิ้นสุดการท างานในสปัดาห ์(end of the workweek) ภายหลงัการสมัผสั 4-5 วนัตดิต่อกนั 

Discretionary เวลาใดก็ได ้

ที่มา: ACGIH’ TLVs 2018 

3. มาตรฐานส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 
 รายละเอยีดของค่ามาตรฐานสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ ไดแ้ก่ เสยีง ความส ัน่สะเทอืน รงัส ีอณุหภูม ิ(ความรอ้นและ

ความเยน็) ขอใหศึ้กษารายละเอยีดในเรื่องที ่3.2.4  

 

กจิกรรม 3.2.3 
 1. จงระบุท่ีมาของค่า TLVs 
 2. ค่า TLV – TWA มีความหมายอะไร จงอธิบาย 
 
แนวตอบกิจกรรม 3.2.3 
 ขอ้ 1. ท่ีมาของค่า TLVs 

1) ขอ้มูลและประสบการณ์จริงในโรงงาน 
2) ขอ้มูลจากผลการทดลองในคน 
3) ขอ้มูลจากผลการศึกษาในสตัวท์ดลอง 
4) ขอ้มูลจากขอ้(1) (2) และ (3) ทั้ง 3 แหล่งร่วมกนั  

 ขอ้ 2. TLV – TWA เป็นค่ามาตรฐานสารเคมีท่ีฟุ้งกระจายในอากาศในโรงงาน ซ่ึงเม่ือเฉล่ียตลอดระยะเวลา
การท างาน 8 ชัว่โมงแลว้ ตอ้งไม่เกินกวา่ค่าท่ีก าหนดไว ้
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เร่ืองที ่ 3.2.4 
การประเมนิปัญหาสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 

1. ความหมายของการประเมนิปัญหาสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 การประเมนิปญัหาสภาพแวดลอ้มในการท างาน หรอืการประเมนิทางสุขศาสตรอ์ตุสาหกรรม เป็นการประเมนิระดบัการ

สมัผสัสภาพแวดลอ้มทางเคม ีกายภาพ และชีวภาพของผูป้ฏบิตัิว่าจะเป็นอนัตรายต่อสุขภาพหรือไม่ โดยใชก้ารตรวจวดัดว้ย

เครื่องมอืทางสุขศาสตรอ์ตุสาหกรรมและวธิีการวเิคราะหท์ีเ่ชื่อถอืได ้

 
2. วตัถุประสงค์ของการประเมนิปัญหาสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 วตัถปุระสงคท์ีส่  าคญั มดีงันี้ 

 2.1 เพือ่ใหค้วามคุม้ครองต่อสุขภาพและความปลอดภยัในการท างานของผูป้ฏบิตังิาน โดยการประเมนิจะท าใหท้ราบ

ขอ้มลูการสมัผสัสภาพแวดลอ้มในการท างาน อนัจะท าใหก้ารก าหนดมาตรการการป้องกนัและควบคุมสามารถท าไดอ้ย่างถกูตอ้ง

เหมาะสม 

 2.2 เพือ่ปฏบิตัิตามขอ้ก าหนดของกฎหมายประเทศไทย 

 2.3 เพือ่ตรวจสอบผลการด าเนินงานตามมาตรการป้องกนัและควบคุมทีว่างไว ้เช่น การทดสอบประสทิธิภาพของระบบ

การระบายอากาศ เป็นตน้  

 

3. ความส าคญัของการประเมนิปัญหาสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 การประเมนิปญัหาสภาพแวดลอ้มในการท างาน มคีวามส าคญัดงันี้ 

 3.1 ท าใหท้ราบขอ้มลูวา่ผูป้ฏบิตัิงานใด ในแผนกใดทีม่โีอกาสไดร้บัอนัตรายจากการสมัผสัสภาพแวดลอ้มในการท างาน

ทีไ่มเ่หมาะสม  

 3.2 เป็นการปฏิบตัิตามกฎหมายประเทศไทย เช่น กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ และ

ด าเนินการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานเกี่ยวกบัความรอ้น แสงสวา่ง และเสยีง พ.ศ. 2559 

ขอ้ 14 นายจา้งตอ้งจดัใหม้กีารตรวจวดัและวเิคราะหส์ภาวะการท างานเกี่ยวกบัระดบั ความรอ้น แสงสว่าง หรือเสียงภายใน

สถานประกอบกจิการ เป็นตน้  

3.3 ท าใหม้ขีอ้มลูเสนอผูบ้รหิารเพือ่การตดัสนิใจเลอืกวธิีการควบคุมและป้องกนัอนัตรายจากการสมัผสันัน้ ๆ  

3.4 เป็นการเฝ้าระวงัสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ ซึง่ถอืเป็นมาตรการเชงิรุก (proactive measures) ของการด าเนินงาน

ดา้นสุขศาสตรอ์ตุสาหกรรม 

 3.5 เป็นสว่นหนึ่งของเรื่องทีต่อ้งด าเนินการในการจดัท ามาตรฐานระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั  
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4. กลวธิีการประเมนิการสัมผสัสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 คณะกรรมการก าหนดกลวธิีการประเมนิการสมัผสั (Exposure Assessment Strategies Committee) ของสมาคม

สุขศาสตรอ์ตุสาหกรรมอเมรกินั (AIHA) ไดเ้สนอกลวธิีการด าเนินงานดงักลา่วทีม่ลีกัษณะเอื้อต่อการปรบัปรุงงานอย่างต่อเนื่อง

(ภาพที ่3.11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.11 กลวธีิการประเมนิการสัมผสัสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ท่ีมา: AIHA, 2011 

 

 4.1 เร่ิมต้น (Start) คือ การก าหนดกลวธิีการประเมนิการสมัผสั (Establish the Exposure Assessment 

Strategy) หน่วยงานทีจ่ะท าการประเมนิการสมัผสัตอ้งพจิารณาและก าหนดสิง่ต่อไปนี้อย่างรอบคอบ 

  4.1.1 การตั้งคณะท างาน/ทีมงาน อาจประกอบดว้ย ผูบ้ริหารงานดา้นอาชีวอนามยัละความปลอดภยั 
เจา้หนา้ทีค่วามปลอดภยัในการท างานระดบัวชิาชพี หวัหนา้งาน และผูป้ฏบิตังิานในพื้นทีน่ ัน้ๆ ทีจ่ะท าการประเมนิ  

  4.1.2 การก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ควรมกีารก าหนดบทบาทหนา้ที่ของแต่ละคนใน
คณะท างานอย่างชดัเจน ส าหรบัโรงงานในประเทศไทยการประเมนิการสมัผสัอาจเป็นหนา้ทีข่องเจา้หนา้ทีค่วามปลอดภยัในการ

เริ่มตน้ : ก าหนดกลวธิีการประเมนิการสมัผสั 

การศึกษาลกัษณะพื้นฐานทีส่  าคญั 

การประเมนิการสมัผสั 

ยอมรบัได ้  ไมแ่น่ใจ  ยอมรบั

ไมไ่ด ้

ประเมนิซ า้ 

รวบรวมขอ้มลู

เพิม่เตมิ 

ควบคุม 
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ท างานระดบัวชิาชีพที่ผ่านการอบรมหลกัสูตรสุขศาสตรอ์ุตสาหกรรม แต่ท ัง้นี้ โรงงานตอ้งก าหนดบทบาทการเป็นนกัสุขศาสตร์

อตุสาหกรรมใหช้ดัเจน นอกเหนือจากบทบาททีก่ฎหมายก าหนดไว ้

  4.1.3 การก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการประเมินการสัมผัส โดยท ัว่ไปวตัถปุระสงคห์ลกั คือ 

การใหค้วามคุม้ครองต่อสุขภาพและความปลอดภยัในการท างานของผูป้ฏบิตัิงาน และการปฏบิตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ส่วน

เป้าหมายหลกัคือ การประเมนิการสมัผสัสภาพแวดลอ้มในการท างานทกุประเภทและผูป้ฏบิตัิงานทกุคนอย่างครอบคลมุ 

  4.1.4 การเขียนโครงการประเมินการสัมผัสให้เป็นลายลักษณ์อักษร ซึง่ระบวุตัถปุระสงค ์เป้าหมาย บทบาท
หนา้ทีข่องคณะท างาน กลวธิีในการประเมนิ และเกณฑใ์นการประเมนิการสมัผสั อย่างชดัเจน 

 4.2 การศึกษาลักษณะพื้นฐานที่ส าคัญ (Basic Characterization) คือ การศึกษาและรวบรวมรายละเอยีดของ
ขอ้มูลพื้นฐานต่างๆ เพื่อน ามาประเมินการสมัผสั ซึ่งความรูจ้ากเรื่องที่ 3.2.1 จะช่วยใหส้ามารถรวบรวมขอ้มูลไดอ้ย่างมี

ประสทิธิภาพ ขอ้มลูพื้นฐานทีส่  าคญั ไดแ้ก่   

4.2.1  ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ปฏิบัติงาน เช่น กระบวนการผลติ พื้นทีป่ฏบิตัิงาน แหลง่ก าเนิดมลพษิ มาตรการ
ควบคุมทีม่อียู่ 

4.2.2  ข้อมลูเกีย่วกบัเคร่ืองจกัร วัสด/ุวัตถุดบิที่ใช้กระบวนการผลิต  
4.2.3  ข้อมลูเกีย่วกบัผู้ปฏิบัติ เช่น จ านวนผูป้ฏบิตังิาน ระยะเวลาการปฏบิตังิาน ข ัน้ตอนการปฏบิตังิาน การใช ้

อปุกรณป้์องกนัอนัตรายสว่นบคุคล เป็นตน้  
4.2.4  ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายของสภาพแวดล้อมในการท างาน เช่น ค่ามาตรฐานบรรยากาศการท างาน 

ผลกระทบต่อสุขภาพ การป้องกนัและควบคุมอนัตราย เป็นตน้  
 4.3 การประเมินการสัมผัส (Exposure Assessment) 

  4.3.1 การระบุอันตราย การพจิารณาขอ้มูลพื้นฐานในขอ้ 4.2 จะช่วยใหส้ามารถระบอุนัตรายของสภาพแวดลอ้ม
ในการท างานไดอ้ย่างครอบคลมุ  

   4.3.2 การจัดกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่มีการสัมผัสคล้ายคลึงกัน (Similar Exposure Groups: SEG) 
ผูป้ฏบิตังิานจ านวนมากในสถานประกอบกิจการ อาจสมัผสักบัสภาพแวดลอ้มในการท างานเหมอืนกนัหรือแตกต่างกนั ถงึแมว้่า

จะปฏบิตังิานในพื้นทีเ่ดยีวกนั ดงันัน้ในการประเมนิการสมัผสั จะตอ้งพจิารณาจดักลุม่ผูป้ฏบิตัิงานทีม่กีารสมัผสัคลา้ยคลงึกนัไว ้

ในกลุม่เดียวกนั เพือ่ประโยชนใ์นการก าหนดกลวธิีการประเมนิ และการวางมาตรการควบคุม ซึ่งการจดักลุม่นัน้พจิารณาจาก

ปจัจยัดงันี้  

  1) กระบวนการผลิต สถานประกอบกิจการที่แบ่งกระบวนการผลติเป็นแผนกต่างๆอย่างชดัเจน และ
ผูป้ฏบิตัิงานใชว้ตัถดุิบ อุปกรณ์ เครื่องมอื แบบเดียวกนั สามารถจดัผูป้ฏบิตัิงานอยู่ในกลุ่มเดยีวกนัได ้หากไม่เป็นดงัที่กล่าว

ขา้งตน้ ผูป้ระเมนิจะตอ้งพจิารณาปจัจยัอืน่ๆ เช่น ต าแหน่งงาน งานทีท่  า ก่อนท าการจดักลุม่ 

  2) ต าแหน่งงาน ผูป้ฏบิตัิงานในแผนกเดียวกนั หากปฏิบตัิงานในต าแหน่งงานทีแ่ตกต่างกนั อาจสมัผสั
กบัอนัตรายต่างกนัได ้เนื่องจากหนา้ที ่และระยะเวลาปฏบิตังิานทีไ่มเ่หมอืนกนัย่อมท าใหร้ะดบัการสมัผสัต่างกนั ดงันัน้ในการจดั

กลุม่ จะตอ้งพจิารณาถงึต าแหน่งงานดว้ย  

  3) งานท่ีท า ผูป้ฏบิตังิานในแผนกและต าแหน่งงานเดยีวกนั แต่มลีกัษณะงาน หรอืวธิีการท างานทีแ่ตกต่าง
กนั อาจท าใหม้รีะดบัการสมัผสัทีแ่ตกต่างกนัได ้ 
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  4) ลกัษณะการสัมผสั ลกัษณะการสมัผสัท าใหร้ะดบัการสมัผสัต่างกนั เช่น การสมัผสัสารเคมีผ่าน
ทางการหายใจ สามารถแพร่กระจายเขา้สูร่่างกายไดร้วดเร็วมากกวา่การสมัผสัทางผวิหนงั  

 ขอ้มลูขา้งตน้ จะช่วยในการจดักลุม่สมัผสัทีค่ลา้ยคลงึกนัใหอ้ยู่ดว้ยกนั และแยกผูป้ฏบิตัิงานทีม่กีารสมัผสัแตกต่าง

ออกมาเป็นอกีกลุม่ต่างหาก ผูป้ฏบิตังิานคนหนึ่งอาจอยู่ในกลุม่ SEG มากกวา่ 1 กลุม่ได ้

  4.3.3 การก าหนดลักษณะการสัมผัส (Define Exposure Profiles) เป็นการประมาณความเขม้ขน้ของการ
สมัผสั (exposure intensity) และการเปลีย่นแปลงความเขม้ขน้ดงักลา่วตามช่วงเวลาของแต่ละกลุม่ SEG ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการ

ก าหนดลกัษณะการสมัผสั อาจประกอบดว้ยขอ้มลูเชงิคุณภาพ หรอืเชงิปรมิาณ หรอืขอ้มลูท ัง้สองสว่น เมือ่เริ่มตน้กระบวนการ

ประเมนิการสมัผสั ขอ้มลูเชงิปรมิาณ เช่น ผลตรวจวดัสารเคมใีนปีทีผ่่านมา ประกอบกบั ขอ้มลูเชงิคุณภาพ เช่น ขอ้มลู

กระบวนการผลติ วตัถดุบิทีใ่ชซ้ึง่ไดจ้ากการสมัภาษณผู์ป้ฏบิตังิาน จะช่วยใหส้ามารถก าหนดลกัษณะการสมัผสัและจดักลุม่

ผูป้ฏบิตังิานทีม่กีารสมัผสัคลา้ยคลงึกนัไดอ้ย่างถกูตอ้งมากยิง่ขึ้น  

  4.3.4 การแปลผลการสัมผัส  
 1) ยอมรับได ้ - การสมัผสัของผูป้ฏบิตังิานกลุม่ SEG ไมเ่กนิค่ามาตรฐานทีก่  าหนดไว ้ดงันัน้ไมต่อ้ง

ด าเนินการอะไรเพิม่เตมิ แต่อย่างไรก็ตามตอ้งท าการเฝ้าระวงัอยู่เสมอ โดยท าการ

ประเมนิซ า้ทกุปี รวมถงึการตดิตามขอ้มลูทางพษิวทิยา และระบาดวทิยา เพือ่แน่ใจวา่

ระดบัสมัผสัยงัอยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้  

 2) ไม่แน่ใจ - ไมแ่น่ใจวา่การสมัผสัของผูป้ฏบิตังิานกลุม่ SEG สูงหรอืต า่กวา่ค่ามาตรฐานทีก่  าหนดไว ้

ดงันัน้ในการแปลผลตอ้งรวบรวมขอ้มลูเพิม่เตมิ  

 3) ยอมรับไม่ได ้ - การสมัผสัของผูป้ฏบิตัิงานกลุม่ SEG เกินค่ามาตรฐานทีก่  าหนดไว ้ตอ้งท าการควบคุม 

โดยจดบนัทึกรายการสิ่งที่ตอ้งควบคุม และจดัล  าดบัความส าคญั โดยพิจารณาจาก

จ านวนผูป้ฏบิตัิงานที่สมัผสัและความถีใ่นการสมัผสั แลว้ด าเนินการควบคุมตามล  าดบั

ความส าคัญ เ ช่น ผู ป้ฏิบ ัติงานสมัผ ัสกับสารเคมีอ ันตรายที่มีความเขม้ขน้ สูง           

ควรด าเนินการควบคุมปรมิาณสารเคมเีป็นอนัดบัแรก  

 4.3.5 การรวบรวมข้อมลูเพิม่เติม (Further Information Gathering) เมือ่การประเมนิการสมัผสัในข ัน้ตอน
ก่อนหนา้นี้ ไมส่ามารถระบตุดัสนิไดแ้น่นอน ก็ตอ้งท าการรวบรวมขอ้มลูเพิม่เตมิ ซึง่สามารถท าไดใ้นหลายวธิีตามแต่ลกัษณะการ

สมัผสัแต่ละลกัษณะวา่ตอ้งการขอ้มลูอะไรบา้ง ขอ้มลูทีต่อ้งการอาจมาจาก 

1) การเฝ้าระวงัการสัมผสั (Exposure Monitoring) เช่น การเฝ้าระวงัการสมัผสัสารเคมใีนอากาศ   

การเฝ้าระวงัเสยีงดงั การเฝ้าระวงัการสมัผสัทางผวิหนงั เป็นตน้ 

2) โมเดลการสัมผสั (Exposure modeling) คือการใชห้ลกัการทางคณิตศาสตรใ์นการประมาณค่าการ
สมัผสัทีอ่าจจะเกดิขึ้นจากการมกีระบวนการผลติ/ผลติภณัฑใ์หม ่วธิีนี้ เป็นการคาดการณโ์ดยยงัไมเ่กดิการสมัผสัจรงิ ๆ 

3) การเฝ้าระวงัทางชีวภาพ (Biological Monitoring) อาจจ าเป็นตอ้งด าเนินการถา้พบว่าสารเคมทีี่

สมัผสัสามารถเขา้สูร่่างกายทางผวิหนงัและทางกนิ 

4) การคน้หาขอ้มูลทางพิษวิทยาเพ่ิมเติม (Toxicological Data Generation) หากมกีารใชว้ตัถดุบิที่
เป็นอนัตราย ควรคน้หาขอ้มลูทางพษิวทิยาของวตัถดุบิเหลา่นัน้ เพือ่เป็นขอ้มลูประกอบการแปลผลการสมัผสั  
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5) การคน้หาขอ้มูลทางระบาดวิทยาเพ่ิมเติม (Epidemiological Data Generation) การคน้ควา้

ขอ้มลูทางระบาดวทิยาเพิม่เตมิ จะท าใหท้ราบขอ้มลูใหม่ๆ  เกี่ยวกบัการสมัผสักบัอาการเจบ็ป่วยทีเ่กดิขึ้น  

 4.3.6 การควบคมุอันตรายต่อสุขภาพ (Health Hazard Control) ด าเนินการควบคุมสภาพแวดลอ้มในการ
ท างานใหอ้ยู่ในระดบัทีป่ลอดภยัต่อการท างาน โดยใชว้ธิีการต่าง ๆ ทีก่ลา่วถงึในตอนที ่3.3  

  4.3.7 การประเมินการสัมผัสซ ้า (Reassessment) ในการก าหนดลกัษณะการสมัผสัและการจดักลุม่ SEG 

นัน้สิง่ส  าคญั คือ ควรมกีารทบทวนอยู่เสมอ ดงันัน้จงึควรท าการประเมนิซ า้ทุกปี หรือเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงกระบวนการผลติ 

เพือ่ความม ัน่ใจวา่การด าเนินการควบคุมไดผ้ลดมีากนอ้ยเพยีงไรในแงก่ารลดการสมัผสัของผูป้ฏบิตัิงาน หากผลการประเมนิการ

สมัผสัซ า้พบวา่การสมัผสัยงัมค่ีาเกนิมาตรฐาน จะไดด้  าเนินการหาแนวทางควบคุมทีม่ปีระสทิธิภาพและประสทิธิผลต่อไป 

  4.3.8 การส่ือสารและจัดท าเอกสาร (Communication and Documentation) ขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการประเมนิ
การสมัผสัควรมกีารสื่อสารใหผู้ท้ี่เกี่ยวขอ้งรบัทราบและเขา้ใจ กิจกรรมหลายกิจกรรมที่ด  าเนินการ อาจใหผ้ลผิดพลาดไดถ้า้

ผูป้ฏบิตังิานไมเ่ขา้ใจ เช่น ผูเ้ขา้รบัการตรวจการไดย้นิตอ้งพกัการไดย้นิเสยีงดงั 14-16 ช ัว่โมงก่อนรบัการตรวจ หากไมท่ราบเรื่อง

นี้และมกีารสมัผสัเสยีงดงัมาก่อนรบัการตรวจ ก็จะส่งผลที่ผดิพลาดขึ้น ท ัง้นี้สถานประกอบกิจการตอ้งจดัท าเป็นเอกสารเพือ่ใช ้

ประกอบการสือ่สารและใชอ้า้งองิในโอกาสต่าง ๆ 

 

5. การประเมนิการสัมผสัทางกายภาพ  
5.1 การประเมินการสัมผัสเสียงดงั การประเมนิการสมัผสัเสยีงดงัของผูป้ฏบิตัิงานสามารถตรวจวดัไดท้ ัง้แบบทีต่วั

บคุคลและแบบพื้นที ่หรอืตรวจวดัเสยีงทีเ่ครื่องจกัรเพือ่วเิคราะหค์วามถีเ่สยีง ท ัง้นี้ในการตรวจวดัจะตอ้งเลอืกเครื่องมอืตรวจวดั

เสยีงใหถ้กูตอ้งและเหมาะสมกบัวตัถปุระสงคใ์นการประเมนิ   
 5.1.1 ประเภทของเคร่ืองวัดเสียง โดยปกติแลว้การตรวจวดัเสยีงจะออกมาในรูปของ ระดบัความดนัเสยีง 
(sound pressure level) หมายถงึ ค่าความดนัของคลืน่เสยีง ทีเ่ปลีย่นแปลงไปจากความดนับรรยากาศปกติ เครื่องมอืทีใ่ชว้ดั

เสยีงนัน้ จะวดัค่าออกมาเป็นเกณฑข์องลอกาลทิมทิ (logalithmic scale) มหีน่วยเป็น “เดซเิบล” (decibel; dB) ส าหรบัการ

ตรวจวดัเสยีงเพือ่ประเมนิการสมัผสัเสยีงดงัของผูป้ฏบิตังิานนัน้ จะใชส้เกลเอ (A-weighting) เพราะเป็นสเกลทีม่คีวามสมัพนัธ์

สอดคลอ้งกบัการตอบสนองของหูมนุษยม์ากทีสุ่ด ดงันัน้หน่วยของเสยีงทีว่ดั จงึเป็น เดซเิบล (เอ) dB(A) เครื่องมอืทีใ่ชใ้น

ตรวจวดัเสยีงในงานสุขศาสตรอ์ตุสาหกรรม ไดแ้ก่  

 1) เคร่ืองวัดระดับความดันเสียง (sound level meter) เป็นเครื่องมอืพื้นฐานทีใ่ชใ้นการวดัความดนั
เสียงที่เปลี่ยนแปลงไปในอากาศ ใชต้รวจวดัปริมาณเสียงในแต่ละจุด (spot-check) โดยอุปกรณ์ตอ้งไดม้าตรฐานตามที ่

International Electrotechnical Commission (IEC) หรือ คณะกรรมาธิการ ระหว่างประเทศ ว่าดว้ยเทคนิคทางไฟฟ้า ซึง่

เป็นองค์กรอิสระระหว่างประเทศที่มบีทบาทในการก าหนดมาตรฐานเกี่ยวกบัไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกสต่์าง ๆ IECไดก้ าหนด

มาตรฐานของเครื่องวดัระดบัความดนัเสยีงไว ้คือ IEC 651 Type 2  หรอืเทยีบเท่า เช่น ANSI S 1.4 ซึง่ถูกออกแบบมาเพือ่ใช ้

ในภาคสนาม เหมาะส าหรบัการประเมินระดบัความดงัเสยีงในสถานประกอบกิจการ โดยตอ้งท าการปรบัเทียบความถูกตอ้ง 

(Calibration) ดว้ยอปุกรณป์รบัเทยีบความถกูตอ้ง (Noise Calibrator) ทีไ่ดม้าตรฐาน IEC 60942  

 2) เคร่ืองวิเคราะห์ความถี่เสียง (Sound frequency analysis) เป็นเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวเิคราะห์
เพือ่ใหท้ราบถงึลกัษณะการกระจายของระดบัความดงัเสยีงในแต่ละความถี่  ในกรณีที่ตอ้งการทราบค่าระดบัเสยีงที่ความถี่
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ต่างๆ นิยมใชอุ้ปกรณ์เพิ่มเติม คือ เครื่องวเิคราะหค์วามถี่แบบออกเทป (Octave band analyzer) ต่อเขา้กบั

เครื่องวดัระดบัความดนัเสยีง  

 3) เคร่ืองวัดเสียงกระทบหรือกระแทก (Impulse or Impact Noise Meter) เป็นเครื่องมอืพเิศษที่
สามารถอ่านค่าของเสยีงกระทบหรอืเสยีงกระแทกในระยะเวลาส ัน้ๆได ้ในปจัจุบนัไดม้กีารออกแบบใหร้วมอยู่ในเครื่องวดัระดบั

เสยีง (sound level meter) โดยในการวดัจะวดัค่าทีสู่งสุด (peak level) ตอ้งไดม้าตรฐาน IEC 61672 หรอื IEC 60804 

 4) เคร่ืองวัดปริมาณเสียงสะสม (Noise dosimeter) ตอ้งไดม้าตรฐาน IEC 61252 เป็นเครื่องมอืทีใ่ช ้

ในการประเมนิการสมัผสัเสยีงที่ผูป้ฏบิตัิงานตอ้งสมัผสักบัความดงัเสยีงทีไ่ม่คงทีห่รือไม่ไดป้ระจ าอยู่ทีใ่ดทีห่นึ่งตลอดเวลา  ซึ่ง

ผูป้ฏบิตังิานสามารถพกพาเครื่องวดัปรมิาณเสยีงสะสมไดส้ะดวกในขณะท างาน  

  ภาพที ่3.12 ไดร้วบรวมเครื่องวดัเสยีงและอปุกรณ์ประกอบต่าง ๆ มาแสดง ซึง่เป็นผลติภณัฑท์ี่ 

มาจากหลายๆ บริษทั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก. = เครื่องวดัเสยีง     ข. = เครื่องวดัปริมาณเสยีงสะสม 

 

 

 

 

 

 

 

ค. = อปุกรณ์สอบเทยีบ 

 

 ภาพที ่3.12  เคร่ืองวดัเสียงและอปุกรณ์ประกอบทีส่ าคญั  
 

5.1.2 ส่วนประกอบของเคร่ืองวดัระดบัเสียง ในทีน่ี้จะกลา่วถงึการประเมนิการสมัผสัเสยีงโดยใช ้เครื่องวดั
ระดบัความดนัเสยีง ซึง่เป็นเครื่องมอืทีใ่ชอ้ย่างกวา้งขวางในงานสุขศาสตรอ์ตุสาหกรรม สว่นประกอบของเครื่องวดัระดบัเสยีง 

ไดแ้ก่ 

1) ไมโครโฟน (Microphone) เป็นอุปกรณ์ทีต่อบสนองต่อความดนัเสยีง และแปลงความดนัเสยีงให ้
เป็นสญัญาณไฟฟ้ากระแสสลบั ซึง่สญัญาณไฟฟ้าจะถกูสง่ต่อไปยงัภาคขยายสญัญาณ 
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2) ภาคขยายสัญญาณ (Amplifier) ตอ้งมคีวามสามารถในการขยายสญัญาณทีช่่วงความถีร่ะหว่าง 20 
ถงึ 20,000 เฮริต์ ซึง่เป็นช่วงความถีท่ีม่นุษยส์ามารถรบัรูไ้ดม้ากทีจ่ะท าใหเ้ขม็บนหนา้ปดัหรอืตวัเลขบนหนา้ปดัดจิติอลเคลือ่นทีไ่ด ้ 

3) แอตเทนนูเอเตอร์ (Attenuators) มหีนา้ทีท่  าใหส้ญัญาณมขีนาดเลก็ลง เพือ่ใหเ้ข็มบนหนา้ปทัมอ์่าน
ค่ายงัคงเบนไป-มา ในช่วงของสเกลได ้ 

4) Weighting networks หรือ อุปกรณ์ถ่วงน า้หนกัความถี ่(Frequency weighting) เป็นอุปกรณ์

ควบคุมการตอบสนองของเครื่องวดัระดบัเสยีงที่ความถี่ต่างๆหรืออาจเรียกไดว้่าเป็นเครื่องกรองเสยีงที่ยอมใหเ้สยีงทีค่วามถี่

ต่างๆผ่านเขา้สู่กระบวนการแปลงสญัญาณไดแ้ตกต่างกนั Weighting networks ม ี 3 ประเภท คือ A B และ C ในการ

ประเมนิการสมัผสัเสยีงของ ผูป้ฏบิตัิงานนิยมใชร้ะบบ A-weighting networks เนื่องจากสามารถตอบสนองต่อความดงัที่

ความถีต่่างๆไดใ้กลเ้คียงกบัหูของมนุษยไ์ดม้ากทีสุ่ด  

5.1.3 การสอบเทียบความถูกต้อง (Calibration) ในการตรวจวดัเสยีง ตอ้งท าการปรบัเทยีบความถูกตอ้งของ
เครื่องวดัเสยีง ดว้ยอปุกรณป์รบัเทยีบความถกูตอ้ง (Noise Calibrator) เพือ่ใหเ้กดิความถกูตอ้งแม่นย าในการตรวจวดั ควรท า

ทุกคร ัง้ก่อนและหลงัน าไปใชง้าน วธิีการปรบัเทยีบความถูกตอ้ง ควรศึกษาจากคู่มอืการใชเ้ครื่องมอืตามทีบ่ริษทัผูผ้ลติก าหนด 

นอกจากนี้ การปรบัเทียบความถูกตอ้งของเครื่องวดัเสียงในหอ้งปฏิบตัิการที่มีขีดความสามารถเป็นสิ่งส  าคญัที่ตอ้ง

ด าเนินการ โดย ANSI ก าหนดว่าไม่เกินกว่า 1 ปี ควรท าการสอบเทยีบความถูกตอ้งของเครื่องมอื แต่บางองคก์ร 

เช่น HSE และ AS/NZS ก าหนดว่าไม่เกินกว่า 2 ปี และ ISO ก าหนดว่าไม่เกินกว่า 3 ปี  
5.1.4 การก าหนดจดุที่ท าการตรวจวัดเสียง ควรท าการวดัเสียง ณ จุดที่มีเสยีงดงัและมีผูป้ฏิบตัิงาน

ท างานอยู่ หากผูป้ฏบิตังิานตอ้งเปลีย่นจดุท างานไปในทีต่่าง ๆ หรือถา้ทีท่  างานนัน้มรีะบบเสยีงดงัไม่สม า่เสมอ ควรท า

การวดัเสยีงแบบ Personal noise monitoring โดยใชเ้ครื่องวดัปริมาณเสยีงสะสม ติดตัง้ที่ผูป้ฏบิตัิงานคนนัน้ ๆ 

แต่ถา้บริเวณที่ท  างานมีระดบัเสียงดงัสม า่เสมอก็สามารถวดัเสยีงแบบ Area noise monitoring ไดด้ว้ยการใช ้

เครื่องวดัเสยีงวดัตามจดุต่าง ๆ ในบริเวณดงักล่าว 
5.1.5 เทคนิคการตรวจวัดเสียง 

1) ก่อนตรวจควรท าการตัง้ค่าต่างๆ ของเครื่องวดัระดบัความดงัของเสียงใหเ้รียบรอ้ย ไดแ้ก่                   

ค่า A-weighting networks; dB(A) ค่า Exponential Time Weighting เป็น Slow mode และ ค่า Energy Exchange 

Rate ที ่3 dB(A) 

2) สวมฟองน า้กนัลม (Wind Screen) ทีไ่มโครโฟนของเครื่องวดัเสยีง 

3) การติดตัง้ไมโครโฟนใหต้ิดตัง้อยู่ทีร่ะดบัหูของพนกังานที่ก าลงัปฏบิตัิงาน  (Hearing Zone) รศัม ี   

ไมเ่กนิ 30 เซนติเมตร โดยใหร้ะดบัไมโครโฟนสูงจากพื้นประมาณ 1.2-1.5 เมตร กรณีตรวจวดัทีแ่หลง่ก าเนิดเสยีง ไมโครโฟน

ควรอยู่ห่างจากแหลง่ก าเนิดเสยีงประมาณ 1 เมตร การถอืเครื่องวดัเสยีงของผูว้ดั พงึระวงัการดูดซบัหรือสะทอ้นของเสยีง

เนื่องจากตวัผูว้ดัเอง ท ัง้นี้ ใหถ้อืเครื่องในลกัษณะเฉียงออกห่างล  าตวัมากทีสุ่ดหรือพจิารณาใชเ้ครื่องวดัเสยีงติดตัง้บนขาตัง้  

(Tripod)  

5.1.6 กฎหมายและมาตรฐานเสียงดังในสถานประกอบกิจการ  ในปี 2559 กระทรวงแรงงาน            

ออกกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ และด าเนินการดา้นความปลอดภยั  อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม

ในการท างานเกี่ยวกบัความรอ้น แสงสว่าง และเสยีง พ.ศ. 2559 ก าหนดใหน้ายจา้งตอ้งควบคุมระดบัเสยีงทีลู่กจา้งไดร้บัเฉลีย่
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ตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวนั และในปี 2561 กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน ไดอ้อกประกาศ เรื่อง มาตรฐาน

ระดบัเสยีงทีย่อมใหลู้กจา้งไดร้บัเฉลีย่ตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวนั ซึง่ไดก้ าหนดมาตรฐานเสยีงดงัไว ้ดงันี้  
1) มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวัน (Time 

Weighted Average-TWA) กระทรวงแรงงานไดก้ าหนดว่า ระดบัเสยีงเฉลีย่ตลอดระยะเวลาการท างาน 8 ช ัว่โมง ไม่เกิน 85 
เดซเิบลเอ ดงัตารางที่ 3.12 ท ัง้นี้การท างานในสถานประกอบกิจการบางประเภท ผูป้ฏิบตัิงานอาจมีการสมัผสัระดบั

ความดงัเสยีงที่แตกต่างกนั และระยะเวลาเวลาแตกต่างกนั ดงันัน้ ผูป้ระเมนิสามารถค านวณ ระยะเวลาการท างานที่

ไดร้บัเสยีงและระดบัเสยีงเฉลีย่ตลอดเวลาการท างาน (TWA) จากสูตร ดงันี้   

 

  

 

 

  

เมือ่ T  = เวลาการท างานทีย่อมใหไ้ดร้บัเสยีง (ช ัว่โมง) 

              L  = ระดบัเสยีงดงั (เดซเิบลเอ) 

 

 ตวัอย่าง เช่น กรณีสมัผสัเสยีงดงัที ่90 เดซเิบล (เอ) ควรมรีะยะเวลาการสมัผสัเสยีงกี่ช ัว่โมง วธิีพจิารณาท า

ไดโ้ดยแทนค่า L = 90 และค านวณค่า T ไดเ้ท่ากบั 2 ช ัว่โมง  

ถา้สมัผสักบัเสยีงดงัที่ 85 เดซเิบล (เอ) ควรมรีะยะเวลาสมัผสัเสยีงกี่ช ัว่โมง วธิีการพจิารณาท าไดโ้ดยแทน

ค่า L = 85 จะค านวณค่า T ไดเ้ท่ากบั 8 ช ัว่โมง นัน่แสดงว่ากฎหมายก าหนดมาตรฐานระดบัเสยีงที่คนงานสมัผสั

ขึ้นอยู่กบัระยะเวลาสมัผสัในกรณีระยะเวลาสมัผสัเสยีง 8 ช ัว่โมง คนงานสมัผสัระดบัเสียงตอ้งไม่เกิน 85 เดซิเบล 

(เอ) นอกจากนี้ กฎหมายของกระทรวงแรงงานยงัก าหนดใหส้ถานประกอบการที่มีระดบัเสียงที่คนงานไดร้บัเฉลี่ย

ตลอดระยะเวลาการท างานแปดชัว่โมงตัง้แต่ 85 เดซเิบล (เอ) ขึ้นไป ตอ้งจดัท าโครงการอนุรกัษก์ารไดย้นิ 
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ตารางที่ 3.12 มาตรฐานระดบัเสียงที่ยอมให้ได้รับเฉลีย่ตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวนั 
ระดบัเสียงเฉลีย่ตลอดเวลาการท างาน (TWA) 

ไม่เกนิ (เดซิเบลเอ) 
ระยะเวลาการท างานที่ได้รับเสียงต่อวนั* 
ช่ัวโมง นาที 

82 16 - 

83 12 42 

84 10 5 

85 8 - 

86 6 21 

87 5 2 

88 4 - 

89 3 11 

90 2 31 

91 2 - 

92 1 35 

93 1 16 

94 1 - 

95 - 48 

96 - 38 

97 - 30 

98 - 24 

99 - 19 

100 - 15 

101 - 12 

102 - 9 

103 - 7.5 

104 - 6 

105 - 5 

106 - 4 

107 - 3 

108 - 2.5 

109 - 2 

110 - 1.5 

111 - 1 
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2) ค่ามาตรฐานระดับเสียงดังสูงสุด (peak sound pressure level) กระทรวงแรงงาน ไดก้ าหนด

ระดบัเสยีงสูงสุด ของเสยีงกระทบหรือเสยีงกระแทก (impact or impulse noise) ไม่เกิน 140 เดซเิบล และเสยีงทีม่รีะดบั

เสยีงดงัต่อเนื่องแบบคงที ่(Continuous steady noise) ตอ้งมรีะดบัเสยีงไมเ่กนิ 115 เดซเิบลเอ  

หากสถานประกอบกิจการมรีะดบัเสยีงดงัเกินมาตรฐานตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้นี้  และในตารางที่ 3.12 กฎหมาย

ก าหนดใหน้ายจา้งตอ้งใหลู้กจา้งหยุดท างานจนกวา่จะไดป้รบัปรุงหรอืแกไ้ขใหร้ะดบัเสยีงเป็นไปตามมาตรฐานทีก่  าหนด 

3) ปริมาณเสียงที่สัมผัสในแต่ละวัน (Daily noise dose) กรณีบริเวณสถานทีป่ฏบิตัิงานมรีะดบัเสยีง
ดงัไม่สม า่เสมอ หรือผูป้ฏิบตัิงานตอ้งยา้ยการท างานไปยงัจุดต่าง ๆ ที่มรีะดบัเสียงดงัแตกต่างกนั ใหด้  าเนินการตรวจวดั

เช่นเดยีวกบัพื้นที่ทีม่รีะดบัเสยีงดงัคงที่ โดยท าการบนัทกึขอ้มูลการตรวจวดัความดงัเสยีง ณ ระดบัต่างๆ และระยะเวลาการ

ท างาน กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานไดก้ าหนดแนวทางการประเมินการสมัผสัเสียงเหล่านัน้โดยจะคิดเป็น

ปริมาณเสยีงสะสมทีส่มัผสัตลอดการท างานซึง่จะตอ้งนอ้ยกว่ารอ้ยละ 100* เมือ่ค านวณตามสูตรต่อไปนี้  

 
 

  

  

 

เมือ่  D = ปรมิาณเสยีงสะสมทีผู่ป้ฏบิตัิงานไดร้บั (daily noise dose) มหีน่วยเป็นรอ้ยละ (% Dose) 

Cn = ระยะเวลาทีส่มัผสัเสยีง ณ พื้นที ่n หรอืทีร่ะดบัเสยีงหนึ่งๆ 

Tn = ระยะเวลาทีอ่นุญาตใหส้มัผสัเสยีง ณ พื้นที ่n หรอืทีร่ะดบัเสยีงนัน้ๆ 

 

 อนึ่ง ปริมาณเสยีงทีค่  านวณตามสูตรขา้งตน้ สามารถน ามาค านวณเป็นค่าระดบัการสมัผสัเสยีงโดยเฉลีย่

หรือ TWA 8 ช ัว่โมงได ้ตามสูตรต่อไปนี้  

 

    

 

 

 เมือ่  85 คือ ค่า Criteria level (ระดบัเสยีงเฉลีย่ตลอดระยะเวลาการท างาน 8 ช ัว่โมง)  

  10 คือ ค่าคงที ่มทีีม่าจาก 3 = x log 2 (ค่า Energy Exchange Rate =3) 

D = ปรมิาณเสยีงสะสมทีผู่ป้ฏบิตัิงานไดร้บั (daily noise dose) มหีน่วยเป็นรอ้ยละ (% Dose) 

               ถา้ค่า D > 100% แสดงวา่ผูป้ฏบิตัิงานสมัผสัเสยีงมากกวา่ TWA 8 ช ัว่โมง 85 เดซเิบล (เอ) 

     ถา้ค่า D  100% แสดงวา่ผูป้ฏบิตังิานสมัผสัเสยีงนอ้ยกวา่หรอืเทา่กบั TWA 8 ช ัว่โมง 85 เดซเิบล (เอ) 

 

 5.1.7 ตัวอย่างการประเมินการสัมผัสเสียงดงั เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจในเรื่องการประเมนิการสมัผสัเสยีงดงั 
ขอใหศึ้กษาตวัอย่าง ต่อไปนี้  
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 ตวัอย่าง  ผูป้ฏบิตัใินโรงงานผลติชิ้นสว่นรถยนตแ์หง่หนึ่ง มกีารสมัผสัเสยีงดงั ในระยะเวลาต่างๆ ดงัขอ้มลูในตาราง

ขา้งลา่งนี้ จงประเมนิการสมัผสัเสยีงดงัของผูป้ฏบิตังิาน 

 

ระดบัเสยีงทีว่ดัได ้(เดซเิบล (เอ)) ระยะเวลาสมัผสัเสยีง (ช ัว่โมง) 

95 

85 

90 

105 

110 

95 

1.00 

1.00 

2.00 

0.30 

0.30 

2.00 

 รวม 7 ชัว่โมง 

  

 วิธีท า  เนื่องจากระดบัเสยีงทีส่มัผสั มรีะดบัเสยีงดงัไมเ่ทา่กนั จงึใชว้ธิีในขอ้ 5.1.6 เพือ่หาค่า  T1 ถงึ Tn   (ระยะเวลาที่

อนุญาตใหส้มัผสัเสยีง ณ พื้นที ่n หรอืทีร่ะดบัเสยีงนัน้ๆ) สามารถค านวณไดจ้ากสูตร   

 

         

จากสูตร          

 

แทนค่าในสูตร   

             =    [(2.08) + (0.125) + (1) + (6) + (20) + 4.17)] ×  100 

     = 3337.5% 

       แสดงวา่ผูป้ฏบิตัิงานคนนี้ ไดร้บัปรมิาณเสยีงสะสมตลอดการท างาน 7 ช ัว่โมง เกนิ 100% จงึมโีอกาสสูญเสยีการไดย้นิได ้

เพือ่ท  าใหเ้ขา้ใจไดด้ยีิ่งขึ้น ควรค านวณหาค่า TWA 8 ช ัว่โมง ดว้ยสูตร 

 TWA 8 ช ัว่โมง  = 
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     = 







100

3337.5
log1085

 

     =     100.23 
 

 แสดงวา่ผูป้ฏบิตังิานคนนี้ สมัผสัเสยีงในระยะเวลา 10 ช ัว่โมง คิดเป็น TWA 8 ช ัว่โมง ไดเ้ทา่กบั 100.23 เดซเิบล (เอ) 

ซึง่เกนิค่ามาตรฐานทีเ่สนอแนะไว ้

 

5.2. การประเมินการสัมผัสความร้อน 
การประเมนิการสมัผสัความรอ้นในทางปฏบิตัิใชก้ารวดัดชันีความเคน้ของความรอ้น (Heat Stress Indices) มวีตัถปุระสงค ์

เพือ่ใหท้ราบถงึระดบัความรุนแรงของอนัตรายจากความรอ้น และหาแนวทางการแกไ้ขทีเ่หมาะสม  

5.2.1 เคร่ืองมือตรวจวัดความร้อน กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน ไดก้ าหนด หลกัเกณฑ ์วธิีด  าเนินการ

ตรวจวดัและวเิคราะหส์ภาวะการท างานเกี่ยวกบัระดบัความรอ้น โดยอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการตรวจวดัระดบัความรอ้น ประกอบดว้ย 

เทอรโ์มมเิตอรท์ีจ่ะใชว้ดัอุณหภูม ิและเพื่อใหก้ารตรวจวดัสภาพความรอ้นมขีอ้มูลที่จะสามารถประเมนิการสมัผสัความรอ้นได ้

ไดแ้ก่ เทอรโ์มมเิตอรก์ระเปาะแหง้ เทอรโ์มมเิตอรก์ระเปาะเปียกตามธรรมชาติ และโกลบเทอรโ์มมเิตอร์ ซึง่เครื่องมอืตอ้งได ้

มาตรฐาน ISO 7243 ปจัจุบนัมกีารผลติเครื่องมอืตรวจวดัความรอ้น WBGT แบบอเิลก็ทรอนิกส ์ทีส่ามารถอ่านค่าไดโ้ดยตรง 

ออกมาจ าหน่ายหลายยีห่อ้ ตวัอย่างดงัภาพที ่3.13 

 

 

 

 

ภาพที ่3.13 ตวัอย่างเคร่ืองมือวดัสภาพความร้อนเพ่ือค านวณค่า WBGT 

5.2.2 การสอบเทียบความถูกต้อง (Calibration) ก่อนน าเครื่องมอืไปตรวจวดัความรอ้น ตอ้งท าการสอบ

เทยีบความถูกตอ้ง (Calibration) ของเครื่องมอืทุกคร ัง้ โดยปฏบิตัิตามวธิีการทีแ่นะน าในคู่มอืการใชง้านเครื่องมอืนัน้ ๆ และ

ตอ้งท าการปรบัเทยีบความถกูตอ้งในหอ้งปฏบิตัิการทีไ่ดม้าตรฐาน อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

5.2.3 เทคนิคการตรวจวัดความร้อน เมื่อก าหนดจุดที่จะท าการตรวจวดัความรอ้นไดแ้ลว้ ซึ่งโดยท ัว่ไปคือ

บริเวณที่มคีวามรอ้นที่มีผูป้ฏิบตัิงานท างานอยู่ใหต้ิดตัง้เครื่องมอืบนขาตัง้ ใหค้วามสูงของเทอรโ์มมเิตอร์อยู่ในระดบับริเวณ

หนา้อกของผูป้ฏบิตัิงาน หลงัจากนัน้ท  าการเปิดเครื่อง ก่อนเริ่มอ่านค่าตอ้งตัง้ทิ้งไวอ้ย่างนอ้ย 30 นาท ีจงึอ่านค่าแต่ละค่า และ

อ่านค่า WBGT ในขณะตรวจวดัควรตรวจสอบเครื่องมืออยู่เสมอ เพื่อใหแ้น่ใจว่าเทอรโ์มมิเตอรก์ระเปาะเปียกชื้นน า้อยู่

ตลอดเวลาทีต่รวจวดั (รายละเอยีดของการอ่านแต่ละค่า จะเป็นไปตามทีบ่รษิทัผูผ้ลติก าหนดในคู่มอืการใชเ้ครื่องมอื) 
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WBGT = 0.7Tnwb+ 0.3 Tg 

WBGT = 0.7Tnwb+ 0.2 Tg + 0.1 Tdb 

 5.2.4 วิธีประเมินการสัมผัสความร้อน ในการประเมนิการสมัผสัความรอ้น ผูท้  าการประเมนิตอ้งค านวณค่า 

WBGT ทีผู่ป้ฏบิตังิานสมัผสั และค านวณค่าพลงังานทีใ่ชใ้นการท างานหรอื ภาระงาน ดว้ยวธิีการดงัต่อไปนี้ 

   1) การค านวณอุณหภูมเิวตบัลบ์โกลบ (WBGT)  

    (1) กรณีท างานในอาคารและไมไ่ดส้มัผสัแสงแดดโดยตรง 

 

      

   (2) กรณีท างานภายนอกอาคารซึง่สมัผสักบัแสงแดด 

   

      

   โดยที ่WBGT    =     อณุหภูมเิวตบลับโ์กลบ (Wet Bulb Globe Temperature) 

     Tnwb = อณุหภูมกิระเปาะเปียกธรรมชาต ิ(natural wet bulb temperature) 

     Tg   = อณุหภูมโิกลบ (globe temperature) 

     Tdb   = อณุหภูมกิระเปาะแหง้ (dry bulb temperature0  

(3) กรณีทีผู่ป้ฏบิตัิงานท างานในบรเิวณทีม่สีภาพความรอ้นแตกต่างกนัตัง้แต่สองพื้นทีข่ึ้นไป ใหต้รวจวดั

ความรอ้นในทกุพื้นที ่แลว้เลอืกช่วงระยะเวลา 2 ช ัว่โมงทีร่อ้นทีสุ่ด น าค่าทีว่ดัไดม้าค านวณหาค่าเฉลีย่ อณุหภูมเิวตบลับโ์กลบ 

(WBGT) โดยใชสู้ตรต่อไปนี้ 

 

 BGTเฉลีย่ 
( BGT1 t1) ( BGT2 t2) ( BGT3 t3)  … ( BGTn tn)

t1 t2 t3  … tn
 

 

2) การค านวณค่าพลังงานที่ใช้ในการท างานหรือ ภาระงาน การประมาณค่าพลงังานที่ใชใ้นการ
ท างานหรอื ภาระงาน (Work load) สามารถพจิารณาไดห้ลายวธิี เช่น การพจิารณาจากกลุม่งานหรอืกจิกรรมทีท่  างาน ดงัตารางที ่

3.13 และการพิจารณาจากการสงัเกตท่าทางการเคลื่อนไหวของร่างกายขณะท างานร่วมกบักิจกรรมหรือชนิดของงานที่ท  า        

ดงัตารางที ่3.14 
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ตารางที่ 3.13 แสดงตวัอยา่ง กลุ่มงานหรือกิจกรรมท่ีท างาน จ าแนกตามระดบัหนกัเบาของภาระงาน  
ระดบัความหนกัเบาของภาระงาน ตวัอย่าง 

งานเบา 

ไม่เกนิ  200 กโิลแคลอรี่ต่อช ัว่โมง 

นัง่ท  างานโดยไม่มกีารเคลือ่นไหวของแขน-ขาปานกลาง เช่น งานส านกังาน ขบัรถยนตข์นาด

เลก็ ตรวจสอบ/ประกอบชิ้นส่วนวสัดเุบา เป็นตน้ 

ยนืท างานโดยมกีารเคลือ่นไหวของล  าตวัเลก็นอ้ย เช่น ควบคมุเครื่องจกัร บรรจวุสัดนุ า้หนกั

เบาการใชเ้ครื่องมอืกล/เครื่องทนุแรงขนาดเลก็ 

เดนิดว้ยความเร็วไม่เกนิ 2ไมล/์ช ัว่โมง(3.2 กโิลเมตร/ช ัว่โมง) เช่น เดนิตรวจงาน หรอืเดนิส่ง

เอกสารจ านวนเลก็นอ้ย 

งานปานกลาง 

201 ถงึ 350 กโิลแคลอรี่ต่อช ัว่โมง 

นัง่ท  างานโดยมกีารเคลือ่นไหวหรอืใชก้ าลงัแขน-ขาค่อนขา้งมาก เช่น นัง่ควบคุมปัน้จ ัน่ เครน

หรอืเครื่องจกัรกลขนาดใหญ่ในงานก่อสรา้ง ประกอบ/บรรจวุสัดุทีม่นี า้หนกัค่อนขา้งมาก     

ขบัรถบรรทกุขนาดใหญ่ 

ยนื/เคลือ่นไหวล  าตวัขณะท างาน เช่น ยกของทีม่นี า้หนกัปานกลาง ลาก-ดงึรถเขน็วสัดุทีม่ ี

ลอ้เลือ่น ท  างานในหอ้งเก็บของ ยนืตอกตะปู ใชเ้ครื่องมอืกลขนาดปานกลาง ยนืป้อนชิ้นงาน 

การขดัถ ูท  าความสะอาด รดีผา้ 

เดนิดว้ยความเร็ว 2-3 ไมล/์ช ัว่โมง (3.2-4.8 กโิลเมตร/ช ัว่โมง) หรอืเดนิโดยมกีารถอืวสัดุทีม่ ี

น า้หนกัไม่มาก เข่น เดนิส่งเอกสารหรอืห่อวสัดุสิง่ของ 

งานหนกั 

มากกว่า 350 กโิลแคลอรี่ต่อช ัว่โมง 

 

ท างานทีม่กีารเคลือ่นไหวล  าตวัมาก/อย่างเร็ว หรอืตอ้งมกีารออกแรงมาก เช่น ลาก ดงึหรอืยก

ของทีม่นี า้หนกัมาก(20 กโิลกรมั) โหนหรอืปีนขึ้นทีสู่ง งานเลือ่ยไม ้ขดุหรอืเซาะดนิ/ทรายทีม่ี

ความชื้นสูง คุย้ตะกรนัในเตาหลอม แกะสลกัโลหะหรอืหนิ การขดุถพูื้นหรอืพรมทีส่กปรก

มากๆ งานก่อสรา้ง และงานหนกัทีต่อ้งปฏบิตักิลางแจง้ 

เดนิเร็วๆหรอืวิง่ดว้ยความเรว็มากกวา่ 3 ไมล/์ช ัว่โมง (4.8 กโิลเมตร/ช ัว่โมง) 

 
ตารางท่ี 3.14 แสดงตวัอยา่งการค านวณค่าพลงังานท่ีใชใ้นการท างาน โดยพิจารณาจากท่าทางการเคล่ือนไหวของ
ร่างกายขณะท างานร่วมกบักิจกรรมหรือชนิดของงานท่ีท า 

งาน รายละเอยีดของงาน ค่าพลงังานเฉลีย่  
(กิโลแคลอร่ีต่อนาที) 

การค านวณค่าพลงังาน 
ที่ใช้ในการท างาน 

ยืนประกอบชิ้ นงาน

โดยใชเ้ครื่องมอืหนกั 

เป็นเวลา 30 นาท ี 

ทา่ทางการเคลือ่นทีข่องร่างกาย 

ยนื 

 

0.6 

 

0.6 X 30 min = 18 กโิลแคลอรี่ 

ชนิดของงาน 

ใชแ้ขนสองขา้งประกอบชิ้นงาน 

(งานหนกั)  

 

2.5 

 

2.5 X 30 min = 75 กโิลแคลอรี่ 

เมตาบอลซิมึพื้นฐานของร่างกาย 1   1 X 30 min = 30 กโิลแคลอรี่ 

                                                รวมค่าพลงังานใชใ้นการท างาน 30 นาท ี  18+75+30 = 123 กโิลแคลอรี่ 

 เมือ่ไดค่้า WBGT และ ระดบัความหนกัเบาของภาระงาน มาแลว้ ผูท้  าการประเมนิการสมัผสัสภาพความรอ้นตอ้ง

พจิารณาวา่เกนิกวา่ทีก่ฎหมายก าหนดหรอืไม ่(ตารางที ่3.15)  
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  กรณีใชม้าตรฐานของ ACGIH (ตารางที่ 3.16) ก็พจิารณาลกัษณะการท างานภายใน 1 รอบของผูป้ฏิบตัิงาน 

และระดบัความหนกัเบาของภาระงาน ว่าเป็นงานเบา งานหนกัปานกลาง งานหนกั หรืองานหนกัมาก ก็จะทราบค่ามาตรฐาน 

WBGT ทีเ่หมาะสมส าหรบัผูป้ฏบิตังิานผูน้ ัน้ได ้ ท าการเปรยีบเทยีบระหว่างค่าทีว่ดัไดก้บัค่าทีเ่ป็นมาตรฐาน ถา้ปรากฏว่าค่าทีว่ดั

ไดม้ค่ีาสูงกวา่แสดงวา่ผูน้ ัน้สมัผสัความรอ้นเกนิค่ามาตรฐาน 

5.2.5 มาตรฐานการสัมผัสความร้อน มาตรฐานการสมัผสัความรอ้นของกระทรวงแรงงาน ตามกฎกระทรวง
ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ และด าเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน

เกี่ยวกบัความรอ้น แสงสว่าง และเสยีง พ.ศ. 2559 ก าหนดมาตรฐานความรอ้นในการท างาน เป็นค่าดชันี อุณหภูมเิวตบลับโ์กลบ 

(Wet Bulb Globe Temperature - WBGT) มหีน่วยวดัเป็นองศาเซลเซยีส โดยระดบัความรอ้นจะเป็นเท่าใด ก็ขึ้นกบัพลงังาน

ทีร่่างกายใชไ้ปกบัความหนกัเบาของงานที่ท  า มาตรฐานการสมัผสัความรอ้น แบ่งเป็น 3 ระดบัตามความหนกัเบาของงานทีท่  า 

หากเป็นงานหนกัทีต่อ้งใชพ้ลงังานมาก ไม่ควรสมัผสัระดบัความรอ้นสูง และในทางกลบักนั หากเป็นงานทีไ่ม่ตอ้งออกแรงมาก 

สามารถสมัผสัระดบัความรอ้นสูงกวา่กรณีแรกไดเ้ลก็นอ้ย ค่ามาตรฐานความรอ้นในการท างาน ดงัแสดงในตารางที ่3.15  
 

  ตารางท่ี 3.15 ค่ามาตรฐานระดบัความร้อน WBGT ๐C ของกระทรวงแรงงาน 

ความหนักเบาของงาน พลงังานที่ใช้ (Kcal/hr) WBGT ๐C 

งานหนกั 

งานหนกัปานกลาง 

งานเบา 

 350 

201-350 

 200 

30 

32 

34 

  

  ACGIH เสนอแนะค่ามาตรฐานการสมัผสัความรอ้นเป็นค่า Wet Bulb Globe Temperature (WBGT) (ตาราง

ที ่3.16) การเลอืกใชค่้าดงักลา่วจะขึ้นกบัความหนกัเบาของงานทีท่  าดว้ย สงัเกตว่าค่ามาตรฐานนี้ มกีารก าหนดค่า TLV และค่า 

Action Level ซึง่ค่า TLV ใชก้บับุคคลทีม่คีวามคุน้เคยกบัความรอ้น (acclimatized person) และสวมเสื้อผา้ปกติ ส่วนค่า 

Action Level ใชก้บับคุคลทีไ่มคุ่น้เคยกบัความรอ้น เช่น คนทีล่าพกัรอ้น ลาป่วย เป็นเวลานาน เมือ่กลบัมาท างานใหม่ก็ถอืว่า

เป็นบคุคลทีย่งัไมคุ่น้เคยกบัความรอ้น 

 

ตารางท่ี 3.16 ค่า TLV และค่า Action Level   ในการประเมินการสมัผสัความร้อน ของ ACGIH 

เปอร์เซ็นต์
การท างานใน 

1 รอบการ
ท างานรวม
เวลาพกั 

ค่า TLV (WBGT ๐C) ค่า Action Level (WBGT ๐C) 
งานเบา งานปาน

กลาง 
งานหนัก งาน 

หนักมาก 
งานเบา งานปาน

กลาง 
งานหนัก งาน 

หนักมาก 

75-100% 31.0 28.0 - - 28.0 25.0 - - 

50-75% 31.0 29.0 27.5 - 28.5 26.0 24.0 - 

25-50% 32.0 30.0 29.0 28.0 29.5 27.0 25.5 24.5 

0-2.5% 32.5 31.5 30.5 30.0 30.0 29.0 28.0 27.0 

ทีม่า: ACGIH, 2018 
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5.3. การประเมินการสัมผัสความเยน็ 
 ในการท างานที่มีความเย็นต า่กว่า 16 องศาเซลเซียส ตอ้งมีการเฝ้าระวงัทางสิ่งแวดลอ้มในโรงงานนัน้ ๆ และถา้

อณุหภูมติ า่กวา่ (-1) องศาเซลเซยีส ตอ้งมกีารจดบนัทกึค่าอณุหภูมกิระเปาะแหง้และความเร็วลมอย่างนอ้ยทุก ๆ 4 ช ัว่โมง แลว้

พจิารณากบัค่ามาตรฐาน TLV ที ่ACGIH เสนอแนะไวส้  าหรบัผูป้ฏบิตัิงานทีส่วมใส่ชุดท างานทีเ่หมาะสมกบัการท างานในทีเ่ย็น

จดัต า่กวา่จดุเยอืกแขง็ (ตารางที ่3.17) 
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ตารางที่ 3.17 ค่า TLV ส าหรับผูป้ฏิบติังานท่ีอยูใ่นชุดท างานท่ีเหมาะสมในการท างาน 4 ชัว่โมง 

อณุหภมูิอากาศ 

(ทอ้งฟ้ามีแดดดี) 

(องศาเซลเซียส) 

ลมสงบ ความเร็วลม 

(ไม่รูส้กึว่ามีความเร็วลม) 5 ม./ชม. 10 ม./ชม. 15 ม./ชม. 20 ม./ชม. 

ช่วงเวลาสูงสุดที่

ท างานได ้(นาที) 

จ านวนครัง้ 

ที่ตอ้งพกั 

ช่วงเวลาสูงสุดที่ 

ท างานได(้นาที) 

จ านวนครัง้

ที่ตอ้งพกั 

ช่วงเวลาสูงสุดที่

ท างานได ้(นาที) 

จ านวนครัง้ 

ที่ตอ้งพกั 

ช่วงเวลาสูงสุดที่

ท างานได ้(นาที) 

จ านวนครัง้ 

ที่ตอ้งพกั 

ช่วงเวลาสูงสุดที่

ท างานได ้(นาที) 

จ านวนครัง้ท่ี

ตอ้งพกั 

-26 ถงึ -28 (ท  างานตามปกต)ิ 1 (ท  างานตามปกต)ิ 1 75 2 55 3 40 4 

-29 ถงึ -31 (ท  างานตามปกต)ิ 1 75 2 55 3 40 4 30 5 

-32 ถงึ -34 75 2 55 3 40 4 30 5  

 

 

-35 ถงึ -37 55 3 40 4 30 5  

-38 ถงึ -39 40 4 30 5  

-40 ถงึ -42 30 5  

-43
๐
 และต า่กวา่ 

 

 

 

 

ทีม่า: ACGIH, 2017 

 

 

หยุดการท างานปกต ิ

หยุดการท างานปกต ิ
หยุดการท างานปกต ิ

หยุดการท างานปกต ิ

หยุดการท างานปกต ิ
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5.4. การประเมินการสัมผัสแสงสว่าง 
 ในการปฏบิตังิานทีต่อ้งใชส้ายตา หากมแีสงสวา่งไมเ่พยีงพอ ท าใหก้ลา้มเนื้อตาท างานมากเกินไป โดยบงัคบัให ้ม่านตาเปิด

กวา้ง เพราะการมองเหน็นัน้ไม่ชดัเจน ตอ้งใชเ้วลาในการมองเหน็รายละเอยีดนัน้ ท าใหเ้กิดการเมือ่ยลา้ของตา ปวดตา มนึศีรษะ    

จะมผีลกระทบต่อประสทิธิภาพการท างาน การหยบิจบั ใชเ้ครื่องมอืเครื่องจกัรผดิพลาด หรือไปสมัผสัถูกส่วนทีเ่ป็นอนัตราย ส่งผล

ใหเ้กดิอบุตัเิหตตุามมาได ้การประเมนิการสมัผสัแสงสวา่ง สามารถด าเนินการไดด้งันี้ 

 5.4.1. เคร่ืองวัดแสง การตรวจวดัความเขม้ของแสงสว่าง ตอ้งใชเ้ครื่องวดัแสง (Lux meter) (ภาพที ่3.14) ทีไ่ด ้

มาตรฐาน CIE 1931 หรือ ISO/CIE 10527 ก่อนเริ่มการตรวจวดัตอ้งปรบั (adjustment) ใหเ้ครื่องวดัแสงอ่านค่าทีศู่นย ์

(Photometer Zeroing) โดยใชฝ้าครอบสดี าปิดเซลรบัแสง หรือ เรียกว่า ตวัเซน็เซอร ์หากเครื่องอ่านค่าไม่เป็นศูนย ์ใหป้รบัปุ่ มที่

ก าหนดไวใ้หเ้ครื่องอ่านค่าเป็นศูนย ์จากนัน้จงึน าตวัเซน็เซอรไ์ปวางในต าแหน่งทีต่อ้งการทราบวา่มคีวามสวา่งเทา่ใด 

 5.4.2. การสอบเทียบเคร่ืองมือ ตอ้งสง่เครื่องวดัแสงไปท าการสอบเทยีบเครื่องมอืเพือ่ความม ัน่ใจในคุณภาพและ
ความแมน่ย าในการอ่านค่าสว่นการใชง้านแต่ละครัง้ ตอ้งท าการปรบัค่าก่อนใชง้านตามวธิีที่กลา่วไวแ้ลว้ขา้งตน้ 

 5.4.3. การก าหนดจดุตรวจวัดแสงสว่าง ควรท าการตรวจวดัแสง ณ จดุทีม่กีารใชส้ายตา โดยคงสภาพการท างาน
ใหเ้หมอืนขณะปฏบิตังิานจรงิ ขณะท าการวดัแสง ใหผู้ป้ฏบิตัิงานออกไปจากจุดนัน้ และผูต้รวจวดัแสงตอ้งระวงัไม่ใชเ้งาของผูว้ดัไป

บงัแสง เพราะจะท าใหค่้าทีไ่ดต้ า่กวา่ค่าจรงิ 

5.4.4 วิธีการตรวจวัดแสงสว่าง ท าการตรวจวดัแสงสว่างแบบพื้นที่และการตรวจวดัแบบจุด วางเซลรบัแสง
บริเวณจุดตรวจวดัใชเ้วลาประมาณ 2-5 นาท ีขึ้นอยู่กบัระยะเวลาการตอบสนองของเครื่อง (การตรวจวดัแบบพื้นทีค่วรตรวจวดัที่

ระดบัสูงจากพื้น 30 นิ้ว การตรวจวดัแบบจุดควรวางเซลรบัแสงในระนาบเดยีวกบัทีส่ายตาตกกระทบ) อ่านค่าผลการตรวจวดั และ

บนัทกึขอ้มลูทีไ่ด ้

5.4.5 การแปลผล ใหน้ าผลการวดัแสง ไปพจิารณาปรบัเทียบกบัค่าระดบัแสงสว่างที่กฎหมายก าหนดไว ้ ซึ่งใน
ประเทศไทยจะมกีฎหมายของประกาศกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเขม้ของแสงสว่าง ดงัตารางที ่3.18-

3.20 

 

ภาพที ่3.14 เคร่ืองวดัแสง 
ทีม่า; http://www.innovative-instrument.com/products/lux-meter-light-mete/  
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ตารางที่ 3.18 มาตรฐานความเขม้ของแสงสวา่ง ณ บริเวณพื้นท่ีทัว่ไปและบริเวณการผลิตภายในสถานประกอบกิจการ 

บริเวณพืน้ทีแ่ละ/หรือลกัษณะงาน ลกัษณะพืน้ทีเ่ฉพาะ ตวัอย่างบริเวณพื้นที ่
และ/หรือลกัษณะงาน 

ค่าเฉลีย่ความเข้ม 
ของแสงสว่าง 

(ลกัซ์) 

จุดทีค่วามเข้มของ 
แสงสว่างต่าสุด 

(ลกัซ์) 
บรเิวณพื้นทีท่ ัว่ไปทีม่กีารสญัจรของบคุคล

และ/หรอืยานพาหนะในภาวะปกต ิและ

บรเิวณทีม่กีารสญัจรใน 

ภาวะฉุกเฉิน 

ทางสญัจรในภาวะ 

ฉุกเฉิน 

ทางออกฉุกเฉิน เสน้ทางหนีไฟ บนัไดทางฉุกเฉิน 

(กรณีเกดิเหตฉุุกเฉินไฟดบั โดยวดัตามเสน้ทางของ 

ทางออกทีร่ะดบัพื้น) 

10 - 

 ภายนอกอาคาร ลานจอดรถ ทางเดนิ บนัได 50 25 

  ประตูทางเขา้ใหญ่ของสถานประกอบกจิการ 50 - 

 ภายในอาคาร ทางเดนิ บนัได ทางเขา้หอ้งโถง 100 50 

 ลฟิท ์ 100 - 

บรเิวณพื้นทีใ่ชป้ระโยชนท์ ัว่ไป  หอ้งพกัฟ้ืนสาหรบัการปฐมพยาบาล หอ้งพกัผ่อน 50 25 

  ป้อมยาม 100 - 

  - หอ้งสุขา หอ้งอาบนา้ หอ้งเปลีย่นเสื้อผา้ 

- หอ้งลอบบี้หรอืบรเิวณตอ้นรบั 

- หอ้งเก็บของ 

100 50 

โรงอาหาร หอ้งปรุงอาหาร หอ้งตรวจรกัษา 300 150 

บรเิวณพื้นทีใ่ชป้ระโยชนใ์นส านกังาน  - หอ้งส านกังาน หอ้งฝึกอบรม หอ้งบรรยาย 

หอ้งสบืคน้หนงัสอื /เอกสารหอ้งถ่ายเอกสาร 

หอ้งคอมพวิเตอร ์หอ้งประชมุ บรเิวณโตะ๊ประชาสมัพนัธ ์

หรอืตดิต่อลูกคา้ พื้นทีห่อ้งออกแบบ เขยีนแบบ 

300 150 
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ตารางที่ 3.18 มาตรฐานความเขม้ของแสงสวา่ง ณ บริเวณพื้นท่ีทัว่ไปและบริเวณการผลิตภายในสถานประกอบกิจการ(ต่อ) 

   

 

 

 

บริเวณพืน้ทีแ่ละ/หรือลกัษณะงาน ลกัษณะพืน้ทีเ่ฉพาะ ตวัอย่างบริเวณพื้นที ่
และ/หรือลกัษณะงาน 

ค่าเฉลีย่ความเข้ม 
ของแสงสว่าง 

(ลกัซ์) 

จุดทีค่วามเข้มของ 
แสงสว่างต่าสุด 

(ลกัซ์) 
บริเวณพื้นท่ีใช้ประโยชน์ในกระบวนการ
ผลิตหรือการปฏิบัติงาน 

 ห้องเก็บวัตถุดิบ บริเวณห้องอบหรอืห้องทาให้แห้งของ 
โรงซักรีด 

100 50 

- จุด/ลานขนถ่ายสินค้า 
- คลังสินค้า 
- โกดังเก็บของไว้เพื่อการเคลื่อนยา้ย 
- อาคารหม้อน้า 
- ห้องควบคุม 
- ห้องสวิตซ์ 

200 100 

- บริเวณเตรียมการผลติ การเตรียมวัตถุดิบ 
- บริเวณพื้นท่ีบรรจุภณัฑ ์
- บริเวณกระบวนการผลติ/บริเวณที่ทางานกับเครื่องจักร 
- บริเวณการก่อสร้าง การขุดเจาะ การขุดดิน 
- งานทาสี 

300 150 
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ตารางที่ 3.19 มาตรฐานความเขม้ของแสงสวา่ง ณ บริเวณท่ีลูกจา้งตอ้งท างาน โดยใชส้ายตามองเฉพาะจุดหรือตอ้งใชส้ายตาอยูก่บัท่ีในการท างาน    

การใช้สายตา ลกัษณะงาน ตวัอย่างลกัษณะงาน ค่าความเข้มของ
แสงสว่าง (ลกัซ์) 

งานหยาบ งานท่ีช้ินงานมีขนาดใหญ่สามารถ
มองเห็นได้อยา่งชัดเจน มีความ
แตกต่างของสีชัดเจนมาก 

งานหยาบที่ท าที่โต๊ะหรือเครื่องจักร ช้ินงานท่ีมีขนาดใหญ่กว่า 750ไมโครเมตร 
(0.75 มิลลเิมตร) 
- การตรวจงานหยาบด้วยสายตา การประกอบ การนับ การตรวจเช็คสิ่งของที่มีขนาดใหญ ่
- การรีดเส้นด้าย 
- การอัดเบล การผสมเส้นใย หรือการสางเส้นใย 
- การซักรีด ซักแห้ง การอบ 
- การปั๊มขึ้นรูปแก้ว เป่าแก้ว และขัดเงาแก้ว 
- งานตี และเชื่อมเหล็ก 

200-300 

งานละเอียดเล็กนอ้ย งานท่ีช้ินงานมีขนาดปานกกลาง 
สามารถมองเห็นได้และมีความ
แตกต่างของสีชัดเจน 

- งานรับจ่ายเสื้อผ้า  
- การท างานไม้ที่ช้ินงานมีขนาดปานกลาง 
- งานบรรจุน้ าลงขวดหรือกระป๋อง 
- งานเจาะร ูทากาว หรือเย็บเลม่หนังสือ งานบันทึกและคัดลอกข้อมูล 
- งานเตรียมอาหาร ปรุงอาหาร และลา้งจาน 
- งานผสมและตกแต่งขนมปัง 
- การทอผ้าดิบ 

300-400 

งานท่ีช้ินงานมีขนาดปานกลางหรอื
เล็ก สามารถมองเห็นได้แต่ไม่
ชัดเจน และมีความแตกต่างของสี
ปานกลาง 

- งานประจ าในส านักงาน เช่น งานเขียน งานพิมพ ์งานบันทึกข้อมูล การอ่านและ
ประมวลผลข้อมูล การจัดเก็บแฟ้ม 
- การปฏิบัติงานท่ีช้ินงานมีขนาดตัง้แต่ 125 ไมโครเมตร (0.125 มิลลิเมตร) 
- งานออกแบบและเขียนแบบ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร ์
- งานประกอบรถยนต์และตัวถัง 
- งานตรวจสอบแผ่นเหล็ก 
- การท างานไม้อย่างละเอียดบนโต๊ะหรือท่ีเครื่องจักร 
- การทอผ้าสีอ่อน ทอละเอียด 

400-500 



พื้นฐานอาชีวอนามยัและอนามยัสิง่แวดลอ้ม     3-75 
 

 

ตารางที่ 3.19 มาตรฐานความเขม้ของแสงสวา่ง ณ บริเวณท่ีลูกจา้งตอ้งท างาน โดยใชส้ายตามองเฉพาะจุดหรือตอ้งใชส้ายตาอยูก่บัท่ีในการท างาน (ต่อ)  
การใช้สายตา ลกัษณะงาน ตวัอย่างลกัษณะงาน ค่าความเข้มของ

แสงสว่าง (ลกัซ์) 
  - การคดัเกรดแป้ง 

- การเตรยีมอาหาร เช่น การท าความสะอาด การตม้ฯ 

- การสบืดา้ย การแต่ง การบรรจใุนงานทอผา้ 

 

งานละเอยีดปานกลาง งานทีช่ิ้นงานมขีนาดปานกลางหรอืเลก็ 

สามารถมองเหน็ไดแ้ต่ไม่ชดัเจน และมี

ความแตกต่างของสบีา้งและตอ้งใช ้

สายตาในการท างานค่อนขา้งมาก 

งานระบายส ีพ่นส ีตกแต่งส ีหรอืขดัตกแต่งละเอยีด  

- งานพสูิจนอ์กัษร 

- งานตรวจสอบข ัน้สุดทา้ยในโรงผลติรถยนต ์

500-600 

- งานออกแบบและเขยีนแบบ โดยไมใ่ชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์

- งานตรวจสอบอาหาร เช่น การตรวจอาหารกระป๋อง 

- การคดัเกรดน า้ตาล 

600-700 

งานละเอยีดสูง งานทีช่ิ้นงานมขีนาดเลก็ สามารถ

มองเหน็ไดแ้ต่ไม่ชดัเจน และมคีวาม

แตกต่างของสนีอ้ย ตอ้งใชส้ายตาใน

การท างานมาก 

- การปฏบิตังิานทีช่ิ้นงานมขีนาดต ัง้แต่ 25 ไมโครเมตร (0.025 มลิลเิมตร) 

- งานปรบัเทยีบมาตรฐานความถกูตอ้งและความแมน่ย าของอปุกรณ ์

- การระบายส ีพ่นส ีและตกแต่งชิ้นงานทีต่อ้งการความละเอยีดมากหรอืตอ้งการความแมน่ย าสูง 

- งานยอ้มส ี

700-800 

งานทีช่ิ้นงานมขีนาดเลก็ สามารถ

มองเหน็ไดแ้ต่ไม่ชดัเจน และมคีวาม

แตกต่างของสนีอ้ย ตอ้งใชส้ายตาใน

การท างานมากและใชเ้วลาในการ

ท างาน 

- การตรวจสอบ การตดัเยบ็เสื้อผา้ดว้ยมอื  

- การตรวจสอบและตกแต่งสิง่ทอ สิง่ถกั หรอืเสื้อผา้ทีม่สีอ่ีอนข ัน้สุดทา้ยดว้ยมอื 

- การคดัแยกและเทยีบสหีนงัทีม่สีเีขม้ 

- การเทยีบสใีนงานยอ้มผา้ 

- การทอผา้สเีขม้ ทอละเอยีด 

- การรอ้ยตะกรอ้ 

800-1,200 
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ตารางที่ 3.19 มาตรฐานความเขม้ของแสงสวา่ง ณ บริเวณท่ีลูกจา้งตอ้งท างาน โดยใชส้ายตามองเฉพาะจุดหรือตอ้งใชส้ายตาอยูก่บัท่ีในการท างาน (ต่อ)  
การใช้สายตา ลกัษณะงาน ตวัอย่างลกัษณะงาน ค่าความเข้มของ

แสงสว่าง (ลกัซ์) 
งานละเอียดสูงมาก งานท่ีช้ินงานมีขนาดเล็กมาก ไม่สามารถมองเห็น

ได้อย่างชัดเจน และมคีวามแตกตา่งของสีน้อย
มากหรือมสีีไม่แตกตา่งกัน ต้องใช้สายตาเพ่งใน
การท างานมาก 
และใช้เวลาในการท างานระยะเวลานาน 

- งานละเอียดที่ท าที่โตะ๊หรือเครื่องจักร ช้ินงานท่ีมีขนาดเล็กกว่า 25 
ไมโครเมตร(0.025 มิลลเิมตร) 
- งานตรวจสอบช้ินส่วนท่ีมีขนาดเล็ก 
- งานซ่อมแซม สิ่งทอ สิ่งถักที่มีสีออ่น 
- งานตรวจสอบและตกแต่งช้ินส่วนของสิ่งทอ สิ่งถักที่มีสีเขม้ด้วยมือ 
- การตรวจสอบและตกแต่งผลติภัณฑ์สีเข้มและสีออ่นด้วยมือ 

1,200-1,600 

งานละเอียดสูงมากเป็น 
พิเศษ 

งานท่ีช้ินงานมีขนาดเล็กมากเป็นพิเศษไมส่ามารถ
มองเห็นได้อยา่งชัดเจน และมีความแตกต่างของสี
น้อยมากหรือมสีีไม่แตกตา่งกัน ต้องใช้สายตาเพ่ง
ในการท างานมากหรือใช้ทักษะและความช านาญ
สูง และใช้เวลาในการท างานระยะเวลานาน 

- การปฏิบัติงานตรวจสอบช้ินงานที่มีขนาดเล็กมากเป็นพิเศษ 
- การเจียระไนเพชร พลอย การท านาฬิกาข้อมือสาหรับกระบวนการผลิตที่มี
ขนาดเล็กมากเป็นพิเศษ 
- งานทางการแพทย์ เช่น งานทันตกรรม ห้องผ่าตดั 

2,400 
หรือมากกว่า 

 

ตารางที่ 3.20 มาตรฐานความเขม้ของแสงสวา่ง (ลกัซ์) บริเวณโดยรอบท่ีใหลู้กจา้งคนใดคนหน่ึงท างาน โดยสายตามองเฉพาะจุดในการปฏิบติังาน 

พ้ืนท่ี 1 พ้ืนท่ี 2 พ้ืนท่ี 3 
1,000-2,000 

มากกว่า 2,000-5,000 

มากกว่า 5,000-10,000 

มากกว่า 10,000 

300 

600 

1,000 

2,000 

200 

300 

400 

600 

 

หมายเหต ุ:  พื้นที ่1 หมายถงึ จดุทีใ่หลู้กจา้งท างานโดยใชส้ายตามองเฉพาะจดุในการปฏบิตังิาน 

พื้นที ่2 หมายถงึ บรเิวณถดัจากทีท่ีใ่หลู้กจา้งคนใดคนหนึ่งท  างานในรศัมทีีลู่กจา้งเอื้อมมอืถงึ 

    พื้นที ่3 หมายถงึ บรเิวณโดยรอบทีต่ดิพื้นที ่๒ ทีม่กีารปฏบิตังิานของลูกจา้งคนใดคนหนึ่ง  
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5.5 การประเมินการสัมผัสความส่ันสะเทอืน 
 การประเมินความส ัน่สะเทือนที่มีผลต่อสุขภาพของผูป้ฏิบตัิงานที่เกิดขึ้นนัน้ สามารถประเมินได ้ 2 ลกัษณะ คือ          

การประเมนิความส ัน่สะเทอืนทีม่อื-แขน และการประเมนิความส ัน่สะเทอืนท ัง้ร่างกาย  

5.5.1 การประเมินความส่ันสะเทือนที่มือ-แขน เกดิจากการใชเ้ครื่องมอืทีม่คีวามส ัน่สะเทอืนชนิดต่างๆ เช่น 

หนิเจยีร ประแจลม สว่าน และเลือ่ย เป็นตน้ ความส ัน่สะเทอืนนี้อาจเกิดทีม่อืขา้งเดียวหรือสองขา้งแลว้ส่งผ่านไปยงัแขนและไหล ่

ความส ัน่สะเทอืนอาจเกดิเป็นช่วงๆ หรอือาจเกดิต่อเนื่องทีอ่าจท าใหเ้กดิผลต่อระบบประสาท กลา้มเนื้อ กระดูก ขอ้ต่อและหลอดเลอืด 

1) เคร่ืองมือวัดความส่ันสะเทือน การประเมนิความส ัน่สะเทอืนทีเ่กิดขึ้นทีม่อื ตอ้งใชเ้ครื่องวดัความ
ส ัน่สะเทอืน (Human Vibration Meter) ชนิดทีป่ระกอบดว้ยตวัเครื่องวดัและหวัวดัคือ Transducer ทีม่กีารเปลีย่นพลงังานภาพ

แบบหนึ่งไปเป็นอกีภาพแบบหนึ่ง เช่น เปลีย่นพลงังานที่เป็นความส ัน่สะเทอืนหรือความดนัเป็นพลงังานไฟฟ้า ในการวดัใหต้ิดตัง้

หวัวดัความส ัน่สะเทอืนทีด่า้มมอืจบั ดงัภาพที ่3.15 ทีร่ะบุไวต้ามวธิีมาตรฐานของ ISO 8662 และน าค่าทีว่ดัไดไ้ปเปรียบเทียบกบั

ค่ามาตรฐานความส ัน่สะเทอืน  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.15 เคร่ืองวดัความส่ันสะเทือน(Human Vibration Meter) ชนิดที่สามารถตรวจวัดบริเวณแขนและมือ 
ที่มา; https://www.castlegroup.co.uk/castletv/hand-arm-vibration-video/ 

 
2) วิธีการวัดความส่ันสะเทือนที่มือ-แขน ในการวดัความส ัน่สะเทอืนที่เกิดขึ้นที่มือตอ้งพิจารณา

ต าแหน่งทีจ่ะท าการวดัความส ัน่ สะเทอืนทีม่อื และพจิารณาทศิทางของความส ัน่สะเทอืนว่าเกิดทีแ่นวแกน x, y หรือ z ทีท่ ัง้สาม

แกนนี้ต ัง้ฉากซึ่งกนัและกนั จากภาพที ่3.16 แสดงดา้มทีม่อืจบัมลีกัษณะเป็นทรงกระบอก และเป็นทรงกลม ทีต่อ้งท าการวดัตรง

ต าแหน่งทีม่อืจบัทีต่รงกึ่งกลาง จากหลกัการทีไ่ดแ้สดงในภาพที่ 3.16 สามารถน ามาใชใ้นการประเมนิความส ัน่สะเทอืนทีเ่กิดจาก

เครื่องมอืที่มภีาพร่างของดา้มแตกต่างกนั ดงัแสดงในภาพที่ 3.17 ที่แสดงต าแหน่งที่ติดตัง้หวัวดัความส ัน่สะเทอืนที่ดา้มจบัของ

เครื่องมอืแต่ละชนิด เช่น เครื่องสกดั เครื่องมอืเจาะ เครื่องมอืขดั 
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ภาพที่ 3.16 แสดงด้ามที่มือจบัมลีกัษณะเป็นทรงกระบอก และเป็นทรงกลม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.17 แสดงต าแหน่งที่ติดตั้งหัววดัความส่ันสะเทือนที่ด้ามจบัของเคร่ืองมือแต่ละชนิด 
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3) ค่ามาตรฐานความส่ันสะเทือนที่มือ-แขน สมาคมนกัสุขศาสตรข์องสหรฐัอเมริกา ไดก้ าหนด
มาตรฐานไว ้โดยมคีวามสมัพนัธข์องค่าความส ัน่สะเทอืนกบัระยะเวลาท างาน ดงัแสดงในตารางที่ 3.21 ในการเปรียบเทยีบใหน้ า

ค่าสูงสุดทีว่ดัไดข้องแกนใดแกนหนึ่งในสามแกน ไมว่า่จะเป็นแกน x, y หรอื z มาเปรยีบเทยีบกบัค่าในตารางที ่3.21 

 
      ตารางที่ 3.21  ค่ามาตรฐานความส่ันสะเทือนที่มือ – แขน ที่ก าหนดโดย ACGIH 

ระยะเวลาที่สัมผสักบัความส่ันสะเทือน ความส่ันสะเทือน (เมตรต่อวนิาที2) 
4 ชม. และนอ้ยกวา่ 8 ชม. 4 

2 ชม. และนอ้ยกวา่ 4 ชม. 6 

1 ชม. และนอ้ยกวา่ 2 ชม. 8 

นอ้ยกวา่ 1 ชม. 12 

 

5.5.2 การประเมินความส่ันสะเทือนทั้งร่างกาย 

1) เคร่ืองมือวัดความส่ันสะเทือน ตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 8041:2005 ทีม่สี่วนประกอบของ

เครื่องวดัคือ หวัวดั (Transducer) ทีม่หีนา้ทีใ่นการเปลีย่นพลงังานในภาพของความส ัน่สะเทอืนเป็นพลงังานไฟฟ้า กระบวนการส่ง

สญัญาณ และจอภาพ ที่มีค่าพารามิเตอรต่์างๆของความส ัน่สะเทอืนที่เกิดกบัคน ส าหรบัหวัวดัความส ัน่สะเทอืนท ัง้ล  าตวั จะมี

ลกัษณะเป็นแผ่น ดงัภาพที ่3.18 ทีใ่ชว้างไวร้ะหวา่งร่างกายกบัต าแหน่งทีส่มัผสักบัร่างกาย 

       

ภาพท่ี 3.18  ส่วนประกอบของเคร่ืองมือวดัความสั่นสะเทือน 

2) วิธีการวัดความส่ันสะเทือนทั้งร่างกาย จะตอ้งวดัในทศิทางเดียวกนักบัความส ัน่สะเทอืนที่เกิดขึ้น    
ว่าเกิดตามแนวแกนใด การติดตัง้หวัวดัตอ้งเป็นไปตามทศิทางแนวแกน x, y และ z ทีม่คีวามส ัน่สะเทอืนทีย่อมใหเ้บีย่งเบนได ้15 

องศา เช่น การวดัความส ัน่สะเทอืนของผูป้ฏบิตัิงานนัง่บนเกา้อี้  ทีผู่น้ ัง่อาจจะนัง่ไม่ต ัง้ฉากกบัแนวระนาบ ดงันัน้แนวแกน z ทีเ่ป็น

แนวแกนของล  าตวั อาจจะเอยีงท ามมุกบัแนวดิ่งก็ได ้ดงันัน้การติดตัง้หวัวดัเพือ่วดัความส ัน่สะเทอืนตามแนวแกนอื่นทีเ่หลอื (x, y) 

ควรติดหวัวดัตามลกัษณะมมุทีต่ ัง้ฉากกนัท ัง้สามแกน และจุดทีว่ดัในบริเวณนี้ท ัง้สามแกนจะตอ้งอยู่ใกลเ้คียงกนั  การติดตัง้หวัวดั 
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ควรตดิตัง้อยู่ระหวา่งแหลง่ก าเนิดความส ัน่สะเทอืนกบัร่างกายของผูป้ฏบิตังิาน เช่น ถา้ผูป้ฏบิตัิงานนัง่บนเกา้อี้ ควรติดตัง้หวัวดัทีบ่น

ทีน่ ัง่ของเกา้อี้ ทีพ่นกัพงิ และทีเ่ทา้ รวมเป็นสามต าแหน่ง 
3) การประเมินความความส่ันสะเทือนทั้งร่างกาย การประเมนิความส ัน่สะเทอืนทีม่ผีลต่อสุขภาพของ

ผูป้ฏบิตัิงานทีอ่ยู่ในท่านัง่ ใหน้ าค่าทีว่ดัความส ัน่สะเทอืนไดจ้ากแต่ละแกน x, y และ z ไปค านวณแยกกนัในแต่ละแกน แลว้น า

ค่าสูงสุดไปเทียบกบัค่ามาตรฐานท างานาน 8 ช ัว่โมง แต่ถา้ท างานกบัเครื่องจกัรหลายชนิด ใหร้วมค่าความส ัน่สะเทอืนของแกน

เดยีวกนัของเครื่องจกัรแต่ละชนิดก่อน แลว้จงึไปเปรยีบเทยีบกบัค่ามาตรฐาน  

 
6.การประเมนิการสัมผสัสารเคม ี
 การประเมนิการสมัผสัสารเคม ีเป็นการน าอุปกรณ์ เครื่องมอืเก็บตวัอย่างอากาศมาท าการเก็บตวัอย่างอากาศในทีท่  างาน

ของผูป้ฏิบตัิงาน แลว้น าไปวเิคราะหผ์ลแลว้ ก็ท  าการแปลผล โดยพจิารณาเปรียบเทยีบกบัค่ามาตรฐาน TLVs หรือค่าที่กฎหมาย

ก าหนดไว ้

 6.1. ประเภทของเคร่ืองมือเก็บตัวอย่างอากาศ  
 เมือ่พจิารณาในแงก่ารอ่านค่าความเขม้ขน้ของสารเคมไีดท้นัทหีรอืไม ่สามารถแบง่เครื่องมอืเก็บตวัอย่างอากาศออกเป็น 2 ประเภท 

ดงันี้ 

  6.1.1 เคร่ืองมือเกบ็ตัวอ่างอากาศประเภทอ่านค่าได้ทันที (Direct reading instrument) เครื่องมอืประเภทนี้
สามารถอ่านค่าความเขม้ขน้สารเคมไีดท้นัท ีณ จดุทีท่  าการตรวจวดั ตวัอย่างของเครื่องมอืประเภทนี้ เช่น  

   1) เครื่องมอืตรวจวดักา๊ซทีต่ดิไฟได ้(Combustible gas monitors) เป็นเครื่องมอืวดัค่าความเขม้ขน้ของกา๊ซ

และไอระเหยทีต่ดิไฟได ้

   2) เครื่องมอืตรวจวดัปรมิาณออกซเิจน (Oxygen monitors) ใชต้รวจวดัปรมิาณออกซเิจนทีม่ใีนอากาศวา่มี

เพยีงพอต่อการหายใจหรอืไม ่

   3) เครื่องมอืตรวจวดัปรมิาณคารบ์อนมอนนอกไซด ์(Carbon monoxide monitors) ใชต้รวจวดัปรมิาณกา๊ซ

คารบ์อนมอนอกไซดใ์นอากาศ 

   4) เครื่องมอืตรวจวดัไอระเหยสารปรอท (Mercury vapor monitors) ทีฟุ่้ งกระจายในอากาศ 

   5) ตลบัและหลอดตรวจวดัปริมาณสารเคมแีบบเปลีย่นสี (Direct reading colorimetric tubes and 

badges) เป็นอุปกรณ์ทีน่ิยมใชก้นัมากเพราใชง้านงา่ย ราคาถูก และมใีหเ้ลอืกส าหรบัสารเคมชีนิดต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก อุปกรณ์

เหลา่นี้  ถา้ใชก้บัปัม๊เพื่อดูดอากาศเขา้มาในหลอดตรวจ (tubes) เรียกเป็น Active sampling แต่หลอดหรือตลบั (badges)       

บางชนิดไมจ่  าเป็นตอ้งใชป้ัม๊เรยีกเป็น Passive monitors 

   6) เครื่องมอืทีส่ามารถอ่านค่าไดห้ลายชนิด เช่น 

     Flame ionization detectors 

     Photoionization detectors 
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     Electron capture detectors 

     Thermal conductivity detectors 

     Infrared analyzers 

     Ultraviolet analyzer 

   7) เครื่องมอืตรวจวดัปรมิาณอนุภาค (Particulate monitors) 

     เครื่องมอืตรวจปรมิาณฟูมจากการเชื่อมดว้ยวธิี light – scattering 

     เครื่องมอืตรวจปรมิาณฝุ่ นดว้ยวธิี piczoelectric crystal 

   

 ภาพที ่3.19 ไดแ้สดงถงึเครื่องมอืเก็บตวัอย่างอากาศประเภทอ่านค่าไดท้นัททีีผ่ลติโดยบรษิทัผูผ้ลติหลายบรษิทัมาเป็น

ตวัอย่าง ผูส้นใจในรายละเอยีดการทานของเครื่องมอื อาจศึกษาไดจ้ากหนงัสอืต าราดา้นสุขศาสตรอ์ตุสาหกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะ

หนงัสอืชื่อ Air Sampling Instruments for Evaluation of Atmospheric Contaminants ของ ACGIH 

 

 

 

 

 (ก) เคร่ืองมือตรวจวดัก๊าซท่ีติดไฟได ้(Combustible gas monitors) 
http://www.afcintl.com/gasalertmicro-5-series-combustible-gas-detector-includes-pid-ir-sensors.aspx 

 

 

 

 

 

 

 (ข) ป๊ัมดูดอากาศพร้อมหลอดปฏิกริิยาทีส่ามารถอ่านค่าความเข้มข้นไอสารเคมไีด้ทนัท ี

http://www.keison.co.uk/raesystems_tubes.shtml 
ภาพที ่3.19 ตวัอย่างเคร่ืองมือเกบ็ตวัอย่างอากาศประเภทอ่านค่าได้ทนัที 
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  6.1.2 เคร่ืองมือเก็บตัวอย่างอากาศประเภทไม่สามารถอ่านค่าได้ทันที  (Indirect reading instrument)    

เป็นเครื่องมอืทีม่อีุปกรณ์ส  าหรบัเก็บรวบรวมตวัอย่างอากาศ (sample collection devices) เพือ่ส่งไปวเิคราะหใ์นหอ้งปฏบิตัิการ

ต่อไป 

  เครื่องมอืประเภทนี้ มโีครงสรา้งชิ้นสว่นอปุกรณท์ีส่  าคญัดงัแสดงในภาพที่ 3.20 พรอ้มรายละเอยีดดงันี้ 

  ส าหรบัรายละเอยีดของเครื่องมอืประเภทนี้ ผูส้นใจสามารถศึกษาไดใ้นต าราทางดา้นสุขศาสตรอ์ุตสาหกรรมต่าง ๆ 

โดยเฉพาะหนงัสอืชื่อ Air Sampling Instruments for Evaluation of Atmospheric Contaminants ของ ACGIH 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.20 โครงสร้างอุปกรณ์ เคร่ืองมือเกบ็ตวัอย่างอากาศประเภทไม่สามารถอ่านค่าได้ทนัท ี

ท่ีมา ; http://www.industrial-electronics.com/measurement-testing-com/asihe_2.html 
 

6.2. ชนิดของการเกบ็ตัวอย่างอากาศ 

 มกีารก าหนดชนิดของการเก็บตวัอย่างอากาศเพื่อท าการประเมินการสมัผสัสารเคมีในอากาศของผูป้ฏิบตัิงานและเพื่อ

ประเมนิประสทิธิผลของระบบควบคุม เป็น 2 ชนิด ดงันี้ 

 6.2.1 การเก็บตัวอย่างอากาศชนิดติดตัวบุคคล (Personal sampling) และชนิดพื้นที่ (Area sampling)   
การเก็บตวัอย่างชนิดแรกเป็นวธิีมาตรฐานทีแ่นะน าส  าหรบัการประเมนิการสมัผสัสารเคมขีองผูป้ฏบิตัิงาน โดยติดตวัอุปกรณ์ซึง่อาจ

เป็นตลบักระดาษกรอง หรือขวด/ถว้ยแกว้ (flask) ตามแต่กรณี ทีบ่ริเวณระดบัการหายใจของผูป้ฏบิตัิงาน (Breathing zone) ซึง่

ในทางปฏบิตัคิือบรเิวณปกเสื้อผูป้ฏบิตังิาน (ภาพที ่3.21) 

 

ปัม๊ดูด

มเิตอรว์ดั

อตัราไหล 

รูเปิดใหอ้ากาศ

หลอดบรรจสุารดูด

ซบั 

สายยาง 

ทางอากาศ

สว่นเชื่อมต่อ 

อปุกรณป์รบัอตัราการไหล 

ของอากาศแบบต า่ 
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ภาพที ่3.21 แสดงการเก็บตวัอยา่งอากาศชนิดติดตวับุคคล และตลบักระดาษกรองอยูใ่นระดบัการหายใจ 
ที่มา ; https://envcoglobal.com/catalog/term/air/air-sampling-pumps 

 
 ส าหรบัการเก็บตวัอย่างอากาศชนิดพื้นที ่จะด าเนินการในกรณีประเมนิความเขม้ขน้ของสารเคมทีีฟุ่้ งกระจายท ัว่หอ้งที่

ท  างาน (background concentrations) กรณีตอ้งการหาจุดหรือบริเวณทีม่กีารร ัว่ไหลของสารเคม ีและในกรณีจะประเมนิผลของ

มาตรการควบคุมของระบบระบายอากาศเฉพาะที ่ซึง่ท  าโดยการตัง้เครื่องมอืเก็บตวัอย่างอากาศ ณ จดุและต าแหน่งทีส่นใจ 

 6.2.2 การเก็บตัวอย่างอากาศชนิดใช้เวลาน้อย  (Grab sampling) และชนิดใช้เวลามาก (Integrated 
sampling) Grab sampling เป็นการเก็บตวัอย่างอากาศทีใ่ชเ้วลาโดยท ัว่ไปนอ้ยกว่า 5 นาท ีจะใชว้ธิีนี้กรณีตอ้งการทราบค่าความ

เขม้ขน้สารเคมทีีเ่ป็นค่าสูงสุด (peak or ceiling concentration) แต่จะไม่เหมาะสมทีจ่ะน าไปประเมินการสมัผสัสารเคมทีีม่ค่ีา 

TLV เป็นแบบ TWA 

 Integrated sampling ใชป้ระเมนิการสมัผสัสารเคมแีบบ 8 ช ัว่โมง (TWA) หรอื 15 นาท ี(STEL)  

6.3. การสอบเทียบเคร่ืองมือ (Calibration) 
 เครื่องมอืเก็บตวัอย่างอากาศที่น ามาใชง้าน ตอ้งท าการสอบเทยีบความถูกตอ้งของอตัราไหลของอากาศ เพือ่ความ

ม ัน่ใจว่าปริมาตรอากาศที่จะน ามาค านวณหาค่าความเขม้ขน้ของสารเคมใีนอากาศนัน้มคีวามถูกตอ้งตามความเป็นจริง ตามสูตร

ขา้งลา่งนี้ 

ความเขม้ขน้ของสารเคมใีนอากาศ   
ปรมิาณของสารเคมทีีต่รวจวดัได ้

ปรมิาตรอากาศ
 

 หากไมม่กีารสอบเทยีบอตัราไหลของอากาศ จะท าใหไ้มส่ามารถหาปรมิาณอากาศทีถ่กูตอ้งได ้และสง่ผลใหก้าร

ค านวณค่าความเขม้ขน้ของสารเคมใีนอากาศผดิพลาดไปดว้ย ซึง่จะน ามาซึง่การตดัสนิใจประเมนิการสมัผสัทีผ่ดิพลาดไปดว้ย 
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6.4. การก าหนดจุดและจ านวนตรวจวัดปริมาณสารเคมีในอากาศ เพื่อจะท าการประเมนิการสมัผสัสารเคมขีอง
ผูป้ฏบิตังิาน ตอ้งก าหนดชนิดของการเก็บตวัอย่างอากาศชนิดตดิตวับคุคลเสมอ โดยเลอืกเก็บตวัอย่างทีผู่ป้ฏบิตังิานทีม่โีอกาสสมัผสั

สารเคมมีากทีสุ่ด (worst workers) เพราะมแีนวคิดวา่หากผูป้ฏบิตังิานทีเ่สีย่งทีสุ่ดมผีลการตรวจวดัปริมาณสารเคมใีนอากาศไม่เกิน

ค่า TLVs ก็น่าจะแสดงวา่ผูอ้ืน่ก็คงจะมกีารสมัผสัสารเคมไีมเ่กนิเช่นกนั 
 อย่างไรก็ตาม NIOSH ไดเ้สนอแนะว่าหากตอ้งการความม ัน่ใจในการตรวจวดัปริมาณสารเคมใีนอากาศ ตอ้งเก็บ

ตวัอย่างอากาศชนิดตวับคุคลในจ านวนตามทีร่ะบุในตารางที่ 3.22 โดยท าการเลอืกสุ่มแบบงา่ย (Simple random sampling) ท ัง้นี้ 

กลุม่คนท ัง้หมดตอ้งมลีกัษณะการสมัผสัสารเคมเีหมอืนกนั 

 

ตารางที ่3.22 จ านวนตวัอย่าง (คน) ทีต้่องการในการเกบ็ตวัอย่างอากาศ  

จ านวนคนทั้งหมดที่มกีารสัมผัสสารเคมเีหมือนกนั จ านวนตวัอย่าง (คน) ที่ต้องการ 
สุ่มเพ่ือท าการเกบ็ตวัอย่างอากาศ 

8 
9 

10 
11-12 
13-14 
15-17 
18-20 
21-24 
25-29 
30-37 
38-49 
50 

7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

     ทีม่า: NIOSH, 1977. 

6.5. ระยะเวลาเกบ็ตัวอย่างอากาศ 
 หลกัการเบื้องตน้คือ ตอ้งเก็บตวัอย่างอากาศมากพอทีจ่ะไดต้วัอย่างเพยีงพอต่อการวเิคราะหใ์นหอ้งปฏบิตักิาร 

 ถา้สารเคมนีัน้ มค่ีามาตรฐานเป็น TLV-TWA ระยะเวลาเก็บตวัอย่างควรเป็นตลอดระยะเวลาในการท างาน (ปกติคือ 

8 ช ัว่โมง) หรอือย่างนอ้ยตอ้งใชเ้วลาเก็บรอ้ยละ 70 ของระยะเวลาท างาน 

 ถา้สารเคมนีัน้ มค่ีามาตรฐานเป็น TLV-STEL ระยะเวลาเก็บตวัอย่างควรเป็น 15 นาท ีในช่วงทีม่กีารฟุ้ งกระจายของ

สารเคมมีากทีสุ่ด 
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 สว่นสารเคมทีีม่ค่ีามาตรฐานเป็น TLV-C นัน้ สามารถวดัค่าในระยะเวลาใดก็ไดแ้ต่ตอ้งค านึงถงึความไวของเครื่องมอื

วเิคราะหห์รอืของเครื่องเก็บตวัอย่างประเภทอ่านค่าไดท้นัท ี

 

6.6. การค านวณปริมาณการสัมผัสสารเคมีตลอดระยะเวลาการท างาน 
 ปรมิาณสารเคมทีีผู่ป้ฏบิตัิงานสมัผสั (ทางหายใจ) ตลอดระยะเวลาการท างาน สามารถค านวณไดจ้ากสูตรต่อไปนี้  

 





T

CT
 TWA  

 

 

 เมือ่ TWA  = ปรมิาณสารเคมทีีฟุ่้ งกระจายในอากาศในทีท่ีผู่ป้ฏบิตังิานท างานอยู่ตลอดระยะเวลาการท างาน 

  C  = ปรมิาณหรอืความเขม้ขน้ของสารเคมทีีฟุ่้ งกระจายในอากาศในทีท่ีผู่ป้ฏบิตัิงานท างานอยู่ตลอดเวลา      

ณ ช่วงเวลา T 

  T  = ระยะเวลาทีป่รมิาณสารเคม ีC ฟุ้ งกระจายในอากาศ 

 ในทางปฏบิตัทิ ัว่ไป ถา้ระยะเวลาท างานเป็น 8 ช ัว่โมง ก็อาจแทนค่าเขา้ไปในสูตรไดด้งันี้ 

 

8

CT
 TWA  


  

 

6.7. ตัวอย่างการประเมินการสัมผัสสารเคมี 
 นายชานนท ์ท างานเป็นพนกังานรกัษาความปลอดภยัในลานจอดรถใตด้นิของหา้งสรรพสนิคา้ การระบายอากาศในลาน

จอดรถค่อนขา้งไมไ่ดม้าตรฐาน วดัปรมิาณคารบ์อนมอนอกไซดใ์นช่วงเชา้ 4 ช ัว่โมง 20 พพีเีอ็ม ในตอนบ่าย นายชานนท ์ไดย้า้ยลง

ไปท างานในลาดจอดรถต า่ลงไปอกีช ัน้ ตรวจวดัค่าความเขม้ขน้ของก๊าซดงักลา่วมค่ีาเท่ากบั 10 พพีเีอ็ม ในช่วง 2 ช ัว่โมงแรก ถดัไป

อกี 2 ช ัว่โมงวดัไดค่้า 40 พพีเีอ็ม ถามว่านายชานนท ์สมัผสัก๊าซคารบ์อนมอนอกไซดใ์นความเขม้ขน้ท ัง้หมดเท่าใด และมโีอกาส

ไดร้บัอนัตรายจากกา๊ซดงกลา่วหรอืไม ่ก าหนดใหค่้า TLV-TWA ของกา๊ซนี้ เทา่กบั 25 พพีเีอม็ 
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 แสดงวา่ในช่วง 8 ช ัว่โมงแรก นายชานนท ์สมัผสักา๊ซนี้ในปรมิาณ 22.5 พพีเีอม็ ซึง่นอ้ยกวา่ค่า TLV-TWA โดยท ัว่ไป

น่าจะปลอดภยัในการท างาน 

 

7. การประเมนิการสัมผสัทางชีวภาพ  

7.1 อุปกรณ์และวิธีการประเมินการสัมผัสทางชีวภาพ การประเมนิการสมัผสัจุลชีพจะใชห้ลกัการเดยีวกบัการเก็บ
ตวัอย่างอนุภาค นัน่คือ การตกกระแทก การกรอง และการดกัจบัดว้ยสารละลาย และใชอ้ปุกรณเ์ดยีวกนักบัการเก็บตวัอย่างอนุภาค 

แต่วธิีเก็บตวัอย่างจลุชพีแขวนลอยในอากาศตอ้งระมดัระวงัการปนเป้ือนในทกุข ัน้ตอน โดยเฉพาะส าหรบัจุลชีพแขวนลอยชนิดทีต่อ้ง

น าไปเพาะบม่เพือ่วเิคราะห ์

7.1.1 การดักเก็บด้วยเพลทเก็บตัวอย่าง (Impactor method) อุปกรณ์ส  าหรบัการดกัเก็บตวัอย่างดว้ยเพลทเก็บ
ตวัอย่าง ถูกออกแบบมาเพือ่ใหส้ามารถคดัแยกขนาดอนุภาคและนบัจ านวนจุลชีพทีม่ชีีวติในเวลาเดยีวกนัได ้มหีลายชนิด ไดแ้ก่ 

อุปกรณ์ชนิดหกชัน้ (Six stage impactor) อุปกรณ์ชนิดสองช ัน้ (Two stage impactor) อุปกรณ์ชนิดช ัน้เดยีว (Single stage 

impactor) (ภาพที่ 3.22) ขอ้ดีของอุปกรณ์ชนิดนี้คือสามารถดกัเก็บจุลชีพบนอาหารเพาะเชื้อไดโ้ดยตรง ไม่ตอ้งเจือจางหรือลา้ง

อปุกรณเ์ก็บเพือ่น าไปเพาะเชื้อต่อ   

การเก็บโดยใชอุ้ปกรณ์อมิแพคเตอรน์ี้  จุลชีพซึ่งแขวนลอยในอากาศถูกดูดผ่านช่องเลก็ๆ และชนเขา้กบัอาหารเพาะ

เชื้อซึง่บรรจุอยู่ในจานเพาะเชื้อซึ่งจุลชีพนัน้สามารถเจริญเติบโต เพิม่จ านวนและสรา้งโคโลนี หรือบนแผ่นกระจกหรือเทปกาวและ

น าไปเพาะเชื้อ หรอืสอ่งกลอ้งนบัและสงัเกตลกัษณะสปอร ์ 
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7.1.2 การกรอง (Filtration) การเก็บตวัอย่างจุลชีพในอากาศโดยท ัว่ไปใชว้ธิีการกรองจุลชีพแขวนลอยออกจาก
อากาศดว้ยกระดาษกรอง (ภาพที่ 3.23) ซึ่งอาศยักลไกเดียวกบัการกรองอนุภาคท ัว่ๆไป นัน่คือ การชนกบัเนื้อเยื่อหรือเสน้ใย

กระดาษกรองโดยตรง การเกาะติดกบักระดาษกรองเนื่องจากแรงเฉ่ือย จากการแพร่จากประจุไฟฟ้าทีต่่างกนั และดว้ยแรงโนม้ถ่วง 

จากนัน้ลา้งหรือเขย่าจุลชีพทีต่ิดบนกระดาษกรองลงในสารละลาย แลว้จงึเจอืจางสารละลายดงักลา่วตามความเหมาะสม จากนัน้จงึ

น าไปเพาะบนอาหารเลี้ยงเชื้อ และนบัจ านวนโคโลนีได ้กระดาษกรองทีน่ิยมใชท้ ัว่ไป คือ ชนิดเมมเบรน  

7.1.3 การดักด้วยของเหลวในอิมพิงเจอร์ (Liquid impinger method) การเก็บตวัอย่างดว้ยวธิีนี้ท  าไดโ้ดยการ
ดูดอากาศในบรเิวณทีต่อ้งการตรวจประเมนิผ่านลงในของเหลวบรรจุในอมิพงิเจอร ์(ภาพที ่3.24) จุลชีพถูกดกัไวใ้นของเหลว มเีดยี

หรอืของเหลวปราศจากเชื้อทีใ่ชใ้นการดกัเก็บจลุชพีมหีลายชนิด ทีใ่ชอ้ย่างกวา้งขวางคือ น า้ เปปโตนละลายในน า้ (1% เปปโตนผสม

น า้กล ัน่ กบั 0.01% Tween 80 และ 0.005% antifoam A) บเีทนละลายในน า้ ( 5mM Betaine กบั Tween 80 และ antifoam 

A) จากนัน้จึงน าไปเพาะเชื้อบนอาหารที่เหมาะสม โดยท ัว่ไปของเหลวหรือมีเดียที่ดกัจุลชีพไวจ้ะถูกน าไปเจือจางดว้ย sterile 

isotonic solution ก่อนน าไปเพาะบนอาหารเลี้ยงเชื้อ เพือ่ใหค้วามหนาแน่นของโคโลนีเหมาะสม ( 30 – 300 โคโลนี/เพลท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.22 อุปกรณ์เก็บตวัอยา่งโดยการดกัเกบ็ดว้ยเพลทเก็บตวัอยา่ง 
 

 

                                  

          Six stage viable impactor          Single stage viable impactor 
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ภาพท่ี 3.23 อุปกรณ์เก็บตวัอยา่งโดยการกรอง 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.24 อุปกรณ์เก็บตวัอยา่งโดยการดกัดว้ยของเหลวในอิมพิงเจอร์ 

 
7.2 การวิเคราะห์และการแปลผล  

7.2.1 วิธีการวิเคราะห์จลุชีพแบบไม่เพาะเช้ือ มหีลายเทคนิคสามารถแบง่ออกเป็น 2 วธิใีหญ่ๆ คือ 
1) การนบัสปอร์ จลุชพีหรอืสปอรถ์ูกดกัไวบ้นกระดาษกรองหรือใชเ้ทปกาวเก็บตวัอย่างจากพื้นผวิและ

น าไปวิเคราะหด์ว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ เนื่องจากรูปร่างที่แตกต่างกนัของสปอรข์องจุลชีพที่ต่างชนิดกนัท าใหส้ามารถบ่งชี้ชนิดและ

จ านวนของจลุชพีได ้ 
2) การนับจุลชีพโดยตรง วธิีนี้ เป็นการวเิคราะหท์ีไ่ม่เฉพาะซึง่อาศยัการสงัเกตสเีรืองแสงของสารยอ้มที่

ตดิหรอืแทรกอยู่ใน นิวคลอีกิแอสดิของ DNA หรอื RNA ใชก้ารยอ้มดว้ยฟอรม์ลัดไีฮดห์รอืกลูตลัดไีฮดช่์วยใหโ้ครงสรา้งของจุลชีพ

ไม่เปลีย่นแปลงและหยุดการเจริญเติบโตต่อไป การนบัอนุภาคจุลชีพใชก้ลอ้งจุลทรรศนใ์ตแ้สง epifluorescence  หรือโดย Flow 

cytometry 
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7.2.2 วิธีการวิเคราะห์จลุินทรีย์แบบเพาะเช้ือ เชื้อแต่ละชนิดสามารถเจริญเติบโตไดใ้นอาหารเลี้ยงเชื้อทีแ่ตกต่าง
กนั ท าการนบัโคโลนีทีเ่กดิขึ้นโดยให ้1 โคโลนี เทา่กบั 1 หน่วยจลุนิทรยี ์หน่วยทีไ่ดจ้ะมค่ีาเป็นจ านวนโคโลนีต่อปริมาตรอากาศหนึ่ง

ลูกบาศกเ์มตร (colony forming unit; cfu/ m3) 

การแปลผลการประเมนิ ส าหรบัเชื้อราทีพ่บในอาคารส่วนใหญ่ คือ Aspergillus, Penicillium และCladosporium 

ซึง่ปริมาณเชื้อราทีพ่บในบา้นเรือนท ัว่ไป คือ 100 – 2000 CFU/ลูกบาศกเ์มตรอากาศ ปริมาณทีพ่บในอาคารมกัสูงกว่านอกอาคาร 

20 – 50% (ขณะทีบ่างการศึกษาอา้งว่าสูงกว่า 4 – 10 เท่า ในกรณีทีร่ะบบท าความรอ้นความเย็น (Heating, Ventilating, Air 

conditioning air hadling system, HVAC) ของอาคารท างานอย่างมปีระสทิธิภาพ  
  ACGIH เสนอแนะระดบัทีอ่าจมกีารปนเป้ือนของเชื้อราคือ 10

6
 CFU/กรมัของฝุ่ น และหากพบแบคทเีรยีท ัง้หมดเกนิ 

1,000 CFU/ลูกบาศกเ์มตรอากาศ ควรด าเนินการสอบสวนและปรบัปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคาร  

 

 

กจิกรรม 3.2.4 
1. .เคร่ืองมือวดัเสียงท่ีใชป้ระเมินการสมัผสัเสียง ตอ้งเป็น class อะไร และถา้ผูป้ฏิบติังานตอ้งสัมผสัเสียงท่ีมี

ระดบัเสียงไม่คงท่ี กรณีเช่นน้ีควรใชเ้คร่ืองวดัเสียงแบบใด 
2. การประเมินวา่งานตรวจสอบคุณภาพของผลิตภณัฑ ์มีแสงสว่างพอเหมาะหรือไม่ตอ้งด าเนินการอยา่งไร 

 

แนวตอบกิจกรรม 3.2.4 
1. ตอ้งใช ้SLM class 2 เป็นอยา่งนอ้ย กรณีระดบัเสียงไม่คงท่ี ควรใชเ้คร่ืองวดัปริมาณเสียงสะสม (Noise 

dosimeter) 
2. ตอ้งด าเนินการ ดงันี ้ 

1) ใช ้Lux meter วดัระดบัแสงสวา่ง ณ บริเวณท่ีท างาน (ตรงท่ีใชส้ายตามอง)   
2) พิจารณาค่าความสวา่งท่ีเหมาะสมตามกฎหมายของประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน  

เร่ือง มาตรฐานความเขม้ของแสงสวา่ง 
3) เปรียบเทียบขอ้ 1 กบั ขอ้ 2 ถา้ค่าในขอ้ 1 มากกวา่ แสดงวา่แสงสวา่งเพียงพอ 
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ตอนที ่3.3  
การควบคุมสภาพแวดล้อมในการท างาน 

โปรดอ่านหวัเรื่อง แนวคิด และวตัถปุระสงคข์องตอนที ่3.3 แลว้จงึศึกษารายละเอยีดต่อไป 

หัวเร่ือง 
3.3.1 แนวคิดของการควบคุมสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

3.3.2 หลกัการและวธิีการควบคุมสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

3.3.3 การควบคุมสภาพแวดลอ้มทางสารเคม ี

3.3.4 การควบคุมสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 

แนวคดิ 
1. แนวคิดด ัง้เดิมของการควบคุมสภาพแวดลอ้มในการท างาน มุ่งเนน้การแกไ้ขปญัหาที่เกิดขึ้นมากกว่าการ

ป้องกนัไมใ่หเ้กดิปญัหสภาพแวดลอ้มในการท างานา แต่แนวคิดสมยัใหม่ถอืว่าการด าเนินธุรกิจ ใด ๆ ก็ตาม

ตอ้งถอืวา่เรื่องการจดัการสภาพแวดลอ้มในการท างานเป็นส่วนหนึ่งของการท าธุรกิจ ตอ้งหาทางป้องกนัและ

ควบคุมสภาพแวดลอ้มในการท างานตัง้แต่ตน้ และใชม้าตรการที่มปีระสทิธิภาพโดยเฉพาะมาตรการทาง

วศิวกรรม 

2. หลกัการควบคุมสภาพแวดลอ้มในการท างาน ตอ้งพิจารณาท าการควบคุมที่แหล่งก าเนิด ทางผ่านหรือ

บรเิวณระหวา่งแหลง่ก าเนิดกบัผูป้ฏบิตังิาน และทีต่วัผูป้ฏบิตังิานเป็นล  าดบัไป 

3. วธิีการควบคุมสภาพแวดลอ้มในการท างาน มแีนวทางการคิดเป็นระบบดว้ยการใช ้2 หลกัต่อไปนี้  การใช ้

หลกั 3 อี คือ วศิวกรรม (Engineering) การใหค้วามรู ้(Education) และการบงัคบัหรือกฎระเบยีบ 

(Enforcement) และการใชห้ลกัอีแอนดเ์อ คือ วิศวกรรม (Engineering) และบริหารจดัการ 

(Administration) 

วตัถุประสงค์ 

เมือ่ศึกษาตอนที ่3.3 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1. อธิบายแนวคิดของการควบคุมสภาพแวดลอ้มในการท างานได ้

2. อธิบายหลกัการและวธิีการควบคุมสภาพแวดลอ้มในการท างานได ้
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เร่ืองที ่3.3.1  
แนวคดิของการควบคุมสภาพแวดล้อมในการท างาน 
   
 เมือ่ท  าการประเมนิการสมัผสัสภาพแวดลอ้มในการท างานแลว้ ผลออกมาไมเ่ป็นทีน่่าพอใจ ตามนโยบายทีก่  าหนดไวห้รือไม่

เป็นไปตามมาตรฐานหรือกฎหมายที่ก าหนดไว ้ก็ตอ้งด าเนินการควบคุมมใิหส้ภาพแวดลอ้มในการท างานนัน้ ๆ ส่งผลกระทบต่อ

สุขภาพและความปลอดภยัของผูป้ฏบิตังิาน 

 

1. แนวคดิดั้งเดมิของการควบคุมสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 การควบคุมสภาพแวดลอ้มในการท างานทีผ่่าน ๆ มา ยงัไม่เป็นทีพ่อใจ และไม่มปีระสทิธิผล ท ัง้นี้  เนื่องจากการมแีนวคิด

ของการควบคุมสภาพแวดลอ้มในการท างานทีไ่มถ่กูตอ้ง ดงันี้ 

 1.1 ความไม่จ าเป็นต้องท าการควบคุมสภาพแวดล้อมในการท างาน ในระยะเวลาหลายสบิปีที่ผ่านมา โรงงาน

อตุสาหกรรมต่าง ๆ จะมกีารด าเนินการควบคุมสภาพแวดลอ้มในการท างานนอ้ยมาก ดว้ยมคีวามคิดว่าเป็นสิง่ทีไ่ม่จ  าเป็นมแีรงงาน

ใหเ้ลอืกใชจ้  านวนมาก หากผูป้ฏบิตัิงานเจ็บไขไ้ดป่้วย ก็ใหล้าออกไป แลว้หาคนใหม่มาแทนที ่ส่งผลใหไ้ม่มกีารด าเนินกา รควบคุม

สภาพแวดลอ้มในการท างานอย่างจรงิจงั 

 1.2 การแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ หากมคีวามจ าเป็นตอ้งท าการควบคุมหรือแกไ้ขปญัหาสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

วธิีการที่เลอืกน ามาใชเ้ป็นล  าดบัแรก คือ การจดัหาอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคลหรืออุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วน

บุคคลมาใหผู้ป้ฏบิตัิงานใช ้ความคิดทีจ่ะแกไ้ขปญัหาทีแ่หลง่ก าเนิดปญัหา แทบจะไม่เกิดขึ้นเลย จงึกลา่วไดว้่าเป็นการแกไ้ขปญัหา

สภาพแวดลอ้มในการท างานทีป่ลายเหต ุท าใหแ้หลง่ก าเนิดมลพษิยงัคงปรากฏอยู่ และสามารถเป็นอนัตรายกบัผูส้มัผสัได ้

 1.3 การใช้มาตรการบทลงโทษเป็นหลัก ดว้ยมคีวามคิดของผูป้ระกอบกิจการต่าง ๆ ว่าปญัหาสภาพแวดลอ้มในการ

ท างานเป็นสิง่ทีเ่กดิมาคู่กบัการพฒันาอตุสาหกรรม ไมส่ามารถหลกีเลีย่งได ้ดงันัน้ วธิีการควบคุมจงึมุ่งเนน้ทีก่ารก าหนดกฎระเบยีบ

และบทลงโทษเป็นหลกั เพราะเชื่อว่าเป็นวธิีการป้องกนัควบคุมที่ไดผ้ลดีมาก รวมถงึกฎหมายทีจ่ะก าหนดออกมาในลกัษณะการ

ก าหนดค่ามาตรฐาน มากกวา่ทีจ่ะก าหนดในเนื้อหาของการใชเ้ทคโนโลยมีาป้องกนัและควบคุมสภาพแวดลอ้มในการท างาน ส่งผลให ้

ไมม่มีาตรการลด ก าจดั หรอืควบคุมสภาพแวดลอ้มในการท างานทีม่ปีระสทิธิภาพเกดิขึ้น 

 

2. แนวคดิสมยัใหม่ของการควบคุมสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 ส าหรบัในปจัจบุนันี้ มแีนวคิดของการควบคุมสภาพแวดลอ้มในการท างานทีเ่หมาะสม ถกูตอ้ง มากยิง่กวา่สมยัก่อน ดงันี้ 

 2.1 การควบคุมตอ้งท าที่ตน้ทางหรือการควบคุมทีแ่หล่งก าเนิด (Source) เพื่อเป็นการตดัไฟตัง้แต่ตน้ลม เพราะการ

ด าเนินการดงักลา่วไดม้กีารควบคุมไมใ่หแ้หลง่ก าเนิดนัน้ ๆ ก่อมลพษิขึ้นมาจนเป็นอนัตรายต่อผูส้มัผสั หากการด าเนินการยงัใหผ้ล

ไมเ่ต็มที ่จงึใหท้  าการควบคุมทีท่างผ่าน (Path) และทีต่วัผูป้ฏบิตังิาน (Receiver) ตามล าดบัต่อไป 
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 ในกรณีของการควบคุมสภาพแวดลอ้มทางเคม ีแนวคิดสมยัใหม่ไดใ้หค้วามส าคญักบัการน าหลกัการของการป้องกนั

มลพษิ (Pollution Prevention) หรือทีน่ิยมเรียกส ัน้ ๆ ว่า พทูี (P2) มาประยุกต ์เพราะหลกัการดงักลา่วเนน้การลดแหลง่ก าเนิด 

(Source Reduction) มากกวา่การควบคุมมลพษิ (Pollution Control) 

 ตามหลกัการของพทูี ไดล้  าดบัความส าคญัของวธิีการป้องกนัมลพษิจากสารเคมดีงัภาพที ่3.25 โดยการลดทีแ่หลง่ก าเนิดมี

ความส าคญัมากทีสุ่ด และการก าจดัสารเคมเีป็นวธิีทีม่คีวามส าคญันอ้ยทีสุ่ด 

 

            

         

 

  

 

  

 

  

ภาพที ่3.25 ล าดบัความส าคญัของวธีิการท่ีใชใ้นการป้องกนัมลพิษสารเคมีตามหลกัการของพีทู 

 2.2 การควบคุมตอ้งใชว้ิธีการทางวิศวกรรม เพราะมีแนวโนม้ที่จะแกไ้ขและควบคุมปัญหาไดอ้ย่างย ัง่ยืน เช่น             

การเปลีย่นไปใชว้ตัถดุบิทีเ่ป็นสารอนัตรายนอ้ยกวา่ ย่อมเป็นการควบคุมปญัหาสภาพแวดลอ้มในการท างานทีย่ ัง่ยนื ดกีว่าการบงัคบั

ใหผู้ป้ฏบิตังิานตอ้งสวมใสอ่ปุกรณป์กป้องระบบทางเดนิหายใจ (respirator) ซึง่กลา่วไดว้่าแหลง่ก าเนิดปญัหาไม่ไดถู้กควบคุมแกไ้ข

แต่อย่างใด เมือ่ใดทีผู่ป้ฏบิตังิานไมส่วมใสอ่ปุกรณด์งักลา่ว อนัตรายย่อมเกดิขึ้นทนัท ีเป็นตน้ 

 2.3 การควบคุมสภาพแวดลอ้มในการท างาน ถอืเป็นการลงทุนทางธุรกิจ ไม่ใช่ถอืเป็นรายจ่าย ดงันัน้ เมือ่การท าธุรกิจ

อุตสาหกรรมใด ๆ มปีญัหาสภาพแวดลอ้มในการท างานใดขึ้น ก็ตอ้งลงทุนเพื่อท าการควบคุม แกไ้ขไม่ใหส้ภาพแวดลอ้มในการ

ท างานนัน้ ก่อใหเ้กิดปญัหาการเจ็บป่วย หรือลดประสทิธิภาพการท างาน ยกตวัอย่างเช่น การท างานในภาพที่ 3.26 หากโรงงานไม่

ยอมลงทนุควบคุมปญัหาเออรโ์กโนมกิส ์(ภาพที ่3.26 ก.) ประสทิธิภาพการท างานย่อมลดลงเมือ่ท  างานเป็นเวลานาน ผลผลติลดลง 

และในทีสุ่ดอาจก่อใหเ้กดิปญัหาปวดเมือ่ยลา้ จนถงึข ัน้ไมส่บายได ้โรงงานจงึควรลงทนุโดยใชว้ธิีทางวศิวกรรม ออกแบบการท างานที่

ถกูหลกัเออรโ์กโนมกิส ์(ภาพที ่3.26 ข.) 

การลดทีแ่หลง่ก าเนิด 

(Source Reduction) 

การหมนุเวยีนมาใช/้การน ากลบัมาใชใ้หม่ 

(Recycling/Reuse) 

การบ าบดั 

(Treatment) 

 การก าจดั 

(Disposal) 

 

ส าคญันอ้ยทีสุ่ด 

ส าคญัมากทีสุ่ด 
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    ก.         ข. 

 

     ภาพที ่3.26  ก. การท างานท่ีมีท่าทางผดิหลกัเออร์โกโนมิกส์ 
         ข. การท างานท่ีมีท่าทางถูกหลกัเออร์โกโนมิกส์ 
  

 2.4 การควบคุมสภาพแวดลอ้มในการท างาน ตอ้งไดร้บัการสนบัสนุนและการมเีจตจ านงอย่างแน่วแน่ของผูบ้ริหารทีจ่ะท า

การควบคุมสภาพแวดลอ้มในการท างานใหม้สีภาพทีเ่หมาะสมและปลอดภยัต่อผูป้ฏบิตังิานและผูเ้กี่ยวขอ้ง 

 2.5 การควบคุมสภาพแวดลอ้มในการท างานตอ้งการการมสี่วนร่วม (involvement) ของผูป้ฏบิตัิงาน ตัง้แต่การป้องกนั

ไมใ่หเ้กดิปญัหาสภาพแวดลอ้มในการท างานไมเ่หมาะสม ไปจนถงึการเฝ้าระวงัทางสิง่แวดลอ้ม การเฝ้าระวงัสุขภาพและการควบคุม 

บ าบดั และก าจดัสภาพแวดลอ้มทีไ่มเ่หมาะสมนัน้ ๆ 

 สาระส าคัญที่จะน าเสนอในหน่วยน้ี จะเน้นที่สภาพแวดล้อมทางเคมีและทางกายภาพ อย่างไรก็ตาม โดย

หลักการควบคมุแล้วกส็ามารถน าไปประยกุต์กบัสภาพแวดล้อมทางชีวภาพ และเออร์โกโนมิกส์ได้ 
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กจิกรรม 3.3.1 

แนวคิดการควบคุมสภาพแวดลอ้มในการท างาน แบบดั้งเดิม และแบบสมยัใหม่มีความแตกต่างกนั
อยา่งไร 

 

แนวตอบกจิกรรม 3.3.1 

 แบบดั้งเดมิ แบบสมยัใหม่ 
1. ความจ าเป็นของการควบคุม
สภาพแวดลอ้มในการท างาน 

-ไม่จ าเป็น 

 
จ าเป็น ถือเป็นส่วนหน่ึงของการท าธุรกิจ 

2. วธีิแกไ้ข 

 

- แกท่ี้ปลายเหต ุ

- เนน้การใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วน
บุคคล และใชก้ารลงโทษเป็นส่วนใหญ่  

- แกท่ี้ตน้เหต ุ

- เนน้ใชม้าตรการวศิวกรรม 

 
3. ผูบ้ริหาร 

 

-ไม่ใหค้วามส าคญักบัปัญหา
สภาพแวดลอ้มในการท างาน 

ใหก้ารสนบัสนุนและมีเจตจ านงแน่วแน่
ในการแกไ้ขปัญหา 

4. ผูป้ฏิบติังาน -ใหป้ฏิบติัตามท่ีถูกก าหนด เนน้การมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา 
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เร่ืองที ่3.3.2  
หลกัการและวธีิการควบคุมสภาพแวดล้อมในการท างาน 
   

1. หลกัการควบคุมสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 ในการด าเนินการควบคุมสภาพแวดลอ้มในการท างานใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดและถูกหลกัการป้องกนัควบคุม มหีลกัการ

ส าคญั ดงันี้ 

 1.1 ท าการควบคุมสภาพแวดลอ้มในการท างานทีแ่หลง่ก าเนิด (source) เป็นล  าดบัแรก 

 1.2 หากผลการด าเนินงานปรากฏว่ายงัมคีวามเสีย่งต่อสุขภาพ หรือไม่สามารถท าการป้องกนัทีแ่หลง่ก าเนิดไดใ้หห้าแนว

ทางการควบคุมสภาพแวดลอ้มในการท างานทีท่างผ่าน (path) เป็นล  าดบัถดัไป ทางผ่านในทีน่ี้  หมายถงึระยะทางหรือบริเวณระหว่าง

แหลง่ก าเนิดและผูป้ฏบิตังิาน 

 1.3 ท าการควบคุมปญัหาสภาพแวดลอ้มในการท างานทีต่วัผูป้ฏบิตังิาน (receiver) เป็นล  าดบัสุดทา้ย เพราะนอกจากจะไม่

ใชว้ธิีการแกไ้ขปญัหาแลว้ ประสทิธิผลทีไ่ดร้บัก็ยากทีจ่ะเป็นไปตามทีต่อ้งการ 

 

2. วธีิควบคุมสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 หลกัการขา้งตน้ สามารถด าเนินการไดด้ว้ยวธิีการ 3 อ ีไดแ้ก่ Engineering, Education และ Enforcement นัน่คือ 

การใชว้ธิีการทางวศิวกรรม การใหค้วามรู ้และการบงัคบัมาควบคุมสิง่แวดลอ้มการท างาน 

 มบีางต าราเสนอวา่วธิีการควบคุมสภาพแวดลอ้มในการท างาน อาจก าหนดเป็นวธิีการใหญ่ ๆ 2 วธิี เรียกเป็นอแีอนดเ์อ คือ 

วธิีทางวศิวกรรม (Engineering) และวธิีทางการจดัการ (Administration) 

 ดงันัน้ หากสนใจหรอืนิยมทีจ่ะจ าวธิีการแบบใดไปประยุกต ์ก็สามารถท าไดต้ามความประสงค ์

 ภาพที ่3.27 เป็นการรวบรวมวธิีการควบคุมสภาพแวดลอ้มในการท างาน ทีส่ามารถน าไปประยุกต ์ณ แหลง่ก าเนิดทางผ่าน 

และผูป้ฏบิตังิานได ้รายละเอยีดของแต่ละวธิีจะไดก้ลา่วถงึในเรื่องที ่3.3.3-3.3.4 และหน่วยอืน่ ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งในเอกสารการสอนชดุนี้ 
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ภาพที ่3.27 ตวัอยา่งวธีิการควบคุมส่ิงแวดลอ้มการท างาน ณ แหล่งก าเนิด ทางผา่นและผูป้ฏิบติังาน 

 อย่างไรก็ตาม ปจัจยัพื้นฐานทีส่  าคญัมากทีต่อ้งเกดิขึ้นในโรงงานเพือ่ท  าใหก้ารด าเนินการป้องกนั ควบคุมสภาพแวดลอ้มใน

การท างาน ใหอ้ยู่ในระดบัที่ตอ้งการประสบผลส าเร็จ คือการมีนโยบายและความแน่วแน่ของผูบ้ริหารที่จะป้องกนัและควบคุม

สิง่แวดลอ้มการท างาน และการมสีว่นร่วมและหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของทกุฝ่ายทีเ่กี่ยวขอ้ง รายละเอยีดของเรื่องนี้สามารถศึกษาได ้

จากเนื้อหาในหน่วยต่าง ๆ ของเอกสารการสอนชดุนี้ 

 
กจิกรรม 3.3.2 

จงอธิบายหลกัการควบคุมสภาพแวดลอ้มในการท างาน มาพอเขา้ใจ 
 
แนวตอบกิจกรรม 3.3.2 

มุ่งเนน้การควบคุมท่ีแหล่งก าเนิดเป็นส าคญั โดยถือว่าเป็นการควบคุมท่ีตน้ทาง ถา้สามารถท าไดจ้นท าให้
สภาพแวดลอ้มในการท างาน อยูใ่นระดบัท่ีปลอดภยั กจ็ะเกิดความปลอดภยัอยา่งย ัง่ยืน ถา้ไม่สามารถท าไดต้ามตอ้งการ         
จึงพิจารณาท าการควบคุมท่ีทางผา่นและผูป้ฏิบติังานตามล าดบั 

  

 
 

1. การลดสารเคมทีีแ่หลง่ก าเนิด 

2. การประยุกตห์ลกัการทดแทน 

3. การประยุกตห์ลกัการแยก 

4. การตรวจตรา 

5. การบ ารุงรกัษา 

6. การระบายอากาศเฉพาะที ่

1. การระบายอากาศแบบเจอืจาง 

2. ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย 

3. การเพิม่ระยะหา่งระหวา่ง   

   แหลง่ก าเนิดกบัผูป้ฏบิตังิาน 

4. การตรวจวดัสิง่แวดลอ้มการท างาน 

1. การฝึกอบรม 

2. สุขวทิยาสว่นบคุคล 

3. การลดระยะเวลาสมัผสั 

   สิง่แวดลอ้มการท างาน 

4. การเฝ้าระวงัดา้นสุขภาพ 

5. การก าหนดพื้นทีอ่นัตราย 

6. การสวมใสอ่ปุกรณ์ป้องกนัอนัตราย

สว่นบคุคล 

แหลง่ก าเนิด ทางผ่าน ผูป้ฏบิตังิาน 
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เร่ืองที ่3.3.3  
การควบคุมสารเคม ี

 

1. การควบคุมสารเคมทีีแ่หล่งก าเนิด 
 การควบคุมสารเคมทีีแ่หลง่ก าเนิดท าไดด้ว้ยวธิีการทางวศิวกรรมและ/หรอืวธิีการทางบริหารจดัการ ดงันี้ 

1.1 การลดสารเคมีที่แหล่งก าเนิด (Source reduction) การลดสารเคมีที่แหล่งก าเนิด เป็นเทคนิคการควบคุม

สารเคมทีีแ่หลง่ก าเนิดทีเ่ป็นทีย่อมรบักนัมาก วธิีการทีน่ ามาใชล้ดปรมิาณสารเคมทีีแ่หลง่ก าเนิด มดีงันี้  

1.1.1 การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต (Process efficiency improvements) เป็นวิธีการที่
พยายามปรบัปรุงใหก้ระบวนการผลติมปีระสทิธิภาพมากยิ่งขึ้น เพือ่ใหส้ารเคมนีอ้ยลงซึง่อาจท าไดโ้ดยการออกแบบระบบใหม่หรือ

ปรบัปรุงกระบวนการผลติเดมิ เช่น การผลติเครื่องพ่นสปีริมาตรต า่โดยใชค้วามดนัสูง (High Pressure Low Volume; HPLV) 

เป็นตน้  

1.1.2 การใช้วัสดทุดแทน (Material substitution) ขอใหดู้รายละเอยีดในขอ้ 1.2 

  1.1.3 การควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory control) เป็นวธิีการลดการสูญเสยีผลติภณัฑท์ีเ่ก็บไวม้ากเกินความ
ตอ้งการ จนตอ้งทิ้งไปเพราะหมดอายุ 

  1.1.4 การบ ารุงรักษาแบบป้องกัน (Preventive maintenance) ดว้ยการตรวจสอบเครื่องมอื อุปกรณ์ ตลอดจน
เครื่องจกัรอย่างสม า่เสมอตามค าแนะน าในคู่มอืการใช ้เพือ่ท  าใหก้ารท างานเป็นปกต ิไมเ่กดิการสูญเสยีสารเคมโีดยไมจ่ าเป็น 
  1.1.5 การปรับปรุงความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโรงงาน (Improved housekeeping) 
เป็นการลดหรอืก าจดัไมใ่หม้สีารเคมหีกรดพื้น ร ัว่ไหลหรือบรรจุในภาชนะทีปิ่ดไม่มดิชิด จนเป็นเหตุใหม้กีารฟุ้ งกระจายสารเคมโีดย

ไมจ่ าเป็น 

  1.6 การหมุนเวียนใช้สารเคมีภายในกระบวนการผลิต (In-process recycling) ถอืว่าวธิีการนี้ เป็นการลดที่
แหลง่ก าเนิดถา้สารเคมไีมไ่ดถ้กูปลอ่ยออกมาจากกระบวนการผลติ เช่น ไมเ่กิดของเสยีขึ้น เป็นตน้ ตวัอย่างของวธิีการนี้ เช่นการลา้ง

แบบยอ้นศร (counter-current rinsing) ในกระบวนการเคลอืบโลหะดว้ยไฟฟ้า (electroplating process) 

 1.2. การประยุกต์หลักการทดแทน (Substitution method) การประยุกตห์ลกัการทดแทนเป็นวธิีการหนึ่งของการ
ควบคุมสภาพแวดลอ้มในการท างานทีแ่หลง่ก าเนิด ตวัอย่างเช่น 
 1.2.1 การทดแทนสารเดิมด้วยสารใหม่ที่ปลอดภัยกว่า เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต ท ัง้นี้ตอ้งแน่ใจว่าจะไม่

เกิดอนัตรายใหม่ขึ้นมา หรือตอ้งแน่ใจว่าสารใหม่นัน้ปลอดภยักว่าสารเดิมอย่างแทจ้ริง ดงัเช่นกรณีการทดแทนสารคารบ์อนเตตระ

คลอไรดท์ีใ่ชใ้นกระบวนการลา้งไขมนั (degreasing) ดว้ยสารจ าพวกคลอริเนตเตดไฮโดรคารบ์อน เช่น เปอรค์ลอโรเอททลินี และ

ไตรคลอโรเอททลินี เป็นตน้ ต่อมาผลการศึกษาพบว่าสารละลายพวกคลอริเนตเตด มโีอกาสเป็นสารก่อมะเร็ง จงึมกีารทดแทนเป็น
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สารฟลูโอรเินตเตดไฮโดรคารบ์อน ซีง่ต่อมาพบวา่เป็นสารท าลายช ัน้โอโซนในทีสุ่ดจงึมกีารใชส้ารไฮโดรคลอไรฟลูโอโรคารบ์อน เป็น

สารละลายในกระบวนการ degreasing แทน ตวัอย่างเช่น 

  1) การทดแทนตะกัว่ขาวในเมด็ส ี(pigment) ดว้ยสงักะส ีเบเรยีม หรอืททิาเนียมออกไซด ์

  2) การทดแทนฟอสฟอรสัขาวทีใ่ชท้  าไมข้ดี ดว้ยฟอสฟอรสัแดง 

  3) การใชส้ารแคลเซยีมซลิเิคทและ mineral wool แทนแร่ใยหนิในการผลติวสัดุทนความรอ้น (insulating 

material) 

 1.2.2 การทดแทนกระบวนการผลิตเดมิด้วยกระบวนการผลิตใหม่ที่ปลอดภัยกว่า วธิีการนี้สว่นใหญ่ท าเพือ่
การลดค่าใชจ้่ายในการผลติและเพือ่คุณภาพของสนิคา้แต่ก็สามารถน ามาใชเ้พือ่ใหเ้กดิความปลอดภยัดว้ยได ้ตวัอย่างเช่น  

  1) การใชก้ระบวนการผลติเปียก แทนกระบวนการผลติเดมิทีท่  าใหเ้กิดฝุ่ นมาก 

  2) การบดักรดีว้ยดบีกุแทนตะกัว่ 

  3) การเปลีย่นวธิีการพน่สเปรยส์ซีึง่ท  าใหเ้กดิการฟุ้ งกระจายสารพษิในอากาศมาเป็นวธิีการทา (brush 

painting) หรอืชบุ (dipping) 

  4) การทดแทนการตอกย า้ดว้ยหวัหมดุ (riveting) ดว้ยการเชื่อมดว้ยไฟฟ้า (arc welding) 

  5) การทดแทนการลา้งชิ้นสว่นในภาชนะบรรจแุบบเปิด (open containers) ดว้ยมอื เป็นวธิีการลา้งดว้ยไอ 

(vapor degreasing) ในถงัโดยมรีะบบระบายอากาศทีเ่พยีงพอ 

1.3. การประยกุต์หลักการแยก (Isolation method) การประยุกตห์ลกัการแยกดว้ยการแยกเอาแหลง่ก าเนิดสารเคมใีห ้
ฟุ้ งกระจายออกไปจากบรเิวณทีค่นท างานวธิีการอาจท าไดห้ลายวธิี เช่น 

1) การแยกดว้ยวธิีการปิดคลมุ (enclosure)  

2) การแยกกระบวนการผลติ เครื่องมอืและอปุกรณท์ีท่  าใหเ้กดิมลพษิออกไปจากบรเิวณทีค่นปฏบิตังิานอยู่เป็น

จ านวนมาก 

3) การแยกคนงานออกจากแหลง่ก าเนิดสารมลพษิดว้ยการท าหอ้งควบคุม (control room) เป็นตน้ 

1.4. การตรวจตรา (Inspection) การตรวจตราเป็นวธิีการควบคุมต่าง ๆ เพือ่ความม ัน่ใจในประสทิธิภาพและ
ประสทิธิผล ตวัอย่างเช่น 

1) ตรวจวดัปรมิาณความเขม้ขน้ของสารเคมใีนอากาศทีจ่ดุ/แหลง่ก าเนิดสารเคม ี

2) ตรวจสอบการท างานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ของระบบระบายอากาศเฉพาะที ่

3) ตรวจสอบสิง่หรอืสภาพทีจ่ะท าใหว้ธิีควบคุมทีอ่อกแบบหรอืก าหนดไวล้ม้เหลวหรอืผดิพลาด 

 1.5.การบ ารุงรักษา และซ่อมแซม อปุกรณ ์เครื่องมอื เครื่องจกัรทีเ่กี่ยวกบัการเกิดสารเคมรี ัว่ไหลสู่บรรยากาศทีท่  างาน 
โดยมโีปรแกรมการบ ารุงรกัษาอย่างถกูตอ้งสอดคลอ้งกบัสภาพทีเ่ป็นอยู่ 

 1.6. การจดัให้มีระบบระบายอากาศเฉพาะที่ (Local exhaust ventilation) การจดัใหม้รีะบบระบายอากาศเฉพาะที ่
เป็นวธิีการน าเอาสารมลพษิทีเ่กดิขึ้นและจะฟุ้ งกระจายในอากาศ เขา้สู่ปากท่อดูดอากาศก่อนทีจ่ะฟุ้ งกระจาย หากมกีารออกแบบและ

ด าเนินการระบายอากาศเฉพาะทีไ่ดด้ ีจะควบคุมการฟุ้ งกระจายของสารเคมไีดอ้ย่างมปีระสทิธิผล 
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 ภาพที่ 3.28 แสดงใหเ้ห็นถึงโครงสร้างของระบบระบายอากาศเฉพาะท่ีท่ีประกอบดว้ย 4 ส่วนส าคญั ดงันี้ 
 1) ปากทอ่ดูดอากาศ (Hood) 

  2) ทอ่ (Duct) หรอืทางเดนิอากาศหรอืสารมลพษิ 

 3) พดัลม (Fan) 

 4) อปุกรณก์ าจดัสารมลพษิ (Control unit) 

 

 

 

hopper duct fan hood control unit 

 

 

 

ภาพที่ 3.28 โครงสร้างของระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี 

 1.6.1 ปากท่อดดูอากาศ เป็นสว่นส าคญัทีเ่ป็นทางเขา้ของสารมลพษิสูร่ะบบการระบายอากาศ ม ี3 แบบ (ภาพที ่
3.29) ดงันี้ 

  1) แบบรับสารเคมี (receiving hood) ใชก้บักระบวนการผลติทีม่คีวามรอ้นสูง ท าใหส้ารมลพษิรอ้นและ
ลอยตวัเขา้สูป่ากทอ่ดูดอากาศ 

  2) แบบดูดจบัสารเคมี (capturing hood) เป็นปากทอ่ดูดอากาศทีต่อ้งใชแ้รงในการดูดจบั (capture) เอาสาร

มลพษิใหเ้ขา้มาในปากทอ่ดูดอากาศ 

  3) แบบปิดคลุม (enclosure hood) เป็นปากทอ่ดูดอากาศทีส่รา้งขึ้นมาปิดคลมุแหลง่ก าเนิดสารมลพษิอาจเป็น
แบบปิดคลมุท ัง้หมดหรอืแบบปิดเป็นบางส่วนก็ได ้
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พดัลม พดัลม 

 ก. receiving hood    ข. capturing nood  ค. enclosure hood 

ภาพที่ 3.29 ปากท่อดูดอากาศแบบต่าง ๆ 

 1.6.2 ท่อ เป็นทางเดินของอากาศทีม่สีารมลพษิเพือ่ไปยงัอุปกรณ์ก าจดัสารมลพษิก่อนปลอ่ยสู่บรรยากาศภายนอก
โรงงานต่อไป การออกแบบท่อที่ดีจะช่วยในเรื่องประสทิธิภาพการท างานของระบบระบายอากาศ และประหยดัพลงังานตลอดจน

ค่าใชจ้่ายดว้ย 

  1.6.3 พดัลม เป็นอปุกรณส์  าคญัทีต่อ้งมคีวามแรงพอทีจ่ะน าสารมลพษิเขา้สูร่ะบบการระบายอากาศได ้

  1.6.4 อุปกรณ์ก าจัดสารมลพิษ เป็นอุปกรณ์ท าหนา้ที่ก าจดัหรือลดปริมาณสารมลพษิในอากาศใหอ้ยู่ในระดบัที่
ปลอดภยัตามที่ออกแบบไว ้ซึ่งตอ้งไดอ้ย่างนอ้ยมาตรฐานคุณภาพอากาศที่กฎหมายก าหนดไว  ้อุปกรณ์ก าจดัสารพษิ แบ่งเป็น       

2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ อุปกรณ์ก าจดัสารมลพษิที่เป็นอนุภาค และอุปกรณ์ก าจดัสารมลพิษที่เป็นก๊าซและไอ  ดงันัน้ ผูเ้ลอืกใช ้

อปุกรณก์ าจดัสารมลพษิ ตอ้งเลอืกใหส้อดคลอ้งกบัชนิดของสารมลพษิทีม่อียู่ในโรงงาน ยกเวน้ว่าอุปกรณ์นัน้ๆ จะสามารถก าจดัได ้

ทกุชนิดของสารมลพษิไมว่า่จะเป็นอนุภาค หรอืกา๊ซและไอก็ตาม รายละเอยีดทีส่  าคญัของอปุกรณก์ าจดัสารมลพษิมดีงันี้ 

  1.6.4.1 อปุกรณ์ก าจดัสารมลพษิที่เป็นอนภุาค มหีลายชนิดดงันี้ 
    1) อุปกรณ์ดักเกบ็ฝุ่ นท่ีใช้หลักการทางไฟฟ้าสถิต (Electrostatic precipitator) อุปกรณ์ดกัเก็บ
ฝุ่ นละอองชนิดใชห้ลกัการทางไฟฟ้าสถติ จะท าการแยกฝุ่ นละอองออกจากอากาศ โดยการสรา้งสนามไฟฟ้าทีม่คีวามต่างศกัยสู์งมาก

ระหว่างข ัว้ไฟฟ้า 2 ข ัว้ซึง่ต่างกนั ข ัว้หนึ่งเรียกว่า discharge electrode เป็นข ัว้ไฟฟ้าซึง่มพีื้นทีห่นา้ตดัเลก็ ส่วนใหญ่จะมลีกัษณะ

เป็นเสน้ลวดหรอืแทง่บาง ๆ สว่นอกีข ัว้หนึ่งนัน้เรยีกว่า collecting electrode ซึง่มพีื้นทีผ่วิมาก มกัมลีกัษณะเป็นแผ่นกวา้ง ขณะที่

กระแสอากาศทีต่อ้งการท าความสะอาดผ่านเขา้ไปในสนามไฟฟ้าระหวา่งข ัว้ไฟฟ้าท ัง้สองโมเลกลุของอากาศจะแตกตวัเป็นไอออนบวก 

และไอออนลบ ทีผ่วิของ discharge electrode หรือบริเวณใกล ้ๆ กบั discharge electrode ไอออนทีม่ปีระจุประเภทเดยีวกบั 

discharge electrode จะเขา้ไปจบัทีผ่วิฝุ่ นละอองซึ่งมสีถานะทางไฟฟ้าเป็นกลางท าใหฝุ้่ นละอองนัน้ถูกเหนี่ยวน าเข า้ไปสู่ผิวของ 

collecting electrode ซึง่มปีระจุตรงกนัขา้มกนัเมือ่ไปถงึผวิของ collecting electrode แลว้ฝุ่ นละอองก็จะกลบัมสีถานภาพทาง

ไฟฟ้าเป็นกลางอกีครัง้หนึ่ง เพยีงใชแ้รงส ัน่สะเทอืนการช าระลา้งหรือใชแ้รงดงึดูดของโลกก็สามารถท าใหฝุ้่ นละอองทีจ่บัอยู่ทีผ่วิของ 

collecting electrode หลดุออกมาไดโ้ดยงา่ย 

   2) อุปกรณ์ดักเกบ็ฝุ่ นชนิดใช้แผ่นกรองหรือไส้กรอง (Fabric filter collector) อปุกรณ์ดกัเก็บฝุ่ น
ละอองประเภททีใ่ชแ้ผ่นกรองหรือไสก้รองนี้จะท าจากเสน้ใยต่าง ๆ ทีอ่ดัแน่นเป็นแผ่น เมือ่เริ่มใชจ้ะมฝีุ่ นละอองสะสมทีแ่ผ่นกรอง

มากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งท  าใหส้ามารถกรองฝุ่ นที่มขีนาดเลก็ ๆ เพิม่มากขึ้นเรื่อย ๆ และมฝีุ่ นเลด็ลอดการกรองออกมานอ้ยลงเรื่อย ๆ    

นัน่คือ ประสทิธิภาพในการกรองจะเพิม่ขึ้นเรื่อย ๆ แต่ขณะเดยีวกนัยิง่มฝีุ่ นสะสมมากขึ้นเรื่อย ๆ ก็จะท าใหอ้ากาศผ่านแผ่นกรองไป

ไดย้ากขึ้นเรื่อย ๆ ท าใหอ้ตัราการกรองอากาศลดนอ้ยลงเพราะอากาศผ่านแผ่นกรองไดช้า้ลงกว่าเดมิ ดงันัน้ จงึจ าเป็นตอ้งท าความ

สะอาดแผ่นกรองเพือ่ขจดัฝุ่ นทีส่ะสมอยู่ออกไปเพือ่ใหส้ามารถท าการกรองทีอ่ตัราการกรองทีใ่ชก้ารไดไ้มช่า้จนเกนิไป รูปร่างของแผ่น
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กรองหรือไสก้รองทีม่ขีายอยู่ท ัว่ไปนัน้ ม ี3 แบบ คือ ถงุทรงกระบอก หรือรูปกรวย ถงุกวา้งและแบน และแผ่นอดักลบี อย่างเช่น  

ไสก้รองอากาศทีใ่ชใ้นรถยนตท์ ัว่ ๆ ไป 

  3) อุปกรณ์ดักเก็บฝุ่ นละอองชนิดใช้วิธีเปียก อุปกรณ์ดกัเก็บฝุ่ นละอองชนิดใชว้ิธีเปียก (wet 

collector) คืออปุกรณท์ีใ่ชน้ า้ในการจบัและแยกฝุ่ นละอองจากอากาศ วธิีเปียกนี้มแีบบต่าง ๆ มากกว่าอุปกรณ์ดกัเก็บฝุ่ นชนิดอื่น ๆ 

และสามารถใชแ้ยกฝุ่ นออกจากอากาศทีม่คีวามรอ้นและความชื้นสูงไดด้ ีและฝุ่ นละอองทีแ่ยกออกมาจากอากาศแลว้ จะอยู่ในสภาพ

ทีเ่ปียกจงึไมฟุ่้ งกระจายและไมก่่อปญัหาหลงัจากการดกัเก็บดงัเช่นอุปกรณ์ดกัเก็บฝุ่ นชนิดอื่น ๆ นอกจากนี้แลว้ อุปกรณ์ดกัเก็บฝุ่ น

ดว้ยวธิีเปียกนี้ยงัเหมาะทีจ่ะใชก้บัฝุ่ นละอองทีม่คีุณสมบตัิในการเกิดการระเบดิหรือติดไฟไดเ้มื่ออยู่ในสภาพที่แหง้ อย่างไรก็ตาม 

การใชน้ า้เป็นตวัจบัและแยกฝุ่ นละอองออกจากอากาศนี้อาจตอ้งประสบปญัหาจากการกดักร่อนภายในอุปกรณ์ดกัเก็บฝุ่ น เพราะมี

ฝุ่ นสารเคมหีลายชนิดเมือ่ละลายในน า้มฤีทธิ์ในการกดักร่อนโลหะไดด้ ีอย่างไรก็ตาม ถงึแมว้า่อปุกรณ์ดกัเก็บฝุ่ นละอองดว้ยวธิีเปียก

นี้เป็นอปุกรณท์ีใ่ชม้ากในการแกป้ญัหาอากาศเป็นพษิแต่ขณะเดยีวกนัก็จะตอ้งพจิารณาถงึวธิีการก าจดัฝุ่ นละอองทีใ่ชน้ า้ดกัจบัไวไ้ดม้ิ

เช่นนัน้แลว้อาจจะมปีญัหาน า้เสยีตามมา 

    4) อุปกรณ์ดักเกบ็ฝุ่ นละอองชนิดใช้แรงเหวี่ยงจากศูนย์กลางแบบแห้ง อุปกรณ์ดกัเก็บฝุ่ นละออง
ชนิดใชแ้รงหวีย่งจากศูนยก์ลางแบบแหง้ (dry centrifugal collectors) เป็นอุปกรณ์ทีใ่ชแ้รงหนีศูนยก์ลางทีเ่กิดจากการหมนุของ

อากาศเหวีย่งฝุ่ นทีแ่ขวนตวัอยู่ในอากาศใหห้นีศูนยก์ลางการหมนุแยกตวัออกมาจากอากาศทีต่อ้งการท าความสะอาด อุปกรณ์ดกัเก็บ

ฝุ่ นละอองชนิดนี้แบง่ตามประสทิธิภาพในการก าจดัฝุ่ นละอองทีม่ขีนาดเลก็มาก ๆ ไดเ้ป็น 2 พวกใหญ่ๆ ไดด้งันี้ คือ 

     4.1) เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ในการแยกฝุ่ นหยาบออกจากอากาศ (cyclone collector) โดยใชเ้ป็นตวั
แยกฝุ่ นช ัน้แรกก่อนทีจ่ะใชอ้ปุกรณท์ีม่ปีระสทิธิภาพสูงกวา่ท าการดกัเก็บฝุ่ นละออง ขอ้ดขีองอุปกรณ์ชนิดนี้คือราคาถูก ค่าซ่อมบ ารุง

ไม่แพง และไม่จ  าเป็นตอ้งใชพ้ลงังานมากในการเคลื่อนอากาศที่ตอ้งการท าความสะอาดผ่านเขา้ไปในเครื่อง ส่วนขอ้เสียก็คือ          

ไมส่ามารถใชก้ าจดัฝุ่ นละอองขนาดเลก็ ๆ ได ้

     4.2) เป็นอุปกรณ์ท่ีสามารถท าให้เกิดแรงหนีศูนย์กลาง (high efficiency centrifugals) ทีใ่ชใ้น
การแยกฝุ่ นออกจากอากาศไดม้ากกว่า cyclone collector ดงันัน้ จงึมปีระสทิธิภาพสูงกว่าในการก าจดัฝุ่ นละอองในอากาศ ท ัง้นี้

เพราะนอกจากจะสามารถท าใหอ้ากาศหมนุดว้ยความเร็วทีสู่งกว่าแลว้ยงัประกอบดว้ยอนุกรมของ cyclone อกีหลายตวั แต่อย่างไร

ก็ตาม ประสทิธิภาพในการก าจดัฝุ่ นของอุปกรณ์ชนิดนี้ยงัต า่กว่าประสทิธิภาพในการก าจดัฝุ่ นของอุปกรณ์ชนิดใชห้ลกัการทางไฟฟ้า

สถติ ชนิดใชว้ธิีกรองและชนิดทีใ่ชว้ธิีเปียก 

  1.6.4.2 อปุกรณ์ก าจดัหรือควบคมุสารมลพษิที่เป็นก๊าซและไอ  
   1) อุปกรณ์ควบคุมก๊าซและไอด้วยการสันดาป การสนัดาปหรอืกระบวนการเผาไหมน้ิยมน ามาใชก้บั
การควบคุมก าจดัสารมลพษิพวกสารอนิทรียร์ะเหย (Volatile organic compounds, VOC) โดยตอ้งใชอุ้ณหภูมกิารเผาไหมท้ี่

เพยีงพอและระยะเวลาที่เหมาะสม จะสามารถออกซไิดซส์ารอินทรียใ์หเ้ป็นคารบ์อนไดออกไซดแ์ละน า้ ส่วนประกอบส าคญัของ

อปุกรณค์วบคุมแบบนี้คือ หวัเผา (burners) ทีจ่ะจุดเผ่าเชื้อเพลงิกบัสารอนิทรีย ์และหอ้งสนัดาป (chamber) ทีใ่ชเ้ป็นทีอ่อกซไิดซ์

ในเวลาทีเ่หมาะสม (residence time) อปุกรณห์รอืเครื่องมอืทีใ่ชใ้นระบบการสนัดาป ทีน่ิยมใชก้นัสามารถแบง่เป็น 3 แบบ คือ 
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     1.1) การสันดาปโดยตรง (direct combustion) หรือแฟลร์ (flares) เป็นอุปกรณ์ทีอ่ากาศและ
สารมลพษิถูกสนัดาปหรือเผาไหมท้ี่หวัเผา การเผาไหมท้ี่สมบูรณ์จะเกิดขึ้นทนัท ีแลว้จงึแพร่กระจายไปในบรรยากาศท ัว่ไป ดงันัน้ 

อณุหภูมขิองเปลวไฟ (flame) จงึเป็นเรื่องส าคญั 

     1.2) การออกซิเดช่ันด้วยความร้อน (thermal oxidation) กา๊ซและไอระเหยทีถู่กเผาไหมจ้ะผ่าน
ไปรอบ ๆ หวัเผาภายในหอ้งเผาไหม ้การเผาไหมท้ีส่มบูรณจ์ะเกดิขึ้นภายในหอ้งดงักลา่ว เกดิเป็นคารบ์อนไดออกไซดแ์ละน า้ (ภาพที ่

3.30) 

 การใชอุ้ปกรณ์แบบนี้  จะก าหนดค่าความเขม้ขน้ของสารอินทรียท์ีเ่ผาไหมไ้ม่เกินรอ้ยละ 25 ของค่า Lower Explosive 

Limit (LEL) ยกเวน้ถา้มกีารควบคุมอย่างใกลช้ดิดว้ยอปุกรณท์ีเ่ชื่อถอืได ้อาจมค่ีาสูงถงึรอ้ยละ 50 ของค่า LEL โดยท ัว่อุณหภูมใิน

หอ้งสนัดาป จะอยู่ระหวา่ง 700-800 องศาเซลเซยีส โดยมรีะยะเวลาเผาไหมอ้ยู่ในช่วง 0.1-0.5 วนิาท ีอย่างไรก็ตาม ค่าท ัง้ 2 ขึ้นกบั

การออกแบบเตาเผาทีก่  าหนดไว ้

 

Gas Fuel Plenum 

 

   ภาพที่ 3.30 อุปกรณ์สนัดาปก๊าซและไอระเหยหรือเตาเผา (Typical thermeal incinerator) 

    1.3) การออกซิเดช่ันด้วยสารเร่งปฏิกิริยา (catalytic oxidation) (ภาพที ่3.31) มกีารท างานคลา้ย
กบั thermal oxidation มาก ต่างกนัตรงทีภ่ายหลงักา๊ซและไอผ่านพื้นทีเ่ปลวไฟ (flame area) แลว้ จะถูกส่งผ่านไปยงัช ัน้ของสาร

เร่งปฏิกิริยา (catalyst bed) ซึ่งจะท าใหเ้กิดการเผาไหมท้ี่อุณหภูมติ า่กว่าแบบ thermal oxidation แต่รวดเร็วกว่า กล่าวคือ 

อปุกรณแ์บบนี้ ทีก่ารเผาไหม ้370-480 องศาเซลเซยีส จะมปีระสทิธิภาพเทา่กบัแบบ thermal oxidation ทีท่  างานทีอุ่ณหภูม ิ700-820 

องศาเซลเซยีส ซึง่ท  าใหป้ระหยดัพลงังานไปถงึรอ้ยละ 40-60  

 

Heat exchanger tubes Catalyst 

 

 

ภาพที่ 3.31 อุปกรณ์เตาเผาแบบใชส้ารเร่งปฏิกิริยา (Catalytic incinerator) 
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   2) อุปกรณ์ควบคุมก๊าซและไอด้วยการดูดซึม (Absorption) อุปกรณ์แบบนี้ จะมีสารดูดซึม 

(absorbent) ท าหนา้ที่ดูดซมึเอาสารมลพษิ (เรียกว่า absorbate) ดว้ยวธิีการเคลือ่นที่ของมวล (mass transfer operation)     

จากมวลของกา๊ซและไอทีอ่ยู่ในสถานะกา๊ซ (gas phase) มาอยู่ในสารดูดซมึซึง่อยู่ในสถานะของเหลว (liquid phase) อนัมสีาเหตุ

มาจากความแตกต่างของความเขม้ขน้นัน่เอง 

 อปุกรณก์ารดูดซมึทีใ่ชแ้ยกกา๊ซและไอออกจากอากาศนัน้ เรยีก Absorber หรอื Wet scrubbers 

 ตวัอย่างอปุกรณท์ีท่  างานดว้ยการดูดซมึ เช่น 

 (1) แพคทาวเวอร ์(Packed tower)   

 (2) เพลทคอลมัน ์(Plate colum) หรอืเพลททาวเวอร ์(Plate tower)   

 (3) หอสเปรย ์(Spray towers)  

 (4) แบฟเฟิลทาวเวอร ์(Baffle tower) 

 เป็นตน้ 

   3) อุปกรณ์ควบคุมก๊าซและไอด้วยการดูดซับ (Adsorption) อุปกรณ์แบบนี้จะเลอืกใชส้ารดูดซบั 

(absorbent) ทีม่รูีพรุนจ านวนมาก (highly porous) ไปดกัจบัสารมลพษิซึง่เรียกเป็น adsorbate ตวัอย่างสารดูดซบัทีน่ิยมใช ้คือ 

ถ่านปลุกฤทธิ์กมัมนัต ์(activated charcoal) ซลิกิา เจล (silica gel) แอคติเวททเ์ต็ด อะลูมนิา (activated alumina) และซี

โอไลต ์(zeolites) เป็นตน้ การดูดซบัจะเกดิขึ้นภายในสารดูดซบัดงัภาพที ่3.32 

 

 Step 1: diffusion to  Step 2: migration into  Step 3: monolayer 

 Adsorbent surface  pores of adsorbent  buildup of adsorbate 

      Contaminant molecules 

ภาพที่ 3.32 ขั้นตอนการดูดซบัก๊าซและไอของสารดูดซบั 

    4) อุปกรณ์ควบคุมก๊าซและไอด้วยการควบแน่น (Condensation) การควบแน่นเป็นกระบวนการ

ลดกา๊ซและไอเป็นของเหลว โดยการลดอุณหภูมแิละหรือเพิม่ความดนั โดยท ัว่ไปนิยมใชว้ธิีลดอุณหภูมเิพราะค่าใชจ้่ายจะถูกกว่า 

กา๊ซและไอทีต่อ้งการควบคุม เมือ่สมัผสักบัผวิทีเ่ย็นกว่า ความรอ้นจากกา๊ซและไอจะเคลือ่นยา้ยมายงัผวิทีเ่ย็นกว่านัน้ เมือ่อุณหภูมิ

ของกา๊ซและไอเย็นลง พลงังานจลน ์(kinetic energy) ของโมเลกุลก็ลดลง ท าใหป้ริมาตรของกา๊ซและไอลดลงเช่นกนั ในที่สุด

โมเลกลุกา๊ซและไอก็จะอยู่ใกลช้ดิกนัมากดว้ยแรงแวน เดล วาลส ์(Van de  aals’ Force) จนควบแน่นเป็นของเหลว 

 อุปกรณ์ที่ใชค้วบแน่น จะมีแบบที่สมัผสัโดยตรง (direct contact condenser) และแบบสมัผสัที่ผิว (surface 

condenser) ตวัอย่างอปุกรณท์ีใ่ชห้ลกัการควบแน่นแบบสมัผสัโดยตรง เช่น สเปรยท์าวเวอร ์ซึง่ใชว้ธิีพ่นสารหลอ่เย็นเป็นฝอยจาก

ดา้นบนลงมาขา้งลา่ง จะสวนกบักา๊ซและไอทีต่อ้งการก าจดัทีถู่กส่งจากดา้นลา่งของอุปกรณ์ (ภาพที่ 3.33) หรือเจ็ทอเีจคเตอร ์คอน

แดนเซอร ์(jet ejector condenser) เป็นตน้ ส่วนแบบที่สมัผสัที่ผวิ ส่วนใหญ่จะผลติใหม้ลีกัษณะเป็น shell-and-tube heat 
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exchangers (ภาพที่ 3.34) คือจะมกีารแลกเปลีย่นความรอ้นระหว่างเปลอืกหุม้และท่อ ก๊าซและไอที่ผ่านเขา้ไปในเปลอืกรูป

ทรงกระบอก จะสมัผสัความเยน็ทีผ่วิทอ่ดา้นนอก ควบแน่นเป็นของเหลว 

Mist eliminator 

Spray nozzles 

 

 

 

ภาพที่ 3.33 สเปรยท์าวเวอร์ 

 

 

 

Straight seamless tubes Removable channel cover Reversing channel Baffles Inlet channel

 Removable channel cover 

     ภาพที่ 3.34 อุปกรณ์ควบแน่นแบบสมัผสัท่ีผิวชนิด Single-pass condenser 

2. การควบคุมสารเคมทีีท่างผ่าน  

ทางผ่านหรือบริเวณระหว่างแหล่งก าเนิดสารเคมีกบัผูป้ฏิบตัิงาน เป็นสิ่งที่ผูร้บัผิดชอบในเรื่องการควบคุมสารเคม ี        

ควรค านึงถงึ วา่จะมวีธิีการควบคุมอะไรทีจ่ะน ามาใชไ้ดบ้า้ง ต่อไปนี้เป็นวธิีการต่าง ๆ ทีจ่ะน ามาควบคุมสารเคมทีีท่างผ่าน 

 2.1. การจดัให้มีการระบายอากาศแบบเจือจาง (Dilution ventilation) เป็นวธิีการน าอากาศบริสุทธิ์มาเจอืจางอากาศ
ในทีท่  างานทีม่สีารเคมฟีุ้ งกระจาย ใหค้วามเขม้ขน้ สารเคมอียู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้จะเหน็ว่าสารเคมไีม่ไดถู้กน าออกไปจากทีท่  างาน

เหมอืนกรณีการระบายอากาศเฉพาะที ่(ในหวัขอ้ 1.6) ดงันัน้ การน าวธิีนี้ ไปใช ้จึงตอ้งใชใ้นกรณีสารเคมทีี่มคีวามเป็นพษิต า่และมี

เงือ่นไขทีเ่หมาะสมตามทีร่ะบไุวใ้นภาพที ่3.35 
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 1. ใชก้บัสารเคมทีีม่คีวามเป็นพษิต า่ (มค่ีา TLV 500 พพีเีอม็ ขึ้นไป) 

 2. สารเคมทีีฟุ่้ งกระจายเป็นกา๊ซ ไอระเหย หรอือนุภาคขนาดเลก็ทีม่เีสน้ผ่านศูนยก์ลางนอ้ยกวา่ 25 ไมครอน 

 3. อตัราการเกดิ (emission) ของสารเคมตีอ้งค่อนขา้งคงทีท่ ัง้ในแงเ่วลาและพื้นที ่

 4. จดุ/บรเิวณทีเ่กดิสารเคมรี ัว่ไหล ตอ้งไมอ่ยู่ใกลใ้นระดบัหายใจ (breathing zone) ของผูป้ฏบิตังิาน 

 5. อากาศทีใ่ชใ้นการเจอืจางตอ้งไมม่สีารพษิปนเป้ือน 

 6. ระบบปรบัสภาพอากาศ (HVAC system) สามารถควบคุมอณุหภูมแิละความชื้นใหเ้หมาะสมได ้

 

ภาพที่ 3.35 เง่ือนไขการน าวิธีการระบายอากาศแบบเจือจางมาใชง้าน 
 

 ทศิทางการไหลของอากาศเขา้และอากาศออกเพื่อการเจือจางอากาศในที่ท  างาน มคีวามส าคญัมาก หากก าหนดไม่ดีจะ

สง่ผลเสยีต่อสุขภาพของผูป้ฏบิตังิานได ้ภาพที ่3.36 แสดงใหเ้หน็ถงึเรื่องดงักลา่วไดเ้ป็นอย่างด ี

 

SUPPLY FAN EXHAUST FAN TANK 

 

ก. ทิศทางท่ีถูกตอ้ง ปลอดภยัต่อผูป้ฏิบติังาน 

 

SUPPLY FAN TANK EXHAUST FAN 

 

 

ข. ทิศทางท่ีไม่ถูกตอ้ง เป็นอนัตรายต่อผูป้ฏิบติังาน 

ภาพที่ 3.36 ทิศทางการเคล่ือนท่ีของอากาศท่ีใชใ้นการเจือจางอากาศ 
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 การค านวณหาอตัราการไหลของปรมิาตรอากาศเพือ่เจอืจาง (Dilution Volume Flow Rate) นัน้สามารถท าไดด้ว้ยสูตร 

   Qdilution   =  
dCtMW

K610lbs387

a

mix




 

             = 
dCtMW

K10grams 0.0244

a

mix
6




 

     

 เมือ่  Qdilution   =  อตัราการไหลของปรมิาตรอากาศ (หน่วย-ลบ. ฟตุ/นาท)ี 

   (หน่วย SI เป็น ลบ.เมตร/วนิาท)ี 

       t      =   ระยะเวลาส าหรบัการเจอืจาง (หน่วย-นาท)ี (หน่วย SI เป็นวนิาท)ี 

     MW    =   น า้หนกัโมเลกลุของสารเคมทีีจ่ะเจอืจาง 

     Lbs     =   ปรมิาณการระเหย (หน่วย-ปอนด)์ (หน่วย SI เป็นกรมั) 

     Ca       =   ค่า TLVs (หรอืค่ามาตรฐานตามกฎหมาย) (หน่วย-พพีเีอม็) 

     Kmix      =   ค่าแฟคเตอรก์ารผสมระหวา่งสารเคมกีบัอากาศทีน่ ามาเจอืจาง (Mixing factor) 

     d        =   ค่าปรบัความหนาแน่น (density correction) 

 ส าหรบัค่า Kmix และค่า d ทีเ่หมาะสม สามารถเลอืกใชไ้ดจ้ากตารางที ่3.23 และ 3.24 ตามล าดบั 

 ตารางที่ 3.23 การเลือกใชค่้า Kmix ท่ีเหมาะสม 
 

Kmix สภาพ 

1.5 

2.0 

2.5 

3.0 

พื้นทีโ่ลง่และกวา้ง อปุกรณแ์ละระบบระบายอากาศใชง้านใหด้แีละมเีพยีงพอ 

สภาพไมด่เีทา่ขา้งตน้ มกีารใชพ้ดัลม (freestaneling fan) เพือ่ช่วยในเรื่องการผสมของอากาศ 

การเคลือ่นทีข่องอากาศไมค่่อยด ี

การเคลือ่นทีข่องอากาศไมด่ ีมผีนงัและฉากกัน้มาก 
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 ตารางที่ 3.24 การเลือกค่า d ท่ีเหมาะสม (Air Density Correction Factor) 
ความสูง 

(elevation) 

หรอื 

ความดนั 

ฟตุ 

เมตร 

 

มม.ปรอท  

นิ้วปรอท 

0 

0 

 

760 

29.92 

1,000 

305 

 

733 

28.86 

2,000 

610 

 

707 

27.82 

3,000 

915 

 

681 

26.82 

4,000 

1,220 

 

656 

25.84 

5,000 

1,525 

 

632 

24,89 

6,000 

1,830 

 

608 

23.97 

7,000 

2,135 

 

587 

23.09 

          อณุหภูม ิ
0
C  d 

 – 18 

0 

21 

38 

66 

93 

1.15 

1.08 

1.00 

0.946 

0.869 

0.803 

1.11 

1.04 

0.966 

0.915 

0.840 

0.776 

1.07 

1.01 

0.933 

0.883 

0.811 

0.749 

1.03 

0.969 

0.900 

0.851 

0.782 

0.722 

0.998 

0.933 

0.866 

0.820 

0.753 

0.696 

0.959 

0.897 

0.833 

0.788 

0.723 

0.669 

0.921 

0.861 

0.799 

0.756 

0.694 

0.642 

0.882 

0.825 

0.766 

0.725 

0.665 

0.625 

   

 เพือ่ใหเ้ขา้ใจการใชสู้ตรดงักลา่วในการค านวณหาค่า Qdilution  มากยิง่ขึ้น ขอใหพ้จิารณาตวัอย่างต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ตัวอย่าง จงค านวณหาค่าอตัราการไหลของปริมาตรอากาศภายในหอ้งที่มกีารระเหยของโทลูอีน 14 ปอนด ์
อย่างสม า่เสมอตลอดระยะเวลาการท างาน 8 ช ัว่โมง ภายในหอ้งมกีารท าฉากกัน้และเครื่องจกัรมขีนาดค่อนขา้งใหญ่ ท าให ้

การเคลือ่นทีข่องอากาศไมค่่อยด ีก าหนดใหค่้า TLV ของโทลูอนีมค่ีา 10 พพีเีอม็ ค่า d  = 1 และ MW = 92.1 

 วธีิท า 

Qdilution   =   

=    

=  30,639.25 

ดงันัน้ ตอ้งจดัใหม้อีตัราการไหลของปรมิาตรอากาศ 30,640 ลบ.ฟตุ/นาท ี
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 2.2. ความเป็นระเบียบเรียบร้อย (Good housekeeping) ดว้ยการท าความสะอาดบริเวณทีท่  างานอยู่เสมอ อย่าใหม้ี
ความสกปรกโดยเฉพาะการสะสมของฝุ่ น ซึง่อาจฟุ้ งกระจายขึ้นมาเนื่องจากการพดัของลมจากพดัลม หรอืรถยกทีว่ิง่ไปมา 

 โรงงานทีม่กีารใชส้ารละลาย ตอ้งจดัท าโปรแกรมท าความสะอาดทนัททีีม่ปีระสทิธิภาพ เพราะมโีอกาสทีส่ารละลายจะหก

เรี่ยราดขณะเท รนิ ขนยา้ย วสัดุทีใ่ชท้  าความสะอาดตอ้งจดัเก็บใหด้เีพือ่รอการรวบรวมไปก าจดัต่อไป 

 2.3. การเพิ่มระยะห่างระหว่างแหล่งก าเนิดสารเคมีกับจดุปฏิบัติงาน เพือ่ใหร้ะยะการหายใจ (breathing zone) 

ปลอดภยั อกีท ัง้ยงัเป็นการสนบัสนุนเรื่องการระบายอากาศแบบเจอืจางอกีดว้ย 

 2.4. การเกบ็ตัวอย่างอากาศเพื่อทราบระดับปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศ  จะช่วยเป็นเครื่องเตือน
ภยัใหก้บัผูเ้กี่ยวขอ้งและตรวจสอบประสทิธิภาพการควบคุมสารเคมฟีุ้ งกระจายในอากาศได ้ 

 

3. การควบคุมสารเคมทีีผู้่ปฏิบัตงิาน 

 โดยหลกัการแลว้ การป้องกนัอนัตรายจากสารเคมทีีต่วัผูป้ฏบิตัิงานเป็นแนวทางสุดทา้ยทีจ่ะพจิารณา แต่ในทางปฏบิตัิ

วธิีการนี้ก็มคีวามส าคญั เพราะถอืเป็นด่านสุดทา้ยทีส่ารเคมจีะเขา้สูร่่างกายของผูป้ฏบิตังิาน 

 วธิีการป้องกนัและควบคุมสารเคมทีีผู่ป้ฏบิตังิาน มดีงันี้ 

 1. การฝึกอบรมและใหค้วามรูค้วามเขา้ใจที่ถูกตอ้งเกี่ยวกบัการท างานกบัสารเคมี ซึ่งมีความส าคญัเป็นอย่างมาก 

ตวัอย่างหวัขอ้ส  าคญั ๆ ทีค่วรอบรมไดแ้ก่  

1) พษิวทิยาของสารเคมทีีใ่ชใ้นโรงงาน 

2) อนัตรายของสารเคมทีีใ่ชใ้นโรงงาน 

3) ความเขา้ใจในเรื่องขอ้มลูความปลอดภยัสารเคม ี(Safety Data Sheet: SDS) 

4) วธิีป้องกนัควบคุมสารเคมทีีใ่ชอ้ยู่ในโรงงาน 

5) บทบาท หนา้ทีข่องผูป้ฏบิตังิานในเรื่องความปลอดภยัจากสารเคม ี

6) สุขวทิยาสว่นบคุคล 

7) วธิีการใชอ้ปุกรณป้์องกนัอนัตรายสว่นบคุคลทีถ่กูตอ้ง (เฉพาะอปุกรณฯ์ ทีจ่  าเป็นตอ้งใชง้าน) 

 2. สุขวทิยาสว่นบคุคล ผูป้ฏบิตัิงานตอ้งมสุีขวทิยาส่วนบุคคลทีด่ ีซึง่จะช่วยลดการสมัผสัสารเคมไีดม้ากทเีดยีวตอ้งลา้ง

มอืและแขนทกุครัง้ก่อนการรบัประทานอาหาร เครื่องดื่ม หรือสูบบุหรี่ การสวมใส่ชุดท างานและอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล

ทกุครัง้ทีท่  างาน 

 ท ัง้นี้ ทางโรงงานตอ้งอ านวยความสะดวกดว้ยการจดัทีล่า้งมอื ลา้งหนา้ พรอ้มสบู่ ในทีท่ีเ่หมาะสมต่อการใชง้าน ในกรณี

ท างานกบัสารเคมอีนัตรายมาก เช่น แร่ใยหนิ ทางโรงงานควรจดัใหม้กีารซกัลา้งชุดท างาน มตูีเ้ก็บ-เปลีย่นเสื้อผา้ชุดท างาน ชุดใส่มา

จากบา้น และหอ้งน า้ เพือ่ลดการสมัผสัสารเคม ีและป้องกนัการสมัผสัของคนในครอบครวัโดยไมจ่ าเป็น 

 3. การลดระยะเวลาสมัผสัสารเคม ีโดยใหท้  างานกบัสารเคมเีฉพาะทีจ่  าเป็น เช่น คนท างานในหอ้งปฏบิตักิารจะอยู่ในหอ้ง

ดงักลา่วเฉพาะเวลาปฏบิตังิานทางเคมเีทา่นัน้ การท างานเอกสารและอืน่ๆ ใหม้าท างานในหอ้งท างานทีไ่มใ่ช่หอ้งปฏบิตัิการ เป็นตน้ 
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 วธิีการลดระยะเวลาสมัผสัสารเคมอีกีวธิีหนึ่งคือการหมนุเวยีนกนัท างานในทีท่ีม่สีารเคมฟีุ้ งกระจาย แต่ตอ้งประเมนิการ

สมัผสัสารเคมใีหด้ ีมฉิะนัน้จะกลายเป็นวา่เพิม่จ  านวนผูส้มัผสัสารเคมโีดยไมจ่ าเป็น 

 4. การเฝ้าระวงัการสมัผสัสารเคม ีดว้ยการเก็บตวัอย่างอากาศเพื่อประเมินการสมัผสัสารเคมขีองผูป้ฏิบตัิงานตาม

รายละเอยีดทีก่ลา่วไวแ้ลว้ในหน่วยที ่3 ตอนที ่3.2  

 5. การเฝ้าระวงัสุขภาพ ดว้ยการตรวจหาปริมาณสารเคมใีนร่างกาย (Biological monitoring) และตรวจสุขภาพดว้ย

ดชันีทีเ่หมาะสมกบัสารเคมทีีส่มัผสั รายละเอยีดศึกษาไดจ้ากหน่วยที ่3 และ 6  

 6. การก าหนดวธิีการท างานทีป่ลอดภยั (Safe work procedure) ใหผู้ป้ฏบิตัิงานใชข้ณะท างาน ท ัง้นี้วธิีการท างานที่

ปลอดภยัจะช่วยท าใหผู้ป้ฏบิตัิงานทราบว่าในการท างานหนึ่ง ๆ นัน้ จะตอ้งมขี ัน้ตอนการท างานรวมถงึวธิีปฏบิตัิตวัอย่างไร จงึจะท า

ใหไ้ดท้ ัง้ผลงานและปลอดภยัจากการท างานดว้ย 

 7. การก าหนดกฎความปลอดภยัใหผู้ป้ฏบิตังิานปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั 

 8. การก าหนดเขตพื้นที่อนัตรายทีต่อ้งระมดัระวงัเป็นพเิศษ เช่น ก าหนดว่าพื้นที่ท  างานแผนใดทีผู่ป้ฏิบตัิงานทุกคนซึ่ง

รวมถงึผูท้ีจ่ะเขา้มาในบรเิวณดงักลา่วตอ้งสวมใส่อปุกรณป้์องกนัระบบการหายใจ เป็นตน้ 

 9. การสวมใสอ่ปุกรณป้์องกนัอนัตรายสว่นบคุคลทีถ่กูตอ้งและตลอดเวลาทีส่มัผสักบัสารเคม ีดงันี้ 

  9.1 อปุกรณป์กป้องระบบทางเดนิหายใจ (Respiratory protective device) เป็นอุปกรณ์ทีใ่หค้วามคุม้ครองความ

ปลอดภยักบัผูส้วมใส่เป็นอย่างดีถา้เลอืกใชแ้ละสวมใส่ไดอ้ย่างถูกตอ้ง แต่หากมกีารใชง้านที่ผดิพลาดจะเป็นโทษและอนัตรายต่อ

ร่างกายมาก เพราะผูใ้ชจ้ะเขา้ใจผดิวา่ตนเองปลอดภยัจากการใชอ้ปุกรณด์งักลา่ว 

   9.1.1 ประเภทของอุปกรณ์ปกป้องระบบทางเดินหายใจ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ อุปกรณ์ปกป้อง

ระบบทางหายใจประเภทท าใหอ้ากาศสะอาด (Air purifying respirator) และประเภทจดัส่งอากาศทีเ่หมาะสมส าหรบัการหายใจ 

(Air supplying respirator) (ภาพที่ 3.37) แต่ละประเภทยงัถูกแบ่งย่อยเป็นชนิดอีก ตามวตัถปุระสงคข์องการใชง้าน ซึ่ง

ผูป้ฏบิตังิานตอ้งทราบวา่ในสภาพการท างานของตน ตอ้งเลอืกใชอ้ปุกรณฯ์ ประเภทและชนิดใดจงึจะถกูตอ้งและปลอดภยัต่อชวีติ 

   1) อุปกรณ์ฯ ประเภทท าใหอ้ากาศสะอาด เป็นอุปกรณ์ที่ท  าหนา้ที่กรอง หรือดูดซบัสารเคมีเพื่อท าให ้

อากาศทีผู่ส้วมใส่หายใจมคีวามสะอาด อุปกรณ์ฯ ประเภทนี้  ตอ้งใชใ้นสถานทีท่ีม่อีอกซเิจนเพยีงพอต่อการหายใจและระดบัความ

เขม้ขน้ของสารเคมตีอ้งไม่เกินขีดความสามารถของอุปกรณ์ฯ ที่จะท าใหอ้ากาศสะอาดได  ้ การเลอืกใชอุ้ปกรณ์ฯ ประเภทนี้ ตอ้ง

พจิารณาประเภทของสารเคมใีหถ้กูตอ้งวา่เป็นอนุภาคหรอืกา๊ซและไอระเหย แลว้จงึเลอืกชนิดของอปุกรณท์ีส่มัพนัธก์นั 

   2) อุปกรณ์ฯ จดัส่งอากาศที่เหมะสมส าหรบัการหายใจ ใชใ้นสภาพการท างานที่ขาดออกซิเจนเพราะ

อปุกรณฯ์ ประเภทนี้จะส่งอากาศทีม่ปีริมาณออกซเิจนเพยีงพอต่อการหายใจมาใหก้บัผูส้วมใส่ ตวัอย่างการใชง้านอุปกรณ์ฯ เหลา่นี้ 

เช่น 

- ต ารวจจราจรตอ้งท างานบนถนนซึ่งมีสารมลพิษที่อยู่ในรูปอนุภาค (ฝุ่ น) และก๊าซ (เช่น ก๊าซ

คารบ์อนไดออกไซด ์กา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด)์ ดงันัน้ ตอ้งเลอืกใชอุ้ปกรณฯ์ ชนิดกรองอนุภาคและ

ดูดซบักา๊ซและไอระเหยในขณะเดยีวกนั 

- คนงานบรรจุสารละลาย (solvent) ลงในภาชนะบรรจุ สมัผสักบัไอระเหยของสารเคมี จึงตอ้งใช ้

อปุกรณฯ์ ชนิดดูดซบักา๊ซและไอระเหย 
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- คนงานตอ้งลงไปท าความสะอาดในถงัไซโลซึ่งมีปริมาณออกซเิจนไม่เพยีงพอ จึงตอ้งใชอุ้ปกรณ์ฯ 

ประเภทจดัสง่อากาศทีเ่หมาะสมส าหรบัหายใจเทา่นัน้ 

- ตวัอย่างสุดทา้ยนี้ส  าคญัมาก เพราะหากไปเลอืกใชอุ้ปกรณ์ฯ ประเภทท าใหอ้ากาศสะอาดก็จะมี

อนัตรายถงึชวีติอนัเนื่องมาจากการขาดออกซเิจนนัน้เอง 
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ภาพที่ 3.37 การจดัประเภทและชนิดของอุปกรณ์ปกป้องระบบทางเดินหายใจ  

ชนิดกรองอนุภาค 

(Particulate filter respirator) 

อปุกรณ์ปกป้องระบบทางเดินหายใจ 

อปุกรณป์กป้องระบบทางเดนิหายใจ

ประเภทท าใหอ้ากาศสะอาด 

อปุกรณป์กป้องระบบทางเดนิหายใจ

ประเภทท าใหอ้ากาศเหมาะสมส าหรบั

หายใจ
 

ใชแ้บตเตอรี่ ไมใ่ชแ้บตเตอรี่ 

ชนิดดูดซบักา๊ซและ

ไอระเหย 

(gas & vapour 

filter respirator) 

ชนิดกรองอนุภาค และดูดซบักา๊ซ

และไอระเหยในขณะเดยีวกนั   

(combination particulate 

and gas & vapour filter)              

ชนิดถงับรรจุ

อากาศแบบพกพา 

(self-contained 

breathing 

apparatus 

SCBA) หรอืชนิด

ผลติออกซเิจนใน

ตวัแบบพกพา 

ชนิดใชส้ายสง่ 

(air-line 

respirator) 

 

ชนิดใชท้่อส่งอากาศ 

(hose-mask 

respirator) 

 

แบบครอบ

ครึ่งใบหนา้  

(half 

facepiece) 

แบบครอบ

เต็มใบหนา้  

(full 

facepiece) 

แบบครอบ

ศีรษะ 

(hood) 

แบบครอบ

ครึ่งใบหนา้  

(half 

facepiece) 

แบบครอบ

เต็มใบหนา้  

(full 

facepiece) 

แบบครอบ

ศีรษะ 

(hood) 

แบบคาบ

ทางปาก 
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 9.1.2 วธิีการเลอืกใชแ้ละสวมใสอ่ปุกรณป์กป้องระบบทางเดนิหายใจ 

  1) สวมใสต่ลอดเวลาทีส่มัผสัสารเคม ี

  2) ใชใ้หส้มัพนัธก์บัรูปและชนิดของสารพษิทีส่มัผสั เช่น ใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัระบบหายใจจากกา๊ซและไอ (gas 

& vapour respirator) กบัสารพษิทีอ่ยู่ในรูปของกา๊ซและไอเท่านัน้ จะน าไปใชก้บัสารพษิในรูปของอนุภาคไม่ได ้และอุปกรณ์ถา้

ผลติเพือ่ใชป้้องกนัสารเบนซนิ จะน าไปใชก้บักรดซลัฟิวรกิไมไ่ด ้เป็นตน้ 

  3) เลอืกใชอ้ปุกรณท์ีม่ขีนาดทีใ่สไ่ดพ้อดกีบัใบหนา้ ไมเ่กดิรอยรัว่ใหส้ารพษิเลด็ลอดเขา้ไปได ้

  4) ควรใชอ้ปุกรณท์ีเ่บาใชง้า่ย 

  5) บ ารุงรกัษาอยู่เสมอ 

  6) เปลีย่นอปุกรณใ์หมถ่า้พบวา่หมดประสทิธิภาพ หรอืหมดอายุใชง้านแลว้ 

  7) ถา้เป็นไปไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ป้ฏบิตัิงานมโีอกาสเลอืกใชรุ้่น หรือส ีหรือขนาดตามทีต่อ้งการ ท ัง้นี้  อุปกรณ์ที่

เลอืกตอ้งเป็นไปตามขอ้ 2) 

 9.1.3 การทดสอบความกระชบัใบหนา้ (Fit test) เป็นสง่ส  าคญัทีต่อ้งท าการทดสอบ เพือ่ความม ัน่ใจวา่จะไม่มรีอยร ัว่

ใหส้ารเคมเีขา้ไปภายในอุปกรณ์ฯ ได ้การทดสอบมที ัง้ทีเ่ป็นการทดสอบเชิงปริมาณ (Quantitative fit test) และการทดสอบเชิง

คุณภาพ (Qualitative fit test) ผูร้บัผดิชอบการใชอ้ปุกรณฯ์ ในโรงงาน การศึกษารายละเอยีดของการทดสอบความกระชบัใบหนา้

ซึง่อาจขอไดจ้ากบรษิทัผูจ้  าหน่าย และสอนใหผู้ป้ฏบิตังิานสามารถท าการทดสอบไดด้ว้ยตนเอง 

  9.1.4 การจดัท าโปรแกรมการปกป้องระบบทางเดนิหายใจ (Respiratory Protection Program) เป็นกิจกรรมทีค่วร

ด าเนินการอย่างยิง่ เพราะจะท าใหก้ารป้องกนัควบคุมสารเคมทีีผู่ป้ฏบิตังิานสมัผสัทางหายใจมปีระสทิธิภาพมากยิ่งขึ้น 

  องคป์ระกอบของการจดัท าโปรแกรมดงักลา่ว ควรประกอบดว้ย 

   1) การบรหิารโปรแกรม (Program administration) 

   2) การชี้บง่อนัตรายสารเคม ี(Identify chemical hazard) 

   3) การเลอืกอปุกรณท์ีเ่หมาะสม 

   4) การฝึกอบรมผูส้วมใสอ่ปุกรณ ์

   5) การทดสอบความแนบสนิท (fit tests) 

   6) การท าความสะอาด บ ารุงรกัษา และการจดัเก็บ 

    7) การเฝ้าระวงัการใชง้าน 

   8) การเฝ้าระวงัสารเคม ี

   9) การประเมนิผลโปรแกรม 

 9.2 ถงุมอื ผา้กนัเป้ือน รองเทา้ เป็นอปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายจากสารเคมทีีอ่าจหกรดหรือกระเด็นใส่ร่างกายผูป้ฏบิตัิงาน

ได ้อปุกรณด์งักลา่วตอ้งป้องกนัการซมึผ่านของสารเคมไีด ้ทนต่อฤทธิ์กดัของสารเคม ีดงันัน้วสัดุทีใ่ชท้  าจงึเป็นยางธรรมชาติ โอลฟิีน 

ยางสงัเคราะห ์นิโอพรนิ ไวนิล โพลโิพรไพลนี เป็นตน้ 
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 อปุกรณด์งักลา่วทีท่  าดว้ยยางธรรมชาต ิไมส่ามารถจะน าไปใชก้บังานทีม่สีารเคมจี าพวกน า้มนั ไขมนั สารละลายอนิทรีย ์

เพราะสารเคมเีหลา่นี้จะท าใหย้างธรรมชาตเิสือ่มสลายไดเ้ร็ว 

 ถงุมอืทีท่  าหรอืเคลอืบ (coat) ดว้ยยางสงัเคราะห ์โพลไีวนิลคลอไรด ์หรือพลาสติกบางชนิดสามารถน าไปใชก้บังานทีใ่ช ้

ปิโตรเลยีมทกุชนิด โซดาไฟ กรดซลัฟูรกิ กรดแทนนิก และกรดไฮโดรคลอรกิได ้

 การเลอืกใชถุ้งมือจึงควรพิจารณาคุณสมบตัิของถุงมือนัน้ๆ ว่าสามารถใชก้บัอนัตรายที่ผูป้ฏิบตัิงานสมัผสัหรือไม ่

นอกจากนี้ก็ควรเลอืกถงุมอืทีย่าวถงึขอ้มอื สวมใสไ่ดก้ระชบั มรูีปแบบทีก่นัสารเคมทีีห่กรดแขนเสื้อแลว้ไหลเขา้สูม่อืภายในถงุมอืได ้

 ผา้กนัเป้ือนตอ้งใชท้ีท่  าดว้ยวสัดุกนัการซมึผ่านของสารเคมไีด ้มคีวามยาวคลมุไปถงึรองเทา้ทีส่วมใส่ 

 รองเทา้ทีส่วมใสน่อกจากจะมคีุณสมบตัิเหมาะสมกบัสารเคมทีีใ่ชแ้ลว้ พื้นรองเทา้ตอ้งป้องกนัการซมึผ่านและทนัต่อการ

กดัของสารเคมดีว้ย ในบางลกัษณะงานอาจจ าเป็นตอ้งใสร่องเทา้หุม้ขอ้ (Boots) ดว้ย 

 9.3 แวน่ตาและกระบงัหนา้ เป็นอุปกรณ์ทีป้่องกนัการกระเด็นของสารเคมถีูกดวงตาและใบหนา้ ในบางลกัษณะงานอาจ

ตอ้งใชอ้ปุกรณป้์องกนัดา้นขา้งของดวงตาทีส่ารเคมอีาจกระเดน็เขา้มาได ้

 วสัดุทีใ่ชท้  าแวน่ตาและกระบงัหนา้ตอ้งทนทานต่อสารเคมทีีใ่ชใ้นโรงงาน และตอ้งสวมใสต่ลอดเวลาที่ท  างานกบัสารเคม ี

 

กจิกรรม 3.3.3 
1. โครงสร้างระบบระบายอากาศเฉพาะท่ีมีอะไรบา้ง แต่ละส่วนท าหนา้ท่ีอะไร 
2. เง่ือนไขการน าระบบการระบายอากาศแบบเจือจางมาใชมี้อะไรบา้ง 
3. จงอธิบายวิธีเลือกอุปกรณ์ปกป้องระบบทางเดินหายใจมาพอเขา้ใจ 

 

แนวตอบกจิกรรม 3.3.3 
1.  ระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี ประกอบดว้ย 

1) ปากท่อดูดอากาศ เป็นทางเขา้สู่ระบบของสารเคมี 
2) ท่อ เป็นทางล าเลียงสารเคมีสู่อุปกรณ์ก าจดัก่อนปล่อยสู่บรรยากาศทัว่ไป 
3) พดัลม เป็นกลไกในการดูดสารเคมีเขา้สู่ระบบ 
4) อุปกรณ์ก าจดัสารมลพิษ ท าหนา้ท่ีก าจดัสารมลพิษท่ีปะปนมากบัอากาศ เพ่ือใหอ้ากาศท่ีจะปล่อย

สู่บรรยากาศทั่วไปมีความสะอาดในระดบัท่ียอมรับไดต้ามกฎหมายหรือมาตรฐานคุณภาพ
อากาศ 

2 เง่ือนไขการน าระบบการระบายอากาศแบบเจือจางมาใช ้ไดแ้ก่ 
1) ไดก้บัสารเคมีท่ีมีความเป็นพิษต ่า 
2) เหมาะกบัสารเคมีท่ีอยูใ่นรูปของก๊าซและไอระเหย 
3) อตัราการเกิดของสารเคมีตอ้งค่อนขา้งคงท่ี 
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4) จุดร่ัวไหลของสารเคมีตอ้งไม่อยูใ่กลร้ะดบัหายใจของผูป้ฏิบติังาน 
5) ตอ้งใชอ้ากาศสะดวกมาเจือจาง 

6) ควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนไดเ้หมาะสม 
3 วิธีการเลือกอุปกรณ์ฯ ท่ีถูกตอ้ง 

1) ตอ้งพิจารณาว่าสภาพการท างาน ตอ้งใชอุ้ปกรณ์ฯ ประเภทท าใหอ้ากาศสะอาด หรือประเภทจดัส่ง
อากาศท่ีเหมาะสม 

2) ถา้เป็นประเภทท าใหอ้ากาศสะอาด ใหพิ้จารณาวา่สารเคมีฟุ้งกระจายในรูปก๊าซไอระเหยหรืออนุภาค 
เลือกใชอุ้ปกรณ์ใหเ้หมาะสม 

3) เลือกอุปกรณ์ท่ีขนาดพอดีกบัใบหนา้ ไม่มีรอยร่ัวของสารเคมี 
4) เลือกใชอ้นัท่ีเบา ใส่สบาย 
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เร่ืองที ่3.3.4  
การควบคุมสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

 

1. การควบคุมเสียงดงั 
 วธิีการควบคุมเสยีงดงัไมใ่หเ้กดิอนัตรายต่อการสูญเสยีการไดย้นินัน้สามารถด าเนินการไดห้ลายวธิีดงัต่อไปนี้  

1.1. การลดระดบัเสียงดงัที่แหล่งก าเนิดเสียง 
  1.1.1 การติดตั้งเคร่ืองจักรให้มั่นคงแขง็แรง เพื่อไม่ใหเ้กิดความส ัน่สะเทอืนขณะเดินเครื่อง จนเกิดเสยีงขึ้น    
ถา้สามารถติดตัง้วสัดุกนัการส ัน่สะเทอืน (vibration isolator) ภาพที ่3.38 แสดงใหเ้ห็นถงึประสทิธิภาพของการลดระดบัดว้ย

วธิีการดงักลา่ว 

 

 

 

 

 

ภาพที่  3.38 การลดระดบัเสียงโดยการจดัตั้งเคร่ืองจกัรใหม้ัน่คงและกราฟแสดงผลการลดระดบัเสียง 

 

  1.1.2 การปิดคลุมเคร่ืองจักร ถา้สามารถท าการปิดคลุมเครื่องจกัรได ้และเลอืกใชว้สัดุทีเ่หมาะสม จะลดระดบั
เสยีงไดด้ทีเีดยีว ลองนึกถงึเวลาเปิดฝากระโปรงรถยนต ์เสยีงจากเครื่องยนตจ์ะดงัมาก แต่เมือ่ปิดฝากระโปรงลงมาใหส้นิทจะพบว่า

เสยีงลดลงไปมากทเีดยีว 

 การเลอืกวสัดุที่จะน ามาปิดคลุมเครื่องจกัร ตอ้งเลอืกชนิดทีเ่หมาะสมกบัลกัษณะงานและเหมาะสมกบัลกัษณะของเสยีง

ดว้ยในตารางที ่3.25  ไดเ้สนอขอ้มลูการลดระดบัเสยีงของวสัดุต่าง ๆ 
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ตารางที ่3.25 วสัดุทีใ่ช้ในการลดระดบัเสียงโดยการปิดล้อมเคร่ืองจกัรพร้อมค่าดชันีลดระดบัเสียงแยกตามความถี่ต่าง ๆ 

สาร Octave band centre frequency : Hz 

63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 
เหลก็หนกั 22 กรมั 

เหลก็หนกั 16 กรมั 

แผ่นพลาสเตอร ์(Plaster board) 

กระจกหนา 1/4 นิ้ว 

แผ่นอฐิหนา 110 มม. 

8 

12 

10 

12 

22 

12 
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21 

41 

25 

32 

28 

22 

45 

26 

37 

31 

36 

50 

25 

45 

34 

35 

56 

29 

44 

38 

34 

50 

 

 ในบางกรณีอาจประยุกตว์ธิีการในขอ้ 1.1 และ 1.2 เขา้ดว้ยกนั ซึง่จะช่วยลดระดบัเสยีงไดม้ากขึ้นดงัแสดงในภาพที ่3.39  

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 3.39 การลดระดบัเสียงโดยการติดตั้งเคร่ืองจกัรใหม้ัน่คงควบคู่กบัการปิดลอ้มเคร่ืองจกัร 

 

 1.1.3 การน าเคร่ืองจักรหรือแหล่งก าเนิดเสียงออกไปจากบริเวณท่ีมีการท างาน วธิีการนี้ถอืเป็นการควบคุม

เสยีงดงัทีม่ปีระสทิธิภาพ ถา้สามารถจะท าไดใ้นทางปฏบิตัแิต่เสยีงจะยงัดงัอยู่ 

 1.1.4 การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรอยู่ เสมอ เช่น การท าความสะอาดเป็นประจ า การหยอด
น า้มนัเครื่องเป็นประจ า เป็นตน้ 

1.2. การควบคมุเสียงที่ทางผ่านจากแหล่งก าเนิดเสียงมายงัผู้ปฏิบัติงาน การควบคุมเสยีงทีท่างผ่านจากแหลง่ก าเนิด
เสยีงมายงัผูป้ฏบิตั ิงานแนวทางนี้ เป็นทางเลอืกล  าดบัทีส่องในการควบคุมเสยีง ซึง่การควบคุมเสยีงทีท่างผ่านนี้มุ่งทีจ่ะลดระดบัเสยีง

ดงัทีจ่ะมาถงึหูของผูป้ฏบิตังิาน มขีอ้ควรระวงัว่าเสยีงดงัทีจ่ะมาถงึหูผูป้ฏบิตัิงานนัน้มแีหลง่ก า เนิดเสยีงมากกว่า 1 แหลง่ ท ัง้นี้ เพราะ

ผนงัและเพดานซึง่เป็นจดุทีท่  าใหเ้กดิการสะทอ้นของเสยีงก็ถอืเป็นแหลง่ก าเนิดเสยีงดว้ยเช่นกนั นอกจากนี้  ในบางกรณีเสยีงสะทอ้น

จะผสมผสานกบัเสยีงจากแหลง่ก าเนิดโดยตรงกลายเป็นเสยีงทีม่รีะดบัเสยีงดงัมากขึ้นกว่าเดมิก็เป็นได ้การควบคุมเสยีงทีท่างผ่าน

อาจท าได ้ดงันี้ 
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 1.2.1 การเพ่ิมระยะทางระหว่างแหล่งก าเนิดเสียงกับจุดท่ีปฏิบัติ ท ัง้นี้ เพราะเมือ่ระยะทางมากขึ้นระดบัเสยีงดงั
จะลดลง 

 1.2.2 การติดตั้งวัสดุดูดซับเสียงท่ีผนังและเพดาน ทีท่  างานบางแห่งมผีนงัและเพดานทีท่  าดว้ยวสัดุทีแ่ข็ง ซึง่ท  า
ใหเ้กิดการสะทอ้นของเสียงมาก ในกรณีเช่นนี้อาจใชว้สัดุดูดซบัเสียงบุตามผนงัและเพดาน ซึ่งจะสามารถลดระดบัของเสียงได ้

ประมาณ 10 เดซเิบล (เอ) แต่ตอ้งค านึงวา่วธิีการนี้ไมไ่ดล้ดระดบัของเสยีงทีม่าจากแหลง่ก าเนิดเสยีงโดยตรง 

 1.2.3 การท าฉากก้ันเสียง โดยใชว้สัดุทีเ่หมาะสมและตดิตัง้ใหใ้กลก้บัแหลง่ก าเนิดเสยีงจะมปีระสทิธิภาพดกีว่าการ
ตดิตัง้ฉากใหใ้กลก้บัผูป้ฏบิตัิงาน 

 วสัดุทีใ่ชบ้ฉุาก อาจท าดว้ยวสัดุทีส่ะทอ้นเสยีงใหก้ลบัไปยงัแหลง่ก าเนิดเสยีงเพยีงอย่างเดยีวหรืออาจเสริมดว้ยวสัดุดูดซบั

เสยีงเพิม่ขึ้นก็ได ้เพือ่ใหก้ารลดเสยีงมผีลตามตอ้งการ ตอ้งเลอืกใชว้สัดุทีม่ค่ีาการลดเสยีงทีส่ามารถลดเสยีงจากแหลง่ก าเนิดเสยีงลง

มาใหอ้ยู่ในระดบัทีต่อ้งการ ซึง่ปกติก็คือใหล้ดระดบัเสยีงลงมาอยู่ในระดบัมาตรฐานหรือต า่กว่านัน่เอง อย่างไรก็ตาม ตอ้งไม่ลมืว่า

ในทางปฏิบตัิ ผลการลดเสยีงจะไม่เป็นไปตามทีค่ านวณไว ้ท ัง้นี้ เพราะเสยีงจากเครื่องจกัรไม่ไดม้ทีศิทางมาทีฉ่ากทศิทางเดียว แต่

เสยีงเดนิทางไปทีผ่นงั เพดาน ซึง่ไมผ่่านฉากกัน้เสยีงแต่อย่างใด 

  1.2.4 การเพ่ิมระยะห่างระหว่างแหล่งก าเนิดเสียงกับจุดท่ีผู้ปฏิบัติงานท างาน จะช่วยลดระดบัเสยีงลงได ้โดย
ในทีโ่ลง่ทกุ ๆ 2 เทา่ของระยะทางทีห่า่งออกไปจากแหลง่ก าเนิดเสยีง ระดบัเสยีงจะลดลง 6 เดซเิบล 

1.3. การควบคมุเสียงที่ผู้ปฏิบัติงาน 
 การควบคุมเสยีงที่ผูป้ฏบิตัิงานเป็นล  าดบัสุดทา้ยที่จะน ามาใชใ้นการควบคุมเสยีง ท ัง้นี้ เพราะการควบคุมเช่นนี้มไิดแ้กไ้ข

ปญัหาที่เสยีงดงัใหม้รีะดบัเสยีงลดลง แต่เป็นวธิีการที่จะท าใหเ้สยีงดงัหนึ่งๆ เขา้สู่หูของผูป้ฏบิตัิงานใหน้อ้ยทีสุ่ดเท่านัน้เอง วธิีการ

ควบคุมเสยีงทีผู่ป้ฏบิตังิานอาจท าได ้ดงันี้ 

 1.3.1 การด าเนินการให้ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสสัมผัสกับเสียงดังให้น้อยท่ีสุด ยิ่งท  าใหร้ะยะเวลาทีส่มัผสักบั
เสยีงดงันอ้ยเทา่ไหร่ อนัตรายต่อการไดย้นิก็จะมนีอ้ยลงเทา่นัน้ การด าเนินการเช่นนี้อาจท าไดโ้ดย 

1) การหมนุเวยีนผูป้ฏบิตังิานไปท างานทีท่ีม่เีสยีงดงัในระยะเวลาทีเ่ป็นตามที่มาตรฐานเสยีงดงัก าหนดไว ้

2) การกัน้หอ้งท างานใหผู้ป้ฏิบตัิงานแยกออกจากแหล่งก าเนิดเสยีง เช่น การท าหอ้งควบคุม  (control 

room) จะท าใหผู้ป้ฏบิตังิานท างานไดม้โีอกาสสมัผสักบัเสยีงดงัเฉพาะเมือ่ออกไปจากหอ้งดงักลา่วเทา่นัน้ 

3) การท าฉากกัน้บรเิวณทีผู่ป้ฏบิตังิานท างานเพือ่ป้องกนัเสยีงมาถงึตวัผูป้ฏบิตัิงาน 

 1.3.2 การให้ความรู้และฝึกอบรม เป็นพื้นฐานทีส่  าคญัทีต่อ้งท าใหผู้ป้ฏบิตังิานมคีวามรูค้วามเขา้ใจในอนัตรายจาก
เสยีงดงั วธิีการควบคุมเสยีงทีม่อียู่ เหตผุลความจ าเป็นทีต่อ้งสวมใส่ทีอ่ดุหู/ทีค่รอบหู วธิีการสวมใสท่ีอ่ดุหู/ทีค่รอบหูทีถู่กตอ้ง เป็นตน้ 

  1.3.3 การสวมใส่ท่ีอุดหู (Ear plug) หรือท่ีครอบหู (Ear muff) เป็นวธิีการทีน่ิยมใชป้ฏบิตัิกนัถงึแมจ้ะมปีญัหา
เรื่องการใชง้านในแงป่ระสทิธิภาพการลดเสยีงก็ตาม 

  วิธีการเลือกใชท้ี่อุดหูหรือที่ครอบหู สามารถท าไดโ้ดยการเลือกอุปกรณ์ด ังกล่าวที่มีค่าลดเสียง (Noise 

attenuation) หรอืค่า NRR (Noise Reduction Rate) ทีส่ามารถลดเสยีงดงัจนระดบัเสยีงภายในหูทีส่วมใส่ทีอุ่ดหูหรือทีค่รอบหูมี

ค่าต า่กวา่ค่ามาตรฐานเสยีงดงัประมาณ 5-10 เดซเิบล (เอ) 
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  ยกตวัอย่างเช่น ถา้ทีท่  างานมเีสยีงดงั 100 เดซเิบล (เอ) และทีอ่ดุหูทีเ่ลอืกใชม้ค่ีา NRR = 20 แสดงว่าหากสวมใส่ได ้

ถูกตอ้งจะมเีสยีงภายในหูเท่ากบั 100-20 หรือ 80 เดซเิบส (เอ) ซึง่ต า่กว่าค่ามาตรฐาน 85 เดซเิบล (เอ) เท่ากบั 5 เดซเิบล (เอ) 

แสดงว่าทีอุ่ดหูนี้สามารถทีจ่ะน ามาใชง้านได ้อย่างไรก็ตาม ในทางปฏบิตัิแลว้จะตอ้งลดค่า NRR ทีร่ะบุในฉลากลงรอ้ยละ 25 และ 

50 ส  าหรบัทีค่รอบหู และทีอ่ดุหูตามล าดบั 

 เวลาใหผู้ป้ฏบิตัิงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัการสูญเสยีการไดย้นิ นอกจากจะเลอืกอุปกรณ์ไดเ้หมาะสมแล ว้ตอ้งอบรมให ้

รูจ้กัวธิีสวมใส ่วธิีบ  ารุงรกัษา และชี้ช่องทางทีเ่สยีงสามารถเลด็ลอดเขา้ไปในหูได ้เพือ่จะไดม้คีวามระมดัระวงัในการสวมใสใ่หถ้กูตอ้ง 

 ภาพที ่3.40 แสดงใหเ้หน็วา่ ไมว่า่จะเป็นทีค่รอบหูหรอืทีอ่ดุหู เสยีงสามารถเลด็ลอดผ่านเขา้ไปในหูได ้4 ช่องทาง ดงันี้ 

  1) ช่องทางอากาศทีเ่ป็นช่องระหวา่งรูหูกบัทีอ่ดุหู หรอืระหวา่งทีค่รอบหูกบัศีรษะ 

  2) ช่องทางการส ัง่สะเทอืนของอปุกรณป้์องกนัการสูญเสยีการไดย้นิ 

  3) ช่องทางการเดนิทางผ่านวสัดุทีใ่ชท้  าอปุกรณป้์องกนัการสูญเสยีการไดย้นิ 

  4) ช่องทางกระดูก (Bone conduction) 

1 2 3 4  1 2 3 4 

 

EARPLUG      EARMUFF 

   ก.      ข. 

 1 = ช่องทางผ่านของเสยีงทางช่องอากาศเขา้ 

 2 = ช่องทางผ่านของเสยีงทางช่องจากการส ัน่สะเทอืน 

 3 = ช่องทางเดนิของเสยีงผ่านวสัดุ 

 4 = ช่องทางผ่านของเสยีงทางกระดูก 

 

ภาพที ่3.40 ช่องทางผา่นของเสียงขณะสวมใส่ท่ีอุดหู ก. และท่ีครอบหู ข. 
 

 1.3.4 การตรวจการได้ยินของผู้ปฏิบัติงานเป็นระยะ ๆ อย่างสม า่เสมอ โดยใชเ้ครื่องทีเ่รียกว่า เครื่องตรวจ
สมรรถภาพการไดย้ิน จะท าใหส้ามารถเฝ้าระวงัการสูญเสยีการไดย้ิน และเป็นการประเมนิผลการควบคุมเสยีงทีด่  าเนินการดว้ย   

การตรวจการไดย้ินควรด าเนินการในช่วงก่อนที่ผูป้ฏิบตัิงานจะท างานในที่มเีสยีงดงั เพื่อใหเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานอา้งอิง จากนัน้เมื่อ

ท างานประจ าในทีม่เีสยีงดงัแลว้จงึท าการตรวจเป็นระยะ ๆ เช่น ปีละครัง้ เป็นตน้ 

 1.4. การจดัท าโครงการอนรัุกษ์การได้ยนิ 
 การจดัท าโครงการอนุรกัษก์ารไดย้นิเป็นวธิีการจดัการมลพษิทางเสยีงทีค่วรด าเนินการในสถานประกอบการหรือโรงงานทีม่ี

เสียงดงั ตามกฎหมายเสียงดงัของสหรฐัอเมริกาและสหราชอาณาจกัร ก าหนดว่าถา้การสมัผสัเสยีงของผูป้ฏิบตัิงานเท่ากบัหรือ

มากกวา่ 85 เดซเิบล (เอ) ตอ้งจดัท าโครงการการอนุรกัษก์ารไดย้นิขึ้น 
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 สราวุธ  สุธรรมาสา เสนอวา่ องคป์ระกอบส าคญัของโครงการอนุรกัษก์ารไดย้นิ ดงันี้ 

  1) นโยบายการอนุรกัษก์ารไดย้นิ และการก าหนดหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ (hearing conservation policy and 

responsibilities) 

  2) การเฝ้าระวงัเสยีงดงั (noise monitoring) 

  3) การควบคุมเสยีงดงั (noise control) 

  4) การเฝ้าระวงัการไดย้นิและระบบการสง่ต่อ (hearing monitoring and referral system) 

  5) การสือ่สาร (communication) 

  6) การฝึกอบรมและการจูงใจ (training and motivation) 

  7) การเก็บบนัทกึขอ้มลูและการจดัท าเอกสาร (recordkeeping and documentation) 

  8) การตรวจประเมนิ (audit) และการประเมนิผลโครงการ (program evaluation) 

  9) การทบทวนการจดัการ (management review) 

 

2.การควบคุมความร้อนและความเยน็ 
 2.1. การควบคุมความร้อน การท างานในประเทศไทยมโีอกาสที่ผูป้ฏบิตัิงานตอ้งสมัผสักบัความรอ้น และเกิด
อนัตรายขึ้น จงึควรมกีารควบคุมการสมัผสัความรอ้นดว้ยวธิีการต่าง ๆ ต่อไปนี้  
  2.1.1 การควบคุมความร้อนท่ีแหล่งก าเนิดความร้อน ตอ้งมกีารพจิารณาวา่แหลง่ความรอ้นคืออะไร และอยู่ทีใ่ด 
เพือ่พจิารณาท าการควบคุมใหเ้หมาะสมต่อไป วธิีการควบคุมท าไดด้งันี้  

   1) การหุม้ดว้ยฉนวนกนัความร้อน กรณีแหลง่ก าเนิดความรอ้นมขีนาดไม่ใหญ่มากหรือมคีวามเป็นไปไดท้ี่
จะท าการหุม้ดว้ยฉนวนกนัความรอ้น การท าดงักลา่วจะช่วยลดความรอ้นทีจ่ะแผ่กระจายไปท ัว่หอ้งไดเ้ป็นอย่างดี เช่น การหุม้ถงั/ท่อ

น า้รอ้น/ทอ่ไอน า้รอ้น เป็นตน้ 

   2) การแยกแหล่งความร้อนออกไป เป็นวธิีการทีม่ปีระสทิธิภาพมาก ถา้สามารถท าไดใ้นทางปฏบิตัิ 
   3) การติดตั้งฉากกนัความร้อน ณ แหล่งก าเนิดความร้อน ซึง่อาจใชไ้ดผ้ลในบางกรณีทีล่กัษณะการท างาน 
และสภาพทีท่  างานเอื้อใหใ้ชว้ธิีนี้ 

  2.1.2 การควบคุมความร้อนท่ีบริเวณท่ีท างาน (ทางผ่าน) เป็นการควบคุมความรอ้นที่มีประสทิธิภาพและ
ไดผ้ลด ีวธิีการทีอ่าจน ามาประยุกตม์ดีงันี้ 

   1)  การลดอุณหภูมิอากาศลง ถา้อุณหภูมหิอ้งสูงกว่า 40 องศาเซลเซยีส ผูป้ฏบิตัิงานจะรบัความรอ้นจาก
อากาศนัน้ ๆ การลดอณุหภูมอิากาศลงจงึช่วยลดการไดร้บัความรอ้นของร่างกาย และเพิม่การสูญเสยีความรอ้นจงึเป็นวธิีการป้องกนั

อนัตรายความรอ้นทีด่มีาก 

  วธิีการลดอณุหภูมอิากาศ ท าไดด้ว้ยวธิีการระบายอากาศ โดยน าอากาศเย็นมาเจอืจางอากาศรอ้น และอาจใชว้ธิีการ

ระบายอากาศท ัว่ไป (general area ventilation) และการระบายอากาศเฉพาะที ่(local or spot ventilation) มาช่วยดว้ยก็ได ้
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  การระบายอากาศตอ้งจดัใหท้ศิทางการเคลือ่นทีข่องอากาศเหมาะสม คือจดัใหอ้ากาศเย็นผ่านจากตวัผูป้ฏบิตัิงานไป

ยงัแหลง่ความรอ้น แลว้ออกสูภ่ายนอกอาคาร ท ัง้นี้ ความเร็วลมทีเ่หมาะสมทีต่วัผูป้ฏบิตังิานอาจเป็นไปตามตารางที ่3.26 

 

ตารางที่ 3.26  ความเร็วลมที่เหมาะสมต่อผู้ปฏิบัตงิานในการท างานที่ร้อน 

ลกัษณะการท างานกบัความร้อน ความเร็วลม (ฟุตต่อนาที) 

การสมัผสัความรอ้นตลอดเวลา 

  พื้นทีท่ีป่รบัอากาศ (air conditioned space) 

  ทีท่  างานอยู่กบัที ่มกีารระบายอากาศท ัว่ไป หรอื 

    มกีารใหค้วามเยน็เฉพาะจดุ (spot cooling) 

   - งานนัง่ 

   - งานยนื 

การสมัผสัความรอ้นเป็นช่วงๆ (Intermittent exposure) 

  งานเบา 

  งานหนกัปานกลาง 

  งานหนกั 

 

 

50-70 

 

 

75-125 

100-200 

 

1,000-2,000 

2,000-3,000 

3,000-4,000 

 

 
  2) การลดความช้ืนของอากาศ เนื่องจากอตัราการระเหยของเหงื่อเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัความชื้นอากาศ      
ถา้สามารถลดปรมิาณน า้ในอากาศได ้จะสามารถเพิม่อตัราการระเหยเหงือ่ได ้

   3) การลดรังสีความร้อน ถา้ผลการวดัอุณหภูมโิกลบ (Globe temperature) พบว่าอุณหภูมดิงักลา่วสูงกว่า 

43 องศาเซลเซยีส แสดงว่าในที่น ัน้ๆ มรีงัสคีวามรอ้นเป็นตวัปญัหาส าคญัที่ตอ้งแกไ้ข โดยวธิีทีด่ีคือการท าฉากนัน้ (Shielding)    

กบัแหลง่ก าเนิดรงัสคีวามรอ้นทีช่ดัเจน (localized sources) แต่ถา้เป็นแบบทีค่วามรอ้น diffuse sources ตอ้งเพิม่วธิีการเพิม่ขึ้น

อกี โดยการบฉุนวนพื้นผวิหอ้งเพือ่ลดอณุหภูมผิวิ 

 2.1.3 การควบคมุความร้อนและการป้องกนัอันตรายที่ตัวผู้ปฏิบัติงาน สามารถท าไดห้ลายวธิีดงันี้ 
  1) การสร้างความคุน้เคย (acclimation) เป็นวธิีการท าใหผู้ป้ฏิบตัิคุน้เคยกบัความรอ้นจะท าใหส้ามารถ
ท างานในทีร่อ้นไดด้ ีวธิีการท าไดโ้ดยการค่อย ๆ เพิม่กิจกรรมการท างานในทีร่อ้นจากวนัแรก จดัใหผู้ป้ฏบิตัิงานท างานเพยีงรอ้ยละ 

20 ของงาน (กรณีคนงานใหม)่ หรอืรอ้ยละ 50 ของงาน (กรณีคนทีเ่คยมปีระสบการณท์ างานในทีร่อ้นมาแลว้) แลว้เพิม่ขึ้นวนัละรอ้ย

ละ 20 จนสามารถท างานไดเ้ต็มทีใ่นวนัที ่4-5 ของการท างาน 

   2) การหมุนเวียนกนัมาท างานในท่ีมีความร้อน เป็นการลดผลกระทบของความรอ้นต่อผูป้ฏบิตัิงานเพราะ
จ านวนเวลาทีท่  างานใหท้ีร่อ้นถกูลดลง และในขณะเดยีวกนัก็จดัใหผู้ป้ฏบิตังิานไดส้มัผสัความเยน็ดว้ย 
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  3) การลดความหนกัของงาน (Work load) ท่ีท าลง เนื่องจากมขีอ้เทจ็จริงว่า การท างานหนกัจะเกิดความ
รอ้นในร่างกายมาก ท าใหร่้างกายตอ้งหาทางระบายความรอ้นมากขึ้น ดงันัน้ การลดความหนกัของงานท าใหพ้อเหมาะกบัการท างาน

ของผูป้ฏิบตัิงานก็จะช่วยแกไ้ขปญัหาได ้แนวทางที่ท  าได ้ไดแ้ก่ การใชอุ้ปกรณ์เครื่องมอืช่วยในการปฏิบตัิงาน การเพิ่มจ านวน

ช่วงเวลาพกัระหวา่งการท างานหรอืการลดจ านวนเวลาในการท างานหนกัใหเ้หลอืนอ้ยทีสุ่ดในแต่ละช่วงการท างาน 

 ตารางที่ 3.27 แสดงค่าสูงสุดของความหนกัของงานทีแ่นะน าส  าหรบัการท างานที่อุณหภูมแิละความชื้นต่าง ๆ ค่าต่าง ๆ 

เหลา่นี้  ไดม้าจากขอ้ตกลงทีก่  าหนดใหเ้ป็นการท างานนาน 2 ช ัว่โมง สวมใส่เสื้อผา้แขนยาวขายาวที่ไม่หนาหรือบางจนเกินไป และ

ความเร็วลมนอ้ยกวา่ 0.5 เมตรต่อวนิาท ี

 
ตารางท่ี 3.27 ค่าสูงสุดของความหนกัของงานท่ีแนะน าส าหรับการท างานท่ีอุณหภูมิและความช้ืนต่าง ๆ 

ค่าสูงสุดของความหนกัของงานท่ีแนะน า 
อุณหภูมิ ความช้ืนสมัพทัธ์ (ร้อยละ) 

o
C 

o
F 20 40 60 80 

27 

32 

38 

43 

49 

80 

90 

100 

110 

120 

ม. 

ม. 

น. 

ก. 

บ. 

ม. 

น. 

ก. 

บ. 

- 

ม. 

ก. 

บ. 

- 

- 

น. 

ก. 

- 

- 

- 

   
 ม. = งานหนกัมาก  ใชพ้ลงังาน 300-360 กโิลแคลอรต่ีอช ัว่โมง 

 น. = งานหนกั   ใชพ้ลงังาน 240-300 กโิลแคลอรต่ีอช ัว่โมง 

 ก. = งานหนกัปานกลาง  ใชพ้ลงังาน 120-240 กโิลแคลอรต่ีอช ัว่โมง 

 บ. = งานเบา   ใชพ้ลงังานนอ้ยกวา่ 120 กโิลแคลอรต่ีอช ัว่โมง 

 
 4) การฝึกอบรม เป็นการใหค้วามรูค้วามเขา้ใจกบัผูป้ฏบิตัิงานและหวัหนา้งานเกี่ยวกบัการปฏบิตัิตวัทีถู่กตอ้ง
ในการท างานทีม่สีภาพรอ้น คนทีเ่ริ่มท างานกบัความรอ้นเป็นคร ัง้แรก ตอ้งไดร้บัการอบรมใหเ้ขา้ใจในปญัหาอนัตรายจากการท างานที่

มีความรอ้นและวิธีการป้องกนัอนัตราย หลงัจากนัน้ก็ท  าการอบรมทุกปี (ประจ าปี) โดยอาจจดัร่วมกบัการอบรมในหวัขอ้ดา้น       

อืน่ ๆ 

 5) การจดัน ้าด่ืมทดแทนการสูญเสียน ้าในร่างกาย คนทีท่  างานในทีร่อ้น ๆ จะสูญเสยีน า้หรือของเหลวใน
ร่างกายประมาณวนัละ 6 ลติรหรือ 13 ปอนด ์จงึตอ้งมกีารจดัน า้ดื่มใหก้บัผูป้ฏบิตัิงาน โดยจดัน า้เย็นหรือเครื่องดื่มทีช่ื่นชอบ เช่น 

น า้หวาน เป็นตน้ และจดัใหด้ืม่คร ัง้ละนอ้ย ๆ แต่บอ่ย ๆ 
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  6) การลดหรืองดรับประทานอาหารหนกัในช่วงพกัระหว่างการท างาน (ที่ไม่ใช่ช่วงพกัรบัประทาน
อาหาร) ท ัง้นี้ เพราะคนทีท่  างานในทีร่อ้น ๆ แลว้รบัประทานอาหารหนกัในช่วงพกั จะท าใหอ้ตัราการเผาผลาญอาหารและภาระการ

ไหลเวยีนโลหติ (circulation load) สูงขึ้น 

 

2. การจดัอณุหภูมทิีเ่หมาะสมส าหรับสถานทีท่ างานทีเ่ยน็ 
 2.1 การจดัสภาพแวดล้อมและงานที่ท า 
  2.1.1 การลดความเร็วลม ในทีท่  างานทีเ่ย็นถา้มคีวามเร็วลมสูงจะท าใหร่้างกายสูญเสยีความรอ้นโดยการพามาก
ยิง่ขึ้น เป็นผลใหรู้ส้กึไมสุ่ขสบายมาก การแกไ้ขปญัหาลมแรงในการท างานนอกตวัอาคารคงท าไดย้าก ยกเวน้ว่าจะสามารถสรา้งหอ้ง

ท างานช ัว่คราวหรอืท าฉากก าบงัลมชัว่คราว ดงันัน้ ในกรณีท างานนอกอาคารในฤดูหนาวผูป้ฏบิตัิงานตอ้งสวมใส่เสื้อผา้กนัหนาวช่วย 

ส าหรบัการแกไ้ขปญัหาลมแรงในตวัอาคารอาจท าไดด้งันี้  

   1) ลดอตัราไหลของอากาศทีผ่่านเขา้ในระบบระบายอากาศ ถา้วธิีการเช่นนี้ไม่มผีลต่อการควบคุมภาวะมลพษิ

ทางอากาศทีม่อียู่ในทีท่  างานนัน้ 

   2) จดัใหม้ฉีากหรอืทีก่  าบงั บงัลมทีจ่ะมาถกูตวัผูป้ฏบิตังิานโดยตรง 

   3) งดใชพ้ดัลมทีไ่มจ่  าเป็น 

   4) จดัสถานทีท่  างานไมใ่หจ้ดุทีน่ ัง่หรอืยนืปฏบิตังิานตอ้งถกูกระแสลมโดยไมจ่ าเป็น  

  2.1.2 การเพ่ิมความหนักของงาน เนื่องจากความหนาวเย็นในที่ท  างานท าใหรู้ส้ึกไม่สุขสบาย ดงันัน้ ถา้ให ้
ผูป้ฏบิตังิานท างานหนกัมากขึ้นจะท าใหอ้บอุ่นและรูส้กึสุขสบายมากยิ่งขึ้น ท ัง้การท างานนัน้จะตอ้งไม่ท  าใหม้เีหงือ่ออกมากจนเกินไป 

เพราะจะท าใหรู้ส้กึหนาว โดยท ัว่ไปแลว้คนท ัว่ไปควรท างานทีต่อ้งใชพ้ลงังาน 150 แคลอรต่ีอช ัว่โมงในทีท่  างานทีเ่ยน็ 

  2.1.3 การเพ่ิมจ านวนความร้อนจากการแผ่รังสี รงัสคีวามรอ้นที่ผูป้ฏบิตัิงานไดใ้นการท างานในที่เย็นจะท าให ้
ผูป้ฏิบตัิงานรูส้กึอบอุ่นสบาย ดงันัน้ ถา้ไม่สามารถเพิม่อุณหภูมขิองหอ้งหรือสถานที่ท  างานได ้ควรทีจ่ะจดัใหม้เีครื่อ งท าความรอ้น 

(heater) ทีจ่ะใหร้งัสคีวามรอ้นแก่ผูป้ฏบิตังิาน ยกตวัอย่างเช่น การตดิตัง้เครื่องท าความรอ้นใหก้บัผูค้วบคุมปัน้จ ัน่หรือเครนทีอ่ยู่ใน

บรเิวณก่อสรา้งในฤดูหนาวของประเทศทางตะวนัตก เป็นตน้ 

 2.2 การจดัที่ผู้ปฏิบัติการ 
  2.2.1 การแก้ไขปัญหาความหนาวเยน็ท่ีตัวผู้ปฏิบัติงาน สามารถท าไดโ้ดยการสวมใส่เสื้อผา้ใหอ้บอุ่นในบาง
กรณีก็อาจจ าเป็นตอ้งใสห่มวก ถงุมอื ถงุเทา้ และรองเทา้ทีเ่หมาะสมกบัสภาพการท างานดว้ย การเลอืกใชช้ดุปฏบิตังิานในทีห่นาวเย็น

ท าไดด้งันี้ 

   1) เลอืกใชผ้า้ทีก่นัความหนาวไดด้ ีเช่น ผา้จนสตัว ์และในกรณีทีท่ีท่  างานมลีมแรงก็ควรเลอืกใชผ้า้ทีก่นัลมไดด้ว้ย 

   2) ชดุแต่งกายตอ้งเขา้รูปไมห่ลวมหรอืรดัตวัมากเกินไป ควรใหม้ทีีว่่างส  าหรบัอากาศทีอ่ยู่ติดผวิหนงัและจดัให ้

ชดุแต่งกายปิดคลมุรอบตวัใหม้ากทีสุ่ด 

   3) ชดุแต่งกายควรมปีระเป๋าส  าหรบัใหม้อืสอดเขา้ไปได ้
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  2.2.2 ถ้าการท างานท าให้ผู้ปฏิบัติงานเหง่ือออกมาก จะท าให้เส้ือผ้าท่ีสวมใส่เปียก  ในกรณีเช่นนี้จะท าให ้
ความทนต่อความหนาวเยน็ลดลง และจะหนาวเยน็มาก ดงันัน้ ควรจดัใหม้อีุปกรณ์ส  าหรบัท าใหเ้สื้อผา้แหง้ หรือมฉิะนัน้ก็ควรจดัให ้

มกีารพกัผ่อนบอ่ยขึ้นเพือ่จะท าใหเ้สื้อผา้แหง้หรอืไมเ่ปียกจนเป็นปญัหาขึ้นมาก 

  2.2.3 ลดระยะเวลาท่ีต้องการท างานในท่ีหนาวเยน็ให้เหลือน้อยท่ีสุด  
 

3.การจดัแสงสว่างในการท างาน 
 การจดัแสงสวา่งในการท างานทีจ่ะตอบสนองต่อความตอ้งการทางสรีรวทิยาของผูป้ฏบิตัิงาน อนัจะท าใหผู้ป้ฏบิตัิงานมกีาร

มองเหน็ที่สบายตาและมกีารท างานที่ใชส้ายตาไดด้ีน ัน้ ควรด าเนินการในสิ่งต่อไปนี้  1) จดัใหค้วามเขม้ของแสงสว่างในทีท่  างาน

เหมาะสมกบัลกัษณะงานทีท่  า 2) จดัใหค้วามเขม้ของแสงสว่างในพื้นทีท่  างานมคีวามเขม้ของแสงสว่างสม า่เสมอท ัว่หอ้ง 3) จดัแสง

สวา่งไมใ่หเ้กดิแสงพร่าตา 

 3.1. การจัดให้มีความเข้มของแสงสว่างในที่ท างานให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่ท า การจดัแสงสว่างในสถานที่
ท  างานนัน้อาจใชท้ ัง้แสงธรรมชาติคือแสงแดดและแสงประดิษฐ ์ เนื่องจากสภาพการท างานในสถานประกอบการต่าง ๆ จะใชแ้สง

ประดษิฐก์นัมาก ในทีน่ี้จงึขอเสนอการจดัแสงสวา่งดว้ยแสงประดษิฐ ์ซึง่รายละเอยีดมดีงันี้  
 3.1.1 วิธีการจัดระบบแสงสว่างด้วยแสงประดิษฐ์ ม ี3 วธิี คือ   

 1) การจดัแสงสว่างทัว่ไป (general lighting) (ภาพที ่3.41) เป็นการจดัระบบแสงสว่างโดยจดัใหค้วามเขม้
ของแสงสวา่งทีจ่ะใชใ้นพื้นทีน่ ัน้มปีระมาณเทา่เทยีมกนั ไมว่า่จะเคลือ่นยา้ยงานไปในทีใ่ดของหอ้งปรมิาณแสงก็จะเทา่กนั 

  การจดัแสงสวา่งแบบนี้ตอ้งจดัใหค้วามเขม้ของแสงสวา่งโดยเฉลีย่ของหอ้งเท่ากบัความเขม้ของแสงสว่างทีก่ารท างาน

แต่ละจดุตอ้งการ 

 

 

 

 

ภาพที ่3.41 แสดงการจดัแสงสว่างทัว่ไป 

  2) การจดัแสงสว่างเฉพาะท่ี (local lighting) (ภาพที ่3.42) เป็นการจดัเตรียมแสงสว่างเฉพาะที ่ส  าหรบั
บรเิวณแคบ ๆ บรเิวณหนึ่งหรอืพื้นทีท่ีท่  างานหนึ่ง ๆ ซึง่การใหแ้สงจะตอ้งใหโ้คมไฟอยู่ใกล ้ๆ กบังาน การจดัแสงวธิีนี้มขีอ้แนะน าวา่ 

- เป็นงานทีต่อ้งการความเขม้ของแสงสวา่งสูงตัง้แต่ 100 ลกัซข์ึ้นไป 

- ตอ้งการใชแ้สงในการมองชิ้นงานอย่างละเอยีด 
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- ไมส่ามารถจะใชแ้สงสวา่งท ัว่ไปทดแทนได ้

- ใชส้  าหรบัผูป้ฏบิตังิานทีม่อีายุมาก หรอืผูท้ีม่คีุณภาพของการมองเหน็ลดลง 

- เป็นพื้นทีซ่ึง่มผูีป้ฏบิตังิานตอ้งปฏบิตังิานในทีน่ ัน้เป็นระยะเวลานาน 

 

 

 

 

ภาพที ่3.42 แสดงการจดัแสงสว่างเฉพาะที ่
 

  3) การจดัแสงสว่างเฉพาะท่ีและทัว่ไป (localized general lighting) (ภาพที ่3.43) เป็นการจดัแสงท ัว่ไป
ร่วมกบัการจดัตัง้โคมไฟเฉพาะทีข่ึ้น เพือ่ใหเ้หน็ชิ้นงานชดัขึ้นในพื้นทีข่นาดเลก็ เช่น การเจยีระไนเพชร พลอย และการเขียนแบบ 

เป็นตน้ 

 

 

 

 

ภาพที ่3.43 แสดงการจดัแสงสว่างเฉพาะทีแ่ละทัว่ไป 

 3.2 การเลือกแหล่งก าเนิดแสงประดิษฐ์ที่เหมาะสม ขอ้ควรค านึงที่ส  าคญัในการเลอืกแหล่งก าเนิดแสงประดิษฐท์ี่
ส  าคญัม ี2 ประการ ประการแรกคือ เรื่องค่าประสทิธิภาพของดวงไฟเป็นลูเมนต่อวตัต ์ซึง่เรื่องนี้ เกี่ยวขอ้งอยู่มากกบัค่าใชจ้่ายในการ

เปิดใชไ้ฟฟ้า การเลอืกใชช้นิดดวงไฟที่เหมาะสมนอกจากจะช่วยใหไ้ดค้วามเขม้ของแสงสว่างทีต่อ้งการแลว้จะช่วยลดค่าใชจ้่ายได ้

และท าใหส้ถานประกอบการมกี าลงัใจทีจ่ะใหค้วามสนใจในการจดัการดา้นแสงสว่างในการท างาน ท ัง้นี้  ค่าประสทิธิภาพทีม่ากแสดง

ว่าช่วยประหยดัพลงังาน ส่วนขอ้ควรค านึงประการที่สองนัน้ คือ การใหแ้สงสว่างที่มองสีวตัถุแลว้มีสีเหมือนสีจริงมาก (color 

rendering) ซึ่งมีความส าคญัที่ท  าใหผู้ป้ฏิบตัิงานแยกแยะสีของวตัถุที่ใชใ้นกระบวนการผลติไดถู้กตอ้ง ค่าประสิทธิภา พและ

ความสามารถในการใหแ้สงสวา่งทีท่  าใหม้องสวีตัถไุมผ่ดิเพี้ยนไปจากของจริงของดวงไฟชนิดต่าง ๆ สามารถดูไดจ้ากตารางที่ 3.28  
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ตารางที่ 3.28  ค่าประสิทธิภาพของดวงไฟ (ลูเมน/วัตต์) และการให้แสงที่ท าให้มองสีวัตถุไม่ผิดเพีย้นของแหล่งก าเนิดแสง
ประดษิฐ์ทีใ่ช้ในงานต่าง ๆ 

ชนิดดวงไฟ 
ค่าประสิทธิภาพ 
(ลูเมน/วตัต์) 

การให้แสงทีท่ าให้ 
มองสีไม่ผดิเพีย้น 

ข้อเสนอแนะ 

ชนิดไสห้ลอด 

 

17-23 

 

ด ี

 

เป็นหลอดที่ใชก้นัมาก ค่าประสทิธิภาพต า่ แต่การใหแ้สงดมีาก

ต่อการพจิารณาสขีองวตัถอุายุการใชง้านปกตจิะนอ้ยกว่า 1 ปี 

ชนิดหลอด 

ฟลูออเรสเซนต ์

50-80 

 

พอใช/้ด ี

 

ค่าประสทิธภิาพและการใหแ้สงทีม่องสวีตัถไุม่ผดิเพี้ยนจะขึ้นกบั

ประเภทของดวงไฟชนิดนี้อายุการใชง้านอยู่ระหว่าง 5-8 ปี 

ชนิดหลอดเมอควิร ี

 

50-55 

 

ไม่ด/ีพอใช ้

 

ค่าประสิทธิภาพจะลดลงตามอายุการใชง้าน ซึ่งปกติจะอยู่

ระหว่าง 9-12 ปี 

ชนิดเมทอลฮาไลด ์

 

80-90 

 

ดพีอใช ้

 

ใชใ้นงานทีต่อ้งแยกแยะสขีองวตัถไุดด้พีอใชแ้ละมอีายุการใชง้าน  

1-3 ปี 

ชนิดโซเดยีมความดนัสูง 85-125 

 

พอใช ้

 

เป็นหลอดไฟทีม่ปีระสทิธิภาพสูงมาก อายุการใชง้าน 3-6 ปี เมือ่

อตัราการใชง้านเฉลีย่ 12ช ัว่โมงต่อวนั 

ชนิดโซเดยีมความดนัต า่ 100-180 ไม่ด ี เป็นหลอดไฟทีป่ระสทิธิภาพสูงมาก อายุการใชง้าน 3-6 ปี เมื่อ

อตัราการใชง้านเฉลี่ย 12ช ัว่โมงต่อวนั นิยมใชใ้หแ้สงสว่างบน

ทอ้งถนนและคลงัเก็บสนิคา้ 

 

 3.3 ความเข้มของแสงสว่างที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ท างาน ส าหรบัในเรื่องนี้ มีหน่วยงานหลายแห่งและ
นกัวชิาการหลายคนทีไ่ดก้ าหนดมาตรฐานหรือขอ้แนะน าเกี่ยวกบัแสงสว่างทีเ่หมาะสมส าหรบัการท างานต่าง ๆ ในทีน่ี้จะเสนอความ

เขม้ของแสงสวา่งทีเ่หมาะสมทีเ่สนอโดยสมาคมวศิวกรแสงสว่าง (Illuminating Engineering Society) ของประเทศสหรฐัอเมริกา 

ซึง่ก าหนดโดยวางหลกัเกณฑใ์หค้วามเขม้ของแสงสว่างทีจ่ะก าหนดขึ้นนัน้ตอ้งเหมาะสมส าหรบัการท างานทีต่อ้งใชส้ายตา และท าให ้

สบายตาในการมองดงัปรากฏในตารางที่ 3.29 อย่างไรก็ตาม ตามกฎหมายแรงงานและกฎหมายอุตสาหกรรม สถานประกอบการ

ตอ้งจดัใหม้แีสงสวา่งตามทีก่  าหนดไวใ้นกฎหมายดว้ย 
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ตารางที ่3.29 ค่าความเขม้ของแสงสวา่งท่ีแนะน าส าหรับการจดัแสงสวา่งในตวัอาคาร 

กลุ่มงาน 
ช่วงความเข้มของแสงสว่าง (ลกัซ์) 

(ค่าต ่า-ค่ากลาง-ค่าสูง) 
ลกัษณะของงานที่ท า 

เอ 

บ ี

ซ ี

ด ี

 

 

อ ี

 

 

 

เอฟ 

 

 

 

จ ี

 

 

 

เอช 

 

 

ไอ 

20-30-50* 

50-75-100* 

100-150-200* 

200-300-500* 

 

 

500-750-1,000** 

 

 

 

1,000-1,500-2,000** 

 

 

 

2,000-3,000-5,000*** 

 

 

 

5,000-7,500-10,000*** 

 

 

10,000-15,000-20,000*** 

 

 

ทีส่าธารณะทีบ่ริเวณรอบ ๆ มดื 

การพูดช่วงส ัน้ ๆ เพือ่ปฐมนิเทศผูม้าเยีย่มชม 

บริเวณพื้นทีท่  างานทีม่กีารท างานทีใ่ชส้ายตาเป็นครัง้คราว 

การท างานทีใ่ชส้ายตากบัวตัถขุนาดใหญ่หรือมคีวามแตกต่างของ 

ความสวา่งระหวา่งวตัถกุบัฉากมาก เช่น อ่านเอกสารแผ่นพมิพ ์

พมิพด์ดีตน้ฉบบั เขยีนหนงัสอืดว้ยหมกึ งานตรวจตราตามปกติ 

การท างานทีใ่ชส้ายตากบัวตัถขุนาดเลก็หรือมคีวามแตกต่างของ 

ความสวา่งระหวา่งวตัถกุบัฉากปานกลาง เช่น อ่านหนงัสอืทีเ่ขยีนดว้ย 

ดนิสอหรืออ่านกระดาษพมิพท์ีพ่มิพไ์มด่ ีงานเครื่องจกัร แผนก 

สายการประกอบขนาดกลาง งานตรวจตราทีล่  าบาก 

การท างานทีใ่ชส้ายตากบัวตัถขุนาดเลก็มากหรือมคีวามแตกต่างของ 

ความสวา่งระหวา่งวตัถกุบัฉากนอ้ย เช่น อ่านหนงัสอืทีเ่ขยีนดว้ย 

ดนิสอคุณภาพต า่บนกระดาษทีม่คีุณภาพต า่เช่นกนั การอ่านเอกสาร 

ทีถ่่ายส าเนามาไมช่ดั งานตรวจตราทีย่ากล  าบากมาก 

การท างานทีใ่ชส้ายตากบัวตัถทุีม่ขีนาดเลก็มากเป็นเวลานาน และม ี

ความแตกต่างของความสวา่งระหวา่งวตัถกุบัฉากนอ้ย เช่น การ 

ท างานในสายการประกอบชิ้นส่วนเลก็ ๆ งานเครื่องจกัร งาน 

ตรวจตราทีย่ากล  าบากมาก ๆ 

การท างานทีใ่ชส้ายตามองชิ้นงานอย่างละเอยีดและท าเป็นเวลานาน 

มาก ตวัอย่างลกัษณะคลา้ยกบังานกลุม่จ ีแต่มคีวามละเอยีด 

มากกวา่ 

การท างานทีต่อ้งใชส้ายตาเป็นพเิศษในทีท่ีม่คีวามแตกต่างของ 

ความสวา่งระหวา่งวตัถกุบัฉากนอ้ยมาก และวตัถมุขีนาดเลก็ เช่น  

งานผ่าตดั 

 
* ความเขม้ของแสงสว่างท ัว่หอ้ง 

** ความเขม้ของแสงสว่างทีง่านทีท่  า 

*** ความเขม้ของแสงสว่างทีง่านทีท่  าโดยแสงสว่างมาจากการจดัแสงสว่างเฉพาะทีแ่ละท ัว่ไป (localized general lighting) 
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 ค่าความเขม้ของแสงสว่างทีก่  าหนดไวจ้ะก าหนดเป็นค่าต า่-ปานกลาง-สูง การจะเลอืกใชค่้าใดขึ้นกบัปจัจยัในเรื่องอายุของ

ผูป้ฏบิตังิาน ความเร็วหรอืความถูกตอ้งของชิ้นงาน และการสะทอ้นแสงของวตัถรุอบ ๆ ชิ้นงาน เช่น การสะทอ้นแสงของหอ้ง ผนงั 

และพื้น เป็นตน้ ตารางที ่3.30 เป็นตารางทีจ่ะช่วยในการพจิารณาตดัสนิใจว่าจะใชค่้าความเขม้ของแสงสว่างเป็นค่าใดของค่าความ

เขม้ของแสงสวา่งทีแ่นะน าไว ้โดยจะมกีารใหค่้าน า้หนกัเป็น (-1) (0) และ (+1) ต่อแต่ละปจัจยัขา้งตน้ ค่าน า้หนกัทีใ่หใ้นแต่ละปจัจยั

นี้จะน ามารวมกนัตามหลกัพชีคณิต เรยีกผลรวมนี้วา่ ผลรวมค่าน า้หนกัของปจัจยัท ัง้สาม (Total Weighting Factor: TWF) น าค่า

ผลรวมนี้ไปเปรยีบเทยีบดูกบัตารางที ่3.31 ก็จะทราบวา่ควรจะใชค่้าความเขม้ของแสงสวา่งส าหรบัการท างานนัน้ ๆ เทา่ใด 

 อนึ่ง เรื่องค่าความเขม้ของแสงสวา่งนี้ใหดู้ค่า (ตอนที ่3.2) 

 

ตารางที ่3.30 ค่าน า้หนักทีใ่ช้พจิารณาประกอบการตดัสินใจเลือกค่าความเข้มของแสงสว่างทีแ่นะน าในตารางที ่3.30 

ปัจจยั 
ค่าน า้หนัก 

(-1) (0) (+1) 

อายุ (ปี) 

ความเร็วหรอืความถกูตอ้งของชิ้นงาน 

การสะทอ้นแสงของวตัถรุอบๆ ชิ้นงาน 

< 40 

ไม่มคีวามส าคญั 

> รอ้ยละ 70 

40-55 

มคีวามส าคญั 

รอ้ยละ 30-70 

>55 

มคีวามส าคญัมาก 

< รอ้ยละ 30 

 

ตารางที ่3.31 ข้อแนะน าส าหรับการเลือกใช้ค่าความเข้มของแสงสว่างทีเ่หมาะสม 

กลุ่มงาน TWF ค่าความเข้มของแสงสว่างทีเ่ลือกใช้ 

กลุม่ เอ ถงึกลุม่ ซ ี

 

 

กลุม่ ด ีถงึกลุม่ ไอ 

(-1) หรอื (-2) 

0 

(+1) หรอื (+2) 

(-2) หรอื (-3) 

(-1), 0, (+1) 

(+2) หรอื (+3) 

ค่าต า่ 

ค่ากลาง 

ค่าสูง 

ค่าต า่ 

ค่ากลาง 

ค่าสูง 

 
2. การจดัให้มคีวามเข้มของแสงสว่างในพืน้ทีท่ างานให้มแีสงกระจายสม า่เสมอทัว่ห้อง 
 ใหม้แีสงกระจายสม า่เสมอท ัว่หอ้งในบริเวณพื้นที่ท  างานควรจดัใหม้คีวามเขม้ของแสงสว่างพอ ๆ กนัท ัว่หอ้ง จะท าใหม้ี

ความรูส้กึสบายตาในการมองและเกดิความรูส้กึอยากท างาน โดยท ัว่ไปควรตดิตัง้ดวงไฟดว้ยวธิีการจดัแสงสว่างท ัว่ไป เพือ่ใหท้ ัว่หอ้ง

ดูสวา่งไมค่วรจดัใหม้คีวามเขม้ของแสงสวา่งเฉพาะจุดทีท่  างานและใหบ้ริเวณอื่น (background) มดื เพราะจะท าใหเ้กิด “Contrast” 
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หรือความแตกต่างของความสว่างระหว่างวตัถทุี่มองกบัฉากหรือบริเวณอื่น ๆ ที่กล่าวถงึมากเกินไป นอกจากนี้  ความเขม้ของแสง

สวา่งในหอ้งท างานนอกจากจะขึ้นกบัแสงจากแสงประดษิฐแ์ลว้ ยงัขึ้นกบัสขีองหอ้งเพดาน ผนงั และพื้นหอ้งดว้ย  

 

3. การจดัแสงสว่างไม่ให้เกดิแสงพร่าตา 
 แสงพร่าตาเกดิขึ้นเมือ่ปรมิาณแสงสว่างในลานสายตา (Visual field) มมีากเกินกว่าทีต่าจะปรบัได ้ท าใหเ้กิดความร าคาญ 

ไมส่บายตา ความสามารถในการมองเหน็ลดลง การจดัแสงสวา่งไมใ่หเ้กดิแสงพร่าตานี้ เป็นงานทีส่  าคญัของนกัเออรโ์กโนมกิส ์ซึง่อาจ

ท าไดด้งันี้ 

 3.1 การลดแสงพร่าตาโดยตรง (direct glare) 
  3.1.1 เลอืกใชด้วงไฟทีม่ค่ีา Discomfort Glare Rating (DGR)* ต า่ 

  3.1.2 ลดค่าความสวา่งของแหลง่ก าเนิดแสงประดษิฐท์ีใ่ช ้เช่น ใชด้วงไฟทีม่ค่ีาความเขม้ของแสงสว่างต า่หลายๆ ดวง 

แทนทีจ่ะใชด้วงไฟทีม่ค่ีาดงักลา่วสูงเพยีงดวงสองดวง 

  3.1.3 วางต าแหน่งของดวงไฟทีท่  าใหเ้กดิแสงพร่าตาใหห้า่งจากแนวเสน้การมองใหม้ากทีสุ่ด หรอือย่างนอ้ยควรใหม้มุ

ระหวา่งต าแหน่งดวงไฟกบัแนวเสน้การมองทีด่วงตามค่ีา 40 องศาขึ้นไป เพราะจะท าใหป้ระสทิธิผลของการมองเหน็มมีาก จากภาพที ่

3.43 จะเหน็วา่ถา้มมุดงักลา่วมค่ีา 40 องศา ประสทิธิผลของการมองจะมค่ีารอ้ยละ 58 และประสทิธิผลของการมองเหน็จะลดลงเมือ่

มมุระหวา่งต าแหน่งดวงไฟกบัแนวเสน้การมองทีด่วงตามค่ีาลดลง 

 
แหลง่ก าเนิดแสงพร่าตา 42 58 40 53 47 20 69 31 10 5 16

 84 

ดวงตา แนวเสน้การมอง (Line of sight) วตัถทุีม่อง 

รอ้ยละของประสทิธิผลการมอง 

รอ้ยละของประสทิธิผลการมองทีล่ดลง 

ภาพที ่3.44 ผลของแสงพร่าตาโดยตรงต่อประสิทธิผลการมอง 

 

 * Discomfort Glare Rating เป็นค่าตวัเลขทีใ่ชป้ระเมนิความสามารถของดวงไฟในสถานการณ์หนึ่ง ๆ ทีจ่ะท าใหเ้กิด

ความไมส่บายในการมองขึ้น 
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  3.1.4 เพิม่ความสวา่งของพื้นทีร่อบ ๆ แหลง่ก าเนิดแสงพร่าตาโดยตรง 

  3.1.5 ใชท้ีก่  าบงัแสง (light shield) หรอืมา่นบงัแสงชนิดพเิศษอืน่ ๆ 

 3.2 การลดแสงพร่าตาโดยการสะทอ้น (reflected glare) 

  3.2.1  ลดความสวา่งของดวงไฟเทา่ทีจ่ะท าได ้

  3.2.2  จดัใหม้คีวามสวา่งท ัว่หอ้งอย่างเพยีงพอ 

  3.2.3  จดัวางต าแหน่งดวงไฟหรอืพื้นทีง่านทีท่  าอนัจะท าใหไ้มเ่กนิแสงพร่าตาโดยการสะทอ้นหรือเกิดขึ้นแต่ไม่เขา้ตา

ของผูป้ฏบิตังิาน 

  3.2.4  หลกีเลีย่งการใชว้สัดุทีส่ะทอ้นแสงไดด้ ีเช่น โลหะกระจก กระดาษผวิมนั มาเป็นพื้นผวิทีจ่ะรบัแสง 

  3.2.5  ใชฉ้ากหรอืทีก่  าบงัแสง 
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แผนการสอนประจ าหน่วย 
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หน่วยที ่4  พษิวทิยา 

 

ตอนที่ 

 4.1 ความรูท้ ัว่ไปเกี่ยวกบัพษิวทิยา 

 4.2 การเป็นพษิต่อร่างกายจากสารเคมี 

 4.3 การทดสอบทางพษิวทิยาของสารเคมี 

 4.4 การประยุกตใ์ชพ้ษิวทิยาในงานอาชีวอนามยั 

 

แนวคดิ 
1. พษิวทิยาเป็นการศึกษาอนัตรายของสารเคมต่ีอสิง่มชีีวติ เพือ่ใหส้ามารถน าสารเคมมีาใชป้ระโยชนไ์ดโ้ดย

ไม่ท าใหเ้กิดอนัตราย การแบ่งประเภทของสารพษิ กระท าไดห้ลายวธิีขึ้นอยู่กบัวตัถปุระสงคข์องการศึกษา

และการใชป้ระโยชน ์ 

2. การเป็นพิษต่อร่างกายของสารเคมีขึ้นอยู่กบัปจัจยัหลกั ไดแ้ก่ คุณสมบตัิของสารพิษ ทางเขา้สู่ร่างกาย 

และคุณลกัษณะของบคุคลที่ไดร้บัสารพษิ ปฏกิิริยาสนองตอบต่อร่างกายขึ้นอยู่กบัชนิดและปริมาณการ

ไดร้บัสมัผสั กลไกในการเกิดพษิและผลกระทบต่อร่างกายจากการเป็นพษิซึง่มไีดห้ลายลกัษณะ  

3. การทดสอบทางพษิวทิยาท าไดห้ลายวธิีเพื่อทราบถงึอนัตรายของสารเคมต่ีอสิ่งมชีีวติและใชป้ระโยชนใ์น

ดา้นการป้องกนัอนัตรายจากสารเคมทีี่จะน ามาใช ้การทดสอบทางพษิวทิยาส่วนใหญ่เป็นการทดลองใน

สตัวท์ดลอง หากทดลองในมนุษยจ์ะตอ้งพจิารณาดา้นจริยธรรมและปจัจยัอืน่  ๆ ดว้ย 

4. การประยุกตใ์ชพ้ิษวทิยาในงานอาชีวอนามยั มุ่งเนน้การป้องกนัอนัตรายจากสารเคมทีี่เกี่ยวขอ้งกบัการ

ท างานที่ส  าคญัคือ การประเมินความปลอดภยัจากการที่ไดร้บัสมัผสัสารเคมใีนสถานประกอบการและ

การประเมินทางชีวภาพของการไดร้บัสมัผสัสารเคมี นอกจากนี้  เอกสารขอ้มูลดา้นความปลอดภยัของ

สารเคมยีงัเป็นสิง่ซึง่ใชถ้่ายทอดขอ้มูลอนัตรายของสารเคม ีพรอ้มท ัง้วธิีการควบคุมป้องกนัแกไ้ขเบื้องตน้ 

ใหท้ ัง้นายจา้งและคนงานไดท้ราบและปฏบิตัต่ิอไป 
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วตัถุประสงค์ 
เมือ่ศึกษาหน่วยที่ 4 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1. อธิบายประวตัคิวามเป็นมา ความหมาย และประเภทของสารพษิวทิยา ตลอดจนอธิบายการแบ่งประเภท

สารพษิได ้

2. อธิบายกระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อสารพษิเขา้สู่ร่างกาย ปจัจยัที่มผีลต่อการเกิดพษิต่อร่างกายของสารพษิ 

กลไกในการเกิดพษิ และผลกระทบของสารพษิต่อร่างกายได ้

3. อธิบายการทดสอบทางพิษวทิยาพรอ้มท ัง้การใชป้ระโยชน์จากผลการศึกษาในสตัวท์ดลองเพื่อก าหนด

มาตรฐานความปลอดภยัในมนุษยไ์ด ้

4. อธิบายหลกัการประเมินความปลอดภยัจากปริมาณสารเคมีในอากาศในที่ท  างานที่รบัสมัผสั หลกัการ

ประเมินทางชีวภาพของการไดร้บัสมัผสัสารเคมีและอธิบายสาระส าคญัของเอกสารขอ้มูลดา้นความ

ปลอดภยัของสารเคมไีด ้

 

กจิกรรมระหว่างเรียน 
1. ท าแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที ่4 

2. ศึกษาเอกสารการสอนตอนที ่4.1-4.4 

3. ปฏบิตักิิจกรรมตามทีไ่ดร้บัมอบหมายในเอกสารการสอน 

4. ฟงัรายการวทิยุกระจายเสยีง (ถา้ม)ี 

5. ชมรายการวทิยุโทรทศัน ์(ถา้ม)ี 

6. เขา้รบับริการการสอนเสริม (ถา้ม)ี 

7. ท าแบบประเมนิผลตนเองหลงัเรียนหน่วยที่ 4 

 

ส่ือการสอน 
1. เอกสารการสอน 

2. แบบฝึกปฏบิตัิ 

3. รายการสอนทางวทิยุกระจายเสยีง (ถา้ม)ี 

4. รายการสอนทางวทิยุโทรทศัน ์(ถา้ม)ี 

5. การสอนเสริม (ถา้ม)ี 

 

การประเมนิผล 
 1.  ประเมนิผลจากแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียน 

 2.  ประเมนิผลจากกิจกรรมและแนวตอบทา้ยเรื่อง 

 3.  ประเมนิผลจากการสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา 

เม่ืออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ท าแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรียน 
หน่วยที ่4 ในแบบฝึกปฏิบตั ิแล้วจงึศึกษาเอกสารการสอนต่อไป 
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ตอนที ่4.1  
ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัพษิวทิยา 
 

โปรดอ่านหวัเรื่อง แนวคิด และวตัถปุระสงคข์องตอนที ่4.1 แลว้จงึศึกษารายละเอยีดต่อไป 

 

หัวเร่ือง 
4.1.1 ประวตัคิวามเป็นมาของพษิวทิยา  

4.1.2 ความหมายและประเภทของพษิวทิยา 

4.1.3 การแบ่งประเภทสารพษิ 

  

แนวคดิ 
1. พษิวทิยามปีระวตัคิวามเป็นมายาวนานโดยเริ่มจากในสมยัโบราณประมาณ 1,500 ปี ก่อนคริสตกาล

มกีารศึกษาสารพษิเพือ่ใชป้ระโยชนใ์นการท ายาพษิ ต่อมาในยุคกลางก็ไดเ้ริ่มศึกษาความสมัพนัธข์อง

ปริมาณสารที่ร่างกายไดร้บักบัปฏิกิริยาสนองตอบของร่างกายถึงยุคสงครามโลกครัง้ที่สองจนถึง

ปจัจบุนั พษิวทิยาไดข้ยายขอบเขตอย่างกวา้งขวางและมุ่งสู่การป้องกนัอนัตรายจากสารเคมเีป็นหลกั 

2. พิษวทิยาเป็นศาสตร์ที่ว่าดว้ยอนัตรายของสารเคมีต่อสิ่งมีชีวติ การศึกษาทางพิษวิทยาส่วนใหญ่มี

จุดมุ่งหมายเพื่อประเมินอนัตรายที่เกิดแก่ร่างกายจากปริมาณสารเคมทีี่เขา้สู่ร่างกายในระดบัต่าง  ๆ 

เพื่อหาทางใชส้ารเคมีไดอ้ย่างปลอดภยั ประเภทหลกั ๆ ของพิษวทิยา ไดแ้ก่ พิษวทิยาดา้นนิติเวช 

พษิวทิยาดา้นคลนิิก และพษิวทิยาดา้นสิง่แวดลอ้ม 

3. การแบ่งประเภทของสารพษิสามารถท าไดห้ลายวธิีขึ้นอยู่กบัวตัถปุระสงคแ์ละความตอ้งการน าไปใช ้

ประโยชนด์า้นใด เนื่องจากประเด็นของการศึกษาทางพษิวิทยาครอบคลุมดา้นต่าง ๆ มากมายจงึไม่มี

วิธีใดที่สามารถครอบคลุมไดห้มดทุกประเด็น แต่ส าหรับงานพิษวิทยาโดยท ัว่ไปรวมทัง้การ

ประยุกตใ์ชพ้ษิวทิยาเพื่อการครอบคลุมป้องกนัอนัตรายจากสารเคมแีลว้ ระบบการแบ่งประเภทของ

สารพษิก าหนดจากคุณสมบตัทิ ัง้ทางเคมแีละชีวภาพ รวมทัง้ลกัษณะการไดร้บัสมัผสัสารนัน้ดว้ย  

วตัถุประสงค์ 
เมือ่ศึกษาตอนที ่4.1 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1. อธิบายประวตัคิวามเป็นมาของพษิวทิยาได ้

2. อธิบายความหมายและประเภทของพษิวทิยาได  ้

3. อธิบายและยกตวัอย่างการแบ่งประเภทของสารพษิได  ้

 

 



พื้นฐานอาชีวอนามยัและอนามยัสิง่แวดลอ้ม 4-5 

 

 

เร่ืองที ่4.1.1  
ประวตัิความเป็นมาของพษิวทิยา 
   

  

 สารเคมีถูกน ามาใชป้ระโยชน์เพื่อการด ารงชีพของมนุษยใ์นดา้นต่าง  ๆ มากมาย ขณะเดียวกนัหากไม่มี

มาตรการควบคุมการใชส้ารเคมีอย่างเหมาะสมก็จะเกิดโทษภยัต่อมนุษย ์และสิ่งมีชีวิตท ัง้หมดในโลกได ้ดงันั้น 

นอกจากการศึกษาถึงการใชป้ระโยชน์จากสารเคมีแลว้ เรายงัจ าเป็นตอ้งศึกษาอนัตรายต่อสิ่งมีชีวติและสิ่งแวดลอ้ม

เพือ่ทีใ่หส้ามารถควบคุมป้องกนัแกไ้ขอนัตรายดงักล่าวไดอ้ย่างเหมาะสมดว้ย การศึกษาดงักล่าวนี้  เรียกอกีอย่างหนึ่ง

ว่า “พษิวทิยา”  

 

1. พษิวทิยาในยุคต่าง ๆ 
 พษิวทิยามปีระวตัิความเป็นมาที่ยาวนาน สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ยุค คือ พษิวทิยาในยุคโบราณ พษิวทิยาใน

ยุคกลาง พษิวทิยาในยุคปจัจบุนั 

 1.1 พิษวิทยาในยุคโบราณ  ความรูด้า้นพษิวทิยาเริ่มมกี าเนิดตัง้แต่สมยัมนุษยก่์อนประวตัิศาสตร ์ซึ่งน าเอาพษิจาก
สตัวแ์ละพชืต่าง ๆ มาใชใ้นการล่าสตัว ์การท าสงคราม และการลอบสงัหาร เมือ่ผ่านเขา้สู่สมยัประวตัิศาสตรป์ระมาณ 1,500 ปี 

ก่อนคริสตกาล ชาวอยีปิตไ์ดบ้นัทกึในเอกสารทีท่  าจาก papyrus ระบุถงึการใชส้ิง่มพีษิเพื่อวตัถปุระสงคต่์าง ๆ ประเทศกรีซ ใช ้

Hemlock ซึง่เป็นพชืมพีษิชนิดหนึ่งท  าเป็นยาพษิส าหรบัการประหารชวีตินกัโทษชาวจนีใช ้aconite ซึง่เป็นพชืมพีษิอกีชนิดหนึ่ง ทา

หวัธนูใหม้พีษิ นอกจากนี้ ยงัปรากฏวา่มกีารใชฝ่ิ้นเพือ่เป็นยาพษิและยาแกพ้ษิ รวมท ัง้การใชโ้ลหะ เช่น ตะกัว่ ทองแดง และพลวง 

เพื่อเป็นยาพษิดว้ย คนในยุคนัน้ยงัทราบถึงพืชที่มสีารออกฤทธิ์  ทางจิตและประสาท เช่น สารแอลคาลอยด ์digitalis และ 

belladonna ดว้ย เมื่อประมาณ 400 ปี ก่อนคริสตกาล นกัปราชญช์าวกรีก ชื่อ Hippocrates ไดค้น้พบสิง่มพีษิหลายชนิดมาก

ขึ้นและไดก้ าหนดหลกัเกณฑท์างพิษวิทยาคลนิิกเกี่ยวกบัเรื่องความสามารถของร่างกายในการป้องกนัและก าจดัพิษ ซึ่งเป็น

ประโยชนต่์อการบ าบดัอาการเป็นพษิดว้ย ต่อมาผูรู้แ้ละนกัปราชญช์าวกรีกไดท้  าการศึกษาเกี่ยวกบัสิง่มพีษิรวมท ัง้การใชส้ิง่มพีษิ 

โดยเฉพาะกลุ่มสิ่งมีพิษที่ไดจ้ากพืชมีพิษและไดม้ีการจดัระบบการแยกประเภทสิ่งมีพิษเป็นครัง้แรก ที่มีท ัง้รายละเอียดและ

ภาพวาดประกอบ โดยไดจ้ าแนกสิง่มพีษิเป็น 3 ประเภท คือ ประเภทพชื ประเภทสตัว ์และประเภทแร่ ซึ่งไดม้กีารใชก้ารจดัระบบ

การจ าแนกประเภทสิง่มพีษินี้ ต่อมาอกีถงึ 16 ศตวรรษ ในยุคโบราณ สารพษิจากพชื และสตัวถ์ูกใชเ้ป็นยาพษิส าหรบัคน เช่น 

Socrates (470–399 ปีก่อนคริสตกาล) ถูกลงโทษประหารชีวติโดยการใหด้ื่มยาพษิและ Cleopatra (699–30 ปี ก่อนคริสตกาล) 

ปลงพระชนมต์นเองดว้ยงพูษิ เป็นตน้ 

 ชาวโรมนัไดใ้ชย้าพษิอย่างมากเพือ่ประโยชนท์างการเมอืง มตี านานเลา่ว่ากษตัริย ์Mithridates ที ่6 แหง่ Pontus ไดท้  า

การทดลองทางพษิวทิยาแบบเฉียบพลนักบันกัโทษจ านวนมากถงึกบัประกาศว่า พระองคท์รงคน้พบยาแกพ้ษิงูและสารพษิทุกชนิด 

และพระองคก์็ทรงเสวยสว่นผสมหรอืยาทีม่อีงคป์ระกอบถงึ 36 ชนิดอย่างสม า่เสมอ เพือ่ป้องกนัการเสยีชวีติจากการถูกลอบวางยา 

ต่อมาพระองคถ์กูขา้ศึกจบัเป็นเชลย และพระองคก์็ทรงพยายามปลงพระชนมต์วัเองอย่างไรก็ไมส่  าเร็จ เนื่องจากการทีพ่ระองคท์รง

เสวยยาแกพ้ษิต าหรบัทีพ่ระองคป์รุงขึ้นเป็นประจ า ในทีสุ่ดพระองคจ์งึใหผู้ร้บัใชใ้ชด้าบแทงพระองคใ์หส้ิ้นพระชนม ์จากต านานนี้

เองก็เป็นทีม่าของค าศพัท ์mithridatic ซึง่หมายถงึ ยาแกพ้ษิหรอืยาป้องกนัพษิทีเ่ป็นสารผสม ในช่วง 400 ปี ก่อนคริสตกาล ไดม้ี
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การใชย้าพษิกนัอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ การใชฆ่้าคนเพือ่หวงัประโยชนท์างการเมอืง ท าใหเ้กิดการตราพระราชบญัญตัิ 

Lex Cornelia (82 ปีก่อนคริสตศ์กัราช) ซึง่เป็นกฎหมายฉบบัแรกทีใ่ชค้วบคุมป้องกนัการวางยาพษิ ซึง่กฎหมายฉบบันี้ เองต่อมา

ไดเ้ปลีย่นมาเป็นกฎหมายควบคุมป้องกนัการจ่ายยาโดยประมาทเลนิเลอ่ 

 1.2 พิษวิทยาในยุคกลาง  ก่อนสมยั Renaissance นกัปราชญช์ื่อ Moses ben Maimon (1,135–1,240 ปีก่อน

คริสตกาล) ไดเ้ขียนหนงัสือเรื่องการรกัษาพษิจากแมลง งูและสุนขับา้ใน ค.ศ. 1198 และมเีนื้อหาของเรื่องความสามารถของ

ร่างกายตามธรรมชาติในการป้องกนัและก าจดัสารพษิ โดยระบุว่านม เนย และครีม สามารถชะลอการดูดซมึสารพษิในกระเพาะ

และล าไส ้และเขายงัไดพ้สูิจนว์่าการรกัษาพษิหลายวธิี ซึง่เป็นทีน่ิยมในสมยันัน้ว่าเป็นการรกัษาทีไ่ม่ถูกตอ้งและไดต้ ัง้ขอ้สงัเกตใน

เรื่องอื่น ๆ ไวอ้กีมาก เมือ่ถงึสมยั Renaissance ตอนตน้ชาวอติาเลยีนไดน้ าศิลปะของการวางยาพษิใหข้ึ้นถงึจุดสุดยอด ผูร้บั

จา้งวางยาพษิถูกรวมเขา้เป็นส่วนหนึ่งของการเมอืงอิตาลใีนยุคนัน้  มเีอกสารเป็นหลกัฐานของบนัทกึการสอบสวนกรณีการใชย้า

พษิเพือ่ประโยชนท์างการเมอืงอยู่เป็นจ านวนมาก ทีแ่สดงใหเ้หน็ข ัน้ตอนการด าเนินการทีเ่ริ่มจากการก าหนดตวัผูท้ีจ่ะถูกวางยาพษิ 

ก าหนดราคาค่าจา้ง การท าสญัญาวา่จา้ง จนถงึการจ่ายค่าจา้งเมือ่ผูว้างยาพษิด าเนินการส าเร็จ สมยันัน้มผูีม้อีาชีพวางยาพษิท ัง้เพศ

หญงิและเพศชายทีม่ชีื่อเสยีงโด่งดงัหลายคนทีม่คีวามช านาญในการวางยาพษิในรูปแบบต่าง ๆ ทีไ่มเ่หมอืนกนัคือ นอกจากจะผสม

ยาพิษลงในอาหารและเครื่องดื่มแลว้ยงัผสมลงในสิ่งอื่น ๆ เช่น เครื่องส าอาง เป็นตน้ กรณีที่มกีารวางยาพษิมกัเกี่ยวกบัเรื่อง

การเงิน ทรพัยส์ิน มรดก ชูส้าว การแย่งต าแหน่งต่าง ๆ ท ัง้ในธุรกิจการเมือง และแมก้ระท ัง่ต าแหน่งทางศาสนา สตรีชื่อ 

Catherine de Medici ไดน้ าความสามารถในการวางยาพษิของเธอจากอิตาลไีปยงัฝร ัง่เศส โดยปลอมแปลงเป็นอาหารแหง้

ส าหรบัผูป่้วยและคนยากจน เธอผสมยาพษิและท าการทดสอบเพือ่ใหไ้ดห้ลกัฐานแน่ชดัว่าเป็นยาพษิทีม่ปีระสทิธิภาพสูงในการท า

ใหผู้ก้ินเสียชีวิต โดยไดศึ้กษาความไวของการเกิดอาการผิดปกติของร่างกาย ประสิทธิผลของสารประกอบที่ใชเ้ป็นยาพิษ 

ความจ าเพาะของการเกดิพษิและบรเิวณทีเ่กดิปฏกิริยิา ลกัษณะอาการผดิปกตขิองผูถ้กูวางยาพษิ 

 ในยุค Renaissance นี้ เอง ทีไ่ดเ้กดิมบีรุุษผูห้นึ่งซึง่เป็นบคุคลส าคญัของประวตัิศาสตร ์การวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย ์

คือ Phillipus Aurcolus Theophrastus Von Hohemheim Paracelsus เขาเป็นผูซ้ึง่ไดก้ าหนดและน าเสนอแนวคิดทีย่งัคง

เป็นโครงสรา้งโดยรวมของพษิวทิยาในปจัจุบนั Paracelsus ไดเ้สนอใหเ้หน็ความส าคญัที่ “Toxicon” (สารพษิ) ซึ่งเป็นสารเคม ี

แนวคิดของ Paracelsus ประกอบดว้ย 

 1) การศึกษาปฏกิิริยาตอบสนองของร่างกายต่อสารเคมจี าเป็นตอ้งใชว้ธิีท  าการศึกษาทดลอง 

 2) ตอ้งแยกแยะความแตกต่างของคุณสมบตัิของสารเคมีต่าง ๆ ระหว่างคุณสมบตัิดา้นการรกัษาอาการ

ผดิปกตแิละคุณสมบตัดิา้นการเป็นพษิ 

 3) คุณสมบตัดิงักล่าวของสารเคมบีางครัง้ (แต่ไม่เสมอไป) ไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างได ้แต่ปริมาณ

สารเคมทีีร่่างกายไดร้บั (Dose) นัน้สามารถแยกแยะความแตกต่างได ้

 4) เราสามารถทราบถงึระดบัความจ าเพาะของสารเคม ีและผลในเชิงการรกัษาอาการผดิปกตหิรือผลในเชิงการ

เป็นพษิของสารเคมไีด ้

 Pracelsus ไดก้ลา่วว่า (All substances are poisons; there is none which is not a poison. The right dose 

differentiates a poison from a remedy) “สารทุกอย่างเป็นสารพษิ ไม่มสีารใดเลยทีไ่ม่ใช่สารพษิปริมาณสารทีร่่างกายไดร้บัที่

ถูกตอ้งนัน้เองทีท่  าใหท้ราบว่าสารนัน้เป็นยาพษิหรือยารกัษาโรค” ซึ่งมใีจความส าคญัคือสารหรือสารเคมชีนิดหนึ่ง ๆ ถา้ร่างกาย

ไดร้บัเขา้ไปในปรมิาณหนึ่งสามารถเป็นยารกัษาโรคได ้แต่สารเคมชีนิดเดยีวกนันัน้ถา้ร่างกายไดร้บัเขา้ไปในอกีปริมาณหนึ่งสามารถ

เป็นยาพษิได ้ซึง่จะเห็นไดอ้ย่างชดัเจนว่าสิง่ส  าคญัที่จะท าใหส้ารเคมีเป็นยาหรือเป็นพษิก็คือ ปริมาณสารเคมนีัน้ที่ร่างกายไดร้บั 
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(Dose) นัน่เอง สรุปไดว้่า Paracelsus เป็นคนแรกทีเ่สนอแนวคิด ความสมัพนัธร์ะหว่างปริมาณสารที่ร่างกายไดร้บักบัปฏกิิริยา

ตอบสนองของร่างกายต่อสารนัน้ (Dose–Response Relationship) 

 ในช่วงเวลาเด ียวกนันัน้ เอง วชิาเภสชัศาสตรก์็ไดเ้ก ิดขึ้นจากการศึกษาดา้นพษิวทิยาและ Dose–Response 

Relationship ของสารซึ่งมคีุณสมบตัิในการรกัษาโรค และหลงัจากนัน้อีกเป็นเวลานาน (ประมาณศตวรรษที่ 18–19) จึงไดม้ี

การศึกษาพษิวทิยาเชิงทดลองเกิดขึ้นอย่างจริงจงัและต่อมาก็เกิดการแตกแขนงพิษวิทยาในแขนงต่าง  ๆ ขึ้นตามมาเป็นตน้ว่า

พษิวทิยาดา้นนิตเิวชศาสตร ์(Forensic Toxicology) เป็นตน้ 

 1.3 พษิวิทยาในยคุปัจจบัุน (พษิวทิยาสมยัใหม่) พษิวทิยาไดม้วีวิฒันาการอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาหนึ่งรอ้ยปีที่
ผ่านมา ซึง่ในช่วงของสงครามโลกครัง้ที ่2 นัน้ เป็นยุคทีพ่ษิวทิยาสมยัใหมเ่จรญิกา้วหนา้กว่าทีเ่คยผ่านมาในอดตีอย่างมาก โดยได ้

น าเอาวทิยาศาสตรใ์นแขนงต่าง ๆ มาประยุกตใ์ชใ้นดา้นพิษวิทยา ปจัจยัส  าคญัต่อการพฒันางานพิษวทิยาอีกอย่างหนึ่งก็คือ 

มาตรการทางกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผลกระทบต่อสุขภาพจากการใชส้ารเคม ีจงึท าใหเ้กิดการศึกษาวจิยัทางดา้นพษิวทิยาขึ้นอย่าง

มากมาย ตัง้แต่ ค.ศ. 1900 เป็นตน้มา 

 พษิวทิยาสมยัใหม่เป็นการพฒันาอย่างต่อเนื่องของท ัง้วทิยาศาสตรก์ายภาพและวทิยาศาสตรช์ีวภาพของปลาย

คริสตศ์ตวรรษที่ 19 และตน้คริสตศ์ตวรรษที ่20 ซึง่สามารถล าดบัพฒันาการทีส่  าคญัของพษิวทิยาสมยัใหม่ไดค้ร่าว ๆ 

ดงันี้ 

 

ตารางที ่4.1 ล าดบัพฒันาการทีส่ าคญัของพษิวทิยาสมยัใหม่ 
 

ค.ศ. 1836–1855 

เป็นช่วง “การพฒันาวธิีการวเิคราะหใ์นระยะแรก”  

พฒันาวธิีการวเิคราะหส์ารหนูและปรอท 

พฒันาวธิีการตรวจคดักรองสารพษิท ัว่ไป 

พฒันาวธิีการสกดัและแยกสารกลุ่มอลัคาลอยด ์

พฒันาวธิีการตรวจหาฟอสฟอรสั ฯลฯ 

ค.ศ. 1850–1890 

เป็นช่วง “การศึกษาเชิงกลไกของการเกิดพษิในระยะตน้” 

ศึกษาการรวมตวัของคารบ์อนมอนอกไซดก์บัฮโีมโกลบนิ 

ศึกษาสารออกฤทธิ์ต่อจติประสาทในเหด็พษิและพชื 

ต่าง ๆ ฯลฯ 

ค.ศ. 1923–1952 

เป็นช่วง  “การศึกษาสารพษิใหม่และสารพษิท าลาย” 

           (antidotes)” 

พฒันา British Anti Lewisite (BAL) ส าหรบัท าลาย

พษิสารหนู ศึกษาสารท าลายพษิสมยัใหม่ (nitrite และ 

thiosulfate) ส าหรบัไซยาไนด ์

พฒันาและศึกษา DDT (dichlorodiphenyl trichloro 

ethane) และสารก าจดัแมลงศตัรูพชืชนิดทีเ่ป็นสาร

ประเภทกลุ่ม Organophosphorous compounds 

ฯลฯ 

 นอกจากนี้  ยงัมกีารศึกษาพฒันาดา้นพษิวทิยาในดา้นอืน่ ๆ อกีมากมายอย่างต่อเนื่องมาจนถงึปจัจบุนัอย่างไม่

ขาดตอนและขยายขอบเขตกวา้งขวางออกไปหลายสาขา 
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2. ความจ าเป็นในการใช้สารเคม ี
 การใชส้ารเคมีในชีวิตประจ าวนั การพฒันาทางวทิยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องจากอดีตจนถึงปจัจุบนัท าใหเ้รา

สามารถน าสารเคมมีาใชป้ระโยชนอ์ย่างมากมายในดา้นต่าง ๆ จนกระท ัง่จะกล่าวไดว้่าสารเคมไีดก้ลายมาเป็นส่วนหนึ่ง

ของชีวติ เพราะสารเคมีไดม้ีบทบาทที่ส  าคญัต่อการด ารงชีวติต ัง้แต่เกิดจนถงึตาย หากพจิารณาใหด้ีแลว้จะเห็นไดว้่า

ปจัจยัสีซ่ึง่จ  าเป็นต่อการด ารงชีวติ ไดแ้ก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ทีอ่ยู่อาศยั และยารกัษาโรค ในปจัจบุนัลว้นมาจากหรือมี

ส่วนเกี่ยวขอ้งกบัสารเคมที ัง้สิ้น 

 สารเคมทีีเ่ราใชก้นัท ัว่ไปในชีวติประจ าวนันัน้ส่วนใหญ่วางขายเป็นสนิคา้ต่าง ๆ อยู่ในรูปของของผสม เช่น ยา

สฟีนั น า้ยาบว้นปาก แชมพู น า้ยาลา้งหอ้งน า้ น า้ยาเช็ดกระจก เครื่องส าอาง น า้ยาลา้งรถ ผงซกัฟอก น า้ยาปรบัผา้นุ่ม 

น า้หอมใส่รถยนต ์น า้มนัหล่อลื่น น า้มนัเชื้อเพลงิ แก๊สหุงตม้ น า้ยาลบหมึก สเปรยป์รบัอากาศ เป็นตน้ ในประเทศ

อตุสาหกรรมจะมสีนิคา้ทีม่สีารเคมเีป็นส่วนผสมอยู่มากถงึ 1–2 ลา้นชนิด  

 เมื่อมกีารใชส้ารเคมีในปริมาณมาก ก็ท าใหม้ีการผลติ การขนส่ง การเก็บสะสม การจบัตอ้ง และการก าจดั

สารเคมเีพิม่มากขึ้นเช่นกนั ในแต่ละปีเราใชส้ารเคมอีย่างมากท ัง้ในดา้นเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และ

ดา้นอื่น ๆ หากไดม้กีารใชอ้ย่างถูกตอ้งย่อมเกิดประโยชน์ แต่หากมีการใชอ้ย่างไม่ถูกตอ้งก็ย่อมท าใหเ้กิดอนัตรายท ัง้

ต่อชีวติและทรพัยส์นิ รวมท ัง้สิง่แวดลอ้ม 

 ในกลุ่มผูป้ระกอบอาชีพหรือคนงาน อาจกล่าวไดว้่าคนงานส่วนใหญ่ยงัไดร้บัสมัผสัสารเคมจีากการท างาน ไม่ว่า

จะท างานอยู่ในงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม เหมืองแร่ บริการ และอื่น  ๆ การไดร้บัอนัตรายจากสารเคมีในการ

ท างานเป็นปญัหาอาชีวอนามยัทีส่  าคญัมากในปจัจบุนั 

 สิง่ทีเ่ราควรตระหนกัเป็นอย่างยิ่งดา้นความปลอดภยัในการใชส้ารเคมกี็คือ เรามคีวามรูถ้งึอนัตรายและวธิีการ

ควบคุมป้องกนัอนัตรายของสารเคมเีพยีงจ านวนนอ้ยเท่านัน้ เรายงัขาดความรูถ้งึอนัตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดลอ้ม

ท ัง้ในระยะส ัน้ และระยะยาวของสารเคมีอีกมากมาย ซึ่งแสดงใหเ้ห็นถึงความจ าเป็นและความส าคัญอย่างยิ่งของ

การศึกษาดา้นพษิวทิยาอนัจะน ามาซึง่มาตรการและวธิีการที่จะใชส้ารเคมใีหเ้กิดประโยชนไ์ดอ้ย่างปลอดภยัต่อสุขภาพ

และไม่เป็นอนัตรายต่อสิง่มชีีวติอืน่ ๆ และสิง่แวดลอ้ม 

 

3. แนวโน้มการผลติและการใช้สารเคม ี
 ปจัจบุนันี้มสีารเคมทีีเ่รารูจ้กัอยู่หลายลา้นชนิด แต่มกีารใชส้ารเคมที ัว่โลกประมาณ 100,000 ชนิด มกีารคาด

ประมาณว่าท ัว่โลกมีการผลติสารเคมีอย่านอ้ย 400 ลา้นตนัต่อปี เพื่อใชเ้ป็นสารเคมีการเกษตร สารผสมอาหาร ยา

รกัษาโรค เชื้อเพลงิ และเครื่องอปุโภค บริโภคต่าง ๆ และมกีารผลติสารเคมชีนิดใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นทุกปีสู่ตลาดประมาณ 

1,000 ชนิด 

 การศึกษาเพือ่ใหท้ราบถงึอนัตรายท ัง้ในระยะส ัน้และระยะยาวของสารเคมเีพือ่น าไปสู่การควบคุมป้องกนัอย่าง

เหมาะสมเป็นสิง่จ  าเป็น และไดม้กีารด าเนินการศึกษาดงักล่าวเพิม่ขึ้นอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาดงักล่าวตอ้ง

ใชค้วามรู ้เวลา และงบประมาณจ านวนมาก จงึท าใหไ้ม่สามารถไล่ตามการผลติสารเคมใีหม่ไดท้นั 

 ประเด็นส าคญัที่พึงตระหนกัก็คือ เรามิไดเ้กี่ยวขอ้งแต่เฉพาะสารเคมีชนิดที่เราผลติและใชเ้ท่านัน้ แต่เรา

เกี่ยวขอ้งกบัสารเคมอีกีหลายชนิดทีถู่กใชเ้ป็นวตัถดุิบหรือใชเ้พื่อประโยชนอ์ย่างอื่นในการผลติ รวมไปจนถงึสารเคมีที่
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เป็นผลพลอยไดแ้ละของเสยีจากการผลติ นอกจากนี้แลว้ ยงัเกี่ยวขอ้งกบัสารเคมทีีเ่ปลีย่นแปลงไปเป็นสารชนิดอื่นเมื่อ

ปนเป้ือนอยู่ในสิง่แวดลอ้ม 

 ปจัจุบนัประเทศที่พฒันาแลว้มแีนวโนม้ที่จะผลติและใชส้ารเคมทีี่เป็นอนัตรายต่อสิ่งมชีีวติ และสิ่งแวดลอ้ม

ลดลงพรอ้มกบัเพิ่มมาตรการที่เขม้งวดในการควบคุมป้องกนัอนัตราย แลว้หนัมาผลติและใชส้ารเคมทีี่มีอนัตรายต่อ

สิ่งมชีีวติและสิ่งแวดลอ้มนอ้ยลง และพฒันามาตรการในการควบคุมป้องกนัอนัตรายและผลกระทบต่อสิ่งมีชีวติและ

สิง่แวดลอ้มใหม้ปีระสทิธิภาพ ประสทิธิผลมากขึ้น ประสบการณ์จากผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดลอ้มท าใหห้ลาย

ประเทศวางมาตรการทางกฎหมายที่เขม้งวดในการหา้มผลติและใชส้ารเคมีที่เป็นอนัตรายรา้ยแรงต่อสิ่งมีชีวติและ

สิ่งแวดลอ้ม จะมีขอ้ยกเวน้ก็เฉพาะกรณีที่มคีวามจ าเป็นที่ยงัตอ้งใชส้ารดงักล่าว ตวัอย่างเช่น ประเทศไดห้า้มการใช ้

ดดีที ีในการเกษตรและก าจดัแมลงในที่พกัอาศยั แต่อนุญาตใหใ้ชอ้ย่างระมดัระวงัเฉพาะเพื่อการควบคุมแมลงพาหะ

น าโรคในพื้นที่ห่างไกลชุมชน เป็นตน้ อย่างไรก็ตามไดพ้บว่ายงัมีประเทศก าลงัพฒันาหลายประเทศที่ยงัใชส้ารเคมี

อนัตรายทีป่ระเทศพฒันาแลว้หา้มใชส้ารดงักล่าว  

 
กจิกรรม 4.1.1 

1. อธิบายประวติัความเป็นมาของพิษวิทยา 
2. อธิบายแนวคิดของ Paracelsus เก่ียวกบัสารพิษ  

 

แนวตอบกิจกรรม 4.1.1 
1. ความเป็นมาของพิษวิทยา 
 - มนุษยก่์อนประวติัศาสตร์ใชพิ้ษจากพืชและสตัวใ์นการล่าสตัวแ์ละท าสงคราม  
 - ยคุโบราณศึกษาสารพิษเพื่อท ายาพิษ 
 - ยุคกลางศึกษาความสัมพนัธ์ของปริมาณสารท่ีร่างกายไดรั้บกบัปฏิกิริยาตอบสนอง

ของร่างกาย 
 - ยุคสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ถึงปัจจุบนัพิษวิทยาขยายขอบเขตกวา้งขวางและมุ่งสู่การ

ป้องกนัอนัตรายจากสารเคมีเป็นหลกั 
2. แนวคิดของ Paracelsus เก่ียวกบัสารพิษ 
 - ความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณสารท่ีร่างกายไดรั้บกบัการตอบสนองของร่างกายต่อ

สารนั้น (Dose–reponse relationship) 
 - ปฏิกิริยาตอบสนองของร่างกายข้ึนอยูก่บัปริมาณท่ีร่างกายไดรั้บ 
 - สารเคมีชนิดเดียวกนัเป็นคุณหรือเป็นโทษต่อร่างกายได ้ข้ึนอยูก่บัวา่ร่างกายไดรั้บสาร

นั้นมากนอ้ยเพียงใด       
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เร่ืองที ่4.1.2  
ความหมายและประเภทของพษิวิทยา 
  

  

1. ความหมายของพษิวทิยา 
 พษิวทิยา (Toxicology) หมายถงึ การศึกษาผลกระทบของสารเคมต่ีอสิ่งมชีีวติ หรือหากจะกล่าวใหล้ะเอยีด

ยิ่งขึ้นก็หมายถึงการศึกษาเพื่อใหท้ราบถึงผลลพัธ์เชิงลบและระดบัปริมาณของผลลพัธ์เชิงลบของการไดร้บัสมัผสั

สารเคมสีิง่คุกคามสุขภาพทางกายภาพและสภาวะอืน่ ๆ 

 พิษวิทยา เป็นการศึกษาที่รวมเอาวชิาการต่างมารวมกนั ท ัง้วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์การแพทย ์

ระบาดวทิยา เคม ีฟิสกิส ์และอื่น ๆ และเป็นการศึกษาที่มรีะเบยีบวธิีดา้นการวจิยัที่หลากหลาย อาจเป็นไดต้ ัง้แต่การ

วจิยัพื้นฐานเพือ่การทราบถงึกลไกในการท าปฏกิิริยาของสารพษิต่อร่างกายสิ่งมชีีวติ ไปจนถงึการพฒันาวธิีการทดสอบ

ทีใ่ชเ้ป็นมาตรฐานในการศึกษาคุณสมบตัขิองสารพษิ พษิวทิยาท าใหเ้ราไดท้ราบและเขา้ใจสมมติฐานของความผดิปกติ

ทีเ่กิดขึ้น รวมท ัง้ทราบถงึความน่าเชื่อถอืของความสมัพนัธร์ะหว่างการไดร้บัสมัผสั อาชีพทีเ่กี่ยวขอ้งและโรคทีเ่กิดขึ้น  

  

2. ประเภทของพษิวทิยา 
 พษิวทิยาแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ 

 2.1 พิษวิทยาด้านนิติเวช (Forensic toxicology) เป็นพษิวทิยาที่รวมเอาหลกัการของวชิาเคมวีเิคราะหเ์ขา้กบั
หลกัการของพษิวทิยา มเีนื้อหาหลกัทีมุ่่งเนน้การศึกษาอนัตรายของสารเคมต่ีอสิ่งมชีีวติในเชิงการแพทยท์ี่เกี่ยวโยงกบั

ดา้นกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในดา้นการพสูิจนห์ลกัฐานทีส่ามารถใหข้อ้มูลที่เป็นประโยชนต่์อการพสูิจนส์าเหตุการ

ตาย และใหค้วามกระจ่างเกี่ยวกบัประเด็นแวดลอ้มต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งซึง่ใชเ้ป็นพยานหลกัฐานทางกฎหมาย 

 2.2 พิษวิทยาด้านคลินิก (Clinical toxicology) เป็นพิษวทิยาที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบังานดา้นวทิยาศาสตร์
การแพทยซ์ึ่งมุ่งเนน้การศึกษาโรคที่เกิดจากหรือมีความเกี่ยวขอ้งกบัสารพษิ นกัพิษวทิยาคลนิิกโดยท ัว่ไปมกัจะเป็น

แพทยท์ี่ผ่านการศึกษาและฝึกอบรมเฉพาะดา้นมาทางดา้นการแพทยฉุ์กเฉินและการจดัการสารพษิ มงีานหลกัในการ

ดูแลรกัษาผูป่้วยทีไ่ดร้บัพษิจากยาหรือสารเคม ีรวมท ัง้ท าหนา้ทีใ่นการศึกษาเพือ่พฒันาวธิีการดูแลรกัษาผูป่้วยดงักล่าว

ดว้ย 

 2.3 พิษวิทยาด้านส่ิงแวดล้อม (Environmental toxicology) เป็นพษิวทิยาที่เกี่ยวขอ้งกบัการศึกษาผลกระทบ
ของสารมลพิษที่ปนเป้ือนอยู่ในสิ่งแวดลอ้มต่อมนุษย์ และสิ่งมีชีวิตอื่น  ๆ พิษวิทยาดา้นนิเวศวิทยา (Ecological 

Toxicology) เป็นสาขาพิเศษของพิษวิทยาดา้นสิ่งแวดลอ้มที่เนน้เรื่องผลกระทบของสารพิษต่อประชาชน ในระบบ

นิเวศน ์การศึกษาจลนศาสตรข์องสารเคมีในสิ่งแวดลอ้ม เช่น การขนส่ง การเปลี่ยนแปลง และการท าปฏิกิริยาของ

สารเคมใีนสิง่แวดลอ้มเป็นส่วนประกอบส าคญัของท ัง้พษิวทิยาดา้นสิง่แวดลอ้มและพษิวทิยาดา้นนิเวศวทิยา  
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กจิกรรม 4.1.2 
อธิบายความหมายและประเภทของพิษวิทยา 

 

แนวตอบกิจกรรม 4.1.2  
ความหมายของพิษวิทยา  
 - เป็นการศึกษาผลกระทบของสารเคมีต่อส่ิงมีชีวิต 
 - เป็นการศึกษาท่ีรวมวิชาการดา้นวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์การแพทย ์ระบาดวิทยา เคมี 

ฟิสิกส์ และอ่ืน ๆ มาใชเ้พ่ือใหท้ราบถึงผลกระทบของสารเคมีต่อส่ิงมีชีวิต 
ประเภทของพิษวิทยา 
 - ดา้นนิติเวช 
 - ดา้นคลินิก 
 - ดา้นส่ิงแวดลอ้ม   
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เร่ืองที ่4.1.3 
การแบ่งประเภทสารพษิ  
 
1. ความหมายของสารพษิ 
 สารพษิ หมายถงึ สารทีม่คีวามสามารถในการท าใหเ้กิดปฏกิิริยาที่เป็นความเสยีหายต่อระบบของร่างกายของ

สิง่มชีีวติ ท าใหก้ารท างานของอวยัวะต่าง ๆ เสยีหายหรือท าใหเ้สยีชีวติ 

 จากที ่Paracelsus (ค.ศ. 1493–1541) ไดก้ลา่วไวว้า่ “สสารทกุชนิดเป็นสารพษิไม่มสีสารใดเลยทีไ่ม่เป็นสารพษิปริมาณ

ทีถู่กตอ้งเท่านัน้ที่ก าหนดความแตกต่างระหว่างสารพษิกบัยา” กลา่วอีกนยัหนึ่งก็คือ สสารชนิดหนึ่งเมื่อร่างกายไดร้บัในปริมาณ

หนึ่งท  าใหเ้กดิการเป็นพษิ แต่สสารชนิดเดยีวกนันัน้ทีอ่กีปรมิาณหนึ่งท  าใหเ้กดิการรกัษาเยยีวยาได ้ตวัอย่างเช่น สารหนู (arsenic) 

ใชผ้สมในยาแผนโบราณในปรมิาณนอ้ยมากเพือ่ท  าใหเ้จรญิอาหาร แต่สารหนูปรมิาณมากขึ้นก็ถกูใชเ้พือ่ลอบวางยาพษิโดยผสมกบั

อาหารใหก้นิ เป็นตน้ 

 สารเคมต่ีาง ๆ มปีริมาณทีท่  าใหเ้กิดพษิแตกต่างกนัมาก ดงัตวัอย่างในตารางที ่4.2 ซึง่แสดงใหเ้ห็นถงึปริมาณ

สารเคมทีีร่่างกายไดร้บัแลว้ท าใหส้ตัวท์ดลองครึ่งหนึ่งเสยีชีวติ (LD50) จะเหน็ว่าสารเคมบีางชนิดท าใหไ้ดร้บัอนัตรายถงึ

ชีวติถา้หากกินเขา้ไปเพยีงไม่กี่ไมโครกรมั จดัว่าเป็นสารที่มพีษิมาก แต่สารเคมบีางชนิดถูกกินเขา้ไปหลายกรมัไดโ้ดย

ไม่เกิดอนัตราย อย่างไรก็ตาม พงึระลกึไวว้่าการใชค่้า LD50 ในการจดัระดบัความเป็นพษิเฉียบพลนันัน้อาจไม่แสดงให ้

เหน็ถงึช่วงของความเป็นพษิไดท้ ัง้หมดเพราะสารเคมบีางชนิดมพีษิเฉียบพลนัต า่ แต่อาจท าใหเ้กิดพษิแบบเรื้อรงั เช่น 

มะเร็งไดใ้นปริมาณทีไ่ม่ท  าใหเ้กิดพษิเฉียบพลนั 

 

ตารางที ่4.2 แสดงค่า LD50 ของสารเคมบีางชนิด 
 

ช่ือสารเคมี LD50 (มก./กก.) 
Ethyl alcohol 10,000 

Sodium chloride 4,000 

Ferrous sulfate 1,500 

Morphine sulfate 900 

Phenobarbital sodium 150 

Picrotoxin 5 

Strychnine sulfate 2 

Nicotine 1 
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ช่ือสารเคมี LD50 (มก./กก.) 
d-Tubocurarine 0.5 

Hemicolinium-3 0.2 

Tetrodotoxin 0.10 

Dioxin (TCDD) 0.001 

Botulinum toxin 0.00001 

 
ที่มา:  Casarett and Doull’s Toxicology: The Basic Science of Poisons.  

 

2. ตวัอย่างของสารพษิทีพ่บบ่อยในงานอาชีวอนามยั 
 ผูป้ระกอบอาชีพมีความเสี่ยงต่อการไดร้บัอนัตรายจากสารเคมีแตกต่างกนัตามลกัษณะของงานที่ท  า ชนิด

ประเภท ปริมาณสารเคมีที่ไดร้บัสมัผสั พฤติกรรมการท างาน มาตรการความปลอดภยัที่มีอยู่และปจัจยัส่วนบุคคล  

ดงัตารางที ่4.3 

 

ตารางที ่4.3 แสดงตวัอย่างสารพษิทีพ่บบ่อยในงานอาชีวอนามยั 

ประเภทงาน ช่ือสารพษิ 
อตุสาหกรรมโลหะ หล่อ หลอม เชื่อม บดักรี ชบุ ตะกัว่ 

สงักะส ี

แคดเมยีม 

โครเมยีม 

นิกเกิล 

กรดก ามะถนั 

กรดโครมกิn  

การผลติส ีสารเคลอืบเงา สารตวัท าละลายอนิทรีย ์เช่น xylene, toluene ฯลฯ 

และสารทีใ่ชผ้ลติสารเคลอืบเงา เช่น toluenedi–

isocyanate 

ผลติน า้ยาท าความสะอาด chloroform 

carbontetrachloride 

trichloroethylene 
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ประเภทงาน ช่ือสารพษิ 
ผลติสยีอ้ม aniline, auramine 

ผลติอฐิทนไฟ ฉนวนความพรอ้ม asbestos, silica 

ผลติพลาสตกิ vinyl chloride 

ผลติอาหารแช่เขง็ ammonia 

งานเกษตรกรรม สารก าจดัแมลงกลุม่ 

organophosphate and carbamate, pyrethroid 

สารก าจดัวชัพชืกลุม่ bipyridal 

สารก าจดัเชื้อรากลุม่ hexachlorobenzene 

 
3. การแบ่งประเภทสารพษิ 
 การแบ่งประเภทสารพษิท าไดห้ลายวธิี โดยขึ้นอยู่กบัวตัถปุระสงคข์องการแบ่ง ดงันี้  

 3.1 การแบ่งประเภทสารพิษตามอวัยวะเป้าหมายการใช้ประโยชน์ แหลง่ทีม่า และผลที่เกิดแก่ร่างกาย โดยจดั
กลุ่มสารพษิที่ไปท าลายอวยัวะเป้าหมายเดยีวกนัไวด้ว้ยกนั เช่น ตบั ไต ระบบสรา้งโลหติ เป็นตน้ หรือแบ่งตามลกัษณะการใช ้

ประโยชนข์องสารพษิ เช่น กลุ่มสารก าจดัศตัรูพชื กลุ่มสารตวัท าละลาย กลุ่มสารผสมอาหาร เป็นตน้ แบ่งตามแหล่งที่มาของ

สารพษิวา่เป็นสารพษิทีม่าจากพชื หรอืสตัว ์หรอืเป็นสารพษิทีม่าจากสิง่ไมม่ชีวีติ หรอืแบง่ตามผลกระทบทีเ่กิดแก่ร่างกาย เช่น สาร

ก่อมะเร็ง สารทีท่  าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทางพนัธุกรรม สารทีเ่ป็นพษิต่อตบั เป็นตน้ 

 3.2 การแบ่งประเภทสารพิษตามสภาวะทางกายภาพ คุณสมบตัิทางเคมี และระดบัความเป็นพิษ เช่น เป็น
กา๊ซ ฝุ่ น ของเหลว แบ่งตามลกัษณะขอ้ก าหนดดา้นฉลาก เช่น เป็นวตัถรุะเบดิ สารไวไฟ สารออกซไิดเซอร ์แบ่งตามคุณสมบตัิ

โครงสรา้งทางเคม ีเช่น กลุม่ aromatic amine กลุม่ halogenated hydrocarbon เป็นตน้ หรอืแบง่ตามระดบัความเป็นพษิ เช่น 

พษิสูงมาก เป็นพษิมาก เป็นพษิเลก็นอ้ย เป็นตน้ 

 3.3 การแบ่งประเภทสารพิษตามกลไกทางชีวเคมีของการท าปฏิกิริยาในร่างกาย  เช่น เป็นสารยบัย ัง้การท า
ปฏิกิริยาทางอนุมูล sulfhydryl เป็นสารสรา้ง methemoglobin เป็นตน้ การแบ่งลกัษณะนี้ท  าใหท้ราบรายละเอียดของการท า

ปฏกิริยิาในร่างกายไดม้ากกวา่การแบง่ประเภทกวา้ง ๆ เป็นกลุม่สารก่อความระคายเคืองและสารกดักร่อน 

 3.4 การแบ่งประเภทสารพษิตามลักษณะการก่อปัญหา เช่น กลุม่สารมลพษิทางอากาศ กลุม่สารพษิในการประกอบ
อาชพี หรอืแบง่เป็นกลุม่ทีท่  าใหเ้กดิพษิเฉียบพลนัและกลุม่ทีท่  าใหเ้กดิพษิเรื้อรงัก็ได ้

 ดงันัน้ จะเหน็ไดว้า่ประเภทของสารพษิและลกัษณะของการเกิดพษิมกีวา้งขวางมาก และวธิีการแบ่งประเภทสารพษิแบบ

ใดแบบหนึ่ง ไมส่ามารถครอบคลมุไดท้ ัง้หมด อย่างไรก็ตาม วธิีการแบง่ประเภทสารพษิทีพ่จิารณาท ัง้คุณสมบตัิทางเคมแีละชีวภาพ

ของสารพิษกบัลกัษณะทางการไดร้บัสมัผสัสารพิษจะเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดมาตรการทางกฎหมาย มาตรการควบคุม

อนัตราย และการศึกษาทางพษิวทิยามากกวา่วธิีอืน่ ๆ 
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กจิกรรม 4.1.3  
1.  อธิบายความหมายของพิษวิทยา 
2.  ยกตวัอยา่งของสารพิษท่ีพบบ่อยในงานอาชีวอนามยั 
3. ใหเ้หตุผลการมีการแบ่งสารพิษหลายวิธี พร้อมยกตวัอยา่ง   

 

แนวตอบกิจกรรม 4.1.3 
      1. ความหมายของพิษวิทยา 
  - สารท่ีมีความสามารถท าใหเ้กิดปฏิกิริยาท่ีเป็นความเสียหายต่อระบบร่างกายของส่ิงมีชีวติ 
ท าให้การท างานของอวยัวะผิดปกติหรือท าใหเ้สียชีวติ 
      2. ยกตวัอยา่งสารพิษท่ีพบบ่อยในงานอาชีวอนามยั 
  - ศึกษาตารางท่ี 4.3 
      3. เหตุผลการแบ่งสารพิษหลายวิธี 
  - มีสารพิษหลายประเภทมาก 
  - มีลกัษณะการเกิดพิษกวา้งขวางมาก 
  - การแบ่งสารพิษวธีิใดวธีิหน่ึงไม่สามารถครอบคลุมประเภทสารพิษและลกัษณะการเกิด
พิษไดท้ั้งหมด 
  ตวัอยา่งการแบ่งสารพิษ เลือกตอบไดข้อ้ใดขอ้หน่ึงจาก 4 ขอ้ ของหัวขอ้3 การแบ่งประเภท
สารพิษ    
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ตอนที ่4.2  
การเป็นพษิต่อร่างกายจากสารเคม ี
 

โปรดอ่านหวัเรื่อง แนวคิด และวตัถปุระสงคข์องตอนที ่4.2 แลว้จงึศึกษารายละเอยีดต่อไป 

 

หัวเร่ือง 
4.2.1 การเป็นพษิและปจัจยัที่มผีลต่อการเป็นพษิต่อร่างกายของสารเคมี  

4.2.2 กระบวนการทีเ่กิดขึ้นเมือ่สารเคมเีขา้สู่ร่างกายและปฏกิิรยิาตอบสนองของร่างกาย 

4.2.3 กลไกการเกิดพษิจากสารเคม ี

4.2.4 ผลกระทบต่อร่างกายจากสารเคม ี

 แนวคดิ 
1. การเป็นพิษของสารเคมี คือความสามารถท าอนัตรายต่อสิ่งมีชีวติของสารเคมี การเป็นพิษต่อ

ร่างกายจากสารเคมปีระกอบดว้ยปจัจยัหลกัคือ คุณสมบตัิทางกายภาพและทางเคมขีองสารเคม ี

สภาพการสมัผสั และการไดร้บัสารพิษเขา้สู่ร่างกาย ตลอดจนคุณลกัษณะของบุคคลที่ไดร้บั

สารพษิ 

2. สารเคมเีขา้สู่ร่างกายไดห้ลายทาง เมื่อเขา้สู่ร่างกายแลว้สามารถเขา้สู่กระแสโลหติ กระจายไปยงั

อวยัวะต่าง ๆ สะสมอยู่ภายในร่างกาย ถูกเปลี่ยนใหเ้ป็นสารชนิดอื่นและขบัออกจากร่างกายได ้

ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัคุณสมบตัขิองสารพษิ การท าอนัตรายต่อร่างกายของสารเคมใีด ๆ มคีวามสมัพนัธ์

กบัปริมาณที่ร่างกายไดร้บั การศึกษาความสมัพนัธ์ดงักล่าวเป็นพื้นฐ านของการศึกษาทาง

พษิวทิยา 

3. สารเคมที าใหเ้กิดการเป็นพษิ โดยการเปลีย่นแปลงทางชีวเคมแีละสรีรวทิยา การเป็นพษิเป็นผล

มาจากการตายของเซลล ์และการที่อวยัวะไม่สามารถท าหนา้ที่ตามปกติได ้รวมถงึการไม่สมดุล

ทางชีวเคมขีองกระบวนการทางสรีรวทิยาทีไ่ม่ใช่เป็นผลมาจากการตายของเซลล์ 

4. ผลกระทบต่อร่างกายจากสารเคมมีมีากสามารถแบ่งผลกระทบไดห้ลายแบบ เมื่อร่างกายไดร้บั

สารเคมีหลายชนิด ผลกระทบต่อร่างกายที่เกิดขึ้นนัน้เป็นผลมาจากปฏิสมัพนัธ์ของสารเคมี

เหล่านัน้ 

วตัถุประสงค์ 
เมือ่ศึกษาตอนที ่4.2 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1. อธิบายความหมายของการเป็นพษิต่อร่างกายของสารเคมแีละปจัจยัทีเ่กี่ยวขอ้งได  ้

2. อธิบายกระบวนการทีเ่กิดขึ้นเมือ่สารเคมเีขา้สู่ร่างกายได ้

3. อธิบายกลไกของการเกิดพษิของสารเคมีได ้

4. อธิบายผลกระทบต่อร่างกายจากสารเคมไีด ้
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เร่ืองที ่4.2.1  
การเป็นพษิและปัจจัยทีม่ผีลต่อการเป็นพษิต่อร่างกายของสารเคมี 
   

  

 สารเคมีจากภายนอกที่น าสู่ร่างกายเรียกว่า Xenobiotics หรือสารแปลกปลอม เช่น ยา สารเคมีในงาน

อตุสาหกรรม สารพษิตามธรรมชาตทิีป่ะปนอยู่ในอาคาร สารมลพษิทางน า้และทางอากาศ เป็นตน้  

 

1. ความหมายของความเป็นพษิ (Toxicity) ของสารเคม ี
 ความเป็นพิษ (Toxicity) ของสารเคมี หมายถึงคุณสมบตัิประจ าตวัของสารเคมีในการท าอนัตรายต่อ

สิง่มชีีวติ 

สารเคมีที่มีพิษมาก เมื่อเขา้ไปในร่างกายสิ่งมีชีวติแมเ้พียงปริมาณนอ้ยนิดก็ท าอนัตรายต่อสิ่งมีชีวตินัน้ได ้

ส่วนในทางกลบักนั สารเคมทีีม่พีษินอ้ยเมือ่เขา้ไปในร่างกายสิ่งมชีีวติแมใ้นปริมาณมาก ก็ท าอนัตร ายเพยีงเลก็นอ้ยต่อ

สิ่งมชีีวตินัน้ ดงันัน้ การอธิบายถงึความเป็นพษิของสารใดจงึจ าเป็นตอ้งอา้งองิปริมาณที่เขา้ไปในร่างกายของสารนัน้ 

ซึ่งเรียกว่า “Dose” รวมทัง้วธิีการที่สารนัน้เขา้สู่ร่างกาย เช่น โดยการฉีกเขา้กลา้มเนื้อ หายใจ หรือกิน นอกจากนี้  

ตอ้งระบถุงึระยะเวลาหรือจ านวนครัง้ทีส่ารนัน้เขา้สู่ร่างกาย ชนิดและความรุนแรงของผลกระทบ และระยะเวลาทีจ่  าเป็น

ในการท าใหเ้กิดผลกระทบนัน้ได ้

 ปริมาณของสารเคมีที่เขา้สู่ร่างกาย (Dose) โดยท ัว่ไปจดัเป็นปริมาณของสารต่อหน่วยน า้หนกัร่างกายของ

สิ่งมชีีวติที่ไดร้บัสารนัน้ ปริมาณสารที่เข า้สู่ร่างกายโดยทางที่ต่างกนัย่อมจะเขา้สู่กระแสเลอืดไดไ้ม่เท่ากนั  เพราะ

ประสทิธิภาพในการดูดซมึผ่านผนงักัน้เขา้สู่เสน้เลอืดของแต่ละบริเวณไม่เท่ากนั 

 ปริมาณของสารเคมีจากภายนอกที่อยู่ในเลอืด เป็นปริมาณของสารเคมีนัน้ที่ถูกดูดซึมเขา้สู่กระแสเลอืด  

ซึ่งโดยท ัว่ไปปริมาณความเขม้ขน้ของสารเคมใีนเสน้เลอืดมค่ีาไม่คงที่ โดยจะมค่ีามากขึ้นเมื่อมกีารดูดซมึเพิ่มมากขึ้น 

และจะมค่ีาลดลงเมื่อมกีารกระจายของสารเคมไีปสะสมในเนื้อเยื่อและอวยัะต่าง ๆ ถูกเปลีย่นแปลงโดยกระบวนการ 

เมตาบอลซิมึใหเ้ป็นสารอืน่และถูกขบัถ่ายออกจากร่างกายเพิม่ขึ้น 

 

2. ผลกระทบต่อร่างกายหรือการเป็นพษิต่อร่างกาย (Adverse or Toxic Effects)  
 ผลกระทบต่อร่างกายหรือการเป็นพษิต่อร่างกาย หมายถงึ ผลที่เกิดต่อสิ่งมชีีวติในลกัษณะของความผดิปกติ

ในการท างานของระบบต่าง ๆ และหรือผลจากพยาธิสภาพที่ท  าใหก้ารท างานของร่างกายไม่เป็นปกติ หรือ ท าให ้

ความสามารถตอบสนองต่อสิง่เรา้ลดลงไปจากปกติ 

 ผลกระทบต่อร่างกายจากการไดร้บัสารเคมี (Effects) โดยความหมายท ัว่ไปก็คือ ปฏิกิริยาตอบสนองของ

ร่างกาย (Response) ต่อสารเคมีที่เขา้ไปในร่างกาย แต่มีนกัพิษวทิยาบางกลุ่มที่แยก Effects และ Response ให ้

ต่างกนัโดยให ้Effect หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพจากการที่สารเคมีเขา้ไปในร่างกาย  ส่วน Response 

หมายถึง สดัส่วนของคนในกลุ่มประชากรที่มีการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพที่ศึกษา หรือหมายถึงอตัราการเกิดการ

เปลีย่นแปลงทางชีวภาพจากสารเคมนีัน่เอง 
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 ผลกระทบต่อร่างกายจากการไดร้บัสารเคมี สามารถแบ่งตามลกัษณะของระยะเวลาการเกิดผลกระทบ

หลงัจากการไดร้บัสารเคมไีดเ้ป็น 

 2.1 ผลกระทบแบบเฉียบพลัน (Acute effects) เป็นผลกระทบทีเ่กิดแก่ร่างกายทีเ่กิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ภายหลงั
จากที่ไดร้บัสารเคมเีขา้ไปในร่างกายเพียงครัง้เดียว มีเพยีงส่วนนอ้ยเท่านัน้ที่จะเกิ ดจากการไดร้บัสารเคมหีลายครัง้

ตดิต่อกนั 

 2.2 ผลกระทบแบบเร้ือรัง (Chronic effects) เป็นผลกระทบที่เกิดแก่ร่างกายที่เกิดขึ้นหลงัจากที่ไดร้บัสารเคมี
เขา้ไปในร่างกายหลายครัง้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน แต่บางครัง้ก็อาจเกิดขึ้นไดห้ลงัจากที่ไดร้บัสารเคมเีขา้สู่ร่างก าย

เพียงครัง้เดียว ผลกระทบแบบเรื้อรงันี้  มีลกัษณะไม่เพียงแต่ช่วงระยะเวลาของการแสดงอาการที่เป็นไปอย่างชา้  ๆ 

เท่านัน้ แต่มีลกัษณะของพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นดว้ย ซึ่งอาจเป็นผลกระทบที่เกิดจากการสะสมของสารพิษหรือผลจาก

การเมตาบอลซิมึของสารพษิในร่างกายหรือเป็นผลรวมของการเกิดพษิแบบเฉียบพลนัหลาย ๆ ครัง้ ระยะเวลาของการ

แสดงอาการอาจยาวนานมากในกรณีทีส่ารพษิทีเ่ขา้สู่ร่างกายมปีริมาณนอ้ยมาก 

 ส่วนอาการผดิปกตทิีเ่กิดขึ้นกบัร่างกายหลงัจากทีไ่ดร้บัสารเคมแีบ่งไดเ้ป็น 2 แบบ ดงันี้ 

  1) อาการเฉพาะท่ี (Local effects) เป็นอาการทีเ่กิดที่อวยัวะหรือบริเวณทีไ่ดร้บัผลกระทบเท่านัน้ เช่น 
ผวิหนงัทีถู่กกบักรด จะเกิดอาการระคายเคือง แสบรอ้นเฉพาะบริเวณทีไ่ดร้บัสมัผสั เท่านัน้ 

  2)  อาการแบบระบบ (Systemicl effects) เป็นอาการที่เกิดขึ้นเมื่อสารเคมซีมึเขา้สู่กระแสโลหติ แลว้
ถูกพาไปท าลายอวยัวะเป้าหมายต่าง ๆ เช่น ตะกัว่อนินทรีย ์เมือ่เขา้สู่กระแสโลหติจะไปท าอนัตรายระบบสรา้งเมด็เลอืด

แดงและระบบประสาท เป็นตน้ 

 

3.  สารเคมทีีท่ าอนัตรายแก่ร่างกายแบ่งให้เป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ตามลกัษณะของอนัตรายทีเ่กดิแก่ร่างกาย  
    ดงันี้ 

 3.1 สารก่อความระคายเคือง (Iritants) 
 3.2 สารกระตุน้ใหเ้กิดการแพ ้(Sensitizers) 

 3.3 สารทีท่  าใหเ้กิดพษิแบบเป็นระบบ (Systemic poisons) 

 3.4 สารก่อมะเร็ง สารท าใหเ้กิดการกลายพนัธุแ์ละสารทีท่  าใหเ้กิดภาวะรูปร่างไม่สมประกอบของทารกใน

ครรภ ์(Cracinogens, mutagens และ teratogens) 

 3.5 สารทีท่  าใหเ้กิดการขาดออกซิเจน (Asphyxiants) 

 3.1 สารก่อความระคายเคือง (Iritants) คือ สารเคมทีีท่  าใหเ้กิดการอกัเสบของเนื้อเยื่อบกุ ัน้ (tissue 

membrane) ทีไ่ดส้มัผสัสารเคมดีงักล่าว แบ่งไดเ้ป็น 

  3.1.1 สารก่อความระคายเคืองปฐมภูมิ (Primary Irritants) เป็นสารก่อความระคายเคืองที่ท  าใหเ้กิด
การอกัเสบในบริเวณที่ถูกสมัผสัภายในเวลาอนัส ัน้ อาจเกิดขึ้นภายในเวลาไม่กี่ช ัว่โมงหลงัการสมัผสั ตวัอย่างเช่น  

สารตวัท าละลายอนิทรีย ์และสารประเภทใชซ้กัลา้ง (Detergents) 

  3.1.2 สารก่อความระคายเคืองอย่างแรง (Strong Irritants) เป็นสารก่อความระคายเคืองที่ท  าใหเ้กิด
การท าลายเนื้อเยื่อ เป็นแผล ทีเ่หน็ไดช้ดัเจนในบริเวณทีถู่กสมัผสัภายในเวลาเพยีงไม่กี่นาท ีสารกดักร่อน (Corrosive 

agents) เช่น กรดและด่าง จดัเป็นสารก่อความระคายเคียงอย่างแรง 
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  3.1.3 สารก่อความระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ (respriatory Irritants) สามารถท าใหเ้กิดการ
ระคายเคืองเยื่อชุ่มของจมูก ปาก ล  าคอ และปอดได ้ตวัอย่างเช่น anhydrous ammonia, bromine, chlorine, 

pohsgene เป็นตน้ 

  3.1.4 สารท่ีท าให้น า้ตาไหล (Lacrimaros) สารเคมก่ีอความระคายเคืองแก่เยื่อชุ่มของตาท าใหต้าแดง 
และกระตุน้ใหน้ า้ตาไหล ตวัอย่างเช่น acrolein, chlorine และ ethyl iodoacetate เป็นตน้ 

  3.2 สารกระตุ้นให้เกิดการแพ้ (Sensitizers) คือ สารเคมทีี่กระตุน้ปฏกิิริยา สนองดา้นภูมคิุม้กนัของร่างกาย
สารกลุ่มนี้มลีกัษณะพเิศษ คือปฏกิิริยาตอบสนองทางร่างกายไม่สมัพนัธก์บัปริมาณที่ร่างกายไดร้บั และโดยทัว่ไปตอ้ง

มกีารไดร้บัสมัผสั ครัง้แรกซึ่งจะไปกระตุน้กลไกดา้นภูมคิุม้กนัของร่างกายก่อน เมื่อมกีารสมัผสัสารเดิมในครัง้ต่อไป

ร่างกายจงึจะแสดงปฏกิิริยาภูมแิพเ้กิดขึ้น สารกลุ่มนี้แบ่งไดเ้ป็น 

 3.2.1 Allergic Sensitizer เป็นสารเคมทีี่ท  าใหเ้กิดความไวต่อการเกิดภูมแิพใ้นการไดร้บัส ัมผสัครัง้
แรกโดยกระตุน้ใหร่้างกายสรา้งแอนตบิอดขีึ้นมา ท าใหส้ารเคมซีึ่งมคีุณสมบตัิเป็นแอนติเจน กลายเป็นกลาง ปฏกิิริยา

การตอบสนองของร่างกายในการไดร้บัสมัผสัสารเคมปีระเภทนี้ ในครัง้แรกมนีอ้ยมากหรือไม่ ปรากฏอาการผดิปกติใด ๆ 

ใหเ้หน็ในการไดร้บัสมัผสัสารนี้ ในครัง้ต่อไปจะท าใหร่้างกายสรา้งแอนติบอดีในกระแสโลหติ จนกระท ัง่มปีริมาณถงึจุด

หนึ่งทีเ่มือ่ไดร้บัสารเคมนีัน้เขา้ไปในร่างกายจะเกิดปฏกิิริยาระหว่างแอนตเิจนและแอนตบิอดเีกิดเป็นปฏกิิริยาภูมแิพ  ้

  3.2.2 Photosensitizers เป็นสารเคมทีี่ท  าใหผ้ิวหนงัเกิดปฏิกิริยาไวต่อแสงสว่างหรือแสงอลัตราไว
โอแลตในลกัษณะของปฏกิิริยาภูมแิพ ้ตวัอย่างเช่น สยีอ้มประเภท eosin และ acridine orange และยาประเภท 

tetracyclines เป็นตน้  

 3.3 สารที่ท าให้เกดิพษิแบบเป็นระบบ (Systemic poisons) เป็นสารเคมทีี่สามารถท าใหเ้กิดอนัตรายต่ออวยัวะ
เป้าเหมายหรือระบบการท างานของร่างกาย ซึง่แบ่งไดเ้ป็น 

  3.3.1 Convultants ท าใหเ้กดิอาการชกั และอาจรุนแรงถงึหมดสตไิด ้เช่น parathion, malathion และ 

phenol 

 3.3.2 Hepatoxins เป็นพษิต่อตบั เช่น carbon tetrachloride, nitrohydrocarbon และ 

chloroform 

3.3.3 Nephrotoxins เป็นพษิต่อไต เช่น carbondisulfide, chloroform ปรอท และ parathion 

3.3.4 Central Nervous System depressants กดประสาทส่วนกลางใหเ้กิดการปวดศรีษะ เคลือ่นไส ้
ควบคุมการท างานของแขนขาล  าบาก งว่งนอน สมองสบัสน เช่น toluene methanol และ benzene 

3.3.5 Neurotoxins เป็นพษิต่อประสาท เช่น n-hexane ปรอท ตะกัว่ Chlordane และ DDT 

3.3.6 Hemolytic agent ท าใหเ้ม็ดโลหติแดงแตกละท าอนัตรายต่อองคป์ระกอบต่าง ๆ ของโลหติ  
เช่น arsine, benzene และตะกัว่ 

3.3.7 Reproductive System Toxin เป็นอนัตรายต่อระบบสบืพนัธุข์องท ัง้ชายและหญิง เช่น  
สาร Steroids, cadmium chloride และ alkylating agents 

 3.4 สารก่อมะเร็ง สารท าให้เกดิการกลายพนัธ์ุและสารที่ท าให้เกดิภาวะรูปร่างไม่สมประกอบของทารกใน
ครรภ์ (Cracinogens, mutagens และ teratogens) ทีส่  าคญัไดแ้ก่ 
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 3.4.1 สารก่อมะเร็ง (Carcinogens) ท าใหเ้ซลลม์ีการเจริญเติบโตผิดปกติกลายเป็นเนื้ อรา้ย เช่น 

asbestos, kepone, benzene และ coal tar pitch volatiles เป็นตน้ 

  3.4.2 สารท าให้การกลายพันธ์ุ (Mutagens) มีคุณสมบตัิท  าใหเ้กิดความผิดปกติของยีนสแ์ละ

โครโมโซมของเซลลส์บืพนัธุข์องพ่อหรือแม่ ซึง่มผีลท าใหเ้กิดความผดิปกตใินรุ่นลูกหลาย ๆ ไป 

  3.4.3 สารท่ีท าให้เกิดภาวะรูปร่างไม่สมประกอบของทารกในครรภ์ (Teratogens) มคีุณสมบตัิใน
การท าลายหรือรบกวนพฒันาการทางร่างกายของตวัอ่อนหรือทารกในครรภ์ ท าใหม้ีรูปร่างวิกลผิดปกติ เช่น 

thalidomide, diethyl stilbestorl เป็นตน้ 

 3.5 สารที่ท าให้เกิดการขาดออกซิเจน (Asphyxiants) ต่อสารที่ท  าใหร่้างกายไม่ไดร้บัออกซเิจนตามที่ร่างกาย
ตอ้งการ แบ่งไดเ้ป็น 

  3.5.1 Simple asphyxiants เป็นสารที่เขา้ไปอยู่ในอากาศและท าใหอ้ากาศนัน้มีปริมาณออกซเิจนไม่
เพยีงพอกบัความตอ้งการของร่างกาย คือ นอ้ยกว่ารอ้ยละ 19.5 ท าใหเ้กิดอาการ ปวดศีรษะ หมดสติ และเสยีชีวติได ้

ตวัอย่างเช่น carbondioxide, nitrogen, helium และ methane 

  3.5.2 Chemical asphyxiats เป็นสารที่รบกวนการจบัออกซเิจนของเม็ดโลหติแดงหรือรบกวนการส่ง
ออกซเิจนจากโลหติใหแ้ก่เซลล ์ตวัอย่างเช่น hydrogen sulfide, nitrobenzene และ hydrogen cyanide เป็นตน้ 

 

4. ปัจจยัทีม่ผีลต่อการเป็นพษิต่อร่างกายของสารเคม ี
 ปจัจยัทีม่ผีลต่อการเป็นพษิต่อร่างกายของสารเคม ีประกอบดว้ย 

 4.1 คุณสมบัติทางเคมีของสารเคมี คุณสมบตัิที่แตกต่างกนัของสารเคมีท าใหเ้กิดอนัตรายต่อร่างกายที่

แตกต่างกนั ดงัไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ซึ่งอนัตรายที่ส  าคญั ไดแ้ก่ การระคายเคือง การแพ ้การเกิดพษิแบบระบบ 

การเป็นมะเร็ง การกลายพนัธุ ์ความพกิารของทารกในครรภ ์และการขาดออกซเิจน 

 4.2 สภาพทางกายภาพของสารเคมี เช่น เป็นฝุ่ น ควนั ละออง ไอระเหย ของเหลวหรือก๊าซ ตวัอย่างเช่น กรด

ก ามะถนั หากมีสภาพเป็นของเหลว โอกาสที่จะท าอนัตรายต่อร่างกายส่วนใหญ่มกัเป็นการระคายเคืองเฉพาะที่กบั

บริเวณผิวหนงัที่สมัผสัอนัตรายจึงเกิดจากการสมัผสัทางผิวหนงั แต่หากมีสภาพเป็นไอหรือละอองกรดลอยอยู่ใน

อากาศอนัตรายก็เกิดจากการสูดเขา้ไปกบัอากาศทีห่ายใจ ท าใหเ้กิดการระคายเคืองภายในจมูกและทางเดินหายใจที่ลึก

ลงไป ซึง่มผีลกระทบทีแ่ตกต่างไปจากการสมัผสัทางผวิหนงั 

 4.3 ทางเข้าสู่ร่างกายของสารเคมี สารเคมีสามารถเขา้สู่ร่างกายไดห้ลายทางและอนัตราย ที่เกิดขึ้นอาจ

แตกต่างกนัได ้เช่น สารเคมบีางชนิดที่ปะปนเขา้ไปกบัอาหารและน า้ดื่มเมื่อถึงกระเพาะอาหารอาจท าปฏกิิริยาเคมกีบั

กรดในกระเพาะอาหาร ซึ่งอาจเป็นผลต่อการเป็นพิษต่อร่างกายซึ่งแตกต่างจากการสูดหายใจเขา้สู่ปอดและไม่ไดท้  า

ปฏกิิริยากบัน า้ย่อยซึง่เป็นกรดในกระเพาะอาหาร นอกจากนี้  ประสทิธิภาพในการดูดซมึการเคมชีนิดเดียวกนัผ่านผนงั

กระเพาะล  าไสเ้ขา้สู่กระแสโลหติอาจแตกต่างจากการดูดซมึ ผ่านผนงัถงุลมปอดเขา้สู่กระแสโลหติดว้ย เป็นตน้ 

 4.4 อวัยวะหรือส่วนของร่างกายที่มีปฏิกิริยากับสารเคมี เช่น ฝุ่ น ซึ่งมซีลิกิาปนอยู่ ท าใหป้อดเป็นพงัผดืและ
ท าใหเ้ป็นโรคซลิโิคสสิ ส่วนตะกัว่โลหะรบกวนการสรา้งเม็ดโลหติแดงของไขกระดูกและเป็นอนัตรายต่อระบบประสาท

ท าใหเ้ป็นโรคพษิตะกัว่ซึง่มลีกัษณะอาการทีแ่ตกต่างจากโรคซลิโิคสสิมาก 
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 4.5 ความถี่ ความเข้มข้น และระยะเวลาของการได้รับสัมผัสกับสารเคมี เป็นสิ่งก าหนดปริมาณสารเคมีที่

ร่างกายไดร้บั การไดร้บัสมัผสัสารเคมคีร ัง้เดียวในปริมาณมากมกัท าใหเ้กิดอาการแบบเฉียบพลนั และการสมัผสัการ

เคมใีนปริมาณนอ้ยแต่หลายครัง้ต่อเนื่องเป็นเวลานานมกัท าใหเ้กิดอาการแบบเรื้อรงั นอกจากนี้  หากระยะเวลาหลงัจาก

การไดร้บัสารเคมเีขา้สู่ร่างกายนานพอทีร่่างกายจะขบัสารเคมนีัน้ออกจากร่างกายไดม้ากพอ ก่อนที่จะไดร้บัสารเคมเีขา้

ไปในร่างกายอกีในครัง้ต่อไป ก็จะลดโอกาสการสะสมของสารเคมใีนร่างกายได ้

 4.6 ความแตกกต่างระหว่างบุคคล เช่น   
  - คนที่มีสุขภาพ มกีลไกการป้องกนัอนัตรายจากธรรมชาติที่ดีกว่าคนที่มสีุขภาพเสื่อมโทรม ซึ่งมคีวาม

ตา้นทานต่ออนัตรายจากสารเคมไีดม้ากกว่า 

  - เพศหญิงมไีขมนัใตผ้ิวหนงัมากกว่าเพศชายมีโอกาสไดร้บัอนัตรายจากสารเคมีที่ละลายในไขมนัได ้

มากกว่า นอกจากนี้  เพศหญิงยงัมีระบบฮอรโ์มนที่ต่างจากเพศชายและมีการตัง้ครรภด์ว้ยจงึมกีารเสี่ยงอนัตรายจาก

สารเคมทีีต่่างจากเพศชาย 

  - วยัเด็กยงัเป็นวยัที่มพีฒันาการทางร่างกายไม่ถงึขดีสูงสุด สารเคมหีลายชนิดสามารถท าอนัตรายต่อ

พฒันาการทางร่างกายของเด็กได ้

  - วยัสูงอายุเป็นวยัที่ร่างกายเสื่อมโทรม ระบบการป้องกนัอนัตรายตามธรรมชาติก็เสื่อมดว้ย จึงมีการ

เสีย่งต่อการไดร้บัอนัตรายจากสารเคมมีากขึ้น  

  - ปฏกิิริยาของร่างกายของแต่ละคนทีม่ต่ีอสารเคมทีีไ่ปสู่ร่างกาย บคุคลทีม่คีวามไวต่อสารเคมย่ีอมแสดง

อาการผดิปกตไิดเ้ร็วและมากกว่าคนปกติ 

 ตวัอย่างของผลกระทบต่อร่างกายจากสารเคมทีีใ่ชม้ากในงานอุตสาหกรรมโดยแสดงใหเ้ห็นถงึปจัจยัต่าง  ๆ ที่

มผีลต่อการเกิดอนัตรายต่อร่างกายจากการไดร้บัสารเคม ีไดแ้สดงไวใ้นตารางที ่4.4 
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ตารางที ่4.4 ประเภทของผลกระทบต่อร่างกายจากสารเคมใีนงานอุตสาหกรรม 
 

ประเภทของพษิ 
หรืออนัตราย 

อวยัวะที่ได้รับ 
ผลกระทบ 

ระยะเวลา 
แสดงอาการ 

ผลกระทบต่อร่างกาย ตวัอย่างสารเคมี 

การเกิดความ 

ระคายเคือง 

(irritation) หรือ

การกดักร่อน 

(corrosive) 

ตา  ปอด 

ผวิหนงั และ 

อวยัวะทีถู่ก

สมัผสั 

ไม่กี่นาทถีงึ

หลายวนั 

เกิดการอกัเสบ รอยไหม ้แผลตุ่ม

พองของบริ เวณที่ส ัมผ ัสอาการ

เหล่านี้ จะหายเป็นปกติเมื่อหยุด

สมัผสัแต่การสมัผสัอย่างต่อเนื่อง

น าไปสู่การเกิดอนัตรายอย่างถาวร 

แอมโมเนีย 

กรดก ามะถนั 

ออกไซดข์องไนโตรเจน 

โซดาไฟ 

การเกิดเนื้อเยื่อ

ฟงัผดื 

ปอด หลายปี การไดร้บัสมัผสัโดยการสูดหายใจ

อย่างต่อเนื่องน าไปสู่การเกิดความ

ผดิปกตขิองปอดท าใหพ้กิารและ

เสยีชีวติได ้

ฝุ่ นแร่ บอกไซด ์

ฝุ่ นทีม่ผีลกึซลิกิา 

ฝุ่ นชานออ้ย 

เสน้ใยแร่ใยหนิ 

การแพ ้ อวยัวะต่าง ๆ 

และมกัพบ

บ่อยทีป่อด 

และผวิหนงั 

หลายวนัถงึ 

หลายปี 

ที่ปอด-อาจท าใหเ้กิดโรคปอดที่มี

อาการคล า้ยโรคหืด เรื้ อร ังและ

น าไปสู่การพกิารอย่างถาวร  

ทีผ่วิหนงั-อาจท าใหเ้กิดโรคผวิหนงั

อกัเสบจากการท างาน 

Toluene di-

isocyanate (TDI) 

สารเอมนีทีใ่ชส้  าหรบัท า 

epoxy resins 

ผวิหนงัอกัเสบ ผวิหนงั หลายวนั 

ถงึหลายปี 

ผวิหนงัอกัเสบ ลอก เป็นผืน่ อาจ

เกิดจากการสมัผสักบัสารก่อความ

ระคายเคือง สารที่ท  าใหเ้กิดอาการ

แพ ้

กรดแก่ ด่าง  

สารซกัฟอก 

(detergents)  

carbontetrachloride 

trichloroethylene 

มะเร็ง 

 
อวยัวะต่าง ๆ 

ส่วนมากมกั

เป็นทีผ่วิหนงั 

ปอดและ

กระเพาะ-

ปสัสาวะ 

10 ถงึ 40 ปี เกิดมะเร็งขึ้นทีอ่วยัวะทีไ่ดร้บั

ผลกระทบและท าใหเ้สยีชีวติได ้

2-naphthylamine สาร

ประเภท Tars และ 

Oils บางชนิด 

Benzidine Asbestos 
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ตารางที ่4.4 (ต่อ) 
 

ประเภทของพษิ 
หรืออนัตราย 

อวยัวะที่ได้รับ 
ผลกระทบ 

ระยะเวลา 
แสดงอาการ 

ผลกระทบต่อร่างกาย ตวัอย่างสารเคมี 

พษิ 

 

อวยัวะต่าง ๆ 

ส่วนมากมกั

เป็นทีต่บัสมอง

และไต 

ไม่กี่นาทถีงึ

หลายปี 

เซลลข์องอวยัวะทีไ่ดร้บัผลกระทบ

ตายท าใหอ้วยัวะนัน้ไม่สามารถท า

หนา้ทีไ่ด ้และน าไปสู่การเสยีชีวติ

ในทีสุ่ด 

carbontetrachloride 

ปรอท แคดเมยีม 

carbonmonoxide 

hycroden cyanide 

การขาดออกซเิจน ปอด หลายนาท ี ออกซเิจนในอากาศถูกแทนที่ท  าให ้

มอีอกซเิจนในอากาศนอ้ย เลอืดไม่

สามารถไดร้ ับออกซิเจนเพียงพอ

จากปอด ท าใหส้มองและอวยัวะ

ต่าง ๆ ขาดออกซเิจนท าใหห้มดสติ

และเสยีชีวติได ้

Acetylene, 

carbondioxide 
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กจิกรรม 4.2.1 

1. อธิบายความหมายของการเป็นพิษ 
2. อธิบายผลกระทบ (การเป็นพิษ) ต่อร่างกายของสารเคมี 
3. อธิบายการแบ่งประเภทสารพิษตามอนัตรายต่อร่างกาย 
4. อธิบายปัจจยัท่ีมีผลต่อการเป็นพิษต่อร่างกายของสารเคมี  

 

แนวตอบกิจกรรม 4.2.1 
1.  ความหมายของการเป็นพิษ 
 - คุณสมบติัประจ าตวัของสารเคมีในการท าอนัตรายต่อส่ิงมีชีวิต 
2.  ผลกระทบ (การเป็นพิษ) ต่อร่างกายของสารเคมี  
 - ผลกระทบแบบเฉียบพลนัและแบบเร้ือรัง 
 - อาการเฉพาะท่ีและอาการแบบระบบ 
3. ประเภทสารพิษตามอนัตรายต่อร่างกาย 
 - สารก่อความระคายเคือง 
 - สารกระตุน้ใหเ้กิดการแพ ้
 - สารท าใหเ้กิดพิษแบบระบบ 
 - สารก่อมะเร็ง สารท าใหเ้กิดการกลายพนัธ์ุ สารท าใหเ้กิดภาวะรูปร่างไม่สมประกอบของทารกในครรภ ์
 - สารท าใหข้าดออกซิเจน 
4. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเป็นพิษต่อร่างกายของสารเคมี   
 - คุณสมบติัทางเคมี 
 - สภาพทางกายภาพ 
 - ทางเขา้สู่ร่างกาย 
 - อวยัวะท่ีไดรั้บผลกระทบ 
 - ความถ่ี ความเขม้ขน้ และระยะเวลาการไดรั้บสมัผสั 
 - ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
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เร่ืองที ่4.2.2  
กระบวนการทีเ่กดิขึน้เม่ือสารเคมเีข้าสู่ร่างกายและปฏิกริิยาตอบสนอง
ของร่างกาย 
  

 

1. กระบวนการทีเ่กดิขึน้เม่ือสารเคมเีข้าสู่ร่างกาย 
 1.1 เส้นทางเข้าสู่ร่างกายการกระจายและการสะสมภายในร่างกาย การขับออกจากร่างกาย โดยท ัว่ไปสารเคมี
สามารถเขา้สู่ร่างกายได ้3 ทาง คือ 

 1) โดยการหายใจ 

 2) โดยการผ่านผวิหนงั 

 3) โดยการกินเขา้ไป 

 สารเคมีที่มีสภาพเป็นก๊าซ ไอ ฝุ่ น ฟูม ละออง หมอก หรือสภาพอื่นที่สามารถแขวนลอย อยู่ในอากาศได ้

สามารถเขา้สู่ร่างกายโดยปะปนเขา้ไปกบัอากาศที่ถูกสุดเขา้สู่ปอดและซึมเขา้สู่กระแสโลหิตไดใ้นที่สุด อย่างไรก็ตาม 

ระบบทางเดินหายใจมีกลไกในการก าจดัสิ่งแปลกปลอมไม่ว่าจะเป็นอนุภาคของของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ  

ไดบ้างส่วน และประสทิธิภาพการถูกดูดซมึผ่านผนงัเยื่อบชุุ่มในทางเดนิหายใจและถงุลมปอดเขา้สู่กระแสโลหติของสาร

แต่ละชนิดก็แตกต่างกนั ท าใหป้ริมาณสารที่ถูกดูดซึมเขา้สู่กระแสโลหิต ในกรณีนี้ แตกต่างจากปริมาณสารที่ถูกสูด

หายใจเขา้ไป สารที่ละลายนัน้ได ้จะซึมผ่านเขา้สู่กระแสโลหิตได ้ส่วนสารที่ไม่ละลายน า้จะถูกสะสมอยู่ในทางเดิน

หายใจและปอดบางส่วนจะถูกก าจดัออกมาจากร่างกายไดท้างเสมหะและน า้มูก บางส่วนจะถูกก าจดัออกจากถุงลม -

ปอดไดโ้ดยเมด็โลหติขาวขนาดใหญ่ในปอด ส่วนที่เหลอืจะสะสมอยู่ในถงุลมปอดและท าอนัตรายต่อเนื้อเยื่อปอด เช่น

เกิดพงัผดืได ้

 สารเคมีที่มีสภาพเป็นก๊าซ ส่วนใหญ่ไม่ซึมเขา้สู่ร่างกายทางผิวหนงั สารเคมีที่ซึมเขา้สู่ร่างกายทางผิวหนงั  

ส่วนใหญ่มกัเป็นของเหลวหรือสารละลาย ผิวหนงัที่ไดร้บัการดูแลรกัษาใหม้ีสุขภาพสมบูรณ์ดี จะมีช ัน้หนงัก าพรา้

ช ัน้นอก ๆ รวมท ัง้ไขมนัทีถู่กขบัจากต่อมไขมนัใตผ้วิหนงัออกมาคลุมผวิหนงัช ัน้นอกไวเ้พื่อป้องกนัเชื้อโรคหรือสารเคมี

บางอย่างไดใ้นระดบัหนึ่ง สารเคมบีางอย่าง เช่น สารที่มคีุณสมบตัิละลายในไขมนั เช่น acetone และ alcohol เป็นตน้ 

เมือ่ถูกกบัผวิหนงัก็จะลา้งเอาไขมนัธรรมชาตทิีป้่องกนัอนัตรายแก่ผวิหนงัออกไป เมื่อถูกสมัผสับ่อย  ๆ ผวิหนงัจะแหง้

แตกง่ายและเป็นแผลเล็ก ๆ ท าใหเ้ชื้ อโรคและสารเคมีเขา้สู่ร่างกายทางบาดแผลเหล่านัน้ไดง้่ายขึ้น นอกจากนี้  

หากผวิหนงัมบีาดแผลถงึช ัน้หนงัแท ้สารเคมกี็สามารถเขา้สู่ร่างกายทางบาดแผลนัน้ และเขา้สู่เสน้โลหติฝอยที่ผวิหนงั 

และกระจายไปตามระบบไหลเวยีนโลหติไดท้ ัว่ร่างกาย 

 นอกจากนี้  สารเคมยีงัเขา้สู่ร่างกายโดยการปนเขา้ไปกบัอาหารและน า้ดื่ม แลว้ซึมผ่านระบบย่อยอาหารเขา้สู่

กระแสโลหติได ้น า้ย่อยในกระเพาะอาหารและอาหารบางอย่างมผีลต่อการดูดซมึของสารเคมบีางชนิดดว้ย สารเคมีที่

เขา้สู่ร่างกายโดยทางการหายใจและถูกขบัโดยเสมหะที่ทางเดินหายใจส่วนตน้ อาจถูกกลนืเขา้สู่ระบบทางเดินอาหาร

แลว้ถูกดูดซมึเขา้สู่ร่างกายได ้เช่นกนั สารเคมสี่วนทีไ่ม่ถูกดูดซมึเขา้สู่กระแสโลหติก็จะออกมาจากร่างกายกบัอจุจาระ 
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 1.2 การกระจายและการสะสมในร่างกาย การกระจายของสารเคมีในร่างกายเป็นกระบวนการที่เป็นพลวตั 
โดยขึ้นอยู่กบัอตัราเขา้สู่ร่างกาย อตัราการขบัออกจากร่างกาย อตัราการไหลของกระแสโลหติไปยงัเนื้อเยื่อและอวยัวะ

ต่าง ๆ และความสามารถของเนื้ อเยื่อและอวยัวะนัน้ ในการรบัเอาสารเคมีนัน้ไวส้ารที่มีคุณลกัษณะละลายน า้ไดด้ี 

มีโมเลกุลขนาดเล็กและเป็นกลางทางไฟฟ้า หรือเป็นไอออนประจุลบหนึ่งหรือไอออนประจุบวก โดยท ัว่ไปมีการ

แพร่กระจายไดง้า่ย จงึสามารถกระจายไปยงัเนื้อเยื่อและอวยัวะต่าง ๆ ท ัว่ร่างกายไดค่้อนขา้งสม า่เสมอ สารทีล่ะลายได ้

ดใีนไขมนัก็จะไปสะสมอยู่ในเนื้อเยื่อไขมนัและอวยัวะทีม่ไีขมนัมากท าใหก้ารกระจายไม่สม า่เสมอในร่างกาย  

 การสะสมของสารเคมใีนเนื้อเยือ่และอวยัวะต่าง ๆ เป็นกระบวนการทีค่่อยเป็นไปทลีะนอ้ยจนในทีสุ่ดปริมาณสารทีส่ะสม

ในเนื้อเยื่อและอวยัวะสูงกว่าปริมาณทีม่อียู่ในกระแสโลหิต สารเคมหีลายชนิดจะถูกเก็บสะสมไวใ้นไขมนัในร่างกายแต่บางชนิดก็

เก็บสะสมไวท้ี่กระดูก เช่น ตะกัว่ สตรอนเทยีม แบเรียม เรเดียม เป็นตน้ สารเคมบีางชนิดก็สะสมอยู่ในโลหติโดยจบัอยู่กบัเม็ด

เลือดแดง หรือส่วนประกอบของน า้เหลือง หรือปนอยู่ในเลือดโดยไม่จบัอยู่อะไรเลย สารที่จบักบัเม็ดเลือดแดงไดด้ื คือ 

คารบ์อนมอนอกไซด ์สารหนู ปรอทอนิทรีย ์และ Hexavalent chromium ส่วนปรอทอนินทรีย ์และ triavalent chromium 

จบักบัพลาสมาโปรตนีไดด้กีวา่ สารเคมทีีไ่มไ่ดจ้บักบัอะไรในโลหติเพยีงแต่ปนอยู่เฉย ๆ นัน้จะถูกกรองและก าจดัออกจากร่างกาย

โดยอวยัวะทีท่  าหนา้ทีด่งักลา่ว เช่น ไต 

 1.3 การก าจดัสารเคมีออกจากร่างกาย ร่างกายก าจดัสารเคมใีนร่างกายไดโ้ดยการเปลีย่นสภาพใหเ้ป็นสารชนิด
อืน่ ๆ (Bioranformation) และโดยการขบัถ่ายออกจากร่างกาย 

 การขบัถ่ายสารเคมีเป็นการก าจดัสารเคมีและผลที่เกิดจากการเปลี่ยนสภาพสารนัน้ (metabolites) ดว้ย

กระบวนการทางชีวภาพใหอ้อกไปจากร่างกายโดย 

  1.3.1 การขับออกทางปัสสาวะและน า้ดี ไตเป็นอวยัวะทีส่  าคญัทีสุ่ดในการกรองของเสยีและสารพษิออก
จากโลหติ และขบัออกจากร่างกายในรูปของปสัสาวะ ส่วนสารที่มลีกัษณะเป็นกรดมีน า้หนกัโมเลกุลมาก ถูกขบัออก

ทางน า้ดโีดยตบั ตบัมหีนา้ทีใ่นการท าลายพษิและก าจดัออกจากร่างกายในรูปของน า้ดปีนออกมากบัอจุจาระ  

  1.3.2 การขับออกจากร่างกายในลกัษณะอ่ืน ๆ เช่น  
   - สารที่ระเหยเป็นไอไดด้ี เช่น acetone จะถูกขบัออกทางลมหายใจออกไดโ้ดยเร็ว หลงัจากที่เขา้

ไปในกระแสโลหติไดไ้ม่นาน 

   - สารที่ละลายไขมนัไดด้ีหรือโมเลกุลขนาดเล็กที่ละลายในน า้ได ้จะถูกขบัออกจากร่างกายแม่สู่

ทารกในครรภไ์ดท้างรกและขบัออกทางน า้นมไดด้ว้ย 

   - สารทีล่ะลายน า้ไดส้ามารถถูกขบัออกมาทางเหงือ่และน า้ลาย 

   - โลหะบางชนิด เช่น ปรอทถูกขบัออกจากร่างกายโดยจบักบั sulphydryl group ของ keratin 

ในเสน้ผม 

 ระบบการดูดซมึการกระจายและการขบัถ่ายออกจากร่างกายของสารพษิแสดงอยู่ในภาพที ่4.1 
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ทางเขา้สู่ 
ร่างกาย 

      การกนิ    การหายใจ  การดูดซึมผ่านผวิหนัง  

         ปาก 
 
 

    จมูก/ปาก 
 
      ปอด 

 ของเหลว 
นอกเซลล ์

 
 
          ไขมนั 

การกระจาย 
ในร่างกาย 

 ทางเดินอาหาร    อวยัวะต่าง ๆ                ผม 

    ตบั เลือด/น ้ าเหลือง              เลบ็ 
                  น ้าดี    เน้ือเยือ่                   กระดูก  
    

 
ปอด 

 
       ไต 

  
อวยัวะอ่ืน 
ท่ีขบัของเสีย 

       ผิวหนงั 

การขบัออก 
จากร่างกาย 

      อุจจาระ  กระเพาะปัสสาวะ    

  ลมหายใจออก     ปัสสาวะ  เหง่ือ น ้ านม น ้ าตา น ้าลาย 
 

  ภาพที ่4.1 เส้นทางการดูดซึม การกระจาย และการขับออกจากร่างกายของสารพษิ 
 

 1.4 การเปลี่ยนสภาพทางชีวภาพ (Biotransformation) ของสารพิษในร่างกาย เมื่อสารเคมีเขา้สู่ร่างกาย 
ถา้หากเป็นสารที่ละลายในไขมนัไดม้กัจะสะสมในร่างกาย แต่ถา้เป็นสารที่ละลายน า้ไดจ้ะถูกขบัออกจากร่างกาย  

ส่วนสารเคมทีีส่ามารถระเหยเป็นไอไดง้า่ยจะถูกขบัออกมาทางลมหายใจออก 

 การเปลี่ยนสภาพทางชีวภาพเป็นกระบวนการของร่างกายในการเปลี่ยนสารแปลกปลอมจากภายนอกใหม้ี

สภาพเปลีย่นไปจากเดมิ ซึง่โดยท ัว่ไปแลว้ เป็นกระบวนการเมตาบอลซิมึที่เปลีย่นสารแปลกปลอมที่ละลายในไขมนัได ้

ใหเ้ป็นสารทีล่ะลายในน า้ไดท้ีม่ขีนาดโมเลกุลใหญ่กว่าเดิมและมลีกัษณะเป็นข ัว้ไฟฟ้า (polar) ท าใหส้ามารถถูกขบัออก

จากร่างกายได ้สารเคมีประเภทที่ละลายในไขม ันไดน้ัน้ถูกดูดซึมเขา้สู่ร่างกายไดด้ีแต่ถูกขบัออกจากร่างกายไดย้าก 

การเปลีย่นสภาพดงักล่าวเป็นกระบวนการท างานของเอนไซมห์ลายชนิดร่วมกนั 

 การเปลี่ยนสภาพทางชีวภาพเกิดขึ้นในตบัเป็นหลกัและในตบัมีเอนไซมห์ลายชนิดที่ท  าหนา้ที่เปลี่ยนสภาพ

สารพษิทีถู่กดูดซมึผ่านผนงัล  าไสเ้ขา้สู่กระแสโลหติโดยจะถูกพาไปที่ตบัเพื่อเปลีย่นสภาพทางชีวภาพก่อนที่โลหติจะถูก

สูบฉีดไปยงัอวยัวะต่าง ๆ ของร่างกาย ส่วนสารพษิที่เขา้สู่ร่างกายโดยการหายใจจะถูกดูดซมึเขา้สู่กระแสโลหติแลว้ถงึ

ถูกพาไปยงัตบั ดงันัน้ สารพิษบางส่วนจึงมีโอกาสไปท าอนัตรายเนื้ อเยื่อหรืออวยัวะอื่น ๆ ได ้และสารพิษบางส่วน

เท่านัน้ทีถู่กน ามาก าจดัพษิทีต่บั 
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 นอกจากตบัแลว้อวยัวะอื่น เช่น ไต ต่อมหมวกไต ปอด ล  าไสเ้ลก็ ผวิหนงั อณัฑะและรกก็สามารถท าใหเ้กิด

กระบวนการเปลีย่นสภาพทางชีวภาพได ้แต่อวยัวะเหล่านี้สามารถเปลีย่นสภาพสารพษิไดน้อ้ยกว่าตบัสารพษิถูกเปลีย่น

สภาพโดยอวยัวะหนึ่งแลว้ก็สามารถถูกเปลีย่นสภาพต่อโดยอวยัวะอืน่ไดอ้กี 

 โดยปกตแิลว้กระบวนการเปลีย่นสภาพทางชวีภาพ เป็นการท าลายพษิแต่ไมท่กุกรณี เพราะมบีางกรณีทีส่ารพษิทีม่พีษิถูก

เปลีย่นใหเ้ป็นสารทีม่พีษิมากกวา่เดมิได ้โดยเฉพาะสารเคมใีนกลุม่ทีเ่ป็นสารก่อมะเร็ง สารออแกโนฟอสเฟตและกลุม่สารทีท่  าลาย

เซลลข์องตบั ปอดและไต 

 

2. ปฏิกริิยาตอบสนองของร่างกายต่อสารพษิทีเ่ข้าสู่ร่างกาย 
 คุณสมบตัทิีส่  าคญัอย่างหนึ่งของสิง่มชีวีติทกุชนิด คือความสามารถในการตอบสนองจากสิง่เรา้ภายนอกร่างกายเป็นส่วน

ของการรบัรูส้ิง่แวดลอ้มและการปรบัตวัใหส้ามารถด ารงชวีติอยู่ในสิง่แวดลอ้มนัน้หรอืหนีจากสิง่แวดลอ้มทีเ่ป็นอนัตรายต่อร่างกาย

และชีวติ ในการปรบัตวัใหส้ามารถด ารงชีวติอยู่ในสิง่แวดลอ้มซึง่มสีิง่ทีส่ามารถท าอนัตรายต่อร่างกายท ัง้จากภายนอกและภายใน

นัน้ ธรรมชาติไดส้รา้งกลไกการป้องกนัอนัตรายตามธรรมชาติ (Natural defensive mechanism) ขึ้น เช่น เมือ่ฝุ่ นหรือสารก่อ

ความระคายเคืองเขา้ตา น า้ตาจะไหลเพือ่ลา้งและพดัพาสิง่ดงักลา่วออกจากตา การไอ จามเพือ่ไลส่ิง่แปลกปลอมออกจากทางเดนิ

หายใจ เม็ดโลหิตขาวและแอนติบอดีต่าง ๆ รวมไปจนถงึการเปลีย่นแปลงสารที่มพีิษมากใหเ้ป็นสารที่มีพษินอ้ย หรือไม่มพีิษ 

(detoxification) โดยตบั และขจดัออกจากร่างกายพรอ้มของเสยีอื่นทางปสัสาวะโดยไต เป็นตน้ การรกัษาสุขภาพใหส้มบูรณ์อยู่

เสมอจะท าใหก้ลไกการป้องกนัอนัตรายตามธรรมชาติท  าหนา้ที่ตามธรรมชาติไดด้ ีแต่หากร่างกายเสื่อมโทรม  กลไกดงักลา่วก็จะ

เสือ่มตามไปดว้ย ท าใหค้นทีม่สุีขภาพดมีคีวามตา้นทานต่อโรค และพษิภยัไดด้กีวา่คนทีม่สุีขภาพเสือ่มโทรม 

 ความสามารถในการปรบัสมดุลของระบบการท างานของร่างกายเพือ่ใหส้ามารถด ารงอยู่ไดใ้นสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นไป 

เรยีกวา่ “Homeostasis” เมือ่ใดทีส่ิง่เรา้จากภายนอก (Stimuli) มมีากเกนิ Homeostasis แลว้ก็จะเกดิความผดิปกตขิองร่างกายขึ้น 

 การตอบสนองของร่างกายจงึมตี ัง้แต่ทีร่ะดบัสิง่เรา้จากภายนอกยงัไมท่  าใหเ้กดิความเสยีหายต่อร่างกาย ซึง่เรียกว่า ระดบั

ความทนไดข้องร่างกาย (Threshold) เพราะยงัไม่เกินความสามารถของกลไก (Homeostasis จะปรบัสมดุลใหร่้างกายเป็นปกติ

อยู่ได ้ไปจนถงึระดบัของสิง่เรา้ทีม่มีากเกิน Homeostasis จะรบัไดแ้ลว้ก็จะเกิดความผดิปกติหรืออนัตรายต่อร่างกายได ้สารพษิ

สว่นใหญ่มค่ีา Threshold ทีร่ะดบัปรมิาณทีไ่มเ่กนิค่า Threshold จงึเป็นระดบัทีป่ลอดภยั แต่มสีารพษิทีก่่อใหเ้กิดมะเร็งหรือการ

เปลีย่นแปลงของโครโมโซมนัน้ ไมม่ค่ีา Threshold เพราะแมม้เีพยีงปริมาณนอ้ยนิดสกัเท่าใดก็ตามก็สามารถท าใหเ้กิดมะเร็งหรือ

การเปลีย่นแปลงทางพนัธุกรรมได ้นัน่คือ ไมม่รีะดบัความปลอดภยันัน่เอง 

 แนวคิดของการตอบสนองของร่างกายต่อสิง่เรา้ทีม่ค่ีา Threshold ทีช่ดัเจนและการตอบสนองของร่างกายต่อ

สารเคมทีีไ่ม่มค่ีา Threshold แสดงไวใ้นภาพที ่4.2 และภาพที ่4.3 
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ความเป็นไปไดข้องการตอบเสนอง  (%) 
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ภาพที ่4.2 กราฟแสดงการตอบสนองแบบอดุมคตต่ิอส่ิงเร้าทีม่ค่ีา Threshold ทีชั่ดเจน 

 
ปริมาณของการเปล่ียนแปลงทางพนัธุกรรมสนอง  (%) 
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ภาพที ่4.3 กราฟแสดงการตอบสนองต่อส่ิงเร้าทีไ่ม่มค่ีา Threshold 

 
 อกีนยัหนึ่งของภาพที่ 4.2 และ 4.3 ก็คือการแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างการตอบสนองของร่างกายต่อสิ่งเรา้

นัน่เอง แต่ในสภาพความเป็นจริงการท างานของร่างกายซ า้ซอ้นมากและยากเกินกว่าที่จะท าใหม้ีค่า Threshold แบบ

อดุมคต ิเป็นค่าเดยีวไดใ้นลกัษณะของภาพที ่4.2 แต่ระดบัการเปลีย่นแปลงของปจัจยัทีม่ผีลกระทบต่อค่า Threshold 

แต่ละคนมไีดต้ลอดเวลา หลงัจากการทดลองซ า้ ๆ กนัที่ระดบัต่าง ๆ ของสิ่งเรา้ก็จะไดก้ราฟแสดงความสมัพนัธข์อง

การตอบสนองของร่างกายต่อสิง่เรา้เป็นรูปตวั “S” หรือเรียกว่า Sigmoidal Curve ดงัแสดงในภาพที ่4.4  

 

Probability of  response (%) 

100 

50       

0          1          2           3          4          5          6          7           8         

Intensity of stimulus 

ภาพที ่4.4 แสดงความสัมพนัธ์ของการตอบสนองร่างกายต่อส่ิงเร้าตอบสภาพทีเ่ป็นจริง 
 
 การก าหนดค่า Threshold ในกรณีขา้งตน้อยู่กบัประเภทของการตอบสนอง ถา้หากการตอบสนองเป็น

ผลกระทบรา้ยแรงต่อสุขภาพ จ าเป็นตอ้งก าหนดใหม้กีารเสี่ยงต่ออนัตรายนอ้ยมากหรือใหม้คีวามปลอดภยัสูงมาก จงึ

ตอ้งก าหนดค่า Threshold ไวท้ีโ่อกาสทีจ่ะเกิดกรตอบสนองทีต่  า่มาก เช่นที ่ระดบั 1% - 5% เป็นตน้ แต่ถา้เป็นกรณีที่
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ไม่เป็นผลกระทบรา้ยแรงแต่สุขภาพก็จะก าหนดค่า Threshold ที่ค่าความชนัของกราฟสูงสุด คือที่ค่าระดบัปริมาณ

ของสิง่เรา้ทีส่อดคลอ้งกบัโอกาสของการเกิดการตอบสนองทีร่ะดบั 50% (ภาพที ่4.4) 

 กราฟแสดงความสมัพนัธข์องการตอบสนองของร่างกายต่อสิ่งเรา้เรียกเป็นภาษาทางวชิาการคือ “Response Curve” 

รูปร่างของ Response Curve ของแต่ละบคุคลแตกต่างกนัและขึ้นอยู่กบัประเภทของสิง่เรา้และการตอบสนองของร่างกาย 

 ความทนต่อสารพิษ (Tolerance) ความทนต่อสารเคมหีรือสารพษิ คือสภาวะของร่างกายทีม่ปีฏกิิริยาตอบสนองต่อ
สารเคมหีรอืสารพษิลดนอ้ยลง อนัเป็นผลจากการเคยไดร้บัสารนัน้หรอืสารทีม่โีครงสรา้งคลา้ยคลงึกนัมาก่อน 

 กลไกของร่างกายทีท่  าใหเ้กิดความทนต่อสารพิษ ประกอบดว้ย 

  - การลดปริมาณสารพษิทีไ่ปถงึอวยัวะหรือเนื้อเยื่อทีส่ารพษินัน้จะไปท าใหเ้กิดอนัตราย 

  - การลดการตอบสนองของเนื้อเยื่อต่อสารพิษซึ่งรายละเอียดของกลไกในการลดปฏิกิริยาตอบสนองของ

เนื้อเยื่อต่อสารพษินัน้ยงัไม่เป็นทีท่ราบแน่ชดั ส่วนการลดปริมาณสารพษิที่จะไปถงึอวยัวะหรือเนื้อเยื่อทีส่ารพษินัน้จะไปท าลายมี

ตวัอย่างได ้เช่น carbon tetrachloride ซึง่ปกติจะถูกเปลีย่นสภาพไปเป็นอนุมูล trichloromethyl ซึง่เป็นพษิต่อตบัลดลง และ 

cadmium ก็จะรวมตวักบั metallothionine ซึง่เป็นโปรตีนทีท่  าปฏกิิริยากบัโลหะไดก้ลายเป็นสารที่มพีษินอ้ยลง ท าใหร่้างกาย

เกดิสภาพทีม่คีวามทนต่อสารพษิมากขึ้นกวา่ปกติ 

 ความสัมพันธ์ของปริมาณสารพิษที่ร่างกายได้รับ และปฏิกิริยาตอบสนองของร่างกาย (Dose Response 
Relationship) ความสมัพนัธร์ะหว่างปริมาณมลสารที่ร่างกายไดร้บัและการตอบสนองของร่างกายส าหรบัสารเคมี แต่ละชนิด
เป็นสิง่ทีใ่ชอ้ธิบายถงึความสมัพนัธร์ะหว่างการไดร้บัสมัผสั และปฏกิิริยาตอบสนองของร่างกายต่อสารเคมชีนิดนัน้  ๆ หรืออกีนยั

หนึ่งก็คือ ความสมัพนัธด์งักลา่วนี้ สามารถใหข้อ้มูลเพือ่คาดคะเนถงึการเปลีย่นแปลงของความรุนแรงของผลกระทบต่อสุขภาพที่

การไดร้บัสมัผสัสารเคมทีีร่ะดบัต่าง ๆ โดยขอ้มลูดงักลา่วนี้ไดม้าจาก 

  - การอนุมานผลจากการทดลองในสตัวม์าเป็นผลในมนุษย์ 

  - การอนุมานผลของการตอบสนองของร่างกายต่อสารเคมใีนปริมาณสูงที่ร่างกายสตัวท์ดลองไดร้บัหรือ

ทีเ่กิดกบักลุ่มประชากรทีม่คีวามเสีย่งสูงต่อสารเคมมีาเป็นผลการตอบสนองของร่างกายต่อสารเคมใีนปริมาณต า่ ๆ 

  - การอนุมานผลของการไดร้บัสารเคมใีนระยะส ัน้ของการทดลองมาเป็นผลของการไดร้บัปจัจยัเสี่ยงเป็น

ระยะยาวนาน 

  - การอนุมานผลของการทดลองใหเ้คมเีขา้ไปในร่างกายในวธิีทีแ่ตกต่างไปจากวธิีทีม่นุษยไ์ดร้บัจริง 

 ความสมัพนัธร์ะหว่างปริมาณสารเคมทีี่ร่างกายไดร้บัและการตอบสนองของร่างกายส าหรบัสารก่อมะเร็งและ

สารไม่ก่อมะเร็งมคีวามแตกต่างกนัดงันี้  คือ 

  1. กรณีท่ีสารเคมเีป็นสารก่อมะเร็ง หลกัคิดคือไม่มรีะดบัการไดร้บัสมัผสัใดที่ไม่มกีารเสี่ยงอนัตรายนัน่
คือ การไดร้บัสมัผสัสารก่อมะเร็งในปริมาณทีถ่ึงแมจ้ะนอ้ยมากสกัเท่าใดก็ตามก็สามารถเพิม่โอกาสทีจ่ะเกิดมะเร็งขึ้นได ้

เสน้กราฟแสดงความสมัพนัธข์องปริมาณสารเคมีที่ร่างกายไดร้บักบัการตอบสนองของร่างกายในกรณีนี้ เป็นกราฟ

เสน้ตรง ดงัภาพที ่4.5 

 

 

 

] 
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การตอบสนองของร่างกาย 

0                

ปริมาณสารทีร่่างกายไดร้บั 

 
ภาพที ่4.5 ความสัมพนัธ์ของปริมาณสารทีร่่างกายได้รับและการตอบสนองของร่างกายของสารก่อมะเร็ง 

 

 ปจัจบุนัมแีบบจ าลองทางคณิตศาสตรจ์  านวนมากทีใ่ชใ้นการอนุมานหาผลกระทบต่อสุขภาพของสารในปริมาณต า่มาก ๆ 

ตวัอย่างเช่น One-hit model, Multi-hit model., Multistage model, Probit model. Logistic model, Weibull model 

และ Hardle-Seiken model เป็นตน้ เงือ่นไขการใชแ้บบจ าลองแต่ละชนิดขึ้นอยู่กบัความเหมาะสมของขอ้มูลทางชีววทิยา กลไก

การเกิดมะเร็งและสถิติอื่น ๆ กรณีที่มีขอ้มูลจ ากดัและไม่ทราบกลไกการก่อมะเร็งของมลสารนัน้ แบบจ าลองที่นิยมใช ้ก็คือ 

แบบจ าลองลกัษณะเสน้ตรงหลายข ัน้ตอน (Linearized multistage model) ซึ่งค านึงถงึความปลอดภยัต่อมนุษยสู์งกว่า

แบบจ าลองอืน่ ๆ 

 2. กรณีท่ีสารเคมเีป็นสารไม่ก่อมะเร็ง หลกัคิดคือมรีะดบัการไดร้บัสมัผสัทีไ่ม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อร่างกายได ้
นัน่คือมนุษยส์ามารถไดร้บัสมัผสัสารเหล่านี้ ไดใ้นระดบัหนึ่ง โดยไม่เกิดอนัตรายต่อสุขภาพเป็นระดบัความเสี่ยงที่

ยอมรบัไดห้รือเป็นระดบัปลอดภยัต่อมนุษยท์ ัง้นี้ดว้ยเหตุผลคือ ร่างกายมนุษยม์ีกลไกในการป้องกนัอนัตรายโดย

ธรรมชาติอยู่แลว้ในการป้องกนัสิ่งแปลกปลอมที่จะท าอนัตรายและซ่อมแซมส่วนที่สึกห รอใหก้ลบัคืนสู่สภาพปกติ 

ดงัภาพที ่4.6 

 

การตอบสนองของร่างกาย 

UF  MF            

Rf D = NOAEL/(UF  MF) 

ปริมาณสารทีร่่างกายไดร้บั 

Rf        

NOAEL 

 
ภาพที ่4.6 ความสัมพนัธ์ของปริมาณสารทีร่่างกายได้รับและการตอบสนองของร่างกายของสารไม่ก่อมะเร็ง 

ที่มา: หลกัการประเมนิและบริหารจดัการความเสีย่งอนัตรายต่อสุขภาพจากผลติภณัฑ ์ส  านกังานคณะกรรมการอาหารและยา IPCS 96-40,  

      ISBN 974-8070-97-12 

 

 เสน้กราฟแสดงความสมัพนัธข์องปรมิาณสารทีร่่างกายไดร้บัและการตอบสนองของร่างกาย ส าหรบัสารไม่ก่อมะเร็งนัน้มี

รูปร่างไมเ่ป็นเสน้ตรงและค่าต า่สุดของปรมิาณสารทีร่่างกายไดร้บัไม่ไดเ้ริ่มจากศูนย ์แต่เริ่มตน้ทีค่่าปริมาณสารทีร่่างกายไดร้บัทีไ่ม่

มผีลกระทบต่อสุขภาพปรากฏ (No-observed-Adverse-Effect Level, NOAEL) ลกัษณะความสมัพนัธน์ี้ขึ้นอยู่กบัประเภทของ

สารเคมคีวามไวของบคุคลและชนิดของผลกระทบต่อสุขภาพ 

 ระดบัการไดร้บัสมัผสัสารเคมทีีย่อมรบัไดห้รอืถอืวา่เป็นระดบัทีป่ลอดภยัต่อมนุษยเ์รยีกวา่ Reference Dose (RfD) ซึง่

สามารถค านวณไดจ้ากสูตร ต่อไปนี้ 
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RfD   = 
MFUFUFUFUF

NOAEL

CLSH


 

 

 โดย UF ย่อมาจาก Uncertainty Factor (หรือ safety factor) เป็นปจัจยัทีเ่กิดจากการมขีอ้มูลการเสีย่งอนัตรายทีไ่ม่

ครบถว้น จงึตอ้งมตีวัคูณเพือ่ปรบัค่าความปลอดภยั 

  UFH  =  10 เมือ่มกีารอนุมานผลจากสตัวสู่์มนุษย ์ถา้มฉิะนัน้จะมค่ีาเท่ากบั 1 

  UFS  =  10 เป็นค่าทีใ่ชก้บัคนทีค่วามไวในการตอบสนองสูง 

  UFL  =  10 เมือ่ใชค่้า LOAEL แทน NOAEL มฉิะนัน้เท่ากบั 1  

  UFC  =  10 เมือ่อนุมานผลจากการทดลองทีท่  าระยะส ัน้ไปสู่ผลในระยะยาว  

 MF ย่อมาจาก Modifying Factor ค่าส  าหรบัปรบัคุณภาพของขอ้มูลทางวทิยาศาสตรท์ีน่ ามาใชใ้นการประเมนิ

ความเสีย่ง มค่ีาตัง้แต่ 1 ถงึ 10 แทนคุณภาพของขอ้มลูจากมากไปหานอ้ย 

 LOAEL (Lowst-observed-adverse-effec level) คือปรมิาณต า่สุดของสารเคมทีีท่  าใหเ้กดิการเพิม่จ  านวนหรอืความ

รุนแรงของผลกระทบต่อสุขภาพอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิเมือ่เปรยีบเทยีบระหวา่งกลุม่ประชากรทีไ่ดร้บัสมัผสักบักลุม่ควบคุม 

 

  

กจิกรรม 4.2.2 
1.  บอกกระบวนการท่ีเกิดข้ึนเม่ือสารพิษเขา้สู่ร่างกาย 
2.  ระบุปฏิกิริยาตอบสนองของร่างกาย 

 

แนวตอบกิจกรรม 4.2.2  
1. กระบวนการท่ีเกิดข้ึนเม่ือสารพิษเขา้สู่ร่างกาย 
 - ทางเขา้สู่ร่างกายหลกั 3 ทาง หายใจ ผิวหนงั กิน 
 - กระจายและสะสมในร่างกาย 
 - การเปล่ียนสภาพทางชีวภาพของสารพิษในร่างกาย (Biortansformation) 
 - การก าจดัสารเคมีออกจากร่างกาย   
2.  ปฏิกิริยาตอบสนองของร่างกายต่อสารพิษ 
 - Natural defensive mechanism 
 - Biotranformation (Detoxification) 
 - Homeostasis 
 - Threshold 
 
 - Tolerance  
 - Dose response relationship 
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เร่ืองที ่4.2.3  
กลไกในการเกดิพษิจากสารเคม ี
   

  

สารเคมต่ีางท าใหเ้กิดการเป็นพิษต่อร่างกาย โดยการท าใหเ้กิดการเปลีย่นแปลงชีวเคมี และสรีรวทิยาระดบั

เซลลใ์หผ้ิดไปจากปกติ การศึกษาดา้นพษิวทิยาจ าเป็นตอ้งเขา้ใจว่าสารเคมีท าใหเ้กิดปฏกิิริยาทางชีวเคมอีะไรที่ระดบั

เซลล ์อนัตรายต่อเซลลอ์นัเป็นผลจากสารเคมมีมีากมายหลายอย่างขึ้นอยู่กบัชนิดของสารเคมแีละอตัราการท าอนัตราย

ทีเ่กิดขึ้น อนัตรายต่อเซลลท์ี่พบมากคือ การท าใหเ้ซลลต์าย อย่างไรก็ตาม เนื่อเยื่อต่าง  ๆ หลายชนิดรวมทัง้เนื้อเยื่อบุ

ผวิและตบัสามารถสรา้งเซลลใ์หม่ขึ้นมาทดแทนเซลลท์ี่ตายไปไดเ้ป็นอย่างดี แต่เนื้ อเยื่อบางอย่างเช่น เซลลป์ระสาทไม่

สามารถสรา้งเซลลใ์หม่ขึ้นมาทดแทนเซลลท์ี่ตายไปได ้นอกจากนี้  อวยัวะส่วนใหญ่ของร่างกายมศีกัยภาพในการท า

หนา้ที่มากเกินกว่าที่ตอ้งการในการท าใหร่้างกายมีชีวติอยู่ไดถ้ึงแมจ้ะสูญเสียอวยัวะนัน้ไปบางส่วนก็ตามร่างกายก็

สามารถมชีีวติอยู่ได ้ตวัอย่างเช่น มนุษยย์งัสามารถมชีีวติอยู่ไดอ้ย่างเป็นปกติสุข ถงึแมจ้ะเหลอืไตเพยีงขา้งเดียว หรือ

เนื้อปอดบางส่วนถูกตดัออกไปหรือมฮีโีมเกลบนิเพยีงครึ่งหนึ่งของปริมาณปกต ิเป็นตน้ การที่อวยัวะมศีกัยภาพในการ

ท าหนา้ทีม่ากเกินตอ้งการดงักล่าวนี้ เองทีช่่วยใหร่้างกายสามารถทนต่อสารพษิไดม้ากขึ้นดว้ย 

นอกจากการท าใหเ้ซลล ์ตายและอวยัวะที่ส  าค ัญไม่สามารถท างานตามปกติไดแ้ลว้ สารพิษย ังท าให ้

เกิดปฏกิิริยาตอบสนองอืน่ ๆ ของร่างกาย อนัเป็นผลจากการเสยีสมดุลของกระบวนการทางสรีรวทิยาที่ไม่ไดม้สีาเหตุ

มาจากการตายของเซลลด์ว้ย 

กลไกส าคัญในการเกดิพษิจากสารเคมี ไดแ้ก่ 

1. การท าปฏิกิริยาเคมีของสารเคมีกับเน้ือเยื่อ ท าใหเ้กิดปฏิกิริยาระหว่างเนื้อเยื่อและสารเคม ี (receptor-liquid 

interaction) ซึ่งท  าใหเ้กิดการตอบสนองทางชีวภาพตามธรรมชาติไม่สามารถด าเนินไปตามที่ควรจะเป็น สารเคมทีี่เป็นพษิต่อ

ประสาทจะใชก้ลไกนี้ในการรบกวนการท างานของระบบประสาท ตวัอย่างเช่นกลุม่ belladonna alcaloids atropine 

2. การรบกวนการท างานตามปกติของเน้ือเยื่อกั้นของประสาท  (excitable membrance) ท าใหไ้อออนไม่

สามารถผ่านเนื้อเยื่อก ัน้ไปได ้ตวัอย่างของสารเคมทีีท่  าใหเ้กิดความผดิปกตดิว้ยวธิีนี้คือ ดดีทีแีละสารกลุ่มตวัท าละลาย

อนิทรีย ์เป็นตน้ 

3. การรบกวนการสร้างพลังงานของเซลล์ โดยการรบกวนการส่งผ่านออกซเิจนเพื่อท าปฏิกิริยาออกซเิดชนัของ
คารโ์บไฮเดรตเพือ่สรา้ง adenosine triphosphate (ATP) ตวัอย่างเช่น cyanide, hydrogensulfide และ azide ซึง่ท  าปฏกิิยา

กบัเอนไซม ์Cytochrome oxidase ซึง่ท  าหนา้ทีใ่นการใชอ้อกซเิจนของเซลลใ์นการสรา้งพลงังาน 

4. การยึดจับกับโมเลกุลของสารชีวภาพ (biomolecules) เช่น proteins, lipids และ nucleic acids (DNA และ 

RNA) ซึ่งท  าหนา้ที่เกี่ยวกบัการท างานของเซลล ์ส่วนมากเป็นการรบกวนการท างานของเอนไซม ์ตวัอย่างเช่น ตะกัว่ ปรอท 

แคดเมยีม และสารหนู สามารถยดึจบักบัโมเลกุลของโปรตีน ซึง่มี Sulfhydryl groups อสิระซึง่เป็นเอนไซมท์  าหนา้ทีใ่นการสรา้ง

ฮมีของเมด็เลอืดแดง เป็นตน้ 

5. การรบกวนการรักษาสมดุลของแคลเซียมภายในเซลล์ เป็นสาเหตุส  าคญัที่ท  าใหเ้ซลลเ์สียหายและตาย 

สารกลุม่ทีเ่ป็นพษิต่อเซลลค์ือ nitophenols, cyanide, quinones, peroxides, aldehydes, dioxins, halogenated alkane 
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and alkenes และไอออนของโลหะบางชนิด การเสยีสมดุลของแคลเซยีมไอออนภายในเซลล ์ท าใหผ้นงัก ัน้พองและการท างาน

ของเอนไซม ์phospholipases และ non-lysosomal poteases ภายในเซลลผ์ดิปกตนิ าไปสูก่ารเสยีหายและตายของเซลล ์

6. การท าให้เซลล์บางชนิดตาย สารเคมีบางชนิดเลอืกท าลายเซลลบ์างประเภทของอวยัวะต่าง ๆ ท าใหเ้กิด
ความผดิปกตคิลา้ยเป็นโรคบางโรค ตวัอย่างเช่น แมงกานีสที่เขา้สู่ร่างกายในปริมาณมากสามารถท าอนัตรายเซลลบ์าง

ชนิดของสมอง ท าใหเ้กิดความผดิปกตทิีแ่ยกไม่ออกจากโรค parkinson’s และสารเคมบีางชนิดก็สามารถท าลายเซลล์

ของตวัอ่อนในระยะตน้ ๆ ท าใหต้วัอ่อนเสยีชีวติ แทง้หรือพฒันาเป็นทารกทีม่อีวยัวะไม่สมประกอบ (วรูิป) ได  ้

7. การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมของเซลล์เน้ือโดยไม่ท าให้เซลล์ตาย ซึ่งการเปลีย่นแปลงดงักล่าวนี้น าไปสู่
การเกิดมะเร็ง อนัตรายต่อ DNA ที่เกิดจากสารเคมีนัน้ส่วนใหญ่ร่างกายสามารถซ่อมแซมใหก้ลบัคืนสู่ปกติได ้แต่มี

บางส่วนทีไ่ม่ไดร้บการซ่อมแซมหรือไดร้บัการซ่อมแซมแต่ผดิไปจากปกต ิน าไปสู่การกลายพนัธุข์องเซลลท์ี่เกิดจากการ

แบ่งตวัของเซลลด์งักล่าว เนื่องจากไม่ใช่เซลลส์ืบพนัธุจ์ึงไม่มีการถ่ายทอดไปยงัลูกหลาน แต่สามารถพฒันาไปเป็น

มะเร็งได ้นอกจากนี้ยงัมสีารเคมบีางชนิด เช่น estrogen diethylstilbestol (DES) ซึ่งสงัเคราะหข์ึ้นเพื่อใชย้าป้องกนั

การแทง้ สามารถถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกในครรภ ์แลว้เมื่อลูกนัน้โตขึ้นอาจเป็นมะเร็งในช่องคลอดได ้

สารเคมบีางชนิดสามารถท าใหเ้กิดพิษต่อร่างกายดว้ยกลไกหลายอย่าง เช่น ไซยาไนด ์ท าใหเ้กิดพิษโดยการ

รบกวนการใชอ้อกซิเจนเพื่อสรา้งพลงังานของเซลลแ์ละยงัท าใหเ้กิดอนัตรายโดยการรบกวนการรกัษาสมดุลของ

แคลเซยีมภายในเซลลไ์ดด้ว้ย 

 

 
กจิกรรม 4.2.3 

บอกกลไกการเกิดพิษจากสารเคมี 
 

แนวตอบกิจกรรม 4.2.3 
กลไกการเกิดพิษจากสารเคมีท่ีส าคญั คือ 
- การท าปฏิกิริยาเคมีกบัเน้ือเยื่อ 
- การรบกวนการท างานของเน้ือเยื่อกั้นของประสาท 
- การรบกวนการสร้างพลงังานของเซลล ์
- การยึดจบักบัโมเลกุลของสารชีวภาพ 
- การรบกวนการรักษาสมดุลของแคลเซียมภายในเซลล ์
- การท าใหเ้ซลลต์าย 
- การเปล่ียนแปลงทางพนัธุกรรมของเซลลเ์น้ือเยื่อ 
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เร่ืองที ่4.2.4  
ผลกระทบต่อร่างกายจากสารเคม ี
  

 

1. ความผดิปกตขิองร่างกายอนัเป็นผลจากการได้รับสารเคมี 
ความผดิปกตขิองร่างกายอนัเป็นผลจากการไดร้บัสารเคม ีมลีกัษณะต่าง ๆ แบ่งไดด้งัต่อไปนี้ 

1.1 ปฏิกริิยาภูมิแพ้ (Allergic Reaction) บคุคลบางคนเมือ่ไดร้บัสารเคมบีางอย่างเขา้ไปในร่างกายแลว้ สารเคมนีัน้จะ
กระตุน้ใหร่้างกายเกดิความไวทีจ่ะแสดงปฏริยิาตอบสนองต่อสารเคมชีนิดนัน้ หรือต่อสารเคมทีีม่โีครงสรา้งโมเลกุลคลา้ยคลงึกนั 

เมือ่ไดร้บัสารเคมนีัน้หรือสารทีม่โีครงสรา้งคลา้ยคลงึกนันัน้ในครัง้ต่อ  ๆ ไป การกระตุน้ดงักลา่วเรียกว่า “Sensitization” และ

ปฏกิริยิาดา้นภูมคิุม้กนัต่อสารเคมหีลงัจาก Sensitization เป็นอาการแพ ้หรอืปฏกิริยิาภูมแิพต่้อสารเคม ีหลงัจาก Sensitization 

แลว้ การเกดิปฏกิริยิาภูมแิพจ้ะเกดิขึ้นได ้ถงึแมว้า่จะไดร้บัสารเคมเีขา้สูร่่างกายในปรมิาณเพยีงเลก็นอ้ย 

บุคคลที่มคีวามสามารถถูก Sensitization และเกิดปฏิกิริยาภูมแิพ ้เรียกว่าเป็นบุคคลที่มคีวามไวต่อการแพส้ารเคม ี

(hypersensitive person) ซึง่ต่างจากบุคคลที่ไม่มคีวามไวต่อการแพส้ารเคม ีเมือ่ไดร้บัสารเคมชีนิดและปริมาณเท่ากนัจะไม่

เกดิปฏกิริยิาภูมแิพข้ึ้น ส  าหรบัคนทีไ่วต่อการแพส้ารเคมนีัน้ ปฏกิริยิาภูมแิพต่้อสารเคมบีางชนิดอาจรุนแรงถงึเสยีชวีติได  ้

ปฏกิิริยาภูมแิพส้ารเคมเีกิดจากสารเคมหีรือผลจากการเมตาบอลซึมึของสารเคมนีัน้ ไปจบัตวักบัโปรตีนในร่างกายเกิด

เป็นแอนตเิจน กระตุน้ใหร่้างกายสรา้งแอนตบิอด ีปกตจิะใชเ้วลาหนึ่งถงึสองสปัดาหท์ีร่่างกายจะสรา้งแอนติบอดไีดป้ริมาณมากพอ

ในร่างกาย และจะท าปฏกิิริยากบัแอนติเจนจากสารเคมดีงักลา่วทีไ่ดร้บัเขา้สู่ร่างกายในครัง้ต่อไปเกิดปฏกิิริยาภูมแิพข้ึ้ น ปฏกิิริยา

ภูมิแพท้  าใหเ้กิดอาการผิดปกติของร่างกายไดห้ลายอย่าง ตัง้แต่เกิดอาการผิดปกติที่แสดงออกทางผิวหนงัไปจนถึงการช็อก  

ซึง่น าไปสูก่ารเสยีชวีติไดห้ากแกไ้ขไมท่นั 

1.2 ปฏิกิริยาต่อสารเคมีอันเกี่ยวเน่ืองกับปัจจัยทางพันธุกรรม (Ideosyncratic Reaction) บุคคลบางคนมคีวาม
ผิดปกติทางพนัธุกรรมที่ท  าใหข้าดสารเอนไซมบ์างชนิด เมื่อไดร้บัสารเคมบีางอย่างเขา้ไปในร่างกาย จะเกิดอาการผิดปกติที่มี

ลกัษณะคลา้ยกบัอาการภูมแิพต่้อสารเคมนีัน้ ตวัอย่างเช่น คนทีข่าดเอนไซม ์NADH-methemoglobin reductase เมือ่ไดร้บัสาร

ประเภท nitrites หรือสารเคมอืื่น ๆ ที่ท  าใหเ้กิด methemoglobine-mia เขา้ไปในร่างกายก็จะเกิดความผิดปกติของร่างกาย

เกิดขึ้น จากการที่เกิด methemoglobinemia ขึ้น (methemoglobinemia เป็นความผิดปกติของเม็ดเลอืดแดงที่เหลก็ใน

ฮโีมโกลบนิไมส่ามารถจบัออกซเิจนได)้ 

1.3 การเกิดปฏิกิริยาทันทีทันใดและแบบล่าช้า (Immediate and delayed toxicity) การเกิดปฏิกิริยาแบบ
ทนัททีนัใด คือผลกระทบต่อร่างกายทีเ่กดิขึ้นอย่างรวดเร็วหลงัจากไดร้บัสารเคม ีแต่ปฏกิิริยาแบบลา่ชา้ คือผลกระทบต่อร่างกายที่

เกิดขึ้นภายหลงัที่ไดร้บัสารเคมเีป็นระยะเวลาช่วงหนึ่ง สารเคมก่ีอนมะเร็ งตอ้งใชเ้วลาโดยท ัว่ไปประมา 20 ถึง 30 ปี จึงจะ

สงัเกตเหน็กอ้นมะเร็ง สาร diethylstibesto (DES) ซึง่ใชเ้ป็นยาป้องกนัการแทง้สามารถท าใหเ้ด็กในครรภเ์ป็นมะเร็งช่องคลอด

และมะเร็งมดลูกในระยะเวลา 20 ถงึ 30 ปีต่อมา สารเคมกีารเกษตรกลุม่ organophosphorous ซึง่มฤีทธิ์หยุดย ัง้การท างานของ

เอนไซม ์cholinesterase มคีุณสมบตัิเป็นพษิต่อประสาทในระยะยาวเช่นกนั Triothocresyl phosphate (TOCP) เป็นสารกลุม่ 

orgenophosphorous ทีม่อีนัตรายมาก เมือ่เขา้สูร่่างกายในช่วงแรก จะไม่สงัเกตเหน็อาการผดิปกติใด ๆ จนกระท ัง่หลายวนัผ่าน
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ไป จงึจะเริ่มมอีาการผดิปกตเิกดิขึ้นสารเคมบีางชนิดท าใหเ้กดิปฏกิริยิาท ัง้สองแบบ แต่มกัพบวา่สารเคมสี่วนใหญ่มคีุณสมบตัิท  าให ้

เกดิปฏกิริยิาแบบทนัททืนัใดมากกวา่ 

1.4 การเกิดผลกระทบชนิดคืนสู่สภาพปกติได้และชนิดที่สู่สภาพปกติไม่ได้ (Reversible and Irreversible 
Effects) หรือการเกดิผลกระทบแบบช่ัวคราวและแบบถาวร เมือ่ร่างกายไดร้บัอนัตรายจากสารเคมแีลว้ ร่างกายจะซ่อมแซม
ส่วนทีส่กึหรอใหก้ลบัคืนสู่สภาพปกติดงัเดิมไดห้รือไม่นัน้ ขึ้นอยู่กบัว่าผลกระทบทีเ่กิดขึ้นเป็นแบบชัว่คราวหรือถาวร อวยัวะที่มี

ความสามารถฟ้ืนคืนสูส่ภาพปกตไิดด้ ีเมือ่ไดร้บัอนัตรายจากสารเคมกี็มกักลบัคืนสู่สภาพปกติไดเ้ป็นส่วนมาก แตกต่างจากระบบ

ประสาทส่วนกลางที่เมื่อไดร้บัอนัตรายจากสารเคมกี็มกัเป็นผลกระทบอย่างถาวร เนื่องจากเซลลข์องระบบประสาทส่วนกลางไม่

สามารถแบง่หรอืถกูทดแทนได ้การเกดิมะเร็งการเกดิวรูิป (รูปร่างผดิปกต)ิ ของตวัอ่อนจากสารเคม ีจดัเป็นผลกระทบอย่างถาวร 

1.5 การเกิดอันตรายหรือพิษแบบเฉพาะที่และแบบเป็นระบบ (Local and systematic Toxicity) อนัตรายแบบ
เฉพาะที ่คือ อนัตรายทีเ่กดิแก่ร่างกาย ณ ต าแหน่งทีส่มัผสักบัสารเคม ีสารทีม่ฤีทธิ์กดักร่อนและท าใหเ้กิดความระคายเคือง เป็น

สารทีท่  าใหเ้กดิอนัตรายแบบเฉพาะที ่สว่นการเกดิอนัตรายแบบเป็นระบบนัน้ จะตอ้งมกีารดูดซมึสารเคมเีขา้สู่ร่างกายแลว้กระจาย

ไป ท าใหเ้กดิอนัตรายยงัต าแหน่งอื่น ๆ ทีห่่างออกไปจากต าแหน่งทีส่มัผสัสารเคมคีร ัง้แรก สารเคมสี่วนใหญ่นี้ไม่เป็นสารเคมทีีไ่ว

ต่อการท าปฏกิริยิา มกัเป็นสารทีท่  าใหเ้กดิอนัตรายแบบเป็นระบบ อย่างไรก็ตาม สารเคมบีางชนิดท าใหเ้กิดอนัตรายไดท้ ัง้สองแบบ 

เช่น tetraethyl lead สามารถท าใหเ้กดิอนัตราย ณ จดุทีส่มัผสัและดูดซมึเขา้สูร่่างกาย ณ ระบบประสาทส่วนกลางและอวยัวะอื่น 

ๆ ที่สารนี้กระจายไปถงึ จะเห็นไดว้่า สารที่ท  าใหเ้กิดอนัตรายแบบเป็นระบบนัน้ ท าอนัตรายต่ออวยัวะหลายแห่ง แต่จะมคีวาม

รุนแรงของอนัตรายไม่เท่ากนั อวยัวะทีไ่ดร้บัอนัตรายมากกว่าอวยัวะอื่น เรียกว่า  อวยัวะเป้าหมาย (Target organ) ไม่จ  าเป็นว่า

จะตอ้งมกีารสะสมของสารเคมตีน้เหตอุยู่มากดว้ย เช่น ตะกัว่จะถกูสะสมอยู่มากในกระดูก แต่เกิดความเป็นพษิต่อระบบสรา้งเมด็

โลหติและประสาท เป็นตน้ ระบบประสาทสว่นกลาง มกัเป็นอวยัวะเป้าหมายของสารเคมหีลายชนิด อวยัวะเป้าหมายทีส่  าคญัอื่น ๆ 

ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการกิดพษิอย่างเป็นระบบ คือระบบไหลเวยีนโลหติ โลหติ และระบบสรา้งโลหิต อวยัวะภายใน เช่น ตบั ไต ปอด 

และผวิหนงั สว่นกลา้มเนื้อและกระดูกมกัไมค่่อยเป็นอวยัวะเป้าหมายของการเป็นพษิแบบเป็นระบบ 

การเป็นพษิจากสารเคมีมากกว่า 1 ชนิด เมือ่มสีารเคมเีขา้สูร่่างกายมากกวา่ 1 ชนิด สารเคมเีหลา่นัน้อาจมปีฏสิมัพนัธ์
ต่อกนัในการท าใหเ้กดิผลกระทบต่อร่างกายไดห้ลายลกัษณะ กลไกของการมปีฏสิมัพนัธด์งักลา่ว ไดแ้ก่  

 - การท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงของการดูดซมึเขา้สูร่่างกาย  

 - การจบัตวักบัโปรตนี 

 - การเปลีย่นสภาพ (biotransformation) หรอืการขบัสารเคมอีอกจากร่างกาย 

2. ปฏิสัมพนัธ์ของสารเคมใีนการท าให้เกดิผลกระทบต่อร่างกาย 
ปฏสิมัพนัธข์องสารเคมใีนการท าใหเ้กิดผลกระทบต่อร่างกาย แบ่งเป็นลกัษณะต่าง ๆ ไดด้งันี้ 

2.1 Additive effect เป็นปฏสิมัพนัธข์องสารเคมใีนการท าใหเ้กดิผลกระทบต่อร่างกายในลกัษณะทีผ่ลกระทบต่อร่างกาย
ในภาพรวมเป็นผลบวกของผลกระทบต่อร่างกายของสารเคมแีต่ละชนิด ซึง่เป็นลกัษณะทีพ่บมากทีสุ่ด ตวัอย่างเช่น เมือ่ไดร้บัสาร

ก าจดัศตัรูพชืกลุม่ organophosphate 2 ชนิด เขา้สู่ร่างกายพรอ้มกนั ผลกระทบร่างกายก็คือผลรวมของผลกระทบต่อร่างกาย

ของแต่ละชนิด (เช่น 2 + 3 = 5) 

2.2 Synergistic effect เป็นปฏสิมัพนัธข์องสารเคมใีนการท าใหเ้กิดผลกระทบต่อร่างกายในลกัษณะทีผ่ลกระทบต่อ
ร่างกายในภาพรวมมมีากกว่าผลบวกของผลกระทบต่อร่างกายของสารเคมแีต่ละชนิด (เช่น 2 + 2 = 20) ตวัอย่างเช่น 
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carbontetrachloride และ ethanol เป็นสารทีเ่ป็นพษิต่อตบัเมือ่ไดร้บัเขา้สู่ร่างกายพรอ้ม ๆ กนั จะท าอนัตรายต่อตบัไดม้ากกว่า

ผลรวมของอนัตรายของสารแต่ละชนิดหลายเทา่ 

2.3 Potentiation effect เป็นปฏสิมัพนัธข์องสารเคมใีนการท าใหเ้กิดผลกระทบต่อร่างกายในลกัษณะทีส่ารหนึ่งไม่มี
อนัตรายต่อวยัวะหนึ่ง แต่เมื่อร่างกายไดร้บัพรอ้มกบัสารอีกชนิดหนึ่งซึ่งมอีนัตรายต่ออวยัวะนัน้ จะท าใหร่้างกายไดร้ ับอนัตราย

มากกว่าอนัตรายของสารชนิดทีส่องอย่างเดยีว (0 + 2 = 10) ตวัอย่างเช่น isopropanol ไม่เป็นพษิต่อตบั ถา้ร่างกายไดร้บั 

isopropanol ร่วมกบั carbontetrachloride แลว้พิษต่อตบัของ carbontetrachlo-ride จะสูงมากกว่าที่ร่างกายไดร้บั 

carbontetrachloride เพยีงอย่างเดยีว 

2.4 Antagonistm หรือ antagonistic effect เป็นปฏสิมัพนัธข์องสารเคมใีนการท าอนัตรายต่อร่างกายในลกัษณะทีม่ี
ผลรวมของอนัตรายที่เกิดขึ้นนอ้ยกว่าผลบวกของผลกระทบต่อร่างกายของสารแต่ละชนิด และใชเ้ป็นประโยชนใ์นการแกพ้ิษ 

(antidote) แบง่ไดเ้ป็น 4 ประเภท คือ 

  2.4.1 Functional Antagonism เป็นกรณีทีส่ารเคมหีกัลา้งพษิกนัหรือเกดิผลต่อร่างกายแบบเดยีวกนัแต่ใน

ทศิทางตรงกนัขา้มกนั เช่น barbiturate ท าใหค้วามดนัโลหติต า่ลงแต่ nonepinephrine ท าใหค้วามดนัโลหติสูงขึ้น 

  2.4.2 Chemical Antagonism หรือ Inactivation เป็นกรณีทีส่ารเคมทีีเ่มือ่ท  าปฏกิิริยากนัในร่างกายแลว้

เปลีย่นเป็นสารทีม่พีษิหรอือนัตรายนอ้ยลง เช่น Demercapral (BAL) สามารถจบัตวักบัโลหะ เช่น สารหนู ปรอท และตะกัว่ เป็น

สารประกอบเชงิซอ้นทีม่พีษินอ้ยลง 

 2.4.3 Dispositional antagonism เป็นกรณีทีส่ารเคมชีนิดหนึ่งไปท าใหเ้กิดการเปลีย่นแปลงในการดูด
ซมึ เปลีย่นสภาพกระจายหรือขบัถ่ายออกจากร่างกายของสารเคมอีกีชนิดหนึ่ง ท าใหป้ริมาณและระยะเวลาในการท า

อนัตรายต่อร่างกายลดลง เช่น การใชผ้งถ่านในการป้องกนัหรือลดการดูดซมึสารพษิบางอย่างจากกระเพาะอาหารและ

ล  าไสสู่้กระแสโลหติ หรือใชส้ารทีม่ฤีทธิ์ในการขบัปสัสาวะในการเร่งการก าจดัสารพษิบางชนิดออกจากร่างกาย เป็นตน้  

 2.4.4 Receptor antagonism เป็นกรณีทีส่ารเคมชีนิดหนึ่งทีม่พีษินอ้ยกวา่ไปแย่งท าปฏกิริยิากบัสิง่ทีเ่ป็นตวัท า
ปฏกิิริยา (receptor) ก่อนสารทีม่พีษิมากกว่าหรือสารเคมที ัง้สองชนิดเมือ่ท  าปฏิกิริยากับ receptor พรอ้มกนัแลว้เกิดอนัตราย

นอ้ยกว่าทีค่วรจะเป็น ตวัอย่างเช่น การใช  ้ naloxone ไปแย่ง morphine ท าปฏกิิริยากบั receptor เพื่อรกัษาอาการหายใจ

ผดิปกต ิเป็นตน้ 

 

 

กจิกรรม 4.2.4 
1.  อธิบายความผิดปกติของร่างกายจากสารเคมี 
2.  ระบุปฏิสมัพนัธ์ของสารเคมีในการท าใหเ้กิดผลกระทบต่อร่างกาย 

 

แนวตอบกิจกรรม 4.2.4  
1.  ความผิดปกติของร่างกายจากสารเคมี แบ่งเป็น 
 - ปฏิกิริยาภูมิแพ ้
 - ปฏิกิริยาเก่ียวเน่ืองกบัปัจจยัทางพนัธุกรรม 
 - ปฏิกิริยาแบบทนัทีทนัใดและแบบล่าชา้ 
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 - การเกิดผลกระทบแบบคืนสู่สภาพปกติไดแ้ละแบบกลบัคืนสุ่สภาพปกติไม่ได ้
 - การเกิดอนัตรายแบบเฉพาะท่ีและแบบระบบ   
2.  ปฏิสมัพนัธ์ของสาคเคมีในการท าใหเ้กิดผลกระทบต่อร่างกาย 
 - Additive effect 
 - Synergistic effect 
 - Potentiation effect 
 - Antagonistic effect 
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ตอนที ่4.3  
การทดสอบพษิวทิยาของสารเคมี 
 

โปรดอ่านหวัเรื่อง แนวคิด และวตัถปุระสงคข์องตอนที ่4.3 แลว้จงึศึกษารายละเอยีดต่อไป 

 

หัวเร่ือง 
4.3.1 ประเภทของการทดสอบทางพษิวทิยา 

4.3.2 การทดสอบในสตัวท์ดลอง  

4.3.3 การศึกษาทดลองในมนุษย ์ 

4.3.4 การใชป้ระโยชนจ์ากผลการศึกษาในสตัวท์ดลองเพือ่ก าหนดมาตรฐานความปลอดภยัในมนุษย์ 

 

แนวคดิ 
1. การทดสอบหรือการศึกษาทางพษิวทิยามกัเป็นการศึกษาทดลองในสตัวห์รือใชรู้ปแบบจ าลองทาง

คณิตศาสตร ์เพือ่คาดคะเนผลกระทบของสารเคมต่ีอสุขภาพ แบ่งไดเ้ป็น 7 ประเภท  

2. การทดสอบทางพิษวิทยาของสารเคมีโดยใชส้ตัวท์ดลอง อาศัยหลกัการส าคัญสองขอ้คือ 

ความสามารถประยุกต์ใชผ้ลการศึกษากับมนุษย์ไดเ้มื่อกระท าอย่างถูกตอ้งเหมาะสม และ

ความสามารถ ทดสอบสารเคมีในปริมาณมากในสตัวท์ดลองตามหลกัเกณฑว์ธิีการที่ถูกตอ้ง

เหมาะสมแลว้คาดคะเนความเป็นไปไดข้องผลทีจ่ะเกิดแก่มนุษยไ์ด  ้

3. การศึกษาดา้นพิษวทิยาในมนุษยก์ระท าไดโ้ดยการศึกษาเชิงระบาดวิทยาของกลุ่มประชากรที่

ไดร้บัสมัผสัสารเคมีจากสภาพที่เป็นอยู่จริง เช่น ในกรณีของการสมัผสัในการท างานและการ

สมัผสัในสิง่แวดลอ้มท ัว่ไป และจากการศึกษาทดลองในอาสาสมคัร การศึกษาทดลองในมนุษย์

จะตอ้งปฏบิตัติามหลกัจริยธรรมของการศึกษาทดลองในมนุษยแ์ละกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง 

4. หลกัการใชจ้ากผลการศึกษาในสตัวท์ดลองเพื่อก าหนดมาตรฐานความปลอดภยัในการใช ้

สารเคมีนัน้ตอ้งพิจารณาประเด็นส าคญั คือความแตกต่างของชนิดสตัวท์ดลองและปจัจยัที่

เกี่ยวขอ้ง แฟกเตอร์ดา้นความปลอดภยัและการคาดคะเนผลที่จะเกิดขึ้นกบัมนุษยท์ี่ระดบั

ปริมาณรบัสมัผสัต า่ ๆ 

วตัถุประสงค์ 
เมือ่ศึกษาตอนที่ 4.3 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1. อธิบายประเภทของการทดสอบทางพษิวทิยาได  ้

2. อธิบายหลกัการทดสอบทางพษิวทิยาของสารเคมใีนสตัวท์ดลองได ้

3. อธิบายหลกัการศึกษาดา้นพษิวทิยาของสารเคมใีนมนุษย์ได ้

4.  อธิบายหลกัการใชป้ระโยชนจ์ากการศึกษาในสตัวท์ดลองเพือ่ก าหนดมาตรฐานความปลอดภยัใน

การใชส้ารเคมไีด ้
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เร่ืองที ่4.3.1  
ประเภทของการทดสอบทางพษิวทิยา 
   

  

การทดสอบหรอืการศึกษาทางพษิวทิยา โดยปกตแิลว้เป็นการศึกษาทดลองกบัสตัวท์ดลองหรือบางครัง้การศึกษาผ่านรูป

แบบจ าลองอืน่ ๆ เพือ่คาดคะเนผลกระทบของสารเคมต่ีอสุขภาพ การศึกษาทางพษิวทิยาเป็นการศึกษาทดลองทีส่ามารถควบคุม

ปรมิาณการไดร้บัสมัผสั (exposures) และปรมิาณทีร่่างกายไดร้บั (dose) ไดเ้ป็นอย่างด ีการศึกษาประเภทนี้ แบ่งเป็นวธิีการย่อย 

ๆ ทีส่  าคญัคือ 

1. การศึกษาความเป็นพิษเฉียบพลัน (Acute toxicity studies) เป็นการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากการ
ไดร้บัสารเคมปีริมาณมากเพยีงครัง้เดยีวเขา้สู่ร่างกายสตัวท์ดลอง โดยท ัว่ไปแลว้วธิีการนี้ ใชศึ้กษาผลกระทบต่อสุขภาพ

ชนิดใดชนิดหนึ่ง โดยเฉพาะทีแ่สดงผลในระยะส ัน้ทีเ่กิดจากสารมลพษิทีน่ ามาทดลอง ท ัง้นี้ เพื่อใหส้ามารถเปรียบเทยีบ

ความเป็นพิษเฉียบพลนักบัมลพิษอื่น ๆ ไดแ้ละช่วยในการก าหนดค่าปริมาณมลพิษที่ร่างกายไดร้บัส าหรบัการศึกษา

ผลกระทบต่อสุขภาพระยะยาว 

2. การศึกษาความเป็นพิษค่อนข้างเร้ือรัง (Subchronic toxicity studies) เป็นการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพ
สตัวท์ดลองจากการไดร้บัสมัผสัในช่วงเวลาที่ยาวกว่าและจากปริมาณสารเคมีที่นอ้ยกว่า การศึกษาความเป็ นพิษ

เฉียบพลนั โดยปกตจิะก าหนดช่วงเวลาของการไดร้บัสมัผสัไม่นอ้ยกว่า 90 วนัและท าการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพที่

มต่ีอการไดร้บัสมัผสัทีร่ะดบัต่าง ๆ หลาย ๆ ระดบั ผลการศึกษาวธิีนี้ท  าใหท้ราบถงึความสมัพนัธท์ีแ่น่นอนระหว่างชนิด

ของผลกระทบต่อสุขภาพทีศึ่กษากบัปริมาณการไดร้บัเขา้สู่ร่างกาย 

3. การศึกษาความเป็นพิษเร้ือรัง (Chronic toxicity studies) และการวิเคราะห์ทางชีวภาพของการก่อมะเร็ง 
(Carinogenicity) เป็นการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดขึ้นหลงัจากการไดร้บัสมัผสัสารเคมเีป็นระยะเวลายาวนาน
มาก ผลกระทบต่อสุขภาพส่วนใหญ่จะแสดงออกในระยะทีส่ ัน้กว่า แต่ผลกระทบต่อสุขภาพบางชนิด เช่น มะเร็ง มกัจะ

ใชเ้วลายาวนานมากในการแสดงใหเ้ห็น การศึกษาวธิีนี้ เป็นประโยชนต่์อการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย ์

เพราะสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ของการศึกษาในสตัวท์ดลองถูกท าใหเ้หมอืนกบัที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติตามสภาพที่ เป็น

จริงที่ประชากรท ัว่ไปไดร้บัสมัผสัอย่างต่อเนื่อง เช่น การศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพระยะยาวจากการไดร้บัสมัผสั

สารเคมหีรือกมัมนัภาพตรงัสใีนปริมาณต า่ เป็นตน้ 

4. การศึกษาหลายช่ัวอายุสัตว์ทดลอง (Multigeneration studies) เป็นการศึกษาผลกระทบที่มีต่อการเจริญ
พนัธุแ์ละพฒันาการของตวัอ่อนของสตัวท์ดลอง ซึง่มกัชอบใชส้ตัวฟ์นัแทะมาก โดยการตดิตาผลการไดร้บัสารเคมชีนิด

ใดชนิดหนึ่งเขา้สู่ร่างกายของสตัวท์ดลองรุ่นหนึ่งไปสู่สตัวท์ดองรุ่นถดัไป การศึกษาวธิีนี้ เป็นประโยชนต่์อการศึกษาเพื่อ

คน้หาผลกระทบต่อสุขภาพที่โอกาสจะเกิดขึ้นมากต่อตวัอ่อนในครรภ ์และตวัอ่อนแรกเกิดจากสตัวเ์พศเมียที่ไดร้บั

สมัผสัสารเคมชีนิดนัน้อย่างต่อเนื่อง ตามปกตแิลว้การศึกษาในสตัวท์ดลอง 2 รุ่น ก็เพยีงพอแลว้ในบางกรณีก็จ  าเป็นที่

จะตอ้งศึกษา 3 รุ่น เพือ่ใหไ้ดเ้หน็ผลทีช่ดัเจนยิ่งขึ้นและไดข้อ้มูลมากขึ้น 
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5. การศึกษาด้านเมตาบอลิซึมและเภสัชจลนศาสตร์ (Metabolism and pharmacokinetic studies) ใชใ้น
การศึกษาว่ามอีะไรเกิดขึ้นภายในร่างกายของสิ่งมชีีวติที่ใชใ้นการทดลองจากการไดร้บัมลพษิเขา้ไป เช่น กระบวนการ

ถูกดูดซมึ การผ่านกระบวนการเมตาบอลซิึม การถูกพาไปยงัส่วนต่าง ๆ ในร่างกาย และการขบัออกจากร่างกายได ้

รวดเร็วเพยีงใดดว้ยอตัราใด เป็นตน้ ผลทีไ่ดจ้ากการศึกษานี้ เป็นประโยชนต่์อการประเมนิผลทีไ่ดจ้ากการศึกษาดว้ยวธิี

อืน่ ๆ และต่อการเปรียบเทยีบผลการทดลองทีเ่กิดจากสิง่มชีีวติทีต่่างชนิดกนัดว้ย 

6. การศึกษาด้านพันธุกรรม (Genetic studies) เป็นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางพนัธุกรรมที่สามารถ
ถ่ายทอดไปยงัรุ่นอืน่ ๆ ได ้โดยก าหนดการทดลองในแบคทเีรีย รา พชื แมลง สตัวเ์ลี้ยงลูกดว้ยนมที่มขีนาดเลก็หรือ

โดยการทดลองในเซลลส์ตัวเ์ลี้ยงลูกดว้ยนมขนาดใหญ่ที่ผ่านการเพาะเนื้อเยื่อดว้ยวธิีการพเิศษมาแลว้ การศึกษาวธิีนี้

ไม่จ  าเป็นตอ้งใชเ้วลายาวนานและสามารถทราบผลการทดลองไดอ้ย่างรวดเร็ว 

7. การวิเคราะห์ด้านโครงสร้างสารเคมี (Strucure-activity analysis) เป็นการศึกษาเพื่อพยากรณ์คุณสมบตัิใน
การเป็นพิษและการก่อมะเร็งที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงกับคุณสมบตัิทางกายภาพและโครงสรา้งโมเลกุลของมลพิษ 

ตวัอย่างเช่น การศึกษาพนัธะทางเคมี (Chemical bonds) หรือจ านวนอะตอมของคลอรีนที่มอียู่ในโมเลกุลของการ

ประกอบออรแ์กโนคลอรีน (Organochlorine compounds) การศึกษาประเภทนี้ยงัไม่ไดผ้ลเท่าทีค่วรจะเป็นนกั 

 

กจิกรรม 4.3.1  
1.  อธิบายลกัษณะทัว่ไปของการทดสอบทางพิษวิทยา 
2.  ระบุประเภทการทดสอบทางพิษวิทย 

 

แนวตอบกิจกรรม 4.3.1  
1. ลกัษณะทัว่ไปของการทดสอบทางพิษวิทยา 

   - ศึกษาในสตัวท์ดลองหรือรูปแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ ควบคุมปริมาณท่ีไดรั้บสมัผสัและ
ปฏิมาณท่ีร่ากายไดรั้บไดดี้ 

2.  การทดลองทางพิษวิทยา แบ่งไดเ้ป็น 7 ประเภท คือ 
 - การศึกษาความเป็นพิษเฉียบพลนั 
 - การศึกษาความเป็นพิษค่อนขา้งเร้ือรัง 
 - การศึกษาคามเป็นพิษเร้ือรัง 
 - การศึกษาหลายชัว่อายสุตัวท์ดลอง 
 - การศึกษาดา้นเมตาบอลิซึมและเภสชัจลนศาสตร์ 
 - การศึกษาดา้นพนัธุกรรม 
 - การวิเคราะห์ดา้นโครงสร้างสารเคมี 
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เร่ืองที ่4.3.2  
การทดสอบในสัตว์ทดลอง 
   

  

1. ความจ าเป็นและข้อจ ากดัในการทดสอบในสัตว์ทดลอง  
 การทดสอบทางพษิวทิยาของสารเคมยีงัอาจแบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือการทดสอบในหลอดทดลอง (in vitro toxicity 

tests) และการทดสอบในสตัวท์ดลอง (in vivo toxicity tests) โดยการทดสอบในหลอดทดลองนัน้ เป็นการทดสอบกบั

กลุ่มเซลลเ์พยีงนิดเดยีวทีไ่ดม้าจากเนื้อเยื่อหรืออวยัวะที่ตอ้งการศึกษาปฏกิิริยาตอบสนองของเซลลต่์อสารเคม ีเป็นวธิีการที่ไม่

ยุ่งยาก สิ้นเปลอืงเทา่กบัการทดสอบในสตัวท์ดลอง ท าใหไ้ดข้อ้มูลการเป็นพษิต่อเซลลแ์ละกลไกการเกิดพษิในระดบัโมเลกุล และ

สามารถท าการทดสอบภายใตส้ภาวะทีค่วบคุมไดด้กีวา่การทดลองในตวัสตัวท์ดลอง แต่อย่างไรก็ตาม การทดสอบในหลอดทดลอง

ก็ไมส่ามารถทราบถงึขอ้มูลปฏกิิริยาตอบสนองของร่างกายต่อสารเคมทีีน่อกเหนือจากปฏกิิริยตอบสนองระดบัเซลลแ์ละกลไกการ

เกดิมลพษิระดบัโมเลกลุได ้

 

2. หลกัการส าคญัในการทดสอบความเป็นพษิของสารเคมใีนสัตว์ทดลอง  
 หลกัการส าคญัในการทดสอบความเป็นพษิของสารเคมใีนสตัวท์ดลอง ไดแ้ก่  

2.1 โดยท ัว่ไป ถอืว่าผลกระทบของสารเคมทีีเ่กิดขึ้นกบัสตัวท์ดลองสามารถน ามาประยุกตใ์ชก้บัมนุษยไ์ดโ้ดย 

 - เมื่อเปรียบเทยีบในเชิงปริมาณสารเคมทีี่ไดร้บัต่อหน่วยพื้นที่ของผวิหนังพบว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นกบั

มนุษยน์ัน้ใกลเ้คียงกบัผลทีเ่กิดกบัสตัวท์ดลอง 

 - เมื่อเปรียบเทียบในเชิงปริมาณสารเคมีที่ร่างกายไดร้บัต่อน า้หนกัตวัพบว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นกบั

มนุษย์มีมากกว่าที่เกิดขึ้นกบัสตัวท์ดลองประมาณ 10 เท่า ซึ่งเป็นที่มาของการประยุกต์ใชป้ัจจยัความปลอดภยั 

(safety factor) ในการค านวณหาปริมาณสารเคมทีีป่ลอดภยัส าหรบัมนุษย์ 

เพือ่ใหส้ามารถน าผลการทดลองในสตัวม์าประยุกตใ์ชก้บัคนไดน้ัน้ จ าเป็นตอ้งด าเนินการ ดงันี้  

 - เลอืกสตัวท์ีแ่สดงปฏกิิริยาตอบสนองแบบทีเ่ราตอ้งการศึกษา 

 - เลอืกสตัวท์ี่ biotransform สารเคมแีบบเดยีวกนักบัมนุษย ์

 - ในขณะศึกษาใหส้ตัวท์ดลองอยู่ในสภาพแวดลอ้มแบบเดียวกบัสิ่งแวดลอ้มการท างานของคนงานและ

ไดร้บัสารเคมจีากการท างานเขา้สู่ร่างกายในลกัษณะเดยีวกนัหรือใกลเ้คียงกนัทีสุ่ด 

 - ก าหนดจ านวนสตัวท์ดลองเพือ่ใหม้คีวามเชื่อถอืไดท้างสถติิ 

2.2 ถอืวา่เป็นสิง่จ  าเป็นทีจ่ะตอ้งทดสอบความเป็นพษิของสารเคม ีโดยใชส้ารเคมใีนปริมาณมากกบัสตัวท์ดลอง เพือ่ทีจ่ะ

อนุมานไดว้่าจะเกิดผลกระทบอะไรบา้งกบัมนุษย ์หลกัการนี้มพีื้นฐานมาจากหลกัการความสมัพนัธข์องปริมาณสารเคมทีีร่่างกาย

ไดร้บั กบัปฏกิิริยาตอบสนองต่อสารเคมขีองร่างกาย (dose-response relationship) คือเมือ่เพิม่ปริมาณสารเคมทีีร่่างกายไดร้บั

แลว้จะท าใหป้ฏิกิริยาตอบสนองของร่างกายเพิ่มขึ้นดว้ย เนื่องจากจ าเป็นตอ้งใชต้วัอย่างสตัวท์ดลองที่ไม่มากนกั เมื่อเทยีบกบั

จ านวนคนทีเ่สีย่งต่อสารเคม ีจงึจ าเป็นตอ้งใชส้ารเคมใีนปริมาณมากเพือ่ใหส้ามารถตรวจวดัผลกระทบจากสารเคมไีด ้ต่อจากนัน้ 



พื้นฐานอาชีวอนามยัและอนามยัสิง่แวดลอ้ม 4-43 

 

 

จึงใชว้ธิีการคาดประมาณออกมานอกช่วงขอ้มูล (extrapolation) ในเชิงแนวโนม้ว่าจะเกิดลกระทบอย่างไรเมื่อร่างกายไดร้บั

สารเคมใีนปรมิาณทีน่อ้ยลง 

 

3. ข้อจ ากดัในการท าการทดสอบในสัตว์ทดลอง  
 การทดสอบในสตัวท์ดลองท าใหเ้ราพยากรณ์หรืออนุมานผลกระทบทีจ่ะเกิดกบัคนได ้แต่พงึตระหนกัไวว้่าการ

ทดสอบในสตัวท์ดลองเพื่อวตัถปุระสงคด์งักล่าวมขีอ้จ ากดัหลายประการ ท ัง้ในการเลอืกประเภทของสตัวท์ดลองที่มี

ปฏิกิริยาตอบสนองต่อสารเคมใีกลเ้คียงกบัมนุษยใ์หม้ากที่สุดเมื่อมีวธิีการไดร้บัสารเคมีที่เขา้สู่ร่างกายแบบเดียวกนั 

รวมท ัง้ในการก าหนดจ านวนสตัวท์ดลองเพื่อใหม้ีความเชื่อถอืผลการทดสอบไดอ้ย่างถูกตอ้งทางสถติิ ดงันัน้ ก่อนจะ

ด าเนินการทดสอบในสตัวจ์ะตอ้งพจิารณาด าเนินการใหเ้หมาะสมกบัขอ้จ ากดัดงักล่าวก่อน เพือ่ใหส้ามารถน าผลกระทบ

มาใชป้ระโยชนก์บัมนุษยไ์ดอ้ย่างเหมาะสมเช่นกนั 

การศึกษาทดลองในสตัวด์งักล่าวนี้ มีคุณค่าอย่างยิ่งต่องานพิษวิทยาท ัง้ในอดีตและปจัจุบนั เมื่อมีการผลิต

สารเคมีชนิดใหม่ขึ้นมาจะตอ้งมีการศึกษาเบื้องตน้ถึงอนัตรายต่อสิ่งมีชีวิตของสารเคมีนั้น โดยการทดสอบดา้น

พษิวทิยากบัสตัวท์ดลอง 

เหตผุลทีเ่ลอืกทดสอบในสตัวท์ดลอง คือ 

 - ประหยดัค่าใชจ่้าย 

 - สะดวก 

 - มขีอ้มูลการศึกษาพษิวทิยาในอดตีมากมายในสตัวท์ดลอง เป็นประโยชนใ์นการคน้ควา้เปรียบเทยีบกบั

สารเคมทีีม่ลีกัษณะคลา้ยกนั ดงัแสดงในตารางที ่4.5 

 

ตารางที่ 4.5 ตวัอย่างของการศึกษาทดลองในสัตว์ 
 

ชนิดสัตว์ทดลอง ประเภทการศึกษาทางพษิวทิยา 
หนูขาว (Albino rats) ใชท้ดสอบความเป็นพษิเบื้องตน้ 

ยกเวน้ทดสอบการแทรกผ่านผวิหนงั การระคายเคืองผวิหนงั และอนัตรายต่อแกว้ตา 

(cornea) 

หนูตะเภา (Quiner pigs) ใชท้ดสอบคุณสมบตักิารท าใหเ้กิดอาการแพท้างผวิหนงั (dermal sensitizing potential) 

กระต่าย ใชท้ดสอบการแทรกผ่านผวิหนงั การระคายเคืองผวิหนงัแบบปฐมภูมแิละอนัตรายต่อแกว้ตา 

ไก่ ทดสอบสารทีม่คีุณสมบตัิท  าใหเ้กิดอมัพาตทีเ่กดิจาก nicotinic sciatec nerve paralysis 

เช่น สาร triorthocresyl phosphate (TOCP) 

ทดสอบสารทีส่ามารถท าใหเ้กดิตอ้กระจกของนยันต์า (cataractogenic potential) 

เป็ด ทดสอบสารทีม่คีุณสมบตัิท  าใหเ้กิดอมัพาตทีเ่กดิจาก nicotinic sciatec nerve paralysid 

เช่น สาร triorthocresyl phosphate (TOCP) 

ทดสอบสารทีส่ามารถท าใหเ้กดิตอ้กระจกของนยันต์า 

(cataractogenic potential) 
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กจิกรรม 4.3.2  
1.  ระบุขอ้ไดเ้ปรียบของการทดสอบทางพิษวิทยาในสตัวท์ดลองเม่ือเทียบกบัการทดลองใน

หลอดแกว้ 
2.  บอกหลกัการทดสอบความเป็นพิษของสารเคมีในสตัวท์ดลอง 
3. บอกขอ้จ ากดัของการทดสอบความเป็นพิษของสารเคมีในสตัวท์ดลอง 

 

แนวตอบกิจกรรม 4.3.2  
1. ขอ้ไดเ้ปรียบของการทดสอบทางพิษวิทยาในสตัวท์ดลอง คือ 

   - ทราบปฏิกิริยาตอบสนองของร่างกายต่อสารเคมีท่ีนอกเหนือจากปฏิกิริยาตอบสนองระดบัเซลล์
และกลไกการเกิดพิษระดบัโมเลกลุได ้

2.  หลกัการทดสอบความเป็นพิษของสารเคมีในสตัวท์ดลอง 
 - ถือวา่สามารถน าผลท่ีไดจ้ากสัตวท์ดลองมาประยกุตใ์ชก้บัมนุษยไ์ด ้ถา้ท าถูกตอ้งตามหลกั

วิชาการ 
 - ถือวา่สามารถใชห้ลกัการคาดประมาณออกมานอกช่วงขอ้มูล (Extrapclation) ในการคาด

ประมาณปฏิกิริยาตอบสนองท่ี Dose ต ่า ๆ จาก Dose-response-curve ของการทดลองกบัสตัวท์ดลองท่ี Dose 
สูง ๆ เพ่ือใหส้ามารถอนุมานผลท่ีจะเกิดแก่มนุษยไ์ด ้

3.  ขอ้จ ากดัของการทดสอบความเป็นพิษของสารเคมีในสตัวท์ดลอง  
 - การเลือกสตัวท์ดลองท่ีมีปฏิกิริยาตอบสนองใกลเ้คียงกบัมนุษยม์ากท่ีสุด 
 - วิธีการไดรั้บสารเคมีเขา้สู่ร่างกายแบบเดียวกบัท่ีเกิดในมนุษย ์
 - การก าหนดจ านวนสตัวท์ดลองเพ่ือใหมี้ความเช่ือถือไดท้างสถิติ 
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เร่ืองที ่4.3.3  
การศึกษาทดลองในมนุษย์ 
   

  

1. ความจ าเป็นในการศึกษาทดลองในมนุษย์  
 การศึกษาการทดลองผลกระทบของสารเคมต่ีอร่างกายมนุษยโ์ดยตรงเป็นสิ่งที่จะตอ้งไม่กระท าเป็นอนัขาด 

หากไม่สามารถพิสูจน์ไดว้่าการทดลองนัน้ปลอดภยัและไม่กระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษยแ์ละสิทธิมนุษยชน 

นอกจากนี้  ถงึแมจ้ะไดม้ผีลศึกษาทดลองในสตัวแ์ลว้ว่าสารเคมมีคีวามปลอดภยัแลว้ก็ตาม ก็อาจตอ้งพจิารณาควรใหม้ี

การใชส้ารดงักล่าวในกลุ่มคนจ านวนหนึ่ง โดยมกีารเฝ้าตดิตามผลกระทบต่อสุขภาพอย่างใกลช้ิด จนแน่ใจว่าปลอดภยั

จริงเสยีก่อนแลว้จงึกระจายการใชอ้อกไปสู่สาธารณชน 

 

2. หลกัการศึกษาทดลองในมนุษย์  
 เราจ าเป็นตอ้งมขีอ้มูลซึง่ไดจ้ากการศึกษาทดลองในมนุษย ์เพือ่ใชใ้นการด าเนินการ ต่อไปนี้  

 2.1 การเลอืกชนิดของสตัวท์ดลองที่เหมาะสมที่สุดในสตัวท์ดสอบสารเคม ีเพื่อพยากรณ์ผลกระทบที่จะเกิด

ขึ้นกบัมนุษย ์(โดยเปรียบเทยีบกระบวนการเมตาบอลซิมึ) 

 2.2 การศึกษาผลกระทบหรือปฏิกิริยาตอบสนองที่กลบัคืนสู่สภาพปกติได ้(reversible effects) ใน

สตัวท์ดลองทีไ่วต่อสารเคมนีัน้ทีสุ่ด เพือ่ทราบว่ามลีกัษณะแบบเดยีวกบัทีเ่กิดขึ้นกบัมนุษยห์รือไม่  

 2.3 การศึกษาผลกระทบของสารเคมทีีเ่กิดขึ้นเฉพาะกบัมนุษย์ 

 การศึกษาทดลองกบัมนุษยโ์ดยตรงสามารถกระท าไดภ้ายใตก้ารควบคุมอย่างระมดัระวงัเป็นอย่างดี เมื่อมี

ขอ้มูลว่าสารเคมีและวธิีการใชท้ดสอบนัน้ปลอดภยั โดยท าการทดสอบเพื่อทราบผลกระทบหรือการตอบสนองต่อ

สารเคมีในระดบัปริมาณที่นอ้ยกว่าปริมาณที่ทราบว่าปลอดภยั ตวัอย่างของปฏิกิริยาตอบสนองที่ศึกษาคือ การ

เปลีย่นแปลงของช่วงเวลาการเกิดปฏกิิริยา (Rection time) การแสดงพฤตกิรรมต่าง ๆ และการตอบสนองของอวยัวะ

รบัรูก้ารสมัผสัต่าง ๆ เป็นตน้ 

 ขอ้มูลดา้นพษิวทิยาของสารเคมต่ีอร่างกายมนุษยน์อกจากจะไดจ้ากการศึกษาทดลองในอาสาสมคัรโดยตรง

แลว้ ยงัไดม้าจากการศึกษาทางระบาดวทิยาในการใชส้ารเคมตีามปกต ิการใชส้ารเคมใีนการประกอบอาชีพและจากการ

ไดร้บัสมัผสัสารเคมเีนื่องจากอบุตัเิหตดุว้ย 

 

3. ข้อพจิารณาด้านศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และสิทธิมนุษยชน  
 การใหค้วามส าคญัต่อคุณค่าและศกัดิ์ศรีของความเป็นมนุษยแ์ละสทิธิมนุษยชนเป็นสิ่งส  าคญัอย่างยิ่งต่อการ

ด าเนินการศึกษาทดลองในมนุษย ์หากจ าเป็นจะตอ้งมกีารศึกษาทดลองในมนุษยก์็จ  าเป็นจะตอ้งมหีลกัฐานการศึกษา

ในสตัวท์ดลองหรือการศึกษาวธิีอื่น ๆ อย่างเพยีงพอที่จะพิสูจนว์่าการทดลองนัน้มีความปลอดภยัต่อมนุษย ์ก่อนจะ

ด าเนินการทดลองในมนุษย์จะตอ้งไดร้บัอนุญาตจากคณะกรรมการดา้นจริยธรรมในการศึกษาทดลองในมนุษย์

เสียก่อน เพื่อตรวจสอบการด าเนินการศึกษาขอ้บญัญตัิดา้นสทิธิมนุษยชนขององคก์ารสหประชาชาตินัน้เป็นไปตาม 
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Declaration of Helsinki และขอ้ก าหนดของแต่ละประเทศ และบุคคลที่เป็นเครื่องมอืใหด้ าเนินการทดลองจะตอ้ง

แสดงความยินยอมโดยปราศจากการบงัคบัใด ๆ ท ัง้สิ้น นอกจากนี้  บางประเทศก็ยงัมกีฎหมายหรือขอ้บงัคบัพเิศษที่

ควบคุมการทดลองในทารกในครรภ ์เด็ก ๆ ผูว้กิลจริตและนกัโทษอย่างรดักุมดว้ย 

 ในประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขมคีณะกรรมการศึกษาวจิยัในคน มหีนา้ที่ในการพจิารณาดา้นจริยธรรม

ส าหรบัการวจิยัในคน และไดก้ าหนดเกณฑก์ารพจิารณาการวจิยัในคน พ.ศ. 2536 (แกไ้ขปรบัปรุง พ.ศ. 2538) ไวด้งันี้ 

 3.1 กระทรวงสาธารณสุข มหีนา้ทีใ่นการพจิารณาดา้นจริยธรรมส าหรบัการวจิยัในคน ดงันี้  
  1) เป็นโครงการวจิยัซึง่ด าเนินการโดยขา้ราชการหรือหน่วยงานในสงักดักระทรวงสาธารณสุข ตลอดจน

โครงการซึ่งด าเนินการโดยผูอ้ื่นในสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุขหรือในพื้นที่ที่รบัผิดชอบของกระทรวง

สาธารณสุข 

  2) เป็นโครงการวจิยัที่ด  าเนินการโดยหน่วยงานอื่น ซึ่งขอความร่วมมือมายงักระทรวงสาธารณสุขให ้

พจิารณาในดา้นจริยธรรม 

  3) เป็นโครงการวิจยัซึ่งแหล่งทุนท ัง้ในและต่างประเทศ ก าหนดใหก้ระทรวงสาธารณสุขในฐานะ

หน่วยงานรบัผดิชอบการสาธารณสุขของประเทศพจิารณาในดา้นจริยธรรม 

 3.2 การเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับการพิจารณาจากกระทรวงสาธารณสุข โครงการวิจยัจะตอ้งมี
ลกัษณะ ดงันี้ 

  1) จะตอ้งเป็นการวจิยัทีไ่ม่ขดัต่อกฎหมายความสงบเรียบรอ้ยและศีลธรรมอนัดขีองประชาชน 

  2) จะตอ้งมนีกัวจิยัและผูร่้วมวจิยัทีเ่พยีงพอและมคีวามรูค้วามช านาญในแต่ละสาขาที่จะท าการวจิยัเป็น

อย่างด ีสามารถรูถ้งึผลดแีละผลเสยี อนัอาจเกิดไดจ้ากการวจิยัทกุข ัน้ตอน 

  3) ผูว้จิยัหรือคณะผูว้จิยัจะตอ้งมผูีไ้ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรมที่ เป็นไทยร่วมอยู่ดว้ยอย่าง

นอ้ย 1 คน และจะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบในการดูแลรกัษาในกรณีทีเ่กิดอนัตรายแก่ผูย้อมตนใหท้ดลอง 

  4) มวีตัถปุระสงคช์ดัเจนและแน่นอนเป็นไปได  ้

  5) ผลงานวจิยัดงักล่าวจะใหข้อ้มูลหรือความรูใ้หม่ทีเ่ป็นประโยชน์ 

  6) แสดงถงึความจ าเป็นอย่างหลกีเลี่ยงไม่ไดท้ีจ่ะตอ้งด าเนินการทดลองต่อมนุษย  ์

  7) ตอ้งมหีลกัฐานเอกสารอา้งอิง มคีวามเชื่อถอืไดท้างวทิยาศาสตรเ์กี่ยวกบัผลการวจิยัในสตัวท์ดลอง 

หรือผลการวจิยัอืน่ทีป่ระสบความส าเร็จพอสมควรเพือ่ยนืยนัถงึความปลอดภยัของการวจิยันัน้อย่างเพยีงพอ  

  8) จ านวนคนที่ใชใ้นการวจิยั ควรตอ้งจ ากดัความจ าเป็นทางสถิติ โดยใชจ้  านวนนอ้ยที่สุดที่เพียงพอ

ส าหรบัการแปลผล 

  9) แสดงขอ้พิจารณาในดา้นจริยธรรมและการเตรียมการป้องกนัอนัตรายที่อาจเกิดแก่ผูย้อมตนให ้

ทดลอง วิธีการดูแลรกัษาและอุปกรณ์ที่จ  าเป็นที่พรอ้มที่จะดูแลผูย้อมตนใหท้ดลองใชอ้ย่างมีปร ะสิทธิภาพและ

ประสทิธิผลและการตอบแทนทีผู่ย้อมตนใหท้ดลองจะไดร้บัในกรณีต่าง ๆ 

  10) ระบหุลกัเกณฑก์ารคดัเลอืกอาสาสมคัรที่จะยอมตนใหท้ดลองในโครงการวจิยัและการคดัออกจาก

โครงการวจิยั รวมท ัง้เกณฑท์ีจ่ะหยุดการวจิยั 

  11) ค าขอและเอกสารประกอบการวจิยัทีเ่ป็นภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะใบยนิยอมและเอกสารแนะน า

ยอมตนใหท้ดลองจะตอ้งแปลเป็นภาษาไทย 

  12) แสดงประโยชนท์ีจ่ะไดร้บัของผูย้อมตนใหท้ดลอง ผูว้จิยั สถาบนัทีท่  าการวจิยัและประเทศชาติ 
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  13) สามารถแสดงรายการ/ประมาณการค่าใชจ่้ายในการวจิยั และแหล่งทนุของการศึกษาวจิยัตามแบบที่

ก าหนดแนบทา้ยเกณฑน์ี้ 

 3.3 การวิจัยในมนุษย์จะกระท าได้เม่ือได้รับความยินยอมโดยอิสระเป็นลายลักษณ์อักษร จากผู้ยอม
ตนให้ทดลอง ในกรณีที่ผูย้อมตนใหท้ดลองไม่สามารถแสดงความยินยอมได ้ผูป้กครอง ผูใ้ชอ้  านาจปกครอง  
ผูอ้นุบาลหรือผูแ้ทนโดยชอบธรรม เป็นผูใ้หค้วามยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรแทน ใบยินยอมใหท้ดลองใหใ้ชต้าม

แบบทีก่ระทรวงสาธารณสุขก าหนดหรือแบบทีส่อดคลอ้งกบักระทรวงสาธารณสุข 

 3.4 ผู้วิจัยต้องชีแ้จงให้ผู้ ยินยอมตนให้ทดลองได้รู้ถึง 
  1) วธิีการหรือแผนงานท ัง้ในส่วนที่ผูว้จิยัจะด าเนินการต่อผูย้อมตนใหท้ดลองและที่ผูย้อมตนใหท้ดลอง

ตอ้งปฏบิตั ิ

  2) อนัตรายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการวจิยัและภายหลงัการวิจยัตลอดจนการป้องกนัอนัตรายที่ผูว้ ิจยั

เตรียมไว ้

  3) สทิธิประโยชนท์ีพ่งึไดจ้ากการวจิยัของผูถู้กทดลองของหน่วยงาน ของโครงการ และของประเทศชาติ 

  4) สทิธิของผูย้อมตนใหท้ดลองในการบอกเลกิการวจิยัโดยเสรี 

  5) ค าอธิบายอืน่ ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งจนผูย้อมตนใหท้ดลองหมดขอ้สงสยั โดยแสดงออกว่าไม่เป็นการชกัจูง

หรือชกัชวนใหห้ลงเชื่อ 

 3.5 ผู้ วิจัยต้องเลือกวิจัยท่ีเส่ียงอันตรายและก่อให้เกิดผลเสียแก่ร่างกายและจิตใจของผู้ยอมตนให้ทดลองน้อย
ท่ีสุด โดยเฉพาะในเดก็ ผูสู้งอายุ และหญิงมคีรรภห์รอืผูท้ีไ่มอ่ยู่ในภาวะอสิระทีจ่ะตดัสนิใจ 

 3.6 ผู้ วิจัยต้องท าการวิจัยด้วยความระมดัระวังตามมาตรฐานวิชาชีพแห่งตนและต้องระงับการวิจัยทันทีท่ีมข้ีอ
บ่งชีว่้าอาจเกิดอันตรายแก่ผู้ยอมตนให้ทดลอง 
 3.7 ผู้ยอมตนให้ทดลอง ผูป้กครอง ผูใ้ชอ้  านาจปกครอง ผูอ้นุบาล หรือผูแ้ทนโดยชอบธรรมของผูย้อมตน
ใหท้ดลอง สามารถบอกเลกิการยนิยอมเขา้ร่วมการวจิยัเมือ่ใดก็ได ้โดยการยกเลกิการยินยอมนัน้ ตอ้งไม่มผีลกระทบ

ต่อสทิธิของผูย้อมตนใหท้ดลองทีจ่ะไดร้บัการรกัษาตามปกติ 

 3.8 ผู้ วิจัยควรรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยให้คณะกรรมการฯ ทราบ และจดัส่งรายงานการวจิยั
ฉบบัสมบูรณ์ใหค้ณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวจิยัในคน ภายใน 6 เดือนหลงัเสร็จสิ้นการวจิยัโดยจดัพิมพเ์ป็น

ภาษาไทย 3 ชดุ และภาษาองักฤษ 3 ชดุ (ถา้ม)ี 

 3.9 คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน อาจจะก าหนดหลกัเกณฑเ์งื่อนไขเพิ่มเติมตามความ
เหมาะสมและความจ าเป็นเฉพาะเรื่องหรือการท ัว่ไปก็ได ้
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กิจกรรม 4.3.3 
 อธิบายหลกัการศึกษาดา้นพิษวิทยาของสารเคมีในมนุษย  ์
 
 
แนวตอบกิจกรรม 4.3.3 
 1. มีความปลอดภยัและมีการควบคุมเพ่ือใหเ้กิดความปลอดภยัแก่ผูถู้กทดสอบ 
 2. ไม่ขดัต่อศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษยแ์ละสิทธิมนุษยชน 
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เร่ืองที่ 4.3.4 
การใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาในสัตว์ทดลองเพ่ือก าหนด
มาตรฐานความปลอดภัยในมนุษย์ 
 

 ดงัไดก้ล่าวแลว้ว่า การทดสอบในสตัวท์ดลองมขีอ้จ ากดัหลายประการ ดงันัน้ การทดสอบความเป็นพษิของ

สารเคมใีนสตัวท์ดลองเพือ่ก าหนดมาตรฐานความปลอดภยัในมนุษย ์ควรไดพ้จิารณาประเด็นต่อไปนี้ ในการออกแบบ

การทดลองใหไ้ดผ้ลเป็นทีน่่าเชื่อถอื 

 1. เลอืกชนิดและพนัธุข์องสตัวท์ดลองทีม่ลีกัษณะการตอบสนองต่อสารเคมทีีศึ่กษาใกลเ้คียงต่อมนุษย์ 

 2. จ านวนสตัวท์ดลองทีใ่ชใ้นการศึกษาเพยีงพอทีจ่ะใหผ้ลทีเ่ชื่อถอืไดท้างสถติิ 

 3. วธิีการเขา้สู่ร่างกายของสารเคม ี

 4. สภาวะทางกายภาพและเคมขีองสารเคมี 

 5. ผลขา้งเคียงและอวยัวะเป้าหมายของสารเคมี 

 นอกจากนี้  การแปรผลการทดสอบในสตัวท์ดลองตอ้งพิจารณาดว้ยว่ามสีตัวท์ดลองเหลอืรอดตายเพียงพอ

หรือไม่ มโีรคแทรกอืน่ ๆ เกิดขึ้นแก่สตัวท์ดลองในขณะทดสอบหรือไม่ ปริมาณและคุณภาพของขอ้มูลทางพยาธิวทิยา

ทีศึ่กษาเพยีงพอหรือไม่ รวมไปจนถงึขอ้มูลสภาวะแวดลอ้มต่าง ๆ ของการทดสอบที่จะมผีลต่อการศึกษาดว้ย เพื่อให ้

การแปรผลการทดสอบเป็นไปอย่างถูกตอ้งเหมาะสม 

 ปจัจยัส าคญัทีต่อ้งพจิารณาในการขยายแนวโนม้ (Extrapolate) ขอ้มูลที่ไดจ้ากการทดสอบในสตัวท์ดลองมา

สู่คน คือ 

 1. ชนิดและพันธ์ุของสัตว์ทดลองและปัจจัยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง สารเคมสี่วนใหญ่มคีุณสมบตัิท  าใหเ้กิดพยาธิสภาพที่
เหมอืนกนัท ัง้ในมนุษยแ์ละในสตัวเ์ลี้ยงลูกดว้ยนม ท าใหม้อีาการผิดปกติที่แสดงออกเหมอืน ๆ กนั จะแตกต่างกนัก็คือปริมาณ

สารเคมีที่เขา้ไปในร่างกายแลว้ท าใหเ้กิดความผิดปกติดงักล่าว มนุษย็ก็มีความไวต่อการเกิดปฏิกิริยาตอบสนองต่อสารเคมี

บางอย่างมากกวา่สตัวท์ดลอง และสตัวท์ดลองก็มคีวามไวต่อสารเคมบีางอย่างมากกวา่มนุษย ์ท ัง้นี้ เป็นเพราะความแตกต่างกนัของ

เมตาบอลซิึมและอตัราการดูดซึม การแพร่กระจายในร่างกาย และการขบัถ่ ายสารพิษออกจากร่างกาย ตวัอย่างเช่น สาร 

2-naphthylamine ท าใหเ้กิดมะเร็งในกระเพาะปสัสาวะ สุนขั แฮมสเตอร ์และมนุษย ์แต่ไม่ท  าใหเ้กิดมะเร็งดงักล่าวในหนู 

กระต่าย และหนูตะเภา เป็นตน้ นอกจากนี้ มปีจัจยัอืน่เช่น ช่วงอายุทีต่่างกนัระหวา่งสตัวท์ดลองและมนุษย ์โดยพบวา่สตัวเ์ลี้ยงลูก

ดว้ยนม 70 กวา่ชนิด มคีวามสมัพนัธเ์ชงิเสน้ตรงของช่วงชีวติ (อายุขยั) กบัน า้หนกัตวัซึง่ถา้มนี า้หนกัตวั 70 กิโลกรมั (เท่าน า้หนกั

ตวัเฉลีย่ของมนุษย)์ จะมอีายุขยัเฉลีย่เพยีง 15 ปี เท่านัน้ ดงันัน้ หนูทดลองซึง่มอีายุขยัเฉลีย่ 2-5 ปี ก็เทยีบไดก้บัอายุของมนุษย์

เพยีง 15-17 ปีเทา่นัน้ ดงันัน้ ในการแปลและประยุกตใ์ชผ้ลการทดสอบจากสตัวท์ดลองกบัมนุษยต์อ้งพจิารณาประเด็นเหลา่นี้ใหด้ ี

ค่า Species Conversion Factor ที่ใชม้ค่ีาตัง้แต่ 1 ถงึ 10 ขึ้นอยู่กบัการตดัสนิใจของนกัพษิวทิยาว่าจะใหน้ า้หนกัประเด็นนี้

เพยีงใด 

 2. ระดับปริมาณสารเคมีต  า่สุดท่ีท าให้เกิดผลกระทบท่ีสังเกตได้ (Lowest Observable Effect Level, LOAEL) 
วตัถปุระสงคห์นึ่งของการทดสอบทางพษิวทิยา คือเพือ่ทราบขอ้มลูส าหรบัใชใ้นการประเมนิความเสีย่งต่ออนัตรายจากสารเคม ีจาก

การทดสอบทางพษิวทิยาเพื่อศึกษาผลกระทบชนิดเรื้อร ังในสตัวท์ดลอง เราจะทราบระดบัปริมาณสารเคมตี า่สุดที่ท  าใหเ้กิดผล
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กระทบทีส่งัเกตได ้(Lowest Observable Effect Level, LOAEL) หรอืเรยีกอกีอย่างหนึ่งว่า ระดบัปริมาณสารเคมตี า่สุดทีท่  าให ้

เกิดอาการผดิปกติทีส่งัเกตได ้(Lowest Observable Adverse Effect Level, LOAEL) กบัระดบัทีไ่ม่ท  าใหเ้กิดผลกระทบที่

สงัเกตได ้(No-observed-Adverse Effect Level, NOAEL) ซึง่ NOAEL ก็คือ ปรมิาณสูงสุดของสารเคมทีีร่่างกายสตัวท์ดลอง

ไดร้บัโดยไม่ท  าใหเ้กิดอาการผดิปกติทีส่งัเกตได ้อกีนยัหนึ่งก็อาจกลา่วไดว้่า ค่า NOAEL นี้ เป็นระดบัปลอดภยัจากสารเคมีชนิด

นัน้ในสตัวท์ดลอง ส าหรบัการหาระดบัปลอดภยัจากสารเคมชีนิดนัน้ในมนุษยน์ัน้จงึจ าเป็นตอ้งใชว้ธิีหาแนวโนม้ ( extrapolate) 

จากขอ้มลูทีม่อียู่ของสตัวท์ดลองเพือ่คาดประมาณขอ้มลูดงักลา่วทีร่ะดบัปรมิาณสารต า่ (low dose) 

 3. ความทนได้ของร่างกาย (Threshold) หากพิจารณาการตอบสนองของร่างกายของกลุ่มประชากรต่อ
สารเคมทีีร่่างกายไดร้บั จะมปีริมาณสารเคมทีีร่่างกายไดร้บัค่าหนึ่งที่ถา้ต า่กว่านัน้แลว้โอกาสที่จะมคีนในกลุ่มประชากร

นัน้มปีฏิกิริยาตอบสนองต่อสารเคมนีัน้มค่ีาเป็นศูนย ์เราเรียกค่านัน้ว่าค่าความทนไดข้องร่างกาย (Threshold) ของ

สารเคมี จากการทดสอบแบบเฉียบพลนันัน้เห็นไดช้ดัเจนกว่าการทดสอบพษิแบบเรื้อรงัและหาค่าไดย้ากมากส าหรบั

สารก่อมะเร็ง จึงมีแนวคิดว่าสารก่อมะเร็งไม่มีค่าระดบักัน้เพื่อใหส้ะดวกแก่การปฏิบตัิ การพิจารณาว่าสารเคมีใดมี

ความปลอดภยัต่อมนุษยม์ากนอ้ยเพยีงใดตอ้งพจิารณาจากค่าความทนไดข้องร่างกาย 

 4. ค่าแฟกเตอร์ความปลอดภัย (Safety Factors หรือ Uncertainty Factors) เป็นค่าที่ก าหนดขึ้นเพื่อเป็น
ตวัปรบัแกค้วามไม่แน่นอนอนัเกิดจากการขยายแนวโนม้ขอ้มูลจากการทดลองในสตัวม์าสู่มนุษยแ์ละจากกลุ่มคนที่ถูก

ทดสอบ ซึง่มจี  านวนนอ้ยไปสู่กลุ่มประชากรขนาดใหญ่ ค่าแฟกเตอรค์วามปลอดภยัอาจมไีดต้ ัง้แต่ 1-5,000 โดยท ัว่ไป

แลว้ค่าแฟกเตอรค์วามปลอดภยัจะมากหรือนอ้ยขึ้นอยู่กบั 

  1) คุณสมบตัคิวามเป็นพษิของสารเคมี 

  2) ขนาดและประเภทของกลุ่มประชากรทีต่อ้งการคุม้ครองป้องกนัจากอนัตรายของสารเคมี 

  3) คุณภาพและความน่าเชื่อถือของขอ้มูลดา้นพษิวทิยาที่มีอยู่ ตวัอย่างเช่น ถา้ผลกระทบของสารเคมี

ร่างกายไม่ถือว่ารุนแรงมากโดยขอ้มูลดงักล่าวนี้ เป็นขอ้มูลที่ไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ในมนุษย ์และผูท้ี่มีโอกาสไดร้บั

ผลกระทบจากสารเคมดีงักล่าวมเีพยีงไม่กี่คน กรณีเช่นนี้ ค่าแฟกเตอรค์วามปลอดภยัก าหนดใหเ้ป็น 2-5 หรือนอ้ยกว่า

ก็ถอืว่าเพยีงพอ 

 ถา้ผลกระทบของสารเคมีต่อร่างกายรุนแรงมาก จ านวนผูม้ีโอกาสไดร้บัผลกระทบมีมากและขอ้มูลดา้น

พษิวทิยาทีม่อียู่เป็นขอ้มูลที่ไดจ้ากการทดลองในสตัวเ์ป็นส่วนใหญ่ ก็อาจตอ้งก าหนดค่าแฟกเตอรค์วามปลอดภยัเป็น 

1,000 หรือมากกว่า บางกรณีเมือ่มกีารก าหนดค่าแฟกเตอรค์วามปลอดภยัขึ้นมาแลว้ใชไ้ดผ้ลดี ก็มกัจะมกีารใชค่้านัน้

ต่อไป 

 ในการก าหนดระดบัปริมาณทีย่อมใหไ้ดร้บัสมัผสัอย่างปลอดภยัของสารเคมทีี่มค่ีาระดบักัน้นัน้ ท าไดโ้ดยการ

หาค่า NOAEL ที่ไดจ้ากสตัวท์ดลองดว้ย แฟกเตอร์ความปลอดภยั วตัถุประสงค์ของการใชค่้าแฟกเตอรค์วาม

ปลอดภยัก็เพือ่ใหส้ามารถก าหนดระดบัการไดร้บัสมัผสัทีมุ่่งเนน้การป้องกนัผลกระทบต่อสุขภาพระดบัการไดร้บัสมัผสั

ที่ค านวณขึ้นมาโดยใชแ้ฟกเตอรค์วามปลอดภยัไม่ใช่ระดบัที่ร่างกายจะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองหรือแสดงการไดร้บั

พษิจากสารเคมแีต่เป็นระดบัทีมุ่่งเนน้ความปลอดภยัมากกว่า 

 5. การคาดคะเนผลท่ีจะเกิดขึน้ท่ีระดับปริมาณสารเคมีท่ีร่างกายได้รับต า่ (Low-dose extrapolation) 
เป็นการใชรู้ปแบบทางคณิตศาสตร ์(mathematical models) ในการพยากรณ์ปฏกิิริยาการตอบสนองของร่างกายต่อ

สารเคมีปริมาณต า่ ๆ ที่ร่างกายไดร้บั โดยใชข้อ้มูลการทดสอบปฏิกิริยาตอบสนองต่อสารเคมีที่ปริมาณสูงที่ร่างกาย
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ไดร้บัเป็นขอ้มูลพื้นฐานที่ใชใ้นการค านวณหรือจะใชว้ธิีนี้ ในการพยากรณ์ว่าร่างกายจะตอ้งไดร้บัสารเคมีในปริมาณ

ระดบัใด จงึจะท าใหเ้กิดปฏกิิริยาตอบสนองนอ้ยกว่าทีก่  าหนด 

 ปจัจบุนันี้มรูีปแบบทางคณิตศาสตร์จ  านวนมาก ที่ใชใ้นการคาดคะเนผลที่จะเกิดขึ้นเมื่อร่างกายไดร้บัสารเคมี

ในปริมาณต า่ ๆ ตวัอย่างเช่น 

1) One-hit-model ซึง่สมมตวิา่ผลกระทบจะเกดิขึ้นภายหลงัจากทีส่ารเคมปีริมาณหนึ่งไปถงึอวยัวะเป้าหมายหนึ่ง
และท าปฏิกิริยากบัอวยัวะนัน้ ซึ่งพบว่าความสมัพนัธ์ระหว่างปริมาณสารเคมีที่ร่างกายไดร้บักบัปฏิกิริยาตอบสนองเป็น

ความสมัพนัธเ์ชงิเสน้ตรง ซึง่เขา้ไดร้บัสารก่อมะเร็งบางชนิดทีร่ะดบั dose ต า่ ๆ 

2) Probit model ซึ่งใชอ้ธิบายลกัษณะความแตกต่างของการตอบสนองของคนที่มคีวามไวต่อสารเคมใีนกลุ่ม
ประชากรหนึ่ง ๆ โดยความสมัพนัธร์ะหว่างปริมาณสารเคมทีี่ร่างกายไดร้บักบัปฏิกิริยาการตอบสนองเป็นลกัษณะเสน้โคง้เวา้ที ่

dose ต า่ ๆ 

 การคาดคะเนผลที่จะเกิดขึ้นที่ระดบัปริมาณ dose ต า่ ๆ นี้ เป็นวธิีการที่ค่อนขา้งยากและไม่สามารถใชว้ธิีการทาง

คณิตศาสตรแ์ละสถติิเพยีงอย่างเดยีว การจะเลอืกใชรู้ปแบบทางคณิตศาสตร์ใดจ าเป็นจะตอ้งทราบและปฏบิตัิตามขอ้สมมติหรือ

เงือ่นไขของรูปแบบนัน้อย่างถูกตอ้ง นอกจากนี้  ยงัตอ้งมขีอ้มูลทีไ่ดจ้ากการทดลองทีม่คีุณภาพและหากมขีอ้มูลทีไ่ดจ้ากคนดว้ยก็

จะท าใหม้คีวามเชื่อถอืไดเ้พิม่ขึ้น ทีส่  าคญัจะตอ้งเขา้ใจกลไกการเกดิพษิของสารเคมต่ีอร่างกายดว้ย 

 

 
กจิกรรม 4.3.4 

ให้ระบุข้อพิจารณาในการน าผลการศึกษาในสัตวท์ดลองไปใช้ในการก าหนดค่ามาตรฐานความ
ปลอดภยัในการใชส้ารเคมี 
 

แนวตอบกิจกรรม 4.3.4 
1.  เลือกชนิดและพนัธ์ุของสตัวท์ดลองท่ีมีลกัษณะการตอบสนองของสารเคมีใกลเ้คียงกบัมนุษย ์
2.  ออกแบบการทดสอบใหมี้ความน่าเช่ือทางสถิติและสอดคลอ้งกบัสภาพการไดรั้บสมัผสัสารเคมี

ของมนุษย ์
3. ทราบค่าปริมาณสารเคมีต ่าสุดท่ีไม่ท าใหเ้กิดผลกระทบท่ีสงัเกตได ้(NAOEL) 
4.  การพิจารณาก าหนดค่าความทนไดข้องร่างกาย 
5. การใชค่้าความปลอดภยัท่ีเหมาะสม 
6.  การใชรู้ปแบบทางคณิตศาสตร์ในการคาดคะเนผลท่ีเกิดข้ึนท่ีระดบัปริมาณสารเคมีท่ีร่างกายไดรั้บ

ต ่า  
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 ตอนที ่4.4  
การประยุกต์ใช้พษิวทิยาในงานอาชีวอนามยั 
 

โปรดอ่านหวัเรื่อง แนวคิด และวตัถปุระสงคข์องตอนที ่4.4 แลว้จงึศึกษารายละเอยีดต่อไป 

 

หัวเร่ือง 
4.4.1 มาตรการส าคญัในการป้องกนัอนัตรายจากสารเคมทีีใ่ชใ้นการท างาน 

4.4.2 การเฝ้าระวงัสารเคมใีนอากาศของทีท่  างาน 

4.4.3 การประเมนิทางชีวภาพของการไดร้บัสมัผสัสารเคมี 

4.4.4 การเฝ้าระวงัสุขภาพของผูป้ระกอบอาชีพทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสารเคมี 

4.4.5 เอกสารขอ้มูลดา้นความปลอดภยัของสารเคมี   

 

แนวคดิ 
1. มาตรการในการป้องกนัอนัตรายหรือผลกระทบของร่างกายจากสารเคมีที่ใชใ้นการท างานตอ้ง

สอดคลอ้งและครอบคลุมข ัน้ตอนการเกิดอนัตรายหรือผลกระทบต่อร่างกายทุกข ัน้ตอน เริ่มจาก

การเกี่ยวขอ้งกบัสารเคมีในการท างาน การไดร้บัสารเคมีเขา้สู่ร่างกาย กระบวนการทางชีวเคมีที่

เกิดขึ้นในร่างกายในการรกัษาสมดุลใหร่้างกายเป็นปกติสุขการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพจนถงึการ

เกิดโรคโดยมมีาตรการในการป้องกนัอนัตรายเป็นล  าดบั ดงันี้คือ การเฝ้าระวงัสารเคมใีนอากาศที่

ปนเป้ือนในที่ท  างาน การเฝ้าระวงัทางชีวภาพและการเฝ้าระวงัสุขภาพซึ่งมีความสมัพนัธ์ของ

ข ัน้ตอนการเกิดอนัตรายต่อร่างกายและมาตรการส าคญัในการป้องกนัอนัตรายต่อร่างกาย  

2. การเฝ้าระวงัสารเคมใีนอากาศของที่ท  างาน ยึดถือหลกัการใหม้สีารเคมปีะปนอยู่ในอากาศของที่

ท  างานไดใ้นระดบัที่ถือว่าปลอดภยัโดยมีพื้นฐานทางวิชาการพิษวิทยาสนับสนุนคือร่างกายมี

คุณสมบตัิในการรกัษาสมดุลในการควบคุมไม่ใหม้ีปริมาณสารเคมีเขา้ไปในร่ างกายมากจนถึง

ระดบัที่ท  าใหเ้กิดอนัตราย อาจเกิดอาการผิดปกติเพียงเลก็นอ้ยและกลบัคืนสู่สภาพปกติไดเ้อง

ตามธรรมชาต ิดงันัน้ จงึสามารถควบคุมไม่ใหเ้กิดอนัตรายต่อร่างกายไดโ้ดยการควบคุมปริมาณ

สารเคมใีนอากาศไม่ใหเ้กินระดบัทีจ่ะท าใหเ้กิดอนัตรายต่อร่างกายได  ้

3. การประเมนิทางชีวภาพ เป็นการประเมนิอนัตรายจากสารเคมใีนการท างาน โดยการเฝ้าระวงัทาง

ชีวภาพของผูท้  างานเกี่ยวขอ้งกบัสารเคมโีดยการตรวจวดัตวัชี้วดัทีเ่หมาะสมในตวัอย่างทางชีวภาพ 

เช่น ปสัสาวะ เลอืด ฯลฯ ที่เก็บมาจากคนงานในระยะเวลาที่ก าหนดไว ้การเฝ้าระวงัทางชีวภาพมี

ขอ้ไดเ้ปรียบการเฝ้าระวงัทางสิ่งแวดลอ้ม คือครอบคลุมการไดร้บัสารเคมทีี่ผ่านเขา้สู่ร่างกายโดย

ทางเขา้ทุกทาง ไม่เฉพาะทางการหายใจเท่านัน้ นอกจากนี้  ยงัสามารถประเมนิความแตกต่างของ

ผลกระทบหรือปฏิกิริยาตอบสนองต่อสารเคมีของแต่ละบุคคลได ้และไม่มีปัญหาในการ
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ประเมินผลกระทบต่อร่างกายหรือปฏิกิริยาตอบสนองต่อสารเคมีในกรณีที่ผูไ้ดร้บัสารเคมีใช ้

อปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบคุคล 

4. การเฝ้าระวงัสุขภาพของผูป้ระกอบอาชีพที่เกี่ยวขอ้งกบัสารเคม ีคือการตรวจสุขภาพร่างกายทาง

การแพทยข์องผูป้ระกอบอาชีพ โดยการตรวจเป็นระยะและมวีตัถปุระสงคเ์พื่อคุม้ครองสุขภาพ

และป้องกนัโรคจากการประกอบอาชีพ ซึ่งท าไดท้ ัง้ในลกัษณะเชิงรบัและเชิงรุก แนวทางการเฝ้า

ระวงัสุขภาพตามทีอ่งคก์ารแรงงานระหว่างประเทศก าหนดไว ้ประกอบดว้ยการตรวจสุขภาพเพื่อ

ประเมินสุขภาพคนงานก่อนมอบหมายงาน การประเมนิสุขภาพเป็นครัง้คราวระหว่างการท างาน 

การประเมนิสุขภาพเมื่อกลบัเขา้ท างาน การประเมนิสุขภาพขณะท างานและเมื่อเสร็จสิ้นการท างาน

กบัสิง่ทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ การประเมนิสุขภาพเมือ่มกีารเปลีย่นงาน เปลีย่นแปลงวธิีการและ

เทคโนโลยีที่ใชใ้นการท างาน และการด าเนินการร่วมกบัเฝ้าระวงัการไดร้บัสมัผสักบัสิ่งที่เป็น

อนัตรายต่อสุขภาพร่วมกบัการเฝ้าระวงัทางชีวภาพ 

5. เอกสารขอ้มูลดา้นความปลอดภยัของสารเคมี เป็นมาตรการดา้นความปลอดภยัในการท างาน

เกี่ยวขอ้งกบัสารเคม ีผูผ้ลติและผูส้ ัง่น าเขา้สารเคมมีาจ าหน่ายในประเทศจะตอ้งจ ัดเตรียมขอ้มูล

ดา้นความปลอดภยัของสารเคมไีวใ้หค้รบถว้น และเป็นหนา้ทีข่องนายจา้งที่จะตอ้งจดัศึกษาขอ้มูล

ดงักล่าวและจดัใหม้มีาตรการดา้นความปลอดภยัต่าง ๆ ที่จ  าเป็นส าหรบัลูกจา้งที่ท  างานเกี่ยวขอ้ง

กบัสารเคมีนัน้ ที่ส  าคญัคือ นายจา้งจะตอ้งด าเนินการถ่ายทอดขอ้มูลดงักล่าวแก่ลูกจา้งอย่างมี

ประสทิธิภาพ เพือ่ใหลู้กจา้งเกิดความตระหนกัถงึอนัตรายจากสารเคม ีและปฏบิตัติามกฎระเบยีบ

ของความปลอดภยัในการท างานเกี่ยวขอ้งกบัสารเคมไีดอ้ย่างถูกตอ้ง 

 

วตัถุประสงค์ 
เมือ่ศึกษาตอนที ่4.4 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1. อธิบายมาตรการส าคญัในการป้องกนัอนัตรายจากสารเคมทีีใ่ชใ้นการท างานได  ้

2. อธิบายหลกัการทางพษิวทิยาของการเฝ้าระวงัสารเคมีในอากาศของทีท่  างานได ้

3. อธิบายความหมายของการประเมินทางชีวภาพและค่ามาตรฐานที่ใชใ้นการเฝ้าระวงัทางชีวภาพ 

และขอ้ไดเ้ปรียบของการเฝ้าระวงัทางชีวภาพเมือ่เปรียบเทยีบกบัการเฝ้าระวงัทางสิง่แวดลอ้มได  ้

4. อธิบายวตัถปุระสงคข์องการเฝ้าระวงัทางสุขภาพรวมทัง้แนวทางการเฝ้าระวงัสุขภาพของผูท้ีท่  างาน

เกี่ยวขอ้งกบัสารเคมไีด ้

5. อธิบายวตัถุประสงคข์องการจดัใหม้ีเอกสารดา้นความปลอดภยัของสารเคมีรวมท ัง้สาระส าคญั

ของเอกสารดา้นความปลอดภยัของสารเคมไีด  ้
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เร่ืองที ่4.4.1 
มาตรการส าคญัในการป้องกนัอนัตรายจากสารเคมีที่ใช้ในการ
ท างาน 
 
 

 วตัถุประสงค์หลกัของการประยุกต์ใชพ้ิษวิทยาในงานอาชีวอนามยั คือเพื่อใหผู้ป้ระกอบอาชีพมีความ

ปลอดภยัหรือไม่ไดร้บัอนัตรายจากสารเคมทีีเ่กี่ยวขอ้งในการท างาน 

 การประเมนิความปลอดภยัในการไดร้บัสมัผสัสารเคมใีนการประกอบอาชีพ เพือ่ป้องกนัไม่ใหเ้กิดอนัตรายต่อ

ร่างกายของผูป้ระกอบอาชีพท ัง้ในระยะส ัน้และระยะยาวตลอดอายุการท างานหรือแมก้ระท ัง่หลงัเกษียณอายุการท างาน

ไปแลว้เป็นสิง่ทีม่คีวามส าคญัและจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะตอ้งไดร้บัการด าเนินการโดยใชพ้ื้นฐานความรูด้า้นพษิวทิยาอย่าง

เหมาะสม 

 มาตรการในการป้องกนัอนัตรายหรือผลกระทบต่อร่างกายจากสารเคมทีี่ใช ใ้นการท างาน ตอ้งสอดคลอ้งและ

ครอบคลุมข ัน้ตอนการเกิดอนัตรายหรือผลกระทบต่อร่างกายทกุข ัน้ตอน เริ่มจากการเกี่ยวขอ้งกบัสารเคมใีนการท างาน 

การไดร้บัสารเคมีเขา้สู่ร่างกาย กระบวนการทางชีวเคมีที่เกิดขึ้นในร่างกายในการรกัษาสมดุลใหร่้างกายเป็นปกติสุข 

การเกิดผลกระทบต่อสุขภาพจนถงึการเกิดโรค โดยมมีาตรการในการป้องกนัอนัตรายเป็นล  าดบั ดงันี้  คือ การเฝ้าระวงั

สารเคมใีนอากาศทีป่นเป้ือนในทีท่  างาน การเฝ้าระวงัทางชีวภาพและการเฝ้าระวงัสุขภาพซึ่งมคีวามสมัพนัธข์องข ัน้ตอน

การเกิดอนัตรายต่อร่างกายและมาตรการส าคญัในการป้องกนัอนัตรายต่อร่างกาย ไดแ้สดงไวใ้นภาพที ่4.7 
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        สารเคมใีนทีท่  างาน     

                  การเฝ้าระวงัอากาศ 

        ดูดซมึเขา้ร่างกาย        ในสถานทีท่  างาน 

        

 

        กระจายในร่างกาย 

        (เลอืด เนื้อเยื่อ) 

 

        ถูกเปลีย่นสภาพ 

 

    เมตาบอไลทท์ี่ไว   เมตาบอไลทท์ี่ 

ขบัออกจาก   ต่อปฏกิิริยา   ไม่ไวต่อปฏกิิริยา      การเฝ้าระวงัทางชีวภาพ 

                (Biological monitroring 

           กระจายในร่างกาย                  of exposure) 

              (เลอืด เนื้อเยื่อ) 

 

 ท าปฏกิิริยากบัเนื้อเยื่อ           ซ่อมแซม     ท าปฏกิิริยากบัเนื้อเยื่อ 

             (อวยัวะเป้าหมาย)        (อวยัวะทีไ่ม่ใช่เป้าหมาย) 

 

      ส่วนทีถู่กท าอนัตราย          ส่วนทีไ่ม่ถูกท าลาย 

 

 ผลกระทบต่อร่างกายในระยะเริ่ม 

 ทีส่ามารถกลบัคืนสู่สภาพปกตไิด ้                การเฝ้าระวงัสุขภาพ 

 

 อนัตรายระยะ         อนัตรายระยะ             การวนิิจฉยัโรคจากการท างาน 

   preclinic             clinic 

 

ภาพที่ 4.7 ความสัมพันธ์ของข้อมูลกระบวนการเมตาบอลิซึมของสารเคมีกับมาตรการด้านอาชีวอนามัย 
 

 

 

 

 



4-56     พื้นฐานอาชีวอนามยัและอนามยัสิง่แวดลอ้ม  
 

 

 

กจิกรรม 4.4.1  
จงอธิบายมาตรการส าคญัในการป้องกนัอนัตรายจากสารเคมีในท่ีท างาน 

 

แนวตอบกิจกรรม 4.4.1 
ตอ้งสอดคลอ้งและครอบคลุมทุกขั้นตอนของการเกิดผลกระทบต่อร่างกาย ประกอบดว้ย 
 - การเฝ้าระวงัอากาศในสถานท่ีท างาน 
 - การเฝ้าระวงัทางชีวภาพ 
 - การเฝ้าระวงัทางสุขภาพ 
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เร่ืองที ่4.4.2 
การเฝ้าระวงัสารเคมใีนอากาศของทีท่ างาน 
                

 การเฝ้าระวงัสารเคมีในอากาศของที่ท  างาน เป็นวิธีการประเมินความปลอดภยัจากสารเคมีที่ปะปนอยู่ใน

อากาศของที่ท  างานโดยการตรวจวเิคราะหห์าชนิดและปริมาณของสารเคมทีี่มโีอกาสเขา้สู่ร่างกายของผูป้ระกอบอาชีพ

ในขณะท างาน รวมไปถงึการทราบแหล่งทีม่าของสารเคมแีละวธิีการปนเป้ือนในสิ่งแวดลอ้มการท างาน เพื่อน าไปสู่การ

ควบคุมป้องกนัแกไ้ขแหล่งทีม่าของสารเคมแีละสิง่แวดลอ้มการท างานอย่างเหมาะสมและปลอดภยัต่อไป  

 ในกรณีที่สารเคมีเขา้สู่ร่างกายไดโ้ดยทางการหายใจเพียงอย่างเดียว การประเมินสารเคมีที่ปนเป้ือนอยู่ ใน

อากาศขณะท างานสามารถน าไปสู่การประเมนิปริมาณสารเคมทีีเ่ขา้สู่ร่างกายได  ้

 แนวคิดที่ส  าคญัของการควบคุมสารเคมใีนอากาศของที่ท  างาน ก็คือการยอมใหม้ีสารเคมปีะปนอยู่ในอากาศ

ของทีท่  างานไดใ้นระดบัทีถ่อืว่าปลอดภยั ท ัง้นี้ เพราะไม่สามารถควบคุมป้องกนัมใิหม้สีารเคมเีลด็ลอดออกมาปะปนอยู่

ในบรรยากาศการท างานไดใ้นทุกกรณีไป บางกรณีอาจตอ้งใชเ้ทคโนโลยีช ัน้สูงและลงทุนแพงมาก แต่อย่างไรก็ตาม 

พษิวทิยาก็มทีางออกใหส้  าหรบัการยอมใหม้สีารเคมปีะปนอยู่ในอากาศในระดบัปริมาณที่เพยีงพอที่จะไม่เป็นอนัตราย

ต่อร่างกายได ้

 

1. หลกัการของปริมาณสารเคมีที่ยอมให้มีได้ในอากาศของที่ท างาน 
 การก าหนดปริมาณสารเคมีที่ยอมใหม้ีไดใ้นอากาศของที่ท  างานมีพื้นฐานส าคญัที่เป็นหลกัการทางพษิวทิยา 

ดงันี้ 

 1.1 ร่างกายมคีุณสมบตัิสามารถจดัการกบัสารเคมทีีเ่กี่ยวขอ้งในการประกอบอาชีพบางกลุ่มที่เขา้ไปในร่างกายไดโ้ดย

กระบวนการทางชวีภาพ เช่น การเปลีย่นสภาพ (biotransformation) และการขบัถา่ยออกจากร่างกาย รวมท ัง้กลไกในการป้องกนั

อนัตรายอืน่ ๆ ของร่างกาย เป็นตน้ เพือ่ไมใ่หเ้กดิอาการผดิปกตขิึ้นกบัร่างกาย และร่างกายสามารถปรบัตวัใหเ้ป็นปกติอยู่ได ้จงึมี

แนวคิดทีย่อมใหม้สีารเคมกีลุม่นี้ เขา้สูร่่างกายไดต้ราบทีร่่างกายไดร้บัสามารถรกัษาสมดุลในการควบคุมไม่ใหป้ริมาณสารเคมนีัน้ที่

ร่างกายไดร้บั มมีากจนถงึระดบัทีจ่ะท าใหเ้กิดอนัตรายหรือเกิดอาการผดิปกติแบบชัว่คราวทีไ่ม่รุนแรง ร่างกายสามารถปรบัตวัให ้

กลบัคืนสู่สภาพปกติไดเ้องตามธรรมชาติ ถอืเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได ้(acceptable risk) ท าใหม้กีารก าหนดระดบัปริมาณ

ความเขม้ขน้ของสารเคมใีนอากาศของสถานทีท่  างานทีถ่อืวา่เป็นระดบัทีป่ลอดภยัขึ้นมาเป็นมาตรฐานความปลอดภยัในการท างาน 

 1.2 โดยหลกัการดา้นพษิวทิยาทีไ่ดก้ลา่วมาแลว้นัน้ สารเคมทีีเ่ป็นสารก่อมะเร็งไม่มค่ีา NOAEL ซึง่หมายความว่าไม่ว่า

จะเขา้ไปในร่างกายในปริมาณนอ้ยที่สุดก็ท  าใหเ้กิดมะเร็งได ้จึงไม่มรีะดบัปริมาณความเขม้ขน้ของสารเคมใีนอากาศในสถานที่

ท  างานที่ถอืว่าเป็นระดบัที่ปลอดภยัในการท างาน เช่น betanaphthylamine เป็นตน้ แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อพจิารณาถงึความ

จ าเป็นทีต่อ้งใชแ้ละประโยชนด์า้นอืน่ทีจ่ะไดร้บัจากการใชส้ารเคมทีีเ่ป็นสารก่อมะเร็งบางชนิด เช่น Vinyl Chloride การลดปริมาณ

การไดร้บัสมัผสัลงใหน้อ้ยทีสุ่ดเพือ่ใหโ้อกาสเสีย่งต่อการเกดิมะเร็งลดลงอยู่ในระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได ้(acceptable risk) ท า

ใหม้กีารก าหนดระดบัปรมิาณความเขม้ขน้ของสารเคมใีนอากาศในสถานทีท่  างานทีถ่อืว่าเป็นระดบัทีป่ลอดภยัขึ้น มาเป็นมาตรฐาน

ความปลอดภยัในการท างาน เช่น vinyl chloride เป็นตน้ 
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 ในการก าหนดระดบัการไดร้บัสมัผสัสารเคมอีย่างปลอดภยัของสารเคมใีนการประกอบอาชีพนัน้ สามารถใชข้อ้มูลทีไ่ด ้

จากมนุษยแ์ละจากการทดลองในสตัว ์และปรบัปรุงใหเ้ป็นระดบัทีเ่หมาะสมทีจ่ะใชก้บัผูป้ระกอบอาชีพไดโ้ดยพจิารณาถงึแฟกเตอร์

ความปลอดภยั (safety factors หรือ uncertainty factors) ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความแตกต่างระหว่างบุคคล ความแตกต่างระหว่าง

สตัวท์ดลองกบัมนุษยแ์ละอืน่ ๆ ดว้ย 

 

2. มาตรฐานความปลอดภัยของสารเคมีในอากาศของที่ท างาน 
 ในบริบทของการประกอบอาชีพนัน้ โดยท ัว่ไปสารเคมจีะเขา้สู่ร่างกายทางการหายใจมากที่สุด นัน่คือการไดร้บัสมัผสั

สารเคมโีดยทางการหายใจเป็นส าคญั ทีก่  าหนดอนัตรายหรอืผลกระทบต่อร่างกายของผูป้ระกอบอาชีพ ดงันัน้ การควบคุมปริมาณ

ของสารเคมทีีป่นเป้ือนอยู่ในบรรยากาศของสถานทีท่  างานใหอ้ยู่ในระดบัทีไ่ม่ท  าใหเ้กิดผลกระทบต่อร่างกายของผูป้ระกอบอาชีพ 

จงึเป็นมาตรการดา้นความปลอดภยัในการท างานทีส่  าคญั จงึไดม้กีารพฒันาค่ามาตรฐานความปลอดภยัของสารเคมใีนอากาศของ

สถานทีท่  างานทีส่  าคญั ไดแ้ก่ 

 2.1 Threshold Limit Values (TLVs) พฒันาโดย The American Conference of Governmental Industrial 

Hygienests (ACGIH) 

 2.2 Permissible Exposure Limits (PELs) พฒันาโดย The Occupational Safety and Health 

Administration (OHSA) 

 2.3 Recommended Exposure Limits (RELs) พฒันาโดย National Institute of Occupational Safety and 

Health (NIOSH) 

 หน่วยงานทีพ่ฒันาค่ามาตรฐานความปลอดภยัในการท างานของสารเคมขีา้งตน้นี้ เป็นองคก์รของประเทศสหรฐัอเมรกิา

ท ัง้หมด 

 ค่า PELs เป็นค่ามาตรฐานทางกฎหมาย ส่วนค่า TLVs และค่า RELs เป็นค่ามาตรฐานทางวชิาการทีผู่ป้ระกอบวิชาชีพ

ดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยัและสุขศาสตรอ์ุตสาหกรรมใชเ้ป็นแนวทางในการควบคุมระดบัการไดร้บัสมัผสัสารเคมใีน

อากาศของสถานทีท่  างานใหอ้ยู่ในระดบัปลอดภยั 

 
กิจกรรม 4.4.2 
 1. บอกแนวคิดการควบคุมสารเคมีในอากาศของท่ีท างาน 
 2. อธิบายหลกัการเฝ้าระวงัสารเคมีในอากาศของท่ีท างาน 
 
แนวตอบกิจกรรม 4.4.2 
 1. แนวคิดการควบคุมสารเคมีในอากาศของท่ีท างาน 
  - ยอมให้มีสารเคมีปะปนอยูใ่นอากาศของท่ีท างานไดใ้นระดบัปลอดภยั 
  - ไม่ยอมให้มีสารเคมีปะปนอยูใ่นอากาศของท่ีท างานในปริมาณสูงเกินกวา่ระดบัปลอดภยั 
 2. หลกัการทางพิษวิทยาของการเฝ้าระวงัสารเคมีในอากาศของท่ีท างาน 
  - ความสามารถในการรักษาสมดุลในการควบคุมไม่ให้มีปริมาณสารเคมีเกินกวา่ระดบัท่ีจะ
เป็นอนัตราย 
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  - NOAEL และระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้
  - ระดบัการไดรั้บสัมผสัสารเคมีอยา่งปลอดภยัในการประกอบอาชีพ 
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เร่ืองที ่4.4.3  
การประเมนิทางชีวภาพของการได้รับสัมผสัสารเคม ี
   

  

 หลกัการประเมินทางชีวภาพของการไดร้บัสมัผสัสารเคมี ปกติแลว้การประเมินอนัตราย จากสารเคมีใน

โรงงานกระท าโดยการเฝ้าระวงัทางสิง่แวดลอ้มการท างาน โดยการเก็บตวัอย่างสารพษิในอากาศในโรงงานแลว้เทยีบกบั

ค่ามาตรฐาน TLV แต่ส าหรบักรณีทีส่ารเคมสีามารถเขา้สู่ร่างกายไดโ้ดยทางอื่นนอกจากการหายใจเขา้ไปแลว้ค่า TLV 

จะไม่เพยีงพอ เพราะไม่สามารถครอบคลุมการประเมนิสารเคมทีีเ่ขา้สู่ร่างกายนอกเหนือจากการหายใจได ้ดงันัน้ กรณี

ดงักล่าวจงึตอ้งใชก้ารประเมนิทางชีวภาพเขา้ร่วมดว้ย 

 

1. การเฝ้าระวงัทางชีวภาพ (Biological Monitoring) 
 การเฝ้าระวงัทางชีวภาพ เป็นการประเมินในภาพรวมของการเสี่ยงอนัตรายจากสารพิษในสิ่งแวดลอ้มการ

ท างาน โดยการตรวจวดัตวัชี้วดั (Determinants) ทีเ่หมาะสมในตวัอย่างทางชีวภาพทีเ่ก็บมาจากคนงานในระยะเวลาที่

ก าหนดไว ้ตวัชี้วดันี้ อาจเป็นสารพิษในสิ่งแวดลอ้มหรือเป็น metabolite(s) ของสารดงักล่าวหรือสารในร่างกายซึ่งมี

ความสมัพนัธก์บัการไดร้บัสารพษินัน้เขา้ไปในร่างกาย ตวัอย่างทางชีวภาพ ไดแ้ก่ อากาศหายใจออก ปสัสาวะ เลอืด 

ชีววตัถ ุอืน่ ๆ เช่น ผม เลบ็ เป็นตน้ 

 การเฝ้าระวงัทางชีวภาพมขีอ้ไดเ้ปรียบการเฝ้าระวงัทางสิง่แวดลอ้ม คือ 

 1.1 ครอบคลุมผลจากการไดร้บัสารเคมีผ่านทุกทางเขา้สู่ร่างกาย เนื่องจากเป็นการประเมนิผลที่เกิดภายใน

ร่างกายของผูท้ีไ่ดร้บัสารเคม ีตวัอย่างเช่น คนงานที่ท  างานกบัตะกัว่หากไดร้บัตะกัว่เขา้สู่ร่างกายท ัง้ทางการหายใจและ

การกินเขา้ไปเป็นหลกั ปริมาณตะกัว่ในเลือดจะไม่สมัพนัธก์บัปริมาณตะกัว่ในอากาศ การประเมนิปริมาณสารตะกัว่ใน

อากาศจึงไม่สามารถสะทอ้นถึงความเสี่ยงอนัตรายไดท้ ัง้หมด เหมือนอย่างการประเมินปริมาณตะกัว่ในเลอืด ซึ่งจะ

สมัพนัธก์บัปริมาณตะกัว่ทีเ่ขา้สู่ร่างกายไม่ว่าจะผ่านโดยทางใด 

 1.2 ไม่มีปญัหากบักรณีที่มีการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล กรณีที่คนงานใชอุ้ปกรณ์ป้องกนั

อนัตรายส่วนบคุคล เช่น หนา้กากกรองอากาศ เมือ่มสีารเคมใีนอากาศเกินมาตรฐานความปลอดภยั ปริมาณสารเคมใีน

อากาศจะไม่สมัพนัธก์บัอนัตรายที่จะเกิดขึ้นกบัร่างกาย แต่ตวัชี้ วดัทางชีวภาพที่เหมาะสมสามารถแสดงใ หท้ราบถึง

ระดบัอนัตรายทีจ่ะเกิดกบัร่างกายได ้

 1.3 สามารถประเมนิความแตกต่างรายบุคคลได ้เพราะตวัชี้วดัทางชีวภาพเป็นเครื่องที่แสดงถงึผลที่เกิดกบั

ร่างกายหรือปฏกิิริยาตอบสนองของร่างกายแต่ละบคุคลต่อสารเคม ีแต่การประเมนิทางสิง่แวดลอ้มไม่ไดเ้ป็นการวดัผล

ที่เกิดกบัร่างกายหรือปฏิกิริยาตอบสนองของร่างกายแต่ละบุคคลต่อสารเคมีโดยตรง จึงไม่สามารถประเมินความ

แตกต่างรายบคุคลได ้
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2. ค่ามาตรฐานทีใ่ช้ในการเฝ้าระวงัทางชีวภาพ 

 ค่ามาตรฐานทีใ่ชใ้นการเฝ้าระวงัทางชีวภาพทีน่ิยมใช  ้Biological Exposure Indicies (BEIs) เป็นค่าทีแ่สดงระดบัของ 

ตวัชี้วดั (determinants) ซึ่งพบในวสัดุตวัอย่างทางชีวภาพทีเ่ก็บมาจากคนงานที่ท  างานเกี่ยวขอ้งกบัสารพษิในระดบัเดียวกบัค่า 

TLV ของสารพษินัน้ในอากาศ 

 ท านองเดยีวกบัค่า TLV ค่า BEI ใชเ้ป็นเกณฑด์า้นความปลอดภยัมไิดเ้ป็นเกณฑท์างพษิวทิยาทีจ่ะใชแ้บ่งคนทีไ่ดร้บัพษิ

และไมไ่ดร้บัพษิหรอืในบางกรณีอาจพบา่ คนงานบางคนมค่ีา determinant เกินระดบั BEI โดยไม่ไดม้กีารเสีย่งอนัตรายเลยก็ได ้

ท ัง้นี้ เนื่องจาก ความแตกต่างทางร่างกายของแต่ละบุคคลในแต่ละโอกาส อย่างไรก็ตาม หากพบว่าระดบั determinant ของ

คนงานคนหนึ่งทีท่  างานเสีย่งอนัตรายมค่ีาเกนิค่า BEI อย่างต่อเนื่อง หรอืพบวา่กลุม่คนงานมค่ีาระดบั determinants เกินค่า BEI 

แลว้ จะตอ้งศึกษาหาสาเหตแุละด าเนินการแกไ้ขทีเ่หมาะสมต่อไป 

 ค่า BEL นี้  ใชก้บัการท างาน 8 ช ัว่โมงต่อวนั 5 วนัต่ออาทติย ์ถา้หากกรณีการท างานไม่เป็นไปตามเกณฑด์งักลา่ว จะ

แปลงค่า BEI โดยใชบ้ญัญตัิไตรยางศไ์ม่ได ้ตอ้ง Extrapolate บนพื้นฐานของเภสชัจลนศาสตร ์(Pharmacokinetic) และเภสชั

พลวตั (Pharmarcodynamic) ของสารเคม ีและจะน าไปใชเ้ป็นมาตรฐานจากการไดร้บัสารพษินอกเหนือไปจากการท างาน เช่น 

จากอากาศ น า้ อาหารไมไ่ด ้และไมค่วรน าไปใชใ้นการวนิิจฉยัโรคโดยตรง 

 

 ตารางที่ 4.6 ตวัอยา่งค่ามาตรฐานท่ีใชใ้นการเฝ้าระวงัทางชีวภาพ (BEI) ดงัน้ี 
 

สารเคม/ีตวัอย่างทางชีวภาพ วธีิการเกบ็ตวัอย่าง BEI 
Methanol 

1. Methanol in urine 

2. Formic acid in urine 

   Lead 

1. Lead in blood 

2. Lead in urine 

3. Zinc protoporphyrin in blood 

 

ก่อนเลกิกะ 

ก่อนเขา้กะเมือ่สุดสปัดาห ์

 

ไมจ่ ากดั/ไม่จ าเพาะ 

ไมจ่ ากดั/ไม่จ าเพาะ 

1 เดอืนหลงัจากไดส้มัผสั 

 

15 mg/ l 

80 mg/ g creatinine 

 

50 g/ 100 ml 

150 ug/ g creatining 

250 g/ 100 ml ของเมด็เลอืดแดง 

หรอื 100 g/ 100 ml ของเลอืด 

 

 

กจิกรรม 4.4.3 
อธิบายขอ้ไดเ้ปรียบของการเฝ้าระวงัทางชีวภาพเม่ือเทียบกบัการเฝ้าระวงัทางส่ิงแวดลอ้ม 

 

แนวตอบกิจกรรม 4.4.3 
1. ครอบคลุมผลการไดรั้บสารเคมีผา่นทุกทางเขา้สู่ร่างกาย 
2. ไม่มีปัญหากรณีท่ีมีการใชเ้คร่ืองป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล 
3. สามารถประเมินความแตกต่างของบุคคลได ้
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เร่ืองที ่4.4.4  
การเฝ้าระวงัสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพทีเ่กีย่วข้องกบัสารเคม ี
   

  

1. เหตุผลและความจ าเป็นทีต้่องมกีารเฝ้าระวงัสุขภาพของผู้ท างานเกีย่วข้องกบัสารเคม ี 
 เมือ่มกีารท างานเรื่องอนัตรายจากสารเคม ีการควบคุมป้องกนัแกไ้ขปญัหาที่ตน้เหตุเป็นสิ่งที่ตอ้งท าเป็นอนัดบั

แรก โดยการจดัการดา้นสิ่งแวดลอ้มการท างานและระบบวิธีการท างานใหป้ลอดภยัจากสารเคมี อย่างไรก็ตาม  

การด าเนินการดงักล่าวมกัประสบปญัหาเชิงวชิาการและการเงนิ ท าใหไ้ม่สามารถด าเนินการใหเ้กิดความปลอดภยัต่อผู ้

ประกอบอาชีพไดอ้ย่างสมบูรณ์ ท าใหจ้  าเป็นตอ้งมมีาตรการในการดูแล ตรวจสอบสุขภาพของผูป้ระกอบอาชีพที่ท  างาน

เสี่ยงอนัตรายจากสารเคมี เพื่อจะไดท้ราบว่ามาตรการควบคุมป้องกนัดา้นสิ่งแวดลอ้มและสภาพการท างานไดผ้ล

เพยีงใด และหากมขีอ้บกพร่องอาจมผีลกระทบต่อสุขภาพของผูป้ระกอบอาชีพ ก็สามารถตรวจพบไดต้ ัง้แต่เนิ่น ๆ และ

ท าการแกไ้ขป้องกนัไดอ้ย่างทนัท่วงท ี

 

2. ความหมายและวตัถุประสงค์ของการเฝ้าระวงัสุขภาพ  
 การเฝ้าระวงัสุขภาพ หมายถงึการตรวจสุขภาพร่างกายทางการแพทยข์องผูป้ระกอบ โดยตรวจเป็นระยะ และ

มวีตัถปุระสงคเ์พือ่คุม้ครองสุขภาพและป้องกนัโรคทีเ่กิดจากการไดร้บัสมัผสัสิง่คุกคามสุขภาพในการประกอบอาชีพ 

 ดงันัน้ การเฝ้าระวงัทางชีวภาพและการเฝ้าระวงัสุขภาพของผูป้ระกอบอาชีพที่เกี่ยวขอ้งกบัสารเคมี จึงเป็น

มาตรการป้องกนัผลกระทบต่อสุขภาพที่เกี่ยวเนื่องกนั และมีความครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ตัง้แต่การตรวจหา

สารเคมีหรือเมตาบอไลทใ์นร่างกายจากตวัอย่างทางชีวภาพไปจนถึงการคน้หาความผิดปกติแบบชัว่คราวในระยะ

เริ่มแรกทีเ่กิดขึ้นต่ออวยัวะเป้าหมาย เป็นการด าเนินการในระยะที่บุคคลยงัไม่เป็นโรค เพราะร่างกายยงัอยู่ในสภาพที่

ยงัสามารถรกัษาสมดุลในการควบคุมการเปลี่ยนสภาพและขบัถ่ายสารเคมีออกจากร่างกาย เพื่อไม่ใหเ้กิดอาการ

ผดิปกตจิากพษิสารเคมขีึ้นได ้

 ขอ้พจิารณาและหลกัในการเฝ้าระวงัสุขภาพของผูท้  างานเกี่ยวขอ้งกบัสารเคม ีเนื้อหา วธิีการและความถีใ่นการ

ตรวจสุขภาพเพือ่ระวงัสุขภาพของผูท้ีท่  างานเกี่ยวขอ้งกบัสารเคมขีึ้นอยู่กบัลกัษณะของการไดร้บัสารเคม ีรวมท ัง้โอกาส

และความเป็นไปไดข้องการตรวจสุขภาพ 

 การเฝ้าระวงัสุขภาพม ี2 ลกัษณะ คือ 

  2.1 การเฝ้าระวงัสุขภาพเชิงรบั (Passive Health Surveillance) เป็นการตรวจสุขภาพผูท้ี่มอีาการ

ผดิปกตหิรือเจบ็ป่วยจากการท างานแลว้ 

  2.2 การเฝ้าระวงัสุขภาพเชิงรบั (Active Health Surveillance) เป็นการตรวจสุขภาพของผูท้ี่ท  างาน

เกี่ยวขอ้งโดยตรงและอาจไดร้บัอนัตรายจากสิ่งคุกคามสุขภาพในการท างาน ขณะที่เขายงัไม่มีอาการผิดปกติเกิดขึ้น 

สามารถท าไดห้ลายวธิี เช่น การตรวจสุขภาพคนงานที่เสี่ยงต่อสิ่งคุกคามสุขภาพ การตรวจคดักรองและการเฝ้าระวงั

ทางชีวภาพของคนงานที่เสี่ยงต่อสิ่งคุกคามสุขภาพกลุ่มพิเศษ ท ัง้นี้ ขึ้นอยู่กบัลกัษณะของผลกระทบต่อร่างกายที่จะ

เกิดขึ้นจากการไดร้บัสมัผสัสิง่คุกคามสุขภาพชนิดนัน้ 
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 การเฝ้าระวงัสุขภาพตามแนวทางขององคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ ประกอบดว้ย 

  1) การตรวจสุขภาพ เพื่อการประเมนิสุขภาพคนงานก่อนมอบหมายใหท้ างานที่เสี่ยงต่อผลกระทบแก่

สุขภาพ 

  2) การประเมนิสุขภาพเป็นครัง้คราวระหว่างการท างานทีม่กีารไดร้บัสมัผสัสิง่คุกคามสุขภาพ  

  3) การประเมนิสุขภาพเมื่อกลบัเขา้ท างานหลงัจากตอ้งพกังาน เพื่อรกัษาสุขภาพติดต่อกนัเป็นเวลานาน 

เพือ่ทราบว่าเขาเหมาะสมทีจ่ะกลบัเขา้ท างานเดมิหรือตอ้งหางานอืน่ใหท้  าแทน 

  4) การประเมนิสุขภาพขณะท างานและเมือ่เสร็จสิ้นการท างานกบัสิง่คุกคามสุขภาพ ซึง่อาจมผีลท าใหเ้สยี

สุขภาพในอนาคตได ้

  5) การประเมนิสุขภาพในกรณีทีม่กีารเปลีย่นงานหรือเปลีย่นแปลงการท างานหรือเปลีย่นเทคโนโลยี เช่น 

ใชส้ารเคมใีหม่แทนชนิดเดมิ เป็นตน้ 

  6) การเฝ้ระวงัการไดร้บัสมัผสัสารเคมีหรือสิ่งคุกคามสุขภาพในการท างานเสริมกบัการเฝ้าระวงัทาง

ชีวภาพ สนบัสนุนใหก้ารเฝ้าระวงัสุขภาพไดป้ระโยชนสู์งสุด 

 ตวัอย่างการเฝ้าระวงัสุขภาพของ Acrylonitrile ซึง่เป็นสารเคมทีีใ่ชใ้นอตุสาหกรรมประเภทพลาติกและเสน้ใยสงัเคราะห ์

มสีภาพเป็นของเหลวภายใตค้วามดนัสูงและระเหยเป็นไอไดเ้ร็วมาก ภายในอุณหภูมิและความกดดนัปกติ Acrylonitrile มี

คุณสมบตัิท  าใหเ้ซลลข์าดออกซเิจนจากการท าปฏกิิริยากบัเอนไซมท์ีท่  าหนา้ทีใ่นการหายใจของเซลล ์อนัตรายเฉียบพลนัจากการ

สมัผสัไอของ Acrylonitrile ในงานอุตสาหกรรมพบว่า ท าใหเ้กิดอาการเคืองตา ปวดศีรษะ น า้มูกไหล คลืน่ไส ้อ่อนเพลยี และ

อาเจยีน การไดร้บัสมัผสัไอทีค่วามเขม้ขน้สูง ๆ ท าใหม้อีาการรุนแรงมากขึ้น อ่อนเพลยี ขาดออกซเิจนและเสยีชีวติได ้หากผวิหนงั

รบัสมัผสักบั Acrylonitrile ในสภาพของเหลวเป็นเวลานานจะเกิดอาการไหม ้มตีุ่มน า้ใส เหมอืนถูกไฟไหมแ้ละมอีาการเป็นพษิ

แบบเป็นระบบดงักล่าวขา้งตน้ เนื่องจากการซึมเขา้สู่กระแสโลหิตของ Acrylonitrile การศึกษาในสตัวท์ดลองพบว่า 

Acrylonitrile ท าใหเ้กิดเนื้องอกของระบบประสาทส่วนกลาง และจากการศึกษาทางระบาดวิทยา พบว่าในโรงงานผลติเสน้ใย 

acrylic คนงานทีร่บัสมัผสักบั Acrylonitrile มกีารเกดิมะเร็งล  าไสใ้หญ่และปอดมากกวา่คนปกตอิย่างมนียัส าคญัทางสถติดิว้ย 

 Occupational Safety and Health Administration (OSHA) แห่งสหรฐัอเมริกาไดก้ าหนดแนวทางการ

เฝ้าระวงัสุขภาพของคนงานทีท่  างานเกี่ยวขอ้งกบั Acrylonitrile ไวด้งันี้ 

 คนงานทกุคนทีท่  างานเกี่ยวขอ้งกบั Acrylonitrile เกินระดบั Action level ที่กฎหมายก าหนด จะตอ้งไดร้บั

การตรวจสอบประวตักิารเจบ็ป่วยและการทดสอบทางหอ้งปฏบิตัิการที่จ  าเป็น แพทยท์ี่ท  าหนา้ที่ประเมนิสภาวะสุขภาพ

ของคนงานดงักล่าวนี้  ตอ้งตรวจร่างกายเพือ่ประเมนิหาอาการผดิปกตแิต่เริ่มแรกของสิง่ต่อไปนี้ 

 1) ความผดิปกตขิองระบบประสาทส่วนกลางและโอกาสในการเกิดมะเร็ง 

 2) ความผดิปกตขิองระบบทางเดนิหายใจและโอกาสในการเกิดมะเร็งปอด 

 3) ความผดิปกตขิองระบบทางเดนิอาหารและโอกาสในการเกิดมะเร็งของล  าไส  ้

 4) ความผดิปกตขิองผวิหนงัจากการสมัผสักบั Acrylonitrile ดงักล่าวขา้งตน้ 

 คนงานที่ไวต่อการขาดออกซิเจนหรือมีอาการโลหิตจาง ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงมากกว่าคนงานปกติ และนอกจากการ

ตรวจหาอาการผดิปกตแิต่เริ่มแรกของระบบไหลเวยีนโลหติ รวมท ัง้การท างานของตบั และไต ดว้ย 
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กจิกรรม 4.4.4 

ระบุแนวทางการเฝ้าระวงัสุขภาพของผูท้  างานเก่ียวขอ้งกบัสารเคมี 
 

แนวตอบกิจกรรม 4.4.4 
1. การประเมินสุขภาพก่อนมอบหมายงาน 
2. การประเมินสุขภาพเป็นคร้ังคราวระหวา่งท างาน 
3. การประเมินสุขภาพเม่ือกลบัเขา้ท างาน 
4. การประเมินสุขภาพขณะท างานและเม่ือเสร็จส้ินการท างานกบัสารเคมี 
5. การประเมินสุขภาพเม่ือมีการเปล่ียนงาน วิธีการท างาน และเทคโนโลยีท่ีใชใ้นการท างาน 
6. การด าเนินการร่วมกบัการเฝ้าระวงัการไดรั้บสมัผสัสารเคมีร่วมกบัการเฝ้าระวงัทางชีวภาพ 
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เร่ืองที ่4.4.5  
เอกสารข้อมูลด้านความปลอดภัยของสารเคม ี
   

  

1. มาตรการความปลอดภัยจากสารเคมทีีใ่ช้ในสถานประกอบการ 
 มาตรการความปลอดภยัจากสารคมีที่ใชใ้นสถานประกอบการที่ตอ้งด าเนินการเป็นสิ่งแรกคือการทราบว่า

สารเคมีนัน้คืออะไร อนัตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดลอ้มมอีะไรบา้งและการควบคุมอนัตรายดงักล่าวจะท าไดอ้ย่างไร 

ดงันัน้ จงึมคีวามจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะตอ้งจดัเตรียมขอ้มูลดงักล่าวอย่างเป็นระบบและอยู่ในรูปแบบที่สามารถถ่ายทอด

ไปยงัผูใ้ชส้ารเคมีทุกคนใหร้บัทราบและเขา้ใจ สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการที่จะทราบและป้องกนัอนัตรายจาก

สารเคม ีรวมท ัง้การใชส้ารเคมอีย่างถูกตอ้งและปลอดภยัดว้ย 

 เครื่องมือส าคญัในการบอกใหท้ราบถึง ชนิด ประเภท และอนัตรายของสารเคมี คือการแบ่งประเภทของ

สารเคมแีละการปิดฉลากภาชนะบรรจสุารเคมี 

 การแบ่งประเภทสารเคมอีนัตรายตามผลกระทบต่อสุขภาพ แบ่งไดด้งันี้  

  - สารพษิ (toxic) 

  - สารอนัตราย (harmful) 

  - สารกดักร่อน (corrosive) 

  - สารก่อความระคายเคือง (irritant) 

  - สารก่อมะเร็ง (cancer causing) 

  - สารอนัตรายต่อระบบสบืพนัธุ ์(hazards to reproduction) 

  - สารทีท่  าใหเ้กิดความผดิปกตมิาแต่ก าเนิด (birth defect) 

  - สารกระตุน้ใหเ้กิดการแพ ้(sensitizing) 

 สารเคมทีีท่  าใหเ้กิดอนัตรายจากการระเบดิและเพลงิไหม ้แบ่งไดเ้ป็น 

  - สารหรือวตัถรุะเบดิ (explosive) 

  - สารตวัออกซไิดซ ์(Oxidizing) 

  - ไวไฟสูงมาก (extremely flammable) 

  - ไวไฟสูง (highly flammable) 

 สารเคมทีีเ่ป็นอนัตรายต่อสิง่แวดลอ้ม แบ่งเป็น 

  - สารทีเ่ป็นพษิต่อสิง่มชีีวติ 

  - สารทีต่กคา้งในสิง่แวดลอ้ม 

  - สารทีม่กีารสะสมทางชีวภาพ (Bioaccumulation) 

 การสือ่สารขอ้มูลอนัตรายของสารเคม ีมหีลกัทีส่  าคญัดงันี้คือ 

  1. สารเคมีทุกชนิดตอ้งมีป้ายบอกชื่อที่ชดัเจนหรือมเีครื่องหมายบอกว่าเป็นสารเคมปีระเภทใดอย่าง

ชดัเจน 
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  2. ตอ้งมฉีลากซึ่งมีขอ้มูลที่ส  าคญัเกี่ยวกบัอนัตรายของสารเคม ีการป้องกันอนัตรายและการใชอ้ย่าง

ปลอดภยัทีด่งึดูดความสนใจของผูข้นยา้ยและใชส้ารเคมี 

  3. การจดัท าป้ายบอกชื่อ เครื่องหมายบอกประเภท ตลอดจนฉลากขอ้มูลสารเคม ีตอ้งเป็นไปตามที่

กฎหมาย ขอ้บงัคบั หรือมาตรฐานระหว่างประเทศไดก้ าหนดไว  ้

  4. คนงานทีใ่ชส้ารเคม ีตลอดจนผูเ้กี่ยวขอ้งทุกคนตอ้งไดร้บัการอบรมใหท้ราบและเขา้ใจและปฏบิตัิตาม

อย่างถูกตอ้ง 

 บุคคลผูท้ี่ท  างานเกี่ยวขอ้งกบัสารเคมีอนัตรายไม่ว่าจะเป็นการใช ้การเคลื่อนยา้ย หรือท ากิจกรรมอื่น ๆ ที่

เกี่ยวขอ้งกบัสารเคมีอนัตรายและมีโอกาสไดร้บัอนัตรายจากสารเคมีนัน้ จ าเป็นตอ้งทราบว่าสารเคมีนัน้ คืออะไร 

มีอนัตรายอย่างไร จะป้องกนัไม่ใหเ้กิดอนัตรายไดอ้ย่างไร และถา้หากเกิดอนัตรายขึ้นจะด าเนินการใหเ้กิดความ

ปลอดภยัไดอ้ย่างไร 

 เพื่อใหบ้รรลุวตัถปุระสงคด์งักล่าวขา้งตน้ จงึไดม้กีารจดัท าเอกสารขอ้มูลดา้นความปลอดภยัของสารเคมขีึ้น 

และจะตอ้งด าเนินการถ่ายทอดเนื้อหาสาระในเอกสารดงักล่าวใหค้นงานหรือบคุคลทีเ่กี่ยวขอ้งไดร้บัทราบและเขา้ใจเป็น

อย่างดดีว้ย รวมท ัง้จะตอ้งจดัเก็บไวใ้นทีท่ีเ่หมาะสมและใหน้ ามาใชป้ระโยชนไ์ดโ้ดยงา่ยดว้ย 

 เอกสารขอ้มูลดา้นความปลอดภยัของสารเคม ีมชีื่อเรยีกไดห้ลายแบบ เช่น 

  - international chemical safety card, ICSC 

  - chemical safety card 

  - chemical info-sheet 

  - material safety data sheet, MSDS 

  - product safety data sheet 

  - health and safety data 

  - safety data sheet 

 เอกสารขอ้มูลดา้นความปลอดภยัของสารเคม ีม ี2 ประเภท คือ 

  1. เอกสารขอ้มูลดา้นความปลอดภยัของสารเคมี ที่จดัท าขึ้นโดยกลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญ ซึ่งจะมีขอ้มูลทาง

วชิาการทีไ่ดม้าจากการศึกษา วจิยั และเป็นองคค์วามรูท้ีผ่่านการตรวจสอบแลว้ 

  2. เอกสารขอ้มูลดา้นความปลอดภยัของสารเคมทีีจ่ดัท าขึ้นโดยผูผ้ลติหรือผูจ้  าหน่ายสารเคมี 

 เอกสารขอ้มลูดา้นความปลอดภยัของสารเคมทีีผ่่านการตรวจสอบแลว้ของสารเคมบีริสุทธิ์ สามารถหาไดจ้ากหน่วยงาน

หลายอย่าง เช่น International Programme on Chemical Safety (IPCS) ขององคก์ารอนามยัโลก และ Canadian Center 

for Occupational Safety and Health ประเทศแคนาดา เป็นตน้ ผูผ้ลติ หรอืผูจ้  าหน่ายสารเคมมีกัใชข้อ้มลูจากเอกสารดงักลา่ว

ในการจดัท าเอกสารขอ้มลูดา้นความปลอดภยัของสารเคมทีีต่นเองผลติหรอืจ าหน่าย 

 ในหลายประเทศมีกฎหมายบงัคบัใหผู้ผ้ลิต ผูน้ าเขา้สารเคมีอนัตรายตอ้งจดัท าเอกสารขอ้มูลดา้นความ

ปลอดภยัของสารเคมีที่ผลิตและน าเขา้มาจ าหน่ายและใชใ้นประเทศ ท ัง้นี้ รวมไปถึงผลิตภณัฑท์ี่มีส่วนผสมหรือ

ส่วนประกอบของสารเคมทีีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพและสิง่แวดลอ้มดว้ย 
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2. เน้ือหาของเอกสารข้อมูลด้านความปลอดภัยของสารเคม ี
 เอกสารขอ้มูลดา้นความปลอดภยัของสารเคม ีประกอบดว้ยเนื้อหาสาระทีเ่ป็นขอ้มูลพื้นฐานในเรื่องต่อไปนี้  

 1) ชื่อสารเคมแีละชื่อและทีอ่ยู่ของผูผ้ลติ 

 2) องคป์ระกอบและขอ้มูลของส่วนประกอบต่าง ๆ 

 3) อนัตราย 

 4) วธิีการปฐมพยาบาล 

 5) มาตรการดา้นการป้องกนั ก าจดัอคัคีภยั 

 6) มาตรการจดัการเมือ่มกีารหกหรือร ัว่ไหลโดยอบุตัเิหตุ 

 7) วธิีการขนยา้ยและจดัเก็บ 

 8) วธิีการควบคุมการไดร้บัสมัผสัและการป้องกนัอนัตรายส่วนบคุคล 

 9) คุณสมบตัทิางกายภาพและทางเคมี 

 10) ความคงตวัและความไวต่อการท าปฏกิิริยา 

 11) ขอ้มูลดา้นพษิวทิยา 

 12) ขอ้มูลดา้นนิเวศวทิยา 

 13) ขอ้พจิารณาในการก าจดั 

 14) ขอ้มูลดา้นการขนส่ง 

 15) มาตรการควบคุมของประเทศและเอกสารอา้งองิ 

 16) ขอ้มูลอืน่ ๆ 

 ตวัอย่างของเอกสารขอ้มูลดา้นความปลอดถยัของสารเคมี 

 ต่อไปนี้ เป็นตวัอย่างของเอกสารขอ้มูลความปลอดภยัของสารเคม ีEpoxystyrene 
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 เอกสารขอ้มูลความปลอดภยัตามระเบยีบอซี ี91/55/ออีซี ี

1. ข้อมูลเกีย่วกบัสารเคมแีละบริษัทผู้ผลติและจดัจ าหน่าย 
ข้อมลูเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ 
หมายเลขผลิตภัณฑ์   803202 

ช่ือผลิตภัณฑ์    Epoxystyrene for synthesis 

ข้อมลูเก่ียวกับผู้ผลิต/ผู้ส่ง 
บริษัท     บริษทั เมอรค์ จ ากดั 

     ชัน้ 19 อาคารเอม็โพเรียม ทาวเวอร ์622 ถนนสุขมุวทิ คลองตนั คลองเตย 

     กรุงเทพฯ 10110 

     โทรศพัท ์(02) 667-8000flammable) 

2.  องค์ประกอบ/ข้อมูลเกีย่วกบัส่วนผสม 
 ชื่ออืน่ 

 Styrene oxide; Phenyloxirane; Phenylethylene oxide; Styrene epoxide 

 เลขรหสัซเีอเอส   96-09-3 เลขดชันีอซี ี 603-084-00-2 

 มวลต่อโมล   120.15 เลขอไีอเอน็อซีเีอส 202-476-7 

 สูตรโมเลกุล   C8H8O 

3.  ข้อมูลเกีย่วกบัอนัตราย 
 อาจท าใหเ้กิดมะเร็ง อนัตรายเมือ่ถูกผวิหนงั ระคายเคืองต่อตา 

4.  มาตรการปฐมพยาบาล 
 เม่ือสูดดม ใหร้บัอากาศบริสุทธ ์ถา้จ าเป็นใหใ้ชก้ารช่วยหายใจแบบปากต่อปาก หรือใชอุ้ปกรณ์ช่วยหายใจ 

 เม่ือถูกผิวหนัง ชะลา้งออกดว้ยน า้ปริมาณมาก ทาดว้ยพอลเีอธิลนีไกลคอล 400 ถอดเสื้อผา้ทีเ่ป้ือนออกทนัที 
 เม่ือเข้าตา ลา้งดว้ยน า้ปริมาณมาก โดยลมืตากวา้งในน า้อย่างนอ้ย 10 นาท ีน าส่ง/พบจกัษุแพทยท์นัที 
 เม่ือกลืนกิน ใหผู้ป่้วยดื่มน า้ปริมาณมาก กระตุน้ใหอ้าเจยีนแลว้น าส่งแพทยท์นัที 
5.  มาตรการการผจญเพลงิ 
 สารดับไฟท่ีเหมาะสม น า้ คารบ์อนไดออกไซด ์โฟมดบัเพลงิ ผงเคมดีบัเพลงิ 
 ข้อมลูอันตรายอ่ืน ลุกไหมต้ดิไฟได ้เมือ่เกิดเพลงิไหม ้จะก่อใหเ้กิดแกส๊หรือไอระเหยทีเ่ป็นอนัตราย อปุกรณ์ 
 ป้องกนัพเิศษส าหรบัการผจญเพลงิหา้มอยู่บริเวณทีอ่นัตรายโดยปราศจากชดุป้องกนัสารเคมทีีเ่หมาะสม และ 

 เครื่องช่วยหายใจ 

 ข้อมลูอ่ืน 
 ป้องกนัไม่ใหน้ า้ทีใ่ชด้บัเพลงิแลว้ไหลลงสู่แหล่งน า้บนดนิหรือใตด้นิ 

6. มาตรการเม่ือมกีารปล่อยสารโดยอุบัตเิหตุ 
 ข้อควรระวังส่วนบคุคล 
 หา้มสูดดมไอระเหย/ละอองเลย ไม่ควรสมัผสักบัสาร การท างานในหอ้งปิด ตอ้งแน่ใจว่ามแีหล่งอากาศ 

 บริสุทธิ์เพยีงพอ 
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 มาตรการปกป้องส่ิงแวดล้อม 
 ป้องกนัไม่ใหไ้หลลงสู่ระบบสุขาภบิาล ดนิ หรือสิง่แวดลอ้ม 

 วิธีท าความสะอาด/ดูดซับ 
 ซบัดว้ยวสัดุดูดซบัของเหลว เช่น เคมซิอบ  ส่งไปก าจดั ท าความสะอาดบริเวณทีป่นเป้ือน 

7. การจดัการและการเกบ็รักษา 
 การจัดการ 
 ไม่มขีอ้บงัคบัอืน่ 

 การเกบ็ 
 ณ อณุหภูม+ิ15 ถงึ 25 องศาเซลเซยีส ปิดใหแ้น่น เก็บในบริเวณทีม่อีากาศถ่ายเทไดส้ะดวก เก็บห่างจากแหล่ง 

 ก าเนิดประกายไฟและความรอ้น เขา้ไดเ้ฉพาะผูท้ีไ่ดร้บัอนุญาต 

8.  การควบคุมการสัมผสัสาร/การป้องกนัส่วนบุคคล 
 อุปกรณ์ป้องกันส่วนบคุคล 
 การป้องกันระบบหายใจ จ าเป็น เมือ่มไีอระเหย/ละออง 

 การป้องกันตา   แว่นป้องกนั 
 การป้องกันมือ   ถงุมอืยางป้องกนั 

 อุปกรณ์ป้องกันอ่ืน ๆ  รองเทา้ป้องกนัทีเ่หมาะสม 
 ข้อควรปฏิบัติ   เปลีย่นเสื้อผา้ทีเ่ป้ือนสารเคมทีนัท ีทาครีมป้องกนัผวิหนงั ลา้งมอืและหนา้ หลงัท างาน 

      กบัสาร หา้มกินอาหาร/ดื่มในบริเวณท างาน ท างานภายใตตู้ ้ควนั หา้มดูดสมสาร 

9.  สมบัตทิางเคมแีละกายภาพ 
 ลกัษณะ  ของเหลว 

 สี   ไม่มสี ี
 กล่ิน   ไม่ชวนดม 
 ค่าพีเอช  ไม่มขีอ้มูล 
 จุดหลอมเหลว  -37 

o
C 

 จุดเดือด  197-195 
o
C 

 อุณหภูมิติดไฟ  435 
o
C 

 จุด วาบไฟ  84 
o
C 

 ขอบเขตการระเบิด ล่าง 1.1 vol% 

   บน 22 vol% 
 ความดนัไอ   (20 

o
C) 0.4  hPa 

      (85 
o
C) 20  hPa 

 ความหนาแน่น   (20 
o
C) 1.05  g/cm

3
 

 ความสามารถในการละลาย 

   น า้    (20 
o
C) 3  g/l 
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   ตวัท าละลาย อนิทรีย ์ (20 
o
C) ละลายได ้

 อณุหภูมสิลายตวั    >250 
o
C 

10. ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกริิยา 
 สภาวะทีต่อ้งหลกีเลีย่ง 

 ไม่มขีอ้มูล 

 สารทีต่อ้งหลกีเลีย่ง 

 ตวัเริ่มปฏกิิริยาโพลเิมอไรเซชนั 

 ผลติภณัฑจ์ากการสลายตวัทีเ่ป็นอนัตราย 

  ไม่มข้ีอมูล 

11. ข้อมูลทางพษิวทิยา 
 พษิเฉียบพลนั 

 LD50 (oral, rat): 2000 mg/ kg 

 LD50 (dermal, rabbit): 1060 mg/ kg 

 ความเป็นพษิกึ่งเฉียบพลนัถงึเรื้อรงั 

 จากขอ้มูลทีม่อียู่ระบวุ่าเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย ์

 ขอ้มูลเพิม่เตมิทางพษิวทิยา 

 เม่ือเข้าตา ระคายเคือง 
 ขอ้มูลเพิม่เตมิ 

 ควรค านึงถงึสมบตัทิีเ่ป็นอนัตรายอืน่ ๆ 

 ควรใชผ้ลติภณัฑด์ว้ยความระมดัระวงั เช่นเดยีวกบัเมือ่ท  างานกบัสารเคมี 

12. ข้อมูลเพชิงนิเวศน์ 
 ผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ 
 ไม่มขีอ้มูลทีเ่ป็นตวัเลข เกี่ยวกบัผลต่อระบบนิเวศนข์องผลติภณัฑน์ี้  

 ข้อมลูอ่ืน ๆ เก่ียวกับระบบนิเวศน์ 
 หา้มทิ้งลงสู่ระบบน า้ น า้เสยี หรือดนิ 

13. มาตรการการก าจัด 
 ผลิตภัณฑ์ 
 ไม่มกีฎขอ้บงัคบัของอซีวี่าดว้ยการก าจดัสารเคมหีรือกากเคมซีึง่มกัจะถอืว่าเป็นของเสยีเฉพาะ ประเทศสมาชิก  

 อซีมีกีฎหมายและขอ้บงัคบัในการก าจดัของเสยีเฉพาะเหล่านัน้ โปรดตดิต่อผูร้บัผดิชอบหรือบริษทัรบัก าจดัของ  

 เสยีทีไ่ดร้บัอนุญาตเพือ่ปรึกษาวธิีก าจดั 

 บรรจุภัณฑ์ 
 ก าจดัตามระเบยีบราชการหบีห่อทีป่นเป้ือนสารเคมใีหจ้ดัการเช่นเดยีวกบัตวัสารเคม ีส าหรบัหบีห่อทีไ่ม่ปนเป้ือน  

 ใหก้ าจดัเหมอืนของเสยีตามบา้นหรือน ามาใชใ้หม่หากไม่มขีอ้ก าหนดอืน่เป็นพเิศษตดิบริษทัผูผ้ลติตามทีร่ะบุ 

 ในฉลาก 
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14. ข้อมูลการขนส่ง 
 ไม่มขีอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการขนส่ง 

15. ข้อมูลเกีย่วกบัข้อก าหนด 
 การตดิฉลากตามระเบยีบอซี ี

 สัญลกัษณ์    T เป็นพษิ 

 ข้อมลูเก่ียวกับอันตราย R 45-E21-36 อาจท าใหเ้กิดมะเร็ง อนัตรายเมือ่ถูกผวิหนงั ระคายเคืองต่อตา  
 ข้อมลูเก่ียวกับความปลอดภัย S53-45 ไม่ควรใหส้ารถูกร่างกาย ศึกษาค าแนะน าก่อนใชใ้นกรณี 

       ทีเ่กิดอบุตัเิหตหุรือรูส้กึไม่สบายควรปรึกษาแพทยท์นัที 

       พรอ้มท ัง้แสดงฉลากของสารเคมี 
 
 เลขอซี ี     603-084-00-2 EC lable 

 ระเบยีบของเยอรมนี 

 ระดบัมลพษิต่อแหล่งน า้  3 (สารก่อมลพษิ ระดบัสูง) 

16. ข้อมูลอ่ืน 
 การเปลีย่นแปลงจากเอกสารฉบบัก่อน 

   เพิม่เตมิข้อมูลทั่วไป 
 ข้อมลูเก่ียวกับเอกสาร 
 เอกสารฉบบันี้ ไม่สามารถใชแ้ทนเอกสารรบัรองคุณภาพของผลติภณัฑไ์ด  ้

 เอกสารฉบบันี้จะใหข้อ้มูลของตวัผลติภณัฑโ์ดยเนน้ในดา้นขอ้มูลเพือ่ใหเ้กิดความปลอดภยัในการใชง้าน  
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กจิกรรม 4.4.5 

1. อธิบายวตัถุประสงคข์องเอกสารขอ้มูลดา้นความปลอดภยัของสารเคมี 
2. ยกตวัอยา่งเน้ือหาส าคญัของเอกสารขอ้มูลดา้นความปลอดภยัของสารเคมี 

 

แนวตอบกิจกรรม 4.4.5 
 1. วตัถุประสงคข์องเอกสารขอ้มูลดา้นความปลอดภยัของสารเคมี 

- ใหผู้ท้  างานเก่ียวขอ้งกบัสารเคมีไดท้ราบถึงอนัตรายของสารเคมี โอกาสไดรั้บอนัตราย การ
ป้องกนัไม่ใหเ้กิดอนัตราย และการด าเนินการดา้นความปลอดภยัเม่ือมีอนัตรายเกิดข้ึน 

 2.  ตวัอยา่งเน้ือหาส าคญัของเอกสารขอ้มูลดา้นความปลอดภยัของสารเคมี 
 - ช่ือสารเคมี ช่ือท่ีอยูข่องผูผ้ลิต 
 - อนัตรายของสารเคมี 
 - วิธีการปฐมพยาบาล 
 - วิธีการขนยา้ยและการจดัเก็บ 
 - วิธีการควบคุมการไดรั้บสมัผสัและการป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล ฯลฯ 
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แผนการสอนประจ าหน่วย 
 

 

ชุดวชิา   อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
 

หน่วยที ่5  เออรโ์กโนมกิส ์

 

ตอนที่ 
 5.1  ความรูท้ ัว่ไปเกี่ยวกบัเออรโ์กโนมกิส ์

 5.2  ระบบคนกบัเครื่องจกัร 

 5.3  ผลกระทบของปญัหาเออรโ์กโนมกิสต่์อสุขภาพ 

 5.4  การส ารวจและการประยุกตห์ลกัเออรโ์กโนมกิสใ์นการท างาน 

 

แนวคดิ 
1. เออรโ์กโนมกิสเ์ป็นสหวชิาการทีอ่าศยัความรูด้า้นแพทยศาสตร ์วศิวกรรมศาสตร ์สงัคมศาสตร ์จติวทิยา

และสุขศาสตรอ์ุตสาหกรรม ซึ่งน ามาประยุกตใ์ชร่้วมกนัในการพฒันาและปรบัปรุงสภาพการท างานและ

สิง่แวดลอ้มในการท างาน เพือ่ใหเ้กิดประสทิธิภาพ ความปลอดภยั และคุณภาพชีวติทีด่ใีนการท างาน  

2. ระบบคนกับเครื่องจกัร เป็นระบบความสมัพนัธ์ระหว่างคนก ับเครื่ องจกัรที่คนนั้นควบคุมอยู่  

การออกแบบระบบคนกบัเครื่องจกัรที่ดีจะช่วยลดขอ้ผดิพลาดในการท างานของคนที่ควบคุมเครื่องจกัร

นัน้ใหเ้หลอืนอ้ยที่สุด ส่งผลใหก้ารเกิดอุบตัิเหตุจากการท างานลดลง ช่วยใหเ้กิดความสะดวกสบายใน

การท างานและเกิดประสทิธิภาพในการท างานสูงสุด 

3. เออรโ์กโนมกิสใ์หค้วามส าคญัที่คนขณะท างานเป็นปจัจยัส าคญัอนัดบัแรก โดยศึกษาถึงผลกระทบจาก

การออกแบบเครื่องมือ เครื่องจกัร รวมท ัง้สภาพการท างานและสิ่งแวดลอ้มในการท างานที่มีผลต่อ

คนท างาน ท ัง้นี้รวมไปถงึการออกแบบวธิีการท างานหรือการออกแบบงานเพื่อใหเ้กิดท่าทางในการท างาน

ที่เหมาะสม เพื่อใหผู้ป้ฏิบตัิงานไม่ใชพ้ลงังานในการท างานเกินความจ าเป็น ส่งผลใหเ้กิดความเครียด 

ความลา้ และความผิดปกติของระบบกลา้มเนื้ อและกระดูกโครงร่างเนื่องจากการท างานนอ้ยที่สุด  

ผลโดยรวมก็คือการเพิม่ประสทิธิภาพความปลอดภยั และความสบายในการท างาน 

4. การส ารวจและการประยุกตห์ลกัเออร์โกโนมิกสม์าใชใ้นการพฒันาและปรบัปรุงสภาพการท างานและ

สิ่งแวดลอ้มในการท างาน ไม่ท าใหเ้กิดการสิ้นเปลอืงค่าใชจ่้ายหรือก่อใหเ้กิดความยุ่งยากแต่อย่างใด 

ในทางตรงกนัขา้มผลทีเ่กิดขึ้นอย่างเหน็ไดช้ดัก็คือขวญัและก าลงัใจในการท างานดขีึ้น คุณภาพการท างาน
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และคุณภาพชีวิตดีขึ้น ผลผลิตเพิ่มขึ้น และยงัช่วยลดอตัราการประสบอนัตรายหรือความเจ็บป่วย

เนื่องจากการท างานไดอ้กีทางหนึ่ง 

วตัถุประสงค์ 
 เมือ่ศึกษาหน่วยที่ 5 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1. อธิบายความหมาย ความส าคญั ประวตัคิวามเป็นมา และองคป์ระกอบของเออรโ์กโนมกิสไ์ด  ้

2. อธิบายความหมายและความส าคญัของระบบคนกบัเครื่องจกัรได  ้

3. อธิบายผลกระทบของปญัหาเออรโ์กโนมกิสต่์อสุขภาพคนท างาน รวมท ัง้บอกวธิีการป้องกนัปญัหาได  ้

4. บอกวธิีการส ารวจดา้นเออรโ์กโนมกิสแ์ละวธิีการน าหลกัเออรโ์กโนมกิสม์าใชใ้นการพฒันาและปรบัปรุง  

สภาพการท างาน และสิง่แวดลอ้มในการท างานได  ้

 

กจิกรรมระหว่างเรียน 
1. ท าแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที ่5 

2. ศึกษาเอกสารการสอนตอนที ่5.1-5.4 

3. ปฏบิตักิิจกรรมตามทีไ่ดร้บัมอบหมายในเอกสารการสอน 

4. ฟงัรายการวทิยุกระจายเสยีง (ถา้ม)ี 

5. ชมรายการวทิยุโทรทศัน ์(ถา้ม)ี   

6. ท าแบบประเมนิผลตนเองหลงัเรียนหน่วยที ่5 

 

ส่ือการสอน 
1.  เอกสารการสอน 

2. แบบฝึกปฏบิตัิ 

3. รายการสอนทางวทิยุกระจายเสยีง (ถา้ม)ี 

4. รายการสอนทางวทิยุโทรทศัน ์(ถา้ม)ี 

 

การประเมนิผล 
 1.  ประเมนิผลจากแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียน 

 2.  ประเมนิผลจากกิจกรรมและแนวตอบทา้ยเรื่อง 

 3. ประเมนิผลจากการสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา 

 

เม่ืออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ท าแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรียน 
หน่วยที ่5 ในแบบฝึกปฏิบตั ิแล้วจงึศึกษาเอกสารการสอนต่อไป 
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ตอนที ่5.1  
ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัเออร์โกโนมกิส์ 
 

โปรดอ่านหวัเรื่อง แนวคิด และวตัถปุระสงคข์องตอนที ่5.1 แลว้จงึศึกษารายละเอยีดต่อไป 

 

หัวเร่ือง 
5.1.1 ความหมายและความส าคญัของเออรโ์กโนมกิส ์ 

5.1.2 ประวตัคิวามเป็นมาของเออรโ์กโนมกิส ์

5.1.3 องคป์ระกอบของเออรโ์กโนมกิส ์

  

แนวคดิ 
1. ความหมายและความส าคญัของเออรโ์กโนมกิสเ์ป็นที่เขา้ใจและยอมรบักนัอย่างแพร่หลายมากขึ้นใน

ปจัจุบนั เพราะนอกจากจะช่วยใหค้นงานสามารถท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ ซึ่งรวมความถงึการ

เพิม่ความสะดวกสบายในการใชอุ้ปกรณ์ เครื่องมอื เครื่องจกัรในการท างาน การออกแบบงานที่ดียงั

ช่วยลดขอ้ผดิพลาดในการท างานของมนุษย ์ซึ่งเป็นสาเหตุส  าคญัของการเกิดอุบตัิเหตุขณะท างานได ้

อกีดว้ย ผลสุดทา้ยจงึน าไปสู่การเพิม่ประสทิธิภาพ ความปลอดภยั และคุณภาพชีวติในการท างาน 

2. การที่จะเขา้ใจความหมายและความส าคญัของเออรโ์กโนมิกสใ์หไ้ดอ้ย่างชดัเจนดีนัน้ จ าเป็นตอ้งท า

ความเขา้ใจถงึประวตัคิวามเป็นมาของเออรโ์กโนมกิสเ์สยีก่อน ท ัง้นี้ เพราะประวตัิความเป็นมาจะบอก

เล่าถงึแนวความคิดดา้นเออรโ์กโนมกิสท์ีม่กีารพฒันาปรบัเปลีย่นมาตามยุคสมยัจนถงึปจัจุบนัรวมท ัง้

แนวโนม้ในอนาคต 

3. เออรโ์กโนมกิสเ์ป็นศาสตรท์ี่ประกอบไปดว้ยการน าวชิาการหลาย ๆ สาขา มาประยุกตใ์ชร่้วมกนัเมื่อ

สามารถประยุกตใ์ชอ้งคป์ระกอบต่าง ๆ ไดอ้ย่างเหมาะสมกบัคนท างานโดยการพฒันาและปรบัปรุง

สภาพการท างานแลว้ ย่อมส่งผลใหเ้กิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผูท้  างาน ซึ่งหมายถึงการลดความ

เมือ่ยลา้ ความเครียด รวมท ัง้โรคและการบาดเจบ็จากการท างานนัน่เอง 

วตัถุประสงค์ 
เมือ่ศึกษาตอนที ่5.1 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1. อธิบายความหมายและความส าคญัของเออรโกโนมกิสไ์ด ้

2. อธิบายประวตัคิวามเป็นมาและพฒันาการของเออรโ์กโนมกิสไ์ด  ้

3. อธิบายองคป์ระกอบทีส่  าคญัของเออรโ์กโนมกิส ์รวมท ัง้ประโยชนข์องการประยุกตค์วามรูข้องสาขาวชิา

การต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งมาใชใ้นการปรบัปรุงสภาพการท างานและสิง่แวดลอ้มในการท างานได  ้
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เร่ืองที ่5.1.1  
ความหมายและความส าคญัของเออร์โกโนมกิส์ 
   

  

 จากแนวความคิดทางดา้นอาชีวอนามยั วตัถปุระสงคข์องเออรโ์กโนมกิสก์็คือ การศึกษาธรรมชาติของงานเพื่อ

การป้องกนัโรคและการบาดเจบ็เนื่องจากการท างานโดยเริ่มต ัง้แต่การออกแบบงานนัน่เอง การน าความรูด้า้นเออรโ์กโน

มกิสไ์ปใชใ้นการพฒันาและปรบัปรุงการท างานในประเทศทีก่  าลงัพฒันา โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่เนน้อุตสาหกรรม

มขีอบเขตทีค่่อนขา้งกวา้งมาก ในปจัจบุนัเป็นที่ยอมรบัโดยท ัว่กนัว่าการจดัคน เทคโนโลยี งานและองคก์รใหเ้ขา้กนัได ้

อย่างเหมาะสมย่อมส่งผลใหเ้กิดประสทิธิภาพในการท างาน ท ัง้นี้ ผูบ้ริหารมบีทบาทส าคญัในกา รน าเออรโ์กโนมกิสม์า

ประยุกตใ์ช ้เพือ่ใหเ้กิดประสทิธิภาพและผลผลติทีด่ี 

 ในสมยัก่อนผูท้ีไ่ม่เกี่ยวขอ้งกบังานมกัจะไม่ค่อยรูจ้กัความหมายของค านี้ดีนกั แต่ในปจัจุบนัค าว่า เออรโ์กโน

มกิส ์หรือ ergon design ก็ค่อย ๆ ปรากฏต่อสาธารณชนมากขึ้น ดงัจะเห็นไดจ้ากการโฆษณาสนิคา้บางอย่าง เช่น 

รถยนต ์คอมพวิเตอร ์หรือแมก้ระท ัง่เฟอรน์ิเจอรก์็โฆษณากนัว่าไดร้บัการออกแบบตามหลกัเออรโ์กโนมกิส ์เพื่อแสดง

ใหเ้หน็ถงึความส าคญัต่อผูใ้ชผ้ลติภณัฑใ์นเรื่องประสทิธิภาพ ความปลอดภยั และความสะดวกสบายในการใชง้าน  

 ในสมยัดกึด าบรรพน์ัน้ บรรพบรุุษของเราหาอาหารและล่าเหยื่อโดยใชม้อื และเทา้เปล่า หลายศตวรรษต่อมาก็

เพิม่พฒันาเครื่องมอือย่างงา่ย ๆ ในการประกอบอาหาร และสรา้งทีอ่ยู่อาศยัเพื่อการมชีีวติอยู่รอดไดน้านขึ้น ปจัจุบนันี้

แมใ้นงานทีใ่กลเ้คียงกบัธรรมชาต ิเช่น งานเกษตรกรรม หรือการประมง ก็ตอ้งใชเ้ครื่องมอืต่า ง ๆ มากมาย เพื่อใหไ้ด ้

ผลผลติตามตอ้งการ 

 ในขณะที่ใชเ้ครื่องมือบางอย่างท างานถา้มีใครเคยบ่นกบัตวัเองว่าท าไมเครื่องมือนี้ จงึใชไ้ม่สะดวกหรือไม่ได ้

เรื่องเลย น่าจะออกแบบใหด้ีกว่านี้หรือใชง้านไดง้่ายกว่านี้  แสดงว่าผูน้ ัน้เริ่มมคีวามคิดเกี่ยวกบัหลกัเออรโ์กโนมกิสใ์น

การออกแบบเครื่องมือแลว้ เป้าหมายของเออร์โกโนมิกสก์็คือ การน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชใ้นการออกแบบ

เครื่องมือ อุปกรณ์ หรืองาน เพื่อใหเ้กิดประสทิธิภาพในการท างานมากที่สุดและเกิดผลกระทบต่อสุขภาพคนท างาน

นอ้ยทีสุ่ดนัน่เอง 

 

1. ความหมายของเออร์โกโนมิกส์ 
 ทีม่าของค าว่าเออรโ์กโนมกิส ์สามารถสบืคน้ไดว้่ามมีาต ัง้แต่ พ.ศ. 2492 โดยนกัเออรโ์กโนมกิสช์าวองักฤษชื่อ 

K.F.H Murrell ไดน้ าเอาค าสองค าจากภาษากรีกมาสนธิกนัคือค า ergon ซึ่ง หมายถงึ งานหรือ work และค าว่า 

nomos ซึง่หมายถงึกฎ หรือ Law เมือ่รวมแลว้จะเกิดค าใหม่ขึ้นมา คือ ergonomics หรือ Law of work 

 ค าที่ใชใ้นสหรฐัอเมริกาที่มีความหมายไม่แตกต่างกนัในทางปฏิบตัิ คือ Human Factors ซึ่งใชใ้นศัพท์

บญัญตัิว่ามนุษยปจัจยั และค าว่า Human Factors Engineering หรือ Human Engineering ซึ่งใชศ้พัทบ์ญัญตัิ

ว่าวศิวกรรมมนุษย ์

 สถาบนัความปลอดภยัในการท างาน กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน ไดใ้หค้วามหมายต่อค านี้ ว่า 

“วทิยาการจดัสภาพงาน” และไดใ้ชก้นัท ัว่ไปในการฝึกอบรม ถอืว่าเป็นชื่อทีส่ือ่ความหมายไดด้ี 
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 สมาคมการจดัการแห่งประเทศไทย ไดบ้ญัญตัิศพัท ์ergonomics ไวว้่า “สมรรถยศาสตร์” ซึ่งหมายถึง 

ศาสตร์ที่ เกี่ยวกับความสามารถของมนุษย์ที่จะท างานในลกัษณะต่าง  ๆ ได ้โดยเทียบเคียงกับค า Human 

Performance Engineering ต่อมาคณะอนุกรรมการบญัญตัศิพัทว์ศิวกรรมศาสตร ์สาขาเครื่องกลและอุตสาหกรรม

ของราชบณัฑติยสถานไดพ้จิารณาบญัญตัศิพัท ์ergonomics ไว ้คือ “การยศาสตร”์ โดยอธิบายว่า “การย” เป็นค าใน

ภาษาสนัสกฤต หมายถงึ การงาน หรือ work และ”ศาสตร”์ ก็คือ วทิยาการ หรือ science นัน่เอง รวมความเป็น 

Work Science คณะอนุกรรมการฯ ไดเ้ทยีบเคียงกบัวธิีการบญัญตัศิพัทข์องค าว่า economics ซึง่มาจากค าว่า Econ 

กบั Nomos และในทีสุ่ดก็เป็น “เศรษฐศาสตร”์ ในลกัษณะเดยีวกนั ปจัจบุนัค าว่า “การยศาสตร”์ เป็นที่ยอมรบัและใช ้

กนัอย่างแพร่หลายมากขึ้น 

 ในหลายทศวรรษที่ผ่านมา ความหมายของเออรโ์กโนมิกสไ์ดร้บัการปรบัเปลี่ยนไปในเชิงปฏิบตัิมากขึ้นคือ 

“การศึกษาเกี่ยวกบัการประสานกนั หรืออนัตรกิริยาระหว่างมนุษยแ์ละเครื่องมอือุปกรณ์  ภายใตส้ิ่งแวดลอ้มที่มนุษย์

ท างานอยู่” ความหมายนี้ ดูเหมือนจะครอบคลุมองค์ประกอบที่ส  าคญัที่สุดไวแ้ลว้ คือ มนุษย์ เครื่องมืออุปกรณ์ 

สิง่แวดลอ้ม และอนัตรกิริยาทีซ่บัซอ้นระหว่างปจัจยัท ัง้สามนี้  

 ความหมายของค าว่าเออรโ์กโนมิกสอ์ีกอย่างหนึ่งที่ขยายความเพิ่มขึ้นจากที่กล่าวมาแลว้ โดยครอบคลุมถึง

การออกแบบผลติภณัฑ ์เครื่องมอื อุปกรณ์ หน่วยที่ท  างาน (workstation) และระบบงาน (work system) เพื่อให ้

บคุคลผูใ้ช ้ผูป้ฏบิตังิานสามารถท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพมากทีสุ่ด 

 Sanders และ McCormick (2530) ไดใ้หค้วามหมายที่เนน้ความส าคญัของมนุษยเ์ป็นหลกั คือการยึด

ลกัษณะธรรมชาติมนุษย์เป็นเกณฑส์ าหรบัการออกแบบสรา้งเครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีการท างานภายใตส้ภาวะ

แวดลอ้มใด ๆ อย่างมเีป้าหมาย กล่าวคือ การใชค้วามพยายามทีจ่ะเพิม่ประสทิธิภาพในการท างาน โดยอาศยัเหตุผลที่

สอดคลอ้งกนัระหว่างระบบ คน-เครื่องมอือปุกรณ์-สิง่แวดลอ้ม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภยัของ

คนท างาน 

 Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ไดใ้หค้ าจ ากดัความของเออรโ์กโนมกิสว์่าเป็น

การศึกษาการออกแบบความตอ้งการทีเ่กิดจากงาน ซึง่สมัพนัธก์บัความสามารถและขอ้จ ากดัของมนุษยท์ ั้งทางร่างกาย

และจติใจ กล่าวคือ เออรโ์กโนมกิสเ์ป็นความพยายามในการหาวธิีที่จะปรบังานใหเ้หมาะกบัคน (Put the right job 

to the right man) มากกว่าการปรบัคนใหเ้หมาะกบังาน โดยมหีลกัการที่จะป้องกนัการท างานดว้ยท่าทางที่ไม่

เหมาะสมหรือไม่ปลอดภยั เพื่อลดแนวโนม้การเกิดความเมื่อยลา้ โดยการประเมินและออกแบบสถานที่ท  างาน 

สิ่งแวดลอ้ม และสภาพการท างาน เครื่องมือ อุปกรณ์ กระบวนการผลติ ตลอดจนการฝึกอบรม เพื่อใหผู้ป้ฏิบตัิงาน

สามารถท างานไดอ้ย่างเหมาะสม 

 ส าหรบัองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) ไดใ้หค้ าจ ากดัความ

ของเออรโ์กโนมกิสไ์วว้่า “การประยุกตใ์ชว้ชิาการทางดา้นชีววทิยาของมนุษยแ์ละวศิวกรรมศาสตรใ์หเ้ขา้กบัคนงานและ

สิง่แวดลอ้มในการท างานของเขา เพือ่ใหค้นงานเกิดความพงึพอใจในการท างาน และใหไ้ดผ้ลผลติสูงสุด ” ดงันัน้ เออร์

โกโนมิกสจ์ึงเป็นวิชาการที่เกี่ยวขอ้งกบัการปรบังานใหเ้ขา้กบัความสามารถท ัง้ทางดา้นร่างกายและจิตใจ รวมท ัง้

ขอ้จ ากดัของคนงาน 

 กล่าวโดยสรุป ถา้จะใหค้ าจ ากดัความของค าว่า เออรโ์กโนมกิส ์อย่างส ัน้และกระชบั จะไดค้วามว่า “ศาสตรใ์น

การจดัสภาพงานใหเ้หมาะกบัคนท างาน” หรือ “การศึกษาคนในสิ่งแวดลอ้มการท างานอย่างเป็นระบบเพื่อการปรบัปรุง

สภาพการท างาน” นัน่เอง 
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2. ความส าคญัของเออร์โกโนมกิส์ 
 ในแต่ละปีมผูีเ้กิดอาการเจ็บป่วยหรือปวดเมื่อยตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย จนตอ้งเขา้รบัการรกัษาพยาบาล

การบ าบดัทางกายภาพ รวมไปถงึการนวดแผนโบราณเป็นจ านวนมาก จะเห็นไดจ้ากจ านวนผูป่้วยที่เพิ่ม ขึ้น ในแผนก

ออร์โธปิดิกสข์องโรงพยาบาลต่าง ๆ หรือกิจการสถานกายภาพบ าบดัและการนวดแผนโบราณที่ขยายตวัขึ้นอย่าง

รวดเร็ว อาการปวดเมื่อยที่เป็นปญัหาส าคญัที่สุดในโลกในขณะนี้ก็คือ ปญัหาปวดหลงัส่วนบ ัน้เอว ( low-back pain) 

อย่างไรก็ดี ปญัหาปวดเมื่อยเหล่านี้มใิช่ปญัหาที่เพิ่งถูกคน้พบและยงัพบไดใ้นทุกกิจการหรือทุกประเภทอุตสาหกรรม 

สาเหตุการเกิดก็เป็นที่ทราบกนัดี แต่มกัไม่ไดร้บัความสนใจเท่าที่ควร เพราะความรุนแรงของปญัหามกัจะค่อย  ๆ 

เกิดขึ้น และไม่มอีนัตรายถงึข ัน้ตอ้งเสยีชีวติ ส าหรบัแนวโนม้การเกิดปญัหาสุขภาพอนามยัในการท างาน ในช่วงหลายปี

ที่ผ่านมามีรายงานผูบ้าดเจ็บเนื่องจากการยกของหนกัหรือเคลื่อนยา้ยวสัดุ และอาการเจ็บป่วยจากท่าทางการท างาน

เพิ่มขึ้นเป็นจ านวนมาก (รายละเอยีดของขอ้มูลสถติิ ศึกษาพิม่เติมไดจ้ากเวบ็ไซต์ ส านกังานประกนัสงัคม กระทรวงแรงงาน 

http://www.sso.go.th) 

 การประยุกตใ์ชค้วามรูท้างดา้นเออรโ์กโนมกิสท์ีช่่วยส่งเสริมประสทิธิภาพ ความปลอดภยั และความสบายใน

การท างาน สามารถท าไดโ้ดยการสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดีใหเ้กิดขึ้นระหว่างเครื่องมอื  คน และสิ่งแวดลอ้มในการท างาน 

การด าเนินงานดา้นการยศาสตร ์ก็คือการออกแบบและพฒันาปรบัปรุงสภาพการท างาน ความหนกัเบาของงาน การใช ้

เครื่องมือที่เหมาะสม รวมไปถึงท่าทางการท างานเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการท างานสูงสุด ซึ่งหมายถึง  การลด

ขอ้ผดิพลาดในการท างานและการเพิม่ผลผลติ นอกจากนี้  ยงัเป็นการเพิม่คุณภาพชีวติในการท างานอกีดว้ย  

 ภาพที ่5.1 แสดงใหเ้หน็ถงึความสมัพนัธร์ะหว่างหน่วยที่ท  างาน/สิ่งแวดลอ้มในการท างาน เครื่องมอื และเนื้อ

งานที่มผีลกระทบโดยตรงต่อคนท างานท ัง้ทางดา้นกายภาพและจติใจ กล่าวคือเมื่อมกีารจดัสิ่งต่าง  ๆ เหล่านี้ ใหอ้ยู่ใน

สภาวะทีเ่หมาะสมแลว้ ย่อมส่งผลใหเ้กิดประสทิธิภาพและความปลอดภยัในการท างาน ซึ่งรวมถงึการลดขอ้ผิดพลาด

ของมนุษย ์(human error) ทัง้นี้ เป้าหมายสูงสุดของเออรโ์กโนมกิสก์็คือ การส่งเสริมใหเ้กิดความสบาย (comfort) ใน

การท างานนัน่เอง 
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  ภาพที ่5.1 ความสัมพนัธ์ระหว่างคน เคร่ืองมือ กับส่ิงแวดล้อมในการท างาน 
ทีม่า: Ong CN, Kogi K. Application of ergonomics to developing countries. In: Occupational health in 
developing countries, 1992. 
 

 ทัง้นี้  การน าเอาหลกัการของเออรโ์กโนมิกสม์าใชใ้นการพฒันาและปรบัปรุงสภาพ/สิ่งแวดลอ้มในการท างาน 

ไม่ท าใหเ้กิดการสิ้นเปลอืงค่าใชจ่้ายหรือก่อใหเ้กิดความยุ่งยากแต่อย่างใด ประโยชนท์ีเ่กิดขึ้นจากการปรบัปรุงสภาพการ

ท างานทีเ่หน็ไดช้ดั คือ 

 - คนงานมขีวญั ก าลงัใจ ในการท างานดขีึ้น 

 - คุณภาพการท างานดขีึ้น 

 - เพิม่ประสทิธิภาพในการท างาน 

 - ผลผลติเพิม่ขึ้น 

 - ลดการขาดงาน 

 - ลดอตัราการเขา้–ออกงาน 

 - ลดอนัตรายทีอ่าจเกิดกบัหลงัส่วนบ ัน้เอว 

 - ลดการประสบอนัตรายจากการท างานซ า้ ๆ  

 จากสิง่ทีไ่ดก้ล่าวมาท ัง้หมดในเบื้องตน้ อาจสรุปวตัถปุระสงคข์องเออรโ์กโนมกิสไ์ดเ้ป็น 2 ประเด็นหลกั ๆ 

ดงันี้  คือ 

  1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน   ซึ่งรวมความถึงการเพิ่มความ
สะดวกสบายในการใชอุ้ปกรณ์ เครื่องมือ การลดขอ้ผดิพลาดในการท างานของมนุษย ์การลดอุบตัิเหตุและการเพิ่ม

ผลผลติ 

เครื่องมอื (Tool) 

- ชีวกลศาสตร ์

- การออกแรง

  

หน่วยทีท่  างาน  

และสิง่แวดลอ้ม

(workstation & 

environment)  

- ชีวกลศาสตร ์

- การวดัขนาดสดัส่วนร่างกายมนุษย ์ 

- กายวภิาคศาสตร ์

- โตะ๊ เกา้อี้ท  างาน เฟอรน์ิเจอร ์

- สิง่แวดลอ้มทางกายภาพ 

- เทคโนโลยใีหม่ ๆ 

- การฝึกอบรม 

- ความพงึพอใจในงาน 

- การบริหารจดัการ 

- การหยุดพกั 

- งานกะ 

เนื้องาน 

(Job content) 

คน 
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  2. เพือ่เพิ่มคุณภาพของชีวิตคน ซึง่รวมความถงึการพฒันาความปลอดภยั การลดความเมือ่ยลา้และ
ความเครียดจากการท างาน การเพิม่ความสบายในการท างาน การยอมรบัของผูใ้ชผ้ลติภณัฑส์่วนใหญ่ การเพิม่ความ

พงึพอใจในงานทีท่  า และการปรบัปรุงคุณภาพชีวติของผูป้ฏบิตังิาน 

 

 
กจิกรรม 5.1.1 

1. จงบอกความหมายของเออร์โกโนมิกส์มาพอสงัเขป 
2. จากแนวความคิดดา้นอาชีวอนามยั ความส าคญัของเออร์โกโนมิกส์ คืออะไร 
3. ประโยชนท่ี์ไดจ้ากการน าเออร์โกโนมิกส์มาใชใ้นการปรับปรุงสภาพการท างาน คืออะไรบา้ง 

 

แนวตอบกิจกรรม 5.1.1 
1.  เออร์โกโนมิกส์ หมายถึง ศาสตร์ในการจดัสภาพงานใหเ้หมาะกบัคนท างานหรือการศึกษาคนใน

ส่ิงแวดลอ้มการท างานอยา่งเป็นระบบเพ่ือการปรับปรุงสภาพการท างาน 
2.  การส่งเสริมความปลอดภยั รวมไปถึงการป้องกนัโรคและการบาดเจบ็เน่ืองจากการท างาน 
3. คนงานมีขวญัก าลงัใจในการท างาน คุณภาพการท างานดีข้ึน เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน     

เพ่ิมผลผลิต ลดการขาดงาน ลดอตัราการเขา้– ออกงาน ลดอนัตรายท่ีเกิดกบัหลงัส่วนบั้นเอว ลดการประสบ
อนัตรายจากการท างานซ ้า ๆ  
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เร่ืองที ่5.1.2  
ประวตัิความเป็นมาของเออร์โกโนมกิส์ 
  

 

 การที่จะเขา้ใจความหมายของเออรโ์กโนมิกสใ์หไ้ดช้ดัเจนดีขึ้นนัน้ จ าเป็นจะตอ้งทราบประวตัิความเป็นมา

เสยีก่อน ซึง่จะสะทอ้นใหเ้หน็แนวความคิดดา้นเออรโ์กโนมกิสท์ีป่รบัเปลีย่นและพฒันามาตามยุคสมยั 

 

1. จุดเร่ิมต้น 
 กล่าวกนัว่าพฒันาการของวทิยาการเรื่องนี้  มมีาต ัง้แต่ยุคก่อนประวตัศิาสตร ์ซึง่เริ่มดว้ยการดดัแปลงเครื่องมอื

ล่าสตัวแ์ละอาวุธประจ าตวัที่จะตอ้งเหมาะสมกบัผูใ้ช ้แต่การพฒันาเป็นไปไดช้า้มากเพราะ อาศยัการลองผิดลองถูก 

(trial and error) จนกระท ัง่ถงึยุคปฏวิตัิอุตสาหกรรมในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 และตน้ศตวรรษที่ 19 เออรโ์กโน

มกิสก์็ไดเ้ริ่มตน้มพีฒันาการควบคู่ไปกบัการพฒันาเทคโนโลยี นอกจากนี้  ยงัไดม้กีารริเริ่มสรา้งเครื่องจกัร เครื่องมอื

เพื่อท างานแทนแรงงานคนและแรงงานจากสตัว ์แต่เนื่องจากวิชาการดา้นชีววทิยาของมนุษยย์งัไม่เป็นที่เรียนรูก้นั

กวา้งขวางมากนกั ความทุกขท์รมานของผูใ้ชแ้รงงานในสมยันัน้จงึเกิดขึ้นมากมาย และค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจากการลอง

ผดิลองถูกในระหว่างการปฏวิตัอิตุสาหกรรมก็คิดเป็นจ านวนมหาศาล 

 สงัคมมนุษยไ์ดเ้ริ่มใชม้าตรการทางกฎหมายมาควบคุมเมื่อมกีารสูญเสียเพิ่มมากขึ้น ความรูเ้รื่องเวชศาสตร์

อุตสาหกรรม (industrial medicine) อาชีวเวชศาสตร ์(occupational medicine) เริ่มมกีารสอนในโรเงรียนแพทย์

และอาชีวอนามยั (occupation health) ก็เปิดสอนในโรงเรียนสาธารณสุข การปรบัปรุงสภาพการท างานในสถาน

ประกอบการไดถู้กจดัใหม้ีขึ้นเพราะมีการพฒันากระบวนการผลติแบบจ านวนมาก (mass productions) ท าใหก้าร

เรียนรูใ้นเรื่องการศึกษาเวลา (time study) และการศึกษาการเคลือ่นไหว (motion study) กลายเป็นความจ าเป็น

อย่างยิ่งส  าหรบัการพฒันาอย่างเป็นระบบของอตุสาหกรรมทีม่ทีรพัยากรมนุษยเ์ป็นองคป์ระกอบส าคญั 

 การศึกษาเวลา เริ่มตน้เมือ่ F.W. Taylor ขณะท างานอยู่ที ่Midvale Steel Co. ในปี พ.ศ. 2424 ไดพ้ยายาม

ใชว้ธิีการทางวทิยาศาสตร ์(scientific approach) ที่จะค านวณเวลาที่ใชใ้นการท างานของคนงาน แทนที่จะใชว้ธิีการ

คาดคะเนโดยใชส้ามญัส านึกแบบทีเ่คยปฏบิตักินัมาก่อน 

 ในช่วงตน้ศตวรรษที่ 19 นี้ เองที่ Frank และ Lillian Gillbreth ไดร้บัการยอมรบัใหเ้ป็นผูบุ้กเบกิงานดา้น

เออรโ์กโนมกิส ์โดยไดท้ าการศึกษาการเคลือ่นไหวของร่างกายมนุษยข์ณะท างาน (motion study) งานของพวกเขา

รวมไปถงึการศึกษาการปฏบิตัิงานที่ตอ้งอาศยัความช านาญ การศึกษาความเมื่อยลา้ และการออกแบบสถานที่ท  างาน

และเครื่องมอืส  าหรบัผูท้พุพลภาพ การวเิคราะหท์มีงานศลัยกรรมในโรงพยาบาลซึ่งส่งผลดีมาจนถงึวธิีการในปจัจุบนันี้  

กล่าวคือ ศลัยแพทยร์บัเครื่องมอืผ่าตดัโดยการบอกพยาบาลแลว้เพยีงยื่นมอืไปรบั ในอดีตนัน้ศลัยแพทยจ์ะตอ้งหยิบ

เครื่องมอืจากถาดเอง ซึง่ท  าใหเ้สยีเวลาในการมองหาเครื่องมอืพอ ๆ กบัการมองผูป่้วยขณะผ่าตดั 

 นอกจากนี้  Gilbreth ยงัไดพ้ิจารณาเห็นความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรแต่ละตวัในการท างานของคน 

สิ่งแวดลอ้มและการเคลื่อนไหวของการท างาน เขาไดแ้สดงใหเ้ห็นว่าผลกระทบต่อคนท างานย่อมมีผลต่อผลผลิต 

(productivity) เป็นอนัมาก แต่เนื่องจากว่าวทิยาการในดา้นนี้มีจ  ากดั Gilbreth จึงมุ่งม ัน่ในเรื่องการวดัเพื่อเพิ่ม
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ประสิทธิภาพของการเคลื่อนไหวในการท างานเท่านั้น อย่างไรก็ดี ผลการศึกษาของนักวิจยัอื่น  ๆ ที่แสดงถึง

ความส าคญัของมนุษยต่์อการท างานก็ไดป้รากฏในระยะต่อมา 

 การประชมุทางวชิาการครัง้แรกเพือ่แลกเปลีย่นความรูเ้กี่ยวกบัผลกระทบของสิ่งแวดลอ้มในการท างานที่มต่ีอ

สมรรถภาพของคน ไดถู้กจดัใหม้ขีึ้นภายหลงัสงครามโลกครัง้ที่ 1 เมื่อประเทศองักฤษไดจ้ดัต ัง้ Industrial Fatigue 

(Industrial Health) Research Board ขึ้น งานศึกษาวจิยัเริ่มมมีากขึ้นประมาณ พ.ศ. 2475 เมื่อภาวะการว่างงาน

ขยายตวัไปอย่างมากและการใชก้ าลงัคนเป็นไปอย่างไม่มปีระสทิธิภาพ 

 

2. ช่วงสงครามโลกคร้ังที ่2: ปี พ.ศ. 2486 ถึง ปี พ.ศ. 2488 
 วธิีการวจิยัแผนใหม่ไดเ้ริ่มภายหลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 เมือ่มกีารพบว่าขดีความสามารถของคนงานถูกจ ากดั

โดยสมรรถนะของเครื่องมอือปุกรณ์ทีซ่บัซอ้น เช่น เครื่องบนิ และเรดาร ์เป็นตน้ อปุกรณ์เหล่านี้ควรท างานไดด้ีภายใต ้

ขดีจ ากดัความสามารถของผูใ้ชง้าน ท ัง้นี้ก็เพราะว่าการคดัเลอืกและการฝึกคนใหเ้หมาะสมกับเครื่องมืออุปกรณ์นัน้ 

เริ่มจะเป็นเหตผุลทีย่อมรบัไม่ไดใ้นโลกทีพ่ฒันาแลว้ การแกไ้ขปญัหาในเรื่องนี้ ไดม้กีารประสานความรูก้นัเป็นครัง้แรก

ระหว่างสาขาวชิาต่าง ๆ คือ ชีววทิยา การแพทย ์และวทิยาศาสตรก์ายภาพ 

 ในช่วงนี้ เองที่ถือว่าเป็นช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดด้านเออร์โกโนมิกส์ กล่าวคือแต่เดิมมา 
นกัวทิยาศาสตรเ์นน้การทดสอบเพื่อคดัเลอืกคนใหเ้หมาะสมกบังาน (put the right man to the right job) และ

เนน้การพฒันาวธิีการฝึกอบรมเพื่อพฒันาคน แลว้ในช่วงนี้ เองที่จะเริ่มเขา้ใจชดัเจนขึ้นว่า แมจ้ะอาศยัการคดัเลอืกคน

หรือการฝึกอบรมทีด่กี็ตาม การใชเ้ครื่องมอื หรือเทคโนโลยทีซ่บัซอ้นนัน้ก็ยงัคงเกินขดีความสามารถของผูใ้ชอ้ยู่ดจีงึถงึ

เวลาแลว้ที่เราควรเปลี่ยนแนวความคิดเสียใหม่ โดยการจดัเครื่องมือหรืองานใหเ้หมาะสมกบัคนท างาน (put the 

right job to the right man) 

 

3. ช่วง พ.ศ. 2488 ถึง พ.ศ. 2503: ก าเนิดของวชิาชีพ 
 ช่วงปลายสงครามโลกครัง้ที่ 2 ใน พ.ศ. 2488 กองทพัอากาศและกองทพัเรือของสหรฐัอเมริกาไดจ้ดัต ัง้

หอ้งปฏบิตักิารวศิวกรรมจติวทิยา (Engineeing Psychology Laboratories) ขึ้น และในขณะเดียวกนับริษทัเอกชน

แห่งแรกก็ไดจ้ดัต ัง้งานทางดา้นนี้ เช่นกนั ความพยายามควบคู่กนัไปนี้ เกิดขึ้นอกีในประเทศองักฤษ โดยการสนบัสนุน

ของสภาวจิยัทางการแพทย ์(The Medical Research Council) และกรมการวจิยัทางวทิยาศาสตรแ์ละอุตสาหกรรม 

(The Department of Scientific and Industrial Research) วิชาชีพเออร์โกโนมิกส์จึงถือก าเนิดขึน้มาในช่วง
หลงัสงครามโลกคร้ังที่ 2 นี่เอง 
 ใน พ.ศ. 2492 ไดม้กีารก่อตัง้สมาคมวจิยัเออรโ์กโนมกิส ์(The Ergonomics Research Society) ขึ้นใน

ประเทศองักฤษ ปจัจุบนัเรียกง่าย ๆ ว่า The Ergonomics Society เป็นการตอ้นรบันกัวิจยัโดยเฉพาะเรื่อง

สมรรถภาพของมนุษยท์ี่กลบัจากการปฏิบตัิหนา้ที่ในสงครามโลกครัง้ที่ 2 เพื่อใหม้าร่วมประชุมศึกษาแลกเปลี่ยน

ความรูด้า้นวทิยาการการท างาน ตลอดจนประยุกตใ์ชค้วามรูน้ ัน้ในงานอุตสาหกรรม และก็ไดม้หีนงัสือเล่มแรกไดร้บั

การตีพมิพข์ึ้นโดยใชช้ื่อว่า Applied Experimental Psychology: Human Factors in Engineering Design 

(Chapanis, Garner, and Morgan, 2492) หลงัจากนัน้อกีไม่กี่ปีก็มกีารจดัการประชุมหลายครัง้ มเีอกสารตีพมิพ์

จ  านวนมาก มหีอ้งทดลอง และมบีริษทัปรึกษางานทางดา้นนี้ เกิดขึ้นมากมาย 



 

 

 ใน พ.ศ. 2500 เป็นปีส าคญัส าหรบังานเออรโ์กโนมกิสโ์ดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรฐัอเมริกา ในปีนี้ เองที่สมาคม

วจิยัเออรโ์กโนมกิสไ์ดอ้อกวารสาร Ergonomics ขึ้น ไดม้กีารก่อตัง้ The Human Factors Society ซึ่งปจัจุบนัเรียก 

The Human Factors and Ergonomics Society และหนงัสอื Human Factors in Engoneering and Design 

(Sanders and McCormick, 2500) ก็ไดร้บัการตพีมิพข์ึ้นเป็นครัง้แรกในปีนี้ เอง นอกจากนี้  ประเทศรสัเซยีก็ไดร้ิเริ่ม

โครงการ Sputnik และหนทางไปสู่อวกาศขึ้นมา 

 ในปี พ.ศ. 2502 ไดม้กีารจดัต ัง้ The International Ergonomics Association ขึ้น เพื่อเป็นแกนกลาง

เชื่อมต่อระหว่าง Human Factors และ Ergonomics Societies ของนานาประเทศทัว่โลก ภายหลงัจากการประชุม

นานาชาติที่เมอืง Leyden ในปี พ.ศ. 2500 เรื่อง “to promote the application of the human biological 

sciences to industrial and equipment design” 

 

3. ช่วง พ.ศ. 2503 ถึง พ.ศ. 2523: ช่วงการเติบโตอย่างรวดเร็ว 
 ภายในช่วง 20 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2503 ถึง พ.ศ. 2523 นี้ เองที่จะเห็นการเจริญเติบโตและการขยายตวัอย่าง

รวดเร็วของเออรโ์กโนมกิส ์ช่วงนี้สหรฐัอเมริกาไดใ้หค้วามสนใจเป็นพเิศษในเรื่องอุตสาหกรรมและการทหารและดว้ย

หนทางไปสู่อวกาศที่ประสบผลส าเร็จเออรโ์กโนมกิสก์็ไดก้ลายมาเป็นส่วนประกอบที่ส  าคญัในโปรแกรมที่เกี่ยวขอ้งกบั

งานอวกาศท ัง้หลาย 

 ถา้พจิารณาจ านวนสมาชิกเป็นตวัชี้การเจริญเติบโตก็จะเห็นการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของงานเออรโ์กโน -

มกิสไ์ดช้ดัเจน กล่าวคือ ใน พ.ศ. 2503 สมาชิกของ The Human Factors Society มปีระมาณ 500 คน และใน 

พ.ศ. 2523 ก็ไดเ้พิม่มากขึ้นเป็นกว่า 3,000 คน ยิ่งไปกว่านัน้ในช่วงนี้ เองที่สหรฐัอเมริกาไดข้ยายงานเออรโ์กโนมกิสใ์ห ้

กวา้งขวางขึ้นไปมากกว่าการน าไปใชใ้นงานทหารและงานอวกาศเท่านัน้ บริษทัเอกชนหลายแห่งก็มกีลุ่มท างานทางดา้น

เออรโ์กโนมกิส ์อนัไดแ้ก่ บริษทัยา คอมพวิเตอร ์รถยนต ์และผลติภณัฑอ์ื่น ๆ ตอนนี้ภาคอุตสาหกรรมเริ่มตระหนกั

ถงึความส าคญัและการมสี่วนร่วมในงานเออรโ์กโนมิกสใ์นการออกแบบสถานที่ท  างาน รวมไปถึงผลติภณัฑท์ี่ผลติขึ้น

ดว้ย และในช่วงนี้ เองอุบตัิการณ์ที่โรงงานไฟฟ้าปรมาณูที่ Three-Mile Island ก็ไดเ้กิดขึ้นอนัเป็นผลใหเ้กิดความ

ตื่นตวัของสาธารณชนทัว่ไป กล่าวคือ หลงัจากการตรวจสอบครัง้สุดทา้ยพบว่า เนื่องจากลิ้นควบคุมระบบหล่อเย็นปิด 

ท าใหร้ะดบัของสารหล่อเย็นต า่เกินไป แต่เมือ่ตรวจสอบทีแ่ผงควบคุมก็ไม่ปรากฏว่าลิ้นควบคุมปิดหรือช ารุดแต่ประการ

ใด ท าใหเ้จา้หนา้ที่หอควบคุมใชเ้วลาส่วนใหญ่ไปตรวจสอบที่จุดอื่น ดงันัน้ เมื่อเวลาผ่านไปหลายชัว่โมงท าใหเ้ครื่อง

ปฏกิรณ์ปรมาณูรอ้นจดั และมรีอยรัว่เกิดขึ้นในทีสุ่ดอนัเป็นผลใหเ้กิดอบุตักิารณ์ดงักล่าว 

 อย่างไรก็ตาม แมว้่าเออรโ์กโนมกิสจ์ะเจริญกา้วหนา้ในภาคอุตสาหกรรมไปอย่างรวดเร็วก็ตาม แต่ยงัไม่เป็นที่

รูจ้กัก ันในกลุ่มประชาชนทัว่ไป ในช่วงนี้ เองที่ประเทศออสเตรเลียก็ไดม้ีการจดัประชุมวิชาการครัง้แรกที่เมือง 

Adelaide ในปีพ.ศ. 2507 และมกีารจดัต ัง้ Ergonomics Society of Australia ขึ้นในอกี 2 ปี ต่อมา 

 ในประเทศญี่ปุ่ นเมื่อปี พ.ศ. 2507 มีสมาคมการวจิยัทางเออร์โกโนมิกส์ (The Japan Ergonomics 

Research Society) เกิดขึ้น โดยแตกสาขาออกไปตามภาคต่าง ๆ 7 สาขา ท ัว่ประเทศ โดยก าหนดงานวจิยัมุ่งเนน้

แนวคิดในดา้นคน (human being) เพื่อประเมนิคนที่ตอ้งท างานกบัวตัถโุดยเชื่อว่าคนมรีะบบ (man system) ของ

ตวัเองและมเีงือ่นไข (condition) ต่อระบบนัน้ ๆ โดยคนมสี่วนประกอบหลายส่วน ซึง่มคีวามสมัพนัธก์นัในแต่ละส่วน

และมคีวามมุ่งหวงัท ัง้ในดา้นการมชีีวติอยู่และมกีิจกรรมในสงัคมนัน้ ๆ ดว้ย 

4. ตั้งแต่ พ.ศ. 2523 เป็นต้นมา 
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 เออรโ์กโนมกิสย์งัคงเติบโตไปเรื่อย ๆ ดว้ยจ านวนสมาชิกใน The Human Factors Society ซึ่งเพิ่มขึ้นสูง

ถงึกว่า 4,000 คน ในปี 2529 และแลว้ววิฒันาการเทคโนโลยีคอมพวิเตอรก์็ไดม้สี่วนผลกัดนัใหเ้ออรโ์กโนมิกสเ์ป็นที่

รูจ้กักนัมากขึ้น ดงัจะเหน็ไดจ้ากการกล่าวถงึกนัมากในนิตยสารและหนงัสอืพมิพ์ที่เกี่ยวขอ้งกบัคอมพวิเตอรแ์ละกลุ่ม

ผูใ้ชค้อมพวิเตอรเ์องในหวัขอ้เรื่องการออกแบบอปุกรณ์คอมพวิเตอร ์การผลติซอฟตแ์วรท์ี่ใชง้่ายและเป็นกนัเอง (user 

friendly software) และเออรโ์กโนมกิสใ์นส านกังานท ัว่ไป ในช่วงนี้ เป็นตน้มาเทคโนโลยีคอมพวิเตอรไ์ดก้ลายเป็นสิ่ง

ทา้ทายใหม่ส  าหรบันกัเออรโ์กโนมกิส ์โดยไดใ้หค้วามสนใจในเรื่องของอปุกรณ์ เครื่องควบคุมใหม่ ๆ ขอ้มูลข่าวสารทาง

จอภาพคอมพวิเตอร ์และผลกระทบของเทคโนโลยใีหม่ ๆ ต่อผูใ้ช ้

 ส าหรบัประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซยีน ความรูใ้นวทิยาการดา้นนี้ยงัมผูีรู้ค่้อนขา้งจ ากดั จงึไดม้กีาร

รวมตวักนัในลกัษณะของกลุ่มอาเซยีนจดัเป็น South East Asian Ergonomics Society (SEAES) มสีมาชิกจาก 6 

ประเทศ คือ บรูไน อนิโดนีเซยี มาเลเซยี ฟิลปิปินส ์สงิคโปร ์และประเทศไทย ซึ่งจดัใหม้กีารประชุมทุก 3 ปี โดยการ

ประชุมครัง้แรกจดัขึ้นที่เมืองจากาตา้ ประเทศอินโดนีเซีย ใน พ.ศ. 2528 การประชุมครัง้ที่สองจดัขึ้นที่เกาะบาหล ี

ประเทศอนิโดนีเซยี ครัง้ที ่3 และ 4 จดัขึ้นทีก่รุงเทพมหานคร และครัง้ที่ 5 จดัที่เมอืงกวัลาลมัเปอร ์ประเทศมาเลเซยี

ในช่วงปลาย พ.ศ. 2540 ต่อมาประเทศไทยไดม้กีารริเริ่มจดัต ัง้สมาคมการยศาสตรไ์ทย (Ergonomics Society of 

Thailand) ขึ้นใน พ.ศ. 2544 โดยใชอ้าคารสถาบนัความปลอดภยัในการท างานเป็นสถานทีต่ ัง้สมาคม 

 ประวตัิความเป็นมาของเออรโ์กโนมิกสต์ ัง้แต่อดีตกาลจนถึงปจัจุบนัที่ไดก้ล่าวมาแลว้นัน้ นอกจากจะท าให ้

ทราบแนวความคิดที่ปรบัเปลี่ยนและพฒันาไปตามยุคสมยัแลว้ ยงัสามารถคาดการณ์แนวโนม้ของเออรโ์กโนมิกสใ์น

อนาคตไดอ้กีดว้ย กล่าวคือ 

  อดีตกาล - เนน้การจดัคนใหเ้หมาะกบังาน (ไม่ไดใ้ชว้ธิีการของเออรโ์กโนมกิส์) 

  อดีต  - เนน้การจดังานใหเ้หมาะกบัคน (Put the right job to the right man) 

  ปจัจุบนั - เนน้การออกแบบและปรบัปรุงเครื่องมอื อปุกรณ์ สภาพการท างาน และสิง่แวดลอ้มในการ

ท างานใหเ้หมาะสมกบัคนท างาน (โดยวธิีการออกแบบตามหลกัเออรโ์กโนมกิส)์ 

  อนาคต - เนน้การน าเอาปจัจยัมนุษย ์อนัไดแ้ก่ ความสามารถพื้นฐานและขอ้จ ากดัต่าง ๆ ของมนุษย์

กบัทศันคตแิละความตอ้งการดา้นต่าง ๆ มาพฒันาระบบงานทีก่่อใหเ้กิดสภาพการท างานทีม่ปีระสทิธิภาพ ซึง่เป็นผลให ้

พนกังานมสีุขภาพอนามยั ความปลอดภยัและคุณภาพชีวติทีด่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

กจิกรรม 5.1.2 
1.  ช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เป็นช่วงท่ีมีความส าคญักบังานทางดา้นเออร์โกโนมิกส์อยา่งไร 
2.  จุดเร่ิมตน้ท่ีมีการรวมตวักนัอยา่งเป็นทางการในงานดา้นเออร์โกโนมิกส์ของประเทศไทย และ

กลุ่มอาเซียน คือการจดัตั้งอะไร 
 

แนวตอบกิจกรรม 5.1.2  
1.  ช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เป็นช่วงแห่งการปรับเปล่ียนแนวความคิดจากเดิมท่ีเนน้การพฒันา

ฝึกอบรมคน เพ่ือคดัเลือกคนใหเ้หมาะสมกบังานซ่ึงพบวา่มีขอ้จ ากดัมากมาย เปล่ียนมาเป็นการเนน้การจดังาน
ใหเ้หมาะกบัคนท างาน   

2. การจดัตั้ง South East Asian Ergonomics Society (SEAES) มีสมาชิกจาก 6 ประเทศ คือ บรูไน 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย โดยใหมี้การจดัประชุมร่วมกนัทุก ๆ 3 ปี 
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เร่ืองที ่5.1.3 
องค์ประกอบของเออร์โกโนมกิส์ 
 

 

 เออร์โกโนมิกสเ์ป็นศาสตร์ที่เกี่ยวขอ้งกบัหลายสาขาวิชาดว้ยกัน ไดแ้ก่ แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร ์

จติวทิยา สงัคมศาสตร ์และสุขศาสตรอ์ตุสาหกรรม ซึง่น ามาประยุกตใ์ชร่้วมกนัในการปรบัปรุงคุณภาพการท างานใหม้ี

ประสิทธิภาพและความปลอดภยัสูงสุด โดยใหค้วามส าคญัที่คนในการท างานเป็นอนัดบัแรกว่ามีผลกระทบจากการ

ออกแบบเครื่องมอื เครื่องจกัร และสภาพแวดลอ้มในการท างานอย่างไรบา้ง ซึ่งก็รวมไปถงึวธิีการท างานหรือท่าทางใน

การท างานที่เหมาะสม เพื่อจะไดใ้ชพ้ลงังานในการท างานนอ้ยที่สุด เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ อนัไดแ้ก่ ความเครียด 

ความลา้ และความผดิปกติของระบบกลา้มเนื้อและกระดูกโครงร่าง (Musculoskeletal Disorder, MSD) นอ้ยที่สุด

ผลโดยรวมคือการเพิม่ประสทิธิภาพความปลอดภยัและความสบายในการท างานนัน่เอง 

 ภาพที ่5.2 แสดงถงึสหวชิาการแขนงต่าง ๆ ซึง่เป็นองคป์ระกอบทีส่  าคญัของเออรโ์กโนมกิส ์การประยุกตใ์ช ้

วชิาการแขนงต่าง ๆ เหล่านี้  มคีวามจ าเป็นอย่างยิ่งในอนัทีจ่ะชี้ใหเ้ห็นถงึปจัจยัดา้นต่าง ๆ ที่มผีลกระทบต่อคนท างาน

รวมไปถงึการจดัการปจัจยัเหล่านี้ ใหอ้ยู่ในสภาวะทีเ่หมาะสมดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

        

      

 

      

       

        

 

       

      

    

      

     

       

      

       

  

 

       

      

     

  

 

  

 
 
ภาพที ่5.2 วิชาการแขนงต่าง ๆ ทีเ่ป็นองค์ประกอบของเออร์โกโนมิกส์ 
ที่มา: Ong CN, Kogi K. Application of ergonomics to developing conutries. IN: Occupational health  

 In developing countries, 1992. 

 

จะเหน็ไดว้่าขอบเขตของเออรโ์กโนมกิสน์ัน้กวา้งมากทเีดียว มกีารน าเอาวทิยาการหลายสาขามาเป็นประโยชน์

ในการศึกษาวชิาเออรโ์กโนมกิส ์ท ัง้นี้ขอใหน้กัศึกษาเขา้ใจว่าในสภาพความเป็นจริงไม่สามารถแบ่งแยกแขนงวชิาการท ัง้ 

4 สาขานี้  ออกจากกนัไดอ้ย่างเด็ดขาด อย่างไรก็ตามเพือ่ใหน้กัศึกษาเขา้ใจถงึการประยุกตห์รือการน าเอาวชิาการต่าง  ๆ 

มาใชป้ระโยชนใ์นงานเออรโ์กโนมกิส ์จะขอกล่าวเป็นรายสาขาโดยสงัเขป ดงันี้  

 

 

1. กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 

การออกแรงและผลของแรงทีก่ระท าต่อส่วนต่าง ๆ  

ของร่างกาย 

กายวภิาคศาสตร ์

Anatomy 

 

ขนาดร่างกายมนุษย ์

Anthormetry  

ชีวกลศาสตร ์ 

Biomechanics 

สรีรวทิยาการท างาน  

Work physiology 

 

สรีรวทิยาสิง่แวดลอ้ม 

Enviromental physiology 

จติวทิยาความช านาญ  

Skill psychology 

จติวทิยาการท างาน 

Occupational psychology 

 

วศิวกรรมอตุสาหการ 

Industrial engineering 

 

วศิวกรรมระบบ 

System engineering 

 

วศิวกรรมศาสตร์

และวทิยาศาสตร์

กายภาพ 

Engineering & 

Physical Science  

 

จติวทิยา

Psychology  

 

สรีรวทิยา 

Physiology 

  

ขนาดรูปร่างของคนเพือ่การออกแบบงาน 

การใชพ้ลงังานของร่างกายในการท างาน 

ผลกระทบจากสภาวะแวดลอ้มทางกายภาพ 

การวเิคราะหข์อ้มูลและการตดัสนิใจ 

การฝึกอบรม ความพยายามและ 

ความแตกต่างของบคุคล 

การออกแบบสถานทีท่  างานและเครื่องมอื 

ความปลอดภยัในสถานทีท่  างาน 
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 1.1 ขนาดร่างกายมนุษย์ (Anthropometry) เป็นการศึกษาเกี่ยวกบัขนาดสดัส่วนของร่างกายมนุษย ์
เพื่อน าขอ้มูลมาใชใ้นการออกแบบผลิตภณัฑ์ เครื่องมือ เครื่องจกัร อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล รวมไปถึง

สถานที่ท  างานเพื่อใหส้ภาพการท างานนัน้เหมาะสมกบัคนท างานใหม้ากที่สุด ท ัง้นี้ แบ่งไดเ้ป็นการวดัขนาดสดัส่วน

ร่างกายมนุษยใ์นขณะนิ่งอยู่กบัที ่(static dimension) และขณะเคลือ่นไหวหรือท างาน (dynamic dimension) 

 1.2 ชีวกลศาสตร์ (Biomechanics) เป็นการศึกษาเกี่ยวกบัโครงสรา้งและหนา้ที่ของส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการท างาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การศึกษาการออกแรงและผลของแรงทีก่ระท าต่อส่วนต่าง  ๆ ของ

ร่างกาย วิชาการในแขนงนี้ มีประโยชน์ในการประเมินการออกแบบงานหรือสถานที่ท  างานว่ามีความเหมาะสมกบั

ความสามารถหรือขอ้จ ากดัของผูป้ฏบิตังิานเพยีงใด 

2. สรีรวิทยา (Physiology) 
 2.1 สรีรวิทยาการท างาน (work physiology) เป็นการศึกษาเกี่ยวกบัการใชพ้ลงังานของร่างกายขณะ

ท างาน การออกแบบงานที่ไม่เหมาะสม จะท าใหผู้ป้ฏบิตัิงานตอ้งสูญเสยีพลงังานมาก เกิดความลา้ และอาจก่อใหเ้กิด

ปญัหาต่อสุขภาพอนามยัในภายหลงัได ้

 2.2 สรีรวิทยาส่ิงแวดล้อม (Environmental physiology) เป็นการศึกษาผลกระทบของสิ่งแวดลอ้ม
ในการท างานดา้นภายภาพ อนัไดแ้ก่ ความรอ้น แสง เสยีง ความส ัน่สะเทือน ความดนัอากาศ ฯลฯ ที่มีต่อสุขภาพ

คนท างานเพือ่น าขอ้มูลมาใชใ้นการปรบัปรุงสภาพการท างานต่อไป นอกจากนี้  ยงัท าใหท้ราบถงึความทนทานของมนุษย์

แต่ละคนทีม่ต่ีอความแคน้ทีเ่กิดจากสิง่แวดลอ้ม ดงักล่าวดว้ย 

3. จิตวิทยา (Psychology) 
 3.1 จิตวิทยาความช านาญ (Skill psychology) เป็นการศึกษาถงึความสามารถหรือทกัษะของมนุษย์

ในการรบัรูข้อ้มูล แปลความหมาย และใชข้อ้มูลนัน้ในการตดัสนิใจ ซึง่เป็นกระบวนการในการท างานควบคุมเครื่องจกัร 

ท ัง้นี้ เพือ่น าผลการศึกษามาใชใ้นการออกแบบหนา้ปดั และอปุกรณ์ควบคุมของเครื่องจกัรใหเ้หมาะสมต่อไป ซึ่งจะช่วย

ลดขอ้ผดิพลาดในการท างานของมนุษยแ์ละอบุตัเิหตจุากการท างานลงได  ้

 3.2 จิตวิทยาการท างาน (Occupational psychology) เป็นการศึกษาจิตวิทยาของมนุษยท์ี่เกิดขึ้น
เนื่องจากการท างาน โดยอาจกระตุน้ผูป้ฏบิตัิงานในลกัษณะต่าง ๆ เช่น การใชส้ิ่งจูงใจ การฝึกอบรม การปฏสิมัพนัธ์

ระหว่างผูป้ฏิบตัิงาน ซึ่งจะมีความแตกต่างกนัไปในแต่ละบุคคล ท ัง้นี้ เพื่อจะไดท้ราบแนวทางที่เ หมาะสมในการ

ออกแบบหรือพฒันางานไดต่้อไป 

 4. วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์กายภาพ (Engineering and physical science) 
 4.1 วิศวกรรมอุตสาหการ (Industral Engineeing) เป็นวชิาที่เนน้การออกแบบอุปกรณ์เครื่องมือ 

รวมไปถงึสถานทีท่  างานใหเ้กิดความเหมาะสม สะดวกสบาย และความปลอดภยัในการท างาน โดยใหค้วามส าคญักบั

ความเขา้ใจของผูใ้ชอ้ปุกรณ์ เครื่องมอื เป็นหลกั 

 4.2 วิศวกรรมระบบ (System engineering) เป็นวชิาที่ท  าใหเ้ขา้ใจถึงขอ้จ ากดัทางเทคนิคการผลติ 

ตลอดจนขอ้ยดืหยุ่นของเทคโนโลยมีาใชใ้นการออกแบบระบบงานเพือ่ใหเ้กิดความปลอดภยัในการท างานนัน่เอง 

จะเห็นไดว้่าองคป์ระกอบของเออรโ์กโนมิกสน์ี้ ใหค้วามส าคญักบัการศึกษาผลกระทบของการออกแบบงาน 

สภาพการท างาน และสิ่งแวดลอ้มในการท างานที่เกิดขึ้นกบัคนท างาน ท ัง้ 2 ดา้น คือ ดา้นกายภาพหรือร่างกาย 

(physical state) และดา้นสภาพจติใจ (mental state) 



 

 

องคป์ระกอบของเออรโ์กโนมกิสท์ี่กล่าวมาท ัง้หมดนี้  เป็นการผสมผสานระหว่างทศันะของ ซิงเกิลตนั (W.T. 

Singleton) และทศันะของ ดร.ดุก๊ ดูโบส (Dr.F.N. Dukes-Dobos) กล่าวคือ 

ในทศันะของซิงเกิลตนันัน้เออรโ์กโนมิกสเ์ป็นเทคโนโลยีของการออกแบบงานบนพื้นฐานของชีววิทยาของ

มนุษย ์(Human Biological Science) ซึ่งประกอบไปดว้ย 3 องคป์ระกอบหลกั ๆ คือ กายวภิาคศาสตร ์สรีรวทิยา 

และจติวทิยา 

ในทศันะของ ดร.ดุ๊ก ดูโบส เออร์โกโนมิกส์มีองค์ประกอบที่เป็นศาสตร์พื้นฐาน 4 แขนง ดว้ยกัน คือ 

วศิวกรรมศาสตร ์วทิยาศาสตรก์ายภาพ วทิยาศาสตรช์ีวภาพ และสงัคมศาสตรแ์ละพฤติกรรมศาสตร ์

ทัง้นี้นกัเออรโ์กโนมกิสจ์ะท าหนา้ทีเ่ป็นผูป้ระสานงานและปรบัเปลีย่นความรูพ้ื้นฐานใหอ้ยู่ในรูปแบบที่พรอ้มจะ

น าไปประยุกต์ใชไ้ด ้กล่าวคือ เออร์โกโนมิกสส์ามารถที่จะเชื่อมความรูด้า้นวิทยาศาสตร์ชีวภาพกบัเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม เพื่อที่จะสรุปสภาวะคนท างานและผลกระทบต่อคนเนื่องจากสภาวะการท างานนัน้ ตลอดจนเสนอแนะ

วธิีการปรบัปรุงแกไ้ข นกัเออรโ์กโนมกิสจ์ะไม่สามารถเป็นผูช้ านาญการพเิศษทุกสาขาได ้ความสามารถของนกัเออรโ์ก

โนมิกสแ์ต่ละคนจะขึ้นอยู่กบัความรูพ้ื้นฐานที่ตนเองไดท้  าการศึกษาอบรมมาซึ่งอาจเป็นชีววทิยา วทิยาศาสตร ์ส ังคม

สงเคราะห ์จติวทิยา วศิวกรรมศาสตร ์ฯลฯ ก็ได ้บุคคลเหล่านี้ถา้มคีวามสนใจในปญัหาการท างาน ปญัหาผลกระทบ

เนื่องจากงานต่อคนท างาน รูจ้กัวธิีการศึกษาหาแนวทางปรบัปรุงแกไ้ขอย่างเป็นระบบ ก็นบัไดว้่าเป็นนกัเออรโ์กโนมกิส์

ผูป้ฏบิตังิานทีจ่ริงจงั 

 

กจิกรรม 5.1.3  
1.  จากการผสมผสานทศันะของ ซิงเกิลตนั และ ดร.ดุ๊ก ดูโบส องคป์ระกอบของเออร์โกโนมิกส์

ประกอบไปดว้ย 4 สาขาวิชาหลกั ไดแ้ก่อะไรบา้ง 
2.  องคป์ระกอบของเออร์โกโนมิกส์ใหค้วามส าคญักบัการศึกษาผลกระทบของการออกแบบงาน

ส่ิงแวดลอ้ม/สภาพการท างาน ท่ีเกิดข้ึนกบัคนก่ีดา้น อะไรบา้ง 
 

แนวตอบกิจกรรม 5.1.3  
1.  กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา จิตวิทยา และวิศวกรรมศาสตร์ 
2.  ผลกระทบท่ีคน 2 ดา้น คือดา้นกายภาพหรือร่างกายและดา้นจิตใจ 
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ตอนที ่5.2  
ระบบคนกบัเคร่ืองจักร 
 

โปรดอ่านหวัเรื่อง แนวคิด และวตัถปุระสงคข์องตอนที ่5.2 แลว้จงึศึกษารายละเอยีดต่อไป 

 

หัวเร่ือง 
5.2.1 ความหมายและความส าคญัของระบบคนกบัเครื่องจกัร 

5.2.2 หลกัการออกแบบและเลอืกใชห้นา้ปดัแสดงขอ้มูล 

5.2.3 หลกัการออกแบบและเลอืกใชอ้ปุกรณ์ควบคุม 

5.2.4 ความสมัพนัธร์ะหว่างหนา้ปดัแสดงขอ้มูลและอปุกรณ์ควบคุม 

แนวคดิ 
1. ระบบคนกบัเครื่องจกัรเป็นระบบปิดของการท างานระหว่างเครื่องจกัรและคนที่ควบคุมเครื่องจกัรนัน้ 

โดยการน าขอ้ดีของท ัง้คนและเครื่องจกัรมาพฒันาใหเ้ป็นระบบคนท างานกบัเครื่องจกัร เพื่อใหเ้กิด

ขอ้ผดิพลาดในการท างานนอ้ยที่สุด อตัราการเกิดอุบตัิเหตุลดนอ้ยลง เกิดความสะดวกสบายในการ

ท างาน และเกิดประสทิธิภาพในการท างานสูงสุด 

2. การออกแบบหนา้ปดัแสดงขอ้มูล เพี่อใหเ้กิดการรบัรูข้อ้มูลที่ถูกตอ้ง รวดเร็ว ควรค านึงถึงสรีระ

ร่างกาย ความรูส้กึนึกคิดทางจติวทิยา และความสมัพนัธท์างกายภาพอืน่ ๆ ของผูค้วบคุมเครื่องจกัร 

3. การออกแบบและเลอืกใชอุ้ปกรณ์ควบคุมเพื่อใหส้ามารถแยกแยะไดง้่ายและการควบคุมเครื่องจกัร

เป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ ควรค านึงถงึการออกแรงและการเคลือ่นไหวดว้ยท่าทางที่เป็นธรรมชาติ

ของผูค้วบคุมเครื่องจกัร ปจัจยัทีต่อ้งพจิารณา ไดแ้ก่ ต าแหน่ง ขนาด รูปร่าง และพื้นผวิของอุปกรณ์

ควบคุม 

4. ผูอ้อกแบบเครื่องจกัรหรือผูเ้ลอืกใช ้จะตอ้งค านึงถึงความสมัพนัธร์ะหว่างหนา้ปดัแสดงขอ้มูลและ

อปุกรณ์ควบคุมของเครื่องจกัรนัน้ โดยใหม้กีารตอบสนองของเครื่องจกัรในวถิทีางตามที่มนุษยท์ ัว่ไป

คาดหวงั หรือเป็นปฏิกิริยาที่มีรูปแบบตายตวั (sterlotyped reaction) ซึ่งจะช่วยใหผู้ค้วบคุม

เครื่องจกัรสามารถท างานไดอ้ย่างอตัโนมตัิแมจ้ะอยู่ในสภาวะขาดความตัง้ใจ โอกาสเกิดขอ้ผดิพลาด

ในการควบคุมเครื่องจกัรก็จะลดนอ้ยลง 

วตัถุประสงค์ 
เมือ่ศึกษาตอนที ่5.2 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1.  อธิบายความหมายและความส าคญัของระบบคนกบัเครื่องจกัรได ้

2.  อธิบายหลกัการออกแบบและเลอืกใชห้นา้ปดัแสดงขอ้มูลของเครื่องจกัรได ้

3.  อธิบายหลกัการออกแบบและเลอืกใชอ้ปุกรณ์ควบคุมของเครื่องจกัรได ้

4.  บอกถงึความสมัพนัธร์ะหวา่งหนา้ปดัแสดงขอ้มูลและอปุกรณ์ควบคุมได  ้



 

 

เร่ืองที ่5.2.1  
ความหมายและความส าคญัของระบบคนกบัเคร่ืองจักร 
   

  

 ก่อนอืน่นกัศึกษาควรท าความเขา้ใจความหมายและความส าคญัของระบบคนกบัเครื่องจกัร (Man–machine 

system) เสยีก่อน 

 การพฒันาดา้นอเิลก็ทรอนิกสท์ีก่า้วหนา้ขึ้น ประกอบกบัความตอ้งการผลผลติที่มากขึ้น ส่งผลใหม้กีารพฒันา

ระบบคนกบัเครื่องจกัรใหม้ีความละเอียดและซบัซอ้นยิ่งขึ้น ความตอ้งการความถูกตอ้งในการแปลผลขอ้มูล และ

ขอ้มูลทีแ่สดงบนหนา้ปดั โดยผูค้วบคุมก็มเีพิม่มากขึ้นตามไปดว้ย ท าใหง้านควบคุมเครื่องจกัรเป็นงานที่ตอ้งการความ

ละเอียดอ่อนและความตัง้ใจสูง การออกแบบหนา้ปดัแสดงขอ้มูลใหง้่ายต่อการอ่านขอ้มูลและการออกแบบอุปกรณ์

ควบคุมใหง้่ายต่อการแยกแยะและควบคุม จึงมีความส าคญัมากในการ ช่วยใหผู้ค้วบคุมเครื่องจกัรท างานควบคุม

เครื่องจกัรไดอ้ย่างถูกตอ้งและปลอดภยั 

 ระบบคนกบัเครื่องจกัร เป็นระบบปิดของการท างานระหว่างเครื่องจกัรกบัคนทีค่วบคุมเครื่องจกัรนัน้ โดยการ

น าเอาขอ้ดีของคนและเครื่องจกัรมาพฒันาใหเ้ป็นระบบที่มีประสิทธิภาพในการท างานสูงสุด ขอ้ดีของคน คือ รูจ้กั

ปรบัตวั มคีวามยืดหยุ่นในการท างาน และสามารถแกไ้ขปญัหาเฉพาะหนา้ได ้ในขณะที่เครื่องจกัรมคีวามสามารถใน

การท างานอย่างรวดเร็ว แม่นย า และมพีลงั การประยุกตใ์ชห้ลกัเออรโ์กโนมกิสใ์นการออกแบบระบบคนกบัเครื่องจกัร

จงึมคีวามจ าเป็นอย่างยิ่งเพือ่ใหเ้กิดขอ้ผดิพลาดในการควบคุมเครื่องจกัรนอ้ยทีสุ่ด 

 ดงันัน้ ระบบคนกบัเครื่องจกัรจงึหมายถงึ ระบบความสมัพนัธซ์ึง่กนัและกนัระหว่างคนและเครื่องจกัรทีค่นนัน้

ควบคุมอยู่ โดยหลกัการแลว้ทางผ่านและทศิทางของขอ้มูลแสดงไดด้งัภาพที ่5.3 

 

คนควบคุม 

เครื่องจกัร 

หนา้ปดัแสดงขอ้มูล (Display instrument) 

การแปลผลการตดัสนิใจ 

การรบัรู ้

การผลติ 

การควบคุม 

อปุกรณ์ควบคุม (Control instrument) 

 

 ภาพที่ 5.3 ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างคนกบัเครื่องจกัรในระบบคนกบัเครื่องจกัร (Man-machine system) 

ที่มา: E. Grandjean, Fitting the Task to the Man, 1988. 

 
 หนา้ปดัแสดงขอ้มูล (display) จะใหข้อ้มูลเกี่ยวกบัความกา้วหนา้ของผลผลติโดยผูค้วบคุมเครื่องจกัรจะมี

การรับรู ้(perception) ไดจ้ากการมองเห็นที่หนา้ปัดแสดงขอ้มูลและจะตอ้งท าความเขา้ใจและแปลขอ้มูล 

(interpretation) อย่างถูกตอ้ง นอกจากนี้  ยงัตอ้งเป็นผูต้ดัสนิใจโดยใชข้อ้มูลจากความรูแ้ละประสบการณ์เดิมที่มอียู่
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แลว้ประกอบกบัการแปลผลขอ้มูลที่เห็นนัน้ ข ัน้ตอนต่อไปก็จะตอ้งสื่อสารการตดัสนิใจนี้ ไปยงัเครื่องจกัรโดยผ่านทาง

อุปกรณ์ควบคุม (control) ต่าง ๆ หลงัจากนั้น หนา้ปัดก็จะแสดงขอ้มูลเกี่ยวกบัผลการท างาน (ยกตวัอย่างเช่น 

หนา้ปดัของเครื่องซกัผา้จะแสดงขอ้มูลปริมาณน า้ที่ผสมอยู่ในผงซกัฟอก) แลว้เครื่องจกัรก็จะด าเนินการผลติไปตาม

โปรแกรมที่ไดต้ ัง้ไว ้ระบบนี้ จะสมบูรณ์ไดก้็ต่อเมื่อมกีารแสดงขอ้มูลใหผู้ค้วบคุมเครื่องจกัรเห็นสิ่งส  าคญัต่าง  ๆ ของ

กระบวนการท างานของเครื่องจกัร เช่น อณุหภูมหิรือปริมาณสารต่าง ๆ ไดอ้ย่างชดัเจน 

 จากการรายงานขององคก์ารอนามยัโลก (Singleton, 1974) แสดงใหเ้ห็นว่าเครื่องจกัรมคีวามสามารถในการ

ท างานอย่างรวดเร็ว แม่นย า และมีพลงั ในขณะที่คนจะท างานเชื่องชา้กว่าและใชพ้ลงังานเพียงเล็กนอ้ยเท่านัน้ แต่

อย่างไรก็ตาม คนมีขอ้ดีตรงที่รูจ้กัปรบัต ัวและมีความยืดหยุ่นในการท างาน ดงันัน้การท างานร่วมกนัระหว่างคนกบั

เครื่องจกัรอย่างเหมาะสม โดยการน าขอ้ดีของท ัง้คนและเครื่องจกัรมาใชป้ระโยชนก์็จะส่งผลใหเ้กิดประสทิธิภาพการ

ท างานสูงสุด 

 ดงัทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ว่าการพฒันาทางดา้นอเิลก็ทรอนิกสก์า้วหนา้ขึ้นมาก ส่งผลใหก้ารควบคุมเครื่องจกัรมกีาร

พฒันาความละเอยีดและซบัซอ้น ซึ่งตอ้งใชค้วามตัง้ใจและความรอบคอบในการควบคุมมากยิ่งขึ้น ท ัง้นี้ปจัจยัมนุษย ์

(human factors) ถอืเป็นสิง่ทีม่คีวามส าคญัทีสุ่ด เช่น การควบคุมเครื่องยนตข์องนกับนิหรือวศิวกรในเครื่องบนิซึ่งมี

ความส าคญัถงึชีวติของผูโ้ดยสารหลายรอ้ยคนหรือการท างานในหอ้งควบคุมเพื่อควบคุมปริมาณการผลติสารเคมทีี่ใช ้

เครื่องจกัรสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้  ตอ้งการการตดัสนิใจที่ดีและความตื่นตวัในการควบคุมเครื่องจกัรอยู่เสมอ ดงันัน้ระบบ

คนกบัเครื่องจกัรจงึเป็นหวัขอ้วชิาหนึ่งทีจ่  าเป็นอย่างยิ่งในสาขาวิชาเออรโ์กโนมกิสซ์ึง่ตอ้งการการออกแบบทีด่เีพือ่ใหเ้กิด

ขอ้ผดิพลาดในการท างานของคนนอ้ยทีสุ่ด ส่งผลใหอ้ตัราการเกิดอุบตัิเหตุลดลง เกิดความสะดวกสบายในการท างาน 

และเกิดประสทิธิภาพในการท างานสูงสุดนัน่เอง 

 จะเหน็ไดว้่าความสมัพนัธร์ะหวา่งคนกบัเครื่องจกัรในระบบคนกบัเครื่องจกัรนัน้ ขึ้นอยู่กบั 

 1. การรบัรูข้อ้มูล (perception) จากหนา้ปดัแสดงขอ้มูล และ 

 2. การควบคุมดว้ยมอื (operation) โดยใชอ้ปุกรณ์ควบคุม 

 กล่าวโดยสรุป หลกัการของเออรโ์กโนมกิสใ์นการออกแบบและเลอืกใชห้นา้ปดัแสดงขอ้มูลและอปุกรณ์

ควบคุม มดีงันี้ 

 - หนา้ปดัแสดงขอ้มูลควรงา่ยต่อการอ่าน 

 - อปุกรณ์ควบคุมควรงา่ยต่อการแยกแยะ 

 - ความสมัพนัธร์ะหว่างหนา้ปดัแสดงขอ้มูลและอปุกรณ์ควบคุม ควรเป็นไปในวถิทีางทีม่นุษยท์ ัว่ไปคาดหวงัไว  ้

 - ควรมผีลสะทอ้นกลบั (feed back) ของเครื่องจกัร เพือ่บอกใหผู้ค้วบคุมทราบถงึผลการตดัสนิใจและการ

ควบคุมว่ามปีระสทิธิภาพอย่างไร 

 

 

 

 

 
กจิกรรม 5.2.1 

1. จงบอกความหมายของระบบคนกบัเคร่ืองจกัรมาพอสงัเขป 



 

 

2. ความสมัพนัธ์ระหวา่งคนกบัเคร่ืองจกัรข้ึนอยูก่บัอะไรบา้ง 
3.  หลกัการของเออร์โกโนมิกส์ในการออกแบบระบบคนกบัเคร่ืองจกัรคืออะไร 

 

แนวตอบกิจกรรม 5.2.1 
1.  ระบบคนกบัเคร่ืองจกัร หมายถึง ระบบความสมัพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัระหวา่งคนและเคร่ืองจกัรท่ีคน

นั้นควบคุมอยู ่โดยน าขอ้ดีของคนและเคร่ืองจกัรมาพฒันาใหเ้กิดประสิทธิภาพในการท างานสูงสุด 
2.  การรับรู้ (perception) และการควบคุมดว้ยมือ (operation) 
3.  หนา้ปัดแสดงขอ้มูลควรง่ายต่อการอ่าน อุปกรณ์ควบคุมควรง่ายต่อการแยกแยะ ความสมัพนัธ์

ระหวา่งหนา้ปัดแสดงขอ้มูลและอุปกรณ์ควบคุม ควรเป็นไปในวิถีทางท่ีมนุษยท์ัว่ไปคาดหวงั และควรมีผล
สะทอ้นกลบัของเคร่ืองจกัร 
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เร่ืองที ่5.2.2  
หลกัการออกแบบและเลือกใช้หน้าปัดแสดงข้อมูล 
  

 

 หนา้ปดัแสดงขอ้มูล (displays) จะถ่ายทอดขอ้มูลไปยงัคนโดยการรบัรูท้างประสาทตาและโดยปกติจะแสดง

ขอ้มูลในกระบวนการผลติเป็นแบบ dynamic เช่น การส่ายไปมาของเข็มบนหนา้ปดัที่แสดงอุณหภูมิหรือความดนั

ตลอดกระบวนการผลติ หนา้ปดัทีใ่ชส้่วนใหญ่มอียู่ดว้ยกนั 3 ประเภท คือ 

 1. หนา้ปดัที่อ่านค่าไดโ้ดยตรง 

 2. หนา้ปดัหรือสเกลทีม่เีขม็ชี้หมนุไปมา 

 3. หนา้ปดัทีม่เีขม็ชี้อยู่กบัที ่แต่สเกลเคลือ่นไปมา 

 หนา้ปดัแต่ละประเภทมปีระโยชนแ์ละขอ้ดีที่แตกต่างกนัไป กล่าวคือถา้ตอ้งการรูค่้าปริมาณของอะไรสกัอย่าง

หนา้ปดัแบบแสดงตวัเลขจะดทีีสุ่ดถา้ตวัเลขนัน้จะปรากฏใหเ้หน็โดยตรงเพยีงอย่างเดยีว แต่ถา้มคีวามจ าเป็นที่จะตอ้งดู

หนา้ปดัตลอดกระบวนการผลติทีก่  าลงัด าเนินการอยู่หรือตอ้งการทราบระดบัความเปลีย่นแปลง การใชห้นา้ปดัแบบที่มี

เข็มชี้หมุนไปมาจะใหข้อ้มูลไดม้ากกว่าหรือถา้จะดูความเปลี่ยนแปลงอย่างชา้  ๆ และตอ้งการตรวจสอบเป็นระยะ ๆ 

หนา้ปดัแบบที่มเีข็มชี้หมนุไปมาหรือเขม็ชี้อยู่กบัที่ก็เหมาะสมดี อย่างไรก็ตาม หนา้ปดัแบบที่มเีขม็ชี้อยู่กบัที่ก็มขีอ้เสีย

ตรงทีเ่รามกัจะจ าค่าทีอ่่านไวแ้ลว้ไม่ค่อยได ้จงึประเมนิระดบัการเปลีย่นแปลงไดย้าก ภาพที่ 5.4 แสดงความเหมาะสม

ในการใชง้านของหนา้ปดัแต่ละประเภท 

 

 

ชนิดของหนา้ปดั 

 

เข็มช้ีเคลื่อนที่ 

 

เข็มช้ีอยู่กบัที่ 

            789 

แบบแสดงตวัเลข 

ความยากงา่ยในการอ่าน ยอมรบัได ้ ยอมรบัได ้ ดมีาก 

การรบัรูท้ศิทางการเปลีย่นแปลง ดมีาก ยอมรบัได ้ ไม่ด ี

การก าหนดช่วงค่าทีต่อ้งการ 

ควบคุมในกระบวนการผลติ 

ดมีาก ยอมรบัได ้ ยอมรบัได ้

  

ภาพที่ 5.4 ความเหมาะสมของหนา้ปดัแสดงขอ้มูลแต่ละประเภท 

ที่มา: E. Grandjean, Fitting the Task to the Man, 1988. 

 

 ในช่วงหลงัสงครามโลกครัง้ที่ 2 ไดม้ีการตระหนกัถึงความส าคญัในการออกแบบและวางผงั (layout) ของ

หนา้ปดัทีใ่ชใ้นเครื่องบนิหรือรถยนตอ์ย่างเหมาะสม เพือ่ใหส้ามารถอ่านค่าไดอ้ย่างรวดเร็วและถูกตอ้ง โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งหนา้ปดัทีแ่สดงขอ้มูลดว้ยระยะเวลาทีส่ ัน้เพยีงเศษส่วนของวนิาที 

 ภาพที ่5.5 แสดงถงึผลการศึกษาวจิยัของ sleight (1948) โดยใหผู้ถู้กทดสอบ 60 คน อ่านค่าทีห่นา้ปดัแต่ละ

แบบดว้ยเวลาเพียง 0.12 วนิาที และใหห้นา้ปดัแสดงขอ้มูลท ัง้สิ้น 17 ครัง้ ในแต่ละแบบ ผลปรากฏว่าพบความ



 

 

แตกต่างอย่างมนียัส าคญัของความถีใ่นการอ่านค่าผดิพลาดจากหนา้ปดัแต่ละแบบ และแน่นอนที่สุดหนา้ปดัที่มตีวัเลข

รอ้ยละ 0.5 ก ากบัอยู่ซึง่แสดงถงึความถีใ่นการอ่านค่าผดิพลาด ย่อมเป็นหนา้ปดัทีด่ทีีสุ่ดในกลุ่มนี้ 

 

0.5% 

36% 

11% 

17% 

28% 

 

ภาพที่ 5.5 รอ้ยละของการอา่นขอ้มูลผิดพลาดจากหนา้ปดัแต่ละแบบ ดว้ยระยะเวลา 

     ในการอา่นขอ้มูลเพยีง 0.12 วินาที (sleight, 1948) 

 

 หลกัส าคญัของหนา้ปดัทีด่คีือ การใหข้อ้มูลเฉพาะช่วงที่ผูค้วบคุมตอ้งการเท่านัน้ ยกตวัอย่างเช่น  การก าหนด

หน่วยเลก็ทีสุ่ดทีผู่ค้วบคุมตอ้งการอ่านไวบ้นสเกล เช่น ถา้ตอ้งการอ่านค่าความดนัในหน่วยทลีะ 100 มลิลเิมตรปรอท ก็ใหแ้บ่ง

ค่าเลก็ทีสุ่ดบนสเกลทลีะ 100 มลิลเิมตรปรอท 

 ในบางกรณีหนา้ปดัจะไม่บอกค่าเป็นปริมาณทีแ่น่นอนแต่จะบอกค่าเป็นช่วง เช่น ต า่กว่าระดบัปลอดภยั ระด ับ

ปลอดภยั และสูงกว่าระดบัปลอดภยัหรือเป็นเชิงคุณภาพ เช่น เย็น อุ่น และรอ้นเกินไป 

 ในกรณีนี้หนา้ปดัทีด่คีวรเป็นแบบเขม็ชี้หมนุและการแบ่งเขตแต่ละช่วงควรใชส้หีรือรูปแบบ (pattern) ที่

แตกต่างกนั เพือ่การแยกแยะทีง่า่ยขึ้น ตวัอย่างแสดงดงัภาพที่ 5.6 

 

Too hot 

Correct 

Too cold 

 

ภาพที่ 5.6 หนา้ปดัแสดงขอ้มูลที่ดีควรใหข้อ้มูลที่เขา้ใจง่ายและไม่สบัสน อาจแสดงโดยรูปแบบที่แตกต่างกนั  

ที่มา: E. Grandjean, Fitting the Task to the Man, 1988. 

 

 สิ่งที่ส  าคญัไปกว่าลกัษณะรูปร่างของหนา้ปัดคือ ขนาดของขีดแบ่งสเกลเนื่องจากการจดัแสงสว่างแ ละ 

contrast ของหนา้ปดัไม่สามารถจดัไวไ้ดอ้ย่างสมบูรณ์ที่สุด และในสภาพความเป็นจริงอาจมีปจัจยัที่ไม่เหมาะสม  

อื่น ๆ อีกในสถานประกอบการ ดงันัน้ จึงควรก าหนดใหข้ดีแบ่งสเกลมขีนาดค่อนขา้งใหญ่ และสามารถอ่านไดจ้าก

ระยะอ่านไกลที่สุดที่เป็นไปไดใ้นกิจกรรมนัน้  ๆ นอกจากนี้  หนา้ปัดที่ดีควรใหข้อ้มูลที่ง่ายต่อการแปลผลและใช ้

ประโยชน ์ควรหลกีเลีย่งการน าค่าที่อ่านไดม้าค านวณอกีครัง้ แต่ถา้หลกีเลีย่งไม่ไดก้็ควรคูณดว้ยค่าง่าย  ๆ เช่น × 10 

หรือ × 100 การแบ่งสเกลย่อยควรเป็น 1/2  หรือ 1/5  เท่านัน้ นอกเหนือจากนี้จะเป็นการยากในการอ่านค่าและ

ตวัเลขที่จะระบุไวบ้นสเกลก็ควรระบุเฉพาะที่สเกลหลกัเท่านัน้ นอกจากนี้  เขม็ชี้ควรอยู่ในระนาบเดียวกบัสเกลเพื่อ

ไม่ใหเ้กิดความเหลือ่มกนัและตาขณะมองควรอยู่ในแนวตัง้ฉากกบัหนา้ปดัและเขม็ชี้ ท ัง้นี้ปลายเขม็ชี้ก็ไม่ควรบงัตวัเลข
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หรือขดีแบ่งสเกล และถา้เป็นไปไดไ้ม่ควรมีความหนาเกินขดีสเกล สิง่ทีด่ทีีสุ่ดก็คือปลายเขม็ชี้อยู่ใกลส้เกลมากที่สุดแต่

ไม่ทบักนั ภาพที ่5.7 แสดงการแบ่งสเกลและเขม็ชี้ทีด่แีละไม่ดี 

 

 

Bad 

Good 

 

  

ภาพที่ 5.7 หนา้ปดัแสดงเข็มช้ีและการแบ่งสเกลที่ดีและไม่ดี 

ที่มา: E. Grandjean, Fitting the Task to the Man, 1988. 

 

 สรุปหลกัการออกแบบและเลอืกใชห้นา้ปดัแสดงขอ้มูล ควรพจิารณาหนา้ปดัทีด่ ีดงันี้  

 1. หนา้ปดัที่ใหข้อ้มูลง่ายต่อการอา่น หนา้ปดัที่ใหข้อ้มูลที่ซบัซอ้นหรือสื่อสารยากจะท าใหเ้สยีเวลาในการอ่าน

และแปลผลขอ้มูลมาก อาจเป็นสาเหตขุองการแปลผลขอ้มูลผดิพลาดได ้

 2. หนา้ปดัที่มีรายละเอยีดของขอ้มูลนอ้ยที่สดุเท่าที่ตอ้งการ หนา้ปดัที่มขีอ้มูลที่ละเอยีดเกินความจ าเป็นท าให ้

ผูอ่้านขอ้มูลตอ้งเสยีเวลาในการเพ่งพนิิจ มโีอกาสเกิดขอ้ผดิพลาดในการอ่านมากขึ้นและอาจเป็นสาเหตุของความลา้

ดว้ย 

 3. หน้าปดัที่ใชรู้ปแบบที่เป็นธรรมชาติ หนา้ปดัที่ดีควรใชรู้ปแบบที่ผูค้นท ัว่ไปยอมรบัคุน้เคยและเขา้ใจได ้

ตรงกนัตามหลกัสามญัส านึก เพือ่ไม่ใหเ้กิดปญัหาการอ่านขอ้มูลผดิพลาดหรือการแปลความหมายผดิ  

 4. หน้าปดัที่ใชเ้ทคนิคการแสดงขอ้มูลที่มีประสทิธิผล ในกรณีที่ตอ้งท างานในสภาพแวดลอ้มที่มีขอ้จ ากดั

ต่าง ๆ เช่น แสงสว่าง ความรอ้น ความส ัน่สะเทอืน ต าแหน่งของผูป้ฏบิตัิงาน และขอ้จ ากดัในการเคลือ่นไหวควรใช ้

เทคนิคการจดัหนา้ปดัใหส้ามารถอ่านไดภ้ายใตข้อ้จ ากดัดงักล่าว โดยผูป้ฏบิตัิงานไม่ตอ้งปรบัตวัเพื่อท างานกบัหนา้ปดั

นัน้ 

 5. หนา้ปดัที่มีคุณสมบตัิที่เหมาะสม คุณสมบตัทิีเ่หมาะสมมดีงัต่อไปนี้ 

  5.1 การมองเห็นได ้(visibility) ซึ่งขึ้นอยู่กบัระยะในการมองและขนาดตวัหนงัสือ ความสว่าง และ 

contrast รวมไปถงึการตดิตัง้ใหห้ลกีเลีย่งแสงจา้หรือแสงสะทอ้นเขา้ตา 

  5.2 การเหน็ไดง้า่ยและชดัเจน (conspicuousness) ซึง่ช่วยดึงดูดความสนใจ สามารถแยกแยะออกได ้

งา่ยจากพื้นภูมหิลงั (background) และสิง่รบกวนในการมองเหน็ต่าง ๆ  

  5.3 รูปแบบทีเ่ขา้ใจงา่ย (legibility) โดยแยกความแตกต่างของส ีความสว่างทีต่ดักนั ขนาดและรูปร่าง 

  5.4 การแปลผลได ้(interpretability) โดยไม่ตอ้งปรบัเปลีย่นค่าหรือค านวณดว้ยตวัเลขทียุ่่งยากขอ้มูล

ทีแ่สดงควรอ่านเขา้ใจไดใ้นทนัที 

 

 

 

 



 

 

  

กจิกรรม 5.2.2 
1.  ขอ้พิจารณาในการออกแบบและเลือกใชห้นา้ปัดแสดงขอ้มูลมีอะไรบา้ง 
2.  คุณสมบติัดา้นการมองเห็นได ้(visibility) ของหนา้ปัดข้ึนอยู่กบัอะไร 

 

แนวตอบกิจกรรม 5.2.2  
1.  ขอ้มูลง่ายต่อการอ่าน มีรายละเอียดนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีตอ้งการ ใชรู้ปแบบท่ีเป็นธรรมชาติ ใชเ้ทคนิค

การแสดงขอ้มูลท่ีมีประสิทธิผล และมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสม 
2.  ระยะในการมอง ขนาดของตวัหนงัสือ ความสวา่ง และ contrast 
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เร่ืองที ่5.2.3  
หลกัการออกแบบและเลือกใช้อุปกรณ์ควบคุม 
   

  

 อปุกรณ์ควบคุม (controls) หมายถงึ อปุกรณ์ทีอ่ยู่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ปุ่ มกด สวทิช ์พวงมาลยั คนัโยก 

หรือแท่นเหยยีบ ซึง่ใชส้  าหรบัการส่งผ่านขอ้มูลสญัญาณเขา้สู่ระบบคนกบัเครื่องจกัร ท ัง้นี้อปุกรณ์ควบคุมอาจแบ่งได ้

ตามลกัษณะการออกแรงควบคุม ดงันี้คือ 

 1. การควบคุมที่ใชแ้รงเพียงเลก็นอ้ย เช่น การกดปุ่ ม การกดสวทิช ์การปรบัคนัโยกขนาดเล็ก การหมนุปุ่ ม

ควบคุม ซึง่สามารถกระท าไดโ้ดยใชแ้รงนิ้วมอืเพยีงเลก็นอ้ย 

 2. การควบคุมโดยใชแ้รงกลา้มเนื้อ เช่น การหมนุพวงมาลยั การปรบัคนัโยกมอืทีห่นกั การเหยยีบคนับงัคบัที่

หนกั ซึง่สามารถกระท าไดโ้ดยตอ้งใชม้ดักลา้มเนื้อหลกัของแขนหรือขา 

 ชนิดของอปุกรณ์ควบคุมทีม่ใีชก้นัโดยท ัว่ไปแบ่งตามลกัษณะต่าง ๆ กนั ดงันี้ 

 1. ปุ่ มกด (push-button) ควบคุมไดโ้ดยใชแ้รงกดของนิ้วหรอืมอืใดมอืหนึ่ง ใชพ้ื้นทีเ่พยีงเลก็นอ้ย พื้นทีผ่วิ

ของปุ่ มกดตอ้งใหญ่พอสมควรทีจ่ะใหน้ิ้วหรือมอืกดลงไดโ้ดยงา่ยและไม่ลืน่ไถล แสดงดงัภาพที ่5.8 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.8 อปุกรณ์ควบคุมชนิดปุ่ มกด (push-button) 

 

 2. สวิทช ์ปิด–เปิด (toggle switch) สามารถมองเห็นไดโ้ดยง่าย และไวว้างใจไดใ้นทางปฏบิตัิ ปุ่ มสวทิช์

ดงักล่าวมกัถูกควบคุมในลกัษณะ 2 ต าแหน่งเท่านัน้ คือ ปิด–เปิด กล่าวคือ กดขึ้นเมื่อตอ้งการเปิดและกดลงเมื่อ

ตอ้งการปิด ท ัง้นี้อาจมคีวามแตกต่างกนัในแต่ละประเทศ เช่น ตวัอย่างทางแถบยุโรป การกดสวทิชล์งหมายถงึการเปิด

จงึควรมกีารเขยีนก ากบัไวด้ว้ยเพือ่ป้องกนัความผดิพลาด แสดงดงัภาพที ่5.9 

 

= 45 

d = 3 – 25 mm 

I = 12 -50 mm 

Resistance to operation 

2.5 – 15 N 

 

ภาพที่ 5.9 อปุกรณ์ควบคุมชนิดสวิทช ์ปิด–เปิด (toggle switch) 



 

 

 3. คนัโยกมือ (hand lever) ใชเ้รียกในกรณีทีปุ่่ มควบคุมมคีวามยาวมากกว่า 50 มลิลเิมตร เพราะตอ้งการ

แรงมากขึ้นในการควบคุมอปุกรณ์ควบคุมดงักล่าว ถา้เป็นการควบคุมทีต่อ้งการความละเอยีดและความแม่นย าควรมี

การจดัท าทีร่องรบัฝ่ามอืหรือขอ้ศอก เพือ่ใหเ้คลือ่นไหวมอืไดส้ะดวก แสดงดงัภาพที ่5.10 และภาพที ่5.11 

 

 

 

ภาพที่ 5.10 คนัโยกมือ ซ่ึงตอ้งการความแม่นย าในการควบคุม จงึควรมีที่รองรบัขอ้มือหรือฝ่ามือดว้ยพื้นผิวที่เรียบ  

 เพื่อใหมื้อเคลื่อนไปมาไดง้่าย กรณีน้ีเป็นการควบคุมดว้ยน้ิวมือ เรียก control knob 

 

Max .90 

Max 45 

Forwards 

Back 

Max .350 mm 

Max .150 mm 

Maximum operating force: 

Back and forwards 130 N 

Sideways 90 N 

 

ภาพที่ 5.11 คนัโยกมือชนิดที่ตอ้งการแรงในการควบคุมมากข้ึนเรียก switch lever 

 

4.  ปุ่ มหมนุ (rotating knob) อาจมรูีปร่างแตกต่างกนัไป เช่น ปุ่ มหมนุแบบกลม (ภาพที่ 5.12) หรือแบบ

ลูกศร (ภาพที่ 5.13) ความส าคญัอยู่ที่การออกแบบปุ่ มหมุนใหเ้หมาะสมกบัมือที่จะสามารถควบคุมไดอ้ย่างง่ายและ

สบาย และปุ่ มหมนุดงักล่าวตอ้งสามารถมองเหน็ไดต้ลอดทัง้ปุ่ มอย่างชดัเจน ขณะท างานควบคุมเครื่องจกัร 

 

d = 35 – 75 mm 

h = 20 -50 mm 

Max. torque = 320 N cm 

Resistance 12 – 18 N 

Angle for each step 15 - 40 

 

ภาพที่ 5.12 ปุ่ มหมนุแบบกลม ปรบัไดท้ีละระดบั (step by step) หรือเรียก click stops 

 

 

 

I = minimum 25 mm 
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b = maximum 25 mm 

h = 12 – 70 mm 

Resistance 13 – 18 N 

 

 

ภาพที่ 5.13 ปุ่ มหมนุแบบลูกศร ปรบัไดท้ีละระดบั (step by step) ซ่ึงมีขอ้ไดเ้ปรียบกว่า 

 แบบกลมตรงที่อา่นค่าไดเ้ร็วและง่าย 

 

 ส าหรบัอปุกรณ์ควบคุมทีต่อ้งใชแ้รงกลา้มเนื้อมากขึ้นแต่ไม่ตอ้งการความแม่นย าสูง อาจใชพ้วงมาลยั หรือคนั

บงัคบัดว้ยเทา้ 

 5. พวงมาลยั (handwheel) เหมาะส าหรบัการออกแรงมากเพราะสามารถควบคุมไดท้ ัง้ 2 มอื พวงมาลยัที่มี

ขนาดใหญ่ช่วยใหผู้ค้วบคุมเครื่องจกัรสามารถออกแรงจบัไดอ้ย่างถนดัเต็มที ่แต่มกัตอ้งการพื้นทีใ่นการปฏบิตังิานมาก  

 6. คนับงัคบัดว้ยเทา้ (pedal) มีขอ้ไดเ้ปรียบที่ชดัเจนคือ สามารถใชม้ือท ัง้สองในการปฏิบตัิงานอื่นได ้

จงึเหมาะส าหรบังานประกอบชิ้นส่วน (assembly task) อย่างไรก็ตาม การควบคุมเครื่องจกัรดว้ยเทา้ไม่เหมาะในท่า

ยืนท างานเพราะท าใหเ้กิดภาระของกลา้มเนื้ อขามาก ในกรณีที่หลกีเลี่ยงไม่ไดเ้พราะมีอุปกรณ์ที่จ  าเป็นตอ้งควบคุม

จ านวนมากในขณะเดยีวกนั การควบคุมดว้ยเทา้ก็จะเป็นประโยชน ์ท ัง้นี้ควรพจิารณาขอ้เสนอแนะในภาพที ่5.14 ดว้ย 

 

 

 

 

 

 

  ซา้ย : การออกแบบอย่างไม่เหมาะสมท าใหเ้กิดภาระหนกัของกลา้มเนื้อขาขา้งหนึ่ง 

  ขวา : การปรบัสภาพการท างานอย่างเหมาะสมจะช่วยใหส้ามารถควบคุมไดด้ว้ยเทา้ใดเทา้หนึ่งสลบักัน 

 

ภาพที่ 5.14  คนับงัคบัดว้ยเทา้ไม่เหมาะส าหรบัการท างานในท่ายืน 

 

 ส าหรบัการเลอืกและการจดัต าแหน่งอุปกรณ์ควบคุม ในกรณีที่เครื่องจกัรหรืออุปกรณ์ตอ้งการการควบคุมที่

ถูกตอ้งแม่นย า ควรมกีารออกแบบตามขอ้แนะน า ต่อไปนี้  

 1. อุปกรณ์ควบคุมควรไดร้ ับการออกแบบใหเ้หมาะสมกับขนาดร่างกายและการท างานของแขน ขา 

โดยเฉพาะการบงัคบัทีต่อ้งการความเร็วและแม่นย าในการบงัคบัควบคุมของนิ้วมอืและแขนหรือการควบคุมที่ตอ้งออก

แรงมอืและเทา้ 

 2. อปุกรณ์ควบคุมทีใ่ชม้อืควบคุมควรจดัใหเ้อื้อมถงึและจบัไดง้า่ย โดยอยู่ระดบัระหว่างขอ้ศอกและไหล่และ

สามารถมองเหน็ไดช้ดัเจน 



 

 

 3. ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ควบคุม เช่น ปุ่ มหรือสวทิช ์2 ตวัที่ใชน้ิ้ วมอืควบคุม ไม่ควรอยู่ห่างกนันอ้ยกว่า 

15 มลิลเิมตร และอปุกรณ์ควบคุมทีต่อ้งควบคุมโดยใชท้ ัง้แขน ควรอยู่ห่างกนัอย่างนอ้ย 50 มลิลเิมตร 

 4. ปุ่ มกดและปุ่ มหมนุ เหมาะส าหรบัการควบคุมที่ตอ้งการการเคลือ่นไหวหรือแรงกลา้มเนื้อเพยีงเลก็นอ้ยและ

ตอ้งการความแม่นย าสูง โดยอาจใชส้  าหรบัการควบคุมขอ้มูลต่อเนื่องหรือขอ้มูลที่เป็นทีละตอน (step) เช่น click 

stops ก็ได ้

 5. การใชค้นัโยกแบบยาว การหมนุพวงมาลยัหรือการเหยยีบคนับงัคบั เหมาะส าหรบัการควบคุมที่ตอ้งใชแ้รง

กลา้มเนื้อมากและตอ้งการความแม่นย าทีไ่ม่สูงนกั 

 เครื่องจกัรใหญ่ ๆ ในงานอตุสาหกรรม งานเกษตรกรรม หรืองานขนส่ง มกัจะมแีผงควบคุม หรือปุ่ มควบคุม

ทีค่ลา้ย ๆ กนั และเพือ่ความปลอดภยั ผูค้วบคุมจะตอ้งสามารถเลอืกปุ่ มบงัคบัหรือคนัโยกไดอ้ย่างถูกตอ้งและแม่นย า

โดยไม่ตอ้งเพ่งมอง จากการรายงานของ McFarland (1946) พบว่าในสมยัสงครามโลกครัง้ที่ 2 ทหารอากาศอเมริกนั

ไดร้บัอบุตัเิหตถุงึ 400 ครัง้ใน 22 เดอืน สาเหตเุพราะนกับนิเลอืกใชอ้ปุกรณ์ควบคุมผดิขณะควบคุมการบนิ ดว้ยเหตนุี้

อปุกรณ์ควบคุมต่าง ๆ จงึควรไดร้บัการออกแบบใหส้ามารถแยกแยะออกไดโ้ดยงา่ย ซึง่มหีลกัในการออกแบบดงันี้  คือ 

 1. ต าแหน่งการจดัวาง (Arrangement) เช่น จดัตามล าดบัข ัน้ตอนการควบคุมหรือจดัตามความแตกต่าง

ระหว่างการเคลือ่นไหวในแนวตัง้และแนวนอน การจดัแบบนี้ ใชไ้ดก้บัจ านวนอปุกรณ์ควบคุมทีม่เีพยีงเลก็นอ้ยเท่านัน้  

 2. ลกัษณะโครงสรา้งและวสัดุของอปุกรณ์ควบคุม (Structure and material) ภาพที่ 5.15 แสดงรูปร่าง

ลกัษณะโครงสรา้งของอปุกรณ์ควบคุมทีแ่ตกต่างกนั 11 ชนิด ซึง่ออกแบบไวห้ลากหลายเพือ่ช่วยใหเ้กิดการสบัสนนอ้ย

ทีสุ่ดเมือ่ตอ้งท าการควบคุมโดยใชเ้พยีงมอืสมัผสัและตามองอยู่ที่ส่วนอื่นที่ส  าคญั นอกจากรูปร่างและขนาดที่แตกต่าง

กนัแลว้ การเลอืกใชว้สัดุใหม้พีื้นผวิทีแ่ตกต่างกนั (เรียบ ขรุขระ ฯลฯ) ก็จะช่วยในการแยกแยะอุปกรณ์ควบคุมไดม้าก 

สิง่ต่าง ๆ เหล่านี้จะมปีระโยชนม์ากถา้การควบคุมอปุกรณ์ควบคุมกระท าไดโ้ดยไม่ตอ้งมองหรือในสภาพแสงสว่างที่ไม่

เพยีงพอหรือไม่เหมาะสมหรือในขณะทีห่นัเหความสนใจไปทางอืน่ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.15  อปุกรณ์ควบคุมในลกัษณะโครงสรา้งต่าง ๆ ที่ง่ายต่อการแยกแยะ 

ที่มา: Jenkins, 1947 อา้งองิใน Fitting the Task to the Man, 1988. 

 3. สแีละการเขียนก ากบั (Colour and labelling) จะมปีระโยชนเ์ฉพาะในสภาพแวดลอ้มที่ดีและภายใตก้าร

ควบคุมทีต่อ้งใชส้ายตา 

  

สรุปหลกัการออกแบบและเลือกใชอ้ปุกรณ์ควบคุม มขีอ้ควรพจิารณา ดงันี้ 

 1. อุปกรณ์ควบคุมทีต่อ้งใชบ้่อย ๆ ควรอยู่ในรศัมทีีม่อืเอื้อมถงึไดง้า่ย 

 2. อุปกรณ์ควบคุมท ัง้หมดควรจะมกีารตดิตัง้ฝาครอบปิดคลุมไว ้เพือ่ป้องกนัการท างานของเครื่องจกัรโดย

ไม่ไดต้ ัง้ใจ 
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 3. อปุกรณ์ควบคุมควรมจี  านวนนอ้ยที่สุด ถา้หลกีเลีย่งไม่ไดก้็ควรจดักลุ่มอุปกรณ์ควบคุมไวอ้ย่างเหมาะสม 

และจดัวางไวต้ามล  าดบัข ัน้ตอนในกระบวนการผลติ 

 4. ใชอุ้ปกรณ์ที่มคีวามถูกตอ้งเที่ยงตรงสูงในระหว่างการปฏบิตัิงานดว้ยความเร็วสูง หากมอีุปกรณ์ควบคุม

หลกัเพยีงตวัเดยีวทีส่ามารถท างานไดโ้ดยมอืเดยีวหรือสองมอื ใหว้างอปุกรณ์ควบคุมไวด้า้นหนา้ผูค้วบคุมตรงกึ่งกลาง

ระหว่างมอืท ัง้สองขา้ง 

 5. ใชอุ้ปกรณ์ควบคุมดว้ยเทา้ในกรณีที่ตอ้งออกแรงมาก ๆ หรืออาจพจิารณาใชอุ้ปกรณ์ควบคุมดว้ยมอืที่ใช ้

พลงังานไฟฟ้าหรือพลงังานอืน่ ๆ  

 6. แยกอุปกรณ์ฉุกเฉินออกจากอุปกรณ์ควบคุมท ัว่ไปโดยใชส้ญัลกัษณ์สี การเขยีนก ากบัหรือติดการด์ปิด

ลอ้มอปุกรณ์ควบคุมฉุกเฉินควรเขา้ถงึไดง้า่ย และอยู่ในระดบั 30 องศาต า่จากระดบัสายตาของผูค้วบคุม 

 7. เพือ่ป้องกนัการท างานโดยบงัเอญิของอปุกรณ์ควบคุมฉุกเฉิน ใหต้ดิต ัง้ไวห่้างจากอปุกรณ์ควบคุมอืน่ ๆ ที่

ใชง้านบ่อยหรืออาจท าทีก่ ัน้ป้องกนัไว ้

 8. จดัใหม้ีการแสดงผลสะทอ้นกลบั (feed back) เพื่อบ่งชี้ ว่าอุปกรณ์ควบคุมนัน้ยงัคงท างานอยู่ ส าหรบั

อปุกรณ์ควบคุมทีไ่ม่แสดงผลสะทอ้นกลบัอาจใชเ้ครื่องช่วยใหส้ญัญาณแสงหรือเสยีงก็ได  ้

 9. การควบคุมดว้ยมือ ควรใชง้านไดใ้นลกัษณะที่มนุษย์ท ัว่ไปคาดหวงั ไม่ควรออกแบบใหผู้ค้วบคุม

เครื่องจกัรผดิคาดหรือประหลาดใจ 

 10. ใหพ้จิารณาขนาด รูปร่าง และสญัลกัษณ์ส ีเพือ่เนน้การควบคุมทีเ่หมาะสม 

 11. การติดตัง้อุปกรณ์ควบคุมใหอ้ยู่ในระดบัที่เหมาะสมในการควบคุม คือ ระดบัหวัไหล่ถงึขอ้ศอก และไม่

จดัวางไวใ้นทีซ่ึง่ท  าใหท่้าทางการท างานของผูค้วบคุมไม่เป็นธรรมชาติ 
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กจิกรรม 5.2.3 
1.  จงบอกถึงหลกัการออกแบบอุปกรณ์ควบคุมเพ่ือใหส้ามารถแยกแยะไดโ้ดยง่าย 
2.  ปุ่มกดหรือปุ่มหมุน เหมาะส าหรับการควบคุมประเภทใด 
3. คนัโยกมือหรือคนับงัคบัดว้ยเทา้ เหมาะส าหรับการควบคุมประเภทใด 

 

แนวตอบกิจกรรม 5.2.3  
1.  ต าแหน่งการจดัวาง (arrangement) ลกัษณะโครงสร้างและวสัดุ (Structure and material) สีและ

การเขียนก ากบั (colour and labelling) 
2.  การควบคุมท่ีตอ้งใชแ้รงกลา้มเน้ือเพียงเลก็นอ้ยและตอ้งการความแม่นย  าสูง 
3. การควบคุมท่ีตอ้งใชแ้รงกลา้มเน้ือมากและตอ้งการความแม่นย  าท่ีไม่สูงนกั 
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เร่ืองที ่5.2.4  
ความสัมพนัธ์ระหว่างหน้าปัดแสดงข้อมูลและอุปกรณ์ควบคุม 
   

  

 ในขณะควบคุมเครื่องยนต ์เมือ่เราหมนุพวงมาลยัตามเขม็นาฬกิาเรามกัคาดว่าลอ้จะตอ้งหมนุไปทางขวาดว้ย

คงไม่มีใครคาดว่าลอ้จะหมนุไปทางซา้ย ในท านองเดียวกนัเมื่ออุปกรณ์ควบคุมถูกหมนุไปทางขวา เขม็ชี้บนหนา้ปดัก็

ควรหมุนไปทางขวาดว้ย การคาดหวงัในทิศทางเดียวกนัเช่นนี้ เรียกว่าปฏกิิริยา ที่เป็นรูปแบบตายตวั (stereotyped 

reactions) ซึง่ประสบการณ์เช่นนี้จะถูกจดจ าไวใ้นสมองเป็นรูปแบบ (pattern) ที่สมัพนัธก์นั ดงันัน้ รูปแบบที่ตายตวั

จึงกลายเป็นรีเฟล็กชท์ี่มีขอ้ตกลงหรือมีเงือ่นไข (conditioned reflexes) ที่เกิดขึ้นไดโ้ดยอตัโนมตัิ แมใ้นขณะที่ผู ้

ควบคุมเครื่องจกัรนัน้อยู่ในสภาวะขาดความตัง้ใจหรือจติใตส้  านึก (subconscious) ก็ยงัสามารถควบคุมเครื่องจกัร

นัน้ไดด้ว้ยความเคยชิน 

 ปฏิกิริยาที่เป็นแบบตายตวันี้ จะแตกต่างกนัในแต่ละประเทศ ยกตวัอย่างเช่น สวิทช์ไฟฟ้า ซึ่งควรจะเป็น 

“เปิด” หรือ “on” โดยกดขึ้นหรือลงในทศิทางเดยีวกนั แต่บางประเทศก็กดขึ้นบางประเทศก็กดลงนอกจากนี้  รูปแบบที่

ตายตวัก็ยงัแตกต่างกนัในแต่ละบุคคลดว้ย ยกตวัอย่างเช่น การออกแบบวางผงัส าหรบัคนถนดัมือขวาก็จะไม่เหมาะ

ส าหรบัคนถนดัมอืซา้ย 

 การหมนุปุ่ มควบคุมก็เช่นเดยีวกนั การหมนุปุ่ มตามเขม็นาฬกิามกัจะหมายถงึการเพิ่มในสิ่งที่เราก าลงัควบคุม

อยู่ ยกเวน้กรณีของน า้ และแก๊ส จะใชก้ารหมุนทวนเข็มนาฬิกาเป็นการเพิ่มปริมาณ ปญัหาจะเกิดขึ้นในกรณีที่ตอ้ง

ควบคุมน า้ แก๊ส ไฟฟ้า และปริมาณสารเคมีในเวลาเดียวกนั ซึ่งตอ้งอาศัยการแกไ้ขปัญหาใหเ้กิดความเสี่ยงต่อ

ขอ้ผดิพลาดในการท างานหรืออบุตัเิหตนุอ้ยทีสุ่ด โดยจะตอ้งใชค้วามตัง้ใจในการควบคุมสูงระดบัหนึ่ง 

 อุปกรณ์ควบคุมที่ใชใ้นอุตสาหกรรมทัว่โลกมกัจะใชก้ฎเกณฑเ์ดียวกนั โดยอาศัยหลกัการเคลื่อนที่ของ

อปุกรณ์ควบคุมและเขม้ชี้ที่หนา้ปดัไปในทศิทางเดียวกนั ภาพที่ 5.16 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างทศิทางของอุปกรณ์

ควบคุมและสเกลทีห่นา้ปดัท ัง้แบบในแนวตัง้และแนวนอน 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.16 ตวัอย่างแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างการเคลื่อนที่ของอปุกรณ์ควบคุม และเข็มช้ีที่สเกลหนา้ปดั 

 

 กฎต่าง ๆ ในการออกแบบหนา้ปดัใหส้มัพนัธก์บัอปุกรณ์ควบคุม อาจสรุปไดด้งันี้  

 1. เมือ่หมนุอปุกรณ์ควบคุมไปทางขวา เขม็ชี้ก็ควรเคลือ่นไหวทางขวาดว้ยหรือถา้เป็นสเกลในแนวตัง้ เขม็ชี้ก็

ควรเคลือ่นขึ้นดา้นบน 

 2. เมือ่ผลกัอปุกรณ์ควบคุมไปทางดา้นบนหรือขา้งหนา้ เขม็ชี้ก็ควรเลือ่นขึ้นดา้นบนหรือไปทางขวาดว้ย  



 

 

 3. การหมุนอุปกรณ์ควบคุมไปตามเข็มนาฬิกาย่อมหมายถึงการเพิ่มขึ้น ดงันัน้ หนา้ปดัก็ควรแสดงผล 

การเพิม่ขึ้นดว้ย 

 4. ส าหรบัสเกลทีเ่คลือ่นไปมาดว้ยเขม็ชี้ที ่fix อยู่กบัที ่สเกลควรเคลือ่นไปทางขวาเมือ่อปุกรณ์ควบคุมปรบัไป

ทางขวาและค่าตวัเลขทีส่เกลควรเพิม่จากขวาไปซา้ยดว้ยเพือ่ว่าสเกลทีเ่คลือ่นไปทางขวาจะแสดงผลค่าทีอ่่านไดเ้พิม่ขึ้น  

 5. เมือ่คนับงัคบัดว้ยมอืถูกเคลือ่นไปดา้นบน ไปขา้งหนา้ หรือไปทางขวา ค่าทีอ่่านไดจ้ากหน ้าปดัก็ควรเพิ่มขึ้น 

หรือถา้เป็นสวทิชไ์ฟฟ้าก็ควรเป็น “เปิด” “on” หรือในกรณีที่ตอ้งการลดค่าที่อ่านไดห้รือตอ้งการปิดสวทิช ์(off) ก็ควร

จะตอ้งดงึคนับงัคบัไปทางซา้ย ดงึเขา้หาตวัหรือไปดา้นล่าง 

 ปญัหาในเรื่องปฏิกิริยาที่เป็นรูปแบบตายตวั (stereotyped reactions) นี้ อาจเกิดขึ้นไดใ้นกรณีที่ตอ้งการ

ออกแบบแผงควบคุม (control panels) ขนาดใหญ่ ดงันัน้ การออกแบบและการจดัวางผงัของอุปกรณ์ควบคุมและ

หนา้ปดัที่เหมาะสมและเขา้ใจง่าย จะช่วยใหผู้ค้วบคุมเครื่องจกัรท างานไดง้่ายและไม่สบัสน ลดความเสี่ยงในการเกิด

อบุตัเิหตซุึง่มสีาเหตมุาจากการอ่านค่าทีห่นา้ปดัผดิพลาด 

 ในการออกแบบแผงควบคุมควรพจิารณาถงึหลกัการ 5 ขอ้ ต่อไปนี้  คือ 

 1. หนา้ปดัทีแ่สดงผลการควบคุมจากอุปกรณ์ควบคุมใดก็ควรอยู่ใกลอุ้ปกรณ์ควบคุมนัน้ โดยท ัว่ไปอุปกรณ์

ควบคุมควรอยู่ทางดา้นล่างของหนา้ปดั ถา้เลอืกไม่ไดก้็ควรอยู่ทางขวามอื 

 2. ถา้มีความจ าเป็นที่จะตอ้งแยกอุปกรณ์ควบคุมและหนา้ปดัแสดงผลออกไปอยู่คนละแผงควบคุมท ัง้  

2 กลุ่มนี้  จะตอ้งมกีารจดัวางแผงต าแหน่งใหอ้ยู่ในล  าดบัเดยีวกนั 

 3. ตวัหนงัสอืทีเ่ขยีนก ากบัท ัง้หนา้ปดัและอปุกรณ์ควบคุม ควรเขยีนไวด้า้นบน 

 4. ถา้อุปกรณ์ควบคุมจ านวนหนึ่งถูกควบคุมโดยปกติเป็นล  าดบัข ัน้ ท ัง้อุปกรณ์ควบคุมและหนา้ปดันัน้  

ควรไดร้บัการจดัต าแหน่งใหอ้ยู่บนแผงควบคุมเป็นล  าดบัจากซา้ยไปขวา 

 5. ถา้อุปกรณ์ควบคุมไม่ไดถู้กควบคุมตามล าดบั อาจจดัวางอุปกรณ์ควบคุมและหนา้ปดัตามกลุ่มหนา้ที่การ

ท างานก็ได ้โดยควรมกีารแยกแยะแต่ละกลุ่มโดยใชส้หีรือเขยีนก ากบัไวห้รืออาจแบ่งประเภทของอุปกรณ์ควบคุมตาม

ขนาดหรือรูปร่างก็ได ้อุปกรณ์ควบคุมหรือหนา้ปดัที่ใชบ้่อยควรอยู่ในต าแหน่งตรงหนา้ผูค้วบคุมพอดีและเรียงห่าง

ออกไปตามล าดบัความส าคญัในแต่ละขา้ง 

 ภาพที ่5.17 แสดงตวัอย่างการจดัวางผงัในแผงควบคุมอย่างเหมาะสม โดยการจ ัดกลุ่มอุปกรณ์ควบคุมและ

หนา้ปดัแสดงขอ้มูลไวใ้นกลุ่มที่สมัพนัธก์นัหรือมีลกัษณะเดียวกนั ท าใหส้ามารถแยกแยะล าดบัข ัน้ตอนการควบคุม

เครื่องจกัรใหเ้ขา้ใจไดง้า่ยขึ้น 
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ภาพที่ 5.17 ตวัอย่างการจดัวางผงัในแผงควบคุมอย่างเหมาะสม โดยการจดักลุ่มอปุกรณ์ควบคุมและหนา้ปัดแสดง

ขอ้มูลไวเ้ป็นหมวดหมู่ที่สมัพนัธก์นั (Neumann and Timpe, 1970) 

 

 ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ที่ไดก้ล่าวไวท้ ัง้หมดนี้ อาจดูเหมือนเป็นเรื่องเหลวไหลหรือไม่น่าสนใจเพราะเป็นเรื่อง

ละเอียดเกินไป แต่อย่างไรก็ตาม งานควบคุมเครื่องจกัรจดัเป็นงานที่ใชเ้วลานานและน่าเบื่อหน่า ย (monotonous 

work) ซึ่งเป็นสาเหตุความเครียด ความลา้ และน าไปสู่ความกระตือรือรน้ที่นอ้ยลงและขอ้ผิดพลาดที่เพิ่มขึ้น  การ

ออกแบบแผงควบคุมที่ดีจะช่วยใหเ้กิดประโยชนใ์นดา้นพฤติกรรมในรูปแบบที่ตายตวัหรือเป็นอตัโนมตัิ กล่าวคือ ผู ้

ควบคุมที่เหนื่อยลา้หรือง่วงนอนมกัจะตกอยู่ในสภาวะที่ใชร้ีเฟล็กช์ (reflex) ในการท างาน ดงันั้น โอกาสเกิด

ขอ้ผิดพลาดก็จะนอ้ยลงไปมากถา้ระบบคนกบัเครื่องจกัรไดร้บัการออกแบบที่ดีและเหมาะสมกบัการท างานเป็น

เวลานาน ๆ  

 

  

กจิกรรม 5.2.4 
จงอธิบายความหมายและประโยชนข์อง stereotyped reaction มาพอสงัเขป 

 

แนวตอบกิจกรรม 5.2.4  
ปฏิกิริยาท่ีเป็นรูปแบบตายตวัซ่ึงมนุษยท์ัว่ไปมีความคาดหวงัไปในทิศทางเดียวกนั เช่น การหมุนปุ่ม

ควบคุมไปทางขวา หมายถึง การเพ่ิมปริมาณ ปฏิกิริยาน้ีจะมีประโยชน์ในกรณีท่ีผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรอยู่ใน
สภาวะขาดความตั้งใจหรือเหน่ือยลา้ ก็ยงัสามารถควบคุมเคร่ืองจกัรไปไดด้ว้ยความเคยชิน ช่วยลดโอกาส
ผิดพลาดในการควบคุมเคร่ืองจกัรลงได ้

 



 

 

ตอนที ่5.3  
ผลกระทบของปัญหาเออร์โกโนมกิส์ต่อสุขภาพ 
 

โปรดอ่านหวัเรื่อง แนวคิด และวตัถปุระสงคข์องตอนที ่5.3 แลว้จงึศึกษารายละเอยีดต่อไป 

 

หัวเร่ือง 
5.3.1 ความผดิปกตขิองกลา้มเนื้อและกระดูกโครงร่างเนื่องจากการท างาน 

5.3.2 ความลา้จากการท างาน 

5.3.3 ความเครียดจากการท างาน 

  

แนวคดิ 
1. ความผิดปกติของกลา้มเนื้ อและกระดูกโครงร่างเนื่องจากการท างานมีแนวโนม้สูงขึ้นทุกปีและ

ปญัหานี้ ไดเ้พิ่มภาระใหแ้ก่ผูท้  างาน นายจา้ง และระบบบริการสาธารณสุขโดยรวม นบัเป็นความ

สูญเสียที่เกิดขึ้นมหาศาล อนัไดแ้ก่ ค่ารกัษาพยาบาล การสูญเสียเวลาในการท างาน และค่า

ทดแทนการบาดเจ็บจากการท างาน อย่างไรก็ตาม ปัญหาทางสุขภาพเหล่านี้ มีหนทางในการ

ควบคุมป้องกนัได ้โดยการจดัสภาพและสิ่งแวดลอ้มในการท างานใหเ้หมาะสมต่อคนท างาน  

ท ัง้ทางดา้นภายภาพและจิตใจตามหลกัเออรโ์กโนมกิส ์

2. ความลา้จากการท างานมีสาเหตุมาจากการท างานที่ส่งผลกระทบต่อระบบกลา้มเนื้ อ รวมไปถึง

สภาวะร่างกายและจิตใจ ซึ่งมกัเป็นปญัหาที่เกิดขึ้นแบบสะสมเรื้อรงั เมื่อเกิดความลา้จากการ

ท างานขึ้น นอกจากจะท าใหก้ าลงัความสามารถของกลา้มเนื้อลดลงแลว้ยงัท าให ก้ารเคลื่อนไหว

ของร่างกายชา้ลงดว้ย ดงันัน้ โอกาสเกิดอุบตัิเหตุจากการท างานย่อมสูงขึ้นไดใ้นกรณีที่ท  างาน

ต่อไปโดยไม่หยุดพกั การจดัการเรื่องระยะเวลาในการท างานและระยะเวลาพกัที่เหมาะสม จงึมี

ความส าคญัในการลดปญัหานี้ ได ้

3. ความเครียดจากการท างาน มสีาเหตมุาจากปจัจยัในการท างานที่ส่งผลกระทบต่อสภาวะจติใจของ

ผูป้ฏบิตัิงาน เมื่อสะสมเป็นเวลานานก็ท าใหเ้กิดเป็นโรคหรือความเจ็บป่วยทางกายได ้นอกจากนี้

ความเครียดยงัเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดขอ้ผิดพลาดในการท างานของมนุษย์หรือการเกิด

อุบตัิเหตุจากการท างาน การหยุดพกัที่เหมาะสมจะช่วยลดความเครียดลงได ้นอกจากนี้  การจดั

สภาพงานใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะและความสามารถของผูป้ฏิบตัิงาน ก็เป็นหนทางหนึ่งที่

ช่วยป้องกนัปญัหาความเครียดจากการท างานได  ้

 

 

 

วตัถุประสงค์ 



พื้นฐานอาชีวอนามยัและอนามยัสิง่แวดลอ้ม 5-37 

 

 

เมือ่ศึกษาตอนที ่5.3 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1. อธิบายความหมายและสาเหตขุองการเกิดความผดิปกตขิองกลา้มเนื้อและกระดูกโครงร่าง เนื่องจาก

การท างาน รวมทัง้แนวทางการควบคุมป้องกนัปญัหานี้ ได  ้

2. อธิบายความหมายและสาเหตขุองการเกิดความลา้จากการท างาน รวมท ัง้แนวทางการประเมนิและ

ควบคุมป้องกนัได ้

3. อธิบายความหมายและสาเหตขุองการเกิดความเครียดจากการท างาน รวมท ัง้แนวทางการประเมิน

และควบคุมป้องกนัได ้

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เร่ืองที ่5.3.1  
ความผดิปกติของกล้ามเน้ือและกระดูกโครงร่างเน่ืองจากการท างาน 
   

  

 ความผดิปกติของกลา้มเนื้อและกระดูกโครงร่างเนื่องจากการท างาน เป็นปญัหาที่ส  าคญัมากที่สุดปญัหาหนึ่ง

ในงานอาชีวอนามยั ท ัง้ในประเทศก าลงัพฒันาและประเทศพ ัฒนาแลว้ ปญัหานี้มผีลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวติ

ของคนส่วนใหญ่ และเป็นปญัหาที่ท  าใหต้อ้งสูญเสยีค่าใชจ่้ายมหาศาลในแต่ละปี ในกลุ่มประเทศทางยุโรปตอนเหนือ 

(Nordic countries) ไดป้ระมาณการไวว้่ามคีวามสูญเสยีเนื่องจากปญัหานี้ถงึรอ้ยละ 2.7-5.2 ของผลติภณัฑม์วลรวม  

(gross national product) และสดัส่วนของการเกิดโรคนี้ ในทกุส่วนของร่างกาย ประมาณการไดสู้งถงึรอ้ยละ 30  

 

1. ความหมาย 
 ความผดิปกตขิองกลา้มเนื้อและกระดูกโครงร่างเนื่องจากการท างาน (Musculoskeletal Disorders, MSDs) 

หมายถงึ ความผดิปกตขิองเนื้อเยื่อโครงร่างของร่างกาย ไดแ้ก่ กระดูก กลา้มเนื้อ ขอ้ต่อ เอน็กลา้มเนื้อ (tendon) และ

เอน็กระดูก (ligament) รวมถงึเสน้ประสาทซึง่มกัพบว่ามคีวามเกี่ยวขอ้งกบัการท างานในสภาพแวดลอ้มหรือสภาพการ

ท างานซึง่เป็นปจัจยัทีก่่อใหเ้กิดความผดิปกตินัน้ และปญัหานี้มกัเกิดจากการไดร้บัอนัตรายสะสมเรื้อรงั อาท ิจากการ

เคลื่อนไหวซ า้ ๆ หรือท่าทางการท างานที่ไม่เหมาะสมในแต่ละวนัเป็นระยะเวลายาวนาน ส่งผลใหเ้กิดการเจ็บปวด

เฉพาะที่และจ ากดัการเคลื่อนไหว เป็นสาเหตุใหค้วามสามารถในการท างานลดนอ้ยลง นอกจากนี้  การท ากิจกรรม

ต่าง ๆ ยงักระตุน้ใหเ้กิดอาการที่รุนแรงขึ้น และเนื่องดว้ยในสภาพความเป็นจริงสาเหตุของการเกิดโรคนี้อาจจะไม่ใช่

สาเหตุจากการท างานโดยตรงในหลาย ๆ กรณี การวนิิจฉยัโรคจึงไม่สามารถชี้ชดัลงไปไดว้่าสาเหตุของการเกิดโรคนี้

เกิดจากปจัจยัใดปจัจยัหนึ่ง แต่มกัเกิดจากหลาย ๆ ปจัจยัทีเ่ป็นสาเหตรุ่วมกนั ในทางการแพทยจ์งึจดัใหโ้รคหรือความ

ผดิปกตนิี้ เป็นโรคอนัเกี่ยวเนื่องจากการท างาน (work-related disease) 

 นอกจากการเรียกความผิดปกติในกลุ่มนี้ว่า MSDs แลว้ ยงัมชีื่ออื่น ๆ ที่เรียกกลุ่มความผดิปกตินี้  ไดแ้ก่ 

ความผิดปกติจากการบาดเจ็บสะสมเรื้อรงั (Cumulative Trauma Disorders: CTDs) การบาดเจ็บจากการ

เคลือ่นไหวซ า้ ๆ (Repetitive Strain Injury: RSI) หรือกลุ่มอาการที่เกิดจากการออกแรงเกินก าลงัในการท างาน 

(Occupational Overuse Syndrome: OOS) ซึ่งความหมายในทางปฏบิตัิไม่มีความแตกต่างกนั ความผิดปกติ

เหล่านี้แบ่งออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เกิดอาการแลว้หายได ้(reversible MSD) และกลุ่มที่เกิดอาการแลว้เป็น

ถาวร (persistent MSD) 

 

 กลุ่มที่เกิดอาการแลว้หายไดจ้ะกินเวลาส ัน้ มีอาการปวดเฉพาะที่ที่กลา้มเนื้อและเอ็นนัน้ และจะหายเมื่อเลกิ

ท างาน ส าหรบักลุ่มอาการทีเ่ป็นถาวรนัน้นอกจากจะปวดกลา้มเนื้อและเอน็นัน้แลว้ ยงัลุกลามไปถงึขอ้ต่อและเนื้อเยื่อที่

อยู่ใกลเ้คียงอกีดว้ย เมื่อหยุดงานอาการนี้ก็ยงัไม่หายยงัคงปวดต่อเนื่องไปอกี เนื่องจากการอกัเสบและการเสื่อมของ

เนื้อเยื่อที่ตอ้งท างานดว้ย ปญัหานี้พบมากในกลุ่มคนงานผูสู้งอายุและคนงานที่ตอ้งท างานกบัเครื่องจกัรเดิมเป็นระยะ

เวลานานเป็นปี โดยเฉพาะเมื่ออุปกรณ์ควบคุมเครื่องจกัรอยู่สูงหรือต า่เกินไป ปญัหาความผดิปกติของกลา้มเนื้อและ
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กระดูกโครงร่างจะทวคีวามรุนแรงขึ้นไปอกี ถา้ยงัคงท างานแบบเดิมไปเรื่อย ๆ โดยไม่มกีารปรบัปรุงสภาพการท างาน

และจะน าไปสู่การอกัเสบเรื้อรงัของเอน็หรือแมก้ระท ัง่การเสยีรูปร่างของขอ้ 

 ก่อนทีน่กัศึกษาจะไดท้  าความเขา้ใจถงึสาเหตแุละแนวทางการควบคุมป้องกนัความผดิปกติของกลา้มเนื้อและ

กระดูกโครงร่างเนื่องจากการท างาน นกัศึกษาควรไดศึ้กษาถงึสรีรวทิยาของกลา้มเนื้อและโครงสรา้งของกระดูกโครง

ร่างเสยีก่อน 

 

2.  กล้ามเน้ือ (Muscles) : สรีรวทิยา 
 ร่างกายมนุษยส์ามารถเคลื่อนไหวไดเ้พราะมีระบบกลา้มเนื้ อกระจายอยู่ท ัว่ไป ซึ่งรวมน า้หนกัไดป้ระมาณ

รอ้ยละ 40 ของน า้หนกัร่างกาย กลา้มเนื้ อ 1 มดั ประกอบไปดว้ยเสน้ใยกลา้มเนื้ อจ านวนมาก ตัง้แต่ 1 แสน ถึง 

1 ลา้นเสน้ใย และมีขนาดความยาวตัง้แต่ 5-140 เซนติเมตร ส่วนปลายของกลา้มเนื้ อจะรวมกบัเอ็นกลา้มเนื้ อ 

(tendon) ซึง่แขง็และไม่ยดืหยุ่น โดยตดิแน่นอยู่กบักระดูกโครงร่างของร่างกาย คุณสมบตัิที่ส  าคญัที่สุดของกลา้มเนื้อ

คือความสามารถในการหดตวัไดถ้ึงครึ่งหนึ่งของความยาวปกติ ซึ่งเรียกปรากฏการณ์นี้ ว่า การหดตวัของกลา้มเนื้ อ 

(muscular contraction) และงานที่ท  าโดยใชก้ลา้มเนื้ อเมื่อมีการหดตวัเต็มที่ก็จะเพิ่มขึ้นตามความหมายของ

กลา้มเนื้ อนัน้ ดว้ยเหตุผลนี้ เองนกักรีฑาท ัง้หลายจะออกก าลงักายอยู่เสมอ โดยการยืดกลา้มเนื้ อเต็มที่เพื่อช่วยให ้

กลา้มเนื้อยาวขึ้นไดบ้า้ง 

 เสน้ใยกลา้มเนื้อแต่ละเสน้ประกอบไปดว้ยโปรตีนหลายชนิด ที่ส  าคญัคือ actin และ myosin ซึ่งท าหนา้ที่

ช่วยใหก้ลา้มเนื้อหดตวั โปรตีนท ัง้ 2 ชนิดนี้อยู่ในรูปของเสน้ใยซึ่งจะเลือ่นไถลเขา้ซอ้นกนัในขณะที่มีการหดตวัของ

กลา้มเนื้อ เสน้ใยกลา้มเนื้อแต่ละเสน้ที่หดตวัจะไดแ้รงขนาดหนึ่ง และแรงกลา้มเนื้อหนึ่งมดัก็เป็นผลรวมของแรงที่ได ้

จากเสน้ใยแต่ละเสน้ที่ถูกกระตุน้ใหห้ดตวันัน่เอง แรงขนาดสูงสุดที่พบในมนุษยจ์ะอยู่ระหว่าง 0.3-0.4 นิวตนั/ตาราง

มลิลเิมตรของพื้นที่หนา้ตดั สามารถยกน า้หนกัไดถ้ึง 3-4 กิโลกรมั (30-40 นิวตนั) จะเห็นไดว้่าความแข็งแรงของ

กลา้มเนื้อขึ้นอยู่กบัขนาดของมดักลา้มเนื้อ ในผูห้ญิงทีไ่ดร้บัการฝึกเท่า ๆ กบัผูช้ายดว้ยขนาดกลา้มเนื้อที่เลก็กว่า โดย

เฉลีย่แลว้จะสามารถออกแรงไดน้อ้ยกว่าผูช้ายประมาณรอ้ยละ 30 

 ในขณะที่กลา้มเนื้อหดตวัจะเกิดพลงังานกลขึ้นซึ่งเปลีย่นแปลงมาจากพลงังานเคมทีี่สะสมอยู่ที่กลา้มเนื้อนัน้ 

พลงังานจะถูกปล่อยออกมาโดยปฏกิิริยาทางเคมทีีเ่กิดขึ้นในโมเลกุลของแอคตินและมยัโอซนิ ซึ่งเป็นผลท าใหเ้กิดการ

เลือ่นต าแหน่งของโปรตนีท ัง้สองชนิดนี้  เกิดเป็นการหดตวัของกลา้มเนื้อดงัที่ไดก้ล่าวมาแลว้ แหล่งพลงังานที่ใชใ้นการ

หดตวัของกลา้มเนื้อคือสารประกอบฟอสเฟตพลงังานสูง (adenosine triphosphate: ATP) ซึ่งจะปล่อยพลงังาน

ออกมาจ านวนมากและกลายสภาพเป็นสารประกอบฟอสเฟตพลงังานต า่ (adenosine diphosphate, ADP) หลงัจาก

นัน้ก็จะกลบัสู่สภาวะพลงังานสูงไดต้ามเดมิอกีโดยใชพ้ลงังานจากกลูโคส ไขมนั และโปรตนี กลูโคสเป็นน า้ตาลทีส่  าคญั

ที่สุดในกระแสเลอืดและเป็นแหล่งพลงังานหลกัที่ถูกใชใ้นงานที่ตอ้งใชพ้ลงังานมาก ๆ ในขณะที่ไขมนัและโปรตีนจะ

เป็นพลงังานหลกัที่ถูกใชข้ณะพกัหรือขณะท างานที่ใชพ้ลงังานปานกลาง กลูโคสจะผ่านออกจากกระแสเลอืดเขา้ไปใน

เซลลร่์างกายแลว้แปรสภาพไปเป็นกรดพยัรูวคิ ซึ่งในสภาวะที่ร่างกายมอีอกซิเจนเพยีงพอก็จะท าปฏกิิริยาเกิดเป็นน า้

และคาร์บอนไดออกไซด ์และปล่อยพลงังานออกมามากมาย ในกรณีที่ร่างกายขาดออกซิเจนกรดพยัรูวิคจะถูก

เปลี่ยนไปเป็นกรดแลคติก ซึ่งมีบทบาทส าคญัท าใหเ้กิดความลา้ของกลา้มเนื้ อ (muscular fatigue) และปล่อย

พลงังานออกมาไดน้อ้ยกว่า 
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 หลงัจากทีท่  างานหนกัร่างกายจะพยายามทดแทนสภาวะการขาดออกซเิจนโดยการหายใจแรง ๆ หรือหอบเพื่อ

จะไดอ้อกซิเจนมากขึ้นในการเปลี่ยนกรดแลคติคใหก้ลายเป็นกรดพยัรูวคิตามเดิม (ภาพที่ 5.18) ทัง้กลูโคสและ

ออกซเิจนซึง่มคีวามส าคญัในการสรา้งพลงังานจะถูกเก็บไวท้ีก่ลา้มเนื้อในปริมาณเพยีงเลก็นอ้ยเท่านัน้ จงึตอ้งไดร้บัจาก

เลอืดอยู่ตลอดเวลา ดงันัน้ เลอืดจงึเป็นปจัจยัส าคญัในการจ ากดั ประสทิธิภาพการท างานของกลา้มเนื้อ ในขณะท างาน

หนกักลา้มเนื้อหวัใจก็จะท างานหนกัตามไปดว้ยเพื่อเพิ่มการสูบฉีดเลอืดไปเลี้ยงกลา้มเนื้อ รวมไปถงึการเพิ่มความดนั

เลอืดและการขยายตวัของหลอดเลอืดทีไ่ปเลี้ยงกลา้มเนื้อ 

 

       

          

      

 

     

            

            

          

    

         

         

 

 

  

 

 

ภาพที ่5.18  ผงักระบวนการการเผาผลาญสารอาหารในร่างกาย ซ่ึงเกดิขึน้ขณะท างานใช้แรงกล้ามเน้ือ 
 

3. กระดูกโครงร่าง (Skeletal): โครงสร้างและหน้าที่ 
 ภาพที่ 5.19 แสดงใหเ้ห็นแนวกระดูกโครงร่างของร่างกายมนุษยข์ณะยืนและดว้ยเหตุผลที่ล  าตวัมนุษยเ์ป็น

แนวตัง้ตรงซึ่งต่างจากสตัวท์ี่มกีระดูกสนัหลงัท ัว่ไป หลงัส่วนล่างของมนุษยจ์งึมโีครงร่างที่แตกต่างเพื่อรองรบัน า้หนกั

ของร่างกายส่วนบน ดงันัน้ ขณะที่มนุษยย์ืนจึงมีแรงกดกระท าที่เพิ่มขึ้นที่กระดูกสนัหลงับริเวณเอว ( lumbosacral 

spine) กระดูกโครงร่างของมนุษยป์ระกอบดว้ยกระดูกแต่ละชิ้นเรียงต่อกนัยึดดว้ยเอ็นกระดูก ( ligament) และ

กลา้มเนื้อ ซึ่งเป็นเนื้อเยื่ออ่อนนุ่มช่วยใหร่้างกายโคง้ไปมาได ้โครงร่างดงักล่าวประกอบดว้ยกระดูกสนัหลงัส่วนล  าคอ 

(cervical vertebral) 7 ชิ้น กระดูกสนัหลงัส่วนช่วงอก (thoracic vertebral) 12 ชิ้น กระดูกสนัหลงัส่วนเอว 

(lumbar vertebral) 5 ชิ้น กระดูกเชิงกราน (sacrum) ซึ่งมคีวามแขง็แรงมาก และกระดูกกน้กบ (coccyx) ซึ่งไม่มี

หนา้ทีอ่ะไรในมนุษย ์
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ภาพที ่5.19  การจดัเรียงตวัของกระดูกโครงร่าง และความโค้งเว้าของร่างกายขณะยืน 
 

 การเรียงตวัของกระดูกสนัหลงัไม่ไดเ้ป็นลกัษณะตรงเหยียดยาว แต่มลีกัษณะเวา้ตรงส่วนคอ โคง้เล็กนอ้ย

ตรงช่วงอก (kyphosis) และเวา้กลบัมาในส่วนเอว (lordosis) คลา้ยรูปตวัเอส กระดูกสนัหลงัส่วนบนมีขนาดเล็ก

เพราะรบัน า้หนกันอ้ยจงึสามารถเคลือ่นไหวไดใ้นหลายทศิทางและมมุกวา้ง ส่วนบริเวณช่วงอกและตอนล่างของกระ ดูก

สนัหลงั รบัน า้หนักมากขึ้นเรื่อย ๆ และมากที่สุดในช่วงสะโพกซึ่งบริเวณนี้ ตอ้งการการยึดติดกบัที่มากกว่าการ

เคลือ่นไหว ท าใหก้ระดูกสนัหลงัส่วนนี้มขีนาดใหญ่ขึ้น 

 ส่วนของกระดูกสนัหลงั (vertebral body) และหมอนรองกระดูกสนัหลงั (intervertebral disc) เป็นจุด

รองรบัน า้หนกัส่วนใหญ่ของร่างกาย แต่ละขา้งจะเป็นกระดูกโคง้เชื่อมตดิกนัแผ่อยู่ดา้นหลงัเรียงต่อกนัตลอดล ากระดูก

สนัหลงัเพือ่ปกป้องเสน้ประสาทไขสนัหลงัซึง่อยู่ในช่องว่างตรงกลาง ระหว่างกระดูกโคง้มช่ีองเปิดใหป้ลายประสาทผ่าน

ออกมา ส่วนโคง้ของกระดูกสนัหลงัมแีง่กระดูกยื่นออกไป 2 แนว คือลาดไปทางซา้ยขวาและลาดแนวขึ้นลง รอยต่อ

บริเวณนี้รบัน า้หนกัส่วนนอ้ยของล  ากระดูก แต่ความลาดเอยีงของส่วนกระดูกขอ้ต่อเป็นตวัส าคญัในการก าหนดทศิทาง

และขอบเขตการเคลือ่นไหวของขอ้ต่อกระดูกสนัหลงั ซึง่มคีวามแตกต่างกนัในแต่ละส่วนของกระดูกสนัหลงั (แสดงดงั

ภาพที ่5.20) 

 หมอนรองกระดูกสนัหลงัซึง่มที ัง้สิ้น 24 ชิ้น มลีกัษณะเป็นเนื้อเยื่อซึง่คลา้ยกระดูกอ่อน คัน่อยู่ระหว่างกระดูก

สนัหลงัแต่ละชิ้น โดยเป็นตวัท าใหเ้กิดความยดืหยุ่นและปรบัแรงดนัระหว่างกระดูกสนัหลงั หมอนรองกระดูกสนัหลงัมี

ความสูงเป็นเศษหนึ่งส่วนสีเ่ท่าของความสูงของตวักระดูกสนัหลงั ช ัน้นอกเป็นเสน้ใยแขง็ท าหนา้ที่ป้องกนัสารชัน้ในที่มี

ลกัษณะเป็นเยื่อเหนียวคลา้ยเยลลี ่จากลกัษณะดงักล่าวกบัความยืดหยุ่นของหมอนรองกระดูกสนัหลงัท าใหร่้างกาย

สามารถเคลือ่นไหวในอริิยาบทต่าง ๆ ไดเ้ป็นอย่างดี 
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ภาพที ่5.20  ส่วนของกระดูกสันหลงั (vertebral body) และหมอนรองกระดูกสันหลงั (intervertebral disc) 
 

 เยื่อเหนียวคลา้ยเยลลีท่ี่อยู่ในหมอนรองกระดูกสนัหลงัสามารถทนต่อแรงกดดนัได ้โดยการเคลือ่นไหวและ

เปลีย่นแปลงรูปร่างในแนวราบพรอ้มกนัไปกบัการเคลื่อนไหวของล  ากระดูกสนัหลงั แต่ของเหลวภายในจะมปีริมาตร

คงที ่ในท่าปกติขณะหลงัเป็นแนวตรงรูปร่างของหมอนรองกระดูกมลีกัษณะสมมาตรแต่เมื่อหลงัอยู่ในลกัษณะโคง้งอ

หมอนรองกระดูกที่ถูกแรงกดจะเวา้บางลง ดา้นที่ไม่ถูกแรงกดจะนูนหนาขึ้น ดว้ยวธิีนี้ กระดูกสนัหลงัแต่ละชิ้นจงึไม่มี

โอกาสแตะกนัเมือ่มกีารเคลือ่นไหว (ดงัภาพที ่5.21) 

 

 

 

 

ภาพที ่5.21  ลกัษณะการเกดิแรงกดทีห่มอนรองกระดูกสันหลงัขณะหลงัตรง (ภาพกลาง) และหลงัโค้งงอ (ภาพขวา) 
 

 หมอนรองกระดูกสนัหลงัไม่มเีสน้เลอืดหล่อเลี้ยงโดยตรง แต่ไดร้บัอาหารและออกซเิจนจากเสน้เลอืดที่ หล่อ

เลี้ยงเนื้อเยื่อทีอ่ยู่ลอ้มรอบ การออกก าลงักายไม่เพยีงพอ และการท างานที่ตอ้งนัง่เป็นเวลานานอยู่เสมอ ท าใหโ้ลหติที่

ส่งมาหล่อเลี้ยงบริเวณกระดูกสนัหลงัลดนอ้ยลง ท าใหเ้กิดการเสือ่มของหมอนรองกระดูก และความสามารถยืดหยุ่นก็

จะลดนอ้ยลงไป 

 เมื่ออายุมากขึ้นความยืดหยุ่นของเสน้ใยของหมอนรองกระดูกสนัหลงัและปริมาณของเหลวภายในจะลดลง

ดว้ยเหตนุี้หมอนรองกระดูกจะบางลง กระดูกสนัหลงัจะฝืดแขง็และส ัน้ลง มผีลท าใหร่้างกายเตี้ยลงได  ้

 การรบัแรงอดัของหมอนรองกระดูกสนัหลงัจะแตกต่างกนัไปตามลกัษณะท่าทาง กล่าวคือ ขณะพกัรบัแรงอดั

ประมาณ 0.1-0.2 MPa ในขณะที่โกง้โคง้หรือยกของอาจรบัแรงอดัถงึ 1.5-2.5 MPa แรงอดัดงักล่าวเกิดจากแรงอดั

ของของเหลวภายในหมอนรองกระดูก ซึ่งส่งผลใหห้มอนรองกระดูกสูญเสียรูปทรงและความสูงดว้ย ในการด าเนิน

กิจกรรมแต่ละวนัของเหลวภายในหมอนรองกระดูกจะค่อย ๆ สูญเสยีไปรอ้ยละ 10-25 และจะคืนตวัเมื่อพกัผ่อนโดย

การนอนลง การสูญเสยีของเหลวนี้อาจส่งผลใหบุ้คคลผูน้ ัน้มคีวามสูงลดลงจากช่วงเชา้ไดถ้งึ 1-2 เซนติเมตรในตอน

เย็น 

 ในระหว่างการท างานออกแรงอย่างรุนแรง ยกตวัอย่างเช่น การยกของหนกั การยกของแลว้เอี้ยวตวั 

การท างานในท่าทางที่ไม่เหมาะสมหรือการเคลื่อนไหวโดยไม่ต ัง้ใจ เป็นสาเหตุของแรงกดดนัของของเหลวภายใน
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หมอน-รองกระดูก ซึง่พงัผดืและโครงสรา้งรอบ ๆ กระดูกสนัหลงัจะไดร้บัแรงกดดนันัน้ดว้ย ส่งผลใหเ้กิดอาการปวด

หลงั ถา้แรงกดมากพอวงนอกของหมอนรองกระดูกจะโป่งออกจนแตก และของเหลวที่อยู่ภายในจะถูกกดทบัออกมา 

หากส่วนทีโ่ป่งออกมาของหมอนรองกระดูกสนัหลงัไปกดทบัรากเสน้ประสาทไขสนัหลงั จะท าใหเ้กิดอาการปวดรา้วไป

ถงึบริเวณขา (sciatica pain) แสดงดงัภาพที ่5.22   
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ภาพที ่5.22 ภาพแสดงการโป่งออกมาของของเหลวภายในหมอนรองกระดูกสันหลงั (disc herniation) และกดทบัราก 
  เส้นประสาทไขสันหลงั (nerve root) 
 

 การที่ร่างกายมีกิจกรรมต่าง ๆ จะช่วยใหก้ารเคลื่อนไหวของขอ้ต่อและกลา้มเนื้ อหลงัมีความแข็งแกร่งดี 

อยู่เสมอ การจดัประเภทของงานใหเ้หมาะสมจะเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมสรา้งเมตาบอลซิมึของกระดูก กระดูกอ่อน พงัผืด 

และกลา้มเนื้ออืน่ ๆ ซึง่จะเป็นการป้องกนัการเสือ่มตวัของหมอนรองกระดูกสนัหลงัก่อนวยัอนัสมควรได  ้

 ดงัทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ว่าโครงสรา้งของกระดูกสนัหลงัจะเชื่อมต่อเขา้ดว้ยกนัโดยอาศยัเอ็นกระดูกและกลา้มเนื้อ 

กลา้มเนื้ อจะมีส่วนช่วยใหร่้างกายนิ่งอยู่กบัที่หรือเคลื่อนไหวไดอ้ย่างม ัน่คง กลา้มเนื้ อหลงัช่วยโนม้ล  าตวัใหโ้คง้ไป

ทางดา้นหลงั (extension) และกลา้มเนื้อหนา้ทอ้งช่วยโนม้ล  าตวัใหโ้กง้โคง้ไปขา้งหนา้ (flexion) ท าใหล้  าตวัสามารถ

เคลื่อนไหวได ้ท ัง้การกม้ การบดิ การงอขา้งล  าตวั รวมท ัง้การเคลือ่นไหวในท่ายกของอกีดว้ย ดงันัน้ กลา้มเนื้อหลงั

และช่องทอ้งที่แข็งแรงจากการฝึกฝนที่ถูกตอ้งจะช่วยพยุงและปกป้องกระดูกสนัหลงัรวมท ัง้สามารถท างาน เช่น  

ยกของหนกัไดด้ว้ยความเสีย่งนอ้ยกว่าคนทีม่กีลา้มเนื้อไม่แขง็แรง 

 หนา้ที่หลกัของหมอนรองกระดูกสนัหลงั คือการส่งผ่านภาระ (load) ไปตามแนวกระดูกสนัหลงั และช่วยให ้

ล  าตวัสามารถโกง้โคง้และบดิเอวได ้ภาระที่เกิดขึ้นบนหมอนรองกระดูกสนัหลงัเพิ่มขึ้นตามน า้หนกัของร่างกายและ

กิจกรรมการออกแรงกลา้มเนื้อ ซึ่งจะเปลีย่นแปลงไปตามลกัษณะท่าทางต่าง ๆ ดงัแสดงในภาพที่ 5.23 จะเห็นไดว้่า

แรงอดัภายในหมอนรองกระดูกสนัหลงัเพิ่มสูงขึ้นถึง 5 เท่าในท่านัง่ เมื่อเปรียบเทยีบกบัขณะพกัในท่านอนลงและ

แรงอดัก็จะยิ่งเพิม่สูงขึ้นในกรณีทีย่กของไว ้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถา้ตอ้งยกของใหห่้างจากล าตวั การบดิเอวขณะยกของ

ดว้ยจะส่งผลใหเ้กิดแรงกระท าทีอ่นัตรายต่อหมอนรองกระดูกสนัหลงั เรียกแรงเฉือน (shear stress) ท ัง้นี้หมอนรอง

กระดูกสนัหลงัตอ้งแบกรบัภาระที่หลากหลายตามกิจกรรมที่ท  าในแต่ละวนั การโกง้โคง้ไปขา้งหนา้หรือขา้งหลงัท าให ้

เกิดแรงตึงและแรงเคน้ที่กดลงบนหมอนรองกระดูก ซึ่งขนาดของแรงจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย  ๆ ในระดบัที่ต า่ลงไปตาม

น า้หนกัที่ตอ้งรองรบัเพิ่มขึ้นในแต่ละระดบัของหมอนรองกระดูก จากการศึกษาทางระบาดวทิยา โดย Brinckman 



 

 

and Pope (1990) พบว่าการยกของหนกั การยกของซ า้ ๆ รวมไปถงึท่าทางการท างานในท่าโกง้โคง้เป็นปจัจยัเสี่ยงต่อ

ปญัหาปวดหลงัส่วนบ ัน้เอว และเช่นเดยีวกนัการเล่นกีฬา เช่น การยกน า้หนกัก็อาจเพิม่อตัราการเกิดปญัหาปวดหลงัได ้

มากกว่าการว่ายน า้ 

 

 

 

 

ลกัษณะท่าทาง 

แรงอดัสมัพทัธ ์(relative pressure) ที ่L3 
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ภาพที ่5.23 แรงอดัสัมพทัธ์ทีเ่กิดขึน้ทีห่มอนรองกระดูกสันหลงับริเวณเอว ข้อที ่3 (L3) 
           ในท่าทางทีแ่ตกต่างกนั เปรียบเทยีบกบัท่าทางขณะยืนตรง (100%) 
 

4. เอน็กล้ามเน้ือ (Tendons) : โครงสร้างและการรับแรงกระท า 
 ขณะท างานแรงกระท าจะถูกส่งผ่านไปตามเอ็นกลา้มเนื้ อเพื่อคงไวซ้ึ่งการท างานของกลา้มเนื้ อท ัง้แบบสถิต 

(Static) และแบบเคลื่อนที่ไปมา (dynamic) การหดเกร็งของกลา้มเนื้อมกัจะหมนุขอ้ต่อไปทางหนึ่งในขณะที่น า้หนกั

ร่างกายหรือวสัดุมกัจะหมนุขอ้ต่อไปอกีทางหนึ่ง และเป็นการยากทีจ่ะประเมนิแรงกระท าที่เอ็นไดอ้ย่างแ น่นอนเพราะมี

กลา้มเนื้อและเอน็จ านวนมากประกอบกนัเป็นโครงสรา้งของขอ้ต่อ อย่างไรก็ตาม แรงกลา้มเนื้อทีก่ระท าต่อเอน็มกัพบมี

ค่าสูงกว่าน า้หนกัหรือแรงตา้นของวสัดุมาก 

 แรงทีอ่อกโดยการหดเกร็งกลา้มเนื้อเรียก แรงตึง (Tensile force) เพราะแรงนี้ เป็นแรงเหยียดเอ็นใหย้ืดออก

เราอาจสาธิตแรงตึงนี้ ไดโ้ดยการดึงหนงัยางใหต้ึงนัน่เอง นอกจากนี้  แรงอดั (compressive force) แรงเฉือน (shear 

force) และแรงดนัของของเหลว (fluid pressure) จะกระท าบนเอน็ ในขอ้มอืทีท่  าหนา้ทีง่อนิ้วมอื แสดงดงัภาพที ่5.24 
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พื้นฐานอาชีวอนามยัและอนามยัสิง่แวดลอ้ม 5-45 
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 ภาพที ่5.24  ภาพแสดงเอน็บริเวณข้อมือทีถู่กเหยยีดตงึ และแรงทีก่ระทบบนเอน็คือ แรงตงึ (Ft)  
     แรงอดั (Fc) แรงเสียดทาน (Ff) และแรงดนัของเหลว (Pf) 
 

 การออกแรงของนิ้ วขณะจบัวสัดุหรือท างาน ตอ้งอาศัยการหดเกร็งของกลา้มเนื้ อที่ มือและแขนขณะที่

กลา้มเนื้อหดเกร็ง มนัก็จะถงึปลายท ัง้ 2 ของเอ็นใหเ้หยียดตึง ถา้ขอ้มอืไม่ไดอ้ยู่ในแนวตรงหรือต าแหน่งที่ท  าใหเ้อ็น

เหยียดตรง เอ็นนัน้ก็จะไปกดทบัโครงสรา้งที่อยู่ใกลเ้คียง เช่น เอ็นที่ท  าหนา้ที่งอนิ้ วมือจะไปกดทบักระดูกและเอ็น

กระดูกทีอ่ยู่ในอโุมงคค์ารป์าล (carpal tunnel) 

 การหดเกร็งของกลา้มเนื้อจะท าใหเ้กิดการเหยยีดตงึของเอน็กลา้มเนื้อในทนัท ีถา้การหดเกร็งนัน้เป็นแบบสถติ 

เอน็ก็เหยยีดตรงต่อไปเรื่อย ๆ การคลายตวัของกลา้มเนื้อจะท าใหเ้กิดการฟ้ืนตวัอย่างรวดเร็วของเอ็น ตามดว้ยการฟ้ืน

ตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไป ถา้การเหยียดตรงในครัง้แรกไม่เกินขดีจ ากดั เอ็นนัน้ก็จะสามารถฟ้ืนตวัหรือคลายตวักลบั

ไปสู่ความยาวเดมิขณะทีไ่ม่มกีารหดเกร็งกลา้มเนื้อได ้(Fung, 1972) 

 

5. กระดูกและข้อต่อ (Bones and Joints) 
 กระดูกและกระดูกอ่อนเป็นเนื้อเยื่อส  าคญัทีท่  าใหเ้กิดระบบโครงสรา้งของร่างกาย กระดูกเป็นเนื้อเยื่อที่มชีีวติ 

ซึง่จะถูกสรา้งขึ้นทดแทนตวัเองอยู่ตลอดเวลา ความแขง็ของกระดูกจะเหมาะสมส าหรบัหนา้ที่ในการรองรบัน า้หนกัของ

กระดูกส่วนนัน้ และความยดืหยุ่นของกระดูกอ่อนก็จะเหมาะสมส าหรบัขอ้ต่อทีจ่ะสามารถเคลือ่นทีไ่ด  ้

 ขอ้ต่อที่เคลื่อนที่ไดเ้กิดจากการที่มีกระดูก 2 ชิ้นมาบรรจบกนั พื้นผิวของขอ้ต่อถูกออกแบบมาใหร้องรบั

น า้หนกัและช่วยใหเ้กิดช่วงของการเคลือ่นที ่ขอ้ต่อถูกปิดลอ้มดว้ยแคปซูลที่เป็นเสน้ใยซึ่งผวิดา้นในเป็นเยื่อ synovial 

membrane และจะหล ัง่ synovial fluid ซึง่ใหส้ารอาหารแก่กระดูกอ่อนในขอ้ต่อ และหล่อลืน่กระดูกอ่อนระหว่างการ

เคลือ่นทีข่องขอ้ต่อ 

 ในคนที่อายุมากขึ้นจะสูญเสยีสมดุลระหว่างการสรา้งและการสลายของกระดูก ในผูห้ญิงที่อายุเขา้สู่ช่วงหลงั

วยัเจริญพนัธุม์กัเกิดโรคกระดูกพรุน ชนิด 1 ซึ่งมกัมผีลกระทบต่อการยุบตวัของกระดูกสนัหลงั และเมื่ออายุมากขึ้น

ไปอกีก็อาจเกิดเป็นโรคกระดูกพรุน ชนิด 2 ซึง่มกัมผีลกระทบต่อการแตกของกระดูกสะโพก 

 

6. ความผดิปกตขิองกล้ามเน้ือและกระดูกโครงร่างเน่ืองจากการท างาน 



 

 

 ดงัที่ไดก้ล่าวแลว้ในตอนตน้ว่าการท างานออกแรงกลา้มเนื้อในลกัษณะงานแบบสถติ เป็นสาเหตุใหเ้กิดความ

ลา้และความเจบ็ปวดเฉพาะทีไ่ด ้และถา้ตอ้งท างานซ า้เช่นเดยีวกนัทกุ ๆ วนั เป็นระยะเวลานานก็อาจเกิดความเจ็บปวด

ถาวรและความเสื่อมของกลา้มเนื้อนัน้ โดยอาจรวมไปถึงขอ้ต่อ เอ็น และเนื้ อเยื่ออื่น  ๆ ที่อยู่ใกลเ้คียง ซึ่งรวมเรียก

ความผดิปกตนิี้ว่า ความผดิปกตขิองกลา้มเนื้อและกระดูกโครงร่าง (musculoskeletal disorders, MSDs) 

 จากรายการศึกษาวจิยัหลายฉบบั พบการท างานของกลา้มเนื้อแบบสถติมคีวามสมัพนัธก์บัความเสีย่งต่อการ

เกิดโรคและอาการบาดเจบ็ ไดแ้ก่ 

 1. โรคขอ้อกัเสบ (arthritis) เนื่องจากแรงเคน้เชิงกล (mechanical stress) 

 2. การอกัเสบของเอน็หรือปลอกหุม้เอน็ (tendinitis/peritendinitis) 

 3. การอกัเสบของส่วนทีต่ดิหรอืเชื่อมต่อกบัเอน็กลา้มเนื้อ 

 4. โรคขอ้เสือ่มเรื้อรงั (arthrosis) 

 5. กลา้มเนื้อเกร็งและเจบ็ปวด 

 6. ความผดิปกตขิองหมอนรองกระดูกสนัหลงั 

 6.1 สาเหตุของการเกิดความผิดปกติของกล้ามเน้ือและกระดูกโครงร่าง (MSDs) สาเหตุหรือปจัจยัเสี่ยงต่อ
การเกิด MSDs สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ กล่าวคือ ปจัจยับคุคลและปจัจยังาน 

  6.1.1 ปัจจัยบคุคล (personal factors) ไดแ้ก่ 

    1) เพศ เป็นปจัจยัทีม่ผีลต่อความสามารถในการปฏบิตัิงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยกเคลือ่นยา้ย
วสัดุหรืองานที่ตอ้งการออกแรง ในกรณีที่ไดร้บัการฝึกฝนกลา้มเนื้ อเท่า  ๆ กนั เพศหญิงมกัมีกลา้มเนื้ อที่เล็กกว่า 

จะสามารถออกแรงไดป้ระมาณรอ้ยละ 70 ของเพศชาย 

    2) อาย ุความแขง็แรงของร่างกายจะลดนอ้ยลงตามอายุที่มากขึ้น เมื่ออายุ 65 ปี ความแขง็แรงจะ
ลดลงเหลอืเพยีงรอ้ยละ 75 ของความเขง็แรงที่เคยมอียู่เดิม อย่างไรก็ตาม ความแขง็แรงที่ลดลงนัน้จะเป็นไปอย่างชา้ ๆ 

ส่วนความช านาญหรือประสบการณ์ในการท างานทีเ่กิดขึ้นก็จะช่วยทดแทนสมรรถภาพร่างกายทีล่ดลงไปได  ้

    3) การขาดการออกก าลงักาย ในรายที่ไม่มีการออกก าลงักายอย่างสม า่เสมอจะท าใหข้าดความ
แขง็แรงและความยดืหยุ่นของร่างกาย นบัเป็นการเพิม่ความเสีย่งต่อปญัหาดงักล่าว 

    4) การสูบบุหร่ี การไหลเวยีนของโลหติที่ลดลงแมเ้พยีงเลก็นอ้ย ก็ส่งผลใหส้ารอาหารในกระแส
เลือดไม่เพียงพอต่อการเกิดเมตาบอลิซึมตามปกติของเซลลห์มอนรองกระดูกเสียแลว้ การสูบบุหรี่มีผลใหก้าร

ไหลเวยีนของโลหติลดลงได ้และส่งผลกระทบต่อระบบการไหลเวยีนเลอืดโดยรอบหมอนรองกระดูกดว้ย การส่งผ่าน

สารอาหาร เช่น ออกซเิจน กลูโคส หรือซลัเฟต เขา้ไปยงัหมอนรองกระดูกถูกท าใหล้ดลงหลงัจากการสูบบุหรี่เพยีง 20-

30 นาที ซึ่งอธิบายไดถ้ึงอตัราการปวดหลงัส่วนบ ัน้เอว (low-back pain) ที่พบสูงกว่าในกลุ่มคนที่สูบบุหรี่  

เมือ่เปรียบเทยีบกบักลุ่มคนทีไ่ม่สูบบหุรี่ (Rydevik and Holm, 1992) 

    5) ความจ าเป็นพิเศษ ในบางกรณีคนงานอาจมคีวามจ าเป็นพเิศษบางอย่าง เช่น การกลบัมาท างาน
หลงัจากลาป่วย หรือลางานไปนาน การตัง้ครรภ ์ความทพุพลภาพบางอย่าง รวมถงึโรคประจ าตวั ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อ

ปญัหาดงักล่าว 

  6.1.2 ปัจจัยงาน (job foctors) แบ่งออกไดเ้ป็นปจัจยัดา้นกายภาพและปจัจยัดา้นสงัคมจติวทิยา 
    1)  ปัจจยัดา้นกายภาพ ไดแ้ก่ 

    - การออกแรงเกินก าลงั (overload) 

    - การออกแรงกลา้มเนื้อแบบสถติ (static load) 



พื้นฐานอาชีวอนามยัและอนามยัสิง่แวดลอ้ม 5-47 

 

 

    - การท างานทีต่อ้งการความเทีย่งตรงแม่นย า (precision) 

    - การท างานทีต่อ้งใชส้ายตาเพ่งมอง (visual demand) 

    - ท่าท่างการท างานทีไ่ม่เหมาะสม (unnatural posture) 

    - การท างานซ า้ ๆ (repetive) 

    - ระยะเวลาในการท างาน (work period) 

    - ความเคน้เชิงกล (mechanical stress) 

    - สิง่แวดลอ้มในการท างาน ไดแ้ก่ ความส ัน่สะเทอืน ความเยน็จดั 

 มีรายงานการศึกษาทางระบาดวิทยาแสดงใหเ้ห็นว่า อตัราการปวดหลงัส่วนบ ัน้เอวเพิ่มสูงขึ้นในกลุ่มคนที่

สมัผสัต่อความส ัน่สะเทอืนระดบัสูง กระดูกสนัหลงัจะมคีวามเสี่ยงต่อการไดร้บัอนัตรายจากความถี่ในช่วง 5-10 Hz 

ยานพาหนะส่วนใหญ่กระตุน้ใหเ้กิดความส ัน่สะเทอืนในช่วงนี้  การศึกษาโดย Brinckman and Pope (1990) ได ้

รายงานว่าพบความสมัพนัธร์ะหว่างความส ัน่สะเทอืนกบัอตัราการเกิดอาการปวดหลงัส่วนบ ัน้เอว และเนื่องจากความ

ส ัน่สะเทอืนมผีลกระทบต่อหลอดเลอืดเลก็ ๆ ในเนื้อเยื่ออื่น ๆ ท ัว่ไป จึงอาจเป็นกลไกหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อกระดูก

สนัหลงัดว้ย 

 หมายเหตุ การท างานซ า้ ๆ (repetitive work) หมายถึง กิจกรรมใด ๆ ที่มีรอบของการท างานใหเ้สร็จ 

1 หน่วย ในเวลานอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 2 นาท ีซึ่งท าซ  า้ ๆ อยู่เช่นเดิมตลอดกะของการท างาน ส าหรบังานที่ซ  า้ซากมาก 

(highly repetitive) จะมรีอบของการท างานนอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 30 วนิาท ี

  2) ปัจจยัดา้นสังคมจิตวิทยา ไดแ้ก่ ปจัจยัต่าง ๆ ที่ท  าใหเ้กิดความเครียดจากการท างาน มีผลใหเ้กิด
ความตงึตวัของกลา้มเนื้อท ัง้ขณะพกัและขณะท างานเพิม่ขึ้น นบัเป็นการเพิม่ความเสีย่งต่อปญัหาการบาดเจบ็ดงักล่าว 

 6.2 ตัวอย่างความผิดปกติของกล้ามเน้ือและกระดูกโครงร่าง ภาพที่ 5.25 แสดงความแตกต่างของการ
ออกแบบคีมตดัลวดสองแบบ จะเหน็ไดว้่าการใชค้ีมแบบภาพขวา (ข) มผีลใหข้อ้มอืตอ้งบดิไปอย่างไม่เป็นธรรมชาติท า

ใหก้ลา้มเนื้อตอ้งเกร็งอยู่ตลอดเวลา ในขณะที่คีมแบบภาพซา้ย (ก) ไดร้บัการออกแบบใหโ้คง้ที่ดา้มจบั ช่วยใหม้อืและ

แขนอยู่ในแนวเสน้ตรงขณะจบั จากการศึกษาผลของการใชค้ีมท ัง้สองแบบนี้ เป็นเวลา 12 สปัดาห ์พบว่าคนงาน 25 ใน 

40 คน ซึง่ใชค้ีมแบบขวาแสดงอาการอกัเสบของเอน็บริเวณขอ้มูล ในขณะที่คนงานอกีกลุ่มใชค้ีมแบบซา้ยแสดงอาการ

เช่นเดยีวกนัเพยีง 4 ใน 40 คน เท่านัน้ (Tichauer, 1976) 

 

 

 

 

 

ภาพที ่5.25  ก. คมีทีไ่ด้รับการออกแบบให้โค้งช่วยให้มือและแขนอยู่ในแนวเส้นตรงขณะจบั 
     ข. คมีแบบเก่าทีต้่องใช้แรงกล้ามเน้ือแบบอยู่กบัที ่เป็นผลให้ข้อมูลต้องบิดออก 
 

 ภาพที่ 5.26 แสดงท่าทางการท างานที่ไม่เป็นธรรมชาติกบัเครื่องจกัร 2 ชนิด ที่สามารถน าไปสู่ความปวด-

เมื่อยกลา้มเนื้ อและอาการผิดปกติอื่น ๆ อีกดว้ย เครื่องจกัร (ก) มีความเสี่ยงต่อปญัหาปวดหลงัเพราะตอ้งยืนเป็น

เวลานาน ๆ ในลกัษณะโกง้โคง้หลงั เนื่องจากอุปกรณ์ควบคุมเครื่องจกัรอยู่ในระดบัต า่เกินไปในขณะที่เครื่องจกัร (ข) 



 

 

มคีวามเสี่ยงต่อปญัหาปวดแขนและไหล่ เนื่องจากอุปกรณ์ควบคุมอยู่ในระดบัที่สูงเกินระดบัไหล่ส่งผลใหค้นงานตอ้ง

ยกไหล่และแขนขณะท าการควบคุมเครื่องจกัร  

  

 

  

 

 

 

 

 

   ก. เสีย่งต่อการปวดหลงั   ข. เสีย่งต่อการปวดไหล่และแขน 

 

ภาพที ่5.26 ท่าทางการท างานทีไ่ม่เป็นธรรมชาต ิ
 

 นอกจากนี้  การยืนอยู่กบัที่เป็นเวลานาน ๆ ก็เป็นลกัษณะการใชก้ลา้มเนื้ อแบบสถิต ซึ่งท าใหข้อ้ต่อของเทา้  

หวัเข่า และสะโพกไม่ไดเ้คลื่อนไหว การยืนนาน ๆ นัน้ท าใหเ้มื่อยลา้และปวดซึ่งไม่ไดม้ีผลจากการใชก้ลา้มเนื้อแบบ

สถติเท่านัน้ แต่มผีลบางส่วนจากการเพิ่มแรงดนัเลอืดในหลอดเลอืดด าที่ขา และจากการจ ากดัการไหลเวยีนโลหติใน

บริเวณขาส่วนล่าง 

 แรงดนัในหลอดเลอืดด าขณะยนือยู่กบัทีโ่ดยไม่ไดเ้คลือ่นไหวร่างกายจะเพิม่ขึ้น ดงันี้  

  - เพิม่ขึ้น 80 มลิลเิมตรปรอท ทีร่ะดบัเทา้ 

  - เพิม่ขึ้น 40 มลิลเิมตรปรอท ทีร่ะดบัขาอ่อน 

 ในขณะเดินกลา้มเนื้ อเทา้จะท างานเหมือนเครื่องสูบน า้ ซึ่งช่วยดึงเลือดจากหลอดเลือดด ากลบัไปสู่หวัใจ 

ดงันัน้การยืนนาน ๆ อยู่กบัที่ ไม่เพียงแต่เป็นสาเหตุของความลา้ของกลา้มเนื้ อเท่านัน้ แต่จะท าใหเ้กิดความรูส้ึกไม่

สบายซึง่เป็นผลการไหลกลบัของเลอืดไม่เพยีงพอ สภาพการไหลเวยีนของเลอืดที่ไม่ปกตินัน้เป็นสาเหตุของการสะสม

ความเจบ็ปวดในคนงานทีต่อ้งท างานโดยยนืนาน ๆ ซึง่มผีลน าไปสู่ 

 1. การขยายตวัของหลอดเลอืดด าทีเ่ทา้ (หลอดเลอืดขอด) 

 2. การบวมของเนื้อเยื่อทีน่่องและเทา้ (การบวมน า้ของขอ้เทา้) 

 3. การเกิดแผลของผวิหนงัทีบ่วมน า้ 

 ลกัษณะการท างานของกลา้มเนื้อแบบสถติทีพ่บบ่อยในสถานประกอบการและผลเสยีทีเ่กดิขึ้นกบัส่วนต่าง ๆ 

ของร่างกาย สามารถสรุป ไดด้งัตารางที ่5.2 

 

 
ตารางที ่5.2 ลกัษณะการท างานของกล้ามเน้ือแบบสถติกบัอาการปวดเม่ือยตามส่วนต่าง ๆ ของร่ากาย 
 

ท่าทางการท างาน ส่วนร่างกายทีเ่กดิผลเสีย 

ยนือยู่กบัที ่ ขาและเทา้–หลอดเลอืดขอด 



พื้นฐานอาชีวอนามยัและอนามยัสิง่แวดลอ้ม 5-49 

 

 

นัง่ตรงโดยไม่พงิหลงั 

เกา้อี้สูงเกินไป 

เกา้อี้เตี้ยเกินไป 

ล าตวัโคง้ไปขา้งหนา้ขณะนัง่หรอืยนื 

ยื่นแขนออกไปขา้งหนา้ ขา้ง ๆ หรือขา้งบน 

ศีรษะเอนไปขา้งหนา้หรือขา้งหลงั 

การจบัเครื่องมอือย่างไม่เป็นธรรมชาติ 

กลา้มเนื้อหลงั 

หวัเข่า น่อง และเทา้ 

ไหล่ และคอ 

บริเวณเอว–หมอนรองกระดูกสนัหลงัเสือ่ม 

ไหล่และแขนส่วนบน 

คอ–หมอนรองกระดูกสนัหลงัเสือ่ม 

ขอ้มอื–การอกัเสบ บวมของเอ็น 

 

 
 ทัง้นี้  ความผดิปกตทิีพ่บไดบ้่อยทีสุ่ดในกลุ่ม MSDs ในโรงงานอตุสาหกรรมก็คือ อาการปวดหลงัส่วนบ ัน้เอว 

(low-back pain) กองอาชีวอนามยั กรมอนามยั ไดท้  าการศึกษาในโรงงานอุตสาหกรรม 300 แห่งท ัว่ประเทศ และ

สมัภาษณ์คนงาน 2,595 คน พบปญัหาปวดหลงัส่วนบ ัน้เอวถึงรอ้ยละ 52.4 (วกิรม และคณะ 2541) นอกจากนี้  

วชิาชีพพยาบาลก็จดัเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่เสี่ยงต่อปญัหาปวดหลงั อุษาพร (2539) ไดร้ายงานว่า พบปญัหาปวดหลงั

ส่วนล่างในกลุ่มพยาบาลถงึรอ้ยละ 64.5 โดยกิจกรรมที่มคีวามเสี่ยงมากที่สุดก็คือ การเคลือ่นยา้ยผูป่้วย นอกจากนี้  

ความผดิปกตอิืน่ ๆ ทีพ่บไดบ้่อยก็คือความผดิปกตบิริเวณร่างกายส่วนบน ไดแ้ก่ 

 - เอ็นอกัเสบ (tendinitis) มกัเกิดขึ้นที่บริเวณขอ้มือและมือ จึงมกัมีการอกัเสบของปลอกหุม้เอ็นร่วมดว้ย

เกิดภาวะเอ็นและปลอกหุม้อกัเสบ (tenosynovitis) พบในอาชีพที่ตอ้งท างานกบัเครื่องพมิพด์ีด คียบ์อรด์ พนกังาน

เก็บเงนิ แม่บา้นทีซ่กัผา้ดว้ยมอื ช่างไม ้ช่างก่อสรา้ง 

 - กลุ่มอาการอุโมงคค์ารป์าล (carpal Tunnel Syndrome: CTS) เป็นปญัหาการกดทบัเสน้ประสาทที่เกิด

บ่อยทีสุ่ด เกิดจากการกดทบัเสน้ประสาทมเีดยีนบริเวณอโุมงคค์ารป์าล ซึง่เป็นช่องผ่านบริเวณดา้นฝ่ามอืของขอ้มอืมกั

พบในลกัษณะงานที่มกีารงอและเหยียดขอ้มอื และนิ้วเป็นประจ า รวมท ัง้การกดทบับริเวณดา้นล่ างของขอ้มอื มกัพบ

ไดใ้นอาชีพเดยีวกบัทีเ่ป็นสาเหตขุองเอ็นอกัเสบ รวมท ัง้พนกังานประจ าสายการผลติหรือผูท้ี่ตอ้งใชม้อืจบัเครื่องมอืที่มี

ความส ัน่สะเทอืน 

 - Hand arm vibration syndrome (HAVS) เป็นภาวะที่เกิดจากการใชเ้ครื่องมือไฟฟ้า เครื่องมือกล 

เพื่อลดการใชแ้รงมือ แต่กลบัท าใหต้อ้งสมัผสักบัความส ัน่สะเทือนที่มือและนิ้ วมากขึ้น แหล่งความส ัน่สะเทือนที่  

25-150 Hertz สามารถส่งผลใหเ้กิดโรคนี้ ได ้บางครัง้เรียกโรคนิ้วซดีจากการส ัน่สะเทอืน (vibration–induced white 

finger) มอีาการชาและก ามอืไม่ถนดั อาการจะเพิม่มากขึ้นเมือ่อายุมากขึ้นและท างานอยู่ในสภาพอากาศทีเ่ย็นจดั 

 ส าหรบัรายละเอยีดของความผดิปกตอิืน่ ๆ ขอใหศึ้กษาเพิม่เตมิไดจ้ากต าราอาชีวเวชศาสตร ์พ.ศ. 2542 บทที ่

25-26 

 เมื่อนกัศึกษาทราบสาเหตุปจัจยัหรือความเคน้ดา้นต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อปญัหาความผดิปกติของกลา้มเนื้อและ

กระดูกโครงร่างเนื่องจากการท างานแลว้ ในการจดัการกบัปญัหาดงักล่าว จะไดก้ล่าวถงึต่อไปในตอนที่ 5.4 การส ารวจ

และการประยุกตห์ลกัเออรโ์กโนมกิสใ์นการท างาน   

 

 
กจิกรรม 5.3.1 



 

 

1. ความผิดปกติของกลา้มเน้ือและกระดูกโครงร่างเน่ืองจากการท างาน (Musculoskeletal Disorders) 
หมายถึงอะไร 

2. จงบอกสาเหตุของความผิดปกติของกลา้มเน้ือและกระดูกโครงร่าง มาพอสงัเขป 
 

แนวตอบกิจกรรม 5.3.1 
1.  ความผิดปกติของกลา้มเน้ือและกระดูกโครงร่างเน่ืองจากการท างาน หมายถึงความผิดปกติของ

เน้ือเยื่อโครงร่างของร่างกาย ไดแ้ก่ กระดูก กลา้มเน้ือ ขอ้ต่อ เอน็กลา้มเน้ือ และเอน็กระดูก รวมถึงเส้นประสาท 
ซ่ึงมกัพบวา่ สภาพแวดลอ้มและสภาพการท างานเป็นปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความผิดปกตินั้น 

2.  สาเหตุหลกัไดแ้ก่ (1) ปัจจยับุคคล เช่น เพศ อายุ การขาดการออกก าลงักาย การสูบบุหร่ี (2) ปัจจยั
งาน เช่น การออกแรงเกินก าลงั การออกแรงกลา้เมน้ือแบบสถิต งานท่ีตอ้งใชส้ายตาเพ่งมอง หรือตอ้งการความ
เท่ียงตรงแม่นย  า ท่าทางการท างานท่ีไม่เหมาะสม การท างานซ ้ า ๆ ความเคน้เชิงกล ส่ิงแวดลอ้มในการท างาน 
และปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดความเครียดจากการท างาน 
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เร่ืองที ่5.3.2  
ความล้าจากการท างาน 
   

  

ความลา้ (fatigue) เป็นสภาวะที่ทุกคนคุน้เคยกนัดีในชีวติประจ าวนั โดยท ัว่ไปค าว่าความลา้หมายถงึ 
“การสูญเสยีประสทิธิภาพในการท างานและความไม่อยากใชค้วามพยายามในกระท ากิจกรรมใด  ๆ” ซึ่งความลา้นี้ก็

ไม่ไดเ้ป็นสภาวะทีเ่กิดขึ้นเดี่ยว ๆ อย่างชดัเจนหรือสามารถอธิบายใหช้ดัเจนไดอ้ย่างครอบคลุมดว้ยค าจ ากดัความ

ใด ๆ  

ปรียาพร วงคอ์นุตรโรจน์ ไดอ้ธิบายถึงความลา้ว่า “เป็นการเปลี่ยนแปลงทางสภาพร่างกายและทาง

จติใจ เมือ่ตอ้งท างานในระยะเวลาตดิต่อกนันานท าใหผ้ลผลติลดลง” 

มนูญ ตนะวฒันา ไดอ้ธิบายความหมายและสาเหตขุองความลา้จากงานวจิยัของ McFarland ว่า “เป็น

สถานภาพทางจติและทางกายทีส่ามารถเปลีย่นแปลงไดด้ว้ยการปรบัปรุงสมรรถภาพใหด้ีขึ้นหรือใหเ้ป็นปกติ” และ

จากความหมายของ Muscio ว่า “เป็นสภาพที่มีสาเหตุจากการท างานที่มแีนวโนม้ท าใหผ้ลผลติลดลงและระดบั

ความลา้มแีนวโนม้โดยตรงต่อผลผลติทีล่ดลงนี้ ” 

ในบทนี้จะขอแบ่งความลา้ออกเป็น 2 ประเภท คือความลา้ของกลา้มเนื้อ (muscular fatigue) และ

ความลา้ท ัว่ไป (general fatigue) ความลา้ของกลา้มเนื้อท าใหเ้กิดอาการปวดเฉียบพลนัที่กลา้มเนื้อที่ท  างานหนกั 

โดยจะเกิดขึ้นเฉพาะที่กลา้มเนื้ อนัน้ ในขณะที่ความลา้ท ัว่ไปนัน้เป็นความรูส้ึกลา้ที่กระจายท ัว่ร่างกาย ตามดว้ย

ความรูส้กึทีไ่ม่อยากท ากิจกรรมใด ๆ ท ัง้สิ้น ความลา้ท ัง้สองประเภทนี้ เกิดจากกระบวนการทางสรีรวทิยาที่แตกต่าง

กนัอย่างสิ้นเชิง 

 

1. ความล้าของกล้ามเน้ือ (Muscular fatigue) 
 จากการทดลองในคน โดยการกระตุน้ดว้ยไฟฟ้าทีก่ลา้มเนื้อขาเพือ่ใหก้ลา้มเนื้อนัน้หดตวัและยกน า้หนกั

ขึ้นลงหลาย ๆ ครัง้ เมือ่เวลาผ่านไปหลายวนิาทกี็พบว่า 

 - ความสูงในการยกขาขึ้นนัน้ลดลง 

 - การหดตวัและการคลายตวัของกลา้มเนื้อชา้ลง 

 - ระยะเวลาในการตอบสนองต่อสิง่เรา้นานขึ้น 

 ผลการทดลองเช่นนี้ เกิดขึ้นไดเ้ช่นเดียวกนัในกลา้มเนื้อของสตัวเ์ลี้ยงลูกดว้ยนม กล่าวคือ ผลการท างาน

ของกลา้มเนื้อจะลดลงเมือ่กลา้มเนื้อนัน้เกิดความลา้ จนในทีสุ่ดก็จะไม่ตอบสนองต่อสิง่เรา้ 

 ในมนุษยก์็เช่นเดียวกนั ไม่ว่าจะกระตุน้ดว้ยไฟฟ้าที่เสน้ใยประสาทหรือที่กลา้มเนื้อ เพื่อใหก้ลา้มเนื้ อนัน้

หดตวัหรือใหห้ดเกร็งกลา้มเนื้อเป็นจงัหวะดว้ยความตัง้ใจในช่วงระยะเวลาหนึ่ ง ก็จะเกิดผลเช่นเดียวกบัที่ไดก้ล่าว

มาแลว้ 



 

 

 ผลการท างาน (performance) ของกลา้มเนื้อทีล่ดลงหลงัจากเกิดความเคน้ทีก่ลา้มเนื้อนัน้ในเชิงสรีรวทิยา

เรียกว่า “ความลา้ของกลา้มเนื้ อ” และผลนั้นไม่ไดแ้สดงโดยกลา้มเนื้ อมีก าลงัลดลงเท่านั้น แต่ยงัท าใหก้าร

เคลือ่นไหวของกลา้มเนื้อลดลงไปดว้ย ส่งผลใหเ้กิดขอ้ผดิพลาดในการท างานและเพิม่อบุตัเิหตขุึ้นได  ้

 1.2 การออกแรงกล้ามเน้ือ (Muscular effort) การออกแรงโดยใชก้ลา้มเนื้ อแบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะคือ 
ลกัษณะการออกแรงกลา้มเนื้อที่มกีารเคลือ่นไหว (dynamic effort) และลกัษณะการออกแรงกลา้มเนื้อแบบสถติ 

(static effort) ในท่าต่าง ๆ  

 ภาพที่ 5.27 แสดงตวัอย่างเปรียบเทยีบการใชก้ลา้มเนื้อท ัง้ 2 ลกัษณะ คือ การหมนุพวงมาลยั และการ

ยกของหนกัคา้งไว ้การออกแรงท ัง้ 2 ชนิดนี้  มคีวามแตกต่างกนัอย่างเห็นไดช้ดั ขณะที่ตอ้งหดเกร็งกลา้มเนื้อแบบ

สถตินัน้ หลอดเลอืดจะถูกกดโดยแรงดนัภายในเนื้อเยื่อของกลา้มเนื้ อนัน้ ท าใหเ้ลอืดไม่สามารถผ่านไปหล่อเลี้ยง

กลา้มเนื้อนัน้ได ้ในขณะทีก่ารใชก้ลา้มเนื้อแบบเคลือ่นไหวหรือเคลือ่นที ่เช่น การหมนุพวงมาลยั หรือการเดินไปมา 

กลา้มเนื้อจะท าหนา้ที่เหมอืนเครื่องสูบฉีดเลอืด กล่าวคือ ขณะที่กลา้มเนื้อหดเกร็งแรงดนัภายในกลา้มเนื้อจะช่วย

ขบัเลอืดออกจากกลา้มเนื้ อ และในขณะที่กลา้มเนื้ อคลายตวัเลอืดก็จะไหลเขา้ไปเลี้ยงกลา้มเนื้ อนัน้ในปริมาณที่

มากกว่าปกต ิซึง่อาจเป็น 10-20 เท่าของขณะพกั ดงันัน้ ขณะทีก่ลา้มเนื้อตอ้งท างานเคลือ่นไหวไปมานัน้ กลา้มเนื้อ

จะไดร้บัท ัง้น า้ตาลและออกซเิจนในเลอืดปริมาณมาก และยงัขบัของเสยี คือ กรดแลคติกออกไปไดอ้กีดว้ย ในทาง

ตรงกนัขา้มขณะที่กลา้มเนื้ อตอ้งออกแรงมาก ๆ แบบอยู่กบัที่น ัน้กลา้มเนื้ อจะไม่ไดร้บัน า้ตาลและออกซิเจนจาก

เลอืด จะไดจ้ากส่วนที่กลา้มเนื้อมสีะสมอยู่เท่านัน้ ผลเสยีที่ตามมาก็คือกรดแลคติคไม่สามารถถูกจ ากดัออกไปได ้

เมื่อสะสมมากเขา้ก็จะไปกระตุน้ปลายประสาทรบัความรูส้ึกเจ็บที่กลา้มเนื้ อนัน้ เป็นสาเหตุของความเจ็บปวดใน

อาการปวดเมือ่ยกลา้มเนื้อได ้

 ดว้ยเหตุผลนี้ เองท าใหไ้ม่สามารถท างานโดยหดเกร็งกลา้มเนื้ ออยู่กบัที่ตลอดเวลาเป็นเวลานานได ้ 

ความเจบ็ปวดจะเตอืนใหต้อ้งหยุดท างานเอง ในขณะที่การใชก้ลา้มเนื้อแบบเคลือ่นไหวไปมาจะท าไดน้านกว่า โดย

ไม่เกิดความเมือ่ยลา้ถา้ท างานอย่างเหมาะสม ในร่างกายมนุษยม์กีลา้มเนื้อชนิดหนึ่งที่ท  างานไดต้ลอดชีวติโดยไม่มี

การหยุดพกัและไม่เหน็ดเหนื่อย นัน่ก็คือกลา้มเนื้อหวัใจ 
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    ภาพที ่5.27 การใช้กล้ามเน้ือแบบเคล่ือนไหว (dynamic) และแบบสถิต (static) 
 
 หลกัการพจิารณาลกัษณะการท างานของกลา้มเนื้อแบบสถติ มดีงันี้ 



พื้นฐานอาชีวอนามยัและอนามยัสิง่แวดลอ้ม 5-53 

 

 

 1. ถา้ออกแรงมากและตดิต่อกนัเป็นเวลา 10 วนิาทขีึ้นไป 

 2. ถา้ออกแรงปานกลางนานเป็นเวลา 1 นาทขีึ้นไป 

 3. ถา้ออกแรงเพยีงเลก็นอ้ย (ประมาณ 1 ใน 3 ของแรงสูงสุด) เป็นเวลา 4 นาทขีึ้นไป 

 

 ตวัอย่างการท างานของกลา้มเนื้อแบบสถติทีพ่บไดบ้่อยในอตุสาหกรรมหรือในอาชีพท ัว่ไป ไดแ้ก่ 

 1. งานทีต่อ้งกม้โคง้ไปขา้งหนา้หรือดา้นขา้ง 

 2. การยกของไวใ้นมอื 

 3. การท างานทีต่อ้งยื่นมอืไปขา้งหนา้ตามแนวนอน 

 4. การยนืดว้ยขาขา้งเดยีว ในขณะทีข่าอกีขา้งท างานควบคุมเครื่องจกัร 

 5. การยนือยู่กบัทีเ่ป็นเวลานาน 

 6. การดนัหรือดงึวตัถหุนกั 

 7. การเอนศรีษะไปขา้งหนา้หรอืขา้งหลงั 

 8. การยกไหล่เป็นเวลานาน 

 การท างานในท่าทางที่จ  ากดัก็เป็นอีกตวัอย่างหนึ่งของงานที่ตอ้งออกแรงแบบสถิต สาเหตุหลกัก็คือร่างกาย

จะตอ้งรบัน า้หนกัตวั ศีรษะ และแขนขาในท่าทางที่ไม่เป็นธรรมชาติ ภาพที่ 5.28 แสดงตวัอย่างงานที่ตอ้งออกแรง

กลา้มเนื้อแบบสถติในลกัษณะจ ากดัท่าทาง 

  

 

 

 
   ภาพที ่5.28  ตวัอย่างการออกแรงกล้ามเน้ือแบบสถิต (Static muscular effort) 

 
1.2 ผลของการออกแรงกล้ามเน้ือแบบสถิต  ขณะที่ออกแรงกลา้มเนื้ อแบบสถิต เลอืดจะถูกจ ากดัอยู่เป็น

สดัส่วนกบัแรงที่ออก ถา้ออกแรงประมาณรอ้ยละ 60 ของแรงสูงสุด การไหลเวยีนเลอืดจะถูกจ ากดัเกือบหมด แต่ถา้

ออกแรงนอ้ยกว่านี้ เลอืดยงัคงหมนุเวยีนไดบ้า้ง เพราะแรงดนัในกลา้มเนื้อมนีอ้ยลง ถา้ออกแรงนอ้ยกว่ารอ้ยละ 15-20 

ของแรงสูงสุด การไหลเวยีนเลอืดยงัคงเป็นปกติ กล่าวโดยสรุปคือ ยิ่งออกแรงกลา้มเนื้อขณะท างานแบบสถติมากขึ้น

เท่าไร ความลา้ของกลา้มเนื้ อก็ยิ่งเกิดเร็วขึ้นเท่านัน้ ความสมัพนัธด์งักล่าวนี้สามารถอธิบายไดโ้ดยภาพที่ 5.29 ซึ่งเป็น

ผลจากการศึกษาของ Monod โดยแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างระยะเวลาสูงสุดในการหดตวัของกลา้มเนื้อกบัแรงทีอ่อก 

กล่าวคือ ถา้ตอ้งออกแรงรอ้ยละ 50 ของแรงสูงสุดของกลา้มเนื้อนัน้ กลา้มเนื้อนัน้จะหดตวัอยู่ไดไ้ม่นานกว่า 1 นาท ี

แต่ถา้ออกแรงนอ้ยกว่ารอ้ยละ 20 ของแรงสูงสุด กลา้มเนื้อนัน้สามารถหดตวัอยู่ไดเ้ป็นเวลานาน อย่างไรก็ตามจาก

รายงานการศึกษาพบว่าการท างานโดยออกแรงกลา้มเนื้ อแบบสถติรอ้ยละ 15-20 ของแรงสูงสุดเป็นเวลาหลาย ๆ วนั 

หรือหลายเดอืน จะท าใหก้ลา้มเนื้อเกิดความลา้ (fatigue) และมอีาการปวดเมื่อย ดงันัน้ ถา้จะใหส้ามารถท างานไดว้นั

ละหลาย ๆ ชัว่โมง โดยไม่เกิดความลา้ ก็ควรออกแรงไม่เกินรอ้ยละ 8 ของแรงสูงสุดของกลา้มเนื้อนัน้   

Force exerted as percentage of maximum 
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ภาพที ่5.29 ความสัมพนัธ์ระหว่างระยะเวลาสูงสุดในการออกแรงกล้ามเน้ือแบบสถิตและแรงทีอ่อก 

    เม่ือเทยีบเป็นร้อยละของแรงสูงสุด 
 

 ถา้จะเปรียบเทียบสภาพการท างานที่ใกลเ้คียงกนัอย่างคร่าว ๆ ระหว่างการออกแรงโดยใชก้ลา้มเนื้อท ัง้สอง

แบบนี้  การท างานของกลา้มเนื้อแบบสถติจะมผีลท าให ้

 1. ใชพ้ลงังานมากขึ้น 

 2. อตัราการเตน้ของหวัใจสูงขึ้น  

 3. ตอ้งการการหยุดพกัทีน่านกว่า 

 ขอ้มูลเหล่านี้จะเป็นประโยชนใ์นการบริหารจดัการการท างานของคนงาน เช่น การออกแบบการท างานใหม่หรือ

การจดัระยะเวลาพกัทีเ่หมาะสม 

 เป็นที่ทราบกนัแลว้ว่า การเผาผลาญ (metabolism) ของน า้ตาลในสภาวะที่ออกซิเจนไม่เพียงพอ จะให ้

พลงังานไดน้อ้ยมากและยงัท าใหเ้กิดกรดแลคติกเพิ่มขึ้น ซึ่งจะรบกวนการท างานของกลา้มเนื้ อ ดงันั้น การขาด

ออกซิเจนในเลอืดซึ่งหลกีเลี่ยงไม่ไดข้ณะท างานใชก้ลา้มเนื้ อแบบสถิต จึงเป็นสาเหตุของการลดประสิทธิภาพในการ

ท างานของกลา้มเนื้อนัน้ 

 ภาพที่ 5.30 แสดงตวัอย่างผลการศึกษาของ Malhotra and Sengupta ในกลุ่มเด็กนกัเรียนโดยใชก้ารวดั 

การใชอ้อกซิเจนของร่างกายเป็นตวัชี้ วดัการใชพ้ลงังานของร่างกาย การศึกษานี้พบว่าการถอืกระเป๋านกัเรียนไวใ้นมือ

ขา้งเดยีวตอ้งการพลงังานมากกว่าถงึสองเท่าของการแบกกระเป๋าไวท้ีห่ลงั เนื่องจากเกิดภาระของการออกแรงกลา้มเนื้อ

แบบสถติ (static load) มากทีแ่ขน ไหล่ และล  าตวั 

 การศึกษานี้ชี้ใหเ้หน็ว่า การออกแบบวธิีการท างานทีเ่หมาะสมจะช่วยลดภาระในการท างาน หรือลดการสูญเสยี

พลงังานของร่างกายไดม้าก ซึง่จะส่งผลใหเ้กิดความลา้ในการท างานไดช้า้กว่าวธิีการท างานทีไ่ม่เหมาะสม  



พื้นฐานอาชีวอนามยัและอนามยัสิง่แวดลอ้ม 5-55 

 

 

 ในการท างานหลาย ๆ อย่างไม่สามารถแบ่งแยกไดช้ดัเจนว่าเป็นงานใชก้ลา้มเนื้อแบบสถติหรือแบบเคลือ่นไหว

เพราะงานส่วนใหญ่จะผสมผสานกันไป ยกตวัอย่างเช่น งานพิมพด์ีด ไหล่และแขนจะตอ้งท างานหนักอยู่กบัที่

ตลอดเวลาในการยกแขนใหก้ดแป้นอกัษรไดส้ะดวก ในขณะที่นิ้ วมือท างานแบบเคลื่อนไหวในการกดแป้นอกัษร 

เนื่องจากงานแบบสถติเป็นงานที่ท  าใหเ้กิดความเมื่อยลา้ไดม้ากกว่างานแบบเคลือ่นไหว และเป็นส่วนประกอบของก าร

ใชแ้รงงานในทกุ ๆ งานดว้ย จงึควรใหค้วามส าคญักบังานแบบสถติมากกว่า 
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การใชอ้อกซเิจนของร่างกาย 

 

ภาพที ่5.30 ผลของการออกแรงกล้ามเน้ือแบบสถิตต่อการใช้พลงังานของร่างกาย 
      ในการแบกกระเป๋านกัเรียน 3 แบบ (วดัโดยการใช้ออกซิเจนของร่างกาย) 
 
 จากการรายงานของ Scherrer พบว่าการไหลเวยีนเลอืดอาจเพิม่ขึ้นในสภาวะต่าง ๆ ของกลา้มเนื้อ ดงันี้ 

 ขณะพกั      เพิม่ขึ้น 4 มลิลลิติร/นาท/ี100 กรมัของกลา้มเนื้อ 

 ขณะท างานปานกลาง    เพิม่ขึ้น 80 มลิลลิติร/นาท/ี100 กรมัของกลา้มเนื้อ 

 ขณะท างานหนกั     เพิม่ขึ้น 150 มลิลลิติร/นาท/ี100 กรมัของกลา้มเนื้อ 

 หลงัจากการหมนุเวยีนเลอืดถูกยบัย ัง้ เพิม่ขึ้น 50-100 มลิลลิติร/นาท/ี100 กรมัของกลา้มเนื้อ 

 เป็นที่ทราบโดยทัว่กนัว่าการหดตวัของกลา้มเนื้ อเกิดขึ้นพรอ้มกบัปรากฏการณ์ทางกระแสไฟฟ้าที่เรียกว่า

ศักยภาพการท างาน (action potential) ของเสน้ใยกลา้มเนื้ อนั้น ๆ ซึ่งสามารถบนัทึกไดโ้ดยใชอุ้ปกรณ์ขยาย 

(amplifier) ช่วยโดยเทคนิคที่เรียกว่า การบนัทกึคลืน่กระแสไฟฟ้ากลา้มเนื้อ (electromyography, EMG) เป็นการ

บนัทกึกระแสไฟฟ้าที่ปล่อยออกมาขณะกลา้มเนื้อหดตวั โดยติด surface electrodes ไวบ้นกลา้มเนื้อที่ท  าการศึกษา 

(ภาพที ่5.31) 

 บนัทกึคลืน่กระแสไฟฟ้ากลา้มเนื้อจะแสดงค่ากระแสไฟฟ้าทีสู่งขึ้น เมือ่มกีารออกแรงหรือหดตวัของกลา้มเนื้อ

เพิม่ขึ้น ในคนปกตจิะมค่ีากระแสไฟฟ้านี้ประมาณ 0.2-2.0 มลิลโิวลต ์ดงันัน้ เทคนิคนี้จงึมปีระโยชนใ์นการศึกษาการ

ออกแรงของกลา้มเนื้ อส่วนต่าง ๆ ขณะท างานเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการปรบัปรุงสภาพการท างาน หรือน ามาใชศึ้กษา

เปรียบเทยีบการออกแรงกลา้มเนื้อในลกัษณะการท างานที่ต่างกนั รวมไปถงึการศึกษาความลา้ของกลา้มเนื้อเนื่องจาก

การท างาน 

 

 

 

 

เครื่อง EMG 

surface electrode 



 

 

 

 

ภาพที่ 5.31 ภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการตรวจบันทึกคล่ืนกระแสไฟฟ้ากล้ามเน้ือ (Electromyography) 
 

2. ความล้าทั่วไป (General fatigue) 
 ลกัษณะอาการของความลา้ประเภทนี้ เป็นความรูส้กึอ่อนลา้หมดแรงท ัว่ร่างกาย จะรูส้กึเหมอืนถูกยบัย ัง้ใหท้  า

กิจกรรมไดน้อ้ยลงหรือท าไดไ้ม่เต็มที ่โดยไม่อยากใชค้วามพยายามท ัง้ทางร่างกายและทางจติใจ ท าใหรู้ส้กึตวัหนกัและ

งว่งนอน 

 ความรูส้กึอ่อนลา้หมดแรงนัน้ คลา้ย ๆ กบั ความรูส้กึกระหายน า้หรือหวิ ซึ่งเป็นกลไกการป้องกนัตนเองโดย

ธรรมชาติของมนุษย ์ถา้สามารถพกัไดเ้มื่อรูส้ึกอ่อนลา้ร่างกายก็จะฟ้ืนตวัไดด้ีขึ้น แต่ถา้ไม่สามารถหยุดพกัหรือผ่อน

คลายไดก้็อาจส่งผลเสยีต่อร่างกายและการงานไดใ้นที่สุด ดงันัน้ ความรูส้กึอ่อนลา้จงึเป็นสญัญาณใหท้ราบว่าไม่ควร

ท างานต่อไป ควรจะไดห้ยุดพกัเพื่อใหเ้วลากบัร่างกายในการฟ้ืนตวัขึ้น นอกเหนือจากความลา้ของกลา้มเนื้ อแลว้  

ความลา้ยงัสามารถแยกแยะออกไดห้ลายประเภทตามสาเหตแุละการแสดงออกของความลา้ ดงันี้  

 1. ความลา้ของตา (visual fatigue) เกิดขึ้นจากการท างานทีใ่ชส้ายตามาก 

 2. ความลา้ของร่างกายโดยทัว่ไป (general bodily fatigue) เกิดจากการออกแรงท างานมากเกินไปของท ัง้

ร่างกาย 

 3. ความลา้ทางจติใจ (mental fatigue) เกิดจากลกัษณะงานทีต่อ้งใชค้วามคิดมาก 

 4. ความลา้ทางประสาท (nervous fatigue) เกิดจากสมองส่วนหนึ่งในระบบการท างานของจติใจ-กลา้มเนื้อ 

(psychomotor system) ถูกกระตุน้มากเกินไป เช่น ในการท างานทีต่อ้งใชค้วามช านาญพเิศษ 

 5. ความลา้จากความจ าเจ (monotony) ของลกัษณะงานทีท่  าอยู่ หรือของสิง่แวดลอ้มในการท างาน 

 6. ความลา้เรื้อรงั (chronic fatigue) เป็นผลเนื่องมาจากการสะสมความลา้เป็นเวลานาน ๆ  

 7. ความลา้จากการรบกวนของวงจรชีวติประจ าวนั (circadian fatigue) เป็นความลา้ที่เกิดจากช่วงจงัหวะ

ชีวติใน 24 ช ัว่โมง คือ ท ัง้กลางวนั-กลางคืน ถูกรบกวนเนื่องจากการท างานเป็นกะ ดงันัน้ ช่วงเวลาของการนอนหลบั

พกัผ่อนก็ถูกกระทบไปดว้ย 

 การจดัประเภทความลา้ดงัทีไ่ดก้ล่าวมานี้ส่วนหนึ่งจดัตามสาเหตขุองความลา้ อกีส่วนหนึ่งจดัตามอาการแสดง

ความลา้ ซึง่แน่นอนว่าท ัง้สองส่วนนี้มคีวามสมัพนัธก์นัในลกัษณะเป็นเหตแุละผลของความลา้ 

 ความลา้นัน้เป็นที่เขา้ใจกนัว่าเกิดจากกระบวนการควบคุมหนึ่งที่อยู่ในสมอง ซึ่งควบคุมการเกิดความลา้ทุก

ชนิด ณ เวลาหนึ่ง ๆ ร่างกายมนุษยจ์ะอยู่ในสภาวะใดสภาวะหนึ่งเท่านัน้ ซึ่งแสดงไดด้งัช่วงสภาวะการท างานของ

ร่างกาย (functional states) แบ่งแยกไดต้ ัง้แต่ช่วงหลบัสนิทไปจนถงึสภาวะตื่นตระหนกตกใจ ดงัภาพที่ 5.32 สภาวะ

ทีร่่างกายเกิดความลา้ก็อยู่ในช่วงระหว่างสภาวะหลบัไม่สนิท และสภาวะผ่อนคลายนัน่เอง  

 

 

 

หลบัสนิท หลบัไม่สนิท

งว่งนอน 

อ่อนลา้ 

กระตุน้ไดย้าก 

ผ่อนคลาย 

พกัผ่อน 

สดชื่น 

ตื่นตวั 

ตื่นตวัมาก 

ถูกกระตุน้ 

สภาวะ 

ตระหนกตกใจ 

  



พื้นฐานอาชีวอนามยัและอนามยัสิง่แวดลอ้ม 5-57 

 

 

ภาพที ่5.32 ช่วงสภาวะการท างานของร่างกาย (functional states) 

 
  2.1 ความล้าจากการท างาน (Occupational fatigue) ในชีวติการท างานแต่ละวนัมีสาเหตุท าใหเ้กิดความลา้
โดยท ัว่ไปไดห้ลาย ๆ สาเหต ุซึง่แสดงไดด้งัภาพที ่5.33 ระดบัความลา้สะสมมากขึ้นไดต้ามสาเหตปุจัจยัต่าง ๆ ที่พบใน

แต่ละวนัเปรียบเสมือนถงัน า้ที่มีการเติมน า้อยู่ระดบัหนึ่ง การหยุดพกัชัว่ขณะเพื่อใหร่้างกายไดฟ้ื้นตวั ก็จะเป็นการ

ปล่อยน า้ใหไ้หลออกบา้งเพื่อไม่ใหน้ า้ลน้ถงั และเพื่อใหแ้น่ใจว่าน า้จะไม่มีทางลน้ถงัได ้ก็ตอ้งใหน้ า้ที่ไหลเขา้และไหล

ออกนัน้อยู่ในสภาวะสมดุล หรือกล่าวอีกนยัหนึ่งก็คือเพือ่ใหค้งไวซ้ึง่สุขภาพและประสทิธิภาพในการท างานที่ดีการหยุด

พกัเพื่อใหร่้างกายไดฟ้ื้นตวัอย่างเหมาะสมจะสามารถตดัปญัหาความเคน้นัน้ไปได ้การหยุดพกัหรือการพกัผ่อนโดย

ส่วนใหญ่เกิดขึ้นขณะนอนหลบัในตอนกลางคืน ส าหรบัช่วงพกัในเวลากลางวนั และช่วงหยุดพกัทุกชนิดระหว่างงานก็มี

ผลช่วยใหเ้กิดการฟ้ืนตวัของร่างกายไดท้ ัง้สิ้น 

 สิง่ทีส่  าคญัก็คือ ความเคน้และการหยุดพกัเพือ่ใหผ่้อนคลายนัน้ ตอ้งสมดุลกนัในทุก ๆ รอบ 24 ช ัว่โมง และ

ไม่ควรใหม้กีารสะสมความเคน้ขา้มวนั ถา้มคีวามจ าเป็นที่จะตอ้งเลือ่นการหยุดพกัผ่อนไปเป็นตอนเย็นขอ งวนัรุ่งขึ้น

อย่างหลกีเลีย่งไม่ได ้ก็ควรกระท าเฉพาะกรณีที่แน่ใจไดว้่าผูป้ฏิบตัิงานยงัคงมสีุขภาพสมบูรณ์และมปีระสิทธิภาพใน

การท างาน 

 

ความหนกัเบา และระยะเวลาในการท างานท ัง้กายและใจ 

สภาพแวดลอ้ม เช่น สภาพอากาศ แสง เสยีง 

วงจรชีวติประจ าวนั 

ปญัหาทางกายภาพ เช่น ความรบัผดิชอบ ความกงัวลหรือความขดัแยง้ 

ความเจบ็ปวด/เจบ็ป่วย 

โภชนาการ 

ระดบัความลา้ 

การหยุดพกั 

 

ภาพที ่5.33 แผนภาพแสดงผลร่วมกนัทางสาเหตุความล้าทีเ่กดิขึน้ในทุก ๆ วนั และการหยุดพกัผ่อน 
    เพ่ือให้ร่างกายได้ฟ้ืนตวั ซ่ึงมคีวามจ าเป็นในการผ่อนคลายความล้า 
 

 2.2 อาการของความล้า  อาการของความลา้เป็นสิง่ทีว่ดัไดท้ ัง้จากการสอบถามความรูส้กึและจากการตรวจวดั
หรือประเมนิในทางวทิยาศาสาตร ์อาการทีส่  าคญัมดีงันี้  

 1) ความรูส้กึอ่อนเพลยี งว่งนอน วงิเวยีนเหมอืนจะเป็นลม 

 2) ความคิดเชื่องชา้ ไม่แล่น 

 3) ความกระตอืรือลน้ลดลง 

 4) การรบัรูเ้ลวลงและชา้ลง 

 5) ความรูส้กึเบือ่หน่ายไม่อยากท างาน 

 6) ผลการท างานลดลงท ัง้ทางร่ายกายและจติใจ 



 

 

 อาการต่าง ๆ เหล่านี้  มผีลใหป้ระสิทธิภาพท ัง้ทางกายและใจลดลงอย่างเห็นไดช้ดั ซึ่งในทางปฏิบตัิสามารถ

ตรวจวดัหรือประเมนิได ้ท ัง้นี้สภาวะความลา้ทีเ่กิดขึ้นจากการท างานในโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะเป็นแบบเรื้อรงั

ซึง่ไม่ไดเ้กิดโดยสาเหตใุดสาเหตุหนึ่ง แต่มกัเกิดจากหลาย ๆ สาเหตุ ร่วมกนัทุกวนัและสะสมเป็นเวลานาน โดยท ัว่ไป

มกัตามดว้ยอาการผดิปกตหิรือความเจบ็ป่วย จึงเรียกความลา้ที่เกิดจากการท างานนี้ ว่าเป็นความล้าเวชกรรมหรือ
ความล้าเร้ือรัง (clinical or chronic fatigue) 
 อาการทีเ่กิดขึ้นเนื่องจากความลา้นัน้ไม่เพยีงแต่เกิดขึ้นในระหว่างทีม่คีวามเคน้หรือหลงัจากเกิดความเคน้ทนัที

เท่านัน้ แต่ยงัคงซ่อนเรน้หรือแอบแฝงอยู่ตลอดเวลา ความรูส้กึเหนื่อย หรืออ่อนเพลยีนี้มกัเกิดขึ้นไดบ้่อย  ๆ หลงัจาก

ตื่นนอนในตอนเชา้ หรือก่อนเริ่มท างานเสยีดว้ยซ า้ ความลา้ทีเ่กิดขึ้นมกัตามมาดว้ยความรูส้กึไม่ชอบ ซึ่งมตีน้ก าเนิดมา

จากอารมณ์ความรูส้กึ กลุ่มคนเหล่านี้มกัแสดงอาการดงัต่อไปนี้  คือ 

 1) ความไม่ม ัน่คงของสภาวะจติใจ มกัก่อใหเ้กิดการทะเลาะววิาท 

 2) ความรูส้กึหดหู่หรือกงัวล 

 3) ความรูส้กึไม่อยากท างานและขาดแรงผลกัดนัในการท างาน 

 4) แนวโนม้ของการเจบ็ป่วยสูงขึ้น 

 ความเจบ็ป่วยทีเ่กิดขึ้นตามมาหลงัจากที่มคีวามลา้สะสมเป็นเวลานาน มกัเกิดขึ้นที่อวยัวะภายในหรือที่ระบบ

ไหลเวยีนเลอืด ซึ่งเป็นอาการแสดงที่มผีลมาจากปญัหาสภาพจติใจ เรียกว่า psychosomatic disturbances อาการ

ท ัว่ไปทีพ่บคือ 

 - ปวดศีรษะ 

 - นอนไม่หลบั 

 - เหงือ่ออกมาก 

 - ปญัหาทีร่ะบบย่อยอาหาร เช่น ปวดทอ้ง ทอ้งเสยี ทอ้งผูก 

 - เวยีนศีรษะ มนึงง 

 - หวัใจเตน้ไม่สม า่เสมอ 

 - เบือ่อาหาร 

 ความเจบ็ป่วยทีเ่ป็นมากขึ้นจะส่งผลใหเ้กิดการขาดงานที่มากขึ้นดว้ย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การลางานช่วง ส ัน้ ๆ 

ซึง่ชี้ใหเ้หน็ถงึสาเหตขุองการขาดงาน นัน่ก็คือความตอ้งการการพกัผ่อนทีย่าวนานขึ้นนัน่เอง 

 ในคนงานที่มีปญัหาทางสภาพจิตใจอยู่แลว้มกัประสบกบัปญัหาความลา้เรื้ อรงัไดง้่าย ซึ่งเป็นการยากที่จะ

คลีค่ลายปญัหาทางจติใจออกจากปญัหาทางกายของเขา ในทางปฏบิตัเิป็นการยากที่จะแยกแยะสาเหตุและของการเกิด

ความลา้เรื้อรงัไดใ้นหลาย ๆ กรณี เพราะสาเหตุอาจเกิดจากความไม่ชอบหรือไม่พอใจในงานที่ท  าอยู่ งานที่เร่งด่วน

หรือไม่ชอบสถานทีท่  างาน หรือในทางกลบักนัอาจเป็นปญัหาที่ตวับุคคลก็ได ้เช่น ไม่สามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กบังานหรือ

สิง่แวดลอ้มในการท างานได ้

 

2.3 การวัดความล้า การวดัความลา้โดยท ัว่ไปจะเป็นการศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างความลา้กบัผลการ
ปฏบิตังิานของคนงานหรือศึกษาปฏกิิริยาของร่างกายมนุษยท์ีม่ต่ีอความเคน้ต่าง ๆ ที่พบในการท างานเพื่อน าไปพฒันา

วธิีการปรบัปรุงสภาพการท างานใหเ้หมาะสมยิ่งขึ้น ในปจัจุบนัยงัไม่มีวธิีการวดัระดบัความลา้ไดโ้ดยตรง  ส่วนใหญ่

จะเป็นการประเมินตวัชี้ วดัความลา้ ซึง่วธิีการทีใ่ชใ้นการประเมนิตวัชี้วดัปจัจบุนัมอียู่ดว้ยกนั 6 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

 - คุณภาพและปริมาณของงานทีท่  าได  ้
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 - การสอบถามระดบัความรูส้ึกลา้ของคนงาน (subjective feelings of fatigue) 

 - การบนัทกึคลืน่ไฟฟ้าสมอง (electroencephalography, EEG) 

 - การวดัความสามารถของตาทีจ่บัความถีข่องการกะพริบของดวงไฟ (critical flicker (fusion) frequency, 

CFF) 

 - การทดสอบระบบการท างานของจติใจ-กลา้มเนื้อ (psychomotor test) 

 - การทดสอบสภาวะทางจติใจ (mental test) 

 วธิีการประเมนิความลา้ท ัง้ 6 กลุ่มนี้  มกัจะวดัก่อน ระหว่าง และหลงัการท างาน เพือ่เป็นค่าเปรียบเทยีบระดบั

การเกิดความลา้และเพื่อหาหนทางในการลดระดบัความลา้นัน้ลง จะเห็นไดว้่าการประเมินดงักล่าวเป็นเพียงการ

ประเมนิในเชิงเปรียบเทยีบกบัความรูส้กึขณะสดชื่นหรือขณะยงัไม่ไดเ้ริ่มท างาน หรือเปรียบเทยีบกบัคนในกลุ่มควบคุม

ทีไ่ม่มคีวามเคน้เท่านัน้ ในปจัจบุนัยงัไม่มวีธิีการวดัระดบัความลา้ไดโ้ดยตรง ท ัง้นี้ เพือ่ใหผ้ลการประเมนิเป็นที่เชื่อถอืได ้

ควรสอบถามความรูส้กึลา้ของคนงาน เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มูลสนบัสนุนปจัจยัทางกายภาพอืน่ ๆ ทีท่  าใหเ้กิดความลา้ดว้ย 

 การวดัปริมาณงานที่ท  าไดอ้าจวดัเป็นจ านวนชิ้นงานที่ท  าไดต่้อหน่วยเวลาหรือวดัระยะเวลาที่ใชใ้นการท างาน

ต่อชิ้นงานหนึ่ง ๆ ก็ได ้อย่างไรก็ตาม พึงระลกึไวเ้สมอว่าปริมาณงานที่ท  าไดย้งัขึ้นอยู่กบัปจัจยัอื่ น ๆ อีกดว้ย เช่น 

เป้าการผลติหรือทศันคตต่ิองานทีท่  าอยู่ การประเมนิความลา้จงึจ าเป็นตอ้งพจิารณาคุณภาพของผลงานดว้ย รวมไปถงึ

ความสมัพนัธ์กบัผูร่้วมงาน ขอ้ผิดพลาดในการท างาน หรือพิจารณาความถี่ของการเกิดอุบตัิเหตุ และในท านอง

เดยีวกนัสิง่ต่าง ๆ เหล่านี้ก็ยงัมปีจัจยัอืน่ ๆ เขา้มาเกี่ยวขอ้งดว้ย 

 การวดัความรูส้กึลา้ของคนงานนัน้ อาจใชแ้บบสอบถามที่แบ่งออกเป็นสองข ัว้ (bipolar questionnaire) ซึ่ง 

ผูถู้กประเมนิจะตอ้งกาเครื่องหมายลงบนเสน้ ณ จุดที่ตรงกบัความรูส้กึขณะนัน้มากที่สุด โดยแบบสอบถามที่เป็นสอง

ข ัว้นี้  จะมสีองขอ้ความรูส้กึทีต่รงขา้มกนั อาท ิ

 สดชื่น.............................. อ่อนลา้ 

 ตื่นตวั............................... งว่งนอน 

 แขง็ขนั.............................. หมดแรง 

 กระตอืรือรน้..................... อ่อนแอ 

 สนใจ............................... เบือ่หน่าย 

 ตัง้ใจ............................... ขาดความตัง้ใจ 

 ส าหรบัการบนัทกึคลืน่ไฟฟ้าสมอง (EEG) นัน้ เหมาะส าหรบัการวจิยัในหอ้งทดลองเท่านัน้ 

 การวดั CFF ของตา (ภาพที่ 5.34) เพื่อประเมนิความลา้ของร่างกายนัน้เป็นที่นิยมใชก้นัมากขึ้นเพราะความ

สะดวกรวดเร็วในการวดั การวดัท าไดโ้ดยใหผู้ถู้กทดสอบมองไปในเครื่องมอืซึ่งมแีหล่งก าเนิดของดวงไฟดวงเลก็ ๆ ที่

กะพริบอยู่ เมือ่เพิม่ความถีใ่นการกะพริบมากขึ้นเรื่อย ๆ ผูถู้กทดสอบจะเหน็การกะพริบเป็นดวงไฟหยุดนิ่ง ความถี่ใน

การกะพริบที่ท  าใหผู้ถู้กทดสอบเริ่มเห็นเป็นดวงไฟหยุดนิ่ง นัน้คือ ค่า  CFF หน่วยเป็น Hertz ในทางกลบักนัอาจวดั

โดยเริ่มทีค่วามถีสู่งก่อน ซึง่ผูถู้กทดสอบจะเหน็ดวงไฟหยุดนิ่งอยู่ เมือ่ลดความถีล่งเรื่อย ๆ ก็จะเริ่มเห็นเป็นไฟกะพริบ 

ณ ความถีท่ีท่  าใหห้ลอดไฟเริ่มกะพริบ ก็คือค่า  CFF เช่นเดยีวกนั 

 

 

 



 

 

 

 

ภาพที่ 5.34 การวดัค่า CFF ส าหรับประเมนิความล้าจากการท างาน 
 

 จากการศึกษาวจิยัพบว่าเมื่อเกิดความลา้จากการท างาน ค่า CFF นี้จะลดลงไดต้ ัง้แต่ 0.5-6 Hz. อย่างไรก็

ตาม ควรใชค่้านี้ประเมนิความลา้ควบคู่กบัการศึกษาปจัจยัอืน่ดว้ยเพือ่ใหไ้ดข้อ้มูลทีส่นบัสนุนซึง่กนัและกนัได  ้

 การทดสอบระบบการท างานของจิตใจ-กลา้มเนื้ อ (psychomotor test) นัน้ เป็นการทดสอบหนา้ที่ของ

ร่างกายในการรบัรู ้แปลผลและปฏกิิริยาตอบสนองของมนุษย ์การทดสอบที่ใชบ้่อย ๆ ไดแ้ก่ การวดัระยะเวลาในการ

ตอบสนองของร่างกาย (reaction time) การทดสอบความช านาญ การพมิพด์ีด การขบัรถ การทดสอบความสมัพนัธ์

ระหว่างตาและมือ ฯลฯ จากการทดสอบเหล่านี้ถา้ไดผ้ลการท างานลดลงหรือระยะเวลาในการตอบสนองของร่างกาย

ยาวนานขึ้น แสดงว่าผูถู้กทดสอบอยู่ในสภาวะลา้ 

 นอกจากนี้  การทดสอบสภาวะจติใจ (mental test) ที่ใชบ้่อย ไดแ้ก่ การแกโ้จทยค์ณิตศาสตร ์การทดสอบ

สมาธิในการท างาน การคาดคะเนช่วงเวลาหรือการทดสอบความจ า เป็นตน้ 

 อย่างไรก็ตาม การทดสอบระบบการท างานของจิตใจ-กลา้มเนื้ อ และการทดสอบสภาวะทางจิตใจนัน้ผูถู้ก

ทดสอบมกัจะรูต้วัว่าก าลงัถูกทดสอบอยู่ จึงเกิดความตัง้ใจมากขึ้นขณะท างานปกติ หรือการทดสอบที่ยาวนานอาจ

ส่งผลใหเ้กิดความลา้เพิม่ขึ้น ท ัง้สองกรณีมผีลใหก้ารทดสอบไดผ้ลคลาดเคลือ่น จงึตอ้งใหค้วามระมดัระวงัเป็นพเิศษ 

 ความลา้จากการขบัขีย่านพาหนะ (Traffic fatigue) เป็นอกีประเด็นหนึ่งที่มผูีส้นใจศึกษา เพราะเป็นที่เขา้ใจ

ตรงกนัว่าเป็นปจัจยัสาเหตุส  าคญัที่ท  าใหเ้กิดขอ้ผดิพลาดและอุบตัิเหตุ Ryan และ Warner (1936) ไดส้รุปการศึกษา

ในคนขบัรถบรรทุก ว่าการขบัรถบรรทุกต่อเนื่องเป็นเวลานาน เป็นผลใหค้วามสามารถในการแยกแยะของประสาท

สมัผสัลดนอ้ยลงและน าไปสู่การสูญเสียประสิทธิภาพของการท างานระบบยนต ์ (motor function) ของร่างกาย 

นอกจากนี้  ยงัมีรายงานการศึกษาอกีหลายฉบบัที่แสดงใหเ้ห็นว่าการขบัรถต่อเนื่องกนั 4 ช ัว่โมง เพียงพอที่จะท าให ้

ระดบัความตื่นตวัในการท างานลดลง น าไปสู่ความเสีย่งต่อการเกิดอบุตัเิหตไุด  ้

 ดงันัน้ ลกัษณะงานทีต่อ้งการความตัง้ใจและความรอบคอบในการท างานสูงและเป็นเวลานาน จงึจ าเป็นตอ้งมี

การวางแผนและบริหารจดัการเรื่องระยะเวลาการท างานและเวลาพกัผ่อนเป็นอย่างดี เพื่อไม่ใหค้วามเสี่ยงในการเกิด

อบุตัเิหตเุพิม่สูงขึ้นในขณะทีผู่ท้  างานเกิดความลา้ 

2.4 มาตรการควบคุมป้องกัน การด าเนินการเพื่อลดหรือบรรเทาปัญหาการเกิดความลา้ โดยให ้
ความส าคญักบัสภาพการท างาน รวมท ัง้สิง่แวดลอ้มในการท างานเป็นสิง่จ  าเป็น เนื่องจากยงัไม่มวีธิีการรกัษาความลา้ได ้

โดยตรง การด าเนินการดงักล่าวกระท าไดโ้ดยการจดัชัว่โมงการท างานอย่างเหมาะสม การจดัระยะพกัอย่างเพยีงพอ 

รวมไปถงึการใหม้วีนัหยุด (ทีไ่ดร้บัเงนิเดือน) อย่างเพยีงพอ และการจดัหอ้งพกัผ่อนอย่างเหมาะสม การจดัสภาพการ

ท างานที่เหมาะสมตามหลกัเออรโ์กโนมิกส ์เช่น การจดัโต๊ะ เกา้อี้ และพื้นที่ท  างาน รวมท ัง้จงัหวะการไหลของงานที่

เหมาะสมจะช่วยลดการเกิดความลา้ได ้นอกจากนี้  การควบคุมเสยีงดงั การจดัการระบายอากาศที่ดี และแสงสว่างที่

พอเหมาะก็จะช่วยชะลอการเกิดความลา้ในคนงานไดด้ว้ย 

 การลดสภาวะการท างานที่น่าเบือ่หน่าย (monotony) และตึงเครียด (tension) ก็สามารถท าไดโ้ดยการใชส้ี

และการตกแต่งสภาพแวดลอ้มใหดู้สวยงาม การใชเ้สยีงดนตรีเป็นช่วง ๆ รวมท ัง้การจดัระยะพกัเพื่อใหม้กีารบริหาร

ร่างกายในทีท่  างานส าหรบังานที่ตอ้งนัง่เป็นเวลานาน การจดัอบรมคนงาน หวัหนา้งาน และผูบ้ริหาร ใหม้คีวามรูค้วาม

เขา้ใจในปญัหาดงักล่าว รวมท ัง้แนวทางการควบคุมป้องกนัก็จะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่ง 
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2.5 ความล้าและการฟ้ืนตวั (Fatigue and recovery) 
 การท างานของร่างกายมนุษยน์ัน้ ไม่ใช่ว่าทุกระบบของร่างกายจะเกิดความลา้จากการท างาน ยกตวัอย่างเช่น  

ขณะที่เราหลบัเราก็ยงัหายใจและหวัใจก็ยงัตอ้งท างานอย่างต่อเนื่องตลอดชัว่ชีวติของเราโดยไม่เกิดความลา้และไม่

ตอ้งการหยุดพกัเพือ่ใหเ้กิดการฟ้ืนตวั 

 อย่างไรก็ตาม เรามกัพบว่าการท างานหนกัอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ๆ ก็จะท าใหค้วามสามารถในการ

ท างานลดนอ้ยลง ซึ่งเรียกว่าการเกิดความลา้ (fatigue) อย่างไรก็ตาม ความลา้นี้ ไม่ไดเ้กิดขึ้นเฉพาะจากกิจกรรมที่ใช ้

กลา้มเนื้อเท่านัน้ ระบบประสาทหรืออวยัวะในระบบประสาทสมัผสั (sensory organ) ก็มโีอกาสเกิดความลา้ไดด้ว้ย

และมนัเป็นหนา้ทีข่องเซลลท์ุก ๆ เซลลใ์นกระบวนการสรา้งความสมดุลเพื่อใหค้วามสามารถที่ลดลงไปนัน้กลบัคืนมา

เราเรียกกระบวนการนี้ว่า การฟ้ืนตวั (recovery) 

 ความเค้น (Stress) ความเครียด (Strain) ความล้า (fatigue) และการฟ้ืนตัว (recovery) แนวความคิดเรื่อง
ความลา้และการฟ้ืนตวัในขณะท างานของมนุษย ์มคีวามสมัพนัธอ์ย่างใกลช้ิดกบัแนวความคิดขอ งเออรโ์กโนมกิสใ์น

เรื่อง ความเคน้และความเครียด แสดงดงัภาพที ่5.35 

 ความเคน้ หมายถงึผลรวมของตวัชี้วดัท ัง้หมดของงานในระบบการท างานซึ่งมผีลกระทบต่อคนขณะท างาน

ตวัชี้วดัความเคน้ดงักล่าวมผีลมาจากการท างาน (ท ัง้จากการใชแ้รงกลา้มเนื้อและไม่ใชแ้รงกลา้มเนื้อ) และจากสภาพ

การท างานดา้นกายภาพ เคม ีและสงัคม เช่น เสยีงดงั สภาพอากาศ การจดั แสงสว่าง ความส ัน่สะเทอืน งานกะ ฯลฯ  

 ปริมาณงานรวมทัง้ความยาก ระยะเวลาในการท างาน และองคป์ระกอบของสาเหตุปจัจยัความเคน้มผีลท าให ้

เกิดความเคน้ร่วมกนั ซึ่งผลร่วมกนัในระบบการท างานนัน้เองที่จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อคนท างานในรูปแบบของ

ความเคน้ การเผชิญหนา้กบัความเคน้หรือปฏิกิริยาตอบสนองของคนงานจะขึ้นอยู่กบัพฤติกรรมของคนงานเอง  

ในกรณีที่มีความกระตือรือรน้ (active) ก็จะกระท ากิจกรรมที่ส่งผลใหเ้กิดประสิทธิภาพในการท างาน แต่ในกรณี

ตรงกนัขา้ม (passive) ก็จะมแีนวโนม้เกี่ยวขอ้งกบักิจกรรมที่จะลดความเคน้นัน้ลง ความสมัพนัธร์ะหว่างความเคน้

และกิจกรรมที่กระท านัน้มีอิทธิพลโดยตรงมาจากลกัษณะเฉพาะของบุคคลและความตอ้งการของบุคคลผูน้ ัน้ขณะ

ท างาน 

 

 

 

 

 

 

 

ขดีความอดทน (endurance limit) 

ขดีอนัตราย (damage limit) 

ความเคน้ (Stress)  

กจิกรรม (activities) 

ความเครยีด (Strain)  

การปรบัตวั (การฝึกอบรม/ความลา้) 



 

 

อนัตราย (damage) 

  
ภาพที่ 5.35 ภาพแสดงแนวความคิดเร่ืองความเค้น ความเครียด และความล้า 

 

 ความเคน้ซึง่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมของบคุคลผูน้ ัน้ จะแสดงออกมาในลกัษณะกิจกรรมที่แน่นอน ซึ่งมี

ความแตกต่างกนัในแต่ละบคุคลและแสดงออกในรูปแบบของความเครียด (strain) ความเครียดนี้อาจชี้ ใหเ้ห็นไดด้ว้ย

ตวัชี้วดัทางสรีรวทิยาหรือทางชีวเคม ีเช่น อตัราการเตน้ของหวัใจที่สูงขึ้นหรืออาจตรวจวดัไดโ้ดยการวเิคราะหก์ิจกรรม

ทีเ่ขากระท า ซึง่เป็นวธิีการทางพฤตกิรรมศาสตร์ 

 เนื่องจากผลการท างาน (performance) และความเครียดอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามเวลา การเปลี่ยนแปลงนี้

จ  าเป็นตอ้งแปลผลโดยกระบวนการปรบัตวั (adaptation) ของสิ่งมีชีวิต การปรับตวัในทางบวกเป็นสาเหตุให ้

ความเครียดลดลงหรือมกีารปรบัปรุงกิจกรรมหรือผลการท างาน (โดยผ่านการฝึกอบรม) ในกรณีที่ ปรบัตวัในทางลบก็

จะส่งผลใหค้วามเครียดเพิม่ขึ้น กิจกรรมหรือผลการท างานก็ลดนอ้ยลงดว้ยเกิดเป็นความลา้หรือความเบือ่หน่าย  

 การปรบัตวัในทางบวกอาจเกิดขึ้นไดใ้นกรณีทีก่ระบวนการท างานนัน้ช่วยเพิ่มความสามารถและความช านาญ

ในการท างาน ในทางตรงกนัขา้มผลในทางลบก็อาจเกิดขึ้นไดเ้มื่อกระบวนการท างานนัน้เกินขดีความอดทนของบุคคล

เกิดเป็นความลา้ (fatigue) ความลา้นี้น าไปสู่ประสทิธิภาพทีล่ดลงท ัง้ดา้นสรีรวทิยาและดา้นจติใจ ท ัง้นี้สามารถทดแทน

ไดโ้ดยการฟ้ืนตวั (recovery) 

 ในกรณีทีก่ารปรบัตวัเกินขดีจ ากดัของบุคคล ระบบการท างานของร่างกายนัน้ก็อาจถูกท าลาย (damage) ได ้

ส่งผลใหเ้กิดความสูญเสยีหนา้ที่การท างานบางส่วนหรือท ัง้ระบบ และความสูญเสยีนี้อาจไม่สามารถรกัษาใหห้าย เป็น

ปกติไดใ้นกรณีที่ไดร้บัความเคน้ในระดบัที่รุนแรงเกินไป ตวัอย่างที่สามารถแสดงใหเ้ห็นไดช้ดัเจน เช่น  โรคประสาทหู

เสือ่มจากการท างาน (noise-induced hearing loss) 

 ในขอบเขตของเออร์โกโนมิกสใ์หค้วามส าคญักบัการคาดการณ์การเกิดความลา้ ซึ่งขึ้นอยู่กบัปริมาณงาน 

ระยะเวลาในการท างาน รวมไปถึงองค์ประกอบของสาเหตุปจัจยัร่วมกนัที่ท  าใหเ้กิดความเคน้ ซึ่งจะเป็นตวัก าหนด

ระยะเวลาทีจ่  าเป็นในการฟ้ืนตวั ตารางที ่5.2 แสดงใหเ้ห็นถงึระดบัของกิจกรรมต่าง ๆ ในระยะเวลาของการท างานนัน้ 

รวมท ัง้เหตผุลทีท่  าใหเ้กิดความลา้ และวธิีการฟ้ืนตวั 

 

 

 

 

 

ตารางที ่5.2 ความล้าและการฟ้ืนตวัซ่ึงขึน้อยู่กบัระดบัของกจิกรรมต่าง ๆ 
 

ระดบักจิกรรม ระยะเวลา สาเหตุความล้า วธีิการฟ้ืนตวั 
ตลอดชีวติการท างาน หลายสบิปี การท างานออกแรงมากเป็น

เวลานานหลายสบิปี 

หยุดการท างานนัน้

ตลอดไป 

บางช่วงของชีวติการท างาน หลายปี การท างานออกแรงมากเป็น

เวลานานหลายปี 

วนัหยุดพกัผ่อน 
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การท างานกะอย่างต่อเนื่อง หลายเดอืน/สปัดาห ์ การจดัเปลีย่นกะไม่เหมาะสม วนัหยุดสุดสปัดาห ์วนัว่าง 

งานกะ 1 กะ หนึ่งวนั ความเคน้ทีเ่กินขดีความอดทน เวลาว่าง ระยะเวลาพกั 

งานหลายงาน  หลายชัว่โมง ความเคน้ทีเ่กินขดีความอดทน ระยะเวลาพกั 

ส่วนหนึ่งของงาน หลายนาท ี ความเคน้ทีเ่กินขดีความอดทน เปลีย่น/ปรบัปรุงสาเหตุ

ปจัจยัทีท่  าใหเ้กิดความเคน้ 

  

กจิกรรม 5.3.2 
1.  การศึกษาเปรียบเทียบการออกแรงกลา้มเน้ือและความลา้ของกลา้มเน้ือเน่ืองจากการท างานใช้

เทคนิควิธีใด 
2.  การวดัความลา้โดยทัว่ไปวดัไดด้ว้ยวิธีใดบา้ง 
3. จากแนวความคิดเร่ืองความลา้และการฟ้ืนตัวในขณะท างานของมนุษย์ กระบวนการปรับตัว 

(adaptation) ส่งผลได ้2 ทาง ไดแ้ก่อะไรบา้ง 
 

แนวตอบกิจกรรม 5.3.2  
1.  เทคนิคการบนัทึกคล่ืนกระแสไฟฟ้ากลา้มเน้ือหรือ Electromyography (EMG)  
2.  การวดัคุณภาพและปริมาณงานท่ีท าได ้การสอบถามระดบัความรู้สึกลา้ การบนัทึกคล่ืนไฟฟ้า

สมอง การวดั CFF การทดสอบระบบการท างานของจิตใจ-กลา้มเน้ือ และการทดสอบสภาวะทางจิตใจ  
3. กระบวนการปรับตัวส่งผลได้ 2 ทาง ได้แก่ (1) การปรับตัวทางบวก โดยอาศัยการฝึกอบรม

เพ่ิมเติม จะช่วยเพ่ิมความสามารถและความช านาญในการท างาน (2) การปรับตัวทางลบ เกิดข้ึนเม่ือ
กระบวนการท างานนั้นเกินขีดความอดทนของบุคคล เกิดความเป็นลา้ 

 



 

 

เร่ืองที ่5.3.3  
ความเครียดจากการท างาน 
   

  

 ในแต่ละปี สงัคมมคีวามซบัซอ้นมากขึ้นเรื่อย ๆ เช่นเดยีวกบัการพฒันาอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยี ส่งผลให ้

เกิดความจ าเป็นในการใชค้วามตัง้ใจท างานมากขึ้นเรื่อย ๆ เกิดเป็นความกดดนัและความเครียดในที่สุด คนทุกคนมกั

ตอ้งเผชิญกบัความเครียดเริ่มต ัง้แต่แรกเกิดจนเติบโตขึ้น ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาความเครียดเริ่มไดร้บัความสนใจมาก

ขึ้นจากบคุคลทัว่ไปในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัอาชีพของแต่ละบคุคล เนื้องาน และความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลในการท างาน 

ซึ่งเป็นสาเหตุส  าคญัของการเกิดความเครียดจากการท างาน อย่างไรก็ตาม ปจัจยัในงานที่ส่งผลใหค้นท างานเกิดโรค

หรือความเจบ็ป่วยเนื่องจากความเครียดก็ยงัไม่มกีารรายงานทีช่ดัเจนนกั 

 ในช่วงปี 1984 สถาบนัอาชีวอนามยัและความปลอดภยัแห่งชาติสหรฐัอเมริกา (NIOSH) ก็ไดพ้มิพเ์ผยแพร่

เอกสารเกี่ยวกบับทบาทของงานที่ส่งผลใหค้นงานมีความกดดนัและความเจ็บป่วย  ในรายงานนี้ ไดก้ล่าวถึงการเกิด

ความผิดปกติทางสภาพจิตใจจ านวนมาก ที่มีความสมัพนัธ์กบัประสบการณ์การท างาน ความผิดปกตินี้  ไดแ้ก่  

(1) อารมณ์ความรูส้กึ เช่น กระวนกระวายและหดหู่ (2) ปญัหาทางพฤติกรรม เช่น สูบบุหรี่และดื่มสุราจดั (3) ความ

ผดิปกตขิองร่างกายทีม่ผีลมาจากสภาพจติใจ เช่น ปญัหาระบบทางเดนิอาหารและระบบหวัใจ เป็นตน้ 

 ปัญหาทางดา้นสภาพจิตใจมกัพบไดม้ากในสงัคมสมยัใหม่ ซึ่งคณะกรรมาธิการดา้นสุขภาพจิต (The 

President’s Commission on Mental Health, 1978) ไดค้าดคะเนไวว้่า 1 ใน 4 ของคนอเมริกนัมปีญัหาทางจติใจ

ระดบัอ่อนถึงปานกลาง อนัไดแ้ก่ อาการหดหู่ กระวนกระวาย หรืออารมณ์แปรปรวน ค่าใชจ่้ายในแต่ละปีของ

สหรฐัอเมริกาส าหรบัการรกัษาพยาบาลผูป่้วยดว้ยความเครียดสูงถึง 14.5 พนัลา้นดอลลาร์สหรฐั และอีก 10.5 

พนัลา้นดอลลาร ์ส  าหรบัการจ่ายค่าความสูญเสยีความสามารถ (Manuso, 1980) ผูเ้ชี่ยวชาญทางดา้นจติวทิยาจงึได ้

กล่าวไวว้่า ความเครียดทางจติใจนัน้ เป็นปญัหาหลกัทางการแพทยท์ีพ่บไดใ้นสงัคมสมยัใหม่  

 

1. ความหมายและทฤษฎกีารเกดิความเครียด 
 ในที่นี้  ค าว่า stress หมายถึง ความเครียดทางจิตใจ ไดร้บัการริเริ่มใหใ้ชโ้ดยการแนะน าของแพทย์ชาว

แคนาดาชื่อ Selye ต ัง้แต่สมยัหลงัสงครามโลกครัง้ที่ 2 โดยเขาไดใ้หค้วามหมายไวว้่า “เป็นปฏกิิริยาตอบสนองของ

สิ่งมีชีวติที่มีต่อสิ่งคุกคามภายนอก” และไดแ้ยกแยะระหว่าง stressor ว่าเป็นสาเหตุหรือสิ่งคุกคามภายนอก และ 

stress เป็นปฏกิิริยาตอบสนองของร่างกายมนุษย ์เขายงัไดค้น้พบว่า stress เป็นกลไกลูกโซ่ทีส่  าคญัของระบบประสาท

ต่อมไรท่้อของมนุษย ์โดยเริ่มจากเกิดการกระตุน้ (excitation) ใน brain stem ติดตามดว้ยการหล ัง่เพิ่มขึ้นของ

ฮอรโ์มนบางชนิดจากต่อมหมวกไต โดยเฉพาะอย่างยิ่งฮอรโ์มน adrenalin และ nor adrenalin ซึ่งรูจ้กักนัดีในนาม

ของ performance hormones หรือทีเ่รียกกนัว่า catecholamines ฮอรโ์มนเหล่านี้ ช่วยใหส้ิ่งมชีีวติคงอยู่ในสภาวะที่

ตื่นตวัสูงได ้และเราสามารถตรวจหาฮอรโ์มนนี้ ไดใ้นปสัสาวะซึง่เป็นวธิีหนึ่งทีเ่ป็นไปไดใ้นการตรวจหาความเครียด  

 เมื่อร่างกายถูกกระตุน้ใหอ้ยู่ในสภาวะตื่นตวั สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือการเพิ่มขึ้นของอตัราการเตน้ของหวัใจ 

ความดนัโลหติ ระดบัน า้ตาลในเลอืด และเมตาบอลซิมึของร่างกาย เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า “ergotropic tuning-up” เป็น
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ความพรอ้มของร่างกายในการที่จะป้องกนัชีวติ ต่อสู ้หนี หรือด าเนินกิจกรรมใด  ๆ ใหส้  าเร็จได ้แต่อย่างไรก็ตาม 

สภาวะทางอารมณ์ซึง่มผีลจากความรูส้กึถูกคุกคามเช่นนี้ก็มผีลลพัธใ์นแงล่บดว้ยเช่นกนั 

 การเกิดความเครียดขึ้นบ่อย ๆ หรือเป็นเวลานาน ๆ ย่อมส่งผลเสยีต่อสุขภาพร่างกายเป็นอย่างมาก เกิดเป็น

ปญัหาที่ระบบการท างานต่าง ๆ ของร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบทางเดินอาหารและระบบหวัใจ เรียกผลเสีย

เหล่านี้ว่าเป็น “psychosomatic distubances” ซึง่ผลระยะยาวนัน้สามารถน าไปสู่ความเจ็บป่วยได ้โรคที่พบไดบ้่อย ๆ 

ซึ่งมีผลจากความเครียดคือ โรคกระเพาะล  าไสอ้กัเสบหรือการเกิดเป็นแผลในกระเพาะอาหารและล าไส ้Selye ได ้

อธิบายผลเสยีของความเครียดทีม่ต่ีอสุขภาพว่าเป็นการปรบัตวัอย่างไม่เหมาะสมของสิง่ชีวติต่อสิง่คุกคามภายนอก 

 โดยความเป็นจริงแลว้ ความเครียดถอืเป็นองคป์ระกอบส่วนหนึ่งของชีวติเป็นภาวะทีจ่  าเป็นต่อสิง่มชีีวติทกุคน

ทีจ่ะมกีารตอบโตส้ิง่คุกคามภายนอกในทางทีเ่หมาะสม ชีวติทีป่ราศจากความเครียดไม่เพยีงแต่ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ

เท่านั้นยงักลายเป็นความน่าเบื่อหน่ายอีกดว้ย ดงันั้น เราจึงไม่สามารถแยกความเครียดออกไปจากชีวิตเราได ้

เช่นเดยีวกบัทีไ่ม่สามารถแยกการเกิด แก่ เจบ็ ตาย อาหาร และความรกั ออกจากกนัได  ้

 แพทย์ในสมยัศตวรรษที่ 16 ชื่อ Paracelsus ไดก้ล่าวไวว้่า “ปริมาณการสัมผัสสารเคมี (dose) เป็น
ตัวก าหนดว่าสารเคมีน้ันเป็นพิษ (toxic) หรือเป็นอันตรายต่อร่างกายหรือไม่ เช่นเดียวกันกับเคร่ืองความเครียด 
ปริมาณความเครียดก็เป็นตัวก าหนดว่า ความเครียดน้ันจะมีผลเสียต่อสุขภาพร่างกายหรือเป็นตัวช่วยเพิ่ม
ความสามารถของมนษุย์ในการต่อสู้ชีวิตต่อไป” สิง่ทีเ่ป็นไปไดย้ากก็คือ การหาเสน้แบ่งเขตแดนระหว่างความปกติทาง
สรีรวทิยาและความเครียดทีม่ผีลต่อพยาธิสภาพของมนุษย ์ซึง่ยงัคงเป็นค าถามต่อไป แต่ทีแ่น่  ๆ ก็คือเสน้แบ่งเขตนี้จะ

แตกต่างกนัไปในแต่ละบุคคล บางคนอาจจะทนต่อความเครียดไดสู้งตลอดชีวติ บางคนอาจจะทนไดเ้พียงเล็กนอ้ย

เท่านัน้ 

 ค าว่าความเครียด มีการใชก้นัอย่างแพร่หลายมากขึ้นจนเป็นค าเคยชิน และไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่ส่งผลใหเ้กิด

ความกดดันต่อมนุษย์ ก็จะถูกเรียกว่าเป็นความเครียด ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมามีนักวิทยาศาสตร์ และ

นกัจิตวิทยาหลายท่าน ไดท้  าการศึกษาวจิ ัยถึงเรื่องปรากฏการณ์การเกิดความเครียดไวอ้ย่างละเอียด และไดส้รุป

แนวความคิดทีก่ระจ่างเกี่ยวกบัความเครียดจากการท างาน (occupational stress) ไวว้่า  

 “ความเครียดจากการท างาน เป็นสภาวะทางอารมณ์หรือจิตใจ ซ่ึงเป็นผลมาจากความแตกต่างระหว่างระดับ
ความต้องการ (demand) ของงานและระดบัความสามารถ (ability) ของบุคคลในการท างาน” 
 ความเครียดจากการท างานนี้  จงึเป็นความรูส้กึทีเ่กิดขึ้นเฉพาะในบคุคลทีต่ระหนกัถงึความสามารถของตนเอง

ที่จะจดัการกับความตอ้งการของงานได ้สถานการณ์ที่เครียดจึงเป็นประสบการณ์ทางอารมณ์ในแง่ลบ ซึ่งมี

ความสมัพนัธก์บัความรูส้กึต่าง ๆ ทีไ่ม่น่าพงึประสงคด์งัต่อไปนี้  คือ 

 - ความกระวนกระวาย (anxiety) 

 - ความหดหู่ (depression) 

 - ความลา้ (fatigue) 

 - ความสบัสน (confusion) 

 - ความตงึเครียด (tension) 

 - ความโกรธ (anger) 

 - ขาดความกระตอืรือรน้ (lack of vigour) 



 

 

 และอารมณ์ความรูส้กึต่าง ๆ เหล่านี้สามารถประเมนิไดโ้ดยใชแ้บบสอบถาม (questionnaires) ที่ออกแบบ

มาโดยเฉพาะ เรียกว่า Profiles of Mood States (POMS) 

 แนวความคิดเรื่องความเหมาะสมระหว่างคนกบัสิ่งแวดลอ้มในการท างาน (person-environment fit) ก็

สามารถน ามาประยุกตใ์ชไ้ดใ้นการศึกษาวิจยัเรื่อง ความเครียดจากการท างานเช่นกนั สมมติฐานที่เป็นพื้นฐานก็คือ

ระดบัความเหมาะสมระหว่างลกัษณะเฉพาะของบุคคลและสิ่งแวดลอ้มในการท างานนัน้ เป็นตวัก าหนดผลการ

ปฏบิตัิงานของบุคคลและสุขภาพที่ดีในการท างาน สิ่งแวดลอ้มในที่นี้มคีวามหมายกวา้งมาก ครอบคลุมถงึดา้นสงัคม

และสิง่แวดลอ้มทางกายภาพดว้ย ระดบัความเหมาะสมดงักล่าวอาจพจิาณาระหว่าง ความตอ้งการของบคุคลและความ

พงึพอใจในสิง่แวดลอ้มการท างาน หรือความสามารถของบคุคลและความตอ้งการของงานทีม่ต่ีอบคุคลนัน้ 

 ดงัที่ไดก้ล่าวมาแลว้ว่า Selye เป็นผูเ้ริ่มใชค้ าว่า stress ในปี 1956 เขายงัไดพ้ฒันารูปแบบทางการแพทยท์ี่

อธิบายไดถ้งึการที่ตวักระตุน้ (stimuli) ในสิ่งแวดลอ้มการท างานที่ไม่เหมาะสม สามารถท าใหเ้กิดกลุ่มอาการเฉพาะ

ของความเจบ็ป่วยได ้เขาเรียกกระบวนการนี้ว่าเป็น “กลุ่มอาการทีเ่กิดจากการปรบัตวัโดยท ัว่ไป” เพื่อสะทอ้นใหเ้ห็นถงึ

ความพยายามของสิง่มชีีวติในการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัตวักระตุน้ทีอ่นัตราย โดยการใชพ้ลงังานของร่างกายในการต่อสูห้รือ

หนีภยั 

 เพือ่ใหเ้กิดความเขา้ใจถงึความสมัพนัธร์ะหว่างสภาพแวดลอ้มในการท างาน ซึง่สามารถก่อใหเ้กิดความเครียด

ไดแ้ละผลที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพ Caplan, Cobb และ French (1976) ไดเ้สนอรูปแบบซึ่งบอกไดถ้งึความสมัพนัธ์

ดงักล่าว (แสดงดงัภาพที่ 5.36) กล่าวคือ สภาพแวดลอ้มในการท างาน เช่น ภาระงานหรือความขดัแยง้ในหนา้ที่การ

งานสามารถน าไปสู่การตอบสนองของร่างกาย ไดแ้ก่ ความกระวนกระวาย และ/หรือความดนัโลหติสูงขึ้น ความเครียด

นี้อาจท าใหเ้บาบางลงไดด้ว้ยปจัจยับคุคล เช่น สถานะสุขภาพ หรือลกัษณะเฉพาะของบุคคล รวมทัง้ความสนับสนุน

ในสงัคมนั้น ถา้หากว่าการตอบสนองของร่างกายเช่นนี้ เกิดขึ้นเป็นระยะเวลานาน  ความเจ็บป่วยทางร่างกายก็จะ

เกิดขึ้นตามมาได ้

 

 

 

 

 

 

 



พื้นฐานอาชีวอนามยัและอนามยัสิง่แวดลอ้ม 5-67 

 

 

  

 

             

        

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

ภาพที ่5.36 แผนภูมสิแดงรูปแบบการตอบสนองของร่างกายหรือการเกดิความเครียดจากการท างาน  (Caplan et.al. 1976) 
 

2. แหล่งก าเนิดของความเครียดจากการท างาน 
 โดยท ัว่ไปความเครียดทีม่อียู่ในสิง่แวดลอ้มการท างาน มกัเกิดจากการจบัคู่กนัอย่างไม่เหมาะสมระหว่าง

แหล่งก าเนิดต่าง ๆ ต่อไปนี้ 

 1) สิง่แวดลอ้ม (ทางสงัคมและกายภาพ ท ัง้ทีท่  างานและนอกเหนือจากงาน) 

 2) ลกัษณะงาน (เช่น ภาวะทางสภาพจติใจ จงัหวะกา้วของงาน) 

 3) ปจัจยัทางองคก์รการท างาน (เช่น สไลตก์ารควบคุมดูแลของหวัหนา้งาน) 

 4) ลกัษณะเฉพาะของบคุคล (เช่น บคุลกิภาพ) 

 

 2.1 ส่ิงแวดล้อม  สิ่งแวดลอ้มดา้นกายภาพมีบทบาทต่อการเกิดความเครียดจากการท างานได ้โดยที่ตวั
สิง่แวดลอ้มเองไม่ไดเ้ป็นเหตุเบื้องตน้ แต่เป็นตวัเพิ่มผลกระทบใหเ้กิดมากขึ้น (additive influence) ผลกระทบดา้น

สงัคมจิตวิทยาที่เกิดขึ้นมกัเป็นสาเหตุใหค้วามทนทานของคนงานต่อสิ่งคุกคามภายนอก (stressors) อื่น ๆ  

ลดนอ้ยลงและท าใหข้าดความกระตือรือรน้ สิ่งแวดลอ้มในการท างาน เช่น เสียงที่ดงัเกินไป แสงสว่างไม่เพียงพอ 

การระบายอากาศทีไ่ม่เหมาะสมหรือสภาพอากาศทีร่อ้นหรือหนาวเกินไป สามารถก่อใหเ้กิดปญัหาต่อคนงานท ัง้ทางดา้น

กายภาพและทศันคติ สภาพปัญหาเหล่านี้ ไม่ไดจ้  ากดัอยู่เฉพาะแต่ในโรงงานเท่านัน้ แต่อาจเกิดขึ้นไดเ้ช่นกนัใน

ลกัษณะบุคคล 
ความฉลาด บคุลกิภาพ 

ความยดืหยุ่น สถานะสุขภาพ 

   

ส่ิงแวดล้อมในการท างาน 
ปรมิาณภาระงาน 

งานทีต่อ้งการความรบัผดิชอบ 

ความซบัซอ้นในงาน 

ความขดัแยง้ในหนา้ที ่

ความชดัเจนในหนา้ที ่

ความม ัน่คงของงาน 

งานทีต่อ้งการความช านาญ 

ความสามารถ 

ความไมเ่ทา่เทยีมในการจ่ายเงนิ 

การมสีว่นร่วม  

การสนบัสนุนจากสงัคม  

ทีบ่า้นและทีท่  างาน 

การตอบสนองร่างกาย 

 ดา้นจิตใจ 

- ความไมพ่งึพอใจในงาน 

- การรอ้งบ่นปญัหาทางกาย 

- ความรูส้กึกระวนกระวาย หดหู่ 

 ดา้นกายภาพ 

- ความดนัโลหติ 

- อตัราการเตน้ของหวัใจ 

- กรดยูรกิในซรีมั 

- โคเลสเตอรอลในซรีมั 

 ดา้นพฤติกรรม 

- การสูบบุหรี่ 

- การดื่มกาแฟ 

- การไปรา้นขายยา/คลนิิก 

ความสนับสนุนจากสังคม 
ผูร่้วมงาน หวัหนา้งาน 

สาม-ีภรรยา เพือ่น 

 

ความเจ็บป่วย 
โรคทางระบบหวัใจและหลอดเลอืด 

โรคแผลในกระเพาะอาหาร 

ปญัหาระบบทางเดนิอาหาร 

การตดิเชื้อในระบบทางเดนิหายใจ 



 

 

ส านกังานท ัว่ไปซึ่งผลกระทบก็เกิดขึ้นไดเ้ช่นเดียวกบัโรงงาน ปญัหาสิ่งแวดลอ้มดงักล่าวท าใหค้นงานมคีวามไวหรือ

เสีย่งต่อผลกระทบทีเ่กิดขึ้นจากสิง่คุกคามอืน่ ๆ อกีดว้ย 

 2.2 ลักษณะงาน  ปญัหาดา้นภาระทางสภาพจิตใจ (mental workload) เช่น ปริมาณงานที่มากเกินไป 

(overload) หรือนอ้ยเกินไป (underload) และจงัหวะกา้วของงาน (work pace) มีความสมัพนัธก์บัความเครียด

โดยตรงปริมาณงานที่นอ้ยเกินไปมีผลต่อสุขภาพไดเ้ช่นเดียวกบัปริมาณงานที่มากเกินไป โดยส่งผลกระทบต่อ

สุขภาพจิตและการหล ัง่ฮอร์โมนของร่างกาย งานที่ตอ้งนัง่นาน  ๆ ท าใหเ้กิดนิสยัเช่นนี้ ในกิจกรรมอื่น  ๆ ใน

ชีวิตประจ าวนัดว้ย ซึ่งมีผลต่อความเสี่ยงต่อสุขภาพทัง้จากงานและนอกเหนือจากงาน ปริมาณงานมาก ๆ เป็นสิ่ง

คุกคามที่ส  าคญัในอาชีพต่าง ๆ มากมาย เช่น นกัวทิยาศาสตร ์คนงานควบคุมเครื่องจกัร และพนกังานพมิพข์อ้มูล 

ผลกระทบต่อสุขภาพจากปริมาณงานนี้มรีะดบัแตกต่างกนัไปตัง้แต่ผลเสยีต่อสภาวะจติใจ ไปจนถงึการเพิ่มความเสี่ยง

ต่อการเกิดโรค 

 จงัหวะกา้วของงานก็เป็นสิ่งส  าคญั ความเร็วหรืออตัราการท างานส่งผลต่อความเสื่อมของสุขภาพคนงานใน

โรงงานอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสมยัใหม่ เช่น คอมพิวเตอร ์ซึ่งสามารถท างานไดด้ว้ยความเร็วสูงอย่างต่อเนื่อง  ก็

เพิม่ผลกระทบต่อสุขภาพของพนกังานในส านกังานดว้ย และปญัหานี้อาจท าใหเ้กิดผลกระทบไดสู้งกว่าปญัหาในโรงงาน

อตุสาหกรรมเสยีอกี 

 การท างานล่วงเวลา ก็เป็นอกีปจัจยัหนึ่งที่มีผลต่อความเครียดและสภาวะสุขภาพเสื่อม มรีายงานการศึกษา

บางฉบบัชี้ ใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธ์ระหว่างการท างาน 50 ช ัว่โมง/สปัดาห ์หรือมากกว่า และความเสี่ยงต่อการเกิด

โรคหวัใจหรือความผิดปกติของสภาพจิตใจ นอกจากนี้  การท างานล่วงเวลายงัมีผลต่อสุขภาพ เนื่องจากตอ้งใชเ้วลา

ส่วนใหญ่ออกห่างจากครอบครัวและเพื่อนพอ้ง ส่งผลใหล้ดปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมเชิงบวกซึ่งมีผลกระทบต่อ

ความเครียดดว้ย 

 การท างานกะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานกะดึกหรือการหมนุเวยีนเปลีย่นกะ มผีลกระทบที่ส  าคญัต่อสุขภาพและ

ความปลอดภยั นอกจากนี้  ยงัมผีลในเชิงกวา้ง เช่น ผลต่ออตัราการบาดเจบ็จากการท างานเวลาในการกินและการนอน

ของคนงาน รวมท ัง้ความพงึพอใจของครอบครวัและชีวติในสงัคมดว้ย 

 ความกดดนัดว้ยเงือ่นไขของเวลา เช่น วนัก าหนดส่งงาน ก็จดัเป็นสิ่งคุกคามตวัหนึ่งเช่นกนัเพราะมีผลต่อ

ชัว่โมงการท างานและจงัหวะกา้วของงานดว้ย มีการศึกษาจ านวนหนึ่งแสดงใหเ้ห็นถงึการเพิ่มระดบัความเครียดของ

คนงานทีอ่าจท างานไม่ทนัก าหนดส่งงาน โดยวนัก าหนดส่งงานก็ก าลงัใกลเ้ขา้มาถงึ 

 บทบาทหนา้ทีใ่นงานมคีวามหมายรวมถงึ ปจัจยังานอืน่ ๆ ดว้ย เช่น ความรบัผดิชอบต่อผูอ้ื่นความขดัแยง้ใน

งาน ความไม่ชดัเจนในหนา้ที่ อ  านาจหนา้ที่ การมสี่วนร่วม และสถานภาพของงาน รายงานการศึกษาหลายฉบบัแสดง

ใหเ้หน็ว่าบทบาทหนา้ที่ที่ไม่ชดัเจน ความขดัแยง้ในงาน และความรบัผดิชอบต่อผูอ้ื่น มคีวามสมัพนัธต่์อความเครียด

ในงานและปญัหาดา้นสภาพจิตใจ การไม่ไดม้ีส่วนร่วมในการตดัสินใจเรื่องงานก็เป็นอีกตวัการหนึ่งที่ท  าใหค้นงานมี

ความเครียดเพิม่ขึ้น 

 ยงัมีการศึกษาวิจยัถึงปจัจยัดา้นอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัลกัษณะงานอีก เช่น ความหลากหลายของงาน 

ความชดัเจนในงาน หรือความสบัสน ความทา้ทาย ความซบัซอ้น การใชค้วามช านาญหรือความสามารถของบุคคลและ

ระดบักิจกรรมทีท่  า ปจัจยัท ัง้หมดทีก่ล่าวมานี้ลว้นมคีวามสมัพนัธ์กบัการเพิ่มขึ้นของความเครียด และผลทางจติใจใน

แงล่บ เช่น ความเบือ่หน่าย ความสบัสนทางจติ และความโกรธจดั นอกจากนี้  ยงัพบว่ามคีวามสมัพนัก์บัการเพิ่มความ

เสีย่งต่อความผดิปกตขิองสุขภาพร่างกายดว้ย 



พื้นฐานอาชีวอนามยัและอนามยัสิง่แวดลอ้ม 5-69 

 

 

 2.3 องค์กรการท างาน  ปจัจยัทีเ่กี่ยวกบัองคก์รการท างานมอียู่ 2 ปจัจยัที่มคีวามส าคญัเป็นพเิศษต่อการเพิ่ม
ความเครียดในงานและเพิ่มความเสื่อมต่อสุขภาพ ไดแ้ก่ (1) การมสี่วนร่วมของพนกังาน และ (2) การสนบัสนุนจาก

องคก์ร ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ไดโ้ดยสไตลข์องการควบคุมดูแลของหวัหนา้ ความสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร และความกา้วหนา้

ในงานที่ท  าอยู่ การขาดการมสี่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมของคนงานมผีลต่อการเพิ่มอารมณ์ความรูส้กึทางดา้นลบ 

ส าหรบัการสนบัสนุนจากองคก์รนัน้พบว่าการควบคุมดูแลอย่างใกลช้ิด และการควบคุมดูแลที่ใหผ้ลสะทอ้นกลบัจาก

คนงานในรูปของผลการท างานที่แย่ลง มีความสมัพนัธก์บัความเครียดระดบัสูงและสุขภาพที่ แย่ลงของคนงาน ใน

ปจัจบุนัการตรวจตดิตามผลการท างานของคนงานอย่างเขม้ขน้สามารถท าไดโ้ดยการใชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่ ซึ่งส่งผลให ้

สไตลก์ารบริหารจดัการนัน้เพิ่มความเครียดและความกดดนัต่อคนงาน นอกจากนี้  ยงัพบว่าความรูส้ึกของคนงานถึง

การไม่มสี่วนร่วมในงานก็มคีวามสมัพนัธก์บัความเครียด และผลต่อสุขภาพดว้ย 

 ความกา้วหนา้ในงานเป็นสิ่งคุกคามดา้นองค์กรการท างานที่ส  าคญัอีกตวัหนึ่งที่มีการศึกษาวจิยั โดยพบว่า

ความสนใจต่อโอกาสความกา้วหนา้ของงานเป็นสิง่คุกคามที่ส  าคญัในกลุ่มพนกังานในส านกังาน ในขณะเดียวกนัความ

ม ัน่คงในงาน เช่น ความกลวัต่อความสูญเสียงานหรือตกงาน ก็เป็นสิ่งคุกคามซึ่งมีผลต่อความผิดปกติทางสุขภาพ

ร่างกาย เช่น ความรูส้กึเครียดที่รุนแรง แผลในกระเพาะอาหาร การอกัเสบของล  าไสใ้หญ่ รวมไปถงึอาการเจ็บปวด

กลา้มเนื้อดว้ย 

 2.4 ลักษณะเฉพาะของบุคคล ตน้ก าเนิดของความเครียดจากการท างานที่เกี่ยวขอ้งกับลกัษณะเฉพาะของ
บุคคลมีอยู่ 3 ประการดว้ยกนั คือ (1) ปจัจยัที่สมัพนัธ์กบัสุขภาพ เช่น ภาวะโภชนาการ การออกก าลงักาย    

(2) ความเหมาะสมระหว่างงานทีต่อ้งท ากบัความสามารถ รวมท ัง้ความชอบ-ไม่ชอบของบคุคลทีส่มัพนัธก์บัสิ่งแวดลอ้ม

ในการท างาน และ (3) บคุลกิลกัษณะของบคุคล เช่น มคีวามเคร่งครดั มคีวามรบัผดิชอบสูง 

 ดงันัน้ สาเหตุปจัจยัที่มีผลต่อความเครียดจากการท างาน อาจสรุปไดจ้ากขอ้พิจารณาทางทฤษฎี และจาก

รายงานการศึกษาหลาย ๆ ฉบบัดงัทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ ดงัต่อไปนี้  

  1) การควบคุมงาน (Job control) เป็นการมสี่วนร่วมของคนงานในอนัที่จะก าหนดงานประจ า (routine) 

รวมไปถงึการก าหนด ควบคุมเวลา และกระบวนการท างานดว้ย การศึกษาหลายฉบบัไดแ้นะน าว่าถา้ขาดปจัจยันี้อาจท า

ใหเ้กิดความลา้ท ัง้ทางสรีรวทิยาและทางอารมณ์ 

  2) การสนับสนุนจากสังคม (social support) หมายถงึ ความช่วยเหลอืที่ไดร้บัจากหวัหนา้งาน ผูร่้วมงาน
และครอบครวั ความสนบัสนุนจากสงัคม จะช่วยลดผลกระทบจากความเครียดลงได ้แต่ถา้ขาดปจัจยันี้ก็จะเป็นการ

เพิม่ภาระของสิง่คุกคามใหห้นกัยิ่งขึ้น 

  3) ความไม่พึงพอใจในงานท่ีท า (Job distress or dissatisfaction) มคีวามสมัพนัธโ์ดยตรงกบัเนื้องานและ
ปริมาณงานทีท่  า 

  4) ความต้องการของงานและผลการปฏิบัติงาน (Task and performance demand) ถูกก าหนดโดยภาระ
งาน รวมไปถงึความตอ้งการความตัง้ใจในการท างานดว้ย วนัก าหนดส่งงาน (deadline) ก็เป็นตวัการส าคญัทีท่  าใหเ้กิด

ความเครียดได ้

  5) ความมั่นคงในหน้าท่ีการงาน (Job security) ปญัหาส่วนใหญ่คือความกงัวลหรือความกลวัการตกงาน
แต่ถา้ในอนาคตมแีนวโนม้เพิม่ความตอ้งการความช านาญพเิศษ (Skill) ในงานทีต่นท าอยู่ก็อาจลดปญัหานี้ ได ้



 

 

  6) ความรับผิดชอบ (Responsibility) งานที่ตอ้งการความรบัผิดชอบสูงมีความสมัพนัธ์โดยตรงกบัการ
เพิ่มขึ้นของโรคแผลในกระเพาะอาหารและความดนัโลหิตสูง ท ัง้นี้ตวัความรบัผิดชอบเองอาจไม่ไดเ้ป็นสาเหตุของ

ความเครียดโดยตรง แต่ปริมาณความรบัผดิชอบของงานที่เกินระดบัความรบัผดิชอบที่บุคคลนัน้มอียู่จะเป็นตวัการที่

ท  าใหเ้กิดความเครียดได ้

  7) ปัญหาส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ (Physical environmental problems) รวมความถึงปญัหาเสียงดงั 
แสงสว่างทีไ่ม่เหมาะสม สภาพอากาศในตวัอาคารและส านกังานทีเ่ลก็และปิดทบึ 

  8) ความซับซ้อนของงาน ก าหนดโดยจ านวนความตอ้งการของงานทีแ่ตกต่างกนัในงานหนึ่ง ๆ งานซ า้ซาก
จ าเจ (repetitive and monotonous work) จดัเป็นงานทีข่าดความซบัซอ้น ซึง่คนงานท ัว่ไปมกัจะไม่ชอบงานลกัษณะ

นี้  และในทางตรงกนัขา้มงานที่มคีวามซบัซอ้นมากก็สามารถกระตุน้ใหเ้กิดความรูส้กึถงึความสามารถที่มีอยู่จ  ากดัซึ่ง

น าไปสู่ความลา้ทางอารมณ์ได ้(emotional strain) 

 หลาย ๆ คนอาจเคยมปีระสบการณ์กบัปจัจยัทีท่  าใหเ้กิดความเครียดทีน่อกเหนือจากปจัจยัท ัง้ 8 ขอ้ทีไ่ดก้ล่าว

มาแลว้ก็ได ้อย่างไรก็ตาม ปจัจยัท ัง้ 8 ขอ้นี้ ถูกรวบรวมมาจากแบบสอบถามของนกัวิจยัทางดา้นสงัคมศาสตร์ที่มี

ประสบการณ์การท างานทางดา้นความเครียดจากการท างานมาเป็นเวลาชา้นาน ท ัง้นี้สาเหตุปจัจยัท ัง้ 8 ขอ้นี้  อาจน าไป

ขยายความออกเป็นรายละเอยีดปลกีย่อยมากกว่านี้ก็ได ้

 

3. การวดัความเครียดจากการท างาน 
 การวดัความเครียดในการท างานนัน้โดยท ัว่ไปมกัเนน้ไปทีก่ารวดัภาวะทางดา้นจติใจของบุคคลผูน้ ัน้ ดงันัน้สิ่ง

แรกทีต่อ้งกระท าก็คือการซกัถามเกี่ยวกบัอารมณ์ความรูส้กึของบคุคลทีม่สี่วนสมัพนัธก์บัสภาพการท างานของเขาซึง่ถือ

เป็นขอ้มูลประเภท State-dependent subjective data หรือขอ้มูลทีข่ ึ้นอยู่กบัผูบ้อกเล่า/ผูต้อบ 

 ปจัจบุนัการศึกษาวจิยัทีเ่กี่ยวกบัความเครียดจากการท างานส่วนใหญ่นัน้ เป็นการส ารวจโดยใชแ้บบสอบถาม

และมกัสอบถามเกี่ยวกบัเรื่องสภาพการท างาน สุขภาพ และความเป็นอยู่ของคนงาน ปจัจยัที่มีผลต่อความเครียด 

ความพอใจในงานที่ท  า และภาวะอารมณ์ความรูส้กึ วธิีการที่นิยมใชก้นัมากในการประเมนิการตอบสนองของร่างกาย

ดา้นจิตใจก็คือการใชแ้บบส ารวจอารมณ์ความรูส้ึก (mood checklists) ซึ่งสามารถวดัความรูส้ึกของคนงานไดด้ี 

การใช ้checklist ทีแ่ยกแยะใหเ้หน็ชดัเจนระหว่างความเครียดกบัความตื่นตวัเป็นตวัอย่างการส ารวจที่ดี ยกตวัอย่าง

เช่น หลงัจากการท างานที่ซ  า้ซากจ าเจเป็นระยะเวลานาน ๆ พบการเพิ่มขึ้นอย่างมนียัส าคญัของการเกิดความเครียดที่

รายงานดว้ยตนเอง ในขณะเดยีวกนัก็พบการลดลงของรายงานดว้ยตนเอง เรื่องความตื่นตวัอย่างชดัเจนดว้ยเช่นกนั 

 นอกจากนี้  ยงัมกีารใชแ้บบสอบถามทางสงัคมจติวทิยา (psychosocial questionnaires) ซึ่งใชป้ระเมนิไดด้ี

ในเรื่องปจัจยัทางสงัคมจติวทิยาต่าง ๆ เช่น การรบัรูแ้ละความรูส้กึเกี่ยวกบัสภาพงานรวมไปถงึความพงึพอใจในงานที่

ท  าความรูส้กึหนกั-เบาของงาน จงัหวะกา้วของงานโอกาสความกา้วหนา้ในงานทีท่  าอยู่สไตลก์ารควบคุมดูแลของหวัหนา้

งานและสิง่แวดลอ้มดา้นองคก์รการท างาน 

 สิ่งที่น่าจะเป็นประโยชนม์ากที่สุดก็คือ การรวมเอาตวัชี้วดัดา้นสีรวทิยาของความเครียดมาวเิคราะหร่์วมกบั

แบบสอบถาม เช่น การวดัระดบัฮอรโ์มน catecholamines ในปสัสาวะ การวดัอตัราการเตน้ของหวัใจ และความดนั

โลหติเพือ่น ามาหาความสมัพนัธก์บัผลการส ารวจโดยใชแ้บบสอบถาม เพือ่จะไดข้อ้มูลทีส่นบัสนุนซึง่กนัและกนัได  ้

 กล่าวโดยสรุป เนื่องจากสาเหตุของความเครียดจากการท างานมีปจัจยัหลากหลายที่มาเกี่ยวขอ้ง การวดั

ความเครียดจงึตอ้งใชว้ธิีการประเมนิท ัง้ 4 ประเภทดงัต่อไปนี้ ร่วมกนัหรือบางประเภทร่วมกนัก็ได ้กล่าวคือ วธิีการทาง 

(1) สรีรวทิยา (2) ชีวเคม ี(3) จติวทิยา และ (4) พฤติกรรมศาสตร ์ท ัง้นี้ตอ้งอาศยัความช านาญพเิศษของผูท้  าการ
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ส ารวจ รวมท ัง้ความเหมาะสมของเครื่องมือดว้ย โดยท ัว่ไปมกัท าการประเมินความเครียดโดยการสอบถามระดบั

ความเครียดทีค่นงานรูส้กึ ควบคู่ไปกบัการตรวจวดัดว้ยวธิีทางสรีรวทิยา ชีวเคมแีละพฤตกิรรมศาสตร์ 

 3.1 วิธีทางสรีรวิทยา  ใชเ้พื่อประเมินความตอ้งการของงานท ัง้ดา้นกายภาพและจิตใจและน ามาก าหนด
ระยะเวลาพกัทีเ่หมาะสมหรือวธิีการปรบัปรุงสภาพการท างาน วธิีการทางสรีรวทิยา ไดแ้ก่ 

  - การวดัอตัราการเตน้ของหวัใจ 

  - การวดัความดนัโลหติ 

  - การวดัอตัราการหายใจ 

  - การวดัคลืน่ไฟฟ้ากลา้มเนื้อ (Electromyography) 

 3.2 วิธีทางชีวเคมี  ท าไดโ้ดยการตรวจวดัของเหลวในร่างกายหลายชนิด เช่น ปสัสาวะ เลอืด และน า้ลาย 
การตรวจวเิคราะหป์สัสาวะเป็นทางเลอืกที่นิยมมากที่สุด ในบางกรณีก็อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งตรวจวเิคราะหช์ีวเคมใีน

เลอืด วธิีการทางชีวเคมีที่ใชบ้่อย ๆ ไดแ้ก่ การตรวจอะดรีนาลนิ นอรอ์ะดรีนาลนิ คอรต์ิซอล สเตียรอยด ์กลูโคส 

กรดยูริก ไตรกลเีซอไรด ์และไขมนั 

 3.3 วิธีทางจิตวิทยา  ท าไดโ้ดยการใชแ้บบสอบถามทางสงัคมจิตวทิยา (Psychosocial questionnaires) 

และแบบส ารวจอารมณ์ความรูส้กึ (mood checklists) ดงัทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ 

 3.4 วิธีทางพฤติกรรมศาสตร์  มวีธิีการหลากหลายทางพฤติกรรมศาสตรท์ี่ใชใ้นการประเมนิความเครียดจาก
การท างานได ้เช่น การสงัเกตพฤติกรรมเพื่อประเมนิว่าเบี่ยงเบนไปจากปกติหรือไม่ การตรวจสอบการสูบบุหรี่ หรือ

การดื่มสุรา และการประเมนิผลการปฏบิตังิาน (ผลผลติและอตัราความผดิพลาดในการท างาน) 

 

4. การจดัการกบัความเครียด 
 ตามแนวความคิดแบบอดุมคต ิเราไม่จ  าเป็นตอ้งหามาตรการจดัการกบัปญัหาความเครียดจากการท างานเลย 

ถา้เราสามารถป้องกนัปญัหานี้ ไดเ้สยีต ัง้แต่ตน้ โดยการใชจ้ติวทิยาการจดัองคก์รการท างาน การคดัเลอืกคนงานและ

การจดังานใหเ้หมาะสมกบัคนท างาน การพิจารณาปจัจยัของมนุษย์ในการออกแบบสถานที่ท  างาน และใชค้วามรู ้

เกี่ยวกบัความเครียดทีม่สีาเหตจุากการท างานในหลาย ๆ อาชีพ อย่างไรก็ตาม ผลกระทบในระยะยาวของการออกแบบ

สถานที่ท  างาน และองคก์รการท างานมกัไม่เป็นที่เขา้ใจอย่างเพียงพอส าหรบันกัออกแบบ เนื่องจากสาเหตุปจัจยัของ

ความเครียดในสถานทีท่  างานนัน้มคีวามซบัซอ้นและหลากหลาย ดงันัน้ ในทางปฏบิตัิ การจดัการกบัความเค รียดโดย

ใชว้ิธีการทางบุคคลจึงเป็นสิ่งจ  าเป็นอยู่ดี ซึ่งตอ้งพิจารณาควบคู่กบัวธิีการทางองคก์รการท างาน และเนื่องจากการ

ออกแบบงานส่วนใหญ่รวมทัง้การด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ของคก์รการท างาน ยงัไม่เคยไดร้บัการทดสอบดว้ยวธิีการที่

เป็นระบบว่าสามารถควบคุมความเครียดจากการท าง านได ้ดงันัน้ จึงควรใหค้วามส าคญักบัขอ้เสนอแนะต่าง ๆ 

ดงัต่อไปนี้  ซึง่องิตามทฤษฎใีนการออกแบบงานใหม่มากกว่าหลกัฐานโดยสรุปทางการศึกษาวจิยั  

 4.1 การออกแบบสถานที่ท างานใหม่ (Workstation redesign)  เพื่อลดภาระของระบบประสาทสมัผสั เช่น 
การมอง การไดย้ิน รวมไปถึงการปรับท่าทางการท างานใหเ้หมาะสมขึ้น ลดภาระของกลา้มเนื้ อมือ และเพื่อให ้

สภาพแวดลอ้มการท างานสะดวกสบายขึ้น 

 4.2 การออกแบบงาน (Job design) เช่น การใหค้นงานไดม้สี่วนร่วมในการควบคุมการท างานของเขาและการ
ตดัสนิใจในงาน การไม่ท างานหนกัเกินก าลงั รวมไปถงึการมทีางเลอืกวธิีการท างานที่หลากหลาย นอกจากนี้  การแยก



 

 

คนงานใหท้  างานในสถานีงานหนึ่ง ๆ ประจ าที ่ก็เป็นสิง่ทีค่วรหลกีเลีย่ง เพราะคนงานเหล่านัน้จะไม่ไดร้บัการสนบัสนุน

ทางสงัคม อย่างไรก็ตาม งานบางอย่างก็ไม่สามารถออกแบบใหม้ปีฏสิมัพนัธก์บัสงัคมไดจ้งึจ าเป็นตอ้งท างานตามล าพงั 

ดงันัน้ การจดัระยะเวลาพกัพรอ้ม ๆ กนัก็ช่วยแกไ้ขปญัหานี้ ได ้

 4.3 การจัดองค์กรการท างาน ปจัจยัหนึ่งที่ท  าใหเ้กิดการต่อตา้นในงานก็คือ การเปลี่ยนแปลงกิจกรรม  
การท างานบ่อย ๆ โดยทีค่นงานก็ไม่มคีวามรูใ้นการเปลีย่นแปลงนัน้ ถา้ตอ้งการใหเ้กิดความส าเร็จในการเปลีย่นแปลง

กระบวนการท างาน องค์กรควรมีนโยบายใหค้นงานไดม้ีส่วนร่วมในทุกข ัน้ตอนของกระบวนการเปลี่ยนแปลง 

การอบรมพนกังานก็เป็นสิง่จ  าเป็นโดยเริ่มต ัง้แต่การอธิบายถงึเทคโนโลยี วธิีการท างาน และประโยชนท์ี่ทางบริษทัและ

คนงานจะไดร้บั รวมท ัง้การฝึกปฏิบตัิโดยพนกังานที่มีความช านาญ การควบคุมดูแลการท างานก็ควรกระท าโดยการ

กระตุน้ในเชิงบวกและใหค้วามสนบัสนุน ไม่ใช่การควบคุมติดตามอย่างใกลช้ิด ซึ่งจะท าใหพ้นกังานรูส้ึกกดดนัและ

เครียด   

 4.4 การจัดการที่บุคคล  เป็นวธิีการหนึ่งที่มปีระสิทธิภาพในการลดความเครียดระดบัสูงของคนงาน วธิีการ
ทางสรีรวทิยา-จิตใจ (psycho-physiological) เช่น การคลายเครียด การนัง่สมาธิ ไดถู้กน ามาใชอ้ย่างไดผ้ลในการ

แกไ้ขปญัหาที่เกี่ยวกบัความเครียด ตัง้แต่ในช่วงปี 1930 ซึ่งจดัเป็นการรกัษาไม่ใช่การป้องกนั รายงานการศึกษาที่

เกี่ยวขอ้งกบัการลดอาการเครียดของคนงานไดม้ขี ัน้คร ัง้แรก ในปี 1977 โดย Peters, Benson  และ Porter ซึง่ศึกษา

ผลของโปรแกรมการคลายเครียด/การนัง่สมาธิในการลดความดนัโลหติในบริษทั Converse Rubber ในกรุงบอสตนั 

โดยมคีนงานอาสาสมคัรจ านวน 126 คน ไดเ้ขา้โปรแกรมการฝึกการคลายความเครียดโดยวธิีการนัง่สมาธิเป็นเวลา  

12 สปัดาห ์ผลพบว่าคนงานเหล่านี้มีความดนัโลหติลดลง และในการศึกษาอื่นซึ่งใชเ้ทคนิคหลากหลายโดยการคลาย

กลา้มเนื้อ การฝึกการหายใจ และการรกัษาทางจติ พบว่าสามารถลดอาการปวดศีรษะและอาการกระวนกระวายไดใ้น 

30 คน ภายในเวลา 3 เดอืน หลงัจากการรกัษาเสร็จสิ้นลง 

 วธิีการต่าง ๆ ที่กล่าวมานี้ ไดร้บัการตรวจสอบแลว้ว่าสามารถใชค้วบคุมความเครียดในงานไดใ้นหลาย ๆ 

กรณีอาจตอ้งใชห้ลาย ๆ วธิีการร่วมกนั วธิีการแรกทีค่วรใชก้็คือการก าจดัหรือป้องกนัการสมัผสัสิ่งคุกคามภายนอกซึ่ง

ท าไดโ้ดยการคน้หาตน้ก าเนิดของความเครียด และใชว้ิธีการทางเออร์โกโนมิกส ์การออกแบบงาน และ /หรือการ

ปรบัปรุงแกไ้ของคก์รการท างาน ในบางกรณีอาจเป็นการยากที่จะก าจดัสิ่งคุกคามไดอ้ย่างสมบูรณ์ จงึควรใชว้ธิีการที่

เนน้การลดภาระของความเครียด และตามดว้ยวธิีการจดัการทีบ่คุคลเพือ่ลดอาการเครียด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

กจิกรรม 5.3.3 
1.  จงสรุปแนวความคิดท่ีเก่ียวกบัความเครียดจากการท างานมาพอสงัเขป 
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2.  จงบอกถึงวิธีการวดัความเครียดจากการท างานวา่มีก่ีวิธี อะไรบา้ง 
3. จงกล่าวถึงขอ้เสนอแนะในการจดัการกบัความเครียดจากการท างานวา่มีอะไรบา้ง 

 

แนวตอบกิจกรรม 5.3.3  
1.  ความเครียดจากการท างานเป็นสภาวะทางอารมณ์หรือจิตใจ ซ่ึงเป็นผลมาจากความแตกต่าง

ระหวา่งระดบัความตอ้งการของงานและระดบัความสามารถของบุคคลในการท างาน 
2.  4 วิธี ไดแ้ก่ วิธีการทางสรีรวิทยา ชีวเคมี จิตวิทยา และพฤติกรรมศาสตร์  
3.  การออกแบบสถานท่ีท างานใหม่ การออกแบบงาน การจดัองคก์ารการท างาน และการจดัการท่ี

บุคคล 
  



 

 

ตอนที ่5.4  
การส ารวจและการประยุกต์หลกัเออร์โกโนมกิส์ในการท างาน 
 

โปรดอ่านหวัเรื่อง แนวคิด และวตัถปุระสงคข์องตอนที ่5.4 แลว้จงึศึกษารายละเอยีดต่อไป 

 

หัวเร่ือง 
5.4.1 การส ารวจดา้นเออรโ์กโนมกิส ์ 

5.4.2 การออกแบบหน่วยทีท่  างาน 

5.4.3 การยกเคลือ่นยา้ยวสัดุ 

5.4.4 การด าเนินงานดา้นเออรโ์กโนมกิสใ์นสถานทีท่  างาน 

  

แนวคดิ 
1. การส ารวจดา้นเออรโ์กโนมกิสจ์ะท าใหท้ราบถึงระบบงานขององคก์รในภาพรวม ซึ่งประกอบไป

ดว้ยปจัจยัดา้นบุคลากร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอ้มในการท างาน การวิเคราะหร์ะบบงานจึง

กลายเป็นความพยายามที่จ  าเป็นในการช่วยสนบัสนุนขอ้มูล เพื่อการตดัสนิใจที่ดีขององค์กร 

ในการพฒันาปรบัปรุงสภาพและสิ่งแวดลอ้มในการท างาน น าไปสู่การเพิ่มความปลอดภยั  

ประสทิธิภาพในการท างาน รวมท ัง้ความเป็นอยู่ทีด่ขีองคนงานท ัง้ดา้นกายภาพและจติใจ 

2. การออกแบบหน่วยที่ท  างาน/อุปกรณ์เครื่องมือที่ใชใ้นการท างานใหถู้กตอ้งเหมาะสมตามหลกั

เออรโ์กโนมิกส ์จะช่วยใหผู้ป้ฏิบตัิงานสามารถท างานไดอ้ย่างสะดวก ปลอดภยั เกิดขวญัและ

ก าลงัใจในการท างาน นับเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน เพราะโอกาสในการเกิด

อุบตัิเหตุหรือความผดิปกติของกลา้มเนื้อและกระดูกโครงร่างเนื่องจากการท างานไดถู้กควบคุม

ป้องกนัไวล้่วงหนา้ดว้ยการออกแบบที่ดี ส่งผลใหค้นงานสามารถท างานไดใ้นลกัษณะท่าทางที่

เหมาะสมและเป็นธรรมชาตนิบัเป็นการช่วยเพิม่ผลผลติไดท้างหนึ่ง 

3. กิจกรรมส าคญัทีม่กัพบไดใ้นสถานประกอบกิจการท ัว่ไป ก็คือการยกเคลือ่นยา้ยวสัดุ ซึ่งปจัจุบนั

ก็เป็นทีเ่ขา้ใจโดยท ัว่กนัแลว้ว่าการยกของทีผ่ดิวธิีหรือท่าทางในการยกทีไ่ม่เหมาะสมส่งผลใหเ้กิด

ปญัหาปวดหลงัไดง้า่ย นอกเหนือไปจากน า้หนกัของสิ่งของ ขนาด รูปทรง และความถี่ในการยก

เคลือ่นยา้ย ดงันัน้ การอบรมใหค้วามรูใ้นเรื่องการยกเคลือ่นยา้ยวสัดุที่ถูกตอ้งปลอดภยั รวมท ัง้

การฝึกปฏิบตัิจนช านาญและการใชอุ้ปกรณ์เครื่องทุ่นแรง จะช่วยลดอัตราการบาดเจ็บของ

ร่างกายรวมทัง้ความสูญเสยีต่าง ๆ ท ัง้ทางตรงและทางออ้ม 

4. การด าเนินงานดา้นเออรโ์กโนมกิสใ์นสถานที่ท  างาน โดยเนน้วธิีการที่ง่ายและประหยดั กล่าวคือ 

ผูป้ฏิบตัิงานสามารถด าเนินการไดด้ว้ยตนเองและสูญเสียค่าใชจ่้ายเพียงเล็กนอ้ย แต่เกิด

ประโยชน์และเห็นผลไดช้ดัเจนในทางปฏิบตัิ นบัเป็นสิ่งส  าคญัที่ควรสนบัสนุนใหเ้กิดขึ้นในทุก

สถานประกอบกิจการ โดยเริ่มต ัง้แต่การคน้หาปญัหา การประเมินหรือวเิคราะหป์ญัหา รวมท ัง้
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การควบคุมแกไ้ขปญัหาดา้นเออรโ์กโนมกิส ์ท ัง้นี้พนกังานควรไดร้บัการอบรมใหค้วามรูแ้ละฝึก

ปฏบิตักิารด าเนินการท ัง้ 3 ข ัน้ตอนดงักล่าว 

 วตัถุประสงค์ 
เมือ่ศึกษาตอนที ่5.4 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1. ด าเนินการส ารวจเบื้องตน้ดา้นเออรโ์กโนมกิสไ์ด ้โดยใชแ้บบส ารวจเออรโ์กโนมกิส ์

2. อธิบายหลกัการออกแบบหน่วยทีท่  างาน รวมท ัง้อุปกรณ์ เครื่องมอืเพื่อใหเ้กิดความสะดวก และ

ความปลอดภยัในการท างานได ้

3. อธิบายปจัจยัทีท่  าใหเ้กิดผลกระทบต่อร่างกาย เนื่องจากการยกเคลือ่นยา้ยวสัดุ รวมท ัง้วธิีการยก

เคลือ่นยา้ยวสัดุทีถู่กตอ้งและเหมาะสมได  ้

4. อธิบายวิธีการด าเนินงานดา้นเออร์โกโนมิกสใ์นสถานที่ท  างานได ้โดยเนน้วิธีการที่ง่ายและ

ประหยดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เร่ืองที ่5.4.1  
การส ารวจด้านเออร์โกโนมกิส์ 
   

  

ระบบงานประกอบดว้ยตวัแปรดา้นองคก์ร 3 ส่วน คือ ส่วนบคุลากร ส่วนเทคโนโลยี และส่วนสิ่งแวดลอ้มใน

การท างาน การวเิคราะหร์ะบบงานมีความจ าเป็นในการช่วยสนบัสนุนขอ้มูล เพื่อการตดัสินใจที่ดีขององคก์รในการ

พฒันาปรบัปรุงสภาพและสิ่งแวดลอ้มในการท างาน น าไปสู่การเพิ่มความปลอดภยั ประสิทธิภาพในการท างาน  

การพฒันาเทคโนโลยี รวมท ัง้ความเป็นอยู่ที่ดีของคนงานท ัง้ทางกายภาพและจิตใจ แบบส ารวจนบัเป็นเครื่องมอืที่ใช ้

โดยท ัว่ไปในการรวบรวมฐานขอ้มูลส าหรบัผูว้างแผนขององคก์รในการจดัล  าดบัความส าคญัของกิจกรรมต่าง  ๆ ไดแ้ก่ 

การคดัเลือกและจดัต าแหน่งบุคลากร การประเมินผลงาน การจดัการดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั การ

ออกแบบระบบคนกบัเครื่องจกัร และการออกแบบงาน รวมท ัง้การออกแบบใหม่ (redesign) แบบส ารวจที่มีอยู่

หลากหลายในปจัจบุนัลว้นแลว้แต่ไดร้บัการพฒันาขึ้นมาเพือ่สนองตอบวตัถปุระสงคท์ีไ่ดก้ าหนดขึ้น แบบส ารวจทีเ่ป็นที่

นิยม ไดแ้ก่ Position Analysis Questionnaire หรือ PAQ (McCormick, 1979) Job Components Inventory 

(Banks and Miller, 1984) Job Diagnostic Survey (Hackman and Oldham, 1975) และ Multi-method 

Job Design Questionnaire (Campion, 1988) 

แบบส ารวจ PAQ มอียู่ 6 ส่วนดว้ยกนั ประกอบไปดว้ยขอ้ความดา้นพฤตกิรรม 189 ขอ้ เพื่อประเมนิผลการ

ปฏบิตังิาน และขอ้ค าถามอกี 7 ขอ้ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจ่ายเงนิทดแทน แบ่งเป็น 

- การไดร้บัขอ้มูลข่าวสาร (ผูป้ฏบิตัิงานไดร้บัขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกบังานที่ตนตอ้งกระท าอย่าง ไร และที่ไหน) 

มอียู่ 35 ขอ้ 

- กระบวนการดา้นจติใจ (กระบวนการสือ่สารขอ้มูลและการตดัสนิใจในการปฏบิตังิาน) มอียู่ 14 ขอ้ 

- ผลผลติของงาน (งานทีป่ฏบิตัไิดแ้ละเครื่องมอือปุกรณ์ทีใ่ช)้ มอียู่ 50 ขอ้ 

- ความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคล มอียู่ 36 ขอ้ 

- สถานการณ์ของงานและเนื้ องาน (เนื้องานดา้นกายภาพ/สงัคม) มอียู่ 18 ขอ้ 

- ลกัษณะงาน (ตารางการท างาน ความตอ้งการของงาน) มอียู่ 36 ขอ้ 

แบบส ารวจ Job Components Inventory Mark II ประกอบดว้ย 7 ส่วน ส่วนแรกที่เกี่ยวกบัรายละเอยีด

ขององคก์ร ลกัษณะงานและรายละเอยีดเกี่ยวกบัการใชช้ีวติ ส าหรบัอีก 6 ส่วนทีเ่หลอื คือ 

- เครื่องมอืและอปุกรณ์ (การใชเ้ครื่องมอื และอปุกรณ์กว่า 200 ชนิด) มอียู่ 26 ขอ้ 

- ความตอ้งการดา้นกายภาพและการรบัรู ้(ความแขง็แรง การมปีฏสิมัพนัธ ์ความตัง้ใจ) มอียู่ 23 ขอ้ 

- ความตอ้งการดา้นคณิตศาสตร ์(การใชต้วัเลข ตรีโกณ การประยุกตค์ณิตศาสตร ์เช่น การท างานที่มแีผน

และการวาดภาพ) มอียู่ 127 ขอ้ 

- ความตอ้งการการสือ่สาร (การเตรียมจดหมาย การใชร้ะบบโคด้ การสมัภาษณ์บคุคล) มอียู่ 19 ขอ้ 

- การตดัสนิใจและความรบัผดิชอบ (การตดัสนิใจเกี่ยวกบัวธิีการทงาน ล  าดบัข ัน้ตอนของงาน มาตรฐานและ

อืน่ ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง) มอียู่ 10 ขอ้ 

- สภาพเงือ่นไขของงานและลกัษณะงานทีต่นรบัรู ้
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แบบส ารวจ Ergonomic Job Analysis หรือ AET (Rohmert and Landau, 1985) ไดร้บัการพฒันาขึ้น

โดยใชแ้นวคิดเรื่องความเคน้-ความเครียด แบบส ารวจนี้ประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงันี้ 

ส่วนที่ 1 คือ คนในระบบงาน (143 ขอ้) ไดแ้ก่ วสัดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งแวดลอ้มในการท างานท ัง้ดา้น

กายภาพ เคม ีองคก์ร และเศรษฐกิจและสงัคมในงาน 

ส่วนที่ 2 คือ การวเิคราะหง์าน (31 ขอ้) แบ่งกลุ่มตามวสัดุทีใ่ชแ้ละงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัคนงาน 

ส่วนที่ 3 คือ การวเิคราะหค์วามตอ้งการของงาน (42 ขอ้) ประกอบดว้ย ความรบัรูข้องคนงาน การตดัสนิใจ
และการตอบสนอง/กิจกรรม 

นอกจากนี้  ยงัม ีAET supplement หรือ H-AET ซึง่รวมลกัษณะท่าทางและการเคลือ่นไหวในการท างานใน

กิจกรรมประกอบชิ้นส่วนในโรงงานอตุสาหกรรมเขา้ไวด้ว้ย 

แบบส ารวจโดยทัว่ไปมกัจะมปีระเด็นหลกัในการวเิคราะหเ์พียงหนึ่ง ในสองของประเด็นต่อไปนี้  (1) ประเด็น

หลกั คือวเิคราะหง์าน เช่น AET หรือ (2) ประเด็นหลกั คือวเิคราะหค์นงาน เช่น PAQ ส าหรบัแบบส ารวจ Nordic 

questionnaire นัน้ เนน้การวเิคราะหส์ถานทีท่  างาน (Ahonen, Launis and Kuorinka, 1989) ซึง่รวบรวมหวัขอ้ต่าง 

ๆ ดงันี้  คือ 

- พื้นทีใ่นการท างาน 

- กิจกรรมดา้นกายภาพทัว่ไป 

- กิจกรรมการยกของ 

- ลกัษณะท่าทางและการเคลือ่นไหวของร่างกาย 

- ความเสีย่งต่อการเกิดอบุตัเิหตุ 

- เนื้องาน 

- ขอ้จ ากดัในงาน 

- การสือ่สาร และการตดิต่อระหว่างคนงาน 

- การตดัสนิใจ 

- ความซ า้ซากของงาน 

- ความตัง้ใจในการท างาน 

- สภาพแสงสว่าง 

- สภาพอณุหภูม ิ

- เสยีงดงั 

 

ส าหรบัแบบส ารวจเออร์โกโนมิกสต่์อไปนี้ เป็นแบบส ารวจที่ปรบัปรุงขึ้น เพื่อใหใ้ชง้านไดอ้ย่างกวา้งขวาง 

นอกจากนี้ยงัมแีบบสรุปผลการประเมนิในหนา้สุดทา้ย ใชส้  าหรบัการสรุปผลตามกลุ่มของขอ้ย่อยในแบบส ารวจ ซึ่งจะ

มปีระโยชนใ์นการน าขอ้มูลไปใชใ้นการตดัสนิใจปรบัปรุงระบบงาน อย่างไรก็ตาม กระบวนการวเิคราะหข์อ้มูลจากแบบ

ส ารวจนี้  ค่อนขา้งใชเ้วลา ผูท้ีท่  าแบบส ารวจนี้จงึควรไดร้บัการอบรมดา้นเออรโ์กโนมกิสท์ ัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัิใน

การประเมนิระบบงานมาก่อนดว้ย 



 

 

แบบส ารวจเออร์โกโนมกิส์ 
แบบส ารวจนี้ประกอบไปดว้ยเนื้อหา 5 ส่วน คือ (1) งาน/ความช านาญ (2) สภาพ/สิง่แวดลอ้มในการทงาน 

(3) การรบัรู/้การควบคุมอปุกรณ์ (4) เครื่องจกัร/เครื่องมอื และ (5) สงัคมจติวทิยา 

ใหผู้ต้อบท าเครื่องหมาย    ลอ้มรอบค าตอบบ ใช่ หรือ ไม่ใช่ ก่อน ค าตอบว่า “ใช่” หมายถงึไม่มปีญัหา
ค าตอบว่า “ไม่ใช่” ชี้ใหเ้หน็ถงึความจ าเป็นในการประเมนิและปรบัปรุงดา้นเออรโ์กโนมกิส ์จากนัน้ใหผู้ต้อบระบรุะดบั

คะแนน ดงันี้ 

0 หมายถงึ ไม่ทราบหรือไม่เกี่ยวขอ้ง 

1 หมายถงึ ไม่เหน็ดว้ยอย่างยิ่ง 

2 หมายถงึ ไม่เหน็ดว้ย 

3 หมายถงึ ไม่แน่ใจ 

4 หมายถงึ เหน็ดว้ย 

5 หมายถงึ เหน็ดว้ยอย่างยิ่ง 

 

เร่ืองทั่วไป 
อาจมภีาพถ่ายสถานทีท่  างานจริงหรือภาพวาดก็ได  ้

1. อธิบายองคก์รและหนา้ที่ 

  

 

 

2. ลกัษณะเฉพาะของคนงาน: อธิบายกลุ่มท างานร่วมกนั 

  

 

 

3. อธิบายงาน: ระบกุระบวนการผลติ หรือกิจกรรมวสัดุทีใ่ช ้รวมท ัง้อนัตรายทีอ่าจเกิดขึ้นไดจ้ากการท างาน 
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ส่วนที่ 1 งาน/ความช านาญ 
ก. ลักษณะงาน 
4.  งาน/รูปแบบของงานงา่ยและไม่ซบัซอ้น ใช่/ไม่ใช่ 

 ถา้ “ไม่ใช่” ใหร้ะบรุะดบัคะแนนต่อไปนี้  (ระบเุลข 0-5) 

 4.1 การมอบหมายงานถูกก าหนดไวอ้ย่างเหมาะสมเพือ่ใหป้ฏบิตัไิด  ้  

 4.2 เครื่องมอืและวธิีการท างานถูกออกแบบเป็นพิเศษตามวตัถปุระสงคข์องงาน   

 4.3 ปริมาณการผลติและคุณภาพงาน  

 4.4 คนท างานปฏบิตัหินา้ทีห่ลายงาน  

ข. ความต้องการความช านาญ 
5.  การท างานเป็นกิจกรรมงา่ย ๆ  ใช่/ไม่ใช่ 

 ถา้ “ไม่ใช่” ใหร้ะบรุะดบัคะแนนต่อไปนี้  (ระบเุลข 0-5) 

 5.1 การท างานตอ้งการความรูแ้ละความช านาญ  

 5.2 การท างานตอ้งการกาอบรมใหเ้กิดความช านาญ   

 5.3 คนงานเกิดขอ้ผดิพลาดในการท างานบ่อย ๆ   

 5.4 การท างานตอ้งการการสบัเปลีย่นหมนุเวยีนบ่อย ๆ   

 5.5 การท างานตอ้งใชค้วามเร็วเท่าเครื่องจกัร/ใชร้ะบบอตัโนมตัิ  

หมายเหต ุและขอ้เสนอแนะเพือ่การปรบัปรุง (ขอ้ 4-5.5) 

  

 

 

  ระบคุะแนนโดยผูป้ระเมนิ    ระบคุะแนนโดยคนงาน   

ส่วนที่ 2 สภาพ/ส่ิงแวดล้อมในการท างาน 
ค. กจิกรรมด้านกายภาพทั่วไป 
6. กิจกรรมถูกก าหนดและควบคุมโดยคนงาน ใช่/ไม่ใช่ 

 ถา้ “ไม่ใช่” ใหร้ะบรุะดบัคะแนนต่อไปนี้  (ระบเุลข 0-5) 

 6.1 คนงานรกัษาระดบัจงัหวะกา้วของงานใหไ้ดต้ามเป้าหมาย  

 6.2 การท างานตอ้งมกีารเคลือ่นไหวซ า้บ่อย ๆ   



 

 

         

 6.3 การท างานกระตุน้ใหร้ะบบหวัใจ/ระบบหายใจตอ้งท างาน : เบา/ปานกลาง/หนกั/หนกัมาก (ใหเ้ลอืก   ) 

  (งานใดทีเ่ป็นงานหนกั?): ระบ ุ

  

 

 

 6.4 การท างานตอ้งการการออกแรงกลา้มเนื้อมาก  

 6.5 การท างาน (ควบคุมอปุกรณ์ พวงมาลยัเหยยีบเบรค) เป็นงานทีใ่ชก้ลา้มเนื้อแบบสถติ  

 6.6 การท างานส่งผลใหต้อ้งท างานจ ากดัอยู่กบัทีเ่ป็นเวลานาน (นัง่ หรือยนื)  

ง.  การยกเคล่ือนย้ายวสัดุด้วยมือ 
 ลกัษณะวสัดุทีต่อ้งเคลือ่นยา้ย: สิง่มชีีวติ/สิง่ไม่มชีีวติ ขนาด และรูปทรง 

  

 

 

7. การท างานตอ้งการกิจกรรมการยกเคลือ่นยา้ยวสัดุนอ้ย ใช่/ไม่ใช่ 

 ถา้ “ไม่ใช่” ใหร้ะบงุานต่อไปนี้  (ระบเุลข 0-5) 

 7.1 ลกัษณะการยก: ดงึ/ดนั/หมนุ/ยกขึ้น/ยกลง/ถอืไว ้

   (ระบคุวามถี)่..............................................  (ใหเ้ลอืก  ) 

 7.2  น า้หนกัทีย่ก (กิโลกรมั) 5-10, 10-20, 20-30, 30-40, > 40 (ใหเ้ลอืก  ) 

 7.3 ระยะห่างจากล าตวัในแนวระนาบขณะยก (ใหเ้ลอืก  ) 

 7.4 ความสูงของวสัดุเมือ่เทยีบกบัร่างกายผูย้ก: ระดบัพื้น หวัเข่า เอว อก ไหล่  

 7.5 เสื้อผา้ผูส้วมใส่จ  ากดัการเคลือ่นไหวในการยก  

8. สภาพงานปลอดภยัจากความเสีย่งในการบาดเจบ็ของร่างกาย ใช่/ไม่ใช่ 

 ถา้ “ไม่ใช่” ใหร้ะบรุะดบัคะแนนต่อไปนี้  (ระบเุลข 0-5) 

 8.1 สามารถปรบังานเพื่อลดภาระของงานยกเคลือ่นยา้ยได ้  

 8.2 สามารถบรรจหุบีห่อวสัดุดว้ยขนาดมาตรฐานได ้  

 8.3 สามารถปรบัขนาด/ต าแหน่ง ของทีจ่บัวสัดุได  ้  

 8.4 คนงานไม่ไดร้บัวธิีการทีป่ลอดภยักว่าในการเคลือ่นยา้ยวสัดุ  

 8.5 การใชอ้ปุกรณ์ เครื่องทุ่นแรงอาจช่วยลดความเคน้ของร่างกายได  ้

  ใหร้ะบ ุอุปกรณ์ เครื่องทุ่นแรงทีม่อียู่ เช่น รอก รถเขน็................  
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ขอ้เสนอแนะเพือ่การปรบัปรุง (ขอ้ 6-8.5) 

  

 

 

จ.  สถานที่ท างาน/การออกแบบสถานที่ท างาน อาจวาดแผนผังแสดงพื้นที่ในการท างานของคนงาน 
9. สถานทีท่  างานเหมาะสมกบัขนาดสดัส่วนร่างกายคนงาน ใช่/ไม่ใช่ 

 ถา้ “ไม่ใช่” ใหร้ะบรุะดบัคะแนนต่อไปนี้  (ระบเุลข 0-5) 

 9.1 ระยะงานไกลเกินเอื้อมถงึ ท ัง้ในแนวระนาบแลแนวดิ่ง (> 60 ซม.)  

 9.2 ความสูงของโตะ๊ท างาน/อปุกรณ์ ปรบัระดบัไม่ได ้หรือปรบัไดน้อ้ย  

 9.3 ไม่มพีื้นทีว่างส าหรบังานสนบัสนุน (เช่น งานตรวสอบ และบ ารุงรกัษา)  

 9.4 สถานีงานมสีิง่กีดขวาง ส่วนทีย่ื่นออกมา หรือขอบแหลมคม  

 9.5 พื้นทีท่  างานลืน่ ขรุขระ ไม่ม ัน่คง  

10. การจดัวางที่น ัง่ท  างานเหมาะสมด ี(เช่น เกา้อี้น ัง่สบาย มสี่วนหนุนใหท่้าทางเหมาะสม) ใช่/ไม่ใช่ 

 ถา้ “ไม่ใช่” ใหร้ะบรุะดบัคะแนนต่อไปนี้  (ระบเุลข 0-5) 

 10.1 ขนาดสดัส่วนทีน่ ัง่ไม่เหมาะสมกบัขนาดสดัส่วนคนนัง่ 

    (เช่น ความสูงของทีน่ ัง่ ทีพ่งิหลงั)  

 10.2 ทีน่ ัง่ปรบัระดบัไดเ้พยีงเลก็นอ้ย  

 10.3 ทีน่ ัง่ไม่มทีีห่นุนช่วยในการท างานกบัเครื่องจกัร (โดยมขีอบหนา/ปลอกหุม้ทีแ่ขง็)  

 10.4 มกีารส่งผ่านความส ัน่สะเทอืนมายงัทีน่ ัง่ท  างาน  

11. มสีิง่สนบัสนุนทีเ่พยีงพอเพือ่ใหเ้กิดความปลอดภยัในการท างาน ใช่/ไม่ใช่ 

 ถา้ “ไม่ใช่” ใหร้ะบรุะดบัคะแนนต่อไปนี้  (ระบเุลข 0-5) 

 11.1 ไม่มพีื้นทีเ่พยีงพอในการจดัเก็บเครื่องมอื หรือของใชส้่วนตวั  

 11.2 ประตู ทางเขา้/ทางออก หรือช่องทางเดนิถูกจ ากดัไว ้  

 11.3 ไม่มกีารออกแบบทีเ่หมาะสมของจบัทีข่ ัน้บนัได ราวบนัได  

 11.4 การท างานออกแรงมอืและเทา้ อยู่ในลกัษณะท่าทางทีไ่ม่เป็นธรรมาต ิ  

 11.5 สิง่สนบัสนุนทีม่อียู่เหน็ไดไ้ม่ชดั ดว้ยขอ้จ ากดัของลกัษณะพื้นที ่หรือการก่อสรา้ง  

 11.6 มกีารใชถ้งุมอื รองเทา้นิรภยั อย่างจ ากดัในการท างาน และควบคุมอปุกรณ์  

ขอ้เสนอแนะเพือ่การปรบัปรุง (ขอ้ 9-11.6) 

  

 

 

 
 



 

 

ฉ. ท่าทางการท างาน 
12. การท างานอยู่ในท่าทางทีผ่่อนคลาย ใช่/ไม่ใช่ 

 ถา้ “ไม่ใช่” ใหร้ะบรุะดบัคะแนนต่อไปนี้  (ระบเุลข 0-5) 

 12.1 ท างานโดยมอีอยู่เหนือระดบัไหล่ และ/หรืออยู่ห่างจากร่างกาย  

 12.2 ท างานโดยกระดกขอ้มอืและออกแรงมาก  

 12.3 คอ/ไหล่ ไม่ไดอ้ยู่ในมมุประมาณ 15 องศา  

 12.4 กม้หลงัและบดิเอว  

 12.5 สะโพกและขา ไม่ไดร้บัการรองรบัอย่างดใีนทางนัง่  

 12.6 เคลือ่นไหวร่างกายขา้งเดยีว หรือไม่สมมาตร  

 12.7 ระบเุหตผุลทีท่่าทางการท างานไม่เหมาะสม 

  (1) การจดัวางเครื่องจกัร (2) การออกแบบทีน่ ัง่ (3) การจบัอุปกรณ์  

   (4) สถานทีท่  างาน/พื้นทีใ่นการท างาน  (ใหเ้ลอืก  ) 

ขอ้เสนอแนะเพือ่การปรบัปรุง (ขอ้ 12-12.7) 

  

 

 

ช. ส่ิงแวดล้อมในการท างาน 
 (ใหท้  าการตรวจวดัดว้ยถา้เป็นไปได)้ 

เสียงดัง 
(ใหร้ะบแุหล่งก าเนิดเสยีงดงั ชนิด และระยะเวลาในการสมัผสัเสยีงดงั) 

  

 

 

13. ระดบัเสยีงต า่กว่าระดบัเสยีงสูงสุดทีย่อมรบัได ้ ใช่/ไม่ใช่ 

 (ใชต้ารางดงัต่อไปนี้ ) 

ระดบัคะแนน งานไม่ต้องการ 
การพูดคุยสือสาร 

งานต้องการ 
การพูดคุยส่ือสาร 

งานต้องการ 
สมาธิในการท างาน 

1 

2 

3 

4 

5 

< 60 dBA 

60-70 dBA 

70-80 dBA 

80-90 dBA 

> 90 dBA 

< 50 dBA 

50-60 dBA 

60-70 dBA 

70-80 dBA 

> 80 dBA 

< 45 dBA 

45-55 dBA 

55-65 dBA 

65-75 dBA 

> 75 dBA 

ถา้ “ไม่ใช่” ใหร้ะบคุะแนน 0-5 

 

14. เสยีงดงัอนัตรายถูกควบคุมแลว้ทีแ่หล่งก าเนิด ใช่/ไม่ใช่ 

 ถา้ “ไม่ใช่” ใหร้ะบรุะดบัคะแนนต่อไปนี้  (ระบเุลข 0-5) 
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 14.1 ไม่มมีาตรการแยกเสยีงดงัออกไปต่างหาก  

 14.2 ไม่มมีาตรการฉุกเฉินควบคุมเสยีงดงั 

  (เช่น จ ากดัเวลาท างาน ใชป้ล ัก๊อดุหู ทีค่รอบหู)  

15. สภาพอากาศ 

 ระบสุภาพอากาศ 

 อณุหภูม.ิ........ความชื้น............... 

 ดชันีความเคน้จากความรอ้น (WBGT)……… 

16. สภาพอากาศก าลงัสบาย   ใช่/ไม่ใช่ 

 ถา้ “ไม่ใช่” ใหร้ะบรุะดบัคะแนนต่อไปนี้  (ระบเุลข 0-5) 

 16.1 ความรูส้กึต่ออณุหภูมใินอากาศ: หนาว/เย็น/พอด/ีรอ้น/รอ้นมาก  (ใหเ้ลอืก  ) 

 16.2 อปุกรณ์การระบายอากาศไม่เพยีงพอ (เช่น พดัลม หนา้ต่างเครื่องปรบัอากาศ)  

 16.3 ไม่มกีารจดัการตามมาตรการควบคุมเพือ่ใหอ้ยู่ในระดบัสมัผสัทีก่  าหนด 

  ถา้ม ี(โปรดระบ.ุ............................  

 16.4 คนงานไม่สวมใส่อปุกรณ์ป้องกนัความรอ้น/เสื้อผา้ทีเ่หมาะสม  

 16.5 ไม่มกีารจดัน า้ดื่มทีเ่ย็นไวใ้นบริเวณใกลเ้คียง  

17. แสงสว่าง 

 สถานทีท่  างาน/เครื่องจกัร มรีะดบัแสงสว่างเพยีงพอตลอดเวลาท างาน ใช่/ไม่ใช่ 

 ถา้ “ไม่ใช่” ใหร้ะบรุะดบัคะแนนต่อไปนี้ (ระบเุลข 0-5) 

 17.1 ความเขม้ของการส่องสว่างเพยีงพอ  

 17.2 การส่องสว่างในพื้นทีท่  างานอยู่ในระดบัเดยีวกนัตลอด  

 17.3 ไม่มกีารกะพริบของแสง หรือมนีอ้ยมาก  

 17.4 การเกิดเงาไม่ก่อใหเ้กิดปญัหาในการท างาน  

 17.5 ไม่มแีสงจา้สะทอ้น ซึง่รบกวนการมองเหน็หรือมนีอ้ยมาก  

 17.6 มกีารใชส้ใีนการออกแบบอย่างเหมาะสม  



 

 

18. ฝุ่ น ควนั สารพษิ  

 สิง่แวดลอ้มในการท างานปราศจากฝุ่ นฟุ้ งกระจายมาก ฟูมโลหะ และสารพษิ ใช่/ไม่ใช่ 

 ถา้ “ไม่ใช่” ใหร้ะบรุะดบัคะแนนต่อไปนี้  (ระบเุลข 0-5) 

 18.1 การระบายอากาศและระบบดูดอากาศ ไม่มปีระสทิธิภาพในการก าจดัฟูมโลหะ   

    ควนั และสิง่ปนเป้ือน 

 18.2 ขาดมาตรการป้องกนักรณีฉุกเฉิน และการสมัผสัสารอนัตราย 

  ระบสุารเคมอีนัตราย......................................................................................   

 18.3 การตรวจตดิตามสารเคมใีนสถานทีท่  างานไม่สม า่เสมอ  

 18.4 ไม่มมีาตรการใชอ้ปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบคุคล (เช่น ถงุมอื รองเทา้  

   อปุกรณ์ปกป้องทางเดนิหายใจ)  

19. รงัส ี

 คนงานไม่ไดร้บัการป้องกนัการสมัผสัรงัสอีย่างมปีระสทิธิภาพ ใช่/ไม่ใช่ 

 ถา้ “ไม่ใช่” ใหร้ะบรุะดบัคะแนนต่อไปนี้  (ระบเุลข 0-5) 

 19.1 รงัสเีหนือม่วง (200–400 nm)  

 19.2 รงัสใีตแ้ดง (780 nm–100  m)  

 19.3 กมัมนัตรงัส/ีรงัสเีอก็ซ ์(<200 nm)  

 19.4 ไมโครเวฟ (1 mm–1 m)  

 19.5 เลเซอร ์(300 nm–1.4  m)  

 19.6 รงัสอีืน่ ๆ ระบ.ุ......................................................... ..................................  

20. ความส ัน่สะเทอืน 

 เครื่องจกัรท างานโดยไม่มกีารส่งผ่านความส ัน่สะเทอืนสู่ร่างกายคนงาน ใช่/ไม่ใช่ 

 ถา้ “ไม่ใช่” ใหร้ะบรุะดบัคะแนนต่อไปนี้  (ระบเุลข 0-5) 

 20.1 ความส ัน่สะเทอืนถูกส่งไปท ัว่ร่างกาย โดยผ่านทางเทา้  

 20.2 ความส ัน่สะเทอืนถูกส่งไปท ัว่ร่างกายโดยผ่านทีน่ ัง่ (เช่น การนัง่ขบั/ควบคุมเครื่องจกัร)  

 20.3 ความส ัน่สะเทอืนถูกส่งผ่านทางมอื (เช่น ใชเ้ครื่องมอืไฟฟ้า)  

 20.4 การสมัผสักบัแหล่งก าเนิดความส ัน่สะเทอืน อย่างต่อเนื่อง/ซ  า้ ๆ   

 20.5 แหล่งก าเนิดความส ัน่สะเทอืนไม่สามารถแยกออกไป หรือก าจดัได ้  

 20.6 ระบแุหล่งก าเนิดความส ัน่สะเทอืน 

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

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

 

 

 

ขอ้เสนอแนะเพือ่การปรบัปรุง (ขอ้ 13-20.6) 
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ซ. ตารางเวลาการท างาน 
 ระบเุวลาการท างาน: ช ัว่โมง/วนั วนั/สปัดาห ์รวมท ัง้ตามฤดูกาลและงานกะ 

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

21. มคีวามกดดนัในเรื่องเวลาการท างานนอ้ย ใช่/ไม่ใช่ 

 ถา้ “ไม่ใช่” ใหร้ะบรุะดบัคะแนนต่อไปนี้  (ระบเุลข 0-5) 

 21.1 งานตอ้งการเวลาท างานช่วงกลางคืน  

 21.2 ตอ้งท างานล่วงเวลา/เพิม่เวลาท างานระบรุะยะเวลาท างานเฉลีย่..............  

 21.3 มกีารกระจายงานหนกัอย่างไม่เหมาะสมตลอดกะ  

 21.4 มกีารท างานภายใตข้อ้จ ากดัของเวลา  

 21.5 การจดัระยะเวลาในการท างาน-เวลาพกัไม่เหมาะสม  

ขอ้เสนอแนะเพือ่การปรบัปรุง (ขอ้ 21-21.5) 

 

 

 

   ระบคุะแนนโดยผูป้ระเมนิ      ระบคุะแนนโดยคนงาน   

 

ส่วนที่ 3 การรับรู้/การควบคมุอปุกรณ์ 
ฌ. หน้าปัดแสดงข้อมลู 
22. หนา้ปดัแสดงขอ้มูล (สเกล มเิตอร ์สญัญาณเตอืน) งา่ยต่อาการอ่าน ใช่/ไม่ใช่ 

 ถา้ “ไม่ใช่” ใหร้ะบรุะดบัคะแนนต่อไปนี้ (ระบเุลข 0-5) 

 22.1 แสงสว่างไม่เพยีงพอ (อา้งองิขอ้ 17)  

 22.2 ระดบัศีรษะ/ตาในการมอง ไม่เหมาะสม  

 22.3 หนา้ปดัทีเ่ป็นสเกล ตวัเลขสรา้งความสบัสน  

 22.4 หนา้ปดัตวัเลขแบบดจิติอลไม่ใหก้ารอ่านค่าทีเ่ทีย่งตรง  

 22.5 ระยะในการมองไกลเกนิกว่าจะอ่านค่าไดอ้ย่างเทีย่งตรง  

 22.6 ขอ้มูลทีแ่สดงทีห่นา้ปดัเขา้ใจยาก  

 22.7 ขอ้มูลทีแ่สดงทีห่นา้ปดัเปลีย่นแปลงก่อนการลงมอืควบคุมไดท้นัที  

 

 

23. สญัญาณฉุกเฉิน/เตอืนภยัสามารถมองเหน็ไดง้า่ย และไดย้นิชดั ใช่/ไม่ใช่ 

 ถา้ “ไม่ใช่” ใหร้ะบรุะดบัคะแนนต่อไปนี้  (ระบเุลข 0-5) 



 

 

 23.1 สญัญาณ (แสง/เสยีง) ไม่เหมาะสมกบักระบวนการผลติ  

 23.2 สญัญาณแสง อยู่ภายนอกลานสายตา  

 23.3 สญัญาณเสยีงไม่สามารถไดย้นิชดัเจน  

24. การจดักลุ่มของแผงหนา้ปดัเหมาะสมดี ใช่/ไม่ใช่ 

 ถา้ “ไม่ใช่” ใหร้ะบรุะดบัคะแนนต่อไปนี้  (ระบเุลข 0-5) 

 24.1 ไม่มกีารออกแบบใหเ้กิดความแตกต่างของหนา้ปดั โดยการใชรู้ปแบบ ต าแหน่ง สี  

 24.2 หนา้ปดัทีใ่ชบ้่อย หรือใชก้รณีฉุกเฉิน ถูกแยกออกไวห่้างจากแนวในการมองตรงกลาง  

ญ. อปุกรณ์ควบคมุ 
 25. อปุกรณ์ควบคุม (เช่น สวทิช ์ปุ่ มกด พวงมาลยั คนัเหยยีบ) งา่ยต่อการควบคุม ใช่/ไม่ใช่ 

 ถา้ “ไม่ใช่” ใหร้ะบรุะดบัคะแนนต่อไปนี้          (ระบเุลข 0–5) 

 25.1 ต าแหน่งในการควบคุมดว้ยมอื/เทา้ไม่เหมาะสม  

 25.2 ขนาดของอปุกรณ์ควบคุมไม่เหมาะสมกบัส่วนของร่างกายผูค้วบคุม   

 25.3 การควบคุมตอ้งอาศยัการออกแรงมาก  

 25.4 การควบคุมตอ้งการความเทีย่งตรง และความเร็วสูง  

 25.5 การออกแบบอปุกรณ์ควบคุมไม่เหมาะต่อการจบัใหแ้น่น  

 25.6 ไม่มกีารแยกแยะอปุกรณ์ควบคุมโดยการใชส้ี หรือรูปแบบทีแ่ตกต่าง  

 25.7 อปุกรณ์ควบคุมใหค้วามรูส้กึทีไ่ม่ดี (เช่น รอ้น เย็น ส ัน่สะเทอืน)  

26. หนา้ปดัและอปุกรณ์ควบคุมไดร้บัการออกแบบร่วมกนัใหเ้ขา้ใจงา่ย  

  และสะดวกสบายต่อการท างาน         ใช่/ไม่ใช่ 

 ถา้ “ไม่ใช่” ใหร้ะบรุะดบัคะแนนต่อไปนี้        (ระบเุลข 0–5) 

 26.1 การจดัวางไม่อยู่ใกลช้ิดกนัอย่างเพยีงพอ  

 26.2 หนา้ปดั/อปุกรณ์ควบคุมไม่ถูกจดัวางในต าแหน่งตามล าดบัข ัน้ของการควบคุม/ความถี่  

     ในการใช ้

 26.3 ทศิทางการเคลือ่นทีข่องเขม็ชี้ในหนา้ปดัและอปุกรณ์ควบคุมไม่ไดไ้ปในทศิทางเดยีวกนั  

ขอ้เสนอแนะเพือ่การปรบัปรุง (ขอ้ 22–26.3) 

  

 

 

  ระบคุะแนนโดยผูป้ระเมนิ        ระบคุะแนนโดยคนงาน  

 
 
ส่วนที่ 4 เคร่ืองจกัร/เคร่ืองมือ 
ฎ. ความปลอดภัยของเคร่ืองจกัร 
27. เครื่องจกัรงา่ยต่อการท างานและควบคุม        ใช่/ไม่ใช่ 



พื้นฐานอาชีวอนามยัและอนามยัสิง่แวดลอ้ม 5-87 

 

 

 ถา้ “ไม่ใช่” ใหร้ะบรุะดบัคะแนนต่อไปนี้         (ระบเุลข 0–5) 

 27.1 เครื่องจกัรไม่ม ัน่คงแขง็แรง  

 27.2 ไม่มกีารบ ารุงรกัษาเครื่องจกัรอย่างเหมาะสม  

 27.3 ไม่สามารถก าหนดความเร็วในการขบัขี่/ควบคุมเครื่องจกัร  

 27.4 การควบคุมพวงมาลยั/ดา้มจบั อยู่ในต าแหน่งยนืท างาน  

 27.5 ขณะควบคุมเครื่องจกัร ร่างกายไม่สามารถเคลือ่นไหวไปมาได ้  

 27.6 เครื่องจกัรไม่มกีารด์ปิดคลุม เสีย่งต่อการบาดเจบ็  

 27.7 ไม่มกีารตดิตัง้สญัญาณเตอืนภยัทีต่วัเครื่องจกัร  

 27.8 ไม่มกีารควบคุมการส่งผ่านความส ัน่สะเทอืนของเครื่องจกัรสู่คนควบคุม  

 27.9 เสยีงดงัของเครื่องจกัรเกนิขดีจ ากดัของกฎหมาย (อา้งองิขอ้ 13 และ 14)  

 27.10 ส่วนของเครื่องจกัรและบริเวณใกลเ้คียงมองเหน็ไดไ้ม่ชดัเจน  

ฏ. เคร่ืองมือเล็ก/การใช้งาน 
 28. เครื่องมอืทีจ่ดัเตรียมไวม้คีวามสะดวกสบายในการใชง้าน     ใช่/ไม่ใช่ 

 ถา้ “ไม่ใช่” ใหร้ะบรุะดบัคะแนนต่อไปนี้        (ระบเุลข 0–5) 

 28.1 เครื่องมอืไม่มสีายคลอ้งส าหรบัเคลือ่นยา้ยโดยงา่ย   

 28.2 เครื่องมอืไม่ไดอ้อกแบบใหใ้ชไ้ดท้ ัง้มอืซา้ยและขวา  

 28.3 เครื่องมอืมนี า้หนกัมากท าใหต้อ้งออกแรงเกร็งขอ้มอืมาก  

 28.4 รูปแบบและต าแหน่งของดา้มจบั ไม่ไดอ้อกแบบใหจ้บัไดอ้ย่างสะดวก  

 28.5 เครื่องมอืทีต่อ้งใชก้ าลงัมอืมาก ไม่ไดอ้อกแบบใหใ้ช ้2 มอื ควบคุมพรอ้มกนั  

 28.6 ขอบทีแ่หลมคมของเครื่องมอือาจก่อใหเ้กิดการบาดเจบ็ได  ้  

 28.7 ไม่มกีารใชว้สัดุ/ฉนวนป้องกนัความส ัน่สะเทอืน ขณะใชเ้ครื่องมอืทีม่คีวามส ัน่สะเทอืน  

 28.8 เสยีงดงัของเครื่องมอืเกินระดบัทีย่อมรบัได  ้(อา้งองิขอ้ 13)  

ขอ้เสนอแนะเพือ่การปรบัปรุง (ขอ้ 27–28.8) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



 

 

ฐ. ความปลอดภัยในการท างาน 
 29. มมีาตรการเพือ่ความปลอดภยัในการใชเ้ครื่องจกัรอย่างเพยีงพอ    ใช่/ไม่ใช่ 

 ถา้ “ไม่ใช่” ใหร้ะบรุะดบัคะแนนต่อไปนี้         (ระบเุลข 0–5) 

 29.1 อปุกรณ์ประกอบเครื่องจกัรไม่สามารถยดึใหแ้น่น หรือดงึออกอย่างงา่ย  

 29.2 จดุอนัตราย ส่วนทีเ่คลือ่นไหวไปมาสวทิชไ์ฟฟ้า ไม่มกีารด์ปิดคลุมอย่างเหมาะสม    

 29.3 การชน หรือ แตะตอ้งเครื่องจกัร ทัง้ทางตรง/ทางออ้ม อาจก่อใหเ้กิดอนัตรายได ้  

 29.4 มคีวามยากในการตรวจสอบ และบ ารุงรกัษาเครื่องจกัร  

 29.5 ไม่มขีอ้แนะน าทีช่ดัเจนในการควบคุมเครื่องจกัร การบ ารุงรกัษา รวมทัง้การดูแล  

   ดา้นความปลอดภยั 

ขอ้เสนอแนะเพือ่การปรบัปรุง (ขอ้ 29–29.5) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  ระบคุะแนนโดยผูป้ระเมนิ       ระบคุะแนนโดยคนงาน    

 

ส่วนที่ 5 สังคมจติวิทยา 
ฑ. การควบคมุงานด้วยตนเอง 
30. ลกัษณะงานเอื้อใหค้วบคุมการท างานไดด้ว้ยตนเอง  

  (เช่น มอีสิระในเรื่องวธิีการท างานตารางเวลา การควบคุมคุณภาพ)    ใช่/ไม่ใช่ 

  ถา้ “ไม่ใช่” ใหร้ะบรุะดบัคะแนนต่อไปนี้         (ระบเุลข 0–5) 

 30.1 ไม่มกีารแยกอย่างชดัเจนส าหรบัเวลาเริ่มตน้/สิ้นสุดงาน  

 30.2 ไม่มกีารสนบัสนุนจากองคก์ร ในกรณีทีข่อความช่วยเหลอืในงาน  

 30.3 จ านวนคนงานในการท างานหนึ่ง ๆ มไีม่เพยีงพอ (ทมีงาน)  

 30.4 วธิีการ และเงือ่นไขในการท างานไม่มคีวามยดืหยุ่น  

ฒ. การสะท้อนกลับของงาน (Job feedback) 
 31. งานเอื้อใหไ้ดร้บัขอ้มูลสะทอ้นกลบัโดยตรงถงึคุณภาพ และ ปริมาณงานทีไ่ดท้  าไป ใช่/ไม่ใช่ 

 ถา้ “ไม่ใช่” ใหร้ะบรุะดบัคะแนนต่อไปนี้    (ระบเุลข 0–5) 

  31.1 ไม่มบีทบาทร่วมในเรื่องขอ้มูลของงานและการตดัสนิใจ  

 31.2 มขีอ้จ ากดัในการพบปะกบัผูร่้วมงาน/สงัคม เนื่องจากลกัษณะงาน  

 31.3 มคีวามยากล าบากในการตดิต่อสือ่สารเนื่องจากระดบัเสยีงดงั  

 31.4 ความตอ้งการความตัง้ใจในการท างานเพิม่ขึ้นตามจงัหวะกา้วของเครื่องจกัร  

 31.5 บคุคลอืน่ (ผูจ้ดัการ ผูร่้วมงาน) แจง้ใหท้ราบถงึผลการปฏบิตังิานของคนงาน  

 

ณ. ความหลากหลาย/ความชัดเจนของงาน 



พื้นฐานอาชีวอนามยัและอนามยัสิง่แวดลอ้ม 5-89 

 

 

 32. งานมคีวามหลากหลายและเอื้อใหค้นงานไดต้ดัสนิใจควบคุมไดเ้อง    ใช่/ไม่ใช่ 

 ถา้ “ไม่ใช่” ใหร้ะบรุะดบัคะแนนต่อไปนี้        (ระบเุลข 0–5) 

 32.1 บทบาทหนา้ทีแ่ละเป้าหมายของงานไม่ชดัเจน  

 32.2 งานมขีอ้จ ากดัโดยเครื่องจกัรกระบวนการผลติ หรือกลุ่มท างานร่วมกนั  

 32.3 ความสมัพนัธร์ะหว่างคนกบัเครื่องจกัรไม่เป็นไปตามหลกัธรรมชาติ  

 32.4 การกระตุน้โดยงานอยู่ในระดบัทีจ่  ากดั (ไม่มกีารเปลีย่นแปลงสิง่แวดลอ้มในการมอง/ฟงั)  

 32.5 งานมคีวามน่าเบือ่หน่ายระดบัสูง  

 32.6 การขยายงานใหม้คีวามหลากหลายถูกจ ากดัโดยขอบเขตของงาน  

ด. ความเหมือน/ความส าคัญของงาน 
 33. คนงานไดร้บัโอกาสจดัสรรงาน และก าหนดตารางเวลางานไดเ้อง  

  (ตัง้แต่วางแผนปฏบิตังิาน ตรวจสอบ และจดัการผลติภณัฑ)์      ใช่/ไม่ใช่ 

 ถา้ “ไม่ใช่” ใหร้ะบคุะแนน 0-5  

 34. งานทีท่  าอยู่มคีวามส าคญัในองคก์รนัน้และไดร้บัการยอมรบัจากผูอ้ืน่   ใช่/ไม่ใช่ 

 ถา้ “ไม่ใช่” ใหร้ะบคุะแนน 0-5  

ต. งานต้องใช้ความคิดหนัก/เบา เกนิไป 
 35. งานประกอบไปดว้ยงานย่อยทีม่คีวามชดัเจนและไม่คลุมเครือในระบบขอ้มูล ใช่/ไม่ใช่ 

 ถา้ “ไม่ใช่” ใหร้ะบรุะดบัคะแนนต่อไปนี้   (ระบเุลข 0–5) 

 35.1 ขอ้มูลทีเ่กี่ยวขอ้งกบังานไดร้บัการจดัส่งใหอ้ย่างกวา้งขวาง  

 35.2 มคีวามจ าเป็นในการจดัส่งขอ้มูลภายใตค้วามกดดนั   

   (เช่น การควบคุมกระบวนการผลติภายใตส้ภาวะฉุกเฉิน) 

 35.3 ภาระงานตอ้งการการสนบัสนุน/การจดัส่งขอ้มูลอย่างมาก (เช่น งานยาก)  

 35.4 งานตอ้งการความตัง้ใจเป็นครัง้คราวในการรบัขอ้มูล  

 35.5 งานประกอบดว้ยการท างานซ า้ ๆ แบบงา่ยตอ้งการความตัง้ใจเพยีงผวิเผนิ  

 35.6 เครื่องมอื/อปุกรณ์ ไม่ไดถู้กจดัวางไวใ้นต าแหน่งเหมาะสม เพือ่หลกีเลีย่งการใชเ้วลาคิด  

 35.7 มคีวามตอ้งการทางเลอืกจ านวนมากในการตดัสนิใจ และตดัสนิความเสีย่ง  

ขอ้เสนอแนะเพือ่การปรบัปรุง (ขอ้ 30–35.7) 

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

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

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

ถ. การอบรมและการส่งเสริม 
 36. งานมโีอกาสส าหรบัความกา้วหนา้  ใช่/ไม่ใช่ 

 ถา้ “ไม่ใช่” ใหร้ะบรุะดบัคะแนนต่อไปนี้          (ระบเุลข 0–5) 

 36.1 ไม่มโีอกาสส าหรบัความกา้วหนา้ในระดบัทีสู่งขึ้น  



 

 

 36.2 ไม่มกีารฝึกอบรมเฉพาะงานเป็นระยะส าหรบัผูป้ฏบิตังิาน  

 36.3 โปรแกรมการฝึกอบรม เครื่องมอื ไม่งา่ยต่อการเรียนรูแ้ละใชง้าน  

 36.4 ไม่มกีารก าหนดใหส้ิง่จูงใจ/รางวลั  

ท. ความมุ่งม่ันขององค์กร 
 37. มกีารแสดงความมุ่งม ัน่ต่อประสทิธิภาพขององคก์ร และความเป็นอยู่ทีด่ที ัง้ทางกาย ใจ 

  และสงัคมของผูป้ฏบิตังิาน   ใช่/ไม่ใช่ 

 ถา้ “ไม่ใช่” ใหร้ะบรุะดบัคะแนนต่อไปนี้   (ระบเุลข 0–5) 

 37.1 บทบาทขององคก์รต่อปญัหาความขดัแยง้และความคลมุเครือของบทบาทแต่ละ  

   คนในการท างาน 

 37.2 การบริการทางการแพทย/์การบริหารจดัการเรื่องการป้องกนัแกไ้ขอนัตรายจากงาน  

 37.3 มาตรการส่งเสรมิเพือ่ควบคุมการขาดงานในกลุ่มการท างาน  

 37.4 กฎระเบยีบเรื่องความปลอดภยัทีม่ปีระสทิธิภาพ  

 37.5 การตรวจสอบแรงงาน และตรวจตดิตามการปฏบิตังิานทีด่กีว่า  

 37.6 กิจกรรมตดิตามการจดัการดา้นอบุตัเิหต/ุการบาดเจบ็  

 

  (ข ัน้ตอนต่อไปใหส้รุปแบบประเมนิผลในหนา้ถดัไป) 
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แบบประเมนิผลโดยสรุป 
เรือ่งท ัว่ไป: อธิบายส ัน้ ๆ เกี่ยวกบัองคก์ร ลกัษณะเฉพาะของคนงาน ลกัษณะงาน 

 

 

 

 

 

 
ส่วนที ่

 
กลุ่มข้อย่อย 

จ านวน
ข้อ 

ระดบัความรุนแรง ความรุนแรง
สัมพนัธ์ (%) 

ข้อทีต้่องการ
แก้ไขทนัท ี0 1 2 3 4 5 

1. งาน/ความช านาญ ก.  ลกัษณะงาน 4         

ข.  ความตอ้งการความช านาญ 5         

2. สภาพ/ส่ิงแวดล้อมใน
การท างาน 

ค.  กิจกรรมดา้นกายภาพ 6         

ง.  การยกเคลือ่นยา้ยวสัดุดว้ยมอื 10         

จ.  สถานที่ท  างาน/การออกแบบ 15         

ฉ.  ท่าทางการท างาน 6         

ช.  สิง่แวดลอ้มในการท างาน 28         

ซ.  ตารางเวลาการท างาน 5         

3. การรับรู้/การควบคุม
อุปกรณ์ 

ฌ.  หนา้ปิดแสดงขอ้มูล 12         

ญ.   อุปกรณ์ควบคุม 10         

4. เคร่ืองจักร/เคร่ืองมือ ฎ.  ความปลอดภยัของเครื่องจกัร 10         

ฏ.  เครื่องมอืเลก็/การใชง้าน 8         

ฐ.  ความปลอดภยัในการท างาน 5         

5. สังคมจิตวทิยา ฑ.  การควบคุมงานดว้ยตนเอง 4         

 ฒ.  การสะทอ้นกลบัของงาน 5         

 ณ.  ความหลากหลาย/ความชดัเจน

ของงาน 

6         

 ด.  ความเหมอืน/ความส าคญัของ

งาน 

2         

 ต.  งานตอ้งใชค้วามคิดหนกั/เบา

เกนิไป 

7         

 ถ. การอบรมและการส่งเสรมิ 4         

 ท. ความมุ่งม ัน่ขององคก์ร 6         

การประเมนิในภาพรวม 

ระดบัความรุนแรงในแต่ละส่วน หมายเหตุ 
เรื่องท ัว่ไป   

ส่วนที่ 1  

ส่วนที่ 2  

ส่วนที่ 3  

ส่วนที่ 4  

ส่วนที่ 5  

  ผูป้ระเมนิ:  

 

 



 

 

เร่ืองที ่5.4.2  
การออกแบบหน่วยทีท่ างาน 
   

  

 โดยท ัว่ไปขอ้เสนอแนะดา้นเออรโ์กโนมิกสส์  าหรบัการออกแบบหน่วยที่ท  างาน มกัตอ้งพจิารณาขอ้มูลขนาด

สดัส่วนร่างกายมนุษย ์รูปแบบการปฏิบตัิงานของคนงาน และความตอ้งการเฉพาะของงาน ขอ้มู ลตวัเลขต่าง ๆ ที่

เสนอแนะอยู่ในต าราหรือมาตรฐานต่าง ๆ จึงมกัเป็นขอ้มูลที่ไดจ้ากการอภิปราย และสรุปร่วมกนัของนกัวิชาการที่

เกี่ยวขอ้ง ซึ่งดูเหมือนมีเหตุผลและเหมาะสมในหลาย ๆ กรณี อย่างไรก็ตามยงัไม่มีการทดสอบอย่างจริงจงัภายใต ้

เงื่อนไขในทางปฏิบตัิ ดงัจะเห็นไดจ้ากผลการศึกษาหรือประสบการณ์ในทางปฏิบตัิมกัมีขอ้มูลที่แตกต่างจากค่า

มาตรฐานทีไ่ดเ้สนอแนะไวบ้า้ง ดงันัน้ จงึไม่ใช่เรื่องแปลกหากนกัศึกษาจะเหน็ขอ้มูลตวัเลขดา้นเออรโ์กโนมกิสท์ี่มคีวาม

แตกต่างกนับา้งเลก็นอ้ยในขอ้เสนอแนะของผูว้จิยัแต่ละท่านหรือในต าราแต่ละเล่ม 

 ส าหรบัการออกแบบหน่วยทีท่  างานในทีน่ี้จะขอกล่าวถงึการออกแบบการยนืท างาน การนัง่ท างาน และการนัง่

และยนืท างานสลบักนัเท่านัน้ 

 

1.  การยืนท างาน 
 การยืนท างานเป็นท่าทางการท างานที่ใชส้  าหรบัลกัษณะงานที่ไม่เหมาะกบัการนัง่ท างาน หรือเมื่อลกัษณะงาน

ตอ้งใชพ้ื้นที่ท  างานมากหรือตอ้งการการออกแรงมอืมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลกัษณะงานเหล่านี้ อยู่ในช่วงเวลาส ัน้  ๆ 

การก าหนดใหพ้นกังานตอ้งยืนท างานเพยีงเพราะงานนัน้อยู่ในระดบัสูงจากพื้นมากไม่ใช่สิ่งที่ถูกตอ้งนกั ตวัอย่างการ

ออกแบบงานยนื เช่น การประกอบรถยนต ์โครงรถยนตค์วรหมนุหรือเอยีงไดเ้พื่อช่วยใหค้นงานไม่ตอ้งยืนและโกง้โคง้

ล  าตวัเพื่อใหเ้ขา้ถึงงานได ้ตวัอย่างการออกแบบหน่วยที่ท  างานส าหรบัใหพ้นกังานยืนท างาน (แสดงดงัภาพที่  5.37) 

ไดแ้ก่ งานทีต่อ้งออกแรงมากบนพื้นทีก่วา้ง งานออกแรงมอืและตอ้งใชส้ายตาควบคุม และงานที่ตอ้งกระท ากบัวสัดุชิ้น

ใหญ่ 

 

 

 (ก)       (ข)    (ค) 

 

 (ก) งานทีต่อ้งออกแรงมากบนพื้นทีก่วา้ง 

 (ข) งานออกแรงมอื และ 

 (ค) งานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัวสัดุชิ้นใหญ่ 

 

ภาพที ่5.37 การออกแบบหน่วยทีท่ างานส าหรับให้พนักงานยืนท างาน 
 

 ระดบัความสูงของหนา้งานเป็นสิ่งส  าคญัอย่างยิ่งในการออกแบบหน่วยที่ท  างาน ซึ่งขึ้นอยู่กบักิจก รรมที่ตอ้ง

กระท าดว้ยมอืและขนาดของวสัดุ ระดบัอา้งองิซึง่ใชก้นัโดยท ัว่ไปคือระดบัความสูงของขอ้ศอก ถา้งานนัน้อยู่ในระดบัสูง
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เกินไปก็จะส่งผลใหต้อ้งยกไหล่ท างานตลอดเวลา เป็นสาเหตุของอาการเจ็บปวดบริเวณคอและไหล่ ในทางตรงกนัขา้ม

หากงานนัน้อยู่ในระดบัทีต่  า่เกินไปก็จะท าใหผู้ป้ฏบิตังิานตอ้งกม้หลงัท างานเป็นสาเหตขุองอาการปวดหลงั ดงันัน้การจดั

ระดบัความสูงของโตะ๊ท างานใหเ้หมาะสมกบัความสูงของผูป้ฏบิตังิาน จงึเป็นสิง่จ  าเป็นท ัง้ขณะยนืหรือนัง่ท างาน ส าหรบั

กฎทัว่ไปในเรื่องการออกแรงก็คือ แรงแขนจะมมีากที่สุดและเคลือ่นไหวไดก้วา้งที่สุดที่ ระดบัความสูงระหว่างขอ้ศอก

และสะโพก ดงันัน้ความสูงของโต๊ะท างานจึงถูกก าหนดโดยระดบัความสูงของมือขณะท างานและขนาดของวสัดุที่

ท  างานดว้ย นอกจากนี้  ควรมพีื้นทีส่  าหรบัหอ้งพกัเทา้และหวัเข่าใหส้ามารถเคลือ่นทีไ่ดอ้ย่างสะดวก ส าหรบัพื้นทีส่  าหรบั

ยืนควรจะราบเรียบไม่มีวสัดุอื่นวางกีดขวางอยู่ซึ่งท าใหส้ะดุดได ้ในกรณีการยืนท างานที่ตอ้งมีการเคลือ่นไหวร่างกาย

ดว้ย ลกัษณะงานนัน้ไม่ควรใหม้กีารกม้ เอื้อม และบดิเอว 

 ภาพที ่5.38 แสดงตวัอย่างทีน่ ัง่ส  าหรบักึ่งนัง่กึ่งยนืท างาน (Stand-seats) ที่น ัง่ที่สูงเหล่านี้ ใชส้  าหรบัหลกีเลีย่ง

การยืนท างาน แต่ยงัจดัเป็นการนัง่ที่ไม่ค่อยสบายนกั นอกจากนี้  ภาพที่ 5.39 ก็แสดงตวัอย่างที่น ัง่ส  าหรบังานยืน

เช่นเดียวกนั แต่ไม่มีที่พิงหลงัและไม่มีที่พกัเทา้ ท ัง้ 2 ภาพนี้ เป็นแนวทางการแกไ้ขปญัหาไดร้ะดบัหนึ่งซึ่งยงัไม่จดัว่า

เป็นทีน่่าพอใจนกั 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่5.38 ตวัอย่างทีน่ั่งส าหรับกึง่นั่งกึง่ยืนท างาน (Stand-seats) 
 

 

 

 

 

 

ภาพที ่5.39 ทีน่ั่งใช้ส าหรับการนั่งช่ัวคราวในหน่วยทีท่ างานซ่ึงออกแบบส าหรับงานยืนจดัเป็นทีน่ั่ง ทีย่งัไม่สบายเท่าทีค่วร 
 

 งานทีต่อ้งยนืท าตลอดเวลานัน้พบไดท้ ัว่ไปในโรงงานอุตสาหกรรมจ านวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ งอุตสาหกรรม

ผลติอาหาร เมื่อพนกังานยืนท างานจะท าใหส้ามารถท างานไดห้ลากหลาย อย่างไรก็ตามการยืนอยู่ในต าแหน่งเดียว

นาน ๆ อาจก่อใหเ้กิดความเคน้และเมือ่ยลา้ได ้

 ปญัหาของการยนืท างาน สามารถขจดัไดบ้างส่วนโดยการพจิารณาด าเนินการ ดงันี้  

 - หากคนงานตอ้งยืนเป็นระยะเวลานานบนพื้นแข็ง เช่น พื้นโลหะหรือคอนกรีต อาจใชพ้รมรองพื้นเพื่อลด

อาการเมือ่ยลา้ (antifatigue mat) นอกจากนี้  การสวมใส่รองเทา้ทีม่วีดัสุรองสน้เทา้ก็อาจจะช่วยลดความเมือ่ยลา้ได  ้

 - กฎท ัว่ไปส าหรบัความสูงของงาน (ขณะที่มือก าลงัท างานอยู่) ควรอยู่ในระดบัต า่กว่าขอ้ศอกลงมา 2 ถึง 

6 นิ้ว (5 ถงึ 15.2 เซนตเิมตร) ซึง่ความสูงของขอ้ศอก หมายถงึแขนดา้นล่างซึง่งอท ามมุ 90 องศากบัแขนส่วนบน โดย



 

 

มีขอ้ศอกแนบไปตามดา้นขา้งของล  าตวั ลกัษณะเช่นนี้ จะช่วยลดปญัหาบริเวณหวัไหล่และล  าคอจากการท างานกบั

ชิ้นงานที่อยู่สูงเกินไป และป้องกนัไม่ใหล้  าตวัส่วนบนกม้ลง และเกิดอาการปวดหลงัถา้ความสูงของงานอยู่ต า่เกินไป 

หากปรบัความสูงของงานไม่ได ้ควรออกแบบความสูงของงานใหเ้หมาะสมกบัพนกังานที่ตวัสูง และจดัใหม้ียกพื้น

ส าหรบัพนกังานตวัเตี้ย ท ัง้นี้มหีลกัว่าการใชย้กพื้นจะไม่ก่อใหเ้กิดอนัตราย 

 - ความสูงของหนา้งานอาจจะแตกต่างกนัไปตามลกัษณะงานที่ปฏบิตัิ งานประกอบชิ้นส่วนขนาดเบา ๆ งาน

เขียนหรืองานตรวจสอบรายละเอียดชิ้นส่วนตอ้งการความสูงมากกว่างานที่ตอ้งใชแ้รงกระท าลงดา้นล่างหรือทาง

ดา้นขา้งเมื่อตอ้งใชแ้รงกระท าลงดา้นล่างมาก งานนัน้ควรตอ้งมีความสูงนอ้ยที่สุด ความสูงของงานที่ต า่ลงจะมี

ประโยชนต่์องานทีต่อ้งใชแ้รงจากทางดา้นบนมาก 

 - การเอื้อมในแนวนอนเพื่อหยิบจบัเครื่องมือ วตัถุดิบ และวสัดุอื่น  ๆ ควรจดัตามความถี่ของการใช ้ของที่

หยิบบ่อย ๆ ควรตัง้อยู่ในรศัมีครึ่งวงกลมที่ขยายออกไปทางดา้นหนา้ของร่างกายประมาณ 14 ถึง 16 นิ้ ว (35.6 ถึง 

40.6 เซนติเมตร) จดัวางของที่ตอ้งหยิบไม่บ่อยใหไ้กลออกไป แต่โดยท ัว่ไปไม่ควรห่างเกิน 24 ถงึ 26 นิ้ว (61 ถงึ 66 

เซนตเิมตร) จากร่างกาย 

 - ควรจดัใหม้รีาวพงิหลงัหรือทีพ่กัเทา้กรณียนืท างานตดิต่อกนัเป็นเวลานาน การยกเทา้ขา้งหนึ่งขึ้นในขณะยนื

ท างานจะช่วยขจดัปญัหาบริเวณหลงัส่วนล่างใหล้ดลง การจดัใหม้รีายหรือทีพ่กัเทา้ไวเ้ป็นการเฉพาะ จะช่วยใหส้ามารถ

สลบัการพกัเทา้ได ้

 - ควรจดัใหพ้นกังานสามารถขยบัศีรษะไดบ้่อยครัง้ขณะปฏบิตัิงาน ควรจ ากดัลานสายตา (visual field) และ

การปฏบิตังิานเพือ่ป้องกนัไม่ใหพ้นกังานตอ้งขยบัศีรษะบ่อยเกินไป แต่ท ัง้นี้จะตอ้งไม่จ  ากดัจนเคลือ่นไหวไม่ได ้

 - เมื่อพนกังานที่ยืนท างานตอ้งท างานที่ตอ้งใชค้วามละเอียด ควรจะจดัใหม้ีการหนุนรองขอ้ศอกไว ้เพื่อลด

อาการปวดหลงั ความสูงของงานที่ดีส  าหรบังานประเภทนี้  ควรจะอยู่เหนือระดบัขอ้ศอกในระยะ 2 ถงึ 4 นิ้ว (5 ถงึ  

10.2 เซนตเิมตร) 

 

2. การนั่งท างาน 
 การนัง่ท างานเป็นท่าทางการท างานที่ก่อใหเ้กิดความเคน้ต่อร่างกายนอ้ยกว่าการยืนท างาน การนัง่ท างานช่วย

ใหส้ามารถควบคุมการเคลือ่นไหวมอืไดด้กีว่า แต่ไม่สามารถออกแรงมอืไดม้ากขณะนัง่ รวมท ัง้การครอบคลุมพื้นที่ใน

การท างานไดน้อ้ยกว่า การนัง่ท างานช่วยใหส้ามารถควบคุมอปุกรณ์ดว้ยเทา้ได ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถา้นัง่อย่างเหมาะสม

ก็จะออกแรงเทา้ไดม้าก ในการออกแบบงานนัง่ควรตอ้งพิจารณาหอ้งพกัเทา้ส าหรบัเคลื่อนไหวเทา้ไดส้ะดวกดว้ย  

ถา้พื้นทีม่คีวามจ ากดัมากก็จะส่งผลใหท่้าทางของร่างกายอยู่ในท่าทีไ่ม่สบายและเกิดความลา้ได ้แสดงดงัภาพที ่5.40  

 

 

 

 

ภาพที ่5.40 สภาพการนั่งท างานทีไ่ม่เหมาะสม ควรมกีารจดัห้องพกัเท้าให้เท้าสามารถเคล่ือนไหวได้สะดวก 

 
 ระดบัความสูงของหนา้งานขณะนัง่ท างานก็ใหพ้จิารณาระดบัความสูงของขอ้ศอกเช่นเดียวกบัการยืนท างานที่

ระดบัความสูงของขอ้ศอก โดยมแีขนส่วนบนแนบล าตวัและชิ้นงานอยู่ดา้นหนา้ของร่างกาย จดัเป็นสภาพการท างานที่

เหมาะสมส าหรบังานละเอยีดหรือใชน้ิ้ วเคลื่อนไหวขณะท างาน กิจกรรมส่วนใหญ่ขณะนัง่ท างานนัน้มกัตอ้งการการใช ้
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สายตาท างาน ซึง่การจดัระดบัความสูงของงานก็ตอ้งพจิารณาความเหมาะสมในการใชส้ายตา รวมท ัง้พจิารณาระยะใน

การมองและมมุในการมองดว้ย 

 ประเทศในแถบตะวนัตกมกัใชเ้กา้อี้น ัง่เป็นเรื่องปกต ิโดยจะจดัระดบัความสูงของเกา้อี้ใหอ้ยู่ในระดบัความสูง

ของหวัเข่า (popliteal height) ขณะนัง่ เกา้อี้โดยท ัว่ไปจงึมคีวามสูงของที่น ัง่อยู่ระหว่าง 35-50 เซนติเมตร อย่างไรก็

ตาม ทางแถบเอเชียมกัพบลกัษณะการนัง่แบบนัง่ขดัสมาธิบนพื้น ซึ่งส่งผลใหน้ า้หนกัของร่างกายตกอยู่ที่กน้ขณะที่ขา

และเทา้พยุงใหร่้างกายอยู่ในท่าทีม่ ัน่คง ลกัษณะการนัง่แบบอืน่ เช่น นัง่ยอง ๆ ซึ่งส่งผลใหห้วัเข่างอเต็มที่ ท่านัง่ต่าง ๆ 

ดงักล่าวแสดงดงัภาพที่ 5.41 ซึ่งจะเห็นไดว้่าลกัษณะการนัง่เช่นนี้ ท  าใหร้ะดบัสายตา และระดบัขอ้ศอกอยู่ในระดบัต า่

มาก การออกแบบหน่วยที่ท  างานก็จะแตกต่างออกไป อย่างไรก็ตาม ลกัษณะการนัง่ท างานเช่นนี้  อาจพบไดม้ากใน

อตุสาหกรรมขนาดเลก็และอตุสาหกรรมครวัเรือน 

 

 

 

 

 

  ภาพที ่5.41 แสดงท่าทางการนั่งท างานในลกัษณะต่าง ๆ ซ่ึงพบได้ในกลุ่มประเทศแถบเอเชีย 
 
 
 หน่วยที่ท  างาน (workstation) ซึ่งไดร้บัการออกแบบมาเป็นอย่างดีส  าหรบัการนัง่ท างานนัน้ โดยท ัว่ไปใช ้

ส  าหรบัการท างานที่ตอ้งกระท าในลกัษณะเดิมติดต่อกนัค่อนขา้งนาน กล่าวคือ 30 นาทีขึ้นไป ท ัง้นี้ จะตอ้งมีการ

ออกแบบอย่างเหมาะสม ดงันี้  

 - ในบริเวณที่นัง่ท  างานจะตอ้งมกีารจดัวางสิ่งของที่พนกังานตอ้งการใชง้านใหพ้รอ้มและสามารถหยิบจบัง่าย

โดยไม่ตอ้งเอื้อม 

 - งานที่ตอ้งนัง่ท านัน้ ไม่ควรตอ้งใชแ้รงมาก (เช่น การท างานกบัวตัถ ุซึ่งมีน า้หนกัมากกว่า 10 ปอนด ์หรือ 

4.5 กิโลกรมั) แมว้่าจะเป็นครัง้คราวก็ตาม แต่ก็สามารถกระท าไดห้ากมเีครื่องกลช่วยผ่อนแรง 

 - จดัใหม้เีกา้อี้ทีด่แีละตอ้งไม่มกีารยกสิง่ของใด ๆ จากระดบัพื้นในข ัน้ตอนการท างาน 

 เกา้อี้ซึ่งพนกังานใชน้ัง่ท  างานนัน้ควรเลอืกใหส้อดคลอ้งกบังานที่ท  าและขนาดสดัส่วนร่างกายของพนกังาน 

เกา้อี้ควรจะเอื้ออ านวยใหส้ามารถเคลือ่นไหวร่างกายขณะท างานไดอ้ย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการโนม้ตวัไปขา้งหนา้ 

การลุกขึ้นหรือนัง่ลงไดอ้ย่างสะดวก 

 ความเคน้ที่ส่วนหลงั (back stress) เป็นปญัหาใหญ่ของการนัง่ท างานและสภาพของพนกัพิงหลงัเป็นสิ่ง

ส  าคญัทีจ่ะช่วยบรรเทาปญัหานี้ ได ้พนกัพงิควรจะปรบัไดท้ ัง้แนวตัง้และแนวนอน และควรตัง้เป็นมมุ ประมาณ 95-100 

องศา ความสูงของเกา้อี้ควรปรบัไดใ้นแนวนดิ่ง งานบางอย่างอาจจ าเป็นตอ้งใชเ้กา้อี้ทีม่ทีีเ่ทา้แขนดว้ย  

 ภาพที ่5.42 แสดงตวัอย่างการออกแบบเกา้อี้ทีด่ี เหมาะส าหรบังานในส านงัาน กล่าวคือ พนกัพงิสามารถปรบั

มมุเอยีงได ้มคีวามกวา้ง 32-36 เซนตเิมตร สูง 48-52 เซนตเิมตร มสี่วนโคง้นูนทีพ่นกัพงิบริเวณเอง (lumbar pad) 

ซึง่สูงจากเบาะรองนัง่ประมาณ 10-20 เซนตเิมตร เบาะรองนัง่มคีวามกวา้ง 40-45 เซนตเิมตรและลกึ 38-42 เซนตเิมตร 



 

 

ขอบทีน่ ัง่ดา้นหนา้เอยีงขึ้นประมาณ 4-6 องศา เพือ่ป้องกนัการไถลออกดา้นหนา้ ความสูงของทีน่ ัง่สามารถปรบัระดบั

ไดใ้นช่วง 38-54 เซนตเิมตร ทีพ่กัเทา้ก็มคีวามจ าเป็นส าหรบัป้องกนัไม่ใหค้นทีต่วัเตี้ยกว่าตอ้งนัง่หอ้ยเทา้ 

 

 

           เกา้อ้ีท่ีมีพนกัพิงสูง 
           พนกัพิง: 
            สูงจากท่ีนัง่ประมาณ 50 เซนติเมตร 
            มี lumbar pad 
            ระดบัช่วงอกโคง้เวา้เลก็นอ้ย 
            ปรับมุมเอียงไดใ้นช่วง 104-120 องศา 
 
 
   ภาพที ่5.42 เก้าอีท้ีอ่อกแบบไว้อย่างดสี าหรับงานในส านักงาน 
 

 สิง่ส  าคญันอกเหนือจากการมเีกา้อี้ทีอ่อกแบบอย่างเหมาะสม ก็คือโตะ๊ท างาน ขอ้เสนอแนะในการออกแบบ

หน่วยทีท่  างานส าหรบังานในส านกังาน แสดงไวด้งัภาพที ่5.43 

 

 a  48-50 cm 

 b  38-54 cm 

 c  min. 17 cm 

 d  10-25 

 

 

  ภาพที ่5.43 ขนาดสัดส่วนและระดบัความสูงของโต๊ะและเก้าอี ้ทีเ่สนอแนะไว้ส าหรับงานในส านกังาน 
 
 นอกจากนี้ ท่าทางการนัง่ก็เป็นสิง่ส  าคญัทีพ่งึระวงัหลงัจากทีไ่ดม้กีารออกแบบหน่วยที่ท  างานส าหรบังานนัง่แลว้ 

กล่าวคือ การนัง่ในท่าหลงัต ัง้ตรงเป็นสิ่งที่ดีส  าหรบัโครงสรา้งกระดูกสนัหลงั แต่การนัง่โดยใหล้  าตวัโคง้ไปดา้นหนา้

เลก็นอ้ยจะช่วยผ่อนคลายภาระทีเ่กิดขึ้นทีก่ลา้มเนื้อหลงัไม่ใหเ้กิดการหดเกร็งกลา้มเนื้อเฉพาะที ่จงึท าใหเ้กิดความรู ้สกึ

สบายกว่านัง่หลงัตรง การศึกษาของ Lundervold (1985) ซึ่งท าการตรวจวดัการท างานของกลา้มเนื้ อ โดยใชว้ิธี 

Electromyography (EMG) เปรียบเทยีบระหว่างการนัง่หลงัตรงและการนัง่โนม้ตวัไปดา้นหนา้เลก็นอ้ย ชี้ ใหเ้ห็นถงึ

ภาระของกลา้มเนื้อส่วนต่าง ๆ ขณะนัง่หลงัตรงเกิดขึ้นมากกว่าขณะนัง่โนม้ตวัไปดา้นหนา้เลก็นอ้ย (ภาพที ่5.44) ดงันัน้ 

จงึสรุปไดว้่าการนัง่ทีเ่หมาะสมก็คือการนัง่หลงัตรงและพงิพนกัพงิเพื่อลดภาระกลา้มเนื้อหลงั อย่างไรก็ตามท่าทางการ

นัง่โนม้ตวัไปดา้นหนา้เลก็นอ้ย พบไดใ้นขณะนัง่เขยีนและอ่านหนงัสอืซึง่ถอืเป็นท่าทางการนัง่ทีผ่่อนคลายกลา้มเนื้อและ

ช่วยใหก้ารมองเหน็ดขีึ้นดว้ย 
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           Muscles 
           Right trapezius 
           Right latisimus dorsi 
           Ritht sacrospinalis 
           Left sacrospinalis 
 

ภาพที ่5.44 ผลการตรวจวดัภาระของกล้ามเน้ือโดยใช้วธีิ Electromyography ขณะนั่งหลงัตรง 
พบผลการตรวจวดัคล่ืนไฟฟ้าได้มากกว่าขณะนั่งโน้มตวัไปด้านหน้าเลก็น้อย ซ่ึงกล้ามเน้ืออยู่ในลกัษณะผ่อนคลาย 

 
 Andersson and Ortengren (1974) ไดท้  าการศึกษาถงึผลของมมุเอยีงหลงัขณะนัง่ และท่าทางการท างานที่

แตกต่างกนั ส่งผลใหเ้กิดแรงอดัที่หมอนรองกระดูกสนัหลงัต่างกนั ผลของท่าทางการนัง่ที่แตกต่างกนัอธิบายไดโ้ดย

ภาพที่ 5.45 ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่าการนัง่พงิหลงัและนัง่โนม้ตวัไปดา้นหนา้โดยมทีี่รองรบัแขนส่วนบน (ขณะนัง่เขยีน)  

เป็นสภาพการท างานที่น่าพงึพอใจที่สุดในกรณีของการวดัแรงอดัของหมอนรอง ซึ่งอยู่ระหว่างกระดูกสนัหลงับริเวณ

เอวขอ้ที ่3 และ 4 (L3 และ L4) 

 

 ส าหรบัผลของมมุเอยีงหลงัขณะนัง่แสดงดงัภาพที ่5.46 ซึง่แสดงใหเ้หน็ไดอ้ย่างชดัเจนว่าเมือ่มมุเอยีงหลงัเพิม่

มากขึ้น ท ัง้แรงอดัของหมอนรองกระดูกสนัหลงัและความเคน้ของกลา้มเนื้อก็จะลดลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back relaxed 

Writing position 

Typing position 

Position for lifting a weigth 



 

 

-0.1 0 0.1 a weigth 

      Disc pressure L3/L4 

 

  ภาพที ่5.45 ผลของท่าทางการน่ังในลกัษณะแตกต่างกนัทีม่ีต่อแรงอัดของหมอนรองกระดูกสันหลัง 
(1 MPa = 10.2 kp/cm2) L3 และ L4 หมายถึง กระดูกสันหลงัส่วนบั้น เอว ข้อที ่3 และ4 ค่า 0 ทีส่เกลแรงอดัเป็น
ค่าอ้างองิขณะทีน่ั่งหลังตรง 90 องศา ซ่ึงค่าจริงคือ 0.5 MPa 
 

Disc pressure L3/L4 (Mpa) 

-0.5 - 0.30 - 0.1  0 0.1 0.3 
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90 

100 
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  ภาพที ่5.46 ผลของมุมเอยีงหลงัขณะนั่งทีม่ต่ีอแรงอดัของหมอนรองกระดูกสันหลงั (L3 และ L4) และเคล่ือน 
    ไฟฟ้าของกล้ามเน้ือหลงั (EMG) วดัทีร่ะดบักระดูกสันหลงัช่วงอกข้อที ่8  (T8) 
 

 ในการประเมนิความเหมาะสมของเกา้อี้ ควรพจิารณาสิง่ต่าง ๆ ต่อไปนี้ 

 - พนกัพงิหลงัสามารถปรบัตามแนวตัง้หรือแนวนอนได  ้

 - จ านวนขาของเกา้อี้ (เกา้อี้ทีม่ ี5 ขา จะม ัน่คงกว่า 4 ขา) 

 - เกา้อี้มลีอ้เลือ่นได ้ลอ้เกา้อี้ควรเหมาะกบังาน (ในบางสถานการณ์ลอ้เลือ่นอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายได)้ 

 - จดัใหม้ทีีว่างเทา้ 

 - จดัใหม้ทีีเ่ทา้แขนในกรณีทีจ่  าเป็น 

 - สามารถปรบัระดบัความสูงของเกา้อี้ได  ้

 - ความสูงของเกา้อี้เหมาะกบัขนาดพื้นทีท่  างาน (พนกังานนัง่อยู่บนเกา้อี้ไดอ้ย่างสบายโดยสามารถสอดหวัเข่า

ไวใ้ตพ้ื้นผวิของงาน) 

 - เกา้อี้มขีอบทีน่ ัง่ดา้นหนา้โคง้มน 

 - เกา้อี้สามารถปรบัเพือ่ใหข้อ้พบัดา้นหลงัของหวัเข่าเท่ากบัหรือสูงกว่าความสูงของทีน่ ัง่ 2 นิ้ว 

 หน่วยที่ท  างานส าหรบังานนัง่ ควรไดร้บัการออกแบบเพื่อใหพ้นกังานทุกระดบัความสูงสามารถเอื้อมไปหยิบ

สิ่งของทุกอย่างไดอ้ย่างสะดวก โดยไม่ตอ้งโนม้ตวัไปขา้งหนา้มากนกั เนื่องจากระยะการเอื้อมของแต่ละคนมีผลต่อ

ความสามารถในการหยิบ จบัหรือยกวตัถุ ดงันัน้ บริเวณพื้นที่ท  างานจึงควรจะมีลกัษณะเป็นครึ่ งวงกลมดา้นหนา้

รอบ ๆ ตวัพนกังาน 

 ลกัษณะการนัง่ท างานซึง่ตอ้งมกีารยกวสัดุดว้ยนัน้ มคีวามจ าเป็นตอ้งระมดัระวงัในการก าหนดจุดที่วางของที่

จะยก เพราะแมว้่าของทีม่นี า้หนกัเบาซึง่ยกไดใ้นระยะช่วงแขน ก็อาจท าใหบ้ริเวณหลงัส่วนล่างบาดเจบ็ได ้
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 แขนของผูน้ ัง่ท  างานควรหอ้ยอยู่ตามสบายชิดล  าตวัในท่าที่ผ่อนคลาย ความสูงของหนา้งานควรอยู่ในระดบั

ขอ้ศอกหรือต า่กว่าเลก็นอ้ย เพือ่ใหป้ลายแขนอยู่ในลกัษระแนวนอน หรือเอยีงลงเลก็นอ้ย 

 ความสูงของหนา้งานขณะท างานเขยีนหรืองานประกอบชิ้นส่วนขนาดเบา ควรจะอยู่เหนือพื้นในระยะ  27.5 ถงึ 

31 นิ้ว (69.9 ถงึ 78.7 เซนตเิมตร) ส าหรบังานทีท่  าดว้ยมอืทีห่นกักว่านี้  เช่น งานบรรจ ุหบีห่อ ความสูงของงานควรอยู่

เหนือพื้นในระยะ 26 ถงึ 28.5 นิ้ว (66 ถงึ 72.4 เซนตเิมตร) ความสูงที่เหมาะสมที่สุดจะแตกต่างกนัไปในพนกังานแต่

ละคน ดงันัน้ ความสูงของงานจงึควรปรบัไดต้ามสมควร 

 
3. การนัง่และการยืนท างานสลบักนั 
 งานบางอย่างตอ้งกระท าดว้ยวิธีการท ัง้การนัง่และการยืน ท ัง้นี้ เพราะอาจมีความจ าเป็นตอ้งหยิบสิ่งของ

บางอย่างจากบริเวณทีท่ีเ่อื้อมไม่ถงึหรือเพราะตอ้งท างานหลาย ๆ อย่างทีแ่ตกต่างกนัไป งานบางอย่างอาจเหมาะกบัการ

นัง่ท างานมากทีสุ่ด ในขณะทีง่านบางอย่างจะเหมาะกบัการยนืท างานมากทีสุ่ด 

 พนกังานที่สามารถสบัเปลี่ยนต าแหน่งยืนหรือนัง่ไดน้ัน้ จะเป็นผูท้  างานที่มีความสะดวกสบาย เพราะการ

เปลีย่นท่าทางการท างานนัจ้ะท าใหเ้กิดความเมือ่ยลา้นอ้ยลง และสถานที่ท  างานซึ่งออกแบบใหส้ามารถท างานไดท้ ัง้โดย

การยืนและการนัง่นัน้ นบัไดว้่าเป็นการออกแบบหน่วยที่ท  างานที่ดี และถา้เป็นไปได ้หน่วยที่ท  างานดงักล่าวควร

สามารถปรบัความสูงไดด้ว้ย ทางเลอืกอกีทางหนึ่งคือการใชท้ี่น ัง่แบบปรบัระดบัความสูงได ้ท าใหพ้นกังานสามารถอยู่

ในต าแหน่งกึ่งนัง่กึ่งยนืได ้การออกแบบหน่วยทีท่  างานกบัเครื่องจกัรในลกัษณะกึ่งนัง่กึ่งยนื แสดงได ้ดงัภาพที ่5.47 

 สิ่งที่ควรน ามาใชใ้นการพิจารณาอีกเรื่องหนึ่ง คือลกัษณะงานนั้นเป็นการท างานที่ส่งผลใหร่้างกายได ้

เคลือ่นไหวไปมา (dynamic work) หรือท างานอยู่กบัที ่(static work) โดยท ัว่ไปงานซึง่สามารถขยบัร่างกายไดม้ากจะ

ท าใหเ้มื่อยลา้นอ้ยกว่างานที่ไม่สามารถเคลือ่นที่ไดม้ากนกั งานที่ตอ้งงอตวัหรือโกง้โคง้ท างานหรือตอ้งถือหรือยกจบั

วตัถอุยู่เป็นเวลานาน ๆ จะท าใหเ้กิดอาการปวดเมือ่ยไดม้าก 
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   ภาพที ่5.47 การออกแบบสภาพการท างานกบัเคร่ืองจกัรในลกัษณะกึง่นั่งกึง่ยืนท างาน 
กล่าวโดยสรุป ปจัจยัทีค่วรพจิารณาตามหลกัเออรโ์กโนมกิสใ์นการออกแบบหน่วยทีท่  างานมดีงันี้  คือ 

 1. ความสูงของร่างกาย 

 - ใหค้ านึงถงึคนทีสู่งทีสุ่ดใหส้ามารถท างานได  ้

 - ใหท่้าทางการท างานปกตกิม้มองลงเลก็นอ้ย 

 2. ความสูงของไหล่ 
 - ใหว้างสิง่ของและชิ้นส่วนต่าง ๆ ในระดบัความสูงระหว่างไหล่และเอว 



 

 

 - หลกีเลีย่งการเอื้อมหยบิของในระดบัทีสู่งกว่าไหล่ 

 3. ความสูงของข้อศอก 
 - ส าหรบังานปกติ: ใหร้ะดบัพื้นผวิของสิง่ของอยู่ต า่กว่าระดบัความสูงของขอ้ศอก 5-10 เซนตเิมตร 

 - ส าหรบังานประณีต ใหย้กระดบัพื้นผวิของสิง่ของสูงกว่าระดบัความสูงของขอ้ศอก 5-10 เซนตเิมตร 

 - ส าหรบังานหนกั ใหพ้ื้นผวิของสิง่ของอยู่ต า่กว่าระดบัความสูงของขอ้ศอกประมาณ 20 เซนตเิมตร 

 4. ความสูงของข้อน้ิว 
 - ใหย้กสิง่ของในระดบัความสูงระหว่างขอ้นิ้ว (เมือ่วางมอืแนบล าตวั) และไหล่ 

 5. ความสูงของเข่า 
 - ใหค้ านึงถงึคนทีม่ขีายาวที่สุด 

 - ใหม้ทีีพ่กัเทา้ (footrests) ส าหรบัคนทีข่าส ัน้ทีสุ่ด 

 6. ขนาดของมือ 
 - ใหค้ านึงถงึคนทีม่มีอืเลก็ สามารถหยบิจบัสิง่ของได  ้

 - ใหค้ านึงถงึอนัตรายทีจ่ะเกิดขึ้นกบัคนงานทีม่มีอืขนาดเลก็ 

 - ใหค้ านึงถงึคนงานทีม่มีอืขนาดใหญ่ สามารถสอดหรือลอดผ่านเขา้ไปได  ้

 7. ขนาดของร่างกาย 
 - ใหค้ านึงถงึคนทีม่ขีนาดร่างกายใหญ่ทีสุ่ด 

 - ใหร้ะลกึไวเ้สมอว่าเสื้อผา้จะท าใหพ้นกังานมขีนาดใหญ่ขึ้น 

 8. ระยะการเอื้อมของแขน 
 - ใหค้ านึงถงึคนทีม่แีขนส ัน้ทีสุ่ด สามารถเอื้อมหยบิสิง่ของได  ้

 - ใหค้ านึงถงึคนทีสู่งทีสุ่ด ไม่ตอ้งกม้มากเกินไป 

 - ใหร้กัษาระยะห่างใหเ้หมาะสมกบัความยาวของแขน 

 9. ช่วงการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย  
 - สามารถเคลือ่นไหวไดอ้ย่างสะดวก 

 - ไม่ใหข้อ้ต่อยดืขยายมากเกินไป 

 - ใหข้อ้ศอกอยู่ในมมุทีเ่หมาะสมกบัการใชแ้รง 

 - ใหข้อ้มูลอยู่ในแนวตรงเสมอ 

 10. ระยะเวลาการหดเกร็งกล้ามเน้ือ 
 - ใหข้อ้ศอกอยู่ขา้งล  าตวั 

 - ใหม้กีารเกร็งกลา้มเนื้อนอ้ยทีสุ่ด 

 - ใหร้ะยะเวลาเกร็งกลา้มเนื้อส ัน้ทีสุ่ด 

 - ใหแ้รงทีใ่ชใ้นการเกร็งกลา้มเนื้อนอ้ยทีสุ่ด 

 11. อัตราการท างานซ ้า ๆ  
 - ใหม้กีารหมนุเวยีนของงานบ่อย ๆ  

 - ใหพ้นกังานสามารถก าหนดจงัหวะการท างานไดเ้อง (พนกังานใหม่สามารถเริ่มตน้ท างานทีอ่ตัราชา้ ๆ ก่อน) 

 - ใหอ้ตัราการท างานซ า้ ๆ มนีอ้ยสุด 
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 - ใหม้จีงัหวะหยุดพกับ่อย ๆ  

 - ใหต้รวจสอบว่ามอีาการเมือ่ยลา้ของกลา้มเนื้อหรือไม่ 

 12. การออกแรง  
 - ไม่ควรเกินรอ้ยละ 20 ของแรงสูงสุดทีก่ลา้มเนื้อนัน้ออกแรงได ้และในการท างานดว้ยท่าทางการท างานที่

ยาวนานหรือท่าทางการท างานซ า้ ใหห้ลกีเลีย่งการออกแรงมากเกินไปบ่อยครัง้ 

 - ใหร้ะลกึไวเ้สมอว่า ขา หวัเข่า สะโพก และไหล่ อาจเกิดอาการเกร็งไดเ้ช่นกนั 

 

 ส าหรบัแนวทางการปรบัปรุงสถานทีท่  างานใหเ้หมาะสมกบัผูป้ฏบิตังิาน อาจพจิารณาด าเนินการไดด้งันี้ 

 - เพิม่/ลด ระดบัความสูงของพื้นผวิทีท่  างาน โดยอาจใชโ้ตะ๊ทีป่รบัระดบัได ้ลฟิต ์หรือเครื่องมอือืน่  ๆ ทีม่ี

ลกัษณะคลา้ยคลงึกนั 

 - เปลีย่นต าแหน่งงานของพนกังาน 

 - ใชเ้ครื่องมอืช่วยในการเอื้อมหยบิสิง่ของ 

 - ปรบัปรุงต าแหน่งสถานทีท่  างาน 

 - ปรบัปรุงทศิทางการไหลของงาน 

 - ปรบัเกา้อี้น ัง่ 

 - ใชท้ีน่ ัง่แบบต่าง ๆ  

 - ใชแ้ท่นรองพื้น ยกพื้น และอปุกรณ์เครื่องกลช่วยยก 

 - ใชท้ีพ่กัเทา้ 

 - ใชท้ีพ่กัแขน 

 - ปรบัต าแหน่งและรูปแบบการวางเครื่องมอื 

 - ปรบัทีว่างหรือที่ใส่สิง่ของ 

 - ใชจ้ิก๊ (jigs) ทีจ่บั (clamps) และปากกา (vises) ส าหรบัจบัชิ้นงานแทนการใชม้อื 

 
 
 
 
 
 
กจิกรรม 5.4.2 

1. การออกแบบการนัง่ท างานใชส้ าหรับงานในลกัษณะใด และมีขอ้จ ากดัอะไรบา้ง 
2. การออกแบบการยืนท างานใชส้ าหรับงานลกัษณะใด 
3.  จงบอกถึงหลกัการออกแบบหน่วยท่ีท างาน โดยพิจารณาความสูงของขอ้ศอก 

 

แนวตอบกิจกรรม 5.4.2 



 

 

1.  ใชส้ าหรับงานท่ีตอ้งกระท าในลกัษณะเดิมติดต่อกนัเป็นเวลา 30 นาทีข้ึนไป มีขอ้จ ากดัคือ ไม่ควร
ออกแรงรับน ้าหนกัมากกวา่ 10 ปอนด ์หรือ 4.5 กิโลกรัม 

2.  งานท่ีตอ้งใชพ้ื้นท่ีท างานมากหรืองานท่ีตอ้งการการออกแรงมือมาก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งใน
ช่วงเวลาสั้น ๆ  

3.  การพิจารณาความสูงของขอ้ศอก ส าหรับ 
   งานปกติ    ใหร้ะดบัพ้ืนผิวของส่ิงของอยูต่  ่ากวา่ระดบัความสูงของขอ้ศอก 5-10 เซนติเมตร 
   งานประณีต ใหย้กระดบัพ้ืนผิวของส่ิงของสูงกวา่ระดบัความสูงของขอ้ศอก 5-10 เซนติเมตร 
   งานหนกั  ใหพ้ื้นผิวของส่ิงของอยูต่  ่ากวา่ระดบัความสูงของขอ้ศอก ประมาณ 20 เซนติเมตร
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เร่ืองที ่5.4.3  
การยกเคล่ือนย้ายวสัดุ 
  

 

 ดงัที่ไดก้ล่าวมาแลว้ในเรื่องที่ 5.1.1 ถึงจ านวนผูป้ระสบอนัตรายจากการท างานยกเคลื่อนยา้ยวสัดุว่ามีเพิ่ม

มากขึ้นเรื่อย ๆ ในแต่ละปี ในบทนี้จึงมีความจ าเป็นที่จะตอ้งกล่าวถึงแนวทางการออกแบบงานที่เกี่ ยวขอ้งกบัการยก

เคลือ่นยา้ยวสัดุ เพือ่ใหเ้กิดความปลอดภยัในการท างานส่งผลใหจ้  านวนผูป้ระสบอนัตรายดว้ยสาเหตนุี้ลดนอ้ยลงได  ้

 

1. ความหมาย 
 การยกเคลือ่นยา้ยวสัดุ (Manual material handling) หมายถงึการกระท าใด ๆ ทีใ่ชแ้รงงานจากคนเพือ่

ยกขึ้น ยกลง ผลกั ดงึ ขนยา้ย หรือ ถอื/อุม้คน สตัว ์หรือสิง่ของ 

 

2. กฎหมายความปลอดภัยในการท างาน  
 ปจัจุบนักฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัการยกเคลือ่นยา้ยวสัดุโดยใชแ้รงงาน คือ พระราชบญัญตัิคุม้ครองแรงงาน 

พ.ศ. 2541 หมวด 3 การใชแ้รงงานหญิงมาตรา 39(3) หา้มมใิหน้ายจา้งใหลู้กจา้งซึ่งเป็นหญิงมคีรรภท์  างาน ยก แบก 

หาม หาบ ทูน ลาก หรือเข็นของหนกัเกิน 15 กิโลกรมั และกฎหมายล าดบัรองภายใตพ้ระราชบญัญตัิดงักล่าวคือ 

กฎกระทรวงก าหนดอตัราน า้หนกัทีน่ายจา้งใหลู้กจา้งท างานได ้พ.ศ. 2547 ซึง่ก าหนดไวด้งันี้   

 ขอ้ 1 ใหน้ายจา้งใชลู้กจา้ง ท างาน ยก แบก หาบ หาม ทูน ลาก หรือเข็นของหนกัไม่เกินอตัราน า้หนกัโดย

เฉลีย่ต่อลูกจา้งหนึ่งคน ดงัต่อไปนี้ 

  (1) ยี่สบิกิโลกรมั ส าหรบัลูกจา้งซึง่เป็นเด็กหญิงอายุต ัง้แต่สบิหา้ปีแต่ไม่ถงึสบิแปดปี 

  (2) ยี่สบิหา้กิโลกรมั ส าหรบัลูกจา้งซึง่เป็นเด็กชายอายุต ัง้แต่สบิหา้ปีแต่ไม่ถงึสบิแปดปี 

  (3) ยี่สบิหา้กิโลกรมั ส าหรบัลูกจา้งซึง่เป็นหญิง 

  (4) หา้สบิหา้กิโลกรมั ส าหรบัลูกจา้งซึง่เป็นชาย 

 ในกรณีของน า้หนกัตามอตัราทีก่  าหนด ใหน้ายจา้งจดัใหม้แีละใหลู้กจา้งใชเ้ครื่องทุ่นแรงทีเ่หมาะสมและไม่เป็น

อนัตรายต่อสุขภาพและความปลอดภยัของลูกจา้ง 

  
3. ปัจจยัเส่ียงทีค่วรพจิารณาในการยกเคล่ือนย้ายวสัดุ 
 เพือ่ใหเ้กิดความสะดวกและความปลอดภยัในการยกเคลือ่นยา้ยวสัดุ ปจัจยัทีต่อ้งค านึงถงึในการออกแบบ

งานไดแ้ก่ 

 

 

 



 

 

3.1 สถานที่ท างานและผังจดุปฏิบัติงาน 
3.3.1 ต าแหน่งที่ต ัง้ต่าง ๆ ในโรงงาน เครื่องควบคุม อุปกรณ์ เครื่องมือ และวสัดุสิ่งของอื่น  ๆ ที่มี

ความสมัพนัธต่์อกนัและต่อลูกจา้งจะมผีลต่อท่าทางการท างาน ความสูงของหนา้งาน เทคนิคในการเคลือ่นยา้ยวสัดุ 

ระยะเวลาและความถีท่ีย่ก รวมท ัง้การกระท าและการเคลือ่นไหวในงานอืน่ ๆ อกีดว้ย 

3.3.2 การวางผงัการท างาน ควรจดัใหลู้กจา้งสามารถ 

- อยู่ในท่าตรงและหนัหนา้ไปทางดา้นหนา้ 

- มองเหน็ชิ้นงานไดอ้ย่างชดัเจน 

- ท างานส่วนใหญ่ไดท้ีร่ะดบัความสูงของเอว และเอื้อมมอืถงึไดโ้ดยงา่ย 

- เคลือ่นไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายไดอ้ย่างสะดวกขณะท าการเคลือ่นยา้ยวสัดุ 

3.2 ท่าทางและการเคลื่อนไหวร่างกาย 
3.2.1 ท่าทางและการเคลื่อนไหวร่างกาย ไม่ควรเป็นสาเหตุที่ท  าใหเ้กิดความไม่สบายในการท างาน

หรือความเจ็บปวด การท างานควรกระท าไดอ้ย่างราบรื่นและควบคุมได ้ควรหลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวในลกัษณะ

กระตกุหรือกระชากในทนัท ีและควรเคลือ่นยา้ยวสัดุในท่าทางที่สะดวกสบายและไดส้มดุล หลกีเลีย่งการเคลือ่นไหว

ของขอ้ต่อในช่วงกวา้ง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นระยะเวลานานหรือซ า้บ่อย การเคลือ่นไหวร่างกายโดยการกม้โคง้ 

บดิเอวหรือเอื้อมจนสุดบ่อย ๆ นัน้ เป็นการเพิม่ความเสีย่งของการบาดเจบ็จากการเคลือ่นยา้ยวสัดุ 

3.2.2 กิจกรรมของงาน ควรเสริมใหค้นงานสามารถปรบัท่าทางการท างานไดใ้นหลายลกัษณะ
ดว้ยกนัแต่ยงัคงไวซ้ึง่ท่าทางการท างานทีป่ลอดภยั การท างานใด ๆ ก็ตามไม่ควรบงัคบัใหค้นงานตอ้งท างานอยู่ในท่า

เดมิเป็นระยะเวลานาน ๆ หรือไม่มโีอกาสเปลีย่นแปลงท่าทางตลอดกิจกรรมหรือไม่มเีวลาพกั 

3.2.3 ในระหว่างท าการเคลื่อนยา้ยวสัดุ ควรหลีกเลีย่งการกม้โคง้หรือบดิเอว โดยเฉพาะอย่างยิง่ 

เมือ่ตอ้งท างานเป็นระยะเวลานาน ๆ หรือท าในลกัษณะซ า้กนับ่อย ๆ ภาพที่ 5.48 แสดงท่าทางการท างานที่ควร

หลกีเลีย่งเพราะจะส่งผลใหเ้กิดการบาดเจบ็ทีร่ะบบกลา้มเนื้อและกระดูกได  ้

 
 
 หลีกเล่ียงการเอ้ือมแขนสูงกวา่ระดบัไหล่  หลีกเล่ียงการกม้โคง้ไปขา้งหนา้ 
 

  

 

 

 

 

 

 หลีกเล่ียงการบิดเอ้ียวล าตวั    หลีกเล่ียงการกม้โคง้ไปทางดา้นขา้ง 
 

ภาพที ่5.48 ท่าทางการท างานทีค่วรหลกีเลีย่งในขณะยกเคล่ือนย้ายวสัดุ 

3.3 ระยะเวลาและความถีใ่นการเคลื่อนย้ายวัสดุ 
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3.3.1 ความเสี่ยงในการบาดเจ็บจะเพิ่มขึ้นตามความถี่ ความซ า้บ่อย และระยะเวลาในการ

เคลือ่นยา้ยวสัดุในแต่ละช่วงการท างาน ดงันัน้ ปจัจยัเสีย่งทีส่  าคญัทีจ่ะตอ้งพจิารณาก็คือความถี่และระยะเวลาในการ

ยกเคลือ่นยา้ยวสัดุ 

3.3.2 ปญัหาเรื่องความถี่และระยะเวลาในการยกของนัน้ ไม่ไดจ้  ากดัเฉพาะงานยกขึ้นหรือยกลง

เท่านั้น การผลกั ดึง แบก หรือถือวสัดุไว ้ก็เป็นปัญหาไดเ้ช่นเดียวกนั ถา้งานนั้นตอ้งท าบ่อย  ๆ หรือเป็นระยะ

เวลานาน ๆ  

3.3.3 งานเคลือ่นยา้ยวสัดุทีต่อ้งท าซ  า้กนัตลอดเวลานาน ๆ ย่อมส่งผลใหเ้กิดความรูส้กึซ  า้ซากจ าเจ

หรือเบือ่หน่าย การลดความกระตอืรือรน้ในการท างานนี้  อาจส่งผลใหเ้กิดปญัหาเรื่องความปลอดภยัในการท างานได  ้

3.3.4 มปีจัจยัหลาย ๆ อย่างที่มีอิทธิพลต่อความสามารถของบุคคลในการออกแรงอย่างต่อเนื่อง

เป็นเวลานาน อนัไดแ้ก่ พลงังานที่สะสมไว ้ความแข็งแรงของร่างกายและความหนกัเบาของงาน ซึ่งก็หมายความว่า

ความสามารถในการท างานของลูกจา้งแต่ละคนขึ้นอยู่กบัลกัษณะงานดว้ย 

3.3.5 การเคลื่อนยา้ยวสัดุที่ตอ้งใชก้ลา้มเนื้ อมดัเล็ก ๆ เช่น มือ (แมใ้นลกัษณะที่ถือคา้งไวห้รือ

กระตุน้กลา้มเนื้อซ  า้บ่อย) ก็ไม่ควรมองขา้มเพราะกลา้มเนื้อเหล่านี้จะเกิดความลา้ไดเ้ร็วมาก ถา้หากถูกใชง้านเกินก าลงั  

3.4 ต าแหน่งของวัสดุและระยะทางที่เคลื่อนย้ายไป  
3.4.1 ควรจ ากดัระยะทางในการเคลื่อนยา้ยวสัดุใหน้อ้ยที่สุดเท่าที่จะท าได ้ ยิ่งระยะทางที่ตอ้ง

เคลือ่นยา้ยไปไกลเท่าใด ก็ยิ่งตอ้งลดน า้หนกัวสัดุใหน้อ้ยลงไปเท่านัน้ 

3.4.2 ถา้วสัดุอยู่ในต าแหน่งสูงกว่าระดบัไหล่ของคนงาน หรือต า่กว่าระดบัความสูงของขอ้นิ้ วมือ 

หรืออยู่ในระยะทีต่อ้งเอื้อมมอืออกห่างจากล าตวัออกไป ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บก็จะเพิ่มมากขึ้น ความเสี่ยงมกัจะ

เกิดมากขึ้นไปอีกถา้หากว่าวสัดุนัน้ตอ้งการการจดัเก็บดว้ยมือในต าแหน่งที่ตอ้งการความแม่นย า ระดบัที่เหมาะสม

ทีสุ่ดในการยกเคลือ่นยา้ยวสัดุคือระดบัใกลเ้คียงกบัเอว แสดงไดด้งัภาพที ่5.49 

 

ระดบัไหลถ่งึระดบัมอืเอื้อมถงึ 

ระดบัความสูงของนิ้วมอืถงึระดบัไหล่ 

ระดบัพื้นถงึระดบัความสูงของนิ้วมอื 

ควรหลกีเลีย่งการจดัเก็บวสัดุในช่วงระดบันี้ 

 

ภาพที ่5.49 การจดัเกบ็วสัดุในระดบัทีเ่หมาะสม คือระดบัความสูงระหว่างข้อนิว้มือและระดบัไหล 
         วสัดุทีต้่องใช้บ่อย ๆ ควรจดัเกบ็ไว้ในโซน A ส่วนวสัดุทีไ่ม่ค่อยใช้กจ็ดัเกบ็ไว้ในโซน B 
 

3.5 น ้าหนักและแรง 
3.5.1 น า้หนกัของวสัดุทีต่อ้งการยกดว้ยมอื ควรไดร้บัการพจิารณาใหส้อดคลอ้งกบัปจัจยัส าคญัอื่น ๆ 

ดว้ย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

- ความถีแ่ละระยะเวลา 

- ต าแหน่งทีว่างวสัดุทีส่มัพนัธก์บัร่างกาย 

- ระยะทางทีต่อ้งเคลือ่นยา้ยไป 



 

 

- ลกัษณะของวสัดุ 

3.5.2 ยิ่งวสัดุที่ตอ้งเคลือ่นยา้ยมีน า้หนกัมากขึ้น ก็ยิ่งตอ้งใหค้วามสนใจมากขึ้นในการใชม้าตรการ

ควบคุมทีเ่หมาะสม 

3.5.3 ส าหรับการยกขึ้น ยกลงหรือแบกวสัดุ ในท่านัง่ท างาน ไม่ควรยกวสัดุที่หนักเกิน 4.5 

กิโลกรมัความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บที่หลงัเพิ่มมากขึ้นอย่างมนียัส าคญั เมื่อตอ้งยกของที่หนกัในช่วง 16-20 กิโลกรมั 

ดงันัน้ ในท่ายืนท างานควรยกของหนกันอ้ยกว่าน า้หนกัในช่วงนี้  ถา้น า้หนกัของวสัดุเพิ่มขึ้นจาก 16 กิโลกรมั ถงึ 55 

กิโลกรมั สดัส่วนคนงานทีม่สีุขภาพดทีีส่ามารถยกขึ้น ยกลง หรือลากวสัดุนี้ก็จะลดนอ้ยลง ดงันัน้ การใหค้วามสนใจ

หรือเอาใจใส่ก็ยิ่งมคีวามจ าเป็นมากขึ้นดว้ย การส่งเสริมใหม้กีารใชเ้ครื่องจกัรกล และ/หรือ การยกเป็นทมีก็จะช่วย

ลดความเสีย่งต่อการบาดเจบ็เนื่องจากการยกของหนกันี้ลงไปได ้โดยท ัว่ไปแลว้ไม่ควรใหบุ้คคลต่าง ๆ ยกขึ้น ยกลง 

หิ้ว หรือถอืของซึง่มนี า้หนกัมากกว่า 55 กิโลกรมั เวน้แต่ มเีครื่องจกัรกลช่วยผ่อนแรงหรือมกีารจดัทมีในการยกเพิ่ม

ลดความเสีย่งในการบาดเจบ็ 

  
3.6 ลักษณะของวัสด ุ 

3.6.1 นอกจากน า้หนกัและแรงที่ออกแลว้ควรพิจารณาลกัษณะของวสัดุดว้ย ไดแ้ก่ขนาด รูปทรง 

ความม ัน่คงแน่นอน ความแข็ง ความคาดคะเนน า้หนกัได ้ลกัษณะพื้นผิว อุณหภูมิ ดา้มจบั และหูหิ้ว ภาพที่ 5.50 

แสดงขนาดของวสัดุทีค่วรหลกีเลี่ยงในการยกเคลือ่นยา้ยวสัดุดว้ยมอื 

3.6.2 ความตอ้งการในการใชถุ้งมือหรืออุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล ก็เป็นเรื่องที่ตอ้ง

พิจารณาในการเคลื่อนยา้ยวสัดุ ถุงมืออาจปกป้องมือจากการบาดเจ็บ เช่น การขดัสี หรือการไหมพ้องแต่มนัก็มี

ผลเสยีในแงข่องความม ัน่คงหรือความกระชบัในการจบั ความคล่องตวั และความแขง็แรง นอกจากนี้  ขนาด รูปทรง 

โครงสรา้ง และวสัดุทีใ่ชก้็ยงัมผีลต่อความเสีย่งในการบาดเจบ็ดว้ย 

3.6.3 การเคลือ่นยา้ยสิ่งมีชีวติ เช่น คนและสตัว ์เป็นสิ่งที่กระท าไดย้ากกว่าและมาตรการควบคุม

ท ัว่ไปทีใ่ชก้บัสิง่ของบางอย่างก็มขีอ้จ ากดัในการที่จะใชก้ ับสิ่งมชีีวติ ท ัง้นี้ เพราะคนหรือสตัวท์ี่ถูกเคลือ่นยา้ยนัน้ก็ยงัมี

การเคลือ่นไหวตวัเองดว้ย ซึง่ท  าใหผู้ท้ีท่  าหนา้ทีเ่คลือ่นยา้ยตอ้งออกแรงเพิ่มขึ้นในการหยุดย ัง้ใหค้นหรือสตัวน์ิ่งอยู่กบั

ที ่หรือบางครัง้ตอ้งออกแรงทนัททีนัใดในการทีจ่ะตา้นทานการเคลือ่นไหวอย่างไม่คาดคิดของคนหรือสตัวน์ ัน้อกีดว้ย 

3.6.4 ลกัษณะโดยธรรมชาตขิองคนหรือสตัว ์อาจเพิ่มความตอ้งการใหผู้ท้ี่ท  าหนา้ที่เคลือ่นยา้ยตอ้ง

ท างานหนักขึ้น หรืออาจจ ากดัวิธีการเคลื่อนยา้ยไม่ใหเ้ป็นไปไดโ้ดยสะดวกอีกดว้ย ยกตวัอย่างเช่น  คนไขใ้น

โรงพยาบาลตอ้งการการดูแลเอาใจใส่อย่างมากในการเคลือ่นยา้ย โดยเฉพาะเมื่อคนไขม้อีุปกรณ์ทางการแพทยท์ี่แตก

ง่าย ติดตวัไปดว้ย เพื่อไม่ใหเ้ป็นการรบกวนคนไขห้รือสตัวใ์นการที่จะเคลื่อนยา้ย จึงจ าเป็นตอ้งจ าก ัดท่าทาง

นอกเหนือจากแรงทีต่อ้งออกไปในการเคลือ่นยา้ยดว้ย 

  

 

 

 

 

             (ก) 

             (ข) 
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             (ค) 

 

 

 (ก) วสัดุทีม่คีวามกวา้งมากกว่า 50 เซนตเิมตร (ข) วสัดุทีม่คีวามยาวยื่นไปดา้นหนา้ของล  าตวัมากกว่า 30 เซนตเิมตร 

(ค) 2 ใน 3 ดา้น (กวา้ง ยาว สูง) ของวสัดุมขีนาดมากกว่า 75 เซนตเิมตร 

 

ภาพที ่5.50 ขนาดของวสัดุทีค่วรหลกีเลีย่งในการยกเคล่ือนย้ายวสัดุด้วยมือ 
 

 3.7 การจัดองค์กรการท างาน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์กรการท างาน ซึ่งอาจมอีทิธิพลต่อความเสี่ยงในการ

เกิดการบาดเจ็บ โดยการส่งผลร่วมกบัปจัจยัเสี่ยงตวัอื่น ๆ เช่น ระดบัการศึกษาของลูกจา้ง การจดัอุปกรณ์เครื่องมือ 

ตารางการท างาน งานกะ จงัหวะการท างาน ความหลากหลายของงาน ช่วงเวลาพกั และข ัน้ตอนการท างาน 
3.8  ส่ิงแวดล้อมในการท างาน 

3.8.1 ปจัจยัเรื่องสิง่แวดลอ้มในการท างาน ซึง่อาจมอีทิธิพลต่อความเสีย่งในการยกเคลือ่นยา้ยวสัดุ ไดแ้ก่ 

สภาพดนิฟ้าอากาศทีร่อ้น อบัชื้น ความส ัน่สะเทอืน แสงสวา่ง พื้นทีว่า่ง และพื้นทางเดนิต่าง ๆ  

3.8.2 การจดัความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยและรองเทา้ทีส่วมใส่ เป็นปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธแ์ละมผีลต่อความ

เสีย่งในการลืน่ลม้ หรอืสะดุดขณะท าการเคลือ่นยา้ยวสัดุ 

 3.9 ความช านาญและประสบการณ์ ลูกจ้างควรมีความรู้และความสามารถท่ีเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  

ถา้ความรูค้วามสามารถไม่เหมาะสมกบัความตอ้งการของงานแลว้ ก็จะเป็นสาเหตุของความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บที่

เพิ่มขึ้น ดงันัน้ การไดร้บัค าแนะน าอย่างเหมาะสม รวมไปถึงการฝึกอบรมจะช่วยใหลู้กจา้งสามารถน าเทคนิคการ

เคลือ่นยา้ยวสัดุไปใชไ้ดอ้ย่างเหมาะสม 
3.10  อาย ุ

3.10.1 คนงานทีม่อีายุต า่กวา่ 18 ปี ยงัอยู่ในช่วงของการพฒันาสรรีะร่างกายจงึมคีวามเสีย่งมากกวา่คนงานที่

อยู่ในวยัเจรญิเตบิโตเต็มทีแ่ลว้ ดงันัน้ มาตรการควบคุมทีเ่หมาะสมส าหรบัคนงานวยัหนุ่มสาวนัน้จงึมคีวามจ าเป็นมาก

ขึ้น กล่าวคือ คนงานทีม่อีายุนอ้ยกว่าตอ้งการการเอาใจใส่ดูแลทีม่ากกว่า 

3.10.2 คนงานทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 18 ปี ไม่ควรตอ้งท างานยกขึ้น ยกลงหรือถอืวสัดุทีห่นกักว่า 15 กิโลกรมั 
โดยไม่มเีครื่องมอืกลในการช่วยยกหรือไม่มผูีช่้วยยก หรือไม่ไดร้บัการฝึกอบรมส าหรบังานนี้  

3.10.3 ส าหรบัคนงานสูงอายุนัน้ อายุทีเ่พิม่ขึ้นอาจมคีวามสมัพนัธก์บัสมรรถภาพร่างกายทีล่ดลง อย่างไรก็
ตาม คนงานทีม่อีายุเพิม่ขึ้นอาจมีความสามารถในการใชป้ระสบการณ์หรือความช านาญในการท างานทดแทน

สมรรถภาพร่างกายทีล่ดลงไปได ้

 3.11 เส้ือผ้า ประเภทของเสื้อผา้ที่คนงานสวมใส่ขณะท างานนัน้อาจเป็นอุปสรรคต่อการเคลือ่นยา้ยวสัดุอย่างปลอดภยั  
ยกตวัอย่างเช่น เสื้อผา้ที่คบัเกินไปจะจ ากดัการเคลื่อนไหวซึ่งส่งผลต่อเทคนิคการเคลื่อนยา้ยวสัดุ ดงันัน้ชุดท างานที่

จ  าเป็นตอ้งสวมใส่รวมไปถงึอปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบคุคลจงึตอ้งไดร้บัการพจิารณาตามความเหมาะสมดว้ย  



 

 

 3.12 ความจ าเป็นพิเศษอื่น ๆ ในบางกรณีคนงานอาจมีความจ าเป็นพิเศษบางอย่าง ซึ่งตอ้งการการพิจารณา
ร่วมดว้ย ยกตวัอย่างเช่น การกลบัมาท างานของคนงานหลงัจากลาป่วยหรือลางานไปนาน การตัง้ครรภ ์โรคประจ าตวัหรือ

ความทพุพลภาพบางอย่าง เป็นตน้ 
 

4. การศึกษาปัญหาปวดหลงัเน่ืองจากการยกเคล่ือนย้ายวสัดุ 
 วธิีการศึกษาความเสีย่งต่อปญัหาปวดหลงัเนื่องจากการยกเคลือ่นยา้ยวสัดุ สามารถศึกษาได ้3 วธิี คือ 

 1. การวดัแรงอดัทีเ่กิดขึ้นทีห่มอนรองกระดูกสนัหลงั (intervertebral disc pressure) 

 2. การใชโ้มเดลทางชีวกลศาสตร ์(biomechanical models) คาดคะเนแรงอดับนหมอนรองกระดูกสนัหลงั

บริเวณเอว 

 3. การวดัแรงดนัภายในช่องทอ้ง (intra-abdominal pressure) 

 

 4.1 การวัดแรงอัดที่เกิดขึ้นที่หมอนรองกระดูกสันหลัง ในประเทศสวเีดน Nachemson and Elfstrom (1970) 

และ Andersson (1974) ไดท้  าการศึกษาวจิยัถงึผลกระทบของท่าทางของร่างกายและวธิีการยกเคลือ่นยา้ยวสัดุทีม่ต่ีอแรงอดั

ภายในหมอนรองกระดูกสนัหลงั 

 ภาพที ่5.51 แสดงถงึผลของการยกวสัดุในลกัษณะต่าง ๆ ทีม่ต่ีอแรงอดัในหมอนรองกระดูกสนัหลงั ในตวัอย่างจ านวน 

9 คน ซึง่ผลการศึกษานี้ชี้ใหเ้หน็วา่การกม้หลงัยกของสง่ผลใหเ้กดิแรงอดัเพิม่ขึ้นมากทีห่มอนรองกระดูกสนัหลงับริเวณเอวระหว่าง

ขอ้ที ่3 และ 4 (L3 และ L4) อย่างเหน็ไดช้ดั 

 

 

แรงอดั (ความแคน้) ในหมอนรองกระดูกสนัหลงั 
 

ท่าทางการยกของในลกัษณะต่าง ๆ  

 

A = ยนืตรง  B = ยนืตรงและถอืของ 10 กิโลกรมั ในแต่ละแขน 

C = ยกของ 20 กิโลกรมั ในลกัษณะย่อเข่า หลงัตรง  D = ยกของ 20 กิโลกรมั ในลกัษณะขาเหยยีดตรง กม้หลงั 

ท ัง้นี้ ใหแ้รงอดัในหมอนรองกระดูกสนัหลงัขณะยนืตรง (A) เป็น 100% 

 

ภาพที ่5.51  ผลของการยกของในลกัษณะต่าง ๆ ทีม่ต่ีอแรงอดัภายในหมอนรองกระดูกสันหลงั 
    บริเวณเอวระหว่างข้อที ่3 และ 4 (L3 และ L4) 
ทีม่า: Nachemson and Elfstrom. (1970). 

 

 นอกจากนี้  ผูว้จิยัดงักล่าวยงัไดส้รุปผลการประเมนิแรงอดัภายในหมอนรองกระดูกสนัหลงัที่ เกิดขึ้นจาก

ท่าทางของร่างกายในลกัษณะต่าง ๆ ดงัตารางที ่5.3  

 
ตารางที ่5.3  ภาระทีเ่กดิขึน้บนหมอนรองกระดูกสันหลงับริเวณเอวระหว่างข้อที ่3 และ 4 (L3 และ L4) ในลกัษณะท่าทาง

และขณะท างานต่าง ๆ  



พื้นฐานอาชีวอนามยัและอนามยัสิง่แวดลอ้ม 5-109 

 

 

 

ท่าทาง/กจิกรรม นิวตนั (N) 

ยนืตรง 

เดนิชา้ ๆ  

ล าตวัโคง้ไปดา้นขา้ง 20
o
 

หมนุล  าตวัไปประมาณ 45
o
 

ล าตวัโคง้ไปดา้นหนา้ 30
o
 

ล าตวัโคง้ไปดา้นหนา้ 30
o
 รบัน า้หนกั 20 กิโลกรมั 

ยนืตรงรบัน า้หนกั 20 กิโลกรมั (10 กิโลกรมั ในแต่ละแขน) 

ยกของหนกั 20 กิโลกรมั ในลกัษณะย่อเข่าหลงัตรง 

ยกของหนกั 20 กิโลกรมั ในลกัษณะขาเหยยีดตรงกม้หลงั 

860 

920 

1,140 

1,140 

1,470 

2,400 

1,220 

2,100 

3,270 

 

ทีม่า: Nachemson and Elfstrom, 1970. 

 

 ส าหรบัการกระจายภาระหรือแรงกดทีเ่กิดขึ้นทีห่มอนรองกระดูกสนัหลงันัน้ จะมปีญัหาในกรณีทีม่กีารกม้หลงั

ลงไปยกของ เพราะนอกจากหมอนรองกระดูกสนัหลงับริเวณเอวจะตอ้งรบัภาระที่เป็นน า้หนกัของว ัสดุแลว้ ยงัเกิด

สภาวะไม่สมมาตรของหมอนรองกระดูกสนัหลงัอกีดว้ย ส่งผลใหเ้กิดภาระหนกัขึ้นที่ดา้นหนา้ของหมอนรองกระดูกสนั

หลงั (ดงัภาพที ่5.52) ความเคน้ทีเ่กิดขึ้นนี้ส่งผลใหข้องเหลวทีอ่ยู่ภายในหมอนรองกระดูกสนัหลงัถูกกดทบัและถูกบบี

ออกทางดา้นที่เกิดแรงกดนอ้ยกว่า ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาหมอนรองเคลื่อนหรือเลื่อนไปกดทบัราก

เสน้ประสาทไขสนัหลงั นี่คือเหตผุลหนึ่งทีย่นืยนัถงึความจ าเป็นในการยกของโดยใหห้ลงัตรงอยู่เสมอ 

 

 

 

 

ภาพที ่5.52 การกระจายแรงกดทีเ่กดิขึน้บนหมอนรองกระดูกสันหลงับริเวณเอว 
     ขณะยกของในลกัษณะก้มหลงั และหลงัตรง 
 

 4.2 การใช้โมเดลชีวกลศาสตร์คาดคะเนแรงอัดบนหมอนรองกระดูกสันหลังส่วนล่าง มีรายงานผลการ
ศึกษาวจิยัจ านวนหนึ่งไดพ้ฒันาโมเดลทางชีวกลศาสตรข์ึ้นเพื่อประเมนิแรงอดั (compression force) และโมเมนตท์ี่

กระท าบนหมอนรองกระดูกสนัหลงับริเวณเอว การศึกษาวจิยัทีส่  าค ัญ โดย Chaffin (1969) ไดช้ี้ใหเ้หน็ถงึความส าคญั

ของปจัจยัเรื่องระยะห่างระหว่างกระดูกสนัหลงัและมอืขณะยกวสัดุ กระดูกสนัหลงับริเวณเอวจะไดร้บัผลกระทบเป็น

อย่างมาก ในกรณีที่วสัดุที่ยกนัน้อยู่ห่างจากล าตวัออกไป ภาพที่ 5.53 แสดงใหเ้ห็นอย่างชดัเจนว่าแรงอดัที่เกิดขึ้น

บริเวณช่วงต่อระหว่างเอวกบักระดูกเชิงกราน (L5/S1) เพิ่มมากขึ้นเมื่อวสัดุนัน้อยู่ห่างจากล าตวัออกไปในช่วง 20 

เซนติเมตร และจะเห็นไดว้่าเมื่อภาระหรือน า้หนกัวสัดุเพิ่มขึ้น 200 N แรงอดัดงักล่าวก็จะเพิ่มขึ้นประมาณ 1,400 N 



 

 

นอกจากนี้ยงัพบอกีว่าระยะห่างจากล าตวัเมื่อเพิ่มขึ้นจาก 30 เซนติมเตร เป็น 40 เซนติเมตรนัน้ แรงอดัก็จะเพิ่มขึ้น

ประมาณ 1,000 N 

 

การคาดคะเนแรงอดัที ่L5/S1 

N 

8,000 

7,000 

6,000 

5,000 

4,000 

3,000 

2,000 

1,000 

0 100 200 300 400 500 N 

50 cm 

40 cm 

30 cm 

20 cm 

NIOSH Maximum Permissible Limit (อตัราต่อคนส่วนใหญ่) 

NIOSH Actkion Limit (อตัราต่อบางคน) 

การรบัน า้หนกัในมอืง 

 

ภาพที ่5.53  การคาดคะเนแรงอดั (compression force) ทีเ่กดิขึน้ที ่L5/S1 ในการรับภาระวสัดุทีน่ า้หนกัต่าง ๆ กนัใน 
   ระยะห่างจากล าตวัตั้งแต่ 20-50 เซนตเิมตร 
 

 4.3 การวัดแรงดันภายในช่องท้อง การเพิ่มขึ้นของแรงดนัภายในช่องทอ้งมกัเกิดขึ้นขณะท าการยกวสัดุ ซึ่งมี
สาเหตุมาจากการหดตวัของกลา้มเนื้อหลงั (erector spinae) และกลา้มเนื้ อหนา้ทอ้ง แรงอดัที่เกิดจากการหดเกร็ง

กลา้มเนื้ อเหล่านี้นี่เองที่ท  าใหก้ระดูกสนัหลงัมีความม ัน่คงขณะท าการยกวสัดุ มีรายงานการศึกษาวจิยัหลาย ฉบบัที่

แสดงถงึความสมัพนัธร์ะหว่างขนาดของแรงอดัที่กระท าบนกระดูกสนัหลงัส่วนล่างขณะยกวสัดุ และขนาดของแรงดนั

ภายในช่องทอ้งทีเ่พิม่ขึ้น 

 Davis and Stubbs (1977) ไดท้  าการวดัแรงดนัภายในช่องทอ้ง โดยการใชแ้คปซูลที่บรรจุอุปกรณ์ที่ไวต่อ

แรงดนั (pressure-sensitive element) และอปุกรณ์ส่งผ่านคลืน่วทิยุ (radio transmitter) โดยใหผู้ถู้กทดสอบกลนื

เขา้ไป ผลการศึกษานี้  สรุปไดว้่าขณะออกแรงยกวสัดุ แรงดนัภายในช่องทอ้งสามารถใชเ้ป็นตวัชี้วดัแรงเคน้ที่กระดูก

สนัหลงัไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

 นอกจากนี้  การศึกษาวจิยัทางระบาดวทิยายงัแสดงใหเ้ห็นว่าลกัษณะการท างานที่ท  าใหเ้กิดแรงดนัในช่องทอ้ง

สูงขึ้นถึง 100 mmHg หรือมากกว่านัน้ มกัพบการรายงานเพิ่มขึ้นของการบาดเจ็บหลงัดว้ย นกัวจิยัจึงไดส้รุป



พื้นฐานอาชีวอนามยัและอนามยัสิง่แวดลอ้ม 5-111 

 

 

เสนอแนะว่าขดีจ ากดัแรงดนัภายในช่องทอ้งควรเป็น 90 mmHg แมว้่าจะพบแรงดนัไดสู้งถงึ 150 mmHg ในกลุ่ม

คนงานทีย่กของเป็นประจ าดว้ย 

 

5. ข้อเสนอแนะในเร่ืองการยกเคล่ือนย้ายวสัดุ 
 สถาบนัอาชีวอนามยัและความปลอดภยัแห่งชาติสหรฐัอเมริกา (NIOSH) ไดเ้สนอแนะขีดจ ากดัส าหรบั

กิจกรรมยกเคลือ่นยา้ยวสัดุโดยอา้งองิผลการศึกษาของ Chaffin (1969) ซึ่งพจิารณาท ัง้ระยะห่างของวสัดุจากล  าตวัผู ้

ยก ระยะทางที่ยกขึ้นในแนวตัง้และระดบัความสูงของวสัดุก่อนท าการยก และภายใตส้ภาพเงื่อนไขในที่เหมาะสม 

ขดีจ ากดัของน า้หนกัวสัดุทีส่ามารถยกได ้คือ 40 กิโลกรมั (392 N) 

 นอกจากนี้  ในปี 1981 NIOSH ยงัไดก้ าหนดค่าสูงสุดที่ยอมรบัได ้(maximum permissible limit, MPL) 

และค่าทีค่วรเริ่มมกีารด าเนินการควบคุมป้องกนั (action limit, AL) ซึง่แสดงไวใ้นภาพที ่5.53 กล่าวคือ 

 1) ค่า MPL นัน้เป็นค่าซึง่มเีพยีงรอ้ยละ 25 ของผูช้ายที่มสีุขภาพสมบูรณ์ และเพยีงรอ้ยละ 1 ของผูห้ญิงที่มี

สุขภาพสมบูรณ์สามารถออกแรงยกน า้หนกัในระดบันี้ ได ้และค่านี้ เทยีบไดก้บัแรงอ ัด 6,400 N ที ่L5/S1  

 2) ค่า AL นัน้เป็นค่าซึ่งรอ้ยละ 99 ของผูช้าย และรอ้ยละ 75 ของผูห้ญิงที่มสีุขภาพสมบูรรส์ามารถออกแรง

ยกน า้หนกัในระดบันี้ ได ้ซึง่ค่านี้ เทยีบไดก้บัแรงอดั 3,400 N ที ่L5/S1 

 ในขอ้เสนอแนะของ NIOSH ดงักล่าว ไดร้ะบุว่าน า้หนกัที่เกินค่า MPL นัน้ เป็นค่าที่ยอมรบัไม่ไดแ้ละควร

ด าเนินการลดน า้หนกัลง ส าหรบัน า้หนกัที่เกินค่า AL ถอืว่าเป็นความเสี่ยงปกติ ซึ่งน า้หนกัในช่วง AL ถงึ MPL นัน้ 

ตอ้งการการคดัเลอืกและฝึกอบรมลูกจา้งเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ขอ้เสยีของขอ้เสนอแนะโดย NIOSH ก็คือ จ ากดั

อยู่เพียงลกัษณะการยกดว้ย 2 มือ อย่างสมมาตรทางดา้นหนา้ล  าตวัผูย้กแต่ในความเป็นจริงแลว้กิจกรรมการยก

เคลือ่นยา้ยวสัดุมกักระท าโดยยกดา้นขา้ง การหมนุหรือบดิเอว รวมท ัง้การยกอย่างไม่สมมาตรในลกัษณะต่าง ๆ  

 ทัง้นี้นกัศึกษาพงึระลกึไวเ้สมอว่าขดีจ ากดัน า้หนกัในการยกนัน้ไม่ไดย้ืนยนัระดบัความปลอดภยัไดเ้สมอไป 

การจดัคนที่ไม่เหมาะกบังานก็อาจท าใหเ้กิดการบาดเจ็บที่หลงัได ้หรือแมแ้ต่คนที่เหมาะสม ดีแลว้ก็อาจลืน่หรือลม้ได ้

ขณะยกเคลือ่นยา้ยวสัดุ ดงันัน้ จงึเป็นไปไดย้ากทีจ่ะก าหนดขดีจ ากดัน า้หนกัทีป่ลอดภยัในการยกเคลือ่นยา้ยวสัดุ 

 

5. กฎการยกเคล่ือนย้ายวสัดุ 
 กฎการยกเคลื่อนยา้ยวสัดุอย่างปลอดภยัต่อไปนี้มีพื้นฐานมาจากประสบการณ์ท ัว่ไป รวมท ัง้ความรูใ้นทาง

วทิยาศาสตรร่์วมดว้ย 

 1. จบัวสัดุใหม้ ัน่และยกขึ้นโดยใหห้ลงัตรงและย่อเข่า 

 2. จบัยดึวสัดุใหอ้ยู่ใกลล้  าตวัมากทีสุ่ด โดยถา้เป็นไปไดใ้หว้สัดุอยู่ระหว่างเข่าท ัง้ 2 ขา้ง แสดงดงัภาพที ่5.54 

 3. ใหแ้น่ใจว่าการจบัวสัดุไม่อยู่ในระดบัต า่กว่าระดบัเข่า แรงทีก่ระท าไดสู้งสุดในการยกจะอยู่ทีร่ะดบั 50-75 

เซนตเิมตร เหนือระดบัพื้น 

 4. ถา้วสัดุไม่มหูีหิ้วหรือมอืจบั อาจใชเ้ชือกพนัรอบวสัดุและใชข้อเกี่ยวหรือท าทีจ่บัยดึได ้

 5. ทางลาดส าหรบัเคลือ่นยา้ยวสัดุจะเหมาะสมในระดบัไม่เกิน 50 เซนตเิมตร ในขณะทีร่ะดบัทีเ่หมาะสมใน

การจดัเก็บวสัดุอยู่ระหว่าง 80-100 เซนตเิมตร 

 6. หลกีเลีย่งการหมนุหรือบดิเอวขณะยกวสัดุ 



 

 

 7. ถา้เป็นไปไดใ้หใ้ชร้ถเขน็หรืออปุกรณ์เครื่องทุ่นแรงช่วยในการยกเคลือ่นยา้ยวสัดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที ่5.54 การยกวสัดุให้อยู่ใกล้ล าตวัมากทีสุ่ดโดยการวางเท้าอย่างเหมาะสม 

 

กจิกรรม 5.4.3 
1.  การศึกษาความเส่ียงต่อปัญหาปวดหลงัเน่ืองจากการยกเคล่ือนยา้ยวสัดุมีวิธีการใดบา้ง 
2. จงอธิบายความหมายของค่า MPL และค่า AL ซ่ึง NIOSH ไดก้ าหนดไวใ้นขอ้เสนอแนะ เร่ืองการ

ยกเคล่ือนยา้ยวสัดุ 
3. จงอธิบายถึงกฎการยกเคล่ือนยา้ยวสัดุอยา่งปลอดภยัมาพอสงัเขป 

 

แนวตอบกิจกรรม 5.4.3  
1.  การวดัแรงอดัท่ีหมอนรองกระดูกสนัหลงั การใชโ้มเดลทางชีวกลศาสตร์คาดคะเนแรงอดับน

หมอนรองกระดูกสนัหลงั และการวดัแรงดนัภายในช่องทอ้ง 
2. ค่า MPL เป็นค่าซ่ึงมีเพียงร้อยละ 25 ของผูช้าย และเพียงร้อยละ 1 ของผูห้ญิงท่ีมีสุขภาพสมบูรณ์

สามารถออกแรงยกน ้าหนกัในระดบัน้ีได ้โดยค่าน้ีเทียบไดก้บัแรงอดั 6,400 N ท่ี L5/S1 ค่า AL เป็นค่าซ่ึงร้อยละ 
99 ของผูช้าย และร้อยละ 75 ของผูห้ญิงท่ีมีสุขภาพสมบูรณ์สามารถออกแรงยกน ้าหนกัระดบัน้ีไดโ้ดยค่าน้ี
เทียบไดก้บัแรงอดั 3,400 N ท่ี L5/S1 

3. จบัวสัดุใหม้ัน่ ยกข้ึนโดยหลงัตรงยอ่เข่า จบัยึดใหว้สัดุอยูใ่กลล้  าตวัมากท่ีสุด หลีกเล่ียงการหมุน
หรือบิดเอวขณะยกวสัดุ และถา้เป็นไปไดใ้หใ้ชอุ้ปกรณ์เคร่ืองทุ่นแรงช่วยในการยกเคล่ือนยา้ยวสัดุ 

 



พื้นฐานอาชีวอนามยัและอนามยัสิง่แวดลอ้ม 5-113 

 

 

เร่ืองที ่5.4.4  
การด าเนินงานด้านเออร์โกโนมกิส์ในสถานทีท่ างาน 
   

  

 การใหค้วามส าคญัในเรื่อง เออรโ์กโนมิกส ์ควรเริ่มตัง้แต่การออกแบบเครื่องจกัร อุปกรณ์ และหน่วยที่ท  างานเพื่อ

ป้องกนัปญัหาทีอ่าจเกิดขึ้นกบัคนงานตัง้แต่เริ่มแรก อย่างไรก็ตาม สถานทีท่  างานส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งสถานประกอบการ

ขนาดกลางและขนาดย่อม มกัไมไ่ดม้กีารออกแบบทีด่มีาตัง้แต่เริ่มตน้ การด าเนินงานดา้นเออรโ์กโนมกิสโ์ดยเนน้การปรบัปรุงแกไ้ข

สภาพการท างานจงึเป็นสิง่ทีห่ลกีเลีย่งไมไ่ด ้

 ในทีน่ี้จะขอกลา่วถงึวธิีการปรบัปรุงแกไ้ขสภาพการท างานโดยวธิีทีง่า่ยและประหยดั (low-cost improvement) เพือ่ให ้

ผูป้ฏบิตังิานทีไ่ดร้บัการอบรมอย่างเหมาะสมสามารถด าเนินการไดเ้อง หรอืมสีว่นร่วมในการด าเนินการดา้นเออรโ์กโนมกิสไ์ด ้ท ัง้นี้

การพจิารณาด าเนินการดา้นเออรโ์กโนมกิสใ์นสถานทีท่  างาน ควรพจิารณาปจัจยัต่าง ๆ ต่อไปนี้ดว้ย 

 1.  ปัจจยัทางด้านจติใจ ไดแ้ก่ ทศันคต ิแรงจูงใจของผูป้ฏบิตัิงาน 

 2. ปัจจยัทางด้านร่างกาย ไดแ้ก่ อายุ เพศ สถานะสุขภาพ และขนาดร่างกายของผูป้ฏบิตังิาน 

 3. ปัจจยัทางสรีรภาพ ไดแ้ก่ พลงังานในร่างกายและการไหลเวยีนของเลอืดขณะปฏบิตังิาน 

 4. ปัจจยัทางด้านการเรียนรู้ ไดแ้ก่ การฝึกอบรม ความรูค้วามสามารถในการปรบัตวั 
 5. ลักษณะของงาน ไดแ้ก่ งานทีต่อ้งใชก้ารออกแรงมากในการท างาน ระยะเวลา จงัหวะการท างาน เทคนิคใน

การท างาน ต าแหน่งงาน 

 6. สภาพแวดล้อมในการท างาน ไดแ้ก่ ความรอ้น ความเย็น เสยีงดงั แสงสว่าง ความส ัน่สะเทอืน เป็นตน้ 

 จดุเริ่มตน้ในการด าเนินงานดา้นเออรโ์กโนมกิสใ์นสถานทีท่  างานใหป้ระสบผลส าเร็จ ควรเริ่มตัง้แต่ผูบ้ริหารระดบัสูงเหน็

ความส าคญัและแสดงความมุง่ม ัน่ในการด าเนินงานดา้นเออรโ์กโนมกิส ์(policy commitment) รวมท ัง้การสรา้งใหเ้กิดการมสี่วน

ร่วมในการด าเนินงานของลูกจา้งทีเ่กี่ยวขอ้งทุกคน (employee participation) โดยพงึระลกึไวเ้สมอว่า ผูป้ฏบิตัิงานสามารถให ้

ขอ้เสนอแนะทีด่เียี่ยมในการปรบัปรุงการท างานได ้และไม่มใีครรูถ้งึงานทีป่ฏบิตัิไดด้ไีปกว่าผูป้ฏบิตัิหนา้ทีอ่ยู่เป็นประจ า ข ัน้ตอน

ต่อไปจงึเป็นข ัน้ตอนของการด าเนินการคน้หาปญัหาที่เกิดจากสภาพแวดลอ้มการท างานและกระบวนการผลติ การประเมนิหรือ

วเิคราะหป์ญัหาเพือ่หาสาเหตทุีแ่ทจ้รงิอย่างถีถ่ว้น รวมไปถงึการด าเนินการควบคุมแกไ้ขปญัหานัน้ ๆ  

 

1. การค้นหาปัญหาเออร์โกโนมกิส์ (Risk identification) 
 การคน้หาปญัหาเออร์โกโนมิกส ์หมายถึงกระบวนการสืบคน้หรือส ารวจปจัจยัที่สามารถส่ งผลกระทบต่อ

สุขภาพของผูป้ฏบิตังิานทางดา้นเออรโ์กโนมกิส ์โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ระบหุรือจดัล  าดบัความส าคญัของงานที่ตอ้งการ

การประเมนิหรือวเิคราะหป์ญัหาต่อไป 

 ปจัจยัส าคญัทีต่อ้งพจิารณาในการคน้หาปญัหาดา้นเออรโ์กโนมกิส ์ไดแ้ก่ 

 - ลกัษณะการออกแบบสถานทีต่ ัง้ของการท างาน 

 - ทีน่ ัง่ 

 - ลกัษณะท่าทางในการท างาน 



 

 

 - ความตอ้งการทางกายภาพ เช่น การยกสิง่ของ การออกแรง 

 - ขอ้มูลเกี่ยวกบัการยกสิง่ของ เช่น ขนาด น า้หนกัของสิง่ของ 

 - ลกัษณะการออกแบบแผงหนา้ปดัและอปุกรณ์ควบคุม 

 - ลกัษณะการออกแบบเครื่องจกัรและอปุกรณ์เครื่องใชต่้าง ๆ  

 - เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการปฏบิตังิานและลกัษณะการใชง้าน 

 - การออกแบบงานและการจดัรูปงาน 

 - สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศของการท างาน 

 - ลกัษณะแต่ละข ัน้ตอนของการท างาน 

 - อนัตรายจากการใชเ้ครื่องมอืต่าง ๆ  

 - การเก็บและบ ารุงรกัษา 

 - การฝึกอบรม 

 ทัง้นี้  กระบวนการคน้หาปญัหาเออรโ์กโนมกิส ์มอียู่ดว้ยกนั 3 ข ัน้ตอน คือ 

 ขั้นตอนที่ 1 : วิเคราะห์ข้อมลูจากบันทึกการเจบ็ป่วยและรายงานการเกดิอบัุติเหตุ เพือ่ใหท้ราบถงึ 

  - พื้นทีห่รือแผนกงานทีก่่อใหเ้กิดการบาดเจบ็ 

  - เครื่องมอืทีก่่อใหเ้กิดการบาดเจบ็ 

  - ลกัษณะงานของผูท้ีไ่ดร้บับาดเจบ็ 

  - ส่วน หรืออวยัวะของร่างกายทีไ่ดร้บับาดเจบ็ 

  - ประเภทของการบาดเจบ็ 

  - ชนิดของอบุตัเิหตุ 

 ขั้นตอนที่ 2 : ปรึกษาหารือหรือสอบถามจากลกูจ้าง โดยอาจพูดคุยกบั 

  - กลุ่มผูป้ฏบิตังิานทีท่  างานนัน้ ๆ  

  - เจา้หนา้ที่ความปลอดภยัในการท างานหรือคณะกรรมการความปลอดภยั  อาชีวอนามยัและ

สภาพแวดลอ้มในการท างาน (ถา้ม)ี 

 ขั้นตอนที่ 3 : สังเกตการท างานโดยตรง เพือ่ใหท้ราบถงึความเหมาะสมในการออกแบบงาน อนัไดแ้ก่ 

  - สภาพสิง่แวดลอ้มในการท างาน 

  - ลกัษณะท่าทางการท างาน 

  - ต าแหน่งงานและการจดัวางวสัดุอปุกรณ์ 

  - จงัหวะงาน ฯลฯ 

 นอกจากนี้  การคน้หาปญัหาเออรโ์กโนมกิส ์ยงัอาจตอ้งพจิารณาตวัชี้วดัอืน่ ๆ อกี นอกเหนือจากรายงานการ

เกิดอบุตัเิหต ุไดแ้ก่ 

  - แนวโนม้การเกิดอบุตัเิหตแุละการเจบ็ป่วย 

  - การเกิดอาการบาดเจบ็สะสมเรื้อรงั 

  - การลางาน อตัราการเขา้-ออก งาน หรือรูปแบบการจา้งงานแบบชัว่คราว/ตามฤดูกาล 

  - การรอ้งบ่นของผูป้ฏบิตังิาน 
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  - การปรบัปรุง/เปลี่ยนแปลงสถานที่ท  างานโดยผูป้ฏิบตัิงานเอง เช่น มีการใชผ้า้รองจบัเครื่องมือ  

การปรบัเกา้อี้น ัง่ใหม่ การยกระดบัพื้นเพื่อยืนท างาน สิ่งต่าง  ๆ เหล่านี้ เป็นตวับอกเหตุว่าผูป้ฏิบตัิงานตอ้งการการ

ปรบัปรุงสภาพการท างานใหเ้หมาะสมยิ่งขึ้น 

  - ระบบการจ่ายเงนิแบบจูงใจ ส่งผลใหผู้ป้ฏบิตังิานเร่งรีบท างานโดยไม่สนใจต่อปญัหาสุขภาพ  

  - การท างานล่วงเวลามากเกินไปหรือการเพิม่อตัราการท างาน ซึง่ส่งผลต่อการเกิดปญัหาความเมือ่ยลา้  

  - คุณภาพผลผลติดอ้ยลง 

  - การยกยา้ยวสัดุดว้ยมอื รวมถงึการท างานโดยเคลือ่นไหวซ า้ ๆ  

  - การออกแบบหน่วยทีท่  างานที่เหมาะสมส าหรบัคนพกิารหรือคนทีม่คีวามสามารถจ ากดั 

 

2. การประเมนิหรือวเิคราะห์ปัญหาเออร์โกโนมกิส์ (Risk evaluation) 
 การประเมนิหรือวเิคราะหป์ญัหาเออรโ์กโนมกิส ์หมายถงึกระบวนการศึกษาปจัจยัเสี่ยงท ัง้หมดที่ คน้หามาได ้

โดยกระท าอย่างเป็นระบบเพื่อใหท้ราบสาเหตุของปัญหาและใหไ้ดม้าตรการควบคุมปัจจยัเสี่ยงอย่างเหมาะสม 

นอกจากนี้  การวิเคราะหง์านยงัจะท าใหท้ราบถึงวิธีการปฏิบตัิงานของหน่วยงาน วิธีการออกแบบและควบคุมทาง

วศิวกรรม และรูจ้กัผูป้ฏบิตังิานมากขึ้น 

 การประเมินปญัหาดงักล่าว ควรกระท าเมื่อมีการเกิดการบาดเจ็บจากการท างานหรือเมื่อมีการปรบัเปลี่ยน

กระบวนการผลติหรือข ัน้ตอนการท างาน 

 ข ัน้ตอนการประเมนิหรือวเิคราะหป์ญัหาเออรโ์กโนมกิส ์มดีงันี้  

 ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน ก่อนที่จะด าเนินการประเมนิโดยละเอียด ควรท าการประชาสมัพนัธใ์หทุ้กฝ่ายที่

เกี่ยวขอ้งทราบล่วงหนา้ก่อนเพือ่ความเขา้ใจที่ดี ซึ่งจะท าใหไ้ดร้บัความร่วมมอืจากผูป้ฏบิตัิงาน การประชาสมัพนัธอ์าจ

ท าไดโ้ดยการแจง้ใหท้ราบโดยตรง ประชมุกลุ่มย่อย ตดิประกาศ หรือท าบนัทกึแจง้ก็ได  ้

 การวางแผนการประเมนิหรือวเิคราะหป์ญัหา ควรด าเนินการโดย 

  - ก าหนดวตัถปุระสงคใ์นการวเิคราะหง์านอย่างชดัเจน 

  - ก าหนดตวับคุคลทีเ่กี่ยวขอ้ง 

  - ก าหนดผลทีค่าดว่าจะไดร้บั 

 ทัง้นี้การวเิคราะหง์านทีด่จีะท าใหท้ราบถงึสาเหตขุองปญัหา และความตอ้งการของผูป้ฏบิตังิานทีเ่กิดขึ้นดว้ย 

เช่น 

  - การท างานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเคลือ่นไหวที่ไม่ถนดั หรือไม่เป็นธรรมชาติ 

  - การท างานทีต่อ้งออกแรงมากเกินไป 

  - การเคลือ่นไหวทีสู่ญเสยีประโยยชนห์รือพลงังานโดยไม่จ  าเป็น 

  - จงัหวะของงานทีไ่ม่เหมาะสม 

  - การท างานทีก่่อใหเ้กิดความเครียดทางดา้นจติใจ 

  - ปจัจยัทีก่่อใหเ้กิดความเมือ่ยลา้ 

  - ความจ าเป็นในการใชเ้ครื่องจกัรอตัโนมตัทิ  างาน 

  - ปญัหาในการควบคุมคุณภาพ 



 

 

 ขั้นตอนที่ 2 การเกบ็รวบรวมข้อมลู ดงัทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ว่าวตัถปุระสงคข์องการประเมนิหรือวเิคราะหป์ญัหาก็
คือการรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ เพือ่ศึกษาใหท้ราบถงึสาเหตขุองปญัหาเออรโ์กโนมกิส ์และจะไดห้ามาตรการควบคุมแกไ้ข

ไดต่้อไป ดงันัน้ การเก็บรวบรวมขอ้มูลอาจกระท าไดโ้ดยวธิีการ ต่อไปนี้  

  - การสงัเกตโดยทัว่ไป 

  - การใชแ้บบสอบถาม/แบบสมัภาษณ์ 

  - การวเิคราะหโ์ดยใชก้ลอ้งบนัทกึวดีทิศัน์ 

  - การถ่ายภาพ หรือวาดภาพ 

  - การประเมนิความสามารถของพนกังาน เช่น การวดัการออกแรงสูงสุดของกลา้มเนื้อส่วนต่าง ๆ  

  - การวดัปจัจยัเสีย่งต่าง ๆ เช่น การท างานซ า้ ๆ การออกแรง ท่าทางการท างาน 

 ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมลู หลงัจากทีไ่ดท้  าการรวบรวมขอ้มูลแลว้ ควรน าขอ้มูลท ัง้หมดมาวเิคราะห์
ร่วมกนั เพือ่สรุปว่ามปีญัหาเออรโ์กโนมกิสห์รือไม่ ถา้ม ีมมีากนอ้ยขนาดไหน และสาเหตทุีแ่ทจ้ริงคืออะไร เมือ่ระบุ

สาเหตไุดแ้ลว้ จงึก าหนดมาตรการควบคุมแกไ้ขไดต่้อไป 

 

3. การควบคุมแก้ไขปัญหาเออร์โกโนมกิส์ (Risk control) 
 การควบคุมแกไ้ขปญัหาเออรโ์กโนมกิส ์หมายถงึกระบวนการก าจดัหรือลดปจัจยัเสีย่งทีม่อียู่ในการท างานเพือ่ท  าใหง้าน

นัน้ ๆ มคีวามปลอดภยัยิ่งขึ้นส  าหรบัผูป้ฏิบตัิงาน และยงัส่งผลใหอ้ตัราการเจ็บป่วยหรือการ เกิดอุบตัิเหตุลดลงดว้ยการควบคุม

แกไ้ขปญัหาควรกระท าทนัทหีลงัจากเสร็จสิ้นกระบวนการประเมนิหรอืวเิคราะหป์ญัหาแลว้ 

 การควบคุมแกไ้ขปญัหาเออรโ์กโนมกิสเ์ป็นสว่นส าคญัของการด าเนินงานดา้นเออรโ์กโนมกิสใ์นสถานทีท่  างาน ซึง่กระท า

ไดโ้ดยการผสมผสานระหวา่งการควบคุมทางวศิวกรรม การควบคุมทางการบรหิารจดัการ และการควบคุมการปฏบิตังิาน 

 3.1 การควบคมุทางวศิวกรรม อาจท าไดโ้ดยการออกแบบงานใหม่ (redesign) เพือ่ขจดัปญัหาทีจ่ะเกิดขึ้นหรือการปรบั

งานใหเ้หมาะสมกบัผูป้ฏิบตัิงาน การจดัสภาพแวดลอ้มการท างานใหเ้หมาะสม การปรบัปรุงวธิีการท างาน ใหม่ การออกแบบ

อุปกรณ์เครื่องมอืใหม่เพือ่ช่วยใหผู้ป้ฏบิตัิงานไม่ตอ้งออกแรงมากเกินไป และหลกีเลีย่งการท างาน ซ า้ ๆ รวมไปถงึท่าทางการ

ท างานทีไ่มถ่นดัหรอืไมเ่ป็นธรรมชาติ 

 3.2 การควบคุมทางการบริหารจัดการ ควรใหค้วามส าคญัต่อความรุนแรงและความถีใ่นการสมัผสักบัปจัจยัเสีย่งหรือ
สาเหตุของปญัหาเออรโ์กโนมิกส ์ซึ่งอาจท าไดโ้ดยการก าหนดวิธีการปฏิบตัิงานใหห้ลากหลาย การเพิ่มจ านวนพนกังาน  

การสบัเปลีย่นหมนุเวยีนงาน และการจดัใหม้เีวลาพกัส ัน้ ๆ หรอืเวลาผ่อนคลายกลา้มเนื้อ 

 3.3 การควบคมุการปฏิบัติงาน ควรมกีารก าหนดวธิีการท างานเพือ่ความปลอดภยั กฎระเบยีบความปลอดภยั 
รวมไปถึงการตรวจตราใหม้ีการปฏิบตัิงานอย่างปลอดภยัและถูกวธิี ท ัง้นี้ จะตอ้งจดัใหม้ีการฝึกอบรมใหค้วามรูด้า้น

เออรโ์กโนมกิส ์และอนัตรายที่อาจเกิดขึ้นไดจ้ากงานและกระบวนการผลติ ท ัง้นี้ เนื้อหาการฝึกอบรมควรเกี่ยวขอ้งกบั

การคน้หา การประเมนิหรือวเิคราะห ์รวมท ัง้การควบคุมแกไ้ขปญัหาเออรโ์กโนมกิสเ์พือ่ใหบ้คุลากรในสถานทีท่  างานนัน้  

ๆ สามารถด าเนินงานดา้นเออรโ์กโนมกิสไ์ดเ้อง โดยไม่ตอ้งสูญเสยีค่าใชจ่้ายมาก 

 ในการควบคุมแกไ้ขปญัหา ควรไดม้กีารปรึกษาหารือกบัทกุฝ่ายทีเ่กี่ยวขอ้งและพจิารณาเป็นล  าดบัข ัน้ตอน 

ตามแผนผงั ซึง่แสดงดงัภาพที ่5.55 

 

 
งานนี้มคีวามจ าเป็นหรือไม่ 

สามารถก าจดัปจัจยัเสีย่ง 

จ าเป็น 

ไม่ ก าจดังานนี้ออกไป 

ขอ้เสนอแนะ 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 
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ภาพที ่5.55 แผนผงัการควบคุมแก้ไขปัญหาเออร์โกโนมกิส์ 
 

 สิง่ทีข่าดไม่ไดใ้นการด าเนินงานดา้นเออรโ์กโนมกิส ์ก็คือการติดตามประเมนิผล โดยควรติดตามประเมนิผล

เป็นระยะ ๆ อาจท าไดโ้ดยการสอบถาม สมัภาษณ์ และสงัเกตการณ์การปฏิบตัิงานโดยตรง เพื่อใหแ้น่ใจว่าการ

ด าเนินการควบคุมแกไ้ขปญัหานี้ เป็นไปไดใ้นทางปฏบิตั ิเกิดประสทิธิผลและความพงึพอใจของผูป้ฏบิตังิาน  

 ตัวอย่างการด าเนินงานด้านเออร์โกโนมิกส์ในสถานที่ท างาน ในที่นี้จะขอยกตวัอย่างการด าเนินงานดา้นเออร์
โกโนมิกสใ์นสถานที่ท  างาน เรื่องการยกเคลือ่นยา้ยวสัดุอย่างปลอดภยั เนื่องจากเป็นลกัษณะงานท ัว่ไปที่พบไดใ้นทุก

ประเภทกิจการ ดงัภาพที ่5.56 

 

 

 

 

 

 

 

(1) การค้นหาปัญหา  (2) การประเมินหรือวเิคราะห์ปัญหา  (3) การควบคุมปัญหา 



 

 

1.1  การวเิคราะหข์อ้มูลการเจ็บป่วยและ

การเกิดอุบตัิเหตุ 

1.2 การปรึกษาหารือกบัลูกจา้ง 

1.3 การสงัเกตการณโ์ดยตรง 

 2.1 การกระท าและการเคลือ่นไหว 

2.2 สถานที่ท  างานและผงัจุดปฏบิตัิงาน 

2.3 ต าแหน่งและท่าทางการท างาน 

2.4  ระยะเวลาและความถีใ่นการ

เคลือ่นยา้ยวสัดุ 

2.5  ต าแหน่งของวสัดุและระยะทางที่

เคลือ่นยา้ยไป 

2.6 น า้หนแัละแรง 

2.7 ลกัษณะของวสัดุและเครื่องมอือุปกรณ์ 

2.8 การจดัองคก์รการท างาน 

2.9 สิง่แวดลอ้มในการท างาน 

2.10 ความช านาญและประสบการณ์ 

2.11 อายุ 

2.12 เสื้อผา้ 

2.13 ความจ าเป็นพเิศษอื่น ๆ เช่น  

การต ัง้ครรภ ์ความทุพพลภาพบางอย่าง 

 3.1 การออกแบบงานใหม่ 

 - ปรบัเปลีย่นวสัดุ 

 - ปรบัเปลีย่นผงัการท างาน 

 - ใชก้ารกระท า การเคลือ่นไหว 

และแรงที่ต่างกนั 

 - จดัระบบการขนยา้ยวสัดุเสยีใหม่ 

 - ปรบัเปลีย่นงาน ใชเ้ครื่องจกัรกล

ผ่อนแรง 

 - ปรบัเปลีย่นงาน การยกเป็นทีม 

3.2 การใชเ้ครื่องมอืและอุปกรณ์ช่วย

ผ่อนแรง 

 - ตวัอย่างเครื่องมอืและอุปกรณ์ 

3.3 การฝึกอบรม 

 - การฝึกอบรมเฉพาะเรื่อง 

 - การฝึกอบรมเรื่องหลกัการที่

ถกูตอ้งในการยกและเคลือ่นยา้ย

วสัดุ 

3.4 การบริหารจดัการอื่น ๆ  

 - ความจ าเป็นพเิศษอื่น ๆ  

 - เครื่องแต่งกาย 

 

 

ภาพที ่5.56 ตวัอย่างการด าเนินงานด้านเออร์โกโนมกิส์ในสถานทีท่ างาน เพ่ือการยกเคล่ือนย้ายวสัดุอย่างปลอดภัย 
  

กจิกรรม 5.4.4 
1.  จุดเร่ิมตน้ท่ีส าคญัในการด าเนินงานดา้นเออร์โกโนมิกส์ใหป้ระสบผลส าเร็จคืออะไรบา้ง 
2. ขั้นตอนส าคญัในการด าเนินงานดา้นเออร์โกโนมิกส์มีก่ีขั้นตอน อะไรบา้ง 

 

แนวตอบกิจกรรม 5.4.4  
1.  ผูบ้ริหารระดบัสูงเห็นความส าคญัและแสดงความมุ่งมัน่ในการด าเนินงานดา้นเออร์โกโนมิกส์ 

และการสร้างใหเ้กิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของลูกจา้งท่ีเก่ียวขอ้งทุกคน 
2. มี 3 ขั้นตอน กล่าวคือ การคน้หาปัญหา การประเมินหรือวิเคราะห์ปัญหา และการควบคุมแกไ้ข

ปัญหาเออร์โกโนมิกส์ 
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หน่วยที ่ 6  

โรคจากการท างาน  
 

อาจารย์ แพทย์หญิงวลิาวณัย์ จึงประเสริฐ 
อาจารย์ ภวตั เลศิสุธน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
ช่ือ  อาจารย ์แพทยห์ญิงวลิาวณัย ์จึงประเสริฐ 

    วุฒิ  พ.บ., M.Sc. (Epidemilogy and Biostatistics), Cert. of Occupartional Health 

      อนุมตัิบตัรผูช้  านาญการประกอบวชิาชีพเวชกรรม 

      สาขาเวชศาสตรป้์องกนั (แขนงอาชีวเวชศาสตร)์ 

    ต าแหน่ง ผูเ้ชี่ยวชาญพเิศษดา้นเวชกรรมป้องกนั (สาขาอาชีวเวชศาสตร)์ 

      ส านกังานวชิาการ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข 

    หน่วยที่ปรับปรุง หน่วยที่ 6 

 

    ช่ือ  อาจารย ์ภวตั เลศิสุธน 

 วฒิุ  วท.บ. (อาชีวอนามยัและความปลอดภยั) มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

    วท.ม.(สุขศาสตรอ์ุตสาหกรรมและความปลอดภยั) มหาวทิยาลยัมหิดล 

    ต าแหน่ง อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 

      มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

    หน่วยที่ปรับปรุง  หน่วยที่ 6 
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แผนการสอนประจ าหน่วย 
 

 

ชุดวชิา   พื้นฐานอาชวีอนามยัและอนามยัสิง่แวดลอ้ม 
 

หน่วยที ่6  โรคจากการท างาน 

 

ตอนที่ 
 6.1 ความรูท้ ัว่ไปเกี่ยวกบัโรคจากการท างาน 

 6.2 ประเภทและกลุ่มโรคจากการท างานทีส่  าคญั 

 6.3 หลกัการวนิิจฉยัและการดูแลสุขภาพผูป้ระกอบอาชีพ 

 

แนวคดิ 
1. การประกอบอาชีพแต่ละอาชีพ มีลกัษณะการท างานและสิ่งแวดลอ้มการท างานที่มีผลต่อสุขภาพของ

คนท างาน หากลกัษณะหรือสิ่งแวดลอ้มการท างานไม่เหมาะสม จะท าใหร่้างกายอ่อนแอ จนอาจเกิดโรค

และการบาดเจบ็จากการท างานได ้

2. โรคจากการท างานอาจมีปจัจยัหลกัจากสิ่งแวดลอ้มการท างานหรือมีปญัหาจากสุขภาพของคนท างาน

ประกอบกบัสิ่งคุกคามสุขภาพในสิ่งแวดลอ้มการท างาน ท าใหเ้กิดการเจ็บป่วยจากการท างาน กลุ่มโรคที่

ส  าคญั ไดแ้ก่ การบาดเจ็บจากการท างาน โรคจากปจัจยัทางกายภาพ โรคพษิสารเคมีต่าง ๆ โรคติดเชื้อ

จากการท างาน และปญัหาความเครียดจากการท างาน 

3. โรคจากการท างานส่วนใหญ่มีระยะฟกัตวันาน อาจไม่ปรากฏอาการโรคชดัเจนแต่เริ่มแรก และเมื่อเกิด

อาการโรคชดัเจน ก็อาจรกัษาใหห้ายไดย้าก จึงตอ้งมีหลกัการวินิจฉัยโรคที่ถูกตอ้ง โดยอาศัยขอ้มูล

ประวตักิารท างานร่วมกบัอาการของโรค การตรวจวนิิจฉยัทางการแพทยแ์ละขอ้มูลสิ่งแวดลอ้มการท างาน 

ท ัง้นี้  ควรเนน้การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรคใหม้ีประสิทธิภาพ รวมท ัง้มเีกณฑก์ารประเมินการ

สูญเสยีสมรรถภาพการท างานทีเ่หมาะสม 

วตัถุประสงค์ 
 เมือ่ศึกษาหน่วยที่ 6 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1. อธิบายความหมายของโรคจากการท างานได ้

2. อธิบายประเภทและสาเหตขุองกลุ่มโรคจากการท างานทีส่  าคญัได  ้

3. อธิบายแนวทางการดูแลสุขภาพ พรอ้มท ัง้หลกัการวนิิจฉยัและการป้องกนัโรคจากการท างานได  ้
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กจิกรรมระหว่างเรียน 
1. ท าแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที ่6 

2. ศึกษาเอกสารการสอนตอนที ่6.1-6.3 

3. ปฏบิตักิิจกรรมตามทีไ่ดร้บัมอบหมายในเอกสารการสอน 

4. ฟงัรายการวทิยุกระจายเสยีง (ถา้ม)ี 

5. ชมรายการวทิยุโทรทศัน ์(ถา้ม)ี 

6. เขา้รบับริการการสอนเสริม (ถา้ม)ี 

7. ท าแบบประเมนิผลตนเองหลงัเรียนหน่วยที่ 6 

 

ส่ือการสอน 
1. เอกสารการสอน 

2. แบบฝึกปฏบิตัิ 

3. รายการสอนทางวทิยุกระจายเสยีง (ถา้ม)ี 

4. รายการสอนทางวทิยุโทรทศัน ์(ถา้ม)ี 

5. การสอนเสริม (ถา้ม)ี 

 
การประเมนิผล 
 1.  ประเมนิผลจากแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียน 

 2.  ประเมนิผลจากกิจกรรมและแนวตอบทา้ยเรื่อง 

 3.  ประเมนิผลจากการสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา 

 

 

เม่ืออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ท าแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรียน 
หน่วยที ่6 ในแบบฝึกปฏิบตั ิแล้วจงึศึกษาเอกสารการสอนต่อไป 
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ตอนที ่6.1 
ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัโรคจากการท างาน 
 

โปรดอ่านหวัเรื่อง แนวคิด และวตัถปุระสงคข์องตอนที ่6.1 แลว้จงึศึกษารายละเอยีดต่อไป 

 

หัวเร่ือง 
6.1.1 ความหมาย ลกัษณะ และชนิดของโรคจากการท างาน 

6.1.2 ปจัจยัทีท่  าใหเ้กิดโรคจากการท างาน 

6.1.3 วทิยาการระบาดของโรคจากการท างาน 

 

แนวคดิ 
1. โรคจากการท างานมคีวามหมายครอบคลุมท ัง้การบาดเจ็บจากการท างาน โรคจากอาชีพที่มสีาเหตุ

จากสิง่คุกคามสุขภาพในสิง่แวดลอ้มการท างานและโรคเนื่องจากงานซึ่งมปีจัจยัการเกิดโรคจากตวั

คนท างานโดยอาจเป็นปญัหาทางพนัธุกรรมหรือพฤติกรรมสุขภาพของคนท างานรวมทัง้สภาพและ

สิง่แวดลอ้มการท างานเป็นปจัจยัร่วมกนัทีท่  าใหเ้กิดโรค 

2. ปัจจยัที่ท  าใหเ้กิดโรคจากการท างานอาจจดัเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ได ้3 กลุ่ม คือ ปัจจยัเกี่ยวกับ

คนท างาน สภาพและสิง่แวดลอ้มการท างาน และสิง่แวดลอ้มท ัว่ไป 

3. การศึกษาวทิยาการระบาดของโรคจากการท างานมคีวามส าคญั เพราะท า ใหต้ิดตามแนวโนม้ของ

ปญัหา อุบตัิการณ์การเกิดโรคและอุบตัิเหตุ การวิเคราะหส์าเหตุของการเกิด และด าเนินการ

ป้องกนัควบคุมโรคไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ ลดการสูญเสยีทางดา้นสุขภาพและทรพัยส์นิได  ้

 วตัถุประสงค์ 
เมือ่ศึกษาตอนที ่6.1 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1.  อธิบายวธิีการจ าแนกประเภทของโรคจากการท างานได ้

2.  อธิบายปจัจยัที่ท  าใหเ้กิดโรคจากการท างานและยกตวัอย่างโรคจากการท างานทีส่  าคญัได  ้

3.  อธิบายแนวทางการศึกษาวทิยาการระบาดของโรคจากการท างานได  ้
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เร่ืองที ่6.1.1  
ความหมาย ลกัษณะ และชนิดของโรคจากการท างาน 
   

  

ความหมาย 
 โรคจากการท างาน หมายถงึ โรคและการบาดเจบ็จากการท างาน โดยแบ่งตามสาเหตุหรือลกัษณะการเกิดโรค 

เป็น 2 ประเภท คือ 

 1.  โรคจากอาชีพ (Occupational Diseases) หมายถงึ โรคหรือความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกบัคนท างานโดยมี

สาเหตุจากการสมัผสัสิ่งคุกคามสุขภาพในที่ท  างาน ซึ่งอาการเจ็บป่วยอาจเกิดขึ้นกบัผูป้ฏิบตัิงานในขณะท างานหรือ

หลงัจากการท างานเป็นเวลานาน และโรคบางอย่างอาจเกิดภายหลงัหยุดการท างานหรือลาออกจากงานนัน้ ๆ แลว้ ท ัง้นี้  

ขึ้นกบัประเภทของสิ่งคุกคามสุขภาพ ปริมาณสารที่ไดร้บั และโอกาสหรือวธิีการที่ไดร้บั ตวัอย่างของโรคที่ส  าคญั เช่น 

โรคพิษตะกัว่ โรคซลิโิคสิส (โรคปอดจากฝุ่ นหิน) โรคบสิสโินสสิ (โรคปอดจากฝุ่ นฝ้าย) โรคพิษสารท าละลายต่าง ๆ 

(Organic solvent toxicity) เป็นตน้ ซึ่งสามารถพสูิจนไ์ดใ้นเชิงสาเหตุและผลกระทบ (cause-effect หรือ dose-

response relationship) 

 กรณีตวัอย่างของคนงานชายรายหนึ่ง อายุ 20 ปี ท างานในโรงงานผลติแบตเตอรี่รถยนตซ์ึ่งมตีะกัว่เป็นสาร

องค์ประกอบที่ส  าคญัในการผลิตแผ่นธาตุแบตเตอรี่  โดยมีความบริสุทธิ์ของตะกัว่รอ้ยละ 99.99 ท างานมานาน 

8 เดือน มาโรงพยาบาลดว้ยอาการปวดทอ้งอย่างรุนแรง (colicky pain) แพทยท์ าการตรวจร่างกาย ตรวจความ

สมบูรณ์ของเลอืด (Complete Blood Count; CBC) ตรวจหาระดบัตะกัว่ในเลอืด ตรวจปสัสาวะ ท าการเอกซเรย ์

และการตรวจอื่น ๆ ที่จ  าเป็น พบว่าผูป่้วยมรีะดบัตะกัว่ในเลอืด 71 g% (ไมโครกรมัต่อเลอืด 100 มลิลลิติร) เมื่อ

วนิิจฉยัแยกโรคแลว้จงึวนิิจฉยัว่าผูป่้วยเป็นโรคพษิตะกัว่ ตอ้งร ักษาโดยการใหย้าจ าพวก dimercaprol (BAL) และยา 

CaNa2EDTA เพื่อเร่งการขบัตะกัว่ออกจากร่างกาย กรณีโรคพษิตะกัว่ในรายนี้ถอืเป็นโรคจากอาชีพ เนื่องจากตะกัว่

ไม่ใช่สารองคป์ระกอบของร่างกาย และพสูิจนไ์ดว้่าผูป่้วยมปีระวตัทิ  างานเกี่ยวขอ้งกบัการไดร้บัสารตะกัว่ ท าใหเ้กิด โรค

พิษตะกัว่ ซึ่งโดยท ัว่ไปไม่น่าจะมีโอกาสเกิดโรคพิษตะกัว่หากไม่ไดท้  างานเกี่ยวขอ้งกบัสารตะกัว่ จึงเป็นกรณีของ

ความสมัพนัธข์องสาเหตแุละผลกระทบโดยตรง (direct cause-effect relationship)  

 2.  โรคเน่ืองจากงาน (Work-related diseases) หมายถงึ โรคหรือความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกบัคนท างาน โดยมี
สาเหตจุากปจัจยัหลายอย่างประกอบกนัและการท างานเป็นปจัจยัหนึ่งของการเกิดโรค ท ัง้นี้ปจัจยัต่าง ๆ ที่มสี่วนท าให ้

เกิดโรค อาจไดแ้ก่ พนัธุกรรม พฤตกิรรมสุขภาพของคนท างาน ท่าทางการท างาน ลกัษณะหรือระบบงานทีไ่ม่เหมาะสม 

ตวัอย่างเช่น โรคปวดหลงัจากการท างาน โรคความดนัโลหติสูง เป็นตน้ 

 กรณีตวัอย่างของโรคเนื่องจากงานทีเ่ป็นปญัหาส าคญัในประเทศไทย คือโรคปวดหลงั เนื่องจากหลงัเป็นส่วน

หนึ่งของร่างกาย ในชีวิตประจ าวนัในทุกอิริยาบถ ท ัง้การเดิน ยืน นอน นัง่ และการเปลี่ยนท่าทางใดก็ตามย่อมมี

ผลกระทบต่อหลงัท ัง้สิ้น คนส่วนใหญ่จึงมีปญัหาโรคปวดหลงัมากบา้งนอ้ยบา้ง ซึ่งเมื่อมีการปรบัเปลี่ยนท่าทางให ้

เหมาะสมหรือมกีารพกัผ่อนทีถู่กตอ้งก็อาจหายปวดหลงัไดเ้อง ในรายทีม่ปีญัหาโรคปวดหลงัเรื้อรงั อาจมปีญัหาพื้นฐาน

มาตัง้แต่เกิด เช่น โรคหลงัคด (Scoliosis) เป็นตน้ หรืออาจเคยไดร้บัอุบตัิเหตุแลว้ท าใหอ้าการค่อย ๆ เป็นมากขึ้น  
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ในรายทีต่อ้งท างานหกัโหมหรือยกของหนกัมากหรือท างานในภาวะทีร่ีบเร่งยาวนาน มคีวามเครียดสูง หรือมท่ีาทางการ

ท างานที่ไม่ถูกตอ้ง ท าใหเ้กิดอาการปวดหลงัไดบ้่อยหรือมอีาการปวดหลงัมากขึ้น ก็อาจถือเป็นโรคปวดหลงัจากการ

ท างาน 

 โดยสรุป การเกิดโรคจากการท างาน ถา้มเีหตุปจัจยัจากภายนอกมาท าใหเ้กิดโรค ก็ถอืเป็นโรคจากอาชีพ เช่น 

โรคพษิตะกัว่ (ตะกัว่ไม่ใช่สารองคป์ระกอบของร่างกาย) โรคซลิโิคลสิ (ฝุ่ นหนิเป็นสารแปลกปลอมในปอด) เป็นตน้ แต่

ถา้มสีาเหตจุากปจัจยัส่วนตวัร่วมกบัสภาพและสิ่งแวดลอ้มการท างานท าใหม้อีาการโรคมากขึ้น หรือเกิดความผดิปกติ

ชดัเจนยิ่งขึ้น ก็ถอืเป็นกลุ่มโรคเนื่องจากงาน เช่น โรคปวดหลงั ซึ่งคนที่มอีริิยาบถไม่ถูกตอ้งมแีนวโนม้ปวดหลงัไดง้่าย 

เมือ่ตอ้งมาท างานเร่งรีบหรือยกยา้ยของหนกั ๆ ก็ยิ่งท าใหป้วดหลงังา่ยขึ้นหรือท าใหอ้าการปวดหลงัก าเริบมากขึ้น เป็นตน้ 

 โดยท ัว่ไป มกัพูดรวมโรคจากอาชีพและโรคเนื่องจากงานว่าโรคจากการท างานหรือโรคจากการประกอบอาชีพ 

ซึง่กระทรวงแรงงานไดอ้าศยัอ านาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 14 แห่งพระราชบญัญตัิเงนิทดแทน พ.ศ. 2537 

ออกประกาศกระทรวงแรงงานเรื่องก าหนดชนิดของโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลกัษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการ

ท างาน พ.ศ. 2550 และลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวนัที่ 15 สงิหาคม 2550 ไดก้ าหนดชนิดของโรคซึ่งเกิดขึ้นตาม

ลกัษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการท างานไว ้8 กลุ่ม ไดแ้ก่  

1. โรคทีเ่กิดขึ้นจากสารเคมี 

2. โรคทีเ่กิดขึ้นจากสาเหตทุางกายภาพ  

3. โรคทีเ่กิดขึ้นจากสาเหตทุางชีวภาพ 

4. โรคระบบหายใจทีเ่กิดขึ้นเนื่องจากการท างาน 

5. โรคผวิหนงัทีเ่กิดขึ้นเนื่องจากการท างาน 

6. โรคระบบกลา้มเนื้อและโครงสรา้งกระดูกทีเ่กิดขึ้นเนื่องจากการท างาน 

7. โรคมะเร็งทีเ่กิดขึ้นเนื่องจากการท างาน 

8. โรคอืน่ ๆ ซึง่พสูิจนไ์ดว้่าเกิดขึ้นตามลกัษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจาก การท างาน 

ในทีน่ี้ขออธิบายรายละเอยีดเพิม่เตมิอาชีพทีม่คีวามเสีย่ง ดงัตารางที ่6.1 
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 ตารางท่ี  6.1 โรคซ่ึงเกิดข้ึนตามลกัษณะหรือสภาพของงานหรือเน่ืองจากการท างานและอาชีพท่ีมีความ
เส่ียงต่อการสัมผสัปัจจยัเส่ียง 
 

ปจัจยัเสีย่ง อาชีพเสีย่ง 

1. โรคที่เกดิข้ึนจากสารเคมี 

เบรลิเลยีม เซรามกิ อเิลก็ทรอนิกส ์อุตสาหกรรมการบนิอวกาศ 

แคดเมยีม เหมอืงแร่สงักะส ีตะก ัว่ ทองแดง น า้มนั บหุรี่ 

ฟอสฟอรสั สารท าระเบดิ ยาฆ่าแมลง พล ุยาสฟีนั ผงซกัฟอก 

โครเมยีม เหมอืงเหลก็กลา้ 

แมงกานีส ถา่นไฟฉาย อาหารสตัวปี์ก สารก าจดัเชื้อรา 

สารหนู เหมอืงเหลก็ หลอมตะก ัว่/เงนิ/ทอง ยาปราบศตัรูพชื 

ปรอท เหมอืงแร่ ผลติอุปกรณไ์ฟฟ้า สารปราบศตัรูพชื 

ตะกัว่ ส ีแบตเตอรี ่เหมอืงตะก ัว่ เชื่อมโลหะ โรงพมิพ ์อู่ต่อเรอื 

ฟลูออรนี อเิลก็ทรอนิกส ์สารหลอ่ลืน่ ยาฆ่าหนู ยาฆ่าแมลง 

คลอรนี ผลติเยือ่กระดาษ สิง่ทอ สยีอ้ม สระว่ายน า้ ผลติพลาสติก 

แอมโมเนีย ผลติแอมโมเนีย กรดไนตรกิ ฟอกหนงั กล ัน่น า้มนั วตัถรุะเบดิ 

คารบ์อนไดซลัไฟด ์ ท ายาง ท าเสื้อผา้ น า้มกัชกัเงา ท าสารก าจดัแมลง ท าเสื้อผา้ 

2.โรคที่เกดิข้ึนจากสาเหตุทางกายภาพ (ศึกษารายละเอยีดเพิม่เติมไดใ้นหน่วยที ่3)  

โรคหูตงึจากเสยีง อตุสาหกรรมสิง่ทอ ถลงุเหลก็ โรงเลือ่ย 

โรคจากความส ัน่สะเทอืน คนงานทีคุ่มเครื่องจกัรผลติคอนกรตี ขบัรถแทรกเตอร ์

การใชเ้ครื่องมอืทีม่กีารส ัน่สะเทอืนรุนแรง 

โรคจากความกดดนัอากาศ นกัประดาน า้ ชาวประมงทีม่กีารด าน า้ ผูท้  างานในอโุมงค ์

โรคจากรงัสแีตกตวั นกัรงัสเีทคนิค รงัสแีพทย ์ผูป้ฏบิตังิานในโรงไฟฟ้าปฏกิรณน์ิวเคลยีร ์

3.โรคที่เกดิข้ึนจากสาเหตุทางชีวภาพ (ศึกษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดใ้นหน่วยที ่3) 

โรคแอนแทรกซ ์ สตัวแพทย ์สตัวบาล คนงานในโรงฆ่าสตัว ์คนขายเนื้อ  

โรคบลูเซลโลสสิ เกษตรกร ผูเ้ลี้ยงสตัว ์คนรดีนม คนงานในโรงงานฆ่าสตัว,์ 

4.โรคระบบหายใจที่เกดิข้ึนเน่ืองจากการทํางาน 

โรคปอดจากโลหะหนกั โรงงานชบุโลหะดว้ยสงักะส ีโรงงานหลอ่ทองเหลอืง 

โรคซลิโิคสสิ โรงโม่หนิหรอืระเบดิหนิ การผลติกระเบื้องและอฐิทนไฟ 

5.โรคผิวหนงัที่เกดิข้ึนเน่ืองจากการทํางาน 

โรคด่างขาวจากการท างาน ยาฆ่าแมลง ส ีลา้ง อดัรูป พลาสตกิ ยางสงัเคราะห  ์

โรคผวิหนงัอกัเสบจากสารระคายเคอืง พนกังานท าความสะอาด ช่างเสรมิสวย แม่บา้น 

6.โรคระบบกลา้มเน้ือและโครงสรา้งกระดูกที่เกดิข้ึนเน่ืองจากการทํางาน (ศึกษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดใ้นหน่วยที ่5) 

กลุม่อาการช่องขอ้มอื ผูท้ีท่  างานใชม้อืมาก ช่างเยบ็ผา้ ช่างเยบ็รองเทา้ หรอืพนกังานพมิพ์

คอมพวิเตอร ์

อาการปวดหลงัส่วนลา่งจากการท างาน การยกของทีไ่ม่เหมาะสม อาชพีขบัรถบรรทกุ อาชพีท างานนัง่โตะ๊ 
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ปจัจยัเสีย่ง อาชีพเสีย่ง 

7. โรคมะเรง็ที่เกดิข้ึนจากการทาํงาน 

เบนซนีหรอือนุพนัธุข์องเบนซนิ น า้มนักา๊ซธรรมชาติ พลาสติก ใยสงัเคราะห ์

ส ีหมกึ อนุพนัธุข์องไนโตร กาว และอะมโิน

เบนซนี 

ยาขดัโลหะ aniline ยาง ยา สยีอ้ม ยาฆ่าแมลง 

แอสแบสตอส (ใยหนิ) ฉนวนกนัความรอ้น เครือ่งเคลอืบ กระดาษส ีคนงานก่อสรา้ง ผา้เบรก 

เบนซดินีและเกลอืของสารเบนซดินี ช่างทาส ีอุตสาหกรรมผลติสยีอ้มและเมด็สี 

บสิโครโรเมทธลิอเีทอร ์ อตุสาหกรรมสิง่ทอ ผลติพลาสติก 

โครเมยีมและสารประกอบโครเมยีม อลัลอยด ์เชื่อมโลหะ ฟอกหนงั บ าบดัน า้ 

ถา่นหนิ การผลติไฟฟ้า โรงหลอ่ ลาดถนน และก่อสรา้ง 

เบตา้-เนพซลีามนี ช่างทาส ีการผลติสยีอ้มและเมด็ส ี

ไวนิลคอลไรด ์ พวีซีแีละโพลเิมอรส์กดัตวัท าละลาย 

ไอควนัจากถ่านหนิ การผลติอลูมเินียม โรงหลอ่ สรา้งถนน 

น า้มนัดนิหรอืผลติภณัฑ ์ ลาดถนน และก่อสรา้ง น า้มนัแร่ 

สารประกอบของนิกเกลิ เหมอืงแร่ ผลติฉนวนไฟฟ้า ผลติส ีพน่ไฟ 

ฝุ่นไม ้ โรงเลือ่ย เยื่อไม ้ท ากระดาษ 

ไอควนัจากไม ้ ท าฟืน ถางป่า 

8. โรคอื่นๆ 

โรคอืน่ ๆ ซึง่พสูิจนไ์ดว้่าเกดิขึ้นตามลกัษณะหรอื

สภาพของงานหรอืเนื่องจากการท างาน 

พจิารณาจาก คุณสมบตัพิื้นฐาน สภาพการท างาน พฤตกิรรมทางสุขภาพของ

คนท างาน และสิง่แวดลอ้มในการท างาน 

 

 
กจิกรรม 6.1.1 

โรคจากการท างานแบ่งตามลกัษณะการเกดิโรคเป็นกีป่ระเภท อะไรบ้าง และมคีวามแตกต่างกันอย่างไร 
 

แนวตอบกิจกรรม 6.1.1 
2 ประเภทคือ โรคจากอาชีพ และโรคเน่ืองจากงาน มีความแตกต่างกนัในส่วนของสาเหตุหลกัในการท า

ใหเ้กิดโรค คือโรคจากอาชีพมีสาเหตุหลกัมาจากการท างานหรือผลจากการท างาน แต่โรคเน่ืองจากการท างานนั้น 
ปัจจยัจากการท างานหรือผลจากการท างานส่งเสริมหรือช่วยใหเ้กิดโรคนั้นหรือท าใหโ้รคนั้นรุนแรงมากข้ึน 
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เร่ืองที ่6.1.2  
ปัจจยัที่ท าให้เกดิโรคจากการท างาน 
  

 

 ปจัจยัที่ท  าใหเ้กิดโรคจากการท างาน แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ คนท างาน หรือผูป้ระกอบอาชีพ (Worker) 

สภาพการท างานและสิ่งแวดลอ้มในการท างาน (Working conditions and working environments) และสิ่งแวดลอ้ม

ท ัว่ไป 

 

1. คนท างานหรือผู้ประกอบอาชีพ (Worker) 
 คนท างานแต่ละคนมโีอกาสเกิดโรคไดม้ากหรือนอ้ยแตกต่างกนัตามคุณสมบตัทิีส่  าคญั คือ 

 1.1 คุณสมบัติพื้นฐาน เช่น เพศ อายุ ความสูง ความอว้น พนัธุกรรม โรคประจ าตวั ประสบการณ์การ
ท างาน เป็นตน้ คนทีเ่ป็นโรคหอบหดืมโีอกาสเป็นโรครุนแรงขึ้นในสิง่แวดลอ้มทีม่ฝีุ่ นมาก คนอว้นอาจเกิดโรคไดง้่ายใน

สิง่แวดลอ้มทีม่สีารเคมจี  าพวกทีล่ะลายไดด้ใีนไขมนั เป็นตน้ 

 1.2 พฤติกรรมทางสุขภาพของคนท างาน คนที่เมาขณะขบัรถย่อมเกิดอุบตัิเหตุไดง้่าย คนที่ไม่สวม
อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลในบริเวณที่ก าหนดใหใ้ส่อุปกรณ์ป้องกนัฯ ย่อมมีโอกาสเกิดโรคหรือการบาดเจ็บ

งา่ยกว่า เป็นตน้ 

 

2. สภาพการท างานและส่ิงแวดล้อมในการท างาน 
 2.1 สภาพการท างาน (Working conditions) มคีวามหมายครอบคลุมระบบงาน กระบวนการท างาน ระยะเวลา
การท างาน ลกัษณะการท างาน ท่าทางการท างาน ปริมาณงาน การควบคุมก ากบังาน ตลอดจนสวสัดิการพื้นฐานต่าง ๆ 

ในการท างาน เช่น การจดัระบบงานใหค้นท างานต่อเนื่อง 4 ช ัว่โมงโดยไม่มีช่วงพกั เปรียบเทียบกบัการอนุญาตให ้

พนกังานมช่ีวงพกั 15 นาทหีลงัจากท างานไป 2 ช ัว่โมง พบว่าพนกังานมปีระสทิธิภาพการท างานดีขึ้นเมื่อมช่ีวงเวลาพกั 

ช่วยลดความเครียดและอ่อนเพลยีจากการท างานดว้ย 

 2.2 สภาพแวดล้อมในการท างาน (Working environments) แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ 
  2.2.1 สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical factors) เช่น เครื่องจกัรเครื่องกล ความรอ้น ความเย็น 
แสง เสยีง อณุหภูม ิความชื้น ความส ัน่สะเทอืน ความกดดนัอากาศ ขนาดของที่ท  างาน และรงัสต่ีาง ๆ เป็นตน้ คนที่

ท  างานในที่ที่มีเสียงดงัจะมีโอกาสเกิดหูตึงจากเสียงดงั และมีปญัหาการสื่อสารท าใหป้ระสิทธิภาพการท างานลดลง 

คนท างานในที่รอ้น เหงือ่ออกมากจะมีการสูญเสียน า้และเกลอืแร่จากร่างกาย ท าใหอ่้อนเพลยี และอาจรุนแรงถงึข ัน้

ช็อกและเสยีชีวติได ้(heat stress and heat shock) 

  2.2.2 สภาพแวดล้อมทางเคม ี(Chemical factors) สารเคมใีนสิง่แวดลอ้มการท างาน หมายรวมถงึอากาศ
ที่จ  าเป็นในการหายใจ ซึ่งถา้ปริมาณออกซิเจนลดลงมากผิดปกติ หรือมีก๊าซอนัตรายอื่น ๆ ปนเป้ือนมาก ก็อาจเป็น

อนัตรายถงึตายได ้นอกจากนี้  สารเคมต่ีาง ๆ ทีใ่ชใ้นกระบวนการผลติ อาจเป็นสารชนิดเดียวหรือหลายชนิดก็มผีลต่อ

สุขภาพคนท างานมากนอ้ยตามปริมาณและคุณสมบตัอิืน่ ๆ ของสารนัน้ ๆ 
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  2.2.3 สภาพแวดล้อมทางชีวภาพ (Biological factors) หมายถงึเชื้อโรค สตัว ์แมลงต่าง ๆ ซึ่งแมลงบาง
ชนิดก็เป็นพาหะน าโรคมาสู่คน เช่น ยุงลายน าโรคไขเ้ลอืดออก คนงานในโรงงานช าแหละโค กระบอื อาจเกิดโรคแอน

แทรกซ ์(Anthrax) จากโค กระบอืทีเ่ป็นโรค พยาบาลทีดู่แลผูป่้วยวณัโรคมโีอกาสเป็นวณัโรค เป็นตน้ 

  2.2.4 สภาพแวดล้อมทางจิตวิทยาสังคม (Psychosocial factors) หมายความถงึ สมัพนัธภาพระหว่าง
ผูร่้วมงาน นายจา้งกบัลูกจา้ง ผูใ้หบ้ริการกบัผูร้บับริการ ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรม เป็นตน้ การมี

สมัพนัธภาพที่ดีต่อกนัย่อมเสริมสรา้งขวญัก าลงัใจและความรูส้ึกม ัน่คงปลอดภยัในการท างาน ท าใหก้ารท างานมี

ประสทิธิภาพดว้ย 

 
3.  ส่ิงแวดล้อมทัว่ไป 
 สิ่งแวดลอ้มท ัว่ไป หมายถงึสิ่งแวดลอ้มนอกสถานประกอบการ บา้นเรือน หรือชุมชนโดยรอบ ซึ่งสภาพทาง

ภูมศิาสตรห์รือทีต่ ัง้ของสถานประกอบการทีเ่สีย่งภยัต่อการเดนิทาง การเปลีย่นแปลงตามฤดูกาล ก็เป็นปจัจยัที่กระทบ

ต่อสุขภาพคนท างานและคุณภาพของงาน เช่น สถานประกอบการแห่งหนึ่งต ัง้อยู่ในซอยเปลีย่ว ห่างไกลชุมชน คนงาน

หญิงที่เดินทางไปท างานกะดึก เกิดปญัหาการถูกจี้ปลน้ จนกลายเป็นปญัหาของการท างาน เป็นตน้ ในบางกรณี  

อาจครอบคลุมถึงปญัหาสิ่งแวดลอ้มของคนท างานเอง เช่น กรณีที่มีปญัหาในครอบครวั มีการนอนหลบัพกัผ่อนไม่

เพยีงพอ เกิดความอ่อนลา้ หรือขาดสมาธิขณะท างาน ท าใหเ้กิดอบุตัเิหตจุากการท างานไดง้า่ย เป็นตน้  

 

  

กจิกรรม 6.1.2 
ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดโรคจากการท างานมีก่ีประเภท อะไรบา้ง 

 

แนวตอบกิจกรรม 6.1.2  
3 ประเภท คือ คนงาน ส่ิงแวดลอ้มในการท างานและส่ิงแวดลอ้มทัว่ไป 
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เร่ืองที ่6.1.3  
วทิยาการระบาดของโรคจากการท างาน 
   

  

 วทิยาการระบาดหรือระบาดวทิยา มาจากภาษาองักฤษว่า Epidemiology ซึ่งมีรากศพัทม์าจากภาษากรีก 

3 ค า คือ 

 epi  = on, up on          =   ขา้งบน 

 demos = people     =   ประชาชน 

 logos =  the study of  =   การศึกษา 

 Mac Mahon & Pugh, 1960 ใหค้ านิยามไวว้่า 

 “Epidemiology is the study of the distribution and determinants of diseases in human 

population.” 

 “วทิยาการระบาด หรือระบาดวทิยา เป็นการศึกษาเกี่ยวกบัการกระจายและสิง่ก าหนดของโรคภยัไขเ้จบ็ทีพ่บ

ในคน” 

 ในงานอาชีวอนามยั ใชก้ารศึกษาทางวทิยาการระบาดเพือ่ 

 1. ชี้บ่งกลุ่มคนท างานทีม่คีวามเสีย่งสูงต่อการเกิดการบาดเจบ็หรือการเกิดโรคบางชนิด  

 2. ตรวจหรือสบืหาการสมัผสัสิง่คุกคามหรือสารอนัตรายและผลกระทบต่อสุขภาพของผูส้มัผ ัส   

 3. วดัประสทิธิผลของระบบการป้องกนัและควบคุมโรคภยัในสถานทีท่  างาน   

 4. การประเมนิประสทิธิภาพของวธิีการตรวจคดักรองโรคหรือความผดิปกตขิองการใชส้ารบางชนิด 

 ในประเทศไทย มรีายงานการระบาดใหญ่ของโรคพษิแมงกานีสในคนงานโรงงานผลติถ่านไฟฉายจ านวน 41 คน 

เมื่อ พ.ศ. 2507 กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุขจึงไดเ้ริ่มโครงการอาชีวอนามยัเพื่อดูแลสุขภาพอนามยัของ

คนท างาน และไดต้ ัง้เป็นกองอาชีวอนามยัเมื่อปี พ.ศ. 2515 ขณะเดียวกนัก็มปีระกาศคณะปฏิวตัิฉบบัที่ 103 ว่าดว้ย

การคุม้ครองสุขภาพและความปลอดภยัของลูกจา้ง รวมท ัง้การก าหนดใหม้กีารจดัต ั้งกองทุนเงนิทดแทน ในความดูแล

ของกรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย เมื่อปี พ.ศ. 2515 และไดป้รบัปรุงจนเกิดเป็นกระทรวงแรงงานและสวสัดิการ

สงัคมเมือ่ พ.ศ. 2535 

 จากขอ้มูลส านกังานสถติแิห่งชาติ รายงานว่า ใน พ.ศ. 2559 ประเทศไทยมปีระชากรประมาณ 65.93 ลา้นคน 

ในจ านวนนี้ เป็นก าลงัแรงงานรวมประมาณ 37.91 ลา้นคน (รอ้ยละ 57.50 ) โดยเป็นผูม้งีานท า 37.43 ลา้นคน มอีาชีพ

เกษตรกรรม 11.27 ลา้นคน และนอกเกษตรกรรม 26.26 ลา้นคน ในกลุ่มผูม้งีานท านี้ เป็นลูกจา้งที่ลงทะเบยีนเขา้

กองทุนเงนิทดแทนจ านวน 10,511,821 คนใน พ.ศ. 2559 และมีผูไ้ดร้บับาดเจ็บจากการท างานเป็นจ านวนมาก 

ดงัแสดงในตารางที ่6.2  
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ตารางที ่6.2 จ านวนการประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วยเน่ืองจากการท างาน จ าแนกตามความรุนแรง ปี 2555-2559 
 

 
พ.ศ. 

ความรุนแรง 

ตาย ทุพพลภาพ สูญเสียอวยัวะ 
บางส่วน 

หยุดงานเกนิ              
3 วนั 

หยุดงานไม่เกนิ  
3 วนั 

รวมทั้งส้ิน 

จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ จ านวน
(ราย) 

ร้อยละ จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 

2555 717 0.54 19 0.014 1,818 1.38 36,166 27.43 93,106 70.63 131,826 100 
2556 635 0.43 28 0.019 3,096 2.11 31,419 21.36 111,894 76.08 147,072 100 
2557 603 0.60 11 0.011 1,463 1.46 29,254 29.19 68,903 68.74 100,234 100 
2558 575 0.60 6 0.006 1,324 1.38 27,845 29.10 65,924 68.90 95,674 100 
2559 584 0.65 12 0.013 1,290 1.44 26,829 29.98 60,773 67.91 89,488 100 
เฉลีย่ 5 ปี 622.8 0.57 11 0.013 2,503 1.55 42,344 27.41 114,656 70.45 564,294 100 

ทีม่า: ส านกังานกองทุนเงินทดแทน ส านกังานประกนัสงัคม กระทรวงแรงงาน 
 

การศึกษาทางวทิยาการระบาดของโรคจากการท างาน 
 การศึกษาวิทยาการระบาดของโรคจากการท างาน จ าเป็นตอ้งมีสถิติและขอ้มูลพื้นฐานเกี่ยวกบัผูป้ระกอบ

อาชีพในกิจการต่าง ๆ และปจัจยัที่อาจท าใหเ้กิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบตัิเหตุและเกิดโรคจากการท างาน โดยมี

หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสถติแิละขอ้มูลงานอาชีวอนามยั ตวัอย่างเช่น 

 1. ส านกังานสถิติแห่งชาติ ส  านกันายกรฐัมนตรี ท าหนา้ที่ส  ารวจขอ้มูลพื้นฐานเกี่ยวกบัประชากร รวมท ั้ง

ภาวะการประกอบอาชีพในดา้นต่าง ๆ 

 2. กรมวชิาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร ในสงักดักระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ ซึง่จะมขีอ้มูลเกี่ยวกบัการประกอบอาชีพทางการเกษตรต่าง ๆ โดยเฉพาะการใชส้ารเคมทีางการเกษตร 

 3. กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน ส านกังานประกนัสงัคม ในสงักดักระทรวงแรงงาน ซึ่งจะเกี่ยวขอ้งกบั

กฎหมายคุม้ครองแรงงาน การเกิดอบุตัเิหตจุากการท างาน การประสบอนัตราย และโรคจากการท างาน เป็นตน้  

 4. ส านกัโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอ้ม ส านกัระบาดวทิยา กรมควบคุมโรค ในสงักดักระทรวง

สาธารณสุข ซึง่จะมกีิจกรรมการเฝ้าคุมเฝ้าระวงัโรคจากการท างาน ท ัง้การเฝ้าคุมโรคที่มคีวามเสี่ยงสูงในอุตสาหกรรม

บางประเภท เช่น โรคซิลโิคลสิในอุตสาหกรรมโม่ บด ย่อยหนิ โรคพิษตะกัว่ในอุตสาหกรรมผลติแบตเตอรี่ รถยนตร ์

และการเฝ้าระวงัโรคจากการประกอบอาชีพทีส่  าคญัต่าง ๆ ดงัแสดงในตารางที ่6.3 

 การด าเนินการทางวทิยาการระบาดในงานอาชีวอนามยั มกีิจกรรมอยู่ 3 ลกัษณะ คือ การเฝ้าระวงัโรคจากการ

ท างาน (Occupational Diseases Surveillance)  การสอบสวนโรคหรืออบุตัเิหต ุ(Disease or Accident 

Investigation) และการศึกษาทางวทิยาการระบาด (Epidemiological Studies) 
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ตารางที ่6.3 สถิตจิ านวนผู้ป่วยสงสัยโรคจากการประกอบอาชีพ พ.ศ. 2555-2559 
 

โรคจากการประกอบอาชีพ พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
พษิจากสารปราบศตัรูพชื 8,066 7,506 7,954 10,177 8,689 

พษิจากตวัท าละลายอนิทรยี ์ 750 547 509 664 673 

พษิจากโลหะหนกั 67 183 190 30 39 

โรคการไดย้นิเสือ่มจากเสยีงดงั 28 545 44,026 48,435 60,946 

โรคกระดูกและกลา้มเนื้อ 104,325 21,985 47,061 72,486 81,226 

โรคซลิโิคสสิ 53 85 190 69 236 

โรคทีเ่กดิจากแร่ใยหนิแอสเบสตอส 3 200 131 132 166 

ที่มา: ส านกัโรคจากการประกอบอาชพีและสิง่แวดลอ้ม 

  

1. การเฝ้าระวงัโรคจากการท างาน   
เป็นกระบวนการส าคญัในการติดตามปญัหาโรคจากการท างานอย่างต่อเนื่อง เพื่อประมวลสถานการณ์ปญัหาและ

ด าเนินการควบคุมป้องกันโรคใหม้ีประสิทธิภาพ นอกจากนี้  ในงานอาชีวอนามยั ตอ้งมีการเฝ้าระวงัทางอาชีวอนามยั 

(Occupational Health Monitoring) ซึง่เป็นการด าเนินการเพือ่การดูแลสุขภาพของผูป้ระกอบอาชีพหรือคนท างานในแต่ละ

ประเภท โดยเป็นการป้องกนัเชิงรุกในระดบัปฐมภูม ิ (Primary prevention) มกีิจกรรมทีต่อ้งกระท าซ  า้ ๆ อย่างเป็นระบบและ

ต่อเนื่อง ประกอบดว้ย การเฝ้าระวงัทางดา้นสิ่งแวดลอ้ม (Environmental monitoring) การเฝ้าระวงัทางดา้นชีวภาพ 

(Biological monitoring) การเฝ้าระวงัทางการแพทย ์(Medical monitoring) ซึง่มรีายละเอยีด ดงัต่อไปนี้ 

 1.1 การเฝ้าระวังทางด้านส่ิงแวดล้อม (Environmental monitoring) เป็นการศึกษาติดตามปญัหาสิ่งแวดลอ้มใน
การท างาน โดยการส ารวจสถานทีท่  างาน เพือ่ใหเ้หน็สภาพการท างานและสิ่งแวดลอ้มในการท างานท ัง้ทางดา้น กายภาพ สารเคม ี

ชวีภาพ สงัคมจติวทิยา และการศึกษาเออรโ์กโนมกิส ์(Ergonomics) แลว้ประมวลประเด็นทีต่อ้งมกีารศึกษาติดตาม ดว้ยการเฝ้า

สงัเกต หรือการตรวจวดัดว้ยเครื่องมอืหรืออุปกรณ์พเิศษ เช่น การวดัแสงหรือความสว่างในบริเวณทีท่  างาน การวดัเสยีง การวดั

อณุหภูมแิละความชื้น การเก็บตวัอย่างอากาศสง่ตรวจเพือ่วเิคราะหห์าชนิดและปริมาณสารเคมใีนสิง่แวดลอ้มการท างานทีอ่าจเป็น

อนัตรายต่อสุขภาพของคนท างาน หรือบางกรณีอาจเกิดความรุนแรงเป็นอุบตัิภยัได ้เป็ นตน้ ซึ่งการเก็บขอ้มูลบางอย่างอาจ

จ าเป็นตอ้งมกีารเก็บขอ้มูลอย่างต่อเนื่องและใกลช้ิดตามแต่ปจัจยัและสภาพของสถานที่ท  างาน ซึง่อาจเป็นโรงงาน โรงพยาบาล 

รถบรรทุก ทอ้งไร่ ทอ้งนา ฯลฯ ท ัง้นี้  จ  าเป็นตอ้งมกีารเรียนรูแ้ละปฏิบตัิอย่างถูกตอ้ง หากพบความผิดปกติก็ตอ้งมกีารจ ัดการ

แกไ้ขอย่างเหมาะสมและทนัการณด์ว้ย 

 1.2 การเฝ้าระวังทางด้านชีวภาพ (Biological monitoring) เป็นกระบวนการต่อเนื่องจากการส ารวจสภาพการ
ท างานและสิง่แวดลอ้มในการท างาน เมือ่ทราบว่าคนท างานแต่ละประเภทหรือแต่ละลกัษณะงานจะมโีอกาสเสี่ยงต่อการ

เกิดโรคหรือความเจ็บป่วยอะไร ก็จ  าเป็นตอ้งมกีารเก็บตวัอย่างทางชีวภาพของคนท างานในกลุ่มนัน้ส่งตรวจเพื่อเฝ้า

ระวงัความผดิปกตหิรือความเปลีย่นแปลงทีอ่าจเป็นจดุเริ่มตน้ของการเกิดโรค เช่น 

  - คนงานที่ท  างานในโรงงานผลติแบตเตอรี่ รถยนต ์ตอ้งสมัผสัสารตะกัว่บริสุทธิ์รอ้ยละ 99.99 จึงมี

โอกาสเสีย่งต่อการเกิดโรคพษิตะกัว่สูง จ าเป็นตอ้งมกีารตรวจระดบัตะกัว่ในเลอืดเป็นระยะอย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ หาก
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พบคนงานคนใดมรีะดบัตะกัว่ในเลอืดเกิน 40 ไมโครกรมัต่อเลอืด 100 มลิลลิติร ตอ้งแนะน าการแกไ้ขเพื่อไม่ใหม้กีาร

รบัเพิม่จนเกิดโรคพษิตะกัว่ได ้

  - ในเกษตรกรที่มกีารใชส้ารก าจดัศตัรูพชืก็อาจมกีารตรวจเลอืดเพื่อประเมนิความเสี่ยงของการเกิดพษิ

สารก าจดัศตัรูพชื 

  - คนงานทีท่  างานเกี่ยวขอ้งกบัสารท าละลายต่าง ๆ อาจตอ้งมกีารเก็บปสัสาวะเมื่อเลกิงานหรือวนัสุดทา้ย

ของสปัดาห ์(end of work-shift or end of work-week) เพื่อตรวจหาสารเมตะบอไลต ์(metabolite) ของสารท า

ละลาย เป็นตน้ 

 นอกจากนี้  ในคนท างานทีม่อีายุมากขึ้นและเสี่ยงต่อการเกิดโรคตามวยั เช่น โรคเบาหวาน เป็นตน้ อาจตอ้งมี

การตรวจระดบัน า้ตาลในเลอืดเป็นพเิศษนอกเหนือจากการตรวจสิง่คุกคามสุขภาพจากการท างาน  

 1.3 การเฝ้าระวังทางการแพทย์ (Medical monitoring) การเฝ้าระวงัทางการแพทยน์บัเป็นสิง่จ  าเป็นในการป้องกนั
ปญัหาสุขภาพตัง้แต่แรกเริ่ม โดยท ัว่ไปนิยมใหม้กีารตรวจสุขภาพประจ าปีโดยแพทย ์ซึง่จะตอ้งประกอบดว้ยการซกัประวตัิเกี่ยวกบั

ปญัหาทางสุขภาพ การตรวจสญัญาณชีพ (vital sign) การตรวจร่างกายโดยรวมและเพิม่การตรวจพเิศษตามความจ าเป็นของ

ลกัษณะงานที่เสี่ยง เช่น การถ่ายภาพรงัสีทรวงอก การตรวจสมรรถภาพปอด การตรวจสมรรถภาพการไดย้ิน การตรวจ

สมรรถภาพการมองเหน็ การตรวจปฏกิริยิาตอบสนอง การตรวจระบบจติประสาท และการตรวจตามความจ าเป็นตามเพศและวยั 

เช่น การตรวจมะเร็งเตา้นม การตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจ เป็นตน้ 

 
2. การสอบสวนโรคหรืออบุตัเิหตุ  
 ในกรณีที่มกีารเกิดโรคหรืออุบตัิเหตุจากการท างาน ตอ้งมีการสอบสวนโรค เพื่อคน้หาขอ้เท็จจริงที่เกี่ยวกบั

การเกิดโรคภยัหรือการบาดเจบ็จากการท างานดว้ยการรวบรวมขอ้มูลรายละเอยีดเกี่ยวกบัประวตัิการเจ็บป่วย ประวตัิ

การท างาน การตรวจโรคโดยแพทย ์การตรวจทางหอ้งปฏิบตัิการ การตรวจพิเศษต่าง  ๆ และรายงานผลการตรวจ

ทางดา้นสิ่งแวดลอ้มการท างาน เพื่อใหไ้ดป้ัจจยัส าคัญที่จะระบุถึงสาเหตุของการเกิดโรคหรืออธิบายเกี่ยวกับ

กระบวนการทีท่  าใหเ้กิดโรคหรือภยัดงักล่าวอย่างมเีหตุผล และพสูิจนค์วามถูกตอ้งได ้ท ัง้นี้ โรคจากการท างานอาจเป็น

โรคทางกายหรือโรคทางจติ เช่น ปญัหาความเครียดจากการท างานในคนงานบางคนอาจแสดงออกในรูปของการเกิด

อาการหอบหดื ซึง่ตอ้งใชค้วามระมดัระวงัในการวนิิจฉยัและวเิคราะหส์าเหตกุารเกิดโรค เป็นตน้  

 

3. การศึกษาทางวทิยาการระบาด  ประกอบดว้ย 

 3.1 วิทยาการระบาดเชิงพรรณนา  การศึกษาวทิยาการระบาดเชิงพรรณนา เป็นศึกษาเกี่ยวกบัการกระจายของโรค
หรือการกระจายขององคป์ระกอบที่เกี่ยวขอ้งกบัการเกิดโรคในกลุ่มคนท างาน เป็นประโยชนใ์นดา้นการวางแผนการจดับริการ

อาชีวอนามยั โดยการรวบรวมขอ้มูลปญัหาในส่วนต่าง ๆ ซึง่มกีารก าหนดระบบการจดัเก็บเป็นปกติ ไดแ้ก่ รายงานการเจ็บป่วย 

การลาป่วย การเบกิเงนิค่ารกัษาพยาบาล การเบกิจ่ายเงนิทดแทนของกองทุนเงนิทดแทน การเรียกรบัเงนิประกนัชีวติหรือประกนั

อบุตัเิหตตุ่าง ๆ ขอ้มลูจากอบุตัเิหตจุราจร เป็นตน้ หรอือาจท าการส ารวจเชิงพรรณนา ไดข้อ้มูลเบื้องตน้เป็นความชุกของโรค หรือ

ความชุกของปจัจยัต่าง ๆ ทีส่นใจ การก าหนดแนวทางในการหาสาเหตุของโรคและการบาดเจ็บ และการตัง้สมมติฐานเพื่อศึกษา

คน้ควา้กา้วต่อไป 
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  ส าหรบัโรคจากการท างานสว่นมากจะใชเ้วลาฟกัตวันาน ท าใหเ้หน็ปญัหาไดช้า้ ไมเ่หมอืนกรณีการเกิดอุบตัิภยัต่างๆ 

แต่โรคเหลา่นี้ เมือ่เป็นแลว้มกัไมม่ยีารกัษาหรอืรกัษาไดย้าก โดยเฉพาะปญัหาการเกดิโรคจากสารเคมต่ีาง ๆ การศึกษาเชิงพรรณนา

เป็นระยะ โดยการรวบรวมตรวจสอบรายงานทกุเดอืน ทกุ 3 หรอื 6 เดอืนจะท าใหเ้หน็แนวโนม้ของปญัหาดงักลา่วได ้

 3.2 วิทยาการระบาดเชิงวิเคราะห์ การศึกษาวทิยาการระบาดเชิงวเิคราะห ์เป็นข ัน้ตอนต่อจากการศึกษา

วทิยาการระบาดเชิงพรรณนา เป็นการศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างโรคและองคป์ระกอบต่าง  ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการเกิด

โรคในกลุ่มคนท างาน ซึ่งแตกต่างกนัตามพื้นที่หรือกลุ่มบุคคลได ้รูปแบบการศึกษามีการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม  

มกีารทดสอบสมมตฐิาน การศึกษาวทิยาการระบาดเชิงวเิคราะห ์แบ่งเป็น 

   3.2.1 Prevalence studies หรือ Cross-sectional studies คือ การศึกษา ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในกลุ่ม
ตวัอย่างทีศึ่กษากลุม่เดยีว เพือ่ศึกษาอบุตักิารณแ์ละความชกุของโรคทีต่อ้งการส ารวจและอธิบายถงึความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบ

ต่าง ๆ กบัการเกิดโรคจากการท างานหรือปญัหาทางอาชีวอนามยัอื่น ๆ การศึกษาเช่นนี้จะเสยีค่าใชจ้่ายนอ้ยและใชเ้วลานอ้ยใน

การศึกษา แต่ในกรณีของโรคบางชนิดโดยเฉพาะโรคจากสารเคมซีึง่อาการและอาการแสดงของโรคไม่ชดัเจน อาจสรุปผลไดย้าก 

เช่น การศึกษาอุบตัิการณ์และความชุกของโรคหูตึงจากเสยีงดงัในคนงานโรงงานผลติขาดแกว้โดยเขา้ไปท าการตรวจสมรรถภาพ

การไดย้นิของคนงานในโรงงานท ัง้หมดพบวา่โรงงานดงักลา่วมคีนงานจ านวน 50 คน คนงานทีท่  างานมานานเกนิ 5 ปี มกีารสูญเสยี

สมรรถภาพการไดย้นิทีค่ลืน่เสยีงความถีสู่งจ านวน 8 คน สูญเสยีการไดย้นิระดบัเลก็นอ้ยจ านวน 25 คน สูญเสยีสมรรถภาพการ

ไดย้นิระดบัปานกลางจ านวน 4 คน แสดงว่าโรงงานดงักล่าวมเีสยีงดงัในที่ท  างานทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพคนท างานจ าเป็นตอ้ง

ไดร้บัการแกไ้ข เป็นตน้ 

   3.2.2 Retrospective studies หรือ Case-control studies คือ การศึกษายอ้นหลงัโดยเริ่มจากกลุ่มผูป่้วยที่
มีการวินิจฉัยโรคแลว้ (case) น าไปศึกษาเปรียบเทียบกบักลุ่มที่ไม่เจ็บป่วย ท าการซกัประวตัิยอ้นหลงัเกี่ยวกบั

องคป์ระกอบทีไ่ดร้บัในอดีต เปรียบเทยีบปริมาณและความถี่ขององคป์ระกอบที่ไดร้บัในสองกลุ่ม เพื่อศึกษาแนวโนม้

หรือเหตปุจัจยัของการเกิดโรคในกลุ่มผูป่้วยดงักล่าวเปรียบเทยีบกบักลุ่มที่ไม่ป่วย การศึกษานี้ เหมาะส าหรบัโรคที่พบ

ยาก ช่วยทดสอบสมมตฐิาน ไดผ้ลเร็ว และประหยดั เช่น การศึกษามะเร็งเยื่อหุม้ปอด (mesothelioma) ในคนงานที่

ท  างานเกี่ยวขอ้งกบัแอสเบสตอส ในกรณีที่มคีนท างานเป็นมะเร็งของเยื่อหุม้ปอดเปรียบเทยีบกบัคนท างานที่มวียัและ

อายุงานใกลเ้คียงกบัผูป่้วยแต่ไม่เป็นมะเร็งเยื่อหุม้ปอด เพือ่ยนืยนัสาเหตขุองการเกิดมะเร็งในผูป่้วยดงักล่าว เป็นตน้  

  3.2.3 Prospective studies หรือ Cohort studies หรือ Incident studies คือ การศึกษาไปขา้งหนา้โดย
ศึกษาในกลุ่มบุคคลสองกลุ่มที่มีปจัจยัต่าง ๆ คลา้ยคลงึกนั แต่กลุ่มหนึ่งมีโอกาสสมัผสัสารหรือเงือ่นไขที่สงสยัเป็น

สาเหตุของการเกิดโรค ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งไม่ไดส้มัผสัสารหรือสาเหตุดงักล่าว แลว้ท าการศึกษาติดตามเป็นระยะใน

บคุคลทัง้สองกลุ่มดูความเปลีย่นแปลงที่มแีนวโนม้หรือโอกาสที่จะเกิดขึ้น ท าใหส้ามารถศึกษาอุบตัิการณ์ของการเกิด

โรครายใหม่ได ้(incidence rates) และศึกษาวเิคราะหป์จัจยัร่วมหรือปจัจยัหลายอย่างของการเกิดโรคไดด้ว้ย แต่มี

ขอ้เสยี คือ ตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาตดิตามนานและมค่ีาใชจ่้ายมาก เช่น การศึกษาอุบตัิการณ์การเกิดโรคหอบหดืจาก

การท างาน (Occupational asthma) ในคนงานโรงงานผลติขนมปงัที่สมัผสักบัแป้งท าขนมปงั มโีอกาสหายใจรบัฝุ่ น

ขนมปงัทีอ่าจท าใหร่้างกายสรา้งปฏกิิริยาภูมแิพใ้นคนงานบางคน แลว้ท าใหเ้กิดโรคหอบหดืจากการท างาน เปรียบเทยีบ

กบัคนงานในอกีกลุ่มหนึ่งทีม่เีพศและวยัใกลเ้คียงกนั แต่ไม่ไดส้มัผสัฝุ่ นขนมปงั โดยติดตามอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ ๆ 

ว่าในคนงานท ัง้สองกลุ่มมคีนงานป่วยเป็นโรคหอบหดืหรือไม่จ  านวนเท่าไร เป็นตน้ 

 3.3 วิทยาระบาดเชิงทดลอง การศึกษาวทิยาการระบาดเชิงทดลอง (Experimental Epidemiology) เป็น

การศึกษาความสมัพนัธ์ในเชิงเหตุผล ช่วยคน้หากลไกหรือวิธีการรกัษาโรค การพฒันาวธิีการป้องกนั แกไ้ข หรือ
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ควบคุมโรคหรือปญัหาทางอาชีวอนามยั เช่น การศึกษาประสิทธิผลของการใหย้าหรือวคัซีนป้องกนัโรคติดเชื้ อใน

บคุลากรทางการแพทยท์ีดู่แลผูป่้วยโรคตดิเชื้อรา้ยแรงบางชนิด (Post Exposure Prophylaxis) เป็นตน้ 

 การศึกษาวทิยาการระบาดของโรคจากการท างานมคีวามส าคญัต่อสุขภาพและคุณภาพชีวติของคนท างานท า

ใหท้ราบถงึปจัจยัที่มผีลกระทบต่อสุขภาพ อุบตัิการณ์และความรุนแรงของปญัหาในแต่ละอาชีพหรือประเภทของงาน 

และแนวโนม้ของการเกิดโรคหรือปญัหาต่าง ๆ ท าใหส้ามารถป้องกนัและควบคุมโรคไดอ้ย่างเหมาะสมเป็นผลดีต่อ

คุณภาพชีวติและเศรษฐกิจในทกุส่วนทีเ่กี่ยวขอ้ง 

 

 
กจิกรรม 6.1.3 

การด าเนินการทางวิทยาการระบาดในงานอาชีวอนามยัมีกิจกรรมอะไรบา้ง 
 

แนวตอบกิจกรรม 6.1.3 
กิจกรรมของการด าเนินการทางวิทยาการระบาดในดา้นอาชีวอนามยั ไดแ้ก่ 
1. การเฝ้าระวงัโรคจากการท างาน 
2. การสอบสวนโรคหรืออุบติัเหตุ 
3. การศึกษาทางวิทยาการระบาด  
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ตอนที ่6.2  
ประเภทและกลุ่มโรคจากการท างานทีส่ าคญั 
 

โปรดอ่านหวัเรื่อง แนวคิด และวตัถปุระสงคข์องตอนที ่6.2 แลว้จงึศึกษารายละเอยีดต่อไป 

 

หัวเร่ือง 
6.2.1 การบาดเจบ็จากการท างาน  

6.2.2 โรคจากการท างานจากปจัจยัทางกายภาพ 

6.2.3 โรคจากการท างานจากปจัจยัทางเคมี 

6.2.4 โรคจากการท างานจากปจัจยัทางชีวภาพ 

6.2.5 ปญัหาสุขภาพจติจากการท างาน 

  

แนวคดิ 
1. การบาดเจบ็จากการท างาน นบัเป็นสาเหตขุองการเจ็บป่วยที่ส  าคญัยิ่ง โดยอาจเกิดการบาดเจ็บได ้

กบัอวยัวะต่าง ๆ ของร่างกาย ซึง่มรีะดบัความรุนแรงของการบาดเจ็บตัง้แต่เลก็นอ้ยจนถงึข ัน้ตอ้ง

หยุดงานและอาจพกิารจนถงึเสยีชีวติได  ้

2. ความรอ้น ความเย็น ความชื้น แสง เสยีง ความส ัน่สะเทอืน ความกดอากาศ รงัส ีเป็นปจัจยัทาง

กายภาพซึง่อาจเป็นสาเหตขุองการเกิดโรค จ าเป็นตอ้งมกีารก าหนดเกณฑห์รือปริมาณการไดร้บัที่

ไม่ท  าใหเ้กิดโรคและการจดัการป้องกนัทีเ่หมาะสม 

3. การท างานทุกกลุ่มอาชีพมีความเกี่ยวขอ้งกบัสารเคมีแต่ละประเภทมากนอ้ยแตกต่างกนั แต่

สารเคมเีกือบทุกชนิดหากไดร้บัในปริมาณมากย่อมก่อใหเ้กิดโรคได ้บางชนิดแมไ้ดร้บัในปริมาณ 

ที่นอ้ยแต่อาจมีความระคายเคืองมาก หรือเกิดพิษรุนแรงตามแต่คุณสมบตัิของสารนัน้ ๆ บาง

ชนิดอาจไวไฟหรือเกิดระเบดิได ้จงึจ าเป็นตอ้งมขีอ้มูลความปลอดภยัเกี่ยวกบัสารเคมแีต่ละชนิด

ประกอบการท างาน และท าใหป้้องกนัและแกไ้ขปญัหาไดท้นัการณ์  

4. ในที่ท  างานหรือลกัษณะการท างานบางอย่างอาจมีโอกาสเกิดโรคติดเชื้ อจากการท าง านได ้เช่น 

แพทย ์พยาบาล และบุคลากรที่ท  างานในโรงพยาบาลอาจมีโอกาสไดร้บัเชื้อโรคที่ปนเป้ือนอยู่ใน

บรรยากาศการท างาน หรือการสมัผสัเลอืดหรือสารคดัหล ัง่จากผูป่้วย คนงานที่ท  างานปศุสตัวอ์าจ

ตดิโรคบางชนิดจากสตัว ์เป็นตน้ 

5. ลกัษณะงานและสิ่งแวดลอ้มการท างานแต่ละประเภท มผีลต่อสุขภาพของคนท างานแตกต่างกนั 

งานทีเ่ร่งรีบ มปีจัจยัเร่งรดัมาก หรือมสีงัคมในหมู่คนท างานที่มคีวามขดัแยง้หรือมกีารแข่งข ันสูง 

มกัก่อใหเ้กิดปญัหาสุขภาพจติในการท างาน และกระทบต่อคุณภาพการท างานดว้ย 

  



6-18    พื้นฐานอาชีวอนามยัและอนามยัสิง่แวดลอ้ม  
 

 

วตัถุประสงค์ 
 เมือ่ศึกษาตอนที ่6.2 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1. อธิบายสาเหตแุละแนวทางการแบ่งประเภทความรุนแรงของการบาดเจบ็ได  ้

2. อธิบายปจัจยัทางกายภาพที่ส  าคญัทีท่  าใหเ้กิดโรคจากการท างานและการป้องกนัได  ้

3. อธิบายความส าคญัของขอ้มลูความปลอดภยัเกี่ยวกบัสารเคมแีละยกตวัอย่างโรคจากสารเคมทีีส่  าคญัได  ้

4. อธิบายความสมัพนัธข์องการเกิดโรคตดิเชื้อกบัประเภทของงานทีเ่ป็นปญัหาส าคญัและการป้องกนัได  ้

5. อธิบายแนวทางการศึกษาแนวโนม้ของการเกิดปญัหาสุขภาพจติในการท างานและการแกไ้ขที่ เหมาะสมได ้ 
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เร่ืองที ่ 6.2.1 
การบาดเจบ็จากการท างาน 
 
 จากตอนที่ 6.1 ไดก้ล่าวถึง ความหมาย ลกัษณะ และชนิดของโรคจากการท างานแลว้นัน้ เป็นการยึดตาม

แนวทางของกฎหมายเป็นหลกั แต่ในตอนที่ 6.2 ประเภทและกลุ่มโรคจากการท างานที่ส  าคญัยึดการแบ่งประเภทและ

กลุ่มโรคเพือ่การน าไปป้องกนัโรคจากการท างานต่อไป 

1. ประเภทของการบาดเจ็บจากการท างาน  
การบาดเจบ็จากากรท างานอาจแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ 

 1.1 การบาดเจ็บเฉียบพลันจากอุบัติเหตุขณะท างาน (acute work injury) หมายถงึ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ในช่วงเวลากะทนัหนัหรือฉบัพลนัขณะท างาน ท าใหเ้กิดการบาดเจบ็ทนัท ีโดยอาจมลีกัษษณะหรือความรุนแรงของการ

บาดเจบ็แตกต่างกนั การบาดเจบ็ทีเ่กิดขึ้นเกิดจากพลงังานทางฟิสกิส ์(physical energy) เช่น ไฟไหม ้ไฟช็อต ของมี

คมบาด ถูกกรดเขม้ขน้ เป็นตน้ 

 1.2 การบาดเจ็บซ ้าบ่อยจากการท างาน (repetitive strain injury หรือ occupational overuse 
syndrome) เป็นการซอกซ า้ของกลา้มเนื้ อ เสน้เอ็น และขอ้ต่างๆ จากลกัษณะการท างานที่ตอ้งใชม้อื แขน หรือส่วน
ของร่างกายในการท างานซ า้ ๆ หรือปริมาณงานมาก เช่น งานพิมพด์ีด การใชก้รรไกรตดัวสัดุตลอดเวลาท างาน

ตดิต่อกนั การยกหรือแบกหามของอย่างต่อเนื่องหลายชัว่โมงในระหว่างการท างาน จนเกิดการอ่อนลา้และชอกช า้ของ

ร่างกายส่วนทีใ่ชง้านบ่อย เป็นตน้ 

 

2. สาเหตุของการบาดเจบ็  
มทีฤษฎเีกี่ยวกบัการเกิดอบุตัเิหตแุละการบาดเจบ็อยู่หลายทฤษฎ ีแต่โดยสรุปแลว้มปีจัจยัของการเกิดการ

บาดเจบ็จากการท างานได ้ดงันี้  

 2.1 ปัจจัยเกี่ยวกบัคน เป็นปจัจยัส าคญัทีท่  าใหเ้กิดอบุตัเิหต ุเช่น ความไม่รู ้หรือรูเ้ท่าไม่ถงึการณ์ ขาดประสบการณ์ 
ปญัหาสุขภาพ การท างานเกินความสามารถ ขาดเจตคตเิกี่ยวกบัความปลอดภยั (safety mind) เป็นตน้ 

 2.2 ปัจจัยเกี่ยวกับสภาพและส่ิงแวดล้อมการท างาน เช่น สภาพการท างานทีไ่ม่ปลอดภยั สิง่แวดลอ้มการ
ท างานทีไ่ม่ปลอดภยั ระบบการท างานทีไ่ม่เหมาะสม ช่วงเวลาการท างานทีย่าวนาน การท างานกะ การเปลี่ยนแปลง

เทคโนโลย ีขนาดเครื่องมอืหรืออปุกรณ์ทีไ่ม่สมดุลกบัขนาดของคน เป็นตน้ 

 2.3 ปัจจัยเบี่ยงเบน (deviation factors) หรือ ปจัจยัสนบัสนุน (contributing factors) ซึง่เกิดขึ้นผดิจาก

ปกตใินขณะปฏบิตังิาน เช่น ฝนตก ฟ้าคะนอง เป็นตน้ 
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3. ลกัษณะของการประสบอนัตราย  
การประสบอนัตรายทีท่  าใหเ้กิดการบาดเจบ็เฉียบพลนั ไดแ้ก่ 

 3.1 ตกจากทีสู่ง 

 3.2 หกลม้ ลืน่ลม้ 

 3.3 อาคารหรือสิง่ก่อสรา้งพงัทบั 

 3.4 วตัถ/ุสิง่ของ พงัทลาย/หล่นทบั 

 3.5 วตัถสุิง่ของกระแทกหรือชน 

 3.6 วตัถหุรือสิง่ของหนีบหรือดึง 

 3.7 วตัถ/ุสิง่ของ ตดั/บาด/ทิ่มแทง 

 3.8 วตัถหุรือสิง่ของกระเด็นเขา้ตา 

 3.9 อบุตัเิหตจุากยานพาหนะ 

 3.10 วตัถหุรือสิง่ของระเบดิ 

 3.11 ไฟฟ้าช็อต 

 3.12 ผลจากความรอ้นสูง/สมัผสัของรอ้น 

 3.13 ผลจากความเย็นจดั/สมัผสัความเย็น 

 3.14 อนัตรายจากแสง (ยกเวน้รงัส)ี 

 3.15 ถูกท ารา้ยร่างกาย 

 3.16 ถูกสตัวท์  ารา้ย 

 3.17 อืน่ ๆ เช่น ยกหรือเคลือ่นยา้ยของหนกั อาการเจบ็ป่วยจากท่าทางการท างาน เป็นตน้  

 

4. การจ าแนกความรุนแรงของการบาดเจ็บ แบ่งเป็น 

 4.1 ตาย (fatal) 

 4.2 ทพุพลภาพ (permanent total disability) 

 4.3 สูญเสยีอวยัวะ (permanent partial disability) 

4.4 ท างานไม่ไดช้ ัว่คราว (temporary disability) ซึง่แบ่งเป็น 

4.4.1 หยุดงานเกิน 3 วนั (over 3 days absence) 

4.4.2 หยุดงานไม่เกิน 3 วนั (up to 3 days absence) 

 

5. สถิติที่ใช้ประเมินการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในการท างาน   
การรายงานการประสบอนัตรายร่วมกบัความรุนแรงของการบาดเจบ็ นอกจากการรายงานเป็นจ านวนรายและ

อตัราต่อพนัแลว้ นิยมรายงานเป็นอตัราการบาดเจบ็ต่อพนกังานทีท่  างานเต็มเวลา สถติทิีน่ิยมใช ้ไดแ้ก่  

 5.1 อัตราความถี่ของการเกิดการบาดเจ็บ (Injury Frequency Rate; IFR) คือ การค านวณหาจ านวน
คนทีไ่ดร้บับาดเจบ็ต่อชัว่โมงการท างานหนึ่งลา้นชัว่โมงในระยะเวลาหนึ่ง ก าหนดเป็นสูตรค านวณ ดงันี้ 
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 5.2 อัตราความรุนแรงของการเกดิการบาดเจ็บ (Injury Severity Rate: ISR) คือ การค านวณหาความ
รุนแรงของการเกิดการบาดเจบ็เนื่องจากอบุตัเิหต ุโดยวดัจากเวลาท างานทีเ่สยีไปเนื่องจากการเกิดอบุตัเิหตตุ่อชัว่โมง

การท างานหนึ่งลา้นชัว่โมง 

  

  

  

 

1. การวเิคราะห์การบาดเจ็บและบันทกึทางการแพทย์  
บนัทกึทางการแพทยท์ีส่มบูรณ์ จะเป็นประโยชนต่์อการศึกษาสาเหตแุละปญัหาการบาดเจ็บ การพยากรณ์โรค 

และการด าเนินการทางกฎหมายโดยเฉพาะการเบกิจ่ายเงนิจากกองทุนเงนิทดแทน องคป์ระกอบที่ส  าคญัในบนัทกึทาง

การแพทย ์ไดแ้ก่ 

 6.1 รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะการประสบอันตราย ประกอบดว้ย  
  6.1.1 งานทีท่  าขณะเกิดเหตุ 

  6.1.2 เวลาทีเ่กิดเหต/ุเวลาทีไ่ดร้บัการรกัษา 

  6.1.3 สถานทีเ่กิดเหตุ 

  6.1.4 สาเหตทุีท่  าใหเ้กิดการบาดเจบ็/สิง่ทีท่  าใหเ้กิดการบาดเจบ็ ลกัษณะการประสบอนัตราย 

  6.1.5 ผูอ้ยู่ในเหตกุารณ์ 

  6.1.6 ผูท้ีน่ าผูบ้าดเจบ็ไปพบแพทย/์วธิีการน าส่ง  

 6.2 ประวัติสุขภาพของผู้บาดเจ็บ ไดแ้ก่ ประวตักิารเจบ็ป่วยหรือโรคทางพนัธุกรรม โรคประจ าตวั ยาทีใ่ช ้
ประจ า การแพย้า เป็นตน้ 

 6.3 รายละเอียดเกีย่วกับลักษณะการบาดเจ็บและส่วนของร่างกายที่บาดเจ็บ ไดแ้ก่ 

  6.3.1 ลกัษณะการบาดเจ็บ เช่น เคล็ดขดัยอก แผลฟกช า้ ถลอก ถูกบาด ถูกเจาะ ถูกตดั ไฟไหม ้

น า้รอ้นลวก เป็นตน้ 

  6.3.2 ส่วนของร่างกายทีบ่าดเจบ็ เช่น ศีรษะ ตา จมูก ปาก ไหล่ สะบกั แขน ศอก ขอ้มอื นิ้วมอื ฝ่ามอื 

นิ้วเทา้ ฝ่าเทา้ หลงั เอว ทอ้ง ระบบหมนุเวยีนเลอืด หรืออาจบาดเจบ็หลายส่วน เป็นตน้ 

  6.3.3 ขนาดและความรุนแรงของการบาดเจบ็ 

 6.4 รายละเอียดเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
*การคิดจ านวนชัว่โมงการท างานของพนกังาน โดยประมาณว่า ปีหนึ่งพนกังานคนหนึ่งท างานได ้50 

สปัดาห ์สปัดาหห์นึ่งท างาน 48 ช ัว่โมง หรือวนัละ 8 ช ัว่โมง ปีหนึ่งจงึมชี ัว่โมงการท างานคนละ 2,400 ช ัว่โมง 

 

อตัราความรุนแรงของการเกิดการบาดเจบ็ = จ านวนวนัทีเ่สยีไป  หนึ่งลา้นชัว่โมงการท างาน 

ชัว่โมงการท างานของพนกังานท ัง้หมด* 

 

อตัราความถีข่องการเกิดการบาดเจบ็  =  จ านวนคนทีไ่ดร้บับาดเจบ็  หนึ่งลา้นชัว่โมงการท างาน 

 จ านวนชัว่โมงการท างานของพนกังานท ัง้หมด* 
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กิจกรรม 6.2.1 
 ความรุนแรงของการบาดเจบ็จ าแนกเป็นอยา่งไรบา้ง 
 

แนวตอบกิจกรรม 6.2.1 
 จ าแนกความรุนแรงฯ ออกเป็นดงัน้ี 
 1. ตาย 
 2. ทุพพลภาพ 
 3. สูญเสียอยัวะ 
 4. ท างานไม่ไดช้ัว่คราว 
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เร่ืองที ่ 6.2.2 
โรคจากการท างานจากปัจจัยทางกายภาพ 
 
 ปจัจยัทางกายภาพในสิ่งแวดลอ้มการท างาน ไดแ้ก่ ความรอ้น ความเย็น ความชื้น ความส ัน่สะเทอืน แสง 

เสยีง รงัส ีความกดอากาศ ขนาดของทีท่  างาน รวมท ัง้เครื่องมอืเครื่องจกัรต่างๆ 

 การเกิดโรคจากปจัจยัทางกายภาพขึ้นกบัชนิด ปริมาณ วธิีการสมัผสัหรือไดร้บั และระยะเวลาของการสมัผสั

กบัปจัจยัอืน่ๆ 

 โรคจากปจัจยัทางกายภาพทีส่  าคญั คือ 

 

1. โรคหูตงึจากเสียงดงั (Noise induced hearing loss หรือ noise induced deafness หรือ occupational 
hearing loss)  

ผูท้ี่ท  างานในที่มีเสียงด ัง มกัเสี่ยงต่อการเกิดหูตึงหูหนวกจากการท างาน ซึ่งไ ดแ้ก่ ลูกจา้งในโรงาน

อตุสาหกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะ โรงงานผลติแกว้ โรงเลือ่ย โรงงานสิง่ทอ โรงงานผลติกระป๋อง เป็นตน้ นอกจากนี้ ผูท้ี่มี

รายงานการเกิดหูตึงจากเสียงดงัในอตัราสูง ไดแ้ก่ ต ารวจจราจร นายทา้ยเรือหางยาว นกัจดัรายการดนตรี คนขบั

รถตุก๊ตุก๊ ฯลฯ องคป์ระกอบทีท่  าใหหู้ตงึหรือประสาทหูเสือ่มจากเสยีงดงั ไดแ้ก่ 

  1) ระดบัความดนัเสยีง (Sound Pressure Level) หรือระดบัเสยีง (Sound Level) มหีน่วยเป็น 

เดซเิบล (dB) เสยีงทีม่รีะดบัเสยีงมากหรือเสยีงทีด่งัมาก จะท าลายประสาทหูไดม้าก  

  2) ความถีข่องเสยีง (frequency) มหีน่วยเป็น เฮริซต ์(Hz) เสยีงทีม่คีวามถีสู่งหรือเสยีงแหลมจะ

ท าลายประสาทหูมากกว่าเสยีงทีม่คีวามถีต่  า่ 

  3) ระยะเวลาทีไ่ดย้นิเสยีง (duration) การทีเ่สยีงท าลายประสาทหูไดม้ากหรือนอ้ย ขึ้นอยู่กบั

พลงังานเสยีงท ัง้หมดทีเ่ขา้สู่หูช ัน้ใน ถา้สมัผสัเสยีงเป็นเวลานาน ประสาทหูจะยิ่งเสือ่มมาก 

  4) ลกัษณะของเสยีง (nature of sound) เสยีงทีด่งัตดิต่อกนั (continuous noise) จะท าลาย

ประสาทหูนอ้ยกว่าเสยีงทีก่ระแทกไม่เป็นจงัหวะ (impulsive noise) 

  5) ความไวต่อการเสื่อมของหู (individual susceptibility) เป็นลกัษณะเฉพาะของแต่ละคน 

บางคนเสือ่มงา่ย บางคนเสือ่มยาก ผูป่้วยโรคเบาหวาน ความดนัโลหติสูง มกัจะเกิดประสาทหูเสือ่มจากเสยีงดงั  

ไดง้า่ย 

 หูตงึจากเสยีงดงั อาจเกิดเป็นข ัน้ตอน ดงันี้ 

 1.1 หูตึงช่ัวคราว (Temporary Threshold Shift: TTS) เป็นอาการหูตึงชัว่คราวในช่วง ของ auditory 

fatique เมือ่หยุดสมัผสัเสยีงก็จะกลบัเป็นปกต ิถา้สงสยัพนกังานเป็น TTS ควรใหห้ยุดสมัผสัเสยีงดงัอย่างนอ้ย 48 ช ัว่โมง 

แลว้ท าการตรวจสมรรถภาพการไดย้นิใหม่ 
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 1.2 หูตึงถาวร (Permanent Threshold Shift: PTS) เกิดในผูท้ี่สมัผสัเสียงดงัเป็นเวลานาน จนเกิด
การเสื่อมของเซลลข์น (hair cell) รบัเสยีง อาจเริ่มตรวจพบความผดิปกติของการไดย้ินเสยีงความถี่สูง แต่ยงัรบัฟงั

ค าพูด (ความถี่ 500-20001 เฮิรซต)์ ไดเ้ป็นปกติ แลว้จึงมอีาการหูตึงมากขึ้นโดยล าดบั จากหูตึงนอ้ย เป็นหูตึงปาน

กลาง จนเป็นรุนแรงถงึข ัน้หูหนวกได ้และไม่สามารถรกัษาใหก้ลบัคืนเป็นปกติได ้มกัพบในคนงานที่ท  างานในที่มเีสยีง

ดงัเป็นเวลานานโดยเฉลีย่ประมาณ 5 ปี  

 
2. โรคจากความร้อน (Heat stress)  

ประเทศไทยเป็นประเทศในแถบรอ้น งานกลางแจง้จ านวนมากที่เป็นงานหลกัและตอ้งท าอย่างต่อเนื่องเป็น

เวลานาน เช่น งานก่อสรา้ง การท าไร่ท านา งานจราจร ทหารเกณฑแ์ละทหารอาชีพ เป็นตน้ มโีอกาสเกิดโรคจากความ

รอ้นไดม้าก นอกจากนี้ ในอตุสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมเหลก็กลา้ อุตสาหกรรมอาหาร คนงานเหมอืงแร่ และ

งานซกัฟอก ฯลฯ ก็มคีวามรอ้นสูง ท าใหค้นท างานมอีาการอ่อนเพลยีเนื่องจากเสยีน า้และเกลอืแร่มาก ตอ้งดื่มน า้และ

สารอาหารชดเชยใหเ้พยีงพอ เคยมกีารศึกษาในคนงาน โรงงานหลอมโลหะ พบว่าคนงานเสยีเหงือ่ตลอด 8 ช ัว่โมงการ

ท างานมากกว่า 6 ลติร จ าเป็นตอ้งดื่มน า้ชดเชยใหเ้พยีงพอ และกรณีเสียเหงือ่มากอาจแนะน าใหเ้ติมเกลอืแกงจ านวน

ประมาณ 10 กรมัในน า้ 1 ลติร ซึง่เมือ่เป็นน า้เย็น คนงานจะดื่มไดโ้ดยไม่รูส้กึเค็ม และจะช่วยชดเชยเกลอืแร่ที่สูญเสยี

ไปกบัเหงือ่ 

 ในสภาวะปกติ ร่างกายมกีารความรอ้นจากกระบวนการเผาผลาญในเซลลแ์ละการไดร้บัความรอ้นจากแหล่ง

ภายนอก และควบคุมอณุหภูมขิองร่ายกายดว้ยกระบวนการถ่ายเทความรอ้น กระบวนการถ่ายเทความรอ้นของร่างกาย

ประกอบดว้ย การแผ่รงัสคีวามรอ้น (radiation) การพาความรอ้น (convection) การน าความรอ้น (conduction) 

และการระเหยของน า้ (evaporation) การเกิดโรคจากความรอ้น มอีาการตัง้แต่เล็กนอ้ยจนรุนแรงถงึเสยีชีวติได ้ไดแ้ก่ 

 2.1 Heat edema มอีาการบวมและตึงของมอืและเทา้ในช่วง 2-3 วนั แรกของการเขา้สู่สภาพแวดลอ้มที่รอ้น 
มกัหายในเวลาไม่กี่วนั แต่อาจเป็นนานถงึ 6 สปัดาห ์

 2.2 Prickly heat การเป็น ผด ผื่นแดงคนั เนื่องจากความรอ้น มกัเป็นเนื่องจากการสวมเสื้อผา้ที่ระบาย
ความรอ้นไม่ด ีอาจตอ้งรกัษาโดยการใหก้ินยาจ าพวก antihistamines  

 2.3 Heat syncope การเป็นลมจากความรอ้น 

 2.4 Heat cramps การเป็นตะคริว เป็นในผูท้ี่เหงือ่ออกมาก และดื่มแต่น า้เปล่าทดแทน ท าใหข้าดเกลอืแร่ 

เกิดอาการหดเกร็งของกลา้มเนื้อ มอีาการปวดและบงัคบัไม่ได ้

 2.5 Heat tetany เป็นการเกร็งซึง่เกิดจากไดร้บัความรอ้นอย่างมากในช่วงเวลาส ัน้ ๆ ร่วมกบัการหายใจหอบ

มากเกินไป เป็นผลใหเ้กิดภาวะความเป็นด่างของร่างกายอนัเนื่องจากการหายใจ (respiratory alkadosis) และอาการ

เกร็งตวัของมอืเทา้ เมือ่น าผูป่้วยออกจากแหล่งความรอ้น และหายใจชา้ลง อาการจะดขีึ้น 

 2.6 Heat exhaustion เป็นอาการมึนงง อ่อนเพลยี ไม่มแีรง คลืน่ไส ้อาเจยีน ปวดศีรษะ ปวดกลา้มเนื้ อ 

และมอีาการเป็นลมได ้เนื่องจากไดร้บัความรอ้น ร่วมกบัการขาดน า้และเกลอืแร่ 

 2.7 Heatstroke ตามนิยามประกอบดว้ยอาการ 3 ประการคือ มไีขสู้ง (อุณหภูมร่ิางกายสูงกว่า 40.5 องศา

เซลเซยีส) ระบบประสาทส่วนกลางท างานผดิปกติ และไม่มเีหงือ่ ผูป่้วยตอ้งไดร้บัการรกัษาดว้ยการลดความรอ้นของ

ร่างกายโดยเร็วและรีบน าส่งโรงพยาบาล มฉิะนัน้อาจเสยีชีวติได  ้
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3. โรคจากความส่ันสะเทือน  
เป็นโรคที่เกิดในผูท้ี่ตอ้งท างานกบัเครื่องมือเครื่องจกัรหรือลกัษณะงานที่มีการส ัน่สะเทือนของมือ แขน 

ร่างกาย เช่น ผูท้ี่ใชเ้ครื่องมอืขุดเจาะที่มกีารส ัน่สะเทอืน เกิดโรคนิ้วขาวหรือซดี  (White finger phenomenon) ใน

คนขบัรถบรรทุก อาจเกิดอาการกระดูกสนัหลงัอกัเสบเรื้อรงั เป็นตน้ อาจแบ่งลกัษณะของการส ัน่สะเทอืนที่ท  าใหเ้กิด

โรคเป็นสองแบบ คือ 

 3.1 การส่ันสะเทือนเฉพาะที่ (Localized vibration) มกัเป็นแบบ hand-arm vibration โดยเป็นผลจาก

การใชเ้ครื่องมือขุดเจาะต่าง ๆ ที่มกีารส ัน่สะเทือนของมือและแขน ท าใหเ้กิดโรคนิ้ วซีดหรือนิ้วขาว (White finger 

phenomenon) เนื่องจากความผดิปกติของเสน้เลอืดของนิ้วมอื (Angioneurosis of the fingers) ซึ่งถา้เป็นมากขึ้น

จะเกิดการอกัเสบของหลอดเลอืดปลายนิ้ว เกิดอาการที่เรียกว่า เรยน์อด พโีนมนิอน  (Raynaud’s Phenomenon) 

เหน็เป็นจ า้เลอืดช า้แดงทีป่ลายนิ้ว แลว้ลุกลามเพิ่มขึ้นเกิดการเน่าเป่ือยและนิ้วกุดส ัน้จากการสลายตวัของกระดูก เกิด

เป็นความพกิารตามมา 

 3.2 การส่ันสะเทือนทั่วร่างกาย (Whole body vibration) เป็นการส ัน่สะเทอืนจากโครงสรา้งของวตัถหุรือ
พื้นทีท่  างานไปยงัทกุส่วนของร่างกาย มผีลต่อระบบโครงสรา้งของกระดูก โดยเฉพาะระบบกระดูกสนัหลงัแลว้กระทบ

ต่อระบบประสาทไขสนัหลงั ระบบไหลเวยีนเลอืด และระบบอืน่ ๆ ของร่างกาย เช่น การส ัน่สะเทอืนทีผ่่านเบาะรถมายงั

ผูข้บัและผูโ้ดยสารรถบรรทุกหรือรถแทรกเตอร์ โดยมีรายงานโรคหลงัแข็งในพนกังานขบัรถโดยสารในองักฤษ

เนื่องจากการส ัน่สะเทอืนดงักล่าว เป็นตน้ 

 

4. โรคจากการเปลีย่นความกดอากาศ  
อาจเกิดความผดิปกตจิากการเพิม่ขึ้นของความกดอากาศในผูท้ีด่  าน า้หรือลงสู่อโุมงคใ์ตด้นิ เช่น การท าเหมอืง

แร่ การขดุอโุมงคร์ถไฟใตด้นิ เป็นตน้ หรือความผดิปกตเินื่องจากความกดอากาศลดลงเมือ่ขึ้นสู่ทีสู่ง เช่น นกับนิ ฯลฯ  

 ความกดอากาศบนพื้นผวิโลกถอืเป็น 1 บรรยากาศ (1 Atmosphere; Atm.) และความกดอากาศจะเพิ่มขึ้น 

1 Atm. ทกุความลกึ 33 ฟตุน า้ทะเล หรือ 34 ฟุตน า้จดื ขณะลงสู่ใตน้ า้ หรือที่ลกึ ความกดอากาศเพิ่มอาจเกิดอาการ

ปวดหูมากในคนที่มีขี้หูอุดตนั หรือไม่สามารถปรบัความกดอากาศในหูชัน้กลางได ้ซึ่งอาจรุนแรงถึง ขึ้นเยื่อแกว้หูฉีก

ขาดได ้และเมือ่ลงสู่ทีล่กึมากขึ้น อาจมอีาการเป็นพษิจากไนโตรเจนทีห่ายใจเขา้ไปและสะสมเพิม่ขึ้นจนเกิดอาการมนึงง

จนถงึหมดสตไิด ้(nitrogen narcosis) 

 ในขณะด าขึ้นจากน า้ หากด าขึ้นเร็วก็อาจเกิดโรคจากการลดความกดอากาศที่เรียกว่า Decompression 

sickness หรือ Caisson Disease ซึ่งจะมีอาการตัง้แต่เล็กนอ้ยจนรุนแรงถึงข ัน้เสียชีวติได ้อาการต่าง  ๆ ไดแ้ก่ 

อาการเจบ็แปลบตามผวิหนงั การเกิดผืน่ จนถงึข ัน้การเกิดอาการเหน็บชา อมัพาต หมดสติ และเสยีชีวิตได ้ในกรณีที่

สงสยัว่าผูป่้วยจะเกิดอาการ decompression sickness ควรรีบน าส่งโรงพยาบาลโดยเร็วเพื่อรบัการรกัษาดว้ย

เครื่องปรบัอากาศกดอากาศ (Hyperbaric Chamber) ซึง่ถา้รกัษาทนัท่วงท ีผูป่้วยจะกลบัเป็นปกตไิด  ้

5. โรคปวดหลงั  
เป็นโรคที่มีสาเหตุจากปจัจยัทางกายภาพ ร่วมกบัท่าทางการท างานที่ไม่ถูกตอ้ง หรือบางทกี็ถอืว่าเป็นปญัหา

ทางเออรโ์กโนมกิส ์ (Ergonomics) คือความไม่สมดุลหรือไม่สอดคลอ้งระหว่างคนกบังาน ซึ่งมปีจัจยัที่ส  าคญัจาก

ปญัหาทางกายภาพ แต่ก็มปีจัจยัเสริมอื่น ๆ เช่น ความเครียด ความหนกั และท่าทางการท างานที่ไม่ถูกตอ้ง รวมท ัง้
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พฤตกิรรมสุขภาพที่ไม่ถูกตอ้งในชีวติประจ าวนั จงึนบัเป็นโรคเนื่ องจากงานที่มปีญัหาในการรกัษาและการเบกิจ่ายเงนิ

ทดแทน ผูป่้วยจ านวนมากจะมีอาการปวดหลงัเป็น ๆ หาย ๆ ถา้ไม่ไดร้บัการแนะน าใหแ้กไ้ขท่าทาการท างานหรือ

อริิยาบถอืน่ ๆ ในชีวติประจ าวนัใหถู้กตอ้ง ซึง่ถา้ไดร้บัการแนะน าและการรกัษาทีถู่กตอ้ง ก็จะสามารถหายเป็นปกติโดย

ไม่จ  าเป็นตอ้งมกีารผ่าตดั มเีพยีงส่วนนอ้ยเท่านัน้ทีอ่าจตอ้งมกีารผ่าตดั 

 

6. โรคจากปัจจัยทางกายภาพอ่ืน ๆ เช่น 

1) ฝุ่ นทีท่  าใหเ้กิดอาการระคายเคือง เกิดโรคตาตอ้ลม ตอ้เนื้อ 

2) รงัสเีอกซ ์(X-ray) ทีอ่าจก่อใหเ้กิดมะเร็งเมด็เลอืดขาว 

3) แสงจา้ทีท่  าใหป้วดตา 

4) แสงอลุตราไวโอเลตหรือแสงเหนือม่วงอาจท าใหเ้ปลอืกตา เยอืบตุา และกระจกตาอกัเสบได  ้

5) ความชื้นต า่ ท าใหผ้วิแหง้ เกิดอาการระคายเคือง 

6)  ความเย็นจดั ท าใหผ้ิวหนงัอกัเสบ เกิด Chilblain เนื่องจากหลอดเลอืดแดงอกัเสบ ท าใหผ้ิวหนงัมี

อาการ ปวด แดง เขียวคล า้ จนถึงเป็นกอ้นนูนแดงคล า้ และอาจเป็นตุ่มน า้เลือด  เมื่อเป็นเรื้ อรงัจะแตกเป็นแผล 

ส าหรบัพวกที่กระทบความเย็นจดั จะท าใหเ้นื้อเยื่อส่วนที่กระทบถูกความเย็นเกิดการแขง็ตวั เม็ดเลอืดแดงและเกลด็

เลอืดจบักลุ่มกนั เกิดการอุดตนัของหลอดเลอืด ท าใหเ้ป็นที่เรียกว่า frostbite หรือโรคหมิะกดั และถา้เป็นมากก็อาจ

เกิด Raynaud’s phenomenon ได ้รายละเอยีดการตรวจสุขภาพตามปจัจยัเสีย่งดา้นกายภาพสามารถศึกษาเพิ่มเติม

ไดใ้นภาคผนวก ก  

 

 

กิจกรรม  6.2.2 
 จงบอกโรคจากความร้อนมาสัก 3 โรค 
 

แนวตอบกิจกรรม 6.2.2 
 Heat edema, Heat camps, Heat exhaustion  
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เร่ืองที ่ 6.2.3 
โรคจากการท างานจากปัจจัยทางเคมี 
 
 สารเคมใีนสิง่แวดลอ้มการท างานมที ัง้สิ่งที่ร่างกายตอ้งการและไม่ตอ้งการ สิ่งที่จ  าเป็นคือ อากาศที่หายใจ ซึ่ง

ควรเป็นอากาศบริสุทธิ์ ไม่มสีารพษิปนเป้ือน มปีริมาณออกซเิจนอยู่ระหว่างรอ้ยละ 19-22.5 ถา้ขาดออกซเิจนอาจมผีล

ต่อร่างกาย ท าใหเ้กิดภาวะ hypoxia มอีาการมนึงง อ่อนเพลยี อาจเป็นลม จนถงึเสยีชีวติได ้และในกรณีที่มปีริมาณ

ออกซิเจนมากเกินไปโดยเฉพาะการหายใจดว้ยออกซิเจนบริสุทธิ์ติดต่อกนันานเกิน 30 นาที จะท าใหเ้กิดพิษจาก

ออกซเิจนได ้(Oxygen toxicity) นอกจากนี้  ร่างกายตอ้งการน า้และอาหารทีเ่พยีงพอ ในกรณีที่ร่างกายสูญเสยีน า้และ

เกลอืแร่เนื่องจากการท างานหนกัหรืออากาศรอ้น ตอ้งมกีารดื่มชดเชยใหเ้พยีงพอ รวมทัง้การกินอาหารใหเ้พยีงพอและ

ไดส้ดัส่วนตามความตอ้งการของร่างกาย 

 ส าหรบัสารเคมทีีม่ผีลเสยีต่อร่างกาย อาจมผีลต่อร่างกาย ดงันี้  

 1. การเกิดอาการระคายเคืองต่าง ๆ เช่น ก๊าซบางชนิดในบรรยากาศการท างาน ท าใหเ้กิดอาการแสบตา 
แสบปากและจมูก บางชนิดอาจเกิดอาการระคายเคืองทีผ่วิหนงั มอีาการปวดแสบปวดรอ้น หรือเป็นผืน่คนัได  ้

 2. การมีฤทธ์ิกดักร่อน มกัพบในสารเคมทีีม่คีวามเป็นด่างหรือกรดเขม้ขน้ 

 3. การเกิดปฏิกิริยาภูมิไวเกิน หรือโรคภูมิแพ้ต่าง ๆ สารเคมีหลายชนิดเมื่อสมัผสั อาจท าใหเ้กิดโรค
ภูมิแพ ้ซึ่งแสดงออกในรูปของการเกิดอาการคนัตามผวิหนงั หรือเป็นมากจนเกิดเป็นลมพษิ  (urticarial) สารเคมี

หลายชนิดท าใหเ้กิดผื่นแพส้มัผสั (allergic contact dermatitis) บางชนิดอาจท าใหเ้กิดโรคหืดจากการท างาน 

(Occupational Asthma) ในสิง่แวดลอ้มที่มสีารนัน้ ๆ ปนเป้ือนเป็นเวลานาน เช่น ในงานหลอมอะลูมนิมั การไดร้บั

สาร isocyanate, formaldehyde แป้งท าขนมต่าง ๆ เป็นตน้ ซึ่งมกัจะเกิดอาการหอบหดืภายหลงัสมัผสัสารดงักล่าว

เกินกว่า 1 เดอืน 

 4. การเกิดพิษต่ออวัยวะต่าง ๆ อาจเกิดพษิเฉียบพลนัหรือพิษเรื้อรงั ซึ่งจะมอีาการหรือการเกิดโรครุนแรง
มากหรือนอ้ยขึ้นกบัองคป์ระกอบ ดงัต่อไปนี้  

  4.1 คุณสมบัติของสารเคมีแต่ละชนิด บางชนิดแมเ้พยีงปริมาณเล็กนอ้ยอาจเกิดพษิรุนแรง แต่
บางชนิดอาจมคีวามเป็นพษิต่อร่างกายนอ้ย 

  4.2 ลักษณะทางกายภาพของสารน้ัน ๆ สารบางอย่างอาจไม่เป็นอนัตรายในสภาพหนึ่งแต่เป็น
อนัตรายมากในอกีสภาพหนึ่ง เช่น แอสเบสตอส ในสภาพเป็นฝุ่ นฟุ้ งกระจาย ถา้หายใจเอาเสน้ใยแอสเบสตอสแมเ้พยีง

เสน้ใยเดยีวเขา้สู่ปอด ก็อาจเกิดโรคแอสเบสโตสสิจากการเกิดพงัผดืในเนื้อปอดได ้แต่ระยะฟกัตวัของโรคมกันานเกิน 

20 ปี ซึ่งมกัตรวจพบภายหลงัจากที่ผูป่้วยคนนัน้ยา้ยงานหรือเกษียณจากการท างานแลว้ แต่แอสเบสตอสในสภาพที่

ผ่านกระบวนการหลอมบดอนัจนเป็นแผ่นกระเบื้องมงุหลงัคา จะมคีวามคงตวั ไม่เป็นอนัตราย ยกเวน้ว่าจะมกีารตะไบ

เลื่อยหรือตดัหรือกระแทกใหม้ีการแตกหรือบิ่น ก็ท าใหแ้อสเบสตอสฟุ้ งกระจายเกิดเป็นอนัตรายได ้จึงเป็นปญัหา

ส าคญัในคนงานก่อสรา้ง 
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  4.3 วิธีการได้รับสารเคมี  สารเคมีอาจอยู่ในรูปของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ โอกาสที่จะไดร้บั
สารเคมจีากการท างานจงึมกัเกิดจากการสมัผสัโดยตรงในขณะท างาน ซึ่งบางชนิดในรูปของของเหลวหรือก๊าซอาจ ซึม

ผ่านผวิผนงั เช่น สารเคมใีนกลุ่มสารท าละลาย (Organic solvents) สารเคมจี  านวนมากเขา้สู่ร่างกายโดยการหายใจ 

(inhalation) เช่น ฝุ่ นหนิ (silica dust) ขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลางนอ้ยกว่า 10 ไมครอน (ไมโครเมตร) สามารถเขา้สู่

ระบบทางเดนิหายใจได ้ถา้ขนาดเลก็กว่า 5 ไมครอน สามารถเขา้ไปในถงุลมและท าใหเ้กิดพงัผดืในเนื้อปอดจนถงึท าให ้

เกิดมะเร็งปอดได ้ซึง่สารบางอย่างเมื่อหายใจเขา้ไปในทางเดินหายใจจะมเียื่อเมอืกขบัเมอืกออกมาจบั และ  cilia หรือ

เซลลข์นจะช่วยพดัโบกสารนัน้ขึ้นมาจากหลอดลมจนถงึส่วนตน้ของทางเดินอาหารแลว้กลนืเขา้สู่ ทางเดินอาหาร เกิด

การดูดซึมผ่านระบบทางเดินอาหาร หรือในกรณีคนท างานที่ขาดสุขอนามยัส่วนบุคคลที่ดี ไม่มีการลา้งมือใหส้ะอาด

ก่อนกินขา้ว หรือชอบสูบบหุรี่ขณะท างาน ก็อาจไดร้บัสารเคมผ่ีานเขา้สู่ร่างกายโดยการกินอาหารทีป่นเป้ือนสารพษิดว้ย  

  4.4 ระยะเวลาท่ีได้รับ การสมัผสัหรือไดร้บัสารเคมีจากการท างานติดต่อกนัเป็นเวลานาน ย่อมมี
โอกาสเกิดโรคไดม้ากกว่าและรุนแรงกว่า 

  4.5 ปริมาณท่ีได้รับ สารเคมบีางชนิดแมจ้ะมพีษินอ้ยแต่ถา้ไดร้บัในปริมาณมาก ๆ ก็อาจเกิดโรคได ้

  4.6 จ านวนชนิดและประเภทของสารเคมีท่ีได้รับในช่วงเดียวกัน  สารเคมีแต่ละชนิดมี
คุณสมบตัิแตกต่างกนักนั เมี่ออยู่ในที่เดียวกนัก็อาจเกิดปฏิกิริยาเพิ่มฤทธิ์ หรือบวกฤทธิ์กนั (additive reaction) 

ท าลายหรือลดความเป็นพษิลง (antagonistic reaction) หรือเสริมฤทธิ์ใหม้คีวามรุนแรงหรือความเป็นพษิเพิ่มหลาย

เท่า (synergistic reaction) 

 5. การเกดิมะเร็งจากสารเคมี มรีายงานเกี่ยวกบัการเกิดมะเร็งเนื่องจากสารเคมใีนการท างานต่างๆ เช่น 

  5.1 มะเร็งผิวหนัง จากการไดร้บัสารหนู เขม่า น า้มนัดนิ สาร PCB เป็นตน้ 

  5.2 มะเร็งปอด จากการไดร้บั ฝุ่ นหนิ เสน้ใยแอสเบสตอส โครเมยีม นิกเกิล แคดเมยีม 

Polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) เป็นตน้ 

  5.3 มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ จาก -Naphthalamine ในสยีอ้ม Polycyclic aromatic 

hydrocarbon ในอตุสาหกรรมผลติอะลูนินมั เหลก็ และการเผาถ่าน เป็นตน้ 

  5.4 มะเร็งเมด็เลือดขาว (Leukemia) จากเบนซนิ (Benzene) เอธิลนีออกไซด ์(Ethylene oxide) 

magenta เป็นตน้ 

  5.5 มะเร็งตับ จากสารไวนิลคลอไรด ์(Vinyl Chloride) 

  5.6 มะเร็งของอวยัวะอ่ืน ๆ เช่น มะเร็งอณัฑะ มะเร็งในโพรงจมูก มะเร็งในไซนสั เป็นตน้ 

ปญัหาโรคจากการท างานเนื่องจากสารเคมทีีส่  าคญัในประเทศไทย ไดแ้ก่ 

1) กลุ่มโรคปอดนิวโมโคนิโอสสิ (Pneumoconiosis) เป็นโรคทีเ่กิดจากการหายใจเอาฝุ่ นต่าง ๆ 

เขา้ไปในปอด แลว้ท าใหเ้กิดอาการปอดอกัเสบและเกิดพงัผดืในเนื้อปอดตามมา ฝุ่ นขนาดเลก็ทีม่เีสน้ผ่านศูนยก์ลาง

นอ้ยกว่า 10 ไมครอนจะสามารถเขา้สู่หลอดลม ส่วนฝุ่ นขนาดเลก็กว่า 5 ไมครอนจะเขา้ไปในถงุลม ท าใหเ้กิดโรคปอด

ชนิดต่าง ๆ ไดเ้ช่น 

  - ฝุ่ นหนิหรือฝุ่ นซลิกิา (silica dust) ท าใหเ้กิดโรคซลิโิคสสิ (Silicosis) หรือโรคปอดฝุ่ นหนิ 

  - ฝุ่ นเหลก็ (iron dust) ท าใหเ้กิดโรคซดิเดอโรสสิ (Siderosis) 

  - เสน้ใยแอสเบสตอส (asbestos fiber) ท าใหเ้กิดโรคแอสเบสโตลสิ (Asbestosis) 
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2) กลุ่มโรคจากสารตวัท าละลายต่าง ๆ เช่น โทลูอนี (Toluene) ไวนิลคลอไรดโ์มโนเมอร ์(Vinyl 

chloride monomer; VCM สไตรีน (styrene) เป็นตน้ 

3) กลุ่มโรคผวิหนงัต่าง ๆ 

 แนวทางในการตรวจสุขภาพตามปจัจยัเสีย่งดา้นเคมมีรีายละเอยีดเพิม่เตมิในภาคผนวก ก และขอให ้

นกัศึกษาเพิม่เตมิเกี่ยวกบัปญัหาสารเคมใีนหน่วยที่ 3 เพิม่เตมิ 

 

 

กิจกรรม 6.2.3 
 จงบอกมะเร็งจากสารเคมีมา 3 ชนิด 
 
แนวตอบกิจกรรม 6.2.3 
 มะเร็งผิวหนงั มะเร็งปอด และมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ 
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เร่ืองที่  6.2.4   
โรคจากการท างานจากปัจจัยทางชีวภาพ 

 

 

 ปจัจยัทางชีวภาพ หมายถึง พืช สตัว ์แมลงน าโรค และเชื้ อโรคชนิดต่าง ๆ ไดแ้ก่ แบคทีเรีย เ ชื้ อรา ไวรสั 

และพาราไซต ์

 กลุ่มอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดโรคติดเชื้อ คือผูท้ี่ท  างานในวงการแพทยเ์นื่องจากตอ้งเกี่ยวขอ้งกบั

ผูป่้วยโรคตดิเชื้อต่าง ๆ จงึอาจไดร้บัเชื้อโดย 

 1. การสัมผัสทางผิวหนัง ซึ่งมโีอกาสสูงจากถูกทิ่มหรือต าโดยเขม็ฉีดยา (needle stick injury) หรือถูก

บาดจากมดีผ่าตดั ท าใหเ้สีย่งต่อการตดิเชื้อไวรสัตบัอกัเสบบ ี(Hepaitis B Virus; HBV infection) ไวรสัตบัอบัเสบซ ี

(HCV) และโรคภูมคิุม้กนับกพร่องหรือโรคเอดส ์(Acquired Immune Deficiency Syndrome: AIDS) จากเชื้อ 

Human Immunodeficiency Virus (HIV) เป็นตน้ 

 2. ทางการหายใจ เช่น การตดิเชื้อไขห้วดั หดัเยอรมนั (Rubella) วณัโรคปอด เป็นตน้ 

 3. ทางการกิน ในกรณีที่สุขอนามยัส่วนบุคคลไม่ดี ก็อาจไดร้บัเชื้อโดยการกิน ซึ่งเคยมรีายงานการเกิดโรค
ในคนงานโรงซกัฟอกของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่รวบรวมผา้เป้ือนอุจจาระของผูป่้วยโรคอุจจาระร่วงไปซกั แลว้ลา้งมอื

ไม่สะอาด หยบิอาหารเขา้ปาก เกิดโรคอจุจาระร่วงในกลุ่มรวม 3 คน  

 นอกจากนี้  ในกลุ่มคนทีท่  างานเกษตรกรรม เช่น ท านา ท าสวน ท าไร ป่าไม ้ประมง เลี้ยงสตัว ์ก็เป็นกลุ่มที่มี

โอกาสเกิดโรคจากสตัวแ์ละแมลงน าโรค รวมท ัง้เชื้อโรคต่าง ๆ เช่น 

 1. โรคปอดชาวนา ที่เกิดจากเชื้อ Faenia rectivirgula ในฝุ่ นฟางขา้ว ท าใหเ้กิดอาการไข ้ไอ หอบเหนื่อย 

จากลกัษณะการเกิดโรคปอดอกัเสบภูมไิวเกิน (Hypersensitivity pneumonitis) ซึง่เมือ่หยุดสมัผสัสารก่อโรคอาการ

จะดขีึ้นจนกลบัเป็นปกต ิแต่ถา้ยงัไดร้บัสารนัน้ต่อเนื่องก็จะมอีาการปอดอกัเสบรุนแรงจนเกิดพงัผดืในเนื้อปอดได  ้

 2. โรคปอดชานอ้อย (Bagassosis) จากเชื้อแบคทเีรียและเชื้อราที่ปนเป้ือนในฝุ่ นชานออ้ย (Moldy sugar 

can fiber) ท าใหเ้กิดโรคปอดอกัเสบภูมไิวเกิน 

 3. โรคมาเลเรีย จากเชื้อในกลุ่ม Plasmodium falciparum (PF) และ Plasmodium species อืน่ ๆ โดย

มยีุงเป็นพาหะน าโรค พบมากในกลุ่มคนงานไร่ออ้ยแถบจงัหวดักาญจนบรุี 

 4. งูกัด มีรายงานว่ามีผูเ้สียชีวติเนื่องจากงูกดั ประมาณปีละ 30,000 รายในทวปีเอเชีย ประมาณแห่งละ 
10,000 รายในทวปีแอฟริกา และอเมริกาใต ้

 5. โรคแอนแทรกซ์หรือโรคกาลี จากเชื้อ Bacillus antracis ซึ่งเป็นเชื้อแบคทเีรียชนิดแท่ง พบในพวกที่มี

อาชีพช าแหละเนื้อววั เนื้อควาย รวมท ัง้ในอตุสาหกรรมฟอกหนงัและอุตสาหรกรมเกี่ยวขอ้งกบัขนแกะ กรณีสมัผสัถูก

หนงัหรือเนื้อของสตัวท์ีเ่ป็นโรค จะเกิดเป็นแผลบริเวณทีส่มัผสั มลีกัษณะเป็นตุ่มแดงคนั แลว้กลายเป็นตุ่มใส และบุม๋

ตรงกลางดูคลา้ยรอยบหุรี่จี้ เรียกว่า Cutaneous Anthrax กรณีทีเ่ชื้ออยู่ในที่แหง้แลง้จะสรา้งสปอรท์  าใหท้นแลง้และ

ทนความรอ้นไดสู้ง ถา้หายใจเอาสปอร์เขา้ไปในปอด สปอร์จะกลบัเจริญและก่อใหเ้กิดโรคปอดบวม (Inhalation 

Anthrax) ซึ่งรุนแรงถงึเสียชีวติได ้ในประเทศสหรฐัอเมริกา มรีายงานการเกิดโรคแอนแทรกซใ์นเจา้หนา้ที่ไปรษณีย์
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หลายแห่ง เนื่องจากผูก่้อการรา้ยส่งสปอรข์องเชื้อแอนแทรกซท์างจดหมาย ซึง่หากวนิิจฉยัไดเ้ร็วก็สามารถรกัษาดว้ยยา

ปฏชิีวนะจ าพวก Doxycycline  ขนาด 100 มลิลกิรมั 1 เมด็ เชา้เย็น ตดิต่อกนันาน 7-10 วนัในกรณีติดเชื้อที่ผวิหนงั 

และนาน 60 วนัในกรณีไดร้บัเชื้อโดยการหายใจ 

 6. โรคพษิสุนัขบ้า มรีายงานการเกิดในผูท้ีท่  างานปศุสตัวใ์นสตัวท์ีเ่ลี้ยงลูกดว้ยนม เช่น สุนขั แมว ววั ควาย 
เป็นตน้ เชื้อ Rabies เป็นเชื้อไวรสัที่ยงัไม่มยีากรกัษา เมื่อถูกสตัวก์ดัหรือข่วน จะมรีะยะฟกัตวัประมาณ 2-8 สปัดาห์

ก่อนเกิดโรค โดยจะเริ่มมอีาการดื่มน า้ไม่ได ้เมือ่ดื่มน า้จะมอีาการหดเกร็งของหลอดอาหาร เวลาถูกลมดดัก็จะมอีาการ

สะดุง้ ถา้มอีาการโรคเกิดขึ้นแลว้ตอ้งตายทกุราย แต่สามารถป้องกนัไดโ้ดยการฉีดยาป้องกนัการเกิดโรคตัง้แต่ถูกสตัว ์

กดัหรือข่วนในวนัแรก แลว้ฉีดยาต่อตามทีห่มอนดัอย่างเคร่งครดัจนครบ 5 เขม็ 

 7. โรคเลปโตสโปโรสิส (Leptospirosis) หรือโรคฉ่ีหนู เป็นอีกโรคหนึ่งที่มีรายงานการระบาดมากใน

ประเทศไทยในช่วงหลายปีมานี้  เกิดจากเชื้อ Leptospira ซึ่งเป็นเชื้อ spirochete ชนิดหนึ่งที่มหีนูเป็นพาหะน าโรค 

โดยปนเป้ือนมากบัน า้ทีห่นูไปฉ่ีไว ้เชื้อจะว่ายไปไชเขา้เทา้ของผูท้ีไ่ปแช่น า้ เมือ่เขา้สู่ร่างกายจะมรีะยะฟกัตวัประมาณ 10 วนั 

แลว้เริ่มมอีาการไข ้อ่อนเพลยี ปวดเมือ่ยกลา้มเนื้อ ตามมาดว้ยอาการตวัเหลอืงตาเหลอืง เมื่อเป็นมากจะเกิดอาการตบั

วายจนเสยีชีวติได ้

 8. โรคบาดทะยัก เป็นอกีโรคหนึ่งที่พบไดบ้่อยในคนท างานที่เกิดแผลสกปรก เชื้อ Clostridium tetani จะ

เขา้สู่แผล มรีะยะฟกัตวัประมาณ 2 วนั ถงึหลายเดือน แลว้จงึมอีาการเกร็งกระตุก และอาจรุนแรงถงึตายได ้ป้องกนั

โดยการฉีดวคัซนีป้องกนับาดทะยกัใหค้รบตามก าหนด 

 ในกลุ่มอาชีพอื่น ๆ ก็ อาจมโีอกาสของการเกิดโรคติดเชื้อได ้เช่น ช่างเสริมสวย เจา้หนา้ที่ชนัสูตร คนงาน

ก่อสรา้ง หญิงบริการ ฯลฯ และยงัอาจมกีารเกิดโรคจากการติดเชื้อชนิดอื่น ๆ  อกี ตามแต่โอกาสของการรบัเชื้อในแต่

ละกลุ่มอาชีพ 

 

 

กิจกรรม  6.2.4 
 การไดรั้บเช้ือโรคจากการท างานท่ีมีสาเหตุมาจากปัจจยัทางกายภาพนั้น เช้ือโรคสามารถเขา้สู่ร่างกาย
โดยทางใดบา้ง 
  

แนวตอบกิจกรรม 6.2.4 
 เช้ือโรคสามารถเขา้สู่ร่ายกายไดโ้ดย 
 1. ทางการกิน 
 2. ทางการหายใจ 
 3. ทางผวิหนงั 
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เร่ืองที่  6.2.5   
ปัญหาสุขภาพจิตจากการท างาน 

 

 

 สุขภาพจิตนบัเป็นภาวะทางสุขภาพที่ส  าคญัมากคู่กบัสุขภาพทางกาย ปจัจุบนัพบว่าคนท างานจ านวนมากมี

แนวโนม้ของการเกิดความเครียดจากการท างานเพิม่ขึ้น จากภาวะของความเร่งรีบในการใชช้ีวติประจ าวนั ความซบัซอ้น

ของระบบงาน และความเปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็วของวทิยาการ ขอ้มูลข่าวสาร ความตอ้งการบริการทีท่นัใจ พรอ้มกบั

ทีต่อ้งมกีารลดตน้ทนุในการผลติ ท าใหม้ปีญัหาสุขภาพจติเพิม่ขึ้น 

 

1. ลกัษณะของผู้ที่มสุีขภาพจิตด ี 
ควรประกอบดว้ยลกัษณะส าคญัดงันี้ 

  1.1 รูจ้กัตนเอง มคีวามรบัผดิชอบ และสามารถพึง่ตนเองได  ้

  1.2 เหน็คุณค่าในตนเองและสามารถตอบสนองความตอ้งการของตนไดอ้ย่างเหมาะสม 

  1.3 มคีุณธรรม มคีวามส านึกผดิชอบ 

  1.4 รบัรูค้วามเป็นจริงของชีวติและสามารถอยู่ร่วมกบัผูอ้ืน่ได  ้

  1.5 มบีคุลกิภาพทีม่ ัน่คง มอีารมณ์ทีห่นกัแน่น 

  1.6 ยอมรบัความเครียดและการเปลีย่นแปลงได ้

  1.7 มคีวามรูส้กึทีด่ต่ีอผูอ้ืน่ 

  1.8 ยอมรบัและปฏบิตัติามกฏระเบยีบและความคาดหวงัของสงัคม 

 

2. ปัญหาสุขภาพจิตทีส่ าคญั มดีงันี้ 

  2.1 ความเครียดจากการท างาน (Occupational Stress) ความเครียด เป็นสภาวะของร่างกายและ
จิตใจที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเป็นผลจากการที่บุคคลเผชิญกบัสิ่งทา้ทายหรือสิ่งคุกคามและเกิดการเสียสมดุลระหว่าง

ความตอ้งการและความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการ  

   2.1.1 สาเหตขุองการเกิดความเครียด ไดแ้ก่  
1) ตนเอง มีองคป์ระกอบที่ส  าคญั คือ สุขภาพ เช่น การเจ็บป่วยดว้ยโรคที่รุนแรงหรือโรค

เรื้อรงัต่าง ๆ เช่น ผูห้ญิงบางคนมอีาการปวดทอ้งหรือปวดหวัมากในระหว่างมปีระจ าเดอืน คนทีเ่ป็นโรคกระเพาะ เรื้อรงั 

คนที่เป็นโรคเบาหวาน ความดนัโลหิตสูง เป็นตน้ และบุคลกิภาพ แบ่งเป็น 2 ชนิด คือบุคลกิภาพแบบ A และ

บคุลกิภาพแบบ B พบว่าผูท้ีม่ ีบคุลกิภาพแบบ A จะมคีวามเครียดมากกว่าผูท้ีม่บีคุลกิภาพแบบ B 

    บคุลกิภาพแบบ A คือ ชอบแข่งขนั ตอ้งการเอาชนะ เร่งรีบ ไม่อดทน นึกถงึตวัเลขก าไร-ขาดทนุ 

    บคุลกิภาพแบบ B คือ ม ัน่คง ม ัน่ใจในตวัเอง ผ่อนคลายมากกว่า มองภาพรวม สนใจกระบวนการ

มากกว่าตวัเลข  
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2) ครอบครัว เช่น ความขดัแยง้ในครอบครวั การหย่ารา้ง การเจ็บป่วยของคนในครอบครวั 
ปญัหาเรื่องลูก ปญัหาเรื่องเงนิทองค่าใชจ่้าย เป็นตน้ 

3) การท างาน เช่น ระบบงาน ลกัษณะงาน ภาระงาน ความสมัพนัธก์บัผูร่้วมงานในระดบัต่าง ๆ 
ความม ัน่คงในงาน ค่าจา้งค่าตอบแทน เป็นตน้ 

4) ส่ิงแวดลอ้ม เช่น อุณหภูมิ แสง เสียง ฝุ่ น อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช ้หอ้งน า้หอ้งสว้ม  

เป็นตน้ 

   2.1.2 ผลกระทบของการเกิดความเครียด จะเกิดผลเสยีต่อ 
   1) ตนเอง ท าใหม้ีอาการปวดหวั ใจส ัน่ อ่อนเพลยีง่าย มือเทา้เย็น นอนไม่หลบั สมรรถภาพ
ทางเพศลดลง มีอารมณ์หงดิหงดิง่าย กา้วรา้ว ขาดสมาธิในการท างาน หลงลมืง่าย อาจกลายเป็นคนติดเหลา้ติดยา 

สมรรถภาพการท างานลดลง เป็นตน้ 

    2) ครอบครัว ขาดการสือ่สารทีด่ ีขาดความเขา้ใจกนั ท าใหเ้กิดการทะเลาะเบาะแวง้ กระทบต่อ
ลูกและสมาชิกอืน่ ๆ ในครอบครวั จนถงึเกิดความแตกแยกได  ้

    3) การท างาน คุณภาพงานลดลง สมัพนัธภาพในที่ท  างานแย่ลง ท าใหสู้ญเสียความม ัน่คงใน
การท างาน เป็นตน้ 

  2.2 กลุ่มอาการหมดแรงจูงใจในการท างาน (Burnout Syndrome) ภาวะหมดแรงจูงใจ (burnout) 

เป็นกลุ่มอาการทีส่นองตอบต่อความเครียดเรื้อรงั โดยแสดงออกใน 3 องคป์ระกอบ คือ 

   2.2.1 รู้สึกอ่อนล้าทางจิตใจ (emotional exhaustion) เป็นอาการของคนที่รูส้กึหมดเรี่ยวหมดแรง
เนื่องจากทุ่มเทชีวติจติใจใหก้บังานมากเกินไป จนกลายเป็นความรูส้กึเบื่อ เหนื่อยลา้ และอ่อนเพลยี 

   2.2.2 ความส าเร็จในการท างานลดลง (reduced personal accomplishment) เป็นความรูส้กึว่า
ความสามารถของตนลดลง ก าลงัใจตกต า่ ผลงานลดลง และประสบความส าเร็จนอ้ยลง 

   2.2.3 ไม่สนใจบุคคลอ่ืน (depersonalization) เป็นความรูส้กึในทางลบ ไม่สนใจรบัผดิชอบหรือ
ดูแลเอาใจใส่บคุคลอืน่ ไม่สนใจลูกคา้หรือผูม้ารบับริการ หงดุหงดิงา่ย มทีศันคตทิีไ่ม่ดต่ีอลูกคา้ 

  2.3 การขาดงาน (Absenteeism) หมายถึงการไม่มาท างาน เมื่อถูกคาดหวงัว่าเป็นหนา้ที่ที่จะตอ้งมา
ท างาน ซึง่การขาดงานอาจมสีาเหตจุากความเจบ็ป่วยทางกายดว้ย แต่ถา้มคีวามถี่ในการขาดงานนอ้ยกว่า 4 วนัต่อครัง้ 

(สามวนัดีสี่วนัไข)้ ก็มแีนวโนม้ว่าจะเป็นการขาดงานเนื่องจากไม่อยากมาท างานมากกว่าจะมคีวามจ าเป็นจริงของการ

ขาดงาน 

  

3. การป้องกนัแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตจากการท างาน  
  ปญัหาสุขภาพจติจากการท างาน สามารถป้องกนัและแกไ้ข โดย 

  3.1 กระบวนการพัฒนาบคุลากร ใหม้กีารเขา้ใจและปรบัเปลีย่นบคุลกิภาพและพฤตกิรรมใหเ้หมาะสม
มกีารสือ่สาร การปรึกษาหารือ การช่วยเหลอืและความร่วมมอืร่วมใจของทมีงาน 

  3.2 การจัดองค์กรและการจัดระบบงานท่ีเอือ้ต่อการท างาน มกีารปรบัปรุงสถานที ่บรรยากาศการ
ท างาน และสามารถปรบัเปลีย่นแผนงานและเป้าหมายได ้โดยไม่จ  าเป็นตอ้งยนืยนัเป้าหมายความส าเร็จหรือผลงานที่

สูงเกินก าลงัคนหรือขดีจ ากดัแห่งเวลา 



6-34    พื้นฐานอาชีวอนามยัและอนามยัสิง่แวดลอ้ม  
 

 

  3.3 การใหบ้ริการทางการแพทยห์รือใหค้ าปรึกษาโดยนกัจติวทิยาหรือผูรู้อ้ืน่ ๆ 

 

4. ปัญหาการท างานเป็นกะ และการท างานล่วงเวลา (shift work)  
  Shift work มกัถูกแปลเป็นไทยว่า การท างานเป็นกะหรือเป็นผลดั แต่โดยความหมาย ค าว่า shift work 

มคีวามหมายครอบคลุมถงึการท างานเบีย่งเบนไปจากเวลาท างานปกติในภาคกลางวนั (daytime working hours) 

โดยครอบคลุมการท างานประจ าในตอนกลางคืน การท างานตอนเย็นหรือการท างานแบบหมนุเวยีนเวลาอย่างเป็นระบบ 

  ในกรณีการท างานป็นกะ อาจมรูีปแบบการจดัเวลาท างานต่าง ๆ เช่น 

  1) แบบ 4 ×  8 continuous shift work คือการจดัเวลาท างานเป็น 3 กะ โดยม ี4 ทมีหมนุเวยีนกนักะละ 

8 ช ัว่โมง ต่อเนื่องโดยงานไม่ขาดตอน แต่เจา้หนา้ทีห่รือพนกังานในแต่ละทมีจะมวีนัหยุด ซึ่งเป็นรูปแบบที่โรงพยาบาล

ส่วนใหญ่จดัเวรพยาบาล (รวมท ัง้เจา้หนา้ทีส่ายงานอืน่) โดยมกีารหมนุทกุ 2-3 วนั (มกัเป็น เชา้-เชา้-บ่าย-บาย-ดึก-ดึก-

หยุด-หยุด-เชา้-เชา้....................) 

  2) แบบ 3 ×  8 semi-continuous shift work เป็นการท างานแบบ 3 กะ กะละ 8 ช ัว่โมง และมวีนัหยุด

สุดสปัดาห ์รูปแบบนี้มกัเป็นการหมนุงานสปัดาหล์ะครัง้ (7 day shift) คือท า 5 วนัในกะเชา้ แลว้หยุด 2 วนั หมนุไป

ท างานกะบ่าย 5 วนั หยุด 2 วนั หมนุไปท างานกะดกึ 5 วนั หยุด 2 วนั หมนุเช่นนี้ เรื่อยไป 

  3) รูปแบบอืน่ ๆ ตามแต่ระบบงานและความตอ้งการของหน่วยงานในการผลติหรือการจดับริการ โดยบาง

รูปแบบอาจมกีารท างานกะละ 6, 8, หรือ 10 ช ัว่โมง และอาจจดัทมีงานใหม้เีวลาเริ่มงานเหลือ่มกนัตามความตอ้งการ

ก าลงังานในชัว่โมงเร่งด่วนก็ได ้และมกีารหมนุเวลาท างานชา้เร็ว เช่น หมนุทุก 1-3 วนั ทุก 7 วนั 21 วนั หรือเดือนละ

ครัง้ เป็นตน้ 

  ทัง้นี้การจดัเวลาเริ่มและเลกิงานในแต่ละผลดัหรือกะ ก็มีความแตกต่างกนั โดยหน่วยงานที่จดัเวลางาน

เป็น 3 กะ คือ กะเชา้ (morning shift) กะบ่าย (afternoon shift/evening shift) และกะดึก (night shift) จะมี

เวลาเริ่มงานแต่ละกะแตกต่างกนั ดงันี้  

  กะเชา้  เริ่ม 04.00 น., 05.00 น., 06.00 น., 07.00 น., 08.00 น., 09.00 น., 

  กะบ่าย เริ่ม 12.00 น., 13.00 น., 14.00 น., 15.00 น., 16.00 น., 17.00 น., 

  กะดกึ  เริ่ม 20.00 น., 21.00 น., 22.00 น., 23.00 น., 24.00 น., 01.00 น., 

  ประเด็นปญัหาทีน่่าสนใจในคนท างานกะ (shift work) ทีม่ผีลกระทบต่อความเครียด เนื่องจากการท างาน

กะมผีลกระทบต่อสุขภาพของคนท างานกะ ดงันี้ 

  4.1 จังหวะทางชีวภาพของร่างกาย (Biologic rhythm) มกีารศึกษาพบว่า ร่างกายคนเราจะมกีาร
เปลีย่นแปลงระบบการท างานทางดา้นสรีระ (physiology) และชีวเคม ี(biochemistry) ของร่างกายในรอบ 1 วนั 

(24 ช ัว่โมง) ที่สมัพนัธก์บักลางวนักลางคืน เรียกว่า Circadian rhythm (circa = about, dies = a day) ซึ่งมี

การศึกษาพบว่าในคนปกติส่วนใหญ่จะมี circadian rhythm 1 รอบนานประมาณ 25 ช ัว่โมง จึงตอ้งมีการปรบั

ร่างกายใหร้ะบบการท างานเร็วขึ้นเป็น 24  ช ัว่โมง โดยที่ในวนัหนึ่ง ๆ ข ัน้ตอนการนอน อุณหภูมิร่างกาย ระดบัของ

ฮอรโ์มนที่ควบคุมการเจริญเติบโต (Growth hormone) ระดบัฮอรโ์มน cortisol และระดบัของโปแตสเซียมใน

ปสัสาวะ (urine potassium) จะปรบัตวัขึ้นลงอย่างเป็นระบบตลอด 24 ช ัว่โมง ในคนท างาน shift work จะมี

ผลกระทบต่อ circadian rhythm โดยเฉพาะในกลุ่มคนท างานอายุ 40-50 ปี จะมผีลกระทบมากกว่า 
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  4.2 ปัจจัยเส่ียงหรือผลกระทบต่อสุขภาพที่เพิ่มข้ึนในคนท างาน shift work ทีส่  าคญั ไดแ้ก่ 

   4.2.1 ปัญหาการนอนหลับ (Sleep disorders) พบว่าคนท างาน shift work จะมปีญัหาเรื่องการ

นอน มกัหลบัไม่เพยีงพอ และหลบัไม่สนิท จากการศึกษาพบว่า 

    - คนท างานแบบ 21 days shift จะนอนหลบัเฉลีย่วนัละ 6.72 ชัว่โมง 

    - คนท างานแบบ 7 days shift จะนอนหลบัเฉลีย่วนัละ 6.30 ชัว่โมง 

    - คนท างานแบบ 2-3 days shift จะนอนหลบัเฉลีย่วนัละ 5.79 ชัว่โมง 

    - คนท างาน shift work ซึง่มลูีกในวยัเด็กโต จะนอนเฉลีย่วนัละ 5 ช ัว่โมง 30 นาท ี

    - คนท างาน shift work ซึง่ลูกยงัเลก็มาก จะนอนเฉลีย่วนัละ 4 ช ัว่โมง 55 นาท ี

   4.2.2 ปัญหาระบบทางเดินอาหาร (Gastrointestinal disorders) ในคนท างาน shift work พบ

มากกว่าคนท างานกลางวนั ส่วนใหญ่จะมีปญัหาทอ้งผูกมากกว่า 

   4.2.3 ปัญหาการท างานของหัวใจและระบบไหลเวียนเลือด (Cardiovascular disorders) 
มรีายงานการศึกษาสนบัสนุนว่าการท างาน shift work ท าใหเ้สีย่งต่อการเกิดโรคหวัใจขาดเลอืดไดม้ากกว่า 

   4.2.4 Advanced age คนท างาน shift work มแีนวโนม้แก่เร็ว 

   4.2.5 ปัญหาโรคประจ าตัวท่ีเร้ือรัง คนท างาน shift work จะมปีญัหาในการควบคุมโรคเรื้อรงั 

เช่น โรคเบาหวาน โรคความดนัโลหติสูง เป็นตน้ 

   4.2.6 ปัญหาสุขภาพจิต การท างาน shift work ก่อใหเ้กิดความเครียดมากกว่าและมผีลกระทบ

ต่อสุขภาพในดา้นอืน่ ๆ ตามมา 

   4.2.7 ปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัวและสังคม การท างานในช่วงเวลาที่แตกต่างจากคนอื่น 
ย่อมมปีญัหาความสมัพนัธใ์นครอบครวัและโอกาสการเขา้สงัคมดว้ย 

   4.2.8 ปัญหาของระบบสืบพันธ์ุ มรีายงานว่าหญิงมคีรรภท์ี่ท  างาน shift work จะมโีอกาสคลอด

ก่อนก าหนดสูงกว่าและมโีอกาสของการคลอดลูกน า้หนกันอ้ย (low birth weight) ไดม้ากกว่า แต่ไม่มรีายงานยืนยนั

การเพิม่ขึ้นของการแทง้ลูก 

   4.2.9 ปัญหาการเกิดมะเร็งเต้านม ซึง่มกีารรายงานแนวโนม้การเกิดมะเร็งเตา้นมในผูห้ญิงที่ท  างาน 
shift work แต่ยงัตอ้งมกีารศึกษาวจิยัเพิม่ 

   4.2.10 แนวโน้มการเกิดอุบัติเหต ุบางรายงานบอกว่าอตัราการเกิดอบุตัเิหตุลดลง แต่ความรุนแรง
ของการเกิดอบุตัเิหตเุพิม่ขึ้น แต่บางรายงานบอกว่าเพิม่ขึ้นท ัง้อตัราการเกิดอบุตัเิหตแุละความรุนแรง  

  4.3 ปัจจัยส าคัญที่ควรดูแลเอาใจใส่เพื่อลดปัญหาของคนท างาน shift work ไดแ้ก่ 

   4.3.1 การจดัระบบเวลาในการท างานที่เหมาะสม 

   4.3.2 การจดับริการรถรบัส่งหรอืการค านึงถงึปญัหาการเดนิทางไปกลบัในการท างาน 

   4.3.3 การสมัผสัสิง่คุกคามทางกายภาพ (physical exposure) 

   4.3.4 การสมัผสัสิง่คุกคามทางเคม ี(chemical exposure) 

   4.3.5 ปจัจยัส่งเสริมความปลอดภยัต่าง ๆ เช่น แสงสว่างที่เพยีงพอในการท างาน เป็นตน้ 

   4.3.6 การจดัสวสัดกิารอาหารทีเ่หมาะสม 
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   4.3.7 สิง่แวดลอ้มทางสงัคม เช่น การมโีอกาสพกัหรือพูดคุยกบัเพือ่นร่วมงาน ความสะดวกในการ

ตดิต่อสือ่สารกบัครอบครวั เป็นตน้ 

   4.3.8 การจดัสวสัดกิารทางการแพทย ์

  4.4 รูปแบบของการจัดระบบเวลาการท างาน แมจ้ะมกีารศึกษากนัอย่างมากมาย แต่ยงัไม่มขีอ้สรุปที่
จ  าเพาะเจาะจง มเีพยีงระบบทีแ่นะน าว่ากรณีทีเ่ป็นการจดัระบบงานแบบเป็นกะ ควรใหม้กีารหมนุเวยีนเวลาการท างาน

แบบระยะส ัน้ คือหมุนกะทุก 1-3 วนั และควรเป็นการหมุนตามเวลาตามเข็มนาฬิกา (clockwise) จะท าใหร่้างกาย

ปรบัตวัไดด้กีว่า เช่น จากกะเชา้ไปบ่าย กะบ่ายไปดึก ไม่ควรจดัใหห้มนุกะแบบทวนเขม็ เช่น กะดึกไปบ่าย กะบ่ายไป

เชา้ เพราะเป็นการฝืนระบบของร่างกาย ท าใหเ้ป็นผลเสยีต่อสุขภาพ ส าหรบัเวลาเริ่มตน้กะเชา้ควรปรบัเวลาเริ่มไปหลงั 

6.00 น. ไม่ควร เลื่อนเวลาเร็วขึ้น ซึ่งจะสวนทางกบั biological clock ส่วนจ านวนชัว่โมงการท างานที่เหมาะสมนัน้ 

ควรปรบัเปลีย่นตามลกัษณะงาน แต่โดยเฉลีย่ควรอยู่ประมาณ วนัละ 6-12 ช ัว่โมง ตามความหนกัเบา ยากง่าย และ

เงือ่นไขอืน่ ๆ ประกอบ 

 

 

กิจกรรม  6.2.5 
 ผลกระทบของการเกิดความเครียดจากการท างานไดแ้ก่อะไรบา้ง 
  

 

แนวตอบกิจกรรม 6.2.5 
 ผลกระทบมีดงัน้ี 
 1. ตนเอง 
 2. ครอบครัว 
 3. การท างาน 
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ตอนที ่6.3  
หลกัการวนิิจฉัยและการดูแลสุขภาพผู้ประกอบอาชีพ 
 

โปรดอ่านหวัเรื่อง แนวคิด และวตัถปุระสงคข์องตอนที ่6.3 แลว้จงึศึกษารายละเอยีดต่อไป 

 

หัวเร่ือง 
6.3.1 หลกัการวนิิจฉยัโรคจากการท างาน 

6.3.2 การดูแลสุขภาพผูป้ระกอบอาชีพ 

  

แนวคดิ 
1. การวินิจฉัยโรคจากการท างานจ าเป็นตอ้งมีขอ้มูลเกี่ยวกบัประวตัิการท างาน สิ่งแวดลอ้มการ

ท างาน และผลการตรวจทางการแพทยท์ี่เขา้ไดก้บัปจัจยัที่สงสยัว่าเป็นสาเหตุของการเกิดโรคโดย

ตอ้งมอีปุกรณ์และวธิีการด าเนินการทีม่ีคุณภาพดว้ย 

2. สุขภาพคนท างานนบัเป็นปจัจยัส าคญัของความส าเร็จในการท างาน การดูแลสุขภาพคนท างานตอ้ง

มคีวามรูค้วามเขา้ใจพื้นฐานเกี่ยวกบัความเปลีย่นแปลงตามปจัจยัส่วนบุคลคลร่วมกบัปจัจยัต่าง ๆ 

อนัเนื่องจากการท างานที่มผีลกระทบต่อสุขภาพและด าเนินการจดับริการสุขภาพใหเ้หมาะสมตาม

ลกัษณะงานอาชีพนัน้ ๆ โดยครอบคลุมท ัง้การป้องกนัโรค การส่งเสริมสุขภาพ การรกัษาพยาบาล 

การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ตลอดจนการจดัระบบการใหค้ าปรึกษา และเงนิทดแทนกรณีการหยุดงาน

และการสูญเสยีสมรรถภาพการท างาน 

  

 วตัถุประสงค์ 
เมือ่ศึกษาตอนที ่6.3 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1.  บอกหลกัการและแนวทางการด าเนินการวนิิจฉยัโรคจากการท างานได  ้

2.  บอกความส าคญัและร่วมใหข้อ้คิดเหน็ในการดูแลสุขภาพตามลกัษณะงานได  ้
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เร่ืองที ่6.3.1  
หลกัการวนิิจฉัยโรคจากการท างาน 
   

  

 โรคจากการท างานนบัเป็นปญัหาที่ส  าคญัของประเทศ แต่มกัมีการรายงานโรคที่ต า่ก ว่าความเป็นจริงมาก 

เนื่องจากโรคส่วนใหญ่มรีะยะฟกัตวัชา้ โดยเฉพาะโรคจากสารเคม ีโรคหูตึงจากเสยีงดงั โรคมะเร็ง โรคจากปญัหาทาง

สุขภาพจติ เป็นตน้ และเมือ่เกิดอาการโรคชดัเจน ก็มกัไม่สามารถรกัษาใหก้ลบัเป็นปกติใต ้ขณะเดียวกนัก็เกิดปญัหา

ขอ้โตแ้ยง้เกี่ยวกบัสาเหตุของการเกิดโรค เนื่องจากคนท างานส่วนใหญ่มกัมีการยา้ยงานบ่อย จึงเป็นการยากที่จะ

ทดสอบหาสารที่เป็นปจัจยัก่อโรค หรือสถานที่ท  างานที่ลูกจา้งสมัผสักบัปจัจยัก่อโรค เช่น คนงานคนหนึ่งมีอาชีพเป็น

ช่างเคาะพ่นสี ท างานเคาะพ่นสีกบันายจา้งรายแรกประมาณสองปีกว่าก่อนยา้ยไปท างานในที่ ใหม่ในงานเคาะพ่นสี

เช่นเดิมอกีประมาณ 3 ปีกว่า จงึไดร้บับริการตรวจสุขภาพประจ าปี แลว้ไดร้บัการวนิิจฉยัว่าเป็นหูตึงจากเสยีงดงัจาก

การท างาน ซึ่งจากลกัษณะงานที่ตอ้งท างานในที่มีเสียงดงัต่อเนื่องมาประมาณหกปี ย่อมเป็นขอ้สนบัสนุนว่าคนงาน

ดงักล่าวเป็นโรคหูตงึจากเสยีงดงัจากการท างาน แต่นายจา้งคนใดจะเป็นผูร้บัผดิชอบปญัหาการเสือ่มสมรรถภาพการได ้

ยนิของคนงานรายนี้ 

 

1. ความส าคญัของการวนิิจฉัยโรคฯ 
 1.1 เพือ่ใหท้  าการรกัษาผูป่้วยไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

 1.2 ป้องกนัการลุกลามของโรคหรือความสูญเสยีที่จะตามมา ท ัง้ทางดา้น การสูญเสยีสมรรถภาพการท า งาน 

ความทพุพลภาพ การสูญเสยีทรพัยส์นิ จนถงึการสูญเสยีชีวติ 

 1.3 เพื่อวางแผนการดูแลสุขภาพและการป้องกนัโรคในผูท้ี่ท  างานที่เดียวกนัหรือมีลกัษณะการท างานแบบ

เดยีวกนัไดท้นัการณ์ 

 1.4 เพือ่ประโยชนต่์อการก าหนดนโยบายการส่งเสริมอาชีพ การก าหนดกฎหมายและแนวทางปฏบิตัิต่า ง ๆ ที่

จ  าเป็นและเหมาะสมในระดบัหน่วยงาน จนถงึระดบัประเทศ 

 
2. การวนิิจฉัยโรคจากการท างาน   
 อาศยัขอ้มูลต่าง ๆ ประกอบดว้ย 

 2.1 การซักประวัติผู้ป่วย ไดแ้ก่ 

  1) ประวตักิารท างานและลกัษณะการท างาน ท ัง้ในอดตีและปจัจบุนั และระยะเวลาการท างานทีส่งสยัว่า

สมัผสัสารก่อนโรค 

  2) ประวตัคิวามเจบ็ป่วยในอดีต 

  3) โรคประจ าตวัของผูป่้วยและบคุคลในครอบครวั 

  4) ประวตักิารเจบ็ป่วยและลกัษระอาการเจบ็ป่วยในปจัจบุนั 
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 2.2 การตรวจร่างกายท่ัวไป เป็นการตรวจร่างกายผูป่้วยเพือ่วเิคราะหล์กัษณะอาการและปญัหาของโรค 

 2.3 การตรวจพิเศษ ๆ ตามแต่ปญัหาและอาการแสดงของโรค ไดแ้ก่ 

  2.3.1 การฉายภาพรงัสทีรวงอก เพือ่ดูรอยโรคของปอดและโครงสรา้งประกอบอืน่ ๆ 

  2.3.1 การฉายภาพรงัส ีส่วนทีส่งสยัการเกิดโรค 

  2.3.3 การตรวจพเิศษทางชีวเคม ีไดแ้ก่ การตรวจเลอืด ปสัสาวะ น า้ลาย เสมหะ เสน้ผม เลบ็ เป็นตน้ 

ท ัง้นี้อาจเป็นการตรวจหาความผดิปกต ิหรือการตรวจหาระดบัสารพษิต่าง ๆ 

  2.3.4 การตรวจการมองเหน็ 

  2.3.5 การตรวจสมรรถภาพปอด 

  2.3.6 การตรวจการไดย้นิ 

  2.3.7 การตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจ 

  2.3.8 การตรวจพเิศษทางการแพทยอ์ืน่ ๆ เช่น การตรวจเนื้อเยื่อ การตรวจสมองดว้ยเครื่องคอมพวิเตอร ์

การตรวจทางจติเวช เป็นตน้ 

 2.4 ข้อมลูเกี่ยวกับสภาพการท างานของผู้ป่วยและผลการตรวจส่ิงแวดล้อมการท างาน 

 

 
กจิกรรม 6.3.1 

จงบอกความส าคญัของการวินิจฉยัโรค 
 

แนวตอบกิจกรรม 6.3.1 
ความส าคญัการวินิจฉยั 

1.  ท าการรักษาผูป่้วยไดถู้กตอ้ง 
2. ป้องกนัการลุกลามของโรค 
3. วางแผนการดูแลสุขภาพและการป้องกนัโรค 
4. ใชก้ าหนดนโยบายฯ  
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เร่ืองที ่6.3.2  
การดูแลสุขภาพผู้ประกอบอาชีพ 
  

 

 ตามธรรมนูญแห่งองคก์ารอนามยัโลก (World Health Organization)  พ.ศ. 2491 ใหค้ าจ ากดัความของค า

ว่าสุขภาพไวว้่า 

 สุขภาพ (Health) คือ ภาวะที่สมบูรณ์ท ัง้ทางร่างกาย จิตใจและอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างเป็นปกติสุข โดยมิใช่
เพยีงแต่ปราศจากโรคภยัไขเ้จบ็และความพกิารเท่านัน้ 

 การดูแลสุขภาพคนงานหรือผูป้ระกอบอาชีพต่าง ๆ หน่วยงานภาครฐัตอ้งใหก้ารดูแลเชื่อมโยงกบัระบบการ

ดูแลสุขภาพโดยรวม และควรดูแลครอบคลุมคนวยัท างาน โดยไม่ใช่ดูแลแต่เฉพาะเมื่อมกีารจา้งงานเท่านัน้และควร

เนน้การ ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion) คือ กระบวนการเพิม่สมรรถะน าใหค้นเรามคีวามสามารถเพิม่ขึ้นในการ
ควบคุมปจัจยัทีเ่ป็นตวัก าหนดสุขภาพ และเป็นผลใหบ้คุคลมสีุขภาพดขีึ้น 

 การจดับริการทางดา้นสุขภาพแก่ผูป้ระกอบอาชีพ มดีงันี้ 

 
1. การตรวจสุขภาพ ไดแ้ก่ 

 1.1 การตรวจสุขภาพก่อนรบัเขา้ท างาน (Pre-employment examination) เพื่อใหท้ราบถงึพื้นฐานสุขภาพ

ของผูส้มคัรงาน 

 1.2 การตรวจสุขภาพแรกเขา้ท างานหรือบรรจใุนแผนกต่าง ๆ (Pre-placement examination) เพือ่พจิารณา

การบรรจคุนใหเ้หมาะสมกบังาน    

 1.3 การตรวจสุขภาพเป็นระยะ (Periodic medical examination) เป็นการตรวจสุขภาพผูป้ระกอบอาชีพ

ตามลกัษณะหรือปญัหางาน เพื่อเป็นการเฝ้าระวงัโรคหรือปญัหาทางสุขภาพของผูป้ระกอบอาชีพ จะไดแ้กไ้ขปญัหาได ้

ทน้ อาจเป็นการจดับริการตรวจสุขภาพทุก 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน หรือทุกปี แลว้แต่ลกัษระการท างาน ท ัง้นี้ควร

ระวงัการตรวจสุขภาพเกินจ าเป็น ซึง่ท  าใหเ้สยีค่าใชจ่้ายมาก เช่น การตรวจไวรสัตบัอกัเสบบใีนผูท้ี่ไม่ไดท้  างานเสี่ยงต่อ

การตดิเชื้อนี้  เป็นตน้ 

 1.4 การตรวจสุขภาพเพือ่ประเมนิภาวะสุขภาพหลงัการเจบ็ป่วยหรือพกังาน เพือ่ดูความพรอ้มของการกลบัเขา้

ท างาน (Return to work examination) 

 1.5 การตรวจสุขภาพก่อนออกจางาน (Pre-retrement examination) 

 1.6 การตรวจสุขภาพกลุ่มพเิศษต่าง ๆ เช่น พนกังานหญิงทีต่ ัง้ครรภ ์พนกังานทีม่อีายุเกินกวา่ 45 ปี เป็นตน้ 

  

2. การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรค ไดแ้ก่ 
 2.1 การใหสุ้ขศึกษาแก่พนกังานเกี่ยวกบัสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัในขณะท างาน 

 2.2 การแนะน าการส่งเสริมร่างกายใหแ้ขง็แรง เช่น การออกก าลงักายที่ถูกตอ้ง การพกัผ่อน การกินอาหารที่

ถูกส่วน ถูกสุขลกัษณะ การละเวน้จากการสูบบหุรี่ ไม่เสพสิง่เสพตดิมนึเมา ฯลฯ 
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 2.3 การสรา้งเสริมภูมคิุม้กนัโรค เช่น การฉีดวคัซนีป้องกนับาดทะยกั เป็นตน้ 

 

3. การรักษาพยาบาล ไดแ้ก่ 
 3.1 การปฐมพยาบาลเมือ่เกิดอบุตัเิหตหุรือเจบ็ป่วยขณะท างาน 

 3.2 การรกัษาพยาบาลทีถู่กตอ้งและทนัท่วงที 

 3.3 การส่งต่อผูป่้วยเพือ่การรกัษาทีส่มบูรณ์ ตลอดจนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพใหส้ามารถประกอบอาชีพได ้

ดงัเดมิ 

  

4. ระบบบันทกึข้อมูลทางสุขภาพ ไดแ้ก่ 
 4.1 การจดัท าบนัทกึขอ้มูลสุขภาพของพนกังานแต่ละคนอย่างต่อเนื่องตลอดอายุการท างาน เพื่อประโยชนใ์น

การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกนัโรค การติดตามปญัหาการเกิดโรค และการเบกิเงนิกองทุนเงนิทดแทน กรณีเจ็บป่วย

เนื่องจากการท างาน หรือเบกิจากกองทนุประกนัสงัคม กรณีคลอดบตุร หรือเจบ็ป่วยทีไ่ม่ใช่สาเหตจุากการท างาน  

 4.2 การมรีะบบวเิคราะหข์อ้มูลปญัหาการเจ็บป่วยและวนัลาของพนกังาน เพื่อใหท้ราบภาพรวมของปญัหาจะ

ไดแ้กไ้ขไดถู้กตอ้ง 

  

5. การเฝ้าระวงัโรค  
 มรีะบบการศึกษาตดิตามปญัหาโรคทีม่คีวามส าคญัหรือการสอบสวนปญัหาหรือโรคจากการท างาน การประสาน

กบัหน่วยงานภายนอกเพือ่การช่วยเหลอืเมือ่เกิดอบุตัภิยั เป็นตน้ 

 

 
กจิกรรม 6.3.2 
 การจดับริการทางดา้นสุขภาพแก่ผูป้ระกอบอาชีพมีอะไรบา้ง 

 

แนวตอบกิจกรรม 6.3.2 
การจดับริการฯ มีดงัน้ี 
1.  การตรวจสุขภาพ 
2. การส่งเสริมสุขภาพ 
3. การรักษาพยาบาล 
4. ระบบบนัทึกขอ้มูลทางสุขภาพ 
5.   การเฝ้าระวงั 
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หน่วยที ่7  

การจัดหาน า้สะอาดและการจัดการมลพษิทางน า้ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมช  เช่ียวชาญ 
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แผนการสอนประจ าหน่วย 

 

ชุดวชิา   พื้นฐานอาชวีอนามยัและอนามยัสิง่แวดลอ้ม 

หน่วยที ่7 การจดัหาน า้สะอาดและการจดัการมลพษิทางน า้ 

ตอนที ่
          7.1 ความรูท้ ัว่ไปเกี่ยวกบัการจดัหาน า้สะอาดและการจดัการมลพษิทางน า้ 

 7.2 การจดัหาน า้สะอาด 

 7.3 การจดัการและควบคุมมลพษิทางน า้  

แนวคดิ 
1. ก่อนการด าเนินการจดัหาน า้สะอาดและการจดัการมลพษิทางน า้จ  าเป็นตอ้งมพีื้นฐานความรูท้ีส่  าคญัคือวฎัจกัรน า้

และแหลง่น า้ ความหมาย แหลง่ก าเนิด และผลกระทบของมลพษิทางน า้ คุณภาพและลกัษณะน า้มาตรฐานคุณภาพ

น า้ รวมท ัง้การตดิตามตรวจสอบคุณภาพน า้ 

2. การจดัหาน า้สะอาดในงานอนามยัสิ่งแวดลอ้ม เป็นการจดัหาน า้สะอาดส าหรบัชุมชน โดยมีการจดัหาน า้สะอาด

ส าหรบัชมุชนรูปแบบระบบประปาเป็นเป้าหมายแรกของการพจิารณาจดัหาน า้สะอาดส าหรบัชุมชน เนื่องจากเป็นวธิี

ทีน่ิยมและเป็นที่ยอมรบัในระดบัสากลว่าเหมาะสมทีสุ่ด อย่างไรก็ตามในบางพื้นที่บางชุมชนอาจยงัขอ้จ ากดัดา้น

ศกัยภาพและความพรอ้มดา้นต่าง ๆท าใหไ้ม่สามารถด าเนินการการจดัหาน า้สะอาดส าหรบัชุมชนรูปแบบระบบ

ประปาได ้ดงันัน้การจดัหาน า้สะอาดส าหรบัชุมชนรูปแบบอืน่จงึยงัมคีวามจ าเป็นอยู่  

3. ในการจดัการมลพษิทางน า้มแีนวทางที่ส  าคญั คือ การควบคุมที่แหล่งก าเนิด การควบคุมการปล่อยน า้เสยีลงสู่

แหลง่น า้ และมาตรการสง่เสรมิใหป้ระชาชนมสี่วนร่วม นอกจากนี้การบ าบดัน า้เสยีเป็นการควบคุมทีแ่หลง่ก าเนิดที่

ส  าคญัแนวทางหนึ่ง ซึง่ในการด าเนินการบ าบดัน า้เสยีโดยท ัว่ไป ตอ้งพจิารณาครอบคลุมองคป์ระกอบต่าง ๆ ตัง้แต่

การรวบรวมหรือระบายน า้เสยี กระบวนการหรือวธิีการบ าบดัน า้เสยีในข ัน้ตอนต่าง ๆ การบ าบดัและก าจดักาก

ตะกอนทีเ่กดิจากระบบบ าบดัน า้เสยี รวมท ัง้การระบายน า้ทิ้งทีผ่่านการบ าบดัแลว้ จงึจะนบัไดว้่าเป็นการด าเนินงาน

บ าบดัน า้เสยีไดค้รบสมบูรณ์ 

 

วตัถุประสงค์ 
 เมือ่ศึกษาหน่วยที่ 7 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1. อธิบายวฎัจกัรน า้และแหล่งน า้ ความหมาย แหล่งก าเนิด และผลกระทบของมลพษิทางน า้ คุณภาพและ

ลกัษณะน า้ มาตรฐานคุณภาพน า้  รวมท ัง้การตดิตามตรวจสอบคุณภาพน า้ได ้

2. อธิบายการจดัหาน า้สะอาดได ้

3. อธิบายการจดัการและควบคุมมลพษิทางน า้ได ้
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กจิกรรมระหว่างเรียน 
1. ท าแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที ่7 

2. ศึกษาเอกสารการสอนตอนที ่7.1-7.3 

3. ปฏบิตักิิจกรรมตามทีไ่ดร้บัมอบหมายในเอกสารการสอนแต่ละตอน 

4. ฟงัรายการวทิยุกระจายเสยีง (ถา้ม)ี 

5. ชมรายการวทิยุโทรทศัน ์(ถา้ม)ี 

6. ชมวดีทิศันป์ระกอบชดุวชิา (ถา้ม)ี 

7. เขา้รบัการสอนเสริม (ถา้ม)ี 

8. ท าแบบประเมนิผลตนเองหลงัเรียนหน่วยที่ 7 

ส่ือการสอน 
1. เอกสารการสอน 

2. แบบฝึกปฏบิตัิ 

3. รายการสอนทางวทิยุกระจายเสยีง (ถา้ม)ี 

4. รายการสอนในวดีทิศันป์ระกอบชดุวชิา (ถา้ม)ี 

5. รายการสอนทางวทิยุโทรทศัน์ (ถา้ม)ี 

6. การสอนเสริม (ถา้ม)ี 
 

การประเมนิผล 
 1.  ประเมนิผลจากแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียน 

 2.  ประเมนิผลจากกิจกรรมและแนวตอบทา้ยเรื่อง 

 3.  ประเมนิผลจากการสอบประจ าภาคการศึกษา 

  

 

 

เม่ืออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ท าแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรียน 
หน่วยที ่7 ในแบบฝึกปฏิบตั ิแล้วจงึศึกษาเอกสารการสอนต่อไป 
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บทน า 
 

  น า้เป็นตน้ก าเนิดและมีความส าคญัอย่างยิ่งส  าหรบัชีวิตทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นพืช  สตัวห์รือจุลนิทรียโ์ดยเฉพาะมนุษย ์

เนื่องจากร่างกายมนุษยม์ีน า้เป็นส่วนประกอบประมาณรอ้ยละ 70 มนุษยจ์ึงจ าเป็นตอ้งใชน้ า้ในการด ารงชีวิต ดงันัน้ใน

ชวีติประจ าวนั มนุษยจ์ าเป็นตอ้งใชน้ า้และมคีวามสมัพนัธอ์ยู่กบัน า้อย่างเหน็ไดช้ดั  

ในอดีตทีผ่่านมา ทรพัยากรน า้ธรรมชาตินัน้มอียู่อย่างพอเพยีงท ัง้ในดา้นปริมาณและคุณภาพ ท ัง้นี้ เนื่องจากประชากร

มนุษยย์งัไมม่ากนกั แต่เมือ่ประชากรมนุษยเ์พิม่มากขึ้น รวมท ัง้ความเจรญิเตบิโตทางดา้นเศรษฐกิจและสงัคม ท าใหค้วามตอ้งการ

ใชน้ า้เพิม่สูงขึ้นตาม สง่ผลใหเ้กดิปญัหาการขาดแคลนปริมาณน า้ขึ้น และในท านองเดยีวกนั ดา้นคุณภาพน า้ ในอดตีน า้หรือแหลง่

น า้ตามธรรมชาติจะไม่เน่าเสยีหรือเกิดมลพษิทางน า้ เนื่องจากธรรมชาติสามารถปรบัสภาพความสมดุล และฟ้ืนฟูตวัเองไดร้ะดบั

หนึ่ง ท าใหเ้กิดการหมนุเวยีน แมจ้ะมกีารปนเป้ือนจากมลพษิต่างๆ อยู่บา้ง แต่ก็อยู่ในปริมาณทีธ่รรมชาติสามารถฟ้ึนฟูตวัเองได  ้

น า้จึงสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ไดอ้ย่างเหมาะสม แต่เมื่อมคีวามเจริญเติบโตของสงัคมจนเกิดเป็นชุมชนมีการพฒันาในดา้น

อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และพาณิชยกรรม ปริมาณมลพษิทีล่งสู่แหลง่น า้ก็เพิม่มากขึ้น ท าใหธ้รรมชาติไม่สามารถปรบัเปลี่ยน

หมนุเวยีนฟ้ืนตวัเองไดท้นั ส่งผลใหคุ้ณภาพของน า้ในแหลง่น า้ตามธรรมชาติต่าง ๆมคีุณภาพต า่ลงและเกิดผลกระทบต่อการใช ้

ประโยชนจ์ากแหลง่น า้ต่างๆ 

หนึ่งในขอบเขตของงานอนามยัสิง่แวดลอ้มเกี่ยวขอ้งกบัน า้ท ัง้ในดา้นการจดัหาน า้สะอาด การจดัการมลพษิทางน า้ ใน

หน่วยนี้กลา่วถงึความรูเ้กี่ยวกบัการจดัหาน า้สะอาด การจดัการมลพษิทางน า้ และหากพจิารณาในภาพรวม พบว่าท ัง้สองเรื่อง

ดงักลา่วมคีวามสมัพนัธแ์ละเกี่ยวเนื่องกนั ยกตวัอย่างใหเ้หน็ภาพชดั ๆ เช่นแหลง่น า้เพือ่การจดัหาน า้สะอาด กบัแหลง่น า้ทีร่องรบั

มลพษิทางน า้นัน้ ในบางสถานทีอ่าจเป็นแหลง่น า้เดยีวกนั ดงันัน้หากไม่มกีารด าเนินการทีถู่กตอ้งตามหลกัวชิาการแลว้ ย่อมส่งผล

กระทบซึง่กนัและกนั และสุดทา้ยก็จะสง่ผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของประชาชน อยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด ้
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ตอนที ่7.1  
ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัการจัดหาน า้สะอาดและการจัดการมลพษิทางน า้ 
โปรดอ่านหวัเรื่อง แนวคิด และวตัถปุระสงคข์องตอนที ่7.1 แลว้จงึศึกษารายละเอยีดต่อไป 

 

หัวเร่ือง 
7.1.1 ความรูท้ ัว่ไปเกี่ยวกบัการจดัหาน า้สะอาด 

              7.1.2 ความรูท้ ัว่ไปเกี่ยวกบัการจดัการมลพษิทางน า้ 

              7.1.3 คุณภาพและลกัษณะน า้ 

              7.1.4 มาตรฐานคุณภาพน า้ 

              7.1.5 การตดิตามตรวจสอบคุณภาพน า้ 

   แนวคดิ 
1. วฏัจกัรของน า้ เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกี่ยวกบัการหมุนเวียน เปลี่ยนแปลงสภาวะของน า้ที่อยู่บน

พื้นผวิโลกกบัน า้ในบรรยากาศทีห่่อหุม้โลกที่เกิดขึ้นและด าเนินไปอย่างต่อเนื่องไม่จบสิ้น และจากวฏัจกัร

ของน า้ท  าใหเ้กดิแหลง่น า้ตามธรรมชาตซิึง่มนุษยส์ามารถน ามาใชป้ระโยชนใ์นการอุปโภคบริโภคได ้3 แหลง่

ใหญ่ ๆ คือ น า้ฝน น า้ผวิดนิและน า้ใตด้นิ 

2. มลพษิทางน า้ หมายถงึ สภาวะที่สิง่แวดลอ้มในแหลง่น า้ ถูกปนเป้ือนดว้ยมลพษิที่ถูกทิ้งจากแหลง่ก าเนิด

มลพษิหรอืทีม่อียู่ในสิง่แวดลอ้มตามธรรมชาตใินปรมิาณมากเกนิกว่าทีค่วามสามารถของแหลง่น า้จะรองรบั

ไดแ้ละท าใหคุ้ณภาพน า้เสือ่มโทรมลง จนเป็นอนัตรายต่อระบบนิเวศในแหลง่น า้และก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อ

การน าน า้ไปใชป้ระโยชน ์

3. คุณภาพของน า้ตามแหลง่ต่างๆ จะมคีุณภาพเป็นเช่นไรขึ้นอยู่กบัส่วนประกอบต่างๆ ทีเ่จอืปนอยู่ในน า้  โดย

คุณภาพของน า้สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ คุณภาพน า้ทางดา้นกายภาพ คุณภาพน า้ทางดา้น

เคม ีและคุณภาพน า้ทางดา้นชวีภาพ 

4. มาตรฐานคุณภาพน า้ หมายถงึ ขอ้ก าหนดของคุณภาพน า้ที่ใชเ้ป็นเกณฑเ์พื่อควบคุมหรือแนะน าตาม

วตัถปุระสงค์ที่ตอ้งการใชต่้างๆ มาตรฐานคุณภาพน า้ที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัหาน า้สะอาดและการจดัการ

มลพษิทางน า้ทีส่  าคญัคือ มาตรฐานคุณภาพแหลง่น า้ มาตรฐานน า้ทิ้ง และมาตรฐานน า้เพือ่การบริโภคหรือ

มาตรฐานน า้ดืม่ 

5. การตดิตามตรวจสอบคุณภาพน า้ หมายถงึ กระบวนการในการส ารวจและตรวจสอบคุณภาพน า้ จากแหลง่

หรือที่ต่าง ๆ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเกี่ยวกบัคุณภาพน า้ตามวตัถุประสงค์ที่ตอ้งการโดยท ัว่ไปการตรวจสอบ

คุณภาพน า้มีวิธีการตรวจสอบที่ส  าคญั 2 วิธีคือ การตรวจสอบคุณภาพน า้โดยการตรวจวิเคราะหใ์น

หอ้งปฏบิตักิาร และการตรวจสอบคุณภาพน า้โดยชดุทดสอบในภาคสนาม 
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 วตัถุประสงค์ 

เมือ่ศึกษาตอนที ่7.1 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1. อธิบายวฏัจกัรของน า้และแหล่งน า้ได ้

2. อธิบายความหมาย แหล่งก าเนิด และผลกระทบของมลพษิทางน า้ได  ้

3. อธิบายคุณภาพและลกัษณะน า้ทางดา้นกายภาพ ทางดา้นเคม ีทางดา้นชีวภาพและความส าคญั 

 ของแต่ละพารามเิตอรไ์ด ้

4. อธิบายมาตรฐานคุณภาพน า้ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจดัหาน า้สะอาดและการจดัการมลพษิทางน า้ ได ้

5. อธิบายความหมาย ขอบเขตของการตรวจสอบคุณภาพน า้และวธิีการตรวจสอบคุณภาพน า้ได ้
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เร่ืองที ่7.1.1  
ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัการจัดหาน า้สะอาด 
    

 ก่อนการจดัหาน า้สะอาดจ าเป็นตอ้งเขา้ใจเกี่ยวกบักระบวนการเกิดน า้ แหล่งน า้ต่าง ๆบนโลก ความหมายและ

ความส าคญัของน า้สะอาด 

1. วฏัจกัรของน า้  
 น า้ปรากฏอยู่บนโลกใน 3 สถานะ คือ “น า้” ในสถานะของเหลว “น า้แข็ง” ในสถานะของแข็ง และ “ไอน า้” ในสถานะกา๊ซ 

โดยธรรมชาติแลว้ น า้จะมกีารหมนุเวยีนจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งในรูปแบบและสถานะต่างๆ กนั ซึ่งศาสตรท์ี่ว่าดว้ยการเกิด  

การเคลือ่นทีห่มนุเวยีน และการแผ่กระจายของน า้บนพื้นผวิโลกและบรรยากาศทีห่อ่หุม้โลกคืออทุกวทิยา (hydrology) 

 วฏัจกัรของน ้ำ (hydrologic cycle) เป็นปรากฏการณธ์รรมชาตทิีเ่กี่ยวกบัการหมนุเวยีนเปลีย่นแปลงสภาวะของน า้ทีอ่ยู่

บนพื้นผวิโลกกบัน า้ในบรรยากาศที่ห่อหุม้โลกที่เกิดขึ้นและด าเนินไปอย่างต่อเนื่องไม่จบสิ้น จากหลกัการนี้ ท  าใหน้ า้ในโลกไม่สูญ

หายไปไหน(renewable) แต่จะะหมนุเวยีนอยู่ในวฏัจกัร โดยความเป็นจริงแลว้ วฏัจกัรของน า้ไม่มจีุดเริ่มตน้และไม่มจีุดทีส่ิ้นสุด 

แต่เพือ่ใหง้า่ยต่อการท าความเขา้ใจ จงึอธิบายวฏัจกัรของน า้ดงัภาพที ่7. 1 
 

                       
 

                                                    ภาพที ่7.1 วฏัจกัรของน ้ า 
ที่มา: http://edugreen.teri.res.in/explore/water/cycle.htm 

 

จากภาพเมือ่พจิารณาใหม้จีดุเริ่มตน้ทีแ่หลง่น า้บนผวิโลก เช่น น า้จากทะเล มหาสมทุร แมน่ า้ ล  าคลอง ทะเลสาบ เป็นตน้ 

เมือ่น า้ในแหลง่น า้ดงักลา่วไดร้บัพลงังานความรอ้นจากแสงอาทติยท์ี่ส่องกระทบผวิน า้จะเกิดการระเหย (evaporation) เปลีย่น

สถานะจากของเหลวกลายเป็นก๊าซคือ ไอน า้ ลอยขึ้นสูงสู่ช ัน้บรรยากาศ โดยอาจมไีอน า้บางส่วนซึ่งเกิดจากการคายน า้ของพืช 

(transpiration) รวมอยู่ดว้ย เมือ่ไอน า้เหลา่นี้ลอยสูช่ ัน้บรรยากาศเบื้องบนจะเย็นตวัลง ภายใตส้ภาวะทีเ่หมาะสมก็จะกล ัน่ตวัเป็น
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ละอองน า้รวมตวักนัมองเหน็เป็นกลุม่หมอกหรอืเมฆ และเมือ่มกีารรวมตวัของเมฆใหญ่ขึ้นจนบรรยากาศรบัน า้หนกัไม่ไหว จะลอย

ต า่ลงมาใกลพ้ื้นผิวโลกมากขึ้น จึงถูกความรอ้นที่ผิวโลกละลาย ท าใหเ้กิดการกล ัน่ตวักลายเป็นหยดน า้ตกลงสู่พื้นผิวโลกในรูป

ต่างๆ ของน า้ฟ้า (precipitate) เช่น ฝน ลูกเหบ็ หมิะ เป็นตน้ ส  าหรบัประเทศในเขตโซนรอ้น เช่น ประเทศไทย รูปแบบทีพ่บมาก

ทีสุ่ดของน า้ฟ้า ไดแ้ก่ ฝน 

 เมือ่ฝนตกลงสู่พื้นดนิ น า้ฝนส่วนหนึ่งจะติดคา้ง (interception) อยู่ตามใบและล  าตน้พชื ซึง่จะมากหรือนอ้ยขึ้นอยู่กบั

ปริมาณพชืปกคลุมดนิ น า้บางส่วนจะถูกขงัอยู่ตามแอ่งน า้หรือทีลุ่ม่ (depression storage) หรือซมึอยู่ในผวิดนิบริเวณทีฝ่นตก 

(soil moisture) น า้บางส่วนอาจซมึลกึลงไปในช ัน้ดินเบื้องลา่ง (infiltration) ท าใหเ้กิดการสะสมน า้ไวใ้นช ัน้ดนิหรือหนิเกิดเป็น

แหลง่น า้ใตด้นิ (groundwater resources) สว่นทีเ่หลอืจะไหลอยู่บนผวิดนิในรูปของน า้ท่า (surface runoff) ซึง่ไหลจากทีสู่งลงสู่

ทีต่  า่ และไหลไปรวมกนัเกิดเป็นแหลง่น า้ผวิดนิ (surface water sources) เช่น หว้ย แม่น า้ ล  าคลอง ทะเล มหาสมทุร เป็นตน้ 

โดยในทีสุ่ดแลว้การไหลของท ัง้น า้ใตด้นิและน า้ทา่จะไหลลงสูท่ะเลและมหาสมทุร และเมือ่แหลง่น า้บนผวิโลกไดร้บัความรอ้นก็จะมี

การเปลีย่นสภาพกลายเป็นไอกลบัสูบ่รรยากาศอย่างเดมิอกี เกดิเป็นวฏัจกัรหมนุเวยีนกนัเช่นนี้ตลอดไป 

 

2. แหล่งน า้  
 จากความเขา้ใจในเรื่องวฏัจกัรของน า้ท าใหส้ามารถสรุปประเภทของแหล่งน า้ตามธรรมชาติซึ่งมนุษยส์ามารถ

น ามาใชป้ระโยชนใ์นการอปุโภคบริโภคได ้3 แหล่งใหญ่ ๆ ดว้ยกนัคือ น า้ฟ้าในรูปของน า้ฝน น า้ผวิดนิและน า้ใตด้นิ ซึ่ง

รายละเอยีดพอสงัเขปของน า้ในแต่ละแหล่งมดีงันี้  

           2.1 น ้าฝน ก่อนจะกล่าวถงึ “น า้ฝน” (rain water) อยากใหเ้ขา้ใจถงึค าว่า “น า้ฟ้า” (precipitate) ซึ่งหมายถึง 

น า้ทกุรูปแบบทีต่กลงมาจากชัน้บรรยากาศเบื้องบนสู่พื้นดิน เช่น ฝน หมิะ ลูกเห็บ น า้คา้ง เป็นตน้ หากพจิารณาในแง่

ของปริมาณน า้แลว้ จะพบว่ามเีพยีงฝนและหมิะเท่านัน้ทีม่ปีริมาณน า้มากอย่างมนียัส าคญัต่อแหล่งน า้ต่างๆ แต่ส าหรบั

ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศในเขตรอ้นจะพบเพยีงฝน ซึ่งก็คือน า้ฟ้าที่ตกลงมาในสถานะของเหลว ดงันัน้ในต าราบาง

เล่มค าว่าน า้ฟ้าจงึหมายถงึน า้ฝนนัน่เอง 

 ส าหรบัคุณภาพของน า้ฝน โดยท ัว่ไปแลว้น า้ฝนจดัว่าเป็นน า้ที่ใสสะอาดบริสุทธิ์มคีุณภาพดีที่สุด ท ัง้คุณภาพ

ทางกายภาพ คุณภาพทางเคมีและคุณภาพทางชีวภาพ โดยเฉพาะคุณภาพทางชี วภาพจะดีมาก คือไม่พบจุลนิทรีย์ 

ถา้ไม่มกีารปนเป้ือนมาจากภายนอกหลงัจากข ัน้ตอนการเกิดฝน ท ัง้นี้ เนื่องจากถา้พจิารณากระบวนการเกิดฝนจะพบว่า

เป็นกระบวนการกล ัน่ (distillation) ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินัน่เอง อย่างไรก็ตามคุณภาพของน า้ฝนจะขึ้นอยู่กบั

คุณภาพของบรรยากาศในบริเวณที่ฝนตกดว้ยเนื่องจากน า้ฝนเป็นน า้อ่อนจึงมคีุณสมบตัิในการละลายสิ่งต่างๆ ไดด้ ี

ยกตวัอย่างเช่น ถา้บริเวณที่ฝนตกมีฝุ่ นละอองอยู่มาก น า้ฝนก็จะไม่ค่อยใสเท่าที่ควร หรือบริเวณที่ฝนตกมีก๊าซ

คารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) อยู่มาก น า้ฝนก็จะมฤีทธิ์เป็นกรดอ่อนๆ [เนื่องจากเกิดการรวมตวัของน า้ (H2O) และก๊าซ

ไนโตรเจนไดออกไซด ์เป็นกรดไนตริก (HNO3) ขึ้น] ดงันัน้น า้ฝนที่ตกในชนบทย่อมจะสะอาดมากกว่าน า้ฝนที่ตกใน

ย่านชมุชนอาศยัหนาแน่น มกีารจราจรคบัคัง่ หรือในย่านเมอืงเขตอุตสาหกรรมในเขตชนบทประชาชนมกันิยมเก็บกกั

น า้ฝนไวส้  าหรบับริโภคในครอบครวั โดยใชภ้าชนะรองรบัน า้ฝนต่างๆ เช่น ตุ่ม โอ่ง แท็งคน์ า้ เป็นตน้ บางหมู่บา้นอาจ

จดัท าถงัคอนกรีตเสริมเหลก็เก็บน า้ฝนขนาดใหญ่เพื่อเก็บกกัน า้ฝนไวส้  าหรบับริโภคในหมู่บา้น ในการรองรบัน า้ฝนให ้

ไดคุ้ณภาพน า้ฝนที่ดีเพื่อเก็บกกัไวใ้ชป้ระโยชน์นัน้ นอกจากจะตอ้งค านึงถงึคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณที่ฝน

ตกดงัทีก่ล่าวขา้งตน้แลว้ตอ้งค านึงถงึองคป์ระกอบเกี่ยวกบัหลงัคา ภาชนะรองรบัและเก็บกกัน า้ฝนดว้ย  
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2.2 น ้าผิวดนิ  (surface water) หมายถงึ น า้ทีข่งัอยู่บนพื้นผวิโลก โดยเป็นสว่นของน า้ฝนทีต่กลงสู่พื้นดนิแลว้ไหลลงสู่
ทีต่  า่ตามแมน่ า้ล  าธาร หว้ย หนอง คู คลอง ทะเล มหาสมทุร รวมไปถงึน า้ทีไ่หลลน้จากใตด้นิเขา้มาสมทบดว้ยหรืออาจกลา่วไดว้่า

น า้ผวิดนิคือน า้ฝนทีต่กลงมา หกัลบการระเหย การใชน้ า้ของพชื และการไหลซมึลงใตด้นิออก น า้ฝนส่วนที่เหลอืจากการหกัลบ

บางส่วนออกดงักลา่วแลว้ จะเป็นน า้ท่า (runoff) ไหลไปสู่แหล่งน า้ผวิดนิต่าง ๆ แหลง่น า้ผวิดนิ มที ัง้ทีเ่กิดขึ้นเองตามธรรมชาต ิ

และทีม่นุษยส์รา้งขึ้น แหลง่น า้ผวิดนิทีส่  าคญัคือ ทะเลหรอืมหาสมทุร แมน่ า้ ล  าคลอง ทะเลสาบ และ อ่างเก็บน า้  

 ส าหรบัคุณภาพของน า้ผวิดิน โดยท ัว่ไปแลว้น า้ผวิดินมคีุณภาพทางกายภาพไม่ดีนกั กล่าวคือมกัมคีวามขุ่น 

มรีส กลิน่ และส ีไม่ค่อยด ีท ัง้นี้ เนื่องจากน า้ผวิดนิน าเอาอนุภาคต่าง ๆ บนพื้นดินท ัง้ที่เป็นสารอนิทรียแ์ละสารอนินทรีย์

ละลายเจอืปนมาดว้ย ส่วนคุณภาพทางเคมขีองน า้ผวิดนิซึง่มผีลมาจากการละลายของแร่ธาตตุ่าง ๆ นัน้ โดยท ัว่ไปจะมี

ปริมาณไม่สูงนกัหรือมคีุณภาพดีกว่าเมื่อเปรียบเทยีบกบัน า้ใตด้ิน ส าหรบัคุณภาพทางชีวภาพนัน้ โดยท ัว่ไปแลว้น า้ผวิ

ดินจะมีจุลินทรียป์นเป้ือนอยู่ค่อนขา้งสูง ท ัง้นี้ เพราะน า้ผิวดินมีสารอินทรียแ์ละอนินทรียซ์ึ่งเป็นอาหารอย่างดีของ

เชื้อจลุนิทรียอ์ยู่ จงึท าใหจ้ลุนิทรียเ์พิม่จ  านวนไดอ้ย่างรวดเร็ว 

 นอกจากนี้ฤดูกาลก็เป็นอีกปจัจยัหนึ่งที่มอีิทธิพลต่อการเปลีย่นแปลงคุณภาพน า้ของแหล่งน า้ผวิดินมากกว่า

แหล่งน า้ใตด้ิน ซึ่งตามปกติแลว้ในฤดูฝนและฤดูรอ้น น า้ผวิดินมกัมคีุณภาพต า่ โดยในฤดูฝน จะมปีริมาณน า้มาก มี

อตัราการไหลของน า้สูง จึงเกิดการพดัพาอนุภาคต่าง ๆ ลงมาปนเป้ือนในแหล่งน า้ผิวดินไดม้าก ท าใหค้วามขุ่นของ

แหล่งน า้สูงขึ้น ส าหรบัในฤดูรอ้น ปริมาณของน า้ในแหล่งน า้ผวิดนิตามธรรมชาติจะลดลง ดงันัน้ ถา้มกีารปนเป้ือนของ

เสยีต่าง ๆ จะท าใหคุ้ณภาพน า้ต า่ลงเนื่องจากเกิดการเจอืจางนอ้ย 

 แหล่งน า้ผิวดินซึ่งเป็นน า้จืดมกันิยมใชเ้ป็นแหล่งน า้ดิบเพื่อการประปา (โดยเฉพาะกบัประปาขนาดใหญ่) 

มากกว่าแหล่งน า้อื่น ๆ เนื่องจากค่าใชจ่้ายในการปรบัปรุงคุณภาพน า้ทางดา้นกายภาพและชีวภาพก็ไม่สูงมากนกั เมื่อ

เปรียบเทยีบกบัค่าใชจ่้ายทีต่อ้งใชเ้พือ่ปรบัปรุงคุณภาพน า้ทางดา้นเคมี 

 2.3 น ้าใต้ดนิ (underground water) หมายถงึ น า้ทีซ่มึแทรกและถูกกกัขงัอยู่ตามช่องว่างของเมด็ดนิ หนิ กรวด หรือ

ทราย ซึง่อยู่ใตพ้ื้นผวิโลก สามารถน าขึ้นมาใชป้ระโยชนไ์ดโ้ดยการขดุบอ่น า้ ตน้ก าเนิดของน า้ใตด้นิทีส่  าคญัคือน า้ฝน เมือ่น า้ฝนตก

ลงมายงัพื้นดิน บางส่วนจะซึมผ่านดินและช ัน้หินต่าง ๆ ดว้ยแรงโนม้ถ่วงของโลก จนถึงช ัน้หินที่น า้ไม่สามารถซึมผ่านได ้

(impervious strata) ก็จะถูกฝงัอยู่ในช ัน้หนิอุม้น า้ (aquifer) ซึง่จะอยู่ลกึหรือตื้นมากนอ้ยเท่าใดขึ้นอยู่กบัสภาพทางธรณีวทิยา

ของแต่ละพื้นที ่

 น า้ใตด้ินเป็นแหล่งน า้ที่ส  าคญัแหล่งหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณที่อยู่ห่ างไกลจากแหล่งน า้ผิวดิน น า้ใตด้ินตาม

ธรรมชาตนิัน้ สามารถแบง่ออกไดเ้ป็น 2 อาณาเขต คือ  

1) เขตสัมผัสอากาศ (zone of aeration) เป็นเขตทีม่บีริเวณตัง้แต่ผวิดนิลกึลงไปจนถงึระดบัน า้ใตด้นิ (water 

table) น า้ในบริเวณนี้จะถูกกกัขงัอยู่ในระหว่างช่องว่างของดินช ัน้บนของพื้ นผิวโลก ซึ่งปกติจะประกอบดว้ยดิน กรวด ทราย 

ปะปนอยู่ดว้ยกนั มกัจะมคีวามลกึจากระดบัผวิดนิไมม่ากนกั ปรมิาณของน า้ใตด้นิในเขตนี้จะมปีริมาณไม่มากนกัและส่วนใหญ่จะ

แหง้ในฤดูแลง้ การน าน า้บรเิวณเขตนี้มาใชจ้งึมกัเป็นการน ามาใชภ้ายในครวัเรอืน เช่น บอ่น า้ตื้น  

2) เขตอ่ิมตัวด้วยน า้ (zone of saturation) เป็นเขตทีม่บีริเวณเริ่มตัง้แต่ช ัน้ดนิต่อจากระดบัน า้ใตด้นิลงไป โดย
ปกตดินิช ัน้นี้จะเป็นช ัน้ดนิทีป่ระกอบดว้ยกรวดทราย (sand & gravel) หนิเป็นเนื้อพรุนน า้ซมึได ้(previous rock) โพรงหนิ รอย

แตกในหนิ หรือที่ว่าง (void) ระหว่างหนิที่น า้สามารถเขา้ไปอยู่ได ้น า้ที่อยู่ในเขตนี้จึงเป็นน า้ที่ถูกเรียกว่า น า้บาดาล (ground 

water) ซึง่สว่นใหญ่มปีรมิาณน า้มากพอเพยีงทีจ่ะสามารถน ามาใชอ้ปุโภคบรโิภคในชมุชน หรอืใชใ้นกจิการประปา และดว้ยเหตุผล

นี้ต าราบางเลม่เมือ่กลา่วถงึน า้ใตด้นิ จงึหมายถงึน า้บาดาลเป็นหลกั 
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 ส าหรบัคุณภาพของน า้ใตด้ิน โดยท ัว่ไปแลว้คุณภาพของน า้ใตด้ินทางดา้นกายภาพและทางดา้นชีวภาพจะ

ดกีว่าแหล่งน า้ผวิดนิ ท ัง้นี้ เนื่องจากไดผ่้านการกรองโดยชัน้ตวักลางธรรมชาติ ขณะที่ซมึลกึลงใตด้ิน กล่าวคือ ปริมาณ

สารแขวนลอยและค่าความขุ่นมกัค่อนขา้งต า่ และไม่พบจลุนิทรียท์ีก่่อใหเ้กิดโรคถา้ไม่มกีารปนเป้ือนมาจากภายนอกใน

ภายหลงั(ในกรณีที่เป็นน า้บาดาล) แต่คุณภาพทางดา้นเคมีส่วนใหญ่ไม่ดีนักคือ มกัมีความกระดา้ง มีเหล็กและ

แมงกานีสสูง ขึ้นอยู่กบัสภาพทางธรณีวทิยาของชัน้น า้นัน้ ๆ นอกจากนี้คุณภาพของน า้ใตด้นิยงัแปรเปลีย่นไปขึ้นอยู่กับ

ว่าน าน า้ใตด้ินนัน้มาจากเขตสมัผสัอากาศหรือเขตอิ่มตวัดว้ยน า้ (น า้บาดาล) กรณีที่เป็นเขตสมัผสัอากาศ คุณภาพ

ทางดา้นกายภาพและชีวภาพอาจไม่ดีนกั เนื่องจากผ่านการกรองจากกระบวนการทางธรรมชาติเป็นระยะทางนอ้ยกว่า 

ตวัอย่างของการน าน า้ใตด้ินในเขตนี้มาใชค้ือน า้บ่อตื้น (shallow well) ที่นิยมขุดบ่อดงักล่าวในเขตชนบทเพื่อน ามาใช ้

ส  าหรบัในครวัเรือน เนื่องจากมปีริมาณน า้ไม่มากนกั โดยท ัว่ไปน า้ใตด้นิซึง่มาจากเขตอิม่ตวัดว้ยน า้ (น า้บาดาล) มกัไม่มี

ออกซเิจนละลายน า้ แต่อาจมกี๊าซคารบ์อนไดออกไซดสู์งมาก และคุณภาพของน า้ดงักล่าวจะมคีวามแปรปรวน ไปตาม

ฤดูกาลนอ้ยกว่าแหล่งน า้ผวิดนิ 

 น า้ใตด้นิโดยเฉพาะน า้บาดาลสามารถน ามาใชเ้ป็นแหล่งน า้ เพือ่ใชใ้นการอปุโภคบริโภคและใชใ้นกิจการประปา 

โดยความเหมาะสมของการน ามาใชร้วมท ัง้ความจ าเป็นของการปรบัปรุงคุณภาพน า้นัน้ขึ้นอยู่กบัคุณภาพของน า้บาดาล

ทีจ่ะน ามาใช ้ซึง่ควรใหค้วามส าคญัเป็นพเิศษกบัคุณภาพทางดา้นเคม ีอย่างไรก็ตามขอ้จ ากดัของการน าน า้ใตด้ินมาใช ้

ประโยชน์ นอกจากคุณภาพน า้แลว้ยงัมีขอ้จ ากดัดา้นอื่น ๆ เช่น ความสามารถในการส ารวจเพื่อใหรู้บ้ริเวณและ

ต าแหน่งของแหล่งน า้ใตด้ิน ความม ัน่ใจในปริมาณและอตัราการใหน้ า้อย่างเพยีงพอส าหรบัการน ามาใชป้ระโยชน์ใน

ระยะยาว งบประมาณในการพฒันาแหล่งน า้ใตด้ิน รวมท ัง้ปญัหาการทรุดตวัของพื้นดิน ในกรณีที่น าน า้ใตด้ินมาใชใ้น

ปริมาณมาก เป็นตน้ 

 นอกจากแหลง่น า้ทีก่ลา่วถงึขา้งตน้ หากมองในภาพรวมเกี่ยวกบัปริมาณน า้ของโลกจะพบว่า โลกของเราเป็นโลกแห่งน า้ 

ท ัง้นี้ เนื่องมาจากมพีื้นผวิน า้ถงึรอ้ยละ 70 โดยทีเ่หลอือกีรอ้ยละ 30 หรอืประมาณ 148 ลา้นตารางกิโลเมตรเท่านัน้ทีเ่ป็นผวิดนิ แต่

กระนัน้แหล่งน า้ที่มนุษยจ์ะสามารถน ามาใชป้ระโยชนใ์นการอุปโภคบริโภค กลบัมเีป็นส่วนนอ้ยเมื่อเทยีบกบัปริมาณน า้ท ัง้หมด 

เนื่องจากประมาณรอ้ยละ 97 ของน า้บนโลกเป็นน า้ในมหาสมทุร การน าน า้จากมหาสมทุรมาใชป้ระโยชนจ์ าเป็นตอ้งก าจดัความเค็ม

ซึง่จะเสยีค่าใชจ้่ายสูง สว่นทีเ่หลอือกีรอ้ยละ 3 นัน้ เป็นน า้แขง็ข ัว้โลกประมาณรอ้ยละ 2 ดงันัน้มเีพยีงประมาณรอ้ยละ 1 เท่านัน้ที่

เป็นน า้จดืซึง่มนุษยแ์ละสิง่มชีวีติอืน่ๆ สามารถใชป้ระโยชนไ์ดโ้ดยตรง ประกอบดว้ย น า้ผวิดนิ เช่น แม่น า้ ล  าคลอง ทะเลสาบ เป็นตน้ 

และน า้บาดาล อย่างไรก็ตามในจ านวนนี้เป็นน า้บาดาลทีอ่ยู่ระดบัลกึมาก (มากกวา่ 4,000 เมตร) ถงึประมาณรอ้ยละ 0.5 

 

3. ความหมายของน า้สะอาด 
 ในงานอนามยัสิง่แวดลอ้ม ความหมายของค าว่า “น า้สะอาด” ใหค้วามส าคญัในดา้นความปลอดภยัของสุขภาพอนามยั

ของมนุษยเ์ป็นส าคญั เนื่องจากการน าน า้ไปใชอุ้ปโภคบริโภคหรือใชป้ระโยชนใ์นดา้นต่าง ๆ ไม่ว่าจะใชด้ื่ม หรือประกอบกิจกรรม 

เช่น ปรุงอาหาร ช าระร่างกาย เป็นตน้ ลว้นอาจมีผลต่อสุขภาพอนามยัได ้ดงันัน้จึงกล่าวไดว้่าน า้สะอาดในที่นี้หม ายถึง น า้ดื่ม 

(drinking water or potable water)  

 น า้สะอาดหมายถงึ น า้ทีใ่สไม่มสี ีไม่มกีลิน่ ไม่มรีส ไม่มสีารพษิ หรือกมัมนัตรงัส ีตลอดจนเชื้อโรคปะปนอยู่ หรือถา้มี

ปะปนอยู่ก็ตอ้งไมเ่กนิมาตรฐานความปลอดภยัทีก่  าหนดไว ้(รายละเอยีดเรื่องมาตรฐานคุณภาพน า้จะไดก้ลา่วถงึในตอนที ่2 ต่อไป)  
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จากความหมายของน า้สะอาดขา้งตน้ รวมถงึความเขา้ใจเกี่ยวกบัวฏัจกัรน า้และแหลง่น า้ต่าง ๆ ตามธรรมชาตดิงัทีก่ลา่ว

มาแลว้นัน้ ท  าใหส้ามารถแบ่งน า้สะอาดส าหรบัอปุโภคบรโิภค โดยใชคุ้ณภาพของแหลง่น า้ตามธรรมชาตเิป็นเกณฑไ์ดเ้ป็น 2 ประเภท 

ดงันี้ 

 1) น า้ตามธรรมชาติที่ไม่จ  าเป็นตอ้งผ่านกระบวนการหรือกรรมวธิีปรบัปรุงคุณภาพน า้ใหส้ะอาด ซึ่งสามารถ

น ามาอปุโภคบริโภคไดเ้ลย ตวัอย่างของน า้ประเภทนี้ เช่น น า้ฝน ในพื้นที่ซี่งปราศจากมลพษิทางอากาศ หรือน า้บาดาล

บางแห่ง ซึง่ไม่เจอืปนจากสิง่ทีเ่ป็นพษิเป็นภยัต่อสุขภาพร่างกายและไม่ เป็นทีน่่ารงัเกียจ เป็นตน้ 

 2) น า้ทีต่อ้งผ่านกระบวนการหรือกรรมวธิีปรบัปรุงคุณภาพน า้ใหส้ะอาด ปลอดภยัส าหรบัอุปโภคบริโภคก่อน

จงึจะน ามาใชไ้ด ้ตวัอย่างของน า้ประเภทนี้ เช่น น า้ผวิดิน หรือน า้บาดาลบางแห่งซึ่งเจือปนจากสิ่งสกปรกต่าง ๆ ท าให ้

เป็นทีน่่ารงัเกียจหรือเป็นพษิภยัต่อสุขภาพอนามยั เป็นตน้ 

 
4. ความส าคญัของน า้สะอาด 
 น า้มคีวามส าคญัและจ าเป็นต่อการเจริญเตบิโต การด ารงอยู่ของชีวติทุกชนิด โดยเฉพาะมนุษย ์ดว้ยเหตุนี้น า้

สะอาดจงึมีความส าคญัและคุณประโยชน์อย่างมหาศาลต่อทุก ๆ ชีวติ ท ัง้ความอยู่ดีกินดีสุขภาพอนามยั รวมท ัง้ต่อ

ภาวะเศรษฐกิจของบา้นเมอืงเป็นอย่างยิ่ง น า้สะอาดมคีวามส าคญัเนื่องจากมที ัง้ประโยชนแ์ละโทษดงันี้  

 4.1 ประโยชน์ของน ้า 
ประโยชนข์องน า้โดยเฉพาะน า้สะอาดกบัมนุษยน์ัน้ทีส่  าคญัคือ เพือ่ใชใ้นชีวติประจ าวนัหรือใชใ้นครวัเรือนและในชุมชน 

เช่น ใชใ้นการบริโภคเพือ่หลอ่เลี้ยงร่างกาย ใชใ้นการอาบเพือ่ช าระลา้งสิง่สกปรกจากร่างกาย รวมท ัง้ใชใ้นการขบัเคลื่อน และลา้ง

ช าระสิ่งโสโครกต่าง ๆ ในสุขภณัฑ ์หรือระบบท่อน า้เสีย ใชใ้นการซกัลา้ง ท าความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช ้ตลอดจนเสื้อผา้

เครื่องนุ่งหม่ ใชใ้นกจิการสาธารณะ เช่น ลา้งท าความสะอาดถนน ทีพ่กัอาศยั รวมท ัง้ใชใ้นการดบัเพลงิเมือ่เกดิเพลงิไหม ้เป็นตน้ 

นอกจากประโยชนข์องน า้สะอาดที่กล่าวในเบื้องตน้แลว้ ประโยชนข์องน า้โดยท ัว่ ไปยงัมเีพิ่มเติมอีกหลายประการ 

เช่น ใชใ้นอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ ใชใ้นการเกษตรกรรมและการประมง ใชเ้ป็นพลงังานในรูปของพลงัน า้ ใชใ้นการคมนาคม 

ขนสง่ ขนถา่ยสนิคา้ ใชเ้ป็นทีพ่กัผ่อนหย่อนใจ ทอ่งเทีย่ว และนนัทนาการต่าง ๆ เป็นตน้ 

4.2 โทษของน ้า 
โทษของน า้ทีส่  าคญัคือ การใชน้ า้ทีไ่มส่ะอาด ไมป่ลอดภยั หรอืใชน้ า้ทีม่ปีญัหาดา้นคุณภาพน า้ในการอปุโภคบริโภค ซึง่จะ

สง่ผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพอนามยัของมนุษย ์ท าใหเ้กดิการเจ็บป่วยหรือโรคต่าง ๆทีเ่รียกว่า โรคทีเ่กิดจากน า้เป็นสือ่ (water 

borne diseases) ซึง่หมายถงึโรคหรือความเจ็บป่วยทีม่นี า้เป็นสือ่ในการแพร่กระจาย หรือเกิดจากการดื่มน า้ทีป่นเป้ือนดว้ยสิง่ต่าง ๆ 

ไดแ้ก่ จากแบคทเีรีย (bacteria) เช่น อหวิาตกโรค (cholera) ซึง่เกิดจาก Vibrio cholera โรคบคิ (bacillary dysentery) ซึง่

เกดิจากแบคทเีรยี พวก Shigella flexneri หรอื Shigella dysenteriae โรคไขร้ากสาดหรอืไขไ้ทฟอยด ์(typhoid fever) ซึง่เกิด

จาก Samonella paratyphoid A B หรือ C เป็นตน้ จากไวรสั (virus) เช่น โรคตบัอกัเสบชนิดเอ (infectious hepatitis type A) 

ซึง่เกิดจากไวรสั Hepatitis A อาการทอ้งร่วงอย่างรุนแรงในเด็ก (gastroenteritis viral) ซึง่เกิดจาก Rotavirus เป็นตน้ จาก 

โปรโตซวั(protozoa) เช่น โรคบดิอะมบีา (amoebic dysentery) ซึง่เกิดจากโปรโตซวัชนิด Entamoeba histolytica โรคจอิารเ์ดยี 

(giardiasis) ซึง่เกิดจากโปรโตซวัชนิด Giardia lambia เป็นตน้ จากหนอนพยาธิ (helminth) เช่น โรคพยาธิไสเ้ดอืนกลม 

(ascariasis) ซึง่เกิดจากพยาธิตวักลมชนิด Ascaris lambricoides เป็นตน้ จากสารทีเ่ป็นพษิ (toxic subtances) เช่น น า้ไม่

สะอาดทีม่สีารพษิพวกโลหะหนกัเช่น ตะกัว่ ปรอท สารหนู แคดเมยีม โครเมยีม แบเรียม หรือสารทีเ่ป็นพษิอื่น ๆ คือ  ซลิเินียม 
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ไซยาไนด ์สารเคมทีีใ่ชใ้นก าจดัศตัรูพชืและสตัว ์ท าใหเ้กิดโรคต่าง ๆ เช่น โรคพษิจากสารโลหะหนกั (heavy metal poisoning)

เป็นตน้ 

นอกจากโรคทีเ่กิดจากน า้เป็นสือ่แลว้ยงัมีโรคทีม่คีวามเกี่ยวขอ้งกบัน า้ซึง่มหีลายรูปแบบไดแ้ก่ 

โรคทีแ่พร่ผ่านทางสตัวน์ า้ พวกหอย ปู ปลาซึง่มวีงจรชีวติอาศยัอยู่ในน า้(water-based diseases) เช่น โรคพยาธิใบไม ้

ตบั โรคพยาธิใบไมเ้ลอืด เป็นตน้ โรคทีแ่พร่ผ่านทางแมลงทีต่อ้งอาศยัน า้เป็นแหลง่เพาะพนัธุ์ (water-related insect vectors) 

เช่น โรคไขเ้ลอืดออก ไขม้าลาเรยี เป็นตน้ และโรคทีแ่พร่ระบาดเนื่องจากการขาดแคลนน า้สะอาด และสุขวทิยาส่วนบุคคลไม่ดพีอ 

(water-washed diseases) เช่น โรคผวิหนงั โรคหดิ โรคเหา เป็นตน้  

 
กจิกรรม 7.1.1 

1. จงอธิบายคุณภาพโดยทัว่ไปของน ้าผิวดิน มาพอสงัเขป 
2. จงอธิบายความหมายของน ้าสะอาดคืออะไร 

 

แนวตอบกจิกรรม 7.1.1 
1. คุณภาพของน ้ าผิวดินโดยทัว่ไปมี คุณภาพทางดา้นกายภาพไม่ดี มกัมีความขุ่น รส กล่ิน และสี สูง 

คุณภาพทางดา้นเคมีข้ึนอยู่กบัการละลายของแร่ธาตุต่าง ๆ ซ่ึงปกติจะไม่สูงนกั ส่วนคุณภาพทางดา้นชีวภาพ มกัมี
จุลินทรียป์นเป้ือนอยูค่่อนขา้งสูง  

2. น ้าสะอาด หมายถึง น ้าท่ีใส ไม่มีสี ไม่มีกล่ิน ไม่มีรส ไม่มีสารพิษ หรือกมัมนัตรังสี ตลอดจนเช้ือโรค
ปะปนอยู่ หรือถา้มีปะปนอยู่ตอ้งไม่เกินมาตรฐานความปลอดภยัท่ีก าหนดไว  ้และในงานอนามยัส่ิงแวดลอ้ม  
น ้าสะอาดหมายถึงน ้าด่ืมหรือน ้าบริโภค 
- 
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เร่ืองที ่7.1.2  
ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัการจัดการมลพษิทางน า้ 
    

 ก่อนการจดัการมลพษิทางน า้จ  าเป็นตอ้งเขา้ใจเกี่ยวกบัความหมาย แหล่งก าเนิด และผลกระทบของมลพษิทางน า้ 

 

1. ความหมายของมลพษิทางน า้ 
 ตามพระราชบญัญตัิส่งเสริมและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ไดใ้หค้ าจ ากดัความของค าว่า “มลพษิ” 

และ “ภาวะมลพษิ” ดงันี้  

“มลพษิ” (polutant) หมายความว่า ของเสยี วตัถอุนัตรายและมลสารอื่นๆ รวมท ัง้กากตะกอนหรือสิ่งตกคา้งจากสิ่ง

เหล่านัน้ ที่ถูกปล่อยทิ้งจากแหล่งก าเนิดมลพิษ หรือที่มีอยู่ในสิ่งแวดลอ้มตามธรรมชาติ ซึ่งก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อคุณภาพ 

สิง่แวดลอ้มหรือภาวะทีเ่ป็นพษิภยัอนัตรายต่อสุขภาพอนามยัของประชาชนได ้และใหห้มายความรวมถงึ รงัส ีความรอ้น เสยีง 

แสง กลิน่ ความส ัน่สะเทอืนหรอืเหตรุ าคาญอืน่ๆ ทีเ่กดิหรอืถกูปลอ่ยจากแหลง่ก าเนิดมลพษิดว้ย 

 “ภาวะมลพษิ” (pollution) หมายความว่า สภาวะทีส่ิง่แวดลอ้มเปลีย่นแปลงหรือปนเป้ือนโดยมลพษิ ซึง่ท  าใหคุ้ณภาพ

ของสิง่แวดลอ้มเสือ่มโทรมลง เช่น มลพษิทางน า้ มลพษิทางอากาศ และมลพษิในดนิ 

จากค าจ ากดัความดงักล่าว เมื่อพจิารณาในส่วนของมลพษิทางน า้ จะพบว่า แหล่งน า้ตามธรรมชาติโดยท ัว่ไป ไดแ้ก่ 

แม่น า้ ล  าคลอง ทะเลสาบ ทะเล และน า้ใตด้ิน จะมคีุณสมบตัิฟอกตวัเองไดต้ามธรรมชาติ (self purification) โดยอาศยั

กระบวนการต่าง ๆ ดงันี้ เช่น การย่อยสลายสารอนิทรยีโ์ดยจลุนิทรยีท์ีม่อียู่ในน า้ตามธรรมชาติ (biodegradation) การตกตะกอน

ของสารมลพษิลงสู่ทอ้งน า้ (sedimentation) การเจือจางปริมาณสารมลพษิใหอ้ยู่ในระดบัทีไ่ม่เป็นอนัตราย (dilution) เป็นตน้  

อย่างไรก็ตาม กระบวนการต่าง ๆ ทีเ่กิดขึ้นตามธรรมชาติดงักล่าวนัน้เป็นกระบวนการทีต่อ้งใชร้ะยะเวลานานและสามารถก าจดั

มลพษิไดใ้นปรมิาณทีจ่  ากดั ดงันัน้ หากปรมิาณสารมลพษิทีถ่กูทิ้งลงไปในแหลง่น า้มปีริมาณมากเกินกว่าทีค่วามสามารถของแหลง่

น า้จะก าจดัได ้ก็จะสง่ผลเสยีต่อคุณภาพน า้หรอืก่อใหเ้กดิมลพษิทางน า้ได ้

 ดงันัน้ จงึสรุปไดว้่า “มลพษิทางน า้” (water pollution) หมายถงึ “สภาวะทีส่ิง่แวดลอ้มในแหลง่น า้ถูกปนเป้ือนดว้ย

มลพษิทีถู่กทิ้งจากแหลง่ก าเนิดมลพิษหรือทีม่อียู่ในสิง่แวดลอ้มตามธรรมชาติในปริมาณมากเกินกว่าทีค่วามสามารถของแหลง่น า้

จะรองรบัไดแ้ละท าใหคุ้ณภาพน า้เสือ่มโทรมลง จนเป็นอนัตรายต่อระบบนิเวศในแหลง่น า้และก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อการน าน า้ไป

ใชป้ระโยชน”์ 

 

2. แหล่งก าเนิดมลพษิทางน า้ 
 มลพษิทีก่่อใหเ้กิดปญัหามลพษิทางน า้ถูกปลอ่ยมาจากแหลง่ก าเนิดหลายประเภท ซึง่ก่อใหเ้กิดผลกระทบทีแ่ตกต่างกนั

ไป ขึ้นอยู่กบัชนิดและปรมิาณของสารมลพษิ โดยท ัว่ไปสามารถจ าแนกประเภทของแหลง่ก าเนิดทีส่  าคญัไดด้งันี้  

2.1 น ้าเสียจากชุมชน 
น า้เสยีจากชมุชน (domestic wastewater) เป็นน า้เสยีทีเ่กดิจากการใชน้ า้ในชีวติประจ าวนั หรือกิจกรรมประจ าวนัของ

ผูค้นทีอ่าศยัอยู่ในชมุชน ท ัง้จากทีพ่กัอาศยั สถานทีท่  าการ รวมถงึสถานประกอบการต่าง ๆ โดยลกัษณะน า้เสยีจากชมุชนส่วนใหญ่

เป็นสารอนิทรยี ์สรุปกลุม่กจิกรรมทีท่  าใหเ้กดิน า้เสยีจากชมุชนได ้ดงันี้ 
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2.1.1 น า้เสียจากบ้านพักอาศัย เป็นน า้เสยีทีเ่กิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ภายในบา้น เช่น การอาบน า้ การขบัถ่ายสิ่ง
ปฏกูิล การประกอบอาหาร การซกัลา้งต่าง ๆ เป็นตน้  

2.1.2 น ้าเสียจากสถานท่ีท าการ เป็นน า้เสียที่เกิดจากสถานที่ท  าการต่าง ๆ เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลยั 
โรงพยาบาล  สถานทีร่าชการ ส านกังานต่าง ๆ  

2.1.3 น า้เสียจากการประกอบธุรกิจการค้า เป็นน า้เสยีทีเ่กิดจากกิจกรรมการประกอบธุรกิจการคา้ในชุมชน เช่น 
ตลาด โรงภาพยนตร ์รา้นคา้ หา้งสรรพสนิคา้ รา้นอาหารภตัตาคาร 

 2.2 น ้าเสียจากอตุสาหกรรม  
น า้เสยีจากอุตสาหกรรม (industrial wastewater) เกิดจากการใชน้ า้ในการประกอบกิจการต่าง ๆ ภายในโรงงาน เช่น 

น า้เสยีจากการลา้งวตัถดุบิและวสัดุอปุกรณ ์น า้เสยีจากกระบวนการผลติ เป็นตน้ ลกัษณะและปริมาณของน า้เสยีนัน้ขึ้นอยู่กบัชนิด

หรือประเภทของอุตสาหกรรม ขนาดของกิจการอุตสาหกรรม และการควบคุมก ากบัของหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง ดงันัน้ ในการ

ควบคุมมลพษิทางน า้จงึจ าเป็นตอ้งท าการวเิคราะหห์าปรมิาณและลกัษณะของน า้เสยีของแต่ละโรงงานเพือ่ทีจ่ะไดด้  าเนินการจดัการ

ไดอ้ย่างเหมาะสม 

 2.3 การเกษตรกรรม 
เนื่องจากกระบวนการเพาะปลูกมกีารใชปุ้๋ยและสารก าจดัศตัรูพชืเพือ่ช่วยเพิม่ผลผลติ ท าใหปุ้๋ยและสารก าจดัศตัรูพชืที่

ตกคา้งตามดนิมโีอกาสถูกน า้ชะไหลซมึลงสู่น า้ใตด้นิหรือถูกพดัพาไปยงัแหลง่น า้ผวิดนิได ้นอกจากนี้  อาจมปีญัหามลพษิอนัเนื่อง

มากจากเศษอาหารและมลูสตัวจ์ากฟารม์ปศุสตัวแ์ละการเพาะเลี้ยงสตัวน์ า้ ไนโตรเจนและฟอสฟอรสัซึง่เป็นองคป์ระกอบในปุ๋ยและ

มูลสตัวก์็จะปนเป้ือนในแหล่งน า้และกลายเป็นอาหารของพืชน า้ ท  าใหพ้ืชน า้เจริญเติบโตและแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว  

จนก่อใหเ้กิดปญัหายูโทรฟิเคชนั (eutrophication) ตามมา จนเกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศในแหล่งน า้ และการน าน า้ไปใช ้

ประโยชน ์ 

 2.4 การทิ้งขยะมลูฝอย 
การทิ้งขยะมลูฝอยลงไปในแหลง่น า้โดยตรง หรอืการน าขยะมลูฝอยไปกองทิ้งอย่างไมถ่กูวธิี เป็นแหลง่ก าเนิดน า้เสยีที ่

ส าคญัอกีแหลง่หนึ่ง กลา่วคือ เมือ่ฝนตกลงมาก็จะชะเอาน า้เสยีจากกองขยะ (leachate) ซึง่ปนเป้ือน สารอนิทรยี ์สารเคม ีและเชื้อ

โรคต่าง ๆ ซมึลงสู่แหลง่น า้ใตด้นิ หรอืไหลลงสู่แหลง่น า้ผวิดนิได ้

 2.5 การคมนาคมทางเรือ 
การคมนาคมทางเรอื เป็นแหลง่มลพษิทางน า้ทีส่  าคญัแหลง่หนึ่งทีม่กัจะถูกมองขา้มไป สารมลพษิจากแหลง่นี้  คือ น า้มนั

ทีใ่ชก้บัเครื่องจกัรกลของเรอือาจเลด็ลอดลงไปในน า้เมือ่เรือขนส่งน า้มนัขนาดใหญ่ร ัว่หรือเกิดอุบตัิเหตุจมลง น า้มนัจะกระจายเขา้

ไปอยู่ในแหล่งน า้ เกิดคราบน า้มนัปกคลุมผิวหนา้น า้เป็นบริเวณกวา้ง ท าใหเ้กิดภาวะขาดออกซิเจนในบริเวณนัน้ จนกระท ัง่

สิง่มชีวีติลม้ตายลงจ านวนมาก เมือ่คลืน่ซดัคราบน า้มนัเขา้หาฝัง่ทะเลก็จะก่อความสกปรกบรเิวณแนวชายฝัง่ได ้ 

 2.6 น ้าเสียจากแหล่งอื่น ๆ  
แหลง่ก าเนิดทีท่  าใหเ้กิดปญัหามลพษิทางน า้ ยงัอาจเกิดจากสาเหตุอื่น ๆ ไดอ้กี ดงันี้ เช่น น า้เสยีทีเ่กิดจากการท าเหมอืง

แร่ การก่อสรา้งและการรื้อถอนอาคาร การร ัว่ไหลของมลพษิเนื่องจากอบุตัิเหตุหรือภยัธรรมชาติ การทีน่ า้ฝนท าปฏกิิริยากบัมลพษิ

ในอากาศและถกูพดัพาไหลลงไปในแหลง่น า้ เป็นตน้  

แหลง่ก าเนิดมลพษิดงักลา่วขา้งตน้นัน้ อาจจ าแนกเป็นกลุม่ใหญ่ ๆ ได ้2 ประเภท คือ ประเภททีร่ะบุต าแหน่งไดแ้น่นอน 

(point source) โดยท ัว่ไปจะมลีกัษณะเป็นแหลง่ก าเนิดเดี่ยว มจีุดปลอ่ยมลพษิเป็นลกัษณะท่อหรือรางระบายจากแหลง่ก าเนิดที่
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สามารถระบุที่มาหรือต าแหน่งของจุดปล่อยมลพษิได ้เช่น น า้ทิ้งจากท่อระบายของโรงงานอุตสาหกรรมหรือระบบบ าบดัน า้เสยี

ชุมชน เป็นตน้ แหลง่ก าเนิดอกีประเภทจะไม่สามารถระบุต าแหน่งไดแ้น่นอน (non-point source) มกัเกิดจากมลสารทีม่าจาก

แหลง่ก าเนิดหลาย ๆ แหลง่ หรือแหลง่ก าเนิดทีอ่ยู่กระจดักระจาย (miscellaneous or diffuse sources) ถูกพดัพาและไหล

ปะปนรวมกนัลงไปในแหล่งน า้ ไม่สามารถจ าแนกที่มาหรือระบุต าแหน่งของจุดปล่อยมลพิษได ้เช่น น า้ฝนที่ไหลผ่านพื้นที่

เกษตรกรรมก็จะชะลา้งเอาท ัง้ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง สารเคม ีและตะกอนดนิทีต่กคา้งท ัว่ท ัง้พื้นทีผ่สมรวมกนัไปหมด หรือน า้ฝนทีไ่หล

ผ่านถนนในเมอืงก็จะชะเอาดนิโคลน คราบน า้มนั สารเคม ีและเศษขยะตกคา้งตามทอ้งถนนไหลรวมกนัลงไปในแหลง่น า้ เป็นตน้ 

 

3. ผลกระทบของมลพษิทางน า้ 
 แหลง่น า้ตามธรรมชาติเป็นทรพัยากรทีม่จี  ากดั ประกอบกบัปริมาณการใชน้ า้เพิ่มขึ้นมาก และขาดการจดัการทีด่ ีหากมี

สารมลพษิจากแหลง่ต่างๆ ปนเป้ือนในแหลง่น า้มากเกินกว่าความสามารถของแหลง่น า้ที่จะท าใหบ้ริสุทธิ์ดว้ยตวัเองได ้ก็จะท าให ้

คุณภาพน า้เปลีย่นแปลงไป และก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อการใชป้ระโยชนข์องแหลง่น า้ มลพษิทางน า้จงึเป็นประเด็นปญัหาทีส่  าคญั 

และก่อใหเ้กดิผลกระทบทีรุ่นแรงมากขึ้น ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัชนิดและปริมาณสารมลพษิทีป่นเป้ือนในแหลง่น า้ โดยสรุปผลกระทบของ

มลพษิทางน า้ในดา้นต่าง ๆ ไดด้งันี้ 

3.1  ผลกระทบต่อสุขภาพ  
แหลง่น า้ทีเ่กดิปญัหามลพษิอาจจะสง่ผลกระทบต่อสุขภาพไดใ้นลกัษณะต่าง ๆ คือ 

3.1.1 ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต  มลพษิทางน า้จะส่งผลใหน้ า้ในแหลง่น า้เปลีย่นเป็นสดี  าคล  า้ และสง่
กลิน่เหมน็ ก่อใหเ้กดิความร าคาญ บ ัน่ทอนสุขภาพจติของผูพ้บเหน็ ผูท้ีส่ญัจรทางน า้ และส่งผลกระทบต่อการด ารงชวีติของผูท้ี่

อาศยัอยู่บรเิวณนัน้ได ้ 

3.1.2 ได้รับอันตรายจากเชือ้โรค หากหากแหลง่น า้มกีารปนเป้ือนเชื้อโรคทีส่ามารถตดิต่อไดท้างน า้ก็จะเป็นแหลง่
แพร่เชื้อโรค ท าใหเ้กดิโรคระบาด เช่น โรคอหวิาตกโรค ไทฟอยด ์บดิ เป็นตน้ 

3.1.3 ได้รับอันตรายจากสารมลพิษ หากมสีารพษิปนเป้ือนในแหลง่น า้ ก็อาจจะก่อใหเ้กดิอนัตรายจากการสมัผสั 
หรือบริโภคน า้ทีป่นเป้ือนสารพษินัน้โดยตรง หรืออาจไดร้บัอนัตรายจากการบริโภคสตัวน์ า้ทีม่สีารพษิสะสมอยู่ (เช่น การเกิดโรค 

มนิามาตะ จากการรบัประทานปลาทีม่สีารปรอทสูง หรือเกิดโรคอไิต-อิไต จากการไดร้บัสารแคดเมยีม เป็นตน้) ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบั

ปรมิาณและความเป็นอนัตรายของสารมลพษิ บางกรณีอาจไดร้บัสารมลพษิสะสมติดต่อกนัเป็นเวลานานจงึจะเกิดอนัตราย แต่ถา้

ไดร้บัสารมลพษิทีม่คีวามเป็นอนัตรายสูงหรือไดร้บัในปรมิาณมาก ก็อาจจะท าใหเ้กดิผลกระทบแบบเฉียบพลนัได ้

 3.2 ผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิตและระบบนิเวศ 
คุณภาพน า้มคีวามส าคญัต่อการด ารงชีวติของสตัวน์ า้ เ ช่น ปริมาณออกซเิจนทีล่ะลายในน า้ pH คารบ์อนไดออกไซด์

แอมโมเนีย ไนเตรท อณุหภูม ิของแขง็แขวนลอย (ปรมิาณของแขง็แขวนลอยจะมผีลต่อการวางไข่และการฟกัออกเป็นตวัของปลา)

ปรมิาณสารพษิต่างๆ (สารบางชนิดมพีษิโดยตรง และสามารถสะสมในสิง่มชีีวติในห่วงโซ่อาหารได)้ เกลอืของสารอนิทรียบ์างอย่าง

ก็มผีลต่อการเจริญเติบโตของสิ่งมชีีวติในน า้ รวมท ัง้อาจก่อใหเ้กิดการเปลีย่นแปลงในเรื่องชนิดและจ านวน ของสิ่งมชีีวติที่เป็น

สว่นประกอบของระบบนิเวศจนอาจท าใหส้มดุลตามธรรมชาตเิสยีไป 

 

 

 



7-16    พื้นฐานอาชีวอนามยัและอนามยัสิง่แวดลอ้ม 

 

   

 

  3.3 ผลกระทบต่อการเกษตรกรรม  
การน าน า้จากแหลง่น า้ทีม่กีารปนเป้ือนของเสยีมาใช ้อาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อการเกษตรได ้เช่น pH  หรอืเกลอื 

อนินทรยีต่์างๆ ในน า้นัน้ อาจเปลีย่นแปลงไปจนไมเ่หมาะสมต่อการน ามาใชป้ระโยชนใ์นการเพาะปลูกพชืหรอืการเลี้ยงสตัว ์โดย

อาจท าใหเ้กดิความเสยีหายต่อพชื มผีลท าใหพ้ชืเจรญิเตบิโตนอ้ยลงและไดผ้ลผลติต า่ลง 

 3.4 ผลกระทบต่อเศรษฐกจิ 
ของเสยีทีถ่กูปลอ่ยลงไปสูแ่หลง่น า้อาจก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อเศรษฐกจิในดา้นต่างๆ เช่น ตอ้งสิ้นเปลอืงค่าใชจ้่ายในการ

ออกแบบบ าบดั ค่าใชจ้่ายในการป้องกนัควบคุมและปรบัปรุงแกไ้ขปญัหามลพษิทางน า้ ค่าความเสยีหายอนัเนื่องมาจากการสูญเสยี

ประโยชนข์องทรพัยากรและสิ่งมชีีวติในน า้ต่าง ๆ ค่าความเสยีหายอนัเนื่องมาจากมลพษิทางน า้ต่อมนุษยใ์นลกัษณะอื่นๆ เช่น 

ค่าใชจ้่ายทางดา้นสาธารณสุข ความเสยีหายต่อการทอ่งเทีย่วเนื่องจากแหลง่น า้ขาดความสวยงามตามธรรมชาตไิป เป็นตน้  

 
กจิกรรม 7.1.2  

อธิบายความหมายของมลพิษทางน ้า   
 

แนวตอบกจิกรรม 7.1.2 
“มลพิษทางน ้า” (water pollution) หมายถึง สภาวะท่ีส่ิงแวดลอ้มในแหล่งน ้า (ไดแ้ก่ น ้ าใตดิ้น แม่น ้า ล  าคลอง 

ทะเลสาบ ทะเล) ถูกปนเป้ือนดว้ยมลพิษท่ีถูกท้ิงจากแหล่งก าเนิดมลพิษหรือท่ีมีอยู่ในส่ิงแวดลอ้มตามธรรมชาติใน
ปริมาณมากเกินกว่าท่ีความสามารถของแหล่งน ้าจะรองรับไดแ้ละท าใหคุ้ณภาพน ้าเส่ือมโทรมลง จนเป็นอนัตรายต่อ
ระบบนิเวศในแหล่งน ้าและก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อการน าน ้าไปใชป้ระโยชน ์  
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เร่ืองที ่7.1.3 
คุณภาพและลกัษณะน า้ 
   

 ในการจดัหาน า้สะอาดและการจดัการมลพษิทางน า้ องคป์ระกอบหนึ่งทีต่อ้งพจิารณาและใหค้วามส าคญัคือ เรื่องคุณภาพ

และลกัษณะน า้ ดงันัน้ในเรื่องนี้จงึจ าเป็นตอ้งกลา่วถงึความรูพ้ื้นฐานเกี่ยวกบัคุณภาพและลกัษณะน า้ในเบื้องตน้ก่อน ในการจดัหา

น า้สะอาดมกัเรียกว่าคุณภาพน า้ (quality) แต่ในการจดัการมลพษิทางน า้มกัเรียกว่า ลกัษณะน า้ (characteristic) ซึ่งโดย

ความหมายแลว้เหมอืนกนัคือหมายถงึสิง่/ส่วนประกอบต่างๆทีเ่จอืปนอยู่ในน า้ อย่างไรก็ตามพารามเิตอรท์ีเ่นน้ในแต่ละเรื่องอาจ

เหมอืน หรอืแตกต่างกนัไปบา้ง เนื่องจากในเรื่องการจดัหาน า้สะอาดเนน้คุณภาพน า้ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการน าน า้มาอุปโภค /บริโภคเป็น

หลกั สว่นเรื่องการจดัการมลพษิทางน า้เนน้ลกัษณะน า้ทีก่่อใหเ้กดิปญัหามลพษิ  

 คุณภาพและลกัษณะน า้ สามารถจ าแนกออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได ้3 ประเภทคือ คุณภาพ/ลกัษณะน า้ทางดา้น

กายภาพ (physical quality /characteristic) คุณภาพ/ลกัษณะน า้ทางดา้นเคม ี (chemical quality /characteristic) และ.

คุณภาพ/ลกัษณะน า้ทางดา้นชวีภาพ (biological quality /characteristic) มรีายละเอยีดพอสงัเขปดงันี้ 

 

1. คุณภาพ/ลกัษณะน า้ทางด้านกายภาพ 
 เป็นคุณลกัษณะท ัว่ ๆ ไปของน า้ที่สามารถทราบไดด้ว้ยประสาทสมัผสั เช่น ดว้ยตา ดว้ยการดมกลิน่ และดว้ยการลิ้มรส 

เป็นตน้ ดชันีคุณภาพ/ลกัษณะน า้หรอืพารามเิตอร ์(parameter) ทางดา้นกายภาพทีส่  าคญัในการจดัหาน า้สะอาดและการจดัการ

มลพษิทางน า้ดงัตารางที ่7.1  

 

ตารางท่ี 7.1 ตวัอยา่งคุณภาพ/ลกัษณะน ้ าทางดา้นกายภาพ 
 

ดัชนีคุณภาพน ้า
หรือพารามิเตอร์ 

ความหมาย/ทีม่า ความส าคญั 

ส ี(color)
1
 สขีองน า้ตามธรรมชาติเกิดจากการสลายตวั

ของสารอินทรียว์ตัถุพวกแทนนิน (tannin) 

กรดฮิวมกิ (humic acid) จึงมสีนี า้ตาลปน

เหลอืงหรอืสชีา นอกจากนี้  สขีองน า้อาขเกิด

มีการปนเป้ือนน ้าเสียจากชุมชน โรงงาน

อตุสาหกรรมดว้ย 

ถงึแมว้่าสทีีเ่กิดโดยธรรมชาติจากการย่อยสลายของพชื

ต่าง ๆ ไม่มีอนัตรายต่อสุขภาพ แต่สทีี่เกิดขึ้นจากการ

ปน เ ป้ื อ น น ้ า เ สี ย  ม ัก ถู ก น า ม า ใ ช ้บ อ ก สภ า ว ะ 

(condition) ของน า้ในขณะนัน้ ๆ วา่เป็นอย่างไร 

รส
2
และกลิน่

1
 

(taste and odor) 

รสและกลิน่ของน า้เกิดจากสารอินทรียว์ตัถุ

เป็นสว่นใหญ่ และอาจเกดิจากสาร 

อนินทรียว์ตัถุบางตวัได ้กลิน่ในน า้อาจเกิด

ไดจ้ากหลายสาเหต ุ

ในการจดัหาน า้สะอาด รสและกลิ่นในน า้เป็นปัญหา

โดยตรงต่อน า้เพื่อการอุปโภคบริโภค ในการจดัการ

มลพษิทางน า้ใชบ้อกสภาวะ (condition) ของน า้ 

อณุหภูมิ

(temperatures)
1
 

การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน ้าตาม

ธรรมชาติ เกิดขึ้นไดเ้นื่องจากปจัจยัหลาย

อุณหภูมิของน า้ส่งผลต่อปฏิกิริยาทางเคมแีละชีวภาพ

ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในน า้ รวมท ัง้ส่งผลกระทบต่อระบบ
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ปจัจยั เช่น อุณหภูมขิองอากาศปรมิาณและ

ระดบัความลกึของน า้ในแหล่งน า้น ัน้ หรือ 

การไดร้บัน า้ทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมบาง  

นิเวศในแหลง่น า้ 

ค่าความเป็นกรด

ด่ างหรือ ค่าพีเอช 

(pH
)1
 

เป็นพารามิเตอรท์ี่แสดงถึงระดบัความเป็น

กรดหรือด่างของน า้ โดยบอกเป็นค่าความ

เขม้ขน้ ของไฮโดรเจนในน า้ในสเกลลอกการิ

ทมึ โดยค่าpHมตี ัง้แต่0 ถงึ 14  

ค่า pH มผีลต่อปฏิกิริยาทางเคมแีละความสมดุลทาง

เคมีต่าง ๆ ในน า้ นอกจากนี้ ในกระบวนการปรบัปรุง

คุณภาพน า้และบ าบดัน า้เสียบางกระบวนการจึงตอ้งมี

การควบคุมค่า pH 

ความขุน่ 

(turbidity)
2
 

ความขุน่ของน า้เกดิจากสารแขวนลอยในน า้ 

(suspended matter) ไมว่า่จะอยู่ในรูป

สารอนิทรยี ์สารอนินทรยีห์รอืเป็น

คอลลอยด ์(colloid) 

ในการจดัหาน า้สะอาดนิยมใชค่้าความขุ่นของน า้แทนค่า

ปริมาของแขง๊แขวนลอยเนื่องจากเป็นค่าดชันีคุณภาพ

น า้ที่สงัเกตเหน็ไดง้่ายที่สุดจึงมคีวามส าคญัต่อทศันคติ

ในการเลอืกอุปโภคบริโภคน า้ของผูใ้ชน้ า้ การลดความ

ขุน่ของน า้จงึเป็นเป้าหมายหนึ่งของการผลติน า้ประปา 

หมายเหตุ 1 เป็นพารามเิตอรท์ีน่ิยมใชใ้นการจดัหาน า้สะอาดและการจดัการมลพษิทางน า้ 
            2 เป็นพารามเิตอรท์ีน่ิยมใชใ้นการจดัหาน า้สะอาด 

 

2. คุณภาพ/ลกัษณะน า้ทางด้านเคม ี
 คุณภาพ/ลกัษณะน ้าทางเคมีของน ้าเกิดจากการละลายของสารประกอบต่าง ๆ ท ัง้สารอนินทรีย์และ

สารอินทรียท์ี่เจือปนในน า้ เนื่องจากน า้เป็นตวัท าละลายที่ดีมาก สารประกอบเหล่านี้ สามารถท าใหคุ้ณภาพของน า้

เปลีย่นแปลงไปได ้พารามเิตอรท์างดา้นเคมีมอียู่จ  านวนมาก ในทีน่ี้กล่าวถงึเฉพาะที่มคีวามส าคญัและเกี่ยวขอ้งกบังาน

จดัหาน า้สะอาดและการจดัการมลพษิทางน า้ ดงัตารางที ่7.2 

 

ตารางท่ี 7.2 ตวัอยา่งคุณภาพ/ลกัษณะน ้ าทางดา้นเคมี 
 

ดชันีคุณภาพน ้า
หรือพารามิเตอร์ 

ความหมาย/ทีม่า ความส าคญั 

ความเป็นด่าง 

(alkalinity
)1
 

หมายถงึ ความสามารถของน า้ทีจ่ะรบัอนุมูล

ไฮโดรเจน (H
+
) หรอืคือปรมิาณความ

ตอ้งการกรดเขม้ขน้ในการท าใหน้ า้เป็นกลาง 

ซึง่บง่ชี้โดยใชค่้าพเีอช 

ความเป็นด่างในน า้ไม่มโีทษต่อสุขภาพของมนุษย์

มากนกั แต่น า้ซึง่มค่ีาความเป็นด่างสูงจะมรีสชาด

ไมน่่าบรโิภค นอกจากนี้ความเป็นด่างยงัท าหนา้ที่

เป็นตวัควบคุมพเีอชของน า้ (buffer) 

ปรมิาณออกซเิจนที่

ละลายน า้ 

(dissolved 

oxygen; DO)
1
 

ออกซเิจนทีล่ะลายในน า้จะเกดิไดจ้ากการ

ละลายของกา๊ซออกซเิจนในอากาศหรอืพชื

น า้ท  าการสงัเคราะหแ์สงใหก้า๊ซออกซเิจนกบั

น า้ค่าปรมิาณออกซเิจนทีล่ะลายน า้แปรผนั

ตามอุณหภูมแิละความดนับรรยากาศ  

เนื่องจากพชืน า้และสตัวน์ า้ต่าง ๆ ตอ้งอาศยั

ออกซเิจนทีล่ะลายอยู่ในน า้ในการด ารงชวีติ  

ค่า DO จงึมคีวามส าคญัต่อสิง่มชีีวติดงักลา่ว 

นอกจากนี้ ค่า DO จะเป็นพารามเิตอรท์ีส่  าคญัซึง่

บง่ชี้ใหเ้หน็ถงึสภาพของแหลง่น า้ต่าง ๆ เกี่ยวกบั

การปนเป้ือนของสารอนิทรยี ์
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ของแขง็ 
1
 ของแขง็ในน า้มหีลายรูแปบบ เช่น ของแขง็

ละลาย (dissolved solids; DS) ของแขง็

แขวนลอย (suspended solids; SS) 

ของแขง็ตกตะกอน (settleable solids) 

เกติจากการปนเป้ือนและชะลา้งของสาร

ต่างๆลงสู่น า้ 

ของแขง็ละลายน า้เป็นตวับง่บอกปรมิาณสารต่างๆ 

ทีล่ะลายโดยรวมอยู่ในน า้ ท  าใหท้ราบวา่น า้น ัน้มี

ความบรสุิทธิ์หรอืมกีารปนเป้ือนมากนอ้ยเพยีงใด 

ของแขง็แขวนลอย(SS)นิยมใชใ้นจดัการมลพษิ 

ปรมิาณSS มผีลต่อแหลง่น า้ต่างๆ 

ไนโตรเจน
1
 ไนโตรเจนทีพ่บในน า้อาจอยู่ใน 

รูปของอนิทรยีไ์นโตรเจน (organic 

nitrogen; Org-N) แอมโมเนียไนโตรเจน 

(NH3-N) ไนไตรท ์(nitrite;NO2

- 
) ไนเตรท 

(nitrate; NO3

- 
)  

 สารประกอบไนโตรเจนรูปต่างๆ มี

ความสมัพนัธก์นัสามารถเปลีย่นรูปกลบัไป

มากนัไดโ้ดยปฏกิิรยิาชวีเคมขีองแบคทเีรยี  

ในการจดัการมลพษิทางน า้ไนโตรเจน เป็นธาตุ

อาหารพชืเ(Plant nutrients)ตวัหนึ่งซึง่ เป็น

สาเหตสุ  าคญัทีท่  าใหเ้กดิปรากฏการณยู์โทรฟิเคชนั 

(Eutrophication) หรอืปรากฎการณน์ า้เปลีย่นสี

ทีเ่กิดจากการเจรญิเติบโตและเพิม่ปรมิาณอย่าง

รวดเรว็ของพชืน า้หรอืสาหร่าย (Algae bloom) 

สง่ผลกระทบต่อระบบนิเวศในแหลง่น า้ ส  าหรบัใน

การจดัหาน า้สะอาด ไนเตรทจะมผีลต่อสุขภาพ

ของเดก็อ่อนทีม่อีายุต า่กว่า 2 เดอืนท าใหเ้กดิ 

โรคบลูเบบ ี(blue baby syndrome/ 

methemoglobinemia) สง่ผลใหร่้างกายเดก็ขาด

ออกซเิจนได ้  

สารทีเ่ป็นพษิ (toxic 

substances)
1
 

สารทีเ่ป็นพษิคือ โลหะหนกั (heavy metal) 

ทีเ่ป็นพษิต่อมนุษย ์คือ ปรอท (Hg) ตะก ัว่ 

(Pb) สารหนู (As) แคดเมยีม (Cd) 

โครเมยีม (Cr) แบเรยีม (Ba) นอกจากนี้ยงั

มสีารทีเ่ป็นพษิอืน่ ๆ ที่ส  าคญั คือซลิเินียม 

(Se) ไซยาไนด ์(CN
-
) โลหะหนกัและสารที่

เป็นพษิเหลา่นี้  บางตวัอาจพบไดใ้นแหลง่น า้

ตามธรรมชาตหิรอือาจเกดิการปนเป้ือนจาก

กจิกรรมต่างๆ ของมนุษย ์ 

โลหะหนกัและสารทีเ่ป็นพษิเหลา่นี้มสีง่โดยตรงผล

ต่อสุขภาพอนามยัของมนุษย ์น า้ทีม่สีารทีเ่ป็นพษิ

ละลายอยู่ในปรมิาณไมม่ากนกักอ็าจเป็นอนัตราย

ต่อการบรโิภคไดด้งัน ัน้สารทีเ่ป็นพษิจึงมี

ความส าคญัท ัง้ในการจดัหาน า้สะอาดและการ

จดัการมลพษิทางน า้ 

ความกระดา้ง 

(hardness)
2
 

เกดิจากการละลายของออิอนของโลหะทีม่ี

ประจบุวกสอง (divalent metallic 

cations) ทีส่  าคญัไดแ้ก่ แคลเซยีม และ

แมกนีเซยีมออิอนในน า้ 

ความกระดา้งมคีวามส าคญัในการจดัหาน า้สะอาด

เป็นพารามเิตอรท์ีท่  าใหเ้กติตะกรนัในทอ่และ

สุขภณัฑต่์างๆ 

สารอนินทรยี ์

(inorganic 

matter)
2
 

สารอนินทรยีใ์นน า้มอียู่มากมาทีส่  าคญัเช่น

เหลก็ (iron; Fe) และแมงกานีส 

(manganese; Mn)คลอไรด ์(chlorides; 

Cl
-
)ฟลูออไรด ์(fluoride; F

-
) สารอนินทรยี์

เหลา่นี้ เกดิจากการละลายจากช ัน้ดนิ หนิใน

ธรรมชาติ 

สารอนินทรยีเ์หลา่นี้ เป็นพารามเิตอรท์ีส่  าคญัใน

การจดัหาน า้สะอาด เช่น น า้ซึง่มเีหลก็ แมงกานีส 

คลอไรดเ์ป็นสาเหตุของความน่ารงัเกียจทีจ่ะดืม่น า้

น ัน้ ฟลูออไรดเ์ป็นธาตุทีจ่  าเป็นมปีระโยชนใ์นการ

ป้องกนัโรคฟนัผุ ดงัน ัน้น า้ทีม่ฟีลูออไรดน์อ้ย

เกนิไปอาจท าใหเ้กดิโรคฟนัเปราะหรอืหกังา่ย 
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(dental carries) แต่ถา้ในน า้มฟีลูออไรดม์ากกว่า 

1.5 มก./ลติร มคีวามเสีย่งต่อการเกดิฟนัเป็น

คราบหรอืเป็นจดุด า ๆ (mottled enamel/ 

dentalfluorosis) หรอืทีเ่รยีกว่า ฟนัตกกระ 

ไตรฮาโลมเีทน 

(trihalomethane; 

THM
)2
 

เกดิจากการท าปฏกิิรยิาระหวา่งคลอรนีหรอื

พวกฮาโลเจนอืน่ ๆ เช่น โบรมนี เป็นตน้ 

กบักรดฮวิมคิ (humic) และกรดฟลุวกิ 

(fulvic) หรอืสารทีเ่กิดจากการย่อยสลาย

สารอนิทรยีอ์ืน่ ๆ 

THM เช่น chloroform, 

bromoform,bromodichlo- 

romethane dibromochloromethane  

เป็นสารประกอบทีก่่อใหเ้กดิมะเรง็ 

สารอนิทรยี์

(organic matter)
3
 

เป็นสารประกอบทีม่ธีาตคุารบ์อนไฮโดรเจน 

และออกซเิจน เป็นองคป์ระกอบหลกั เช่น 

โปรตนี คารโ์บไฮเดรต ไขมนั เนื่องจาก

สารอนิทรยีม์หีลายประเภท รวมท ัง้การ

วเิคราะหป์รมิาณสารอนิทรยีโ์ดยตรงนัน้มี

ความยุ่งยากจึงก าหนดพารามเิตอรท์ีใ่ชว้ดั

ขึ้นทีน่ิยมใชก้นัคือ บโีอด ี(biochemical 

oxygen demand: BOD) ซโีอด ี

(chemical oxygen demand; COD) 

ค่าบโีอด ีและ.ค่าซโีอดเีป็นค่าทีม่คีวามส าคญัทีใ่ช ้

ในการตรวจสอบปรมิาณความสกปรกหรอืการ

ปนเป้ือนสารอนิทรยีใ์นแหลง่น า้ รวมท ัง้ใชใ้นการ

ออกแบบและควบคุมระบบบ าบดัน า้เสยีทาง

ชวีภาพ 

น า้มนัและไขมนั (oil 

& grease)
3
 

น า้มนัและไขมนัในน า้สว่นใหญ่เกิด 

กจิกรรรมของมนุษยเ์ช่นจากกจิกรรม 

การประกอบอาหารจากอุตสาหกรรมอาหาร 

น า้มนัปิโตรเลยีมทีป่นเป้ือนมาจากการขดุ

เจาะน า้มนั การกล ัน่น า้มนั อตุสาหกรรม 

ปิโตรเคม ีอุบตัิเหตุร ัว่ไหลจากการคมนาคม 

เป็นตน้ 

น า้มนัและไขมนัทีเ่คลอืบอยู่บนผวิน า้จะขดัขวาง

การการละลายของออกซเิจนลงสู่แหลง่น า้ และ

ป้องกนัการทะลุของแสงซึง่เป็นองคป์ระกอบ

ส าคญัในการสงัเคราะหแ์สงของพชื  

หมายเหตุ 1 เป็นพารามเิตอรท์ีน่ิยมใชใ้นการจดัหาน า้สะอาดและการจดัการมลพษิทางน า้ 
            2 เป็นพารามเิตอรท์ีน่ิยมใชใ้นการจดัหาน า้สะอาด 

            3 เป็นพารามเิตอรท์ีน่ิยมใชใ้นการจดัการมลพษิทางน า้ 

 

3. คุณภาพ/ลกัษณะน า้ทางด้านชีวภาพ 
 คุณภาพน า้ทางดา้นชีวภาพเป็นอีกดา้นที่มคีวามส าคญัมากส าหรบัการจดัหาน า้สะอาด เนื่องจากน า้เป็นสื่อน าโรคได ้

(water borne disease) และโดยความจรงิแลว้ภาพรวมของคุณภาพน า้ทางดา้นชีวภาพ หมายถงึการทีน่ า้มสีิง่มชีีวติต่าง ๆ อยู่ใน

น า้ เช่น พืชน า้ สตัวน์ า้ และจุลนิทรีย ์ซึ่งมีท ัง้ประโยชน์และโทษต่อมนุษย ์ในการจดัหาน า้สะอาด เนน้ที่ คุณภาพน า้ทางดา้น

จุลนิทรีย ์(microorganism) พารามิเตอรท์ี่ส  าคญัดงัตารางที่ 7.3 ส าหรบัในการจดัการมลพิษทางน า้ จุลนิทรียโ์ดยเฉพาะ

แบคทเีรยีช่วยในการบ าบดัน า้เสยีทางชวีภาพ  
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ตารางท่ี 7.3 ตวัอยา่งคุณภาพ/ลกัษณะน ้ าทางดา้นชีวภาพ 
ดชันีคุณภาพน ้าหรือ

พารามิเตอร์ 
ความหมาย/ทีม่า ความส าคญั 

จ านวนแบคทเีรยีท ัง้หมด 

(total bacteria or 

standard plate count) 

เป็นการตรวจวดัจ านวนแบคทเีรยีท ัง้หมดโดย 

การเพาะเลี้ยงบนอาหารวุน้ (agar) แลว้นบัจ านวน

กลุม่หรอืจดุเลก็ ๆ  (colony) ของแบคทเีรยีที่

เกดิขึ้น 

บง่บอกถงึจ านวนแบคทเีรยีท ัง้หมดใน

ภาพรวม(ไม่แยกกลุม่) นิยมใชเ้ป็นดชันี

คุณภาพในเบื้องตน้ 

โคลฟิอรม์แบคทเีรยี 

(total coliform index) 

เป็นการตรวจวดัจ านวนของแบคทเีรยีในกลุม่ 

โคลฟิอรม์ 

บง่บอกถงึจ านวนแบคทเีรยีในกลุม่ 

โคลฟิอรม์ (จึงมคีวามจ าเพาะเจาะจง 

มากกว่า total bacteria )  

ฟีคลั โคลฟิอรม์หรอื 

อ ีโคไล (feccal 

coliform orE. Coli 

index)) 

เป็นการตรวจวดัจ านวนของฟีคลั โคลฟิอรม์

แบคทเีรยีหรอือ ีโคไล  

เนื่องจาก E.coli อาศยัอยู่ในล  าไสข้อง

สตัวเ์ลอืดอุ่นเท่าน ัน้ ดงันัน้ ถา้ตรวจพบ 

E.coli ในน า้แสดงว่าน า้น ัน้มอีจุจาระ

ปนเป้ือนอยู่อย่างแน่นอน จงึมโีอกาสทีจ่ะมี

จลุนิทรยีท์ีท่  าใหเ้กดิโรคชนิดอื่นเจอืปนอยู่

ดว้ยเช่นกนั จึงไม่ปลอดภยัต่อการน ามา

อปุโภคบรโิภค 

 
4. ค่าภาระบรรทุกและค่าสมมูลประชากร 
 ในการจดัการมลพิษทางน า้ นอกจากคุณภาพ/ลกัษณะน า้แลว้ควรมีความรูเ้กี่ยวกบั ค่าภาระบรรทุกและค่าสมมูล

ประชากร มรีายละเอยีดพอสงัเขป ดงันี้ 

4.1 ค่าภาระบรรทุก (loading) เป็นค่าทีไ่ดจ้ากการน าปรมิาณ (quantity) และลกัษณะ (characteristic) ของน า้

เสยีมาคูณกนัดงัสมการ 

  ค่าภาระบรรทกุ      =     ความเขม้ขน้ของสารมลพษิ × อตัราการไหลของน า้เสยี  …………(7.1) 

            (กรมั/วนั)                     (กรมั/ลบ.ม.)                      (ลบ.ม./วนั) 
            

 ค่าภาระบรรทุกเป็นขอ้มูลที่มีความส าคญัมากต่อการออกแบบและควบคุมระบบบ าบดัน า้เสีย ตวัอย่างของค่าภาระ

บรรทุกเช่น BOD LOADING ,COD LOADING, SS LOADING เป็นตน้ นอกจากนี้จะเหน็ไดว้่าภาระบรรทุกเป็นการพจิารณา

องคป์ระกอบท ัง้ทางดา้นปรมิาณ (คืออตัราการไหลของน า้เสยีในสมการ) และลกัษณะของน า้เสยี (คือ ความเขม้ข ันของสารมลพษิ

ในสมการ)ร่วมกนั การบอกว่าแหล่งก าเนิดมลพษิทางน า้ใดๆจะก่อใหเ้กิดมลพษิทางน า้มากหรือนอ้ยเพยีงใดควรพจิารณาเป็นค่า

ภาระบรรทุก ดงัตวัอย่างเช่นแหล่งก าเนิดน า้เสียที่มคีวามสกปรกมาก แต่มีปริมาณนอ้ยอาจก่อใหเ้กิดปญัหาหรือคิดเป็นความ

สกปรกรวม (total waste loading) เทา่กบัหรอืใกลเ้คียงกบัแหลง่ก าเนิดมน า้เสยีทีม่คีวามสกปรกนอ้ย แต่มปีรมิาณมาก เป็นตน้ 

4.2 ค่าสมมลูประชากร (population equivalence) คือ ปรมิาณสารมลพษิทีว่ดัต่อหนึ่งหน่วยของแหล่งก าเนิดใน
กรณีทีเ่ป็นน า้เสยีจากชมุชน หมายถงึค่าความสกปรกหรอืสารมลพษิในรูปสารอนิทรยีท์ีว่ดัไดโ้ดยหน่วยวดับโีอดอีนั

เกดิจากการด าเนินชวีติของคน ๆ หนึ่งและสามารถหาไดจ้ากสมการ 
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        ค่าสมมูลประชากร  =  บโีอดใีนน า้เสยี    ×    ปริมาณน า้เสยีทีค่น ๆ หนึ่งผลติออกมาต่อวนั ………(7.2) 

         (กรมั/ลติร)                     (ลติร/คน/วนั) 

    =  ปริมาณบโีอด ีเป็นกรมั/คน-วนั 

 

กจิกรรม 7.1.3 
1. จงอธิบาย พารามิเตอร์ท่ีส าคญัของคุณภาพ/ลกัษณะน ้าทางดา้นชีวภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาน ้า

สะอาด 
2. โรงงาน M ปล่อยน ้าเสียลงแหล่งน ้า มีอตัราการไหล 2,000 ลบ.ม./วนั ค่า BOD ในน ้าเสีย 15 มก./

ลิตร จงค านวณหาค่าภาระบรรทุก (BOD LOADING) 
 

แนวตอบกจิกรรม 7.1.3 
1. พารามิเตอร์ท่ีส าคญัของคุณภาพ/ลกัษณะน ้าทางดา้นชีวภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาน ้าสะอาดมี3 

พารามิเตอร์ ไดแ้ก่ การตรวจจ านวนแบคทีเรียทั้งหมด  การตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรีย และการ
ตรวจหาฟีคลั โคลิฟอร์ม  

2. จากสมการ 7.1 แทนค่า  2,000 ลบ.ม./วนั    ×    15 กรัม/ลบ.ม. = 30,000กรัม/วนั 
(15 มก./ลิตร =   15  กรัม/ลบ.ม. เน่ืองจาก 1  ลบ.ม.= 1,000 ลิตร และ 1กรัม = 1,000มก.)                     
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เร่ืองที ่7.1.4 

มาตรฐานคุณภาพน า้ 
   

 ในการจดัหาน า้สะอาดและการจดัการมลพษิทางน า้ นอกจากจะตอ้งท าความเขา้ใจเกี่ยวกบัคุณภาพน า้ทางดา้น

ต่างๆ แลว้ ยงัจ าเป็นตอ้งทราบและเขา้ใจถงึเรื่องมาตรฐานคุณภาพน า้ดว้ย 

 มาตรฐานคุณภาพน า้ (water quality standard) หมายถงึ ขอ้ก าหนดของคุณภาพน า้ที่ใชเ้ป็นเกณฑเ์พือ่ควบคุมหรือ

แนะน าตามวตัถุประสงค์ที่ตอ้งการใชต่้างๆ ท ัง้นี้ มาตรฐานคุณภาพน า้อาจก าหนดเป็นกฎหมายขอ้บงัคบัหรือขอ้แนะน าจาก

หน่วยงานต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งโดยเฉพาะจากหน่วยงานภาครฐั ซึง่ในแต่ละประเทศมกัมกีารก าหนดมาตรฐานของตวัเองขึ้นมา 

 โดยท ัว่ไปการก าหนดมาตรฐานคุณภาพน า้มกัมกีารก าหนดไวด้งันี้  คือ มาตรฐานคุณภาพแหลง่น า้ (stream standard) 

มาตรฐานน า้ทิ้ง (effluent standard) มาตรฐานน า้เพือ่การบริโภคหรือมาตรฐานน า้ดื่ม (potable-water standard or drinking 

water standard) ซึ่งท ัง้ 3 มาตรฐานนี้มคีวามสมัพนัธก์นั เช่น ถา้หากน า้ในแหล่งน า้มคีุณภาพสะอาดปลอดภยั แต่ไม่มกีาร

ควบคุมการปลอ่ยน า้ทิ้งหรือน า้เสยีจากแหลง่ต่างๆ ลงไปในแหลง่น า้ดงักลา่วจะท าใหแ้หลง่น า้น ัน้สกปรกซึง่จะก่อใหเ้กิดปญัหาต่อ

การปรบัปรุงคุณภาพน า้สะอาดใหไ้ดต้ามมาตรฐานน า้เพือ่การบรโิภค เป็นตน้  

 

1. มาตรฐานคุณภาพแหล่งน า้ 
 การก าหนดมาตรฐานคุณภาพแหลง่น า้มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ควบคุมและรกัษาคุณภาพน า้ในแหลง่น า้ใหเ้หมาะสมกบัการใช ้

ประโยชนแ์ละมคีวามปลอดภยัต่อสุขภาพอนามยัของประชาชน รวมท ัง้เพือ่อนุรกัษท์รพัยากรและสภาวะแวดลอ้มตามธรรมชาต ิ

ปจัจบุนัมาตรฐานคุณภาพแหลง่น า้ของประเทศไทย ม ี3 ฉบบั คือ มาตรฐานคุณภาพน า้ในแหลง่น า้ผวิดนิ มาตรฐานคุณภาพน า้ใต ้

ดนิ และมาตรฐานคุณภาพน า้ทะเล ซีง่ก าหนดโดยกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ภายใตพ้ระราชบญัญตัิส่งเสริม

และรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิพ.ศ. 2535 

ในทีน่ี้ขอกลา่วถงึเฉพาะกฎหมายเกี่ยวกบัมาตรฐานคุณภาพน า้ในแหลง่น า้ผวิดนิ คือ ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้ม

แห่งชาติ ฉบบัที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบญัญตัิส่งเสริมและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง

ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน า้ในแหลง่น า้ผวิดนิสรุปสาระส าคญัมดีงันี้  

 นิยามค าว่า “แหล่งน า้ผวิดิน” หมายถงึ แม่น า้ ล  าคลอง หนองบงึ ทะเลสาบ อ่างเก็บน า้และแหล่งน า้สาธารณะ

อืน่ๆ ทีอ่ยู่ภายในผนืแผ่นดนิ ซึง่หมายความรวมถงึแหล่งน า้ทีอ่ยู่ภายในผนืแผ่นดนิบนเกาะดว้ยแต่ไม่รวมถงึน า้บาดาล 

และในกรณีที่แหล่งน า้นัน้อยู่ติดกบัทะเลได ้หมายความถึง แหล่งน า้ที่อยู่ภายในปากแ ม่น า้หรือปากทะเลสาบ 

ปากแม่น า้และปากทะเลสาบใหถ้อืแนวเขตตามทีก่รมเจา้ท่าก าหนด 

 ส าหรบัเป้าหมายในการก าหนดมาตรฐานคุณภาพแหล่งน า้ผวิดนิ คือ 

1) เพือ่ใหม้กีารจดัแบ่งประเภทแหล่งน า้ โดยมมีาตรฐานระดบัที่เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการใชป้ระโยชน์

ของแหล่งน า้ 

2) เพื่อใหม้ีมาตรฐานคุณภาพน า้และวิธีการตรวจสอบที่เป็นหลกัส าหรบัการด าเนินโครงการต่างๆ ที่ตอ้ง

ค านึงถงึแหล่งน า้เป็นส าคญั 
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3) เพื่อรกัษาคุณภาพแหล่งน า้ตามธรรมชาติซึ่งเป็นตน้น า้ล  าธารใหป้ราศจากการปนเป้ือนจากกิจกรรมใดๆ 

ท ัง้สิ้น และไดแ้บ่งการใชป้ระโยชนข์องแหล่งน า้ผวิดนิออกเป็น 5 ประเภท ดงันี้ 

 ประเภทที่ 1 ไดแ้ก่ แหล่งน า้ที่คุณภาพน า้มสีภาพตามธรรมชาติโดยปราศจากน า้ทิ้ง จากกิจกรรมทุกประเภท
และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภคโดยตอ้งผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติก่อน การขยายพนัธุต์าม

ธรรมชาตขิองสิง่มชีีวติระดบัพื้นฐาน การอนุรกัษร์ะบบนิเวศของแหล่งน า้ 

 ประเภทที่ 2 ไดแ้ก่ แหล่งน า้ทีไ่ดร้บัน า้ทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชนเ์พื่อการอุปโภค
และบริโภคโดยตอ้งผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรบัปรุงคุณภาพน า้ท ัว่ไปก่อน การอนุรกัษส์ตัว ์

น า้ การประมง การว่ายน า้และกีฬาทางน า้ 

 ประเภทที่ 3 ไดแ้ก่ แหล่งน า้ทีไ่ดร้บัน า้ทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชนเ์พือ่ การอปุโภค

และบริโภคโดยตอ้งผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกตแิละผ่านกระบวนการปรบัปรุงคุณภาพน า้ท ัว่ไป การเกษตร  

 ประเภทที่ 4 ไดแ้ก่ แหล่งน า้ทีไ่ดร้บัน า้ทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชนเ์พื่อ การอุปโภค
และบริโภคโดยตอ้งผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกตแิละผ่านกระบวนการปรบัปรุงคุณภาพน า้เป็นพเิศษก่อน การอตุสาหกรรม 

 ประเภทที่ 5 ไดแ้ก่ แหล่งน า้ที่ไดร้บัน า้ทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถใชเ้ป็นประโยชน์เพื่อการ
คมนาคม 

 ซึง่มกีารก าหนดค่ามาตรฐานคุณภาพน า้ในแหลง่น า้ผวิดนิดงักลา่วท ัง้ 5 ประเภทและครอบคลุมท ัง้คุณภาพดา้นกายภาพ 

ดา้นเคมแีละดา้นชีวภาพ รวมท ัง้สิ้น 28 พารามเิตอร ์โดยแหล่งน า้ผิวดนิประเภทที่ 1 เป็นแหลง่น า้ที่มคีุณภาพน า้ดีที่สุด และ 

แหลง่น า้ผวิดนิประเภทที ่5 เป็นแหลง่น า้ทีม่คีุณภาพน า้ต า่ทีสุ่ด  

  จากกฎหมายฉบบัดงักล่าวท าใหเ้กิดกฎหมายล าดบัรองคือประกาศกรมควบคุมมลพิษเรื่องการก าหนด

ประเภทของแหล่งน า้ในแม่น า้สายส าคญัๆตามภาคต่างๆ ของประเทศไทย ซึง่การก าหนดประเภทของแหล่งน า้ในแม่น า้

แต่ละสายขา้งตน้จะก าหนดเขตควบคุมคุณภาพน า้เป็นบริเวณหรือช่วงกิโลเมตรจากปากแม่น า้ว่าแต่ ละบริเวณมี

คุณภาพน า้อยู่ในประเภทของแหล่งน า้ประเภทใด ตามมาตรฐานคุณภาพน า้ในแหล่งน า้ผิวดิน ท ัง้นี้ รายละเอียดของ

กฎหมายสามารถศึกษาเพิม่เตมิไดท้างเวบ็ไซตข์องกรมควบคุมมลพษิ http://www.pod/go.th  

 ส าหรบักฎหมายเกี่ยวกบัมาตรฐานคุณภาพน า้ใตด้นิคือประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 20 (พ.ศ.2543) 

ออกตามความในพระราชบญัญตัิส่งเสริมและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพน า้ใต ้

ดนิ และกฎหมายมาตรฐานคุณภาพน า้ทะเล คือประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาติเรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพน า้ทะเล 

ลงในราชกิจจานุเบกษา วนัที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 สามารถศึกษาเพิ่มเติมไดท้างเว็บไซต์ของกรมควบคุมมลพิษ 

http://www.pod/go.th  

 

2. มาตรฐานน า้ทิง้ 
 การก าหนดมาตรฐานน า้ทิ้งมีวตัถุประสงคเ์พื่อควบคุมคุภาพน า้ทิ้งจากแหล่งก าเนิดต่างๆ ก่อนที่จะปล่อยสู่แหล่งน า้

ธรรมชาติ เพื่อป้องกนัการเกิดปญัหามลพษิทางน า้ ประเทศไทยมหีน่วยงานหลกัที่ดูแลเรื่องมลพษิสิ่งแวดลอ้มในภาพรวมของ

ประเทศ คือกรมควบคุมมลพษิ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม ภายใตพ้ระราชบญัญตัิส่งเสริมและรกัษาคุณภาพ

สิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิพ.ศ. 2535 เนื่องจากแหลง่ก าเนิดมลพษิทางน า้มีหลายประเภทมากเช่น ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม เป็นตน้ 

ดงันัน้กฏหมายมาตรฐานน า้ทิ้งจึงมีหลายฉบบัตามแหล่งก าเนิดมลพิษที่ส  าคญั ในที่นี้ยกตวัอย่างเฉพาะที่เกี่ยวขอ้งกบัชุมชน
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โดยตรง คือประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มเรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน า้ทิ้งจากอาคารบาง

ประเภทและบางขนาด ลงในราชกิจจานุเบกษา วนัที ่29 ธนัวาคม พ.ศ. 2548 สรุปสาระส าคญั คือมกีารแบ่งประเภทอาคารเป็น 

5 ประเภทดงัตารางที่ 7.4 ก าหนดค่ามาตรฐานน า้ทิ้งดงัตารางที่ 7.5 รายละเอียดของกฎหมายฉบบันี้และมาตรฐานน า้ทิ้งจาก

แหลง่ก าเนิดอืน่ๆสามารถศึกษาเพิม่เตมิไดท้างเวบ็ไซตข์องกรมควบคุมมลพษิ http://www.pod/go.th  

 

ตารางท่ี 7.4 การแบ่งประเภทอาคาร ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเร่ือง  
ก าหนดมาตรฐาน ควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 

ประเภทอาคาร ขนาดของอาคารทีก่ าหนดมาตรฐานการระบายน า้ทิง้ 

ก ข ค ง จ 
1.อาคารชดุตามกฎหมายว่าดว้ย

อาคารชดุ 

ตัง้แต่ 500 

หอ้งนอน 

100 -ไม่ถงึ  

500 หอังนอน 

ไม่ถงึ-100 

หอ้งนอน 

- - 

2.โรงแรมตามกฎหมายว่าดว้ย

โรงแรม 

ตัง้แต่ 200 หอ้ง 60 – ไม่ถงึ 

200 หอ้ง 

ไม่ถงึ 60 หอ้ง - - 

3.หอพกัตามกฎหมายว่าดว้ยหอพกั - ตัง้แต่ 250 หอ้ง 50- ไม่ถงึ  

250 หอ้ง 

10 - ไม่ถงึ 

50 หอ้ง 

- 

4. สถานบรกิาร - ตัง้แต่ 5,000 ม.
2
 1,000 - ไม่ถงึ

5,000 ม.
2
 

- - 

5.โรงพยาบาลของทางราชการ หรอื

สถานพยาบาลตามกฎหมาย 

ตัง้แต่ 

30 เตยีง 

10 - ไม่ถงึ 

30 เตยีง 

- - - 

6.อาคารโรงเรยีนราษฎร ์โรงเรยีน

ของทางราชการ สถาบนัอดุมศึกษา

ของเอกชน หรอืสถาบนัอดุมศึกษา

ของทางราชการ 

ตัง้แต่ 

25,000 ม.
2
 

5,000-ไม่เกนิกว่า 

25,000 ม.
2
 

- - - 

7. อาคารทีท่  าการของทางราชการ 

รฐัวสิาหกจิ หรอืเอกชน 

ตัง้แต่ 

55,000 ม.
2
 

10,000-ไม่ถงึ 

55,000 ม.
2
 

5,000-ไม่ถงึ 

10,000 ม.
2
 

- - 

8.อาคารของศูนยก์ารคา้หรอื

หา้งสรรพสนิคา้ 

ตัง้แต่ 

25,000 ม.
2
 

5,000-ไม่ถงึ 

25,000 ม.
2
 

- - - 

9. ตลาด เกนิกว่าหรอื 

เท่ากบั 2,500 ม.
2
 

1,500-ไม่ถงึ 

2,500 ม.
2
 

1,000-ไม่ถงึ 

1,500 ม.
2
 

500-ไม่ถงึ 

1,000 ม.
2
 

- 

10.ภตัตาคารและรา้นอาหาร เกนิกว่าหรอื 

เท่ากบั 2,500 ม.
2
 

500-ไม่ถงึ 

2,500 ม.
2
 

250-ไม่ถงึ 

500 ม.
2
 

100-ไม่ถงึ 

250 ม.
2
 

ไม่ถงึ100 ม.
2
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ตารางท่ี 7.5 มาตรฐานน ้าท้ิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเร่ือง ก าหนดมาตรฐาน 
ควบคุมการระบายน ้าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 

ดชันีคุณภาพน า้ หน่วย เกณฑ์ก าหนดสูงสุดตามประเภทอาคาร 
ก ข ค ง จ 

1. ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) - 5-9 5-9 5-9 5-9 5-9 

2. บโีอด ี(BOD)  มก./ล. ไม่เกนิ 20 ไม่เกนิ 30 ไม่เกนิ 40 ไม่เกนิ 50 ไม่เกนิ 200 

 3.ปรมิาณของแขง็ 

- ค่าสารแขวนลอย (Suspended Soilds) 

มก./ล. ไม่เกนิ 30 ไม่เกนิ 40 ไม่เกนิ 50 ไม่เกนิ 50 ไม่เกนิ 60 

- ค่าตะกอนหนกั (Settleable Solids) มล./ล. ไม่เกนิ 0.5 ไม่เกนิ0.5 ไม่เกนิ 0.5 ไม่เกนิ 0.5 - 

- ค่าสารทีล่ะลายไดท้ ัง้หมด  

(Total Dissolved Solid) 

มก./ล. ไม่เกนิ

500* 

ไม่เกนิ

500* 

ไม่เกนิ500* ไม่เกนิ 500* - 

4. ค่าซลัไฟต ์(Sulfide) มก./ล. ไม่เกนิ 1.0 ไม่เกนิ1.0 ไม่เกนิ 3.0  ไม่เกนิ 4.0 - 

5. ไนโตรเจน (Nitrogen) ในรูป ท ีเค เอน็ 

(TKN) 

มก./ล. ไม่เกนิ 35 ไม่เกนิ 35 ไม่เกนิ 40 ไม่เกนิ 40 - 

6. น า้มนัและไขมนั  

(Fat , Oil and Grease) 

มก./ล. ไม่เกนิ 20 ไม่เกนิ 20 ไม่เกนิ 20 ไม่เกนิ 20 ไม่เกนิ 100 

 

    หมายเหต ุ *    เป็นค่าทีเ่พิม่ขึ้นจากปรมิาณสารละลายในน า้ตามปกต ิ

 

3. มาตรฐานน า้เพ่ือการบริโภค 
มาตรฐานน า้เพือ่การบรโิภคหรอืมาตรฐานน า้ดืม่ เป็นมาตรฐานคุณภาพน า้ทีใ่ชเ้ป็นเกณฑ ์หรอืเป็นมาตรฐานคุณภาพน า้ที่

ตอ้งการในการจดัหาน า้สะอาดส าหรบัชุมชน ในการก าหนดมาตรฐานนี้  จึงตอ้งพจิารณาทีค่วามปลอดภยัของสุขภาพอนามยัเป็น

หลกั รวมท ัง้ตอ้งค านึงถงึความเป็นไปไดใ้นเชงิเศรษฐกจิ สงัคม และเทคโนโลยทีีเ่กี่ยวขอ้งประกอบดว้ย  

 ในปจัจบุนั ประเทศไทยมมีาตรฐานน า้เพือ่การบรโิภคอยู่หลายฉบบั เนื่องจากถกูก าหนดออกมาจากหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง

หลายหน่วยงาน ซึง่ค่าทีก่  าหนดสว่นใหญ่คลา้ยคลงึและใกลเ้คียงกนั ท ัง้นี้ เนื่องจากสว่นใหญ่อา้งองิจากค่าแนะน าส  าหรบัคุณภาพน า้

ดืม่ขององคก์ารอนามยัโลก (WHO guideline for drinking-water Quality)  

 ในทีน่ี้ขอกลา่วถงึมาตรฐานน า้เพือ่การบรโิภคตามประกาศกรมอนามยัเรื่องเกณฑแ์สนอแนะคุณภาพน า้บรโิภคเพือ่การ

เฝ้าระวงั กระทรวงสาธารณสุข ประกาศ ณ วนัที ่13 ตลุาคม พ.ศ.2553 สรุปประเดน็ส าคญัดงันี้ 

          นิยามค าวา่ “น า้บรโิภค” หมายถงึน า้ประปา น า้บาดาล น า้บอ่ตื้น และน า้ฝนทีป่ระชาชนใชด้ื่ม เตรียม ปรุงประกอบอาหาร 

รวมถงึน า้ทีใ่ชล้า้งหนา้และแปรงฟนั  ค าว่า “เกณฑแ์สนอแนะคุณภาพน า้บริโภค” หมายถงึระดบัความเขม้ขน้สูงสุดของสารต่าง ๆ 

ทีย่อมใหม้ไีดใ้นน า้บรโิภค โดยไมก่่อใหเ้กดิอนัตรายต่อสุขภาพอนามยัของประชาชน เมือ่น าน า้มาบริโภค และค่าทีก่  าหนดคุณภาพ

น า้บรโิภคดงัตารางที ่7.6 

 

 

 

ตารางที่ 7.6 เกณฑ์แสนอแนะคุณภาพน ้าบริโภคเพ่ือการเฝ้าระวัง 
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พารามเิตอร์ หน่วยวดั ค่าทีก่ าหนด 
พ้ืนที่ท ัว่ไป 

 คุณภาพน า้ทางกายภาพ 

   - ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 

   - ความขุน่ (turbidity) 

   - ส ี(Colour) 

.คุณภาพน า้ทางเคมที ัว่ไป 

   - สารละลายท ัง้หมดทีเ่หลอืจากการระเหย (TDS) 

   - ความกระดา้ง (Hardness) 

   - ซลัเฟต ( SO
2-

4 ) 

   - คลอไรด ์(Cl
-
) 

   - ไนเตรท (NO
-

3 as NO
-

3) 

   - ฟลูออไรด ์(F
-
) 

 คุณภาพน า้ทางโลหะหนกัท ัว่ไป 

   - เหลก็ (Fe) 

   - แมงกานีส (Mn) 

   - ทองแดง (Cu) 

   - สงักะส ี(Zn) 

 คุณภาพน า้ทางโลหะหนกัทีเ่ป็นพษิ 

   - ตะกัว่ (Pb) 

   - โครเมยีม (Cr) 

   - แคดเมยีม (Cd) 

   - สารหนู (As) 

   - ปรอท (Hg) 

 คุณภาพน า้ทางแบคทเีรยี 

   - โคลฟิอรม์แบคทเีรยี  (Coliform bacteria) 

   - ฟิคลัโคลฟิอรม์แบคทเีรยี (Faecal Coliform bacteria) 

พ้ืนที่เกษตรกรรม 

สารเคมปีราบศตัรูพชืและสตัว ์

   - ดดีที ีและเมตาบอไลท ์ (DDT and metabolites) 

   - อลัดรนิ และดลิดรนิ (Aldrin and deldrin)           

   - อะทราซนี  (Atrazine)          

พ้ืนที่อุตสาหกรรม 

 สารอนิทรยีร์ะเหยงา่ย 

   - เบนซนี (Benzene) 

   - คารบ์อนเตตระคลอไรด ์(Carbon Tetrachloride) 

 

 

- 

เอน็ทยูี 

แพลตตนิมั-โคบอลท ์

 

มลิลกิรมัต่อลติร 

มลิลกิรมัต่อลติร 

มลิลกิรมัต่อลติร 

มลิลกิรมัต่อลติร 

มลิลกิรมัต่อลติร 

มลิลกิรมัต่อลติร 

 

มลิลกิรมัต่อลติร 

มลิลกิรมัต่อลติร 

มลิลกิรมัต่อลติร 

มลิลกิรมัต่อลติร 

 

มลิลกิรมัต่อลติร 

มลิลกิรมัต่อลติร 

มลิลกิรมัต่อลติร 

มลิลกิรมัต่อลติร 

มลิลกิรมัต่อลติร 

 

เอม็พเีอน็ต่อ 100มลิลลิติร 

เอม็พเีอน็ต่อ 100มลิลลิติร 

 

 

มลิลกิรมัต่อลติร 

มลิลกิรมัต่อลติร 

มลิลกิรมัต่อลติร 

 

 

มลิลกิรมัต่อลติร 

มลิลกิรมัต่อลติร  

 

 

อยู่ระหว่าง 6.5-8.5 

ไม่เกนิ 5 

ไม่เกนิ 15 

 

ไม่เกนิ 1,000 

ไม่เกนิ 500 

ไม่เกนิ 250 

ไม่เกนิ 250 

ไม่เกนิ 50 

ไม่เกนิ 0.7 

 

ไม่เกนิ 0.5 

ไม่เกนิ 0.3 

ไม่เกนิ 1.0 

ไม่เกนิ 3.0 

 

ไม่เกนิ 0.01 

ไม่เกนิ 0.05 

ไม่เกนิ 0.003 

ไม่เกนิ 0.01 

ไม่เกนิ 0.001 

 

ตอ้งตรวจไม่พบ 

ตอ้งตรวจไม่พบ 

 

 

ไม่เกนิ 0.001 

ไม่เกนิ 0.0003 

ไม่เกนิ 0.002 

 

 

ไม่เกนิ 0.01 

ไม่เกนิ 0.004 
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  หมำยเหต ุ–การตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน า้บริโภคจะตอ้งเป็นไปตามวธิีการในหนงัสอื “มาตรฐานการวเิคราะหค์ุณภาพน า้และน า้เสยี”  

             (Standard Methods for Examination of Water and Wastewater Edition 21
st
 2005 APHA AWWA WEF.) 

           - คลอรีนอิสระคงเหลอื (Residual Free Chlorine) ก าหนดใหม้ทีี่ปลายเสน้ท่อ 0.2-0.5 มลิลกิรมัต่อลติร ใชใ้นระบบการเฝ้าระวงัคุณภาพ 

              น า้ประปา 

 

 จะเหน็ไดว้่าเกณฑด์งักล่าวมกีารแบ่งพื้นทีเ่ป็น 3 พื้นทีห่ลกัคือ พื้นที่ท ัว่ไป พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่อุตสาหกรรม 

โดยพื้นทีท่ ัว่ไปมกีารแบ่งคุณภาพน า้ท ัง้หา้ดา้นคือ ทางกายภาพ ทางเคมที ัว่ไป ทางโลหะหนกัท ัว่ไป ทางโลหะหนกัที่เป็นพษิ และ

ทางแบคทีเ่รยี ส  าหรบัพื้นทีเ่กษตรกรรม นอกจากคุณภาพน า้ท ัง้หา้ดา้นแลว้ยงัเพิม่เตมิคุณภาพน า้เกี่ยวกบัสารป้องกนัก าจดัศตัรูพชื

และสตัวอ์ีกดว้ย ส่วนพื้นที่อุตสาหกรรมนอกจากคุณภาพน า้ท ัง้หา้ดา้นแลว้ยงัเพิม่เติมคุณภาพน า้เกี่ยวกบัสารอินทรียร์ะเหยงา่ย

และคุณภาพน า้เกี่ยวกบัสารพษิอืน่ ๆอกีดว้ย 

 มาตรฐานน า้เพือ่การบริโภคของประเทศไทย นอกจากทีก่ล่าวขา้งตน้แลว้ยงัมอีกีหลายมาตรฐานทีส่  าคญัคือ 

- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัที่ 61 (พ.ศ.2524) เรื่องน า้บริโภคในภาชนะบรรจุปิดสนิท ประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข ฉบบัที่ 135 (พ.ศ.2534) เรื่องน า้บริโภคในภาชนะบรรจุปิดสนิท (ฉบบัที่ 2 ) และประกาศกระทรวง

สาธารณสุข เรื่อง น า้บรโิภคในภาชนะบรรจทุีปิ่ดสนิท (ฉบบัที ่6) มาตรฐานน า้นี้ เป็นมาตรฐานทีส่  านกังานคณะกรรมการอาหารและ

ยา ใชเ้ป็นมาตรฐานในการขอขึ้นทะเบยีนอาหาร โดยน า้ดื่มในภาชนะบรรบรรจุปิดสนิททีจ่ะขอฉลาก อย. ตอ้งผ่านการตรวจสอบ

คุณภาพตามมาตรฐานของประกาศนี้ 

- มาตรฐานผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม น า้บริโภค มาตรฐานเลขที่ มอก.257-2549 ตามประกาศกระทรวง

อุตสาหกรรมฉบบัที่ 3470 (พ.ศ.2549) ออกตามความในพระราชบญัญตัิมาตรฐานผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรม พ.ศ.2511 เรื่อง 

ยกเลกิมาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรมน า้บรโิภค เลม่ 1 ขอ้ก าหนดเกณฑค์ุณภาพและก าหนดมาตรฐานผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรม

น า้บรโิภค ซีง่ส  านกังานมาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม(สมอ.) ก าหนดใหเ้ป็นมาตรฐานผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรม(มอก.)แบบท ัว่ไป

หรอืมาตรฐานแนะน า (ไมใ่ช่มาตรฐานบงัคบั) 

- มาตรฐานน า้บาดาลทีใ่ชบ้ริโภคไดต้ามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  

   - 1,2-ไดคลอโรอเีทน (1,2-Dichloroethane) 

.  - 1,1-ไดคลอโรเอทธนี (1,1-Dichloroethene) 

   - ไดคลอโรมเีทน (Dichloromethane) 

   - เอทธลิเบนซนี (Ethylbenzene) 

   - สไตรนี (Styrene) 

   - เตตระคลอโรเอทธนี (Tetrachloroethene) 

   - โทลูอนี (Toluene) 

   - ไตรคลอโรเอทธนี (Trichloroethene) 

   - 1,1,1- ไตรคลอโรอเีทน (1,1,1-Trichloroethane) 

   - ไซลนีท ัง้หมด (Total Xylenes) 

    สารพษิอืน่ ๆ 

   - ไซยาไนด ์(CN
-
) 

   - ซลีเีนียม (Se) 

   - แบเรยีม (Ba) 

   - ไวนิลคลอไรด ์(Vinyl Chloride) 

มลิลกิรมัต่อลติร 

 มลิลกิรมัต่อลติร 

มลิลกิรมัต่อลติร 

มลิลกิรมัต่อลติร 

มลิลกิรมัต่อลติร 

มลิลกิรมัต่อลติร 

มลิลกิรมัต่อลติร 

มลิลกิรมัต่อลติร 

มลิลกิรมัต่อลติร 

มลิลกิรมัต่อลติร 

 

มลิลกิรมัต่อลติร 

มลิลกิรมัต่อลติร 

มลิลกิรมัต่อลติร 

  มลิลกิรมัต่อลติร  

ไม่เกนิ 0.03 

ไม่เกนิ 0.03 

ไม่เกนิ 0.02 

ไม่เกนิ 0.3 

ไม่เกนิ 0.02 

ไม่เกนิ 0.04 

ไม่เกนิ 0.7 

ไม่เกนิ 0.07 

ไม่เกนิ 2 

ไม่เกนิ 0.5 

 

ไม่เกนิ 0.07 

ไม่เกนิ 0.01 

ไม่เกนิ 0.7 

ไม่เกนิ 0.005 
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เรื่อง ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละมาตรการในทางวิชาการส าหรบัการป้องกนัดา้นสาธารณสุขและการป้องกนัในเรื่อง

สิง่แวดลอ้มเป็นพษิ พ.ศ.2551 

 นอกจากนี้ยงัมีมาตรฐานคุณภาพน า้ประปาอีกดว้ย เนื่องจากระบบประปาส าหรบัชุมชนนัน้ในการผลติน า้  

มวีตัถปุระสงคห์ลกัคือผลติน า้ใหม้ีความสะอาด ปลอดภยั และมีลกัษณะน่าใชเ้พื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน 

หรือกล่าวโดยสรุปคือผลติน า้ใหไ้ดคุ้ณภาพน า้ตามมาตรฐานน า้ดื่มดว้ย ดงันัน้จงึมีการก าหนดมาตรฐานคุณภาพของ

น า้ประปาขึ้นจากหน่วยงานต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการประปา ทีส่  าคญัคือ 

- มาตรฐานน า้ประปาของการประปานครหลวง  

- มาตรฐานน า้ประปาของการประปาส่วนภูมภิาค 

ประกาศกรมอนามยัเรื่องเกณฑค์ุณภาพน า้ประปาดื่มได ้กระทรวงสาธารณสุข ประกาศ ณ วนัที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2553 

เกณฑน์ี้ปรบัปรุงจากเกณฑค์ุณภาพน า้ประปา กรมอนามยั พ.ศ.2543 และมค่ีาทีก่  าหนดเหมอืนกบัประกาศกรมอนามยัเรื่องเกณฑ์

แสนอแนะคุณภาพน า้บริโภคเพื่อการเฝ้าระวงัเฉพาะในส่วนพื้นที่ท ัว่ไป ดงัตารางที่ 7.6 และประกาศฉบบันี้ยงัใชเ้ป็นเกณฑ์

มาตรฐานน า้ประปาส าหรบัระบบประปาหมูบ่า้นทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่เป็นผูด้  าเนินการ 

 รายละเอยีดของมาตรฐานทีก่ล่าวถงึขา้งตน้ สามารถสบืคน้เพิม่เตมิไดท้างอนิเตอรเ์นต 

 อย่างไรก็ตามก่อนน ามาตรฐานท ัง้หมดทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ไปใชง้าน ควรมกีารตรวจสอบความทนัสมยัก่อน

ดว้ย เพราะมาตรฐานเหล่านี้ อาจมีการปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงไป ท ัง้นี้ เนื่องมาจากความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีและ

ความรูท้างวชิาการทีเ่กี่ยวขอ้งเพิม่มากขึ้น รวมท ัง้ความพรอ้มทางดา้นเศรษฐกิจและสงัคม 

   

กจิกรรม 7.1.4 
จงอธิบายความหมายของมาตรฐานคุณภาพน ้า  พร้อมระบุมาตรฐานคุณภาพน ้าก่ียวขอ้งกบัการจดัหา

น ้าสะอาดและการจดัการมลพิษทางน ้า  
 

แนวตอบกจิกรรม 7.1.4 
มาตรฐานคุณภาพน ้ า หมายถึง ข้อก าหนดของคุณภาพน ้ าท่ีใช้เป็นเกณฑ์ควบคุมตามวตัถุประสงค์ท่ี

ตอ้งการใชต่้างๆ โดยก าหนดเป็นกฎขอ้บงัคบัจากหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยเฉพาะจากรัฐ มาตรฐาน
คุณภาพน ้าท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ มาตรฐานคุณภาพแหล่งน ้า มาตรฐานน ้าท้ิง และ มาตรฐานน ้าเพ่ือการบริโภคหรือ
มาตรฐานน ้าด่ืม  

 
 
 
 
เร่ืองที ่7.1.5 
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การตดิตามตรวจสอบคุณภาพน ้า 
  

 เนื่องจากคุณภาพน า้มที ัง้ดา้นกายภาพ เคม ีและชีวภาพ ดงันัน้การที่จะทราบคุณภาพน า้ในแต่ละดา้น และใน

แต่ละพารามเิตอรไ์ด ้จ าเป็นตอ้งมกีารตดิตามตรวจสอบคุณภาพน า้  

 

1. ความหมายและขอบเขตของการตดิตามตรวจสอบคุณภาพน า้ 
 การตดิตามตรวจสอบคุณภาพน า้ หมายถงึ กระบวนการในการส ารวจและติดตามตรวจสอบคุณภาพน า้ จาก

แหล่งหรือทีต่่าง ๆ เพือ่ใหไ้ดข้อ้มูลเกี่ยวกบัคุณภาพน า้ตามวตัถปุระสงคท์ีต่อ้งการ 

 ขอบเขตของการตดิตามตรวจสอบคุณภาพน า้ทีส่  าคญัมดีงันี้ 

1.1 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าในการจัดหาน ้าสะอาด 
  การตดิตามตรวจสอบคุณภาพน า้ในการจดัหาน า้สะอาดรูปแบบระบบประปาทีส่  าคญัคือ 

1) ติดตามตรวจสอบคุณภาพน า้ของแหล่งน า้ดิบ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการตดัสนิใจในการพิจารณาเลอืก

แหล่งน า้ดิบ และ/หรือ เลอืกกระบวนการในการปรบัปรุงคุณภาพน า้ในระบบประปา รวมท ัง้เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการเฝ้าระวงั

คุณภาพน า้จากแหลง่น า้ดบิ  

2) ติดตามตรวจสอบคุณภาพน า้ ที่แต่ละกระบวนการปรบัปรึงคุณภาพน า้เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการเดินระบบ 

(operation) 

3) ติดตามตรวจสอบคุณภาพน า้ประปาที่ไดจ้ากระบบปรบัปรุงคุณภาพน า้ เพื่อใชใ้นการติดตามและควบคุม

คุณภาพน า้ประปาทีผ่ลติได ้ 

4) ติดตามตรวจสอบคุณภาพน า้ประปาเพื่อการรบัรองเป็นน า้ประปาดื่มได ้เป็นการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

น า้ประปาพื่อสรา้งความเชื่อม ัน่ในคุณภาพน า้และเฝ้าระวงั โดยกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข ตามวธิีการและระยะวลาที่

ก าหนด  
 นอกจากนี้ยงัการตดิตามตรวจสอบคุณภาพน า้ในการจดัหาน า้สะอาดรูปแบบอืน่ทีส่  าคญัคือการตรวจสอบคุณภาพน า้ของ

น า้ตามธรรมชาตต่ิาง ๆ เช่นน า้ฝน น า้จากบอ่น า้ตื้น บอ่น า้บาดาล เพือ่ใชพ้จิารณาว่ามคีุณภาพเหมาะสมทีใ่ชใ้นการอุปโภค บริโภค 

ส าหรบัประชาชนหรือไม่ และการตรวจสอบคุณภาพน า้จากตูจ้  าหน่ายน า้ดื่มอนัโนมตัิ จากน า้บริโภคในภาชนะบรรจุสนิท เพื่อ

ตรวจสอบและเฝ้าระวงัคุณภาพน า้เพือ่การบรโิภค 

 1.2 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าในการจัดการมลพษิทางน ้า 
 การตดิตามตรวจสอบคุณภาพน า้ เป็นมาตรการในการเฝ้าระวงัคุณภาพน า้ในแหล่งน า้ และมลพษิที่ถูกปล่อย/

ระบายลงสู่แหล่งน า้ เพื่อใหท้ราบถึงสถานการณ์ในปจัจุบนั ตลอดจนปญัหาหรือแนวโนม้ของปญัหาที่จะเกิดขึ้นใน

อนาคต ซึ่งจะน าไปสู่การวางแผนจดัการมลพิษทางน า้และก าหนดแนวปฏิบตัิที่เหมาะสมในการแกไ้ขและป้องกนั

ผลกระทบที่เกิดจากมลพิษในแหล่งน า้นั้นไดท้นัท่วงที ก่อนที่คุณภาพน า้ในแหล่งน า้นั้นจะเปลี่ยนแปลงไป หรือ

ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อผูใ้ชป้ระโยชน์ วตัถปุระสงคใ์นการตดิตามตรวจสอบมลพษิทางน า้ทีส่  าคญัคือ 

 

 

1) เพือ่ใหท้ราบถงึสถานการณ์และแนวโนม้ของการเปลีย่นแปลงคุณภาพน า้ของแหล่งน า้ในธรรมชาติ 
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2) เพือ่ตรวจสอบสารปนเป้ือนในน า้ทิ้งทีป่ล่อยออกจากกิจกรรมต่างๆ 

3) เพือ่ตรวจวดัปริมาณสารมลพษิในแหล่งน า้และการแพร่กระจายของสารมลพษิ 

4) เพือ่ตรวจสอบประสทิธิภาพของระบบบ าบดัน า้เสยี จากแหล่งก าเนิดต่างๆ 

 
2. วธีิการตรวจสอบคุณภาพน า้ 
 โดยท ัว่ไปการตรวจสอบคุณภาพน า้มีวิธีการตรวจสอบที่ส  าคญั 2 วธิีคือ การตรวจสอบคุณภาพน า้โดยการ

ตรวจวเิคราะหใ์นหอ้งปฏบิตักิาร และการตรวจสอบคุณภาพน า้ในภาคสนาม มรีายละเอยีดพอสงัเขปดงันี้ 

 2.1 การตรวจสอบคุณภาพน ้าโดยการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ 
 การตรวจสอบคุณภาพน า้โดยการตรวจวเิคราะหใ์นหอ้งปฏิบตัิการ เป็นการตรวจสอบคุณภาพน า้แบบมาตรฐาน ซึ่งท  า

การตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน า้ตามวธิีการมาตรฐานในหอ้งปฏบิตัิการ ท าใหผ้ลการตรวจสอบทีไ่ดม้คีวามถูกตอ้ง แม่นย าน่าเชื่อถอื

สูง การตรวจสอบคุณภาพน า้ดว้ยวธีีการนี้ ประกอบดว้ยข ัน้ตอนทีส่  าคญั 2 ข ัน้ตอนคือ 1) การเก็บและรกัษาตวัอย่างน า้ทีต่อ้งการ

ตรวจสอบคุณภาพส่งเขา้หอ้งปฏบิตัิการหรือที่เรียกง่าย ๆว่าหอ้งแลป็ (laboratory) และ 2) การตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน า้ใน

หอ้งปฏบิตักิาร 

 เนื้อหาในทีน่ี้ขอกลา่วถงึเฉพาะ เรื่องการเก็บและรกัษาตวัอย่างน า้ส่งเขา้หอ้งปฏบิตัิการเพือ่ตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน า้ซึง่

เป็นข ัน้ตอนหนึ่งทีส่  าคญัในการตรวจสอบคุณภาพของน า้ ส  าหรบัเรื่องการตรวจวเิคราะหค์ุณภาพนัน้มรีายละเอยีดค่อนขา้งมาก ใน

ที่นี้ จึงไม่ขอกล่าวถึง อย่างไรก็ตามหากสนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมไดจ้ากเอกสารอา้งอิงที่ส  าคญั คือ หนังสือ Standard 

Methods for the Examination of Water and Wastewater ของ APHA, AWWA และ WEF เนื่องจากเป็นมาตรฐาน

อา้งองิในกฎหมายเกี่ยวกบัคุณภาพน า้ของประเทศไทยหลายฉบบั นอกจากนี้ อาจสามารถศึกษาไดจ้ากเอกสารภาษาไทยทีม่หีลาย

หน่วยงานจดัท าขึ้นเช่น คู่มอืวเิคราะหน์ า้เสยี ของสมาคมวศิวกรรมสิง่แวดลอ้มแหง่ประเทศไทย เป็นตน้ 

 การเก็บและการรกัษาตวัอย่างน า้เพื่อส่งตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน า้หมายถึง การพจิารณาเลอืกเก็บตวัอย่างน า้ใหเ้ป็น

ตวัแทนที่ดหีรือมคีุณภาพน า้ใกลเ้คียงกบัน า้ท ัง้หมดของน า้ที่ตอ้งการตรวจวเิคราะหค์ุณภาพ รวมท ัง้การรกัษาใหคุ้ณภาพน า้ของ

ตวัอย่างนัน้ไม่เปลีย่นแปลงไปจากเดมิและ/หรือถูกปนเป้ือนดว้ยสิง่ปนเป้ือนอื่น ๆ ก่อนจะส่งเขา้ไปท าการตรวจวเิคราะหค์ุณภาพ

ในหอ้งปฏบิตักิาร  

 การเก็บและการรกัษาตวัอย่างน า้เพื่อส่งตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน า้ เป็นข ัน้ตอนเริ่มตน้ทีส่  าคญัมากของการตรวจสอบ

คุณภาพน า้ และจ าเป็นตอ้งปฏบิตัใิหถ้กูตอ้ง มฉิะนัน้อาจท าใหก้ารตรวจวเิคราะหไ์มส่ามารถกระท าไดห้รอืไดผ้ลการวคิราะหท์ีไ่ดไ้ม่

ตรงกบัความเป็นจรงิ การเก็บและรกัษาตวัอย่างน า้มขี ัน้ตอนการด าเนินการทีส่  าคญั 4 ข ัน้ตอนคือ การเตรียมการก่อนเก็บตวัอย่าง

น า้ การด าเนินการเก็บตวัอย่างน า้ การด าเนินการรกัษาคุณภาพตวัอย่างน า้ และการส่งตวัอย่างน า้เพื่อตรวจวิเคราะหใ์น

หอ้งปฏบิตักิาร มรีายละเอยีดพอสงัเขปดงันี้ 

 1. การเตรียมการก่อนเก็บตัวอย่างน ้า 
 การเตรียมความพรอ้มก่อนการออกภาคสนามไปเก็บตวัอย่างน า้จะท าใหก้ารด าเนินงานบรรลุตามวตัถปุระสงคข์องการ

เก็บตวัอย่าง โดยมขี ัน้ตอนการเตรยีมความพรอ้ม ดงันี้ 

 1.1 การวางแผนการเกบ็ตัวอย่าง การเก็บตวัอย่างน า้แต่ละครัง้อาจมวีตัถปุระสงคท์ีต่อ้งการศึกษาแตกต่างกนั ซึง่จะ
ส่งผลใหว้ิธีการเก็บตวัอย่าง ความถี่ของการเก็บตวัอย่าง จ านวนตวัอย่าง และพารามิเตอรท์ี่จะตอ้งตรวจวดัแตกต่างกนัดว้ย 

นอกจากนัน้ การเก็บตวัอย่างยงัมคีวามส าคญัต่อผลการวเิคราะหค์ุณภาพน า้ กลา่วคือ หากท าการเก็บตวัอย่างไม่ถูกตอ้ง จะท า
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ใหผ้ลการวิเคราะหท์ี่ไดไ้ม่ถูกตอ้งดว้ย บางครัง้ก็ไม่สามารถน าผลการวิเคราะหต์วัอย่างที่เก็บมาแลว้ไปใชไ้ดค้รอบคลุมทุ ก

พารามเิตอรท์ีต่อ้งการทราบ ซึง่จะเป็นการสิ้นเปลอืงค่าใชจ้่ายและสูญเสยีเวลา ดงันัน้ จงึจ าเป็นตอ้งวางแผนการเก็บตวัอย่างและ

ศึกษาขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ สภาพพื้นทีท่ีจ่ะไปเก็บตวัอย่าง ขอ้มลูของแหลง่น า้/แหลง่ก าเนิด พารามเิตอรท์ีจ่ะตอ้งศึกษา จ านวน

ตวัอย่างทีจ่ะเก็บ วธิีการเก็บและรกัษาตวัอย่าง และวธิีการวเิคราะห ์  

 1.2 การประสานและนัดหมายล่วงหน้ากับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ เพื่อเป็นการตรียมความพรอ้มในการตรวจ
วเิคราะหค์ุณภาพน า้จงึจ าเป็นตอ้งประสานและนดัหมายกบัเจา้หนา้ทีห่อ้งปฏบิตัิการ รวมท ัง้อาจยมืเครื่องมอือุปกรณ์ในการตรวจ

วเิคราะหค์ุณภาพน า้ในบางพารามเิตอร ์ทีจ่  าเป็นตอ้งท าการตรวจวเิคราะหท์นัททีีเ่ก็บตวัอย่างในภาคสนาม ไดแ้ก่ อณุหภูม ิค่าพีเอช 

ค่าปริมาณออกซเิจนทีล่ะลายน า้ (DO) และคลอรีนคงเหลอื (residual chlorine) เนื่องจากพารามเิตอรเ์หลา่นี้ เปลีย่นแปลงไดง้า่ย 

และอาจยมือปุกรณใ์นการเก็บตวัอย่างเช่น ภาชนะบรรจุตวัอย่างน า้ สารเคมทีีใ่ชใ้นการรกัษาตวัอย่าง แบบฟอรม์ใบน าส่งตวัอย่าง

น า้ เป็นตน้ นอกจากนี้อาจขอขอ้มูลหรือขอค าปรึกษาทางวชิาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งอีกดว้ย เช่น ปริมาณตวัอย่างน า้ที่เพยีงพอ

ส าหรบัการตรวจวเิคราะหแ์ต่ละพารามเิตอร ์เป็นตน้ 

 1.3 การเตรียมอุปกรณ์ในการเกบ็ตัวอย่างน ้าให้พร้อม  
อปุกรณใ์นการเก็บตวัอย่างน า้ทีจ่  าเป็นตอ้งจดัเตรียมโดยท ัว่ไป ประกอบดว้ย 

1) อปุกรณก์ารส ารวจพื้นที ่เช่น เครื่องมอืวดัพกิดัทางภูมศิาสตร ์(GPS) ใชว้ดัค่าพกิดัของแหลง่ก าเนิด 

มลพษิหรอืจดุอา้งองิทางภูมศิาสตร ์กลอ้งถา่ยรูป ใชส้  าหรบัถา่ยภาพประกอบในการบนัทกึขอ้มลูภาคสนาม 

2) เครื่องมอืตรวจวดัคุณภาพน า้ภาคสนาม เช่น เครื่องวดัออกซเิจนละลาย (DO meter) เครื่องวดัความ

เป็นกรด-ด่าง (pH meter) เป็นตน้ ท ัง้นี้ตอ้งท าการปรบัเทยีบเครื่องมอืทกุครัง้ทีม่กีารเปิดใชเ้ครื่อง และท าความสะอาดหวัวดัดว้ย

น า้กล ัน่หลงัใชง้านทกุครัง้ 

3) ภาชนะเก็บตวัอย่างน า้ ตอ้งค านึงถงึการปนเป้ือนของวสัดุทีใ่ชท้  าภาชนะบรรจกุบัน า้ตวัอย่างวา่มผีลต่อการ

วเิคราะหพ์ารามเิตอรน์ ัน้ ๆ หรอืไม ่และกรณีทีต่อ้งรกัษาสภาพน า้ตวัอย่างดว้ยกรดหรอืด่างก็ควรใชภ้าชนะทีท่นต่อสารเคมนีัน้ดว้ย 

ภาชนะเก็บตวัอย่างน า้ มขีอ้แนะน าโดยท ัว่ไปดงันี้ 

          -  ถา้เก็บตวัอย่างน า้เพือ่ตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน า้ทางเคมแีละกายภาพท ัว่ ๆ ไปควรใชข้วดพลาสติกทีท่  าดว้ย

โพลเีอทลินี (PE) มจีุกเกลยีวปิดสนิทขนาด 1 ลติร 2 ลติร หรือ 4 ลติร ขึ้นอยู่กบัชนิดและจ านวนพารามเิตอรท์ีต่อ้งการตรวจ

วเิคราะห ์

          - ถา้เก็บตวัอย่างน า้เพือ่ตรวจวเิคราะหไ์นโตรเจนและโลหะหนกัควรใชข้วดพลาสติกทีท่  าดว้ยไฮเดนซติีโพลเีอ

ทลินี (HDPE) มจีกุเกลยีวปิดสนิท ขนาด 1 ลติร 

          - ถา้เก็บตวัอย่างน า้เพื่อตรวจวเิคราะหส์ารก าจดัแมลง (Pesticide) ใหใ้ชข้วดแกว้สชีาพรอ้มฝาจุกปิดที่เป็น

พลาสตกิเคลอืบดว้ยเทฟลอน ขนาด 2 ลติร 

         - ถา้เก็บตวัอย่างน า้เพื่อตรวจวเิคราะหท์างชีวภาพหรือแบคทเีรียใหใ้ชข้วดแกว้ใสและจุกปิดสนิทขนาด 125 

มลิลลิติร บริเวณฝาจุกถึงคอขวดหุม้ดว้ยกระดาษอลูมิเนียมแลว้บรรจุขวดดงักล่าว ในกระป๋องโลหะไรส้นิมท าการอบฆ่าเชื้อ 

(autoclave) ที่อุณหภูมิ 160-180 องศาเซลเซยีส นาน 2 ช ัว่โมง ในกรณีจะน าไปเก็บตวัอย่างน า้ประปาที่มีคลอรีนคงเหลอื 

(residual chlorine) จะตอ้งก าจดัคลอรนีคงเหลอืโดยเตมิสารละลายโซเดยีมไทโอซลัเฟต (Na2S2O2) ความเขม้ขน้ 10 เปอรเ์ซน็ต ์

จ านวน 2 หยดหรอืปรมิาตรเทา่กบั 0.1 มลิลลิติร ลงในขวด ก่อนน าไปอบฆ่าเชื้อ 

4) อุปกรณ์ส  าหรบัติดฉลากขวดเก็บตวัอย่างน า้หรืออุปกรณ์เบด็เตลด็อื่น ๆ เช่น สกอตเทปหรือกระดาษกาว 

ฉลากตดิขวดตวัอย่าง ปากกาบนัทกึขอ้มลู แบบฟอรม์เอกสารก ากบัอืน่ ๆ ภาชนะส าหรบัเก็บและ/หรอืตกัตวัอย่างน า้ เป็นตน้ 
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5) อุปกรณ์และสารเคมสี  าหรบัการรกัษาสภาพตวัอย่างน า้ เช่น ปิเปต (pipet) จุกดูดสารเคม ีกระติก/ถงัน า้ 

น า้แขง็ 

นอกจากนี้ ในบางกรณีอาจตอ้งเตรียมอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล เช่น เสื้อชูชีพ อุปกรณ์ป้องกนัการ

สมัผสักบัสารมลพษิทีอ่าจก่อใหเ้กดิอนัตราย 

2. การด าเนินการเกบ็ตวัอย่าง 
ตามหลกัวชิาการ วธิีการเก็บตวัอย่างน า้ แบ่งไดเ้ป็น 2 วธิี คือ การเก็บแบบจว้ง (Grab Sampling) และการเก็บแบบ

ผสม(Composite Sampling) การเก็บแบบจว้งเป็นการเก็บตวัอย่างน า้ทีจ่ดุใดจดุหนึ่งแลว้น าตวัอย่างน า้นัน้ไปวเิคราะห ์ซึง่ผลทีไ่ด ้

จะเป็นตวัแทนลกัษณะของน า้เฉพาะจุดที่เก็บตวัอย่างในเวลานัน้เท่านัน้ วธิีนี้ เหมาะส าหรบัน า้ทิ้งที่มลีกัษณะสมบตัิค่อนขา้ง

คงที่ ไม่เปลีย่นแปลงตามเวลา ส าหรบัการเก็บแบบผสมรวม (Composite Sampling)เป็นการเก็บตวัอย่างแบบจว้งหลายๆ ครัง้ 

แต่เวลาต่างกนั แลว้น ามาวเิคราะหเ์ป็นค่าเฉลีย่ความเขม้ขน้ของตวัอย่างน า้รวมทุกช่วงเวลาทีเ่ก็บตวัอย่าง ณ จุดเก็บเดยีวกนั โดย

แบง่แต่ละช่วงเวลาของการเก็บใหส้ม า่เสมอ เช่น ทุก 1 ช ัว่โมง ทุก 2 ช ัว่โมง เป็นตน้ ส่วนปริมาณตวัอย่างจะเป็นสดัส่วนโดยตรง

กบัอตัราการไหลของน า้ในช่วงเวลานัน้ๆ เพือ่ใหไ้ดต้วัแทนทีแ่ทจ้ริง กลา่วคือ หากอตัราการไหลมากปริมาตรของตวัอย่างน า้ทีเ่ก็บ

ในช่วงเวลานัน้ก็มากดว้ย และหากอตัราการไหลนอ้ยปริมาตรของตวัอย่างน า้ทีเ่ก็บก็นอ้ย การเก็บตวัอย่างแบบผสมรวมนี้มกัใช ้

เก็บตวัอย่างน า้ทีม่สีภาพทางเคม ีและกายภาพไมค่งทีใ่นแต่ละช่วงเวลา นอกจากนี้ อาจมวีธิีการเก็บแบบผสมรวม ณ เวลาเดยีวกนั 

แต่หลายจดุ และน ามาผสมกนั เช่นใชใ้นกรณีของแม่น า้หรือแหลง่น า้ทีม่คีวามแตกต่างในแนวหนา้ตดั ท ัง้ตามความยาวและความ

ลกึของแหลง่น า้ เป็นตน้ 

 การเก็บตวัอย่างเพือ่ตดิตามตรวจสอบคุณภาพน า้ มแีนวทางในการด าเนินการโดยท ัว่ไป ดงันี้ 

1) กรณีเก็บตวัอย่างน า้ทิ้งทีม่คีวามสกปรกหรอืสารอนัตราย ใหใ้สถ่งุมอืเพือ่ป้องกนัสิง่สกปรกปนเป้ือนระหวา่งเก็บ 

ตวัอย่างน า้ 

2) ก่อนเก็บตวัอย่าง ควรใชต้วัอย่างน า้ทีจ่ะเก็บกล ัว้ (rinse) ขวดเก็บตวัอย่างก่อน ยกเวน้บางพารามเิตอร ์เช่น  

ขวดบรรจตุวัอย่างทีต่อ้งการวเิคราะหห์าปรมิาณสารก าจดัแมลงทีล่า้งดว้ยเฮกเซน และขวดเก็บตวัอย่างแบคทเีรียทีผ่่านการฆ่าเชื้อ

มาแลว้ เป็นตน้ 

3) เก็บตวัอย่างน า้ใหม้ปีรมิาตรเพยีงพอส าหรบัการวเิคราะหใ์นแต่ละพารามเิตอร ์และใหใ้ชอ้ปุกรณเ์ก็บตวัอย่างน า้ที่ 

เหมาะสมกบัสภาพจดุเก็บตวัอย่าง บางพารามเิตอร ์เช่น ของแข็ง ไนเตรท และฟอสฟอรสั ไม่ควรเก็บตวัอย่างน า้เต็มขวด เพราะ

ตอ้งเหลอืที่ว่างไวส้  าหรบัเติมสารเคมรีกัษาสภาพ และส าหรบัเขย่าใหผ้สมกนัก่อนท าการวิเคราะห ์ยกเวน้ตวัอย่างที่จะท าการ

วเิคราะหบ์โีอด ีออกซเิจนละลาย ทีต่อ้งเก็บตวัอย่างเต็มขวดและปิฝาใหส้นิทเพือ่ป้องกนัไม่ใหอ้ากาศทีเ่หลอือยู่บนผวิน า้ละลายเขา้

ไปในตวัอย่าง 

4) ถา้เก็บตวัอย่างน า้เพือ่ตรวจวเิคราะหท์ ัง้ทางกายภาพ เคม ีและแบคทเีรยี ตอ้งเก็บตวัอย่างทางแบคทเีรยีก่อน 

ตวัอย่างทางกายภาพและเคม ีท ัง้นี้ เพือ่ป้องกนัการปนเป้ือนแบคทเีรยีทีอ่าจเกดิขึ้นจากการเก็บตวัอย่างน า้ทางกายภาพและเคม ี

5) เมือ่เก็บตวัอย่างน า้เรยีบรอ้ยแลว้ ใหต้รวจสอบความเรยีบรอ้ยอกีครัง้วา่ขวดทีเ่ก็บตวัอย่างทกุขวดมสีภาพปกต ิ

ไมร่ ัว่ซมึ 

 นอกจากนี้ภายหลงัจากการเก็บตวัอย่างน า้แลว้จ าเป็นตอ้งมกีารปิดฉลากทีภ่าชนะบรรจตุวัอย่างน า้ใหเ้รียบรอ้ย

เพือ่ป้องกนัความสบัสนทีจ่ะเกิดขึ้นได ้โดยควรใหร้ายละเอยีดของตวัอย่างใหช้ดัเจนดงันี้  

 1) ใส่รหสัตวัอย่างน า้ ซึง่อาจใชส้ญัลกัษณ์เป็นหมายเลขหรือตวัอกัษรก็ได  ้

 2) ระบปุระเภทของแหล่งน า้ทีเ่ก็บตวัอย่างเช่น แม่น า้ น า้ทิ้งจากโรงงาน เป็นตน้ 
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 3) ระบสุถานทีเ่ก็บเช่น หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ จงัหวดัใด หรือโรงงานใด เป็นตน้ 

 4) ระบวุธิีการเก็บรกัษาตวัอย่าง เช่น แช่เย็น เป็นตน้ 

 5) ระบวุนั เวลา ทีเ่ก็บตวัอย่าง 

 6) ชื่อผูเ้ก็บตวัอย่างน า้ 

3. การด าเนินการรักษาคุณภาพตวัอย่างน า้ 
 ข ัน้ตอนนี้ เป็นข ัน้ตอนทีต่่อเนื่องภายหลงัจากการเก็บตวัอย่างน า้โดยมวีตัถปุระสงคค์ือพยายามรกัษาคุณภาพ

ของตวัอย่างน า้ที่เก็บใหอ้ยู่ในสภาพเดิมมากที่สุด กล่าวคือพยายามลดการท างานของพวกจุลนิทรียแ์ละลดการเกิด

กระบวนการเปลีย่นแปลงทางกายภาพและเคมใีนน า้ตวัอย่าง ก่อนจะท าการตรวจวเิคราะห ์ ซึ่งรายละเอยีดวธิีการเก็บรกัษา

ตวัอย่างน า้ดงัตารางที ่7.7 

 

ตารางที ่7.7 วธีิการเกบ็รักษาตวัอย่างน า้เพ่ือส่งห้องปฏิบัตกิารตรวจวเิคราะห์ 

ชนิดตวัอย่าง ภาชนะที่บรรจุน า้ วธีิการเกบ็รักษา 
1. วเิคราะหท์างกายภาพ 

และเคมที ัว่ไปเช่น ส ี 

ความขุน่ความกระดา้ง  

คลอไรด ์

ขน าด  1-4 ลิต ร  ( ขึ้ น อ ยู่ ก ับจ าน วน

พารามเิตอรใ์นการวเิคราะห)์ 

ปิดขวด บรรจใุสถ่งัแช่เยน็ (อุณหภูม ิ4±2°C) โดย

ใชน้ า้แขง็ทนัท ีหลงัจากการเก็บจนสง่ถงึ

หอ้งปฏบิตัิการ 

2. วเิคราะหห์า

สารประกอบไนโตรเจน

และสารประกอบอนิทรยี์

บางชนิด 

ขนาด 1 ลติร เตมิกรดซลัฟรุกิเขม้ขน้ (H2SO4) ประมาณ 2 ลบ.

ซม.(ใหp้H นอ้ยกว่า2) เขย่าใหเ้ขา้กนั บรรจใุส่ถงั

แช่เยน็(อุณหภูม ิ4±2°C) ดว้ยน า้แขง็ใหเ้รยีบรอ้ย

เพือ่สง่หอ้งปฏบิตักิาร 

3. วิเคราะหห์าโลหะหนกั 

และความกระดา้ง 

ขนาด 1 ลติร เติมกรดไนตรกิเขม้ขน้ (HNO3) ประมาณ 2 ลบ.

ซม.(ให ้pH นอ้ยกว่า 2) เขย่าใหเ้ขา้กนั บรรจุใส่ถงั

แช่เย็น (อุณหภูม ิ4±2°C) ดว้ยน า้แขง็ใหเ้รียบรอ้ย

เพือ่สง่หอ้งปฏบิตักิาร 

4. วเิคราะหห์ายาฆ่าแมลง ภาชนะท าดว้ยแกว้สีชาพรอ้มฝาจุกปิดที่

เป็นพลาสติกเคลอืบดว้ยเทฟลอน ขนาด 

2 ลติร 1 ใบ หรอืขนาด 1 ลติร 2 ใบ 

ปิดขวด บรรจุใส่ถงัแช่เย็น(อุณหภูม ิ4±2°C) ดว้ย

น า้แขง็ใหเ้รยีบรอ้ยเพือ่ส่งหอ้งปฏบิตักิาร 

5. วเิคราะหห์าแบคทเีรยี ชดุเกบ็ตวัอย่างแบคทเีรยี รวบรวมใส่ถุงพลาสติกมดัใหแ้น่น บรรจุใส่ถงัแช่

เยน็ (อณุหภูม ิ4±2°C) โดยใชน้ า้แขง็ทนัท ีหลงัจาก

การเกบ็จนสง่ถงึหอ้งปฏบิตัิการ 

ที่มา: ปรบัปรุงจาก คู่มอืวธีิปฏบิตัิส  าหรบัการเก็บตวัอย่างน า้จากแหลง่น า้ กรมควบคุมมลพษิ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

 
4. การส่งตวัอย่างน า้เพ่ือตรวจวเิคราะห์ในห้องปฏิบัตกิาร 

 ภายหลงัจากการเก็บตวัอย่างน า้ ตรวจวเิคราะหพ์ารามเิตอรท์ี่จ  าเป็นในภาคสนามและด าเนินการรกัษาตวัอย่าง

คุณภาพน า้เรียบรอ้ยแลว้ ตอ้งรีบน าตวัอย่างน า้ส่งเขา้หอ้งปฏิบตัิการเพื่อตรวจวิเคราะหใ์หเ้ร็วที่สุดเท่าที่จะท าได ้
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โดยท ัว่ไปควรอยู่ภายในระยะเวลา 8 ช ัว่โมง และไม่ควรเกิน 24 ชัว่โมง ซึ่งระหว่างการขนส่งตวัอย่างน า้นี้ จะตอ้งรกัษา

คุณภาพตวัอย่างน า้ดงัทีก่ล่าวไวแ้ลว้ตลอดเวลาก่อนถงึหอ้งปฏบิตักิารดว้ย     

 2.2 การตรวจสอบคุณภาพน ้าในภาคสนาม 
การตรวจสอบคุณภาพน า้ในภาคสนาม เป็นการตรวจสอบคุณภาพน า้โดยใชเ้ครื่องมอืด าเนินการตรวจสอบคุณภาพน า้ใน

ภาคสนาม โดยไม่จ าเป็นตอ้งส่งตวัอย่างน า้เขา้หอ้งปฏบิตัิการ โดยท ัว่ไปผลการตรวจสอบทีไ่ดม้คีวามถูกตอ้ง แม่นย าระดบัหนึ่ง 

(ขึ้นอยู่กบัพารามเิตอรแ์ละเครื่องมอืทีเ่ลอืกใช)้ ดงันัน้การตรวจสอบคุณภาพน า้ดว้ยวธิีนี้มกัใชส้  าหรบัการตรวจประเมนิเบื้องตน้ 

ตรวจแบบคดักรอง หรือใชต้รวจสอบเพื่อการควบคุมกระบวนการปรบัปรุงคุณภาพน า้ /บ าบดัน า้เสียต่างๆ อย่างไรก็ตามการ

ตรวจสอบคุณภาพน า้ดว้ยวธีีการนี้  มขีอ้ดทีีส่  าคญั คือสามารถด าเนินการไดเ้อง ไมต่อ้งใชเ้ทคนิคมากนกั รูผ้ลรวดเร็วทนัต่อการใช ้

ประโยชน ์

เครื่องมือที่ใชใ้นการตรวจสอบคุณภาพน า้ในภาคสนามที่ส  าคญั คือเครื่องตรวจวดัคุณภาพน า้ (water quality 

instrument) และ ชดุทดสอบหรอืชดุตรวจสอบคุณภาพน า้ (water test kits) 

 2.2.1 เคร่ืองตรวจวดัคณุภาพน ้า เป็นเครื่องมอือเิลก็ทรอนิกส ์ทีส่ามารถตรวจวดัและแสดงผลไดท้นัท ีในปจัจุบนัมี
บริษทัผูผ้ลติจ าหน่ายอยู่จ านวนมากภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ต่างๆ มที ัง้เครื่องที่สามารถตววจวดัไดพ้ารามเิตอรเ์ดยีว  (single 

parameter) และทีส่ามารถตรวจวดัไดห้ลายพารามเิตอร ์(multiparameter)  

โดยท ัว่ไปเเครื่องตรวจวดัคุณภาพน า้ จะประกอบดว้ยตวัเครื่องส่วนแสดงผล และส่วนทีเ่ป็นส่วนตรวจวดั  (probe 

/sensors) ตวัอย่างของเครื่องตรวจวดัคุณภาพน า้ดงัภาพที่ 7.2 เช่น เครื่องวดัค่าพเีอช (pH meter) เครื่องวดัค่าความขุ่น 

(turbidity meter) เครื่องวดัค่าสภาพการน าไฟฟ้า (conductivity meter) เครื่องวดัค่าความเค็ม (sanality meter) เครื่องวดัค่า

ปรมิาณสารละลายท ัง้หมดในน า้ (TDS meter) เครื่องวดัค่าออกซเิจนละลายน า้ (DO meter) เป็นตน้ 

 

                                                        
                                       

ภาพที่ 7.2  ตวัอยา่งของเคร่ืองตรวจวดัคุณภาพน ้า 
ท่ีมา http://www.horiba.com/us/en/application/material-property-characterization/water-analysis/water-quality-electrochemistry-

instrumentation/portable/ 

https://sea.hach.com/hq40d-portable-meter-package-with-ldo101-rugged-optical-dissolved-oxygen- 

probe/product?id=26514674271&callback=pf# 

https://hannainst.com/hi98194-multiparameter-ph-orp-ec-do-pressure-temperature-waterproof-meter.html 

 

ในการใชง้านตอ้งศึกษาจากคู่มอืการใชง้านประจ าเครื่องและควรตรวจสอบช่วงการตรวจวดั(range) ของเครื่องนัน้ๆดว้ย

นอกจากนี้ โดยท ัว่ไปเครื่องมอืประเภทนี้มกัมกีารปรบัเทยีบเครื่องมอื (calibration)ก่อนการใชง้าน จึงตอ้งท าการปรบัเทยีบตาม

คู่มอืการใชง้านดว้ย 

2.2.2 ชุดทดสอบหรือชุดตรวจสอบคณุภาพน ้า เป็นชุดทดสอบส าเร็จรูปซึง่โดยท ัว่ไปประกอบดว้ยอุปกรณ์ต่าง ๆ
และสารเคมทีี่จ  าเป็นในการตรวจสอบแบบง่าย ๆ โดยในการแปลผลส่วนใหญ่ใชว้ิธีดูการเปลีย่นสขีองน า้ตวัอย่างกบัสารเคม ี

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWqqfxxKLZAhUEv48KHcRBCl8QjRwIBw&url=https://hannainst.com/hi98194-multiparameter-ph-orp-ec-do-pressure-temperature-waterproof-meter.html&psig=AOvVaw0XcGCJd0uCG_ISUVz2Wrt6&ust=1518599165347021
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(colorimetric) ในปจัจุบนัมีหน่วยงานท ัง้ภาครฐัและบริษทัเอกชนผลติชุดทดสอบคุณภาพน า้ใหเ้ลอืกใชจ้  านวนมากในที่นี้ขอ

ยกตัวอย่างเฉพาะของหน่วยงานภาครัฐคือของก รมอนาม ัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 

มหาวทิยาลยัมหดิล เช่น ชดุทดสอบตรวจเชื้อโคลฟิอรม์แบคทเีรีย อ 11/ว 111 ชุดทดสอบคลอรีนอสิระคงเหลอืในน า้ ว 720/อ 

31 ชุดตรวจสอบฟลูออไรดใ์นน า้บริโภค ว 314/อ 35 ชุดตรวจสอบค่าออกซเิจนละลายในน า้โดยชุมชน DO ว 312/อ 33 ชุด

ทดสอบความกระดา้งของน า้ ชุดตรวจเชื้อแบคทเีรียทีแ่กส๊ไฮโดรเจนซลัไฟต์ (ซลัโมเนลลา) ว810 ชุดทดสอบค่า pH เป็นตน้ 

ตวัอย่างของชดุทดสอบคุณภาพน า้ดงัภาพที ่7.3 

 

 
 

ภาพที่ 7.3 ตวัอยา่งของชุดทดสอบคุณภาพน ้า 
ที่มา; http://gccthai.blogspot.com/2010_09_01_archive.html 

 

โดยท ัว่ไปชุดทดสอบแต่ละชุดจะระบุพารามิเตอร์ที่ทดสอบและขอ้มูลที่ส  าคญัเช่น การน าไปใชง้าน คือชุด

ทดสอบใชไ้ดก้บัตวัอย่างน า้ประเภทใด แหล่งน า้ธรรมชาติ หรือใชก้บัน า้บริโภค หรือใชไ้ดก้บัน า้ทุกประเภท ช่วงหรือ

ความไวในการทดสอบ ข ัน้ตอนวธิีการทดสอบและการแปลผล ระยะเวลาเวลาในการทดสอบ การเก็บรกัษาและอายุ

การใชง้าน ขอ้ควรระวงั จ านวนตวัอย่างต่อชุด เป็นตน้ ดงันัน้ก่อนการจดัหาชุดทดสอบจ าเป็นตอ้งทราบแหล่งหรือ

ประเภทของน า้ที่ตอ้งการท าการตรวจสอบรวมถงึ พารามเิตอรท์ี่ตอ้งการตรวจสอบ จงึจะสามารถจดัหาชุดทดสอบให ้

ตรงตามความตอ้งการ จากนัน้ในการด าเนินการทดสอบคุณภาพน า้ตอ้งด าเนินการตามข ัน้ตอนรายละเอยีดที่ระบุไวใ้น

ชดุทดสอบแต่ละชดุอย่างเคร่งครดั เพือ่ผลการตรวจสอบคุณภาพน า้ทีถู่กตอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กจิกรรม 7.1.5 
1. จงอธิบายความหมายของการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้า 
2. การตรวจสอบคุณภาพน ้าม่ีก่ีวธีิ อะไรบา้ง  

แนวตอบกจิกรรม 7.1.5 
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 1. การติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้ า หมายถึง กระบวนการในการส ารวจและติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน ้า จากแหล่งหรือท่ีต่าง ๆ เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลเก่ียวกบัคุณภาพน ้าตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ 
 2. การตรวจสอบคุณภาพน ้ ามีวิธี 2 วิธี คือการตรวจสอบคุณภาพน ้ าโดยการตรวจวิเคราะห์ใน
หอ้งปฏิบติัการ  
และการตรวจสอบคุณภาพน ้าในภาคสนาม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตอนที ่7.2 
การจัดหาน า้สะอาด 
 
โปรดอ่านหวัเรื่อง แนวคิด และวตัถปุระสงคข์องตอนที ่7.2 แลว้จงึศึกษารายละเอยีดต่อไป 
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หัวเร่ือง 
7.2.1 รูปแบบและแนวทางการจดัหาน า้สะอาดส าหรบัชมุชน 

7.2.2 การจดัหาน า้สะอาดส าหรบัชมุชนรูปแบบประปา 

7.2.3 การจดัหาน า้สะอาดส าหรบัชมุชนรูปแบบอืน่ 

  

  แนวคดิ 
1. รูปแบบการจดัหาน า้สะอาดส าหรบัชุมชนส าหรบัประเทศไทยที่ส  าคญัคือ รูปแบบประปาและ

รูปแบบอื่น โดยรูปแบบระบบประปาเป็นวธิีที่นิยมและเป็นที่ยอมรบัในระดบัสากลว่าเหมาะสม

ทีสุ่ด 

2. ระบบประปาโดยทัว่ไป ประกอบดว้ยส่วนประกอบหลกั ๆ 4 ส่วนคือ แหล่งน า้ดิบ ระบบชกัและ

ขนส่งน า้ดิบ ระบบปรบัปรุงคุณภาพน า้ และระบบการจ่ายน า้ โดยมีรูปแบบของระบบปรบัปรุง

คุณภาพน า้แบ่งตามประเภทของแหล่งน า้ได ้2 ระบบ คือระบบปรบัปรุงคุณภาพน า้จากแหล่งน า้

ผวิดนิ และระบบปรบัปรุงคุณภาพน า้จากแหล่งน า้ใตด้นิ(น า้บาดาล) 

3. การจดัหาน า้สะอาดส าหรบัชมุชนรูปแบบอืน่ทีส่  าคญัคือ บ่อน า้ตื้น บ่อบาดาล ภาชนะเก็บกกัน า้ใน

ประเทศไทยการจดัหาน า้สะอาดส าหรบัชุมชนรูปแบบเหล่านี้ยงัมคีวามจ าเป็นส าหรบับางพื้นที่ซึ่ง

อาจมขีอ้จ ากดั  

 วตัถุประสงค์ 
เมือ่ศึกษาตอนที ่7.2 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1. อธิบายรูปแบบและแนวทางการจดัหาน า้สะอาดส าหรบัชมุชนได ้

2. อธิบายการจดัหาน า้สะอาดส าหรบัชมุชนรูปแบบระบบประปาได  ้

3. อธิบายการจดัหาน า้สะอาดส าหรบัชมุชนรูปแบบอืน่ได  ้

 

 
 
 
เร่ืองที ่7.2.1 
รูปแบบ และแนวทางการจัดหาน า้สะอาดส าหรับชุมชน 
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 ในงานอนามยัสิ่งแวดลอ้ม การจดัหาน า้สะอาดมุ่งเนน้ไปทีก่ารจดัหาน า้สะอาดส าหรบัชุมชน โดยการจดัหาน า้สะอาด

ส าหรบัชุมชนหมายถงึ การจดัหาน า้สะอาดทีม่คีุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด และจดัใหม้ปีริมาณทีเ่พยีงพอแก่ความตอ้งการใช ้

ของชมุชนในการอปุโภคบรโิภค หรอืกลา่วอกีนยัหนึ่งคือ ชมุชนหรอืประชาชนตอ้งไดร้บัน า้สะอาดทีม่คีุณภาพมาตรฐานและปริมาณ

ทีเ่พยีงพอต่อการใชใ้นชวีติประจ าวนัท ัง้ในเขตชนบทและเขตเมอืง  

 ดงันัน้การจดัหาน า้สะอาดส าหรบัชุมชนจึงเป็นความจ าเป็นข ัน้พื้นฐานส าหรบัประชาชนในชุมชน ซึ่งรฐัตอ้ง

ส่งเสริมใหป้ระชาชนไดม้นี า้สะอาดไวใ้ชเ้ป็นน า้ดื่มน า้ใชอ้ย่างเพยีงพอตลอดไป ท ัง้นี้การทีป่ระชาชนในชมุชนมนี า้สะอาด

ส าหรบัดื่มและใชส้อยอย่างเพยีงพอจะส่งผลใหป้ระชนมสีุขภาพอนามยัทีด่ ีรวมท ัง้มคีุณภาพชีวติดยีิ่งขึ้น  

 
1. รูปแบบการจดัหาน า้สะอาดส าหรับชุมชน 
 ในอดีตที่ผ่านมาการจดัหาน า้สะอาดมกัแบ่งประเภทของการจดัหาน า้สะอาดเป็นการจดัหาน า้สะอาดส าหรบั

ชมุชนเมอืง และชนบท เนื่องจากในอดีตส าหรบัประเทศไทย การจดัหาน า้สะอาดส าหรบัชุมชนในรูปแบบระบบประปา

นิยมใชเ้ป็นแนวทางในการจดัหาน า้สะอาดที่ส  าคญัส าหรบัชุมชนเมอืง(urban) แต่ในปจัจุบนั สบืเนื่องมาจาการพฒันา

ประเทศและการสนบัสนุนของภาครฐัท าใหก้ารจดัหาน า้สะอาดส าหรบัชุมชนในรูปแบบระบบประปา ภายใตช้ื่อระบบ

ประปาหมู่บา้นไดเ้ขา้ถงึชุมชนชนบท(rural)อย่างแพร่หลายมากขึ้น ดงันัน้ปจัจุบนัจงึเป็นการยากที่จะแบ่งการจดัหาน า้

สะอาดส าหรบัชมุชนเป็นชมุชนเมอืง และชมุชนชนบท  

 สืบเนื่องจากการที่ประเทศไทยไดผ่้านการพฒันาประเทศดงัที่กล่าวขา้งตน้ ท าใหรู้ปแบบของการจดัหาน า้

สะอาดส าหรบัชุมชนเปลีย่นไปจากยุคแรกเริ่มอยู่บา้ง ในที่นี้จงึแบ่งรูปแบบของการจดัหาน า้สะอาดส าหรบัชุมชนเป็น  

2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 

1) การจดัหาน า้สะอาดส าหรบัชมุชนรูปแบบระบบประปา รายละเอยีดจะกล่าวไวใ้นเรื่องที่ 7.2.2 

2) การจดัหาน า้สะอาดส าหรบัชมุชนรูปแบบอืน่ทีส่  าคญัเช่น บ่อน า้ตื้น บ่อบาดาล ภาชนะเก็บกกัน า้เป็นตน้  

รายละเอยีดจะกล่าวไวใ้นเรื่องที ่7.2.3 

 กล่าวโดยสรุปส าหรบัประเทศไทย การจดัหาน า้สะอาดส าหรบัชุมชนในรูปแบบระบบประปายงัไม่สามารถ

ครอบคลุมชุมชนชนบทไดท้ ัง้หมดทัว่ประเทศ ยงัมชีุมชนชนบทอกีจ านวนมากที่ยงัไม่สามารถจดัหาน า้สะอาดส าหรบั

ชุมชนในรูปแบบระบบประปาไดเ้นื่องจากอาจติดปัญหาอยู่หลายประการ ดงันั้นชุมชนชนบทดงักล่าวยงัมีความ

จ าเป็นตอ้งจดัหาน า้สะอาดในรูปแบบอืน่อกีดว้ย ดงันัน้การจดัหาน า้สะอาดส าหรบัชุมชนในรูปแบบระบบประปานิยมใช ้

ในชมุชนเมอืงและบางส่วนของชมุชนชนบททีม่คีวามพรอ้มและมศีกัยภาพเพยีงพอ  

 
 
 
2. แนวทางการจดัหาน า้สะอาดส าหรับชุมชน 
 แนวทางการจดัหาน า้สะอาดส าหรบัชุมชนในประเทศไทยที่ กรมทรพัยากรน า้ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดลอ้ม และกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ กระทรวงมหาดไทยแนะน า โดย กรมทรพัยากรน า้ไดจ้ดัท าหนงัสอืแนว

ทางการจดัหาน า้สะอาดในชุมชนและกระบวนการจดัสรา้งระบบประปาหมู่บา้น และกรมส่งเสริมการปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ไดจ้ดัท าหนงัสอืมาตรฐานระบบน า้สะอาดขึ้น เพือ่ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ใชเ้ป็นคู่มอืและแนวทางในการ
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ด าเนินการจดัหาน า้สะอาดส าหรบัชมุชน ซึง่ท ัง้สองหน่วยงานไดก้ าหนดแนวทางค่อนขา้งสอดคลอ้งกนัมรีายละเอยีดพอ

สงัเขปดงัภาพที ่7.4 มรีายละเอยีดดงันี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

                            ภาพที ่7.4 กรอบแนวทางการจดัหาน า้สะอาดส าหรบัชมุ 

         ที่มา: กรมทรพัยากรน า้ แนวทางการจดัหาน า้สะอาดในชุมชนและกระบวนการพจิารณาการจดัสรา้งระบบประปาหมู่บา้น, 2548 

  

แนวทางการจดัหาน า้สะอาดส าหรบัชุมชน  หมายถงึรูปแบบวธิีการที่จะใชใ้นการด าเนินการจดัหาน า้สะอาดในชุมชน 

โดยพจิารณาจากศกัยภาพของชุมชน ท ัง้นี้ ใหถ้อืว่าระบบประปาหมู่บา้นเป็นเป้าหมายแรกของการพจิารณาจดัหาน า้สะอาด

ส าหรบัชุมชน กล่าวคือในชุมชนหรือทอ้งถิ่นแต่ละแห่งควรจะตอ้งมรีะบบประปาหมู่บา้นที่มปีระสทิธิภาพเพยีงพอต่อการ

อุปโภคบริโภคในชุมชน โดยล  าดบัข ัน้ตอนของการพจิารณาแนวทางการจดัหาน า้สะอาดส าหรบัชุมชนคือ  
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 หากชมุชนใดมรีะบบประปาเดมิอยู่ใหพ้จิารณาสภาพการใชง้านของระบบประปาทีม่อียู่ ถา้ใชไ้ดใ้หต้รวจสอบปริมาณและ

คุณภาพน า้ หากอยู่ในสภาพไมพ่รอ้มใชง้านใหด้  าเนินการปรบัปรุง/ซอ่มแซม ก่อนตรวจสอบปรมิาณและคุณภาพน า้ ถา้ปริมาณและ

คุณภาพน า้เหมาะสม ใหด้  าเนินการปรบัปรุง/ขยายระบบประปา 

 หากชมุชนใดไม่มรีะบบประปาหมู่บา้น ก็ใหพ้จิารณาใชร้ะบบประปาหมู่บา้นใกลเ้คียง ถา้พบว่ามแีละสามารถด าเนินการ

ไดใ้หด้  าเนินการน าน า้จากระบบประปาหมูบ่า้นใกลเ้คียงมาใช ้ในกรณีทีไ่มม่รีะบบประปาหมูบ่า้นใกลเ้คียงก็ตอ้งพจิารณาดูว่า ชุมชน

นัน้มีบ่อน า้บาดาลและ/หรือมีศกัยภาพในการเจาะบ่อน า้บาดาลหรือไม่ หากมีก็ด  าเนินการเจาะและตรวจสอบท ัง้ปริมาณและ

คุณภาพวา่สามารถเป็นแหลง่น า้เพือ่จดัสรา้งระบบประปาหมูบ่า้นไดห้รอืไม ่ถา้ไดก้็ก่อสรา้งระบประปาหมูบ่า้น  

 หากน า้บาดาลไมม่หีรอืมแีต่ไมเ่หมาะสมท ัง้ดา้นปรมิาณและ/หรอืดา้นคุณภาพน า้ก็ตอ้งไปหาแหลง่น า้อื่น คือตอ้งพจิารณา

ดูว่า ชุมชนนัน้มแีหลง่น า้ผวิดนิหรือไม่ หากมกี็ด  าเนินการตรวจสอบท ัง้ปริมาณและคุณภาพว่าสามารถเป็นแหล่งน า้เพือ่จดัสรา้ง

ระบบประปาหมูบ่า้นไดห้รอืไม ่ถา้ไดก้็ก่อสรา้งระบประปาหมูบ่า้น  

 หากน า้ผวิดนิไมม่หีรอืมแีต่ไมเ่หมาะสมท ัง้ดา้นปรมิาณและ/หรอืดา้นคุณภาพน า้ก็ตอ้งพจิารณาดูว่า ชุมชนนัน้มบี่อน า้ตื้น

และ/หรอืมศีกัยภาพในการขดุบอ่น า้ตื้นหรอืไม ่หากมกี็ด าเนินการขดุบอ่และตรวจสอบท ัง้ปรมิาณและคุณภาพว่าสามารถเป็นแหลง่

น า้เพือ่จดัสรา้งระบบประปาหมูบ่า้นไดห้รอืไม ่ถา้ไดก้็ก่อสรา้งระบประปาหมูบ่า้น  

  หากบอ่น า้ตื้นไมม่หีรอืมแีต่ไมเ่หมาะสมท ัง้ดา้นปรมิาณและ/หรอืดา้นคุณภาพน า้ ก็จ  าเป็นตอ้งใชถ้งัเก็บน า้โดยพจิารณาว่า

ชมุชนมถีงัเก็บน า้หรอืไม่ ถา้ไม่มใีหก่้อสรา้งถงัเก็บน า้เพือ่จดัตัง้ธนาคารน า้ใหม้คีวามเพยีงพอในการใชง้านในช่วงเวลาทีข่าดแคลน

น า้เพือ่การอปุโภคบรโิภคต่อไป  

 กล่าวโดยสรุปจะเห็นไดว้่าแนวทางการจดัหาน า้สะอาดส าหรบัชุมชนพยามยามเนน้ใหแ้ต่ละชุมชนจดัหาในรูปแบบของ

ระบบประปาเป็นหลกัก่อน โดยแหล่งน า้ดิบที่ใชส้  าหรบัระบบประปาใหพ้จิารณาที่น า้บาดาล น า้ผิวดิน และบ่อน า้ตื้น ตามล  าดบั 

อย่างไรก็ตาม หากในทีสุ่ดแลว้ไม่สามารถด าเนินการได ้จงึใหใ้ชรู้ปแบบถงัเก็บน า้เพือ่ด าเนินการจดัตัง้ธนาคารน า้ของชุมชนต่อไป 

นอกจากนี้หากพจิารณาภาพที่ 7.4 จะพบว่าในการจดัหาน า้สะอาดส าหรบัชุมชนใหย้ ัง่ยนื ประชาชน/องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่

จ าเป็นตอ้งเขา้มาบรหิารจดัการ หรอืตอ้งมสีว่นร่วมดว้ย 

 

3. หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดหาน ้าสะอาดส าหรับชุมชน 
ในอดตีตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา ก่อนการปฏรูิประบบราชการตามพระราชบญัญตัิปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 

(ก่อนมกีารจดัตัง้กรมทรพัยากรน า้ และกรมทรพัยากรน า้บาดาล กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม) มหีน่วยงาน

ราชการหลายหน่วยงานในสงักดักระทรวงต่างๆ คือ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข กรมโยธาธิการ กรมการเร่งรดัพฒันาชนบท 

กระทรวงมหาดไทย และกรมทรพัยากรธรณี กระทรวงอตุสาหกรรมไดป้ฏบิตัภิารกจิในดา้นการจดัหาและพฒันาน า้สะอาดเพือ่การ

อปุโภคและบริโภคของประชาชนในกิจกรรมต่างๆ อาทเิช่น ระบบประปาหมู่บา้น บ่อน า้บาดาล บ่อน า้ตื้น ถงัเก็บน า้ เป็นตน้ ท ัง้นี้

ขึ้นอยู่กบัความสามารถของหน่วยงาน ตลอดจนความจ าเป็นของชุมชน ความพรอ้มของแหลง่น า้และปจัจยัแวดลอ้มต่างๆ ซึง่จาก

การที่ไดด้  าเนินงานดงักล่าว ท าใหป้ระชาชนมนี า้อุปโภคบริโภคในปริมาณที่เพยีงพอ แต่ในเรื่องคุณภาพอาจตอ้งมกีารปรบัปรุง

คุณภาพใหด้ขีึ้นกวา่เดมิ  

ในปจัจุบนัเนื่องจากมกีารปฏิรูประบบราชการดงัที่กล่าวชา้งตน้ ประกอบกบัมกีารการถ่ายโอนภารกิจในการจดัหาน า้

สะอาดส าหรบัชุมชน จากกรมทรพัยากรน า้ และกรมทรพัยากรน า้บาดาล กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ และสิง่แวดลอ้ม ใหเ้ป็น

หนา้ที่โดยตรงขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น ซึ่งสอดคลอ้งกบัทีก่  าหนดไวต้ามกฎหมายคือ ใหภ้ารกิจการจดัหาน า้สะอาดเป็น

ภารกจิหนึ่งขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ กฎหมายทีก่  าหนดภารกจิดงักลา่วคือ 
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พระราชบญัญตัิสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ. ศ. 2537 มาตรา 68 ก าหนดใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบล 

จดัท ากิจการ ใหม้นี า้เพือ่การอุปโภค บริโภค และการเกษตร พระราชบญัญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496  มาตรา 51 มาตรา 53 และ

มาตรา 56 ก าหนดใหเ้ทศบาลต าบล เทศบาลเมอืงและเทศบาลนคร จดัใหม้ีน า้สะอาด หรือ การประปาเพื่อประชาชน และ

พระราชบญัญตัิก าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ใหเ้ทศบาล 

เมอืงพทัยา และองคก์ารบรหิารสว่นต าบล มอี  านาจและหนา้ทีใ่นการจดับรกิารสาธารณะเพือ่ประโยชนข์องประชาชนในทอ้งถิน่ของ

ตนเอง  มาตรา 17 ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั มอี  านาจและหนา้ที่ในการจดับริการสาธารณะเพือ่ประโยชนข์องประชาชนใน

ทอ้งถิน่ของตนเอง  

กล่าวโดยสรุปคือ หน่วยงานที่รบัผิดชอบในการจดัหาน า้สะอาดส าหรบัชุมชนคือ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นเป็น

ผูด้  าเนินการจดัหาและด าเนินการในทอ้งถิน่ของตนเองที่รบัผิดชอบอยู่ โดยมหีน่วยงานสนบัสนุนหลกัคือกรมทรพัยากรน า้ และ

กรมทรพัยากรน า้บาดาล กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ใหก้ารสนบัสนุนการด าเนินงานดงักลา่วเกี่ยวกบัความรูท้าง

วชิาการ และเทคโนโลย ีต่างๆ นอกจากนี้ยงัมหีน่วยงานสนบัสนุนอืน่ทีเ่กี่ยวขอ้งอกี 2 หน่วยงานคือ กรมส่งเสริมการปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ กระทรวงมหาดไทย ซึง่มหีนา้ทีโ่ดยตรงในการสง่เสรมิ สนบัสนุนองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิน่ปฎบิตัิงานตามอ านาจหนา้ที ่

และกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุขในฐานะทีเ่ป็นองคก์รหลกัในการส่งเสริมสุขภาพและอนามยัสิง่แวดลอ้มของประเทศ โดย

ก าหนดนโยบาย มาตรฐานงาน การสนบัสนุนวิชาการ การพฒันาศักยภาพบุคลากร และการพฒันากฎหมาย เพื่อใหม้ีการ

ด าเนินงานตาม พระราชบญัญตั.ิการสาธารณสุข พ.ศ.2535 

อย่างไรก็ตามนอกจากหน่วยงานทีก่ลา่วชา้งตน้แลว้ ในเฉพาะบางเขตพื้นทีใ่นเขตชมุชนเมอืง ทีม่ปีระชากรอยู่กนัหนาแน่น 

ยงัมหีน่วยงานทมีหีนา้ทีใ่นการจดัหาน า้สะอาดส าหรบัชมุชนในรูปแบบประปาโดยตรงคือ 

1) การประปานครหลวง (กปน.) ซึง่เป็นรฐัวสิาหกจิ จดัตัง้ขึ้นภายใตพ้ระราชบญัญตักิารประปานครหลวง พ.ศ. 2510 

และพระราชบญัญตักิารประปานครหลวง ฉบบัเพิม่เตมิต่างๆ โดยมวีตัถปุระสงคท์ี่ส  าคญัคือ 1) ส  ารวจ จดัหาแหลง่น า้ดบิ และจดั

ใหไ้ดม้าซึ่งน า้ดิบเพื่อใชใ้นการประปา 2) ผลติ จดัส่งและจ าหน่ายน า้ประปาในเขตทอ้งที่กรุงเทพมหานคร จงัหวดันนทบุรี และ

จงัหวดัสมทุรปราการ 

2)  การประปาสว่นภูมภิาค (กปภ.) ซึง่เป็นรฐัวสิาหกจิ จดัตัง้ขึ้นภายใตพ้ระราชบญัญตักิารประปาสว่นภูมภิาค พ.ศ. 2522 

และพระราชบญัญตัิการประปาส่วนภูมภิาค ฉบบัเพิ่มเติมต่างๆ โดยมวีตัถปุระสงคใ์นการประกอบและส่งเสริมธุรกิจการประปา

โดยการส ารวจ จดัหาแหลง่น า้ดบิ และจดัใหไ้ดม้าซึง่น า้ดบิ เพือ่ใชใ้นการผลติ จดัส่งและจ าหน่ายน า้ประปารวมท ัง้การด าเนินธุรกิจ

อื่นทีเ่กี่ยวกบัหรือต่อเนื่องกบัธุรกิจการประปา เพื่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่การใหบ้ริการสาธารณูปโภค โดยค านึงถงึประโยชนข์องรฐั

และสุขภาพอนามยัของประชาชนเป็นส าคญั ในทางปฏบิตัิการประปาส่วนภูมภิาคมกีารด าเนินการระบบประปากระจายอยู่แทบทุก

จงัหวดัของประเทศไทย อย่างไรก็ตามระบบประปาของการประปาส่วนภูมภิาคส่วนใหญ่ตัง้อยู่ในพื้นที่ชุมชนเมอืงที่มปีระชากร

หนาแน่นเช่น เขตเทศบาลนคร เทศบาลเมอืง เป็นตน้ 

 

 

 

 

กจิกรรม 7.2.1 

 1. รูปแบบของการจดัหาน ้าสะอาดส าหรับชุมชนแบ่งเป็นก่ีรูปแบบ อะไรบา้ง 
 2. จงอธิบายหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาน ้าสะอาดส าหรับชุมชนในระดบัหมู่บา้น 
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แนวตอบกจิกรรม 7.2.1 
 1. รูปแบบของการจดัหาน ้าสะอาดส าหรับชุมชนเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 
                         1) การจดัหาน ้าสะอาดส าหรับชุมชนรูปแบบระบบประปา 
                         2) การจดัหาน ้าสะอาดส าหรับชุมชนรูปแบบอ่ืนท่ีส าคญัเช่น บ่อน ้าต้ืน บ่อบาดาล ภาชนะเกบ็กกัน ้า 
                               เป็นตน้ 
                2.  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการจดัหาน ้าสะอาดส าหรับชุมชนในระดบัหมู่บา้นคือ องคก์รปกครองส่วน
ท้องถ่ิน โดยมีหน่วยงานสนับสนุนท่ีส าคัญคือกรมทรัพยากรน ้ า  และกรมทรัพยากรน ้ าบาดาล กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย และกรมอนามยั 
กระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เร่ืองที ่7.2.2  
การจัดหาน า้สะอาดส าหรับชุมชนรูปแบบประปา 
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 การจดัหาน า้สะอาดส าหรับชุมชนรูปแบบระบบประปาเป็นวิธีที่นิยมและเป็นที่ยอมรบัในระดบัสากลว่า

เหมาะสมที่สุด เนื่องจากมีความสามารถในการปรบัปรุงคุณภาพน า้ใหไ้ดม้าตรฐานน า้บริโภคอย่างสม า่เสมอพรอ้มท ัง้

สามารถใหค้วามสะดวกในการบริการน า้สะอาดส าหรบัชุมชนแก่ประชาชนจ านวนมาก ครอบคลุมบริเวณพื้นที่ได ้

กวา้งขวางในคราวเดยีว 

 

1. ความหมาย วตัถุประสงค์และองค์ประกอบของระบบประปา  

1.1 ความหมายและวัตถุประสงค์ 
 ระบบประปา (water supply) หมายถงี ระบบซึง่มกีารน าน า้จากแหลง่น า้ธรรมชาติมาผ่านกระบวนการหรือข ัน้ตอนการ

ปรบัปรุงคุณภาพน า้ตามหลกัวชิาการและวธิีอนัเหมาะสม เพือ่ผลติน า้ทีส่ะอาด ปลอดภยัไดคุ้ณภาพตามมาตรฐาน และมปีริมาณที่

เพยีงพอต่อการใช ้รวมท ัง้สามารถจ่ายน า้ทีผ่ลติไดต้ามท่อผ่านมาตรว ัดน า้เพื่อใหป้ระชาชนสามารถใชน้ า้เพื่อการบริโภคอุปโภค

ตลอดเวลา วตัถปุระสงคท์ีส่  าคญัของระบบประปาคือ เพือ่ผลติน า้ทีส่ะอาดและปลอดภยัส าหรบัใชใ้นการอปุโภคบริโภค (safe and 

wholesome) เพือ่ผลติน า้ใหเ้พยีงพอกบัความตอ้งการของผูใ้ชน้ า้ (adequate quantity) เพือ่ผลติน า้ใหพ้รอ้มทีจ่ะแจกจ่ายน า้

ใหก้บัผูท้ีต่อ้งการใชน้ า้ไดอ้ย่างท ัว่ถงึ และตลอดเวลา (readily available to the users) 

 1.2 องค์ประกอบ 

 องคป์ระกอบของระบบประปาโดยท ัว่ไป ประกอบดว้ยส่วนประกอบหลกั ๆ 4 สว่นคือ แหลง่น า้ดบิ (water resource, 

raw water)) ระบบชกัและขนส่งน า้ดบิ (water intake&transmission system) ระบบปรบัปรุงคุณภาพน า้ (water treatment 

plant ) และระบบการจ่ายน า้ (water distribution system ) รายละเอยีดพอสงัเขปของแต่ละสว่นประกอบมดีงันี้ 

 1.2.1 แหล่งน า้ดิบ (water resource, raw water) โดยท ัว่ไปแหลง่น า้ดบิทีเ่หมาะสมส าหรบัระบบประปา มอียู่ 2 

แหลง่คือ แหลง่น า้ผวิดนิ และแหลง่น า้ใตด้นิ (น า้บาดาล) ท ัง้นี้ในการพจิารณาเลอืกแหลง่น า้ดบิมเีกณฑใ์นการพจิารณาทีส่  าคญัอยู่ 

2 ประการคือ 1) ปริมาณของแหล่งน า้ดิบตอ้งเพยีงพอต่อการใชน้ า้ของชุมชน และ2) คุณภาพน า้ดิบตอ้งเหมาะสมที่สามารถ

ปรบัปรุงคุณภาพน า้ดว้ยกระบวนการปรบัปรุงคุณภาพน า้หรอืเทคโนโลยทีีร่าคาไม่สูงจนเกนิไป 

 1.2.2 ระบบชักและขนส่งน า้ดิบ (raw water intake&transmission system) ระบบชกัน า้ดบิ เป็นอุปกรณ์/
โครงสรา้งสว่นแรกสุดของระบบประปาทีน่ าน า้ดบิจากแหลง่น า้ดบิสูร่ะบบขนสง่น า้ดบิ และเพือ่เขา้สู่ระบบปรบัปรุงคุณภาพน า้ต่อไป 

ดงันัน้ระบบชกัและขนส่งน า้ดิบจ าเป็นตอ้งไดร้บัการออกแบบใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะของแหล่งน า้เพื่อใหส้ามารถใชง้านไดทุ้ก

ฤดูกาล โดยรูปแบบของระบบชกัและขนส่งน า้ดิบนี้มหีลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กบัปจัจยัหลายปจัจยัเช่น ชนิดของแหล่งน า้ดิบที่ใช ้

ลกัษณะของแหลง่น า้ดบิ สภาพภูมศิาสตรท์ีต่ ัง้ของแหลง่น า้ดบิและทีต่ ัง้ระบบปรบัปรุงคุณภาพน า้ ระยะทางระหว่างแหลง่น า้ดบิกบั

ระบบปรบัปรุงคุณภาพน า้ ปรมิาณน า้ดบิทีข่นสง่ เป็นตน้ ยกตวัอย่างรูปแบบของระบบชกัและขนสง่น า้ดบิ เช่น 

 กรณีแหล่งน า้ดิบที่ใชเ้ป็นแหล่งน า้บาดาล ระบบชกัและขนส่งน า้ดิบอาจเป็นเพยีงเครื่องสูบน า้บาดาลแบบจุ่มใตน้ า้

(submersible pump) ทีส่ามารถตดิตัง้ หรอืหย่อนลงไปในบ่อน า้บาดาลโดยมตีะแกรงกรองอยู่ทีท่างน า้เขา้ และต่อท่อจากเครื่อง

สูบน า้ดงักลา่วเพือ่ขนสง่น า้ดบิเขา้สูร่ะบบปรบัปรุงคุณภาพน า้   

กรณีแหลง่น า้ดบิทีใ่ชเ้ป็นแหลง่น า้ผวิดนิเช่นแม่น า้ ล  าคลอง อ่างเก็บน า้ ทะเลสาบ รูปแบบของระบบชกัและขนส่งน า้

ดบิมหีลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กบัปจัจยัทีก่ลา่วถงึขา้งตน้ ถา้เป็นระบบประปาชุมชนขนาดเลก็ ส่วนชกัน า้ดบิอาจเป็นรูปแบบงา่ยๆ 

คือเป็นเพยีงท่อทีจุ่่มลงไปใตน้ า้ มตีะแกรงหุม้รอบปากท่อ เพือ่ป้องกนัเศษวสัดุต่างๆ มใิหไ้หลปะปนเขา้มากบัน า้ดบิ และทีป่ลาย

ท่ออีกดา้นหนึ่งต่อเขา้กบัเครื่องสูบน า้แบบหอยโข่ง (centrifugal pump) หรือที่เรียกว่าเครื่องสูบน า้แรงต า่หรือเครื่องสูบน า้ดิบ 
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เพือ่ท  าหนา้ทีสู่บน า้จากแหลง่น า้เขา้สู่ทอ่สง่น า้ดบิ ไปยงัระบบปรบัปรุงคุณภาพน า้ โดยเครื่องสูบน า้นี้อาจถกูออกแบบใหต้ิดตัง้อยู่บน

พื้นดนิบนฝัง่ โดยก่อสรา้งเป็นอาคารโรงสูบน า้ดบิหรือสถานีสูบน า้ดบิ หรืออาจออกแบบใหต้ิดตัง้อยู่บนแพเป็นอาคารโรงสูบน า้ดิบ

ลอยน า้ก็ได ้หากเป็นระบบประปาชุมชนขนาดใหญ่ แลว้ ระบบชกัน า้ดบิ จะมหีลายรูปแบบมาก เช่น แบบหอคอย (tower water 

intake) แบบใตพ้ื้นน า้ (submerged water intake) เป็นตน้ 

 1.2.3 ระบบปรับปรุงคุณภาพน า้ (water treatment plant) หรือระบบผลติน า้ประปา เป็นองคป์ระกอบทีส่  าคัญ
ของระบบประปาเพราะเป็นสว่นทีใ่ชใ้นการปรบัปรุงคุณภาพน า้ใหไ้ดคุ้ณภาพตามมาตรฐานทีก่  าหนด โดยระบบปรบัปรุงคุณภาพน า้

นี้ เป็นการน า หรือเลอืกใชก้ระบวนการปรบัปรุงคุณภาพน า้ในแต่ละกระบวนการ  (unit treatment process) มาจดัเรียงเพื่อ

ปรบัปรุงคุณภาพน า้ใหไ้ดม้าตรฐานตามที่ตอ้งการ ในการเลอืกระบบปรบัปรุงคุณภาพน า้ส  าหร ับชุมชนนัน้ตอ้งพจิารณาปจัจยัที่

ส  าคญัคือ คุณภาพน า้ของแหลง่น า้ดบิ และคุณภาพน า้ทีต่อ้งการหรอืคุณภาพน า้ตามมาตรฐานน า้บรโิภคหรอืน า้ดืม่ 

 นอกจากปจัจยัที่ส  าคญัขา้งตน้แลว้ยงัมีปจัจยัอื่นๆ ที่ควรน ามาร่วมพิจารณาในการเลอืกระบบปรบัปรุง

คุณภาพน า้ไดแ้ก่ ความน่าเชื่อถอืและความยืดหยุ่นของระบบที่เลอืกใช ้ความตอ้งการพื้นที่ในการก่อสรา้งระบบความ

ตอ้งการประสบการณ์และทกัษะของผูค้วบคุม รวมท ัง้ค่าลงทุนในการก่อสรา้ง บ  ารุงรกัษา และเดินระบบดว้ย  ส าหรบั

รายละเอยีดของระบบปรบัปรุงคุณภาพน า้จะไดก้ล่าวถึงในหวัขอ้ต่อไป 

1.2.4 ระบบการจ่ายน า้ (water distribution system) เป็นระบบซึ่งด าเนินการมาเพื่อน าน า้สะอาดที่ผ่านการ

ปรบัปรุงคุณภาพน า้แลว้ จดัสง่ใหถ้งึผูใ้ชบ้รกิารต่างๆ ภายในชมุชน โดยมวีตัถปุระสงคท์ีส่  าคญัอยู่ 2 ประการ คือ 1) ตอ้งสามารถ

จ่ายหรือใหป้ริมาณและแรงดนัน า้พอเพยีงแก่ความตอ้งการของผูใ้ช  ้ และ 2) ตอ้งคงสภาพหรือรกัษาคุณภาพน า้สะอาดให ้

เหมือนกบัที่ผลติไดจ้ากระบบปรบัปรุงคุณภาพน า้  ส่วนประกอบหลกัโดยท ัว่ไปของระบบการจ่ายน า้ ไดแ้ก่ ถงัเก็บน า้ต่างๆ 

(storage facilities) เครื่องสูบน า้ (pump) ทอ่(pipe) วาลว์ต่างๆ(valve) และหวัต่อทอ่ดบัเพลงิ (fire hydrant)  

 
2. รูปแบบระบบปรับปรุงคุณภาพน า้   
 แหลง่น า้ดบิทีส่  าคญัทมีปีรมิาณน า้เพยีงพอส าหรบัระบบประปาชุมชนมอียู่ 2 แหลง่คือแหลง่น า้ผวิดนิและแหลง่น า้ใตด้นิ

ซึง่หมายถงึน า้บาดาล โดยคุณภาพน า้ของท ัง้ 2 แหลง่นี้มคีวามแตกต่างกนัอยู่ ท  าใหส้ามารถแบง่รูปแบบของระบบปรบัปรุงคุณภาพ

น า้ในระบบประปาตามประเภทของแหลง่น า้ได ้2 ระบบ คือ ระบบปรบัปรุงคุณภาพน า้จากแหล่งน า้ผิวดิน และระบบปรบัปรุง

คุณภาพน า้จากแหลง่น า้ใตด้นิ(น า้บาดาล) 

 2.1 ระบบปรับปรุงคณุภาพน ้าจากแหล่งน ้าผิวดนิ  

 แหล่งน า้ผวิดนิทีน่ิยมใชเ้ป็นแหล่งน า้ดบิ ไดแ้ก่ แม่น า้ ล  าคลอง ทะเลสาบ และอ่างเก็บน า้ เนื่องจากมปีริมาณ

น า้ค่อนขา้งสูง เพียงพอต่อความตอ้งการใชน้ า้ของชุมชน คุณภาพน า้จากแหล่งน า้ผิวดิน ส่วนใหญ่มีคุณภาพน า้ทาง

กายภาพไม่ดีนัก คือมกัจะมีความขุ่นสูง สี คุณภาพน า้ทางเคมีค่อนขา้งดี ส่วนคุณภาพน า้ทางดา้นชีวภาพมกัมี

แบคทเีรียปนเป้ือนอยู่ค่อนขา้งสูง  

 จากคุณภาพน า้ของแหลง่น า้ผวิดนิโดยท ัว่ไป ท าใหส้ามารถก าหนดกระบวนการหรือระบบปรบัปรุงคุณภาพน า้ จากแหลง่

น า้ผวิดนิได ้ดงัภาพที ่7.5 กระบวนการประกอบดว้ยการใชต้ะแกรง (screening) การสรา้งตะกอน (coagulation) การรวม

ตะกอน (flocculation) การตกตะกอน (sedimentation) การกรอง (filtration) และการฆ่าเชื้อโรค (disinfection) ตามล าดบั 

ซึง่ระบบหรือการจดัเรียงกระบวนการเช่นนี้ถูกเรียกว่า ระบบปรบัปรุงคุณภาพน า้จากแหล่งน า้ผวิดนิโดยท ัว่ไปแบบพื้นฐาน หรือ
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แบบมาตรฐาน (conventional surface water treatment plant) มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ก าจดัความขุ่น ส ีและจุลนิทรียต่์างๆ ใน

น า้เป็นหลกั รายละเอยีดแต่ละกระบวนการม ีดงันี้ 

    

                                                   สารสม้/ปูนขาว       โพลเิมอร ์(ทางเลอืก)                                           คลอรีนฆ่าเชื้อโรค 

                                                                                                                                                                                                                           
 น า้ดบิจาก 
   แหลง่                                                                                                                                                                        น า้ประปา        
  น า้ผวิดนิ   

                                            

                                             ระบบทรายกรองเร็ว (rapid sand filter) 

 

ภาพที ่7.5 ระบบปรับปรุงคุณภาพน ้ าจากแหล่งน ้ าผิวดินแบบมาตรฐาน 
 

 2.1.1 การใช้ตะแกรง (screening) มกัถูกใชเ้ป็นกระบวนการแรกของระบบปรบัปรุงคุณภาพน า้ โดยติดตัง้ 
ตะแกรงทีร่ะบบชกัน า้ดบิ จากแหลง่น า้ผวิเขา้สู่ระบบปรบัปรุงคุณภาพน า้ ท ัง้นี้มวีตัถปุระสงคห์ลกั คือเพือ่ป้องกนัการอุดตนัและ

ความเสยีหายทีอ่าจเกิดขึ้นกบัเครื่องสูบน า้ดิบ ระบบท่อ หรือระบบปรบัปรุงคุณภาพน า้อื่นๆ ทีจ่ะตามมา ตะแกรงจะท าหนา้ทีด่กั

ของแขง็ขนาดใหญ่ เช่น เศษไม ้เศษใบไมต่้างๆ เป็นตน้  

รูปแบบของตะแกรงขึ้นอยู่กบัรูปแบบของระบบชกัน า้ดิบ ในกรณีที่ระบบประปาขนาดเลก็ตะแกรงอาจเป็นเพยีง

ตะแกรงทีหุ่ม้รอบปากท่อสูบน า้ดบิเท่านัน้ แต่ถา้เป็นระบบชกัน า้ดบิส  าหรบัประปาขนาดใหญ่ อาจถูกออกแบบใหเ้ป็นตะแกรงราง 

(bar screen) ก็ได ้ 

2.1.2 การสร้างตะกอน (coagulation) เป็นกระบวนการทางเคมี โดยการเติมและผสมสารเคมีที่ช่วย  

การสรา้งตะกอนซึง่เรียกว่า สารสรา้งตะกอน (coagulant) ที่นิยมใชค้ือ สารสม้(alum) หรือเรียกเป็นชื่อทางเคมวี่า อลูมเินียม

ซลัเฟต [Al2(SO4)3] ลงไปในน า้ดิบ เพื่อใหข้องแข็งที่จมตวัไม่ได ้(nonsettleable solids) หรือของแข็งที่มอีนุภาคขนาดเลก็ๆ 

(พวกสารคอลลอยด)์ ถูกท าลาย/ลดเสถยีรภาพ (destabilization) และจบัตวักบัสารสรา้งตะกอน เกิดกลุม่ฟลอ็ค (floc) ขนาด

เลก็จ านวนมาก ท ัง้นี้ เนื่องจากการที่ของแข็งที่มอีนุภาคขนาดเลก็ (พวกสารคอลลอยด)์ ไม่สามารถจมตวัลงไดใ้นเวลาทีจ่  ากดั

เนื่องมาจากความเสถยีร (stability) ซึง่เกิดขึ้นจากขนาดของอนุภาคทีเ่ลก็มากส่งผลใหม้พีื้นทีผ่วิมากท าใหเ้กิดแรงต่อตา้นในการ

จมตวัของอนุภาคขึ้น ตวัอย่างของแขง็ทีจ่มตวัไมไ่ดห้รอืของแขง็ทีม่อีนุภาคขนาดเลก็พวกสารคอลลอยดไ์ดแ้ก่ ความขุ่น สี และจุล

ชพีต่างๆ เช่น แบคทเีรยี ตะไคร่น า้ สาหร่าย และพชืน า้ขนาดเลก็ ดงันัน้อาจกลา่วไดว้่าวตัถปุระสงคข์องการสรา้งตะกอน คือ เป็น

กระบวนการหนึ่งที่ช่วยในการก าจดัความขุ่น สี และจุลชีพต่างๆ ในน า้ ในการสรา้งตะกอนจ าเป็นตอ้งอาศยักระบวนการทาง

กายภาพคือ การผสมหรือกวนเร็ว (rapid mixing) ร่วมดว้ย โดยวตัถปุระสงคข์องการผสมเร็วคือเพือ่ท  าใหส้ารเคมทีีเ่ติมลงไป

กระจายเขา้กบัน า้อย่างรวดเร็วและเป็นไปโดยท ัว่ถงึ โดยจะท าการผสมหรอืกวนน า้อย่างรุนแรงเพือ่ท  าใหน้ า้เกิดสภาพความปัน่ป่วน 

(turbulence)  

 รูปแบบของอปุกรณ์หรือเครื่องมอืการผสมเร็วขึ้นอยู่กบัการออกแบบ โดยท ัว่ไปถา้เป็นระบบประปาขนาดเลก็นิยม

เลอืกชนิดใชส้ภาพทางชลศาสตร ์(hydraulic) ซึง่ไม่ตอ้งอาศยัพลงังานจากภายนอก เช่น ออกแบบโครงสรา้งใหน้ า้เกิดสภาพการ

ไหลแบบกระโดด (hydraulic jump) หรืออาจออกแบบเป็นเครื่องมอืผสมเร็วโดยใชส้ภาพทางชลศาสตรภ์ายในท่อที่เรียกว่า  

การใช ้

ตะแกรง 

 

 

ตะแกรง 

การสรา้ง

ตะกอน 

 

ตะกอน 

การรวม 

ตะกอน 

การตก 

ตะกอน 

การ 

กรอง 
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เครื่องผสมสถติ (static mixer) ซึง่มลีกัษณะเป็นเกลยีวติดอยู่ภายในท่อท าใหน้ า้ทีไ่หลผ่านมคีวามปัน่ป่วนไดเ้อง  ส  าหรบัระบบ

ประปาขนาดใหญ่อาจจ าเป็นตอ้งออกแบบเป็นชนิดใชเ้ครื่องจกัร (mechanical) 

 ในกระบวนการสรา้งตะกอนนี้นอกจากมกีารเตมิสารสม้แลว้อาจจ าเป็นตอ้งมกีารเติมปูนขาว [lime; Ca(OH)2]  ลง

ไปดว้ยเพือ่ช่วยใหก้ระบวนการสรา้งตะกอนโดยสารสม้มปีระสทิธิภาพ โดยในทางปฏบิตัมิกัควบคุมค่าพเีอชของน า้ใหอ้ยู่ในช่วง 

5.5 ถงึ 8.0 

1) การรวมตะกอน (flocculation) เป็นกระบวนการทีต่่อเนื่องจากกระบวนการสรา้งตะกอน หรือการผสม

เร็ว การรวมตะกอนมวีตัถปุระสงคค์ือ เพือ่ท  าใหฟ้ลอ็กเลก็ๆ ซึง่ผ่านการผสมเร็วมาแลว้รวมตวัเป็นฟลอ็กขนาดใหญ่และหนกัมาก

ขึ้นจนสามารถตกตะกอนไดด้ี หรือมขีนาดใหญ่พอที่จะท าใหส้ามารถท าการกรองออกไดง้่ายขึ้น ในการรวมตะกอนนี้ตอ้งปรบั

สภาพใหน้ า้ไหลในอตัราเร็วแตกต่างกนั เพือ่ใหต้ะกอนเขา้ใกลก้นัและกระทบกนัเพือ่เกดิกลุม่ฟลอ็กใหญ่ขึ้น จงึจ าเป็นตอ้งกวนหรือ

ผสมน า้อย่างชา้ๆอย่างนุ่มนวล ต าราบางเลม่จงึเรยีกการรวมตะกอนนี้วา่ “การผสมหรอืกวนชา้” (slow mixing) 

 รูปแบบของอปุกรณห์รอืเครื่องมอืการผสมชา้ขึ้นอยู่กบัการออกแบบ โดยท ัว่ไปถา้เป็นระบบประปาขนาดเลก็

นิยมเลอืกชนิดใชส้ภาพทางชลศาสตร ์(hydraulic) ซึง่ไม่ตอ้งอาศยัพลงังานจากภายนอก เช่น การออกแบบโดยใชแ้ผ่นกัน้น า้ 

(baffled channels)เป็นออกแบบใหน้ า้ไหลผ่านแผ่นกัน้น า้ในลกัษณะไหลวนเวยีนไปมาคลา้ยคลองวนเวยีน ส าหรบัระบบประปา

ขนาดใหญ่อาจจ าเป็นตอ้งออกแบบเป็นชนิดใชเ้ครื่องจกัร (mechanical) 

    นอกจากนี้ ในกระบวนการรวมตะกอนนี้ส  าหรบัระบบประปาขนาดใหญ่ และตอ้งการคุณภาพน า้ที่ดี

มากอาจมีการเติมสารเคมีที่ช่วยรวมตะกอนพวกสารโพลีอิเล็คโตรไลท ์(polyelectrolyte)ร่วมดว้ย อย่างไรก็ตาม

ส าหรบัระบบประปาขนาดเลก็มกัไม่นิยมเตมิสารดงักล่าว 

2) การตกตะกอน (sedimentation) เป็นกระบวนการทางกายภาพ เมือ่กลุ่มตะกอน หรือกลุ่ม 

ฟล็อคมีขนาดใหญ่และมนี า้หนกัพอที่จะตกตะกอนได ้จะเขา้สู่กระบวนการตกตะกอนโดยควบคุมความเร็วการไหล

ของของน า้ในกระบวนการ ส่งผลใหต้ะกอนสามารถตกลงไดโ้ดยแรงโนม้ถ่วงของโลก ท าใหแ้ยกตะกอนหรือของแข็ง

ออกจากน า้ได ้

 รูปแบบของกระบวนการตกตะกอนคือถงัตกตะกอน (sedimentation tank or clarifier)สามารถออกแบบ

ไดห้ลายรูปแบบ ส าหรบัประปาชมุชนขนาดเลก็มกัออกแบบเป็นรูปสีเ่หลีย่มผนืผา้โดยใหน้ า้ไหลเขา้ทางดา้นหนึ่งของความกวา้งของ

ถงัและไหลไปในแนวนอนตามความยาวของถงั ก่อนจะไหลออกทีอ่กีดา้นหนึ่งของความกวา้งของถงัโดยมรีะยะเวลากกัพกัของถงั

ตกตะกอนประมาณ 2-4 ช ัว่โมง ส าหรบัประปาชมุชนขนาดใหญ่อาจออกแบบเป็นถงักลม และ/หรือออกแบบใหถ้งัตกตะกอนนี้ท  า

หนา้ที่ 3 กระบวนการ คือ มกีารสรา้ง การรวมตะกอนและตกตะกอนในถงัเดียวกนัที่เรียกว่าโซลดิ คอนแท็ค แคริฟายเออร ์

(solid contact clarifier) นอกจากนี้อาจออกแบบใหถ้งัดงักลา่วมกีารควบคุมกระบวนการรวมตะกอนโดยใชค้วามดนัทีเ่รียกว่า

ระบบพลสัเซเตอร ์(pulsator) 

3) การกรอง (filtration) เป็นกระบวนการทางทางกายภาพมวีตัถปุระสงคห์ลกัคือเพื่อก าจดัสาร
แขวนลอยหรืออนุภาคของแขง็ออกจากน า้ โดยน า้ทีไ่หลออกจากถงัตกตะกอนอาจมตีะกอนแขวนลอยขนาดเลก็ที่หลุด

ปะปนมา กระบวนการกรองจะเป็นกระบวนการสุดทา้ยในการก าจดัตะกอนแขวนลอยออกจากน า้ ดงันัน้น า้ที่ผ่าน

กระบวนการนี้จะตอ้งมคีวามใสปราศจากตะกอนแขวนลอย  

 รูปแบบของกระบวนการกรองในระบบประปาชุมชนนิยมออกแบบเป็นถงักรอง (filter tank) แบบอาศยัแรง

โนม้ถ่วงของโลกในการกรอง น า้จะไหลเขา้ดา้นบนถงัและไหลผ่านช ั้นสารกรองลงดา้นล่างของถงั โดยภายในถงักรองจะ

ประกอบดว้ยช ัน้ของสารกรองซึง่นิยมใชเ้ป็นทรายหนาประมาณ 60-80 เซนติเมตร รองรบัดว้ยช ัน้กรวด (gravel support bed)
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หนาประมาณ 15-45 เซนตเิมตร และระบบทอ่รบัน า้กรอง (underdrain system) นอกจากนี้ยงัมรีางระบายน า้ลา้ง (wash water 

trough) เนื่องจากในการด าเนินการตอ้งมกีารท าความสะอาดช ัน้ทรายโดยใหน้ า้ไหลผ่านช ัน้ทรายในลกัษณะยอ้นขึ้นจากดา้นลา่งขึ้น

ดา้นบน สวนทางกลบักระบวนการกรองทีเ่รียกว่าการลา้งยอ้น (backwash) ท าใหช้ ัน้กรองเกิดการขยายตวัท าใหม้ช่ีองว่างเพิม่ขึ้น 

เพือ่ใหค้วามขุ่นหรอืสารแขวนลอยทีต่ดิคา้งอยู่ภายในช ัน้กรอง หลดุออกไปกบัน า้ลา้งยอ้น โดยท ัว่ไปจะออกแบบถงักรองใหม้อีตัรา

การกรองในช่วง 5-10 ลบ.ม./ชม.-ตร.ม. ส าหรบัระบบประปาชมุชนขนาดใหญ่อาจออกแบบใหช้ ัน้สารกรองใหใ้ชส้ารกรองสองชนิด

(dual media) คือทรายและแอนทราไซต ์เพือ่เพิม่ช่วยประสทิธิภาพและระยะเวลากรองก็ได ้

 นอกจากนี้  ในทางวชิาการเรียกภาพรวมของกระบวนการสรา้งตะกอน (coagulation) การรวมตะกอน 

(flocculation) การตกตะกอน (sedimentation) การกรอง (filtration) นี้ว่าระบบทรายกรองเร็ว (rapid sand filter) และใน

ระบบประปาชมุชนหลายแหง่กระบวนการท ัง้สีน่ี้มกัถกูออกแบบใหอ้ยู่ในโครงสรา้งหรอือาคารเดยีวกนัทีเ่รียกว่า อาคารผลติน า้หรือ

โรงกรองน า้ 

4) การฆ่าเช้ือโรค (disinfection) เป็นกระบวนการข ัน้สุดทา้ยของระบบปรบัปรุงคุณภาพน า้ในระบบ 

ประปา มวีตัถปุระสงคค์ือตอ้งการใหน้ า้มคีวามปลอดภยั ปราศจากเชื้อโรค ระบบประปาชุมชนในประเทศไทยในปจัจุบนัใชว้ธิีการ

ฆ่าเชื้อโรคดว้ยคลอรนี (chlorination) แต่ในต่างประเทศ อาจใชว้ธิีการฆ่าเชื้อโรคดว้ยโอโซน (ozonation) หรือวธิีการฆ่าเชื้อโรค

ดว้ยแสงหรอืรงัสอีลัตราไวโอเลต (ultraviolet light disinfection)  

 วธิีการฆ่าเชื้อโรคดว้ยคลอรีน (chlorination) เป็นวิธีการที่มีราคาไม่สูงมากนกัและมีขอ้ดีคือเมื่อเติมใน

ปรมิาณทีม่ากพอจนเลยจดุเบรกพอยท ์(break point) ซึง่เป็นจุดทีค่ลอรีนท าปฏกิิริยากบัสารต่างๆ ในน า้จนถงึทีสุ่ดแลว้ จะท าให ้

มคีลอรนีอสิระคงเหลอือยู่ในน า้ ทีส่ามารถไปฆ่าเชื้อโรคหากเกิดการปนเป้ือนในระบบจ่ายน า้ได ้โดยท ัว่ไปก าหนดปริมาณคลอรีน

อสิระคงเหลอืในน า้ทีร่ะบบทอ่จ่ายน า้ใหอ้ยู่ระหวา่ง 0.2-0.5 มลิลกิรมัต่อลติร  อย่างไรก็ตามมขีอ้จ ากดัคือ คลอรนีอาจมผีลต่อกลิน่

และรสของน า้ รวมท ัง้คลอรีนอาจท าใหเ้กิดสารพลอยได ้(by product) เช่น THM ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งชนิดหนึ่ง หากน า้นัน้มี

สารอนิทรยีล์ะลายอยู่ 

    รูปแบบของการฆ่าเชื้อโรคดว้ยคลอรีน ส าหรบัประปาชุมชนขนาดเลก็มกัออกแบบใหใ้ชค้ลอรีนใน

รูปของเหลว ส าหรบัประปาชมุชนขนาดใหญ่มกัออกแบบใหใ้ชค้ลอรีนในรูปของแก๊ส โดยมจีุดที่เติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อ

โรคคือมกัเตมิในถงัน า้ใสหรือ หอถงัสูง เพื่อใหร้ะยะเวลาการสมัผสัระหว่างน า้กบัคลอรีนมรีะยเวลาเพยีงพอในการท า

ปฏกิิริยาฆ่าเชื้อโรค 

 2.2 ระบบปรับปรุงคณุภาพน ้าจากแหล่งน ้าใต้ดนิ 

 แหล่งน า้ใตด้ินที่นิยมใชเ้ป็นแหล่งน า้ดิบส าหรบัระบบประปาชุมชนที่ส  าคญัคือ น า้บาดาล (groundwater) 

เพราะส่วนใหญ่มปีริมาณน า้ค่อนขา้งสูง อย่างไรก็ตามน า้บาดาลมกัใชก้บัระบบประปาชุมชนที่ไม่ใหญ่มากนกั ส าหรบั

คุณภาพน า้จากแหล่งน า้บาดาลโดยทัว่ไปมคีุณภาพทางกายภาพดีคือความขุ่นแทบไม่มเีลย และคุณภาพทางชีวภาพจะ

ดีมาก คือไม่พบเชื้ อโรคถา้ไม่มีการปนเป้ือนมาจากภายนอก แต่คุณภาพทางเคมีส่วนใหญ่ไม่ดีนัก คือมกัมีเหล็ก  

แมงกานีส และความกระดา้งสูง  

 จากคุณภาพน า้ของแหลง่น า้บาดาลโดยท ัว่ไป ท าใหส้ามารถก าหนดกระบวนการหรือระบบปรบัปรุงคุณภาพน า้จากแหลง่

น า้บาดาลได ้ดงัภาพที่ 7.6 กระบวนการประกอบดว้ยการใชต้ะแกรง (screening) การเติมอากาศ (aeration) การกรอง (filtration) 

และการฆ่าเชื้อโรค (disinfection) ตามล าดบั ซึง่ระบบหรือการจดัเรียงกระบวนการเช่นนี้ถูกเรียกว่า ระบบปรบัปรุงคุณภาพน า้

จากแหลง่น า้ใตด้นิหรือน า้บาดาลโดยท ัว่ไปแบบพื้นฐาน หรือแบบมาตรฐาน (conventional ground water treatment 
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plant) มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ก าจดัเหลก็ และแมงกานีส (บางส่วน) กา๊ซคารบ์อนไดออกไซดห์รือไฮโดรเจนซลัไฟด์ และจุลนิทรีย์

ต่างๆ ในน า้เป็นหลกั รายละเอยีดแต่ละกระบวนการมดีงันี้ 

                                                                                     คลอรีนฆ่าเชื้อโรค                                                                

                                                                                                                                                                                                                      
                น า้ดบิจาก 
                   แหลง่                                                                                                                                           น า้ประปา        
                น า้ใตด้นิ   

                                ภาพที ่7.6 ระบบปรับปรุงคุณภาพน ้ าจากแหล่งน ้ าใตดิ้นแบบมาตรฐาน 
 

2.2.1  การใช้ตะแกรง (screening) ในระบบปรบัปรุงคุณภาพน า้จากแหล่งน า้ใตด้ิน ตะแกรงมกัติดตัง้
ภายในบ่อบาดาล โดยอยู่ทีส่่วนปลายของท่อกรุบ่อที่เรียกว่า ท่อกรอง เพื่อท าหนา้ที่ป้องกนัเศษหนิ เศษทรายที่อาจเขา้

มาอดุตนัและสรา้งความเสยีหายใหก้บัเครื่องสูบน า้บาดาลแบบจุ่มใตน้ า้และระบบท่อ 

2.2.2  การเติมอากาศ (aeration) เป็นกระบวนการปรบัรุงคุณภาพน า้โดยน าอากาศเขา้ไปสู่มวลของน า้ 
ซึง่จะเกิดพรอ้มกนักบักระบวนการก าจดัแกส๊ระเหยออกจากน า้ (deaeration) หรือกล่าวอย่างง่ายๆ คือ การน าอากาศ

ออกจากมวลของน า้ ดงันัน้กระบวนการท ัง้สองนี้แมจ้ะเรียกชื่อแตกต่างกนั แต่จะใชอุ้ปกรณ์เครื่องมอืชุดเดียวกนั การ

เตมิอากาศ(และการลดอากาศ)ในระบบปรบัปรุงคุณภาพน า้มีวตัถปุระสงคท์ีส่  าคญัคือ 1) เพือ่ก าจดัเหลก็และแมงกานีส 

(บางส่วน) โดยการเติมอากาศซึ่งมอีอกซเิจนเป็นส่วนประกอบใหก้บัน า้ดิบเพื่อใหเ้กิดปฏกิิริยาออกซเิดชั ่น ท าใหเ้หล็ก

และแมงกานีส ที่ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของสารละลายเกิดการเปลีย่นรูปเป็นของแขง็ท าใหส้ามารถแยกออกจากน า้ไดง้่าย 

2) เพือ่ก าจดักา๊ซทีไ่ม่พงึประสงคซ์ึง่ละลายอยู่ในน า้ เช่น กา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์ซึง่เป็นกา๊ซทีเ่พิ่มความเป็นกรดในน า้

ท าใหน้ า้มคีวามกดักร่อนเป็นตน้ 3) เพือ่ก าจดักลิน่และรสทีไ่ม่พงึประสงคใ์นน า้ กลิน่ และรสในน า้เกิดจากสาเหตหุลาย

ประการ การเติมอากาศสามารถก าจดักลิน่และรสไดเ้ฉพาะที่มสีาเหตุมาจากสารระเหยไดง้่าย เช่น ก๊าซมีเทน (CH4) 

และกา๊ซไฮโดรเจนซลัไฟด ์(H2S) เป็นตน้ 

 รูปแบบของอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใชใ้นการเติมอากาศขึ้นอยู่กบัการออกแบบ โดยทัว่ไปถา้เป็นระบบ

ประปาขนาดเล็กนิยมใชเ้ครื่องเติมอากาศแบบกรวย หรือเครื่ องเติมอากาศแบบถาดหลายชัน้ (cone aerator or 

multiple tray aerator) โดยวธิีการ คือน า้ดบิจากบ่อบาดาลจะถูกปล่อยจากดา้นบนของกรวยหรือถาดท าใหน้ า้ตกจาก

ชัน้สูงสุดไล่ลงมาเรื่อยๆ จนถงึช ัน้ล่างสุด ระหว่างการตกของน า้นัน้ น า้จะเกิดการปัน่ป่วนแตกเป็นฝอยหรือแผ่นบางๆ 

ท าใหอ้ากาศเขา้ไปสมัผสักบัน า้ได ้ท ัง้นี้อากาศทีใ่ชใ้นเครื่องเตมิอากาศแบบนี้ท  าได ้2 ลกัษณะคือ เปิดโล่งเพื่อใหอ้ากาศ

จากธรรมชาติเขา้ไปสมัผสักบัน า้ตามธรรมชาติหรือจะติดตัง้เครื่องเป่าอากาศ (air blower) เพื่อเป่าอากาศในทศิทาง

สวนทางกบัการไหลของน า้ก็ได  ้ แต่ระบบประปาขนาดเล็กนิยมใชอ้ากาศจากธรรมชาติและมกัออกแบบใหเ้ครื่องเติม

อากาศแบบถาดหลายชัน้นี้ ติดต ัง้อยู่บนถงักรองเพื่อสะดวกในการเดินระบบ ส าหรบัระบบประปาขนาดใหญ่ การ

ออกแบบท าไดห้ลายรูปแบบ เช่นเครื่องเติมอากาศแบบไหลหล ัน่ (casecade aerator) เครื่องเติมอากาศแบบฉีดพ่น

เป็นละออง (spray aerator) แบบหอ (spray tower) เป็นตน้ 

 

 

2.2.3  การกรอง (filtration) เป็นกระบวนการทางทางกายภาพมวีตัถปุระสงคห์ลกัคือเพือ่ก าจดัสาร 

การใช ้

ตะแกรง 

 

 

ตะแกรง 

การเติม

อากาศ 

 

ตะกอน 

การ 

กรอง 
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แขวนลอยหรืออนุภาคของแขง็ออกจากน า้ โดยน า้บาดาลทีผ่่านกระบวนการเตมิอากาศแลว้ จะเกิดเหลก็และแมงกานีส

ในรูปตะกอนของแขง็ ดงันัน้จงึสามารถกรองตะกอนเหลก็และแมงกานีส ออกจากน า้ได  ้

 รูปแบบของกระบวนการกรองในระบบปรบัปรุงคุณภาพน า้จากแหลง่น า้บาดาลนี้  ส่วนใหญ่ออกแบบเป็นถงักรอง

(filter tank) แบบอาศยัแรงโนม้ถ่วงของโลกในการกรอง คลา้ยกบัในระบบปรบัปรุงคุณภาพน า้จากแหลง่น า้ผวิดนิ อย่างไรก็ตาม

อาจมบีางแหง่ออกแบบเป็นถงักรองภายใตแ้รงดนั (pressure filter) ซึง่ใชแ้รงขบัน า้ผ่านช ัน้สารกรองดว้ยแรงดนัทีเ่พิม่เขา้ไปในถงั

กรองแทนทีจ่ะแรงโนม้ถว่งของโลก ดงันัน้ถงักรองภายใตแ้รงดนัจงึถกูออกแบบใหเ้ป็นถงัเหลก็ปิด รูปทรงกระบอก มกันิยมใชเ้ป็น

แบบแนวตัง้ (vertical) โดยน า้จะไหลเจา้ทางดา้นบนของถงั ภายในถงัมชี ัน้สารกรองเช่นเดียวกบัแบบอาศยัแรงโนม้ถ่วงของโลก  

และการท างานของถงักรองภายใตแ้รงดนัก็มลีกัษณะเช่นเดยีวกนักบัถงักรองแบบอาศยัแรงโนม้ถ่วงของโลก กลา่วคือ เมือ่เกิดการ

อดุตนัของช ัน้กรองระดบัหนึ่งจะตอ้งท าการลา้งยอ้น โดยใหน้ า้ไหลยอ้นจากดา้นลา่งขึ้นสู่ดา้นบนเพือ่ท  าการลา้งหรือท าความสะอาด

ช ัน้กรอง ท าใหส้ามารถท าการกรองไดอ้กีเช่นกนั 

2.2.4 การฆ่าเชื้อโรค (disinfection) เช่นเดยีวกบัระบบระบบปรบัปรุงคุณภาพน า้จากแหลง่น า้ผวิดนิ การฆ่าเชื้อ

โรคเป็นกระบวนการข ัน้สุดทา้ยของระบบปรบัปรุงคุณภาพน า้ในระบบประปา เพราะถงึแมว้่าน า้บาดาลโดยท ัว่ไปจะปราศจากเชื้อ

โรค แต่ยงัคงตอ้งการคลอรีนตกคา้ง (residual chlorine) เพือ่ไปฆ่าเชื้อโรคทีอ่าจมกีารปนเป้ือนในระบบจ่ายน า้ โดยรูปแบบของ

กระบวนการฆ่าเชื้อโรคเหมอืนกบัทีก่ลา่วไวแ้ลว้ในระบบระบบปรบัปรุงคุณภาพน า้จากแหลง่น า้ผวิดนิ 

  ระบบปรบัปรุงคุณภาพน า้จากแหล่งน า้ผวิดิน และแหล่งน า้ใตด้ินแบบมาตรฐาน นอกจากมกืระบวนการ

พื้นฐานดงัทีก่ล่าวขา้งตน้แลว้ ในบางกรณีหากคุณภาพของแหล่งน า้ดบิบางแห่งมคีุณภาพน า้ดบิในบางพารามเิตอรอ์ยู่สูง

เกินกว่าค่ามาตรฐาน อาจจ าเป็นตอ้งปรบัปรุง/เพิม่เตมิกระบวนการปรบัปรุงคุณภาพเขา้ไปในระบบปรบัปรุงคุณภาพน า้

ดว้ย 

 นอกจากนี้สิง่ทีค่วรตระหนกัเสมอก่อนน าระบบปรบัปรุงคุณภาพน า้แบบมาตรฐานทีก่ล่าวถงึขา้งตน้ไปใชเ้ป็นระบบ

ปรบัปรุงคุณภาพน า้คือตอ้งตระหนกัว่า ระบบปรบัปรุงคุณภาพน า้จากแหลง่น า้ผวิดนิแบบพื้นฐานนี้มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ก าจดัความ

ขุ่น ส ีและจลุนิทรยีท์ีท่  าใหเ้กดิโรคในน า้เป็นหลกั สว่นระบบปรบัปรุงคุณภาพน า้จากแหลง่น า้ใตด้นิแบบมาตรฐานนี้มวีตัถปุระสงค์

เพือ่ก าจดัเหลก็ และแมงกานีส (บางส่วน) กา๊ซคารบ์อนไดออกไซดห์รือไฮโดรเจนซลัไฟด ์และจุลนิทรียท์ีท่  าใหเ้กิดโรคในน า้เป็น

หลกั ดงันัน้ความสามารถในการการก าจดัคุณภาพน า้ในดชันึคุณภาพน า้หรอืพารามเิตอรอ์ืน่ๆ ค่อนขา้งนอ้ยมาก ในกรณีทีคุ่ณภาพ

น า้ดบิจากแหลง่น า้ทีน่ ามาใช ้มคีุณภาพน า้พารามเิตอรอ์ื่น ๆทีเ่กินมาตรฐานน า้ดื่ม เช่น  มโีลหะหนกัทีเ่ป็นพษิ ความกระดา้ง และ

ความเค็ม เป็นตน้ จ าเป็นตอ้งใชเ้ทคโนโลยทีีสู่งขึ้น หรือกลา่วไดว้่าตอ้งมกีารออกแบบกระบวนการอื่น ๆ เพิม่เติมเขา้ไปในระบบ

ปรบัปรุงคุณภาพน า้ แต่การเพิม่เตมิกระบวนการหรอืเทคโนโลยทีีสู่งขึ้นก็จะมปีญัหาเรื่องค่าใชจ้่ายในการก่อสรา้งและการเดนิระบบ

ตามมา ดงันัน้ในทางปฏบิตั ิหากเป็นไปได ้ควรหลกีเลีย่งการใชน้ า้จากแหลง่น า้น ัน้ และควรหาแหลง่น า้ดบิใหม่ โดยเฉพาะกบัดชันี

คุณภาพน า้ทีม่ผีลต่อสุขภาพ เช่นโลหะหนกัทีเ่ป็นพษิ เป็นตน้ 
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กจิกรรม 7.2.2 
1. จงอธิบายความหมายและองคป์ระกอบของระบบประปา 
2. ระบบปรับปรุงคุณภาพน ้ าจากแหล่งน ้ าผิวดินโดยทั่วไปแบบพ้ืนฐาน หรือแบบมาตรฐาน

(conventional surface water treatment plant) ประกอบดว้ยกระบวนการใดบา้งและมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือก าจดัส่ิงใดเป็นหลกั 

 

แนวตอบกจิกรรม 7.2.2 
          1 ระบบประปา หมายถีง ระบบซ่ึงมีการน าน ้ าจากแหล่งน ้ าธรรมชาติมาผา่นกระบวนการหรือขั้นตอน
การปรับปรุงคุณภาพน ้าตามหลกัวชิาการและวธีิอนัเหมาะสม เพ่ือผลิตน ้ าท่ีสะอาด ปลอดภยัไดคุ้ณภาพตาม 
มาตรฐาน และมีปริมาณท่ีเพียงพอ่ต่อการใช ้รวมทั้งสามารถจ่ายน ้ าท่ีผลิตไดต้ามท่อผา่นมาตรวดัน ้ าเพ่ือให้
ประชาชนสามารถใชน้ ้ าเพ่ือการบริโภคอุปโภคตลอดเวลา 
             ส าหรับ องคป์ระกอบของระบบประปาโดยทัว่ไป ประกอบดว้ยส่วนประกอบหลกั ๆ 4 ส่วน คือ 
แหล่งน ้ าดิบ ระบบชกัและขนส่งน ้ าดิบ ระบบปรับปรุงคุณภาพน ้า และระบบการจ่ายน ้ า 
        2 ระบบปรับปรุงคุณภาพน ้าจากแหล่งน ้ าผิวดินโดยทัว่ไปแบบพ้ืนฐาน หรือแบบมาตรฐาน
ประกอบดว้ยกระบวนการดงัน้ี การใชต้ะแกรง การสร้างตะกอน การรวมตะกอน การตกตะกอน การกรอง 
และการฆ่าเช้ือโรค ตามล าดบั มีวตัถุประสงคเ์พ่ือก าจดัความขุ่น สี และจุลินทรียต่์างๆ ในน ้ าเป็นหลกั 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
เร่ืองที ่7.2.3 
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การจัดหาน า้สะอาดส าหรับชุมชนรูปแบบอ่ืน 
 

 ดงัทีก่ลา่วไวใ้นเบื้องตน้แลว้ว่าในปจัจุบนัประเทศไทย รูปแบบของการจดัหาน า้สะอาดส าหรบัชุมชนแนะน าใหใ้ชรู้ปแบบ

ระบบประปาเป็นหลกั แต่เนื่องจากในชุมชนโดยเฉพาะในชุมชนชนบทบางแห่ง อาจยงัขอ้จ ากดัต่าง ๆ เช่น  ความพรอ้ม ศกัยภาพ

และสภาพทางเศรษฐกจิของชมุชน สภาพทีต่ ัง้ทางภูมศิาสตร ์การอยู่กนัอย่างกระจดักระจายของชุมชน ปญัหาการขาดแคลนแหลง่

น า้ดบิส าหรบัระบบประปา เป็นตน้ ท าใหย้งัมคีวามจ าเป็นทีท่ีต่อ้งจดัหาน า้สะอาดส าหรบัชมุชนในรูปแบบอืน่อกี 

 

1. รูปแบบอ่ืนของการจดัหาน า้สะอาดส าหรับชุมชน 
รูปแบบอืน่ของการจดัหาน า้สะอาดสะอาดส าหรบัชุมชนทีส่  าคญั นอกเหนือจากรูปแบบระบบประปาคือ บ่อน า้ตื้น บ่อน า้

บาดาล และภาชนะเก็บกกัน า้ มรีายละเอยีดพอสงัเขปดงันี้ 

 1.1 บ่อน ้าตื้น 

บอ่น า้ตื้น (shallow well) ถอืไดว้า่เป็นน า้จากแหลง่น า้ใตด้นิชนิดหนึ่ง โดยบ่อน า้ตื้นเป็นบ่อน า้ทีจ่ดัสรา้งขึ้นเพือ่ดงึน า้ใต ้

ดนิทีอ่ยู่ในช ัน้ตื้น ๆ ขึ้นมาใช ้หรอือยู่ในเขตสมัผสัอากาศ (zone of aeration) โดยท ัว่ไปบ่อน า้ตื้นมคีวามลกึไม่มากนกั ประมาณ 

3-10 เมตร สูงสุดไมเ่กนิ 15 เมตร  

ประเภทของบอ่น า้ตื้นแบง่ตามวธิีการสรา้งบอ่น า้ได ้3 ประเภทคือ 1) บอ่ตอก (driven well) เป็นบอ่น า้ตื้นทีส่รา้งขึ้นโดย

ใชห้วัตอก (well point) ซึง่เป็นรูพรุนเพื่อใหน้ า้ซมึเขา้และมขีนาดแตกต่างกนั หวัตอกจะท าดว้ยท่อเหลก็กลวง ขนาดเสน้ผ่าน

ศูนยก์ลาง 1-4 นิ้ว ปลายลา่งแหลมตนัเพือ่ใชต้อกลงไปในดนิ ปลายดา้นบนสามารถต่อความยาวไปไดเ้รื่อย ๆ แลว้แต่ความลกึ

จนถงึระดบัน า้ 2) บ่อเจาะ (bored well) เป็นบ่อทีใ่ชว้ธิีเจาะดว้ยสว่านเจาะมอื (hand auger) เจาะลงไปในดนิจนถึงระดบัน า้ที่

ตอ้งการ หรอือาจใชเ้ครื่องเจาะที่เป็นครื่องจกัร (machine auger) โดยใชร้ถเจาะเจาะลงไปในพื้นดนิ และ 3) บ่อขุด (dug well)

เป็นบอ่น า้ตื้นทีพ่บเหน็ไดบ้อ่ย และนิยมใชก้นัท ัว่ไปในชนบทของประเทศไทย ในทีน่ี้จงึขอกลา่วรายละเอยีดเฉพาะบอ่น า้ตื้นแบบขดุนี้  

 บ่อขุด เป็นบ่อน า้ตื้นที่สรา้งง่ายไม่ตอ้งใชเ้ครื่องมอืกลหรือความรูท้างเทคนิคมากนกั การท าบ่อใชแ้รงคนขุด

โดยใชเ้ครื่องมือง่าย ๆ เช่น จอบ เสียม เป็นตน้ ความลึกของบ่อน า้ขึ้นกบัระดบัน า้ใตด้ิน ที่มีอยู่ในพื้นที่น ั้น ๆ 

ตามปกตจิะมนี า้มากในช่วงฤดูฝนแต่น า้จะมนีอ้ยหรือแหง้ในฤดูแลง้ การสรา้งบ่อขุดแบบนี้  ท าไดโ้ดยการขุดบ่อแลว้ใส่

วงขอบซเีมนตล์งไปเพือ่ป้องกนัการพงัทลายของดนิ ตามปกตจิะขดุจนถงึบริเวณทีม่นี า้ไหลซมึเขา้มา บริเวณกน้บ่อควร

กรุดว้ยกรวด และบริเวณรอยต่อของวงขอบขา้งล่างควรเจาะใหน้ า้ซมึเขา้มาในบ่อ ในขณะที่บริเวณวงขอบขา้งบน 3 วง 

ควรยารอยต่อของวงขอบใหส้นิทดว้ยซเีมนตเ์พือ่ป้องกนัการซมึเขา้มาของน า้ทีส่กปรกในชัน้ดนิตื้น ๆ  

 บริเวณปากบ่อจะตอ้งท าชานบ่อใหม้คีวามลาดเอยีงจากตวับ่อมรีศัมโีดยรอบเป็นวงกลม และที่ปลายของชาน

บ่อตอ้งมีรางระบายน า้เพื่อรองรบัน า้ที่สูบขึ้นมาแลว้เกิดการหกกระเด็น และมีท่อ ระบายน า้ทิ้งนี้ ลงสู่ที่ลุ่มหรือแปลง

ตน้ไมท้ีห่่างจากบ่อออกไปเพือ่ป้องกนัการซมึของน า้ทีสู่บขึ้นมาแลว้ไหลกลบัเขา้บ่อ  

 บอ่ขดุนี้มปีรมิาณน า้เหมาะสมกบัการใชน้ า้ภายในครวัเรอืนเทา่นัน้เพราะมปีริมาณน า้ไม่มากนกั ดงันัน้จงึใชเ้ฉพาะภายใน

ครวัเรือนนั้นหรืออาจเป็นกลุ่มของครอบครวั 3-5 หลงัคาเรือน บ่อชนิดนี้ ตามปกติจะลึกไม่เกิน 15 เมตร และมีขนาด

เสน้ผ่าศูนยก์ลาง 0.8-1.20 เมตร ในบางกรณี ถา้จ าเป็นตอ้งใชบ้่อนี้ส  าหรบัเป็นแหลง่น า้สะอาดในชุมชนจ าเป็นตอ้งขุดบ่อใหล้กึลง

ไปอกีเพือ่ใหไ้ดป้ริมาณน า้เพิม่มากขึ้นและมขีนาดใหญ่ขึ้นดว้ย การน าน า้ขึ้นมาใชจ้ากบ่อประเภทนี้ท  าไดห้ลายลกัษณะ เช่นอาจใช ้

ภาชนะตกัโดยใชเ้ชอืกหย่อนลงไป หรอืใชก้ารตกัโดยใชค้นัโยกไมไ้ผ่ หรอืตดิตัง้สูบน า้มอืโยก หรอือาจใชเ้ครื่องสูบน า้ เป็นตน้ 
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 การสรา้งบ่อน า้ตื้นไม่ว่าจะเป็นประเภทใดหรือสรา้งดว้ยวธิีใดควรใหค้วามส าคญัในเรื่องสุขอนามยัเป็นหลกั

กล่าวคือตอ้งด าเนินการทีถู่กหลกัสุขาภบิาลคือ   

1) ท าเล ทีต่ ัง้บ่อน า้ตื้นตอ้งห่างจากแหลง่โสโครกเช่น สว้ม น า้เสยี ทีท่ิ้งขยะ ไม่นอ้ยกว่า  30 เมตร เพือ่ป้องกนั

การปนเป้ือนสิง่ต่างๆจากแหลง่โสโครก โดยเฉพาะเชื้อโรค  

2) กรณีเป็นบอ่ขดุหรอืบอ่เจาะทีม่กีารลงวงขอบซเีมนต ์ตอ้งอดักรวดโดยรอบขอบนอกบอ่และกน้บ่อ เพือ่ป้องกนั

การกดัเซาะ ช่วยกรองตะกอนดนิ และยารอยต่อของขอบซเีมนต์ในระยะ 3 เมตรจากพื้นดนิ เนื่องจากในระยะนี้ เชื้อโรคในดนิยงั

อาศยัอยู่ได ้รวมท ัง้ควรวางขอบบ่อซเีมนต์ซอ้นกนัขึ้นมาสูงจากพื้น 50-80 เซนติเมตรเพือ่ความสะดวกในการใชง้าน ป้องกนัการ

ปนเป้ือน และการพลดัตกลงไปในบอ่ 

3) ตอ้งท าชานบ่อ โดยเทคอนกรีตบนพื้นดนิรอบขอบนอกของบ่อ และท ารางระบายน า้ เพือ่ไม่ใหน้ า้ สกปรกไหล

ลงบอ่น า้และมใิหเ้ฉอะแฉะ ท ัง้นี้ความกวา้งของชานบอ่จากขอบบอ่ในแต่ละดา้นควรกวา้งไมน่อ้ยกวา่ 100 เซนตเิมตร 

4) ใหค้วามส าคญักบัวธิีการน าน า้ขึ้นมาจากบอ่มาใชง้าน เพือ่งป้องกนัการปนเป้ือนทีอ่าจเกิดขึ้นได  ้เช่น การใชถ้งั

ตกั หากถงัไมส่ะอาดเช่นตัง้ทิ้งไวเ้ปอะเป้ือนดนิ หากน าไปตกัน า้ในบ่อจะท าใหเ้กิดการปนเป้ือนลงสู่บ่อน า้ไดค้วรหาวธิีทีด่กีว่าและ /

หรอืจดัทีแ่ขวนถงัตกัน า้เป็นการเฉพาะขึ้น เป็นตน้ 

5) ควรมกีารเก็บตวัอย่างน า้จากบอ่น า้ตื้นเพือ่ตรวจสอบคุณภาพน า้ก่อนน ามาใชอุ้ปโภคบริโภค และควรจดัระบบ

การเฝ้าระวงัตดิตามตรวจสอบคุณภาพน า้เป็นระยะๆ เพือ่ความสะอาด ปลอดภยั 

 
 1.2 บ่อบาดาล 
 บ่อบาดาล (ground water well) เป็นน า้จากแหลง่น า้ใตด้นิชนิดหนึ่ง เป็นบ่อน า้ทีส่รา้งขึ้นเพือ่ดงึหรือดูดน า้ใตด้นิใน

ระดบัลกึในเขตอิ่มตวัดว้ยน า้ (zone of saturation)  โดยท ัว่ไปด าเนินการโดยการเจาะบ่อลงไปใหถ้งึช ัน้หนิอุม้น า้(aquifer) 

เพื่อใหไ้ดป้ริมาณน า้ทีต่ามตอ้งการ ส าหรบัความลกึของบ่อขึ้นอยู่กบัสภาพทางธรณีวทิยาของที่ดินนัน้ ๆ อาจลึก 30-100 เมตร 

หรือมากกว่าก็เป็นได ้ (อย่างไรก็ตาม ตามกฎหมายน า้บาดาลก าหนดใหน้ า้ใตด้นิทีอ่ยู่ลกึจากผิวดินลงไปเกิน  15 เมตรเป็นน า้

บาดาล) บอ่บาดาลโดยท ัว่ไปจะไดป้รมิาณน า้มากเพยีงพอทีจ่ะเป็นแหลง่น า้ดบิในการจดัท าระบบประปาชุมชน แต่ในบางกรณีทีไ่ม่

สามารถจดัตัง้ระบบประปาได ้บอ่บาดาลก็เป็นแหลง่น า้ทีส่  าคญัจงึจดัเป็นรูปแบบหนึ่งของการจดัหาน า้สะอาดส าหรบัชมุชน 

 ในการเจาะบ่อบาดาล ตอ้งใชเ้ครื่องมือกลในการเจาะดงันัน้จ าเป็นตอ้งติดต่อหน่วยงานราชการ และ /หรือว่าจา้ง

บริษทัเอกชนทีร่บัจา้งเป็นการเฉพาะ เครื่องมอืกลทีใ่ชท้ีใ่ชใ้นการเจาะบ่อบาดาลแบ่งไดเ้ป็นหลายประเภทประเภทเช่น เครื่องเจาะ

แบบกระทุง้หรอืกระแทก (cable tool rig หรอื precussion rig) เป็นเครื่องเจาะทีอ่าศยัน า้หนกัของตวัหวัเจาะท าหนา้ทีเ่หมอืนตวั

กระทุง้ดนิ หนิใหแ้ตก และสามารถเจาะเป็นบ่อกลมได  ้ เครื่องมอืเจาะแบบหวัสว่านหมนุ (rotary rig) เป็นเครื่องเจาะทีอ่าศยั

หลกัการหมนุของหวัเจาะในการขุดบ่อเป็นหลกัซึง่มที ัง้แบบหมนุตรง (direct rotary rig) และแบบหมนุกลบั (reverse rotary 

rig)เครื่องเจาะแบบผสม (combination rig) เป็นเครื่องเจาะทีอ่าศยัหลกัการผสมผสานกนัหลายรูปแบบ เป็นตน้ โดยการเลอืก

เครื่องเจาะประเภทใดขึ้นอยู่กบัชนิดของช ัน้หนิ ขนาดของบอ่บาดาลทีเ่จาะโดยเครื่องมอืกลนี้ตามปกติจะมขีนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 

ตัง้แต่ 4 นิ้วขึ้นไป จงึสามารถตดิตัง้เครื่องสูบน า้แบบจุ่มภายในบอ่ หรอืตดิตัง้สูบน า้มอืโยกแบบน า้ลกึได ้

 เช่นเดียวกบัการสรา้งบ่อน า้ตื้น ในการเจาะบ่อบาดาลควรใหค้วามส าคญัในเรื่องสุขอนามยัเป็นหลกักล่าวคือ

ตอ้งด าเนินการทีถู่กหลกัสุขาภบิาลและไดม้าตรฐานคือ 

1) ท าเล ทีต่ ัง้บ่อบาดาลควรห่างจากแหล่งโสโครกเช่น สว้ม น า้เสยี ทีท่ิ้งขยะ ไม่นอ้ยกว่า 30 เมตร เพื่อ

ป้องกนัการปนเป้ือนสิง่ต่างๆจากแหล่งโสโครก โดยเฉพาะเชื้อโรค  
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2) การก่อสรา้งบ่อบาดาลตอ้งไดม้าตรฐาน โดยมาตรฐานแบบบ่อน า้บาดาลแบ่งตามการเจาะบ่อน า้บาดาล 

ในช ัน้หนิร่วนและชัน้หนิแขง็ออกเป็น 3 แบบ คือ 1) การเจาะบ่อในช ัน้หนิแข็งแบบบ่อเปิด (open hole) เป็นการเจาะบ่อในช ัน้หนิ 

แข็งโดยไม่จ าเป็นตอ้งลงท่อกรุและท่อกรองน า้ในช่วงช ัน้ใหน้ า้หรืออาจจะลงท่อเพือ่ป้องกนัผนงับ่อพงั กรณีทีช่ ัน้หนิใหน้ า้อาจไม่

แขง็แรงพอหรอืมกีารเลือ่นตวัของช ัน้หนิ ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัชนิดและโครงสรา้งของช ัน้หนิ 2) การเจาะน า้บาดาลในช ัน้หนิร่วนแบบไม่กรุ

กรวด ( natural gravel pack) เป็นการใชก้รวดในช ัน้หนิอุม้น า้ทีม่ขีนาดโตกวา่ช่องรูเปิดน า้เขา้บอ่ท าหนา้ทีหุ่ม้โดยรอบท่อกรองน า้

ซึง่จะมวีธิีการทางเทคนิคในการขจดัเมด็ทรายหรือกรวดขนาดเลก็เพือ่เหลอืแต่กรวดขนาดใหญ่คงอยู่รองท่อกรองน า้  และ 3) การ

เจาะน า้บาดาลในชัน้หนิร่วนแบบกรุกรวด (artificial gravel pack) เป็นรูปแบบทีเ่จาะและใส่ท่อแลว้ตอ้งท าการกรุกรวดดว้ยชนิด

และขนาดทีเ่หมาะสมรอบทอ่กรองน า้เพือ่เป็นการเพิม่ประสทิธิภาพการไหลซมึผ่านของน า้บาดาลและป้องกนัผนงับอ่พงั 

 ในทีน่ี้ขอกลา่วถงึรายละเอยีดเฉพาะบอ่น า้บาดาลในชัน้หนิร่วนแบบกรุกรวดดงัภาพที ่7.7 บ่อบาดาลทไีดม้าตรฐานตอ้งมี

การด าเนินการ เช่น บ่อน า้บาดาลทีขุ่ดเจาะตอ้งกวา้งกว่าท่อกรุบ่อไม่นอ้ยกว่าขา้งละ 7.5 เซนติเมตร ทีป่ลายสุดของท่อในบ่อน า้

บาดาล ตอ้งติดตัง้ท่อรบัทรายความยาว 3 เมตร เหนือจากท่อรบัทรายเป็นท่อกรอง โดยท่อกรองบริเวณชัน้ใหน้ า้ในบ่อบาดาล มี

ความยาวไมน่อ้ยกวา่ 2/3 ของช ัน้น า้ .ทอ่กรุบอ่ตอ้งสูงกว่าพื้นดนิเดมิไม่นอ้ยกว่า 50 เซนติเมตร ช่องว่างระหว่างท่อกรุบ่อกบัผนงั

บอ่บาดาลตอ้งมกีารอดุดงันี้ .ทีก่น้บอ่ใสก่รวดกรุรอบทอ่กรองมขีนาด 3-5 มลิลเิมตร หรอื ขนาด ¼ นิ้ว โดยกรวดนี้ตอ้งสูงกว่าท่อ

กรองไม่เกิน 5 เมตร จากนัน้ใส่ดนิเหนียวเหนือกรวดกรองโดยปัน้เ ป็นกอ้นขนาด ½ นิ้ว ใสใหต้ า่กว่าพื้นดนิเดมิลงไปไม่นอ้ย

กว่า 6 เมตร แลว้จงึเทซเีมนตร์อบทอ่กรุบอ่ต่อจากดนิเหนียวจนเต็มบ่อ นอกจากนี้ภายหลงัจากการสรา้งบ่อเสร็จตอ้งมกีารพฒันา

บอ่หรอืการเป่าลา้งบอ่เพือ่จะท าใหบ้อ่ไดป้รมิาณน า้เพิม่มากขึ้น ป้องกนัไมใ่หท้รายเขา้บอ่ และท าใหอ้ายุการใชง้านของบ่อยนืยาวขึ้น 

รวมท ัง้ทดสอบปรมิาณน า้ก่อนการใชง้านจรงิ 

3) ตอ้งท าชานบอ่ โดยเทคอนกรตีบนพื้นดนิรอบขอบนอกของบอ่ และท ารางระบายน า้ เพือ่ไมใ่หม้นี า้ขงัเฉอะแฉะ 

ท ัง้นี้ความกวา้งของชานบอ่จากตวับอ่บาดาลในแต่ละดา้นควรกวา้งไมน่อ้ยกวา่ 100 เซนตเิมตร 

4) ควรมกีารเก็บตวัอย่างน า้จากบ่อน า้บาดาลเพื่อตรวจสอบคุณภาพน า้ก่อนน ามาใชอุ้ปโภคบริโภค  และควร

จดัระบบการเฝ้าระวงัตดิตามตรวจสอบคุณภาพน า้เป็นระยะๆ เพือ่ความสะอาด ปลอดภยั 

                                      
                                                      ภาพที ่7.7 บ่อน ้ าบาดาลในชั้นหินร่วนแบบกรุกรวด 
                                                                   ที่มา: http://www.prapathai.com/     

 1.3 ภาชนะเก็บกักน ้า 
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 ภาชนะเก็บกกัน า้ (storage utensils or tanks) เป็นอกีรูปแบบหนึ่งของการจดัหาน า้สะอาดส าหรบัชุมชนโดยเฉพาะใน

ชมุชนชนบท เนื่องจากสามารถด าเนินการจดัการน า้จากแหลง่น า้ต่าง ๆ ทีส่  าคญัคือน า้ฝนมาเก็บไวใ้นภาชนะทีเ่หมาะสม เพือ่ส  ารอง

ไวใ้ชใ้นยามเกดิภาวะขาดแคลนน า้ ในช่วงหนา้แลง้ หรอืฝนทิ้งช่วงนาน วตัถปุระสงคห์ลกัของการจดัหาน า้สะอาดโดยใชภ้าชนะเก็บ

กกัน า้คือเพือ่ใชเ้ป็นน า้เพือ่การบรโิภคส าหรบัชุมชน ภาชนะเก็บกกัน า้แบ่งไดห้ลายลกัษณะแลว้แต่เกณฑใ์นการแบ่ง เช่น  แบ่งตาม

วสัดุที่ใชท้  าภาชนะ แบ่งตามขนาดของภาชนะเก็บกกั เป็นตน้ ในทนีี้แบ่งตามวตัถุประสงค์ของการใชง้านคือ ภาชนะเก็บกกัน า้

ส  าหรบัครวัเรอืนท ัว่ไป และภาชนะเก็บกกัน า้ส  าหรบัชมุชนมรีายละเอยีดพอสงัเขปดงันี้ 

 1.3.1 ภาชนะเกบ็กกัน ้าส าหรับครัวเรือนทั่วไป เป็นภาชนะทีป่ระชาชนจดัหาเองเพือ่ใชเ้ป็นภาชนะเก็บกกัน า้ไวใ้ช ้
ในครวัเรอืนของตนเอง เช่น โอ่ง ตุ่มดนิเผา โอ่ง ตุ่มเคลอืบ หรือโอ่ง ตุ่มซเีมนต ์เพราะสามารถหาซื้อไดง้า่ย ราคาไม่แพงนกั ภาชนะ

เหล่านี้มหีลายขนาด มคีวามจุต ัง้แต่ 5 ปีบ จนถงึ 100 ปีบ หรือประมาณ 2 ลูกบาศกเ์มตร นอกจากโอ่งหรือตุ่มแลว้ ในบาง

ครอบครวัทีม่รีายไดค่้อนขา้งด ีอาจใชภ้าชนะเก็บกกัน า้ทีท่  าจากวสัดุอืน่ ๆ เนื่องจากในปจัจุบนัมภีาชนะเก็บกกัน า้ในรูปแบบถ ังเก็บ

น า้ทีท่  าดว้ยวสัดุต่างๆ เช่น ถงัเหลก็ ถงัไฟเบอรก์ลาส ถงัพลาสตกิสงัเคราะหต่์าง ๆ เป็นตน้ ขายอยู่ในทอ้งตลาดจ านวนมาก 

  ทัง้นี้การเก็บกกัน า้ในครวัเรือนตอ้งค านึงถงึความสะอาดของภาชนะ ก่อนการเก็บกกัน า้ในแต่ละครัง้ ควร

ไดล้า้งท าความสะอาดก่อน เมือ่เก็บกกัน า้แลว้ควรมฝีาปิดมดิชิดป้องกนัการปนเป้ือนจากภายนอก บางกรณีอาจตอ้งมี

มุง้ตาข่ายปิดป้องกนัยุงลงไปวางไข่อกีดว้ย และควรใหค้วามส าคญักบัการน าน า้มาใชโ้ดยเฉพาะกบัภาชนะเก็บน า้ขนาด

ใหญ่ ควรมกี็อกน า้ส  าหรบัเปิดน าน า้ออกมาใช ้เนื่องจากการตกัโดยใชภ้าชนะตกัอาจเกิดการปนเป้ือนได ้รวมท ัง้ควรมทีี่

ระบายน า้ทีก่น้ภาชนะเก็บกกัเพือ่ความสะดวกในการท าความสะอาดดว้ย 

1.3.2 ภาชนะเกบ็กักน า้ส าหรับชุมชน เป็นภาชนะเก็บกกัน า้ขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่หน่วยงานราชการไดใ้หก้าร
สนบัสนุนในการก่อสรา้งส าหรบัชุมชน เพือ่ใหชุ้มชนบริหารจดัการต่อไป โดยท ัว่ไปมกัใชเ้ป็นโครงสรา้งคอนกรีตเสริมเหลก็ ซึง่มี

รูปแบบอยู่หลายแบบ เช่น ถงัเก็บน า้ฝน แบบ ฝ.99 รูปแบบของกรมทรพัยากรน า้ซึง่เป็นถงัเก็บน า้คอนกรีตเสริมเหลก็ จ านวน 9 ถงั 

ปรมิาตรของแต่ละถงั 11 ลูกบาศกเ์มตร รวม 99 ลูกบาศกเ์มตร โดยในการก่อสรา้งถงัดงักลา่วกรณีเพือ่รองรบัน า้ฝนจ าเป็นตอ้ง

หาหลงัคารองรบัน า้ฝนทีม่ขีนาดใหญ่พอสมควร เช่น อาจใชศ้าลาวดั ศาลาประจ าหมู่บา้น เป็นตน้ และหลงัคาดงักลา่วอยู่ในสภาพ

พรอ้มใชเ้ป็นทีร่องรบัน า้ฝนและอาจตอ้งตดิตัง้รางรบัน า้ฝนเพิม่เพือ่น าน า้ฝนเขา้สูท่อ่รบัน า้ฝนของถงั 
 ทัง้นี้ ในการเก็บกกัและการใชง้านโดยทัว่ไปเช่นเดียวกบัภาชนะเก็บกกัน า้ส  าหรบัครวัเรือนท ัว่ไป และถา้

เป็นไปได ้ควรมกีารเฝ้าระวงัโดยการเก็บตวัอย่างน า้จากถงัเก็บน า้พือ่ตรวจสอบคุณภาพน า้ก่อนน ามาใชบ้ริโภคดว้ย 
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กจิกรรม 7.2.3 
1. การจัดหาน ้ าสะอาดสะอาดส าหรับชุมชน นอกเหนือจากรูปแบบระบบปาสามารถจัดหาใน

รูปแบบใดไดอี้ก 
2. จงอธิบายการด าเนินการของบ่อน ้าต้ืนท่ีถูกหลกัสุขาภิบาล 

 

แนวตอบกจิกรรม 7.2.3 
1. การจดัหาน ้าสะอาดสะอาดส าหรับชุมชนท่ีส าคญั นอกเหนือจากรูปแบบระบบประปา คือ  
       บ่อน ้าต้ืน บ่อน ้าบาดาล และภาชนะเกบ็กกัน ้า  
2.  บ่อน ้าต้ืนท่ีถูกหลกัสุขาภิบาลควรด าเนินการดงัน้ี 

         - ท าเล ท่ีตั้งบ่อน ้าต้ืนตอ้งห่างจากแหล่งโสโครกเช่น สว้ม น ้าเสีย ท่ีท้ิงขยะ ไม่นอ้ยกวา่ 30 เมตร  
เพ่ือป้องกนัการปนเป้ือนส่ิงต่างๆจากแหล่งโสโครก โดยเฉพาะเช้ือโรค  
        - กรณีเป็นบ่อขดุหรือบ่อเจาะท่ีมีการลงวงขอบซีเมนต ์ตอ้งอดักรวดโดยรอบขอบนอกบ่อและกน้ 
บ่อ และยารอยต่อของขอบซีเมนตใ์นระยะ 3 เมตรจากพ้ืนดิน รวมทั้งควรวางขอบบ่อซีเมนตซ์อ้นกนัข้ึนมาสูง
จากพ้ืน 50-80 เซนติเมตร      
       -  ตอ้งท าชานบ่อ โดยเทคอนกรีตบนพ้ืนดินรอบขอบนอกของบ่อ และท ารางระบายน ้า ทั้งน้ีความ
กวา้งของชานบ่อจากขอบบ่อในแต่ละดา้นควรกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 100 เซนติเมตร 
      -       ใหค้วามส าคญักบัวิธีการน าน ้าข้ึนมาจากบ่อมาใชง้าน เพ่ือป้องกนัการปนเป้ือนท่ีอาจเกิดข้ึนได ้
      -       ควรมีการเกบ็ตวัอยา่งน ้าจากบ่อน ้าต้ืนเพ่ือตรวจสอบคุณภาพน ้าก่อนน ามาใชอุ้ปโภคบริโภค และควร
จดัระบบการเฝ้าระวงัติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าเป็นระยะๆ เพ่ือความสะอาด ปลอดภยั 
 

 
 
 
 
 
 
 
ตอนที ่7.3  
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การจัดการและควบคุมมลพษิทางน า้ 
 

โปรดอ่านหวัเรื่อง แนวคิด และวตัถปุระสงคข์องตอนที ่7.3 แลว้จงึศึกษารายละเอยีดต่อไป 

 

หัวเร่ือง 
7.3.1 แนวคิดในการจดัการและควบคุมมลพษิทางน า้ 

7.3.2 ระบบรวบรวมและข ัน้ตอนการบ าบดัน า้เสยี 

7.3.3 กระบวนการบ าบดัน า้เสยีและกากตะกอน 

 

 แนวคดิ 
1. ปัญหามลพิษทางน า้ท าใหเ้กิดผลกระทบต่อคุณภาพน า้ ซึ่งส่งผลท าใหไ้ม่สามารถจดัการน า้ใหม้ี

คุณภาพเหมาะสมและมปีริมาณเพยีงพอต่อความตอ้งการใชน้ า้ซึ่งมคีวามตอ้งการมากขึ้น จงึมคีวาม

จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะตอ้งด าเนินการควบคุมป้องกนัไม่ใหป้ญัหามลพษิทางน า้เพิ่มความรุนแรงมากขึ้น 

ขณะเดยีวกนัก็ตอ้งฟ้ืนฟูแหล่งน า้ใหม้นี า้ทีม่คีุณภาพดใีนปริมาณทีเ่พยีงพอต่อความตอ้งการใชน้ า้อย่าง

ย ัง่ยนื แนวทางในการจดัการมลพษิทางน า้ที่ส  าคญั ประกอบดว้ย การควบคุมที่แหล่งก าเนิด และการ

ควบคุมการปล่อยน า้เสยีลงสู่แหล่งน า้ 

2. ระบบรวบรวมน า้เสยี หมายถงึ ระบบท่อและส่วนประกอบต่าง ๆ ทีใ่ชใ้นการรวบรวมและน าน า้เสยีจาก

แหล่งก าเนิดต่าง ๆ ส่งไปยงัระบบบ าบดัน า้เสยีเพื่อบ  าบดัก่อนปล่อยลงสู่แหล่งรองรบัน า้ทิ้ง โดยท ัว่ไป

ม ี2 ระบบ คือ ระบบรวบรวมน า้เสยีแบบรวม และระบบรวบรวมน า้เสยีแบบแยก ส าหรบัข ัน้ตอนการ

บ าบดัน า้เสียสามารถจ าแนกออกเป็นข ัน้ตอนต่าง ๆ คือ การบ าบดัข ัน้ปฐมภูมิ การบ าบดัข ัน้ทุติยภูมิ

การบ าบดัข ัน้ตตยิภูม ิและการบ าบดัและก าจดักากตะกอน 

3. กระบวนการบ าบดัน า้เสยีสามารถจ าแนกตามกลไกหลกัทีใ่ชใ้นการก าจดัหรือแยกของเสยีออกจากน า้เสยี

ไดเ้ป็น กระบวนการบ าบดัน า้เสยีทางกายภาพ ทางเคม ีและทางชีวภาพ โดยในการบ าบดัน า้เสยีมกัเกิด

กากตะกอนซึง่ตอ้งไดร้บัการบ าบดัและก าจดัดว้ย 

 วตัถุประสงค์ 
เมือ่ศึกษาตอนที ่7.3 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1.  อธิบายแนวคิดในการจดัการและควบคุมมลพษิทางน า้ได ้

2. อธิบายระบบรวบรวมและข ัน้ตอนการบ าบดัน า้เสยีได ้

3.  อธิบายกระบวนการบ าบดัน า้เสยีและกากตะกอนได ้

 

เร่ืองที ่7.3.1  
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แนวคดิในการจัดการและควบคุมมลพษิทางน า้ 
   

  น า้เป็นทรพัยากรที่มจี  ากดั ปญัหามลพษิทางน า้ท าใหเ้กิดผลกระทบต่อคุณภาพน า้ ในแหล่งน า้ ซึ่งส่งผลใหไ้ม่

สามารถน าน า้ที่มคีุณภาพเหมาะสมและมปีริมาณเพยีงพอต่อความตอ้งการใชน้ า้ โดยในปจัจุบนัความตอ้งการปริมาณ

น า้เพิ่มมากขึ้นเป็นทวคูีณในทุกภาคส่วน ท ัง้ในส่วนของการน าไปใชอุ้ปโภคบริโภค การเกษตรกรรม และการผลติใน

อุตสาหกรรม ดงันัน้ จึงมคีวามจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะตอ้งด าเนินการควบคุมป้องกนัไม่ให ป้ญัหามลพษิทางน า้เพิ่มความ

รุนแรงมากขึ้น ขณะเดยีวกนัก็ตอ้งฟ้ืนฟูแหล่งน า้ใหม้นี า้ที่มคีุณภาพดีในปริมาณที่เพยีงพอต่อความตอ้งการใชน้ า้อย่าง

ย ัง่ยนื  

 แนวทางในการจดัการและควบคุมมลพษิทางน า้ที่ส  าคญั ประกอบดว้ย การควบคุมป้องกนัที่แหล่งก าเนิด  

การควบคุมการปล่อยน า้เสยีลงสู่แหล่งน า้ และมาตรการส่งเสริมใหป้ระชาชนมสี่วนร่วม 

 

1. การควบคุมป้องกนัที่แหล่งก าเนิด 

  แมว้่าเทคโนโลยีในการบ าบดัน า้เสยีไดร้บัการพฒันาใหม้ปีระสทิธิภาพในการบ าบดัมลพษิสูงขึ้นเรื่อย ๆ แต่ก็ อาจไม่

สามารถบ าบดัน า้เสยีไดเ้ทา่ทีค่วร เนื่องจากการพฒันาทางเศรษฐกิจท าใหเ้กิดสารมลพษิชนิดใหม่ ๆ ทีม่โีครงสรา้งซบัซอ้น ยากต่อ

การก าจดัมากขึ้นเช่นกนั นอกจากนี้  ในบางครัง้การบ าบดัน า้เสยีซึ่งเป็นกระบวนการที่แยกสารมลพิษออกจากน า้เสีย ก็อาจไป

ก่อใหเ้กิดปญัหาอื่น ๆ ตามมาอกีมาก เช่น มลพษิทางดนิจากการทิ้งกากตะกอนทีเ่กิดขึ้นจากการบ าบดัน า้ เสยี เป็นตน้ ดงันัน้ 

การบ าบดัน า้เสยีอาจไมใ่ช่วธิีการแกป้ญัหามลพษิทางน า้ทีไ่ดผ้ลในระยะยาว  

 แนวคิดทีส่  าคญัและเป็นการแกป้ญัหามลพษิทางน า้ที่ตน้เหตุของปญัหา และประหยดัค่าใชจ้่ายในการลงทุนส าหรบัการ

บ าบดัน า้เสีย คือ การควบคุมป้องกนัที่แหล่งก าเนิด เพื่อใหเ้กิดสารมลพิษและปริมาณน า้เสียที่ตอ้งน าไปบ าบดันอ้ยที่สุด 

โดยพจิารณาองคป์ระกอบทีส่  าคญั 2 ประการ คือ การลดปรมิาณสารมลพษิ และการลดปรมิาณการใชน้ า้ 

 1.1 การลดปริมาณสารมลพษิ 
  การลดปริมาณสารมลพษิที่ปนเป้ือนในน า้เสยี เพือ่ลดความเขม้ขน้ของสารมลพษิ อาจท าไดด้งันี้ เช่น 

1) หลกีเลีย่งการใชส้ารประกอบที่ไม่ก่อใหเ้กิดมลพษิทางน า้ เช่น ใชว้สัดุที่ย่อยสลายไดต้ามธรรมชาติ

และเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม ใชผ้งซกัฟอกทีม่ปีริมาณฟอสเฟตนอ้ย การใชส้ารก าจดัศตัรูพชืทางธรรมชาติแทนการใช ้

สารเคมทีีเ่ป็นอนัตราย เป็นตน้ 

2) ลดปริมาณของเสียหรือสารมลพิษที่จะทิ้ งลงสู่แหล่งน า้ ซึ่งอาจท าไดโ้ดย การลดปริมาณการใช ้

(reduce) การใชซ้  า้ (reuse) และการน ากลบัมาใชใ้หม่ (recycle) 

3) บ ารุงรกัษาและซ่อมแซมรอยแตกของถงั เพือ่ป้องกนัการรัว่ซมึของสารมลพษิ 

 1.2 การลดปริมาณการใช้น ้า 
 ปรมิาณน า้เสยีมกัแปรผนัตามปรมิาณการใชน้ า้ โดยท ัว่ไปปรมิาณน า้เสยีทีป่ลอ่ยทิ้งจากบา้นเรือนจะมค่ีาประมาณรอ้ยละ 

80 ของปริมาณน า้ใช ้ซึง่มาจากกิจกรรมการใชน้ า้ต่างๆ เช่น การอาบน า้ช าระลา้งร่างกาย การขบัถา่ย การประกอบอาหาร การลา้ง

ภาชนะ การซกัลา้ง เป็นตน้ ดงันัน้หากสามารถลดปริมาณการใชน้ า้ในกิจกรรมดงักลา่วก็ย่อมท าใหป้ริมาณน า้ เสยีทีจ่ะระบายลงสู่

แหลง่น า้ลดลงตามไปดว้ย นอกจากนัน้ การลดปริมาณการใชน้ า้ เป็นวธิีทีน่อกจากจะช่วยลดภาระบรรทุก (loading) ของสาร

มลพษิทีจ่ะตอ้งน าไปบ าบดัแลว้ ยงัช่วยลดปญัหาการขาดแคลนน า้ มนี า้ส  ารองไวใ้ชม้ากขึ้น และลดค่าใชจ้่ายการปรบัปรุงคุณภาพ
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น า้ (ประปา) ดว้ย โดยมแีนวทางส าหรบัครวัเรือน เช่น ปิดน า้เมือ่ไม่ใช ้ปรบัเปลีย่นวธิีการเพือ่ลดการสูญเสยีน า้ หรือลดความถี่

ของกิจกรรมการใชน้ า้ ปรบัปรุงการใหน้ า้พชื เป็นตน้ ส าหรบัในส่วนของภาคอุตสาหกรรมนัน้ อาจใชว้ธิีการป้องกนัมลพษิแบบ

บูรณาการ เช่น หลกัการป้องกนัมลพษิ (P2) และเทคโนโลยีสะอาด (CT) มาใชใ้นการวางแผนใชน้ า้อย่างมปีระสทิธิภาพ ไม่

ก่อใหเ้กดิของเสยี หรอืเกดิน า้เสยีนอ้ยทีสุ่ด 
 

2. การควบคุมการปล่อยมลพษิลงสู่แหล่งน ้า 
 วธิีการนี้ เป็นการควบคุมและแกไ้ขหลงัจากมสีารมลพษิปนเป้ือนในน า้เสยีแลว้ หากไมม่รีะบบการจดัการและการบ าบดัน า้

เสยีก่อนที่จะระบายออกสู่แหล่งน า้ ก็จะก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อคุณภาพน า้และเป็นอนัตรายต่อสุขภาพอนามยัของประชาชนได ้

ดงันัน้จงึจ าเป็นตอ้งมกีระบวนการบ าบดัและก าจดัสารมลพษิทีป่นเป้ือนในน า้เสยีใหห้มดไปหรือมเีหลอือยู่นอ้ยทีสุ่ด ก่อนทีจ่ะถูก

ปล่อยทิ้งลงสู่แหล่งน า้ธรรมชาติ รวมท ัง้การวางแผนการควบคุมป้องกนัมใิหคุ้ณภาพน า้ในแหล่งน า้เสื่อมโทรมจนไม่สามารถ

น าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้โดยมแีนวทางพอสงัเขป ดงันี้ 

 2.1 การควบคุมคุณภาพน ้าทิ้งก่อนที่จะปล่อยลงสู่แหล่งน ้า 
 การด าเนินการในส่วนนี้จ  าเป็นตอ้งศึกษาปริมาณและลกัษณะของน า้เสียก่อน เพื่อจะไดเ้ลอืก ระบบบ าบดัน า้เสยีที่มี

ประสทิธิภาพเหมาะสมในการบ าบดัและก าจดัสารมลพษิที่ปนเป้ือนใหไ้ดต้ามมาตรฐานน า้ทิ้ง ก่อนที่จะถูกทิ้งลงไ ปในแหล่งน า้

ธรรมชาติ การบ าบดัน า้ทิ้งใหไ้ดต้ามมาตรฐาน เนื่องจากแต่ละแหลง่ก าเนิดมปีริมาณและลกัษณะน า้เสยีที่แตกต่างกนั ดงันัน้จึง

จ าเป็นตอ้งพจิารณาปจัจยัทีเ่กี่ยวขอ้งในการด าเนินการบ าบดัน า้เสยีใหไ้ดต้ามมาตรฐานทีเ่ฉพาะของแต่ละประเภทของแหลง่ก าเนิด

โดยสรุป ดงันี้ 

2.1.1 การบ าบัดน า้เสียชุมชน สารปนเป้ือนในน า้เสียชุมชนส่วนใหญ่เป็นสารอินทรีย ์ซึ่งเกิดจาก

กิจกรรมต่าง ๆ ดงันี้  เช่น น า้เสยีจากครวั (การประกอบอาหาร การลา้งภาชนะ) มเีศษอาหาร ไขมนัและน า้มนัเจอืปน

เป็นหลกั และน า้เสียที่เกิดจากการซกัลา้งหรือการอาบน า้ จะมสีบู่ สารซกัฟอก ส าหรบัน า้เสยีจากสว้มมสีิ่งปฏกูิลและ

แอมโมเนียเจอืปนอยู่ในน า้เสยีดว้ย การจดัการน า้เสยีจากชมุชน มแีนวทางการด าเนินงาน ดงันี้คือ  
1) กรณีชมุชนทีย่งัไมม่รีะบบบ าบดัน า้เสยีรวมของชมุชน  บา้นเรอืนแต่ละหลงัควรมกีารบ าบดัน า้เสยีของ

ตวัเองดว้ยการบ าบดัน า้เสยีข ัน้ตน้ทีส่  าคญัไดแ้ก่ การบ าบดัน า้เสยีจากครวัดว้ยบอ่ดกัไขมนั และการบ าบดัน า้เสยีจากสว้มดว้ยบอ่

เกรอะ แลว้ตามดว้ยระบบบ าบดัน า้เสยีขนาดเลก็ เพือ่ใหน้ า้ทิ้งมคีุณภาพดขีึ้นก่อนปลอ่ยเขา้บอ่ซมึลงดนิหรอืทอ่ระบายน า้สาธารณะ 

ดงัภาพที ่7.8 

 

ภาพที่  7.8 การจดัการน ้ าเสียจากบา้นเรือนส าหรับชุมชนท่ียงัไม่มีระบบบ าบดัน ้ าเสียรวม 
       ทีม่า: กรมควบคุมมลพษิ. คู่มอืการจดัการน า้เสยีส  าหรบับา้นเรือน, 2555  

2) กลุ่มชมุชนใชร้ะบบบ าบดัน า้เสยีรวมแบบกลุ่มอาคาร (Cluster) กรณีที่เป็นกลุ่มบา้นเรือนอยู่

รวมกนัหลายหลงั เช่น หมู่บา้นจดัสรร จะตอ้งมกีารบ าบดัน า้เสยีข ัน้ตน้ดว้ยบ่อดกัไขมนัและบ่อเกรอะแต่ละหลงั แลว้
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ส่งน า้เสยีเขา้ท่อรวบรวมน า้เสยีไปบ าบดัที่ระบบบ าบดัน า้เสยีรวมแบบกลุ่มอาคาร (Cluster) ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน า้

สาธารณะ ดงัภาพที ่7.9 

ภาพที่ 7.9 การจดัการน ้ าเสียจากบา้นเรือนหลายหลงัในชุมชนท่ีมีระบบบ าบดัน ้ าเสียรวมแบบกลุ่มอาคาร 
       ท่ีมา :กรมควบคุมมลพษิ. คู่มอืการจดัการน า้เสยีส  าหรบับา้นเรือน, 2555  

 

3) ระบบบ าบดัน า้เสยีแบบรวม (Central Wastewater Treatment) กรณีทีเ่ป็นชุมชนขนาดใหญ่ เช่น 

กรุงเทพมหานคร หรือเทศบาล องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นบางแห่งอาจจดัใหม้รีะบบบ าบดัน า้เสยีรวม เพื่อรบัน า้เสยีที่เกิดขึ้น

ภายในชมุชนมาบ าบดัทีร่ะบบบ าบดัน า้เสยีรวมก่อนทีร่ะปลอ่ยทิ้งลงสูแ่หลง่น า้ธรรมชาติ  
 ระบบบ าบดัน า้เสียแบบรวมส าหรบัชุมชนส่วนใหญ่เป็นระบบบ าบดัทางชีวภาพ ซึ่งมีอยู่หลายระบบ (ศึกษา

รายละเอยีดพิม่เตมิไดใ้นเรื่องที่ 7.3.3) 

2.1.2 การบ าบัดน า้เสียจากอุตสาหกรรม เนื่องจากลกัษณะน า้เสยีจากอุตสาหกรรมแต่ละประเภทจะ
มีความแตกต่างกนัมาก ดงันั้น ในการจดัการน า้เสียประเภทนี้  จ ึงตอ้งศึกษาองค ์ประกอบที่เกี ่ ยวขอ้งตัง้แต่

กระบวนการผลิต วตัถุดิบที่ใช ้น า้เสียที่เกิดขึ้นในแต่ละข ัน้ตอน  เพื่อด าเนินการจดัใหม้รีะบบบดัน า้เสยีใหไ้ดต้าม

มาตรฐานน า้ทิ้งของอุตสาหกรรมแต่ละประเภทซึ่งก าหนดโดยกรมควบคุมมลพษิ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ในกรณีที่

โรงงานตัง้อยู่ในนิคมอตุสาหกรรม ก็จ  าเป็นตอ้งด าเนินการตามขอ้ก าหนดของนิคมอตุสาหกรรมทีโ่รงงานตัง้อยู่ดว้ย  
2.1.3 การบ าบัดน า้เสียจากการการเกษตรกรรม น า้เสียจากการเกษตรจะตอ้งด าเนินการควบคุม

ป้องกนัไม่ใหก่้อใหเ้กิดเหตุร าคาญ (เช่น กลิน่) และผลกระทบต่อคุณภาพน า้ในแหล่งน า้ นอกจากนัน้ น า้เสยีจากการ

เกษตรกรรมบางประเภทจะมมีาตรฐานควบคุมลกัษณะน า้ทิ้งโดยเฉพาะ เช่น ฟารม์สุกร การเพาะเลี้ยงสตัวน์ า้ เป็นตน้ 
  นอกจากการก าหนดมาตรฐานน า้ทิ้งดงักล่าวแลว้ เพือ่ใหเ้กิดความม ัน่ใจว่าแหล่งก าเนิดมลพษิต่าง ๆ ไดม้ี

การควบคุมและเดนิระบบบ าบดัทีม่อียู่จริง จงึไดม้มีาตรการควบคุมก ากบัและการตรวจสอบเพิ่มเติม เช่น การก าหนด

หลกัเกณฑ ์วธิีการ และแบบการเก็บสถติิและขอ้มูลการจดัท าบนัทึกรายละเอยีด และรายงานสรุปผลการท างานของ

ระบบบ าบดัน า้เสีย การก าหนดใหโ้รงงานอุตสาหกรรมบางประเภทตอ้งมีบุคลากรควบคุมระบบบ าบดัน า้เสียที่ขึ้น

ทะเบียนกบักรมโรงงานอุตสาหกรรม และการรายงานผลการตรวจสอบผลกระทบตามที่ก าหนดไวใ้นรายงานการ

วเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม เป็นตน้ 

2.2 การควบคุมคุณภาพน ้าในแหล่งน ้า 
มาตรฐานคุณภาพน า้ในแหล่งน า้ เป็นเป้าหมายในการส่งเสริมและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม และใช  ้

เป็นเกณฑเ์บื้องตน้ส าหรบัการจดัการควบคุมมลพิษทางน า้ เพื่อใหผู้ท้ี่เกี่ยวขอ้งจะตอ้งป้องกนัไม่ใหส้ิ่งที่เป็นของเสีย

ต่างๆ ที่ระบายลงสู่แหล่งน า้มีปริมาณเกินไปจนมีผลกระทบท าใหคุ้ณภาพน า้ในแหล่งน า้เปลี่ยนแปลงไป โดยมีแนว

ทางการด าเนินงานทีส่  าคญั ดงันี้   
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1) การศึกษาวจิยัเพือ่ใหไ้ดข้อ้มูลทางวทิยาศาสตรท์ีเ่กี่ยวขอ้งในการก าหนดมาตฐานคุณภาพน า้ในแหล่ง

น า้ เช่น การศึกษาผลกระทบจากสารมลพษิชนิดใหม่ที่ยงัไม่ไดก้ าหนดไวใ้นมาตรฐาน รวมท ัง้การ วเิคราะหท์างเลอืก

ดา้นเศรษฐศาสตรแ์ละวศิวกรรม เป็นตน้ 

2) การศึกษาส ารวจขอ้มูลเกี่ยวกบัสภาพแหล่งน า้ สภาพทางชลศาสตร ์การใชป้ระโยชนใ์นพื้นที่ลุ่มน า้ 

แหล่งก าเนิดมลพิษ การเฝ้าระวงัคุณภาพน า้ในแหล่งน า้ ตลอดจนการใชแ้บบจ าลองทางคณิตศาสตรใ์นการท านาย

คุณภาพน า้และการแพร่กระจายของมลพิษ เพื่อเป็นฐานขอ้มูลในการตดัสินใจวางแผนการป้องกนัควบคุมไดอ้ย่าง

ถูกตอ้งเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

3) กรณีที่จะด าเนินเป็นโครงการที่เขา้ข่ายจะตอ้งท าการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม จะตอ้ง

ด าเนินการจ าแนก ท านาย และประเมนิผลกระทบสิ่งแวดลอ้มที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อเตรียมการควบคุม ป้องกนั และ

แกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มก่อนทีจ่ะด าเนินโครงการ พรอ้มท ัง้มรีะบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม ท ัง้

ในระหว่างก่อสรา้งและด าเนินโครงการ  

 

3. มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกนัควบคุม 
  เนื่องจากแหล่งก าเนิดมลพิษทางน า้มีจ  านวนมาก หลายประเภท และเมื่อคุณภาพน า้เสื่อมโทรมลง ก็จะ

ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม การใชป้ระโยชน ์และสุขภาพอนามยัของประชาชนในวงกวา้ง ดงันัน้ จึงมีความ

จ าเป็นตอ้งมมีาตรการส่งเสริมใหท้กุภาคส่วนมสี่วนร่วมในการควบคุมป้องกนัทีส่  าคญั ดงันี้  
 3.1 หลักการผู้ก่อมลพิษต้องรับผิดชอบ 
 หลกัการผูก่้อมลพษิตอ้งรบัผดิชอบ (polluter pays principle; PPP) วางอยู่บนแนวคิดพื้นฐานทีว่่า ผูก่้อมลพษิทีท่  าให ้

คุณภาพสิง่แวดลอ้มเสือ่มคุณภาพลง จะตอ้งรบัผดิชอบต่อมลพษิทีเ่กิดขึ้นดว้ยการบ าบดัมลพษิใหไ้ดต้ามมาตรฐานทีก่  าหนด หรือ

รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการรกัษาและฟ้ืนฟูคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม ในปจัจุบนัไดม้กีารน ามาใชอ้ย่างเป็นรูปธรรมในรูปของการเก็บ

ค่าธรรมเนียมค่าใชจ้่ายในการบ าบดัน า้เสยี (pollution fee) ซึง่ไมไ่ดจ้  ากดัเฉพาะกบัภาคอตุสาหกรรมเทา่นัน้ แต่ใชก้บัแหลง่ก าเนิด

มลพษิทีเ่กดิจากทกุภาคสว่นทีม่สีว่นร่วมในการก่อใหเ้กดิมลพษิ ไดแ้ก่ ภาคอตุสาหกรรม เกษตรกรรม และชมุชน  

 3.2 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ต ัง้แต่การลดการปล่อยมลพษิ การรบัผดิชอบในการควบคุมและ
แกไ้ขปญัหา ตลอดจนการเฝ้าระวงัคุณภาพในแหล่งน า้ โดยมมีาตรการทีส่  าคญั ดงันี้ เช่น 

  - รณรงคแ์ละประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนไดร้บัความรูแ้ละเกิดจติส านึกเกี่ยวกบัการป้องกนัและแกไ้ขปญัหา

ภาวะมลพษิทางน า้อย่างต่อเนื่อง 

  - ส่งเสริมและสนบัสนุนใหผู้แ้ทนชุมชน ประชาคม และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่ นมีส่วนร่วมในการ

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาในพื้นที่  

 

 

 

 

กจิกรรม 7.3.1 
  แนวทางในการจดัการมลพิษทางน ้ าท่ีส าคญัมีแนวทางหลกั ๆ ดา้นใดบา้ง 
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แนวตอบกิจกรรม 7.3.1 
 แนวทางในการจดัการมลพิษทางน ้ าท่ีส าคญั ประกอบดว้ย การควบคุมป้องกนัท่ีแหล่งก าเนิด การ
ควบคุมการปล่อยน ้ าเสียลงสู่แหล่งน ้ า และมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ืองที ่7.3.2  
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 ระบบรวบรวมและขั้นตอนการบ าบดัน า้เสีย 
  

การควบคุมการปล่อยมลพิษลงสู่แหล่งน า้ เป็นแนวคิดหนึ่งในการจดัการและควบคุมมลพิษทางน า้ ในหลายชุมชน

โดยเฉพาะชมุชนขนาดใหญ่และ/หรอืชมุชนทีม่ปีระชากรหนาแน่น การควบคุมการปลอ่ยมลพษิลงสู่แหลง่น า้โดยการจดัใหม้ ีระบบ

บ าบดัน า้เสยีแบบรวม (central wastewater treatment ) เป็นแนวทางหนึ่งทีน่ิยมใชใ้นการแกป้ญัหามลพษิทางน า้ แนวทางนี้

จ  าเป็นตอ้งมรีะบบรวบรวมน า้เสยีและข ัน้ตอนการบ าบดัน า้เสยี 

 

1. ระบบรวบรวมน ้าเสีย   
ระบบรวบรวมน า้เสยี (sewerage systems) หมายถงึ ระบบท่อและส่วนประกอบต่าง ๆ ทีใ่ชใ้นการรวบรวมและน าน า้

เสียจากแหล่งก าเนิดต่าง ๆ ส่งไปยงัระบบบ าบดัน า้เสียเพื่อบ าบดัก่อนปล่อยลงสู่แหล่งรองรบัน า้ทิ้ง การรวบรวมน า้เสียเป็น

องคป์ระกอบหนึ่งในการป้องกนัมใิหม้กีารปล่อยน า้เสยีที่ยงัไม่ไดร้บัการบ าบดัออกไปสู่สิ่งแวดลอ้มโดยตรง โดยเฉพาะในการ

รวบรวมน า้เสยีทีเ่กิดจากอาคารทีพ่กัอาศยั สถานประกอบการ และกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน ซึง่อาจมขีอ้จ ากดัทีจ่ะจดัใหม้รีะบบ

บ าบดัน า้เสยีทีแ่หลง่ก าเนิด (ระบบบ าบดัน า้เสยีแบบตดิกบัที)่ ใหไ้ดคุ้ณภาพตามมาตรฐาน จงึจ าเป็นตอ้งมรีะบบรวบรวมน า้เสยีเพือ่

รวบรวมน า้เสยีทีเ่กดิขึ้นสง่ไปบ าบดัทีร่ะบบบ าบดัน า้เสยีรวม หากระบบรวบรวมน า้เสยีไม่มปีระสทิธิภาพหรือไม่สามารถรวบรวมน า้

เสยีทีเ่กิดขึ้นไดห้มด ก็อาจมนี า้เสยีทีย่งัไม่ไดร้บัการบ าบดัหลุดลอดออกไปปนเป้ือนในสิง่แวดลอ้ม ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขภาพ

ของผูอ้ยู่อาศยัในชมุชนนัน้ และสง่ผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มโดยรวมได ้

 1.1 องค์ประกอบของระบบรวบรวมน ้าเสีย 
 โครงสรา้งของระบบรวบรวมน า้เสียโดยท ัว่ไปประกอบดว้ย ระบบท่อชนิดต่าง ๆ ที่ใชล้  าเลยีงน า้เสียโครงสรา้งและ

อปุกรณเ์ครื่องจกัรทีช่่วยในการส่งน า้เสยีใหส้ามารถเคลือ่นทีไ่ปยงัปลายทาง และโครงสรา้งทีช่่วยในการบ ารุงรกัษาระบบรวบรวม

น า้เสยีเพือ่ป้องกนัการอดุตนัและซอ่มแซมความเสยีหายทีเ่กดิขึ้นในระบบทอ่ รายละเอยีดพอสงัเขป ดงันี้  

 1.1.1 ท่อระบายน า้ (drainage pipe) หมายถงึท่อทีใ่ชใ้นการระบายน า้ฝน หรือท่อทีใ่ชใ้นการล  าเลยีงน า้เสยีจาก
แหลง่ก าเนิดไปยงัระบบบ าบดัหรอืแหลง่รองรบัน า้ทิ้ง (ขึ้นอยู่กบัประเภทของระบบรวบรวมน า้เสยี) ทอ่ระบายน า้มอีงคป์ระกอบย่อย

หลายส่วน เช่น ระบบบรรจบท่อเสียจากอาคาร ระบบท่อดกั และระบบโครงข่ายท่อระบาย เป็นตน้ ท ัง้นี้ จะตอ้งพิจารณาให ้

เหมาะสมกบัรูปแบบการระบายน า้ สภาพพื้นที ่งบประมาณ ปรมิาณและลกัษณะของน า้เสยี 

 1.1.2 สถานียกระดับน า้ (lift station) และสถานีสูบน า้ (pumping station) การออกแบบและก่อสรา้งท่อ
ระบายน า้โดยส่วนใหญ่จะใหน้ า้เสยีไหลไปไดเ้องตามแรงโนม้ถ่วงของโลกซึง่ไม่ตอ้งใชเ้ครื่องจกัรอุปกรณ์มาก ดูแลรกัษาง่ายและ

ประหยดัค่าใชจ้่าย แต่หากสภาพภูมปิระเทศไม่เหมาะสมท ัง้ดา้นลกัษณะภูมปิระเทศ ระดบัน า้ใตด้นิ การก่อสรา้ง ความคุม้ค่าของ

การลงทุน และอื่น ๆ ก็มคีวามจ าเป็นตอ้งมีระบบสูบน า้เป็นระยะ ๆ เพื่อท าหนา้ที่สูบส่งน า้เสียดว้ยแรงดนัหรือยกระดบัน า้ให ้

สามารถระบายตามแรงโนม้ถว่งไปยงัทีท่ีต่อ้งการ เช่น ระบบบ าบดัน า้เสยีได ้

 1.1.3 บ่อตรวจระบาย (manhole) บ่อตรวจระบายน า้เป็นบ่อที่ใชส้  าหรบับรรจบท่อขนาดต่าง ๆ หรือจุดเปลี่ยน
ขนาดท่อหรือทศิทางการวงแนวท่อ รวมท ัง้ใชส้  าหรบัตรวจซ่อมแซมและท าความสะอาดท่อโดยตอ้งมขีนาดใหญ่เพยีงพอที่จะให ้

ผูต้รวจสอบและผูท้  าความสะอาดสามารถลงไปท างานได ้และมมีาตรการความปลอดภยัในขณะเจา้หนา้ที่ลงไปปฏิบตัิงาน เช่น 

มรีะบบไลก่า๊ซพษิ มเีครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องเป่าอากาศ เป็นตน้ ส าหรบัระยะห่างสูงสุดระหว่างบ่อตรวจ

ระบายจะขึ้นอยู่กบัเสน้ผ่าศูนยก์ลางของทอ่ขนาดต่าง ๆ 
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 1.1.4 อาคารผันน า้เสีย (combined sewer overflow; CSO) เป็นองคป์ระกอบของระบบรวบรวมน า้เสยีทีใ่ช ้
เฉพาะในระบบรวบรวมน า้เสยีแบบรวม โดยอาคารผนัน า้เป็นอาคารทีต่่อเชื่อมระหว่างทอ่ระบายน า้และท่อดกัน า้เสยี (interceptor) 

เพือ่รวบรวมน า้เสยีปรมิาณหนึ่งไปยงัระบบบ าบดัน า้เสยี (โดยท ัว่ไปจะออกแบบใหร้บัน า้เสยีไดป้ระมาณ 5 เทา่ ของอตัราการเกิดน า้

เสยีเฉลีย่) น า้เสยีปนน า้ฝนสว่นเกนิก็จะถกูระบายใหไ้หลลน้ออกสูแ่หลง่น า้ตามธรรมชาติ 

1.2 ประเภทของระบบรวบรวมน ้าเสีย 
 ระบบรวบรวมน า้เสยีจ าแนกตามลกัษณะของน า้ทีจ่ะระบายออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือระบบรวบรวมน า้เสยีแบบทอ่รวม 

(combined system) และระบบรวบรวมน า้เสยีแบบทอ่แยก (separate system) 

 1.2.1 ระบบรวบรวมน ้าเสียแบบท่อรวม เป็นระบบทีร่วบรวมท ัง้น า้เสยีและน า้ฝนที่ถูกระบายจากแหลง่ต่าง ๆ 

โดยรวบรวมไปในระบบเสน้ท่อเดยีวกนัเพือ่น าส่งไปยงัระบบบ าบดัน า้เสยีรวมหรือน าไประบายทิ้งทีอ่ื่น ในการก่อสรา้งเพือ่วางเสน้

ทอ่แบบรวมนี้กระท าไดง้า่ยกว่าแบบแยกแต่เสน้ท่อจะมขีนาดใหญ่กว่าระบบรวบรวมน า้เสยีแบบท่อแยก ในช่วงหนา้แลง้ความเร็ว

ในทอ่อาจต า่มากอาจท าใหส้ารปนเป้ือนในน า้เสยีบางสว่นตกตะกอนในเสน้ท่อ สารอนิทรียใ์นตะกอนทีส่ะสมในเสน้ท่ออาจเกิดการ

หมกั (การย่อยสลายในสภาวะไมม่อีอกซเิจน) ไดเ้ป็นกา๊ซไฮโดรเจนซลัไฟดซ์ึง่มกีลิน่เหมน็ และเมือ่กา๊ซไฮโดรเจนซลัไฟดท์ีเ่กิดขึ้น

ท าปฏกิริยิากบัความชื้นในเสน้ท่อจะเกิดไอกรดซลัฟรุิกที่มฤีทธิ์ในการกดักร่อนเสน้ท่อได ้แต่ในช่วงหนา้ฝนน า้ฝนทีถู่กรวบรวมไป

บ าบดัในระบบบ าบดัน า้เสยีรวมดว้ยจะช่วยเจือจางความสกปรกของน า้เสยี แต่เพื่อไม่ใหร้ะบบบ าบดัน า้เสยีรวมมขีนาดใหญ่เกิน

ความจ าเป็น ระบบแบบนี้จึงมกัจ าเป็นตอ้งมกีารระบายน า้เสยีปนกบัน า้ฝนส่วนเกินใหไ้หลลน้ออกทีอ่าคารผนัน า้เสยี ในกรณีที่มี

ปรมิาณฝนตกมาก ซึง่หากน า้ลน้ดงักลา่วมคีุณภาพน า้ไมไ่ดต้ามมาตรฐานก็อาจสง่ผลกระทบต่อแหลง่รองรบัได ้โดยสรุประบบนี้จะ

รวบรวมน า้เสยีและน า้ฝนสว่นหนึ่งไปยงัระบบบ าบดัน า้เสยีรวม(sewage treatmemt plant; STP) และปลอ่ยน า้เสยีปนกนัน า้เสยี

สว่นเกนิใหไ้หลลน้ (overflow) ออกไปยงัแหลง่รองรบัได ้  

 ระบบนี้ประกอบดว้ยทอ่ระบายน า้ (drainage pipe) บอ่ตรวจระบาย (manhole) อาคารผนัน า้เสยี (combined  

sewer overflow: CSO) ทอ่ดกัน า้เสยี (interceptor) สถานียกระดบัน า้ (lift station) และสถานีสูบน า้ (pumping station) 

  1.2.2 ระบบรวบรวมน า้เสียแบบท่อแยก เป็นระบบที่แยกน า้ฝนที่ปล่อยทิ้ง (storm sewerage) ออก

จากน า้เสยีหรือน า้โสโครกประเภทอืน่ ๆ ท าใหป้ริมาณน า้ทีเ่ขา้สู่ระบบบ าบดัน า้เสยีรวมนอ้ยลง ช่วยประหยดัค่าลงทนุและ

ค่าใชจ่้ายในการบ าบดัน า้เสยี ระบบรวบรวมน า้เสยีแบบท่อแยก ประกอบดว้ยระบบเสน้ท่อแยกจากกนั 2 ระบบ คือ  

   1) ท่อระบายน า้ฝน (strom sewer) เป็นระบบเสน้ท่อที่รองรบัหรือรวบรวมเฉพาะน า้ฝนที่ตกลง

มาจากพื้นทีต่่าง ๆ ไปปล่อยทิ้งลงสู่แหล่งรองรบัต่าง ๆ เพือ่ป้องกนัไม่ใหม้นี า้ฝนแช่ขงัอยู่บนพื้นทีส่าธารณะต่าง ๆ 

   2 ) ท่อระบายน า้เสีย (sanitary sewer) เป็นระบบเสน้ท่อที่รองรบัหรือรวบรวมเฉพาะน า้เสียหรือน า้

โสโครกอย่างเดยีว 

  ระบบนี้ประกอบดว้ยทอ่ระบายน า้ (drainage pipe) 2 ทอ่/ระบบ คือทอ่ระบายน า้ฝน (strom sewer)และ 

ทอ่ระบายน า้เสยี (sanitary sewer) บอ่ตรวจระบาย (manhole) สถานียกระดบัน า้ (lift station) และสถานีสูบน า้ (pumping 

station) 

 

 

2. ขั้นตอนการบ าบัดน ้าเสีย 
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 กระบวนการบ าบดัน า้เสยีแต่ละกระบวนการมคีวามเหมาะสมทีจ่ะน ามาใชบ้  าบดัน า้เสยีทีม่ลีกัษณะเฉพาะแตกต่างกนัไป 

แต่ลกัษณะของน า้เสยีโดยท ัว่ไปมกัประกอบดว้ยสารมลพษิหลายๆ ประเภท ดงันัน้ ในระบบบ าบดัน า้เสยีจงึมกัตอ้งใชก้ระบวนการ

บ าบดัหลายกระบวนการหรือหลายหน่วยบ าบดัมาประกอบกนัเป็นระบบ เพือ่ใหเ้กิดประสทิธิภาพสูงสุด โดยท ัว่ไประบบบ าบดัน า้

เสยีจากชมุชนมขี ัน้ตอนการบ าบดัน า้เสยี 3 ข ัน้ตอน ดงันี้  

  2.1 การบ าบัดน ้าเสียข้ันปฐมภูมิ (primary treatment) เป็นข ัน้ตอนของการก าจดัหรือแยกสารแขวนลอย 
และสิ่งสกปรกขนาดใหญ่ออกจากน า้เสยี เพื่อป้องกนัการอุดตนัเสน้ท่อในระบบ และการเกิดปญัหาต่อการเดินระบบ

และการบ ารุงรกัษาเครื่องจกัรอุปกรณ์ที่อยู่ในระบบรวมทัง้ยงัใชใ้นก าจดัน า้มนั ไขมนั และปรบัสภาพน า้เสียเพื่อ

เสริมสรา้งประสทิธิภาพของระบบบ าบดัโดยรวม และช่วยลดภาระการบ าบดัของกระบวนการทีอ่ยู่ถดัไปไดด้ว้ย 

 2.2 การบ าบัดน ้าเสียข้ันทุติยภูมิ (secondary treatment) เป็นข ัน้ตอนหลกัที่มุ่งเนน้การก าจดัสารอินทรีย ์และ
ตะกอนแขวนลอยออกจากน า้เสยีโดยมากจะเป็นระบบบ าบดัน า้เสยีทีใ่ชว้ธิีการทางชีวภาพ เช่น ระบบแอคติเวทเต็ดสลดัจแ์ลว้ตาม

ดว้ยการตกตะกอนซึง่เป็นวธิีการทางกายภาพ ในบางกรณีจะจดัใหก้ารฆ่าเชื้อโรคในน า้ทิ้งอยู่ในข ัน้ตอนนี้ดว้ย 

 2.3 การบ าบัดน ้าเสียข้ันตติยภูมิ (tertiary treatment) เป็นระบบที่แยกและก าจดัสารปนเป้ือนที่หลงเหลอืจากระบบ
บ าบดัข ัน้ทตุยิภูม ิรวมท ัง้การก าจดัไนโตรเจน ฟอสฟอรสั สารมพีษิ หรือสารปนเป้ือนอืน่ๆ ทีย่งัหลงเหลอือยู่เพือ่ใหไ้ดคุ้ณภาพน า้

ทิ้งตามตอ้งการ โดยมากมกัใชใ้นการปรบัปรุงคุณภาพเพือ่น ากลบัมาใชป้ระโยชนต่์อไปอกี ในขณะเดยีวกนัก็จะมค่ีาใชจ่้ายเพิ่มขึ้น

ดว้ยเช่นกนั ตวัอย่างของการบ าบดัข ัน้ตอนนี้  เช่น การดูดซบัดว้ยถ่านกมัมนัตเ์พื่อก าจดัสารอนิทรียท์ี่ย่อยสลายไดย้าก หรือการ

ใชร้ะบบแลกเปลีย่นประจแุละระบบเยื่อกรองยอ้นเพือ่ก าจดัไอออนจ าเพาะหรือลดปริมาณของแขง็ละลายน า้ เป็นตน้ 

 การบ าบดัน า้เสยีในแต่ละข ัน้ตอนอาศยักระบวนการบ าบดัหลายหน่วยผสมกนั อย่างไรก็ตามการจดัแบ่งประเภทและ

ข ัน้ตอนการบ าบดัน า้เสียดงักล่าวอาจมีการจ าแนกแตกต่างกนัได ้ในบางครัง้จึงใหค้วามส าคญักบัวตัถุประสงค์ของแต่ละ

กระบวนการมากกว่าการจดัแบ่งประเภทและข ัน้ตอนการบ าบดั สรุปตวัอย่างกระบวนการบ าบดัในแต่ละข ัน้ตอนพรอ้มท ัง้

วตัถปุระสงคห์ลกัของการบ าบดั ดงัตารางที ่7.8 อย่างไรก็ตามตอ้งเขา้ใจว่าระบบบ าบดัน า้เสยีแต่ละแห่งมไิดม้กีระบวนการบ าบดั

ท ัง้หมดดงัตารางดงักล่าว แต่เลอืกใชบ้างกระบวนการที่เหมาะสม ท ัง้นี้ ขึ้นอยู่กบัลกัษณะน า้เสียก่อนบ าบดั และคุณภาพน า้ที่

ตอ้งการหลงับ  าบดั 

 

ตารางท่ี  7.8  ตวัอยา่งกระบวนการในแต่ละขั้นตอนการบ าบดัน ้าเสีย 
ขั้นตอนการบ าบัด กระบวนการบ าบัด กระบวนการ/หน่วยบ าบัด วตัถุประสงค์/สารมลพิษหลกัที่ต้องการ

บ าบัด 
การบ าบดัข ัน้ปฐมภูม ิ ทางกายภาพ ตะแกรง ของแขง็แขวนลอยขนาดใหญ่ 

บอ่ดกักรวดทราย ของแขง็แขวนลอยทีม่นี า้หนกั ตกตะกอนงา่ย 

บอ่ดกัไขมนั ไขมนั น า้มนั สารแขวนลอยทีม่นี า้หนกัเบา 

การตกตะกอน ของแขง็แขวนลอย  

ทางเคม ี การปรบั pH ปรบัสภาพความเป็นกรดด่าง 

การบ าบดัข ัน้ทุตยิภูม ิ ทางชีวภาพแบบใช ้

ออกซเิจน 

บอ่เตมิอากาศ สารอนิทรยีท์ีย่่อยสลายไดท้างชีวภาพ 

แอคตเิวทเตด็สลดัจ ์

ระบบโปรยกรอง 

แผน่หมนุชีวภาพ 
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ขั้นตอนการบ าบัด กระบวนการบ าบัด กระบวนการ/หน่วยบ าบัด วตัถุประสงค์/สารมลพิษหลกัที่ต้องการ
บ าบัด 

ทางชีวภาพแบบไมใ่ช ้

ออกซเิจน 

ถงัหมกั/ถงัหมกัแบบสมัผสั สารอนิทรยีท์ีย่่อยสลายไดท้างชีวภาพทีม่ี

ความเขม้ขน้สูง ถงักรองแอนแอโรบกิ 

กระบวนการยูเอเอสบ ี

ทางกายภาพ การตกตะกอน ตะกอนจลุนิทรยี ์ของแขง็แขวนลอย 

ทางเคม ี การตกตะกอนผลกึทางเคม ี โลหะหนกั 

การฆ่าเชื้อโรค จลุนิทรยีก่์อโรค 

การบ าบดัข ัน้ตตยิภูม ิ ทางกายภาพ การกรอง สารแขวนลอย 

ทางเคม ี การสรา้งและรวมตะกอน  สารแขวนลอย 

การตกตะกอนผลกึ ฟอสฟอรสั 

ทางกายภาพเคม ี การดูดซบัดว้ยถ่านกมัมนัต ์ สารอนิทรยีท์ีย่่อยสลายยาก สารอนิทรยีร์ะเหย 

การแลกเปลีย่นประจุ โลหะหนกั ของแขง็ละลายทีม่ปีระจุ 

ออสโมซสิผนักลบั ของแขง็ละลาย 

ทางชีวภาพ ไนตรฟิิเคชนัและ 

ดไีนตรฟิิเคชนั 

ไนโตรเจน 

กระบวนการโฟรดีอกซ์

ฟอสทรปิ 

ฟอสฟอรสั 

บงึประดษิฐ ์ ไนโตรเจน ฟอสฟอรสั 

การบ าบดัและก าจดักาก

ตะกอน 

ทางกายภาพ การท าใหก้ากตะกอนเขม้ขน้ กากตะกอน 

การแยกน า้ 

การท าใหแ้หง้ 

ทางเคม ี การปรบัสภาพ 

ทางชีวภาพ การปรบัเสถยีร 

การก าจดั 

ทีม่า: สิริรัตน์ สุวณิชยเ์จริญ  เอกสารการสอนชุดวิชา 52203 อนามยัส่ิงแวดลอ้มมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



พื้นฐานอาชีวอนามยัและอนามยัสิง่แวดลอ้ม    7-67 

 

 

กจิกรรม 7.3.2 
1. ระบบรวบรวมน ้าเสีย มีก่ีประเภท อะไรบา้ง    
2. ระบบบ าบดัน ้ าเสียจากชุมชนมีขั้นตอนการบ าบดัน ้ าเสีย ก่ีขั้นตอน อะไรบา้ง 

 

แนวตอบกิจกรรม 7.3.2 
1. ระบบรวบรวมน ้าเสียจ าแนกตามลกัษณะของน ้าท่ีจะระบายออกไดเ้ป็น  2  ประเภท คือระบบรวบรวมน ้าเสีย

แบบท่อรวม (combined  system) และระบบรวบรวมน ้าเสียแบบท่อแยก (separate  system) 
2. ระบบบ าบดัน ้าเสียจากชุมชนมีขั้นตอนการบ าบดัน ้าเสีย 3 ขั้นตอน ดงัน้ี  การบ าบดัน ้าเสียขั้นปฐมภูมิ 

(primary  treatment)  การบ าบดัน ้าเสียขั้นทุติยภูมิ (secondary  treatment)  และการบ าบดัน ้าเสียขั้นตติยภูมิ 
(tertiary  treatment)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เร่ืองที ่7.3.3  
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กระบวนการบ าบดัน ้าเสียและกากตะกอน 
  

ข ัน้ตอนการบ าบดัน า้เสยี หรอืระบบบ าบดัน า้เสยี ประกอบดว้ยกระบวนการบ าบดัน า้เสยี และการบ าบดัและก าจดักาก

ตะกอน ในเรื่องนี้จะกลา่วถงึรายละเอยีดในเรื่องดงักลา่วพอสงัเขป 

 

1. กระบวนการบ าบัดน ้าเสีย 
กระบวนการบ าบดัน า้เสีย (wastewater treatment) สามารถจ าแนกตามกลไก/หลกัที่ใชใ้นการบ าบดัไดเ้ป็น 

4 ประเภท คือ กระบวนการบ าบดัน า้เสยีทางกายภาพ (physical wastewater treatment) กระบวนการบ าบดัน า้เสยีทางเคม ี

(chemical wastewater treatment) กระบวนการบ าบดัน า้เสียทางกายภาพ-เคมี (physico-chemical wastewater 

treatment) และกระบวนการบ าบดัน า้เสยีทางชวีภาพ (biological wastewater treatment) 

1.1 กระบวนการบ าบัดน ้าเสียทางกายภาพ 
 กระบวนการบ าบดัน า้เสยีทางกายภาพ เป็นกระบวนการบ าบดัน า้เสยีโดยอาศยัวธิีทางกายภาพในการบ าบดั เช่น อาศยั

แรงโนม้ถ่วงของโลก แรงลอยตวั เป็นตน้ มลพิษหลกัที่ถูกบ าบดัดว้ยกระบวนการทางกายภาพเป็นพวกของแข็งขนาดใหญ่ 

ของแขง็แขวนลอย รวมท ัง้น า้มนัและไขมนั กระบวนการบ าบดัน า้เสยีทางกายภาพทีส่  าคญั มดีงัต่อไปนี้  

 1.1.1 การดักด้วยตะแกรง (screening) เป็นหน่วยบ าบดัหน่วยแรกทีใ่ชด้กัของแข็งลอยขนาดใหญ่ เช่น เศษผา้ 
เศษไม ้เศษกระดาษ ถุงพลาสติก เศษขยะต่างๆ ตะแกรงช่วยป้องกนัไม่ใหเ้ครื่องสูบน า้อุดตนั โดยอาศยักลไกง่ายๆ คือ ท าการ

ติดตัง้หรือจดัวางตะแกรงเหลก็ในลกัษณะที่มคีวามลาดเอียงเล็กนอ้ย (ท ามมุกบัแนวระดบัประมาณ 30-60 องศา) เพื่อลดแรง

เสยีดทานจากการไหลของน า้เสยีและสะดวกต่อการกวาดเอาสิง่สกปรกทีต่ดิคา้งอยู่บนตะแกรงไปก าจดั ตะแกรงโดยท ัว่ไปแบ่งเป็น

ตะแกรงหยาบ (coarse Screening) และตะแกรงละเอยีด (fine Screening) 

1.1.2 การดักกรวดทราย (grit removal) ดว้ยบ่อดกั (grit chamber) เป็นการแยกของแข็งหรือวสัดุทีม่นี า้หนกั

มากและสามารถตกตะกอนไดง้า่ย เช่น กรวด หิน ดนิ ทราย ออกจากน า้เสยีโดยอาศยัหลกัการตกตะกอน บ่อดกักรวดทรายจะ

ถูกออกแบบใหน้ า้เสยีทีไ่หลเขา้มคีวามเร็วเหมาะสมที่ท  าใหข้องแข็งซึง่มคีวามถ่วงจ าเพาะสูงและมนี า้หนกัมากสามารถตกตะกอน

ดว้ยแรงโนม้ถ่วงและจมลงสู่กน้บ่อ การดกักรวดทรายเป็นสิ่งจ าเป็น ท ัง้นี้ เพื่อป้องกนัมใิหเ้ครื่องสูบน า้สึกกร่อนและเกิดความ

เสยีหายเนื่องจากถกูขดัสดีว้ยกรวดทราย 

1.1.3 การปรับสภาพการไหล (flow equalization) เป็นการเก็บกกัน า้เสยีซึง่มอีตัราการไหลและความเขม้ขน้
ของสิง่สกปรกในน า้เสยีไมส่ม า่เสมอเปลีย่นแปลงไปตามแหลง่ก าเนิดและช่วงเวลา ใหไ้หลเขา้ไปกกัเก็บไวใ้นบ่อปรบัสภาพการไหล 

(equalization tank) ก่อนที่จะปล่อยน า้เสยีป้อนเขา้สู่ระบบบ าบดัน า้เสยีดว้ยอตัราการไหลที่คงที่ สม า่เสมอ ต่อเนื่อง และ

เหมาะสมกบัทีไ่ดอ้อกแบบระบบไว ้เพือ่ใหก้ารท างานของระบบบ าบดัเกดิประสทิธิภาพสูงสุด  

1.1.4 การดักไขมัน(grease trap) เป็นหน่วยบ าบดัที่ใชแ้ยกไขมนัน า้มนัหรือสิ่งปนเป้ือนทีม่นี า้หนกัเบาและ

สามารถลอยตวัแยกออกจากน า้เสยีได ้บางกรณีอาจตอ้งเติมสารเคมช่ีวยใหน้ า้มนัหรือไขมนัแยกตวัออกจากน า้ก่อนจงึปลอ่ยเขา้สู่

บอ่ดกัไขมนั บอ่ดกัไขมนัท าหนา้ทีพ่กัน า้เสยีทีไ่หลเขา้มาใหอ้ยู่ในสภาพทีน่ิ่งและเก็บน า้เสยีในระยะเวลานานพอทีจ่ะท าใหไ้ขมนัหรือ

สิง่ปนเป้ือนสามารถลอยขึ้นสูผ่วิน า้ สว่นของน า้เสยีทีอ่ยู่ดา้นลา่งใตช้ ัน้ไขมนัหรือน า้มนัก็จะถูกระบายออกโดยไหลเขา้ทางปลายท่อ

ดา้นล่างที่จุ่มอยู่ใตผ้ิวน า้ (ต า่กว่าช ัน้ไขมนั) ส่วนไขมนัหรือน า้มนัที่ลอยอยู่ที่ผวิน า้น ัน้ไม่สามารถไหลเขา้ท่อระบายได ้เนื่องจาก
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ปลายทอ่ดา้นบนอยู่สูงกวา่ช ัน้ไขมนั จงึถกูดกัไวภ้ายในบอ่ เมือ่มไีขมนัสะสมในปรมิาณมากพอก็จะตอ้งตกัออกไปก าจดัทิ้งดว้ยวธิีที่

เหมาะสมต่อไป  

1.1.5 การท าให้ลอยตัว(flotation) เป็นกระบวนการแยกของแข็งแขวนลอยทีม่นี า้หนกัเบาและตกตะกอนไดย้าก 
เช่น เสน้ใย หรือเยื่อกระดาษ ออกจากน า้เสียรวมท ัง้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแยกสิ่งปนเป้ือนที่มีน า้หนกัเบาและสามารถ

ลอยตวัแยกออกจากน า้เสยีเช่นน า้มนัและไขมนั เป็นตน้ ท ัง้นี้โดยใชฟ้องอากาศ (air bubble) เป็นตวัพาหรอืดนัใหอ้นุภาคของแข็ง

ลอยขึ้นสูผ่วิน า้ จากนัน้จงึจะท าการกวาดหรอืตกัของแขง็ทีล่อยเป็นฝ้า (scum) ทีผ่วิน า้ ออกไปใชป้ระโยชนห์รือน าไปก าจดัทิ้งดว้ย

วธิีทีเ่หมาะสมต่อไป วธิีการท าใหล้อยตวัสามารถจ าแนกไดเ้ป็น 3 วธิี คือ การท าใหล้อยตวัดว้ยการเติมอากาศ (air flotation) 

การท าใหล้อยตวัดว้ยอากาศละลาย (dissolved air flotation: DAF) และการท าใหล้อยตวัดว้ยสุญญากาศ (vacuum flotation)  

 1.1.6 การตกตะกอน (sedimentation) เป็นหน่วยบ าบดัหรือกระบวนการแยกสิง่สกปรกซึง่เป็นวสัดุหรือตะกอน
แขวนลอยต่างๆ ออกจากน า้เสยี โดยอาศยัการตกตะกอนดว้ยแรงดงึดูดหรอืแรงโนม้ถว่งของโลก (gravity) น า้เสยีจะถูกปลอ่ยเขา้

ไปในถงัตกตะกอนซึง่ถกูออกแบบใหม้สีภาวะทีเ่อื้อต่อการจมตวัของของแข็งลงสู่กน้ถงั กลา่วคือ ออกแบบใหก้ารไหลเขา้-ออกของ

น า้เสยีส่งผลต่อความปัน่ป่วนในถงันอ้ยที่สุด มปีริมาตรและระยะเวลาเก็บกกัเพยีงพอต่อการตกตะกอน มรีะดบัความลกึเพยีง

พอที่จะรองรบัการจมตวัของตะกอนที่เกิดขึ้น พรอ้มท ัง้มีระบบการรวบรวมตะกอนที่อดัตวักนัแน่นเป็นช ัน้ตะกอนที่มีความ

หนาแน่นสูงบรเิวณกน้ถงัไปจ ากดัดว้ยวธิีทีเ่หมาะสมต่อไป 

กระบวนการตกตะกอนไดม้กีารน ามาใชใ้นเกือบทุกข ัน้ตอนของกระบวนการบ าบดัน า้เสีย โดยมี วตัถุประสงค์

แตกต่างกนั ดงันี้  1) ใชแ้ยกอนุภาคหรือของแข็งแขวนลอยทีม่นี า้หนกัมากออกจากน า้เสยีก่อนทีจ่ะส่งไปบ าบดัในข ั้นต่อไป การ

ตกตะกอนในลกัษณะนี้เรยีกไดว้า่ การตกตะกอนข ัน้ตน้หรือปฐมภูม ิ(primary sedimentation) 2) ใชแ้ยกตะกอนทีเ่กิดจากการ

ตกตะกอนดว้ยสารเคม ี(chemical precipitation)) 3) ใชแ้ยกตะกอนจุลนิทรีย ์(biological floc) ทีเ่กิดจากกระบวนการบ าบดั

น า้เสยีทางชวีภาพ และเรยีกการตกตะกอนเบบนี้วา่ การตกตะกอนข ัน้ทีส่องหรอืทตุยิภูม ิ(secondary sedimentation)  

4) ใชเ้พิม่ความเขม้ขน้ของกากตะกอนทีไ่ดจ้ากระบบบ าบดัน า้เสยีในข ัน้ตอนต่างๆ การตกตะกอนในลกัษณะนี้ เป็นวธิีการหนึ่งทีใ่ช ้

ในการท าใหก้ากตะกอนเขม้ขน้ขึ้น (sludge thickening) 

1.1.7 การกรอง (filtration) เป็นหน่วยบ าบดัหรือกระบวนการทีท่  าใหอ้นุภาคของของแข็งแขวนลอยถูกสกดักัน้
เอาไวท้ีผ่วิของตวักรองหรอืในช่องวา่งระหวา่งตวักรอง และปลอ่ยใหน้ า้และอนุภาคขนาดเลก็ไหลผ่านออกมาได ้ของแข็งทีต่ิดคา้งที่

ผวิของตวักรองหรอือดุตนัอยู่ตามช่องวา่งภายในช ัน้ตวักรองนี้ จะท าใหเ้กิดความสูญเสยีความดนัน า้ (head loss) ของช ัน้ตวักรอง

เพิ่มขึ้น ดงันัน้ จึงตอ้งมีการลา้งยอ้นเครื่องกรอง (backwash) เพื่อชะลา้งและดนัเอาของแข็งที่ติดคา้งอยู่ตามช่องว่างภายใน

ออกเป็นระยะๆ เพือ่เพิม่ประสทิธิภาพเครื่องกรองและควบคุมคุณภาพน า้ทิ้งใหไ้ดต้ามตอ้งการ 

1.2 กระบวนการบ าบัดน ้าเสียทางเคมี  
 กระบวนการบ าบดัน า้เสยีทางเคม ีเป็นกระบวนการบ าบดัน า้เสยีทีใ่ชส้ารเคมใีนการท าปฏกิิริยากบัสารมลพษิในน า้เสยีที่

ยากต่อการก าจดัดว้ยวธิีการทางกายภาพและทางชวีภาพ เพือ่ช่วยใหส้ารมลพษินัน้ๆ ถกูแยกออกจากน า้เสยีไดง้า่ยและเป็นไปอย่าง

มปีระสทิธิภาพมากขึ้น กระบวนการทีส่  าคญัม ีดงันี้ 

1.2.1 การปรับสภาพความเป็นกรดด่าง (neutralization) หรือ การปรบั pH (pH adjustment) เป็นหน่วย

บ าบดัหรอืกระบวนการปรบัสภาพน า้เสยีทีม่คีวามเป็นกรดสูง (pH< 7) ดว้ยการเตมิด่าง และปรบัสภาพน า้เสยีทีม่คีวามเป็นด่างสูง 

(pH > 7) ดว้ยการเตมิกรดเพือ่ใหน้ า้เสยีมสีภาพความเป็นกรดด่างเหมาะสมต่อการท างานและประสทิธิภาพของระบบบ าบดัน า้เสยี

ในข ัน้ต่อไปโดยเฉพาะระบบบ าบดัน า้เสียทางชีวภาพ ซึ่งตอ้งอาศัยจุลินทรียท์ี่ท  างานไดด้ีที่ pH ใกลเ้คียง 7 หรือเป็นกลาง 
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นอกจากนัน้แลว้ยงัอาจจ าเป็นตอ้งมกีารปรบัสภาพความเป็นกรดด่างใหอ้ยู่ในระดบัทีป่ลอดภยัต่อสภาพแวดลอ้มก่อนทีจ่ะปลอ่ยน า้

ทิ้งลงสูแ่หลง่น า้ตามธรรมชาต ิ

 1.2.2 การตกตะกอนทางเคมี (chemical precipitation) หน่วยบ าบดัหรือกระบวนการนี้ เป็นการเติมสารเคมลีง
ไปในน า้เสยีเพือ่เปลีย่นสภาพของสารมลพษิต่างๆ ที่อยู่ในรูปสารละลาย (soluble) ใหเ้ปลีย่นเป็นตะกอนผลกึทีอ่ยู่ในสภาพทีไ่ม่

ละลายน า้ (Insoluble) เพือ่ใหส้ามารถแยกสารมลพษิดงักลา่วออกจากน า้เสยีไดโ้ดยงา่ย ปจัจยัหนึ่งทีม่คีวามส าคญัต่อการละลาย

ของสารมลพษิ ไดแ้ก่ ความเป็นกรดด่าง (pH) กลา่วคือ สารมลพษิแต่ละชนิดจะละลายไดด้ใีนสภาวะทีม่ ีpH ทีเ่หมาะสมช่วงหนึ่ง 

ตวัอย่างของสารมลพษิทีน่ิยมใชก้ระบวนการนี้ คือโลหะหนกั 

 1.2.3 การสร้างและรวมตะกอนทางเคมี (coagulation – flocculation) โคแอกกูเลชนั (coagulation) เป็น

กระบวนการแยกของแข็งแขวนลอยและคอลลอยด ์ (colloid) ทีม่ขีนาดเลก็ น า้หนกัเบา และตกตะกอนไดย้าก ออกจากน า้เสยี 

ดว้ยการเติมสารสรา้งตะกอน (coagulant) ไปท าลายและลดแรงผลกัระหว่างประจุไฟฟ้าของอนุภาค และเขา้ไปเกาะติดผิวของ

อนุภาคของของแขง็แขวนลอยและคอลลอยดเ์พือ่ก่อใหเ้กิดการรวมตะกอน (flocculation) ทีเ่กิดจากการทีอ่นุภาคต่างๆ มโีอกาส

เคลือ่นตวัเขา้มาใกลก้นัมากขึ้นและเกาะตวัเชื่อมต่อกนัเป็นตะกอนขนาดใหญ่จนมนี า้หนกัมากพอทีจ่ะตกตะกอนลงมาไดง้่ายขึ้น

การท างานของกระบวนการสรา้งและรวมตะกอนจะประกอบดว้ยข ัน้ตอนคือ เริ่มจากการกวนเร็ว (rapid mix) การกวนชา้ (slow 

mix) และการตกตะกอน  

1.2.4 การออกซิเดชัน – รีดักชันทางเคมี (chemical oxidation – reduction) ปฏกิิริยาออกซเิดชนั-รีดกัชนัมี

ความเกี่ยวขอ้งกบักระบวนการบ าบดัน า้เสยีท ัว่ไป โดยเฉพาะการบ าบดัน า้เสยีทางชีวภาพ เช่น ปฏกิิริยาทีเ่กิดขึ้นในกระบวนการ

ย่อยสลายสารอินทรียท์างชีวภาพแบบใชอ้อกซิเจน มีสารอินทรียเ์ป็นตวัใหอ้ิเล็กตรอนหรือรีดกัแทนท ์ (reductant) และมี

ออกซเิจนเป็นตวัรบัอเิลก็ตรอนหรือออกชิแดนท ์(oxidant) โดยในระหว่างทีส่ารตัง้ตน้เปลีย่นไปเป็นผลผลติสุดทา้ยนัน้ อาจเกิด

สารตวักลางไดห้ลายชนิด และเมื่อเกิดปฏิกิริยาที่สมบูรณ์ก็จะไดผ้ลผลติสุดทา้ยเป็นคารบ์อนไดออกไซดแ์ละน า้ นอกจากนี้

กระบวนการออกชิเดชนั-รีดกัชนัทางเคมยีงัใชใ้นการบ าบดัเบื้องตน้เพือ่เปลีย่นสารทีต่อ้งการก าจดัใหเ้ป็นสารตวักลางทีย่่อยสลาย

ไดง้า่ยขึ้น หรอื มคีวามเป็นพษิลดลง ก่อนทีจ่ะส่งไปบ าบดัต่อไป โดยสรุปวตัถปุระสงคใ์นการใชก้ระบวนการออกซเิดชนั-รีดกัชนั 

คือ 1) เปลีย่นสารทีย่่อยสลายไดย้ากใหอ้ยู่ในรูปทีย่่อยสลายไดง้า่ยและเร็วขึ้น 2) เปลีย่นสารทีเ่ป็นพษิใหม้พีษินอ้ยลงหรือไม่มพีษิ 

3) ก าจดักลิน่และส ี

1.2.5 การฆ่าเชื้อโรค (disinfection) ในน า้เสยี มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ป้องกนัการแพร่กระจายของเชื้อโรคเท่านัน้ 

โดยมากมกัถูกน ามาใชเ้ป็นข ัน้ตอนสุดทา้ย เพื่อก าจดัหรือท าลายจุลนิทรียท์ี่ท  าใหเ้กิดโรค ก่อนที่จะระบายน า้ทิ้งลงสู่แหล่งน า้

ธรรมชาติ หรือก่อนที่จะน าน า้ที่ผ่านกระบวนการบ าบดักลบัมาใชป้ระโยชน ์วธิีการฆ่าเชื้อโรคในน า้เสยีอาจท าไดท้ ัง้ทางกายภาพ 

เคม ีและชวีภาพ แต่นิยมใชส้ารเคม ีโดยสารเคมทีีใ่ชใ้นการฆ่าเชื้อโรคมอียู่หลายชนิด เช่น คลอรีน โบรมนี ไอโอดนี โอโซน แต่ที่

นิยมใชก้นัมากทีสุ่ดไดแ้ก่ การใชค้ลอรีนในรูปต่างๆ ไดแ้ก่ ก๊าซคลอรีน (Cl2) คลอรีนไดออกไซด ์(ClO2) โซเดียมไฮโปคลอไรด ์

(NaOCl) และแคลเซยีมไฮโปคลอไรด ์(Ca(OCl)2) การเตมิคลอรนีลงไปในน า้เพือ่ท  าลายเชื้อโรคนี้ เรยีกวา่ chlorination  

1.3 กระบวนการบ าบัดน ้าเสียทางกายภาพ - เคมี  
 กระบวนการบ าบดัน า้เสยีทางกายภาพ-เคมมีกัใชเ้ป็นกระบวนการบ าบดัน า้เสยีข ัน้ตอนสุดทา้ย โดยอาศยัท ัง้วธิีการทาง

กายภาพและทางเคม ีเพือ่ก าจดัของแข็งละลายและของแข็งแขวนลอยขนาดเลก็ที่ไม่สามารถแยกออกจากน า้เสยีดว้ยวธิีการทาง

กายภาพ ทางเคม ีหรอืทางชวีภาพโดยท ัว่ไปได ้กระบวนการบ าบดัน า้เสยีทางกายภาพ-เคมทีีส่  าคญัมดีงัต่อไปนี้ 

1.3.1 การดูดซับด้วยถ่านกัมมนัต์ (carbon adsorption) เป็นกระบวนการซึง่มกัใชต่้อจากระบบบ าบดัน า้เสยีทาง
ชีวภาพเพื่อก าจดัสารอินทรียท์ี่ย่อยสลายไดย้ากและลดความสกปรกในรูปของบโีอดี และซโีอดีลงเพื่ อใหไ้ดคุ้ณภาพน า้ทิ้งตาม
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ตอ้งการสารดูดซบั (adsorbent) ทีน่ิยมใชใ้นกระบวนการนี้  ไดแ้ก่ ถ่านกมัมนัต ์(activated carbon) โดยท ัว่ไป ถ่านกมัมนัตท์ี่

น ามาใช ้2 ลกัษณะ คือ ถ่านกมัมนัตแ์บบผง (powdered activated carbon; PAC) และ ถ่านกมัมนัตแ์บบเมด็หรือแบบเกลด็ 

(granular activated carbon; GAC) โดยถ่านกมัมนัตแ์บบผง มกัใชเ้ติมลงไปในระบบบ าบดัน า้เสยีโดยตรง ส่วนถ่านกมัมนัต์

แบบเมด็หรอืแบบเกลด็ มลีกัษณะการใชง้านคลา้ยกบัถงักรองทราย ในบางคร ัง้อาจถกูน ามาใชร่้วมกบัทรายในถงักรอง 

1.3.2 การแลกเปลีย่นประจุ (ion exchange) เป็นกระบวนการแยกสารทีอ่ยู่ในรูปทีม่ปีระจุ (Ion) ซึง่ละลายอยู่ใน

น า้เสยีออกโดยใชส้ารแลกเปลีย่นประจุ (ion exchanger) โดยปกติการแลกเปลีย่นประจุมกัถูกน ามาใชใ้นกระบวนการปรบัปรุง

คุณภาพน า้ใชใ้นโรงงานอตุสาหกรรมทีต่อ้งการน า้ใชท้ีม่คีวามบริสุทธิ์สูง อาจมกีารน ามาใชใ้นการบ าบดัน า้เสยีบา้งในบางกรณี เช่น 

การบ าบดัน า้เสยีทีม่อีนุภาคทีม่ปีระจลุะลายอยู่ในปรมิาณมาก ไมส่ามารถบ าบดัดว้ยวธิีอืน่ทีเ่หมาะสม เป็นตน้ 

1.3.3 กระบวนการออสโมซิสผันกลับ (reverse osnmosis: RO) เป็นกระบวนการที่อาศยัแรงดนัช่วยใหน้ า้
เคลือ่นทีผ่่านเยือ่เมมเบรนในทศิทางตรงขา้มกบักระบวนการออสโมซสิทีเ่กดิขึ้นตามธรรมชาติ กลา่วคือ กระบวนการออสโมซสิผนั

กลบั เป็นกระบวนการแยกสารละลายออกจากน า้เสยี โดยอาศยัความดนัที่มขีนาดมากกว่าแรงดนัออสโมซสิเป็นแรงดนัใหน้ า้

เคลือ่นทีจ่ากดา้นทีม่คีวามเขม้ขน้ของสารละลายสูง (น า้เสยี) ผ่านเยือ่เมมเบรนชนิดเซมเิปอร ์มเีอเบลิเมมเบรน (semi-permeable 

membrane) ไปยงัดา้นที่มคีวามเขม้ขน้ของสารละลายต า่ (น า้ทิ้ง) ส่วนโมเลกุลของสารปนเป้ือนต่างๆ ก็จะถูกเยื่อเมมเบรนดกั

เอาไว ้(เยือ่เมมเบรนจะยอมใหน้ า้ไหลผ่านเท่านัน้) กระบวนการออสโมซสิผนักลบัสามารถแยกสารอนิทรียท์ีม่นี า้หนกัโมเลกุลมาก

และสารอนินทรียไ์ดเ้กือบทุกชนิด เช่น ของแข็งละลาย กรด ด่าง ฟอสฟอรสั ไนโตรเจน เป็นตน้ นอกจากนัน้ยงัสามารถลดหรือ

ก าจดัจลุนิทรยีบ์างชนิดไดด้ว้ย  

1.4 กระบวนการบ าบัดน ้าเสียทางชีวภาพ 
กระบวนการบ าบดัน า้เสยีทางชีวภาพ เป็นกระบวนการบ าบดัน า้เสยีทีใ่ชใ้นการก าจดัสารอนิทรียใ์นน า้เสยีชุมชน และน า้

เสยีจากอุตสาหกรรมทีม่สีารอนิทรียท์ีย่่อยสลายได ้ (biodegradable organic) เป็นองคป์ระกอบหลกั โดยการควบคุมสภาวะ

แวดลอ้มในระบบใหเ้อื้อต่อการย่อยสลายสารอาหารของจุลนิทรียท์ีม่อียู่ในน า้เสยี เพือ่เปลีย่นสารอนิทรียใ์หก้ลายเป็นสารทีจ่  าเป็น

ต่อการเจริญเติบโตและการสรา้งเซลใ์หม่ของจุลนิทรีย ์จากนัน้จึงท าการแยกตะกอนจุลนิทรีย์ดงักล่าวออกจากน า้เสยีดว้ยวธิีที่

เหมาะสมต่อไป จลุนิทรยีท์ีม่บีทบาทส าคญัในการย่อยสลายสารอนิทรยีใ์นน า้เสยี ไดแ้ก่ แบคทีเรยีชนิดต่างๆ  

1.4.1 กลไกในการย่อยสลายสารอินทรีย์ กลไกในการย่อยสลายสารอนิทรยีแ์บ่งตามชนิดของแบคทเีรยีไดเ้ป็น 
2 กลุม่ใหญ่ๆ คือ กระบวนการย่อยสลายสารอนิทรยีแ์บบใชอ้อกซเิจน (aerobic process) ซึง่อาศยัแบคทเีรยีกลุม่ทีใ่ชอ้อกซเิจน

ในการย่อยสลายสารอนิทรีย ์(aerobic bacteria) และกระบวนการย่อยสลายสารอนิทรยีแ์บบไมใ่ชอ้อกซเิจน (anaerobic 

process) ซึง่อาศยัแบคทเีรยีกลุม่ทีไ่มใ่ชอ้อกซเิจนในการย่อยสลายสารอนิทรยี ์(anaerobic bacteria) 
 1) กระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์แบบใช้ออกซิเจน (eerobic process) เป็นกระบวนการก าจดั

สารอนิทรียใ์นน า้เสยีโดยแบคทเีรียที่อาศยัออกซเิจนละลาย (dissolved oxygen) หรือออกซเิจนอสิระทีเ่ติมลงไปในน า้เสยี และ

สารอาหารบางชนิด ไดแ้ก่ ไนโตรเจน (N) และฟอสฟอรสั (P) ในการเปลีย่นสารอนิทรยีเ์พือ่ใชใ้นการสรา้งพลงังานส าหรบักิจกรรม

ต่างๆ เช่น การเคลือ่นไหว การเจริญเติบโต และการสงัเคราะหเ์ซลลใ์หม่ (new cell) และผลจากปฏกิิริยาทีเ่กิดขึ้นได ้ก๊าซ

คารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) น า้ (H2O) และพลงังาน ดงัสมการ 

   สารอนิทรยี ์+ O2 + N + P                    เซลลใ์หม ่+ CO2 + H2O + พลงังาน 

 2) กระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์แบบไม่ใช้ออกซิเจน (anaerobic process) เป็นกระบวนการที่
แบคทเีรียย่อยสลายสารอินทรียเ์พื่อการเจริญเติบโตและการสรา้งเซลลใ์หม่ โดยใชอ้อกซเิจนที่มอียู่ในสารประกอบต่างๆ เช่น 
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เกลอืซลัเฟต (SO4

2-
) เป็นตน้ แทนการใชอ้อกซเิจนอิสระหรือออกซเิจนที่ละลายอยู่ในน า้เสยี กลไกการย่อยสลายแบบไม่ใช ้

ออกซเิจน แบง่ไดเ้ป็น 3 ข ัน้ตอนย่อย ดงันี้ 

  ข ัน้ที ่1  เป็นปฏกิริยิาแตกตวั (hydrolysis) ของสารอนิทรยีโ์มเลกลุใหญ่ใหเ้ป็นสารโมเลกลุเลก็ลง 

  ข ัน้ที่ 2  ประกอบดว้ยปฏิกิริยาย่อย 2 ปฏิกิริยา คือ การเปลีย่นสารอินทรียโ์มเลกุลเลก็จากข ัน้ที ่1 ใหเ้ป็น

กรดอนิทรีย ์จากนัน้ จงึจะเปลีย่นกรดอินทรียใ์หเ้ป็นไฮโดรเจน (H2) และกรดอะซติิก (acetic acid) ในข ัน้ตอนนี้ อาจมกีา๊ซ

ไฮโดรเจนซลัไฟด ์(H2S) ซึง่มกีลิน่เหมน็ สารละลายแอมโมเนีย และฟอสเฟตเกิดขึ้นดว้ย แบคทเีรียทีม่บีทบาทส าคญัในข ัน้ตอนนี้

ไดแ้ก่ แบคทเีรยีก่อกรด (acid forming bacteria) หรอืแบคทเีรยีกลุม่ทีไ่มส่รา้งมเีธน (nonmethanogenic bacteria) 

  ข ัน้ที่ 3 เป็นการเปลี่ยนสารที่ไดจ้ากข ัน้ที่ 2 ใหเ้ป็นผลผลิตสุดท า้ย ไดแ้ก่ ก๊าซมีเธน (CH4) และก๊าซ

คารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) โดยแบคทเีรยีกลุม่ทีส่รา้งมเีธน (methanogenic bacteria) 

สรุปสมการกระบวนการย่อยสลายสารอนิทรยีแ์บบไมใ่ชอ้อกซเิจนโดยรวมคือ 
 

 สารอนิทรยี ์+ SO
2-

4 + CO2  + N + P                     เซลลใ์หม ่+ CO2 + H2O +H2S +CH4 + พลงังาน 
 

1.4.2 ระบบบ าบัดน า้เสียทางชีวภาพ สามารถจ าแนกตามกระบวนการยอ่ยสลายสารอนิทรียไ์ดเ้ป็น 2 ระบบหลกั ๆ 

คือ ระบบบ าบดัน า้เสยีทางชวีภาพแบบใชอ้อกซเิจน และระบบบ าบดัน า้เสยีทางชวีภาพแบบใชอ้อกซเิจน อย่างไรก็ตาม ระบบบ่อผึ่ง 

(Stabilization Pond) สามารถออกแบบใหเ้ป็นไดเ้ป็นท ัง้แบบไม่ใชแ้ละใชอ้อกซเิจน ในทีน่ี้จงึแยกออกมาจากการแบ่งขา้งตน้ 

รายละเอยีดของระบบบ าบดัน า้เสยีทางชวีภาพพอสงัเขปมดีงันี้  
1) ระบบบ่อผ่ึง (stabilization pond) เป็นบ่อทีเ่ก็บกกัน า้เสยีเพือ่ใหเ้กิดกระบวนการย่อยสลายสารอนิทรีย์

ตามธรรมชาติ มกัใชใ้นการบ าบดัน า้เสยีจากชุมชน และน า้เสียจากโรงงานบางประเภทที่มีองค์ประกอบหลกัเป็นสารอินทรียท์ี่

สามารถย่อยสลายไดง้า่ย เช่น อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมเกษตร เป็นตน้ ระบบนี้ เป็นระบบทีส่ิ้นเปลอืงพลงังานนอ้ย 

งา่ยต่อการควบคุมดูแลระบบ และไม่ตอ้งใชเ้ครื่องจกัรกลในการบ าบดั แต่ตอ้งใชพ้ื้นทีม่ากเพือ่ใหม้รีะยะเวลาเก็บกกันานพอทีจ่ะ

ใหน้ า้ทิ้งมคีุณภาพไดต้ามตอ้งการ จงึไมเ่หมาะทีจ่ะใชใ้นพื้นทีท่ีม่รีาคาทีด่นิสูง โดยท ัว่ไปมกัจะออกแบบใหม้บีอ่ผึง่หลายบ่อต่อเชื่อม

กนัและเมือ่มนี า้เสยีไหลเขา้ระบบก็จะมนี า้ไหลออก (overflow) ไปยงับอ่ถดัไป 

บอ่ผึง่ สามารถจ าแนกตามปฏกิริิยาหรอืกลไกหลกัทีแ่บคทเีรยีใชใ้นการย่อยสลายสารอนิทรยีใ์นน า้เสยีไดเ้ป็น 

3 ประเภท ดงันี้ 

 1.1) บ่อแอนแอโรบิก (anaerobic pond) มกัใชใ้นการบ าบดัน า้เสยีทีม่คีวามเขม้ขน้ของสารอนิทรียสู์ง
ดว้ยกระบวนการย่อยสลายแบบไมใ่ชอ้อกซเิจน (anaerobic) การออกแบบใหม้อีตัราภาระบรรทุกสารอนิทรีย ์(organic loading) 

ที่สูง มรีะดบัน า้ในบ่อลกึ 2-5 เมตร ประกอบกบัการเกิดฝ้า (scum) ปกคลุมที่ผิวดา้นบนป้องกนัการถ่ายเทออกซิเจนจาก

บรรยากาศจนไมส่ามารถป้อนออกซเิจนไดท้นักบัอตัราการใชอ้อกซเิจน ท าใหภ้ายในบอ่เกดิกระบวนการย่อยสลายสารอนิทรียแ์บบ

ไมใ่ชอ้อกซเิจน การท างานของบอ่แอนแอโรบกิจะตอ้งควบคุมใหก้ารท างานของแบคทเีรียอยู่ในภาวะสมดุล มเิช่นนัน้อาจส่งผลต่อ

ประสทิธิภาพการก าจดับโีอดลีดลง  

  1.2) บ่อแฟคคัลเททิฟ (facultative pond) บ่อแฟคคลัเททฟิมลีกัษณะท ัว่ไปคลา้ยบ่อแอนแอโรบกิแต่มี
ระดบัความลกึของน า้มากกวา่ คือ ประมาณ 1.5-2 เมตร ท าใหแ้สงแดดส่องลงไปไม่ถงึกน้บ่อดา้นลา่ง ซึง่สามารถจ าแนกลกัษณะ

การเกดิปฏกิริยิาหรอืกลไกในการย่อยสลายสารอนิทรยีต์ามระดบัความลกึไดเ้ป็น 3 บริเวณ ดงัภาพที ่7.10 กลา่วคือบริเวณผวิน า้

ช ัน้บนของบอ่จะมกีารย่อยสลายแบบใชอ้อกซเิจนเช่นเดยีวกบัทีเ่กิดขึ้นในบ่อแอนแอโรบกิ บริเวณกน้บ่อดา้นลา่งทีเ่ป็นช ัน้ตะกอน
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ของสารอนิทรยีจ์ะเกดิการย่อยสลายแบบไมใ่ชอ้อกซเิจน ส่วนบริเวณกลางบ่อซึง่เป็นรอยต่อระหว่างภาวะทีม่แีละไม่มอีอกซเิจนจะ

เป็นการย่อยสลายสารอนิทรยีโ์ดยแบคทเีรยีกลุม่แฟคลัเททฟิ 

 1.3) บ่อแอโรบิก (aerobic pond) หรือบ่อออกซเิดชนั (oxidation pond) ถูกออกแบบใหเ้กิดการย่อย

สลายสารอนิทรยีแ์บบใชอ้อกซเิจน (aerobic) ตลอดความลกึของบ่อ โดยท ัว่ไปออกแบบใหม้รีะดบัความลกึของน า้ประมาณ 0.9-

1.5 เมตร เพือ่ใหแ้สงแดดสอ่งลงไปถงึกน้บอ่ และช่วยใหเ้กดิกระบวนการสงัเคราะหแ์สงของสาหร่ายซึง่เป็นแหลง่ผลติออกซเิจนที่

ส  าคญัในบอ่นอกเหนือจากการถา่ยเทออกซเิจนจากบรรยากาศทีผ่วิน า้ สาหร่ายและแบคทเีรียในบ่อแอโรบกิจะด ารงชีวติแบบพืง่พา

อาศยักนั (symbiosis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7.10 บ่อแฟคคลัเททิฟ 
ท่ีมา: Metcaf & Eddy. Wastewater Engineering, 1991. 

 ระบบบ่อผึ่งมกัมกีารน าไปใชใ้นลกัษณะหลายบ่อต่อเชื่อมต่อกนัแบบอนุกรม โดยปกติมกัใชบ้่อแอนแอโรบกิซึง่ใชพ้ื้นที่

นอ้ยและสามารถลดบโีอดลีงไดม้าก เป็นบอ่บ าบดับอ่แรกในการบ าบดัน า้เสยีทีม่ปีรมิาณสารอนิทรยีสู์งๆ ตามดว้ยบ่อแฟคคลัเททฟิ 

ก่อนที่จะผ่านไปยงับ่อแอโรบกิซึง่ตอ้งใชพ้ื้นทีม่ากทีสุ่ดเป็นบ่อบ าบดับ่อสุดทา้ย หากน า้เสยีทีม่ีสารอินทรีย/์ค่าบโีอดไีม่สูงนกั เช่น 

น า้เสยีชุมชนท ัว่ไป อาจใชเ้พยีงบ่อแฟคคลัเททฟิและตามดว้ยบ่อแอโรบกิหรืออาจใชเ้พยีงบ่อแอโรบกิ นอกจากนี้ ในบางครัง้อาจ

เรียกบ่อแอโรบกิบ่อสุดทา้ยก่อนทีจ่ะระบายน า้ทิ้งออกไปสู่สิ่งแวดลอ้ม ว่า บ่อบ่ม หรือบ่อขดัแต่ง (Maturation or Polishing 

Pond) ซึง่มวีตัถปุระสงคเ์พื่อก าจดัเชื้อโรค โดยจ านวนและประเภทของบ่อผึ่งที่เลอืกใช ้ขึ้นอยู่กบัลกัษณะของน า้เสยี ราคาทีด่ิน 

และขอ้จ ากดัต่างๆ  

2) ระบบบ าบัดน า้เสียทางชีวภาพแบบใช้ออกซิเจน ระบบบ าบดัน า้เสยีทางชีวภาพแบบใชอ้อกซเิจน 

สามารถจ าแนกตามลกัษณะการเจริญเติบโตของจุลนิทรียใ์นระบบไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ ระบบบ าบดัทีจุ่ลนิทรียแ์ขวนลอยอยู่ใน

ระบบ (suspended growth) เช่น บอ่/สระเติมอากาศ (aerated lagoon) ระบบตะกอนเร่งหรือแอคติเวทเต็ดสลดัจ ์(activated 

sludge) เป็นตน้ กบัระบบบ าบดัทีจ่ลุนิทรยีเ์กาะติดผวิตวักลาง หรือระบบฟิลม์ตรึง (fixed film) เช่นระบบโปรยกรอง (trickling 

filter) และระบบแผ่นหมนุชีวภาพ (rotating biological Contactor) เป็นตน้ ตวัอย่างรายละเอยีดของระบบบ าบดัน า้เสยีทาง

ชวีภาพแบบใชอ้อกซเิจน ทีส่  าคญัและพบไดบ้อ่ยคือ 
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 2.1) บ่อ/สระเติมอากาศ (aerated lagoon) เป็นระบบทีพ่ฒันามาจากระบบบ่อผื่งชนิดแอโรบกิและแฟค
คลัเททฟิ โดยมกีารติดตัง้เครื่องเติมอากาศทีผ่วิน า้ (surface aerator) หรือเครื่องเติมอากาศแบบฟู่  (diffused air aerator) ใน

บอ่บ าบดัเพือ่ท  าใหเ้กดิการย่อยสลายแบบใชอ้อกซเิจนไดด้ขีึ้น ช่วยลดขนาดของบอ่หรอืสามารถเพิม่ภาระบรรทุกอนิทรียไ์ดม้ากขึ้น

กวา่ระบบบอ่ผึง่ อย่างไรก็ตาม การเติมอากาศก็ส่งผลใหป้ริมาณการใชพ้ลงังานและค่าใชจ้่ายในการบ าบดัต่อหน่วยปริมาตรสูงขึ้น

หลงัจากทีน่ า้เสยีไดผ้่านกระบวนการย่อยสลายสารอนิทรียใ์นบ่อ/สระเติมอากาศเรียบรอ้ยแลว้ก็จะผ่านเขา้สู่บ่อผึ่งบ่อสุดทา้ยทีท่  า

หนา้ที่เป็นบ่อตกตะกอน โดยปล่อยใหต้ะกอนจุลนิทรียท์ี่เกิดขึ้นตกตะกอนลงสู่กน้บ่อ ก่อนที่จะระบายน า้ใสทิ้งออกไปสู่แหล่ง

รองรบั 

 2.2) แอคติเวทเตด็สลัดจ์ (activated sludge: AS) มชีื่อเรียกไดห้ลายชื่อ เช่นระบบเลี้ยงตะกอน ระบบ
ตะกอนเร่ง หรืออาจเรียกย่อๆ ไดว้่า ระบบเอเอส ระบบแอคติเวทเต็ดสลดัจน์ี้ เป็นที่นิยมใชก้นัมากระบบหนึ่งในการบ าบดัน า้เสยี

ชมุชนและน า้เสยีจากอตุสาหกรรม เพราะใชพ้ื้นทีใ่นการก่อสรา้งนอ้ยและมปีระสทิธิภาพในการก าจดัสูง แต่มีขอ้จ ากดัทีส่  าคญั คือ 

มค่ีาใชจ้่ายต่อหน่วยในการลงทุนและเดินระบบสูง เนื่องจากตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายในการก่อสรา้งและการบ ารุงรกัษาสูง ตอ้งอาศยั

บคุลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถในการดูแลระบบทีม่กีารท างานค่อนขา้งซบัซอ้น และตอ้งใชพ้ลงังานไฟฟ้าในการเติมอากาศใหก้บั

จลุนิทรยีต่์อเนื่องตลอดเวลา 

 การท างานของระบบแอคติเวทเต็ดสลดัจ์แบบธรรมดา (conventional activated sludge) อาศยั

หลกัการเร่งอตัราการเกิดปฏิกิริยาการย่อยสลายอาหารของจุลนิทรียใ์นระบบใหเ้ร็วขึ้น ดว้ยการเติมอากาศลงไปในถงัปฏิกิริยา 

(reactor tank) หรือถงัเติมอากาศ (aeration tank) อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เพือ่ใหต้ะกอนจุลนิทรียท์ีแ่ขวนลอยอยู่ภายในถงั

ไดร้บัออกซิเจนในปริมาณที่มากเพียงพอต่อการน าไปใชใ้นการย่อยสลายสารอินทรีย ์เพื่อสรา้งเซลลใ์หม่ดว้ยกระบวนการ

ออกซเิดชนั และไดก้า๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์น า้ และพลงังานเป็นผลผลติจากกระบวนการดงักลา่ว  

ตะกอนจลุนิทรยีเ์ทีเ่กดิขึ้นในถงัเตมิอากาศจะจบัตวัรวมกนัเป็นกอ้นทีม่ขีนาดใหญ่ขึ้นและตกตะกอนไดด้ ีเรียกว่า ฟลอ็ก 

หรือสลดัจ ์สลดัจน์ี้จะถูกส่งไปยงัถงัตกตะกอน เพือ่ใหเ้กิดการตกตะกอนจมลงสู่กน้ถงั ปล่อยใหน้ า้เสยีที่ผ่านการบ าบดัไหลลน้

ออกจากถงัตกตะกอน ส่วนตะกอนที่ถูกแยกไดจ้ากถงัตกตะกอนซึง่ประกอบดว้ยแบคทเีรียทีเ่จริญเติบโตเต็มที่และแบคทเีรียที่

ขยายพนัธุข์ึ้นมาใหม่ทีผ่่านการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มในถงัเติมอากาศมาแลว้ และอยู่ในสภาพทีพ่รอ้มทีจ่ะน าไปใชย้่อย

สลายสารอนิทรียใ์นน า้เสยีไดท้นัท ี(activated sludge) นัน้ จะมกีารหมนุเวยีนตะกอนบางส่วนกลบัเขา้ไปในถงัเติมอากาศ 

(returned sludge) เพือ่รกัษาความเขม้ขน้ของปรมิาณจลุนิทรียใ์นถงัเติมอากาศ ส่วนตะกอนส่วนเกิน (excess sludge) ก็จะถูก

จะน าไปบ าบดัและก าจดัทิ้งดว้ยวธิีทีเ่หมาะสมต่อไป การท างานของระบบแอคตเิวทเต็ดสลดัจแ์บบธรรมดา ดงัภาพที ่7.11 

                        

 ภาพที่ 7.11  การท างานของระบบแอคติเวทเตด็สลดัจ์ 
     ทีม่า : กรมโรงงานอุตสาหกรรม ต าราระบบบ าบดัมลพิษทางน ้า, 2545 
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ระบบแอคติเวทเต็ดสลดัจม์กีารพฒันารูปแบบอย่างต่อเนื่อง เพือ่แกไ้ขปญัหาต่างๆ ในการเดนิระบบการบ าบดัตะกอน

ส่วนเกิน การประหยดัค่าใชจ้่ายและพลงังานในการเติมอากาศ และเพิม่ประสทิธิภาพของระบบ ตวัอย่างของระบบแอคติเวทเต็ด

สลดัจแ์บบพฒันาเช่น แอคติเวทเต็ดสลดัจแ์บบยดืเวลาการเติมอากาศ (extended aeration activated sludge) คลองวนเวยีน 

(oxidation ditch) แอคติเวทเต็ดสลดัจแ์บบปรบัเสถยีรสมัผสั (contact stabilization activated sludge; CSAS) แอคติเวท

เต็ดสลดัจแ์บบกึ่งต่อเนื่อง (sequencing batch reactor; SBR) เป็นตน้ ในที่นี้ ขอกล่าวถงึเฉพาะระบบคลองวนเวยีน 

(Oxidation  Ditch; OD) เนื่องจากนิยมใชใ้นการบ าบดัน า้เสยีตามโรงพยาบาลต่างๆ 

คลองวนเวยีน (Oxidation Ditch) เป็นระบบ AS ทีใ่ชห้ลกัการในการยดึเวลาการเติมอากาศ (Extended Aeration)

ท  าใหถ้งัเตมิอากาศมขีนาดใหญ่ขึ้นส่งผลใหเ้กิดการย่อยสลายสารอนิทรียไ์ปพรอ้ม ๆ กบัตะกอนจุลนิทรียท์  าใหม้ตีะกอนส่วนเกิน

เกิดขึ้นนอ้ย รูปแบบของถงัเติมอากาศจะมลีกัษณะเป็นรูปคลองรูปวงรีที่น า้เสยีสามารถไหลเวยีนไปไดร้อบวง โดยมเีครื่องเติม

อากาศคลา้ยระหดัวดิน า้ที่หมุนรอบแกนนอนท าหนา้ที่กวนน า้และเติมออกซิ เจนใหก้บัน า้ ระบบคลองวนเวียนนี้ เป็นระบบที่มี

ค่าใชจ้่ายในการเดนิและควบคุมระบบค่อนขา้งต า่และมกีารควบคุมดูแลไมยุ่่งยาก จงึเป็นทีน่ิยมน ามาใชก้นัมากในการบ าบดัน า้เสยี

ทีม่ปีรมิาณน า้เสยีและความสกปรกไมม่ากนกั ดงัภาพที ่7.12 

 

 

 

 

   ภาพที ่ 5.7 คลองวนเวยีน 

 

              

 

 

 

 

ภาพที่ 7.12 คลองวนเวียน 
                                                ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม ต าราระบบบ าบดัมลพิษทางน ้า, 2545 

                

 3) ระบบบ าบดัน ้าเสียทางชีวภาพแบบไม่ใชอ้อกซิเจน 
ระบบบ าบดัน า้เสยีทางชีวภาพแบบไม่ใชอ้อกซเิจน สามารถจ าแนกตามลกัษณะการเจริญเติบโตของจุลนิทรีย์

ในระบบไดเ้ป็น 2 ประเภท เช่นเดียวกนักบักระบวนการบ าบดัน า้เสยีทางชีวภาพแบบใชอ้อกซเิจน คือ ระบบบ าบดัที่จุลนิทรีย์

แขวนลอยอยู่ในระบบ เช่น ถงัหมกั (anaerobic digestion) ถงัหมกัแบบสมัผสั (anaerobic contact) ถงัหมกัแบบชัน้สลดัจ์

แอนแอโรบกิแบบไหลขึ้น (upflow anaerobic sludge blanket; UASB) และระบบบ าบดัทีจุ่ลนิทรียเ์กาะติดผวิตวักลาง เช่น 

ถงักรองแอนแอโรบกิ (anaerobic filter; AF) ช ัน้ลอยตวัแบบแอนแอโรบกิ (anaerobic fluidized bed: AFB) เป็นตน้  

โดยท ัว่ไประบบระบบบ าบดัน า้เสยีทางชวีภาพแบบไมใ่ชอ้อกซเิจน มกัใชก้บัน า้เสยีทีม่ปีริมาณสารอนิทรีย /์ค่าบี

โอดสูีง เพือ่ลดปรมิาณอนิทรยีใ์นระดบัหนึ่งก่อนทีจ่ะน าไปบ าบดัต่อดว้ยระบบบ าบดัทางชีวภาพแบบใชอ้อกซเิจน เมือ่เปรียบเทยีบ

กบัการบ าบดัแบบใชอ้อกซเิจน การบ าบดัแบบไมใ่ชอ้อกซเิจนมขีอ้ไดเ้ปรยีบ เช่น สามารถรองรบัอตัราภาระบรรทุกสารอนิทรียสู์งๆ 
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ได ้มปีรมิาณตะกอนจลุนิทรยีเ์กดิขึ้นนอ้ย ไมต่อ้งใชพ้ลงังานหรอือุปกรณ์ในการเติมอากาศ ใหก้า๊ซมเีธนเป็นผลพลอยได ้ตอ้งการ

สารอาหาร (Nutrient) นอ้ย ราคาค่าก่อสรา้งถูก เป็นตน้ แต่ก็มขีอ้จ ากดัหลายประการ เช่น แบคทเีรียเจริญเติบโตชา้ ตอ้งการ

ระยะเวลาการเก็บกกัเซลลจ์ุลนิทรีย ์(solid retention time) นาน แบคทเีรียทีท่  าใหเ้กิดกา๊ซมเีธนมคีวามอ่อนไหว (sensitive) 

มาก มปีญัหากลิน่เหมน็รบกวน ก าจดัไนโตรเจนไดน้อ้ย และมปีระสทิธิภาพในการลดค่าบโีอดตี า่กว่าระบบใชอ้อกซเิจน เนื่องจาก

น า้เสยีรวมจากชมุชนโดยท ัว่ไป มค่ีาบโีอดอียู่ในช่วง 100-300 มก./ล. ท าใหส้ว่นใหญ่มกัไมใ่ชร้ะบบบ าบดัน า้เสยีทางชีวภาพแบบไม่

ใชอ้อกซเิจนในการบ าบดัน า้เสยีรวมจากชุมชน ดงันัน้จึงไม่ขอกล่าวรายละเอียดของระบบบ าบดัน า้เสียทางชีวภาพแบบไม่ใช ้

ออกซเิจน 

 นอกจากกระบวนการบ าบดัน า้เสียที่กล่าวถึงขา้งตน้แลว้ ในการบดัน า้เสียยงัมีการบ าบดัระบบธรรมชาติ (natural 

treatment) ซึง่อาศยักระบวนการทางกายภาพ เคม ีและชีวภาพทีเ่กิดขึ้นในดนิ น า้ พชื และสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติช่วยใน

การบ าบดัหรือแยกสารมลพิษบางส่วนออกจากน า้เสีย วิธีการบ าบดัน ้าเสียธรรมชาติที่ใชก้ ันโดยท ัว่ไปคือ บึงประดิษฐ์ 

(constructed wetland system) โดยท ัว่ไปบงึประดษิฐม์กัใชใ้นการปรบัปรุงคุณภาพน า้ที่ผ่านการบ าบดัแลว้ คือตอ้งการลด

สารอาหาร (nutrient) เช่น ไนโตรเจนและฟอสฟอรสัก่อนระบายออกสู่แหลง่รองรบัน า้ทิ้ง แต่ระบบบงึประดษิฐก์็สามารถใชเ้ป็น

ระบบบ าบดัน า้เสยีข ัน้ทุติยภูมิ (secondary treatment) ส  าหรบับ าบดัน า้เสยีชุมชนไดด้ว้ย วธิีการบ าบดัน า้เสยีดว้ยบึงประดษิฐน์ี้

สามารถจ าแนกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ ระบบบงึประดษิฐแ์บบน า้อยู่เหนือผวิดนิ (free water surface system; FWS) และระบบ

บงึประดษิฐแ์บบน า้ไหลใตผ้วิดนิ (subsurface flow system; SFS) 

ระบบบ าบดัน า้เสยีทางชวีภาพทีก่ลา่วถงึขา้งตน้เป็นระบบทีน่ิยมใชก้บัระบบบ าบดัน า้เสยีรวมของชุมชน การบ าบดัน า้เสีย

ทางชีวภาพนี้ ยงัมีระบบบ าบดัน า้เสียแบบติดกบัที่ (on-site treatment) ซี่งเป็นระบบบ าบดัน า้เสียขนาดเล็กที่ติดตัง้อยู่ที่

แหลง่ก าเนิด ตวัอย่างของระบบบบ าบดัเช่น ถงัเกรอะ (หeptic tank) ถงับ าบดัส  าเร็จรูป (package treatment) เป็นตน้  

ถงัเกรอะ เป็นระบบบ าบดัน า้เสยีชนิดติดกบัทีช่นิดหนึ่งทีน่ิยมใชใ้นการบ าบดัน า้เสยีจากบา้นพกัอาศยั อาคารส านกังาน

และโรงแรม ที่มปีริมาณน า้เสยีไม่มากนกั ถงัเกรอะมกัออกแบบเป็นถงัหรือบ่อที่ฝงัอยู่ใตด้ิน ท าหนา้ที่เก็บกกัน า้เสียไวเ้พื่อให ้

แบคทเีรยีกลุม่ทีไ่มใ่ชอ้อกซเิจนไดย้่อยสลายสิง่สกปรก ก่อนทีจ่ะปลอ่ยน า้ทิ้งไหลผ่านออกไปจากถงั โดยท ัว่ไปน า้ทิ้งทีไ่หลผ่านถงั

เกรอะแลว้ยงัมคีวามสกปรกอยู่ จงึมกัใชเ้ป็นระบบบ าบดัข ัน้ตน้ก่อนทีจ่ะระบายลงสู่ท่อระบายน า้สาธารณะ เพือ่ส่งผ่านไปก าจดั ต่อ

ในระบบบ าบดัน า้เสยีรวมต่อไป กรณีทีไ่มม่รีะบบก าจดัน า้เสยีรวมก็อาจใชว้ธิีระบายเขา้สูร่างซมึทีจ่ดัเตรยีมไว ้ 

 ถงับ าบดัส  าเร็จรูปเป็นถงับ าบดัซึง่สรา้งหรือผลติขึ้นจากโรงงานเพือ่ใชป้ระโยชนใ์นการบ าบดัน า้เสยีแบบส าเร็จรูป โดยใน

การใชง้านค่อนขา้งสะดวกคือสามารถน าไปติดตัง้และใชง้านไดเ้ลย โครงสรา้งของถงัมกัท าดว้ยพลาสติกหรือไฟเบอรก์ลาส มชีื่อ

เรียกทางการคา้หลายชื่อ และมใีหเ้ลอืกใชห้ลายระบบ ไม่ว่าจะเป็นระบบที่มกีระบวนการบ าบดัน า้เสยีแบบใชอ้อกซเิจน เช่น ถงัเอเอส 

(activated sludge: AS) ส าเร็จรูป หรือระบบทีม่กีระบวนการบ าบดัน า้เสยีแบบไม่ใชอ้อกซเิจน เช่น ถงัเกรอะส าเร็จรูป ถงักรอง

แอนแอโรบกิส าเร็จรูป เป็นตน้ 

 

2. การบ าบัดและก าจดักากตะกอน  
 กากตะกอนหรือสลดัจ ์(sludge) เป็นผลทีไ่ดจ้ากกระบวนการแยกของแข็งแขวนลอยและ ของแข็งละลายออกจากน า้

เสยี โดยท ัว่ไปจะมสี่วนประกอบทีเ่ป็นของแข็งประมาณรอ้ยละ 0.25 –12 และมอีงคป์ระกอบทีแ่ตกต่างกนัขึ้นอยู่กบัลกัษณะของ

น า้เสยีและกระบวนการบ าบดัน า้เสยี กากตะกอนทีเ่กดิขึ้นในระบบบ าบดัน า้เสยีมดีงันี้  กากตะกอนข ัน้ตน้ (primary sludge)  

กากตะกอนชวีภาพ (secondary sludge หรอื biological sludge) และกากตะกอนเคม ี(chemical sludge)  

 การบ าบดัและก าจดักากตะกอนจงึมวีตัถปุระสงคท์ีส่  าคญั คือ  
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1) ลดปรมิาณน า้ทีย่งัคงมเีหลอือยู่ปริมาณมากในกากตะกอน ท าใหป้รมิาตรและน า้หนกัของกากตะกอนลดลง และ

ช่วยใหค่้าใชจ้่ายในการบ าบดัและก าจดัในข ัน้ตอนต่อไปลดลง 

2) ลดปรมิาณสารอนิทรยีต์กคา้งทีย่งัคงเหลอือยู่ในกากตะกอนชวีภาพ เพือ่ปรบัเสถยีรใหก้ากตะกอนมคีวามคงตวั 

และช่วยลดปญัหากลิน่เน่าเหมน็ 

3) ลดปรมิาณเชื้อโรค และสารมลพษิทีเ่ป็นอนัตราย เช่น โลหะหนกั 

4) ปรบัสภาพใหก้ากตะกอนอยู่ในรูปทีเ่หมาะสมต่อการก าจดัทิ้งหรอืน ากลบัมาใชป้ระโยชนไ์ด ้

โดยท ัว่ไป วธิีการบ าบดัและก าจดักากตะกอนประกอบดว้ยข ัน้ตอนต่างๆ ดงันี้  การท าใหก้ากตะกอนเขม้ขน้ขึ้น (sludge 

thickening) การปรบัเสถยีรของกากตะกอน (sludge stabilization) การปรบัสภาพกากตะกอน (sludge conditioning) 

การแยกน า้ออกจากกากตะกอน (sludge dewatering) การท าใหก้ากตะกอนแหง้ (sludge drying) และการก าจดักากตะกอน 

(sludge disposal) โดยมรีายละเอยีดพอสงัเขปดงันี้  

2.1 การท าให้กากตะกอนเข้มข้นขึน้ 
เป็นการท าใหก้ากตะกอนอดัตวักนัแน่นขึ้น ซึง่มผีลใหป้รมิาตรกากตะกอนลดลง สามารถแยกน า้ออกจากกากตะกอนได ้

ดขีึ้น และช่วยลดค่าใชจ้่ายและพื้นทีใ่นการบ าบดัข ัน้ต่อไปดว้ย  วธิีการท าใหก้ากตะกอนเขม้ขน้ขึ้นสามารถกระท าไดห้ลายวธิี วธิีที่

ใชก้นัโดยท ัว่ไปไดแ้ก่ การท าใหเ้ขม้ขน้ดว้ยแรงโนม้ถว่งของโลก (gravity  thickening)  และการท าใหเ้ขม้ขน้ดว้ยการลอยตวั 

(floating  thickening)  

2.2 การปรับเสถยีรของกากตะกอน  
เป็นข ัน้ตอนการบ าบดัทีท่  าใหก้ากตะกอนมคีวามคงตวั เนื่องจากกากตะกอนชีวภาพทีม่ปีริมาณสารอนิทรียสู์ง มลีกัษณะ

ทีไ่ม่คงตวั ท าใหย้ากต่อการแยกน า้ออก และหากทิ้งไวน้านๆ จะเกิดการย่อยสลายโดยแบคทเีรียที่ไม่ใชอ้อกซเิจน ท าใหม้กีลิน่

เหมน็รบกวน ดงันัน้ จงึตอ้งมกีารปรบัเสถยีรของกากตะกอนใหอ้ยู่ในรูปทีค่งตวั ป้องกนักลิน่เหมน็รบกวน และงา่ยต่อการแยกน า้

ออกจากกากตะกอน การปรบัเสถียรสลดัจท์  าไดห้ลายวิธี ท ัง้กระบวนการทางชีวภาพ ไดแ้ก่ การย่อยสลายแบบใชอ้อกซเิจน 

(aerobic digestion) การปรบัเสถยีรโดยการย่อยสลายแบบไม่ใชอ้อกซเิจน (anaerobic digestion) และกระบวนการทางเคม ี

เช่น การปรบัเสถยีรดว้ยปูนขาว 

2.3 การปรับสภาพกากตะกอน 
เป็นวิธีการที่ช่วยใหก้ารแยกน า้ออกจากกากตะกอนท าไดง้่ายขึ้น วิธีการปรบัสภาพกระท าไดท้ ัง้วิธีทางเคมีและทาง

กายภาพ เช่น การเติมสารเคม ี(chemical  conditioning) สารเคมทีีน่ิยมใชใ้นการปรบัสภาพ เช่น FeCl3 ปูนขาว สารสม้ และ

สารโพลเีมอร ์และการใชค้วามรอ้น (thermal  conditioning)  

2.4. การแยกน า้ออกจากตะกอน 
 เป็นวธิีการที่อาศยัหลกัการทางกายภาพ และการใชเ้ครื่องจกัรกลช่วยแยกเอาน า้ออกจากกากตะกอนจนไดเ้ป็น กาก

ตะกอนทีเ่กือบแหง้ (sludge  cake) ซึง่มคีวามชื้นประมาณรอ้ยละ 20-30 การแยกน า้ออกจากกากตะกอนนี้ ท  าใหป้ริมาตรกาก

ตะกอนทีต่อ้งก าจดัลดลง และช่วยเพิม่ประสิทธิภาพและประหยดัค่าใชจ้่ายในการน าไปก าจดัทิ้งหรือน าไปใชป้ระโยชนใ์นข ัน้ตอน

ต่อไป วธิีการแยกน า้ออกจากกากตะกอนกระท าไดห้ลายวธิี เช่น ลานตากกากตะกอน (sludge  drying  bed) การกรองโดยใช ้

แรงดนั (pressure  filter) การกรองโดยการรดีแบบสายพาน (belt filter press) เป็นตน้ 

2.5 การท าให้กากตะกอนแห้งด้วยความร้อน 
กระบวนการนี้จะลดท ัง้ปรมิาตรและน า้หนกัของกากตะกอน และท าใหม้คีวามชื้นเหลอืในกากตะกอนนอ้ยทีสุ่ด เพือ่ใหไ้ด ้

กากตะกอนแหง้ทีส่ามารถน าไปก าจดัทิ้งในข ัน้สุดทา้ยได ้วธิีการท าใหก้ากตะกอนแหง้จะอาศยักระแสอากาศรอ้นไลค่วามชื้นหรือน า้



7-78    พื้นฐานอาชีวอนามยัและอนามยัสิง่แวดลอ้ม 

 

   

 

ในกากตะกอนใหร้ะเหยออกไปโดยปกติจะท าใหเ้หลอืความชื้นในกากตะกอนนอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ซึง่สามารถน าเขา้สู่กระบวนการ

หมกัท าปุ๋ ยไดท้นัท ีหรือน าส่งเขา้เตาเผาไดโ้ดยตรง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการท าใหก้ากตะกอนแหง้ดว้ยความรอ้นเป็นวธิีการที่

ตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายสูง ดงันัน้ เพื่อลดค่าใชจ้่ายดงักลา่วจึงจ าเป็นตอ้งมกีารขจดัน า้ออกดว้ยวธิีการที่ประหยดักว่าในเบื้องตน้ก่อน 

ส าหรบัวธิีการทีใ่ชค้วามรอ้นท าใหก้ากตะกอนแหง้นัน้ประกอบดว้ยวธิีการ ดงันี้ เช่น แฟลช ดรายเออร ์( flash dryer) โรตารีดราย

เออร ์(rotary dryer) สเปรยด์รายเออร ์(spray dryer) เป็นตน้ 

2.6 การก าจัดกากตะกอน 
เป็นกระบวนการหลงัจากที่ผ่านการบ าบดัดว้ยข ัน้ตอนต่างๆ จนมปีริมาตรและปริมาณสารอินทรียล์ดลงแลว้ เนื่องจาก

ปรมิาณสารอนิทรยี ์โลหะหนกั สารพษิ หรอืจลุนิทรยีท์ีย่งัคงเหลอืคา้งอยู่ในกากตะกอนอาจก่อใหเ้กิดปญัหาต่อสภาพแวดลอ้มของ

แหลง่รองรบัได ้จงึจ าเป็นตอ้งมวีธิีการก าจดัทีเ่หมาะสมเพือ่ป้องกนัปญัหาทีอ่าจเกดิขึ้นตามมาดว้ยวธิีการต่างๆ เช่น การหมกัท าปุ๋ย 

(composting) การเผาในเตาเผา (incineration) การฝงักลบอย่างถกูหลกัสุขาภบิาล (sanitary landfill) เป็นตน้ 

 

 

 กิจกรรม 7.3.3 
1. กระบวนการบ าบดัน ้าเสียมีก่ีประเภท อะไรบา้ง  
2. จงยกตวัอยา่งกระบวนการบ าบดัน ้าเสียทางกายภาพ เคมี และกายภาพ-เคมี 

  

แนวตอบกิจกรรม 7.3.3 
1. กระบวนการบ าบดัน ้าเสีย สามารถจ าแนกตามกลไกหลกัท่ีใชใ้นการก าจดัหรือแยกของเสียออกจากน ้าเสียได ้

4 ประเภท คือ การบ าบดัน ้าเสียทางกายภาพ ทางเคมี ทางกายภาพ-เคมี และทางชีวภาพ 
2. ตวัอยา่งกระบวนการบ าบดัน ้าเสียทางกายภาพ เช่น การดกัดว้ยตะแกรง บ่อดกัไขมนั การตกตะกอน เป็นตน้ 

ตวัอยา่งกระบวนการบ าบดัน ้าเสียทางเคมี เช่น การปรับสภาพความเป็นกรดด่าง การตกตะกอนทางเคมี การ
ออกซิเดชนั-รีดกัชนัทางเคมี และการฆ่าเช้ือโรค เป็นตน้  
ตวัอยา่งกระบวนการบ าบดัน ้าเสียทางกายภาพ-เคมี เช่น การดูดซบัดว้ยถ่านกมัมนัต ์การแลกเปล่ียนประจุ 
และกระบวนการออสโมซิสผนักลบั เป็นตน้ 
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แผนการสอนประจ าหน่วย 

ชุดวิชา    พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

หน่วยที่ 8   การจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ 

ตอนที่ 
 8.1  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ  
 8.2  การจัดการมลพิษทางอากาศ 
 8.3  การควบคุมมลพิษทางอากาศ 

แนวคดิ 
1. มลพิษทางอากาศ หมายถึง สภาพบรรยากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพปกติตามธรรมชาติ 

และอาจจะเกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม สุขภาพของมนุษย์รวมถึงสิ่งมีชีวิตและทรัพย์สิน 
สามารถแบ่งแหล่งก าเนิดของมลพิษทางอากาศได้ตามลักษณะการเกิดสารมลพิษทางอากาศ และ
ลักษณะการเคลื่อนที่ของแหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศ สารมลพิษทางอากาศอาจอยู่ในรูปของ
อนุภาค แก๊สหรือไอ ผลกระทบของมลพิษทางอากาศแบ่งออกเป็นสองระดับ คือ ผลกระทบใน
ระดับท้องถิ่น และระดับภูมิภาค 

2.  การจัดการภาวะมลพิษทางอากาศเป็นการด าเนินการเพ่ือให้ได้คุณภาพอากาศที่ดี สภาพทาง
อุตุนิยมวิทยาเป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อการแพร่กระจายของมลพิษทางอากาศ กฎหมายที่
ส าคัญด้านการจัดการมลพิษทางอากาศ ได้แก่ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งมีองค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามกฎหมายดังกล่าว 

3. ระบบระบายอากาศใช้ส าหรับการระบายอากาศทีม่ีมลพษิออกจากบริเวณหนึ่งๆ เพือ่ลดหรือ 
ควบคุมไมใ่ห้มลพิษเหล่านัน้มีความเข้มข้นของมลพิษเกินมาตรฐาน ซึ่งท าได้ 2 วิธี คือ การ
ระบายอากาศแบบท าใหเ้จอืจาง และการระบายอากาศแบบเฉพาะที่ อุปกรณ์ควบคุมมลพิษ
ทางอากาศแบ่งได้เป็น 2 แบบ ได้แก่ อุปกรณ์ควบคุมมลพิษทางอากาศชนิดอนุภาค และอุปกรณ์
ควบคุมมลพิษชนดิก๊าซและไอ วิธีการที่ใชใ้นการควบคุมมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ 
ได้แก่ การออกแบบเครื่องยนต์ให้เหมาะสม การใช้และบ ารุงรักษาเครื่องยนต์  การควบคุม
องค์ประกอบของเชื้อเพลิง และการใช้อุปกรณ์ควบคุมมลพิษ 

วัตถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาหน่วยที่ 8 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 
           1. อธิบายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศได้ 
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           2. อธิบายการจัดการมลพิษทางอากาศได้ 
          3. อธิบายการควบคุมมลพิษทางอากาศได้  
กิจกรรมระหว่างเรียน 
         1. ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 8 
         2. ศึกษาเอกสารการสอนตอนที่ 8.1 - 8.3 
         3. ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเอกสารการสอน 
         8. ฟังรายการวิทยุกระจายเสียง (ถ้ามี) 
         5. ชมรายการวิทยุโทรทัศน์ (ถ้ามี) 
         6. ชมวีดิทัศน์ประกอบชุดวิชา (ถ้ามี) 
         7. เข้ารับการสอนเสริม (ถ้ามี) 
         8. ท าแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 8 
สื่อการสอน 
         1. เอกสารการสอน 
         2. แบบฝึกปฏิบัติ 
         3. รายการสอนทางวิทยุกระจายเสียง (ถ้ามี) 
         4. รายการสอนทางวิทยุโทรทัศน์ (ถ้ามี) 
         5. รายการสอนในวีดิทัศน์ประกอบชุดวิชา (ถ้ามี) 
         6. การสอนเสริม (ถ้ามี) 
การประเมินผล 
         1. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน 
         2. ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่อง  
         3. ประเมินผลจากการสอบประจ าภาคศึกษา 
 

 
เม่ืออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ท าแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรียน 
หน่วยที ่8 ในแบบฝึกปฏิบตัิ แล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่อไป 
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ตอนที่ 8.1  
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ 
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 8.1 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป 
หัวเรื่อง 
           8.1.1 ความหมายและความส าคัญของมลพิษทางอากาศ  
           8.1.2 แหล่งก าเนิดและชนิดของมลพิษทางอากาศ  
           8.1.3 ผลกระทบของมลพิษทางอากาศ 
  8.1.4 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
แนวคิด 

1. มลพิษทางอากาศ หมายถึง สภาพบรรยากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพปกติตามธรรมชาติ 
โดยอาจจะมีองค์ประกอบของก๊าซชนิดต่างๆ เพ่ิมมากข้ึนหรือลดน้อยลงจากสภาพปกติ หรืออาจมี
สิ่งแปลกปลอมเข้าไปปนเปื้อนบรรยากาศ หากมีมลพิษทางอากาศในบรรยากาศ ในปริมาณมากก็
จะเกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม สุขภาพของมนุษย์ รวมถึงสิ่งมีชีวิตและทรัพย์สินได้  

2. แหล่งก าเนิดของมลพิษทางอากาศสามารถแบ่งได้ 2 วิธี คือ แบ่งตามลักษณะการเกิดสารมลพิษ 
ทางอากาศ และแบ่งตามลักษณะการเคลื่อนที่ของแหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศ สารมลพิษทาง
อากาศมีหลายชนิดโดยอาจอยู่ในรูปของอนุภาค ก๊าซหรือไอ 

3. การแบ่งผลกระทบของมลพิษทางอากาศออกเป็น 2 ระดับ คือ ผลกระทบในระดับท้องถิ่น ได้แก่  
ผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ ผลกระทบต่อพืชและสัตว์ ผลกระทบต่อวัสดุสิ่งของ และผลกระทบ
ต่อทัศนวิสัย ส่วนผลกระทบในระดับภูมิภาค ได้แก่ การเกิดฝนกรด การเกิดหมอกควัน การเกิด 
รูโอโซน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

4. การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนื่องจากธรรมชาติและ
กิจกรรมของมนุษย์ที่ท าให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก ส่งผลให้โลกร้อน จนมีการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ท าให้เกิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล การกระจายของฝน
ระดับน้ าทะเลสูงขึ้น เกิดพายุและภัยพิบัติที่รุนแรง เป็นต้น ท าให้สิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถปรับตัว 
ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปก็จะค่อยๆ ตายลงและอาจสูญพันธุ์ไปในที่สุด 

วัตถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาตอนที่ 8.1 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายความหมายของมลพิษทางอากาศได้ 
2. อธิบายความส าคัญของมลพิษทางอากาศได้ 
3. ระบุแหล่งก าเนิดของมลพิษทางอากาศได้ 
4. จ าแนกชนิดของมลพิษทางอากาศได้ 
5. อธิบายผลกระทบของมลพิษทางอากาศได้ 
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6. อธิบายการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาสได้ 
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เรื่องท่ี 8.1.1  
ความหมายและความส าคัญของมลพิษทางอากาศ 
  
1. ความหมายของมลพิษทางอากาศ 

 ชั้นบรรยากาศของโลก คือ อากาศที่ห้อหุ้มโลกอยู่โดยรอบ บรรยากาศของโลกเกิดข้ึนมา เมื่อประมาณ 
4,500 ล้านปีมาแล้ว บรรยากาศช่วงแรกประกอบด้วยไอน้ าและก๊าซเพียงบางชนิดเท่านั้น ได้แก่ ไฮโดรเจน มีเทน 
แอมโมเนีย และคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซเหล่านี้ได้ห่อหุ้มโลกและเก็บกักความร้อนจากดวงอาทิตย์ที่ส่งมายังโลก
บางส่วนไว้ ต่อมาเปลือกโลกเริ่มเย็นตัวลง ไอน้ าในบรรยากาศควบแน่นเป็นหยดน้ าเกิดเป็นฝนตกหนักอย่าง
ต่อเนื่อง น้ าฝนได้ละลายคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศลงสู่พื้นผิวโลก ปริมาณของคาร์บอนไดออกไซด์ใน
บรรยากาศจึงลดลง  น้ าฝนที่ตกลงมาสะสมและรวมตัวกันในแอ่งที่ราบต่ ากลายเป็นทะเลและมหาสมุทร ประจุ
ต่างๆ ของแร่ธาตุที่สะสมตัวในมหาสมุทรจึงอุดมสมบูรณ์ รวมถึงเกิดเป็นกรดอะมิโนซึ่งเป็นต้นก าเนิดของสิ่งมีชีวิต 
จนกระท่ัง 2,000 ล้านปีต่อมา สิ่งมีชีวิตได้วิวัฒนาการให้มีการสังเคราะห์แสง โดยดึงคาร์บอนไดออกไซด์ใน
อากาศและน้ าทะเลมาสร้างน้ าตาลแล้วปล่อยก๊าซออกซิเจนออกมา องค์ประกอบของบรรยากาศโลกจึง
เปลี่ยนแปลงไป ออกซิเจนกลายเป็นองค์ประกอบหลักแทนที่คาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งถูกตรึงอยู่ในหินปูนและซาก
สิ่งมีชีวิตต่างๆ (จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ, 2546) 
            โลกของเราในปัจจุบันมีชั้นของบรรยากาศห่อหุ้มอยู่โดยรอบหนาประมาณ 1,000 กิโลเมตร ที่บริเวณ
ใกล้ระดับน้ าทะเลอากาศจะมีความหนาแน่นมากและความหนาแน่นของอากาศจะลดลงเมื่อสูงขึ้นไปจาก
ระดับน้ าทะเลบรรยากาศดังกล่าวนี้ประกอบด้วย ก๊าซไนโตรเจน ก๊าซออกซิเจน ฝุุนละออง ไอน้ า และ
เชื้อจุลินทรีย์ต่างๆ ชั้นของบรรยากาศท่ีมีก๊าซออกซิเจนเพียงพอต่อการด ารงชีวิตมีความหนาจากผิวโลกขึ้นไป
เพียง 5-6 กิโลเมตรเท่านั้น ซึ่งตามปกติจะมีส่วนประกอบของก๊าซต่างๆ ค่อนข้างคงที่ ได้แก่ ก๊าซไนโตรเจน
ประมาณร้อยละ 78.1 ก๊าซออกซิเจนประมาณร้อยละ 20.9 ที่เหลือเป็นก๊าซอาร์กอน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
และก๊าซอ่ืนๆ อีกประมาณร้อยละ 1.0  ดังตารางที่ 8.1 สัดส่วนนี้อาจจะแตกต่างไปตามชั้นความสูงของชั้น
บรรยากาศในแนวดิ่ง รวมทั้งอาจจะแตกต่างกันในแนวราบในแต่ละพ้ืนที่และแต่ละเวลา องค์ประกอบของ
บรรยากาศยังคงมีการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติอย่างช้าๆ และต่อเนื่อง เช่น  ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เปลี่ยนแปลงไปเป็นหินปูนจึงท าให้ปริมาณของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลง ขณะที่ก๊าซออกซิเจนมีปริมาณ
เพ่ิมข้ึนเนื่องจากกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืช เป็นต้น (Jeremy Colls, 1997) 
           เมื่อโลกมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากขึ้น มนุษย์จึงได้มีการผลิตสิ่งต่างๆขึ้นมาใช้ส าหรับการบริโภค
และอุปโภค รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการด้านอ่ืนๆ การผลิตดังกล่าวก่อให้เกิดสารมลพิษทางอากาศขึ้น
อย่างมหาศาล สารมลพิษทางอากาศชนิดต่างๆ ที่เกิดข้ึนจากกิจกรรมของมนุษย์ ได้แก่ อนุภาค ก๊าซ และไอ ที่
เกิดจากเครื่องจักรและกิจกรรมต่างๆในโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องยนต์ที่ใช้ในยานพาหนะชนิดต่างๆ การเผา

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%99
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ไหม้ การระเหยของสารเคมี และกิจกรรมต่างๆ ในครัวเรือน นอกจากนี้ยังมีสารมลพิษทางอากาศท่ีเกิดข้ึนตาม
ธรรมชาติ  เช่น ภูเขาไฟระเบิด เป็นต้น 
 
ตารางที่ 8.1 สัดส่วนเฉลี่ยโดยปริมาตรของก๊าซต่างๆ ในบรรยากาศ 

ก๊าซ สัญลักษณ์ สัดส่วนเฉลี่ยโดยปริมาตร 
ไนโตรเจน N2 ร้อยละ 78.1 

ออกซิเจน O2 ร้อยละ 20.9 

อาร์กอน Ar ร้อยละ 0.93 
คาร์บอนไดออกไซด์ CO2 360 พีพีเอ็ม 

นีออน Ne 18 พีพีเอ็ม 
ฮีเลียม He 5 พีพีเอ็ม 

มีเทน CH4 1.7 พีพีเอ็ม 

หมายเหตุ: 1. แสดงเฉพาะก๊าซชนิดที่มีความเข้มข้นสูงกว่า 1.0 พีพีเอ็ม 
               2. พีพีเอ็ม (ppm) หมายถึง ส่วนในล้านส่วน 
ที่มา: Jeremy Colls. (1997). Air Pollution: An Introduction.  
 
 การเกิดไฟปุาก็ท าให้เกิดสารมลพิษทางอากาศประเภทก๊าซและอนุภาคได้มาก และอาจจะครอบคลุม
พ้ืนที่เป็นบริเวณกว้าง อนุภาคที่ถูกลมพัดปลิวจากดิน ละอองและเกสรจากพืช จุลินทรีย์ที่ฟูุงกระจายอยู่ใน
อากาศ และก๊าซที่เกิดจากการเน่าเปื่อยของสารอินทรีย์ เช่น แอมโมเนีย มีเทน และไฮโดรเจนซัลไฟด์ เป็นต้น ก็
เป็นสารมลพิษทางอากาศท่ีส าคัญ สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดปริมาณมลพิษต่อวันจ านวนมหาศาล มลพิษเหล่านี้จะ
ปนเปื้อนในบรรยากาศท าให้องค์ประกอบของบรรยากาศตามปกติเกิดการเปลี่ยนแปลงผิดเพี้ยนไปจากธรรมชาติ 
เมื่อมีการปนเปื้อนมากข้ึนและเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของบรรยากาศถึงระดับหนึ่ง ก็จะท าให้คุณภาพ
อากาศรอบๆ ตัวมนุษย์เสื่อมโทรมลง และก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ในที่สุด นอกจากนี้อาจจะมี
ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ชนิดต่างๆ รวมทั้งสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอ่ืนๆของมนุษย์ได้ สภาพที่มีการ
เสื่อมโทรมของคุณภาพอากาศและท าให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์ดังกล่าวถือว่าเป็นสภาพของการเกิดมลพิษทาง
อากาศนั่นเอง 
 ดังนั้นจึงอาจสรุปได้ว่า มลพิษทางอากาศ หมายถึง สภาพบรรยากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพ
ปกติตามธรรมชาติโดยอาจจะมีองค์ประกอบของก๊าซชนิดต่างๆ เพิ่มมากขึ้นหรือลดน้อยลงจากสภาพปกติหรือ
อาจมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปปนเปื้อนบรรยากาศจากการกระท าของมนุษย์หรือจากอุบัติการณ์ตามธรรมชาติจน
เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทางอากาศและส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์รวมถึงสิ่งมีชีวิตและทรัพย์สินได้ 
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2. ความส าคัญของมลพิษทางอากาศ 
              อากาศมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในโลก หากขาดน้ าหรืออาหาร
มนุษย์ยังสามารถด ารงชีวิตได้หลายวัน แต่หากขาดอากาศเพียงไม่ก่ีนาทีก็จะท าให้เสียชีวิตได้ บรรยากาศท่ีมี
มลพิษทางอากาศจึงมีผลต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตต่างๆ การมีอากาศที่สะอาดบริสุทธิ์จึงเป็น
สิ่งจ าเป็นเพื่อให้มนุษย์และสิ่งมีชีวิตสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ ดังนั้น ถ้าอากาศที่อยู่รอบๆ ตัวมนุษย์และสิ่งมีชีวิต
อ่ืนๆ มีสิ่งแปลกปลอมเจือปนจนมีสภาพเป็นพิษ  มนุษย์และสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นก็จะต้องหายใจเอาสิ่งแปลกปลอม
ดังกล่าวเข้าไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งจะก่อให้เกิดอันตรายขึ้นในที่สุด นอกจากนี้สิ่งแปลกปลอมเหล่านั้นอาจจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินได้ด้วย                            
                บรรยากาศยังท าหน้าที่ที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือ เป็นตัวกลางในการถ่ายโอนสารต่างๆ ระหว่าง
สิ่งมีชีวิต สารที่เป็นตัวกลางในบรรยากาศที่ส าคัญต่อสิ่งมีชีวิต ได้แก่ น้ า ออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ และ
ไนโตรเจน เป็นต้น สารเหล่านี้มีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ซึ่งสรุปเป็นวงจรของการถ่าย
โอนสารระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆ ได้ดังนี้ (จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ, 2546) 
 2.1 วงจรน้ า น้ าจะระเหยจากแหล่งน้ า และจากสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ ในรูปของไอน้ าแล้วลอยขึ้นสู่
บรรยากาศ เมื่อไอน้ ากระทบความเย็นก็จะกลั่นตัวกลายเป็นฝน หิมะ หรือลูกเห็บ แล้วตกลงมาสู่แหล่งน้ า ท าให้
สิ่งมีชีวิตได้ใช้อุปโภคบริโภคท่ีสะอาดมากขึ้นหมุนเวียนไปอย่างต่อเนื่อง 
 2.2 วงจรออกซิเจน เมื่อสิ่งมีชีวิตประเภทสัตว์หายใจเอาออกซิเจนเข้าไปเผาผลาญสารอาหารเพื่อสร้าง
พลังงานในร่างกายแล้วปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งมีออกซิเจนเป็นส่วนประกอบอยู่ด้วยออกมา พืชจะน า
คาร์บอนไดออกไซด์ไปใช้ในการสังเคราะห์แสง แล้วคายออกซิเจนออกมาสู่บรรยากาศเพ่ือให้สัตว์ได้ใช้ประโยชน์
หมุนเวียนกันไป 
 2.3 วงจรคาร์บอน  พืชจะดูดซึมคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งมีคาร์บอนเป็นส่วนประกอบอยู่ด้วยเข้าไปใช้ใน
การสังเคราะห์แสงร่วมกับน้ าและแร่ธาตุ เพื่อสร้างสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตแล้วคายออกซิเจนออกมา 
คาร์โบไฮเดรตในพืชจะถูกสัตว์กินเข้าไปแล้วย่อยสลายไปเป็นพลังงานและคาร์บอนไดออกไซด์ แล้วหายใจคาย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กลับออกมาสู่บรรยากาศ เมื่อพืชตายลงไปก็จะถูกจุลินทรีย์ย่อยสลายคาร์โบไฮเดรตที่อยู่
ในพืชให้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์ และคาร์โบไฮเดรตในพืชส่วนหนึ่งจะถูกเผาไหม้ในรูปของเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ 
เมื่อคาร์โบไฮเดรตในพืชถูกเผาไหม้ก็จะกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ต่อไป 
 2.4 วงจรไนโตรเจน ไนโตรเจนจะเปลี่ยนเป็นสารประกอบไนเตรตตามธรรมชาติ เช่น จากการเกิดฟูา
แลบ ฟูาผ่า หรือถูกตรึงโดยพืชบางชนิด เช่น พืชตระกูลถั่วเพ่ือใช้สร้างกรดอะมิโนหรือโปรตีน เมื่อสัตว์กินพืชเข้า
ไปก็จะย่อยสลายโปรตีนกลายเป็นแอมโมเนียและถูกขับออกมาจากร่างกาย แบคทีเรียบางชนิดจะเปลี่ยน
แอมโมเนียให้เป็นไนเตรต และเปลี่ยนไนเตรตให้เป็นไนโตรเจนอีกครั้งหมุนเวียนกันต่อๆ ไป 
 หากวงจรของสารเหล่านี้หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปตามปกติดังที่กล่าวมาแล้ว สิ่งมีชีวิตและ
สภาพแวดล้อมก็จะอยู่ในสภาพสมดุลตามธรรมชาติ ในทางตรงกันข้ามหากมีมลพิษทางอากาศเข้าสู่วงจรของสาร
เหล่านี้และมีปริมาณมากพอท่ีจะส่งผลกระทบต่อความสมดุลของวงจร ท าให้การหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไป
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ตามปกติ สิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล้อมก็จะเสียสภาพสมดุลหรือถูกท าลาย เกิดผลกระทบต่อมนุษย์ สัตว์ พืช และ
สรรพสิ่งในระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมตามมา ดังนั้น การควบคุมปริมาณมลพิษในบรรยากาศเพ่ือไม่ให้เกิดการ
ท าลายสมดุลของวงจรดังกล่าวจึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง 
 
กิจกรรม 8.1.1 
     จงอธิบายความหมายของมลพิษทางอากาศ 
 

แนวตอบกิจกรรม 8.1.1 
        มลพิษทางอากาศ หมายถึง สภาพบรรยากาศท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพปกติตามธรรมชาติจากการ
กระท าของมนุษย์หรือจากอุบัติการณ์ตามธรรมชาติ โดยอาจจะมีองค์ประกอบของก๊าซชนิดต่างๆ เพิ่มมากข้ึน
หรือลดน้อยลงหรืออาจมีสิ่งแปลกปลอมปนเปื้อนบรรยากาศ จนเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์รวมถึง
สิ่งมีชีวิตและทรัพย์สิน 
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เรื่องท่ี  8.1.2  
แหล่งก าเนิดและชนิดของมลพิษทางอากาศ 
 
            ในการจ าแนกแหล่งก าเนิดและชนิดของมลพิษทางอากาศอาจท าได้หลายวิธี วิธีการจ าแนกท่ีได้ความ
นิยมโดยทั่วไปมีดังต่อไปนี้ (จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ, 2546) 

1. แหล่งก าเนิดของมลพิษทางอากาศ                 
              ในการจ าแนกแหล่งก าเนิดของมลพิษทางอากาศ สามารถท าได้ 2 วิธี คือ การแบ่งตามลักษณะการ
เกิดสารมลพิษทางอากาศ และการแบ่งตามลักษณะการเคลื่อนที่ของแหล่งก าเนิด ดังนี้ 

1.1 การแบ่งตามลักษณะการเกิดสารมลพิษทางอากาศ  สิ่งที่ก่อให้เกิดสารมลพิษทางอากาศ แบ่งเป็น 
2 ประเภทได้แก่ แหล่งที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์ (Man-Made Source) และ แหล่งที่เกิดโดยธรรมชาติ 
(Natural Source) ดังนี้ 

1.1.1 แหล่งก าเนิดที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์ กิจกรรมของมนุษย์ที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศมี 
ดังนี้ 

1) การสันดาป  หากเป็นการสันดาปที่สมบูรณ์ จะท าให้เกิดมลพิษทางอากาศชนิด
คาร์บอนไดออกไซด์เพียงอย่างเดียว แต่การสันดาปโดยทั่วไปจะไม่สมบูรณ์และท าให้เกิดมลพิษได้หลายชนิด 
กิจกรรมที่มีการสันดาป ได้แก่ การใช้เครื่องยนต์ในยานพาหนะชนิดต่างๆ การใช้หม้อไอน้ าในโรงงาน
อุตสาหกรรม การใช้เครื่องจักรและหม้อน้ าในโรงงานอุตสาหกรรม การเผาขยะ การเผาเศษไม้และซากพืช 
รวมถึงการหุงต้มในครัวเรือน โดยใช้เชื้อเพลิงชนิดต่างๆ ได้แก่ น้ ามัน ก๊าซ ถ่านหิน หรือไม้ เป็นต้น สารมลพิษที่
เกิดข้ึนจากการสันดาปไม่สมบูรณ์ ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ ออกไซด์ของซัลเฟอร์ 
ออกไซด์ของไนโตรเจน ไฮโดรคาร์บอน และอนุภาคต่างๆ ที่อยู่ในรูปของควัน เป็นต้น 

2) การบด การขัดสี และการท าให้เป็นผง ซึ่งเป็นการกระท าที่ท าให้วัตถุสึกกร่อนด้วยวิธีต่างๆ 
เช่น การบดและย่อยหิน การก่อสร้าง การสึกกร่อนของยางรถยนต์ การขัดสีและการท าให้เป็นผงในกระบวนการ
ผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น ซึ่งต่างก็เป็นกิจกรรมส าคัญที่ท าให้เกิดสารมลพิษชนิดอนุภาคปนเปื้อนใน
บรรยากาศ 

3) การผลิตและการแปรรูปในอุตสาหกรรม ตัวอย่างของอุตสาหกรรมที่เป็นแหล่งก าเนิดมลพิษ
ทางอากาศที่ส าคัญ ได้แก่ อุตสาหกรรมการกลั่นน้ ามันซึ่งก่อให้เกิดมลพิษชนิดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
ไฮโดรคาร์บอน ออกไซด์ของไนโตรเจน แอมโมเนีย และคาร์บอนมอนอกไซด์   อุตสาหกรรมถลุงและหลอมโลหะ
ซึ่งก่อให้เกิดฟูมของโลหะชนิดต่างๆ รวมทั้งก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และอุตสาหกรรมเคมี ท าให้เกิดไอระเหย
อินทรีย์ชนิดต่างๆ เป็นต้น 

4) การระเหย การรั่ว และการฟุ้งกระจาย สิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุของการเกิดมลพิษทางอากาศที่
ส าคัญอย่างหนึ่งในปัจจุบัน ซึ่งเกิดจากการใช้ การเก็บรักษา การขนถ่าย และการขนส่งสารเคมี ก๊าซและไอระเหย
อินทรีย์ชนิดต่างๆ ที่ไม่เหมาะสม เช่น การรั่วไหลของก๊าซแอมโมเนียจากอุตสาหกรรม การระเหยของไอจากถัง
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เก็บน้ ามันและสารละลาย การระเหยของไอจากการทาสี พ่นสี การฟุูงกระจายของฝุุนถนนและสารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชจากการน ามาใช้ในการปูองกันและก าจัดแมลงและศัตรูพืชชนิดต่างๆ เป็นต้น 

1.1.2 แหล่งก าเนิดตามธรรมชาติ แหล่งก าเนิดตามธรรมชาติที่ส าคัญ ได้แก่ การระเบิดของภูเขา
ไฟ ซึ่งท าให้เกิดเถ้าถ่านและควัน ไฟไหม้ปุาซึ่งบางครั้งท าให้เกิดควันครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณกว้าง การเน่าเปื่อย
และการหมักของสารอินทรีย์ตามธรรมชาติ ซึ่งท าให้เกิดก๊าซมีเทน แอมโมเนียและซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เป็นต้น 
นอกจากนี้การระเหยของยางพืช และการฟูุงกระจายของละอองเกสรของพืชก็มีส่วนท าให้เกิดภาวะมลพิษทาง
อากาศได้เช่นกัน 
      1.2 การแบ่งตามลักษณะการเคลื่อนที่ของแหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศ มลพิษทางอากาศสามารถแบ่ง
ตามลักษณะการเคลื่อนที่ของแหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศไดเ้ป็น 2 ประเภท ได้แก่ แหล่งก าเนิดที่ไม่เคลื่อนที่ 
(Stationary Source) และ แหล่งก าเนิดที่เคลื่อนที่ (Mobile Source) ดังต่อไปนี้ 
  1.2.1 แหล่งก าเนิดที่ไม่เคลื่อนที่  (Stationary Source) ได้แก่ แหล่งก าเนิดที่อยู่กับท่ี ไม่สามารถ
เคลื่อนที่ไปมาได้ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม ชุมชนและบ้านพักอาศัย เป็นต้น โรงงานอุตสาหกรรม เป็น
แหล่งก าเนิดที่ไม่เคลื่อนที่ที่ส าคัญท่ีปล่อยสารและก๊าซต่างๆ ออกมาปนเปื้อนในอากาศ โดยเกิดจากกระบวนการ
ผลิตภายในโรงงาน เช่น การเผาไหม้เชื้อเพลิงของเครื่องจักร การระเหยของตัวท าละลายต่างๆ การฟูุงกระจาย
ของฝุุนละอองอันเนื่องจากการบด การทุบ การขัด การเจียร ตลอดจนเกิดจากการหล่อหลอมโลหะ เป็นต้น สาร
มลพิษทางอากาศท่ีปล่อยออกมามีทั้งที่เป็น อนุภาค ก๊าซ และไอระเหยอินทรีย์หลากหลายชนิด               
               1.2.2 แหล่งก าเนิดที่เคลื่อนที่  (Mobile Source) ได้แก่ แหล่งก าเนิดที่มีการปล่อยมลพิษทาง
อากาศออกมาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ขณะที่มีการเคลื่อนที่ ได้แก่ รถ เรือ รถจักรยานยนต์ รถไฟ 
และเครื่องบิน เป็นต้น การเผาไหม้เชื้อเพลิงโดยเฉพาะการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ ท าให้เกิดมลพิษทางอากาศหลาย
ชนิด ทั้งท่ีเป็นก๊าซ ฝุุนและควัน มลพิษส่วนใหญ่ออกทางท่อไอเสีย ในบริเวณที่มีการจราจรหนาแน่น มลพิษจะ
ถูกปล่อยออกมาฟูุงกระจายอยู่ในอากาศในปริมาณมาก ท าให้มีความเข้มข้นสูง ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ 
ตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมโดยรอบ  
 
2. ชนิดของสารมลพิษทางอากาศ 
 สารมลพิษทางอากาศมีหลายชนิด โดยอาจอยู่ในรูปของอนุภาค ก๊าซ และไอ สารมลพิษทางอากาศที่
ส าคัญซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมี ดังต่อไปนี้ 
     2.1 อนุภาค มลพิษทางอากาศในรูปของอนุภาคมีหลายชนิด ได้แก่ ฝุุน (Dust) ควัน (Smoke) ฟูม 
(Fume) ละออง (Mist) และเส้นใย (Fiber) เป็นต้น บางครั้งเรียกอนุภาคทุกชนิดรวมๆกันว่า ฝุุน อนุภาคมีขนาด
ตั้งแต่ 100 ไมครอนลงมา ซึ่งเรียกว่า ฝุ่นรวม (Total Suspended Particle: TSP) ในฝุุนรวมมีการแยกออกเป็น
ฝุุนที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (Particulate Matter-10: PM10) ซึ่ง เมื่อหายใจเข้าไปจะสามารถเข้าสู่ถุงลม
ปอดได้ จึงมีอันตรายต่อสุขภาพได้มากกว่าฝุุนที่มีขนาดใหญ่กว่า 
     2.2 ก๊าซ มลพิษทางอากาศในรูปของก๊าซที่ส าคัญมีดังต่อไปนี้ 
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 1) คาร์บอนไดออกไซด์ เป็นก๊าซที่เป็นองค์ประกอบตามปกติของอากาศและเป็นส่วนหนึ่งของวงจร
คาร์บอน โดยปกติแล้วไม่ถือว่าเป็นสารมลพิษทางอากาศ แต่ถ้ามีปริมาณความเข้มข้นสูงเกินปกติ อาจก่อให้เกิด
ผลเสียได้ เช่น เป็นก๊าซเรือนกระจก ท าให้ออกซิเจนอากาศลดลง เป็นต้น 
 2) คาร์บอนมอนอกไซด์ เป็นก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ ส่วนใหญ่เกิดจากรถยนต์และ
เครื่องจักรทีใ่ช้น้ ามันเบนซีนหรือก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงไม่มีสี ไม่มีกลิ่น แต่มีพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิต  
 3) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เป็นก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงประเภทน้ ามันเตา น้ ามันดีเซล และถ่าน
หินซึ่งมีก ามะถันผสมอยู่ มีกลิ่นฉุน มีสมบัติในการกัดกร่อนและท าให้เกิดฝนกรด 
 4) ไฮโดรคาร์บอน เป็นก๊าซซึ่งเป็นสารประกอบอินทรีย์ ที่ประกอบด้วยอะตอมของไฮโดรเจนและ
คาร์บอนหรือถ่านไฮโดรคาร์บอน เป็นองค์ประกอบหลักของเชื้อเพลิงประเภทน้ ามันปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ 
ส่วนใหญ่ถูกปล่อยออกสู่บรรยากาศเนื่องจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของเชื้อเพลิง เป็นสารตั้งต้นในการเกิดสาร
มลพิษทุติยภูมิ 
 5) ออกไซด์ของไนโตรเจน ก๊าซที่เป็นออกไซด์ของไนโตรเจนที่ส าคัญได้แก่ ไนตริกออกไซด์ (NO) และ
ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ การเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์จะท าให้เกิดไนโตรเจนไดออกไซด์
มากขึ้น ซึ่งมีสมบัติในการกัดกร่อนและท าให้เกิดฝนกรดเช่นเดียวกับซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
 6) โอโซน เป็นก๊าซที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีระหว่างออกไซด์ของไนโตรเจนและไฮโดรคาร์บอน โดยมี
แสงแดดเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดก๊าซโอโซน โอโซนช่วยเพิ่มออกซิเจนในอากาศท าให้อากาศบริสุทธิ์ขึ้น แต่ถ้ามีก๊าซ
โอโซนในบรรยากาศมากเกินไปก็จะก่อให้เกิดโทษได้  
               2.3 ไอ มลพิษทางอากาศในรูปของไอที่ส าคัญคือ ไอระเหยอินทรีย์ (Volatile Organic 
Chemicals: VOCs) เป็นกลุ่มสารละลายอินทรีย์ที่ระเหยเป็นไอกระจายตัวไปในอากาศท่ีอุณหภูมิและความดัน
ปกติ เกิดจากการใช้สารละลายอินทรีย์ในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม เช่น ไอของไซลีน (Xylene) โทลูอีน
(Toluene) และน้ ามันเบนซีน (Gasoline) เป็นต้น และใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น สีทาบ้าน น้ ายาซักแห้ง น้ ายา
ส าหรับย้อมผมและน้ ายาดัดผม ยาฆ่าแมลง เป็นต้น ไอระเหยอินทรีย์ มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ บางชนิดยังเป็นสารก่อมะเร็งอีกด้วย 
                    สารมลพิษที่เกิดขึ้นจากแหล่งก าเนิดโดยตรงเรียกว่า สารมลพิษปฐมภูมิ (Primary Pollutants) 
ในบางครั้งสารมลพิษปฐมภูมิที่แพร่กระจายออกไปจากแหล่งก าเนิดอาจมีการเปลี่ยนแปลงสมบัติหรือท าปฏิกิริยา
ต่อกันเกิดเป็นสารมลพิษชนิดใหม่ข้ึน สารมลพิษท่ีเกิดข้ึนใหม่นี้เรียกว่า สารมลพิษทุติยภูมิ (Secondary 
Pollutants) โดยเฉพาะการเกิดข้ึนจากกระบวนการทางเคมีหรือกระบวนการโฟโตเคมีคัล (Photochemical) 
ได้เป็นโฟโตเคมีคัลออกซิแดนท์ (Photochemical Oxidants) ชนิดต่างๆ เช่น การเกิดโอโซน (O3) ซึ่งเกิดจาก
ปฏิกิริยาระหว่างไฮโดรคาร์บอนกับไนโตรเจนออกไซด์โดยมีแสงแดดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา และเพอร์ออกซีเอซิลไน
เตรต (Peroxyacyl Nitrates: PAN) ซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาระหว่าง RCO (O2) กับไนโตรเจนไดออกไซด์ เป็นต้น 
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กิจกรรม 8.1.2 
     มลพิษทางอากาศท่ีส าคัญที่อยู่ในรูปของก๊าซประกอบด้วยก๊าซอะไรบ้าง 
 

แนวตอบกิจกรรม 8.1.2 
        มลพิษทางอากาศในรูปของก๊าซ ที่ส าคัญ ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ ซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ ไฮโดรคาร์บอน ออกไซด์ของไนโตรเจน และโอโซน 
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เรื่องท่ี 8.1.3  
ผลกระทบของมลพิษทางอากาศ 
 
               เมื่อบรรยากาศถูกปนเปื้อนจนถึงระดับที่เป็นภาวะมลพิษทางอากาศ ก็จะก่อให้เกิดผลกระทบขึ้น 
ผลกระทบของมลพิษทางอากาศจ าแนกออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ผลกระทบในระดับท้องถิ่น และผลกระทบใน
ระดับภูมิภาค ดังนี้ (จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ, 2546) 

1. ผลกระทบในระดับท้องถิ่น 
                ผลกระทบในระดับท้องถิ่น เป็นผลกระทบจากมลพิษทางอากาศท่ีครอบคลุมอาณาเขตพ้ืนที่ไม่กว้าง
มากนัก เช่น ในระดับหมู่บ้าน อ าเภอ หรือพ้ืนที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของจังหวัดหนึ่งๆ ได้แก่ ผลกระทบต่อสุขภาพ
ของมนุษย์ ผลกระทบต่อพืชและสัตว์ ผลกระทบต่อวัสดุสิ่งของ และผลกระทบต่อทัศนวิสัย ดังนี้ 

1.1 ผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์  ผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อสุขภาพของมนุษย์สามารถ 
จ าแนกตามชนิดของสารมลพิษได้ดังนี้ 
              1) อนุภาค อนุภาคท่ีแขวนลอยอยู่ในอากาศได้จะมีขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน แบ่งเป็น 2 ประเภท 
คือ อนุภาคชนิดปฐมภูมิ ซึ่งเกิดขึ้นและแพร่กระจายออกจากแหล่งก าเนิดโดยตรง และอนุภาคชนิดทุติยภูมิ ซ่ึง
เกิดข้ึนจากปฏิกิริยาต่างๆ ในบรรยากาศจากการรวมตัวกันของก๊าซ ของเหลว และของแข็งอ่ืนๆ อนุภาคท่ีมี
ขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ซึ่งสามารถหายใจเข้าไปถึงถุงลมปอดและเป็นพิษต่อร่างกายได้มากกว่าอนุภาคขนาด
ใหญ่  อนุภาคบางชนิดอาจมีพิษในตัว เช่น ฝุุนหินปูน อาจท าให้เกิดโรคซิลิโคซิส ฝุุนแอสเบสตอสอาจก่อให้เกิด
โรคแอสเบสโตซิสและมะเร็งปอดได้  เป็นต้น นอกจากนี้อาจมีสารมลพิษชนิดอ่ืนๆ ติดไปกับอนุภาค เช่น สาร
โลหะหนัก เป็นต้น เมื่อสารพิษเหล่านี้เข้าสู่ปอดก็จะเข้าสู่กระแสเลือดท าให้เป็นอันตรายต่อร่างกายได้มากเช่นกัน 
  2) คาร์บอนมอนอกไซด์ เป็นก๊าซที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น เกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ สามารถรวมตัวกับ
ฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงได้ดีกว่าออกซิเจนถึง 200-250 เท่า ดังนั้นเมื่อหายใจเข้าไป ก๊าซนี้จะไปแย่งออกซิเจน
จับกับฮีโมโกลบินในเลือดเกิดเป็นคาร์บอกซีฮีโมโกลบิน (CoHb) ท าให้ความสามารถของเลือดในการเป็นตัวน า
ออกซิเจนจากปอดไปยังเนื้อเยื่อต่างๆ ลดลง ส่งผลให้ร่างกายเกิดภาวะขาดออกซิเจนจนถึงแก่ความตายได้ 
  3) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เป็นก๊าซที่ไม่มีสีหรือสีเหลืองอ่อนๆ มีรสและกลิ่น เมื่อระดับความเข้มข้นสูงพอ 
ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่มีก ามะถันเป็นส่วนประกอบ ละลายน้ าแล้วเปลี่ยนเป็นกรดซัลฟิวริก สามารถ
รวมตัวกับสารมลพิษอ่ืนก่อตัวเป็นอนุภาคขนาดเล็กได้ เป็นก๊าซที่มีผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพ มีฤทธิ์กัดกร่อน 
ท าให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ หากได้รับเป็นเวลานานๆ ท าให้เป็นโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง
ได้ และเมื่อสัมผัสตาจะท าปฏิกิริยากับความชื้นในดวงตา ท าให้แสบตาอย่างรุนแรง 
  4) ออกไซด์ของไนโตรเจน เป็นก๊าซที่ไม่มีสีและเริ่มได้กลิ่นก๊าซที่ระดับความเข้มข้น 230 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร ละลายน้ าได้เล็กน้อย อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ เช่น ฟูาแลบ ภูเขาไฟระเบิด และการเผาไหม้
เชื้อเพลิงชนิดต่างๆ ออกไซด์ของไนโตรเจนมีหลายรูปแบบ เช่น ไนตริกออกไซด์ (NO) ไนโตรเจนไดออกไซด์ 
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(NO2) ไนตรัสออกไซด์ (N2O) มีผลต่อระบบการมองเห็น และท าให้เกิดอาการหอบหืดหรือโรคเก่ียวกับทางเดิน
หายใจ เมื่อรวมตัวกับน้ าจะเป็นกรดไนตริก ซึ่งมีฤทธิ์กัดกร่อนวัสดุต่างๆ รวมถึงทางเดินหายใจของมนุษย์ 
               5) ไฮโดรคาร์บอนหรือสารอินทรีย์ระเหยง่ายหรือวีโอซี (VOCs) จัดเป็นกลุ่มของสารประกอบอินทรีย์
ที่สามารถระเหยเป็นไอที่อุณหภูมิและความดันปกติและกระจายตัวไปในอากาศได้ อาจเกิดข้ึนตามธรรมชาติ เช่น 
ไฟไหม้ปุา ก๊าซจากการเน่าเสียของอินทรียวัตถุ ภูเขาไฟระเบิด รวมทั้งเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น จาก
โรงงานอุตสาหกรรม การคมนาคม และชุมชน ซึ่งยังเป็นก๊าซที่มีผลโดยตรงต่อระบบทางเดินหายใจ บางชนิดเป็น
สารก่อการกลายพันธุ์ และบางชนิดเป็นสารก่อมะเร็ง  
               6) โอโซน เป็นก๊าซที่ไม่มีสีหรือมีสีฟูาอ่อน มีกลิ่นฉุน ละลายน้ าได้เล็กน้อย จัดเป็นโฟโตเคมิคัลออกซิ
แดนท์ตัวหนึ่งซึ่งเกิดจากการที่สารอินทรีย์ระเหยง่าย ท าปฏิกิริยากับก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนในบรรยากาศใน
สภาวะที่มีแสงแดด โอโซนมีฤทธิ์กัดกร่อน ก่อให้เกิดการระคายเคืองตา ระบบทางเดินหายใจและเยื่อบุต่างๆ และ
ท าให้ความสามารถในการท างานของปอดลดลง เหนื่อยเร็ว โดยเฉพาะในเด็ก คนชรา และคนที่เป็นโรคปอด
เรื้อรัง นอกจากนี้ยังท าลายโครโมโซมได้ รวมทั้งอาจท าให้เม็ดเลือดแดงเปราะ และเกิดผลร้ายต่อระบบเอนไซม์ใน
เซลล์ หากในบรรยากาศมีโอโซนร่วมกับไนโตรเจนไดออกไซด์ก็อาจท าให้เกิดความผิดปกติของเลือดได้  
             1.2  ผลกระทบต่อพืชและสัตว์ สารมลพิษท่ีก่อให้เกิดความเสียหายต่อพืชที่ส าคัญ ได้แก่ ซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ โอโซนและเพอร์ออกซีเอซิลไนเตรต อันตรายต่อพืชอาจเกิดขึ้นแบบเฉียบพลันหรือแบบเรื้อรัง อันตราย
แบบเฉียบพลันเกิดข้ึนเนื่องจากพืชได้รับสารมลพิษที่ความเข้มข้นสูง จนท าให้เซลล์พืชเหี่ยวหรือตายเนื่องจากการ
เกิดพลาสโมซิส (Plasmosis) หรือการที่น้ าออกมาจากเซลล์ ส่วนอันตรายแบบเรื้อรังเกิดจากการที่พืชได้รับสาร
มลพิษที่ความเข้มข้นต่ าลงมาแต่ได้รับเป็นระยะเวลานาน ในกรณีนี้ส่วนใหญ่คลอโรฟิลล์ในพืชจะถูกท าลายท าให้
เกิดใบซีดจาง ใบเหลือง เป็นต้น อันตรายต่อสัตว์เกิดข้ึนในลักษณะเดียวกับพืช คือ อันตรายแบบเฉียบพลันและ
เรื้อรัง อันตรายแบบเฉียบพลันจะท าให้สัตว์ปุวยอย่างรุนแรงหรือตายทันที เนื่องจากรับสารมลพิษเป็นปริมาณ
มาก ส่วนอันตรายเรื้อรังจะเกิดจากการที่สัตว์ได้รับสารมลพิษปริมาณน้อยในระยะเวลานาน จึงท าให้ปุวยเรื้อรัง 
และหากเป็นสัตว์เศรษฐกิจก็จะเสื่อมคุณค่าทางเศรษฐกิจลง มลพิษทางอากาศที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสัตว์ที่พบ
มาก ได้แก่ อาร์เซนิก ฟลูออรีน ตะกั่ว และแคดเมียม 
 1.3 ผลกระทบต่อวัสดุสิ่งของ มลพิษทางอากาศบางชนิด เช่น ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ซัลเฟอร์ไตรออกไซด์
และคาร์บอนไดออกไซด์ เมื่อรวมตัวกับความชื้นในบรรยากาศจะมีสมบัติเป็นกรดและกัดกร่อนได้ วัสดุที่พบว่า
เกิดความเสียหายจากการกัดกร่อน ได้แก่ เหล็ก อะลูมินัม ทองแดง เงิน นิกเกิล และสังกะสี รวมทั้งวัสดุก่อสร้าง
ที่เป็นหินปูน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์และไฮโดรเจนซัลไฟด์ และเกลือของโลหะต่างๆ โดยอาจท าให้สีที่พบบนวัสดุ
ต่างๆ เปลี่ยนไป เป็นต้น 
             1.4  ผลกระทบต่อทัศนวิสัย ปัญหามลพิษทางอากาศชนิด ฝุุน ควันด า ควันขาว เขม่า และหมอกที่
เกิดข้ึนในบางครั้งและบางพ้ืนที่ นอกจากจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งต่างๆ แล้วยังท าลายทัศนวิสัยอีกด้วย  ใน
บางพ้ืนที่และบางช่วงเวลาได้เกิดหมอกควันครอบคลุมพ้ืนที่กว้างใหญ่และยาวนาน เช่น พ้ืนที่ในจังหวัดภาคเหนือ
และภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย เป็นต้น ท าให้ไม่สามารถมองเห็นทิวทัศน์รอบตัวไปได้ไกล  ไม่สามารถ
มองเห็นภูเขา ขอบฟูา ทุ่งหญ้า ต้นไม้ ชายทะเล ตลอดจนอาคารบ้านเรือนได้อย่างชัดเจน ขาดความรู้สึกเบิกบาน
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เมื่อได้เห็น ถ้าสถานที่นั้นๆ เป็นแหล่งท่องเที่ยวก็จะท าให้สูญเสียแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวไปด้วย แม้ว่าในบางครั้ง
จะเกิดหมอกควันครอบคลุมพ้ืนที่แคบๆในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ก็จะเกิดผลกระทบต่อทัศนวิสัยได้เช่นกัน เช่น การ
เผาหญ้าหรือขยะมูลฝอยในบริเวณริมถนน อาจท าให้บดบังทัศนวิสัยบนท้องถนนและเกิดอุบัติเหตุจากการจราจร
ตามมาได้  
 
2. ผลกระทบในระดับภูมิภาค  
                 ผลกระทบในระดับภูมิภาค เป็นผลกระทบจากมลพิษทางอากาศที่ครอบคลุมอาณาเขตพ้ืนที่
กว้างขวาง โดยอาจครอบคลุมพ้ืนที่ของจังหวัดหลายๆจังหวัดของประเทศหนึ่งๆ หรืออาจครอบคลุมพ้ืนที่ทั้ง
ประเทศหรือหลายๆประเทศ หรือทั้งโลกได้ ได้แก่ การเกิดฝนกรด การเกิดหมอกควัน การเกิดรูโอโซน และการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น 
           2.1  การเกิดฝนกรด  โดยฝนกรด คือ น้ าฝนที่มีสภาพเป็นกรดมากกว่าน้ าฝนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ 
คือ มีค่าพีเอชต่ ากว่า 5.6 ฝนกรดเกิดจากในบรรยากาศมีก๊าซหรือสารกรดบางชนิด ได้แก่ ออกไซด์ของซัลเฟอร์ 
และออกไซด์ของไนโตรเจน ละลายอยู่ในน้ าฝนและจะมีผลท าให้ค่าพีเอชของน้ าฝนลดลงหรือมีความเป็นกรด
เพ่ิมข้ึน นอกจากสารกรดเหล่านี้จะละลายอยู่ในน้ าฝนแล้วยังสามารถอยู่ในรูปแบบอ่ืนๆ ในบรรยากาศได้อีก เช่น 
ก๊าซ หมอก ฝุุนละออง ลูกเห็บ และหิมะ จึงเรียกสารกรดทั้งในรูปน้ าฝน  หิมะ หมอก ฝุุนละออง ลูกเห็บและก๊าซ
ต่างๆ ว่า “สารกรดในบรรยากาศ” เมื่อตกลงสู่พื้นโลกเรียกว่า “การตกสะสมของกรด” (Acid Deposition) ซ่ึง
เกิดข้ึนในสิ่งแวดล้อมจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ผลผลติทางการเกษตร ปุาไม้ แหล่งน้ าและสัตว์น้ า เกิดการ
ชะล้างธาตุอาหารของพืชในดิน ท าลายทัศนวิสัยในการมองเห็น เกิดการกัดกร่อนวัสดุและสิ่งก่อสร้าง
โบราณสถานต่างๆ  
             2.2   การเกิดหมอกควัน   เกิดจากทั้งสาเหตุไฟปุา และการเผาในที่โล่ง   ปัจจุบันปัญหาหมอกควันมี
ความรุนแรงเพ่ิมข้ึนกลายเป็นหมอกควันข้ามแดน โดยเกิดข้ึนทั้งในระดับประเทศ เช่น การเกิดหมอกควันใน
จังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทยและบางส่วนของประเทศพม่า การเกิดหมอกควันในเกาะสุมาตรา ประเทศ
อินโดนีเซีย ซึ่งส่งผลกระทบครอบคลุมหลายประเทศ ทั้งประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย รวมทั้งหลายจังหวัดใน
ภาคใต้ของประเทศไทย  ปัญหาหมอกควันส่งผลต่อความเสียหายทั้งสุขภาพ เศรษฐกิจและความ สัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ อันกลายเป็นปัญหาระหว่างชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
          2.3 การเกิดรูโอโซน ในบรรยากาศชั้นสตราโตสเฟียร์จะพบว่ามีก๊าซโอโซนมาก ก๊าซโอโซนในชั้น
บรรยากาศนี้มีหน้าที่ดูดซับรังสีทุกชนิดที่แผ่ออกมาจากดวงอาทิตย์ไม่ให้ส่องไปยังโลกทั้งหมด เมื่อชั้นโอโซนของ
โลกได้ถูกท าลายโดยสารคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (Chlorofluorocarbons: CFCs) ซึ่งเป็นสารที่ใช้ในเครื่องท า
ความเย็นและกระป๋องสเปรย์แล้วถูกปล่อยออกไปยังบรรยากาศของโลก สารชนิดนี้ประกอบด้วยโมเลกุลที่ท าลาย
ชั้นโอโซน ท าให้โอโซนถูกท าลายกลายเป็นช่องว่างหรือรูโอโซนขึ้น จึงไม่สามารถปูองกันรังสีจากดวงอาทิตย์ได้อีก
ต่อไป โดยเฉพาะรังสีอัลตร้าไวโอเล็ตชนิดบี (UV-B) ซึ่งเป็นรังสีที่มีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต หากมนุษย์ได้รับรังสีนี้เป็น
ระยะเวลานาน จะมีความเสี่ยงในการเกิดอันตรายต่อผิวหนังและดวงตา รวมทั้งเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งผิวหนัง 
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รวมทั้งท าให้ภูมิคุ้มกันโรคลดลง ซึ่งท าให้เกิดโรคติดต่อต่างๆ มากข้ึน รังสีอัลตร้าไวโอเล็ตชนิดบีจะมีผลต่อการ
เจริญเติบโตของสัตว์และพืช และท าให้แพลงตอนซึ่งเป็นอาหารส าคัญของสัตว์น้ าในกระบวนการห่วงโซ่อาหารใน
น้ ามีปริมาณลดลง 
         2.4  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเผาผลาญเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นสาเหตุส าคัญท่ีท าให้ความ
เข้มข้นของก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) ในบรรยากาศเพ่ิมขึ้น ก่อให้เกิดปราฏการณ์เรือนกระจก 
(Greenhouse Effect) ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming) และเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศตามมา ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับสภาพที่เกิดข้ึนภายในเรือนกระจกที่ใช้ส าหรับ
ปลูกพืชในประเทศเขตหนาว โดยแสงแดดสามารถส่องผ่านให้ความอบอุ่นภายในเรือนกระจกได้ แต่ไม่สามารถ
สะท้อนความร้อนจากเรือนกระจกออกไปได้หมด จึงสามารถคงอุณหภูมิภายในเรือนกระจกไม่ให้หนาวเย็น
เหมือนภายนอก ท าให้สามารถปลูกพืชในฤดูหนาวได้ เมื่อปรากฏการณ์นี้เกิดข้ึนกับโลก โดยก๊าซเรือนกระจกที่
ครอบคลุมโลกอยู่ท าหน้าที่เสมือนหลังคาของเรือนกระจกก้ันความร้อนไม่ให้สะท้อนออกไปจากโลกได้หมด โลกก็
ค่อยๆ ร้อนขึ้น ภาวะโลกร้อนมีผลต่อการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิต เนื่องจากอุณหภูมิของโลกโดยรวมสูงขึ้น ท าให้
ฤดูกาลต่างๆ เปลี่ยนแปลง ประกอบกับการเกิดภาวะเอลนินโญและลานินญา ส่งผลให้เกิดผลกระทบรุนแรงมาก
ขึ้น สภาพอากาศแปรปรวน มีการเกิดโรคระบาดบางชนิด สิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนไปก็จะค่อยๆ สูญพนัธุ์ อุณหภูมิที่สูงข้ึนอาจท าให้บางพ้ืนที่กลายเป็นทะเลทราย ประชาชนขาดแคลน
อาหารและน้ า บางพ้ืนที่ประสบปัญหาน้ าท่วมหนักเนื่องจากฝนตกรุนแรงขึ้น น้ าแข็งขั้วโลกและหิมะบนยอดเขา
สูงละลาย ท าให้ระดับน้ าทะเลเพิ่มสูงขึ้น และอาจท าให้บางพ้ืนที่ชายฝั่งบางส่วนของโลกจมหายไปอย่างถาวร 
(รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศจะกล่าวไว้ในเรื่องที่ 8.1.4) 
 
กิจกรรม 8.1.3 
     ฝนกรดคืออะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร  
 
แนวตอบกิจกรรม 8.1.3 
             ฝนกรด คือ น้ าฝนที่มีสภาพเป็นกรด โดยมีค่าพีเอชต่ ากว่า 5.6 เกิดจากก๊าซออกไซด์ของซัลเฟอร์ และ
ออกไซด์ของไนโตรเจนในบรรยากาศละลายอยู่ในน้ าฝน และมีผลท าให้น้ าฝนมีความเป็นกรดเพ่ิมข้ึน นอกจาก
ละลายอยู่ในน้ าฝนแล้วยังสามารถอยู่ในรูปแบบอ่ืนๆ ในบรรยากาศได้ด้วย เช่น ก๊าซ หมอก ฝุุนละออง ลูกเห็บ 
และหิมะ จึงเรียกสารกรดทั้งในรูปน้ าฝน  หิมะ หมอก ฝุุนละออง ลูกเห็บและก๊าซต่างๆ ว่า สารกรดใน
บรรยากาศ  
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เรื่องท่ี 8.1.3  
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
 
 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศอันเป็นผลจากธรรมชาติและกิจกรรมของมนุษย์ที่เปลี่ยนองค์ประกอบของบรรยากาศโลกโดยตรงหรือ
โดยอ้อมให้มกี๊าซเรือนกระจกเพ่ิมข้ึนจนเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก ส่งผลให้อุณหภูมิโดยเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นที่
เรียกกันว่า โลกร้อน จนมีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณน้ าฝน ฤดูกาล ซึ่ง
เป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงอยู่ของสิ่งมีชีวิต 
 
1.   ความหมายและชนิดของก๊าซเรือนกระจก 

ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) หมายถึง ก๊าซต่างๆหลายชนิดที่มีคุณสมบัติในการดูดซับคลื่นรังสี
ความร้อน หรือรังสีอินฟาเรดได้ดี โดยปกติโลกของเราจ าเป็นต้องมีก๊าซเหล่านี้ในบรรยากาศเพ่ือใช้ในการดูดซับ
คลื่นรังสีความร้อนส าหรับการรักษาอุณหภูมิในบรรยากาศของโลกให้คงที่ หากโลกไม่มีก๊าซเรือนกระจกในชั้น
บรรยากาศเช่นเดียวกับดาวเคราาะห์ดวงอื่นๆ ในระบบสุริยะ จะท าให้อุณหภูมิของโลกในตอนกลางวันร้อนจัด
และหนาวจัดในตอนกลางคืน เนื่องจากก๊าซเหล่านี้ดูดคลื่นรังสีความร้อนไว้ในเวลากลางวัน แล้วค่อยๆ แผ่รังสี
ความร้อนออกมาในเวลากลางคืน ท าให้อุณหภูมิในบรรยากาศของโลกระหว่างกลางวันและกลางคืนไม่
เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันและไม่มีความแตกต่างกันมากนัก 
            ก๊าซจ านวนมากที่มีคุณสมบัติในการดูดซับคลื่นรังสีความร้อน และถูกจัดอยู่ในกลุ่มก๊าซเรือนกระจก ซึ่ง
มีทั้งก๊าซที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ ก๊าซเรือนกระจกท่ีส าคัญคือ ไอน้ า ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ โอโซน มีเทนและไนตรัสออกไซด์ สารซีเอฟซี เป็นต้น ก๊าซเรือนกระจกที่ถูกควบคุมร่วมกัน
โดยประเทศต่างๆด้วยพิธีสารเกียวโต มีเพียง 6 ชนิด ซึ่งเป็นก๊าซที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ (Anthropogenic 
Greenhouse Gas Emission) เท่านั้น ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ก๊าซมีเทน (CH4) ก๊าซไนตรัส
ออกไซด์ (N20) ก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFC) ก๊าซเพอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFC) และก๊าซซัลเฟอร์เฮกซะ
ฟลูออไรด์ (SF) ทั้งนี้ ยังมีก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ที่ส าคัญอีกชนิดหนึ่ง คือ สารซีเอฟซี 
(CFC หรือ Chlorofluorocarbon) ซึ่งใช้เป็นสารท าความเย็นและใช้ในการผลิตโฟม แต่ไม่ถูกก าหนดในพิธีสาร
เกียวโต เนื่องจากเป็นสารที่ถูกจ ากัดการใช้ตามพิธีสารมอนทรีออลไปแล้ว (องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก (องค์การมหาชน), 2557) 
 
2. การเพิ่มข้ึนของก๊าซเรือนกระจก 

มนุษย์ มีการเพ่ิมปริมาณก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่องจากการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมที่มี
การเผาไหม้เชื้อเพลิงไม้ ถ่านหิน น้ ามัน รวมทั้งก๊าซธรรมชาติที่ท าให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การตัดไม้
ท าลายปุาซึ่งท าให้การดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของพืชลดลง การท าการเกษตรและการปศุสัตว์ซึ่งปล่อย
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ก๊าซมีเทนและไนตรัสออกไซด์ออกมา ควันจากท่อไอเสียรถยนต์ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ กระบวนการ
อุตสาหกรรมที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาหลายชนิดโดยเฉพาะก๊าซที่เป็นสารฮาโลคาร์บอน ได้แก่ ก๊าซไฮโดร
ฟลูออโรคาร์บอน ก๊าซเพอร์ฟลูออโรคาร์บอน และสารซีเอฟซี 

การเพ่ิมข้ึนของก๊าซเรือนกระจกส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยของชั้นบรรยากาศเพ่ิมข้ึน ผลจากการเฝูาติดตาม
สภาวะอากาศพบว่าในศตวรรษท่ี 20 อุณหภูมิของโลกได้เพิ่มสูงขึ้นจากที่เป็นอยู่เดิมประมาณ 0.6 องศาเซลเซียส
ซึ่งข้อมูลนี้มีหลักฐานยืนยันอย่างชัดเจน และจากการเฝูาตรวจสภาวะอากาศ อุณหภูมิของโลกท่ีเพ่ิมขึ้นในช่วง 50 
ปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่มีสาเหตุจากกิจกรรมของมนุษย์เป็นผู้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกแทบท้ังสิ้น อย่างไรก็ตามการ
เพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิบรรยากาศโลกไม่ได้แปรผันตามโดยตรงกับปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เพ่ิมขึ้น อีกท้ังก๊าซเรือน
กระจกแต่ละชนิดมีศักยภาพในการท าให้เกิดภาวะเรือนกระจก (Global Warming Potential: GWP) แตกต่าง
กัน ค่าศักยภาพในการท าให้เกิดภาวะโลกร้อนนี้ ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการแผ่รังสีความร้อนของโมเลกุลและ
อายุของก๊าซนั้นๆ ในบรรยากาศ โดยจะคิดเปรียบเทียบเทียบเป็นจ านวนเท่าตัวของการแผ่รังสีความร้อนของก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ เช่น 20 ปี 50 ปี หรือ 100 ปี เป็นต้น ค่า GWP ของก๊าซเรือนกระจก
ต่างๆ ในช่วงเวลา 100 ปี ดังตารางที่ 8.2  
         ตารางที่ 8.2 ค่า GWP ของแก๊สเรือนกระจกต่างๆ ในช่วงเวลา 100 ปี 

ก๊าซเรือนกระจก อายุในชั้นบรรยากาศ 
(ปี) 

ศักยภาพในการท าให้เกิดภาวะโลกร้อน                  
(เท่าของคาร์บอนไดออกไซด์) 

คาร์บอนไดออกไซด์ 200 – 450 1 

มีเทน 9 – 15 23 

ไนตรัสออกไซด์ 120 296 
ซีเอฟซี-12 100 10,600 

เตตระฟลูออโรมีเทน 50,000 5,700 

ซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ 3,200 22,000 
ที่มา: องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน), 2557. 
 
3.   ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าการเพ่ิมข้ึนของก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจก         
หรือปรากฏการณ์เรือนกระจก ท าให้บรรยากาศโลกกักเก็บพลังงานความร้อนเอาไว้มากขึ้น ส่งผลให้สมดุลของ
พลังงานโลกเปลี่ยนแปลงไป และท าให้มีการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกขึ้นจนเกิดภาวะโลกร้อน อุณหภูมิ
เฉลี่ยของบรรยากาศผิวโลกสูงขึ้น มีคลื่นความร้อนเกิดบ่อยครั้งและรุนแรงขึ้น ท าให้เกิดผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงของฤดูกาล ปริมาณและการกระจายของฝน ท าให้ระดับน้ าทะเลสูงขึ้นเนื่องจากน้ าแข็งขั้วโลก
ละลาย น้ าทะเลขยายตัวเนื่องจากอุณหภูมิสูงขึ้น เกิดพายุและภัยพิบัติที่รุนแรงและมีความถ่ีมากข้ึน เกิด
แผ่นดินไหวขึ้นบ่อยครั้ง วัฏจักรของการเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญาจะสั้นลงและเกิดบ่อยขึ้น ภัย
ธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ความแห้งแล้ง พายุลมแรง เป็นต้น จะเกิดขึ้นถ่ีและรุนแรงมากข้ึน ภาวะโลกร้อนนี้จะมี
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ผลต่อการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิต เนื่องจากอุณหภูมิของบรรยากาศโลกโดยรวมสูงขึ้น ท าให้สภาพแวดล้อมด้าน
ต่างๆของโลกเปลี่ยนแปลงไป สิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนไปก็จะค่อยๆ ตายลง
และอาจสูญพันธุ์ไปในที่สุด ส าหรับผลกระทบต่อมนุษย์นั้น อุณหภูมิที่เพ่ิมสูงขึ้นอาจท าให้บางพ้ืนที่กลายเป็น
ทะเลทราย ประชาชนจะขาดแคลนอาหารและน้ าดื่ม บางพ้ืนที่ประสบปัญหาน้ าท่วมหนักเนื่องจากฝนตกรุนแรง
มากขึ้น น้ าแข็งขั้วโลกและบนยอดเขาสูงจะละลาย ท าให้ปริมาณน้ าทะเลเพิ่มสูงขึ้น พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลจะได้รับ
ผลกระทบจากน้ าทะเลท่วมโดยตรง อาจท าให้พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลบางแห่งจมหายไปอย่างถาวร การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในบริเวณละติจูดสูงจะเกิดขึ้นมากกว่าในบริเวณเขตร้อน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
จะมีลักษณะแตกต่างกันในบริเวณท่ีต่างกัน ในขณะที่บางภูมิภาคมีฝนตกหนักรุนแรง แต่ในภูมิภาคอ่ืนในช่วงเวลา
เดียวกันอาจมีความแห้งแล้งต่อเนื่องเป็นเวลายาวนาน ผลกระทบและความสูญเสียจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศข้ึนอยู่กับระดับการพัฒนาของแต่ละประเทศ เช่นการเกิดพายุหมุนเขตร้อนรุนแรงในประเทศแถบ
เอเชียใต้ อาจก่อให้เกิดความสูญเสียต่อทรัพย์สินประเภทอาคารสิ่งก่อสร้างไม่มากนัก เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่
เป็นชนบทแต่ก็สามารถท าให้ประชากรเสียชีวิตได้นับหมื่น ขณะที่หากเกิดเหตุเดียวกันในประเทศสหรัฐอเมริกา
อาจจะท าให้ประชากรเสียชีวิตน้อยกว่า แต่อาจท าลายอาคารสิ่งก่อสร้างมูลค่ามหาศาลได้ ในสังคมเดียวกัน
อาจจะมีผลกระทบต่อบุคคลในสังคมแตกต่างกัน เช่น เมื่ออุณหภูมิพ้ืนผิวโลกสูงกว่าปกติ คนหนุ่มสาวจะไม่รู้สึก
ผิดปกติมากนักขณะที่ผู้สูงอายุและเด็กเล็กหรือผู้มีโรคประจ าตัวอาจเสียชีวิตได้ นอกจากนี้ขนาดของผลกระทบ
จะแปรผันตามความสามารถของสังคมที่มีการเตรียมพร้อมในการรับมือและการแก้ปัญหาต่อเหตุการณ์ที่จะ
เกิดข้ึน เช่น หากเกิดเหตุการณ์ท่ีระดับน้ าทะเลสูงเพ่ิมสูงขึ้น ประเทศพัฒนาที่มีการน าเอาเทคโนโลยีในการ
ปูองกันน้ าท่วมชายฝั่งไปใช้ก็จะมีผลกระทบและความสูญเสียน้อยกว่าประเทศด้อยพัฒนาที่ขาดแคลนเทคโนโลยี
และปัจจัยขั้นพ้ืนฐานในการปูองกันน้ าท่วมชายฝั่ง เป็นต้น 
  โดยสรุป ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศได้ ดังนี้ 

1)  ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์  
    การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลกส่งผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์ได ้โดยเฉพาะการเกิดโรคติดต่อ

และการเกิดอันตรายจากความร้อน 
2)  ผลกระทบต่อการผลิตอาหาร 
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศระดับโลกและระดับภูมิภาคในระยะยาว จะส่งผลกระทบที่มีต่อการผลิต

อาหารจากพืช การผลิตอาหารจากปศุสัตว์  และการผลิตอาหารจากการประมง 
           3) ผลกระทบต่อการเพ่ิมสูงขึ้นของระดับน้ าทะเล 

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศท่ีมีต่อการเพิ่มสูงขึ้นของระดับน้ าทะเล จะท าให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศ
ชายฝั่ง ผลกระทบต่อการจมตัวของแผ่นดิน และผลกระทบจากความรุนแรงของลมฟูาอากาศกับภาวะน้ าท่วม
ชายฝั่ง 
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4.  การด าเนนิการต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของประเทศไทย 
ประเทศไทยได้ร่วมลงนามและให้สัตยาบันต่อพิธีสารเกียวโตเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 และเดือน

สิงหาคม พ.ศ. 2545 ตามล าดับ ถึงแม้ประเทศไทยจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศก าลังพัฒนาตามบัญชีประเทศของ
อนุสัญญาฯที่ไม่มีพันธกรณีในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Non Annex) แต่ก็มีส่วนร่วมในการลด
ก๊าซสเรือนกระจกผ่านกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) ตามพิธีสารเกียว
โตได้  

ทั้งนี้ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้ด าเนินการจัดท าแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติขึ้น โดยครอบคลุม
ระยะเวลาด าเนินการ 10 ปี (ตั้งแต่ พ.ศ. 2553–2562) ซึ่งประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
                    ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การสร้างความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรับมือและลดความล่อแหลมต่อ
ผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศ 
                   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิมแหล่งดูดซับก๊าซ บน
พ้ืนฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน 
                  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
                  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
                  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
                  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการด าเนินงานในกรอบความร่วมมือกับต่างประเทศ 

ในการด าเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยได้กระจายความรับผิดชอบไป
ตามหน่วยงานต่างๆดังนี้ (ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2557)  

1)  องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  
2) ส านักประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   
3) ศูนย์จัดการความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Center of Excellence for Climate Change 

Knowledgement: CCKM)   
4)  ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ   
5)  กรมอุตุนิยมวิทยา  
6)  ส านักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ าและอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.)  
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กจิกรรม 8.1.4 
     จงยกตวัอยา่งผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศซ่ึงส่งผลใหเ้กิดเกิดอนัตรายจากความร้อน  
แนวตอบกจิกรรม 8.1.4 
        ร่างกายของมนุษยมี์กลไกในการปรับตวัตามธรรมชาติหากตอ้งอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอุณหภูมิสูงดว้ยการ
ขยายตวัของหลอดเลือดท่ีผวิหนงัและการหลัง่เหง่ือเพื่อระบายความร้อนออกจากร่างกาย ความเจบ็ป่วยท่ีเป็นผล
มาจากความร้อนจะเกิดข้ึนในสภาวะท่ีมีการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิกะทนัหนั ไดแ้ก่ การเกิดคล่ืนความร้อน 
(Heat Wave) หรือบุคคลนั้นมีการออกแรงมาก ขณะท่ีท างานอยูใ่นบรรยากาศท่ีร้อนอบอา้ว ท าใหร่้างกายมีการ
เผาผลาญพลงังานมาก จนกลไกการระบายความร้อนออกจากร่างกายสู่บรรยากาศภายนอกท าไดน้อ้ยกวา่ความ
ร้อนท่ีเกิดข้ึนในร่างกาย อุณหภูมิภายในร่างกายจะสูงข้ึน มีการสูญเสียน ้าและเกลือแร่ จนท าใหร่้างกายอ่อนเพลีย 
(Heat Exhaustion) ต่อมาจะเกิดตะคริว (Heat Cramp) และหากอุณหภูมิร่างกายสูงข้ึนเกิน 41 องศาเซลเซียส จะ
ท าใหศู้นยก์ลางควบคุมอุณหภูมิกายของสมองเสียไป ระดบัการรู้สติเสียไป อาจมีอาการชกั หมดสติ และเสียชีวติ
ได ้ภาวะน้ีเรียกวา่ “Heat Stroke” ส่วนมาก Heat Stroke จะเกิดกบัผูสู้งอาย ุเด็กทารกหรือผูป่้วยท่ีมีความสามารถ
ในการปรับตวัของร่างกายนอ้ยกวา่คนท่ีแขง็แรงทัว่ไป 
        อุณหภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลงรุนแรงมาก ๆ ทั้งร้อนและเยน็ต่างก็มีผลต่อสรีระของมนุษยแ์ละท าลายอวยัวะ
บางอยา่งและน าไปสู่ความเจ็บป่วยหรือเสียชีวติได ้ความร้อนจะท าใหค้นเสียสติและเสียชีวติเพิ่มมากข้ึน 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในช่วงท่ีเกิดคล่ืนความร้อน   
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ตอนที่ 8.2  
การจัดการมลพิษทางอากาศ 
 
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 8.2 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป 
 
หัวเรื่อง 
           8.2.1 หลักการจัดการมลพิษทางอากาศ 
          8.2.2 อตุุนิยมวิทยากับการแพร่กระจายของมลพิษทางอากาศ 
          8.2.3 กฎหมายและองค์กรเก่ียวกับการจัดการมลพิษทางอากาศ 
 
แนวคิด 

1. การจัดการภาวะมลพิษทางอากาศเป็นการด าเนินการเพ่ือให้ได้คุณภาพอากาศในสิ่งแวดล้อมที่ดี  
ประกอบด้วยการก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ การติดตามตรวจสอบมลพิษทางอากาศ การ
ควบคุมมลพิษทางอากาศ การให้การศึกษาและประชาสัมพันธ์ด้านมลพิษทางอากาศ และการศึกษา
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านมลพิษทางอากาศ 

2. สภาพทางอตุุนิยมวิทยาเปน็ปัจจัยหลักทีม่ีผลต่อการแพร่กระจายของมลพิษทางอากาศ  
สภาพทางอตุุนิยมวิทยาที่ส าคัญและควรจะต้องรู้ ได้แก่ กระแสลม สภาวะเสถียรของ
บรรยากาศ อินเวอร์ชัน และลักษณะของพลูมและสภาวะเสถียร 

3. กฎหมายที่ส าคัญด้านการจัดการมลพิษทางอากาศได้แก่ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา 
คุณภาพสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และ
พระราชบัญญตัิการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งมีองค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามกฎหมาย คือ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงสาธารณสุข 
ตามล าดับ 

 
วัตถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาตอนที่ 8.2 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 
         1. อธิบายหลักการจัดการมลพิษทางอากาศได้ 
         2. อธิบายสภาพทางอุตุนิยมวิทยาและการแพร่กระจายของมลพิษทางอากาศได้ 
        3. อธิบายกฎหมายและองค์กรเกี่ยวกับการจัดการมลพิษทางอากาศได้ 
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เรื่องท่ี  8.2.1  
หลักการจัดการมลพิษทางอากาศ 
 
            การจัดการภาวะมลพิษทางอากาศเป็นการด าเนินการเพ่ือให้ได้คุณภาพอากาศในสิ่งแวดล้อมที่ดี อยู่ใน
สภาวะที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและรบกวนคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนไม่ท าให้เกิด
ความเสียหายต่อพืช สัตว์ ทรัพย์สิน และสภาวะแวดล้อมด้านต่างๆ ในการจัดการมลพิษทางอากาศจะต้องมีการ
ด าเนินการดังต่อไปนี้ (จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ, 2546) 
      1. การก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ 
         มาตรฐานคุณภาพอากาศเป็นระดับของคุณภาพอากาศท่ีพึงประสงค์ซึ่งใช้ส าหรับการเปรียบเทียบกับ
คุณภาพอากาศในบรรยากาศที่จุดใดจุดหนึ่งว่าเป็นไปตามค่ามาตรฐานที่ก าหนดไว้หรือไม่ หากเป็นไปตามค่า
มาตรฐานก็แสดงว่าคุณภาพอากาศในจุดนั้นมีความปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ตรงกันข้ามถ้าหาก
คุณภาพอากาศไม่เป็นไปตามค่ามาตรฐาน ก็อาจจะส่งผลกระทบและความเสียหายต่อสุขภาพอนามัยและ
สิ่งแวดล้อมได้ มาตรฐานคุณภาพอากาศแบ่งเป็น 2 ประเภทได้แก่ มาตรฐานคุณภาพอากาศจากแหล่ง ก าเนิด
และมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ดังนี้ 
 1.1 มาตรฐานคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด (Emission Standards) เป็นระดับของปริมาณ 
หรือความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศชนิดต่างๆ ที่ยอมให้ระบายออกจากแหล่งก าเนิดแต่ละประเภท การ
ก าหนดมาตรฐานอากาศเสียจากแหล่งก าเนิดท าได้ 2 วิธี คอื วิธีแรกท าโดยการใช้มาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศเป็นเกณฑ์ กล่าวคือก าหนดให้ปริมาณของสารมลพิษทางอากาศท่ีถูกระบายออกจากแหล่งก าเนิดสู่
บรรยากาศ จะต้องไม่เกินระดับที่ท าให้คุณภาพอากาศในบรรยากาศเสื่อมโทรมลงไปกว่ามาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศที่ได้ก าหนดไว้ วิธีนี้เหมาะกับการก าหนดมาตรฐานแหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศที่ใช้
ส าหรับพืน้ที่ใดพ้ืนที่หนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น เพ่ือลดผลกระทบจากมลพิษทางอากาศในพ้ืนที่ดังกล่าว อีกวิธีหนึ่งท า
โดยใช้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีควบคุมเป็นเกณฑ์ โดยการก าหนดให้มาตรฐานอากาศเสียจากแหล่งก าเนิด
เป็นระดับต่ าที่สุดเท่าท่ีเทคโนโลยีการควบคุมท่ีมีอยู่จะสามารถท าได้ (Best Available Control Technology) 
โดยอาจจะพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในทางเศรษฐกิจประกอบด้วย แต่ไม่ได้น ามาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศมาร่วมพิจารณา วิธีนี้ใช้ส าหรับก าหนดมาตรฐานแหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศในพื้นที่ทั่วไป จึงท าให้
เกิดความเท่าเทียมกัน ไม่มีการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างโรงงานที่ตั้งอยู่ในคนละพ้ืนที่ แต่อาจจะมั่นใจไม่ได้ว่า
จะท าให้อากาศในบรรยากาศมีคุณภาพอยู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ 
เพราะว่าหากมีแหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศเพ่ิมมากขึ้น แม้ว่าแต่ละแหล่งจะปล่อยมลพิษทางอากาศไม่เกินค่า
มาตรฐาน แต่ปริมาณมลพิษทางอากาศที่รวมกันอาจท าให้คุณภาพอากาศเสื่อมโทรมลงไปกว่ามาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศที่ก าหนดไว้ได้ ดังนั้น ในการก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิดจึงต้อง
เลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งให้เหมาะสมส าหรับแต่ละพ้ืนที่ มาตรฐานคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิดของประเทศไทยมี 
3 ลักษณะ คือ 1) มาตรฐานคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิดยานพาหนะ ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติ
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ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  2) มาตรฐานคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด
อุตสาหกรรม ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และออกตามความในพระราชบัญญัติการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 ส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม และ 3) 
ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิดอื่นๆ ซึ่งแหล่งก าเนิดอ่ืนๆ ที่ส าคัญ ได้แก่ โรงไฟฟูา เตาเผาขยะ
มูลฝอย เหมืองแร่ และโรงงานเหล็ก เป็นต้น ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  
             1.2 มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (Ambient Air Quality Standard) คือ เปูาหมาย
ระดับคุณภาพอากาศของบรรยากาศที่ต้องการในรูปของความเข้มข้นเฉลี่ยของสารมลพิษทางอากาศแต่ละชนิด
ในบรรยากาศตามช่วงระยะเวลาที่ก าหนดไว้ เพ่ือปกปูองสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมถึงพืช สัตว์ ทรัพย์สิน
และทัศนียภาพ ประเทศไทยได้มีการประกาศค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศข้ึนเป็นครั้งแรกใน พ.ศ. 2524 โดย
ส านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ปัจจุบันได้มีการพัฒนามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
ขึ้นมาใช้หลายด้าน ได้แก่ มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป มาตรฐานค่าแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์
ในบรรยากาศในเวลา 1ชั่วโมง  มาตรฐานค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ปี มาตรฐาน
ค่าเฝูาระวังส าหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง และมาตรฐานค่าก๊าซ
คาร์บอนไดซัลไฟด์ในบรรยากาศในเวลา 24 ชั่วโมง (กรมควบคุมมลพิษ, 2557. สืบค้นจาก 
http://www.pcd.go.th/info_serv/reg_std_airsnd01.html) 
 นอกจากนี้ประเทศไทยได้มีการพิจารณาน าค่าดัชนีคุณภาพอากาศมาใช้ เพ่ือท าให้สามารถพิจารณา
เปรียบเทียบคุณภาพอากาศในบรรยากาศกับมาตรฐานที่ก าหนดไว้ได้ง่ายขึ้น กรมควบคุมมลพิษได้ก าหนดตาราง
แสดงการเทียบค่าความเข้มข้นของสารมลพิษเป็นค่าดัชนีคุณภาพอากาศ โดยแบ่งค่าดัชนีมาตรฐานออกเป็น 5 
ระดับ ดังตารางที่ 8.3 และก าหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอากาศท่ียอมรับไม่เกินกว่า 100 
 
ตารางที่ 8.3 แสดงค่าดัชนีมาตรฐานและเทียบค่าความเข้มข้นของฝุุนขนาดเล็กและผลกระทบของประเทศไทย 

ค่าดัชนีมาตรฐาน ค่าความเข้มข้นของฝุ่นขนาดเล็ก (g/m3) คุณภาพอากาศ 
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เป็นอันตราย 

นอกจากมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปแล้ว ปัจจุบันในประเทศที่พัฒนาแล้วได้ให้
ความส าคัญของคุณภาพอากาศภายในอาคารไม่น้อยไปกว่าคุณภาพอากาศภายนอกอาคาร เช่น ประเทศสิงคโปร์
ได้ออกกฎหมายเพ่ือควบคุมคุณภาพอากาศภายในอาคาร เพ่ือให้มีการออกแบบและติดตั้งเครื่องปรับอากาศและ
ระบบระบายอากาศในอาคารที่เหมาะสม ส าหรับประเทศไทยยังไม่มีการก าหนดมาตรฐานดังกล่าว มีเพียงแต่ค่า
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มาตรฐานคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ ซึ่งก าหนดขึ้นตาม พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 เท่านั้น  
2. การติดตามตรวจสอบมลพิษทางอากาศ  
           การติดตามตรวจสอบมลพิษทางอากาศ เป็นการตรวจวัดความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศเพ่ือ
เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศท่ีก าหนดไว้ ดังนั้นจึงต้องมีการติดตามตรวจสอบมลพิษทางอากาศ  2  
ลักษณะตามชนิดของมาตรฐานคุณภาพอากาศ ได้แก่ 1) การติดตามตรวจสอบมลพิษทางอากาศจาก
แหล่งก าเนิด (Emission Monitoring) และ 2) การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (Air 
Quality Surveillance) ส าหรับการติดตามตรวจสอบมลพิษทางอากาศจากแหล่งก าเนิดท าเพ่ือควบคุมการ
ระบายสารมลพิษทางอากาศจากแหล่งก าเนิดต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด 
นอกจากนี้ข้อมูลที่ได้รับจากการติดตามตรวจสอบมลพิษทางอากาศจากแหล่งก าเนิดยังสามารถน าไปใช้ประโยชน์
เป็นข้อมูลส าหรับการท านายการแพร่กระจายของสารมลพิษทางอากาศในบรรยากาศด้วยแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ ใช้ในการวางแผนการใช้ที่ดิน และใช้ในการประเมินประสิทธิภาพในการควบคุมการระบายอากาศ
เสียจากแหล่งก าเนิด เป็นต้น 
              ส่วนการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ เป็นการติดตามตรวจวัดความเข้มข้นของ
สารมลพิษทางอากาศชนิดต่างๆ ในบรรยากาศเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง เพ่ือประเมินคุณภาพของอากาศใน
บรรยากาศในพ้ืนที่ โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศที่ก าหนดไว้ และยังใช้ข้อมูลที่
ได้รับในการติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ใช้ประกอบการประเมินผล
กระทบและอันตรายที่เกิดจากมลพิษทางอากาศ และใช้ประกอบการประเมินผลการควบคุมมลพิษทางอากาศ 
เป็นต้น  
               หน่วยงานหลักท่ีมีหน้าที่ติดตามตรวจสอบมลพิษทางอากาศ ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งด าเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่องครอบคลุมพ้ืนที่ต่างๆ ทั่ว
ประเทศไทย เพ่ือติดตามตรวจสอบปัญหามลพิษทางอากาศรวมทั้งเป็นการเฝูาระวังปูองกันปัญหามลพิษทาง
อากาศท่ีอาจจะเกิดข้ึน เพ่ือที่จะด าเนินการปูองกันแก้ไขได้อย่างทันท่วงที กรมควบคุมมลพิษได้ติดตั้งสถานี
ตรวจวัดคุณภาพอากาศทั้งในรูปแบบของสถานีระบบเครือข่ายและสถานีแบบชั่วคราว 
 หน่วยงานที่ส าคัญอีกหน่วยงานหนึ่งที่ท าหน้าที่เฝูาระวังมลพิษทางอากาศ ได้แก่ กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข โดยทั่วไปกรมอนามัยด าเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศในรูปแบบสถานีตรวจวัดแบบเคลื่อนที่โดย
ใช้รถสถานีตรวจวัดเข้าไปตรวจวัดคุณภาพอากาศในพ้ืนที่ที่มีปัญหาหรือมีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหามลพิษทาง
อากาศ 
 นอกจากหน่วยงานดังกล่าวข้างต้นแล้วยังมีหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งท าการตรวจวัดคุณภาพอากาศเป็นครั้ง
คราวเฉพาะพ้ืนที่และเฉพาะบางเวลา โดยเฉพาะในกรณีที่เกิดปัญหาภาวะมลพิษทางอากาศขึ้น หน่วยงานเหล่านี้ 
ได้แก่ ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคและส านักงานสาธารณสุขจังหวัดต่างๆ เป็นต้น 
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3. การควบคุมมลพิษทางอากาศ 
           การควบคุมมลพิษทางอากาศ (Air Pollution Control) เป็นการก าหนดและด าเนินการตามมาตรการ
ต่างๆ ให้บรรลุเปูาหมายคุณภาพอากาศที่ก าหนดไว้ เพ่ือลดปริมาณการระบายสารมลพิษทางอากาศจาก
แหล่งก าเนิดให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิดที่ก าหนดไว้ มาตรการในการควบคุมมลพิษ
ทางอากาศที่ใช้ในการควบคุมมลพิษทางอากาศ ได้แก่ การบังคับใช้มาตรฐานคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด 
การติดตามตรวจสอบมลพิษทางอากาศจากแหล่งก าเนิด การใช้เชื้อเพลิงที่มีมลพิษต่ า การปรับปรุงสภาพ
การจราจรให้คล่องตัวขึ้น การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางอากาศของโครงการต่างๆ การออกใบอนุญาต
ด าเนินการของแหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศต่างๆ การวางแผนการใช้ที่ดินและการวางผังเมือง การควบคุมการ
ก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างต่างๆ การรายงานผลคุณภาพอากาศเป็นประจ า การวางแผนฉุกเฉินส าหรับภาวะ
มลพิษทางอากาศ การปูองกันอันตรายส่วนบุคคลจากมลพิษทางอากาศ เป็นต้น (Tripod, 2557 สืบค้นจาก 
http://sbsomkiet.tripod.com/pollute/air.htm) 
4. การให้การศึกษาและประชาสัมพันธ์ด้านมลพิษทางอากาศ 
           การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจะส าเร็จไม่ไดห้ากไม่ได้รบัความร่วมมือจากประชาชน การ
ที่จะได้รับความร่วมมือจากประชาชนในการแก้ไขปัญหาจะต้องเริม่ตน้จากการให้ความรู้ที่ถกูตอ้ง การ
สร้างทัศนคต ิและการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมของประชาชนใหเ้หมาะสม การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
และข่าวสารต่างๆ แก่ประชาชน จะท าให้ประชาชนมคีวามเข้าใจถึงรากฐาน คุณภาพของอากาศและ
ความรุนแรงของปัญหาภาวะมลพิษทางอากาศที่เปน็อยู่ รวมทั้งอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ในการใหค้วามรู้
ด้านมลพิษทางอากาศนัน้อาจด าเนินการได ้2 ลักษณะ คือ การสอนหรือการใหก้ารศึกษาในระบบการ
เรียนการสอนโดยสอดแทรกในหลักสูตรต่างๆ ตั้งแต่วยัก่อนประถม ศึกษาจนถึงอุดมศึกษา และการให้
ความรู้นอกระบบโรงเรียนโดยการให้ความรู้ความเข้าใจผ่านสื่อมวลชนประเภทตา่งๆ ได้แก่ วิทย ุ
โทรทัศน์ สือ่ออนไลน ์หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร และสิ่งพมิพต์่างๆ เป็นต้น หนว่ยงานที่ให้การศึกษา
ประชาสัมพันธ์ด้านมลพิษทางอากาศ มีดังตอ่ไปนี ้
 4.1 หน่วยงานของรัฐ องค์กรของรัฐหลายหน่วยงานที่ท าหน้าในการใหค้วามรู้ด้านมลพิษทาง
อากาศ องค์กรรัฐที่เน้นการรณรงค์เผยแพร่ความรู้และจิตส านกึด้านสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวางคือ 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจหลักในการ
ส่งเสริม เผยแพร่ และประชาสัมพันธด์้านสิ่งแวดล้อม โดยการจัดให้มีสือ่ชนดิต่างๆ เพื่อใหค้วามรู้เรื่อง
การอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้ม นิเวศวิทยา ภูมปิัญญาท้องถิน่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิทธิชมุชนใน
การจัดการทรัพยากร รัฐธรรมนูญกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น รวมทั้งการผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติและจิตส านึกทีด่ีในเรื่องสิ่งแวดล้อมของสังคมโดยรวม โดยด าเนนิการผ่านระบบการศึกษาทั้ง
ในและนอกระบบโรงเรียน การรณรงค์ผ่านสื่อมวลชน การพัฒนาสื่อรูปแบบต่างๆ การพัฒนาระบบ
สารสนเทศให้ทันสมัยและสามารถกระจายสู่กลุ่มเปูาหมายได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว 
 4.2 สถาบันการศึกษา ปัจจบุันการศกึษาในด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งครอบคลุมถึงด้านมลพิษทาง
อากาศนั้นได้รบัการบรรจุและสอดแทรกเข้าไว้ในหลกัสูตรการศึกษาในระดับต่างๆ ตั้งแต่วัยก่อน
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ประถมศกึษาจนถึงอดุมศกึษา ในส่วนของสถาบนัการศึกษาในระดับอดุมศึกษานัน้ไดม้ีการจดัการเรียน
การสอนในด้านนี้มาตั้งแต่ พ.ศ. 2492 โดยมกีารก่อตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ขึน้ในมหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์ หรือมหาวิทยาลัยมหิดลในปัจจบุัน ซึ่งเน้นการเรียนการสอนด้านการจัดการปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสขุภาพอนามัย ปจัจุบนัได้มกีารจัดการเรียนการสอนนี้ในหลกัสตูรด้าน
สาธารณสุขศาสตร ์วิทยาศาสตร์ และวศิวกรรมศาสตร์ ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งของรัฐและเอกชน
อย่างแพร่หลาย  
 4.3 หน่วยงานเอกชน องค์การพัฒนาเอกชนเกิดขึ้นมาภายหลัง พ.ศ. 2516 โดยเกิดจาก
ปัญญาชนที่สนใจปัญหาการพัฒนาในชนบท มียุทธศาสตร์สนับสนุนความเข็มแขง็ของชุมชน ในการ
พัฒนางานในช่วงแรกๆ จะเป็นแบบกระแสความคดิวฒันธรรมชุมชนทีเ่ข้าไปร่วมกับชุมชนท้องถิ่นใน
การพัฒนาเศรษฐกิจ และความเป็นอยูข่องชุมชน ต่อมาได้ขยายประเด็นไปสูก่ารสร้างเสริมความ
เข้มแข็งชุมชนในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ บนฐานภูมปิัญญาท้องถิ่น และสทิธิชุมชนในการ
จัดการทรัพยากร 
  4.4 สื่อมวลชน อาจกล่าวไดว้่า สื่อมวลชนเปน็ปัจจัยส าคัญต่อกระแสการตื่นตัวด้าน
สิ่งแวดล้อมในสังคมไทย บทบาทของสื่อมวลชน ได้แก ่การรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม การตดิตามนโยบาย
และโครงการของรัฐและเอกชนที่ส่งผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม เปน็ตน้ นอกจากนีส้ื่อมวล ชนก็ท าหน้าที่
ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และค่านิยมเกี่ยวกับสิ่งแวดลอ้มแกป่ระชาชนในวงกว้าง โดย
ส่วนมากเป็นรายการสารคดีและข่าวทางโทรทัศน์ วิทยุ และนิตยสารต่างๆ 
  4.5 ชุมชนท้องถิ่น ขบวนการเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดลอ้มที่มีพลังงานมากที่สุดในการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน ์และนโยบายด้านสิ่งแวดลอ้มและทรพัยากรก็คอื ขบวนการของประชาชน
ในท้องถิ่น ซึ่งท ามาหากินบนฐานทรัพยากรท้องถิน่ บทบาทของขบวนการเหล่านี้คือการคัดค้าน
โครงการพัฒนาที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวติและสิ่งแวดลอ้มของท้องถิ่น เช่น การคัดค้านการ
สร้างโรงไฟฟูา เป็นต้น นอกจากบทบาทของขบวนการประชาชนในท้องถิ่นชนบทแล้ว ในภาคเมืองเอง
ก็เกดิกลุม่ท้องถิ่นจ านวนมากที่มุ่งรักษา ปกปูอง ฟื้นฟสูภาพแวดล้อมในเมือง ซึ่งกลุ่มท้องถิ่นเหล่านี้
ก าลังเชื่อมโยงกบัขบวนการเคลื่อนไหวในภาคชนบท อันจะกอ่ให้เกดิเปน็เครือขา่ยประชาชนทีเ่ข้มแข็ง
ในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น 
 
5. การศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านมลพิษทางอากาศ 
              ในประเทศพัฒนาได้มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งประเทศไทยได้น าผลจากการวิจัยและพัฒนาดังกล่าวมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหามลพิษ
ทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การใช้เครื่องยนต์ส าหรับยานพาหนะที่ท าให้เกิดมลพิษน้อยลง การ
ปรับปรุงคุณภาพน้ ามันเชื้อเพลิงต่างๆ เช่น การใช้น้ ามันไร้สารตะก่ัว การลดปริมาณก ามะถันในเชื้อเพลิง เป็นต้น 
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 ส าหรับการด าเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในระดับประเทศนั้น มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการ
ด าเนินการด้านนี้ ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นต้น หน่วยงาน
ที่สนับสนุนเงินทุนวิจัยที่ส าคัญ ได้แก่ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานต่างๆเหล่านี้
ได้ผลิตงานวิจัยที่ใช้การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศท่ีเป็นประโยชน์ออกมามากมายและต่อเนื่อง 
 
กิจกรรม 8.2.1 
     มาตรฐานคุณภาพอากาศแบ่งออกเป็นกี่ประเภท อย่างไรบ้าง  
แนวตอบกิจกรรม 8.2.1 
             มาตรฐานคุณภาพอากาศแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ มาตรฐานคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด
และมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ มาตรฐานคุณภาพอากาศเป็นระดับความเข้มข้นของสารมลพิษทาง
อากาศชนิดต่างๆ ที่ยอมให้ระบายออกจากแหล่งก าเนิดแต่ละประเภท ส่วนมาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศ คือ ระดับคุณภาพอากาศของบรรยากาศท่ีก าหนดขึ้นในรูปของความเข้มข้นเฉลี่ยของสารมลพิษทาง
อากาศแต่ละชนิดในบรรยากาศตามช่วงระยะเวลาที่ก าหนดไว้  
 
  



8-30      
 

  
 

เรื่องที่ 8.2.2  
อุตุนิยมวิทยากับการแพร่กระจายของมลพิษทางอากาศ 
 
              อตุุนิยมวิทยาเป็นการศกึษาเพื่อพยากรณก์ารเปลี่ยนแปลงของภูมอิากาศ สภาพอตุุนยิม 
วิทยาเป็นปัจจัยหลกัที่มีผลต่อการแพรก่ระจายของมลพิษทางอากาศ จึงมีความจ าเป็นตอ้งเรียนรู้
เกี่ยวกบัอตุุนิยมวิทยาเพื่อทราบถึงการแพร่กระจายของมลพิษทางอากาศทีถู่กตอ้ง และสามารถ
ด าเนินการจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศได้อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป สภาพ
ทางอุตุนิยมวิทยาที่ส าคัญและควรจะต้องรู้ มดีังต่อไปนี้ (จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ, 2546) 
1.  กระแสลม 
 อากาศหรือบรรยากาศที่หอ่หุ้มโลกไวจ้ะมีการหมนุเวยีนอยูต่ลอดเวลาดังภาพที ่8.1 ในส่วนที่
พื้นผิวโลกเรียบลมที่ผิวโลกจะพัดจากเส้นแวงที่ 30 องศาทั้งเหนือและใตไ้ปยังเสน้ศูนย์สตูร และพดัไป
ที่ขั้วโลกเหนือและใต้ไปพบกับลมจากขั้วโลกเหนอืและใต้ที่เส้นแวง 60 องศาเหนอืและใต ้ทิศทางของ
ลมจะเบี่ยงเบนไปตามอิทธพิลของการหมนุรอบตัวเองของโลก ส่วนลมที่ระดบัต่างๆ เหนือผิวโลกจะพดั
หมุนเวียนขึ้นไปจากผิวโลกแล้วย้อนกลับลงมาเปน็วงแยกไปตามส่วนต่างๆ ของผวิโลก แต่ในความเป็น
จริง ผิวโลกไม่ได้ราบเรียบทั้งหมด รวมถึงยังมีปัจจัยอืน่ๆ ทีเ่กี่ยวข้องอกีมาก เชน่ สภาพภมูิประเทศ 
ความร้อนที่พืน้ผิวโลกซึ่งแตกต่างกันเนื่องจากฤดูกาล อุณหภมูิที่พืน้ดนิและพื้นน้ า เป็นต้น ดังนั้นการ
หมุนเวียนของกระแสลมในบรรยากาศโลกจึงอาจแตกต่างไปจากทีก่ล่าวมาแล้ว การหมุนเวียนของ
กระแสลมนี้มีผลต่อการพดัมลพิษทางอากาศให้แพรก่ระจายไปในทิศทางต่างๆได้ 

 
ภาพที่ 8.1 กระแสลมโลก 

ที่มา:  สาวิตรี จันทรานุรักษ์. สืบคน้จาก 
        http://pirun.ku.ac.th/~fagisvtc/buddhism/activity/En-vironment/climatechange-
sawitri.htm 
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 นอกจากนี้ลมท้องถิน่กม็ีส่วนส าคัญตอ่การแพร่กระจายของมลพิษทางอากาศเปน็อย่างยิ่ง ลม
ท้องถิ่นทีม่ีความส าคัญมาก ได้แก่ ลมบก ลมทะเล ในเวลากลางวันพื้นดินจะรอ้นเรว็กว่าพื้นน้ าท าให้
อากาศบนพื้นดินลอยขึ้นสู่เบื้องบนและท าให้ความกดอากาศที่พืน้ดนิต่ ากว่าพื้นน้ า ลมจึงพดัจากทะเล
เข้าสู่พืน้ดนิเรียกว่า ลมทะเล ตรงกนัข้ามในช่วงเวลากลางคืนพืน้ดนิจะคายความร้อนไดเ้ร็วกว่าพื้นน้ า 
อุณหภูมจิึงต่ ากว่าพืน้น้ า ความกดอากาศที่พืน้ดนิจึงสงูกว่าพื้นน้ า ลมจึงพัดออกจากพื้นดินไปสู่พืน้น้ า
เรียกว่า ลมบก ลกัษณะของลมบกลมทะเล ดังภาพที่ 8.2  

 
 

ภาพที่ 8.2 ลมบก ลมทะเล 
 ลมท้องถิน่อกีอย่างหนึ่งทีม่คีวามส าคัญไมน่้อยไปกว่ากนั ได้แก่ ลมหุบเขา ในช่วงเวลากลางวัน 
อากาศบริเวณเนินเขาซึ่งอยู่ใกลก้ับดวงอาทิตยม์ากกวา่ จะร้อนกว่าอากาศในบริเวณหุบเขา อากาศใน
บริเวณเนนิเขาจึงลอยขึ้นสูเ่บื้องบน อากาศจากหบุเขาจะเคลื่อนตัวเข้าไปแทนที ่ท าให้เกดิลมพดัจาก
หุบเขาสู่เนนิเขา ในเวลากลางคืนบริเวณหุบเขาคายความร้อนช้ากว่าจึงเกิดลมพดัจากเนนิเขาลงมาสู่
หุบเขา ดังภาพที ่ 8.3 

 
 

ภาพที่ 8.3 ลมหุบเขา 
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2. สภาวะเสถียรของบรรยากาศ 
           สภาวะเสถียรของบรรยากาศมี 3 ลกัษณะ ได้แก่ สภาพอันสเตเบิล (Unstable Condition) 
สภาพสเตเบิล (Stable Condition)  และสภาพนิวทรอล (Neutral Condition) สภาวะเสถียรของ
บรรยากาศมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการเคลือ่นทีข่องอากาศในแนวดิ่งซึ่งจะส่งผลต่อการกระจายตัว
ของมลพิษทางอากาศ จากภาพที่ 8.4 จะเห็นได้ว่าในสภาพอนัสเตเบิล หากปริมาตรอากาศจ านวนหนึ่ง 
(A Parcel of Air) ที่จุด A ซึ่งมีความสูงที่ Z0 และอณุหภมูิเท่ากับ T0 ถูกท าให้เคลื่อนที่สูงขึ้นด้วยแรง
ใดๆ ก็ตาม อณุหภูมขิองปรมิาตรอากาศนั้นจะสูงกว่าอากาศโดยรอบและปริมาตรอากาศนั้นจะมีความ
หนาแน่นต่ ากว่าอากาศโดยรอบ ซึ่งสภาพเชน่นี้จะท าให้มันลอยตัวสูงขึ้นไปอกี ในทางกลับกันถ้าหากว่า
ท าให้มันเคลือ่นที่ต่ าลงมาดว้ยแรงใดๆ อุณหภูมขิองมนัจะต่ ากว่าอากาศโดยรอบและจะมีความ
หนาแน่นสูงกว่าอากาศโดยรอบ ซึ่งจะท าให้มนัลอยตัวต่ าลงไปอกี ดังนัน้หากปริมาตรอากาศนีเ้ป็น
มลพิษทางอากาศก็จะเกดิการกระจายตัวผสมและเจือจางในบรรยากาศไดด้ี ความเขม้ขน้ของมลพิษจะ
ลดต่ าลงมาก 
 

 
 

ภาพที่ 8.4 สภาวะเสถียรของบรรยากาศ 
 
 ในสภาพสเตเบิลจะมีลกัษณะตรงกันข้ามกับสภาพอนัสเตเบิล กล่าวคอื เมื่อปรมิาตรของอากาศ
ที่จุด A ถูกท าให้เคลื่อนที่สงูขึ้นด้วยแรงใดๆ นั้น ตัวของมันจะมีอณุหภูมติ่ ากว่าอากาศโดยรอบและมี
ความหนาแนน่สูงกว่า ซึ่งจะท าใหม้ันลอยตัวกลับลงมาอยู่ในที่เดิมทีม่ีอุณหภมูิของอากาศโดยรอบ
เท่ากับอุณหภูมขิองตัวมันเอง และหากมีแรงกระท า ท าให้มันเคลือ่นที่ต่ าลง อุณหภมูิของมันจะสูงกว่า
อากาศโดยรอบและมคีวามหนาแน่นต่ ากว่า ท าให้มันลอยตัวขึ้นไปอยูใ่นระดับเดมิอีกครั้ง ในสภาพ
เช่นนีก้ารเคลื่อนที่ในแนวดิง่ของปริมาตรอากาศมลีักษณะตรงกันข้ามกับสภาพอนัสเตเบิล 
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 ในสภาพนิวทรอลนั้นเมื่อปริมาตรของอากาศที่จดุ A ถูกท าให้เคลื่อนที่สูงขึ้นหรอืต่ าลงด้วยแรง            
ใดๆ อุณหภูมิและความหนาแน่นของมันจะเท่ากบัอากาศโดยรอบ เมื่อถกูท าให้เคลื่อนที่ไปอยู่ที่จดุใด
มันก็จะหยุดนิ่งที่จดุนั้นไม่มกีารเคลื่อนไหวต่อไป การเคลื่อนทีใ่นแนวดิ่งของอากาศในสภาพบรรยากาศ
แบบนี้จึงไม่เกดิขึ้นเลย 
    3.  อินเวอร์ชัน 
 ตามปกติแล้วอณุหภูมขิองบรรยากาศในชั้นโทรโปสเฟียร์ ซึ่งอยูต่ิดกับผิวเปลือกโลกจะลดลง
ตามระดับความสูงของบรรยากาศ สภาพอนิเวอร์ชนั (Inversion) จะเกิดขึ้นเมื่อมกีารเพิ่มขึ้นของ
อุณหภูมิทีค่วามสูงระดับใดระดบัหนึ่งของบรรยากาศสงูขึ้นมาจากภาวะปกติ ดังภาพที่ 8.5 เมื่อเกิด
สภาพอนิเวอร์ชนัขึน้ความเสถียรของบรรยากาศในบรเิวณนั้นจะสูงมาก ซึ่งเป็นสภาพสเตเบิลสูงมาก
นั่นเอง ท าใหเ้กดิการยับยั้งการกระจายตัวและการเจือจางของมลพิษทางอากาศ ส่งผลท าให้มลพิษทาง
อากาศในบริเวณดังกล่าวมคีวามเขม้ขน้สูง และเปน็ภาวะที่ท าให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อมได ้
 

 
 

ภาพที่ 8.5 อินเวอร์ชัน 
 
4. ลักษณะของพลูมและสภาวะเสถียร 
 พลูม (Plume) คือ กลุ่มควนัที่ออกมาจากปลอ่งของโรงงานหรือปล่องของกิจกรรมอื่นๆ ที่มี
การเผาไหม ้การกระจายตวัของกลุม่ควนัขึน้อยู่กบัสภาวะเสถยีรของบรรยากาศโดยรอบ ดังนั้นเมื่อ
ทราบสภาวะเสถียรของบรรยากาศก็จะท าให้รู้ว่ามลพษิที่ออกมาจากปล่องควันจะมกีารกระจายตัว
อย่างไร ท าให้เกดิผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมโดยรอบหรือไม ่ในทางตรงกันข้ามจากการ
สังเกตลักษณะของพลูมกจ็ะท าให้รู้ว่าสภาวะเสถียรของบรรยากาศในขณะนัน้เปน็อย่างไร ลักษณะของ
พลูมแบ่งออกเป็น 6 ชนิด ดังตอ่ไปนี้ (ภาพที่ 8.6)  
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 4.1 ลูพปิง (Looping) เกิดขึ้นเมื่ออากาศมีความปั่นปวุนมาก และมีสภาพอันสเตเบิล จะเกิดขึ้น
ในฤดูร้อนที่มีท้องฟูาใสและแสงแดดจ้า ซึ่งท าใหเ้กดิกระแสวนของความปัน่ปุวนของอากาศเนือ่งจาก
ความร้อน และจะส่งผลใหพ้ลูมกระจายได้อย่างรวดเร็ว 
 4.2 โคนนิ่ง (Coning) เกดิขึน้เมื่อทอ้งฟูาเต็มไปด้วยเมฆในช่วงกลางวันหรือกลางคืน ความเร็ว
ลมปานกลางถึงลมแรง เมฆจะปูองกนัการแผ่รังสีจากดวงอาทิตย ์ซึ่งเป็นสภาพนวิทรอล อากาศมกีาร
หมุนเวียนเลก็น้อย กลุม่ควนัมีลักษณะเหมอืนรูปกรวย กระจายตัวช้ากว่าแบบลูพปิง ปริมาณความ
เข้มข้นของมลพิษจะถูกพัดพาไปได้ไกลก่อนที่จะตกลงสู่พื้นดิน 
 4.3 แฟนนิ่ง (Fanning) เกดิจากการมีสภาพอินเวอร์ชนัขึ้นทีเ่หนือปลอ่งควัน บรรยากาศ
ค่อนข้างคงที่ไมม่ีการหมนุเวียน กลุม่ควันจะเคลือ่นตัวไปทางใตล้มที่ความสูงคงที่ การกระจายตัวของ
มลพิษทางแนวดิ่งจะน้อย ส่วนใหญจ่ึงเปน็การกระจายทางแนวนอน อาจมีมลพษิบางส่วนตกลงสู่
พื้นดิน 
 4.4 ฟูมิเกชัน (Fumigation) เกิดขึ้นในสภาพสเตเบิลทีร่ะยะความสูงไมม่ากนกัเหนือปลาย
ปล่องควัน และมีชั้นของบรรยากาศสภาพอันสเตเบิลอยู่ด้านล่างของกลุ่มควันนี้ สว่นใหญจ่ะเกดิขึน้ใน
ฤดูร้อน ทอ้งฟูาแจ่มใสและมีลมอ่อนๆ มีสภาพอินเวอร์ชันอยู่เหนือกลุ่มควัน ในสภาพเช่นนีม้ลพิษจะ
ถูกพัดพาลงสู่บนพื้นดิน 
 4.5 ลอพติ้ง (Lofting) เกดิเมื่อมีสภาพอนิเวอร์ชนัทางด้านล่างของกลุ่มควัน ท าให้มวลของ
อากาศทางด้านล่างของกลุม่ควันไม่สามารถผสมกันได ้โดยทั่วไปจะเกิดจากการทีม่ีสภาพอินเวอร์ชันที่
ระดบัพื้นดนิ ส่วนมากเหตกุารณ์นี้จะเกิดขึ้นตอนบ่ายๆ ภายใต้ท้องฟูาที่แจ่มใส เป็นภาวะบรรยากาศที่
ดีส าหรับการแพร่กระจายของมลพิษไปตามทศิทางลมโดยไม่ตกสู่พืน้ดนิ  
 4.6 แทรปปิ้ง (Trapping) เกิดขึ้นเมื่อกลุ่มควนัถกูกกัไว้ระหว่างสภาพอินเวอร์ชัน กลุ่มควันจึง
อยู่ตรงกลางของอนิเวอร์ชนั ดังนั้นมลพิษจึงถูกจ ากัดให้อยู่ในบริเวณนั้น ไม่สามารถแพร่กระจาย
ออกมาสูบ่รรยากาศข้างนอกอินเวอร์ชันหรือตกลงสูพ่ืน้ดินได้ 
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ภาพที่ 8.6 ลักษณะของพลมูและสภาวะเสถียร 

กิจกรรม 8.2.2 
     สภาพอนิเวอร์ชนัมีผลตอ่คุณภาพอากาศในบรรยากาศอย่างไร  
แนวตอบกิจกรรม 8.2.2 
 เมื่อเกิดสภาพอินเวอร์ชันขึน้ที่บริเวณใด ความเสถียรของบรรยากาศในบรเิวณนัน้จะสูงมาก ท า
ให้เกิดการยับยั้งการกระจายตัวและการเจือจางของมลพิษทางอากาศ ส่งผลใหม้ลพิษทางอากาศใน
บริเวณดังกล่าวมีความเขม้ข้นสูง และเป็นภาวะที่ท าให้เกดิอนัตรายต่อสขุภาพของมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อมได ้
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เรื่องที่ 8.2.3  
กฎหมายและองค์กรเกี่ยวกับการจัดการมลพิษทางอากาศ 
 
1. กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการควบคุมมลพิษทางอากาศ 
 การควบคุมมลพิษทางอากาศในประเทศไทยได้ถกูก าหนดไว้ในกฎหมายแม่บทหลายฉบับ โดย
ให้อ านาจผู้บังคบัใชก้ฎหมายนั้นๆ ก าหนดมาตรการและวิธีการควบคุมและปูองกนัมลพิษทางอากาศ
เป็นการเฉพาะได้ กฎหมายที่ส าคัญได้แก ่พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 เป็นต้น (จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ, 2546) 
          1.1 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ได้ปรับปรุงมาจาก
พระราชบัญญตัิส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2518 ประกอบด้วย 115 มาตรา 
มาตรา 64-68 เป็นเรือ่งที่เกี่ยวข้องกับการควบคมุมลพิษทางอากาศโดยตรง ดังนี้ 
            มาตรา 64-67 เกี่ยวกับยานพาหนะที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศเกินกว่าค่ามาตรฐาน โดยให้ 
พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งให้ยานพาหนะหยุด เพ่ือตรวจสอบเครื่องยนต์และอุปกรณ์ของยานพาหนะนั้น 
รวมถึงมีอ านาจสั่งห้ามใช้ยานพาหนะนั้นโดยเด็ดขาดหรือจนกว่าจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
             มาตรา 68 เกี่ยวกับการก าหนดประเภทของแหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศที่จะต้องถูกควบคุมการ
ปล่อยมลพิษอากาศในรูปแบบต่างๆ ออกสู่บรรยากาศให้ไม่เกินค่ามาตรฐาน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งก าเนิดมลพิษ ต้องจัดให้มีการบ าบัดมลพิษทางอากาศเพ่ือควบคุม ก าจัด ลดหรือขจัดมลพิษซ่ึงอาจมี
ผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ ตามท่ีเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษก าหนด 
            นอกจากนี้มีมาตราอื่นๆ อีกหลายมาตราที่มคีวามเกี่ยวข้องกบัการจดัการและควบคมุมลพิษ
ทางอากาศ เช่น การเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ที่ก่อใหเ้กิดภาวะมลพิษทางอากาศ การก าหนด
มาตรฐานคุณภาพอากาศ การจัดท าแผนการจดัการคณุภาพอากาศ การก าหนดเขตควบคมุมลพิษทาง
อากาศ การวิเคราะห์ผลกระทบต่อคณุภาพอากาศของโครงการหรือกิจการที่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
เป็นต้น  
           1.2 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ประกาศใช้เป็นครั้งแรกใน พ.ศ. 2512 ต่อมาได้มกีาร
ปรับปรุงเปน็ครั้งคราว และในที่สดุกพ็บว่าพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวมบีทบัญญตัิที่ไม่สอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนไม่เอื้ออ านวยต่อการส่งเสริมการประกอบกิจการโรงงาน ท าให้มี
การยกเลิกฉบับเดิม และก าหนดใหม่เปน็พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ขึ้นและใชม้าจนถึง
ปัจจุบนั 
            กฎหมายฉบับนีไ้ด้มีการก าหนดโรงงานเปน็ 3 ประเภท ได้แก่ จ าพวกที ่1 จ าพวกที่ 2 และ
จ าพวกที่ 3 โดยค านึงถึงความจ าเป็นในการควบคุม ดแูล การปูองกนัเหตุเดือดรอ้นร าคาญ การปูองกัน
ความเสียหาย และการปูองกันอนัตรายตามระดับความรุนแรงของผลกระทบทีจ่ะมตี่อประชาชนหรือ
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สิ่งแวดล้อม และในมาตรา 8 ไดใ้หอ้ านาจรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงที่ใช้บังคับโรงงานทั้ง 3 จ าพวก 
หรือจ าพวกใดจ าพวกหนึ่งก็ได ้ดังนี้ 
 1.2.1 ก าหนดหลักเกณฑ์เกีย่วกับที่ตั้งของโรงงาน สภาพแวดล้อมของโรงงาน ลกัษณะอาคาร
ของโรงงานหรือลักษณะภายในของโรงงาน 
 1.2.2 ก าหนดลักษณะ ประเภท หรือชนดิของเครื่องจกัร เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือสิ่งที่ต้อง
น ามาใชใ้นการประกอบกจิการโรงงาน 
 1.2.3 ก าหนดใหม้ีคนงานซึ่งมีความรู้เฉพาะตามประเภท ชนิด หรือขนาดของโรงงานเพื่อ
ปฏิบตัหิน้าที่หนึ่งหน้าที่ใดประจ าโรงงาน 
 1.2.4 ก าหนดหลักเกณฑ์ทีต่้องปฏิบตัิ กรรมวิธีการผลติ และการจดัให้มีอปุกรณห์รือเครื่องมือ
อื่นใดเพื่อปอูงกันหรือระงับหรือบรรเทาอันตราย ความเสียหายหรือความเดือดรอ้นที่อาจเกิดแก่บุคคล
หรือทรัพย์สินทีอ่ยู่ในโรงงานหรือที่อยูใ่กลเ้คียงกับโรงงาน 
 1.2.5 ก าหนดมาตรฐานและวิธีการควบคุมการปลอ่ยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกดิขึน้จากการประกอบกิจการโรงงาน 
 1.2.6 ก าหนดใหม้ีการจดัท าเอกสารที่จ าเป็นประจ าโรงงาน เพือ่ประโยชนใ์นการควบคุมหรือ
ตรวจสอบการปฏบิัตติามกฎหมาย 
 1.2.7 ก าหนดข้อมูลที่จ าเปน็เกี่ยวกับการประกอบกจิการโรงงานที่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน
ต้องแจ้งให้ทราบเปน็ครั้งคราวหรือตามระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ 
 1.2.8 ก าหนดการอื่นใดเพือ่คุ้มครองความปลอดภัยในการด าเนนิงาน เพื่อปูองกนัหรือระงับ
หรือบรรเทาอันตรายหรือความเสียหายที่อาจเกิดจากการประกอบกจิการโรงงาน 
               จะเห็นว่าพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ไดใ้ห้อ านาจรัฐมนตรีวา่การกระทรวง
อุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับการจัดการ การปูองกันและควบคุมมลพษิทางอากาศ
โดยเฉพาะจากโรงงานอตุสาหกรรมได้หลายลักษณะตัง้แต่การก าหนดทีต่ั้งของโรงงานที่มีปัญหามลพิษ
ทางอากาศ การก าหนดเครือ่งจักร อุปกรณ ์กรรมวิธกีารผลิต หรือสิ่งอื่นใดทีต่้องน ามาใชใ้นการ
ประกอบกจิการโรงงาน การก าหนดให้มีคนงานที่มีความรู้เฉพาะด้านมลพิษทางอากาศ รวมทั้งก าหนด
มาตรฐานและวิธีการควบคมุการปล่อยสารมลพิษทางอากาศ เป็นต้น 
           1.3 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสุขภาพอนามัย
สิ่งแวดล้อมหรือสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม โดยเนน้การควบคมุอันตรายและเหตุร าคาญจากการประกอบ
กิจการต่างๆ ที่มตี่อสขุภาพของประชาชน และไดก้ าหนดไวใ้นมาตรา 31 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข โดยค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข มีอ านาจในการก าหนดให้กิจการหนึ่งกิจการ
ใดเป็นกิจการที่เปน็อนัตรายต่อสขุภาพได้ ซึ่งในปัจจุบนัไดม้ีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกิจการ
ที่เป็นอนัตรายต่อสขุภาพ พ.ศ.2558 ก าหนดใหก้ิจการ 141 ประเภท เปน็กิจการที่เป็นอันตรายตอ่
สุขภาพ ซึ่งส่วนหนึ่งของกจิกรรมเหล่านีเ้ป็นกิจการที่ก่อปัญหามลพิษทางอากาศ พระราชบัญญตัินีใ้ห้
อ านาจรัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการ
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ในการควบคุมหรือก ากับดแูลกิจกรรมหรือการด าเนินการในเรื่องต่างๆ และวิธดี าเนินการเพื่อ
ตรวจสอบ ควบคุม ก ากบั ดูแล หรอืแก้ไขผลกระทบจากกิจกรรมหรือการด าเนินการในเรื่องเหล่านัน้
ต่อสภาพความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน ในการด าเนินการระดับปฏบิัตไิดม้ีการ
มอบอ านาจให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นในการควบคุมดูแล โดยให้เจ้าพนักงานทอ้งถิน่มีอ านาจในการออก
ค าสั่งให้ระงับ ก าจัด และควบคุมเหตุร าคาญต่างๆ ทีอ่าจจะเป็นอนัตรายต่อสขุภาพของประชาชนได้ 
รวมถึงการออกค าสั่งให้ ปรบัปรุง แก้ไขการอนุญาต หรือไม่อนุญาต การสั่งพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาต และ
ถ้าปรากฏว่าไม่มีการปฏิบตัติามที่ได้มีค าสั่งออกไป เจ้าพนักงานทอ้งถิน่สามารถจดัการตามความ
จ าเป็นเพื่อระงับและปูองกันมิให้เกดิเหตุร าคาญขึ้นอีก โดยใหค้ดิค่าใชจ้่ายกับผูก้อ่ปัญหานัน้ๆ และยัง
ก าหนดให้มีเจ้าพนักงานสาธารณสุขเป็นผู้มีอ านาจในการตรวจตรา ให้ค าแนะน า ปรับปรุง แก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาให้ค าแนะน าแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวมทั้งผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ในการวินิจฉัย สั่งการ หรือออกค าสั่ง เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามที่กฏหมายก าหนด  
 
2. องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลพิษทางอากาศ 
 ประเทศไทยมหีน่วยงานทีม่ีหน้าที่รับผดิชอบในการจดัการและควบคมุมลพิษทางอากาศตามที่
กฎหมายก าหนดไว้หลายหน่วยงาน โดยมคีวามรับผดิชอบแตกต่างกันไป ซึ่งครอบคลุมการปูองกนัและ
การควบคุมมลพิษทางอากาศตั้งแต่จดุก าเนดิ ทางผ่านหรือสื่อน ามลพิษทางอากาศในสิ่งแวดล้อม และ
ที่จุดรับมลพิษ หน่วยงานทีม่ีบทบาทส าคัญมดีังตอ่ไปนี้ 
             2.1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหน่วยงานระดับกรมที่มีหน้าที่รับผดิชอบ
ด้านสิ่งแวดลอ้มตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 จ านวน 
3 หน่วยงาน ในแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่รับผดิชอบด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งครอบคลุมด้านการจดัการและ
ควบคุมมลพิษทางอากาศ ดังนี้ 
                     2.1.1 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีอ านาจหน้าที่
เกี่ยวกับการจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ ได้แก ่ การเสนอแนะนโยบายและแผนการจัดการและ
ควบคุมมลพิษทางอากาศ การสนับสนนุการด าเนินงานและประสานงานเพื่อน าแผนไปสูก่ารปฏบิัตอิย่าง
เป็นรูปธรรม รวมทั้งการวิเคราะหก์ลั่นกรองโครงการที่ขอรับเงนิอดุหนนุพเิศษภายใต้แผนปฏบิัตกิาร
ด้านการควบคุมมลพิษทางอากาศ เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดบัจังหวัด การให้เงนิกู้
ดอกเบี้ยต่ าจากกองทุนสิ่งแวดล้อมแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการด าเนนิโครงการที่เกี่ยวข้อง
กับการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ตลอดจนการด าเนินการพจิารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการต่างๆ ที่อยูใ่นข่ายที่ตอ้งท าการวิเคราะห์ผลกระทบ รวมถึงการเสนอความเห็น
เพ่ือประกอบการพิจารณาในการก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การปูองกันและแก้ไขปัญหาด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย โดยการกักเก็บและการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจก รวมทั้งศึกษา 



                 8-39 

 

วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม. สืนค้นจาก http://www.onep.go.th/) 
 
 2.1.2 กรมควบคุมมลพิษ เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการก าหนดแนวทาง มาตรการในการ
จัดการและควบคุมมลพิษทางสิ่งแวดล้อมชนิดต่างๆ รวมทั้งมลพิษทางอากาศ ซึ่งอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญ
ครอบคลมุถึง การเสนอแนะการก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศและมาตรฐานควบคุมมลพิษทางอากาศจาก
แหล่งก าเนิด การจัดท าแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและมาตรการในการควบคุม การปูองกันและแก้ไขปัญหา
รวมทั้งการติดตาม  ตรวจสอบมลพิษทางอากาศ การพัฒนาระบบ รูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมส าหรับระบบ
ต่างๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการมลพิษทางอากาศ การประสานงานและด าเนินการเกี่ยวกับการฟ้ืนฟู
หรือระงับเหตุที่อาจเป็นอันตรายจากมลพิษทางอากาศ การด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์ รวมทั้งการ
ประสานงานและด าเนินการเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูหรือระงับเหตุที่อาจเป็นอันตรายจากมลพิษทางอากาศ เป็นต้น 
(กรมควบคุมมลพิษ. สืนค้นจาก http://www.pcd.go.th/) 
 2.1.3 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานทีร่ับผิดชอบในการให้ความรู ้การ 
เผยแพร่และประชาสมัพันธ์ด้านสิ่งแวดลอ้ม รวมทั้งมลพิษทางอากาศให้แก่หน่วยงานของรัฐและ
เอกชนในรูปแบบและวิธีการต่างๆ การประสานความร่วมมือกบัภาคเอกชนและองค์กรพัฒนาเอกชน 
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการด้านส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม การพัฒนา
หลักสตูรและการด าเนนิการฝึกอบรม จดัประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านการจัดการมลพิษทางอากาศ 
การวิจัยและพัฒนาวิธีการที่เหมาะสมส าหรับการด าเนินการและจัดการคุณภาพอากาศ เป็นต้น (กรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม. สืบค้นจาก http://www.deqp.go.th/) 
            2.2 กระทรวงอุตสาหกรรม หน่วยงานภายในกระทรวงอตุสาหกรรมทีม่อี านาจหน้าทีต่าม
พระราชบัญญตัิโรงงาน พ.ศ. 2535 มีดังต่อไปนี ้

2.2.1 กรมโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานนี้รับผดิชอบเกี่ยวกับการจัดการมลพิษทางอากาศ 
2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรกเป็นหน่วยงานวิชาการที่ให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการโรงงาน 
โดยมหีน้าที่ในด้านการวางแผนการจัดการมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม การศึกษาพัฒนา ส่งเสริมให้มี
การน าเทคโนโลยีและแผนการจัดการมลพิษทางอากาศที่ทันสมัยมาใช้ และท าหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลด้าน
สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ลักษณะที่สองเป็นหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ได้แก่ การด าเนินการตามกฎหมาย
ว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องจักร การตรวจสอบและออกใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน การควบคุมและ
ตรวจโรงงานด้านมลพิษทางอากาศ เป็นต้น (กรมโรงงานอุตสาหกรรม. สืบค้นจาก 
http://www.diw.go.th/) 
                  2.2.2 ส านักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม หน่วยงานนี้มีภารกิจเก่ียวกับการพัฒนายุทธศาสตร์ 
และจัดท าแผนการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวง จัดสรรทรัพยากร และบริหารราชการทั่วไปของ
กระทรวงให้บรรลุเปูาหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง   รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติ
ราชการในกระทรวงให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง รวมถึงการติดต่อ

http://www.onep.go.th/
http://www.pcd.go.th/
http://www.deqp.go.th/
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และประสานงานกับองค์การหรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งภาระกิจด้านการจัดการและควบคุมมลพิษ
ทางอากาศเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานในด้านต่างๆ ดังกล่าว (ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม. สืน
ค้นจาก http://law.longdo.com/law/33/sub12825) 
               2.2.3 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกจิภายใต้กระทรวง
อุตสาหกรรม มหีน้าทีต่ามพระราชบัญญตัิการนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2522 ในการส่งเสริม สนบัสนนุ 
และพัฒนาใหม้ีโรงงานอตุสาหกรรมเกดิขึ้นเป็นกลุ่มเปน็ก้อนในลักษณะของนคิมอุตสาหกรรม 
รับผิดชอบในการพัฒนาและจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมโดยจัดพื้นที่ส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมให้เข้าไปอยู่รวมกัน
อย่างมีระบบระเบียบ และเป็นกลไกของรัฐบาลในการกระจายการพัฒนาอุตสาหกรรมออกสู่ภูมิภาคทั่วประเทศ 
โดยมี "นิคมอุตสาหกรรม" เป็นเครื่องมือด าเนินการ จัดให้มีระบบและการจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อม การปูองกัน
และบรรเทาอุบัติภัยจากอุตสาหกรรม  ภาระหน้าที่ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่เก่ียวข้องกับการ
จัดการและการควบคุมมลพิษทางอากาศโดยตรง ได้แก่ การจัดให้มีระบบและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและ
การปูองกันและบรรเทาอุบัติภัยจากอุตสาหกรรม (การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย. สืนค้นจาก 
http://www.ieat.go.th/ieat/index.php/th/about-us/2013-09-13-10-13-00) 
          2.3 กระทรวงสาธารณสุข  มกีรมอนามัยเป็นหน่วยงานในส่วนกลางที่ท าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี โดยมีการก าหนดและพัฒนานโยบาย 
ยุทธศาสตร์และแผนงานศึกษา การวิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการส่งเสริม
สุขภาพ การจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี รวมทั้งการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนมีความรู้และทักษะในการดูแลตนเอง ครอบครัวและชุมชน 
รวมตลอดจนถึงการสนับสนุนให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพ่ือส่งเสริมให้คนไทยมี
สุขภาพดีโดยถ้วนหน้า ซึ่งภาระต่างๆ เหล่านี้ครอบคลุมถึงการด าเนินการจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ
ด้วย (กระทรวงสาธารณสุข. สืนค้นจาก 
http://www.anamai.moph.go.th/main.php?filename=role) 
                 นอกจากหนว่ยงานระดบักรมต่างๆ ในส่วนกลางดังกล่าวมาแล้วยงัมีหน่วยงานต่างๆ ใน
ระดบัภมูิภาคและระดบัท้องถิ่นที่ท าหน้าที่ควบคุมดูแลคุณภาพอากาศในเขตรับผดิชอบของหน่วย งาน
นั้นๆ เชน่ ส านกังานสิ่งแวดล้อมภาค ซึ่งท าหน้าที่ประสานงานการด าเนินงาน ตลอดจนตดิตาม 
ประเมนิผล รวมถึงการจัดท าแผนและมาตรการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับภาค ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดด้วย ซึ่งท าหน้าที่จัดท าแผนจัดการสิ่งแวดล้อมของจังหวัด
รวมทั้งแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด  รวมทั้งประสานงาน ตรวจ 
สอบ  ควบคุม  และก ากับดูแลแหล่งก าเนิดมลพิษ ส่วนส านักงานสาธารณสุขจังหวดั ซึ่งท าหน้าที่ศึกษา
ปัญหาด้านมลพิษ เผยแพรค่วามรู้ ความเข้าใจในอันตรายของสารมลพิษและแนวทางแก้ไข 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมกีองอนามัยสิ่งแวดลอ้ม ส านักอนามัยที่ด าเนินการในด้านนี ้รวมทั้งเทศบาล และ

http://law.longdo.com/law/33/sub12825
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องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ซึ่งมีอ านาจหน้าทีต่ามที่กฎหมายฉบับต่างๆ ดังกล่าวข้างตน้ได้
กระจายอ านาจไปให้ อย่างไรก็ตามบทบาทในเรื่องมลพิษทางอากาศของหน่วยงานระดับท้องถิ่นใน
ปัจจุบนั ยังมคี่อนข้างน้อย แต่คาดว่าในอนาคตหน่วยงานดังกล่าวต้องมบีทบาทมากขึ้น เพราะตอ้งมี
หน้าที่ความรับผดิชอบในการด าเนินการตามที่กฎหมายดังกล่าวก าหนดไว้ 
                   นอกจากองค์กรของรัฐซ่ึงรับผิดชอบในการจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ
โดยตรงแล้วยังมีหน่วยงานอื่นๆ ที่มีส่วนในการด าเนนิการนี้อีกมาก ได้แก ่สถาบนัการศึกษาทั้งภาครัฐ
และเอกชนทีม่ีการจดัการเรียนการสอนด้านมลพิษทางอากาศ หน่วยงานเอกชนต่างๆ เช่น สถาบนั
สิ่งแวดล้อม องคก์รสื่อมวลชนต่างๆ องค์กรชาวบ้านหรือชุมชนทอ้งถิน่ต่างๆ เป็นต้น 
 
กิจกรรม 8.2.3 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ให้อ านาจพนักงานเจ้าหน้าที่
ในการด าเนินการเก่ียวกับยานพาหนะที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศไว้อย่างไร  

 
แนวตอบกิจกรรม 8.2.3 
            มาตรา 64-67 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งให้ยานพาหนะที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศเกินกว่าค่ามาตรฐานหยุด เพื่อ
ตรวจสอบเครื่องยนต์และอุปกรณ์ของยานพาหนะนั้น รวมถึงมีอ านาจสั่งห้ามใช้ยานพาหนะนั้นโดยเด็ดขาดหรือ
จนกว่าจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตอนที่ 8.3  
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การควบคุมมลพิษทางอากาศ 
 
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 8.3 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป 
หัวเรื่อง 
            8.3.1 ระบบระบายอากาศ  
            8.3.2 การควบคุมมลพิษทางอากาศชนิดอนุภาค 
            8.3.3 การควบคุมมลพิษทางอากาศชนิดก๊าซและไอ  
           8.3.4 การควบคุมมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ 
แนวคิด 

1. ระบบระบายอากาศใช้ส าหรับการระบายอากาศทีม่ีมลพษิออกจากบริเวณหนึ่งๆ เพือ่ลดหรือ 
ควบคุมไมใ่ห้มลพิษเหล่านัน้มีความเข้มข้นถึงระดบัที่จะเป็นอนัตรายต่อสขุภาพของ
พนักงาน สามารถท าได้ 2 วิธี วิธีแรก คือ การระบายอากาศแบบท าให้เจอืจาง ซึง่แบ่งเป็น 
2 แบบ คือ การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ และการระบายอากาศโดยวิธีกล และวิธีที่
สอง คอื การระบายอากาศแบบเฉพาะที่ ซึ่งประกอบดว้ยอุปกรณต์่างๆ ได้แก่ ฮู้ด ท่อ 
อุปกรณบ์ าบัดมลพิษทางอากาศ พดัลม และปล่อง 

2. มลพิษทางอากาศท่ีอยู่ในรูปของอนุภาค ได้แก่ ฝุุน ควัน  ฟูม ละออง และเส้นใย อุปกรณ์ควบคุม 
มลพิษทางอากาศชนิดอนุภาคที่ส าคัญ ได้แก่ ห้องตกตะกอน ไซโคลน สครับเบอร์ ถุงกรอง และ
เครื่องตกตะกอนไฟฟูาสถติ 

3. มลพิษทางอากาศชนิดก๊าซ ส่วนใหญเ่กดิจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงฟอสซิล ไอสว่นใหญ่ 
เกิดจากการระเหยของสารละลาย อุปกรณ์ควบคุมมลพิษชนดิก๊าซและไอที่ส าคัญ ได้แก่ 
อุปกรณ์การดูดซึม อุปกรณ์การดูดซับ อุปกรณ์การควบแน่น และอุปกรณ์การสันดาป 

4. วิธีการที่ใช้ในการควบคุมมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ ได้แก่ การออกแบบเครื่องยนต์ให้ 
เหมาะสม การใช้และบ ารุงรักษาเครื่องยนต์  การควบคุมองค์ประกอบของเชื้อเพลิง และการใช้
อุปกรณ์ควบคุมมลพิษ 

วัตถุประสงค์ 
  เมื่อศึกษาตอนที่ 8.3 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 
           1. อธิบายวิธีการและส่วนประกอบของระบบระบายอากาศได้ 
           2. อธิบายอุปกรณ์ควบคุมมลพิษทางอากาศชนิดอนุภาคได้ 
          3. อธิบายอุปกรณ์ควบคุมมลพิษทางอากาศชนิดแก๊สและไอได้ 
          4. อธิบายวิธีการที่ใช้ในการควบคมุมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะได้ 
 
เรื่องท่ี 8.3.1  
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ระบบระบายอากาศ 
   
 เมื่อมมีลพิษทางอากาศเกดิขึ้นที่บริเวณใดๆ ในสถานประกอบการ จนมีความเขม้ข้นถึงระดับที่
จะเป็นอนัตรายต่อสขุภาพของพนักงาน กม็ีความจ าเป็นตอ้งท าการระบายอากาศที่มีมลพิษออกจาก
บริเวณนัน้เพือ่ลดหรือควบคุมไมใ่หม้ลพิษเหล่านัน้มีความเข้มข้นถึงระดับทีจ่ะเปน็อันตรายต่อสุขภาพ
ของพนักงาน ในการระบายอากาศสามารถท าได้ 2 วิธี ได้แก่ การระบายอากาศแบบท าให้เจือจาง 
(Dilution Ventilation) และการระบายอากาศแบบเฉพาะที่ (Local Ventilation) ดังตอ่ไปนี้ (วิทยา 
อยู่สุข,  2554) 

1. การระบายอากาศแบบท าให้เจือจาง 
         เป็นการระบายเพ่ือลดความเข้มข้นของมลพิษซึ่งปนเปื้อนอยู่ในอากาศภายในโรงงาน หรือสถาน
ประกอบการ โดยการท าให้เจือจางลงด้วยอากาศบริสุทธิ์จากภายนอก จนกระทั่งมลพิษดังกล่าวมีความเข้มข้นอยู่
ในระดับท่ีไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือไม่ท าให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญ นอกจากนี้การระบายอากาศแบบ
ท าให้เจอืจางยังสามารถใชใ้นการระบายความร้อน ความชื้น และก๊าซหรือไอทีต่ดิไฟหรือระเบิดได้ง่าย
อีกด้วย 
            การระบายอากาศแบบท าให้เจือจางแบ่งออกเป็น 2 ชนดิดังนี ้
        1.1 การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ (Natural Ventilation) เป็นการระบายอากาศโดย
ใช้ธรรมชาตชิ่วย เนื่องจากอากาศที่ร้อนจะลอยตัวขึ้นและอากาศทีเ่ย็นกว่าจะไหลเข้ามาแทนที่ จึงใช้วิธี
สร้างช่องเปิดเพื่อใหอ้ากาศร้อนภายในอาคารมีทางไหลออกไปจากอาคารได ้และมีช่องเปดิส าหรบัให้
อากาศภายนอกอาคารซ่ึงเย็นกว่าไหลเข้ามาแทนที่ได ้ดังภาพที่ 8.7  

 
                                ภาพที่ 8.7 การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ  
                  1.2 การระบายอากาศโดยวิธีกล (Mechanical Ventilation) เป็นการระบาย
อากาศโดยเลียนแบบวิธีธรรมชาติคอื ให้อากาศภายนอกไหลเข้ามาแทนที่อากาศภายในอาคาร แต่
ควบคุมการไหลวนของอากาศโดยใชพ้ัดลมดดูอากาศชว่ยดังภาพที่ 8.8  

ลมจากภายนอกเข้า
มา 

อุณหภูมิภายนอก 

อุณหภูมิภายใน 

อุณหภูมิที่แตกต่าง
ระหว่างภายนอกและ
ภายใน 
 

ลมจากภายในออกไป 
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ภาพที่ 8.8 การระบายอากาศโดยวิธกีล 
 
2. การระบายอากาศแบบเฉพาะที่ 

                การระบายอากาศแบบเฉพาะที่ เป็นการระบายอากาศทีม่ีมลพิษเจอืปนจากแหล่งก าเนิด
โดยตรงเพือ่ไมใ่หฟุู้งกระจายออกสูบ่รรยากาศโดยรอบ โดยใชอุ้ปกรณ์ส าหรับการเก็บรวบรวม และ
บ าบัดมลพิษเหล่านั้นใหม้ีความเข้มข้นในระดบัที่ไมก่่อให้เกิดอันตรายต่อสขุภาพและสิ่งแวดลอ้ม ก่อนที่
จะปลอ่ยออกสู่บรรยากาศภายนอก ระบบระบายอากาศแบบเฉพาะที่ประกอบดว้ย ฮูด้ ซึ่งเปน็อุปกรณ์
ที่ท าหน้าที่รวบรวมมลพิษทางอากาศที่เกดิจากกระบวนการผลิตใหไ้หลเข้าสู่ระบบควบคุมมลพิษโดยมี
พัดลมท าหน้าที่ดดูอากาศ ท าให้เกดิการไหลของอากาศที่ปนเปื้อนด้วยมลพิษผ่านฮู้ดเข้าสู่ระบบท่อ ซึ่ง
ท าหน้าที่ล าเลียงมลพิษเข้าสู่อุปกรณบ์ าบดัมลพิษทางอากาศ เมื่อกระแสอากาศถูกบ าบัดมลพิษออกไป
แล้วก็จะถูกระบายสูบ่รรยากาศโดยอาจระบายผ่านปลอ่งต่อไป ลกัษณะของการเชื่อมต่อระบบระบาย
อากาศแบบเฉพาะที่ ดังภาพที่ 8.9  

ส าหรับในเรื่องที่ 8.3.1 นี้จะกล่าวถึงเฉพาะส่วนของฮูด้ ท่อ พดัลม และปล่องเทา่นั้น ส าหรับ
อุปกรณบ์ าบัดมลพิษทางอากาศจะกล่าวถึงในเรื่องที ่8.3.2 และเรื่องที่ 8.3.3 ตอ่ไป 

 
  

ภาพที่ 8.9 ระบบระบายอากาศแบบเฉพาะที่ 

ลมจากภายนอกเข้ามา 
 

พัดลมระบาย
อากาศ 

อากาศภายในอาคาร 

ลมจากภายใน
อาคารออกไป 
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2.1 ฮู้ด เป็นอปุกรณ์ทีใ่ช้ส าหรับรวบรวมมลพิษทางอากาศทั้งชนดิที่เปน็ก๊าซหรืออนุภาค อาจ
แบ่งฮู้ดออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ  ได้แก่ เอ็นโคลสเซอร์ (Enclosures) คาโนป ีฮู้ด (Canopy Hoods) 
และ แคปเจอริงฮู้ด (Capturing Hoods) ดังภาพที ่8.10 

           
           (ก)  เอ็นโคลสเซอร์                                                  (ข)  คาโนปี ฮู้ด 

                      
                                                     
                                                ภาพที่ 8.10 ฮู้ดชนิดต่างๆ  
 
  เอ็นโคลสเซอร์ ดังภาพที ่8.10 (ก) เป็นฮู้ดที่ครอบปิดแหล่งก าเนิดมลพิษหรือกระบวนการผลิตไว้
โดยอาจครอบไว้ทั้งหมดหรือบางส่วน ฮู้ดชนิดนี้มีประสิทธิภาพสูงเพราะสามารถกักกันสารมลพิษไว้ภายในได้ 
ดังนั้นหากไม่มีข้อจ ากัดเก่ียวกับกระบวนการผลิตและการปฏิบัติงานของคนงาน จึงควรพิจารณาเลือกใช้เป็น
ล าดับแรก ส าหรับคาโนปี ฮู้ด ดังภาพที่ 8.10 (ข) เป็นฮู้ดชนิดที่นิยมใช้กับกระบวนการผลิตที่มีความร้อนเกิดขึ้น 
เช่น กระบวนการนึ่งหรือต้ม เป็นต้น โดยครอบไว้ด้านบนของแหล่งก าเนิดมลพิษ ทั้งนี้เนื่องจากมลพิษที่เกิดจาก
กระบวนการผลิตที่มีอุณหภูมิสูงจะลอยตัวสูงขึ้นเพราะแรงลอยตัวเนื่องจากความร้อน แรงลอยตัวจะมีส่วนช่วยใน
การท าให้มลพิษไหลเข้าสู่ฮู้ดได้ดีขึ้น ส่วนแคปเจอริง ฮู้ด ดังภาพที่ 8.10 (ค)  เป็นฮู้ดที่ใช้วิธีดึงกระแสอากาศ
โดยแรงพัดลมให้ไหลข้ามแหล่งก าเนิดมลพิษ เพ่ือน าสารมลพิษเข้าสู่ฮู้ด ฮู้ดแบบนี้ใช้ได้ผลดีส าหรับงานชุบโลหะ 
และงานที่ต้องใช้ถังบรรจุสารเคมีที่มีปากเปิดกว้าง  
 2.2 ท่อ เป็นส่วนที่น ากระแสอากาศท่ีปนเปื้อนมลพิษต่อมาจากฮู้ดไปยังอุปกรณ์บ าบัดมลพิษทางอากาศ 
และจากอุปกรณ์บ าบัดมลพิษไปยังปล่องต่อไป ดังภาพที่ 8.11 โดยทั่วไปจะแบ่งประเภทของท่อตามชนิดของวัสดุ
ที่น ามาใช้ในการท าท่อ ในสมัยก่อนมีเฉพาะท่อประเภทโลหะกัลวาไนช์ (Galvanized Metal) เท่านั้น ในปัจจุบัน
นอกจากท่อประเภทนี้แล้วยังมีท่อที่ท าด้วยพลาสติกชนิดต่างๆ เช่น พีวีซี  (PVC) หรือ เอบีเอส (ABS)  เป็นต้น 
นอกจากนี้ยังมีท่อที่ท าจากไฟเบอร์กลาส (Fiberglass) อีกด้วย โดยทั่วไปท่อที่ไม่ต้องการความยืดหยุ่น 
(Flexible)  มักจะใช้วัสดุที่ท าด้วยโลหะ ส่วนท่อที่ต้องการความยืดหยุ่นอาจจะท าจากวัสดุที่ยืดหยุ่นได้หลาย
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ประเภท การเลือกใช้ท่อจะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับอุณหภูมิและสมบัติในการกัดกร่อนของกระแสอากาศ
และมลพิษทางอากาศ 

 
 

ภาพที่ 8.11 ระบบท่อ 
ที่มา: http://www.olx.co.th/product-1118240/  
          2.3 พัดลม ท าหน้าที่ในการดูดกระแสอากาศจากฮู้ดผ่านท่อไปยังอุปกรณ์ท าความสะอาดเพ่ือท า
ความสะอาดก่อนที่จะปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมทางปล่องต่อไป พัดลมแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้  
  2.3.1 พัดลมที่ใช้แรงเหวี่ยง (Centrifugal Fans) พัดลมประเภทนี้ท างานโดยใช้แรงเหวี่ยงดันอากาศ 
อากาศจะเคลื่อนตัวสู่ใบพัดลมในทิศทางขนานกับแนวแกนแล้วถูกเหวี่ยงให้ไหลออกไปในทิศทางที่ตั้งฉากกับ
แนวแกน นิยมใช้ส าหรับการระบายอากาศเฉพาะที่ มีประสิทธิภาพสูง ติดตั้งได้ง่ายและมีค่าใช้จ่ายต่ า แบ่ง
ออกเป็น 3 แบบ ดังภาพที่ 8.12 คือ 1) แบบใบโค้งเอียงหน้า เหมาะกับการขับเคลื่อนอากาศปริมาณมาก มี
เสียงดังรบกวนน้อย แต่ไม่เหมาะกับการระบายอากาศที่มีอนุภาคเจือปน เนื่องจากจะเกิดการเกาะสะสมของ
อนุภาคบนใบพัด  2) แบบใบตั้งตรง เหมาะกับการขับเคลื่อนอากาศท่ีมีอนุภาคเจือปน เนื่องจากอนุภาคจะไม่
เกาะสะสมเพราะใบพัดที่ตั้งตรงและมีระยะห่างระหว่างใบพัดมากจึงสามารถสลัดอนุภาคออกไปได้เอง มี
ความคงทนแข็งแรง แต่มีข้อด้อยคือประสิทธิภาพต่ าและมีราคาแพง จึงไม่ค่อยมีการนิยมใช้กันมากนัก   3) 
แบบใบโค้งเอียงหลัง เหมาะกับการใช้งานเช่นเดียวกันกับแบบใบโค้งเอียงหน้า แต่มีประสิทธิภาพสูงกว่า 
รวมทั้งยังเหมาะสมกับค่าความดันในระบบระบายอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงไม่คงท่ี จึงเป็นแบบที่ได้รับความนิยม
กันมาก 
 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://i1.olxthailand.com/df/1/ui/post/2012/10/31/0/b/b225f6b6cbb4e89d5869e3c0cf6c2ebc.jpg&imgrefurl=http://www.olx.co.th/product-1118240/&h=480&w=640&tbnid=mkFT8X6tTV77QM:&zoom=1&docid=wOmrOfNtpeQ8WM&ei=YEARVOrgNsWxuASFpoCoCw&tbm=isch&ved=0CD4QMygYMBg&iact=rc&uact=3&dur=914&page=2&start=23&ndsp=29
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                                              ภาพที่ 8.12 พัดลมที่ใช้แรงเหวี่ยง 
ที่มา: วิทยา อยู่สุข, 2554. 
 
  2.3.2 พัดลมที่ไหลตามแนวแกน (Axial Flow Fans) ท างานโดยการเพิ่มความดันของอากาศที่ไหล
เข้ามาตามแนวแกนโดยใบพัดแล้วไหลออกไปในทิศทางเดิม แบ่งออกเป็น 3 แบบ ดังภาพที่ 8.13  ได้แก่ 1)  
พรอพเพลเลอร์ (Propeller) ใช้ส าหรับดูดกระแสอากาศท่ีมีปริมาณมากโดยการยึดติดกับผนังห้องหรือหลังคา
อาคาร เหมาะกับการระบายอากาศแบบท าให้เจอืจาง  2) ทูบเอ็กเชียล (Tube Axial) ตัวพัดลมอยู่ในรูป
ทรงกระบอกซ่ึงสามารถต่อเข้ากับท่อระบายอากาศได้เลย ใช้กับระบบระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม มี
ประสิทธิภาพสูง แต่มีข้อด้อยคือ มีเสียงดัง   และ 3) เวนเอ็กเชียล (Vane Axial) ซึ่งถูกออกแบบมาให้ตัวพัด
ลมอยู่ในรูปทรงกระบอกเช่นเดียวกันกับทูบเอ็กเชียล แต่มีการติดตั้งชุดใบน าอากาศเพ่ือให้อากาศไหลในท่อได้
ตรงมากขึ้น เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพให้สูงขึ้นและลดปัญหาเสียงดังลง เป็นพัดลมที่สามารถใช้ได้อย่างกว้างขวาง
ในโรงงานอุตสาหกรรม 
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                ภาพที่ 8.13 พัดลมที่ไหลตามแนวแกน  
ที่มา: วิทยา อยู่สุข, 2554. 
 
 2.4 ปล่อง เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับระบายอากาศท่ีผ่านการบ าบัดแล้วออกไปสู่บรรยากาศ ดังภาพที่ 
8.14 ซึ่งจะท าให้สารปนเปื้อนในกระแสอากาศถูกเจือจางลง ในการออกแบบปล่องนั้นต้องพิจารณาสิ่งต่างๆ 
ดังนี้ 
  (1) ความสูงของปล่อง โดยทั่วไปจะออกแบบให้ปล่องควันสูงไม่ต่ ากว่า 10 เมตร จากหลังคาข้ึนไป 
เพ่ือปูองกันไม่ให้อากาศที่ระบายออกไปย้อนกลับลงมาใหม่ ผู้ออกแบบบางคนออกแบบให้สูงเป็น 1.5 เท่า
ของอาคารที่ติดตั้งปล่องควันนั้นๆ  
  (2) ต าแหน่งของปล่อง ควรติดตั้งปล่องควันไว้ห่างจากบริเวณท่ีดูดลมเข้าสู่อาคาร อย่างไรก็ตาม 
การเลือกทิศใต้ลมเพื่อติดตั้งปล่องอาจท าได้ยาก เนื่องจากทิศทางลมมีการเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นจึงควรติดตั้ง
ปล่องให้ห่างจากบริเวณที่ดูดลมเข้าสู่อาคารอย่างน้อย 50 ฟุต 
  (3) ความเร็วของกระแสอากาศจากปล่อง ควรที่จะท าให้ความเร็วของกระแสอากาศที่ออกจาก
ปล่องไม่น้อยกว่า 1.4 เท่าของความเร็วลมรอบๆ ปล่อง เพื่อปูองกันอากาศจากปล่องตกลงสู่พ้ืนดิน  
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                                                                     ภาพที่ 8.14 ปล่อง  
ที่มา: http://weekhamsteam.blogspot.com/ 
                หากเปรียบเทยีบการระบายอากาศแบบท าให้เจอืจางกับการระบายอากาศแบบเฉพาะที่
จะพบว่าการระบายอากาศแบบท าให้เจือจางมขี้อดีกวา่การระบายอากาศแบบเฉพาะที่ ดังนี้ 
         1) สามารถท าได้ง่าย ไม่ต้องใช้ความรู้ด้านเทคนิคมากนัก 
         2) ประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าทั้งในการติดตั้ง การเดินระบบ และการบ ารุงรักษาระบบ 
         3) สามารถใช้ได้ดีกับไอและก๊าซ โดยเฉพาะกับสารละลายอินทรีย์ 
         4) ไม่ต้องมีอุปกรณ์ควบคุมมลพิษในการบ าบัดมลพิษทางอากาศ  
          อย่างไรก็ตามการระบายอากาศแบบท าให้เจือจางมีข้อจ ากัดมากกว่าการระบายอากาศแบบ
เฉพาะที่ดังนี ้
        1) ไม่ได้มีการบ าบัดมลพิษ เพียงแต่ลดความเข้มข้นของมลพิษภายในอาคารเท่านั้น 
          2) ใช้ไม่ค่อยได้ผลกับการระบายมลพิษประเภทฟูมหรือฝุุน เพราะระบายออกได้ยาก 
          3) ไม่เหมาะส าหรับการระบายอากาศร้อนที่มีความชื้นสูง 
          4) ไม่เหมาะส าหรับการระบายปริมาณมลพิษท่ีถูกปล่อยออกมามาก เพราะต้องดูดอากาศเพ่ือระบาย
ออกเป็นปริมาณมาก 
          5) ไม่เหมาะส าหรับการระบายมลพิษที่มีความเข้มข้นสูงหรือมีความเข้มข้นสูงที่เปลี่ยนแปลงมาก 
           6) ใช้ได้เฉพาะในบริเวณท่ีผู้ปฏิบัติงานอยู่ห่างจากแหล่งก าเนิดเพียงพอที่จะท าให้เกิดการเจือจาง
เพียงพอเท่านั้น 
 
 
 
 
 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-T6jxeaTaTvM/UZcn0XsKIfI/AAAAAAAAAB4/fmv20IbIqfo/s1600/a017.jpg&imgrefurl=http://weekhamsteam.blogspot.com/&h=719&w=541&tbnid=3Emu8h77ytinmM:&zoom=1&docid=a90KPkRMieutRM&ei=V0BmU8GYCdDwlAWb-oGIAg&tbm=isch&ved=0CDQQMygsMCw49AM&iact=rc&uact=3&dur=334&page=43&start=543&ndsp=12
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กิจกรรม 8.3.1 
     ฮูด้มกีี่ประเภท แต่ละประเภทมีลักษณะอย่างไร  
 
แนวตอบกิจกรรม 8.3.1 

            แบ่งฮูด้ออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ  ได้แก ่ 
 1. เอ็นโคลสเซอร์ เป็นฮู้ดท่ีครอบปิดแหล่งก าเนิดมลพิษหรือกระบวนการผลิตไว้โดยอาจครอบไว้
ทั้งหมดหรือบางส่วน มีประสิทธิภาพสูงเพราะสามารถกักกันสารมลพิษไว้ภายในได้ 
 2. คาโนปี ฮู้ด เป็นฮู้ดชนิดที่นิยมใช้กับกระบวนการผลิตที่มีความร้อนเกิดข้ึนโดยครอบไว้ด้านบนของ
แหล่งก าเนิดมลพิษ ทั้งนี้เนื่องจากมลพิษท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตที่มีอุณหภูมิสูงจะลอยตัวสูงขึ้น ซึ่งจะมี
ส่วนช่วยในการท าให้มลพิษไหลเข้าสู่ฮู้ดได้ดี 
 3. แคปเจอริง ฮู้ด เป็นฮู้ดท่ีใช้วิธีดึงกระแสอากาศโดยแรงพัดลมให้ไหลข้ามแหล่งก าเนิดมลพิษเพ่ือน า
สารมลพิษเข้าสู่ฮู้ด  
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เรื่องท่ี 8.3.2  
การควบคุมมลพิษทางอากาศชนิดอนุภาค 
 
   มลพิษทางอากาศท่ีอยู่ในรูปของอนุภาค ได้แก่ ฝุุน ควัน  ฟูม ละออง และเส้นใย เป็นต้น ส่วนใหญ่
เกิดจากการบด การขัดสี และการท าให้เป็นผง ซึ่งเป็นการกระท าที่ท าให้วัตถุสึกกร่อนด้วยวิธีต่างๆ รวมถึงการ
สันดาปที่ไม่สมบูรณ์ และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม อุปกรณ์ควบคุมมลพิษทางอากาศชนิดอนุภาคท่ีส าคัญ
มีดังต่อไปนี้ (จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ, 2546) 
     1.  ห้องตกตะกอน  
 หลักการท างานของห้องตกตะกอน (Gravity Settling Chambers) คือ การท าให้อนุภาคขนาด
ใหญ่กว่า 50 ไมครอนขึ้นไป แยกตัวออกจากกระแสอากาศโดยแรงโน้มถ่วงของโลก โดยการออกแบบ
ความยาวของห้องตกตะกอนใหเ้หมาะสม เพื่อให้อนุภาคที่เข้ามายังหอ้งตกตะกอนทางด้านหนึ่ง มเีวลา
พอส าหรับตกลงมาในแนวดิ่งก่อนที่จะออกจากห้องตกตะกอนไปอีกด้านหนึ่ง ดังภาพที่ 8.15 หอ้ง
ตกตะกอนเปน็ระบบที่มีประสิทธิภาพต่ า และใช้ส าหรบับ าบัดอนภุาคที่มขีนาดใหญ่เท่านั้น จึงเหมาะ
ส าหรับบ าบดัอนภุาคเบื้องต้นเพื่อก าจัดอนภุาคขนาดใหญ่ออกมาก่อนทีจ่ะบ าบัดอนุภาคขนาดเลก็ใน
กระแสอากาศด้วยอุปกรณช์นิดอื่นๆ ต่อไป  
 
 
 

                                                
                                        
 

ภาพที่ 8.15 ห้องตกตะกอน 
 
2. ไซโคลน   
 ไซโคลน (Cyclone) ใช้แรงหนีศนูย์กลางในการท าให้กระแสอากาศหมุนและเหวี่ยงอนุภาคที่
ปนเปือ้นในกระแสอากาศออกมาจากกระแสอากาศ ไซโคลนอาจประกอบด้วยหน่วยขนาดใหญ่หน่วย

ทางเข้าของอากาศ
เสีย 

ทางออกของอากาศดี 
 

ฮอปเปอร์รวบรวม
อนุภาค 
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เดียวหรอืหน่วยเล็กๆ หลายหน่วยประกอบกนั เพื่อเพิม่ประสิทธภิาพของอปุกรณใ์ห้สูงขึ้นก็ได้ ดังภาพ
ที่ 8.16 โดยทั่วไปสามารถใช้ไซโคลนไดด้ีส าหรบับ าบดัอนุภาคที่มขีนาดใหญก่ว่า 10 ไมครอน 
ประสิทธภิาพในการบ าบดัของไซโคลนอาจสูงกว่า ร้อยละ 90 ได้ ในกรณีทีใ่ชใ้นการบ าบัดอนภุาคที่มี
ขนาดใหญก่ว่า 25 ไมครอน  
 

 
 
                                                       ภาพที่ 8.16 ไซโคลน 
 
3. สครับเบอร์  
 สครับเบอร์ (Scrubber) เปน็อุปกรณ์ควบคุมมลพิษทางอากาศที่ท าให้อนภุาคในกระแสอากาศ
สัมผัสกบัฝอยละอองน้ า เพือ่ท าให้อนุภาคเปียกน้ า เมือ่อนภุาคเปียกน้ าก็จะจับตวักันเปน็กอ้นที่มขีนาด
ใหญ่และมีน้ าหนักมากขึ้น และจะตกลงด้วยแรงโน้มถว่งของโลก ซึ่งจะมีผลใหอ้นภุาคดังกล่าวถกูแยก
ออกจากกระแสอากาศได้ ดังภาพที่ 8.17 สครับเบอรม์หีลายชนดิขึน้อยูก่ับการออกแบบ แต่ละชนดิมี
ประสิทธภิาพต่างกัน บางชนิดสามารถบ าบดัอนภุาคขนาดใหญ่กว่า 5 ไมครอน ได้สูงถึงร้อยละ 98 

ทางเข้าของอากาศ
เสีย 
 

ทางออกของอากาศดี 
 

ฮอปเปอร์รวบรวม
อนุภาค 
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ภาพที่ 8.17 สครับเบอร ์
 
 เนื่องจากครับเบอร์เปน็อุปกรณ์ควบคุมมลพิษทางอากาศที่ใชน้้ า ซึ่งมีขอ้ดหีลายประการ ได้แก ่
สามารถใช้แยกอนภุาคออกจากกระแสอากาศที่มคีวามชื้นและมีความร้อนสูงได้ ทัง้ยังเหมาะทีจ่ะใชก้ับ
อนุภาคอาจเกิดการระเบดิหรือตดิไฟได้เมือ่อยู่ในสภาพแห้ง นอกจากนี้อนภุาคทีแ่ยกออกมาจากอากาศ
จะไม่ฟุูงกระจาย เนื่องจากอยู่ในสภาพทีเ่ปียก อย่างไรก็ตามการใช้สครับเบอร์ก็มขี้อจ ากดัที่ส าคัญ 
ได้แก ่การเกดิการกดักร่อนภายในอุปกรณ์ หากอนุภาคที่บ าบัดเป็นสารเคมีชนิดที่ละลายในน้ าแล้วมี
ฤทธิ์กดักร่อนโลหะ นอกจากนี้การที่ตอ้งใชน้้ าส าหรับท าให้อนภุาคเปียก อาจท าให้เกิดปัญหาในการ
ก าจัดน้ าเสียตามมาได ้
 
4. ถุงกรอง   
 ในการควบคุมมลพิษอากาศโดยใชถุ้งกรอง (Bag  Filter) ใช้หลกัการแยกอนภุาคออกจาก
กระแสอากาศโดยบังคบัให้กระแสอากาศไหลผ่านวัสดกุรองที่ท าด้วยฝูายหรือเส้นใยสังเคราะหต์่างๆ ที่
น ามาเย็บเปน็ถุงกรอง เช่น ไนลอน ออร์ลอน แดรกอนไฟเบอร์ หรือใยแก้ว ซึ่งทนต่อความร้อนและทน
ต่อความเป็นกรดหรือเปน็ดา่งได้ด ีขณะทีก่ระแสอากาศไหลผ่านถุงกรอง อนุภาคจะถูกดักและเก็บไวใ้น
ถุงกรอง เมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งที่มีอนภุาคอยูใ่นถุงกรองเป็นปริมาณมากก็จะตอ้งท าความสะอาดถุง
กรอง โดยการท าให้อนภุาคที่ค้างอยู่บนถุงกรองตกลงไปในถังเก็บ (Hopper) เพือ่น าไปก าจัดต่อไป ดัง
ภาพที ่8.18 ถุงกรองมปีระสิทธิภาพสูงมาก สามารถบ าบัดอนภุาคทีม่ีขนาดเลก็กว่า 0.1 ไมครอนได ้
 
 

ทางออกของอากาศดี 
 

ทางเข้าของอากาศ
เสีย 
 

หวัพ่นฝอย 
ละอองน ้ า 

น้ าเสียที่มีอนุภาคติดมาด้วย 
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ภาพที ่8.18 ถุงกรอง 
 
 ในการท าความสะอาดถุงกรองมี 2 วิธี คือ 1) การท าความสะอาดโดยการเขย่าถุงกรอง ถุงกรอง
ชนิดนี้ จะใหก้ระแสอากาศไหลจากด้านในถุงกรองออกสู่ด้านนอก เมื่อต้องการท าความสะอาดจะตอ้ง
หยุดพักการกรองอนภุาค แล้วเปิดเครื่องเขย่าให้อนภุาคที่สะสมอยูใ่นถุงกรองหลดุและตกลงมาสู่ถังเก็บ
ด้านล่างแล้วน าไปก าจัดต่อไป และ 2) การท าความสะอาดโดยการไหลย้อนของอากาศ เมื่อต้องการจะท า
ความสะอาดจะต้องหยดุพกัการท างานของถุงกรอง จากนั้นกจ็ะเปุาอากาศไหลยอ้นจากด้านนอกเข้า
ด้านในถุงกรอง สวนทางกบัทิศทางการไหลของกระแสอากาศ เพื่อใหอ้นภุาคที่สะสมอยู่ด้านในถุงกรอง
หลุดถุงกรองและตกลงสูถ่ังเก็บด้านล่าง 
 
5. เครื่องตกตะกอนไฟฟ้าสถิต 
 เครื่องตกตะกอนไฟฟูาสถติ (Electrostatic Precipitators: ESP) ใช้ส าหรับแยกอนุภาคที่มี
ขนาดเล็กกว่า  10 ไมครอน ออกจากกระแสอากาศโดยท าใหอ้นภุาคทีต่้องการก าจัดมปีระจุไฟฟูาชนดิ
ใดชนดิหนึ่งด้วยเสน้ลวดทีม่ีแรงดันไฟฟูาสูง ซึ่งโดยทัว่ไปจะเปน็การถ่ายประจุลบใหก้ับอนภุาค การท า
ให้อนุภาคมีประจุนัน้ จะตอ้งท าให้โมเลกลุของอากาศที่มีอนภุาคปนเปื้อนแตกตัวก่อนโดยใช้ลวด
แรงดันไฟฟูาสูง ซึ่งจะท าใหโ้มเลกุลของอากาศแตกตัวเป็นไอออนลบเกาะอยู่รอบๆ เสน้ลวด เมื่อ
อนุภาควิ่งไปชนโมเลกุลเหล่านี้ก็จะท าใหอ้นภุาคมปีระจุลบ แล้วท าการเหนีย่วน าอนุภาคทีม่ีประจุไฟฟูา

ทางเข้าของอากาศเสีย 
 

ทางออกของอากาศดี 
 

ถุงกรอง 

ฮอปเปอร์รวบรวมอนุภาค 
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ดังกล่าวให้เคลื่อนทีไ่ปเกาะติดกับแผ่นเกบ็อนภุาคที่มปีระจุชนิดตรงกนัข้ามกับอนุภาค ซึ่งส่วนใหญ่เปน็
ประจุบวก จากนั้นจึงเคาะหรือใช้แรงสั่นสะเทือนท าให้อนภุาคที่เกาะผิวของผนังดังกล่าวหลดุออก และ
ตกลงไปสูถ่ังเกบ็ด้านล่าง เพื่อรวบรวมไปก าจดัตอ่ไป ดังภาพที่ 8.19 อุปกรณ์ชนดินี้มปีระสิทธภิาพสูง
มากเช่นเดียวกับถุงกรอง สามารถบ าบัดอนภุาคที่มขีนาดเล็กกว่า 0.1 ไมครอนได ้  
                                           
                                                                                                  

 
 
 

ภาพที ่8.19 เครื่องตกตะกอนไฟฟูาสถิต 
 
                  เครื่องตกตะกอนไฟฟูาสถตินี ้แบ่งออกเป็น 2 ชนดิ ได้แก่ 1) อุปกรณ์ตกตะกอนไฟฟ้าสถิต
แบบตอนเดียว (Single-Stage ESP) และ 2) อุปกรณ์ตกตะกอนไฟฟ้าสถิตแบบสองตอน (Two-Stage 
ESP)  อุปกรณ์ตกตะกอนไฟฟูาสถิตแบบตอนเดียวมกีารออกแบบให้โมเลกุลของอากาศแตกตัวและ
ขั้นตอนการจับอนุภาคไว้ทีแ่ผ่นเก็บอนภุาคที่อยูใ่นบริเวณเดียวกัน เมื่ออนภุาคจบัที่แผ่นเก็บอนภุาค
มากขึน้ ประสิทธภิาพในการแยกอนภุาคออกจากอากาศจะลดต่ าลง ดังนั้นจึงต้องมีการน าอนภุาคที่
เกาะอยู่นี้ออกไป อปุกรณช์นิดนีเ้หมาะส าหรับใช้แยกอนุภาคปริมาณมากออกจากอากาศร้อนจดั เช่น 
ฝุุนที่ออกมาจากปล่องเตาเผาเชื้อเพลิงขนาดใหญ่ เป็นต้น ส่วนในอุปกรณ์ตกตะกอนไฟฟูาสถิตแบบสอง
ตอน โมเลกุลของอากาศจะถูกท าให้แตกตัวแล้วผ่านเขา้ไปสู่ช่องว่างระหว่างเส้นลวดส าหรับถ่ายประจุ
และแผ่นเก็บอนุภาค ซึ่งจะเป็นบริเวณที่อนภุาคถูกแยกออกจากอากาศ อปุกรณช์นิดนี้ใช้ไดเ้ฉพาะกับ
กรณีที่ที่อากาศมอีนภุาคปนเปื้อนอยูใ่นปรมิาณน้อย ไม่เกิน 50-60 มิลลิกรมัตอ่ลกูบาศกเ์มตร และ
เหมาะที่จะใชก้ับไอระเหยอินทรีย์ (Organic Solvent) ด้วย 
 
 

ทางเข้าของอากาศ
เสีย 
 

ทางออกของอากาศดี 
 

ฮอปเปอร์รวบรวม
อนุภาค 

 

แผ่นเก็บอนุภาค เส้นลวด
แรงดนัไฟฟ้าสูง 
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กิจกรรม 8.3.2 
เครื่องตกตะกอนไฟฟูาสถติมีหลักการแยกอนภุาคออกจากกระแสอากาศอย่างไร  

 
แนวตอบกิจกรรม 8.3.2 
          เครื่องตกตะกอนไฟฟูาสถิต แยกอนุภาคออกจากกระแสอากาศ โดยท าให้อนภุาคทีต่้องการ
ก าจัดมปีระจุไฟฟูาชนดิใดชนิดหนึ่งด้วยเสน้ลวดทีม่ีแรงดันไฟฟูาสูง ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นการถ่ายประจุ
ลบใหก้ับอนภุาค แล้วท าการเหนี่ยวน าอนุภาคทีม่ีประจุไฟฟูาดังกล่าวให้เคลื่อนที่ไปเกาะตดิกับแผ่น
เก็บอนภุาคซึ่งมีประจุชนดิตรงกันข้ามกบัอนภุาค ซึ่งสว่นใหญเ่ป็นประจบุวก  
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เรื่องท่ี 8.3.3  
การควบคุมมลพิษทางอากาศชนิดก๊าซและไอ 
   
 ก๊าซที่เป็นมลพิษมีหลายชนดิ ส่วนใหญ่เกดิจากการเผาไหมข้องเชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น น้ ามัน 
ถ่านหนิ เป็นต้น แก๊สมลพษิมีสัดส่วนปริมาณมากที่สดุเมือ่เปรียบเทียบกบัมลพษิทางอากาศชนิด
อนุภาคและไอ ไอส่วนใหญเ่กิดจากการระเหยของสารละลายที่ใช้ในกระบวนการผลิตของโรงงาน
อุตสาหกรรม ทั้งก๊าซและไอที่เป็นมลพิษจะมคีวามเขม้ข้นในกระแสอากาศที่ถกูระบายออกมาจาก
แหล่งก าเนดิแต่ละชนิดต่ ามาก แตก่็อาจสูงพอที่จะท าให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดลอ้มได้ 
อุปกรณค์วบคมุมลพิษชนดิก๊าซและไอมีดังต่อไปนี้(จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ, 2546) 
 
1. อุปกรณ์การดูดซึม 
 การดูดซึม (Absorption) เป็นกระบวนการทางวิศวกรรมเคม ีซึ่งใช้หลักการถ่ายโอนมวลสาร 
(Mass Transfer) ระหว่างก๊าซหรือไอ (Soluble Gas) กับสารละลายที่เปน็ของเหลว (Solvent 
Liquid) โดยท าให้มกีารสัมผัสกันระหว่างก๊าซหรือไอ  ซึ่งเป็นมลพิษที่ปนเปื้อนในกระแสอากาศและ
สารละลายในอุปกรณ์ชนดิต่างๆ ก๊าซหรือไอทีต่้องการก าจัดกจ็ะแยกตัวออกจากกระแสอากาศที่
ปนเปือ้นอยู่และละลายเข้าไปในสารละลาย หลังจากนัน้ก็น าสารละลายนั้นๆ ไปบ าบัดด้วยวิธีที่
เหมาะสมต่อไป 
 ระบบการดดูซึมแบ่งออกเป็น 2 แบบ ได้แก ่แบบทีใ่ช้น้ าเป็นสารละลาย และแบบที่ใช้
สารละลายอินทรีย์ที่มคี่าการระเหยต่ า (Low Volatility) เป็นสารละลาย ในระบบที่ใช้น้ าเป็น
สารละลาย ก๊าซที่ตอ้งการก าจัดออกไปจะตอ้งมีความสามารถในการละลาย (Solubility) ในน้ าที่
เพียงพอ ณ อณุหภูมขิองกระแสอากาศทีถู่กปล่อยออกมาจากกระบวนการผลติ ส าหรับก๊าซที่มี
ความสามารถในการละลายในน้ าต่ า จะต้องใช้น้ าในการก าจัดเปน็จ านวนมาก จงึไม่เหมาะสมที่จะใช้
น้ าในการบ าบัด จึงตอ้งใชข้องเหลวที่เป็นสารอินทรีย์แทนน้ าในการบ าบัดก๊าซประเภทนี ้
 อุปกรณก์ารดดูซึมมีหน้าทีท่ าให้เกดิการสัมผัสระหว่างก๊าซกับของเหลวทีเ่ป็นสารละลาย โดย
ท าให้ของเหลวกลายเปน็หยดเลก็ๆ หรือเป็นแผ่นฟิล์มบางๆ เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวในการสัมผัส และท าให้
เกิดการถ่ายโอนมวลสารไดด้ีขึน้ อปุกรณก์ารดดูซึมที่นยิมใชก้ันมดีังต่อไปนี้ 
 1.1 แพค ทาวเออร์ (Packed Tower) แพค ทาวเออร ์เป็นอปุกรณ์ที่ท าให้เกิดการถ่ายโอนมวล
สารได้ดมีาก   จึงท าให้แพค ทาวเวอร์ มขีนาดเลก็กวา่อุปกรณ์การดูดซึมชนดิอื่นๆ แพค ทาวเออร์ ที่
นิยมใช้ม ี2 แบบ ได้แก่ แบบไหลสวนทาง (Counter Current) และแบบไหลผ่าน (Cross Flow)   ดัง
ภาพที่  8.20 ในแพค ทาวเออร์มีวัสดุบรรจุไว้เปน็ตัวกลางส าหรับเพิ่มขึ้นที่ผิวของการสัมผัสให้มากขึ้น 
 แพค ทาวเออร์ ชนดิไหลสวนทาง จะท าให้เกิดแรงผลกัและการถ่ายโอนมวลสารไดด้ีมาก และ
เหมาะที่จะใช้ส าหรับก าจดัก๊าซมลพิษที่ไมม่ีอนภุาคปะปนอยูใ่นกระแสอากาศ เพราะถ้ามีอนุภาคปะปน
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อยู่ จะท าใหเ้กดิการอดุตนัได้ง่าย หากมีอนุภาคอยู่ด้วยควรที่จะเปลี่ยนไปใช้ชนดิไหลไปในทางเดียวกัน 
(Con Current) คือ ปล่อยให้ก๊าซกบัของเหลวไหลลงมาพร้อมๆ กันเพื่อลดการอดุตนัลง 
 

 
 

ภาพที่ 8.20  (ก) แพค ทาวเออร์ แบบไหลสวนทาง  และ (ข) แบบไหลผ่าน 
  
 1.2 เพลท คอลัมน์ (Plate Column) อุปกรณช์นดินีใ้ช้หลักการบังคับใหก้ระแสอากาศไหลย้อน
ขึ้นด้านบนของอุปกรณ์ผ่านรูเล็กๆ ของแผ่นรองรับ (Plate) ไปสมัผัสกบัชั้นของน้ าหรือของเหลวชนดิ
อื่นๆ ที่ไหลอยู่บนแผ่นรองรับนั้นๆ โดยสามารถปรับอตัราการไหลของแก๊สได ้ดังภาพที่ 8.21 โดยทั่วไป
จะใช้แผ่นรองรับต่อเป็นอนกุรม เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพของการบ าบดัให้ไดต้ามที่ตอ้งการ ทิศทางของ
การไหลเปน็แบบไหลสวนทางโดยให้ก๊าซไหลขึน้และให้ของเหลวไหลลง ข้อดขีองอุปกรณช์นดินี้มีราคา
ถูก แต่มขี้อจ ากัดคือ การปรับอัตราการไหลของแก๊สสามารถท าได้เฉพาะช่วงแคบๆ เท่านั้น 
 
 
 
 
 
 

ทางเข้าของอากาศ
เสีย 
 

ทางออกของอากาศดี 
 

ทางออกของอากาศ
ดี 
 

สเปรย์
ของเหลว 

วสัดุตวักลาง 
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ภาพที่ 8.21 เพลท คอลัมน์ 
 
 1.3 หอสเปรย์ (Spray Towers) หลกัการของอุปกรณน์ี้คือ การพ่นฝอยของเหลวลงสู่กระแส
อากาศ เพื่อชะล้างสารมลพิษที่ต้องการก าจัดออกจากกระแสอากาศไปสู่ของเหลว ลักษณะทั่วไปของ
หอสเปรย์ แสดงไดด้ังภาพที่ 8.22 ขอ้ดขีองอุปกรณ์ชนิดนีค้ือ จะไม่มกีารอุดตนัภายในอุปกรณ์จาก
อนุภาคที่ปะปนอยู่ในกระแสอากาศ แต่ถ้ามกีารน าของเหลวกลบัมาใชใ้หม่โดยไมไ่ด้ก าจดัอนภุาคออก
เสียก่อนก็จะท าให้เกดิการอุดตันที่หัวพ่นของเหลว (Nozzle) ได้โดยง่าย 
 ทางออกของอากาศ

ดี 
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ภาพที่ 8.22 หอสเปรย์ 
 
2. อุปกรณ์การดูดซับ 
 กระบวนการดดูซับ (Adsorption) เกดิขึน้ 3 ขัน้ตอน ในขั้นตอนที่ 1 เป็นการแพร่ของโมเลกุล
ของก๊าซหรือไอซึ่งเป็นมลพษิที่ต้องการก าจดั (Adsorbate) ไปยังผิวภายนอกของสารดูดซับ 
(Adsorbent) ซึ่งเป็นสารที่มีรูพรุน ได้แก ่ถ่านกัมมันต ์ซิลิกาเจล แอคติเวทเต็ดอะลูมนิา หรือ ซีโอไลต ์
เป็นต้น ขั้นตอนที่ 2 เป็นการเคลื่อนทีข่องโมเลกลุของก๊าซมลพิษเข้าสู่รูพรุนของสารดูดซับ ซึ่งการดูด
ซับส่วนใหญ่เกดิขึ้นในรูพรนุนี้ ขั้นตอนที่ 3 โมเลกุลของก๊าซมลพิษจะติดที่ผิวของรูพรุนของสารดูดซับ
โดยเรียงตัวกนัเปน็ชั้นๆ ดังภาพที่ 8.23 
 

 
 
 

ทางเข้าของอากาศเสีย 
 

สเปรย์ของเหลว 
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ภาพที่ 8.23  กระบวนการดูดซับ 
              
 อุปกรณก์ารดดูซับแบ่งออกเป็น 2 ชนดิ ดังต่อไปนี้ 
 2.1 อุปกรณ์การดูดซับที่ไม่สามารถน าสารดูดซับกลับมาใช้ใหม่ได้ อุปกรณ์การดูดซับชนิดนี้มีชัน้
ดูดซับ (Bed) บาง มคีวามหนาเพียง 1.25 ถึง 10.0 เซนติเมตร โดยทั่วไปใช้เปน็อุปกรณด์ดูซับส าหรับ
ส านักงาน ห้องปฏิบตัิการ และบริเวณอื่นๆ ที่กระแสอากาศถกูปลอ่ยออกมาไมม่ากนัก รูปร่างของชั้น
ดูดซับอาจเปน็แผ่นบาง เปน็ทรงกระบอกหรือพบัเปน็จีบ ดังภาพที่ 8.24  
 

                                       
ภาพที่ 8.24   อุปกรณ์การดูดซับที่ไม่สามารถน าสารดูดซับกลับมาใช้ใหม่ได้ 

 
 2.2 อุปกรณ์การดูดซับชนิดที่สามารถน าสารดูดซับกลับมาใช้ใหม่ได้ อุปกรณ์ชนดินีอ้าจมีชั้นดดูซับ
หลายๆ หน่วยตดิอยู่กบัที่ในอุปกรณ์และใหก้ระแสอากาศที่มีสารมลพิษไหลผ่าน เมื่อสารดูดซับใน
หน่วยแรกอิม่ตัวก็จะเริ่มใชห้น่วยที่สองต่อไป ในขณะเดียวกนัก็จะท าการขจัดมลพิษออกจากหน่วยแรก
ด้วยไอน้ า (Regeneration) เพือ่รอใช้ในรอบต่อไป ดังภาพที่ 8.25 

ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นตอนท่ี 3 
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ภาพที่ 8.25   อุปกรณ์การดูดซับชนิดที่สามารถน าสารดูดซับกลับมาใช้ใหม่ได้  
 
3. อุปกรณ์การควบแน่น 
 การควบแน่นเป็นกระบวนการที่ท าให้ก๊าซหรือไอเปลีย่นสถานะเป็นของเหลว โดยการลด
อุณหภูมหิรือเพิ่มความดันต่อกระแสอากาศที่มีก๊าซหรือไอนัน้ๆ ปนเปื้อนอยู่ โดยทั่วไปจะใช้วิธีลด
อุณหภูมมิากกว่าเพิ่มความดัน สิ่งที่ใชใ้นการลดอณุหภูมิได้แก ่อากาศหรือน้ าที่มอีุณหภูมติ่ ากว่ากระแส
อากาศที่ตอ้งการบ าบดั อปุกรณ์ควบแน่นเปน็อปุกรณท์ี่มีราคาถูก ส่วนใหญ่ใช้เปน็อุปกรณ์ก าจดัสาร
มลพิษขั้นต้น ก่อนที่จะท าการบ าบัดด้วยขั้นตอนอื่นๆ ต่อไป โดยทั่วไปอุปกรณ์ชนดินี้จะอยูใ่นรปูแบบ
ของอปุกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างเปลือกหุ้มและท่อ (Shell-And-Tube Heat Exchangers) 
ดังภาพที่ 8.26 ตัวอปุกรณป์ระกอบด้วยเปลอืกรูปทรงกระบอก ด้านในเป็นกลุ่มท่อที่ให้สารหลอ่เย็น
ไหลเข้าไป กระแสอากาศจะถกูส่งเข้าไปในเปลือกรูปทรงกระบอก และสัมผสัความเย็นที่ผิวท่อด้าน
นอก แล้วกลั่นตัวเป็นของเหลวตอ่ไป อุปกรณ์นี้เป็นอปุกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนที่สารหล่อเยน็และ
กระแสอากาศไหลผ่านเข้าไปเพียงครั้งเดียวแล้วผ่านออกจากอุปกรณ์ไปเลย ดังนัน้ จึงท าให้ตอ้งการ
จ านวนท่อมาก และตอ้งท าให้อตัราการไหลของกระแสอากาศที่ไหลผ่านเข้าไปไม่เร็วเกินไป จึงจะเกดิ
การแลกเปลี่ยนความร้อนได้ดี 
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ภาพที่ 8.26 อุปกรณ์การควบแน่น 
 
4. อุปกรณ์การสันดาป 
 อุปกรณก์ารสันดาปหรือเตาเผาเป็นอปุกรณ์ทีใ่ช้ส าหรบัก าจัดมลพิษทางอากาศได้แทบทุกชนิด 
ตั้งแต่อนภุาคขนาดเลก็ กลิน่ หรือสารประกอบที่เป็นพิษต่างๆ โดยเฉพาะนิยมใช้ในการก าจัด
สารอินทรีย์ระเหย  (Volatile Organic Compounds: VOCs) อุปกรณช์นดินี้มปีระสิทธิภาพสูงมาก 
เมื่อเปรียบเทียบกับอปุกรณ์ชนดิอื่นๆ อาจมีประสิทธภิาพในการก าจดัสารมลพษิทางอากาศได้สูงถึง
ร้อยละ 99.95 ระบบของเตาเผาที่ใชก้ันอยูม่ี 2 ระบบ ได้แก่ ระบบทีใ่ช้ความร้อนโดยตรง (Thermal 
Oxidation) และระบบทีใ่ชต้ัวเร่งปฏิกิริยา (Catalytic Oxidation) แต่ละระบบมหีลักการในการ
สันดาปดังนี ้
 4.1 อุปกรณ์การสันดาปชนิดที่ใช้ความร้อนโดยตรง  อุปกรณ์ชนดินีม้ีการใชอ้ย่างกว้างขวางเพื่อ
เผาสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ลักษณะโครงสร้างเปน็เหลก็กล้า ผิวด้านในบุด้วยวัสดุทนไฟ เช่น อะลู
มินาหรือซิลิกาหรืออิฐทนไฟ เป็นต้น (ภาพที ่8.27) เพื่อปอูงกันไม่ให้เหล็กกล้าดา้นนอกต้องสมัผัสกบั
ความร้อนสูง รวมทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธภิาพของระบบโดยการปูองกนัไมใ่หส้ญูเสียความร้อนอีก
ด้วย ด้านหนึ่งของอุปกรณจ์ะติดตั้งหัวเผาไหม ้(Burner) เอาไว้ และมีช่องใหส้ารมลพิษและอากาศเข้า
ไปผสมเพื่อการเผาไหม้ทีส่มบูรณ์ โดยทั่วไปอุปกรณ์ชนิดนีจ้ะใชก้๊าซธรรมชาติในการเผาไหม ้
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ภาพที่ 8.27 อุปกรณ์การสันดาปที่ใช้ความร้อนโดยตรง 

 
 4.2 อุปกรณ์การสันดาปชนิดที่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา  อุปกรณ์ชนดินีใ้ช้หลักการเดียวกนักับระบบทีใ่ช้
ความร้อนโดยตรง เพียงแตต่ิดตั้งตัวเร่งปฏิกิริยา (Catalyst) เพิ่มขึ้นภายในหอ้งเผาไหมข้องอปุกรณ ์ดัง
ภาพที ่8.28 ตัวเร่งปฏกิิริยาเป็นธาตหุรือสารประกอบซึ่งใช้ในอุปกรณ์การสันดาป เพื่อท าให้การ
สันดาปเกดิขึน้ได้เร็ว หรอืท าให้การสันดาปสามารถเกิดขึ้นได้ที่อณุหภูมติ่ าลง ซึง่เป็นการประหยดั
เชื้อเพลิงได้เปน็อย่างด ีโดยทั่วไปส่วนประกอบของตัวเร่งปฏิกิริยาจะเปน็โลหะทีม่คี่าและราคาแพง 
เช่น พัลลาเดียม หรือแพลตตนิัม บางครั้งโลหะอื่นๆ ก็อาจน ามาใช้ได้ เช่น โครเมียม แมงกานีส 
ทองแดง โคบอลท ์หรือนิกเกิล เป็นต้น 

 
 

ภาพที่ 8.28 อุปกรณ์การสันดาปชนิดที่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา 
 
กิจกรรม 8.3.3 

กระบวนการดดูซับเกิดขึ้นอย่างไร 
 
แนวตอบกิจกรรม 8.3.3 
          กระบวนการดดูซบัเกดิขึน้ 3 ขัน้ตอน ขั้นตอนที่ 1 โมเลกุลของก๊าซหรือไอซึ่งเป็นมลพิษที่
ต้องการก าจดัแพร่ไปยังผิวภายนอกของสารดดูซับ ขั้นตอนที่ 2 โมเลกุลของก๊าซมลพิษเข้าสู่รูพรุนของ
สารดูดซับ และขั้นตอนที่ 3 โมเลกุลของก๊าซมลพิษจะตดิที่ผิวของรูพรุนของสารดูดซับโดยเรียงตัวกัน
เป็นชัน้ๆ  
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เรื่องที่ 8.3.4  
การควบคุมมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ 
 
 ยานพาหนะจดัว่าเปน็แหลง่ก าเนิดมลพิษทางอากาศที่เคลื่อนที่ได ้(Mobile Sources) ซึ่งมี
ยานพาหนะชนิดต่างๆ ได้แก่ รถยนต ์รถบรรทุก รถเมล์ จักรยานยนต ์เรือชนิดตา่งๆ รถไฟ หรือ
เครื่องบิน เปน็ต้น แหล่งก าเนิดเหล่านีโ้ดยเฉพาะยานพาหนะในท้องถนนก่อให้เกิดปัญหามลพิษทาง
อากาศ ซึ่งเปน็ปัญหาที่ส าคญัอย่างหนึ่งของประชาชนในเมืองขนาดใหญ่ ไอเสียที่เกิดขึ้นหลังการเผาไหม้
ภายในเครื่องยนต์และถูกปล่อยออกมาจากท่อไอเสีย คือ ก๊าซพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ก๊าซที่ปล่อยออกมา มี
ส่วนผสมหลักของก๊าซ 3 ชนิด คือ ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC)  ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และก๊าซออกไซด์
ของไนโตรเจน (NOx) การควบคุมมลพิษเหล่านี้จึงเป็นสิ่งจ าเป็น วิธกีารที่ใช้ในการควบคุมมลพิษทาง
อากาศจากยานพาหนะมดีงัต่อไปนี้ (จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ, 2546) 
 
1. การออกแบบเครื่องยนต์ 
 ในการออกแบบเครื่องยนตเ์พื่อให้เกดิมลพิษทางอากาศในปริมาณนอ้ยนั้น สิ่งทีต่อ้งพิจารณาใน
การออกแบบคือ อตัราส่วนผสมระหว่างอากาศและเชือ้เพลิง (Air-to-Fuel Ratio) ที่เหมาะสม ในอดีต
มีการใชค้าร์บิวเรเตอร์ (Carburetor) ส าหรับการจ่ายเชื้อเพลิงเข้าสู่เครื่องยนต์ซึง่ควบคุมอัตรา
ส่วนผสมดังกล่าวให้เหมาะสมได้ยาก ปจัจุบนัได้มีการใช้หัวฉดีเชือ้เพลิง (Fuel Infector) โดยใช้
คอมพิวเตอร์ในการควบคุมการจ่ายเชื้อเพลิงแทน จึงสามารถควบคมุอตัราส่วนผสมไดด้ขีึ้น ท าใหก้าร
ปล่อยสารมลพิษที่เกดิจากเครื่องยนต์ลดลงไดม้าก การปรับปรุงเครื่องยนต์โดยเฉพาะเครื่องยนต์ของ
จักรยานยนต์ระบบสองจังหวะโดยใช้เทคนิค สแตรททิไฟ ชาร์จ เอนจิน (Stratified Charge Engine) 
ซึ่งออกแบบโดยใช้แนวคิดเดียวกับเครื่องยนต์ระบบสี่จงัหวะด้วยการท าใหก้ระบอกสูบมขีนาดไมเ่ท่ากัน 
กระบอกสบูแรกมขีนาดเลก็และให้มสีัดส่วนของเชื้อเพลิงเข้าไปมาก ขณะที่กระบอกสบูที่สองมขีนาด
ใหญ่กว่าและให้สดัส่วนเชื้อเพลิงนอ้ยหรือเจือจางลง ท าให้ไมต่้องท าการจดุระเบดิที่อุณหภูมิสูง วิธีนี้
เป็นอกีวิธีหนึ่งที่สามารถลดสารมลพิษทางอากาศทั้งสองชนดิดังกล่าวข้างตน้ได้มากเช่นกัน อีกเทคนคิ
หนึ่งที่มีลกัษณะเลียนแบบเทคนิคนี้และได้ผลดใีนการลดมลพิษ ได้แก ่เทคนิคเอกตร้า ลนี เบอร์น เอ็น
จิน (Extra-Lean-Burn Engine) ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้ส าหรับกระบอกสบูขนาดมาตรฐานทั่วๆ ไป แต่ควบคุม
ให้สดัส่วนของเชื้อเพลิงที่บริเวณหัวเทียนจุดระเบดิสูงกว่าในบริเวณอื่นๆ ของกระบอกสูบ การปรับปรุง
เครื่องยนต์ที่นิยมใชก้ันอีกวธิีหนึ่ง ได้แก ่การหมนุเวียนไอเสียกลับมาใช้ใหม ่(Exhaust Gas 
Recirculation: EGR) วิธีนีท้ าโดยการน าไอเสียจากทอ่ไอเสียเข้าสู่หอ้งเผาไหม้ไปผสมกับอากาศใน
กระบอกสบูอีกครั้ง ดังภาพที่ 8.29 ซึ่งจะท าใหก้๊าซในห้องเผาไหม้เยน็ลงและส่งผลการเกดิขึน้ของก๊าซ
ไนโตรเจนออกไซด์ชนิดต่างๆ ลดลงได้ 
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ภาพที่ 8.29 การหมุนเวียนไอเสียมาใช้ใหม่ 
 
2. การใช้และบ ารุงรักษาเครื่องยนต์ 
 ถึงแม้ว่าจะออกแบบและสร้างเครื่องยนตไ์ดด้ีแค่ไหนก็ตาม แตถ่้ามีการใช้และบ ารุงรักษา
เครื่องยนต์ไมเ่หมาะสมก็จะท าใหเ้กดิมลพิษทางอากาศมากกว่าที่ออกแบบเอาไวไ้ด้ การใช้ยานพาหนะ
ที่ดี เช่น การขับอย่างถูกตอ้ง การไมบ่รรทุกหนกัเกินไป การใช้เชื้อเพลิงที่เหมาะสม และการใช้สดัส่วน
ผสมของเชื้อเพลิงและน้ ามนัหล่อลืน่ส าหรับเครื่องยนต์ระบบสองจังหวะที่เหมาะสม และการรักษาลม
ยางรถยนตใ์หเ้หมาะสม เปน็ต้น การบ ารุงรักษาเครื่องยนต ์เช่น การปรับแต่งเครือ่งยนต ์การเปลี่ยน
ถ่ายน้ ามันหล่อลืน่ การรักษาหัวเทียนให้สะอาด เปน็ต้น 
 
       3. การควบคุมองค์ประกอบของเชื้อเพลิง 
 องค์ประกอบของเชื้อเพลิงเป็นปัจจัยที่ส าคัญตอ่การเกดิภาวะมลพิษทางอากาศจาก
ยานพาหนะ สิ่งเจือปนในเชื้อเพลิงที่ก่อให้เกดิปัญหามลพิษที่ส าคัญ ได้แก่ ก ามะถนั นอกจากก ามะถัน
จะท าให้เกดิซัลเฟอร์ไดออกไซด์ซึ่งเปน็มลพิษที่ส าคัญแล้ว ยังท าให้สารเร่งปฏิกิรยิา (Catalyst) ซึ่งใช้
ส าหรับแคทตาไลติก คอนเวอร์ทเตอร์ (Catalytic Converters) ซึ่งเป็นอุปกรณบ์ าบัดมลพิษจากทอ่ไอ
เสียรถยนต์เสือ่มลงอกีด้วย ปัจจุบนัจึงมคีวามพยายามลดสดัส่วนของก ามะถันในเชื้อเพลิงลงด้วย
กระบวนการไฮโดรดีซัลเฟอไรเซชัน (Hydrodesulphurization) นอกจากนี้อาจถือว่าสารตะกั่วเป็นสิ่ง
ปนเปือ้นในเชื้อเพลิงได้เชน่กัน ถึงแม้ว่าสารตะกั่วจะเปน็สารที่เติมลงไปเพื่อเพิ่มคา่ออกเทนของ
เชื้อเพลิงกต็าม ปัจจุบนัจึงนิยมใช้น้ ามันไร้สารตะกั่วแทน ซึ่งการใชน้้ ามันไร้สารตะกั่วนี้ไดส้่งผลให้ความ
เข้มข้นของตะกั่วในบรรยากาศในเมืองใหญ่ๆ  ลดลงอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามการต่อต้านน้ ามันที่เติม
สารตะกั่ว ท าใหบ้ริษัทน้ ามนัต้องเตมิสารอะโรมาตกิและโอเลฟนิส์เพื่อเพิ่มค่าออกเทนลงในน้ ามัน
เชื้อเพลิงมากขึ้น ซึ่งท าให้เกิดมลพิษชนิดอื่นๆ จากยานพาหนะมากขึน้ 
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 ในประเทศทีม่ีอากาศหนาวนิยมเติมบิวเทน (Butane) ลงในเชื้อเพลิง เพื่อเพิ่มค่าการระเหย 
(Reid Vapor Pressure: RVP) ของเชือ้เพลิงโดยเฉพาะในฤดูหนาว ท าให้เชื้อเพลงิระเหยดขีึ้นซึ่งส่งผล
ให้เครื่องยนต์สตาร์ทติดง่าย อย่างไรกต็ามการเพิ่มค่าการระเหยของเชื้อเพลิง ท าให้เกดิมลพิษชนิดสาร
ระเหยอินทรีย์มากขึ้นเช่นกัน จึงมขี้อบังคับให้ลดค่าการระเหยของเชื้อเพลิงลงในฤดูร้อนเนื่องจาก
เครื่องยนต์สตาร์ทติดง่ายกว่าในฤดูหนาว เพื่อลดมลพษิชนิดสารระเหยอนิทรีย์ลง  
            ส าหรับในประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ปรับปรุงคุณภาพน้ ามันเชื้อเพลิงมาเป็นระยะ เพ่ือลดปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดจาก
การเผาไหม้เชื้อเพลิง โดยการปรับปรุงคุณภาพน้ ามันเชื้อเพลิงมาตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2526 เรื่อยมา ได้แก่ การ
ยกเลิกสารตะกั่วในน้ ามันเบนซีน การลดปริมาณก ามะถันในน้ ามันเบนซีนและดีเซล การลดปริมาณสารก่อมะเร็ง
ในน้ ามันเบนซีนและดีเซล เป็นต้น ในปี พ.ศ. 2547 ได้มีมาตรการลดก ามะถันในน้ ามัน และได้มีการใช้รถยนต์
มาตรฐานยูโร 3  มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ในปี พ.ศ. 2555 ได้ก าหนดให้ใช้น้ ามันเชื้อเพลิงและรถยนต์มาตรฐานยู
โร 4 ซึ่งเข้มงวดกว่ามาตรฐานยูโร 3 จากการบังคับใช้มาตรฐานยูโร 4 พบว่า ท าให้ลดก ามะถันในน้ ามันเชื้อเพลิง
ลงถึง 7-10 เท่า ซึ่งส่งผลให้การระบายมลพิษจากไอเสียรถยนต์สู่บรรยากาศลดลง เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร
สามารถลดการระบายฝุุนละอองสู่บรรยากาศได้ถึง 1,732 ตันต่อปี ท าให้ระดับฝุุนละอองในบรรยากาศลดลงถึง 
4 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คิดเป็นมูลค่าผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยที่ลดลงถึง 22,680-56,700 ล้านบาทต่อ
ปี  
              ปัจจุบันประเทศต่างๆ ทั่วโลก พยายามที่จะปรับปรุงคุณภาพน้ ามันให้ดีขึ้น เพ่ือลดผลกระทบจาก
มลพิษทางอากาศ ซึ่งนอกจากจะช่วยปูองกัน แก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชนแล้ว ยังมีผลให้การ
ท างานของเครื่องยนต์และอุปกรณ์ลดสารมลพิษในเครื่องยนต์มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นอีกด้วย และพบว่า 
ผลประโยชน์ที่ได้รับทางเศรษฐศาสตร์และทางด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนรวมกันมีค่าสูงกว่าค่าใช้จ่ายที่ใช้
ในการปรับปรุงคุณภาพน้ ามันมาก (กรมควบคุมมลพิษ. สืบค้นจาก http://aqnis.pcd.go.th/node/4588:)  
      4. การใช้อุปกรณ์ควบคุมมลพิษ 
 อุปกรณค์วบคมุมลพิษที่ใชส้ าหรับควบคุมมลพิษจากท่อไอเสียของยานพาหนะทีน่ิยมใช้กันมาก
ที่สุด ได้แก ่แคทตาไลตกิ คอนเวอร์ทเตอร์ (Catalytic Converter) ดังภาพที่ 8.30 อุปกรณ์ชนดินีจ้ะ
เปลี่ยนก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์และสารระเหยอนิทรีย์จากท่อไอเสียให้เปน็ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
และน้ าโดยปฏิกิริยาออกซิเดชัน และเปลี่ยนก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนให้เปน็ก๊าซไนโตรเจนและ
ออกซิเจนโดยปฏิกิริยารีดกัชัน ตามปกตปิฏกิิริยาออกซิเดชันและรีดกัชนัสามารถเกิดขึ้นเองไดต้าม
ธรรมชาติ แตม่ีอตัราการเกดิช้ามาก แคทตาไลตกิ คอนเวอร์ทเตอร์จะช่วยให้ปฏกิิริยาเกิดไดเ้ร็วขึ้น 
แคทตาไลติก คอนเวอร์ทเตอร์ ถูกน ามาใชก้ับการพัฒนาระบบเครื่องยนต ์เช่น ระบบอุ่นเครื่องยนต์ใน
การสตาร์ท ระบบดดูซับสารไอเสีย ระบบก าจดัแก๊สพษิอัตโนมตัิ เพื่อกรองไอเสียจากเครื่องยนต์  เป็น
ต้น 
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ภาพที่ 8.30 แคทตาไลตกิ คอนเวอร์ทเตอร์ 
 
                 อุปกรณ์อกีชนิดหนึ่งที่ใช้กันมาก ได้แก่ ชาร์โคล คานิสเตอร์ (Charcoal Canister) ดัง
ภาพที่ 8.31 เพื่อใช้ลดมลพษิชนิดก๊าซไฮโดรคาร์บอนซึ่งเป็นสารอินทรีย์ระเหย และช่วยเพิ่ม
ประสิทธภิาพของการใช้เชือ้เพลิงในขณะเดียวกนั อปุกรณ์ชนดินีใ้ช้ผงถ่านกมัมนัต์ส าหรับดูดซบั
สารอินทรีย์ระเหยจากถังน้ ามันเชื้อเพลิง ซึ่งแม้ว่าจะดบัเครื่องยนตก์็มีการระเหยอยู่ตลอดเวลา แล้วก็
น ากลับมาใช้ส าหรับเครื่องยนต์ได้อกี เป็นอุปกรณ์ที่ตดิตั้งมากับรถยนต์ เพื่อใช้ลดมลภาวะ และ
ขณะเดียวกนัก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการใชเ้ชื้อเพลิงด้วย  
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ภาพที่ 8.31 ชาร์โคล คานสิเตอร์ 
ที่มา: http://www.weekendhobby.com/offroad/toyota2700club/Question.asp?ID=3100  
 
 
กิจกรรม 8.3.4 
 แคทตาไลติก คอนเวอร์ทเตอร์ มีประโยชน์ในการก าจัดมลพิษทางอากาศอย่างไร 
 
แนวตอบกิจกรรม 8.3.4 
 แคทตาไลติก คอนเวอร์ทเตอร์ ถูกน ามาใช้เพื่อกรองไอเสียจากเครื่องยนต์ โดยจะเปลีย่นก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์และสารระเหยอนิทรีย์จากท่อไอเสียให้เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และน้ าโดย
ปฏกิิริยาออกซิเดชนัและเปลี่ยนก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจนให้เปน็ก๊าซไนโตรเจนและออกซิเจนโดย
ปฏกิิริยารีดักชนัได้เร็วขึน้ 
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การจัดการขยะมูลฝอย ขยะอนัตรายและส่ิงปฏิกลู  
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หน่วยที ่9  การจดัการขยะมูลฝอย ขยะอนัตรายและสิง่ปฏกูิล 

 

ตอนที ่
 9.1 ความรูท้ ัว่ไปเกี่ยวกบัขยะมูลฝอย ขยะอนัตรายและสิง่ปฏกูิล 

 9.2 การจดัการขยะมูลฝอยและขยะอนัตราย 

 9.3 การจดัการสิง่ปฏกูิล 

  

 

แนวคดิ 
1. ขยะมูลฝอย ขยะอนัตรายและสิ่งปฏกูิลเกิดจากกิจกรรมการด ารงชีพของมนุษย ์และมปีริมาณเพิ่มขึ้น

อย่างต่อเนื่องตามการเพิ่มขึ้นของประชากร หากไม่มีการจดัการที่ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการแลว้ จะ

ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดลอ้มได ้ดงันัน้เพื่อป้องกนัปญัหาผลกระทบดงักล่าว ภาครฐั

จงึมกีารออกกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งหลายฉบบั ภายใตห้ลายหน่วยงาน 

2. การจดัการขยะมูลฝอยและขยะอนัตรายจ าเป็นตอ้งเขา้ใจถึงส่วนประกอบที่ส  าคญัและความสมัพนัธ์

ระหว่างส่วนประกอบในระบบการจดัการ ตัง้แต่การเกิด การจดัการ การคดัแยก และการเก็บกกั  

ณ แหล่งก าเนิด การเก็บรวบรวม การขนถ่ายและขนส่ง การคดัแยก และแปรสภาพก่อนก าจดั และการ

ก าจดั 

3. การจดัการสิง่ปฏกูิลประกอบดว้ยกระบวนการทีส่  าคญั 3 กระบวนการ คือการรวบรวมเก็บกกัที่ปลอดภยั 

การบ าบดัและก าจดัทีถู่กหลกัสุขาภบิาล และการท าใหเ้กิดประโยชนจ์ากการก าจดัสิง่ปฏิกูล หากไม่มกีาร

จดัการสิง่ปฏกูิลทีถู่กวธิีแลว้ จะท าใหเ้กิดการแพร่กระจายของโรคต่าง ๆ ทีม่าจากสิง่ปฏกูิลได  ้

 
วตัถุประสงค์ 
 เมือ่ศึกษาหน่วยที่ 9 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1. อธิบายความหมาย ผลกระทบ กฎหมายและองคก์รทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจดัการขยะมูลฝอย ขยะอนัตราย

และสิง่ปฏกูิลได ้

2. อธิบายการจดัการขยะมูลฝอย ขยะอนัตรายได ้

3. อธิบายการจดัการสิง่ปฏกูิลได ้
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5. รายการสอนทางวทิยุโทรทศัน ์(ถา้ม)ี 

6. การสอนเสริม (ถา้ม)ี 

 
การประเมนิผล 
 1.  ประเมนิผลจากแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียน 

 2.  ประเมนิผลจากกิจกรรมและแนวตอบทา้ยเรื่อง 

 3.  ประเมนิผลจากการสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา 

 

 

เม่ืออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ท าแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรียน 
หน่วยที ่9 ในแบบฝึกปฏิบตั ิแล้วจงึศึกษาเอกสารการสอนต่อไป 
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ตอนที ่9.1  
ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัขยะมูลฝอย ขยะอนัตรายและส่ิงปฏิกูล 
 

โปรดอ่านหวัเรื่อง แนวคิด และวตัถปุระสงคข์องตอนที ่9.1 แลว้จงึศึกษารายละเอยีดต่อไป 

 

หัวเร่ือง 
9.1.1 ความหมายและผลกระทบจากขยะมูลฝอย ขยะอนัตรายและสิง่ปฏกูิล 

9.1.2 กฎหมายและองคก์รทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจดัการขยะมูลฝอย ขยะอนัตราย และสิง่ปฏกูิล 

 

แนวคิด 
1. ขยะมูลฝอย หมายถึง สิ่งต่าง ๆที่เป็นของแข็งหรือกึ่งของแข็งซึ่งเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆของ

มนุษยแ์ลว้ถูกทิ้ง เนื่องจากไม่สามารถใชง้านต่อไปได ้หรือไม่เป็นที่ประสงค์ของผูใ้ช ้ส  าหรบั            

ขยะอนัตราย หมายถงึ ของเหลอืหรือของเสื่อมสภาพซึ่งเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆของมนุษย ์แลว้

ถูกทิ้ง เนื่องจากไม่สามารถใชง้านต่อไปได ้หรือไม่เป็นที่ประสงค์ของผูใ้ช ้ที่มีคุณสมบตัิเป็น

อนัตราย ซึ่งเมื่อถูกปล่อยสู่สิ่งแวดลอ้มแลว้ ท าใหเ้กิดผลกระทบหรือความเป็นพษิอย่างรุนแรง

แก่สิง่แวดลอ้มและความเจบ็ป่วยแก่ชีวติมนุษยไ์ด ้ ส่วนสิง่ปฏกูิลหมายถงึ ของเสยีที่ปล่อยหรือ

ขบัถ่ายออกจากร่างกายมนุษย ์ที่ส  าคญัไดแ้ก่ อุจจาระ และปสัสาวะ โดยท ัง้ขยะมูลฝอย ขยะ

อนัตรายและสิง่ปฏกูิลหากจดัการไม่ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการย่อมก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสุขภาพ

อนามยัและสิง่แวดลอ้ม 

2. กฎหมายหลกัทีเ่กี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการจดัการขยะมูลฝอย ขยะอนัตรายและสิง่ปฏกูิลทีส่  าคญั

ม ี3 ฉบบั คือ พระราชบญัญตักิารสาธารณสุข พระราชบญัญตัริกัษาความสะอาดและความเป็น

ระเบยีบเรียบรอ้ยของบา้นเมอืง และ และพระราชบญัญตัสิ่งเสริมและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม

แห่งชาต ิ นอกจากนี้ยงัมกีฎหมายเกี่ยวกบัราชการบริหารส่วนทอ้งถิน่และกฎหมายอืน่ ๆ ที่

เกี่ยวขอ้งอกีดว้ย ส าหรบัองคก์รทีเ่กี่ยวขอ้งทีส่  าคญัคือหน่วยงานราชการส่วนกลาง ไดแ้ก่ 

กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และ

หน่วยราชการส่วนทอ้งถิน่ 

วตัถุประสงค ์
เมือ่ศึกษาตอนที ่9.1 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1.  อธิบายความหมายและผลกระทบจากขยะมูลฝอย ขยะอนัตรายและสิง่ปฏกูิลได ้

2.  อธิบายสาระส าคญัของกฎหมายและองคก์รที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัการขยะมูลฝอย ขยะอนัตราย 

และสิง่ปฏกูิลได ้



พื้นฐานอาชีวอนามยัและอนามยัสิง่แวดลอ้ม 9-5 

 

 

เร่ืองที ่9.1.1  
ความหมายและผลกระทบจากขยะมูลฝอย ขยะอนัตรายและส่ิงปฏิกูล 
   

         ขยะมูลฝอย ขยะอนัตราย และสิ่งปฏกูิลเป็นสิ่งที่อยู่ใกลต้วัคนเรา เพราะเกิดจากกิจกรรมการด ารงชีพของ

มนุษย ์ดงันัน้ในงานอนามยัสิ่งแวดลอ้ม จึงก าหนดใหก้ารจดัการขยะมูลฝอย ขยะอนัตรายและสิ่งปฏิกูล เป็นงาน

หนึ่งทีส่  าคญั 

 

1 ความหมายของขยะมูลฝอย ขยะอนัตรายและส่ิงปฎกิลู 
ค าว่าขยะมูลฝอย ขยะอ ันตราย และสิ่งปฏิกูล  มีนิยามความหมายอยู่มาก เ ช่น ตามพจนานุกรมฉบ ับ

ราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2554 ไดใ้หค้ าจ ากดัความของค าต่างๆ ดงันี้ 

           ค าว่า ขยะและ ค าว่ามูลฝอยมคีวามหมายเหมอืนกนัคือ “มูลฝอย” หมายถงึ เศษสิง่ของทีท่ิ้งแลว้ หยากเยื่อ และ 

“ขยะ” หมายถงึ หยากเยือ่ มลูฝอย ดงันัน้ ค าว่า ขยะและมูลฝอยจงึสามารถใชแ้ทนกนัได ้และบ่อยครัง้ทีพ่บว่ามผูีใ้ชโ้ดยเรียก

รวมท ัง้สองค าเขา้ดว้ยกนัเป็นขยะมลูฝอย  

          ค าวา่ “อนัตราย” หมายถงึเหตทุีอ่าจท าใหถ้งึแก่ความตายหรอืพนิาศ 

          ค าวา่ “สิง่ปฏกูิล” หมายถงึ สิง่สกปรกน่ารงัเกยีจ  

          ค าวา่ “ของเสยี” หมายถงึสิง่ทีร่่างกายขบัออกมาเช่นเหงือ่ ปสัสาวะ อจุจาระ 

        ส าหรบัความหมายที่นิยามไวใ้นกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัการขยะมูลฝอย ขยะอนัตรายและสิ่งปฏกูิลที่

ส  าคญัมดีงันี้ 

           พระราชบญัญตัิการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และพระราชบญัญตัิการสาธารณสุข (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2550  

ไม่มีการกล่าวถงึค าว่า ขยะ แต่ไดใ้หค้วามหมายของค าว่า มูลฝอย ดงันี้  ““มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ 

เศษผา้ เศษอาหาร เศษสินคา้ ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถา้ มูลสตัว ์หรือซากสตัว ์รวมตลอดถงึสิ่งอื่นใดที่

เก็บจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสตัว ์หรือที่อื่น และหมายรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออนัตรายจาก

ชมุชน และไดน้ิยามความหมายของค าว่า “สิง่ปฏกูิล” ไวใ้นมาตรา 4 หมายถงึ อจุจาระหรือปสัสาวะ และหมายความ

รวมถงึสิง่อืน่ใดซึง่เป็นสิ่งโสโครกหรือมกีลิน่เหม็น นอกจากนี้  จากกฎกระทรวงสุขลกัษณะการจดัการมูลฝอยทัว่ไป

พ.ศ. 2560 นิยามค าว่า มูลฝอยที่เป็นพษิหรืออนัตรายจากชุมชน” หมายความว่า มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออนัตรายที่

เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ในชมุชน ทีเ่ป็นวตัถหุรือปนเป้ือนสารทีม่คีุณสมบตัิเป็นสารพษิ สารไวไฟสารออกซไิดซ ์สาร

เปอรอ์อกไซด ์ สารระคายเคือง สารกดักร่อน สารที่เกิดปฏกิิริยาไดง้่าย สารที่เกิดระเบดิได ้ สารที่ท  าใหเ้กิดการ

เปลีย่นแปลงทางพนัธุกรรม สารหรือสิ่งอื่นใดที่อาจก่อหรือมแีนวโนม้ที่จะท าใหเ้กิดอนัตรายแก่บุคคล สตัว ์ พืช 

ทรพัยส์นิ หรือสิ่งแวดลอ้ม แต่ไม่หมายความรวมถงึมูลฝอยทัว่ไปมูลฝอยติดเชื้อ กากกมัมนัตรงัสี และของเสยี

อนัตรายตามกฎหมายว่าดว้ยโรงงาน 

           พระราชบญัญัติร ักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ เรียบรอ้ยของบา้นเมืองพ.ศ. 2535 และ

พระราชบญัญตัิรกัษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรียบรอ้ยของบา้นเมอืง  (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2560  ไม่มกีาร
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กล่าวถงึค าว่า ขยะ แต่ไดใ้หค้วามหมายของค าว่า มูลฝอยดงันี้  ““มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผา้ เศษ

อาหาร เศษสนิคา้ ถงุพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถา้ มูลสตัว ์หรือซากสตัว ์รวมตลอดถงึสิ่งอื่นใดที่เก็บจากถนน 

ตลาด ที่เลี้ยงสตัว ์หรือที่อื่น และไดใ้หค้วามหมายของค าว่า“สิ่งปฏิกูล”  หมายถึง อุจจาระหรือปสัสาวะ และ

หมายความรวมถงึสิง่อืน่ใดซึง่เป็นสิง่โสโครกหรือมกีลิน่เหมน็ 

             พระราชบญัญตัสิ่งเสริมและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. 2535 ไม่ไดม้กีารนิยามความหมาย

ของค าว่าขยะมูลฝอย ขยะอนัตรายและสิง่ปฏกูิลโดยตรง แต่ในมาตรา 4  มนีิยามทีเ่กี่ยวขอ้งคือ นิยามค าว่าของเสยี

โดย “ของเสีย” หมายความว่า ขยะมูลฝอย สิ่งปฎิกูล น า้เสีย อากาศเสีย มลสารหรือวตัถุอนัตรายอื่นใด ซึ่งถูก

ปล่อยทิ้ งหรือมีที่มาจากแหล่งก าเนิดมลพิษ รวมท ัง้กาก ตะกอน หรือสิ่งตกคา้งจากสิ่งเหล่านั้น ที่อ ยู่ในสภาพ

ของแข็ง ของเหลวหรือก๊าซ (โดย  “แหล่งก าเนิดมลพิษ” หมายความว่า ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร 

สิ่งก่อสรา้ง ยานพาหนะ สถานประกอบกิจการใด ๆ หรือสิ่งอื่นใด ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของมลพิษ) นอกจากนี้ จาก

ประกาศกรมควบคุมมลพษิเรื่อง แนวทางการบริหารจดัการของเสยีอนัตรายจากชุมชน ส าหรบัองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ ไดน้ิยามค าว่า“ของเสยีอนัตรายจากชมุชน” หมายความว่า ของเสยีทีป่นเป้ือนหรือมสี่วนประกอบของสารทีม่ ี

คุณสมบตัเิป็นสารพษิ สารไวไฟ สารออกซไิดซ ์สารเปอรอ์อกไซด ์สารระคายเคือง สารกดักร่อน สารที่เกิดปฏกิิริยา

ไดง้า่ย สารทีเ่กิดระเบดิได ้สารทีท่  าใหเ้กิดการเปลีย่นแปลงทางพนัธุกรรม สารหรือสิง่อืน่ใดทีอ่าจก่อหรือมแีนวโนม้ 

ทีจ่ะท าใหเ้กิดอนัตรายแก่บคุคล สตัว ์พชื ทรพัยส์นิ หรือสิง่แวดลอ้ม ซึง่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ภายในทีอ่ยู่อาศยั 

สถานทีร่าชการ สถานศึกษา สถานประกอบการ รวมทัง้สถานทีอ่ืน่ในชมุชน เวน้แต่สิง่ปฏกูิลหรือวสัดุทีไ่ม่ใชแ้ลว้จาก

โรงงานตามกฎหมายว่าดว้ยโรงงาน มูลฝอยตดิเชื้อตามกฎหมายว่าดว้ยการสาธารณสุขและของเสยีกมัมนัตรงัส ี 

             พระราชบญัญตัโิรงงาน พ.ศ. 2535 ไม่ไดม้กีารนิยามความหมายของค าว่าขยะมูลฝอย ขยะอนัตรายและ

สิ่งปฏิกูลโดยตรง แต่มีนิยามที่เกี่ยวขอ้งคือ ค าว่า “สิ่งปฏิกูลหรือวสัดุที่ไม่ใชแ้ลว้” ไวใ้นประกาศกระทรวง

อุตสาหกรรม เรื่องการก าจดัสิ่งปฏิกูลหรือวสัดุที่ไม่ใชแ้ลว้ พ.ศ. 2548 ดงันี้  “สิ่งปฏิกูลหรือวสัดุที่ไม่ใชแ้ลว้ ” 

หมายความว่า สิ่งของที่ไม่ใชแ้ลว้หรือของเสยีท ัง้หมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน รวมถงึของเสยีจาก

วตัถุดิบ ของเสยีที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลติ ของเสียที่เป็นผลติภณัฑเ์สื่อมคุณภาพ และน า้ทิ้งที่มีองคป์ระกอบ

หรือมคีุณลกัษณะทีเ่ป็นอนัตราย โดยไม่รวมถงึสิง่ปฏกูิลหรือวสัดุทีไ่ม่ใชแ้ลว้ทีไ่ม่เป็นของเสยีอนัตราย จากส านกังาน 

บา้นพกัอาศยั และโรงอาหารในบริเวณโรงงาน รวมท ัง้กากกมัมนัตรงัสี และมูลฝอย ตามพระราชบญัญตัิสาธารณสุข 

และน า้เสยีทีส่่งไปบ าบดันอกโรงงานทางท่อส่ง นอกจากนี้  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบบัดงักล่างยงัไดใ้หน้ิยาม

ค าว่า “ของเสยีอนัตราย” หมายถงึ สิ่งปฏกูิลหรือวสัดุที่ไม่ใชแ้ลว้ที่มอีงคป์ระกอบหรือปนเป้ือนสารอนัตรายหรือมี

คุณสมบตัทิีเ่ป็นสารไวไฟ  สารกดักร่อน  สารทีเ่กิดปฏกิิริยาไดง้่าย สารพษิ และสารที่มอีงคป์ระกอบของสารอนินท

รียแ์ละสารอนิทรียอ์นัตราย 

             พระราชบญัญตัิวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 ไม่ไดม้ีการนิยามความหมายของค าว่าขยะมูลฝอย ขยะ

อนัตรายและสิ่งปฏกูิลโดยตรง แต่มนีิยามที่เกี่ยวขอ้งคือ ค าว่า วตัถอุนัตราย หมายความว่า วตัถดุงัต่อไปนี้  (1) 

วตัถรุะเบดิได ้ (2) วตัถไุวไฟ (3) วตัถอุอกซไิดซแ์ละวตัถเุปอรอ์อกไซด์ (4) วตัถมุพีษิ (5) วตัถทุี่ท  าใหเ้กิดโรค (6) 

วตัถกุมัมนัตรงัสี (7) วตัถทุี่ก่อใหเ้กิดการเปลีย่นแปลงทางพนัธุกรรม (8) วตัถกุดักร่อน (9) วตัถทุี่ก่อใหเ้กิดการ

ระคายเคือง (10) วตัถอุย่างอื่น ไม่ว่าจะเป็นเคมภีณัฑห์รือสิ่งอื่นใด ที่อาจท าใหเ้กิดอนัตราย แก่บุคคล สตัว ์พชื 

ทรพัย ์หรือสิง่แวดลอ้ม  
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            จะเห็นไดว้่าตาม พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ค าว่า “ขยะมูลฝอย” ไดใ้หค้ าจ ากดั

ความของค าว่า ขยะและ ค าว่ามูลฝอยทีม่คีวามหมายเหมอืนกนั  และค าว่าขยะอนัตรายหมายถงึขยะทีเ่ป็นเหตทุีอ่าจ

ท าใหถ้งึแก่ความตายหรือพนิาศ ส่วนค าว่า “สิ่งปฏกูิล” มคีวามหมายที่ค่อนขา้งกวา้งมาก คือ เป็นสิ่งสกปรก ของ

สกปรกทีน่่ารงัเกียจ 

            เมื่อพิจารณานิยามความหมายของค าว่า ขยะมูลฝอย ขยะอนัตราย และสิ่งปฎิกูลตามกฎหมายแต่ละ

ฉบบั พบว่ามแีตกต่างกนัคือ 

            ถา้พจิารณาตามพระราชบญัญตัิการสาธารณสุข  จะใชค้ าว่ามูลฝอยแทนค าว่าขยะมูลฝอย และเนน้สิ่งที่

เกิดขึ้นจากชุมชนเป็นหลกั นอกจากนี้ยงัพบว่าค าว่ามูลฝอยยงัครอบคลุมถงึมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพษิหรือ

อนัตรายจากชุมชนดว้ย ส าหรบัค าว่า“สิ่งปฏกูิล” หมายถงึ อุจจาระหรือปสัสาวะ และหมายความรวมถงึสิ่งอื่นใดซึ่ง

เป็นสิง่โสโครกหรือมกีลิน่เหมน็ นอกจากนี้ยงัมกีารใหค้ านิยามค าว่ามูลฝอยที่เป็นพษิหรืออนัตรายจากชุมชนไวด้ว้ย 

และยงัพบว่านิยามตามพระราชบญัญตัิรกัษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรียบรอ้ยของบา้นเมอืงก าหนดไว ้

ตรงกบัพระราชบญัญตักิารสาธารณสุข   

            ถา้พจิารณาตามพระราชบญัญตัิส่งเสริมและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติจะพบว่าขยะมูลฝอยเป็น

ส่วนหนึ่งของของเสยี โดยเนน้ของเสยีทีอ่ยู่ในรูปของของแขง็ และสิง่ปฏกูิลก็เป็นส่วนหนึ่งของของเสยี นอกจากนี้ยงั

มกีารใหค้ านิยามค าว่าของเสยีอนัตรายจากชมุชนไวด้ว้ย 

            ถา้พจิารณาตามพระราชบญัญตัโิรงงาน พ.ศ. 2535 พบว่าไม่มกีารใชค้ าว่า ขยะมูลฝอย แต่มกีารใชค้ าว่า 

สิ่งปฏิกูลหรือวสัดุที่ไม่ใชแ้ลว้ โดยมีความหมายเนน้ไปที่สิ่งของที่ไม่ใชแ้ลว้หรือของเสียท ัง้หมดที่เกิดขึ้นจากการ

ประกอบกิจการโรงงาน(โดยยกเวน้สิง่ปฏกูิลหรือวสัดุทีใ่ชแ้ลว้ทีไ่ม่เป็นของเสยีอนัตราย จากส านกังาน บา้นพกัอาศยั

และโรงอาหารในบริเวณโรงงาน) นัน่แสดงว่า หากสิ่งของที่ไม่ใชแ้ลว้หรือของเสยีที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ

โรงงานนัน้มสีภาพเป็นของแขง็เช่นเศษกระดาษ เศษผา้ เศษสนิคา้จากการประกอบกิจการโรงงาน เป็นตน้ ของเสยี

เหล่านัน้ก็คือขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงานนัน่เอง อย่างไรก็ตามตอ้งเขา้ใจว่าหากของเสียที่

เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงานไม่ไดอ้ยู่ในรูปของแขง็ของเสยีเหล่านัน้ย่อมไม่ใช่ขยะมูลฝอย แต่ยงัคงเป็นสิ่ง

ปฏกูิลหรือวสัดุทีไ่ม่ใชแ้ลว้ตามค านิยามทีก่ล่าวขา้งตน้ จงึอาจกล่าวไดว้่าขยะมูลฝอยจากการประกอบกิจการโรงงาน

เป็นส่วนหนึ่งของค าว่าสิ่งปฏิกูลหรือวสัดุที่ไม่ใชแ้ลว้ตามพระราชบญัญตัิโรงงาน พ.ศ. 2535  และนิยามค าว่าสิ่ง

ปฏิกูลหรือวสัดุที่ไม่ ใชแ้ลว้นี้ มีความหมายที่ ค่อนขา้งแตกต่างจากความหมาย ของค าว่า “สิ่งปฏิกูล” ตาม

พระราชบญัญตักิารสาธารณสุข นอกจากนี้ยงัพบอกีว่ามกีารใหค้ านิยามค าว่าของเสยีอนัตรายไวด้ว้ย 

            ส าหรบัความหมายของค าว่าวตัถอุนัตราย ตามพระราชบญัญตัิวตัถอุนัตราย พ.ศ. 2535 หมายถงึวตัถทุี่

มลีกัษณะทีก่  าหนดซึง่อาจท าใหเ้กิดอนัตราย แก่บคุคล สตัว ์พชื ทรพัย ์หรือสิง่แวดลอ้มได ้

          จากที่กล่าวขา้งตน้ จะเห็นไดว้่าความหมายของค าว่าขยะมูลฝอย ขยะอนัตรายและสิ่งปฏกูิลมคีวามหมาย

หลากหลายมาก ในทีน่ี้จงึสรุปความหมายของค าว่าขยะมูลฝอย ขยะอนัตรายและสิง่ปฏกูิลดงันี้ 

            ขยะมูลฝอย (Solid Waste) หมายถึง สิ่ งต่าง ๆที่เป็นของแข็งหรือกึ่งของแข็งซ่ึงเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ

ของมนุษย ์แลว้ถูกทิ้ง เน่ืองจากไม่สามารถใชง้านต่อไปได ้หรือไม่เป็นที่ประสงคข์องผูใ้ช ้หรืออาจดว้ยเหตุผลอื่นที่

ท าใหส้ิ่ งเหล่านัน้กลายสภาพเป็นสิ่ งที่ไม่มีประโยชนห์รือคุณค่าที่ผูใ้ชจ้ะเก็บไวใ้ชต่้อไป 
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          ขยะอนัตราย ในทีน้ี่มีความหมายใกลเ้คียงกบัค าว่า ของเสยีอนัตราย(Hazardous Waste) คือหมายถึง 

ของเหลอืหรือของเสือ่มสภาพซึ่งเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆของมนุษย ์แลว้ถูกทิ้ง เนือ่งจากไม่สามารถใชง้านต่อไปได ้

หรือไม่เป็นทีป่ระสงคข์องผูใ้ช ้ของเหลือหรือของเสือ่มสภาพเหล่าน้ีอาจอยู่ในรูปของแข็ง ของเหลวหรือก๊าซทีม่ี

คุณสมบตัิเป็นอนัตรายเช่น เป็นสารพิษ สารไวไฟ สารออกซิไดซ ์สารเปอรอ์อกไซด ์สารระคายเคือง สารกดักร่อน 

สารทีเ่กิดปฏิกิริยาไดง่้าย สารทีเ่กิดระเบดิได ้สารทีท่  าใหเ้กิดโรค สารกมัมนัตรงัสี สารทีท่  าใหเ้กิดการเปลีย่นแปลง

ทางพนัธุกรรม สารหรือสิง่อืน่ใดทีอ่าจก่อหรือมีแนวโนม้ทีจ่ะท าใหเ้กิดอนัตรายแก่บุคคล สตัว ์พืช ทรพัยส์ิน หรือ

สิง่แวดลอ้ม เป็นตน้ ซึ่งเมือ่ถูกปล่อยสู่สิง่แวดลอ้มแลว้ ท าใหเ้กิดผลกระทบหรือความเป็นพิษอย่างรุนแรงแก่

สิง่แวดลอ้มและความเจ็บป่วยแก่ชีวิตมนุษยไ์ด ้  อย่างไรก็ตามขยะอนัตรายในที่น้ีเนน้ที่เกิดขึ้นกบัชุมชนจาก

บา้นเรือนต่างๆ(Household Hazardous Waste)ซึ่งส่วนใหญ่มกัเป็นของแขง็ทีม่ีการปนเป้ือนสารอนัตรายเป็นหลกั 

นอกจากน้ีมขีอ้สงัเกตว่าขยะอนัตรายน้ีเป็นส่วนหน่ึงของขยะมูลฝอย และขยะมูลฝอยติดเชื้อก็เป็นส่วนหน่ึงของขยะ

อนัตรายหรือเป็นขยะอนัตรายประเภทหน่ึง 

            สิ่ งปฏิกูลในทีน้ี่นิยามตามแนวทางของการจดัการอนามยัสิง่แวดลอ้มคือตรงกบัค าในภาษาองักฤษว่า 

“Human Waste” หรือ “Human Excreta” ซึ่งหมายถึง ของเสียทีป่ล่อยหรือขบัถ่ายออกจากร่างกายมนุษย ์ที ่

ส  าคญัไดแ้ก่ อุจจาระ (Feces) และปสัสาวะ (Urine)  

           นอกจากนี้ เนื้ อหาเกี่ยวกบัการจดัการขยะมูลฝอยและขยะอนัตรายในหน่วยนี้ จะเนน้ไปที่การจดัการใน

ภาพรวมหรือของชุมชน(Municipal) เป็นหลกั และเนื้อหาในการจดัการสิ่งปฏิกูลในหน่วยนี้จึงเป็นการจดัการของ

เสยีทีป่ล่อยหรือขบัถ่ายออกจากร่างกายมนุษยค์ืออจุจาระและปสัสาวะ เป็นหลกั 

 
2. ผลกระทบจากขยะมูลฝอย ขยะอนัตรายและส่ิงปฏิกลู 
 ขยะมูลฝอย ขยะอนัตรายและสิ่งปฏิกูลหากไม่มีการจดัการที่เหมาะสมและถูกตอ้งตามหลกัวชิาการแลว้ 

ย่อมก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัและสิง่แวดลอ้มโดยรวม ดงันี้ 

1) เป็นแหล่งก่อให้เกิดเหตุร าคาญและบั่นทอนความสวยงามของทัศนียภาพ  (Nuisances and 
Esthetics) ขยะมูลฝอยและสิ่งฎกูิลที่เกิดขึ้น หากจดัการไม่ถูกตอ้ง เช่นขยะมูลฝอยที่เก็บไม่มดิชิดหรือบริการเก็บ
ขนไม่เพียงพอและไม่เหมาะสม มีการหกหล่นเรี่ยราดอยู่ตามสถานที่ต่าง ๆ รวมท ัง้การก าจดัขยะมูลฝอยที่ไม่ถูก

หลกัวชิาการเช่นการกองทิ้งไวบ้นพึ้น  หรือการขบัถ่ายสิ่งปฎกูิลไม่เป็นที่เป็นทาง ไม่มรีะบบบ าบดัและก าจดัที่ถูกวธิี 

เหล่านี้จะท าใหท้ศันียภาพความสวยงามของสถานทีน่ ัน้ ๆถูกบ ัน่ทอนลง และอาจก่อใหเ้กิดเหตุร าคาญ ส่งผลกระทบ

ต่อสุขภาพจติของผูส้ญัจร และกระทบต่ออตุสาหกรรมการท่องเทีย่ว  

2) เป็นแหล่งอาหารและแหล่งเพาะพันธ์ุของพาหะน าโรค (Breeding Places) ในการจดัการขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ไม่ถูกตอ้ง เช่น ภาชนะใส่ขยะมูลฝอยไม่มิดชิด หรือมีขนาดไม่เพียงพอ การเก็บขนที่ไม่มี

ประสทิธิภาพ หรือการก าจดัที่ไม่ถูกตอ้งโดยการกองทิ้งบนดินหรือทิ้งในที่ลุ่มขยะมูลฝอย การไม่มรีะบบบ าบดัและ

ก าจดัสิง่ปฏกูิลทีถู่กวธิี เหล่านี้  จะเป็นแหล่งอาหารและแหล่งเพาะพนัธุข์องแมลงและสตัวน์ าโรคได ้ 

3) ก่อให้เกิดมลพิษส่ิงแวดล้อม (Pollution) การจดัการขยะมูลฝอย ขยะอนัตราย และสิ่งปฏิกูลที่ไม่
ถูกตอ้งจะก่อใหเ้กิดมลพษิสิ่งแวดลอ้มในดา้นต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นมลพษิอากาศ  มลพิษน า้ และมลพิษดินเช่น การ
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เผาขยะมูลฝอยกลางแจง้ ท าใหเ้กิดควนัและกลิน่ ก่อเหตรุ าคาญและปญัหาสุขภาพต่อชุมชนใกลเ้คียง พลาสติกบาง

ประเภท เช่น PVC เมื่อเผาจะเกิดกรดไฮโดรคลอริก ซึ่งจะก่อใหเ้กิดมลพษิทางอากาศที่รุนแรงในบริเวณใกลเ้คียง 

นอกจากปญัหาภาวะมลพิษทางอากาศแลว้ การทิ้งขยะมูลฝอย ขยะอนัตรายและสิ่งปฏิกูลลงสู่แม่น า้ล  าคลองจะ

ก่อใหเ้กิดภาวะมลพิษทางน า้ ส่วนขยะมูลฝอย ขยะอนัตรายที่กองทิ้งไวจ้ะถูกน า้ฝนชะเอาสารที่อยู่ในขยะมูลฝอย 

ขยะอนัตรายซึ่งมีท ัง้สารอนิทรียแ์ละอนินทรียท์ี่อาจมพีษิ ไหลลงสู่แม่น า้ล  าธาร และซึมลงสู่ช ั้นดิน ปนเป้ือนต่อดิน

และน า้ใตด้นิ เป็นตน้ 

4) ท าให้กดิความเส่ียงต่อสุขภาพ ( Health Risk)การจดัการขยะมูลฝอย ขยะอนัตราย และสิ่งปฏกูิลที่ไม่
ถูกตอ้งจะท าใหเ้กิดความเสี่ยงต่อสุขภาพเกิดผลโดยตรงต่อสุขภาพอนามยัของประชาชน เช่นโรคระบบทางเดิน

อาหารซึ่งเกิดจากเชื้อจุลนิทรียต่์างๆที่พบในขยะอนัตรายประเภทขยะติดเชื้อและสงิปฏกูิล โดยเฉพาะสงิปฏกูิลเป็น

แหล่งก าเนิดของเชื้อโรคตดิต่อในระบบทางเดนิอาหารและโรคหนอนพยาธิทีส่  าคญั ซึง่มอียู่หลายชนิดดงัตารางที่ 9.1 

เชื้อโรคต่างๆ เหล่านี้อาศยัอยู่ในทางเดินอาหารของคนและถูกขบัถ่ายออกมาพรอ้มอุจจาระ ปสัสาวะ ซึ่งถา้ไม่มกีาร

จดัการสิง่ปฏกูิลอย่างถูกสุขลกัษณะแลว้ เชื้อโรคเหล่านี้จะแพร่กระจายไปยงับคุคลอืน่ๆ ส่งผลใหเ้กิดการแพร่ระบาด

ขอโรคตดิต่อขึ้น นอกจากนี้ขยะอนัตราย ยงัท าใหเ้กิดโรคต่างๆไดเ้ช่นโรคจากพษิของโลหะหนกั โรคพษิตะกัว่ โรคมิ

นามาตะเกิดจากสารปรอท โรคอิไต-อไิตเกิดจากสารแคดเมียม โรคพิษจากแมงกานีส โรคมะเร็งที่เกิดจากสารก่อ

มะเร็งชนิดต่างๆ เป็นตน้ 

                                     ตารางที ่9.1 เช้ือโรคต่างๆ ทีพ่บในส่ิงปฏกิลู 
เช้ือโรค โรค ปัสสาวะ อุจจาระ 

แบคทีเรีย 
   Escherichia coli 

   Leptospira interrogans 

   Salmonella typhi 

   Shigella spp. 

   Vibrio cholera 

ไวรัส 
   Poliovirus 

   Rotaviruses 

โปรโตซัว 
   Entamoeba histolytica 

   Giardia intestinalis 

ไข่และตัวอ่อนของหนอนพยาธิ 
   Ascaris lumbricoides 

   Fasciola hepatica 

   Ancylostoma duodenale 

   Necator americanus 

   Schistosoma spp. 

   Taenia spp. 

   Trichuris trichiura    

 

อจุจาระร่วง 

เลปโตสไปโรซิส 

ไทฟอยด ์

ชเิกลโลซิส 

อหวิาตกโรค 

 

โปลโิอ 

เอน็เทอไรทิส 

 

บดิมตีวั 

จอิาดเิอวสิ 

 

พยาธิไสเ้ดือน 

พยาธิใบไมต้บั 

พยาธิปากขอ 

พยาธิปากขอ 

พยาธิใบไมเ้ลอืด 

พยาธิตวัตืด 

พยาธิแสม้า้ 

 

* 

* 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

* 

 

* 

* 

* 

 

* 

* 

 

* 

* 

 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
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หมายเหตุ โดยท ัว่ไป ปสัสาวะจะปลอดจากเชื้อโรคต่างๆ การพบเชื้อในปสัสาวะอาจมาจากการปน เป้ือนของอุจจาระหรือบุคคลนัน้มีการติดเชื้ อ

จาก  

             Salmonella  typhi, Schistosoma haematobium หรอื Leptospira.  

  *หมายถงึ การตรวจพบ 

ที่มา: WHO, A guide to the development of on-site sanitation, 1992 

 
กจิกรรม 9.1.1 

1 จงอธิบายความหมายของขยะมูลฝอย ขยะอนัตรายและส่ิงปฏิกลู 
2 จงอธิบายผลกระทบของการจดัการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลูท่ีไม่เหมาะสม 

 

แนวตอบกจิกรรม 9.1.1 
1. ขยะมูลฝอย (Solid Waste) หมายถึง ส่ิงต่าง ๆท่ีเป็นของแข็งหรือก่ึงของแข็งซ่ึงเกิดจากกิจกรรมต่าง 

ๆของมนุษย ์แลว้ถูกท้ิง เน่ืองจากไม่สามารถใชง้านต่อไปได ้หรือไม่เป็นท่ีประสงค์ของผูใ้ช ้หรืออาจดว้ย
เหตุผลอ่ืนท่ีท าใหส่ิ้งเหล่านั้นกลายสภาพเป็นส่ิงท่ีไม่มีประโยชนห์รือคุณค่าท่ีผูใ้ชจ้ะเกบ็ไวใ้ชต่้อไป   
         ส าหรับขยะอนัตราย ในท่ีน้ีมีความหมายใกลเ้คียงกบัค าว่า ของเสียอนัตราย(Hazardous Waste) คือ
หมายถึง ของเหลือหรือของเส่ือมสภาพซ่ึงเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆของมนุษย ์แลว้ถูกท้ิง เน่ืองจากไม่สามารถ
ใชง้านต่อไปได ้หรือไม่เป็นท่ีประสงคข์องผูใ้ช ้ของเหลือหรือของเส่ือมสภาพเหล่าน้ีอาจอยู่ในรูปของแข็ง 
ของเหลวหรือก๊าซท่ีมีคุณสมบติัเป็นอนัตรายเช่น เป็นสารพิษ สารไวไฟ สารออกซิไดซ์ สารเปอร์ออกไซด ์
สารระคายเคือง สารกดักร่อน สารท่ีเกิดปฏิกิริยาไดง่้าย สารท่ีเกิดระเบิดได ้สารท่ีท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง
ทางพนัธุกรรม สารหรือส่ิงอ่ืนใดท่ีอาจก่อหรือมีแนวโน้มท่ีจะท าให้เกิดอนัตรายแก่บุคคล สัตว ์ พืช 
ทรัพยสิ์น หรือส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ ซ่ึงเม่ือถูกปล่อยสู่ส่ิงแวดลอ้มแลว้ ท าใหเ้กิดผลกระทบหรือความเป็นพิษ
อย่างรุนแรงแก่ส่ิงแวดลอ้มและความเจ็บป่วยแก่ชีวิตมนุษยไ์ด ้ อย่างไรก็ตามขยะอนัตรายในท่ีน้ีเนน้ท่ีเกิด
ข้ึนกบัชุมชนจากบา้นเรือนต่างๆ(Household Hazardous Waste)ซ่ึงส่วนใหญ่มกัเป็นของแข็งเป็นหลกั 
นอกจากน้ีมีขอ้สงัเกตวา่ขยะอนัตรายน้ีเป็นส่วนหน่ึงของขยะมูลฝอย  
            ส่วนส่ิงปฏิกูลในท่ีน้ีนิยามตามแนวทางของการจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อมคือตรงกับค าใน
ภาษาองักฤษว่า “Human Waste” หรือ “Human Excreta” ซ่ึงหมายถึง ของเสียท่ีปล่อยหรือขบัถ่ายออกจาก
ร่างกายมนุษย ์ท่ีส าคญัไดแ้ก่ อุจจาระ (Feces) และปัสสาวะ (Urine)  
              2 ผลกระทบท่ีเกิดจากการจดัการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลูท่ีไม่เหมาะสม คือ 
                  1) เป็นแหล่งก่อใหเ้กิดเหตุร าคาญและบัน่ทอนความสวยงามของทศันียภาพ 
                  2) เป็นแหล่งอาหารและแหล่งเพาะพนัธ์ุของพาหะน าโรค 
                  3) ก่อใหเ้กิดมลพิษส่ิงแวดลอ้ม 
                  4) ท าใหกิ้ดความเส่ียงต่อสุขภาพ  
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เร่ืองที ่9.1.2  
กฏหมายและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย ขยะอันตราย
และส่ิงปฎกิลู 
  

 
1.  กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัการขยะมูลฝอย ขยะอนัตราย และส่ิงปฎกิลู 
 กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัการขยะมูลฝอย ขยะอนัตราย และสิ่งปฎกูิลของประเทศไทยมีอยู่จ านวน

มากหลายฉบบัทีส่  าคญัคือ 

1.1. กฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องโดยตรงกบัการจัดการขยะมูลฝอย ขยะอันตรายและส่ิงปฏิกลู 
        กฎหมายหลกัที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงที่ส  าคญัม ี3 ฉบบั คือ พระราชบญัญตัิการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 [และ

พระราชบญัญตัิการสาธารณสุข (ฉบบัที่2)พ.ศ. 2550 ] พระราชบญัญตัิรกัษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบ

เรียบรอ้ยของบา้นเมือง พ.ศ. 2535 [และพระราชบญัญตัิรกัษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยของ

บา้นเมอืง(ฉบบัที2่)พ.ศ. 2560] และพระราชบญัญตัสิ่งเสริมและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่งมี

รายละเอยีดโดยสงัเขป ดงันี้  

 1)  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่2) พ.ศ. 2550  
พระราชบญัญตัิฉบบันี้ เป็นกฎหมายที่ออกโดยกระทรวงสาธารณสุขใหอ้  านาจหนา้ที่แก่ราชการส่วนทอ้งถิ่นในการ

ก าจดัสิง่ปฏกูิลและมูลฝอย และในการออกขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่ (หมวด 3 มาตรา 18-20) โดยมสีาระส าคญัคือ 

           มาตรา 18 การเก็บ ขน หรือก าจดัสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตราชการส่วนทอ้งถิ่นใดใหเ้ป็นอ านาจของ

ราชการส่วนทอ้งถิน่นัน้ 

           ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ราชการส่วนทอ้งถิน่อาจร่วมกบัหน่วยงานของรฐั หรือราชการส่วนทอ้งถิ่น

อืน่ด าเนินการภายใตข้อ้ตกลงร่วมกนัก็ได ้แต่ในกรณีจ าเป็นเพื่อประโยชนส์าธารณะโดยส่วนรวม รฐัมนตรีมอี  านาจ

ออกกฎกระทรวงโดยค าแนะน าของคณะกรรมการก าหนดหลกัเกณฑว์ธิีการ และเงือ่นไขในการด าเนินการร่วมกนัได  ้

            ในกรณีที่มเีหตุอนัสมควรราชการส่วนทอ้งถิ่นอาจมอบใหบุ้คคลใดด าเนินการตามวรรคหนึ่งแทนภายใต ้

การควบคุมดูแลของราชการส่วนทอ้งถิ่น หรืออาจอนุญาตใหบุ้คคลใดเป็นผูด้  าเนินกิจการรบัท าการเก็บ ขน หรื อ

ก าจดัสิง่ปฏกูิลหรือมูลฝอยตามมาตรา 19 ก็ได ้

            มาตรา 19  หา้มมิใหผู้ใ้ดด าเนินกิจการรบัท าการเก็บ ขน หรือก าจ ัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยโดยท าเป็น

ธุรกิจหรือโดยไดร้บัประโยชนต์อบแทนดว้ยการคิดค่าบริการ เวน้แต่จะไดร้บัใบอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถิน่  

            บทบญัญตัิตามมาตรา 18 และมาตรา 19 มิใหใ้ชบ้งัคบักบัการจดัการของเสียอนัตรายตามกฎหมายว่า

ดว้ยโรงงาน แต่ใหผู้ด้  าเนินกิจการโรงงานที่มขีองเสยีอนัตราย และผูด้  าเนินกิจการรบัท าการเก็บ ขนหรือก าจดัของ

เสยีอนัตรายดงักล่าว แจง้การด าเนินกิจการเป็นหนงัสอืต่อเจา้พนกังานทอ้งถิน่        
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            มาตรา 20 เพือ่ประโยชนใ์นการรกัษาความสะอาดและการจดัระเบยีบในการเก็บ ขน และก าจดั  สิ่งปฏกูิล

หรือมูลฝอย ใหร้าชการส่วนทอ้งถิน่มอี  านาจออกขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่ดงัต่อไปนี้  

      (1) หา้มการถ่ายเท ทิ้ง หรือท าใหม้ขีึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งสิ่งปฏกูิลหรือมูลฝอย นอกจากในที่ที่

ราชการส่วนทอ้งถิน่จดัไวใ้ห ้

      (2) ก าหนดใหม้ทีีร่องรบัสิง่ปฏกูิลหรือมูลฝอยตามทีห่รือทางสาธารณะและสถานทีเ่อกชน 

      (3) ก าหนดวธิีการเก็บขนและก าจดัสิ่งปฏกูิลหรือมูลฝอย หรือใหเ้จา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารหรือ

สถานทีใ่ด ๆ ปฏบิตัใิหถู้กตอ้งดว้ยสุขลกัษณะตามสภาพหรือลกัษณะการใชอ้าคารหรือสถานทีน่ ัน้ ๆ 

     (4) ก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการของราชการส่วนทอ้งถิ่น หรือบุคคลอื่นที่ราชการส่วน

ทอ้งถิน่มอบใหด้ าเนินการแทน ในการเก็บ ขน หรือก าจดัสิง่ปฏกูิลหรือมูลฝอย ไม่เกินอตัราทีก่  าหนดในกฎกระทรวง 

ท ัง้นี้  การจะก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการก าจดัสิ่งปฏกูิลหรือมูลฝอยราชการส่วนทอ้งถิ่นนัน้จะตอ้งด าเนินการให ้

ถูกตอ้งดว้ยสุขลกัษณะตามทีก่  าหนดในกฎกระทรวง 

     (5) ก าหนดหลกัเกณฑว์ธิีการและเงือ่นไขในการเก็บขนและก าจดัสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย และก าหนด

อตัราค่าบริการข ัน้สูงสุด เพือ่ใหผู้ท้ีไ่ดร้บัอนุญาตจากราชการส่วนทอ้งถิน่น าไปปฏบิตัิ 

     (6) ก าหนดการอืน่ใดทีจ่  าเป็นเพือ่ใหถู้กตอ้งดว้ยสุขลกัษณะ 

             และจากกฎหมายแม่บทฉบบันี้ ท  าใหเ้กิดกฎหมายล าด ับรองที่เกี่ยวขอ้งอีกหลายฉบบั ที่ส  าค ัญ

ยกตวัอย่างเช่นกฎกระทรวงสุขลกัษณะการจดัการมูลฝอยทัว่ไปพ.ศ. 2560 กฎกระทรวงว่าดว้ยการก าจดัมูลฝอยตดิ

เชื้อ พ.ศ.2545 กฎกระทรวงสุขลกัษณะการจดัการสิง่ปฏกูิล พ.ศ. 2561 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง ก าหนด

มาตรการควบคุมก ากบัการขนมูลฝอยทัว่ไปเพื่อป้องกนัการลกัลอบทิ้ง  พ.ศ. 2560 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขว่าดว้ยการขนและการก าจดัมูลฝอยติดเชื้อในทอ้งที่เทศบาลต าบลและองคก์าร

บริหารส่วนต าบลพ.ศ. 2558 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง ตราหรือสญัลกัษณ์ส าหรบัพมิพบ์นภาชนะบรรจุมูล

ฝอยตดิเชื้อ พ.ศ. 2546 เป็นตน้ 

 2) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535  
และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่2)พ.ศ. 2560
พระราชบญัญตัฉิบบันี้ เป็นกฎหมายทีอ่อกโดยกระทรวงมหาดไทยใหอ้ านาจหนา้ทีแ่ก่ราชการส่วนทอ้งถิน่ในการก าจดั

สิง่ปฏกูิลและมูลฝอย และในการออกขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่ โดยมมีาตรทีเ่กี่ยวขอ้งทีส่  าคญัเช่น 

            “มาตรา 5ใหร้ฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรฐัมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรกัษาการตาม

พระราชบญัญตัินี้  และใหม้อี  านาจออกกฎกระทรวงก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมไม่เกินอตัราทา้ยพระราชบญัญัตินี้ 

ยกเวน้ค่าธรรมเนียม และก าหนดกิจการอืน่เพือ่ปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตันิี้ท ัง้นี้  ในส่วนที่เกี่ยวกบัอ านาจหนา้ที่

ของแต่ละกระทรวง เวน้แต่การออกกฎกระทรวงก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมและยกเวน้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกบัการ

จดัการสิง่ปฏกูิลและมูลฝอยใหเ้ป็นอ านาจของรฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยการออกกฎกระทรวงก าหนดอตัรา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกบัการจดัการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจะก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมใหแ้ตกต่างกนัโดยค านึงถึง

ปริมาณสิ่งปฏกูิลและมูลฝอย ระยะเวลาการจดัเก็บลกัษณะการเก็บ ขน และก าจดัสิ่งปฏกูิลและมูลฝอย รวมทัง้

ตน้ทนุและความคุม้ค่าในการเก็บ ขนและก าจดัสิง่ปฏกูิลและมูลฝอย ก็ได ้
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            มาตรา 6 ใหเ้พิม่ความต่อไปนี้ เป็นหมวด 3/1 การจดัการสิง่ปฏกูิลและมูลฝอย มาตรา 34/1 มาตรา 34/2

มาตรา 34/3 และมาตรา 34/4 แห่งพระราชบญัญตัริกัษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรียบรอ้ยของบา้นเมอืง 

พ.ศ. 2535 โดยมสีาระส าคญัเช่น 

             มาตรา 34 /1 มกีารก าหนดให ้การเก็บ ขน และก าจดัสิ่งปฏกูิลและมูลฝอย ในเขตพื้นที่ของราชการ

ส่วนทอ้งถิน่ใดใหเ้ป็นหนา้ที่และอ านาจของราชการส่วนทอ้งถิ่นนัน้ แต่ไม่รวมถงึองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และใน

การด าเนินการดงักล่างราชการส่วนทอ้งถิน่สามารถมอบหมายใหห้น่วยงานของรฐั หรือราชการส่วนทอ้งถิน่อืน่รวมท ัง้

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั หรือเอกชนเป็นผูด้  าเนินการหรือท าร่วมกบัราชการส่วนทอ้งถิ่นก็ได  ้ ตามหลกัเกณฑ ์

วธิีการ และเงือ่นไขทีก่ระทรวงมหาดไทยก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการ

เก็บ ขน และก าจดัสิง่ปฏกูิลและมูลฝอยจากผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งใหเ้ป็นหนา้ที่ของราชการส่วนทอ้งถิ่นตามอตัราที่ก าหนดใน

ขอ้ก าหนดของทอ้งถิ่นซึ่งตอ้งไม่เกินอตัราที่ก าหนดในกฎกระทรวง ส าหรบัการจดัการของเสยีอนัตรายและของเสีย

ไม่อนัตรายตามกฎหมายว่าดว้ยโรงงาน ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยโรงงาน เวน้แต่ในกรณีที่มขีองเสยีอนัตราย

หรือของเสยีไม่อนัตรายปนอยู่กบัสิ่งปฏกูิลและมูลฝอยที่ราชการส่วนทอ้งถิ่นจดัเก็บ  ใหร้าชการส่วนทอ้งถิ่น หรือ

หน่วยงานของรฐัหรือราชการส่วนทอ้งถิ่นอื่นรวมท ัง้องค์การบริหารส่วนจงัหวดัหรือเอกชนที่ไดร้บัมอบหมาย ให ้

จดัเก็บ แจง้ใหพ้นกังานเจา้หนา้ที่ตามกฎหมายว่าดว้ยโรงงานมาด าเนินการตามกฎหมายว่าดว้ยโรงงานต่อไป 

นอกจากนี้การเก็บ ขน และก าจดัสิง่ปฏกูิลและมูลฝอย ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิีการทีก่ระทรวงมหาดไทย 

ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และในกรณีที่มกีฎหมายก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิีการ หรือมาตรฐานไวเ้ป็น

การเฉพาะ ใหเ้ป็นหนา้ที่ของราชการส่วนทอ้งถิ่นที่จะตอ้งปฏบิตัิใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วธิีการหรือมาตรฐานนัน้

ดว้ย 

            มาตรา 34/2 ก านหดใหผู้ใ้ดประสงคจ์ะด าเนินกิจการรบัท าการเก็บ ขน ก าจดั หรือหาประโยชนจ์ากการ

จดัการสิ่งปฏกูิลและมูลฝอย โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยไดร้บัประโยชนต์อบแทนดว้ยการคิดค่าบริการ  ตอ้งไดร้บั

ใบอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถิน่ ทัง้นี้ การขอรบัใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การขอรบั

ใบแทนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิีการที่ก าหนดในขอ้ก าหนดของ

ทอ้งถิน่ 

           มาตรา 34/3 ก าหนดใหร้าชการส่วนทอ้งถิ่นมีหนา้ที่ออกขอ้ก าหนดของทอ้งถิ่นต่างๆเช่น ก าหนด

หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีีร่องรบัสิง่ปฏกูิลและมูลฝอยในสถานที่เอกชนที่เปิดใหป้ระชาชนเขา้ไปได ้ ก าหนดวธิีการคดั

แยก เก็บ ขน และก าจดัสิง่ปฏกูิลและมูลฝอย ก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการของราชการส่วนทอ้งถิน่  

ในการเก็บ ขน และก าจดัสิ่งปฏกูิลและมูลฝอย ไม่เกินอตัราที่ก าหนดในกฎกระทรวง ก าหนดการอื่นใดที่จ  าเป็น

เกี่ยวขอ้งกบัการจดัการสิง่ปฏกูิลและมูลฝอย เพือ่ใหถู้กตอ้งดว้ยสุขลกัษณะ เป็นตน้ 

           มาตรา 34/4 ก าหนดใหก้รมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นมีหนา้ที่เสนอแนะ แนะน าและช่วยเหลอืราชการ

ส่วนทอ้งถิ่นในการจดัท าแผนงานโครงการในการจดัการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยซึ่งตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนพฒันา

จงัหวดั และในกรณีที่มีความจ าเป็นตอ้งไดร้บัการอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดินใหก้รมส่งเสริมก ารปกครอง

ทอ้งถิน่เสนอความเหน็ในการขอจดัตัง้งบประมาณเพือ่ประกอบการพจิารณาของคณะรฐัมนตรีดว้ย 

           และจากกฎหมายแม่บทฉบบันี้ท  าใหเ้กิดกฎหมายล าดบัรองที่เกี่ยวขอ้งที่ส  าคญัยกตวัอย่างเช่นประกาศ

กระทรวงมหาดไทยเรื่อง การจดัการมูลฝอยพ.ศ. 2560 เป็นตน้      , 
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  3)  พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 พระราชบญัญตัิฉบบันี้ เป็น
กฎหมายที่ออกโดยกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มและเป็นกฎหมายแม่บทเกี่ยวกบัการคุม้ครอง

คุณภาพสิง่แวดลอ้ม การควบคุมมลพษิต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อ คุณภาพสิ่งแวดลอ้มของประเทศไทย 

เนื่องจากท ัง้ขยะมูลฝอยและสิ่งปฎกูิลจดัเป็นมลพษิประเภทหนึ่ง ดงันัน้หากการจดัการไม่ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ

ย่อมส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิง่แวดลอ้มได ้มาตราส าคญัของพระราชบญัญตัสิ่งเสริมและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม

แห่งชาต ิพ.ศ. 2535 ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจดัการขยะมูลฝอยและสิง่ปฎกูิล เช่น 

           มาตราที ่22-31 ว่าดว้ยกองทุนสิ่งแวดลอ้มเป็นมาตรการที่ใชส้่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมหรือโครงการของ

รฐัและ/หรือเอกชนเกี่ยวกบัการรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ตามทีก่  าหนดไวใ้นวตัถปุระสงคข์องการใชจ่้ายเงนิกองทุน

ทีบ่ญัญตัไิวใ้นมาตรา 23 เช่น ใหส้่วนราชการหรือราชการส่วนทอ้งถิน่ส  าหรบัการลงทนุและด าเนินงานระบบบ าบดัน า้

เสยีรวมหรือระบบก าจดัของเสยีรวม รวมท ัง้การจดัหาจดัซื้อ ที่ดิน วสัดุ อุปกรณ์ เครื่องมอื และเครื่องใชท้ี่จ  าเป็น

ส าหรบัการด าเนินงาน และบ ารุงรกัษาระบบดงักล่าวดว้ย เป็นตน้ 

           มาตราที่ 35-41 ว่าดว้ยแผนการจดัการคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม โดยแผนปฏิบตัิการพื่อการจดัการคุณภาพ

สิ่งแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั เป็นแผนระดบัปฏบิตัิการที่สอดคลอ้งกบันโยบายและและแผนการส่งเสริมและรกัษา

คุณภาพสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ตามมาตรา13(1) ท ัง้นี้ แผนปฏิบตัิการดงักล่าวมีบทบาทส าคญัต่อการจดัการขยะมูล

ฝอยและสิง่ปฎกูิลในภาพรวมของประเทศ และระดบัจงัหวดั 

             และจากกฎหมายแม่บทฉบบันี้ ท  าใหเ้กิดกฎหมายล าด ับรองที่เกี่ยวขอ้งอีกหลายฉบบั ที่ส  าค ัญ

ยกตวัอย่างเช่นประกาศกรมควบคุมมลพิษเรื่อง หลกัเกณฑใ์นการคดัเลอืกพื้นที่ต ัง้สถานที่ฝงักลบกากของเสีย 

ประกาศกรมควบคุมมลพษิเรื่อง หลกัเกณฑท์างวชิาการเกี่ยวกบัคุณลกัษณะของถงุพลาสตกิใส่มูลฝอยและที่รองรบั

มูลฝอยแบบพลาสติกที่ใชใ้นที่สาธารณะและสถานสาธารณะ ประกาศกรมควบคุมมลพิษเรื่อง แนวทางการบริหาร

จดัการของเสยีอนัตรายจากชมุชนส าหรบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ประกาศกรมควบคุมมลพษิเรื่องหลกัเกณฑใ์น

การพจิารณาความเหมาะสมของพื้นที ่การออกแบบก่อสรา้ง และการจดัการสถานทกี าจดัมูลฝอยโดยเตาเผา  เป็นตน้ 

1.2. กฎหมายเกี่ยวกับราชการบริหารส่วนท้องถ่ินที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย ขยะ
อนัตรายและส่ิงปฏิกูล 

 กฎหมายเกี่ยวกบัราชการบริหารส่วนทอ้งถิน่ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจดัการขยะมูลฝอย ขยะอนัตรายและสิง่ปฏกูิล 

ทีส่  าคญัคือ 

1) พระราชบัญญัติ ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ. 2542 
 พระราชบญัญตัิฉบบันี้ เป็นแผนการกระจายอ านาจและก าหนดขอบเขต อ านาจ หนา้ที่ การถ่ายโอนภารกิจ

ใหก้บัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น โดยในมาตรา 16 (18)ก าหนดใหเ้ทศบาล เมอืงพทัยา และองคก์ารบริหารส่วน

ต าบล มีอ านาจและหนา้ที่ในการจดัระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถิ่นของตนเอง 

เกี่ยวกบัการก าจดัมูลฝอย สิง่ปฏกูิลและน า้เสยี ในมาตรา 17 (11)ภายใตบ้งัคบัมาตรา 16 ก าหนดใหอ้งคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดั มีอ านาจและหนา้ที่ในการจดัระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถิ่นของตนเอง 

เกี่ยวกบั การก าจดัมูลฝอยและสิง่ปฏกูิลรวม 
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2) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
       พระราชบญัญตัินี้  ในมาตรา 50 (3) มาตรา 53 (1)และมาตรา 56 (1)  ก าหนดให ้เทศบาลต าบล เทศบาล

เมอืง เทศบาลนครมหีนา้ที่ตอ้งรกัษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทัง้การก าจดัมูลฝอย

และสิง่ปฏกูิล ในเขตเทศบาล 

3) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
       พระราชบญัญตัิฉบบันี้  ในมาตรา 67 (2)ก าหนดให ้องคก์ารบริหารส่วนต าบล มหีนา้ที่ตอ้งรกัษาความสะอาด

ของถนน ทางน า้ ทางเดนิและทีส่าธารณะ รวมทัง้ก าจดัมูลฝอยและสิง่ปฏกูิล”ในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบล  

4) พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540  
พระราชบญัญตัฉิบบันี้ก าหนดให ้ในมาตรา 45 (7) ก าหนดใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมหีนา้ทีด่  าเนินการ 

เกี่ยวกบัการคุม้ครอง ดูแลและบ ารุงรกัษาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ภายในเขตองค์การบริหารส่วน

จงัหวดั (หมายรวมถงึการจดัการมูลฝอยและสิง่ปฏกูิลดว้ย) 

       นอกจากนี้ยงัมกีฎหมายเกี่ยวกบัราชการบริหารส่วนทอ้งถิน่ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจดัการขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกูิล

เฉพาะพื้นที่เช่นพระราชบญัญตัิระเบยีบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 พระราชบญัญตัิระเบยีบบริหาร

ราชการเมอืงพทัยา พ.ศ.2542 เป็นตน้ รวมท ัง้จากกฏหมายแม่บทขา้งตน้ท าใหแ้ต่ละทอ้งถิน่มกีารออกกฎหมายฉบบั

รองเช่นเทศบญัญตั ิขอ้บญัญตัทิี่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัการขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกูิลอกีดว้ย 

1.3. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย ขยะอันตรายและส่ิงปฏิกูลอ่ืน ๆ 
 นอกจากกฎหมายที่กล่าวถงึขา้งตน้แลว้ ยงัมีกฎหมายฉบบัอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งอกีหลายฉบบั โดยมีเนื้ อหา

สาระของกฎหมายบางส่วนหรือบางมาตราที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัการขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล และเนื้ อหาโดยรวม

เป็นการหา้มทิ้ งขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูลลงในพื้ นทีต่่าง ๆ ตามอ านาจขอบเขตของกฎหมายนัน้ ๆ เช่น 

พระราชบญัญัติร ักษาคลอง ร.ศ. 121 (พ.ศ.2445) พระราชบญัญัติการเดินเรือในน่านน ้าไทย พ.ศ.  2456 

พระราชบญัญตักิารชลประทานหลวง พ.ศ. 2485  พระราชบญัญตัิรกัษาคลองประปา พ.ศ. 2526  พระราชบญัญตัิ

อทุยานแห่งชาต ิพ.ศ. 2504 พระราชบญัญตัิทางหลวง พ.ศ. 2535  ประมวลกฎหมายอาญา เป็นตน้         

           นอกจากนี้ ในส่วนของสถานประกอบกิจการทีเ่ขา้ข่ายเป็นโรงงานอุตสาหกรรม การจดัการขยะมูลฝอยและ

สิ่งปฎิกูลที่เกิดจากการประกอบกิจการตอ้งจดัการภายใต ้พระราชบญัญตัิโรงงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งภายใต ้

พระราชบญัญตัินี้  มีกฎหมายฉบบัรองที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัการขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล อีกหลายฉบบัเช่น

กฎกระทรวงฉบบัที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบญัญตัิโรงงาน พ.ศ. 2535  ประกาศกระทรวง

อตุสาหกรรม เรื่อง การก าจดัสิง่ปฏกูิลหรือวสัดุทีไ่ม่ใชแ้ลว้ พ.ศ. 2548 เป็นตน้ 

             กฎหมายท ัง้หมดที่กล่าวถึงขา้งตน้นี้ ในอนาคตอาจมีการปรบัปรุง/เพิ่มเติมอีกเช่นพระราชบญัญตัิการ

สาธารณสุข พ.ศ. 2535 โดยขณะเรียบเรียงหน่วยนี้ อยู่ กระทรวงสาธารณสุขไดม้ีการยกร่างพระราชบญัญตัิการ

สาธารณสุขฉบบัใหม่อยู่  และกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ไดม้ีการยกร่างพระราชบญัญตัิการ

บริหารจดัการขยะแห่งชาติขึ้นเพื่อแกไ้ขปญัหาขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศอย่างเร่งด่วน รวมท ัง้ไดม้กีารยก

ร่าง พระราชบญัญตักิารจดัการซากผลติภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์อกีดว้ย เป็นตน้ ดงันัน้เพื่อ

ความถูกตอ้งและเป็นปจัจบุนั ก่อนน าไปอา้งองิ/ใชง้านควรตรวจสอบความเป็นปจัจบุนัของกฎหมายต่าง ๆ ดว้ย 
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2.องค์กรทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัการขยะมูลฝอย ขยะอนัตรายและส่ิงปฎกิลู 
           จากกฎหมายทีก่ลา่วถงึขา้งตน้ท าใหม้อีงคก์ร/หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจดัารขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกูิลจ านวนมาก 

โดยสว่นใหญ่เป็นหน่วยงานราชการทีม่หีนา้ทีป่ฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง ในทีน่ี้ขอกลาวถงึเฉพาะหน่วยงานทีส่  าคญัดงันี้ 

 2.1 หน่วยงานราชการส่วนกลาง 
           หน่วยงานราชการสว่นกลางทีส่  าคญัคือกระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม  

1) กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามยัเป็นหน่วยงานโดยตรงในการก ากบัดูแล 
การด าเนินการตามพระราชบญัญตัิการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 อย่างไรก็ตามดงัที่กล่าวขา้งตน้ว่าพระราชบญัญตัิฉบบันี้ ไดใ้ห ้

อ  านาจหนา้ที่แก่ราชการส่วนทอ้งถิ่น ในการด าเนินการที่เกี่ยวขอ้ง ดงันัน้ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุขจีงท าหนา้ที่เป็น

หน่วยงานทางวชิาการ  มภีารกจิในการสง่เสรมิใหป้ระชาชนมสุีขภาพด ีโดยมกีารศึกษา วเิคราะห ์วจิยั พฒันาและถ่ายทอดองค์

ความรูแ้ละเทคโนโลยดีา้นการสง่เสรมิสุขภาพ การจดัการปจัจยัเสีย่งต่อสุขภาพ และการจดัการอนามยัสิง่แวดลอ้มทีเ่อื้อต่อการ

มสุีขภาพด ีรวมท ัง้การประเมนิผลกระทบต่อสุขภาพ เพือ่มุ่งเนน้ใหป้ระชาชนมคีวามรูแ้ละทกัษะในการดูแลตนเอง ครอบครวั

และชุมชน รวมตลอดจนถงึการสนบัสนุนใหห้น่วยงานส่วนภูมภิาค องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น และภาคีเครือข่ายท ัง้ภาครฐั

และภาคเอกชน มสีว่นร่วมในการสรา้งเสรมิสุขภาพและจดัการอนามยัสิง่แวดลอ้มเพือ่สง่เสรมิใหค้นไทยมสุีขภาพดโีดยถว้นหนา้   
              นอกจากนี้กรมอนามยัยงัมหีนวยงานส่วนภูมภิาคกระจายอยู่ท ัว่ประเทศคือ ศูนยอ์นามยัที่ 1-12 และกระทรวง

สาธารณสุข โดยส านกังานปลดักระทรวง กระทรวงสาธารณสุขมหีนวยงานส่วนภูมภิาคกระจายอยู่ท ัว่ประเทศคือ ส านกังาน

สาธารณสุขจงัหวดั และส านกังานสาธารณสุขอ าเภออกีดว้ย 

2) กระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่เป็นหน่วยงานโดยตรง
ในการก ากบัดูแล การด าเนินการตามพระราชบญัญตัิรกัษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรียบรอ้ยของบา้นเมอืง พ.ศ. 

2535 และพระราชบญัญตัิรกัษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรียบรอ้ยของบา้นเมอืง(ฉบบัที่2)พ.ศ. 2560 ดงันัน้จงึเป็น

หน่วยงานโดยตรงในการสง่เสรมิและสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ โดยพฒันาและใหค้ าปรึกษาแนะน าองคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ ในดา้นการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ การบรหิารงานบุคคล การเงนิ การคลงั และการบริหารจดัการ เพือ่ใหอ้งคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่มคีวามเขม้แขง็และมศีกัยภาพในการใหบ้รกิารสาธารณะ  
3) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม โดยกรม

ควบคุมมลพษิเป็นหน่วยงานโดยตรงในการก ากบัดูแล การด าเนินการตามพระราชบญัญตัสิง่เสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม

แห่งชาติ พ.ศ. 2535 กรมควบคุมมลพิษมภีารกิจเกี่ยวกบัการก ากบั ดูแล อ านวยการ ประสานงาน ติดตามและประเมนิผล

เกี่ยวกบัการฟ้ืนฟู คุม้ครองและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม     
              นอกจากนี้กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ยงัมกีรมสง่เสรมิคุณภาพสิง่แวดลอ้มซึง่เป็นหน่วยงานที่มี

ภารกิจเกี่ยวกบัการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม โดยการวิจยั พฒันา ฝึกอบรม สรา้งจิตส านึก และถ่ายทอดเทคโนโลยี

สิ่งแวดลอ้ม เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตและการจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มของประเทศอย่างย ัง่ยืน  และ

ส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มภีารกิจเกี่ยวกบัการก าหนดนโยบายและ

แผนการสง่เสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม โดยเสนอแนะนโยบายและแผนการจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 

รวมท ัง้ประสานการจดัการเพื่อน าไปสู่การปฏิบตัิที่เป็นรูปธรรม ตลอดจนติดตาม ตรวจสอบมาตรการและเงือ่นไขผลกระทบ

สิง่แวดลอ้ม ตามรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้ม เพื่อสรา้งความเขม้แข็งดา้นเศรษฐกิจของประเทศและสนบัสนุน
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การพฒันาทีย่ ัง่ยนืและคุณภาพชีวติทีด่ ีรวมท ัง้ด าเนินการดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศและประสานความร่วมมอืดา้น

การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศกบัหน่วยงานท ัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ 

              รวมท ัง้กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มโดยส านกังานปลดักระทรวง กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้มมีหนวยงานส่วนภูมิภาคกระจายอยู่ท ัว่ประเทศคือ  ส านักงานสิ่งแวดลอ้มภาคที่1-16 และส านักงาน

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจงัหวดั อกีดว้ย 

             นอกจากนี้ ในกรณีของการจดัการขยะมูลฝอย ขยะอนัตรายและสิ่งปฎกูิลที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรมโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานโดยตรงในการก ากบัดูแล การด าเนินการตาม

พระราชบญัญตัิโรงงาน พ.ศ. 2535 กรมโรงงานอุตสาหกรรม มภีาระกิจเกี่ยวกบัการพฒันาธุรกิจอุตสาหกรรมโดย

การก ากบัดูแล ส่งเสริม และสนบัสนุนการประกอบธุรกิจอตุสาหกรรม เพือ่ผลกัดนัใหธุ้รกิจอุตสาหกรรมมศีกัยภาพ

ในการแข่งขนั พฒันาอย่างย ัง่ยืน เป็นที่ยอมรบัของสากล โดยเนน้เทคโนโลยีการผลติ สิ่งแวดลอ้ม ความปลอดภยั 

การอนุรกัษพ์ลงังาน วตัถอุนัตรายและสารเคมี 

2.2 หน่วยงานราชการส่วนท้องถิน่ 
           จากกฎหมายเกี่ยวกบัราชการบริหารส่วนทอ้งถิน่ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจดัการขยะมูลฝอย ขยะอนัตรายและสิง่ปฏกูิลที่

กลา่วถงึขา้งตน้จะเหน็ไดว้า่หน่วยงานราชการสว่นทอ้งถิน่ในแต่ละพื้นทีเ่ช่นกรุงเทพมหานคร เมอืงพทัยา เทศบาลนคร เทศบาล

เมือง เทศบาลต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลในแต่ละแห่งท ัว่ประเทศ มีหนา้ที่โดยตรง หรือเป็นหน่วยงานปฎิบตัิหรือ

ด าเนินการในการจดัการขยะมูลฝอย ขยะอนัตรายและสิง่ปฏกูิลในเขตพื้นทีร่บัผดิชอบของตวัเอง  

 

  

กจิกรรม 9.1.2 
 จงอธิบายกฎหมายและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะมูลฝอย ขยะอนัตรายและส่ิงปฎิกลู 

 

แนวตอบกจิกรรม 9.1.2  
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะมูลฝอย ขยะอนัตรายและส่ิงปฎิกลูท่ีส าคญัคือ 
กฎหมายหลกัท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงท่ีส าคญัมี 3 ฉบบั คือ พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535[

และพระราชบญัญติัการสาธารณสุข  (ฉบบัท่ี2)พ.ศ. 2550 และพระราชบญัญติัการสาธารณสุข  (ฉบบัท่ี3) 
พ.ศ. 2560] พระราชบญัญติัรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง พ.ศ. 2535 [และ
พระราชบญัญติัรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง(ฉบบัท่ี2)พ.ศ. 2560] และ
พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

กฎหมายเก่ียวกบัราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง คือพระราชบญัญติัก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 พระราชบญัญติั
เทศบาล พ.ศ. 2496 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
พระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2540  
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                  กฎหมายอ่ืน ๆท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น  พระราชบญัญติัรักษาคลอง ร.ศ. 121 (พ.ศ.2445) 
พระราชบญัญติั   การเดินเรือในน่านน ้ าไทย พ.ศ. 2456 พระราชบญัญติัการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485  
พระราชบญัญติัรักษาคลองประปา พ.ศ. 2526  พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504  
พระราชบญัญติัทางหลวง พ.ศ. 2535  ประมวลกฎหมายอาญา เป็นตน้        
                    ส าหรับองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะมูลฝอยและส่ิงปฎิกูล ท่ีส าคญัมีดงัน้ี  
                      หน่วยงานราชการส่วนกลางท่ีส าคญัคือ กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงมหาดไทยและ   
กระทรวทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม  
                      หน่วยงานราชการส่วนทอ้งถ่ินในแต่ละพ้ืนท่ีเช่นกรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา เทศบาลนคร  
           เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล องคก์ารบริหารส่วนต าบลในแต่ละแห่งทัว่ประเทศ 
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ตอนที ่9.2 

การจัดการขยะมูลฝอย และขยะอนัตราย 

โปรดอ่านหวัเรื่อง แนวคิด และวตัถปุระสงคข์องตอนที ่9.2 แลว้จงึศึกษารายละเอยีดต่อไป 

 

หัวเร่ือง 
เรื่องที ่9.2.1 หลกัการจดัการขยะมูลฝอย และขยะอนัตราย 

เรื่องที ่9.2.2 การเกิดและการเก็บกกั 

เรื่องที ่9.2.3 การเก็บรวบรวมและขนส่ง 

เรื่องที ่9.2.4 การคดัแยก แปรสภาพและก าจดั 

แนวคดิ 
1. ส่วนประกอบทีส่  าคญัของระบบการจดัการขยะมูลฝอย และขยะอนัตรายม ี6 ส่วนไดแ้ก่การเกิด 

การจดัการ คดัแยก และเก็บกกั ณ แหล่งก าเนิด การเก็บรวบรวม การขนถ่ายและขนส่งการคดั

แยก และแปรสภาพก่อนก าจดั และการก าจดั ในการจดัการขยะมูลฝอยและขยะอนัตรายตอ้ง

อาศยัความรู ้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัส่วนประกอบทีส่  าคญัในระบบการจดัการขยะมูลฝอยและขยะ

อนัตราย 

2. ขอ้มูลเกี่ยวกับการเกิดขยะมูลฝอย และขยะอนัตรายไม่ว่าจะเป็นแหล่งก าเนิด ประเภท 

องคป์ระกอบ และอตัราการเกิด/ปริมาณ เป็นขอ้มูลพื้นฐานที่ส  าคญัในการจดัการ และเมื่อเกิด

ขยะมูลฝอยและขยะอนัตรายขึ้นแลว้การเก็บกกัข ณ แหล่งก าเนิดเป็นหนา้ที่ของเจา้ของสถานที่

นัน้ๆ ในการจดัหาภาชนะรองรบั/เก็บกกั ที่มคีวามเหมาะสมกบักบัประเภทของขยะมูลฝอยและ

มขีนาดเพยีงพอกบัปริมาณทีเ่กิดในระหว่างรอการเก็บรวบรวมและขนออกไป 

3. การเก็บรวบรวมและการขนส่งเป็นส่วนประกอบที่ส  าคญัซึ่งใชง้บประมาณมากที่สุดในระบบการ

จดัการ การด าเนินการคือการใหบ้ริการเก็บรวบรวมจากภาชนะเก็บกกัตามแหล่งก าเนิดต่าง ๆ 

ใส่รถเก็บรวบรวม/ขน จากนัน้จึงท าการขนไปยงัสถานที่ที่ก าหนดอาจเป็น สถานีขนถ่าย หรือ

สถานทีแ่ปรสภาพ หรือสถานทีก่  าจดั 

4. การคดัแยก และแปรสภาพเป็นกิจกรรมภายนอกแหล่งก าเนิดหลงัจากขยะมูลฝอยถูกเก็บขน

แลว้ มวีตัถปุระสงคค์ือเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพของระบบการจดัการขยะมูลฝอย หรือเพื่อน าขยะ

มูลฝอยทีส่ามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้ ส าหรบัการแปรสถภาพขยะอนัตรายที่ส  าคญัคือการปรบั

เสถยึรและท าใหเ้ป็นกอ้นแขง็ ส่วนการก าจดัเป็นส่วนประกอบที่ส  าคญัล  าดบัสุดทา้ยของระบบ

จดัการ วธิีการก าจดัหรือเทคโนโลยทีีใ่ชใ้นการก าจดัขยะมูลฝอยทีส่  าคญัคือ การหมกัท าปุ๋ ย การ

เผาในเตาเผา และการฝงักลบอย่างถูกหลกัสุขาภบิาล ส าหรบัวธิีการก าจดัหรือเทคโนโลยีที่ใชใ้น

การก าจดัขยะอนัตรายที่เกิดจากชุมชนที่ส  าคญัคือ การเผาในเตาเผา และการฝงักลบอย่าง

ปลอดภยั  
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วตัถุประสงค์ 
เมือ่ศึกษาตอนที ่9.2 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1.  อธิบายส่วนประกอบที่ส  าคญัและหลกัการจดัการขยะมูลฝอย และขยะอนัตรายได ้

2.  อธิบายการเกิดและการเก็บกกัขยะมูลฝอย และขยะอนัตรายได ้

3.  อธิบายการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอย และขยะอนัตรายได ้

4.  อธิบายการคดัแยก แปรสภาพและก าจดัขยะมูลฝอย และขยะอนัตรายได ้
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เร่ืองที ่9.2.1 
หลกัการจัดการขยะมูลฝอย และขยะอนัตราย 
    

 ในอดตีขยะมูลฝอย และขยะอนัตรายที่เกิดจากกิจกรรมในการด ารงชีวติของมนุษยเ์กิดขึ้นไม่มากนกั การ

ก าจดัสามารถท าไดง้่าย ๆดว้ยการทิ้งในพื้นที่ว่างเปล่าและปล่อยใหเ้กิดการย่อยสลายไปตามธรรมชาติ โดยไม่

ก่อใหเ้กิดปญัหามากนกัเพราะประชากรยงัมอียู่นอ้ยและมพีื้นทีม่ากพอในการรองรบั 

 เมือ่มกีารพฒันาอตุสาหกรรมและเทคโนโลยไีดก่้อใหเ้กิดการขยายตวัของชุมชน ประชากรมจี  านวนมากขึ้น

ส่งผลท าใหเ้กิดปญัหาการก าจดัขยะมูลฝอยและขยะอนัตรายตามมา ประกอบกบัความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีบรรจุ

ภณัฑ ์การพฒันาอุตสาหกรรมอาหารส าเร็จรูปและอาหารแช่แข็ง ท าใหข้ยะมูลฝอยประเภทพลาสติกมีมากขึ้น 

การยอ่ยสลายของขยะมูลฝอยประเภทนี้ตอ้งใชเ้วลาที่ยาวนาน รวมถงึมกีารใชส้ารอนัตรายต่างๆในชีวติประจ าวนั

มากขึ้น ท าใหป้ญัหาที่เกี่ยวกบัการจดัการขยะมูลฝอย และขยะอนัตรายในปจัจุบนัมคีวามสลบัซบัซอ้น ท ัง้ในดา้น

ปริมาณ  และความหลากหลายขององคป์ระกอบ  ดงันัน้ในปจัจุบนัจงึจ าเป็นตอ้งมกีารจดัการขยะมูลฝอยและขยะ

อนัตรายทีด่เีพือ่ป้องกนัปญัหาและผลกระทบทีเ่กิดขึ้น  

         เนื่องจากขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากชุมชน มสี่วนหนึ่งเป็นขยะอนัตรายดงันัน้ในภาพรวมของการจดัการขยะ

มูลฝอยและขยะอนัตรายจึงมีหลกัการคลา้ยกนั อย่างไรก็ตามขยะอนัตรายเป็นขยะที่ท  าใหเ้กิดอนัตรายแก่บุคคล 

สตัว ์พชื ทรพัยส์นิ หรือสิง่แวดลอ้มไดม้ากกว่าขยะมูลฝอย จงึอาจมขีอ้ก าหนดในทางวชิาการทีเ่ขม้งวดและแตกต่าง

จากขยะมูลฝอยในบางประเด็น เนื้อหาในตอนนี้จงึกล่าวถงึขยะมูลฝอยเป็นหลกัและเพิ่มเติมในบางประเด็นที่ส  าคญั

เกี่ยวกบัขยะอนัตรายไวใ้นแต่ละเรื่อง นอกจากนี้ ในการจดัการที่ดีควรมกีารแยกขยะอนัตรายออกจากขยะมูลฝอย

ตัง้แต่แหล่งก าเนิด เพือ่ใหก้ารจดัการในล าดบัถดัไปของระบบการจดัการมคีวามสะดวกและถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ  

 
1.ความหมาย และส่วนประกอบของระบบการจดัการขยะมูลฝอย และขยะอนัตราย           
             การจดัการขยะมูลฝอย และขยะอนัตราย หมายถึง การปฏิบตัิตามหลกัวิชาการ มาตรฐาน หรือกฎเกณฑอ์ย่าง
เคร่งครดัในการควบคุมและจดัการ การเกิดของ การแยก การเก็บกกั การเก็บรวบรวม การขนถ่ายและขนส่ง การแปรสภาพ 

และการก าจดั ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑท์างสาธารณสุข เศรษฐศาสตร ์วศิวกรรม การอนุรกัษท์รพัยากร ความสวยงาม และ

สิง่แวดลอ้มต่างๆ รวมท ัง้ตอบสนองทศันคติของสาธารณชน ดงันัน้ในการจดัการจึงเป็นการรวมภารกิจดา้นการบริหาร การ

วางแผน กฎหมาย  การเงนิ และวศิวกรรมในการแกไ้ขปญัหาต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัขยะมูลฝอยและขยะอนัตรายและตอ้งใช ้

วิชาการแขนงต่างๆหลากหลายสาขาวิชาการ เช่น สาธารณสุขศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สงัคมศาสตร ์

ประชากรศาสตร ์รฐัศาสตร ์ภูมศิาสตร ์เป็นตน้ มาผสมผสานกนัในการแกไ้ขปญัหา 
       จากนิยามการจดัการขยะมลูฝอย และขยะอนัตรายขา้งตน้ จะเหน็ไดว้า่ในการจดัการขยะมลูฝอยและขยะอนัตราย 

ตอ้งอาศยัความรู ้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัสว่นประกอบทีส่  าคญัในระบบการจดัการขยะมลูฝอย และขยะอนัตราย ซึง่แสดงถงึล  าดบั

ข ัน้ตอนและความสมัพนัธต์ ัง้แต่การเกิดขยะมูลฝอยจนถงึการก าจดัข ัน้สุดทา้ย ส่วนประกอบทีส่  าคญัของระบบการจดัการขยะ

มูลฝอย แบ่งออกไดเ้ป็น 6 ส่วนประกอบ คือ1) การเกิด (Waste Generation) 2) การจดัการ (Handling) การคดัแยก 
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(Separation) และการเก็บกกั (Storage) ณ แหลง่ก าเนิด (Source) 3) การเก็บรวบรวม (Collection) 4) การขนถ่ายและ

ขนส่ง (Transfer and Transport) 5) การคดัแยก (Separation) และการแปรสภาพ (Transformation) ก่อนก าจดั และ 6) 

การก าจดั (Disposal)  

 ส่วนประกอบทีส่  าคญัท ัง้ 6 ส่วนประกอบนี้  มลี  าดบัข ัน้ตอนและความสมัพนัธซ์ึ่งกนัและกนัดงัภาพที่ 9.1 มี

รายละเอยีดพอสงัเขปดงันี้  

 

การเกดิ 

 

การจดัการ การคดัแยก  

และการเก็บกกั ณ แหลง่ก าเนิด 

 

การเก็บรวบรวม 

 

 

   การขนถา่ย          การคดัแยก  และแปร 

   และขนส่ง                       สภาพก่อนก าจดั 

 

 

การก าจดั 

 

ภาพที ่9.1 ขั้นตอนและความสัมพนัธ์ของส่วนประกอบทีส่ าคญัของระบบการจดัการขยะมูลฝอย และขยะอนัตราย 
   ที่มา: Techobanoglous, G., et. al., Integrated Solid Waste Mangement: Engineering Principles and Management Issues,    

          1993 

 

               1.1 การเกิด ในที่นี้หมายถงึการทิ้งสิ่งของหรือวสัดุต่างๆ ที่ผูใ้ชเ้ห็นว่าหมดประโยชนแ์ลว้ โดย อาจทิ้งในที่
ต่าง ๆ หรือทิ้งในภาชนะเก็บกกัเพื่อรอการเก็บรวบรวมและก าจดัต่อไป การเกิดขยะมูลฝอยนี้สามารถเกิดไดจ้าก

กิจกรรมต่าง ๆชองชุมชนและเป็นส่วนประกอบที่ส  าคญัล  าดบัแรกของระบบการจดัการขยะมูลฝอย โดยในการ

จดัการจ าเป็นตอ้งศึกษาหรือมขีอ้มูลเกี่ยวกบัที่มาของการเกิดขยะมูลฝอย และขยะอนัตราย อตัราการเกิด ปริมาณ 

และประเภทของขยะมูลฝอยทีเ่กิดขึ้น 

 1.2  การจัดการ การคัดแยก และการเก็บกัก ณ แหล่งก าเนิดเป็นส่วนประกอบที่ส  าคญัซึ่งเกิดขึ้น ภายหลงั
จากการเกิดขยะมูลฝอยขึ้นแลว้  การด าเนินการในส่วนประกอบนี้มกัเป็นหนา้ที่ของประชาชน/ผูก่้อก าเนิดขยะมูล

ฝอย และการจดัการ(Handling) ในที่นี้ คือกิจกรรมที่ด าเนินการกบัขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ก่อนที่จะเก็บกกัลงใน

ภาชนะเก็บกกั/รองรบัขยะมูลฝอยเช่น การใส่ถงุพลาสตกิมดัปากถงุ  และยงัอาจหมายรวมไปถงึการเคลือ่นยา้ยขยะ

มูลฝอยจากทีเ่ก็บกกัไปยงัจดุทีร่ถขนขยะมูลฝอยมาเก็บรวบรวมดว้ย ส าหรบัการคดัแยก(Separation) ขยะมูลฝอย

ทีแ่หล่งก าเนิดเป็นอกีข ัน้ตอนหนึ่งทีส่  าคญั หมายถงึการคดัแยกขยะมูลฝอยแต่ละประเภทออกจากกนัตามประเภท/
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คุณสมบตัขิองขยะมูลฝอยส่งผลใหส้ามารถด าเนินการจดัการขยะมูลฝอยอย่างเหมาะสมไดส้ะดวกขึ้นเช่นสามารถน า

ขยะมูลฝอยบางส่วนกลบัมาใชใ้หม่ หรือแมแ้ต่การน าไปก าจดัตามประเภท/คุณสมบตัิของขยะมูลฝอย เป็นตน้ 

นอกจากนี้ ในข ัน้ตอนนี้ควรมกีารคดัแยกขยะอนัตรายออกจากขยะมูลฝอย ส่วนการเก็บกกั (Storage)เป็นการน า

ขยะมูลฝอยที่ถูกคดัแยกแลว้มาเก็บพกัไวใ้นภาชนะเก็บกกัหรือรองรบัขยะมูลฝอย การเก็บกกัขยะมูลฝอยใน

บา้นเรือนและอาคารต่างๆมีความส าคญัอย่างยิ่งท ัง้ในดา้นสาธารณสุขและความสะอาดเรียบรอ้ยของสถานที่นัน้ๆ 

ดงันัน้จงึจ าเป็นตอ้งจดัใหม้ภีาชนะเก็บกกัทีถู่กตอ้งตามหลกัวชิาการ 

 1.3  การเกบ็รวบรวม หมายถงึกิจกรรมในการรวบรวมขยะมูลฝอย/ขยะอนัตรายจากภาชนะเก็บกกัจากแต่

ละแหล่งก าเนิดไปยงัยานพาหนะหรือรถเก็บขนขยะมูลฝอย/ขยะอนัตราย ในบางกรณีอาจหมายรวมถงึการขนส่งขยะ

มูลฝอยไปยงัสถานที่ที่ก าหนด ซึ่งอาจจะเป็นสถานที่แปรสภาพ สถานีขนถ่าย หรือสถานที่ฝงักลบ ในเมอืงใหญ่ ๆ 

การเก็บรวบรวมนี้มกัมกีารจดัการทียุ่่งยากซบัซอ้นดงันั้นในการจดัการจ าเป็นตอ้งอาศยัความรูท้างวชิาการในเรื่องต่าง 

ๆเช่น ประเภท ขนาด และจ านวนของรถเก็บขนขยะมูลฝอย การจดัรูปแบบการเก็บรวบรวม การจดัเสน้ทางเดินรถ 

การพิจารณาความจ าเป็น/ความเหมาะสมของการจดัตัง้สถานีขนถ่าย เป็นตน้ โดยท ัว่ไปการเก็บรวบรวมเป็น

ส่วนประกอบที่ใชง้บประมาณมากทีสุ่ดในระบบการจดัการขยะมูลฝอย และขยะอนัตราย และเป็นหนา้ที่ของรฐั หรือ

หน่วยราชการส่วนทอ้งถิ่นเป็นผูด้  าเนินการ  อย่างไรก็ตามรฐัสามารถออกกฎระเบยีบใหเ้อกชนด าเนินการแทนได ้

โดยรฐัตอ้งควบคุมมาตรฐานการด าเนินงานของเอกชนและคุม้ครองผูบ้ริโภค 

 1.4 การขนถ่ายและการขนส่ง ส่วนประกอบนี้ประกอบดว้ยการด าเนินการ 2 ข ัน้ตอนคือ 
การขนถ่ายขยะมูลฝอยจากรถเก็บขยะมูลฝอยขนาดเลก็ลงสู่ยานพาหนะขนาดใหญ่ที่สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย และ 

การขนส่งขยะมูลฝอยนัน้ไปยงัโรงงานแปรสภาพขยะมูลฝอยหรือสถานทีก่  าจดัขยะมูลฝอยที่อยู่ห่างไกล ซึ่งส่วนมาก

จะขนส่งโดยทางรถยนต ์แต่ในบางทีก่็มกีารใชร้ถไฟและเรือในการขนส่งขยะมูลฝอยเช่นกนั 

 1.5 การคัดแยก และ การแปรสภาพก่อนการก าจดั ส่วนประกอบนี้ เป็นกิจกรรมภายนอกแหล่งก าเนิด

หลงัจากขยะมูลฝอยถูกเก็บขนแลว้ การคดัแยก  การแปรสภาพขยะมูลฝอยสามารถด าเนินการไดห้ลายสถานที่ตาม

ความเหมาะสมของแต่ละแห่ง  เช่น ทีส่ถานีขนถ่าย สถานทีกู่ค้ืนวสัดุ สถานทีเ่ผาขยะมูลฝอย หรือสถานที่ก าจดัขยะ

มูลฝอย  ตวัอย่างกิจกรรมในการด าเนินการเช่น การคดัแยกขยะมูลฝอยชิ้นใหญ่ๆ ออก การคดัแยกองคป์ระกอบ

ขยะมูลฝอยโดยใชเ้ครื่องกลหรือโดยใชแ้รงงานคน การคดัแยกขยะมูลฝอยที่เป็นโลหะออกโดยระบบแม่เหลก็ การ

ย่อยขยะมูลฝอยโดยเครื่องจกัรใหม้ขีนาดเลก็ลง การแปรสภาพขยะมูลฝอยโดยการอดัเพื่อลดปริมาตรขยะมูลฝอย 

การแปรสภาพใหเ้ป็นพลงังานเช่นการเผาไหม้ใหไ้ดพ้ลงังานความรอ้น และแปรสภาพใหเ้ป็นวสัดุทีใ่ชป้ระโยชนไ์ดเ้ช่น

การหมกัท าปุ๋ย  ส าหรบัขยะอนัตรายการแปรสภาพหมายถงึการบ าบดัขยะอนัตรายก่อนการก าจดั 

 1.6 การก าจัด เป็นส่วนประกอบที่ส  าคญัล  าดบัสุดทา้ยของระบบจดัการขยะมูลฝอยและขยะอนัตราย 

หมายถงึการน าขยะมูลฝอย/ขยะอนัตรายที่รวบรวมมาและไม่สามารถน ามาใชป้ระโยชนไ์ดอ้กีต่อไป รวมถงึขยะมูล

ฝอย/ขยะอนัตรายทีผ่่านการแปรสภาพแลว้มาก าจดัเพือ่ป้องกนัปญัหาหรือผลกระทบทีอ่าจเกิดขึ้น การก าจดัขยะมูล

ฝอยที่ถูกหลกัวชิาการที่ปจัจุบนัใชอ้ยู่คือ การฝงักลบอย่างถูกหลกัสุขาภบิาล (Sanitary Landfill) ส าหรบัการกอง

ทิ้งบนพื้นดิน (Open Dump/Dumping on Land) การเผาในที่แจง้ (Open Burning) และการทิ้งในทะเล 

(Disposal at Sea) เป็นวธิีการทีไ่ม่ถูกหลกัวชิาการ  ส าหรบัการก าจดัขยะอนัตรายที่ถูกหลกัวชิาการที่ปจัจุบนัใชอ้ยู่

คือ การฝงักลบอย่างปลอดภยั( Secure Landfill)  
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          นอกจากนี้ต าราบางเล่มเมื่อกล่าวถงึ การก าจดัขยะมูลฝอยจากชุมชนที่ถูกหลกัวชิาการนิยมแบ่งเป็น 3 วธิี 

คือการเผาในเตาเผา การหมกัท าปุ๋ ย และการฝงักลบอย่างถูกหลกัสุขาภิบาล แต่เมอืพิจารณาตามส่วนประกอบที่

ส  าคญัในระบบการจดัการขยะมูลฝอย ที่กล่าวถงึขา้งตน้จะพบว่าการเผาในเตาเผา และ การหมกัท าปุ๋ ย อาจจดัเป็น

การแปรสภาพขยะมูลฝอย ท ัง้นี้ เนื่องจากการเผาในเตาเผา จะมขียะมูลฝอยทีแ่ปรสภาพเป็นเถา้หลงเหลอืยู่ตอ้งน าไป

ก าจดัต่อไป ส่วนการหมกัท าปุ๋ยจ าเป็นตอ้งคดัแยกขยะมูลฝอยทีม่คีุณสมบตัิสามารถหมกัท าปุ๋ ยได ้จงึมขียะมูลฝอย

ที่ไม่มีคุณสมบตัิดงักล่าว หลงเหลอือยู่จ าเป็นตอ้งน าไปก าจดัต่อไป ซึ่งวธิีการก าจดัขยะมูลฝอยที่หลงเหลอือยู่ดงั

กลาวคือการฝงักลบอย่างถูกหลกัสุขาภบิาล ดงันัน้อาจกล่าวไดว้่าการฝงักลบอย่างถูกหลกัสุขาภิบาลสามารถก าจดั

ขยะมูลฝอยไดส้มบูรณ์รอ้ยเปอรเ์ซน็ต ์หรือเป็นการก าจดัข ัน้สุดทา้ย(Final Disposal) อย่างแทจ้ริง อย่างไรก็ตามใน

ที่นี้ เพื่อเป็นความรูพ้ื้นฐาน เมื่อกล่าวถึงการก าจดัขยะมูลฝอยของชุมชนใหห้มายความถงึการก าจดั 3 วธิีที่กล่าวถงึ

ขา้งตน้ 

         ส่วนประกอบที่ส  าค ัญในระบบการจดัการขยะมูลฝอย ส าหรับชุมชนเมืองใหญ่ ๆ ส่วนใหญ่มกัมี

ส่วนประกอบทัง้ครบท ัง้ 6 ส่วนประกอบ อย่างไรก็ตาม ในทางปฏบิตัิ ส  าหรบัชุมชนบางแห่งโดยเฉพาะชุมชนขนาด

เลก็ๆ ส่วนประกอบอาจมีไม่ครบท ัง้ 6 ส่วนประกอบ บางส่วนประกอบอาจหายไปก็ได ้ยกตวัอย่างเช่น ในชุมชน

ขนาดเลก็บางแห่งสถานที่ก าจดัขยะมูลฝอยอยู่ไม่ไกลจากชุมชนมากนกั ท าให ้ส่วนประกอบที่ 3 การรวบรวม และ

ส่วนประกอบที ่4 การขนถ่ายและการขนส่ง อาจรวมกนักล่าวคือการรวบรวมและขนส่งโดยไม่มีการขนถ่ายขยะมูล

ฝอยเกิดขึ้นก็ได ้นอกจากนี้บางแห่งเมื่อน าขยะมูลฝอยที่รวบรวมไดไ้ปที่สถานที่ก าจดัขยะมูลฝอยแลว้ก็น าขยะมูล

ฝอยไปท าการฝงักลบหรือก าจดั โดยไม่มสี่วนประกอบที่ 5 การคดัแยก และการแปรสภาพก่อนก าจดัก็ได ้เป็นตน้  

โดยรายละเอยีดเนื้อหาหลกัวชิาการของแต่ละส่วนประกอบจะไดก้ล่าวเพิม่เตมิในเรื่องต่อไป 

 

2. หลกัการการป้องกนัมลพษิ หรือ เทคโนโลยสีะอาด  
         ในการจดัการขยะมูลฝอย/ขยะอนัตรายนอกจากอาศยัความรูเ้กี่ยวกบัส่วนประกอบที่ส  าคญัในระบบการ

จดัการขยะมูลฝอย/ขยะอนัตรายแลว้ หลกัการ/แนวคิดในการจดัการขยะมูลฝอย/ขยะอนัตรายสมยัใหม่ในปจัจุบนั 

มุ่งเนน้ในการน าหลกัการการป้องกนัมลพิษ (Pollution Prevention: P2 ) หรือ เทคโนโลยีสะอาด (Clean 

Technology: CT) ซี่งเนน้ใชห้ลกัการลดของเสียใหน้อ้ยที่สุด (Waste Minimization) ก่อนที่จะด าเนินการบ าบดั

และก าจดัของเสียแบบดัง้เดิม มาใชใ้นการจดัการขยะมูลฝอย/ขยะอนัตราย หลกัการนี้ มุ่งเนน้ใหป้ระชาชน/ผู ้

ก่อก าเนิดขยะมูลฝอย/ขยะอนัตรายตอ้งมีส่วนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอย/ขยะอนัตรายตัง้แต่แรกเริ่มที่

แหล่งก าเนิด โดยเนน้การป้องกนัการเกิด และ/หรือลดขยะมูลฝอย/ขยะอนัตรายตัง้แต่ตน้  รวมท ัง้หากเกิดขยะมูล

ฝอย/ขยะอนัตรายขึ้นก็ใหพ้ิจารณาต่อว่าสามารถน าขยะมูลฝอย/ขยะอนัตรายกลบัไปใชซ้  า้ และ/หรือหมุนเวียน

กลบัมาใชใ้หม่ ไดห้รือไม่ ก่อนทีสุ่ดทา้ยจงึน าขยะมูลฝอย/ขยะอนัตรายที่ไม่สามารถด านินการอะไรไดไ้ปก าจดัอย่าง

ถูกตอ้งต่อไป 

           หลกัการการป้องกนัมลพิษที่กล่าวขา้งตน้ หากสามารถด าเนินการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพแลว้จะท าให ้

ปริมาณนอ้ยลง ส่งผลใหภ้าระและค่าใชจ่้ายในการจดัการในองคป์ระกอบพื้นฐาน/กิจกรรมที่ตามมาตัง้แต่การเก็บ

รวบรวม ขนส่ง และการก าจดัข ัน้สุดทา้ยลดลง รวมท ัง้ลดปญัหาสิ่งแวดลอ้ม และประหยดัทรพัยากรธรรมชาติอีก

ดว้ย หลกัการการป้องกนัมลพษิสามารถน ามาประยุกตใ์ชก้บัการจดัการขยะมูลฝอย/ขยะอนัตรายของชมุชนโดยผ่าน
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แนวคิดเรื่อง 3R คือ การลดการใชห้รือลดปริมาณการเกิด (Reduce) การใชซ้  า้ (Reuse) และการหมนุเวยีนกลบัมา

ใชใ้หม่ (Recycle) มรีายละเอยีดพอสงัเขปดงันี้ 

2.1 การลดการใช้ (Reduce) หรือลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอย/ขยะอนัตรายสามารถด าเนินการได ้

โดยอาศยัขบวนการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมในชีวติประจ าวนั คือ 

2.1.1 การปฏิเสธ (Reject/Refuse) หรือหลีกเลี่ยงสิ่งของหรือบรรจุภณัฑท์ี่จะสรา้งปญัหาขยะมูล
ฝอยเช่น ลดหรืองดการบริโภคที่ฟุ่ มเฟือย โดยเลอืกใชส้นิคา้หรือผลติภ ัณฑใ์หเ้หมาะสมกบัความตอ้งการ  ปฏเิสธ

การใชบ้รรจุภณัฑฟ์ุ่ มเฟือย รวมท ัง้ขยะมูลฝอยที่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดลอ้ม อาทิกล่องโฟม ถุงพลาสติก เป็นตน้ 

หลกีเลีย่งการเลอืกซื้อสนิคา้หรือผลติภณัฑท์ีใ่ชบ้รรจภุณัฑห่์อหุม้หลายชัน้   หลกีเลีย่งการเลอืกซื้อสนิคา้ชนิดใชค้ร ัง้

เดียว หรือผลิตภณัฑ์ที่มีอายุการใชง้านต า่   กรณีการเลือกซื้อผลิตภณัฑป์ระจ าบา้นที่ใชเ้ป็นประจ า อาทิ สบู่

ผงซกัฟอก น า้ยาลา้งจาน ใหเ้ลือกซื้อผลิตภณัฑท์ี่มีขนาดบรรจุใหญ่กว่า เนื่องจากใชบ้รรจุภณัฑน์อ้ยกว่าเมื่อ

เปรียบเทยีบกบัหน่วยน า้หนกัของผลติภณัฑ์ รวมท ัง้ไม่ควรสนบัสนุนรา้นคา้ที่กกัเก็บและจ าหน่วยสนิคา้ที่ใชบ้รรจุ

ภณัฑฟ์ุ่ มเฟือย และไม่มรีะบบเรียกคืนบรรจุภณัฑใ์ชแ้ลว้ การใชแ้บตเตอรี่แบบชารต์ไฟไดแ้ทนการใชถ้่านไฟฉายที่

ใชเ้พยีงครัง้เดยีว เป็นตน้ 

2.1.2 การเลือกใช้สินค้าที่สามารถส่งคืนบรรจุภัณฑ์สู่ผู้ผลิตได้ (Return) เช่น เลอืกซื้อสินคา้
หรือใชผ้ลติภณัฑท์ีม่รีะบบมดัจ า –คืนเงนิ อาท ิขวดเครื่องดื่มประเภทต่าง ๆ  เลอืกซื้อสนิคา้หรือผลติภณัฑท์ี่ผูผ้ลติ

เรียกคืนซากบรรจภุณัฑห์ลงัจากการบริโภคของประชาชน  เลอืกซื้อสนิคา้หรือผลติภณัฑท์ีส่ามารถน ากลบัไปรีไซเคิล

ไดห้รือมสี่วนประกอบของวสัดุรีไซเคิล เป็นตน้ 

2.2 การใช้ซ า้ (Reuse) เป็นการน าสิง่ต่าง ๆทีใ่ชง้านไปแลว้ และยงัสามารถใชง้านได ้กลบัมาใชอ้กีการใช ้
ซ  า้ เป็นแนวทางหนึ่งซึง่ช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอย รวมทัง้ลดการใชท้รพัยากรใหม่อดีกว้ย ตวัอย่างของการใชซ้  า้เช่น

เลอืกซื้อหรือใชผ้ลติภณัฑท์ี่ออกแบบมาใหใ้ชไ้ดม้ากกว่า 1 ครัง้ อาทิ แบตเตอรี่ประจุไฟฟ้าใหม่ได ้  การเลอืกซื้อ

สนิคา้ชนิดเตมิ (Refill) อาท ิผงซกัฟอก สบู่เหลว น า้ยาลา้งจาน  การซ่อมแซมเครื่องใชแ้ละอุปกรณ์ต่างๆ (Repair) 

ใหส้ามารถใชป้ระโยชน์ต่อไปไดอ้ีก  รวมท ัง้บ  ารุงรกัษาเครื่องใช ้อุปกรณ์ต่างๆ ใหส้ามารถใชง้านไดค้งทนและ

ยาวนานขึ้น  การน าบรรจภุณัฑแ์ละวสัดุเหลอืใชอ้ื่นๆ กลบัมาใชป้ระโยชนใ์หม่  อาท ิการใชซ้  า้ถงุพลาสติก ถงุผา้ ถงุ

กระดาษ และกล่องกระดาษ การใชซ้  า้ขวดน า้ดื่มและกล่องใส่ขนม  การยืม เช่า หรือใชส้ิ่งของหรือผลติภณัฑท์ี่ใช ้

บ่อยครัง้ร่วมกนั อาทิ หนังสือพิมพ ์วารสาร   การบริจาคหรือขายสิ่งของเครื่องใชต่้างๆ อาทิ หนังสือ เสื้อผา้ 

เฟอรน์ิเจอรแ์ละเครื่องมอืใชส้อยอืน่ ๆ การใชซ้  า้วสัดุส  านกังาน อาทใิชก้ระดาษทัง้สองหนา้ การน าสิ่งของที่ไม่ใชแ้ลว้

มาดดัแปลงใหใ้ชป้ระโยชนไ์ดอ้กี อาท ิน าขวดพลาสตกิมาดดัแปลงเป็นที่ใส่ของ แจกนั น ายางรถยนตเ์ ก่ามาท าเกา้อี้  

เป็นตน้ 

2.3 การหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) เป็นการน าขยะมูลฝอยมาแปรรูปโดยกระบวนการ/

กรรมวธิีต่าง ๆ เพื่อน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจากเดิมแลว้น ามาใชใ้หม่ เช่น พลาสติก 

กระดาษ แกว้โลหะต่าง ๆ ฯลฯ น ามาผ่านกระบวนการหรือหลอมใหม่ เป็นตน้ ท ัง้นี้ การที่จะน าขยะมูลฝอย

หมนุเวยีนกลบัมาใชใ้หม่ไดจ้  าเป็นตอ้งมกีารคดัแยกขยะมูลฝอย ซึ่งการคดัแยกดงักล่าวสามารถด าเนินการไดห้ลาย

พื้นที่ด  าเนินการเช่น คดัแยกที่แหล่งก าเนิด ไม่ว่าจะเป็นครวัเรือนที่พกัอาศัย ตลาด หรือสถาบนั/หน่วยงานต่าง  
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หรือคดัแยกในสถานที่จดัการขยะมูลฝอย เช่นโรงงานคดัแยกและแปรสภาพขยะมูลฝอย โรงงานหมกัปุ๋ ย เตาเผา 

และสถานทีฝ่งักลบขยะมูลฝอย เป็นตน้  

            การคดัแยกขยะมูลฝอย/ขยะอนัตรายทีแ่หล่งก าเนิดสามารถด าเนินการไดง้่ายกว่าการคดัแยกที่อื่น  และ

สามารถลดการปนเป้ือนของขยะอนัตราย ขยะมูลฝอยรีไซเคิล ส่งผลใหไ้ดว้สัดุที่จะเขา้สู่โรงงานแปรรูปมคีุณภาพสูง 

ลดค่าใชจ่้ายจากการลา้งท าความสะอาดหรือการคัดแยกเพิ่มเติม  อย่างไรก็ตามตอ้งอาศัยความร่วมมือจาก

ประชาชน/ผูก่้อก าเนิดขยะมูลฝอย ดงันัน้ควรมกีารรณรงค/์ส่งเสรมิใหป้ระชาชนเหน็ความส าคญัและใหค้วามร่วมมอื 

รวมท ัง้ตอ้งจดัระบบจดัการขยะมูลฝอยใหส้อดคลอ้งกบัการคดัแยกเช่นการจดัประเภทภาชนะรองรบัหรือประเภท

ของถงัขยะมูลฝอยตามการคดัแยก  การจดัรถเก็บขนแบ่งตามประเภทขยะมูลฝอยที่คดัแยก และ/หรือแบ่งสดัส่วน

ตามประเภทของขยะมูลฝอยทีค่ดัแยก เป็นตน้ 

 

 
กจิกรรม 9.2.1 

1 ระบบการจดัการขยะมูลฝอย และขยะอนัตรายประกอบดว้ยส่วนประกอบท่ีส าคญัอะไรบา้ง 
2 หลกัการ/แนวคิดในการจดัการขยะมูลฝอย และขยะอนัตรายสมยัใหม่ในปัจจุบนั มุ่งเนน้ในการ

น าหลกัการใดมาใช ้
 

แนวตอบกจิกรรม 9.2.1 
               1 ระบบการจดัการขยะมูลฝอยและขยะอนัตราย ประกอบดว้ย 6 ส่วนประกอบท่ีส าคญัดงัน้ี 

  1. การเกิด 
  2. การจดัการ การคดัแยก และการเกบ็กกั ณ แหล่งก าเนิด 
  3. การเกบ็รวบรวม  
  4. การขนถ่ายและขนส่ง 
  5. การคดัแยก และแปรสภาพ ก่อนก าจดั 
  6. การก าจดั 
         2 น าหลกัการการป้องกนัมลพิษ (Pollution Prevention: P2) หรือ เทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology: 
CT) ซ่ีงเนน้ใชห้ลกัการลดของเสียใหน้อ้ยท่ีสุด (Waste Minimization) 
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เร่ืองที ่9.2.2  
การเกดิ และการเกบ็กกั 
   

      การเกิดและการเก็บกกัขยะมูลฝอย และขยะอนัตราย ณแหล่งก าเนิด เป็นส่วนประกอบทีส่  าคญัล  าดบัแรกและ

ล าดบัถดัมา ตามล าดบัในระบบการจดัการขยะมูลฝอย และขยะอนัตราย ดงันัน้ในการจดัการขยะมูลฝอยและขยะ

อนัตราย จ าเป็นตอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัเรื่องนี้ ในเบื้องตน้ก่อน 

 

1.  การเกดิขยะมูลฝอย และขยะอนัตราย 
          ขอ้มลูเกี่ยวกบัการเกดิขยะมลูฝอย และขยะอนัตราย ไมว่า่จะเป็นแหลง่ก าเนิด ประเภท องคป์ระกอบ และอตัราการเกิด/

ปรมิาณ เป็นขอ้มูลพื้นฐานทีส่  าคญัในการจดัการขยะมูลฝอย และขยะอนัตราย เนื่องจากท าใหท้ราบว่า การเกิดขึ้นของขยะมูล

ฝอยและขยะอนัตราย มาจากแหลง่ใดบา้ง ขยะมูลฝอยและขยะอนัตราย ทีเ่กิดขี้นเป็นประเภทใด  มอีงคป์ระกอบอะไรบา้ง มี

อตัราการเกิด/ปริมาณของมูลฝอยและขยะอนัตราย มากนอ้ยเพียงใด ขอ้มูลพื้นฐานเหล่านี้ จะช่วยใหก้ารวางแผน และ

ด าเนินการหรอืการจดัการขยะมลูฝอย และขยะอนัตราย ในสว่นประกอบล าดบัถดั ๆไปในระบบการจดัการขยะมลูฝอยและขยะ

อนัตราย ใหส้ามารถด าเนินการไดอ้ย่างถกูตอ้งตามหลกัวชิาการและเกดิประสทิธิภาพ 

1.1. แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยและขยะอันตราย  
 โดยท ัว่ไปแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยและขยะอนัตราย ในชมุชนจะสมัพนัธก์บัการใชท้ี่ดินและการจดัผงัเมอืง 

แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยและขยะอ ันตราย สามารถแบ่งออกไดเ้ป็นประเภทต่างๆ ไดแ้ก่  เขตที่พกัอาศัย 

(Residential) เขตธุรกิจการคา้  (Commercial) สถาบนัต่างๆ (Institutional) เขตก่อสรา้งและรื้ อถอน

(Construction and Demolition) สถานที่สาธารณะ (Municipal Services) สถานที่บ  าบดัของเสยี (Treatment 

Facilities) เขตอตุสาหกรรม (Industrial) และเขตเกษตรกรรม (Agricultural) โดยแหล่งก าเนิดแต่ละประเภทจะ

มกีิจกรรมที่เกิดและองคป์ระกอบขยะมูลฝอยและขยะอนัตราย แตกต่างกนั เช่นเขตที่พกัอาศยั เขตธุรกิจการคา้ 

สถาบนัต่างๆ องค์ประกอบขยะมูลฝอยส่วนใหญ่จะเป็นพวกกระดาษ พลาสติก ไม ้เศษอาหาร แกว้ โลหะ 

เครื่องใชไ้ฟฟ้าทีเ่สยี  ขยะอนัตราย เขตอตุสาหกรรมองคป์ระกอบขยะมูลฝอยส่วนใหญ่จะเป็นพวกขยะมูลฝอยจาก

ขบวนการอุตสาหกรรม เศษวสัดุ วตัถุดิบ เศษอาหาร ขยะมูลฝอยแหง้ ขี้ เถา้  ขยะอนัตราย เขตเกษตรกรรม

องคป์ระกอบขยะมูลฝอยส่วนใหญ่จะเป็นพวกเศษอาหาร ขยะจากเกษตรกรรม ขยะอนัตราย เป็นตน้ 

1.2. ประเภทขยะมูลฝอย และขยะอันตราย 
         การแบ่งประเภท/ชนิดของขยะมูลฝอย สามารถแบ่งไดห้ลายลกัษณะขึ้นอยู่เกณฑท์ี่ใชใ้นการจ าแนก เช่น

หากใชแ้หล่งก าเนิดเป็นเกณฑจ์ะสามารถแบ่งขยะมูลฝอยไดด้งัทีก่ล่าวในห ัวขอ้แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยขา้งตน้ หาก

แบ่งโดยพจิารณาความเป็นอนัตรายของขยะมูลฝอย สามารถแบ่งเป็นขยะมูลฝอยทัว่ไปหรือขยะมูลฝอยไม่อนัตราย  

 (General Waste or Non-Hazardous Waste)กบัขยะอนัตราย (Hazardous Waste) และขยะมูลฝอยทัว่ไป

หรือขยะมูลฝอยไม่อนัตรายเองก็สามารถแบ่งยอ่ยตามลกัษณะ/องคป์ระกอบไดอ้กีเป็นขยะมูลฝอยเปียกหรือขยะ

อนิทรีย ์กบัขยะมูลฝอยแหง้ นอกจากนี้ขยะมูลฝอยแหง้สามารถแบ่งย่อยไดอ้กีแลว้แต่เกณฑเ์ช่น แบ่งย่อยเป็นขยะ
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มูลฝอยที่สามารถหมนุเวยีนกลบัมาใชใ้หม่ กบัขยะมูลฝอยที่ไม่สามารถหมนุเวยีนกลบัมาใชใ้หม่ หรืออาจแบ่งเป็น

ขยะมูลฝอยทีเ่ผาไหมไ้ด ้กบัขยะมูลฝอยทีเ่ผาไหมไ้ม่ไดเ้ป็นตน้ 

 อย่างไรก็ตามในทีน่ี้แบ่งประเภทขยะมูลฝอยเป็น 4 ประเภท ดงันี้ 

1) ขยะอันตราย (Hazardous Waste) หมายถึงขยะมูลฝอยที่มีองค์ประกอบหรือปนเป้ือนวตัถุ
อนัตรายชนิดต่างๆซึ่งไดแ้ก่ วตัถรุะเบดิได ้วตัถไุวไฟ วตัถอุอกซไิดซแ์ละวตัถเุปอรอ์อกไซด์ วตัถมุพีษิ วตัถทุี่ท  าให ้

เกิดโรค วตัถกุมัมนัตรงัส ีวตัถทุีก่่อใหเ้กิดการเปลีย่นแปลงทางพนัธุกรรม วตัถกุดักร่อน วตัถทุีก่่อใหเ้กิดการระคาย

เคือง วตัถอุย่างอื่น ไม่ว่าจะเป็นเคมภีณัฑห์รือสิ่งอื่นใด ที่อาจท าใหเ้กิดอนัตราย แก่บุคคล สตัว ์พชื ทรพัย ์หรือ

สิ่งแวดลอ้ม เช่นถ่านไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต ์แบตเตอรี่โทรศัพทเ์คลื่อนที่ ภาชนะบรรจุสารก าจดัศัตรูพืช 

กระป๋องสเปรยบ์รรจุสารเคมีหรือสี เป็นตน้ ขยะมูลฝอยประเภทนี้ จะตอ้งมาวธิีเก็บกกั เก็บขนและก าจดัที่พิเศษ

แตกต่างไปจากขยะมูลฝอยทัว่ไปเพื่อป้องกนัอนัตรายต่อผูเ้กี่ยวขอ้งและสิ่งแวดลอ้ม ในส่วนของขยะอนัตรายที่เกิด

จากบา้นเรือนหรือพาณิชยกรรมอาจก่ออนัตรายใหก้บัเจา้หนา้ที่ที่ท  าการเก็บขนและก าจดัขยะ รวมท ัง้เครื่องมือ

อปุกรณ์ก าจดัขยะได ้หากขยะนัน้ถูกทิ้งปะปนไปกบัขยะมูลฝอยทัว่ไป 

2) ขยะมูลฝอยย่อยสลายหรือขยะมูลฝอยเปียก (Compostable Waste or Garbage) หรือขยะ
มูลฝอยอนิทรีย ์  หมายถงึ ขยะมูลฝอยที่เน่าเสยีหรือย่อยสลายไดเ้ร็วเประกอบดว้ยสารอนิทรียเ์ป็นหลกั สามารถ

น ามาหมกัท าปุ๋ยได ้เช่น เศษผกัเปลอืกผลไม ้เศษอาหาร ใบไม ้เศษเนื้อสตัว ์ขยะมูลฝอยประเภทนี้จะย่อยสลายได ้

อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมอิากาศรอ้นอย่างเช่นประเทศของเรา ดงันัน้จงึเกิดกลิน่เหมน็น่ารงัเกียจ หากท า

การเก็บกกัไม่ถูกตอ้ง รวมท ัง้จะเป็นแหล่งอาหารของหนูและสตัวน์ าโรคอืน่ๆ และเป็นแหล่งเพาะพนัธุข์องแมลงวนั 

3) ขยะมูลฝอยรีไซเคิล (Recyclable Waste) หมายถงึ ขยะมูลฝอย ของเสยีบรรจุภณัฑ ์หรือวสัดุ

เหลอืใชซ้ึ่งสามารถน ากลบัมาใชป้ระโยชนใ์หม่ได  ้ โดยการน ามาแปรรูปเป็นวตัถดุิบในขบวนการผลติหรือใชส้  าหรบั

ผลติเป็นผลติภณัฑใ์หม่ เช่น แกว้ กระดาษ กระป๋องเครื่องดื่ม พลาสตกิ เศษโลหะ อลูมเินียม ยางรถยนต ์เป็นตน้ 

4) ขยะมูลฝอยทั่วไปหรือประเภทอ่ืนๆ (General Waste) หมายถงึ ขยะมูลฝอยประเภทอืน่ 

นอกเหนือจากขยะอนัตราย ขยะมูลฝอยย่อยสลาย และขยะมูลฝอยรีไซเคิล มลีกัษณะทีย่่อยสลายยากและไม่คุม้ค่า

ส าหรบัการน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ เช่นกล่องนมยูเอชที ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซกัฟอก 

พลาสตกิห่อลูกอม ซองบะหมีก่ึ่งส  าเร็จรูปถงุพลาสตกิเป้ือนเศษอาหาร โฟม ฟอลย์เป้ือนเศษอาหาร เป็นตน้ 

           จะเห็นไดว้่าขยะอนัตรายเป็นประเภทหนึ่งของขยะมูลฝอย โดยขยะอนัตรายจากชุมชนที่พบเห็นไดบ้่อย

มากทีสุ่ดม ี8 ประเภท สารเคมเีป็นพษิต่างๆ เช่นภาชนะบรรจุ น า้มนัหล่อลืน่ใชแ้ลว้ที่สามารถรีไซเคิลได ้ แบตเตอรี่

รถยนต ์ขยะมูลฝอยติดเชื้อจากสถานพยาบาล น า้มนัหล่อลื่นใชแ้ลว้ที่ รีไซเคิลไม่ได ้ถ่านไฟฉาย ของเสีนประเภท

สารอนิทรียต์ดิไฟได ้เช่นกระป๋องสเปรย ์หลอดฟลูออเรสเซนต ์อย่างไรก็ตามขยะอนัตราย บางประเภทมกีารจดัการ

โดยเฉพาะอยู่แลว้ ดงันัน้เพื่อใหก้ารจดัการและประชาชนเกิดความเขา้ใจและจดจ าไดง้่ายในการร่วมกนัจดัการขยะ

อนัตรายจากชุมชน ตัง้แต่การจดัเตรียมภาชนะแยกทิ้ง การเก็บรวบรวม และเก็บกกัเพื่อน าไปก าจดั กรมควบคุม

มลพษิจงึแบ่งประเภทขยะอนัตรายจากชมุชนเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆคือ ดงันี้ 

1) กลุ่มถ่านไฟฉายหรือแบตเตอร่ีแห้ง แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ เซลลป์ฐมภูม ิเช่น ถ่านไฟฉายทีไ่ม่ 

สามารถอดัประจซุ  า้ได ้ถ่านแอลคาไลน ์ถ่านกระดุม เป็นตน้ และเซลลท์ตุยิภูม ิเช่น ถ่ายไฟฉายทีส่ามารถอดัประจุ 

ไฟซ า้ได ้แบตเตอรี่โทรศพัทเ์คลือ่นที่ แบตเตอรี่กลอ้งดจิติอล เป็นตน้ 
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         2)  กลุ่มหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ทุกชนิด  
         3)  กลุ่มภาชนะบรรจุสารเคมี เช่น กระป๋องสเปรย ์ขวดสารเคมป้ีองกนัและปราบศตัรูพชื กระป๋องส ี

ขวดยาหมดอายุ และขวดน า้ยาท าความสะอาด เป็นตน้ 

1.3. อัตราการเกดิ/ปริมาณและองค์ประกอบของขยะมูลฝอย  
 ขอ้มูลอตัราการเกิด /ปริมาณและองค์ประกอบของขยะมูลฝอยที่เกิดในชุมชนมีความส าคัญยิ่งต่อ

ประสทิธิภาพของการจดัการขยะมูลฝอย เพราะเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการวางแผนเลอืกวธิีที่เหมาะสมต่อการจดักา ร

ขยะมูลฝอยในข ัน้ตอนต่างๆ ตัง้แต่การจดัการขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด การใหบ้ริการเก็บรวบรวม การขนส่ง 

การแปรสภาพ การก าจดั รวมถงึเป็นขอ้มูลทีใ่ชใ้นการคาดการณ์ปริมาณและองคป์ระกอบของขยะมูลฝอยของชุมชน

ที่เกิดขึ้นในอนาคตอกีดว้ย ตวัอย่างของการวางแผนจดัการ เช่น ใชพ้จิารณาจดัเตรียมภาชนะรองรบัขยะมูลฝอย 

(จ านวน/ขนาด/ลกัษณะ) ใชพ้จิารณาประภท ขนาดและจ านวน ของพาหนะเก็บขน ใชป้ระเมนิความเป็นไปได ้การน า

ขยะมูลฝอยกลบัมาใชใ้หม่ดว้ยวธิีการต่าง ๆ  ใชพ้จิารณาเทคโนโลยกีารก าจดั และขนาดพื้นทีท่ีต่อ้งการ เป็นตน้  

1) อตัราการเกิด/ปริมาณของขยะมูลฝอย 
อตัราการเกิดขยะมูลฝอย(Generation Rate) หมายถงึ อตัราการผลติขยะมูลฝอย ต่อหน่วยเวลาต่อ  

หน่วยการตรวจวดัซึง่ขี้นอยู่กบัวธิีการด าเนินการ การหาอตัราการเกิดขยะมูลฝอยโดยทัว่ไปสามารถด าเนินการได ้ 2

วธิีคือการหาอตัราการการเกิดมูลฝอยที่แหล่งก าเนิด Generation Rate at Source) และการหาอตัราการเกิดขยะ

มูลฝอยทีส่ถานทีก่  าจดัของเมอืง (Generation Rate at Disposal Site)  

         อตัราการเกิดขยะมูลฝอยทัง้ในภาพรวมและจากแหล่งก าเนิด ในแต่ละพื้นที่ แต่ละมือง แต่ละประทศมี

ความแตกต่างกนัขึ้นอยู่กบัปจัจยัต่าง ๆ ทีส่  าคญัคือทีต่ ัง้ทางภูมศิาสตรแ์ละภูมอิากาศของพื้นที่ ฤดูกาล ประเภทการ

ใชท้ี่ดินและความหนาแน่นของชุมชน สภาพทางเศรษฐกิจและสงัคม การพฒันาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

ทศันคต ิอปุนิสยั และพฤตกิรรมของประชาชน กฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบั และระบบบริการเก็บรวบรวมขยะมูล

ฝอยดงันัน้หากตอ้งการขอ้มูลที่เหมาะสมกบัแต่ละพื้นที่ แต่ละเมอืงแลว้ ในแต่ละพื้นที่ควรท าการศึกษา/ส ารวจเอง 

ในทีน่ี้ขอยกตวัอย่างอตัราการเกิดขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศไทย จากรายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยของ

ประเทศไทย พศ 2557 ซึง่ส  านกัจดัการกากของเสยีและสารอนัตราย กรมควบคุมมลพษิ จดัท าขึ้น พบว่า อตัราการ

เกิดขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศไทยมแีนวโนม้สูงขึ้นทกุปี จากปี 2551 -2557 โดยอตัราการเกิดขยะมูลฝอย

ในปี 2557 เฉลีย่เท่ากบั 1.11 กิโลกรมั/คน/วนั   นอกจากนี้จากโครงการศึกษาทบทวนอตัราการเกิดขยะมูลฝอย

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น ซึ่งกรมควบคุมมลพษิท าการศึกษาไวเ้มื่อปี 2555พบว่าอตัราการเกิดขยะมูลฝอย

ชุมชนมีความแตกต่างกนัตามขนาดของการปกครองและลกัษณะของเมือง โดยเมอืงพทัยามอีตัราการเกิดขยะมูล

ฝอยชมุชนเเท่ากบั 3.90 กิโลกรมัต่อคนต่อวนั เทศบาลนคร เทศบาลเมอืง เทศบาลต าบล และองคก์ารบริหารส่วน

ต าบล มอีตัราการเกิดขยะมูลฝอยชุมชนเเท่ากบั 1.89, 1.15, 1.02 และ 0.91 กิโลกรมัต่อคนต่อวนั ตามล าดบั 

ส าหรบัอตัราการเกิดขยะอนัตรายจากชุมชนประเทศไทยโดยเฉลี่ยมีประมาณรอ้ยละ 3 ของปริมาณขยะมูลฝอย

ทัง้หมด หรือเฉลีย่ประมาณ 10กิโลกรมัต่อคนต่อปี ทัง้นี้ ในปจัจบุนัชมุชนส่วนใหญ่ของประเทศไทยขยะอนัตรายมกั

ถูกทิ้งปะปนขยะมูลฝอย 
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        ขอ้มูลอตัราการเกิดขยะมูลฝอยนี้ เมือ่น าไปคูณกบัจ านวนประชากรท าใหท้ราบปริมาณขยะมูลฝอยทีเ่กิดขึ้นใน

แต่ละพื้นที่ แต่ละเมืองได ้นอกจากนี้สามารถน าไปคาดการณ์ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในอนาคตได ้โดยตอ้ง

คาดการณ์จ านวนประชากรในอนาคตและคาดการณ์อตัราการเพิม่ของอตัราการเกิดขยะมูลฝอยดว้ย 

2) องค์ประกอบของขยะมูลฝอย 
การส ารวจองคป์ระกอบของขยะมูลฝอย(Composition of Solid Waste) สามารถด าเนินการได ้2 วธิี  

เช่นเดยีวกบัการหาอตัราการเกิดขยะมูลฝอย คือการส ารวจองคป์ระกอบขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิดมวีตัถปุระสงค์

คือเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลองคป์ระกอบขยะมูลฝอยของแต่ละแหล่งก าเนิด และการส ารวจองคป์ระกอบขยะมูลฝอยจาก

สถานทีก่  าจดัมวีตัถปุระสงคค์ือเพือ่ใหไ้ดข้อ้มูลองคป์ระกอบขยะมูลฝอยในภาพรวมของเมอืง หรือของพื้นทีท่ีศึ่กษา  

       ท ัง้นี้  การศึกษาองคป์ระกอบของขยะมูลฝอยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลกั คือ องคป์ระกอบทางกายภาพ 

(Physical Composition) และ องคป์ระกอบทางดา้นเคม ี(Chemical Composition)  

        องคป์ระกอบทางกายภาพที่ส  าคญัคือ ส่วนประกอบของขยะมูลฝอย (Individual Components of Solid 

Waste)เช่น กระดาษ ผา้ พลาสติก เศษผกัอาหาร ไมใ้บไม ้ยาง หนงั  โลหะ แกว้ หนิ อฐิ กระเบื้อง เป็นตน้ และ

ความหนาแน่นปกติ (Bulk Density) ส  าหรบัองคป์ระกอบทางเคมทีี่ส  าคญัคือ ความชื้นของขยะมูลฝอย ปริมาณ

ของแขง็ท ัง้หมด  ปริมาณของแข็งระเหย ปริมาณเถา้ ปริมาณค่าความรอ้น การวเิคราะหข์ ัน้สุดทา้ย (Ultimate 

Analysis) หรือการวเิคราะหห์าค่าปริมาณของธาตตุ่าง ๆในขยะมูลฝอย 

          องคป์ระกอบของขยะมูลฝอยทัง้ในภาพรวมและจากแหล่งก าเนิด ในแต่ละพื้นที ่แต่ละมอืง แต่ละประทศมี

ความแตกต่างกนัเช่นเดียวกบัอตัราการเกิดขยะมูลฝอย ดงันัน้หากตอ้งการขอ้มูลที่เหมาะสมกบัแต่ละพื้นที่ แต่ละ

เมอืงแลว้ ในแต่ละพื้นทีค่วรท าการศึกษา/ส ารวจเอง 

          ขอ้มูลองคป์ระกอบของขยะมูลฝอยทีกล่าวถึงขา้งตน้ใชใ้นการวางแผนเลอืกวธิีที่เหมาะสมต่อการจดัการ

ขยะมูลฝอยเช่น ความชื้น ปริมาณเถา้ ปริมาณค่าความรอ้นของขยะมูลฝอยใชเ้ป็นปจัจยัร่วมในการพจิาณา เลอืกวธิี

ในการก าจดัโดยเผาในเตาเผา เป็นตน้ 

 

2.  การเกบ็กกัขยะมูลฝอย และขยะอนัตราย 
 การเก็บกกัขยะมูลฝอย/ขยะอนัตราย ณ แหล่งก าเนิดมีความส าคญัมาก โดยท ัว่ไปการเก็บกกัภายใน

สถานทีเ่กิดขยะมูลฝอย หรือในเคหะสถาน เป็นหนา้ทีข่องเจา้ของสถานทีน่ ัน้ๆ ในการจดัหาภาชนะรองรบั/เก็บกกั ที่

มคีวามเหมาะสมกบักบัประเภทของขยะมูลฝอยและมขีนาดเพยีงพอกบัปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดในระหว่างรอการ

เก็บรวบรวมและขนออกไป ส าหรบัสถานที่สาธารณะ เช่น สวนสาธารณะ ทางสญัจร  สถานที่ท่องเที่ยว เป็นหนา้ที่

ของเจา้หนา้ที่ทอ้งถิ่นที่รบัผดิชอบตอ้งจดัหาภาชนะรองรบั/เก็บกกัที่เหมาะสมและเพียงพอ รวมทัง้มีการเก็บกวาด

ขยะมูลฝอยในทีส่าธารณะดว้ย  อย่างไรก็ตามเพือ่ความสะดวกในการเก็บรวบรวม บริเวณพื้นที่มปีระชากรอาศยัอยู่

อย่างหนาแน่นเช่น ที่พกัอาศยั  ชุมชน ตลาด เป็นตน้ เจา้หนา้ที่ทอ้งถิ่นอาจตอ้งรบัผิดชอบในการจดัหาภาชนะ

รองรบั/เก็บกกัในพื้นทีด่งักล่าวดว้ย  ในทีน่ี้จะกล่าวถงึระบบการเก็บกกัขยะมูลฝอย ประเภทของภาชนะรองรบั/เก็บ

กกั เกณฑม์าตรฐานภาชนะรองรบั/เก็บกกั และขอ้ควรพจิารณาเกี่ยวกบัประเภท ขนาดและ จ านวนภาชนะรองรบั/

เก็บกกัขยะมูลฝอยโดยสงัเขปดงันี้ 
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         2.1. ระบบการเกบ็กกั (Storage System) 
 ระบบการเก็บกกั โดยท ัว่ไปแบ่งกวา้ง ๆ ได ้2 ระบบ คือระบบเก็บกกัแบบรวม กบั ระบบเก็บกกัแบบแยก  

การเลอืกใชร้ะบบการเก็บกบัแบบใดตอ้งค านึงถงึวธิีการแปรสภาพและก าจดัขยะมูลฝอยที่ใชใ้นระบบการจดัการมูล

ฝอยของพื้นทีน่ ัน้ ๆดว้ย เพราะวธิีการแปรสภาพหรือการก าจดัขยะมูลฝอยแต่ละวธิีจะเหมาะสมกบัขยะมูลฝอยแต่

ละประเภทไม่เหมอืนกนั 

 2.1.1  ระบบเกบ็กักแบบรวม หรือระบบถงัเดียว เป็น การเก็บขยะมูลฝอยทุกประเภทในถงัหรือภาชนะ
ใบเดยีวกนัเป็นขยะมูลฝอยผสม (Mixed Refuse) ดงันัน้ระบบแบบนี้ จงึเหมาะกบัการก าจดัขยะมูลฝอยดว้ยการฝงั

กลบอย่างถูกหลกัสุขาภบิาลโดยตรง เพราะไม่จ  าเป็นตอ้งท าการแยกขยะมูลฝอยก่อนก าจดั(อย่างไรก็ตามระบบเก็บ

กกัแบบนี้มีการปนเป้ือนของขยะอนัตรายปะปนไปกบัขยะมูลฝอยดว้ยซึ่งโดยหลกัวชิาการแลว้ไม่ถูกตอ้ง) ระบบนี้

อาจสะดวกต่อผูท้ิ้ งหรือเจา้ของแหล่งก าเนิดเพราะทิ้ งขยะมูลฝอยไดง้่าย ไม่ตอ้งคดัแยกขยะมูลฝอย ไม่ตอ้ง

สิ้นเปลอืงมภีาชนะรองรบั/เก็บกกัหลายใบ  แต่ก็มขีอ้เสยีหลายประการ เช่นท าใหเ้กิดปริมาณมูลฝอยมาก ไม่สะดวก

ต่อการน าขยะมูลฝอยมาใชป้ระโยชน ์และ/หรือน าไปแปรสภาพ รวมทัง้มกีารปะปนของขยะอนัตรายกบัขยะมูลฝอย

ทัว่ไปอืน่ๆ เป็นตน้ ระบบเก็บกกัแบบนี้มกัพบเหน็ไดเ้ป็นส่วนใหญ่ส าหรบัชมุชนในประเทศไทย 

 2.1.2  ระบบเกบ็กักแบบแยก หรือระบบหลายถัง เป็นวธิีการเก็บกกัขยะมูลฝอยโดยแยกประเภทของ
ขยะมูลฝอยแต่ละประภทไวใ้นภาชนะรองรบั/เก็บกกัทีแ่ยกกนั จ านวนภาชนะทีแ่ยกนี้ขึ้นอยู่กบัวตัถปุระสงคข์องการ

แยก และองคป์ระกอบของขยะมูลฝอยตามแหล่งก าเนิด เช่นอาจแยกเป็น 2 ใบ เป็นขยะมูลฝอยทัว่ไป/ไม่อนัตราย 

กบัขยะอนัตราย หรือขยะมูลฝอยเปียกหรือขยะมูลฝอยแหง้  อาจแยกเป็น3ใบ เป็นขยะมูลฝอยทัว่ไป ขยะมูลฝอยที่

ย่อยลายได ้และขยะอนัตราย หรือเป็นขยะมูลฝอยทัว่ไป ขยะมูลฝอยที่ย่อยลายได ้และขยะมูลฝอยที่สามารถน า

กลบัมาใชใ้หม่ได ้หรือเป็นขยะมูลฝอยที่ย่อยลายได ้ขยะมูลฝอยที่สามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้และขยะอนัตราย 

อาจแยกเป็น4ใบ เป็นขยะมูลฝอยทัว่ไป ขยะมูลฝอยที่ย่อยลายได ้ ขยะมูลฝอยที่สามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้และ

ขยะอนัตราย เป็นตน้  อย่างไรก็ตามโดยหลกัวชิาการแลว้ควรมแียกอย่างนอ้ย 2 ใบคือเป็นขยะมูลฝอยทัว่ไป/ไม่

อนัตราย กบัขยะอนัตรายเป็นข ัน้ต า่  

           ท ัง้นี้ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การจดัการมูลฝอยพ.ศ. 2560 และประกาศกรมควบคุมมลพษิ

เรื่อง หลกัเกณฑท์างวชิาการเกี่ยวกบัคุณลกัษณะของถงุพลาสติกใส่มูลฝอยและที่รองรบัมูลฝอยแบบพลาสติกที่ใช ้

ในทีส่าธารณะและสถานสาธารณะ แนะน าใหใ้ชร้ะบบถงั 4 ใบคือ สเีขยีว สเีหลอืง สสีม้ สนี า้เงนิดงัภาพที่ 9.2 โดย

ถงัสเีขยีวส าหรบัใส่ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ถงัสเีหลอืงส าหรบัใส่ขยะมูลฝอยรีไซเคิงที่สามารถน ากลบัมาใชใ้หม่หรือ

มาขายได ้ถงัสสีม้ส าหรบัใส่ขยะอนัตราย ถงัสนี า้เงนิส  าหรบัใส่ขยะมูลฝอยทัว่ไปหรืออืน่ๆซึง่เป็นขยะทีย่่อยสลายยาก 

ไม่เป็นพษิ แต่รีไซเคิลไดย้ากหรือไม่คุม้ค่าต่อการรีไซเคิล  

         ระบบเก็บกกัขยะมูลฝอยแบบแยกนี้มปีระโยชนใ์นการจดัการขยะมูลฝอยมากและเป็นแนวทางทีถู่กตอ้งตาม

หลกัวิชาการ เพราะสามารถน าขยะมูลฝอยที่คดัแยกไปจดัการได อ้ย่างเหมาสม เช่นสามารถน าบางส่วนไปใช ้

ประโยชนแ์ละแปรสภาพได ้ท าใหป้ริมาณขยะมูลฝอยทีต่อ้งก าจดัลดนอ้ยลง แต่ก็มขีอ้เสยีเช่น มภีาระและสิ้นเปลอืง

ในการจดัหาภาชนะรองรบั/เก็บกกัหลายใบ  ตอ้งอาศยัความร่วมมอืจากประชาชน/ผูก่้อก าเนิดในการคดัแยกขยะมูล

ฝอยก่อนทิ้ง มเิช่นนัน้ระบบนี้อาจลม้เหลว เป็นตน้ 
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(ก)                    (ข)                    (ค)                     (ง) 

ภาพท่ี 9.2 ระบบเก็บกกัขยะมูลฝอยแบบแยกถงั 4 ใบ 
(ก) ขยะมูลฝอยทีส่ามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้    (ข) ขยะมูลฝอยย่อยสลาย 

(ค) ขยะมูลฝอยทัว่ไป                              (ง) ขยะอนัตราย 

        ทีม่า : กรมควบคุมมลพษิ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม คู่มอืประชาชนเพื่อการลด คดัแยก และใชป้ระโยชน์ขยะมูลฝอย 

                 ชมุชน  2550 

 2.2 ประเภทของภาชนะรองรับ/เก็บกกัขยะมูลฝอย และขยะอันตราย 
           ภาชนะรองรบั/เก็บกกัขยะมูลฝอยมหีลากหลายประเภท อาจแตกต่างกนัท ัง้ชนิดของวสัดุท าใชท้  าภาชนะ 

ท ัง้ขนาดบรรจ ุในทีน่ี้ขอกล่าวถงึภาชนะรองรบั/เก็บกกัขยะมูลฝอยทีน่ิยมใชก้นัอย่างแพร่หลายไดแ้ก่ ถงัรองรบั/เก็บ

กกัขยะมูลฝอย ถงุรองรบั/เก็บกกัขยะมูลฝอย  และถงัรองรบั/เก็บกกัขยะมูลฝอยรวมหรือที่ชาวบา้นมกัเรียกกนัว่า

ถงัคอนเทนเนอร ์ภาพภาชนะรองรบั/เก็บกกัขยะมูลฝอยประเภทต่างๆ ดงัภาพที ่9.3 มรีายละเอยีดพอสงัเขปดงันี้  

  2.2.1 ถังรองรับ/เกบ็กักขยะมูลฝอย ที่พบเห็นโดยท ัว่ไป คือถงัโลหะ ถงัพลาสติก และถงัยางรถยนต์
ดดัแปลง ถงัโลหะ มกัใชถ้งัทีผ่่านการบรรจสุนิคา้ประเภทต่าง ๆ มาใชภ้ายหลงัจากท าความสะอาดแลว้  มขีนาด 200 

ลติรรองรบัปริมาณขยะมูลฝอยไดม้าก มคีวามแขง็แรง ทนทาน แต่ผุกร่อนไดง้่ายและอาจไม่มฝีาปิดหรือฝาปิดสูญ

หายไดง้า่ย ถา้ไม่ไดอ้อกแบบหรือดดัแปลงป็นพเิศษ ถงัพลาสติกเป็นถงัรองรบั/เก็บกกัขยะมูลฝอยที่พบเห็นไดบ้่อย

ในปจัจบุนั ตวัถงัท าดว้ย พลาสตกิPVC หรือPE มหีลายขนาด หลายรูปทรงใหเ้ลอืกใช ้ถงัพลาสติกอาจเป็นถงัที่ถูก

ออกแบบมาเป็นถงัรองรบัขยะมูลฝอยเป็นการเฉพาะ หรืออาจใชถ้งัที่ผ่านการบรรจุสนิคา้ประเภทต่าง ๆ มาใชภ้าย

หลงัจากท าความสะอาดแลว้ ในกรณีที่ใชถ้งัที่ผ่านการบรรจุสนิคา้ประเภทต่าง ๆ มาใชอ้าจไม่มฝีาปิดหรือฝาปิดสูญ

หายไดง้า่ย ถา้ไม่ไดอ้อกแบบหรือดดัแปลงป็นพเิศษ ขอ้ดขีองถงัพลาสตกิมนี า้หนกัเบากว่าถงัโลหะและไม่เป็นสนิม  

แต่มขีอ้เสยีคือ แตกหรือช ารุดไดง้่ายไดแ้ละไม่ทนความรอ้น นอกจากนี้หนูอาจสามารถกดัแทะถงัใหท้ะลุได ้ถงัยาง

รถยนตด์ดัแปลงผลติจากยางรถยนตท์ี่หมดอายุการใชง้านแลว้ มีความจุประมาณ50-100ลติร มีขอ้ดีคือราคาถูก 

ทนทานต่อการกดักร่อน การกระแทก แต่ขอ้เสยีคือขนาดบรรจคุ่อนขา้งนอ้ย จงึเหมาะกบัชมุชนขนาดเลก็  

 2.2.2 ถงุรองรับ/เกบ็กักขยะมูลฝอย ภาชนะรองรบั/เก็บกกัขยะมูลฝอยประเภทนี้ เป็นภาชนะที่ใชค้ร ัง้
เดียวทิ้ง วสัดุอาจเป็นถุงกระดาษหรือพลาสติก เมื่อใส่ขยะมูลฝอยเต็มตอ้งผูกปากถุงใหแ้น่น เพื่อป้องกนัการ

กระจายของขยะมูลฝอยออกจากถงุในขณะรอและระหว่างการเก็บขน และเนื่องจากถงุกระดาษหรือพลาสติกมคีวาม

อ่อนตวั ในการใชง้านจงึมกัมโีครงยดึปากถงุซึง่อาจเป็นถงัหรือโครงตะแกรงลวดเป็นโครงส าหรบัสวมถงุใหต้ ัง้อยู่ได  ้

โดยท ัว่ไปเหมาะส าหรบัใชใ้นครวัเรือน ขอ้ดขีองถงุรองรบั/เก็บกกัขยะมูลฝอย คือ สะดวกต่อการเก็บขน หากใส่ขยะ

มูลฝอยในปริมาณพอดแีละมกีารผูกปากถงึใหแ้น่นสามารถป้องกนัการกระจดักระจายของขยะมูลฝอยไดด้ี รวมท ัง้
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สามารถแยกประเภทถงุเพือ่การแยกขยะมูลฝอยไดโ้ดยใชส้ขีองถงุหรืออาจท าสญัลกัษณ์ เช่นผูกปากถงุดว้ยเชือกสี

ต่าง ๆเพือ่แสดงประเภทของขยะมูลฝอย เป็นตน้ แต่มขีอ้เสยีคือไม่เหมาะกบัขยะมูลฝอยที่มคีวามคม หรือมคีวาม

รอ้น และการใชถ้งุอาจเป็นการเพิม่ปริมาณขยะมูลฝอย  

 

                       
                                                      ถงัพลาสตกิ 

                                      
                             ถงัโลหะ                                         ถงัยางรถยนตด์ดัแปลง 

                               
                    ถงัรองรบั/เก็บกกัขยะมูลฝอยรวม                   ถงุรองรบั/เก็บกกัขยะมูลฝอย   

ภาพท่ี 9.3 ภาชนะรองรับ/เก็บกกัขยะมูลฝอย และขยะอนัตรายประเภทต่างๆ 
   ที่มา : http://www.tnamcot.com/content/111792 และhttp://www.tankcenter.net/product.detail_0_th_3142053# 

          http://www.sahacharoenkatung.com/product/ 

 

 2.2.3 ถังรองรับ/เกบ็กักขยะมูลฝอยรวม ภาชนะประเภทนี้มีขนาดใหญ่ โดยมีปริมาตรประมาณ 500-
8000 ลติร เหมาะส าหรบัใชก้บัสถานที่ที่มปีริมาณขยะมูลฝอยมากๆ เช่น ตลาดสด ศูนยก์ารคา้ โรงแรม อพารต์

เมนต ์สวนสาธารณะ สนามกีฬา เป็นตน้ เมื่อขยะมูลฝอยเต็มถงัก็จะน ารถมายกถงัไปยงัสถานที่แปรสภาพขยะมูล

ฝอยหรือสถานที่ก าจดัต่อไป ขอ้ดีของถงัรองรบั/เก็บกกัขยะมูลฝอยประเภทนี้คือสามารถเก็บกกัขยะมูลฝอยใน

ปริมาณมาก ๆได ้แต่มีขอ้เสียคืออาจไม่สามารถคดัแยกขยะมูลฝอย และ/หรือไม่สะดวกหากตอ้งเก็บกกัขยะมูล

ฝอยทีม่กีารคดัแยกจากแหล่งก าเนิด รวมท ัง้ตอ้งใชร้ถเก็บ/ขนทีม่ลีกัษณะเฉพาะ 
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         2.3. เกณฑ์มาตรฐานภาชนะรองรับ/เก็บกักขยะมูลฝอย และขยะอันตราย 
              ภาชนะรองรบั/เก็บกกัขยะมูลฝอยและขยะอนัตรายที่ดีตอ้งเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานคือ มีลกัษณะ

แขง็แรง ทนทาน ตามมาตรฐานสากล ท าจากวสัดุที่ทนต่อการกดักร่อน ไม่เป็นสนิม กนัการรัว่ซมึของน า้ และไดร้บั

การออกแบบใหส้ามารถป้องกนัน า้ฝน แมลงวนั หนู แมวสุนขัและสตัวอ์ื่นๆ ไม่ใหส้มัผสัหรือคุย้เขีย่ขยะมูลฝอยได ้ 

ชิ้นส่วนต่างๆ สามารถถอดประกอบไดง้่าย เพื่อความสะดวกในการถ่ายเท และลา้งท าความสะอาด มนี า้หนกัเบา 

ขนาดพอเหมาะ และมขีนาดความจุเพยีงพอส าหรบัรองรบัขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น หากเป็นถงัหรือถงุพลาสติก ควร

ผลิตจากพลาสติกใชแ้ลว้ ไม่ต า่กว่ารอ้ยละ 50 โดยน า้หนกั  และไม่มีสารพิษเป็นส่วนประกอบ รวมทัง้กรณีใช ้

สารเติมแต่งใหม้ปีริมาณในระดบัที่ไม่เป็นอนัตรายต่อผูบ้ริโภค  ส าหรบัขยะอนัตรายภาชนะรองรบั/เก็บกกัควรมสีี

สม้ หรือสเีทาฝาสสีม้ หรือสอีืน่ทีไ่ม่ใช่สนี า้เงนิ เขยีว เหลอืง และแดง เพือ่ใหส้ามารถแยกประเภทภาชนะรองรบัของ

เสยีอนัตรายจากชมุชนออกจากภาชนะรองรบัมูลฝอยประเภทอืน่ ๆ ไดอ้ย่างชดัเจน และไม่เหมอืนหรือคลา้ยคลงึกบั

ภาชนะรองรบัมูลฝอยประเภทอืน่ 

             นอกจากนี้ส  าหรบับางสถานที ่เช่นแหล่งท่องเทีย่วต่าง ๆ ภาชนะรองรบั/เก็บกกัขยะมูลฝอยอาจตอ้ง 

ออกแบบเป็นพิเศษโดยค านึงถึงความสวยงาม ความกลมกลนีกบัทศันียภาพของแต่ละพื้นที่ดว้ย รวมท ัง้ ภาชนะ

รองรบั/เก็บกกัขยะมูลฝอยตอ้งมกีารท าความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคเป็นครัง้คราว เพื่อก าจดัเศษขยะมูลฝอยที่อาจ

หมกัหมมตามซอกมมุต่าง ๆและอาจเป็นแหล่งเพาะพนัธเ์ชื้อโรคได ้

 
กจิกรรม 9.2.2 
   1 จงอธิบายความส าคัญของข้อมูลอตัราการเกิด/ปริมาณและองค์ประกอบของขยะมูลฝอย และขยะ
อนัตรายท่ีเกิดในชุมชน 
   2 จงอธิบาย ระบบการเก็บกกั 

 

แนวตอบกจิกรรม 9.2.2 
1 เป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการวางแผนเลือกวิธีท่ีเหมาะสมต่อการจดัการขยะมูลฝอย และขยะอนัตราย

ในขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การจดัการ ณ แหล่งก าเนิด การใหบ้ริการเก็บรวบรวม การขนส่ง การแปรสภาพ การ
ก าจดั รวมถึงเป็นขอ้มูลท่ีใชใ้นการคาดการณ์ปริมาณและองค์ประกอบของขยะมูลฝอย และขยะอนัตราย
ของชุมชนท่ีเกิดข้ึนในอนาคตอีกดว้ย 

2 ระบบการเกบ็กกั แบ่งเป็น 2 ระบบ คือระบบเกบ็กกัแบบรวมหรือระบบถงัเดียว กบั ระบบเก็บกกั
แบบแยก หรือระบบหลายถงั  
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เร่ืองที ่9.2.3 
การเกบ็รวบรวมและขนส่ง 
  

          การเก็บรวบรวมและขนส่ง เป็นส่วนประกอบล าดบัถดัมาในระบบการจดัการ ภายหลงัจากการเกิดและการ

เก็บกกั ณแหล่งก าเนิดแลว้  ดงันัน้ในการจดัการจ าเป็นตอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรื่องการเก็บรวบรวมและขนส่ง        
 
1. การเกบ็รวบรวมขยะมูลฝอย และขยะอนัตราย 
 การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย และขยะอนัตราย หมายถงึ การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและขยะอนัตราย 

จากภาชนะรองรบั/เก็บกกั แต่ละแหล่งก าเนิด เช่น อาคาร สถานที ่ ไปยงัยานพาหนะหรือรถเก็บขนขยะมูลฝอยและ

ขยะอนัตราย และอาจรวมถงึการน าขยะมูลฝอยและขยะอนัตราย ทีเ่ก็บรวบรวมไดไ้ปยงัสถานทีท่ีก่  าหนด(ตามความ

เหมาะสมของแต่ละพื้นที่) ซึ่งอาจจะเป็นสถานที่แปรสภาพ สถานีขนถ่าย หรือสถานที่ฝงักลบ  ความรูท้างวชิาการ

เกี่ยวกบัการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและขยะอนัตราย มดีงันี้ 

1.1 ระบบการเกบ็รวบรวมขยะมลูฝอย 
 การบริการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและระบบการเก็บรวบรวมเป็นรูปแบบ/วธิีการซึง่หน่วยราชการทีร่บัผดิชอบใน 

การจดัการขยะมูลฝอยของแต่ละพื้นที่/ชุมชน/เมอืง เป็นผูก้ าหนดใหป้ระชาชนในพื้นที่ใหค้วามร่วมมอืในการรวบรวมขยะมูล

ฝอย โดยท ัว่ไประบบการเก็บรวบรวมแบ่งไดเ้ป็น 2 ระบบตามลกัษณะการเคลือ่นที่ของถงัขยะมูลฝอยคือ ระบบถงัอยู่กบัที ่

(Stationary Container System) และระบบถงัเคลือ่นที/่ระบบบรรทกุถงั (Hauled Container System) 

 1) ระบบถังอยู่กับที่ ระบบนี้ถงัขยะมูลฝอยที่ใส่ขยมูลฝอยะจะอยู่ทีเ่ดมิไม่มกีารเคลือ่นยา้ย หรือยกถงัไปยงั
สถานที่ทีก่  าหนด/สถานทีก่  าจดั (นอกจากยกไปยงัรถเก็บขนในระยะทางส ัน้ๆ) ระบบนี้ใชไ้ดก้บัการบริการเก็บรวบรวมขยะมูล

ฝอย 4 วธิี คือ เก็บทีร่ิมบาทวถิ ี(Curb Collection) เป็นการเก็บรวบรวมโดยใชร้ถวิง่เก็บจากถงัรองรบัตามริมถนน เก็บแบบ

ยกถงัออกและยกเขา้ (Setout-Setback Collection )เป็นการเก็บโดยใชพ้นกักงาน 2 ชดุ ชดุแรกเขา้ไปเก็บจากในบา้นมาส่งให ้

ชดุที ่2 เทใสรถจากนัน้ชดุแรกจะน าถงัไปคืนไวบ้า้นเดมิ เก็บแบบยกถงัออก (Setout Collection) เป็นการเก็บขนทีพ่นกังานเขา้

ไปเอาถงัจากในบา้น แต่เจา้ของบา้นออกมารบัถงัคืนเอง และเก็บทีส่นามหลงับา้น (Backyard Carry Collection)เป็นการเก็บที่

ใชร้ถวิง่ไปจอดสถานทีใ่กลเ้คียงแหลง่เก็บขนจากนัน้เจา้หนา้ทีน่ าอุปกรณไ์ปเก็บขนจ ากถงัรองรบัหนา้บา้นประชาชน  

             ท ัง้นี้การถา่ยขยะมลูฝอยจากถงัขยะมูลฝอยใส่ตวัรถเก็บขน ถา้เป็นถงัขนาดใหญ่ทีม่นี า้หนกัมาก รถเก็บขนอาจ

จ าเป็นตอ้งมอีปุกรณใ์นการยกถงัเพือ่เทขยะมลูฝอยใสร่ถ หากเป็นถงัขนาดเลก็สามารถใชแ้รงคนในการด าเนินการได ้ ภายหลงั

จากการรวบรวม เมือ่รถเก็บขนเต็มแลว้จงึเดนิทางไปเทขยะมูลฝอยออกจากรถ ณ จุด/สถานทีท่ีก่  าหนด จะเหน็ไดว้่าระบบการ

เก็บรวบรวมแบบนี้ถงัขยะมลูฝอยอยู่กบัที ่โดยท ัว่ไปจ านวนบคุลากรทีต่อ้งใชใ้นระบบเก็บรวบรวมแบบถงัอยู่กบัทีน่ี้ประมาณ 1-

5 คนต่อรถ 1 คนั ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัจ านวนถงัขยะมลูฝอยทีต่อ้งเทใสร่ถ และวธิีการเก็บขนทีต่อ้งใชแ้รงงานมากนอ้ยแตกต่างกนั 

 2) ระบบถังเคลื่อนที่/ระบบบรรทุกถัง ระบบการเก็บรวบรวมแบบนี้ เป็นการน าถงัขยะมูลฝอยทีใ่ส่ขยะมูล
ฝอยเต็มแลว้ ไปยงัสถานทีก่  าหนด/สถานทีก่  าจดัขยะมลูฝอย จากนัน้จงึท าการเทขยะมลูฝอยออกแลว้บรรทกุถงัเปลา่นัน้กลบัไป
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ยงัทีเ่ดมิ หรอืน าไปแลกเปลีย่นกบัถงัทีเ่ต็ม ณ แหลง่ก าเนิด/จุดอื่นเพือ่จะไดบ้รรทุกถงัทีเ่ต็มไปยงัสถานทีก่  าหนด/สถานทีก่  าจดั

อกี  

  ระบบนี้ เหมาะกบัการเก็บขนขยะมูลฝอยจากแหลง่ก าเนิดทีเ่กิดขยะมูลฝอยปริมาณมากๆหรือเป็นการเก็บแบบ

ถงัรวม/การเก็บแบบตัง้สถานี (Station Collection) หรอืเก็บแบบถงัรวม (Alley Collection)  ซึง่ใชถ้งัขยะมูลฝอยขนาดใหญ่

ทีม่ปีรมิาตรตัง้แต่ 4-10 ลูกบาศกเ์มตร เมือ่ถงัเต็มก็น ารถมาท าการยกถงัขึ้นรถแลว้น าไปเทที่สถานทีก่  าหนด/สถานทีก่  าจดัขยะ

มลูฝอย ระบบนี้ประหยดัเวลาทีจ่ะตอ้งถ่ายเทขยะมูลฝอยจากถงัขนาดเลก็หลายๆ ใบ และยงัลดปญัหาความไม่น่าดูและสภาพ

ไม่ถูกหลกัสุขาภิบาลอนัเนื่องมาจากถงัขยะมูลฝอยขนาดเลก็จ านวนมาก นอกจากนี้ระบบนี้ยงัมขีอ้ดีที่ใชค้นนอ้ย คือ อาจใช ้

คนขบัรถเพยีงคนเดยีวก็พอ แต่เนื่องจากตอ้งมกีารบรรทุกถงัขยะมูลฝอยเดนิทางไปยงัจุดก าจดัและเดนิทางกลบั ดงันัน้ขนาด

ของถงัและปรมิาณขยะมลูฝอยทีใ่สใ่นถงัจงึเป็นปจัจยัส าคญัในดา้นค่าใชจ้่าย  โดยท ัว่ไปในระบบนี้สามารถใชก้ าลงัคนเพยีงคน

เดยีว แต่ในบางกรณีอาจจะมผูีช่้วยเพิม่อกี 1 คน เพือ่ช่วยใหก้ารปฏบิตังิานปลอดภยัและรวดเร็วขึ้น 

1.2 ระบบการเกบ็รวบรวมขยะอันตราย 
 เนื่องจากขยะอนัตรายจากชุมชนมีปริมาณไม่มากนกัเมื่อเทียบกบัขยะมูลฝอยนอกจากนี้ การเกิดขยะ

อนัตรายจากชุมชนอาจไม่ไดเ้กิดทุกวนัเช่นขยะมูลฝอยดงันัน้ในการเก็บรวบรวมขยะอนัตรายจากชุมชนมรูีปแบบที่

ส  าคญั 4 รูปแบบ ดงันี้ 

1)  การเก็บรวบรวมตามทีอ่ยู่อาศยัหรืออาคารพรอ้มขยะมูลฝอย โดยใชร้ถเก็บขนมูลฝอยทัว่ไป 

ทีม่ช่ีองรองรบัขยะอนัตรายจากชมุชน 

2)  การเก็บรวบรวมทีอ่ยู่อาศยัหรืออาคารตามเวลาทีก่  าหนด เช่น ทกุวนัที ่15 ของเดอืน แลว้จดัใหม้กีาร 

เก็บรวบรวมโดยรถเก็บรวบรวมขยะอนัตรายจากชมุชนโดยเฉพาะ 

3)  การรวบรวมขยะอนัตรายจากชุมชนโดยใหป้ระชาชนน าไปทิ้งยงัภาชนะหรือจดุทิ้งทีร่าชการส่วน 

ทอ้งถิ่นจดัไวใ้ห ้ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) สถานที่ราชการ รา้นคา้ที่ใหค้วามร่วมมอืหรือ

สถานทีท่ีก่  าหนด เป็นตน้ 

4) การรวบรวมขยะอนัตรายจากชมุชนโดยจดังานกิจกรรมขึ้นเป็นพเิศษ และใหป้ระชาชนน าขยะอนัตราย 

มาทิ้งในงานดงักล่าว ท ัง้นี้ ราชการส่วนทอ้งถิน่ตอ้งมกีารประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนทราบล่วงหนา้ 

             ในทางปฏบิตัสิ  าหรบัประเทศไทย การบริการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย และระบบการเก็บรวบรวมขยะมูล

ฝอยจากแหล่งก าเนิดไปยงัสถานที่ขนถ่าย หรือสถานทีก่  าจดัขยะมูลฝอยขึ้นอยู่กบัการพจิารณาของหน่วยงานราชการ

ทีร่บัผดิชอบในการจดัการขยะมูลฝอยในแต่ละทอ้งทีซ่ึง่สามารถพจิารณาจากปจัจยัต่างๆ เช่น ปริมาณขยะมูลฝอยที่

เกิดในแต่ละแห่ง ความหนาแน่นของชุมชน ลกัษณะทางสงัคมเศรษฐกิจ สภาพผงัเมือง สภาพการจราจร รวมท ัง้

งบประมาณและทรพัยากรทีม่ี เป็นตน้ 

 อย่างไรก็ตามโดยทัว่ไปในเขตที่พกัอาศยัที่อยู่ริมถนนมกัจะเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยโดยวธิีการเก็บที่ริม

บาทวถิใีนช่วงเวลาที่การจราจรเบาบางเช่น ตอนกลางคืน ส าหรบัพื้นที่ซึ่งรถเก็บขนเขา้ไม่ไดจ้ะใชว้ธิีการเก็บที่สนาม

หลงับา้น โดยเจา้หนา้ทีจ่ะใชร้ถเขน็น าภาชนะขนาดใหญ่ (เช่น เข่ง) ไปถ่ายขยะมูลฝอยจากถงัขยะมูลฝอยแลว้น าไป

เทใส่รถ ดงันัน้ระบบการเก็บรวบรวมจงึเป็นระบบถงัอยู่กบัที่ ส  าหรบัสถานที่ที่มขียะมูลฝอยปริมาณมาก เช่นตลาด 

ศูนยก์ารคา้ อาคารสูง โรงพยาบาล นิยมใชว้ธิีการเก็บแบบถงัรวมหรือการเก็บแบบตัง้สถานี ดงันัน้ระบบการเก็บ

รวบรวมจงึเป็นระบบถงัเคลือ่นที่ เมือ่ขยะมูลฝอยเต็มถงั เจา้หนา้ทีจ่ะน ารถมายกถงัขนาดใหญ่เหล่านี้ขึ้นรถแลว้น าไป
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เทยงัสถานทีท่ีก่  าหนด ส าหรบัการเก็บรวบรวมขยะอนัตรายซึ่งตอ้งอาศยัความร่วมมอืของประชาชนเป็นหลกัในการ

คดัแยกและเก็บรวบรวม ในบางชมุชนเริ่มมคีวามตระหนกัและเริ่มมกีารเก็บรวบรวมขยะอนัตรายมากขึ้น 

         1.3 รถเกบ็รวบรวม /ขนขยะมลูฝอย (Collection Truck) 
          .ในการเก็บรวบรวม/ขนขยะมูลฝอยจ าเป็นตอ้งใชย้านพาหนะในการเก็บรวบรวม/ขนขยะมูลฝอย โดยท ัว่ไป

มกัใชร้ถยนต ์ประเภทของรถเก็บรวบรวม /ขนขยะมูลฝอยที่นิยมใชก้นัในประเทศไทยดงัภาพที่ 9.4 มรีายละเอยีด

ดงัต่อไปนี้ 

                               
                       ประเภทธรรมดาเปิดขา้งเททา้ย                 ประเภทมเีครื่องมอือดัมูลฝอย 

                               
                       ประเภทบรรทกุคอนเทนเนอร ์                        ประเภทบรรทกุเททา้ย 

                                                  
                                         ประเภทรถบรรทกุเลก็เปิดขา้งเททา้ย 

                                     ภาพที ่9.4 รถเก็บรวบรวม /ขนขยะมูลฝอ 

ทีม่า:กรมควบคุมมลพษิ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม เอกสารคู่มอืแนวทางและขอ้ก าหนดเบื้องตน้การลดแลtใชป้ระโยชน ์

      ขยะ 2546   และ http://poonthaveesup.com/home/?page_id=19 , http://www.cmb-truck.com/product_detail.php?id=34 

 

1) ประเภทธรรมดาเปิดขา้งเททา้ย (Non-Compaction Side Loading and Dumping Truck) เป็น 

รถ 6 ลอ้ มตีวัถงัส าหรบับรรทกุขยะมูลฝอย ใส่ขยะมูลฝอยที่ช่องดา้นขา้ง และเทขยะมูลฝอยออกทางดา้นทา้ยของ

ตวัถงัรถ มีความจุต ัง้แต่ 7- 10 ลบ.ม. ใชส้  าหรบัเก็บขนขยะมูลฝอยแทบทุกประเภท เหมาะส าหรบัเทศบาลและ

ชมุชนต่างๆ 

2) ประเภทมเีครื่องมอือดัมูลฝอย (Compaction Truck) เป็นรถ 6 ลอ้ ทีต่วัถงัมเีครื่องอดัขยะมูลฝอย 

http://www.cmb-truck.com/product_detail.php?id=34
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ท าใหส้ามารถบรรจขุยะมูลฝอยไดม้ากกว่ารถแบบธรรมดา มคีวามจุประมาณ 5 -20 ตนั ใชไ้ดด้ีกบัพื้นที่ที่มขียะมูล

ฝอยมาก รวมท ัง้เมอืงใหญ่ๆ ทมีสีภาพถนนดี  รถประเภทนี้ ไม่เหมาะส าหรบัขยะมูลฝอยที่สามารถน ากลบัมาใชใ้หม่

ได ้และขยะอนัตราย 

3) ประเภทบรรทกุคอนเทนเนอร ์(Container Hauling Truck) เป็นรถ 6 ลอ้ ใชส้  าหรบัการเคลือ่นยา้ย 

ถงัคอนเทนเนอรบ์รรจขุยะมูลฝอยมคีวามจุตามขนาดของถงัคอนเทนเนอร์ หรือถงัแบบเคลือ่นที่ประมาณ 4-8 ลบ.

ม. 

4) ประเภทบรรทกุเททา้ย (Dumping Truck) เป็นรถ 6 ลอ้  ทีต่วัถงัเป็นกระบะดา้นบนเปิดโล่ง มคีวาม 

จตุ ัง้แต่ 5-7 ลบ.ม.ส่วนมากนิยมใชใ้นการเก็บขยะมูลฝอยชิ้นใหญ่ ๆ เช่นเป็นกิ่งไมแ้ละเศษไม ้วสัดุก่อสรา้ง เป็นตน้ 

5) ประเภทรถบรรทกุเลก็เปิดขา้งเททา้ย (Side loading and Dumping Pick-up) เป็นรถบรรทกุ4 ลอ้ 

หรือทีช่าวบา้นเรียกว่ารถปิก๊อพั น ามาต่อเตมิตวัถงัใหส้ามารถบรรจขุยะมูลฝอยได ้มคีวามจ ุ3 ลบ.ม.รถประเภทนี้  มี

ความคล่องตวัสูง สามารถเขา้ไปเก็บไดใ้นพื้นทีม่ีถนนแคบๆ ใช ้

          นอกจากนี้ ในบางพื้นที่/ชมุชนอาจมกีารน ารถที่ใชใ้นการเกษตรมาดดัแปลงเป็นรถเก็บรวบรวม /ขนขยะมูล

ฝอยอกีดว้ย และมขีอ้สงัเกตว่ารถเก็บรวบรวม /ขนขยะมูลฝอยทีก่ล่างขา้งตน้ เหมาะส าหรบัเก็บรวบรวม/ขนขยะมูล

ฝอยแบบไม่ไดค้ดัแยกเป็นหลกั ในการเก็บขยะมูลฝอยที่มกีารคดัแยกตอ้งมกีารน ารถมาดดัแปลงเพื่อใหส้ามารถ

เก็บรวบรวมและขนขยะมูลฝอยทีม่กีารคดัแยกได ้และ/หรือใชว้ธิีการจดัการโดยแบ่งจดัรถเพือ่เก็บขนขยะมูลฝอยที่

คดัแยกแต่ละประเภท ตวัอย่างของรถการดดัแปลงและใชร้ถเก็บรวบรวม /ขนขยะอนัตราย ดงัภาพที่ 9.5 

     

                  
                          (ก)                                                (ข) 

                   ภาพที ่9.5 ตวัอย่างของรถการดดัแปลงและใชร้ถเก็บรวบรวม /ขนขยะอนัตราย 

(ก) รถประเภทมเีครื่องมอือดัมูลฝอยทีต่ดิต ัง้กล่องเพิม่เตมิส าหรบัเก็บขยะอนัตราย  

(ข) รถประเภทรถบรรทกุเลก็เปิดขา้งเททา้ยทีด่ดัแปลงส าหรบัเก็บขยะอนัตราย 

  ทีม่า:กรมควบคุมมลพษิ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม คู่มอืการปฏบิตัิงานของเจา้หนา้ทีอ่งคก์รปกครอง 

        สว่นทอ้งถิน่ในการเก็บรวบรวม ขนสง่และก าจดัของเสยีอนัตรายจากชมุชน 2550 

 

         1.4 ข้อก าหนดในการเกบ็รวบรวม/ขนขยะมลูฝอย และขยะอันตราย 
       ในการเก็บรวบรวม/ขนขยะมูลฝอยใหม้ปีระสทิธิภาพควรมกีารด านินการตามขอ้ก าหนดต่อไปนี้  

       1) รถเก็บรวบรวมและพนกังานประจ ารถตอ้งมจี  านวนเพยีงพอกบัปริมาณขยะมูลฝอยทีเ่กิดขึ้น 
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       .2) จดัเก็บขยะมูลฝอยใหห้มดทกุวนัหรือใหม้ปีริมาณตกคา้งนอ้ยทีสุ่ดเพือ่ป้องกนัปญัหาเรื่องกลิน่ ทศันียภาพ

และพาหะน าโรค 

       3) กรณีที่มีการคดัแยกประเภทขยะมูลฝอยที่แหล่งก าเนิด ใหจ้ดัเก็บขยะมูลฝอยแยกตามประเภทที่ไดค้ดั

แยกไว ้เช่นการจดัเก็บขยะมูลฝอยที่สามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้แยกต่างหากจากขยะมูลฝอยย่อยสลาย ขยะมูล

ฝอยทัว่ไป และขยะอนัตราย  การจดัเก็บขยะอนัตรายแยกต่างหากจากขยะมูลฝอยที่สามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้

ขยะมูลฝอยย่อยสลายและขยะมูลฝอยทัว่ไป เป็นตน้ นอกจากนี้ควรจดัใหม้วีนัเก็บรวบรวมพเิศษส าหรบัขยะมูล

ฝอยที่สามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้และขยะอนัตรายอย่างนอ้ยสปัดาหล์ะ 1 ครัง้ และหา้มใชร้ถเก็บรวบรวมที่มี

ระบบอดัขยะมูลฝอยเก็บรวบรวมขยะอนัตราย นอกจากนี้ ในกรณีใชร้ถเก็บรวบรวมขยะอนัตรายโดยเฉพาะควรมี

การตดิป้ายสญัลกัษณ์ หรือขอ้ความทีช่ดัเจนว่าเป็นรถเก็บรวบรวมขยะอนัตราย 

       4) ควบคุมการฟุ้ งกระจายของขยะมูลฝอยและการหกรัว่ของน า้ชะขยะมูลฝอยในขณะเก็บรวบรวม/ขน 

รวมทัง้หา้มระบายน า้เสียที่เกิดจากการลา้งหรือท าความสะอาดภาชนะ/สถานที่เก็บกกัขยะมูลฝอยลงสู่แหล่งน า้

สาธารณะหรือแหล่งน า้ธรรมชาติอื่นๆ โดยปราศจากการบ าบดัจนไดค่้าตามมาตรฐานคุณภาพน า้ทิ้งตามกฎหมายที่

เกี่ยวขอ้งก าหนด 

     5) ในการก าหนดเสน้ทางการเก็บรวมรวม/ขน (Collection Routes) มขีอ้ควรพจิารณาดงันี้ 

       5.1)  กฎระเบยีบของพื้นที่บริเวณที่จะท าการเก็บขนขยะมูลฝอย เช่น จุดที่จะท าการเก็บ กฎจราจร ความถี่

ของการเก็บขน เป็นตน้ 

       5.2)  สภาพปจัจบุนัของการเก็บรวบรวม/ขนขยะมลูฝอยเช่น จ านวน ประเภทของรถเก็บขน จ านวนพนกังาน

เก็บขน เป็นตน้ 

       5.3) ก าหนดเสน้ทางใหจุ้ดสุดทา้ยของการเก็บขยะมูลฝอย อยู่ใกลส้ถานีขนถ่าย หรือสถานที่ที่ก าจดัขยะมาก

ทีสุ่ด ส่วนเสน้ทางการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยทีส่ามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้ควรใหจุ้ดสุดทา้ยของการเก็ บรวบรวม

อยู่ใกลโ้รงงานคดัแยกและแปรสภาพขยะมูลฝอยมากทีสุ่ด 

       5.4) ในบริเวณใดทีม่กีารจราจรตดิขดัมากๆ ใหห้ลกีเลีย่งการเก็บรวบรวมในเวลานัน้ โดยด าเนินการในเวลาที่

มกีารจราจรนอ้ยทีสุ่ด) นอกจากนี้หากสภาพภูมปิระเทศของพื้นทีเ่ป็นเนินเขา ในการเก็บรวบรวมควรเริ่มตน้บนทีจ่าก

สูงลงมายงับริเวณทีต่  า่กว่า 

       5.5) ควรเก็บรวบรวมในบริเวณที่มปีริมาณขยะมูลฝอยมากที่สุดก่อนในช่วงแรกของวนัที่ท  าการเก็บ ส าหรบั

พื้นที่ที่มีขยะมูลฝอยปริมาณนอ้ย และมีจุดเก็บรวบรวมอยู่กระจดักระจายใหท้  าการเก็บรวบรวมในบริเวณพื้นที่

ดงักล่าวเป็นทีสุ่ดทา้ยแต่เก็บใหห้มดในวนัเดยีวกนั 

     6) จดัใหม้ีการฝึกอบรมใหค้วามรูท้ี่เกี่ยวขอ้งแก่พนกังานขบัรถ /พนกังานเก็บรวบรวม รวมทัง้จดัหาอุปกรณ์

ป้องกนัอนัตรายส่วนบคุคลใหเ้พยีงพอส าหรบัพนกังานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย รวมทัง้ก าชบัใหพ้นกังานแต่งกายให ้

ถูกสุขลกัษณะและตอ้งใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายที่จดัเตรียมให ้ไดแ้ก่ การสวมเสื้อผา้ที่รดักุม ใส่ถุงมอืใหม้ิดชิด 

สวมรองเทา้หุม้สน้ และใชผ้า้ปิดจมูกตลอดระยะเวลาการปฏบิตัิงาน นอกจากนี้ควรตรวจสุขภาพพนกังานเก็บรวบ

รบเป็นประจ าทกุปี 

   7) หม ัน่ดูแลบ ารุงรกัษาอปุกรณ์และรถเก็บรวบรวมขยะใหอ้ยู่ในสภาพดตีลอดเวลา 

 



40-9    พื้นฐานอาชีวอนามยัและอนามยัสิง่แวดลอ้ม 
 

 

2. การขนส่งขยะมูลฝอย   
        การขนส่งขยะมูลฝอย(  Transportation)หมายถงึ การน าขยะมูลฝอยทีเ่ก็บรวบรวมไดจ้ากแหล่งก าเนิดต่าง 

ๆ ภายในพื้นที่/ชุมชนขนส่งไปยงัสถานที่ที่ก าหนด(ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่) ซึ่งอาจจะเป็นสถานีขนถ่ าย

ขยะมูลฝอย หรือสถานทีแ่ปรสภาพขยะมูลฝอย หรือสถานทีฝ่งักลบขยะมูลฝอย  

             2.1 ประเภทของการขนส่งขยะมลูฝอย 
            โดยท ัว่ไปการขนส่งขยะมูลฝอยจากชมุชนไปยงัสถานทีก่  าจดัขยะมูลฝอย สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท

ตามรูปแบบการขนส่งคือ  

1) การขนส่งโดยตรง (Direct Haul) เป็นการขนส่งโดยใหร้ถทีเ่ก็บรวบรวม/ขนขยะมูลฝอยจากชมุชนขน 

น าขยะมูลฝอยทีเ่ก็บรวบรวมไดไ้ปส่งทีส่ถานทีก่  าจดัมูลฝอยโดยตรงแบบเทีย่วต่อเทีย่ว เหมาะส าหรบัพื้นที่/ชุมชนซึ่ง

มรีะยะทางจากชมุชนไปยงัสถานทีก่  าจดัขยะมูลฝอยไม่ไกลมากนกั เนื่องจากสะดวกและประหยดัค่าใชจ่้าย  

2)  การขนส่งโดยผ่านสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย (Via Transfer Station)เป็นการขนส่งโดยใหร้ถทีเ่ก็บ 

รวบรวม/ขนขยะมูลฝอยจากชมุชนขนแต่ละคนัน าขยะมูลฝอยทีเ่ก็บรวบรวมไดไ้ปส่งทีส่ถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยก่อน  

จากนัน้จึงรวบรวมขยะมูลฝอยใส่ในพาหนะขนาดใหญ่เพื่อใหไ้ดป้ริมาณขยะมูลฝอยมาก ๆ จึงจดัส่งไปยงัสถานที่

ก าจดัขยะมูลฝอย การขนส่งประเภทนี้ เหมาะส าหรบัพื้นที่/ชุมชนซึ่งมรีะยะทางจากชุมชนไปยงัสถานที่ก าจดัขยะมูล

ฝอยไกล เนื่องจากจะประหยดัค่าใชจ่้าย และมปีระสทิธิภาพมากกว่า 

            นอกจากนี้ประเภทของการขนส่งขยะมูลฝอยอาจแบ่งตามยานพาหนะทีใ่ชข้นส่ง คือการขนส่งโดยรถยนต ์

รถไฟ และเรือ โดยการเลอืกยานพาหนะในการขนส่งขึ้นอยู่กบัสภาพพื้นทีข่องแต่ละที่ 

             2.2 สถานีขนถ่ายขยะมลูฝอย 
           สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย(Transfer Station) หมายถึงสถานที่ส  าหรบัถ่ายเทขยะมูลฝอยจากรถเก็บ

รวบรวม/ขน ลงสู่พาหนะขนาดใหญ่ เพื่อขนส่งไปยงัสถานที่ก าจดัขยะมูลฝอย ดงันัน้สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยจึง

เป็นสถานทีท่ีต่ ัง้อยู่กลางระหว่างแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยกบัสถานที่ก าจดั และเป็นที่พกัหรือรวบรวมขยะมูลฝอยที่

เก็บจากพื้นที/่ชมุชนต่างๆ 

            สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยแบ่งออกตามวธิีการขนถ่ายขยะมูลฝอยไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ สถานีแบบขน

ถ่ายโดยตรง (Direct Discharge) เป็นสถานีที่ขยะมูลฝอยจะถูกขนถ่ายจากรถเก็บรวบรวม/ขนไปยงัพาหนะขนาด

ใหญ่โดยตรง ซึง่โครงสรา้งอาคารของสถานีนี้ถูกออกแบบใหม้พีื้นต่างระดบั 2 ช ัน้เพื่อใหส้ามารถถ่ายเทขยะมูลฝอย

ได ้สถานีแบบเก็บกกัช ัว่คราว (Storage Discharge)เป็นสถานีทีข่ยะมูลฝอยจะถูกถ่ายใส่บ่อพกัหรือลานรบัขยะมูล

ฝอยก่อน แลว้จึงใชเ้ครื่งจกัรช่วยในการขนถ่ายขยะมูลฝอยจากบ่อพกัใส่ในพาหนะที่จะบรรทุกขยะมูลฝอยไปยงั

สถานที่ก าจดั และสถานีแบบผสม (Combined Discharge)เป็นสถานีที่รวมท ัง้ 2 ประเภทขา้งตน้ไวใ้นสถานที่

เดยีวกนัเพือ่ความยดืหยุ่นในการขนถ่ายขยะมูลฝอย 

             2.3 ข้อพจิารณาถงึความจ าเป็นในการมีสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย 
             โดยท ัว่ไปสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยจะมคีวามจ าเป็นหรือเหมาะสมส าหรบักรณีดงัต่อไปนี้ 

             1) กรณีที่ระยะทางจากแหล่งก าเนิดขยมูลฝอยะห่างจากสถานที่ก าจดัมาก โดยท ัว่ไปมากกว่า 15-20 

กิโลเมตร 
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             2) กรณีทีม่กีารจดัต ัง้ศูนยก์ าจดัขยะมูลฝอยรวมส าหรบัใชร่้วมกนัหลายเมอืง แต่ละเมอืงควรสรา้งสถานี

ขนถ่ายประจ าเมอืงก่อนขนส่งไปก าจดั ณ ศูนยก์ าจดัขยะมูลฝอยรวม 

             3) กรณีทีพ่ื้นทนีัน้ ๆมคีวามหนาแน่นของบา้นเรือนต า่ ปริมาณขยะมูลฝอยมไีม่มากพอ 

             4) กรณีทีต่อ้งการลดระยะทางในการขนส่งไปยงัสถานทีก่  าจดั หรือสถานทีแ่ปรสภาพ 

              5) กรณีมีความจ าเป็นหรือตอ้งการใชส้ถานีขนถ่ายเป็นจุดคดัแยกขยะมูลฝอยเพื่อน าขยะมูลฝอย

กลบัมาใชใ้หม่ 

             2.4 ข้อก าหนดในการขนส่งขยะมลูฝอย 
         ในการขนส่งขยะมูลฝอยใหม้ปีระสทิธิภาพควรมกีารด านินการตามขอ้ก าหนดต่อไปนี้  

     .1) ควบคุมดูแลไม่ใหม้กีารบรรทกุขยะมูลฝอยเกินพกิดัน า้หนกัทีก่  าหนดไวส้  าหรบัพาหนะขนส่งขยะมูลฝอยแต่

ละประเภท                

       2) ปฏิบตัิตามขอ้จ ากดัน า้หนกั และระเบยีบวธิีการขนส่งวสัดุบนถนนสาธารณะซึ่งก าหนดโดยหน่วยงานที่

เกี่ยวขอ้ง 

      3) ขยะมูลฝอยจะตอ้งถูกขนส่งในภาชนะบรรจุหรือตูท้ี่ปิดของยานพาหนะ และ/หรือมกีารควบคุมการหกหล่น 

ปลวิฟุ้ งของขยะมูลฝอยออกนอกยานพาหนะขนส่ง โดยจดัใหม้ผีา้ใบหรือตาข่ายปกคลุมขยะในระหว่างการขนส่ง  

      4) ควบคุมการรัว่ไหลของน า้ชะขยะมูลฝอย ระหว่างการขนส่งโดยการจดัใหม้ีถงัรองรบัน า้ชะขยะมูลฝอย 

(Holding Tank) 

      5) ขนส่งขยะมูลฝอยที่สามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ไดแ้ยกต่างหากจากขยะมูลฝอยย่อยสลาย ขยะมูลฝอยทัว่ไป

และขยะมูลฝอยอนัตราย 

     .6) พนกังานขบัรถ จะตอ้งปฏบิตัิหนา้ที่ดว้ยความระมดัระวงั และปฏบิตัิตามกฎจราจรอย่างเคร่งครดั  รวมท ัง้

จ  ากดัความเร็วของรถในช่วงทีว่ ิง่ผ่านชมุชนบริเวณทางร่วมหรือทางแยก ใหม้คีวามเร็วไม่เกิน 40 กิโลเมตรต่อชัว่โมง 

เพือ่ป้องกนัปญัหาดา้นการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นละอองและดา้นอบุตัเิหตุ 

      7) หา้มระบายน า้ชะขยะมูลฝอย และน า้เสียที่เกิดจากการลา้งหรือท าความสะอาดรถขนส่งขยะมูลฝอยลงสู่ 

แหล่งน า้สาธารณะหรือแหล่งน า้ธรรมชาติอื่นๆ โดยปราศจากการบ าบดัจนไดค่้าตามมาตรฐานคุณภาพน า้ทิ้งตาม

กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งก าหนด 

      8) ติดตัง้ป้ายหรือเครื่องหมายแสดงทางเขา้สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย และสถานที่ก าจดัใหช้ดัเจนเพื่อป้องกนั

อบุตัเิหตทุีอ่าจจะเกิดขึ้นกบัประชาชนทีส่ญัจรผ่านไปมา 

       นอกจากนี้ ในการขนส่งขยะอนัตรายควรด าเนินการตามกฎหมายว่าดว้ยการขนส่งวตัถุอนัตรายดว้ยเช่น

ประกาศมตคิณะกรรมการวตัถอุนัตรายเรื่องการขนส่งวตัถอุนัตรายทางบก พ.ศ.2545 ลงวนัที ่4 ต.ค. 2545 เป็นตน้ 
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กจิกรรม 9.2.3 
1. ระบบการเกบ็รวบรวมขยะมูลฝอย แบ่งเป็นก่ีประเภท อะไรบา้ง  
2. สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยแบ่งเป็นก่ี ประเภท อะไรบา้ง 
  

แนวตอบกจิกรรม 9.2.3 
         1. ระบบการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยแบ่งไดเ้ป็น 2 ระบบตามลกัษณะการเคล่ือนท่ีของถงัขยะมูลฝอย
คือ ระบบถงัอยู่กบัท่ี (Stationary Container System) และระบบถงัเคล่ือนท่ี/ระบบบรรทุกถงั (Hauled 
Container System) 
     2. สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยแบ่งออกตามวิธีการขนถ่ายขยะมูลฝอยไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ สถานีแบบขน
ถ่ายโดยตรง  สถานีแบบเกบ็กกัชัว่คราว  และสถานีแบบผสม  
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เร่ืองที ่9.2.4  
การคดัแยก แปรสภาพ และก าจัด 
    

 การคดัแยก แปรสภาพ และก าจดัเป็นองคป์ระกอบพื้นฐาน/กิจกรรมรองสุดทา้ยและสุดทา้ย ตามล าดบัของ

ระบบการจดัการมรีายละเอยีดพอสงัเขปดงันี้  

 

1.  การคดัแยก และแปรสภาพขยะมูลฝอย และขยะอนัตราย 

         โดยท ัว่ไป การคดัแยก และแปรสภาพขยะมูลฝอย (Separation  & Transformation) หมายถงึการคดั

แยก และเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางกายภาพ เคมี ชีวภาพของขยะมูลฝอย เพื่อใหเ้กิดความสะดวกและ

ปลอดภยั ในการจดัการขยะมูลฝอย เช่นการขนส่ง การน ากลบัมาใชป้ระโยขน ์การก าจดั เป็นตน้ 

          การคดัแยกที่ดีที่สุดคือการคดัแยกที่แหล่งก าเนิด อย่างไรก็ตามการคดัแยกและแปรสภาพขยะมูลฝอย

สามารถด าเนินการภายนอกแหล่งก าเนิดได ้และสามารถด าเนินการไดห้ลายสถานที่ เช่นที่สถานที่ขนถ่ายขยะมูล

ฝอย สถานทีก่  าจดั หรืออาจจดัตัง้เป็นสถานทีเ่พือ่ด าเนินการโดยเฉพาะ เป็นตน้ เนื่องจากการคดัแยกที่แหล่งก าเนิด 

ตอ้งอาศยัความร่วมมอืของประชาชนสูง ดงันัน้ในบางพื้นที่/ชมุชนอาจไม่สามารถด าเนินการได ้ขยะมูลฝอยที่มาจาก

พื้นที่/ชุมชนนั้น ๆจึงมาในรูปขยะมูลฝอยรวมผสมกนั ดงันั้นก่อนการก าจดั ในบางพื้นที่/ชุมชนจึงอาจมีความ

จ าเป็นตอ้งท าการคดัแยกและแปรสภาพขยะมูลฝอยก่อนเพือ่ใหไ้ดล้กัษณะสมบตัิ/องคป์ระกอบของขยะมูลฝอยตาม

วตัถปุระสงคท์ีต่อ้งการ เช่นการคดัแยกเพือ่น าขยะมูลฝอยทีส่ามารถใชป้ระโยชนไ์ด ้การคดัแยกและแปรสภาพก่อน

การก าจดัดว้ยการหมกัท าปุ๋ ย หรือ เผาในเตาเผา เป็นตน้( ดงัที่กล่าวไวข้า้งตน้แลว้ว่าต าราบางเล่มไดก้ าหนดใหก้าร

หมกัท าปุ๋ย หรือ เผาในเตาเผาเป็นการแปรสภาพขยะมูลฝอยรูปแบบหนึ่งเนื่องจากเป็นการเปลีย่นแปลงองคป์ระกอบ

ทางกายภาพ เคม ีชีวภาพของขยะมูลฝอย แต่ในที่นี้ก าหนดตามที่พบไดโ้ดยท ัว่ไปคือใหก้ารหมกัท าปุ๋ ย หรือ เผาใน

เตาเผาเป็นวธิ๊ในการก าจดัขยะมูลฝอย) เนื้อหาของการคดัแยก และแปรสภาพขยะมูลฝอยในที่นี้จงึขอกล่าวถงึการ

เปลีย่นแปลงองคป์ระกอบทางกายภาพเป็นหลกั 

            วตัถปุระสงคข์องการคดัแยกและแปรสภาพขยะมูลฝอยทสี  าคญัคือ 1)เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพของระบบ

การจดัการขยะมูลฝอย เช่น การอดัขยะมูลฝอยเป็นกอ้นเพื่อลดปริมาตร ตลอดจนใชว้ธิีการห่อหุม้หรือการผูกรดั

กอ้นขยะมูลฝอยใหเ้ป็นระเบยีบมากยิ่งขึ้น ผลที่ไดร้บัจากการแปรสภาพขยะมูลฝอยนี้  จะช่วยใหก้ารเก็บรวบรวม 

ขนถ่าย และขนส่งไดส้ะดวกขึ้น 2) เพื่อน าขยะมูลฝอยที่สามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้ เช่นการคดัแยกขยะมูลฝอย

บางประเภทพวก แกว้ พลาสติก กระดาษ โลหะต่าง ๆ ออกจากขยะมูลฝอยอื่น ๆ เพื่อน าขยะมูลฝอยเหล่านี้ ไป

หมนุเวยีนกลบัมาใชใ้หม่ (Recycle) 3) เพือ่เตรียมขยะมูลฝอยใหเ้หมาะสมกบัวธิีการก าจดัขยะมูลฝอย  เช่นการคดั

แยกและแปรสภาพขยะมูลฝอยส าหรบัการหมกัท าปุ๋ย หรือการเผาในเตาเผา เป็นตน้ 

ในการการคดัแยกและแปรสภาพขยะมลูฝอย สามารถด าเนินการได ้โดยการคดัแยกดว้ยมนุษยห์รอืใชแ้รงงานคน 



44-9    พื้นฐานอาชีวอนามยัและอนามยัสิง่แวดลอ้ม 
 

 

(Manual Sorting) หรือการคดัแยกโดยใชเ้ครื่องจกัรหรืออุปกรณ์อตัโนมตัิรูปแบบต่างๆ (Automatic Sorting)  อย า่งไรก็

ตามกรณีที่ปริมาณขยะมูลฝอยมีปริมาณมาก การคดัแยกโดยใชเ้ครื่องจกัรจะมีประสิทธิภาพมากกว่า กระบวนการและ

เครื่องจกัรในการคดัแยก และแปรสภาพขยะมลูฝอยทีส่  าคญัมดีงัต่อไปนี้ 

1) การคดัแยก (Separate/Sorting) เป็นการแยกองคป์ระกอบของขยะมูลฝอยใหไ้ดต้ามที่ตอ้งการ การ
คดัแยกมีหลายวธิีการที่ส  าคญัคือ การแยกตามขนาด (Size separation) หรือการใชต้ะแกรง (Screening) 

ตวัอย่างของเครื่องจกัรเช่น Reciprocating Screen , Rotary Drum Screen เป็นตน้ การแยกตามความ

หนาแน่นและความเฉ่ือย (Density and Inertia Separation)เป็นการแยกโดยใชห้ลกัการของความแตกต่างของ

ความหนาแน่น (Density) และลกัษณะของการเคลือ่นทีใ่นอากาศ (Aerodynamic Characteristics) ตวัอย่างของ

เครื่องจกัรเช่นเครื่องแยกดว้ยอากาศ (Air Classifiers) เครืองแยกกอ้นหนิ หรือโตะ๊ส ัน่ (Stoners or Vibrating 

Table) เครื่องแยกดว้ยการลอยตวัในของเหลว (Liquid Floatation Separator)เป็นตน้ การแยกโดยอาศัย

คุณสมบตัิการเป็นแม่เหลก็ (Magnetic and Electric Field Separation)ตวัอย่างของเครื่องจกัรเช่นเครื่องแยก

โดยแม่เหลก็(Magnetic Separator) ใชแ้ยกโลหะ  เครืองแยกโดยไฟฟ้าสถติ (Electrostatic Separator) ใชแ้ยก

พลาสตกิ กระดาษ  เป็นตน้ 

2) การลดขนาด (Size Reduction) เป็นการลดขนาดของขยะมูลฝอยโดยการบดหรือการตดัขยะมูล 
ฝอยใหม้ีขนาดเล็กลงตามที่ตอ้งการ ตวัอย่างของเครื่องจกัรเช่นเครื่องตดัแบบแฮมเมอรม์ิวล  ์ Hammer Mill 

Shredders เครื่องบด (Grinder) เป็นตน้ 

3) การอดั (Compaction) เป็นการลดปริมาตรหรือเพิม่ความหนาแน่นของขยะมูลฝอยเพือ่ความสะดวก 

ในการจดัการขยะมูลฝอย ตวัอย่างของเครื่องจกัรเช่น เครื่องอดัCompactor เครื่องBaling Equipment เป็นตน้ 

          ทัง้นี้ ในการเลอืกใชก้ระบวนการ/เครื่องจกัรในการคดัแยกและแปรสภาพขยะมูลฝอย ตอ้งพิจารณาจาก

องคป์ระกอบ/ลกัษณะของขยะมูลฝอยรวมที่น ามาท าการคดัแยกและแปรสภาพ  วตัถปุระสงคข์องการคดัแยกและ

แปรสภาพ Iรวมทัง้ลกัษณะเฉพาะขององคป์ระกอบขยะมูลฝอยทีต่อ้งการคดัแยกและแปรสภาพ 

นอกจากนี้ควรพจิาณาจากปจัจยัต่อไปนี้ ร่วมดว้ยไดแ้ก่ ความสามารถในการท างานของเครื่อง ความ 

น่าเชื่อถือ ความปลอดภยั และความสวยงามของเครื่อง ระบบการบริการของผูแ้ทนจ าหน่าย  ผลกระทบต่อ

สิง่แวดลอ้มจากเครื่อง รวมท ัง้ค่าใชจ้ายท ัง้เงนิลงทนุและค่าบ  ารุงรกัษา 

                ส  าหรบัการคดัแยก และแปรสภาพขยะอนัตราย โดยท ัว่ไปควรคดัแยกตัง้แต่ทีแ่หลง่ก าเนิดเป็นหลกัในข ัน้ตอนนี้

การคดัแยกขยะอนัตรายออกจากขยะมูลฝอยเป็นเรื่องทีย่ากและอาจมกีารปนเป้ือนของสารอนัตรายกบัขยะมูลฝอยอื่นๆ แลว้

ดงันัน้ส  าหรบัขยะอนัตรายจงึควรเนน้การคดัแยกทีแ่หลง่ก าเนิดแทนการคดัแยกในข ัน้ตอนนี้ สว่นการแปรสภาพขยะอนัตรายใน

ทีน่ี้หมายถงึการบ าบดั (Treatment) ขยะอนัตรายก่อนก าจดั  การบ าบดัทีส่  าคญัและนิยมใชก้ยัขยะอนัตรายชุมชนบางประเภท

คือการปรบัเสถยีรและการท าใหเ้ป็นกอ้นแข็ง (Stabilization and Solidification) การบ าบดัวธิีนี้มกัด าเนินการก่อนทีจ่ะน า

ขยะอนัตรายไปก าจดัดว้ยวธิีการฝงักลบอย่างปลอดภยั(Secure Landfill)เพือ่เป็นการลดหรือป้องกนัการแพร่กระจายของสาร

อนัตรายทีม่อียู่ในขยะอนัตราย การด าเนินการคือการผสมขยะอนัตรายดว้ยสารเคมต่ีางๆ เช่นปูนขาว เพือ่ท  าลายฤทธิ์ของขยะ

อนัตราย และท าใหเ้ป็นกอ้นแข็งโดยใชว้สัดุประสานต่างๆ เช่นปูนซเีมนต ์ ท าใหข้ยะอนัตรายเปลีย่นรูปทางเคมเีป็นสารเฉ่ือย

(Inert Substance)มากขึ้น 
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2.  การก าจดัขยะมูลฝอย และขยะอนัตราย 

      การก าจดัขยะมูลฝอย และขยะอนัตราย ( Disposal) เป็นองคป์ระกอบพื้นฐาน/กิจกรรมสุดทา้ย ของระบบ

การจดัการขยะมูลฝอยและขยะอนัตราย ซึง่ตามหลกัวชิาการการก าจดัขยะมูลฝอยและขยะอนัตรายมวิธิีการก าจดัที่

แตกต่างกนั ในทีน่ี่จงึแยกการก าจดัขยะมูลฝอย กบัขยะอนัตรายแยกจากกนัดงันี้  

            2.1 การก าจดัขยะมลูฝอย 
        วธิีการก าจดัหรือเทคโนโลยทีีใ่ชใ้นการก าจดัขยะมูลฝอยที่ส  าคญัคือ การหมกัท าปุ๋ ย(Composting)  การเผา

ในเตาเผา( Incineration) และการฝงักลบอย่างถูกหลกัสุขาภิบาล( Sanitary Landfill) มีรายละเอียดพอสงัเขป 

ดงันี้ 

 1) การหมักท าปุ๋ย เป็นการก าจดัขยะมูลฝอยโดยแปรสภาพขยะมูลฝอยประเภทอินทรียสาร ซึ่งอาศยั
ปฏิกิริยาการย่อยสลายทางชีวเคมีของจุลนิทรียใ์นการย่อยสลายสารอินทรีย ์ใหเ้ป็นสารที่มีลกัษณะคลา้ยฮิวมสั ) 

เรียกว่า คอมโพสต ์(Compost) คอมโพสต ์เป็นสารประกอบจ าพวกลกิโนโปรตีน (Lignoprotinate) เป็นส่วนมาก 

มลีกัษณะคลา้ยดนิ มสีดี  าหรือน า้ตาลด า มคีวามร่วนซุยสูง มคีุณสมบตัใินการอุม้น า้ไดด้ ีท าใหด้ินเกาะตวัดีและเพิ่ม

การน าประจุไฟฟ้าของดินได ้จึงเหมาะส าหรบัใชเ้ป็นสารปรบัสภาพดิน (Soil Conditioner) แต่ถือว่าเป็นปุ๋ ยที่มี

ประสทิธิภาพไม่ด ีเนื่องจากมธีาตอุาหารพชืนอ้ยมากคือ มไีนโตรเจน (N) ประมาณรอ้ยละ 1 มฟีอสฟอรสั (P) และ

โปแตสเซยีม (K)  อย่างละประมาณรอ้ยละ 0.25 ถา้จะน ามาท าปุ๋ยตอ้งเตมิธาตอุาหารเพิม่เขา้ไป 

 การหมกัท าปุ๋ ยมวีตัถปุระสงคโ์ดยท ัว่ไป คือ 1)  เพือ่เปลีย่นอนิทรียสารทีย่่อยสลายไดง้า่ยในขยะมูลฝอยใหเ้ป็น
สารทีค่งตวัไม่เกิดการย่อยสลายต่อ จงึไม่ก่อใหเ้กิดเหตุร าคาญ 2)เพือ่ท  าลายเชื้อโรคต่างๆ ตลอดจนไข่พยาธิและเมลด็

วชัพชื โดยในขณะทีท่  าการหมกันัน้ อณุหภูมภิายในกองขยะทีห่มกัจะขึ้นสูงถงึ 60-71 องศาเซลเซยีส เป็นเวลาหลาย

วนั ซึง่เป็นการเพยีงพอทีจ่ะฆ่าเชื้อโรคส าคญัๆ ได ้นอกจากนี้ เชื้อโรคยงัตายเพราะไม่สามารถต่อสูแ้ก่งแย่งอาหารกบั

จุลนิทรียช์นิดอื่นๆ ซึ่งไม่ตอ้งใชส้ารอาหารเฉพาะเจาะจงเหมอืนกบัที่เชื้อโรคตอ้งการ และจุลนิทรียบ์างประเภทเช่น 

ราบางชนิด (Actinomycete) ก็สรา้งสารทีฆ่่าเชื้อโรคไดเ้ช่น เพนนิซลิลนิ สเตรปโตมยัซนิ เป็นตน้ และ3) เพือ่เปลีย่น
ธาตไุนโตรเจน ฟอสฟอรสั โปแตสเซยีม และคารบ์อน ทีอ่ยู่ในรูปสารอนิทรียท์ีม่โีครงสรา้งซบัซอ้นใหเ้ป็นรูปที่พชืสามารถ

น าไปใชไ้ด ้(ถงึแมจ้ะมปีริมาณนอ้ย) 

 จุลนิทรียท์ี่เกี่ยวขอ้งในการหมกัท าปุ๋ ยมหีลายประเภททัง้ชนิดที่ใชอ้อกซิเจนอสิระในการย่อยสลายเรียกว่า        

แอโรบกิแบคทเีรีย (Aerobic Bacteria) ซึ่งเป็นจุลนิทรียท์ี่ย่อยสลายขยะไดร้วดเร็วและไม่เกิดกลิน่เหม็น อกีชนิด

คือประเภททีไ่ม่ใชอ้อกซเิจนอสิระในการย่อยสลายซึง่เรียกว่า แอนแอโรบกิ แบคทเีรีย (Anaerobic Bacteria) เป็น

จลุนิทรียท์ีย่่อยสลายชา้และเกิดก๊าซทีม่กีลิน่เหมน็ จงึไม่นิยมน ามาใชใ้นการหมกัขยะมูลฝอย 

 เนื่องจากการหมกัท าปุ๋ ย อาศยัปฏกิิริยาการย่อยสลายอนิทรียสารในขยะมลูฝอยจากจลุทิรีย ์ดงันัน้

ประสทิธิภาพของการหมกัท าปุ๋ยจงึขึ้นอยู่กบัการควบคุมสภาวะต่างๆ ใหม้คีวามเหมาะสมต่อการเจริญเตบิโตของ

จลุนิทรีย ์ทีส่  าคญัคือ ประเภทและขนาดของขยะมลูฝอย ขยะมูลฝอยทีน่ ามาหมกัท าปุ๋ยตอ้งเป็นขยะมูลฝอยเปียกทีม่ี

องคป์ระกอบส่วนใหญ่เป็นสารอนิทรียท์ีส่ามารถย่อยสลายไดท้างชีวภาพ และควรมขีนาดไม่เกิน 2 นิ้ว   อตัราสว่น
ระหวา่งคารบ์อนต่อไนโตรเจน (C/N Ratio)ควรมค่ีาประมาณ 30 ต่อ 1  ปรมิาณความชื้นอยู่ระหว่างรอ้ยละ 50-60  ความ

เป็นกรดด่าง (pH) อยู่ในช่วง 7-7.5 ปรมิาณอากาศ โดยท ัว่ไปจะใชอ้ากาศ 10-30 ลูกบาศกฟ์ตุต่อปอนดข์องสารระเหย

ไดใ้นขยะมูลฝอย  อณุหภูม ิโดยท ัว่ไปอุณหภูมใินการหมกัจะอยู่ในช่วง 45-65 องศาเซลเซยีส  เวลาในการหมกั มตี ัง้แต่ 
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เป็นสปัดาหจ์นถงึเป็นปี ขึ้นอยู่กบัเทคนิคหรือวธิีการหมกั การผสมขยะมลูฝอยทีห่มกัแลว้ (Seeding) เโดยผสมใน

สดัสว่นรอ้ยละ 1-5 โดยน า้หนกั  

 การหมกัท าปุ๋ ยมีข ัน้ตอนการด าเนินการ คือ 1) การเตรียมขยะมูลฝอย (Conditioning)  โดยท าการคดัแยก

ขยะมูลฝอยประเภทที่จุลนิทรียไ์ม่สามารถย่อยสลายไดอ้อกใหเ้หลอืแต่ขยะมูลฝอยอนิทรียสาร จ่กนัน้จงึลดขนาด

ขยะมูลฝอยใหเ้ลก็ลงโดยใชเ้ครื่องตดับดเ และควบคุมความชื้น ความเป็นกรดและด่าง และอตัรส่วน C/N ของขยะ

มูลฝอยใหเ้หมาะสม 2) การหมกั (Digestion) ขยะมูลฝอยที่เตรียมใหม้สีภาวะเหมาะสมกบัการย่อยสลายแลว้จะถูก
น าเขา้สู่ข ัน้ตอนการหมกัซึ่งมที ัง้ประเภทหมกักลางแจง้และหมกัในโรงหมกั โดยการหมกักลางแจง้ มกัจะท าโดยน า

ขยะมูลฝอยมากองเรียงเป็นแถวยาว เรียก Windrow ส าหรบัการหมกัขยะมูลฝอยในโรงหมกั มีท ัง้ประเภทให ้

ออกซเิจนตามธรรมชาติและโดยการใชเ้ครื่องพ่นอากาศ การหมกัประเภทใหอ้อกซเิจนตามธรรมชาติ  3) การบ่มขยะ 

(Curing)   เป็นข ัน้ตอนการย่อยสลายสารอนิทรียท์ีย่่อยสลายยากโดยใหจ้ลุนิทรียท์  าการย่อยสลายต่อไปอกีระยะหนึ่ง 
โดยการน าไปกองกลางแจง้ ใหเ้กิดการย่อยสลายต่ออกีประมาณ 2-4 สปัดาห ์และเป็นการลดความชื้นของผลติผล 

(Compost) ดว้ย 4) กรรมวิธีข ัน้สุดทา้ย (Finishing) ผลิตผลที่ไดห้ลงัจากการบ่มคือ คอมโพสต ์ จะมีลกัษณะ

ค่อนขา้งหยาบซึ่งอาจตอ้งผ่านกรรมวธิีก่อนการน าไปใชง้านขึ้นอยู่กบัวตัถปุระสงคข์องการใชแ้ละความตอ้งการของ

ตลาด  
  2) การเผาในเตาเผา (Incineratiion) เป็นการก าจดัขยะมูลฝอยโดยแปรสภาพขยะมูลฝอย ดว้ยความ
รอ้น(Thermal Process) ท าใหเ้กิดการการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งทางกายภาพและเคมขีองขยะมูลฝอย ส่งผลให ้

ปริมาณขยะมูลฝอยลดลงและสามารถน าพลงังานและผลผลติอืน่มาใชป้ระโยชนไ์ด ้          

 การเผาในเตาเผามีวตัถุประสงคโ์ดยท ัว่ไป ดงันี้  1) เพื่อเลดปริมาณ/ปริมาตรของขยะมูลฝอย (Volume 

Reduction) โดยท ัว่ไปสามารถท าลายหรอืลดปรมิาณขยะมลูฝอยชมุชนไดร้อ้ยละ70-90ของปรมิาณขยะมูลฝอยท ัง้หมด 2)เพือ่

น าพลงังานความรอ้นกลบัมาใช ้(Energy Recovery) เช่นการไดน้ า้รอ้น ไอน า้รอ้น หรือแมแ้ต่การผลติกระแสไฟฟ้า 3)เพื่อ

ท าลายเชื้อโรคต่างๆ  (Destruction of Pathogens) การเผาในเตาเผาเกดิขึ้นทีอ่ณุหภูมสูิงท าใหส้ามารถท าลายเชื้อโรคได ้ 

4 )เพือ่ท  าลายหรือเปลีย่นรูปสารทางเคม ี(Destruction or Alternation of Chemicals) เช่น ท าลายขยะมูลฝอยบางประภท

และใชใ้นการลดพษิ (Detoxification) หรอืท าใหอ้ยู่ในรูปงา่ยต่อการจดัการต่อไป เป็นตน้ 

          การตดิไฟไดแ้ละใหค้วามรอ้นของขยะมูลฝอยแต่ละประเภท มคีวามแตกต่างกนั ดงันัน้ในการเผาขยะมูล

ฝอยจงึตอ้งค านึงถงึองคป์ระกอบพื้นฐานของขยะมูลฝอยดว้ย องคป์ระกอบพื้นฐานของขยะมูลฝอยที่เกี่ยวขอ้งกบั

การเผาทีส่  าคญัคือ ค่าความชื้น ความชื้นของขยะมูลฝอยขึ้นอยู่กบัประเภทของขยะมูลฝอย และมผีลโดยตรงต่อการ

ตดิไฟ  ค่าความรอ้นเป็นค่าทีม่อียู่ในตวัของขยะมูลฝอยแต่ละประเภท เป็นอกีปจัจยัหนึ่งในการออกแบบเตาเผาขยะ

มูลฝอย ปริมาณเถา้เป็นส่วนที่เหลอืจาการเผาไหมท้ี่สมบูรณ์ หรือเป็นส่วนที่ไม่สามารถติดไฟไดอ้กี ในการเผาขยะ

มูลฝอยในเตาเผาเกิดเถา้ได ้2 ประเภทคือ เถา้หนกั(Bottom Ash) เป็นเถา้หนกั ฟุ้ งกระจายไดย้าก ส่วนมากตกอยู่

ทีก่น้เตา และเถา้ลอย (Fly Ash) เป็นเถา้ทีส่ามารถฟุ้ งกระจายออกจากหอ้งเผาไหม ้ดงันัน้เตาเผาจงึถูกออกแบบให ้

ตดิต ัง้อปุกรณ์หรือระบบบ าบดัมลพษิอากาศเพือ่บ  าบดัมลพษิอากาศ รวมท ัง้ดกัพวกขี้เถา้ลอยเหล่านี้ดว้ย โดยท ัว่ไป

ขยะมูลฝอยชมุชนมเีถา้เกิดขึ้นประมาณรอ้ยละ 5-10 ซึง่จะตอ้งน าไปก าจดัข ัน้สุดทา้ยต่อไป 

             กระบวนการเผาไหม(้Combustion) เป็นวธิีการแปรสภาพขยะมูลฝอยโดยใชค้วามรอ้นและออกซเิจนจาก

อากาศในการสนัดาปขยะมูลฝอยใหเ้กิดการเผาไหมอ้ย่างสมบูรณ์ ไดผ้ลผลติเป็นก๊าซเช่นก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์
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ไอน า้ และพวกของแขง็ทีไ่ม่มกีารตดิไฟอกีคือพวกเถา้ รวมท ัง้ไดพ้ลงังานความรอ้นออกมาดว้ย การเผาไหมด้ว้ยออกซเิจน

ในอากาศเพื่อใหเ้กิดการเผาไหมอ้ย่างสมบูรณ์ตามปฎิกิริยาเคมี เรียกว่าการเผาไหมอ้ากาศสมมูล (Stiochiometric 

Combustion) ในกรณีที่เป็นการเผาไหมใ้นสภาวะที่ใหอ้อกซิเจนในอากาศมากกว่าปฏิกิริยาเคม ีเรียกว่า การเผาไหมแ้บบ

อากาศเกินพอ ( Excess Air Combustion) ส่วนการเผาไหมใ้นสภาวะที่ใหอ้อกซเิจนในอากาศนอ้ยกว่าปฏิกิริยาเคม ี

(Substiochiometric) เรียกว่า กระบวนการ/ระบบเกิดกา๊ซ(Gasification) การเผาไหมแ้บบนี้จงึเป็นการเผาไหมแ้บบบางส่วน 

(Partial Oxidation)หรือการเผาไหมท้ี่ไม่สมบูรณ์ไดผ้ลผลติเป็น เถา้ และกา๊ซเช่น ก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด ์ก๊าซไฮโดรเจน 

กา๊ซมเีทน เป็นตน้ ส  าหรบัการเผาไหมใ้นสภาวะทีไ่รอ้อกซเิจนในอากาศ เรียกว่า กระบวนการ/ระบบไพโรไลซสิ (Pyrolysis) ได ้

ผลผลติคือ ถา่นชาร ์(Char) น า้มนัชวีภาพและกา๊ซ 

           อย่างไรก็ตาม โดยท ัว่ไปเตาเผาขยะมูลฝอยโดยเฉพาะขยะมูลฝอยชุมชน ส่วนใหญ่ออกแบบใหเ้ป็นแบบอากาศเกิน

พอ เพราะตอ้งการใหเ้กดิการลกุไหมอ้ย่างสมบูรณ์ และยงัใชไ้ดก้บัขยะมลูฝอยรวม( ทีไ่มม่กีารคดัแยก)ซึง่องคป์ระกอบของขยะ

มลูฝอยมคีวามหลากหลาย รวมท ัง้ขนาดของขยะมลูฝอยก็มคีวามแตกต่างกนัมากดว้ย  

             เตาเผาขยะมลูฝอย (Incinerator) แบง่ไดเ้ป็นหลายประเภทขึ้นอยู่กบัเกณฑท์ีใ่ชใ้นการแบ่ง เช่นหากใชก้ระบวนการ

เผาไหมเ้ป็นเกณฑ ์สามารถแบง่เตาเผาตามกระบวนการเผาไหมท้ีก่ลา่วขา้งตน้ เป็นเตาเผาแบบอากาศเกินพอ เตาเผาระบบเกิด

กา๊ซ เตาเผาระบบไพโรไลซสิ หากใชข้นาดของเตาเผาเป็นเกณฑส์ามารถแบ่งไดเ้ป็นเตาเผาขนาดใหญ่และเตาเผาขนาดเลก็ เป็น

ตน้  ในทีน่ี้ขอกลา่วถงึประเภทของเตาเผาส าหรบัเผาขยะมูลฝอยชุมชนขนาดใหญ่ (Mass Burn)ซึง่มกัใชร้ะบบการเผาแบบ

อากาศเกินพอ (Excess Air Incinerator) ประเภทของเตาเผาที่ใชม้หีลายแบบทีส่  าคญัคือ 1)เตาเผาแบบตะกรบั (Stoker 

Type) เป็นเตาเผาทีน่ิยมใชก้นัมาก เตาเผาแบบนี้ในหอ้งเผาไหมม้ตีะกรบัทีเ่คลือ่นทีไ่ด ้ ตดิตัง้อยู่ท  าหนา้ทีใ่นการเคลือ่นขยะมูล

ฝอยใหผ้สมกนั และกระจายตลอดท ัว่หอ้งเผาท าใหก้ารเผาไหมข้ยะมูลฝอยเป็นไปไดอ้ย่างท ัว่ถึง โดยอุณหภูมภิายในเตา

ประมาณ 850-1,200  
O
C  2) เตาเผาแบบหมนุ (Rotary Kiln Type) เตาเผาแบบนี้ออกแบบหอ้งเผาไหมใ้หเ้ป็นทรงกระบอกซึง่

สามารถหมนุไดร้อบแกนและมฉีนวนหุม้โดยรอบ ในขณะเผาไหม ้ขยะมูลฝอยจะเคลือ่นตวัไปตามผนงัของทรงกระบอกตาม

การหมนุของหอ้งเผาไหมซ้ึง่ท  ามมุเอยีงกบัแนวระดบั เตาเผาแบบนี้สามารถเผาไหมข้ยะมูลฝอยทีม่คีุณสมบตัิไม่สม า่เสมอไดสู้ง 

3)เตาเผาแบบใชต้วักลางน าความรอ้น (Fluidized Bed Type) เตาเผาแบบนี้.ใชต้วักลางทีม่คีุณสมบตัิในการกระจายความรอ้น

ไดเ้ป็นอย่างด ีเช่น ทราย ผสมกบัขยะมลูฝอยซึง่ตอ้งผ่านการลดขนาดใหม้ขีนาดเลก็ลงก่อน ในขณะเผาไหม ้ทรายและขยะมูล

ฝอยจะถูกท าใหล้อยตวัขึ้นเนื่องมาจากอากาศที่เป่าเขา้ดา้นขา้งท าใหม้นัมพีฤติกรรมเหมอืนกบัของไหล มอีุณหภูมกิารเผาไหม ้

ประมาณ 600-1,000 
O
C และเตาเผาแบบนี้โดยท ัว่ไปจะมรูีปร่างเป็นทรงกระบอกตัง้ 

 3) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) เป็นวธิีการก าจดัขยะมูลฝอยโดยฝงักลบ
ขยะมูลฝอยลงในพื้นดนิอย่างถูกหลกัสุขาภบิาลดงัภาพที ่9.6 ท ัง้นี้สถานที่ต ัง้และพื้นที่หลุมฝงักลบตอ้งถูกออกแบบ

และด าเนินการตามหลกัวชิาการ ในการฝงักลบขยะมูลฝอยตอ้งใชเ้ครื่องจกัรกลบดทบัขยะมูลฝอยใหแ้น่นเพื่อลด

ปริมาตรลงใหม้ากทีสุ่ด ก่อนกลบดว้ยดนิและบดอดัใหแ้น่นทกุวนั เมื่อฝงักลบจนเต็มพื้นที่แลว้จึงท าการกลบดินข ัน้

สุดทา้ยและอดัแน่น จะเห็นไดว้่าการฝงักลบอย่างถูกหลกัสุขาภิบาลสามารถก าจดัขยะมูลฝอยไดส้มบูรณ์รอ้ย

เปอรเ์ซน็ตห์รือเป็นการก าจดัข ัน้สุดทา้ย(Final Disposal) และสามารถใชไ้ดก้บัขยะมูลฝอยทุกประเภทยกเวน้ ขยะ

อนัตราย/ของเสยีอนัตราย(Hazardous Waste) 
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 วิธีการฝังกลบนี้  หากออกแบบ วางแผนและด าเนินการอย่างถูกตอ้ง จะไม่ก่อใหเ้กิดเหตุร าคาญ หรือ

อนัตรายต่อสุขภาพอนามยัของประชาชน นอกจากนี้  ยงัสามารถใชป้ระโยชนพ์ื้นที่น ัน้หลงัจากฝงักลบเสร็จแลว้ เช่น 

ใชเ้ป็นส่วนสาธารณะ สนามกีฬา หรือสนามบนิเลก็ เป็นตน้ 

 

 

                                                ภาพที่ 9.6 การฝงักลบอย่างถกูหลกัสขุาภบิาล  
                   ที่มา: https://www.teachengineering.org/activities/view/cub_enveng_lesson05_activity2 

 

 การฝงักลบอย่างถูกหลกัสุขาภิบาล สามารถแบ่งตามลกัษณะของพื้นที่ได ้3 วธิีหลกัๆ คือ1)แบบกลบบน

พื้นทีร่าบ (Area Method)  วธิีนี้ ใชก้บัพื้นที่ที่มรีะดบัน า้ใตด้ินสูง โดยน าขยะมูลฝอยมากองบนพื้นที่ซึ่งเตรียมไวแ้ละ

บดอดัใหแ้น่น จากนัน้จึงน าดินจากที่อื่นมากลบในแต่ละวนัและชัน้สุดทา้ย การฝงักลบแบบนี้ตอ้งการท าคนัดิน

(embankment or berm) ตามแนวของพื้นที่เพื่อท าหนา้ที่เป็นผนงัหรือขอบยนัการบดอดัขยะมูลฝอย 2) แบบกลบ

ในพื้นทีล่าดเอยีง ( Canyon Method)  วธิีนี้ เป็นการถมขยะมูลฝอยในพื้นที่ลาดเอยีงตามธรรมชาติเช่น เชิงเขาหรือหุบ
เขา โดยน าขยะมูลฝอยมาถมแลว้กลบดว้ยดนิทีข่ดุจากบริเวณถดัมาซึง่เป็นบริเวณทีจ่ะใชถ้มขยะมูลฝอยในวนัถดัมา 

3) แบบกลบในร่องดนิ (Trench Method)    วธิีนี้ ใชก้บัพื้นทีร่าบที่มรีะดบัน า้ใตด้ินอยู่ต า่ โดยท าการขุดร่องลงไปใหล้กึ
ประมาณ 2-3 เมตร ความกวา้งของร่องอย่างนอ้ยตอ้งกวา้งพอที่เครื่องจกัรกลสามารถท าการบดอดัขยะมูลฝอยได ้

ดนิทีใ่ชใ้นการกลบในแต่ละวนัใชด้นิทีข่ดุขึ้นมาจากร่องนัน่เอง  

 การฝงักลบขยะมูลฝอยประกอบดว้ยข ัน้ตอนการด าเนินงาน 3 ข ัน้ตอนคือ การเตรียมหลุมฝงักลบ การฝงั

ขยะมูลฝอย และการกลบดนิ 

              การเตรยีมหลมุฝงักลบเป็นข ัน้ตอนเริ่มตน้ก่อนการด าเนินการฝงักลบขยะมลูฝอยทีส่  าคญัเพือ่ป้องกนัผลกระทบต่อ

สิง่แวดลอ้ม ข ัน้ตอนการเตรียมหลุมฝงักลบคือ 1)การกรุกน้หลุม (Liner) เพื่อป้องกนัการซมึของน า้เสยี/น า้ชะขยะมูล

ฝอยลงสู่น า้ใตด้นิ และป้องกนัการเคลือ่นตวัของกา๊ซจากขยะมูลฝอยไปสะสมในบริเวณอื่นๆ 2) การรวบรวมน า้เสีย

หรือน า้ชะขยะมูลฝอย (Leachate Collection) โดยวางระบบรวบรวมน า้เสยี/น า้ชะขยะมูลฝอยทีก่น้หลุมโดยอาจจะ

ท าเป็นราง หรือท่อพรุน รบัน า้เสยี/น า้ชะขยะมูลฝอยที่กน้หลุมเพื่อสูบออกไปเขา้สู่ระบบบ าบดัน า้เสยีต่อไป .3) การ

ระบายกา๊ซ (Gas Venting) โดยตดิตัง้ระบบระบาย/รวบรวมกา๊ซทีเ่กิดขึ้นไวด้ว้ยเพื่อป้องกนัการเกิดระเบดิหรือการ
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ตดิไฟของก๊าซมเีทน 4) การท าถนนทางลาดลงหลุมฝงักลบ (Road) ส าหรบัใหร้ถขนขยะมูลฝอยและเครื่องจกัรกล

ขึ้น-ลงเพือ่ท  าการฝงักลบ  

            เมือ่เตรียมหลุมฝงักลบเสร็จสิ้นแลว้ จงึเริ่มด าเนินการฝงักลบขยะมูลฝอย โดยใหร้ถขนขยะน าขยมูลฝอ

ยะไปเทลงในหลุม ณ จดุที่ก าหนด ซึง่โดยปกตจิะเริ่มตน้ฝงัทีด่า้นตรงขา้มกบัทางรถขึ้น-ลง จากนัน้จงึการบดอดัขยะ

มูลฝอยที่เทนัน้โดยใชเ้ครื่องจกัรกลต่าง ๆและเมื่อสิ้นสุดการบดอดัขยะมูลฝอยในแต่ละวนั ก่อนเลิกงานตอ้ง

ด าเนินการกลบขยะมูลฝอยทีอ่ดัแลว้นัน้ดว้ยดินและบดอดัใหแ้น่นดว้ยเครื่องจกัรกลต่าง ๆที่กล่าวขา้งตน้ โดยใหม้ี

ความหนาของดินที่กลบประจ าวนั(Daily Cover) ไม่นอ้ยกว่า 15 เซนติเมตร และเมื่อกลบปิดขยะมูลฝอยเป็นหอ้ง

หรือเซลลใ์นแต่ละวนัเรียงต่อกนัจนหมดความยาวของหลุมฝงักลบแลว้ดา้นบนของเซลลเ์หล่านี้ตอ้งมกีารกลบดินชัน้

กลาง(Intermediate Cover)หนาประมาณ30 เซนตเิมตรก่อนฝงักลบขยะมูลฝอยชัน้ (Lift) ต่อไป นอกจากนี้ เมื่อฝงั

กลบขยะมูลฝอยจนเต็มพื้นที่แลว้ ตอ้งกลบดินชัน้สุดทา้ยบนสุด (Final Cover) โดยบดอดัใหห้นาอย่างนอ้ย 60 

เซนตเิมตร 

           ในการพิจารณาเลือกวิธีการก าจดัขยะมูลฝอยส าหรับแต่ละพื้นที่/ชุมชนว่าควรค านึงถึงปัจจยัคือ 1) 
ปริมาณและองคป์ระกอบ/ลกัษณะของขยะมูลฝอย ที่เกิดขึ้นในพื้นที่/ชุมชน รวมถงึระบบ/รูปแบบการเก็บรวบรวม

ขยะมูลฝอยทีใ่ชอ้ยู่ในปจัจบุนั 2.) ทีต่ ัง้และขนาดพื้นทีข่องสถานทีก่  าจดัทีม่อียู่และ/หรือจดัหาได ้3.) ค่าใชจ่้ายในการ

ลงทนุ และค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ 4) การน าผลผลติจากการก าจดัขยะมูลฝอยไปใชป้ระโยชน ์5) ผลกระทบต่อ

สิง่แวดลอ้มและสุขภาพอนามยั และ6) ความร่วมมอืและการยอมรบัจากประชาชน 

          วธิีการก าจดัขยะมูลฝอยในแต่ละวธิีมขีอ้ดแีละขอ้จ ากดัในแต่ละปจัจยัทีแ่ตกต่างกนัไป สรุปขอ้เปรียบเทยีบ

วธิีการก าจดัขยะมูลฝอยดงัตารางที่ 9.2  อย่างไรก็ตามในการก าจดัขยะมูลฝอยเพื่อใหเ้กิดประสทิธิภาพมากที่สุด

ควรใชรู้ปแบบผสมผสานกนั หรือกล่าวคือใชห้ลายวธิีการร่วมกนัในการก าจดั  ท ัง้นี้ ใหเ้ลอืกวธิีการที่เหมาะสมกบั

ปริมาณและองคป์ระกอบ/ลกัษณะของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละประเภท รวมทัง้พยายามน าขยะมูลฝอยไปใช ้

ประโยชนใ์หม้ากทีสุ่ด 

            2.2 การก าจดัขยะอันตราย 
        วธิีการก าจดัหรือเทคโนโลยทีีใ่ชใ้นการก าจดัขยะอนัตรายทีเ่กิดจากชมุชนทีส่  าคญัคือ การเผาในเตาเผา  

(Incineration) และการฝงักลบอย่างปลอดภยั ( Secure Landfill) มรีายละเอยีดพอสงัเขป ดงันี้  

  1) การเผาในเตาเผา (Incineratiion) มหีลกัการคลา้ยกบัการเผาในเตาเผาส่วนของการก าจดัขยะมูล
ฝอย อย่างไรก็ตามโดยทัว่ไป เตาเผาทีใ่ชใ้นการก าจดัขยะอนัตรายมกัมกีารออกแบบเป็นพเิศษที่แตกต่างจากเตาเผา

ขยะมูลฝอย โดยอุณหภูมที่ใชใ้นการเผาขยะอนัตรายตอ้งสูงมากกว่า1000-1200 
O
C และตอ้งมกีารออกแบบระบบ

บ าบดัมลพษิอากาศเพือ่บ  าบดัมลพษิทีเ่กิดขึ้นเป็นพเิศษดว้ย นอกจากนี้ขยะอนัตรายบางประเภทอาจเผาท าลายร่วม

ในเตาเผาปูนซเีมนตด์ว้ย 

  2) การฝังกลบอย่างปลอดภัย (Secure Landfill) เป็นกระบวนการก าจดัขยะอนัตรายที่ถือไดว้่าเป็น
การก าจดัข ัน้สุดทา้ย (Final Disposal) อย่างแทจ้ริง โดยท ัว่ไปขยะอนัตรายที่น ามาก าจดัมกัผ่านกระบการปรบั

เสถียรและการท าใหเ้ป็นกอ้นแข็งก่อน โดยหลกัการของระบบนี้ คลา้ยกบัการฝงักลบอย่างถูกหลกัสุขาภิบาลแต่

เนื่องจากเป็นการฝงักลบขยะอนัตรายซึง่มผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มมากกว่าขยะมูลฝอยดงันัน้สิ่งที่แตกต่างที่ส  าคญั

คือการกรุกน้หลุมและระบบระบายน า้เสียตอ้งมีความเคร่งครดัมากกว่าระบบการฝงักลบอย่างถูกหลกัสุขาภิบาล 
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โดยท ัว่ไปมีการกรุกน้หลุมและระบบระบายน า้เสียสองชัน้ดงัภาพที่ 9.7 ซึ่งมากกว่าระบบการฝงักลบอย่างถูกหลกั

สุขาภบิาลทีม่เีพยีงช ัน้เดยีว 

                             ตารางท ี9.2 สรุปขอ้เปรียบเทียบวิธีการก าจดัขยะมูลฝอย 

      ขอ้พจิารณา วิธีการก าจดัมูลฝอย 

การเผาในเตาเผา การหมกัท าปุ๋ ย การฝงักลบอย่างถูกหลกั

สุขาภบิาล 

1. ดา้นเทคนิค 

  1.1 ความยากง่าย     

  ในการด าเนินการ 

  และซ่อมบ ารุง 

 

 

 ใ ช ้เทค โน โลยี ค่ อนข า้ ง สู งก า ร

เดนิเครื่องยุ่งยาก 

 เจ ้าหน ้าที่ ควบคุมต ้องมีความ

ช านาญสูง 

 

 ใชเ้ทคโนโลยีสูงพอควร 

 

 เจา้หนา้ที่ควบคุมตอ้งมีระดบั

ความรูสู้งพอควร 

 

 ใชเ้ทคโนโลยไีม่สูงนกั 

 

 เ จ ้า หน ้าที่ ค วบคุมร ะด ับ

ความรูธ้รรมดา 

 1.2. ประสทิธิภาพใน 

  การก าจดั 

   - ปรมิาณมูลฝอยที ่   

     ก าจดัได ้

   - ความสามารถใน    

     การฆ่าเชื้อโรค 

 

 

 ลดปริมาตรได ้60 - 85% ที่เหลอื

ตอ้งน าไปฝงักลบ 

ก าจดัได ้100 % 

 

 

 

 ลดปริมาตรได ้30 - 35% ที่

เหลอืตอ้งน าไปฝงักลบหรือเผา 

 ก าจดัได ้70 % 

 

 

สามารถก าจดัได ้100% 

 

 ก าจดัไดเ้พยีงเลก็นอ้ย 

 1.3. ความยดืหยุ่น   

  ของระบบ 

 ต า่หากเกิดปญัหาเครื่องจกัรกล

ช ารุดไม่สามารถปฏบิตัิการได ้

 ต า่หากเกิดปญัหาเครื่องจกัรกล

ช ารุดไม่สามารถปฏบิตัิการได ้

 

 สูงแมว้่าเครื่องจกัรกลจะ

ช ารุดยงัสามารถก าจ ัดหรือรอ

การก าจดัได ้

 1.4. ผลกระทบต่อ 

   สิง่แวดลอ้ม 

 - น า้ผวิดิน 

 - น า้ใตด้ิน 

 - มลพษิอากาศ 

- กลิน่ แมลง พาหนะน าโรค 

 

 

 ไมม่ ี

 ไมม่ ี

 มคีวามเป็นไปไดสู้ง 

 ไมม่ ี

 

 

 อาจมไีด ้

 อาจมไีด ้

 ไมม่ ี

 อาจมไีด ้

 

 

 มคีวามเป็นไปไดสู้ง 

 มคีวามเป็นไปไดสู้ง 

 อาจมไีด ้

มคีวามเป็นไปไดสู้ง 

1.5. องคป์ระกอบ/ ลกัษณะ 

   สมบตัิของมูลฝอย 

 ตอ้งเป็นสารที่เผาไหมไ้ดม้ค่ีาความ

รอ้นไม่ต า่กว่า 4.500 kJ/kg และ

ความชื้นไม่มากกว่า 40% 

 ตอ้งเป็นสารที่ ย่อยสลายไดม้ี

ความชื้น 50 - 70% 

 ร ั บ ข ย ะ มู ล ฝ อ ย ไ ด ้ทุ ก

ประเภท ยกเวน้ขยะติดเชื้อ และ

ขยะอนัตราย 

1.6. ขนาดที่ดิน 

 

 ใชพ้ื้นที่นอ้ย  ใชพ้ื้นที่ปานกลาง 

 

 ใชพ้ื้นที่มาก 

2. ดา้นเศรษฐกิจ 

2.1 เงนิลงทุนในการก่อสรา้ง 

 

 สูงมาก 

 

 ค่อนขา้งสูง 

 

 ค่อนขา้งต า่ (กรณีที่ราคา    

      ทีด่นิไม่สูง) 

2.2. ค่าใชจ่้ายในการ

ด าเนินการและซ่อมบ ารุง 

 สูง  ค่อนขา้งสูง  ค่อนขา้งต า่ 

2. 3 ผลพลอยไดจ้ากการ

ก าจดั 

ไดพ้ลงังานความรอ้นจากการเผา ปุ๋ยอนิทรียจ์ากการหมกัและ  

    พวกโลหะที่แยกก่อนหมกั 

ไดก้๊าซมีเทนเป็นเชื้ อ เพลิง

และปรบัพื้นที่เป็นสวนสาธารณะ

ไดภ้ายหลงัจากฝงักลบเต็มพื้นที่ 

หมายเหต ุ     หมายถงึขอ้ด ี       หมายถงึขอ้จ ากดั 
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ทีม่า : ปรบัปรุงจาก กรมควบคุมมลพษิ (2536) "การศึกษาเปรียบเทยีบความเหมาะสมของวธิีการก าจดัมูลฝอย" 

 

 
 
         
      
 
 
 
 
                             แก้ตรงกลางภาพ จากกากอุตสาหกรรมที่ปนเป้ือนเป็น ขยะอนัตราย  ให้ด้วยครับ 

    ภาพที่ 9.7 การฝงักลบอย่างปลอดภยั 
                         ที่มา: ดดัแปลงจาก แบบ56-1 ประจ าปี2550 บรษิเืบตเตอร ์เวลิด ์กรนีจ ากดั(มหาชน) 

              http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjt 

                5oTHx5vdAhXOEHIKHZeQDqoQFjAMegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Fcapital.sec.or.th%2Fwebapp 

         %2Fcorp_fin%2Fdatafile%2F56%2F20071027T06.DOC&usg=AOvVaw2QkaRCkRABSJjTPjq82xge 

 
กจิกรรม 9.2.4 
          1 วตัถุประสงคข์องการคดัแยกและแปรสภาพขยะมูลฝอยคืออะไร 
          2 จงอธิบายขั้นตอนการฝังกลบขยะมูลฝอยอยา่งถูกหลกัสุขาภิบาล 
          3 ขอ้แตกต่างท่ีส าคญัของระบบการฝังกลบอยา่งถูกหลกัสุขาภิบาลกบัการฝังกลบอยา่งปลอดภยัคือ 
แนวตอบกจิกรรม 9.2.4 
           1 วตัถุประสงคข์องการคดัแยกและแปรสภาพขยะมูลฝอยทีส าคญัคือ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบ
การจดัการขยะมูลฝอย   เพ่ือน าขยะมูลฝอยท่ีสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้  และเพ่ือเตรียมขยะมูลฝอยให้
เหมาะสมกบัวิธีการก าจดัขยะมูลฝอย   
      2 การฝังกลบขยะมูลฝอยประกอบดว้ยขั้นตอนการด าเนินงานคือ 1) การเตรียมหลุมฝังกลบ 
ไดแ้ก่การกรุกน้หลุม การรวบรวมน ้ าเสียหรือน ้ าชะขยะมูลฝอย   การระบายก๊าซ  และการท าถนน
ทางลาดลงหลุมฝังกลบ 2)การฝังขยะมูลฝอย  และ3) การกลบดิน 
     3  ขอ้แตกต่างท่ีส าคญัของระบบการฝังกลบอยา่งถูกหลกัสุขาภิบาลกบัการฝังกลบอยา่งปลอดภยัคือการ
กรุกน้หลุมและระบบระบายน ้าเสียท่ีตอ้งมีความเคร่งครัดมากกวา่ระบบการฝังกลบอยา่งถูกหลกัสุขาภิบาล 
โดยทัว่ไปมีการกรุกน้หลุมและระบบระบายน ้าเสียสองชั้น ซ่ึงมากกวา่ระบบการฝังกลบอยา่งถูกหลกั
สุขาภิบาลท่ีมีเพียงชั้นเดียว และการฝังกลบอยา่งถูกหลกัสุขาภิบาลใชก้บักลบฝังขยะมูลฝอย ส่วนการฝัง
กลบอยา่งปลอดภยัใชก้บักลบฝังขยะอนัตราย 
 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjt
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 ตอนที ่9.3  
การจัดการส่ิงปฏิกูล 
 

โปรดอ่านหวัเรื่อง แนวคิด และวตัถปุระสงคข์องตอนที ่9.3 แลว้จงึศึกษารายละเอยีดต่อไป 

 

หัวเร่ือง 
9.3.1 หลกัการจดัการ ปริมาณและองคป์ระกอบของสิง่ปฏกูิล 

9.3.2 การบ าบดัและก าจดัสิง่ปฏกูิล 

9.3.3 การขนถ่ายและการใชป้ระโยชนจ์ากสิง่ปฏกูิล 

   แนวคดิ 
1. การจดัการสิ่งปฏิกูลเป็นการจดัการของเสียที่ขบัถ่ายออกจากร่างกายมนุษยใ์หไ้ดม้าตรฐาน 

ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ เพื่อป้องกนัผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได  ้ปริมาณของสิ่งปฏิกูลที่ขบัถ่าย

ออกมาในแต่ละวนัของแต่ละบุคคล จะมคีวามแตกต่างกนัไป ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัอาหารการกิน การ

ดื่มน า้ สภาพภูมิอากาศ และการประกอบอาชีพ ส าหรบัองคป์ระกอบของสิ่งปฏกูิลส่วนใหญ่จะ

ประกอบดว้ยน า้ และสารอนิทรียเ์ป็นหลกั 

2. การบ าบดัสิง่ปฏกูิลเป็นการเปลีย่นสภาพของเสยีในสิ่งปฏกูิล เพื่อท าลายหรือลดปริมาณของเชื้อ

โรคและเพื่อย่อยสลายสารอนิทรีย ์ส่วนการก าจดัสิ่งปฏกูิลเป็นการน าสิ่งปฏกูิลที่ผ่านการบ าบดั

หรือผลผลติทีเ่กิดจากการบ าบดัต่างๆ ไปก าจดัทิ้งหรืออาจน าไปใชป้ระโยชน ์หลกัการบ าบดัและ

ก าจดัสิง่ปฏกูิลจะอาศยักระบวนการทางชีวภาพเป็นส าคญัและสามารถแบ่งระบบบ าบดัและก าจดั

สิง่ปฏกูิลตามระบบการขบัเคลือ่นสิง่ปฏกูิลไดเ้ป็น 4 ประเภท 

3. ในทางปฏบิตัิแลว้ เมื่อใชส้ว้มไประยะเวลาหนึ่งอาจเกิดปญัหาขึ้นภายหลงั หรือเกิดสว้มเต็มขึ้น

จงึจ าเป็นตอ้งมีการสูบหรือขนถ่ายสิ่งปฏกูิลออกไปบ าบดั/ก าจดัใหถู้กหลกัสุขาภบิาล ด ังนัน้ใน

การจดัการสิง่ปฏกูิลแบบครบวงจรจงึตอ้งรวมการขนถ่ายและการใชป้ระโยชนจ์ากสิ่งปฏกูิลดว้ย 

การใชป้ระโยชนจ์ากสิง่ปฏกูิลมแีนวทางทีส่  าคญัคือใชใ้นการกษตร อย่างไรก็ตามการน าสิ่งปฏกูิล

มาใชป้ระโยชน์ตอ้งใหค้วามสนใจและระมดัระวงัในเรื่องการแพร่กระจายของเชื้ อโรคและ

หนอนพยาธิต่างๆ   

 วตัถุประสงค์ 
เมือ่ศึกษาตอนที ่9.3 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1.  อธิบายหลกัการจดัการ ปริมาณและองคป์ระกอบของสิง่ปฏกูิลได ้

2.  อธิบายการบ าบดัและก าจดัสิ่งปฏกูิลได ้

3.  อธิบายการขนถ่ายและการใชป้ระโยชนจ์ากสิง่ปฏกูิลได ้  
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เร่ืองที ่9.3.1  
หลกัการจัดการ ปริมาณและองค์ประกอบของส่ิงปฏิกูล 

   

            ในเรื่องที ่9.1.1ไดก้ล่าวถงึความหมายและผลกระทบจากสิง่ปฏกูิลไวแ้ลว้ สรุปความหมายของค าว่า สิง่

ปฏกูิลตามแนวทางของการจดัการอนามยัสิง่แวดลอ้มคือ ของเสยีทีป่ล่อยหรือขบัถ่ายออกจากร่างกายมนุษย์ 

(Human Waste , Human Excreta )ทีส่  าคญัไดแ้ก่ อจุจาระ (Feces) และปสัสาวะ (Urine) ดงันัน้เนื้อหาในการ

จดัการสิง่ปฏกูิลในที่นี้จงึเป็นการจดัการของเสยีทีป่ล่อยหรือขบัถ่ายออกจากร่างกายมนุษยค์ืออจุจาระและปสัสาวะ 

เป็นหลกั 

 

1. หลกัการจดัการส่ิงปฏิกลู 
 การจดัการสิง่ปฏกูิล (Excreta Management) เป็นการจดัการของเสยีที่ขบัถ่ายออกจากร่างกายมนุษย์ให ้

ไดม้าตรฐาน ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ เพื่อป้องกนัผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได ้เช่นการแพร่กระจายของเชื้ อโรค 

ปญัหาดา้นมลพษิสิง่แวดลอ้ม ปญัหาเหตุเดือดรอ้นร าคาญและสภาพความไม่น่าดู เป็นตน้ ท ัง้นี้ผลกระทบที่เกิดขึ้น

ทา้ยสุดจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของประชาชน การจดัการสิ่งปฏกูิลประกอบดว้ยกระบวนการที่ส  าคญั 3

กระบวนการ คือ 1) การเก็บกกัที่ปลอดภยั (Safe Storage) 2) การบ าบดัและก าจดัที่ถูกหลกัสุขาภบิาล (Sanitary 

Treatment and Disposal) และ3) การท าใหเ้กิดประโยชนจ์ากการก าจดัสิง่ปฏกูิล (Value Added)  

           อย่างไรก็ตาม โดยท ัว่ไปในทางปฏบิตัิกระบวนการที่ 1 การเก็บกกั และกระบวนการที่ 2 การบ าบดัและ

ก าจดัมกัเป็นกระบวนการทีต่่อนื่อง และอาจจดัการในระบบหรือสถานที่เดียวกนั ดงันัน้จงึอาจเรียกโดยรวมเป็นการ

บ าบดัและก าจดั  

 

2. ปริมาณและองค์ประกอบของส่ิงปฏิกลู 
 ปริมาณของสิง่ปฏกูิลทีข่บัถ่ายออกมาในแต่ละวนัของแต่ละบุคคล จะมคีวามแตกต่างกนัไป ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบั

อาหารการกิน การดื่มน า้ สภาพภูมิอากาศ และการประกอบอาชีพ ซึ่งจากรายงานการศึกษาต่างๆ พบว่าคนใน

ประเทศทีก่  าลงัพฒันาจะถ่ายอจุจาระประมาณวนัละ 200 ถงึ 600 กรมั (น า้หนกัเปียก) คนยุโรปและคนอเมริกนัจะ

ถ่ายอจุจาระประมาณวนัละ 100 ถงึ 200 กรมั (น า้หนกัเปียก) และในผูใ้หญ่จะถ่ายปสัสาวะประมาณวนัละ 0.6 ถงึ 

1.3 ลติร องคก์ารอนามยัโลก (WHO) ไดก้ าหนดค่าเฉลี่ยปริมาณของสิ่งปฏกูิลไวด้งันี้  บุคคลที่นิยมรบัประทาน

อาหารซึง่มโีปรตนีสูง และอาศยัอยู่ในเขตเมอืงหนาว จะขบัถ่ายอจุจาระประมาณ 120 กรมัต่อคนต่อวนั และขบัถ่าย

ปสัสาวะประมาณ 1.2 ลติรต่อคนต่อวนั บคุคลทีน่ิยมรบัประทานอาหารพวกพชืผกั และอาศยัอยู่ในเขตเมอืงรอ้นจะ

ขบัถ่ายอจุจาระ ประมาณ 400 กรมัต่อคนต่อวนั และขบัถ่ายปสัสาวะประมาณ 1.0 ลติรต่อคนต่อวนั 

 ส าหรบัองคป์ระกอบของสิง่ปฏกูิลส่วนใหญ่จะประกอบดว้ยน า้ และสารอนิทรียเ์ป็นหลกั โดยจะมไีนโตรเจน

ฟอสฟอรสั โปแตสเซยีมและสารอนินทรียอ์ืน่ๆ ประกอบอยู่เลก็นอ้ย รายละเอยีดขององคป์ระกอบของสิ่งปฏกูิลดงั

ตารางที ่9.3 
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                    ตารางที ่9.3 องค์ประกอบของส่ิงปฏกิลูทีม่นุษย์ปล่อยออกมาจากร่างกายในแต่ละวนั 

องค์ประกอบ อุจจาระ ปัสสาวะ 
ปริมาณความชื้น (รอ้ยละ) 

ปริมาณของสารต่างๆ 

(หน่วย:รอ้ยละโดยน า้หนกั) 

สารอนิทรีย ์

ไนโตรเจน 

ฟอสฟอรสั (as P2O5) 

โปแตสเซยีม (as K2O) 

คารบ์อน 

แคลเซยีม (as CaO) 

70-85 

 

 

88-97 

5.0-7.01 

3.0-5.4 

1.0-2.5 

44-55 

4.5 

93-96 

 

 

65-85 

15.19 

2.5-5.0 

3.0-4.5 

11-17 

4.5-6.0 

ทีม่า: The World Bank., Health Aspects of Excreta and Sullage Management-A-State-of-the-Art- 

       Review, 1980. 

 นอกจากนี้ ในกรณีที่การบ าบดัและก าจดัสิ่งปฏิกูล เป็นระบบซึ่งใชน้ า้ในการขบัเคลื่อนปริมาณน า้เสียที่

เกิดขึ้นจากกิจกรรมดงักล่าวจะมปีริมาณประมาณ 15-50 ลติรต่อคนต่อวนั ขึ้นอยู่กบัชนิดของโถสว้มที่ใช ้และมี

ลกัษณะของน า้เสียสอดคลอ้งกบัองค์ประกอบของสิ่งปฏิกูล  คือมีความเขม้ขน้ของสารอินทรีย์ในรูปของบีโอดี

ค่อนขา้งสูงคือมค่ีาประมาณ 200-1350 มก./ลติร  

 
กจิกรรม 9.3.1 

1. การจดัการส่ิงปฏิกลูประกอบดว้ยกระบวนการท่ีส าคญั อะไรบา้ง 
2. องคก์ารอนามยัโลก (WHO) ไดก้ าหนดค่าเฉล่ียปริมาณของส่ิงปฏิกลูไวเ้ท่าใด  

 

แนวตอบกจิกรรม 9.3.1 
1.  การจดัการส่ิงปฏิกลูประกอบดว้ยกระบวนการท่ีส าคญั 3 กระบวนการ ไดแ้ก่  
           1) การเกบ็กกัท่ีปลอดภยั (Safe Storage)  
           2) การบ าบดัและก าจดัท่ีถูกหลกัสุขาภิบาล (Sanitary Treatment and Disposal) 
           3) การท าใหเ้กิดประโยชนจ์ากการก าจดัส่ิงปฏิกลู (Value Added)  
2. องค์การอนามยัโลกไดก้ าหนดค่าเฉล่ียปริมาณของส่ิงปฏิกูลไวคื้อ บุคคลท่ีนิยมรับประทาน

อาหารท่ีมีโปรตีนสูง และอาศยัอยู่ในเขตเมืองหนาว จะขบัถ่ายอุจจาระประมาณ 120 กรัมต่อคนต่อวนั และ
ขบัถ่ายปัสสาวะประมาณ 1.2 ลิตรต่อคนต่อวนั บุคคลท่ีนิยมรับประทานอาหารพวกพืช ผกั และอาศยัอยู่ใน
เขตเมืองร้อนจะขบัถ่ายอุจจาระประมาณ 400 กรัมต่อคนต่อวนั และขบัถ่ายปัสสาวะประมาณ 1.0 ลิตรต่อคน
ต่อวนั 
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เร่ืองที ่9.3.2  
การบ าบัดและก าจดัส่ิงปฏิกูล 
  

 การบ าบดัสิ่งปฏิกูล (Excreta Treatment) เป็นการเปลี่ยนสภาพของของเสียในสิ่งปฏิกูลโดยมี

วตัถปุระสงคท์ีส่  าคญั 2 ประการ คือ 

 1. เพือ่ท  าลาย ลด หรือควบคุมป้องกนัการแพร่กระจายของเชื้อโรคทีป่นมากบัสิง่ปฏกูิล 

 2. เพือ่ท  าการย่อยสลายสารอนิทรียใ์นสิง่ปฏกูิล หรือลดค่าบโีอดขีองสิง่ปฏกูิลเพือ่ป้องกนัการเกิดมลพษิต่อ

สิง่แวดลอ้มต่างๆ เช่น มลพษิทางน า้ มลพษิทางดนิ เป็นตน้ 

 ส าหรบัการก าจดัสิง่ปฏกูิล (Excreta Disposal) เป็นการน าสิง่ปฏกูิลทีผ่่านการบ าบดัหรือผลผลติที่เกิดจาก

การบ าบดัต่างๆ ไปก าจดัทิ้ง หรืออาจน าไปใชป้ระโยชน์ 

 เนื่องจากการบ าบดัและก าจดัสิ่งปฏกูิลในบางระบบจะต่อเนื่องเป็นระบบเดียวกนั ท าใหต้ าราบางเล่มเรียก

การบ าบดัและก าจดัสิง่ปฏกูิลนี้ โดยรวมว่า การก าจดัสิง่ปฏกูิล 

 ในเรื่องนี้จะไดก้ล่าวถงึหลกัการบ าบดัและก าจดัสิ่งปฏกูิล เกณฑท์ี่ส  าคญัในการบ าบดัและก าจดัสิ่งปฏิกูล 

ระบบบ าบดัและก าจดัสิง่ปฏกูิล รวมท ัง้ขอ้มูลทีค่วรน ามาพจิารณาในการเลอืกใชร้ะบบบ าบดัและก าจดัสิง่ปฏกูิล  

 
1. หลกัการบ าบัดและก าจัดส่ิงปฏิกลู 
 องคป์ระกอบของสิง่ปฏกูิลส่วนใหญ่จะเป็นสารอนิทรีย ์ดงันัน้ หลกัการในการบ าบดัและก าจดัสิ่งปฏกูิลจงึมี

หลกัการเหมอืนกบัการบ าบดัน า้เสยีทางชีวภาพ ซึง่อาศยัจลุนิทรียใ์นการย่อยสลายสารอนิทรีย ์สามารถแบ่งออกเป็น 

2 กระบวนการที่ส  าคญัตามชนิดของจุลนิทรีย ์ไดแ้ก่ กระบวนการย่อยสลายสารอนิทรียแ์บบใชอ้อกซเิจน ซึ่งอาศยั

จุลินทรียท์ี่ตอ้งการออกซิเจนในการย่อยสลายสารอินทรีย์ และกระบวนการย่อยสลายสารอินทรียแ์บบไม่ใช ้

ออกซเิจน ซึง่อาศยัจลุนิทรียท์ีไ่ม่ตอ้งการออกซเิจนในการย่อยสลายสารอนิทรีย์ 

 ส าหรบัรายละเอยีดของกระบวนการหรือปฏกิิริยาในการย่อยสลายสารอนิทรียท์ี่เกิดขึ้นท ัง้ 2 กระบวนการ

ไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในหน่วยที่ 7 

 
2. เกณฑ์ที่ส าคญัในการบ าบัดและก าจัดส่ิงปฏิกลู 
 องคก์ารอนามยัโลก (WHO) ไดก้ าหนดขอ้ควรค านึงหรือเกณฑใ์นการบ าบดัและก าจดัสิ่งปฏิกูลส าหรบั

ประเทศทีก่  าลงัพฒันาไว ้เพือ่เป็นแนวทางในการพจิารณาเลอืกใชร้ะบบบ าบดัและก าจดัสิง่ปฏกูิล ดงันี้  

 1) สิง่ปฏกูิลตอ้งไม่เกิดการปนเป้ือนกบัผวิดนิ 

 2) สิง่ปฏกูิลตอ้งไม่เกิดการปนเป้ือนกบัน า้ใตด้นิ 

 3) สิง่ปฏกูิลตอ้งไม่เกิดการปนเป้ือนกบัน า้ผวิดนิ 

 4) ตอ้งไม่เป็นทีอ่ยู่อาศยัของแมลงและสตัวต่์างๆ 

 5) ตอ้งไม่มกีารขนถ่ายอจุจาระสด หรือหากจ าเป็นตอ้งขนถ่ายใหท้  าการขนถ่ายนอ้ยทีสุ่ด 
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 6) ตอ้งปราศจากกลิน่เหมน็รบกวนหรือสภาพทีน่่ารงัเกียจ 

 7) การใชง้านประจ าวนัจะตอ้งงา่ยสะดวกและปลอดภยั 

 8) ราคาค่าก่อสรา้งจะตอ้งไม่สูงเกินกว่ารอ้ยละ 10 ของราคาก่อสรา้งบา้น 

 9) วสัดุทีใ่ชใ้นการก่อสรา้งตอ้งเป็นวสัดุทีห่าไดห้รือผลติไดใ้นทอ้งถิน่ และตอ้งการการบ ารุงรกัษานอ้ย 

 10) ถา้เป็นไปไดค้วรหลกีเลีย่งการใชน้ า้ในการท าใหเ้จอืจางหรือเคลือ่นยา้ยสิง่ปฏกูิล 

 11) สามารถใชง้านไดใ้นพื้นทีซ่ึง่มชีมุชนอยู่กนัอย่างหนาแน่น 

 จะเหน็ไดว้่าเกณฑท์ีก่  าหนดไวข้า้งตน้ในขอ้ 1 ถงึขอ้ 6 มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ป้องกนัปญัหาดา้นสุขภาพอนามยั

และปญัหาดา้นสิง่แวดลอ้ม ส าหรบัเกณฑข์อ้ 7 ถงึ 11 เป็นเกณฑท์ีก่  าหนดขึ้นในดา้นราคา ค่าใชจ่้าย การใชง้านและ

การบ ารุงรกัษาตามความเหมาะสมกบัสภาพทอ้งถิน่ 

 
3. ระบบบ าบัดและก าจัดส่ิงปฏิกลู 
 เมือ่กล่าวถงึระบบบ าบดัและก าจดัสิ่งปฏกูิล หลายคนจะนึกถงึ “สว้ม” (Privy, Latrine, Toilet) เนื่องจาก

สว้มเป็นที่ส  าหรบัถ่ายอุจจาระและปสัสาวะ อย่างไรก็ตาม สว้มมีอยู่มากมายหลายชนิดดว้ยกนั สว้มบางชนิดเป็น

เพยีงทีเ่ก็กกกัสิง่ปฏกูิลเท่านัน้ ไม่มกีารบ าบดัหรือก าจดัสิ่งปฏกูิลอยู่บริเวณที่ต ัง้ส ว้มหรือที่แหล่งก าเนิด แต่บางชนิด

ก็มรีะบบบ าบดัอยู่บริเวณที่ต ัง้สว้ม และบางชนิดก็มที ัง้ระบบบ าบดัและก าจดัสิ่งปฏกูิลอยู่บริเวณที่ต ัง้สว้ม ในที่นี้ ได ้

รวบรวมสว้มรูปแบบต่างๆ ที่ใชก้นัอยู่และจดัประเภทของสว้มเป็นกลุ่มโดยแบ่งตามระบบการขบัเคลือ่นสิ่งปฏิกูล  

การบ าบดัและการก าจดั เป็น 4 ประเภท ดงันี้ 

 1) ระบบบ าบดัและก าจดัสิ่งปฏิกูลภายนอกแหล่งก าเนิด แบบไม่ใชน้ า้ (Dry System, Off-Site 

Treatment and Disposal) 

 2) ระบบบ าบดัและก าจดัสิ่งปฏกูิล ณ แหล่งก าเนิด แบบไม่ใชน้ า้ (Dry System, On-Site Treatment 

and Disposal) 

 3) ระบบบ าบดัและก าจดัสิ่งปฏกูิล ณ แหล่งก าเนิด แบบใชน้ า้ (Wet System, On-Site Treatment and 

Disposal) 

 4) ระบบบ าบดัและก าจดัสิ่งปฏกูิลภายนอกแหล่งก าเนิด แบบใชน้ า้ (Wet System, Off-Site Treatment 

and Disposal) 

 3.1 ระบบบ าบัดและก าจัดส่ิงปฏิกูลภายนอกแหล่งก าเนิด แบบไม่ใช้น ้า ระบบบ าบดัและก าจดัสิ่ง
ปฏกูิลประเภทนี้ ไม่ใชน้ า้เป็นตวัขบัเคลื่อนสิ่งปฏกูิลลงสู่ที่เก็บกกัหรือไม่ใชน้ า้ในการช าระสิ่งปฏกูิล ดงันัน้สิ่งปฏกูิล

จะตอ้งถูกน าไปบ าบดัและก าจดัภายนอกแหล่งก าเนิดหรือภายนอกบริเวณที่ต ัง้สว้ม (หรือกล่าวไดว้่าสว้มที่อยู่ใน

ประเภทนี้มหีนา้ทีใ่นการรวบรวมเก็บกกัสิง่ปฏกูิลเท่านัน้) โดยสิง่ปฏกูิลอาจถูกน าไปยงัระบบบ าบดัหรือก าจดัรวมของ

ทอ้งถิ่นหรือชุมชนนัน้ๆ การบ าบดัและก าจดัสิ่งปฏกูิลในระบบนี้ ยงัไม่ค่อยถูกหลกัหลกัสุขาภบิาลมากนกั เนื่องจาก

เป็นระบบทีเ่สีย่งต่อการต่อใหเ้กิดการปนเป้ือนและการแพร่ระบาดของเชื้ อโรค หากขนถ่ายไม่ถูกตอ้ง เพราะมกีารขน

ถ่ายสิ่งปฏกูิลที่ยงัคงมสีภาพสดอยู่หรืออาจจะย่อยสลายยงัไม่สมบูรณ์หากเกิดการปนเป้ือนระหว่างการขนถ่าย จะ

ส่งผลใหไ้ม่ปลอดภยัต่อผูท้ีท่  าการขนถ่าย และอาจเกิดปญัหาต่อสิง่แวดลอ้มอืน่ๆ ได ้ระบบบ าบดัและก าจดัสิ่งปฏกูิล

ประเภทนี้ที่ส  าคญั คือ สว้มถงัเท(Box or Can or Bucket Latrine)  และสว้มหลุมตนั (Vault Privy) 
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 3.2 ระบบบ าบัดและก าจัดส่ิงปฏิกูล ณ แหล่งก าเนิด แบบไม่ใช้น ้า  ระบบบ าบดัและก าจดัสิ่งปฏิกูล
ประเภทนี้ จะไม่ใชน้ า้เป็นตวัขบัเคลื่อนสิ่งปฏิกูลเช่นเดียวกบัระบบแรก แต่แตกต่างจากระบบแรกคือ ระบบบ าบดั

ประเภทนี้สิง่ปฏกูิลจะถูกบ าบดัและก าจดัอยู่ภายในทีเ่ก็บกกัจนกว่าจะเกิดการย่อยสลายสิง่ปฏกูิลอย่างสมบูรณ์และมี

ความปลอดภยัแลว้ จงึน ากากตะกอนทีผ่่านการบ าบดัแลว้ไปก าจดัใหเ้หมาะสม เช่น น าไปถามที ่ปรบัสภาพดิน หรือ

น าไปท าปุ๋ย เป็นตน้  ระบบบ าบดัประเภทนี้ถือว่าเป็นระบบทีถู่กหลกัสุขาภบิาลมากกว่าระบบแรก อย่างไรก็ตามยงัมี

ปญัหาทางดา้นกลิน่และแมลงรบกวนอยู่ จงึมกันิยมใชใ้นชุมชนชนบทที่ขาดแคลนน า้และมบีา้นเรือนอยู่ไม่หนาแน่น

นกั ระบบบ าบดัและก าจดัสิ่งปฏกูิลประเภทนี้ที่ส  าคญั คือ สว้มหลุม(pit privy or pit latrine)  และสว้มหลุมแบบ 

VIP 

   3.3 ระบบบ าบัดและก าจัดส่ิงปฏิกูล ณ แหล่งก าเนิด แบบใช้น ้า ระบบบ าบดัและก าจดัสิ่งปฏกูิล
ประเภทนี้จะแตกต่างจากสองระบบแรกคือ ระบบนี้จะใชน้ า้เป็นตวัขบัเคลือ่นสิ่งปฏกูิลไปสู่ที่เก็บกกัซึ่งจะมกีารบ าบดั

และก าจดัสิง่ปฏกูิลเกิดขึ้นภายในทีเ่ก็บกกับริเวณที่ต ัง้ของสว้มหรือ ณ แหล่งก าเนิด เนื่องจากระบบบ าบดัและก าจดั

สิ่งปฏิกูลประเภทนี้ ใชน้ า้ในการขบัเคลื่อนสิ่งปฏิกูลจึงมีการผสมกนัระหว่างสิ่งปฏิกูลและน า้ที่ใชใ้นการขบัเคลื่อน 

ดงันัน้ หลุมหรือถงัทีเ่ก็บกกัและบ าบดัสิง่ปฏกูิลจงึเหมอืนกบัระบบบ าบดัน า้เสยีชนิดติดกบัที่ หรือระบบบ าบดัน า้เสยี 

ณ แหล่งก าเนิด (Onsite Wastewater Treatment System) โดยท ัว่ไป ระบบประเภทนี้ เป็นระบบที่บ  าบดัและ

ก าจดัสิ่งปฏกูิลที่ถูกหลกัสุขาภบิาล และนิยมใชก้นัอย่างแพร่หลายในประเทศไทยเราโดยเฉพาะในชุมชนเมอืงและ

ชนบททีไ่ม่ขาดแคลนน า้ 

          3.3.1 ส่วนประกอบของระบบ ระบบประเภทนี้จะประกอบไปดว้ยส่วนประกอบที่ส  าคญั 3 ส่วน
คือ ส่วนที่เป็นโถสว้มและแผ่นสว้ม ส่วนที่เป็นหลุมหรือถงัเก็บกกัและบ าบดัสิ่งปฏกูิล ส่วนก าจดัน า้เสยีซึ่งออกมา

จากถงัเก็บกกัและบ าบดัสิง่ปฏกูิล 
  1) ส่วนท่ีเป็นโถส้วมและแผ่นส้วม ส่วนที่เป็นโถสว้ม (Privy Bowl) และแผ่นสว้ม (Privy 

Slab) จะเป็นส่วนที่สามารถมองเห็นไดเ้นื่องจากอยู่เหนือพื้นดิน ส่วนที่เป็นโถสว้มจะประกอบไปดว้ย ส่วนที่มคีอ

ห่านหรือขอ้งอส าหรบัท าใหเ้กิดน า้ขงั (Water Sealing) เพื่อใชใ้นการป้องกนักลิน่และแมลง โดยจะมที ัง้แบบนัง่

ยองๆ (Squatting Plate) หรือแบบยกพื้นแลว้นัง่ (Riser and Seat) และมที ัง้แบบราดน า้ดว้ยมือ (Hand-

Flushed Type) หรือแบบชกัโครก (Cistern-Flushed Type) แลว้แต่จะเลอืกใช ้

  2) ส่วนท่ีเป็นหลุมหรือถังเกบ็กักและบ าบัดส่ิงปฏิกูล ส่วนนี้ โดยมากจะเป็นส่วนที่ฝงัอยู่ใต ้
ดนิ ส่วนทีเ่ป็นหลุมหรือถงัเก็บกกัและบ าบดัสิ่งปฏกูิลที่ใชใ้นระบบนี้มอียู่หลายชนิด ที่ส  าคญัคือ หลุมซมึหรือบ่อซึม 

ถงัเกรอะ ถงับ  าบดัส าเร็จรูป ซึง่มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้  

   2.1) หลุมซึมหรือบ่อซึม (Cesspool) เป็นหลุมหรือบ่อซึ่งขุดเป็นรูปทรงกระบอกหรือสี่เหลีย่ม 
ในกรณีที่ดินขา้งหลุมพงัทะลายง่ายจ าเป็นตอ้งกรุผนงัหลุมดว้ยวสัดุแข็งแรงต่างๆ เช่น อิฐ ไม ไ้ผ่ หรือไมเ้นื้ อแข็ง 

เป็นตน้  ส าหรบัในประเทศไทยเรานิยมใชว้งขอบซเีมนต ์(Cement Casing) ที่มคีวามพรุนใหน้ า้ซมึออกไดว้างต่อ

กนัภายในหลุม หลุมซึมแบบนี้ จะรบัสิ่งปฏิกูลและน า้ที่ใชใ้นการขบัเคลื่อนโดยตร ง สิ่งปฏิกูลที่เป็นของแข็งจะ

ตกตะกอนกน้หลุมและเกิดการย่อยสลายของสารอนิทรียร์ะดบัหนึ่ง ส  าหรบัส่วนทีเ่ป็นของเหลวจะซมึผ่านดินบริเวณ

รอบๆ หลุม ดงันัน้เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดการอุดตนั บริเวณรอบๆ ภายนอกหลุมจะตอ้งกรุดว้ยหนิหรืออฐิหกั กวา้ง

ประมาณ 15 ซม. 



58-9    พื้นฐานอาชีวอนามยัและอนามยัสิง่แวดลอ้ม 
 

 

   2.2) ถงัเกรอะ/บ่อเกรอะ (Septic Tank) เป็นถงัหรือบ่อปิดที่ไม่ร ัว่ซมึ ส่วนใหญ่ฝงัอยู่ใตด้ิน
ท าหนา้ที่แยกของแข็งออกจากของเหลวและเกิดการย่อยสลายสารอินทรียร์ะดบัหนึ่งโดยกระบวนการย่อยสลาย

สารอนิทรียแ์บบไม่ใชอ้อกซเิจน ถงัเกรอะมกัถูกออกแบบใหส้ามารถเก็บกกัสิง่ปฏกูิลและน า้เสยีไวใ้นถงัประมาณ 1-3 

วนั ส่วนรูปร่างของถงัมไีดห้ลายรูปแบบอาจท าเป็นรูปทรงกระบอกโดยใชว้งขอบซเีมนต ์หรือที่นิยมคือท าเป็นถงัรูป

สีเ่หลีย่มผนืผา้ดงัภาพที ่9.8 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               ภาพที่ 9.8 ถงัเกรอะ 

                    ที่มา: Salvato, J.A. Jr. Environmental Engineering and Sanitation, 1982 

 

   2.3) ถงับ าบดัส าเร็จรูป (Package Treatment) เป็นถงับ  าบดัซึ่งสรา้งหรือผลติขึ้นจากโรงงาน
เพือ่ใชป้ระโยชนใ์นการบ าบดัสิง่ปฏกูิลและน า้เสยีแบบส าเร็จรูป โดยในการใชง้านจะค่อนขา้งสะดวกคือสามารถน าไป

ตดิตัง้และใชง้านไดเ้ลย โครงสรา้งของถงัมกัท าดว้ยพลาสตกิหรือไฟเบอรก์ลาส มชีื่อเรียกทางการคา้หลายชื่อ และมี 

ใหเ้ลือกใชห้ลายระบบ ไม่ว่าจะเป็นระบบที่มีกระบวนการย่อยสลายสารอินทรียแ์บบใชอ้อกซิเจน หรือระบบที่มี

กระบวนการย่อยสลายสารอนิทรียแ์บบไม่ใชอ้อกซเิจน เช่น ถงัเกรอะส าเร็จรูป ถงักรองไรอ้ากาศส าเร็จรูป ถงัเอเอส

(Activated Sludge: AS)ส าเร็จรูปและถงัเอเอสส าเร็จรูปที่มสี่วนเกรอะและส่วนกรองไรอ้ากาศ เป็นตน้ ตวัอย่าง

ของถงับ  าบดัส าเร็จรูปแบบต่างๆ ดงัภาพที ่9.9 

  3) ส่วนก าจดัน ้ าเสียท่ีออกมาจากถงัเก็บกกัและบ าบดัส่ิงปฏิกูล ส่วนนี้ เป็นส่วนที่ใชก้ าจดัน า้เสยี 
ซึ่งผ่านการบ าบดัมาจากส่วนที่สอง หรือกล่าวไดว้่าเป็นเป็นน า้ทิ้ง (Effluent) ที่ออกจากถงัเกรอะหรือถงับ  าบดั

ส าเร็จรูป ซึง่มวีธิีการก าจดัทีส่  าคญัอยู่ 2 วธิีการคือ หลุมซมึหรือบ่อซมึ และระบบรางซมึ  

          3.1) หลุมซึมหรือบ่อซึม (Seepage Pit or Soakpit) หลุมซึมหรือบ่อซึมในส่วนนี้จะมีรูปร่างและ
วธิีการสรา้งและใชง้านเช่นเดียวกบัหลุมหรือบ่อซมึ (cesspool) ในส่วนที่สองทุกประการ แต่ที่แตกต่างคือ หลุมซมึ
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ประเภทนี้จะรบัน า้เสยีทีผ่่านการบ าบดัมาระดบัหนึ่งแลว้ แต่หลุมซึม (cesspool) ในส่วนที่สองจะรบัสิ่งปฏกูิลและน า้

ทีใ่ชใ้นการขบัเคลือ่นซึง่ไม่ไดผ่้านการบ าบดัโดยตรง 

              
                                          ภาพที ่9.9  ถังบ าบัดส าเร็จรูปแบบต่างๆ 
      ที่มา: ธงชยั  พรรณสวสัด์ิ  บรรณาธิการ คู่มอื ส  าหรบัเจา้ของอาคาร/ภตัตาคารและผูร้บัจา้งติดต ัง้ระบบ าบดัเสยีบแบบติดกบัที่, 2537 

 3.2) ระบบรางซึม/ลานซึม (Trenches) ประกอบดว้ยหลุมตื้น ขุดลกึลงไปประมาณ 45-60 

ซม. กวา้งประมาณ 30-90 ซม. เรียงขนานกนัหลายร่องดงัภาพที่ 9.10 ที่กน้หลุมกรุดว้ยกรวดหรือหนิบดหนาไม่

นอ้ยกว่า 15 ซม. บนชัน้กรวดมท่ีอซึ่งเจาะรูพรุน (Perforate Pipe) วางอยู่เพื่อท าหนา้ที่จ่ายน า้เสยี บนท่อพรุนกลบ

ดว้ยกรวดหรือหนิบด บนชัน้กรวดใชแ้ผ่นวสัดุ เช่น ฟางหรือกระดาษแขง็ เป็นตน้ ปิดทบัก่อนกลบทบัดว้ยดินที่ดา้น

บนสุด น า้เสยีจะไหลซมึตามชัน้ของดนิรอบท่อ 

                  

 

 

 

 

 

 

 

                                            ภาพที ่9.10 ระบบรางซึม 
ที่มา: Salvato. J.A. Jr. Environmental Engineering and Sanitation, 1982. 
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1.3.2 รูปแบบของระบบการบ าบัดและก าจัดส่ิงปฏิกูล ณ แหล่งก าเนิดแบบใช้น ้า 
          ระบบบ าบดัและก าจดัสิ่งปฏิกูล ณ แหล่งก าเนิด แบบใชน้ า้มีผูท้ี่น ามาใชอ้ยู่หลายรูปแบบ โดยมสี่วนแรก

หรือส่วนทีเ่ป็นโถสว้มและแผ่นสว้มเป็นส่วนประกอบหลกัของทกุรูปแบบ และท าการเปลีย่นแปลงในส่วนของถงัเก็บ

กกัและบ าบดัสิง่ปฏกูิล และส่วนก าจดัน า้เสยี ท าใหม้ชีื่อเรียกต่างๆ กนัไป สรุปดงัภาพที ่9.11 ดงันี้ 

 1) สว้มซมึ เป็นสว้มซึ่งมสี่วนที่เป็นถงัเก็บกกั บ าบดัสิ่งปฏกูิล และส่วนก าจดัน า้เสยีเป็นหลุมซมึหรือ

บ่อซมึ (สงัเกตว่าระบบรูปแบบนี้ ไม่ค่อยถูกหลกัสุขาภบิาลมากนกัเนื่องจากถงัเก็บกกั บ  าบดัสิ่งปฏกูิล และส่วนก าจดั

น า้เสยี เป็นส่วนเดยีวกนัท าใหร้ะยะเวลาในการบ าบดันอ้ยมาก) 

 2) สว้มถงัเกรอะ-บ่อซึม หรือสว้มถงัเกรอะ-รางซึม เป็นสว้มซึ่งมีส่วนที่เป็นถงัเก็บกกัและบ าบดัสิ่ง

ปฏกูิลเป็นถงัเกรอะ และมสี่วนก าจดัน า้เสยีเป็นบ่อซมึหรือรางซมึ 

 3) สว้มถงับ  าบดัส าเร็จรูป-บ่อซมึ หรือสว้มถงับ  าบดัส าเร็จรูป-รางซมึ เป็นสว้มซึง่มสี่วนทีเ่ป็นถงัเก็บกกั

และบ าบดัสิง่ปฏกูิลเป็นถงับ  าบดัส าเร็จรูปและมสี่วนก าจดัน า้เสยีเป็นบ่อซมึหรือรางซมึ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9.11  รูปแบบของระบบบ าบัดและก าจัดส่ิงปฏิกลู ณ แหล่งก าเนิด แบบใช้น า้ 
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3.4 ระบบบ าบัดและก าจัดส่ิงปฏิกูลภายนอกแหล่งก าเนิด แบบใช้น ้า ระบบบ าบดัและก าจดัสิ่งปฏิกูล
ประเภทนี้ จะใชน้ า้เป็นตวัขบัเคลื่อนสิ่งปฏิกูลเช่นเดียวกบัประเภทที่สาม แต่แตกต่างกนัที่การบ าบดัและก าจดัสิ่ง

ปฏิกูลประเภทนี้ จะอยู่ภายนอกแหล่งก าเนิด หรือภายนอกบริเวณที่ต ัง้สว้ม หรือส่งไปบ าบดัและก าจดัที่ระบบ

ส่วนกลางหรือศูนยก์ลางระบบนี้สามารถด าเนินการได ้2 รูปแบบ สรุปดงัภาพที ่9.12 ดงันี้    

 3.4.1 ระบบบ าบัดและก าจัดส่ิงปฏิกูลภายนอกแหล่งก าเนิด แบบใช้น า้โดยมีการบ าบัดขั้นต้นก่อน 
ระบบนี้สิ่งปฏกูิลและน า้เสยีจากสว้มจะมกีารบ าบดัข ัน้ตน้ดว้ยถงัเกรอะหรือถงับ  าบดัส าเร็จรูปก่อนที่จะปล่อยส่วนที่

เป็นของเหลวไหลอยู่ระบบท่อรวบรวมน า้เสยีรวมกบัน า้เสยีจากกิจกรรมอื่นๆ เพื่อไปก าจดัที่ระบบบ าบดัน า้เสยีรวม

ส่วนกลาง ระบบนี้ เป็นระบบทีถู่กหลกัสุขาภบิาลและนิยมใชก้นัมากในประเทศไทยเรา โดยเฉพาะในชุมชนเมอืงใหญ่

ต่างๆ ทีม่รีะบบบ าบดัน า้เสยีรวมเช่น กรุงเทพฯ เมอืงพทัยา เป็นตน้ 

 3.4.2 ระบบบ าบัดและก าจัดส่ิงปฏิกูลภายนอกแหล่งก าเนิดแบบใช้น า้โดยไม่มีการบ าบัดขั้นต้นก่อน 
ระบบนี้สิ่งปฏิกูลที่ออกจากสว้มจะถูกระบายลงสู่ระบบท่อรวบรวมน า้เสียโดยตรง รวมกบัน า้เสียจากกิจกรรมอื่น 

เพือ่ไปก าจดัทีร่ะบบบ าบดัน า้เสยีรวมส่วนกลาง ในบา้นเรามใีชเ้ฉพาะในกลุ่มกิจกรรมบางกลุ่ม เช่น อาคารสงเคราะห  ์

หรืออาคารชดุบางแห่ง สนามบนิ ฐานทพั เป็นตน้ แต่ในระดบัเมอืงหรือระดบัเทศบาลในประเทศไทยเรายงัไม่มกีาร

น ามาใช ้

                  น ้าเสียจากกิจกรรมอ่ืนๆ 
 
ส่ิงปฏิกูลจากส้วม 
          ถงัเกรอะหรือ                ระบบท่อ       ระบบบ าบดัน ้าเสีย                    ปล่อยทิ้งลง 
                                           ถงับ าบดัส าเร็จรูป                              รวบรวมน ้าเสีย                           รวมส่วนกลาง    แหล่งน ้าผิวดิน 
                                                                                                                                       หรือทะเล 
  
                 ก) ระบบบ าบัดและก าจัดส่ิงปฏิกลูภายนอกแหล่งก าเนิดแบบใช้น ้าโดยมีการบ าบัดขั้นต้นก่อน 
    
           น ้าเสียจากกิจกรรมอ่ืนๆ 
 
ส่ิงปฏิกูลจากส้วม 
     ระบบท่อ                          รบบบ าบดัน ้าเสีย                                       ปล่อยทิ้งลงแหล่งน ้า 
   รวบรวมน ้ าเสีย           รวมส่วนกลาง        ผิวดินหรือทะเล 
    
  
                                 ข) ระบบบ าบัดและก าจัดส่ิงปฏิกลูภายนอกแหล่งก าเนิด แบบใช้น า้โดยไม่มีการบ าบัดขั้นต้นก่อน  
 

                       ภาพที่ 9.12  รูปแบบของระบบบ าบัดและก าจดัส่ิงปฏิกลูภายนอกแหล่งก าเนิดแบบใช้น า้ 
 
         ระบบบ าบดัและก าจดัสิ่งปฏกูิลภายนอกแหล่งก าเนิด แบบใชน้ า้ นอกจากที่กล่าวขา้งตน้แลว้ ระบบนี้ยงัถูก

น าไปใชเ้ป็นสว้มเคลื่อนที่บนยานพาหนะโดยสารต่าง ๆ เช่น เครื่องบนิ รถยนตโ์ดยสาร เป็นตน้ โดยยานพาหนะ

เหล่านัน้จะตดิตัง้สว้มเคม ี(Chemical Toilet) ซึง่เป็นสว้มทีป่ระกอบดว้ยถงัปิดซึ่งท าจากวสัดุที่ทนต่อการกดักร่อน
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ของสารเคม ีเช่น พลาสตกิ ไฟเบอรก์ลาส หรือโลหะที่ไม่เป็นสนิม ภายในถงัจะบรรจุน า้ยาเคม ีที่นิยมใชค้ือโซดาไฟ 

เพือ่ท  าลายเชื้อโรคและไข่พยาธิต่างๆ  

 
4. ข้อมูลทีค่วรน ามาพจิารณาในการเลือกใช้ระบบบ าบัดและก าจดัส่ิงปฏิกลู 
 เนื่องจากระบบบ าบดัและก าจดัสิ่งปฏิกูลมีอยู่หลายประเภท ในการเลอืกใชป้ระเภทใดนัน้ จ าเป็นตอ้งมี

ขอ้มูลที่น ามาพิจารณาประกอบการเลือกใชใ้หเ้หมาะสมในแต่ละทอ้งถิ่น โดยขอ้มูลที่ควรน ามาพิจารณาในการ

เลอืกใชร้ะบบบ าบดัและก าจดัสืง่ปฏกูิล ไดแ้ก่ 

 4.1 ข้อมลูด้านสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของท้องถิ่น  สภาพภูมปิระเทศ รวมหมายถงึ ลกัษณะของ
ดนิในทอ้งถิน่ สภาพอทุกวทิยา ระดบัของน า้ใตด้นิ ส่วนสภาพภูมอิากาศ เช่น อณุหภูม ิและปริมาณน า้ฝนที่ตก เป็น

ตน้ ขอ้มูลเหล่านี้ จะน ามาพิจารณาในการเลอืกใชร้ะบบ เช่น พิจารณาที่ขอ้มูลลกัษณะของดินว่ามีความซึมน า้ไดด้ี

เพยีงใด มคีวามเหมาะสมที่จะท าสว้มซมึ หรือระบบซมึหรือไม่ พจิารณาที่ขอ้มูลระดบัของน า้ใตด้ินว่าอยู่สูงแค่ไหน 

พจิารณาบริเวณทีต่ ัง้ของระบบว่าอยู่ใกล ้ไกลจากแหล่งน า้ธรรมชาติหรือน า้ใชใ้นการอุปโภคบริโภคมากนอ้ยเพยีงใด 

เป็นตน้ ซึง่โดยท ัว่ไปแลว้กน้หลุมของสว้มที่มกีารซมึของน า้ออกไดค้วรอยู่สูงกว่าระดบัน า้ใตด้ินอย่างนอ้ย   3 เมตร 

เพื่อป้องกนัการปนเป้ือนลงสู่แหล่งน า้ใตด้ินและควรอยู่ห่างจากแหล่งน า้หรือบ่อน า้อย่างนอ้ย  30 เมตร เพื่อป้องกนั

การปนเป้ือนลงสู่แหล่งน า้หรือบ่อน า้ 

 4.2 ข้อมูลด้านประชากร เช่น จ านวนของประชากร ความหนาแน่นของประชากร ลกัษณะของบา้นที่อยู่
อาศยั สุขภาพอนามยัของประชากรในทกุกลุ่มอายุ ระดบัรายไดเ้ศรษฐกิจของประชากร การศึกษาของประชากร เป็น

ตน้ ซึง่ขอ้มูลเหล่านี้จะน ามาประกอบในการพจิารณาเลอืกใชร้ะบบ เช่น ถา้ประชากรอยู่กนัอย่างหนาแน่นการเลอืกใช ้

ระบบทีม่กีลิน่รบกวนอาจไม่เหมาะสม หรือถา้ประชากรมรีายไดน้อ้ย การเลอืกใชร้ะบบตอ้งพจิารณาเลอืกระบบที่มี

ค่าใชจ่้ายทีเ่หมาะสมไม่แพงเกินไป เป็นตน้ 

 4.3 ข้อมูลด้านระบบสาธารณูปโภคและการอนามัยส่ิงแวดล้อมของท้องถิ่น เช่น มรีะบบประปาหรือไม่ มี
ระบบบ าบดัน า้เสยีรวมของชมุชนหรือไม่ ระบบบ าบดัและก าจดัสิ่งปฏกูิลที่ใชอ้ยู่เป็นเช่นไร มปีญัหาดา้นสิ่งแวดลอ้ม

หรือไม่ เป็นตน้ ขอ้มูลเหล่านี้ จะน ามาประกอบในการพิจารณาเลอืกใชร้ะบบดงันี้  เช่น ถา้ในทอ้งถิ่นมรีะบบประปา 

อาจพิจารณาเลอืกใชร้ะบบบ าบดัก าจดัสิ่งปฏิกูลที่เป็นระบบใชน้ า้หรือถา้ในทอ้งถิ่นมีระบบบ าบดัน า้เสียของชุมชน

รวมอยู่ดว้ย อาจเลอืกใชร้ะบบบ าบดัและก าจดัสิ่งปฏกูิลที่เป็นระบบใชน้ า้ การบ าบดัและก าจดัสิ่งปฏกูิลอยู่ภายนอก

แหล่งก าเนิดก็ได ้เป็นตน้ 

 4.4 ข้อมลูด้านองค์ประกอบทางสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่น เช่น ความสนใจในเรื่องสุขภาพอนามยั
ของประชาชน มกีารรวมตวัเป็นกลุ่มองคก์รในสงัคมอะไรบา้ง ศาสนาและวฒันธรรมของทอ้งถิ่นเป็นเช่นไร เป็นตน้ 

ขอ้มูลเหล่านี้จะน ามาพจิารณาในการเลอืกใชร้ะบบในดา้นการยอมรบัของสงัคมเป็นส าคญั 
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5. ลกัษณะของตวัเรือนส้วมทีถู่กหลกัสุขาภิบาล 
            ระบบบ าบดัและก าจดัสิ่งปฎิกูลหรือสว้ม  นอกจากตอ้งเลือกใชร้ะบบที่เหมาะสมและถูกหลกัสุขาภิบาล
ตามแต่ละทอ้งถิน่แลว้ ตวัเรือนสว้มก็เป็นอกีองคป์ระกอบทีม่คีวามส าคญั เพราะเป็นส่วนที่ปกปิดไม่ใหผู้อ้ื่นมองเห็น

ผูท้ีท่  าภาระกิจอยู่ ทัง้ยงัเป็นส่วนป้องกนัแสงแดด ลมและฝน ตวัเรือนสว้มที่ดีตอ้งมคีวามสะดวกสบายในการใช  ้ไม่
เป็นทีห่มกัหมมของเชื้อโรค เนื่องจากในปจัจุบนัสว้มส่วนใหญ่ในประเทศไทยเป็นแบบใชน้ า้ ในที่นี้ จงึขอกล่าวถงึตวั

เรือนสว้มแบบใชน้ า้ควรมลีกัษณะ ดงันี้ 

         1) สรา้งดว้ยวสัดุทนทาน ท าความสะอาดง่าย มรีะบบการขบัเคลือ่นอุจจาระและปสัสาวะลงสู่ที่เก็บกกัที่

ป้องกนัสตัวแ์ละแมลงซึง่เป็นพาหะน าโรคได  ้และไม่มกีลิน่เหม็นหรือก่อความเดอืดรอ้นร าคาญต่อผูใ้ชร้วมท ัง้ผูอ้ยู่ใน

บริเวณใกลเ้คียง การเลอืกใชว้สัดุภายในตวัเรือนเช่น สุขภณัฑ ์พื้น และผนงั ตอ้งเป็นวสัดุไม่ดูดซบัน า้ ผวิเรียบ ท า

ใหไ้ม่เป็นแหล่งหมกัหมมของเชื้อโรคและกลิน่เหม็น นอกจากนี้ควรใชส้อ่ีอน เพราะจะท าใหท้ราบว่าบริเวณไหน

สกปรกเพือ่จะไดท้  าความสะอาด รวมท ัง้ท าใหผู้ใ้ชส้ว้มรูส้กึว่าหอ้งสว้มกวา้งน่าใช ้ไม่อดึอดั 

       2)  ขนาดพื้นทีภ่ายในของหอ้งสว้มตอ้งไม่นอ้ยกว่า 0.90 ตารางเมตรต่อหนึ่งทีน่ ัง่ และตอ้งมคีวามกวา้งภายใน

ไม่นอ้ยกว่า 0.90 เมตร ในกรณีที่ใชเ้ป็นหอ้งอาบน า้ดว้ยตอ้งมพีื้นที่ภายในไม่นอ้ยกว่า 1.50 เมตร นอกจากนี้ ระยะ

ดิ่งระหว่างพื้นทีส่่วนต า่สุดของคานหรือเพดาน หรือสิง่อืน่ทีต่ดิกบัคานหรือเพดานไม่นอ้ยกว่า 2.00 เมตร  

      3) ตอ้งมช่ีองระบายอากาศไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสบิของพื้นทีห่อ้ง หรือมพีดัลมระบายอากาศ  

      4) มแีสงสว่างไม่นอ้ยกว่า 100 ลกัซ ์หรือสว่างพอมองเหน็ลายมอืทีอ่ยู่ห่างประมาณ 1ฟุตไดช้ดัเจนเพื่อป้องกนั

อุบตัิเหตุขณะใชส้ว้ม การใชห้ลงัคาโปร่งแสงเพื่อรบัแสงจากธรรมชาติ จะช่วยประหยดัพลงังาน แต่ถา้เลอืกใชว้ธิีนี้

ช่องรบัแสงตอ้งไม่ตรงกบัส่วนเก็บน า้ภายในหอ้งสว้ม และพื้นหอ้งสว้มตอ้งแหง้เกือบตลอดเวลาเพราะไม่เช่นนัน้จะ

เกิดตะไคร่น า้ท ัง้ทีส่่วนเก็บน า้และพื้นหอ้งสว้ม 

      5) พื้นในหอ้งสว้มตอ้งมคีวามลาดเอยีง ไม่นอ้ยกว่า 1:100 เพื่อไม่ใหเ้กิดน า้ขงั และมจีุดระบายน า้ทิ้งอยู่ใน

ต าแหน่งต า่สุดของพื้นหอ้ง จุดระบายน า้ทิ้งควรติดตัง้ที่ดบักลิน่ยอ้นและดกัขยะดว้ย เพื่อป้องกนัไม่ใหห้อ้งสว้มมี

กลิน่เหมน็และท่ออดุตนั 

      นอกจากนี้ภายในตวัเรือนสว้มตอ้งจดัเตรียมอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น กระดาษช าระหรือน า้

ส  าหรบัช าระ สบู่ลา้งมอื ถงัรองรบัขยะมูลฝอย เป็นตน้ ไวด้ว้ย 

 

      กจิกรรม 9.3.2 
1. การบ าบดัส่ิงปฏิกลูมีวตัถุประสงคท่ี์ส าคญัอะไรบา้ง 
2. การบ าบดัและก าจดัส่ิงปฏิกูลอาศยัหลกัการใดในการบ าบดัและก าจดั พร้อมทั้งใหเ้หตุผลว่าท าไมจึงใช้

หลกัการดงักล่าว 
3. ระบบบ าบดัและก าจดัส่ิงปฏิกูลแบ่งออกเป็นก่ีประเภท อะไรบา้ง พร้อมยกตวัอย่างระบบบ าบดัและ

ก าจดัส่ิงปฏิกลูในแต่ละประเภทดว้ย 
 

  แนวตอบกจิกรรม 9.3.2 
1. การบ าบดัส่ิงปฏิกลูมีวตัถุประสงคท่ี์ส าคญัคือ 
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1) เพ่ือท าลาย ลด หรือควบคุมป้องกนัการแพร่กระจายของเช้ือโรคท่ีปนมากบัส่ิงปฏิกลู 
2) เพ่ือท าการยอ่ยสลายสารอินทรียในส่ิงปฏิกลู เพ่ือป้องกนัการเกิดมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้มต่างๆ 

2. การบ าบดัและก าจดัส่ิงปฏิกูลอาศยัหลกัการบ าบดัทางชีวภาพ ซ่ึงอาศยัจุลินทรียใ์นการย่อยสลาย ทั้งน้ี
เป็นเพราะวา่องคป์ระกอบหลกัของส่ิงปฏิกลูประกอบดว้ยสารอินทรียเ์ป็นส่วนใหญ่ 

3. ระบบบ าบดัและก าจดัส่ิงปฏิกลูแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 
    1) ระบบบ าบัดและก าจัดส่ิงปฏิกูลภายนอกแห่งก าเนิด แบบไม่ใช้น ้ า  ตัวอย่างเช่น ส้วมถังเท              

สว้มหลุมตนั เป็นตน้ 
   2) ระบบบ าบดัและก าจดัส่ิงปฏิกลู ณ แหล่งก าเนิด แบบไม่ใชน้ ้า ตวัอยา่งเช่น สว้มหลุม สว้มหลุมแบบ  

VIP เป็นตน้ 
                 3) ระบบบ าบดัและก าจดัส่ิงปฏิกูล ณ แห่งก าเนิด แบบใชน้ ้ า ตวัอย่างเช่น ส้วมซึม ส้วมถงัเกรอะบ่อซึม 
สว้มถงัเกรอะรางซึม เป็นตน้ 

  4) ระบบบ าบดัและก าจดัส่ิงปฏิกลูภายนอกแหล่งก าเนิด แบบใชน้ ้า ตวัอยา่งเช่น ระบบบ าบดัและก าจดัส่ิง
ปฏิกลูอยูภ่ายนอกแหล่งก าเนิดแบบใชน้ ้าโดยมีการบ าบดัขั้นตน้ก่อน สว้มเคมี เป็นตน้  
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เร่ืองที ่9.3.3  
การขนถ่ายและการใช้ประโยชน์จากส่ิงปฏิกูล 
   

             ในการบ าบดัและการก าจดัสิง่ปฏกูิลใชร้ะบบ/สว้มรูปแบบต่าง ๆดงัทีก่ลา่วไวใ้นเรื่องที ่9.3.2 ซึง่การบ าบดัและก าจดั

ดงักลา่วเป็นหนา้ทีข่องผูก่้อก าเนิด/ประชาชนทีต่อ้งจดัหาด าเนินการเอง และดูเหมอืนการจดัการสิง่ปฏกูิลจะครบถว้นสมบูรณ์

แลว้ แต่ในทางปฏบิตัแิลว้ เมือ่ใชส้ว้มไประยะเวลาหนึ่งอาจเกดิปญัหาขึ้นภายหลงั หรอืเกดิสว้มเต็มขึ้นจงึจ าเป็นตอ้งมกีารสูบ

หรอืขนถา่ยสิง่ปฏกูิลออกไปบ าบดั/ก าจดัใหถ้กูหลกัสุขาภบิาล ดงันัน้ในการจดัการสิง่ปฏกูิลแบบครบวงจรจงึตอ้งรวมการขนถา่ย

และการใชป้ระโยชนจ์ากสิง่ปฏกูิลดว้ย 

 

1. การขนถ่ายส่ิงปฏิกลู 
            ในการขนถา่ยสิง่ปฎกูิล ตามบทบญัญตัิ มาตรา 18 และมาตรา 19 แห่งพระราชบญัญตักิารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

ไดม้อบอ านาจใหร้าชการสว่นทอ้งถิน่มอี ำนำจหนา้ทีใ่นการจดัการสิง่ปฏกูิลในเขตทอ้งถิน่ของตนเอง โดยราชการสว่นทอ้งถิน่

ด าเนินการเอง หรอืมอบใหผู้อ้ืน่ด  าเนินการแทนภายใตก้ารควบคุมของราชการสว่นทอ้งถิน่ หรอือนุญาตใหเ้อกชนด าเนินการโดย

ท าเป็นธุรกจิ (กจิการรถสูบสิง่ปฏกูิล) ก็ได ้ท ัง้นี้ เพือ่เป็นการป้องกนัและควบคุมการขนถา่ยและก าจดัสิง่ปฏกูิลในข ัน้ตอนสุดทา้ย 

ใหเ้ป็นไปอย่างถูกตอ้งตามหลกัสุขาภบิาล โดยไมก่่อใหเ้กดิปญัหาดา้นสาธารณสุขและปญัหาดา้นอีน่ ๆตามมาในภายหลงั 

              1.1 หลกัเกณฑ์การขนถ่ายส่ิงปฏิกลู 
               การขนถา่ยสิง่ฏกูิลโดยท ัว่ไปมกัใชร้ถในการขนถา่ยทีเ่รยีกวา่ รถสูบปฏกูิล หรอืชาวบา้นมกัเรยีกว่า รถดูดสว้ม 

การขนถา่ยปฏกูิลมหีลกัเกณฑด์งันี้ 

              1) รถสูบสิง่ปฏกูิล ตอ้งไดร้บัอนุญาตจากกรมการขนสง่ทางบก 

              2) รถสูบสิง่ปฏกูิลตอ้งมขีอ้ความวา่ “รถสูบสิง่ปฏกูิล” เลขทะเบยีนใบอนุญาต (กรณีทีต่อ้งขอใบอนุญาตหลาย

ทอ้งถิน่ ใหพ้มิพเ์ฉพาะเลขทะเบยีนใบแรก สว่นใบอืน่ ๆใหเ้ก็บส าเนาหลกัฐานใบอนุญาตไวท้ีร่ถ เพือ่การตรวจสอบดว้ย) ชื่อ

บรษิทั หรอืเจา้ของกจิการพรอ้มหมายเลขโทรศพัทไ์วด้า้นขา้งท ัง้สองดา้นของตวัรถโดยขนาดตวัอกัษรตอ้งสูงไมน่อ้ยกวา่ 10 

เซนตเิมตร 

              3) ควรก าหนดสขีองรถสูบสิง่ปฏกูิล โดยก าหนดสรีถสูบสิง่ปฏกูิลของเอกชนและของทอ้งถิน่ใหต่้างกนั 

              4) รถสูบสิง่ปฏกูิล ตอ้งมลีกัษณะ ดงันี้ 

               -  สว่นของรถทีใ่ชบ้รรจสุิง่ปฏกูิลตอ้งปกปิดมดิชดิไมร่ ัว่ซมึ สามารถป้องกนักลิน่และสตัวแ์มลงน าโรคได ้และม ี

                  อปุกรณ์ในการเปิด-ปิด ฝาถงัควรอยู่ดา้นบนในสภาพทีใ่ชง้านไดด้ี 

               -  ทอ่หรอืสายทีใ่ชสู้บสิง่ปฏกูิล ตอ้งอยู่ในสภาพด ีไมร่ ัว่ซมึ 

               -  มปีัม๊สูบสิง่ปฏกูิลชนิดเฮพวี ่ดวิตี้ (Heavy Duty) หรอืทีเ่รยีกวา่ปัม๊สูบตะกอนทีส่ามารถสูบตะกอนทีส่ามารถ

สูบ 

                  ของแขง็ไดแ้ละติดตัง้มาตรวดัปรมิาณของสิง่ปฏกูิล และอยู่ในสภาพใชง้านไดด้ ี

             5) ตอ้งมอีปุกรณท์ าความสะอาดประจ ารถ เช่น ถงัใสน่ า้ ไมก้วาด น า้ยาฆ่าเชื้อโรค น า้ยาดบักลิน่ เป็นตน้ 
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             6) ตอ้งมชีดุปฏบิตัิงาน ประกอบดว้ย เสื้อคลมุ ถงุมอืยาง รองเทา้ยางหุม้แขง้ ผา้ปิดปาก/จมกู และชดุปฐมพยาบาล

เบื้องตน้ประจ ารถ 

             7) ควรมรีะบบการตดิตาม ตรวจสอบเพือ่ใหส้ิง่ปฏกูิลทีสู่บมาจากทีต่่างๆถกูน าไปการบ าบดั/ก าจดัอย่างถกูตอ้ง โดย

ไมม่กีารน าไปทิ้งตามทีห่รอืทางสาธารณะ หรอืสวน ไร่ นา เช่น มแีบบบนัทกึรบั-สง่สิง่ปฏกูิล เป็นตน้ 

              1.2 ข้อควรปฏิบัตใินการขนถ่ายส่ิงปฏิกลู 
               การขนถา่ยปฏกูิลมขีอ้ควรปฏบิตัดิงันี้ 

              1) ด าเนินการสูบสิง่ปฏกูิลในช่วงเวลาทีเ่หมาะสม มกีารป้องกนักลิน่ ไมใ่หร้บกวนบา้นขา้งเคียงจนเป็นเหตรุ าคาญ 

และขณะทีท่  าการสูบสิง่ปฏกูิล ผูป้ฏบิตังิานตอ้งสวมเสื้อคลมุ ถงุมอืยาง ผา้ปิดปาก/จมกู และรองเทา้ยางหุม้แขง้ และใชน้ า้ยาดบั

กลิน่ เพือ่ป้องกนัการรบกวนผูอ้ยู่อาศยัขา้งเคียงดว้ย 

              2) เมือ่ท  าการสูบสิง่ปฏกูิลเสร็จแลว้ ใหท้  าความสะอาดท่อหรอืสายดูดสิง่ปฏกูิล โดยการดูดน า้สะอาดจากถงั และ

ท าความสะอาดดา้นนอกของทอ่หรือสายทีส่มัผสัสิง่ปฏกูิลดว้ยน า้ยาฆ่าเชื้อ (เช่นไลโซล 2%) ดว้ย นอกจากนี้กรณีทีม่สีิง่ปฏกูิล

หกเรี่ยราดใหท้  าความสะอาดดว้ยน า้ยาฆ่าเชื้อ แลว้ท าความสะอาดดว้ยน า้อกีคร ัง้หนึ่ง 

              3) ผูป้ฏบิตังิานตอ้งลา้งมอืดว้ยสบู่ทกุคร ัง้หลงัสูบสิง่ปฏกูิลแต่ละครัง้ และท าความสะอาดร่างกายในส่วนทีเ่ปรอะ

เป้ือน นอกจากนี้ตอ้งท าความสะอาดเสื้อคลมุ ถงุมอืยาง และรองเทา้ยางหุม้แขง้ ทกุวนัหลงัการปฏบิตัิงาน 

             4) รถสูบสิง่ปฏกูิลทีใ่หบ้รกิารแลว้ ตอ้งท าความสะอาดภายในตวัถงัอย่างนอ้ย วนัละ 1 คร ัง้ และน า้เสยีทีเ่กดิจาก

การลา้ง ตอ้งก าจดัโดยระบบบ าบดัน า้เสยี หรอืปลอ่ยลงสูล่านทรายซมึชนิดร่องซมึ โดยตอ้งอยู่หา่งจากแหลง่น า้ดืม่น า้ใช ้ไมน่อ้ย

กวา่ 30 เมตร  

            5) มกีารตรวจสุขภาพของผูป้ฏบิตัิงาน อย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ โดยเฉพาะการตรวจสอบโรคระบบทางเดนิอาหาร และ

ผูข้ออนุญาตและผูป้ฏบิตัิงานตอ้งไดร้บัการอบรมเกี่ยวกบังานทีป่ฏบิตัจิากราชการสว่นทอ้งถิน่ทีก่  าหนด 

            6) หา้มน ารถสูบสิง่ปฏกูิลไปใชใ้นกจิการอืน่ และตอ้งดูแลมใิหข้อ้ความทีพ่มิพบ์นตวัถงัรถลบเลอืน รวมท ัง้ตอ้งมี

ใบอนุญาต และใบผ่านการอบรมติดประจ ารถ 

 
2. การใช้ประโยชน์จากส่ิงปฏิกลู 
 เนื่องจากสิ่งปฏกูิลมอีงคป์ระกอบที่เป็นสารอินทรียแ์ละและแร่ธาตุต่าง ๆ จึงสามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้

ดงันัน้กระบวนการสุดทา้ยของการจดัการสิง่ปฏกูิลคือการน าสิง่ปฏกูิลไปใชป้ระโยชน ์รายละเอยีดพอสงัเขปเกี่ยวกบั

การใชป้ระโยชนจ์ากสิง่ปฏกูิล ดงันี้ 

           2.1 แหล่งของส่ิงปฏิกลูที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ 
 สิง่ปฏกูิลทีส่ามารถน ามาใชป้ระโยชนไ์ดม้าจากแหล่งต่างๆ ทีส่  าคญัดงันี้  

1) สิง่ปฏกูิลทีเ่ก็บกกัไวใ้นถงัหรือหลุมสว้มต่างๆ (Night Soil) เช่น จากสว้มถงัเท เป็นตน้ 

 2) สิง่ปฏกูิลทีเ่ป็นของแขง็จากสว้มหลวม (Pit Privy) 

 3) สิ่งปฏกูิลในรูปตะกอนกึ่งของแขง็ (Sludge) และฝ้า (Scum) รวมท ัง้ของเหลว (Liquor) จากถงัเกรอะ 

ถงับ  าบดัส าเร็จรูปสว้มหลุมตนั สว้มซมึ และสว้มเคมี 

          ในทางปฏบิตัมิกัน าเฉพาะสิง่ปฏกูิลส่วนทีอ่ยู่ในรูปของแขง็ หรือกึ่งของแขง็จากแหล่งต่างๆ ดงักล่าวขา้งตน้

ไปใชป้ระโยชน ์
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         2.2 แนวทางการใช้ประโยชน์จากส่ิงปฏิกลู 
        โดยท ัว่ไปแลว้สิ่งปฏกูิลสามารถน ามาใชป้ระโยชนไ์ด  ้2 แนวทางที่ส  าคญัคือ ใชใ้นการเพาะปลูกพชื (Use in 

Agriculture) และใชใ้นการเพาะเลี้ยงสตัวน์ า้ (Use in Aquaculture) 

 1) ใช้ในการเพาะปลูกพืช สิ่งปฏิกูลมีองค์ประกอบที่ส  าค ัญเป็นสารอินทรีย์และแร่ธาตุอื่นๆ ซึ่งเป็น
สารอาหารที่ส  าคญัแก่การเจริญเติบโตของพืช เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรสั และโปแตสเซียม เป็นตน้ ดงันัน้จึง

สามารถน าสิง่ปฏกูิลมาใชใ้นการเพาะปลูกพชืได  ้

 อย่างไรก็ตามการใชส้ิง่ปฏกูิลในการเพาะปลูกพชืควรใหค้วามสนใจและระมดัระวงัในเรื่องการแพร่กระจาย

ของเชื้อโรคและหนอนพยาธิต่างๆ เนื่องจากเชื้อโรคและหนอนพยาธิสามารถมชีีวติอยู่รอดในน า้เสยี ดินและพชืผ ัก

ต่างๆ ไดเ้ป็นเวลานาน ดงัตารางที่ 9.4 ซึ่งระยะเวลาการรอดชีวติดงักล่าวเป็นค่าเฉลีย่โดยประมาณ ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบั

ปจัจยัอืน่ๆ ดว้ย เช่น สภาพความชื้น อุณหภูม ิจ านวนของเชื้อต่างๆ เป็นตน้ 

ตารางที ่9.4 ระยะเวลาการมชีีวติของเช้ือโรคและหนอนพยาธิบางชนิด 

   เช้ือโรคและหนอนพยาธิ ระยะเวลาการมชีีวติรอด 

น า้เสีย ดนิ พืชผกั 
แบคทเีรยี  2-3 วนัถงึ 3 เดอืน  

   Vibrio cholerae 1 เดอืน < 3 อาทติย ์ < 5 วนั 

   Fecal coliform 3 เดอืน < 2 เดอืน < 1 เดอืน 

ไวรสั  1-2 เดอืน  

   Entero viruscs 3 เดอืน < 3 เดอืน < 2 เดอืน 

โปรโตซวั  2 – 3 วนั ถงึ 2-3 สปัดาห ์  

   Entamoeba spp. 25 วนั < 3 สปัดาห ์ < 10 วนั 

ไขแ่ละตวัอ่อนของหนอนพยาธิ  หลายเดอืน  

   Ancylostoma.spp. 3 เดอืน < 3 เดอืน < 1 เดอืน 

   Ascaris spp. 1 ปี หลายเดอืน < 3 เดอืน 

หมายเหตุ       คอื ประมาณ    ;    < คอื นอ้ยกว่า 
   ที่มา: ปรบัปรุงจาก WHO, A guide to the development of on-site sanitation. 1992. 

 

 การใชส้ิ่งปฏกูิลในการเพาะปลูกพชืจงึไม่แนะน าใหใ้ชส้ิ่งปฏกูิลสด (Raw or Fresh Excreta) เนื่องจากจะ

เป็นการแพร่เชื้อโรคต่างๆ รวมท ัง้ไม่มคีวามปลอดภยักบัเกษตรกรผูใ้ช  ้

 โดยท ัว่ไปในทางปฏบิตัิแนะน าใหน้ าสิ่งปฏกูิลที่ผ่านการบ าบดัหรือผ่านการย่อยสลายมาแลว้ประมาณ 1 ปี

มาใช ้(กรณีที่ผ่านการบ าบดัหรือการย่อยสลายที่อุณหภูมปิกติของบรรยากาศ) ท ัง้นี้ เพื่อใหม้ ัน่ใจไดว้่าเชื้อโรคต่างๆ 

(ทีส่  าคญัคือ ไข่และตวัอ่อนของหนอนพยาธิ) ไดถู้กท าลายหมดแลว้ รวมท ัง้ไดเ้กิดการย่อยสลายสารอนิทรียแ์ละธาตุ

สารอาหารอืน่ๆ ใหเ้ปลีย่นไปอยู่ในรูปที่พชืสามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ดง้า่ยดว้ย 

 ในกรณีที่ตอ้งการน าสิ่งปฏกูิลมาใชใ้นการเพาะปลูกพชืใหเ้ร็วขึ้น อาจน าสิ่งปฏกูิลไปหมกั (Composting) 

รวมกบัขยะมูลฝอยอนิทรียอ์ืน่ๆ เพือ่เพิม่ปริมาณสารไนโตรเจน ฟอสฟอรสั และโปแตสเซยีมใหก้บัผลผลติที่ไดจ้าก
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การหมกั การหมกัโดยใชส้ิ่งปฏิกูลเพียงอย่างเดียวนัน้ไม่มีความเหมาะสมเนื่องจาก อตัราส่วนของคาร์บอนต่อ

ไนโตรเจน (C/N) ของสิง่ปฏกูิลมค่ีาประมาณ 8:1 (สภาวะที่เหมาะสมส าหรบัการหมกัค่า C/N ควรเป็น 30:1) ซึ่งจะ

เหน็ไดว้่ามค่ีาไนโตรเจนคอ่นขา้งสูง แต่มค่ีาคารบ์อนต า่ ดงันัน้จงึควรน าไปหมกัผสมรวมกบัขยะมูลฝอยอนิทรียอ์ื่นๆ 

เพื่อเพิ่มค่าคาร์บอนในกระบวนการหมกันี้  สามารถท าลายเชื้ อโรคและหนอนพยาธิต่างๆ ไดภ้ายในระยะเวลา

ประมาณ 2 เดอืน เนื่องจากอณุหภูมใินการหมกัจะสูงรวมท ัง้ช่วยใหก้ารเปลีย่นรูปของสารอนิทรียต่์างๆ เร็วขึ้ นดว้ย  

 การใชส้ิง่ปฏกูิลในการเพาะปลูกพชืนอกจากตอ้งใชเ้ฉพาะสิ่งปฏกูิลที่ผ่านการบ าบดัหรือผ่านการย่อยสลาย

ดงัที่กล่าวขา้งตน้แลว้ เพื่อความปลอดภยัมากขึ้นควรตอ้งค านึงถึงชนิดของพืชที่ใชส้ิ่งปฏิกูลในการเพาะปลูกดว้ย 

โดยไม่ควรใชส้ิง่ปฏกูิลในการเพาะปลูกพชืทีส่ามารถน ามาบริโภคสดหรือมกันิยมบริโภคสดๆ เช่น พวกผกัที่น ามาท า

สลดั เป็นตน้ 

 2) ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น ้า สงิปฏกูิลสามารถน ามาใชใ้นการเพาะเลี้ยงสตัวน์ า้ไดเ้นื่องจากมสีารอาหารที่
ส  าคญัคือไนโตรเจนและฟอสฟอรสั ซึ่งช่วยใหเ้กิดการเจริญเติบโตของสาหร่าย (Algae) และพชืน า้ต่างๆ ท าใหเ้ป็น

แหล่งอาหารของปลาหรือสตัวน์ า้ต่างๆ ในบ่อเลี้ยง 

 การใชส้ิง่ปฏกูิลในการเพาะเลี้ยงสตัวน์ า้ควรใหค้วามสนใจและระมดัระวงัในเรื่องการแพ่กระจายของเชื้อโรค

และหนอนพยาธิต่างๆ เช่นเดยีวกบัใชใ้นการเพาะปลูก เนื่องจากเชื้อโรคหรือหนอนพยาธิต่างๆ สามารถติดไปกบัตวั

ปลาและติดต่อไปยังประชาชนผูบ้ริโภคได ้หรื อหนอนพยาธิบางชนิดอาจแพร่กระจายเขา้โฮสต์กึ่งกลาง 

(Intermediate Host) ท าใหม้วีงจรชีวติอยู่ในบ่อเลี้ยงปลา เช่น พยาธิใบไมเ้ลอืด (Schistosoma) จะอาศยัหอยน า้

จืดเป็นโฮสตก์ึ่งกลาง เป็นตน้ การใชส้ิ่งปฏิกูลในการเพาะเลี้ยงสตัวน์ า้จึงมีขอ้แนะน าเช่นเดียวกบัการใชใ้นการ

เพาะปลูกพชื 

 นอกจากนี้ ไดม้ขีอ้แนะน าส าหรบัการจบัปลาที่เลี้ยงในบ่อ ซึ่งมีการใชส้ิ่งปฏิกูลในการเพาะเลี้ยงว่า ควรจบั

ปลามาพกัไวใ้นบ่อซึ่งมีน า้สะอาดอย่างนอ้ย 2-3 สปัดาห ์ก่อนน าไปบริโภค เพื่อก าจดัสื่งตกคา้งและกลิ่นต่างๆ 

รวมท ัง้ลดการปนเป้ือนของจุลนิทรียต่์างๆ จากสิ่งปฏิกูล อย่างไรก็ตามวธิีที่แนะน านี้ ไม่สามารถรบัประกนัไดว้่าจะ

ก าจดัเชื้อโรคต่างๆ จากตวัปลาไดอ้ย่างสมบูรณ์ นอกจากการปนเป้ือนดงักล่าวจะมปีริมาณนอ้ยมาก  

 โดยสรุปส าหรบัประเทศไทยเรา ประชาชนส่วนใหญ่ยงัประกอบอาชีพทางดา้นเกษตรกรรม จึงมีความ

เหมาะสมในการน าสิ่งปฏกูิลมาใชป้ระโยชน์ เพื่อช่วยลดตน้ทุนในการผลติลง อย่างไรก็ตามกระบวนการที่น ามาใช ้

ตอ้งระมดัระวงั ไม่ใหเ้กิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคและหนอนพยาธิต่างๆ เป็นส าคญั การใชป้ระโยชน์จากสิ่ง

ปฏิกูลจึงจะเกิดประโยชน์สมบูรณ์สูงสุด ท ัง้นี้ องค์การอนามยัโลก ( WHO)ไดก้ าหนดเกณฑม์าตรฐานการน าสิ่ง

ปฏกูิลมาใชป้ระโยชนท์างการเกษตรดงัตารางที่ 9.5  

         2.3 รูปแบบการใช้ประโยชน์จากส่ิงปฏิกูลที่กรมอนามัยแนะน า 
         ราชการส่วนทอ้งถิน่เป็นหน่วยงานทีไ่ดร้บัมอบหมายใหม้ภีาระหนา้ที่ในการขนถ่ายสิ่งปฏกูิลเมื่อสว้มเต็มเพื่อ

น าไปบ าบดัก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดลอ้มหรือน าไปใชป้ระโยชน์ ดงันัน้ราชการส่วนทอ้งถิ่นจึงจ าเป็นตอ้งมีระบบ

บ าบดั/ก าจดัสิง่ปฏกูิลรวมจากรถสูบสิง่ปฏกูิล 

          ระบบบ าบดัและก าจดัสิง่ปฏกูิลรวม ตามหลกัวขิาการตอ้งเป็นระบบที่สามารถป้องกนัพษิภยั การก่อใหเ้กิด

โรค เหตุเดือดรอ้นร าคาญ สภาพอนัน่ารงัเกียจ และลดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดลอ้มได ้ รวมท ัง้ควรเป็น
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ระบบที่สามารถน าสิ่งปฏิกูลไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ีกดว้ย เนื่องจากสิ่งปฏิกูลมอีงคป์ระกอบส่วนใหญ่เป็นสารอินทรีย์

ดงันัน้ระบบบ าบดัและก าจดัสิง่ปฏกูิลรวม จงึอาศยัหลกัการคลา้ยกบัระบบบ าบดัน า้เสยีทางชีวภาพหรือน า้เสยีชมุชน  

 

                 ตารางที ่9.5 เกณฑ์มาตรฐานการน าส่ิงปฏิกูลมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 
ประเภท ปริมาณทีย่อมรบัได ้

ไข่พยาธ ิ

(จ  านวน ต่อ กรมัหรือลติร) 

แบคทเีรีย E.Coli 

(จ  านวน ต่อ กรมัหรือ100 มลิลลิติร) 

อุจจาระหรือกากตะกอนที่ผ่านการบ าบดั

จากระบบ     

          < 1 /กรมั           < 1 000/กรมั 

น ้าที่ผ่านการบ าบดัแลว้ส่งไปใช่ส าหรับ

การเกษตรในพื้นทีจ่  ากดั 

          < 1 /ลติร           < 10
5
 /100 มลิลลิติร 

ยอมรบัไดถ้งึ < 10
6
 /100 มลิลลิติร 

ส าหรบับางกรณี 

น ้าที่ผ่านการบ าบดัแลว้ส่งไปใชส้  าหรับ

การเกษตรในพื้นทีป่ลูกพชืส าหรบักินดบิ 

          < 1 /ลติร           < 10
3
 /100 มลิลลิติร 

ยอมรบัไดถ้งึ < 10
4
 /100 มลิลลิติร 

ส าหรบัการปลูกพชืใบทีเ่จริญเตบิโต 

หรือเกษตรหยดน า้ 

  ทีม่า : กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข การจดัการสุขาภบิาลอย่างย ัง่ยืนและเป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม  2553 

 

ระบบที่สามารถน ามาใชเ้ป็นระบบบ าบดัและก าจดัสิ่งปฏิกูลรวม เช่นระบบหมกัชนิดไรอ้ากาศ  (Anaerobic 

Digestion) หรือระบบบ่อผึ่งหรือบ่อปรบัเสถยีร (Stabilization Ponds) หรือระบบบงึประดิษฐแ์บบไหลแนวดิ่ง 

(Vertical-flow Constructed Wetland) หรือระบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) เป็นตน้ อย่างไรก็ตาม กรม

อนามยั กระทรวงสาธารณสุข ซึง่เป็นหน่วยงานทีส่นบัสนุนทางวชิาการไดแ้นะน าใหห้น่วยงานราชการส่วนทอ้งถิ่นใช ้

ระบบบ าบดัสิง่ปฏกูิลแบบหมกัเป็นปุ๋ยตามแนวพระราชด าริ 

          ระบบดงักล่าวเป็นการบ าบดัสิ่งปฏกูิลดว้ยวธิีการหมกัย่อยสลายในถงัปิด(Anaerobic Digestion) โดย

อาศัยจุลินทรียช่์วยย่อยสลายสิ่งปฏิกูล ระบบบ าบดัแบบนี้ เป็นระบบที่ดีระบบหนึ่งเพราะมีกรรมวิธีที่ไม่ยุ่งยาก

จนเกินไป และยงัมีผลพลอยไดเ้ป็นประโยชน์ทางดา้นการเกษตรคือ ปุ๋ ยอินทรีย์จากกากตะกอนของอุจจาระที่

ปลอดภยัจากเชื้อโรค ไม่เป็นแหล่งเพาะพนัธุแ์มลงวนั และมคีุณค่าในการเป็นธาตุอาหารส าหรบัพืช นอกจากนี้น า้

จากลานทรายกรองก็เป็นปุ๋ ยน า้ที่มคีุณค่าและปลอดภยัเช่นกนั  หลกัการที่ส  าคญัของระบบ คือ ตอ้งหมกัสิ่งปฏกูิล

ในถงัปิดนานอย่างนอ้ย 28 วนั แลว้ปล่อยสิง่ปฏกูิลทีห่มกัแลว้ลงบนลานทรายกรอง (Sand Drying Bed) ตากแดด

ใหแ้หง้สนิท (ความชื้นไม่เกินรอ้ยละ 5.8) เพือ่ท าลายเชื้อแบคทีเ่รียทีท่  าใหเ้กิดโรคและไข่พยาธิ 

            ระบบนี้มสี่วนประกอบทีส่  าคญั 3 ส่วนคือ 

         1) ถงัหมกัแบบปิด ประกอบดว้ยถงัคอนกรีตที่ก่อสรา้งขึ้นจ านวนไม่นอ้ยกว่า 28 ถงั เพื่อความสะดวกใน
การจดัการ แนะน าใหม้จี  านวน 31 ถงัเท่ากบัจ านวนวนัที่มากที่สุดใน 1 เดือน ถงัหมกัแต่ละถงัตอ้งมฝีาปิดมดิชิด มี

ท่อระบายอากาศ ภายในถงัหมกัจะบรรจุสิ่งปฏิกูลที่ไดจ้ากรถสูบสิ่งปฏิกูลที่ไปสูบมาจากสว้มตามบา้นเรือนและ
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อาคารประเภทต่างๆ แลว้น ามาถ่ายลงในถงัหมกั ภายในถงัหมกัจะเกิดการย่อยสลายสิ่งปฏกูิลโดยแบคทเีรียชนิดที่

ไม่ตอ้งการออกซเิจน (Anaerobic Bacteria) ท าการหมกัอย่างนอ้ย 28 วนั เพือ่ท  าลายเชื้อโรค พยาธิและไข่พยาธิที่

ปะปนมากบัสิง่ปฏกูิล 

          2) ลานทรายกรอง ภายหลงัจากสิ่งปฏิกูลและน า้ที่ท  าการหมกัในถงัหมกัจนครบเวลาตามก าหนดแลว้ จึง
ปล่อยลงสู่ลานทรายกรอง ซึง่จะท าหนา้ทีก่รองสิง่ปฏกูิลใหเ้หลอืตกคา้งอยู่ดา้นบน ส่วนน า้จะซมึผ่านลานทรายกรอง

สู่ท่อรบัน า้ดา้นล่างเพือ่รวบรวมน าไปสู่บ่อพกัน า้เก็บไวร้ดตน้ไม ้แต่ถา้จะปล่อยทิ้งตอ้งบ าบดัน า้ใหไ้ดม้าตรฐาน  ก่อน

ปล่อยสู่แหล่งน า้สาธารณะ ส าหรบัตะกอนที่ตากบนลานทรายกรองนัน้ ใหต้ากแดดจนแหง้ความชื้นไม่เกินรอ้ยละ 

5.8 เพือ่ใหแ้น่ใจว่าไข่พยาธิถูกท าลายหมด จากนัน้จงึน าไปย่อยหรือบดใหม้ขีนาดเลก็ลง เพือ่น าไปใชเ้ป็นปุ๋ยต่อไป  

         3) บ่อผึง่หรือระบบบ าบดัน า้ทีอ่อกจากลานทรายกรอง ใชใ้นกรณีที่ไม่ไดน้ าน า้ที่ซมึผ่านลานทรายกรองไปใช ้

ประโยชน ์จะตอ้งบ าบดัใหไ้ดม้าตรฐานน า้ทิ้งก่อนปล่อยออกสู่แหล่งน า้สาธารณะ 

         นอกจากนี้ เพือ่ใหร้ะบบด าเนินการอย่างมปีระสทิธิภาพ ในการด าเนินการจงึตอ้งมเีจา้หนา้ที่ดูแลรกัษาระบบฯ 

โดยเฉพาะและอยู่ประจ าทีร่ะบบฯ มหีนา้ทีต่อ้งปฏบิตัิ ดงันี้ 

        -  เจา้หนา้ทีต่อ้งสวมถงุมอืยางและรองเทา้หุม้แขง้ขณะปฏบิตังิาน 

        -  เจา้หนา้ทีต่อ้งดูแลใหร้ถสูบสิง่ปฏกูิลถ่ายสิง่ปฏกูิลลงถงัหมกัตรงตามถงัที่ก าหนดในแต่ละวนั เพื่อใหม้ ัน่ใจ

ว่าสิง่ปฏกูิลหมกันานอย่างนอ้ย 28 วนั (กรณีมคีวามจ าเป็นตอ้งใส่สิ่งปฏกูิลหลายๆ ครัง้ หรือหลายๆ วนั ในหนึ่งถงั 

เนื่องจากสิ่งปฏกูิลยงัไม่เต็มถงั ใหเ้ริ่มตน้นบัจากวนัที่ใส่สิ่งปฏกูิลครัง้สุดทา้ย) จงึจะปล่อยสิ่งปฏกูิลลงสู่ลานทราย

กรอง 

        - ตอ้งปิดฝาถงัหมกัทุกครัง้ หลงัจากถ่ายสิ่งปฏิกูลลงในถงัหมกัแลว้ ในกรณีที่มีสิ่งปฏิกูลหกเรี่ยราด 

เจา้หนา้ทีจ่ะตอ้งใชไ้ลโซน 2% ราดลงบนพื้นทีน่ ัน้  

        - เจา้หนา้ทีดู่แลระบบตอ้งลงบนัทกึเลขทีร่ถสูบสิง่ปฏกูิลและปริมาตรสิง่ปฏกูิลทีน่ ามาถ่ายทกุครัง้ เพือ่ป้องกนั

ไม่ใหร้ถน าสิง่ปฏกูิลไปทิ้งทีอ่ืน่ 

        - ทกุครัง้ทีป่ล่อยสิง่ปฏกูิลจากถงัหมกั เมื่อสิ่งปฏกูิลไหลออกเกือบจะหมดใหใ้ชไ้มแ้หย่ท่อระบายเพื่อช่วยให ้

ตะกอนทีค่า้งอยู่กน้ถงัหมกัไหลออกมาใหห้มด และควรใชน้ า้ฉีดไล่ตะกอนทีค่า้งอยู่กน้ถงัหมกัอย่างนอ้ย 3 เดือนต่อ

ครัง้ 

         - การดูแลลานทรายกรอง คือ ใหท้  าความสะอาดหนา้ลานทรายกรองเมื่ออตัราการซึมเริ่มชา้ลง โดยใช ้

อปุกรณ์ลอกหนา้ลานทรายกรองออกแลว้เตมิทรายใหม่ และตอ้งคอยเตมิทรายใหไ้ดค้วามสูงตามทีก่  าหนดไว  ้

         - การโกยตะกอนทีต่ากแหง้แลว้ไปท าปุ๋ย เพือ่ใหแ้น่ใจว่าตะกอนแหง้สนิทจริงๆ ใหท้ิ้งไวน้าน 3 วนั หลงัจาก

ทีต่ะกอนแหง้แลว้ จงึโกยตะกอนน าไปบดก่อนน าไปใชเ้ป็นปุ๋ย 

         - หากมอีปุกรณ์ส่วนใดช ารุด ตอ้งแจง้ซ่อมทนัท ี

         - เจา้หนา้ทีท่กุคนตอ้งไดร้บัการอบรมความรูเ้กี่ยวกบัการดูแลและบ ารุงรกัษาระบบก่อนเขา้รบัหนา้ที่  รวมทัง้

ตอ้งไดร้บัการตรวจสุขภาพประจ าปี อย่างนอ้ย 2 ครัง้ โดยเฉพาะการตรวจโรคระบบทางเดนิอาหาร 
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กจิกรรม 9.3.3  
1.  ท าไมจึงตอ้งมีการขนถ่ายส่ิงปฏิกลู และเป็นหนา้ท่ีของใครในการด าเนินการ 
2    แนวทางในการใชป้ระโยชนจ์ากส่ิงปฏิกลูท่ีส าคญัมีอะไรบา้ง 

                    3    รูปแบบการใชป้ระโยชนจ์ากส่ิงปฏิกลูท่ีกรมอนามยัแนะน าแก่หน่วยราชการส่วนทอ้งถ่ิน คือ 
                           รูปแบบใด มีหลกัการอยา่งไร 

 

แนวตอบกจิกรรม 9.3.3 
      1.เน่ืองจากเม่ือใช้ส้วมไประยะเวลาหน่ึงอาจเกิดปัญหาข้ึนภายหลัง หรือเกิดส้วมเต็มข้ึนจึง
จ าเป็นตอ้งมีการสูบหรือขนถ่ายส่ิงปฏิกูลออกไปบ าบดั/ก าจดัให้ถูกหลกัสุขาภิบาล และเป็นหน้าท่ีของ
ราชการส่วนทอ้งถ่ินตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

                   2 แนวทางในการใชป้ระโยชน์จากส่ิงปฏิกลูท่ีส าคญัคือ 
              - ใชใ้นการเพาะปลูกพืช 
          - ใชใ้นการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า 
             3. ระบบบ าบดัส่ิงปฏิกูลแบบหมกัเป็นปุ๋ยตามแนวพระราชด าริ มีหลักการท่ีส าคญัคือ ต้อง

หมกัส่ิงปฏิกูลในถงัปิดนานอย่างน้อย 28 วนั แลว้ปล่อยส่ิงปฏิกูลท่ีหมกัแลว้ลงบนลานทรายกรอง 
(Sand Drying Bed) ตากแดดให้แห้งสนิท (ความช้ืนไม่เกินร้อยละ 5.8) เพ่ือท าลายเช้ือแบคท่ีเรียท่ีท า
ใหเ้กิดโรคและไข่พยาธิ จากนั้นจึงน าไปยอ่ยหรือบดให้มีขนาดเล็กลง เพ่ือน าไปใชเ้ป็นปุ๋ยต่อไป 
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บรรณานุกรม 
 

กรมควบคุมมลพษิ กระทรวงวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม (2536) การศึกษาเปรียบเทยีบความเหมาะสมของ 

            วธิกีารก าจดัมูลฝอย รายงานฉบบัสมบูรณ ์เลม่ที ่2. กรุงเทพมหานคร 

กรมควบคุมมลพษิ กระทรวงวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม (2544) เกณฑ ์มาตรฐาน และแนวทางการจดัการขยะ  

            มลูฝอยชมุชน กรุงเทพมหานคร โรงพมิพค์ุรุสภาลาดพรา้ว  

กรมควบคุมมลพษิ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (2546) รวมเอกสารคู่มอืแนวทางและขอ้ก าหนดเบื้องตน้ 

            การลดและใชป้ระโยชนข์ยะ กรุงเทพมหานคร  

กรมควบคุมมลพษิ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม (2547) รายงานฉบบัสมบูรณ์ โครงการส ารวจและ

วเิคราะห ์

           องคป์ระกอบของขยะมูลฝอยชมุชนของ เทศบาลทัว่ประเทศ กรุงเทพมหานคร   

กรมควบคุมมลพษิ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม (2547) คู่มอืการท าปุ๋ยหมกัจากขยะมลูฝอย  

            กรุงเทพมหานคร  

กรมควบคุมมลพษิ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม (2550) คู่มอืประชาชนเพือ่การลด คดัแยก และใช ้ 

            ประโยชนข์ยะมูลฝอยชมุชน กรุงเทพมหานคร หา้งหุน้สว่นจ ากดั กชกร พบัลชิชงิ   

กรมควบคุมมลพษิ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม (2550)  คู่มอืการปฏบิตังิานของเจา้หนา้ทีอ่งคก์รปกครอง 

          สว่นทอ้งถิน่ในการเก็บรวบรวม ขนสง่และก าจดัของเสยีอนัตรายจากชมุชน กรุงเทพมหานคร อษุาการพมิพ ์

กรมควบคุมมลพษิ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม (2552) คู่มอืแนวทางและขอ้ก าหนดเบื้องตน้ การลดและ 

            ใชป้ระโยชนข์ยะมลูฝอย  กรุงเทพมหานคร บรษิทัฮซี ์จ ากดั 

กรมควบคุมมลพษิ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม (2552) คู่มอืส  าหรบัผูบ้ริหารองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  

            การจดัการขยะมลูฝอยชมุชนอย่างครบวงจร  กรุงเทพมหานคร  

กรมควบคุมมลพษิ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม (2552) การก าจดัขยะมูลฝอยแบบฝงักลบอย่างถูกหลกั 

            สขุาภบิาล  กรุงเทพมหานคร  

กรมควบคุมมลพษิ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม (2555) คู่มอืการจดัท าโครงการศึกษาความเหมาะสมและ 

            ออกแบบรายละเอยีดระบบจดัการมูลฝอยแบบครบวงจรส าหรบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ กรุงเทพมหานคร  

            บรษิทัรุ่งเรอืงสูง พริ้นติ้ง จ ากดั .  

กรมควบคุมมลพษิ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม (2557) หลกัเกณฑแ์ละเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการ 

            ขยะมลูฝอยและของเสยีอนัตราย กรุงเทพมหานคร  

กรมควบคุมมลพษิ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม (2558) สถานการณข์ยะมลูฝอยชมุชนของประเทศไทย ปี  

            พศ 2557 กรุงเทพมหานคร  

กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข การจดัการสุขาภบิาลอย่างย ัง่ยนืและเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม (2553) กรุงเทพมหานคร  

            ส  านกังานกจิการโรงพมิพอ์งคก์ารสงเคราะหท์หารผ่านศึก  

กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข สว้มสะอาดไดม้าตรฐาน (2556) กรุงเทพมหานคร บรษิทัสามเจรญิพาณิชย ์ 

กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข คู่มอืประชาชน ปฏกูิลเพิม่พูนประโยชน ์(2558) กรุงเทพมหานคร โรงพมิพส์  านกังาน 

            พระพทุธศาสนาแหง่ชาติ  

กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข (2558) คู่มอืการจดัการปฏกูิล (แบบครบวงจร) นนทบรุ ี 
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กระทรวงสาธารณสุขร่วมกบักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (2555) แผนยทุธศาสตรอ์นามยัสิง่แวดลอ้ม 

            แห่งชาติ ฉบบัที ่ 2 พ.ศ. 2555-2559 ส านกังานกิจการโรงพิมพ ์ องค์การสงเคราะหท์หารผ่านศึก 

กรุงเทพมหานคร 

ธงชยั  พรรณสวสัดิ์ และคณะ (2530) น า้เสยีชมุชนและปญัหามลภาวะทางน า้ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รายงาน 

 การศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิกระทรวงวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและการพลงังาน  

ธงชยั  พรรณสวสัดิ์ บรรณาธิการ (2537) คู่มอืส  าหรบัเจา้ของอาคาร/ภตัตาคาร และผูร้บัจา้งติดต ัง้ระบบบ าบดัน า้เสยีแบบ

ตดิ 

          กบัที ่กรุงเทพมหานคร เรอืนแกว้การพมิพ ์ 

ธเรศ ศรสีถติย ์(2553) วศิวกรรมการจดัการมลูฝอยชมุชน กรุงเทพมหานคร ส านกัพมิพจ์ฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

บญุสง่  ไขเ่กษ (2537) การบ าบดัและก าจดัน า้เสยีจากบา้นพกัอาศยัดว้ยระบบตดิกบัที ่กรุงเทพมหานคร  

ปรชีา ลอเสรวีานิช และปราโมช เชี่ยวชาญ (2556) การจดัการขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกูิลในเอกสารการสอน  ชดุวชิาอนามยั 

          สิง่แวดลอ้ม (หน่วยที6่,หนา้367 - 443 พมิพค์รัง้ที ่16 ) นนทบุร ีสาขาวชิาวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ  

           มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช      

พฒันา  มลูพฤกษ ์(2539) อนามยัสิง่แวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร หา้งหุน้สว่นจ ากดั เอน็.เอส.แอล.พริ้นติ้ง  

Cheremisinoff,P.(1992)Waste Incineration Handbook. Butterworth Heinemann, Litd. Great Britain: Oxford  

Daniel, D. Geotechnical (1993).Practice for Waste Disposal. London: Chapman & Hall  

Kreith, F. (1994).Handbook of Solid Waste Management. New York: McGraw-Hill, Inc.  
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Mara, D. and Cairncoss. S. (1989) Guidelines for the safe use of wastewater and excreta in agriculture  
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http://poonthaveesup.com/home/?page_id=19 คน้คืนเมือ่พฤษภาคม 2561 

http://www.cmb-truck.com/product_detail.php?id=34คน้คืนเมือ่พฤษภาคม2561 

http://www.tnamcot.com/content/111792คน้คืนเมือ่พฤษภาคม2561 

http://www.tankcenter.net/product.detail_0_th_3142053#คน้คืนเมือ่พฤษภาคม 2561 

http://www.sahacharoenkatung.com/productคน้คืนเมือ่พฤษภาคม 2561 

https://www.teachengineering.org/activities/view/cub_enveng_lesson05_activity2 คน้คืนเมือ่ 

       พฤษภาคม 2561 
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&cad=rja&uact=8&ved=2      

       ahUKEwjt5oTHx5vdAhXOEHIKHZeQDqoQFjAMegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Fcapital 

       .sec.or.th%2Fwebapp%2Fcorp_fin%2Fdatafile%2F56%2F20071027T06.DOC&usg=AOvVaw 

       2QkaRCkRABSJjTPjq82xge คน้คืนเมือ่พฤษภาคม 2561 

 

 

 

http://poonthaveesup.com/home/?page_id=19
http://www.cmb-truck.com/product_detail.php?id=34
http://www.tnamcot.com/content/111792ค้นคืนเมื่อพฤษภาคม


 

 

หน่วยที่ 10 
การจัดการมลพษิทางเสียง ความส่ันสะเทือนและรังสี 

 

รองศาสตราจารย์สราวุธ สุธรรมาสา 
อาจารย์กณุฑลย์ี  บังคะดานรา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือ  รองศาสตราจารยส์ราวธุ    สุธรรมาสา 
    วฒิุ  วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 
      M.Sc. (Occupational Health and safety) 
    ต าแหน่ง รองศาสตราจารยป์ระจ าสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
      มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
    เขียน  หน่วยท่ี 6-7 

  
ช่ือ   อาจารยก์ุณฑลีย ์ บงัคะดานรา 
วฒิุ    วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)  

                     วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภยั)  
ต าแหน่ง   รองศาสตราจารยป์ระจ าสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

         มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
หน่วยท่ีปรับปรุง หน่วยท่ี 10 
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แผนการสอนประจ าหน่วย 
 
 
ชุดวชิา               พื้นฐานอาชวีอนามยัและอนามยัสิง่แวดลอ้ม 

 

หน่วยที่ 10         การจดัการมลพษิทางเสยีง ความส ัน่สะเทอืนและรงัส ี

 

ตอนที่  
          10.1 ความรูท้ ัว่ไปเกี่ยวกบัมลพษิทางเสยีง ความส ัน่สะเทอืนและรงัส ี

          10.2 การจดัการมลพษิทางเสยีง  

          10.3 การจดัการมลพษิทางความส ัน่สะเทอืน 

          10.4 การจดัการมลพษิทางรงัสี 

 

วตัถุประสงค์ 
          เมือ่ศึกษาหน่วยที่ 10 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

          1. อธบิายความรูท้ ัว่ไปเกี่ยวกบัมลพษิทางเสยีง ความส ัน่สะเทอืนและรงัสีได ้

          2. อธบิายเกี่ยวกบัการจดัการมลพษิทางเสยีงได ้

          3 .อธบิายเกี่ยวกบัการจดัการมลพษิทางความส ัน่สะเทอืนได ้

          4. อธบิายเกี่ยวกบัการจดัการมลพษิทางรงัสไีด ้

 

กจิกรรมระหว่างเรียน 
          1. ท าแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรยีนหน่วยที่ 10  

          2. ศึกษาเอกสารการสอนตอนที่ 10.1-10.4 

          3. ปฏบิตักิจิกรรมตามทีไ่ดร้บัมอบหมายในเอกสารการสอนแต่ละตอน 

          4. ฟงัรายการวทิยุกระจายเสยีง (ถา้ม)ี  

          5. ชมรายการโทรทศัน ์(ถา้ม)ี  

          6. ชมวดีทิศันป์ระจ าชุดวชิา (ถา้ม)ี  

          7. เขา้รบัการสอนเสรมิ (ถา้ม)ี  

          8. ท าแบบประเมนิผลตนเองหลงัเรยีนหน่วยที่ 10 

 

ส่ือการสอน 
          1. เอกสารการสอน 

          2. แบบฝึกปฏบิตัิ 
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          3. รายการสอนทางวทิยุกระจายเสยีง 

          4. รายการสอนในวดีทิศันป์ระจ าชดุวชิา (ถา้ม)ี  

          5. รายการสอนทางโทรทศัน ์(ถา้ม)ี  

          6. การสอนเสรมิ (ถา้ม)ี  

 

การประเมินผล 
          1. ประเมนิผลจากแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรยีนและหลงัเรยีน 

          2. ประเมนิผลจากกจิกรรมและแนวตอบทา้ยเรื่อง 

          3. ประเมนิผลจากการสอบประจ าภาคการศึกษา 

 

เม่ืออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 10 
ในแบบฝึกปฏบิัตแิล้วจงึศึกษาเอกสารการสอนต่อไป 
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ตอนที่ 10.1  
ความรู้ทั่วไปเกีย่วกบัมลพษิทางเสียง ความส่ันสะเทือนและรังสี 
 

โปรดอ่านหวัเรื่อง แนวคิด และวตัถปุระสงคข์องตอนที่ 10.1 แลว้จงึศึกษารายละเอียดต่อไป 

 

หัวเร่ือง 
           10.1.1  สถานการณแ์ละผลกระทบของมลพษิทางเสยีง ความส ัน่สะเทอืนและรงัส ี

           10.1.2  แหลง่ก าเนิดและชนิดของมลพษิทางเสยีง ความส ัน่สะเทอืนและรงัส ี

           10.1.3  หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัมลพษิทางเสยีง ความส ัน่สะเทอืนและรงัส ี

          

แนวคดิ 
1. สถานการณ์ดา้นมลพิษทางเสียงของประเทศไทยพบว่าบริเวณริมถนนมค่ีาระดบัความดงัที่สูงกว่าบริเวณพื้นที่ท ัว่ ๆ 

ไปหรือบริเวณพื้นที่พกัอาศยั ผลกระทบของเสยีงดงัคือท าใหเ้กิดปญัหาการสูญเสยีการไดย้นิของประชาชน  และ

รบกวนการนอนหลบัและการพกัผ่อนของประชาชนได  ้ ส่วนระดบัความส ัน่สะเทอืนนัน้ยงัมขีอ้มลูผลการตรวจวดัไม่

มาก ส่วนใหญ่ขอ้มลูที่มจีะมาจากการประเมนิผลกระทบทางสิ่งแวดลอ้มของโครงการที่เขา้ข่ายตอ้งท าอี ไอเอ  ส่วน

ผลกระทบของความส ัน่สะเทอืนนัน้ท าใหโ้ครงสรา้งอาคารเสยีหายและท าใหร่้างกายบาดเจ็บได ้ ส  าหรบัรงัสเีป็นสิ่งที่

เกดิขึ้นเองตามธรรมชาตแิละเกดิจากการผลติของมนุษย ์มที ัง้ทีเ่ป็นประเภทก่อใหเ้กิดไอออน และไม่ก่อใหเ้กิดไอออน 

มนุษยอ์าจสมัผสักบัรงัสไีดจ้ากการใชช้ีวติประจ าวนั จากการท างาน และจากการรกัษาทางการแพทย ์หากการสมัผสั

ในปริมาณไม่เหมาะสม จะท าใหเ้กิดผลกระทบต่อสุขภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม และระบบนิเวศ องค์กรที่ดูแล

รบัผดิชอบเรื่องอนัตรายและผลกระทบจากรงัสมีที ัง้ในระดบัประเทศและระดบันานาชาติ  ที่ก  าหนดมาตรฐานรงัสีใน

หลายลกัษณะ 

2. .แหลง่ก าเนิดเสยีงและความส ัน่สะเทอืนที่ส  าคญัจะมาจากยานพาหนะและการก่อสรา้งที่มกีาร ใชเ้ครื่องจกัรต่าง ๆ ท า

ใหเ้กดิเสยีงดงัและความส ัน่สะเทอืนทีแ่ตกต่างหลายชนิด ส าหรบัแหลง่ก าเนิดรงัสมี ี2 แหล่ง คือ จากธรรมชาติ ซึ่งมา

จากภายนอกโลกและที่อยู่ตามพื้นดินของโลก และจากมนุษยท์ี่ผลติรงัสขีึ้นมา รงัสทีี่เกิดขึ้นมที ัง้ที่ก่อใหเ้กิดการแตก

ตวัเป็นไอออน และประเภทที่ไม่ก่อใหเ้กิดการแตกตวั  ดงันั้นมนุษย์จึงมีโอกาสสมัผสัรงัสีไดท้ ัง้จากการใช ้

ชวีติประจ าวนั การท างาน และการรบัการรกัษาพยาบาล 

3. การตรวจวดัระดบัเสียง ตามที่กฎหมายประเทศไทยก าหนดไว  ้ หากกฎหมายไม่ไดก้ าหนดไวใ้หค้น้หาจากแหล่ง

ก าหนดมาตรฐานอื่นซึ่งแหล่งที่นิยมคน้ควา้ คือ องคก์รพิทกัษส์ิ่งแวดลอ้มของสหรฐัอเมริกา พารามเิตอรท์ี่ส  าคญั

ทางดา้นเสยีง คือ ระดบัเสยีงดงัเฉลีย่ 24 ช ัว่โมง ระดบัเสยีงดงัสูงสุด ระดบัเสยีงกลางวนักลางคืน และระดบัเสยีง

รบกวน ส่วนพารามเิตอรท์ี่ส  าคญัทางดา้นความส ัน่สะเทือน คือ ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดและความเร่งสูงสุดของ

อนุภาค ส่วนพารามเิตอรท์างดา้นรงัสี หากเป็นรงัสทีี่ก่อใหเ้กิดการแตกตวั จะใชว้ธิีคิดจากอตัราการสลายตวัของสาร

กมัมนัตรงัส ีส่วนหน่วยทีใ่ชก้บัรงัสทีีไ่มก่่อใหเ้กดิการแตกตวันัน้ จะมวีธิคีิดจากก าลงังานของรงัสขีองตน้ก าเนิด 
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วตัถุประสงค์ 
           เมือ่ศึกษาตอนที่ 10.1 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

           1. บอกสถานการณแ์ละผลกระทบของมลพษิทางเสยีง ความส ัน่สะเทอืนและรงัสไีด ้

           2. ระบุแหลง่ก าเนิดและชนิดของมลพษิทางเสยีง ความส ัน่สะเทอืนและรงัสไีด ้

           3. ระบุหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัมลพษิทางเสยีง ความส ัน่สะเทอืนและรงัสี 
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เร่ืองที ่10.1.1  
สถานการณ์และผลกระทบของมลพษิทางเสียง ความส่ันสะเทือนและรังสี 
 

           มลพษิทางเสยีง ถอืเป็นปญัหาสาธารณสุขทีท่  าใหเ้กิดปญัหาต่อสุขภาพของประชาชนในเรื่องการไดย้ิน การรบกวนการ

พกัผ่อน การนอนหลบั เป็นตน้ ส าหรบัสถานการณ์ดา้นระดบัเสยีงที่ประชาชนตอ้งสมัผสันัน้ กรมควบคุมมลพษิ กระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจะมสีถานีตรวจวดัระดบัเสยีงกระจายอยู่ตามสถานที่ต่าง ๆ ท ัง้ในกรุงเทพมหานครและจงัหวดัต่าง 

ๆ ท ัว่ประเทศ แต่ส าหรบัเรื่องความส ัน่สะเทอืนแลว้ยงัมขีอ้มูลนอ้ยมาก เพราะไม่ไดม้กีารตรวจวดัในสถานทีต่่าง ๆ ยกเวน้ในกรณีของ

เหมอืงหินและกิจการที่เขา้ข่ายตอ้งจดัท ารายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้มตามที่กฎหมายสิ่งแวดลอ้มแลว้ จะตอ้งมกีาร

ประเมนิผลกระทบจากความส ัน่สะเทอืนดว้ย จงึเป็นผลท าใหม้ขีอ้มลูการประเมนิผลกระทบทางดา้นความส ัน่สะเทอืน 

              ขอ้มลูผลการตรวจวดัระดบัเสยีงจากสถานีตรวจวดัของกรมควบคุมมลพษิสามารถศึกษาไดจ้ากเอกสาร “สถานการณ์และ

การจดัการปญัหามลพษิทางอากาศและเสยีง” หรือ “รายงานผลการตรวจวดัระดบัเสยีงจากสถานีตรวจวดัระดบัเสยีงของกรมควบคุม

มลพิษในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ” ซึ่งจดัท าขึ้นทุกปีโดยเขา้ไปคน้ควา้ไดท้ี่  www.pcd.go.th หรือเขา้เว็บไซต ์

www.noisemonitor.net ท ัง้นี้จะรายงานเป็นค่าระดบัเสยีงเฉลีย่รายช ัว่โมง และระดบัเสยีงเฉลีย่ (Leq) 24 ช ัว่โมงของ 24 ช ัว่โมง

ลา่สุด 

 

1. สถานการณ์ด้านระดบัเสียงและความส่ันสะเทือนในประเทศไทย 
1.1 สถานการณ์ด้านระดบัเสียงในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและต่างจงัหวัด 
1.1.1 ระดบัเสียงที่พืน้ที่ริมถนนและพืน้ที่ทั่วไปในปี 2559 กรมควบคุมมลพษิมสีถานีตรวจวดัระดบัเสยีงแบบอตัโนมตัิ

ในกรุงเทพมหานคร ปรมิณฑลและจงัหวดัอืน่ ๆ ส าหรบัสถานการณ์ระดบัเสยีงมค่ีาเปลีย่นแปลงไมม่ากนกัโดยปญัหาหลกัยงัคงเป็น

ปญัหามลพษิทางเสยีงรมิเสน้ทางจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ผลการตรวจวดัค่าระดบัเสยีงพบวา่ บรเิวณพื้นทีร่มิถนนจะเป็น

บรเิวณทีม่รีะดบัเสยีงดงัสูงกวา่บรเิวณพื้นทีอ่ืน่ ๆ ทีเ่ป็นพื้นทีท่ ัว่ไป เช่น ทีพ่กัอาศยั สถานศึกษา เป็นตน้ แสดงใหเ้หน็วา่แหลง่ก าเนิด

เสยีงดงัจะมาจากการจราจรทางถนนเป็นส าคญั ดงัตารางที ่10.1 

ตารางที่ 10.1 ระดบัเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง ในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจงัหวดั ปี 2559 
                                พื้นท่ี                             ระดบัเสียง เดซิเบล (เอ)  

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

บรเิวณรมิถนน Leq, 24 ช ัว่โมง = 69.2 

บรเิวณพื้นทีท่ ัว่ไป Leq, 24 ช ัว่โมง = 56.7 

ต่างจงัหวดั 

บรเิวณรมิถนน Leq, 24 ช ัว่โมง = 62.4 

บรเิวณพื้นทีท่ ัว่ไป Leq, 24 ช ัว่โมง = 57.3 

ทีม่า: กรมควบคุมมลพษิ. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม. สถานการณแ์ละการจดัการปญัหามลพษิทางอากาศและเสยีง

ปี 2559. 
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               เมือ่พจิารณาขอ้มลูผลการตรวจวดัทีท่  าอย่างต่อเนื่องตลอดท ัง้ปี จะเหน็ไดว้า่บรเิวณรมิถนนในกรุงเทพมหานครจะมรีะดบั

เสยีงเท่ากบัค่ามาตรฐานทีก่  าหนดไว  ้ ส่วนบริเวณท ัว่ไปในกรุงเทพมหานครและบริเวณท ัง้ทีร่ิมถนนและพื้นทีท่ ัว่ไปในต่างจงัหวดั  ยงัมี

ระดบัความดงัไมเ่กนิค่ามาตรฐานทีจ่ะมอีนัตรายต่อการไดย้นิของประชาชน อย่างไรก็ตามหากพจิารณาขอ้มูลจากภาพที ่10.1 จะพบว่า

ค่าระดบัความดงัสูงสุดทีต่รวจวดัไดม้ค่ีาเท่ากบั 83.7  79.3  85.7 และ 84.7 ตามล าดบั ท ัง้นี้มผีลการตรวจวดัสูงถงึรอ้ยละ 60 ทีม่ี

จ  านวนขอ้มลูทีร่ะดบัเสยีงเกนิค่ามาตรฐานทีก่  าหนด  

 

 
 

ภาพที่ 10.1 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวดั เป็นค่าระดบัเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 
ค่าสูงสุด และค่าต า่สุด ปี 2559 
ทีม่า: กรมควบคุมมลพษิ. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม. สถานการณแ์ละการจดัการปญัหามลพษิทางอากาศและเสยีง 

ปี 2559. 

 

1.1.2 ระดบัเสียงตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า (กรมควบคมุมลพษิ, 2559) โดยท ัว่ไปบรเิวณรมิถนนทีม่กีารจราจร
หนาแน่นจะมปีญัหาเสยีงดงัมาก ดงันัน้เมือ่มโีครงการก่อสรา้งรถไฟฟ้าจงึเป็นทีใ่หค้วามสนใจวา่จะท าใหเ้กดิปญัหามลพษิทางเสยีงมาก

นอ้ยเพยีงใดท ัง้ในระยะก่อสรา้งและระยะด าเนินการ จงึมกีารตรวจวดัระดบัเสยีงท ัง้ในระยะก่อนมโีครงการ 

ระหวา่งก่อสรา้งโครงการ และหลงัการก่อสรา้งเสร็จและเปิดใชง้านแลว้ โดยในปี 2559 นี้ไดด้  าเนินการตรวจวดัจ านวน 7 จดุ ซึง่ผลการ

เฝ้าระวงัและตดิตามตรวจวดัผลการตรวจวดัพบวา่ ระดบัเสยีงเฉลีย่ 24 ช ัว่โมง มค่ีาอยู่ในช่วง 58.6-78.1 เดซเิบล (เอ) ส าหรบัค่าระดบั

เสยีงต า่สุดและสูงสุดทีว่ดัได ้ดงัตารางที ่10.2  

 เมือ่เปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัตัง้แต่ปี 2554 - 2559 พบวา่จดุตรวจวดัสว่นใหญ่ค่าระดบัเสยีงเฉลีย่ (Leq) 24 

ช ัว่โมงมแีนวโนม้ใกลเ้คียงกนั จดุตรวจวดัทีม่รีะดบัเฉลีย่ (Leq) 24 ช ัว่โมง เกนิมาตรฐานทกุปีไดแ้ก่ เสน้ทางสายสมีว่ง จดุตรวจวดั

ป้อมต ารวจสีแ่ยกวงศส์วา่ง ถนนกรุงเทพ - นนท ์และจดุตรวจดา้นหนา้หมูบ่า้นซือ่ตรง ถนนรตันาธิเบศน ์และเสน้ทางสายสเีขยีว จดุ

ตรวจวดัดา้นหนา้ รร. หอวงั ถนนพหลโยธิน จากผลการตรวจวดัโครงการทีก่่อสรา้งเสร็จแลว้คือ โครงการสายสแีดงอ่อน ช่วงมกักะสนั 
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- สุวรรณภูม ิและช่วงมกักะสนั - หวัหมาก พบวา่ค่าระดบัเสยีงระหว่างก่อสรา้ง และหลงัจากเปิดใชง้านแลว้ มค่ีาใกลเ้คียงกนั แสดงดงั

รูปที ่10.2 

 

ตารางท่ี 10.2 ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง ณ บริเวณแนวเสน้ทางโครงการรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปี 
2559 

 

ทีม่า: กรมควบคมุมลพษิ. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม. สถานการณแ์ละการจดัการปญัหามลพษิทางอากาศและเสยีง 

ปี 2559. 

โครงการ/เส้นทาง จุดตรวจวัด วนัที่ตรวจวดั ระดบัเสียง (dBA) สถานะโครงการ 
(ช่วงที่ตรวจวดั) ต า่สุด สูงสุด 

 สายสแีดง 

>> ช่วงบางซือ่-รงัสติ 

ร.ร.เปรมประชา 

ถ.วภิาวด-ีรงัสติ 

1-7 ก.ค. 59 61.7 72.0 อยู่ระหวา่งก่อสรา้ง 

 สายสแีดงอ่อน 

>> ช่วงมกักะสนั-หวัหมาก 

รพ.บรุฉตัรไขยากร 

ถ.นิคมมกักะสนั 

1-7 ก.ค.59 66.4 68.3 เปิดใชง้านแลว้ 

>> ช่วงบางซือ่-ตลิง่ชนั วดัสนามในตลิง่ชนั 4-10 ม.ิย. 59 59.6 60.7 ยงัไมเ่ปิดใชง้าน 

 ร.ร.สุเหร่าทบัชา้ง 

ถ.มอเตอรเ์วย ์

28 ม.ค. -3 ก.พ. 

59 

58.6 66.9 เปิดใชง้านแลว้ 

 สายสมีว่ง 

>> ช่วงบางซือ่-บางใหญ่ 

แยกวงศส์วา่ง  

ถ.กรุงเทพ-นนท ์

11-17 ม.ีค. 59 77.7 78.1 ก่อสรา้งเสร็จแลว้ 

 หมูบ่า้นซือ่ตรง  

ถ.รตันาธิเบศร ์

17-23 พ.ค.59 75.8 76.2 ก่อสรา้งเสร็จแลว้ 

 สายสเีขยีว 

>>ช่วงจตจุกัร-สะพานใหม่ 

ร.ร.หอวงั 

ถ.พหลโยธิน 

19-25 ม.ค. 59 74.6 76.8 อยู่ระหวา่งก่อสรา้ง 
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ภาพที่ 10.2 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงบริเวณแนวเส้นทางรถไฟฟ้า ตั้งแต่ปี 2554 - 2559 
ทีม่า: กรมควบคุมมลพษิ. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม. สถานการณแ์ละการจดัการปญัหามลพษิทางอากาศและเสยีง 

ปี 2559. 

 

                 ในรายงานสถานการณ์ฯ ปี 2559 ที่กล่าวถงึ ระบุว่าปญัหาระดบัเสยีงที่วดัไดน้ ัน้มสีาเหตุส  าคญัมาจากการจราจร 

นอกจากนี้ยงัมกีารตรวจวดั 1) ระดบัเสยีงรมิคลองและเรอืโดยสารในกรุงเทพมหานคร 2) ระดบัเสยีงบรเิวณพื้นทีช่มุชน 

โดยรอบนิคมอตุสาหกรรม จงัหวดัระยอง เป็นตน้ หากสนใจสามารถคน้ควา้ไดจ้ากรายงานทีก่ลา่วถงึขา้งตน้ 

1.2 สถานการณ์ด้านความส่ันสะเทือน  กรมควบคุมมลพษิไดท้  าการติดตามตรวจสอบระดบัความส ัน่สะเทอืนจาก การ

ไฟฟ้าฝ่ายผลติแมเ่มาะ อ าเภอแมเ่มาะ จงัหวดัล  าปาง โดยไดท้  าการตรวจวดัความส ัน่สะเทอืนบริเวณชุมชนโดยรอบเหมอืงและโรงไฟฟ้า 

เมือ่ พ.ศ. 2558 พบว่าค่าความส ัน่สะเทอืนทีต่รวจวดัไดม้ค่ีาไม่เกินมาตรฐาน กลา่วคือ จ านวนครัง้ของการระเบดิทีต่รวจวดัไดต่้อวนั

และค่าความส ัน่สะเทอืนทีต่รวจวดัได ้มแีนวโนม้เพิม่ขึ้นจากปีทีผ่่านมา ท ัง้นี้ค่าความส ัน่สะเทอืน (ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด) ทีต่รวจวดั

ไดม้ค่ีาสูงสุด 1.14 มลิลเิมตรต่อวนิาท ีซึง่มค่ีาไมเ่กนิมาตรฐานทีก่  าหนดไว ้ 

ส าหรบัสถานการณด์า้นขอ้มลูความส ัน่สะเทอืนจากแหลง่ขอ้มลูอืน่นอกเหนือจากกรมควบคุมมลพษินัน้ อาจหาไดจ้ากรายงาน

การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มทีโ่ครงการต่าง ๆ ทีเ่ขา้ข่ายตอ้งท าการศึกษาตามกฎหมายสิง่แวดลอ้มของประเทศไทยไดจ้ดัท าขึ้น ซึง่

สามารถคน้หาไดท้ีส่  านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
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ภาพที่ 10.3 ผลการตรวจวดัค่าความส่ันสะเทือน และแสดงคร้ังการระเบิดเฉลีย่ต่อวนับริเวณชุมชนโดยรอบเหมืองและ
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ปี 2556-2558 

ทีม่า: กรมควบคุมมลพษิ. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม. สถานการณแ์ละการจดัการปญัหามลพษิทางอากาศและเสยีง 

ปี 2558. 

 

 1.3 สถานการณ์ด้านรังสี สถานการณก์ารแพร่กระจายของรงัสทีีท่  าใหเ้กิดการปนเป้ือนสิง่แวดลอ้ม และเกิดผลกระทบหรือ
สรา้งความเสยีหายต่อชวีติมนุษยแ์ละทรพัยส์นิต่าง ๆ นัน้ ท ัง้หมดจะเกดิจากอบุตัเิหตทุีม่สีาเหตุจากการกระท าของมนุษย์ เช่นกรณีการ

ระเบิดของเตาปฏิกรณ์ปรมาณูที่เชอรโ์นบิล อนัเนื่องจากความผิดพลาดในการท างานของพนกังาน หรือไม่ก็เกิดจากภยัพิบตัิทาง

ธรรมชาต ิเช่นกรณีเกดิแผ่นดนิไหวทีป่ระเทศญี่ปุ่ น ส่งผลใหเ้กิดสนึาม ิและตามมาดว้ยโรงไฟฟ้านิวเคลยีรท์ีฟู่กุชิมะเสยีหาย ท าใหร้งัสี

ร ัว่ไหล เป็นตน้ โกมล องักุรรตันไ์ดท้  าการถอดความจาก smashinglists.com เกี่ยวกบัอุบตัิเหตุทางนิวเคลยีรท์ี่รา้ยแรงที่สุด 10 

อนัดบัแรก ทีท่  าใหเ้กดิความสูญเสยีอย่างมากท ัง้ต่อชวีติและสิง่แวดลอ้ม ในทีน่ี้จะน าเสนอเพยีง 5 อนัดบัแรกดงันี้ (ตารางที ่10.3) 

 

ตารางท่ี 10.3 เหตุการณ์อุบติัเหตุทางนิวเคลียร์ท่ีร้ายแรงท่ีสุด 5 อนัดบัแรก 
 

อนัดบัที่              สถานที่/เหตุการณ์            วนั/เดือน/ปี                               รายละเอยีดพอสังเขป 

   1         ระเบดิปรมาณูทีฮ่โิรชิ

มาและนางาซากิ     

1945   เป็นเหตกุารณใ์นสงครามโลกครัง้ที ่2 ท าใหม้ผูีเ้สยีชวีติประมาณ 250,000 คน 

ในจ านวนนี้พบวา่รอ้ยละ 15-20 เสยีชวีติจากการเจบ็ป่วยจากการแผ่รงัส ีรอ้ย

ละ 20-30 เสยีชวีติจากเพลงิไหม ้และรอ้ยละ 50-60 ไดร้บับาดเจบ็อื่นๆ จาก

การรวบรวมขอ้มลูในการตดิตามผลต่อเนื่องพบวา่ในช่วงปี 1950-2000 มี

ผูเ้สยีชวีติดว้ยมะเร็งเมด็เลอืดขาวถงึรอ้ยละ 46 และอกีรอ้ยละ 11 ตอ้ง

เสยีชวีติจากการเป็นมะเร็งกอ้นเนื้อต่าง ๆ  
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อนัดบัที่              สถานที่/เหตุการณ์            วนั/เดือน/ปี                               รายละเอยีดพอสังเขป 

   2       ภยัพบิตัิฟูกชุมิะ                       1/03/2011 เนื่องจากเกดิแผ่นดนิไหว 8.9 รกิเตอร ์สง่ผลใหเ้กดิสนึามทิีส่รา้งความ

เสยีหายใหก้บัโรงไฟฟ้านิวเคลยีร ์เครื่องปฏกิรณ์ปรมาณูหลายเครื่องมปีญัหา

ขดัขอ้ง จนในทีสุ่ดมกีารร ัว่ไหลของรงัส ีเกดิการปนเป้ือนสิง่แวดลอ้มท ัง้ใน

อากาศ น า้ทะเลในมหาสมทุร พชื ผกั ผลไม ้ตอ้งมกีารอพยพประชาชน

จ านวนมากออกไปหา่งจากทีเ่กดิเหตุ 50 กโิลเมตร 

   3          ภยัพบิตัเิชอรโ์นบลิ                         6/04/1986 เครื่องปฏกิรณน์ิวเคลยีรห์มายเลข 4 มรีะดบัก าลงัของเครื่องทีผ่ลติพลงังาน

ออกมาสูงขึ้นอย่างทนัททีนัใด แมจ้ะพยายามดบัเครื่องในภาวะฉุกเฉินก็ตามก็

ยงัไมส่ามารถควบคุมระดบัพลงังานของเครื่องได ้ท าใหใ้นทีสุ่ดถงัเครื่อง

ดงักลา่วก็แตกออก มกีารระเบดิเป็นระยะๆ ผลกระทบครอบคลมุถงึประเทศ

เบลารุส รสัเซยี และยูเครน จากปี 1986-2000 ประชาชนตอ้งอพยพถงึ 

350,400 คน องคก์ารอนามยัโลกรายงานวา่อบุตัเิหตคุร ัง้นี้ท  าใหม้กีารปนเป้ือน

ของรงัสสูีงถงึ 200 เทา่ของทีเ่คยเกดิกบักรณีระเบดิปรมาณูทีฮ่โิรชมิาและนางา

ซากริวมกนั 

   4          โรงไฟฟ้านิวเคลยีร์

มายคั               

29/09/1957 โรงไฟฟ้าแหง่นี้ เป็นของสหพนัธรฐัรสัเซยี (ชื่อในสมยันัน้) เคยเกดิอบุตัเิหตุ

หลายครัง้ ครัง้ทีรุ่นแรงมากคือระบบท าความเยน็ใหก้บัถงัเก็บสารละลาย

หลายหมืน่ตนัของกากกมัมนัตรงัสลีม้เหลว เกดิการระเบดิรุนแรงเทยีบเทา่กบั

ทเีอน็ทปีระมาณ 75 ตนั ท าใหเ้กดิการปลดปลอ่ยรงัสอีอกมาประมาณ 2 ลา้น

คูร ีท าใหม้คีนเสยีชวีติจ านวน 200 คนจากการเจบ็ป่วยทีม่าจากการไดร้บัรงัส ี

และคนประมาณ 470,000 คนทีร่บัสมัผสัรงัส ีพบเยือ่ทีใ่บหนา้ มอืและสว่น

อืน่ ๆ ของร่างกายหลดุลอก  

   5       

 

อบุตัเิหตเุรอืด าน า้โซ

เวยีต K-431     

10/08/1985 ขณะเตมิเชื้อเพลงิใหก้บัเรอืด าน า้ดงักลา่ว เกดิการระเบดิขึ้น ท าใหร้งัสี

แพร่กระจายไปในอากาศ นอกจากกลาสเีรอืทีเ่สยีชวีติและเจบ็ป่วยแลว้ ยงัมี

คนทีเ่กี่ยวขอ้งเช่นคนท าความสะอาดทีต่อ้งรบัสมัผสัรงัสแีละเจบ็ป่วยดว้ยเหตุ

ดงักลา่ว 

 

ทีม่า: http://www.smashinglists.com/worst-nuclear-accidents-disaster-in-histry/ อา้งในโกมล องักรุรตัน ์สถาบนั

เทคโนโลยนิีวเคลยีรแ์หง่ชาติ 24 กนัยายน 2555.  
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2. ผลกระทบของมลพษิทางเสียง ความส่ันสะเทือนและรังสี 
 2.1 ผลกระทบของมลพษิทางเสียง เสยีงดงัทีม่นุษยส์มัผสัท าใหเ้กดิขึ้นกระทบทีส่  าคญัใน 2 ลกัษณะ คือ ลกัษณะแรกเป็น

ผลกระทบทีเ่กี่ยวกบัการไดย้นิของมนุษย ์และลกัษณะทีส่องจะเป็นผลกระทบทีไ่มเ่กี่ยวกบัการไดย้นิ ดงันี้ 

2.1.1 ผลกระทบที่เกดิขึ้นกบัการได้ยนิของมนษุย์ อวยัวะส าคญัภายในหูของมนุษยท์ีท่  าใหม้นุษยส์ามารถไดย้นิเสยีง คือ 
เซลลข์น (Hair Cell) ซึง่อยู่ภายในอวยัวะรูปหอยโข่ง เซลลข์นนี้จะท าหนา้ทีร่บัเสยีงแลว้ส่งต่อใหก้บัเสน้ประสาทรบัเสยีง ท าใหม้นุษย์

สามารถไดย้นิและรบัรูว้า่เสยีงนัน้คือเสยีงอะไร ถา้หากเซลลข์นไดร้บัความเสยีหายจากการถูกคลืน่เสยีงทีม่คีวามดงัมาก ซ า้ ๆ กนัเป็น

ระยะเวลานานโดยไมม่กีารป้องกนั ในทีสุ่ดเซลลข์นก็จะไม่สามารถท าหนา้ทีด่งักลา่วได  ้มนุษยก์็จะไม่ไดย้นิเสยีงทีเ่ขา้มาภายในหู ท าให ้

เกิดปญัหาการไดย้นิขึ้น ขอ้มูลจากงานวจิยัสรุปไดว้่าส  าหรบัประชาชนท ัว่ไปทีส่มัผสัเสยีงตลอดท ัง้วนั  ระดบัเสยีงดงัเฉลีย่ตลอด 24 

ช ัว่โมง (Leq, 24 ชม.) ทีม่ากกว่า 70 เดซเิบล (เอ)  จะมผีลกระทบต่อการไดย้นิของประชาชน ส าหรบัคนท างานทีส่มัผสัเสยีงเฉพาะ

ขณะท างาน หากระดบัเสยีงดงัเฉลีย่ตลอด 8 ช ัว่โมง (Leq, 8 ชม.) ไม่ดงัเกินกว่า 80 เดซเิบล (เอ) ก็จะไม่มผีลกระทบต่อการไดย้นิ 

อย่างไรก็ตามค่ามาตรฐานระดบัเสยีงดงัส  าหรบัคุม้ครองการไดย้นิของคนท างาน จะก าหนดไวท้ีร่ะดบัเสยีง 85 เดซเิบล (เอ)   

2.1.2 ผลกระทบที่ไม่เกีย่วกบัการได้ยนิ สามารถระบผุลกระทบทีอ่าจเกดิขึ้นไดด้งันี้ 

1) ท าให้เกิดการรบกวนหรือสร้างความร าคาญ โดยท ัว่ไปคนทีม่ชีีวติอยู่ในสิง่แวดลอ้มทีร่ะดบัเสยีงไม่ดงั เมือ่มา

อยู่ในทีท่ีเ่สยีงดงักวา่เดมิก็อาจเกิดความรูส้กึว่าถูกรบกวนจากเสยีงหรือเกิดความร าคาญขึ้น ปจัจุบนัหลายประเทศรวมท ัง้ประเทศไทย

ก าหนดไวว้า่หากมเีสยีงดงัเกดิจากกจิกรรมใดก็ตามดงัเกนิกวา่ 10 เดซเิบลจากระดบัเสยีงเดมิ (Background Noise) ถอืว่าระดบัเสยีง

นัน้เป็นเสยีงที่ท  าใหเ้กิดการรบกวนหรือสรา้งความร าคาญขึ้นได  ้ ผลกระทบดงักล่าวยงัสามารถท าใหเ้กิดผลกระทบเป็นลูกโซ่ขึ้นได ้

กลา่วคือ ท าใหผู้ส้มัผสัอารมณ์เสยี หงดุหงดิ หากเกิดขึ้นในเวลากลางคืน จะท าใหร้บกวนการนอนหลบัท าใหไ้ม่สามารถนอนหลบัได  ้

ร่างกายจะอ่อนเพลยี ซึง่กรณีผลกระทบต่อการนอนหลบัตอ้งค านึงถงึกลุม่เสีย่งทีเ่ป็นเดก็ทารกและผูสู้งอายุทีต่อ้งการการพกัผ่อนในช่วง

ระหวา่งวนัดว้ย 

2) ท าให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย เสยีงดงัทีป่ระชาชนไดย้นิอาจมผีลท าใหร้ะบบการท างานของอวยัวะต่าง 
ๆ ในร่างกายท างานผดิพลาดหรือท าหนา้ทีไ่ดไ้ม่ดดีงัเช่นในภาวะปกติ เช่น ท าใหค้วามดนัโลหติสูงขึ้น อ่อนเพลยี เกิดปญัหากบัระบบ

หวัใจและหลอดเลอืด เป็นตน้ 

3) ท าให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการท างาน ประเด็นผลกระทบขอ้นี้อาจเกิดขึ้นกบัคนท างานในโรงงานทีม่เีสยีง

ดงัมาก เพราะเมือ่มเีสยีงดงัมากจงึท าใหอ้าจไม่ไดย้นิเสยีงรถยกทีว่ิง่ผ่านมาหรือไม่ไดย้นิเสยีงเตือนภยัจากเพือ่นร่วมงาน  ท าใหป้ระสบ

อนัตรายขึ้นได ้ 

 2.2 ผลกระทบของความส่ันสะเทือน ความส ัน่สะเทอืนสามารถท าใหเ้กิดอนัตรายท ัง้ต่อสุขภาพมนุษยแ์ละทรพัยส์นิ

โดยเฉพาะอาคารสิง่ก่อสรา้ง ดงันี้ 

2.2.1 อนัตรายต่อสุขภาพมนุษย ์มนุษยจ์ะมกีารสมัผสัความส ัน่สะเทอืน 2 แบบ คือแบบแรกการสมัผสัความส ัน่สะเทอืนทีม่กีาร

ถา่ยเทผ่านมอื (Hand-Transmitted Vibration) ซึง่มกัเป็นคนทีส่มัผสักบัความส ัน่สะเทอืนโดยตรงคือ คนทีใ่ชอุ้ปกรณ์ เครื่องมอืทีท่  า

ใหเ้กดิความส ัน่สะเทอืน เช่น เลือ่ยหรอืสวา่นไฟฟ้า เครื่องเจาะ  ตดัแผ่นคอนกรีต  เป็นตน้ จะมคีวามเสีย่งทีท่  าใหไ้ดร้บัผลกระทบจาก

ความส ัน่สะเทอืน กลา่วคือ ความส ัน่สะเทอืนจะถกูถา่ยเทผ่านมอื ท าใหห้ลอดเลอืดแดงทีบ่รเิวณมอืและนิ้วมอืตีบตวั จากนัน้ก็ส่งผลต่อ

ใหเ้สน้ประสาทกลา้มเนื้อ กระดูก และขอ้ขาดเลอืด ท าใหม้กีารฝ่อและเสือ่มของปลอกเยือ่หุม้ประสาทและเกดิผงัพดืขึ้น จนในทีสุ่ดคนที่

ประสบปญัหานี้จะมนีิ้วซดีเป็นทีม่าของการเรยีกคนทีม่ปีญัหาสุขภาพเช่นนี้วา่ White Finger  

 ส าหรบัการสมัผสัความส ัน่สะเทอืนแบบทีส่องเป็นแบบการสมัผสัท ัว่ท ัง้ร่างกาย (Whole-Body Vibration) ซึง่เกิดขึ้น

จากการเดินทางที่มกีารนัง่โดยสารรถประเภทต่าง ๆ การขบัรถยนตโ์ดยเฉพาะรถแทรกเตอร์ รถบรรทุก ผลกระทบที่เกิดขึ้นแบบ
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เฉียบพลนั คือ จะท าใหม้คีวามรูส้กึไมส่บายตวั อดึอดั ความสามารถในการมองเหน็ไม่ดี และการใชม้อืใชเ้ทา้ในการท างาน เช่น การใช ้

บงัคบัการท างานของคนับงัคบัอุปกรณ์ เครื่องมอืจะท าไดไ้ม่ดเีมือ่เทยีบกบัเดมิ เป็นตน้ และผลกระทบแบบเรื้อรงั คือ ท าใหเ้กิดความ

ผดิปกตใินระบบประสาท กระดูกและกลา้มเนื้อ และการไหลเวยีนโลหติขึ้นได ้

2.2.2 อันตรายต่ออาคารส่ิงก่อสร้าง ทุกคนทราบดวี่าความส ัน่สะเทอืนมากหรือสูง จะท าใหเ้กิดการพงัทลายของอาคาร
สิง่ก่อสรา้งดงัเช่นทีพ่บเหน็เมือ่เกิดแผ่นดนิไหวขึ้น อย่างไรก็ตามความส ัน่สะเทอืนทีเ่กิดจากการกระท าของมนุษยไ์ม่ไดม้คีวามรุนแรง

เหมือนเกิดแผ่นดินไหว แต่สิ่งที่ตอ้งใหค้วามสนใจ คือ แรงส ัน่สะเทือนนัน้จะมีผลใหอ้าคารก่อสรา้งเก่าแก่ที่มีความส าคญัทาง

ประวตัิศาสตร ์ เช่น วดั วงั โบราณสถาน คู ก าแพงเมอืงโบราณ และบา้นเรือนโบราณอายุเก่าแก่ เป็นตน้ เสยีหายหรือไม่ โดยค่า

มาตรฐานความส ัน่สะเทอืนทีห่ลายประเทศก าหนดก็พยายามทีจ่ะก าหนดขึ้นเพือ่ป้องกนัผลกระทบท ัง้สองดา้นตามทีก่ลา่วมาขา้งตน้ 

2.3 ผลกระทบและอันตรายของรังสี 
2.3.1 ผลกระทบและอันตรายท่ีมาจากการสัมผัสรังสีชนิดท่ีท าให้เกิดการแตกตัว ผลกระทบจะมมีากหรือ

นอ้ยขึ้นกบัปจัจยัหลายปจัจยั เช่น ถา้ไดร้บัรงัสใีนปริมาณทีม่าก และยิ่งถา้ไดร้บัรงัสใีนอตัราทีม่ากต่อครัง้ต่อเวลา อนัตรายทีจ่ะเกิดกบั

ร่างกายจะมมีาก หรือหากคนคนนัน้มีความไวต่อรงัสีของอวยัวะมากก็ท  าใหก้ารสะสมของรงัสมีากและอวยัวะนัน้ ๆ ก็จะถูกท าลาย

มากกวา่ และเร็วกวา่อวยัวะอืน่ เป็นตน้ 

 

           ผลกระทบและอนัตรายจากการสมัผสัรงัสชีนิดนี้มดีงันี้ 

          1) ผลกระทบทางร่างกาย (Somatic Effects) เป็นผลทีท่  าใหร่้างกายของผูท้ีส่มัผสัรงัสมีคีวามความผดิปกติ เช่น คลืน่ไส ้ผม
และขนร่วง หรือหากสมัผสัในปริมาณทีม่ากก็อาจถงึข ัน้เสยีชีวติได ้สามารถสรุปผลกระทบทางร่างกายทีเ่กิดขึ้นจากการสมัผสัรงัสตีาม

ขนาดของรงัสไีดด้งันี้* 

                          ขนาดรงัสทีี่สมัผสั                          ผลกระทบทางร่างกาย 

ขนาดรงัสอีย่างออ่น (Mild Dose)  

          0-0.25 Sv (0-25 rems) อาจตรวจไมพ่บทางคลนิิก/อาจไม่มผีลอะไรตามมา 

          0.5 Sv (50 rems) มกีารเปลีย่นแปลงโลหติช ัว่คราว/ผลทางคลนิิกอืน่ ๆ อาจตรวจ

ไมพ่บ/ระยะต่อมาอาจมผีลตามมาได/้แต่โดยเฉลีย่ส  าหรบั

บคุคลแลว้ไมรุ่นแรง 

ขนาดรงัสปีานกลาง (Moderate Dose)  

          1.0 Sv (100 rems) คลืน่ไส ้อ่อนเพลยี อาจอาเจยีน/ถา้มากกวา่ 1.25 Sv จะพบการ

เปลีย่นแปลงทีโ่ลหติ/ใชเ้วลานานกวา่จะฟ้ืนคืนสภาพเดมิ/อายุ

ส ัน้ 

          2.0 Sv (200 rems) คลืน่ไส ้อาเจยีนภายใน 24 ช ัว่โมง/ประมาณ 1 อาทติยจ์ะผม

และขนร่วง เบือ่อาหาร อ่อนเพลยีไปหมดท ัว่ร่างกาย/อาการอืน่ 

ๆ เช่น เจบ็คอ ทอ้งเดนิ/อาจเสยีชวีติใน 2-6 อาทติย ์ 
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                          ขนาดรงัสทีี่สมัผสั                          ผลกระทบทางร่างกาย 

ขนาดรงัสกีึ่งท าใหถ้งึเสยีชีวิต (Semi-Lethal Dose)  

         4.0 Sv (400 rems)   คลืน่ไส ้อาเจยีนภายใน 1-2 ช ัว่โมง / หลงัจากอาการแฝงตวัอยู่

ประมาณ 1 อาทติย ์ก็เริ่มดว้ยผมและขนร่วง เบือ่อาหาร 

อ่อนเพลยีท ัง้ร่างกาย และมไีข ้/ สปัดาหท์ี ่3 จะมอีาการบวม

แดงทีป่ากและคออย่างรุนแรง / สปัดาหท์ี ่4 จะมอีาการซดี 

ทอ้งเดนิ เลอืดออกจากจมกู ผอมลงอย่างรวดเร็ว / สปัดาหท์ี ่

2-6 มกีารเสยีชวีติบา้ง / โอกาสเสยีชวีติรอ้ยละ 50   

ขนาดรงัสทีี่ท าใหเ้สยีชีวิต (Lethal Dose)  

          6.0 Sv (600 rems)  คลืน่ไส ้อาเจยีนใน 1-2 ช ัว่โมง อาการแฝงตวัอยู่ในระยะส ัน้ 

เริ่มดว้ยการคลืน่ไส ้ทอ้งเดนิ อาเจยีน ปากและคอบวมแดง 

ตลอดสปัดาหแ์รกมไีข ้ผอมลงอย่างรวดเร็ว และตายเร็ว ใน

สปัดาหท์ี ่2 คนทีส่มัผสัขนาดนี้สุดทา้ยเสยีชวีติมาก 

* ดดัแปลงจาก ลภชยั ศิรภิริมย ์ดุษฎ ีทนัตววิฒันานนท ์และสมบุญ จริชาญชยั. (2533). 

           

2) ผลกระทบทางดา้นกรรมพนัธ์ุ (Hereditary Effects) รงัสสีามารถท าใหเ้กิดผลกระทบทีเ่ซลลส์บืพนัธุ์ ท  าใหเ้กิดความ
เสยีหายเช่นมกีารกลายพนัธุ์ (Genetic Mutation) ซึง่ส่วนใหญ่ท าใหไ้ดย้นีสด์อ้ย แต่การจะปรากฏใหเ้หน็ความเสียหายนัน้ อาจเกิด

ขึ้นกบัรุ่นลูก หรอืรุ่นหลาน เหลน หรอือกีรอ้ยกวา่รุ่นก็เป็นได ้

2.3.2 ผลกระทบและอันตรายจากรังสีชนิดท่ีไม่ท าให้เกิดการแตกตัว 
1) ผลกระทบและอนัตรายจากอลัตราไวโอเลต ถา้มนุษยส์มัผสัแสงแดดซึง่มรีงัสอีลุตราไวโอเลต  

ผวิหนงัจะมสีคีล  า้ อาจไหมไ้ดห้ากสมัผสัแสงแดดจดั ๆ เป็นเวลานานติดต่อกนั และพบว่าอนัตรายทีเ่กิดขึ้นอาจท าใหเ้ป็นมะเร็งผวิหนงั

ได ้

2) ผลกระทบและอนัตรายจากเลเซอร์ เลเซอรม์ผีลกระทบและเป็นอนัตรายต่อดวงตาและผวิหนงัของ 
มนุษย ์โดยเมือ่แสงเลเซอรก์ระทบถูกตา จะท าความเสยีหายใหก้บักระจกตา เลนส ์หรือจอภาพตา ส่วนกรณีที่สมัผสัถูกผิวหนงั ก็มี

โอกาสทีจ่ะท าใหเ้กดิแผลไหมค้ลา้ย ๆ กบักรณีสมัผสักบัความรอ้นหรอืถกูแสงแดดเผาไหม ้

3) ผลกระทบและอนัตรายจากไมโครเวฟ อนัตรายทีเ่กดิขึ้นกบัมนุษยจ์ะเป็นผลมาจากการไดร้บัความ 

รอ้นมากเกนิไป ท าใหถ้า้สมัผสักบัดวงตา เลนสต์าจะเสยีหาย หากเป็นมาก ก็จะเกิดบาดแผล และท าใหเ้ป็นตอ้กระจก (Cataracts) ได ้

ในทีสุ่ด 
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กจิกรรม 10.1.1 
  1. แหล่งคน้ควา้สถานการณ์ดา้นมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนท่ีส าคญัของประเทศไทยมีแหล่งใดบา้ง 
 2. อนัตรายของเสียงดงัจากการก่อสร้างโรงงานมีอะไรบา้ง 
 3. ผลกระทบและอนัตรายจากรังสีอลัตราไวโอเลต มีอะไรบา้ง 
 
แนวตอบกจิกรรม 10.1.1 
 1. แหล่งส าคญัคือกรมควบคุมมลพิษ ส่วนส านกันโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจะมีขอ้มูล
เร่ืองน้ีจากรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
 2. เสียงดงัมีผลกระทบหรืออนัตรายต่อการไดย้ินของประชาชน และท่ีไม่เก่ียวกบัการไดย้ิน คือท าให้เกิดการ
รบกวน ความร าคาญ ความลา้ สุขภาพทางกายอาจไดรั้บผลกระทบ และเกิดความไม่ปลอดภยัข้ึนได ้
 3.ผลกระทบและอนัตรายจากอลัตราไวโอเลต ถา้มนุษยส์มัผสัแสงแดดซ่ึงมีรังสีอุลตราไวโอเลต  
ผิวหนงัจะมีสีคล ้า อาจไหมไ้ดห้ากสัมผสัแสงแดดจดั ๆ เป็นเวลานานติดต่อกนั และพบว่าอนัตรายท่ีเกิดข้ึนอาจท าใหเ้ป็น
มะเร็งผิวหนงัได ้
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เร่ืองที ่10.1.2  
แหล่งก าเนิดและชนิดของมลพษิทางเสียง ความส่ันสะเทือนและรังสี 
 

               แหลง่ก าเนิดมลพษิทางเสยีง ความส ัน่สะเทอืนและรงัสทีีส่  าคญัทีเ่ป็นตน้เหตใุหป้ระชาชนท ัว่ไปตอ้งสมัผสัและมแีนวโนม้ที่

อาจไดร้บัผลกระทบทางสุขภาพไดน้ัน้มหีลายแหลง่ก าเนิดดว้ยกนั แหลง่ก าเนิดเหลา่นี้ท  าใหเ้กิดท ัง้เสยีงดงัความส ัน่สะเทอืนและรงัสไีด ้

หลายชนิดขึ้นมา รายละเอยีดมดีงันี้ 

 

1. แหล่งก าเนิดมลพษิทางเสียง 
1.1 แหล่งก าเนิดจากการคมนาคมขนส่ง ส าหรบัเมอืงทีม่คีวามเจริญหรือมเีศรษฐกิจดี จะมปีญัหาเสยีงดงัในชุมชนเมอืง

จากการคมนาคมขนส่งเป็นส่วนใหญ่ โดยยานพาหนะบนถนน เช่น รถยนต ์ รถบรรทุก รถโดยสารและรถจกัรยานยนต์ คือ 

แหลง่ก าเนิดเสยีงทีส่  าคญัทีสุ่ด (Cowan, 1994) เพราะเป็นสาเหตุหลกัทีท่  าใหเ้กิดเสยีงขึ้นในเมอืงใหญ่ ผลการตรวจวดัระดบัเสยีงของ

กรมควบคุมมลพษิทีร่ายงานในเอกสารสถานการณแ์ละการจดัการมลพษิทางอากาศและเสยีงปี 2559 ยนืยนัในเรื่องนี้ 

               US.EPA.ไดศึ้กษาเรื่องระดบัเสยีงท ัว่ประเทศสหรฐัอเมรกิาเมือ่หลายปีมาแลว้ และสรุปวา่รอ้ยละ 87 ของประชากรในเขต

เมอืงตอ้งสมัผสัเสยีง Ldn ในระดบัทีม่ากกว่าค่ามาตรฐาน (55 เดซเิบล (เอ)) ทีก่  าหนดไวส้  าหรบัพื้นทีอ่ยู่อาศยั (EPA, 1982 อา้งใน 

Cowan, 1994) และแน่นอนวา่ในเขตเมอืงนี้แหลง่ก าเนิดเสยีงจะมาจากการคมนาคมขนสง่ 

               สิง่ทีค่วรตระหนกั คือ ไมใ่ช่ประชาชนจะสมัผสัเสยีงภายนอกอาคารทีด่งัเกินค่ามาตรฐานเท่านัน้ ผูโ้ดยสารในยานพาหนะ

เหลา่นี้ก็สมัผสัระดบัเสยีงทีเ่กนิมาตรฐานเช่นกนัดงัตารางที ่10.3 ในการประเมนิการสมัผสัเสยีงของประชาชนท ัว่ไปจงึตอ้งค านึงถงึเรื่อง

ระยะเวลาการสมัผสัเสยีง ณ สถานทีต่่าง ๆ ดว้ย ในกรณีนี้จงึท  าใหเ้หน็ว่าประชาชนในเขตเมอืงตอ้งสมัผสัเสยีงดงัตลอดเวลาทีอ่ยู่

ภายนอกอาคาร 

ตารางที่ 10.3  ระดบัเสียงภายในห้องโดยสารยานพาหนะประเภทต่าง ๆ  
                           ยานพาหนะ            ระดบัเสยีงภายในหอ้งโดยสาร (dB A)  

รถยนตท์ีค่วามเร็ว 55 ไมลต่์อช ัว่โมง                                     69-78 

รถไฟ* 

      Amtrak 

      Commuter 

      Subway 

 

                                    63-67 

                                    69-73 

                                   74-79 

เครื่องบนิ 

      เครื่องบนิทีบ่นิระยะไกล (Long Range)  

 

                                   70-80                       

เฮลคิอปเตอร ์                                    85-95 

หมายเหตุ: *1. รถไฟแบบ Amtrak อธิบายในกรณีของประเทศไทยคือรถไฟทีว่ิง่ระยะทางไกล เช่น กรุงเทพฯ-เชยีงใหม่ 

                    2. รถไฟแบบ Commuter คือ รถไฟทีว่ิง่ชานเมอืงเช่น วิง่ระหว่างสถานีรถไฟหวัล  าโพงไปรงัสติ เป็นตน้ 

                    3.รถไฟแบบ Subway คือ รถไฟฟ้าทีว่ิง่ใตด้นิ เช่น กรณีของบรษิทัรถไฟฟ้ามหานคร (รฟม.) และรวมถงึรถไฟฟ้าที่

วิง่บนดนิของ BTS เช่นกนั 

ทีม่า: Cowan , (1994). 
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1.2 แหล่งก าเนิดจากการก่อสร้างและบ ารุงรักษาสถานที่สาธารณะ ในกจิกรรมการก่อสรา้ง (ซึง่รวมถงึระยะก่อนจะก่อสรา้ง 
ทีต่อ้งมกีิจกรรมการเตรยีมพื้นที่ การปรบัสภาพพื้นที ่ฯลฯ ดว้ย) จะมกีารใชเ้ครื่องจกัร อปุกรณก์ารก่อสรา้งต่าง ๆ ทีโ่ดยธรรมชาตขิอง

เครื่องจกัรและอุปกรณ์ทีใ่ชจ้ะก่อใหเ้กดิเสยีงดงัขึ้นมา ดงัตารางที ่10.4 ไดเ้สนอค่าระดบัเสยีงทีจ่ะเกดิจากเครื่องจกัรและอปุกรณ์ทีม่ใีช ้

กนัท ัว่ไปในงานก่อสรา้งและงานบ ารุงรกัษาสถานทีส่าธารณะท ัว่ไป 

 

ตารางที่ 10.4  ระดบัเสียงสูงสุดที่เกดิจากเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์การก่อสร้างและบ ารุงรักษาสถานที่สาธารณะ 
                           เครื่องจกัร อปุกรณ์                         ระดบัเสยีง (dB A)  

สวา่นหรอืเครื่องเจาะ (Augered Earth Drill)        94 ทีร่ะยะหา่ง 10 ฟตุ 

รถขดุตกัหลงั (Backhoe)  87-99  ทีร่ะยะหา่ง 30 ฟตุ 

เครื่องผสมปูนซเิมนต ์               77-85  ทีร่ะยะหา่ง 10 ฟตุ 

เลือ่ยตดัตน้ไม ้              89-95   ทีร่ะยะหา่ง 10 ฟตุ 

เลือ่ยวงกลมใชก้บัคอนกรตี                     91 ทีร่ะยะหา่ง 30 ฟตุ 

คอมเพรสเซอร ์ตรงถนน                     91 ทีร่ะยะหา่ง   3 ฟตุ 

รถขนขยะ               85-79  ทีร่ะยะหา่ง 10 ฟตุ  

เครื่องสกดั (Jackhammer)                   100  ทีร่ะยะหา่ง   3 ฟตุ  

                    96 ทีร่ะยะหา่ง 10 ฟตุ  

Paving breaker                     86 ทีร่ะยะหา่ง 30 ฟตุ 

รถบดพื้น (Steamroller)                      87 ทีร่ะยะหา่ง 30 ฟตุ 

เครื่องท าความสะอาดถนน                     74 ทีร่ะยะหา่ง 30 ฟตุ  

รถตดักิ่งไม ้(Wood Chipper)                                 93 ทีร่ะยะหา่ง 30 ฟตุ อาจสูงถงึ 101 

ทีม่า: Cowan, 1994 

1.3 แหล่งก าเนิดจากการอตุสาหกรรม โรงงานอตุสาหกรรมหลายประเภทกจิการทีถ่อืเป็นแหลง่ก าเนิดมลพษิทางเสยีง เช่น 

โรงไฟฟ้า โรงถลงุโลหะ โรงผลติแทง่ เสาคอนกรตี โรงงานทอผา้ และเหมอืงหนิ เป็นตน้ โรงงานหลายแหง่ทีไ่มไ่ดอ้ยู่ในเขตอตุสาหกรรม 

แต่หากมบีา้นพกัอาศยัตัง้อยู่โดยรอบก็อาจเกดิปญัหาเรื่องรอ้งเรยีนเกี่ยวกบัเสยีงรบกวนและ/หรอืความส ัน่สะเทอืนได ้ 

 

2. แหล่งก าเนิดความส่ันสะเทือน 
               โดยท ัว่ไปแหลง่ก าเนิดความส ัน่สะเทอืนจะเป็นแหลง่เดยีวกบัแหลง่ก าเนิดเสยีง เช่น เครือ่งตอกเสาเขม็ เครื่องผสม

คอนกรตี รถบรรทกุวสัดุการก่อสรา้ง รถแทกเตอร ์ รถขดุ เป็นตน้  ในทีน่ี้จะจ าแนกแหลง่ก าเนิดความส ัน่สะเทอืนตามชนิดของความ

ส ัน่สะเทอืนทีเ่กดิขึ้น ดงันี้ 

2.1 แหล่งก าเนิดความส่ันสะเทือนชนิด Continuous Vibration เช่น 

- เครื่องขดุเจาะ (Excavation Equipment)  

- เครื่องมอืบดอดัแบบคงที ่(Static Compaction Equipment)  

- เครื่องมอืบดอดัส ัน่สะเทอืน (Vibratory Compaction Equipment)  

- รถตนีตะขาบ (Tracked Vehicles)  

- การจราจรบนทางหลวง (Highway)  
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- เครื่องตอกเสาเขม็ประเภทส ัน่ (Vibratory Pile Drivers)  

- เครื่องมอืสกดัเสาเขม็ (Pile-Extraction Equipment)  

2.2 แหล่งก าเนิดความส่ันสะเทือนชนิด Impulse (Single-Impact (Transient) หรือ Low-Rate Repeated Impact 
Vibration)  

-เครื่องตอกเสาเขม็ (Impact Pile Drivers)  

         - การระเบดิ (Blasting)  

         - รถบดอดัพื้นใหเ้รยีบ (Compactor)  

2.3 แหล่งก าเนิดความส่ันสะเทือนชนิด Intermittent (High-Rate Repeated Impact Vibration)  
            -เครื่องสกดัแบบนิวเมตกิส ์(Jackhammers)  

            -สิง่ชะลอความเร็วบนถนนลาดยาง (Pavement Breaker)  

 

3. แหล่งก าเนิดรังสี 
ในการด ารงชีวติของมนุษยต์อ้งสมัผสัหรือไดร้บัรงัสอียู่แลว้ ท ัง้นี้ เพราะในธรรมชาติจะมรีงัสแีพร่กระจายอยู่ท ัว่ไป มากบา้ง

นอ้ยบา้งขึ้นกบัปรมิาณรงัสทีีม่อียู่ ณ สถานทีน่ ัน้ ๆ และในชีวติประจ าวนัก็มหีลายกิจกรรมทีท่  าใหม้นุษยต์อ้งสมัผสักบัรงัสี เช่น การใช ้

โทรศพัทม์อืถอื การใชเ้ครื่องไมโครเวฟ หรอืการไปตรวจและรกัษาทางการแพทย ์เป็นตน้ แหลง่ก าเนิดรงัสจีะแยกเป็น 2 แหลง่ต่อไปนี้   

 3.1 แหล่งก าเนิดจากธรรมชาติ ธรรมชาตินบัเป็นแหลง่ก าเนิดรงัสทีีม่มีานานมาก และเป็นแหลง่ที่ท  าใหม้นุษยต์อ้งสมัผสั
รงัสใีนชวีติประจ าวนัท ัง้ ๆ ทีไ่มไ่ดท้  างานเกี่ยวกบัรงัส ีรงัสทีีม่าจากแหลง่ก าเนิดธรรมชาตทิีส่  าคญัมดีงันี้ 

            3.1.1 รงัสจีากนอกบรรยากาศของโลก คือ รงัสคีอสมคิ ซึง่มโีปรตรอนทีม่พีลงังานสูงถงึระหว่าง 1-2 GeV ท าให ้

สามารถเกิดปฏกิิริยานิวเคลยีรท์ีรุ่นแรงมาก ส่งผลใหม้กีารปลดปลอ่ยสิง่ต่อไปนี้จ  านวนมาก คือ นิวตรอน โปรตรอน อนุภาคแอลฟา 

และอืน่ ๆ นอกจากนี้รงัสคีอสมคิอาจทะลมุาถงึผวิโลกและมผีลต่อการสมัผสัโดยตรงของมนุษย ์

            3.1.2 รงัสีจากพื้นดินของโลก พื้นผิวโลกจะมีเรดิโอไอโซโทปประมาณ 50 ชนิดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ โดยมี

อนุกรมส าคญัจาก 3 อนุกรมต่อไปนี้คือ อนุกรมทอเรยีม อนุกรมยูเรเนียม และอนุกรมแอททเิธียม แต่ละอนุกรมจะเริ่มตน้ดว้ยธาตุทีม่ี

มวลอะตอมสูง คือ ยูเรเนียม-238 ทอเรียม-232 และยูเรเนียม-235 ตามล  าดบั ธาตุเหล่านี้ จะสลายตวัปลดปล่อยอนุภาคแอลฟา

และเบตา้ออกมา จนในทีสุ่ดไดน้ิวไคลทีเ่สถยีรคือ ตะกัว่-206 ตะกัว่-208 ตะกัว่-207 ตามล าดบั  

                   รงัสทีีม่าจากพื้นดนินี้มค่ีาครึ่งชีวติหรือ Half-lives ทีย่าวนานมาก ประมาณกนัว่ารงัสเีหลา่นี้มอียู่ในโลกมาตัง้แต่

แรกแลว้ และยงัคงมอียู่มาจนทกุวนันี้  อย่างไรก็ตามรงัสทีีม่าจากพื้นดนิทีถ่กูกลา่วถงึมากทีสุ่ด คือ สารเรดอน  

      3.2 แหล่งก าเนิดจากมนุษย์ เนื่องมาจากการพฒันาทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ท  าใหม้กีารประดษิฐ ์คิดคน้อุปกรณ์
และเครื่องมอืหลายชนิดทีท่  าใหเ้กิดรงัสขีึ้น เช่น การใชเ้ตาปฏกิรณ์นิวเคลยีร์ หรือการใชเ้ครื่องเร่งอนุภาค การใชเ้ครื่องฉายเอ็กซเรย ์

เป็นตน้ รงัสทีีม่าจากการสรา้งขึ้นของมนุษยท์ีส่  าคญั คือ รงัสเีอก็ซท์ีถ่กูน ามาใชใ้นทางการแพทยแ์ละการถนอมอาหาร และรงัสแีกมมาที่

น ามาใชใ้นการถนอมอาหาร 

 

4. ชนิดของเสียงทีเ่กดิขึน้ 
          การเกิดขึ้นของเสยีงดงัจากแหลง่ก าเนิดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเสยีงจากเครื่องจกัร เสยีงจากการก่อสรา้ง เสยีงจากการจราจร 

ประกอบดว้ยความถีต่่าง ๆ และจะมเีสยีงดงัมากนอ้ยหรือดงัติดต่อกนัหรือไม่ก็จะแตกต่างกนัไปตามแต่ลกัษณะของการเกิดเสยีง การ

แบง่ชนิดของเสยีงจงึมดีงันี้ 
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         4.1 เสียงที่ดังแบบต่อเน่ือง (Continuous Noise) เสยีงดงัชนิดนี้จะดงัติดต่อกนัต่อเนื่องกนัไป เพยีงแต่ว่าระดบัความดงั

ของเสยีงจะเปลีย่นแปลงไม่คงที่ตลอดเวลา ในกรณีทีก่ารเปลีย่นแปลงของระดบัเสยีงมไีม่มากนกั เช่นไม่เกิน 3 เดซเิบล ภายใน

ระยะเวลาส ัน้ ๆ เช่น ไมเ่กนิ 10 วนิาท ีก็ถอืวา่ระดบัเสยีงทีด่งัต่อเนื่องนัน้ค่อนขา้งคงทีแ่ลว้ จงึเรียกเป็น เสียงดงัแบบต่อเน่ืองชนิดคงท่ี 

(Stead Noise) เช่น เสยีงจากเครื่องปัน่ดา้ย เครื่องทอผา้  แต่ถา้มทีีร่ะดบัเสยีงดงัแตกต่างกนัมากกว่า 10 เดซเิบลขึ้นไป กรณีเช่นนี้

เรยีกเสยีงชนิดนัน้ ๆ วา่ เสยีงดงัแบบต่อเน่ืองชนิดไม่คงท่ี (Non- Steady Noise)  

            4.2 เสียงดงัเป็นช่วง ๆ (Intermittent Noise) เสยีงดงัชนิดนี้จะดงัไม่ต่อเนื่องกนั แต่จะดงัแบบดงั ๆ เบา ๆ สลบักนัไปมา

เป็นระยะ ๆ เช่น เสยีงจากการจราจร เป็นตน้      

          4.3 เสียงกระแทก (Impact Noise) เสยีงชนิดนี้จะดงัมากและเกิดขึ้นในระยะเวลาส ัน้ ๆ ไม่เกิน 1 วนิาท ีตวัอย่างคือ เสยีง

ดงัจากการตอกเสาเขม็ในงานก่อสรา้ง ค่าเสยีงกระแทกทีว่ดั คือ ค่าพที (Peak)  

 

5. ชนิดของความส่ันสะเทือน 
         อาคารและบา้นเรอืนอาจไดร้บัความส ัน่สะเทอืนจากแหลง่ก าเนิดความส ัน่สะเทอืนภายนอกหลายแหลง่ดว้ยกนั เช่น จากโรงงาน

อุตสาหกรรม การก่อสรา้ง และการคมนาคมขนส่ง เป็นตน้ และในบางกรณีก็อาจมแีหลง่ก าเนิดความส ัน่สะเทอืนภายในอาคารนัน้เอง 

เช่น มาจากการใชง้านเครื่องจกัรบางประเภท เป็นตน้ โดยความส ัน่สะเทอืนทีเ่กดิขึ้นสามารถแบง่ออกเป็น 3 ชนิด ดงันี้ 

5.1 ชนิดสะเทือนต่อเน่ือง (Continuous Vibration) ความส ัน่สะเทอืนชนิดนี้ เกิดขึ้นต่อเนื่องตลอดเวลาในช่วงเวลาหนึ่งโดย
ทีไ่ม่มกีารหยุด ทีว่่าในช่วงเวลาหนึ่งนัน้อาจเป็นตลอดช่วงวนั (Daytime) และ/หรือช่วงกลางคืน (Night-Time) ก็เป็นได ้ ดงัเช่น 

เครื่องจกัรเดนิเครื่องหรือท างานตลอดเวลา รถวิง่ตลอดเวลา เป็นตน้ ซึง่การประเมนิความส ัน่สะเทอืนชนิดนี้จะใชว้ธิีทีว่างบนพื้นฐาน

ของเรื่องการถว่งน า้หนกัความเร่ง (Weighted RSM Acceleration Values)  

5.2 ชนิดสะเทือนรุนแรงทันที (Impulsive Vibration) ความส ัน่สะเทอืนชนิดนี้จะตอ้งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนถงึจุดสูงสุด 

(Peak) แลว้ต่อดว้ยการคลายตวัลง การเกิดความส ัน่สะเทอืนชนิดนี้ไม่จ  าเป็นว่าจะตอ้งมคีวามส ัน่สะเทอืนเกิดขึ้นหลายครัง้  (Several 

Cycles) หรือไม่ เพยีงแต่จะเกิดขึ้นในระยะเวลาส ัน้ ๆ ซึง่โดยท ัว่ไปจะนอ้ยกว่า 2 วนิาท ี ตวัอย่างความส ัน่สะเทอืนชนิดนี้ เช่น การ

กระแทกของเครื่องจกัรกลหนกัในบางครัง้ (Occasional Dropping of Heavy Equipment) หรือการขนยา้ยสิง่ของขึ้นและลงใน

บางครัง้ (Occasional Loading and Unloading) ซึง่ความส ัน่สะเทอืนชนิดนี้ (ทีเ่กิดขึ้นไม่เกิน 3 ครัง้ในช่วงของการประเมนิ) จะถูก

ประเมนิดว้ยวธิีทีว่างบนพื้นฐานของเรื่องความเร่ง (Acceleration Values)  

5.3 ชนิดสะเทือนเป็นช่วง ๆ (Intermittent vibration) ความส ัน่สะเทอืนชนิดนี้  คือ ความส ัน่สะเทอืนทีเ่กิดขึ้นแบบเกิด ๆ 
หยุด ๆ เช่น แทนทีก่ารเจาะ (Drill) จะเกิดขึ้นตลอดเวลาแบบ Continuous กลบัเกิดขึ้นแบบเกิด ๆ หยุด ๆ เรียกความส ัน่สะเทอืนที่

เกิดขึ้นว่าเป็น แบบ Intermittent ตวัอย่างแหลง่ก าเนิความส ัน่สะเทอืนชนิดนี้ เช่น เครื่องตอกเสาเข็ม เครื่องปัม๊โลหะ (Forging 

Presses) Pavement Breaker รถไฟและรถยนตท์ีว่ิง่ไปมา กจิกรรมการก่อสรา้งทีท่  าแบบท า ๆ หยุด ๆ เป็นตน้ 

 

6.ชนิดของรังสี 
             รงัสทีีป่ระชาชนมโีอกาสสมัผสันัน้ ถา้จ าแนกชนิดหรือประเภทตามการเกิดอนัตรกิริยาเมือ่รงัสนี ัน้ ๆ เคลือ่นทีผ่่านตวักลาง 

จะแบ่งรงัสอีอกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ ประเภทที่ก่อใหเ้กิดการแตกตวั และประเภทที่ไม่ก่อใหเ้กิดการแตกตวัของอิเลก็ตรอนของ

อะตอม ดงันี้ 

 6.1รังสีที่ก่อให้เกิดการแตกตัว (Ionizing Radiation) คือรงัสทีี่เมือ่เคลือ่นทีผ่่านตวักลางแลว้ท าใหอ้เิลก็ตรอนแตกตวั
ออกมาจากอะตอมนัน้ สามารถแบง่ย่อยออกไปเป็น 2 ชนิด ดงันี้ 
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              6.1.1 รงัสทีีท่  าใหเ้กดิการแตกตวัไดโ้ดยตรง รงัสชีนิดนี้ เป็นรงัสทีีม่ปีระจุ เมือ่เคลือ่นทีผ่่านเขา้ไปในตวักลางใด ๆ ก็

จะท าอนัตรกิริยากบัอิเลก็ตรอนของตวักลางนัน้ รงัสจีะถ่ายเทพลงังานใหก้บัอิเลก็ตรอน ท าใหอ้ิเลก็ตรอนหลุดออกจากวงโคจรของ

อะตอม จงึเกิดการแตกตวัเป็นประจุบวก และประจุลบ ตวัอย่างรงัสทีีท่  าใหเ้กิดการแตกตวัโดยตรง เช่น รงัสคีอสมกิ อนุภาคแอลฟา 

และอนุภาคเบตา เป็นตน้  

             6.1.2 รงัสทีีท่  าใหเ้กดิการแตกตวัไดโ้ดยออ้ม รงัสชีนิดนี้ไมม่ปีระจุ และไมส่ามารถท าใหอ้ะตอมของตวักลางแตกตวั

ไดโ้ดยตรง แต่ดว้ยการท าอนัตรกริยิาบางอย่างจงึท าใหอ้เิลก็ตรอนแตกตวัออกมาได ้จงึเรียกว่าท าใหเ้กิดการแตกตวัโดยออ้ม ตวัอย่าง

รงัสทีีท่  าใหเ้กดิการแตกตวัโดยออ้มไดแ้ก่ นิวตรอน รงัสแีกมมา และรงัสเีอก็ซ ์  

 6.2 รังสีที่ไม่ก่อให้เกิดการแตกตัว (Non-Ionizing Radiation) รงัสปีระเภทนี้มพีลงังานต า่และมคีวามถีต่  า่เช่นกนั จงึไม่
ท  าใหต้วักลางที่รงัสีประเภทนี้ เคลือ่นที่ผ่านเกิดการแตกตวัแต่อย่างใด กล่าวอีกนยัหนึ่งไดว้่าพลงังานนัน้มมีากพอที่จะท าใหอ้ะตอม

เคลือ่นตวัหรอืส ัน่สะเทอืน แต่พลงังานนัน้ก็ไมม่ากพอทีจ่ะท าใหอ้เิลก็ตรอนหลดุออกมาจากอะตอมได ้ตวัอย่างรงัสปีระเภทนี้ไดแ้ก่ รงัสี

เหนือมว่ง รงัสใีตแ้ดง เลเซอร ์ไมโครเวฟ และแสงสวา่ง เป็นตน้ 

 

 

กจิกรรม 10.1.2 
 1. แหล่งก าเนิดเสียงท่ีส าคญัคือแหล่งใด และท าใหเ้กิดเสียงชนิดใดข้ึน 
 2. แหล่งก าเนิดความสัน่สะเทือนชนิด Continuous Vibration มีอะไรบา้ง บอกมา 2 แหล่ง 
 3.แหล่งก าเนิดรังสีและอนัตรกิริยาของรังสีชนิดท่ีก่อใหเ้กิดการแตกตวักบัตวักลาง มีอะไรบา้ง 
 
แนวตอบกิจกรรม 10.1.2 
 1. แหล่งก าเนิดเสียงท่ีส าคญั คือ การคมนาคมขนส่ง และการก่อสร้าง ส่วนชนิดของเสียงท่ีเกิดข้ึนนั้นข้ึนกบัวา่
แหล่งก าเนิดเสียงเป็นอะไร ยกตวัอยา่งเช่น ถา้แหล่งก าเนิดเสียงเป็นรถรางไฟฟ้าท่ีว่ิงดว้ยความเร็วสม ่าเสมอ ชนิดเสียงท่ี
เกิดข้ึนจะเป็นเสียงดงัแบบต่อเน่ือง แต่ถา้แหล่งก าเนิดเป็นเสียงจากเคร่ืองขดุเจาะถนน ชนิดของเสียงท่ีดงัจะเป็นเสียงแบบ
ดงัไม่สม ่าเสมอ 
 2. เคร่ืองขดุดิน และเคร่ืองตอกเสาเขม็ คือตวัอยา่งแหล่งก าเนิดความสัน่สะเทือนชนิด Continuous Vibration 
 3. แหล่งก าเนิดรังสีและอนัตรกิริยาของรังสีชนิดท่ีก่อใหเ้กิดการแตกตวักบัตวักลาง มี 2 ประเภทคือ 
  3.1 รังสีท่ีก่อใหเ้กิดการแตกตวั (Ionizing Radiation)   
  3.2 รังสีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดการแตกตวั (Non-Ionizing Radiation) 
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เร่ืองที ่10.1.3  
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัมลพษิทางเสียง ความส่ันสะเทือนและรังสี 

 

ในประเทศไทย มหีน่วยงานหลกัทีม่หีนา้ทีร่บัผดิชอบดา้นมลพษิทางเสยีงและความส ัน่สะเทอืนทีอ่าจมผีลกระทบต่อสุขภาพ

และชีวติความเป็นอยู่ของประชาชนคือกรมควบคุมมลพษิ แต่หน่วยงานระดบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทุกแห่งท ัว่ประเทศไทยจะมี

อ านาจตามพระราชบญัญตัิการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ทีจ่ะรบัผดิชอบดา้นมลพษิทางเสยีงและความส ัน่สะเทอืนทีอ่าจส่งผลกระทบใน

เรื่องความร าคาญของประชาชน ส าหรบัในการด าเนินงานเพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัจากรงัสขีองประชาชนท ัว่ไป และผูป้ฏบิตัิงานใน

สถานประกอบกจิการประเภทต่าง ๆ  หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งไดก้ าหนดเป็นกฎหมายความปลอดภยัจากรงัสทีีส่ถานประกอบกิจการตอ้ง

ปฏบิตัติาม เพือ่ใหเ้กดิความปลอดภยัท ัง้ต่อประชาชนท ัว่ไปและต่อผูป้ฏบิตังิานในสถานทีน่ ัน้ ๆ และในบางหน่วยงานทีไ่ม่ใช่หน่วยงานที่

บงัคบัใชก้ฎหมายก็จะก าหนดเป็นมาตรฐานความปลอดภยัจากรงัสทีีจ่ะใหส้ถานประกอบกิจการต่าง ๆ น าไปใชง้านหากเหน็ว่าเหมาะสม 

อย่างไรก็ตามในทีน่ี้จะน าเสนอเฉพาะบางหน่วยงานเทา่นัน้ และรายละเอยีดทีม่ากกวา่นี้ สามารถคน้ควา้ไดท้ีเ่วบ็ไซตข์องหน่วยงานนัน้ ๆ  

 

1. กรมควบคุมมลพษิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 
กรมควบคุมมลพษิถอืวา่เป็นหน่วยงานหลกัทีม่หีนา้ทีร่บัผดิชอบการสง่เสรมิและรกัษาไวซ้ึง่คุณภาพสิง่แวดลอ้ม ซึง่รวมถงึ

เรื่องมลพษิทางเสยีงและความส ัน่สะเทอืน กรมควบคุมมลพษิไดก้ าหนดค่ามาตรฐานระดบัเสยีงดงัและระดบัความส ัน่สะเทอืน ซึง่ตาม

กฎกระทรวงวา่ดว้ยการแบง่สว่นราชการกรมควบคุมมลพษิ เมือ่ พ.ศ. 2545 ไดก้ าหนดหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของกรมควบคุมมลพษิ

ท ัง้หนา้ทีใ่นการก าหนดกฎหมาย บงัคบัใชก้ฎหมาย และประสานงานกบัหน่วยงานภาครฐัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเรื่องมลพษิทางเสยีงและความ

ส ัน่สะเทอืน รวมท ัง้มหีนา้ทีใ่นการตดิตาม ตรวจสอบคุณภาพระดบัเสยีงและความส ัน่สะเทอืน และจดัท ารายงานสถานการณม์ลพษิทาง

เสยีงและความส ัน่สะเทอืน 

 

2. กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข 
กรมอนามยัจะมสี  านกัอนามยัสิง่แวดลอ้มทีท่  าหนา้ทีใ่นการดูแลดา้นสิง่แวดลอ้มทีจ่ะมผีลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่

ของประชาชน โดยอาศยัอ านาจของพระราชบญัญตักิารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ทีจ่ะก าหนดกฎหมายรองต่าง ๆ มาคุม้ครองประชาชน 

ส าหรบัเรื่องทีเ่กี่ยวกบัผลกระทบของเสยีงและความส ัน่สะเทอืนทีจ่ะมต่ีอประชาชนนัน้ ทางกรมอนามยัจะเนน้ไปทางผลกระทบดา้น

ความร าคาญ และการรบกวน ดว้ยการก าหนดมาตรฐานการจดัการเหตรุ าคาญทีจ่ะเกดิจากมลพษิท ัง้สอง ในปจัจบุนัไดก้ าหนด

มาตรฐานเฉพาะเรื่องการจดัการเหตรุ าคาญจากเสยีงทีเ่กดิจากสถานบนัเทงิ สวนสนุก และสถานทีพ่กัผ่อนต่าง ๆ เทา่นัน้ อย่างไรก็ตาม

ในเรื่องการบงัคบัใชก้ฎหมายนัน้จะเป็นหนา้ทีข่ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีจ่ะด าเนินการต่อไป 

 

3. กรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม 
หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของกรมโรงงานอตุสาหกรรมตามทีก่  าหนดในพระราชบญัญตัโิรงงาน พ.ศ. 2535 จะดูแลและจดั

ระเบยีบดา้นสิง่แวดลอ้มทีจ่ะเกดิจากกจิการทีเ่ขา้ข่ายเป็นโรงงาน ปจัจบุนัทางกรมโรงงานอตุสาหกรรมไดก้ าหนดกฎหมายทีเ่กี่ยวกบั

เสยีงทีเ่กดิขึ้นภายในโรงงาน (ไมใ่ช่เกดิภายนอกโรงงานทีจ่ะมผีลต่อสุขภาพของประชาชนท ัว่ไป) และกฎหมายเกี่ยวกบัเสยีงทีจ่ะท าให ้

เกดิการรบกวน สรา้งปญัหาใหก้บัประชาชนท ัว่ไป (ซึง่มาตรฐานอย่างหลงันี้จะเหมอืนกบัทีก่ระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

ก าหนด)  
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4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่โดยเฉพาะองคก์ารบริหารสว่นต าบล และเทศบาล จะมหีนา้ทีค่วามรบัผดิชอบทีจ่ะคุม้ครองดูแล

ชวีติความเป็นอยู่ของประชาชนทีอ่าจไดร้บัผลกระทบจากเสยีงดงัและความส ัน่สะเทอืน โดยหน่วยงานเหลา่นี้สามารถอาศยัอ านาจของ

พระราชบญัญตักิารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาบงัคบัใหส้ถานประกอบกจิการต่าง ๆ และ/หรอืโรงงานต่าง ๆ ตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายที่

มอียู่ 

 

องคก์รทีก่  าหนดกฎหมายและมาตรฐานทางดา้นรงัสมีหีลายองคก์ร ท ัง้องคก์รระดบันานาชาตหิรอืระหวา่งประเทศ และองคก์ร

ระดบัประเทศ ในทีน่ี้จะกลา่วถงึเฉพาะองคก์รทีส่  าคญับางองคก์รเทา่นัน้ ดงันี้ 

 

5. ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันต ิส าหรับในประเทศไทย  
องคก์รทีม่หีนา้ทีร่บัผดิชอบโดยตรงคือส านกังานปรมาณูเพือ่สนัติ ในสงักดัของกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 

               1)  พนัธกจิส าคญั มดีงันี้คือ 

                   (1)  เสนอแนะนโยบายและแผนยุทธศาสตรด์า้นพลงังานนิวเคลยีรเ์พือ่น าไปสู่การปฏบิตัทิีเ่ป็นรูปธรรม 

                   (2)  บรหิารจดัการดา้นพลงังานนิวเคลยีรใ์หเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล 

                   (3)  เป็นหน่วยงานกลางในการตดิต่อประสานงานท ัง้ภายในและต่างประเทศดา้นพลงังานนิวเคลยีร ์

                   (4)  สรา้งความตระหนกัดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีเ่กี่ยวกบัพลงังานนิวเคลยีรใ์หแ้ก่ประชาชน 

 

               2)  บทบาท หนา้ทีข่องส านกังานปรมาณูเพือ่สนัติ โดยสรุปมดีงันี้               

                  (1)  การก าหนดกฎหมายและบงัคบัใชก้ฎหมายวา่ดว้ยพลงังานปรมาณู รวมท ัง้การก าหนดเกณฑป์รมิาณรงัสสูีงสุดที่

ประชาชนและผูป้ฏบิตังิานสามารถรบัได ้และเกณฑป์รมิาณรงัส ีกมัมนัตภาพรงัสสูีงสุดในสิง่อปุโภคและบรโิภค  

                   (2)  ด าเนินการควบคุมและก ากบัความปลอดภยัของโรงไฟฟ้านิวเคลยีร ์

                   (3)  ศึกษา คน้ควา้ วจิยั พฒันา และเผยแพร่การน าพลงังานปรมาณูไปใชพ้ฒันาประเทศในดา้นต่าง ๆ เช่นดา้น

การแพทย ์เกษตรกรรม อตุสาหกรรม สิง่แวดลอ้ม ทรพัยากรธรรมชาต ิและพลงังาน เป็นตน้ 

                   (4)  ด าเนินการเกี่ยวกบัการตรวจวดัปรมิาณรงัสใีนสิง่แวดลอ้มและผลกระทบของรงัส ี

 

6. The International Atomic Energy Agency (IAEA)   
IAEA หรือทบวงการพลงังานปรมาณูระหว่างประเทศ ถอืเป็นองคก์รระหว่างประเทศทีก่  าหนดมาตรฐานเกี่ยวกบัความ

ปลอดภยัจากการใชพ้ลงังานอะตอม (Atomic energy) เพือ่สนัติสุข สุขภาพ และความเจริญรุ่งเรืองของโลก ตัง้ขึ้นโดยองคก์าร

สหประชาชาติเมือ่ปี 1956 องคก์รนี้จะมกีองทุนเพือ่ใชส้  าหรบัเป็นค่าใชจ้่ายใหก้บัผูเ้ชี่ยวชาญระหว่างประเทศใหท้  าโครงการทีอ่งคก์รนี้

สนใจ รวมท ัง้ยงัเป็นแหล่งสนบัสนุนใหป้ระเทศต่าง ๆ จดัประชุมสมัมนาเกี่ยวกบัการพฒันาลา่สุดของความรูด้า้นพลงังานอะตอม 

บทบาทเด่นบทบาทหนึ่งขององคก์รนี้คือเรื่องการเขา้ไปตรวจสอบวา่ประเทศใดประเทศหนึ่งมกีารใชห้รือก าลงัอยู่ระหว่างการทดลองเพือ่

ใชน้ิวเคลยีรห์รอืไม ่และสรา้งความม ัน่ใจในเรื่องความปลอดภยัจากการมหีรอืใชพ้ลงังานนิวเคลยีร ์ดงัเช่นทีเ่ป็นข่าวเรื่องการมี การผลติ 

หรอืการทดสอบดา้นนิวเคลยีรข์องประเทศในแถบตะวนัออกกลาง และประเทศในเอเชยี 
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7. The International Commission on Radiological Protection (ICRP)  
องคก์รนี้จดัต ัง้เมือ่ปี 1928 ท าหนา้ทีส่  าคญัในระดบัระหวา่งประเทศในเรื่องการก าหนดหลกัการพื้นฐานของการคุม้ครองความ

ปลอดภยัดา้นรงัส ีโดยมคีณะกรรมการดา้นเทคนิค 4 คณะ ท างานใน 4 เรื่องต่อไปนี้คือ  

               1) Radiation effects 

               2) Internal exposure 

               3) External exposure 

               4) Application of Commission's Recommendations 

               ค าแนะน าทีม่าในรูปของค าแนะน า (Recommendations) ขององคก์รนี้ จะเป็นพื้นฐานทีป่ระเทศต่าง ๆ จะน าไปก าหนด

เป็นกฎหมาย หรอืระเบยีบต่อไป แต่ค าแนะน าเหลา่นี้ไมใ่ช่กฎหมายทีต่อ้งปฏบิตัิ ขึ้นกบัความสนใจของประเทศนัน้ ๆ จะพจิารณาถงึ

ความเหมาะสมต่อไป 

 

8. The International Commission on Radiation Unit and Measurements (ICRU)  
บทบาทหนา้ทีข่ององคก์รนี้จะอยู่ทีเ่รื่องการก าหนดมาตรฐานระหวา่งประเทศวา่ดว้ยหน่วยและการวดั เพือ่ใหป้ระเทศต่าง ๆ 

ไดใ้ชม้าตรฐานเดยีวกนั จะไดไ้มเ่กิดความสบัสนขึ้น งานขององคก์รนี้จะอยู่ใน 3 เรื่องต่อไปนี้ 

               1) ปรมิาณและหน่วยของ radiation และ radioactivity 

               2) ข ัน้ตอนการด าเนนิงาน (Procedure) ส าหรบัการวดั และการประยุกตป์รมิาณทีก่  าหนดขึ้นนี้ใน clinical radiology 

และ radiobiology 

               3) ขอ้มลูดา้นกายภาพทีต่อ้งการเพือ่ใชส้  าหรบัการประยุกตต์ามข ัน้ตอนการด าเนินงานทีก่  าหนด และเพือ่ท  าใหก้ารรายงาน

มขีอ้มลูทีไ่มแ่ตกต่างกนัจนเกดิปญัหาในการใชข้อ้มลู 

 

 9. The National Council on Radiation Protection (NCRP)  
องคก์รน้ีเป็นองคก์รดา้นรงัสทีีเ่ก่าแก่ทีส่ดุของสหรฐัอเมริกา ท าหนา้ทีเ่ชงิการแนะน าในรูปของค าแนะน า (Recommendation) 

ทีผ่่านมาจากการกล ัน่กรองของนกัเทคโนโลยทีางดา้นนี้  

 

10. The Nuclear Regulatory Commission (NRC)  
NRC ถอืเป็นองคก์รทีจ่ดัต ัง้ขึ้นตามกฎหมาย Energy Reorganization Act of 1974 เพือ่ท  าหนา้ทีค่วบคุมดูลดา้นความ

ปลอดภยัจากการใชส้ารนิวเคลยีรข์องเอกชนในสหรฐัอเมรกิา อาท ิ 

               1) การออกใบอนุญาตในเรื่อง เตาปฏกิรณ ์สารนิวเคลยีร ์ผูป้ฏบิตังิานกบัเตาปฏกิรณ์ เป็นตน้  

               2) การตรวจการมใีบอนุญาตต่าง ๆ  

               3) การวจิยัในเรื่องความปลอดภยัเกี่ยวกบัเตาปฏกิรณ์ 

               4) การสอบสวนอบุตักิารณท์ีเ่กดิขึ้น 
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กจิกรรม 10.1.3 
          จงระบุหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบการก าหนดกฎหมายดา้นมลพิษทางเสียง ความสัน่สะเทือนและรังสี 
 
แนวตอบกิจกรรม 10.1.3 
          ในส่วนกลางจะมีกรมควบคุมมลพิษและกรมอนามยัท่ีมีหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ตามล าดบั ในการออกกฎหมายดา้นมลพิษ
ทางเสียงและความสัน่สะเทือน และส านกังานปรมาณูเพ่ือสันติ ในการออกกฎหมายดา้นรังสี 
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ตอนที ่10.2  
การจัดการมลพษิทางเสียง 
 

โปรดอ่านหวัเรื่อง แนวคิด และวตัถปุระสงคข์องตอนที ่10.2 แลว้จงึศึกษารายละเอยีดต่อไป 

 

หัวเร่ือง 
           10.2.1 มาตรฐานมลพษิทางเสยีง 

           10.2.2 การตรวจวดัมลพษิทางเสยีง 

           10.2.3 การป้องกนัและควบคุมมลพษิทางเสยีง 

 

แนวคดิ 
1. การก าหนดมาตรฐานมลพษิทางเสยีงจะมุง่เนน้ทีก่ารป้องกนัการสูญเสยีการไดย้นิของประชาชนและคนท างาน ดว้ยการ

ก าหนดเป็นค่าระดบัเสยีงดงัเฉลีย่ตลอดระยะเวลา 24 ช ัว่โมงและ 8 ช ัว่โมงตามล  าดบั และมุ่งยกระดบัคุณภาพชีวติ

ของประชาชนไม่ใหต้อ้งมาถูกรบกวนจากเสียงดว้ยการก าหนดค่ามาตรฐานเสยีงรบกวนจากแหลง่ก าเนิดใด ๆ ก็ตาม

ตอ้งไมม่ากกวา่ค่าระดบัเสยีงดงัพื้นฐานเกนิกวา่ 10 เดซเิบล 

2. การตรวจวดัระดบัเสยีงตอ้งใชเ้ครื่องวดัเสยีงทีไ่ดม้าตรฐาน มกีารสอบเทยีบ และใชว้ธิีการวดัตามทีก่ฎหมายก าหนด 

และการประเมนิวา่มปีญัหามลพษิทางเสยีงกบัประชาชนหรอืไม ่ใหเ้ปรยีบเทยีบกบัค่ามาตรฐานทีก่  าหนดไว ้

3. การป้องกนัและควบคุมมลพิษทางเสยีงสามารถท าไดโ้ดยการใชม้าตรการหรือวธิีการทางวศิวกรรมและทางบริหาร

จดัการ ไปท าการควบคุมเสยีงทีแ่หลง่ก าเนิด ทางผ่านและผูป้ฏบิตังิาน 

 

วตัถุประสงค์ 
            เมือ่ศึกษาตอนที ่10.2 แลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1. อธิบายความหมายของค่ามาตรฐานมลพษิทางเสยีงแต่ละค่าได ้

2. น าค่ามาตรฐานมลพษิทางเสยีงไปใชใ้นสถานการณต่์าง ๆ ได ้

3. อธิบายเกี่ยวกบัเครื่องวดัเสยีง การสอบเทยีบ หลกัการและเทคนิคการวดัเสยีง 

4. อธิบายหลกัการและวธิีการป้องกนัและควบคุมมลพษิทางเสยีงได ้
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เร่ืองที ่10.2.1  
มาตรฐานมลพษิทางเสียง 
 

มาตรฐานทีเ่กี่ยวกบัเสยีงในสิง่แวดลอ้มทีก่  าหนดเป็นกฎหมายหรือเป็นมาตรฐานท ัว่ไปทีไ่ม่ไดใ้ชบ้งัคบัทางกฎหมายก็ตาม  จะ

มจีุดมุ่งหมายที่ส  าคญั คือ การใหค้วามคุม้ครองต่อการไดย้ินของประชาชนและใหก้ารดูแลคุณภาพชีวติไม่ให ต้อ้งมาถูกรบกวนการ

พกัผ่อนจากเสยีง ดงันัน้ค่ามาตรฐานทีถู่กก าหนดขึ้นจะสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 1) ค่ามาตรฐานทีป้่องกนัการสูญเสยีการไดย้นิของ

ประชาชน ซึง่ก าหนดระยะเวลาการสมัผสั (ไดย้นิ) เสยีงเป็นตลอดระยะเวลา 24 ช ัว่โมง 2) ค่ามาตรฐานเสยีงรบกวน และ 3) ค่า

มาตรฐานของแหลง่ก าเนิดเสยีง 

ในทีน่ี้จะน าเสนอมาตรฐานระดบัเสยีงท ัง้ของประเทศไทยและต่างประเทศ ดงันี้ 

 

1. มาตรฐานระดบัเสียงของประเทศไทย 
             ในประเทศไทย หน่วยงานหลกัทีม่หีนา้ทีก่  าหนดมาตรฐานระดบัเสยีงทีม่ผีลกระทบต่อประชาชนท ัว่ไปทีม่าจากแหลง่ก าเนิด

ต่าง ๆ คือ กรมควบคุมมลพษิ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  ซึง่นบัมาถงึปจัจุบนั (พ.ศ. 2557) มมีาตรฐานระดบัเสยีง

ทีก่  าหนดเป็นกฎหมายส าหรบัแหลง่ก าเนิดต่าง ๆ ดงันี้ 

1.1 มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที ่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง ก าหนด

มาตรฐานระดบัเสยีงท ัว่ไป ไดก้ าหนดค่ามาตรฐานระดบัเสยีงโดยท ัว่ไป ไว ้2 ค่าดว้ยกนัไดแ้ก่ 

 1.1.1 ค่าระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) ไม่เกนิ 115 เดซิเบล (เอ) เป็นค่ามาตรฐานทีต่อ้งท าการวดัระดบัเสยีงทีท่ีม่คีนอยู่
หรอือาศยัอยู่และผลการตรวจวดัตอ้งมรีะดบัเสยีงไมเ่กนิกวา่ค่า 115 เดซเิบล (เอ) ไมว่า่เวลาใด  

1.1.2 ค่าระดบัเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq, 24 ช่ัวโมง)  เป็นค่ามาตรฐานทีต่อ้งมกีารเฉลีย่ตามน า้หนกัของเวลาใหไ้ด ้
ค่าระดบัเสยีงเฉลีย่ตลอดระยะเวลา 24 ช ัว่โมงตอ้งไมเ่กนิกวา่ 70 เดซเิบล (เอ) จะเหน็วา่ในระยะเวลา 24 ช ัว่โมง อาจมบีา้งทีร่ะดบัเสยีง

ดงัมากกวา่ 70 เดซเิบล (เอ) แต่เมือ่เฉลีย่แลว้ตลอด 24 ช ัว่โมงระดบัเสยีงตอ้งดงัไมเ่กนิ 70 เดซเิบล (เอ)  

                ค่ามาตรฐานท ัง้สองขา้งตน้มุง่หวงัใหค้วามคุม้ครองดา้นการไดย้นิของประชาชนท ัว่ไป 

1.2 มาตรฐานระดับเสียงจากการท าเหมืองหิน  ในกิจการการท าเหมืองหินกฎหมายสิ่งแวดลอ้มคือประกาศ

กระทรวงวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมระดบัเสยีงและความส ัน่สะเทอืนจากการท าเหมอืงหนิ 

ไดก้ าหนดมาตรฐานของระดบัเสยีงไว ้3 มาตรฐานดว้ยกนัดงันี้ 

1.2.1 ค่าระดับเสียงสูงสุด ไม่เกิน 115 เดซิเบล (เอ) ในขณะระเบิดหิน เป็นค่ามาตรฐานระดบัเสยีงสูงสุด ไม่ว่า

เวลาใดในขณะระเบดิหนิจะมเีสยีงดงัเกนิกวา่ 115 เดซเิบล (เอ) ไมไ่ด ้

1.2.2 ค่าระดบัเสียงเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง ไม่เกนิ 75 เดซิเบล (เอ) ในขณะที่มีการโม่ บด และย่อยหิน เป็นค่ามาตรฐาน
เสยีงทีเ่ป็นค่าระดบัเสยีงเฉลีย่ตลอดระยะเวลาการท างาน 8 ช ัว่โมง (Leq, 8 ช ัว่โมง) ทีท่  าการโม ่บด และย่อยหนิ จะดงัเกินกว่า 75 เดซิ

เบล (เอ) ไมไ่ด ้

1.2.3 ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง ไม่เกิน 70 เดซิเบล (เอ) เป็นค่ามาตรฐานระดบัเสยีงท ัว่ไปทีก่ิจการเหมอืงหนิ 
จะท าใหเ้กดิระดบัเสยีงเฉลีย่ 24 ช ัว่โมง เกนิกวา่ 70 เดซเิบล (เอ) ไมไ่ด ้
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จะเหน็ไดว้า่มาตรฐานระดบัเสยีงทีจ่ะเกดิจากกิจการเหมอืงหนิ จะใหค้วามคุม้ครองดา้นการป้องกนัการสูญเสยีการ

ไดย้นิใหก้บัประชาชนท ัว่ไป โดยก าหนดเป็นค่า Lmax และ ค่า Leq, 24 ช ัว่โมง ขณะทีก่็ใหค้วามคุม้ครองกบัผูป้ฏบิตัิงานดว้ยโดยการ

ก าหนดค่า Leq, 8 ช ัว่โมง 

1.3 มาตรฐานระดับเสียงรบกวน คณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาติไดก้ าหนดมาตรฐานระดบัเสยีงรบกวนเพือ่ใชใ้นการ

ประเมนิกรณีมกีารรอ้งเรยีนต่อทางการวา่กจิการใดกจิการหนึ่งก่อใหเ้กดิเสยีงรบกวนต่อบุคคลหรือชุมชนก็ตาม ค่ามาตรฐานระดบัเสยีง

รบกวนก าหนดไวว้า่ “ระดบัเสยีงรบกวนเท่ากบั 10 เดซเิบล” นัน่หมายความว่า เมือ่ค านวณระดบัการรบกวนแลว้น ามาเปรียบเทยีบกบั

ค่าระดบัเสยีงรบกวนขา้งตน้ หากค่าทีค่ านวณไดม้ค่ีามากกวา่ก็ใหถ้อืวา่เป็น เสยีงรบกวน 

ดงันัน้เมือ่จะสรุปวา่กจิการใดกจิการหนึ่งก่อใหเ้กดิเสยีงรบกวนหรือไม่ ก็ใหพ้จิารณาว่าเสยีงทีเ่กิดจากกิจกรรมของกิจการนัน้

มรีะดบัเสยีงมากกวา่ระดบัเสยีงพื้นฐาน เกนิกวา่ 10 เดซเิบล (เอ) หรอืไม ่หากเกนิก็หมายความวา่เสยีงจากกจิการนัน้เป็น เสยีงรบกวน  

จากทีก่ลา่วมาขา้งตน้ จะพบวา่มคี าส  าคญัอยู่ 3 ค า ทีค่วรเขา้ใจความหมายโดยสรุป ดงันี้ 

                 “ระดบัเสยีงรบกวน” จะเป็นตวัเลขทีก่ฎหมายก าหนดไวว้า่เทา่กบั 10 เดซเิบล (เอ)  

               “ระดบัการรบกวน” จะเป็นค่าความแตกต่างระหวา่ง ระดบัเสยีงขณะมกีารรบกวน กบัระดบัเสยีงพื้นฐาน (คือค่า L90)  

              “ เสยีงรบกวน”  ก็คือระดบัเสยีงจากแหลง่ก าเนิดในขณะมกีารรบกวน ทีม่รีะดบัเสยีงดงักว่าระดบัเสยีงพื้นฐาน โดยมี

ระดบัการรบกวนเกนิกวา่ระดบัเสยีงรบกวน (ทีก่  าหนดไวว้า่คือ 10 เดซเิบล (เอ) )  

1.4 เสียงจากยานพาหนะ 
1.4.1 มาตรฐานระดับเสียงจากเรือ ประกาศกระทรวงวทิยาศาสตร ์ เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม เรื่อง ก าหนดระดบั

เสยีงของเรอืไดก้ าหนดค่ามาตรฐานไวท้ี ่100 เดซเิบล (เอ) ทีร่ะยะ 0.5 เมตรจากปลายทอ่ไอเสยีหรอืกราบของเรอืกล 

1.4.2 มาตรฐานระดับเสียงจากรถยนต์ ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม เรื่อง ก าหนดระดบั

เสยีงของรถยนตแ์ละภาคผนวกทา้ยประกาศดงักลา่วไดก้ าหนดค่ามาตรฐานไวท้ี ่“ไม่เกิน” 85 เดซเิบล (เอ) ทีร่ะยะ 7.5 เมตร หรือ “ไม่

เกนิ” 100 เดซเิบล (เอ) ทีร่ะยะ 0.5 เมตร จากรถยนตค์นันัน้ ๆ  

1.4.2 มาตรฐานระดับเสียงจากรถจักรยานยนต์ ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม เรื่อง 

ก าหนดระดบัเสยีงของรถจกัรยานยนตแ์ละภาคผนวกทา้ยประกาศดงักลา่วไดก้ าหนดค่ามาตรฐานระดบัเสยีงไวท้ี่ “ไม่เกิน” 95 เดซเิบล 

(เอ) ทีร่ะยะ 0.5 เมตร  

 

2. มาตรฐานระดบัเสียงของต่างประเทศ 
ในต่างประเทศ จะมอีงคก์รระหว่างประเทศ เช่น องคก์ารอนามยัโลก (World Health Organization, WHO) และองคก์ร

ก าหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ (International Organization for Standardization, ISO) เป็นตน้ ทีไ่ดก้ าหนดมาตรฐานเกี่ยวกบั

ระดบัเสยีงในงานอนามยัสิง่แวดลอ้ม นอกจากนี้ในประเทศอุตสาหกรรมต่าง ๆ ก็มหีน่วยงานภาครฐัทีก่  าหนดมาตรฐานระดบัเสยีงใน

งานอนามยัสิ่งแวดลอ้มที่มชีื่อเสยีงและนิยมอา้งอิงในประเทศไทย คือ องคก์รพทิกัษส์ิ่งแวดลอ้ม (Environmental Protection 

Agency) (นิยมเรียกส ัน้ ๆ ว่า US EPA) และ หน่วยงานดา้นทีพ่กัอาศยัและพฒันาเมอืง (Department of Housing and Urban 

Development) (ในทีน่ี้จะเขยีนย่อเป็น US HUD) ของประเทศสหรฐัอเมริกา ซึง่องคก์รและหน่วยงานต่าง ๆ ทีก่ลา่วถงึไดก้ าหนด

มาตรฐานเสยีงทีเ่ป็นพารามเิตอรต่์าง ๆ เช่น Leq, 24 ช ัว่โมง/Lmax/Lmin/L90/และ Ldn เป็นตน้ ส าหรบัในทีน่ี้ จะน าเสนอเฉพาะค่า

มาตรฐานระดบัเสยีงทีก่  าหนดโดย US EPA และ US HUD  ดงันี้ 
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2.1 มาตรฐานเสียงของ US EPA US EPA ไดก้ าหนดมาตรฐานเสยีงใน 2 ลกัษณะตามปญัหาทีเ่กิดจากเสยีง ไดแ้ก่ 

มาตรฐานระดบัเสยีงทีป้่องกนัปญัหาการสูญเสยีการไดย้นิของประชาชน และมาตรฐานระดบัเสยีงทีป้่องกนัปญัหาการสรา้งความร าคาญ 

(Annoyance) และ/หรอืการรบกวน (Interference) รายละเอยีดมดีงันี้ (US EPA ,1974)  

2.1.1 มาตรฐานระดับเสียงเพื่อป้องกันการสูญเสียการได้ยิน เพือ่ป้องกนัไม่ใหป้ระชาชนชาวอเมริกนัตอ้งสูญเสยี
การไดย้นิอนัมสีาเหตุมาจากเสยีงจงึก าหนดไวว้่าไม่ว่าจะเป็นบริเวณใด ๆ พื้นทีใ่ด ๆ ทีม่กีิจกรรมใด ๆ ก็ตาม ระดบัเสยีงเฉลีย่ตลอด 

24 ช ัว่โมง หรอืค่า Leq, 24 ช ัว่โมง จะตอ้งไมเ่กนิ 70 เดซเิบล (เอ)  

2.1.2 มาตรฐานระดับเสียงเพื่อป้องกันความร าคาญหรือรบกวน เนื่องจากเสยีงดงัยงัสรา้งปญัหาความร าคาญ 

รวมถงึการรบกวนส าหรบัคนบางกลุม่ทีท่  ากจิกรรมบางอย่าง ดงันัน้ในบางบริเวณ บางพื้นทีท่ีม่กีิจกรรม ทีต่อ้งการความเงยีบเป็นพเิศษ 

เช่น การพกัผ่อน การรกัษาสุขภาพ หรือการเรียนหนงัสอื ก็จ าเป็นทีจ่ะตอ้งมรีะดบัเสยีงทีไ่ม่ดงัจนก่อใหเ้กิดปญัหาดงักลา่วขึ้นมา จงึมี

การก าหนดมาตรฐานระดบัเสยีงเพือ่ป้องกนัความร าคาญหรอืรบกวนจากเสยีงไวด้งันี้ 

1) กรณีพื้นทีท่ีเ่ป็นทีพ่กัอาศยั โรงพยาบาล และโรงเรยีน ระดบัเสยีงภายในอาคารจะดงัเกนิกวา่ 45 เดซเิบล (เอ) 

ไมไ่ด ้

2) กรณีพื้นทีท่ ัว่ ๆ ไป เช่นสนามหญา้ของโรงเรียน สนามเด็กเลน่ บริเวณทีส่าธารณะ เป็นตน้ ทีป่ระชาชนใชเ้วลา

ช่วงหนึ่งท  ากจิกรรมในชวีติประจ าวนั เช่น การพูดคุยสนทนาระหวา่งกนั ก าหนดใหร้ะดบัเสยีงภายนอกอาคารจะดงัเกินกว่า 55 เดซเิบล 

(เอ) ไมไ่ด ้

2.2 มาตรฐานระดับเสียงของ US HUD เนื่องจากหน่วยงานนี้จะรบัผดิชอบในเรื่องของทีพ่กัอาศยัเป็นส่วนใหญ่ ดงันัน้ 

มาตรฐานระดบัเสยีงทีก่  าหนดจงึมุ่งเนน้ทีก่ารใชช้ีวติอยู่ในที่พกัอาศยัตลอด  24 ช ัว่โมง โดยก าหนดเป็นค่า Ldn และเป็นค่าทีว่ดั

ภายนอกอาคาร (Exterior Noise Standard) ดงันี้ (24 CFR Part 51-Environmental Criteria and Standards)  

ถา้ Ldn มค่ีาไมม่ากกวา่ 65 เดซเิบล ถอืวา่อยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้(Acceptable)  

ถา้ Ldn มค่ีาอยู่ระหวา่ง มากกวา่ 65-75 เดซเิบล ถอืวา่เป็นระดบัทีโ่ดยทัว่ไปรบัไมไ่ด ้(Normally Unacceptable)  

ถา้ Ldn มค่ีา มากกวา่ 70 เดซเิบล ถอืวา่อยู่ในระดบัที ่ไมย่อมรบั (Unacceptable)  

หมายเหต:ุ ในสองกรณีหลงั กฎหมายของสหรฐัอเมรกิาก าหนดไวว้า่ผูเ้กี่ยวขอ้งจะตอ้งมกีารด าเนินมาตรการต่าง ๆ ทีจ่ะท าให ้

ทางการยอมรบัได ้เช่น ถา้จะก่อสรา้งหมู่บา้น แต่พบว่าเสยีงดงัมากกว่า 65 เดซเิบล แต่ไม่เกิน 70 เดซเิบล ก็ตอ้งท าใหม้กีารลดระดบั

เสยีงลง 5 เดซเิบล เป็นอย่างนอ้ย (Minimum of 5 dB Additional Sound Attenuation) เป็นตน้ 
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กจิกรรม 10.2.1 
เม่ือจะมีการสร้างถนนผา่นใจกลางหมู่บา้น ชาวบา้นกงัวลใจว่าเสียงจะดงัหนวกหู และท าใหก้ารพกัผอ่นไม่ดี ใน

กรณีเช่นน้ีขอใหเ้สนอวา่ควรวดัระดบัเสียงเป็นค่าพารามิเตอร์ใด เพราะเหตุผล 
 
แนวตอบกิจกรรม 10.2.1 
 1. ประเด็นเร่ืองหนวกหู อาจตีความไดว้่า 1) ชาวบา้นกงัวลว่าเสียงดงัไปรบกวนชีวิตประจ าวนัของชาวบา้น
หรือไม่ ในประเด็นน้ีควรวดัระดบัเสียงท่ีจะประเมินเสียงรบกวน 2) ชาวบา้นกงัวลว่าจะท าใหพ้วกเขาสูญเสียการไดย้ิน
หรือไม่ กรณีน้ีก็ใหว้ดัระดบัเสียงเป็น Leq, 24 ชัว่โมง ทั้งสองพารามิเตอร์ท่ีเสนอ เม่ือวดัแลว้ก็น าไปเปรียบเทียบกบัค่า
มาตรฐานท่ีกรมควบคุมมลพิษก าหนด 
 2. ประเดน็เร่ืองการพกัผอ่นไม่ดีนั้น สามารถน าค่าท่ีวดัเพ่ือประเมินเร่ืองเสียงรบกวนมาตอบชาวบา้นก็ได ้หรือให้
ท าการวดัระดบัเสียงเป็นค่า Ldn แลว้เปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานท่ี US HUD ก าหนดกไ็ด ้
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เร่ืองที ่10.2.2 
การตรวจวดัมลพษิทางเสียง 
 

               ในการวดัตรวจระดบัเสยีงเพือ่การประเมนิวา่ระดบัเสยีงนัน้ ๆ มค่ีาเกินกว่าค่ามาตรฐานทีก่  าหนดไวห้รือไม่นัน้ มสีิง่ทีค่วร

ทราบเพือ่ท  าใหก้ารวดัระดบัเสยีงมคีวามถกูตอ้ง ดงันี้ 

 

1. มาตรฐานเคร่ืองวดัเสียง 
ปจัจบุนัมาตรฐานของเครื่องวดัเสยีงทีเ่ป็นทีย่อมรบัและใชอ้า้งองิ คือ มาตรฐานทีก่  าหนดโดยคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศ

ว่าดว้ยเทคนิคไฟฟ้า หรือ International Electrotechnical Commission (IEC) ซึง่มาตรฐานของเครื่องวดัเสยีงทีก่ลา่วถงึนี้คือ

มาตรฐาน IEC 61672-1 Electroacoustic-Sound Level Meter Part 1 : Specification ประกาศใชเ้มือ่ ค.ศ. 2003 ซึง่แบ่งย่อย

ออกเป็น 2 classes ไดแ้ก่ Class 1 เป็น Precision Type  และ Class 2 เป็น General Purposes Type เมือ่พจิารณาจากชื่อชนิด 

(type) ของเครื่องวดัเสยีงแลว้ จะพบวา่ Class 1 จะมคีวามละเอยีดและความแม่นย ามากกว่า Class 2 อย่างไรก็ตามท ัง้สอง Class นี้

สามารถน าไปใชว้ดัระดบัเสยีงในภาคสนามได ้เพราะ Class 1 มคีวามแมน่ย าและความถกูตอ้งในระดบัเดยีวกบั Type 0 และ Type 1 

ของมาตรฐานเครื่องวดัเสยีงเดมิ (ทีถู่กยกเลกิไปแลว้) และ Class 2 ก็ไดม้าตรฐานใกลเ้คียงกบั Type 1 และ Type 2 ของมาตรฐาน

เดมิ 

 

2. การสอบเทยีบความถูกต้องของเคร่ืองวดัเสียง 
เครื่องวดัเสยีงทีจ่ะน ามาใชง้านนัน้ ตอ้งม ัน่ใจว่า 1) เป็นเครื่องทีย่งัอยู่ในช่วงการรบัประกนัคุณภาพการท างาน ซึง่พจิารณาได ้

จากการทีย่งัมใีบรบัรอง (Certification) จากทางบริษทัผูผ้ลติหรือจากตวัแทนผูผ้ลติ หรือจากหอ้งปฏบิตัิการทีไ่ดม้าตรฐานเป็นที่

ยอมรบั เช่น หอ้งปฏบิตักิารของสถาบนัมาตรวทิยาแหง่ชาต ิและหอ้งปฏบิตักิารของตวัแทนบริษทัผูผ้ลติทีม่หีนงัสอืยนืยนัดงักลา่ว และ 

2) มกีารสอบเทยีบก่อนและหลงัการใชง้านดว้ยเครื่องมอืทีเ่รยีกวา่ Sound Calibrater 

   ดงันัน้เมือ่จะมกีารตรวจวดัระดบัเสยีงเพือ่ประเมนิตามมาตรฐาน (กฎหมาย) ใดก็ตาม จะตอ้งมกีารตรวจสอบใบรบัรองและ

ด าเนินการสอบเทยีบก่อนและหลงัใชง้าน เพือ่ความม ัน่ใจในผลการตรวจวดัวา่มคีวามถกูตอ้ง 

 

3. หลกัการทัว่ไปในการวดัระดบัเสียง 
ในการวดัระดบัเสยีงเพื่อประเมนิว่าเป็นปญัหาหรือไม่ จะตอ้งปฏิบตัิตามหลกัการท ัว่ไปต่อไปนี้  จากนัน้จึงปฏิบตัิตาม

ขอ้ก าหนดเฉพาะของการวดัเสยีงตามทีม่าตรฐานนัน้ ๆ ก าหนดต่อไป 

3.1 ตอ้งใชเ้ครื่องวดัเสยีงทีไ่ดม้าตรฐาน IEC 61672 จะเป็น Class 1 หรือ Class 2 ก็ได ้ (หมายเหตุ : อย่างไรก็ตาม 

เนื่องจากในปจัจุบนัเครื่องวดัเสยีงทีไ่ดม้าตรฐานเดมิ คือ มาตรฐาน IEC 60804 Type 0หรือ Type 1หรือ Type 2 ยงัมใีชอ้ยู่ใน

ประเทศไทย ประกอบกบัคุณลกัษณะของเครื่องยงัสอดคลอ้งกบัมาตรฐานใหม่ทางกรมควบคุมมลพษิจงึยงัอนุญาตใหใ้ชเ้ครื่องวดัเสยีง

ทีผ่่านการรบัรองมาตรฐานเดมิมาใชง้านได)้  

3.2 ตอ้งตรวจสอบวา่เครื่องวดัเสยีงทีจ่ะใชน้ ัน้  

                         1) ยงัอยู่ในช่วงรบัประกนัคุณภาพการท างาน  

                         2) มกี าลงัแบตเตอรี่ทีเ่พยีงพอต่อการใชง้าน 
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3.3 ท าการสอบเทยีบความถกูตอ้งก่อนและหลงัการใชง้าน 

3.4 ตดิตัง้เครื่องมอืวดัเสยีงดงัตามทีเ่ทคนิคการวดัเสยีงแต่ละมาตรฐานก าหนด 

3.5 ก าหนดจดุตรวจวดัในทีโ่ลง่ ทีไ่มม่สีิง่กดีขวางทีจ่ะไมท่  าใหเ้กดิเสยีงสะทอ้นจากผนงัหรือจากสิง่กีดขวางนัน้ อย่างเช่นกรณี

วดัระดบัเสยีงท ัว่ไป หากท าการวดัภายนอกอาคาร ก าหนดว่าการตัง้ไมโครโฟนใหอ้ยู่สูงจากพื้น 1.2 เมตร เพือ่ป้องกนัการสะทอ้นของ

เสยีงจากพื้น และก าหนดว่าทีร่ศัมโีดยรอบ 3.5 เมตร ตามแนวราบรอบไมโครโฟน ตอ้งไม่มกี าแพงหรือสิง่อื่นใดทีม่คีุณสมบตัิในการ

สะทอ้นเสยีงกีดขวาง แต่หากท าการตรวจวดัภายในอาคาร ในส่วนของความสูงจากพื้นยงัคงเท่าเดมิ แต่รศัมโีดยรอบตามแนวราบ

ก าหนดใหเ้ป็นรศัม ี 1 เมตร ทีต่อ้งไม่มกี าแพงหรือสิง่อื่นใดทีม่คีุณสมบตัิในการสะทอ้นเสยีงกีดขวางอยู่ และอยู่ห่างจากช่องหนา้ต่าง 

หรอืช่องทางทีจ่ะเปิดออกสูภ่ายนอกอาคารอย่างนอ้ย 1.5 เมตร เป็นตน้ 

3.6 ตัง้เครื่องวดัเสยีง (ตามระบุในคู่มอืการใชเ้ครื่องมอื) ใหส้ามารถอ่านค่าระดบัเสยีงตามทีก่ฎหมายหรือมาตรฐานก าหนด 

เช่น 

                          1) ถา้เป็นมาตรฐานระดบัเสยีงท ัว่ไปใหต้ ัง้เครื่องใหอ้่านค่าไดท้ ัง้ Lmax และ Leq, 24 ช ัว่โมง หรอื 

                          2) ถา้เป็นมาตรฐานระดบัเสยีงจากการท าเหมอืงหนิ ใหต้ ัง้เครื่องที่สามารถอ่านค่าไดท้ ัง้ทีเ่ป็นค่า Sound 

Pressure Level (SPL) ค่า Leq, 8 ช ัว่โมง และค่า Leq, 24 ช ัว่โมง เป็นตน้                                

3.7 สวมฟองน า้กนัลมทีไ่มโครโฟนกรณีมลีมแรง หรอืมลีะอองฝอยน า้เลก็นอ้ยตามเหมาะสม  

              3.8 จดบนัทกึค่าต่าง ๆ รวมท ัง้สถานการณต่์าง ๆ เพือ่ใชป้ระกอบการประเมนิผล เช่นรายละเอยีดเกี่ยวกบัเครื่องวดัเสยีง 

(เช่น ยี่หอ้ รุ่น หมายเลขประจ าเครื่อง) สภาพพื้นทีท่ีท่  าการตรวจวดั ประเภทและชนิดของแหลง่ ก าเนิดเสยีงทีม่ขีณะท าการตรวจวดั 

เป็นตน้ 

 

4. เทคนิคและขั้นตอนการตรวจวดัระดบัเสียง 
               เนื่องจากมาตรฐานเสยีงตามกฎหมายจะมหีลายมาตรฐาน ไดแ้ก่ มาตรฐานระดบัเสยีงท ัว่ไป มาตรฐานเสยีงรบกวน 

มาตรฐานเสยีงตามแหลง่ก าเนิดว่าเป็นรถยนต์ รถจกัรยานยนต ์ เรือ และมาตรฐานเสยีงจากการท าเหมอืงหนิ เมือ่จะท าการวดัระดบั

เสยีงเพือ่ประเมนิตามมาตรฐาน (กฎหมาย) ใด จะตอ้งปฏบิตัติามเทคนิคและข ัน้ตอนทีก่ฎหมายนัน้ ๆ ก าหนดไว ้แต่ทีเ่หมอืนกนัคือไม่

วา่จะท าการวดัเสยีงเพือ่ประเมนิตามมาตรฐานใดก็ตาม จะตอ้งปฏบิตัติามหลกัการท ัว่ไปในการวดัเสยีงตามทีก่ลา่วมาขา้งตน้ 

               ส าหรบัเทคนิคและข ัน้ตอนการตรวจวดัเสยีงในแต่ละมาตรฐานนัน้ ในทีน่ี้จะขอยกตวัอย่างมา 2 มาตรฐานคือมาตรฐาน

ระดบัเสยีงท ัว่ไป และมาตรฐานเสยีงรบกวน โดยอธิบายอย่างคร่าว ๆ เทา่นัน้ (รายละเอยีดจริง ๆ จะมเีทคนิคและข ัน้ตอนมาก แนะน า

วา่ใหศึ้กษาจากคู่มอืการวดัเสยีงท ัง้สองมาตรฐานทีก่รมมลพษิจดัท าขึ้น) ดงันี้ 

4.1 เทคนิคและข ัน้ตอนการตรวจวดัระดบัเสยีงทัว่ไป  มรีายละเอยีดดงันี้  

4.1.1 ด าเนินการตามหลกัการท ัว่ไปทีก่ลา่วมาแลว้ขา้งตน้ 

4.1.2 จดุทีท่  าการตรวจวดัเสยีง ตอ้งเป็นจดุหรอืบรเิวณทีม่คีนอยู่หรืออาศยัอยู่ 

4.1.3 ตัง้ต าแหน่งไมโครโฟนตามทีย่กตวัอย่างมาขา้งตน้ 

4.1.4 ตัง้ค่าการตรวจวดัดงันี้ 

                               1) ใชว้งจรถว่งน า้หนกั “A-Scale”  

                               2) ใชค้วามไวตอบสนองต่อเสยีงแบบ “Fast” 

                               3) ตัง้เวลาวดัระดบัเสยีงตลอด 24 ช ัว่โมง 

                     4.1.5 อ่านค่า Lmax และ Leq, 24 ช ัว่โมง 

                     4.1.6 จดบนัทกึขอ้มลูต่าง ๆ ทีจ่  าเป็น 
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                     4.1.7 ประเมนิผลการตรวจวดั  

4.2 เทคนิคและข ัน้ตอนการตรวจวดัระดบัเสยีงรบกวน 

                     4.1.1 ด าเนินการตามหลกัการท ัว่ไปทีก่ลา่วมาแลว้ขา้งตน้ 

         4.1.2 จดุทีท่  าการตรวจวดัเสยีง คือบรเิวณทีต่ ัง้ของผูร้บัเสยีง (หรอืคือผูร้อ้งเรยีน) หรอือาจเป็นจดุทีค่าดวา่ผูไ้ดร้บั

เสยีงจะไดร้บัการรบกวน 

                     4.1.3 ตัง้ต าแหน่งไมโครโฟนตามทีย่กตวัอย่างมาขา้งตน้ 

                     4.1.4 ตัง้ค่าการตรวจวดัดงันี้ 

                               1) ใชว้งจรถว่งน า้หนกั “A-Scale”  

                               2) ใชค้วามไวตอบสนองต่อเสยีงแบบ “Fast” 

                               3) ตัง้เวลาวดัระดบัเสยีง 5 นาท ีหรอืมากกวา่ 

4.1.5 อ่านค่าระดบัเสยีงพื้นฐาน (L90) และระดบัเสยีงขณะไมม่กีารรบกวนเป็นค่า Leq                         

                    4.1.6 จดบนัทกึขอ้มลูต่าง ๆ เทา่ทีจ่  าเป็น 

                    4.1.7 ประเมนิผลการตรวจวดั  

เนื่องจากเทคนิคและข ัน้ตอนการตรวจวดัเสยีงในมาตรฐานอื่น ๆ นัน้ จะมรีายละเอยีดเฉพาะทีแ่ตกต่างกนัไป ผูส้นใจ

สามารถศึกษาไดใ้นขอ้ก าหนดของกฎหมาย หรือศึกษาจากคู่มอืที่กรมมลพษิจดัท าขึ้น โดยเขา้ไปคน้ควา้ที่เว็บไซตข์องกรมควบคุม

มลพษิ www.pcd.go.th  

 

5.ค่าพารามเิตอร์ของมลพษิทางเสียง 
เนื่องจากการตรวจวดัและประเมนิปญัหามลพษิทางเสยีง จะมกีารก าหนดค่าพารามเิตอรข์องเสยีง การวดัค่าระดบัเสยีงของ

แต่ละพารามเิตอร ์ในทีน่ี้จะเลอืกน าเอาค่าพารามเิตอรข์องเสยีงทีม่ใีชใ้นงานอนามยัสิง่แวดลอ้มและในกฎหมายสิง่แวดลอ้มของประเทศ

ไทยมาเสนอดงันี้ 

5.1 Leq ค่าพารามเิตอรร์ะดบัเสยีงค่านี้มกีารน ามาก าหนดเป็นค่ามาตรฐานโดยหลายหน่วยงานมาก เพราะเป็นค่าเฉลีย่ของ

ระดบัความดงัเสยีงของช่วงเวลาหนึ่ง ๆ เช่น Leq,1ช ัว่โมง เทา่กบั 85 เดซเิบล (เอ) (สมมต)ิ หมายถงึ ระดบัความดงัใน 1 ช ัว่โมงทีท่  า

การวดัเสยีงนัน้ ระดบัความดงัเฉลีย่ตลอดระยะเวลาดงักลา่วมค่ีาเทา่กบั 85 เดซเิบล (เอ)  

Leq มาจากค าวา่ Equivalent Continuous Sound Level มคีวามหมายวา่ ค่าระดบัเสยีงคงทีที่ม่พีลงังานเทียบเท่าระดบั

เสยีงทีเ่กิดขึ้นจริง ซึง่มรีะดบัเสยีงเปลีย่นแปลงตามเวลา จะเหน็ไดว้า่ในระยะเวลา 8 ช ัว่โมงทีท่  าการวดัระดบัเสยีง จะมเีสยีงทีด่งัเบา

สลบักนัไป ดงันัน้การทีจ่ะบอกวา่ตลอดระยะเวลา 8 ช ัว่โมงนัน้เสยีงดงัเทา่ไร ก็ตอ้งท าการเฉลีย่ระดบัเสยีงตามน า้หนกัของเวลา จะไดค่้า

ระดบัเสยีงเฉลีย่ 8 ช ัว่โมง หรอื Leq, 8 ช ัว่โมง ลกัษณะเช่นนี้ก็สามารถอธิบายไดใ้นกรณีค่า Leq, 24 ช ัว่โมงหรอืจะเป็น Leq, กี่ช ัว่โมง

หรอืกี่นาทกี็ตาม 

ค่า Leq สามารถค านวณไดต้ามสูตรต่อไปนี้ 

  Leq  =  10 log [  ]   

 ก าหนดให ้            คือ   ระดบัเสยีงในขณะทีท่  าการวดั (Instantaneous A-Level of Sound)  

   T         คือ   ช่วงเวลาทีท่  าการวดัเสยีง 
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          เวลาจะใชค่้านี้จะตอ้งก าหนดเรื่องเวลาเขา้ไปดว้ยว่าเป็นค่า Leq กี่นาทหีรือกี่ช ัว่โมงจงึนิยมเขยีนเป็น Leq, 24 ช ัว่โมง หรือ 

Leq, 8 ช ัว่โมง หรอื Leq, 10 นาท ีเป็นตน้ ส าหรบัในกฎหมายสิง่แวดลอ้มของประเทศไทย จะก าหนดค่ามาตรฐานการสมัผสัเสยีงของ

ประชาชนเป็นค่า Leq, 24 ช ัว่โมง และ Leq, 8 ช ัว่โมง 

 5.2 Ldn เป็นค าพรรณนาระดบัเสยีงทีใ่ชใ้นการประเมนิระดบัเสยีงจากการจราจร (Traffic Noise) ในชุมชนว่ามผีลกระทบ

ต่อการพกัผ่อน การนอนหลบัของประชาชนหรือไม่ ค่านี้ เป็นค่าระดบัเสยีงคงที่ทีเ่ทยีบเท่ากบัเสยีงทีเ่กิดขึ้นจริงท ัง้ช่วงกลางวนัและ

กลางคืนตลอด 24 ช ัว่โมง โดยการวดัเสยีงตลอด 24 ช ัว่โมงและจะมกีารเพิม่ค่า 10 เดซเิบลใหก้บัทุกระดบัเสยีงทีว่ดัไดใ้นช่วงเวลา 

22.00 น. จนถงึเวลา 07.00 น. ของเชา้วนัใหม ่ท ัง้นี้ เพือ่ชดเชยใหก้บัคนทีอ่าจมคีวามรูส้กึไวต่อระดบัเสยีงและกระทบต่อการพกัผ่อน 

Ldn ค านี้มาจากค าเต็มว่า Day-Night Average Sound Level บางครัง้จะพบว่าเขียนย่อเป็น DNL ในประเทศ

สหรฐัอเมรกิาไดใ้ชค่้านี้ เป็นกฎหมายส าหรบัประเมนิเสยีงจากการจราจรทีจ่ะมผีลกระทบต่อการพกัผ่อนของประชาชน  

ค่า Ldn สามารถค านวณไดจ้ากสูตรต่อไปนี้ 

  Ldn = 10 log [ ]    

 ก าหนดให ้ W (t)   คือ  1.0 ในช่วงระหวา่ง 7.00 น. ถงึ 22.00 น. 

    10.0 ในช่วงระหวา่ง 22.00 น. ถงึ 7.00 น. 

            คือ       ระดบัเสยีงในขณะทีท่  าการวดัเป็นเดซเิบล (เอ)  

       T            คือ       ระยะเวลา (วนิาท)ี  

       86,400    คือ      24 ช ัว่โมง 

 5.3 Ln ค่าพารามเิตอรข์องเสยีงค่านี้ใชก้บัการวดัระดบัเสยีงเป็นค่าเปอรเ์ซน็ไทล  ์โดยค่า n นี้ อาจเป็นเลขใด ๆ ก็ไดร้ะหว่าง 

0 ถงึ 100 ยกตวัอย่างเช่น  

         -ค่า L10 คือ ค่าระดบัเสยีงทีเ่ปอรเ์ซน็ไทลท์ี่ 10 และมคีวามหมายว่า ค่าระดบัเสยีงของบริเวณทีต่รวจวดันัน้ทีร่อ้ยละ 10 ของ

เวลาทีท่  าการตรวจวดัท ัง้หมด มค่ีาเกินกว่าค่า L10 หรือกลา่วใหง้า่ยขึ้นไดว้่า รอ้ยละ 10 ของระยะเวลาทีต่รวจวดั จะมรีะดบัเสยีงเกิน

กวา่ค่านี้ 

         -ค่า L90 คือ ค่าระดบัเสยีงทีเ่ปอรเ์ซน็ไทลท์ี่ 90 และมคีวามหมายว่า ค่าระดบัเสยีงของบริเวณทีต่รวจวดันัน้ทีร่อ้ยละ 90 ของ

เวลาทีท่  าการตรวจวดัท ัง้หมด มค่ีาเกินกว่าค่า L90 หรือกลา่วใหง้า่ยขึ้นไดว้่า รอ้ยละ 90 ของระยะเวลาทีต่รวจวดั จะมรีะดบัเสยีงเกิน

กวา่ค่านี้ 

          ดงันัน้ สมมติว่าค่า L90 ตรวจวดัมาไดม้ค่ีาเท่ากบั 80 เดซเิบล (เอ) จะมคีวามหมายว่า รอ้ยละ 90 ของระยะเวลาทีท่  าการ

ตรวจวดั พบว่า ค่าระดบัเสยีงของบริเวณนัน้จะเกินกว่าค่า 80 เดซเิบล (เอ) ดว้ยเหตุทีว่่ารอ้ยละ 90 ของระยะเวลาทีท่  าการตรวจวดัมี

เสยีงทีด่งัเกนิค่า (ทีว่ดัได)้ นี้ ท าใหน้ิยมเรยีกระดบัเสยีงนี้วา่ “ระดบัเสยีงพื้นฐาน” และจะมกีารใชค่้านี้ในการประเมนิเรื่องเสยีงรบกวน 
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กจิกรรม 10.2.2 
 1. เคร่ืองวดัเสียงท่ีจะใชว้ดัระดบัเสียงเพ่ือประเมินวา่จะสร้างปัญหาการสูญเสียการไดใ้หก้บัชาวบา้นหรือไม่นั้น 
จะตอ้งไดม้าตรฐานอะไร และตอ้งผา่นการสอบเทียบหรือไม่ 
 2. อธิบายหลกัการใชเ้คร่ืองวดัเสียงมาพอเขา้ใจ 
 
แนวตอบกิจกรรม 10.2.2 
 1. ตามกฎหมายจะก าหนดวา่เคร่ืองวดัเสียงท่ีใชว้ดัระดบัเสียงตอ้งไดม้าตรฐานตามท่ีก าหนด ซ่ึงคือมาตรฐาน IEC 
60804 Type 2 และต่อมามาตรฐานน้ีไดถู้กแทนท่ีดว้ยมาตรฐาน IEC 61672 Class 1 หรือ 2 กไ็ด ้อยา่งไรกต็าม เคร่ืองวดั
เสียงนั้น ๆ ตอ้งอยูใ่นช่วงของการประกนัคุณภาพ นัน่คือตอ้งมีเอกสารใบรับรอง (Certification) การสอบเทียบวา่ยงัไม่
หมดอายุ  
 2. หลกัการใชเ้คร่ืองวดัเสียงคือเคร่ืองวดันั้นยงัอยูใ่นช่วงประกนัการสอบเทียบ มีการสอบเทียบก่อนการใชง้าน
ดว้ย noise calibrator ท่ีไดม้าตรฐานตามท่ีก าหนด ท าการวดัดว้ยขั้นตอนและเทคนิคท่ีกฎหมายก าหนด (ซ่ึงจะแตกต่างกนั
ไปแลว้แต่วา่จะท าการวดัเสียงท่ีชุมชน วดัเสียงจากรถยนต ์วดัเสียงจากเรือ เป็นตน้)  
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เร่ืองที ่10.2.3 
การป้องกนัและควบคุมมลพษิทางเสียง 
 

               หลกัการทีจ่ะน ามาใชใ้นการป้องกนัและควบคุมมลพษิทางเสยีง จะแยกน าเสนอหลกัารทีจ่ะใชใ้นกรณีสถานประกอบ

กจิการ และในกรณีสิง่แวดลอ้มท ัว่ไป ดงันี้ 

 

1. หลกัการป้องกนัและควบคุมเสียงในสถานประกอบกจิการ 
 การควบคุมมลพษิทางเสยีง สามารถใชห้ลกัการควบคุมทีแ่หลง่ก าเนิดเสยีง-ทางผ่าน-ผูป้ฏบิตัิงาน (Source-Path-Receiver 

Principle) มาเป็นหลกัในการด าเนินการโดยใหค้วามส าคญัทีแ่หลง่ก าเนิดเสยีงมากทีสุ่ด แลว้ลดหล ัน่กนัไปตามล าดบั ซีง่วธิีการทีจ่ะ

น ามาใชใ้นการควบคุมเสยีงทีจ่ะใหไ้ดผ้ลด ีควรใชว้ธิีการทางวศิวกรรมและเสรมิดว้ยวธิีการทางบรหิารจดัการ 

1.1 วธีิการทางวศิวกรรมในการควบคุมมลพษิทางเสียง วธิีการทางวศิวกรรมในการควบคุมมลพษิทางเสยีงทีส่  าคญั มดีงันี้ 

 1.1.1 การลดแรงกระแทก (Reduce Impact Noise) เสยีงดงัทีเ่กิดจากชิ้นส่วนอุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องจกัรกระทบกนั
เพือ่ใหเ้กดิงานขึ้นนัน้สามารถลดระดบัเสยีงลงไดด้ว้ยการลดแรงกระแทกซึง่กนัและกนั ท าไดด้งันี้ 

 1) ลดน า้หนกัและ/หรอืขนาดของชิ้นสว่นวตัถทุีก่ระแทกกนั 

2) ลดความสูงหรอืระยะหา่งระหวา่งชิ้นสว่นวตัถทุีก่ระแทกกนั 

3) คลมุหรอืปิดสว่นทีก่ระแทกกนัดว้ยวสัดุดูดซบัเสยีง (Shock Absorbing Material)  

4) เปลีย่นสว่นทีก่ระแทกกนัเป็นวสัดุทีไ่มใ่ช่โลหะ (Non-Metallic Material) เพือ่ลดResonance of Ringing 

1.1.2 การลดความเร็วของเคร่ืองจักiและการลดความเร็วของของไหลและความดันภายในระบบของไหล  ถา้
สามารถลดความเร็วในการหมนุหรือการเคลือ่นที่ของชิ้นส่วนเครื่องจกัรได  ้จะท าใหเ้กิดเสยีงเบาลงในท านองเดียวกนัถา้สามารถลด

ความดนัและความเร็วของของไหลภายในท่อไดค้วามปัน่ป่วน (Turbulence) จะลดลงส่งผลใหเ้กิดเสยีงเบาลง วธิีการนี้จงึสามารถลด

ระดบัเสยีงลงได ้เช่น เทอรไ์บ เครื่องเป่า พดัลม ใบพดั ถา้ใหท้  างานทีค่วามเร็ว Bladetip ต า่ทีสุ่ด จะลดเสยีงไดห้รือในระบบระบาย

อากาศ ถา้ลดความเร็วของอรัาการไหลอากาศลงไดร้อ้ยละ 50 จะสามารถลดระดบัเสยีงลงได ้10-20 เดซเิบล 

1.1.3 การจัดช้ินส่วนที่หมุนให้สมดุล) Balance Rotating Parts ( สาเหตุหนึ่งทีส่  าคญัทีท่  าใหเ้กิดเสยีงคือการหมนุ 

(Rotation) ของเครื่องจกัรทีไ่ม่สมดุลเกิดการส ัน่สะเทอืนโครงสรา้ง (Structural Vibration) เกิดเสยีงดงัขึ้น ดงันัน้จงึตอ้งปรบัหรือ

ตดิตัง้เครื่องจกัรใหส้มดุล 

1.1.4 การลดแรงเสียดทาน) Reduce Frictional Resistance ( แรงเสยีดทานของชิ้นสว่นต่าง ๆ ของเครื่องจกัร ท าใหเ้กิด
เสยีงดงั ถา้สามารถลดแรงเสยีดทานได ้จะลดเสยีงลงได ้ดงัภาพที ่6.10 แสดงใหเ้หน็ตวัอย่างของการลดแรงเสยีดทานดว้ยวธิีการหลอ่

ลืน่ การจดัชิ้นสว่นใหเ้ป็นเสน้เดยีวกนั (Align) ของชิ้นสว่นทีห่มนุเคลือ่นไหวหรอืสว่นทีส่มัผสักนั การขดัเงา (Polish) ผวิชิ้นสว่นต่าง ๆ 

ทีส่มัผสักนั การสมดุล (Balance) การหมนุของเครื่องจกัร เป็นตน้ 
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ภาพท่ี 10.4 การลดแรงเสียดทานในระบบกล (Mechanical System) เพ่ือลดระดบัเสียงดงั 
ทีม่า: สราวุธ  สุธรรมาสา . (2546). มลพษิทางเสยีงและรงัสอีนัตราย .ใน เอกสารการสอนชดุวชิาอนามยัสิง่แวดลอ้ม ฉบบัปรบัปรุง 

หน่วยที ่10นนทบรุ ี.: สาขาวชิาวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

 

ในกรณีของการไหลของของไหล หากออกแบบไมด่จีะมเีสยีงดงัเกดิขึ้น ตอ้งพจิารณาประยุกตใ์หค้วามเร็วของการไหลต า่ ผวิ

ทอ่ภายในเรยีบ ลดการมทีอ่ทีเ่ชื่อมต่อมากมายดงัภาพที ่10.5 

 
 

Ragged Jointas Small Diam Fast Turbulent Flow Rough Surfaces (ก) 

Smooth Jointas Largel Diam Slow Streamline Flow Smooth Surfaces (ข) 

Sharp Corners Sharp Transition  Complicated Layout (ก) 

Round Corners Smooth Transition Simple Layout (ข) 

 

ภาพท่ี 10.5 การลดแรงเสียดทานในระบบการไหลภายในท่อเพ่ือลดระดบัเสียงดงั 
(ก) แบบทีท่  าใหเ้กดิเสยีงดงั  

(ข) แบบทีไ่มท่  าใหเ้กดิเสยีงดงั 

ทีม่า:  สราวุธ  สุธรรมาสา . (2546) . มลพษิทางเสยีงและรงัสอีนัตราย .ใน เอกสารการสอนชดุวชิาอนามยัสิง่แวดลอ้ม ฉบบัปรบัปรุง 

หน่วยที ่10นนทบรุ ี.: สาขาวชิาวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
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1.1.5 การแยกส่วนที่ส่ันสะเทือนภายในเคร่ืองจกัรออกจากโครงสร้างของเคร่ืองจกัร สว่นใดภายในเครื่องจกัรที่
ส ัน่สะเทอืน จากการสมัผสัโดยตรงกบัเครื่องจกัรจะเกดิเสยีงดงัมาก ควรจดัใหอ้ยู่แยกออกมาดงัภาพที ่10.6 โดยสว่นทีส่มัผสั

โครงสรา้งอืน่ใหต้ดิตัง้วสัดุทีใ่หค้วามยดืหยุ่น (Resilient Mount)  

 

 
 

แบบทีท่  าใหเ้กดิเสยีง Rediating Surface Direct Contact Direct Contact Pump 

แบบทีล่ดระดบัเสยีงลง Separate Flexible Connector Resilient Mount   Pump 

 

ภาพที ่10.6 การลดระดบัเสยีงดว้ยการแยกสว่นของเครื่องจกัรทีส่ ัน่สะเทอืนออกจากโครงสรา้งเครื่องจกัร 

ทีม่า: สราวุธ  สุธรรมาสา . (2546). มลพษิทางเสยีงและรงัสอีนัตราย .ใน เอกสารการสอนชดุวชิาอนามยัสิง่แวดลอ้ม ฉบบัปรบัปรุง 

หน่วยที ่10 นนทบรุี:  สาขาวชิาวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

 

1.1.6 การลดพืน้ที่ที่ส่ัน (Reduce Radiating or Vibrating Area) ชิ้นสว่นใหญ่เมือ่ส ัน่สะเทอืน จะเกดิเสยีงดงัมาก แต่ถา้
มขีนาดพื้นทีเ่ลก็ จะเกดิเสยีงเบากวา่ 

1.1.7 การใช้วัสดุลดการส่ันสะเทือน (Apply Vibration Damping Materials) โดยน าไปประกบติดกบัส่วนที่
ส ัน่สะเทอืน วสัดุเหลา่นี้จะกระจายพลงังานจากการส ัน่สะเทอืนไปเป็นความรอ้นจากการเสยีดทาน เสยีงจงึเบาลง 

1.1.8 การติดต้ังวัสดุดูดซับเสียง (Sound Absorbing Materials) ทีผ่นงั เพดาน หรือแมก้ระท ัง่พื้น เพือ่สลายพลงังาน
เสยีงเป็นพลงังานความรอ้น 

1.1.9 การติดตั้งฉาก (Sound Barriers) ใกลแ้หลง่ก าเนิดเสยีง เพือ่สะเทอืนเสยีงกลบัไป ท าใหเ้สยีงทีเ่ลด็ลอดผ่านฉาก
ลดลง เสยีงจงึเบาลง 

1.1.10 การปิดคลมุแหล่งก าเนิดเสียง โดยเลอืกใชว้สัดุดูดซบัเสยีงและ/หรือหรือวสัดุสะทอ้นเสยีงไดด้มีาปิดจะลดเสยีงได ้
ด ีดงัภาพที ่10.7 
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ภาพที ่10.7 การลดระดบัเสยีงดว้ยการปิดคลมุ 

ทีม่า: สราวุธ  สุธรรมาสา . (2546). มลพษิทางเสยีงและรงัสอีนัตราย .ใน เอกสารการสอนชดุวชิาอนามยัสิง่แวดลอ้ม ฉบบัปรบัปรุง 

หน่วยที ่10. นนทบรุ:ี สาขาวชิาวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

 

1.2 วิธีการทางบริหารจดัการ วธิีการทางบรหิารจดัการทีส่  าคญัในการควบคุมมลพษิทางเสยีง มดีงันี้ 
1.2.1 การก าหนดนโยบายแสดงเจตจ านงที่จะด าเนินการควบคุมเสียงดัง เพือ่เป็นกรอบหรือทศิทางการด าเนินงานของ

หน่วยงานย่อย ๆ ของสถานประกอบการนัน้ 

1.2.2 การจดัสรรงบประมาณด าเนินการควบคมุเสียงดงั เป็นการท าใหน้โยบายทีก่  าหนดไวม้ผีลในทางปฏบิตัิ 
1.2.3 การเฝ้าระวังการได้ยนิของผู้ สัมผัสเสียงด้วยการตรวจการได้ยินอย่างน้อยปีละคร้ัง เป็นการตรวจติดตามและ

ประเมนิผลการควบคุมวา่ไดผ้ลหรอืไมอ่ย่างไร โดยท ัว่ไปคนทีส่มัผสัเสยีงทีร่ะดบั 85 เดซเิบล (  ยะเวลาการท างานตลอดระ (เอ8 ช ัว่โมง 

ตอ้งไดร้บัการตรวจการไดย้นิทีถ่กูวธิี 

1.2.4 การก าหนดพืน้ที่/งานที่ต้องสวมใส่ที่อดุหูและ/หรือที่ครอบหู โดยใชอ้ปุกรณแ์ละวธิีการทีถู่กตอ้ง ซึง่ทางผูบ้ริหาร
ตอ้งใหก้ารสนุบสนุนจดัหาอปุกรณใ์หเ้พยีงพอ มกีารฝึกอบรมวธิีการใชง้านทีถ่กูตอ้ง และทีส่  าคญัคือตอ้งเป็นตวัอย่างทีด่โีดยการสวมใส่

อปุกรณด์งักลา่วในพื้นทีท่ีก่  าหนดดว้ย 

 

2. หลกัการป้องกนัและควบคุมเสียงในส่ิงแวดล้อมทัว่ไป 
หลกัการทีจ่ะน ามาใชใ้นการป้องกนัและควบคุมเสยีงในสิง่แวดลอ้มท ัว่ไป ยงัคงสามารถทีจ่ะน าหลกัการควบคุมทีแ่หลง่ก าเนิด

เสยีง ทางผ่าน และผูส้มัผสัเสยีง ทีก่ลา่วมาขา้งตน้ทีใ่ชก้บักรณีสถานประกอบกิจการมาใชไ้ด  ้ นอกจากนี้ก็สามารถน าวธิีการทาง

วศิวกรรม และวธิีการบรหิารจดัการมาใชไ้ดเ้ช่นกนั ดงันี้ 

2.1 วิธีการทางวิศวกรรม ผูร้บัผดิชอบสามารถน าหลกัการและวธิีการทางวศิวกรรมทีก่ลา่วมาขา้งตน้ในขอ้ 1.1 และ 1.2 มา

ประยุกตไ์ด ้

2.2 วธีิการทางบริหารจดัการ ผูร้บัผดิชอบอาจพจิารณามาตรการต่อไปนี้มาใชใ้นการป้องกนัและควบคุมเสยีงดงันี้ 
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2.2.1 มาตรการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางเสียง เป็นมาตรการควบคุมเสยีงที่มปีระสทิธิภาพ
และเป็นการป้องกนัการเกิดปญัหามลพษิทางเสยีงอย่างย ัง่ยืน เพราะเป็นการควบคุมเสยีงที่แหล่งก าเนิด มาตรการดงักลา่วสามารถ

ด าเนินการไดห้ลายวธิีการ เช่น 

1) วธิีการทางภาษ ีโดยลดภาษใีหก้บัเทคโนโลยทีีไ่มก่่อใหเ้กดิมลพษิทางเสยีง 

2) เผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารเทคโนโลยทีีเ่งยีบ ใหร้บัทราบโดยท ัว่กนั 

3) สรา้งกระแสความนิยมและภาพพจนท์ีด่ขีองธุรกจิทีไ่มก่่อปญัหามลพษิทางเสยีง 

4) มกีฎหมายบงัคบัใหส้ถานประกอบการต่าง ๆ ควบคุมแหลง่ก าเนิดมลพษิทางเสยีง 

2.2.2 มาตรการให้ความรู้ความเข้าใจในปัญหามลพิษทางเสียง โดยหวงัว่าเมื่อผูเ้กี่ยวขอ้งทุกฝ่ายรบัทราบปญัหา
สถานการณ์มลพษิทางเสียง และอนัตรายของเสยีงดงัแลว้ จะร่วมมอืร่วมใจปฏิบตัิหนา้ที่ความรบัผดิชอบทีต่นเองเกี่ยวขอ้งอยู่ เพื่อ

ป้องกนั ควบคุม และแกไ้ขปญัหา มาตรการนี้ควรมขีอบข่ายไปถงึระดบันกัเรียนเพือ่ปลูกฝงัสิง่ทีถู่กตอ้งตัง้แต่เด็กซึง่จะส่งผลดใีนระยะ

ยาว 

2.2.3 มาตรการด้านผังเมืองและการใช้ที่ดนิ เป็นมาตรการทีม่ปีระสทิธิภาพและใชไ้ดด้กีบัทีด่นิทีต่อ้งการการพฒันา แต่จะ
ใชไ้มไ่ดผ้ลมากนกักบัทีด่นิทีม่กีารพฒันาไปแลว้ วธิีการทีใ่ชไ้ดด้กีบัมาตรการดงักลา่ว คือ การจดัท า Buffer Zone โดยจดัแหลง่ธุรกิจ

อยู่เป็นเขตกนัเสยีงระหวา่งแหลง่อตุสาหกรรมกบัแหลง่ทีพ่กัอาศยัดงัภาพที ่10.8 

 
 

พื้นทีย่่านอตุสาหกรรม พื้นทีย่่านธุรกจิ พื้นทีอ่ยู่อาศยั 

ภาพที ่10.8 การน าวธิีการ Buffer Zone มาใชเ้ป็นมาตรการควบคุมเสยีงดงั 

ทีม่า: สราวุธ  สุธรรมาสา . (2546) . มลพษิทางเสยีงและรงัสอีนัตราย .ใน เอกสารการสอนชดุวชิาอนามยัสิง่แวดลอ้ม ฉบบัปรบัปรุง 

หน่วยที ่10. นนทบรุ:ี สาขาวชิาวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

 

ในกรณีทีแ่หลง่ก าเนิดเสยีงเป็นแหล่งเดียว หรืออยู่ร่วมกนัเป็นบริเวณเดียวกนั สามารถทีจ่ะก าหนดบริเวณที่ต ัง้ใหห้่างจาก

บา้นพกัอาศยัของประชาชนไดโ้ดยไมก่่อใหเ้กดิปญัหามลพษิทางเสยีงดว้ยสูตรการค านวณดงันี้ 

SPL2 = SPL1 -[15 × log (d2/d1) ] 

 ก าหนดให ้ SPL2  คือ  ระดบัความดนัเสยีง ณ จดุทีห่า่งจากแหลง่ก าเนิดเสยีงเป็นระยะทาง d2 
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SPL1 คือ ระดบัความดนัเสยีง ณ จดุทีห่า่งจากแหลง่ก าเนิดเสยีงเป็นระยะทาง d1 

ดงันัน้ เมือ่จะมกีารติดตัง้สถานประกอบการใด ๆ ขึ้นมา และจะใหอ้ยู่ห่างจากแหล่งชุมชนที่พกัอาศยัเท่าใด จึงจะไม่ท  าให ้

เสยีงดงั ณ ทีพ่กัอาศยัเกนิกวา่ 70 เดซเิบล (เอ) และ/หรอื  ไมด่งัเกนิกว่า10 เดซเิบล (เอ) จากระดบัเสยีงดงัเดมิ (Background Noise 

Level) ก็ใชสู้ตรขา้งตน้ค านวณได ้

2.2.4 มาตรการทางกฎหมาย โดยการก าหนดระดบัเสยีงทีป่ลอดภยัต่อการสูญเสยีการไดย้ินของประชาชน  (Leq 24 

ช ัว่โมง) ระดบัเสยีงทีไ่ม่ก่อใหเ้กิดความร าคาญและมาตรฐานเสยีงจากแหลง่ก าเนิดต่าง ๆ เช่น มาตรฐานเสยีงจากยานยนต ์มาตรฐาน

เสยีงจากเครื่องจกัร เป็นตน้ ปจัจบุนั ประเทศไทยมมีาตรฐานเสยีงดงัทีก่  าหนดโดยหน่วยงานต่าง ๆ ตามทีก่ลา่วมาแลว้ (รายละเอยีดใน

เรื่องที ่10.2.1)  

 

กจิกรรม 10.2.3 
 ขอใหย้กตวัอยา่งวิธีการป้องกนัควบคุมเสียงท่ีทางผา่นและท่ีประชาชนมาอยา่งละ 2 วิธี 
 
แนวตอบกิจกรรม 10.2.3 
 ท่ีทางผา่น เช่น ท าก าแพงกั้นเสียง ราดผิวหนา้ถนนดว้ยวสัดุท่ีไม่ท าใหเ้กิดเสียงดงัท่ีประชาชน เช่นใหค้วามรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัการป้องกนัอนัตรายจากเสียง หลีกเล่ียงการสมัผสัเสียงโดยไม่จ าเป็น 
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ตอนที ่10.3  
การจัดการมลพษิทางความส่ันสะเทือน 
 

โปรดอ่านหวัเรื่อง แนวคิด และวตัถปุระสงคข์องตอนที ่10.3 แลว้จงึศึกษารายละเอยีดต่อไป 

 

หัวเร่ือง 
             10.3.1 มาตรฐานการจดัการมลพษิทางความส ัน่สะเทอืน 

             10.3.2 การตรวจวดัมลพษิทางความส ัน่สะเทอืน 

   10.3.3 การป้องกนัและควบคุมมลพษิทางความส ัน่สะเทอืน 

 

แนวคดิ 
1. การก าหนดค่ามาตรฐานของความส ัน่สะเทอืนจะมุ่งเนน้ที่การป้องกนัอนัตรายทีจ่ะเกิดกบัสุขภาพของประชาชนและ

การป้องกนัความเสยีหายทีจ่ะเกดิขึ้นกบัอาคารสิง่ก่อสรา้งต่าง ๆ 

2. การตรวจวดัระดบัความส ัน่สะเทอืนตอ้งใชเ้ครื่องวดัทีไ่ดม้าตรฐาน มกีารสอบเทยีบและใชว้ธิีการวดัตามทีก่ฎหมาย

ก าหนด และการประเมนิวา่มปีญัหาเรื่องความส ัน่สะเทอืนกบัประชาชนหรืออาคารสถานทีห่รือไม่ ใหเ้ปรียบเทยีบกบั

ค่ามาตรฐานทีก่  าหนดไว ้

3. การป้องกนัและควบคุมความส ัน่สะเทอืนใหพ้จิารณาคน้หาแหล่งก าเนิดความส ัน่สะเทือนเพื่อท าการป้องกนัหรือ

ควบคุมเป็นล  าดบัแรก หากไม่ไดผ้ลอย่างทีต่อ้งการ จงึคิดหาทางป้องกนั ควบคุมทีท่างเดนิของความส ัน่สะเทอืน 

และทีป่ระชาชนผูส้มัผสักบัความส ัน่สะเทอืนตามล าดบัต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ 
              เมือ่ศึกษาตอนที ่10.3 แลว้ นกัศึกษาสามารถ 

             1. อธิบายเกี่ยวกบัเครื่องวดัความส ัน่สะเทอืน การสอบเทยีบ หลกัการและเทคนิคการวดัความส ัน่สะเทอืนได ้

2.น าค่ามาตรฐานความส ัน่สะเทอืนไปใชใ้นสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้

             3.อธิบายความหมายของค่ามาตรฐานความส ัน่สะเทอืนได ้

4. อธิบายหลกัการและวธิีการป้องกนัและควบคุมความส ัน่สะเทอืนได ้
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เร่ืองที ่10.3.1  
มาตรฐานการจัดการมลพษิทางความส่ันสะเทือน 
 

1. มาตรฐานความส่ันสะเทือนของประเทศไทย 
กรมควบคุมมลพษิไดก้ าหนดมาตรฐานของความส ัน่สะเทอืนเป็น 2 มาตรฐาน โดยมาตรฐานแรกเป็นค่ามาตรฐานของความ

ส ัน่สะเทอืนทีจ่ะเกดิจากการท าเหมอืงหนิ และมาตรฐานทีส่องเป็นมาตรฐานของความส ัน่สะเทอืนทีจ่ะไมท่  าใหเ้กดิอนัตรายต่อโครงสรา้ง

ของอาคาร รายละเอยีดมดีงันี้ 

1.1 มาตรฐานความส่ันสะเทือนจากการท าเหมืองหิน ในการท าเหมอืงหนิตอ้งไม่ท  าใหเ้กิดความส ัน่สะเทอืนเกินกว่าที่
ก าหนดไว ้ โดยมาตรฐานจะก าหนดในรูปของ “ความเร็วของอนุภาค หน่วยเป็นมลิลเิมตรต่อวนิาที” และ “การกระจดั หน่วยเป็น

มลิลเิมตร” ซึง่วดัในความถีร่ะหวา่ง 1-40 เฮริตซ ์ดงัตารางที ่10.5  

 

ตารางที่ 10.5  มาตรฐานความส่ันสะเทือนจากการท าเหมืองหิน* 
               ความถี่ (Hz)            ความเร็วของอนุภาคไม่เกนิ  

               (มิลลเิมตร/วินาที)  

         การกระจดัไม่เกนิ (มิลลเิมตร)  

1 4.7 0.75 

2 9.4 0.75 

3 12.7 0.67 

4 12.7 0.51 

5 12.7 0.40 

* เลอืกมาลงเป็นตวัอย่าง ฉบบัเต็มใหดู้ในภาคผนวก 

ทีม่า: ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคมุระดบัเสยีงและความส ัน่สะเทือนจากการท า

เหมอืงหนิ 

 

1.2 มาตรฐานความส่ันสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร เนื่องจากความส ัน่สะเทอืนมโีอกาสเป็นอนัตรายต่อ
โครงสรา้งของอาคารต่าง ๆ ดงันัน้จงึมกีารก าหนดมาตรฐานความส ัน่สะเทอืนเพือ่ความปลอดภยัของอาคาร  ดว้ยการจ าแนกอาคาร

ออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ อาคารประเภทที่ 1  อาคารประเภทที่ 2  และอาคารประเภทที่ 3 แต่ละประเภทจะแบ่งย่อยลงไปอกีว่า 

ประกอบดว้ยอาคารใดบา้ง ยกตวัอย่างเช่น อาคารประเภทที่ 3 จะแบ่งย่อยเป็น (1) โบราณสถาน (2) อาคารหรือสิง่ปลูกสรา้งใดทีไ่ม่

ม ัน่คงแต่มคีุณค่าทางวฒันธรรม เป็นตน้ แลว้ก าหนดความถีท่ีต่อ้งท าการตรวจวดัว่าใหท้  าการวดัทีค่วามถีใ่ด การวดันัน้ใหว้ดัเป็นค่า

ความเร็วอนุภาคสูงสุดทีจ่ะตอ้งไมเ่กนิความส ัน่สะเทอืนทีก่  าหนดไว ้ดงัตารางที ่10.6 
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ตารางที่ 10.6  มาตรฐานความส่ันสะเทือนเพ่ือป้องกนัผลกระทบที่จะเกดิขึน้กบัอาคาร 
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อาคาร 

ประเภทที ่

จดุตรวจวดั ความถี ่(เฮริตซ)์ 

 

ความเร็วอนุภาคสูงสุดไมเ่กนิ 

(มลิลเิมตรต่อวนิาท)ี  

ความส ัน่สะเทอืน  

กรณีที ่๑ 

ความส ัน่สะเทอืน  

กรณีที ่๒ 

๑ ๑.๑ ฐานรากหรอืช ัน้ลา่งของอาคาร f  ๑๐ ๒๐ - 

  ๑๐ <  f  ๕๐ ๐.๕ f + ๑๕ 

  ๕๐ <  f  ๑๐๐ ๐.๒ f + ๓๐ 

  f > ๑๐๐ ๕๐ 

 ๑.๒ ช ัน้บนสุดของอาคาร  ทกุความถี ่ ๔๐* ๑๐* 

 ๑.๓ พื้นอาคารในแต่ละช ัน้ ทกุความถี ่ ๒๐** ๑๐** 

๒ ๒.๑ ฐานรากหรอืช ัน้ลา่งของอาคาร f  ๑๐ ๕ - 

  ๑๐ <  f  ๕๐ ๐.๒๕ f + ๒.๕ 

  ๕๐ <  f  ๑๐๐ ๐.๑ f + ๑๐ 

  f > ๑๐๐ ๒๐ 

 ๒.๒ ช ัน้บนสุดของอาคาร  ทกุความถี ่ ๑๕* ๕* 

 ๒.๓ พื้นอาคารในแต่ละช ัน้ ทกุความถี ่ ๒๐** ๑๐** 

๓ ๓.๑ ฐานรากหรอืช ัน้ลา่งของอาคาร f  ๑๐ ๓ - 

  ๑๐ <  f  ๕๐ ๐.๑๒๕ f + ๑.๗๕ 

  ๕๐ <  f  ๑๐๐ ๐.๐๔ f + ๖ 

  f > ๑๐๐ ๑๐ 

 ๓.๒ ช ัน้บนสุดของอาคาร  ทกุความถี ่ ๘* ๒.๕* 

 ๓.๓ พื้นอาคารในแต่ละช ัน้ ทกุความถี ่ ๒๐** ๑๐** 

หมายเหตุ:  

๑) f = ความถีข่องความส ัน่สะเทอืน ณ เวลาทีม่คีวามเร็วอนุภาคสูงสุดมหีน่วยเป็นเฮริตซ ์

๒) * = ก าหนดมาตรฐานไวเ้ฉพาะค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดในแกนนอน 

๓) ** = ก าหนดมาตรฐานไวเ้ฉพาะค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดในแกนตัง้ 

๔) การวดัค่าความส ัน่สะเทอืนสูงสุดส าหรบัความส ัน่สะเทอืนกรณีที่ ๒ ตามขอ้ ๑.๒, ๒.๒ และ ๓.๒ ใหว้ดัทีช่ ัน้บนสุดของ

อาคารหรอืช ัน้อืน่ซึง่มคีาความส ัน่สะเทอืนสูงสุด 

๕) การวดัค่าความส ัน่สะเทอืนทีพ่ื้นอาคารในแต่ละช ัน้ตามขอ้ ๑.๓, ๒.๓ และ ๓.๓ ใหย้กเวน้การวดัทีฐ่านรากหรอืช ัน้ลา่งของ

อาคาร 

 

ทีม่า: ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาติ ฉบบัที ่37 (พ.ศ.2553) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานความส ัน่สะเทือนเพือ่ป้องกนั

ผลกระทบต่ออาคาร 
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2. มาตรฐานความส่ันสะเทือนของต่างประเทศ 
               ในประเทศอุตสาหกรรมหลายประเทศ  เช่น สหรฐัอเมริกา องักฤษ เยอรมนี นอรเ์วย ์ออสเตรเลยี และองคก์รก าหนด

มาตรฐานระหว่างประเทศหรือ ISO ตลอดจนนกัวจิยัหลายท่าน อาท ิReiher, 1931; Whiffen, 1971 และ Wiss, 1974 เป็นตน้ ได ้

ก าหนดค่ามาตรฐานหรือขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัเรื่องความส ัน่สะเทอืนไวห้ลายมาตรฐาน  ในที่นี้จะแยกประเภทของมาตรฐานความ

ส ัน่สะเทอืนทีม่ต่ีอคน และโครงสรา้ง เทา่นัน้ สว่นมาตรฐานระดบัความส ัน่สะเทอืนทีจ่ะมผีลกระทบต่ออุปกรณ์เครื่องมอืต่าง ๆ นัน้ จะ

ไมไ่ดน้ าเสนอในทีน่ี้ 

2.1 มาตรฐานระดบัความส่ันสะเทือนที่มีต่อคน 
2.1.1 มาตรฐาน ISO 2631 Guide to the Evaluation of Human Exposure to Vibration and Shock in 

Buildings (1 Hz to 80 Hz) ใน ค.ศ. 1981 ISO ไดจ้ดัท ามาตรฐานระดบัความส ัน่สะเทอืนทีเ่หมาะสมส าหรบัการสมัผสัของประชาชน

ในหลากหลายสถานที ่มงีานวจิยัหลายชิ้นทีเ่สนอแนะว่ามนุษยจ์ะมคีวามรูส้กึไว (Sensitive) ต่อความเร็วของอนุภาคในช่วงความถี่ 8-

80 เฮริตซ ์ดงันัน้มาตรฐาน ISO 2631 จงึเลอืกใชช่้วงความถีด่งักลา่วมาก าหนดเป็นเกณฑก์ารประเมนิ ดว้ยเหตุนี้มาตรฐานนี้จงึเหมาะ

กบัการน าไปใชป้ระเมนิการสมัผสักบัแหลง่ก าเนิดความส ัน่สะเทอืนทีใ่หห้รือท าใหเ้กิดความส ัน่สะเทอืนทีช่่วงความถีด่งักลา่ว  ค่าระดบั

ความส ัน่สะเทอืนทีก่  าหนดไวใ้น ISO 2631 ดงัตารางที ่10.7 

 

ตารางที่ 10.7  ค่ามาตรฐานระดบัความส่ันสะเทือนที่ก าหนดใน ISO 2631 

 

 

ประเภทการใชง้านอาคาร Vibration Veiocity Lever (VdB)  Vibration Velocity rms 

Amplitude (In/sec) 

หอ้งบ ารุงรกัษา (Workshop) 

ส านกังาน 

ทีพ่กัอาศยั 

หอ้งผ่าตดัในโรงพยาบาล 

 

 

78/ วนั/75 คือ 

90 

84 

 

72 

0.032 

0.016 

0.008 

0.004 

 

ทีม่า: ISO 2631 อา้งใน California Department of Transportation, 2013. 

 

2.1.2 มาตรฐาน BS 6472 Evaluation of human exposure to vibration in building [1 Hz to 80 Hz] ในการ
ประเมนิเรื่องความส ัน่สะเทอืนในสิง่แวดลอ้มทีม่ผีลกระทบต่อคุณภาพชีวติของประชาชนนัน้  พบว่ามาตรฐานของ British Standard 

Institution (BSI) ทีน่ิยมใชอ้า้งองิกนัคือ BS 6472 : 2008 “Evaluation of Human Exposure to Vibration in Building [1 Hz 

to 80 Hz]” ดงัเช่นเวลาจะประเมนิเรื่องความส ัน่สะเทอืนจากรถไฟ จากกจิกรรมการก่อสรา้ง ทีจ่ะมผีลต่อประชาชนทีอ่าศยัในบา้นเรือน 
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สามารถใชม้าตรฐานนี้ท  าการประเมนิผลกระทบได ้นอกจากนี้ มาตรฐานนี้สามารถใชไ้ดก้บักรณีตอ้งการประเมนิผลกระทบจากกิจการ

ประเภทโรงงานดว้ยเช่นกนั 

                 ในมาตรฐาน BS 6472 จะเสนอแนะค่ามาตรฐานระดบัความส ัน่สะเทอืนไว  ้ 2 แบบตามชนิดของความส ัน่สะเทอืน 

แบบแรกเสนอแนะไวส้  าหรบัความส ัน่สะเทือนชนิด Continuous และ Impulsive  ส่วนแบบทีส่องจะส าหรบัความส ัน่สะเทอืนชนิด 

Intermittent 

1) ค่ามาตรฐานส าหรับความส่ันสะเทือนชนิด Continuous และ Impulsive ในกรณีของความส ัน่สะเทอืน
ชนิด Continuous และ Impulsive นัน้ ค่าการยอมรบัระดบัความส ัน่สะเทอืนของมนุษยท์ีส่มัผสันัน้ จะขึ้นกบัระยะเวลาและกิจกรรม

ทีท่  าในสถานทีต่่าง ๆ เช่น ในส านกังาน ในหอ้งซ่อมบ ารุง (Workshop) ในทีพ่กัอาศยั หรือในสถานทีท่ีไ่วต่อเรื่องความส ัน่สะเทอืน ดงั

ตารางที ่10.8 จะเหน็ว่าค่าระดบัความส ัน่สะเทอืนจะน าเสนอใน 2 ค่า ค่าแรกคือค่าทีเ่สนอแนะว่าควรจะเป็น (Preferred Values) 

เพราะความส ัน่สะเทอืนระดบันี้มโีอกาสนอ้ยมากทีจ่ะไดร้บัการรอ้งเรยีนจากผูไ้ดร้บัผลกระทบ ควรน าค่ามาตรฐานนี้ใชก้บัพื้นทีท่ีย่งัไม่ได ้

มปีญัหาเรื่องความส ัน่สะเทอืนเช่นยงัเป็นพื้นทีว่่างเปล่าและก าลงัจะพฒันาทีด่ินในพื้นทีน่ ัน้  และค่าทีส่อง คือ ค่าสูงสุดทีย่อมรบัได ้

(Maximum Values) ซึง่จะน ามาใชพ้จิารณาเมือ่ไดม้คีวามพยายามทีจ่ะใชม้าตรการป้องกนัและลดผลกระทบจากความส ัน่สะเทอืนที่

เหมาะสมแลว้ อย่างไรก็ตามหากเป็นการสมัผสัความส ัน่สะเทอืนในระยะเวลาส ัน่ ๆ หรอืเกิดขึ้นไม่บ่อยครัง้ เช่นการตอกเสาเข็ม การรื้อ

อาคารสิง่ก่อสรา้ง อาจท าใหเ้กดิการรบกวนในระยะเวลาไมน่านมาก กรณีเช่นนี้ ความส ัน่สะเทอืนทีเ่กิดขึ้นอาจมค่ีาสูงกว่าค่าทีเ่สนอแนะ

วา่ควรจะเป็นก็เป็นเรื่องทีย่อมรบัได ้

ตารางที่ 10.8  ค่ามาตรฐานระดบัความส่ันสะเทือนที่เสนอแนะว่าควรจะเป็น และค่าสูงสุดที่ ยอมรับได้ ส าหรับความ
ส่ันสะเทือนชนิด Continuous และ Impulsive 
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สถานที ่(Location) ช่วงทีป่ระเมนิ (Assessments 

Period)* 

Preferred values Maximum values 

z-axis x-and y-axes z-axis x-and y-axes 

Continuous vibration      

สถานทีท่ีไ่วต่อความ

ส ัน่สะเทอืน** 

ทีพ่กัอาศยั 

 

ส านกังาน โรงเรยีน 

Workshop 

Impulslve vibration 

สถานทีท่ีไ่วต่อความ

ส ัน่สะเทอืน 

ทีพ่กัอาศยั 

 

ส านกังาน โรงเรยีน 

Workshop 

 

ช่วงเชา้หรอืช่วงกลางคืน 

 

ช่วงเชา้ 

ช่วงกลางคืน 

ช่วงเชา้หรอืช่วงกลางคืน 

ช่วงเชา้หรอืช่วงกลางคืน 

 

ช่วงเชา้หรอืช่วงกลางคืน 

 

ช่วงเชา้ 

ช่วงกลางคืน 

ช่วงเชา้หรอืช่วงกลางคืน 

ช่วงเชา้หรอืช่วงกลางคืน 

0.0050 

 

0.010 

0.007 

0.020 

0.04 

 

0.0050 

 

0.30 

0.10 

0.64 

0.64 

0.0036 

 

0.0071 

0.005 

0.014 

0.029 

 

0.0036 

 

0.21 

0.074 

0.46 

0.46 

0.010 

 

0.020 

0.014 

0.040 

0.080 

 

0.010 

 

0.60 

0.20 

1.28 

1.28 

0.0072 

 

0.014 

0.010 

0.028 

0.058 

 

0.0072 

 

0.42 

0.14 

0.92 

0.92 

 

* ช่วงเชา้ = เวลา 07.00 น. ถงึ 22.00 น. และช่วงกลางคืน = เวลา 22.00 น. ถงึ 07.00 น. 

** สถานทีท่ีไ่วต่อความส ัน่สะเทอืน เช่น หอ้งผ่าตดั หอ้งปฏบิตักิารทีต่อ้งการความแมน่ย าสูง 

 

ทีม่า: BS 6742-1992 อา้งใน Department of Environment and Conservation (NSW) , 2006. 

 

มขีอ้สงัเกตว่ามาตรฐานค่าระดบัความส ัน่สะเทอืนส าหรบัความส ัน่สะเทอืนท ัง้สองชนิดขา้งตน้นี้  จะก าหนดแกนการสมัผสั

ความส ัน่สะเทอืนดว้ย ท ัง้นี้ เพราะจะมคีวามสมัพนัธก์บัการสมัผสัจริงของมนุษย์ แกนการสมัผสัของมนุษยแ์บ่งออกเป็น 3 แกน 

(Orthogonal Axes) คือแกน x (จากดา้นหลงัมายงัหนา้อก) แกน y (จากดา้นขวามาดา้นซา้ย) และแกน z (จากดา้นเทา้ไปดา้นศีรษะ) 

ดงัภาพที ่10.9 ดงันัน้ เมือ่จะประเมนิการสมัผสัความส ัน่สะเทอืนในต าแหน่ง Upright Position จะตอ้งวดัระดบัความส ัน่สะเทอืนใน

แนวนอน (Horizontal Plane) แลว้น าผลการตรวจวดัมาเปรียบเทยีบกบัค่ามาตรฐานในแกน x และแกน y หรือหากจะประเมนิผล

กระทบในขณะการนอนหลบัของมนุษยซ์ึง่ถอืว่าอยู่ในต าแหน่ง Lateral Position ก็ตอ้งใชค่้ามาตรฐานในแกน y และแกน z อย่างไรก็

ตาม หากไมม่ขีอ้มลูวา่จะประเมนิในต าแหน่งใด ก็ใหย้ดึการประเมนิทีใ่หก้ารคุม้ครองมากทีสุ่ดเป็นส าคญั 
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Key 

x-axis: back to chest 

y-axis: right to left side 

z-axis: foot to head 

 

ภาพที่ 10.9  แกนการสัมผัสความส่ันสะเทือนของมนุษย์ 
ทีม่า: BS 6742-1992 อา้งใน Department of Environment and Conservation (NSW) , 2006. 

 

2) ค่ามาตรฐานส าหรับความส่ันสะเทือนชนิด Intermittent มาตรฐานนี้ก าหนดวา่ตอ้งวดัระดบัความส ัน่สะเทอืน
เป็น Vibration Dose Values (VDV) เป็นเวลา 16 ช ัว่โมง ในช่วงระหวา่งวนั (Daytime) และ 8 ช ัว่โมง ในช่วงกลางคืน จากนัน้จงึน า

ค่ามาเปรยีบเทยีบกบัค่ามาตรฐาน ดงัตารางที ่10.9 

 

ตารางที่ 10.9  มาตรฐานระดบัความส่ันสะเทือนชนิด Intermittent 
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สถานที ่(Location) ช่วงเชา้*  

Preterred values 

 

Max.values 

ช่วงกลางคืน*  

Preferred values 

 

Max.values 

สถานทีท่ีไ่วต่อความส ัน่สะเทอืน** 

ทีพ่กัอาศยั 

ส านกังาน โรงเรยีน 

Workshop 

0.10 

0.20 

0.40 

0.80 

0.20 

0.40 

0.80 

1.60 

0.10 

0.13 

0.40 

0.80 

0.20 

0.26 

0.80 

1.60 

* ช่วงเชา้ = เวลา 07.00 น. ถงึ 22.00 น. และช่วงกลางคืน = เวลา 22.00 น. ถงึ 07.00 น. 

** สถานทีท่ีไ่วต่อความส ัน่สะเทอืน เช่น หอ้งผ่าตดั หอ้งปฏบิตักิารทีต่อ้งการความแมน่ย าสูง 

ทีม่า: BS 6742-1992 อา้งใน Department of Environment and Conservation (NSW) , 2006. 

 

                โดยท ัว่ไป ค่ามาตรฐานทีแ่นะน าวา่ควรเป็นค่าทีเ่ชื่อวา่จะไมท่  าใหเ้กดิเรื่องการรอ้งเรยีนของประชาชน แต่ส าหรบัทีค่่า

ระดบัความส ัน่สะเทอืนสูงสุดนัน้ อาจเกดิเรื่องการรอ้งเรยีนขึ้นได ้การใชค่้าระดบัความส ัน่สะเทอืนท ัง้สองค่านี้ เหมอืนกบัทีก่ลา่วมา

ขา้งตน้ในกรณีของความส ัน่สะเทอืนชนิด Continuous และ Impulsive  

 

2.2 ค่ามาตรฐานระดับความส่ันสะเทือนที่มีต่อโครงสร้าง การวจิยัเกี่ยวกบัค่ามาตรฐานระดบัความส ัน่สะเทอืนทีม่ต่ีอ
โครงสรา้ง เช่น โครงสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยั โครงสรา้งอาคารเก่าแก่ทางศิลปวฒันธรรม เป็นตน้ จะมาจากวงการอตุสาหกรรมเหมอืงเป็น

สว่นใหญ่ เพราะกจิการประเภทนี้ท  าใหเ้กดิความส ัน่สะเทอืนมากกวา่กจิการอืน่ ๆ ท าใหม้กีารศึกษาเรื่องนี้มากกวา่กจิการประเภทอืน่ ๆ  

ค่ามาตรฐานระดบัความส ัน่สะเทอืนที่จะมผีลต่อโครงสรา้งอาคารต่าง ๆ จะขึ้นกบัชนิดของความส ัน่สะเทอืนว่าเป็นชนิดใด 

จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา่มนีกัวจิยัหลายทา่นทีเ่สนอแนะค่ามาตรฐานระดบัความส ัน่สะเทอืน อาท ิChae, 1978; Konan, 1985; 

Dowding, 1996 เป็นตน้ ส าหรบัในทีน่ี้จะน าเสนอค่าระดบัความส ัน่สะเทอืนทีเ่สนอแนะจากหน่วยงานและ/หรอืองคก์รต่าง ๆ ดงันี้ 

 2.2.1 ค่าระดบัความส่ันสะเทือนที่เสนอแนะโดยองค์กรก าหนดมาตรฐานแห่งชาติเยอรมนี เป็นองคก์รก าหนด

มาตรฐานแห่งชาติเยอรมนี ไดก้ าหนดมาตรฐาน DIN 4150-3:1999 “Structural Vibration-Part 3 : Effects of Vibration on 

Structures ซึง่จะเป็นค่ามาตรฐานระดบัความส ัน่สะเทอืนทีแ่นะน าส  าหรบัอาคารต่าง ๆ เช่นอาคารทีพ่กัอาศยั อาคารเชิงพาณิชย ์และ

อาคารทีเ่ป็นโรงงาน ค่ามาตรฐานทีแ่นะน านี้ เป็นทีย่อมรบั และมหีลายประเทศน าไปใชอ้า้งองิ ดงัตารางที ่10.10 

                 ค่ามาตรฐานนี้ เป็นการสมัผสัความส ัน่สะเทอืนในระยะเวลาส ัน้ (Short-Term) และหากพบว่าความส ัน่สะเทอืนมค่ีาสูง

กว่าทีก่  าหนด ก็ไม่ไดห้มายความว่าอาคารจะพงัหรือเกิดความเสยีหายขึ้น แต่ผูเ้กี่ยวขอ้งควรท าการสอบสวนเพือ่มขีอ้มูลทีม่ากพอจะ

ตดัสนิใจทีเ่หมาะสมต่อไป 
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ตารางที่ 10.10  ค่ามาตรฐานระดับความส่ันสะเทือนส าหรับอาคารชนิดต่าง ๆ ที่เสนอแนะโดยองค์กรก าหนด
มาตรฐานแห่งชาตเิยอรมนี 
ประเภทโครงสรา้ง อาคาร Vibration vel. (mm/s) ที่รากฐาน 

(Foundation)  

<10 Hz      10-50 Hz      50-100 Hz 

Vibration vel. (mm/s) ท่ีชัน้บนสุด 

(Uppermost Full Storey)  

ความถี่รวม (Freq. Mixture) (Hz)  

อาคารธุรกจิ โรงงาน หรอืคลา้ยคลงึ     20            20-40            40-50 40 

อาคารทีพ่กัอาศยั หรอืคลา้ยคลงึ       5             5-15             15-

20       

15 

อาคารทีม่คีวามอ่อนไหว       3              3-8               8-

10    

8 

ทีม่า: DIN 4150-3 (1999-02) อา้งใน Regional Rail Link Authority, 2010. 

 

 2.2.2 ค่าระดับความส่ันสะเทือนที่เสนอแนะโดย American Association of State Highway and 
Transportation Officials (AASHTO) องคก์รนี้ เสนอค่าระดบัความส ัน่สะเทอืนสูงสุดที่อาคารประเภทต่าง ๆ จะสามารถทนไดโ้ดย
ไม่เกิดความเสยีหายจากความส ัน่สะเทอืนชนิด Intermittent จากงานก่อสรา้ง หรือจากกิจกรรมงานบ ารุงรกัษาต่าง ๆ ดงัตารางที ่

10.11 

 

ตารางที่ 10.11  ค่าระดบัความส่ันสะเทือนชนิด Intermittent สูงสุด เพ่ือป้องกนัความเสียหายต่อโครงสร้างอาคาร แนะน า
โดย AASHTO 

 

 

ลกัษณะของอาคาร (Type of Situation) Limiting Velocity (in/sec) 

เป็นอาคารทีม่คีุณค่าทางประวตัศิาสตร ์หรอืตัง้อยู่ในทีเ่สีย่ง 

อาคารพกัอาศยั ผนงัเป็นปูนพลาสเตอร ์

อาคารพกัอาศยัทีซ่อ่มแซมมาอย่างด ีมผีนงัเป็นยปิซมับอรด์ 

โครงสรา้งถกูหลกัทางวศิวกรรม ไมม่ปูีนพลาสเตอร ์

0.1 

0.2-0.3 

0.4-0.5 

1.0-1.5 

 

ทีม่า: California Department of Transportation, 2013. 

 

2.2.3 ค่าระดับความส่ันสะเทือนที่เสนอแนะโดย Swiss Association of Standardization  องคก์รนี้ไดก้ าหนดค่า

มาตรฐานระดบัความส ัน่สะเทอืนหลากหลายแบบ เช่นค่ามาตรฐานส าหรบัแหลง่ก าเนิดความส ัน่สะเทอืนแบบเหตุการณ์เดยีว (Single-
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Event Sources) หรือส าหรบัแหลง่ก าเนิดความส ัน่ สะเทอืนชนิด Continuous เช่นทีเ่กิดจากเครื่องจกัร และการจราจร เป็นตน้ 

รวมท ัง้เสนอแนะค่ามาตรฐานทีค่วามถีต่่าง ๆ ยกตวัอย่างเช่นหากสนใจในช่วงความถี ่10-30 เฮิรตซ ์ทีจ่ะเกิดในกิจการการก่อสรา้งและ

การจราจร ค่ามาตรฐานทีอ่งคก์รนี้แนะน าไวด้งัตารางที ่10.12 

 

ตารางที่ 10.12  ค่ามาตรฐานระดบัความส่ันสะเทือนที่จะมผีลต่อโครงสร้างอาคาร เสนอแนะโดย  Swiss Association of 
Standardization  

 
 

ประเภทของอาคาร (Building class) Continous Source  

PVV (in/sec) 

Single-Event Source 

 PVV (in/sec) 

Class 1: เป็นอาคารเหลก็หรอือาคารคอนกรตีเสรมิแรง เช่น โรงงาน สะพาน 

หอคอยเหลก็ (Steel towers) open channels, underground chambers 

และ tunnel with and without concrete alignment 

Class 2: เป็นอาคารทีม่ฐีานของผนงัและพื้นเป็นคอนกรตี หนิ และหรอื 

masonry underground chambers และ tunnel with masonry 

allgnments 

Class 3: เป็นอาคารต่าง ๆ ตามทีก่ลา่วขา้งตน้ แต่เพดานจะใชว้สัดุเป็นไม ้สว่น

ใช ้masonry  

Class 4: โครงสรา้งมคีวามอ่อนไหวต่อความส ัน่สะเทอืนมาก แลเป็นวตัถทุีม่ี

คุณค่าทางประวตัศิาสตรม์าก 

0.5 

 

 

0.3 

 

0.2 

 

0.12 

1.2 

 

 

0.7 

 

0.5 

 

0.3 

 

ทีม่า: California Department of Transportation, 2013. 
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กจิกรรม 10.3.1 
ดว้ยจะมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าใตดิ้นผ่านเขา้มาใกลก้บัย่านชุมชนท่ีอยู่อาศยั ท าใหช้าวบา้นและพระกงัวลใจว่า

แรงสั่นสะเทือนท่ีเกิดข้ึนจะท าให้วดัอายุร้อยกว่าปีพงัทลายลงมาหรือไม่ ทางโครงการควรวดัความสั่นสะเทือนดว้ย
พารามิเตอร์ใด เพราะเหตุใด 

 
แนวตอบกจิกรรม 10.3.1 

ส าหรับเร่ืองความสั่นสะเทือนนั้นเน่ืองจากกฎหมายก าหนดค่ามาตรฐานเป็นค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด จึงใหท้ า
การวดัความสั่นสะเทือนตามพารามิเตอร์ดงักล่าว แลว้เปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนดไว ้หากไม่เกินก็แจง้
กบัชาวบา้นใหส้บายใจได ้
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เร่ืองที ่10.3.2  
การตรวจวดัมลพษิทางความส่ันสะเทือน 
 

               การวดัระดบัความส ัน่สะเทอืน ตอ้งอาศยัเครื่องมอืตรวจวดัทีไ่ดม้าตรฐานและผูท้  าการวดัที่มีประสบการณ์ ขอ้มูลที่

น่าสนใจส าหรบัการวดัและประเมนิความส ัน่สะเทอืน มดีงันี้ 

 

1. มาตรฐานเคร่ืองวดัความส่ันสะเทือน 
              ตามกฎหมายสิง่แวดลอ้มของประเทศไทยก าหนดเรื่องมาตรความส ัน่สะเทอืน  (ในทางปฏบิตัินิยมเรียกว่าเครื่องวดัความ

ส ัน่สะเทอืน) ว่าตอ้งไดต้ามมาตรฐาน DIN ซึง่เป็นมาตรฐานของประเทศเยอรมนี โดยเป็นมาตรฐาน DIN 45669-1 หรือหากเป็น

มาตรฐานอื่นก็ตอ้งมคีุณสมบตัิเทยีบเท่า ตามทีก่รมควบคุมมลพษิใหค้วามเหน็ชอบ อย่างไรก็ตามอกีมาตรฐานทีม่หีลายหน่วยงานใน

หลายประเทศอา้งถงึ และน าไปใชง้านดว้ยนัน้ ก็ไดแ้ก่ มาตรฐาน BS 7385, BS 6841และ BS 7482  Part 1 และ 2 ของประเทศส

หราชอาณาจกัร และมาตรฐาน ISO 4866  

 

2. ชุดเคร่ืองมือวดัความส่ันสะเทือน 
               เนื่องจากมรีายละเอียดมากในการตรวจวดัระดบัความส ัน่สะเทอืน  ดงันัน้จึงตอ้งอาศยัเครื่องมอืหลายชิ้นมาท าการ

ตรวจวดั ประกอบดว้ย 

               1. หวัวดัความส ัน่สะเทอืน (Transducers) โดยท ัว่ไปเป็นแบบPiezoelectric Accelerometers หรอื Geophones 

               2. Signal-Conditioning Equipment 

               3. ระบบบนัทกึและวเิคราะหข์อ้มลู 

 

3. เทคนิคการวดัความส่ันสะเทือน 
               ในทีน่ี้จะใหข้อ้มูลในภาพกวา้งว่ามเีทคนิคในการวดัระดบัความส ัน่สะเทอืน ส่วนรายละเอยีดของเทคนิคการวดัในแต่ละ

มาตรฐานจะมคีวามแตกต่างกนั ประเทศไทยใชเ้ทคนิคการตรวจวดัระดบัความส ัน่สะเทอืนตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้ม

แหง่ชาต ิฉบบัที ่37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานความส ัน่สะเทอืนเพือ่ป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร (รายละเอยีดในภาคผนวก) 

เทคนิคการตรวจวดัระดบัความส ัน่สะเทอืนท ัว่ไปมดีงันี้ 

3.1 การปรับเทียบความถูกต้องของเคร่ืองมือ ก่อนท าการตรวจวดัความส ัน่สะเทอืนทุกครัง้ ตอ้งท าการปรบัเทยีบความ

ถกูตอ้งของเครื่องมอื รวมถงึตรวจสอบสภาพความพรอ้มใชง้าน โดยปฏบิตัติามคู่มอืการใชง้านทีบ่รษิทัผูผ้ลติก าหนดไว ้

3.2 จดุที่ท าการตรวจวัด ถงึแมว้า่มาตรฐานระดบัความส ัน่สะเทอืนทีม่กี  าหนดส าหรบัใชป้ระเมนิผลกระทบจะมที ัง้ต่อมนุษย์

และอาคารก็ตาม แต่ในเรื่องการตรวจวดัระดบัความส ัน่สะเทอืน จะก าหนดใหว้ดัความสะเทอืนที่ภายในอาคาร อย่างไรก็ตาม กรณีมี

ปญัหาไมส่ามารถท าการตรวจวดัภายในอาคารได ้ตอ้งหาจดุตรวจวดัภายนอกอาคาร ทีจ่ะท าใหไ้ดผ้ลตรวจวดัทีส่ามารถน ามาใชป้ระเมนิ

กบัคนทีส่มัผสัทีอ่ยู่ภายในอาคารได  ้ สิง่ทีต่อ้งระวงัคือเรื่องการเกิดปรากฎการณ์พอ้ง (Resonance Effects) ทีบ่ริเวณพื้นและผนงั 

เพราะจะท าใหค้วามส ัน่สะเทอืนภายในอาคารมค่ีาสูงกวา่ค่าความส ัน่สะเทอืนทีจ่ดุวดับนพื้นดนิ โดยเฉพาะค่าความส ัน่สะเทอืนในแกน Y 

ทีอ่าจสูงกวา่ถงึ 2 เทา่ ส  าหรบัอาคารทีม่หีลายช ัน้ ความส ัน่สะเทอืนในชัน้บน ๆ จะลดลงตามความสูง  
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3.3 แกนที่จะตรวจวัด ในกรณีของการประเมนิการสมัผสัความส ัน่สะเทอืนของมนุษย์ เนื่องจากแรงส ัน่สะเทอืนจะเขา้สู่

ร่างกายท ัง้ 3 แกน คือ แกน X แกน Y และแกน Z โดยแกน Z จะเป็นแนวแกนทีม่นุษยจ์ะสมัผสัมากทีสุ่ด ดงันัน้จงึตอ้งท าการ

ตรวจวดัท ัง้ 3 แกน แลว้น าผลการวดัท ัง้หมดมาใชป้ระเมนิการสมัผสั เปรยีบเทยีบกบัค่ามาตรฐานทีม่อียู่ 

3.4 การติดตั้งหัววัดความส่ันสะเทือน  ใหต้ิดตัง้หวัตรวจวดัแกน X และแกน Y ในลกัษณะทีท่  ามมุฉากต่อกนั โดยให ้

แกนใดแกนหนึ่งขนานไปกบัผนงัของอาคารดา้นทีห่นัหนา้ไปทางแหลง่ก าเนิดความส ัน่สะเทอืน และใหแ้กน Z อยู่ในแนวตัง้ในลกัษณะที่

ท  ามมุฉากกบัแกน X และแกน Y  

                 ตอ้งติดตัง้หวัวดัความส ัน่สะเทอืนใหม้ ัน่คงกบัพื้นทีท่ีจ่ะติดตัง้ ซึง่อาจเป็นพื้นดนิ พื้นอาคาร ผนงัอาคาร หรือก าแพง

นอกสุดของอาคาร เป็นตน้ ในการปฏบิตัิงานอาจมกีารตอกลิม่ลงบนพื้นดนิ หรือใชข้ี้ผึ้งเหนียวหรือกาว (หา้มใชก้าวสองหนา้) เพือ่ช่วย

ในการยดึติดของหวัวดัใหม้คีวามม ัน่คง ดงัภาพที ่10.10 แสดงใหเ้หน็ถงึต าแหน่งการติดตัง้หวัวดัความส ัน่สะเทอืน รวมถงึการท ามมุ

ระหวา่งกนัของแกน X , Y และ Z  

          

            
 

แหลง่ก าเนิดความส ัน่สะเทอืน ต าแหน่งการตดิตัง้หวัวดัความส ัน่สะเทอืน 

 

ภาพที่ 10.10 การก าหนดจุดตรวจวดัความส่ันสะเทือน และการท ามุมระหว่างแกน X , Y และ Z 
                  (ก) กรณีความส่ันสะเทือนที่ไม่ท าให้เกดิการล้าและการส่ันพ้องของโครงสร้างอาคาร 
                  (ข) กรณีความส่ันสะเทือนที่ท าให้เกดิการล้าและการส่ันพ้องของโครงสร้างอาคาร 
ทีม่า: ภาคผนวก ทา้ยประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาติ ฉบบัที ่37 (พ.ศ. 2553) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานความส ัน่สะเทือนเพือ่

ป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 

 

4.ค่าพารามเิตอร์ของความส่ันสะเทือน 
               ถงึแมว้่าลกัษณะพื้นฐานของการส ัน่สะเทอืนจะมค่ีา 3 ค่า ไดแ้ก่ ค่าความกระจดั (Displacement) ค่าความเร็ว และค่า

ความเร่งทีใ่ชอ้ธิบายลกัษณะของการส ัน่สะเทอืน ไม่ว่าวตัถทุีส่ ัน่สะเทอืนนัน้จะเป็นเครื่องจกัร พื้นดนิ อาคาร หรือโครงสรา้งต่าง ๆ ก็

ตาม แต่เนื่องจากเครื่องมอืตรวจวดัระดบัความส ัน่สะเทอืน คือ หวัตรวจวดั (Transducers) ทีม่กีารผลติและใชง้านท ัว่ไปนัน้ จะวดัได ้

เฉพาะค่าความเร็วและความเร่งของการส ัน่สะเทอืน ดงันัน้จงึไม่มกีารน าค่า Displacement มาใชใ้นการประเมนิผลกระทบของความ

ส ัน่สะเทอืน ดว้ยเหตุนี้การเคลือ่นไหวของการส ัน่สะเทอืนต่าง ๆ จะอธิบายในรูป (ค่า) ของค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle 

ก ข 



       พื้นฐานอาชวีอนามยัและอนามยัสิง่แวดลอ้ม    10-55 
 

 

 

Velocity) และค่าความเร่งสูงสุดของอนุภาค (Peak Particle Acceleration) จะเหน็ว่านี้  คือ ช่วงกวา้งจากจุดศูนยไ์ปยงัจุดสูงสุด 

(Zero-to-Peak Amplitude)  

 4.1 Peak Particle Velocity (PPV, Vmax) ค่านี้ เป็นทีย่อมรบักนัว่ามคีวามเหมาะสมทีสุ่ดทีจ่ะน ามาประเมนิผลกระทบใน
เชิงความเสยีหายทีจ่ะเกิดกบัอาคาร มคีวามหมายว่า ค่าความเร็วของความส ัน่สะเทอืนในแนวแกนนอน (แกน X หรือ แกน Y) หรือ

แนวแกนตัง้ (แกน Z) ทีม่ค่ีาสูงสุด  

ส าหรบัการประเมนิผลกระทบทีจ่ะเกดิกบัมนุษยน์ัน้ จะไมใ่ชค่้านี้แต่จะใชเ้ป็นค่าเฉลีย่ของช่วงกวา้งของความส ัน่สะเทอืนแทน 

เพราะมนุษยจ์ะค่อย ๆ ตอบสนองต่อระดบัความส ัน่สะเทอืนจงึใชเ้วลาในการตอบสนอง จะไมใ่ช่ตอบสนองต่อค่าสูงสุดทนัท ี

4.2 Vibration Acceleration เป็นค่าทีใ่ชใ้นการประเมนิผลกระทบของความส ัน่สะเทอืนชนิดทีเ่กดิแบบต่อเนื่อง 

(Continuous Vibration) และชนิดทีเ่กดิแบบ Impulsive Vibration ทีม่ต่ีอมนุษย ์ 

4.3 Vibration Dose Values (VDV) เป็นค่าทีใ่ชใ้นการประเมนิผลกระทบของความส ัน่สะเทอืนชนิด Intermittent 

Vibration ทีม่นุษยส์มัผสั ค่า VDV นี้เป็นค่าสะสมพลงังานจากความส ัน่สะเทอืนทีร่่างกายไดร้บัตลอดระยะเวลาในช่วงกลางวนัและ

กลางคืน มสูีตรดงันี้ 

                                                  VDV  =         

ก าหนดให ้  VDV  คือ   ค่า Vibration Dose Values มหีน่วยเป็น m/s
1.75

 

                a (t)    คือ   ค่า Frequency-Weighted Acceleration มหีน่วยเป็น m/s
2
 

                T       คือ   ระยะเวลาท ัง้หมดทีส่มัผสัความส ัน่สะเทอืนในวนัหนึ่ง ๆ มหีน่วยเป็น วนิาท ี

กรณีทีก่ารสมัผสัความส ัน่สะเทอืนเกดิขึ้นหลายช่วง ตอ้งประเมนิค่าการสมัผสัแบบสะสมโดยใชสู้ตรต่อไปนี้ 

                                                 VDV  =          

นอกจากนี้ยงัมคี าพรรณนาระดบัเสยีงและความส ัน่สะเทอืนอืน่ ๆ อกีทีไ่มไ่ดน้ าเสนอในทีน่ี้ ผูส้นใจสามารถคน้ควา้ไดจ้าก

ต ารามลพษิทางเสยีงและความส ัน่สะเทอืน 

 

 

กจิกรรม 10.3.2  
 1. มาตรฐานเคร่ืองวดัความสัน่สะเทือนท่ีกฎหมายประเทศไทยก าหนดใหใ้ช ้คือมาตรฐานใด ของประเทศอะไร 
 2. อธิบายเทคนิคการวดัความสัน่สะเทือนมาพอเขา้ใจ 
 
แนวตอบกิจกรรม 10.3.2 
 1. มาตรฐาน DIN 45669-1 ของประเทศเยอรมนี 
 2. ท าการสอบเทียบเคร่ืองมือก่อน แลว้ก าหนดจุดวดัใหอ้ยูภ่ายในอาคาร ท าการวดัตามแกน X Y และ Z ตามท่ี
กฎหมายก าหนดไว ้
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เร่ืองที ่10.3.3  
การป้องกนัและควบคุมมลพษิทางความส่ันสะเทือน 
 

               เมือ่ผลการตรวจวดั (หรอืการคาดการณ์ก็ตามแต่) และการประเมนิเรื่องความส ัน่สะเทอืนพบว่าความส ัน่สะเทอืนมค่ีาสูง

กวา่ค่าทีค่วรจะเป็น จงึจ าเป็นตอ้งท าการป้องกนัและควบคุมความส ัน่สะเทอืน ซึง่มหีลกัการและวธิีการต่าง ๆ ดงันี้ 

 

1. หลกัการป้องกนัและควบคุมความส่ันสะเทือน 
มหีลกัการเช่นเดยีวกบักรณีเสยีงดงั คือใหพ้จิารณาท าการป้องกนัทีแ่หลง่ก าเนิดความส ัน่สะเทอืน เป็นล  าดบัแรก หากยงัไม่

ไดผ้ลเป็นทีน่่าพอใจ ก็ใหพ้จิารณาท าการป้องกนัทีท่างเดนิของความส ัน่สะเทอืน และสุดทา้ยคือการป้องกนัทีผู่ส้มัผสัความส ัน่สะเทอืน

นัน้ ๆ  

 

2. วธีิการป้องกนัและควบคุมความส่ันสะเทือน 
               โดยอาศยัหลกัการที่กล่าวมาขา้งตน้ ใหพ้จิารณาว่าจะเลอืกใชว้ธิีการใดดีที่จะสามารถก าจดั หรือลดระดบัของความ

ส ัน่สะเทอืนลงได ้ซึง่มวีธิีการทีน่่าสนใจดงันี้ 

2.1 วิธีการป้องกนัและควบคมุความส่ันสะเทือนที่แหล่งก าเนิดความส่ันสะเทือน 
2.1.1 ให้อาศัยหรือน าหลักการต่อไปน้ีมาประยกุต์ คือ “หลักการการจัดการที่ดี” หรือ Best Management Practice 

(BMP) หลกัการทีว่า่นี้คือการน าข ัน้ตอนการด าเนินงานมาประยุกตเ์พือ่ลดระดบัความส ัน่สะเทอืน เช่น 

1) เลอืกใชท้างเลอืกอื่นทีส่ะเทอืนนอ้ยกว่า เช่น ใชเ้ครื่องมอืทีม่แีรงกระแทกนอ้ยกว่า หรือเลอืกใชว้ธิีทีท่  าใหเ้กิดแรง

กระแทกนอ้ยกวา่ 

2) ก าหนดตารางเวลาท างานทีต่อ้งใชเ้ครื่องจกัรทีท่  าใหเ้กดิความส ัน่สะเทอืน เช่น Jackhammers ในช่วงเวลาทีไ่ม่ใช่

เวลาพกัผ่อน หรอืช่วงเวลานอน 

3) ก าหนดสถานทีท่ีต่อ้งใชเ้ครื่องจกัรทีท่  าใหเ้กดิความส ัน่สะเทอืนอยู่หา่งจากพื้นทีอ่่อนไหว 

4) ก าหนดการท างานอย่าใหก้จิกรรมทีท่  าใหเ้กดิความส ัน่สะเทอืนเกดิขึ้นพรอ้ม ๆ กนั 

5) ใชว้สัดุกนัความส ัน่สะเทอืนรองเครื่องจกัรทีท่  าใหเ้กดิความส ัน่สะเทอืน 

6) บ ารุงรกัษาเครื่องจกัรอย่างสม า่เสมอ 

2.1.2 น าหลักการ”เทคโนโลยีที่ดีที่สุดและคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ” (Best Available Technology Economically 
Achievable; BATEA) มาประยุกต์  หลกัการนี้จะพจิารณาที่ 1) เครื่องจกัร 2) เครื่องมอื และ 3) ตวัโรงงาน เช่น วธิีการต่าง ๆ 

ต่อไปนี้ทีอ่าจน ามาใชก้บักรณีการเกดิความส ัน่สะเทอืนจากแหลง่ก าเนิดต่าง ๆ  

1) กรณีแหลง่ก าเนิดความส ัน่สะเทอืนคือ ถนน ความส ัน่สะเทอืนจะเกิดจากรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่มรีะบบการส ัน่

สะทอืนทีแ่ขง็วิง่บนพื้นผวิถนนทีไ่มเ่รยีบ วธิีการทีอ่าจน ามาใชแ้กไ้ขหรอืป้องกนัปญัหา เช่น หา้มหรอืจ ากดัการใชร้ถบรรทุกขนาดใหญ่ใน

ถนนทีส่ภาพถนนไม่ดี  การจ ากดัความเร็วรถ การดูแลรกัษาสภาพผิวถนนใหด้อียู่เสมอ อย่าใหม้หีลุม บ่อ หรือปะพื้นผิวถนนไม่

ราบเรยีบ เป็นตน้ 
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2) กรณีแหลง่ก าเนิดความส ัน่สะเทอืนคือทางรถไฟ ตอ้งหาทางแยก (isolate) ไม่ใหเ้กิดความส ัน่สะเทอืน มวีธิีการที่

อาจประยุกตไ์ดแ้ก่ Resilient Rail Fastenings, Ballast Mats and Floating Slabs และ Rolling Stock Control เช่น บ ารุงรกัษา

ลอ้รถไฟใหอ้ยู่ในสภาพทีด่อียู่เสมอ เป็นตน้ 

3) กรณีแหลง่ก าเนิดความส ัน่สะเทอืนคือกจิกรรมการก่อสรา้ง มหีลายวธิีทีอ่าจน าไปประยุกตด์งันี้ 

- แจง้บา้นใกลเ้คียงใหท้ราบลว่งหนา้วา่จะมคีวามส ัน่สะเทอืนเกดิขึ้น 

- ใชว้ธิีการตอกเสาเขม็ทีท่  าใหเ้กดิความส ัน่สะเทอืนนอ้ยกวา่ 

- จดัการใหง้านทีท่  าใหเ้กดิความส ัน่สะเทอืนอย่าเกดิขึ้นพรอ้มกนั 

- หลกีเลีย่งเวลาท างานกลางคืน 

- ใชว้ธิีการพงัอาคารทีท่  าใหเ้กิดความส ัน่สะเทอืนนอ้ยกว่า เช่น ใช ้ Rock Breakers แทนทีจ่ะใช ้ Hydraulic 

Rock Splitters  

- ก าหนดจดุทีท่  าใหเ้กิดความส ัน่สะเทอืน คือจุดทีม่กีารใชเ้ครื่องมอืเครื่องจกัรทีท่  าใหเ้กิดความส ัน่สะเทอืน ห่าง

จากประชาชนใหม้ากทีสุ่ด 

4) กรณีแหลง่ก าเนิดความส ัน่สะเทอืน คือ โรงงานอตุสาหกรรม สามารถประยุกตว์ธิีการต่อไปนี้ตามความเหมาะสม  

- ถา้เป็นช่วงการออกแบบโรงงาน ใหเ้ลอืกเครื่องจกัรทีไ่มท่  าใหเ้กดิความส ัน่สะเทอืน 

- ตดิตัง้เครื่องจกัรใหม้ ัน่คง บนวสัดุลดหรอืกนัความส ัน่สะเทอืน เช่นสปิง แผ่นยาง  

- ตดิตัง้เครื่องจกัรใหถ้กูตอ้ง ไดส้มดุล 

2.2 วิธีการป้องกันและควบคุมความส่ันสะเทือนที่ทางเดินของความส่ันสะเทือน (Transmission of Vibration) 
วธิีการทีน่ ามาใชค้ือการเพิม่ระยะทางหรือระยะห่างระหว่างแหลง่ก าเนิดความส ัน่สะ เทอืนกบั ประชาชนผูร้บัสมัผสั วธิีการนี้ไม่ไดใ้ช ้

เทคโนโลยขี ัน้สูงแต่อย่างใด แต่สามารถใหผ้ลดใีนการลดเรื่องรอ้งเรียนปญัหาความส ัน่สะเทอืนได  ้ DUAP (1997) พบว่าปญัหาเรื่อง

รอ้งเรียนเกี่ยวกบัความส ัน่สะเทอืนจากรางรถไฟ ลดลงอย่างเหน็ไดช้ดัเมือ่บา้นประชาชนอยู่ห่างออกไปจากเดมิ 25 เมตร เป็น 150 

เมตร และมอีตัราการรอ้งเรยีนต า่มากจากบา้นทีห่า่งออกไปมากกวา่ 200 เมตร  

2.3 วธีิการป้องกนัและควบคุมความส่ันสะเทือนที่ประชาชน เพือ่ใหส้ามารถป้องกนัปญัหาตัง้แต่แรก ควรมกีารก าหนด

ผงัเมอืงทีแ่ยกพื้นทีพ่กัอาศยัและพื้นทีท่ีม่กีิจกรรมทีท่  าใหเ้กิดความส ัน่สะเทอืน เช่น โรงงาน ย่านธุรกิจ ออกจากกนั เพราะท ัง้สอง

สถานทีห่ลงันี้ จะเป็นแหลง่ก าเนิดความส ัน่สะเทอืน เช่นมเีครื่องจกัร มกีารจราจรทางถนน เป็นตน้ 

 
กจิกรรม 10.3.3 
 1. หลกัการควบคุมไม่ใหเ้กิดความสัน่สะเทือน ตอ้งด าเนินการท่ีจุดใด 
 2. ยกตวัอยา่งวิธีการควบคุมความสัน่สะเทือนท่ีแหล่งก าเนิดมาอยา่งนอ้ย 2 วิธี 
 
แนวตอบกิจกรรม 10.3.3 
 1. หลกัการมีดงัน้ีคือท าการควบคุมท่ีแหล่งก าเนิดความสัน่สะเทือน หากท าไดแ้ต่ยงัไม่ไดผ้ลตามท่ีตอ้งการกใ็ห้
ท าการควบคุมท่ีเสน้ทางเดินของแรงสัน่สะเทือน สุดทา้ยจึงมาท าการควบคุมท่ีประชาชน 
 2. ใชว้สัดุกนัสะเทือนรองเคร่ืองจกัรท่ีท าใหเ้กิดการสัน่สะเทือน หรือกรณีรถยนต ์ใหใ้ชย้างรถยนตท่ี์มีคุณสมบติั
ไม่ท าใหเ้กิดเสียงดงั 
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ตอนที ่10.4 
การจัดการมลพษิทางรังสี 
 

โปรดอ่านหวัเรื่อง แนวคิด และวตัถปุระสงคข์องตอนที่ 10.4 แลว้จงึศึกษารายละเอยีดต่อไป 

 

หัวเร่ือง 
 

           10.4.1 มาตรฐานการจดัการมลพษิทางรงัส ี

           10.4.2 การตรวจวดัมลพษิทางรงัส ี

     10.4.3 การป้องกนัและควบคุมมลพษิทางรงัส ี

 

แนวคดิ 
 

1. การด าเนินงานเพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัจากรงัสีของประชาชนท ัว่ไป และผูป้ฏิบตัิงานในสถานประกอบกิจการ

ประเภทต่าง ๆ หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งไดก้ าหนดเป็นกฎหมายความปลอดภยัจากรงัสทีี่สถานประกอบกิจการตอ้ง

ปฏบิตัติาม เพือ่ใหเ้กดิความปลอดภยัท ัง้ต่อประชาชนท ัว่ไปและต่อผูป้ฏบิตังิานในสถานทีน่ ัน้ ๆ และในบางหน่วยงาน

ทีไ่ม่ใช่หน่วยงานทีบ่งัคบัใชก้ฎหมายก็จะก าหนดเป็นมาตรฐานความปลอดภยัจากรงัสทีีจ่ะใหส้ถานประกอบกิจการ

ต่าง ๆ น าไปใชง้านหากเหน็วา่เหมาะสม    

2. การป้องกนัและควบคุมรงัสี สามารถด าเนินการไดด้ว้ยการพจิารณาท าการป้องกนัและควบคุมที่แหลง่ก าเนิดรงัส ีที่

ทางผ่าน และทีต่วับุคคลหรือผูร้บัสมัผสัรงัสี นอกจากนัน้ก็ควรมมีาตรการเสริมทีจ่ะท าใหก้ารป้องกนัและควบคุมมี

ความสมบูรณ์ขึ้น ไดแ้ก่การจดัเก็บทีป่ลอดภยั กราเฝ้าระวงัในสิง่แวดลอ้มต่าง ๆ และการจดัท าแผนรบัมอืในภาวะ

ฉุกเฉิน 

3. การจดัการรงัสเีป็นเรื่องทีด่  าเนินการเพือ่ 1) การป้องกนัไม่ใหเ้กิดการร ัว่ไหลและป้องกนัการสมัผสัของประชาชน ซึง่

อาจด าเนินการป้องกนัไดท้ีแ่หลง่ก าเนิดรงัส ีทางผ่าน และทีผู่ร้บัสมัผสั รวมไปถงึการเตรยีมการส าหรบัรบัมอืกบัภาวะ

ฉุกเฉิน และ 2) การจดัการกากรงัสทีีเ่กดิขึ้น 

 

วตัถุประสงค์           
            เมือ่ศึกษาตอนที ่10.4 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

            1. อธิบายกฎหมาย และมาตรฐานเกี่ยวกบัดา้นรงัสไีด ้

            2. อธิบายหลกัการ วธิีการป้องกนัและควบคุมรงัสไีด ้

            3.อธิบายหลกัการและวธิีการจดัการกากกมัมนัตรงัสไีด ้
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เร่ืองที ่10.4.1  
มาตรฐานการจัดการมลพษิทางรังสี 
 

 

1.  กฎหมายและมาตรฐานเกีย่วกบัรังสี 
 

          ในการด าเนินงานเพือ่ใหเ้กดิความปลอดภยัจากรงัสขีองประชาชนท ัว่ไป และผูป้ฏบิตัิงานในสถานประกอบกจิการประเภทต่าง 

ๆ  หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งไดก้ าหนดเป็นกฎหมายความปลอดภยัจากรงัสทีีส่ถานประกอบกจิการตอ้งปฏบิตัติาม เพือ่ใหเ้กดิความ

ปลอดภยัท ัง้ต่อประชาชนท ัว่ไปและต่อผูป้ฏบิตัิงานในสถานทีน่ ัน้ ๆ และในบางหน่วยงานทีไ่ม่ใช่หน่วยงานทีบ่งัคบัใชก้ฎหมายก็จะ

ก าหนดเป็นมาตรฐานความปลอดภยัจากรงัสีทีจ่ะใหส้ถานประกอบกิจการต่าง ๆ น าไปใชง้านหากเหน็ว่าเหมาะสม ในทีน่ี้จะเสนอเฉพาะ

กฎหมายและมาตรฐานความปลอดภยัจากรงัสทีีส่  าคญับางฉบบัเทา่นัน้ ดงันี้ 

 

           1.1 หลักการพืน้ฐานที่น ามาใช้ก าหนดกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยจากรังสี 
                  1.1.1 หลักการส าคัญพื้นฐานของ ICRP (Key Principles of Radiological Protection) กฎหมายความ
ปลอดภยัจากรงัสทีีป่ระเทศต่าง ๆ น าไปก าหนดเป็นค่ามาตรฐานตามกฎหมายนัน้ สว่นใหญ่แลว้จะก าหนดโดยน าค่าทีแ่นะน าโดย ICRP 

มาใช ้ดงันัน้ในทีน่ี้จะน าหลกัการพื้นฐานที ่ICRP ใชก้ าหนดค่ามาตรฐานมาเสนอ   

                  ก่อนหนา้นี้ ICRP ไดก้ าหนดมาตรฐานความปลอดภยัจากการสมัผสัรงัสขีองผูป้ฏบิตัิงานและประชาชนท ัว่ไปมา 2 ครัง้

แลว้ ครัง้แรกเมือ่ปี 1972 และครัง้ที ่ 2 เมือ่ปี 1990 ส าหรบัคร ัง้ลา่สุดทีม่กีารประกาศใชค้ือปี 2007 โดยมหีลกัการพื้นฐานของการ

ก าหนดมาตรฐานทีแ่ตกต่างจากครัง้ก่อน ๆ ดงันี้ 

                   1) หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับลักษณะการสัมผัสหรือได้รับรังสี  ที่ผ่านมาจะยึดหลกัการสมัผสัรงัสีในแบบ 

process-based แต่ต่อมาพบว่าไม่เหมาะสมกบัทีเ่ป็นอยู่จริง จงึไดน้ าหลกัการใหม่ทีเ่ป็นแบบลกัษณะการสมัผสั หรือ Situation-

based มาใช ้ซึง่ก าหนดวา่การสมัผสัจะม ี3 ลกัษณะ คือ 

                    ลกัษณะที ่1 การสมัผสัรงัสทีีเ่ป็นไปตามงานทีท่  า (Planned Exposure Situation) ลกัษณะการสมัผสัแบบนี้ เกิด

จากการน าและใชแ้หลง่ก าเนิดรงัสใีนการท างาน ท าใหเ้กดิการสมัผสัขึ้นมา 

                   ลกัษณะที ่2 การสมัผสัรงัสใีนภาวะฉุกเฉิน (Emergency Exposure Situation) เนื่องจากในบางสภาวการณ ์อาจท า

ใหเ้กดิเหตกุารณฉุ์กเฉินขึ้นในระหว่างการด าเนินงานเกี่ยวกบัการใชร้งัสี (ทีเ่ป็น planned exposure situation) หรือในแงม่คีนท างาน

ผดิพลาดจนเกดิเหตฉุุกเฉินขึ้น   

                   ลกัษณะที ่3 การสมัผสัรงัสทีีม่อียู่ท ัว่ไป (Existing Exposure Situation) เนื่องจากในสถานการณ์ทีเ่ป็นอยู่ มกีาร

แพร่กระจายของรงัสตีามธรรมชาตอิยู่แลว้ ท าใหม้นุษยต์อ้งสมัผสัรงัสไีปโดยอตัโนมตัิ มากนอ้ยตามแต่สภาพทางภูมศิาสตร ์

                 2) หลกัการพื้นฐานเกีย่วกบัการก าหนดค่ามาตรฐานการสัมผสัรังสี 
                   2.1) หลักการการมีเหตุผลอันสมควร (The Principle of Justification) การตดัสนิใจใด ๆ ทีจ่ะเปลีย่นการ

สมัผสัรงัสตีอ้งยดึถอืวา่การเปลีย่นแปลงนัน้น ามาซึง่ผลดมีากกวา่ผลเสยี ดงันัน้หากจะมกีารน าแหลง่ก าเนิดรงัสเีพิม่เขา้มา หรือจะมกีาร

ลดการสมัผสัรงัสจีากทีเ่ป็นอยู่ ผูร้บัผดิชอบตอ้งพจิารณาด าเนินการใหต้วับุคคลหรือสงัคมก็ดไีดร้บัประโยชน์มากกว่าผลกระทบทีจ่ะ

เกดิขึ้น                      
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                  2.2) หลักการการให้ความคุ้มครองที่เหมาะสม (The Principle of Optimization of Protection) การ
พจิารณาใหก้ารคุม้ครองการสมัผสัรงัสี ไม่ว่าจะพจิารณาในเรื่องโอกาสที่จะท าใหเ้กิดการสมัผสั เรื่องจ านวนคนทีส่มัผสั หรือเรื่อง

ปรมิาณรงัสทีีไ่ดร้บัสมัผสัก็ตาม ตอ้งยดึหลกัท าใหม้นีอ้ยทีสุ่ดเท่าทีจ่ะสามารถท าไดอ้ย่างมเีหตุมผีล กลา่วอกีนยัหนึ่งก็คือ การใหค้วาม

คุม้ครองสุขภาพของผูส้มัผสัรงัส ีตอ้งพจิารณาตวัแปรเรื่องของปจัจยัทางเศรษฐกจิ และปจัจยัทางสงัคมดว้ย 

                   2.3) หลกัการการจ ากดัค่าการสัมผสั (The Principle of Exposure Limitation) ปรมิาณรงัสที ัง้หมด (Total 

Dose) ทีแ่ต่ละคนจะไดร้บัจากการสมัผสัแบบ Planned Exposure ทีม่าจากแหลง่ก าเนิดรงัสทีีอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุมนัน้ จะเกินกว่าค่า

มาตรฐานทีก่  าหนดไมไ่ด ้

                  มขีอ้สงัเกตว่าหลกัการสองขอ้แรก จะเกีย่วเนือ่งหรืออิงกบัแหลง่ก าเนิดรงัส ี (source-related protection) ท าใหค่้า

มาตรฐานทีจ่ดัท าขึ้นจะมสีองค่า เรียกเป็นค่า Constraints และ ค่า Reference Level ส่วนหลกัการขอ้ทีส่ามจะอิงกบัตวับุคคล

(individual-related protection) และมีการก าหนดค่ามาตรฐานเป็น Dose Limit ดงัแสดงในภาพที ่ 7.2 ซึ่งจะเหน็ไดว้่าค่า 

Constraints และ ค่า Reference Level จะก าหนดขึ้นส  าหรบัแหลง่ก าเนิดเดียว และใชไ้ดก้บัลกัษณะการสมัผสัทัง้สามแบบทีก่ลา่วมา

ขา้งตน้ ในขณะทีค่่า Dose Limit จะเป็นค่าคุม้ครองความปลอดภยัของบุคคลทีม่กีารสมัผสัลกัษณะ Planned exposure situation 

เท่านัน้ ทีอ่าจสมัผสัรงัสจีากหลาย ๆ แหลง่ก าเนิด 

 

 
 

ภาพท่ี 10.11  ความแตกต่างระหวา่งค่ามาตรฐาน Dose constraints และ reference level ท่ีอิงแหล่งก าเนิดรังสี กบัค่า
มาตรฐาน Dose limit ท่ีอิงตวับุคคล เพ่ือการคุม้ครองผูป้ฏิบติังานและประชาชนทัว่ไป 
 

ทีม่า: Nuclear Energy Agency, Organization for Economic CO-Operation and Development. (2011). 

 

                  1.1.2 หลักการพื้นฐานของ NRC ส าหรบัในสหรฐัอเมริกา หน่วยงาน NRC ไดก้ าหนดค่ามาตรฐานการสมัผสัรงัสี

ส  าหรบัผูป้ฏบิตัิงาน และส าหรบัประชาชนท ัว่ไป โดยองิกบัหลกัการที่ ICRP ก าหนด และไดว้างเงือ่นไข (assumption) ของการ

ก าหนดค่ามาตรฐานนี้ในกรณีของผูป้ฏบิตังิานวา่ 
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                  1) กลุม่ผูป้ฏบิตังิานท างานภายใตก้ารเฝ้าระวงัสุขภาพและมกีารควบคุมการสมัผสัรงัส ี

                  2) กลุม่ผูป้ฏบิตังิานเป็นผูใ้หญ่ (Adult) และมสุีขภาพด ี

                  3) กลุม่ผูป้ฏบิตังิานรูว้า่งานทีท่  ามอีนัตรายจากรงัส ีและ 

                  4) ระยะเวลาสมัผสัรงัสคีือ 40 ช ัว่โมงต่อสปัดาห ์

 

          1.2 กฎหมายด้านความปลอดภัยจากรังสี                 
            1.2.1 พระราชบัญญัตพิลงังานปรมาณูเพ่ือสันต ิกฎหมายแม่ที่ส าคัญและให้อ านาจกบัส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
ในการก าหนดกฎหมายรองฉบับต่าง ๆ คือพระราชบญัญตัิพลงังานปรมาณูเพือ่สนัติ พ.ศ. 2504 และพระราชบญัญตัิพลงังาน

ปรมาณูเพือ่สนัต ิ(ฉบบัที ่2) พ.ศ.2508  

                        สาระส าคญัของพระราชบญัญตัิดงักลา่วคือการก าหนดใหม้ีคณะกรรมการพลงังานปรมาณูเพื่อสนัติ ทีม่อี  านาจ

ในการวางนโยบาย ส่งเสริม และควบคุมดา้นการวจิยั จดัหา ผลติและใชท้ีเ่กี่ยวกบัวสัดุตน้ก าลงั วสัดุนิวเคลยีรพ์เิศษ วสัดุพลอยได ้

และพลงังานปรมาณู และเสนอความเหน็ต่อคณะรฐัมนตรีเกี่ยวกบัมาตรการใด ๆ เพือ่ความปลอดภยัจากพลงังานปรมาณู ซึง่รวมถงึ

การก าหนดมาตรฐานต่าง ๆ เกี่ยวกบัพลงังานปรมาณู นอกจากนี้ยงัมอี  านาจในเรื่องการวางระเบยีบ ควบคุม และด าเนินกิจการต่าง ๆ 

ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตันิี้ 

            1.2.2 ประกาศคณะกรรมการพลงังานปรมาณูเพ่ือสันต ิเร่ือง มาตรฐานความปลอดภัยเกีย่วกบัรังสี พ.ศ. 2549 ใน

ปี พ.ศ. 2549 คณะกรรมการพลงังานปรมาณูเพือ่สนัตไิดจ้ดัท าประกาศทีใ่ชบ้งัคบักบัผูร้บัใบอนุญาตทีต่อ้งปฏบิตัิตามมาตรฐานเกี่ยวกบั

ความปลอดภยัจากรงัส ีประกอบดว้ยเรื่องต่อไปนี้ 

                         1) มาตรฐานการป้องกนัรงัส ี

                         2) การจ าแนกประเภทวสัดุกมัมนัตรงัส ี

                         3) การจ าแนกประเภทเครื่องก าเนิดรงัส ี

                         4) เครื่องหมายสญัลกัษณท์างรงัส ี

                         5) บรเิวณรงัส ี

                         6) เกณฑป์ลอดภยั 

                         7) หลกัสูตรมาตรฐานในการอบรมบคุคลทีท่  างานบรเิวณรงัส ี

                       ส าหรบัในทีน่ี้จะน าเสนอสาระของมาตรฐานทีอ่ยู่ในประกาศคณะกรรมการดงักลา่วมาเฉพาะขอ้ 1),4) และ 5) ดงันี้ 

                       1) มาตรฐานการป้องกันรังสี คณะกรรมการพลงังานปรมาณูเพือ่สนัติไดน้ ามาตรฐานความปลอดภยัข ัน้ต า่ที่

ทบวงการพลงังานปรมาณูระหว่างประเทศ หรือ IAEA ก าหนด คือ Basic Safety Standard มาใช ้ โดยก าหนดเป็น "หลกัการ

มาตรฐาน" ซึง่มเีนื้อหาดงันี้ 

                             1.1) ผูร้บัใบอนุญาตตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบสูงสุดของการด าเนินการใด ๆ ทีใ่หม้คีวามปลอดภยัตามมาตรฐาน 

                             1.2) การใชป้ระโยชนจ์ากรงัสใีด ๆ จะด าเนินการไดก้็ต่อเมือ่ก่อใหเ้กิดประโยชนต่์อบุคคล หรือสงัคม 

มากกวา่ผลเสยีทีอ่าจไดร้บั และการใชป้ระโยชนน์ัน้ตอ้งเป็นไปตามวตัถปุระสงคท์ีข่อและไดร้บัอนุญาต 

                             1.3) การไดร้บัรงัสขีองบุคคล ตอ้งควบคุมใหไ้ดร้บัรงัสนีอ้ยทีสุ่ดเท่าทีด่  าเนินการไดอ้ย่างสมเหตุสมผล (As 

Low As Reasonably Achievable, ALARA) ท ัง้นี้โดยค านึงถงึปจัจยัทางเศรษฐกิจและสงัคมร่วมดว้ย การควบคุมนี้รวมถึงจ านวน

บคุคลทีไ่ดร้บัรงัส ีปรมิาณรงัส ีและลกัษณะการก่อใหเ้กดิอนัตรายจากรงัสดีว้ย 
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                             1.4) การไดร้บัรงัสตีอ้งไมเ่กนิปรมิาณ (Dose Limit) ทีก่  าหนด (ยกเวน้การไดร้บัรงัสทีางการแพทย)์ กรณีที่

อาจไดร้บัรงัสจีากหลายแหลง่ ผลรวมของปรมิาณรงัสจีากทุกแหลง่ตอ้งไม่เกินปริมาณดงักลา่ว โดยคณะกรรมการอาจก าหนดขีดจ ากดั

เฉพาะ (Dose Constraints) ส าหรบัการปฏบิตังิาน หรอืส าหรบัสถานปฏบิตักิารหนึ่ง ๆ ตามความเหมาะสม  

                             1.5) การไดร้บัรงัสทีางการแพทยใ์หเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการในการป้องกนัอนัตรายจากรงัสี

ทางการแพทย ์

                             1.6) สถานปฏบิตักิารทางรงัสใีด ๆ ตอ้งใหค้วามส าคญัสูงสุดแก่นโยบายการป้องกนัอนัตรายจากรงัสี มี

บคุลากร ทรพัยากร แผน และมาตรการทีเ่หมาะสมและเพยีงพอเพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไปอย่างปลอดภยั 

                             1.7) ตอ้งเก็บรกัษาตน้ก าเนิดรงัสใีด ๆ อย่างม ัน่คง ปลอดภยั เพือ่ป้องกนัการสูญหาย ลกัขโมย ถูกท าลาย 

หรอืใชง้านโดยบคุคลทีไ่มไ่ดร้บัอนุญาต 

                             1.8) หอ้งปฏบิตัิการ อุปกรณ์ หรือระบบใดทีใ่ชง้านกบัตน้ก าเนิดรงัสี ตอ้งออกแบบในลกัษณะป้องกนั

อนัตรายในเชงิลกึ (Defense in Depth) ซึง่สามารถป้องกนัหรอืลดผลกระทบทีอ่าจเกดิจากอบุตัเิหตทุางรงัสไีด ้

                             1.9) การปฏิบตัิการทางรงัสใีด ๆ ตอ้งมรีะบบการเฝ้าระวงัและบนัทกึทีเ่หมาะสม เพื่อใหแ้น่ใจว่าการ

ปฏบิตังิานเป็นไปอย่างปลอดภยัและสอดคลอ้งกบักฎหมายหรอืขอ้ก าหนดทีเ่กี่ยวขอ้ง 

                         

                       4) เคร่ืองหมายสัญลักษณ์ทางรังสี เนื่องจากบริเวณทีถู่กก าหนดว่าเป็น "บริเวณรงัส"ี ตอ้งมป้ีายเครื่องหมาย

สญัลกัษณ์ทางรงัสกี ากบัอยู่ดว้ย ดงันัน้จงึมกีารก าหนดเครื่องหมายดงักลา่วดงัแสดงในภาพที่ 7.3 จะเหน็ว่าเครื่องหมายทีก่  าหนดนี้  มี

สดัส่วนของวงกลมตรงกลางมรีศัมวีงกลมใน = x รศัมวีงกลมนอก =  x/2 และรศัมขีองใบพดั = 5 x  และพื้นป้ายตอ้งมสีเีหลอืง 

วงกลมและใบพดั 3 แฉกมสีมีว่งแดงหรอืสดี  า 

 

 

 
 

ภาพที่ 10.12 เคร่ืองหมายสัญลักษณ์ทางรังสีตามประกาศคณะกรรมการพลงังานปรมาณูเพ่ือสันติ 
 

                        5) บริเวณรังสี ในประกาศกระทรวงนี้ไดแ้บ่งพื้นทีก่ารปฏบิตัิงานทางรงัสี ตามปริมาณรงัส ีและหรือโอกาสการ

เกดิเปรอะเป้ือนทางรงัสทีีผู่ป้ฏบิตังิานอาจไดร้บั ดงันี้ 
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                          5.1) พื้นทีค่วบคุม (Controlled Areas) เป็นพื้นทีท่ีท่  าใหม้โีอกาสไดร้บัปรมิาณรงัสสูีงกวา่ หรอืเทา่กบั 3 ใน10 

ของขดีจ ากดัปรมิาณรงัสทีีก่  าหนด  

                          5.2) พื้นทีต่รวจตรา (Supervised Areas) คือพื้นทีท่ีไ่มใ่ช่พื้นทีค่วบคุม แต่มโีอกาสทีท่  าใหบ้คุคลไดร้บั

ปรมิาณรงัสสูีงกวา่ขดีจ ากดัของปริมาณรงัสทีีป่ระชาชนท ัว่ไป (ทีไ่มใ่ช่ผูม้ารบับรกิารทางการแพทย)์ 

   

                 1.2.3 กฎกระทรวง ก าหนดเง่ือนไข วธีิการขอรับใบอนุญาต และการด าเนินการเกีย่วกบัวสัดุนิวเคลยีร์พเิศษ 
วสัดุต้นก าลงั วสัดุพลอยได้ หรือพลงังานปรมาณู พ.ศ. 2550 กฎหมายฉบบันี้มสีาระส าคญัทีเ่ลอืกน ามาเสนอดงันี้ 
                       1) เง่ือนไขและวธีิการขอรับใบอนุญาตเกีย่วกบัวสัดุพลอยได้หรือพลงังานจากเคร่ืองก าเนิดรังสี                   

การจะผลติ หรอืมไีวค้รอบครอง ตอ้งขออนุญาตกบัทางการก่อน โดยผูท้ีจ่ะขออนุญาตตอ้งระบขุอ้มลูต่อไปนี้ 

                            (1) ชื่อ “ผูร้บัผิดชอบด าเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกบัรงัสี” 

                            (2) สถานทีจ่ดัเก็บและสถานทีป่ระกอบกจิการเกี่ยวกบัรงัส ี

                            (3) เครือ่งมอืตรวจวดัรงัส ี 

                            (4) เครือ่งใชท้ีจ่  าเป็นในการระงบัหรอืป้องกนัอนัตรายทีจ่ะเกดิกบับคุคล ทรพัยส์นิ สิง่แวดลอ้ม 

                            (5) วธิีการในเรื่องต่อไปนี้ 

                                   -  วธิีการจดัเก็บวสัดุพลอยได ้

                                   -  วธิีการในการตดิตัง้เครื่องก าเนิดรงัส ี

                                   -  วธิีการป้องกนัอนัตรายจากรงัส ีระบบประกนัคุณภาพการใชร้งัส ีเครื่องก าเนิดรงัส ีและแผนรบัมอื

ภาวะฉุกเฉิน  

                                   -  วธิีการจดัการ และวธิีการส่งคืนกากกมัมนัตรงัส ี

                                   -   วธิีการขนสง่วสัดุกมัมนัตรงัสแีละกากกมัมนัตรงัส ี

                                   -   วธิีการรกัษาความม ัน่คงปลอดภยัของวสัดุพลอยได ้

                                   -   วธิีการเมือ่เลกิด าเนินการ หรอืเมือ่ใบอนุญาตสิ้นอายุ 

                                   -   วธิีการอืน่ตามทีค่ณะกรรมการก าหนด 

                        2) เง่ือนไขและวิธีการขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์หรือวัสดุต้นก าลัง การจะผลติ หรือมไีว ้

ครอบครอง หรือการกระท าการใด ๆ แก่วสัดุตน้ก าลงัใหพ้น้จากสภาพทีเ่ป็นอยู่ตามธรรมชาติทางเคมี ตอ้งขออนุญาตกบัทางการก่อน 

โดยผูท้ีจ่ะขออนุญาตตอ้งระบขุอ้มลูต่อไปนี้ 

                              (1) ชื่อผูร้บัผดิชอบทางเทคนิคเกี่ยวกบัวสัดุนิวเคลยีร ์

                              (2) สถานทีจ่ดัเก็บและสถานทีป่ระกอบกจิการ 

                              (3) วธิีการในเรื่องต่อไปนี้ 

                                    - วธิีการพทิกัษไ์มใ่หม้กีารแพร่ขยายวสัดุนิวเคลยีร ์

                                    - วธิีรกัษาความม ัน่คงปลอดภยัของวสัดุนิวเคลยีรใ์นสถานทีจ่ดัเก็บ ระหวา่งการใชง้าน ระหวา่งการ

ขนสง่ หรอืในกระบวนการแปรสภาพของวสัดุนิวเคลยีร ์

                                    - วธิีป้องกนัอนัตรายจากรงัสทีีเ่กดิจากการผลติ การมไีวใ้นครอบครอง หรอืการใชซ้ึง่วสัดุนิวเคลยีร ์

และแผนรบัมอืภาวะฉุกเฉิน 

                                    - วธิีการเมือ่เลกิด าเนินการ หรอืเมือ่ใบอนุญาตสิ้นอายุ 

                                    - วธิีการอืน่ตามทีค่ณะกรรมการก าหนด 
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                        3) เง่ือนไขที่ผู้ รับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุพลอยได้หรือพลังงานปรมาณูจากเคร่ืองก าเนิดรังสีต้อง
ปฏิบัต ิ  กฎหมายไดก้ าหนดมาตรการความปลอดภยัหลายประการใหผู้ร้บัใบอนุญาตตอ้งปฏบิตัิ ดงันี้ 

                              (1) ตอ้งอบรมคนทีจ่ะท างานใน "บริเวณรงัสี" ซึง่คือบริเวณใด ๆ ทีม่รีงัสใีนปริมาณทีค่ณะกรรมการ

พลงังานปรมาณูเพือ่สนัตกิ าหนด ใหท้ราบและเขา้ใจเรื่องอนัตรายและวธิีป้องกนัอนัตรายจากรงัส ี(มขีอ้สงัเกตวา่ ค าว่า “บริเวณรงัส”ี ใน

กฎกระทรวงนี้ มนีิยามไมเ่หมอืนกบัทีก่  าหนดในประกาศคณะกรรมการพลงังานปรมาณูเพือ่สนัติทีไ่ดน้ าเสนอมาขา้งตน้) 

                              (2) จดัใหม้หีลกัประกนัหรอืการประกนัภยักบัคนทีท่  างานและบคุคลอืน่ทีอ่าจไดร้บัผลกระทบจากรงัส ี

                              (3) หา้มใหค้นอายุต า่กวา่ 16 ปี เขา้ไปในบรเิวณรงัส ี

                              (4) ไมใ่หค้นอายุต ัง้แต่ 16 ปี แต่ไมเ่กนิ18 ปี ปฏบิตังิานใน "พื้นท่ีควบคมุ" เวน้แต่เป็นการฝึกอบรมภายใต ้

การควบคุมของผูร้บัผดิชอบด าเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกบัรงัส ีพื้นทีค่วบคุมในทีน่ี้หมายความว่าบริเวณรงัสซีึง่ตอ้งควบคุมการเขา้ออก

ตามมาตรการป้องกนัรงัสแีละมาตรการความปลอดภยัทางรงัส ี เพือ่ควบคุมการไดร้บัรงัสจีากการแผ่รงัสตีามสภาพปกติ หรือป้องกนั

การแพร่กระจายของการเปรอะเป้ือนทางรงัสใีนระหว่างการท างานตามสภาพปกติ และป้องกนัหรือจ ากดัขอบเขตการแผ่รงัสทีีม่อียู่ (มี

ขอ้สงัเกตวา่ ค าวา่ “พื้นทีค่วบคุม” ในกฎกระทรวงนี้ มนีิยามไมเ่หมอืนกบัทีก่  าหนดในประกาศคณะกรรมการพลงังานปรมาณูเพือ่สนัติที่

ไดน้ าเสนอมาขา้งตน้) 

                              (5) ติดตัง้เครื่องหมายสญัลกัษณ์ทางรงัสพีรอ้มขอ้ความหรือค าเตือนภยัที่เหมาะสม  ใหเ้หน็ชดัเจนทีจุ่ด

ต่อไปนี้คือ ทางเขา้บรเิวณรงัส ีพื้นทีค่วบคุม บรเิวณทีม่วีสัดุพลอยได ้หรอืเครื่องก าเนิดรงัส ีและต าแหน่งอืน่ทีเ่หมาะสม  

                              (6) ตอ้งมรีะบบเตือนภยั รวมท ัง้วธิีปฏบิตัิกรณีฉุกเฉิน ณ จุดทีเ่ป็นทางเขา้ และต าแหน่งอื่นทีเ่หมาะสม

ภายในพื้นทีค่วบคุม 

                              (7) ตอ้งท ารายงานแสดงปริมาณวสัดุพลอยไดท้ีม่ต่ีอทางการ หากมปีริมาณเพิม่หรือลดก็ตอ้งบอกเหตุผล

ดว้ย  

                              (8) กรณีมกีารร ัว่ไหล ตอ้งรบีแจง้ทางการทนัท ี

                              (9) ตอ้งระมดัระวงัไมใ่หค้นทีท่  างานในบรเิวณรงัสี และประชาชนท ัว่ไปไดร้บัปรมิาณรงัสเีกนิกวา่ทีก่  าหนด

ในตารางที ่10.13 

 

ตารางที่ 10.13 ปริมาณรังสีที่กฎกระทรวงของกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกี าหนด 

                        กลุม่    ปริมาณรงัสยีงัผล (Effective dose) 

               มิลลซีิเวิรต์ (mSv) 

 ปริมาณรงัสสีมมูล (Equivalent dose) 

                มิลลซีิเวิรต์(mSv) 

บคุคลทีท่  างานในบรเิวณรงัส ี ค่าเฉลีย่ในช่วง 5 ปีตดิต่อกนัไมเ่กิน 20 ต่อ

ปี 

150 ต่อปี ส าหรบัเลนสข์องดวงตา 

ท ัง้นี้ แต่ละปีไมเ่กนิ 50 และ 500 ต่อปี ส าหรบัสว่นทีเ่ป็นผวิหนงั มอื และ

เทา้ 

ตลอดช่วง 5 ปี ตดิต่อกนัไมเ่กนิ 100   

หญงิตัง้ครรภท์ีป่ฏบิตัิงานเกี่ยวกบัรงัส ี ตลอดระยะเวลาทีต่ ัง้ครรภไ์มเ่กนิ 1 และ 

เฉลีย่ไมเ่กนิ 0.1 ต่อเดอืน 
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                        กลุม่    ปริมาณรงัสยีงัผล (Effective dose) 

               มิลลซีิเวิรต์ (mSv) 

 ปริมาณรงัสสีมมูล (Equivalent dose) 

                มิลลซีิเวิรต์(mSv) 

ประชาชนท ัว่ไป (ยกเวน้คนทีร่บั

บรกิารทางการแพทย)์ 

1 ต่อปี 15 ต่อปี ส าหรบัเลนสข์องดวงตา  

 50 ต่อปี ส าหรบัสว่นทีเ่ป็นผวิหนงั 

 

หมายเหตุ: ค่าทีก่  าหนดขา้งตน้นี้ ใชก้บักรณีของวสัดุนิวเคลยีรด์ว้ย 

                          

         1.3 มาตรฐานด้านความปลอดภัยจากรังสี 
                1.3.1 รูปแบบการก าหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการสัมผัสรังสี ในการก าหนดมาตรฐานความปลอดภยัจากรงัสี มี

รูปแบบการก าหนดมาตรฐาน 3 รูปแบบ ดงันี้ (US.EPA, คน้ที ่www.epa.gov/radiation/protect/standards.html) 

                         รูปแบบที ่ 1 ก าหนดเป็นปริมาณการสมัผสั (Dose) เป็นรูปแบบทีน่ิยมและคุน้เคยมากทีสุ่ด มาตรฐานจะถูก

ก าหนดเป็นปรมิาณการสมัผสัทีค่น ๆ หนึ่งจะไดร้บัวา่จะตอ้งไมเ่กนิเทา่ใด 

                         รูปแบบที ่2 ก าหนดเป็นความเขม้ขน้ของรงัสี (Radionuclide Concentration) ในรูปแบบนี้จะก าหนดว่าจะมี

รงัสใีนความเขม้ขน้เทา่ใดในสิง่แวดลอ้มหรอืในของเสยี เช่นก าหนดวา่ในน า้ดืม่ ในน า้ใตด้นิ ตอ้งมรีงัสใีนความเขม้ขน้เทา่ใด เป็นตน้ 

                         รูปแบบที ่3 ก าหนดเป็นการปล่อยรงัสีสู่สิ่งแวดลอ้ม (Environmental Release) เป็นรูปแบบทีก่  าหนดว่าจะมี

การปลอ่ยรงัสไีดม้ากนอ้ยเทา่ใดในสิง่แวดลอ้ม เช่น การก าหนดวา่เหมอืงจะสามารถปลอ่ยสารเรดอนออกมาเทา่ใด เป็นตน้ 

 

 

กจิกรรม 10.4.1 
          1. ICRP ก าหนดลกัษณะการสมัผสัรังสีก่ีลกัษณะ มีอะไรบา้ง     
 
 
แนวตอบกิจกรรม 10.4.1 
          1.  ICRP ก าหนดวา่มนุษยจ์ะมีการสมัผสัรังสีใน 3 ลกัษณะ คือ  

1) Planned exposure เป็นการสมัผสัเน่ืองจากการท างาน  
2) Emergency exposure การสมัผสัเน่ืองจากเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
3) Existing exposure การสมัผสัรังสีท่ีมีอยูท่ ัว่ไป 

           

 

 

 

 

 

http://www.epa.gov/radiation/protect/standards.html
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เร่ืองที ่10.4.2 
การตรวจวดัมลพษิทางรังสี 
 

การวดักมัมนัตภาพรงัสีสามารถท าไดห้ลายวิธี  ซึ่งพฒันามาจากการคน้พบของอองตวนอองรี  แบกเคอเรล ที่คน้พบ

กมัมนัตภาพรงัสจีากการท าลายฟิลม์ถ่ายรูป และมผูีพ้ฒันาวธิีการตรวจวดักมัมนัตภาพรงัสหีลายวธิี เครื่องมือตรวจวดัรงัสีทีส่ามารถ

น ามาใชใ้นการตรวจตดิตามหรอืเฝ้าระวงัรงัส ีเช่น เครื่องส ารวจรงัส ีแบบ  Geiger Muller Counter หรือแบบ Ionization Chamber 

ดงันี้         

                 

1.เคร่ืองไกเกอร์-มูลเลอร์ เคาน์เตอร์ (Geiger Muller Counter) เป็นเครื่องมอืทีไ่ดร้บัความนิยมมากเนื่องจากมคีวาม
คงทน และราคาไม่แพง ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือส่วนทีต่รวจวดัรงัสี และส่วนประมวลและแสดงผล การแสงผลจะแสดงเป็นจ านวน 

(Count) และปรมิาณรงัส ี(Radiation Dose) โดยการนบัจ านวนนัน้จะใชก้บัอนุภาคแอลฟาและอนุภาคเบตา และมหีน่วยเป็น "จ านวน

ต่อนาท"ี สว่นการวดัปรมิาณรงัสจีะใชก้บัรงัสเีอก็ซแ์ละรงัสแีกมมา อย่างไรก็ตามเครื่องมอืนี้สามารถใชต้รวจวดัโปรตรอนและนิวตรอน

ไดด้ว้ย เครื่องวดัแบบนี้ประกอบดว้ยหวัวดัรงัสทีี่เรียกว่า หลอดไกเกอร-์มูลเลอร ์(Geiger-Muller Tube) เป็นหลอดแกว้อยู่ภายใน

กระบอกโลหะ ภายในหลอดแกว้บรรจแุกส๊ทีม่คีวามดนัต า่ เช่น อารก์อนปนกบัไอของแอลกอฮอล ์หรือไอของโบรมนีฟุ้ งกระจายอยู่ตรง

กลางหลอดจะมลีวดโลหะเสน้เลก็ ๆ ท าหนา้ที่เป็นข ัว้บวก ส่วนกระบอกโลหะจะเป็นข ัว้ลบ ข ัว้ท ัง้สองต่อไปยงัเครื่องก าเนิดไฟฟ้าที่มี

ความต่างศกัยสู์งมาก เมือ่ท  าการวดัรงัสจีะอาศยัสมบตัขิองรงัสทีีท่  าใหส้ารเกิดเป็นไอออนได ้เมือ่ใหร้งัสผี่านไมกาบาง ๆเขา้ไปในหลอด

ทีม่แีกส๊อารก์อนบรรจุอยู่ รงัสจีะกระทบอะตอมของอารก์อน อเิลก็ตรอนจะหลุดเกิดเป็น Ar+ ท าใหเ้กิดความต่างศกัยร์ะหว่างประจุ

บวก (Ar+) กบัประจลุบ (อเิลก็ตรอน) ในหลอด ซึง่จะอ่านค่าความต่างศกัยไ์ดจ้ากเขม็บนหนา้ปดั ค่าทีอ่่านไดจ้ะมากหรือนอ้ยขึ้นอยู่กบั

ชนิดของรงัสทีีท่  าใหอ้ารก์อน (Ar) กลายเป็นไอออน (Ar+) หวัวดัรงัสแีบบ Gieger-Müller counters ออกแบบมาเพือ่วดัรงัสอีลัฟา เบ

ตา และแกมมา ใชม้ากในการวดัรงัสเีบตาและแกมมา ท ัง้นี้ เพราะความยากในการท าหลอดแกว้ใหม้ ีwindow ที่บาง(ทีร่งัสผี่านได)้ 

สามารถใชว้ดัรงัสแีกมมาไดโ้ดยการทีร่งัสแีกมมาท าอนัตรกริยิากบัผนงัของหวัวดั แลว้เหนี่ยวน าใหเ้กดิอเิลก็ตรอนขึ้น  

2. เคร่ือง Ionization Chamber เป็นเครื่องมอืทีไ่ดร้บัความนิยมน ามาใชง้าน ถา้เป็นแบบทีใ่ชม้อืถอืยกไปตรวจวดัตามจุด
ต่าง ๆ ไดส้ะดวก (Portable Hand-Held Ionization Chamber) ก็จะใชส้  าหรบัการส ารวจรงัส ีแต่ถา้ใชแ้บบ Pressurized 

Ionization Chamber) ก็ใชต้ดิตัง้เพือ่ท  าการตรวจตดิตามหรอืเฝ้าระวงัสิง่แวดลอ้ม 

 

3. ตวัอย่างอุปกรณ์ตรวจวดัปริมาณรังสีแบบตดิที่ตวับุคคล มดีงันี้ 
                            3.1 อุปกรณ์ฟิล์มวัดรังสี (Film Badge) อปุกรณว์ดัรงัสนีี้ประกอบดว้ยฟิลม์ (Photographic film) และ

ตลบัฟิลม์ (Holder) (ภาพที ่10.13) ใชต้ดิทีต่วับคุคลบรเิวณหนา้อกหรอืล  าตวั เหมาะจะใชก้บัรงัสทีีม่กี  าลงัแรง เช่นรงัสเีอก็ซ ์รงัสเีบตา้ 

รงัสแีกมมา เป็นตน้ แต่ไมม่ปีระโยชนท์ีจ่ะไปใชก้บัรงัสนีิวตรอน การท างานของอปุกรณช์นิดนี้คือสารเคมทีีเ่คลอืบไวจ้ะท าปฏกิริยิากบั

รงัสทีีเ่ขา้มาสมัผสั เมือ่ไปผ่านกระบวนการลา้งฟิลม์ก็จะท าใหส้ามารถแปลผลไดว้า่มรีงัสปีรมิาณมากนอ้ยเพยีงใด 
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Donitoring film plastic filter copper filters aluminium  filters plastic filter 

 

 

 
ภาพที่  10.13 อุปกรณ์ฟิล์มวดัรังสี 

ท่ีมา: http://www.e-radiography.net/radtech/f/film_badge_holder.htm อ้างใน สุรศักด์ิ พงศ์พันธ์ุสุข  
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลยีร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) www0.tint.or.th/nkc55/content55/nstkc55- 
016ktml                              

 

3.2 อปุกรณ์ที แอล ด ี(Thermoluminescent Dosimeter Badge, TLD Badge) (ภาพที ่10.14) อปุกรณแ์บบนี้จะใชผ้ลกึ
สารประกอบ เช่น แคลเซยีมฟลูออไรด ์ลเิธียมฟลูออไรด ์แคลเซยีมซลัเฟต ลเิธียมโบเรต โปตสัเซยีมโบรไมด ์เป็นตน้ ทีเ่มือ่สมัผสักบั

รงัสแีลว้จะเก็บพลงังานไว ้และเมือ่ไดร้บัความรอ้น ก็จะใหพ้ลงังานออกมาในรูปแสงสว่าง ซึง่ปริมาณความสว่างนี้จะน ามาแปลผลเป็น

ปรมิาณรงัสต่ีอไป ปจัจบุนัทีน่ิยมใชจ้ะเป็นแบบทีใ่ชแ้คลเซยีมฟลูออไรด ์และลเิธียมฟลูออไรด ์โดยแบบแรกจะใชก้บัการสมัผสัแกมมา 

และแบบหลงัจะใชก้บัการสมัผสัแกมมาและนิวตรอน นอกจากจะใชก้บัการติดทีต่วับุคคลแลว้ อุปกรณ์นี้ยงัสามารถใชต้รวจติดตามใน

สิง่แวดลอ้มไดด้ว้ย 

 

 

http://www.e-radiography.net/radtech/f/film_badge_holder.htm
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ภาพที่ 10.14  อุปกรณ์ ที แอล ด ี
ท่ีมา: http://www3.egat.co.th/ned/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=114  
  

4.หน่วยทีใ่ช้ทางรังสี (ลภชยั ศิรภิริมย ์และคณะ ในชดุวชิาสุขศาสตรอ์ตุสาหกรรมพื้นฐาน) 

หน่วยทีใ่ชท้างรงัสมีคีวามแตกต่างจากหน่วยวดัท ัว่ไป แบ่งไดเ้ป็น 2 ชนิด คือ หน่วยทีใ่ชก้บัรงัสทีีก่่อใหเ้กิดการแตกตวั และ

หน่วยทีใ่ชก้บัรงัสทีีไ่มก่่อใหเ้กดิการแตกตวั 

4.1 หน่วยที่ใช้กบัรังสีที่ก่อให้เกดิการแตกตัว 
 หน่วยทีใ่ชก้บัรงัสทีีก่่อใหเ้กิดการแตกตวั มหีน่วยทีเ่กี่ยวขอ้ง 4 หน่วย คือ หน่วยวดัความแรงรงัสี หน่วยวดัปริมาณรงัสใีน

อากาศ หน่วยวดัปรมิาณรงัสทีีถ่กูดูดกลนื และหน่วยวดัปรมิาณรงัสเีทยีบเทา่ 

4.1.1 หน่วยวัดความแรงรังสี (activity หรือ source strength; A) เป็นหน่วยทีใ่ชว้ดัขนาดหรอืปรมิาณของตน้ 

ก าเนิดรงัสี ขนาดของตน้ก าเนิดรงัสีไม่ขึ้นกบัลกัษณะหรือขนาดทางกายภาพ แต่ขึ้นกบัจ านวนอะตอมหรือโมเลกุลที่มีอยู่ สาร

กมัมนัตรงัสทีีป่รากฏอยู่ท ัว่ไปมกัไมอ่ยู่ในรูปหรอืองคป์ระกอบทีบ่ริสุทธิ์ แมใ้นขณะเริ่มตน้ และมคีวามไม่บริสุทธิ์เนื่องจากการสลายตวั 

หากกลา่วถงึความบรสุิทธิ์ของสารกมัมนัตรงัส ีจะมคีวามแตกต่างกนัอย่างมากในแงข่องความแรงรงัสจี  าเพาะ (specific activity) คือ 

ความแรงรงัสต่ีอหน่วยน า้หนกั เช่น เรเดียมบริสุทธิ์ หนกั 1 กรมั จะมคีวามแรงรงัส ี1 คูรี แต่หากเป็นยูเรเนียมจะตอ้งใชยู้เรเนียม

นบัเป็นตนั ๆ จงึจะมคีวามแรงรงัสี 1 คูรี ดงันัน้ จงึมกีารก าหนดขนาดหรือความแรงรงัสขีองตน้ก าเนิดรงัสใีนลกัษณะของอตัราการ

สลายตวั มหีน่วยทีใ่ชห้ลายหน่วย เช่น คูร ี(Curie) รทัเธอรฟ์อรด์ (Rutherford) และแบคเคอเรล (Becquerel) เป็นตน้ 

  หน่วยคูรี  วสัดุกมัมนัตรงัสใีดสลายตวัในอตัราเฉลีย่ 3.7 x 10
10
 อะตอม (คร ัง้) ต่อวนิาท ีเรียก วสัดุกมัมนัตรงัสี

นัน้วา่ มคีวามแรงรงัส ี1 คูรี (1 Ci)  นัน่คือ 1 Ci  =  3.7 x 10
10
 disintegration per second (dps) หน่วยย่อยของคูรี ไดแ้ก่ มลิลิ

คูร ี(mCi) ไมโครคูร ี(µCi)  เป็นตน้ 

 

1  mCi  = 3.7 x 10
7
  dps 

    1   µCi  = 3.7 x 10
4
  dps 

 

  หน่วยรทัเธอรฟ์อรด์ 

    1  rutherford = 10
6
  disintegration per second (dps) 
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หน่วยแบคเคอเรล (Bq)  เป็นหน่วยมาตรฐาน (SI unit) ซึง่เริ่มใชใ้นปี ค.ศ. 1975 ใชใ้นการวดัความเปลีย่นแปลงในนิวเคลยีส 1 ครัง้ 

ใน 1 วนิาท ีทีม่ค่ีาเทา่กบั 1 แบคเคอเรล 

   ดงันัน้  1   Bq  = 1  dps 

   หรอื   = 2.703 x 10
-11

   Ci 

    1  KBq  = 2.703 x 10
-8
   Ci 

    1  MBq  = 2.703 x 10
-5
   Ci 

 

  เนื่องจาก การสลายตวัของสารกมัมนัตรงัสเีป็นไปแบบกระจดักระจาย ไมเ่ป็นระเบยีบ (random) และจะลด

ปรมิาณลงแบบเอก็ซโ์ปเนเนเชยีล (exponential) ตลอดเวลา  การค านวณความแรงรงัสหีรอือตัราการสลายตวั ณ เวลาใด ๆ ค านวณ

ไดจ้าก 

   0t
tA      =        A  e 
   

  เมือ่ At = ความแรงรงัสขีองสารกมัมนัตรงัสทีีเ่วลาใด ๆ 

   Ao = ความแรงรงัสขีองสารกมัมนัตรงัสทีีเ่วลาเริ่มตน้ 

   t = เวลาทีผ่่านไป 

    = decay constant (หมายถงึ ความเป็นไปไดข้องการสลายตวั) ; 
1/2

0.693
T

 T1/2 

   1/2T  = ค่าครึ่งชวีติของสารกมัมนัตรงัส ี

 

  ตวัอย่างเช่น เครื่องรงัสรีกัษาโรคโคบอลต-์60 (Cobalt Telegraphy) ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งมคีวามแรงรงัสี

เริ่มตน้ 6,750 คูร ีเมือ่เวลาผ่านไป 2 ปี เครื่องรงัสรีกัษาโรคโคบอลต-์60 นี้ จะมคีวามแรงรงัสลีดลงเหลอืเทา่ใด เมือ่ค่าครึ่งชวีติของ

โคบอลต-์60 มค่ีาเทา่กบั 5.26 ปี  

จากสมการ 0t
tA      =        A  e 
 จะได ้   At = A0 e-t 

  

 
0.693  25.26

tA      =        6750 e
 

 คูร ี   

ในทีน่ี้ 
t e 
  =        0.76836  คูร ี   

 เมือ่เวลาผ่านไป 2 ปี ความแรงรงัสโีคบอลต-์60  = 5186.42  คูร ี

 

4.1.2 หน่วยวัดปริมาณรังสีในอากาศ (exposure dose; X) เป็นหน่วยทีใ่ชว้ดัการแผ่รงัสแีกมมาหรอืรงัสเีอก็ซ ์
ในอากาศ  ปรมิาณรงัสใีนอากาศ หมายถงึ ขดีความสามารถทีร่งัสที  าใหอ้ากาศแตกตวัได ้หน่วยทีใ่ช ้คือ เรินทเ์กน (Roentgen; R) ซึง่

มคี าจ ากดัความวา่ รงัสเีอก็ซห์รอืรงัสแีกมมาทีท่  าใหอ้ากาศหนกั 0.001293 กรมั (ปริมาณของอากาศ 1 cc. ที ่0
o
 C ความดนั 760 มม. 

ของปรอท) แตกตวัเกดิประจไุฟฟ้า 1 esu (หรอืแตกตวัเป็นออิอนบวกออิอนลบ 2.08 ×  10
9
 คู่) เรยีกรงัสนี ัน้วา่ ปรมิาณ 1 เรนิทเ์กน 

อเิลก็ตรอน 1 ตวั มปีระจไุฟฟ้า 4.8 ×  10
-10

 esu ดงันัน้ 1 esu จะมจี านวนอเิลก็ตรอน 2.80 ×  10
9
 ตวั  

เรินทเ์กนเป็นหน่วยเก่า ในหน่วยมาตรฐานใชเ้ป็นหน่วย เอ็กซโ์พสเชอร ์(Exposure unit; X) ซึง่ปริมาณรงัส ี1 หน่วยเอ็กซโ์พสเชอร ์

คือ ปรมิาณรงัสเีอก็ซห์รอืรงัสแีกมมาทีท่  าใหอ้ากาศหนกั 1 กโิลกรมั แตกตวัมปีระจไุฟฟ้า 1 คูลอมบ ์

   1 X     = coulomb / kg หรอื c / kg air   

   1 c / kg air = 1 X = 3881 Roentgen 
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หน่วยวดัอตัราการแผ่รงัส ี (Exposure rate) อตัราการแผ่รงัสขีองสารกมัมนัตรงัสขีนาดเลก็ (point  

source) สามารถค านวณไดจ้ากสูตร 

 อตัราการแผ่รงัส ี  =  1.935 ×  10
2
  Ef (µ / )air  2

C
 

d
R/hr     

 

เมือ่  C = ความแรงรงัสเีป็น m Ci 

   f = สดัสว่นของการสลายตวั (fraction of quantum) 

   E = พลงังานของรงัสแีกมมาเป็น MeV 

   µ / air = พลงังานของรงัสแีกมมาทีถู่กดูดกลนืในอากาศที ่STP, cm
2
/g 

     ส าหรบัรงัสแีกมมาทีพ่ลงังาน 0.3 – 2 MeV  

ค่า µ /  มค่ีาประมาณ 0.025 

    d = ระยะทางเป็นเซน็ตเิมตร 

 

หรอือาจใชสู้ตรอตัราการแผ่รงัส ี = 0.5 fE mR/hr-mCi ทีร่ะยะ 1 เมตร 

หรอื    = 2  
6 CfE

d
 R/hr     

 

ตวัอย่างเช่น จดุ ก หา่งจากตน้ก าเนิดรงัส ีซเีซยีม-137 ทีม่คีวามแรงรงัส ี1 มลิลคูิร ีเป็นระยะทาง 1 เมตร  

จะค านวณหาอตัราการแผ่รงัส ีณ จดุ ก ไดเ้ทา่ไร เมือ่ซเีซยีม-137 แผ่รงัสแีกมมา 0.662 MeV รอ้ยละ 85 

 จากสูตรอตัราการแผ่รงัส ี  = 0.5 fE   mR/hr 

 จะได ้อตัราการแผ่รงัส ีณ จดุ ก  = 0.5 ×  0.85 ×  0.662 มลิลเิรนิทเ์กนต่อช ัว่โมง 

     = 0.28   มลิลเิรนิทเ์กนต่อช ัว่โมง 

 

4.1.3 หน่วยวัดปริมาณรังสีที่ถูกดดูกลืน (absorbed dose; D) เป็นหน่วยวดัปรมิาณรงัสทีีถ่า่ยเทพลงังานใหแ้ก่ 

วตัถหุรอืตวักลาง  ปรมิาณรงัสทีีถู่กดูดกลนื หมายถงึ วตัถนุ ัน้ๆ ไดร้บัพลงังานทีร่งัสถีา่ยเทใหเ้ป็นปรมิาณเทา่ใด มหีน่วยทีใ่ชเ้ป็น แรด 

(rad; radiation absorbed dose) หรอืเกรย ์(Gray) 

ปรมิาณรงัส ี1 แรด หมายถงึ วตัถใุดไดร้บัรงัสแีลว้ รงัสนี ัน้ถา่ยเทพลงังานใหแ้ก่วตัถมุค่ีาเทา่กบั 100  

เอริก์ (ergs) ต่อกรมัของวตัถ ุ

พลงังานทีท่  าใหอ้ากาศแตกตวัเป็นออิอนบวกและออิอนลบ 1 คู่ มค่ีา 34 eV และ 1 eV คิดเป็นพลงังาน  

1.602 ×  10
-12

 erg ดงันัน้ ปรมิาณรงัส ี1 เรนิทเ์กน คิดเป็นพลงังานทีร่งัสถีา่ยเทใหอ้ากาศ 1 ลบ.ซม. (0.001293 กรมั) มค่ีาเทา่กบั 

2.08 ×  10
9
 ×  34 ×  1.602 ×  10

-12
 erg  =  0.11329 erg  นัน่คือ ตอ้งใชพ้ลงังาน 87.67 erg ในการท าใหอ้ากาศหนกั  1 กรมั แตก

ตวั จงไดค้วามสมัพนัธว์า่ ปรมิาณรงัส ี1 เรนิทเ์กน มค่ีาเทา่กบั 0.87 แรด (1 R = 0.87 Rad)  

ในหน่วยมาตรฐานปรมิาณรงัสทีีว่ตัถไุดร้บั มหีน่วยเกรย ์(Gray, Gy) ปรมิาณรงัส ี1 เกรย ์คือ ปรมิาณ 

รงัสทีีถ่า่ยเทพลงังานใหว้ตัถหุนกั 1 กโิลกรมัเป็นพลงังาน 1 จูล 

    1 Gy  = 1 Joule / Kg 

  ความสมัพนัธร์ะหวา่งเกรยก์บัแรด ค านวณไดจ้าก 

    1 Joule  = 10
7
 erg   
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และ    1 rad  = 100   
erg
g  

 ดงันัน้  1 Gy  =  3
7 erg rad . g

      10             
g J 100 erg

1 J
10      

     =  100 rad 

 

สามารถหาความสมัพนัธร์ะหวา่งอตัราการแผ่รงัส ีและอตัราปรมิาณรงัสทีีถู่กดูดกลนื (absorbed dose  

rate; D)  ไดจ้ากความสมัพนัธ ์

   D  = 34 








m m

a a

 / 
 

 / 
   Gy / sec   

 หรอื  rad  = 








m m

a a

87.77  / 
   

100  / 
roentgens   

 เมือ่   m a ,  = สมัประสทิธิ์พลงังานของรงัสแีกมมาทีถ่กูดูดกลนื 

ในตวักลางและในอากาศ ตามล าดบั  

    m a,   = ความหนาแน่นของตวักลางและอากาศ ตามล าดบั 

 

เพือ่ความสะดวกในการปฏบิตัิงานเกี่ยวกบัรงัสแีกมมาและรงัสเีอก็ซ ์ถอืวา่ปรมิาณรงัสใีนอากาศทีอ่่าน 

ไดจ้ากเครื่องส ารวจรงัสเีทา่กบัปริมาณรงัสทีีถ่กูดูดกลนื และเทา่กบัปรมิาณรงัสเีทยีบเทา่ นัน่คือ ปรมิาณรงัส ี1 เรนิทเ์กน =  1 แรด 

(0.01 เกรย)์  =  1 เรม (0.01 ซเีวริท์) 

 

4.1.4 หน่วยวัดปริมาณรังสีเทียบเท่า (dose equivalent; H) เป็นหน่วยวดัปรมิาณรงัสทีีม่นุษยห์รือสิง่ทีม่ชีวีติ 

ไดร้บั โดยค านึงถงึผลเสยีหายทางชวีวทิยาอนัเกดิจากการไดร้บัรงัสแีต่ละชนิด เพือ่ประโยชนใ์นการประเมนิอนัตรายจากรงัส ี

ปรมิาณรงัส ี1 เรม หมายถงึ ปรมิาณรงัสทีีบ่คุคลไดร้บัแลว้ก่อใหเ้กิดผลทางชวีวทิยาเทยีบเทา่ผลทีเ่กิด 

จากรงัสเีอก็ซห์รอืรงัสแีกมมา 1 แรด 

Rem เป็นหน่วยเก่ามาจากค าวา่ Roentgen equivalent man ในหน่วย rem คิดจากปรมิาณรงัสทีีถ่า่ยเทให ้

วตัถเุป็นแรด ; Rem = Rad ×  QF   

ในหน่วยมาตรฐานมหีน่วยเป็น ซเีวริท์ (Sievert; Sv) หน่วยวดันี้มปีระโยชนใ์นดา้นการป้องกนั 

อนัตรายจากรงัส ีเนื่องจากรงัสแีต่ละชนิดแมจ้ะถา่ยเทพลงังานใหแ้ก่เนื้อเยือ่เทา่กนั แต่จะมผีลกระทบทางชวีวทิยาไมเ่ทา่กนั ท ัง้นี้ขึ้นกบั

คุณสมบตัเิฉพาะของรงัสแีต่ละชนิด ดงันัน้ การคิดปรมิาณรงัสเีทยีบเทา่จงึตอ้งค านึงถงึผลกระทบทีก่่อใหเ้กดิอนัตรายทางชวีวทิยา 

(Relative Biological Effectiveness; RBE) 

เมือ่ RBE  =     ปรมิาณรงัสทีีอ่าบดว้ยรงัสเีอก็ซ ์200 KeV แลว้เกดิผลทางชวีวทิยาอนัหนึ่ง 

     ปรมิาณรงัสทีีอ่าบดว้ยรงัสทีีส่นใจอนัหนึ่ง แลว้ก่อใหเ้กดิผลทางชีววทิยาแบบเดยีวกนัขึ้น 

  

หรอืตอ้งค านึงถงึผลเสยีหายทางชวีวทิยาอนัเนื่องมาจากการถา่ยเทพลงังานเชงิเสน้ของรงัสแีก่ตวักลาง  

(Quality Factor; QF) รวมท ัง้การกระจายตวัของสารกมัมนัตรงัสใีนอวยัวะ (Distribution Factor; DF) จะไดค้วามสมัพนัธด์งันี้ 

   H (Sievert) = D (Gray) ×  QF ×  DF 
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  เมือ่ H  = ปรมิาณรงัสทีีม่ผีลต่อสิง่มชีวีติ 

   D  = ปรมิาณรงัสทีีถ่า่ยเทใหว้ตัถ ุ

   QF  = Quality Factor 

   DF  = การกระจายตวัของสารกมัมนัตรงัส ี

  1 Sv  = 1 Joule/kg 

    = 100 rem 

เนื่องจากค่า RBE เนน้ในดา้นชวีวทิยารงัสมีากกวา่การป้องกนัอนัตรายจากรงัส ีดงันัน้ ทาง  

International Commission on Radiological Units and Measurements (ICRU) จงึไดป้รบัปรุงค่าผลกระทบทางชวีวทิยาอนั

เนื่องมาจากรงัสแีต่ละชนิดเสยีใหม่ โดยคิดในรูปของการถา่ยเทพลงังานเชงิเสน้ (Linear Energy Transfer; LET) ของรงัสแีก่ตวักลาง 

เนื่องจากเซลลเ์สยีหายมากขึ้น เมือ่การถา่ยเทพลงังานต่อระยะทีร่งัสเีคลือ่นทีม่ค่ีาสูงขึ้น และใหช้ื่อใหมเ่ป็น Quality Factor (ตารางที ่

10.14) 

 

ตารางท่ี 10.14  ค่าผลกระทบทางชีววิทยาอนัเน่ืองมาจากรังสีแต่ละชนิด 
ชนิดของรงัส ี ค่า QF 

รงัสแีกมมาจากเรเดยีมซึง่อยู่ในสมดุลของผลผลติการสลายตวั 1 

รงัสเีอก็ซ ์ 1 

รงัสเีบตา และอเิลก็ตรอนทีพ่ลงังานมากกวา่ 0.03 MeV 1 

รงัสเีบตา และอเิลก็ตรอนทีพ่ลงังานนอ้ยกวา่ 0.03 MeV 1.7 

เทอรม์อลนิวตรอน 2 

นิวตรอนวิง่เร็ว 10 

โปรตอน 10 

รงัสแีอลฟา 20 

ออิอนของอนุภาคหนกั 20 

 

ตวัอย่างเช่น นาย ก ไดร้บัรงัสแีกมมา เป็นปรมิาณ 2 แรด หรอื 0.02 เกรย ์สว่นนาย ข  ไดร้บัรงัส ี

นิวตรอนเป็นปรมิาณ 1 แรด หรอื 0.01 เรย ์ 

จากตารางที ่10.14 นาย ก จะไดร้บัรงัส ี(H)  =    2 ×  1      = 2  เรม หรอื 0.02 ซเีวริท์ 

นาย ข จะไดร้บัรงัส ี(H)  =    1 ×  10    =   10  เรม หรอื 0.01 ซเีวริท์ 

หมายความวา่ นาย ข จะไดร้บัผลเสยีหายหรอือนัตรายจากรงัสมีากกวา่ นาย ก  
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สรุป  หน่วยและหน่วยย่อยส าหรบัหน่วยทีใ่ชก้บัรงัสชีนิดทีก่่อใหเ้กดิการแตกตวั 

100 rad  = 1  gray (Gy) 

      Rem                      Sievert (Sv) 

  1 rem =    0.01 Sv   =    1 centi Sv =       10 milli Sv       =    10
4
 micro Sv 

            10 rem =    0.1   Sv   =  10 centi Sv =     100 milli Sv       =    10
5
 micro Sv 

          100 rem =    1.0   Sv   =   100 centi Sv =  1,000 milli Sv       =    10
6
 micro Sv 

 

                1    millirem    =    0.01    milli Sv    =      10    micro Sv 

              10    millirem    =    0.1      milli Sv    =    100    micro Sv 

            100    millirem    =    1.0      milli Sv    =  1,000    micro Sv 
 

                1   microrem   =    0.01    micro Sv    =      10    nano Sv    =    10
-8
  Sv 

 

     Curie (Ci)                     Becquerel (Bq) 

              1 curie     =   3.7 ×  10
10
 dis/sec    =    3.7 ×  10

10
  Bq    =      0.037  tera Bq  

                    10 curie     =   3.7 ×  10
11
 dis/sec    =    3.7 ×  10

11
  Bq    =      0.37    tera Bq  

                  100 curie     =   3.7 ×  10
12
 dis/sec    =    3.7 ×  10

12
  Bq    =      3.70    tera Bq  

               1,000 curie     =   3.7 ×  10
13
 dis/sec    =    3.7 ×  10

13
  Bq    =      37.0   tera Bq  

 

              1 milli   Ci    =   3.7 ×  10
-7
 Bq    =    37   mega Bq     

              1 micro Ci    =   3.7 ×  10
-4
 Bq    = 0.37   mega Bq    =      37      kilo Bq 

              1 nano   Ci     =   3.7  Bq         

              1 pico    Ci     =  0.37 Bq          =       37     milli Bq 

          100 millo  Ci     =   3.7  giga  Bq         

          100 micro Ci     =   3.7 mega Bq           
 

    Roentgen (R)                 Coulomb (C) per kilogram (kg) 

       1 R    =    2.58 ×  10
-4
 C/kg    =    258    milli C/kg    =       258    micro    C/kg      260 

 
C

kg


 

     10 R    =    2.58 ×  10
-3
 C/kg    =   2.58    milli C/kg    =    2,580    micro    C/kg    

   100 R    =    2.58 ×  10
-2
 C/kg    =   25.8    milli C/kg     

 

             1 milli R    =    2.58 ×  10
-7
 C/kg    =    2.58 ×  10

-4
   milli C/kg    =       258    micro    C/kg    

           10 milli R    =    2.58 ×  10
-6
 C/kg    =    2.58 ×  10

-3
   milli C/kg    =      2.58    micro    C/kg    

         100 milli R    =    2.58 ×  10
-5
 C/kg    =    2.58 ×  10

-2
   milli C/kg    =      25.8    micro    C/kg    
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4.2 หน่วยที่ใช้กบัรังสีที่ไม่ก่อให้เกดิการแตกตวั 
 หน่วยนี้เป็นหน่วยทีใ่ชว้ดัพลงังานของคลืน่แมเ่หลก็ไฟฟ้า ซึง่เป็นรงัสชีนิดไมก่่อใหเ้กดิการแตกตวั อนัไดแ้ก่ อลุตราไวโอเลต 

อนิฟาเรด เลเซอร ์ไมโครเวฟ และคลืน่วทิยุ เป็นตน้ ในทีน่ี้จะเนน้ถงึเลเซอรแ์ละไมโครเวฟ ซึง่มกีารน ามาใชอ้ย่างกวา้งขวางในทาง

การแพทย ์คมนาคม และอตุสาหกรรม  

 หน่วยวดัทีใ่ชใ้นเรื่องของแสง เรยีกวา่ Photometric unit ซึง่เป็นความสมัพนัธข์องการตอบสนองของสายตามนุษยท์ีม่ต่ีอ

แสง เช่น หน่วยฟตุเทยีน สว่นหน่วยทีใ่ชเ้กี่ยวกบัสเปคตรมัของคลืน่แมเ่หลก็ไฟฟ้าท ัง้หมด เรยีกวา่ radiometric unit ซึง่เป็นหน่วย

พลงังานทางฟิสกิสล์ว้น ๆ ดงัแสดงในตารางที ่10.15  มาตรฐานดา้นความปลอดภยัส าหรบัเลเซอรแ์ละไมโครเวฟก็ใชเ้ป็น 

Radiometric unit เช่นกนั 

 

ตารางท่ี 10.15  หน่วยเรดิโอเมตริก 
ปริมาณ สญัลกัษณ์ รายละเอยีด หน่วย 

Radiant energy U Energy emitted from the source, per pulse joule, J 

Radiant power P Power emitted from the energy source. watt, W 

Radiant intensity I Radiant power emitted per unit solid angle. W / sr 

Radiance L Power emitted from the source per unit solid area angle per 

unit area. 

W / sr / cm
2 

Radiant emittance W Power emitted per unit area of the source. W / cm
2 

Radiant exposure H Areal density of total radiant energy incident on a surface. J / cm
2 

Irradiance
* 

E Areal density of power incident on a surface. W / cm
2 

 

หมายเหตุ: * In the context of Lasers, power per unit area is called “irradiance”.  

                              In the context of microwaves, power per unit area is called “power density”. 

 

 

กจิกรรม 10.4.2 
          จงยกตวัอยา่งเคร่ืองมือท่ีใชต้รวจวดัทางรังสี 
 
แนวตอบกิจกรรม 10.4.2  
 1.เคร่ืองไกเกอร์-มูลเลอร์ เคานเ์ตอร์ (Geiger Muller Counter)  

2. เคร่ือง Ionization Chamber 
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เร่ืองที ่10.4.3 
การป้องกนัและควบคุมมลพษิทางรังสี 
 

            ในการป้องกนัและควบคุมมลพษิทางรงัส ีเพือ่มใิหป้ระชาชนและผูป้ฏบิตังิานตอ้งรบัสมัผสัรงัสจีนอาจไดร้บัอนัตรายต่อชวีติ

และสุขภาพนัน้ สามารถด าเนินการไดโ้ดยยดึหลกัการทีจ่ะท าการป้องกนัและควบคุมทีแ่หลง่ก าเนิดรงัส ีการป้องกนัและควบคุมที่

ทางผ่าน และการป้องกนัและควบคุมทีต่วับคุคล ดงันี้ 

 

1. การป้องกนัและควบคุมทีแ่หล่งก าเนิดรังสี 
             ถอืเป็นวธิีการป้องกนัพื้นฐานที่ตอ้งด าเนินการอยู่แลว้ เพราะหากอุปกรณ์ เครื่องมอืทีเ่ป็นแหลง่ก าเนิดรงัสเีสยีหาย อยู่ใน

สภาพทีไ่มด่ ีก็อาจท าใหเ้กดิการร ัว่ไหลของรงัสไีด ้อย่างเช่นในกรณีของเครื่องไมโครเวฟซึง่เป็นรงัสทีีไ่ม่ก่อใหเ้กิดการแตกตวัของออิอน

นัน้ หากช ารุด มรีอยแตกของประตูปิด หรอืมช่ีองเปิดใด ๆ ก็จะเป็นช่องทางใหเ้กดิรงัสรี ัว่ไหลออกมาได ้ 

             US.EPA ไดเ้สนอมาตรการการลดการใชส้ารกมัมนัตรงัส ี(Source Reduction and Management) ประกอบดว้ย

มาตรการย่อยดงันี้ 

                   1) การป้องกนั (Prevention) ดว้ยการท างานร่วมกบัองคก์รอื่นในการคิดหาวธิีการผลติที่หลกีเลีย่งการใชส้าร

กมัมนัตรงัสี ซึ่งมาตรการหนึ่งที่ส  าคญัคือมาตรการทางเลือกทางเทคโนโลยีเพื่อการหลีกเลียงการใช้สารกมัมนัตรงัสีในงาน

อตุสาหกรรม (Alternatives Technologies for Industrial Applications) ในมาตรการนี้จะมกีารวเิคราะหว์งจรชีวติของ

ผลติภณัฑโ์ดยมปีระเดน็เรื่องอาชวีอนามยั ความปลอดภยั และสิง่แวดลอ้มเป็นศูนยก์ลางการตดัสนิใจ การวเิคราะหจ์ะด าเนินการโดยผู ้

มสีว่นเกี่ยวขอ้งทีห่ลายหลายมาก 

                   2) การคน้หา (Tracking) เนื่องจากในแต่ละปีจะมกีารขนส่งวสัดุกมัมนัตรงัสทีีถู่กปิด (Source Sealed) และพบว่า

มกีารสูญหายหรือถูกขโมย ท าใหท้าง US.EPA และ US.DOE (Department of Energy) ร่วมมอืกนัเพิม่ขดีความสามารถของระบบ

การคน้หาวสัดุกมัมนัตรงัส ี

                   

2. การป้องกนัและควบคุมทีท่างผ่าน 
              เป็นแนวทางหรือวธิีการป้องกนัและควบคุมการสมัผสัทีด่วีธิีหนึ่ง วธิีการคือการใชเ้รื่องระยะทาง (Distance) และการท า

ฉากก ัน้ (Shielding) มาประยุกตก์บัการท างานในอาชีพต่าง ๆ ทีต่อ้งสมัผสักบัรงัส ีส  าหรบัในกรณีการคุม้ครองสุขภาพของประชาชน

ท ัว่ไป วธิีการเฝ้าระวงัการปนเป้ือนของรงัสใีนสิง่แวดลอ้ม เช่น อากาศ และน า้ ก็เป็นวธิีทีท่  ากนัในหลายประเทศ รวมท ัง้ประเทศไทย 

              2.1 การอยู่ห่างจากแหล่งก าเนิดรังสีให้มากที่สุด 
                         การป้องกนัทีด่คีือการพยายามใหต้วัคนอยู่ห่างจากแหลง่ก าเนิดหรือวตัถสุิง่ของทีป่นเป้ือนรงัสใีหม้ากทีสุ่ดเท่าที่

จะท าได ้เพราะยิ่งห่างออกไป ความเขม้ของรงัสจีะลดลง โดยความสมัพนัธข์องระยะทางกบัความเขม้รงัสจีะเป็นความสมัพนัธแ์บบ

ผกผนั ตามสมการต่อไปนี้ 

    
2 2

1 1 2 2D r D r     

  เมือ่ D1   เป็นอตัราระดบัรงัส ีทีร่ะยะทางหา่งจากตน้ก าเนิดรงัส ีr1 

   D2 เป็นอตัราระดบัรงัส ีทีร่ะยะทางหา่งจากตน้ก าเนิดรงัส ีr2  

                                                                                          



76-10    พื้นฐานอาชีวอนามยัและอนามยัสิง่แวดลอ้ม 
 

 

สมการขา้งตน้นี้ใชไ้ดก้บัแหลง่ก าเนิดรงัสทีีเ่ป็นจดุ (Point source) เทา่นัน้ หากเป็นแหลง่ก าเนิดทีม่ ี

ความยาว (Extended source) หรือมแีหลง่ก าเนิดหลายแหล่งอยู่ดว้ยกนั จะไม่สามารถใชส้มการนี้ ได ้ดงันัน้ในกรณีของ X-ray 

tubes และ แหลง่ก าเนิดรงัสแีกมมาทีม่ขีนาดเลก็เมือ่เปรียบเทยีบกบัระยะทางทีเ่กี่ยวขอ้ง สามารถจะถอืว่าเป็นแหลง่ก าเนิดทีเ่ป็นจุด

และใชสู้ตรทีใ่หม้าขา้งตน้ได ้

 

ตัวอย่างการควบคมุการสัมผัสรังสีด้วยการใช้ระยะทาง 
ตน้ก าเนิดรงัสแีกมมา ปลดปลอ่ยรงัสอีอกมา ณ จดุทีห่า่งออกไป 2 เมตร มค่ีาอตัราระดบัรงัสเีทา่กบั 400 µ Sv / h  ถามวา่ 

หากตอ้งการใหอ้ตัราระดบัรงัสลีดลงเหลอื 25 µ Sv / h  ตอ้งอยู่หา่งออกมากี่เมตร 

วธีิท า จากสูตร            
2 2

1 1 2 2D r D r  

  แทนค่าในสูตร      (400)(2) = (25)(
2

2r )  

  จะได ้   r2 = 8 

  ดงันัน้  ตอ้งอยู่หา่งออกมาเป็นระยะทาง 8 เมตร จากตน้ก าเนิดรงัส ี

 

                2.2 การท าฉากกั้นรังสี                        
                            1) ความหนาของฉากกั้นรังสี วธิีการนี้จะใชฉ้ากมาท าการดูดกลนื (Absorption) รงัส ีซึง่มกีลไกการ

ท างานคือรงัสทีีแ่พร่กระจายผ่านฉากกัน้ จะถกูท าใหถ้า่ยเทพลงังานใหก้บัอะตอมของวสัดุทีท่  าเป็นฉาก ท าใหห้ลงัฉากไมม่รีงัสหีลดุลอด

ออกไป หรอืหากมตีอ้งมนีอ้ยจนไมม่อีนัตรายต่อสุขภาพ  

                            ในทางทฤษฎีแลว้ มีวสัดุจ  านวนมากที่สามารถน ามาใชท้  าเป็นฉากกัน้ร ังสีไดถ้า้มีความหนาเพียงพอ 

ความสามารถในการดูดซบั (Absorb) ขึ้นกบัตวัแปร คือ คุณสมบตัิของวสัดุทีน่ ามาใชเ้ป็นฉาก ความหนาของฉาก และชนิดของรงัสทีี่

จะใชฉ้ากกัน้ รงัสรีงัสบีางชนิด เช่น แอลฟา เพยีงใชก้ระดาษแผ่นบาง ๆ หรือแมแ้ต่ผวิหนงัช ัน้นอกของมนุษย ์ก็สามารถใชก้ ัน้ไดแ้ลว้ 

ในกรณีของรงัสเีบตา้ก็ไมต่อ้งใชฉ้ากหนาแต่อย่างใด ซึง่แตกต่างจากรงัสแีกมมาทีต่อ้งการฉากกัน้ทีม่คีวามหนามาก อย่างไรก็ตามวสัดุที่

นิยมน ามาใชท้  าฉากกัน้ คือ ตะกัว่ และคอนกรตี  

                           การค านวณความหนาของฉากกั้น สามารถค านวณเพือ่ก าหนดความหนาของฉากกัน้ ไดจ้าก 2 สมการ
ต่อไปนี้ 

  สมการที่ 1  เป็นสมการทีใ่ชค่้าสมัประสทิธิ์การลดความเขม้ของรงัสเีชงิเสน้ตรง (Linear Attention  

Coefficient) ตามตารางที ่ 7.7 มาใช ้ดงันี้ 

    I =  0
tI e      

   เมือ่ I = ความเขม้รงัสดีา้นหลงัฉาก 

    I0  = ความเขม้รงัสจีากจดุก าเนิด 

    t = ความหนาของฉาก 

      = สมัประสทิธิ์การลดความเขม้ของรงัสเีชงิเสน้ตรง 
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ตารางท่ี 7.7   ค่าสมประสิทธ์ิการลดความเขม้รังสีเชิงเสน้ตรงของวสัดุต่าง ๆ 
 

(g/cm
3
) 

  (cm
-1
) at given quantum energy (MeV) of    rays 

0.1 0.2 0.3 0.5 0.8 

C 2.25 0.335 0.274 0.238 0.196 0.159 

Al 2.70 0.435 0.324 0.278 0.227 0.185 

Fe 7.90 2.720 1.090 0.838 0.655 0.525 

Cu 8.90 3.800 1.309 0.960 0.730 0.581 

Pb 11.3 59.70 10.15 4.020 1.640 0.945 

Air 1.29× 10
-3 

1.95× 10
-4
 1.59× 10

-4
 1.37× 10

-4
 1.12× 10

-4
 9.12× 10

-5
 

H2O 1.00 0.167 0.136 0.118 0.097 0.079 

Concrete 2.35 0.397 0.291 0.251 0.204 0.166 

   (cm
-1
) at given quantum energy (MeV) of    rays 

1.0 2.0 3.0 5.0 8.0 10.0 

C 0.143 0.100 0.080 0.061 0.048 0.044 

Al 0.166 0.117 0.096 0.076 0.065 0.062 

Fe 0.470 0.335 0.285 0.247 0.233 0.232 

Cu 0.520 0.372 0.318 0.281 0270 0.271 

Pb 0.771 0.516 0.476 0.482 0.518 0.552 

Air 8.45× 10
-5 

5.75× 10
-5
 4.60× 10

-5
 3.54× 10

-5
 2.84× 10

-5
 2.61× 10

-5
 

H2O 0.071 0.049 0.040 0030 0.024 0022 

Concrete 0.149 0.105 0.085 0.067 0.057 0.054 

ทีม่า:   James H. Saling and Audeen W. fentiman. (2002,  p 48). 

 

  ตวัอย่างกรณีใชค่้า  :  สถานประกอบกจิการแหง่หนึ่ง มกีารใชร้งัสแีกมมาในขนาด 1.0 MeV หากตอ้งการน า

แผ่นตะกัว่มาท าเป็นฉากกัน้ และใหส้ามารถลดรงัสแีกมมาลงจากเดมิอย่างนอ้ยรอ้ยละ 50 ตอ้งใชแ้ผ่นตะกัว่หนาเทา่ใด ก าหนดใหค่้า  

  ของตะกัว่ เทา่กบั 0.771 cm
-1
   

  จากสมการ I = 0
tI e 
   

  หรอื  
te 
 = I / I0 

   t  = 0
ln I

I    

    t = 
0

ln I
I
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  แทนค่าในสูตร; t = 1

ln

0.771cm

0.5


     

     = 0.9   cm. 

  ดงันัน้  ตอ้งใชฉ้ากทีท่  าตะกัว่หนา  0.9  เซนตเิมตร 

 

  สมการที่ 2  เป็นสมการทีใ่ชค่้าสมัประสทิธิ์การลดความเขม้ของรงัสเีชงิมวล (Mass attenuation Coefficients) 

ตามตารางที ่7.8 มาใชด้งันี้ 

    I =     
m

0
ptI e      

   เมือ่ m  = สมัประสทิธิ์การลดความเขม้ของรงัสเีชงิมวล 

    p = ความหนาแน่นของวสัดุทีน่ ามาท าฉาก 

 

ตารางท่ี 7.8   ค่าสมประสิทธ์ิการลดความเขม้รังสีเชิงมวลของวสัดุต่าง ๆ 
 m  (cm

2
/g) at given quantum energy (MeV) of    rays 

0.1 0.2 0.3 0.5 0.8 1.0 

C 0.149 0.122 0.106 0.0870 0.0707 0.0636 

Al 0.161 0.120 0.103 0.0840 0.0683 0.0614 

Fe 0.344 0.138 0.106 0.0828 0.0664 0.0595 

Cu 0.427 0.147 0.108 0.0820 0.0654 0.0585 

Pb 5.290 0.896 0.356 0.1450 0.0836 0.0684 

Air 0.151 0.123 0.106 0.0868 0.0706 0.0636 

H2O 0.167 0.136 0.118 0.0966 0.7860 0.0706 

Concrete 0.169 0.124 0.107 0.0870 0.0706 0.0635 

 m  (cm
2
/g) at given quantum energy (MeV) of    rays 

2.0 3.0 5.0 8.0 10.0 

C 0.0444 0.0356 0.0270 0.0213 0.0194 

Al 0.0432 0.0353 0.0282 0.0241 0.0229 

Fe 0.0424 0.0361 0.0313 0.0295 0.0294 

Cu 00418 0.0357 0.0316 0.0303 0.0305 

Pb 0.0457 0.0421 0.0426 0.0459 00489 

Air
 

0.0445 0.0357 0.0274 0.0220 0.0202 

H2O 0.0493 0.0396 0.0301 0.0240 0.0219 

Concrete 0.0445 0.0363 0.0287 0.0243 0.0229 

ทีม่า:   James H. Saling and Audeen W. fentiman. (2002,  p. 50). 
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  ตวัอย่างกรณีใชค่้า m :  หากใชน้ า้ขนาด 10 เซนตเิมตร ดูดซบัรงัสแีกมมาขนาด 2.0 MeV จะสามารถดูดซบัได ้

รอ้ยละเทา่ใด ถา้ก าหนดใหค่้า m ส าหรบัรงัสขีนาดดงักลา่วมค่ีาเทา่กบั 0.0493 ตารางเซนตเิมตรต่อกรมั 

  จากสมการ I =   
m

0
ptI e 

    

  หรอื  
0

I
I

 = mpte 
   

  แทนค่า  
0

I
I

 = 
2 2(0.0493 cm /g) (1g/cm )(10cm)e    

     = 0.611 

  ดงันัน้ รงัสแีกมมาขนาด 2.0 MeV จะสามารถผ่าน (transmitted) ล าน า้ไปไดร้อ้ยละ 61.1 และรงัสแีกมมา

จ านวน 1- 0.611 = 0.389 หรอืรอ้ยละ 38.9 ทีถ่กูดูดซบัดว้ยน า้ 

 

                            2) ปัจจัยที่ใช้พจิารณาประกอบการเลือกวสัดุที่เหมาะสมจะใช้ท าฉาก เนื่องจากมวีสัดุหลายชนิดที่
สามารถน ามาใชท้  าฉากกัน้รงัสไีด ้การพจิารณาเลอืกสิง่ทีเ่หมาะสมนัน้อาจพจิารณาไดจ้ากปจัจยัต่าง ๆ ต่อไปนี้ไดแ้ก่ 

                                2.1)  ระดบัการลดปรมิาณรงัสทีีต่อ้งการ 

                                2.2)  ความยากงา่ยของการกระจายความรอ้นและความคงทน 

                                2.3)  ความหนาและน า้หนกัของฉากทีต่อ้งการ 

                                2.4) ประโยชนใ์ชส้อยทีห่ลากหลาย เช่นนอกจากใชเ้ป็นฉากแลว้ ยงัใชเ้ป็นโครงสรา้งไปในตวัดว้ย 

                                 2.5) ความสามารถในการดูดกลนืทีส่ม  า่เสมอ (Uniformity) 

                               2.6)  ความคงทนถาวร 

                               2.7) การหาได ้(Availability) 

                 

3. การป้องกนัและควบคุมทีต่วับุคคล 
         3.1 การใช้หลักการ ALARA   ปญัหาส าคญัในการก าหนดค่ามาตรฐานการสมัผสัรงัสขีองผูป้ฏบิตัิงาน และของประชาชนท ัว่ไป

ก็คือการขาดขอ้มูลทางวทิยาศาสตรท์ีเ่พยีงพอในดา้นผลกระทบทางชีววทิยาทีจ่ะท าใหม้รูีปแบบทางชีววทิยา  (Biological model) ที่

น่าเชื่อถอืทีจ่ะน ามาพยากรณผ์ลกระทบทางชวีวทิยาทีจ่ะเกดิขึ้นต่อการสมัผสัรงัสใีนสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้และอกีปญัหาคือเรื่องการไม่

มขีอ้มูลทีน่่าเชื่อถอืเพยีงพอในเรื่องค่าความเสยีหายที่เกิดขึ้นกบัสงัคม (Cost to society) ว่าผลกระทบจากการสมัผสัรงัสใีน

สถานการณ์ต่าง ๆ นัน้ ท าใหเ้กิดความเสยีหายในเชิงเศรษฐกิจมากนอ้ยเพยีงใด ผลก็คือท าใหย้ากต่อการตดัสนิใจทีจ่ะก าหนดค่าการ

สมัผสัทีน่่าเชื่อถอืได ้ดงันัน้ค่ามาตรฐานทีก่ฎหมายก าหนด หรือค่ามาตรฐานทีไ่ม่ใช่ค่าทีเ่ป็นกฎหมายก็ตาม จงึไดม้าจากการทดลองที่

ก าหนดใหม้ีการสมัผสัรงัสใีนปริมาณ (Dose) และอตัราการสมัผสัปริมาณ (Dose rate) ที่สูงหรือมากกว่าการสมัผสัจริงมาก ๆ  กล่าว

อกีนัยหน่ึงคือการก าหนดค่ามาตรฐานต่าง ๆ ไดเ้ลือกใชค่้าสูงสุดท่ีการสมัผสันั้นจะไม่ท าใหใ้หเ้กิดผลกระทบต่อร่างกายและต่อ

กรรมพนัธุ ์เมือ่เป็นเช่นนี้ จงึท าใหท้กุหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเรื่องความปลอดภยัจากรงัส ีจะแนะน าใหผู้ท้ีต่อ้งรบัผดิชอบในเรื่องนี้ไม่ว่า

จะในระดบัสถานประกอบกจิการหรอืระดบัสาธารณะ ใชห้ลกัการ ALARA หรือ As Low As Reasonably Achievable มาประยุกต ์

นัน่คือตอ้งพยายามใหก้ารสมัผสัรงัสมีนีอ้ยทีสุ่ดเทา่ทีจ่ะท าไดโ้ดยค านึงถงึปจัจยัทางการเงนิดว้ย นัน่คือการด าเนินการควบคุมการสมัผสั

รงัสตีอ้งมคีวามคุม้ค่าในเรื่องจ านวนเงนิทีต่อ้งลงทนุดว้ย 
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       3.2 การลดระยะเวลาการสัมผัสรังสี วธิีนี้ถอืหลกัการว่ายิ่งอยู่ (สมัผสั) กบัรงัสนีอ้ยเท่าไร ก็ยิ่งปลอดภยัเท่านัน้ ท ัง้นี้ เพราะ

ปริมาณรงัสมีคีวามสมัพนัธโ์ดยตรงกบัระยะเวลาทีส่มัผสั ดงันัน้ หากผูป้ฏบิตัิงานสมัผสัรงัสใีนระยะเวลาสองเท่าจากระยะเวลาเดมิที่

สมัผสั ปริมาณรงัสทีี่สมัผสัก็เพิ่มเป็นสองเท่าดว้ย จงึตอ้งพยายามใหม้กีารสมัผสัรงัสเีท่าที่จ  าเป็นเท่านัน้ ดว้ยเหตุนี้ ในสถานประกอบ

กจิการหลายแหง่ทีม่กีารใชร้งัส ีจงึก าหนดใหม้ ี"การขออนุญาตเขา้ท างานในท่ีที่มีรงัสี" (Radiation Work Permit) ขึ้น 

                การจะทราบวา่ควรท างานกบัรงัสนีานเทา่ไรจงึน่าจะปลอดภยันัน้ สามารถค านวณไดจ้ากสมการต่อไปนี้ 

 

                                                                                ขนาดรงัสสูีงสุดทีใ่หท้  างานได ้

       ระยะเวลาทีอ่นุญาตใหท้  างานกบัรงัสไีด ้   =     

                                                                                   อตัราระดบัรงัสทีีต่รวจวดัได ้

 

และเนื่องจากค่าขนาดรงัสสูีงสุดทีย่อมใหส้มัผสัไดใ้นหนึ่งปีคือ 20 mSv ดงันัน้ สมการขา้งตน้จงึอาจเขยีนใหมเ่พือ่ความ

สะดวกต่อการใชง้านไดด้งันี้ 

 

                                                                                       20 mSv/yr 

       ระยะเวลาทีอ่นุญาตใหท้  างานกบัรงัสไีด ้   =   

                                                                                อตัราระดบัรงัสทีีต่รวจวดัได ้

 

ตวัอย่างการค านวณระยะเวลาที่อนุญาตใหส้มัผสัรงัสไีด ้

 ในทีท่ างานทีม่รีงัสแีพร่กระจายตรวจวดัได ้20 uSv ต่อช ัว่โมง ถา้ก าหนดวา่ใน 1 ปี ท างาน  

50 สปัดาห ์ผูบ้ริหารควรก าหนดใหพ้นกังานแต่ละคนท างานไดไ้มเ่กินกีช่ ัว่โมงต่อสปัดาห ์

 จากสมการ 

                                                                                                20 mSv/yr 

               ระยะเวลาทีอ่นุญาตใหท้ างานกบัรงัสไีด ้   =                                                                                    

         อตัราระดบัรงัสทีีต่รวจวดัได ้

 

แทนค่าในสมการไดด้งัน้ี 

                                                                                       20 mSv/yr 

               ระยะเวลาทีอ่นุญาตใหท้ างานกบัรงัสไีด ้   =                                                                                        

        20 uSv/hr 

   

                                                                                       400 uSv/wk 

                                                                                   =   

                                                                                      20 uSv/hr 

                                                                                      

                                                                         =  20 hr/wk 

ดงันัน้  พนกังานควรท างานเพยีงสปัดาหล์ะ 20 ช ัว่โมง ช่วงเวลาอืน่ใหไ้ปท างานอืน่ทีไ่มไ่ดส้มัผสัรงัส ี
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                  3.3 การติดอปุกรณ์ตรวจวัดปริมาณรังสีแบบติดที่ตัวบุคคล   เนื่องจากรงัสเีป็นสิง่ทีไ่มม่สี ีไมม่กีลิน่ ดงันัน้

ถงึแมว้า่จะมกีารป้องกนัดว้ยมาตรการเรื่องระยะทาง เรื่องเวลา และมาตรการอืน่ตามทีก่ลา่วมาแลว้ ก็อาจมโีอกาสทีผู่ป้ฏบิตัิงานไดร้บั

สมัผสัรงัสเีขา้สูร่่างกาย จงึมคีวามจ าเป็นทีต่อ้งมกีารตดิอปุกรณต์รวจวดัปรมิาณรงัสแีบบทีต่ดิทีต่วับคุคล เพือ่จะท าใหท้ราบวา่ร่างกาย

ไดร้บัรงัสไีปมากนอ้ยเทา่ใดแลว้ ปรมิาณใกลเ้คียงหรอืมากกวา่ค่ามาตรฐานทีก่  าหนดไดแ้ลว้หรอืไม่ เป็นการเฝ้าระวงัการสมัผสัรงัสทีีม่ ี

ความส าคญัและมปีระโยชนม์าก        

                3.4 การสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล วธิีนี้ถอืเป็นทางเลอืกสุดทา้ยของการป้องกนัอนัตราย

จากรงัสทีีจ่ะมต่ีอผูป้ฏบิตังิาน ชดุท างานทีค่วรจดัใหค้ือชุดท างานท่ีท าจากวสัดทุี่สามารถป้องกนัการซึมผ่านของรงัสีทีอ่ยู่ในรูปของเหลว 

หรอืในรูปของอนุภาค กา๊ซ หรอืไอระเหยทีส่ามารถถกูดูดซมึผ่านผวิหนงัเขา้สูร่่างกายได ้ 

                      อปุกรณค์ุม้ครองความปลอดภยัสว่นบคุคลอกีชนิดหนึ่งทีม่คีวามส าคญัคือ Respirators ทีใ่ชป้้องกนัการหายใจเอา

อนุภาครงัสเีขา้สูร่่างกายผ่านทางจมกู ส าหรบัทีปิ่ดจมกูทีใ่ชป้้องกนัรงัสทีีอ่ยู่ในรูปของกา๊ซและไอระเหยนัน้ ไม่อนุญาตใหน้ ามาใช ้เพราะ

มคีวามเสีย่งทีป่รมิาณกา๊ซและไอระเหยจะมมีากจนเกดิการทะลผุ่าน (Breakthrough) ตวักรอง แลว้เขา้สูร่่างกาย             

                     Respirator ที่อาจน ามาใชป้้องกนัการหายใจอนุภาครงัสนี ัน้ หากเป็นประเภทกรองอากาศ (Air Purifying 

Respirator) ตวักรองตอ้งเป็นแบบ High Efficiency Particulate (นิยมเรียกว่า HEPA อ่านว่า เฮปปา) เพราะสามารถกรองอนุภาค

ไดออกทลิพาเลท (Dioctyl Phthalate, DOP) ขนาด 0.3 ไมครอนไดม้ากกวา่รอ้ยละ 99.97 การเลอืกจะใชแ้บบหนา้กากเต็มหนา้ (Full 

face mask) หรือแบบหนา้กากครึ่งใบหนา้ (Half mask) ก็ไดต้ามเหมาะสม แต่หากเลอืกใชป้ระเภท Air line respirator (จะมกีาร

จ่ายอากาศบริสุทธิ์จากแหลง่ภายนอกตามท่อหรือสายส่งใหก้บัผูส้วมใส่) หรือประเภท Self Contained Breathing Apparatus 

(SCBA) (เป็นอุปกรณ์ทีส่ามารถใหอ้ากาศบริสุทธิ์ไดโ้ดยตรงกบัผูส้วมใส่) ก็จะใหค้วามคุม้ครองทีด่กีว่า ม ัน่ใจมากกว่า และตอ้งมกีาร

ฝึกอบรมทีเ่ขม้ขน้วา่คนนัน้ ๆ จะสามารถใชง้านอปุกรณส์องประเภทหลงัไดอ้ย่างถกูตอ้งเหมาะสม 

 

4. มาตรการอ่ืน ๆ เพ่ือการป้องกนัและควบคุมรังสี 
      4.1 การจดัเกบ็วัสดกุมัมันตรังสีด้วยวิธีการที่ถูกต้องและปลอดภัย   การด าเนินการจดัเก็บวสัดุกมัมนัตรงัสต่ีอไปนี้  เป็นไป
ตามทีก่  าหนดใน "ประกาศกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน เรื่อง ก าหนดเงือ่นไขและวธิีการเก็บรกัษา เคลือ่นยา้ย ขนสง่ตน้ก าเนิด

รงัส ีและการจดัการกากกมัมนัตรงัส"ี มรีายะเอยีดดงันี้ 

                         1) จดัสถานทีจ่ดัเก็บทีป่ลอดภยั โดยใหห้า่งหรอืแยกไปจากพื้นทีท่ีเ่สีย่งต่อการเกดิเพลงิไหมแ้ละโจรกรรม 

                         2) จดัใหม้ป้ีายเตอืนภยั ณ บรเิวณทีจ่ดัเก็บ เคลือ่นยา้ย และบรเิวณทีจ่ดัการกบักากกมัมนัตรงัส ี

                         3) คนทีท่  างานเกี่ยวกบัการเคลือ่นยา้ย ขนสง่ตน้ก าเนิดรงัสตีอ้งทราบวธิีการและข ัน้ตอนการด าเนินการ และ

ทราบถงึอนัตรายและวธิีป้องกนัอนัตรายต่าง ๆ ดว้ย 

 

      4.2 การตรวจติดตามหรือการเฝ้าระวังตรวจวัดปริมาณรังสีในส่ิงแวดล้อม รงัสทีีแ่พร่กระจายออกจากแหลง่ก าเนิด อาจ

อาศยั 3 เสน้ทาง (Pathways) ทีจ่ะเขา้ถงึมนุษยไ์ด ้นัน่คือเสน้ทางแรกคือ เสน้ทางอากาศ โดยรงัสแีพร่กระจายไปตามอากาศ แลว้

มนุษยก์็หายใจเอาอากาศทีป่นเป้ือนรงัสนี ัน้ ๆ เขา้สู่ร่างกาย ท าใหร่้างกายไดร้บัรงัสเีขา้สู่ร่างกายได ้ เสน้ทางทีส่องคือ เสน้ทางดิน ทีม่ี

อนุภาครงัสตีกหล่น รงัสจีึงปนเป้ือนในดิน เมื่อมนุษยร์บัประทานอาหารเช่นผกั ผลไมท้ี่ปนเป้ือนนัน้ รงัสกี็เขา้สู่ร่างกายได ้เสน้ทาง

สุดทา้ยคือ เสน้ทางน า้ ทีม่รีงัสปีนเป้ือนน า้ทีป่ระชาชนใชด้ื่ม ท าใหร้งัสเีขา้สู่ร่างกาย ดงันัน้ในการเฝ้าระวงัสิง่แวดลอ้มจงึควรด าเนินการ

เฝ้าระวงัเรื่องคุณภาพอากาศ คุณภาพดนิ และคุณภาพน า้ ดงันี้ 

                             1) การเฝ้าระวงัคุณภาพอากาศทีอ่าจปนเป้ือนรงัสใีนรูปอนุภาค   
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                             2) การเฝ้าระวงัคุณภาพอากาศทีอ่าจปนเป้ือนรงัสใีนรูปกา๊ซ 

                             3) การเฝ้าระวงัคุณภาพดนิ 

                             4) การเฝ้าระวงัคุณภาพน า้ 

 

                       การเฝ้าระวงัสิ่งแวดลอ้มว่ามกีารปนเป้ือนรงัสมีากนอ้ยเพียงใด ช่วยท าใหผู้เ้กี่ยวขอ้งทราบสถานการณ์ว่าจะมี

ผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนหรือไม่ จ าเป็นตอ้งมมีาตรการความปลอดภยัอะไรทีเ่หมาะสมออกมาหรือไม่ ในสหรฐัอเมริกามสีถานี

ตรวจวดัการปนเป้ือนของรงัสใีนอากาศ และในน า้ดื่มมากกว่า 200 สถานีท ัว่ 50 รฐัและเขตปกครอง (Territories) เรียกเป็นเครือข่าย 

RadNet โดยปกติจะมกีารเก็บตวัอย่างเป็นประจ า และจะเก็บเพิ่มเติมหากมเีหตุการณ์การร ัว่ไหลของรงัสขีึ้น เช่นกรณีโรงไฟฟ้า

นิวเคลยีรฟ์ูกูชมิาเสยีหายจากการเกดิสนึามเิมือ่ปี 2554 เป็นตน้ 

 

 

กจิกรรม 10.4.3 
          โรงงานมีแผนกท่ีมีการใชรั้งสี ท าใหช้าวบา้นกงัวลใจกนัมาก กลวัวา่จะไดรั้บผลกระทบต่อสุขภาพ ขอใหเ้สนอแนะ
วา่ผูบ้ริหารโรงงานแห่งน้ีควรด าเนินการป้องกนัและควบคุมการสมัผสัรังสีของพนกังานตนเองและของชุมชนโดยรอบ
อะไรบา้ง 
 
แนวตอบกิจกรรม 10.4.3 
          ผูบ้ริหารโรงงานควรด าเนินการป้องกนัและควบคุมดงัน้ี 
 
ก. กรณีพนกังาน 
         ควรพิจารณาใหค้วามคุม้ครองกบัพนกังานดว้ยการยึดหลกัการป้องกนัและควบคุมท่ีแหล่งก าเนิดรังสี (เช่น เคร่ืองมือ
อุปกรณ์ท่ีใชอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน ไม่มีจุดร่ัวไหลของรังสี การบ ารุงรักษา เป็นตน้) ทางผา่น (เช่น การก าหนดระยะห่าง
ระหวา่งคนท างานกบัจุดท่ีเป็นแหล่งก าเนิดรังสี การท าฉากกั้น การติดป้ายต่าง ๆ เช่นป้ายเตือน ป้ายใหป้ฏิบติั การเฝ้าระวงั
ตรวจวดัความเขม้ขน้ของรังสี) และท่ีผูป้ฏิบติังาน (เช่น การลดการสัมผสัให้นอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้การก าหนด
ระยะเวลาการท างานกับรังสี การสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล การติดอุปกรณ์ประจ าตัวเพ่ือ
ตรวจสอบการรับสมัผสักบัรังสี) เป็นตน้ 
 ข. กรณีชุมชน           
          ควรติดตามการเฝ้าระวงัการสัมผสัดว้ยการตรวจจวดัความเขม้ของรังสีในบรรยากาศ  แหล่งน ้ า น ้ าด่ืม และดินใน
บริเวณบา้นพกัอาศยัของชุมชน  
          ควรส่ือสารขอ้มูลมาตรการความปลอดภยัท่ีโรงงานด าเนินการ และผลการตรวจวดัปริมาณรังสีในส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ 
เป็นตน้ 
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ภาคผนวก 

 

ค่ามาตรฐานความสัน่สะเทือนจากการท าเหมืองหนิท่ีก าหนดไวใ้น 

ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคมุระดบัเสียงและความส ัน่สะเทือนจากการท า

เหมืองหนิ 

ขอ้ 6 ใหก้ าหนดมาตรฐานความส ัน่สะเทอืนจากการท าเหมอืงหนิไว ้ดงัต่อไปนี้ 

(1) ความถี ่1 เฮริตซ ์ความเร็วของอนุภาคไมเ่กนิ 4.7 มลิลเิมตรต่อวนิาท ีและการกระจดัไมเ่กนิ 0.75 มลิลเิมตร 

(2) ความถี ่2 เฮริตซ ์ความเร็วของอนุภาคไมเ่กนิ 9.4 มลิลเิมตรต่อวนิาท ีและการกระจดัไมเ่กนิ 0.75 มลิลเิมตร 

(3) ความถี ่3 เฮริตซ ์ความเร็วของอนุภาคไมเ่กนิ 12.7 มลิลเิมตรต่อวนิาท ีและการกระจดัไมเ่กนิ 0.67 มลิลเิมตร 

(4) ความถี ่4 เฮริตซ ์ความเร็วของอนุภาคไมเ่กนิ 12.7 มลิลเิมตรต่อวนิาท ีและการกระจดัไมเ่กนิ 0.51 มลิลเิมตร 

(5) ความถี ่5 เฮริตซ ์ความเร็วของอนุภาคไมเ่กนิ 12.7 มลิลเิมตรต่อวนิาท ีและการกระจดัไมเ่กนิ 0.40 มลิลเิมตร 

(6) ความถี ่6 เฮริตซ ์ความเร็วของอนุภาคไมเ่กนิ 12.7 มลิลเิมตรต่อวนิาท ีและการกระจดัไมเ่กนิ 0.34 มลิลเิมตร 

(7) ความถี ่7 เฮริตซ ์ความเร็วของอนุภาคไมเ่กนิ 12.7 มลิลเิมตรต่อวนิาท ีและการกระจดัไมเ่กนิ 0.29 มลิลเิมตร 

(8) ความถี ่8 เฮริตซ ์ความเร็วของอนุภาคไมเ่กนิ 12.7 มลิลเิมตรต่อวนิาท ีและการกระจดัไมเ่กนิ 0.25 มลิลเิมตร 

(9) ความถี ่9 เฮริตซ ์ความเร็วของอนุภาคไมเ่กนิ 12.7 มลิลเิมตรต่อวนิาท ีและการกระจดัไมเ่กนิ 0.23 มลิลเิมตร 

(10) ความถี ่10 เฮริตซ ์ความเร็วของอนุภาคไมเ่กนิ 12.7 มลิลเิมตรต่อวนิาท ีและการกระจดัไมเ่กนิ 0.20 มลิลเิมตร 

(11) ความถี ่11 เฮริตซ ์ความเร็วของอนุภาคไมเ่กนิ 13.8 มลิลเิมตรต่อวนิาท ีและการกระจดัไมเ่กนิ 0.20 มลิลเิมตร 

(12) ความถี ่12 เฮริตซ ์ความเร็วของอนุภาคไมเ่กนิ 15.1 มลิลเิมตรต่อวนิาท ีและการกระจดัไมเ่กนิ 0.20 มลิลเิมตร 

(13) ความถี ่13 เฮริตซ ์ความเร็วของอนุภาคไมเ่กนิ 16.3 มลิลเิมตรต่อวนิาท ีและการกระจดัไมเ่กนิ 0.20 มลิลเิมตร 

(14) ความถี ่14 เฮริตซ ์ความเร็วของอนุภาคไมเ่กนิ 17.6 มลิลเิมตรต่อวนิาท ีและการกระจดัไมเ่กนิ 0.20 มลิลเิมตร 

(15) ความถี ่15 เฮริตซ ์ความเร็วของอนุภาคไมเ่กนิ 18.8 มลิลเิมตรต่อวนิาท ีและการกระจดัไมเ่กนิ 0.20 มลิลเิมตร 

(16) ความถี ่16 เฮริตซ ์ความเร็วของอนุภาคไมเ่กนิ 20.1 มลิลเิมตรต่อวนิาท ีและการกระจดัไมเ่กนิ 0.20 มลิลเิมตร 

(17) ความถี ่17 เฮริตซ ์ความเร็วของอนุภาคไมเ่กนิ 21.4 มลิลเิมตรต่อวนิาท ีและการกระจดัไมเ่กนิ 0.20 มลิลเิมตร 

(18) ความถี ่18 เฮริตซ ์ความเร็วของอนุภาคไมเ่กนิ 22.6 มลิลเิมตรต่อวนิาท ีและการกระจดัไมเ่กนิ 0.20 มลิลเิมตร 

(19) ความถี ่19 เฮริตซ ์ความเร็วของอนุภาคไมเ่กนิ 23.9 มลิลเิมตรต่อวนิาท ีและการกระจดัไมเ่กนิ 0.20 มลิลเิมตร 

(20) ความถี ่20 เฮริตซ ์ความเร็วของอนุภาคไมเ่กนิ 25.1 มลิลเิมตรต่อวนิาท ีและการกระจดัไมเ่กนิ 0.20 มลิลเิมตร 

(21) ความถี ่21 เฮริตซ ์ความเร็วของอนุภาคไมเ่กนิ 26.4 มลิลเิมตรต่อวนิาท ีและการกระจดัไมเ่กนิ 0.20 มลิลเิมตร 

(22) ความถี ่22 เฮริตซ ์ความเร็วของอนุภาคไมเ่กนิ 27.6 มลิลเิมตรต่อวนิาท ีและการกระจดัไมเ่กนิ 0.20 มลิลเิมตร 

(23) ความถี ่23 เฮริตซ ์ความเร็วของอนุภาคไมเ่กนิ 28.9 มลิลเิมตรต่อวนิาท ีและการกระจดัไมเ่กนิ 0.20 มลิลเิมตร 

(24) ความถี ่24 เฮริตซ ์ความเร็วของอนุภาคไมเ่กนิ 30.2 มลิลเิมตรต่อวนิาท ีและการกระจดัไมเ่กนิ 0.20 มลิลเิมตร 

(25) ความถี ่25 เฮริตซ ์ความเร็วของอนุภาคไมเ่กนิ 31.4 มลิลเิมตรต่อวนิาท ีและการกระจดัไมเ่กนิ 0.20 มลิลเิมตร 

(26) ความถี ่26 เฮริตซ ์ความเร็วของอนุภาคไมเ่กนิ 32.7 มลิลเิมตรต่อวนิาท ีและการกระจดัไมเ่กนิ 0.20 มลิลเิมตร 

(27) ความถี ่27 เฮริตซ ์ความเร็วของอนุภาคไมเ่กนิ 33.9 มลิลเิมตรต่อวนิาท ีและการกระจดัไมเ่กนิ 0.20 มลิลเิมตร 

(28) ความถี ่28 เฮริตซ ์ความเร็วของอนุภาคไมเ่กนิ 35.2 มลิลเิมตรต่อวนิาท ีและการกระจดัไมเ่กนิ 0.20 มลิลเิมตร 

(29) ความถี ่29 เฮริตซ ์ความเร็วของอนุภาคไมเ่กนิ 36.4 มลิลเิมตรต่อวนิาท ีและการกระจดัไมเ่กนิ 0.20 มลิลเิมตร 
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(30) ความถี ่30 เฮริตซ ์ความเร็วของอนุภาคไมเ่กนิ 37.7 มลิลเิมตรต่อวนิาท ีและการกระจดัไมเ่กนิ 0.20 มลิลเิมตร 

(31) ความถี ่31 เฮริตซ ์ความเร็วของอนุภาคไมเ่กนิ 39.0 มลิลเิมตรต่อวนิาท ีและการกระจดัไมเ่กนิ 0.20 มลิลเิมตร 

(32) ความถี ่32 เฮริตซ ์ความเร็วของอนุภาคไมเ่กนิ 40.2 มลิลเิมตรต่อวนิาท ีและการกระจดัไมเ่กนิ 0.20 มลิลเิมตร 

(33) ความถี ่33 เฮริตซ ์ความเร็วของอนุภาคไมเ่กนิ 41.5 มลิลเิมตรต่อวนิาท ีและการกระจดัไมเ่กนิ 0.20 มลิลเิมตร 

(34) ความถี ่34 เฮริตซ ์ความเร็วของอนุภาคไมเ่กนิ 42.7 มลิลเิมตรต่อวนิาท ีและการกระจดัไมเ่กนิ 0.20 มลิลเิมตร 

(35) ความถี ่35 เฮริตซ ์ความเร็วของอนุภาคไมเ่กนิ 44.0 มลิลเิมตรต่อวนิาท ีและการกระจดัไมเ่กนิ 0.20 มลิลเิมตร 

(36) ความถี ่36 เฮริตซ ์ความเร็วของอนุภาคไมเ่กนิ 45.2 มลิลเิมตรต่อวนิาท ีและการกระจดัไมเ่กนิ 0.20 มลิลเิมตร 

(37) ความถี ่37 เฮริตซ ์ความเร็วของอนุภาคไมเ่กนิ 46.5 มลิลเิมตรต่อวนิาท ีและการกระจดัไมเ่กนิ 0.20 มลิลเิมตร 

(38) ความถี ่38 เฮริตซ ์ความเร็วของอนุภาคไมเ่กนิ 47.8 มลิลเิมตรต่อวนิาท ีและการกระจดัไมเ่กนิ 0.20 มลิลเิมตร 

(39) ความถี ่39 เฮริตซ ์ความเร็วของอนุภาคไมเ่กนิ 49.0 มลิลเิมตรต่อวนิาท ีและการกระจดัไมเ่กนิ 0.20 มลิลเิมตร 

(40) ความถีต่ ัง้แต่ 40 เฮริตซข์ึ้นไป ความเร็วของอนุภาคไมเ่กนิ 50.8 มลิลเิมตรต่อวนิาทแีละการกระจดัไมเ่กนิ 0.20 มลิลเิมตร 
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 ช่ือ  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กาํพล นนัทพงษ ์

 วุฒิ  วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร)์  วท.ม. (เทคโนโลยสีิง่แวดลอ้ม) 

  ปร.ด. (เทคโนโลยสีิง่แวดลอ้ม) มหาวทิยาลยัมหดิล 
 ต าแหน่ง  ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระจาํคณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 
  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

 หน่วยที่เขียน  หน่วยที ่11 
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แผนการสอนประจ าหน่วย 
 

ชุดวชิา    พื้นฐานอาชวีอนามยัและอนามยัสิง่แวดลอ้ม 

หน่วยที ่11   การสุขาภบิาลอาหารและทีอ่ยู่อาศยั 

ตอนที ่
 11.1 ความรูท้ ัว่ไปเกี่ยวกบัการสุขาภบิาลอาหาร  

 11.2 หลกัการสุขาภบิาลอาหาร 

 11.3 แนวทางการดาํเนินงานสุขาภบิาลอาหาร 

แนวคดิ 
1. การสุขาภบิาลอาหารเป็นการจดัการและควบคุมใหอ้าหารสะอาดและปลอดภยัจากสิง่สกปรกทีเ่ป็นพษิภยัต่อผูบ้ริโภค 

โดยมขีอบเขตกวา้งขวาง ครอบคลุมถงึการจดัการและควบคุมอาหารทุกดา้น กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัการ

สุขาภิบาลอาหารทีส่าํคญั ไดแ้ก่ พระราชบญัญตัิการสาะรณสุข พ.ศ.2535 และพระราชบญัญตัิการอาหาร พ.ศ.

2522 

 2.   หลกัการดาํเนินงานสุขาภบิาลอาหาร ควรมกีารควบคุมการปนเป้ือนของอาหารใหค้รอบคลมุทกุข ัน้ตอน ตัง้แต่การ 

  เลอืกวตัถดุบิ การเตรยีมและปรุงเป็นอาหารทีป่รุงสุกแลว้ การเก็บรกัษาอาหารทีป่รุงเสร็จแลว้เพือ่รอการ  

  รบัประทาน เพือ่ควบคุมใหอ้าหารมคีวามสะอาด มปีระโยชน ์และปลอดภยัต่อผูบ้รโิภคการ นอกจากนัน้ ควรตอ้งม ี

  การควบคุมสุขลกัษณะของผูส้มัผสัอาหาร ความสะอาด ปลอดภยัของภาชนะและอปุกรณส์มัผสัอาหาร และการ 

  ควบคุมสตัวแ์ละแมลงนาํโรค 

 3.  สถานทีจ่าํหน่ายอาหารและตลาด เป็นสถานทีท่ีม่โีอกาสจะแพร่กระจายโรคตดิเชื้อทางอาหารและนํา้ไดม้าก  เนื่องจาก 

  เป็นสถานทีท่ีผู่บ้รโิภคซึง่เป็นบคุคลหลากหลายอาชพีจาํนวนมากเขา้ไปใชบ้รกิาร ดงันัน้ เพือ่ความปลอดภยัของ 

  ผูบ้รโิภค จงึตอ้งมกีารจดัการทีถ่กูตอ้งตามหลกัสุขาภบิาลอาหาร นอกจากนัน้จะตอ้งมกีารเฝ้าระวงัสุขาภบิาลอาหาร 

  อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

วตัถุประสงค์ 
 เมือ่ศึกษาหน่วยที ่11 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

 1.  อธิบายความรูท้ ัว่ไปเกี่ยวกบัการสุขาภบิาลอาหารได ้

  2.  อธิบายหลกัการดาํเนินงานสุขาภบิาลอาหารได ้  

 3. อธิบายแนวทางการดาํเนินงานสุขาภบิาลอาหารได ้
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กจิกรรมระหว่างเรียน 
 1. ทาํแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรยีนหน่วยที ่11 

 2. ศึกษาเอกสารการสอนตอนที ่11.1–11.3 

 3.  ปฏบิตักิจิกรรมตามทีไ่ดร้บัมอบหมายในเอกสารการสอนแต่ละตอน 

 4.  ฟงัรายการวทิยุกระจายเสยีง (ถา้ม)ี 

 5.  ชมรายการวทิยุโทรทศัน ์(ถา้ม)ี 

 6.  ชมวดีทิศันป์ระกอบชดุวชิา (ถา้ม)ี 

 7.  เขา้รบับรกิารการสอนเสรมิ (ถา้ม)ี 

 8.  ทาํแบบประเมนิผลตนเองหลงัเรยีนหน่วยที ่11 

ส่ือการสอน 
 1.  เอกสารการสอน 

 2.  แบบฝึกปฏบิตัิ 

 3. รายการสอนทางวทิยุกระจายเสยีง (ถา้ม)ี 

 4.  รายการสอนทางวทิยุโทรทศัน ์(ถา้ม)ี 

 5.  รายการสอนในวดีทิศันป์ระกอบชดุวชิา (ถา้ม)ี 

 6. การสอนเสรมิ (ถา้ม)ี  

การประเมนิผล 
1.  ประเมนิผลจากแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรยีนและหลงัเรยีน 

2.  ประเมนิผลจากกจิกรรมและแนวตอบทา้ยเรื่อง 

3.  ประเมนิผลจากการสอบไลป่ระจาํภาคการศึกษา 

 

 

เม่ืออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ท าแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรียน 
หน่วยที ่11 ในแบบฝึกปฏบิตั ิแล้วจงึศึกษาเอกสารการสอนต่อไป 
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ตอนที ่11.1  

ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัการสุขาภิบาลอาหาร 
 

โปรดอ่านหวัเรื่อง แนวคิด และวตัถปุระสงคข์องตอนที ่11.1 แลว้จงึศึกษารายละเอยีดต่อไป 

 

  หัวเร่ือง 
  11.1.1 ความหมายและความสาํคญัของการสุขาภบิาลอาหาร 

  11.1.2 โรคและอนัตรายทีเ่กดิจากอาหาร 

  11.1.3 องคก์รและกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบังานสุขาภบิาลอาหาร 

 

 แนวคดิ 
1. การสุขาภิบาลอาหาร หมายถึง กระบวนการจดัการและควบคุมอาหาร ภาชนะอุปกรณ์ ผูส้มัผสัอาหาร และ

สภาพแวดลอ้มทีเ่กี่ยวขอ้งในทกุกจิกรรมตัง้แต่ การเตรยีมวตัถดุบิ การขนส่ง การปรุง การเก็บรกัษา การถนอม

อาหาร และการจาํหน่ายอาหาร เพือ่ทาํใหอ้าหารสะอาด ปลอดภยัจากเชื้อโรค หนอนพยาธิ สารเคมต่ีาง ๆ ทีเ่ป็น

อนัตรายหรอือาจเป็นอนัตรายต่อการเจรญิเตบิโตของร่างกาย สุขภาพอนามยั และการดาํรงชวีติของผูบ้รโิภค  

2. เมือ่เราบริโภคอาหารทีไ่ม่สะอาดปลอดภยัมกีารปนเป้ือนสิง่ทีเ่ป็นอนัตราย เช่น เชื้อโรค พยาธิ สารเคม ีและสิ่ง

ปลอมปนต่าง ๆ เขา้ไปในร่างกาย อาจจะก่อใหเ้กดิการเจบ็ป่วย หรอืเป็นพษิภยัต่อสุขภาพของผูบ้รโิภคได ้ โดย

จะมรีะดบัความรุนแรงมากนอ้ยเพยีงใดนัน้ ขึ้นอยู่กบัชนิดและปรมิาณของอนัตรายในอาหาร โดยท ัว่ไปสามารถ

แบ่งประเภทของอนัตรายในอาหารออกไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ อนัตรายทางกายภาพ อนัตรายทางเคม ีและ

อนัตรายทางชวีภาพ 

3. กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจดัการสุขาภบิาลอาหารทีส่าํคญั ไดแ้ก่ พระราชบญัญตัิการอาหาร พ.ศ.2522  และ

พระราชบญัญตัิการสาะรณสุข พ.ศ.2535 ซึ่งเป็นกฎหมายที่กระจายอาํนาจใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น

ควบคุมดูแลเพือ่คุม้ครองประชาชนดา้นสุขลกัษณะและการอนามยัสิง่แวดลอ้มจากการประกอบกจิการและการ 

กระทาํทกุอย่างทีม่ผีลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน 

 วตัถุประสงค์ 
          เมือ่ศึกษาตอนที ่11.1 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

  1.  อธิบายความหมายและความสาํคญัของการสุขาภบิาลอาหารได ้

2.  ระบอุนัตรายทีเ่กดิจากการปนเป้ือนของอาหารได ้

3.  อธิบายองคก์รและกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบังานสุขาภบิาลอาหาร 
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ความน า 
    

 สุขาภบิาลอาหาร  

 

สถานการณ์ปจัจุบนัการปนเป้ือนในอาหารจากพษิภยัต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรค พยาธิ และสารเคมจีาํพวก สารกาํจดั

ศตัรูพชืและโลหะหนกัต่างๆ ยงัคงมอียู่เป็นจาํนวนมากประชาชนผูบ้ริโภคยงัมคีวามเสีย่งต่อการบริโภคอาหารทีม่กีารปนเป้ือนจาก

พษิภยัต่างๆ ซึง่มผีลโดยตรงต่อสุขภาพอนามยัของประชาชน ท ัง้ยงัมผีลกระทบต่อเศรษฐกิจและสงัคมอกีดว้ย  เนื่องจากรฐับาล

ตอ้งสูญเสยีค่าใชจ้่ายในการดูแลรกัษาผูป่้วยเป็นจาํนวนมาก 

 จากรายงานการเฝ้าระวงัโรคของสาํนกัระบาดวทิยากรมควบคุมโรค พบวา่ ปี พ.ศ. 2560 มรีายงานผูป่้วยโรคอจุจาระร่วง

เฉียบพลนั (Acute Dirrhea) รวมท ัง้สิ้น 1,019,001 ราย อตัราป่วย 1,557.46 ต่อประชากรแสนคน มรีายงานผูเ้สยีชีวติ 1 ราย  

อตัราป่วยสูงสุดในภาคเหนือ 1,777.18 ต่อประชากรแสนคน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1,533.36 ต่อประชากรแสนคน คกลาง 

1,520.19 ต่อประชากรแสนคน และภาคใต ้1,420.31 ต่อประชากรแสนคน 

 ผลการสาํรวจการตกคา้งของ สารเคมกีาํจดัศตัรูพชืในผกัและผลไมส้ด โดยหน่วยเคลือ่นทีเ่พือ่ความปลอดภยัอาหาร ปี 

2557-2559 โดยใชช้ดุทดสอบอย่างงา่ย (GT Test Kit) พบการตกคา้งของสารเคม ีกาํจดัศตัรูพชืในผกัและผลไมส้ดตัง้แต่ปี2556-

2559 รอ้ยละ 3.75 3.46 2.45 และ 2.53 ตามลาํดบั ซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้มลูผลการสาํรวจสถานการณก์ารตกคา้งของสารเคมกีาํจดั

ศตัรูพชืในผกัและ ผลไมส้ดนาํเขา้ โดยสุ่มเก็บตวัอย่าง ณ ด่านอาหารและยา และส่งตรวจวิเคราะหโ์ดยหอ้งปฏิบตัิการ 

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์พบการตกคา้งของของสารเคมกีาํจดัศตัรูพชืในผกัและผลไมส้ดนําเขา้ต ัง้แต่ปี 2556- 2559 รอ้ยละ 

4.95, 7.21, 1.08 และ 4.39 ตามลาํดบั 

 ปี 2557-2559 พบ การตกคา้งของการปลอมปนสารเร่งเนื้อแดงในเนื้อสตัวส์ด รอ้ย ละ 1.26, 4.49 และ 7.06 

ตามลาํดบั โดยจะเหน็วา่มแีนวโนม้การปลอมสนสารเร่งเนื้อแดงเพิม่ขึ้น 

สถานการณค์ุณภาพนํา้บรโิภคในภาชนะบรรจทุีปิ่ดสนิทไมผ่่านเกณฑม์าตรฐาน รอ้ยละ 31.42 โดยไม่ไดม้าตรฐาน เรื่อง 

ความเป็นกรด-ด่าง และไม่ไดม้าตรฐานดา้นจุลนิทรียโ์ดยเฉพาะการพบเชื้อโคลฟิอรม์ และ E. coli ซึง่ เป็นตวัชี้วดัสุขลกัษณะใน

การผลติ  

ฉะนัน้จะเห็นว่าผูบ้ริโภคยงัคงตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยดว้ยโรคที่เกิดจากอาหารเป็นสื่อโดยเฉพาะเกิดจาก

สถานประกอบการดา้นอาหาร ซึง่หน่วยงานภาครฐัตอ้งเขา้มาควบคุมและป้องกนัภาวะเสีย่งและผลกระทบทีจ่ะเกดิขึ้น 
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เร่ืองที ่11.1.1  

ความหมายและความส าคญัของการสุขาภิบาลอาหาร 

 

1.    ความหมายของการสุขาภิบาลอาหาร 
อาหารเป็นปจัจยัสาํคญัในการดาํรงชวีติของมนุษย ์แมว้่าอาหารจะใหพ้ลงังานแก่มนุษยก์็ตาม  แต่อาหารก็สามารถทาํให ้

มนุษยไ์ดร้บัสิ่งแปลกปลอมจากอาหารไดถ้า้หากขาดการควบคุมดูแลที่ดี ซึ่งในปจัจุบนันี้  ปญัหาพษิภยัในอาหาร และความไม่

สะอาดปลอดภยัในการบริโภคของประชาชน นบัวนัยิ่งมแีนวโนม้มากขึ้น เนื่องจากอทิธิพลของการเปลีย่นแปลงทางวฒันธรรม 

ประเพณี และสงัคม สภาพสงัคมเปลี่ยนจากเกษตรกรรมไปสู่อุตสาหกรรม วิถีชีวิตและการบริโภคอาหารของคนในสงัคมก็

เปลีย่นไปดว้ย จากการเพาะปลูกอาหารและปรุงอาหารรบัประทานเอง มาเป็นการซื้ออาหารปรุงสาํเร็จ จากตลาด และหาบเร่ แผง

ลอย หรอืรบัประทานอาหารนอกบา้น ตามรา้นอาหารหรือภตัตาคาร โดยเฉพาะในเมอืงใหญ่ๆ หรือชุมชนแออดัซึง่มคีวามเป็นอยู่

หนาแน่น การจราจรแออดัตอ้งใชเ้วลาในการเดินทางไปทาํงานหรือกลบับา้นนานนบัช ัว่โมง ทาํใหไ้ม่มเีวลาในการทาํอาหา รดว้ย

ตนเอง จงึตอ้งพึง่บรกิารจากรา้นคา้ รวมท ัง้หาบเร่ แผงลอย ดงันัน้ถา้อาหารทีว่างจาํหน่ายตามแหลง่ผลติจาํหน่ายต่างๆ ไม่สะอาด 

มเีชื้อโรค พยาธิ หรือสารเคมทีี่เป็นอนัตรายปนเป้ือน ย่อมส่งผลใหผู้บ้ริโภคเจ็บป่วยได ้ซึ่งภาวะการเจ็บป่วยนี้  ถา้ขยายมากใน

ชมุชนย่อมก่อใหเ้กดิเป็นปญัหาสาธารณสุขของชมุชนได ้  

โดยสรุปปจัจยัทีเ่ป็นสาเหตทุีท่าํใหอ้าหารเกดิการปนเป้ือนและเป็นอนัตรายต่อผูบ้รโิภคไดด้งัภาพที ่11.1 

 

เชื้อโรค 

พยาธิ 

 อาหาร 

ผูส้มัผสัอาหาร 

 การขนสง่ 

การเตรยีม 

 อาหาร

สกปรก 

ไม่

ปลอดภยั 

 ผูบ้รโิภค 

ป่วย / ตาย 

สารเคมอีนัตราย  ภาชนะอปุกรณ ์  การปรุง    

 

 

 สตัวแ์ละแมลงนาํโรค 

สถานทีจ่าํหน่ายอาหาร 

 การเก็บ 

การจาํหน่าย 

   

 

ภาพที ่11.1   ปจัจยัทีท่าํใหอ้าหารปนเป้ือน 

ปรบัปรุงจาก :  สมทรง  อนิสวา่ง, 2546 

 

 การสุขาภบิาลอาหาร (Food sanitation) หมายถงึ การบรหิารจดัการและควบคุมอาหาร สิง่แวดลอ้ม รวมท ัง้บุคลากรที่

เกี่ยวขอ้งกบัการเตรยีมปรุงและจาํหน่ายอาหารเพือ่ทาํใหอ้าหารสะอาด ปลอดภยั ปราศจากเชื้อโรค หนอนพยาธิ และสารเคมต่ีางๆ 

ทีเ่ป็นอนัตราย หรืออาจจะเป็นอนัตรายต่อการเจริญของร่างกาย สุขภาพอนามยั และการดาํรงชีวติของผูบ้ริโภค (สาํนกัการ

สุขาภบิาลอาหารและนํา้ กรมอนามยั) 

ดงันัน้ การสุขาภบิาลอาหาร หมายรวมถงึ กระบวนการจดัการและควบคุมอาหาร ภาชนะอุปกรณ์ ผูส้มัผสัอาหาร และ

สภาพแวดลอ้มทีเ่กี่ยวขอ้งในทุกกิจกรรมตัง้แต่ การเตรียมวตัถดุบิ การขนส่ง การปรุง การเก็บรกัษา การถนอมอาหาร และการ

จาํหน่ายอาหารเพือ่ใหอ้าหารสะอาดปลอดภยั โดยการจดัการสุขาภิบาลอาหาร มุ่งเนน้ถงึการส่งเสริมสุขภาพอนามยั การป้องกนั

การเกิดโรคติดต่อทางอาหารและนํา้ ในแหลง่ผลติและสถานทีป่รุงประกอบอาหาร ตัง้แต่ครวัเรือนในชุมชนและแหลง่ผลติขนาด
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ใหญ่ในระบบอสุาหกรรม รวมถงึการสง่เสรมิใหม้กีารผลติและจาํหน่ายอาหารทีส่ะอาด ปลอดภยั และมคีุณภาพ โดยมขีอบเขตการ

ดาํเนินงานตามประเภทของอาหารหรอืสถานทีท่ีด่าํเนินการ  เช่น แผงลอยจาํหน่ายอาหาร รา้นจาํหน่ายอาหาร การสุขาภบิาลตลาด

สด และการสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เช่น การสุขาภิบาลการผลตินํา้แข็ง การสุขาภบิาลอาหารนมและผลติภณัฑน์ม 

การสุขาภบิาลสถานทีจ่าํหน่ายอาหาร เป็นตน้  

 

2.    ความส าคญัของการสุขาภิบาลอาหาร 
 ปจัจบุนัสถานการณก์ารปนเป้ือนในอาหารจากพษิภยัต่างๆ ไดแ้ก่เชื้อโรค พยาธิ และสารเคม ียงัคงมอียู่เป็นจาํนวนมาก

ประชาชนผูบ้ริโภคยงัมคีวามเสี่ยงต่อการบริโภคอาหารทีม่กีารปนเป้ือนจากพษิภยัต่างๆ ซึ่งมผีลโดยตรงต่อสุขภาพอนามยัของ

ประชาชน ท ัง้ยงัมผีลกระทบต่อเศรษฐกจิและสงัคมอกีดว้ย รฐับาลตอ้งสูญเสยีค่าใชจ้่ายในการดูแลรกัษาผูป่้วยเป็นจาํนวนมาก จะ

เหน็วา่ผูบ้รโิภคยงัคงตกอยู่ในภาวะเสีย่งต่อการเจบ็ป่วยดว้ยโรคทีเ่กดิจากอาหารเป็นสือ่ โดยเฉพาะเกิดจากสถานประกอบการดา้น

อาหาร ซึง่หน่วยงานภาครฐัตอ้งเขา้มาควบคุมและป้องกนัภาวะเสีย่งและผลกระทบทีจ่ะเกดิขึ้น 

2.1 ผลกระทบอนัเกดิจากความไมส่ะอาดปลอดภยัของอาหาร  

 1.ผลกระทบต่อสุขภาพ ไดแ้ก่ ผลกระทบทีเ่กดิขึ้นต่อสุขภาพอนามยัของประชาชน โรคทีเ่กิดจากอาหารและนํา้เป็นสือ่ มี

ท ัง้ลกัษณะเฉียบพลนั ไดแ้ก่ โรคอจุจาระร่วงเฉียบพลนั โรคอาหารเป็นพษิ โรคบดิ เป็นตน้ โรคเรื้อรงั เช่น มะเร็งตบั เป็นตน้ ใน

ประเทศไทยโรคอุจจาระร่วงยงัคงเป็นโรคทีม่อีตัราป่วยสูงสุดและมแีนวโนม้สูงขึ้น จะเหน็ไดว้่าโรคทีเ่กิดจากอาหารและนํา้เป็นสือ่

ยงัมผีลระทบต่อสุขภาพของประชาชนอยู่มาก 

2.ผลกระทบทางเศรษฐกจิและสงัคม 

2.1 ผลกระทบทางเศรษฐกจิ เมือ่เกดิการเจบ็ป่วยอนัเนื่องมาจากการบรโิภคอาหารทีไ่มส่ะอาดปลอดภยั สิง่ทีต่ามมาก็คือ 

การสูญเสยีทางเศรษฐกิจ จากการคาํนวณค่าผลกระทบของ WHO Expert Committee on Microbiological Aspect of 

Food Hygiene (คณะกรรมการสุขอนามยัดา้นจลุชวีวทิยาขององคก์ารอนามยัโลก) โดยใชป้ระสบการณจ์ากประเทศสหรฐัอเมริกา 

พบวา่ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึ้น มดีงัตารางที ่1.1 

ตารางที ่1.1 การประเมนิผลกระทบทางเศรษฐกจิจากการเจบ็ป่วย 

ผูเ้กี่ยวขอ้ง ผลกระทบ 

ผูป่้วย เสยีค่าใชจ้่ายดา้นรกัษาพยาบาล สูญเสยีรายได ้

รฐั เสยีค่าใชจ้่ายเพือ่สรา้งโรงพยาบาล/สิง่อาํนวยความสะดวกในโรงพยาบาล

เพิม่ขึ้น 

รา้นอาหาร เสยีค่าใชจ้่ายเมือ่พนกังานถกูส ัง่พกังาน/ถกูกนัไปสอบสวนโรค 

โรงแรม เสยีค่าใชจ้่ายเมือ่อาหารถกูตรวจพบวา่มพีาหะของเชื้อโรคอยู่สูญเสยีกาํไรที่

ควรจะไดร้บัระหวา่งช่วงเวลาทีถ่กูส ัง่ปิดรา้น 

หน่วยงานทอ้งถิน่ เสยีค่าชดเชยใหก้บัพนกังานโรงแรม/รา้นอาหารทีต่อ้งหยุดงาน(กรณีมรีฐั

สวสัดกิาร) 

เจา้ของโรงงาน เสยีค่าใชจ้่ายเนื่องจากหยุดการผลติและค่าใชจ้่ายทีต่อ้งทาํลายอาหารทีอ่ยู่ในส

ตอ๊ก เมือ่พบวา่เป็นสาเหตขุองการปนเป้ือนและเสยีค่าใชจ้่ายในการปรบัปรุง

โรงงานและสถานทีป่ระกอบการ 



11-8     พื้นฐานอาชีวอนามยัและอนามยัสิง่แวดลอ้ม 

 

  

 

หอ้งปฏบิตักิาร เสยีค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบัการทดสอบเชื้อจลุนิทรยีใ์นอาหาร และการสบืสวนการ

ระบาดของโรค 

 

 นอกจากนี้ยงัมค่ีาใชจ้่ายอืน่ทีไ่มส่ามารถวดัไดโ้ดยตรง ไดแ้ก่ ความทกุขท์รมาน ความกงัวลของผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง ค่าใชจ้่าย

ในการเดนิทาง ค่าเสยีเวลาของผูท้ีม่าเยีย่ม เป็นตน้ 

 2.2 ผลกระทบต่อการคา้ระหวา่งประเทศ 

 ประเทศไทยนบัเป็นประเทศส่งออกอาหารรายสาํคญัของโลก ถา้อาหารที่ส่งออกตรวจพบว่าไม่ไดม้าตรฐานหรือมกีาร

ปนเป้ือนของเชื้อโรค ตามมาตรฐานอาหารที่ประเทศผูน้าํเขา้กาํหนด จะถูกปฏเิสธและส่งคืนกลบัประเทศผูส้่งออก ทาํใหสู้ญเสยี

ค่าใชจ้่ายจาํนวนมาก 

 2.3 ผลกระทบต่อชื่อเสยีงของประเทศ 

 เนื่องจากในปจัจุบนัเป็นยุคขอ้มูลข่าวสาร การแพร่กระจายขอ้มลูข่าวสารผ่านสือ่ต่างๆ จะเป็นไปอย่างรวดเร็ว กรณีทีเ่กดิ

การเจบ็ป่วยดว้ยโรคทีเ่กดิจากการรบัประทานอาหาร ทีม่กีารปนเป้ือนเชื้อโรคโดยเฉพาะถา้เกดิกบันกัท่องเทีย่วชาวต่างประเทศ จะ

สง่ผลกระทบโดยตรงต่อผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งในสว่นต่างๆ และในระยะยาวจะสง่ผลต่อความเชื่อม ัน่ของประเทศในฐานะผูผ้ลติ หรอืผูท้ีใ่ห ้

บรหิารดา้นอาหาร เช่น กรณีทีน่กัทอ่งเทีย่วชาวฮ่องกงมารบัประทานอาหารในประเทศไทย แลว้เกดิอาการทอ้งเสยีเฉียบพลนั เมือ่ปี 

2541 ทาํใหน้กัทอ่งเทีย่วชาวฮ่องกง งดการเดนิทางมาทอ่งเทีย่วในประเทศไทยนานกวา่ 6 เดอืน เหตกุารณด์งักลา่วสง่ผลกระทบ

ต่อเศรษฐกจิและชื่อเสยีงประเทศอย่างมาก 

 เนื่องจากแนวทางการผลติ ปรุง ประกอบอาหารทีเ่ปลีย่นแปลงไป จากการผลติเพือ่การบรโิภคภายในประเทศเป็นการผล

ลติเพือ่การส่งออกไปท ัว่โลก ปญัหาพษิภยัหรืออนัตรายทีพ่บในอาหาร จงึเพิม่ขึ้นตามมา  มกี ารใช ้สารเคมเีพือ่ปรบัปรุงคุณภาพ

อาหารใหส้ด น่ารบัประทาน ยดือายุการเก็บรกัษาใหม้ากขึ้น ท ัง้ยงัมกีารปลอมปนวตัถแุปลกปลอมลงในอาหาร เพือ่เพิม่ปริมาณให ้

มากขึ้นดว้ย ทาํใหอ้าหารปนเป้ือน สง่ผลใหผู้บ้รโิภคเสีย่งต่ออนัตรายทีเ่กดิจากการบรโิภคอาหารดงักลา่ว 

 การปนเป้ือนของอาหาร หมายถงึ การที่มสีิง่แปลกปลอม หรือสิ่งที่เป็นอนัตรายที่ไม่ใช่ส่วนประกอบของ อาหาร เช่น 

เชื้อโรค สารเคม ีหรอืสิง่ของต่างๆ เป็นตน้ ปะปนลงในอาหารหรอืเครื่องดืม่ ซึง่จะทาํใหเ้กดิการเจบ็ป่วย การบาดเจ็บ หรือไม่สบาย

ของบคุคลทีบ่รโิภคอาหารทีไ่ดร้บัการปนเป้ือนเขา้ไป 
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แหลง่ปนเป้ือนของอาหาร 

 แหลง่ปนเป้ือนของอาหาร แบง่โดยอาศยัหลกัการดา้นสุขาภบิาลอาหารออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 

 1.แหลง่ปนเป้ือนโดยตรงขัน้ตน้ (Primary Sources of Contaminants) ไดแ้ก่ การปนเป้ือนของจุลนิทรยี ์ซึง่มกัจะ

เป็นแหลง่สะสมของเชื้อโรคทีจ่ะอาศยัอยู่ในคน ตวัอาหาร สตัวแ์มลงนาํโรค สิง่แวดลอ้ม เช่น นํา้ ดนิ อากาศ และนํา้เสยีเป็นตน้ 

1.1 คน (People) แบคทเีรียทีท่าํใหเ้กิดโรคพบไดใ้นส่วนต่างๆ ของร่างกายคน เช่น ผวิหนงั มอื หู ในลาํคอ และเสน้

ผม เป็นตน้ โดยจะแพร่กระจายจากการสมัผสัทีใ่บหนา้ เสน้ผม หรอืสว่นต่างๆ ของร่างกายก่อนการประกอบอาหาร แมว้่าคนเรามี

สุขภาพสมบูรณ์และชาํระร่างกายอย่างสะอาดก็อาจเป็นพาหะของแบคทเีรียและไวรสั จนเกิดแพร่กระจายโรคไปสู่บุคคลอื่นๆได ้

ท ัง้นี้ เกดิจากการมสุีขนิสยัไมด่ ีเช่น การไอและจามโดยไมใ่ช่ผา้ปิดปาก จมกู การไมล่า้งมอืหลงัจากเขา้หอ้งสว้ม เป็นตน้  

1.2 อาหารดิบ (Raw food) ตวัอย่างเช่น เนื้อสตัว ์ สตัวปี์ก ปลา สตัวน์ํา้ทีม่เีปลอืกพวก กุง้ หอย ไข่ และผกั เป็นตน้ 

เมื่อสตัวถ์ูกฆ่าชาํแหละ หนงัและเนื้อของสตัวอ์าจปนเป้ือนเชื้อแบคทเีรียที่ทาํใหเ้กิดโรค ซึง่มอียู่ตามธรรมชาติในระบบการย่อย

อาหาร แบคทเีรยีก็จะกระจายไปท ัว่ชิ้นอาหารนัน้ได ้ถา้ในแหลง่นํา้น ัน้มกีารปนเป้ือนในมลพษิหรอืโลหะหนกั เช่น นํา้ทิ้งจากโรงงาน

ทีไ่มไ่ดร้บัการบาํบดัอย่างถกูวธีี เป็นตน้ สตัวป์ระเภทนี้อาจดูดซบัแบคทเีรียและจุลนิทรียช์นิดอื่นๆ หรือสารเคมทีีม่อีนัตรายเขา้ไป

สะสมในร่างกายของสตัวไ์ด ้

1.3 สตัวน์ าโรคและสตัวเ์ลี้ยง (Pests and pets) แมลงนาํโรค ไดแ้ก่ แมลงวนั แมลงสาบ เป็นตน้ และสตัวเ์ลี้ยง เช่น 

หนู สุนขั แมว เป็นตน้ สามารถเป็นพาหะนาํเชื้อแบคทเีรยีทีเ่ป็นอนัตรายได ้โดยตดิมาตามร่างกายรวมท ัง้ ขนสตัว ์ขนนก มูลสตัว ์

ไข่ และวสัดุทีใ่ชท้าํรงั ก็สามารถปนเป้ือนลงในอาหารได ้หากไมม่กีารป้องกนัทีเ่หมาะสม 

1.4 อากาศและฝุ่ นละออง (Air and dust) อากาศและฝุ่ นละอองสามารถเป็นตวันาํสารเคมหีรอืจลุนิทรยีท์ีท่าํใหเ้กิดโรค

ต่างๆ มาปนเป้ือนกบัอาหารทีไ่มม่กีารปกปิด 
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1.5 น ้ า (Water Supply) นํา้ดื่มนํา้ใช ้ โดยเฉพาะนํา้ดื่มทีไ่ม่ไดผ้่านกระบวนการผลติและฆ่าเชื้ออย่างถูกตอ้ง เช่น นํา้

จาก แมน่ํา้ ทะเลสาบ และแหลง่นํา้ขนาดใหญ่ เป็นตน้ สามารถนาํเชื้อจลุนิทรยีท์ีก่่อโรคอาหารเป็นพษิมาปนเป้ือนในอาหารได ้

1.6 สิ่งสกปรก (Soil) ผกัผลไมท้ีไ่มไ่ดล้า้งใหส้ะอาด ไดแ้ก่ ผกั เมลด็ธญัพชื เช่น ขา้ว และเมลด็พชื จาํพวกถ ัว่ เป็นตน้ 

โดยปกตแิละจะมเีศษดนิและสิง่สกปรกมาดว้ยซึง่สามารถปนเป้ือนสูอ่าหารได ้

1.7 เศษอาหาร (Food waste) แบคทเีรียทีอ่ยู่ในเศษอาหารจะเกิดการปนเป้ือนสู่อาหารได ้ถา้เศษอาหารนัน้ไม่ไดถู้ก

กาํจดัอย่างเหมาะสม 

2. แหลง่ปนเป้ือนโดยออ้ม (Secondary Sources) ไดแ้ก่ ภาชนะอุปกรณ์ เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเตรียมปรุง บริการและ

เก็บอาหาร และโครงสรา้งของสถานทีเ่ตรยีม ปรุง เก็บ และบรกิารอาหาร 

  2.1 ภาชนะอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช ้การออกแบบวสัดุที่ใชท้าํภาชนะ และอุปกรณ์มผีลต่อการปนเป้ือนของ

สารเคมลีงสู่อาหาร และขณะเดยีวกนัอาจจะทาํใหเ้ป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคสิง่แปลกปลอม หากลา้งทาํความสะอาดไม่ดี ก็จะ

ปนเป้ือนลงสูอ่าหารไดเ้ช่นเดยีวกนั เช่น เขยีงไม ้มกัจะเป็นแหลง่สะสมของเชื้อโรคและเศษอาหารตกคา้ง และหากไมผ่ึง่ใหแ้หง้ก็จะ

ขึ้นราได ้เป็นตน้ 

  2.2 พื้น ผนงั เพดาน ของสถานท่ี/บริเวณ เตรียมปรุงประกอบอาหาร หากทาํดว้ยวสัดุทีท่าํความสะอาดยาก หรือเป็น

แหลง่สะสมของสิง่สกปรกไดง้า่ย ก็มโีอกาสทีจ่ะทาํใหเ้ชื้อโรค สิง่สกปรก ปนเป้ือนลงสูอ่าหารได ้

 

วิเคราะหก์ระบวนการตัง้แต่แหลง่ปลูกจนถงึผูบ้ริโภค(From farm to table) 

  หว่งโซอ่าหารเริ่มตน้จากเกษตรกรรม ท ัง้เลี้ยงสตัว ์และเพาะปลูกพชื จากนัน้จะไดเ้ป็นผลผลติทางการเกษตร ซึง่ตอ้งมี

การจดัเตรียมเพื่อเป็นวตัถดุบิ ป้อนเขา้สู่กระบวนการผลติในโรงงานอาหาร หลงัจากนัน้ผลติภณัฑอ์าหารทีไ่ด  ้ ก็จะถูกขนส่งไปที่

รา้นคา้ ก่อนจะถงึมอื ผูบ้รโิภค จะสงัเกตไดว้า่ในหว่งโซอ่าหารมขี ัน้ตอนหลายข ัน้ตอนกว่าทีอ่าหารจะถงึมอืผูบ้ริโภค จงึมโีอกาสทาํ

ใหอ้าหารไมป่ลอดภยัได ้

1. เกษตรกรรม 

1.1 การเลี้ยงสตัว ์(ฟารม์)  

  สตัวท์ีจ่ะกลายมาเป็นอาหารมนุษย ์มโีอกาสเกิดอนัตรายไดจ้ากอาหารทีส่ตัวก์ิน ยา วคัซนี วธิีการจดัการในฟารม์ เป็น

ตน้ ดงัเหน็ไดจ้าก ข่าวปจัจุบนัเช่นพบสาร แอนตี้ไบโอติก (antibiotic) ในกุง้ ซึง่ปนเป้ือนมาจากยาทีใ่ชใ้นฟารม์เลี้ยงกุง้ การ

จดัการฟารม์ทีไ่ม่ดี หรือสารไดออกซนิในผลติภณัฑน์ม หรือ สารอะฟลาทอ็กซนิ (aflatoxin) ในนม ลว้นมสีาเหตุมาจากอาหาร

สตัว ์ซึง่สารเหลา่นี้สามารถ ตกคา้งจนกระท ัง่สตัวเ์หลา่นัน้เป็นอาหาร จงึควรมกีารจดัการดา้นความปลอดภยัสาํหรบัอาหารสตัว ์

(Feed Safety) คือ อาหารสตัว ์ตอ้งไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบทางลบต่อสุขภาพของสตัวเ์ป้าหมาย เมือ่สตัวเ์หลา่นัน้ถูกเตรียมเพือ่

บรโิภค มนุษยต์อ้งไม่ไดร้บัอนัตรายจากผลติภณัฑเ์หลา่นัน้ นอกจากนี้ยงัตอ้งมกีารจดัการฟารม์ใหเ้ป็นไปตามหลกั GAP (Good 

Agricultural Practice) ซึง่ใชห้ลกัการเดยีวกบั GMP 

1.2 การเพาะปลูก  

  ผลผลติทีเ่ป็นพชื ตอ้งควบคุมใหไ้ดผ้ลผลติมากทีสุ่ด เสยีหายนอ้ยทีสุ่ด เกษตรกรจงึสรรหาวธิีการ มาจดัการซึง่บางคร ัง้

เป็นวธิีการทีไ่ม่ถูกตอ้ง เช่นการใช ้ยาฆ่าแมลง จงึควรนาํหลกั GMP หรือ GAP มาจดัการ ซึง่จะทาํใหผ้ลผลติสูง โดยไม่ตอ้งใช ้

หรอืลดปรมิาณการใช ้สารเคม ียาฆ่าแมลง ทีเ่ป็นอนัตราย และสามารถเลอืกใชโ้ดยไม่ทาํให ้พชื ผกั ผลไมเ้หลา่นัน้เป็นอนัตราย

ต่อผูบ้รโิภค 

 

http://www.foodnetworksolution.com/vocab/wordcap/aflatoxin
http://www.foodnetworksolution.com/vocab/wordcap/Good%20Agricultural%20Practice
http://www.foodnetworksolution.com/vocab/wordcap/Good%20Agricultural%20Practice
http://www.foodnetworksolution.com/vocab/wordcap/GAP
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 2. ผูส้ง่มอบวตัถดุิบ  

  คือผูท้ีท่าํการเตรยีมผลผลติทางการเกษตรเป็นวตัถดุบิก่อนจะส่งเขา้กระบวนการผลติในโรงงานอาหาร เช่น โรงเชือดไก่ 

โรงฆ่าหม ูโรงชาํแหละเนื้อหม ูสะพานปลา ผูเ้ก็บเกี่ยวและดูแลพชืผกั เนื่องจาก ผลผลติทางเกษตร เป็นวตัถทุีส่ามารถเสือ่มสภาพ 

และเน่าเสยีได ้ถา้ไมม่กีารจดัการทีด่ ีผูส้ง่มอบวตัถดุบิบางราย จงึใชว้ธิีการทีไ่มถ่กูตอ้ง เพือ่ใหว้ตัถดุบิเหลา่นัน้คงสภาพได ้เช่น ใช ้

ฟอรม์าลนิแช่เพือ่คงสภาพ ดงันัน้ผูส้่งมอบวตัถดุบิเหลา่นี้ควรทาํ GMP เพือ่ใหม้วีธิีการจดัการทีด่อีย่างถูกตอ้งและไดว้ตัถดุบิที่

ปลอดภยัต่อผูบ้รโิภค ผูส้ง่มอบวตัถดุบิยงัหมายรวมถงึ ผูส้ง่มอบบรรจภุณัฑท์ีใ่ชส้มัผสัอาหารโดยตรงดว้ย 

3. โรงงานผลติอาหาร  

  เป็นผูท้าํหนา้ทีแ่ปรรูปอาหารใหผู้บ้ริโภค ซึง่กระบวนการผลติมหีลายข ัน้ตอน และทุก ข ัน้ตอนสามารถทาํใหอ้าหารเกิด

ความไมป่ลอดภยัต่อผูบ้รโิภคได ้เช่น กระบวนการใหค้วามรอ้นทีไ่ม่มหีลกัเกณฑ ์และวธิีการควบคุมทีถู่กตอ้ง ก็จะทาํใหผู้บ้ริโภค

เกดิอาหารเป็นพษิได ้

4. การกระจายสนิคา้  

  ผลิตภณัฑอ์าหารมีหลายประเภท แต่ละประเภทมีสภาวะการจดัเก็บ และขนส่งที่แตกต่างกนั เช่นการขนส่งที่

อุณหภูมหิอ้ง อุณหภูมแิช่เย็น อุณหภูมแิช่แข็ง และบรรจุภณัฑท์ี่เป็นภาชนะบรรจุของผลติภณัฑอ์าหารหลายชนิด ก็มโีอกาส

เสยีหายไดง้า่ย ถา้ไม่มกีารจดัการที่ดีก็จะทาํใหอ้าหารนัน้ไม่ปลอดภยัได  ้ เช่น อาหารประเภทที่ตอ้งแช่เย็น แต่รถขนส่งหรือหอ้ง

จดัเก็บ มอีุณหภูมหิอ้ง จะทาํใหเ้ชื้อจุลนิทรียเ์จริญเติบโต เกิดอาหารเป็นพษิต่อ ผูบ้ริโภคได ้หรือ ระหว่างขนส่ง ภาชนะบรรจุร ัว่

โดยไมเ่หน็ ทาํใหเ้ชื้อจลุนิทรยีม์โีอกาสปนเป้ือนได ้ 

5. สถานที่จ าหน่ายหรือเตรียมผลติภณัฑอ์าหาร  

  ไดแ้ก่ ซุปเปอรม์าเก็ต รา้นอาหาร ภตัตาคาร โรงแรม เป็นตน้ ผูใ้หบ้ริการในสถานทีเ่หลา่นี้  ควรจะมกีารจดัการ GMP 

ในเรื่องความสะอาด อณุหภูมสิภาวะการจดัเก็บ วธิีการเตรยีมผลติภณัฑเ์พือ่บริโภคอย่างถูกสุขลกัษณะ กลา่วโดยสรุปคือ ในห่วง

โซอ่าหารทกุข ัน้ตอนควรทาํ GMP 

 

อนัตรายท่ีเกดิจากการปนเป้ือนของอาหาร 

  การปนเป้ือนของอาหารทาํใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขภาพร่างกายของผูบ้ริโภคได ้ซึ่งอนัตรายนัน้อาจแบ่งออกไดเ้ป็ น 3 

ประเภท ไดแ้ก่ อนัตรายทางกายภาพ  (Physical HaZards) อนัตรายทางเคม ี(Chemical Hazards) และอนัตรายทางชีวภาพ 

(Biological Hazards)\ 

 1.อนัตรายทางกายภาพ  หมายถงึ อนัตรายที่เกิดจากการมวีตัถแุปลกปลอมปนอยู่ในอาหารและทาํใหผู้บ้ริโภคไดร้บั

บาดเจ็บหรือเกิดความระคายเคือง หรืออาจไปทาํใหก้ารทาํงานของอวยัวะต่างๆ ในร่างกายฉีกขาดหรือทาํงานผิดปกติ แหล่ง

อนัตรายทางกายภาพมาจากหลายแหล่งดว้ยกนั เช่น ปะปนกบัวตัถดุิบ การใชเ้ครื่องมอื ที่มคีุณภาพตํา่หรือออกแบบไม่ดี เกิด

ความผดิพลาดขึ้นในระหว่างการผลติ เกิดจากขอ้งบกพร่องในการปฏบิตัิงานของพนกังาน เป็นตน้ ตวัอย่างของวตัถแุปลกปลอม 

ไดแ้ก่  

  „ เศษหนิ เศษเปลอืกไม ้ใบไมห้รอืกา้นใบไมจ้ากผลไมแ้ละผกั 

  „ เศษเปลอืกถ ัว่ สตัวน์ํา้จาํพวกเปลอืกแขง็ กุง้ ปู หอย และไข่ 

 „ เกลด็ปลา เศษกระดูกจากสตัวปี์กและววั ขนจากสตัวปี์ก 

 „ กระดาษ เชอืก พลาสตกิหรอืลวดเยบ็กระดาษทีม่าจากการบรรจผุลติภณัฑอ์าหาร 

 „ หวัและตวัน็อต สกรู ทีม่าจากเครื่องจกัร หรอือปุกรณ์ 

http://www.foodnetworksolution.com/vocab/wordcap/หมู
http://www.foodnetworksolution.com/vocab/wordcap/ผัก
http://www.foodnetworksolution.com/vocab/wordcap/บรรจุภัณฑ์
http://www.foodnetworksolution.com/vocab/wordcap/บรรจุภัณฑ์
http://www.foodnetworksolution.com/vocab/wordcap/อาหารเป็นพิษ
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 „ เศษแกว้ หรอื เศษกระป๋อง 

 „ เครื่องประดบั เสน้ผม เศษเลบ็ กระดุม เขม็ และทีปิ่ดแผล 

 „ ฝุ่ น และละอองสิง่สกปรกจากอากาศ ขยะ หรอื เศษสิง่สกปรกจากเครื่องมอืหรอือปุกรณ์ 

 „ แมลง ไข่แมลง และมลูสตัว ์

 2.อนัตรายทางเคมี หมายถงึ อนัตรายที่เกิดจากสารเคม ีสามารถเกิดขึ้นไดทุ้กข ัน้ตอนของห่วงโซ่อาหาร นบัตัง้แต่การ

เพาะปลูก การเลี้ยง การดุแลหลงัการเก็บเกี่ยว การขนส่ง การผลติ/การแปรรูป การบรรจุ การเก็บรกัษาและการขนส่งผลติภณัฑ ์

การบริการตลอดจนการบริโภคของผูบ้ริโภค ท ัง้นี้  อาจเป็นสารเคมทีีต่ิดมากบัดนิ นํา้ สิ่งแวดลอ้ม หรือปนเป้ือนมาจากกิจกรรม

ทางการเกษตร หรอืเตมิลงไปเพือ่ช่วยในกรรมวธิีการผลติ ชะลอการเน่าเสยีตลอดจนเพือ่ปกปิด หรือบดบงัความดอ้ยคุณภาพของ

อาหาร อนัเนื่องมาจากความเหน็แก่ไดข้องผูข้าย โดยไม่คาํนึงถงึสุขภาพและความปลอดภยัของประชาชน เช่น ยาฆ่าแมลง ยาฆ่า

เชื้อรา และกาํจดัวชัพชื ฮอรโ์มนกระตุน้การเจรญิเตบิโตของพชืและสตัว ์ปุ๋ย โลหะหนกั วตัถุเจอืปนอาหาร สารปรุงแต่งกลิน่ รส ที่

เป็นอนัตราย ยาปฏชิวีนะ ยาสตัวต์กคา้ง(drug residues) รวมถงึอนัตรายจากสารพษิตามธรรมชาตแิละสารพษิจากเชื้อรา 

การปนเป้ือนของสารเคมใีนอาหาร จาํแนกออกไดเ้ป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ 

2.1 สารเคมทีีเ่กดิขึ้นเองตามธรรมชาต(ิNaturally Occuring chemicals) 

สารเคมเีหลา่นี้ เกดิขึ้นในอาหารทีม่าจากท ัง้พชืและสตัว ์บ่อยครัง้ทีพ่บว่าสารเคมเีกิดขึ้นก่อน หรือเกิดในระหว่างการเก็บ

เกี่ยว หรอืภายหลงัการเก็บเกี่ยว โดยเฉพาะสารพษิในเชื้อรา สารพษิจากพชืและสารพษิจากสตัว ์ 

- สารพษิจากเชื้อรา ทีส่าํคญั คือ อะฟลาทอกซนิ 

- สารพษิจากพชื ไดแ้ก่ เหด็พษิ,กลอย,มนัสาํปะหลงั,ลูกเนียง,เมลด็แสลงใจ เป็นตน้ 

- สารพษิจากสตัว ์ไดแ้ก่ พษิในหอย ปลาทะเล  ปลาปกัเป้าทะเล ปลาทะเลที่มสีคีล ํา้ ปลาในสกุล combridae และ 

Scomberesocidae 

2.2 สารเคมทีีเ่ตมิลงในอาหารโดยเจตนา (Interionally Added Chemicals )  

สารเคมเีหลา่นี้ เป็นสารเคมทีีจ่งใจเตมิลงไปในอาหาร เพือ่จดุประสงคบ์างอย่าง เช่น เปลีย่นแปลง รส กลิน่ ส ีการบูดเสยี 

และเพือ่วตัถปุระสงคอ์ืน่ๆ ดา้นการผลติและจาํหน่าย สารเคมเีหลา่นี้จะปลอดภยัในการใช ้หากใชต้ามชนิดและปริมาณทีอ่นุญาต

ใหใ้ช ้แต่ถา้ใชอ้ย่างไมร่ะมดัระวงั หรอืใชม้ากเกนิไป ก็อาจทาํใหเ้กดิอนัตรายแก่ผูบ้รโิภคได ้

สารเคมทีีเ่ตมิลงในอาหารโดยเจตนา อาจแบง่ไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ  

 - สารปรุงแต่งอาหาร หรอืเครื่องปรุงรสอาหาร เช่น นํา้ปลา นํา้สม้สายชู ซอส ผงชูรส เป็นตน้ 

- วตัถเุจอืปนในอาหาร ไดแ้ก่ สารที่ทาํใหอ้าหารกรุบกรอบ สารฟอกสอีาหาร ฟอรม์าลนิ สารกนัรา สารเร่งเนื้อแดง 

สารเคมทีีเ่ตมิในอาหารสตัว ์เป็นตน้ 

2.3 สารเคมทีีเ่ติมลงไปในอาหารโดยมไิดเ้จตนา/หรือเกิดขึ้นโดยบงัเอญิ(Unintentionally or Incidentally Added 

Chemicals)  

 สารเคมอีาจเจอืปนมากบัอาหารโดยมไิดต้ ัง้ใจเติมลงไป ท ัง้นี้อาจติดมากบัอาหารและเขา้สู่กระบวนการผลติ หรืออาจติด

มากบับรรจภุณัฑท์ีน่าํมาใชบ้รรจอุาหาร หรอือาจเป็นการปนเป้ือนระหวา่งกระบวนการผลติ เช่น สารเคมทีาํความสะอาด โลหะหนกั

จากหมกึพมิพ ์หรอืนํา้เสยีจากโรงงานอตุสาหกรรม เป็นตน้ 

3.อนัตรายทางชีวภาพ หมายถงึ อนัตรายทีเ่กดิจากสิง่มชีวีติทีก่่อใหเ้กดิโรคหรอืเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ไดแ้ก่ จุลนิทรีย ์

ไวรสั และปาราสติ อนัตรายเหลา่นี้อาจมาจากวตัถดุบิหรือจากข ัน้ตอนต่างๆ ของกระบวนการผลติ ซึง่หากบริโภคอาหารทีม่กีาร

ปนเป้ือนจากจลุนิทรยี ์ไวรวั และปาราสติ เขา้ไปก็จะทาํใหเ้กดิการเจบ็ป่วยได ้
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1. การปนเป้ือนของจุลนิทรียท่ี์ท าใหเ้กดิโรคเน่ืองจากอาหารเป็นสื่อ 

ก . Staphylococcus จุลินทรีย์พวก Staphylococcus มกัทาํใหเ้กิดโรคอาหารเป็นพิษ (Food Poisoning) 

Staphylococcus ทีม่คีวามสาํคญัในการทาํใหอ้าหารเป็นพษิคือ Staphylococcus พษิทีม่นัสรา้งขึ้นแบ่งตามหลกัของเซรุ่มวทิยา

ไดเ้ป็น 6 ชนิด คือ ชนิด A, B, C1, C2, D และ E ความเป็นพษิของแต่ละชนิดมคีวามแตกต่างกนัและส่วนใหญ่แลว้ชนิดทีท่าํให ้

เกดิโรคอาหารเป็นพษินัน้มกัมาจากชนิดA เกดิการปนเป้ือนในอาหารจาํพวกเนื้อสตัว ์นํา้นมและผลติภณัฑน์ํา้นม คสัตารด์ นํา้สลดั

หรอืครมีทาขนมปงั จะมอีาการ อาเจยีน ทอ้งเสยี ปวดทอ้งปญัหาสาํคญัในการป้องกนัเชื้อดงักลา่วคือการทาํลายดว้ยความรอ้นที่

อณุหภูมขิองนํา้เดอืดสามารถทาํลายเชื้อStaphylococcus ได ้แต่ไมส่ามารถทาํลายพษิของเชื้อนี้ 

ข . Clostridium botulinum จุลินทรียจ์าํพวก Clostridium botulinum มกัทาํใหเ้กิดโรคอาหารเป็นพิษที่

เรียกว่า botulism การสรา้งพษิของมนัจะทาํลายระบบประสาทได  ้(neurotoxin) แบ่งตามชนิดของการสรา้งพษิตามหลกัเซรุ่ม

วทิยาไดเ้ป็น 7 ชนิด คือ A, B, C, D, E, F, และ G ชนิดทีท่าํใหเ้กิดพษิในมนุษยค์ือ ชนิด A, B, E,และ F แหลง่ของอาหาร

ไดแ้ก่ ดนิ ฝุ่ นละออง พชื ผกั ผลไม ้อาการของโรคคือ เสน้ประสาทรอบนอก จะค่อย ๆถูกทาํลายทลีะนอ้ย ๆ กลนือาหารลาํบาก 

ตาพร่าฟาง มองเหน็ภาพซอ้น ทอ้งผูก และในทีสุ่ด อาจทาํใหเ้กดิอาการหวัใจลม้เหลว แนวทาง การป้องกนัโรคดงักลา่วคือ การนาํ

อาหารมาตม้ใหเ้ดอืดนานมากกวา่ 5 นาท ีก่อนทีจ่ะบรโิภค หรอื ไมน่าํอาหารทีน่่าสงสยัมาบรโิภค 

ค . Clostridium Perfringens สปอรข์องเชื้อสรา้งพษิภยัในเซลล ์(Enterotoxin) ทาํใหเ้กิดโรคอาหารเป็นพษิ แบคทเีรีย

ชนิดนี้ มกัพบในอาหารดบิ ดนิ นํา้โสโครก มลูสตัว ์ปนเป้ือนในอาหารพวกปลา เนื้อ และสตัว ์เมือ่รบัเชื้อเขา้ไปในปรมิาณประมาณ

หลายลา้นตวั ต่ออาหาร 1 กรมั มอีาการตัง้แต่ ปวดทอ้ง ทอ้งเดนิ และมลีมอยู่ในกระเพาะ การป้องกนัการเกิดโรค ไดแ้ก่ การนาํ

อาหารแช่เย็นโดยเร็ว หรือถา้จะบริโภคเป็นอาหารรอ้นตอ้งรกัษาอุณหภูม ิของอาหารใหสู้งกว่า  60 องศาเซลเซยีสก่อนที่จะนาํมา

บรโิภคและการปรุงหรอืการประกอบอาหารควรจะตอ้งมสุีขวทิยาทีด่ ี

ง . Mycotoxin พษิของราดงักล่าวเรียกว่า Alfatoxin พษิของ Alfatoxin อาจทาํใหต้บัถูกทาํลายอย่างรุนแรง ทาํใหม้ี

เลอืดออก ถอืเป็นสารก่อมะเร็ง มคีวามทนทานต่อความรอ้นไดด้ ีมกัพบในอาหารทีม่สีารอาหารคารโ์บไฮเดรต อยู่ปริมาณสูง เช่น 

อาหารแป้ง ขา้ว ถ ัว่ลสิง เผอืก มนั 

จ . Salmonella อาการของโรค คือ มไีขต้วัรอ้น คลืน่ไส ้ปวดทอ้งเกร็ง ทอ้งเสยี ปวดศีรษะ เวยีนศีรษะและอาเจยีน มกั

พบเชื้อดงักลา่วในอาหารจาํพวก เป็ด ไก่ นํา้นม ผลติภณัฑข์องนํา้นม พชืผกัต่าง ๆ และมะพรา้วแหง้ 

ฉ . Streptococcus เป็นแบคทีเรียซึ่งทาํใหม้นุษยเ์ป็นโรคเจ็บคอ  (septic sore throat ) หรือ เป็นโรคไข ้

อดีาํอแีดง (scarlet fever ) มอีาการคอแดง ทอนซลิอกัเสบ กลนือาหารลาํบาก มไีขสู้ง ปวดศีรษะ คลืน่ไส ้อาเจยีนมนีํา้มูกไหล 

บางคร ัง้อาจเกดิผืน่ ( ลมพษิ ) พบในอาหารประเภท นม ไอศกรมี กุง้อบไอนํา้ สลดั คสัตารด์ พดุดิ้งหรืออาหารทีม่ไีข่หรือนมเป็น

สว่นผสม วธิีการป้องกนัไมใ่หเ้กดิโรค ไดแ้ก่ การแช่แขง็อาหารไนปรมิาณนอ้ย ๆทนัท ีการประกอบอาการหรือปรุงอาหารตอ้งมสุีข

วทิยาทีด่ ี

ช . Vibrio paraheamolyticus พบมากในอาหารทะเล ไดแ้ก่ หอยนางรม กุง้ ปู อาการของโรค คือปวดทอ้ง 

ทอ้งเสยี (อจุจาระอาจมเีลอืดหรือเยื้อปนเป้ือนอยู่ ) มกัมอีาการคลืน่ไส ้และอาเจยีน มไีขต้ํา่ มอีาการหนาวส ัน่ ปวดศีรษะ อาการ

ปสัสาวะขดั การป้องกนัไม่ใหเ้กิดโรคดงักลา่วไดแ้ก่ การปรุงอาหารใหสุ้กอย่างท ัว่ถงึ การแช่เย็นอาหารควรแช่โดยปริมาณนอ้ย ๆ 

ไมค่วรใชน้ํา้ทะเลลา้งอาหารทีต่อ้งการบรโิภคดบิ และภาชนะอาหาร 

2. การเกดิโรคเน่ืองจากอาหารมีหนอนพยาธิ 

หนอนพยาธิแบ่งเป็น 3 ประเภท คือพยาธิตวัแบน พยาธิตวักลม และพยาธิใบไม ้พยาธิตวัแบนและพยาธิใบไมส้ามารถ

ป้องกนัไม่ใหเ้กิดโรคไดง้า่ยกว่า เพราะสามารถใชค้วามรอ้นในการทาํลาย พยาธิตวักลมทีน่บัว่าเป็นปญัหาสาํคญัทีม่กัปนเป้ือนใน
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อาหาร ไดแ้ก่ ทริคิเนลลา่ สไปราลสิ (Trichinella spiralis ) เพราะมคีวามทนทานต่อความรอ้นไดสู้งมากและมคีวามสามารถมี

ชวีติอยู่ในเนื้อเยื้อของสิง่มชีวีติไดเ้ป็นเวลายาวนานกวา่ 

3. การเกดิโรคเน่ืองจากอาหารมีสารพษิหรือสารเคมีเป็นพษิ 

ก . สารพษิท่ีมีในอาหารโดยธรรมชาติ 

 อาหารในธรรมชาติมหีลายชนิดทีม่สีารที่ไม่เกิดประโยชนห์รืออาจเกิดโทษต่อมนุษยเ์ป็นองคป์ระกอบ โดยเฉพาะอาหาร

จาํพวกพชืหลายชนิดมสีารพษิเป็นองคป์ระกอบอยู่มากบา้ง นอ้ยบา้งแลว้แต่ชนิดของอาหารถา้มปีริมาณมากก็อาจจะทาํใหผู้บ้ริโภค

เขา้ไปถึงข ัน้ตายไดใ้นทนัที สารพิษหรือสารเคมีเป็นพิษที่มกัมีอยู่ในอาหารจําพวกพืช ไดแ้ก่ สาร  Lythylus ทําใหเ้กิด

โรค lythyrism คือโรคที่เกี่ยวกับกลา้มเนื้ ออ่อนแออาจเกิดจากอมัพาตได ้อาจมีในถ ัว่เม็ดกลมดิบ เช่น ถ ัว่ลนัเตาดิบ 

สาร Goitrogens ทีอ่าจะพบในรากของพชืบางชนิด หรือสารไฮโดรเจนไซนาไนดอ์าจพบในอาหารพชืบางชนิด เช่น ในนํา้มนัของ

เมลด็อลัมอนและในอาหารพชืหลายชนิด ไดแ้ก่ การบรโิภคเหด็ป่าบางชนิด เช่น เหด็หวักรวดครีบเขยีว เหด็ขี้ควาย เมือ่บริโภคจะ

มอีาการมนึเมา คลืน่ไส ้อาเจียน ทอ้งร่วง ตาลาย ใจส ัน่ และอ่อนเพลยี ส่วนอาหารที่มาจากพวกสตัวท์ี่มกัมสีารพษิทาํใหเ้กิด

อนัตรายก็มกัจะเป็นพวกอาหารทะเลอาจมสีารไทอะมเินส ซึง่อาจทาํลายไทอะมนิ ทาํใหร่้างกายขาดวติามนิบ ี1 

ข . การมีสารพษิหรือสารเคมีเป็นพษิปนเป้ือนในอาหาร 

การปนเป้ือนนัน้อาจเกดิตัง้แต่การเพาะปลูก ตวัอย่างเช่น ในการปลูกผลไมท้ีต่อ้งการบริโภค หากมกีารใชย้าฆ่าแมลงจนมี

สารตกคา้งของยาฆ่าแมลงอยู่และผูบ้ริโภคไม่ลา้งใหส้ะอาดจนกระท ัง่ไม่มสีารดงักลา่วแลว้อาจเกิดอนัตรายได ้เช่น ตวัอย่างของ

โรคพษิของสารหนู ซึ่งมสีาเหตุมาจากบริโภคอาหารที่มสีารตกคา้งจากการใชย้าฆ่าแมลง ซึ่งจะทาํใหเ้กิดอาการทอ้งเสยี ปวดเบ่ง

เวลาถ่าย และอาเจียนนอกจากนี้สารปนเป้ือนอาจจะเกิดจากการใชว้ตัถเุจอืปนหรือสารปรุงแต่งที่มสีารพษิหรือสารเคมเีป็นพษิ

ตวัอย่างเช่นการใชส้ารแซก็คารนิแทนนํา้ตาลเพือ่เพิม่ความหวานในอาหารหรอืการใชส้ยีอ้มผา้แทนสผีสมอาหารเหลา่นี้ลว้นแต่ไม่ทาํ

ใหเ้กดิประโยชนแ์ละยงัอาจเกดิโทษหากมกีารบรโิภคในปรมิาณทีอ่าจทาํอนัตรายได ้

 

ฉะนัน้ วิธีการทางสุขาภบิาลอาหาร จงึเขา้มามบีทบาทในการควบคุมและป้องกนัอนัตรายต่างๆ จากอาหารเพือ่ให ้

ผูบ้รโิภคไดบ้รโิภคอาหารทีส่ะอาดปลอดภยั 

การสุขาภบิาลอาหาร (Food Sanitation) หมายถงึ การบริหารจดัการและควบคุมสิง่แวดลอ้มรวมท ัง้บคุลากรที่

เกี่ยวขอ้งกบักจิกรรมอาหารเพือ่ทาํใหอ้าหารสะอาด ปลอดภยั ปราศจากเชื้อโรค หนอนพยาธิ และ สารเคมต่ีางๆ ซึง่เป็นอนัตราย 

หรอือาจจะเป็นอนัตรายต่อยการเจรญิเตบิโตของร่างกายสุขภาพอนามยั และการดาํรงชวีติของผูบ้รโิภค 

 การบรโิภคอาหารทีถ่กูหลกัสุขาภบิาล จงึมไิดห้มายความเพยีงแค่การบรโิภคอาหารสะอาดแลว้ไม่ก่อใหเ้กดิโรคและโทษ

ในระยะเวลาปจัจุบนัเทา่นัน้ แต่ยงัหมายรวมถงึความไมม่พีษิภยัทีเ่ป็นโทษหรอืก่อใหเ้กดิโรคในระยะยาวหรอืในอนาคตอกีดว้ย 

 การจดัการและควบคุมอาหารใหส้ะอาด ปลอดภยั ทาํไดโ้ดยการควบคุมปจัจยัทีส่าํคญั ทีเ่ป็นสาเหตทุาํใหอ้าหารสกปรก 

ไดแ้ก่ 

 1. บคุคล 

 2. อาหาร 

 3. ภาชนะอปุกรณ ์

 4. สถานทีป่รุง ประกอบ และจาํหน่ายอาหาร 

 5. สตัว ์แมลงนาํโรค 
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  ปจัจยัที่ส าคญั ที่เป็นสาเหตทุ าใหอ้าหารสกปรก 

  1.บคุคล หมายถงึ ผูส้มัผสัอาหาร ไดแ้ก่ ผูป้รุง ผูเ้สริฟ์ ผูจ้าํหน่ายอาหาร แมบ่า้นทีป่รุงอาหารใหส้มาชกิในครอบครวั 

ตอ้งเป็นผูท้ีม่คีวามรู ้ความเขา้ใจในการปฏบิตัิตวัอย่างถกูตอ้ง ท ัง้ในเรื่องสุขวทิยาสว่นบคุคลและสุขนิสยัทีด่ใีนการประกอบ- ปรุง

อาหาร โดยยดึหลกัวา่จะตอ้งทาํใหอ้าหารสะอาด ปลอดภยั ปราศจากการปนเป้ือนทกุข ัน้ตอนของการปรุง ประกอบ และจาํหน่าย 

 2. อาหาร หมายถงึ อาหารทีน่าํมาปรุง ไมว่า่จะเป็นอาหารสด เนื้อสตัว ์ผกัสด อาหารแหง้หรอือาหารกระป๋อง จะตอ้ง

เลอืกอาหารทีใ่หม ่สด สะอาดและปลอดภยั ผลติจากแหลง่ทีเ่ชื่อถอืได ้นอกจากนี้วตัถปุรุงแต่งอาหาร เช่น นํา้ปลา นํา้สม้ ซอีิว๊ 

เป็นตน้ ตอ้งเลอืกใชท้ีถ่กูตอ้ง มกีารรบัรองความปลอดภยัจากหน่วยงานราชการ เช่น สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา หรอื

สาํนกังานมาตรฐานอุตสาหกรรม เป็นตน้ 

 3.ภาชนะอปุกรณ์ หมายถงึ ภาชนะรวมถงึอปุกรณต่์างๆ ทีใ่ชใ้สอ่าหารหรอืหยบิจบัอาหารระหวา่งการเตรยีม การปรุง 

ประกอบ และการจาํหน่ายอาหาร เช่น จาน ชอ้นสอ้ม ตะเกยีบ มดี เขยีง หมอ้ กระทะ ทีค่ีบอาหาร เป็นตน้ ตอ้งสะอาด ทาํจาก

วสัดุทีป่ลอดภยั และเลอืกใชใ้หถ้กูตอ้งเหมาะสมกบัอาหารแต่ละชนิดเพราะภาชนะอปุกรณบ์างชนิด อาจทาํใหเ้กดิอนัตรายต่อ

สุขภาพไดห้ากใชไ้มถ่กูตอ้ง นอกจากนี้การลา้งการเก็บภาชนะอปุกรณท์ีถ่กูตอ้ง ก็มสีว่นทีจ่ะทาํใหอ้าหารสะอาด ปลอดภยั ไมถ่กู

ปนเป้ือนเชื้อโรคได ้

 4.สถานที่ปรุง ประกอบ และจ าหน่ายอาหาร หมายถงึ บรเิวณทีเ่ตรียม ปรุง ประกอบ จาํหน่ายอาหาร รวมถงึบรเิวณที่

รบัประทานอาหารดว้ย  บรเิวณทีเ่ตรยีม ปรุง ประกอบ จาํหน่ายอาหาร ควรจดัใหส้ะอาดเป็นระเบยีบ สะดวกต่อการทาํงาน ไมน่าํ

วตัถมุพีษิ ซึง่เป็นอนัตราย เช่น สารเคมกีาํจดัแมลงและศตัรูพชื มาเก็บไวใ้นบรเิวณนี้เดด็ขาด มกีารระบายอากาศทีด่ ีโดยมปีลอ่ง

ระบายควนั กลิน่ จากกระประกอบอาหาร มบีอ่ดกัไขมนั จดัทาํทอ่ระบายนํา้ทิ้งทีถ่กูตอ้งตามหลกัวชิาการ มหีอ้งสว้ม และที่

ปสัสาวะ ใหพ้อเพยีงสาํหรบัการ บรกิารลูกคา้และทาํความสะอาดอยู่เสมอ บรเิวณทีจ่าํหน่ายอาหารหรอืรบัประทานอาหาร ก็ควร

สาเหตทุีท่าํใหอ้าหารไมป่ลอดภยั 

- เชื้อโรค,  พยาธิ 

- พษิของเชื้อโรค 

- พษิจากสารเคม ี

- พษิจากพชืและสตัว ์

- วตัถแุปลกปลอมทีเ่ป็นอนัตราย 

ควบคุมและป้องกนัโดย 

วธิีการทางสุขาภบิาลอาหาร 

อาหาร 

สะอาด 
ผูบ้รโิภค สุขภาพด ี

1. บุคคล 
2. อาหาร 
3. ภาชนะอุปกรณ์ 
4. สถานท่ีปรุง ประกอบ 
และจ าหน่ายอาหาร 
5. สัตว ์แมลงน าโรค 
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ลา้งทาํความสะอาดอยู่เสมอ เช่นกนั 

 5.สตัว ์แมลงน าโรค หมายถงึ หนู แมลงวนั แมลงสาบ มด รวมท ัง้สตัวเ์ลี้ยงเช่น สุนขั แมว นก ฯลฯ ซึง่สามารถนาํเชื้อ

โรคต่างๆ มาปนเป้ือนในอาหาร และภาชนะอปุกรณไ์ด ้ดงันัน้ จงึตอ้งมกีารควบคุมและป้องกนัโดยการจดัสภาพแวดลอ้ม ของ

สถานที ่ใหส้ะอาดเป็นระเบยีบ เพือ่ไมใ่หเ้ป็นแหลง่ทีอ่ยู่อาศยัของสตัว ์แมลงนาํโรค และการใชส้ารเคมกีาํจดั จะตอ้งระมดัระวงั

เป็นกรณีพเิศษ 

  การจดัการและควบคมุปจัจยัท ัง้ 5 ทีก่ลา่วมาขา้งตน้ ซึง่เป็นสาเหตุทีท่าํใหอ้าหารสกปรก ตอ้งอาศยัความร่วมมอืของภาคี

เครอืข่ายทีเ่กี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ 

  1. เจา้หนา้ที่ หมายถงึ Food Inspector (เจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่หรอืเจา้หนา้ทีส่าธารณสุขซึง่รบัผดิชอบงานสุขาภบิาลอาหาร) 

หรอืเจา้หนา้ทีภ่าครฐั ทีม่หีนา้ทีใ่นการจดัการอบรมใหค้วามรูแ้ก่ผูป้ระกอบการคา้อาหาร ตรวจสอบ แนะนาํ ควบคุม กาํกบัและเฝ้า

ระวงั ใหผู้ป้ระกอบการคา้อาหารปฏบิตัติามขอ้กาํหนดกฏเกณฑท์างวชิาการ ทีร่ะบไุวต้ามกฎหมาย ท ัง้ยงัมหีนา้ทีเ่ผยแพร่ความรู ้

ใหแ้ก่กลุม่ผูบ้รโิภค ใหม้คีวามรูแ้ละรูจ้กัพทิกัษส์ทิธิของผูบ้รโิภค หากมเีรื่องรอ้งเรยีนจากผูบ้รโิภค เจา้หนา้ทีก่็ตอ้งรบีดาํเนินการ

แกไ้ข ใหผู้ป้ระกอบการคา้อาหารดาํเนินการใหถ้กูตอ้ง เพือ่ความปลอดภยัของผูบ้รโิภค 

  2.ผูป้ระกอบการดา้นอาหาร หมายถงึ ผูป้รุง ประกอบ จาํหน่ายอาหาร รวมท ัง้บคุคลทุกคนทีม่หีนา้ทีเ่กี่ยวขอ้งกบักจิการ

ดา้นอาหาร เช่น ผูล้า้งภาชนะอปุกรณ ์ตอ้งปฏบิตัใิหไ้ดม้าตรฐาน หรือขอ้กาํหนดทีท่างราชการไดก้าํหนดไว ้หากปฏบิตัไิดถ้กูตอ้ง ก็

จะไดก้ารรบัรองทางราชการ และเพือ่ความเขม้แขง็ของผูป้ระกอบการดา้นอาหาร ก็อาจมกีารรวมตวัเป็นชมรม สมาคม เพือ่รวมกนั

ดาํเนินกจิกรรมใหบ้รรลเุป้าหมายของทางราชการ 

 3. ผูบ้ริโภค หมายถงึ ประชาชนทกุเพศ ทกุวยั ซึง่ตอ้งมคีวามรูใ้นเรื่องการเลอืกบรโิภคอาหารทีส่ะอาดปลอดภยั จาก

สถานทีท่ีไ่ดม้าตรฐาน และทาํหนา้ทีเ่ป็น Food Spy (สายลบัอาหารปลอดภยั) หากพบปญัหาจากสถานทีผ่ลติ หรอืผูป้รุง-ประกอบ 
4. ค านิยามท่ีเกี่ยวขอ้ง 

 ระบบการจดัการสุขาภบิาลอาหาร หมายถงึการจดัการดา้นสุขาภบิาลอาหารทีป่ระกอบดว้ยกระบวนงานการรบัรองสถาน

ประกอบกจิการ กระบวนงานการพฒันาศกัยภาพผูส้มัผสัอาหาร กระบวนงานการรอ้งเรยีน กระบวนงานการเฝ้าระวงัและ

กระบวนงานการสือ่สารสาธารณะดา้นสุขาภบิาลอาหาร 

 สถานประกอบกจิการหมายถงึ รา้นอาหาร แผงลอยจาํหน่ายอาหารท ัว่ไป แผงลอยจาํหน่ายอาหารในตลาด  ตลาดทกุ

ประเภท โรงอาหารในหน่วยงานต่างๆ  

ตลาดหมายถงึ สถานทีซ่ึง่ปกตจิดัไวใ้หลู้กคา้ใชเ้ป็นทีช่มุนุม เพือ่จาํหน่ายอาหารอนัมสีภาพเป็นของสด  ประกอบหรอื

ปรุงแลว้ หรอืสนิคา้ประเภทอืน่ ท ัง้ทีจ่าํหน่ายเป็นประจาํหรอืเป็นคร ัง้คราวหรอืตามวนัทีก่าํหนด ซึง่อาจเป็นตลาดทีม่โีครงสรา้งถาวร

หรอืไมม่โีครงสรา้งถาวร 

 รา้นจ าหน่ายอาหาร หมายถงึ อาคารทีจ่ดัไวเ้พือ่ประกอบอาหาร หรอืปรุงอาหารจนสาํเร็จ และจาํหน่ายใหแ้ก่ผูซ้ื้อสามารถ

บรโิภคไดท้นัท ีซึง่ครอบคลมุถงึภตัตาคาร สวนอาหาร หอ้งอาหารในโรงแรม และศูนยอ์าหาร บางคร ัง้อาจใชค้าํวา่รา้นอาหาร 

 แผงลอยจ าหน่ายอาหารหมายถงึ แคร่ แทน่ โตะ๊ แผง รถเขน็ หรอื พาหนะอืน่ใดทีข่ายอาหาร  เครื่องดืม่ นํา้แขง็โดยตัง้

ประจาํที ่

 สถานที่จ าหน่ายอาหารหมายถงึ อาคาร สถานที ่หรอื บรเิวณใดๆทีม่ใิช่ทีห่รอืทางสาธารณะทีจ่ดัไวเ้พือ่ประกอบอาหาร

หรอืปรุงอาหารจนสาํเร็จและจาํหน่ายใหแ้ก่ผูซ้ื้อสามารถบรโิภคไดท้นัท ีท ัง้นี้ไมว่า่จะเป็นการจาํหน่ายโดยจดัใหม้บีรเิวณทีน่ ัง่

รบัประทานหรอืนาํไปบรโิภคทีอ่ืน่ก็ตาม ไดแ้ก่ รา้นอาหาร ภตัตาคาร สวนอาหาร รา้นอาหารในสว่นราชการสถานทีศึ่กษา เป็นตน้ 
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 สถานที่สะสมอาหารหมายถงึ อาคาร สถานที ่หรอื บรเิวณใดๆ ทีม่ใิช่ทีห่รอืทางสาธารณะ ทีจ่ดัไวส้าํหรบัเก็บอาหารอนัมี

สภาพเป็นของสดหรอืของแหง้หรอือาหารในรูปลกัษณะอืน่ใดซึง่ผูซ้ื้อตอ้งนาํไปประกอบหรอืปรุงเพือ่บริโภคในภายหลงั(ตามพรบ.

การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ฉบบัแกไ้ข จะรวมถงึ ยานพาหนะดว้ย)ไดแ้ก่ ซุปเปอรม์ารเ์กต มนิิมารท์ รา้นขายของชาํ 

ซุปเปอรม์ารเ์กต็หมายถงึ สถานทีเ่ก็บ เตรยีม และจาํหน่ายสนิคา้ต่างๆ ท ัง้สนิคา้ อปุโภคและบรโิภค มพีื้นทีม่าก มกีาร

สะสมและจาํหน่ายสนิคา้ในปรมิาณมาก จาํหน่าย สนิคา้ท ัง้แบบขายสง่และขายปลกี มกีารจดัวางสนิคา้แยกตามประเภท เช่น 

อาหาร เครื่องดืม่ วสัดุ อปุกรณ ์เครื่องใชไ้ฟฟ้า เครื่องนอน เป็นตน้ ผูบ้รโิภคสามารถเลอืกซื้อสนิคา้ได ้หลากหลายชนิด โดย

ซูเปอรม์ารเ์ก็ตบางแหง่มขีนาดใหญ่ อาจมกีารจดัแบ่งพื้นทีเ่พือ่ การจาํหน่ายสนิคา้ในลกัษณะอืน่ เช่น รา้นอาหาร ศูนยอ์าหาร 

รา้นคา้รายย่อย เป็นตน้ ตวัอย่างซูเปอรม์ารเ์ก็ตในพื้นทีก่รุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ โลตสั บิก๊ซ ีแมค็โครทอ็ปสฟ์ู้ ดแลนด ์ฯลฯ  

รา้นมินิมารท์ หรือรา้นสะดวกซ้ือหมายถงึ สถานทีเ่ก็บ เตรยีม และจาํหน่าย สนิคา้ต่างๆ ท ัง้สนิคา้อปุโภคและบรโิภค มี

พื้นทีก่ารสะสมและจาํหน่ายสนิคา้ไมม่ากนกั มกีารสะสมและจาํหน่ายสนิคา้ในปรมิาณนอ้ย เป็นการจาํหน่ายสนิคา้ในลกัษณะการ

ขายปลกี มกัเป็นสนิคา้จาํเป็นทีต่อ้งการในปรมิาณนอ้ย สะดวกซื้อ มกีารจดัวางสนิคา้แยกตาม ประเภท เช่น อาหารพรอ้มบรโิภค 

เครื่องดืม่ กระดาษชาํระ หนงัสอืพมิพ ์

 ผูป้ระกอบกิจการ หมายถงึ เจา้ของกจิการ ผูจ้ดัการ ผูดู้แลรา้นอาหาร ผูดู้แลกจิการ 

 ผูด้ าเนินกจิการ หมายถงึ ผูเ้ป็นเจา้ของ หรอืบคุคลทีเ่รยีกชื่ออย่างอื่น ซึง่รบัผดิชอบดาํเนินการสถานประกอบกจิการนัน้  

 ผูส้มัผสัอาหารหมายถงึผูเ้กี่ยวขอ้งกบักระบวนการทาํประกอบ ปรุง บรกิาร รวมถงึกิจกรรมใดๆทีม่กีารสมัผสัอาหารใน

ข ัน้ตอนใดๆก็ตามในกระบวนการ เช่น เจา้ของแผงลอย ผูเ้ตรยีมอาหาร ผูป้รุงผูเ้สริฟ์ ผูจ้าํหน่ายอาหาร ผูท้าํความสะอาดภาชนะ

อปุกรณข์องรา้นอาหาร และ แผงลอยจาํหน่ายอาหาร 

 อาหารปรุงส าเร็จ หมายถงึ อาหารทีผ่่านกระบวนการปรุงประกอบพรอ้มบรโิภคไดท้นัท ี

ราชการสว่นทอ้งถิ่น หมายถงึ องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั เทศบาล องคก์ารบรหิารสว่นตาํบล กรุงเทพมหานคร เมอืง

พทัยา หรอื องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่อืน่ทีก่ฎหมายกาํหนดใหเ้ป็นราชการสว่นทอ้งถิน่ 

 องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น(อปท.) หมายถงึ เทศบาลนคร เทศบาลเมอืง เทศบาลตาํบล องคก์ารบรหิารสว่นตาํบล 

กรุงเทพมหานคร เมอืงพทัยา หรอื องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่อืน่ทีก่ฎหมายกาํหนด 

 ขอ้ก าหนดทอ้งถิ่น หมายถงึ ขอ้บญัญตั ิเทศบญัญตั ิหรอืขอ้บงัคบัซึง่ตราขึ้นหรอืออกโดยราชการสว่นทอ้งถิน่ 

 เจา้พนกังานทอ้งถิ่น หมายถงึ ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร สาํหรบัเขตกรุงเทพมหานคร, นายกเมอืงพทัยา สาํหรบัเขต

เมอืงพทัยา, นายกเทศมนตร ีสาํหรบัในเขตเทศบาล, นายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล สาํหรบัเขตองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล 

 เจา้พนกังานสาธารณสุข หมายถงึ บคุคลซึง่ดาํรงตาํแหน่งทีร่ฐัมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุขแต่งตัง้ใหเ้ป็นเจา้

พนกังานสาธารณสุขตามพระราชบญัญตักิารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

 การขออนุญาต หมายถงึ กจิการทีผู่ด้าํเนินการจะตอ้งขออนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถิน่ก่อนดาํเนินงาน หากยงัไมไ่ดร้บั

อนุญาตยงัไมส่ามารถดาํเนินการได ้ซึง่ไดแ้ก่กจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ตลาด รา้นอาหารพื้นทีเ่กิน 200 ตารางเมตร แผง

ลอยจาํหน่ายอาหาร 

 การแจง้หมายถงึ กจิการทีผู่ด้าํเนินการจะตอ้งแจง้ต่อเจา้พนกังานทอ้งถิ่นเมือ่จะดาํเนินกจิการโดยไมต่อ้งขออนุญาตก่อน

ดาํเนินงาน เพยีงแต่แจง้ก็สามารถดาํเนินกจิการไดท้นัท ีซึง่ไดแ้ก่ รา้นอาหารพื้นทีไ่มเ่กนิ 200 ตารางเมตร 

 เกณฑ ์หมายถงึ แนวทางการปฏบิตัทิีไ่ดผ้่านกระบวนการคิด วเิคราะห ์สงัเคราะหจ์ากนกัวชิาการและผูเ้ชี่ยวชาญในสาขา

นัน้ ๆ เช่น เกณฑอ์าหารสะอาดรสชาตอิร่อย เกณฑก์ว๋ยเตีย๋วอนามยั เป็นตน้ 
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เกณฑก์ารขออนุญาต / การแจง้ หมายถงึ แนวทางการปฏบิตัทิีไ่ดผ้่านกระบวนการคิด วเิคราะห ์สงัเคราะหจ์ากเจา้

พนกังานทอ้งถิน่ / เจา้พนกังานสาธารณสุข ในการออกขอ้กาํหนดหรืออาจรวมท ัง้ขอ้กาํหนดข ัน้พื้นฐานตามกฎหมายซึง่ตอ้งผ่าน

เกณฑจ์งึอนุญาตหรอืรบัรองการแจง้หรอือาจใชเ้กณฑต์ามมาตรฐาน / ขอ้กาํหนดของกรมอนามยัเป็นเกณฑก์ารขออนุญาต / การ

แจง้ หรอืใชเ้กณฑก์ารรบัรองตามการรบัรองต่างๆ เช่น Clean Food Good Taste, 5 ดาว เป็นเกณฑก์ารขออนุญาต/แจง้ 

 มาตรฐาน หมายถงึ เกณฑท์ีม่กีารใช ้ตรวจสอบ ประเมนิผล ปรบัปรุงอย่างเป็นระบบถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ จนเป็นที่

เชื่อถอืและยอมรบัในระดบัสากล (ประเทศ) เช่น มาตรฐานโรงอาหาร มาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรกัแหง่ครอบครวั มาตรฐาน

ศูนยเ์ดก็เลก็น่าอยู่มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพ เป็นตน้ 

 หลกัสูตร หมายถงึ แนวทางการจดัการศึกษาผ่านกระบวนการการเรียนการสอนเพือ่พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีวามรู ้

ความสามารถตามวตัถปุระสงค ์ ซึง่ผ่านการทดสอบและประเมนิผลแลว้   

 คู่มือ หมายถงึ เอกสาร/อุปกรณ์/สือ่ ทีแ่สดงรายละเอยีดหรอืข ัน้ตอนการปฏบิตัิงานเฉพาะเรื่องเพือ่ใหผู้ป้ฏบิตัิงานทาํได ้

ถกูตอ้ง อย่างเป็นข ัน้ตอน 

 ภาคีเครือข่าย หมายถงึ กลุม่ หรอืองคก์รหน่วยงานท ัง้ภาครฐัและภาคเอกชนทีม่สีว่นร่วมในการทาํกจิกรรมหรอื

สนบัสนุนการทาํกิจกรรม เพือ่การดาํเนินงานดา้นสง่เสรมิสุขภาพและอนามยัสิง่แวดลอ้ม 

 การพฒันา หมายถงึ การเปลีย่นแปลงอย่างมกีระบวนการ โดยมจีดุมุง่หมาย 

 การพฒันาศกัยภาพ หมายถงึ การพฒันาเพิม่พูนความรูค้วามเขา้ใจ ทกัษะ ความชาํนาญ และความสามารถในการ

ปฏบิตัหินา้ที ่รวมท ัง้ การพฒันาดา้นคุณธรรมและจรยิธรรมไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพตลอดเวลา 

 การฝึกอบรม หมายถงึ กจิกรรมทีมุ่ง่เนน้สรา้งความรูค้วามเขา้ใจ ทกัษะ และแนวคิดใหม ่ใหก้บับคุลากร/ผูป้ระกอบ

กจิการ/ผูส้มัผสัอาหาร เพือ่นาํไปพฒันาการปฏบิตังิานใหไ้ดป้ระสทิธิภาพดยีิง่ขึ้น 

 การเฝ้าระวงัดา้นสุขาภบิาลอาหาร หมายถงึ การเฝ้าดู การสงัเกตตดิตามสิง่ทีส่นใจหรอืประเดน็ทีเ่ป็นปญัหาหรอืคาดวา่

จะเป็นปญัหาเกี่ยวกบั อาหารปรุงสาํเร็จ ผูส้มัผสัอาหาร ภาชนะทีใ่ชก้บัอาหาร สถานประกอบกจิการดา้นอาหาร สิง่ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั

ความสะอาดของอาหาร สารปนเป้ือน/เชื้อโรคทีป่นเป้ือนในอาหาร อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ รวดเร็ว และนาํขอ้มลูมาเพือ่ดาํเนินการ

ป้องกนัและแกป้ญัหาความไมส่ะอาดปลอดภยัของอาหาร 

 
กจิกรรม 11.1.1  

อธิบายความหมายของ “การสุขาภิบาลอาหาร”   
 

แนวตอบกจิกรรม 11.1.1 
การสุขาภบิาลอาหาร (Food Sanitation) หมายถงึ กระบวนการจดัการและควบคุมอาหาร ภาชนะอุปกรณ์ ผูส้มัผสั

อาหาร และสภาพแวดลอ้มทีเ่กี่ยวขอ้งในทกุกจิกรรมตัง้แต่ การเตรยีมวตัถดุบิ การขนส่ง การปรุง การเก็บรกัษา การถนอมอาหาร 

และการจาํหน่ายอาหาร เพื่อทาํใหอ้าหารสะอาด ปลอดภยัจากเชื้อโรค หนอนพยาธิ สารเคมต่ีาง ๆ ที่เป็นอนัตรายหรืออาจเป็น

อนัตรายต่อการเจรญิเตบิโตของร่างกาย สุขภาพอนามยั และการดาํรงชวีติของผูบ้รโิภค   
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เร่ืองที ่11.1.2  
โรคและอนัตรายทีเ่กดิจากอาหาร 
 

 อาหารทีร่บัประทานจะเกิดประโยชนต่์อร่างกายเมือ่อาหารนัน้ สะอาด ปลอดภยั และมคีุณค่าทางโภชนาการ แต่ถา้เรา

บรโิภคอาหารทีป่นเป้ือนสิง่ทีเ่ป็นอนัตราย (Food Hazards) เช่น เชื้อโรค พยาธิ สารเคม ีและสิง่ปลอมปนต่าง ๆ เขา้ไปในร่างกาย 

อาจจะก่อใหเ้กดิการเจบ็ป่วย หรอืเป็นพษิภยัต่อสุขภาพของผูบ้รโิภคได ้ โดยจะมรีะดบัความรุนแรงมากนอ้ยเพยีงใดนัน้ ขึ้นอยู่กบั

ชนิดและปรมิาณของอนัตรายในอาหาร โดยท ัว่ไปสามารถแบ่งประเภทของอนัตรายในอาหารออกไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ อนัตราย

ทางกายภาพ อนัตรายทางเคม ีและอนัตรายทางชวีภาพ  

 

1.   อนัตรายทางกายภาพ (Physical Hazards) 

อนัตรายทางกายภาพ หมายถึง อนัตรายที่เกิดจากการบริโภคอาหารที่มีวตัถ ุ สิ่งปลอมปน หรือสิ่งแปลกปลอมที่

ก่อใหเ้กิดการบาดเจ็บในลกัษณะต่าง ๆ ดงันี้ เช่น เกิดบาดแผลจากสิ่งปนเป้ือนที่มคีม ฟนัหกัจากสิ่งปนเป้ือนที่เป็นของแข็ง และ

การอดุตนัทางเดนิอาหารทาํใหห้ายใจไมส่ะดวก (บางคร ัง้อาจจาํเป็นตอ้งผ่าตดัเอาสิง่ปนเป้ือนนัน้ ๆ ออก) เป็นตน้  

ตวัอย่างของสิง่ปนเป้ือนทีท่าํใหเ้กดิอนัตรายทางกายภาพ มดีงันี้ เช่น 

- เศษไม ้กระดาษ เชอืก แกว้ กรวด ทราย โลหะ พลาสตกิ และลวดเยบ็กระดาษ 

- เศษเปลอืกถ ัว่ ไข่ และสตัวน์ํา้จาํพวกเปลอืกแขง็ กุง้ ปู หอย  

- เกลด็ปลา เศษกระดูกจากสตัวปี์กและววั ขนจากสตัวปี์ก 

- หวัและตวัน็อต สกรู ทีม่าจากเครื่องจกัร หรอือปุกรณ์ 

- เครื่องประดบั เสน้ผม เศษเลบ็ กระดุม เขม็ และทีปิ่ดแผล 

- แมลง ไข่แมลง และมลูสตัว ์

การปนเป้ือนของสิ่งแปลกปลอมเหล่านี้  เกิดไดจ้ากหลายสาเหตุ เช่น ติดมากบัวตัถดุิบ การชาํรุดแตกหกัของภาชนะ

บรรจแุละวสัดุหอ่หุม้อาหาร อปุกรณเ์ครื่องมอืและวธิีการผลติไมเ่หมาะสม และการปฏบิตัทิีไ่มถ่กูสุขลกัษณะของผูส้มัผสัอาหาร    

การควบคุมการปนเป้ือนหรอืลดอนัตรายทางกายภาพ อาจกระทาํไดห้ลายวธิี เริ่มจากการคดัเลอืกวตัถดุบิ  

การจดัใหม้มีาตรการตรวจสอบและคดัแยกสิง่แปลกปลอม เช่น เครื่องตรวจโลหะ  การปรบัเปลีย่นวธิีการทีก่่อใหเ้กิดความเสีย่ง

ต่อการปนเป้ือนสูง และการฝึกอบรมผูส้มัผสัอาหาร เป็นตน้  

 

2.  อนัตรายทางเคมี (Chemical Hazards) 

อนัตรายทางเคม ีหมายถงึ อนัตรายทีเ่กดิจากการบรโิภคอาหารทีป่นเป้ือนสารเคมทีีเ่ป็นพษิหรอืเป็นอนัตรายต่อ 

ผูบ้รโิภค สารเคมทีีป่นเป้ือนในอาหารมทีีม่าจากแหลง่ต่าง ๆ ดงันี้  พษิทีม่อียู่ในพชืและสตัวต์ามธรรมชาติ  สาร เคมทีีป่นเป้ือนใน

อาหาร และสารเคมทีีเ่จตนาเตมิลงไปเพือ่ปรุงแต่งหรอืถนอมอาหาร  

2.1   พษิทีม่อียู่ในพชืและสตัวต์ามธรรมชาติ 
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พชืและสตัวบ์างชนิดอาจมีส่วนประกอบที่มีพิษอยู่ในตวัของมนัเองโดยธรรมชาติ บางชนิดไดร้บัพิษสะสมอยู่ในตวั

เนื่องมาจากสิ่งแวดลอ้มที่อยู่หรืออาหารที่กินเขา้ไป ถา้คนนาํพชืและสตัวไ์ปกินก็จะไดร้บัอนัตรายจากพษิที่มอียู่ในพชืและสตัว ์

เหลา่นัน้โดยรูเ้ทา่ไมถ่งึการณไ์ด ้พชืและสตัวต์ามธรรมชาตทิีม่พีษิมหีลายชนิดดงัแสดงตวัอย่างในตารางที ่11.1 

 

ตารางที ่11.1  พษิทีม่อียู่ในพชืและสตัวต์ามธรรมชาติ 

ชนิดของพชืและสตัว ์ พษิ อนัตราย 

เหด็พษิ หรอื เหด็เมา 

 

 

phalloidine, muscarine ปวดทอ้ง คลืน่ไส ้อาเจยีน อจุจาระเหลวเป็นนํา้ 

บางคร ัง้อาจมเีลอืดปนออกมา ในรายทีรุ่นแรงอาจ

เสยีชวีติได ้

กลอยดบิ 

 

 

dioscorine, diosgenine ทาํใหเ้กดิอาการคนัคอ คลืน่ไส ้อาเจยีน วงิเวยีน ใจ

ส ัน่ เหงือ่ออก ตาพร่า ชพีจรเตน้เร็วละเบา อดึอดั ตวั

เยน็ และหมดสตไิด ้

มนัสาํปะหลงัดบิ 

 

 

cyanide คลืน่ไส ้อาเจยีน ปวดทอ้งอย่างรุนแรง ชาตามปลาย

มอืปลายเทา้ แขนขาไมม่แีรง ใจส ัน่ บางรายอาจชกั 

หมดสต ิหายใจลม้เหลว และตายได ้

เมลด็ละหุง่ ricin ทาํใหเ้กดิโรคโลหติเป็นพษิ และตายได ้

แมงดาทะเล 

 

tetrodotoxin (TTX),  

anhydro tetrodotoxin 

มอีาการชาทีร่มิฝีปาก ลิ้น ปลายนิ้วมอืนิ้วเทา้ อาเจยีน 

เวยีนศีรษะ ยนืนัง่ไมไ่ด ้เป็นอมัพาตทีก่ลา้มเนื้อกะบงั

ลมและกลา้มเนื้อหวัใจ และอาจถงึตายได ้

ปลาปกัเป้า 

 

tetrodotoxin (TTX)  มอีาการชาทีร่มิฝีปากและลิ้น คลืน่ไส ้อาเจยีน เวยีน

ศีรษะ อ่อนเพลยี เดนิไมไ่หว และถงึตายได ้

คางคก 

 

digitalis คลืน่ไส ้อาเจยีน ปวดศีรษะ วงิเวยีน ทอ้งเดนิ ใจส ัน่ 

หมดสต ิและอาจถงึตายได ้

ทีม่า :  สาํนกัสุขาภบิาลอาหารและนํา้ กรมอนามยั, 2557 

 

2.2  สารเคมทีีเ่จตนาเตมิลงไปในอาหาร 

สารเคมทีีเ่ตมิลงไปในอาหาร แบง่ไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ  

1) สารปรุงแต่งอาหาร หรอืเครื่องปรุงรส เช่น นํา้ปลา นํา้สม้สายชู ซอส ผงชูรส เป็นตน้ 

อนัตรายของสารปรุงแต่งอาหาร เกดิจากการนาํสารเคมทีีห่า้มใชใ้นอาหารมาใสเ่พือ่ปลอมปนในสารปรุงแต่งรสนัน้ๆ 

2) วตัถเุจอืปนอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัที ่119 (พ.ศ.2532) หมายถงึ วตัถทุีต่ามปกตมิไิดใ้ชเ้ป็น 

อาหาร และไม่ไดใ้ชเ้ป็นส่วนประกอบที่สาํคญัของอาหาร ไม่ว่าวตัถนุ ัน้จะมคีุณค่าทางโภชนาการหรือไม่ก็ตาม แต่ใชเ้จือปนใน

อาหารเพือ่ประโยชนท์างเทคโนโลยกีารผลติ การบรรจกุารเก็บรกัษา หรอืการขนสง่ ซึง่มผีลต่อคุณภาพหรอืมาตรฐาน หรือลกัษณะ

ของอาหาร ปจัจบุนัมกีารใชว้ตัถเุจอืปนในอาหารกนัอย่างแพร่หลาย ในวตัถปุระสงคต่์างๆ กนั เช่น เพือ่ลดการเสือ่มคุณภาพอาหาร 

ช่วยใหค้งสภาพสมํา่เสมอตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคอาหารนัน้ วตัถเุจอืปนในอาหารหากใชป้ริมาณมากเกินไปก็จะทาํใหเ้กิด
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อนัตรายต่อร่างกาย หรอือาจจะไดร้บัพษิสะสมจากสารเคมบีางชนิดได ้และบางอย่างก่อใหเ้กิดอนัตรายกบัร่างกายอย่างรุนแรงได ้

วตัถเุจือปนในอาหารจึงเป็นอาหารที่ตอ้งมกีารควบคุมหรือเป็นอาหารควบคุมเฉพาะตาม พ.ร.บ. อาหาร พ.ศ. 2522 บางชนิด

อนุญาตใหใ้ชไ้ดใ้นปรมิาณทีจ่าํกดั (กาํหนดปริมาณการใช)้ บางชนิดใชไ้ดต้ามปริมาณทีเ่หมาะสม (ไม่กาํหนดปริมาณการใช)้ และ

บางชนิดหา้มใชใ้นอาหารเดด็ขาด  

ตวัอย่างของสารเคมทีีไ่มอ่นุญาตใหใ้สใ่นอาหารแสดงในตารางที ่11.2 

 

ตารางที ่11.2   สารเคมทีีไ่มอ่นุญาตใหใ้ส่ในอาหาร 

สาร วตัถปุระสงคใ์นการนาํมาใช ้ อนัตราย 

นํา้ประสานทอง  

(บอแรกซ ์ผงกรอบ) 

ทาํลูกชิ้นใหก้รอบ  

ทาํใหแ้ป้งมลีกัษณะกรุบ (ในเตา้ทงึ)ทาํหมู

ยอใหก้รอบ  

ปนปลอมในผงชูรส (ซึง่สงัเกตลกัษณะได ้

โดยเกลด็คลา้ยแผ่นเศษกระจก อาจเป็น

กอ้นเลก็สขีาว) 

เป็นอนัตรายต่อระบบทางเดนิอาหาร ระบบสมอง 

ซึง่อาจทาํใหม้อีาการ คลา้ยเยือ่หุม้สมองอกัเสบ

และทีรุ่นแรงมาก คือเป็นอนัตรายต่อไตจะทาํให ้

เกดิไตพกิารและตายไดถ้า้ไดร้บัสารนี้ ในปรมิาณ

มากและเป็นเวลานาน 

โซเดยีมเบตาฟอสเฟต ปนปลอมในผงชูรสสงัเกตลกัษณะได ้โดย

เกลด็จะมลีกัษณะหวัทา้ยมน บางกวา่ ใส

เป็นมนัคลา้ยกระจก 

ทาํใหท้อ้งร่วง 

สยีอ้มผา้ ผสมอาหารใหม้สีสีวยงาม ชวนรบัประทาน โรคกระเพาะอาหารและลาํใส ้ 

เป็นสาเหตกุารเกดิโรคมะเร็ง เช่นมะเร็งตบั มะเร็ง

กระเพาะปสัสาวะ 

กรดซาลไิซลคิ สารกนับูด เป็นอนัตรายต่อระบบทางเดนิอาหารอย่างมาก 

โดยอาจทาํใหเ้กดิแผลในกระเพาะอาหาร เป็นพษิ

ต่อระบบประสาทหรอืมอีาการแพเ้ป็นแผล ตามตวั 

โซเดยีมคารบ์อเนต(โซดา

ซกัผา้) 

ทาํใหเ้นื้อนุ่ม กดัเยือ่บอุ่อนของระบบทางเดนิอาหาร เกดิอาการ

คลืน่ไสอ้าเจยีน ทอ้งร่วง อาจรุนแรงถงึตายได ้

ทีม่า  :  http://edtech.kku.ac.th/~s49321275011/495050331-6/sc31-8-5.htm 

 

2.3  สารเคมทีีป่นเป้ือนในอาหาร 

สารเคมทีีป่นเป้ือนในอาหารโดยไม่เจตนา ไดแ้ก่ สารเคมตีกคา้งในสิง่แวดลอ้ม การใชภ้าชนะสมัผสัอาหารไม่เหมาะสม

ทาํใหส้ารเคมทีีเ่ป็นสว่นประกอบในภาชนะนัน้ ๆ ปนเป้ือนในอาหาร และสารก่อมะเร็งทีเ่กิดจากการใหค้วามรอ้นแก่อาหาร เป็นตน้ 

สารเคมเีหลา่นี้ เมือ่เขา้สูร่่างกาย อาจถกูเปลีย่นแปลงโดยกระบวนการทางชีวเคมทีาํใหเ้กิดเป็นพษิมากขึ้นหรือนอ้ยลงได ้บางส่วนก็

จะถูกขบัออกจากร่างกาย  แต่ก็มสี่วนหนึ่งทีเ่ขา้ไปสะสมอยู่ตามอวยัวะต่าง ๆ ในร่างกาย ดงันัน้ ในกรณีทีไ่ดร้บัสารเคมจีากการ

บรโิภคเขา้ไปปริมาณครัง้ละนอ้ย ๆ เป็นระยะเวลานาน สารเคมเีหลา่นี้ก็จะเขา้ไปสะสมในร่างกายและก่อใหเ้กิดอนัตรายเรื้อรงัได ้ 

สาํหรบัในรายทีไ่ดร้บัสารเคมเีขา้ไปปรมิาณมากก็จะทาํใหเ้กดิอนัตรายเฉียบพลนั 
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สารเคมตีกคา้งในสิง่แวดลอ้ม อาจเกดิจากกจิกรรมต่าง ๆ ของมนุษย ์เช่น การใชปุ้๋ย สารกาํจดัศตัรูพชื และสารกระตุน้

การเจรญิเตบิโต รวมท ัง้การทิ้งของเสยีจากโรงงานอตุสาหกรรม เป็นตน้  สารเคมเีหลา่นี้มโีอกาสเขา้สูห่ว่งโซ่อาหารและสะสมในพชื

และสตัว ์เมือ่คนกินพชืและสตัวเ์ป็นอาหารก็อาจไดร้บัอนัตรายได ้ โดยในกรณีทีไ่ดร้บัสารเคมเีขา้ไปปริมาณมากก็จะทาํใหเ้กิด

อนัตรายเฉียบพลนั แต่ถา้บริโภคเขา้ไปปริมาณครัง้ละนอ้ย ๆ เป็นระยะเวลานาน สารเคมเีหลา่นี้ก็จะเขา้ไปสะสมในร่างกายและ

ก่อใหเ้กดิอนัตรายเรื้อรงัได ้ 

 การใชภ้าชนะสมัผสัอาหารไม่เหมาะสม อาจทาํใหส้ารเคมทีี่เป็นส่วนประกอบหรือติดมากบัภาชนะนัน้ ๆ ปนเป้ือนใน

อาหารได ้ตวัอย่างเช่น การละลายของหมกึพมิพห์รือสจีากถงุใส่อาหารเมือ่นาํมาใส่อาหารทีร่อ้นและมนีํา้มนั การละลายของโลหะ

หนกัจากภาชนะเมือ่นาํไปใสอ่าหารทีม่ฤีทธิ์เป็นกรด  การละลายของสว่นผสมในภาชนะพลาสติกเมือ่นาํไปใส่อาหารรอ้น อาหารทีม่ี

รสจดั อาหารทีเ่ป็นกรดหรอืด่าง เป็นตน้ 

 สารเคมีที่ปนเป้ือนในอาหารโดยไม่เจตนานัน้มีหลายชนิด แต่ละชนิดก็จะมีแหล่งที่มา และอนัตรายแตกต่างกนัไป 

สารเคมปีนเป้ือนในอาหารในกลุม่นี้ทีส่าํคญัคือ โลหะหนกั และสารกาํจดัแมลงและศตัรูพชื (ตารางที ่11.3) 

 

ตารางที ่11.3   สารเคมทีีป่นเป้ือนในอาหาร 

ประเภท แหลง่ทีม่า อนัตราย 

โลหะหนกั 

เช่น ตะกัว่ ปรอท 

แคดเมยีม 

-  เป็นสว่นประกอบในโลหะ 

   ผสมทีใ่ชท้าํภาชนะ  ส ีและ   

   สารเคลอืบผวิ  

-  ใชต้ะกัว่เป็นประสานรอย 

    เชื่อมต่อภายในภาชนะ  

    สมัผสัอาหาร 

-  การปนเป้ือนของเสยีจาก 

   ชมุชนและโรงงาน 

   อตุสาหกรรม    

        สว่นใหญ่จะมผีลต่อระบบประสาท ความรุนแรงและ

อาการแสดงจะขึ้นอยู่กบัปรมิาณและชนิดของโลหะหนกั 

ตวัอย่างเช่น  พษิของตะกัว่จะมผีลต่อพฒันาการทางสมอง

โดยเฉพาะในเดก็ทีก่าํลงัเจรญิเตบิโต  ปรอท ทาํใหเ้กดิโรคมนิา

มาตะ  แคดเมยีมทาํใหเ้กดิโรค อไิต อไิต เป็นตน้ 

        ในรายทีไ่ดร้บัในปรมิาณมากจะเกดิพษิเฉียบพลนั คือ 

ปวดทอ้งรุนแรง อจุจาระร่วง  อาเจยีน และอาจตายได ้

สารกาํจดัแมลงและ

ศตัรูพชื 

-  พษิตกคา้งในดนิและนํา้ 

   จากการฉีดพน่สารกาํจดั 

   แมลงและศตัรูพชื 

-  พษิตกคา้งในผกัและผลไม ้

   ทีฉี่ดพน่สารกาํจดัแมลง 

   และศตัรูพชืแลว้ทาํการเก็บ 

   เกี่ยวก่อนเวลาทีก่าํหนด  

มผีลต่อสุขภาพตัง้แต่เวยีนศีรษะ อาเจยีน เป็นพษิต่อระบบ

ประสาท และทาํใหเ้กดิมะเร็งได ้ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัชนิดและ

ปรมิาณของสารกาํจดัแมลงและศตัรูทีไ่ดร้บั 

ทีม่า :  สาํนกัสุขาภบิาลอาหารและนํา้ กรมอนามยั, 2557  

 

 

 

 



          พื้นฐานอาชีวอนามยัและอนามยัสิง่แวดลอ้ม 11-23 

 

 

1.3  อนัตรายทางชีวภาพ (Biological Hazards) 

อนัตรายทางชวีภาพ หมายถงึ อนัตรายทีเ่กดิจากจุลนิทรียท์ีเ่ป็นสาเหตุทาํใหเ้กิดโรค ไดแ้ก่ แบคทเีรีย เชื้อรา ไวรสั โปร

โตซวั และพยาธิ โดยจะมอีาการแสดงและความรุนแรงแตกต่างกนัไปขึ้นกบัชนิดและปรมิาณของจุลนิทรยีท์ีผู่บ้รโิภคไดร้บั 

อนัตรายทีเ่กดิจากจลุนิทรยีน์ี้แบง่ไดเ้ป็น อนัตรายทีเ่กดิจากการติดเชื้อ (Bacterial Infection) หรือไดร้บัเซลลจ์ุลนิทรีย์

เขา้ไปในร่างกายในปรมิาณทีก่่อใหเ้กดิการเจบ็ป่วยซึง่สามารถแพร่กระจายไปสูผู่อ้ืน่ได ้หรอืเรยีกว่า โรคติดต่อทีเ่กิดจากอาหารเป็น

สือ่ (Food Borne Disease) และ อนัตรายทีเ่กดิจากสารพษิทีจ่ลุนิทรยีส์รา้งขึ้นในอาหาร (Bacterial Intoxication)  

1.3.1   โรคตดิต่อทีเ่กดิจากอาหารเป็นสือ่ 

จลุนิทรยีท์ีเ่ป็นสาเหตทุาํใหเ้กดิโรคตดิต่อทีเ่กดิจากอาหารเป็นสือ่มหีลายชนิด ไดแ้ก่ แบคทเีรยี ไวรสั แปรสติ 

ซึง่ก่อใหเ้กดิการเจบ็ป่วยทีม่อีาการแสดงแตกต่างกนัไป โรคตดิต่อทีเ่กดิจากอาหารเป็นสือ่อาจเกดิไดจ้ากหลายสาเหตดุงั

แสดงตวัอย่างในตารางที ่11.4 

ตารางท่ี 11.4    โรคติดต่อท่ีเกิดจากอาหารเป็นส่ือ 
ชื่อโรค เชื้อทีเ่ป็นสาเหตุ แหลง่ทีพ่บ อาการ 

โรคอาหารเป็นพษิจากเชื้อแบคทีเรีย 

Salmonellosis หรอื

ไขไ้ทฟอยด ์

Salmonella อาหารทีเ่กี่ยวขอ้งมหีลาย

ชนิด มกัจะเป็นอาหาร

ประเภทเน้ือสตัว ์สตัวปี์ก

และผลติภณัฑ ์ ไดแ้ก่ ไข่

ดบิ และนมดิบ  

ทอ้งร่วง คลืน่เหยีน อาเจยีน 

ปวดทอ้ง ปวดหวั มไีข ้ 

โรคตดิเชื้อ 

Enteropathogenic 

Escherichia coli 

Enteropathogenic 

Escherichia coli 

อาหารทีป่นเป้ือนอจุจาระ

ของคนและสตัวท์ีเ่ป็นพาหะ  

และนํา้ทีไ่ม่ไดผ้่านการฆ่าเชื้อ 

ทอ้งร่วง อาจมเีลอืดปนออกมา

กบัอจุจาระ และเป็นไข ้

อหวิาตกโรค 

(Chloera) 

Vibrio cholera อาหารหรอืนํา้ทีถู่กปนเป้ือน

ดว้ยเชื้อโรคน้ี 

อจุจาระร่วงอย่างรุนแรง มี

ลกัษณะเหมอืนนํา้ซาวขา้ว อาจ

มมีกูและลอืด มไีข ้อาเจียน 

ชอ็ค หมดสต ิและอาจตายได ้

โรคตดิเชื้อ 

Vibrio 

parahemolyticus 

Vibrio parahemolyticus อาหารทะเลต่างๆ โดยเฉพาะ

การบรโิภคอาหารทะเลดิบ

หรอืปรุงไม่สุก  

ถ่ายุจจาระเป็นนํา้ และ 

ปวดทอ้งรุนแรง คลืน่ไส ้

อาเจยีน มไีข ้ปวดศีรษะ อาจ

ถ่ายเป็นมกูและมเีลอืดปน 

โรคบดิ (Bacillary 

dysentery) 

Shigella อาหารสาํเรจ็รูป เครื่องดื่ม 

นํา้ นม และผลติภณัฑท์ีไ่ด ้

จากนมที่ปนเป้ือนเชื้อ 

มไีข ้ทอ้งเดนิ ปวดถ่วง 

อจุจาระมกีลิน่คาวจดั อาจมมีกู

เลอืดและหนองปน 

โรคกระเพาะอาหาร Clostridium มกัพบในอาหารทีผ่่านการฆ่า ทาํใหเ้กดิอาการปวดทอ้งอย่าง
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ชื่อโรค เชื้อทีเ่ป็นสาเหตุ แหลง่ทีพ่บ อาการ 

ลาํไสอ้กัเสบทีม่สีาเหตุ

จาก Clostridium 

perfringens 

perfringens type A เชื้อดว้ยความรอ้นไม่

เพยีงพอ ไมส่ามารถทาํลาย

สปอรไ์ด ้หรอืเน้ือสตัวท์ีป่รุง

ทิ้งไวเ้ป็นเวลานาน ก่อนจะ

นาํไปบริโภค  

รุนแรงทอ้งเสยี มกีา๊ซ มไีข ้

คลืน่ไสอ้าเจียน มรีะยะฟกัตวั

ประมาณ 8- 24 ช ัว่โมง 

 โรคทีเ่กดิจากเชื้อไวรสั 

โรคตบัอกัเสบ 

(infectious 

hepatitis) 

Hepatitis A virus นํา้และอาหารที่ปนเป้ือนเชื้อ

น้ี 

ตวัเหลอืง ตาเหลอืง  

เบือ่อาหาร คลืน่ไส ้อาเจยีน 

อ่อนเพลยี 

โรคทีเ่กดิจากปรสติ 

โรคบดิมตีวั 

(Amoebic 

dysentery) 

Entamoeba histolytica นํา้ อาหาร ผกัสด ที่ 

ปนเป้ือนซสีตข์องเชื้อน้ี 

ทอ้งร่วง ถ่ายเป็นมกูเลอืด ปวด

ทอ้งปวดเบง่ อจุจาระเหมน็เน่า 

พยาธิ พยาธไิสเ้ดอืน ผกัสด ผลไม ้และอาหารที่

ปนเป้ือนกบัอจุาระของคน 

ปวดทอ้ง พงุโร อาเจยีน นอน

ไมห่ลบั มไีข ้ถา้มมีากอาจเกิด

การอดุตนัของลาํไส ้ท่อนํา้ดี 

พยาธใิบไมใ้นลาํไส ้ พชืนํา้ เช่น ผกับุง้ ผกั

กระเฉด 

ปวดทอ้ง อจุจาระเหลว  

เบือ่อาหาร คลืน่ไส ้อาเจยีน 

นํา้หนกัลด อ่อนเพลยี 

พยาธใิบไมใ้นตบั  ปลานํา้จดื ที่ปรุงแบบสุกๆ 

ดบิๆ เช่น ปลาสตู ปลาแม่

สะเดง้ ทีม่ตีวัอ่อนพยาธิ

ระยะตดิต่อ 

ทอ้งอดื ทอ้งเฟ้อ อาหารไมย่่อย 

มอีาการดีซ่าน เบือ่อาหาร 

อ่อนเพลยี นํา้หนกัลด  

ทอ้งมาน และตบัโต 

พยาธิตวัจีด๊ อาหารสุกๆ ดบิๆ ประเภท 

กอ้ยกุง้ กอ้ยปลา ไก่ย่าง งู 

นก ทีม่ตีวัอ่อนพยาธิระยะ

ตดิต่อ 

มอีาการเป็นรอยบวมแดง ๆ 

(เคลือ่นทีไ่ปเรื่อย ๆ) และตงึ ๆ 

ตามผวิหนงั มอีาการคนัหรอื

ปวดจีด๊ ๆ ตามรอยบวมนัน้  
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ชื่อโรค เชื้อทีเ่ป็นสาเหตุ แหลง่ทีพ่บ อาการ 

พยาธิตวัตดื ลาบ กอ้ย นํา้ตก หรอืเน้ือ

ย่างทีป่รุงสุก ๆ ดบิ ๆ จาก

เน้ือหมหูรอืเน้ือววัที่มตีวั

อ่อนของพยาธิตวัตดื หรอืที่

เรยีกว่า เมด็สาคู 

หวิ หรอืกนิบอ่ย แต่ผอม 

อ่อนเพลยี นํา้หนกัลด ทอ้งอดื 

ปวดทอ้ง คลืน่ไส ้อาเจยีน  

ทีม่า :  สาํนกัสุขาภบิาลอาหารและนํา้ กรมอนามยั, 2557 

  

 1.3.2 อนัตรายทีเ่กดิจากสารพษิทีจ่ลุนิทรยีส์รา้งขึ้น 

จลุนิทรยีก์ลุม่ทีป่นเป้ือนในอาหารและสามารถสรา้งสารพษิ (Toxin) ทีก่่อใหเ้กดิอนัตรายต่อผูบ้รโิภคได ้ม ี2  

กลุม่ทีส่าํคญั คือ แบคทเีรยีและเชื้อรา ดงัแสดงในตารางที ่11.5 

ตารางที ่11.5   อนัตรายทีเ่กดิจากสารพษิทีจุ่ลนิทรยีส์รา้งขึ้นในอาหาร 

ชื่อโรค เชื้อทีเ่ป็นสาเหต ุ แหลง่ทีพ่บ อาการ 

โรคอาหารเป็นพษิ 

Botulism 

สารพษิของเชื้อแบคทเีรยี 

Clostridium botulinum 

อาหารกระป๋องทีม่ี

ลกัษณะบวมนูน 

ทอ้งเสยี อ่อนเพลยี ปวดศีรษะ  ระบบ

ประสาทและสมองเป็นอมัพาต หายใจ

ขดั หวัใจวาย และตายได ้

โรคอาหารเป็นพษิ

จากเชื้อสแตฟ๊ฟิโล

คอคคสั 

(Staphylococcal 

Intoxication) 

สารพษิของเชื้อแบคทเีรยี 

Staphylococcus aureus 

พบไดต้ามแผล ฝี 

หนอง เสมหะ ผวิหนงั 

ในลาํคอ และฝุ่ น

ละออง 

คลืน่ไสรุ้นแรง อาเจยีน ปวดบดิในทอ้ง

เป็นพกั ๆ แลละถา่ยเป็นนํา้ 

โรคจากพษิ 

Aflatoxin 

สารพษิของเชื้อรา 

Aspergillus flavus 

ธญัพชื เช่น ถ ัว่ 

ขา้วโพด และงา 

มกีารทาํลายตบัและไต หวัใจและสมอง

อกัเสบ และเป็นสารก่อมะเร็ง 

ทีม่า :  สาํนกัสุขาภบิาลอาหารและนํา้ กรมอนามยั, 2557 

1.3.2 โรคตดิต่อทีเ่กดิจากอาหารเป็นสือ่ 

กจิกรรม 11.1.2  
อนัตรายท่ีเกิดจากการปนเป้ือนของอาหาร แบ่งไดเ้ป็นก่ีประเภท อะไรบา้ง 

 

แนวตอบกจิกรรม 11.1.2 
อนัตรายท่ีเกิดจากการปนเป้ือนของอาหาร แบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ 
1)  อนัตรายทางกายภาพ 
2) อนัตรายทางเคมี 
3) อนัตรายทางชีวภาพ 
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เร่ืองที ่11.1.3  

กฎหมายและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบังานสุขาภิบาลอาหาร 

 

1. กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกบัการสุขาภบิาลอาหาร 

กระบวนการไดม้าของอาหารนัน้ เริ่มจากแหลง่เลี้ยงแหลง่เพาะปลูกจากการเกษตรกรรมและปศุสตัว ์การฆ่า การ

ขนส่งไปยงั สถานที่ผลติ จาํหน่าย กระจายสนิคา้ และแปรรูป สถานที่ปรุง ประกอบ และจาํหน่ายอาหาร จนถึงผูบ้ริโภค

เป็นลาํดบัสุดทา้ย กระบวนการตามข ัน้ตอนดงักล่าวมกีฎหมายที่เกี่ยวขอ้งอยู่หลายฉบบั ไดแ้ก่ พระราชบญัญตัิการสาธาร

สุข พ.ศ. 2535 พระราชบญัญตัิอาหาร พ.ศ.2522 พระราชบญัญตัิรกัษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรียบรอ้ยของ

บา้นเมอืง พ.ศ. 2535 และพระราชบญัญตัโิรคตดิต่อ พ.ศ. 2523 ดงัแสดงในภาพที ่11.2 

 

 
   ภาพที ่11.2   กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบังานสุขาภบิาลอาหาร 

ทีม่า :  สาํนกัสุขาภบิาลอาหารและนํา้ กรมอนามยั , 2557 

  

ปจัจบุนัการประกอบกจิการคา้อาหารไมว่่าจะเป็น ภตัตาคาร สวนอาหาร รา้นอาหาร และแผงลอยจาํหน่ายอาหาร 

มกีารขยายตวัมากขึ้น จาํนวนผูป้ระกอบการมมีากขึ้น ทาํใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่มหีนา้ที่ควบคุมกาํกบัดูแลตาม
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กฎหมายบญัญตัิไวน้ ัน้ ทาํงานไดย้ากขึ้นสาเหตุหน่ึงมาจากการไม่รูใ้นตวับทกฎหมายไม่เขา้ใจเหตุผลของกฎหมาย และ

ความไม่รบัผิดชอบหลบเลี่ยงกฎหมายของผูป้ระกอบการ ทาํใหเ้กิดปญัหาในเรื่องความสะอาดปลอดภยัของอาหารที่

ใหบ้รกิารในสถานประกอบการคา้อาหาร ดงันัน้ควรมคีวามรูแ้ละความเขา้ใจในบทบญัญตัิของกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัการ

ประกอบการคา้อาหาร ในทีน้ี่จะกลา่วถงึเฉพาะกฎหมายหลกัที่สาํคญัดงัน้ี  

 

1.1   พระราชบญัญตักิารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

เป็นกฎหมายที่ขยายขอบเขตการกาํกบัดูแลกิจการที่เกี่ยวขอ้งกบัการสาธารณสุขในดา้นต่าง  ๆ ใหก้วา้งขวางขึ้น 

เพื่อสามารถนาํมาปรบัใชก้บัเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไดท้นัท่วงที กาํหนดมาตรการกาํกบัดูแลและป้องกนัเกี่ยวกบัการอนามยั

สิ่งแวดลอ้มไวอ้ย่างเพยีงพอและมปีระสทิธิภาพ ปรบัปรุงบทบญัญตัิเกี่ยวกบัการควบคุมใหม้ลีกัษณะการกาํกบัดูแลและ

ติดตาม และปรบัปรุงอาํนาจหนา้ที่ของเจา้หนา้ที่และบทกาํหนดโทษตามกฎหมายปจัจุบนัใหส้ามารถบงัคบัใหม้กีารปฏบิตัิ

ตามหลกัเกณฑข์องกฎหมายอย่างเคร่งครดั เพื่อใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาพของสงัคมปจัจุบนั และเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในดา้นการกาํกบัดูแลและป้องกนัเกี่ยวกบัการอนามยัสิ่งแวดลอ้ม  กฎหมายฉบบัน้ีใหอ้าํนาจกบัองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิ่นและเจา้พนกังานสาธารณสุขในการควบคุมดูแลและอนุญาตกิจการที่อาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพของ

ประชาชน  

พระราชบญัญตักิารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จะใหอ้าํนาจแก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น ไดแ้ก่ เทศบาล องคก์าร

บริหารส่วนตาํบล เมืองพทัยา และกรุงเทพมหานคร ควบคุมกาํกบัสถานประกอบการคา้อาหาร ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 

หมวด คือ หมวด 8 ตลาด สถานที่จาํหน่ายและสะสมอาหาร และหมวด 9 การจาํหน่ายสนิคา้ในที่หรือทางสาธารณะ (ใน

ที่น้ีจะหมายถึงการจาํหน่ายอาหาร) ซึ่งครอบคลุมท ัง้ ตลาด ภตัตาคาร รา้นอาหาร สวนอาหาร ศูนยอ์าหาร และ หาบเร่ 

แผงลอย โดยการออกขอ้กาํหนดทอ้งถิ่น กาํหนดรายละเอียดหลกัเกณฑ ์วิธีการประกอบการ สุขลกัษณะของสถานที ่

อาหาร สารปรุงแต่งอาหาร ภาชนะอุปกรณ์การควบคุมสตัวแ์มลงนาํโรคและตวับุคคลผู ป้ระกอบการหรือผูส้มัผสัอาหาร 

เพือ่ใหผู้ป้ระกอบการและผูเ้กี่ยวขอ้งนาํไปปฏบิตัใินขณะประกอบกจิการ  

ดงันัน้ผูป้ระกอบการตอ้งมหีนา้ที่ในการปฏบิตัิตามกฎหมาย โดยไปยื่นขอใบอนุญาตหรือหนงัสอืรบัรองการแจง้

กบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น ในพื้นที่ที่ประกอบการ หรือที่ อบต. เทศบาล สาํนกังานเขตของกรุงเทพมหานคร และ

เมอืงพทัยา โดยหากประกอบการในสถานทีท่ีม่พีื้นทีเ่กนิ 200 ตารางเมตรจะตอ้งยื่นขอรบัใบอนุญาต และพื้นที่ไม่เกิน 200 

ตารางเมตร ขอรบัหนงัสือรบัรองการแจง้ ส่วนผูท้ี่ประกอบการจาํหน่ายอาหารในที่หรือทางสาธารณะจะเป็นการยื่นขอรบั

ใบอนุญาต ใบอนุญาตทีไ่ดร้บัจะมอีายุ 1 ปี เมือ่ใบอนุญาตใกลห้มดอายุผูป้ระกอบการตอ้งมาขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนถงึ

วนัที่ใบอนุญาตจะหมดอายุและชําระค่าธรรมเนียมเป็นรายปี ส่วนหนังสือรบัรองการแจง้ไม่ไดก้ําหนดอายุไวแ้ต่

ผูป้ระกอบการตอ้งมาเสยีค่าธรรมเนียมหนงัสอืรบัรองการแจง้เป็นรายปีก่อนที่จะครบปี หากไม่มาชาํระค่าธรรมเนียมหรือ

คา้งชาํระค่าธรรมเนียมกจ็ะถกูปรบัอกีรอ้ยละ 20 ของค่าธรรมเนียมทีค่า้งชาํระ  

หนา้ที่ที่สาํคญัผูป้ระกอบการและผูส้มัผสัอาหารตลอดระยะเวลาประกอบการนัน้คือ  ตอ้งปฏบิตัิตามขอ้กาํหนด

ทอ้งถิน่และเงือ่นไขของทอ้งถิน่นัน้ตลอดเวลาที ่ประกอบการ ไมว่่าจะเป็นการปฏบิตัใินดา้นสุขลกัษณะของสถานที่จาํหน่าย

อาหาร ไดแ้ก่ ที่ต ัง้ การใช ้การดูแลรกัษาสถานที่ กรรมวิธีการเตรียม ทาํ  ปรุงประกอบ เก็บ สะสมและจาํหน่ายอาหาร 
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อาหาร นํา้แขง็ นํา้ดื่ม-ใช ้ภาชนะ อุปกรณ์และของใชอ้ื่นๆ การป้องกนัเหตุราํคาญ การป้องก ันโรคติดต่อ และสุขลกัษณะ

ส่วนบคุคลของผูส้มัผสัอาหาร ซึ่งรวมถงึการตรวจสุขภาพประจาํปีและมหีนงัสอืรบัรองจากแพทย ์มคีวามรูด้า้นสุขาภบิาล

อาหาร ตอ้งปฏิบตัิตนในขณะปฏิบตัิงาน เช่น การแต่งกาย (ผา้กนัเป้ือน หมวก/ตาข่ายคลุมผม) มอื-เลบ็ตอ้งสะอาด ใช ้

อุปกรณ์หยิบจบัอาหาร แยกระหว่างอาหารดิบ-สุก หลกีเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในขณะปฏิบตัิงาน เช่น คุย้ แคะ 

แกะ เกา ไอ จาม สูบบุหรี่ เป็นตน้ นอกจากนัน้ตอ้งแสดงใบอนุญาตและหนงัสอืรบัรองการแจง้ไวโ้ดยเปิดเผย ณ สถาน

ประกอบการหรือสถานที่ดาํเนินการตลอดเวลา หากชาํรุด สูญหาย ถูกทาํลาย ยื่นคาํขอรบัใบแทน ณ ทอ้งถิ่นที่อนุญาต 

ภายใน 15 วนั 

 

1.2 พระราชบญัญตัริกัษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรียบรอ้ยของบา้นเมอืง พ.ศ. 2535 

ในส่วนของการประกอบกิจการคา้อาหารนัน้ พระราชบญัญตัิฉบบัน้ีกาํหนดใหเ้จา้ของรา้นอาหารที่ต ัง้อยู่ติดกบั

ทางเทา้มหีนา้ที่ดูแลรกัษาความสะอาดทางเทา้ที่อยู่ติดกบัรา้น หากไม่ปฏบิตัิปล่อยใหท้างเทา้สกปรก มเีศษอาหาร ไขมนั

ฯลฯ จะถกูปรบัไมเ่กนิ 1,000 บาท นอกจากนัน้กฎหมายฉบบัน้ียงับญัญตัิหา้มปรุงอาหาร ขายหรือจาํหน่ายสนิคา้บนถนน

หรือในสถานสาธารณะ หา้มใชร้ถยนตห์รือลอ้เลือ่นเป็นที่ปรุงอาหารเพื่อขายหรือจาํหน่ายใหแ้ก่ ประชาชนบนถนนหรือใน

สถานสาธารณะ ยกเวน้ในถนนส่วนบุคคลหรือในบริเวณที่เจา้พนกังานทอ้งถิ่นหรือพนกังานเจา้หนา้ที่ ประกาศผ่อนผนัให ้

ขายไดต้ามวนั เวลาทีก่าํหนด และหา้มขายหรอืจาํหน่ายสนิคา้ซึ่งบรรทุกบนรถยนต ์รถจกัรยานยนต์ หรือลอ้เลือ่นบนถนน

หรอืในสถานสาธารณะ หากฝ่าฝืนจะถกูลงโทษปรบัไมเ่กนิ 2,000 บาท และยงับญัญตัใินเรื่องการจดัใหม้สีว้มในรา้นอาหาร

ดว้ย โดยใหเ้จา้ของรา้นจาํหน่ายอาหารและหรือเครื่องดื่มที่มทีี่น ัง่สาํหรบับริการลูกคา้ไดใ้นขณะเดียวกนัไม่ตํา่กว่ายี่สบิคน 

ตอ้งจดัใหม้สีว้มที่ตอ้งดว้ยสุขลกัษณะตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง เพื่อใหลู้กคา้ใชใ้นระหว่างเปิดทาํการคา้ หากฝ่าฝืนมี

โทษปรบัไมเ่กนิ 2,000 บาท 

 

1.3 พระราชบญัญตัอิาหาร พ.ศ. 2522 

 เป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์เพื่อควบคุมอาหารใหม้ีคุณภาพและความปลอดภ ัยในการบริโภค ซึ่งจะควบคุม

ตัง้แต่สถานที ่ตวัผลติภณัฑ ์และการโฆษณา โดยการกาํหนดประเภทอาหาร การขออนุญาตผลติ มาตรฐานการผลติ  การ

นาํเขา้อาหาร การแสดงฉลาก ชนิดบรรจุภณัฑ ์การโฆษณา ซึ่งกฎหมายฉบบัน้ีจะใหอ้าํนาจรฐัมนตรีกระทรวงสาธารณสุข

ออกกฎกระทรวงและประกาศกระทรวง กาํหนดหลกัเกณฑร์ายละเอียด ในการดาํเนินงานตามพระราชบญัญตัิน้ี ซึ่งที่ผ่าน

มามกีฎกระทรวงและประกาศกระทรวงที่ออกตามพระราชบญัญตัิฉบบัน้ีเป็นจาํนวนมากและมกีารเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

ดงันัน้จึงตอ้งติดตามข่าวสารอยู่เสมอ โดยเฉพาะสารที่หา้มใชใ้นอาหาร เช่น ฟอรม์ารีน สารฟอกขาว บอแรกซ ์สารกนัรา 

เป็นตน้ นอกจากนัน้ตอ้งมคีวามรูใ้นการเลอืกอาหารทีถ่กูตอ้ง เช่น นํา้บรโิภคบรรจุขวด นํา้แขง็ อาหารกระป๋อง ซึ่งสามารถ

ดูจากเลขสารบบอาหารบนฉลาก 
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1.4 พระราชบญัญตัโิรคตดิต่อ พ.ศ. 2523 

เป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์เพื่อป้องกนั ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ซึ่งในพระราชบญัญตัิฉบบัน้ี

จาํแนกโรคติดต่อออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ โรคติดต่อท ัว่ไป โรคติดต่ออนัตราย และโรคติดต่อที่ตอ้งแจง้ความ 

ผูป้ระกอบการคา้อาหารและผูส้มัผสัอาหาร ตอ้งทราบว่าหากป่วยเป็นโรคติดต่ออนัตรายและโรคติดต่อตอ้งแจง้ความ หรือ

มเีหตุสงสยัว่าไดเ้กิดโรคน้ีขึ้นในสถานที่น ัน้ๆ ใหเ้จา้ของสถานที่จาํหน่ายอาหารหรือเจา้บา้นหรือผูค้วบคุมดูแลบา้น ฯลฯ 

แจง้ต่อเจา้พนกังานสาธารณสุขหรอืพนกังานเจา้หนา้ทีท่อ้งทีน่ ัน้ภายใน 24 ช ัว่โมง นบัแต่เริ่มมกีารป่วยหรือมเีหตุสงสยัและ

ไดม้กีารชนัสูตรทางการแพทยพ์บว่าอาจ มเีชื้ออนัเป็นเหตโุรคตดิต่อนัน้ ซึง่โรคติดต่ออนัตรายไดแ้ก่ อหวิาตกโรค กาฬโรค 

ไขท้รพษิ ไขเ้หลอืงและโรคซารส์ และโรคตดิต่อตอ้งแจง้ความ จาํนวน 20 โรค ไดแ้ก่ โรคติดต่ออนัตรายท ัง้ 5 โรคที่กล่าว

มา และ อีก 15 โรค ไดแ้ก่ ไขก้าฬหลงัแอ่น คอตีบ บาดทะยกัในทารกแรกเกิด โปลโิอ ไขห้วดัใหญ่ ไขส้มองอกัเสบ พิษ

สุนขับา้ ไขร้ากสาดใหญ่ วณัโรค แอนแทร็กซ ์ทริคิโนซสี คุดทะราด โรคอมัพาตกลา้มเน้ืออ่อนปวกเปียกอย่างเฉียบพลนั

ในเด็ก โรคทางเดินหายใจเฉียบพลนัรุนแรง และไขป้วดขอ้ยุงลาย นอกจากน้ีผูส้มัผสัอาหารตอ้งไม่เจ็บป่วยดว้ยโรคที่

สามารถติดต่อไปยงัผูบ้ริโภค โดยมนีํา้และอาหารเป็นสื่อ ซึ่งบางโรคเป็นโรคติดต่อ อนัตรายหรือโรคติดต่อตอ้งแจง้ความ 

ไดแ้ก่ อหวิาตกโรค ไขร้ากสาดนอ้ย บดิ ไขสุ้กใส หดั คางทูม วณัโรคระยะอนัตราย โรคเรื้อนในระยะติดต่อ โรคผวิหนงัที่

น่ารงัเกยีจ ไวรสัตบัอกัเสบ เอ ไขห้วดัใหญ่ เป็นตน้ หากผูส้มัผสัอาหารป่วยดว้ยโรคดงักล่าวตอ้งหยุดปฏบิตัิงานจนกว่าจะ

รกัษาใหห้ายเป็นปกต ิ

 

2. หน่วยงานของรฐัทีเ่กี่ยวขอ้งกบังานสุขาภบิาลอาหาร 

 หน่วยงานราชการทีม่บีทบาทหนา้ทีเ่กี่ยวขอ้งกบังานสุขาภบิาลอาหารมหีลายหน่วยงาน ทีส่าํคญั มดีงัน้ี 

1.1 กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข โดยสาํนกัสุขาภบิาลอาหารและนํา้ 

เป็นหน่วยงานที่มีอาํนาจหนา้ที่โดยตรงในการดาํเนินงานสุขาภิบาลอาหาร โดยทาํหนา้ที่เป็นหน่วยงาน 

วชิาการ วจิยั พฒันา ส่งเสรมิ สนบัสนุน นิเทศ สาธติ ตดิตาม และประเมนิผลการดาํเนินงาน ทีส่าํคญัดงัน้ี 

-  พฒันานโยบาย ยุทธศาสตร ์และแผนงานหลกังานสุขาภบิาลอาหารและนํา้ของประเทศ     

-  ศึกษา วจิยั พฒันาและประยุกตอ์งคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยงีานสุขาภบิาลอาหารและนํา้    

-  พฒันาและจดัทาํเกณฑม์าตรฐานการสุขาภบิาลอาหารและนํา้บริโภคของประเทศและระบบการรบัรอง 

มาตรฐาน  

-  พฒันา ระบบ กลไกและเครอืขา่ยการเฝ้าระวงั และระบบขอ้มลูสารสนเทศดา้นสุขาภบิาลอาหารและนํา้  

-  ถ่ายทอดและพฒันาศกัยภาพ ขีดความสามารถ และการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานดา้นสุขาภิบาล

อาหารและนํา้แก่หน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ภาคีเครอืขา่ยและชมุชน     

-  สรา้งกระแสและขบัเคลือ่นทางสงัคมดา้นพฤตกิรรมการบริโภคอาหารและนํา้ของประชาชนที่ถูกตอ้งและ

สามารถป้องกนัตนเองไดอ้ย่างเหมาะสม    

-  ประสานความร่วมมือ ติดตามและประเมินผล ดา้นสุขาภิบาลอาหารและนํา้ของหน่วยงานภาครฐั 

ภาคเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ รวมท ัง้พฒันาความร่วมมอืระหว่างประเทศในการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้    
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1.2 สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

เป็นหน่วยงานที่มีหนา้ที่ร ับผิดชอบต่อการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานอาหารใหเ้ป็นไปตาม

พระราชบญัญตํกิารอาหาร พ.ศ.2522 ทีส่าํคญัดงัน้ี 

-   พฒันาระบบและกลไก เพือ่ใหม้กีารดาํเนินการบงัคบัใชก้ฎหมายทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบ  

-   เฝ้าระวงั กาํกบั และตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของผลติภณัฑ ์สถานประกอบการ และการโฆษณา 

รวมท ัง้ผลอนัไมพ่งึประสงคข์องผลติภณัฑ ์ 

-   ศึกษา วิเคราะห ์วิจยัและพฒันาองคค์วามรู ้เทคโนโลยี และระบบคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นผลติภณัฑ์

สุขภาพใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  

- ส่งเสริม และพฒันาผูบ้ริโภคใหม้ศีกัยภาพในการเลอืกบริโภคผลติภณัฑสุ์ขภาพที่ถูกตอ้ง เหมาะสม 

ปลอดภยั และคุม้ค่า รวมท ัง้เพือ่ใหผู้บ้รโิภคนัน้มกีารรอ้งเรยีนเพือ่ปกป้องสทิธขิองตนได ้  

-  พฒันาและส่งเสริมการดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นผลิตภณัฑสุ์ขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของ

ภาครฐั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ภาคเอกชน ประชาชน และเครอืขา่ยประชาคมสุขภาพ   

1.3 สาํนกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค 

เป็นหน่วยงานทีม่หีนา้ทีร่บัผดิชอบการดาํเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภค ทีส่าํคญัดงัน้ี 

1) รบัเรื่องราวรอ้งทุกขจ์ากผูบ้ริโภคที่ไดร้บัความเดือดรอ้นหรือเสียหายอนัเน่ืองมาจากการกระทาํของผู ้

ประกอบธุรกจิ  

2) ติดตามและสอดส่องพฤติการณ์ของผูป้ระกอบธุรกิจ ซึ่งกระทาํการใด ๆ อนัมลีกัษณะเป็นการละเมดิ

สทิธขิองผูบ้รโิภค และจดัใหม้กีารทดสอบหรอืพสูิจนส์นิคา้หรอืบรกิารใด ๆ ตามที่เหน็สมควรและจาํเป็นเพื่อคุม้ครองสทิธิ

ของผูบ้รโิภค 

3) สนบัสนุนหรอืทาํการศึกษาและวจิยัปญัหาเกี่ยวกบัการคุม้ครองผูบ้รโิภค 

4) ส่งเสริมและสนบัสนุนใหม้ีการศึกษาแก่ผูบ้ริโภคในทุกระดบัการศึกษาเกี่ยวกบัความปลอดภยัและ

อนัตรายทีอ่าจไดร้บัจากสนิคา้หรอืบรกิาร 

5) ดาํเนินการเผยแพร่วชิาการ และใหค้วามรูแ้ละการศึกษาแก่ผูบ้ริโภค เพื่อสรา้งนิสยัในการบริโภคที่เป็น

การส่งเสรมิพลานามยั ประหยดั และใชท้รพัยากรของชาตใิหเ้ป็นประโยชนม์ากทีสุ่ด 

1.4 ราชการส่วนทอ้งถิน่ 

หน่วยงานราชการส่วนทอ้งถิ่น ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร เมอืงพทัยา เทศบาล และองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิ่น จะมหีน่วยงานที่รบัผิดชอบควบคุมดูแลเกี่ยวกบัการผลติและการจาํหน่ายอาหารในเขตทอ้งที่ที่รบัผดิชอบ  การ

จดัการสุขาภบิาลอาหาร และกระบวนการทีเ่กี่ยวขอ้ง ดงัน้ี 

1) กระบวนการออกขอ้กาํหนดทอ้งถิ่น ตาม พระราชบญัญตัิสาธารณสุข พ.ศ.2535 ในการ

ควบคุมสถานทีจ่าํหน่ายอาหาร   การจาํหน่ายอาหารในที/่ทางสาธารณะ และผูส้มัผสัอาหาร 

2) กระบวนการพฒันาศกัยภาพเจา้หนา้ที่/ผูป้ระกอบกจิการ/ผูส้มัผสัอาหาร 

3) กระบวนการรบัรองคุณภาพสถานประกอบกจิการ 
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4) กระบวนการเฝ้าระวงัดา้นสุขาภบิาลอาหาร 

5) กระบวนการรอ้งเรยีนสถานประกอบกจิการ 

6) กระบวนการสือ่สาธารณะดา้นสุขาภบิาลอาหาร 

นอกจากน้ี ยงัมหีน่วยงานราชการอื่น ๆ ที่ทาํหนา้ที่เกี่ยวขอ้งกบัการตรวจวเิคราะหอ์าหาร การส่งเสริมการผลติ

อาหาร การพฒันาผลติภณัฑอ์าหาร และการศึกษาวจิยั เช่น กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ กรมวทิยาศษสตรบ์ริการ  กรม

ประมง  กรมปศุสตัว ์ กรมวชิาการเกษตร  สถาบนัวจิยัโภชนาการ และสถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติภณัฑอ์าหาร เป็น

ตน้ 

 

กิจกรรม 11.1.3  
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบังานสุขาภิบาลอาหารมีก่ีฉบบั อะไรบา้ง   

 
แนวตอบกจิกรรม 11.1.3 

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบังานสุขาภิบาลอาหารมีหลายฉบบั ไดแ้ก่ พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535  พระราชบญัญติัรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง พ.ศ. 2535  
พระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522 พระราชบญัญติัโรคติดต่อ พ.ศ. 2523  
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ตอนที ่11.2  

หลกัการด าเนินงานสุขาภิบาลอาหาร 
 

โปรดอ่านหวัเรื่อง แนวคิด และวตัถปุระสงคข์องตอนที ่11.2 แลว้จงึศึกษารายละเอยีดต่อไป 

 

  หัวเร่ือง 
   11.2.1 การเลอืก การปรุง และการเก็บรกัษาอาหาร 

  11.2.2 สุขวทิยาสว่นบคุคลของผูส้มัผสัอาหาร 

  11.2.3 ภาชนะและอปุกรณส์มัผสัอาหาร  

  11.2.4 การควบคุมสตัวแ์ละแมลงนาํโรค 

  11.2.5 การจดัสิง่แวดลอ้มในสถานทีป่รุงประกอบและจาํหน่ายอาหาร  

 

 แนวคดิ 
1. การควบคุมความสะอาดปลอดภยัของอาหาร ควรดาํเนินการใหค้รอบคลุมทุกข ัน้ตอน ตัง้แต่การเลอืก การเก็บ

วตัถดุบิ การเตรียม การปรุง-ประกอบอาหาร ที่สะอาดป้องกนัการปนเป้ือน รวมท ัง้การเก็บรกัษาอาหารที่ปรุง

เสร็จแลว้เพือ่รอการรบัประทาน เพือ่ควบคุมใหอ้าหารมคีวามสะอาด และปลอดภยัต่อผูบ้รโิภค 

 2.  ผูส้มัผสัอาหารหรอืบคุคลซึง่ทาํหนา้ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัอาหารท ัง้หมด ไดแ้ก่ ผูเ้ตรียมอาหาร ผูป้รุง-ประกอบ ผูเ้สริฟ์ 

ผูจ้าํหน่าย ผูล้าํเลยีง-ขนส่งอาหาร ผูเ้ก็บและทาํความสะอาดภาชนะอุปกรณ์ และผูดู้แลทาํความสะอาดสถานที่

ปรุง-ประกอบและจาํหน่ายอาหาร เป็นบคุคลสาํคญัทีม่ผีลทาํใหอ้าหารเกดิการปนเป้ือน และแพร่กระจายของเชื้อ

โรคไปสูผู่บ้รโิภคได ้

 3.  การเลอืก การลา้ง การเก็บ ภาชนะและอุปกรณ์ ทีใ่ชใ้นการเตรียม การปรุง การเก็บ และการนาํมาใชใ้นการ

รบัประทานอาหาร นบัเป็นปจัจยัสาํคญัที่มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัความสะอาดปลอดภยัของอาหารที่จะนาํมาบริโภค 

เนื่องจากอาหารทีผ่่านการเลอืก การเตรียม และปรุงประกอบทีส่ะอาดปลอดภยัแลว้ เมือ่นาํมาบรรจุในภาชนะที่

ไม่สะอาด ก็จะทาํใหอ้าหารนัน้ไม่ปลอดภยัต่อการบริโภคได ้ดงันัน้ จึงตอ้งเลอืกใชภ้าชนะอุปกรณ์ใหถู้กตอ้ง

เหมาะสมกบัอาหารแต่ละชนิด  มกีารลา้งทาํความสะอาด และการเก็บรกัษาที่ดี เพื่อควบคุมและป้องกนัการ

ปนเป้ือนเชื้อโรค สารเคม ีและสารพษิทีเ่ป็นอนัตรายต่อผูบ้รโิภค 

 4.  การควบคุมกาํจดัสตัวแ์ละแมลงทีเ่ป็นพาหะนาํโรค มคีวามสามารถในการปรบัตวัไดสู้ง สามารถขยายพนัธุเ์พิม่

จาํนวนไดม้ากในเวลาอนัรวดเร็ว เมือ่สตัวห์รือแมลงเหลา่นี้ไปไต่ตอมภาชนะหรืออาหาร เชื้อโรคทีม่กัติดตามขน 

ขา ลาํตวั หรือปะปนอยู่ในนํา้ลาย ปสัสาวะ หรืออุจจาระของมนั ก็จะปนเป้ือนลงไปในอาหารที่เราบริโภคและ

ก่อใหเ้กดิการ แพร่กระจายโรคออกไปเป็นบริเวณกวา้งได ้ดงันัน้ จงึจาํเป็นตอ้งมกีารควบคุมป้องกนัสตัวแ์ละ

แมลงนาํโรค เพือ่ป้องกนัการแพร่กระจายของโรคติดต่อและความเสยีหายทีเ่กิดจากสตัวแ์ละแมลงเป็นพาหะนาํ

โรคดงักลา่ว 
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5.  การจดัสิ่งแวดลอ้มในสถานที่ปรุงประกอบและจาํหน่ายอาหาร คือ โครงสรา้งและการจดัสถานทีป่รุง-ประกอบ

และจาํหน่ายอาหารใหเ้ป็นระเบยีบเรียบรอ้ย ถูกสุขลกัษณะตามหลกัการสุขาภิบาลอาหาร  ใหป้ราศจากแหล่ง

อาหารและทีอ่ยู่อาศยัของสตัวแ์ละแมลงนาํโรคต่างๆ ไดแ้ก่ โครงสรา้ง พื้น ผนงั เพดาน การจดันํา้ดื่ม-นํา้ใช ้อ่าง

ลา้งมอื หอ้งนํา้หอ้งสว้ม การจดัสถานทีเ่ก็บ อาหารสด อาหารแหง้ เครื่องปรุงต่างๆ ระบบระบายอากาศ ปลอ่ง

ระบายควนั การจดัการขยะมลูฝอยและเศษอาหาร รางระบายนํา้ ระบบดกัไขมนัและระบบบาํบดันํา้เสยี เป็นตน้ 

ใหถ้กูหลกัสุขาภบิาลสามารถป้องกนัการปนเป้ือนได ้

  

 วตัถุประสงค์ 
          เมือ่ศึกษาตอนที ่11.2 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

  1.  อธิบายการเลอืก การปรุง และการเก็บรกัษาอาหารได ้

2.  อธิบายสุขวทิยาสว่นบคุคลของผูส้มัผสัอาหารได ้

  3.  อธิบายแนวทางการรกัษาความสะอาดของภาชนะอปุกรณส์มัผสัอาหารได ้

  4.  อธิบายแนวทางการควบคุมสตัวแ์ละแมลงนาํโรคได ้

  5.  อธิบายแนวทางในการจดัการสิง่แวดลอ้มในสถานทีป่รุงประกอบและจาํหน่ายอาหารได ้
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เร่ืองที ่11.2.1  

การเลือก การปรุง และการเกบ็รักษาอาหาร 

 

 การควบคุมการปนเป้ือนของอาหารควรดาํเนินการใหค้รอบคลุมทุกข ัน้ตอน ตัง้แต่การเลอืกและการเก็บวตัถดุบิ การ

เตรยีมและปรุงเป็นอาหารทีป่รุงสุกแลว้ รวมท ัง้การเก็บรกัษาอาหารทีป่รุงเสร็จแลว้เพือ่รอการรบัประทาน เพือ่ควบคุมใหอ้าหารมี

ความสะอาด มปีระโยชน ์และปลอดภยัต่อผูบ้รโิภค แนวทางการควบคุมในข ัน้ตอนต่าง ๆ สรุปไดด้งันี้ 

 

1. แนวทางในการเลอืก การปรุง และการเก็บอาหาร 

 แนวทางในการพจิารณาเลอืก การปรุง และการเก็บอาหารโดยท ัว่ไป มแีนวทางในการพจิารณา ดงันี้ 

 1.1 แนวทางในการเลอืกอาหาร 

 แนวทางในการพจิารณาเลอืกอาหาร ควรคาํนึงถงึ หลกั 3 ป. ดงัน้ี 

  1) ประโยชน ์คือ ตอ้งเป็นอาหารที่สดใหม่ มคุีณค่าทางโภชนาการครบถว้น เหมาะสมกบัความตอ้ งการ

ในช่วงอายุต่างๆ ของผูบ้รโิภค 

  2) ปลอดภยั คือ ตอ้งเลอืกอาหารที่แน่ใจว่าสะอาด ปลอดภยั ผลติจากแหล่งผลติที่เชื่อถือได ้ไม่มคีวาม

เสีย่งต่อการเกดิโรคในระบบทางเดนิอาหาร ท ัง้น้ีเน่ืองจากสารพษิและสารเคมไีมอ่าจทาํลายดว้ยความรอ้น   

  3) ประหยดั คือ ตอ้งเลอืกซื้ออาหารตามฤดูกาลอาหารที่มีผลติในทอ้งถิ่น ซึ่งจะส่งผลใหไ้ดอ้าหารที่มี

คุณภาพด ีและราคาถกู หาซื้อไดส้ะดวก 

 1.2 แนวทางในการพจิารณาการปรุงอาหาร ควรคาํนึงถงึ หลกั 3 ส. ดงัน้ี 

  1) สงวนคุณค่า คือ มวีธิปีรุงเพือ่ช่วยสงวนคุณค่าของอาหารใหม้ปีระโยชนเ์ตม็ที่ 

  2) สุกเสมอ คือ ใชค้วามรอ้นในการปรุงอาหารใหสุ้กโดยท ัว่กนั เพื่อเป็นการทาํลายเชื้อโรคโดยไม่ตอ้งใช ้

ความรอ้นสูงในระยะเวลานานเพยีงพอ ท ัง้น้ีเพื่อใหค้วามรอ้นเขา้ถงึภายในของอาหารไดอ้ย่างท ัว่ถงึทุ กส่วนของอาหาร ทาํ

ใหส้ามารถทาํลายเชื้อโรคไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

  3) สะอาด ปลอดภยั โดยตอ้งมีการตรวจสอบสภาพอาหารดิบก่อนปรุงทุกคร ัง้ใหอ้ยู่ในสภาพที่สะอาด

ปลอดภยั โดยเฉพาะใหป้ลอดภยัจากสารพษิทีอ่าจตกคา้งในอาหารไดแ้ละตอ้งมกีรรมวธิีในการปรุงอาหารที่สะอาดถูกตอ้ง 

มผูีป้รุงอาหารทีม่สุีขนิสยัในการปรุงอาหารทีด่ ีใชภ้าชนะอปุกรณ ์และสารปรุงแต่งอาหารทีถู่กตอ้ง 

 1.3 แนวทางในการพจิารณาการเก็บอาหาร ควรคาํนึงถงึ หลกั 3 ส. ดงัน้ี 

  1) สดัส่วน คือ มกีารจดัเก็บเป็นระเบยีบ มกีารแยกเป็นประเภทอาหารต่างๆ ใหเ้ป็นสดัส่วนเฉพาะ ไม่

ปะปนกนั 

   2) สิง่แวดลอ้มเหมาะสม โดยการเกบ็อาหารตอ้งคาํนึงถงึการจดัสิ่งแวดลอ้มใหเ้หมาะสมกบัอาหารประเภท

ต่างๆ เพือ่ทาํใหอ้าหารสด เกบ็ไดน้าน ไมเ่น่าเสยี โดยพจิารณาถงึความชื้น อณุหภมู ิรวมท ัง้สภาพที่จะป้องกนัการปนเป้ือน

ได ้
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   3) สะอาดปลอดภยั คือ ตอ้งเก็บอาหารในภาชนะบรรจุที่ถูกตอ้งและสะอาด มกีารทาํความสะอาดสถานที่

เกบ็อย่างสม ํา่เสมอ ไมเ่กบ็ใกลส้ารเคมทีีเ่ป็นพษิอื่นๆ 

    

2.   อณุหภมูทิีเ่หมาะสมในการเก็บรกัษาอาหาร 

 อุณหภูมเิป็นปจัจยัหน่ึงที่สาํคญัที่ตอ้งพิจารณาในการเก็บรกัษา เน่ืองจากมคีวามสมัพนัธก์บัการเพิ่มจาํนวนของ

เชื้อแบคทเีรยี ซึง่เป็นสาเหตหุลกัทีท่าํใหอ้าหารเน่าเสยีหรือเสื่อมคุณภาพ (ภาพที่ 11.3) โดยท ัว่ไปแบคทเีรียที่ทาํใหเ้กิดโรค

อาหารเป็นพษิส่วนใหญ่จะเพิ่มจาํนวนไดด้ีในช่วงอุณหภูมปิระมาณ 5-63 
 o
C ช่วงอุณหภูมดิงักล่าวเรียกว่า เขตอุณหภูมิ

อนัตราย (Danger Zone) โดยปกติอุณหภูมริอบๆ ตวัเราจะอยู่ในช่วงเขตอุณหภูมอินัตรายน้ี และเป็นช่วงอุณหภูมทิี่

แบคทเีรยีสามารถเจรญิเตบิโตและแบง่ตวัไดด้ ีคือ ประมาณ 37
o
C ซึง่กค็ือ อณุหภมูเิฉลีย่ของร่างกายมนุษย ์หากอุณหภูมิ

ตํา่กว่า 5
o
C และสูงกว่า 63

o
C แบคทเีรยีจะเตบิโตชา้ลงหรอืหยุดการเจริญเติบโต อย่างไรก็ตามแบคทเีรียบางชนิดสามารถ

มชีวีติอยู่รอดไดใ้นอณุหภมูทิีต่ ํา่กว่าช่วงน้ี และจะขยายตวัเพิ่มจาํนวนไดเ้มือ่อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมกบัตวัมนัอีกคร ัง้ การ

แช่แขง็เป็นการยบัย ัง้การเจริญเติบโตของแบคทีเรียแต่ไม่ไดท้าํลายมนั เมื่ออาหารแช่แขง็เกิดการละลายและมอีุณหภูมิ

สูงขึ้น กจ็ะทาํใหอ้าหารเกดิความเสีย่งทีจ่ะเสือ่มคุณภาพเหมอืนอาหารสดอกีคร ัง้ 

 

 
ภาพที ่11.3   ความสมัพนัธข์องอณุหภมูกิบัการขยายตวัของเชื้อแบคทเีรีย 

ทีม่า :  สาํนกัสุขาภบิาลอาหารและนํา้, 2557 

 อุณหภูมทิี่เหมาะสมในการเก็บรกัษาอาหารแต่ละประเภทจะแตกต่างกนั อาหารสดที่เสียง่าย เช่น เน้ือ ปลา กุง้ 

ไก่ นม และผลติภณัฑน์ม จะตอ้งเก็บในที่มอีุณหภูมติํา่กว่า 5
o
C เช่น เก็บในตูน้ํา้แขง็ หรือตูเ้ย็น อาหารสด เช่น ผกั ก็
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จะตอ้งเก็บที่อุณหภูมติํา่กว่าอุณหภูมปิกติ ประมาณ 7-10
o
C เพื่อใหค้วามสดคงอยู่ไดน้านวนัขึ้น การเก็บอาหารในตูเ้ย็น

ควรจะห่อแยกแต่ละประเภท และควรจะห ัน่เน้ือเป็นกอ้นที่มเีสน้ผ่าศูนยก์ลางไม่เกิน 10 ซม. เพื่อใหค้วามเยน็เขา้ไดท้ ัว่ถงึ

และสะดวกต่อการใชแ้ต่ละคร ัง้ อาหารที่มกีลิ่นแรงควรจะใส่ในภาชนะปิดสนิทก่อนนาํเขา้ตูเ้ย็น ซึ่งจะป้องกนักลิ่นเหมน็

รบกวนได ้การจดัวางอาหารในตูเ้ยน็จะตอ้งไม่แน่นเกินไป ตอ้งใหม้ช่ีองว่างระหว่างของที่เก็บเพื่อใหค้วามเยน็เขา้ไดท้ ัว่ถงึ 

อาหารสาํเร็จรูปบางชนิดและขนมบางชนิด จะตอ้งเก็บในที่มคีวามเยน็ตลอดเวลา โดยเฉพาะไอศกรีมจะตอ้งเก็บในที่เย็น

จดัมาก อาหารสดบางประเภท เช่น เน้ือ ปลา ไก่ หากเก็บในอุณหภูมทิี่ตํา่มาก  เรียกว่า การแช่เยอืกแขง็ (Deep Freeze) 

คือ ใชอ้ณุหภมูติํา่กว่า -17 
 o
C จะสามารถเก็บไวไ้ดน้านหลายเดือน อาหารบางชนิดที่เตรียมไวเ้สริฟ์จะตอ้งเก็บที่อุณหภูมิ

สูงกว่าปกต ิเช่น ซุป หรอืแกงควรอุ่นที่อุณหภูมริะหว่าง 60-74 
 o
C  เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้ชื้อจุลนิทรียท์ี่มอียู่เจริญเติบโตและ

แพร่พนัธุไ์ด ้อาหารสาํเร็จรูปหรืออาหารที่รบัประทานไดโ้ดยไม่ผ่านความรอ้น จะตอ้งเก็บในที่ปกปิดป้องกนัการปนเป้ือน 

จากความสกปรกและสตัวแ์มลงนาํโรค เช่น เกบ็ในตูเ้กบ็อาหารซึง่มลีวดตาขา่ยป้องกนัหรอืใชฝ้าชคีรอบ 

 

3.  การเลอืก การปรุง และการเกบ็อาหารแต่ละประเภท 

 อาหารแต่ละประเภทจะมวีธิกีารเลอืก ปรุง และเกบ็อาหารแตกต่างกนั ในที่น้ีจะขอกล่าวถงึแนวทางการเลอืก การ

ปรุง และการเก็บอาหารบางประเภทที่บริโภคกนัเป็นประจาํ ไดแ้ก่ ผกัและผลไม ้เน้ือสตัว ์ ไข่ อาหารแหง้ อาหารกระป๋อง 

และอาหารสาํเรจ็รูป  

 3.1  ผกัและผลไม ้

  3.1.1  การเลอืก ควรเลอืกซื้อผกัและผลไมต้ามฤดูกาล จะไดผ้กัหรือผลไมส้ดที่มคุีณภาพและคุณค่าทาง

โภชนาการสูงทีสุ่ด และราคาถกูอกีดว้ย เลอืกชนิดทีแ่น่น สสีดตามธรรมชาติ อยู่ในสภาพสะอาด ไม่เหี่ยวเฉา ไม่มร่ีองรอย

ของราหรือเน่าชํา้ ไม่มีเศษดินหรือคราบสกปรก รวมท ัง้คราบสีขาวของวตัถุมีพิษฆ่าแมลงติดอยู่ หรือเลือกซื้อผกัสด

อนามยั (ผกักางมุง้) จากแหลง่ทีเ่ชื่อถอืไดห้รอืไดร้บัเครื่องหมายรบัรอง  

  3.1.2  การปรุง แบง่เป็น 2 ข ัน้ตอน คือ  

1) การเตรียมการปรุงผกัและผลไม ้มกัจะพบปญัหาของวตัถมุพีษิทางเกษตรตกคา้ง หรือไข่พยาธิที่ติด

มากบัปุ๋ยทีใ่ชร้ดผกั ดงันัน้การเตรยีมการปรุงจงึเป็นข ัน้ตอนสาํคญัที่จะตอ้งเนน้ถงึวธิีการลดปริมาณวตัถมุพีษิและไข่พยาธิ

ต่างๆ โดยวธิกีารลา้งผกัสดหรอืผลไมท้ี่ถกูตอ้งและมปีระสทิธิภาพ ดงัน้ี 

- ผกั ควรลอกเป็นส่วนๆ แลว้ลา้งใหส้ะอาดโดยการลา้งดว้ยนํา้ที่ไหลตลอด แลว้เอามอืถูตามบริเวณใบ

ผกัประมาณ 2 นาท ีหรอืลา้งโดยการแช่นํา้สะอาดแลว้ใชม้อืถตูามใบประมาณ 15 นาที 

-  ผลไม ้ควรปอกเปลอืกทุกคร ัง้ก่อนรบัประทาน สาํหรบัผลไมท้ี่ตอ้งกินท ัง้เปลอืก ควรลา้งดว้ยวธิีการ

แช่ในนํา้สะอาดนานประมาณ 15 นาท ี

  2)    การปรุงผกั ควรปรุงใหสุ้กโดยใชไ้ฟแรงระยะเวลาส ัน้ ในลกัษณะการลวกผกัหรือตม้ผกัในเวลาส ัน้ 

ท ัง้น้ีเพือ่เป็นการรกัษาคุณค่าอาหาร  
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  3.1.3  การเกบ็ ผกัและผลไมท้ีล่า้งทาํความสะอาดแลว้ ควรเก็บไวใ้นตูเ้ยน็ที่อุณหภูม ิ7-10 °C ในภาชนะที่

สะอาด แยกเป็นสดัส่วนเฉพาะ โดยผกัสดที่เตรียมจะปรุง ควรลา้งแลว้ห ัน่ใหเ้รียบรอ้ยและเก็บในภาชนะสะอาดเป็น

สดัส่วนในตูเ้ยน็ 

 3.2  เน้ือสตัว ์

  3.2.1 การเลอืก  

  เน้ือหม ูเน้ือววั จะตอ้งมสีแีดงตามธรรมชาติ ไม่ชํา้เลอืด ไม่มกีลิ่นเหมน็บูด  ที่สาํคญัจะตอ้งไม่มเีมด็สาคู 

(ตวัอ่อนของพยาธิตวัตืด) และควรเลอืกซื้อจากแหล่งที่ม ัน่ใจว่าสะอาดปลอดภยั ผ่านข ัน้ตอนการชาํแหละที่ถูกตอ้ง ได ้

มาตรฐาน มเีจา้หนา้ทีห่รอืสตัวแพทยต์รวจสอบแลว้ว่าสตัวน์ ัน้ไมเ่ป็นโรคภยัสาํหรบัการบริโภค 

  เน้ือเป็ด ไก่ ควรมเีน้ือแน่นสะอาด ไม่มกีารทาสตีามตวั ไม่มกีลิ่นเหมน็หนื โดยเฉพาะบริเวณใตปี้ก  ใตข้า 

ลาํคอ และส่วนบนของกน้ บรเิวณปลายปีกตอ้งไมม่สีคีล ํา้ 

  ปลา ตอ้งมเีหงอืกสีแดงสด ไม่เขยีวคลํา้ ไม่มกีลิน่เหมน็ ตาใส ไม่ชํา้เลอืดหรือขุ่นเป็นสีเทา เน้ือตอ้งแน่น 

กดไมเ่ป็นรอยบุม๋อยู่นาน  

  กุง้ ตอ้งมเีน้ือแน่น ไม่มกีลิน่คาวเหมน็คลา้ยกลิน่แอมโมเนีย คืบและหางตอ้งเป็นมนัสดใส และห ัวกุง้ตอ้ง

ตดิแน่นไมห่ลุดออก 

  หอย ตอ้งสด ฝาหรือเปลอืกควรปิดสนิท ไม่เปิดอา้ ไม่มกีลิ่นเหมน็ เน้ือหอยควรมสีีตามธรรมชาติ  ไม่ซีด

จาง 

  3.2.2  การปรุง แบง่เป็น 2 ข ัน้ตอน คือ 

  1)  การเตรียมปรุง ก่อนนาํไปปรุงตอ้งลา้งใหส้ะอาด โดยเฉพาะสิ่งสกปรกที่ติดมากบัไขมนั และบริ เวณ

เปลอืกหอย ถา้มมีากควรลา้งดว้ยนํา้อุ่นแลว้จึงนาํมาชาํแหละเอาอวยัวะต่างๆ และกระดูกที่ไม่ตอ้งการออก  หัน่เป็นชิ้นๆ 

ขนาดพอดทีีจ่ะใชป้รุงได ้ไมค่วรห ัน่หนาเกนิไป จะทาํใหสุ้กยาก 

  2) การปรุง การปรุงเน้ือสตัว ์จะตอ้งปรุงใหสุ้ดโดยท ัว่ถึงท ัง้ชิ้นของเน้ือสตัวป์รุงใหสุ้กเสมอ  เพื่อเป็นการ

ทาํลายเชื้อโรคทีต่ดิมากบัอาหารดบิ โดยเฉพาะอาหารประเภทปลานํา้จืด ที่มกัพบตวัอ่อนของพยาธิใบไมใ้นตบั และอาหาร

ทะเลทีม่กัพบเชื้ออหวิาตเ์ทยีม ปนเป้ือนมาเสมอ  

  3.2.3  การเก็บ อาหารประเภทเน้ือสตัว ์จะตอ้งเก็บในภาชนะที่สะอาด แยกป็นสดัส่วนเฉพาะ โดยมกีาร

แบ่งเป็นชิ้นส่วนในขนาดพอเหมาะที่จะใชใ้นการปรุงแต่ละคร ัง้ สาํหรบัเน้ือสตัวท์ี่จะตอ้งการเก็บไวน้านจะตอ้งเกบ้ไวใ้น

อณุหภมูติํา่กว่า 0 °C ในขณะทีเ่น้ือสตัวท์ีอ่ยู่ในระหว่างรอการปรุงใหเ้กบ็ในอณุหภมูตูิเ้ยน็คือ 5-7 °C สาํหรบัเน้ือสตัวท์ี่อยู่

ในลกัษณะอาหารปรุงสาํเร็จ จะตอ้งเก็บในภาชนะที่สะอาด ฝาปิดมดิชิดและสูงจากพื้นอย่างนอ้ย 60 ซม. ในระหว่างรอ

เสริฟ์ ควรใชค้วามรอ้นอุ่นเป็นระยะๆ (2 ช ัว่โมง/คร ัง้) เพือ่เป็นการทาํลายเชื้อโรค 

 3.3 ไข ่

  3.3.1  การเลอืก ไขส่ด จะมผีวินวลคลา้ยมแีป้งเคลอืบอยู่ที่เปลอืกไข่ ถา้เปลอืกไข่เกลี้ยงแสดงว่าเป็นไข่เก่า 

เปลอืกไขต่อ้งไมแ่ตกรา้ว เปลอืกสะอาดไมม่มีลูสตัวห์รอืคราบสกปรกติดมา ไข่สดใหม่จะมนีํา้หนกัมากกว่าไข่เก่า และเมือ่

เขย่าดูจะไมค่ลอน 
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  3.3.2  การปรุง ก่อนตอกไข่ ควรลา้งเปลอืกไข่ใหส้ะอาดก่อนเพื่อป้องกนัเชื้อโรคที่อาจติดมากบัเปลอืกไข่

ออกมาปนเป้ือนกบัเน้ือไข ่และหากตอ้งใชไ้ขจ่าํนวนมาก ควรตอกไข่ใส่ถว้ยเลก็ก่อนทลีะฟอง เน่ืองจากหากมไีข่เน่าเสยีจะ

ไดค้ดัทิ้ งก่อน การปรุงอาหารประเภทไข่ ไม่จาํเป็นตอ้งมีอุณหภูมิสูงถึงจุดเดือด เพราะความรอ้นสูงจะทาํใหไ้ข่ขาวมี

ลกัษณะเหนียวเกอืบเหมอืนยาง และไขแ่ดงจะร่วนซุย 

  3.3.3  การเก็บ ควรเก็บไข่ในตูเ้ย็นที่อุณหภูม ิ5-7°C ในภาชนะที่สะอาด แยกเป็นสดัส่วนเฉพาะ ถา้

ตอ้งการเกบ็ใหน้านขึ้น ควรนาํไขส่ดไปจุ่มลงในขี้ผึ้งทีห่ลอมเหลว เพือ่ปิดรูอากาศบรเิวณผวิไขจ่ะทาํใหเ้กบ็ไดน้านขึ้น 

 3.4  อาหารแหง้ (ถ ัว่เมลด็แหง้และธญัพชืต่างๆ) 

  3.4.1   การเลอืก ตอ้งเลอืกอาหารแหง้ที่ สะอาด ไม่อบัชื้น ไม่มกีลิ่นเหมน็หนื เปลอืกแหง้สนิทเมลด็

สมบูรณ์ เน้ือแน่น ไม่ลบี ไม่แตกหกั และที่สาํคญัตอ้งไม่มเีชื้อราเกิดขึ้นที่อาหารนัน้ หรือมสีเีขม้ผิดปกติหรือมสีดีาํเพราะ

สารพษิของเชื้อราทีเ่รยีกว่า “อะฟลาทอ๊กซนิ” ซึง่สามารถทนความรอ้นไดถ้งึ 260°C  

  3.4.2  การเตรยีมปรุง  อาหารแหง้ก่อนนาํไปปรุง ควรจะลา้งทาํความสะอาดก่อน โดยเฉพาะพวกหวัหอม 

หวักระเทยีม ถ ัว่ลสิง ควรแกะเปลอืกออก ในกรณีทีม่สี่วนเน่าหรือขึ้นรา ควรทิ้งท ัง้กอ้นเพราะสารพษิของเชื้อราจะกระจาย

ไปท ัง้กอ้นและไมส่ามารถทาํลายไดด้ว้ยความรอ้นทีใ่ชใ้นการหุงตม้ 

  3.4.3   การเกบ็  

  พวกเมล็ดพืชควรตากใหแ้หง้สนิทเสียก่อน แลว้จึงนํามาเก็บในภาชนะที่สะอาด มีฝาปิดและไม่อบัชื้น 

สาํหรบัหอม กระเทยีม ควรแขวนไวใ้นที่โปร่งสะอาดมลีมโกรกและควรหม ัน่นาํไปผึ่งแดดอ่อนๆ เป็นประจาํดว้ยจะดีมาก 

อาหารแหง้ทีบ่รรจใุนภาชนะปิดสนิท ตอ้งวางสูงจากพื้นอย่างนอ้ย 60 ซม. 

 

 3.5 อาหารกระปํอง 

 3.5.1  การเลอืก 

 สภาพกระป๋องตอ้งอยู่ในสภาพที่ดี กระป๋องตอ้งเรียบท ัง้ฝาและกน้ไม่โป่งนูนเน่ืองจากแรงด ันของกา๊ซที่เกิดจาก

การเน่าเสยีของอาหารภายในกระป๋อง กระป๋องจะตอ้งไม่มรีอยยุบ ไม่มรูีร ัว่ซมึ ไม่เป็นสนิม  ควรเลอืกซื้ออาหารกระป๋องที่

ผลติใหม่ โดยดูจากตวัเลขที่กน้กระป๋อง หรือที่ฉลากติดไวก้บัภาชนะบรรจุที่ใชเ้ครื่องตอกเป็นตวัเลข 6 ตวั แทนวนัที ่

เดอืน ปี ทีผ่ลติ หรอืวนั เดอืน ปีทีห่มดอายุ 

 3.5.2  การปรุง 

 ควรตรวจสภาพกระป๋องหรอืภาชนะบรรจกุ่อนนาํมาปรุง ตอ้งอยู่ในสภาพทีด่เีมือ่เปิดฝาออกจะตอ้งไมม่ลีม 

ดนัออกมา สภาพอาหารภายในมสีสีนัตามธรรมชาตไิมม่กีลิน่เหมน็เปรี้ยว หรอืกลิน่ผดิปกตอิย่างอื่น ลกัษณะตวั 

กระป๋องดา้นในตอ้งไมถ่กูกดักร่อนจนเหน็เป็นร่องรอย หรอืเป็นสดีาํ ถา้พบผดิปกตติอ้งทิ้งเลย หา้มนาํมาบรโิภค 

การปรุงอาหารกระป๋อง ตอ้งเปิดฝากระป๋องเทออกแลว้นาํไปอุ่นใหเ้ดอืดในภาชนะหุงตม้หา้มอุ่นอาหารท ัง้กระป๋อง 

เพราะอาจจะทาํใหส้ารเคลอืบภายในและละลายปนลงในอาหารได ้ส่วนภาชนะบรรจอุื่นๆ เช่น ขวดแกว้ หรอื 

พลาสตกิ ตอ้งไมแ่ตกรา้ว ร ัว่ซมึ 

 3.5.3  การเกบ็ 



          พื้นฐานอาชีวอนามยัและอนามยัสิง่แวดลอ้ม 11-39 

 

 

 ควรจะเกบ็ไวใ้นทีท่ีอ่ากาศเยน็ โปร่ง และไมอ่บัชื้น เพราะความชื้นจะทาํใหก้ระป๋องเกดิสนิมไดง้า่ยจนอาจ 

เกิดการร ัว่ทะลุทาํใหเ้ชื้อโรคจากภายนอกเขา้ไปในกระป๋องได ้และควรจดัใหเ้ป็นหมวดหมู่ เพื่อหยบิใชไ้ดส้ะดวกขึ้น และ

วางสูงจากพื้นอย่างนอ้ย 30 ซม. สาํหรบัอาหารกระป๋องที่เปิดบริโภคแลว้คงเหลอือยู่ตอ้งถ่ายเก็บในภาชนะที่สะอาด มฝีา

ปิดมดิชดิ แลว้เกบ็ไวใ้นตูเ้ยน็ 

 

 3.6  อาหารปรุงสาํเรจ็ 

 อาหารปรุงสาํเรจ็ ไดแ้ก่ อาหารทีผ่่านการปรุงแลว้ พรอ้มทีจ่ะนาํมาเสริฟ์แก่ผูบ้รโิภค เช่น แกงเผด็ 

ผดัผกัต่างๆ แกงจดืชนิดต่างๆ เป็นตน้ 

 3.6.1  การเลอืก 

 ตอ้งสงัเกตสีสนั กลิ่น รสของอาหารตามปกติของลกัษณะอาหารนัน้ และเลอืกซื้อจากสถานที่ปรุง  ประกอบ 

จาํหน่ายทีม่กีารจดัการสุขาภบิาลอาหารที่ถกูตอ้ง 

 3.6.2  การปรุง 

 อาหารปรุงสาํเร็จทุกชนิด ตอ้งปรุงใหสุ้กดว้ยความรอ้น เพื่อทาํลายเชื้อโรค และการปรุงอาหารปรุงสาํเร็จหา้มใส่

สารกนับูดเพือ่ชะลอการเน่าเสยีของอาหาร 

 3.6.3  การเกบ็ 

 ตอ้งเกบ็ในตูห้รอืภาชนะที่สะอาด มฝีาปิดป้องกนัสตัวน์าํโรคได ้สูงจากพื้นอย่างนอ้ย 60 ซม. และจะตอ้งอยู่ห่ าง

จากที่ลา้งมอื หรืออ่างลา้งภาชนะอุปกรณ์อย่างนอ้ย 1 เมตร เพื่อป้องกนัการกระเซน็ของนํา้สกปรกมาปนเป้ือนอาหารปรุง

สาํเรจ็ ในกรณีทีเ่กบ็อาหารปรุงสาํเรจ็ในอณุหภมูหิอ้ง ควรจะนาํมาอุ่นใหร้อ้นทีอ่ณุหภมูอิย่างนอ้ย 70 
O
C เป็นระยะๆ อย่าง

นอ้ยทกุ 2 ช ัว่โมง 

 

 
กจิกรรม 11.2.1  

แนวทางในการพิจารณาเลือกอาหารควรค านึงปัจจยัอะไรบา้ง 
 

แนวตอบกจิกรรม 11.2.2 
 แนวทางในการพจิารณาเลอืกอาหาร ควรคาํนึงถงึ หลกั 3 ป. ดงัน้ี 

  1) ประโยชน ์ 

  2) ปลอดภยั  

     3)  ประหยดั  
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เร่ืองที ่11.2.2  

สุขวทิยาส่วนบุคคลของผู้สัมผสัอาหาร 

 

สุขวิทยาส่วนบุคคล (Personal Hygiene) หมายถงึ เรื่องที่ว่าดว้ยการดูแล และบาํรุงรกัษา ปรบัปรุงส่งเสริม

สุขภาพใหส้มบูรณ์แข็งแรงไม่เป็นโรค และมีการปฏิบตัิตนใหอ้ยู่ในสภาวะที่ปลอดภยั ซึ่งรวมท ัง้การป้องกนัการ

แพร่กระจายของเชื้อโรคท ัง้จากตนเองไปสู่ผูอ้ื่นและการรบัเอาเชื้อโรคสิ่งปนเป้ือนจากภายนอกมาสู่ตวัเราท ัง้ทางตรงและ

ทางออ้ม ซึง่ในการปรุงประกอบอาหารใหส้ะอาดถกูสุขลกัษณะนัน้ คนมสี่วนสาํคญัที่สุด ตัง้แต่การเลอืกวตัถดุิบ การขนส่ง 

การเตรยีม การปรุงประกอบ การเกบ็ และการจาํหน่ายอาหาร รวมท ัง้การดูแลจดัการสถานทีใ่หถู้กหลกัสุขาภบิาลอาหาร 

ผูส้มัผสัอาหาร หมายถงึ บคุคลซึง่ทาํหนา้ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัอาหารท ัง้หมด ไดแ้ก่ ผูเ้ตรียมอาหาร ผูป้รุงประกอบ ผูเ้สริฟ์ ผู ้

จาํหน่าย ผูล้าํเลยีงขนส่งอาหาร ผูเ้ก็บและทาํความสะอาดภาชนะอุปกรณ์และอาคารสถานที่ ผูส้มัผสัอาหารเป็นปจัจยัทีส่าํคญัทีม่ี

ผลต่อการปนเป้ือนของอาหาร และเป็นสาเหตทุีท่าํใหเ้กดิการแพร่กระจายของเชื้อโรคไปสูผู่บ้รโิภคได ้ดงันี้ 

1) ผูส้มัผสัอาหารทีเ่จบ็ป่วยอยู่ในระยะแพร่เชื้อโรคสามารถแพร่กระจายโรคไปสูผู่บ้รโิภคได ้ดงันี้ เช่น โรคระบบทางเดนิ

อาหาร โรคระบบทางเดนิหายใจ หรอืโรคผวิหนงั เป็นตน้ ซึง่สามารถแพร่กระจายโรคไปสูค่นอืน่ได ้ดงันี้ 

- การแพร่กระจายเชื้อโรคทีท่าํใหเ้กดิโรคระบบทางเดนิอาหาร เช่น โรคอจุจาระร่วง บดิ ไทฟอยด ์โดยผูส้มัผสั 

อาหารทีไ่มล่า้งมอืใหส้ะอาดหลงัออกจากหอ้งสว้ม มเีชื้อโรคตดิไปกบัมอื เมือ่ไปหยบิจบัอาหารหรอืสมัผสักบัภาชนะ เชื้อโรคจากมอื

ผูส้มัผสัอาหารก็อาจปนเป้ือนลงไปในอาหารได ้ดงันัน้ในกรณีทีม่อีาการป่วยดว้ยโรคดงักลา่วตอ้งหยุดการปฏบิตัิงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบั

อาหาร การแพร่กระจายเชื้อโรคทีท่าํใหเ้กิดโรควณัโรค หวดั ตบัอกัเสบชนิดเอ โดยการไอ จาม หรือพูดคุยรดอาหาร ก็อาจทาํให ้

เชื้อโรคทีอ่ยู่ในนํา้มกู นํา้ลาย แพร่กระจายได ้ในกรณีทีม่อืมบีาดแผล ฝี หนอง การอกัเสบของผวิหนงั ในระหว่างการเตรียม ปรุง-

ประกอบอาหาร มอืทีเ่ป็นแผลก็อาจสมัผสัอาหาร ทาํใหเ้ชื้อโรคในบาดแผลปนเป้ือนลงไปในอาหารได ้

2)  ผูส้มัผสัอาหารทีไ่มแ่สดงอาการเจบ็ป่วยอาจจะแพร่โรคได ้ดงันี้คือ 

- ในกรณีที่เป็นพาหะของโรค ไดแ้ก่ เป็นผูท้ี่มเีชื้อโรคอยู่ในตวัแต่ไม่แสดงอาการก็สามารถแพร่กระจายโรค

ไปสูอ่าหารไดเ้ช่นเดยีวกบัผูท้ีเ่ป็นโรคและมอีาการ 

3) ผูส้มัผสัอาหารที่ไม่มเีชื้อโรคอยู่ในร่างกายมสุีขภาพดี แต่เป็นกรณีที่ผูส้มัผสัอาหารมพีฤติกรรมในการปฏบิตัิตนไม่

ถกูตอ้งในระหวา่งการสมัผสัอาหาร หรอืมสุีขนิสยัทีไ่ม่ด ีเมือ่มอืสกปรกแลว้มาจบัตอ้งอาหารโดยไม่มกีารลา้งมอืใหส้ะอาด ก็จะทาํ

ใหอ้าหารปนเป้ือนดว้ยเชื้อโรคและสิง่สกปรกได ้

ดงันัน้ เพือ่ป้องกนัการแพร่กระจายของโรคโดยผูส้มัผสัอาหารไปสู่ผูบ้ริโภค ผูส้มัผสัอาหารจึงจาํเป็นตอ้งมคีวามรูแ้ละ

การปฏบิตัตินทีถ่กูตอ้งในเรื่องต่างๆ ดงันี้คือ 

- มสุีขอนามยัทีด่ ี

- มสุีขนิสยัทีด่ใีนการทาํงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัอาหาร 

1. การดูแลสุขภาพ 

 ผูส้มัผสัอาหารจะตอ้งดูแลรกัษาสุขภาพอนามยัของตนเองใหม้ร่ีางกายแข็งแรงไม่เป็นโรค ดว้ยการรบัประทานอาหารทีม่ี

ประโยชนถ์ูกสุขลกัษณะและออกกาํลงักายอยู่สมํา่เสมอแลว้ จะตอ้งดูแลและป้องกนัตนเองไม่ใหเ้จ็บป่วยดว้ย โรคระบบทางเดิน

อาหาร โรคระบบทางเดนิหายใจ เช่น โรคอจุจาระร่วง โรคหวดั วณัโรค โรคตบัอกัเสบชนิดเอ และอื่นๆ หรือหากเกิดการเจ็บป่วย 
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ควรจะตอ้งหยุดพกั ไม่ปฏิบตัิงานที่เกี่ยวขอ้งกบัการสมัผสัอาหาร และรกัษาใหห้ายก่อนจะเริ่มปฏิบตัิงานต่อ นอกจากการดูแล

สุขภาพโดยท ัว่ไปแลว้ ผูส้มัผสัควรมกีารดูแลสุขภาพเพิม่เตมิ ดงันี้ 

1) ผูส้มัผสัอาหาร จาํเป็นตอ้งมกีารตรวจสุขภาพเป็นประจาํทกุปี ไดแ้ก่ การตรวจสุขภาพท ัว่ไปโดยแพทย ์ตรวจอุจจาระ 

เพือ่หาไข่พยาธิและเชื้อไทฟอยด ์เอ็กซเ์รยป์อด เพือ่ตรวจดูโรคทีเ่กี่ยวกบัปอด เช่น วณัโรค ตรวจเลอืด เพือ่หาไวรสัตบัอกัเสบบี 

กรณีทีพ่บวา่เป็นโรคดงักลา่ว ควรรบีรกัษาใหห้าย และอาจจะตอ้งหยุดงานหรอืจาํกดัหนา้ทีก่ารทาํงานกบัอาหาร 

2).เมือ่มบีาดแผล ฝี หนองทีม่อื ใหท้าํความสะอาดใสย่าฆ่าเชื้อโรค ทาํแผล ปิดพลาสเตอรเ์พือ่ปกปิดส่วนทีเ่ป็นบาดแผล

ดว้ยพลาสเตอรก์นันํา้ใหม้ดิชิด เพือ่ป้องกนัการแพร่กระจายของเชื้อแบคทเีรียสู่อาหารและควรหยุดปฏบิตัิงานจนกว่าบาดแผลจะ

หายด ีและหากจาํเป็นตอ้งสมัผสัอาหารใหส้วมถงุมอืทกุครัง้ เพือ่ป้องกนัท ัง้อาหารและบาดแผล หรอือาจมอบหมายงานในส่วนทีไ่ม่

เกี่ยวขอ้งกบัอาหาร เพือ่ป้องกนัการปนเป้ือน 

2. การแต่งกายทีส่ะอาด 

 1) สวมเสื้อผา้ทีส่ะอาด เป็นเสื้อมแีขน สวมผา้กนัเป้ือนสขีาวเพือ่ตอ้งการใหส้งัเกตเหน็ความสกปรกไดง้า่ย และตอ้งซกั

ทาํความสะอาดทกุวนั 

 2) สวมหมวกหรอืตาข่ายคลมุผมสขีาว ขณะเตรียม ปรุง ประกอบ และเสริฟ์อาหาร เพือ่ป้องกนัไม่ใหเ้สน้ผมฝุ่ นละออง

และเชื้อโรคจากศีรษะตกลงไปในอาหาร หมวกควรเป็นสขีาวเช่นเดยีวกบัชุดกนัเป้ือนเพื่อใหส้งัเกตเหน็ความสกปรกไดง้า่ย และ

ควรเปลีย่นเป็นประจาํทกุวนั 

 3) สวมรองเทา้หุม้สน้ ไมส่วมรองเทา้แตะเพือ่ป้องกนัสิง่สกปรกกระเดน็ตกลงไปในอาหาร 

 4) ในขณะปฏบิตังิานปรุงประกอบและจาํหน่ายอาหาร ผูส้มัผสัอาหารตอ้งไมส่วมเครื่องประดบั เช่น กาํไล แหวน นาฬกิา

ขอ้มอื เป็นตน้ โดยก่อนเริ่มปฏบิตังิานควรถอดเก็บใหเ้รยีบรอ้ย เนื่องจากเชื้อโรคและสิง่สกปรกอื่น ๆ อาจติดอยู่ในเครื่องประดบั

แลว้ปนเป้ือนลงไปในอาหารได ้  

 5) อุปกรณ์ ของใชส้่วนตวัทุกอย่าง รวมท ัง้เสื้อผา้ชุดทีใ่ส่มาทาํงาน ควรเก็บไวใ้นพื้นที่ซึ่ง จดัไวแ้ยกจากบริเวณเตรียม

อาหาร หอ้งเก็บอาหาร และสว่นทีใ่หบ้รกิาร เนื่องจากของใชด้งักลา่ว อาจทาํใหเ้กดิการปนเป้ือนลงในอาหารได ้ 

3.  การลา้งมอืทีถ่กูวธิี 

 ผูส้มัผสัอาหารควรดูแลมอืใหส้ะอาดอยู่เสมอ ตดัเลบ็ส ัน้ ไมท่าเลบ็ เนื่องจากอาจทใหเ้ชื้อโรคและสิง่สกปรกปนเป้ือนรได ้

ดงันัน้ผูส้มัผสัอาหารจาํเป็นตอ้งระมดัระวงั รกัษาความสะอาดของมอืตลอดเวลา ดงันี้ 

1) ลา้งมอืใหส้ะอาดอย่างท ัว่ถงึดว้ยนํา้และสบู่ทุกคร ัง้ ลา้งในอ่างลา้งมอืเท่านัน้ ไม่ลา้งในอ่างสาํหรบัลา้งวตัถดุบิหรือลา้ง

ภาชนะอุปกรณ์ เนื่องจากสิ่งสกปรกและเชื้อโรคจากมอื จะทาํใหอ้่างและอาหารที่วางไวใ้นอ่างปนเป้ือนไปดว้ย  ผูส้มัผสัอาหาร

จะตอ้งลา้งมอืใหส้ะอาดอยู่เสมอ โดยเฉพาะที่นิ้วมอื ฝ่ามอื หลงัมอื และ ซอกนิ้ว ตลอดจนแขนท ัง้สองขา้ง  โดยมวีธิีการลา้ง 7 

ข ัน้ตอน ทกุข ัน้ตอนทาํ 5 คร ัง้ สลบักนัท ัง้ 2 ขา้งดงัแสดงในภาพที ่11.4 
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ภาพที ่ 11.4  การลา้งมอื 7 ข ัน้ตอน 

ทีม่า :   สาํนกัสุขาภบิาลอาหารและนํา้ กรมอนามยั, 2557 

 

1) ควรลา้งมอืทกุครัง้ ท ัง้ก่อนระหวา่งและหลงัการปฏบิตัิงาน ดงันี้ 

2.1)  ก่อนการเตรยีมการปรุงประกอบอาหาร ใหบ้รกิารเสริฟ์อาหาร และก่อนรบัประทานอาหาร ทกุครัง้ 

2.2)  ระหวา่งการเตรยีมปรุงประกอบอาหารต่างชนิดกนั เช่น ระหวา่งการเตรยีมอาหารดบิกบัอาหารทีป่รุงสุก 

2.3)  หลงัการปฏบิตักิารดงัต่อไปนี้ 

  - สมัผสัอาหารดบิ 

- เขา้หอ้งนํา้ หอ้งสว้ม 

- การไอ จาม แคะจมกู เกาศีรษะ  

- สมัผสัสิง่สกปรก เช่น ภาชนะบรรจขุยะมลูฝอย ของเสยีต่างๆ 

- สมัผสัอวยัวะสว่นใดสว่นหนึ่งของร่างกายทีอ่าจมเีชื้อโรค เช่น เสน้ผม ใบหนา้ รอยแผล สวิ  

- สมัผสัสารเคมต่ีางๆ เช่น สารเคมทีีใ่ชท้าํความสะอาด 

2) เมือ่ผูส้มัผสัอาหารลา้งมอือย่างถกูวธิีแลว้ควรปลอ่ยใหแ้หง้เอง หรอืถา้จาํเป็นตอ้งเช็ดมอืควรเช็ดมอืดว้ยกระดาษทีใ่ชค้ร ัง้

เดยีว ใชเ้ครื่องเป่าไฟฟ้าเป่ามอืใหแ้หง้ หรอืผา้เช็ดทีเ่ป็นมว้นทีไ่ม่เช็ดซํา้กนั เปลีย่นมว้นผา้ทุกคร ัง้เมือ่ใชง้านหมดมว้น และไม่ควร

ใชผ้า้เช็ดมอืขนิดทีแ่ขวนไวผ้นืเดยีว แลว้เช็ดซํา้ๆ กนั 
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4. การปฏบิตัตินระหวา่งปรุงประกอบและจาํหน่ายอาหาร 

 ผูส้มัผสัอาหารควรปฏบิตัตินระหวา่งปรุงประกอบและจาํหน่ายอาหาร ดงันี้ 

1) ทกุครัง้ทีไ่อหรอืจามควรใชผ้า้เช็ดหนา้ทีส่ะอาดปิดปากจมกูเสมอ  

2) ไม่พูดคุย ไม่สูบบุหรี่ในขณะทีก่าํลงัปรุงประกอบและจาํหน่ายอาหาร จะสูบไดข้ณะพกัหรือระหว่างทีไ่ม่ปฏบิตัิหนา้ที ่และ

ควรมสีถานทีจ่ดัไวโ้ดยเฉพาะ เมือ่สูบบหุรี่เสร็จแลว้ตอ้งลา้งมอืใหส้ะอาด 

3) การชมิอาหาร ใหต้กัอาหารใสถ่ว้ยเลก็ ๆ แลว้ใชช้อ้นหรอืสอ้มแยกชมิอาหารโดยเฉพาะ 

4) การหยิบจบัอาหาร ตอ้งใชอุ้ปกรณ์ที่สะอาดหยิบหรือตกัอาหารที่เตรียมหรือปรุงเสร็จแลว้ ไม่ควรใชม้อืหยิบจบัอาหาร

โดยตรง ควรใชช้อ้น ทพัพ ีคีมคีบอาหาร หรอืถงุมอืสาํหรบัหยบิจบัอาหาร การใชถ้งุมอืหยบิจบัอาหารทีถ่กูวธิี ควรปฏบิตัดิงันี้   

- เลอืกใชถ้งุมอืใหเ้หมาะสมกบักจิกรรมทีป่ฏบิตัิ 

- ลา้งมอืก่อนสวมถงุมอืทกุครัง้ และหลงัจากเปลีย่นถงุมอืใหม่ 

- เปลีย่นถงุมอืทนัททีีข่าดและเมือ่ตอ้งเริ่มทาํงานใหม่ 

- เปลีย่นถงุมอืเมือ่ใชง้านต่อเนื่องกนัเกนิ 4 ช ัว่โมง 

5) ขณะปรุงประกอบและจาํหน่ายอาหาร ตอ้งไม่ทาํมอืใหส้กปรก เช่น แคะจมูก เกาศีรษะ ลูบหนา้ ส ัง่นํา้มูก แคะขี้ตา 

หรอืสมัผสัอวยัวะสว่นต่างๆ ของร่างกาย ใหจ้ดัหาผา้สะอาดไวส้าํหรบัเช็ดหนา้โดยเฉพาะ  

6) การหยบิจบัภาชนะ ตอ้งจบัใหถ้กูตอ้ง คือไมส่มัผสักบัสว่นของภาชนะทีจ่ะสมัผสักบัอาหาร ดงันี้ 

- จาน ชาม ถว้ย จะตอ้งไม่ใหน้ิ้วมอืสมัผสัดา้นในของภาชนะหรือบริเวณทีจ่ะสมัผสักบัอาหาร ขณะเสริฟ์อาหารไม่

ควรยกอาหารคร ัง้ละหลายๆ จานหรอืวางอาหารซอ้นทบักนั 

- แกว้ ถว้ย ใหจ้บัตํา่จากกึ่งกลางภาชนะลงมาไม่จบับริเวณปากแกว้ หากตอ้งจบัหรือเสริฟ์แกว้มากกว่า 2 ใบใหใ้ช ้

ถาดช่วยเสริฟ์ 

- ชอ้น สอ้ม ตะเกยีบ มดี ทพัพ ีและตะหลวิ ใหจ้บับรเิวณดา้มเทา่นัน้ 

 
กจิกรรม 11.2.2  

ผูส้มัผสัอาหารทาํใหเ้กดิการแพร่กระจายของเชื้อโรคไปสูผู่บ้รโิภคไดอ้ย่างไร  
 

แนวตอบกจิกรรม 11.2.2 
ผูส้มัผสัอาหารทาํใหเ้กดิการแพร่กระจายของเชื้อโรคไปสูผู่บ้รโิภคได ้ดงันี้ 

1) เชื้อโรคหรอืสิง่สกปรกทีต่ดิมากบัมอืผูส้มัผสัอาหารปนเป้ือนลงไปในอาหารในขณะทีม่อืสมัผสัอาหาร 

2) การไอ จาม หรอืพูดคุยรดอาหาร ทาํใหเ้ชื้อโรคทีอ่ยู่ในนํา้มกู นํา้ลาย แพร่กระจาย 

3) มอืทีม่บีาดแผล ฝี หนอง การอกัเสบของผวิหนงั สมัผสัอาหาร ทาํใหเ้ชื้อโรคในบาดแผลปนเป้ือนลงไปในอาหาร 

4) พฤตกิรรมในการปฏบิตัตินไมถู่กตอ้งในระหวา่ง การเตรยีม ปรุง-ประกอบ และการจาํหน่ายอาหาร 
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เร่ืองที ่11.2.3  

การเลือก การล้าง การเกบ็ ภาชนะอุปกรณ์และการน าไปใช้ 

 

         ภาชนะและอุปกรณ์ที่ใชใ้นการเตรียม การปรุง การเก็บ และการรบัประทานอาหารนบัเป็นปจัจยัสาํคญัที่มสี่วน

เกี่ยวขอ้งกบัความสะอาดปลอดภยัของอาหาร เน่ืองจากอาหารที่ผ่านการเลือก การเตรียม และปรุงประกอบที่สะอาด

ปลอดภยัแลว้ เมือ่นาํมาบรรจใุนภาชนะทีไ่มส่ะอาด กจ็ะทาํใหอ้าหารนัน้ปนเป้ือนไม่ปลอดภยัต่อการบริโภค ดงันัน้ ภาชนะ

อปุกรณจ์ะตอ้งผ่านการเลอืกชนิดของวสัดุและการออกแบบทีส่ะอาดปลอดภยั มกีารลา้งทาํความสะอาด และการเก็บรกัษา

ทีด่ ีเพือ่ควบคุมและป้องกนัการปนเป้ือนเชื้อโรค สารเคม ีและสารพษิทีเ่ป็นอนัตรายรวมท ัง้การนาํไปใชท้ีถ่กูวธิี ดงัน้ี 

 

1. หลกัการเลอืกภาชนะอปุกรณ ์

 ภาชนะอุปกรณ์ที่ใชก้บัอาหารในปจัจุบนัมมีากมายหลายชนิด ทาํจากวสัดุที่มคีวามแตกต่างกนัและมรูีปแบบที่

หลากหลาย จึงตอ้งพจิารณาเลอืกภาชนะอุปกรณ์ที่เหมาะสม สะดวก และปลอดภยั โดยมหีลกัเกณฑใ์นการเลอืกภาชนะ

อปุกรณ ์ดงัน้ี 

1) ชนิดของวสัดุ ควรเลือกภาชนะอุปกรณ์ที่ทาํดว้ยวสัดุหรือส่วนประกอบของวสัดุที่ไม่เป็นพษิหรือเป็นอนัตราย 

มคีวามแขง็แรง ทนต่อการกดักร่อน ไม่ดูดซมึนํา้ ไม่แตกรา้ว กะเทาะ หรือหลุดลอกไดง้่าย ไม่มสีเีจือปนหรือตกแต่งสใีน

บรเิวณทีส่มัผสัอาหารโดยตรง  

2) การออกแบบ ออกแบบภาชนะอุปกรณ์ที่ไม่ม ีซอก มมุ ร่อง หรือลกัษณะทรงสูง ที่ลา้งทาํความสะอาดยาก 

เพื่อมใิหม้เีศษอาหารตกคา้งจนกลายเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค โดยเลือกภาชนะที่ ปากไม่แคบ กน้ไม่ลกึ มผีิวเรียบ ไม่มี

ลวดลาย ไม่เป็นร่องหรือซอก ไม่เป็นมมุแหลมคม  ถา้มสี่วนประกอบหลายชิ้น ตอ้งสามารถถอดชิ้นส่วนออกมาลา้งทาํ

ความสะอาดไดท้ ัว่ถงึ 

3) การนาํภาชนะมาใชง้าน ภาชนะอุปกรณ์ที่จะนาํมาใชบ้รรจุอาหาร ตอ้งสะอาดปราศจากการปนเป้ือน ไม่เคยใช ้

บรรจุสิ่งของอื่นใดที่เป็นพิษหรืออาจเป็นอนัตรายมาก่อน เช่น สารเคม ีปุ๋ย สารกาํจดัแมลง ภาชนะอุปกรณ์ประเภทที่ใช ้

งานเพยีงคร ัง้เดยีว เช่น ถว้ยกระดาษ จานกระดาษ เมือ่ใชแ้ลว้ไมค่วรนาํกลบัมาใชบ้รรจอุาหารอีก 

 

2. การลา้งภาชนะอปุกรณ ์

การลา้งภาชนะอุปกรณ์ มวีตัถปุระสงคเ์พื่อกาํจดัความสกปรกต่างๆ ที่เกิดขึ้นก่อนที่จะนาํมาใช  ้ การลา้งภาชนะ

อุปกรณ์ ก่อนลา้งจะตอ้งแยกภาชนะอุปกรณ์ออกเป็น 2 พวก คือ ภาชนะใส่อาหารคาว และภาชนะใส่อาหารหวาน หรือ

แกว้นํา้ วธิกีารลา้งภาชนะอปุกรณ ์อาจทาํได ้2 วธิคีือ การลา้งดว้ยมอื และการลา้งดว้ยเครื่อง 

การลา้งทาํความสะอาดภาชนะอุปกรณ์เป็นสิ่งสาํคญัต่อการประกอบอาหาร เน่ืองจากมผีลต่อคุณภาพและความ

ปลอดภยัของอาหารโดยตรง ดงันัน้ภาชนะอุปกรณ์ที่ใชใ้นบรรจุและปรุงประกอบอาหาร ตอ้งไดร้บัการลา้งทาํความสะอาด

ทีเ่หมาะสมทกุครัง้ท ัง้ก่อนและหลงัการใชง้าน ดงัน้ี 
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- ตอ้งลา้งทุกคร ัง้หลงัจากใชง้านแลว้ เพื่อกาํจดัสิ่งสกปรก คราบไขมนั เศษอาหาร ที่ตกคา้งจากการใช ้

งานใหเ้รยีบรอ้ยก่อนทีจ่ะนาํไปเก็บ 

- เมือ่ไมแ่น่ใจว่าอปุกรณท์ี่จะนาํมาใชม้คีวามสะอาดเพยีงพอหรือไม่ หรือพบคราบไขมนั ฝุ่ นละออง หรือ

คราบสิ่งสกปรกต่างๆ ที่ยงัตกคา้งอยู่ หรือภาชนะที่เก็บไม่มกีารปกปิดใหพ้น้จากฝุ่ นละออง สตัวน์าํโรค  ตอ้งนาํไปลา้งให ้

สะอาดก่อนนาํไปใชง้าน 

- ภาชนะอุปกรณ์นัน้ถูกปนเป้ือน ในระหว่างการเตรียม การปรุง การเก็บหรือการรบัประทานอาหาร เช่น 

ทาํตกหลน่ มแีมลงวนัไต่ตอม ตอ้งนาํไปลา้งใหส้ะอาดเสยีก่อน จึงเอากลบัมาใชใ้หม่ได ้หรือตอ้งเปลีย่นเอาชิ้นที่สะอาดมา

ใชแ้ทน 

                การลา้งภาชนะอุปกรณ์ มวีตัถปุระสงคเ์พื่อกาํจดัความสกปรกต่างๆ ที่เกิดขึ้นก่อนที่จะนาํมาใช ้ การลา้ง

ภาชนะอุปกรณ์ ก่อนลา้งจะตอ้งแยกภาชนะอุปกรณ์ออกเป็น 2 พวก คือ ภาชนะใส่อาหารคาว และภาชนะใส่อาหารหวาน 

หรอืแกว้นํา้ วธิกีารลา้งภาชนะอปุกรณ ์อาจทาํได ้2 วธิคีือ การลา้งดว้ยมอื และการลา้งดว้ยเครื่อง 

 

2.1  การจดัเตรยีมอปุกรณก์ารลา้ง 

 การจดัเตรยีมอปุกรณเ์ครื่องมอืทีใ่ชใ้นการลา้งภาชนะอปุกรณ ์มดีงัน้ี 

 1)  อ่างลา้งภาชนะ 3 ตอน หรอื 3 ใบ วางสูงจากพื้นอย่างนอ้ย 60 ซม.   

2)  นํา้สะอาดทีใ่ชส้าํหรบัลา้งภาชนะอปุกรณ์ 

3)  นํา้ยาลา้งจานใชส้าํหรบักาํจดัเศษอาหารและคราบไขมนัทีต่ิดอยู่ที่ภาชนะ 

4)  ฟองนํา้ ผา้สะอาด หรอืแผ่นใยสงัเคราะห ์ช่วยในการทาํความสะอาด 

5)  ตะแกรงหรอืตะกรา้คว ํา่ภาชนะทีล่า้งแลว้ วางสูงจากพื้นไมน่อ้ยกว่า 60 ซม. 

6)  ถงัหรอืภาชนะบรรจเุศษอาหารที ่สภาพด ีแขง็แรง ไมร่ ัว่ซมึ มฝีาปิดและปิดอยู่เสมอระหว่างทีไ่มไ่ดใ้ชง้าน 

2.2  วธิกีารลา้งภาชนะ    

2.2.1  วธิกีารลา้งภาชนะดว้ยมอื มขี ัน้ตอนดงัน้ี 

 1) แยกภาชนะอปุกรณท์ีจ่ะลา้งออกเป็นกลุม่ ๆ และลา้งแยกกนั 

2) กวาดเศษอาหารทีต่ดิอยู่กบัภาชนะใส่ลงในภาชนะบรรจุเศษอาหารที่ไมร่ ัว่ซมึและมฝีาปิดมดิชดิ  

3) ลา้งภาชนะอปุกรณด์ว้ยวธิกีารต่อไปน้ี 3 ข ัน้ตอน คือ 

 ขัน้ตอนที่ 1 ลา้งดว้ยนํา้ผสมนํา้ยาลา้งจาน เพื่อลา้งไขมนั เศษอาหาร ที่ติดคา้งอยู่ออกโดยใชฟ้องนํา้ ผา้สะอาด 

แผ่นใยสงัเคราะห ์

         ขัน้ตอนที่ 2 ลา้งดว้ยนํา้สะอาด เพือ่ลา้งนํา้ยาลา้งจาน และคราบทีต่กคา้งออกใหห้มด  

          ขัน้ตอนที่ 3 ลา้งดว้ยนํา้สะอาดอกีคร ัง้  

การฆ่าฌชื้อโรคหลงัการลา้ง ทาํไดโ้ดยใชน้ํา้รอ้นอุณหภูม ิ82-87 องศาเซยีสหรือใชน้ํา้ผสมปูนคลอรีนโดยใช ้ผง

ปูนคลอรีน 60% 1 ชอ้น ต่อนํา้สะอาด 1 ปีบ แช่ภาชนะอุปกรณ์ไวส้กั 2 นาท ีในกรณีเกิดโรคระบบทางเดินอาหาร หรือ

ระบบทางเดนิหายใจควรเพิม่ความเขม้ขน้ของคลอรนีใหสู้งขึ้น  
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เมื่อลา้งภาชนะอุปกรณ์ต่างๆ ครบท ัง้ 3 ข ัน้ตอนแลว้ ใหน้าํภาชนะอุปกรณ์ลา้งเสร็จแลว้ วางควํา่ไวบ้นตะแกรง 

หรอืตะกรา้ทีโ่ปร่งสะอาดวางสูงจากพื้นไม่นอ้ยกว่า 60 เซนติเมตร ปล่อยใหแ้หง้เองไม่ใชผ้า้เช็ด เพราะถา้ผา้ที่นาํมาเช็ดไม่

สะอาดพอ จะทาํใหภ้าชนะที่ลา้งสะอาดแลว้จะถูกปนเป้ือนจากเชื้อโรคและสิ่งสกปรกไดอ้ีก  และตอ้งมีการป้องกนัฝุ่ น

ละอองและแมลงมาไต่ตอม  

2.2.2  วธิกีารลา้งภาชนะดว้ยเครื่อง 

ในกรณีที่ลา้งดว้ยเครื่อง เครื่องลา้งจานตอ้งเป็นชนิดที่ไดม้าตรฐาน สารเคมทีี่ใชใ้นกระบวนการลา้ง เช่น  นํา้ยา

ลา้ง สารเร่งแหง้ สารขจดัคราบตะกรนั ควรมีมาตรฐานเหมาะสมกบัภาชนะ และตอ้งมีใบรบัรองความปลอดภยั

ประกอบดว้ย  

1) ขอ้ปฏบิตัเิกี่ยวกบัการลา้งภาชนะดว้ยเครื่อง 

การลา้งภาชนะดว้ยเครื่อง ถา้มกีารปฏบิตัทิีไ่มถ่กูตอ้ง อาจทาํใหภ้าชนะไมส่ะอาดได ้การทาํความสะอาดของ 

เครื่องจะตอ้งระมดัระวงัดงัน้ี 

1.1) ควรมกีารขดัถภูาชนะก่อนนาํเขา้เครื่อง เน่ืองจากอาหารไทยบางชนิดอาจติดแน่นกบัภาชนะ และถา้ปล่อยไว ้

ใหแ้หง้อาจตดิแน่นมาก ภาชนะบางประเภท โดยเฉพาะถาดหลุม ชอ้น สอ้ม ฯลฯ ควรขดัถูในข ัน้ตน้ก่อน สาํหรบัแกว้ควร

ขดัถสู่วนขอบบนของแกว้ก่อน แลว้จงึเขา้เครื่อง 

1.2) จดัวางภาชนะก่อนเขา้เครื่องใหถ้กูตอ้ง เรยีงเป็นระเบยีบตามระบบของเครื่อง  

1.3) เลอืกใชน้ํา้ยาทาํความสะอาดทีเ่หมาะสม เช่น ตอ้งไม่มฟีองมากเกนิไป 

1.4) ทาํความสะอาดเครื่องหลงัการใชท้กุคร ัง้ 

1.5) ตรวจสอบระบบต่างๆ ของเครื่องอยู่เสมอ เช่น การจ่ายนํา้ตอ้งสมํา่เสมอ ท ัง้ปริมาณและแรงดนันํา้อุณหภูมิ

ตอ้งคงทีแ่ละเป็นไปตามทีก่าํหนดไวใ้นแต่ละช่วงของการลา้ง ระบบระบายนํา้ตอ้งไม่อุดตนั นํา้ยาลา้งภาชนะตอ้งมพีอเพยีง 

และผสมในปรมิาณทีพ่อเหมาะ ตอ้งตรวจสอบทกุระบบ อย่างนอ้ยเดอืนละ 1 คร ัง้ โดยช่างผูช้าํนาญการ 

1.6) ตรวจสอบความสะอาดของภาชนะก่อนนาํออกจากเครื่องทกุคร ัง้ 

 

4. การเกบ็ภาชนะอปุกรณ ์

ภาชนะอปุกรณท์ีล่า้งและแหง้แลว้ จะตอ้งนาํไปเก็บไวใ้นที่ที่สะอาด ไม่อบัชื้น มกีารปกปิดป้องกนัแมลงและสตัว ์

นาํโรคมารบกวน และเก็บไวใ้นที่สูงจากพื้นไม่นอ้ยกว่า 60 เซนติเมตร และจะตอ้งเก็บวางในลกัษณะที่ง่ายต่อการหยบิจบั

โดยมใิหม้อืไปจบัส่วนทีจ่ะสมัผสักบัอาหาร เช่น การเกบ็ชอ้นสอ้ม ตะเกยีบ ควรเกบ็ในแนวนอน หรือวางตัง้โดยเอาดา้มจบั

ขึ้น 

การเก็บภาชนะอุปกรณ์มวีตัถปุระสงคเ์พื่อการดูแลรกัษาความสะอาดของภาชนะอุปกรณ์ที่ผ่านการลา้งทาํความ

สะอาดแลว้ และอยู่ในระหว่างทีย่งัไมไ่ดน้าํไปใชง้าน เพื่อป้องกนัการปนเป้ือนของฝุ่ นละออง สิ่งสกปรกต่าง ๆ สตัวน์าํโรค 

และสารเคมทีีเ่ป็นอนัตราย รวมท ัง้การปนเป้ือนทีเ่กิดจากการหยบิจบัภาชนะอุปกรณ์ที่ไม่ถูกตอ้ง การเก็บภาชนะอุปกรณ์ที่

ถกูตอ้ง ตามหลกัการสุขาภบิาลอาหารมแีนวทางดงัน้ี คือ 
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1) เก็บภาชนะอุปกรณ์ที่แหง้แลว้ในที่สะอาดปิดมิดชิด ป้องกนัสตัวแ์มลงนําโรคได ้หรือเก็บในตะกรา้หรือ

ตะแกรงโปร่งสะอาดสูงอย่างนอ้ย 60 เซนตเิมตร 

2) บริเวณที่เก็บจะตอ้งสะอาด ไม่เปียกชื้น ไม่มสีตัวน์าํโรคมารบกวน และไม่เก็บในบริเวณเดียวกบัที่ใชเ้ก็บ

สารเคมทีีเ่ป็นอนัตราย 

3) ลกัษณะการเก็บ จะตอ้งเก็บวางในลกัษณะที่ง่ายต่อการหยบิจบัโดยมใิหม้อืไปจบัส่วนที่จะสมัผสักบัอาหาร 

เช่น 

3.1)   ชอ้น สอ้ม และ ตะเกียบ ควรเก็บในแนวนอนหรือแนวตัง้ ในตะกรา้โปร่งสะอาดในลกัษณะวางใหด้า้มไป

ในทศิทางเดยีวกนัหรอืเอาดา้มขึ้นเพือ่เวาลาหยบิมาใชง้านจะจบัแต่ทางดา้มเท่านัน้ สูงอย่างนอ้ย 60 เซนตเิมตร 

3.2)  จาน ชาม หรอื แกว้ ใหค้ว ํา่ไวบ้นตะแกรงหรอืตะกรา้ที่โปร่งสะอาด สูงอย่างนอ้ย 60 เซนตเิมตร 

3.3)  เครื่องครวั เครื่องใช ้ 

- ชนิดที่มหูีแขวน ไดแ้ก่ หมอ้ กระทะ ใหห้นัเอาส่วนที่ใชใ้ส่อาหาร เขา้ผนงั เอากน้หมอ้หรือกระทะหนั

ออก โดยแขวนไวบ้นราวตะปู ทีต่อกตดิกบัฝาผนงัทีส่ะอาด ไมม่ฝีุ่ นละอองหรอืหยากไย่ 

- ชนิดที่ไม่มหูีแขวน ไดแ้ก่ ตะหลวิ ทพัพ ีใหเ้ก็บเรียงใหเ้ป็นระเบยีบในตะกรา้ที่โปร่งสะอาด โดยหนั

ดา้มจบัไปทางเดยีวกนั หรอืใส่ตะกรา้ไว ้ถา้ไมม่ดีา้มจบักใ็หค้ว ํา่ไว ้

3.4)  ภาชะอปุกรณท์ีใ่ชเ้พยีงคร ัง้เดยีว ตอ้งมวีสัดุห่อหุม้ใหม้ดิชดิ 

3.5) ภาชนะอุปกรณ์ที่ไม่ไดแ้ขวน ใหน้าํไปเก็บในตูท้ี่สะอาด ไม่อบัชื้น ปกปิดมดิชิด ป้องกนัสตัวน์าํโรคได ้หรือ

ถา้ไมม่ตูีเ้กบ็ กใ็หเ้กบ็ในทีสู่งจากพื้นไมน่อ้ยกว่า 60 ซม.ในทีส่ะอาดไมช่ื้น แฉะ และไมม่สีตัวน์าํโรคมารบกวน 

 

 

 
กจิกรรม 11.2.3 

หลกัการเลอืกใชภ้าชนะอปุกรณ์โดยท ัว่ไปจพจิารณาองคป์ระกอบอะไรบา้ง.   
 

แนวตอบกจิกรรม 11.2.3 
 1) ชนิดของวสัดุ   

2) การออกแบบ 

3)   การใชง้าน   
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เร่ืองที ่11.2.4  

การควบคุมสัตว์และแมลงน าโรค 

 

สตัวแ์ละแมลงทีเ่ป็นพาหะนาํโรค มคีวามสามารถในการปรบัตวัไดสู้ง สามารถขยายพนัธุเ์พิม่จาํนวนไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว 

ก่อใหเ้กิดความเสยีหายต่ออาหาร พชืผกั และสิง่ของเครื่องใชต่้าง ๆ เมือ่สตัวห์รือแมลงเหลา่นี้ ไปไต่ตอมภาชนะหรืออาหาร เชื้อ

โรคทีต่ิดมาตามขน ขา ลาํตวั หรือปะปนอยู่ในนํา้ลายหรือสิง่ขบัถ่ายของสตัวห์รือแมลงเหล่านี้  ก็จะปนเป้ือนลงไปในอาหารที่เรา

บริโภคและทาํใหเ้กิดการแพร่กระจายโรคออกไปเป็นบริเวณกวา้งได ้ดงันัน้ การควบคุมป้องกนัสตัวแ์ละแมลงนาํโรค จงึเป็นงาน

หนึ่งที่สาํคญัในงานสุขาภิบาลอาหาร เพือ่ป้องกนัการแพร่กระจายของโรคติดต่อและความเสยีหายทีเ่กิดจากสตัวแ์ละแมลงเป็น

พาหะนาํโรคดงักลา่ว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสตัวแ์ละแมลงนาํโรคในงานสาธารณสุขมหีลายชนิด ในทีน่ี้จงึจะกลา่วเฉพาะสตัวแ์ละ

แมลงนาํโรคทีเ่ป็นปญัหาในงานสุขาภบิาลอาหารและพบเหน็ไดท้ ัว่ไป คือ หนู แมลงวนั และแมลงสาบ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 

1.   การควบคุมและป้องกนัหนู 

 หนู (Rat, Mouse) เป็นสตัวเ์ลี้ยงลูกดว้ยนม เป็นสตัวแ์ทะ (Rodent) มฟีนัแหลมคม 2 คู่ ท ัง้บนและลา่ง หนูมอีายุโดย

เฉลีย่ประมาณ 1 – 2 ปี สามารถแพร่พนัธุไ์ดร้วดเร็วและพรอ้มแพร่พนัธุเ์มือ่อายุประมาณ 3 – 4 เดอืน ออกลูกไดค้อกละ 7 – 8 

ตวั  ปีละ 4 – 7 คอก หนูตวัเมยีอาจตัง้ทอ้งไดต้ดิ ๆ กนั   

 หนูกินอาหารไดแ้ทบทุกชนิด ท ัง้เนื้อสตัว ์ผกั ผลไม ้ขา้ว และเมล็ดธญัพืช ดงันัน้ จึงพบหนูอาศยัและหากินอยู่ใน

บริเวณอาคารทีพ่กัอาศยัของคน และบริเวณที่ใกลแ้หล่งอาหาร เช่น พื้นทีเ่พาะปลูก โกดงัเก็บอาหาร ตลาด รวมถงึกองขยะ มูล

ฝอย การทีห่นูเขา้มาอาศยัหรอืหากนิภายในหรือบริเวณรอบ ๆ อาคารทีพ่กัอาศยัของคนนัน้ ก่อใหเ้กิดอนัตรายและความเสยีหาย 

ดงันี้ 

- หนูเป็นพาหะนาํโรคมาสู่คนไดท้ ัง้จากการที่หนู หมดัหนู หรือไรหนูกดัคน และจากการที่ฉ่ีหนู  มูลหนู หรือเชื้อโรคที่

ตดิตามขนตามตวัหนู ปนเป้ือนในอาหารหรอืสูร่่างกายทางบาดแผล โรคทีม่หีนูเป็นรงัเก็บโรค (Reservior) และเป็นพาหะนาํโรคมา

สู่คนมหีลายโรค  ไดแ้ก่ กาฬโรค (Plaque) ไขไ้ทฟสั (Murine typhus fever) ไขห้นูกดั (Rat bite fever) โรคซลัโมเนลโลซสี 

(Salmonellosis) ไขฉ่ี้หนู หรือ โรคเลปโตสไปโรซสี (Leptospirosis) โรคบดิ (Amoebic dysentery) โรคพยาธิตืดหนูโรคทริคิ

โนซสิ     

- ฟนัแทะของหนูงอกยาวตลอดเวลา จงึมนีิสยัชอบกดัแทะทาํลายวสัดุ สิง่ของเครื่องใชแ้ละสิง่ก่อสรา้งต่างๆ เพือ่ลบัฟนั

ใหค้มและมคีวามยาวพอเหมาะ ซึง่ทาํใหเ้กิดความเสยีหายต่อเครื่องอุปโภคบริโภค ทรพัยส์นิ และการทีห่นูกดัแทะสายไฟ และ

อปุกรณไ์ฟฟ้าต่างๆ ภายในอาคารยงัอาจทาํใหเ้กดิไฟฟ้าลดัวงจร ไฟไหม ้และเป็นอนัตรายต่อชวีติได ้  

  

1.1   การจ าแนกชนิดของหนู 

 หนูทีอ่าศยัทาํรงัหรอืหาอาหารอยู่ในบา้นหรอืบรเิวณรอบ ๆ บา้นพกัอาศยั และมคีวามสาํคญัในงานอนามยัสิง่แวดลอ้มมี

อยู่ 4 ชนิด คือ  

 1)  หนูนอรเ์วย ์(Rattus norregicas) บางครัง้เรียกหนูท่อ มขีนาดใหญ่ มขีนหยาบสนีํา้ตาลปนเทา ตาเลก็ ใบหูเลก็ 

จมูกทู่ หางส ัน้กว่าลาํตวั ความยาวของหวัและลาํตวัรวมกนั 150-200 มลิลเิมตร มูลมลีกัษณะคลา้ยแคบซูล ยาวประมาณ 2 
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เซนตเิมตร หนูนอรเ์วย ์วา่ยนํา้เก่ง สามารถขดุดนิไดล้กึถงึ 2 ฟตุจงึมกัอยู่ตามรู ทอ่ระบายนํา้ ใตถ้นุตกึ กองขยะมูลฝอย ตามแผง

วางสนิคา้ในตลาด ไมช่อบไต่ขึ้นทีสู่งเพราะตวัโตและเทา้ยดึเกาะไมด่ี ชอบอาหารสด และเศษอาหารทีเ่น่าเสยี 

 2)  หนูทอ้งขาว (Rattus rattus) หรือหนูหลงัคา เป็นหนูขนาดกลาง ขนเป็นสนีํา้ตาลเกือบดาํเป็นมนัแต่ขนใตท้อ้งมสีี

ขาวปนเทาหรอืสคีรมี ตาและหูใหญ่ จมกูแหลม หางยาวกวา่ลาํตวั ความยาวของสว่นหวัและลาํตวัรวมกนั 140-190 มลิลเิมตร มูล

มลีกัษณะเป็นรูปกระสวย ยาวประมาณ 1 เซนตเิมตร มกัอาศยัอยู่ตามช่องวา่งในเพดานหรอืใตห้ลงัคา แต่อาจทาํรงัอยู่นอกบา้นใต ้

กองเศษใบไมห้รอืบนตน้ไมสู้ง เป็นหนูทีปี่นป่ายเก่ง คลอ่งแคลว่ อาหารทีช่อบคือ พวกเมลด็พชืต่างๆ 

 3)  หนูจีด๊ (Rattus exulans) เป็นหนูทีเ่รยีกชื่อตามเสยีงรอ้งในเวลาออกหากินตอนกลางคืน มขีนาดค่อนขา้งเลก็ มขีน

ดา้นหลงัสนีํา้ตาล ดา้นทอ้งสเีทา ตาโต หูใหญ่ จมูกแหลม หางยาวเรียบมสีดีาํตลอด ความยาวของหวัและลาํตวัรวมกนั 100-130 

มลิลเิมตร ปีนป่ายเก่ง ชอบอาศยัอยู่ตามทีสู่งตามซอกมมุบนเพดาน  

 4)  หนูหริ่ง (Mus musculus) บางครัง้เรียกหนูผ ีเป็นหนูทีม่ขีนาดเลก็ทีสุ่ด ขนดา้นหลงัสเีทาปนนํา้ตาล ลกัษณะอ่อน

นุ่มเป็นมนัขนสว่นทอ้งมสีขีาว ความยาวของหวัและลาํตวั รวมกนั 60-90 มลิลเิมตร หางดา้นบนจะมสีดีาํ ส่วนดา้นลา่งจะมสีจีาง

กวา่ มลูมลีกัษณะเป็นแท่งส ัน้ ๆ ปลายแหลม ยาว 0.5 เซนติเมตร ปีนป่ายไดค้ลอ่งแคล่ว ชอบอาศยัอยู่ตามลิ้นชกั ซอกตู ้ทีเ่ก็บ

ของ ช่องรอยแตกตามฝาหรอืกาํแพง ช ัน้เก็บวสัดุอาหาร ตามกลอ่งทีต่ ัง้ไวใ้นทีล่บัตาและไม่ค่อยมกีารยกเคลือ่นยา้ย กินอาหารได ้

ทกุชนิด ชอบเมลด็พชืประเภทขา้วมากเป็นพเิศษ  

 

1.2    พฤติกรรมของหนู 

 หนูมคีวามสามารถในการเรยีนรู ้คุน้เคยและสามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพสิ่งแวดลอ้มไดด้ี มกัจะอาศยัรวมกนั

เป็นครอบครวั และสรา้งรงัในที่เงยีบสงบ ใกลแ้หล่งอาหารและนํา้ โดยใชว้สัดุอ่อนๆ  เช่น เศษกระดาษ เศษผา้ มาทาํเป็น

รงั ชอบหากนิเวลากลางคืน เป็นสตัวท์ีส่ายตาไมด่แีต่มจีมกูไว ว่ายนํา้ไดเ้ก่ง ปีนป่ายไดด้ ีและมพีฤตกิรรมทีส่าํคญั ดงัน้ี 

- เวลาออกหากิน มกัจะวิ่งเลยีบชิดขา้งฝา โดยใชห้นวดในการคลาํทางหาอาหาร ส่วนขนที่ใตท้อ้งและการสมัผสั

ของอุง้ตีนบนพื้นผวิที่มนัวิ่งผ่าน จะช่วยใหห้นูเรียนรูแ้ละจดจาํสภาพพื้นที่ที่มนัวิ่งผ่านไดด้ี ดงันัน้หนูมกัจะออกหากินไป

ตามทางเดมิอยู่เสมอ   

- หนูมจีมกูไว สามารถดมกลิน่เพือ่คน้หาแหลง่อาหารทีอ่ยู่ไกลๆ ไดเ้ป็นอย่างดี นอกจากน้ียงัสามารถดมกลิน่คน

หรือกลิน่หนูตายที่ติดไปกบัอุปกรณ์กาํจดัหนูได ้ดงันัน้ จึงตอ้งระมดัระวงัในการจบัตอ้งอุปกรณ์กาํจดัหนู และเมือ่จะนาํ

กรงหรอืกบัดกัหนูมาใชใ้หม่ ควรทาํความสะอาดเพือ่กาํจดักลิน่ดว้ยการลา้งดว้ยนํา้รอ้น 

- หนูมคีวามฉลาดเฉลยีวในการสงัเกตระมดัระวงัต่อสิ่งแปลกปลอมที่ไม่คุน้เคยต่างๆ  รวมท ัง้แสง เสยีง อาหาร 

สภาวะแวดลอ้มต่างๆ ดงันัน้การวางยาเบือ่หรอืใชเ้หยือ่ลอ่ใส่ในกรงหนูจงึตอ้งระมดัระวงั ถา้ผสมเขม้ขน้เกินไปจนกลิน่แรง

ผดิสงัเกตหนูจะไม่ยอมกินเหยื่อนัน้ แต่ถา้ไดร้บัยาเบือ่ในขนาดไม่สูงพอที่จะใหห้นูตาย  เมือ่ยาเบือ่เขา้ไปในกระเพาะจะไป

ทาํใหห้นูเจบ็และเกดิการเรียนรูแ้ละเขด็เหยือ่  

- หนูสามารถส่งเสยีงและรบัฟงัเสยีงที่มคีวามถี่สูงถงึ 45 KHz (Ultrasound) ในการสื่อสารเรื่องตาํแหน่งแหล่ง

อาหารหรอือนัตรายไดใ้นระยะไกลๆ  

- หนูเป็นสตัวท์ี่ว่ายนํา้และดาํนํา้ไดเ้ก่ง สามารถเขา้ไปในอาคารไดต้ามรางระบายนํา้ หรืออาศยัอยู่ในท่อนํา้ทิ้ ง

ใหญ่ๆ ได ้
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- มคีวามสามารถกระโดดไดไ้กลและสูง มพีฤติกรรมปีนป่ายเก่ง สามารถไต่ขึ้นหลงัคา ฝ้า เพดาน และสามารถ

กระโดดจากที่สูง 15 ฟุต ลงสู่พื้นไดอ้ย่างปลอดภยั นอกจากนัน้ยงัสามารถใชห้างบงัคบัทศิทางและทรงตวัในการเดินไต่

ตามทางเดนิแคบ ๆ เชอืก และลวดไดเ้ป็นระยะทางหลายเมตร 

 
1.3  การส ารวจร่องรอยของหนู 

ตามลกัษณะนิสยัของหนูจะออกหากินในเวลากลางคืน และไม่ค่อยออกมาใหเ้ห็นตวัในเวลากลางวนั   ดงันัน้ จึง

จาํเป็นตอ้งอาศยัการสงัเกตร่องรอยที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ของหนู เช่น เสยีง มูลหนู คราบปสัสาวะ รอยแทะ รอยทางเดิน 

โพรง เพือ่เป็นขอ้มลูเบื้องตน้ในการประเมนิวา่ยงัมหีนูอาศยัอยู่ในอาคารหรอืไม ่ตวัอย่างเช่น 

- การพบเหน็ตวัหนูหรือซากหนู (Live rats and dead rats) เป็นสิง่ยนืยนัไดว้่ามหีรือเคยมหีนูเขา้มาภายในบา้น โดย

ปกตหินูจะออกหากนิตอนกลางคืนและหลบซอ่นตวัในเวลากลางวนั ดงันัน้ถา้พบเหน็หนูวิง่ในตอนกลางวนัก็อาจเป็นสญัญาณเตือน

วา่มปีระชากรหนูเป็นจาํนวนมาก  

- เสยีง (Sound)  หนูมกัจะสง่เสยีงรอ้งใหไ้ดย้นิในตอนกลางคืนหรอืบรเิวณทีเ่งยีบ ๆ นอกจากนัน้ ขณะที่มนัออกหากิน 

อาจจะทาํใหเ้กดิเสยีงจากการวิง่ชนสิง่ของ การเกา ขูดขดี หรอืกดัแทะวสัดุสิง่ของต่าง ๆ   

  - มลูและปสัสาวะ (Droppings and urine)  หนูมกัจะถา่ยมลูและปสัสาวะไดต้ามทางเดนิและแหลง่อาหารของมนั เป็น

ร่องรอยทีม่กัพบเหน็ไดก่้อนร่องรอยอื่น และอาจเลอืกจุดทีพ่บมูลและปสัสาวะหนูเป็นจุดทีใ่ชว้างกบัดกัหนูได ้ รูปร่างและลกัษณะ

ของมลูหนูจะช่วยแยกชนิดของหนูได ้มลูใหมจ่ะมลีกัษณะอ่อนชื้น มสีดีาํ และเป็นมนัวาว แต่ถา้เป็นมูลเก่าทีถ่่ายทิ้งไวน้านมกัจะมี

สเีทา มฝีุ่ นจบั และร่วน (Crumble) การสงัเกตคราบปสัสาวะของหนูจะมองเหน็ไดจ้ากการเรืองแสงของคราบปสัสาวะเมือ่ส่องดู

ดว้ยหลอดยูว ี(Ultraviolet lights) ถา้เป็นคราบปสัสาวะใหมจ่ะเป็นสฟ้ีาอ่อน (Blue-white)  

- รอยกดัแทะ (Gnawed objects)  หนูมนีิสยัชอบกดัแทะเพือ่ลบัฟนัใหค้มและมคีวามยาวพอเหมาะอยู่ตลอดเวลา 

ดงันัน้ จึงสงัเกตดูรอยกดัแทะไดจ้ากวสัดุสิง่ของ อาหาร เมลด็ธญัพชื รวมถงึรูหรือช่องที่หนูเจาะเป็นช่องทางเขา้มาหาอาหาร 

ลกัษณะของรอยกดัแทะทีย่งัใหมอ่ยู่จะมสีอี่อน (Light-colored) ขอบคม แต่ถา้เป็นรอยเก่าจะมสีดีาํกวา่และขอบเรยีบ  

  - รอยทางเดิน (Runways  หนูจะวิง่ไปหาอาหารหรือนํา้โดยใชเ้สน้ทางเดมิเป็นประจาํ ไขมนัและสิง่สกปรกทีเ่กิดจาก

รอยเทา้ การแกวง่หาง และการทีข่นตามลาํตวัของหนูครูดไปตามพื้นทางเดนิทีม่นัวิง่ผ่านก็จะสะสมจนปรากฏเป็นรอยเป้ือนสดีาํทีม่ี

ลกัษณะเป็นมนัเงา (Dark greasy rubmark) แต่ถา้เป็นรอยเป้ือนเก่าทีถู่กทิ้งไวน้าน ๆ ก็จะมลีกัษณะร่อน หลุดลอกเป็นแผ่น ๆ 

ได ้  

  - โพรง (Burrows) โพรงหรือช่องทีห่นูเจาะใชเ้ป็นช่องทางเขา้มาภายในบา้น มกัพบตามขอบฝาผนงั ตามรอยแยกหรือ

รอยแตกต่าง ๆ ถา้หนูยงัใชเ้ป็นช่องทางเขา้ออกอยู่ ปากโพรงจะมลีกัษณะเปียกชื้น เรยีบเป็นมนั และอาจมขีนหนูตดิอยู่  

  

1.4  การควบคมุและป้องกนัหนู 

 หนูเป็นสตัวค่์อนขา้งฉลาดและสามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสิง่แวดลอ้มไดเ้ป็นอย่างดที ัง้ยงัแพร่พนัธุไ์ดร้วดเร็ว ดงันัน้การ

ควบคุมป้องกนัอนัตรายจากหนูใหไ้ดผ้ลนัน้ ตอ้งมวีธิีการที่ถูกตอ้งเหมาะสมกบัสภาพปญัหา และตอ้งดาํเนินการอย่างต่อเนื่อง

แนวทางในการควบคุมและป้องกนัอนัตรายจากหนูโดยท ัว่ไป ประกอบดว้ย การป้องกนัหนูเขา้มาภายในอาคาร การกาํจดัแหล่ง

อาหารและทีพ่กัอาศยัของหนู และการกาํจดัหนู 

1.4.1 การป้องกนัหนูเขา้มาภายในอาคาร  
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การป้องกนัหนูเขา้มาในอาคารจะตอ้งสาํรวจช่องทางทีห่นูสามารถกดัแทะ ลอด หรอืแทรกตวัเขา้มาในอาคารได ้เช่น  

ขอบประตูหนา้ต่าง ช่องว่างหรือรอยแยกตามฝาผนัง ท่อระบายนํา้เสยี ท่อระบายนํา้ฝนบนหลงัคา ช่องระบายอากาศต่าง ๆ เช่น 

ช่องว่างบนหลงัคา พดัลมดูดอากาศ เป็นตน้ เมือ่สาํรวจพบว่ามช่ีองทางผ่านของหนู ควรใชล้วดตาข่ายหรือวสัดุทีป้่องกนัการกดั

แทะของหนูได ้เช่น คอนกรตี อฐิ เหลก็ และกระเบื้องหนาๆ ปิดช่องทางนัน้เสยีเพือ่ไม่ใหห้นูมช่ีองทางเขา้สู่อาคารได ้ ท ัง้นี้จะตอ้ง

ทาํการสาํรวจและซอ่มแซมรอยแตกหรอืความเสยีหายทีเ่กดิขึ้นบนแผ่นปิดกัน้นัน้ ๆ เป็นประจาํ 

 1.4.2 การกาํจดัแหลง่อาหารและทีพ่กัอาศยัของหนู 

        การกาํจดัแหล่งอาหารและที่พกัอาศยัของหนู เป็นมาตรการสาํคญัในการควบคุมและป้องกนัอนัตรายจากหนูที่

ไดผ้ลในระยะยาว ไม่มอีนัตรายจากสารพษิตกคา้งและประหยดั การกาํจดัแหลง่อาหารและทีพ่กัอาศยักระทาํไดโ้ดยการปรบัปรุง

ดา้นสุขาภบิาลสิง่แวดลอ้ม ดงันี้ 

    1) การรวบรวมและกาํจดัขยะมูลฝอยใหถู้กสุขลกัษณะ ไม่ใหม้เีศษอาหารตกคา้ง ทาํความสะอาดท่อระบายนํา้เป็น

ประจาํ  

    2) จดับา้นเรือนและบริเวณบา้นใหส้ะอาดเป็นระเบยีบเรียบรอ้ย ไม่ใหม้ทีีอ่ยู่อาศยั เก็บวสัดุทีห่นูใชท้าํรงั เช่น กอง

กระดาษ เศษผา้ กลอ่งกระดาษทีไ่มใ่ชแ้ลว้  

    3) เก็บอาหารแหง้ไวใ้นวสัดุทีป้่องกนัการกดัแทะของหนู และจดัใหเ้ป็นระเบยีบสะอาด ซึ่งจะช่วยลดปริมาณแหล่ง

อาหารและทีอ่ยู่อาศยัของหนูไดอ้ย่างมาก 

1.4.3 การกาํจดัหนู  

      การควบคุมจาํนวนประชากรหนูโดยการกาํจดัหนูโดยตรง มอียู่หลายวธิีคือ 

      1) การใชก้บัดกั (Trapping) ทีน่ิยมใชไ้ดแ้ก่ กบัดกัแบบตี และกบัดกัแบบกรง การวางกบัดกัหนูควรวางไวใ้นทีท่ี่

หนูมาหาอาหารหรือทางเดนิของหนู โดยวางชิดกบัฝาผนงัหรือวางซอ้นตามกองอาหาร สาํหรบัอาหารทีใ่ชเ้ป็นเหยื่อลอ่ควรเปลีย่น

อยู่เรื่อยๆ ขอ้ควรระวงัในการใชก้บัดกั คือ เมือ่หนูมากนิเหยือ่เมือ่ใดกบัดกัจะตอ้งดดีทนัท ีการใชก้บัดกัมากจุดใหผ้ลดกีว่าการใช ้

นอ้ยจุด ตอ้งเอามอืกบัดกัใหน้อ้ยที่สุด เพราะหนูมจีมูกไวถา้ไดก้ลิน่คนมนัจะไม่กินเหยื่อ ก่อนจะนาํกบัดกัไปใชอ้ีกคร ัง้ ควรจะ

กาํจดักลิน่ของหนูตวัทีต่ดิกบัดกัใหห้มด เช่น การใชน้ํา้รอ้นลวกกบัดกั เป็นตน้ 

       2) การใชส้ารเคม ี(Rodenticide) มวีธิีการใชส้ารเคมอียู่ 2 วธิีคือ การรมควนัและการวางสารเคมกีาํจดัหนู การ

รมควนัมกัจะใชส้ารเคมทีีม่พีษิรา้ยแรง การใชจ้งึตอ้งระมดัระวงัใหม้ากเป็นพเิศษ ในทีน่ี้จงึขอกลา่วถงึเฉพาะการวางสารเคมกีาํจดั

หนู โดยมขีอ้พจิารณาในการวางสารเคมกีาํจดัหนูทีต่อ้งคาํนึงถงึ ดงันี้ คือ ตอ้งเลอืกเวลาและการควบคุมใหเ้หมาะสม เช่น ควรวาง

สารเคมเีบือ่หนูในช่วงทีห่นูกาํลงัอดอาหาร จะตอ้งทาํการสาํรวจก่อนว่าจะตอ้งวางเหยื่อลอ่ไวท้ีใ่ดบา้งจงึจะไดผ้ล จะตอ้งเก็บอาหาร

ในบรเิวณอืน่ๆ ใหม้ดิชดิ เพือ่มใิหห้นูมโีอกาสเลอืกอาหารกินได ้และจะตอ้งมกีารปรบัปรุงสุขาภบิาลสิง่แวดลอ้มควบคู่กนัไปดว้ย 

เพื่อเป็นการกาํจดัหนูที่ถาวร ชนิดของสารเคมีกาํจดัหนู แบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ สารเคมีกาํจดัหนูชนิด เฉียบพลนั และ

สารเคมกีาํจดัหนูชนิดออกฤทธิ์ชา้ 

(1) สารเคมกี าจดัหนูชนิดเฉียบพลนั สารเคมกีาํจดัหนูชนิดนี้ เมือ่หนูกินเขา้ไปแลว้จะทาํใหห้นูตายทนัท ีหรือ

ตายในระยะเวลาอนัส ัน้ (12-24 ชม.)เช่น ซงิคฟ์อสไฟด ์สารหนู สตริคนิน เร็ดสควลิ แอนทู ทาลเลีย่ม การใชส้ารเคมกีาํจดัหนู

ชนิดนี้  ตอ้งผสมตามอตัราส่วนทีแ่นะนาํไว ้สารเคมกีาํจดัหนูชนิดเฉียบพลนัหรือออกฤทธิ์เร็ว ใชไ้ดด้ใีนพื้นที่ทีห่นูมปีริมาณมาก

และกาํลงัอดยาก แต่ไมค่วรใชบ้อ่ยครัง้นกั ควรจะตอ้งทิ้งช่วงไม่นอ้ยกว่า 30 วนั เพราะหนูจะเรียนรูห้รือเข็ดขยาดต่อเหยื่อพษิได ้

งา่ย ซึง่อาจเกดิขึ้นไดเ้นื่องจากมหีนูทีไ่ดร้บัสารเคมเีขา้ไปแต่ยงัไม่ถงึตาย เป็นอมัพาต หรือเกิดอาการเจ็บปวด และส่งเสยีงหรือให ้

สญัญาณกบัพวกของมนั หรอืเมือ่หนูทีพ่บเหน็เขา้ก็จะทาํใหเ้กดิการเขด็ขยาดและจาํสารเคมชีนิดนัน้ 
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  ขอ้ดขีองการใชส้ารเคมกีาํจดัหนูหรอืเหยือ่พษิชนิดนี้คือ ประหยดัเหยือ่ ไมต่อ้งใชเ้หยือ่มาก 

 สาํหรบัขอ้เสยีของการใชส้ารเคมกีาํจดัหนูประเภทออกฤทธิ์เร็วคือ มฤีทธิ์รา้ยแรงเป็นอนัตรายถงึแก่ชีวติ หาก

มนุษยไ์ดร้บัสารพษิเหลา่นี้ เขา้สู่ร่างกายดว้ยความประมาท หรือดว้ยอุบตัิเหตุ นอกจากนี้ยงัทาํใหห้นูใหเ้กิดการเข็ดขยาดต่อเหยื่อ

พษิไดง้า่ย 

(2) สารเคมกี าจดัหนูชนิดออกฤทธิช์า้  

เมือ่หนูกินสารเคมกีาํจดัหนูชนิดออกฤทธิ์ชา้คร ัง้เดยีวจะไม่ตาย ตอ้งกินซํา้ๆ หลายครัง้จงึจะมสีารเคมสีะสม

อยู่ในตวัหนู ซึ่งจะทาํใหเ้ลอืดไม่แข็งตวั เมื่อหนูไดร้บับาดเจ็บเพยีงเลก็นอ้ย เลอืดก็จะไหลไม่หยุดและตายในทีสุ่ด ถงึแมห้นูจะ

ไม่ไดร้บับาดแผลแต่ผลของสารเคมีก็ทาํใหเ้ลอืดตกในและตายไดเ้ช่นกนั สารเคมีกาํจดัหนูประเภทออกฤทธิ์ชา้ที่วางขายตาม

ทอ้งตลาดมหีลายชนิด เช่น วอรฟ์าริน ราคูมนิสตรอม เป็นตน้ การวางสารเคมกีาํจดัหนูหรือเหยื่อพษิประเภทออกฤทธิ์ชา้ จะวาง

ในขณะทีม่ปีรมิาณหนูนอ้ย หลงัจากไดว้างสารเคมกีาํจดัหนูประเภทออกฤทธิ์เร็วไปแลว้ และใชไ้ดผ้ลดใีนเมือ่หนูเข็ดขยาดต่อเหยื่อ

พษิประเภทออกฤทธิ์เร็ว การวางเหยื่อพษิประเภทออกฤทธิ์ชา้จะแตกต่างจากเหยื่อพษิประเภทออกฤทธิ์เร็วก็คือ ตอ้งมภีาชนะใส่

เหยื่ออย่างมดิชิด ภาชนะใส่เหยื่อพษิมหีลายรูปแบบ ท ัง้นี้ควรมลีกัษณะทีส่าํคญั 3 ประการ ดงันี้  ป้องกนัฝนได ้ขนาดใหญ่พอที่

หนูทกุขนาดเขา้ได ้และบรรจเุหยือ่พษิไดค้ร ัง้ละมากๆ ประมาณ 300 กรมัขึ้นไป ประหยดั หางา่ย ใชว้สัดุในทอ้งถิน่ และแข็งแรง

พอสมควร 

 ขอ้ดขีองการใชส้ารเคมกีาํจดัหนูประเภทออกฤทธิ์ชา้ คือ หนูไม่เข็ดขยาดต่อเหยื่อพษิ และหนูจะตายในรูหรือ

รงัของมนั หรอืใกล ้ๆ  รงัของมนั 

  ขอ้เสียของการใชส้ารเคมีกาํจดัหนูประเภทออกฤทธิ์ชา้ คือ ตอ้งมีภาชนะใส่เหยื่อ และอาจจะมีอุปสรรค

เกี่ยวกบัการสูญเสยีภาชนะดงักลา่ว ตอ้งหม ัน่ตรวจเหยือ่พษิ เมือ่พบว่าหมดหรือสูญเสยีจะตอ้งเติม หรือเปลีย่นใหม่ทนัท ีในกรณี

ทีห่นูไดร้บัสารเคมไีมเ่พยีงพอ หรือไมถ่งึระดบัทีท่าํใหห้นูตายได ้หนูอาจจะสรา้งภูมติา้นทานขึ้นมาอกีก็ได ้

 

2.   การควบคมุและป้องกนัแมลงวนั 

 แมลงวนั (Flies) เป็นสตัวอ์ารโ์ทรปอดซึ่งมีลาํตวัเป็นปลอ้ง ขาเป็นขอ้ วงจรชีวิตโดยท ัว่ไปของแมลงวนัจะมีการ

เปลีย่นแปลงรูปร่างทุกข ัน้ตอนของการเจริญเติบโต ซึ่งม ี4 ระยะ คือ ไข่ (Egg) ไปเป็นตวัอ่อนหรือตวัหนอน (Larva) แลว้จึง

เปลีย่นรูปร่างไปเป็นตวัโมง่ หรอืดกัแด ้(Pupa) จนถงึข ัน้สุดทา้ยคือ เป็นตวัแก่ (Adult) ตามลาํดบั ดงัภาพที ่11.5 และตวัเต็มวยั 

การเจรญิเตบิโตของแมลงวนัจงึเป็นการเจรญิเตบิโตแบบสมบูรณ ์(Complete Metamorphosis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่11.5   วงจรชวีติของแมลงวนั 

 ทีม่า  :   http://www.ipm.ucdavis.edu/PMG/PESTNOTES/pni7457-1a.html 
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 โดยท ัว่ไปแมลงวนัตวัแก่จะมอีายุขยัเฉลีย่ประมาณ 2-4 สปัดาห ์แมลงวนัตวัผูจ้ะผสมพนัธุไ์ดเ้มือ่มอีายุประมาณ 1 วนั 

(หรอืมากกวา่ 18 ชม.) แมลงวนัตวัเมยีจะสามารถผสมพนัธุไ์ดเ้มือ่มอีายุมากกว่า 1 วนั (ประมาณ 30 ชม.) แมลงวนัตวัเมยีมกัจะ

เลอืกวางไข่ในสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสม คือ มอีาหารสาํหรบัตวัหนอนและมคีวามชื้นทีเ่หมาะสม ซึง่ส่วนใหญ่มกัไดแ้ก่ กองขยะ

มลูฝอย มลูสตัว ์เศษอาหาร ซากสตัว ์เศษผกัผลไมเ้น่าเสยี ตะกอนนํา้โสโครก สว้มหลมุ เป็นตน้ ดงันัน้ จงึมกัพบแมลงวนัมากใน

บริเวณฟารม์เลี้ยงสตัว ์กองขยะมูลฝอย สาํหรบัในระยะทีเ่ป็นไข่และตวัหนอนนัน้จะพบไดใ้นสถานทีท่ี่ชื้นแฉะและมอีาหารดงัที่

กล่าวขา้งตน้ ส่วนระยะตวัโม่งมกัจะอาศยัอยู่ตามพื้นดินที่แหง้ และระยะตวัแก่มกัชอบอยู่อาศยัในที่อบอุ่น ร่ม และใกลแ้หล่ง

อาหาร ซึง่ไดแ้ก่ อาคาร บา้นเรอืน คอกสตัว ์พุม่ไม ้เป็นตน้ แมลงวนัตวัแก่สามารถบนิไดไ้กล 9-10 กิโลเมตร ในเวลา 24 ช ัว่โมง 

แมลงวนัออกหากินในเวลากลางวนั และมนีิสยัชอบแสงสว่างมกับนิเขา้หาแสงสว่างเสมอ รวมท ัง้ชอบเกาะพกัตามสิ่งที่มปีลาย

แหลม หรือวตัถทุี่หอ้ยแขวนลกัษณะเป็นเสน้ๆ เช่น สายไฟฟ้า เป็นตน้ ชนิดของอาหารที่ชอบจะแตกต่างกนัแลว้แต่ชนิดของ

แมลงวนั เช่น แมลงวนับา้นกนิอาหารทกุชนิด สิง่ปฏกูิล แมลงวนัหวัเขยีวชอบเนื้อสตัว ์ปลา ผกั ผลไม ้เป็นตน้ 

 แมลงวนัเป็นพาหะนาํโรคต่างๆ ทีส่าํคญั เช่น โรคไทฟอยด ์(Typhoid) โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลนั (Accute diarrhea)

โรคอจุจาระร่วง โรคตาแดง โรครดิสดีวงตา (Trachoma) โรคบดิมตีวั โรคบดิไมม่ตีวั โรคโปลโิอ โรคแอนแทร็กซ ์(Anthrax) โรค

วณัโรค และโรคพยาธิ เช่น พยาธิปากขอ พยาธิไสเ้ดอืนตวักลม เป็นตน้ นอกจากนี้แมลงวนัจะวางไข่ในแผล เมือ่เจริญเติบโตเป็น

หนอนแมลงวนั มนัจะชอนไชดูดกินเลอืด เนื้อเยื่อจากแผลทาํใหเ้กิดแผลกวา้งมากขึ้น เกิดการติดเชื้อหรือเรียกว่า ไมเอซีส 

(Myiasis) วธิีการทีแ่มลงวนันาํเชื้อโรคและไข่หนอนพยาธิสูม่นุษยม์อียู่ 4 วธิี คือ 

 1)  วธิีเชงิกล (Mechanical Transmission) เชื้อโรคสว่นใหญ่จะถกูนาํโดยวธิีนี้ เนื่องจากแมลงวนัมนีิสยัชอบเอาขาหนา้

ถกูนัเมือ่เวลาทีแ่มลงวนักนิอาหารอิม่แลว้ ทาํใหเ้ชื้อโรคทีต่ดิมาจากแหลง่สกปรกมากบัขนตามลาํตวัและขาร่วงลงในอาหาร เมือ่คน

บรโิภคอาหารนัน้เชื้อโรคจะเขา้สูร่่างกายทาํใหเ้จ็บป่วยได ้เช่น โรคทางเดนิอาหาร บดิ พยาธิ เป็นตน้ 

 2)  วธิีสาํรอกใสอ่าหาร (Propagating Ttransmission) เนื่องจากแมลงวนัมวีธิีการกนิอาหารโดยการสาํรอกนํา้ย่อยจาก

กระเพาะอาหารมาละลายของแขง็ก่อนแลว้จงึดูดกลบัเขา้ไปใหม ่ทาํใหเ้ชื้อโรคถกูถา่ยออกจากนํา้ย่อยในกระเพาะอาหาร (Crop) ลง

สูอ่าหาร ในทาํนองเดยีวกนันิสยัชอบถา่ยมลูรดบนอาหารก็ทาํใหเ้ชื้อโรคปนเป้ือนลงสู่อาหารไดเ้ช่นกนั เช่น โรคทางเดนิอาหาร โรค

อาหารเป็นพษิ เป็นตน้ 

 3)  วธิีเป็นโฮสตก์ึ่งกลาง (Intermediate Host) ของหนอนพยาธิ โดยทีต่วัอ่อนของหนอนพยาธิจะอาศยัอยู่ในตวัของ

แมลงวนั เมื่อเจริญเป็นระยะติดต่อแลว้ หนอนพยาธิก็หาทางออกจากแมลงวนัเขา้สู่ร่างกายเรา เช่น โรคพยาธิไสเ้ดือน พยาธิ

ปากขอ เป็นตน้ 

 4)  วธิีที่แมลงวนัไปวางไข่หรือแพร่พนัธุ ์เป็นระยะตวัหนอนไวต้ามแผล หนอง ฝี ทาํใหเ้กิดโรคที่เรียกว่าโรคไมเอชีส 

(Myiasis) 

 

2.1  การจ าแนกชนิดของแมลงวนั 

 แมลงวนัทีม่คีวามสาํคญัทางอนามยัสิง่แวดลอ้มมอียู่หลายชนิด ในทีน่ี้จะกลา่วถงึแมลงวนัทีพ่บไดโ้ดยท ัว่ไป 2 ชนิด คือ 

แมลงวนับา้น และแมลงวนัหวัเขยีว  

 1)  แมลงวนับา้น มจีาํนวนมากประมาณรอ้ยละ 80 ของแมลงวนัท ัง้หมด แมลงวนับา้นวางไข่คร ัง้ละ 75 – 150 ฟอง 

มกัจะวางไข่ตามมลูสตัว ์สิง่ปฏกูิล มูลฝอยเปียก ไข่มรูีปร่างรี มสีขีาวนวล ขนาดประมาณ 1 มลิลเิมตร ไข่จะเจริญเป็นตวัหนอน

ภายในระยะเวลา 12 – 24 ช ัว่โมง ตวัหนอนของแมลงวนับา้นมรูีปร่างทรงกระบอก สขีาวนวล ตวัหนอนจะลอกคราบ 3 คร ัง้ 
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ภายในระยะเวลา 4 ถงึ 6 วนั ก่อนที่จะเป็นตวัโม่ง มสีนีํา้ตาล อาศยัในดินหรือตามกองเศษใบไม ้ตวัโม่งของแมลงวนับา้นจะ

กลายเป็นตวัแก่ ภายใน 3 – 6 วนั  

 2)  แมลงวนัหวัเขียว สามารถแบ่งย่อยไดเ้ป็น 2 สายพนัธุ ์คือ แมลงวนัหวัเขยีวที่มสีขีองลาํตวัเป็นสเีขียวเงาแวววาว . 

และอีกพนัธุห์นึ่งมีสขีองลาํตวัเป็นสนีํา้เงนิเงาแวววาว วงจรชีวิตของแมลงวนัหวัเขียวมี 4 ระยะเช่นเดียวกบัแมลงวนับา้นโดย

แมลงวนัหวัเขียวจะวางไข่คร ัง้ละ 50-150 ฟอง มกัจะวางไข่เป็นกระจุกหรือเป็นกลุม่บนซากสตัว ์มูลฝอยเปียกที่มเีศษเนื้อสตัว ์

ปนเป้ือนอยู่ หรอืบางคร ัง้อาจพบในเนื้อสดๆ หรอืทีก่าํลงัเน่าเป่ือยอยู่ ไข่ของแมลงวนัหวัเขยีวมสีเีหลอืงอ่อน ภายในเวลาประมาณ 

8 ช ัว่โมงถงึ 3 วนัจะกลายเป็นตวัหนอนซึ่งมขีนาดยาวประมาณ 10-14 มลิลเิมตร มสีเีทาปนเหลอืง ส่วนทา้ยของลาํตวัป้านและ

กวา้ง ตวัหนอนของแมลงวนัหวัเขยีวเมือ่เจริญเติบโตเต็มที่ซึง่อาจใชเ้วลาประมาณ 2 -19 วนัท ัง้นี้ขึ้นกบัอุณหภูมขิองอากาศและ

อาหาร โดยมกีารลอกคราบ 2 คร ัง้ จงึกลายเป็นตวัโมง่เมือ่หลดุจากอาหารหรอืโฮสตแ์ลว้ตวัหนอนจะตกลงสู่พื้นชอนไชหาสถานทีท่ี่

แหง้แลว้ทาํการฝงัตวัไวใ้ตผ้วิดนิแลว้จงึกลายเป็นตวัโมง่ ตวัโม่งของแมลงวนัหวัเขียวมสีนีํา้ตาล รูปร่างเหมอืนตวัโม่งแมลงวนับา้น

แต่ขนาดใหญ่กวา่ระยะเวลาทีเ่ป็นตวัโมง่อาจนานประมาณ 4 – 8 วนั แลว้จะกลายเป็นตวัแก่ 

 

2.2 การควบคมุและป้องกนัแมลงวนั 

 การควบคุมและป้องกนัแมลงวนัใหม้ปีระสทิธิภาพนัน้ควรดาํเนินการท ัง้ชุมชน เนื่องจากแมลงวนัสามารถเพาะพนั ธุแ์ละ

หาอาหารไดไ้กลจากแหลง่กาํเนิดของมนั อย่างไรก็ตามหลกัการในการควบคุมและป้องกนัแมลงวนัมแีนวทางหลกั 2 แนวทางคือ   

1) การทาํลายแหลง่เพาะพนัธุแ์ละแหลง่อาหารของแมลงวนัโดยการปรบัปรุงการสุขาภบิาลสิง่แวดลอ้ม และ 2) การทาํลายตวัอ่อน

และตวัแก่ของแมลงวนั 

        2.2.1  การปรบัปรุงการสุขาภบิาลสิง่แวดลอ้ม 

 การปรบัปรุงสุขาภบิาลสิ่งแวดลอ้มเป็นแนวทางทีส่าํคญั และเป็นการแกไ้ขปญัหาในเชิงป้องกนัโดยพจิารณาจากผลการ

สาํรวจสภาวะสุขาภบิาลเพือ่ทาํลายแหลง่เพาะพนัธุแ์ละแหลง่อาหารของแมลงวนัในชมุชน ดงันี้ 

 1)    จดัใหม้กีารดูแลสว้มที่ถูกสุขลกัษณะและการกาํจดัสิ่งปฏิกูลที่ถูกหลกัสุขาภิบาลทุกหลงัคาเรือน และในชุมชน

ชัว่คราว เช่น ค่ายอพยพ ชมุชนก่อสรา้ง ทีพ่กัแรมของกลุม่ผูป้ระสบภยัธรรมชาติ 

 2)    เก็บรวบรวมและกาํจดัขยะมลูฝอยใหถ้กูหลกัสุขาภบิาล ถงัรองรบัขยะมูลฝอยมคีวามแข็งแรง มฝีาปิดมดิชิด และ

มจีาํนวนถงัรองรบัขยะเพยีงพอต่อปรมิาณขยะมลูฝอย ไมม่ขียะมลูฝอยตกคา้งโดยเฉพาะบรเิวณตลาดสด 

 3)    ฟารม์เลี้ยงสตัว ์เช่น เป็ด ไก่ สุกร โค มา้ ฯลฯ มกีารจดัการทีถู่กหลกัสุขาภบิาล โดยทาํความสะอาดคอกสตัวท์ุก

วนั กาํจดัเศษอาหาร และกาํจดัมลูสตัวโ์ดยนาํไปตากแดดใหแ้หง้ หมกัทาํปุ๋ย หรือนาํไปผลติเป็นกา๊ซชวีภาพ  

 5)    บริเวณสถานทีป่ระกอบอาหาร หอ้งครวั ภตัตาคาร รา้นอาหาร ควรปฏบิตัิตามมาตรฐานการสุขาภบิาลอาหาร มี

ระบบควบคุมป้องกนัแมลงวนัเช่น มุง้ลวด มตูีเ้ก็บอาหารหรือภาชนะที่ปกปิดป้องกนัแมลงวนั มกีารเก็บรวบรวมเศษอาหารและ

ขยะมลูฝอยทีป้่องกนัแมลงวนัได ้

6)    มรีะบบระบายนํา้เสยี มถีงัดกัไขมนัและเศษอาหาร มรีะบบบาํบดันํา้เสยี ดูแลรางระบายนํา้มใิหอุ้ดตนัและมเีศษ

อาหารคา้งอยู่ ซึง่อาจเป็นแหลง่อาหาร และแหลง่เพาะพนัธุข์องแมลงวนัได ้

         2.2.2  การทาํลายตวัอ่อนและตวัแก่ของแมลงวนั 

 ในกรณีทีม่แีมลงวนัชกุชมุมาก การทาํลายตวัอ่อนและตวัแก่ของแมลงวนัจะช่วยใหจ้าํนวนแมลงวนัลดลงไดอ้ย่างรวดเร็ว 

 1)  การทาํลายตวัอ่อนของแมลงวนั วธิีทีน่ิยมคือใชส้ารเคมพี่นลงบนแหลง่เพาะพนัธุข์องแมลงวนั โดยเฉพาะในช่วงฤดู

รอ้นหรือช่วงทีม่กีารระบาดของโรคที่มแีมลงวนัเป็นสื่อนาํโรค สารเคมทีี่ใชท้าํลายตวัอ่อนแมลงวนัมหีลายชนิด เช่น ไดอะซนิอน 
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0.5-1% มาลาไทออน 2-5% ดบิทเิร็ก 1% เป็นตน้ การพน่สารเคมกีาํจดัตวัอ่อนหรือหนอนแมลงวนัตามแหลง่เพาะพนัธุ ์เช่น กอง

ขยะมลูฝอย ทาํการฉีดพน่สารเคมใีตก้องขยะมลูฝอยและระบบบาํบดัต่างๆ 

 2)  การทาํลายตวัแก่ของแมลงวนั แบง่เป็น 2 วธิีใหญ่ๆ คือใชว้ธิีกล เช่น ใชก้รงดกั ไมพ้นักาว ใชไ้มต้ี กบัดกัไฟฟ้า เป็น

ตน้ หรอืใชส้ารเคม ีซึง่การใชส้ารเคมอีาจใชก้ารฉีดพน่หรอืใชก้ารวางเหยือ่พษิในการกาํจดัแมลงวนั อย่างไรก็ตามการใชส้ารเคมใีน

การกาํจดัแมลงวนั อาจมอีนัตรายต่อมนุษยแ์ละสตัวเ์ลี้ยงรวมท ัง้อาจปนเป้ือนสู่สิ่งแวดลอ้มได ้ดงันัน้การใชง้านควรอยู่ภายใต ้

คาํแนะนาํจากเจา้หนา้ทีผู่เ้ชี่ยวชาญ 

   2.1)  การทาํลายตวัแก่ของแมลงวนัโดยใชว้ธิีทางกล มดีงันี้ เช่น 

  (1) ใชก้บัดกัแมลงวนัโดยคุณสมบตัขิองแมลงวนัทีช่อบอยู่ในทีท่ีม่แีสงสว่างและไวต่อกลิน่อาหาร วธิีการทาํได ้

โดยนาํเหยือ่ เช่น เศษปลา วางในถาด เมือ่แมลงวนัมาตอมแลว้จะบนิเขา้สูก่รงดกัซึง่มแีสงสวา่ง แลว้จะไมส่ามารถบนิลงมาได ้

(2) ใชก้าวดกัแมลงวนั เนื่องจากแมลงวนัมนีิสยัชอบเกาะตามสิง่ของทีเ่ป็นเสน้ ทาํไดโ้ดยนาํเชือกทีเ่คลอืบกาว

ดกัแมลงวนัไปแขวนหอ้ยตามหนา้ต่างหรอืเพดาน 

(3) ใชไ้มต้แีมลงวนั วธิีนี้ เหมาะกบับา้นทีม่แีมลงวนันอ้ยๆ 

(4) ใชเ้ชอืกแขวนหอ้ยจากเพดานใหแ้มลงวนัเกาะ แลว้ใชถ้งุพลาสตกิครอบจบั 

(5) ใชเ้ชอืกชบุยาฆ่าแมลงวนัหอ้ยเป็นราวเพือ่ใหแ้มลงวนัเกาะ เมือ่สมัผสัถกูยาฆ่าแมลง แมลงวนัก็จะตาย 

   2.2)   การกาํจดัแมลงวนัโดยใชส้ารเคม ีอาจกระทาํไดห้ลายวธิี ดงันี้ เช่น 

       (1)    การพน่สารเคมแีบบมฤีทธิ์ตกคา้ง เป็นการกาํจดัแมลงวนัโดยการพ่นสารเคมเีฉพาะทีต่ามแหลง่เกาะพกัและ

แหลง่เพาะพนัธุข์องแมลงวนั เช่น คอกสตัว ์มูลสตัว ์กองขยะมูลฝอย ร ัว้ หลงัคาจาก  และเชือก เป็นตน้ เมือ่แมลงวนัสมัผสักบั

สารเคมทีีต่กคา้งตามแหลง่เกาะพกัดงักลา่วก็จะตายได ้ 

       (2)    การพ่นสารเคมแีบบฟุ้ งกระจายในอากาศ (Space treatment) เป็นวธิีทีจ่ะลดความชุกชุมของแมลงวนัใน

สถานทีท่ีต่อ้งควบคุมมใิหม้แีมลงวนั เช่น หอ้งอาหาร รา้นคา้ เลา้หมู เป็ด ไก่ คอกสตัว ์คอกมา้ เป็นตน้ โดยจะกาํจดัแมลงวนัที่

บนิมาสมัผสักบัสารเคมทีีฉี่ดพน่นัน้ทนัท ี 

       (3)    การวางเหยือ่พษิ เป็นการผสมสารเคมกีบัเหยือ่ทีแ่มลงวนัชนิดนัน้ ๆ ชอบ เพือ่ดงึดูดแมลงวนั เช่น แมลงวนั

บา้น ควรผสมนํา้ตาลหรอืนํา้ตาลทรายแดง ขา้วโพดป่น แมลงวนัหวัเขยีว ควรผสมปลาป่น หรอืกากยสีต ์เป็นตน้ การวางเหยื่อพษิ

ควรอยู่ภายใตค้าํแนะนําของเจา้หนา้ที่ เนื่องจากมีอนัตรายมาก การวางเหยื่อพษิจะตอ้งใชก้รงดกั แถบกาว หรือเชือกกาวจบั

แมลงวนัควบคู่ไปดว้ย เพือ่มใิหแ้มลงวนัทีไ่ปสมัผสัสารเคมแีลว้ไปสมัผสั นํา้ อาหาร และสิง่แวดลอ้มอืน่ ๆ  

       (4)    การวางแถบกาวหรอืวธิีเบด็ราว เป็นวธิีกาํจดัแมลงวนัโดยใชเ้ชือกชุบสารเคม ี(วธิีเบด็ราว) หรือการวางแถบ

กาว ในบรเิวณทีแ่มลงวนัชอบมาเกาะพกั วธิีนี้ เป็นวธิีทีม่ปีระสทิธิภาพ เหมาะกบันิสยัหรือพฤติกรรมของแมลงวนั ราคาถูก มฤีทธิ์

ตกคา้งนาน แต่มขีอ้เสยี คือ จาํนวนแมลงวนัจะค่อย ๆ ลดลง ไมล่ดลงเร็วเหมอืนวธิีการพน่สารเคม ี

  

3.  การควบคมุและป้องกนัแมลงสาบ 

 แมลงสาบ (Cockroaches) เป็นสตัวอ์ารโ์ทรปอด วงจรชีวิตมี 3 ระยะ คือ ระยะไข่ (Egg Stage) ระยะตวัอ่อน 

(Nymph Stage) และระยะตวัเต็มวยั (Adult Stage) ดงัภาพที ่11.6 โดยเริ่มจากไข่จาํนวนประมาณ 10-40 ฟอง ถูกบรรจุอยู่ใน

แคปซูล (Ootheca) จากนัน้ไข่จะเจริญเติบโตเป็นตวัอ่อน (Nymph) ซึ่งมรูีปร่างลกัษณะคลา้ยตวัเต็มวยั (ยกเวน้ ส่วนปีกและ

อวยัวะเพศยงัเจรญิไมเ่ต็มที)่ ตวัอ่อนจะลอกคราบหลายครัง้ จาํนวนครัง้ขึ้นกบัชนิดของแมลงสาบ เพือ่พฒันาเปลีย่นแปลงรูปร่าง
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เป็นตวัเต็มวยัทีม่ปีีกและอวยัวะเพศสมบูรณ์เต็มที่ แมลงสาบมกีารเจริญเติบโตแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete Metamorphosis) 

วงจรชวีติของแมลงสาบแต่ละชนิดไมเ่ทา่กนั แต่โดยท ัว่ไปจะอยู่ในช่วงประมาณ 1-3 ปี 

 

  

  

         ตวัอ่อน 

         (Nymph) 

    ตวัเต็มวยั  

     (Adult) 

 

 

        

            แคปซูลบรรจไุข่ 

                  (Egg case) 

       ภาพที ่11.6  วงจรชวีติของแมลงสาบ 

   ทีม่า  :   http://pestokillcs.com/cockroache.html 

 

 รูปร่างโดยท ัว่ไปของแมลงสาบจะมรูีปร่างทรงกลมรีแบบรูปไข่แบนประกอบดว้ย 3 ส่วนคือ ส่วนหวั ส่วนอก และส่วน

ทอ้ง มหีนวดยาว 1 คู่ใชส้าํหรบัดมกลิม่และสมัผสั มปีีก 2 คู่ โดยปีกคู่แรกทีอ่ยู่ดา้นนอกเป็นแผ่นเหนียวจะปกคลุมปีกคู่ทีอ่ยู่ดา้น

ในซึง่เป็นเยือ่บางๆ ถงึแมว้า่แมลงสาบจะมปีีกแต่พบวา่แมลงสาบชอบคลานตามพื้นและผนงั จะใชปี้กบนิเฉพาะในกรณีทีต่กใจหรือ

ตอ้งการหนี แมลงสาบสามารถปรบัตวัเขา้กบัสิง่แวดลอ้มไดด้ ีสามารถแพร่พนัธุไ์ดท้ ัว่ไปในอาคาร โดยเฉพาะในทีล่บัตา มดื อบัชื้น 

เช่น ตามหอ้งนํา้ หอ้งสว้ม หรอืตามรอยแตกซอกมมุต่างๆ ตามช่องวา่งภายในทอ่นํา้ ตามทีห่มกัหมมต่าง ๆ เป็นตน้  

 แมลงสาบมีปากเป็นแบบกดั (Chewing) มีนิสยัชอบกดัทาํลายสิ่งของเครื่องใชภ้ายในอาคาร มีกลิน่เหม็นเฉพาะตวั 

เนื่องจากมกีารขบัของเหลวคลา้ยนํา้มนัจากต่อมกลิน่ (Scent Gland) แมลงสาบมนีิสยัชอบอาศยัในทีแ่คบๆ พอดตีวัตามรอยแตก 

ซอกมุมต่างๆ  มกัออกหากินในเวลากลางคืนและไม่ชอบแสงสว่าง เวลากินอาหารแมลงสาบจะสาํรอกนํา้ลายและนํา้ย่อยใน

กระเพาะอาหาร ออกมาช่วยย่อยละลายอาหาร แมลงสาบกินอาหารไดแ้ทบทุกชนิดท ัง้พชื สตัว ์สิง่เน่าเป่ือย เช่น เสมหะ อุจจาระ 

สิง่สกปรกจากกองขยะมูลฝอย คราบสกปรกตามหอ้งนํา้ หอ้งสว้ม เศษอาหาร ขนมหวาน แป้ง นํา้ตาล กาวทาปกหนงัสอื กลอ่ง

กระดาษ รวมท ัง้อาหารทกุชนิดของคนดว้ย ดงันัน้ เมือ่แมลงสาบเดนิผ่าน สาํรอกนํา้ลายหรอืนํา้ย่อยขณะกินอาหาร หรือถ่ายมูลลง

ไปในอาหารของคน เชื้อโรคทีต่ดิมาตามตวัหรอืปนออกมากบันํา้ลาย นํา้ย่อย หรอืมลูของแมลงสาบก็จะปนเป้ือนในอาหาร และเป็น

อนัตรายต่อคนทีก่นิอาหารปนเป้ือนนัน้เขา้ไปได ้ 

 แมลงสาบเป็นพาหะสาํคญัทีส่ามารถนาํเชื้อโรคติดต่อมาสู่คนไดห้ลายชนิด ดงันี้ เช่น อุจจาระร่วง บดิ ไทฟอยด ์อาหาร

เป็นพษิ ตบัอกัเสบ โรคผวิหนงั เป็นตน้ แมลงสาบยงัสามารถเป็นโฮสตก์ึ่งกลาง (Intermediate host) ของพยาธิหลายชนิด เช่น  

พยาธิเข็มหมดุ พยาธิปากขอ พยาธิไสเ้ดอืนกลม พยาธิตืดววั เป็นตน้ นอกจากนัน้ มูลและสารบางอย่างบนตวัของแมลงสาบยงั

ก่อใหเ้กดิโรคภูมแิพแ้ละหอบหดืได ้โดยเฉพาะในเดก็  
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3.1 ชนิดของแมลงสาบ 

 แมลงสาบทีม่คีวามสาํคญัทางดา้นอนามยัสิง่แวดลอ้มมอียู่ 5 ชนิดคือ 

 1) แมลงสาบอเมริกนั (American Cockroach) เป็นแมลงสาบที่พบเหน็ตามอาคารท ัว่ๆ ไป ในประเทศไทยพบเห็น

แมลงสาบชนิดนี้มากทีสุ่ด พบเหน็ไดม้ากตามโกดงัสนิคา้ ตามท่อนํา้ รางระบายนํา้โสโครก บริเวณทีเ่ก็บอาหารพวกแป้ง หนงัสอื

เก่าๆ เสื้อผา้ เป็นแมลงสาบขนาดใหญ่ มคีวามยาวประมาณ 35-40 มม. 

 2) แมลงสาบออสเตรเลยี (Australian cockroach)  พบเหน็ตามอาคารท ัว่ไป อาจพบตามเรือนปลูกตน้ไม ้ท่อระบาย

นํา้ ในประเทศไทยจะพบแมลงสาบออสเตรเลยีในจาํนวนพอๆ กบัแมลงสาบอเมรกินั นอกจากนี้ยงัมขีนาดใกลเ้คียงกนัอกีดว้ย แต่

แมลงสาบออสเตรเลยีจะมขีนาดเลก็กวา่ สเีขม้กวา่เลก็นอ้ย 

 3) แมลงสาบตะวนัออก (Oriental cockroach) เป็นแมลงสาบปีกส ัน้ ตวัผูปี้กจะยาวกว่าตวัเมยีเลก็นอ้ย สนีํา้ตาลเขม้

หรอืดาํ ทีพ่บเหน็ในประเทศไทยมกัมสีดีาํ เนื่องจากแมลงสาบชนิดนี้ชอบอากาศเยน็จงึมกัพบไดต้ามหอ้งใตด้นิ ใตถ้นุอาคาร ตามที่

ชื้นแฉะ เช่น หอ้งนํา้ ตามท่อระบายนํา้ โรงภาพยนตร ์รอยแตกแยกของพื้นผนงัอบัชื้น ซอกมมุ ใตพ้รม ช ัน้วางหนงัสอื อาจพบ

ตามนอกอาคาร เช่น ตามใตก้องไม ้กอ้นหิน พบว่า แมลงสาบชนิดนี้มีระยะเวลาที่หากินและอาศยัในอาคารนอ้ยที่สุดเมื่อ

เปรยีบเทยีบกบัแมลงสาบชนิดอืน่ๆ  

 4) แมลงสาบเยอรมนั (German cockroach) มกัพบตามบา้นเรือน หอ้งครวั รา้นอาหาร หอ้งนํา้ เรือสนิคา้หรือเรือรบ 

เนื่องจากชอบอากาศอบอุ่นอุณหภูม ิ30C จึงมกัพบในหอ้งครวับริเวณเตาอบ เตาไฟ แต่สามารถทนอากาศหนาว โดยพบว่า

สามารถอาศยัในตูเ้ย็นได ้มนีิสยัชอบหลบซ่อนตามกล่องกระดาษ หรือหลบซ่อนติดไปกบักล่องใส่อาหารสด อาหารแหง้ แผงไข่  

แมลงสาบเยอรมนัเป็นแมลงสาบขนาดเลก็ มคีวามยาว 12-16 มม. 

 5) แมลงสาบลายนํา้ตาล (Brown banded cockroach) เป็นแมลงสาบทีม่ขีนาดเลก็ประมาณ 10-14 มม. มลีกัษณะสี

นํา้ตาลอ่อนคลา้ยแมลงสาบเยอรมนั สามารถพบแมลงสาบชนิดนี้ตามกลอ่งสนิคา้ทีม่ดืและอบัชื้น หอ้งคร ัว หอ้งอาหาร หอ้งนํา้ ตู ้

เสื้อผา้ ตูเ้ก็บของ ช ัน้วางหนงัสอื กรอบรูป แมลงสาบชนิดนี้มคีวามวอ่งไว สามารถบนิหรอืวิง่หลบหนีอย่างรวดเร็วเมือ่ถกูรบกวน  

 

3.2 การควบคมุและป้องกนัแมลงสาบ 

 แนวทางในการควบคุมและป้องกนัแมลงสาบ มแีนวทางหลกั 2 แนวทางคือ 1) การทาํลายและควบคุมแหลง่เพาะพนัธุท์ี่

อยู่อาศยัและแหลง่อาหารของแมลงสาบโดยการปรบัปรุงการสุขาภบิาลสิง่แวดลอ้ม และ 2) การกาํจดัไข่และตวัแมลงสาบ 

        3.2.1   การปรบัปรุงสุขาภบิาลสิง่แวดลอ้ม 

        การปรบัปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดลอ้มภายในอาคารเป็นการทาํลายแหล่งเพาะพนัธุ์และแหล่งที่ หลบซ่อน รวมท ัง้

ป้องกนัและควบคุมแหลง่อาหารของแมลงสาบทีส่าํคญัและยัง่ยนื โดยมขีอ้ควรปฏบิตั ิดงันี้ 

        1)    ควรตดิตะแกรงช่องถี่ๆ  ทีป่ลายท่อระบายนํา้ในหอ้งครวัและหอ้งนํา้เพือ่ป้องกนัมใิหแ้มลงสาบเขา้สู่อาคารที่

พกัอาศยั 

          2)   ตอ้งมภีาชนะและตูเ้ก็บอาหารทีม่ดิชดิ สามารถป้องกนัมใิหแ้มลงสาบเขา้ไปหาอาหารได ้ 

         3)   ตรวจสอบและทาํการซอ่มแซมรอยแตก รอยแยกต่างๆ เพือ่ทาํลายแหลง่ทีอ่ยู่อาศยัและแหลง่เพาะพนัธุข์อง

แมลงสาบ 

         4)    ตอ้งมกีารเก็บรวบรวมและกาํจดัขยะมูลฝอยทีถู่กหลกัสุขาภบิาล ถงัรองรบัขยะมูลฝอยตอ้งมขีนาดใหญ่

เพยีงพอ ไมร่ ัว่ซมึ ทาํความสะอาดงา่ย มฝีาปิดมดิชดิ และนาํขยะมลูฝอยไปกาํจดัทกุวนั 
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         5)    ตอ้งจดัความเป็นระเบยีบและรกัษาความสะอาดในอาคารทีพ่กัอาศยั โดยเฉพาะในบางพื้นทีท่ีต่อ้งดูแลเป็น

พเิศษเช่น บริเวณหอ้งครวั หอ้งอาหาร ตอ้งทาํความสะอาดทุกวนั อย่าใหม้เีศษอาหารตกหล่นทิ้งไวเ้ป็นอาหารของแมลงสาบได ้

บรเิวณหอ้งนํา้หอ้งสว้มตอ้งหม ัน่ทาํความสะอาดอย่าใหม้คีราบสกปรกซึง่เป็นอาหารของแมลงสาบ เป็นตน้ 

 

     3.2.2   การกาํจดัไข่และตวัแมลงสาบ 

      ในกรณีที่มแีมลงสาบชุกชุมการกาํจดัไข่และตวัแมลงสาบเป็นแนวทางที่จะช่วยใหจ้าํนวนแมลงสาบลดลงไดอ้ย่าง

รวดเร็ว การกาํจดัไข่และแมลงสาบทาํไดห้ลายวธิี ดงันี้ เช่น 

        1)   การกาํจดัไข่แมลงสาบ ตรวจตราตามมมุต่างๆ ในอาคาร เครื่องเรือน ตามซอกตู ้ลงัไม ้กลอ่งกระดาษ ตู ้ 

เอกสาร ซึง่เป็นสถานทีท่ีแ่มลงสาบมกัจะวางแคปซูลไข่ตดิไว ้เมือ่พบแคปซูลควรรีบนาํไปกาํจดัโดยการเผาทิ้ง การกาํจดัแคปซูล 1 

แคปซูล เท่ากบัเป็นการกาํจดัแมลงสาบไดจ้าํนวน 14-30 ตวั นอกจากนี้ เพือ่เป็นการป้องกนัมใิหแ้มลงสาบเขา้มาอาศยัในอาคาร 

ก่อนทีจ่ะนาํลงัสนิคา้ กลอ่งกระดาษ ถาดใส่ไข่ หรือหบีห่อของเขา้มาในอาคารควรตรวจสิง่ของเหลา่นัน้อย่าใหม้ไีข่แมลงสาบ หรือ

ตวัแมลงสาบตดิเขา้มาสูอ่าคารได ้

        2)   การใชก้บัดกั โดยใชเ้หยื่อที่แมลงสาบชอบ เช่น ขา้ วเกรียบกุง้ ขา้วสารคัว่ ขนมไข่ หรืออาหารที่มี

สว่นประกอบของแป้งและนํา้ตาลไปวางในช่องทีใ่สเ่หยือ่ เมือ่แมลงสาบไดก้ลิน่เหยื่อ ก็จะเขา้ไปกิน ตวัแมลงสาบก็จะถูกดกัไวห้รือ

ตดิกาวในกบัดกั บรเิวณทีว่างกบัดกัอาจเลอืกวางไวต้ามซอกมมุทีอ่บัชื้นทีม่กัพบเหน็แมลงสาบ เช่น ในหอ้งครวั หอ้งสว้ม หอ้งนํา้ 

หอ้งเก็บของ หรอืบรเิวณใกล ้ๆ ถงัขยะ เป็นตน้ 

        3)    การใชส้ารเคม ีโดยอาจฉีดพน่หรอืโรยผงเคม ีหรืออาจใชก้ารวางเหยื่อพษิ สารเคมทีีใ่ชเ้ช่นไดอะชินอน 2% 

ในรูปสเปรยห์รอืผงมาลาไทออน 3% ในรูปสเปรย ์และ 4% ในรูปผง เป็นตน้ การพ่นสารเคมคีวรพ่นเฉพาะตามแนวผนงัและพื้น

เป็นแถบกวา้งประมาณ 30-50 ซม. เนื่องจากแมลงสาบเป็นแมลงทีไ่ต่คลานตามพื้นและผนงั (Creeping Insect) ไม่ควรพ่นฟุ้ ง

กระจายในอากาศ นอกจากนัน้ อาจฉีดพ่นสารเคมตีามรอยแตก ซอกรอยต่อของท่อประปา ปากท่อระบายนํา้ ท่อระบายนํา้เปิด 

ตามซอกหอ้งเก็บของทีม่ดื อบัชื้น  

        4)    การใชเ้จลสารเคมกีาํจดัแมลงสาบทาบริเวณพื้นทีท่ี่เป็นช่องแคบ ๆ ไม่สะดวกทีจ่ะพ่นสารเคม ีซึง่อาจทาํให ้

เกิดการปนเป้ือนสารเคมีในอาหาร การใชส้ารเคมสูีตรเจลจะมขีอ้ดี คือ ไม่ฟุ้ งกระจาย อยู่ทนนาน ไม่ตอ้งใชส้ารเคมมีากหรือ

บอ่ยครัง้ และมปีระสทิธิภาพ 

       5)    การใชไ้ซเปอรเ์มทริน (Cypermethrin) 1% และไดอะซนิอน (Diazinon) 2% ผสมนํา้มนัชกัเงาแลคเกอร ์

ทาดา้นหลงัเครื่องเรอืน ซึง่จะช่วยกาํจดัแมลงสาบไดด้แีละมฤีทธิ์ตกคา้งนานหลายเดอืน 
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กจิกรรม 11.2.4  

วธิีการทีแ่มลงวนันาํเชื้อโรคและไข่หนอนพยาธิสูม่นุษยม์กีี่วธิี อะไรบา้ง 
  

 

แนวตอบกจิกรรม 11.2.4 
 วธิีการทีแ่มลงวนันาํเชื้อโรคและไข่หนอนพยาธิสูม่นุษยม์อียู่ 4 วธิี คือ 

 1)  วธิีเชงิกล (Mechanical Transmission)  

 2)  วธิีสาํรอกใสอ่าหาร (Propagating Ttransmission) 

 3)  วธิีเป็นโฮสตก์ึ่งกลาง (Intermediate Host) 

 4)  วธิีทีแ่มลงวนัไปวางไข่หรอืแพร่พนัธุ ์เป็นระยะตวัหนอนไวต้ามแผล หนอง ฝี  
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เร่ืองที ่11.2.5 

การจัดส่ิงแวดล้อมในสถานทีป่รุงประกอบและจ าหน่ายอาหาร 

 

การจดัสิ่งแวดลอ้มในสถานที่ปรุงประกอบและจาํหน่ายอาหาร คือ โครงสรา้งและการจดัสถานที่ปรุงประกอบและ

จาํหน่ายอาหารใหเ้ป็นระเบยีบเรียบรอ้ย ถูกสุขลกัษณะตามหลกัการสุขาภบิาลอาหาร ใหป้ราศจากแหลง่อาหารและทีอ่ยู่อาศยัของ

สตัวแ์ละแมลงนาํโรคต่างๆ ไดแ้ก่ โครงสรา้ง พื้น ผนงั เพดาน การจดันํา้ดืม่-นํา้ใช ้อ่างลา้งมอื หอ้งนํา้หอ้งสว้ม การจดัสถานทีเ่ก็บ 

อาหารสด อาหารแหง้ เครื่องปรุงต่างๆ ระบบระบายอากาศ ปลอ่งระบายควนั การจดัการขยะมูลฝอยและเศษอาหาร รางระบายนํา้ 

ระบบดกัไขมนัและระบบบาํบดันํา้เสยี เป็นตน้ ใหถ้กูหลกัสุขาภบิาลสามารถป้องกนัการปนเป้ือนได ้

1) สถานทีเ่ตรยีมปรุงและประกอบอาหาร 

  สถานที่เตรียมปรุงและประกอบอาหาร การจดัการโครงสรา้งในการปรุงประกอบอาหาร มีผลต่อการสะสมสิ่ง

สกปรกเชื้อโรคหรือสารเคมใีนบริเวณที่มกีารปรุงประกอบและจาํหน่ายอาหารและทาํใหเ้กิดการปนเป้ือนในอาหาร ดงันัน้

การจดัการสถานที่เตรียมปรุงประกอบและจาํหน่ายอาหารที่ถูกตอ้งตามหลกัการสุขาภิบาล เพื่อการควบคุมป้องก ันการ

ปนเป้ือนในอาหารต่อไป 

1. การจดัสถานทีเ่ตรยีมปรุงประกอบและจาํหน่ายอาหาร ประกอบดว้ย 

พื้นและพื้นที่ ผนงัและเพดาน ทาํดว้ยวสัดุที่ แขง็แรง เรียบ ทาํความสะอาดง่าย ไม่ดูดซึมนํา้ ไม่ลื่น ไม่มรีอย

แตกหรอืชาํรุด และควรกรุดว้ยลวดตาขา่ยเพือ่ป้องกนัแมลงวนั  

บรเิวณทเีตรยีม-ปรุงอาหารโตะ๊เตรยีมอาหาร ทาํดว้ยวสัดุทีแ่ขง็แรง เรยีบ ทาํความสะอาดง่าย อยู่สูงจากพื้นอย่าง

นอ้ย  60 ซม. บรเิวณเตาไฟ มกีารถ่ายเทอากาศและความรอ้นไดด้ ีมปีลอ่งระบายควนั 

อ่างลา้งมอือ่างลา้งจานและอ่างลา้งอาหาร มท่ีอที่สามารถระบายนํา้ไดส้ะดวก มอีุปกรณ์และสบู่หรือนํา้ยาลา้งมอื

และภาชนะ ตอ้งวางสูงจากพื้นอย่างนอ้ย 60 เซนตเิมตร 

ถงัรองรบัขยะมลูฝอย แขง็แรง ไมร่ ัว่ซมึนํา้ ขนาดพอเหมาะ มฝีาปิด นาํไปกาํจดัทกุวนั 

การระบายอากาศ :ในการก่อสรา้งควรคาํนึงถงึทศิทางลม ประตู หนา้ต่าง ควรมพีื้นที่ประมาณรอ้ยละ 20 ของ

พื้นทีห่อ้ง 

แสงสว่าง : ควรจดัใหม้คีวามเขม้ของแสงสว่างใหเ้พยีงพอกบัลษัณะงาน 

ท่อหรอืรางระบายนํา้ ตอ้งมสีภาพด ีไมแ่ตกรา้ว ไมม่นีํา้คา้งท่อ ไมม่เีศษอาหารอุดตนั ฝารางระบายนํา้ควรทาํเป็น

ตะแกรงเพือ่ตรวจความสกปรกได ้

บอ่ดกัไขมนัใชส้าํหรบับาํบดันํา้เสยีจากครวัของบา้นพกัอาศยั หอ้งอาหารหรือภตัตาคาร เน่ืองจาก นํา้เสยีมนีํา้มนั

และไขมนัปนอยู่มาก หากไมก่าํจดัออกจะทาํใหท่้อระบายนํา้อุดตนั บ่อดกัไขมนัที่ใชจ้ะตอ้งมขีนาดใหญ่เพยีงพอที่จะกกันํา้

เสยีไวร้ะยะหน่ึงเพือ่ใหไ้ขมนัและนํา้มนัมโีอกาสลอยตวัขึ้นมาสะสมกนัอยู่บนผวินํา้ เมือ่ปริมาณไขมนัและนํา้มนัสะสมมาก

ขึ้นตอ้งตกัออกไปกาํจดั เช่น ใส่ถงุพลาสติกทิ้งฝากรถขยะหรือนาํไปตากแหง้หรือหมกัทาํปุ๋ย บ่อดกัไขมนัจะสามารถกาํจดั

ไขมนัไดม้ากกว่ารอ้ยละ 60 บ่อดกัไขมนัมที ัง้แบบสาํเร็จรูปที่สามารถซื้อและติดตัง้ไดง้่าย หรือสามารถสรา้งเองได ้โดยใช ้



          พื้นฐานอาชีวอนามยัและอนามยัสิง่แวดลอ้ม 11-61 

 

 

วงขอบซเีมนตห์รือถงัซีเมนตห์นิขดั ซึ่งประหยดัค่าใชจ่้ายกว่าแบบสาํเร็จรูป และสามารถปรบัใหเ้หมาะสมกบัพื้นที่และ

ปรมิาณนํา้ทีใ่ช ้ปญัหาสาํคญัของบอ่ดกัไขมนั กค็ือ การขาดการดูแลรกัษาอย่างสมํา่เสมอ ซึ่งจะทาํใหเ้กิดความสกปรกและ

กลิน่เหมน็ เกดิการอดุตนัหรอือาจเป็นทีอ่ยู่อาศยัของแมลงสาบและอื่นๆ ได ้ 

ตูเ้ยน็และตูเ้กบ็อาหาร ควรแยกประเภทอาหารไม่ใหป้ะปนกนั 

 

2) สถานทีร่บัประทานอาหาร และบรเิวณทัว่ไป 

1. สะอาด เป็นระเบยีบ พื้นทาํดว้ยวสัดุ แขง็ เรียบไม่ดูดซมึนํา้ ทาํความสะอาดง่าย ผนงั เพดาน ควรใชส้อ่ีอน และทาํ

ความสะอาดอยู่เสมอบรเิวณโดยรอบเป็นระเบยีบ ไมม่นีํา้เสยี ไมม่กีองขยะ 

2. โตะ๊ เกา้อี้  สะอาด แขง็แรง จดัเป็นระเบยีบ พื้นผวิโตะ๊ทาํดว้ยวสัดุเรียบทาํความสะอาดไดง้่าย ไม่ดูดซมึนํา้  ควรเก็บ

ภาชนะและทาํความสะอาดโตะ๊ทนัทหีลงัการรบัประทานอาหาร 

3. มกีารระบายอากาศทีด่ ี ในบรเิวณทีร่บัประทานอาหาร ควรโปร่ง มแีสงสว่างเพยีงพอ ไม่มฝีุ่ น ไม่มกีลิน่ควนั จากการ

ปรุงอาหารรบกวน 

4. ควรป้องกนัสตัวต่์างๆ เช่น สุนขั แมว ฯลฯ ไม่ใหม้าอาศยั หรือหาอาหารในโรงอาหารและไม่ควรเลี้ยงสตัวท์ุกชนิดใน

บรเิวณโรงอาหาร ท ัง้น้ีตอ้งเกบ็เศษอาหาร ใหม้ดิชดิ ไมใ่หเ้ป็นแหลง่ อาหารสตัวต่์างๆได ้

3) หอ้งนํา้ หอ้งสว้ม 

  1. หอ้งนํา้ หอ้งสว้ม ตอ้งสะอาด ไม่มกีลิน่เหมน็ มนีํา้ใชเ้พยีงพอ หอ้งสว้มเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคที่สาํคญั ดงันัน้

จงึตอ้งดูแลช่วยกนัรกัษาความสะอาดเป็นพเิศษท ัง้ในบริเวณหอ้งสว้ม และโดยรอบ ตลอดจนถงักกัเก็บอุจจาระตอ้งอยู่ใน

สภาพด ีไมช่าํรุด และมฝีาปิดมดิชดิในหอ้งสว้มไมค่วรมถีงัขยะใส่กระดาษชาํระ สาํหรบัหอ้งสว้มหญิงถา้จาํเป็นตอ้งมถีงัใส่

ผา้อนามยั ตอ้งมฝีาปิด และควรสวมถงุพลาสตกิไวด้า้นในของถงัและควรวางไวน้อกหอ้งสว้ม 

  2. หอ้งสว้มแยกเป็นสดัส่วน ประตูไม่เปิดสู่บริเวณที่เตรียม ปรุงอาหาร  ที่ลา้งและเก็บภาชนะอุปกรณ์ ที่เก็บ

อาหาร และตอ้งมอ่ีางลา้งมอื ที่ใชก้ารไดด้ีอยู่ในบริเวณหอ้งสว้ม หอ้งสว้ม ควรจดัใหอ้ยู่ห่างจากบริเวณโรงอาหารใหม้าก

ที่สุด แต่ถา้สถานที่แคบตอ้งทาํผนงัก ัน้ปิดใหม้ดิชิด ควรจดัใหม้อ่ีางลา้งมอืในบริเวณหอ้งสว้มที่สามารถลา้งมอืไดส้ะดวก

ทนัท ี หลงัออกจากหอ้งสว้มและควรจดัใหม้สีบู่สาํหรบัลา้งมอืไวด้ว้ย (การใชส้บู่กอ้นควรลา้งกอ้นสบู่ใหส้ะอาดก่อนและ

หลงัการใชด้ว้ย)  
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ตอนที ่11.3  

แนวทางการด าเนินงานสุขาภิบาลอาหาร 
 

โปรดอ่านหวัเรื่อง แนวคิด และวตัถปุระสงคข์องตอนที ่11.3 แลว้จงึศึกษารายละเอยีดต่อไป 

 

  หัวเร่ือง 
  11.3.1  การสุขาภบิาลสถานทีจ่าํหน่ายอาหาร 

  11.3.2  การสุขาภบิาลตลาดสด 

   11.3.3  การเฝ้าระวงัสุขาภบิาลอาหาร 

  11.3.4  ระบบการจดัการดา้นคุณภาพและความปลอดภยัของอาหาร 

 แนวคดิ 
1. สถานทีจ่าํหน่ายอาหารเป็นสถานทีท่ีส่ามารถแพร่กระจายโรคติดต่อทางอาหารและนํา้ได ้เนื่องจากเป็นสถานที่ที่

ผูบ้รโิภคจาํนวนมากเขา้ไปใชบ้ริการ ดงันัน้ เพือ่ความปลอดภยัของผูบ้ริโภค รา้นอาหารจงึตอ้งจดัการปรบัปรุง 

และดูแลรา้นอาหารใหถู้กตอ้งตามหลกัสุขาภิบาลอาหาร ซึ่งมีขอ้กาํหนดพื้นฐานท ัง้หมด 15 ขอ้ ของสาํนกั

สุขาภบิาลอาหารและนํา้  

2.   ตลาดทีถ่กูสุขลกัษณะควรมกีารจดัองคป์ระกอบทีส่าํคญัของตลาดตามแต่ละประเภท และมกีารควบคุมก่อนจะ

มกีารจดัตัง้ตลาดหรอืออกใบอนุญาต เมือ่สรา้งเสร็จแลว้จะตอ้งมกีารควบคุมดูแลและปรบัปรุงใหถู้กสุขลกัษณะ

อยู่สมํา่เสมอใหอ้ยู่ในสภาพใชก้ารไดด้เีพือ่ความปลอดภยัของผูบ้รโิภค 

3. การเฝ้าระวงัสุขาภิบาลอาหาร เป็นกระบวนการที่มรีะบบในการติดตาม สงัเกต และพจิารณาปจัจยัที่มผีลต่อ

ความสะอาดปลอดภยัของอาหาร ไดแ้ก่ สุขลกัษณะของสถานประกอบการดา้นอาหาร การปนเป้ือนของอาหาร 

ภาชนะอุปกรณ์ และสุขอนามยัของผูส้มัผสัอาหาร เพื่อประเมินสถานการณ์ดา้นสุขาภิบ าลอาหารของสถาน

ประกอบการและความปลอดภยัของอาหารในกลุม่เป้าหมายต่างๆ  อนัจะนาํไปสู่การดาํเนินการควบคุมป้องกนั

ทีม่ปีระสทิธิภาพ 

4. ระบบการจดัการดา้นคุณภาพและความปลอดภยัของอาหารเป็นการดาํเนินการใหส้ถานทีผ่ลติอาหารมมีาตรฐาน 

โดยเนน้การป้องกนัทุกข ัน้ตอนของการผลติ รวมท ัง้ปจัจยัต่างๆที่เกี่ยวขอ้งเพื่อใหผ้ลติภณัฑข์ ัน้สุดทา้ยมี

คุณภาพและสะอาดปลอดภยั ซึ่งจะตอ้งควบคุมตรวจสอบอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและสมํา่เสมอ รวมท ัง้

สามารถช่วยตรวจสอบกลบัถงึสาเหตไุดเ้มือ่ผลติภณัฑม์ปีญัหา  

 

 

 



          พื้นฐานอาชีวอนามยัและอนามยัสิง่แวดลอ้ม 11-63 

 

 

 

    วตัถุประสงค์ 
          เมือ่ศึกษาตอนที ่11.3 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

  1.  อธิบายการสุขาภบิาลอาหารสถานทีจ่าํหน่ายอาหารได ้

2.  อธิบายการสุขาภบิาลตลาดได ้

3.  อธิบายการสุขาภบิาลอาหารโรงงานอตุสาหกรรมอาหารได ้

4.  อธิบายการเฝ้าระวงัสุขาภบิาลอาหารได ้
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เร่ืองที ่11.3.1  
การสุขาภิบาลอาหารสถานทีจ่ าหน่ายอาหาร 
 

1. ขอ้ก าหนดดา้นสุขาภบิาลอาหารส าหรบัรา้นอาหาร   

 สถานทีจ่าํหน่ายอาหารเป็นสถานทีท่ีส่ามารถแพร่กระจายโรคติดต่อทางอาหารและนํา้ได ้เนื่องจากเป็นสถานทีท่ีผู่บ้ริโภค

จาํนวนมากเขา้ไปใชบ้ริการ ดงันัน้ เพื่อความปลอดภยัของผูบ้ริโภค รา้นอาหารจึงตอ้งจดัการปรบัปรุง และดูแลรา้นอาหารให ้

ถกูตอ้งตามหลกัสุขาภบิาลอาหาร ซึง่มขีอ้กาํหนดพื้นฐานท ัง้หมด 15 ขอ้ ของสาํนกัสุขาภบิาลอาหารและนํา้ ดงัต่อไปน้ี  

1) สถานทีร่บัประทาน สถานทีเ่ตรยีมปรุง-ประกอบอาหาร  

          ตอ้งจดัและดูแลรกัษาบริเวณสถานที่รบัประทานอาหาร และสถานที่เตรียม ปรุงประกอบ จาํหน่ายอาหารให ้

สะอาดเป็นระเบยีบอยู่เสมอ ดงัน้ี 

          พื้น ควรมลีกัษณะผวิเรยีบ ไมล่ืน่ ไมแ่ตกรา้วหรอืเป็นร่องและไมม่เีศษขยะ  

          ผนงัและเพดาน ควรทาสีอ่อน เพื่อช่วยใหบ้ริเวณรา้นสว่าง ไม่มืดทึบ และสามารถมองเห็นสิ่ งสกปรกไดง้่าย 

โดยเฉพาะบริเวณที่เตรียมปรุงอาหารควรทาํดว้ยวสัดุผิวเรียบ ทาํความสะอาดง่าย เช่น สแตนเลส อลูมเินียม โฟเมกา้ 

กระเบื้องเคลอืบ อยู่ในสภาพด ีไมช่าํรุด และตอ้งรกัษาความสะอาดอยู่เสมอ  

          วสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ตอ้งจดัใหเ้ป็นระเบยีบ สามารถทาํความสะอาดไดท้ ัว่ถงึ และ จดับริเวณในการปฏบิตัิงานให ้

เป็นสดัส่วน ไม่ปะปนกนั เพื่อป้องกนัการปนเป้ือนของอาหารและในบริเวณที่ปรุงควรมพีดัลมดูดอาหารหรือปล่องระบาย

ควนัช่วยระบายอากาศ และตอ้งไมร่บกวนบรเิวณใกลเ้คียงดว้ย  

2) สถานทีเ่ตรยีมปรุงอาหาร  

          ไมเ่ตรยีม หรอืวางอาหาร ภาชนะใส่อาหาร รวมถงึการห ัน่ การลา้ง การเกบ็อาหาร บนพื้น และบริเวณหนา้หรือใน

หอ้งนํา้หอ้งสว้ม ตลอดจนในบรเิวณทีอ่าจทาํใหอ้าหารปนเป้ือน สิง่สกปรกได ้ 

          เตรียมและปรุงอาหารบนโตะ๊ที่สูงจากพื้นอย่างนอ้ย ๖๐ ซม. และโตะ๊ที่ใชเ้ตรียมปรุงอาหารตอ้งทาํดว้ยวสัดุผิว

เรยีบสามารถทาํความสะอาดไดง้า่ย เช่น สแตนเลส โฟเมกา้  

3) การใชส้ารปรุงแต่งอาหาร 

ใชส้ารปรุงแต่งอาหารที่มีความปลอดภยั มีเครื่องหมายรบัรองของทางราชการ เช่น เลขสารบบอาหาร (อย.) 

เครื่องหมายรบัรองมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.) ไม่ใชส้ารปลอมปน หรือสารที่ไม่ปลอดภยัในการบริโภค 

มาปรุง ประกอบอาหาร ภาชนะที่ใชใ้ส่เครื่องปรุงรส เช่น นํา้สม้สายชู นํา้ปลา และนํา้จิ้ม ตอ้งใส่ในภาชนะที่ทาํจากวสัดุที่

ทนการกดักร่อนไดด้ ีไดแ้ก่ แกว้ กระเบื้องเคลอืบขาว และตอ้งมฝีาปิด สาํหรบัชอ้นตกัควรใชช้อ้นกระเบื้องเคลอืบขาว ถา้

ใชส้แตนเลส ควรเป็นชนิด 18-8 ส่วนเครื่องปรุงรส หรอืสารปรุงแต่งอาหารที่ไม่มฤีทธิ์กดักร่อน เช่น นํา้ตาล พริกป่น ควร

เกบ็ในภาชนะทีส่ะอาดไดง้า่ย มฝีาปิด หรอืใชฝ้าชคีรอบ  

4) อาหารสดตอ้งลา้งใหส้ะอาดก่อนนาํมาปรุงหรอืเกบ็  
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          อาหารสด เช่น เน้ือสตัว ์ผกัสด ผลไม ้ตอ้งลา้งใหส้ะอาดก่อนนาํมาปรุงหรือเก็บ การเก็บอาหาร ประเภทต่างๆ 

ตอ้งแยกเก็บเป็นสดัส่วน ไม่ปะปนกนั โดยอาหารประเภทเน้ือสตัวด์ิบตอ้งเก็บในอุณหภูมทิี่ตํา่กว่า 5 องศาเซลเซยีส และ

ควรจะมกีารแยกเกบ็อาหารประเภทต่างๆ ดงัน้ีเช่น ผกัสดก่อนและหลงัลา้งทาํความสะอาด เน้ือสตัวส์ดที่ไม่ใช่อาหารทะเล 

เน้ือสตัวส์ดประเภทอาหารทะเล และอาหารทีพ่รอ้มบรโิภค  

5) อาหารทีป่รุงสาํเรจ็แลว้ เกบ็ในภาชนะทีส่ะอาดมกีารปกปิด  

          อาหารปรุงสาํเร็จ หรืออาหารที่พรอ้มที่จะรบัประทานได ้โดยไม่ผ่านข ัน้ตอนของการใหค้วามรอ้นหรือการฆ่าเชื้อ

โรคอีก ตอ้งเก็บไวใ้นภาชนะที่สะอาด มกีารปกปิดอาหารไวต้ลอดเวลาเพื่อป้องกนัสตัว ์แมลงนาํโรค และฝุ่ นละออง และ

ตัง้วางสูงจากพื้นอย่างนอ้ย 60 ซม.  

6) นํา้แขง็ทีใ่ชบ้รโิภคตอ้งสะอาด   

          นํา้แขง็ที่ใชบ้ริโภคตอ้งเป็นนํา้แขง็ที่ผลติขึ้นเพื่อใชใ้นการบริโภคโดยเฉพาะ ภาชนะที่ใส่ตอ้งเป็นภาชนะที่สะอาด 

ไมเ่ป็นสนิม มฝีาปิด สามารถเกบ็ความเยน็ไดด้ี วางสูงจากพื้นอย่างนอ้ย 60 ซม. ตอ้งมอีปุกรณส์าํหรบัคีบ หรือตกัที่มดีา้ม

ยาวเพยีงพอสามารถหยบิจบัไดโ้ดยมอืไม่สมัผสักบันํา้แขง็ หรือไม่ทาํใหเ้กิดการปนเป้ือน และตอ้งไม่มสีิ่งของอื่นแช่ปนอยู่

กบันํา้แขง็  

7) การลา้งภาชนะ  

          ภาชนะที่ใชใ้ส่อาหารทุกประเภทตอ้งลา้งใหส้ะอาด กาํจดัเศษอาหาร แลว้ลา้งดว้ยนํา้ยาลา้งภาชนะ ขดัถูคราบ

สกปรกของอาหารและไขมนัออก แลว้ลา้งออกดว้ยนํา้สะอาดอีก 2 คร ัง้ โดยนํา้ที่ใชล้า้งจะตอ้งเปลีย่นใหส้ะอาดอยู่เสมอ

หรอืลา้งดว้ยนํา้ไหลโดยเปิดกอ๊กใหน้ํา้ไหลผ่านภาชนะแลว้ลา้งใหส้ะอาด เมือ่ลา้งเสร็จแลว้ควรควํา่ใหแ้หง้ ในที่โปร่งสะอาด

และสูงจากพื้นอย่างนอ้ย 60 ซม.  

8) เขยีงและมดี  

          เขยีงตอ้งมสีภาพด ีไมแ่ตกเป็นร่อง สะอาด ไม่มคีราบสกปรกฝงัแน่น เขยีงและมดีจะตอ้งแยกใชร้ะหว่างเอาหาร

ดบิและสุกโดยไมป่ะปนกนั เพราะจะทาํใหม้กีารปนเป้ือนของเชื้อโรคจากอาหารดิบไปสู่อาหารสุก และผกัผลไมไ้ด ้ควรลา้ง

ใหส้ะอาดท ัง้ก่อน หลงั และระหว่างการใชง้านเป็นระยะและผึง่ใหแ้หง้ในทีโ่ปร่ง โดยวางใหไ้ดร้บัแสงแดด ไม่ควรใชผ้า้หรือ

ฝาหมอ้ปิด เพราะจะทาํใหอ้บัชื้น ควรใชฝ้าชคีรอบเพือ่ป้องกนัสตัวแ์ละแมลงนาํโรค  

 9) ชอ้น สอ้ม ตะเกียบ วางเอาดา้มขึ้นในภาชนะโปร่งสะอาด หรือวางเป็นระเบียบนอนไปในทางเดียวกนัใน

ภาชนะโปร่งสะอาดและมกีารปกปิด เกบ็สูงจากพื้นอย่างนอ้ย 60 ซม. และในการหยบิจบัตอ้งจบัเฉพาะดา้มเท่านัน้  

10) มลูฝอย และนํา้เสยีทกุชนิด ไดร้บัการกาํจดัดว้ยวธิทีีถ่กูหลกัสุขาภบิาล  

          มกีารเก็บและรวบรวมมลูฝอยใหเ้รียบรอ้ย โดยมภีาชนะรองรบัที่ไม่ร ัว่ซมึ และเพื่อความสะดวกในการรวบรวม 

ควรใชถ้งุพลาสตกิสวมไวด้า้นในถงัรวบรวมมลูฝอยดว้ย เวลาเก็บไปกาํจดัควรผูกปากถงุใหแ้น่นเสยีก่อนและตอ้งมฝีาปิด

ถงัขยะใหม้ดิชิดดว้ยการระบายนํา้เสยี ตอ้งมรีางระบายนํา้เสยีจากจุดต่างๆ ที่ใชก้ารไดด้ี โดยเฉพาะบริเวณหอ้งครวั และ

บรเิวณทีล่า้งภาชนะอปุกรณ ์ตอ้งมรีางระบายนํา้ทีม่สีภาพด ีไมแ่ตกรา้ว ไมอ่ดุตนั มกีารดกัเศษอาหารและควรติดตัง้บ่อดกั

ไขมนัในขนาดทีเ่หมาะสม ไมร่ะบายนํา้เสยีลงสู่แหลง่นํา้สาธารณะ เช่น แมน่ํา้ ลาํคลอง ฯลฯ โดยตรง 

11) หอ้งสว้มสาํหรบัผูบ้รโิภคและผูส้มัผสัอาหารตอ้งสะอาด  
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          หอ้งสว้มควรแยกออกจากหอ้งครวัเป็นสดัส่วนเฉพาะ โดยประตูของหอ้งสว้มตอ้งไม่เปิดตรง สู่บริเวณที่เตรียม

ปรุงอาหาร ที่ลา้ง ที่เก็บภาชนะอุปกรณ์ และที่เก็บวางอาหารทุกชนิด ตอ้งดูแลรกัษาความสะอาดหอ้งสว้มที่อยู่ในบริเวณ

รา้นอาหารทกุหอ้ง ท ัง้หอ้งสว้มสาํหรบัผูบ้ริโภค หอ้งสว้มสาํหรบัผูส้มัผสัอาหารและพนกังานของรา้นอาหาร ตอ้งสะอาดไม่

มคีราบสกปรก ไมม่กีลิน่เหมน็ มนีํา้ใชเ้พยีงพอ  

          ตอ้งมอ่ีางลา้งมอืทีใ่ชก้ารไดด้ ีและจดัใหม้สีบูส่าํหรบัลา้งมอืใชต้ลอดเวลา (ควรใชส้บู่เหลว เพราะสบู่กอ้นอาจมสีิ่ง

สกปรกตดิอยู่ทีก่อ้นสบูไ่ด ้ถา้ใชส้บูก่อ้นตอ้งลา้งสบูใ่หส้ะอาดดว้ย)  

 12) ผูส้มัผสัอาหารแต่งกายสะอาด  

          ผูป้รุง ผูเ้สิรฟ์ ผูล้า้งภาชนะหรือผูท้ี่ทาํงานเกี่ยวขอ้งกบัอาหารทุกคน ตอ้งแต่งกายสะอาด สวมเสื้อมแีขน ผู ้ปรุง

ตอ้งผูกผา้กนัเป้ือนหรือมเีครื่องแบบเฉพาะที่สะอาด และสวมหมวกหรือเน็ทคลุมผมที่สามารถเก็บรวบผมไดเ้รียบรอ้ย 

เพือ่ป้องกนัเสน้ผมและสิง่สกปรกปนเป้ือนอาหาร  

13) ผูส้มัผสัอาหารตอ้งลา้งมอืใหส้ะอาด  

          ผูส้มัผสัอาหารทุกคนตอ้งลา้งมอืดว้ยนํา้และสบู่หรือนํา้ยา ลา้งมอืใหส้ะอาดอยู่เสมอ โดยเฉพาะก่อนเตรียมปรุง 

ประกอบและจาํหน่ายอาหารทุกคร ัง้ และตอ้งลา้งมือใหส้ะอาดทนัทีหลงัออกจากหอ้งสว้ม หรือจบัตอ้งสิ่งสกปรก เช่น 

ผา้ขี้ริ้ว มลูฝอย การแกะเกาผวิหนงั การปิดปากขณะไอจาม เป็นตน้  

          สาํหรบัอาหารที่ปรุงสาํเร็จหรืออาหารที่พรอ้มรบัประทาน หา้มใชม้อืหยิบจบั หรือสมัผสัอาหารโดยตรง ตอ้งใช ้

อปุกรณท์ีส่ะอาดปลอดภยั ในการหยบิจบัอาหาร เช่น ทพัพ ีทีค่ีบ  

14) ผูส้มัผสัอาหารทีม่บีาดแผลที่มอืตอ้งปกปิดแผลใหม้ดิชิด   

          ผูส้มัผสัอาหารที่มบีาดแผลตอ้งปิดแผลใหม้ดิชิด โดยเฉพาะบาดแผลที่มฝีีหนองจะตอ้งหยุดหรือหลีกเลีย่ง การ

ปฏบิตังิานทีต่อ้งสมัผสัอาหาร ถา้ไมส่ามารถหยุดปฏบิตังิานได ้ควรเลีย่งไปปฏบิตังิานหนา้ที่อื่นแทนจนกว่าบาดแผลจะหาย

สนิท จึงกลบัมาปฏิบตัิงานตามปกติ ผูส้มัผสัอาหาร ตอ้งตดัเลบ็ส ัน้และไม่สวมเครื่องประดบัน้ิวมอืและขอ้มอื เพราะจะ

เป็นแหลง่สะสมสิง่สกปรกและเชื้อโรคได ้ 

  15) ผูส้มัผสัอาหารทีเ่จบ็ป่วยดว้ยโรคที่สามารถตดิต่อโดยมนีํา้และอาหารเป็นสือ่  

          ผูส้มัผสัอาหารที่มีอาการเจ็บป่วยดว้ยโรคที่สามารถติดต่อไปยงัผูบ้ริโภคได ้ไดแ้ก่ วณัโรค อหิวาตกโรค 

ไทฟอยด ์บดิ อุจจาระร่วง ไขสุ้กใส หดั คางทูม ไวรสัตบัอกัเสบชนิดเอ และโรคผวิหนงัที่น่าร ังเกียจ ตอ้งหยุดปฏบิตัิงาน

และไดร้บัการรกัษาจนกว่าจะหายเป็นปกติ ไม่สามารถแพร่เชื้อโรคไดแ้ละไม่เป็นที่น่ารงัเกียจแลว้จึงกลบัมาปฏิบตัิงาน

ตามปกตไิด ้

 

2.   เกณฑอ์าหารสะอาด รสชาตอิร่อย (Clean Food Good Taste) 

 กรมอนามยั โดยสาํนกัสุขาภิบาลอาหารและนํา้ ไดร่้วมกบัและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง จดัทาํโครงการสุขาภิบาล

อาหารส่งเสริมการท่องเที่ยวสนบัสนุนเศรษฐกิจไทย ใชช้ื่อย่อว่า “อาหารสะอาด รสชาติอร่อย” (Clean Food Good 

Taste) เพื่อสรา้งภาพลกัษณ์เมอืงไทยใหเ้ป็นแหล่งอาหารสะอาด รสชาติอร่อย และมวีตัถุประสงคส์าํคญั คือ ตอ้งการ
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ปรบัปรุงรา้นอาหารใหส้ะอาดไดม้าตรฐาน รา้นอาหารที่ปรบัปรุงรา้นใหส้ะอาดไดม้าตรฐานตามขอ้กาํหนดจะไดร้บัป้าย

สญัลกัษณท์ีม่ขีอ้ความว่า Clean Food Good Taste ตดิแสดงไวท้ีร่า้น  

2.1  เกณฑม์าตรฐาน Clean Food Good Taste ประกอบดว้ย 2 ส่วนหลกั ไดแ้ก่ เกณฑท์างกายภาพ และ 

เกณฑท์างแบคทเีรยี ซึง่ตอ้งผ่านเกณฑท์ ัง้สองส่วน รายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

1) เกณฑท์างกายภาพ  

- รา้นอาหาร: ผ่านเกณฑท์างกายภาพของกรมอนามยั 15 ขอ้  

- แผงลอยจาํหน่ายอาหาร: ผ่านเกณฑท์างกายภาพของกรมอนามยั 12 ขอ้ 

2) เกณฑท์างแบคทเีรยี 

ผ่านเกณฑท์างแบคทเีรยีรอ้ยละ 90 โดยการตรวจดว้ยนํา้ยา SI-2 ประกอบดว้ย ตรวจอาหาร 5  

ตวัอย่าง ภาชนะ 3 ตวัอย่าง และมอืผูส้มัผสัอาหาร 2 ตวัอย่าง 

 

2.2  เกณฑม์าตรฐาน CLEAN FOOD GOOD TASTE PLUS 

เป็นเกณฑข์ ัน้สูงที่ผูป้ระกอบกิจการรา้นอาหารที่ไดร้บัมาตรฐาน CLEAN FOOD GOOD TASTE ซึ่งสามารถ

รกัษามาตรฐานโดยผ่านการตรวจประเมนิทุก 3 ปี ต่ออายุป้ายมาตรฐานโดยตลอด เป็นรา้นอาหาร 5 ดาว อย่างไรก็ตาม 

หากผูป้ระกอบกิจการรา้นอาหารที่มคีวามพรอ้มและตอ้งการรบัการประเมนิ CLEAN FOOD GOOD TASTE PLUS 

นัน้ จะตอ้งปฏบิตัติามเกณฑท์ีเ่พิม่เตมิจาก CLEAN FOOD GOOD TASTE ดงัน้ี 

1) ผ่านเกณฑ ์ CLEAN FOOD GOOD TASTE 

2) มอ่ีางลา้งมอืสาํหรบัผูบ้รโิภค 

3) มชีอ้นกลางสาํหรบัผูบ้รโิภค 

4) สว้ม ผ่านเกณฑม์าตรฐาน HAS (Healthy Accessibility Safety) จาํนวน 16 ขอ้ คือ 

- สะอาด (Health) หมายถงึ สว้มจะตอ้งไดร้บัการดาํเนินการใหถู้กหลกัสุขาภบิาล เช่น หอ้งสว้มและสุขภณัฑ์

ท ัง้หมดจะตอ้งสะอาด ไมม่กีลิน่เหมน็ มวีสัดุอปุกรณ ์สิง่อาํนวยความสะดวกไวบ้รกิาร เช่น นํา้สะอาด สบู่ลา้งมอื กระดาษ

ชาํระเพยีงพอ การเก็บกกัหรือบาํบดัสิ่งปฏกิูลถูกตอ้ง และมสีภาพแวดลอ้มสวยงาม ซึ่งจะส่งผลดีต่อร่างกาย และจิตใจ

ของผูใ้ชบ้รกิาร สาํหรบัในรา้นจาํหน่ายอาหาร หอ้งสว้มตอ้งไม่มปีระตูหรือช่องทางที่ติดต่อโดยตรงกบับริเวณที่เตรียม ปรุง 

อาหาร หรอืเกบ็อาหารทกุชนิด 

- เพยีงพอ (Accessibility) หมายถงึ ตอ้งมหีอ้งสว้มใหเ้พยีงพอแก่ความตอ้งการของผูใ้ชร้วมถงึผูพ้กิาร ผูสู้งวยั 

หญงิมคีรรภ ์และสว้มตอ้งพรอ้มใชง้านตลอดเวลาที่เปิดใหบ้ริการจาํนวนหอ้งสว้มในรา้นจาํหน่ายอาหารและหรือเครื่องดื่ม 

ตอ้งจดัใหม้สีว้มทีถ่กูสุขลกัษณะและตอ้งจดัใหม้เีครื่องสุขภณัฑไ์วต้ามจาํนวนอนัสมควร แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่าอตัรากาํหนด

ไวด้งัตารางที ่11.6  

ตารางที ่11.6  จาํนวนสว้มทีจ่ดัใหม้นีบัตามจาํนวนเกา้อี้ทีร่า้นจดัไวบ้ริการลูกคา้ 

จ านวนเกา้อ้ี
ส าหรับลูกคา้ 

หอ้งส้วมชาย หอ้งส้วมหญิง 
ส้วม อ่างลา้งมือ ท่ีปัสสาวะ ส้วม อ่างลา้งมือ 
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20-30 ตวั ใหมี้หอ้งส้วม 1 ท่ี อ่างลา้งมือ 1 ท่ี และปัสสาวะ 1 ท่ี 

ใชร่้วมกนัระหวา่งเพศชายและเพศหญิง 
31-50 ตวั 1 1 1 1 1 

51-70 ตวั  2 2 2 2 2 

71-100 ตวั  3 3 3 3 3 

ทีม่า  :  สาํนกัสุขาภาลอาหารและนํา้ กรมอนามยั, 2557 

 

กรณีทีม่ากกว่า 100 ตวั : ใหเ้พิม่สว้ม ทีป่สัสาวะ และอ่างลา้งมอือย่างละ 1 ที่ ท ัง้หอ้งสว้มชายและหอ้งสว้มหญิง 

ต่อจาํนวนเกา้อี้สาํหรบัลูกคา้นัง่รบัประทานอาหารและหรอืเครื่องดื่มทีเ่พิม่ทกุ ๆ 30 ตวั 

-  ความปลอดภยั (Safety) :หมายถึง ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งปลอดภยัขณะใชส้ว้ม เช่น สถานที่ต ัง้สว้มไม่เปลี่ยว 

หอ้งสว้มแยกเพศชาย-หญงิ มแีสงสว่างเพยีงพอ เป็นตน้ 

5) การลา้งผกัใหป้ลอดสารพษิและเลอืกซื้อจากแหลง่ผลติทีไ่ดร้บัการรบัรอง 

6) ผูส้มัผสัอาหารผ่านการอบรมและมบีตัรประจาํตวัผูส้มัผสัอาหาร 

7) มกีารใชถ้งุมอืสมัผสัอาหาร 

อย่างไรก็ตามมาตรฐานรา้นอาหารและแผงลอยท ัง้เกณฑ ์CLEAN FOOD GOOD TASTE และเกณฑ ์

CLEAN FOOD GOOD TASTE PLUS นัน้ เป็นเพยีงเกณฑท์ีใ่ชป้ระเมนิสภาพกายภาพและทางแบคทเีรียข ัน้ตน้เท่านัน้ 

เมื่อผูป้ระกอบกิจการรา้นอาหารทาํความเขา้ใจเกี่ยวกบัเกณฑไ์ดเ้ป็นอย่าง ดีแลว้ก็ควรนาํไปปฏิบตัิใชใ้นรา้นอาหารของ

ตนเองและรกัษามาตรฐานไวต้ลอด 

 
กจิกรรม 11.3.1  

อธิบายวิธีการจดัเกบ็ภาชนะสมัผสัอาหารของสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร   
 

แนวตอบกจิกรรม 11.3.1 
1)  จาน  ชาม  ถว้ย  แกว้นํา้  ถาดหลุม ฯลฯ  เก็บควํา่ในภาชนะหรือตะแกรง  วางสูงจากพื้นอย่างนอ้ย  60  

ซม.  หรอืเกบ็ในภาชนะหรอืสถานที่ทีส่ะอาดมกีารปกปิด 

2) ชอ้น  สอ้ม  ตะเกยีบ  วางตัง้เอาดา้มขึ้นในภาชนะโปร่ง  สะอาด  หรือวางเป็นระเบยีบในภาชนะโปร่งสะอาด

และมกีารปกปิด  เกบ็สูงจากพื้นอย่างนอ้ย  60  ซม.    
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เร่ืองที ่11.3.2  

การสุขาภิบาลตลาดสด 

 

ตามพระราชบญัญตักิารสาธารณสุข พ.ศ.2535 ไดใ้หค้วามหมายของตลาดไวว้่า  หมายถงึ “สถานที่ซึ่งปกติจดัไว ้

สาํหรบัผูค้า้ใชเ้ป็นทีช่มุนุมเพือ่จาํหน่ายสนิคา้ประเภทสตัว ์เน้ือสตัว  ์ผกั ผลไม ้หรืออาหารอนัมสีภาพเป็นของสด ประกอบ

หรอืปรุงแลว้ หรอืของเสยีงา่ย ท ัง้น้ี ไม่ว่าจะมกีารจาํหน่ายสนิคา้ประเภทอื่นดว้ยหรือไม่ก็ตาม และหมายรวมถงึบริเวณซึ่ง

จดัไวส้าํหรบัผูค้า้ใชเ้ป็นที่ชุมชนเพื่อจาํหน่ายสินคา้ประเภทดงักล่าวเป็นประจาํหรือคร ัง้คราว หรือตามวนัที่กาํหนด ” ท ัง้น้ี 

สามารถแบง่ลกัษณะของตลาด ตามกฎกระทรวงว่าดว้ยสุขลกัษณะของตลาด พ.ศ. 2551 ไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 

ตลาดประเภทที ่1 ไดแ้ก่ ตลาดทีม่โีครงสรา้งอาคาร 

ตลาดประเภทที ่2 ไดแ้ก่ ตลาดทีไ่มม่โีครงสรา้งอาคาร  

  สถานที่ต ัง้ตลาดตอ้งอยู่ห่างไม่ตํา่กว่า 100 เมตร จากแหล่งที่ก่อใหเ้กิดมลพิษ ของเสีย โรงเลี้ยงสตัว ์  แหล่ง

โสโครก ทีก่าํจดัมลูฝอย อนัเป็นอนัตรายต่อสุขภาพอนามยั สาํหรบัตลาดทีต่ ัง้อยู่ห่างจากแหล่งมลพษิ นอ้ยกว่า 100 เมตร 

ตอ้งมีวิธีป้องกนัไม่ใหม้ลพิษเขา้มาในบริเวณตลาด เช่น ทาํกาํแพงกัน้ หรือปรบัปรุงอาคารตลาดใหเ้ป็นแบบปิดติด

เครื่องปรบัอากาศ เป็นตน้ 

 ตลาดทีถ่กูหลกัสุขลกัษณะควรมกีารจดัองคป์ระกอบทีส่าํคญัของตลาดตามประเภทของตลาด และมกีารควบคุม 

ดูแลตัง้แต่ก่อนจะมกีารจดัต ัง้ตลาดหรอืออกใบอนุญาต เพราะเมือ่สรา้งเสรจ็แลว้การปรบัปรุงจะตอ้งใชง้บประมาณ 

เป็นจาํนวนมาก นอกจากนัน้จะตอ้งมกีารควบคุมดูแลและปรบัปรุงใหถู้กสุขลกัษณะอยู่สม ํา่เสมอใหอ้ยู่ในสภาพใชก้ารไดด้ี

เพือ่ความปลอดภยัของผูบ้รโิภค  

 การจดัการสุขาภบิาลตลาดตามคู่มอืวชิาการสุขาภบิาลอาหารสาํหรบัเจา้หนา้ที่ (สาํนกังานสุขาภบิาลอาหารและนํา้ 

กรมอนามยั, 2557) สามารถจาํแนกตามประเภทตลาด ไดด้งัน้ี  

1.    การจดัการสุขาภบิาลตลาดประเภทที่ 1  

      การจดัการสุขาภบิาลตลาดประเภทที ่1 (ตลาดสด) อาจพจิารณาไดจ้ากองคป์ระกอบต่าง ๆ ดงัน้ี 

 1) ตวัอาคาร ตอ้งทาํดว้ยวตัถถุาวร ม ัน่คง แขง็แรง โปร่งไมท่บึ 

2) หลงัคา ตอ้งสรา้งดว้ยวสัดุทนไฟ และแขง็แรง ทนทาน ความสูงของหลงัคามคีวามเหมาะสมกบัการระบาย

อากาศของตลาดนัน้ 

3) ฝาผนงั ทาํดว้ยวสัดุถาวร เรยีบและแขง็แรง ทาํความสะอาดงา่ย 

4) พื้น ตอ้งสะอาด นํา้ไม่ขงั ทาํดว้ยวสัดุที่ถาวร เรียบ ทาํความสะอาดง่ายไม่ชาํรุดเป็นหลุมบ่อมนีํา้ขงัจนเป็น

แหลง่สะสมความสกปรกทาํใหท้าํความสะอาดไดย้าก 

5) ประตู มคีวามกวา้งไมต่ํา่กว่า 2 เมตร และสามารถป้องกนัสตัวต่์างๆ เช่น แมว สุนขั เขา้ไปพลุกพลา่น 

ในตลาดได ้ทางเขา้ออกตลาดตอ้งมอีย่างนอ้ย 1 ทาง ทีก่วา้งไมน่อ้ยกว่า 4 เมตร และถนนรอบอาคารตลาดกวา้ง 

ไมน่อ้ยกว่า 4 เมตร ทางเดนิสาํหรบัผูซ้ื้อของภายในอาคารตอ้งกวา้งไมน่อ้ยกว่า 2 เมตร 
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6) ตอ้งจดัใหม้แีผงขายของทีปิ่ดทบึ ทาํดว้ยวสัดุถาวร เรยีบ ทาํความสะอาดงา่ย มคีวามลาดเอยีง 

มพีื้นทีแ่ผงไมน่อ้ยกว่า 2 ตารางเมตร สูงจากพื้นไมน่อ้ยกว่า 60 เซนตเิมตร และตอ้งทาํทางเขา้แผงของผูค้า้กวา้ง 

ไมน่อ้ยกว่า 70 เซนตเิมตร และตอ้งจดัทีน่ ัง่สาํหรบัผูข้ายของไว ้โดยเฉพาะแยกต่างหากจากทีว่างขายของและ 

สะดวกต่อการเขา้ออก 

7) การระบายอากาศ ควรมกีารระบายอากาศเพยีงพอ มกีารออกแบบใหม้กีารระบายอากาศที่เหมาะสม โดยจดั

ใหม้ช่ีองระบายอากาศในอตัราส่วนอย่างนอ้ย 1 ใน 10 ของพื้นที่ ท ัง้น้ีเพื่อเป็นการช่วยลดการติดต่อของโรค และกลิ่น

เหมน็อบัภายในตลาดดว้ย 

8) แสงสว่าง ภายในตลาดตอ้งจดัใหม้ีแสงสว่างเพียงพอกบัลกัษณะงาน ตลอดจนอาจใชแ้สงสว่างจากไฟฟ้า 

และ/หรือ ธรรมชาติ หากเป็นแสงสว่างจากไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าที่ใชต้อ้งเป็นชนิดที่ไม่ทาํใหส้ขีองสนิคา้เปลีย่นแปลงไปจาก

ธรรมชาต ิโดยทีแ่สงสว่างในตลาดมคีวามเขม้ขน้ของแสงสว่างไม่นอ้ยกว่า 100 ลกัซ์ วดั ณ จุดทาํงานโดยใชเ้ครื่องมอืวดั

ความเขม้แสงสว่าง ถา้ไม่มเีครื่องมอืวดัความเขม้แสงสว่างใหดู้ว่าสามารถมองเห็นตวัหนงัสือตรงบริเวณนัน้หรือไม่ ถา้

มองเหน็ไดช้ดัเจนกถ็อืว่าความเขม้ของแสงสว่างเพยีงพอ 

9) นํา้ใช ้ตอ้งเป็นนํา้ประปา หรือนํา้ที่สะอาดผ่านการฆ่าเชื้ อโรค การวางท่อนํา้ประปาตอ้งวางในลกัษณะที่

ปลอดภยัจากการปนเป้ือนสิ่งสกปรก นอกจากน้ีตอ้งจดัใหม้ทีี่เก็บสาํรองนํา้ใหม้ปีริมาณเพยีงพอต่อการใชง้านในแต่ละวนั

และตอ้งสะดวกต่อการนาํนํา้มาใช ้ตอ้งจดัใหม้ทีีล่า้งสนิคา้ อาหารสดอย่างนอ้ย 1 จุดต่อแผงอาหารสด 30 แผง โดยแต่ละ

จุดตอ้งมกีอ๊กนํา้อย่างนอ้ย 3 กอ๊ก สาํหรบัแผงขายอาหารประเภทเน้ือสตัวช์าํแหละหรือแผงจาํหน่ายอาหารประเภทปรุง

สาํเรจ็ตอ้งตดิตัง้กอ๊กนํา้ประจาํแผง 

10) การเกบ็และกาํจดัขยะมลูฝอย การเกบ็และกาํจดัขยะมลูฝอยเป็นปญัหาสาํคญัที่ตอ้งคาํนึงถงึเพราะถา้เก็บไม่

ถกูวธิยี่อมทาํใหเ้กดิปญัหาทางสาธารณสุข แบง่เป็น 2 ลกัษณะ 

10.1) การกาํจดัเฉพาะแผง จดัใหม้ถีงัขยะทีไ่มร่ ัว่ซมึ มฝีาปิด สาํหรบับรรจขุยะ จาํนวนเพยีงพอประจาํอยู่ทกุแผง  

เพือ่นาํไปกาํจดัยงัทีพ่กัขยะรวมของตลาดต่อไป 

10.2) การกาํจดัขยะรวม จดัใหม้ทีี่พกัรวมของตลาดนัน้ๆ บริเวณที่ไม่รบกวนแก่ผูค้า้ขาย ที่พกัขยะตอ้งแขง็แรง 

ไมช่าํรุด สามารถป้องกนัหนู และสุนขั เขา้ไปคุย้เขีย่ได ้มขีนาดเพยีงพอกบัการเก็บขยะมลูฝอยใน 1-2 วนั การกาํจดัขยะ

มลูฝอยควรกระทาํทุกวนั ไม่ควรทิ้งไวใ้หเ้กิดการหมกัหมมจะทาํใหเ้กิดกลิน่เหมน็และเป็นแหล่งเพาะพนัธุแ์มลง และเชื้อ

โรค ทีร่วบรวมมลูฝอยสาํหรบัตลาดตอ้งมลีกัษณะดงัต่อไปน้ี ผนงัตอ้งทาํดว้ยวสัดุถาวรและทนไฟ พื้นผวิภายในตอ้งเรียบ

และกนันํา้ซมึ ตอ้งมกีารป้องกนักลิน่และนํา้ฝน ตอ้งมกีารระบายนํา้เสียจากขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลลงสู่ระบบบาํบดันํา้

เสยี ตอ้งมกีารระบายอากาศและป้องกนันํา้เขา้ ตอ้งมคีวามจุไม่นอ้ยกว่า 1.2 ลติรต่อพื้นที่ของอาคารหน่ึงตารางเมตร ตอ้ง

จดัไวใ้นที่ที่สามารถขนยา้ยขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลไดโ้ดยสะดวกและตอ้งมรีะยะห่างจากสถานที่ประกอบอาหารและ

สถานทีเ่กบ็อาหารไมน่อ้ยกว่า 4 เมตร แต่ถา้ทีร่องรบัขยะมลูฝอย มขีนาดความจเุกนิกว่า 3 ลูกบาศกเ์มตร ตอ้งมรีะยะห่าง

จากสถานทีด่งักลา่ว ไมน่อ้ยกว่า 10 เมตร 

11. การกาํจดันํา้เสีย นํา้เสยีในตลาดสดเกิดจากการใชน้ํา้ลา้งอาหาร เช่น ลา้งผกั ผลไม ้เน้ือสตัว ์ปลา  เป็นตน้ 

ทาํใหน้ํา้เสยีมเีศษอาหาร ไขมนั ตะกอน เชื้อโรคและสิง่สกปรกชนิดต่างๆ ปะปนอยู่มากมาย นอกจากน้ีการลา้งตลาดสดใน
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แต่ละวนัตอ้งใชน้ํา้มากเช่นกนั ดงันัน้การระบายนํา้เสยีจงึตอ้งจดัทาํใหเ้หมาะสมและถูกสุขลกัษณะ ถา้จดัทาํไม่ดีจะเกิดการ

หมกัหมม มกีลิน่เหมน็ เป็นแหลง่เพาะพนัธุแ์มลงและเชื้อโรค ทาํใหต้ลาดสกปรกเลอะเทอะ ไม่น่าดู เกิดการปนเป้ือนลงสู่

อาหารทีว่างขายและแพร่เชื้อโรคไปสู่ผูบ้ริโภคได ้รางระบายนํา้โสโครกในตลาดตอ้งเป็นทางระบายนํา้แบบเปิด เพื่อระบ าย

นํา้จากแผงและพื้นตลาดไม่ใหม้ีนํา้ขงัและช่วยใหก้ารลา้งทาํความสะอาดไดง้่าย ไม่เป็นที่หมกัหมมของเศษอาหาร ราง

ระบายนํา้รอบนอกอาคารตลาดสด จดัทาํเป็นท่อรูปตวัยูและมฝีาปิด ฝาปิดน้ีสามารถยกออกไดด้ว้ยคนเดียวเพื่อสะดวกใน

การลา้งท่อ ทางระบายนํา้ทาํดว้ยวสัดุถาวร เรียบ ซึ่งวสัดุที่ใชท้าํส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ คอนกรีต ทางระบายนํา้ควรวางตามแนว

ตรงทีสุ่ดเท่าทีจ่ะทาํไดโ้ดยตอ้งมสี่วนลาดเอยีงไมต่ํา่กว่า 1 ใน 200 หรอืตอ้งมสี่วนลาดเอยีงเพยีงพอใหน้ํา้ไหลเร็วไม่ตํา่กว่า 

60 เซนติเมตรต่อวินาที ขนาดของทางระบายนํา้ตอ้งมีความสมัพนัธก์บัปริมาณนํา้เสียของตลาด  แต่ตอ้งมีความกวา้ง

ภายในวดัทีข่อบบนสุดไมน่อ้ยกว่า 10 เซนตเิมตร มบี่อดกัมลูฝอย บ่อดกัไขมนั และระบบบาํบดันํา้เสยีเพื่อบาํบดันํา้เสยีที่

เกิดจากตลาดใหเ้ป็นนํา้ทิ้งที่ไดม้าตรฐาน กฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคาร สาํหรบัตลาดที่อยู่ในเขตของราชการส่วน

ทอ้งถิ่นที่มรีะบบบาํบดันํา้เสยีรวมและสามารถส่งนํา้เสยีไปบาํบดัในระบบบาํบดันํา้เสยีรวมของราชการส่วนทอ้งถิ่นไดก้็ไม่

ตอ้งจดัทาํระบบบํา้บดันํา้เสยี 

12)  การจดัใหม้สีว้ม ที่ถ่ายปสัสาวะและที่ลา้งมอืที่สะอาดและเพยีงพอตามจาํนวนที่กาํหนดในกฎหมายว่าดว้ย

การควบคุมอาคาร เพื่อป้องกนัการแพร่กระจายของเชื้ อโรคจากคนไปสู่อาหารที่วางขายในตลาดท ัง้โดยทางตรงและ

ทางออ้ม โดยมหีลกัการดงัน้ี 

12.1)  ตอ้งอยู่ในทีเ่หมาะสม อยู่นอกตวัอาคาร สะดวกแก่การใช ้

12.2)  มรีะบบขบัเคลือ่นสิง่ปฏกิูลลงสู่ที่เก็บกกั ซึ่งตอ้งป้องกนัสตัวห์รือแมลงที่เป็นพาหะนาํโรคไดแ้ละ

ไมป่นเป้ือนแหลง่นํา้ธรรมชาต ิและนํา้ใตด้นิทกุข ัน้ตอน 

12.3) หอ้งสว้มตอ้งสรา้งดว้ยวสัดุทนทาน แขง็แรง และทาํความสะอาดงา่ย มขีนาดเน้ือที่ภายในไม่นอ้ย

กว่า 0.90 ตารางเมตรต่อหน่ึงที่น ัง่ และมคีวามกวา้งภายในไม่นอ้ยกว่า 0.90 เมตร ระยะแนวดิ่งระหว่างพื้นถงึส่วนตํา่สุด

ของคานหรอืเพดาน ตอ้งไมน่อ้ยกว่า 2.00 เมตร และมช่ีองระบายอากาศไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละสบิของพื้นที่หอ้ง พื้นตอ้งสรา้ง

ดว้ยวสัดุถาวร แขง็แรง ไมดู่ดซมึนํา้ เรยีบ ไมล่ืน่ และไมม่นีํา้ขงั 

 

2.    การจดัการสุขาภบิาลตลาดประเภทที่ 2  

      การจดัการสุขาภบิาลตลาดประเภทที ่2 (ตลาดนดั) อาจพจิารณาไดจ้ากองคป์ระกอบต่าง ๆ ดงัน้ี 

1) พื้นตลาด ตอ้งทาํดว้ยวสัดุถาวร แขง็แรง เรียบ ไม่ชาํรุดเป็นหลุมบ่อมนีํา้ขงัจนเป็นแหล่งสะสมความสกปรก 

ทาํใหท้าํความสะอาดไดย้าก 

2) ตลาดประเภทน้ีไม่มีโครงสรา้งอาคาร จึงไม่มปีระตูและฝาผนงัที่จะป้องกนัสตัวต่์างๆ เขา้ไปพลุกพล่านใน

ตลาด จงึตอ้งมมีาตรการป้องกนัสตัวต่์างๆ เขา้มาพลุกพลา่นในตลาด เช่น สรา้งร ัว้ โดยสรา้งลอ้มรอบบริเวณตลาดท ัง้หมด 

เป็นตน้ 

3) แผงขายสินคา้ ตอ้งทาํดว้ยวสัดุเรียบ ทาํความสะอาดง่าย สูงจากพื้นไม่นอ้ยกว่า 60 ซม. หรืออาจเป็นแผงที่

พบัเกบ็ได ้และบรเิวณสาํหรบัผูข้ายของกวา้งไมน่อ้ยกว่า 70 ซม. 
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4) ตอ้งจดัใหม้นีํา้ประปาหรอืนํา้ทีส่ะอาดอย่างเพยีงพอ และจดัใหม้ทีีล่า้งสาํหรบัอาหารสดและแผงจาํหน่ายอาหาร

ประเภทปรุงสาํเรจ็ 

5) ตอ้งจดัใหม้ทีางระบายนํา้ เฉพาะจุดที่มกีารลา้งบริเวณที่มกีารจาํหน่ายอาหารสด เน้ือสตัวช์าํแหละ และแผง

จาํหน่ายอาหารประเภทปรุงสาํเร็จ โดยทาํเป็นแบบเปิดดว้ยวสัดุเรียบ มคีวามลาดเอียง ระบายนํา้ไดส้ะดวก มตีะแกรงดกั

มลูฝอย บอ่พกันํา้เสยี ก่อนทีจ่ะระบายนํา้ออกจากตลาดสู่ท่อสาธารณะ และตอ้งไม่ระบายนํา้เสยีสู่แหล่งนํา้สาธารณะ และ

ไมก่่อใหเ้กดิเหตเุดอืดรอ้นราํคาญแก่ประชาชนขา้งเคียง 

6) ตอ้งจดัใหม้ีสว้มและที่ถ่ายปสัสาวะที่ถูกสุขลกัษณะ หรือมสีว้มเคลื่อนที่ หรือสว้มสาธารณะ หรือสว้มของ

หน่วยงานราชการทีไ่ดร้บัอนุญาตทีต่ ัง้อยู่ในบรเิวณใกลเ้คียงกบัตลาดโดยมรีะยะห่างระหว่างตลาดกบัสว้มไม่เกนิ 50 เมตร 

 

3.  สุขลกัษณะในการประกอบกจิการตลาด  

สุขลกัษณะในการประกอบกิจการตามคู่มอืวชิาการสุขาภบิาลอาหารสาํหรบัเจา้หนา้ที่ (สาํนกังานสุขาภบิาลอาหาร

และนํา้, 2557) มดีงัน้ี 

1) การจดัแยกสนิคา้ออกเป็นหมวดหมู่ ควรจดัการวางผงัการจาํหน่ายอาหารภายในตลาดใหเ้ป็นหมวดหมู่เพื่อ

สะดวกในการดูแลความสะอาด และป้องกนัการปนเป้ือนของอาหารทีเ่สี่ยงสูง โดยจดัเป็นประเภทของอาหารดงัต่อไปน้ี 

- ของสด ไดแ้ก่ เน้ือสตัว ์โค กระบอื หม ูอาหารทะเลสด สตัวปี์ก ผกัสด ผลไม ้อื่นๆ 

- ของแหง้ (ของชาํ) เช่น ขา้วสาร ของหมกัดอง 

- อาหารปรุงสาํเรจ็ 

2) ไมว่างสิง่ของกดีขวางทางเดนิในตลาด หรอืวางตามทางเขา้สู่ตลาด ทางเดินและถนนรอบตลาด เพื่อความเป็น

ระเบยีบเรยีบรอ้ยไม่ก่อใหเ้กดิปญัหากีดขวางการจราจร 

3) ตอ้งทาํความสะอาดตลาดเป็นประจาํทุกวนั ลา้งตลาดตามหลกัสุขาภบิาลอย่างนอ้ยเดือนละ  1 คร ัง้ และดูแล

รกัษาความสะอาดของหอ้งนํา้ หอ้งสว้ม ที่ถ่ายปสัสาวะ บ่อดกัมลูฝอย บ่อดกัไขมนั และระบบบาํบดันํา้เสยี ใหใ้ชก้ารไดด้ี

ตลอดเวลา 

4) ตอ้งควบคุมดูแลไมใ่หผู้ห้น่ึงผูใ้ดกระทาํการทีจ่ะก่อใหเ้กิดเหตุราํคาญ หรือเกิดการระบาดของโรคติดต่อขึ้นใน

บรเิวณตลาดและชุมชนขา้งเคียง เช่น หา้มนาํสตัวเ์ลี้ยง เช่น สุนขั แมว ฯลฯ เขา้มาในตลาด หา้มสะสม  หมกัหมมสิ่งของ

ไวท้ีแ่ผงจนเป็นแหลง่เพาะพนัธุส์ตัวน์าํโรค เช่น หนู แมลงสาป ฯลฯ หา้มใชต้ลาดเป็นทีพ่กัอาศยัหลบันอน เป็นตน้ 

5) ตอ้งวางสนิคา้บนแผงขายสนิคา้ทีไ่ดร้บัอนุญาตเท่านัน้ หา้มวางล ํา้แผงหรือต่อเติมแผงออกมากีดขวางทางเดิน

ในตลาด และหา้มวางสนิคา้สูงจากพื้นเกิน 150 เซนติเมตร สนิคา้ประเภทอาหารรวมท ัง้ภาชนะอุปกรณ์ที่เกี่ยวกบัอาหาร 

ตอ้งวางสูงจากพื้นไม่นอ้ยกว่า 60 เซนติเมตร และหา้มวางวตัถอุนัตราย เช่น สารเคมกีาํจดัแมลง กรด ด่าง ฯลฯ ปะปน

กบัสนิคา้ประเภทอาหาร เพราะอาจเกดิอบุตัเิหตทุาํใหว้ตัถอุนัตรายปนเป้ือนกบัอาหารได ้

6) ผูข้ายของและผูช่้วยขายของในตลาด ตอ้งสุขภาพร่างกายแขง็แรง ไม่ป่วยเป็นโรคหรือเป็นพาหะนาํโรคติดต่อ 

หรอืเป็นโรคทีส่งัคมรงัเกียจ โดยเฉพาะผูข้ายของและผูช่้วยขายของที่ขายอาหาร ถา้เจ็บป่วยดว้ยโรคติดต่อที่มอีาหารและ

นํา้เป็นสื่อ เช่น อหวิาตกโรค ไขไ้ทฟอยด ์ฯลฯ หรือตรวจพบว่าเป็นพาหะนาํโรคดงักล่าว  ตอ้งหยุดปฏบิตัิงานที่เกี่ยวขอ้ง
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กบัอาหารจนกว่าจะรกัษาใหห้ายเป็นปกติ ถา้มบีาดแผลที่มอืตอ้งใชพ้ลาสเตอรปิ์ดแผลใหม้ดิชิดและหลกีเลีย่งการสมัผสั

กบัอาหารโดยตรง 

7) ผูข้ายของและผูช่้วยขายของในตลาด ตอ้งแต่งกายใหส้ะอาดและสุภาพเรียบรอ้ย ผูข้ายของและผูช่้วยขายของ

ที่ขายอาหารตอ้งสวมเสื้อมแีขน ผูกผา้กนัเป้ือนสขีาว ใส่หมวกหรือเน็ทคลุมผม ตอ้งตดัเลบ็มอืใหส้ ัน้อยู่เสมอ ลา้งมอืให ้

สะอาดก่อนปรุงอาหาร ไมพ่ดูคุย ไอ จามรดอาหาร เวลาชมิอาหารในขณะปรุงตอ้งตกัใส่ถว้ยหรือชอ้นชิมต่างหาก และตอ้ง

มคีวามรูด้า้นสุขาภบิาลอาหาร ซึง่อาจจะไดร้บัการอบรมจากเจา้พนกังานสาธารณสุข หรือศึกษาดว้ยตวัเองจากหนงัสอืคู่มอื

ดา้นสุขาภบิาลอาหาร 

8) ผูข้ายของและผูช่้วยขายของในตลาด ตอ้งผ่านการตรวจสุขภาพเพื่อยนืยนัว่าไม่ป่วยเป็นโรคหรือเป็นพาหะนาํ

โรควณัโรค อหวิาตกโรค ไขไ้ทฟอยด ์โรคบดิ ไขสุ้กใส ไขห้ดั โรคคางทูม โรคเรื้อน โรคผวิหนงัที่น่ารงัเกียจ และโรคไวรสั

ตบัอกัเสบชนิดเอ โดยมใีบรบัรองแพทยเ์ป็นหลกัฐานยืนยนั ซึ่งควรจะตรวจสุขภาพอย่างนอ้ยปีละคร ัง้ ในกรณีที่พบว่า

ผูข้ายของและผูช่้วยขายของในตลาดมอีาการทอ้งเสีย มไีข ้อาเจียน ตวัเหลอืง  ตาเหลอืง หรือเจ็บคอร่วมกบัมไีข ้เจา้

พนกังานสาธารณสุขสามารถกาํหนดใหผู้ข้ายของและผูช่้วยขายของในตลาดไปตรวจสุขภาพเป็นกรณีพเิศษได ้

9)  อาหารสดทีเ่น่าเสยีไดง้า่ย เช่น เน้ือสตัว ์อาหารทะเล ฯลฯ ควรเก็บในอุณหภูมทิี่เหมาะสม ประมาณ  5 องศา

เซลเซยีส 

10) การขายอาหารปรุงสาํเรจ็ ตอ้งมเีครื่องมอืหรอือปุกรณป์กปิดอาหารตลอดเวลา ยกเวน้เวลาตกัอาหารจาํหน่าย 

หรือใส่อาหารปรุงสาํเร็จในภาชนะที่สะอาดมฝีาปิด หรือใชฝ้าชีปิด และตอ้งดูแลรกัษาตูป้กปิดอาหารหรือฝาปิดภาชนะให ้

สะอาดอยู่เสมอ การเตรียมปรุงอาหารตอ้งทาํในที่สูงจากพื้นอย่างนอ้ย 60 เซนติเมตร กรณีที่ใชค้วามรอ้นในการปรุงตอ้ง

ติดตัง้พดัลมดูดอากาศและปล่องระบายควนัและความรอ้นที่เกิดจากการปรุงอาหารออกนอกตลาด เครื่องมอื เครื่องใช ้

และภาชนะอปุกรณท์ีใ่ช ้ตอ้งสะอาดและปลอดภยั มกีารลา้งและการเกบ็ทีถู่กตอ้ง ท ัง้ก่อนและหลงัการใชง้าน 

 

4.   แนวทางการด าเนินงานพฒันาสุขาภบิาลอาหารตลาด 

 

  กรมอนามยั ไดก้าํหนดหลกัเกณฑเ์พื่อพฒันาตลาดใหส้ะอาดปลอดภยั โดยกาํหนดหลกัเกณฑม์าตรฐานในการ

พฒันาสุขาภบิาลตลาด (อา้งองิตามขอ้กาํหนดกฎกระทรวงว่าดว้ยสุขลกัษณะของตลาด พ.ศ. 2551)  ไว ้3 ดา้น ไดแ้ก่  

1) ดา้นสุขาภบิาลสิง่แวดลอ้ม  

2) ดา้นความปลอดภยัอาหาร  

3) ดา้นการคุม้ครองผูบ้รโิภค 

ทัง้น้ีเพื่อส่งเสริมใหเ้กิความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานราชการส่วนทอ้งถิ่น เจา้ของตลาด ผูป้ระกอบการ รวมถึง

ผูบ้ริโภค ไดม้สี่วนร่วมในการพฒันาสุขาภบิาลตลาดใหไ้ดต้ามหลกัเกณฑม์าตรฐานดงักล่าว ท ัง้น้ีไดแ้บ่งระดบัการพฒันา

ตลาดโดยพจิารณาจากจาํนวนเกณฑท์ีผ่่านมาตรฐาน ดงัน้ี 

 2.1  ตลาดสด น่าซื้อ  หมายถงึ ตลาดประเภทที ่1 พจิารณาจากหลกัเกณฑม์าตรฐานดา้นสุขาภบิาล (จาํนวน 40 

ขอ้) สามารถแบง่ระดบัการพฒันา ตลาดสด น่าซื้อ ไดเ้ป็น 2 ระดบัคือ 

  1) ตลาดสด น่าซื้อ ระดบัด ี หมายถงึ  ตลาดประเภทที ่1 ทีพ่ฒันาผ่านเกณฑค์รบท ัง้ 3 ดา้น ดงันี้ 
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   - ผ่านเกณฑด์า้นสุขาภบิาลสิง่แวดลอ้ม 17 ขอ้ 

   - ผ่านการตรวจสอบความปลอดภยัอาหาร 

   - มกีารคุม้ครองสุขภาพผูบ้รโิภค 

  2)  ตลาดสด น่าซื้อ ระดบัดมีาก  หมายถงึ  ตลาดประเภทที ่1 ทีพ่ฒันาผ่านเกณฑค์รบท ัง้ 3 ดา้น ดงันี้       

   -  ผ่านเกณฑด์า้นสุขาภบิาลสิง่แวดลอ้ม 17 ขอ้แรก  และอกี 18 ขอ้ขึ้นไป รวมไมน่อ้ยกวา่ 35  ขอ้ 

   -  ผ่านการตรวจสอบความปลอดภยัอาหาร 

   -  มกีารคุม้ครองสุขภาพผูบ้รโิภค         

 2.2  ตลาดนดั น่าซื้อ 

 ตลาดนดั คือ ตลาดประเภทที่ 2 ซึ่งไม่มโีครงสรา้งอาคาร ตามกฎกระทรวงว่าดว้ยสุขลกัษณะของตลาด พ.ศ.2551 

 เกณฑม์าตรฐานตลาดนดั น่าซื้อ ประกอบดว้ย เกณฑ ์20 ขอ้ ซึง่ครอบคลมุใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสุขาภบิาลสิง่แวดลอ้ม 

ดา้นความปลอดภยัของอาหาร และดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภค โดยแบ่งการรบัรองเป็น  3 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัพื้นฐาน (ผ่าน 10 ขอ้) 

ระดบัด ี(ผ่าน 15 ขอ้) และระดบัดมีาก (ผ่าน 20 ขอ้) 

       

 
กจิกรรม 11.3.2  
      สถานที่ต ัง้ตลาดตามทีก่าํหนดไวใ้นกฎกระทรวงว่าดว้ยสุขลกัษณะของตลาด ปี 2551 มขีอ้กาํหนดอย่างไร 

  
 

แนวตอบกจิกรรม 11.3.2 
      สถานที่ต ัง้ตลาดตอ้งอยู่ห่างไมต่ํา่กว่า 100 เมตร จากแหลง่ทีก่่อใหเ้กดิมลพษิ ของเสยี โรงเลี้ยงสตัว ์แหลง่โสโครก 

ทีก่าํจดัมลูฝอย อนัเป็นอนัตรายต่อสุขภาพอนามยั สาํหรบัตลาดทีต่ ัง้อยู่ห่างจากแหลง่มลพษิ นอ้ยกว่า 100 เมตร ตอ้งมี

วธิป้ีองกนัไมใ่หม้ลพษิเขา้มาในบรเิวณตลาด เช่น ทาํกาํแพงกัน้ หรอืปรบัปรุงอาคารตลาดใหเ้ป็นแบบปิดตดิ

เครื่องปรบัอากาศ เป็นตน้  
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เร่ืองที ่11.3.3  

การเฝ้าระวงัสุขาภบิาลอาหาร 

 

1.    ความหมายและความส าคญัของการเฝ้าระวงัสุขาภิบาลอาหาร 
การเฝ้าระวงัสุขาภบิาลอาหาร เป็นกระบวนการทีม่รีะบบในการตดิตาม สงัเกต และพจิารณาปจัจยัทีม่ผีลต่อความสะอาด

ปลอดภยัของอาหาร ไดแ้ก่ สุขลกัษณะของสถานประกอบการดา้นอาหาร การปนเป้ือนของอาหาร ภาชนะอุปกรณ์ และสุขอนามยั

ของผูส้มัผสัอาหาร เพื่อประเมนิสถานการณ์ดา้นสุขาภบิาลอาหารของสถานประกอบการและความปลอดภยัของอาหารในพื้นที่

เป้าหมายต่างๆ  อนัจะนาํไปสูก่ารดาํเนินการควบคุมป้องกนัทีม่ปีระสทิธิภาพ (สาํนกัสุขาภบิาลอาหารและนํา้, 2556) 

การดาํเนินงานเฝ้าระวงัสุขาภบิาลอาหาร ประกอบดว้ยข ัน้ตอนการรวบรวม เรยีบเรยีง วเิคราะห ์แปลผล และการสือ่สาร

ขอ้มูลกบัหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งและผูบ้ริโภค โดยจะตอ้งมกีารเก็บรวบรวมขอ้มูลอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ซึ่งจะทาํใหท้ราบถงึ

พฤติกรรมการบริโภคของประชาชนภายในสภาพแวดลอ้มที่เป็นอยู่ ณ ปจัจุบนั  ปญัหาหรือความผดิปกติทีเ่กิดขึ้น ผลกระทบที่

เกิดขึ้นท ัง้ในระยะส ัน้และระยะยาว ท ัง้ทางตรงและทางออ้ม สามารถจาํแนกปจัจยัเสีย่งและประชากรกลุ่มเสี่ยงตามลกัษณะของ

พื้นที ่สามารถคาดเดาสถานการณท์ีอ่าจจะเกดิขึ้นในอนาคต ตลอดจนทราบถงึผลสาํเร็จและอุปสรรคของการดาํเนินงานสุขาภบิาล

อาหารทีผ่่านมา ขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการเฝ้าระวงัดงักลา่วสามารถนาํไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจ กาํหนดยุทธศาสตร ์วางแผน กาํหนด

มาตรการ และโครงการต่างๆ ทีจ่ะใชแ้กไ้ขปญัหาดา้นสุขาภบิาลอาหารจากฐานขอ้มลูไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ 

โดยสรุปการเฝ้าระวงัทีเ่ป็นระบบจะทาํใหท้ราบถงึขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชนต่์อการจดัการสุขาภบิาลอาหาร ดงันี้ 

1)  ปจัจยัและแนวโนม้ของปญัหา (Trend & forecasting) 

2)  ความผดิปกตหิรอืสาเหตขุองปญัหาทีเ่กดิขึ้น (Problem detection) 

3)  พื้นทีแ่ละประชากรทีม่โีอกาสเสีย่งต่อการเกดิปญัหา (Place & population at risk) 

4)  ผลการดาํเนินงานสุขาภบิาลอาหาร (Evaluation of Food Sanitation) 

 ในการดาํเนินงานเฝ้าระวงัสุขาภบิาลอาหารนัน้ จาํเป็นตอ้งอาศยับคุลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถ งบประมาณสนบัสนุนที่

เพียงพอในการเก็บและวิเคราะหต์วัอย่าง ตลอดจนการจดัการสารสนเทศเพื่อใหเ้กิดการเชื่อมโยงและกระจายขอ้มูลไปยงั

หน่วยงานทีร่บัผดิชอบเพือ่ประโยชนใ์นการควบคุมแกไ้ขปญัหาอย่างเป็นระบบ 

  

2.   แนวทางการเฝ้าระวงัสุขาภิบาลอาหาร 
 การเฝ้าระวงัสุขาภิบาลอาหารในพื้นที่ท ัว่ไป ซึ่งมีการดาํเนินการอยู่เป็นประจาํท ัง้ในสถานประกอบการดา้นอาหาร 

ครวัเรือน และแหล่งผลตินํา้บริโภค เป็นบทบาทหนา้ที่หลกัของหน่วยงานในระดบัทอ้งถิ่น เช่น สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั 

เทศบาล องคก์ารบรหิารสว่นตาํบล และโรงพยาบาล เป็นตน้ โดยมแีนวทางการดาํเนินการตามข ัน้ตอนดงันี้ 

 1)  จดัทาํแผนปฏบิตัิงานการเฝ้าระวงัสุขาภบิาลอาหารและนํา้ โดยประสานความร่วมมอืกบัหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งและ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพื้นที ่

2)  สาํรวจสภาพสิ่งแวดลอ้มและมาตรฐานทางสุขาภิบาลอาหารของสถานประกอบการดา้นอาหารตามกลุ่มเป้าหมาย 

ไดแ้ก่ รา้นอาหาร แผงลอยจาํหน่ายอาหาร โรงอาหารในสถาบนั ตลาด รถเร่จาํหน่ายอาหาร มนิิมารท์ ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต โดยเก็บ

ขอ้มูลจากแบบตรวจสถานประกอบการแต่ละประเภท รวมถงึการสงัเกตพฤติกรรมและสุขวทิยาของผูป้ระกอบการและผูส้มัผสั
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อาหารในสถานประกอบการนัน้ๆ เมื่อพบปญัหาหรือขอ้บกพร่องต่างๆ ควรแนะนําใหผู้ป้ ระกอบการทาํการแกไ้ขใหถู้กหลกั

สุขาภบิาลอาหาร เพือ่ลดความเสีย่งในการปนเป้ือนอาหารจากปญัหาดา้นกายภาพของสถานประกอบการดา้นอาหาร 

3)  เก็บตวัอย่างอาหาร นํา้  (นํา้ดื่ม เครื่องดื่มและนํา้แข็ง) ภาชนะอุปกรณ์ และมอืผูส้มัผสัอาหารในสถานประกอบการ

แต่ละประเภท ตรวจการปนเป้ือนของสารเคมีในอาหารโดยใชชุ้ดทดสอบดา้นคุณภาพและความปลอดภยัของอาหารของ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และตรวจหาการปนเป้ือนของเชื้อโคลิฟอรม์แบคทีเรียโดยใชชุ้ดทดสอบภาคสนาม ไดแ้ก่ ชุด

ตรวจสอบโคลฟิอรม์ แบคทเีรยีในอาหาร SI-2 (อ 13) และชดุตรวจสอบโคลฟิอรม์แบคทเีรยีในนํา้บรโิภค (อ 11) 

4)  รวบรวมขอ้มลูผลการตรวจสภาพสิง่แวดลอ้มและมาตรฐานทางสุขาภบิาลอาหาร และผลการตรวจตวัอย่างอาหาร นํา้ 

ภาชนะอปุกรณ ์และมอืผูส้มัผสัอาหาร ลงในตารางบนัทกึผลขอ้มลู โดยการจดัเป็นหมวดหมูห่รอืตามพื้นทีร่บัผดิชอบ เช่น จดัแบ่ง

เป็นตาํบล อาํเภอ เทศบาล จงัหวดั หรอืเขตต่างๆ เป็นตน้ เพือ่ความสะดวกในการนาํขอ้มลูไปวเิคราะหต่์อไป 

5)  นาํขอ้มูลที่ไดร้บัมาวเิคราะหแ์ละ โดยวธิีการทางสถติิ เช่น ค่าเฉลีย่และรอ้ยละของขอ้มูลเพื่อหาจาํนวนสถาน

ประกอบการทีไ่ดม้าตรฐานในแต่ละพื้นที ่ค่าเฉลีย่ของขอ้กาํหนดที่ดาํเนินการไดแ้ละดาํเนินการไม่ได  ้ แนวโนม้ของสถานการณ์ 

ตลอดจนปญัหาอปุสรรค เป็นตน้ 

6)  แปลผลและสรุปผลการเก็บขอ้มูล โดยนาํผลทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหข์อ้มูลมาพจิารณาสรุปหาแนวทางการดาํเนินงาน

และพื้นที่ที่จะตอ้งแกไ้ขปญัหาต่อไป และนําผลมาเปรียบเทียบกบัสถานการณ์ในปีที่ผ่านมา  เพื่อจดัทาํเป็นรายงานผลการ

ดาํเนินการเฝ้าระวงัสถานการณด์า้นสุขาภบิาลอาหาร 

7)  จดัสง่ขอ้มลูทีผ่่านการประเมนิผลเรยีบรอ้ยแลว้ไปยงัหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งตามลาํดบัข ัน้ 

8) นาํเสนอขอ้มลูสถานการณด์า้นสุขาภบิาลอาหารในพื้นที ่ต่อทีป่ระชมุสรุปผลการดาํเนินงานประจาํเดอืนของหน่วยงาน

ตน้สงักดั และเผยแพร่สู่สาธารณะ (ตามสถานการณท์ีเ่กดิขึ้น) เพือ่ใหผู้เ้กี่ยวขอ้งไดน้าํขอ้มลูไปใชป้ระโยชนต่์อไป 

9) จดัทาํเป็นฐานขอ้มลู (Data Base) สถานการณด์า้นสุขาภบิาลอาหารของหน่วยงานหรอืพื้นที่ เพือ่ใหผู้เ้กี่ยวขอ้งไดน้าํ

ขอ้มลูไปใชป้ระโยชนต่์อไป 

 

 นอกจากการเฝ้าระวงัสุขาภบิาลอาหารในพิ้นทีท่ ัว่ไปซึง่มกีารดาํเนินการอยู่เป็นประจาํดงักลา่วแลว้ ยงัอาจมีการเฝ้าระวงั

ในพื้นท่ีจดักจิกรรมเฉพาะ ซึง่มขี ัน้ตอนการดาํเนินงานเหมอืนกบัการเฝ้าระวงัในพื้นทีท่ ัว่ไปเพยีงแต่เนน้ในพื้นที่ทีอ่าจมคีวามเสีย่ง

ต่อการเกิดโรคที่เกิดจากอาหารและนํา้เป็นสื่อในช่วงระยะเวลาใด เวลาหนึ่ง เช่น งานเทศกาล การแข่งขนักีฬา การจดัประชุม

นานาชาติ เป็นตน้ และการเฝ้าระวงัในพื้นท่ีพิเศษหรือเฉพาะพื้นท่ีเสี่ยงในการเกิดปญัหาดา้นความปลอดภยัอาหาร ซึง่อาจเกิด

จากสาเหตหุลายประการ เช่น ความเสีย่งจากสารเคม ีความเสีย่งจากการเกิดโรคทีเ่กิดจากอาหารและนํา้เป็นสือ่ เช่น อหวิาตกโรค 

อาหารเป็นพษิ อจุจาระร่วงเฉียบพลนั เป็นตน้ และความเสีย่งจากการเกิดสาธารณภยัหรือภยัพบิตัิ ดงันัน้การดาํเนินงานเฝ้าระวงั

จงึตอ้งพจิารณาใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ ์เป็นการดาํเนินการแบบเฉพาะเจาะจงทีต่อ้งมคีณะทาํงานทีจ่ดัต ัง้ขึ้นเป็นพเิศษ และควร

มคีวามร่วมมอืระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งในระดบัพื้นที่ ส่วนภูมภิาค ส่วนกลาง และผูเ้ชี่ยวชาญจากหน่วยงานอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง 

เพือ่ใหส้ามารถประเมนิสถานการณแ์ละดาํเนินการเฝ้าระวงัไดอ้ย่างเหมาะสมกบัปญัหาทีเ่กิดขึ้นและสามารถแกไ้ขหรือตอบปญัหาที่

เกดิขึ้นได ้ 

3.   แนวทางการเกบ็รวบรวมและวิเคราะหข์อ้มูล 

 ขอ้มูลสาํคญัที่ตอ้งใชใ้นการวเิคราะหส์ถานการณ์ดา้นสุขาภบิาลอาหาร ประกอบดว้ย ขอ้มูลดา้นสุขาภิบาลอาหารและ

สิง่แวดลอ้มของสถานประกอบการดา้นอาหาร และขอ้มลูความปลอดภยัของอาหาร โดยมแีนวทางในการเก็บรวบรวมและวเิคราะห์

ขอ้มลู โดยสรุปดงันี้ 
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 3.1  ขอ้มลูดา้นสุขาภบิาลและสิง่แวดลอ้มของสถานประกอบการดา้นอาหาร 

การเก็บขอ้มูลดา้นสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอ้มท ัว่ไปท ัง้ภายในและภายนอกสถานประกอบการดา้นอาหาร ที่มี

ความสมัพนัธ์กบัสภาวะทางสุขาภิบาลอาหาร อาจรวบรวมไดโ้ดยใชแ้บบตรวจสถานประกอบการดา้นอาหารตามขอ้กาํหนด

มาตรฐานดา้นสุขาภบิาลอาหารของกรมอนามยั ซึ่งแบ่งตามประเภทของสถานประกอบการ ไดแ้ก่ รา้นอาหาร แผงลอยจาํหน่าย

อาหาร โรงอาหารในสถาบนั โรงครวัของโรงพยาบาล ตลาดประเภทที่ 1 และตลาดนดั  โดยพจิารณาจาก 5 องคป์ระกอบหลกั 

ไดแ้ก่  

- สถานทีร่บัประทานอาหาร และสถานทีป่รุง ประกอบอาหาร 

- อาหารและนํา้ 

- ภาชนะอปุกรณ ์

- สตัวแ์ละแมลงนาํโรค 

- คนหรอืผูส้มัผสัอาหาร 

การสาํรวจขอ้มูลตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารนี้ควรกาํหนดความถี่ในการตรวจเป็นประจาํเพื่อจะไดท้ราบความ

เปลีย่นแปลง และตอ้งมกีารจดัทาํทะเบยีนการตรวจสถานประกอบการ จดัทาํสรุปผลการสาํรวจท ัง้ในภาพรวมและจาํแนกรายขอ้

หรือรายองคป์ระกอบ เพื่อจะไดท้ราบปญัหาที่สถานประกอบการส่วนใหญ่ไม่ผ่านขอ้กาํหนดดา้นสุขาภิบาลอาหาร ซึ่งจะทาํให ้

สามารถแกป้ญัหาทีพ่บไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ และการวเิคราะหข์อ้มูลโดยใชว้ธิีการทางสถติิจะช่วยทาํใหส้ามารถมองเหน็ภาพของ

สถานการณ์โดยรวม ตลอดจนแนวโนม้ที่จะเกิดขึ้นต่อไปได ้และหากมกีารเก็บตวัอย่างและวเิคราะหอ์ย่างสมํา่เสมอ  ก็จะทาํให ้

ทราบถงึแนวโนม้และการเปลีย่นแปลงทีช่ดัเจน 

 

3.2  ขอ้มลูความปลอดภยัของอาหาร 

เป็นขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการตรวจวเิคราะหท์างวทิยาศาสตรห์รอืในหอ้งปฏบิตักิาร ทีส่ามารถพสูิจนแ์ละเชื่อถอืได ้ซึง่การตรวจ

วเิคราะหท์างวทิยาศาสตรน์ ัน้สามารถดาํเนินการไดท้ ัง้ในหอ้งปฏิบตัิการและภาคสนาม การตรวจวเิคราะหท์างวทิยาศาสตรข์อง

อาหารแบง่ไดเ้ป็น 2 ดา้นคือ การตรวจวเิคราะหท์างชวีภาพและการตรวจวเิคราะหท์างเคม ี

 3.2.1 การตรวจวิเคราะหท์างชีวภาพ มีท ัง้การตรวจในหอ้งปฏิบตัิการ และการตรวจโดยใชชุ้ดทดสอบอย่างง่ายใน

ภาคสนาม ซึง่มคีวามละเอยีดของขอ้มลูทีต่่างกนั  

1) การตรวจในหอ้งปฏบิตักิาร เป็นการตรวจวเิคราะหเ์พือ่ใหท้ราบถงึรายละเอียดของสาเหตทุางชวีภาพ ทีอ่าจ 

ก่อใหเ้กดิความไมป่ลอดภยัในอาหาร แบง่เป็น 2 ลกัษณะ คือ การตรวจแยกเชื้อโดยระบเุชื้อโรคทีอ่าจปนเป้ือนมากบัอาหารและนํา้

แลว้ก่อใหเ้กดิโรคชนิดต่างๆ และการตรวจนบัจาํนวนแบคทเีรยีตามวธิีมาตรฐาน(Standard Plate Count) 

2) การตรวจโดยการใชช้ดุทดสอบอย่างงา่ยในภาคสนาม โดยการเก็บตวัอย่างอาหาร นํา้ (นํา้ดืม่ เครื่องดืม่ 

และนํา้แข็ง) ภาชนะอุปกรณ์ และมอืผูส้มัผสัอาหารในสถานประกอบการแต่ละประเภท ตรวจหาการปนเป้ือนของเชื้อโคลฟิอรม์

แบคทเีรยี โดยใชช้ดุทดสอบโคลฟิอรม์แบคทเีรียภาคสนาม SI-2 (อ 13) และชุดตรวจหาเชื้อโคลฟิอรม์แบคทเีรียในนํา้บริโภค (อ 

11) 

3.2.2 การตรวจวเิคราะหท์างเคม ีเป็นการตรวจวเิคราะหใ์นกรณีทีเ่กิดขอ้สงสยัเกี่ยวกบัส่วนประกอบของอาหาร หรือ

คุณภาพอืน่ๆ เช่น สทีีใ่ชต้กแต่งอาหารเป็นสผีสมอาหารหรอืไม ่และใชใ้นปรมิาณทีเ่หมาะสมหรือไม่ อาหารบางประเภทมสี่วนผสม

หรือปนเป้ือนดว้ยสารเคมทีี่เป็นอนัตรายหรือไม่ โดยหน่วยงานหลกัที่รบัผิดชอบในการบงัคบัใชก้ฎหมายเพือ่ควบคุมมาตรฐาน
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อาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบบัต่างๆ ที่ออกประกาศไว ้คือสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์

      เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการตรวจวเิคราะหท์างเคม ีไดแ้ก่ ชดุทดสอบการปนเป้ือนสารเคมใีนอาหารของกรมวทิยาศาสตร ์

การแพทย ์เช่น ชดุทดสอบบอแรกซ ์(ผงกรอบ), ยาฆ่าแมลง (กลุม่ออรก์าโนฟอสเฟต และคารบ์าเมท), ฟอรม์าลนิ 

(นํา้ยาดองศพ), โซเดยีมไฮโดรซลัไฟต ์(สารฟอกขาว), กรดซาลซิาลคิ (สารกนัรา), กรดแร่อสิระ (นํา้สม้สายชูปลอม), 

สสีงัเคราะหใ์นอาหารหา้มใสส่,ี สารโพลารใ์นนํา้มนัทอดซํา้  เป็นตน้ 

 

นอกจากนี้ยงัมขีอ้มูลดา้นอื่นๆ ที่จะนาํมาใชใ้นการวิเคราะหภ์าพรวมของสถานการณ์ดา้นสุขาภิบาลอาหารในสถาน

ประกอบการดา้นอาหารในพื้นที ่ไดแ้ก่ 

- ขอ้มลูจาํนวนสถานประกอบการดา้นอาหาร จาํแนกรายประเภทกจิการ ซึง่เป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ทีไ่ด ้

จากจาํนวนการออกใบอนุญาตหรอืขึ้นทะเบยีนสถานประกอบการดา้นอาหารในพื้นทีเ่ทศบาลหรอืองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล 

- ขอ้มลูอตัราป่วยของประชากร ดว้ยโรคทีเ่กิดจากอาหารและนํา้เป็นสือ่ เช่น อหวิาตกโรค (Cholerae) โรคอุจจาระร่วง

อย่างแรง (Acute Diarrhea) โรคอาหารเป็นพษิ (Food Poisoning) โรคบดิ (Dysentery) โรคไขเ้อนเทอริก (Enteric Fever) 

เป็นตน้ 

 

 
กจิกรรม 11.3.3 

การเฝ้าระวงัสุขาภิบาลอาหารมีประโยชน์อยา่งไร 
 

แนวตอบกจิกรรม 11.3.3 
การเฝ้าระวงัทีเ่ป็นระบบจะทาํใหท้ราบถงึขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชนต่์อการจดัการสุขาภบิาลอาหาร ดงันี้  

1)  ปจัจยัและแนวโนม้ของปญัหา (Trend & forecasting) 

2)  ความผดิปกตหิรอืสาเหตขุองปญัหาทีเ่กดิขึ้น (Problem detection) 

3)  พื้นทีแ่ละประชากรทีม่โีอกาสเสีย่งต่อการเกดิปญัหา (Place & population at risk) 

4)  ผลการดาํเนินงานสุขาภบิาลอาหาร (Evaluation of Food Sanitation) 
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เร่ืองที ่11.3.4  

ระบบการจัดการด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร 

 
 ระบบการจดัการดา้นคุณภาพและความปลอดภยัของอาหาร เป็นการดาํเนินการใหส้ถานที่ผลติอาหารมมีาตรฐาน 

โดยเนน้การป้องกนัทุกข ัน้ตอนของการผลติรวมท ัง้ปจัจยัต่างๆที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อใหผ้ลิตภณัฑข์ ัน้สุดทา้ยมคุีณภาพและ

ปลอดภยั ซึ่งจะตอ้งถูกควบคุมตรวจสอบอย่างเป็นระบบต่อเน่ืองและสมํา่เสมอ รวมท ัง้สามารถช่วยตรวจสอบกลบัถึง

สาเหตไุดเ้มือ่ผลติภณัฑม์ปีญัหา 

 ระบบคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารมีความสาํคญัและมีการดาํเนินการมากขึ้นในประเทศไทย โดยเฉพาะ

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่และอุตสาหกรรมส่งออก เน่ืองจากกระแสความตอ้งการการบริโภคอาหารภายในประเทศ และ

กระแสการคา้โลกที่มกีารแข่งขนัในเรื่องคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภยัของอาหารมากยิ่งขึ้น ปจัจุบนัมกีารพฒันา

ระบบการจดัการดา้นคุณภาพและความปลอดภยัของอาหารหลายระบบ เช่น หลกัเกณฑแ์ละวธิีการปฏบิตัิที่ดีในการผลติ 

(Good Manufacturing Practice; GMP) ระบบวเิคราะหอ์นัตรายและจุดวกิฤติที่ตอ้งควบคุม (Hazard Analysis 

Critical Control Point; HACCP) วธิีมาตรฐานดา้นสุขาภิบาล (Sanitation Standard Operating Procedure; 

SSOP) มาตรฐาน ISO 22000 : 2005 เป็นตน้ ในที่น้ีจะขอกล่าวเฉพาะระบบ GMP และ HACCP ซึ่งเป็นโปรแกรม

พื้นฐานทีม่กีารนาํไปประยุกตใ์ชใ้นอตุสาหกรรมอย่างแพร่หลาย  

 

1.  หลกัเกณฑ์วธิีการผลติทีด่ใีนการผลติอาหาร    
        หน่วยงานมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ หรือ โคเด็กซ ์(CODEX) ไดใ้หค้วามสาํคญัของความปลอดภยัของ

อาหาร จงึไดจ้ดัทาํหลกัเกณฑว์ธิกีารผลติที่ดีในการผลติอาหารหรือ  จี.เอ็ม.พ.ี (Good Manufacturing Practice: GMP) 

ขึ้นมาใหส้มาชิกท ัว่โลกใหเ้ป็นแนวทางในการปฏิบตัิเพื่อความปลอดภยัของผูบ้ริโภคท ัว่โลก จี.เอ็ม.พี. เป็นหลกัเกณฑ์

วธิีการผลติที่ดีในการผลติอาหาร มาจากภาษาองักฤษว่า General Principles of Food Hygiene หรือเดิมที่รูจ้กักนัใน

นาม Good Manufacturing Practice ซึ่งเป็นเกณฑห์รือขอ้กาํหนดข ัน้พื้นฐานที่จาํเป็นในการผลติและควบคุม เพื่อให ้

ผูผ้ลติปฏิบตัิตาม และทาํใหส้ามารถผลติอาหารไดอ้ย่างปลอดภยั ซึ่งเกณฑด์งักล่าวมาจากการทดลองปฏบิตัิและพสูิจน์

แลว้จากนกัวชิาการดา้นอาหารท ัว่โลกว่า ถา้สามารถผลติอาหารไดต้ามเกณฑน้ี์ จะทาํใหอ้าหารนัน้เกิดความปลอดภยัและ

เป็นทีเ่ชื่อถอืยอมรบัจากผูบ้ริโภค 

 สาํหรบัประเทศไทย สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขไดน้าํหลกัเกณฑ ์GMP ว่าดว้ย

สุขลกัษณะทัว่ไปมาประกาศบงัคบัใชเ้ป็นกฎหมาย โดยกาํหนดไวใ้นประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัที่ 193 (พ.ศ.2543) 

เรื่องวธิกีารผลติ เครื่องมอื เครื่องใชใ้นการผลติ และการเก็บรกัษาอาหารใหผู้ผ้ลติปฏบิตัิตาม เพื่อประกนัความปลอดภยั

ของอาหารทีผ่ลติขึ้นทกุสถานทีผ่ลติในประเทศ 

    

1.1 ขอ้กาํหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัที ่193 (พ.ศ. 2543) 
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ขอ้กาํหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัที่ 193 (พ.ศ.2543) เรื่องวธิีการผลติ เครื่องมอื เครื่องใชใ้น

การผลติ และการเก็บรกัษา ประยุกตม์าจากหลกัการปฏิบตัิท ัว่ไปดา้นสุขลกัษณะอาหารของหน่วยงานมาตรฐานอาหาร

ระหว่างประเทศ (Codex General Principle of Food Hygiene) เพือ่ใหส้อดคลอ้งตามแนวทางของหน่วยงานมาตรฐาน

อาหารระหว่างประเทศ ขอ้กาํหนดดงักล่าวมเีน้ือหาครอบคลุมตัง้แต่ที่ต ัง้อาคารสถานที่ผลติ เครื่องมอือุปกรณ์การผลติ 

การสุขาภบิาล การบาํรุงรกัษาและทาํความสะอาด ตลอดจนบคุลากร ดงัน้ี 

 ขอ้ก าหนดที ่1. สถานทีต่ ัง้และอาคารผลติ 

 เป็นขอ้กาํหนดที่ควบคุมดูแลสภาพแวดลอ้มต่างๆ ที่อาจก่อใหเ้กิดการปนเป้ือนในการผลิตท ัง้ภายในและ

ภายนอกอาคาร รวมถงึการวางผงัโครงสรา้งภายในอาคารใหถู้กสุขลกัษณะ ประกอบดว้ย 

      1)   ที่ต ัง้และสิ่งแวดลอ้ม จะตอ้งอยู่ในที่ไม่ก่อใหเ้กิดการปนเป้ือนไดง้่าย โดยสถานที่ต ัง้ตวัอาคารและบริเวณ

โดยรอบจะตอ้งสะอาด หลกีเลี่ยงสิ่งแวดลอ้มที่มโีอกาสก่อใหเ้กิดการปนเป้ือนกบัอาหาร เช่น แหล่งเพาะพนัธุส์ตัว ์แมลง 

กองขยะ คอกปศุสตัว ์บริเวณที่มีฝุ่ นมาก บริเวณนํา้ท่วมถึงหรือนํา้ขงัแฉะสกปรก หากหลีกเลี่ยงไม่ไดผู้ผ้ลิตตอ้งมี

มาตรการป้องกนัการปนเป้ือนจากภายนอกเขา้สู่บรเิวณบรเิวณผลติอย่างมปีระสทิธภิาพ 

      2)   อาคารผลติ มขีนาดเหมาะสม มกีารออกแบบและก่อสรา้งในลกัษณะที่ง่ายแก่การบาํรุงสภาพ รกัษาความ

สะอาด และสะดวกในการปฏบิตังิาน  ประกอบดว้ยขอ้กาํหนดทีส่าํคญั ดงัน้ี 

           2.1)     บรเิวณผลติ   

      -    ตอ้งแยกบรเิวณผลติออกเป็นสดัส่วน ไมป่ะปนกบัทีอ่ยู่อาศยั หรอืทีผ่ลติยา เครื่องสาํอาง และวตัถมุพีษิ 

      -    จดัใหม้พีื้นที่เพยีงพอที่จะติดตัง้เครื่องมอืและอุปกรณ์ที่ใชใ้นการผลติใหเ้ป็นไปตามลาํดบัข ัน้ตอนการผลติ

และแบง่แยกพื้นทีใ่หเ้ป็นสดัส่วนเพือ่ป้องกนัการปนเป้ือนขา้มจากวตัถดุิบสู่ผลติภณัฑท์ีผ่่านการฆ่าเชื้อแลว้ 

      -   ไมม่สีิง่ของทีไ่มใ่ชแ้ลว้หรอืไมเ่กี่ยวขอ้งกบัการผลติอยู่ในบรเิวณผลติ 

-    บริเวณเก็บวตัถดุิบ ภาชนะบรรจุและสารเคมตีอ้งเป็นสดัส่วนไม่ปะปนกนั มชี ัน้หรือยกพื้นสูง เพื่อจดัวาง

อย่างเพยีงพอ และไมว่างชดิผนงัพื้น ฝาผนงัและเพดาน ตอ้งทาํดว้ยวสัดุทีม่คีวามแขง็แรงทนทาน ไม่ชาํรุด ผวิเรียบไม่ดูด

ซบันํา้ พื้นมคีวามลาดเอยีงสู่ทางระบายนํา้ และมกีารระบายนํา้ไดด้ี 

  2.2)     ระบบระบายอากาศและแสงสว่าง  

-     ควรมกีารระบายอากาศอย่างเพยีงพอ เพื่อลดอนัตรายที่อาจจะเกิดขึ้นเน่ืองจาก ความชื้นหรือฝุ่ นละออง

จากการผลติ 

-    ควรจดัการใหม้แีสงสว่างเพยีงพอต่อการปฏบิตัิงาน การติดตัง้หลอดไฟ ควรมฝีาครอบใตห้ลอดไฟ เพื่อ

ป้องกนัไมใ่หเ้ศษแกว้จากหลอดไฟตกลงสู่อาหารทีก่าํลงัผลติหรอืขนส่ง 

2.3)   การป้องกนัสตัวแ์ละแมลง  

-     ควรมกีารตดิตัง้มุง้ลวดหรอืตาขา่ย ทีส่ามารถถอดลา้งทาํความสะอาดไดง้า่ย บรเิวณช่องเปิดเขา้สู่อาคารเช่น 

หนา้ต่าง ช่องระบายอากาศ  

-     ทางเขา้ออกอาคารควรมปีระตู หรอืมา่นพลาสตกิทีปิ่ดสนิท ไม่มช่ีองว่างที่ขอบประตูท ัง้ดา้นบนและดา้นล่าง 

เพือ่ป้องกนัสตัวแ์ละแมลงเขา้สู่อาคารผลติ  
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ขอ้ก าหนดที ่2. เคร่ืองมอื เคร่ืองจกัร และอุปกรณใ์นการผลติ 

   เป็นขอ้กาํหนดที่กล่าวถึงการจดัเตรียมภาชนะบรรจุหรืออุปกรณ์ในการผลติที่สะอาดไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ

ของผูบ้รโิภค รวมท ัง้มคีวามเหมาะสมกบัการใชง้านและงา่ยต่อการดูแลรกัษา 

 1)   เครื่องมอืเครื่องจกัรและอุปกรณ์ที่สมัผสัอาหาร ทาํจากวสัดุที่ ไม่ทาํปฏกิิริยากบัอาหาร ไม่เป็นพษิ ไม่เป็น

สนิม แขง็แรง ทนทาน มผีวิสมัผสัและรอยเชื่อมเรยีบเพือ่งา่ยในการทาํความสะอาด ไมก่ดักร่อน และไมค่วรทาํจากไม ้

2)    การออกแบบและการตดิตัง้ ตอ้งคาํนึงถงึการป้องกนัการปนเป้ือนและใชง้านไดส้ะดวก 

        3)    จาํนวนเครื่องมอืเครื่องจกัรและอุปกรณ์ ตอ้งมอีย่างเพยีงพอและเหมาะสมต่อการปฏบิตัิงานในแต่ละ

ประเภท เพือ่ไมใ่หเ้กดิการลา่ชา้ในกระบวนการผลติ อนัอาจทาํใหเ้ชื้อจลุนิทรยีเ์จรญิเตบิโตจนทาํใหอ้าหารเน่าเสยีได  ้

4)    การแบ่งประเภทของภาชนะที่ใช ้ควรแยกภาชนะสาํหรบัใส่อาหาร ใส่ขยะ หรือของเสยี  สารเคมแีละสิ่งที่

ไมใ่ช่อาหารออกจากกนัอย่างชดัเจน 

5)    การจดัเก็บ อุปกรณ์ที่ใชท้าํความสะอาดและฆ่าเชื้อแลว้ ควรแยกเก็บเป็นสดัส่วน  อยู่ในสภาพที่เหมาะสม 

เพือ่ไมใ่หม้โีอกาสทีจ่ะเกดิการปนเป้ือนจากฝุ่ นละอองและ สิง่สกปรกอื่นๆ 

 

ขอ้ก าหนดที ่3. การควบคุมกระบวนการผลิต 

       เป็นขอ้กาํหนดที่กล่าวถงึการควบคุมความปลอดภยัของอาหารท ัง้ในดา้นวตัถดุิบ ส่วนผสมและภาชนะบรรจุ นํา้ 

นํา้แขง็และไอนํา้ที่สมัผสักบัอาหาร ตลอดจนข ัน้ตอนการผลติ การเก็บรกัษา การขนส่ง การควบคุมอุณหภูมแิละเวลาใน

การผลติอาหาร และการบนัทกึและรายงานผล 

1)    วตัถดุบิ ส่วนผสมและภาชนะบรรจ ุ

         -    ตอ้งมกีารคดัเลอืกวตัถดุิบที่มคุีณภาพดี มกีารลา้งหรือทาํความสะอาดตามความจาํเป็น และเก็บรกัษา

ภายใตส้ภาวะทีป้่องกนัการปนเป้ือนได ้

  -    ควรจดัเกบ็อย่างเป็นระบบ เพือ่สามารถนาํวตัถดุบิทีไ่ดร้บัก่อน ไปใชไ้ดต้ามลาํดบัก่อนหลงั 

          -    หากจาํเป็นตอ้งเก็บวตัถดุิบที่เน่าเสยีง่าย เป็นเวลานานเกิน 4 ช ัว่โมง ควรเก็บไวใ้นที่เยน็เพื่อป้องกนัการเน่า

เสยีหรอืเสือ่มคุณภาพ 

2)     นํา้ นํา้แขง็ และไอนํา้ทีส่มัผสักบัอาหาร 

         -     ตอ้งมคุีณภาพมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และควรนาํไปใชใ้นสภาพทีถ่กูสุขลกัษณะ 

        -     หากมกีารนาํนํา้กลบัมาใชซ้ ํา้ควรมมีาตรการควบคุมเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดการเจริญเติบโตของจุลนิทรียแ์ละ

เกิดการปนเป้ือนเขา้สู่วตัถดุิบหรือผลติภณัฑ ์เช่น มกีารเปลี่ยนนํา้ที่ใชแ้ช่ หรือลา้งวตัถดุิบตามความเหมาะสมหรือไม่เกิน 

4 ช ัว่โมง 

       3)    การผลติ การเกบ็รกัษา การขนยา้ย และการขนส่งผลติภณัฑอ์าหาร 

       -     ตอ้งดาํเนินการภายใตก้ารควบคุมสภาวะที่ป้องกนัการเสื่อมสลายของอาหารและภาชนะบรรจุอย่าง

เหมาะสม เช่น อณุหภมู ิความชื้น เป็นตน้ และตอ้งถกูสุขลกัษณะ เพือ่ป้องกนัการปนเป้ือน 
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       -     หากมกีารใชส้ารเคมเีตมิลงไปในอาหาร จะตอ้งควบคุมปรมิาณสารเคมไีมใ่หเ้กนิกว่าที่กฎหมายกาํหนด 

4)    การควบคุมอณุหภมูแิละเวลาในการผลติอาหาร 

        เน่ืองจากอณุหภมูแิละเวลามผีลต่อการเจริญเติบโตของจุลนิทรียใ์นอาหารท ัง้ที่ก่อใหเ้กิดโรคและทาํใหอ้าหารเสยี  

ดงันัน้ จึงตอ้งพจิารณาทุกข ัน้ตอน โดยเฉพาะข ัน้ตอนการฆ่าเชื้อ การทาํใหเ้ยน็ การแปรรูปในกระบวนการผลติ และการ

เก็บรกัษา เช่น นํา้มะพรา้วในภาชนะปิดสนิท ตอ้งฆ่าเชื้อที่อุณหภูม ิ75 องศาเซลเซยีส เวลา 10 นาท ีและเก็บในที่เยน็ 5 

องศาเซลเซยีส 

5)     การบนัทกึและรายงานผล 

          โดยเฉพาะเรื่องผลการตรวจวเิคราะหผ์ลติภณัฑ ์ชนิด และปริมาณ การผลติของผลติภณัฑ ์รวมท ัง้วนัเดือนปีที่

ผลติ โดยใหเ้กบ็บนัทกึและรายงานไวอ้ย่างนอ้ย 2 ปี เพือ่เป็นขอ้มลูตรวจสอบยอ้นกลบัไดใ้นกรณีทีเ่กิดปญัหา 

 

ขอ้ก าหนดที ่4. การสุขาภบิาล 

   เป็นขอ้กาํหนดทีก่ลา่วถงึการควบคุมและป้องกนัไม่ใหเ้กิดการปนเป้ือน โดยมุ่งเนน้ใหด้าํเนินการ จดัเตรียม และ

ออกแบบสิง่อาํนวยความสะดวกต่างๆ ภายในสถานประกอบการใหเ้ป็นไปตามสุขลกัษณะทีด่ ี  

 -    นํา้ทีใ่ชภ้ายในโรงงาน ตอ้งเป็นนํา้สะอาด มกีารปรบัปรุงคุณภาพนํา้ตามความจาํเป็น นํา้ที่ใชล้า้งพื้นโตะ๊ หรือ

เครื่องมอืควรมกีารฆ่าเชื้อดว้ยการเตมิคลอรีน 

   -     อ่างลา้งมอืหนา้ทางเขา้บริเวณผลติ ตอ้งมจีาํนวนเพยีงพอ มสีบู่เหลวสาํหรบัลา้งมอื และนํา้ยาฆ่าเชื้อกรณี

จาํเป็น รวมท ัง้มอีุปกรณ์ทาํใหม้อืแหง้อย่างถูกสุขลกัษณะ เช่น กระดาษ ที่เป่าลมรอ้น และจดัใหม้อ่ีางลา้งมอืในบริเวณ

ผลติตามความเหมาะสม 

-   หอ้งนํา้ หอ้งสว้ม และอ่างลา้งมอื หนา้หอ้งสว้ม ตอ้งสะอาดถูกสุขลกัษณะ มกีารติดตัง้อ่างลา้งมอื สบู่เหลว 

อุปกรณ์ทาํใหม้อืแหง้ ตอ้งแยกจากบริเวณที่ผลิต หรือไม่เปิดสู่บริเวณผลติโดยตรง และตอ้งมจีาํนวนเพียงพอสาํหรบั

ผูป้ฏบิตังิาน 

-     การป้องกนัและกาํจดัสตัวแ์ละแมลง มมีาตรการป้องกนักาํจดัหนู แมลงและสตัวพ์าหะอื่นๆ เช่น การวาง

กบัดกัหรือกาวดกัหนู แมลงสาบ เป็นตน้ นอกจากน้ีหากมกีารใชส้ารฆ่าแมลงในบริเวณผลติจะตอ้งคาํนึงถงึโอกาสเสี่ยงที่

จะเกดิการปนเป้ือนในอาหารดว้ย 

- ระบบกาํจดัขยะมลูฝอย จดัใหม้ภีาชนะรองรบัขยะมลูฝอยที่มฝีาปิดในจาํนวนที่เพยีงพอและเหมาะสม 

และมรีะบบกาํจดัขยะออกจากสถานทีผ่ลติที่ไมก่่อใหเ้กิดการปนเป้ือนกลบัเขา้สู่กระบวนการผลติ 

-      ทางระบายนํา้ทิ้ง ตอ้งมอีปุกรณด์กัเศษอาหารอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกนัการอุดตนัและปนเป้ือนกลบัเขา้สู่

กระบวนการผลติอาหาร หรอืดกัสตัวพ์าหะทีอ่าจเขา้สู่บรเิวณผลติ 

 

ขอ้ก าหนดที ่5. การบ ารุงรกัษาและการท าความสะอาด 

เป็นขอ้กาํหนดที่กล่าวถงึการจดัการดูแลรกัษา อาคาร เครื่องมอื ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ใหอ้ยู่ในสภาพที่

สะอาด ถกูสุขลกัษณะ รวมท ัง้การบาํรุงรกัษาปจัจยัการผลติต่างๆ ใหอ้ยู่ในสภาพทีพ่รอ้มใชง้านอย่างมปีระสทิธภิาพเสมอ 
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-     ตวัอาคารสถานทีผ่ลติ ตอ้งทาํความสะอาดและรกัษาใหอ้ยู่ในสภาพทีส่ะอาด ถกูสุขลกัษณะเสมอ 

-     เครื่องมอื เครื่องจกัรและอุปกรณ์ในการผลติตอ้งทาํความสะอาด ดูแล และเก็บรกัษาใหอ้ยู่ในสภาพที่

สะอาดท ัง้ก่อนและหลงัการผลิต สาํหรบัชิ้นส่วนของเครื่องมือ เครื่องจกัรต่างๆ ที่อาจเป็นแหล่งสะสมจุลินทรีย ์หรือ

ก่อใหเ้กิดการปนเป้ือนในอาหารหลงัจากการทาํความสะอาดที่เหมาะสมและเพียงพอแลว้ ควรมีการฆ่าเชื้อเครื่องมือ

อปุกรณส์มัผสัอาหารก่อนการใชง้านดว้ย 

-      การลาํเลยีงและจดัเกบ็เครื่องมอื เครื่องจกัรและอุปกรณ์ที่ทาํความสะอาดและฆ่าเชื้อแลว้ ควรทาํในสภาพ

ทีป้่องกนัการปนเป้ือน 

-      ผูผ้ลติตอ้งมขีอ้มลูเกี่ยวกบัวธิีการใชส้ารเคมทีาํความสะอาดหรือฆ่าเชื้อ เช่น ควรทราบความเขม้ขน้ 

อณุหภมูทิีใ่ชแ้ละระยะเวลา เพือ่สามารถใชส้ารเคมดีงักลา่วไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และปลอดภยั 

-      การจดัเก็บสารเคมคีวรเก็บแยกจากบริเวณที่เก็บอาหาร และมป้ีายระบุอย่างชดัเจน เพื่อป้องกนัการ

นาํไปใชผ้ดิ และเกดิการปนเป้ือนเขา้สู่อาหาร 

ขอ้ก าหนดที ่6. บุคลากรและสุขลกัษณะผูป้ฏบิตังิาน 

เป็นขอ้กาํหนดที่กล่าวถึงการป้องกนัการปนเป้ือนจากพนกังานที่สมัผสักบัอาหารระหว่างกระบวนการผลติ โดย

ครอบคลุมถงึสุขภาพ การแต่งกาย ตลอดจนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อใหเ้กิดการปนเป้ือนกบัอาหาร รวมถงึการ

จดัการฝึกอบรมพนกังานทุกระดบัใหม้คีวามรู ้ความสามารถ และความเขา้ใจเกี่ยวกบั สุขลกัษณะที่ดีในการผลิตอาหาร

บคุคลากรทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการผลติเป็นปจัจยัที่สาํคญัซึ่งจะทาํใหก้ารผลติเป็นไปไดอ่้างถูกตอ้งตามข ัน้ตอนและวธิีปฏบิตัิงาน 

รวมท ัง้สามารถป้องกนัการปนเป้ือนจากการปฏบิตังิานและ ตวับคุลากรเอง เน่ืองจากร่างกายเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคและสิ่ง

สกปรกต่างๆ ที่อาจปนเป้ือนสู่อาหารได ้การปฏบิตัิงานอย่างไม่ถูกตอ้งหรือถูกสุขลกัษณะอาจเป็นสาเหตุของการปนเป้ือน

ของอนัตรายท ัง้ทางดา้นกายภาพ เคม ีและจุลนิทรียท์ี่ก่อใหเ้กิดความเจ็บป่วยต่อผูบ้ริโภคได ้ดงันัน้ บุคลากรควรไดร้บั

การดูแลสุขภาพ และความสะอาดส่วนบุคคล รวมท ัง้การฝึกอบรม เพื่อพฒันาจิตสาํนึกและความรูใ้นการปฏบิตัิงานอย่าง

ถกูตอ้งและเหมาะสม 

1)     สุขภาพ 

         -     ผูป้ฏบิตัิงานผลติอาหารตอ้งสุขภาพดี ไม่เป็นโรคเรื้อน วณัโรค ติดยา เสพติด พษิสุราเรื้อรงั เทา้ชา้ง และ

โรคผวิหนงัทีน่่ารงัเกยีจ 

         -     ผูท้ีม่อีาการไอ จาม เป็นไข ้ทอ้งเสยี ควรหลกีเลีย่งจากการปฏบิตังิานในส่วนทีส่มัผสัอาหาร 

         -    กรณีจาํเป็นที่จะตอ้งใหพ้นกังานที่มบีาดแผล หรือไดร้บับาดเจ็บปฏบิตัิงานที่สมัผสัอาหาร จะตอ้งปิดหรือ

พนัแผลและสวมถงุมอื เพือ่ป้องกนัมใิหเ้กดิการปนเป้ือนลงสู่อาหาร 

2)    สุขลกัษณะส่วนบคุคล ผูป้ฏบิตังิานทีส่มัผสัอาหารควรมกีารแต่งกายและพฤตกิรรมทีเ่หมาะสม ดงัน้ี 

         -   สวมเสื้อหรอืชดุกนัเป้ือนทีส่ะอาดและเหมาะสมต่อการปฏบิตังิาน เช่น ผูป้ฏบิตังิานบริเวณผลติที่มคีวามเปียก

ชื้น ควรสวมผา้กนัเป้ือนพลาสตกิ ทีก่นันํา้ได ้

         -    มอืและเลบ็พนกังานถอืว่าเป็นส่วนทีส่มัผสัอาหารมากทีสุ่ด ดงันัน้พนกังานควรไวเ้ลบ็ส ัน้ และไมท่าเลบ็ 
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         -    การลา้งมอือย่างถูกสุขลกัษณะเป็นสิ่งจาํเป็นที่ตอ้งปฏบิตัิทุกคร ัง้ก่อนและหลงัการปฏบิตัิงานและภายหลงั

ออกจากหอ้งนํา้ หอ้งสว้ม เพือ่ลดการปนเป้ือนจากพนกังานลงสู่อาหาร 

         -    หากสวมถุงมอืในการปฏิบตัิงาน ถงุมอืที่ใชค้วรอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สะอาด และทาํดว้ยวสัดุที่ไม่มี

สารละลายหลุดออกมาและของเหลวซึมผ่านไม่ได ้กรณีไม่สวมถุงมือตอ้งมีมาตรการใหพ้นกังานลา้งมือ เล็บ แขนให ้

สะอาด 

         -     ควรสวมผา้ปิดปากในข ัน้ตอนผลติอาหารทีจ่าํเป็นตอ้งมกีารป้องกนัการ ปนเป้ือนพเิศษ 

         -    สวมหมวกทีค่ลุมผม หรอืตาขา่ยคลุมผมทีอ่อกแบบใหส้ามารถป้องกนัการหลุดร่วงของเสน้ผมลงสู่อาหาร 

         -    ไมสู่บบหุรี่ ไมบ่ว้นนํา้ลาย หรอื ส ัง่นํา้มกู ในขณะปฏบิตังิาน 

          -   ไม่สวมใส่เครื่องประดบัต่างๆ ขณะปฏบิตัิงาน ไม่นาํสิ่งของส่วนตวั หรือ สิ่งของอื่นๆ เขา้ไปในบริเวณผลติ

อาหาร 

          -    ในขณะปฏบิตัิงานควรงดเวน้นิสยั แกะ เกา เช่น การแกะสวิ แคะขี้มกู เกาศีรษะ สลดัผม การไอหรือจาม 

ในบรเิวณแปรรูปอาหาร หรอืจาํเป็นจะตอ้งลา้งมอืทกุคร ัง้ 

          -    ไม่รบัประทานอาหาร หรือนาํสิ่งอื่นใดเขา้ปาก ขณะปฏบิตัิงานอยู่ในบริเวณผลติหรือกระทาํอย่างอื่นที่จะ

ก่อใหเ้กดิความสกปรก 

3)     การฝึกอบรม 

        -     ควรมกีารทบทวนและตรวจสอบความรูข้องผูป้ฏบิตังิานเป็นระยะ 

         -     ควรจดัใหม้กีารอบรมพนกังานใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจในการปฏบิตัตินดา้นสุขลกัษณะทัว่ไป และความรูใ้น

การผลติอาหารตามความเหมาะสมและเพยีงพอ ท ัง้ก่อนและการรบัเขา้ทาํงานและขณะปฏบิตัิงาน เน่ืองจากความรูค้วาม

เขา้ใจของบคุลากรทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการผลติเป็นปจัจยัสาํคญัทีช่่วยใหก้ารผลิตเป็นไปอย่างถูกตอ้ง สามารถลดหรือขจดัความ

เสีย่งในการปนเป้ือนอนัตรายทีจ่ะนาํไปสู่อาหารได ้

          -     ควรปลูกจติสาํนึกทีด่ ีเพือ่กระตุน้ใหเ้กดิความรูส้กึมสี่วนร่วมรบัผดิชอบต่ออาหารทีผ่ลติ 

           -     ผูท้ี่ไม่เกี่ยวขอ้งกบัการปฏิบตัิงาน เมื่ออยู่ในบริเวณผลติตอ้งปฏิบตัิตามกฏขอ้บงัคบัเช่นเดียวกบั

ผูป้ฏบิตังิาน 

 

2.  ระบบ HACCP  

 

      ระบบ HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)  หรือระบบการวเิคราะหห์าอนัตรายและจุด

วิกฤตที่ตอ้งทาํการควบคุมในการผลติอาหาร เป็นระบบที่ใชค้วบคุมคุณภาพของผลิตภณัฑอ์าหารในดา้น คุณภาพและ

ความปลอดภยั ซึง่เป็นทีย่อมรบัของประเทศต่าง ๆ ท ัว่โลก เน่ืองจากเป็นระบบที่ป้องกนัมใิหเ้กิดอนัตรายขึ้น โดยสามารถ

คาดคะเนอนัตรายที่อาจเกิดขึ้นเพื่อเตรียมการจดัหามาตรการป้องกนั พรอ้มท ัง้มวีธิีการติดตามตรวจสอบที่รวดเร็ว ทาํให ้

สามารถแกป้ญัหาไดท้นัท ีการใชร้ะบบ HACCP ในการควบคุมคุณภาพจะช่วยใหเ้กิดความม ัน่ใจในความปลอดภยัของ

อาหารที่ผลติขึ้น หลายประเทศไดใ้ชร้ะบบ HACCP เป็นกฎขอ้บงัคบัสาํหรบัอุตสาหกรรมอาหาร ท ัง้สินคา้ที่นาํเขา้และ
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ส่งออก สาํหรบัประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศผูผ้ลติอาหารสาํเร็จรูปที่ส่งอาหารไปจาํหน่ายยงัตลาดต่ างประเทศท ัว่โลก ทาํ

รายไดใ้หแ้ก่ประเทศเป็นจาํนวนมาก จึงตอ้งมีการพฒันาคุณภาพของผลิตภณัฑอ์าหาร มีระบบควบคุมการผลิตและ

คุณภาพอาหารใหเ้ป็นไปตามเกณฑท์ีป่ระเทศผูน้าํเขา้กาํหนด จึงจาํเป็นตอ้งนาํระบบ HACCP มาใชใ้นอุตสาหกรรมอาหาร 

โดยเฉพาะการผลติอาหารเพือ่การส่งแกไปจาํหน่ายยงัต่างประเทศ 

 ระบบ HACCP มกีารกาํหนดในมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ และมปีระโยชนด์งัน้ี 

1). เป็นระบบทใีหค้วามปลอดภยักบัอาหาร โดยครอบคลุมทุกข ัน้ตอนตัง้แต่การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว การรบั

วตัถดุบิ การแปรรูป การเกบ็รกัษา การจดัส่งและจดัจาํหน่าย จนถงึการเตรยีมการปรุง หุงตม้ของผูบ้รโิภค 

2)  เป็นระบบที่เปลี่ยนการตรวจสอบผลติภณัฑข์ ัน้สุดทา้ย เป็นระบบการป้องกนัปญัหาตามหลกัการประกนั

คุณภาพ 

3) เป็นระบบทีส่ามารถใชค้วบคุมอนัตรายจากจุลนิทรีย ์สารเคม ีและสิ่งแปลกปลอมไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพและ

ไมส่ิ้นเปลอืง 

4) ช่วยป้องกนัการสูญเสยี จากการที่ผลติภณัฑเ์กดิการปนเป้ือนหรอืไมเ่ป็นไปตามขอ้กาํหนด 

5) เป็นระบบทีส่ามารถใชร่้วมกบัระบบคุณภาพอื่น 

6) เป็นระบบทีไ่ดร้บัการยอมรบัในระดบัสากลตามมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศว่าสามารถใชส้รา้งความม ัน่ใจ

ในการผลติอาหารใหป้ลอดภยั 

 

 

2.1    หลกัการเบื้องตน้ของระบบ HACCP    

 ระบบ HACCP ประกอบดว้ย หลกัการดาํเนินงาน 7 ประการ ซึ่งกาํหนดแนวทางในการจดัทาํ การนาํไปใช ้และ

การควบคุมการปฏบิตัติามแผน ดงัน้ี 

1)    ทาํการวเิคราะหอ์นัตราย (Conduct a hazard analysis) ระบุอนัตรายที่อาจเกิดทุกข ัน้ตอนของ

กระบวนการผลติและหามาตรการป้องกนั การดาํเนินงานในข ัน้ตอนน้ี ควรจดัทาํแผนภูมขิองกระบวนการผลติ แลว้จึง

จาํแนกหาอนัตรายซึง่อาจเกดิขึ้นไดใ้นแต่ละข ัน้ตอน พรอ้มท ัง้เสนอมาตรการป้องกนัและควบคุมอนัตรายเหล่านัน้  

ทัง้น้ีจะเริ่มทาํการวเิคราะหอ์นัตรายตัง้แต่วตัถดุบิจนถงึข ัน้ตอนสุดทา้ย และทาํการพจิารณาให ้

ครอบคลุมอนัตรายท ัง้ 3 กลุม่ ไดแ้ก่ 

         กลุม่ที ่1  อนัตรายชวีภาพ ( Biological Hazard ) 

                    โดยพจิารณาปจัจยัทีม่ผีลต่อการระบาดของเชื้อโรคอาหารเป็นพษิ ดงัน้ี 

- การเกบ็รกัษาทีอ่ณุหภมูไิมเ่หมาะสม (Improper Storage/ Holding Temperature) 

- การใหค้วามรอ้นไมเ่พยีงพอ (Inadequate Cooking) 

- สุขลกัษณะส่วนบคุคลของผูป้ฏบิตังิานไมด่ ี(Poor Personal Hygiene) 

- การปนเป้ือนขา้ม (Cross contamination) 

- การเกบ็รกัษาอาหารผดิวธิ ี(Poor Storage Practice) 
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        กลุม่ที ่2 อนัตรายเคม ี( Chemical Hazard ) ซึง่ไดแ้ก่ 

- สารเคมทีีใ่ชใ้นการเกษตร :ฮอรโ์มน ยาปฏชิวีนะ ยาสตัว ์ยาฆ่าแมลง เป็นตน้ 

- สารเคมหีรอืสารพษิทีเ่กดิขึ้นตามธรรมชาต ิ:Histamine, Ciguatoxin เป็นตน้ 

- สารเคมทีีใ่ชเ้ป็นวตัถเุจอืปนในอาหาร :Preservatives, กรด, สผีสมอาหาร เป็นตน้ 

- สารเคมทีีใ่ชใ้นโรงงาน :นํา้มนัหลอ่ลืน่ นํา้มนัเครื่อง จาระบ ีเป็นตน้ 

- สารเคมทีีใ่ชท้าํความสะอาดและฆ่าเชื้อ :นํา้ยาทาํความสะอาด คลอรนี 

        กลุม่ที ่3  อนัตรายกายภาพ ( Physical Hazard)  สาเหตขุองการปนเป้ือนไดแ้ก่ 

-  ปนเป้ือนมากบัวตัถดุบิ 

-  ผูป้ฏบิตังิาน 

-  ขาดแผนการซ่อมบาํรุง รวมถงึการใชเ้ครื่องจกัรอปุกรณ์ไมถ่กูวธิี 

        -  ขาดการตรวจสอบสุขลกัษณะโรงงาน 

-  โปรแกรมการทาํความสะอาดไมเ่หมาะสม 

 

       2)   พจิารณาหาจุดวกิฤตที่ตอ้งควบคุม (Determine the Critical Control Points: CCPs) ทาํการกาํหนดจุด

วกิฤต วิธีการปฏิบตัิงาน หรือข ัน้ตอนการทาํงาน ซึ่งสามารถจะทาํการควบคุมเพื่อกาํจดัอนัตราย หรือลดโอกาสการเกิด

อนัตรายทีเ่กดิขึ้น เรยีกว่า จดุ CCP  

3)    กาํหนดค่าวกิฤต (Establish critical limit(s)) กาํหนดค่าวกิฤต ซึ่งตอ้งควบคุมใหอ้ยู่ในเกณฑท์ี่กาํหนด 

เพือ่ม ัน่ใจว่า จดุวกิฤตทีต่อ้งควบคุม (CCP) อยู่ภายใตก้ารควบคุม 

4)    กาํหนดระบบเพื่อเฝ้าระวงัจุดวกิฤตที่ตอ้งควบคุม (Establish a system to monitor control of the 

CCP ) กาํหนดระบบในการเฝ้าระวงัจุดวกิฤต (CCP) โดยการกาํหนดแผนการทดสอบ หรือการเฝ้าสงัเกตตรวจวดัค่า

ต่างๆ ทีต่อ้งควบคุม และประเมนิว่าจดุวกิฤตที่ตอ้งควบคุมนัน้ ๆ ไดอ้ยู่ภายใตส้ภาวะควบคุมหรอืไม ่

โดยทีมงานตอ้งกาํหนดออกมาเป็นแผนการตรวจติดตามโดยใหค้รอบคลุมถึงสิ่ งที่จะทาํการตรวจ

ตดิตาม วธิกีารตดิตาม ค่าจาํกดัวกิฤตและมาตรการควบคุม ความถีข่องการตรวจติดตาม และผูต้รวจติดตาม เป็นตน้ ซึ่ง 

วิธีการตรวจติดตามนัน้ อาจอาศยัหลกัการการตอบคาํถามเกี่ยวกบัการตรวจติดตาม ดงัน้ี (สถาบนัอาหาร กระทรวง

อตุสาหกรรม) 

- What  : ตรวจตดิตามอะไร 

- How  : ใชอ้ะไรในการตรวจตดิตาม 

- When : ความถีเ่ท่าไรในการตรวจตดิตาม 

- Why  : ทาํไมตรวจตดิตาม 

- Where : ตรวจตดิตาม ณ จดุใด 

- Who  : ใครเป็นผูต้รวจตดิตาม 

- Record : บนัทกึการตรวจตดิตาม 
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5)    กาํหนดวธิีการแกไ้ข (Corrective actions) เมือ่ตรวจพบว่าจุดวกิฤตที่ตอ้งควบคุมเฉพาะจุดใดจุดหน่ึงไม่

อยู่ภายใตก้ารควบคุม จะตอ้งดาํเนินการแกไ้ขท ัง้ในส่วนของกระบวนการผลติและผลติภณัฑ ์โดยอาศยัแนวทางในการ

ดาํเนินการแกไ้ข ดงัน้ี 

 - แนวทางการแกไ้ขในส่วนของกระบวนการผลติ เช่น การแจง้ผูม้อีาํนาจตดัสินใจแกไ้ข  การปรบัการ

ผลติหรอืหยุดสายการผลติเพื่อใหฝ่้ายซ่อมบาํรุงมาตรวจสอบแกไ้ข เป็นตน้ 

- แนวทางการแกไ้ขในส่วนของผลติภณัฑ ์เช่น การแยกและกกัผลติภณัฑท์ี่สงสยัว่ามปีญัหาไวต่้างหาก  

การผลติใหม ่หรอืการทาํลายผลติภณัฑท์ี่มปีญัหาทิ้ง เป็นตน้ 

6)    กาํหนดวธิีการทวนสอบ (Verification) เพื่อยนืยนัประสทิธิภาพการดาํเนินงานของระบบ HACCP และ

จดัทาํเป็นเอกสารแผนการทวนสอบซึ่งประกอบดว้ยกจิกรรมต่างๆ ดงัน้ี 

- การทวนสอบระบบโปรแกรมพื้ นฐานต่างๆ (GMP) เช่น แผนการทาํความสะอาด และแผนการ

ควบคุมสุขลกัษณะส่วนบคุคล (การลา้งมอื) เป็นตน้ 

  - การทวนสอบความถกูตอ้งและสภาพความใชไ้ดข้องระบบ HACCP เพื่อเป็นการประเมนิว่าการจดัทาํ

แผน HACCP สาํหรบัผลิตภณัฑน์ัน้ยงัมีประสิทธิภาพอยู่ การทวนสอบน้ีเป็นการตรวจสอบโดยอาศยัหลกัการดา้น

วทิยาศาสตร ์ซึง่ควรพจิารณาใหค้รบถว้นทกุจดุ CCP 

- การทวนสอบโดยการตรวจตดิตามภายใน (Internal Audit) 

- การส่งผลติภณัฑต์รวจสอบภายนอก (Finish Product Testing) 

7)    กาํหนดเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งกบัปฏบิตัิ (Record keeping procedure) วธิีการจดัเก็บและบนัทกึขอ้มลูต่างๆ 

ที่เหมาะสมตามหลกัการเหล่าน้ี และการประยุกตใ์ช ้โดยมรีะบบการจดัทาํการควบคุม และการจดัเก็บเอกสารไวเ้พื่อเป็น

หลกัฐานยนืยนัและตรวจสอบการปฏิบตัิงานว่าถูกตอ้งตามที่กาํหนดในแผนหรือไม่ พรอ้มท ัง้กาํหนดอาํนาจหนา้ที่และผู ้

ควบคุมเอกสารใหม้คีวามชดัเจน 

เอกสารและบนัทกึทีจ่ดัเก็บในระบบ HACCP ควรครอบคลุมถงึ 

- เอกสารสนบัสนุน (Support Document) ไดแ้ก่ แผน HACCP, เอกสารขอ้มลูต่างๆ ที่ใชใ้นการ

วเิคราะหอ์นัตราย และบนัทกึต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง เป็นตน้ 

- เอกสารคู่มอืการปฏบิตัิงาน (Procedures) และวธิีการใชบ้นัทกึคู่มอืวธิีการปฏบิตัิในระบบ HACCP 

(Work Instruction) ไดแ้ก่ คู่มอืข ัน้ตอนวธิกีารปฏบิตัแิละตรวจตดิตามในแต่ละจดุวกิฤต เป็นตน้ 

- บนัทกึผลการฝึกอบรมของบคุลากรที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัทาํระบบ HACCP ในเรือ่งเกี่ยวกบัข ัน้ตอน 

การจดัทาํและหลกัการของระบบ HACCP รวมถึงการฝึกอบรมเจา้หนา้ที่ที่มภีาระหนา้ที่ตามที่ไดร้บัมอบหมายต่างๆ 

โดยเฉพาะผูท้ีท่าํหนา้ทใีนจดุ CCP ของแต่ละจดุ 
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กจิกรรม 11.3.4  

หลกัการด าเนินงานของระบบ HACCP มีอะไรบา้ง   
 

แนวตอบกจิกรรม 11.3.4 
หลกัการด าเนินงานของระบบ HACCP มี 7 ประการ คือ 

1.  ท าการวิเคราะห์หาอนัตราย 
2. พิจารณาหาจุดวิกฤติท่ีตอ้งควบคุม 
3. ก าหนดค่าวิกฤติ 
4. ก าหนดวิธีการติดตามเฝ้าระวงั 
5. ก าหนดวิธีการแกไ้ข 
6. ก าหนดวิธีการตรวจสอบ 
7. ก าหนดวิธีการจดัเกบ็และบนัทึกขอ้มูล  

                    

 

  



          พื้นฐานอาชีวอนามยัและอนามยัสิง่แวดลอ้ม 11-89 

 

 

บรรณานุกรม 
 

 

กองสุขาภบิาลอาหาร สาํนกัอนามยั กรุงเทพมหานคร. (2555). คู่มอืการสขุาภบิาลอาหารในตลาด. นนทบรุ:ี บจก.เอช อารพ์ริ้นซ ์แอนด ์ 

 เทรนนิ่ง. 

กองสุขาภบิาลอาหาร สาํนกัอนามยั กรุงเทพมหานคร. (2559). คู่มอืหลกัสูตรการสขุาภบิาลอาหารของกรุงเทพมหานคร. สบืคน้  1  

ธนัวาคม 2558. จาก http://www.foodsanitation.bangkok.go.th/foodsanitation/File/download/ 

download_1258534755_1952.pdf.  

บญัญตั ิ บญุญา. (2546). ความปลอดภยัของอาหาร. กรุงเทพฯ : สยามศิลป์การพมิพ.์ 

ลนิจง    บอ่หริญัรตัน.์ (2546). การควบคุมป้องกนัหนูและสตัวอ์ารโ์ทรปอด. ใน เอกสารการสอนชดุวชิาอนามยัสิง่แวดลอ้ม  

(หน่วยที ่12, หนา้ 245 - 337). นนทบรุี: สาขาวชิาวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมธิราช. 

สถาบนัอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม. ระบบ Hazard Analysis and Critical Control Point: HACCP (การวเิคราะหอ์นัตราย 

และจดุวกิฤตทีต่อ้งควบคุม) สบืคน้  1 ธนัวาคม 2558. จาก  

http://fic.nfi.or.th/foodsafety/upload/qs/pdf/HACCP_2.pdf 

สมทรง  อนิสวา่ง. (2546). การสุขาภบิาลอาหาร. ใน เอกสารการสอนชดุวชิาอนามยัสิง่แวดลอ้ม (หน่วยที ่13, หนา้ 339 - 410).  

 นนทบรุี: สาขาวชิาวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมธิราช. 

สุดสาย  ตรวีานิช  วราภา  มหากาญจนกลุ  และปรียา  วบูิลเ์ศรษฐ.์ (2557). SSOP วธีิปฏบิตัิมาตรฐานดา้นสขุาภบิาลส าหรบั 

 อตุสาหกรรมอาหาร. กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพมิพม์หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์  

สาํนกัสุขาภบิาลอาหารและนํา้ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข. (2556). คู่มอืวชิาการสขุาภบิาลอาหาร ส  าหรบัเจา้หนา้ที.่ สบืคน้ 1  

 ธนัวาคม 2558. จาก http://foodsan.anamai.moph.go.th/download/D_Media/FoodInspecter57.pdf 

สาํนกัสุขาภบิาลอาหารและนํา้ กรมอนามยั กระทรวงสารณสุข. (2556). คู่มอืการปฏบิตังิานดา้นสขุาภบิาลอาหารและน า้ ส  าหรบัสาธารณสขุ 

 อ าเภอ. นนทบรุ ี: โรงพมิพช์มุนุมสหกรณก์ารเกษตรแห่งประเทศไทย. 

สาํนกัสุขาภบิาลอาหารและนํา้ กรมอนามยั กระทรวงสารณสุข. (2556). คู่มอืแนวทางการด าเนินงานเฝ้าระวงัสขุาภบิาลอาหาร. นนทบรุ ี: 

 โรงพมิพช์มุนุมสหกรณก์ารเกษตรแห่งประเทศไทย. 

สาํนกัสุขาภบิาลอาหารและนํา้ กรมอนามยั กระทรวงสารณสุข. (2557). คู่มอืวชิาการสขุาภบิาลอาหาร ส  าหรบัเจา้หนา้ที ่

 ดา้นอาหาร. นนทบรุ ี:โรงพมิพช์มุนุมสหกรณก์ารเกษตรแห่งประเทศไทย. 

สาํนกัสุขาภบิาลอาหารและนํา้ กรมอนามยั กระทรวงสารณสุข. (2557). คู่มอืหลกัสูตรการ ส  าหรบัผูส้มัผสัอาหาร และผูป้ระกอบกิจการ 

 ดา้นอาหาร. นนทบรุ ี:โรงพมิพช์มุนุมสหกรณก์ารเกษตรแห่งประเทศไทย. 

 

 

 



 

 

 

 
หน่วยที ่12   

การจัดการเหตุร าคาญและกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวสัดิ์ ศรีสวสัดิ์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริรัตน์ สุวณชิย์เจริญ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมช เช่ียวชาญ 

 
 

 

 ช่ือ  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พรสวสัดิ์  ศรีสวสัดิ์ 

 วุฒิ  วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร)์ วท.ม.(สุขาภบิาลสิง่แวดลอ้ม) 

  Ph.D. (Global Environmental Health Sciences)  

  Tulane University, USA 
 ต าแหน่ง  ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระจาํสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ุขภาพ  
  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

 หน่วยที่เขียน  หน่วยที ่12 ตอนที ่12.1 
 
 

 ช่ือ  ผูช่้วยศาสตรจารย ์ดร.สริิรตัน ์ สุวณิชยเ์จริญ 

 วุฒิ  วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร)์ วท.ม. (เทคโนโลยสีิง่แวดลอ้ม) 

  วศ.ด. (วศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
 ต าแหน่ง  ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระจาํสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ุขภาพ  
  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

 หน่วยที่เขียน  หน่วยที ่12 ตอนที ่12.2 

 
 

 ช่ือ  ผูช่้วยศาตราจารยป์ราโมช  เชี่ยวชาญ 

 วุฒิ  วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร)์ ส.บ.(อาชวีอนามยัและความปลอดภยั) 

  วศ.ม. (วศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม)  
 ต าแหน่ง  ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระจาํสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ุขภาพ  
  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

 หน่วยที่เขียน  หน่วยที ่12  ตอนที ่12.3 
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แผนการสอนประจ าหน่วย 
 

ชุดวชิา    พื้นฐานอาชวีอนามยัและอนามยัสิง่แวดลอ้ม 

หน่วยที ่12   การจดัการเหตรุาํคาญและกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

ตอนที ่
 12.1 ความรูท้ ัว่ไปเกี่ยวกบัเหตรุาํคาญและกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  

 12.2 การจดัการเหตรุาํคาญ 

 12.3 การจดัการกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

แนวคดิ 
1. การควบคุมดูแลเหตุราํคาญและกิจการที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัท ัง้ทางร่างกาย 

และจติใจ ตลอดจนความเป็นอยู่ของประชาชนทีป่ระสบเหตุ พระราชบญัญตัิการสาธารณสุข พ.ศ.2535 กระจาย

อาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นและส่วนราชการในทอ้งถิ่นในการควบคุมดูแลเหตุราํคาญและกิจการที่

เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ เพือ่ใหก้ารคุม้ครองประชาชนดา้นสุขลกัษณะและการอนามยัสิง่แวดลอ้ม 

2. การควบคุมเหตรุาํคาญ เป็นบทบญัญตัใินหมวดที ่5 ของพระราชบญัญตัิการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ซึง่กาํหนดให ้

เจา้พนกังานทอ้งถิน่มอีาํนาจในการระงบัเหตรุาํคาญ ซึง่หมายความถงึ การกระทาํใด ๆ ไมว่า่จะเป็นการกระทาํของ

บคุคล กลุม่บุคคล หน่วยงาน สถานประกอบการ หรือโรงงานทีก่่อใหเ้กิดผลกระทบจนเป็นเหตุใหเ้สือ่มหรือเป็น

อนัตรายต่อสุขภาพ กาํหนดใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิน่มอีาํนาจในการระงบัเหตรุาํคาญ 

3. กจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ เป็นกิจการทีก่ระบวนการประกอบกิจการก่อใหเ้กิดมลพษิหรือสิง่ทีท่าํใหเ้กิดโรค 

ซึ่งเป็นอนัตรายต่อสุขภาพอนามยัของผูป้ฏิบตัิงาน ประชาชน และสิ่งแวดลอ้ม ดงันัน้ในพระราชบญัญตัิการ

สาธารณสุข พ.ศ.2535 จงึไดก้าํหนดไวใ้นหมวด 7 เพื่อใหม้กีารจดัการในเรื่องนี้  โดยในการจดัการจาํเป็นตอ้งมี

แนวทาง หลกัเกณฑ ์และวธิีการ รวมท ัง้ตอ้งมกีารควบคุมกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

วตัถุประสงค์ 
 เมือ่ศึกษาหน่วยที ่12 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1. อธิบายความหมายของเหตรุาํคาญและกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ และบทบาทของหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งใน

การควบคุมดูแลได ้

2. อธิบายแนวทางการจดัการและควบคุมเหตรุาํคาญได ้  

3. อธิบายแนวทาง หลกัเกณฑ ์วธิีการ และการควบคุมกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพได ้
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กจิกรรมระหว่างเรียน 
1. ทาํแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรยีนหน่วยที ่12 

2. ศึกษาเอกสารการสอนตอนที ่12.1–12.3 

3. ปฏบิตักิจิกรรมตามทีไ่ดร้บัมอบหมายในเอกสารการสอนแต่ละตอน 

4. ฟงัรายการวทิยุกระจายเสยีง (ถา้ม)ี 

5. ชมรายการวทิยุโทรทศัน ์(ถา้ม)ี 

6. ชมวดีทิศันป์ระกอบชดุวชิา (ถา้ม)ี 

7. เขา้รบับรกิารการสอนเสรมิ (ถา้ม)ี 

8. ทาํแบบประเมนิผลตนเองหลงัเรยีนหน่วยที ่12 

ส่ือการสอน 
1. เอกสารการสอน 

2. แบบฝึกปฏบิตัิ 

3. รายการสอนทางวทิยุกระจายเสยีง (ถา้ม)ี 

4. รายการสอนทางวทิยุโทรทศัน ์(ถา้ม)ี 

5. รายการสอนในวดีทิศันป์ระกอบชดุวชิา (ถา้ม)ี 

6. การสอนเสรมิ (ถา้ม)ี  

การประเมนิผล 
1. ประเมนิผลจากแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรยีนและหลงัเรยีน 

2. ประเมนิผลจากกจิกรรมและแนวตอบทา้ยเรื่อง 

3. ประเมนิผลจากการสอบไลป่ระจาํภาคการศึกษา 

 

 

เม่ืออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ท าแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรียน 
หน่วยที ่12 ในแบบฝึกปฏบิตั ิแล้วจงึศึกษาเอกสารการสอนต่อไป 
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ตอนที ่12.1  

ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัเหตุร าคาญและกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
 

โปรดอ่านหวัเรื่อง แนวคิด และวตัถปุระสงคข์องตอนที ่12.1 แลว้จงึศึกษารายละเอยีดต่อไป 

 

  หัวเร่ือง 
  12.1.1 ความหมายและผลกระทบของเหตรุาํคาญและกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

  12.1.2 กฎหมายและองคก์รทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเหตรุาํคาญและกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ   

 

 แนวคดิ 
1. เหตุราํคาญเป็นเหตุอนัอาจก่อใหเ้กิดความเดือดรอ้นแก่ผูอ้าศยัในบริเวณใกลเ้คียง หรือผูท้ี่ตอ้งประสบเหตุนัน้ 

ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัท ัง้ทางร่างกาย และจิตใจ ตลอดจนความเป็นอยู่ของประชาชนที่ประสบเหตุ

ราํคาญนัน้ ๆ สว่นกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ หมายถงึ กิจการทีม่กีระบวนการผลติ หรือกรรมวธิีการผลติ 

ที่ก่อใหเ้กิดมลพิษ หรือสิ่งที่ทาํใหเ้กิดโรค ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามยั ของประชาชนที่อยู่ในบริเวณ

ขา้งเคียงนัน้ๆ 

2. พระราชบญัญตัิการสาธารณสุข พ.ศ.2535 เป็นกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัเหตุราํคาญและกิจการที่เป็น

อนัตรายต่อสุขภาพ ใหก้ารคุม้ครองประชาชนดา้นสุขลกัษณะและการอนามยัสิง่แวดลอ้ม กระจายอาํนาจใหแ้ก่

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่เป็นเจา้พนกังานทอ้งถิน่ในการควบคุมดูแลเหตุราํคาญและกิจการทีเ่ป็นอนัตรายต่อ

สุขภาพ โดยใหม้เีจา้พนกังานสาธารณสุขเป็นผูใ้หค้าํปรกึษา แนะนาํในการดาํเนินการควบคุมดูแล 

  

วตัถุประสงค์ 
          เมือ่ศึกษาตอนที ่12.1 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1. อธิบายความหมายของเหตรุาํคาญและกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพได ้

2. อธิบาย บทบาท หนา้ทีข่อง เจา้พนกังานตามกฎหมายในการควบคุมดูแลเหตรุาํคาญและกจิการทีเ่ป็น 

อนัตรายต่อสุขภาพได ้

 

 

 

 

 

 



พื้นฐานอาชีวอนามยัและอนามยัสิง่แวดลอ้ม       12-5 

 

 

เร่ืองที ่12.1.1  

ความหมายและผลกระทบของเหตุร าคาญและกจิการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 

1.ความหมายและความส าคญัเหตุร าคาญ 
 

 1.1 ความหมายของเหตุร าคาญ 
 เหตรุาํคาญเป็นปญัหาทีเ่กิดขึ้นไดท้ ัว่ไปในเกือบทุกพื้นทีท่ีม่ผูีค้นอาศยัอยู่ โดยเฉพาะแหลง่ชุมชนทีม่ปีระชาชนอาศยัอยู่

จาํนวนมาก มกัจะมเีหตุราํคาญเกิดขึ้นมากตามไปดว้ย แมว้่าเหตุราํคาญจะมสีาเหตุมาจากมลพษิสิง่แวดลอ้ม เช่น เสยีงดงั ฝุ่ น

ละออง กลิ่นเหม็น หรือ นํา้เน่าเสีย แต่ตน้เหตุของมลพิษทางสิ่งแวดลอ้มที่เกิดขึ้นมกัเกิดจากการกระทาํของมนุษย ์หรือผล

สบืเนื่องจากการกระทาํของมนุษย ์ซึ่งผลของเหตุราํคาญจะกระทบต่อสุขภาพอนามยัท ัง้ทางร่ายกาย และจิตใจ ตลอดจนความ

เป็นอยู่ของประชาชนทีป่ระสบเหตรุาํคาญนัน้ ๆ  

 การจดัการปญัหาเหตรุาํคาญนัน้ ควรดาํเนินการแกไ้ขทีแ่หลง่กาํเนิดทีแ่ทจ้ริงของเหตุราํคาญ นัน้ ๆ อนัไดแ้ก่ กิจกรรมที่

ทาํใหเ้กดิมลพษิหรอืแหลง่กาํเนิดมลพษิ หรอืการดาํเนินการใด ๆ ทีม่ผีลในการควบคุมและป้องกนัมใิหม้ลพษินัน้ๆ ส่งผลกระทบ

ต่อสุขภาพอนามยั และความเป็นอยู่อนัปกตสุิขของประชาชนในชมุชน 

 เหตุราํคาญในความเขา้ใจของบุคคลท ัว่ไปอาจจะเป็นเหตุที่ตอ้งมีเจา้ทุกขห์รือผูร้อ้งเรียนเสยีก่อนจึงจะถือว่าเป็นเหตุ

ราํคาญ แต่ในพระราชบญัญตักิารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ไดบ้ญัญตัคิวามหมายและลกัษณะของเหตรุาํคาญไวด้งันี้ 

 “มาตรา 25 ในกรณีทีม่เีหตอุนัอาจก่อใหเ้กดิความเดอืดรอ้นแก่ผูอ้าศยัในบรเิวณใกลเ้คียง หรือผูท้ีต่อ้งประสบเหตุนัน้ ๆ 

ดงัต่อไปนี้ใหถ้อืวา่เป็นเหตรุาํคาญ” 

 จากขอ้ความทีบ่ญัญตัิไวใ้นหมวดที่ 5 มาตราที ่25 นี้จะเหน็ว่า เหตุหรือแหลง่กาํเนิดมลพษิใดๆ ทีม่ลีกัษณะตรงตามที่

กาํหนดไวใ้นมาตราที ่25 แมว้่าจะยงัไม่ก่อใหเ้กิดความเดอืดรอ้น หรือเป็นอนัตรายต่อสุขภาพอนามยั หากเพยีงแต่อาจก่อใหเ้กิด

และยงัไม่มเีรื่องรอ้งเรียนของผูอ้าศยัในบริเวณใกลเ้คียงก็ตาม เมื่อเจา้หนา้ที่ไปประสบเหตุที่มีลกัษณะตางตรงที่บญัญตัิไวใ้น

มาตราที ่25 ก็สามารถดาํเนินการตามกฎหมายได ้

 ลกัษณะของเหตทุี ่มาตราที ่25 กาํหนดวา่เป็นเหตรุาํคาญนัน้ ไดแ้ก่ 

 1) แหล่งนํา้ ทางระบายนํา้ ที่อาบนํา้ สว้ม หรือที่ใส่มูลหรือเถา้ หรือสถานที่อื่นใดซึ่งอยู่ในทาํเลไม่เหมาะสม สกปรก 

มกีารสะสมหรอืหมกัหมมสิง่ของ มกีารเททิ้งสิง่ใดเป็นเหตใุหม้กีลิน่เหมน็หรือละอองสารเป็นพษิ หรือเป็นหรือน่าจะเป็นทีเ่พาะพนัธุ์

พาหะนาํโรค หรอืก่อใหเ้กดิความเสือ่มหรอือาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

 ลกัษณะของเหตตุามขอ้นี้หมายถงึ กรณีทีผู่ใ้ดจดัใหม้แีหลง่นํา้ ทางระบายนํา้ ทีอ่าบนํา้ ทีใ่ส่มูล หรือเถา้ หรือสถานทีอ่ื่นใด 

ซึง่ตอ้งมลีกัษณะ เป็นทีเ่ก็บสิง่ของทีส่กปรก หรือใชก้บักิจกรรมทีน่่าจะเกิดกบัสิง่โสโครก เช่น คูระบายนํา้ ร่องเก็บนํา้เสยี ลานฆ่า

สตัว ์เป็นตน้ ในลกัษณะที ่ 

   ก) ในทาํเลทีไ่มเ่หมาะสม  

   ข) ปลอ่ยปละละเลย ไมดู่แลรกัษาความสะอาด จนเกดิสภาพทีส่กปรก มกีลิน่เหมน็  

   ค) เททิ้งสิง่ใดในสถานทีน่ ัน้ ซึง่อาจหมายถงึ นํา้โสโครก ปสัสาวะ นํา้ซากสตัว ์มลูสตัว ์เถา้เขมา่ เป็นตน้ 
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   จ) มสีภาพรกรุงรงัจนเป็นแหลง่เพาะพนัธุข์องสตัวพ์าหะนาํโรค เหลา่นี้ถอืว่าเป็นเหตุราํคาญ ท ัง้นี้  ตอ้งอยู่ใน

สภาวะทีอ่าจก่อใหเ้กดิความเสือ่ม หรอือาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

 2) การเลี้ยงสตัวใ์นทีห่รอืโดยวธิีใด หรอืมจีาํนวนเกนิสมควรจนเป็นเหตใุหเ้สือ่มหรอือาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

 ลกัษณะการเลี้ยงสตัวใ์นขอ้นี้หมายถงึ การเลี้ยงสตัวท์กุชนิดทีม่สีภาพดงัต่อไปนี้  

   ก) สถานทีเ่ลี้ยงไมเ่หมาะสม สกปรก มกีลิน่เหมน็ เป็นแหลง่เพาะพนัธุข์องสตัวพ์าหะนาํโรค เป็นตน้  

   ข) วธิีการเลี้ยงทีร่บกวนความเป็นอยู่ ของผูอ้าศยัขา้งเคียง เช่น การปลอ่ยใหส้ตัวไ์ปกินพชืผกัของคนขา้งบา้น 

หรอืปลอ่ยใหไ้ปถา่ยมลูในบรเิวณบา้นขา้งเคียง เป็นตน้  

   ค) เลี้ยงจาํนวนมากเกินไป เช่น สถานที่เลี้ยงคบัแคบ มบีา้นขา้งเคียงอยู่ใกลก้นั แต่ก็เลี้ ยงสตัวจ์าํนวนมาก 

จนเกดิเสยีงรอ้งดงั มกีลิน่สาบ หรอืกลิน่มลูเหมน็ เป็นตน้ 

 เรื่องนี้  แมจ้ะมีมาตรการในการควบคุมดูแลอยู่แลว้ในเรื่อง การควบคุมการเลี้ยง หรือปล่อยสตัว ์และกิจการที่เป็น

อนัตรายต่อสุขภาพ ในประเภทการเลี้ยงสตัว ์ซึ่งสามารถควบคุมเกี่ยวกบัวธิีการเลี้ ยงสตัว ์ที่ถูกสุขลกัษณะ การจาํกดัจาํนวนที่

เหมาะสม การใหเ้ลี้ยงโดยมเีงือ่นไขที่จะป้องกนัเหตุราํคาญได ้ดงันัน้ กรณีของเหตุราํคาญที่เกิดจากการเลี้ยงสตัว ์จึงควรใช ้

มาตรการควบคุมทีม่อียู่แลว้มาจดัการไดผ้ลดกีวา่ 

 3) อาคารอนัเป็นทีอ่ยู่ของคนหรอืสตัว ์โรงงานหรอืสถานทีป่ระกอบการใดไมม่กีารระบายอากาศ การระบายนํา้ การกาํจดั

สิง่ปฏกูิล หรอืการควบคุมสารเป็นพษิหรอืมแีต่ไมม่กีารควบคุมใหป้ราศจากกลิน่เหมน็หรือละอองสารเป็นพษิอย่างพอเพยีงจนเป็น

เหตใุหเ้สือ่มหรอือาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

 ลกัษณะของอาคารในทีน่ี้หมายถงึ 

    ก) กรณีที่บา้นเรือนที่เป็นที่อยู่อาศัยของประชาชน หรือโรงเรือนที่เลี้ยงสตัว ์หรือโรงงาน หรือสถาน

ประกอบการ ที่จาํเป็นตอ้งมรีะบบการระบายอากาศ หรือระบายนํา้เสยี หรือการกาํจดัสิง่ปฏกูิล นํา้เสยี นํา้โสโครก รวมท ัง้ระบบ

การควบคุมสารพษิ ทีเ่กดิขึ้นจากการประกอบกจิการนัน้ๆ หากเจา้ของ หรือผูค้รอบครองสถานทีน่ ัน้ๆ ไม่จดัใหม้ขีึ้น จะมผีลทาํให ้

เกดิความเสือ่ม หรอือาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพได ้กรณีเช่นนี้ กฎหมายถอืวา่ เป็นการก่อเหตรุาํคาญหรอื  

   ข) กรณีที่จดัใหม้ีระบบดงักล่าวขา้งตน้แลว้ แต่เจา้ของ หรือผูค้รอบครองอาคาร หรือสถานที่น ั้นไม่ดูแล

บาํรุงรกัษา หรือควบคุมระบบนัน้ ใหป้ราศจากกลิน่เหม็น หรือเกิดละอองสารพษิขึ้น จนเป็นเหตุใหเ้สื่อม หรือเป็นอนัตรายต่อ

สุขภาพ ถอืวา่เป็นเหตรุาํคาญ 

 4) การกระทาํใด ๆ อนัเป็นเหตใุหเ้กดิกลิน่ แสง รงัส ีเสยีง ความรอ้น สิง่มพีษิ ความส ัน่สะเทอืน ฝุ่ น ละออง เขม่า  เถา้ 

หรอืกรณีอืน่ใด จนเป็นเหตใุหเ้สือ่มหรอือาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

 การกระทาํในทีน่ี้ หมายถงึ กรณีทีบุ่คคลใด หรือกลุม่บุคคล หรือสถานประกอบการ กระทาํการใดๆ ทีก่่อใหเ้กิดมลพษิ

ทางดา้นกลิน่ แสง รงัส ีเสยีง ความรอ้น ความส ัน่สะเทอืน ฝุ่ นละออง เขม่า เถา้ หรือสารเป็ นพษิอื่นๆ เช่น การเผามูลฝอย 

เผาตน้หญา้จนเกดิเขมา่ ควนัเถา้ การเคาะ / ต ี/ทบุโลหะ เกดิเสยีงดงั การตอกเสาเขม็ จนเกดิความส ัน่สะเทอืน การโม่ บดสิง่ของ 

หรอืสขีา้วจนเกดิฝุ่ น ละออง เป็นตน้ จนเป็นเหตใุหเ้สือ่ม หรือเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ท ัง้นี้  ตอ้งมลีกัษณะทีก่ระทาํการเป็นประจาํ 

จนเกดิสภาวะทีก่ระทบต่อการดาํรงชพีเป็นการประจาํ จนเกดิสภาวะทีก่ระทบต่อการดาํรงชพีโดยปกตสุิขของประชาชนขา้งเคียง 

 5) เหตอุืน่ใดทีร่ฐัมนตรกีาํหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

 เหตุอื่นใดหมายถงึ กรณีอื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวข้า้งตน้ และรฐัมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ไดอ้อกประกาศกระทรวง

สาธารณสุข ในราชกจิจานุเบกษาแลว้ กรณีเช่นนัน้ ก็ถอืวา่ เป็นเหตรุาํคาญเช่นกนั 
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  ดงันัน้ กรณีของเหตรุาํคาญ จงึตอ้งยดึบทบญัญตัมิาตรา 25 ในพระราชบญัญตัิการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เป็นหลกัใน

การวนิิจฉยั โดยตอ้งบง่ชี้ใหไ้ดว้า่ การกระทาํดงักลา่วอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพได ้ในการวนิิจฉยัจงึจาํเป็น

ทีต่อ้งอาศยัองคค์วามรูท้างดา้นการสาธารณสุข การสุขาภบิาล และการอนามยัสิง่แวดลอ้ม อย่างไรก็ตามในขณะทีย่งัไม่มหีลกัฐาน

มาตรฐาน หรือเครื่องมอืทีส่ามารถชี้วดัไดอ้ย่างชดัเจน ว่ากรณีใดเป็นเหตุราํคาญโดยสภาพจึงตอ้งอาศยัดุลพนิิจของเจา้พนกังาน

สาธารณสุขในการบ่งชี้ว่ากรณีใดเป็นเหตุราํคาญ แต่การใชดุ้ลพินิจนัน้อาจจะเกิดความไม่แน่นอนในการตดัสิน จึงเป็นเรื่องที่

นกัวชิาการสุขาภิบาล นกัวชิาการสิง่แวดลอ้ม และนกัวิชาการสาธารณสุข จะร่วมกนัพจิารณากาํหนดหลกัเกณฑม์าตรฐาน หรือ

แนวทางการวนิิจฉยั หรือหาเครื่องมอืในการตรวจสอบปญัหาเหตุราํคาญทีช่ดัเจนต่อไป เพือ่ประโยชนใ์นการคุม้ครองประชาชน 

และปฏบิตักิารใหเ้ป็นไปตามกฎหมายไดง้า่ยขึ้น 

 

 1.2 ผลกระทบของเหตุร าคาญ 
 เมือ่กลา่วถงึเหตรุาํคาญในทางกฎหมายแลว้ ความหมายของเหตุราํคาญจะตอ้งเป็นไปตามที ่พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

ระบตุวัอย่างไวใ้นมาตราที ่25 ไดแ้ก่ เหตใุด ๆ ทีก่่อใหเ้กดิความเดอืดรอ้นแก่บคุคลในลกัษณะของความเสือ่มหรอืเป็นอนัตรายต่อ

สุขภาพ ซึง่บคุคลท ัว่ไปยอมรบัเป็นแนวทางเดยีวกนัวา่เป็นสิง่ทีไ่มป่ราถนา ใน พ.ร.บ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ไดก้ลา่วถงึความ

รา้ยแรงของเหตรุาํคาญไว ้2 ระดบั คือ ความรา้ยแรงทีเ่ป็นเหตใุหเ้สือ่มหรอือาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพและความรา้ยแรงของที่อาจ

เกดิอนัตรายรา้ยแรงต่อสุขภาพ จากการแบง่ระดบัความรา้ยแรงของเหตรุาํคาญขา้งตน้ พอทีจ่ะแบ่งประเภทของผลกระทบของเหตุ

ราํคาญต่อสุขภาพได ้คือ 

 ก) ความรา้ยแรงทีเ่ป็นเหตใุหเ้สือ่มหรอือาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ หรือก่อเกิดผลกระทบทีเ่กิดต่อสุขภาพโดยออ้ม เป็น

ผลกระทบทีท่าํใหส้ภาวะความเป็นอยู่ทีเ่หมาะสมในการดาํรงชวิติประจาํวนัของประชาชนเปลีย่นแปลงไป หรือ รบกวนสภาวะความ

เป็นอยู่โดยปกตขิองประชาชน บ ัน่ทอนหรอืรบกวนความสุขทางดา้นจติใจ แมว้่าผลกระทบจะไม่ส่งผลรา้ยแรงต่อร่างกายจนทาํให ้

ถงึกบัส่งใหเ้กิดการเจ็บป่วยไดท้นัท ีแต่เป็นการตดัทอนความสาํราญทางกายอนัเป็นปกติวสิยัที่บุคคลจะพงึไดร้บั หรือบ ัน่ทอน

ความสาํราญทางจติใจและไมใ่ช่เรื่องหยุมหยมิเลก็นอ้ย ซึง่เจา้พนกังานสาธารณสุขอาจจะใชดุ้ลพนิิจถอืเป็นเหตรุาํคาญได ้

 ข) ความรา้ยแรงของทีอ่าจเกิดอนัตรายรา้ยแรงต่อสุขภาพ หรือก่อเกิดผลกระทบทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพโดยตรง 

โดยเหตรุาํคาญนัน้ทาํใหเ้กดิอนัตรายต่อสุขภาพโดยตรง หรอืผลของเหตรุาํคาญนัน้ทาํใหเ้กิดการเจ็บป่วยได ้เช่น ฝุ่ นควนัทีเ่กิดขึ้น

จากเผาขยะหรอืเศษวชัพชื หรือจากกิจกรรมอื่น ๆ และฝุ่ นควนันัน้ไดฟุ้้ งกระจายไปในบริเวณใกล เ้คียง ทาํใหผู้ท้ีม่สีภาวะสุขภาพ

อ่อนแอ ผูป่้วยโรคหอบหดื ผูสู้งอายุ ทีอ่าศยัอยู่ในบรเิวณนัน้เกดิการเจบ็ป่วยไดท้นัท ี

 

2. ความหมายและความส าคญักจิการทีอ่าจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
 

 2.1 ความหมายของกจิการที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 กจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ หมายถงึ กจิการทีม่กีระบวนการผลติ หรอืกรรมวธิีการผลติ ทีก่่อใหเ้กิดมลพษิ หรือสิง่

ทีท่าํใหเ้กดิโรค ซึง่จะมผีลกระทบต่อสุขภาพอนามยั ของประชาชนทีอ่ยู่ในบริเวณขา้งเคียงนัน้ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง มลพษิทางอากาศ 

ทางนํา้ ทางดนิ ทางเสยีง แสง ความรอ้น ความส ัน่สะเทอืน รงัส ีฝุ่ นละออง เขมา่ เถา้ เป็นตน้ 

 ในปี พ.ศ. 2558 มกีิจการที่ถูกกระทรวงสาธารณสุขประกาศเป็นกิจการที่ เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ออกเป็น 13 กลุ่ม

กจิการ 141 ประเภทไดแ้ก่ 
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 1) กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกยัการเลี้ยงสตัว ์ม ี2 กจิการ 

 2) กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสตัวแ์ละผลติภณัฑ ์ม ี7 กจิการ 

 3) กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกบัอาหาร เครื่องดืม่ นํา้ดืม่ ม ี24 กจิการ 

 4) กจิการทีเ่กี่ยวกบัยา เวชภณัฑ ์อปุกรณท์างการแพทย ์เครื่องสาํอางค ์ผลติภณัฑช์าํระลา้ง ม ี6 กจิการ 

 5) กจิการทีเ่กี่ยวกบัการเกษตร ม ี9 กจิการ 

 6)  กจิการทีเ่กี่ยวกบัโลหะหรอืแร่ ม ี6 กจิการ 

 7) กจิการทีเ่กี่ยวกบัยานยนต ์เครื่องจกัรหรอืเครื่องกล ม ี9 กจิการ 

 8) กจิการทีเ่กี่ยวกบัไมห้รอืกระดาษ ม ี8 กจิการ 

 9) กจิการทีเ่กี่ยวกบัการบรกิาร ม ี21 กจิการ 

 10) กจิการทีเ่กี่ยวกบัสิง่ทอ ม ี8 กจิการ 

 11) กจิการทีเ่กี่ยวกบัหนิ ดนิ ทราย ซเีมนตห์รอืวถัทุีค่ลา้ยคลงึ ม ี12 กจิการ 

 12) กจิการทีเ่กี่ยวกบัปิโตรเลีย่ม ปิโตรเคม ีถา่นหนิ ถา่นโคก้ และสารเคม ีม ี17 กจิการ 

 13) กจิการอืน่ ๆ ม ี13 กจิการ 

 พระราชบญัญตักิารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตราที ่31 ใหอ้าํนาจรฐัมนตรวีา่การ ในการกาํหนดใหก้ิจการใดเป็นกิจการ

ทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ซึง่การพจิารณาการกาํหนดกิจการใดเป็นกิจการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพนัน้ จะมกีารตัง้คณะกรรมการ

พจิารณาจากปญัหาเหตุราํคาญ ปจัจยัเสี่ยง มลพษิหรือสิ่งที่ทาํใหเ้กิดโรค หรือขอ้รอ้งเรียนจากประชาชนที่ไดร้บัผลกระทบจาก

กจิการนัน้ ๆ ก่อนเสนอใหร้ฐัมนตร ีดงันัน้ อาจจะมกีารกาํหนดกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพเพิม่เตมิไดอ้กี   

 นอกจากนี้  คณะกรรมการกฤษฎกีาไดม้คีาํวนิิจฉยั ตามหนงัสอืที่ นร ๐๖๐๑/๖๔๕ ลงวนัที ่๓๐ มถินุายน ๒๕๓๖ สรุป

ไดว้า่ กจิการทีเ่ขา้ข่ายเป็นกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพนัน้ ไมจ่าํเป็นตอ้งดาํเนินการในลกัษณะทีเ่ป็นการคา้ ดงันัน้การดาํเนิการ

การทีเ่ป็นสว่นบคุคล เช่นการเลี้ยงสตัวไ์วดู้เลน่หรือการซ่อมรถยนต์ ทีเ่ป็นงานอดเิรก ก็อาจถูกกาํนดเป็นกิจการทีเ่ป็นอนัตรายต่อ

สุขภาพไดเ้ช่นกนัหากกิจกรรมนัน้ ๆ ทาํใหเ้กิดปญัหาเหตุราํคาญ ปจัจยัเสีย่ง มลพษิหรือสิง่ทีท่าํใหเ้กิดโรค หรือขอ้รอ้งเรียนจาก

ประชาชนทีไ่ดร้บัผลกระทบจากกจิกรรมนัน้ ๆ  

 

 2.2 ผลกระทบของกจิการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 กิจการที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพเป็นกิจการที่ตอ้งมีการกํากบัดูแลการประกอบการที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากใน

กระบวนการผลติ หรือกรรมวธิีการผลติในการประกอบการอาจจะเกิดมลพษิหรือผลกระทบต่อสุขภาพได ้ดงันัน้ในการดาํเนิน

กจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ผูด้าํเนินการตอ้งดูแลสภาพ หรือสุขลกัษณะของสถานทีท่ีใ่ชด้าํเนินกิจการ ใหอ้ยู่ในสภาวะทีด่อียู่

เสมอ อีกท ัง้ตอ้งมกีารควบคุมปญัหามลพษิที่เกิดจากสถานประกอบกิจการของตน ไม่ใหเ้กินที่กาํหนดไวใ้นมาตรฐาน และไม่

ก่อใหเ้กดิอนัตรายต่อสุขภาพอนามยัของหนกังานในสถานประกอบการ ประชาชนทีอ่ยู่ใกลเ้คียงกบัสถานประกอบการ  

 หากสถานประกอบกิจการใดไม่มกีารป้องกนั ควบคุม และบาํบดัมลพษิอย่างถูกตอ้ง หรือไม่มกีารบริหารจดัการที่ดี

พอแลว้ ย่อมก่อใหเ้กิดความเดอืดรอ้นต่อผูอ้าศยัอยู่ใกลเ้คียงจนเกิดการรอ้งเรียนขึ้นได ้สิง่รบกวนหรือมลพษิทีเ่กิดจากกิจการที่

เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ และผลกระทบทีเ่กดิจากสิง่รบกวนหรอืมลพษินัน้ ๆ พอสรุปไดด้งันี้ 

 1) กลิน่ เช่น กลิน่เหมน็จากสารเคม ีสตัว ์หรอื กระบวนการผลติ มผีลกระทบในเรื่องปญัหาเดอืดรอ้นราํคาญจากปญัหา

ทางดา้นกลิน่รบกวน หรอืกลิน่ทีเ่กดิจากอตุสาหกรรมอาจเกดิจากสารทีท่าํใหเ้กดิกลิน่ซึง่มกัเป็นสารประกอบอนิทรยีท์ีร่ะเหยงา่ย 
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 2) ฝุ่ น เช่น ฝุ่ นละออง ฝุ่ นโลหะมีผลกระทบไดม้ากมาย ฝุ่ นละอองที่มีขนาดใหญ่ก่อใหเ้กิดปญัหามลพิษหรือเหตุ

เดือดรอ้นราํคาญ ลดความสามารถในการมองเห็น สภาพจิตใจเกิดภาวะเครียด ส่วนฝุ่ นละอองขนาดเล็กสามารถเขา้สู่ระบบ

ทางเดนิหายใจ และเกาะตวัหรอืตกตวัไดใ้นสว่นต่าง ๆ ของระบบทางเดนิหายใจ ก่อใหเ้กิดการระคายเคืองและทาํลายเนื้อเยื่อของ

อวยัวะนัน้ ๆ เช่น เนื้อเยือ่ปอด สะสมในเนื้อเยือ่ปอดได ้

 3) ไอระเหยสารเคม ีมผีลกระทบ ทาํใหเ้กิดอาการทางการกดประสาทหลายอย่าง เช่น การงว่งนอน วงิเวยีนปวดศีรษะ 

ซมึเศรา้ หรอืหมดสต ิและทาํใหร้ะบบภูมคิุม้กนัถกูรบกวนหรอืทาํลาย ศกัยภาพทางการป้องกนัโรคการตดิเชื้อลดลงจากเดมิ 

 4) เขม่าควนั สรา้งผลกระทบไดห้ลายประการ สารในหมอกควนัทีก่่อใหเ้กิดผลกระทบต่อร่างกายแบ่งเป็น 2 กลุม่ คือ 

ฝุ่ นขนาดเลก็ และแกส๊พษิ เกดิผลกระทบกบัระบบต่างๆ ของร่างกาย คือ ระบบทางเดนิหายใจ ระบบหวัใจ รวมไปถงึระบบสมอง 

ก่อใหเ้กดิโรคเฉียบพลนั อาท ิหลอดลมอกัเสบ ไอ หายใจลาํบาก อาจจะทาํใหโ้รคทีเ่ป็นอยู่ เช่น หอบหดืหรือถงุลมโป่งพองกาํเริบ

หนกักวา่เดมิ 

 5) ความรอ้น สรา้งผลกระทบไดห้ลายประการ ผลกระทบทางดา้นสรีระจะทาํใหร้ะบบขบัถ่ายนํา้จากร่างกายทาํงานหนกั

ผดิปกต ิปวดศีรษะ เบือ่อาหาร อ่อนเพลยี กระเพาะอาหารทาํหนา้ทีไ่ม่ปกติ ส่วนผลกระทบทางดา้นจติใจ ความรอ้นทาํใหอ้ารมณ์

หงดุหงดิ โกรธงา่ย สง่ผลต่อเนื่องถงึการทาํงาน ทาํใหป้ระสทิธิภาพในการทาํงานลดตํา่ลง 

 6) เสยีงดงั สามารถสรา้งผลกระทบไดม้ากมาย ท ัง้ผลต่อจติใจ ก่อใหเ้กิดอาการหงดุหงดิ ราํคาญใจ ประสาทเครียด 

ทาํใหน้อนไม่หลบั เกิดการเปลีย่นแปลงทางอารมณ์ อาจนาํไปสู่การคลุม้คล ัง่ เสยีสมาธิ ส่วนผลต่อร่างกายทาํใหห้วัใจเตน้แรง 

อตัราการหายใจเปลีย่นแปลง ทาํใหเ้กดิกรดในกระเพาะมากกวา่ปกต ิเป็นโรคแผลในกระเพาะและโรคกระเพาะอาหาร ทาํใหค้วาม

ดนัโลหิตสูง ทาํใหก้ลา้มเนื้ อกระตุก เกิดอาการเหนื่อยหอบและแพ ้ทาํใหป้ระสาทหูเสื่อม อาจทาํใหหู้พิการ หูตึง หูหนวก 

นอกจากนี้ เสยีงดงัยงัส่งผลต่อการทาํงาน ทาํใหป้ระสทิธิภาพของการทาํงานลดลง การติดต่อประสานงานลา่ชา้ บางครัง้เกิดการ

ผดิพลาดทาํใหง้านเสยี หรืออาจทาํใหเ้กิดอุบตัิเหตุได ้เสยีงทีด่งักว่าปกติอาจรบกวนต่อการสื่อสาร การรบัสญัญาณ และการรบั 

คาํส ัง่ต่าง ๆ อนัอาจก่อใหเ้กดิอบุตัเิหตไุด ้และเสยีงดงัยงัสามารถเกิดความเสยีหายต่อวตัถหุากเป็นเสยีงทีม่รีะดบัความดงัสูง เช่น 

เสยีงจากเครื่องบนิชนิดเร็วกวา่เสยีง  

 นอกจากนี้เสยีงดงัทาํใหเ้กิดการส ัน่สะเทอืน บางครัง้ยงัมคีวามดนัทาํใหอ้ากาศมคีวามดนัสูงขึ้นระหว่าง 1-10 ปอนดต่์อ

ตารางฟตุ ทาํใหว้ตัถหุรือสิง่ก่อสรา้งบางชนิด เช่น กาํแพง ฝาผนงั หลงัคา และหนา้ต่าง ส ัน่ไหวได ้โครงสรา้งอาคารทีเ่ป็นกระจก

อาจถกูทาํลายได ้

 7. แสงจา้ แสงจา้ทีเ่กิดจากการสะทอ้นแสงจากวสัดุทีอ่ยู่ในสิง่แวดลอ้ม เช่น ผนงัหอ้ง เครื่องมอื เครื่องจกัร เป็นตน้ 

เป็นผลทาํใหป้ระสทิธิภาพในการมองเห็นของผูท้าํงานแย่ลง เมื่อยลา้ ปวดตา วงิเวยีน มนึศีรษะ อาจมอีาการกลา้มเนื้อหนงัตา

กระตุกร่วมดว้ย นอกจากนี้  แสงที่ส่องสว่างในเวลาการคืนม ีมผีลกระทบต่อมนุษยห์ลายประการ เช่น ส่งผลต่อการหล ัง่สารที่

เรยีกวา่ เมลาโทนิน (Melatonin) ของต่อมไพเนียล (Pineal) ซึง่ปกตจิะช่วยในการนอนหลบัในเวลากลางคืน การขดัขวางการหล ัง่

สารนี้มผีลกระทบต่อการนอนหลบั (Sleep Disorder) ของมนุษย ์และมคีวามเชื่อวา่ อาจจะนาํไปสูก่ารเจบ็ป่วยดว้ยโรคอืน่ ๆได ้

 8) นํา้เสยี มผีลกระทบในเรื่องเป็นแหลง่แพร่ระบาดของเชื้อโรค เช่น อหวิาตกโรค บดิ ทอ้งเสยี เป็นแหลง่เพาะพนัธุข์อง

แมลงนาํโรค ทาํใหเ้กดิความราํคาญ เช่น กลิน่เหมน็ 

 9) ขยะ ส่งผลกระทบทาํให ้เกิดมลพษิทางอากาศเนื่องจากการเผาขยะกลางแจง้ก่อใหเ้กิดควนัและสารพษิทางอากาศ 

ทาํให ้คุณภาพอากาศเสือ่มโทรม ทาํใหเ้กิดนํา้เสยี โดยเกิดจากการกองขยะบนพื้น เมือ่ฝนตกลงมาบนกองขยะ นํา้ฝนทีไ่หลผ่าน

กองขยะจะเกดินํา้เสยีมคีวามสกปรกมากไหลลงสู่แหลง่นํา้ นอกจากนี้  ขยะยงัเป็นแหลง่พาหะนาํโรคได ้หากมกีารกองขยะบนพื้น
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นอกจากจะก่อเกิดเหตุรําคาญและความไม่น่าดู ทาํใหก้ลายแหล่งเพาะพนัธุ์ของหนูและ แมลงวนั เป็นตน้ ซึ่งเป็นพาหะนํา

โรคตดิต่อ ทาํใหม้ผีลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของประชาชน  

 10) ผลพษิหรือสิง่รบกวนอืน่ ๆ เช่น สารเคม ีโลหะหนกั สตัวพ์าหะนาํโรค เชื้อโรค และอบุตัเิหต ุทาํใหเ้กดิความเจบ็ป่วย

จากพษิโลหะหนกั โรคตดิต่อหรอืรคระบาดเหตรุาํคาญ ทาํใหเ้กดิการเจบ็ป่วย การบาดเจบ็ ทพุลภาพ 

 จากผลกระทบจากกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพขา้งตน้ พอทีจ่ดักลุม่ผลกระทบทีเ่กดิขึ้นไดเ้ป็น 3 กลุม่ดงันี้ 

 1) ผลกระทบต่อสุขภาพกาย เกดิขึ้นจากการไดร้บัมลพษิ และผลของกจิการนัน้ ๆ แลว้ทาํใหส้ภาวะสุขภาพเสือ่มลง หรือ

เกดิการเจบ็ป่วยท ัง้แบบเฉียบพลนัและเรื้อรงั การเจบ็ป่วยทีเ่กดิขึ้นอาจจะนาํไปสู ่ความพกิาร หรอือาจจะทาํใหเ้สยีชวีติได ้

 2) ผลกระทบต่อสุขภาพจิต ทาํใหเ้กิดความเครียด ภาวะซึมเศรา้ เนื่องจากสภาพแวดลอ้มของที่อยู่อาศยัเกิดจาก

เปลีย่นแปลงไปจากเดมิ ทาํใหว้ถิกีารดาํรงชวีติ และคุณภาพชวีติดอ้ยลง หรอืเสือ่มลง และอาจจะนาํไปสูก่ารเจบ็ป่วยได ้

 3) ผลกระทบต่อสุขภาพสงัคม สิง่รบกวนต่าง ๆ จากกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพทาํใหป้ระชาชนทีอ่าศยัอยู่ในบริเวณ

ใกลเ้คียงไดร้บัความเดือดรอ้นรําคาญ มีคุณภาพชีวิตที่เลื่อมลง และอาจจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงของลกัษณะการใช ้

ชวีติประจาํวนั และความขดัแยง้ภายในชมุชน การเปลีย่นแปลงของโครงสรา้งทางสงัคมอาจจะเกิดขึ้นไดจ้ากการอพยพยา้ยถิน่เพือ่

หลกีเลีย่งการสมัผสัมลพษิหรือสิ่งรบกวนจากกิจการที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ และอาจจะนาํไปสู่การเปลีย่นแปลงโครงสรา้งทาง

เศรษฐกจิของพื้นทีน่ ัน้ ๆ ได ้ 

 

 สาเหตุของการเกดิมลพษิจากกจิการที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ เกดิจากหลายสาเหตดุว้ยกนั เช่น 

 1) ผูป้ระกอบการไมไ่ดค้าํนึงถงึปญัหาสิง่แวดลอ้มทีจ่ะตามมา จงึไม่มกีารวางแผนการดาํเนินกจิการมาตัง้แต่เริ่มตน้ ไมว่า่

จะเป็นทาํเลทีเ่หมาะสม การวางผงัโครงสรา้งของสถานประอบการ การคดัเลอืกเครื่องจกัร ตลอดจนการมมีาตรการควบคุมและ

ป้องกนัปญัหาสิง่แวดลอ้ม โดยคาํนึงถงึพื้นทีแ่ละเทคโนโลยทีีจ่ะบาํบดัของเสยี เป็นตน้ 

  2) สถานประกอบการบางแห่ง ผูป้ระกอบการ พนกังาน คนงาน ไม่มีความรู ้ความเขา้ใจในอนัตรายที่เกิดจากการ

ประกอบกิจการนัน้ ๆ ทาํใหข้าดการวางแผนการจดัการในสถานประกอบการและการไม่เหน็ความสาํคญัของสถานประกอบการ  

อนัอาจก่อใหเ้กดิอนัตราย และผลกระทบต่อสุขภาพและสิง่แวดลอ้ม 

 3) ผูป้ระกอบการรายย่อยดดัแปลงอาคารพาณิชยห์รอืทีอ่ยู่อาศยัเป็นสถานประกอบการ ส่วนใหญ่มกัก่อปญัหาต่อชุมชน

ไดง้า่ยและยากต่อการแกไ้ข 

 4) การควบคุมตรวจสอบ การกาํกบัดูแลของภาคราชการยงัไมท่ ัว่ถงึ 

 5) มคีวามซํา้ซอ้นในดา้นองคก์รของรฐั ตลอดจนมกีฎหมายหลายฉบบัทีเ่กี่ยวขอ้งในการควบคุมดูแลสถานประกอบการ 

ทาํใหก้ารควบคุมตรวจสอบไมม่ปีระสทิธิภาพ 
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กจิกรรม 12.1.1 
 จงอธิบายความหมายโดยสงัเขปของ เหตุร าคาญและกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  
 
แนวตอบกจิกรรม 12.1.1 
 เหตุร าคาญเป็นเหตุท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเดือดร้อนแก่ผูท่ี้ตอ้งประสบเหตุนั้น ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามยั
ทั้งทางร่างกาย และจิตใจ ตลอดจนความเป็นอยูข่องผูป้ระสบเหตุนั้น   
 กิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ หมายถึง กิจการท่ีมีกระบวนการผลิต หรือกรรมวิธีการผลิต ท่ีก่อให้เกิด
มลพิษ หรือส่ิงท่ีท าใหเ้กิดโรค ซ่ึงมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามยั ของประชาชนท่ีอยูใ่นบริเวณขา้งเคียง 
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เร่ืองที ่12.1.2  

กฎหมายและองค์กรที่เกีย่วข้องกบัเหตุร าคาญและกจิการที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

 

 

1. กฏหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการด าเนินการเกีย่วกบัเหตุร าคาญและกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
  กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเหตุราํคาญและกิจการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพมมีากมายหลายฉบบั ในทีน่ี้จะจดักลุม่กฏหมาย

ตามความเกี่ยวขอ้งโดยตรง และเกี่ยวขอ้งโดยออ้มกบัเหตุราํคาญและกิจการที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ กฏหมายที่เกี่ยวขอ้งเหตุ

ราํคาญและกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพโดยตรงคือ พระราชบญัญตักิารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

 

1.1 พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ.2535 (ฉบับแก้ไขเพิม่เติม พ.ศ. 2550) 
พระราชบญัญตักิารสาธารณสุข พ.ศ.2535 เป็นกฎหมายทีม่คีวามสาํคญัทีเ่กี่ยวขอ้งเหตุราํคาญและกิจการทีเ่ป็นอนัตราย

ต่อสุขภาพโดยตรง ซึง่หลกัการสาํคญัของกฎหมายฉบบันี้ มดีงันี้ 

 1) คุม้ครองประชาชนดา้นสุขลกัษณะ และการอนามยัสิง่แวดลอ้ม หรือการสุขาภบิาลสิง่แวดลอ้มซึ่งครอบคลุมกิจกรรม

และการกระทาํทีม่ผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและสุขภาพอนามยัของประชาชน 

2) การกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในการจดัการและควบคุมปจัจยัหรือสภาวะแวดลอ้มทีเ่ป็นหรือ

อาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ รวมท ัง้ปจัจยัพื้นฐานที่จะส่งเสริมใหป้ระชาชนในชุมชนไดม้สุีขภาพดีอย่างย ัง่ยืน ใหอ้าํนาจแก่เจา้

พนกังานทอ้งถิน่ในการควบคุมดูแล 

3) กาํหนดใหม้เีจา้พนกังานสาธารณสุขเป็นเจา้พนกังานสายวชิาการเป็นผูใ้หค้าํปรึกษา แนะนาํแก่เจา้พนกังานทอ้งถิน่ใน

การดาํเนินการควบคุมดูแล  

4) กาํหนดใหม้คีณะกรรมการสาธารณสุข เป็นองคก์รสว่นกลาง และกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข มบีทบาทในการ

ควบคุม กาํกบัดูแล และใหก้ารสนบัสนุนการปฏบิตังิานของราชการสว่นทอ้งถิน่ 

5) ใหส้ทิธิแก่ประชาชน หรือผูป้ระกอบการ อุทธรณ์คาํส ัง่ของเจา้พนกังานทอ้งถิ่นไดห้ากเห็นว่าคาํส ัง่น ัน้ ไม่เป็นธรรม

หรอืไมถ่กูตอ้ง และดาํเนินการเอาผดิกบัเจา้พนกังานทีล่ะเวน้หรอืเพกิเฉยต่อการปฏบิตัหินา้ทีไ่ด ้

 

1.1.1 บทบัญญัติที่เกีย่วข้องกบัเหตุเดอืดร้อนร าคาญ  
เหตรุาํคาญในความเขา้ใจของบคุคลท ัว่ไปอาจจะเป็นเหตทุีต่อ้งมเีจา้ทกุขห์รอืผูร้อ้งเรียนเสยีก่อนจงึจะถอืว่าเป็นเหตุราํคาญ 

แต่ในพระราชบญัญตัิการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ไดบ้ญัญตัคิวามหมายและลกัษณะของเหตรุาํคาญไวใ้นหมวด 5 เหตรุาํคาญ ดงันี้ 

 “มาตรา 25 ในกรณีทีม่เีหตอุนัอาจก่อใหเ้กดิความเดอืดรอ้นแก่ผูอ้าศยัในบรเิวณใกลเ้คียง หรือผูท้ีต่อ้งประสบ

เหตนุัน้ ๆ ดงัต่อไปนี้ใหถ้อืวา่เป็นเหตรุาํคาญ” 

โดยลกัษณะของเหตรุาํคาญตามกฎหมายไดก้ลา่วโดยละเอยีดแลว้ในเรื่องที ่12.1.1 มรีายละเอยีดโดยสงัเขปตามกฎหมาย

ดงันี้ 
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1) แหลง่นํา้ ทางระบายนํา้ ทีอ่าบนํา้ สว้ม หรือ ทีใ่ส่มูลหรือเถา้ หรือสถานทีอ่ื่นใด ซึง่อยู่ในทาํเลไม่เหมาะสม สกปรก 

มกีารสะสมหรือหมกัหมมสิง่ของ มกีารเททิ้งสิง่ใดจนเป็นเหตุใหม้กีลิน่เหมน็หรือละอองสารเป็นพษิ หรือเป็นทีเ่พาะพนัธุพ์าหะนาํ

โรค หรอืก่อใหเ้กดิความเสือ่ม หรอือาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

2) การเลี้ยงสตัวใ์นที ่หรอืวธิีใด หรอืมจีาํนวนเกนิสมควร จนเป็นเหตใุหเ้สือ่ม หรอือาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

3) อาคารอนัเป็นที่อยู่ของคนหรือสตัว ์โรงงานหรือสถานที่ประกอบการใด ไม่มีการระบายอากาศ การระบายนํา้  

การกาํจดัสิ่งปฏิกูล หรือการควบคุมสารเป็นพษิ หรือมแีต่ไม่มกีารควบคุมใหป้ราศจากกลิน่เหม็น หรือละอองสารเป็นพษิอย่าง

เพยีงพอ จนเป็นเหตใุหเ้สือ่ม หรอือาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

4) การกระทาํใดๆ อนัเป็นเหตใุหเ้กดิกลิน่ แสง รงัส ีเสยีง ความรอ้น สิง่มพีษิ ความส ัน่สะเทอืน ฝุ่ นละออง เขม่า เถา้ 

หรอืกรณีอืน่ใด จนเป็นเหตใุหเ้สือ่ม หรอือาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

5) เหตอุืน่ใด ทีร่ฐัมนตรกีาํหนด โดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

ดงัแสดงในแผนภูมสิรุปลกัษณะของเหตรุาํคาญ (ภาพที ่12.1) 

 

 
 

ภาพท่ี 12.1 ลกัษณะของเหตุร าคาญ 
ที่มา: สมศกัด์ิ ศิริวนารังสรรค ์(http://www.dla.go.th/upload/ebook/column/2015/2/2132_5512.ppt.) 

 

จากขอ้ความทีบ่ญัญตัิไวใ้นหมวดที่ 5 มาตราที ่25 นี้จะเหน็ว่า เหตุหรือแหล่งกาํเนิดมลพษิใดๆ ทีม่ลีกัษณะตรงตามที่

กาํหนดไวใ้นมาตราที ่25 แมว้่าจะยงัไม่ก่อใหเ้กิดความเดอืดรอ้น หรือเป็นอนัตรายต่อสุขภาพอนามยั หากเพยีงแต่อาจก่อใหเ้กิด

และยงัไม่มเีรื่องรอ้งเรียนของผูอ้าศยัในบริเวณใกลเ้คียงก็ตาม เมื่อเจา้หนา้ที่ไปประสบเหตุที่มลีกัษณะตรงตามที่บญัญตัิไวใ้น

มาตราที ่25 ก็สามารถดาํเนิการตามกฎหมายได ้กฎหมายใหอ้าํนาจแก่เจา้พนกังานทอ้งถิ่นออกคาํส ัง่เป็นหนงัสอืใหบุ้คคลที่เป็น

ตน้เหตุหรือเกี่ยวขอ้งกบัการก่อใหเ้กิดเหตุราํคาญนัน้ ระงบัหรือป้องกนัเหตุราํคาญภายในเวลาอนัสมควร ถา้ไม่ปฏบิตัิตามคาํส ัง่
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และเหตุราํคาญนัน้อาจเกิดอนัตรายอย่างรา้ยแรงต่อสุขภาพ ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิน่เขา้ระงบัเหตุนัน้ โดยผูท้ีไ่ดร้บัคาํส ัง่เป็นผูเ้สยี

ค่าใชจ้่าย (มาตรา 27) นอกจากนัน้ เจา้พนกังานทอ้งถิ่นมอีาํนาจออกคาํส ัง่หา้มมใิหเ้จา้ของหรือผูค้รอบครองใชห้รือยนิยอมให ้

บคุคลใดใชส้ถานทีเ่อกชนทีเ่กดิเหตรุาํคาญ จนกวา่จะไดร้ะงบัเหตรุาํคาญนัน้แลว้ (มาตรา 28) 

 1.1.2 บทบัญญัติที่เกีย่วข้องกบักจิการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
พระราชบญัญตัิการสาธารณสุข พ.ศ.2535 หมวดที่ 7 ใหอ้าํนาจแก่รฐัมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดย

คาํแนะนาํของคณะกรรมการสาธารณสุข กาํหนดใหก้ิจการใดๆ เป็นกิจการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพได ้โดยประกาศในราช กิจจา

นุเบกษา (มาตรา 31) ซึง่กระทรวงสาธารณสุขจะพจิารณากิจการ ทีม่กีระบวนการผลติ หรือกรรมวธิีการผลติ หรือมลีกัษณะของ

การประกอบกิจการ ที่ก่อใหเ้กิดมลพิษ หรือสิ่งที่ทาํใหเ้กิดโรค ซึ่งอาจจะมผีลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของประชาชน ที่อยู่ใน

บรเิวณนัน้ๆ ไมว่า่จะเป็น มลพษิทางอากาศ ทางนํา้ ทางดนิ ทางเสยีง แสง ความรอ้น ความส ัน่สะเทอืน รงัส ีฝุ่ นละออง เขม่า เถา้ 

ฯลฯ กจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ซึง่กจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพนี้ ไมจ่าํกดัวา่ จะเป็นโรงงานตามกฎหมาย ว่าดว้ยโรงงาน 

หรือเป็นกิจการที่มลีกัษณะของอุตสาหกรรม ในครวัเรือน ก็เขา้ข่ายของกิจการ ที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพได ้ขึ้นอยู่กบัลกัษณะ

ประเภทของการประกอบกจิการนัน้ ปจัจบุนั มปีระกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ซึง่ประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา ประกอบดว้ยกิจการประเภทต่างๆ รวม 141 ประเภทแต่การประกาศดงักล่าว ก็ยงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้น

เขตราชการ สว่นทอ้งถิน่ต่างๆ  

ราชการส่วนทอ้งถิ่น มอีาํนาจตามมาตราที่ 32(1) ในการออกขอ้กาํหนดของทอ้งถิ่น ซึ่งหมายถงึ ขอ้บญัญตัิ

กรุงเทพมหานคร จงัหวดั เทศบญัญตัิ ขอ้บงัคบัสุขาภบิาล ตาํบล เพื่อกาํหนดประเภทของกิจการตามมาตรา 31 บางกิจการ หรือ

ทุกกิจการ ใหเ้ป็น กิจการทีต่อ้งควบคุมในทอ้งถิน่นัน้ก็ได ้โดยผูป้ระกอบกิจการประเภทนัน้ๆ ไม่ว่าจะดาํเนินกิจการนัน้อยู่ก่อน 

มขีอ้บงัคบัตาํบล หรือเป็นผูป้ระกอบการกิจการรายใหม่ จะตอ้งดาํเนินการขออนุญาตประกอบกิจการ ต่อเจา้พนกังานทอ้งถิน่ 

ก่อนดาํเนินกจิการนัน้ (มาตรา 33) ซึง่ใบอนุญาตจะใชไ้ดเ้ฉพาะในเขตทอ้งถิน่นัน้ สาํหรบักิจการประเภทเดยีว และสาํหรบัสถานที่

แหง่เดยีวเทา่นัน้ (มาตรา 33 วรรค 3) 

กฎหมายฉบบันี้กาํหนดให ้หวัหนา้ราชการส่วนทอ้งถิ่นหรือ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ขอใหเ้จา้พนกังาน

สาธารณสุข ใหค้าํปรกึษาหรอืดาํเนินการตรวจสอบอาคาร สถานประกอบการดา้นสุขลกัษณะ อุปกรณ์เครื่องมอื ระบบการป้องกนั

อนัตราย หรืออุบตัิภยั ระบบการกาํจดัมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หรือมลพษิอื่นๆ ทีจ่าํเป็น สาํหรบัการประกอบกิจการนัน้ๆ ในการ

ป้องกนัมใิหเ้กิดเหตุ ที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของประชาชนที่อาศยัในเขตทอ้งถิ่น เพื่อประกอบ การพิจารณา 

ออก หรือ ต่อใบอนุญาตประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพนัน้ๆ  

นอกจากการควบคุมดว้ยมาตรการ การอนุญาตแลว้ กฎหมายยงัใหอ้าํนาจแก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น ใน

การกาํหนดหลกัเกณฑ ์และเงื่อนไขท ัว่ไป ใหผู้ป้ระกอบกิจการที่ไดร้บัอนุญาตแลว้ ตอ้งปฏิบตัิตาม เพื่อการกาํกบัดูแลมใิหผู้ ้

ประกอบกิจการ ดาํเนินกิจการโดยไม่ตอ้งดว้ย สุขลกัษณะ อนัอาจเป็นเหตุใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขภาพ หรือเหตุเดอืดรอ้นราํคาญ 

แก่ชมุชนขา้งเคียงได ้

หลกัเกณฑ ์และเงือ่นไขท ัว่ไปนี้ อาจแยกไดเ้ป็น 2 สว่น คือ 

 1) การดูแลสภาพ หรอืสุขลกัษณะของสถานทีท่ีใ่ชด้าํเนินกิจการ ซึง่หมายถงึ สภาวะการณ์สุขาภบิาลสิง่แวดลอ้ม 

ของสถานประกอบการ ท ัง้ในดา้นการดูแลรกัษาความสะอาด ความเป็นระเบยีบของโครงสรา้งอาคาร การรกัษาสภาพการใชง้าน

ของเครื่องมอื อปุกรณ ์ระบบระบายอากาศ ระบบการกาํจดัสิง่ปฏกูิลมลูฝอย เป็นตน้ ใหอ้ยู่ในสภาพทีใ่ชก้ารไดด้ี 
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 2) มาตรการป้องกนัอนัตรายต่อสุขภาพ ซึง่หมายถงึ ระบบการป้องกนัอุบตัิภยั อคัคีภยั ระบบการกาํจดันํา้เสยี 

ระบบการป้องกนัการปนเป้ือน ในผลติภณัฑอ์าหาร รวมท ัง้ระบบการป้องกนัตนเอง ของผูป้ฏบิตัิ ในสถานประกอบการนัน้ๆ ดว้ย 

ท ัง้นี้ เพือ่ป้องกนัปญัหาดา้นมลพษิ ทีอ่าจจะมผีลกระทบต่อสุขภาพของคนงาน ชมุชนขา้งเคียง และประชาชนท ัว่ไป 

 การกาํหนดหลกัเกณฑ ์และเงือ่นไขดงักล่าวขา้งตน้ ราชการส่วนทอ้งถิ่นจาํเป็นจะตอ้งอาศยัความรู ้ทางดา้น

วชิาการ ของนกัวชิาการสุขภิบาลสิ่งแวดลอ้ม สาธารณสุข อนามยัสิ่งแวดลอ้ม วทิยาศาสตร ์และอื่นๆ เพือ่ร่วมกนักาํหนด โดย

พจิารณาถงึความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบตัิ และสภาวะทางสงัคมของสงัคมไทย ดงันั้น จงึขอเสนอให ้อบต. ดาํเนินการเรื่องนี้  โดย

การจดัตัง้เป็นคณะทาํงานร่วมกนั ระหว่างราชการส่วนทอ้งถิ่น กบัสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั ศูนยอ์นามยัสิ่งแวดลอ้มเขต    

กองวชิาการทีเ่กี่ยวขอ้ง และสถาบนัการศึกษาต่างๆ และถา้เป็นไปได ้ควรจะไดเ้ปิดโอกาสใหฝ่้ายผูป้ระกอบกิจการ ทีเ่กี่ยวขอ้งไดม้ี

สว่นร่วม ในการพจิารณา หรอืใหค้วามเหน็ดว้ย 

 

 1.2 กฏหมายอ่ืน ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการด าเนินการเกีย่วกบัเหตุร าคาญและกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อ
สุขภาพ 
 1.2.1 กฏหมายอื่น ๆ ที่เกีย่วข้องกบัเหตุร าคาญ   

นอกจากมาตรา 25 แหง่พระราชบญัญตักิารสาธารณสุข พ.ศ.2535 ทีม่กีารกลา่วถงึเหตรุาํคาญแลว้ คาํวา่“เหตุราํคาญ” มี

บญัญตัอิยู่ในพระราชบญัญตัสิง่เสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาติ พ.ศ. 2535 ในมาตรา 4 ซึง่ระบวุา่เหตุราํคาญเป็นส่วน

หนึ่งในความหมายของ “มลพษิ” 

ยงัมคีาํวา่ “เดอืดรอ้น” ซึง่ทีม่กีารกลา่วถงึอยู่ในกฎหมายดงัต่อไปนี้ 

- ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 370 กลา่วถงึเหตุเดือดรอ้นไวใ้นส่วนของความผดิลหุโทษ โดย หา้มผูใ้ดส่งเสยีง 

ทาํใหเ้กดิเสยีงหรอืกระทาํความอื้อองึโดยไมม่เีหตผุลอนัสมควร จนทาํให ้ประชาชนตกใจหรือเดอืดรอ้น หากฝ่าฝืน

ตอ้งระวางโทษปรบัไมเ่กนิหนึ่งรอ้ยบาท และในมาตรา 370 หา้มผูใ้ด แขวน ติดตัง้หรือวางสิง่ใดไวโ้ดยประการทีจ่ะ

ตกหรอืพงัลง ซึง่จะเป็นเหตอุนัตราย เปรอะเป้ือนหรือ เดอืดรอ้นแก่ผูส้ญัจรในทางสาธารณะ หากฝ่าฝืนตอ้งระวาง

โทษปรบัไมเ่กนิหา้รอ้ยบาท  

- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 1337 กลา่วถงึเหตุเดอืดรอ้น ในลกัษณะทีบุ่คคลไม่อาจจะใชส้ทิธิของ

ตนจนเป็นเหตุใหเ้จา้ของอสงัหาริมทรพัยไ์ดร้บัความเสียหายหรือเดือดรอ้นเกินที่ควรคิดหรือคาดหมายไดว้่าจะ

เป็นไปตามปกติและเหตุอนัควร ในเมือ่เอาสภาพและตาํแหน่งทีอ่ยู่แห่งทรพัยส์นินัน้มาคาํนึงประกอบ หากมกีาร

กระทาํดงักลา่ว เจา้ของอสงัหาริมทรพัยจ์ะปฏบิตัิการเพือ่ยงัความเสยีหายหรือ เดอืดรอ้นนัน้ใหส้ิ้นไปก็ได ้ท ัง้นี้ ไม่

ลบลา้งสทิธิทีจ่ะเรยีกเอาค่าทดแทน  

- ในพระราชบญัญตัิโรงงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 35 กลา่วถงึเหตุราํคาญว่า ในกรณีทีเ่จา้พนกังานพบว่า ผูป้ระกอบ

กจิการโรงงานผูใ้ดฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามกฎหมายฉบบันี้ หรอืการประกอบกจิการ โรงงานมสีภาพทีอ่าจก่อใหเ้กิด

อนัตรายหรือความเสียหาย หรือความเดือดรอ้นแก่บุคคลหรือ ทรพัยส์ินที่อยู่ในโรงงานหรือที่อยู่ใกลเ้คียงกบั

โรงงาน ใหเ้จา้พนกังานมอีาํนาจส ัง่ใหผู้น้ ัน้ระงบัการ กระทาํทีฝ่่าฝืนหรอืแกไ้ขหรอืปรบัปรุงหรือปฏบิตัิใหถู้กตอ้งหรือ

เหมาะสมภายในระยะเวลาที ่กาํหนดให ้

นอกจากนี้มคีาํวา่ “เดอืดรอ้นราํคาญ” ซึง่กลา่วถงึไวใ้นกฎหมายดงัต่อไปนี้ 
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- ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 389 กล่าวถงึเหตุเดือดรอ้นราํคาญ โดยหา้มผูใ้ดกระทาํดว้ย ประการ ใด ๆ ให ้

ของแข็งตกลง ณ ทีใ่ด ๆ โดยประการที่น่าจะเป็นอนัตรายหรือเดือดรอ้นราํคาญ แก่บุคคล หรือเป็นอนัตรายแก่

ทรพัย ์หรือกระทาํดว้ยประการใด ๆ ใหข้องโสโครกเปรอะเป้ือน หรือน่าจะเปรอะเป้ือนตวับุคคลหรือทรพัยห์รือ

แกลง้ทาํใหข้องโสโครกเป็นทีเ่ดอืดรอ้นราํคาญ หาก ฝ่าฝืนตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหนึ่ งเดือน หรือปรบัไม่เกิน

หนึ่งพนับาท นอกจากนี้ในมาตรา 397 ยงัหา้มผูใ้ด ในทีส่าธารณสถานหรอืต่อหนา้ธารกาํนลั กระทาํดว้ยประการใด ๆ 

อนัเป็นการรงัแกหรอืข่มเหงผูอ้ืน่ หรอืกระทาํใหผู้อ้ืน่ไดร้บัความอบัอายหรือเดอืดรอ้นราํคาญ หากมกีารกระทาํทีฝ่่า

ฝืนตอ้ง ระวางโทษจาํคุกไมเ่กนิหนึ่งเดอืน หรอืปรบัไมเ่กนิหนึ่งพนับาท หรอืท ัง้จาํท ัง้ปรบั  

จากบทบญัญตัิของกฎหมายฉบบัต่างๆขา้งตน้ จะพบว่ากฎหมายไดก้ล่าวถงึ ถอ้ยคาํ “เหตุราํคาญ” “เดือดรอ้น” และ 

“เดอืดรอ้นราํคาญ” ไวโ้ดยมคีวามหมายทาํนองเดยีวกนั โดยหมายถงึถงึสิง่ทีม่ลีกัษณะซึง่ไม่พงึปรารถนาในความหมายอย่างกวา้ง 

แต่เหตุราํคาญตามพระราชบญัญตัิการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จะมคีวามหมายไม่ครอบคลุมในเหตุต่าง ๆ ซึ่งเป็นเหตุไม่พึง

ปรารถนา มฉิะนัน้ เจา้พนกังานทอ้งถิน่ซึง่มอีาํนาจหนา้ทีใ่นการจดัการ อาจตอ้งรบัผดิชอบปญัหาซึง่ไม่อยู่ใน เจตนารมณ์เกี่ยวกบั

การปกป้องสุขภาพอนามยั เช่น การพูดเสยีดสหีรอืประชดประชนักนั 

นอกจากนี้ ย ังมีกฏหมายอื่น ๆ ที่ เกี่ยวขอ้งกับเหตุรําคาญ เช่น พระราชบญัญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

พระราชบญัญตัริกัษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรียบรอ้ยของบา้นเมอืง พ.ศ. 2535 พระราชบญัญตัผิงัเมอืง เป็นตน้ 

 

 1.2.2 กฏหมายอ่ืน ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกบักจิการทีเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 พระราชบญัญตักิารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมายหลกัทีม่กีารกลา่วถงึกิจการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ซึง่ตอ้งมี

การตรวจวดัมาตรฐานทางมลพิษสิ่งแวดลอ้มเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการตรวจสอบควบคุม และใหค้าํแน ะนาํแก่สถานประกอบ

กจิการในการควบคุมป้องกนัไมใ่หเ้กดิเหตรุาํคาญและผลกระทบต่อสุขภาพ 

 เนื่องจาก คาํนิยามของกิจการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ หมายถงึ” กิจการทีม่กีระบวนการผลติหรือกรรมวธิีการผลติ 

ทีก่่อใหเ้กิดมลพษิทางอากาศ มลพษิทางนํา้ มลพษิทางดนิ มลพษิทางเสยีง ความรอ้น ความส ัน่สะเทอืน รงัส ีหรือสิง่ทีท่าํใหเ้กิด

โรค ซึง่จะมผีลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของคนงาน ผูป้ระกอบการ หรอืประชาชนทีอ่ยู่ในบรเิวณขา้งเคียง” 

ดงันัน้จะเหน็วา่กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกิจการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพจงึเป็นกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการประกอบกิจการนัน้ ๆ 

เช่น พระราชบญัญตัิโรงงาน พ.ศ. 2535 พระราชบญัญตัิควบคุมอาคาร พ.ศ. 2535 พระราชบญัญตัิโรงแรม พ.ศ. 2547 

พระราชบญัญตัิผงัเมอืง พ.ศ. 2558 พระราชบญัญตัิส่งเสริมและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม พ.ศ. 2535 เป็นตน้ ซึง่รายละเอยีด

นกัศึกษาสามารถศึกษาเพิม่เตมิไดใ้นกฎหมายและมาตรฐานต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบักจิการต่าง ๆ  

 

2. องค์กรทีเ่กีย่วข้องเหตุร าคาญและกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการดาํเนินการเกี่ยวกบัเหตรุาํคาญและกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

 

2.1 หน่วยงานราชการส่วนกลาง เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหนา้ที่ในการสนบัสนุนดา้นวิชาการและกฎหมายที่

เกี่ยวขอ้ง ดว้ยการใหค้าํปรึกษากบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นและหน่วยงานอื่น ๆ รวมท ัง้ประชาชนที่ติดต่อเขา้มา หน่วยงาน

ราชการสว่นกลางนี้ ประกอบดว้ย 
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1) หน่วยงานหลกั ได่แก่ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยราชการส่วนกลาง มหีนา้ทีใ่หก้ารสนบัสนุนดา้น

วชิาการ การออกระเบยีบ ประกาศกระทรวง หรอืขอ้กฎหมายอืน่ ๆ เพือ่ใชใ้นการจดัการและควบคุม เหตุราํคาญและกิจการทีเ่ป็น

อนัตรายต่อสุขภาพ โดยมหีน่วยงานที่อยู่ภายใตก้รมอนามยัไดแ้ก่ สาํนกัอนามยัสิ่งแวดลอ้ม กองสุขาภิบาลอาหารและนํา้  

ศูนยบ์รหิารกฎหมายสาธารณสุข ศูนยห์อ้งปฏบิตักิารกรมอนามยั 

2) หน่วยงานอื่น ๆ ที่ทาํหนา้ที่สนบัสนุนดา้นวิชาการและกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง เช่น กรมควบคุมมลพิษ กระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม โดยมหีน่วยงานทีอ่ยู่ภายใตก้รมควบคุมมลพษิ ไดแ้ก่ สาํนกัจดัการคุณภาพนํา้ และ สาํนกั

จดัการคุณภาพอากาศและเสยีง หรือกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมหีน่วยงานที่อยู่ภายใตก้รมโรงงาน

อุตสาหกรรมไดแ้ก่ สาํนกัเทคโนโลยีนํา้และการจดัการมลพิษโรงงาน และสาํนกัวิจยัและพฒันาสิ่งแวดลอ้ม นอกจากนี้  ยงัมี

หน่วยงานราชการอื่น ๆ อกีหลายหน่วยงานทีเ่ป็นผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการประกอบกิจการทีถู่กประกาศเป็นกิจการที่

เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

 

2.2 หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค มีบทบาทหนา้ทีใ่นการสนบัสนุนดา้นวชิาการและกฎหมานทีเ่กี่ยวขอ้ง ดว้ยการให ้

คาํปรกึษา ประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งในการไดม้าซึง่ขอ้มูลสนบัสนุนใหก้บัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ หน่วยงานอื่น ๆ 

และประชาชนที่เกี่ยวขอ้งหรือสนใจ หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคนี้ประกอบดว้ย สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั สาํนกังาน

สาธารณสุขอาํเภอ สาํนกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละ สิง่แวดลอ้มจงัหวดั 

 

2.3 หน่วยงานราชการส่วนท้องถิน่หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ (อปท.) คือ หน่วยงานของรฐัทีม่กีารดาํเนินงานเป็นอสิระจากส่วนกลาง ทาํหนา้ทีบ่ริหาร

จดัการกิจการต่างๆ ในทอ้งถิ่นของตน ไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล องคก์ารบริหารส่วนตาํบล กรุงเทพมหานคร 

เมอืงพทัยา และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีม่กีฎหมายจดัตัง้ ตามพระราชบญัญตัิกาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจ

ใหแ้ก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 

พระราชบญัญตัิการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ไดม้กีารกระจายอาํนาจใหห้วัหนา้ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เป็น

เจา้พนกังานทอ้งถิน่ และมอีาํนาจในการออกขอ้บงัคบัทอ้งถิน่เพือ่ใชบ้งัคบัในเขตอาํนาจของทอ้งถิน่นัน้ๆ (มาตรา 4) ซึง่ขอ้กาํหนด

ทอ้งถิน่ ไดแ้ก่ เทศบญัญตั ิขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร ขอ้บญัญตัิเมอืงพทัยา ขอ้บญัญตัิเมอืงจงัหวดั ขอ้บญัญตัิองคก์ารบริหาร

สว่นตาํบล 

ดงันัน้ เจา้พนกังานทอ้งถิน่ ตามพระราชบญัญตัิการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จงึหมายถงึ นายกเทศมนตรีสาํหรบัในเขต

เทศบาล นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั สาํหรบัในเขตองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครสาํหรบัในเขต

กรุงเทพมหานคร นายกเมอืงพทัยาสาํหรบัในเขตเมอืงพทัยา นายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลสาํหรบัเขต องคก์ารบรหิารสว่นตาํบล 

เจา้พนกังานทอ้งถิน่ตาม พระราชบญัญตักิารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มอีาํนาจดงันี้ 

  2.3.1 เหตุร าคาญ เจา้พนกังานทอ้งถิ่น มีอาํนาจออกคําส ัง่เป็นหนงัสือเพื่อระงบั กาํจดั และควบคุมเหตุ

ราํคาญต่าง ๆ และมอีาํนาจเขา้ดาํเนินการระงบัเหตุราํคาญนัน้และดาํเนินการตามความจาํเป็นเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้หตุราํคาญนัน้

เกดิขึ้นอกี โดยผูท้ีเ่ป็นสาเหตขุองเหตรุาํคาญเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่าย และมอีาํนาจในการหา้มใชส้ถานทีท่ีก่่อเหตรุาํคาญได ้

2.3.2 กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เจา้พนกังานทอ้งถิน่มอีาํนาจหลกัดงันี้ 

   1) ออกขอ้กาํหนดทอ้งถิน่กาํหนดประเภทของกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
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   2) กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขในการดูแล ควบคุมกิจการที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพและการ

ป้องกนัอนัตรายต่อสุขภาพของสาธารณชน 

   3) กาํหนดหลกัเกณฑใ์นการขอและต่อใบอนุญาตประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพการอตัรา

ค่าธรรมเนียมทีเ่กี่ยวขอ้ง 

   4) จดัทาํทะเบยีนสถานประกอบการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ตรวจสอบและแนะนาํ และใหค้วามรู ้

ทางดา้นวชิาการเพือ่การปรบัปรุงและแกไ้ขปญัหา 

   5) เขา้ดาํเนินการในสถานประกอบการเพือ่เก็บขอ้มลูหรอืตรวจสอบเพือ่การป้องกนัและแกไ้ข

เหตกุารณท์ีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

นอกจากนี้  พระราชบญัญตัิการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ไดก้าํหนดใหม้ ีเจา้พนกังานสาธารณสุขซึ่งไดร้บัแต่งตัง้จาก

รฐัมนตรวีา่การกระทรวงสาธารณสุข ทาํหนา้ทีช่่วยเหลอืและใหค้าํปรึกษาแนะนาํแก่เจา้พนกังานทอ้งถิน่ในการปฏบิตัิการใหเ้ป็นไป

ตามพระราชบญัญตันิี้ โดยกฎหมาย เจา้พนกังานสาธารณสุขจะตอ้งทาํงานประสานงานอย่าง ใกลช้ิดกบัเจา้พนกังานทอ้งถิน่ในการ

ดาํเนินการ นอกจากนี้พระราชบญัญตัิการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ไดก้าํหนดอาํนาจหนา้ที ่ของเจา้พนกังานสาธารณสุข ในการ

ดาํเนินการควบคุม ดูแล กาํกบัการ และแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึ้นไมใ่หส้รา้งความเดอืดรอ้นแก่ ประชาชนทีอ่าศยัโดยท ัว่ไป ดงันี้  

 1) แจง้ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิ่นตรวจสอบขอ้เท็จจริงและออกคําส ัง่ กรณีที่พบว่ามีการปฏิบตัิไม่ถูกตอ้ง หรือฝ่าฝืน

พระราชบญัญตัหิรอืกฎกระทรวง หรอืขอ้กาํหนดทอ้งถิน่  

 2) หากพบวา่เหตนุัน้จะเป็นอนัตรายรา้ยแรงต่อสุขภาพของประชาชนโดยส่วนรวม และสมควรทีจ่ะตอ้งดาํเนินการแกไ้ข

โดยเร่งด่วน เจา้พนกังานสาธารณสุขมอีาํนาจออกคาํส ัง่ให ้ ผูป้ระกอบการแกไ้ข หรือระงบัเหตุน ้นัได ้แลว้จึงแจง้ใหเ้จา้พนกังาน

ทอ้งถิน่ทราบ 

 3) มอีาํนาจตาม มาตราที่ 44 แห่งพระราชบญัญตัิการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เช่นดียวกบัเจา้พนกังานทอ้งถิน่ ในการ

ดาํเนินการ ดงันี้ 

3.1) สามารถมหีนงัสอืเรยีกบคุคลใดๆ มาใหถ้อ้ยคาํหรือแจง้ขอ้เท็จจริงหรือ ทาํคาํชี้แจงเป็นหนงัสอืหรือใหส้่ง

เอกสารหลกัฐานใดเพือ่ตรวจสอบหรอืเพือ่ประกอบการพจิารณา 

3.2) เขา้ไปในอาคารหรือสถานที่ใดๆ ในเวลาระหว่างพระอาทติย ์ขึ้นและพระอาทติยต์กหรือในเวลาทาํการ 

เพือ่ตรวจสอบหรอืควบคุมใหเ้ป็นไป ตามขอ้กาํหนดของทอ้งถิน่หรอืตามพระราชบญัญตัินี้  และมอีาํนาจในการสอบถามขอ้เทจ็จริง

หรอืเรยีกหนงัสอืรบัรองการแจง้ หรอืหลกัฐานทีเ่กี่ยวขอ้ง จากเจา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคารหรอืสถานทีน่ ัน้ 

3.3) แนะนาํใหผู้ไ้ดร้บัใบอนุญาตหรือหนงัสอืรบัรองการแจง้ปฏบิตัิ ใหถู้กตอ้งตามเงือ่นไขในใบอนุญาตหรือ

หนงัสอืรบัรองการแจง้ หรอืตามขอ้กาํหนด ของทอ้งถิน่หรอืตามพระราชบญัญตันิี้ 

3.4) ยดึหรอือายดัสิง่ของใดๆ ทีอ่าจก่อใหเ้กดิอนัตรายต่อสุขภาพ ของประชาชน เพือ่ประโยชนใ์นการดาํเนินคดี

หรอืเพือ่นาํไปทาํลายในกรณีจาํเป็น 

3.5) เก็บหรอืนาํสนิคา้หรอืสิง่ของใดๆ ทีส่งสยัวา่จะไมถ่กูสุขลกัษณะหรอืจะก่อใหเ้กดิเหตรุาํคาญจากอาคาร

หรอืสถานทีใ่ดๆ เป็นปรมิาณตามสมควร เพือ่เป็นตวัอย่างในการตรวจสอบตามความจาํเป็นไดโ้ดยไม่ตอ้งใชร้าคา 

 ซึ่งเจตนารมณ์การใหอ้าํนาจแก่เจา้พนกังานสาธารณสุข เช่นเดียวกับเจา้พนกังานทอ้งถิ่น ของมาตรา 44 

เพื่อใหเ้จา้พนกังานสาธารณสุขสามารถช่วยเหลอืเจา้พนกังานทอ้งถิ่นในการปฏิบตัิงาน ภายใตข้อบเขตของกฎหมาย แต่มิได ้

หมายถงึการใหอ้าํนาจเจา้พนกังานสาธารณสุข ปฏบิตัิงานแต่เพยีงลาํพงั เนื่องจากบทบาทหลกัของเจา้พนกังานสาธารณสุขคือการ

ใหค้วามช่วยเหลอืและใหค้าํปรกึษาแนะนาํแก่เจา้พนกังานทอ้งถิน่ 
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กจิกรรม 12.1.2  

จงอธิบายบทบาทหน้าท่ีของเจา้พนักงานทอ้งถ่ิน และเจา้พนักงานสาธารณสุข ตามพระราชบญัญติัการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535  
 
แนวตอบกจิกรรม 12.1.2 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ินอ านาจออกค าสัง่เป็นหนงัสือเพ่ือระงบั ก าจดั และควบคุมเหตุร าคาญต่าง ๆ และมีอ านาจ
เขา้ด าเนินการระงบัเหตุร าคาญ และ มีอ านาจในการออกขอ้ก าหนดทอ้งถ่ินก าหนดประเภทของกิจการท่ีเป็นอนัตราย
ต่อสุขภาพ ก าหนดหลกัเกณฑใ์นการควบคุม การขออนุญาตประกอบกิจการและต่อใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็น
อนัตรายต่อสุขภาพ 

เจา้พนกังานสาธารณสุขใหค้วามช่วยเหลือและใหค้ าปรึกษาแนะน าดา้นวิชาการแก่เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 
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ตอนที ่12.2  

การจัดการเหตุร าคาญ 
 

โปรดอ่านหวัเรื่อง แนวคิด และวตัถปุระสงคข์องตอนที ่12.2 แลว้จงึศึกษารายละเอยีดต่อไป 

 

หัวเร่ือง 
  12.2.1 แนวทางการจดัการเหตรุาํคาญ 

  12.2.2 แนวทางการตรวจสอบเหตรุาํคาญ   

 

 แนวคดิ 
1.  แนวทางการจดัการเหตรุาํคาญ จาํแนกไดเ้ป็น 2 กรณี คือ การจดัการก่อนเกิดเหตุราํคาญ และการจดัการหลงั

เกิดเหตุราํคาญ การจดัการก่อนเกิดเหตุราํคาญ เป็นมาตรการเชิงรุกในการควบคุมและป้องกนัปญัหาเหตุ

ราํคาญที่อาจจะเกิดขึ้น และเตรียมการลดผลกระทบจากปญัหาเหตุราํคาญในภาพรวมของพื้นที่ทีร่บัผดิชอบ

อย่างเป็นระบบ การจดัการหลงัเกิดเหตุราํคาญ ประกอบดว้ยข ัน้ตอนหลกั ๆ ดงันี้  คือ การรบัแจง้เหตุราํคาญ 

การตรวจสอบเหตรุาํคาญ และการระงบัเหตรุาํคาญ (กรณีทีว่นิิจฉยัวา่เป็นเหตรุาํคาญ) 

2. การตรวจสอบเหตรุาํคาญมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหไ้ดข้อ้เทจ็จรงิวา่มเีหตรุาํคาญทีก่่อใหเ้กดิความเสือ่มหรอือาจเป็น 

อนัตรายต่อสุขภาพหรอืไม ่พรอ้มท ัง้รายละเอยีดทีเ่กี่ยวขอ้ง ซึง่จะเป็นประโยชนใ์นการวางแผนแกไ้ขและระงบั

เหตุ ในการตรวจสอบดงักล่าว จะตอ้งอาศยับุคลากรและทมีงานทีม่คีวามรู ้และเครื่องมอือุปกรณ์ทีจ่าํเป็นใน

การตรวจวดัสิ่งแวดลอ้ม อีกท ัง้ยงัตอ้งไดร้บัความร่วมมอืท ัง้จากทุก ๆ ฝ่ายที่เกี่ยวขอ้ง ดงันัน้ จึงตอ้งมกีาร

เตรียมการอย่างรอบคอบและระมดัระวงั เพือ่ใหไ้ดข้อ้เทจ็จริงทีเ่ป็นประโยชนแ์ละมคีวามเป็นธรรมกบัท ัง้ผูถู้ก

รอ้งเรยีนและผูไ้ดร้บัผลกระทบ 

   

 วตัถุประสงค์ 
          เมือ่ศึกษาตอนที ่12.2 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

  1.  อธิบายแนวทางการจดัการและวบคุมเหตรุาํคาญได ้

2.  อธิบายแนวทางการตรวจสอบเหตรุาํคาญได ้ 
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เร่ืองที ่12.2.1  

แนวทางการควบคุมเหตุร าคาญ 

 

แนวทางการจดัการเหตรุาํคาญ จาํแนกไดเ้ป็น 2 กรณี คือ การจดัการก่อนเกดิเหตรุาํคาญ และการจดัการหลงัเกดิเหตุ

ราํคาญ  

 

1. การจดัการก่อนเกดิเหตุร าคาญ 
 การจดัการก่อนเกิดเหตุราํคาญ เป็นมาตรการเชิงรุกในการควบคุมและป้องกนัปญัหาเหตุราํคาญที่อาจจะเกิดขึ้น และ

เตรียมการลดผลกระทบจากปญัหาเหตุรําคาญในภาพรวมของพื้นที่ที่รบัผิดชอบอย่างเป็นระบบ ประกอบดว้ยแนวทางการ

ดาํเนินงาน ดงันี้ 

 1.1 ส ารวจข้อมูลพื้นฐานในพื้นที่รับผิดชอบ เนื่องจากสภาพแวดลอ้ม สภาพปญัหา และทรพัยากรทีม่อียู่ในแต่ละ

พื้นทีจ่ะมลีกัษณะเฉพาะแตกต่างกนัไป ดงันัน้ ในเบื้องตน้จงึจาํเป็นตอ้งทราบขอ้มูลพื้นฐานในพื้นทีท่ีร่บัผดิชอบ เพือ่จะไดว้างแผน

ควบคุมป้องกนัไดถ้กูตอ้งเหมาะสม สอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริง และมปีระสทิธิภาพมากทีสุ่ด ท ัง้นี้  ควรจะตอ้งมกีารสาํรวจ

ปรบัปรุงขอ้มลูเพิม่เตมิเป็นประจาํทกุปี  

              ขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งในการควบคุมปญัหาเหตรุาํคาญทีอ่าจเกดิขึ้นในพื้นที ่มดีงันี้ เช่น 

1) ขอ้มูลพื้นฐานที่จ ําเป็นในการควบคุมป้องกนัแกไ้ขปัญหาเหตุรําคาญในพื้นที่ เช่น แผนที่แสดง

สภาพแวดลอ้ม แหลง่กาํเนิดเหตุราํคาญ และบริเวณทีอ่ยู่อาศยั การกระจายตวัของประชากร และลกัษณะการใชท้ีด่ิน หน่วยงาน 

องคก์ร และเครือข่ายทีเ่กี่ยวขอ้งในการควบคุมเหตุราํคาญ ทรพัยากรทีจ่าํเป็นตอ้งใชใ้นการตรวจสอบ เฝ้าระวงั และควบคุมเหตุ

ราํคาญ 

2) ขอ้มูลเกี่ยวกบัแหล่งกาํเนิดเหตุรําคาญ เช่น สถานประกอบการที่อาจก่อใหเ้กิดมลพิษ สถานที่เก็บ

รวบรวมและกาํจดัขยะมลูฝอย เป็นตน้ พรอ้มท ัง้รวบรวมจดัทาํเป็นทะเบยีนแหลง่กาํเนิดเหตุราํคาญ ประกอบดว้ยขอ้มูลทีจ่าํเป็น

ในการวางแผนควบคุมป้องกนั ดงันี้ เช่น 

- ชนิด ขนาด และสถานทีต่ ัง้ของแหลง่กาํเนิดเหตรุาํคาญ 

- ประเภทและปรมิาณของเหตรุาํคาญทีอ่าจจะเกดิขึ้น  

- ขนาด ความรุนแรง และลกัษณะการแพร่กระจายของผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึ้น 

- สภาพแวดลอ้มใกลเ้คียง และจาํนวนผูไ้ดร้บัผลกระทบ 

3) สถติกิารรอ้งเรยีนปญัหาเหตรุาํคาญ และผลการควบคุมแกไ้ขเหตรุาํคาญทีเ่กดิขึ้น 

4) การประเมนิสภาวะสุขภาพของคนในชมุชน และสถติกิารเจบ็ป่วยทีเ่กี่ยวขอ้งหรอืมสีาเหตจุากปญัหาเหตุ

ราํคาญ เช่น จาํนวนผูป่้วยดว้ยโรคภูมแิพ ้เป็นตน้  

5) แนวทางการควบคุมป้องกนัเหตรุาํคาญทีด่าํเนินการอยู่ พรอ้มท ัง้ปญัหาและอุปสรรคในการดาํเนินงานที่

ผ่านมา 
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6) ผลการตรวจสอบและเฝ้าระวงัสภาพแวดลอ้มในบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดปญัหาเหตุราํคาญ เช่น 

การตรวจสอบคุณภาพนํา้ในแหลง่นํา้ เป็นตน้ 

 

  จะเหน็ไดว้า่ ขอ้มลูทีจ่าํเป็นตอ้งใชใ้นการสาํรวจสภาพปญัหา การคาดการณ์ผลกระทบ พรอ้มท ัง้ประเมนิทรพัยากรและ

มาตรการควบคุมป้องกนัปญัหาเหตรุาํคาญในพื้นทีน่ ัน้ มปีรมิาณมาก บางชนิดตอ้งอาศยัการสาํรวจ (ขอ้มูลปฐมภูม)ิ บางชนิดตอ้ง

ตรวจสอบจากขอ้มลูทีม่กีารเก็บรวบรวมไวแ้ลว้ (ขอ้มลูทตุยิภูม)ิ ในบางกรณีอาจจะตอ้งใชก้ารสอบถามหรือสมัภาษณ์ผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง 

เช่น ผูก่้อใหเ้กดิเหตรุาํคาญ ชมุชนขา้งเคียง และผูไ้ดร้บัผลกระทบ เป็นตน้ ดงันัน้ จงึควรมกีารวางแผนการเก็บรวบรวมขอ้มูลให ้

รอบคอบ มกีารกาํหนดทมีงานทีร่บัผดิชอบ รวมท ัง้จดัเตรยีมอปุกรณ ์แบบบนัทกึ และแบบสาํรวจขอ้มูลทีจ่าํเป็นใหพ้รอ้มลว่งหนา้ 

เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีถ่กูตอ้ง ครบถว้น ตามทีต่อ้งการ และเกดิประโยชนต่์อการวางแผนควบคุมปญัหาเหตรุาํคาญ 

 

1.2. วิเคราะห์แนวโน้มของปัญหา พรอ้มท ัง้จดัลาํดบัความสาํคญัของปญัหา จากขอ้มูลที่ได ้ควรจะรวบรวมเป็น

หมวดหมู่ คาํนวณเป็นค่าดชันีหรือพารามเิตอรท์ี่สามารถนาํไปเปรียบเทยีบกบัค่ามาตรฐาน หรือเปรียบเทยีบกบัพื้ นทีอ่ื่น ๆ หรือ

เวลาต่าง ๆ ได ้พรอ้มท ัง้วเิคราะหแ์นวโนม้ของปญัหาและจดัลาํดบัความสาํคญัของปญัหา ดงันี้  

1) ระบุปญัหาเหตุราํคาญที่อาจเกิดขึ้นในชุมชน โดยอาจจาํแนกเป็นกลุ่มตามชนิดหรือลกัษณะของปญัหา

พรอ้มท ัง้ขอ้มูลสนบัสนุนที่เกี่ยวขอ้ง เช่น สภาพและแนวโนม้ของปญัหา พื้นที่เสี่ยง ปจัจยัที่เกี่ยวขอ้ง และผลกระทบที่อาจจะ

เกดิขึ้น  

2) จดัลาํดบัความสาํคญัของปญัหาหรอืความจาํเป็นในการควบคุมป้องกนัปญัหาเหตุราํคาญ เพือ่พจิารณาว่า

ปญัหาใดมีความจาํเป็นเร่งด่วนตอ้งไดร้บัการแกไ้ขก่อน ภายใตท้รพัยากร งบประมาณ และระยะเวลา ที่มีอยู่จาํกดั ท ัง้นี้  

ควรกาํหนดเกณฑใ์นการพจิารณาใหช้ดัเจน และใชข้อ้มูลสนบัสนุนที่เกี่ยวขอ้งจากการสาํรวจมาใชป้ระกอบการตดัสนิใจใหม้าก

ทีสุ่ด  

  ในข ัน้ตอนนี้  อาจกําหนดประเด็นที่จะใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น หรือใหข้อ้มูล

ประกอบการตดัสินใจ โดยจดัใหม้ีการประชุม หรือสอบถามความคิดเห็น จากผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง เครือข่ายหรือตวัแทนชุมชน  

เพือ่เสริมสรา้งความตระหนกัถงึปญัหาและก่อใหเ้กิดความร่วมมอืในการควบคุมป้องกนัปญัหาเหตุราํคาญในชุมชน ท ั้งนี้  จะตอ้ง

อยู่บนพื้นฐานของขอ้มลูหรอืขอ้เทจ็จรงิ การเคารพสทิธิซึง่กนัและกนั และการลดความขดัแยง้ 

1.3 การวางแผนควบคมุป้องกนัปัญหาเหตุร าคาญ ควรพจิารณาท ัง้ในสว่นของการควบคุมทีแ่หลง่กาํเนิดเหตรุาํคาญ 

(source) ทางผ่าน (path) และผูร้บัผลกระทบ (receiver) โดยมแีนวทางการดาํเนินงาน ดงันี้ เช่น 

1) การใหค้วามรูแ้ละคาํแนะนาํแก่ผูก่้อเหตรุาํคาญในการควบคุมป้องกนัเหตรุาํคาญทีแ่หลง่กาํเนิด  

2) การประสานความร่วมมอืจากหน่วยงาน องคก์ร ผูน้าํชุมชน และเครือข่ายทีเ่กี่ยวขอ้ง เพือ่ขอสนบัสนุน

ทางวชิาการ เทคโนโลย ีและแนวทางในการดาํเนินการแกไ้ขปญัหาทีผ่่านมา  

3) การออกขอ้บงัคบัทอ้งถิ่นเพื่อป้องกนั ระงบั และลดผลกระทบจากปญัหาเหตุรําคาญ เช่น การเก็บ

ค่าธรรมเนียมทีจ่ะเรียกเก็บในการดาํเนินงาน การกาํหนดโทษปรบัแก่ผูฝ่้าฝืน และการกาํหนดเขตพื้นทีท่ีห่า้มใหม้กีารกระทาํหรือ

ประกอบกิจการที่ก่อใหเ้กิดเหตุราํคาญ เป็นตน้ ท ัง้นี้  ควรใหป้ระชาชนไดร้บัรูแ้ละมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เพื่อ

ประโยชนใ์นการบงัคบัใช ้
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1.4 การเฝ้าระวังปัญหาเหตุร าคาญ เป็นมาตรการสาํคญัทีจ่ะตดิตามสภาพของปญัหาเหตรุาํคาญ เพือ่จะไดด้าํเนินการ

ป้องกนัไดท้นั หากแนวโนม้ของปญัหาเหตุราํคาญเพิม่ขึ้นจนอาจก่อใหเ้กิดอนัตราย อกีท ัง้ยงัเป็นการประเมนิมาตรการควบคุม

ป้องกนัทีด่าํเนินการอยู่ เพือ่จะไดน้าํไปปรบัแกใ้หม้ปีระสทิธิภาพมากยิง่ขึ้น โดยมแีนวทางดาํเนินการ ดงันี้ เช่น 

1) กาํหนดวตัถปุระสงค ์รูปแบบการดาํเนินงาน พื้นทีท่ีต่อ้งการตรวจสอบ และผูร้บัผดิชอบในการตรวจสอบ

และเฝ้าระวงัปญัหาเหตรุาํคาญใหช้ดัเจน 

2) เปิดโอกาสใหชุ้มชนเขา้มามสี่วนร่วมในการตรวจสอบและเฝ้าระวงัเหตุราํคาญในพื้นทีท่ี่ตนอาศยัอยู่ 

โดยการอบรมใหค้วามรู ้พรอ้มท ัง้สนบัสนุนอปุกรณเ์ครื่องมอืทีจ่าํเป็นใหแ้ก่กลุม่ เครอืข่าย หรอือาสาสมคัรในชมุชน  

3) ประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง เพือ่ขอสนบัสนุนขอ้มูลทางวชิาการ อุปกรณ์เครื่องมอืทีจ่าํเป็น และ

แนวทางการเฝ้าระวงัปญัหาเหตรุาํคาญจากกจิการประเภทต่าง ๆ 

การควบคุมเหตุราํคาญกรณีทีเ่กิดเหตุราํคาญขึ้นแลว้ ประกอบดว้ยข ัน้ตอนหลกั ๆ ดงันี้  คือ การรบัแจง้เหตุราํคาญ 

การตรวจสอบขอ้เทจ็จริงและวนิิจฉยัเหตุราํคาญ และการระงบัเหตุราํคาญ โดยมแีนวทางการดาํเนินงานกรณีเกิดเหตุราํคาญขึ้น

แลว้ตามคู่มอืการปฏบิตังิานตามกฎหมายการสาธารณสุข (กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข. 2558) ดงันี้ 

 

2. การจดัการหลงัเกดิเหตุร าคาญ 
 

 การจดัการหลงัเกดิเหตรุาํคาญ ประกอบดว้ยข ัน้ตอนหลกั ๆ ดงันี้ คือ การรบัแจง้เหตรุาํคาญ การตรวจสอบเหตรุาํคาญ 

และการระงบัเหตรุาํคาญ (กรณีทีว่นิิจฉยัวา่เป็นเหตรุาํคาญ) โดยมแีนวทางการดาํเนินงาน ดงันี้ 

 

1. การรับแจ้งเหตุร าคาญ 
 เมื่อมเีหตุราํคาญเกิดขึ้น ประชาชนที่อยู่ขา้งเคียงทีป่ระสบเหตุ หรือผูท้ีไ่ปพบเหน็ มสีทิธิที่จะรอ้งเรียนต่อเจา้พนกังาน

ทอ้งถิน่ หรอืเจา้พนกังานสาธารณสุขทกุระดบั หรือหน่วยงานราชการส่วนทอ้งถิน่ หรือราชการส่วนภูมภิาคทีเ่กี่ยวขอ้งได ้โดยอาจ

แจง้ดว้ยตนเอง ทางโทรศพัท ์ทางหนงัสอืหรือทางจดหมาย หรืออื่นๆ เจา้หนา้ทีจ่ะตอ้งบนัทกึรายละเอยีดทีไ่ดร้บัแจง้ไว ้เพือ่เป็น

ขอ้มลูในการวางแผนติดตามตรวจสอบต่อไป ในบางกรณีเจา้หนา้ทีอ่าจประสบเหตุดว้ยตนเองจากการตรวจพื้นที่รบัผดิชอบ หรือ

รบัทราบจากการตดิตามขอ้มลูในสือ่ต่าง ๆ 

 ในบทบาทของเจา้พนกังานทอ้งถิน่ ตามพระราชบญัญตักิารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เกี่ยวกบัการจดัการปญัหาเหตรุาํคาญ 

ควรจดัใหม้รีะบบรบัเรื่องรอ้งเรยีน ดงันี้ (กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข, 2557)  

1) จดัตัง้ศูนยร์บัเรื่องรอ้งเรียนประจาํของหน่วยงาน เพือ่เป็นศูนยก์ลางในการติดต่อประสานงาน จดัเก็บขอ้มูล การส่ง

ต่อ และการส ัง่การใหม้กีารปฏบิตัหินา้ที ่

2) จดัใหม้ช่ีองทางสาํหรบัรบัเรื่องรอ้งเรยีนจากประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ไดแ้ก่ ทางโทรศพัท ์ทางไปรษณีย ์ฯลฯ 

3) จดัใหม้เีจา้หนา้ทีผู่ร้บัผดิชอบงานรบัเรื่องรอ้งเรยีนโดยเฉพาะ  

4) จดัใหม้กีารกาํหนดข ัน้ตอนการรบัเรื่องรอ้งเรยีนเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

5) จดัใหม้กีารรวบรวมขอ้มลู จดัทาํสถติ ิและรายงานสถานการณเ์หตุราํคาญในภาพรวม 

6) จดัใหม้กีารเชื่อมโยงขอ้มลูเขา้สูก่รมอนามยัผ่านระบบต่างๆ เช่น การสง่เป็นรายงานประจาํเดอืน หรือกรอกขอ้มลูผ่าน

ทางเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ต เป็นตน้ 
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2. การตรวจสอบเหตุร าคาญ 
เมื่อไดร้บัการรอ้งเรียนจากประชาชน เจา้พนกังานทอ้งถิ่น หรือเจา้พนกังานสาธารณสุขของหน่วยงานที่ไดร้บัการ

รอ้งเรียนตอ้งทาํการพจิารณาขอ้เทจ็จริงจากคาํรอ้งที่ไดร้บั ทาํการบนัทกึขอ้มูลเบื้องตน้ที่ไดท้ ัง้หมดสาํหรบัใชป้ระกอบการตรวจ

วนิิจฉยั และดาํเนินการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ ในการตรวจสอบขอ้เทจ็จริง จะตอ้งอาศยับุคลากรและทมีงานทีม่คีวามรู ้แบบบนัทกึ 

กลอ้งบนัทึกภาพ และเครื่องมืออุปกรณ์ที่จาํเป็นในการตรวจวดัสิ่งแวดลอ้ม อีกท ั้งยงัตอ้งไดร้บัความร่วมมอืจากทุกๆ ฝ่ายที่

เกี่ยวขอ้ง ดงันัน้จงึตอ้งมกีารเตรยีมการอย่างรอบคอบและระมดัระวงั เพือ่ใหไ้ดข้อ้เทจ็จรงิทีเ่ป็นประโยชนแ์ละมคีวามเป็นธรรมกบั

ท ัง้ผูร้อ้งเรยีนและผูไ้ดร้บัผลกระทบ 

จากนัน้จงึนาํขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการตรวจสอบสถานทีแ่ละพฤตกิรรมทีค่าดวา่จะก่อใหเ้กดิเหตรุาํคาญ รวมท ัง้ขอ้มลู 

จากการตรวจวดัทางหอ้งปฏบิตักิาร (ถา้ม)ี มาสรุปวเิคราะหเ์พือ่วนิิจฉยัเรื่องรอ้งเรยีนดงักลา่ววา่เป็นเหตุราํคาญทีจ่ะตอ้งดาํเนินการ

แกไ้ขเพือ่ระงบัเหตรุาํคาญหรอืไม ่เมือ่ดาํเนินการตรวจสอบเรยีบรอ้ยแลว้ ตอ้งจดัทาํรายงานผลการตรวจสอบ พรอ้มท ัง้ทาํหนงัสอื

แจง้ผูบ้งัคบับญัชา หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง และเจา้ของกจิการ 

 

3. การระงบัเหตุร าคาญ 
 กรณีที่ตรวจสอบแลว้พบว่า ไม่เป็นเหตุรําคาญ เจา้พนกังานทอ้งถิ่น หรือเจา้พนกังานสาธารณสุขตอ้งแจง้ ผลการ

ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิใหผู้ร้อ้งทราบ เรื่องรอ้งเรยีนนี้ก็ถอืเป็นอนัยุต ิ 

กรณีตรวจสอบพบวา่เป็นเหตรุาํคาญ เจา้พนกังานสาธารณสุข มหีนา้ที ่ตอ้งเสนอใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิน่ทีม่อีาํนาจในเขต

ทอ้งถิน่นัน้ ออกคาํส ัง่เป็นหนงัสอืใหบุ้คคลทีเ่ป็นตน้เหตุหรือเกี่ยวขอ้งกบัการก่อหรืออาจก่อใหเ้กิดเหตุ ราํคาญนัน้ หรือใหเ้จา้ของ

หรือผูค้รอบครองสถานที่เอกชน (กรณีที่เกิดในสถานที่เอกชน) ปรบัปรุงแกไ้ข หรือระงบัเหตุราํคาญนัน้ ภายในระยะเวลาอนั

สมควร ซึง่คาํส ัง่น ัน้ตอ้งมสีาระทีส่าํคญั ดงันี้  

- ชื่อหน่วยงาน ชื่อเจา้พนกังาน พรอ้มตาํแหน่ง และวนัเดอืนปีทีอ่อกคาํส ัง่  

- อา้งองิขอ้กฎหมาย ทีใ่หอ้าํนาจในการออกคาํส ัง่นัน้ เช่น อาศยัอาํนาจตามมาตรา ..... แหง่พระราชบญัญตั ิ..... 

เป็นตน้  

- อธิบายขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นเหตุใหต้อ้งออกคาํส ัง่ ตามทีก่ฎหมายกาํหนด  

- ส ัง่ใหด้าํเนินการปรบัปรุงแกไ้ข หรอืระงบั หรอืกาํหนดวธิีการเพือ่การป้องกนั เหตรุาํคาญในอนาคต ตามหลกั

วชิาการ ทีส่อดคลอ้งกบัเหตกุารณ์ ขอ้เทจ็จรงิเรื่องนัน้ พรอ้มท ัง้ตอ้งกาํหนดระยะเวลา ทีต่อ้งดาํเนินการใหเ้สร็จ

สิ้น ตามความเหมาะสมดว้ย ท ัง้นี้ ขึ้นอยู่กบัสภาพปญัหา ความยากงา่ยในการแกไ้ขปญัหานัน้ๆ  

- กรณีทีค่าํส ัง่ใด ทีผู่ร้บัคาํส ัง่มสีทิธิอทุธรณค์าํส ัง่ได ้กฎหมายวา่ดว้ย วธิีปฏบิตัริาชการทางปกครอง กาํหนดใหเ้จา้

พนกังานทอ้งถิน่ ตอ้งแจง้สทิธิ และระยะเวลาทีจ่ะอทุธรณ์ได ้ต่อบคุคลใดไวด้ว้ย สาํหรบัในกรณีของเหตรุาํคาญนี้ 

กฎหมายสาธารณสุข กาํหนดใหผู้ร้บัคาํส ัง่มสีทิธิอทุธรณค์าํส ัง่ ต่อรฐัมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุขได ้ภายใน 

30 วนั นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัคาํส ัง่     

 เมือ่ครบกาํหนดเวลาทีใ่หไ้วใ้นคาํส ัง่นัน้ ใหเ้จา้หนา้ทีด่าํเนินการตรวจติดตามว่า มกีารปรบัปรุงแกไ้ข หรือไม่อย่างไร ใน

กรณีที่ไม่มีการแกไ้ขโดยเหตุผลอนัสมควร ก็เป็นอาํนาจของเจา้พนกังานที่จะผ่อนผนัระยะเวลาตามขอ้เท็จจริงไดต้ามความ

เหมาะสม แต่หากเป็นกรณีทีผู่ร้บัคาํส ัง่ไมใ่สใ่จ หรอืไมน่าํพาต่อคาํส ัง่ของเจา้พนกังานทอ้งถิน่ เจา้พนกังานทอ้งถิน่ก็อาจดาํเนินการ

ไดด้งันี้ 



พื้นฐานอาชีวอนามยัและอนามยัสิง่แวดลอ้ม       12-25 

 

 

 3.1 กรณีทีเ่หตรุาํคาญนัน้เกดิในที ่หรอืทางสาธารณะ เจา้พนกังานทอ้งถิน่ และเจา้พนกังานสาธารณสุขตอ้งพจิารณาวา่ 

เหตรุาํคาญนัน้ก่อใหเ้กดิอนัตรายรา้ยแรงต่อสุขภาพหรอืไม ่ 

3.1.1 ถา้ไมเ่ป็นอนัตรายรา้ยแรง ก็ใหด้าํเนินการลงโทษผูก่้อใหเ้กดิเหตรุาํคาญนัน้โดยเจา้พนกังานทอ้งถิน่อาจ

ดาํเนินการเปรยีบเทยีบปรบั หรอืดาํเนินคดทีางศาล แลว้แต่กรณี ตามอาํนาจในมาตรา 85 วรรค 3  

  3.1.2 ถา้เป็นอนัตรายรา้ยแรง ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิน่ร่วมกบัเจา้พนกังานสาธารณสุข ดาํเนินการปรบัปรุงแกไ้ข 

เพือ่มใิหเ้ป็นอนัตรายต่อสุขภาพของประชาชนต่อไป และคิดค่าใชจ้่ายท ัง้หมดจากผูท้ี่ก่อเหตรุาํคาญนัน้ โดยดาํเนินการเปรยีบเทยีบ

ปรบั หรอืดาํเนินคดทีางศาล แลว้แต่กรณี ตามอาํนาจในมาตรา 85 วรรค 3   

 3.2 กรณีทีเ่หตุราํคาญนัน้เกิดในสถานทีเ่อกชน เจา้พนกังานทอ้งถิน่ และเจา้พนกังานสาธารณสุข ตอ้งพจิารณาว่าเหตุ

ราํคาญนัน้เป็นการฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามขอ้กาํหนดหรอืไม ่และก่อใหเ้กดิอนัตรายรา้ยแรงต่อสุขภาพหรอืไม่ 

  3.2.1 กรณีเหตุราํคาญไม่ใช่การฝ่าฝืน / ไม่ปฏบิตัิตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย แต่เกิดจากการละเลย การกระทาํ

หรอืยนิยอมใหก้ระทาํจากผูเ้ป็นเจา้ของ หรอืผูค้รอบครองสถานทีน่ ัน้ เจา้พนกังานทอ้งถิน่ และเจา้พนกังานสาธารณสุข อาจร่วมกนั

ดาํเนินการแกไ้ข โดยคิดค่าใชจ้่ายจากเจา้ของหรือผูค้รอบครองสถานทีน่ ัน้ แลว้ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิ่นดาํเนินการลงโทษ โดยการ

เปรยีบเทยีบปรบั หรอืดาํเนินคดทีางศาล แลว้แต่กรณี ตามอาํนาจในมาตรา 85 วรรค 3  

3.2.2 กรณีเหตรุาํคาญเป็นการฝ่าฝืน / ไมป่ฏบิตัติามขอ้กาํหนดของกฎหมาย เช่น กรณีทีผู่ป้ระกอบกจิการ 

ทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพมไิดป้ฏบิตัติามขอ้กาํหนดในเรื่องมาตรการบาํบดัมลพษิ เป็นตน้ เจา้พนกังานทอ้งถิน่มอีาํนาจออกคาํส ัง่ให ้

หยุดดาํเนินกิจการนัน้เป็นการช ัว่คราว ส ัง่พกัใบอนุญาต หรือส ัง่เพิกถอนใบอนุญาตได ้(เช่นเดียวกบักรณีการกาํกบัดูแลการ

ประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ)  

3.2.3 กรณีเหตรุาํคาญยงัคงเกดิขึ้น และเป็นอนัตรายรา้ยแรงต่อสุขภาพดว้ย นอกจากเจา้พนกังานทอ้งถิน่ 

จะดาํเนินการลงโทษโดยการเปรียบเทยีบปรบัหรือดาํเนินคดทีางศาล แลว้แต่กรณี ตามอาํนาจในมาตรา 85 วรรค 3 ต่อเจา้ของ

หรอืผูค้รอบครองสถานทีเ่อกชนนัน้แลว้ เจา้พนกังานสาธารณสุขอาจเสนอใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิน่ ออกคาํส ัง่เป็นหนงัสอื หา้มมใิห ้

ใช ้หรือยินยอมใหบุ้คคลใด ใชส้ถานที่น ัน้ท ัง้หมดหรือบางส่วน จนกว่าจะไดม้ีการระงบัเหตุรําคาญนั้นแลว้ก็ได ้ซึ่งมีผล

เช่นเดยีวกบัการส ัง่ใหห้ยุดดาํเนินกจิการนัน่เอง 

แนวทางการควบคุมเหตรุาํคาญตามทีก่ลา่วมา สรุปไดด้งัภาพที ่12.2 
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   ประชาชนผูป้ระสบเหตรุาํคาญ    

          

    รอ้งเรยีน     

          

   เจา้พนกังานทอ้งถิน่ / เจา้พนกังานสาธารณสุข    

          

    ตรวจสอบ     

          

          

ไม่เป็นเหตรุาํคาญ    เป็นเหตรุาํคาญ    

          

แจง้ผูร้อ้ง         

   เกดิในที ่/ ทางสาธารณะ  เกดิในสถานทีเ่อกชน 

เรื่องยุต ิ         

   เจา้พนกังานทอ้งถิน่ออกคาํส ัง่  เจา้พนกังานทอ้งถิน่ออกคาํส ัง่ 

          

   ผูก่้อเหตรุาํคาญ   เจา้ของ/ ผูค้รอบครอง  

          

    ถา้แกไ้ข เรื่องยุต ิ ถา้แกไ้ข   

   ถา้ไม่แกไ้ข               ถ้าไม่แก้ไข  

          

   เจา้พนกังานทอ้งถิน่เปรยีบเทยีบปรบั / ดาํเนินคดทีางศาล  

          

          

กรณีทีเ่ป็นอนัตราย

รา้ยแรง 

 กรณีทีไ่ม่ใช่การฝ่าฝืน

ขอ้กาํหนดตามกฎหมาย 

  กรณีทีเ่ป็นการฝ่าฝืน

ขอ้กาํหนดตามกฎหมาย  

 กรณีทีเ่ป็นอนัตราย

รา้ยแรง 

          

เจา้พนกังานทอ้งถิน่เขา้ระงบัเหตไุดต้ามความจาํเป็น

และคดิค่าใชจ่้ายจากผูก่้อเหตนุ ัน้ 

    เจา้พนกังานทอ้งถิน่ออก

คาํส ัง่หา้มมใิหห้รอื

ยนิยอมใหใ้ชส้ถานทีน่ ัน้         

 

 

        
 ภาพที่ 12.2   แนวทางการควบคุมเหตุร าคาญ 
 ที่มา :     ปรับปรุงจาก  ศูนยบ์ริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามยั. (2558) 
 

-  ส ัง่ใหห้ยุดช ัว่คราว 

-  ส ัง่พกัใชใ้บอนุญาต 

-   ส ัง่เพกิถอนใบอนุญาต

อนุญาต 
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กจิกรรม 12.2.1  

อธิบายการจดัการเหตุร าคาญกรณีท่ีเหตุร าคาญเกิดในท่ีหรือทางสาธารณะ    
 

แนวตอบกจิกรรม 12.2.1 
กรณีท่ีเหตุร าคาญนั้นเกิดในท่ี หรือทางสาธารณะ เจา้พนักงานทอ้งถ่ิน และเจา้พนักงานสาธารณสุขตอ้ง

พิจารณาวา่ เหตุร าคาญนั้นก่อใหเ้กิดอนัตรายร้ายแรงต่อสุขภาพหรือไม่  
1. ถา้ไม่เป็นอนัตรายร้ายแรง ก็ใหด้ าเนินการลงโทษผูก่้อใหเ้กิดเหตุร าคาญนั้นโดยเจา้พนกังานทอ้งถ่ินอาจ

ด าเนินการเปรียบเทียบปรับ หรือด าเนินคดีทางศาล แลว้แต่กรณี ตามอ านาจในมาตรา 85 วรรค 3  
 2. ถา้เป็นอนัตรายร้ายแรง ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินร่วมกบัเจา้พนกังานสาธารณสุข ด าเนินการปรับปรุงแกไ้ข 
เพ่ือมิให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนต่อไป และคิดค่าใช้จ่ายทั้ งหมดจากผูท่ี้ก่อเหตุร าคาญนั้น โดย
ด าเนินการ เปรียบเทียบปรับ หรือด าเนินคดีทางศาล แลว้แต่กรณี ตามอ านาจในมาตรา 85 วรรค 3   
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เร่ืองที ่12.2.2 
แนวทางการตรวจสอบเหตุร าคาญ 

 

 ปญัหาเหตรุาํคาญ หรอืขอ้รอ้งเรยีนของประชาชน มแีนวโนม้เพิม่จาํนวนสูงขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจ การขยายตวัทางดา้น

อุตสาหกรรม ความตระหนกัในสทิธิ หนา้ที่ของประชาชน และช่องทางการรอ้งเรียนที่เพิ่มขึ้น ทาํใหเ้จา้หนา้ที่ภาครฐัตอ้งมคีวาม

ระมดัระวงัในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง เพื่อสรา้งความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ท ัง้ผูร้อ้งเรียน หรือผูท้ี่ไดร้บัผลกระทบ และผูถู้ก

รอ้งเรยีนหรอืผูป้ระกอบกจิการ  

 การตรวจสอบเหตรุาํคาญจงึเป็นข ัน้ตอนหนึ่งทีส่าํคญัในการจดัการเหตรุาํคาญ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหไ้ดข้อ้เทจ็จริงว่า

มเีหตรุาํคาญทีก่่อใหเ้กดิความเสือ่มหรอือาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพหรอืไม ่พรอ้มท ัง้รายละเอยีดทีเ่กี่ยวขอ้ง ซึง่จะเป็นประโยชนใ์น

การวางแผนแกไ้ขและระงบัเหต ุดงันี้ เช่น  

- ปญัหาเหตรุาํคาญคืออะไร (กลิน่เหมน็ ฝุ่ นละออง เขมา่ควนัและเถา้ เสยีงดงั นํา้เสยี กา๊ซ และไอระเหยของสารเคมี

และสารพษิ หรอือืน่ ๆ เช่น แสง รงัส ีความรอ้น และความส ัน่สะเทอืน เป็นตน้)  

- เหตรุาํคาญเกดิจากสาเหตอุะไร ผูก่้อเหตเุป็นใครหรอืสถานทีไ่หน 

- เกดิเหตรุาํคาญขึ้นในบรเิวณไหน มกัเกดิขึ้นในช่วงเวลาใด (เช่น กลางคืน  เชา้มดื  ไมแ่น่นอน เป็นตน้)  

- ความถีห่รอืลกัษณะการเกดิเป็นอย่างไร (เช่น มกีารเกดิขึ้นอย่างต่อเนื่อง เกดิเป็นระยะ เกดิเป็นคร ัง้คราว หรอื

เกดิขึ้นนานพอทีจ่ะเกดิเป็นเหตรุบกวนหรอืไม ่เป็นตน้)  

- จาํนวนผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบเทา่ไร และมคีวามรุนแรงมากนอ้ยแค่ไหน  

- ก่อใหเ้กดิความเสือ่มหรอือาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพหรอืไม ่อย่างไร 

 ในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงดงักล่าว จะตอ้งอาศยับุคลากรและทมีงานที่มคีวามรู ้แบบบนัทกึ กลอ้งบนัทกึภาพ และ

เครื่องมอือปุกรณท์ีจ่าํเป็นในการตรวจวดัสิง่แวดลอ้ม อกีท ัง้ยงัตอ้งไดร้บัความร่วมมอืท ัง้จากทุก ๆ ฝ่ายทีเ่กี่ยวขอ้ง ดงันัน้ จงึตอ้ง

มกีารเตรยีมการอย่างรอบคอบและระมดัระวงั เพือ่ใหไ้ดข้อ้เทจ็จรงิทีเ่ป็นประโยชนแ์ละมคีวามเป็นธรรมกบัท ัง้ผูถู้กรอ้งเรียนและผู ้

ไดร้บัผลกระทบ 

 แนวทางในการตรวจสอบเหตรุาํคาญโดยท ัว่ไป ประกอบดว้ยข ัน้ตอนทีส่าํคญั คือ การเตรยีมการตรวจสอบ การลงพื้นที่

ตรวจสอบ และการรายงานการตรวจสอบ 

 

1. การเตรียมการตรวจสอบ 
 การเตรยีมการตรวจสอบเหตรุาํคาญเป็นข ัน้ตอนสาํคญัทีจ่ะทาํใหไ้ดข้อ้มลูทีถ่กูตอ้ง เชื่อถอืได ้นาํไปเป็นหลกัฐานได ้และ

สามารถระงบัเหตรุาํคาญอย่างไดผ้ล แนวทางในการเตรยีมการตรวจสอบเหตรุาํคาญ มดีงันี้ 

1.1 การพิจารณาประเด็นการร้องเรียน เมื่อไดร้บัเรื่องรอ้งเรียน ไม่ว่าจะเป็นจดหมาย ไปรษณียบตัร หนงัสือ 

โทรศพัท ์สือ่มวลชน ตลอดจนหนงัสอืรอ้งเรียนผ่านหน่วยงานบงัคบับญัชา จะตอ้งพจิารณาดูคาํรอ้งว่า ผูแ้จง้มตีวัตนจริงหรือไม ่

พรอ้มทีจ่ะใหข้อ้มูลทีเ่กิดขึ้นหรือไม่ รวมท ัง้ตรวจสอบไปยงัหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งในพื้นทีเ่กิดเหตุนัน้ ๆ ว่าขอ้มูลเป็นอย่างไร โด ย
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ตอ้งสอบถามใหไ้ดข้อ้มูลทีช่ดัเจนในเรื่องหรือประเด็นทีร่อ้งเรียน รวมท ัง้ขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชน์และสามารถตอบคาํถามทีจ่ะใชใ้น

การวางแผนการดาํเนินการตรวจสอบเพือ่วนิิจฉยัเหตรุาํคาญใหส้อดคลอ้งกบัขอ้เทจ็จรงิ  ดงันี้ เช่น 
- จะตรวจสอบอย่างไร  

- ควรเก็บขอ้มลูอะไรบา้ง  

- ใชเ้ครื่องมอือะไรบา้ง   

- ตอ้งเก็บตวัอย่างสง่หอ้งปฏบิตักิารเพือ่วเิคราะหห์รอืไม ่ 

-    ตอ้งสอบปากคาํผูใ้ดบา้ง เป็นจาํนวนเทา่ใด  

1.2 การเลือกใช้มาตรฐานมลพิษส่ิงแวดล้อม การตรวจสอบปญัหาเหตุราํคาญในบางกรณีอาจจาํเป็นตอ้งทาํการ

ตรวจวดัปริมาณสารมลพิษที่ปนเป้ือนในสิ่งแวดลอ้ม (ดิน นํา้ อากาศ และกากตะกอน) ผลการตรวจวดัที่ไดจ้ะตอ้งนํามา

เปรยีบเทยีบกบัค่ามาตรฐานหรอืขอ้กาํหนดทางวชิาการ เพือ่วเิคราะหว์่าปริมาณสารมลพษิทีต่รวจวดัไดจ้ะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

อนามยัของประชาชน หรอืสง่ผลต่อสิง่มชีวีติ และระบบนิเวศหรอืไม ่
ในการพจิารณาเลอืกใชม้าตรฐานมลพษิสิ่งแวดลอ้ม เพื่อใหส้ามารถประเมนิผลกระทบที่เกิดขึ้นไดช้ดัเจน ลดความ

ขดัแยง้และเป็นทีย่อมรบัของทกุฝ่ายนัน้ มขีอ้ควรคาํนึงดงันี้ 

1) ก่อนทีจ่ะทาํการตรวจวดัมลพษิ ควรพจิารณาว่ามมีาตรฐานใดทีจ่ะนาํมาใชอ้า้งองิไดบ้า้ง โดยพจิารณาเลอืกใช ้

มาตรฐานที่ใชบ้งัคบัตามกฎหมาย (Regulation standard) ก่อนเป็นลาํดบัแรก รองลงมาเป็นมาตรฐานที่เป็นขอ้เสนอแนะ 

(Guideline standard) ในกรณีทีไ่ม่มมีาตรฐานกาํหนดไว ้อาจใชข้อ้กาํหนดหรือขอ้มูลทางวชิาการ หรือใชว้ธิีเปรียบเทยีบกบัผล

การตรวจวดัในพื้นทีอ่ืน่ ๆ ทีไ่มไ่ดร้บัผลกระทบจากมลพษิชนิดนัน้ๆ  

2) ค่าผลการตรวจวดั ที่จะนํามาเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน จะตอ้งเป็นหน่วยเดียวกนั โดยมีวิธีการหรือ

เครื่องมอืที่ใชใ้นการเก็บตวัอย่างและการตรวจวดั เป็นไปตามขอ้กาํหนดในมาตรฐาน หากใชว้ธิีการหรือเครื่องมอืที่มลีกัษณะ

เทยีบเคียงหรอืเทยีบเทา่ได ้(equivalent) จะตอ้งมกีารระบหุรอือา้งองิแหลง่ทีม่าดว้ย 

1.3 การเตรียมความพร้อม การเตรยีมความพรอ้มในการตรวจสอบ ประกอบดว้ย 
1) การเตรียมทมีตรวจสอบ ในการตรวจสอบจะตอ้งประสานงานกบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อร่วมตรวจสอบ

ขอ้เทจ็จรงิ เช่น เจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ผูม้อีาํนาจในการตรวจสอบ ในบางกรณี อาจตอ้งการบุคลากรผูต้รวจสอบทีม่คีวามรู ้ทกัษะ และ

ประสบการณเ์ฉพาะ ในการตรวจสอบเรื่องทีเ่ป็นประเดน็การรอ้งเรยีน ซึง่ตอ้งขอสนบัสนุนจากหน่วยงานทีม่คีวามพรอ้ม  

2) การเตรยีมเอกสาร/แบบบนัทกึ การลงพื้นทีต่รวจสอบเหตรุาํคาญนัน้ จะตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูลจาํนวนมาก ใน

พื้นที่บริเวณกวา้ง ภายใตเ้วลาและทรพัยากรทีม่อียู่จาํกดั ดงันัน้ จงึตอ้งมกีารเตรียมเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งและจาํเป็นตอ้งใชใ้นการ

เดนิทางไปเก็บขอ้มลู เช่น แผนที ่และแบบบนัทกึต่าง ๆ ใหพ้รอ้ม ในบางครัง้อาจตอ้งเตรียมกลอ้งไปบนัทกึภาพเป็นหลกัฐานหรือ

ใชป้ระกอบการพจิารณาดว้ย 

3) การเตรียมเครื่องมอือุปกรณ์ ก่อนทีจ่ะลงพื้นทีจ่ะตอ้งเตรียมอุปกรณ์ทีจ่าํเป็นตอ้งใชใ้นภาคสนาม เช่น กลอ้ง

บนัทกึภาพ เครื่องบอกพกิดั เทปวดัระยะทาง เป็นตน้ ซึง่จะตอ้งมกีารตรวจสอบสภาพการใชง้านใหพ้รอ้มสาํหรบันาํไปใชใ้นพื้นที่

ปฏิบตัิงาน สาํหรบัอุปกรณ์ เครื่องมอื ทางวทิยาศาสตรท์ี่ใชใ้นการตรวจวดัสภาพแวดลอ้มจะตอ้งมสีภาพที่ใชก้ารไดด้ี มคีวาม

เที่ยงตรง เหมาะสมกบัสภาพที่จะนาํไปใช ้ และจะตอ้งมีการปรบัเทยีบความถูกตอ้งของเครื่องมือ (calibration) ใหไ้ดต้าม

มาตรฐานทกุครัง้ก่อนทีจ่ะนาํไปตรวจวดั  

4) การประสานงานและนดัหมายผูร้อ้งเรียน ในการตรวจสอบเหตุราํคาญนัน้ จะตอ้งเก็บรวบรวมและสอบถาม

ขอ้มลูจากผูเ้กี่ยวขอ้งหลายคน ท ัง้ในสว่นของผูก่้อเหตุ ผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบ และผูท้ีอ่าศยัอยู่บริเวณใกลเ้คียง ท ัง้นี้  ควรจะตอ้งให ้
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เจา้ของสถานทีร่บัรูด้ว้ย ดงันัน้ จงึควรตอ้งนดัหมายวนัและเวลาทีจ่ะเขา้ไปตรวจสอบกบัผูร้อ้งเรียน พรอ้มท ัง้ขอเอกสารทีจ่าํเป็น 

เช่น แผนผงักระบวนการผลติ ก่อนลว่งหนา้ เพือ่ความสะดวกในการปฏบิตังิาน  

 

2. การเตรียมการตรวจวเิคราะห์ด้านอนามยัส่ิงแวดล้อม 
 การตรวจวเิคราะหด์า้นอนามยัสิ่งแวดลอ้ม เป็นการใชเ้ครื่องมอืทางวทิยาศาสตรใ์นการตรวจสอบเหตุราํคาญ เช่น  

การตรวจวเิคราะหร์ะดบัเสยีง ปริมาณฝุ่ นละอองในบรรยากาศ ปริมาณสารอินทรียร์ะเหย คุณภาพอากาศภายในอาคาร และ

คุณภาพนํา้ทิ้ง เป็นตน้  

การตรวจวเิคราะหด์า้นอนามยัสิง่แวดลอ้มมคีวามสาํคญัในการตรวจสอบเหตรุาํคาญ ดงันี้  

- ทาํใหไ้ดผ้ลลพัธข์องขอ้มลูดา้นอนามยัสิง่แวดลอ้มทีใ่ชเ้ป็นหลกัฐานสามารถอา้งองิไดต้ามกฎหมาย 

- สามารถนาํผลลพัธจ์ากการวเิคราะหข์อ้มลูไปใชใ้นการเชื่อมโยงปญัหาจากสาเหตสูุผ่ลกระทบทีเ่กดิขึ้นกบั

ประชาชน 

- เป็นหลกัฐานเชงิวทิยาศาสตรท์ีส่ามารถสรา้งความเป็นธรรม น่าเชื่อถอื และเป็นทีย่อมรบัต่อประชาชน และ

สงัคม 

ดงันัน้ เจา้หนา้ทีจ่งึตอ้งศึกษาขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งกบัปญัหาเหตรุาํคาญทีก่าํหนด เช่น ผูร้อ้งเรยีน ผูถ้กูรอ้งเรยีน  

สถานที่เกิดเหตุ ช่วงเวลาที่เกิดเหตุ ชนิดของเครื่องมอืที่เหมาะสม และกฎหมาย หรือมาตรฐานการตรวจวดัที่กาํหนด เป็นตน้ 

ขอ้มลูดงักลา่วจะทาํใหเ้จา้หนา้ทีม่คีวามเชื่อม ัน่ในการปฏบิตังิาน และทราบสถานการณข์องปญัหาทีถ่กูตอ้ง 

2.1 การเตรียมเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ เครื่องมอืวทิยาศาสตรท์ีใ่ชต้รวจวเิคราะหด์า้นอนามยัสิง่แวดลอ้ม อาจ 

แบง่ไดเ้ป็น 

2.1.1 เคร่ืองมือชนิดอ่านผลได้ทันที เครื่องมอืชนิดนี้ เป็นแบบสามารถอ่านผลการตรวจไดท้นัทไีมต่อ้งใชเ้วลาใน 

การตรวจวเิคราะหท์ี่นานเกินไป เหมาะสาํหรบัการลงพื้นที่ที่ตอ้งการขอ้มูลเบื้องตน้  เพื่อวเิคราะหส์ถานการณ์ปญัหาในเบื้องตน้ 

เครื่องมอืชนิดนี้สามารถจาํแนกไดเ้ป็น 2 กลุม่ใหญ่ ๆ คือ 

1) เครื่องมอืชนิดที่ใชอ้า้งองิไดต้ามกฎหมาย ไดแ้ก่ เครื่องตรวจวดัระดบัเสยีง เครื่องตรวจวดัระดบัแสง

สว่าง เครื่องตรวจวดัความเร็วลมและทศิทางลม เครื่องตรวจวดัระดบัสารเคมทีีป่ลายปลอ่งจากโรงงานอุตสาหกรรม และเครื่อง

ตรวจวดัอณุหภูมแิละความชื้น 

2) เครื่องมอืชนิดไม่สามารถใชเ้ทยีบเคียงไดต้ามกฎหมายโดยตรง แต่อาจนาํผลลพัธม์าเทยีบเคียงเพือ่ให ้

ทราบสถานการณ์ปญัหาในเบื้องตน้ ไดแ้ก่ เครื่องตรวจวดัระดบัสารเคมชีนิดพกติดตามตวั เครื่องตรวจวดัคุณภาพนํา้ทิ้งแบบพกพา 

เป็นตน้  

2.1.2 เคร่ืองมือชนิดท่ีเป็นการเกบ็ตัวอย่าง เพือ่นาํส่งไปตรวจวเิคราะหท์างหอ้งปฏบิตัิการ เป็นเครื่องมอืทีท่าํ

หนา้ทีใ่นการเก็บรวบรวมคุณภาพสิง่แวดลอ้มโดยผ่านตวักลางประเภทต่าง เช่น หลอดบรรจผุงถา่นกมัมนัต ์กระดาษกรอง และถงุ

บรรจุอากาศ เป็นตน้ ก่อนจะถูกเก็บรวบรวมดว้ยกรรมวิธีรกัษาคุณภาพตวัอย่างไปยงัหอ้งปฏิบตัิการดา้นอนามยัสิ่งแวดลอ้ม 

เครื่องมอืดงักลา่ว ไดแ้ก่ เครื่องเก็บตวัอย่างฝุ่ นละออง เครื่องเก็บตวัอย่างอากาศ หรอืปัม๊ดูดอากาศ ถงันํา้หรอืภาชนะบรรจนุํา้ทิ้ง 

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ดงักล่าวตอ้งปรบัเทียบความถูกตอ้งก่อนทุกครัง้ที่ปฏิบตัิงาน เครื่องมอืบางชนิด เช่น ปัม๊ดูด

อากาศ นอกจากจะตอ้งปรบัอตัราการไหลอากาศใหไ้ดร้ะดบัทีเ่หมาะสมก่อนใชง้านแลว้ ยงัตอ้งทาํการอดัประจุไฟใหเ้ต็มทีเ่พือ่ให ้

สามารถทาํงานไดเ้ต็มประสทิธิภาพ ตลอดช่วงเวลาการตรวจวดัหรือการตรวจวเิคราะหข์อ้มูลทีเ่กี่ยวขอ้ง อกีท ัง้อุปกรณ์ประกอบ
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ต่าง ๆ ตอ้งเตรยีมไวส้าํหรบัเสริมการทาํงานดว้ย เช่น เครื่องคอมพวิเตอร์ สายไฟ ไขควง เป็นตน้ ดงันัน้ จงึตอ้งมกีารศึกษาและ

เตรยีมความพรอ้มของเครื่องมอืตรวจวดัทีจ่ะนาํไปใชใ้นการตรวจสอบทุกครัง้ เพือ่ใหไ้ดผ้ลการตรวจวดัทีถู่กตอ้ง น่าเชื่อถอื และ

นาํไปอา้งองิไดต้ามกฎหมาย 

2.2 แนวทางการตรวจวิเคราะห์ 
 การตรวจวเิคราะหด์า้นอนามยัสิง่แวดลอ้มในการตรวจสอบเหตุราํคาญจะตอ้งพจิารณาถงึมลพษิหลกัที่ก่อใหเ้กิดเหตุ

ราํคาญ กฎหมายหรอืมาตรฐานทีเ่กี่ยวขอ้ง แลว้จงึกาํหนดพารามเิตอรแ์ละวธิีการตรวจวเิคราะห ์โดยท ัว่ไปประกอบดว้ยการตรวจ

วเิคราะหร์ะดบัเสยีง ฝุ่ นละออง คุณภาพนํา้ และไอระเหยของสารเคม ีซึง่มแีนวทางการตรวจวเิคราะห ์โดยสงัเขป ดงันี้ 

2.2.1 การตรวจวิเคราะห์ระดับเสียง มแีนวทางดงันี้ 

1) กาํหนดรูปแบบหรอืประเภทของเสยีงรบกวน 

2) ตรวจวดัระดบัเสยีงขณะมกีารรบกวน ระดบัเสยีงขณะไมม่กีารรบกวน และเสยีงพื้นฐาน 

3) นาํผลไปคาํนวณตามทีก่าํหนดในกฎหมาย 

2.2.2 การตรวจวัดฝุ่ นละออง มแีนวทางดงันี้ 

1) นาํกระดาษกรองไปอบในตูดู้ดความชื้น 

2) ช ัง่กระดาษกรอง 

3) เก็บตวัอย่างฝุ่ นละออง 

4) นาํกระดาษกรองไปอบในตูดุ้ดความชื้น 

5) นาํผลความแตกต่างงของนํา้หนกักระดาษกรองก่อนและหลงัเก็บตวัอย่าง ไปคาํนวณความเขม้ขน้ของฝุ่น

ละออง 

2.2.3 การตรวจวัดคุณภาพน า้ มแีนวทางดงันี้ 

1) เก็บตวัอย่างตามข ัน้ตอน และวธิีการตามทีม่าตรฐานกาํหนด 

2) เก็บรกัษาตวัอย่างนํา้ก่อนนาํส่งหอ้งปฏบิตักิาร 

3) สง่ตรวจวเิคราะหผ์ลทางหอ้งปฏบิตักิาร 

2.2.4 การตรวจวัดไอระเหยของสารเคมหีรือกล่ิน มแีนวทางดงันี้ 

1) ปรบัเทยีบความถกูตอ้งของเครื่องมอื 

2) เก็บตวัอย่างไอระเหยของสารเคมตีามประเภทของสารเคมทีีก่่อใหเ้กิดปญัหา 

3) สง่ตวัอย่างตรวจทางหอ้งปฏบิตัิการ 

4) นาํผลทีไ่ดไ้ปเทยีบคียงกบักฎหมายหรอืมาตรฐานทีเ่กี่ยวขอ้ง 

 

3. การลงพืน้ทีต่รวจสอบ  
 ในการลงพื้นที่ตรวจสถานที่จริงควรจะตรวจสอบท ัง้สถานที่ที่ถูกรอ้งเรียน สถานที่ที่ไดร้บัผลกระทบ (ผูร้อ้งเรียน) รวม

ตลอดถงึสถานทีท่ีค่าดวา่น่าจะไดร้บัผลกระทบดว้ย(อาคารขา้งเคียง) ตามแนวทางหรอืแผนงานทีว่างไวแ้ลว้ มกีารรวบรวมหลกัฐาน

ทางเอกสาร วตัถ ุภาพถ่าย หรือวดิทีศัน์ แมแ้ต่พยานบุคคล หรืออื่น ๆ เพือ่ใชป้ระกอบการพจิารณาการวนิิจฉยั ทีส่าํคญัคือควร

จะตอ้งเก็บรายละเอยีดทีค่าดวา่น่าจะเกี่ยวขอ้งมาดว้ยท ัง้หมด ดงันี้ เช่น 
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- ขอ้มูลเกี่ยวกบัสถานที่ต ัง้และสภาพแวดลอ้มใกลเ้คียง แผนที่ แผนผงัของแหล่งกาํเนิดปญัหา และชุมชนที่ไดร้บั

ผลกระทบหรอืไดร้บัความเดอืดรอ้น 

- ใบอนุญาตประกอบกิจการตามพระราชบญัญตัิโรงงานหรือพระราชบญัญตัิสาธารณสุข สาํหรบัสถานประกอบการ

หรอืโรงงาน 

- กระบวนการผลติ ข ัน้ตอนการผลติ วตัถดุบิ สารเคมทีีใ่ชแ้ละจดุทีก่่อใหเ้กดิปญัหามลพษิ 

- ระบบบาํบดัหรอืกาํจดัมลพษิ ท ัง้ในดา้นนํา้ อากาศ หรอืตามปญัหาทีเ่กดิขึ้น ว่ามีระบบบาํบดัหรือกาํจดัมลพษิหรือไม่

และมปีระสทิธิภาพหรอืไม ่

- การตรวจวดัสารมลพษิหรอืการเก็บตวัอย่างสิง่แวดลอ้ม ตามความจาํเป็นและเหมาะสมในกรณีทีส่ามารถดาํเนินการ

ได ้

- การสอบถามขอ้มลูจากประชาชนทีอ่ยู่ในบรเิวณใกลเ้คียง และในบรเิวณทีไ่ดร้บัผลกระทบจากปญัหาดงักลา่ว 

หากเป็นไปไดค้วรตรวจสอบในเรื่องอืน่ๆ ทีไ่มใ่ช่ประเดน็ทีร่อ้งเรยีนดว้ยก็ได ้หากเหน็วา่ยงัมเีรื่องทีเ่ป็นเหตุใหเ้สือ่ม หรือ

อาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ เช่น การจดัการเกี่ยวกบัสุขลกัษณะภายในสถานประกอบการ การระบายอากาศ การจดัแสงสว่าง และ

การเก็บและกาํจดัมลูฝอย เป็นตน้  

 

4. การรายงานผลการตรวจสอบ 
การรายงานผลการตรวจสอบเบื้องตน้ระดบัต่าง ๆ มแีนวทางในการดาํเนินงาน ดงันี้ 

1) การรายงานผลการตรวจสอบสภาพปญัหาเหตรุาํคาญ ควรจะตอ้งระบสุาเหต ุและ ขอ้เทจ็จรงิพรอ้มท ัง้ขอ้ปฏบิตัทิี่

ตอ้งแกไ้ขทีช่ดัเจน โดยอาจทาํเป็นบนัทกึผลการตรวจสอบ และใหผู้ต้รวจสอบและผูป้ระกอบการ (ผูถู้กรอ้งเรยีน) ลงลายมอืชื่อ

รบัทราบ  

2) ในกรณีสภาพปญัหาทีพ่บไมส่ามารถแกไ้ขได ้ใหด้าํเนินการรายงานผลการตรวจสอบเบื้องตน้ไปยงัหน่วยงานที่

เกี่ยวขอ้งกบัสภาพปญัหาในแต่ละกรณี เพือ่ประสานงานในการตรวจสอบและระงบัเหตรุาํคาญต่อไป 

3) การรายงานผลต่อเจา้พนกังานทอ้งถิน่ ใหร้ายงานโดยใชบ้นัทกึผลการตรวจสอบเบื้องตน้ทีไ่ดส้าํเนาสง่ใหผู้ถ้กู

รอ้งเรยีน เพือ่ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิน่พจิารณาออกคาํส ัง่ใหผู้ถู้กรอ้งเรยีนดาํเนินการแกไ้ขต่อไป  

4) การสรุปผลการตรวจสอบ ในกรณีมผูีร้อ้งเรยีนทีเ่ป็นทางการ ใหม้กีารแจง้ผูร้อ้งเรยีนทราบผลการตรวจสอบ 

5) การดาํเนินการตรวจสอบเหตรุอ้งเรยีนทกุกรณี จะตอ้งมกีารสรุปผลการดาํเนินการทกุข ัน้ตอน เพือ่รายงานใหก้บั

ผูบ้งัคบับญัชาทราบตามลาํดบั 
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กจิกรรม 12.2.2 
  การตรวจวิเคราะห์ดา้นอนามยัส่ิงแวดลอ้มมีความส าคญัในการตรวจสอบเหตุร าคาญอยา่งไร   

 
แนวตอบกจิกรรม 12.2.2  

การตรวจวิเคราะห์ดา้นอนามยัส่ิงแวดลอ้มมีความส าคญัในการตรวจสอบเหตุร าคาญ ดงัน้ี 
- ท าใหไ้ดผ้ลลพัธ์ของขอ้มูลดา้นอนามยัส่ิงแวดลอ้มท่ีใชเ้ป็นหลกัฐานสามารถอา้งอิงไดต้ามกฎหมาย 
- สามารถน าผลลพัธ์จากการวิเคราะห์ขอ้มูลไปใชใ้นการเช่ือมโยงปัญหาจากสาเหตุสู่ผลกระทบท่ีเกิด

ข้ึนกบัประชาชน 
- เป็นหลกัฐานเชิงวิทยาศาสตร์ท่ีสามารถสร้างความเป็นธรรม น่าเช่ือถือ และเป็นท่ียอมรับต่อ

ประชาชน และสงัคม 
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ตอนที ่12.3  
การจัดการกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
 

โปรดอ่านหวัเรื่อง แนวคิด และวตัถปุระสงคข์องตอนที่ 12.3 แลว้จงึศึกษารายละเอยีดต่อไป 

 

หัวเร่ือง 
12.3.1 แนวทางการจดัการกิจการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

              12.3.2 หลกัเกณฑแ์ละวธิีการจดัการกิจการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

              12.3.3 การควบคุมกิจการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

 แนวคดิ 
1. การจดัการกิจการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพเป็นหนา้ทีโ่ดยตรงของราชการส่วนทอ้งถิน่เป็นผูด้าํเนินการ

ภายใตพ้ระราชบญัญตักิารสาธารณสุข พ.ศ.2535 โดยมแีนวทางการจดัการทีส่าํคญัประกอบไปดว้ย 

มาตรฐานการปฏบิตังิาน ระบบเฝ้าระวงั และ ระบบฐานขอ้มูล  

2. การจดัการกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสขุภาพนอกจากแนวทางการจดัการแล้วในการจดัการ
จ าเป็นต้องมีความรู้เก่ียวกบัหลกัเกณฑ์และวิธีการจดัการกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสขุภาพ ท่ี

ส าคญัคือกฎกระทรวง เร่ือง ควบคมุสถานประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสขุภาพ พ.ศ. 2560 
และค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสขุท่ีเก่ียวข้องกบักิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสขุภาพ 

3. การควบคมุกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสขุภาพเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งท่ีส าคญัในการจดัการกิจการท่ี
เป็นอนัตรายต่อสขุภาพ ซึง่ในการควบคมุกิจการจ าเป็นต้องมีความเข้าใจสภาพปัญหาและ
สามารถระบปัุญหา/ผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากการประกอบกิจการ จากนัน้จงึน าหลกัวิชาการมา
ประยกุต์ใช้ในการควบคมุปัญหา 

 วตัถุประสงค์ 
เมือ่ศึกษาตอนที ่12.3 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1. อธิบายแนวทางการจดัการกิจการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพได ้

2. อธิบายหลกัเกณฑแ์ละวธิีการจดัการกิจการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพได ้

3. อธิบายการควบคุมกิจการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพได ้
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เร่ืองที ่12.3.1  
แนวทางการจัดการกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
   

 กจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ เป็นกจิการทีก่ระบวนการประกอบกจิการก่อใหเ้กดิมลพษิหรือสิง่ทีท่าํใหเ้กิดโรค ซึง่เป็น

อนัตรายต่อสุขภาพอนามยัของผูป้ฏบิตังิาน ประชาชน และสิง่แวดลอ้ม ดงันัน้ในพระราชบญัญตัิการสาธารณสุข พ.ศ.2535 จงึได ้

กาํหนดเรื่องดงักลา่วไวใ้นหมวด 7 เพือ่ใหม้กีารจดัการและควบคุมในเรื่องนี้ 

ในปจัจุบนัตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกิจการที่เป็นอนัตรายต่อ สุขภาพ พ.ศ.2558 มรีายชื่อกิจการที่ถูก

ประกาศใหเ้ป็นกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพจาํนวนรวมท ัง้สิ้น 141 กจิการ โดยจดัแบง่เป็นกลุม่ประเภทกจิการได ้13 กลุม่  

เนื่องจากบทบญัญตัิแห่งพระราชบญัญตัิการสาธารณสุข พ.ศ.2535 มลีกัษณะกระจายอาํนาจในการจดัการและควบคุม

ใหแ้ก่ราชการส่วนทอ้งถิ่นเป็นผูด้าํเนินการ โดยมแีนวทางการจดัการกิจการที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพที่สาํคญัประกอบไปดว้ย 

มาตรฐานการปฏบิตังิาน (Standard of Procedure) ระบบเฝ้าระวงั (Surveillance System) และระบบฐานขอ้มูล (Data Base) 

มรีายละเอยีดพอสงัเขปดงันี้ 

 

1. มาตรฐานการปฏิบัตงิาน 
มาตรฐานการปฏบิตังิานการจดัการและควบคุมกิจการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพจดัทาํขึ้น เพือ่ใหก้ารปฏบิตัิงานเป็นไปอย่างมี

ระบบและมปีระสทิธิภาพ ประกอบดว้ย มาตรฐานการปฏบิตัิงาน เรื่องกระบวนงานการออกขอ้กาํหนดของทอ้งถิน่  และมาตรฐาน

การปฏบิตังิาน เรื่องกระบวนงานการออกใบอนุญาต/การกาํกบัดูแลการดาํเนินกจิการ 

 

1.1  มาตรฐานการปฏิบัติงาน เร่ืองกระบวนงานการออกข้อก าหนดของท้องถิน่ 
กระบวนงานการออกขอ้กาํหนดของทอ้งถิ่น เป็นกระบวนการแรกที่สาํคญัซึ่งราชการส่วนทอ้งถิ่น  จาํเป็นตอ้งมกีาร

ดาํเนินการเพื่อใหส้ามารถจดัการและควบคุมกิจการที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพภายในทอ้งถิ่นหรือพื้นที่ที่รบัผิดชอบได ้โดย 

มาตรฐานการปฏบิตังิาน เรื่องกระบวนงานการออกขอ้กาํหนดของทอ้งถิน่ มรีายละเอยีดข ัน้ตอนการดาํเนินการดงันี้ 

1) การก าหนดผูร้บัผดิชอบ ในการดาํเนินการตอ้งมกีารกาํหนดผูร้บัผดิชอบในการสาํรวจและประเมนิสภาพปญัหาของ

ทอ้งถิน่ท ัง้นี้อาจกาํหนดในรูปคณะทาํงานหรอืบคุคลผูไ้ดร้บัมอบหมายก็ได ้

2) การส ารวจและประเมนิสภาพปญัหาอย่างรอบดา้นและมสี่วนร่วมจากผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี  ผูร้บัผิดชอบดาํเนินการ

สาํรวจและประเมนิสภาพปญัหาหรือทีอ่าจก่อใหเ้กิดปญัหาอย่างรอบดา้นและมสี่วนร่วมจากผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี โดยทาํการเก็บ

รวบรวมและวิเคราะหข์อ้มูลดา้นอนามยัสิ่งแวดลอ้มใหค้รอบคลุมกิจการที่เป็นอนัตรายต่อสุภาพ /กิจกรรมที่อาจก่อใหเ้กิด

ผลกระทบ และวเิคราะหก์ลุม่ผูท้ีอ่าจไดร้บัผลกระทบท ัง้ทางตรงและทางออ้ม รวมถงึผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีและหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง

ใหค้รอบคลมุมากทีสุ่ด เพือ่รบัทราบปญัหาทีเ่ป็นจรงิของทอ้งถิน่นัน้ 

3) การคดัเลอืกปญัหา/กิจการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ภายหลงัจากการสาํรวจและประเมนิสภาพภายในทอ้งถิน่ที่

รบัผดิชอบแลว้ ในกรณีทีพ่บว่ามปีญัหา/ กิจการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ จาํนวนมาก ผูร้บัผดิชอบตอ้งพจิารณาว่า ควรกาํหนด

ขอบเขตของกิจการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพแบบท ัง้หมดหรือจาํเป็นตอ้งคดัเลอืกปญัหา / กิจการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ โดย



12-36     พื้นฐานอาชีวอนามยัและอนามยัสิง่แวดลอ้ม 

 

  

 

จดัลาํดบัความสาํคญัของปญัหาทีต่อ้งการแกไ้ขตามทีพ่ระราชบญัญตักิารสาธารณสุขไดใ้หอ้าํนาจในการออกขอ้กาํหนดของทอ้งถิน่

ไว ้

4) การตรวจสอบบทบญัญตัิแห่งกฎหมาย เป็นข ัน้ตอนที่นิติกรของราชการส่วนทอ้งถิ่นตรวจสอบบทบญัญตัิแห่ง

กฎหมายว่า มบีทบญัญตัิแห่งกฎหมายใหอ้าํนาจในการออกขอ้กาํหนดของทอ้งถิ่นในเรื่องที่เป็นปญัหาไดห้รือไม่ จึงจาํเป็นตอ้ง

พจิารณาตคีวามบทบญัญตัแิหง่กฎหมายเสมอ ก่อนทีจ่ะตราขอ้กาํหนดของทอ้งถิน่ 

5) การเสนอใหค้วามเหน็ชอบในการยกร่างขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่ ผูร้บัผดิชอบเสนอใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิ่นใหค้วาม

เหน็ชอบในการยกร่างขอ้กาํหนดของทอ้งถิ่น หากเจา้พนกังานทอ้งถิน่ไม่เหน็ชอบเป็นอนัว่าการยกร่างขอ้กาํหนดทอ้งถิน่ดงักลา่ว

เป็นอนัยุตเิรื่อง 

6) การแต่งตัง้คณะกรรมการยกร่างขอ้กาํหนดของทอ้งถิ่น กรณีที่เจา้พนกังานทอ้งถิ่นเห็นชอบใหม้ีการยกร่าง

ขอ้กาํหนดของทอ้งถิน่ ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิน่แต่งตัง้คณะกรรมการยกร่างขอ้กาํหนดของทอ้งถิน่เพือ่ดาํเนินการยกร่างขอ้กาํหนด

ของทอ้งถิ่น ท ัง้นี้องคป์ระกอบของคณะกรรมการควรจะตอ้งมนีกัวชิาการ เจา้พนกังานสาธารณสุขหรือบุคลากรที่มคีวามรูท้าง

วชิาการเรื่องนัน้ ๆ ดว้ย 

7) การด าเนินการยกร่างขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่ คณะกรรมการยกร่างขอ้กาํหนดของทอ้งถิ่นดาํเนินการยกร่าง

ขอ้กาํหนดของทอ้งถิน่ซึง่ควรนาํขอ้มลูทีส่าํรวจไดจ้ากข ัน้ตอน 2) มาประกอบการพจิารณาดว้ย 

8) การรบัฟงัความคิดเหน็/การประชาพจิารณ ์หน่วยงานราชการสว่นทอ้งถิน่อาจดาํเนินการโดย 1) สาํรวจความคิดเหน็

ของประชาชนเกี่ยวกบัความตอ้งการในการแกป้ญัหา/กจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพนัน้และความเหน็เกี่ยวกบัความเป็นไปไดข้อง

ร่างขอ้กาํหนดของทอ้งถิน่ทีจ่ะกาํหนดใหผู้ท้ีเ่กี่ยวขอ้งปฏบิตัิ 2) เปิดประชาพจิารณ์ โดยการจดัประชุมใหป้ระชาชนไดม้สี่วนร่วมใน

การเสนอความคิดเหน็และความตอ้งการเกี่ยวกบัร่างขอ้กาํหนดของทอ้งถิน่ทีไ่ดจ้ดัทาํขึ้น 

9) การพจิารณาร่างขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่ ผูบ้ริหารทอ้งถิน่และสมาชิกสภาทอ้งถิน่มอีาํนาจในการเสนอร่างขอ้กาํหนด

ของทอ้งถิน่เพือ่ใหส้ภาทอ้งถิน่พจิารณาขอ้กาํหนดของทอ้งถิน่ โดยพจิารณาเป็น 3 วาระ คือ วาระรบัหลกัการ วาระแปรญตัติ และ

วาระใหค้วามเห็นชอบ หากสภาทอ้งถิน่ไม่เห็นชอบ ร่างขอ้กาํหนดของทอ้งถิน่นัน้ก็เป็นอนัตกไป แต่ถ า้เหน็ชอบก็ดาํเนินการตาม

ข ัน้ตอน 10) ต่อไป 

10) การพจิารณาลงนามตราขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่ ข ัน้ตอนนี้ขึ้นอยู่กบัวา่เป็นหน่วยงานราชการส่วนทอ้งถิน่หน่วยงานใด 

เช่น กรณีเทศบาล เมือ่สภาเทศบาลไดม้มีติเหน็ชอบดว้ยกบัร่างเทศบญัญตัิ ในกรณีเทศบาลตาํบล ใหป้ระธานสภาเทศบาลส่งร่าง

เทศบญัญตัิไปยงันายอาํเภอเพื่อส่งไปยงัผูว้่าราชการจงัหวดัพิจารณา ในกรณีเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร ใหป้ระธานสภา

เทศบาลส่งไปยงัผูว้่าราชการจงัหวดัพจิารณา กรณีองคก์ารบริหารส่วนตาํบล เมือ่สภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ไดม้มีติเหน็ชอบ

ดว้ยกบัร่างขอ้บญัญตัิองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ใหป้ระธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเสนอร่างขอ้บญัญตัิองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลไปยงันายอาํเภอพจิารณาลงนามใหค้วามเหน็ชอบ เป็นตน้ 

11) การประกาศใชข้อ้ก าหนดของทอ้งถิน่ เมือ่ขอ้กาํหนดของทอ้งถิน่ ไดม้กีารลงนามแลว้ ใหห้น่วยราชการส่วนทอ้งถิน่

ประกาศใช ้เพือ่ใหม้ผีลใชบ้งัคบัในเขตทอ้งถิน่นัน้ โดยกฎหมายไดก้าํหนดวธิีการไวเ้พือ่ใหม้หีลกัประกนัว่าไดป้ระกาศใหป้ระชาชน

ทราบเป็นการท ัว่ไปเรยีบรอ้ยแลว้ เช่น การกาํหนดใหต้อ้งประกาศในราชกจิจานุเบกษา หรอืกาํหนดใหต้อ้งติดประกาศโดยเปิดเผย 

ณ สาํนกังานของหน่วยราชการสว่นทอ้งถิน่นัน้เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 8 วนั หรอื 15 วนั หรอื 3 วนั แลว้แต่กรณี 

12) การเผยแพร่ประชาสมัพนัธข์อ้ก าหนดของทอ้งถิน่ เมื่อหน่วยราชการส่วนทอ้งถิ่นไดม้ีการประกาศใชบ้งัคบั

ขอ้กาํหนดของทอ้งถิน่แลว้ ตอ้งดาํเนินการเผยแพร่ประชาสมัพนัธข์อ้กาํหนดของทอ้งถิน่ เพือ่ชี้แจงใหป้ระชาชนเกดิความเขา้ใจ 

ถงึเนื้อหาสาระของขอ้กาํหนดของทอ้งถิน่รวมท ัง้เหตผุลความจาํเป็นในการบงัคบัใชข้อ้กาํหนดของทอ้งถิน่ดงักลา่ว  
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1.2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน เร่ืองกระบวนงานการออกใบอนญุาต/การก ากบัดูแลการด าเนินกจิการ 
กระบวนงานการออกใบอนุญาต/การกาํกบัดูแลการดาํเนินกิจการเป็นอกีกระบวนการทีส่าํคญัซึง่ราชการส่วนทอ้งถิน่ ใช ้

ในจดัการและควบคุมกิจการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพภายในทอ้งถิ่นหรือพื้นที่ทีร่บัผดิชอบ โดย มาตรฐานการปฏิบตัิงาน เรื่อง

กระบวนงานการออกใบอนุญาต/การกาํกบัดูแลการดาํเนินกจิการมรีายละเอยีดการดาํเนินการดงันี้ 

1.2.1 กระบวนงานการออกใบอนุญาตการออกใบอนุญาตก่อนประกอบกิจการ 
การออกใบอนุญาตเป็นมาตรการหนึ่งทีป้่องกนัมใิหก้ิจการต่างๆ เกิดขึ้นโดยปราศจากการจดัการและควบคุม ก่อนการ

ประกอบกิจการจึงจาํเป็นตอ้งไดร้บัการตรวจสอบความเหมาะสมของการประกอบกิจการ เช่น สถานที่ต ัง้ โครงสรา้ง อุปกรณ ์

เครื่องมอื รวมท ัง้ระบบป้องกนัหรือบาํบดัของเสยี เป็นตน้ ก่อนที่จะอนุญาตใหด้าํเนินกิจการ ท ัง้นี้ เพื่อใหเ้กิดความม ัน่ใจหรือ

หลกัประกนัไดว้า่ กจิการดงักลา่วจะไมก่่อใหเ้กดิอนัตรายต่อสุขภาพของประชาชน 
กฎหมายกาํหนดให ้ผูท้ีป่ระสงคจ์ะประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพทีต่อ้งมกีารควบคุม ตามมาตรา 32 และตาม

ขอ้กาํหนดทอ้งถิน่ (มาตรา 32 (1)) ในลกัษณะที่เป็นการคา้ จะตอ้งยื่นคาํขอรบัใบอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถิน่ก่อน เมื่อเจา้

พนกังานทอ้งถิน่พจิารณาออกใบอนุญาตใหแ้ลว้ จงึจะประกอบกจิการได ้(มาตรา 33) หากประกอบกจิการโดยไม่มใีบอนุญาต อาจ

ไดร้บัโทษจาํคุกไมเ่กนิ 6 เดอืน หรอืปรบัไมเ่กนิ 10,000 บาท หรอืท ัง้จาํท ัง้ปรบั (มาตรา 71)  

สาํหรบัข ัน้ตอนในการขอและพจิารณาใบอนุญาตประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพนัน้ มดีงันี้  

1) ใหร้าชการส่วนทอ้งถิน่ออกขอ้กาํหนดทอ้งถิน่เกี่ยวกบัหลกัเกณฑ ์วธิีการ และเงือ่นไขการขอ การออก และ

การต่อใบอนุญาต ตามมาตรา 54 ท ัง้นี้ ตอ้งไมข่ดัหรอืแยง้กบัพระราชบญัญตัิ ฯ 

2) ผูท้ีป่ระสงคจ์ะประกอบกิจการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพยื่นคาํขอรบัใบอนุญาตต่อเจา้พนกังานทอ้งถิน่ พรอ้ม

ท ัง้เอกสารหลกัฐานประกอบการขออนุญาต เช่น สาํเนาทะเบยีนบา้น สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน แผนผงัทีต่ ัง้สถานประกอบการ 

สาํเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอืน่ทีเ่กี่ยวขอ้ง เป็นตน้  

3) เจา้พนกังานทอ้งถิน่ตรวจสอบความถกูตอ้งและความสมบูรณข์องคาํขอ ดงันี้ 

- ตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของเอกสารตามขอ้กําหนดทอ้งถิ่น กรณีเอกสารไม่ครบถว้น ให ้

เจา้หนา้ทีแ่จง้ขอเอกสารเพิม่เตมิภายใน 15 วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัคาํขอ และผูย้ื่นคาํขอตอ้งส่งเอกสารเพิม่เติมภายในเวลาทีก่าํหนด 

หากผูย้ืน่คาํขอ ฯ ไมส่ง่ภายในกาํหนด จะถอืวา่สละสทิธิ์การขอรบัใบอนุญาต (มาตรา 56) 

- ตรวจสอบสุขลกัษณะของสถานที่ตามขอ้กาํหนดทอ้งถิ่น ประกอบดว้ย 1) หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไข

เกี่ยวกบัการดูแลสภาพหรือสุขลกัษณะของสถานที่ที่ใชด้าํเนินกิจการ และ 2) หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกี่ยวกบัมาตรการป้องกนั

อนัตรายต่อสุขภาพ  

ในการตรวจสอบสุขลกัษณะของสถานที ่เจา้พนกังานทอ้งถิน่อาจมอบใหเ้จา้พนกังานสาธารณสุขหรอืแต่งตัง้

คณะกรรมการเป็นผูต้รวจสอบก็ได ้และใหเ้สนอความเหน็ต่อเจา้พนกังานทอ้งถิน่ 

4) เจา้พนกังานทอ้งถิน่จะพจิารณาขอ้เสนอของเจา้พนกังานสาธารณสุข และออกคาํส ัง่อนุญาต/ไมอ่นุญาต กรณีที่

มคีาํส ัง่อนุญาต ใหอ้อกใบอนุญาตตามแบบทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่กาํหนด โดยอาจระบเุงือ่นไขใหผู้ร้บัใบอนุญาตปฏบิตัไิดด้ว้ย แลว้

ทาํหนงัสอืแจง้ใหผู้ย้ืน่คาํขอฯ มารบัใบอนุญาตภายในเวลาทีก่าํหนด 

  กรณีทีเ่จา้พนกังานทอ้งถิน่มคีาํส ัง่ไมอ่นุญาต จะตอ้งดาํเนินการ ดงันี้คือ 

- ใหท้าํหนงัสอืแจง้ใหผู้ย้ืน่คาํขอฯ ทราบถงึเหตผุลทีพ่จิารณาไมอ่นุญาต เพือ่เปิดโอกาสใหผู้ย้ืน่คาํขอฯได ้

โตแ้ยง้หรอืแสดงหลกัฐานเพิม่ ท ัง้นี้ตอ้งโตแ้ยง้ภายในระยะเวลาทีแ่จง้ไวใ้นหนงัสอืนัน้ 
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- กรณีทีผู่ย้ืน่คาํขอฯ มไิดโ้ตแ้ยง้ ภายในระยะเวลาทีก่าํหนด ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิน่มคีาํส ัง่ไมอ่นุญาตเป็น

หนงัสอืแจง้ผูย้ืน่คาํขอฯ อกีครัง้หนึ่ง พรอ้มแจง้สทิธิการอุทธรณใ์หผู้ย้ืน่คาํขอฯ ทราบดว้ย 

- กรณีทีผู่ย้ื่นคาํขอฯไดโ้ตแ้ยง้มา ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิน่พจิารณาคาํโตแ้ยง้นัน้ หากเหน็ดว้ยกบัคาํโตแ้ยง้

นัน้และคาํโตแ้ยง้นัน้มเีหตผุลเพยีงพอทีจ่ะพจิารณาอนุญาตได ้ก็ใหอ้อกคาํส ัง่อนุญาต แต่ถา้พจิารณาแลว้เหน็ว่า คาํโตแ้ยง้นัน้ไม่มี

เหตผุลเพยีงพอ เจา้พนกังานทอ้งถิน่ก็สามารถออกคาํส ัง่ไมอ่นุญาตเป็นหนงัสอืถงึผูย้ืน่คาํขอฯได ้ 

5) การพจิารณาอนุญาต / ไมอ่นุญาต ของเจา้พนกังานทอ้งถิน่จะตอ้งดาํเนินการภายในระยะเวลา 30 วนั นบัแต่

วนัทีไ่ดร้บัคาํขอทีถ่กูตอ้งครบถว้นสมบูรณ ์กรณีทีจ่าํเป็นตอ้งขยายระยะเวลาดงักลา่ว จะตอ้งมหีนงัสอืแจง้ใหผู้ย้ืน่คาํขอฯไดท้ราบ

เหตผุลดว้ย ซึง่จะขยายเวลาไดค้ร ัง้ละไมเ่กนิ 15 วนัและไมเ่กนิ 2 ครัง้ (มาตรา 56) 

6) ใบอนุญาตทีอ่อกตามพระราชบญัญตันิี้ มอีายุ 1 ปี นบัแต่วนัทีอ่อกใบอนุญาตและใหใ้ชไ้ดเ้พยีงในเขตอาํนาจ

ของราชการสว่นทอ้งถิน่ทีเ่ป็นผูอ้อกใบอนุญาตนัน้เทา่นัน้ (มาตรา 55) 

สรุปข ัน้ตอนการขออนุญาตประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพดงัแสดงภาพที ่12.3 

 

 1.2.2 กระบวนงานการก ากับดูแลการด าเนินกิจการ 
เมือ่ไดร้บัอนุญาตประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพแลว้ ผูไ้ดร้บัอนุญาตตอ้งควบคุมดูแลใหก้ิจการของตนอยู่ใน

สภาพที่ถูกสุขลกัษณะตามทีก่าํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดทอ้งถิ่น ไดแ้ก่ การดูแลสภาพหรือสุขลกัษณะของสถานที่ทีใ่ชด้าํเนินกิจการ 

และมาตรการป้องกนัอนัตรายต่อสุขภาพ ตามมาตรา 32 (2) 
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ภาพท่ี 12.3 ขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
ท่ีมา : ปรับปรุงจาก ศูนยบ์ริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามยั. (2558) 
 
 
 
 
 

ไมอ่นุญาต 

กรณีทีถ่กูตอ้ง กรณีไมถ่กูตอ้ง 

อนุญาต / อนุญาตโดยมเีงือ่นไข 

  ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิ่นมคีาํส ัง่ 

 เสนอความเหน็ ต่อเจา้พนกังานทอ้งถิน่ 

 เปิดโอกาสให ้

โตแ้ยง้ 

 

 หนงัสอืแจง้ 

แลว้แต่กรณี 

 ตรวจสอบสุขลกัษณะสถานที ่

คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ

สุขลกัษณะ 

เจา้พนกังาน 

สาธารณสุข 

 ตรวจสอบดา้นเอกสาร 

กรณีครบถว้น 

กรณีไมค่รบถว้น 

สง่เพิม่ 

เจา้พนกังานทอ้งถิน่ 

มอบ/แต่งตัง้ 

ผูป้ระสงคจ์ะประกอบกจิการทีเ่ป็น

อนัตรายต่อสุขภาพ 
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กฎหมายไดก้าํหนดแนวทางในการกาํกบัดูแลการดาํเนินกจิการที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพไวด้งัน้ี 

1) การต่อใบอนุญาตประกอบกจิการ 

เป็นมาตรการที่จะตรวจสอบเป็นประจาํทุกปีว่ากิจการดงักล่าวยงัคงมีสภาพที่ถูกตอ้งที่จะไม่ก่อใหเ้กิด

ปญัหามลพิษสิ่งแวดลอ้มและเป็นอนัตรายต่อสุขภาพของผูป้ฏิบตัิงานและชุมชนที่อยู่ใกลเ้คียง ท ัง้น้ี ตามกฎหมาย

กาํหนดใหผู้ไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบกจิการจากเจา้พนกังานทอ้งถิน่ มสีทิธปิระกอบกจิการไดเ้พยีง 1 ปีเท่านัน้ (มาตรา 55 

วรรค 1) และหากประสงคจ์ะประกอบกิจการนัน้ต่อไปอีก จะตอ้งยื่นคาํขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจา้พนกังานทอ้งถิ่นก่อน

วนัทีใ่บอนุญาตสิ้นอายุ (มาตรา 55 วรรค 2)  

2) การส ัง่ใหแ้กไ้ขหรือปรบัปรุงและใหห้ยดุด าเนินการ 

เป็นมาตรการกาํกบัดูแลกิจการที่ไดร้บัอนุญาตแลว้ กล่าวคือ ถา้ปรากฏว่าผูด้าํเนินกิจการไม่ปฏิบตัิตาม

กฎหมาย ขอ้กาํหนดทอ้งถิ่น หรือคําส ัง่ของเจา้พนกังานทอ้งถิ่น เจา้พนกังานทอ้งถิ่นมีอาํนาจออกคาํส ัง่ใหแ้กไ้ขหรือ

ปรบัปรุงใหถู้กตอ้งได ้และถา้ไม่แกไ้ข เจา้พนกังานทอ้งถิ่นก็สามารถออกคาํส ัง่ใหห้ยุดดาํเนินกิจการนัน้เป็นการช ัว่คราว 

ตามมาตรา 45 วรรคหน่ึงกไ็ด ้หรอืจะใชม้าตรการการส ัง่พกัใชใ้บอนุญาตกไ็ด ้

3) การส ัง่พกัใชใ้บอนุญาต 

เป็นมาตรการควบคุมผูท้ี่ไดร้บัอนุญาตแลว้ไม่ปฏิบตัิหรือปฏิบตัิไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย ขอ้กาํหนด

ทอ้งถิน่ หรอืเงือ่นไขที่ระบุไวใ้นใบอนุญาต ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิ่นมอีาํนาจส ัง่พกัใชใ้บอนุญาตไดภ้ายในเวลาที่เหน็สมควร

แต่ตอ้งไมเ่กนิ 15 วนั (มาตรา 59) ซึง่หมายความว่า ตอ้งหยุดกจิการเป็นการช ัว่คราวนัน่เอง 

4) การส ัง่เพกิถอนใบอนุญาต 

เป็นมาตรการทีห่า้มมใิหป้ระกอบกจิการเป็นเวลาอย่างนอ้ย 1 ปี กลา่วคือ ผูท้ี่ถูกเพกิถอนจะขอใบอนุญาต

สาํหรบักิจการที่ถูกเพกิถอนอีกไม่ไดจ้นกว่าจะพน้กาํหนด 1 ปี นบัแต่วนัถูกส ัง่เพกิถอน (มาตรา 62) ทัง้น้ี เจา้พนกังาน

ทอ้งถิน่มอีาํนาจส ัง่เพกิถอนใบอนุญาตได ้หากเกดิกรณีหน่ึงกรณีใดดงัต่อไปน้ี 

- การไม่ปฏิบตัิหรือปฏิบตัิไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย ขอ้กาํหนดทอ้งถิ่น คาํส ัง่ของเจา้พนกังาน

ทอ้งถิน่ และเหตนุัน้ก่อใหเ้กดิอนัตรายอย่างรา้ยแรงต่อสุขภาพหรอืสภาวะความเป็นอยู่ของประชาชน  

- กรณีทีเ่คยถกูพกัใชใ้บอนุญาตตัง้แต่ 2 ครัง้ขึ้นไป และมเีหตุทีจ่ะตอ้งถกูพกัใชอ้กี หมายความ 

ว่า เมือ่ถกูส ัง่พกัใชค้ร ัง้ที ่3 จะส ัง่เพกิถอนใบอนุญาตก็ไดห้รอืจะยงัคงส ัง่พกัใชอ้กีกไ็ด ้

- กรณีที่ตอ้งคาํพพิากษาถงึทีสุ่ดว่าไดก้ระทาํผดิตามพระราชบญัญตัน้ีิ   

สรุปแนวทางควบคุมกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ดงัแสดงในภาพที ่12.4 
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ภาพท่ี 12.4 แนวทางการควบคุมกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
ท่ีมา: ปรับปรุงจาก  ศูนยบ์ริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามยั. (2558) 

 
 
2. ระบบเฝ้าระวงั 

ระบบการเฝ้าระวงัเป็นเครื่องมอืหนึ่ง ทีใ่ชใ้นการดาํเนินการจดัการกิจการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ โดยการติดตาม 

การเฝ้าคุมสิง่คุกคาม ปญัหา และผลกระทบต่อสุขภาพทีเ่กดิจากกิจการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดย

อาศยักระบวนการรวบรวมขอ้มูล วเิคราะห ์แปรผลขอ้มูล และการรายงานชี้ประเด็นความเสีย่ง เพือ่เป็นแนวทางในการกาํหนด

มาตรการแกไ้ขปญัหา 

ผู้ประกอบกจิการ 

ตอ้งขออนุญาต 

ตอ้งขอต่ออายุใบอนุญาต 

เป็นประจาํทกุปี 

ต่อเจา้พนกังานทอ้งถิน่ 

ตอ้งปฏบิตัใิหถ้กูตอ้งตาม   

พระราชบญัญตั ิ                                

กฎกระทรวง                               

ขอ้กาํหนดทอ้งถิน่               

เงือ่นไขในใบอนุญาต 

ถ้าไมป่ฏิบตัิ 

จพง.ท้องถ่ิน

มีอ านาจ 

ส ัง่ใหแ้กไ้ขปรบัปรุงได ้

ส ัง่พกัใชใ้บอนุญาตได ้

คร ัง้ละไมเ่กนิ 15 วนั 

ส ัง่เพกิถอบ

ใบอนุญาตได ้

ถา้ไมแ่กไ้ข 
ส ัง่ใหห้ยุดดาํเนิน

กจิการช ัว่คราวได ้

ในกรณี 

ถกูพกัใชแ้ลว้ 2 ครัง้ 

และถกูพกัใชอ้กี 

ตอ้งคาํพพิากษา

วา่ผดิ 

เกดิอนัตราย         

รา้ยแรงต่อสุขภาพ 

ผูถ้กูเพกิถอนหา้มทาํกจิการ

นัน้จนกวา่จะพน้ 1 ปี 
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ระบบเฝ้าระวงัมปีระโยชนอ์ย่างมากต่อราชการส่วนทอ้งถิน่ เนื่องจากทาํใหผู้ป้ฏบิตัิงานไดท้ราบถงึ แนวโนม้สถานการณ์ 

หรอืสภาพของปญัหาทีเ่กดิขึ้นในพื้นทีร่บัผดิชอบไดอ้ย่างถูกตอ้ง โดยพื้นทีท่ีแ่ตกต่างกนั ย่อมมคีวามแตกต่างในเรื่องของปญัหาที่

เกิดขึ้นหรือแมแ้ต่ประเภทของกิจการที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพที่แตกต่างกนั  ดงันัน้การเฝ้าระวงัปญัหาในแต่ละพื้นที่จึงไม่

เหมอืนกนั ขึ้นกบัสภาพ ลกัษณะของชุมชน สงัคม และเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามระบบเฝ้าระวงั จะทาํใหผู้ป้ฏบิตัิงานมแีนวทางใน

การกาํหนดแผนและนโยบายในการควบคุมกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพในพื้นทีร่บัผดิชอบ ไดอ้ย่างมรีะบบและมปีระสทิธิภาพ

ในการทาํงาน 

ระบบเฝ้าระวงักิจการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพของราชการส่วนทอ้งถิน่ประกอบดว้ย  2 ข ัน้ตอนคือข ัน้ตอนการพฒันา

และข ัน้ตอนเผา้ระวงั 

2.1 ขั้นตอนการพฒันา ข ัน้ตอนการพฒันาประกอบดว้ยข ัน้ตอนการดาํเนินการดงันี้ 
2.1.1 ก าหนดนโยบาย/พันธกิจ เก่ียวกับการพัฒนาระบบเฝ้าระวังกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

เนื่องจากการเฝ้าระวงักจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพเป็นมาตรการสาํคญัในการควบคุมปญัหามลพษิทีอ่าจเกดิขึ้นในพื้นที ่ดงันัน้ 

ผูบ้รหิารของหน่วยงานตอ้งกาํหนดนโยบายในการดาํเนินการเฝ้าระวงักจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีย่ดึถอืปฏบิตัิ

ร่วมกนัในภาพรวมขององคก์ร 
2.1.2 ก าหนดทีมงานหรือผู้ รับผิดชอบภายในหน่วยงาน และหน่วยงานสนับสนุนท่ีเก่ียวข้อง  ผูบ้ริหาร

จาํเป็นตอ้งกาํหนดทมีงาน หรอืผูร้บัผดิชอบโครงการเฝ้าระวงักิจการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพทีช่ดัเจน เพือ่ใหส้ามารถติดตามงาน 

กาํหนดแผนงาน และพฒันารูปแบบของการดาํเนินงานไดอ้ย่างต่อเนื่อง 
2.1.3 จัดท าฐานข้อมลูกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพในพืน้ท่ีรับผิดชอบ เจา้หนา้ทีผู่ร้บัผดิชอบโครงการ

เฝ้าระวงักจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ จาํเป็นตอ้งทาํการสาํรวจขอ้มลูท ัว่ไปและจาํนวนกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพในพื้นที ่

โดยจดัทาํเป็นทะเบยีนใหเ้ป็นระบบ โดยกาํหนดรูปแบบการรายงานใหม้หีวัขอ้ ดงันี้  
- ประเภทของสถานประกอบกจิการทีอ่ยู่ในพื้นทีร่บัผดิชอบ 

- ชื่อ ทีอ่ยู่ ของสถานประกอบกจิการ 

- จาํนวนสถานประกอบกจิการแยกตามประเภท 

- ปจัจยัเสีย่งทีอ่าจเกดิขึ้นจากสถานประกอบกจิการ 

- ขอ้รอ้งเรยีนของประชาชนเกี่ยวกบัการไดร้บัผลกระทบต่อสุขภาพจากสถานประกอบกจิการ 

2.2 ขั้นตอนการเฝ้าระวัง ภายหลงัจากการดาํเนินการข ัน้ตอนการพฒันาแลว้ ข ัน้ตอนต่อไปคือข ัน้ตอนการเขา้ระวงัซึง่

ประกอบดว้ยข ัน้ตอนการดาํเนินการดงันี้ 
2.2.1 ก าหนดประเภทของกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพท่ีต้องการเฝ้าระวังในพืน้ท่ี เมื่อดาํเนินการ

สาํรวจขอ้มูลสถานประกอบกิจการในพื้นที่แลว้ ทาํการจดัลาํดบัความสาํคญัของความเสีย่งของแต่ละสถานปร ะกอบกิจการ โดย

พจิารณาจากความรุนแรง ความถีแ่ละระยะเวลา ของการเกดิผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทีอ่ยู่บริเวณใกลเ้คียง และกิจการ

ทีก่่อใหเ้กดิปญัหาเหตรุาํคาญ 

2.2.2 รวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับประเภทของกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพท่ีต้องการเฝ้าระวังใน
พืน้ท่ีเจา้หนา้ทีท่าํการรวบรวมขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งกบัประเภทของสถานประกอบกิจการดงักลา่ว จากขอ้มูลทีม่อียู่เดมิหรือสาํรวจใหม ่

โดยแบง่เป็นขอ้มลูดา้นสิง่แวดลอ้มและขอ้มลูดา้นสุขภาพ มรีายละเอยีด ดงันี้  
1) ขอ้มลูดา้นสิง่แวดลอ้ม 
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- ศึกษาขอ้มลูจากหน่วยงานอืน่ ไดแ้ก่ กรมควบคุมมลพษิ กรมโรงงานอตุสาหกรรม สาํนกังาน

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจงัหวดั เป็นตน้ 

- ขอ้มลูทางเคมเีกี่ยวกบัสารมลพษิ อนัตรายจากการไดร้บัสาร ระดบัการไดร้บัสารเคมทีีก่่อใหเ้กดิพษิ

ต่อร่างกาย โดยสามารถสบืคน้จาก SDS ( Safety Data Sheet) หรือ U.S.EPA หรอื OSHA เป็นตน้ ตวัอย่างขอ้มลูทีต่อ้งการ 

เช่น ค่า Odor Threshold Limit ค่า TWA ค่ามาตรฐานทีเ่กี่ยวขอ้งท ัง้ของประเทศไทย และต่างประเทศ เป็นตน้ 

- ขอ้มลูจากการลงพื้นทีเ่พือ่เก็บขอ้มูล ไดแ้ก่ การสาํรวจขอ้มูลโดย Walk through survey การตดิตัง้

เครื่องมอืทางวทิยาศาสตรใ์นพื้นทีต่่าง ๆ อย่างต่อเนื่องทกุเดอืนหรอืทกุ 2 เดอืน เป็นตน้ เพือ่เก็บตวัอย่าง แนวโนม้การเกดิปญัหา 

ระดบัความเป็นอนัตรายในแต่ละช่วงวนั เดอืน ปี หรอืช่วงฤดูกาลใด 

2) ขอ้มลูดา้นสุขภาพ 

- ขอ้มลูอตัราการเจบ็ป่วย ตาย พกิารของประชาชนในพื้นทีย่อ้นหลงั 3–5 ปีและการเก็บขอ้มลูอย่าง

ต่อเนื่องเป็นประจาํทุกเดอืน ปี หรอืช่วงฤดูกาลต่าง ๆ 

- กาํหนดรูปแบบการรายงานขอ้มลูสุขภาพจากสถานพยาบาลภาครฐัในพื้นทีสู่ส่ว่นกลาง 

- การลงนามบนัทกึขอ้ตกลงร่วมกนัระหวา่งราชการสว่นทอ้งถิน่กบัสถานรกัษาพยาบาลในพื้นที ่เพือ่

ร่วมกนัรายงานขอ้มลูดา้นสุขภาพ 

2.2.3 วิเคราะห์ แปลผลข้อมลู การวเิคราะห ์แปลผลขอ้มลู โดยการใชห้ลกัระบาดวทิยา ไดแ้ก่ การนาํขอ้มูลดา้น

สิง่แวดลอ้มทีเ่ก็บอย่างต่อเนื่อง และขอ้มลูดา้นสุขภาพจากสถานพยาบาลต่าง ๆ ในพื้นที ่พจิารณาประเดน็ดงันี้  
1)  ความสมัพนัธเ์ชื่อมโยงใหเ้หน็ระดบัอนัตราย สาเหตขุองปญัหาสิง่แวดลอ้ม กบัปญัหาสุขภาพของประชาชนใน

พื้นที ่โดยขอ้มลูทีน่าํมาวเิคราะหจ์ะทาํใหเ้หน็แนวโนม้ของสภาพปญัหาในแต่ละช่วงเดอืน และปี 

2) ช่วงเวลาของการเกดิมลพษิ แลว้พบวา่มกัเกดิขึ้นบอ่ยทีสุ่ด 

3) ความถีข่องการเกดิมลพษิ 

4) ความรุนแรงของการเกดิมลพษิในช่วงเวลาต่าง ๆ 

5) กลุม่ประชากรแยกตาม ช่วงอายุ เพศ กลุม่ประชาชนทีม่โีรคประจาํตวั และในพื้นทีท่ีเ่กดิปญัหามลพษิ 

2.2.4 รายงานข้อมลู และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมลู เมือ่ไดข้อ้มูลจากการวเิคราะห ์เจา้หนา้ทีต่อ้งทาํ

รายงานสรุปขอ้มูลการเฝ้าระวงักิจการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพเสนอต่อผูบ้งัคบับญัชา และเข า้สู่ระบบการรายงานผล โดยจดัทาํ

เป็นรูปแบบรายงาน พรอ้มทาํการประชาสมัพนัธใ์หก้บัประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ เพือ่ทราบ 
2.2.5 ก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา ข ัน้ตอนนี้ราชการส่วนทอ้งถิน่ ตอ้งกาํหนดแนวทางการแกไ้ขปญัหาที่

มคีวามเหมาะสมกบัสภาพปญัหาทีเ่กดิขึ้นในแต่ละช่วงเวลาทีท่ราบแลว้วา่น่าจะเป็นสาเหตุทีท่าํใหป้ระชาชนในพื้นทีไ่ดร้บัผลกระทบ

มากทีสุ่ด  
1) ประชาชนทีไ่ดร้บัผลกระทบ แนวทางการแกไ้ขปญัหาเช่น 

- การอบรมใหค้วามรูก้บัประชาชนในการรูส้ทิธิ ช่องทางรอ้งเรยีน รวมท ัง้การป้องกนัตนเองเบื้องตน้ จาก

มลพษิทีม่าจากกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

- การจดัเตรียมอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมกบัสภาพปญัหา สาํหรบัแจกจ่ายกบั

ประชาชนทีไ่ดร้บัผลกระทบ และมกีารแนะนาํวธิีการใชอ้ปุกรณด์งักลา่วใหไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ 

2) การควบคุมแหลง่/สถานประกอบการทีก่่อใหเ้กดิมลพษิ แนวทางการแกไ้ขปญัหาเช่น 

- การกาํหนดแผนการตรวจตรา สถานประกอบกจิการในพื้นทีท่กุเดอืน 
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- การปรบัปรุงกระบวนการผลติของสถานประกอบกจิการในพื้นทีใ่หไ้ดม้าตรฐาน 

- การอบรมผูป้ระกอบกิจการในพื้นทีใ่หม้คีวามรู ้ตระหนกัถงึปจัจยัเสีย่งหรอืผลกระทบทีเ่กดิจากการ

ประกอบกจิการ และตอ้งกาํหนดนโยบายการซอ่มบาํรุง ปรบัปรุง ซอ่มแซมเครื่องจกัร ระบบการผลติใหม้ปีระสทิธิภาพ ไม่ให ้

ก่อใหเ้กดิปญัหาสิง่แวดลอ้ม 

3) การเตรยีมความพรอ้มของหน่วยงานภาครฐั แนวทางการแกไ้ขปญัหาเช่น 

- การจดัอบรมเผยแพร่ความรูใ้หก้บัเจา้หนา้ทีใ่นหน่วยงานในพื้นที่ 

- การพฒันาระบบการเตือนภยั หรือระบบการรบัแจง้ขอ้ร อ้งเรียนในหลายรูปแบบใหเ้พียงพอและ

ครอบคลมุทกุพื้นที ่

- การจดัเตรยีมงบประมาณประจาํปีใหเ้พยีงพอสาํหรบัการส่งเสรมิ การป้องกนั การรกัษาพยาบาลและ

การฟ้ืนฟูสภาพความเจ็บป่วยของประชาชน 

- การผลติสือ่ขอ้มลูทางวชิาการสาํหรบัเผยแพร่ใหค้วามรูใ้นการป้องกนัตวัเอง และการแกไ้ขปญัหาแก่

ประชาชน เจา้หนา้ทีภ่าครฐั และผูป้ระกอบกจิการ 

- การบงัคบัใชก้ฎหมาย การออกกฎหมาย หลกัเกณฑ ์หรอืมาตรการดา้นต่าง ๆ ขององคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ เพือ่ควบคุมผูป้ระกอบกจิการ 

 

3 ระบบฐานข้อมูล 
การจดัทาํฐานขอ้มลูในพื้นทีเ่ป็นสิง่ทีม่คีวามสาํคญัอย่างมาก เนื่องจากจะทาํใหห้น่วยงานผูร้บัผดิชอบไดท้ราบถงึสถานการณ์

ทีเ่กดิขึ้นในพื้นทีอ่ย่างต่อเนื่องโดยท ัว่ไปการจดัทาํฐานขอ้มลูกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ควรกระทาํเป็นประจาํทุกเดอืน จะทาํ

ใหไ้ดข้อ้มูลทีม่คีวามละเอยีด สามารถพจิารณาแนวโนม้หรือความเปลีย่นแปลงทีเ่กิดขึ้นในแต่ละเดอืนไดช้ดัเจน ซึง่ขอ้มูลสถติิ

ประจาํเดอืนจะถูกรวบรวมนาํมาจดัทาํเป็นรายงานสรุปสถานการณ์ดา้นอนามยัสิ่งแวดลอ้มประจาํปีในแต่ละพื้นที่  รายงานสรุป

ดงักลา่วเป็นประโยชนอ์ย่างยิง่ต่อหน่วยงานต่าง ๆ ในการนาํขอ้มลูของแต่ละพื้นที ่มาพฒันางานดา้นต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งต่อไป 

แนวทางการจดัการกิจการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพทีก่ลา่วถงึขา้งตน้เป็นแนวทางการจดัการภายใตพ้ระราชบญัญตัิการ

สาธารณสุข พ.ศ.2535 เทา่นัน้ซึง่ในภาพรวมแลว้กจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพบางประเภท บางขนาดของกิจการอาจเขา้ข่ายตาม

กฎหมายฉบบัอื่นดว้ย ยกตวัอย่างเช่น กิจการที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพบางประเภท บางขนาดอาจเขา้ข่ายตามกฎหมายว่าดว้ย

โรงงาน ดงันัน้จึงตอ้งถูกควบคุมดว้ย พระราชบญัญตัิโรงงาน พ.ศ.2535 ดว้ย กิจการที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพบางประเภท

บางขนาดอาจเขา้ข่ายตามกฎหมายว่าดว้ยโรงแรมดงันัน้จงึตอ้งถูกควบคุมดว้ย พระราชบญัญตัิโรงแรม พ.ศ. 2547 ดว้ยเป็นตน้ 

ดงันัน้แนวทางในการจดัการและควบคุมกจิการอาจมคีวามแตกต่างกนัไปอยู่บา้งแลว้แต่หน่วยงานทีบ่งัคบัใชก้ฎหมายเหลา่นัน้ 
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กจิกรรม 12.3.1 

1. แนวทางการจดัการกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพท่ีส าคญัประกอบไปดว้ยอะไรบา้ง  
2. ระบบเฝ้าระวงักิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพคืออะไร และมีขั้นตอนการเฝ้าระวงั

อยา่งไร 
 
แนวตอบกจิกรรม 12.3.1 

1. แนวทางการจัดการกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพท่ีส าคญัประกอบไปดว้ย มาตรฐานการ
ปฏิบติังาน (Standard of Procedure)   ระบบเฝ้าระวงั (Surveillance System) และ ระบบฐานขอ้มูล (Data Base)  

2. ระบบการเฝ้าระวงัเป็นเคร่ืองมือหน่ึง ท่ีใช้ในการด าเนินการจดัการกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อ
สุขภาพ โดยการติดตาม การเฝ้าคุมส่ิงคุกคาม  ปัญหา และผลกระทบต่อสุขภาพท่ีเกิดจากกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อ
สุขภาพอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง โดยอาศยักระบวนการรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ แปรผล ขอ้มูล และการ
รายงานช้ีประเดน็ความเส่ียง เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดมาตรการแกไ้ขปัญหามีขั้นตอนการเฝ้าระวงัดงัน้ี 

- ก าหนดประเภทของกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพท่ีตอ้งการเฝ้าระวงัในพ้ืนท่ี 
- รวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเภทของกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพท่ีตอ้งการเฝ้าระวงัในพ้ืนท่ี 
- วิเคราะห์ แปลผลขอ้มูล 
- รายงานขอ้มูล และการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ขอ้มูล 
- ก าหนดแนวทางการแกไ้ขปัญหา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



12-46     พื้นฐานอาชีวอนามยัและอนามยัสิง่แวดลอ้ม 

 

  

 

เร่ืองที ่12.3.2  
หลกัเกณฑ์และวธีิการจัดการกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
  

 

             การจดัการกิจการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพนอกจากแนวทางการจดัการทีก่ลา่วถงึในเรื่องที่ 12.3.1แลว้ในการจดัการ

จาํเป็นตอ้งมคีวามรูเ้กี่ยวกบัหลกัเกณฑแ์ละวธิีการจดัการกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพซึง่มรีายละเอยีดพอสงัเขปดงันี้  

 

1 กฎกระทรวง เร่ือง ควบคุมสถานประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560  
ในปจัจุบนัสถานประกอบกิจการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพไดน้าํเทคโนโลยสีมยัใหม่เขา้มาใชใ้นกระบวนการผลติสนิคา้

หรือบริการ อนัอาจก่อผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกลเ้คียง และผูป้ฏิบตัิงานได ้ดงันัน้กระทรวง

สาธารณสุขไดอ้อกประกาศกระทรวง เรื่อง ควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 เพื่อปรบัปรุง

หลกัเกณฑ ์วธิีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพทีป่ระกอบกิจการเชิงพาณิชยใ์ห ้

ดาํเนินการป้องกนัและควบคุมดูแลสถานประกอบกจิการใหเ้หมาะสมและไม่สรา้งผลกระทบต่อสุขภาพอนามยั โดยคณะกรรมการ

สาธารณสุขจะเสนอแนะหลกัเกณฑต่์างๆ ทีเ่หมาะสม แก่รฐัมนตรเีพือ่ประกาศเพิม่เตมิ และประกาศในราชกจิจานุบกษา  

กฎกระทรวงฉบบันี้มีผลบงัคบัใชก้บัผูด้าํเนินกิจการในสถานประกอบกิจการประเภทที่ราชการส่วนทอ้งถิ่นไดอ้อก

ขอ้กาํหนดของทอ้งถิน่กาํหนดใหเ้ป็นกิจการทีต่อ้งควบคุมและมผีลใชบ้งัคบัในทอ้งถิน่นัน้แลว้ รวมท ัง้ยงักาํหนดใหส้ถานประกอบ

กิจการทีต่ ัง้อยู่ในเขตที่กฎหมายว่าดว้ยการผงัเมอืง หรือกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคารมผีลใชบ้งัคบั หรือสถานประกอบ

กิจการใดทีเ่ขา้ข่ายเป็นโรงงาน หรือมกีารประกอบกิจการเกี่ยวกบัวตัถอุนัตราย จะตอ้งปฏบิตัิตามกฎหมายว่าดว้ยการนัน้ และ

กฎหมายอืน่ทีเ่กี่ยวขอ้งดว้ยแลว้แต่กรณี 

นอกจากนี้คาํวา่ “สถานประกอบกจิการ” ตามกฎกระทรวงฉบบันี้ หมายความถงึสถานทีท่ีใ่ชใ้นการประกอบกิจการทีเ่ป็น

อนัตรายต่อสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบญัญตัิการสาธารณสุข พ.ศ. 

2535 

สาระสาํคญัของกฎกระทรวงฉบบันี้คือการกาํหนดใหส้ถานประกอบกิจการตอ้งปฏบิตัิใหเ้ป็นไปตามค่ามาตรฐานมลพษิ

ทางเสยีง มลพิษทางอากาศ มลพิษทางนํา้ มลพษิทางแสง มลพิษทางความรอ้น และมลพิษทางความส ัน่สะเทอืน ที่รฐัมนตรี

ประกาศค่ามาตรฐานมลพษิ ซึง่ค่ามาตรฐานมลพษิดงักลา่วจะมกีารนาํค่ามาตรฐานมลพษิของกฏหมายฉบบับอื่นมาพจิารณาดว้ย 

(ขอ้ 3 ของกฎกระทรวงฯ) และสถานประกอบกิจการใดที่จาํเป็นจะตอ้งมมีาตรการในการควบคุม กาํกบั ดูแลกิจการ หรือ

ดาํเนินการใดๆ ที่ตอ้งมีรายละเอียดทางเทคนิค วิชาการ หรือจาํเป็นตอ้งมกีารดาํเนินการเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รฐัมนตรี

สามารถออกประกาศโดยคาํแนะนาํของคณะกรรมการสาธารณสุข ใหส้ถานประกอบกิจการนัน้ปฏบิตัิตาม ไดท้นัที (ขอ้ 4 ของ

กฎกระทรวงฯ) ทาํใหก้ารควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพสามารถกระทาํไดอ้ย่างรวดเร็ว สามารถ

ปรบัเปลีย่นใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยแีละการเปลีย่นแปลงทางสงัคมไดเ้ป็นอย่างด ี 

การควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ นอกจากจะตอ้งควบคุมมลพิษต่างๆ ใหเ้ป็นเป็นตามค่า

มาตรฐานทีร่ฐัมนตรปีระกาศแลว้ กฏกระทรวงฉบบับนี้ยงัไดก้ลา่วถงึ หลกัเกณฑข์องสถานทีต่ ัง้ ลกัษณะอาคาร และการสุขาภบิาล
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ของสถานประกอบกิจการแลว้ ยงัครอบคลุมถงึการดาํเนินการดา้น  อาชีวอนามยั ความปลอดภยั และการป้องกนัเหตุราํคาญ ที่

เกดิจากการประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพไวด้งันี้ 

 1.1 สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล (หมวด 1 ของกฎกระทรวงฯ) 
1) สถานประกอบกิจการตอ้งตัง้อยู่ห่างจาก ศาสนสถาน โรงพยาบาล สถาบนัการศึกษา สถานเลี้ยงเด็ก สถาน

ดูแลผูสู้งอายุหรือผูป่้วยพกัฟ้ืนหรือผูพ้กิาร หรือสถานทีอ่ื่นใดทีต่อ้งมกีารคุม้ครองสุขภาพของประชาชนเป็นพเิศษ และจะตอ้งไม่

ต ัง้อยู่ในระยะที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของประชาชน หรือจะตอ้งจดัใหม้ีระบบป้องกนัผลกระทบต่อสุขภาพของ

ประชาชนทีม่ปีระสทิธิภาพ ตามลกัษณะและประเภทของสถานประกอบกิจการ และรฐัมนตรีอาจกาํหนดสถานทีอ่ื่นเพิ่ม เติมและ

อาจกาํหนดระยะหา่ง และระบบป้องกนัผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนเพิม่เตมิได ้แต่จะไมค่รอบคลุมถงึสถานประกอบกิจการ

ทีเ่ป็นโรงงานตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงงาน 

2) อาคารของสถานประกอบกิจการตอ้งมคีวามม ัน่คง แข็งแรง เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได ้

ตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง ทางหนีไฟ บนัไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมลีกัษณะเป็นไป

ตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง ท ัง้นี้  ตอ้งไม่มสีิง่กีดขวาง มแีสงสว่างเพยีงพอ และมป้ีายหรือ

เครื่องหมายแสดงชดัเจน โดยทางออกฉุกเฉินตอ้งมไีฟสอ่งสวา่งฉุกเฉินเมือ่ระบบไฟฟ้าปกตขิดัขอ้ง 

3) ตอ้งจดัใหม้รีะบบการจดัแสงสว่างและการระบายอากาศใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคารและ

กฎหมายอืน่ทีเ่กี่ยวขอ้ง 

4) ตอ้งมหีอ้งนํา้และหอ้งสว้ม ตามแบบและจาํนวนทีก่าํหนดในกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคารและกฎหมาย

อืน่ทีเ่กี่ยวขอ้งและมกีารดูแลรกัษาความสะอาดใหอ้ยู่ในสภาพทีถ่กูสุขลกัษณะเป็นประจาํทกุวนั 

5) ตอ้งมกีารเก็บ รวบรวม หรอืกาํจดัมลูฝอยทีถ่กูสุขลกัษณะ ดงันี้ 

  5.1) มภีาชนะบรรจ ุหรอืภาชนะรองรบัทีเ่หมาะสมและเพยีงพอกบัปริมาณและประเภทมูลฝอย รวมท ัง้มี

การทาํความสะอาดภาชนะบรรจ ุหรอืภาชนะรองรบั และบรเิวณทีเ่ก็บภาชนะนัน้อยู่เสมอ 

  5.2) ในกรณีที่มีการกาํจดัเอง ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากเจา้พนกังานทอ้งถิ่นและตอ้งดาํเนินการให ้

ถกูตอ้งตามขอ้กาํหนดของทอ้งถิน่นัน้ 

5.3) กรณีที่มมีูลฝอยที่ปนเป้ือนสารพษิ หรือวตัถอุนัตราย หรือสิ่งอื่นใดที่อาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

หรอืมผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม จะตอ้งดาํเนินการตามกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง 

6) ตอ้งดูแลไม่ใหม้นีํา้ท่วมขงัในบริเวณสถานประกอบกิจการ และตอ้งมกีารระบายนํา้หรือดาํเนินการอย่างหนึ่ง

อย่างใดดว้ยวธิรทีเ่หมาะสมเพือ่ไมก่่อใหเ้กดิเหตเุดอืดรอ้นราํคาญหรอืเป็นอนัตรายต่อสุขภาพแก่ประชาชนในบรเิวณใกลเ้คียง และ

หากสถานประกอบกิจการนัน้อยู่ภายใตข้อ้บงัคับของกฏหมายว่าดว้ยโรงงานหรือกฏหมายว่าดว้ยการส่งเสริมและรกัษาคุณภาพ

สิง่แวดลอ้มแห่งชาติ สถานประกอบกิจการนัน้ๆ ก็ตอ้งปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดของกฏหมายดงักลา่วดว้ย และหากสถานประกอบ

กจิการใดทีร่ฐัมนตรกีาํหนดใหต้อ้งมบีอ่ดกัไขมนั 

7) ตอ้งมีการป้องกนัและกาํจดัแมลงและสตัวท์ี่ เป็นพาหะของโรคติดต่อใหถู้กตอ้งตามหลกัวิชาการ ตาม

หลกัเกณฑท์ีร่ฐัมนตรปีระกาศ 

8) หากสถานประกอบกจิการมโีรงอาหารหรอืหอ้งครวัทีจ่ดัไวส้าํหรบัการประกอบอาหาร การปรุงอาหาร การสะสม

อาหารสาํหรบัคนงาน ตอ้งมกีารดาํเนินการใหถ้กูตอ้งตามหลกัสุขาภบิาลอาหารและขอ้กาํหนดของทอ้งถิน่นัน้ 

9) ตอ้งจดัวางสิง่ของใหเ้ป็นระเบยีบเรียบรอ้ย ปลอดภยั เป็นสดัส่วน และตอ้งรกัษาความสะอาดใหถู้กตอ้งตาม

สุขลกัษณะและอนามยั เพือ่ใหเ้กดิความปลอดภยัและไมก่่อใหเ้กดิเหตรุาํคาญหรอืเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
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10) ตอ้งจดัใหม้นีํา้ดื่มสะอาดที่มคีุณภาพตามเกณฑค์ุณภาพนํา้บริโภคของกรมอนามยัสาํหรบัผูฏ้ิบตัิงานอย่าง

เพยีงพอทุกวนั และภาชนะรองรบันํา้ดื่มตอ้งมคีวามสะอาดปราศจากสิ่งปนเป้ือน และสถานที่ต ัง้จุดบริการนํา้ดื่มตอ้งปลอดภยั 

ปราศจากสิ่งที่อาจก่อใหเ้กิดการปนเป้ือน และลกัษณะการนาํนํา้มาดื่มตอ้งไม่ก่อใหเ้กิดการปนเป้ือนจากสิง่สกปรกหรือสิ่งทีเ่ป็น

อนัตรายต่อสุขภาพ 

11) ตอ้งจดัใหม้นีํา้ใชท้ี่มคีุณภาพและปริมาณเหมาะสมต่อการประกอบกิจการนัน้ๆ แต่ท ัง้นี้ ไม่รวมถงึนํา้ที่ใชใ้น

กระบวนการผลติ 

1.2 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการป้องกนัเหตุร าคาญ (หมวด 2 ของกฎกระทรวงฯ) 
1) ตอ้งมีมาตรการความปลอดภยัในการทาํงานและปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ย  ความปลอดภยั 

อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน และกฎหมายอืน่ทีเ่กี่ยวขอ้ง 

2) สถานประกอบกิจการทีม่กีารดาํเนินการเกี่ยวกบัวตัถอุนัตรายตอ้งจดัใหม้สีถานทีท่ีป่ลอดภยัสาํหรบัเก็บรกัษา

วตัถุอนัตราย หรือสิ่งของที่อาจก่อใหเ้กิดอนัตรายหรืออคัคีภยัไดง้่าย ไวด้ดยเฉพาะตามกฏหมายว่าดว้ยวตัถุอนัตราย และ

กฏหมายอืน่ทีเ่กี่ยวขอ้ง 

3) สถานประกอบกิจการใดทีผู่ป้ฏบิตัิงานอาจสมัผสั หรือเปรอะเป้ือนจากสารเคม ีวตัถอุนัตรายหรือสิง่อื่นใดอนั

อาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ สถานประกอบกิจการนัน้ตอ้งจดัใหม้ทีีอ่าบนํา้ฉุกเฉิน ทีล่า้งตาฉุกเฉินตามความจาํเป็นและเหมาะสม

กบัคุณสมบตัิของสารเคมี วตัถอุนัตราย หรือสิ่งอื่นใดที่อาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ และขนาดของการประกอบกิจการตามที่

กาํหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยโรงงาน กฎหมายวา่ดว้ยวตัถอุนัตราย และกฎหมายอืน่ทีเ่กี่ยวขอ้ง 

4) อปุกรณ ์เครื่องมอื หรอืเครื่องจกัรทีต่อ้งใชใ้นสถานประกอบกิจการตอ้งมสีภาพทีป่ลอดภยัสาํหรบัการใช ้และ

ตอ้งติดตัง้ในลกัษณะทีแ่ข็งแรง ม ัน่คง และปลอดภยั โดยมรีะบบป้องกนัอนัตรายทีพ่รอ้มใชง้าน และป้ายคาํเตือนหรือคาํแนะนาํ

ในการป้องกนัอนัตรายจากอุปกรณ์ เครื่องมือหรือเครื่องจกัรนัน้ นอกจากนี้  การจดัวางหรือจดัเก็บอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือ

เครื่องจกัรตอ้งเป็นระเบยีบไม่กีดขวางทางเดินและการปฏบิตัิงาน และตอ้งมีการดูแล ตรวจสอบและบาํรุงรกัษาใหอ้ยู่ในสภาพดี

ตลอดเวลา 

5) สถานประกอบกิจการตอ้งจดัใหม้กีารตรวจสุขภาพตามกฎหมายว่าดว้ยความปลอดภยั อาชีวอนามยัและ

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน และหากมีเหตุจาํเป็นเพื่อคุม้ครองสุขภาพของผูป้ฏิบตัิงานหรือผูท้ี่อาจไดร้บัผลกระทบจาก

ผูป้ฏบิตังิาน ใหร้ฐัมนตรปีระกาศหลกัเกณฑใ์นการตรวจสุขภาพผูป้ฏบิตังิานเพิม่เตมิได ้

6) สถานประกอบกิจการใดทีก่ารประกอบกิจการอาจก่อใหเ้กิดมลพษิทางเสยีง มลพษิทางอากาศ มลพษิทางนํา้ 

มลพษิทางแสง มลพษิทางความรอ้น มลพษิทางความส ัน่สะเทอืน ของเสยีอนัตราย หรือมกีารใชส้ารเคมหีรือวตัถอุนัตรายจะตอ้ง

ดาํเนินการควบคุมและป้องกนัมใิหเ้กิดผลกระทบจนเป็นเหตุราํคาญหรืออาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพของผูป้ฏิบตัิงานและผูอ้ยู่

อาศัยบริเวณใกลเ้คียง หรือผูท้ี่ตอ้งประสบกบัเหตุนัน้ๆ และในกรณีที่มีเหตุอนัควร รฐัมนตรีสามารถออกประกาศกาํหนด

หลกัเกณฑใ์นการควบคุมและป้องกนัไมใ่หผ้ลกระทบนัน้กลายเป็นเหตรุาํคาญหรอือาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพของผูป้ฏบิตัิงานและ

ผูอ้ยู่อาศยับรเิวณใกลเ้คียง หรอืผูท้ีต่อ้งประสบกบัเหตนุัน้ได ้

1.3 บทเฉพาะกาล  
ในระหวา่งทีย่งัไมม่ปีระกาศของรฐัมนตรีเพือ่กาํหนดหลกัเกณฑต์ามกฎกระทรวงนี้ในเรื่องใด ใหร้าชการส่วนทอ้งถิน่นาํ

หลกัเกณฑ ์วธิีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกจิการตามกฎหมายอื่นทีเ่กี่ยวหอ้งมาปรบัใช ้จนกว่าจะมปีระกาศที่

ออกตามกฏกระทรวงนี้ ใชบ้งัคบั และสถานประกอบกิจการใดๆ ที่ต ัง้ขึ้นก่อนวนัที่กฏกระทรวงนี้มผีลบงัคบัใช ้ตอ้งดาํเนินการ

ปรบัปรุงแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวงนี้ภายใน หนึ่งปีนบัตัง้แต่วนัทีก่ฎกระทรวงนี้มผีลบงัคบัใช ้ 
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จากกฎกระทรวงทีก่ล่าวถงึขา้งตน้ไดก้ลา่วการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ นอกจากจะตอ้ง

ควบคุมมลพษิต่างๆ ใหเ้ป็นเป็นตามค่ามาตรฐานทีร่ฐัมนตรปีระกาศแลว้ กฏกระทรวงฉบบับนี้ยงัไดก้ลา่วถงึ หลกัเกณฑข์องสถาน

ทีต่ ัง้ ลกัษณะอาคาร และการสุขาภบิาลของสถานประกอบกิจการแลว้ ยงัครอบคลุมถงึการดาํเนินการดา้น  อาชีวอนามยั ความ

ปลอดภยั และการป้องกนัเหตุราํคาญ ตามที่รฐัมนตรีโดยคาํแนะนาํของคณะกรรมการสาธารณสุขออกประกาศที่เกี่ยวขอ้งกบั

กิจการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ซึ่งมเีนื้อหาสาระเกี่ยวกบัหลกัเกณฑแ์ละวธิีการจดัการกิจการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพทีก่าํหนด

ขึ้นเป็นการเฉพาะใหส้อดคลอ้งในแต่ละประเภทกจิการอกีดว้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพมอียู่จาํนวน

มาก ดงันัน้คาํแนะนาํของคณะกรรมการสาธารณสุข อาจยงัไม่ครอบคลุมทุกกิจการ รวมถงึรายละเอยีดเนื้อหาสาระของคาํแนะนาํ

แต่ละฉบบัมีเนื้อหาค่อนขา้งมากในที่นี้  จึงไม่ขอกล่าวถงึ แต่สามารถสบืคน้เพิ่มเติมไดจ้ากทางเว็บไซท ์ศูนยบ์ริหารกฏหมาย

สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขได ้โดยในเวบ็ไซทด์งักลา่วสามารถสบืคน้คาํแนะนาํของคณะกรรมการสาธารณสุขในเรื่องต่างๆ 

ตัง้แต่ ปี พ.ศ. 2542 จนถงึปจัจุบนั และจะขอยกตวัอย่างเฉพาะรายชื่อคาํแนะนาํของคณะกรรมการสาธารณสุขที่เกี่ยวขอ้งกบั

กจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ เช่น 

- ฉบบัที ่4/2542 เรื่อง การควบคุมกจิการทีเ่กี่ยวกบัการใชส้ารโปตสัเซยีมคลอเรท 

- ฉบบัที ่1/2543 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข การจดัตัง้สถานประกอบกิจการนวดท ัว่ไป 

- ฉบบัที ่2/2543 เรื่องหลกัเกณฑ ์มาตรฐานการควบคุมกจิการการสกัผวิหนงั การเจาะหูหรอืเจาะอวยัวะอืน่ 

- ฉบบัที ่3/2545 เรื่องมาตรการป้องกนัอนัตรายต่อสุขภาพของคนงานในเรื่องอปุกรณ์ปกป้องทางเดนิหายใจในสถาน

ประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ประเภทกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกบัฝ้าย 

- ฉบบัที ่1/2547 เรื่องการควบคุมการประกอบกจิการทา่เทยีบเรอืประมง สะพานปลาหรอืแพปลา 

- ฉบบัที ่3/2547 เรื่องการควบคุมการประกอบกจิการการระเบดิ การโม ่การป่นหนิดว้ยเครื่องจกัร 

- ฉบบัที ่5/2547 เรื่องการควบคุมการประกอบกจิการสปาเพือ่สุขภาพกจิการอาบ อบ นวด และกจิการเสรมิสวยหรอื

แต่งผม 

- ฉบบัที ่1/2548 เรื่องการควบคุมกิจการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพประเภทกลุม่บรกิารบนัเทงิ 

- ฉบบัที ่3/2548 เรื่องการควบคุมการประกอบกจิการการสขีา้วดว้ยเครื่องจกัร 

- ฉบบัที ่4/2548 เรื่องการควบคุมการประกอบกจิการการผลติ การสะสม การขนสง่ดอกไมเ้พลงิหรอืสารเคมอีนัเป็น

สว่นประกอบในการผลติดอกไมเ้พลงิ 

- ฉบบัที ่5/2548 เรื่องการควบคุมการประกอบกจิการการทาํขนมปงัสด ขนมปงัแหง้ จนัอบั ขนมเปีย๊ะ 

- ฉบบัที ่1/2549 เรื่องการควบคุมการประกอบกจิการผลติเสน้หมี ่ขนมจนี กว๋ยเตีย๋ว และกจิการอืน่ทีค่ลา้ยคลงึกนั 

- ฉบบัที ่2/2549 เรื่องการควบคุมกิจการการฆ่าสตัว ์ยกเวน้ในสถานทีจ่าํหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด

และการฆ่าเพือ่บรโิภคในครวัเรอืน 

- ฉบบัที ่3/2549 เรื่องการควบคุมกิจการเลี้ยงสุกร 

- ฉบบัที ่5/2549 เรื่องการควบคุมกิจการการสะสมวตัถหุรอืสิง่ของทีช่าํรุด ใชแ้ลว้ หรอืเหลอืใช ้

- ฉบบัที ่6/2549 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการการผลติลูกชิ้นดว้ยเครื่องจกัร 

- ฉบบัที ่1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกจิการสระวา่ยนํา้ หรอืกจิการอืน่ๆ ในทาํนองเดยีวกนั 

- เรื่องแนวทางการควบคุมการประกอบกจิการใหบ้รกิารเลี้ยงและดูแลเดก็ทีบ่า้น พ.ศ. 2551 

- เรื่องหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขดา้นสุขลกัษณะสาํหรบักจิการเลี้ยงไก่ พ.ศ. 2553 

- เรื่องแนวทางการควบคุมการประกอบกจิการตูน้ํา้ดืม่หยอดเหรยีญ พ.ศ. 2553 



12-50     พื้นฐานอาชีวอนามยัและอนามยัสิง่แวดลอ้ม 

 

  

 

- เรื่องแนวทางการควบคุมการประกอบกจิการใหบ้รกิารดูแลผูสู้งอายุทีบ่า้น พ.ศ. 2553 

- เรื่องการควบคุมการประกอบกจิการการผลติ สะสม แบ่งบรรจ ุและคา้สง่นํา้แขง็ พ.ศ. 2558 

- เรื่องการควบคุมกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 

- เรื่องแนวทางการควบคุมการประกอบกจิการ การเคาะ ปะผุ พน่สยีานยนต ์พ.ศ. 2559 

- เรื่องแนวทางการควบคุมการประกอบกจิการสถานทีอ่อกกาํลงักาย พ.ศ. 2560 

- เรื่องหลกัเกณฑแ์ละวธิีการตรวจสอบกลิน่ทีเ่กดิจากการประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 

- เรื่องแนวทางการควบคุมการประกอบกจิการ การผลติ สะสม หรอืขนสง่ถา่นหนิ พ.ศ. 2560 

 

โดยสรุป หลกัเกณฑแ์ละวธิีการจดัการกิจการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพที่กล่าวถงึขา้งตน้เป็นหลกัเกณฑ ์ ซึ่งกาํหนดให ้

ผูด้าํเนินการกิจการตอ้งมกีารจดัการและดาํเนินการใหไ้ดต้ามหลกัเกณฑ์ทีร่ฐัมนตรีประกาศไวส้ามารถแบ่งได ้3 ประเด็นหลกัคือ 

ประเด็นที่เกี่ยวกบั สถานที่ต ัง้ ลกัษณะอาคาร และการสุขาภิบาล ประเด็นเกี่ยวกบัอาชีวอนามยั และความปลอดภยั และการ

ป้องกนัเหตุราํคาญ และประเด็นที่ผูป้ระกอบกิจการจะตอ้งดาํเนินการ การควบคุมของเสยี มลพิษหรือสิ่งใดๆ ที่เกิดจากการ

ประกอบกจิการใหไ้ดค่้ามาตรฐานของมลพษินัน้ๆ  \โดยมเีจา้หนา้ทีข่องรฐัหรือเจา้พนกังานทอ้งถิน่และเจา้พนกังานสาธารณสุขทาํ

หนา้ทีใ่นการควบคุม กาํกบัดูแลเพือ่ไม่ใหก้ิจการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพเหลา่นัน้ก่อเกิดปญัหาส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามยั

ของประชาชน หรอืก่อปญัหาเหตรุาํคาญ จะเหน็ไดว้า่กจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพจงึจดัเป็นแหลง่กาํเนิดของปญัหาเหตุราํคาญ/

ปญัหามลพษิ ทีส่าํคญัแหลง่หนึ่ง  

 

 

กจิกรรม 12.3.2 
1. สาระส าคญัของกฎกระทรวง ควบคุมสถานประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560

เก่ียวกบัเร่ืองใด 
2. จงยกตวัอยา่งค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุขท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

มา 4 ฉบบั 
 

แนวตอบกจิกรรม 12.3.2  

1. สาระส าคญัประกอบดว้ย 3 ประเด็นหลกัคือ ประเด็นเก่ียวกบั สถานท่ีตั้ง ลกัษณะอาคาร และการ
สุขาภิบาล ประเดน็เก่ียวกบัอาชีวอนามยั และความปลอดภยั  และการป้องกนัเหตุร าคาญ และประเด็น การควบคุม
ของเสีย มลพิษหรือส่ิงใดๆ ท่ีเกิดจากการประกอบกิจการใหไ้ดค่้ามาตรฐานของมลพิษนั้น 

2. ตวัอยา่งค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุขท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ เช่น 
ฉบบัท่ี 4/2542 เร่ือง การควบคุมกิจการท่ีเก่ียวกบัการใชส้ารโปตสัเซียมคลอเรท 

- ฉบบัท่ี 1/2543 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข การจดัตั้งสถานประกอบกิจการนวดทัว่ไป 
- เร่ืองแนวทางการควบคุมการประกอบกิจการสถานท่ีออกก าลงักาย พ.ศ. 2560 
- เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวิธีการตรวจสอบกล่ินท่ีเกิดจากการประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

พ.ศ. 2560 
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เร่ืองที ่12.3.3  
การควบคุมกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
  

การควบคุมกิจการที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพเป็นอกีกิจกรรมหนึ่งทีส่าํคญัในการจดัการกิจการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

ซึง่ในการควบคุมกิจการจาํเป็นตอ้งมคีวามเขา้ใจสภาพปญัหาและสามารถระบุปญัหา /ผลกระทบทีเ่กิดขึ้นจากการประกอบกิจการ 

จากนัน้จงึนาํหลกัวชิาการมาประยุกตใ์ชใ้นการควบคุมปญัหา 

แต่เนื่องจากกิจการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพมอียู่จาํนวนมากรวมท ัง้สิ้น ถงึ 141 กิจการ โดยจดัแบ่งเป็นกลุม่ประเภท

กิจการได ้13 กลุ่ม แต่ละกิจการมลีกัษณะการดาํเนินการ /กระบวนการ เครื่องจกัร /อุปกรณ์ที่ใชท้ี่แตกต่างกนัออกไป ทาํให ้

ปญัหา/ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการมคีวามแตกต่างกนัออกไปตามประเภทของกิจการ ในที่นี้ ไดส้รุปปญัหา /

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละประเภทกลุ่มกิจการพรอ้มหลกัการทางวชิาการในการควบคุมปญัหาดงัตารางที่  12.1 เพื่อใช ้

ประโยชนใ์นการควบคุม และเฝ้าระวงักิจการที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ อย่างไรก็ตามปญัหา/ผลกระทบ และหลกัวชิาการในการ

ควบคุมปญัหาที่กล่าวไวใ้นตารางเป็นการนาํเสนอในภาพรวมของกลุ่มประเภทกิจกรรม ดงันัน้ในบางปญัหาอาจมไิดเ้กิดขึ้นใน

กจิการบางประเภท นอกจากนี้จะพบวา่ในแต่ละกจิการมกัมปีญัหา/ผลกระทบทีเ่กดิขึ้นหลายเรื่อง ในการควบคุมปญัหา/ผลกระทบ

ของกิจการที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพจึงจาํเป็นตอ้งอาศยัหลกัการ /ความรูท้างวิชาการเกี่ยวกบัอนามยัสิ่งแวดลอ้มหลายเรื่อง

ผสมผสานกนั เช่น บางกจิการอาจตอ้งอาศยัความรูห้ลายเรื่องท ัง้เรื่องการจดัการนํา้เสยี การควบคุมมลพษิอากาศ การจดัการขยะ

มลูฝอยและสิง่ปฏกูิลเป็นตน้ 

 

ตารางที่ 12.1 ปัญหา/ผลกระทบ และหลกัวิชาการในการควบคุมกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
ประเภทกลุ่มกจิการ ปัญหา/ผลกระทบ หลกัวชิาการในการควบคุมปัญหา 

1. กจิการท่ีเกี่ยวกบัการเลี้ยง

สตัว ์

 

- กลิน่เหมน็ของมลูสตัว ์

- นํา้เสยีจากการลา้งคอกสตัว ์

- เสยีงรบกวนจากการรอ้งของสตัว ์

- เป็นแหลง่แพร่พนัธุส์ตัวน์าํโรค เช่น  

หนู แมลงวนั แมลงสาบ 

- แพร่เชื้อโรคจากสตัวไ์ปยงัคน เช่น ไร 

ไวรสั โรคเยือ่หุม้สมองอกัเสบ 

- อนัตรายจากการเกดิบาดแผลทีถู่กสตัว ์

กดั ทาํรา้ย รอบขดีข่วน 

- การควบคุมการสุขาภบิาล การรกัษาความ

สะอาดของคอกสตัว ์การกาํจดัขยะและสิง่

ปฏกูิลต่างๆ  

- การควบคุมการบาํบดันํา้เสยี 

- การควบคุมอาคารสถานที ่จดัใหม้กีารระบาย

อากาศ 

- จดัคอกหรอืสถานทีเ่ลี้ยงสตัวไ์มใ่หแ้ออดั  

ทาํกรงหรอืทีก่กักนัสตัวใ์หแ้น่นหนา 

- การควบคุมโรคตดิต่อ มกีารฉีดวคัซนีแก่

สตัวต์ามกาํหนด 

2. กจิการที่เกี่ยวกบัสตัวแ์ละ

ผลติภณัฑ ์

 

 

- กลิน่เหมน็จากซากสตัว ์ 

- นํา้เสยี 

- เสยีงรบกวนจากสตัว ์จากเครื่องจกัร/

อปุกรณ์ 

- การควบคุมการสุขาภบิาล การรกัษาความ

สะอาด การป้องกนัการระบาดของโรค  

การกาํจดัขยะและสิง่ปฏกูิล 

- การควบคุมการบาํบดันํา้เสยี 
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ประเภทกลุ่มกจิการ ปัญหา/ผลกระทบ หลกัวชิาการในการควบคุมปัญหา 
- เป็นแหลง่แพร่พนัธุส์ตัวน์าํโรคเช่น หนู 

แมลงวนั แมลงสาบ  

- แพร่ระบาดโรคจากสตัวสู์ค่น เช่น โรค

พยาธิตวัตดื 

- อนัตรายอนัทาํใหเ้กดิบาดแผล โรค

ผวิหนงั มอื เทา้เป่ือย 

- สารเคมทีีใ่ชใ้นการฟอกยอ้ม/สารเคมทีี่

ใชร้กัษาสภาพ/ทาเคลอืบตกแต่งเป็น

อนัตรายต่อผวิหนงัระบบทางเดนิหายใจ 

- ความรอ้นจากกระบวนการผลติ 

- เขมา่ควนั 

- ขยะ 

- ฝุ่ นจากการขดั/ตดั/เจาะ/โม/่บด/ป่น/

ผสม/บรรจ ุทาํใหเ้กดิความราํคาญ 

ระคายเคืองต่อระบบทางเดนิหายใจ 

- อนัตรายอนัอาจเกดิจากเครื่องจกัร

อปุกรณท์ีใ่ชป้ระดษิฐห์รอืประกอบ

ชิ้นงานและงานบรรจุหบีหอ่ดว้ย

เครื่องจกัร 

- การควบคุมอาคารสถานที ่จดัใหม้กีารระบาย

อากาศ 

- กาํหนดเขตทีจ่ะอนุญาตใหป้ระกอบกจิการ 

- จดัใหม้อีปุกรณค์ุม้ครองความปลอดภยัสว่น

บคุคล  

- การป้องกนัอนัตรายทีต่วัเครื่องจกัร/อปุกรณ์ 

- ควบคุมการจดัเก็บสารเคม ีเก็บรกัษาวตัถดุบิ 

- ควบคุมใหม้รีะบบดกัจบัเขมา่ควนั 

- ควบคุมเสยีงดงัจากเครื่องจกัร/อปุกรณ์ 

- ควบคุมฝุ่ น 

3. กจิการที่เกี่ยวกบัอาหาร 

เครื่องด่ืม น ้าด่ืม 

    

 

- นํา้เสยี 

- กลิน่เหมน็จากกระบวนการผลติ เช่น 

จากการหมกั การผดัพรกิ จากอาหาร 

กลิน่นํา้กากสา่ 

- การปนเป้ือนของเชื้อโรค การแพร่เชื้อโรค

และสารพษิใหแ้ก่ผูบ้รโิภค 

- ความรอ้นจากกระบวนการผลติเช่นจาก

การอบอาหาร การถนอมอาหาร ทาํลาย

เชื้อโรค 

- ความเยน็จากกระบวนการถนอมอาหาร 

ทาํลายเชื้อโรค 

- เป็นแหลง่แพร่สตัวน์าํโรค เช่น แมลงวนั 

แมลงสาบ หนู 

- โรคผวิหนงัจากการประกอบอาชพี เช่น 

ตอ้งแช่นํา้ 

- ควบคุมการบาํบดันํา้เสยี บอ่ดกัไขมนั 

- ควบคุมการสุขาภบิาลอาหาร การปลอดเชื้อ 

ความสะอาด ความเป็นพษิของสารเคมทีีใ่ช ้

ปรุงแต่ง 

- จดัใหม้กีารระบายอากาศในกระบวนการผลติ 

- การจดัอปุกรณค์ุม้ครองความปลอดภยัสว่น

บคุคล เช่น ถงุมอืยาง รองเทา้บูท๊ ทีอ่ดุหู 

- ควบคุมระบบดกัจบัเขมา่ควนั ดกัจบัฝุ่ น

ต่างๆ จากชานออ้ย 

- ควบคุมเสยีงดงัจากกระบวนการผลติ

เครื่องจกัร  

- การป้องกนัการร ัว่ไหลจากคลืน่ไมโครเวฟ 

- ควบคุมการกาํจดัขยะ เช่น เศษเนื้อ  

เปลอืกสตัว ์

- ควบคุมความเป็นกรด-ด่าง ของถงัหมกันํา้
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ประเภทกลุ่มกจิการ ปัญหา/ผลกระทบ หลกัวชิาการในการควบคุมปัญหา 
- อนัตรายอนัอาจเกดิจากการสะดุดหกลม้ 

เพราะพื้นตอ้งเปียกแฉะ 

- เขมา่ควนัจากการเผาไหม ้

- เสยีงดงั 

- คลืน่ไมโครเวฟ 

- ฝุ่ นชานออ้ย ฝุ่นใบชาแหง้ ฝุ่ นแป้ง ทาํให ้

เกดิโรคทางเดนิหายใจ 

- สารเคม ี

- กา๊ซพษิจากขบวนการหมกั 

- แอมโมเนียร ัว่จากหอ้งเยน็แช่แขง็อาหาร 

- ขยะ 

กากสา่ 

- ควบคุมมใิหก้า๊ซพษิทีเ่กดิขึ้นจากการหมกัฟุ้ ง

กระจาย 

- ควบคุมตรวจสอบมใิหแ้อมโมเนียร ัว่ 

4. กจิการที่เกี่ยวกบัยา 

เวชภณัฑ ์อปุกรณ์การแพทย ์

เครื่องส าอาง ผลติภณัฑช์ าระ

ลา้ง 

   

 

- ฝุ่ นยา ซึง่อาจปนเป้ือนกบัผลติภณัฑ์

ใกลเ้คียง และก่อใหเ้กดิการเป็นพษิกบั

คน เช่น ฮอรโ์มน เพนนิซลิลนิ 

- นํา้เสยี 

- เสยีงดงั 

- กลิน่ 

- อนัตรายจากสารเคมทีีใ่ชใ้นการผลติ เช่น 

แอลกอฮอล ์กรด-ด่าง/สารฟอกขาว/สาร

เพิม่ความสดใส/เอน็ไซมย์่อยโปรตีน ซึง่

อาจทาํให ้เกดิการแพแ้ละเป็นพษิเมือ่

สมัผสั 

- ฝุ่ นจากเสน้ใยสาํล ี/ฝุ่ นจากสารเคม ี 

- ควบคุมการปนเป้ือน จดัใหม้กีารระบาย

อากาศทีเ่หมาะสม 

- ควบคุมฝุ่ น จดัระบบการผลติเป็นแบบระบบ

ปิด 

- ควบคุมเสยีงดงั 

- ควบคุมการสุขาภบิาล รกัษาความสะอาด 

- ควบคุมการบาํบดันํา้เสยี 

- จดัหาอปุกรณค์ุม้ครองความปลอดภยัสว่น

บคุคล เช่น ทีปิ่ดปาก/ปิดจมกู ทีอุ่ดหู ถงุมอื 

- ควบคุมการเก็บ การใช ้การรกัษาวตัถดุบิ 

- ควบคุมการใชส้ารเคม ี

- ควบคุมอาคารสถานทีผ่ลติ 

- ควบคุมการทาํใหป้ลอดเชื้อ 

5. กจิการที่เกี่ยวกบัการเกษตร 

    

 

 

- อนัตรายจากสารเคมทีีใ่ชใ้นการสกดัเอา

นํา้มนั/พษิของสารเคมทีีม่อียู่ในกาก

เมลด็พชืบางชนิดทีส่กดันํา้มนัออกแลว้ 

เช่น นํา้มนัระหุง่ สารเคมทีีเ่ตมิเขา้ไปเพือ่

ทาํใหย้างอ่อนตวั หรอืใชใ้นการอบ/รม 

- กลิน่ เช่น จากกระบวนการ Refining 

- อนัตรายจากความรอ้น 

- การระเบดิ/อคัคีภยั 

- อบุตัเิหตุต่างๆ เช่น จากเครื่องจกัร การ

- การจดัใหม้กีารระบายอากาศเฉพาะที ่มกีาร

ใชส้ารเคม ีบรเิวณทีม่คีวามรอ้นสูง ควรมกีาร

ระบายอากาศทีด่ ีมกีารออกแบบอาคาร

สถานทีท่ีด่ ี

- มรีะบบการเก็บรกัษาวตัถดุบินํา้มนั 

- ควบคุมการบาํบดันํา้เสยี โดยเฉพาะทีม่นีํา้มนั

ปนเป้ือน 

- การกาํจดัขยะ กาํจดักากต่างๆ 

- กาํหนดเขตพื้นทีป่ระกอบกกิาร 
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ประเภทกลุ่มกจิการ ปัญหา/ผลกระทบ หลกัวชิาการในการควบคุมปัญหา 
ยก/เคลือ่นยา้ยวสัดุ แผลไหม ้

- การยกของทาํใหเ้กดิ Strain 

- โรคผวิหนงั 

- เป็นแหลง่เพาะพนัธุส์ตัวน์าํโรค เช่น หนู 

แมลงสาบ 

- การสมัผสัเชื้อจลุนิทรยี ์โดยการหายใจ

และผวิหนงัทีม่แีผลเปิด ทาํใหเ้กดิโรค

ระบบทางเดนิหายใจและโรคผวิหนงั 

- การสะสมปุ๋ยคอก หรอืปุ๋ยธรรมชาตจิะ

เกดิกา๊ซต่างๆ ทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

เช่น แอมโมเนียคารบ์อนไดออกไซด ์

ไฮโดรเจนซลัไฟด ์

- ควนัจากการเผาไหม ้

- นํา้เสยี 

- ฝุ่ นต่างๆ เช่น ฝุ่ นแป้ง ฝุ่ นขา้ว ฝุ่ นเมลด็

พชื ฝุ่ นทีม่เีชื้อรา อาจทาํใหเ้กดิโรคระบบ

ทางเดนิหายใจ 

- เสยีงดงั 

- มอีปุกรณไ์ฟฟ้าเป็นชนิด ป้องกนัไฟได ้มกีาร

ป้องกนัการเกดิอคัคีภยั 

- จดัใหม้อีปุกรณด์บัเพลงิ มทีางหนีไฟ ตดิป้าย

คาํเตอืนหา้มสูบบุหรี่ 

- จดัให ้มอีปุกรณค์ุม้ครองความปลอดภยัสว่น

บคุคล  

- จดัใหม้มีเีครื่องป้องกนัอนัตรายทีต่วั

เครื่องจกัร 

- ควบคุมฝุ่ น 

- ควบคุมเสยีงดงั 

- ควบคุมการสุขาภบิาล การทาํความสะอาด 

- ควบคุมการกาํจดักา๊ซทีเ่ป็นอนัตราย 

- จดัทาํ ระบบประเมนิความเสีย่ง    

(risk assessment) 

6. กจิการที่เกี่ยวกบัโลหะหรือ

แร ่

 

- เสยีงดงัจากเครื่องจกัร/โลหะกระทบ/การ

ต/ีถลุง/คดัแยกขนาด/บดย่อย 

- อบุตัเิหตจุาการทาํงาน/ใชเ้ครื่องจกัรโลหะ

เหลวรอ้นกระเดน็ใสเ่ศษโลหะจากการ

กลงึ Slag อนัตรายจากเครื่องจกัรสว่นที่

หนีบ อดั ขดั เครื่องพน่ทราย 

- อนัตรายจากฟูมของโลหะ เช่น ตะกัว่ 

สงักะส ีฯลฯ 

- ความรอ้นจากเตาหลอม/เตาถลุง/เตาเผา

ใหไ้อนํา้ระเหย 

- ฝุ่ นจากการทาํแบบ (mold) ไดแ้ก่ ฝุ่ น 

ทราย ดนิเหนียว ดนิขาว ฝุ่ นจากสารเคมี

ทีใ่ชใ้นกระบวนการผลติขณะทีม่กีาร

หลอม หลอ่ถลุงโลหะ ฝุ่ นจากทรายทีใ่ช ้

ในการขดัทาํใหเ้กดิโรคซลิโิคซสี ฝุ่ น

ทราย 

- จดัใหม้กีารระบายอากาศเฉพาะทีแ่ละท ัว่ไป 

- ควบคุมฝุ่ นต่างๆ 

- การจดัความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของสถาน

ประกอบการ สถานทีท่าํงาน มทีางหนีไฟ 

- การควบคุมเสยีงดงั 

- การควบคุมการกาํจดักากของเสยี (Slag)  

- การบาํบดันํา้เสยี 

- ควบคุมมลพษิทางอากาศ 

- จดัใหม้อีปุกรณค์ุม้ครองความปลอดภยัสว่น

บคุคล 

- ควบคุมการเก็บ การใชว้ตัถดุบิ 

- การใหอ้าชวีสุขศึกษา 
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ประเภทกลุ่มกจิการ ปัญหา/ผลกระทบ หลกัวชิาการในการควบคุมปัญหา 
- นํา้เสยี เช่น จากการชาํระลา้งฝุ่ นแร่ 

- ไอกรด 

- อนัตรายจากสารเคม ีเช่น สารเคมทีีใ่ชใ้น

กระบวนการชบุกรดโครมคิ สารละลายนิ

เกลิ-ไซยาไนด ์กรด-ด่าง สารตวัทาํ

ละลายอนิทรยี ์เช่น กรดคลอโรเอซลินี 

สารเคมทีีใ่ชใ้นการขดัลา้งโลหะ 

7. กจิการเกี่ยวกบัยานยนต ์

เครื่องจกัรหรือเครื่องกล 

 

- เสยีงดงั 

- สะเก็ดไฟจากงานเชื่อม 

- การส ัน่สะเทอืนจากการตหีรอืเคาะแรงๆ  

- ควนั ไอระเหย ละอองไอของกรด จาก

การชารจ์แบตเตอรี่ 

- สารเคมอีนัตราย เช่น นํา้มนัเบนซนิ 

นํา้มนักา๊ด ตวัทาํละลายอืน่ๆ 

- นํา้เสยี ซึง่มสีารเคม ีนํา้มนัปะปน 

- ฝุ่ นจากการเคาะ การเป่าลม เครื่องยนต ์

การขดัสเีครื่องยนต ์ฝุ่ นใยหนิ 

- การเป็นโรคปวดหลงั เนื่องจากการ

ทาํงานใชท้า่ทางไมถ่กูตอ้ง 

- โรคผวิหนงัจากการทาํงาน 

- ควบคุมเสยีงดงั ใชว้สัดุซมึซบัเสยีงกัน้แยก

หอ้ง 

- จดัใหม้อีปุกรณค์ุม้ครองความปลอดภยัสว่น

บคุคล เช่น หนา้กากกนัฝุ่ นใยหนิ ชดุกนัฝุ่ น 

- จดัใหม้กีารระบายอากาศเฉพาะที ่

- ใชส้ารเคมทีีม่อีนัตรายนอ้ยกวา่แทน หา้มใช ้

นํา้มนักา๊ด หรอืนํา้มนัเบนซนิลา้งมอื 

- ควบคุมฝุ่ น 

- กัน้/แยกหอ้งทีม่กีารฟุ้ งกระจายของสารเคมี

อนัตราย 

- ควบคุมการบาํบดันํา้เสยี 

- กาํจดักลิน่ ไอ ควนัของยาง 

- มกีารทาํงานทีม่ทีา่ทางทีถ่กูตอ้งและทาํความ

สะอาดร่างกายหลงัเลกิงาน 

8. กจิการเกี่ยวกบัไม ้

 

- เสีย่งต่อการเกดิเพลงิไหมแ้ละระเบดิ 

- อนัตรายจากเครื่องจกัร หมอ้นํา้ 

- อนัตรายจากฝุ่ นไม ้ฝุ่ นกระดาษ 

- การส ัน่สะเทอืน 

- แสงสวา่งไมเ่พยีงพอ มผีลต่อตา 

- อบุตัเิหตุต่างๆ 

- ปญัหาจากสารเคม ีเช่น ส ี(ทนิเนอร ์สาร

เคลอืบเงา) นํา้ยาต่างๆ ยางไม ้กาว 

- ทา่ทางการทาํงานไมถ่กูตอ้ง ทาํใหป้วด

หลงั/กลา้มเนื้อ 

- ความรอ้นจากกระบวนการผลติ 

- นํา้เสยี 

- ควบคุมการจดัเก็บและการใชว้ตัถดุบิ 

สารเคม ี

- มแีผนป้องกนัระงบัอคัคีภยั/มทีางหนีไฟ/

อปุกรณด์บัเพลงิ 

- จดัใหม้เีครื่องป้องกนัอนัตรายทีต่วั

เครื่องจกัร/ ออกแบบเครื่องจกัรใหม้อีปุกรณ์

ป้องกนั 

- จดัใหม้กีารระบายอากาศเฉพาะที ่

- ควบคุมฝุ่ น 

- ควบคุมเสยีงดงั 

- ควบคุมสถานทีผ่ลติไม่ใหต่้อเนื่องกบัอาคาร

อืน่ 
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ประเภทกลุ่มกจิการ ปัญหา/ผลกระทบ หลกัวชิาการในการควบคุมปัญหา 
- เสยีงดงั 

- ปญัหาเรื่องควนั 

- ความชื้น 

- จดัใหม้อีปุกรณค์ุม้ครองความปลอดภยัสว่น

บคุคล เช่น ชดุกนัความรอ้น ทีปิ่ดจมกู 

- ตดิตัง้ดวงไฟเสรมิในงานทีใ่ชส้ายตามาก 

- ควบคุมการตรวจสอบความปลอดภยัของ

เครื่องจกัร 

- ควบคุมการบาํบดันํา้เสยี 

- อบรมใหม้สุีขปฏบิตัทิีด่ใีนการทาํงาน  

- จดัหอ้งอาบนํา้และทีล่า้งมอืใหพ้อเพยีง 

9. กจิการที่เกี่ยวกบัการบริการ 

    

 

- ปญัหาโรคตดิต่อทางระบบทางเดนิหายใจ 

ผวิหนงัอืน่ๆ 

- ปญัหาดา้นการระบายอากาศ ความรอ้น 

ความชื้น สุขาภบิาลความสะอาด 

- ปญัหาดา้นความปลอดภยั เช่น ทางหนี

ไฟ เครื่องดบัเพลงิ อปุกรณช่์วยชีวติ 

- นํา้เสยี/ของเสยีทีเ่ป็นอนัตราย 

- สิง่ปฏกูิล/ขยะตดิเชื้อ 

- เสยีงดงั 

- ปญัหาสารเคมกีาํจดัศตัรูพชื 

- สารเคม ี

- สุขอนามยัของพนกังาน/ผูร้บับรกิาร 

- คุณลกัษณะของนํา้ดืม่/นํา้ใชส้ะอาดปลอดภยั 

เช่น เตมิคลอรนีในนํา้สาํหรบัผูม้ารบับรกิาร. 

- จดัใหม้กีารระบายอากาศทีด่ี 

- ควบคุมอณุหภูม/ิแสงสวา่งทีเ่หมาะสม 

- ทาํความสะอาดอปุกรณ ์ผา้เช็ดหนา้ 

ผา้พนัคอ สถานที ่หอ้งพกั เกา้อี้ สระนํา้ 

- ควบคุมการบาํบดันํา้เสยี 

- การกาํจดัสตัวแ์ละแมลงนาํโรค 

- การควบคุมเสยีง 

- การควบคุมการใชเ้ชื้อเพลงิ/พลงังานที่

เหมาะสม 

- ควบคุมการใชส้ารเคม ี

- สถานประกอบกจิการมกีารออกแบบทีด่ ีเช่น 

ช่องทางเดนิ หอ้งนํา้ หอ้งสว้ม ทางออก

ฉุกเฉิน ระบบเตอืนภยั ระบบไฟฟ้าปลอดภยั 

เครื่องดบัเพลงิ แสงสวา่งเหมาะสม 

- การกาํจดัขยะ/ทีร่องรบัขยะถกูสุขลกัษณะ

และเพยีงพอ 

- มกีารป้องกนัผูป้ฏบิตังิานใหม้คีวามปลอดภยั 

- มหีอ้งปฐมพยาบาล เจา้หนา้ทีช่่วยชวีติ 

เครื่องช่วยชวีติ 

10. กจิการที่เกี่ยวกบัสิ่งทอ 

  

 

- ฝุ่ น เช่น ฝุ่ นฝ้าย/นุ่น ฝุ่ นจากวตัถดุบิ 

- เสยีงดงั จากเครื่องปัน่ กรอ ทอ 

- แสงสวา่งทีไ่มเ่พยีงพอหรอืไมเ่หมาะสม 

- จดัใหม้กีารระบายอากาศเฉพาะที ่/ระบาย

อากาศท ัว่ไป 

- มกีารกาํจดัฝุ่ น 
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ประเภทกลุ่มกจิการ ปัญหา/ผลกระทบ หลกัวชิาการในการควบคุมปัญหา 
- อบุตัเิหตจุากการทาํงาน 

- อคัคีภยั 

- เชื้อแบคทเีรยีในอากาศ 

- ความส ัน่สะเทอืน 

- อนัตรายจากสารเคม ีเช่น ตวัทาํละลาย

อนิทรยี ์มสีารยอ้มผา้ 

- โรคนํา้กดัมอืและเทา้ 

- ความรอ้น เช่น จากเครื่องอดั จาก

กระบวนการยอ้ม/กดัสผีา้ 

- นํา้เสยี 

- ควบคุมเสยีงและความส ัน่สะเทอืน เช่น 

ตดิตัง้เครื่องจกัรอย่างม ัน่คงแน่นหนา 

- ควบคุมการบาํบดันํา้เสยี 

- ควบคุมการใชส้ารเคมทีีใ่ชฟ้อกยอ้ม หรอื

สารเคมอีืน่ๆ 

- จดัใหม้อีปุกรณค์ุม้ครองความปลอดภยั

สว่นบคุคล 

- มมีาตรการป้องกนัผูป้ฏบิตัิงานใหม้คีวาม

ปลอดภยั เช่น ตดิป้ายคาํเตอืนป้องกนั

อบุตัเิหตุและอคัคีภยั มกีารอบรม

ผูป้ฏบิตังิาน/ใหสุ้ขศึกษา 

11. กจิการที่เกี่ยวกบัหนิ ดิน 

ทราย ซีเมนต ์หรือวตัถทุี่

คลา้ยคลงึ 

    

 

- ความรอ้นจากเตาเผา/อบ 

- เสยีงดงั 

- ฝุ่ นหนิ ฝุ่ นซเีมนต ์ฝุ่ นแร่ใยหนิ ฝุ่นทราย 

ฝุ่ นใยแกว้ 

- อบุตัเิหตจุากดนิถลม่ทบั จากเครื่องจกัร 

จากเศษแกว้ 

- โรคผวิหนงัจากการทาํงาน 

- นํา้เสยี 

- กลิน่คลอรนีจากการหลอมในเตาหลอม 

- สารเคม ีเช่น สารละลายอนิทรยี ์สารเคมี

ถอดแบบ/หลอ่ลืน่เรซนิ 

- จดัฉนวนกัน้ระหวา่งเตากบั 

ผูท้าํงาน 

- จดัใหม้อีปุกรณค์ุม้ครองความปลอดภยั

สว่นบคุคล 

- ควบคุมฝุ่ น 

- มมีาตรการป้องกนัผูป้ฏบิตัิงานใหม้คีวาม

ปลอดภยั เช่น การจดัเก็บ/กองวสัดุมคีวาม

เรยีบรอ้ย มกีารตรวจสุขภาพผูป้ฏบิตังิาน

ประจาํปี มแีสงสวา่งเหมาะสมกบัชนิดของ

งาน 

- จดัใหม้กีารระบายอากาศทีด่ี 

- ควบคุมเสยีงดงั 

- ควบคุมการบาํบดันํา้เสยี 

12. กจิการที่เกี่ยวกบั

ปิโตรเลยีม ถา่นหนิ สารเคมี 

 

- นํา้เสยี 

- ไอระเหย/ไอกรด/กา๊ซพษิ/กา๊ซร ัว่ไหล/

ควนัทอ่ไอเสยีรถยนต ์

- อบุตัเิหตจุากการทาํงาน 

- อคัคีภยั/กา๊ซระเบดิ 

- เสยีงดงั เช่น จากเครื่องอดั เป่าลม 

เครื่องจกัร 

- สารเคม ีเช่น สารละลายอนิทรยี ์สารทีใ่ช ้

ลอกส/ีวานิช 

- ควบคุมการบาํบดันํา้เสยี 

- จดัใหม้อีปุกรณค์ุม้ครองความปลอดภยั

สว่นบคุคล 

- มมีาตรการป้องกนัผูป้ฏบิตัิงานใหม้คีวาม

ปลอดภยั 

- ควบคุมกา๊ซพษิ/ไอระเหย 

- ควบคุมฝุ่ น 

- ควบคุมเสยีงดงั 

- จดัใหม้กีารระบายอากาศ 



12-58     พื้นฐานอาชีวอนามยัและอนามยัสิง่แวดลอ้ม 

 

  

 

ประเภทกลุ่มกจิการ ปัญหา/ผลกระทบ หลกัวชิาการในการควบคุมปัญหา 
- กลิน่แอมโมเนีย กลิน่จากการหลอม

พลาสติก 

- การปนเป้ือนของโลหะหนกัสูแ่หลง่นํา้ 

- ความรอ้นจากกระบวนการผลติ  

- ฝุ่ น เช่น ฝุ่ นจากสารเคม ีฝุ่ นแซลแลค็ 

ฝุ่ น 

- สารกาํจดัศตัรูพชื 

- ควบคุมการกาํจดัขยะ/กากอตุสาหกรรม 

- กาํหนดเขตสถานทีต่ ัง้ตอ้งเป็นไปตาม

กฎกระทรวงฯ 

- มมีาตรการป้องกนัอบุตัภิยั/อบุตัเิหต/ุ

อคัคีภยั 

13. กจิการอืน่ๆ 

    

 

- เสยีงดงัจากเครื่องจกัร 

- อนัตรายจากสารเคม ีเช่น สารละลาย

อนิทรยี ์สทีีใ่ชพ้มิพ ์

- ไอควนัจากการเชื่อมโลหะ/ไอกรด 

- อบุตัเิหตจุากไฟช็อต สิง่แหลมคม 

- ความรอ้น 

- เขมา่ควนั 

- แสงจา้ 

- กลิน่ 

- นํา้เสยี 

- โรคผวิหนงั 

- อคัคีภยั 

- อนัตรายอนัเนื่องจากการเก็บการขนถา่ย

สารเคมอีนัตราย การกองวสัดุ สารเคมี

หก/ร ัว่/ฟุ้ งกระจาย 

- ควบคุมเสยีงดงั 

- จดัใหม้กีารระบายอากาศเฉพาะที/่ท ัว่ไป 

- ควบคุมเขมา่ควนั 

- ควบคุมฝุ่ น 

- มมีาตรการป้องกนัผูป้ฏบิตัิงานใหม้คีวาม

ปลอดภยั 

- มมีาตรการป้องกนัอบุตัเิหต/ุอุบตัิภยั/อคัคีภยั 

- จดัใหม้อีปุกรณค์ุม้ครองความปลอดภยัสว่น

บคุคล 

- ควบคุมการบาํบดันํา้เสยี รวมถงึบ่อดกัไขมนั 

ควบคุมความรอ้น 

 
ท่ีมา ปรับปรุงจาก กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข (2551) คู่มือการปฏิบติังาน ควบคุมกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อ  
        สุขภาพส าหรับเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน 
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กจิกรรม 12.3.3 

1. ส่ิงส าคญัประการแรกในการควบคุมกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพก่อนน าหลกัวิชาการมาประยุกตใ์ช้
ในการแกค้วบคุมปัญหาคือส่ิงใด  

2. จงยกตวัอย่างปัญหา/ผลกระทบและ หลกัวิชาการในการควบคุมปัญหาของกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อ
สุขภาพกลุ่มกิจการท่ีเก่ียวกบัการเล้ียงสตัว ์

 

แนวตอบกจิกรรม 12.3.3 
1. ในการควบคุมกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพจ าเป็นตอ้งมีความเขา้ใจสภาพปัญหาและสามารถระบุ

ปัญหา/ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการประกอบกิจการนั้นไดก่้อน จากนั้นจึงน าหลกัวิชาการมาประยุกตใ์ช้
ในการควบคุมปัญหา 

2. ปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพกลุ่มกิจการท่ีเก่ียวกบัการเล้ียงสัตว-์
ไดแ้ก่ กล่ินเหมน็ของมูลสัตว ์ น ้ าเสียจากการลา้งคอกสัตว ์เสียงรบกวนจากการร้องของสัตว์ เป็นแหล่ง
แพร่พนัธ์ุสัตวน์ าโรค   แพร่เช้ือโรคจากสัตวไ์ปยงัคน อนัตรายจากการเกิดบาดแผลท่ีถูก สัตวก์ดั ท าร้าย 
รอบขีดข่วน ซ่ึงจากปัญหา/ผลกระทบดงักล่าวจ าเป็นตอ้งใชห้ลกัวิชาการหลายเร่ืองในการควบคุมดงัน้ี  
การควบคุมการสุขาภิบาล การรักษาความสะอาดของคอกสัตว ์การก าจดัขยะและส่ิงปฏิกูลต่างๆ การ
ควบคุมการบ าบดัน ้ าเสีย การควบคุมอาคารสถานท่ี จดัให้มีการระบายอากาศจดัคอกหรือสถานท่ีเล้ียง
สตัวไ์ม่ใหแ้ออดั ท ากรงหรือท่ีกกักนัสัตวใ์หแ้น่นหนา การควบคุมโรคติดต่อ มีการฉีดวคัซีนแก่สัตวต์าม
ก าหนด 
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หน่วยที ่13  
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แผนการสอนประจ าหน่วย 
 

 

ชุดวชิา   พื้นฐานอาชวีอนามยัและอนามยัสิง่แวดลอ้ม 

 

หน่วยที ่13  การประเมนิความเสีย่งดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

 

ตอนที ่
 13.1 ความรูท้ ัว่ไปเกี่ยวกบัความเสีย่งดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

 13.2 การประเมนิความเสีย่งดา้นสุขภาพ 

 13.3 การประเมนิความเสีย่งดา้นความปลอดภยั 

 

แนวคดิ 
 1. ความเสีย่ง หมายถงึ ความน่าจะเป็นของการเจ็บป่วย บาดเจ็บหรือสูญเสยี การประเมนิความเสี่ยงท าเพื่อให ้

เกิดความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัความเสี่ยงนัน้ ๆ ว่าอยู่ในระดบัที่ยอมรบัไดห้รือไม่ เพื่อด าเนินการจดัการความเสี่ยงที่

เหมาะสมต่อไป 

 2. การประเมนิความเสีย่งดา้นสุขภาพ ประกอบดว้ยการด าเนินการ 4 ข ัน้ตอน ไดแ้ก่ การชี้บ่งอนัตรายดา้นสุขภาพ 

การประเมนิการสมัผสัสารเคม ีการประเมนิความเป็นพษิของสารเคม ีและการแสดงลกัษณะความเสีย่ง 

 3. การประเมินความเสี่ยงดา้นความปลอดภ ัยมีกฎหมายของกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มไดก้ าหนดประเภทของโรงงาน เทคนิคการชี้บ่งอนัตรายดา้นความปลอดภยั และวธิีการ

ประเมินและมาตรการควบคุมความเสี่ยงไวเ้พื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการประเมินและควบคุมความเสี่ยงในโรงงาน

อตุสาหกรรม 
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วตัถุประสงค์ 
 เมือ่ศึกษาหน่วยที่ 13 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1. อธิบายความหมายของความเสี่ยง การประเมนิความเสี่ยง ระดบัความเสี่ยงที่ยอมรบัได  ้และการจดัการ

ความเสีย่งได ้

2. อธิบายการประเมนิความเสีย่งดา้นสุขภาพแต่ละข ัน้ตอนได  ้

3. อธิบายชนิดของโรงงานอุตสาหกรรม เทคนิค และวธิีการประเมินความเสี่ยงดา้นความปลอดภยัรวมท ัง้

มาตรการควบคุมความเสีย่งได ้

 

กจิกรรมระหว่างเรียน 
1. ท าแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที ่13 

2. ศึกษาเอกสารการสอนตอนที ่13.1-13.3 

3. ปฏบิตักิิจกรรมตามทีไ่ดร้บัมอบหมายในเอกสารการสอน 

4. ฟงัรายการวทิยุกระจายเสยีง (ถา้ม)ี 

5. ชมรายการวทิยุโทรทศัน์ (ถา้ม)ี 

6. ท าแบบประเมนิผลตนเองหลงัเรียนหน่วยที่ 13 

 

ส่ือการสอน 
1. เอกสารการสอน 

2. แบบฝึกปฏบิตัิ 

3. รายการสอนทางวทิยุกระจายเสยีง (ถา้ม)ี 

4. รายการสอนทางวทิยุโทรทศัน ์(ถา้ม)ี 

 

 
การประเมนิผล 
 1.  ประเมนิผลจากแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียน 

 2.  ประเมนิผลจากกิจกรรมและแนวตอบทา้ยเรื่อง 

 3.  ประเมนิผลจากการสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา 

 

 

เม่ืออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ท าแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรียน 
หน่วยที ่13 ในแบบฝึกปฏบิตั ิแล้วจงึศึกษาเอกสารการสอนต่อไป 
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ตอนที ่13.1  
ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัความเส่ียงด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภัย 
 

โปรดอ่านหวัเรื่อง แนวคิด และวตัถปุระสงคข์องตอนที ่13.1 แลว้จงึศึกษารายละเอยีดต่อไป 

 

หัวเร่ือง 
13.1.1 แนวคิดของความเสีย่งและการประเมนิความเสีย่ง 

13.1.2 ค่าความเสีย่งทีย่อมรบัได ้

13.1.3 การจดัการความเสีย่ง 

 

แนวคดิ 
1. ความเสี่ยง หมายถงึ ความน่าจะเป็นของการเจ็บป่วย บาดเจ็บ หรือสูญเสยี โดยค านวณค่าความ

เสี่ยงไดจ้ากความน่าจะเป็นหรือโอกาสของการเกิดเหตุการณ์นัน้คูณกบัความรุนแรงของผลจาก

เหตุการณ์ดงักล่าว โดยแบ่งความเสี่ยงออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ ความเสี่ยงที่มีอยู่เดิม ความ

เสีย่งทีเ่พิม่ขึ้น และความเสีย่งรวม 

2. การประเมนิความเสีย่ง หมายถงึ เครื่องมอืทีจ่ะใชด้  าเนินการเพือ่ใหผู้ท้  าการประเมนิความเสี่ยงเกิด

ความรูค้วามเขา้ใจถึงผลจากมลพิษ อุบตัิเหตุหรืออุบตัิภยัรา้ยแรงต่อสุขภาพ ทรพัย์สินและ

สิ่งแวดลอ้ม เพื่อน าไปก าหนดทางเลอืกและตดัสินใจในการด าเนินการลดความเสี่ยงที่เหมาะสม

ต่อไป 

3. ค่าความเสีย่งทีย่อมรบัในดา้นสุขภาพแบ่งเป็นค่าความเสีย่งทีย่อมรบัไดส้  าหรบัสารเคมทีี่ เป็นสาเหตุ

ของมะเร็งและที่ไม่เป็นสาเหตุของมะเร็ง ส่วนค่าความเสี่ยงที่ยอมรบัไดด้า้นความปลอดภยั คือ

สภาพหรือสถานการณ์ทีไ่ดร้บัการยอมรบัว่าเป็นสภาพหรือสถานการณ์ทีป่ลอดภยั 

4. การจดัการความเสีย่ง หมายถงึ การประเมนิทางเลอืกต่าง ๆ เพือ่เลอืกทางเลอืกทีเ่หมาะสมที่สุดใน

การป้องกนัหรือแกไ้ขปญัหาเกี่ยวกบัความเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยตอ้งมีการประสานงานกบัการ

ประเมินความเสี่ยง และแยกความรบัผิดชอบออกจากการประเมินความเสี่ยงใหช้ดัเจน มีการ

จดัล  าดบัความส าคญัในการจดัการความเสี่ยงและตดัสนิใจในการจดัการความเสี่ยง โดยค านึงถงึ

ความสมดุลของผลไดผ้ลเสยีและความโปร่งใส 
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 วตัถุประสงค์ 
เมือ่ศึกษาตอนที ่13.1 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1.  อธิบายความหมายของความเสีย่งและประเภทของความเสีย่งได  ้

2. อธิบายความหมายและประโยชนข์องการประเมนิความเสีย่งได  ้

3. ระบคุ่าความเสีย่งทีย่อมรบัไดท้ ัง้ทางดา้นสุขภาพและความปลอดภยัได ้

4. อธิบายความหมายของการจดัการความเสี่ยง การประสานงานระหว่างการจดัการความเสี่ยงและการ

ประเมนิความเสี่ยง การจดัล  าดบัความส าคญัของความเสี่ยง และการตดัสนิใจในการด าเนินการการ

จดัการความเสีย่งได ้
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เร่ืองที ่13.1.1  
แนวคดิของความเส่ียงและการประเมนิความเส่ียง 
   

  

 การประเมนิความเสีย่งดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั เป็นการประเมนิความเสี่ยงในสถานประกอบการ

โดยครอบคลุมถงึอนัตรายทีจ่ะเกิดขึ้นกบัคนงาน รวมท ัง้ประชาชนและสิ่งแวดลอ้มโดยรอบโรงงาน การประเมนิความ

เสี่ยงในสถานประกอบการจึงสามารถด าเนินการไดส้องดา้น ไดแ้ก่ การประเมนิความเสี่ยงดา้นสุขภาพของคนงานซึ่ง

เป็นผลจากสภาพแวดลอ้มที่ไม่เหมาะสมในสถานประกอบการ และการประเมนิความเสี่ยงเกี่ยวกบัอุบตัิเหตุในสถาน

ประกอบการ ซึง่ในทีน่ี้จะเรียกว่าการประเมนิความเสีย่งดา้นความปลอดภยั 

 

1. ความหมายของความเส่ียง 
 ความเสี่ยง (risk) หมายถงึความน่าจะเป็น (probability) ของการเจ็บป่วย บาดเจ็บหรือสูญเสยี การค านวณค่า

ความเสีย่งท าไดโ้ดยการน าเอาความน่าจะเป็นหรือโอกาสของการเกิดเหตุการณ์นัน้ ๆ (probability of action occurring) 

คูณกบัความรุนแรงของผลที่จะเกิดจากเหตุการณ์ดงักล่าว (severity of consequence) ดงันัน้ความเสี่ยงจงึอาจหมายถงึ

ผลลพัธข์องความน่าจะเกิดอนัตรายและผลจากอนัตายนัน้ ๆ 

 

ความเสีย่ง = โอกาสของการเกิดเหตกุารณ์ x ความรุนแรงของผลจากเหตกุารณ์ 
 

 ตวัอย่างเช่น ในการปฏิบตัิกิจกรรมอย่างหนึ่งของคนงาน สมมติใหม้ีความน่าจะเป็นหรือโอกาสของการเกิด

เหตุการณ์ซึ่งก่อใหเ้กิดอนัตรายหรืออุบตัิเหตุเท่ากบั 0.25 ซึ่งถือว่ามีโอกาสเกิดขึ้นนอ้ยมาก หากแบ่งความน่าจะเป็น

ออกเป็น 4 ระดบั ค่าของโอกาสที่จะเกิดขึ้นจงึอยู่ในระดบัที่ 1 (ระดบัที่ 1 = 0.25 ระดบัที่ 2 = 0.50 ระดบัที่ 3 = 0.75 

และระดบัที่ 4 = 1.00) และสมมติใหม้รีะดบัความรุนแรงเท่ากบั 4 (ซึ่งเป็นระดบัความรุนแรงที่สูงมาก ในกรณีที่ความ

รุนแรงแบ่งออกเป็น 4 ระดบัคือ 1-4) ดงันัน้ ในกรณีนี้จงึมคีวามเสี่ยงเท่ากบั 1 x 4 หรือเท่ากบั 4 นัน่เอง จากตวัอย่างนี้  
จะเห็นไดว้่าจะค านวณค่าความเสี่ยงไดก้็ต่อเมื่อสามารถว ัดค่าความน่าจะเป็นและความรุนแรงออกมาเป็นปริมาณหรือ

ตวัเลขไดเ้ท่านัน้ ค่าความรุนแรงทีว่ดัออกมาไดอ้าจเป็นจ านวนคนที่คาดว่าจะไดร้บัการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยหากเหตุการณ์

นัน้เกิดขึ้น และความน่าจะเป็นจะวดัมาจากโอกาสของอนัตรายที่เกิดขึ้น จากกิจกรรมนัน้ ๆ โดยอาจใชข้อ้มูลจากอดีตที่

ผ่านมา 

 

2. ประเภทของความเส่ียง 
 ความเสีย่งแบ่งเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

 2.1 ความเส่ียงที่มีอยู่เดมิ (background risk) หมายถงึ ความเสี่ยงที่คนงานสมัผสัอยู่เป็นประจ าด ัง้เดิมโดยยงั
ไม่รวมความเสี่ยงที่จะท าการศึกษาเพิ่มเติม ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากที่สมัผสัอยู่เป็นประจ า เช่น ในการศึกษา

ความเสีย่งของคนงานทีจ่ะไดร้บัสารตะกัว่ จากกระบวนการผลติทีจ่ะสรา้งขึ้นใหม่ในโรงงาน ความเสี่ยงที่มอียู่เดิมก็คือ
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ความเสี่ยงที่คนงานไดร้บัสารตะกัว่จากกระบวนการผลติอื่น ๆ ที่มอียู่เดิมในโรงงานก่อนที่จะมกีารสรา้งกระบวนการ

ผลติใหม่ 

 2.2 ความเส่ียงที่เพิ่มขึ้น (incremental risk) หมายถงึ ความเสี่ยงที่คนงานจะไดร้บัเพิ่มขึ้นจากความเสี่ยงที่
สมัผสัอยู่เป็นประจ า ซึง่เป็นความเสีย่งทีส่นใจศึกษาเพิม่เตมิจากความเสี่ยงที่มอียู่เดิม ในกรณีนี้คือความเสี่ยงจากการ

รบัสารตะกัว่ทีเ่กิดขึ้นจากกระบวนการผลติทีจ่ะสรา้งขึ้นใหม่นัน่เอง 

 2.3 ความเส่ียงรวม (total risk) หมายถงึ ความเสี่ยงที่รวมกนัระหว่างความเสี่ยงที่มอียู่เดิมและความเสี่ยงที่
เพิม่ขึ้น 

 

3. ความหมายของการประเมนิความเส่ียง 
 การประเมนิความเสีย่ง (risk assessment) หมายถงึ เครื่องมอืหรือเทคนิคที่จะใชด้ าเนินการเพื่อท าใหผู้ป้ระเมนิ

เกิดความรูค้วามเขา้ใจถงึผลจากมลพษิ อบุตัิเหตุหรืออุบตัิภยัรา้ยแรงที่จะท าใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขภาพของมนุษยห์รือ

ความเสยีหายต่อทรพัยส์นิหรือสิง่แวดลอ้ม หรืออาจจะหมายถงึกระบวนการวเิคราะหถ์งึปจัจยัหรือสภาพการณ์ต่าง ๆ 

ที่เป็นสาเหตุของอนัตรายที่มแีละแอบแฝงอยู่ ซึ่งอาจก่อใหเ้กิดอุบตัิเหตุหรือเหตุการณ์ที่ไม่พงึประสงค ์เช่น การเกิด

เพลงิไหม ้การระเบดิ การรัว่ไหลของสารเคมีหรือวตัถุอนัตราย เป็นตน้ โดยพิจารณาถึงโอกาสและความรุนแรงของ

เหตกุารณ์เหล่านัน้ ซึ่งอาจส่งผลใหเ้กิดอนัตรายหรือความเสียหายต่อชีวติ ทรพัยส์นิและสิ่งแวดลอ้ม เป็นตน้ เทคนิค

หรือวธิีการทีใ่ชส้  าหรบัการประเมนิความเสีย่งมมีากมายหลายเทคนิคหรือหลายวธิีแต่ละเทคนิคหรือแต่ละวธิีจะมคีวาม

เหมาะสมต่อสถานการณ์ทีแ่ตกต่างกนั 

 

4. ความส าคญัของการประเมนิความเส่ียง 
 โดยท ัว่ไปแลว้คนงานในสถานประกอบการอาจท างานภายใตค้วามเสี่ยงได ้สาเหตุของความเสี่ยงอาจจะเป็น

สภาวะแวดลอ้มในการท างานที่ไม่เหมาะสม เช่น สภาพของแสง เสยีง ความรอ้น ความส ัน่สะเทอืน สารเคมทีี่ไม่เป็น

ตามค่ามาตรฐานทีก่  าหนดไวห้รือลกัษณะการปฏบิตังิานทีไ่ม่ปลอดภยั (unsafe act) หรือสภาพของสถานที่ปฏบิตัิงานที่ไม่

ปลอดภยั (unsafe condition) เป็นตน้ การประเมนิความเสีย่งท าใหเ้กิดความรูค้วามเขา้ใจว่าคนงานทีป่ฏบิตัิงานภายใต ้

สภาพเหล่านัน้มคีวามเสีย่งต่อสุขภาพหรือความเสีย่งดา้นความปลอดภยัในระดบัใด ความรูค้วามเขา้ใจที่ไดร้บัจากการ

ประเมนิความเสีย่งจะมปีระโยชนต่์อการน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลส าคญัส าหรบัประกอบการพจิารณาในการก าหนดทางเลอืก

ในการจดัการความเสี่ยง และการตดัสนิใจในการด าเนินการตามทางเลอืกที่เหมาะสม เพื่อที่จะลดความเสี่ยงใหอ้ยู่ใน

ระดบัทีย่อมรบัไดต่้อไป ซึง่จะส่งผลใหอ้นัตรายหรือความเสยีหายลดลง 

 

 

 



13-8 พื้นฐานอาชีวอนามยัและอนามยัสิง่แวดลอ้ม 

 

 

 
กจิกรรม 13.1.1 

ความเส่ียงแบ่งออกเป็นก่ีประเภท อะไรบา้ง 
 

แนวตอบกจิกรรม 13.1.1 
ความเส่ียงแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ ความเส่ียงท่ีมีอยู่เดิม ความเส่ียงท่ีเพ่ิมข้ึน และความเส่ียง

รวม 
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เร่ืองที ่13.1.2  
ค่าความเส่ียงทีย่อมรับได้ 
   

  

 การที่จะรูว้่าความเสี่ยงที่ประเมินไดอ้ยู่ในระดบัใดนัน้ จ าเป็นที่จะตอ้งมีค่ามาตรฐานส าหรบัการเปรียบเทียบค่า

มาตรฐานส าหรบัการเปรียบเทยีบความเสี่ยงเรียกว่าค่าความเสี่ยงที่ยอมรบัได ้(acceptable risk) ค่าความเสี่ยงที่ยอมรบั

ไดใ้นดา้นสุขภาพและดา้นความปลอดภยั มดีงัต่อไปนี้ 

 

1. ค่าความเส่ียงทีย่อมรับได้ด้านสุขภาพ 
 ค่าความเสี่ยงที่ยอมรบัไดด้า้นสุขภาพแบ่งออกเป็นค่าความเสี่ยงที่ยอมรบัไดส้  าหรบัสารเคมทีี่เป็นสาเหตุของ

มะเร็งและทีไ่ม่เป็นสาเหตขุองมะเร็ง ดงัต่อไปนี้   

 1.1 สารเคมีที่เป็นสาเหตุของมะเร็ง องคก์ารพทิกัษส์ิง่แวดลอ้มของประเภทศสหรฐัอเมริกาไดก้ าหนดค่าความเสีย่งที่
ยอมรบัไดส้  าหรบัสารเคมทีี่เป็นสาเหตุของมะเร็งซึ่งเรียกว่าค่า risk ไวใ้นช่วง 10

-4
 – 10

-6 
อย่างไรก็ตาม มขีอ้ยกเวน้ส าหรบั

สารเคมบีางชนิดทีก่  าหนดใหค่้า risk อยู่นอกช่วงดงักล่าว เช่น U.S.FDA ไดก้ าหนดใหค่้า risk ของขนัฑสกร (saccharin) ไว ้

ต า่กว่า 10
-7
 แต่ประชาชนทัว่ไปยอมรบัค่า risk ส าหรบัสารชนิดนี้ ที่ 10

-4
 หรือมากกว่า เป็นตน้ ดงันัน้ จึงจะเห็นไดว้่าการ

ยอมรบัของประชาชนเป็นสิง่ส  าคญั ซึง่ในทางปฏบิตัอิาจจะส าคญักว่าค่าทีก่  าหนดไว ้

 1.2 สารเคมีที่ไม่เป็นสาเหตุของมะเร็ง ส าหรับสารเคมีที่ไม่เป็นสาเหตุของมะเร็งนั้น องค์การพิทกัษ์
สิ่งแวดลอ้มของสหรฐัอเมริกาก าหนดใหใ้ชค่้า hazard index ซึ่งไดก้ าหนดไวใ้หต้ า่กว่า 1.0 ในการเปรียบเทียบจะ

เปรียบเทียบค่า hazard index รวมส าหรบัสารเคมีทุกชนิดที่มีอนัตรายต่ออวยัวะเป้าหมายเดียวกนั เช่น ถา้หาก

ตอ้งการประเมนิความเสีย่งของอนัตรายทีเ่กิดขึ้นต่อตบัก็จะน าค่า hazard index ของสารเคมทีุกชนิดที่มผีลต่อตบัมา

รวมกนั แลว้เปรียบเทยีบดูว่าค่า hazard index รวมมค่ีามากกว่า 1.0 หรือไม่ เป็นตน้ 

 

2. ค่าความเส่ียงทีย่อมรับได้ด้านความปลอดภัย 
 ความเสี่ยงที่ยอมรบัไดด้า้นความปลอดภยัคือสภาพหรือสถานการณ์ที่ไดร้ ับการยอมรบัว่าเป็นสภาพหรือ

สถานการณ์ทีป่ลอดภยั แต่ในความเป็นจริงแลว้เป็นการยากทีจ่ะยอมรบัความเสีย่งทีเ่รารูไ้ด ้เช่น ถา้ทราบว่าน า้ดื่มแกว้

หนึ่งมสีารตะกัว่เจอืปนอยู่แต่อยู่ในระดบัทีย่อมรบัไดว้่าปลอดภยั ก็เป็นการยากที่ ใครจะยอมดื่มน า้แกว้นัน้อย่างเต็มใจ 

ดงันัน้ ในดา้นความปลอดภยัจึงตอ้งพยายามประเมินหาความเสี่ยงใหพ้บและควบคุมความเสี่ยงใหอ้ยู่ในระดบัที่

ยอมรบัไดก่้อน จากนัน้จึงท าการก าจดัความเสี่ยงนัน้ใหล้ดลงเรื่อย ๆ จนความเสี่ยงนัน้มีค่าเขา้ใกลศู้นยม์ากที่สุด

เพือ่ใหเ้กิดความม ัน่ใจในความปลอดภยัมากทีสุ่ด 

 สภาพหรือสถานการณ์ที่ปลอดภยัจึงเป็นสภาพหรือสถานการณ์ที่ลดความเสี่ยงของอนัตรายใหเ้หลอืต า่ที่สุด

เท่าที่จะท าได ้หรือเป็นสภาพการณ์ที่ปราศจากสาเหตุของการตาย การบาดเจ็บ การเจ็บป่วยจากการท างานหรือความ

เสียหายของอุปกรณ์เครื่องจกัรหรือทรพัยส์ินหรือมีสาเหตุดงักล่าวนอ้ยที่สุด ตวัอ ย่างเช่น เมื่อกล่าวถึงหมวก

นิรภยั ก็ไม่ไดห้มายความว่าเมื่อสวมหมวกนิรภยัแลว้จะท าใหป้ลอดภยัไดเ้สยีท ัง้หมด เพยีงแต่ว่าปลอดภยักว่าการ
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สวมใส่หมวดชนิดธรรมดา เป็นตน้ ตวัอย่างทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได ้ไดแ้ก่ ในการกระโดดร่มดิ่ง

พสุธา นกัดิ่งพสุธาจะไม่กระโดดออกจากเครื่องบนิถา้ไม่มร่ีมชูชีพ ดงันัน้ ร่มชูชีพจงึเป็นมาตรการในการลดความเสี่ยง

เพื่อใหค้วามเสี่ยงอยู่ในระดบัที่ยอมรบัได ้ในกรณีนี้ ไม่ไดห้มายความว่านกัดิ่งพสุธาไม่มคีวามเสี่ยงเลย นกัดิ่งพสุธา

ยงัคงมคีวามเสีย่งจากความผดิพลาดของร่มชูชีพ แต่เป็นความเสี่ยงทีพ่วกเขายอมรบัได ้

 ดงันัน้ ในดา้นความปลอดภยั จึงไม่มีกิจกรรมใดมีความปลอดภยัสมบูรณ์แบบ ในทางปฏิบตัิจึงจ าเป็นที่

จะตอ้งด าเนินการจนม ัน่ใจว่าในสถานประกอบการมีความปลอดภยัสูงสุด โดยเฉพาะในกระบวนการผลติที่เป็นจุด

วกิฤตของการเกิดอนัตราย สถานประกอบการอาจปฏิบตัิตามกฎระเบยีบ หรือหลกัการปฏบิตัิดา้นความปลอดภยัที่

ก าหนดขึ้นมาได ้อย่างไรก็ตามส่วนใหญ่ขอ้ก าหนดเหล่านัน้เป็นเพยีงขอ้ก าหนดข ัน้ต า่เพื่อการควบคุมอนัตรายหรือลด

ความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัไดโ้ดยท ัว่ไปเท่านัน้ ถา้ตอ้งการลดความเสี่ยงลงมากจนใกลศู้นยก์็จะตอ้งด าเนินการ

ควบคุมอนัตรายที่เขม้งวดมากขึ้น ซึ่งอาจหมายถึงตน้ทุนที่สูงขึ้นจนสถานประกอบการอาจไม่สามารถด าเนินการได ้

ดงันัน้ การเลอืกใชเ้ทคนิคความปลอดภยัทีเ่หมาะสมทัง้ในดา้นการควบคุมอนัตรายและค่าใชจ่้ายจงึเป็นสิ่งจ  าเป็น เช่น 

ในการจดัใหม้อีปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบคุคล หรือการใชเ้ซฟการด์ เพื่อป้องกนัพนกังานจากอนัตรายที่อาจเกิดขึ้น

จากเครื่องจกัรนัน้ ก็อาจพจิารณาว่าหากมีอนัตรายตรงไหนก็แกไ้ขตรงนัน้เท่าที่จ  าเป็นเพื่อลดความเสี่ยงลงใหอ้ยู่ใน

ระดบัทีย่อมรบัได ้ซึง่จะท าใหค่้าใชจ่้ายลดลงจนอยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้เป็นตน้ 

 

 
กจิกรรม 13.1.2 

จงอธิบายค่าความเส่ียงท่ียอมรับไดด้า้นสุขภาพ 
 

แนวตอบกจิกรรม 13.1.2 
ค่าความเส่ียงท่ียอมรับไดด้า้นสุขภาพ แบ่งออกเป็นค่าความเส่ียงท่ียอมรับไดส้ าหรับสารเคมีเป็น

สาเหตุของมะเร็งซ่ึงเรียกว่า risk และไดก้ าหนดไวใ้นช่วง 10-4 – 10-6 และค่าความเส่ียงท่ียอมรับไดส้ าหรับ
สารเคมีท่ีเป็นสาเหตุของมะเร็งซ่ึงเรียกวา่ hazard index และไดก้ าหนดไวใ้หต้ ่ากวา่ 1.0 
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เร่ืองที ่13.1.3  
การจัดการความเส่ียง 
   

  

1. ความหมายและความส าคญัของการจดัการความเส่ียง 
 การประเมินความเสี่ยงเป็นการด าเนินการเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลส าหรบัใชใ้นการตัดสินใจเพื่อจดัการความเสี่ยงให ้

เหมาะสม การจดัการความเสี่ยง (risk management) หมายถงึ การประเมนิทางเลอืกต่าง ๆ เพื่อเลอืกทางเลอืกที่เหมาะสม

ที่สุดในการป้องกนัหรือแกไ้ขปญัหาเกี่ยวกบัความเสี่ยงต่อสุขภาพ ในการประเมนิทางเลอืกนัน้จะตอ้งพจิารณาขอ้มูลต่าง ๆ 

ดา้นการเมอืง เศรษฐกิจ สงัคม วศิวกรรม และปจัจยัอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งสมัพนัธก์บัขอ้มูลดา้นความเสี่ยงที่ประเมนิมาได ้ใน

การเลอืกทางเลอืกที่เหมาะสมจะตอ้งพจิารณาถงึระดบัความเสี่ยงที่ยอมรบัได ้ (acceptability of risk) และความ

สมเหตุสมผลต่อค่าใชจ่้ายทีต่อ้งลงทนุในการป้องกนัและแกไ้ขความเสีย่งนัน้ ๆ 

 จะเห็นไดว้่ามนุษยเ์รานัน้ต ัง้แต่เกิดจนตายจะตอ้งผจญภยัความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลา ดงันัน้ การจดัการความ

เสีย่งจงึเป็นสิง่ทีจ่  าเป็นส าหรบัการด ารงชีวติ การจดัการความเสีย่งอาจท าโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ผจญภยัความเสี่ยง

นัน้ ๆ หรืออาจจะเป็นสถานประกอบการหรืออาจเป็นองคก์รของรฐัก็ได ้ในการจดัการความเสีย่งจะตอ้งด าเนินการโดย

พิจารณาถึงสมดุลของปจัจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งท ัง้ปจัจยัในทางบวกและในทางลบ ปจัจยัที่จะตอ้งพิจารณาถึงความ

สมดุลในการตดัสนิใจด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งในการจดัการความเสีย่ง ไดแ้ก่ 

 1) ปริมาณของความสูญเสยีทีม่แีนวโนม้จะเกิดขึ้นจากการถูกท าลายโดยความเสี่ยงนัน้ ๆ หรือในทางกลบักนั

คือผลประโยชนท์ีจ่ะไดร้บัจากการควบคุมความเสีย่งเมือ่ความสูญเสยีนัน้ไม่เกิดขึ้น 

 2) ค่าใชจ่้ายทีต่อ้งใชใ้นการควบคุมหรือจดัการความเสี่ยง ซึ่งอาจเป็นค่าใชจ่้ายตรงในการควบคุมหรือจดัการ

หรือเป็นค่าใชจ่้ายทีเ่กิดจากการเสยีผลประโยชนจ์ากการด าเนินการควบคุมหรือจดัการความเสีย่ง 

 3) ขอ้บ่งชี้ทีเ่ชื่อถอืไดจ้ากผลการค านวณทีเ่ปรียบเทยีบระหว่างค่าใชจ่้ายและความสูญเสยีทีอ่าจเกิดขึ้น  

 

2. การประสานงานระหว่างการประเมนิความเส่ียงและการจดัการความเส่ียง 
 ในการจดัการความเสีย่งนัน้จะตอ้งแยกความรบัผดิชอบในการด าเนินการระหว่างการประเมนิความเสี่ยงและ

การจดัการความเสีย่งใหช้ดัเจน หนา้ที่ของผูป้ระเมนิความเสี่ยง (risk assessor) เป็นของนกัวทิยาศาสตรห์รือวศิวกร

ซึ่งตอ้งใชห้ลกัวชิาการในการประเมนิและน าเสนอขอ้มูลที่ไดร้บัจากการประเมนิความเสี่ยงที่เชื่อถอืไดต่้อผูท้ี่ท  าหนา้ที่

จดัการความเสีย่ง (risk manager) ซึง่ผูท้ีท่  าหนา้ทีจ่ดัการความเสี่ยงจะท าหนา้ที่ตดัสนิใจด าเนินการป้องกนัหรือแกไ้ข

ความเสีย่งต่อไป 

 อย่างไรก็ตาม ในทางปฏบิตัิการแยกความรบัผดิชอบดงักล่าวท าไดย้าก ท ั้งนี้ เพราะไม่สามารถก าหนดความ

รบัผิดชอบในรายละเอียดของแต่ละฝ่ายใหช้ดัเจนไดง้่ายนกั เนื่องจากความรบัผิดชอบมกัจะขึ้นกบับุคลกิภาพและ

นโยบายในการด าเนินการของแต่ละฝ่าย และถา้หากก าหนดใหก้ารประเมนิความเสี่ยงมขีอบเขตแค่สิ่งที่สามารถพสูิจน์

ไดท้างวทิยาศาสตรเ์ท่านัน้ การด าเนินการในการประเมนิความเสีย่งก็จะด าเนินการไดเ้พยีงแต่เสนอผลจากการตรวจวดั

เท่านัน้ แต่ในความเป็นจริงผูป้ระเมนิความเสี่ยงสามารถที่จะใชค้วามช านาญหรือประสบการณ์ส่วนตวัในการประเมิน
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หรือคาดการณ์ความเสีย่งรวมท ัง้การเสนอแนะทางเลอืกในการจดัการความเสีย่งดว้ย ดงันั้น ในการประเมนิและจดัการ

ความเสี่ยงจึงจ าเป็นที่จะตอ้งมีการประสานงานกนัอย่างดี เพื่อก าหนดความรบัผิดชอบที่ชดัเจน ท าใหไ้ม่เกิดความ

ขดัแยง้ขึ้นในหน่วยงานนัน้ และจะส่งผลใหท้ ัง้การประเมนิและจดัการความเสีย่งเป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ  

 

3. การจดัล าดบัความส าคญัของความเส่ียงเพ่ือการจดัการความเส่ียง 
 ในการจดัการควบคุมหรือแกไ้ขความเสีย่งนัน้ เป็นการยากที่จะด าเนินการกบัความเสี่ยงทุกประการที่ประเมนิมาได ้

ดงันัน้ จึงตอ้งมีการจดัล  าดบัความส าคญัของความเสี่ยง ในการจดัล  าดบัความส าคญัจะไม่พจิารณาเฉพาะระดบัของความ

เสีย่งแต่เพยีงอย่างเดยีวตอ้งค านึงสิ่งปจัจยัต่าง ๆ ประกอบดว้ย ปจัจยัทีต่อ้งพจิารณาประกอบ ไดแ้ก่ 

 1) ระดบัของความเสีย่งทีส่ามารถควบคุมลงได  ้

 2) ค่าใชจ่้ายทีใ่ชใ้นการควบคุม 

 3) ความเป็นไปไดแ้ละการยอมรบัทางสงัคมต่อวธิีการทีใ่ชใ้นการควบคุม 

 4) ประโยชนท์ีจ่ะไดร้บัจากการควบคุมความเสี่ยง 

 5) ความร่วมมอืในการด าเนินการควบคุมความเสีย่ง 

 ในการพิจารณาจดัล  าดบัคววามส าคญัของความเสี่ยงโดยพิจารณาปจัจยัเหล่านี้ประกอบ ในบางครัง้ก็ท  าได ้

ยาก ปญัหาทีพ่บบ่อย ไดแ้ก่ ความขดัแยง้ระหว่างขอ้มูลทางวทิยาศาสตรก์บัความรูส้กึของผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบัความเสี่ยง

นัน้ บางครัง้ขอ้มูลยิ่งบอกว่าจะเกิดอนัตรายแต่ผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกลบัไม่ตระหนกั ตรงกนัขา้มบางครัง้ขอ้มูลบอกว่าไม่มี

อนัตรายหรือมอีนัตรายแต่เพยีงเลก็นอ้ย แต่ความรูส้กึของผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกลบัเหน็เป็นอนัตรายทีใ่หญ่หลวง เป็นตน้  

 

4. การตดัสินใจในการจดัการความเส่ียง 
 เนื่องจากการจดัการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่จะตอ้งจดัความสมดุลของผลไดแ้ละผลเสยี ดงันัน้ ในการ

ตดัสินใจด าเนินการจดัการความเสี่ยงจึงจ าเป็นที่จะตอ้งมีการด าเนินการที่โปร่งใส ในการตดัสินใจนัน้ถา้หากผลการ

ประเมินความเสี่ยงสามารถแสดงออกมาในเชิงปริมาณได ้การพิจารณาประกอบกบัปจัจยัต่าง ๆ เพื่อการตดัสินใจก็

สามารถท าไดอ้ย่างชดัเจน แต่ถา้หากว่าผลการประเมนิแสดงออกมาในเชิงคุณภาพ การพจิารณาประกอบกบัปัจจยัอื่น ๆ 

ก็ท าไดย้ากขึ้น แต่ถา้หากว่าความเสี่ยงเชิงคุณภาพนัน้เกี่ยวขอ้งกบัการเกิดโรคมะเร็ง การตดัสนิใจเลอืกวธิีการจดัการ

จะตอ้งใชเ้ทคโนโลยทีีด่ทีีสุ่ดทีม่อียู่ (Best Available Technology: BAT) โดยไม่ตอ้งค านึงถงึปจัจยัอื่น ๆ เลย ท ัง้นี้

จะไม่สนใจว่าโรคมะเร็งนัน้จะเกิดขึ้นกบัคนงานถงึ 100 คน หรือแมแ้ต่เกิดขึ้นกบัคนงานเพียงคนเดียวก็ตาม ในการ

ตดัสนิใจเลอืกวธิีการควบคุมความเสี่ยงหรือระดบัของการควบคุมนัน้มีวธิีการ 2 อย่างคือ อย่างแรก ไดแ้ก่ การหยุด

กระบวนการผลตินัน้ ๆ อย่างที่สอง ไดแ้ก่ การควบคุมกระบวนการผลติใหม้ีความเสี่ยงอยู่ในระดบัที่ยอมรบัได ้ 

ในกรณีทีไ่ม่สามารถใชว้ธิีการท ัง้สองนี้  ทางเลอืกอกีอย่างหนึ่ง ไดแ้ก่ การปรบัปรุงวธิีการท างานของคนงานหรือการให ้

คนงานใชอ้ปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบคุคลเพือ่ลดอนัตรายใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได  ้
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กจิกรรม 13.1.3 

ปัจจยัท่ีใชป้ระกอบการพิจารณาจดัล าดบัความส าคญัในการจดัการความเส่ียงมีอะไรบา้ง 
 

แนวตอบกจิกรรม 13.1.3 
ปัจจยัท่ีใชป้ระกอบการพิจารณาจดัล าดบัความส าคญัในการจดัการความเส่ียง ไดแ้ก่ 
1. ระดบัของความเส่ียงท่ีสามารถควบคุมได ้
2. ค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการควบคุม 
3. ความเป็นไปไดแ้ละการยอมรับทางสงัคมต่อวิธีการท่ีใชค้วบคุม 
4. ประโยชนท่ี์ไดรั้บจากการยอมรับความเส่ียง 
5. ความร่วมมือในการด าเนินการควบคุมความเส่ียง 
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ตอนที ่13.2  
การประเมนิความเส่ียงด้านสุขภาพ 
 

โปรดอ่านหวัเรื่อง แนวคิด และวตัถปุระสงคข์องตอนที ่13.2 แลว้จงึศึกษารายละเอยีดต่อไป 

 

หัวเร่ือง 
13.2.1 การชี้บ่งอนัตรายดา้นสุขภาพ 

13.2.2 การประเมนิการสมัผสัสารเคมี 

13.2.3 การประเมนิความเป็นพษิของสารเคมี 

13.2.4 การแสดงลกัษณะความเสีย่ง 

 

แนวคดิ 
1. การชี้บ่งอนัตรายดา้นสุขภาพ เป็นกระบวนการเลอืกและระบวุ่าสารเคมใีดจากแหล่งก าเนิดใดที่คาด

ว่าจะเป็นสาเหตุส  าคญัต่อการท าใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขภาพ เพื่อใชเ้ป็นตวัแทนสารเคมีชนิดอื่น ๆ 

ในการประเมนิความเสีย่ง 

2. การประเมนิการสมัผสัสารเคมเีป็นการศึกษาวเิคราะหเ์กี่ยวกบัทางผ่านของสารเคม ีกลุ่มคนงานที่มี

แนวโนม้สมัผสัสารเคม ีความเขม้ขน้ของสารเคมทีีจ่ดุสมัผสัและขนาดของสารเคมทีีส่มัผสั  

3. การประเมินความเป็นพิษของสารเคมี เป็นการศึกษาถึงการตอบสนองของร่างกายของสตัวต่์อ

ขนาดของสารเคมทีี่ไดร้บัเขา้ไปแลว้น ามาประเมนิถงึการตอบสนองของร่างกายมนุษยต่์อสารเคมี

นัน้ ๆ ค่าความเป็นพิษของสารเคมีแบ่งออกเป็น 2 ประเภทไดแ้ก่ ค่าความเป็นพิษของสารเคมีที่

เป็นสาเหตขุองมะเร็งและสารเคมทีีไ่ม่เป็นสาเหตขุองมะเร็ง 

4. การแสดงลกัษณะความเสีย่งไดจ้ากการค านวณค่าความเสีย่งออกมาในเชิงปริมาณ โดยค านวณได ้

ท ัง้ค่าความเสีย่งของสารเคมทีีเ่ป็นสาเหตขุองมะเร็งและค่าความเสีย่งของสารเคมทีีไ่ม่ก่อมะเร็ง  
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วตัถุประสงค์ 
เมือ่ศึกษาตอนที ่13.2 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1.  อธิบายกระบวนการในการชี้บ่งอนัตรายดา้นสุขภาพได  ้

2.  อธิบายองคป์ระกอบทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการประเมนิการสมัผสัสารเคมไีด  ้

3.  อธิบายการประเมนิและค่าความเป็นพษิของสารเคมไีด  ้

4.  ค านวณค่าความเสีย่งได ้
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ค าน า 
 
 

กระบวนการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพที่ไดร้บัการยอมรบัอย่างกวา้งขวาง ไดแ้ก่ กระบวนการซึ่งก าหนดโดย  

National Academy of Science ของประเทศสหรฐัอเมริกา ซึง่องคก์ารพทิกัษส์ิง่แวดลอ้ม (Enviromental Protection 

Agency EPA) ของประเทศสหรฐัอเมรกิา ไดน้ ามาใชแ้ละไดเ้ผยแพร่ไปท ัว่โลกในการประเมนิความเสีย่งต่อสุขภาพของคนงานใน

สถานประกอบการที่เกิดจากการสมัผสัสารเคมที ัง้ในการประเมินความเสี่ยงที่มอียู่เดมิ ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นและความเสี่ยงรวม 

ก็สามารถใชก้ระบวนการนี้ได ้กระบวนการประเมนิความเสีย่งนี้ประกอบดว้ยการด าเนินการ 4 ข ัน้ตอน ดงัต่อไปนี้ 

1. การช้ีบ่งอันตรายด้านสุขภาพ (Hazard Indenification) เป็นการชี้บ่งว่าสารเคมีชนิดใดที่คาดว่าจะเป็น
สาเหตสุ  าคญัต่อการเกิดอนัตรายต่อสุขภาพ 

2. การประเมินการสัมผัสสารเคมี (Exposure Assessment) เป็นการประเมนิการแพร่กระจายและการสมัผสั
สารเคมทีีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

3. การประเมินความเป็นพิษของสารเคมี (Toxicity Assessment) เป็นการประเมินดชันีความเป็นพิษของ
สารเคมอีอกมาเป็นค่าตวัเลขเพือ่น าไปใชใ้นการประเมนิความเสีย่งต่อสุขภาพต่อไป 

4. การจ าแนกลักษณะความเส่ียง (Risk Characterization) เป็นการประเมินขนาดของความเสี่ยงรวมท ัง้
ค่าความผิดพลาด (Uncertainty) ของการประเมินความเสี่ยง 

ส าหรบัรายละเอยีดของการด าเนินการในแต่ละข ัน้ตอน จะกล่าวถงึในตอนที ่13.2 ต่อไป 
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เร่ืองที ่13.2.1  
การช้ีบ่งอนัตรายด้านสุขภาพ 
   

  

ข ัน้ตอนแรกของการประเมนิความเสี่ยงดา้นสุขภาพหรือการชี้บ่งอนัตราย เป็นกระบวนการเลอืกว่ามสีารเคมี

อะไรบา้งที่อยู่ในข่ายที่ตอ้งท าการศึกษา สารเคมีเหล่านัน้เกิดจากกระบวนการผลิตใดความเป็นพิษอย่างไร มีการ

แพร่กระจายจากแหล่งก าเนิดสู่สิ่งแวดลอ้มในสถานประกอบการ และไปสู่คนงานผูร้บัมลพิษไดอ้ย่างไร ในกรณีที่มี

สารเคมีหลายชนิดซึ่งอยู่ในข่ายที่ตอ้งท าการศึกษาและไม่อาจจะท าการศึกษาใหค้รบถว้นทุกชนิดได ้ก็อาจจะเลอืก

สารเคมทีี่ส  าคญัเพื่อใชเ้ป็นตวัแทนสารเคมชีนิดอื่นๆ ในการศึกษา ท ัง้นี้ เพื่อลดจ านวนสารเคมทีี่ตอ้งศึกษาลงใหอ้ยู่ใน

ขดีความสามารถที่จะท าการศึกษาได ้ในการเลอืกสารเคมทีี่ใชเ้ป็นตวัแทนจะเลอืกสารเคมทีี่มีความเป็นพษิ ความคง

สภาพและการเคลือ่นที่ในสิ่งแวดลอ้มมากที่สุด และเป็นสารเคมทีี่มกีารแพร่กระจายในสื่อสิ่งแวดลอ้มชนิดต่างๆ เช่น 

อากาศ น า้ ดนิไดม้ากทีสุ่ด รวมท ัง้เป็นสารเคมทีีค่นงานมโีอกาสสมัผสัไดม้ากทีสุ่ดดว้ย 

สารเคมีที่เป็นตวัแทนจะตอ้งมีคุณสมบตัิที่เป็นตวัแทนสารเคมีชนิดอื่นๆ ได ้โดยในชนิดนี้ จะพิจารณาจาก

คะแนนความเป็นพษิ (toxicity score) ซึ่งจะตอ้งเลอืกสารเคมทีี่มคีะแนนความเป็นพษิรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 

99 ของคะแนนความเป็นพษิรวมของสารเคมที ัง้หมด การค านวณคะแนนความเป็นพษิส าหรบัสารเคมทีี่เป็นสาเหตุของ

มะเร็งและทีไ่ม่เป็นสาเหตขุองมะเร็งค านวณไดจ้ากสมการ ต่อไปนี้  

ส าหรบัสารเคมทีีเ่ป็นสาเหตขุองมะเร็ง 

 

 TS = SF  Cmax 

 

เมือ่ TS  = toxicity score 

 SF = slope factor 

 Cmax = maximum concentration 

 

ส าหรบัสารเคมทีีไ่ม่เป็นสาเหตขุองมะเร็ง 

 

 TS = CmaxRfD 

 

เมือ่ RfD = chronic reference dose 

 

ส าหรบัตวัอย่างค่า SF และ RfD ของสารเคม ีแสดงในภาคผนวก 

ตวัอย่างเช่น หากค่าม ีChlorobenzene ซึง่เป็นสารเคมทีีไ่ม่เป็นสาเหตขุองมะเร็ง มคีวามเขม้ขน้สูงสุด (Cmax) 

ในดนิในบริเวณทีศึ่กษาเท่ากบั 6.40 มลิลกิรมั/กิโลกรมัดนิ และค่า RfD ของสารชนิดนี้ เท่ากบั 2  10
-2
 ดงันัน้ค่า TS 
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ของสารนี้ซึง่เท่ากบั 2

2
10   3.2  

10   2

6.40



 ท านองเดียวกนัหากว่าในบริเวณเดียวกนัมี Chloroform ซึ่งเป็นสารเคมทีี่เป็น

สาเหตุของมะเร็งมคีวามเขม้ขน้สูงสุด 4.10 มลิลกิรมั/กิโลกรมัดินและค่า SF ของ Chloroform เท่ากบั 6.10  10
3
 

ดงันัน้ ค่า TS ของ Chloroform ซึง่เท่ากบั 6.10 10
3
  4.10 = 2.50 10

2
  

หลงัจากค านวณคะแนนความเป็นพิษของสารเคมแีต่ละชนิดแลว้ ตอ้งน าคะแนนของสารเคมแีต่ละชนิดมา

เรียงล  าดบัจากมากไปหานอ้ย หลงัจากนัน้ จงึน าคะแนนของสารเคมแีต่ละชนิดมารวมกนัทลีะชนิดจากมากไปหานอ้ย

เป็นคะแนนความเป็นพษิสะสม เมื่อไดค้ะแนนของสารเคมทีี่รวมจากมากไปนอ้ยเป็นรอ้ยละ 99 ของคะแนนรวมของ

สารเคมที ัง้หมด ก็จะน าสารเคมทีีม่คีะแนนรวมกนัไดร้อ้ยละ 99 ดงักล่าวมาพจิารณาเลอืกเป็นตวัแทนต่อไป 

สมมติว่าในสถานประกอบการแห่งหนึ่งมสีารเคมทีี่มีความป็นพิษท ัง้ประเภทที่เป็นสาเหตุของมะเร็งและที่ไม่

เป็นสาเหตุของมะเร็งรวม 10 ชนิด และมคีะแนนความเป็นพษิของแต่ละชนิดคะแนนความเป็นพิษสะสมและรอ้ยละ

สะสมดงัตารางที ่13.1 

 

ตารางที ่13.1 คะแนนความเป็นพษิและคะแนนความเป็นพษิสะสมของสารเคม ี

สารเคม ี คะแนนความเป็นพษิ คะแนนความเป็นพษิสะสม ร้อยละสะสม 
A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

520 

350 

195 

40 

8 

5 

2 

0.8 

0.15 

0.05 

520 

870 

1,065 

1,105 

1,113 

1,118 

1,120 

1,120.88 

1,120.95 

1,121 

46.4 

77.6 

95.0 

98.6 

99.2 

99.7 

99.91 

99.98 

99.99 

100 

 

จากตารางที่ 13.1 จะเห็นไดว้่าในกรณีที่ตวัแทนของสารเคมทีี่ควรเลอืกในข ัน้ตน้ ไดแ้ก่ สารเคม ีA B C D 

และ E เพราะมคีะแนนรวมกนัเป็นรอ้ยละ 99.2 ของคะแนนรวมทัง้หมด ในข ัน้ตอนต่อมาจะตอ้งพจิารณาถงึลกัษณะ

ทางดา้นอื่นๆ ของสารเคมีที่ไดร้บัการคดัเลอืกมาแลว้ เช่น ความเขม้ขน้ การเคลือ่นที่ในสิ่งแวดลอ้ม การคงสภาพใน

สิง่แวดลอ้มและความเป็นไปไดท้ีจ่ะบ  าบดัดว้ยเทคโนโลยทีีม่อียู่ในปจัจบุนั เป็นตน้ 

ทัง้นี้สารเคมทีีเ่ป็นตวัแทนควรจะมคีวามเขม้ขน้เฉลีย่สูงกว่าสารเคมอีื่น ๆ สารเคมทีี่มค่ีาความถี่ที่ตรวจวดัได ้

ในค่าความเขม้ขน้ทีต่  า่ สูงมาก และมคีวามถี่ที่ตรวจวดัไดใ้นค่าความเขม้ขน้สูง ต า่มาก ถงึแมว้่าจะตรวจวดัพบว่าเป็น

สารเคมีทมีีความเขม้ขน้สูงสุด (Cmax) มากก็ตาม ก็ไม่ควรใชเ้ป็นตวัแทนในการประเมินความเสี่ยง การพิจารณาการ

เคลื่อนที่ในสิ่งแวดลอ้มเพื่อเลอืกสารเคมีเป็นตวัแทน ไดแ้ก่ การพิจารณาสมบตัิทางกายภาพและเคมีที่มี ผลต่อการ

เคลื่อนที่ของสารเคมีนัน้ ๆ เช่น สมบตัิในการละลาย การระเหย เป็นตน้ สารเคมีที่คงสภาพในสิ่งแวดลอ้มนานก็

เหมาะสมที่จะเป็นตวัแทน สารเคมจีะคงสภาพไดน้านเพยีงใดพจิารณาจากครึ่งชีวติ (half-lives หมายถงึระยะเวลาที่



13-19 พื้นฐานอาชีวอนามยัและอนามยัสิง่แวดลอ้ม 

 

 

สารเคมีสลายตวัเหลือปริมาณเป็นครึ่งหนึ่งของปริมาณที่มีอยู่เดิม) ของสารเคมีชนิดนัน้  ๆ นอกจากนี้  สารเคมีที่

พจิารณาใชเ้ป็นตวัแทนควรจะสามารถท าการบ าบดัไดด้ว้ยเทคโนโลยทีีม่อียู่ในปจัจบุนัไดด้ว้ย 

ถงึแมว้่าในกาพริจารณาข ัน้ตน้เพือ่เลอืกตวัแทนของสารเคมจีะใชค้ะแนนรวมถงึรอ้ยละ 99 แต่ส าหรบัสารเคมี

ทีค่ดัเลอืกในข ัน้สุดทา้ยอาจมคีะแนนรวมกนัเพยีงแค่รอ้ยละ 10 ก็ได ้และในบางครัง้อาจเพิ่มเตมิสารเคมเีขา้ไปในบญัชี

ของสารเคมทีี่ไดเ้ลอืกจากการกล ัน่กรองขอ้มูลข ัน้ตน้ได ้ถา้หากว่าสารเคมชีนิดนัน้เป็นสารเคมีที่เกิดจากการสลายตวั

ของสารเคมทีีไ่ดจ้ากการกล ัน่กรองขอ้มูลข ัน้ตน้ดงักล่าว 

 
กจิกรรม 13.2.1 

ในการช้ีบ่งอนัตรายดา้นสุขภาพนั้น การเลือกตวัแทนสารเคมีส าหรับการประเมินความเส่ียงพิจารณา
จากอะไร 
 

แนวตอบกจิกรรม 13.2.1 
ในชนิดน้ีจะพิจารณาจากคะแนนความเป็นพิษของสารเคมี โดยการค านวณหาค่าคะแนนความเป็นพิษ

ของสารเคมีแต่ละชนิด แลว้น าคะแนนมาจดัเรียงกนัจากมากไปหานอ้ยตามล าดบั แลว้รวมคะแนนเป็นคะแนน
เป็นพิษสะสม สารเคมีท่ีมีคะแนนความเป็นพิษสะสมจากมากไปหานอ้ยเป็นร้อยละ 99 ของสารเคมีทั้งหมด จะ
ไดรั้บเลือกมาเป็นตวัแทน ในขั้นต่อมาจะพิจารณาเลือกสารเคมีท่ีเลือกมาแลว้อีกคร้ังโดยพิจารณาถึงลกัษณะ
ดา้นอ่ืน ๆ ของสารเคมีประกอบกนั เช่น ความเขม้ขน้ การเคล่ือนท่ีในส่ิงแวดลอ้ม การคงสภาพในส่ิงแวดลอ้ม
และความเป็นไปไดใ้นการบ าบดั เป็นตน้ 
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เร่ืองที ่13.2.2  
การประเมินการสัมผสัสารเคม ี
  

 

เมือ่สามารถชี้บ่งสารเคมทีีจ่ะท าการประเมนิความเสีย่งและรูว้่าสารเคมนีัน้ ๆ เกิดจากกระบวนการลผติใดแลว้ 

ข ัน้ตอนต่อมา ไดแ้ก การประเมนิการสมัผสัสารเคมขีองคนงานที่มแีนวโนม้จะประสบกบัอนัตรายเนื่องจากการสมัผสั

สารเคมนีัน้ ๆ ในการประเมนิการสมัผสัสารเคมจีะตอ้งพจิารณาองคป์ระกอบต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งดงัต่อไปนี้ 

 

1. ทางผ่านของสารเคม ี
การที่สารเคมีซึ่งถูกปล่อยออกมาจากแหล่งก าเนิดและเดินทางไปยงัผูร้บัหรือคนงานไดน้ัน้ สารเคมดีงักล่าว

จะตอ้งเดนิทางผ่านสือ่สิง่แวดลอ้มชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดรวมกนั เช่น น า้ อากาศ ดิน ไปยงัผูร้บั ในกรณีนี้ ผู ้

ประเมนิความเสีย่งจะตอ้งรูว้่าการขนส่งสารเคมผ่ีานสือ่สิง่แวดลอ้มไปยงัผูร้บัมกีลไกอย่างไร การขนส่งดงักล่าวท าโดย

วธิีการใด เช่น การแพร่ การดูดซบั หรือการดูดซมึ เป็นตน้ ในระหว่างการขนส่งนัน้สารเคมมีกีารเปลีย่นรูปแบบเป็น

สารเคมชีนิดอื่นหรือมกีารเสื่อมสลายหรือไม่ จุดที่ผูร้บัสมัผสักบัสารเคมอียู่ที่ไหน ใครเป็นผูส้มัผสั และสารเคมเีขา้สู่

ร่างกายผูส้มัผสัดว้ยทางใด เช่น การกิน การหายใจ หรือการสมัผสัทีผ่วิหนงั เป็นตน้ 

 

2. กลุ่มคนงานทีม่แีนวโน้มสัมผสัสารเคม ี
ในการส ารวจกลุ่มคนงานที่สมัผสัสารเคมี จะตอ้งพจิารณาจากทางผ่านของสารเคมหีรือสื่อสิ่งแวดลอ้มแต่ละ

ชนิดที่มีโอกาสขนส่งสารเคมีไปถึงผูร้บั รวมท ัง้ส  ารวจลกัษณะกิจกรรมของคนงานที่คาดว่าน่าจะสมัผสักบัสารเคม ี    

การด าเนินกิจกรรมของคนงานแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มในลกัษณะต่าง  ๆ ที่ท  าใหม้ีโอกาสกิน หายใจ หรือสมัผสั 

สารเคมทีางผวิหนงัหรือไม่ ทัง้นี้ เพือ่จะท าใหส้ามารถก าหนดไดว้่าใครเป็นผูท้ีส่มัผสักบัสารเคมแีละสมัผสัอย่างไร  

 

3. ความเข้มข้นของสารเคมทีีจุ่ดสัมผสั 
จุดสมัผสั (exposure points) หมายถงึสถานที่ซึ่งผูส้มัผสัสารเคมมีกีารสมัผสักบัสารเคมโีดยผ่านสื่อสิ่งแวดลอ้ม

ต่าง ๆ การก าหนดจุดสมัผสัท าไดโ้ดยการพิจารณาขอ้มูลทางผ่านของสารเคมีและขอ้มูลลกัษณะกิจกรรมของกลุ่ม       

ผูส้มัผสัสารเคมีประกอบกนั หลงัจากนัน้ ตอ้งท าการตรวจวดัความเขม้ขน้ของสารเคมีที่จุดสมัผสัดงักล่าวในสื่อ

สิ่งแวดลอ้มที่คาดว่าจะเป็นทางผ่านของสารเคมี การตรวจวดัสภาพแวดลอ้มจะท าใหท้ราบเฉพาะขอ้มูลปจัจุบนัที่

สามารถวดัไดเ้ท่านัน้ ส  าหรบัขอ้มูลในอนาคตหรือขอ้มูลที่ตรวจวดัไม่ได ้เช่น ค่าความเขม้ขน้ของมลพิษทางอากาศที่

แพร่กระจายออกมาจากแหล่งก าเนิดจากกระบวนการผลติที่ยงัไม่ไดก่้อสรา้ง และอยากทราบว่าหากก่อสรา้งแลว้จะ

ปล่อยมลพิษออกมาอย่างไร ในกรณีนี้ จะตอ้งคาดประมาณโดยใชแ้บบจ าลองทางคณิตศาสตร์ซึ่งแบบจ าลองทาง

คณิตศาสตรก์็คือสมการทางคณิตศาสตรส์  าหรบัใชใ้นการค านวณเพื่อคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นไดท้  าใหอ้ดีต ปจัจุบนั 

และอนาคตนัน่เอง 
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4. ขนาดของสารเคมทีีสั่มผสั 
การค านวณขนาด(doses) ของสารเคมีที่ผูร้บั ผูร้บัสารเคมเีขา้สู่ร่างกายเป็นข ัน้ตอนสุดทา้ยของการประเมิน

การสมัผสั การค านวณขนาดจะพจิารณาตามลกัษณะของทางเขา้ของสารเคมสู่ีร่างกายซึง่ไดแ้ก่ การกิน การหายใจ และ

การสมัผสัทางผวิหนงั ขนาดทีร่่างกายไดร้บัแบ่งเป็นขนาดที่เขา้สู่ร่างกาย (administered dose) โดยการกิน การหายใจ 

และการสมัผสัทางผวิหนงั หลงัจากนัน้ สารเคมสี่วนหนึ่งจะถูกดูดซมึเขา้สู่กระแสเลอืดเรียกว่า ขนาดที่ดูดซมึเขา้สู่ร่างกาย 

(intake dose) หลงัจากการดูดซึมเขา้สู่ร่างกายแลว้จะเคลือ่นไหวไปยงัอวยัวะเป้าหมายซึ่งเรียกว่า ขนาดที่เขา้สู่อวยัวะ

เป้าหมาย (target dose) 

การค านวณขนาดของสารเคมทีีเ่ขา้สู่ร่างกายใชส้มการ ต่อไปนี้  

 

  
AT)  (BW 

ED)  EF  CR  (C
    I




   

 

เมือ่ I = ขนาดของสารเคมทีีเ่ขา้สู่ร่างกาย (intake) = 








h/day body weigofkg 
mg

  

  

 C = ความเขม้ขน้ของสารเคมทีีจ่ดุสมัผสั (concentration at exposure point)  

  

 CR = อตัราการสมัผสัสารเคม ี(contact rate) 














airfor day 

3m
or    

for waterday 
L

  

  

 EF = ความถีใ่นการสมัผสัสารเคมี (frequency) 








year
day

  

  

 ED = ระยะเวลาทีส่มัผสัสารเคมี (exposure duration) (year) 

 BW = น า้หนกัร่างกายของผูส้มัผสัสารเคมี (body weight) (kg) 

 AT = เวลาเฉลีย่ทีส่มัผสั (averaging time) (days) 

 

 หากเป็นการสมัผสัฝุ่ นละอองสมการขา้งบนจะเปลีย่นเป็น 

 

 
(AT) BW 

(ABS)RR   ED)  EF  CR  (C
  I




   

เมือ่ RR  =  อตัราการคงอยู่ในบรรยากาศ = ค่าสดัส่วน 

   (retention time = decimal fraction) 

 ABS = อตัราการดูดซมึเขา้สู่กระแสโลหติ = ค่าสดัสว่น (absorption into bloodstreans = decimal fraction) 

 

 










air in m

mg
  or  

 waterin L

mg

3
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ค่าความเขม้ขน้ของสารเคมใีนฝุ่ นละอองค านวณไดจ้าก 

    C = CS  PC 

เมือ่ CS = ความเขม้ขน้ของสารเคมใีนฝุ่ นละออง (concentration of chemical in fugitive dust) (mg/mg) 

  PC = ความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองในบรรยากาศ (concentration of fugitive dust in air) (mg/m
3
) 

  ตวัอย่างของค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ที่ใชใ้นการค านวณแสดงในตารางที่ 13.2 อย่างไรก็ตาม ค่าเหล่านี้ อาจ

แปรเปลีย่นไปตามลกัษณะของกลุ่มผูส้มัผสัสารเคม ีส าหรบัค่าเวลาเฉลีย่ทีส่มัผสั (AT) ส าหรบัสารก่อมะเร็งนัน้ใชเ้วลา 

70 ปี หรือ 25,550 วนั ส่วนสารทีไ่ม่ก่อมะเร็งใชเ้วลาทีส่มัผสักบัสารเคมจีริง 

ตวัอย่างเช่น ถา้หากมีคนงานคนหนึ่งหายใจเอาสารเคมีชนิดที่ไม่เป็นสาเหตุของมะเร็งที่ความเขม้ขน้  

10 มลิลกิรมั/ลูกบาศกเ์มตร ในกรณีนี้สามารถค านวณขนาดของสารเคมทีีเ่ขา้สู่ร่างกายได ้ดงัต่อไปนี้ 

 

(AT) BW 
(ABS)RR   ED)  EF  CR  (C

  I



  

 

ตารางที ่13.2 ค่า parameter ต่าง ๆ ทีใ่ช้ในการค านวณค่าความเส่ียง 

ดชันี (Parameter) ผู้ใหญ่ (Adults) เดก็อายุ 6-12 ปี  
(Child age 6-12) 

เดก็อายุ 2-6 ปี  
(Child age 2-6) 

น า้หนกัร่างกายของผูส้มัผสั  

(Average body weight: BW) 

70 29 18 

พื้นทีผ่วิหนงั 

(Skin surface area) (cm
2
) 

18,150 10,470 6,980 

ปรมิาณน า้ดืม่ 

(Wae ingested) (L/day) 

5 5 1 

ปรมิาณอากาศทีห่ายใจ 

(Air breathed: CR) (m
3
/hour) 

0.83 0.46 0.25 

อตัราการคงอยู่ในบรรยากาศ 

(Retention rate: RR) (inhaled air) 

100% 100% 100% 

อตัราการดูดซมึเขา้สู่กระแสโลหติ 

(Absorption rate: ABS) (inhaled air) 

100% 100% 100% 

ปรมิาณดนิทีถู่กปนเป้ือนแลว้กนิเขา้ไป 

(Soil ingested) (mg/day) 

100 100 200 

ระยะเวลาอาบน า้ 

(Bathing duration) (minutes) 

30 30 30 

ความถีใ่นการสมัผสั 

(Exposure frequency: EF) (days) 

365 365 365 

ระยะเวลาทีส่มัผสั 

(Exposure duration: ED) (years) 

30 6 4 
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ในทีน่ี้  จากตารางที ่13.2 CR = 0.83  24 = 19.92 ลูกบาศกเ์มตร/วนั 

 EF = 365 วนั 

 ED = 30 ปี (ส  าหรบัการสมัผสักบัสารเคมทีีไ่ม่เป็นสาเหตขุองมะเร็งในระยะยาว) 

 RR และ ABS = 1.0 (ใชสู้งสุดในกรณีทีไ่ม่มขีอ้มูลสนบัสนุนทีเ่พยีงพอ) 

 BW = 70 กิโลกรมั 

 AT = 365 วนั  30 ปี 

ดงันัน้ 
30)  (365   70

(1.0) 10  30)  (365  19.92 (10
  I




   

      = 2.85 มลิลกิรมั/กิโลกรมั/วนั 

    

   

กจิกรรม 13.2.2 
องคป์ระกอบท่ีตอ้งพิจารณาในการประเมินการสมัผสัสารเคมีอะไรบา้ง 

 

แนวตอบกจิกรรม 13.2.2  
องคป์ระกอบท่ีตอ้งพิจารณา ไดแ้ก่   
1.  ทางผา่นของสารเคมี 
2. กลุ่มคนงานท่ีมีแนวโนม้สมัผสัสารเคมี 
3. ความเขม้ขน้ของสารเคมีท่ีจุดสมัผสั 
4. ขนาดของสารเคมีท่ีสมัผสั  
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เร่ืองที ่13.2.3  
การประเมนิความเป็นพษิของสารเคมี 
   

  

ในการศึกษาเพือ่ประเมนิความเป็นพษิของสารเคมแีต่ละชนิดจะตอ้งใชเ้วลาและค่าใชจ้่ายสูงมากโดยตอ้งท า การศึกษาใน

สตัวท์ดลองดา้นการใชส้ารเคมีแก่สตัวท์ดลองในขนาดต่าง ๆ กนั แลว้ศึกษาถึงการตอบสนองของร่างกายของสตัวท์ดลองต่อ

สารเคมนีัน้ ๆ แลว้น าผลมาใชส้  าหรบัการคาดประมาณการตอบสนองต่อสารเคมนีัน้ ๆ ของร่างกายมนุษยต่์อไป ดงันัน้ ผูป้ระเมนิ

ความเสีย่งจงึนิยมใชข้อ้มลูทตุยิภูมหิรอืขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการค านวณโดยใชแ้บบจ าลองทางคณิตศาสตรม์ากกว่าทีจ่ะท าการศึกษาเอง 

แหลง่ขอ้มลูทตุยิภูมทิีไ่ดร้บัความเชื่อถอืและใชก้นัอย่างกวา้งขวาง ไดแ้ก่ IRIS (Integrated Risk Information Systems) ขอ้มูล

จากแหลง่นี้ครอบคลมุสารเคมที ัง้ 2 ประเภท ไดแ้ก่ สารเคมทีีเ่ป็นสาเหตขุองมะเร็ง และสารเคมทีีไ่มเ่ป็นสาเหตุของมะเร็ง ตวัอย่าง

ของขอ้มลูนี้แสดงในภาคผนวกที ่1 ลกัษณะของขอ้มลูแต่ละประเภทมดีงัต่อไปนี้ 

 

1. ค่าความเป็นพษิของสารเคมทีีเ่ป็นสาเหตุของมะเร็ง 
ค่าความเป็นพษิของสารเคมทีีเ่ป็นสาเหตขุองมะเร็งอยู่ในรูปความสมัพนัธร์ะหวา่งขนาดของสารเคมกีบัการตอบสนองของ

ร่างกาย (dose-response relationships) ดงัแสดงในภาพที ่13.1 ค่าความชนัของกราฟเรียกว่าค่า slope factor ซึง่แสดงให ้

ทราบถงึพษิของสารเคมทีีม่โีอกาสท าใหเ้กิดมะเร็ง ค่าดงักล่าวนี้มหีน่วยเป็นขนาดของสารเคมทีีร่่างกายไดร้บัเขา้ไป เช่น มลิลกิรมั

ต่อน า้หนกัตวัเป็นกิโลกรมัต่อวนั [mg/kg-day] เป็นตน้ องคก์ารพทิกัษส์ิง่แวดลอ้มของประเทศสหรฐัอเมริกาไดจ้ดัแบ่งชนิดของ

สารเคมทีีเ่ป็นสาเหตขุองมะเร็งออกเป็น class ต่าง ๆ ในจ านวนสารเคมเีหลา่นี้มสีารเคมเีพยีง 14 ชนิดเท่านัน้ทีม่ขีอ้มูลทางระบาด

วทิยาสนบัสนุนเพยีงพอวา่เป็นสาเหตขุองมะเร็งในคน ซึง่สารเคมเีหล่านี้ถูกจดัไวใ้น Class A ส่วนใหญ่ของสารเคมซีึง่จ  าแนกโดย

องคก์ารพทิกัษส์ิง่แวดลอ้มของประเทศสหรฐัอเมรกิาคือประมาณรอ้ยละ 70 จดัเป็นพวกทีย่งัไม่มขีอ้มูลสนบัสนุนทางระบาดวทิยา

เพยีงพอว่าเป็นสาเหตุของมะเร็งในคน อย่างไรก็ตาม มเีหตุการณ์สนบัสนุนเพยีงพอว่าสารเคมดีงักล่าวเป็นสาเหตุของมะเร็งใน

สตัวท์ดลองอย่างนอ้ย 2 ชนิดขึ้นไป สารเคมเีหลา่นี้จดัไวใ้น Class B2 เป็นตน้ 

 

2. ค่าความเป็นพษิของสารเคมทีีไ่ม่เป็นสาเหตุของมะเร็ง 
ค่าความเป็นพษิของสารเคมชีนิดทีไ่มเ่ป็นสาเหตขุองมะเร็งแสดงในรูปของค่า threshold ซึง่เป็นค่าทีห่ากประชาชนสมัผสั

เกินกว่าค่านี้ก็จะส่งผลเสยีต่อสุขภาพได ้ค่า threshold นี้ เรียกว่า reference dose (RfD) ซึง่เป็นค่าปริมาณสารเคมีทีร่่างกาย

รบัเขา้ไปต่อวนั ถา้ร่างกายรบัสารเคมเีขา้ไปโดยไม่เกินค่านี้ก็จะไม่เกิดโทษต่อร่างกาย ค่า RfD ของสารเคมแีต่ละชนิดจะแตกต่าง

กนัไป และเป็นค่าต า่สุดทีก่  าหนดไวส้  าหรบัอนัตรายทีจ่ะเกดิขึ้นกบัสว่นหนึ่งส่วนใดของร่างกาย ตวัอย่างเช่น คารบ์อนไดซลัไฟดซ์ึง่

ใชเ้ป็นตวัท าลายในอุสาหกรรมท ัว่ไป สารเคมชีนิดนี้อาจมผีลต่ออวยัวะเป้าหมาย เช่น ระบบประสาท ระบบหวัใจและหลอดเลอืด 

ระบบการไดย้ินและระบบการมองเหน็ได ้การทีจ่ะมผีลต่อระบดงักล่าวไดน้ ัน้ ร่างกายจะตอ้งสมัผสักบัสารเคมนีี้ ในความเขม้ขน้

หรือปริมาณที่มากพอสมควรในระยะส ัน้ อย่างไรก็ตาม หากร่างกายจะไดร้บัสารเคมชีนิดนี้ทีค่วามเขม้ขน้ต า่โดยการหายใจเป็น

เวลานาน ๆ ก็อาจท าใหถ้งึตายหรือเกิดความผดิปกติ (malformation) ของร่างกายได ้ดงันัน้ ค่า RfD ทีเ่ลอืกใชส้  าหรบัคารบ์อน

ไดซลัไฟดจ์งึเป็นค่าต า่สุดทีส่มัผสัในระยะยาว คือ 0.1 mg/kg-day ไมใ่ช่ค่าความเขม้ขน้สูงทีส่มัผสัในระยะส ัน้ ซึง่จะมค่ีาสูงกว่านี้ 



13-25 พื้นฐานอาชีวอนามยัและอนามยัสิง่แวดลอ้ม 

 

 

การที่เลอืกค่าความเขม้ขน้ดงักลา่วนี้  นอกจากจะป้องกนัอนัตรายจากการสมัผสัระยะยาวไดแ้ลว้ ยงัม ัน่ใจไดว้่าสามารถป้องกนั

อนัตรายต่ออวยัวะเป้าหมายในระยะส ัน้ไดด้ว้ย 

 

 โอกาสของการเกิดโรคมะเร็ง 

  

 80 

 60 

 40 

 20 

 0 

 

 1 10 100  1,000 ค่า log ของขนาดของสารเคมทีีร่บัเขา้ 

      สู่ร่างกาย มลิลกิรมั/กิโลกรมั-วนั 

 

ภาพที ่13.1 ความสัมพนัธ์ระหว่างขนาดของสารเคมกีบัการตอบสนองต่อร่างกาย (dose-response relationaship) 
ทีม่า: ดดัแปลงจาก Lagrega, M.D. et al. (1994) Hazadous Waste Management  

 

กจิกรรม 13.2.3  
ค่าความเป็นพิษของสารเคมีท่ีไม่เป็นสาเหตุของมะเร็งเรียกวา่อะไร 

 

แนวตอบกจิกรรม 13.2.3  
เรียกวา่ reference dose (RfD) 
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เร่ืองที ่13.2.4 
การแสดงลกัษณะความเส่ียง 
   

  

การแสดงลกัษณะความเสี่ยงเป็นข ัน้ตอนสุดทา้ยของการประเมินความเสี่ยงดา้นสุขภาพ การแสดงลกัษณะ

ความเสี่ยงไดจ้ากการค านวณค่าความเสี่ยงออกมาในเชิงปริมาณ การค านวณจะตอ้งครอบคลุมสารเคมีท ัง้ประเภทที่

เป็นสาเหตุของมะเร็งและที่ไม่เป็นสาเหตุของมะเร็ง รวมท ัง้จะตอ้งครอบคลุมกลุ่มคนงานที่มีแนวโนม้ต่อการสมัผสั

สารเคมทีกุกลุ่ม 

 

1. ความเส่ียงของสารเคมทีีเ่ป็นสาเหตุของมะเร็ง 
ค่าความความเสี่ยงของสารเคมทีี่เป็นสาเหตุของมะเร็งค านวณไดจ้ากขนาดของสารเคมทีี่รบัเขา้สู่ร่างกายใน

ระยะยาวคูณดว้ยค่า slope factor หรือ SF ดงัต่อไปนี้ 

 

    Risk = CDI SF 

 

เมือ่ 

 Risk  = ค่าความเสีย่งจากสารเคมีทีเ่ป็นสาเหตขุองมะเร็ง (carcinogenic risk) 

 CDI หรือ I  = ขนาดของสารเคมทีีเ่ขา้สู่ร่างกาย (chronic daily intake) (mg/kgday) 

 SF = carcinogen slope factor (kgday/mg) 

 

ตวัอย่างที่ 12.1 จงค านวณค่าความเสีย่งของสารก่อมะเร็งเนื่องจากการสมัผสัคลอโรฟอรม์ (chloroform) 

ซึง่ตดิมากบัดนิทีผ่วิหนงั 

CDI = I = 3.26  10
-9
 mg/kg-day 

SF ของ คลอโรฟอรม์ = 6.10  10
-3
  

Risk = (3.26  10
-9
) (6.10  10

-3
) 

  = 1.99  10
-11

 

 

จะเหน็ว่าความเสีย่งทีค่  านวณไดต้ า่กว่าค่าทีย่อมรบัได ้(10
-6
) ความเสีย่งทีเ่กิดจากการสมัผสัคลอโรฟอรม์จงึ

นอ้ยมาก 

ในกรณีทีม่กีารสมัผสัสารเคมหีลายๆ ชนิดในเวลาเดยีวกนัเมือ่ค านวณค่าเสีย่งของแต่ละชนิดแลว้ก็น ามา

ค านวณค่าความเสีย่งรวมไวโ้ดยการน าค่าความเสีย่งของสารเคมแีต่ละชนิดมารวมกนั 
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2. ความเส่ียงของสารเคมทีีไ่ม่มะเร็ง 
ค่าความเสีย่งของสารเคมทีีไ่ม่ก่อมะเร็ง ตามปกตแิลว้จะเรียกวา่ hazard index หรือดชันีอนัตราย       

ค่า hazard index ค านวณไดจ้ากอตัราส่วนของขนาดของสารเคมทีีร่่างกายรบัเขา้ไปต่อค า RFD ดงัต่อไปนี้ 

 

      HI = CDI/RFD 

 เมือ่ 

  HI  = ดชันีอนัตราย (hazard index) 

  CDI หรือ I = ขนาดของสารเคมทีีเ่ขา้สู่ร่างกาย (chronic daily intake) (mg/kgday) 

  RfD = reference dose (mg/kgday) 

ตวัอย่างท่ี 13.2 จงค านวณค่า hazard index ของคลอโรฟอรม์ ในกรณีของสารเคมทีีไ่มเ่ป็นสาเหตขุองมะเร็ง 

(chloroform: noncarcinogen) 

ก าหนดให ้

 CDI = I = 3.26  10
-9
 mg/kgday 

 RfD ของคลอโรฟอรม์  = 1.00  10
-2
 mg/kgday  

 HI = (3.25  10
-9
) / (1.00  10

-2
) 

  = 3.26  10
-7
 

จะเหน็ไดว้า่ค่า HI ทีค่ านวณไดน้อ้ยกวา่ค่าทีย่อมรบัไดค้ือ 1.0 ดงันัน้ ความเสีย่งจากการสมัผสักบัคลอโรฟอรม์ในกรณี

นี้จึงนอ้ย เมือ่ค านวณค่าความเสีย่งของสารที่ไม่ก่อมะเร็งแต่ละชนิดแลว้เมื่อตอ้งการทราบความเสี่ยงรวมก็น าค่าความเสี่ยงของ

สารเคมแีต่ละชนิดมารวมกนัเช่นเดยีวกบัค่าความเสีย่งของสารก่อมะเร็ง 

 

 

กจิกรรม 13.2.4  

สารเคมีท่ีไม่เป็นสาเหตุของมะเร็งชนิดหน่ึงมีค่า RfD = 0.5  10-3 mg/kgday ชายคนหน่ึงรับสารเคมี
ชนิดน้ีเขา้สู่ร่างกาย 1.0  10-5 mg/kgday ค่า hazard index (HI) ของสารเคมีท่ีชายคนน้ีรับเขา้ไปเท่ากบัเท่าใด 
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แนวตอบกจิกรรม 13.2.4 
จาก  HI  = CDI/RfD 
  CDI  = 1.0  10-3 mg/kgday 
  RfD = 0.5  10-3 mg/kgday 
ดงันั้น HI = (1.0  10-5)/(0.5  10-3) 
   = 2  10-2 
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ตอนที ่13.3  
การประเมนิความเส่ียงด้านความปลอดภัย 
 

โปรดอ่านหวัเรื่อง แนวคิด และวตัถปุระสงคข์องตอนที ่13.3 แลว้จงึศึกษารายละเอยีดต่อไป 

 

หัวเร่ือง 
13.3.1 กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการประเมนิความเสีย่งดา้นความปลอดภยั 

13.3.2 การชี้บ่งอนัตรายดา้นความปลอดภยั  

13.3.3 การประเมนิความเสีย่งและมาตรการควบคุมความเสีย่งดา้นความปลอดภยั 

 

แนวคดิ 
1. กฎหมายไทยทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการประเมนิความเสีย่งโดยตรงม ี3 ฉบบั ไดแ้ก่ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

ฉบบัที ่3 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบญัญตัิโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่องมาตรการคุม้ครองความ

ปลอดภยัในการด าเนินงานและประกาศกระทรวงอตุสาหกรรมเรื่อง มาตรการคุม้ครองความปลอดภยัในการ

ด าเนินงาน (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2552 ซึง่ก าหนดใหโ้รงงานจ าพวกที ่3 ทีม่คีวามเสีย่งสูง 12 ประเภทตอ้งจดัท า

รายงานวเิคราะหค์วามเสีย่ง และระเบยีบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารชี้บ่งอนัตราย การ

ประเมนิความเสีย่ง และการจดัท าแผนงานบรหิารจดัการความเสีย่ง (พ.ศ. 2543) ซึง่ก าหนดข ัน้ตอนทีแ่สดง

วธิีท  าเพือ่ใหผู้ป้ระกอบการท าการประเมนิความเสีย่งไดอ้ย่างถูกตอ้ง นอกจากนี้ โรงงานบางประเภทตอ้งท า

การประเมนิความเสีย่งเพือ่ใชป้ระกอบรายงานผลกระทบสิง่แวดลอ้มตามพระราชบญัญตัิส่ง เสริมและรกัษา

คุณภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาตอิกีดว้ย 

2. เครื่องมอืหรือเทคนิคที่ใชใ้นการชี้บ่งอนัตรายดา้นความปลอดภยัมหีลายชนิด แต่ที่ไดร้บัการยอมรบัและ

นิยมชก้นัท ัว่ไป ไดแ้ก่ เทคนิค Checklist เทคนิค Fault Tree Analysis เทคนิค Event Tree Analysis 

เทคนิค Failure Mode and Effect Analysis เทคนิค What-if และเทคนิค Hazard and Operability 

Study 

3. การประเมนิความเสี่ยงดา้นความปลอดภยั นิยมน าระดบัของโอกาสของการเกิดอนัตรายและระดบัความ

รุนแรงของอนัตรายของชนิดหรอืประเภทอนัตรายทีช่ี้บง่และจดัระดบัของโอกาสการเกดิและความรุนแรงของ

อนัตรายมาแลว้ มาท าเป็นตาราง matrix เพือ่ประเมนิความเสีย่งออกเป็นระดบัต่างๆ เพือ่ก าหนดมาตรการ

ควบคุมความเสีย่งทีเ่หมาะสมต่อไป 
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วตัถุประสงค์ 
เมือ่ศึกษาตอนที ่13.3 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1. ระบปุระเภทของโรงงานอุตสาหกรรมทีต่อ้งจดัท ารายงานวเิคราะหค์วามเสีย่งตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม 

ฉบบัที ่3 (พ.ศ. 2542 และ ฉบบัที ่4 พ.ศ. 2552) ได ้

2. อธิบายหลกัการและวธิีการประเมนิความเสีย่งดา้นความปลอดภยัตามกฎหมายของกระทรวงอตุสาหกรรมได ้

3. อธิบายหลกัการและความเหมาะสมในการใชเ้ทคนิคการชี้บง่อนัตรายดา้นความปลอดภยัชนิดต่าง ๆ ได ้

4. อธิบายวธิีการประเมนิและมาตรการควบคุมความเสีย่งดา้นความปลอดภยัได ้
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เร่ืองที ่13.3.1  
กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการประเมนิความเส่ียงด้านความปลอดภัย 
   

  

 หลงัจากการเกิดอุบตัิภยัเคมคีร ัง้รา้ยแรงขึ้นทีโ่รงงานผลติยาฆ่าแมลงของบริษทยูเนียนคารไ์บด ์เมอืงโ บพาล ประเทศ

อนิเดยี ในเดอืนธนัวาคม 2527 โดยมสีาร methyl isocyanate ร ัว่ไหลจากโรงงานเขา้สูช่มุชนซึง่ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อประชาชน

ถงึ 8 แสนคน ซึง่ประชากรเสยีชีวติทนัท ี2,000 คน บาดเจ็บ 300,000 คน และเสยีชีวติในเวลาต่อมาอกี 8,000 คน ท าใหเ้กิด

ความตื่นตวัในการป้องกนัอุบตัิภยัรา้ยแรงขึ้นท ัว่โลก มีการออกกฎหมายในหลายรูปแบบเพื่อควบคุมอนัตรายจากสารเคมี  

ในบรรดากฎหมายเหลา่นัน้มกีฎหมายร่างหนึ่งทีก่  าหนดใหม้กีารประเมนิความเสีย่งจากสารเคมโีดยตรง และหลงัจากนัน้ประเทศ

ต่าง ๆ ไดม้กีารประกาศใชแ้ละปรบัปรุงกฎหมายและวธิีการประเมนิความเสีย่งดา้นความปลอดภยัอย่างต่อเนื่องตลอดมา 

 ในประเทศไทยไดม้กีารประเมนิและจดัการความเสีย่งดา้นความปลอดภยัมานานแลว้ ท ัง้  ๆ ทีใ่นอดตีไม่ไดม้กีฎหมาย

บงัคบั โรงงานทีด่  าเนินการประเมนิและจดัการความเสี่ยงส่วนใหญ่เป็นโรงงานของบริษทัที่ร่วมทุนกบัต่างประเทศ โรงานเหล่า นี้

จดัท  าการประเมนิความเสีย่งเพือ่หาอนัตรายต่าง ๆ ทีอ่าจเกิดขึ้นแลว้น ามาประเมนิความเสีย่งของโอกาสและความรุนแรงทีจ่ะเกิด

อบุตัภิยัรา้ยแรง เพือ่ทีจ่ะไดก้ าหนดมาตรการควบคุมป้องกนัทีเ่ชื่อถอืได ้เพือ่ใหม้ ัน่ใจว่าความเสีย่งดา้นความปลอดภยัเหลา่นัน้ถูก

ควบคุมแลว้ นอกจากนัน้ ยงัมกีารประเมนิความเสีย่งโดยบรษิทัประกนัภยัเพือ่ก าหนดค่าพรเีมยีม (premium) ถา้โรงงานทีม่คีวาม

เสีย่ง ค่าพรีเมยีมในการประกนัภยัก็จะสูงตามไปดว้ย แต่หากพบว่าโรงงานดงักลา่วมกีารบริหารจดัการความเสีย่งและประวตัิใน

อดีตไม่พบว่ามเีหตุการณ์ที่รา้ยแรงเกิดขึ้น ค่าพรีเมยีมก็จะลดลง เทคนิคที่ใชใ้นการประเมนิความเสี่ยงดา้นความปลอดภยั  

เป็นเทคนิคทีน่ าเขา้มาโดยบริษทัร่วมทุนจากต่างประเทศ เช่น เทคนิค HAZOP ถูกน ามาใชใ้นโรงกล ัน่น า้มนัและเทคนิค FMEA 

ถกูน ามาใชใ้นโรงงานประกอบรถยนต ์

 การประเมนิความเสีย่งของอตุสาหกรรมบางประเภทไดถ้กูก าหนดใหด้ าเนินการเพือ่ใชใ้นการประกอบรายงานผลกระทบ

ต่อสิง่แวดลอ้ม (Environmental Impact Assessment: EIA) ตามพระราชบญัญตัิส่งเสริมและรกัษาคุณภาพส่งเสริมแห่งชาต ิ

พ.ศ. 2535 โดยจะตอ้งท าการประเมนิการฟุ้ งกระจายของสารเคมหีากมกีารร ัว่ไหล เพือ่ใหท้ราบถงึระดบัความรา้ยแรงของอุบตัิภยั 

และผลกระทบที่ไดร้บัว่าอยู่ในขอบเขตที่ยอมรบัไดห้รือไม่ รวมท ัง้เพื่อก าหนดระยะปลอดภยั (Safety Distance) ของพื้นที่

โดยรอบของโรงงาน 

 กฎหมายทีก่ี่ยวขอ้งกบัการประเมนิความเสีย่งโดยตรง ไดแ้ก่ กฎหมาย 3 ฉบบั ฉบบัแรก ไดแ้ก่ “ประกาศกระทรวง

อตุสาหกรรม ฉบบัที ่3 (พ.ศ. 2542) ออกตามควมในพระราชบญัญตัิโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่องมาตรการคุม้ครองความปลอดภยั

ในการด าเนินงาน” ฉบบัที่ 2 ไดแ้ก่ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุม้ครองความปลอดภยัในการด าเนินงาน 

(ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2552 และฉบบัทีส่ามคือ “ระเบยีบกรมโรงงานอตุสาหกรรมวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารชี้บง่อนัตราย การประเมนิความ

เสีย่ง และการจดัท าแผนงานบรหิารจดัการความเสีย่ง (พ.ศ. 2543)” 

 ในส่วนของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบบัที่ 3 (พ.ศ. 2542) เรื่องมาตรการคุม้ครองความปลอดภยัในการ

ด าเนินงานโดยรฐัมนตร่วา่การกระทรวงอตุสาหกรรม และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุม้ครองความปลอดภยั

ในการด าเนินการ (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2552 มเีนื้อหาโดยสรุปคือใหโ้รงงานจ าพวกที ่3 ทีม่คีวามเสีย่งสูง 12 ประเภท ไดแ้ก่ 
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 1. โรงงานสกดัน า้มนัพชื 

 2. โรงงานเคมภีณัฑ ์สารเคม ีและวตัถอุนัตราย 

 3. โรงงานปุ๋ย สารป้องกนั และก าจดัศตัรูพชืหรือสตัว ์(ยกเวน้การผลติปุ๋ยอนิทรีย ์และการผลติปุ๋ ยเคมทีี่ไม่มี

การใชแ้อมโมเนียมไนเตรตหรือโปแตสเซยีมคลอเรต) 

 4. โรงงานผลติยางเรซนิสงัเคราะห ์ยางอลีาสโตเมอร ์พลาสตกิ หรือเสน้ใยสงัเคราะห์ 

 5. โรงงานผลติส ีน า้มนัชกัเงา เชลแลก็ แลกเกอร์ (ยกเวน้การผลติสนี า้) 

 6. โรงงานไมข้ดีไฟ 

 7. โรงงานกล ัน่น า้มนัปิโตรเลยีม 

 8. โรงงานผลติภณัฑจ์ากปิโตรเลยีม ถ่านหนิหรือลกิไนต ์(ยกเวน้แอสฟลัทต์กิคอนกรีต) 

 9. โรงงานผลติกา๊ซ 

 10. โรงงานหอ้งเย็น เฉพาะทีใ่ชแ้อมโมเนียเป็นสารท าความเย็น 

 11. โรงงานผลติ ซ่อมแซม ดดัแปลง เครื่องกระสุนปืน วตัถรุะเบดิ 

 โรงงานเหล่านี้ตอ้งจดัท ารายงานการวเิคราะหค์วามเสี่ยงจากอนัตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโดยมี

หลกัการส าคญัในการด าเนินการ 3 ประการ ดงันี้ 

 ประการที่ 1 การช้ีบ่งอันตราย (Hazard Idenification) ตอ้งท าการแจกแจงอนัตรายต่าง ๆ ทีแ่อบแฝงอยู่ในข ัน้ตอน
การประกอบกจิการ ตัง้แต่การเก็บ การขนถา่ยหรอืขนยา้ย การใช ้การขนสง่วตัถดุบิ เชื้อเพลงิ กระบวนการผลติ วธิีการปฏบิตัิงาน 

เครื่องจกัรอุปกรณ์ โดยใชเ้ครื่องมอืทางเทคนิค อนัไดแ้ก่ Checlist, What-If Analysis, Hazard and Operability Studies 

(HAZOP), Fault-Tree Analysis (FTA), Failure Mode and Effect Analysis (FMEA), Event-Tree Analysis และ

วธิีการอืน่ใดทีก่รมโรงงานอตุสาหกรรมเหน็ชอบ 

 ประการที่ 2 การประเมินความเส่ียง (Risk Assesment) ตอ้งท าการวเิคราะหป์จัจยัหรือสภาพการณ์ต่าง ๆ ทีเ่ป็น
สาเหตุท  าใหอ้นัตายที่แอบแฝงอยู่ก่อใหเ้กิดอุบตัิหตุและเหตุการณ์ทีไ่ม่พงึประสงค ์เช่น การเกิดเพลงิไหมร้ะเบดิ การร ัว่ไหวของ

สารเคมหีรือวตัถอุนัตราย เป็นตน้ โดยพจิารณาถงึโอกาสและความรุนแรงของเหตุอนัตรายเหลา่นัน้ ซึง่อาจส่งผลใหเ้กิดอนัตราย

หรอืความเสยีหายแก่ชวีติ ทรพัยส์นิ ชมุชน และสิง่แวดลอ้ม 

 ประการที่ 3 การจัดท าแผนงานบริหารจัดการความเส่ียง (Risk Management Program) ตอ้งจดัท าแผนการ
ด าเนินงานในการก าหนดมาตรการความปลอดภยัที่เหมาะสม และมีประสทิธิภาพในการจดัการความเสี่ยงจากอนัตรายที่อาจ

เกิดขึ้น รวมท ัง้การจดัหาสิง่อ  านวยความสะดวก เครื่องมอือุปกรณ์ และบุคลากรเพื่อป้องกนัและควบคุม บรรเทา หรือลดความ

เสี่ยงจากอนัตรายนัน้ ๆ มาตรการป้องกนั ไดแ้ก่ การออกแบบ วสัดุอุปกรณ์ที่ม ีมาตรฐาน การท างานที่ถูกตอ้งข ัน้ตอน  

การบ ารุงรกัษาเครื่องจกัร การทดสอบ การตววจสอบ การฝึกอบรม เป็นตน้ ส่วนมาตรการระงบัและฟ้ืนฟู ไดแ้ก่ การซอ้มแผน

ฉุกเฉิน การสอบสวนอบุตัเิหต ุ

 ประกาศกระทรวงฉบบันี้มผีลบงัคบัใชใ้น วนัที ่12 มกราคม 2544 ซึง่มผีลบงัคบัใหโ้รงงานทีไ่ดร้บัในอนุญาตประกอบ

กิจการโรงงานก่อน วนัที ่12 มกราคม 2544 ตอ้งเสนอรายงานการวเิคราะหค์วามเสีย่งจากอนัตรายทีอ่าจเกิดจากการประกอบ

กิจการต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดั ภายในวนัที่ 6 มกราคม 2545 ส่วนโรงงานที่ขอรบั

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและขยายโรงงานหลงั วนัที ่12 มกราคม 2544 ใหย้ื่นเสนอรายงานการวเิคราะหค์วามเสีย่งจาก

อนัตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดั พรอ้มค าขอรบั

ใบอนุญาตประกอบกิจการและขยายโรงงาน และโรงงานตอ้งท าการทบทวน จดัท า และยื่นเสนอรายงานการวเิคราะหค์วามเสีย่ง
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จากอนัตรายทีอ่าจเกดิจากการประกอบกจิการต่อกรมโรงงานอตุสาหกรรมหรอืส านกังานอตุสาหกรรมจงัหวดั คร ัง้ต่อไปทุก ๆ หา้ปี 

ภายในวนัที ่30 ธนัวาคม ของปีทีห่า้นบัแต่ปีถดัจากปีทีย่ืน่คร ัง้ก่อน  

 ส าหรบัระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารชี้บ่งอนัตราย การประเมินความเสี่ยงและการจดัท า

แผนงานบริหารจดัการความเสี่ยง (พ.ศ. 2543) เปรียบเสมอืนการก าหนดข ัน้ตอนที่แสดงวธิีท  าเพื่อใหผู้ป้ระกอบการท าไดอ้ย่าง

ถกูตอ้ง โดยแบง่ออกเป็นหมวดทีส่  าคญั ดงันี้ 

 หมวดที่ 1 หลกัเกณฑท์ั่วไป ก าหนดใหผู้ป้ระกอบกิจการโรงงานตอ้งจดัท ารายงานโดยบุคลากรของโรงงานอย่างนอ้ย     

3 คน ทีม่คีุณสมบตัติามทีก่  าหนดไว ้ท ารายงานการด าเนินการ การชี้บง่อนัตราย และประเมนิความเสีย่ง 

 หมวดที่ 2 การช้ีบง่อนัตราย ก าหนดใหใ้ชเ้ทคนิคประเมนิความเสีย่ง ท ัง้ 6 วธิีและวธิีอืน่ทีก่รมโรงงานฯ เหน็ชอบ 

 หมวดที่ 3 การประเมินความเสี่ยง ก าหนดใหป้ระเมนิจากโอกาสของการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ กบัความรุนแรงของ

ผลกระทบต่อคน ชมุชน ทรพัยส์นิ และสิง่แวดลอ้ม ผลทีไ่ดร้บัก็คือระดบัความเสีย่ง 4 ระดบัคือ ระดบัความเสีย่งเลก็นอ้ย ระดบั

ความเสีย่งยอมรบัได ้ระดบัความเสีย่งสูง และระดบัความเสีย่งยอมรบัไมไ่ด ้

  หมวดที่ 4 แผนงานบริหารจดัการความเสี่ยง ก าหนดใหม้แีผนงานลดความเสีย่งและแผนงานควบคุมความเสีย่ง โดย

แบง่เป็นมาตรการป้องกนัทีส่าเหตแุละมาตรการระงบัและฟ้ืนฟู 

 

 
กจิกรรม 13.3.1 

ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบบัท่ี 3 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบญัญติัโรงงาน 
พ.ศ. 2535 เร่ืองมาตรการคุม้ครองความปลอดภยัในการด าเนินงาน ก าหนดหลกัการส าคญัในการด าเนินการ
ประเมินความเส่ียงวา่อยา่งไร 
 

แนวตอบกจิกรรม 13.3.1 
โรงงานจะตอ้งด าเนินการ 3 ประการ คือ การช้ีบ่งอนัตราย การประเมินความเส่ียง และการจดัท าแผน

บริหารจดัการความเส่ียง 
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เร่ืองที ่13.3.2  
การช้ีบ่งอนัตรายด้านความปลอดภัย 
  

 

 เครื่องมอืหรือเทคนิคที่ใชช้ี้บ่งอนัตรายมหีลายชนิดและไดม้ีการพฒันามาโดยตลอด ปจัจุบนัจึงมีเครื่องมือ

หลายชนิดใหเ้ลอืกใชต้ามความเหมาะสมกบัโรงงานแต่ละประเภท เครื่องมอืแต่ละชนิดมีจุดเด่นและจุดดอ้ยต่างกนั 

ขึ้นกบัว่าจะใชใ้นการชี้บ่งอนัตรายในกระบวนการผลิตประเภทใดและมีมประเมินความเสี่ยงที่จะเป็นผูน้ าไปใชม้ี

ประสบการณ์เกี่ยวกบัเครื่องมือชนิดนัน้ ๆ และกระบวนการผลติประเภทนัน้อย่างไร เครื่องมอืหรือเทคนิคการชี้บ่ง

อนัตรายทีใ่ชต้อ้งมปีระสทิธิภาพสูงเพยีงพอในการชี้บ่งอนัตราย มขี ัน้ตอนและวธิีการประเมนิที่ครอบคลุมกระบวนการ

ผลติท ัง้หมดและสามารถชี้บ่งหรือระบุอนัตรายรา้ยแรงได ้แมว้่าอุบตัิภยัรา้ยแรงนัน้เกิดไดน้อ้ยครัง้มากหรือยงัไม่เคย

เกิดเลยก็ตาม 

 เครื่องมอืหรือเทคนิคทีไ่ดร้บัการยอมรบัและนิยมใชก้นัโดยท ัว่ไป ไดแ้ก่ 

 

1. เทคนิค Checklist 
 เทคนิค Checklist เป็นวธิีชี้บ่งอนัตรายโดยการน าแบบตรวจสอบที่เรียกว่า “Checklist” ไปใชใ้นการตรวจสอบการ

ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงงานเพือ่คน้หาอนัตรายทีอ่าจเกิดขึ้นจากการด าเนินกิจกรรมเหลา่นัน้ แบบตรวจสอบประกอบดว้ย

หวัขอ้ค าถามทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงานต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบว่าไดป้ฏบิตัิตามมาตรฐานการออกแบบ มาตรฐานการปฏบิตัิงาน 

หรอืกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งหรอืไม ่เพือ่น าผลจากการตรวจสอบมาท าการวเิคราะหเ์พือ่ชี้บง่อนัตรายในโรงงานต่อไป 

 โดยท ัว่ไปอาจแบ่ง Checklist ไดเ้ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ General Checklist ซึง่หมายถงึแบบตรวจสอบทีใ่ชท้ ัว่ไป  

แบบตรวจสอบนี้เป็นมาตรฐานท ัว่ไป ไมเ่ฉพาะเจาะจง เช่น แบบตรวจสอบตามกฎหมาย มาตรฐานผูผ้ลติ มาตรฐานจากบริษทัแม ่

เป็นตน้ และ Specific Checklist ซึ่งเป็นแบบตรวจสอบที่ออกแบบขึ้นใชเ้องเพือ่ใหเ้หมาะสมกบัโรงงานของตน หลงัจากการ

ออกแบบตรวจสอบประเภทนี้แลว้จะตอ้งตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของแบบตรวจอกีคร ัง้โดยผูช้  านาญการ เพือ่ให ้

เกดิความม ัน่ใจวา่แบบตรวจสอบนัน้ครอบคลมุประเดน็ปญัหา ความปลอดภยัทีเ่ป็นอยู่ครบถว้นก่อนน าไปใช ้

 ผลจากการตรวจสอบดว้ย Checklist จะน ามาใชใ้นการชี้บ่งอนัตรายเพือ่หาแนวโนม้ของอนัตรายทีอ่าจเกิดขึ้นจากพื้นที ่

การท างาน เครื่องจกัร เครื่องมอื อุปกรณ์ และกิจกรรมต่าง ๆ น าผลการชี้บ่งอนัตรายมาประเมนิความเสี่ยงและจดัล  าดบัความ

เสีย่งอนัตรายทีอ่าจเกดิขึ้นต่อไป นอกจากนี้  ยงัสามารถน าผลการชี้บ่งอนัตรายไปเสนอต่อทีป่ระชุมของฝ่ายบริหารไดท้นัท ีเพือ่ใช ้

เป็นแนวทางในการด าเนินการป้องกนัและแกไ้ขอนัตรายทีต่รวจพบโดยเร่งด่วนต่อไป 
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2. เทคนิค Fault Tree Analysis 
 เทคนิค Fault Tree Analysis (FTA) เป็นเทคนิคการชี้บ่งอนัตรายจากอุบตัิเหตุหรืออุบตัิภยัรา้ยแรงทีเ่กิดขึ้นแลว้หรือ

คาดว่าจะเกิดขึ้น เพื่อน าไปวเิคราะหห์าสาเหตุของการเกิดอนัตรายนัน้  ๆ เป็นเทคนิคของการคิดยอ้นกลบัที่อาศยัหลกัการทาง

ตรรกวทิยาในการใชเ้หตแุละผลเพือ่วเิคราะหห์าสาเหตขุองการเกดิอบุตัเิหตหุรอือบุตัภิยัรา้ยแรง โดยเริ่มวเิคราะหจ์ากอุบตัิเหตุหรือ

อุบตัิภยัรา้ยแรงที่เกิดขึ้นแลว้หรือที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เพื่อพจิารณาหาสาเหตุโดยเริ่มที่อุบตัิเหตุหรืออุบตัิภยัในเหตุการณ์แรกที่

เกิดขึ้นก่อนแลว้น ามาแจกแจงข ัน้ตอนการเกิดเหตุการณ์แรกว่ามาจากเหตุการณ์ย่อยอะไรไดบ้า้ง โดยพจิารณาว่าเหตุการณ์ย่อย

เหล่านัน้เกิดขึ้นไดอ้ย่างไร มสีาเหตุอะไร ถา้หากพบว่าสาเหตุคือเหตุการณ์ย่อยอกีระดบัหนึ่งก็จะท าการวเิคราะหห์าสาเหตุต่อไป 

การวเิคราะหจ์ะสิ้นสุดลงเมือ่พบสาเหตุของการเกิดเหตุการณ์ย่อยนัน้ ๆ ว่าเป็นผลเนื่องจากความบกพร่องของเครื่องจกัรอุปกรณ์

หรือความผดิพลาดจากปฏบิตัิงานของคนงาน หลงัจากนัน้ก็จะท าการวางแผนเพือ่ป้องกนัหรือแกไ้ขความบกพร่องหรือผิดพลาด

ดงักลา่วต่อไป 

  

3. เทคนิค Event Tree Analysis 
 เทคนิค Event Tree Analysis (ETA) เป็นเทคนิคการชี้บง่อนัตรายเพือ่วเิคราะหแ์ละประเมนิผลลพัธห์รือผลกระทบที่

จะเกดิขึ้นต่อเนื่องเมือ่เกดิความบกพร่องของระบบการผลติซึง่เป็นเหตุการณ์แรก (Initiating Event) ขึ้น หรือเป็นการคาดการณ์

ลว่งหนา้เพือ่วเิคราะหห์าผลสบืเนื่องทีจ่ะเกิดขึ้น จากการทีเ่ครื่องจกัรอุปกรณ์เสยีหายหรือคนท างานผดิพลาด เพือ่ใหท้ราบว่าจะมี

เหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นต่อเนื่องจากเหตุการณ์แรกบา้ง และจะเกิดขึ้นไดอ้ย่างไร มโีอกาสทีจ่ะเกิดขึ้นมากนอ้ยเพยีงใด รวมท ัง้เป็น

การตรวจสอบระบบความปลอดภยัที่มีอยู่ว่ามีปญัหาหรือไม่อย่างไร เป็นวิธีการประเมินอุบตัิเหตุที่เกิดขึ้ นเนื่องจากอุปกรณ์

ผดิพลาดหรอืกระบวนการผดิพลาดโดยมขี ัน้ตอนการด าเนินการม ี6 ข ัน้ตอน คือ 

 1) ชี้บ่งเหตกุารณ์ต ัง้ตน้ทีส่นใจ 

 2) ชี้อปุกรณ์ทีม่หีนา้ทีด่า้นความปลอดภยั 

 3) สรา้ง Event Tree 

 4) อธิบายผลจากอบุตัเิหตุ 

 5) พจิารณาวธิีลดผล 

 6) จดัท ารายงาน 

 

4. เทคนิค Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) 
 เทคนิค Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) เป็นเทคนิคการวเิคราะหจ์ากความลม้เหลวทีพ่บไดบ้่อยใน

ระบบกระบวนการผลติของโรงงาน เป็นวธิีทีพ่ฒันาขึ้นมาจากการประเมนิความเสีย่งในอุตสาหกรรมอากาศยานทีต่อ้งการพจิารณา

หาความลม้เหลวที่เกิดจากอุปกรณ์แต่ละตวั และประเมนิผลที่เกิดจากความผิดพลาดนัน้ ความลม้เหลวของเครื่องมอือาจเป็น

จุดเริ่มตน้หรือเหตุการณ์ทีส่่งผลท าใหเ้กิดอุบตัิเหตุก็ได ้ตวัอย่างเช่น อุปกรณ์ควบคุมแรงดนัลม้เหลวเป็นจุดเริ่มตน้ของอุบตัิเหต ุ

วาลว์นิรภยัทีล่ม้เหลวเป็นเหตทุีส่ง่ผลท าใหถ้งับรรจุแตก เป็นตน้ 

 FMEA เหมาะส าหรบัการประเมนิความเสีย่งเนื่องจากความลม้เหลวของอุปกรณ์ทีค่วามลม้เหลวของมนัจะส่งผลต่อการ

เกิดอุบตัิเหตุ วิธีนี้ ใชไ้ม่ค่อยไดผ้ลนกัส าหรบัการวเิคราะหอ์ุปกรณ์ที่มผีลเกี่ยวเนื่องกนั กล่าวคือความลม้เหลวของอุปกรณ์ใด
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อุปกรณ์หนึ่ง เนื่องจากมอีุปกรณ์อื่น ๆ ลม้เหลวมาก่อนและไม่เหมาะสมส าหรบัการประเมนิความเสีย่งที่เกิดขึ้นเนื่องจากความ

ผดิพลาดของคน 

 เทคนิค FMEA เหมาะที่จะใชใ้นช่วงระหว่างและหลงัการออกแบบโรงงาน ดงันัน้ ในการใชเ้ทคนิค FMEA 

จงึตอ้งการรายละเอยีดของขอ้มูลการออกแบบโรงงานดว้ย 

 

5. เทคนิค What-if 
 เทคนิค What-if เป็นเทคนิคทีใ่ชว้ธิีระดมสมองของกลุม่คนทีม่ปีระสบการณ์ โดยการจดัท าทะเบยีนรายการค าถามที่

เกี่ยวขอ้งกบัอนัตรายที่เฉพาะเจาะจง อนัตรายจากสภาพการณ์หรืออุบตัิเหตุที่เกิดขึ้น แลว้อาจส่งผลกระทบที่ไม่พึงประสงค ์

ค าถามจะตอ้งถามลกึลงไปถงึพื้นทีห่รอืต าแหน่งทีส่นใจศึกษา เช่น ดา้นการปฏบิตักิารดา้นเทคนิค ดา้นการบ ารุงรกัษาหรือดา้นการ

ตรวจสอบ แต่ละกลุ่มของค าถามตอ้งมีผูท้ี่มปีระสบการณ์ที่เหมาะสมด าเนินการในการจดัตัง้ค าถาม โดยค าถามจะเกิดมาจาก

ประสบการณข์องบคุลากรในทมีประเมนิความเสีย่ง ค าถามอาจจะเป็นค าถามท ัว่ไปหรอืค าถามเฉพาะเจาะจง โดยท ัว่ไปไม่มรูีปแบบ

ของล  าดบัของค าถามตายตวั สามารถก าหนดค าถามขึ้นตามสภาวะต่าง ๆ ของโรงงานโดยไม่จ าเป็นตอ้งชี้ เฉพาะการเปลีย่นแปลงที่

เกดิจากความผดิพลาดของเครื่องมอืหรอืกระบวนการผลติ 

 ผลทีไ่ดร้บัจากการท า What-if ก็คือทะเบยีนรายการค าถาม ซึง่ชี้บ่งอนัตรายทีเ่กี่ยวขอ้งหรือสภาพการณ์ทีเ่ป็นอนัตราย

หรืออุบตัิเหตุที่มอียู่หรืออาจเกิดขึ้นได ้หลงัจากนัน้ จึงน าผลที่ไดร้บัมาประชุมเพื่อตดัสนิใจร่วมกนั ทมีประเมนิความเสี่ยงก็จะ

บรรลถุงึการยอมรบัอนัตรายทีม่อียู่ร่วมกนั รวมท ัง้ร่วมกนัจดัท าขอ้เสนอแนะทีต่อ้งด าเนินการแกไ้ขปญัหาต่อไป 

 

6. เทคนิค Hazard and Operability Study (HAZOP) 
 เทคนิค Hazard and Operability Study หรือ (HAZOP) เป็นเทคนิคทีพ่ฒันาขึ้นโดยอุตสาหกรรมเคมเีพือ่ชี้บ่ง

อนัตรายและประเมินความปลอดภยัของกระบวนการผลิตของโรงงานและอนัตรายต่อสิ่ง แวดลอ้มควบคู่กนักบัปญัหาของ

กระบวนการผลติ ซึ่งมีผลต่อประสิทธิภาพการผลติ เป็นการชี้บ่งอนัตรายแฝง และปญัหาที่อาจเกิดจากปฏิบตัิการและการ

บ ารุงรกัษาอย่างเป็นระบบ คณะท างานจะช่วยกนัระดมสมอง เพื่อพจิารณาแบบของโรงงานหรือกระบวนการผลติทีม่อียู่โดยใช ้

ประสบการณ์และความรูพ้ื้นฐานจากวิชาชีพต่าง ๆ เพื่อวเิคราะหว์่ามคีวามเบี่ยงเบนออกไปจากที่ออกแบบไวม้ากนอ้ยอย่างไร 

เทคนิค HAZOP เป็นวิธีการที่ตอ้งใชเ้วลาและความตัง้ใจสูงในการด าเนินการ ตอ้งพิจารณาถึงโอกาสที่กระบวนการผลติจะ

เบีย่งเบนออกไปจากทีอ่อกแบบไว ้ในการด าเนินการจะตอ้งใชข้อ้มูลทีท่นัสมยัและความเชี่ยวชาญของหวัหนา้ทมี เพือ่ใหก้ารชี้แนะ

ทมีเป็นไปอย่างเป็นระบบ ท ัง้นี้จะพจิารณากระบวนการผลติทลีะหน่วยส ัน้  ๆ (node) ไปจนตลอดกระบวนการผลติของโรงงาน  

ถา้ทมีประเมนิความเสีย่งพจิารณาพบวา่มคีวามเป็นไปไดท้ีผ่ลลพัธท์ีต่ามมาจะมผีลเสยีมาก และพบว่ามาตรการป้องกนัไม่เพยีงพอ 

ทมีจะตอ้งใหข้อ้เสนอแนะ เพือ่ป้องกนัอนัตรายนัน้และน าเสนอต่อฝ่ายบรหิารต่อไป 

 ในการเลอืกใชเ้ทคนิคการชี้บ่งอนัตรายนัน้ นอกจากจะตอ้งพจิารณาถงึลกัษณะของเครื่องมอืและกระบวนการผลติแลว้ 

ยงัตอ้งพจิารณาถงึช่วงของการด าเนินการในระยะเวลาต่าง ๆ ของโรงงานดว้ยดงัแสดงในภาพที ่13.2 จากภาพจะเหน็ไดว้่าเทคนิค 

What if เหมาะกบัทุกช่วงเวลา แต่ในการด าเนินการตอ้งใชค้วามรูค้วามช านาญและประสบการณ์สูง เทคนิค HAZOP FMEA 

FTA และ ETA เหมาะส าหรบัช่วงด าเนินการโรงงานตน้แบบ (Pilot Plant Operation) และการออกแบบรายละเอียดทาง

วศิวกรรม (Detail Design Engineering) และไม่เหมาะสมส าหรบัช่างก่อสรา้งและเริ่มด าเนินการ (Construction/Start up)  
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จะเหมาะสมอีกในข ัน้ตอนต่อไปคือการด าเนินการตามปกติ (Routine Operation) การขยายหรือดดัแปลงปรบัปรุงโรงงาน 

(Expansion of Modification) และการส ารวจเหตกุารณต่์าง ๆ (Incident Invastigation) เป็นตน้ 

 

  เทคนิคการช้ีบ่งอนัตราย 
 

 

ช่วงเวลาด าเนินการ 

       

R&D        

Conceptual Design        

Pilot Plant Operation        

Detailed Engineering        

Construction/Start-Up        

Routine Operation        

Expansion or Modification        

Incident Investigation        
Decommissioning        

        ไม่ค่อยใช/้ไม่เหมาะสม 

        ใชบ้่อย/เหมาะสม 

 

ภาพที ่13.2 แสดงช่วงเวลาของการพจิารณาใช้เทคนิคการช้ีบ่งอนัตรายในการด าเนินการของโรงงานอุตสาหกรรม 

 
กจิกรรม 13.3.2 

เทคนิคการช้ีบ่งอนัตรายดา้นความปลอดภยัชนิด Checklist มีก่ีประเภทอะไรบา้ง 
 

แนวตอบกจิกรรม 13.3.2 
แบ่งเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ General Checklist ซ่ึงแบบตรวจสอบมาตรฐานส าหรับใชท้ัว่ไปและ 

Specific Checklist ซ่ึงเป็นแบบท่ีโรงงานออกแบบข้ึนใชเ้องเพ่ือใหเ้หมาะสมกบัโรงงานของตน 
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เร่ืองที ่13.3.3  
การประเมนิความเส่ียง 
และมาตรการควบคุมความเส่ียงด้านความปลอดภัย 
   

 

1. การประเมนิความเส่ียงด้านความปลอดภัย 
 ในการประเมินความเสี่ยงดา้นความปลอดภยัจะตอ้งมีการพิจารณาโอกาสของอนัตรายและระดบัความรุนแรงจาก

อนัตรายของเหตกุารณใ์ด ๆ ประกอบกนั ในการวเิคราะหโ์อกาสและระดบั ความรุนแรงของเหตกุารณใ์ด ๆ ท าโดยการใชเ้ทคนิคชี้

บง่อนัตรายดงักลา่วมาแลว้ในเรื่องที ่13.3.2 ในการพจิารณาโอกาสหรอืความน่าจะเป็นของการเกิดอนัตราย มกัแบ่งออกเป็นระดบั ๆ 

กวา้ง 3-10 ระดบั เช่น ในกรณีของการแบง่ออกเป็น 4 ระดบั อาจแบง่เป็นโอกาสเกดิขึ้นไดบ้อ่ย โอกาสเกิดขึ้นไดป้านกลาง โอกาส

เกดิขึ้นไดน้อ้ย และโอกาสเกดิขึ้นไดย้ากหรอืไมเ่คยเกดิเลย เป็นตน้ 

 ตามระเบยีบกรมโรงงานอตุสาหกรรมวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารชี้บ่งอนัตราย การประเมนิความเสีย่งและการจดัท าแผนงาน

บรหิารจดัการความเสีย่ง ไดแ้บง่ระดบัพจิารณาโอกาสในการเกดิเหตกุารณต่์าง ๆ ไว ้4 ระดบัไวด้งัตารางที ่13.3  

 

 ตารางที ่13.3 ระดบัของโอกาสการเกดิเหตุการณ์อนัตรายทีก่ าหนดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ระดบั รายละเอยีด 
1 มโีอกาสในการเกิดยาก เช่น ไม่เคยเกิดเลยในช่วงเวลาตัง้แต่ 10 ปีขึ้นไป 

2 มโีอกาสในการเกิดนอ้ย เช่น ความถีใ่นการเกิด เกิดขึ้น 1 ครัง้ในช่วง 5-10 ปี 

3 มโีอกาสในการเกิดปานกลาง เช่น ความถีใ่นการเกิด เกิดขึ้น 1 ครัง้ในช่วง 1-5 ปี 

4 มโีอกาสในการเกิดสูง เช่น ความถีใ่นการเกิด เกิดมากกว่า 1 ครัง้ใน 1 ปี 

 

 ส าหรบัการพจิารณาถงึความรุนแรงของผลทีเ่กิดจากอนัตรายต่อสุขภาพนัน้ โดยท ัว่ไปจะก าหนดใหค้วามรุนแรงสูงสุดที่

อาจเกิดอนัตรายถงึตายได ้และก าหนดระดบัความรุนแรงต า่สุดทีไ่ม่มผูีท้ี่ไดร้บับาดเจ็บ ขณะเดยีวกนั ก็จะพจิารณาระดบัความ

รุนแรงจากผลกระทบอืน่ประกอบดว้ย เช่น ผลกระทบต่อทรพัยส์นิ ผลกระทบต่อชมุชน และผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม เป็นตน้ 

 ตามระเบยีบกรมโรงงานอตุสาหกรรมวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารชี้บ่งอนัตราย การประเมนิความเสีย่งและการจดัท าแผนงาน

บริหารจดัการความเสี่ยง ไดแ้บ่งความรุนแรงแบ่งออกเป็น 4 ระดบั โดยพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดต่อบุคคล ชุมชน 

สิง่แวดลอ้มหรอืทรพัยส์นิมากนอ้ยเพยีงใด ดงัแสดงในตารางที ่13.4 
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 ตารางที ่13.4 ระดบัความรุนแรงของอนัตรายทีก่ าหนดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 

ระดบั ความรุนแรง กระทบต่อบุคคล กระทบต่อชุมชน มกีระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม 

กระทบต่อ
ทรัพย์สิน 

1 เลก็นอ้ย มกีารบาดเจบ็

เลก็นอ้ยในระดบั

ปฐมพยาบาล 

ไม่มผีลกระทบต่อ

ชมุชนรอบโรงงาน

หรือมผีลกระทบ

เลก็นอ้ย 

ผลกระทบต่อ

สิง่แวดลอ้มเลก็นอ้ย

สามารถควบคุมหรือ

แกไ้ขได ้

เสยีหายนอ้ยมาก

หรือไม่เสยีหายเลย 

2 ปานกลาง มกีารบาดเจบ็ที่

ตอ้งไดร้บัการ

รกัษาทาง

การแพทย ์

มผีลกระทบต่อ

ชมุชนรอบโรงงาน

และแกไ้ขไดใ้น

ระยะเวลาส ัน้ 

ปานกลาง สามารถ

แกไ้ขไดใ้นระยะเวลา

ส ัน้ 

เสยีหายปานกลาง

และสามารถ

ด าเนินการผลติ

ต่อไปได ้

3 สูง มกีารบาดเจบ็

หรือเจบ็ป่วยที่

รุนแรง 

มผีลกระทบต่อ

ชมุชนรอบโรงงาน

และตอ้งใชเ้วลาใน

การแกไ้ข 

รุนแรง ตอ้งใชเ้วลา

ในการแกไ้ข 

เสยีหายมากและ

ตอ้งหยุดการผลติ

ในบางส่วน 

4 สูงมาก ทพุพลภาพหรือ

เสยีชีวติ 

มผีลกระทบรุนแรง

ต่อชมุชนเป็น

บริเวณกวา้งหรือ

หน่วยงานของรฐั

ตอ้งเขา้ด าเนิน

แกไ้ข 

รุนแรงมาก ตอ้งใช ้

ทรพัยากรและ

เวลานานในการ

แกไ้ข 

เสยีหายมากและ

ตอ้งหยุดการผลติ

ท ัง้หมด 

 

 เมือ่วเิคราะหโ์อกาสของการเกดิอนัตรายและระดบัความรุนแรงของอนัตรายของเหตกุารณใ์ด ๆ แลว้ก็น ามาจดัท าเป็น

ตาราง matrix เพือ่การประเมนิความเสีย่งตามระเบยีบกรมโรงงานอุตสาหกรรมวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารชี้บง่อนัตราย การประเมนิ

ความเสีย่งและการจดัท าแผนงานบรหิารจดัการความเสีย่ง ไดแ้บ่งระดบัความเสีย่งออกเป็น 4 ระดบั เช่นกนั คือ ความเสีย่ง

เลก็นอ้ย ความเสีย่งทีย่อมรบัได ้ความเสีย่งสูง และความเสีย่งทีย่อมรบัไมไ่ด ้ดงัตารางที ่13.5  
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 ตารางที ่13.5 ระดบัความเส่ียงทีก่ าหนดโดยทีก่ าหนดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม 
 

ระดบัโอกาส เกดิได้ยาก เกดิได้น้อย เกดิได้ปานกลาง เกดิได้สูง 

ระดบัความรุนแรง (1) (2) (3) (4) 
 เลก็นอ้ย (1) ความเสีย่งเลก็นอ้ย ความเสีย่งเลก็นอ้ย ความเสีย่งที่

ยอมรบัได ้

ความเสีย่งทีย่อมรบัได ้

 ปานกลาง (2) ความเสีย่งเลก็นอ้ย ความเสีย่งทีย่อมรบัได ้ ความเสีย่งที่

ยอมรบัได ้

ความเสีย่งสูง 

 สูง (3) ความเสีย่งทีย่อมรบัได ้ ความเสีย่งทีย่อมรบัได ้ ความเสีย่งสูง ความเสีย่งทีย่อมรบั

ไม่ได ้

 สูงมาก (4) ความเสีย่งทีย่อมรบัได ้ ความเสีย่งสูง ความเสีย่งที่

ยอมรบัไม่ได ้

ความเสีย่งทีย่อมรบั

ไม่ได ้

 

 จากตารางที ่13.5 จะเหน็ไดว้า่เมือ่วเิคราะหเ์หตุการณใ์ด ๆ พบวา่มโีอกาสเกดิขึ้นในระดบัใด และมรีะดบัความรุนแรงอยู่

ในระดบัใด ก็จะน ามาเปรียบเทยีบกบัตารางเพือ่ประเมนิความเสีย่ง ตวัอย่างเช่น ถา้เหตุการณ์หนึ่งมโีอกาสเกิดขึ้นปานกลาง (3) 

และมรีะดบัความรุนแรงสูงมาก (4) ก็พบวา่จะมรีะดบัความเสีย่งทีย่อมรบัไมไ่ด ้เป็นตน้ 

 

2. มาตรการควบคุมความเส่ียง 
 หลงัจากประเมนิความเสีย่งออกมาแลว้หากพบว่ามรีะดบัความเสีย่งหรือความเสีย่งทีย่อมรบัไม่ได ้ก็จะตอ้งมมีาตรการ

เพือ่ป้องกนัและแกไ้ขต่อไป จากระเบยีบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารชี้บ่งอนัตราย การประเมนิความเสีย่งและ

การจดัท าแผนงานบริหารจดัการความเสี่ยง ในหมวด 4 แผนงานบริหารจดัความเสีย่ง ก าหนดใหผู้ป้ระกอบกิจการโรงงานตอ้ง

ด าเนินการจดัท าแผนงานเพือ่ก าหนดมาตการความปลอดภยัทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธิภาพในการลดและควบคุมความเสีย่งจาก

อนัตรายทีอ่าจเกดิขึ้นจากการประกอบกจิการ ดงัต่อไปนี้ 

 1. หากระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัไมไ่ด ้ผูป้ระกอบกจิการโรงงานตอ้งหยุดการด าเนินงานนัน้ทนัทแีละปรบัปรุงแกไ้ขเพือ่

ลดความเสีย่งก่อนด าเนินงานต่อไปโดยจดัท าแผนงานลดความเสีย่งลงในแบบแผนงานลดความเสีย่ง และแผนงานควบคุมความ

เสีย่ง 

 2. หากระดบัความเสีย่งสูง ผูป้ระกอบกจิการโรงงานตอ้งจดัท าแผนลดความเสีย่งลงในแบบแผนงานลดความเสีย่ง และ

แผนงานควบคุมความเสีย่ง 

 3.  หากระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได ้ผูป้ระกอบกจิการโรงงานตอ้งจดัท าแผนงานควบคุมความเสีย่ง 
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กจิกรรม 13.3.3  
ตามระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ก าหนดระดบัของโอกาสการเกิดเหตุการณ์อนัตรายไว้

อยา่งไร 
 

แนวตอบกจิกรรม 13.3.3 
  ก าหนดไว ้4 ระดบั ไดแ้ก่ 
  1. มีโอกาสในการเกิดยาก 
  2. มีโอกาสในการเกิดนอ้ย 
  3. มีโอกาสในการเกิดปานกลาง 
  4. มีโอกาสในการเกิดสูง 
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ภาคผนวก 
ตวัอย่าง Toxicological Data 

 
Chemical name 

 
CASNO 

 
Oral RfD Inhalation RfD Oral CPF Inhalation CPF* Carc. 

mg/kg.day Date mg/kg.day Date mg/kg.day Date mg/kg.day Date Class. 
Acenaphthene 

Acenaphthylene 

Acephate 

Acetaldehyde 

Acetamide 

Acetone 

Acetonitrile 

Acetophenone 

Acetyl chloride 

Acifluorfen, Sodium 

Acrolein 

Acrylamide 

Acrylic Acid 

Acrylonitrile 

Adiponitrile 

Alacholor 

Alar 

Aldicarb 

Aldicarb sulfone 

Aldrin 

Alpha emitters 

Ally 

Allyl alcohol 

83-32-9 

208-96-8 

30560-19-1 

75-07-0 

60-35-5 

67-64-1 

75-05-8 

98-86-2 

75-36-5 

62476-59-9 

107-02-8 

79-06-1 

79-10-7 

107-13-1 

111-69-3 

15972-60-8 

1596-84-5 

116-06-3 

1646-88-4 

309-00-2 

- 

74223-64-2 

107-18-6 

6.00E-02 

pending 

4.00E-03 

no data 

no data 

1.00E-01 

6.00E-03(1) 

1.00E-01 

no data 

1.30E-02 

no data 

2.00E-04 

8.00E-02 

no data 

no data 

1.00E-02 

1.50E-01 

2.00E-04 

withdrawn 

3.00E-05 

no data 

2.50E-01 

5.00E-03 

 

11/1/90 

 

2/1/90 

 

 

3/1/88 

8/1/89 

1/1/89 

 

12/1/88 

 

3/1/91 

3/1/88 

 

 

2/1/88 

7/1/91 

7/1/91 

5/1/91 

12/1/88 

 

6/30/88 

8/1/89 

 

no data 

no data 

no data 

2.57E-03 

pending 

no data 

pending 

pending 

no data 

no data 

5.72E-06 

message 

8.58E-05 

5.72E-04 

no data 

no data 

no data 

no data 

no data 

no data 

no data 

no data 

no data 

 

 

 

 

10/1/91 

10/1/92 

 

 

 

 

 

10/1/91 

 

10/1/90 

11/1/91 

no data 

no data 

8.70E-03 

no data 

no data 

no data 

no data 

no data (none) 

no data (none) 

no data 

no data (NA) 

4.50E+00 

no data 

5.40E-01 

no data (none) 

pending 

pending 

no data (NA) 

no data  

1.70E+01 

pending 

no data  

no data  

 

 

 

7/1/89 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/1/91 

 

1/1/91 

 

 

 

 

 

1/1/91 

3/1/93 

 

 

 

no data 

no data 

no data (NA) 

7.70E-03(1) 

no data 

no data 

no data 

no data (none) 

no data (none) 

no data 

no data (NA) 

4.50E-01 (1) 

no data 

2.40E-01 (1) 

no data (none) 

pending 

pending 

no data (NA) 

no data  

1.70E+01 (1) 

pending 

no data  

no data  

 

 

 

 

1/1/91 

 

 

 

 

 

 

 

1/1/91 

 

1/1/91 

 

 

 

 

 

1/1/91 

3/1/93 

 

 

 

D 

C 

B2 

 

D 

 

D 

D 

 

C 

B2 

 

B1 

D 

 

 

D 

 

B2 

 

 

 

The information in this table is on information provided by the U.S. EPA’s Integrated Risk 

Information System (IRIS) in July 1993 

*(1-%) - study based on ihalation study: percent absorption used (if none is listed 100% is 

assumed) 

(0) - study based on oral study 

Na - not analyzed 
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Chemical name 
 

CASNO 
 

Oral RfD Inhalation RfD Oral CPF Inhalation CPF* Carc. 
mg/kg.day Date mg/kg.day Date mg/kg.day Date mg/kg.day Date Class. 

Allyl chloride 

Aluminum phosphide 

Amdro 

Ametryn 

4-minopyridine 

Amitraz 

Ammonia 

Ammonium acetate 

Ammonium methcrylate 

Ammonium sulfamete 

Aniline 

ortho-Anisidine 

Anthracene 

Anitimony 

Anitimony trioxide 

Apollo 

Aramite 

Aroclor 1016 

 

Aroclor 1248 

 

Arsenic, inorganic 

Arsine 

Asbestos 

Assure 

Asulam 

Atrazine 

 

107-05-1 

20859-73-8 

67485-29-4 

834-12-8 

504-24-5 

33089-61-1 

7664-41-1 

631-61-8 

16325-47-6 

7773-06-0 

62-53-3 

90-04-0 

120-12-7 

7440-36-0 

1309-64-4 

74115-24-5 

140-57-8 

12674-11-2 

 

12672-29-6 

 

7440-38-2 

7784-42-1 

1332-21-4 

76578-14-8 

3337-71-1 

1912-24-9 

no data 

4.00E-04 

3.00E-04 

9.00E-03 

no data 

2.50E-03 

no data 

no data 

no data 

2.00E-01 

no data 

no data 

3.00E-00 

4.00E-04 

no data 

1.30E-02 

pending 

7.00E-05 

 

pending 

 

3.00E-04 

no data 

no data 

9.00E-03 

5.00E-02 

5.00E-03 

 

 

3/1/880 

9/30/87 

11/1/89 

 

12/1/88 

 

 

 

3/1/91 

 

 

7/1/91 

2/1/91 

 

11/1/89 

 

3/1/93 

 

9/1/92 

 

10/1/91 

 

 

9/26/88 

6/30/88 

1/1/91 

2.86E-04 

no data 

no data 

no data 

no data 

no data 

2.86E-02 

no data 

no data 

no data 

2.86E-04 

message 

no data 

no data 

pending 

no data 

no data 

no data 

 

no data 

 

no data 

pending 

no data 

no data 

no data 

no data 

12/1/91 

 

 

 

 

 

5/1/91 

 

 

 

11/1/90 

10/1/91 

 

 

3/1/93 

 

 

 

 

 

 

 

3/1/93 

no data (NA) 

no data 

pending 

no data 

no data (none) 

no data 

no data 

no data (none) 

no data (none) 

no data 

5.70E-03 

no data  

no data (none) 

no data 

no data (none) 

no data (NA) 

2.50E-02 

no data - 

(also see PCB) 

no data – 

(also see PCB) 

1.75E+00 

no data  

no data (NA)  

no data (none) 

no data 

pending 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6/1/89 

 

 

 

 

 

6/1/91 

 

 

 

 

2/1/91 

 

 

 

 

 

 

 

no data (NA) 

no data 

pending 

no data  

no data (none) 

no data 

no data 

no data (none) 

no data (none) 

no data  

no data (NA) 

no data 

no data (none) 

no data  

no data  

no data (NA) 

0.025(0) 

no data  

 

no data  

 

5.00E+01 (1-30%) 

no data  

2.3E-1/fibers/mL(1) 

no data (none) 

no data  

pending 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6/1/91 

 

 

 

 

2/1/91 

 

5/1/89 

 

C 

 

 

 

D 

 

 

D 

D 

 

B2 

 

D 

 

 

C 

B2 

 

 

 

 

A 

 

A 

D 

 

 

 



 

 

 

หน่วยที ่14 
การประเมนิผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

อาจารย์สิริวรรณ   จนัทนจุลกะ. 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริรัตน์   สุวณชิย์เจริญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ  อาจารย ์สริิวรรณ จนัทนจลุกะ 

   วฒุิ  วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร)์ วชิาเอกสุขาภบิาล 

     วท.ม. (วทิยาศาสตรส์ภาวะแวดลอ้ม)  

     Master of Resource and Environmental Planning 

     Massey University, New Zealand 

   ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการส านกัอนามยัสิง่แวดลอ้ม กรมอนามยั  

กระทรวงสาธารณสุข 

   หน่วยที่เขียน หน่วยที ่14 

 

ช่ือ  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สริิรตัน ์  สุวณิชยเ์จริญ 

   วฒุิ  วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร)์ วท.ม. (เทคโนโลยสีิง่แวดลอ้ม) 

     วศ.ด. (วศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม)  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

   ต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระจ าสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ุขภาพ  

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 

   หน่วยที่เขียน หน่วยที ่14 

 

ปรบัปรุงจาก :  1)   สริิวรรณ   จนัทนจลุกะ. (2559). หน่วยที ่14 การวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและ 

      สุขภาพ. ใน เอกสารการสอนชดุวชิา 52203 อนามยัสิง่แวดลอ้ม.  

  2)  จกัรกฤษณ์   ศิวะเดชาเทพ. (2553). หน่วยที ่8 การวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

       ดา้นอตุสาหกรรม. ใน ประมวลสาระชดุวชิา 59711 ระบบ เครื่องมอื และการจดัการ 

     ความเสีย่งส าหรบัสิง่แวดลอ้มอตุสาหกรรม. 
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แผนการสอนประจ าหน่วย 
 

ชุดวชิา  พื้นฐานอาชวีอนามยัและอนามยัสิง่แวดลอ้ม 

 

หน่วยที ่14 การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

ตอนที่  

14.1 ความรูท้ ัว่ไปเกี่ยวกบัการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

14.2 ระบบการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

14.3 ข ัน้ตอนและการพจิารณารายงาน และการตดิตามตรวจสอบ 

 

แนวคิด 
1. การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม เป็นเครื่องมอืหน่ึงที่มปีระโยชนใ์ชใ้นการสนบัสนุนการ

ตดัสนิใจในกระบวนการพฒันาประเทศ การจะน าไปใชเ้พือ่ใหเ้กิดประโยชนน์ัน้ นกัศึกษาจ าเป็นตอ้งเขา้ใจแนวคิด 

หลกัการทีถ่กูตอ้ง และทราบความส าคญัของการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

2. ระบบการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มของประเทศไทย มกีฎหมาย กฎ ระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้ง

หลายฉบบั จงึจ าเป็นตอ้งเขา้ใจกรอบการด าเนินงานดา้นกฎหมาย กฎ ระเบยีบใหช้ดัเจน เพือ่นกัศึกษาจะไดเ้ขา้ใจ

กรอบกฎหมาย และสามารถปฏบิตัิหนา้ทีไ่ดถู้กตอ้ง 

3. ข ัน้ตอนและวธิกีารทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ประกอบดว้ยการจดัท า

รายงาน การพจิารณารายงาน และการตดิตามตรวจสอบ นกัศึกษาจงึตอ้งเรียนรูใ้หเ้ขา้ใจถงึข ัน้ตอนและวธิดี  าเนินงาน 

เพือ่จะไดม้คีวามรู ้ความเขา้ใจและสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นการด าเนินงานและการปฏบิตัิหนา้ที่ไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ 

 

วตัถุประสงค์ 
เมือ่ศึกษาหน่วยที ่14 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1. อธบิายแนวคิด หลกัการ ความส าคญัของการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มได ้

2. อธบิายกฎหมาย กฎ ระเบยีบ และหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มได ้

3. อธบิายรูปแบบ ข ัน้ตอน วธิกีารประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มได ้

4. อธบิายระบบการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มของประเทศไทยได ้

 

กจิกรรมระหว่างเรียน 
1. ท าแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที ่14 
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2. ศึกษาเอกสารการสอนตอนที ่14.1 – 14.3 

3. ปฏบิตักิจิกรรมตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย ในเอกสารการสอนแต่ละตอน 

4.  ฟงัรายการวทิยุกระจายเสยีง (ถา้ม)ี 

5.  ชมรายการวทิยุโทรทศัน ์(ถา้ม)ี 

6.  ชมวดีทิศันป์ระกอบชดุวชิา (ถา้ม)ี 

7.  เขา้รบับรกิารการสอนเสรมิ (ถา้ม)ี  

8.       ท าแบบประเมนิผลตนเองหลงัเรียนหน่วยที ่14 

 

ส่ือการสอน 
 1.  เอกสารการสอน 

 2.  แบบฝึกปฏบิตัิ 

 3. รายการสอนทางวทิยุกระจายเสยีง (ถา้ม)ี 

 4.  รายการสอนทางวทิยุโทรทศัน ์(ถา้ม)ี 

 5.        รายการสอนในวดีทิศันป์ระกอบชดุวชิา (ถา้ม)ี 

 6. การสอนเสรมิ (ถา้ม)ี  

 

การประเมินผล 
1. ประเมนิผลจากแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรยีนและหลงัเรยีน 

2. ประเมนิผลจากกจิกรรมและแนวตอบทา้ยเรื่อง 

3. ประเมนิผลจากการสอบประจ าภาคการศึกษา 

 

เม่ืออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ท าแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรียน  
หน่วยที ่14 ในแบบฝึกปฏิบตัิ แล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่อไป 
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ตอนที ่14.1  
ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัการประเมนิผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

หัวเร่ือง 
14.1.1 ความเป็นมา และความส าคญัของการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

14.1.2 รูปแบบการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

 

แนวคิด 
1. การเรยีนรูค้วามเป็นมา แนวคิด และความส าคญัของการวเิคราะหผ์ลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม และสุขภาพท า

ใหน้กัศึกษาไดม้คีวามเขา้ใจถงึเครื่องมอืทีเ่รยีกว่า การวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพมากขึ้น 

2. การจดัท าและพจิารณารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มในปจัจบุนั  

3. ประกอบดว้ยรูปแบบที่แตกต่างกนัออกไป ดงัน้ีคือ กระประเมินสิ่งแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร์ การ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มเบื้องตน้ การประเมนิผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม การประเมนิผลกระทบดา้น

สุขภาพ และการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ 

 

วตัถุประสงค์ 
เมือ่ศึกษาตอนที ่14.1 จบแลว้นกัศึกษาสามารถ 

1. อธิบาย ความเป็นมา แนวคิด ความส าคญั รวมท ัง้ประโยชนแ์ละขอ้จ ากดั ของการประเมนิผลกระทบ

สิง่แวดลอ้มได ้

2. อธบิายการประยุกตใ์ชก้ารประเมนิผลกระทบสิ่งแวดลอ้มโดยองคก์รระหว่างประเทศและประเทศต่างๆ 

ได ้
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เร่ืองที ่13.1.1 
ความหมายและความส าคญัของการประเมนิผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

1.  ความเป็นมาของการประเมนิผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
การด าเนินการดา้นการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มทีเ่ป็นรูปธรรม เกิดขึ้นทีป่ระเทศสหรฐัอเมริกา ภายหลงัที่

ประเทศสหรฐัอเมริกาไดป้ระสบปญัหาสิง่แวดลอ้ม จงึไดม้ร่ีางกฎหมายชื่อ The National Environmental Policy Act 

(NEPA) เมื่อปี พ.ศ. 2512 และมผีลบงัคบัใชใ้นปี พ.ศ. 2513 ถอืเป็นกฎหมายสิ่งแวดลอ้มฉบบัแรก ที่ก าหนดเรื่องการ

วเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มหรือ Environmental Impact Assessment (EIA) เป็นเครื่องมอืตามกฎหมาย ตามที่

บญัญตัไิวว้า่ “EIA เป็นกลวธิีทีเ่ป็นระบบ ทีต่อ้งใชค้วามรูแ้บบสหสาขาวชิาชีพ เพือ่ท  าใหเ้กิดความม ัน่ใจว่าจะมกีารบูรณาการ

ดา้นวทิยาศาสตรธ์รรมชาติ สงัคมศาสตร ์รวมถงึการออกแบบสิง่แวดลอ้ม ซึง่อาจจะมผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มของมนุษย ์

ในการวางแผนและการตดัสนิใจ” ตามกฎหมายของสหรฐัอเมริกาก าหนดใหก้ิจกรรมของรฐัทีอ่าจมผีลกระทบสิง่แวดลอ้มที่

ส  าคญั ตอ้งจดัท าการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้ม (EIA) และใหม้ีการน าเสนอรายงานที่เรียกว่า Environmental 

Impact Statement (EIS) ทีอ่ธิบายผลกระทบสิง่แวดลอ้มทีอ่าจเกดิจากการด าเนินการ โดยเฉพาะผลกระทบส าคญัทีอ่าจจะ

เกดิขึ้น ท ัง้ผลประโยชนท์างบวกและผลกระทบทางลบต่อผูป้ระกอบการและต่อประชาชนโดยรวม รวมท ัง้ตอ้งระบุมาตรการ

ในการป้องกนั แกไ้ขผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึ้น  

 การวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มไดป้ระกาศใชอ้ย่างเป็นทางการในระดบันานาชาติในการประชุมสุดยอดแห่งโลก 

(Earth Summit) ทีก่รุงรโิอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซลิ เมือ่ พ.ศ.2535 หลกัการริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซลิ ขอ้ 17 

ก าหนดไวว้า่ การวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มเป็นเครื่องมอืของประเทศในการด าเนินการส าหรบักิจกรรมหรือโครงการที่

อาจมผีลกระทบดา้นลบอย่างมนียัส  าคญัต่อสภาพแวดลอ้ม ส่วนการน าไปใชส้  าหรบัโครงการใดๆ ขึ้นกบัการตดัสนิใจของ

ประเทศนัน้ ๆ  

ในสว่นของประเทศไทยเริ่มมกีฎหมายบงัคบัใชเ้รื่องการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มครัง้แรกในพระราชบญัญตัิ

ส่งเสริมและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2518 ซึง่ไดก้ าหนดใหโ้ครงการ 10 ประเภท ตอ้งจดัท ารายงานการ

วเิคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้มเพื่อประกอบการขออนุญาตก่อสรา้งหรือด าเนินกิจการในกรณีที่เป็นโครงการของเอกชน 

ส าหรบักรณีที่เป็นโครงการของรฐัจะตอ้งขออนุมตัิเพื่อก่อสรา้งและด าเนินการจากคณะรฐัมนตรี ต่อมาพระราชบญัญตัิ

ดงักลา่วไดถู้กยกเลกิ และไดต้ราพระราชบญัญตัิส่งเสริมและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาติ  พ.ศ. 2535 ขึ้นมาใชแ้ทน 

ซึง่ส่งผลใหเ้กิดการเปลีย่นแปลงกระบวนการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มของไทยหลายประการ เช่น มกีารก าหนดใหม้ี

คณะกรรมการผูช้  านาญการเป็นผูพ้ิจารณารายงานวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้มแทนเจา้หนา้ที่ มีการเปลี่ยนแปลง

ระยะเวลาในการพจิารณารายงานใหส้ ัน้ลง เป็นตน้ นอกจากนี้ยงัใหอ้  านาจแก่กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 

โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาติ ออกประกาศกระทรวงก าหนดประเภทและขนาดของโครงการที่

ตอ้งท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้ม (Environmental Impact Assessment; EIA) และไดม้ปีระกาศ

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม (พ.ศ.2553)  ก าหนดใหโ้ครงการหรือกิจการที่อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อ

ชุมชนอย่างรุนแรง ท ัง้ทางดา้นคุณภาพ สิ่งแวดลอ้มทรพัยากร ธรรมชาติ และสุขภาพ จะตอ้งบูรณาการการประเมินผล
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กระทบทางสุขภาพ ในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้ม หรือเรียกว่า การประเมนิผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและ

สุขภาพ (Environmental Health Impact Assessment; EHIA)  

 ต่อมาไดม้กีารตราพระราชบญัญตัสิง่เสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิ(ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561 ขึ้นมาใหม ่

ซึ่งถอืเป็นกฎหมายหลกัในเรื่องการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มในปจัจุบนั ซึ่งในมาตรา 49 ไดเ้ปลี่ยน “รายงานการ

วเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม” เป็น “รายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม” รวมท ัง้รายละเอยีดเพิ่มเติม ดงัจะได ้

กลา่วรายละเอยีดในเรื่องที ่14.2.1 

 

2. ความหมายของการประเมนิผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 ตามพระราชบญัญตัิส่งเสริมและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2561 ไดน้ิยาม การ

ประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ไวว้่าหมายถงึ “กระบวนการศึกษาและประเมนิผลทีอ่าจเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการหรือ

กจิการหรอืการด าเนินการใดของรฐัหรอืทีร่ฐัจะอนุญาตใหม้กีารด าเนินการทีอ่าจมผีลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาติ คุณภาพ

สิง่แวดลอ้ม สุขภาพ อนามยั คุณภาพชวีติ หรือส่วนไดเ้สยีอื่นใดของประชาชนหรือชุมชน ท ัง้ทางตรงและทางออ้ม โดยผ่าน

กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อก าหนดมาตรการป้องกนัแกไ้ขผลกระทบดงักล่าว ” ผลการศึกษาเรียกว่า 

รายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

 ดงันัน้จงึอาจกลา่วไดว้า่ การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มเป็นกระบวนการในการจ าแนก ท านาย และประเมนิผล

กระทบต่อสิง่แวดลอ้มในทุกๆ ดา้นทีอ่าจจะเกิดขึ้นจากโครงการหรือกิจการประเภทต่างๆ โดยเปรียบเทยีบกบัสภาวะทีไ่ม่มี

โครงการ ท ัง้นี้ เพือ่เตรยีมมาตรการควบคุม ป้องกนัแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (Mitigation Measures) และวางแผนการ

ใชท้รพัยากรธรรมชาติใหเ้กิดการพฒันาอย่างย ัง่ยืน ก่อนทีจ่ะท าการตดัสนิใจด าเนินโครงการหรือกิจการนัน้ๆ  พรอ้มท ัง้มี

ระบบการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (Monitoring Measures) ท ัง้ในระหวา่งก่อสรา้งและด าเนินโครงการ 

 โดยท ัว่ไปมกีารน าการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มไปใช ้ใน 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

1) เป็นเครื่องมอืในการวางแผน เพื่อลดผลกระทบทางลบที่อาจจะเกิดจากกิจกรรมการพฒันา โดยจะให ้

ความส าคญักบัวธิีการ และเทคนิคในการระบุ การคาดการณ์ การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มของโครงการหรือแผนงาน 

และยงัใชเ้ป็นกลไกหลกัทีใ่หป้ระชาชนมสี่วนร่วมในกระบวนการวางแผน 

2) เป็นเครื่องมอืตดัสนิใจ เพือ่ตดัสนิวา่จะรบัโครงการหรอืไม ่โดยใชม้ลูค่าสิง่แวดลอ้ม โดยหลกัการ 

แลว้ การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มตอ้งท าใหผู้ร้บัผดิชอบตอ้งลดผลกระทบสิง่แวดลอ้มใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้จงึจะ

เหน็ชอบใหด้ าเนินกจิกรรมหรอืโครงการ  

 ดงันัน้ การประเมนิผลกระทบสิ่งแวดลอ้มจึงมคีวามส าคญัในการสนบัสนุนใหเ้กิดการพฒันาอย่างย ัง่ยืนโดยใน

กระบวนการวางแผน การด าเนินกจิกรรม โครงการ ตอ้งท าใหเ้กิดความม ัน่ใจว่า จะไม่เกินขดีความสามารถในการรองรบัได ้

ของสภาพแวดลอ้ม 

 

3.  ความส าคญัของการประเมนิผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มมคีวามส าคญัในดา้นต่าง ๆ ดงันี้  (จกัรกฤษณ,์ 2553) 

1) การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มเป็นข ัน้ตอนทีส่  าคญัในการวางแผนการใชป้ระโยชน ์

ทรพัยากรธรรมชาต ิเพือ่ท  าใหก้ารวางแผนการใชป้ระโยชนท์รพัยากรธรรมชาติ เพือ่ท  าใหเ้กิดการพฒันาอย่างมปีระสทิธิภาพ 

รวมท ัง้ท  าใหม้กีารพจิารณาดา้นสิง่แวดลอ้มของโครงการต่าง ๆ นอกเหนือจากที่เคยพจิารณาเฉพาะผลประโยชนต์อยแทน
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ทางเศรษฐกิจของโครงการแต่เพยีงอย่างเดยีว การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มจะเป็นประโยชนม์าก หากน ามาใชใ้นการ

คน้หาปญัหาสิง่แวดลอ้มเพือ่วางแผนป้องกนัตัง้แต่ข ัน้ตอนการศึกษาความเหมะสมของโครงการ อาจท าโดยการปรบัเปลีย่น

การออกแบบโครงการ (Project Design) ใหม่ใหเ้หมาะสมยิ่งขึ้น รวมท ัง้เพือ่ก าหนดมาตรการป้องกนัและลดผลกระทบ

สิง่แวดลอ้มร่วมกบัการออกแบบโครงการเพือ่การก่อสรา้งและด าเนินโครงการอย่างเหมาะสมต่อไป 

2) การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มเป็นกระบวนการทีใ่ชใ้นการพจิารณาวา่ โครงการทีก่  าลงัจะ 

เกิดขึ้นจะก่อใหเ้กิดผลเสียหายต่อคุณภาพสิ่งแวดลอ้มหรือไม่ ในระดบัมากนอ้ยเพียงใด หากมีโอกาสที่จะก่อใหเ้กิด

ผลกระทบสิง่แวดลอ้มขึ้น จะสามารถก าหนดมาตรการในการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบอย่างเหมาะสมก่อน ท ัง้ในระยะ

ก่อสรา้งและระยะด าเนินโครงการ รวมท ัง้สามารถก าหนดแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่าง ๆ ท ัง้ทีเ่กิดขึ้นภายหลงั

จากไดม้กีารก่อสรา้งและด าเนินการไปแลว้ 

3) การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ท าใหม้ ัน่ใจไดว้า่ ไดค้าดการณป์ระเดน็ปญัหาสิง่แวดลอ้มที่ 

ส าคญั อนัอาจเกิดขึ้นอย่างถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ และไดก้ าหนดวธิีการป้องกนัและแกไ้ขไวต้ ัง้แต่ข ัน้เตรียมโครงการ 

รวมท ัง้ท  าใหส้ามารถเลอืกมาตรการทีม่ค่ีาใชจ้่ายนอ้ยและเป็นไปไดใ้นทางปฏบิตัิเพือ่แกไ้ขปญัหาโดยก าหนดไวใ้นแผนงาน

ก่อสรา้งและด าเนินโครงการ ซึง่จะยุ่งยากนอ้ยกวา่การแกไ้ขปญัหาทีเ่กิดขึ้นภายหลงัจากทีโ่ครงการไดก่้อสรา้งและด าเนินการ

ไปแลว้ ซึง่ในบางกรณีหากมไิดม้กีารศึกษาผลกระทบและพจิารณาอย่างถีถ่ว้น อาจเกิดปญัหาทีรุ่นแรง อาจน าไปสู่การลม้เลกิ

โครงการหรอืก่อใหเ้กดิปญัหาทีไ่มอ่าจแกไ้ขได ้

4) การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มท าใหไ้ดข้อ้มลูส าหรบัสนบัสนุนการตดัสนิใจในการลงทนุหรอื 

พฒันาโครงการ การเตรียมแผนการด าเนินโครงการใหม้ีความเป็นไปไดแ้ละไม่ก่อใหเ้กิดปญัหาต่ อสิ่งแวดลอ้มและ

ทรพัยากรธรรมชาติ นอกจากนี้ยงัสามารถใชผ้ลการศึกษาเป็นขอ้มูลส าหรบัใหค้วามกระจ่างต่อสาธารณชนและหน่วยงานที่

เกี่ยวขอ้ง เพือ่ป้องกนัความขดัแยง้ของการใชท้รพัยากรธรรมชาต ิ

5) การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มช่วยสนบัสนุนใหม้กีารใชท้รพัยากรธรรมชาตแิละรกัษา 

สภาพแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืนในระยะยาว เนื่องจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มเป็นเครื่องมือที่ใชใ้นการบริหาร

ทรพัยากรธรรมชาติทีด่ี ดงันัน้ ถงึแมว้่าจะมกีารเร่งรดัพฒันาเศรษฐกิจเพยีงใดกต้ามหากมกีารใชก้ระบวนการประเมนิผล

กระทบสิง่แวดลอ้มอย่างเหมาะสม จะมทีรพัยากรธรรมชาติเพือ่การพฒันาในระยะยาวได ้

ถงึแมว้่าการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มจะมคีวามส าคญัและมปีระโยชนห์ลายประการ แต่ยงัมขีอ้จ ากดั เช่น 

ความถกูตอ้งแมน่ย าของการคาดการณล์ว่งหนา้ในการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มซึง่มคีวามจ ากดั ขึ้นอยู่กบัความถูกตอ้ง

เพยีงพอของขอ้มลูทีน่ ามาใช ้รวมท ัง้ความรูแ้ละประสบการณ์ของผูท้  าการศึกษา เป็นตน้ นอกจากนี้  ระยะเวลาและค่าใชจ้่าย

ในการศึกษายงัเป็นขอ้จ ากดัทีส่  าคญั เพราะเป็นสิง่ทีส่่งผลกระทบต่อการพฒันาโครงการโดยตรง จงึจ าเป็นทีเ่จา้ขอโครงการ

จะตอ้งมกีารวางแผนเตรียมการไวล้ว่งหนา้ในการเผื่อระยะเวลา และเตรียมค่าใชจ้่ายส าหรบัการศึกษา เพือ่ไม่ใหเ้กิดปญัหา

อปุสรรคต่อการพฒันาโคงการ 
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กจิกรรม 14.1.1 
 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจะก่อใหเ้กิดประโยชนอ์ะไรไดบ้า้ง 

 

แนวตอบกิจกรรม 14.1.1 
 

หากน าระบบการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มมาใชอ้ยา่งถูกตอ้งแลว้ จะเกิดประโยชน ์ดงัน้ี 
1) สามารถหลีกเล่ียงความผิดพลาดในการเสียค่าใชจ่้ายเพ่ือระงบัความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนใน

ภายหลงั รวมทั้งความเสียหายทางนิเวศวิทยา สงัคมและเศรษฐกิจ 
2) สามารถหลีกเล่ียงความขดัแยง้และเพ่ือใหเ้กิดการยอมรับโครงการได ้
3) บูรณาการความตอ้งการระยะสั้นกบัเป้าประสงคร์ะยะยาว 
4) ระบุประเดน็ท่ีอาจมีผลกระทบส าคญั รวมทั้งประเดน็ปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนแบบขา้มพ้ืนท่ีหรือ

ขา้มประเทศ 
5) ช่วยปรับปรุงการออกแบบโครงการและลดค่าใชจ่้ายในการลงทุนและค่าใชจ่้ายในการ

ด าเนินงาน 
6) ช่วยในการพิจารณาทางเลือกโครงการหรือการออกแบบโครงการ 
7) ช่วยเพ่ิมความรับผิดชอบและความโปร่งใสในการวางแผนและการตดัสินใจ 
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เร่ืองที ่14.1.2 
รูปแบบการประเมนิผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

 การจดัท าและพจิารณารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มในปจัจบุนั ประกอบดว้ยรูปแบบทีแ่ตกต่างกนั

ออกไป ดงันี้คือ กระประเมนิสิง่แวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร ์(SEA) การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มเบื้องตน้ (IEE) การ

ประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) การประเมนิผลกระทบดา้นสุขภาพ (HIA) และการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มและ

สุขภาพ (EHIA) 

 

1.  การประเมนิผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้น (Initial Environmental Examination: IEE) 
 การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มเบื้องตน้ (Initial Environmental Examination: IEE) เป็นการตรวจสอบ

เบื้องตน้ถงึผลกระทบสิง่แวดลอ้มทีอ่าจเกดิขึ้นจากโครงการทีเ่สนอ มกัใชข้อ้มลูเบื้องตน้ทีม่อียู่หรือขอ้มูลทีส่ามารถหาไดท้นัท ี

IEE เป็นการศึกษาเพือ่ใหท้ราบว่าจะตอ้งท า EIA ต่อหรือไม่ ส  าหรบัประเทศไทยไดน้ ามาใชใ้นการก าหนดใหโ้ครงการทีค่าด

ว่ามผีลกระทบสิ่งแวดลอ้มบางประเภทที่มขีนาดเลก็หรือไม่มาก โดยส่วนใหญ่เป็นโครงการลกัษณะเฉพาะทีอ่ยู่ในเขตพื้นที่

คุม้ครองสิง่แวดลอ้ม เช่น จงัหวดัภูเก็ต กระบี ่เมอืงพทัยา เป็นตน้ 

ลกัษณะโครงการหรอืกจิการทีต่อ้งมกีารจดัท ารายงานผลกระทบสิง่แวดลอ้มเบื้องตน้ เป็นไปตามประกาศกระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เรื่องก าหนดพื้นทีแ่ละมาตรการคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม ซึง่ก าหนดใหโ้ครงการหรือกิจการที่

ตอ้งจดัท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอ้มเบื้องตน้ ซึ่งมีลกัษณะเฉพาะส าหรบัแ ต่ละพื้นที่ตามประกาศพื้นที่คุม้ครอง

สิ่งแวดลอ้ม เช่น ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม เรื่อง ก าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุม้ครอง

สิง่แวดลอ้ม ในบริเวณพื้นทีจ่งัหวดัภูเก็ต พ.ศ. 2553 ก าหนดใหโ้ครงการหรือกิจการต่อไปนี้  ตอ้งจดัท ารายงานผลกระทบ

สิง่แวดลอ้มเบื้องตน้ ไดแ้ก่ 

- โรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าดว้ยสถานพยาบาล ทีม่จี  านวนเตียงส าหรบัผูป่้วยคา้งคืนตัง้แต่10 

เตยีง ถงึ 29 เตยีง   

- โรงแรมหรอืสถานทีพ่กัตากอากาศตามกฎหมายว่าดว้ยโรงแรม หรืออาคารอยู่อาศยัรวมตามกฎหมายว่าดว้ยการ

ควบคุมอาคาร ทีอ่ยู่หา่งจากแนวชายฝัง่ทะเลเกนิกวา่ 50 เมตร ซึง่มจี  านวนหอ้งพกัตัง้แต่ 10 หอ้ง ถงึ 79 หอ้ง หรือมพีื้นทีใ่ช ้

สอยของทกุอาคารดงักลา่วรวมกนัตัง้แต่ 500 ตารางเมตร แต่ไมถ่งึ 4,000 ตารางเมตร 

- โรงงานปรบัคุณภาพของเสยีรวมทีม่ขีดีความสามารถในการบ าบดัน า้เสยีไดไ้ม่เกิน  3,000 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั 

หรอืสถานทีท่ีใ่ชใ้นการก าจดัขยะมูลฝอยทีม่ปีริมาณในการก าจดัไม่เกิน 50 ตนัต่อวนั แต่ไม่รวมถงึโรงงานปรบัคุณภาพของ

เสยีรวมเฉพาะสิง่ปฏกูิลหรอืวสัดุไมใ่ช ้แลว้ ตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงงาน 

 

2.  การประเมนิผลกระทบส่ิงแวดล้อม (Environmental Impact Assessment; EIA) 
 การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) เป็นการจดัท ารายงานส าหรบัโครงการหรือกิจการที่อาจมผีลกระทบต่อ

สิง่แวดลอ้ม 36 ประเภทโครงการ ตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม เรื่อง ก าหนดประเภทและ
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ขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งตอ้งจดัท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และหลกัเกณฑ ์วิธีการ ระเบยีบ

ปฏบิตั ิและแนวทางการจดัท ารายงาน การวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม พ.ศ.2555 (และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) 

 

ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม จะศึกษาตามขอบเขต 4 มติิ ไดแ้ก่ ทรพัยากรสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ  

ทรพัยากรสิง่แวดลอ้มทางชีวภาพ  คุณค่าการใชป้ระโยชนข์องมนุษย ์และคุณค่าต่อคุณภาพชีวติ  ส  าหรบัแนวทางการจดัท า

รายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มจะไดก้ลา่วต่อไปในตอนที ่14.2 

 

3.  การประเมนิผลกระทบด้านสุขภาพ (Health Impact Assessment; HIA) 
ในปี พ.ศ. 2543 องคก์ารอนามยัโลกไดก้ าหนดยุทธศาสตรท์ี่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัการความเสี่ยงและสภาวะ

สุขภาพทีส่  าคญัไว ้2 ประการ คือ 1) การลดปจัจยัเสีย่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวกบัการเกิดโรค และภยัคุกคามต่อสุขภาพไม่ว่า

จะเกดิจากปจัจยัทางสิง่แวดลอ้ม เศรษฐกจิ สงัคม และ พฤตกิรรม และ 2) การน ามติิสุขภาพเขา้ไวใ้นนโยบายสงัคม 

เศรษฐกิจ และการพฒันา จึงไดม้ีการพฒันาเครื่องมือที่เรียกว่า  “การประเมินผลกระทบดา้นสุขภาพ” (Health 

Impact Assessment, HIA) 

 ส าหรบัประเทศไทยนัน้ พระราชบญัญตัิสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มเีจตนารมณ์ที่ตอ้งการใหก้ารวเิคราะห์

ผลกระทบต่อสุขภาพเป็นกระบวนการเรยีนรูร่้วมกนัในสงัคมทีพ่ฒันาขึ้นมา เพือ่ใหทุ้กฝ่ายไดร่้วมกนั พจิารณาถงึผลกระทบ

ต่อสุขภาพทีอ่าจจะเกดิขึ้นกบัประชาชนกลุม่ใด กลุม่หนึ่ง อนัเนื่องมาจากการด าเนินนโยบายการพฒันา หรือกิจกรรมอย่างใด 

อยา่งหนึ่ง โดยหวงัผลเพือ่สนบัสนุนการตดัสนิใจในทางเลอืกทีด่ทีีสุ่ดส าหรบั การสรา้งเสริม และคุม้ครองสุขภาพของทุกคน

ในสงัคม โดยมบีทบญัญตัทิีเ่กี่ยวกบั การวเิคราะหผ์ลกระทบดา้นสุขภาพทีส่  าคญั ไวด้งันี้ 

  “บคุคลหรอืคณะบคุคลมสีทิธิรอ้งขอใหม้กีารประเมนิ และมสีทิธิร่วมในกระบวนการประเมนิผลกระทบดา้นสุขภาพ

จากนโยบาย สาธารณะ บุคคลหรือคณะบุคคลมีสทิธิไดร้บัรูข้อ้มูล ค าชี้แจง และเหตุผล จากหน่วยงานของรฐั ก่อนการ

อนุญาตหรือการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมใดทีอ่าจมผีลกระทบต่อสุขภาพของตนหรือของชุมชนและแสดงความเหน็ของ

ตนในเรื่องดงักลา่ว” (มาตรา 11) 

 “เมือ่มกีรณีทีจ่ะมผีลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนเกดิขึ้น หน่วยงานของรฐัทีม่ขีอ้มลูเกี่ยวกบักรณีดงักลา่ว ตอ้ง

เปิดเผยขอ้มูลนัน้และวธิีป้องกนัผลกระทบต่อสุขภาพใหป้ระชาชนทราบและจดัหาขอ้มูล ใหโ้ดยเร็ว  การเปิดเผยขอ้มูลตาม

วรรคหนึ่งตอ้งไมม่ลีกัษณะเป็นการละเมดิ สทิธิสว่นบคุคลของบคุคลใดเป็นการเฉพาะ” (มาตรา 10) 

ท ัง้นี้ ตามประกาศคณะกรรมการสุขภาพแหง่ชาต ิเรื่อง หลกัเกณฑแ์ละวธิีการประเมนิผลกระทบดา้นสุขภาพที่เกิด

จากนโยบายสาธารณะ พ.ศ. 2552 ไดก้ าหนดนิยามค าว่า “การประเมินผลกระทบดา้นสุขภาพ” ไวว้่าหมายถึง 

“กระบวนการเรียนรูร่้วมกนัของสงัคมในการวเิคราะหแ์ละคาดการณผ์ลกระทบทัง้ทางบวกและทางลบต่อสุขภาพของ

ประชาชนทีอ่าจจะเกิดขึ้นจากนโยบาย โครงการ หรือกิจกรรม อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง หากด าเนินการใน

ช่วงเวลาและพื้นทีเ่ดียวกนั โดยมกีารประยกุตใ์ชเ้ครือ่งมอืทีห่ลากหลายและมกีระบวนการมสี่วนร่วมอย่างเหมาะสม 

เพือ่สนบัสนุนใหเ้กดิการตดัสนิใจทีจ่ะเป็นผลดีต่อสุขภาพของประชาชนทัง้ในระยะส ัน้และระยะยาว ” และ แบ่งเป็น 4 

กรณีไดแ้ก่ 

1) โครงการหรอืกจิกรรมทีอ่าจจะก่อใหเ้กดิผลกระทบอย่างรุนแรง ท ัง้ทางดา้นคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

ทรพัยากรธรรมชาต ิและสุขภาพ  
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2) นโยบายสาธารณะและการด าเนินกจิกรรมดา้นการวางแผน พฒันาทีค่วรประเมนิผลกระทบต่อสุขภาพ โดยการ

รเิริ่มจาก หน่วยงานเจา้ของโครงการ/หน่วยงานวางแผนพฒันา 

3) นโยบายสาธารณะ โครงการหรือกจิกรรมทีค่วรประเมนิ ผลกระทบดา้นสุขภาพ โดยการขอใชส้ทิธิจากบคุคล

และคณะบคุคล ตามมาตรา 11 แหง่พระราชบญัญตัสุิขภาพแหง่ชาติ พ.ศ. 2550 

4) การประเมนิผลกระทบดา้นสุขภาพ ในฐานะกระบวนการเรยีนรู ้ร่วมกนัของสงัคมในระดบัชมุชนหรอืทอ้งถิน่ 

เพือ่สนบัสนุนให ้เกดิการตดัสนิใจทีจ่ะเป็นผลดต่ีอสุขภาพของประชาชนโดยไมอ่ยู่ใน 3 กรณีขา้งตน้ 

รายละเอยีดกระบวนการและข ัน้ตอนการประเมนิผลกระทบต่อสุขภาพในแต่ละกรณีสามารถสบืคน้ไดจ้ากเอกสาร

“หลกัเกณฑแ์ละวธิีการประเมนิผลกระทบดา้นสุขภาพทีเ่กดิจากนโยบายสาธารณะ ส านกังานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 

2552” รวมท ัง้ประกาศต่างๆ ทีเ่พิม่เตมิในภายหลงั 

 

4.  การประเมนิผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ (Environmental Health Impact Assessment; 
EHIA) 

การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ (EHIA) เป็นการจดัท ารายงานส าหรบัโครงการหรือกิจการทีร่ะบุว่า

เป็นโครงการหรือกิจการทีอ่าจมผีลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ท ัง้ทางดา้นคุณภาพสิ่ งแวดลอ้ม ทรพัยากรธรรมชาติและ

สุขภาพ 12 ประเภทโครงการ ตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม EHIA เรื่อง ก าหนดประเภท ขนาด 

และวธิีปฏิบตัิ ส  าหรบัโครงการหรือกิจการทีอ่าจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ท ัง้ทางดา้นคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสุขภาพทีส่ว่นราชการ รฐัวสิาหกิจ หรือเอกชน จะตอ้งท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

(และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ)  

การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มส าหรบัโครงการหรือกิจการทีอ่าจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงท ัง้

ทางดา้นคุณภาพสิง่แวดลอ้มทรพัยากรธรรมชาตแิละสุขภาพ (EHIA) เป็นการบูรณาการการประเมนิผลกระทบทางสุขภาพใน

รายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม กลา่วคือ การจดัท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) ในส่วน

ขององคป์ระกอบคุณค่าต่อคุณภาพชวีติจะตอ้งพจิารณาครอบคลุมปจัจยัก าหนดสุขภาพ โดยใชห้ลกัการของการประเมนิผล

กระทบต่อสุขภาพ (HIA) คือ การคาดการณว์า่โครงการจะก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงปจัจยัก าหนดสุขภาพ และส่งผลใหเ้กิด

การเปลีย่นแปลงของภาวะสุขภาพของประชาชนอย่างไร และเนน้กระบวนการรบัฟงัความคิดเหน็ของประชาชน (ท ัง้ในข ัน้ ค.

1, ค.2 และ ค.3) ดงัจะไดก้ลา่วต่อในตอนที ่14.2 

 

5.  การประเมนิส่ิงแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment; SEA) 
การประเมนิสิง่แวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร ์(SEA) เป็นกระบวนการทีช่่วยในการตดัสนิใจเชิงระบบ ทีม่จีุดมุ่งหมาย

เพือ่ท  าใหค้วามย ัง่ยนืในทางสิง่แวดลอ้มและอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งไดม้กีารพจิารณาอย่างมปีระสทิธิภาพในการท านโยบาย แผน 

และโปรแกรม (Policy, Plan and Programme: PPP) โดยมรีายละเอยีดพอสงัเขป ดงันี้  (ส  านกังานนโยบายและแผน

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 2551ก) 

5.1 ลกัษณะส าคัญ 
โดยหลกัการ SEA ถูกพฒันาขึ้นมาเพือ่เป็นเครื่องมอืหนึ่งทีเ่ชื่อมโยงความเป็นไปไดท้ ัง้ในแงบ่วก และแงล่บท ัง้ใน

ประเด็นสิ่งแวดลอ้ม เศรษฐกิจ และสงัคม เพื่อชี้ ใหเ้ห็นถงึความเป็นไปไดข้องผลกระทบเชิงลบที่อาจจะเกิดขึ้นและเสนอ
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แนวทางในการป้องกนั ลด บรรเทา หรืดชดเชยผลกระทบดงักล่าว ในขณะเดียวกนัก็ใชป้ระโยชนจ์ากผลกระทบดา้นบวก 

โดยมลีกัษณะทีส่  าคญั ดงันี้ 

1) เป็นกระบวนการที่ใชใ้นการคาดการณ์ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มอนัเกิดจากการด าเนินนโยบาย แผนงาน และ

โปรแกรมซึง่เป็นขอ้ส าคญัทีท่  าให ้SEA มคีวามแตกต่างจากการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) 

2) เป็นกระบวนการทีม่กีารด าเนินการก่อนทีจ่ะมกีารตดัสนิใจ ในนโยบายแผน และโปรแกรม จงึท าใหก้ารพจิารณา 

SEA มคีวามยดืหยุ่นสูง 

3) เป็นกระบวนการที่มีการพิจารณาและเสนอแนะทางเลอืก รวมท ัง้คาดการณ์ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มในแต่ละ

ทางเลอืกนัน้ ๆ เพือ่หาแนวทางทีด่ทีีสุ่ดทีจ่ะท าใหเ้กดิอตัถประโยชนสู์งสุด และมผีลกระทบสิง่แวดลอ้มนอ้ยทีสุ่ด 

4) สาธารณชนสามารถมสี่วนร่วม ซึ่งอาจด าเนินการไดห้ลายวธิี เช่น การไดร้บัทราบขอ้มูลข่ าวสาร การปรึกษา

สาธารณะ การร่วมใหค้วามเห็นในข ัน้ตอนการก าหนดขอบเขตการศึกษา หรือการพจิารณาทางเลอืกซึง่รวมทางเลอืกการไม่

พฒันานโยบาย แผนงาน และโปรแกรมนัน้ ๆ 

5.2 การน าไปใช้ 
SEA อาจมกีารน าไปใชไ้ดใ้นระดบัต่าง ๆ ดงันี้ 

1)  SEA ในระดบันโยบาย หรอือาจเรยีกวา่การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มในระดบันโยบาย  

(Policy Impact Assessment; PIA) มวีตัถปุระสงคใ์นการตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้มทีอ่าจเกิดขึ้นจากการด าเนิน

นโยบาย ซึง่จะมกีารพจิารณาทางเลอืกในนโยบายร่วมดว้ย ท ัง้นี้ตอ้งอยู่บนหลกัการทีจ่ะดูแลสิง่แวดลอ้มใหเ้กิดความยัง่ยืน 

ร่วมไปกบัการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม 

2)  SEA รายสาขา เป็นการพจิารณาผลกระทบสิง่แวดลอ้มในระดบัของแผน แผนงาน หรอืโปรแกรม  

ซึง่เกี่ยวขอ้งกบัการพฒันารายสาขา เช่น แผนพฒันาดา้นพลงังาน แผนพฒันาการขนส่งทางบก โปรแกรมเพิ่มผลผลติดา้น

การเกษตร เป็นตน้ 

3)  SEA เชงิพื้นที ่หรอืเรยีกวา่การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มเชงิพื้นที ่(Regional  

Environmental Assessment; REA) ซึง่จะใชใ้นโปรแกรมหรอืโครงการทีอ่ยู่ในพื้นทีท่ีม่ลีกัษณะจ าเพาะ เช่น 

เขตพฒันาเศรษฐกิจจ าเพาะ พื้นที่ลุ่มน า้ พื้นที่สูง เขตชายฝัง่ทะเล เกาะ หรือพื้นที่เมอืง เป็นตน้ ดงันัน้ จึงกล่าวไดว้่าการ

ประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มเชงิพื้นทีน่ ัน้เป็นการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มเชงิกลยุทธรู์ปแบบหนึ่งนัน่เอง 

 5.3 ความแตกต่างระหว่าง SEA และ EIA 
 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มเชิงกลยุทธ ์(SEA) มีความแตกต่างจากการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

(EIA) โดยสรุป ดงันี้ 

1) EIA เป็นการวเิคราะหห์รือประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มในระดบัของโครงการ (EIA by Project) ส่วน SEA 

เป็นการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มในระดบันโยบาย (Policy) แผนงาน (Plan) และโปรแกรม (Program) ซึง่มลี  าดบัข ัน้

ของการวางแผนการจดัการทีสู่งกวา่ระดบัโครงการ 

2) เนื่องจาก EIA เป็นการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มในระดบัของโครงการ รายละเอยีดส าหรบัการวเิคราะห์

จึงมีความชดัเจนมากกว่า ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลการออกแบบรายละเอียดของโครงการ ท าใหก้ารคาดการณ์ผลกระทบ

สิง่แวดลอ้มมคีวามถกูตอ้งแมน่ย ามากกวา่เมือ่เทยีบกบั SEA ซึง่เป็นการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มในระดบัของนโยบาย 

แผนงาน และโปรแกรม ซึง่ยงัไม่มกีารตดัสนิใจจากผูบ้ริหารหรือผูม้อี  านาจ ท าใหร้ายละเอยีดทีจ่ะน ามาประเมนิผลกระทบ
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สิ่งแวดลอ้มขาดความแน่นอน ขาดขอ้มูลรายละเอียด หรือขอ้มูลการออกแบบที่ช ัดเจน ผลการประเมนิจึงมโีอกาส

คลาดเคลือ่นไดม้ากกว่า ดงันัน้ในการจดัท ารายงาน 

การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มเชงิกลยุทธ ์จงึตอ้งมหีวัขอ้ส  าหรบัการอธิบายถงึความไมแ่น่นอน (Uncertainty) ที่

อาจเกดิขึ้นจากการประเมนิผลกระทบประกอบการพจิารณาดว้ย 

3)  การพจิารณาผลกระทบสิง่แวดลอ้มใน EIA มกัมกีารประเมนิผลกระทบทางตรง (Direct Impact) และ

ทางออ้ม (Indirect Impact) เท่านัน้ ในขณะที ่SEA จะมกีารประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มสะสม (Cumulative 

Impact) เพิม่เขา้ไปดว้ย ผลกระทบสิง่แวดลอ้มสะสมนัน้ เป็นการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มเพือ่ตรวจสอบและ

เชื่อมโยงผลกระทบที่มากกว่า 1 ดา้น จากการพฒันาในสาขาเดียว หรอืเชื่อมประสานผลกระทบทีเ่กดิจากการพฒันา

สาขาหน่ึงกบัผลกระทบจากการพฒันาสาขาอื่น ๆ ทีส่มัพนัธก์นั เช่น เมือ่มแีผนการพฒันาระบบการขนส่งทางอากาศ 

ซึง่ตอ้งการสรา้งสนามบนิกจ็ะตอ้งมองถึงผลกระทบต่าง ๆ ทีจ่ะตามมาภายหลงัจากมสีนามบนิแลว้ เช่น ระบบ

คมนาคม โรงแรม รา้นอาหาร ธุรกจิบรกิารต่าง ๆ เป็นตน้ 

4) เนื่องจากการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มในเชงิกลยุทธเ์ป็นระดบัของนโยบาย แผนงาน และ 

โปรแกรม จึงท าใหข้อบเขตของเนื้ อหาและพื้นที่ด  าเนินการนัน้มีขนาดใหญ่ตามไปดว้ย ดงันัน้การประเมินผลกระทบ

สิง่แวดลอ้มจงึตอ้งใชเ้ทคนิคทีส่ามารถมองภาพรวมของพื้นทีไ่ดโ้ดยงา่ย เช่น เทคนิค GIS  การซอ้นทบัช ัน้ขอ้มูล (Overlay 

mapping) เป็นตน้ ส าหรบัหวัขอ้ที่จะน ามาประเมินนัน้อาจไม่ละเอียดในทุกดา้นเท่ากบั EIA โดย SEA จะประเมนิถงึ

ผลกระทบหลกัทีอ่าจเกดิขึ้น และมนียัส าคญัซึง่ท  าใหเ้กิดผลกระทบสิง่แวดลอ้มค่อนขา้งสูงเท่านัน้ ขอ้มูลทีน่ ามาวเิคราะหผ์ล

ใน SEA ส่วนใหญ่จะเนน้ขอ้มูลทุติยภูม ิ(Secondary data) จากงานวจิยัที่มผูีศึ้กษาไวแ้ลว้ หรือขอ้มูลของหน่วยงานที่

เกี่ยวขอ้ง แต่หากไม่มขีอ้มูลที่ตอ้งการ อาจจะตอ้งท าการเก็บขอ้มูลปฐมภูม ิ(Primary data) เพิ่มเติม ท ัง้นี้ เพื่อเป็นการ

ประหยดัเวลาและงบประมาณ 

5) การมสี่วนร่วมของสาธารณชนในข ัน้ตอน SEA จะเปิดโอกาสใหส้าธารณชนมสี่วนร่วมในระดบัทีสู่งกว่า โดย

ร่วมในการแสดงความคิดเห็นในนโยบาย แผนงาน หรือโปรแกรมที่จะมใีนพื้นที่ ก่อนที่จะมกีารตดัสนิใจ ในขณะที่ EIA 

กรณีโครงการขนาดใหญ่ทีอ่าจมผีลกระทบต่อชมุชนสูง คณะกรรมการผูช้  านาญการพจิารณารายงานฯ อาจใหผู้ป้ระกอบการ

รบัฟงัความคิดเหน็ของประชาชน หรือท าประชาพจิารณ์บา้ง แต่ระดบัการมสี่วนร่วมจะเป็นแค่การรบัฟงัขอ้มูล และขอ้ห่วง

กงัวลดา้นสิ่งแวดลอ้มเพื่อน ามาจดัท ามาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบหรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิง่แวดลอ้มเท่านัน้ มไิดร้วมถงึทางเลอืกในการยา้ยพื้นที่ก่อสรา้งโครงการ หรือทางเลอืกการไม่พฒันาโครงการเนื่องจากมี

ผลกระทบต่อชมุชนในระดบัสูง 

 

 อย่างไรก็ตาม เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจเบื้องตน้เกี่ยวกบัระบบการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม เน้ือหาที่จะ

กลา่วถงึต่อไปในหน่วยน้ีจะเนน้เฉพาะรูปแบบทีม่กีารใชก้นัมาก ไดแ้ก่ การประเมนิผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม (EIA) และ 

การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ (EHIA) 
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กจิกรรม 14.1.2 

 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม มีก่ีรูปแบบ อะไรบา้ง 
 
แนวตอบกจิกรรม 14.1.2 
 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในปัจจุบนั ประกอบดว้ยรูปแบบท่ีแตกต่างกนัออกไป ดงัน้ีคือ 
กระประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยทุธศาสตร์ (SEA) การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเบ้ืองตน้ (IEE) การ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) การประเมินผลกระทบดา้นสุขภาพ (HIA) และการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ (EHIA) 
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ตอนที ่14.2 
ระบบการประเมนิผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 
โปรดอ่านหวัเรื่อง แนวคิด และวตัถปุระสงคข์องตอนที ่9.1 แลว้จงึศึกษารายละเอยีดต่อไป 

 

หัวเร่ือง 
14.2.1 กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

14.2.2 หน่วยงาน และองคก์รทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

14.2.3 รูปแบบการประเมนิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 

 

แนวคิด 
1. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มในประเทศไทย ไดเ้ริ่มตน้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2518 โดยบญัญตัิไวใ้น 

พระราชบญัญตัิส่งเสริมและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2518 และมกีารด าเนินการอย่างเป็น

รูปธรรมมากขึ้นในปี พ.ศ. 2524 สว่นการวเิคราะหผ์ลกระทบดา้นสุขภาพ ไดม้พีฒันาการชดัเจนขึ้นในปี พ.ศ. 

2550 เมื่อมบีทบญัญตัิในกฎหมายหลกัของประเทศ คือ รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจ ักรไทย พุทธศกัราช 

2550 

2. หน่วยงาน และองคก์รทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการประเมนิและการพจิารณารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

ประกอบดว้ย หน่วยงานหลกัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจดัท าและพจิารณารายงาน EIA ผูป้ระกอบการหรือเจา้ของ

โครงการ ไดแ้ก่ คณะผูศึ้กษาและผูม้สีทิธิจดัท ารายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ผูม้สี่วนไดเ้สยี 

คณะกรรมการผูช้  านาญการพจิารณารายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม หน่วยอนุมตัิหรืออนุญาต 

และองคก์ารอสิระดา้นสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ  

3. รูปแบบการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม ปจัจุบนันี้มกีารจดัท ารายงานเป็น 3 ประเภท คือ ( 1) การจดัท า

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอ้มเบื้องตน้ (2) การจดัท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และ (3) 

การจดัท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มส าหรบัโครงการหรอืกจิการทีอ่าจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อ

ชมุชนอย่างรุนแรง ท ัง้ทางดา้นคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ทรพัยากรธรรมชาติและสุขภาพ  

 

วตัถุประสงค์ 
เมือ่ศึกษาตอนที ่14.2 จบแลว้นกัศึกษาสามารถ 

1. อธิบายกฎหมาย กฎระเบยีบ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มได ้ 

2. อธิบายหน่วยงานหรอืองคก์รทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มได ้

3. อธิบายรูปแบบการประเมนิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มของประเทศไทยได ้

 

  



14-16    พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 

 

เร่ืองที ่14.2.1 
กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการประเมนิผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

ประเทศไทย ไดม้กีารประกาศใชก้ฎหมายสิง่แวดลอ้มอย่างเป็นทางการฉบบัแรก คือ พระราชบญัญตัิส่งเสริมและ

รกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิพ.ศ. 2518 สมยันายสญัญา ธรรมศกัดิ์ เป็นนายกรฐัมนตรี โดยในบทบญัญตัิไดม้รีะบบ

การวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และการจดัท ารายงาน EIA มาใชใ้นการบริหารจดัการดา้นสิ่งแวดลอ้มดว้ย แต่ใน

ระยะแรกระบบการประเมนิยงัไมช่ดัเจนนกั 

การจดัท ารายงาน  EIA ไดก้ารด าเนินการกนัอย่างจริงจงัในปี พ.ศ. 2524 โดยกระทรวงวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยี

และการพลงังาน มีประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลงังาน (ประกาศฉบบันี้มีผลบงัคบัใชเ้มื่อ 27 

กนัยายน 2524) เรื่อง “ก าหนดประเภทของโครงการหรือกิจการที่ตอ้งมีรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบต่อคุณภาพ

สิง่แวดลอ้ม” ระบใุหโ้ครงการ 10 ประเภทตอ้งจดัท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม   

ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 สมยันายอานนัท ์ปนัยารชุน เป็นนายกรฐัมนตรี มีการปรบัปรุงกฎหมายสิ่งแวดลอ้ม 

“พระราชบญัญตัิส่งเสริมและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535” โดยบญัญตัิใหก้ารจดัท ารายงานการวเิคราะห์

ผลกระทบสิง่แวดลอ้มอยู่ในหมวดที ่3  และส่วนที ่4  ตัง้แต่มาตรา 46 ถงึมาตรา 51 และมปีระกาศกระทรวงวทิยาศาสตร ์

เทคโนโลยแีละสิ่งแวดลอ้ม ก าหนดใหโ้ครงการจ านวน 22 ประเภท ตอ้งจดัท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

(ส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม, 2555) 

ในปี พ.ศ. 2552 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ส ังก ัดกระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม ออกประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม ก าหนดประเภทและขนาด

โครงการหรือกิจการที่ตอ้งจดัท ารายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้มรวมท ัง้สิ้น 34 ประเภท รวมท ัง้ปรบัปรุง

หลกัเกณฑ ์วธิีการในการจดัท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้มดว้ย (16 มถินุายน พ.ศ. 2552) และประกาศ

เพิม่เตมิเป็น 36 ประเภทโครงการในปี พ.ศ. 2557  นอกจากนี้  ในปี พ.ศ. 2552 ยงัไดม้กีารเปลีย่นแปลงครัง้ส  าคญั ซึง่เป็น

ผลมาจากการประกาศใชร้ฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ซึ่งบญัญตัิว่า “การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่

อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทัง้ทางดา้นคุณภาพสิ่ งแวดลอ้ม ทรพัยากรธรรมชาติและสุขภาพ จะกระท า

มิได ้เวน้แต่จะไดศึ้กษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่ งแวดลอ้มและสุขภาพของประชาชนในชุมชนและจดัใหม้ี

กระบวนการรบัฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ีส่วนไดเ้สียก่อน รวมทัง้ไดใ้หอ้งคก์ารอิสระซ่ึงประกอบดว้ยผูแ้ทน

องคก์ารเอกชนดา้นสิ่ งแวดลอ้มและสุขภาพและผูแ้ทนสถาบนัอุดมศึกษาที่ จ ัดการศึกษาดา้นสิ่ งแวดลอ้มหรือ

ทรพัยากรธรรมชาติหรือดา้นสุขภาพ ใหค้วามเห็นประกอบก่อนมีการด าเนินการดงักล่าว ” จึงไดม้ีประกาศกระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการในการจดัท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้ม

ส าหร ับโครงการหรือกิจการ  ที่อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ท ัง้ทางดา้นคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

ทรพัยากรธรรมชาติ และสุขภาพ  เมื่อวนัที่ 29 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 และมีประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม ก าหนดประเภท ขนาดและวธิีปฏิบตัิ ส  าหรบัโครงการหรือกิจการ ที่อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อชุมชนอย่าง

รุนแรง ท ัง้ทางดา้นคุณภาพสิง่แวดลอ้ม  ทรพัยากรธรรมชาต ิ และสุขภาพ ทีอ่าจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อชุมชน อย่างรุนแรง 

ทีส่ว่นราชการ  รฐัวสิาหกจิ  หรอืเอกชน จะตอ้งจดัท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม  พ.ศ. 2553 ประกาศเมือ่

วนัที ่31 สงิหาคม 2553 โดยก าหนดให ้12 ประเภทโครงการตอ้งจดัท ารายงาน 
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 ในปี พ.ศ.2560 ในรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช  ๒๕๖๐ ไดม้กีารก าหนดเกี่ยวกบัการ

ประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ไวใ้นมาตรา 58 ดงันี้ 

 

มาตรา 58 การด าเนินการใดของรฐัหรือที่รฐัจะอนุญาตใหผู้ใ้ดด าเนินการ ถา้การนัน้อาจมีผลกระทบต่อ

ทรพัยากรธรรมชาต ิคุณภาพสิง่แวดลอ้ม สุขภาพ อนามยั คุณภาพชวีติ หรอืสว่นไดเ้สยีส าคญัอืน่ใดของประชาชนหรือชุมชน

หรอืสิง่แวดลอ้มอย่างรุนแรง รฐัตอ้งด าเนินการใหม้กีารศึกษาและประเมนิผลกระทบต่อคุณภาพสิง่แวดลอ้มและสุขภาพของ

ประชาชนหรอืชมุชน และจดัใหม้กีารรบัฟงัความคิดเหน็ของผูม้สีว่นไดเ้สยีและประชาชนและชมุชนทีเ่กี่ยวขอ้งก่อน เพือ่น ามา

ประกอบการพจิารณา ด าเนินการหรอือนุญาตตามทีก่ฎหมายบญัญตัิ 

         บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิไดร้บัขอ้มูล ค าชี้แจง และ เหตุผลจากหน่วยงานของรฐัก่อนการด าเนินการ หรือ

อนุญาตตามวรรคหนึ่ง 

           ในการด าเนินการหรอือนุญาตตามวรรคหนึ่ง รฐัตอ้งระมดัระวงัใหเ้กิดผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน สิง่แวดลอ้ม 

และความหลากหลายทางชวีภาพนอ้ยทีสุ่ด และตอ้งด าเนินการใหม้กีารเยยีวยา ความเดอืดรอ้นหรือเสยีหายใหแ้ก่ประชาชน

หรอืชมุชนทีไ่ดร้บัผลกระทบอย่างเป็นธรรมและโดยไมช่กัชา้” 

 

ต่อมาในปี พ.ศ.2561 ไดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัสิง่เสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิพ.ศ. 

๒๕๓๕ โดยตราพระราชบญัญตัสิง่เสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561 เพือ่ปรบัปรุงกระบวนการและ

ข ัน้ตอนเกี่ยวกบัการจดัท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มใหม้ปีระสทิธิภาพและเอื้ออ านวยต่อการพฒันาศกัยภาพ

ในการแข่งขนัของประเทศ และเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรา ๕๘ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย โดยมรีายละเอยีดใน

สว่นที ่4 การจดัท ารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ดงันี้ 

 

1. พระราชบัญญตัส่ิงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาต ิ(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 
พระราชบญัญตัสิง่เสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาติ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2561 เป็นกฎหมายหลกัทีก่  าหนด

เงือ่นไขในการจดัท ารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โดยบญัญตัิไวใ้น ส่วนที ่4  มาตรา 46 ถงึมาตรา 51 มี

สาระส าคญั ดงันี้ 

1.1   มาตรา 46 นิยาม ค าว่า การประเมนิผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม หมายถงึ กระบวนการศึกษาและ  

ประเมนิผลทีอ่าจเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการใดของรฐัหรือทีร่ฐัจะอนุญาตใหม้กีาร

ด าเนินการทีอ่าจมผีลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาติ คุณภาพสิง่แวดลอ้ม สุขภาพ อนามยั คุณภาพชีวติ หรือส่วนไดเ้สยี

อื่นใดของประชาชนหรือชุมชน ท ัง้ทางตรงและทางออ้ม โดยผ่านกระบวนการการมสี่วนร่วมของประชาชน เพือ่ก าหนด

มาตรการป้องกนัแกไ้ขผลกระทบดงักลา่ว” ผลการศึกษา เรียกว่า รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม (พ.ร.บ. 

ฉบบั พ.ศ. 2535 ใชค้ าว่า “รายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้ม”) 

1.2   มาตรา ๔๗  ในกรณีทีม่ ีการประเมินผลกระทบระดบัยุทธศาสตร ์(SEA) ในพื้นทีใ่ดๆไวแ้ลว้  

การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ตอ้งค านึงถงึผลการศึกษาดงักลา่วดว้ย 

1.3  มาตรา 48 ไดก้ าหนดประเภท หลกัเกณฑ ์วธิีการ และเงือ่นไขในการจดัท ารายงานการ  

ประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ดงันี้  

1) การก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการที่ตอ้งจดัท ารายงานการ  
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ประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โดยก าหนดเป็น ใหร้ฐัมนตรีโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาติมี

อ  านาจประกาศก าหนดใหโ้ครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการใดของรฐัหรือทีร่ฐัจะอนุญาตใหผู้ใ้ดด าเนินการ  เป็น

โครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการทีม่ ีผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม (EIA) หรือที่อาจมีผลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาติ 

คุณภาพสิ ่งแวดลอ้ม สุขภาพ อนามยั คุณภาพชีว ิต หรือส่วนไดเ้ส ียส าคญัอื ่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือ

สิ่งแวดลอ้มอย่างรุนแรง (EHIA) ซึง่ผูด้  าเนินการหรือผูข้ออนุญาตตอ้งจดัท ารายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

2) หลกัเกณฑ ์วธิีการ และเงือ่นไขในการจดัท ารายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม  

ใหเ้ป็นไปตามทีร่ฐัมนตรีโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาติประกาศก าหนด โดยจะก าหนดให ้

แตกต่างกนัตามประเภทหรือขนาดของโครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการก็ได ้และอย่างนอ้ยตอ้งประกอบดว้ย

สาระส าคญัเกี่ยวกบั 

- รายละเอยีดโครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการ  

- สภาพสิง่แวดลอ้มปจัจุบนั  

- การประเมนิทางเลอืกในการด าเนินการ  

- การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มทีอ่าจเกิดขึ้นจากโครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการ

ท ัง้ทางตรงและทางออ้ม 

- การมสี่วนร่วมของประชาชนในการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม  

- มาตรการป้องกนัแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและการชดเชยเยยีวยาความเดอืดรอ้นหรือ

เสยีหาย 

3) การจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบสิง่แวดลอ้มส าหรบัโครงการหรือกิจการหรือ 

การด าเนินการของรฐัหรือทีร่ฐัจะอนุญาตใหผู้ใ้ดด าเนินการทีอ่าจมผีลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาติคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

สุขภาพ อนามยั คุณภาพชีวติ หรือส่วนไดเ้สยีส  าคญัอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิง่แวดลอ้มอย่างรุนแรง  (EHIA) 

ผูด้  าเนินการหรือผูข้ออนุญาตตอ้งประเมนิผลกระทบดา้นสุขภาพ และจดัให  ้

มกีารรบัฟงัความคิดเหน็ของผูม้สี่วนไดเ้สยีและประชาชนและชุมชนทีเ่กี่ยวขอ้ง ตามหลกัเกณฑ ์วธิีการและเงือ่นไขที่

รฐัมนตรีโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาติประกาศก าหนด  เป็นการเพิ่มเติมจากทีต่อ้งด าเนินการ

ตาม ขอ้ 2) ดว้ย 

4) ใหส้  านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มเสนอคณะกรรมการ  

สิง่แวดลอ้มแห่งชาติเพือ่พจิารณาทบทวนประกาศตาม ขอ้ 2) ทุกรอบระยะเวลาหา้ปี หรือในกรณีทีม่คีวามจ าเป็นจะ

ด าเนินการใหเ้ร็วกว่านัน้ก็ได ้

1.3  ก าหนดแนวทางปฏบิตัิส  าหรบัโครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการที่ตอ้งจดัท ารายงานการ 

ประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ดงันี้  

1) โครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการของหน่วยงานของรฐัหรือหน่วยงานของรฐั  

ด าเนินการร่วมกบัเอกชนทีต่อ้งเสนอขอรบัความเหน็ชอบจากคณะรฐัมนตรี ใหห้น่วยงานข องรฐัซึง่เป็นผูร้บัผดิชอบ

โครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการนัน้ จดัท ารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มตัง้แต่ในระยะท าการศึกษา

ความเหมาะสมของโครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการ และเสนอต่อคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาติเพือ่เสนอ

ความเหน็ประกอบการพจิารณาของคณะรฐัมนตรี ในการพจิารณาเสนอความเหน็ของคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาติ

ใหม้คีวามเหน็ของคณะกรรมการผูช้  านาญการประกอบการพจิารณาดว้ย (ในการพจิารณารายงานการประเมนิผลกระทบ
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สิง่แวดลอ้มดงักลา่ว คณะรฐัมนตรีอาจขอใหบุ้คคลหรือสถาบนัใดซึง่มคีวามช านาญหรือเชี่ยวชาญเกี่ยวกบัการประเมินผล

กระทบสิง่แวดลอ้มท าการศึกษาและเสนอรายงานหรือความเหน็เพื่อประกอบการพจิารณาดว้ยก็ได )้ 

2) โครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการของหน่วยงานของรฐัที่ไม่ตอ้งเสนอขอรบัความ  

เหน็ชอบจากคณะรฐัมนตรีหรือไม่ตอ้งไดร้บัอนุญาตตามกฎหมาย ใหห้น่วยงานของรฐัซึง่เป็นผูร้บัผดิชอบโครงก ารหรือ

กิจการหรือการด าเนินการนัน้จดัท าและเสนอรายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มตามหลกัเกณฑ ์วธิีการ และ

เงือ่นไขทีก่  าหนดไวใ้นมาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑/๑ ดว้ยโดยอนุโลม 

3)  โครงการหรือกิจการหรือการด า เนินการดา้นการคมนาคมขนส่ง การชลประทาน การ 

ป้องกนัสาธารณภยั โรงพยาบาล หรือทีอ่ยู่อาศยั ทีม่คีวามจ าเป็นเร่งด่วน เพือ่ประโยชนส์าธารณะ ในระหว่างทีร่อผลการ

พจิารณารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม หน่วยงานของรฐัซึง่เป็นผูร้บัผดิชอบโครงการหรือกิจการหรือการ

ด าเนินการนัน้ อาจเสนอคณะรฐัมนตรี เพือ่พจิารณาอนุมตัิใหด้  าเนินกระบวนการหรือข ัน้ตอนเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่เอกชนทีจ่ะ

เป็นผูร้บังานนัน้ไปพลางก่อนได ้แต่จะลงนามผูกพนัในสญัญาหรือใหส้ทิธิกบัเอกชนผูน้ ัน้ไม่ได  ้

1.4   มาตรา 50 กรณีโครงการเอกชนทีต่อ้งไดร้บัอนุญาตตามกฎหมายก่อนเริ่มการก่อสรา้งหรือ  

ด าเนินการ ยงัคงก าหนดรูปแบบและแนวทางปฎบิตัิตามแนวทางเดมิ เช่น การรอการส ัง่อนุญาต ส าหรบัโครงการหรือ

กิจการหรือการด าเนินการ จนกว่ารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มจะไดร้บัความเหน็ชอบ รวมท ัง้ไดเ้พิม่เติม

ความชดัเจนในการปฎบิตัิงาน ของ หน่วยงานของรฐั ตามทีค่ณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาติ มอบหมายใหป้ฏบิตัิ

หนา้ทีแ่ทน 

1.5 มาตรา 51 คณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาติแต่งตัง้คณะกรรมการผูช้  านาญการ เพือ่ท  าหนา้ที่ 

พจิารณารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มซึง่ตอ้งประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิหรือ ผูเ้ชี่ยวชาญในสาขาวชิาการต่าง 

ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง และจะตอ้งมเีจา้หนา้ทีซ่ึง่มอี  านาจอนุญาตในกิจการ อนัเป็นสาระส าคญัส าหรบัการด าเนินโครงการหรือ

กิจการหรือการด าเนินการนัน้ตามกฎหมายร่วมเป็นกรรมการอยู่ดว้ย  พรอ้มท ัง้ไดก้ าหนดประเด็นทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการ

รายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ดงันี้  

1) มาตรา 51/1 ในกรณี คชก.ไม่ใหค้วามเหน็ชอบกบัรายงาน ใหผู้ด้  าเนินการหรือผูข้อ 

อนุญาต แกไ้ขเพิม่เติมหรือจดัท ารายงานใหม่ตามที ่คชก.ก าหนด ภายใน 180 วนันบัแต่วนัไดร้บัแจง้ผลการพจิารณา 

ไม่เช่นนัน้จะถอืว่า ไม่ประสงคเ์สนอรายงาน และใหถ้อืว่าจบกระบวนการพจิารณา แต่ไม่ตดัสทิธิในการเสนอรายงานใหม่

ตามมาตรา 50 

2) มาตรา 51/2  การตรวจสถานทีท่ีเ่ป็นทีต่ ัง้ของโครงการ ทีเ่สนอรายงานการประเมนิผล 

กระทบสิง่แวดลอ้มนัน้ ตอ้งกระท าต่อหนา้หรือดว้ยความยนิยอมของผูด้  าเนินการหรือผูข้ออนุญาต  

3) มาตรา 51/3 ใหน้ ารายงาน EIA และรายงานผลการปฏบิตัิตามมาตรการในรายงาน  

EIA ไปเป็น เงือ่นไขในการส ัง่อนุญาต หรือต่อใบอนุญาต 

4) มาตรา 51/4   ก าหนดให ้การจดัท ารายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม (EIA /  

EHIA) ตอ้งจดัท าหรือไดร้บัการรบัรองจากผูร้บัใบอนุญาตเป็นผูจ้ดัท ารายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม  

5) มาตรา 51/5 ก าหนดใหเ้ป็นหนา้ทีข่องผูด้  าเนินการ หรือขออนุญาตในการจดัท า 

รายงานผลการปฏบิตัิตามมาตรการ เสนอต่อเจา้หนา้ทีซ่ึง่มอี  านาจอนุญาตอย่างนอ้ย ปีละหนึ่งคร ัง้ ตามหลกัเกณฑ ์วธิีการ

ทีก่  าหนด และใหเ้จา้หนา้ทีซ่ึง่มอี  านาจอนุญาต รวบรวมจดัส่ง ทสจ.ในเขตพื้นทีโ่ครงการ และ สผ.ในกรณีทีเ่ป็นโครงการ
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ในกรุงเทพฯ ภายในหกสบิวนั นบัแต่วนัไดร้บัรายงาน ท ัง้นี้  ให ้สผ. รวบรวมรายงานผลการปฏบิตัิตามมาตรการ และ

ขอ้เสนอแนะต่อ กก.วล. ปีละหนึ่งคร ัง้ 

6) มาตรา 51/5 ในกรณีทีพ่บหรือมผูีร้อ้งเรียนกล่าวหาเกี่ยวกบัการ ไม่ปฏบิตัิตาม 

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มมหีนา้ที่

ตอ้งใหค้ าแนะแนะกบัหน่วยงานของรฐัหร ือเจา้หนา้ทีผู่ม้อี  านาจอนุญาตใหด้ าเนินการทางกฎหมายเพือ่บงัคบัให ้

ผูด้  าเนินการ หรือผูข้ออนุญาตปฏบิตัิตามมาตรการทีก่  าหนดไว ้ และใหห้น่วยงานของรฐั หรือเจา้หนา้ทีผู่ม้ ีอ  านาจอนุญาต

ตามกฎหมายแจง้ผลการด าเนินการใหส้  านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มทราบภายในเกา้สบิ

วนั 

7) มาตรา 51/6 ก าหนดให ้EIA มอีายุการใชง้านได ้5 ปี นบัแต่วนัไดร้บัแจง้ผลการ 

พจิารณาจากส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มหรือจากหน่วยงานของรฐัทีไ่ดร้บัมอบหมาย

ใหป้ฏบิตัิหนา้ที ่แต่ถา้จะน า EIA ทีม่อีายุเกินกว่า 5 ปี มาใชป้ระกอบการขออนุญาตตามกฎหมายจะตอ้งไม่มกีาร

ดดัแปลง ขยาย ต่อเติม เพิม่ ลด หรือเปลีย่นแปลงทีท่  าใหเ้กิดผลกระทบ หรือเสยีหายต่อสิง่แวดลอ้มในพื้นทีแ่ละชุมชน

เพิม่ขึ้นจากทีร่ะบุไวใ้นรายงานเดมิ แต่ไม่รวมถงึโครงการหรือกิจการทีต่อ้งจดัท าEHIA และผูด้  าเนินการ หรือผูข้อ

อนุญาตใชร้ายงาน EIA เกิน 5 ปี จะตอ้งทบทวนมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มใหม่ดว้ย 

1.6 มาตรา 100 ก าหนดบทลงโทษ ดงันี้ 

1) มาตรา 101/1 ผูด้  าเนินการหรือผูข้ออนุญาต ผูใ้ดก่อสรา้งหรือด าเนินโครงการไป 

ก่อนที ่EIA จะไดร้บัความเหน็ชอบจาก คชก. ตอ้งระวางโทษตลอด ปรบัไม่เกินหนึ่งลา้นบาท หรือปรบัอกีไม่เกินวนัละ

หนึ่งแสนบาท ตลอดระยะเวลาทีไ่ม่ไดป้ฏบิตัิใหถู้กตอ้งหรือหยุดการกระท านัน้ ถา้เป็นโครงการหรือกิจการทีต่อ้งจดัท า

EHIA ทีอ่าจมผีลกระทบต่อส่วนไดเ้สยีทีส่  าคญัของประชาชน หรือชุมชน ตอ้งระวางโทษหนกักว่าทีก่ฎหมายบญัญตัิใน

วรรคหนึ่งกึ่งหนึ่ง 

2)  มาตรา 101/2  ผูด้  าเนินโครงการ หรือผูข้ออนุญาตทีไ่ม่จดัส่งรายงานผลการปฏบิตัิ 

ตามมาตรการทีบ่ญัญตัิไวใ้นมาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกินหนึ่งลา้นบาท 

 

2. กฎ ระเบียบที่เกีย่วข้องตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 
2535 

ตามมาตรา 17 ของพระราชบญัญตัิส่งเสริมและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ไดก้ าหนดไวว้่า บรรดา

กฎกระทรวง ขอ้บงัคบั ระเบยีบ ประกาศ หรอืค าส ัง่ทีอ่อกตามพระราชบญัญตัสิง่เสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิ

พ.ศ. 2535 เฉพาะที่เกี่ยวกบัการจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ที่ใชบ้งัคับอยู่ในวนัก่อนวนัที่

พระราชบญัญตัินี้ ใชบ้งัคบั ใหย้งัคงใชบ้งัคบัไดต่้อไปเพยีงเท่าทีไ่ม่ขดัหรือแยง้กบัพระราชบญัญตัิส่งเสริมและรกัษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญตัินี้ จนกว่าจะมพีระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง หรือ

ประกาศ ตามพระราชบญัญตัสิง่เสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาตพิ.ศ. 2535 ซึง่แกไ้ขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญตัิ

นี้ใชบ้งัคบั 

เนื่องจากในขณะนี้  ยงัมไิดม้กีารประกาศใช ้กฎกระทรวง หรือประกาศ ตามพระราชบญัญตัิส่งเสริมและรกัษา

คุณภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิ(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2561  ในทีน่ี้ จงึขอกลา่วเฉพาะในส่วนของกฎระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้งตาม พ.ร.บ. 
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พ.ศ.2535 (ฉบบัเดมิ) ทีส่  าคญั ดงันี้  (นกัศึกษาสามารถตดิตามกฎกระทรวง หรอืประกาศทีอ่อกตาม พ.ร.บ. ฉบบัใหม่ไดจ้าก

เวบ็ไซตข์อง กองพฒันาระบบการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม (http://www.onep.go.th/eia/)  

1)  ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เรื่อง ก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการ

ซึ่งตอ้งจดัท ารายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และหลกัเกณฑ ์วิธีการ ระเบยีบปฏิบตัิ และแนวทางการจดัท า

รายงาน การวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม พ.ศ.2552 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ ซึง่ในปจัจบุนัมปีระเภทและขนาดของโครงการที่

ตอ้งจดัท ารายงานประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) รวม 35 ประเภท โดยจ าแนกไดเ้ป็น 6 กลุม่ ดงันี้ 

  กลุม่ที ่1 โครงการดา้นเหมอืงแร่และการพฒันาปิโตรเลยีม ไดแ้ก่ การท าเหมอืงแร่ เช่น เหมอืงแร่ถ่าน

หนิ เหมอืงแร่โพแทช เหมอืงแร่เกลอืหนิ เหมอืงแร่หนิปูนเพือ่อตุสาหกรรมปูนซเิมนต ์เหมอืงแร่ใตด้นิ เหมอืงแร่โลหะทุกชนิด 

เหมอืงแร่ทีม่กีารใชว้ตัถรุะเบดิ รวมถงึการส ารวจปิโตรเลยีมโดยวธิีเจาะส ารวจและการผลติปิโตรเลยีม 

  กลุ่มที่ 2 โครงการดา้นอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ โครงการนิคมอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมผลติปูนซเิมนต ์

อุตสาหกรรมผลติเยื่อกระดาษ อุตสาหกรรมเกี่ยวกบัน า้ตาล อุตสาหกรรมเหลก็หรือเหลก็กลา้ อุตสาหกรรมปิโตรเลยีมที่มี

กระบวนการผลติทางเคม ีอตุสาหกรรมกล ัน่น า้มนัปิโตรเลยีมอตุสาหกรรมแยกหรอืแปรสภาพกา๊ซธรรมชาติ 

  กลุม่ที ่3 โครงการดา้นคมนาคม ไดแ้ก่ โครงการระบบทางพเิศษ ระบบขนส่งมวลชนทีใ่ชร้าง ทางหลวง

หรอืถนนทีต่ดัผ่านพื้นทีอ่่อนไหว เช่น พื้นทีเ่ขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าและเขตหา้มลา่สตัวป่์า เขตอทุยานแหง่ชาต ิพื้นทีลุ่ม่น า้ช ัน้ 2 

เป็นตน้ รวมถงึโครงการทา่เทยีบเรอื ทา่เทยีบเรือส าราญ การถมทีด่นิในทะเล การก่อสรา้งหรือขยายสิง่ก่อสรา้งในทะเล การ

ก่อสรา้งหรอืขยายสนามบนิ 

  กลุ่มที่ 4 โครงการดา้นบริการชุมชนและที่พกัอาศยั ไดแ้ก่ โครงการโรงแรมและโครงการอาคารที่พกั

อาศัยที่มีหอ้งพกัตัง้แต่ 80 หอ้งขึ้นไป หรือมีพื้นที่ใชส้อยตัง้แต่ 4,000 ตารางเมตรขึ้นไป โครงการโรงพยาบาลหรือ

สถานพยาบาล โครงการบา้นจดัสรร เป็นตน้ 

  กลุม่ที ่5 โครงการดา้นแหลง่น า้และพฒันาเกษตรกรรม ไดแ้ก่ โครงการเขื่อนหรืออ่างเก็บน า้ ต ัง้แต่ 100 

ลา้นลูกบาศกเ์มตรขึ้นไป หรอืมพีื้นทีก่กัเก็บน า้ต ัง้แต่ 15 ตาราง กโิลเมตรขึ้นไป รวมถงึการชลประทานทีม่พีื้นทีต่ ัง้แต่ 80,000 

ไร่ขึ้นไป 

  กลุม่ที ่6 โครงการดา้นพลงังาน ไดแ้ก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นทีม่กี  าลงัการผลติตัง้แต่ 10 เม

กะวตัตข์ึ้นไป รวมท ัง้โครงการระบบขนสง่ปิโตรเลยีมและน า้มนัเชื้อเพลงิทางทอ่ 

 

2)  ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม เรื่อง ก าหนดประเภท ขนาด และวธิีปฏิบตัิส  าหรบั

โครงการหรอืกจิการทีอ่าจก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อชมุชนอย่างรุนแรงท ัง้ทางดา้นคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ทรพัยากรธรรมชาติและ

สุขภาพ ทีส่่วนราชการ รฐัวสิาหกิจ หรือเอกชน จะตอ้งจดัท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม พ.ศ. 2553 และที่

แกไ้ขเพิ่มเติม ไดก้ าหนดโครงการหรือกิจกรรมที่ตอ้งด าเนินการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในราย งานการประเมนิผล

กระทบสิง่แวดลอ้ม (EHIA) ไว ้จ  านวน 12 ประเภท ดงันี้ 

  (1) การถมทะเล หรอืทะเลสาบฯ ตัง้แต่ 300 ไร่ขึ้นไป  

  (2) การท าเหมอืงแร่ตามกฎหมายวา่ดว้ยแร่ ขึ้นอยู่กบัประเภทเหมอืงแร่  

  (3) นิคมอตุสาหกรรมตามกฎหมายว่าดว้ยการนิคมอุตสาหกรรม หรือโครงการทีม่ีลกัษณะเช่นเดยีวกบั

นิคมอตุสาหกรรม ทกุขนาด  

  (4) อตุสาหกรรมปิโตรเคมขี ัน้ตน้และข ัน้กลาง ขึ้นอยู่กบัประเภทและวตัถดุบิทีเ่ป็นสารเคม ี 
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  (5) อตุสาหกรรมถลุงแร่ หรอืหลอมโลหะ ขึ้นอยู่กบัประเภทแร่และโลหะ  

  (6) การผลติ ก าจดั หรอืปรบัแต่งสารกมัมนัตรงัส ีทุกขนาด  

  (7) โรงงานปรบัคุณภาพของเสยีรวม หรอืโรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัการฝงักลบสิง่ปฏกูิล หรอืการ

เผาของเสยีอนัตราย ทกุขนาด  

  (8) โครงการระบบขนสง่ทางอากาศ ทางวิง่ของอากาศยานตัง้แต่ 3,000 เมตรขึ้นไป  

  (9) ทา่เทยีบเรอื ขึ้นอยู่กบัความยาวหนา้ทา่พื้นทีก่ารขดุลอกร่องน า้  

  (10) เขือ่นเก็บกกัน า้ ปรมิาณเก็บกกัตัง้แต่ 100 ลบ.ม. หรอืพื้นทีก่กัเก็บตัง้แต่ 15 ตร.กม. ขึ้นไป  

  (11) โรงไฟฟ้าพลงัความรอ้น ขึ้นอยู่กบัชนิดของเชื้อเพลงิ 

  (12) อตุสาหกรรมผลติถา่นโคก้ทุกขนาด 

 

3)   ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม เรื่อง ก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิีการ ระเบยีบปฏบิตัิและ

แนวทางในการจดัท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มส าหรบัโครงการหรือกิจการที่อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อ

ชมุชนอย่างรุนแรงท ัง้ทางดา้นคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ทรพัยากรธรรมชาตแิละสุขภาพ (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๖๐  

4)  กฎกระทรวง เกี่ยวกบัผูม้สีทิธิขอรบัใบอนุญาตท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม เช่น กฎกระทรวง

ฉบบัที ่2 (พ.ศ. 2527) ออกความตามในพระราชบญัญตัิส่งเสริมและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม พ.ศ. 2535 (2 พฤศจกิายน 

2527) กฎกระทรวงก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผูม้สีทิธิท  ารายงานผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (24 มนีาคม 2537) และ

ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาติ ก าหนดหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัประสบการณ์ของผูช้  านาญการในการปฏบิตัิงานการ

สง่เสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (4 มนีาคม 2528 

5) ประกาศหลกัเกณฑแ์ละวธิีการแต่งตัง้คณะกรรมการช านาญการพจิารณารายงานผลกระทบสิง่แวดลอ้ม เช่น 

5.1) ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที ่1 (พ.ศ. 2555) เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละวธิีการในการ

แต่งตัง้คณะกรรมการผูช้  านาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอ้มเบื้องตน้และรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบ

สิง่แวดลอ้ม ในเขตพื้นทีคุ่ม้ครองสิง่แวดลอ้ม (ประกาศวนัที ่1 มนีาคม 2555) 

5.2) ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัที ่40 (พ.ศ. 2554) เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละวธิีการในการ

แต่งตัง้คณะกรรมการผูช้  านาญการพจิารณารายงานผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ประกาศวนัที ่9 มนีาคม 2554) 

 

3.  พระราชบัญญตัส่ิงเสริมวชิาชีพวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีพ.ศ. 2551 
 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 10 (6) (ค) (ง) และ (ช) แห่งพระราชบญัญตัิส่งเสริมวชิาชีพวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี พ.ศ. 2551 สภาวิชาชีพวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี โดยความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษแห่งสภาวชิาชีพ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงออก “ขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าดว้ยการประกอบวิชาชีพ

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยคีวบคุม สาขาการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มดา้นวทิยาศาสตรแ์ละการควบคุมมลพษิ พ.ศ. 

2557” โดยมสีาระส าคญัโดยสงัเขป ดงันี้ 

 3.1 ก าหนดมาตรฐานการประกอบวชิาชีพวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีควบคุม สาขาการวิเคราะหผ์ลกระทบ

สิง่แวดลอ้มดา้นวทิยาศาสตรแ์ละการควบคุมมลพษิ (หมวด 1) ท ัง้นี้ ไดก้ าหนดให ้

1)  การวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มดา้นวทิยาศาสตร ์ตามลกัษณะและประเภทของงานที่ 



   พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม    14-23 
 

 

 

ก าหนด ตอ้งมผูีไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบวชิาชีพวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยคีวบคุมสาขาการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม

ดา้นวทิยาศาสตร ์ประเภทผูช้  านาญการหรอืผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะดา้นเป็นผูร้บัผดิชอบ   

2)  การควบคุมมลพษิ ตามลกัษณะและประเภทของงานทีก่  าหนด ตอ้งมผูีไ้ดร้บัใบอนุญาต 

ประกอบวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยคีวบคุม สาขาการควบคุมมลพษิเป็นผูร้บัผดิชอบ 

 3.2 ก าหนดคุณสมบตัิและลกัษณะตอ้งหา้มของผูข้อรบัใบอนุญาตประกอบวชิาชีพวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ควบคุมสาขาการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มดา้นวทิยาศาสตรแ์ละการควบคุมมลพษิ (หมวด 2) 

 

 
กจิกรรม 14.2.1 

 กฎหมายหลกัท่ีมีบทบญัญติัเร่ือง “การวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ” คือกฎหมาย
ฉบบัใด  
 
แนวตอบกจิกรรม 14.2.1 
 พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2560 ส่วนท่ี 4  
การจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม มาตรา 46 ถึงมาตรา 51  
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เร่ืองที ่14.2.2 
หน่วยงาน และองค์กรที่เกีย่วข้องกับการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

หน่วยงาน และองคก์รทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการวเิคราะหแ์ละการพจิารณารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและ

สุขภาพ ประกอบดว้ย หน่วยงานหลกัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจดัท าและพจิารณารายงาน EIA ผูป้ระกอบการหรือเจา้ของโครงการ 

ไดแ้ก่ คณะผูศึ้กษาและผูม้สีทิธิจดัท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม ผูม้สีว่นไดเ้สยี คณะกรรมการผูช้  านาญการ

พจิารณารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้ม หน่วยอนุมตัิหรืออนุญาต และองคก์ารอิสระดา้นสิง่แวดลอ้มและ

สุขภาพ แต่ละหน่วยงานและองคก์รมอี  านาจหนา้ที ่แตกต่างกนัตามทีก่  าหนดไวใ้นกฎหมายฉบบัต่างๆ 

 

1. หน่วยงานหลกัทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัท าและพจิารณารายงาน EIA  
หน่วยงานหลกัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจดัท าและพจิารณารายงาน EIA ประกอบดว้ยผูเ้กี่ยวขอ้งท ัง้ภาครฐัและเอกชน 

โดยท าหนา้ทีต่ามรายละเอยีดดงันี้ 

1.1 ผูป้ระกอบการ หรอืเจา้ของโครงการ เป็นเอกชน หน่วยงานของรฐั หรอืรฐัวสิาหกจิทีร่บัผดิชอบโครงการพฒันา

ต่างๆ ตามประกาศรายชื่อโครงการหรอืกจิการทีอ่าจมผีลกระทบ ตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 

เช่น เอกชนเจา้ของโครงการผลติน า้ตาล กรมชลประทานเจา้ของโครงการเขื่อนเก็บกกัน า้หรืออ่างเก็บน า้ การไฟฟ้าฝ่ายผลติ

แหง่ประเทศไทยเจา้ของโครงการก่อสรา้งโรงไฟฟ้า เป็นตน้ 

1.2 คณะผูศึ้กษา และผูม้ีสิทธิจดัท ารายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่ งแวดลอ้ม ท าหนา้ที่ศึกษา วิเคราะห ์

คาดการณ์ จดัท ารายงาน ผูจ้ดัท  ารายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ตอ้งขอรบัใบอนุญาตท ารายงานเกี่ยวกบั

การศึกษาและมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบกระเทอืนต่อคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม (ตามกฎกระทรวงฉบบัที่ 2 (พ.ศ. 

2527) ออกตามความในพระราชบญัญตัิส่งเสริมและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2518 โดยตอ้งเป็น

สถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ซึ่งมฐีานะเป็นนิติบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไดจ้ดทะเบยีนตามกฎหมาย  รฐัวสิาหกิจซึ่งมี

กฎหมายเฉพาะจดัตัง้เฉพาะแต่ในกจิการของรฐัวสิาหกจินัน้ สภาการเหมอืงแร่ตามกฎหมายว่าดว้ยสภาการเหมอืงแร่ เฉพาะ

แต่ในกจิการของสมาชกิ ซึง่ตอ้งขออนุญาตตามกฎหมาย และมเีงือ่นไข หลกัเกณฑป์ฏบิตัิตามกฎกระทรวงทีอ่อกตามความ

ในพระราชบญัญตัสิง่เสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ท ัง้นี้ ผูศึ้กษาตอ้งท างานร่วมกบัเจา้ของโครงการ เพือ่ใหม้กีารจดัท า

รายงานอย่างถกูตอ้ง และเป็นไปไดใ้นทางปฏบิตัิ 

1.3 ผูม้สี่วนไดเ้สยี หมายถงึบุคคลหรือองคก์รตามกฎหมายหรือปจัเจกชนซึง่จะใหค้วามเหน็ต่อรายงาน ท ัง้นี้อาจ

ใหค้วามเหน็เป็นลายลกัษณอ์กัษรหรอืใหด้ว้ยวาจาระหว่างการรบัฟงัความเหน็ก็ได  ้โดยผ่านช่องทาง กระบวนการมสี่วนร่วม

ของประชาชนในการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม (Public Participation in EIA) ทีม่วีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหป้ระชาชน

แสดงความหว่งกงัวล ความตอ้งการและค่านิยมต่อโครงการหรือกิจการ ขณะเดยีวกนัผูร้บัผดิชอบโครงการมหีนา้ทีใ่หข้อ้มูล

เพื่อการตดัสนิใจ และขอ้เท็จจริงเกี่ยวกบัโครงการหรือกิจการดว้ย ส าหรบัผูม้สี่วนไดเ้สยี (Stakeholders) ก าหนดเป็น 7 

กลุม่หลกั ประกอบดว้ย  

1) ผูไ้ดร้บัผลกระทบ หมายความถงึ ผูไ้ดร้บัประโยชนด์า้นบวกจากโครงการ และกลุม่ผูเ้สยีประโยชนจ์าก

การมโีครงการ 
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2) หน่วยงานทีร่บัผดิชอบจดัท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม หมายถงึเจา้ของโครงการ และ

นิตบิคุคลผูม้สีทิธิท  ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม หรอืทีป่รกึษา หรอืผูไ้ดร้บัอนุญาตเป็นผูม้สีทิธิท  ารายงานการ

วเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

3) หน่วยงานที่ท  าหนา้ที่พจิารณารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้ม หมายถงึ ส  านกัวิเคราะห์

ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม (สวผ.) คณะกรรมการผูช้  านาญการ

พจิารณารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้ม (คชก.) คณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ (กก.วล.) หน่วยงา นที่มี

หนา้ทีต่ดัสนิใจอนุมตัโิครงการ เช่น คณะรฐัมนตร ีรฐัมนตร ีหน่วยงานทีม่อี  านาจออกใบอนุญาตต่างๆ 

4) หน่วยงานราชการในระดบัต่างๆ ท ัง้สว่นกลาง ภูมภิาคและทอ้งถิน่ทีเ่กี่ยวขอ้ง 

5) องค์กรเอกชนดา้นสิ่งแวดลอ้ม องค์กรพฒันาเอกชน สถาบนัการศึกษาภายในทอ้งถิ่น และใน

ระดบัอดุมศึกษาและนกัวชิาการอสิระ 

6) สือ่มวลชน หมายรวมถงึสือ่มวลชนท ัง้ในระดบัทอ้งถิน่และส่วนกลาง ซึง่มบีทบาทในการน าเสนอขอ้มูล 

ข่าวสารเกี่ยวกบัโครงการ ผลกระทบของโครงการและความกา้วหนา้ในการจดัท ารายงานฯ 

7) ประชาชนท ัว่ไป หมายถึงสาธารณชนที่มีความตอ้งการและสนใจโครงการ จะมีบทบาทในฐานะผู ้

สงัเกตการณ ์

1.4 คณะกรรมการผูช้  านาญการพจิารณารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม เป็นกรรมการทีม่ผูีเ้ชี่ยวชาญ

ดา้นต่างๆทีเ่กี่ยวขอ้ง มวีาระในต าแหน่งคราวละ 3 ปี แต่อาจไดร้บัการแต่งตัง้เพิม่เติมไดใ้นระยะเวลาติดต่อกนัไดอ้กีไม่เกิน

หนึ่งวาระ มอีงคป์ระกอบ หนา้ที ่และแนวทางในการพจิารณารายงาน ดงันี้ 

1) องคป์ระกอบคณะกรรมการผูช้  านาญการฯ ประกอบดว้ยประธานกรรมการ เจา้หนา้ทีผู่ม้อี  านาจ 

อนุญาตตามกฎหมาย ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ชี่ยวชาญไม่เกิน 9 คน ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติแต่งตัง้ และฝ่าย

เลขานุการ 

2) คณะกรรมการผูช้  านาญการฯ มหีนา้ทีด่งันี้  

2.1) พจิารณาใหค้วามเหน็กบัรายงานผลกระทบสิง่แวดลอ้มเบื้องตน้ หรอืรายงานการวเิคราะห ์

ผลกระทบสิง่แวดลอ้มหรอืรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มส าหรบัโครงการหรือกิจการทีอ่าจก่อใหเ้กิดผลกระทบ

ต่อชมุชนอย่างรุนแรง ท ัง้ดา้นคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  

     2.2) ส ัง่ใหผู้ม้สีทิธิท  ารายงานหรอืเจา้ของโครงการหรอืกจิการ แกไ้ขเพิม่เตมิหรอืจดัท ารายงาน 

ใหท้ ัง้ฉบบั ตามแนวทางหรอืรายละเอยีดทีก่  าหนด 

2.3) พจิารณาใหค้วามเหน็กบัรายงานผลกระทบสิง่แวดลอ้มฯ ฉบบัทีไ่ดแ้กไ้ขเพิม่เตมิ และอาจ 

รวมถงึรายงานฯทีไ่มเ่ขา้ข่ายตอ้งท ารายงานแต่เป็นไปตามมติหรอืนโยบายรฐับาล 

           2.4) ตรวจสอบทีต่ ัง้โครงการทีเ่สนอรายงาน 

2.5) เชญิผูเ้กี่ยวขอ้งมาใหข้อ้เทจ็จรงิ ค าอธิบาย ความเหน็ หรอืค าแนะน าทางวชิาการ ตามทีเ่หน็ 

สมควร 

2.6) ใหค้วามเหน็หรอืขอ้เสนอแนะเพือ่ประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการผูช้  านาญการ 

คณะอืน่ตามทีไ่ดร้บัการรอ้งขอ 
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3) แนวทางในการพิจารณารายงานของคณะกรรมการผูช้  านาญการฯ พิจารณาจาก ความสมบูรณ์หรือความ

ครอบคลุมของรายงาน ความถูกตอ้ง เช่น การวิเคราะหค์วามส าคญัของผลกระทบไดถู้กตอ้ง รวมท ัง้ความถูกตอ้งทาง

วชิาการ (เช่น สมมตฐิานถกูตอ้ง วธิีการถกูตอ้ง ผลการวเิคราะหถ์กูตอ้ง) ความพอเพยีง ความสอดคลอ้งหรอืสม า่เสมอ  

1.5 หน่วยอนุมตัิหรืออนุญาต เป็นหน่วยงานที่ท  าหนา้ที่พิจารณาอนุมตัิหรืออ นุญาตใหโ้ครงการหรือกิจการ

ด าเนินการหรอืต่อใบอนุญาตหรอืไม่ เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานอนุญาตตามพระราชบญัญตัิโรงงาน พ.ศ. 

2535 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร่ เป็นหน่วยงานอนุญาตตามพระราชบญัญตัิแร่ พ.ศ. 2510 แต่หากเป็น

โครงการของรฐั รฐัวสิาหกจิหรอืโครงการร่วมกบัเอกชน หน่วยงานอนุมตัคิือคณะรฐัมนตรี เป็นตน้ โดยจะตอ้งน ารายงานผล

การพจิารณาโครงการทีผ่่านการพจิารณาของคณะกรรมการผูช้  านาญการพจิารณารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม

แลว้ เสนอต่อคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาตพิจิารณาใหค้วามเหน็ประกอบ ก่อนเสนอคณะรฐัมนตร ี

 

2. หน่วยงานอ่ืนๆ ตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
2.1 องค์กรและหน่วยงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ไดแ้ก่  คณะกรรมการพฒันา

ระบบและกลไกการวเิคราะหผ์ลกระทบดา้นสุขภาพ และส านกังานคณะกรรมการสุขภาพแหง่ชาตกิ าหนดใหม้ศูีนย์

ประสานงานการพฒันาระบบและกลไกการประเมนิผลกระทบดา้นสุขภาพ เป็นกลไกในการด าเนินงาน เพือ่สง่เสรมิสนบัสนุน

การพฒันาระบบ กลไก หลกัเกณฑแ์ละวธิีการประเมนิผลกระทบดา้นสุขภาพ ใหส้อดคลอ้งกบัเจตนารมณข์อง

พระราชบญัญตัสุิขภาพแห่งชาต ิและรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพทุธศกัราช 2550  

มผีลการด าเนินงานมหีลายกรณี รวมถงึการสนบัสนุนใหชุ้มชนทอ้งถิน่มกีารประเมนิผลกระทบทางสุขภาพ เพือ่ให ้

ชุมชนสามารถเขา้ใจตนเอง ก าหนดทิศทางการพฒันาชุมชนของตนเองได ้โดยมีการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเป็น

เครื่องมอืสรา้งการเรยีนรูข้องคนในสงัคม 

2.2 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสาธารณสุข และบทบาทของกรม
อนามยั กระทรวงสาธารณสุข ไดก้ าหนดใหม้โีครงสรา้ง “กองประเมนิผลกระทบต่อสุขภาพ” กรมอนามยั มอี  านาจหนา้ทีใ่น

การพฒันาระบบกลไกและรูปแบบการด าเนินการประเมนิผลกระทบต่อสุขภาพ เพือ่ส่งเสริมและสนบัสนุนใหม้กีารด าเนินงาน

ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง รวมท ัง้ ถ่ายทอดและพฒันาศกัยภาพ ขีดความสามารถ ใหค้ าปรึกษา ขอ้เสนอแนะ 

ประสานความร่วมมอืกบัภาคีเครือข่ายภาครฐั เอกชน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น รวมท ัง้พฒันาความร่วมมือระหว่าง

ประเทศในการแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละถา่ยทอดเทคโนโลยดีา้นการประเมนิผลกระทบต่อสุขภาพดว้ย 

โดยมกีารพฒันารูปแบบ แนวทางการประยุกตใ์ชก้ารประเมนิผลกระทบต่อสุขภาพที่เหมาะสมกบัประเทศไทย 

ส่งเสริมใหม้กีารน าหลกัการประเมนิผลกระทบต่อสุขภาพไปประยุกตใ์ชใ้นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ น าความรูท้ีไ่ดร้บัมา

พฒันาเป็นเครื่องมอืประเมนิความเสี่ยงต่อสุขภาพ ส าหรบัการควบคุมการประกอบกิจการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  ตาม

พระราชบญัญตัิการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 รวมท ัง้ เมื่อมีบทบญัญตัิในรฐัธรรมนูญ พ.ศ. 2550 กรมอนามยัไดด้  าเนิน

การศึกษาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อควบคุมการประกอบกิจการตามพระราชบญัญตัิการ

สาธารณสุข รวมท ัง้ ไดจ้ดัท าขอ้เสนอบทบญัญตัิว่าดว้ยการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ใน ร่างพระราชบญัญตัิการ

สาธารณสุข ฉบบัที ่.. (พ.ศ. ....) 

นอกจากนี้ยงัไดม้รูีปแบบการด าเนินงานที่หลากหลาย รวมถึงการพฒันาตน้แบบการประเมนิผลกระทบต่อ

สุขภาพส าหรบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ใชใ้นการประเมนิผลกระทบต่อสุขภาพ ท ัง้ระดบันโยบายและระดบัโครงการดว้ย 

มตีวัอย่างผลการด าเนินงาน ดงันี้  แนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในระดบัโครงการ แนวทางการประเมนิผล
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กระทบต่อสุขภาพจากโครงการพฒันาแหลง่น า้ แนวทางการประเมนิผลกระทบต่อสุขภาพ โครงการโรงไฟฟ้า แนวทางการ

ประเมนิผลกระทบต่อสุขภาพจากโครงการเหมอืงแร่ แนวทางการตดิตามตรวจสอบผลกระทบต่อสุขภาพจากโครงการพฒันา

แหลง่น า้ เป็นตน้ 

 

กจิกรรม 14.2.2 
 หน่วยงาน และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพในประเทศ

ไทยประกอบดว้ยหน่วยงานหรือองคก์รใดบา้ง 
 
แนวตอบกจิกรรม 14.2.2 
 หน่วยงาน และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพในประเทศ
ไทย ประกอบดว้ย หน่วยงานหลกัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าและพิจารณารายงาน EIA ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการ
หรือเจา้ของโครงการ คณะผูศึ้กษาและผูมี้สิทธิจดัท ารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ผูมี้ส่วน
ไดเ้สีย คณะกรรมการผูช้  านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม หน่วยอนุมติัหรือ
อนุญาต และองคก์ารอิสระดา้นส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ โดยเป็นไปตามกฎหมายหลกัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงให้
อ านาจและหนา้ท่ีหน่วยงานหรือองคก์ร แตกต่างกนัไป ตามใดบา้งบทบญัญติัตามกฎหมายฉบบัต่างๆ  
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เร่ืองที ่14.2.3 
รายงานการประเมนิผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

ปจัจุบนันี้มกีารจดัท ารายงานเป็น 3 ประเภท คือ (1) การจดัท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอ้มเบื้องตน้ (2) การ

จดัท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และ (3) การจดัท ารายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้มส าหรบั

โครงการหรอืกจิการทีอ่าจก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อชมุชนอย่างรุนแรง ท ัง้ทางดา้นคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ทรพัยากรธรรมชาติและ

สุขภาพ โครงการหรอืกจิการแต่ละกลุม่นัน้ ตอ้งมกีารจดัท ารายงานตามแนวทาง รูปแบบทีก่  าหนดโดยส านกังานนโยบายและ

แผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม มรีายละเอยีดดงันี้ 

 

1. การจดัท ารายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้น (Initial Environmental Examination : IEE) 

สาระส าคญัในรายงาน  ประกอบดว้ย 

1) บทน า ระบุถงึวตัถปุระสงคข์องโครงการ เหตุผลความจ าเป็น วตัถปุระสงคก์ารจดัท ารายงานฯ ขอบเขต

การศึกษา และวธิีการศึกษา 

2) ทีต่ ัง้โครงการ พรอ้มภาพและแผนทีต่ ัง้โครงการ แผนที่แสดงองคป์ระกอบทางสิ่งแวดลอ้มบริเวณที่อาจ

ไดร้บัผลกระทบจากโครงการ 

3) ทางเลอืกทีต่ ัง้โครงการ และวธิีการด าเนินโครงการเหตุผลและขอ้พจิารณาในการตดัสนิใจเลอืกแนวทางที่

เสนอ 

4) รายละเอยีดโครงการ ไดแ้ก่ ประเภท ขนาด ทีต่ ัง้วธิีการด าเนินการโครงการรายละเอยีดกระบวนการ หรือ

กจิกรรมประกอบของโครงการ แผนผงัการใชท้ีด่นิ 

5) สภาพแวดลอ้มในปจัจุบนัรายละเอยีดพรอ้มภาพถ่าย ทรพัยากรธรรมชาติและ สิง่แวดลอ้มดา้นกายภาพ 

ชวีภาพ โดยจ าแนกเป็นชนิดทีฟ้ื่นฟูไดแ้ละฟ้ืนฟูไม่ไดร้ายละเอยีดคุณค่าการใช  ้ประโยชนข์องมนุษยแ์ละคุณค่าคุณภาพชีวติ 

ตลอดจนสภาพปญัหาปจัจุบนับริเวณพื้นทีโ่ครงการพรอ้มแสดง แผนทีส่ภาพแวดลอ้มบริเวณโครงการการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ

โดยรอบโครงการ ตลอดจนบรเิวณทีอ่าจไดร้บั ผลกระทบจากการด าเนินโครงการท ัง้ในระยะส ัน้และระยะยาว 

6) ผลกระทบหลกัทีอ่าจเกดิขึ้นจากโครงการ : ใหป้ระเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มเบื้องตน้โดยให  ้ความส าคญั

ในการประเมินผลที่มีนยัส  าคญั ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากโครงการที่เป็นผลกระทบโดยตรง และผลกระทบ  ทางออ้มต่อ

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มและคุณค่าต่างๆ 

7) มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและการชดเชย กรณีทีค่วามเสยีหายไม่อาจหลกีเลีย่งได ้

ใหเ้สนอ แผนการชดเชยความเสยีหายดงักลา่วดว้ย 

8) มาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้มภายหลงัการด าเนินโครงการ 

9) ตารางสรุปผลกระทบสิง่แวดลอ้มทีส่  าคญัพรอ้มดว้ยมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ 
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2. การจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม (Environmental Impact Assessment, EIA) 

สาระส าคญัในรายงาน  ตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม ไดร้ะบแุนวทางการจดัท า

รายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โดยก าหนดใหม้อีงคป์ระกอบทีส่  าคญั ดงันี้  

2.1 รายงานฉบับย่อ (Executive Summary) ประกอบไปดว้ยสว่นต่างๆ ดงันี้ 
1) ประเภทและขนาดของโครงการ พรอ้มกจิกรรมประกอบทีเ่กี่ยวขอ้ง  

2) ทีต่ ัง้โครงการ ประกอบแผนทีแ่สดงบรเิวณโครงการและบรเิวณโดยรอบอย่างชดัเจน และแสดงทีต่ ัง้ของ

สิง่ต่าง ๆ ทีอ่าจไดร้บัผลกระทบในบรเิวณใกลเ้คียง  

3) รายงานการแสดงผลกระทบหลกั/มลพษิหลกัจากโครงการท ัง้ในระยะการก่อสรา้งและระยะด าเนินการต่อ

ทรพัยากรสิง่แวดลอ้ม 

4) รายงานมาตรการป้องกนัและลดผลกระทบสิง่แวดลอ้มทีส่อดคลอ้งกบัรายการแสดงผลกระทบหลกั/

มลพษิ  

5) มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้มแต่ละดา้น 

2.2 รายงานหลกัจะตอ้งประกอบดว้ยองคป์ระกอบส าคญั 10 ส่วน ดงันี้  
1) บทน า กลา่วถงึ ทีม่าของโครงการและเหตุผลความจ าเป็นในการด าเนินโครงการ  วตัถปุระสงคข์อง

โครงการ วตัถปุระสงคข์องการจดัท ารายงาน ขอบเขตการศึกษาและวธิีการศึกษา 

2) รายละเอยีดโครงการ ใหบ้รรยายถงึรายละเอยีดขอ้มูลโครงการอย่างเพยีงพอ เพือ่ใหเ้กิดภาพพจนข์อง

โครงการ และเพื่อใหส้ามารถใชเ้ป็นแนวความคิดประกอบการวเิคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้มที่จะเกิดขึ้น ขอ้มูลที่จะตอ้ง

แสดงรายละเอยีดไว ้ไดแ้ก่ ประเภทและขนาดของโครงการ/ก าลงัผลติ ความจ าเป็นของโครงการ ระยะเวลาในการด าเนิน

โครงการ ทีต่ ัง้โครงการและเสน้ทางเขา้ถงึโครงการใหแ้สดง แผนที ่(มาตราส่วน 1:50,000) แผนผงั ในมาตราส่วนทีช่ดัเจน 

เหตผุลในการเลอืกทีต่ ัง้โครงการ (โดยเป็นเหตผุลทีไ่ดพ้จิารณาทางดา้นสิง่แวดลอ้มดว้ย)  

3) รายละเอียดกระบวนการ กิจกรรมประกอบของโครงการ ความตอ้งการวตัถุดิบ พลงังาน ระบบ

สาธารณูปโภค จ านวนพนกังาน คนงาน ตลอดจนรายละเอยีดอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง แสดงแผนผงั กระบวนการ แบบแปลนการ

ก่อสรา้งโครงการและองคป์ระกอบอืน่ๆ ของโครงการเพือ่ใหส้ามารถเขา้ใจในกระบวนการ/กจิกรรมไวอ้ย่างชดัเจน สารมลพษิ

หรอืของเสยีทีเ่กดิขึ้นจากกระบวนการหรือการด าเนินงานก่อสรา้งโครงการ (ระบุชนิด ปริมาณ สารมลพษิ หรือของเสยี และ

จดุก าเนิดมลพษิ) รายละเอยีดระบบบ าบดัมลพษิหรอืของเสยี การดูแลและควบคุมระบบประสทิธิภาพของระบบ  

4) สภาพแวดลอ้มในปจัจุบนั ใหแ้สดงผลการศึกษารายละเอยีดเกี่ยวกบัสถานภาพปจัจุบนัของทรพัยากร

สิ่งแวดลอ้มและคุณค่าต่างๆ ที่มีต่อมนุษย์ พรอ้มดว้ยแผนที่ของบริเวณโครงการ และบริเวณพื้นที่ที่อาจไดร้บัผล

กระทบกระเทือนจากโครงการ ท ัง้ในระยะส ัน้และระยะยาว ไดแ้ก่สภาพแวดลอ้มของโครงการโดยท ัว่ไปก่อนมีโครงการ 

พรอ้มภาพประกอบทรพัยากรทางดา้นกายภาพและทางดา้นชวีภาพ คุณค่าการใชป้ระโยชนข์องมนุษย ์และคุณค่าต่อคุณภาพ

ชวีติ  

5) ผลกระทบสิง่แวดลอ้มทีอ่าจเกิดขึ้นจากโครงการ ใหท้  าการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ซึง่อาจเกิดขึ้น

เนื่องจากโครงการ ท ัง้ทีเ่ป็นผลกระทบโดยตรงและผลกระทบทางออ้ม ท ัง้ในลกัษณะผลกระทบระยะส ัน้และระยะย าว และ

ส าหรบัการจดัท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้มเพื่อประกอบการขอก่อสรา้งโครงการ จ าเป็นตอ้งประเมนิผล

กระทบทีอ่าจเกิดขึ้นในระยะก่อสรา้งดว้ย โดยประเมนิตามกลุ่มทรพัยากรสิง่แวดลอ้มและคุณค่าต่างๆ ทีม่ต่ีอมนุษย ์ว่าจะ

เกิดผลกระทบต่อกลุ่มทรพัยากรและสิ่งแวดลอ้มและคุณค่าต่างๆ ในแต่ละกลุ่มอย่างไร และรุนแรงมากนอ้ยเพยีงไร การ
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ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มในส่วนนี้จะตอ้งใชค้วามสมัพนัธ์ร่วมกนัระหว่างขอ้มูลรายละเอียดโครงการและสภาพ

สิง่แวดลอ้มในปจัจุบนัมาพจิารณาประกอบการคาดการณ์ผลกระทบสิง่แวดลอ้มทีอ่าจจะเกิดขึ้น ตามหลกัเกณฑ์และวธิีการ

ทางวชิาการ นอกจากนี้การท านายผลกระทบสิ่งแวดลอ้มที่ซบัซอ้น เช่น การท านายผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ ควรใช ้

แบบจ าลองทางคณิตศาสตร ์มาช่วยในการประเมนิเพือ่ใหเ้กดิความแมน่ย าและแน่นอนมากขึ้น 

6) มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและการชดเชยความเสยีหายที่เกดิขึ้น ตอ้งอธิบายถงึการ

ด าเนินงานของโครงการในอนัทีจ่ะป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบทีอ่าจมต่ีอทรพัยากรสิง่แวดลอ้มหรือคุณค่าต่างๆ และในกรณี

ทีค่วามเสยีหายไม่อาจหลกีเลีย่งได ้ใหเ้สนอแผนการชดเชยความเสยีหายดงักล่าว มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ

คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม เป็นส่วนส าคญัในการพจิารณารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้ม เพราะจะท าใหผู้พ้จิารณา

รายงานทราบวา่ โครงการนี้ไดม้มีาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มทีถู่กตอ้ง เหมาะสมกบัระดบัการก่อใหเ้กิด

ผลกระทบหรอืไม ่เพยีงใด 

7) การพจิารณาทางเลอืกของโครงการ ในกรณีทีโ่ครงการท าใหเ้กิดการสูญเสยีทรพัยากรสิง่แวดลอ้ม และ

คุณค่าต่างๆ ทีม่ต่ีอมนุษยอ์ย่างรุนแรง ก็ควรจะไดม้กีารพจิารณาทางเลอืกอื่นๆ ทีส่ามารถบรรลุผลในการพฒันาทดัเทยีมกนั 

หากแต่มผีลกระทบสิง่แวดลอ้มแตกต่างกนั กรณีนี้ใหเ้ปรียบเทยีบผลดแีละผลเสยีต่างๆ อนัเนื่องจากทางเลอืกเหล่ านัน้ ซึ่ง

อาจจะเป็นที่ต ัง้ของโครงการ เช่น โครงการก่อสรา้งท่าเรือ ควรจะมกีารพจิารณาทีต่ ัง้ในหลายๆ บริเวณ โดยมกีารอธิบาย

รายละเอยีดเพยีงพอทีจ่ะแสดงใหเ้หน็ถงึความเหมาะสมของแต่ละทีต่ ัง้และ/หรือแต่ละระบบนิเวศน ์นอกจากนี้ยงัไดแ้ก่ การ

เสนอทางเลอืกในการด าเนินการ โดยเสนอกระบวนการกิจกรรมของโครงการอื่นทีใ่หผ้ลผลติหรือประโยชนข์องโครงการใน

ลกัษณะเดยีวกนั แต่ผลกระทบสิง่แวดลอ้มจากกระบวนการเปลีย่นแปลงไป 

8) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ในส่วนนี้ เป็นการอธิบายเกี่ยวกบัแผนงานการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม เพือ่ตรวจสอบยนืยนัประสทิธิภาพของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มที่

เสนอไวใ้นรายงานและเพื่อศึกษาความเปลีย่นแปลงของสิ่งแวดลอ้มอย่างมรีะบบและมรีะยะเวลาในการติดตามเป็นเวลา

ต่อเนื่องกนัตามหลกัวิชาการและใหม้ีความเหมาะสม ท ัง้ระดบัคุณค่าคุณภาพสิ่งแวดลอ้มที่ จะไดร้บัผลกระทบจากการ

ก่อสรา้งหรือด าเนินโครงการ ซึง่แผนงานดงักลา่ว ใหก้ลา่วถงึรายละเอียดเกี่ยวกบัสถานีตรวจวดั ระยะเวลาในการวดัดชันี

คุณภาพสิง่แวดลอ้มทีจ่ะท าการตรวจวดั และวธิีวดัตลอดจนรายงานการตรวจสอบผลกระทบเป็นระยะๆ 

9) บทสรุป เป็นการสรุปผลดแีละผลเสยีจากผลของการศึกษา วเิคราะหแ์ละประเมนิผลกระทบที่อาจจะ

เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดลอ้ม และการตดัสนิใจถงึการยอมรบัผลที่จะไดร้บัจากการด าเนินโครงการ ไม่ว่าจะเป็นค่าชดเชย ความ

เสยีหาย การลดความสูญเสยีต่างๆ รวมท ัง้การสูญเสยีทรพัยากรธรรมชาตทิีไ่มส่ามารถกลบัคืนสภาพเดมิได ้และทีส่  าคญัการ

ตดิตามตรวจสอบ 

10) ภาคผนวก ประกอบดว้ยแหลง่ที่มาของเอกสารอา้งองิ รายงานการศึกษา ผลงานวจิยั ขอ้มูลภาคสนาม 

ตวัอย่างแบบสอบถาม มาตรฐานทีใ่ชอ้า้งองิ ตลอดจนรายละเอยีดของขอ้มลูอืน่ ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 

2.3.3 เอกสารหลักฐานท่ีต้องน าเสนอ ประกอบดว้ย รายงานหลกั รายงานย่อ หนงัสือรบัรองการจดัท า
รายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม ส  าเนาใบอนุญาตเป็นผูม้สีทิธิท  ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม บญัชี

รายชื่อผูจ้ดัท  ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม เป็นตน้ 
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3. การจดัท ารายงานประเมนิผลกระทบส่ิงแวดล้อมส าหรับโครงการหรือกจิการทีอ่าจก่อให้เกดิ
ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาตแิละสุขภาพ 
(Environmental and Health Impact Assessment, EHIA) 

สาระส าคญัในรายงาน  ตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ไดร้ะบุแนวทางการจดัท า

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โดยก าหนดใหม้ีองค์ประกอบที่ส  าคญั ของรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบ

สิ่งแวดลอ้มส าหรบัโครงการหรือกิจการที่อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ท ัง้ทางดา้นคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสุขภาพ ดงันี้ 

3.1 รายงานฉบบัย่อ (Executive Summary) ประกอบไปดว้ยสว่นต่างๆ ดงันี้ 

1) ประเภทและขนาดของโครงการ พรอ้มกจิกรรมประกอบทีเ่กี่ยวขอ้ง  

2) ทีต่ ัง้โครงการ ประกอบแผนทีแ่สดงบริเวณโครงการและบริเวณโดยรอบอย่างชดัเจน และแสดงทีต่ ัง้ของ

สิง่ต่าง ๆ ทีอ่าจไดร้บัผลกระทบในบรเิวณใกลเ้คียง  

3) ทางเลอืกที่ต ัง้โครงการหรือกิจการและวิธีการด าเนินการโครงการหรือกิจการ พรอ้มเหตุผลและ

ขอ้พจิารณาในการตดัสนิใจเลอืกแนวทางทีเ่สนอ 

4) รายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มทีส่  าคญั มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

5) สรุปผลกระทบที่อาจมีผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ท ัง้ทางดา้นคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสุขภาพ พรอ้มระบเุหตผุลหรอืหลกัเกณฑป์ระกอบขอ้สรุปดงักลา่ว 

3.2 รายงานหลกัจะตอ้งประกอบดว้ยองคป์ระกอบส าคญั 8 สว่น ดงันี้  

1) บทน า กลา่วถงึ ทีม่า วตัถปุระสงคข์องโครงการ เหตุผลความจ าเป็นในการด าเนินโครงการหรือกิจการ 

วตัถปุระสงคข์องการจดัท ารายงาน ขอบเขตการศึกษาและวธิีการศึกษา 

2) ที่ต ัง้ของโครงการหรือกิจการ โดยมีภาพและแผนที่ต ัง้โครงการหรือกิจการ รวมท ัง้แผนที่แสดง

องคป์ระกอบทางสิง่แวดลอ้มในบรเิวณทีอ่าจไดร้บัผลกระทบจากโครงการหรอืกจิการ  

3) รายละเอียดโครงการหรือกิจการ ใหม้ีรายละเอียดที่สามารถแสดงภาพรวมไดช้ดัเจน ไดแ้ก่ ประเภท 

ขนาด ทีต่ ัง้โครงการหรอืกจิการ วธิีการด าเนินการโครงการหรอืกจิการประกอบของโครงการหรือกิจการดงักลา่ว แผนผงัการ

ใชท้ีด่นิของโครงการหรอืกจิการ โดยแสดงทศิและมาตราสว่นทีเ่หมาะสม 

4) สภาพแวดลอ้มในปจัจุบนั ใหแ้สดงรายละเอยีดพรอ้มภาพถ่ายทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มดา้น

กายภาพ ชีวภาพ โดยจ าแนกเป็นชนิดฟ้ืนฟูไดแ้ละฟ้ืนฟูไม่ได ้รายละเอียดคุณค่าการใชป้ระโยชนข์องมนุษย ์และคุณค่า

คุณภาพชีวติ สภาพปญัหาปจัจุบนับริเวณพื้นทีโ่ครงการหรือกิจการ พรอ้มแสดงแผนที่สภาพแวดลอ้มบริเวณโครงการหรือ

กิจการสภาพปจัจุบนัดา้นสงัคมและสุขภาพของประชาชนบริเวณที่อาจไดร้บัผลกระทบจากการด าเนินโครงการหรือกิจการ 

การใชป้ระโยชนท์ีด่นิโดยรอบโครงการหรือกิจการ และบริเวณทีอ่าจไดร้บัผลกระทบจากการด าเนินโครงการหรือกิจการ ท ัง้

ในระยะส ัน้และระยะยาว 

5) การประเมนิทางเลอืกในการด าเนินงานและการประเมนิผลกระทบทีอ่าจเกดิขึ้นจากโครงการหรอืกจิการ 

5.1) ทางเลือกในการด าเนินโครงการหรือกิจการ โดยอาจเป็นทางเลือกเกี่ยวกบัสถานที่ต ัง้หรือ

วิธีด  าเนินการของโครงการหรือกิจการ ทางเลือกที่เสนอทุกทางเลอืกตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ มีเหตุผลว่าบรรลุ
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เป้าหมายและความจ าเป็นในการมหีรอืไมม่โีครงการหรือกิจการ มมีาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบในทุกทางเลอืก และ

ตอ้งระบุทางเลอืกที่เหมาะสมที่สุดที่จะด าเนินโครงการหรือกิจการ โดยจะตอ้งค านึงถึงขอ้มูลดา้นสุขภาพและสงัคมของ

ประชาชนที่อาจไดร้บัผลกระทบจากการด าเนินโครงการหรือกิจการ ท ัง้ในระยะส ัน้และระยะยาว พรอ้มแสดงเหตุผลและ

ความจ าเป็นประกอบ 

5.2) การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ใหป้ระเมนิผลกระทบทีอ่าจเกดิขึ้นจากโครงการหรือกิจการ ท ัง้ที่

เป็นผลกระทบโดยตรงและผลกระทบทางออ้ม ต่อทรพัยากรธรรมชาติ สิง่แวดลอ้มและคุณค่าต่างๆ พรอ้มท ัง้แยกประเภท

ทรพัยากรธรรมชาติเป็นชนิดทีส่ามารถฟ้ืนฟูไดแ้ละฟ้ืนฟูไม่ได ้รวมท ัง้ประเมนิผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในทุกทางเลอืกของ

โครงการหรือกิจการเปรียบเทียบกนั โดยการประเมินผลกระทบด า้นสุขภาพใหด้ าเนินการตามขอ้ ข แบะการจดัใหม้ี

กระบวนการรบัฟงัความคิดเหน็ของประชาชนและผูม้สี่วนไดเ้สยีตามขอ้ค ท ัง้นี้ ใหร้ะบุผลกระทบทีอ่าจมผีลต่อชุมชนอย่าง

รุนแรง ท ัง้ดา้นสิ่งแวดลอ้ม ทรพัยากรธรรมชาติและสุขภาพ พรอ้มใหร้ะบุเหตุผลหรือหลกัเกณฑป์ระกอบการประเมิน

ดงักลา่วดว้ย 

6) มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและการชดเชย ใหอ้ธิบายรายละเอยีดในการป้องกนัและ

แกไ้ขผลกระทบทีเ่กดิขึ้น และในกรณีทีค่วามเสยีหายไมอ่าจหลกีเลีย่งได ้ใหเ้สนอแผนการชดเชยความเสยีหายดงักลา่วดว้ย 

โดยในมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและชดเชย ตอ้งค านึงถงึมาตรการป้องกนัและแกไ้ขดา้นสุขภาพและ

สงัคมดว้ย 

7) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ใหเ้สนอมาตรการและแผนการด าเนินการในการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบทีเ่หมาะสมทางวชิาการและการปฏิบตัิการ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมนิผล

ภายหลงัการด าเนินโครงการหรือกิจการ โดยในมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ตอ้งผนวกมาตรการ

ตดิตามตรวจสอบดา้นสุขภาพและสงัคมดว้ย 

8) ตารางสรุปผลกระทบสิง่แวดลอ้มทีส่  าคญัพรอ้มดว้ยมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบดงักลา่ว 

3.3 เอกสารหลกัฐานทีต่อ้งน าเสนอ ประกอบดว้ย รายงานหลกั รายงานย่อ หนงัสอืรบัรองการจดัท ารายงานการ

วเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม ส าเนาใบอนุญาตเป็นผูม้สีทิธิท  ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม  บญัชีรายชื่อ

ผูจ้ดัท  ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม เป็นตน้ 
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กจิกรรม 14.2.4 
 การจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในประเทศไทย ประกอบดว้ยรายงาน

รูปแบบใดบา้ง 
 
แนวตอบกจิกรรม 14.2.4 
 รูปแบบการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในประเทศไทย มี 3 รูปแบบ ท่ีส าคญั ประกอบดว้ย 
(1) การจดัท ารายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเบ้ืองตน้ (2) การจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม และ (3) การจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มส าหรับโครงการหรือกิจการท่ี
อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอยา่งรุนแรง ทั้งทางดา้นคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สุขภาพ แต่ละรูปแบบมีหลกัเกณฑ ์วธีิการ สาระส าคญัท่ีแตกต่างกนัตามท่ีก าหนดในประกาศส านกังาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
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ตอนที ่14.3 
ขั้นตอนและการพจิารณารายงาน และการติดตามตรวจสอบ 
 

โปรดอ่านหวัเรื่อง แนวคิด และวตัถปุระสงคข์องตอนที ่14.3 แลว้จงึศึกษารายละเอยีดต่อไป 

 

หัวเร่ือง 
14.3.1 ข ัน้ตอนการจดัท ารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

14.3.2 ข ัน้ตอนการพจิารณารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

14.3.3 แนวทางและข ัน้ตอนการตดิตามตรวจสอบการประเมนิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 

 

แนวคดิ 
1. การกล ัน่กรองโครงการทีต่อ้งจดัท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มเป็นกระบวนการเพือ่

ตดัสนิใจวา่โครงการทีเ่สนอนัน้ มผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มอยู่ในระดบัมนียัส าคญัหรอืไม่ จ าเป็นตอ้ง

จดัท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มหรอืไม่  

2. การจดัท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ประกอบดว้ยข ัน้ตอนย่อยที่ส  าคญั ดงันี้  การ

ก าหนดขอบเขต การศึกษาขอ้มูลโครงการ การศึกษาสภาพแวดลอ้มปจัจุบนั การประเมนิผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม การก าหนดมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ และการก าหนดมาตรการติดตาม

ตรวจสอบ   

3. เมือ่การจดัท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้มเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ เจา้ของโครงการหรือผู ้

ไดร้บัมอบอ านาจ ส่งรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ใหส้  านกังานนโยบายและแผน

ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มตรวจสอบความถูกตอ้งเบื้องตน้ของรายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิง่แวดลอ้มก่อน แลว้น าเสนอคณะกรรมการผูช้  านาญการเพือ่พจิารณาเหน็ชอบกบัรายงาน

การวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มก่อนทีจ่ะออกใบอนุญาตได ้ 

4. การติดตามตรวจสอบเป็นกระบวนการเพื่อใหเ้กิดความม ัน่ใจว่า เจา้ของโครงการหรือผูป้ระกอบ

กิจการ ไดม้กีารด าเนินการตามวธิีการและมาตรการที่ก าหนดไวใ้นรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบ

สิง่แวดลอ้มและสุขภาพ อย างถูกต องและครบถ วน เพื่อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบ

ท ัง้ต่อสิง่แวดลอ้ม ทรพัยากรธรรมชาต ิสุขภาพ และผลกระทบต่อสงัคม ชมุชนทีอ่ยู่บรเิวณใกลเ้คียง  

 

วตัถุประสงค์ 
เมือ่ศึกษาตอนที ่14.3 จบแลว้นกัศึกษาสามารถ 

1. อธิบายข ัน้ตอนและวธิีการในการจดัท ารายงานการประเมนิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มได ้ 

2. อธิบายข ัน้ตอนและวธิีการในการพจิารณารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มได ้ 

3. อธิบายแนวทางและข ัน้ตอนการตดิตามตรวจสอบของระบบการประเมนิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มได ้
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บทน า 
    

 ระบบการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มของประเทศไทย ซึง่มสี  านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม เป็นหน่วยงานหลกันัน้ ไดก้ าหนดข ัน้ตอนการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 4 ข ัน้ตอน ประกอบดว้ย 

ข ัน้ตอนที ่1 การกล ัน่กรองโครงการ (Screening) 

ข ัน้ตอนที ่2 การจดัท ารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

ข ัน้ตอนที ่3 การพจิารณารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

ข ัน้ตอนที ่4 การตดิตามตรวจสอบ 

รายละเอยีดในข ัน้ตอนที ่ 1 การกล ัน่กรองโครงการและข ัน้ตอนที ่ 2 การจดัท ารายงานการประเมนิผลกระทบ

สิง่แวดลอ้ม จะกลา่วไวใ้นเรื่องที ่ 14.3.1  สว่นข ัน้ตอนที ่ 3 การพจิารณารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และ

ข ัน้ตอนที ่4 การตดิตามตรวจสอบ จะกลา่วไวใ้นเรื่องที ่14.3.2 และเรื่องที ่14.3.3 ตามล าดบั 
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เร่ืองที ่14.3.1 
ขั้นตอนการจัดท ารายงานการประเมนิผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

การวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพในข ัน้ตอนที ่1 การกล ัน่กรองโครงการ และข ัน้ตอนที ่2 การจดัท า

รายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ มรีายละเอยีด ดงันี้ 

 

1. ขั้นตอนที ่1 การกลัน่กรองโครงการ (Screening)  
การกล ัน่กรองโครงการทีต่อ้งจดัท ารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มเป็นกระบวนการเพือ่ตดัสนิใจวา่

โครงการทีเ่สนอนัน้ จ าเป็นตอ้งจดัท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มหรอืไม่ การกล ัน่กรองจะเกี่ยวขอ้งกบัการใช ้

วจิารณญาณพจิารณาวา่ผลกระทบจากโครงการทีม่ผีลต่อสิง่แวดลอ้มนัน้อยู่ในระดบั มนียัส าคญัหรอืไม่ 

โดยมกีารกล ัน่กรอง 2 สว่น คือ  

สว่นที ่ 1 การกล ัน่กรองวา่โครงการหรอืกจิการทีจ่ะด าเนินการนัน้ อยู่ในกรอบทีต่อ้งด าเนินการจดัท ารายงานการ

ประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มตามกฎหมายหรอืไม ่ ดว้ยการดูจากประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

ก าหนดประเภทและขนาดโครงการหรอืกจิการทีต่อ้งจดัท ารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

สว่นที ่ 2 การกล ัน่กรองวา่ผลกระทบจากโครงการทีม่ผีลต่อสิง่แวดลอ้มนัน้อยู่ในระดบัมนียัส าคญัหรอืไม่ อย่างไร 

ในข ัน้ตอนหรอืกระบวนการใดของโครงการหรอืกจิการ 

 

2.  ขั้นตอนที่ 2 การจดัท ารายงานการประเมนิผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
พระราชบญัญตัสิ่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิพ.ศ. 2535 บญัญตัไิวว้า่ ผูม้สีทิธิจดัท ารายงานการ

วเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม ตอ้งเป็นนิติบคุคล ทีไ่ดร้บัอนุญาตจากส านกันโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม (สผ.) การจดัท ารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มแบง่เป็นข ัน้ตอนย่อย ดงันี้ 

2.1 การก าหนดขอบเขต (Scoping) เป็นกระบวนการในการชี้ประเดน็ทีส่  าคญั ทางเลอืกทีจ่  าเป็นตอ้งมกีารศึกษา
และประเมนิ ท ัง้นี้ เนื่องจากหวัขอ้ในเรื่องสิง่แวดลอ้มมหีลากหลาย ดงันัน้ การก าหนดขอบเขต จงึท าใหก้ารศึกษาในการ

จดัท ารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มตรงประเดน็ ลดความขดัแยง้ ประหยดัเวลาและค่าใชจ้่ายในการศึกษาดว้ย

ผลทีไ่ดจ้ากการก าหนดขอบเขตจะน าไปจดัท าเป็นเอกสาร เรยีกวา่ ขอบเขตการศึกษาดา้นสิง่แวดลอ้ม (Terms of 

Referrence, TOR) 

การก าหนดขอบเขตการศึกษา จ าเป็นตอ้งท าในช่วงแรก ท ัง้ทีเ่ป็นการก าหนดขอบเขตโดยผูม้สีว่นไดเ้สยีและการ

ก าหนดขอบเขตทางวชิาการ เพือ่บ่งชี้ถงึขอบเขตพื้นทีห่รอืหวัขอ้ทีต่อ้งศึกษา ประเดน็ทีส่  าคญัทีป่ระชาชนสนใจ ขอ้มลูทีจ่  าเป็น

เพือ่การตดัสนิใจของผูบ้ริหารระดบัสูง และเป็นการลดการสูญเสยีเวลาและงบประมาณในการศึกษาประเดน็ทีไ่มจ่  าเป็น  

2.2 การจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ประกอบดว้ย 

2.2.1 การศึกษาขอ้มลูโครงการ (Project Description) โดยศึกษา  

- ทีต่ ัง้โครงการ ต าแหน่ง  ท าเลทีต่ ัง้ แผนผงัโครงการ 

- ระยะเวลาโครงการ ท ัง้ระยะก่อนการก่อสรา้ง ระยะก่อสรา้ง ระยะด าเนินโครงการ 
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- การด าเนินโครงการ รายละเอียดกระบวนการ ของเสีย/มลพิษที่ปล่อยสู่สิ่งแวดลอ้ม ระบบ

สาธารณูปโภค การจา้งงาน การฝึกอบรม 

- วตัถดุบิทีใ่ช ้ 

- การเก็บและขนสง่วตัถดุบิ  อปุกรณ ์ เครื่องมอืต่างๆ 

2.2.2 การศึกษาสภาพแวดลอ้มปจัจบุนั (Environmental  Setting/Existing) เป็นการศึกษาขอ้มลูของ

พื้นทีใ่นขอบเขตทีอ่าจไดร้บัผลกระทบ หรอื/และอาจตอ้งท าการชดเชย จากการด าเนินโครงการทีเ่สนอ  หรอืจากทางเลอืกที่

เสนอ  

ระดบัขอ้มลูสภาพแวดลอ้มปจัจบุนัจะตอ้งเพยีงพอส าหรบัผูอ้่านรายงานหรอืคณะกรรมการพจิารณา

รายงาน หรอืผูเ้กี่ยวขอ้งทราบและเขา้ใจสภาพธรรมชาตแิละสงัคมในบรเิวณดงักลา่ว จะตอ้งมรีายละเอยีดขอ้มลูพื้นฐาน 

(Baseline  data) ทีจ่ะสามารถคาดการณผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มได ้โดยแบง่ประเภทขอ้มลูเป็น  4  กลุม่ ซึง่จะแตกต่างกนั

ขึ้นกบัโครงการและทรพัยากรทีจ่ะไดร้บัผลกระทบ ประกอบดว้ย 

                   1) ทรพัยากรสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ เช่น 

- ทรพัยากรสิง่แวดลอ้มทางกายภาพบนบก ภูมสิณัฐาน (ลกัษณะภูมปิระเทศ ระดบัความสูง ลกัษณะที่

โดดเด่นทางกายภาพ  เช่น  เกาะ)  ดนิ (ชนิด  ประเภท  สดัสว่น  การชะลา้ง  การตกตะกอน 

คุณสมบตัเิคม ี กายภาพ  ชวีภาพ) ธรณีวทิยา (ลกัษณะทางธรณีวทิยา การเกดิแผ่นดนิไหว) ทรพัยากร 

(แร่ธาต ุ ชนิด  ปรมิาณแร่ธาต)ุ  ในพื้นที่ 

- ทรพัยากรสิง่แวดลอ้มทางกายภาพในน า้ น า้ผวิดนิ/น า้ใตด้นิ (แหลง่น า้  ปรมิาณ  คุณภาพ  อตัราการ

ไหล) น า้ทะเล (ลกัษณะทางสมทุรศาสตร ์คุณภาพน า้ การหมนุเวยีนของน า้ การแบง่ช ัน้ของน า้)  

- อากาศ (ภูมปิระเทศ หมอก  พายุ คุณภาพอากาศ) 

- เสยีง (ระดบัความเขม้ของเสยีง) 

2) ทรพัยากรทางชวีภาพ เช่น สตัว/์พชื ลกัษณะนิเวศวทิยา ชนิด  ปรมิาณ  การแพร่กระจาย แหลง่ทีอ่ยู่

อาศยัการอพยพยา้ยถิน่ รวมถงึ สิง่มชีวีติทีห่ายาก ท ัง้ชนิด ปรมิาณ ความส าคญั 

3) คุณค่าการใชป้ระโยชนข์องมนุษย ์เช่น น า้ดืม่/น า้ใช ้(แหลง่น า้ ปรมิาณ คุณภาพ ความเพยีงพอ) การ

ขนสง่ (เสน้ทางคมนาคม) การควบคุมน า้ทว่ม (ระบบการควบคุมน า้ทว่ม ประสทิธิภาพ) การใชท้ีด่นิ (สภาพการใชป้ระโยชน์

ทีด่นิ) 

4) คุณค่าต่อคุณภาพชวีติ เช่น เศรษฐกจิสงัคม (ขอ้มลูประชากร  การตัง้ถิน่ฐาน ทศันคตขิองประชาชน) 

การสาธารณสุข (อตัราการเจบ็ป่วย  โรคระบาด  โรคประจ าถิน่ การบรกิารทางสาธารณสุข) อาชวีอนามยั (โรคจากการท างาน  

อบุตัเิหตจุากการท างาน ความเสีย่ง) ประวตัศิาสตร ์ (โบราณสถาน  โบราณวตัถ ุ  โบราณคด)ี สุนทรยีภาพ (คุณค่าความ

งดงามของแหลง่ทอ่งเทีย่ว สถานทีอ่นัควรอนุรกัษ)์ 

2.2.3 การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  ประกอบดว้ย 

1) จ าแนกชนิดของผลกระทบ  (Impact  Identification) ดว้ยการใชเ้ครื่องมอืต่างๆ เช่น Checklist 

Matrix Overlay Network Ad  hoc  committee 

2)  วเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม  (Environmental  Impact) ตอ้งวเิคราะหผ์ลกระทบระดบัปฐมภูม ิ 

(ข ัน้ที ่ 1) และผลกระทบระดบัทุติยภูม ิ (ข ัน้ที ่ 2) ตวัอย่างผลกระทบทีเ่กดิขึ้นของโครงการอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ แสดงได ้

ดงัภาพที ่14.1 
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ภาพท่ี 14.1 ตวัอยา่งผลกระทบท่ีเกิดข้ึนของโครงการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 
 

3) การประเมินผลกระทบทางสงัคมในประเด็นส าคญัและในประเด็นที่ประชาชนห่วงใย จะตอ้ง

ด าเนินการควบคู่กบัการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โดยเนน้ศึกษาประเด็นส าคญัและประเด็นทีเ่ป็นห่วงใย มากกว่าการ

ประเมนิท ัว่ไป รวมถงึตอ้งประเมนิกรณีโครงการมกีารอพยพโยกยา้ย การเวนคืนทีด่นิ และการจ่ายค่าชดเชย กรณีเกี่ยวขอ้ง

กบักลุม่ชนด ัง้เดมิ ชนเผ่า กลุม่ผูด้อ้ยโอกาส เดก็ สตร ีผูสู้งอายุ  

โดยตอ้งมกีารประเมนิผลกระทบทางสงัคมแบบมสี่วนร่วม ในข ัน้ตน้ ตอ้งมกีารประมวลขอ้มลู ประชากร 

สภาพเศรษฐกจิ สงัคม และกายภาพของชมุชน และประเมนิสภาพสงัคมของชมุชนในภาพรวม ท าการศึกษาโดยการตัง้

ขอ้สงัเกตและคาดการณถ์งึผลกระทบทางสงัคมทีอ่าจจะเกดิขึ้น พรอ้มท ัง้พจิารณาความสมัพนัธร์ะหวา่งขอ้มลูโครงการ 

ขอ้มลูเศรษฐกจิ สงัคม ของชมุชน แลว้หารอืประชาชน สรา้งแนวคิดร่วมในการก าหนดมาตรการป้องกนัผลกระทบทางสงัคม 

ส าหรบักรณีมกีารอพยพโยกยา้ย การเวนคืน การรอนสทิธิ์  การชดเชย ตอ้งมกีารจดัท าแผนปฏบิตักิารในการตัง้ถิน่ฐาน และ

ตอ้งมกีารหารอืท าความเขา้ใจกบัผูไ้ดร้บัผลกระทบอย่างท ัว่ถงึ 

ท ัง้นี้  ส  านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรและสิ่งแวดลอ้ม ไดก้ าหนดการรบัฟงัความคิดเห็นของ

ประชาชนและผูม้สี่วนไดเ้สยี โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อใหป้ระชาชน องคก์รพฒันาเอกชน ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ที่ไดร้บั

ผลกระทบจากโครงการสามารถเขา้ร่วมแสดงความคิดเห็น น าเสนอขอ้มูล ขอ้โตแ้ยง้ หรือขอ้เสนอแนะที่เกี่ยวขอ้งกบัการ

ประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม, 2552) โดย 

(1) กรณีการจดัท ารายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้ม เจา้ของโครงการตอ้งจดัรบัฟงัความ

คิดเหน็อย่างนอ้ย 2 คร ัง้ ประกอบดว้ย 

- การรบัฟงัความคิดเหน็คร ัง้ที ่1 ในระหวา่งเริ่มตน้โครงการ โดยรบัฟงัความคิดเหน็ต่อร่างขอ้เสนอ

โครงการและขอบเขตการศึกษา มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหป้ระชาชนรบัทราบขอ้มลูโครงการ ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึ้น แนวทาง
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การศึกษาและประเดน็ทีจ่ะศึกษาในรายงาน EIA และเพือ่ใหป้ระชาชนไดแ้สดงขอ้คิดเหน็ต่อประเดน็ทีห่ว่งกงัวล และให ้

เจา้ของโครงการน าประเดน็นัน้ไปศึกษาและเสนอมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบ 

- การรบัฟงัความคิดเหน็คร ัง้ที ่2 ในระหวา่งการเตรียมจดัท าร่างรายงานและมาตรการป้องกนัและ

แกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม มวีตัถปุระสงค ์เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัทราบและใหข้อ้คิดเหน็ต่อผลการวเิคราะหผ์ลกระทบ

สิง่แวดลอ้ม และมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ มาตรการตดิตามตรวจสอบ กรณีมกีารอพยพ การรอนสทิธิ ตอ้ง

เสนอแผนอพยพ การรอนสทิธิ การเวนคืน ใหช้ดัเจน 

(2) กรณีการจดัท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มกรณีโครงการหรอืกจิการทีอ่าจก่อใหเ้กดิ

ผลกระทบต่อชมุชนอย่างรุนแรงท ัง้ดา้นคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ทรพัยากรธรรมชาตแิละสุขภาพ ตอ้งจดัการรบัฟงัความคิดเหน็

อย่างนอ้ย 4 คร ัง้ ประกอบดว้ย 

- การรบัฟงัความคิดเหน็คร ัง้ที ่1 เป็นกระบวนการรบัฟงัความคิดเหน็ของประชาชนและผูม้สี่วนไดเ้สยี

ในการก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ ด าเนินการในระยะเริ่มตน้โครงการ โดย

รบัฟงัความคิดเห็นต่อร่างขอ้เสนอโครงการและขอบเขตการศึกษา มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหป้ระชาชนรบัทราบขอ้มูลโครงการ 

ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึ้น แนวทางการศึกษาและประเดน็ทีจ่ะศึกษาในรายงาน EIA และเพือ่ใหป้ระชาชนไดแ้สดงขอ้คิดเหน็ต่อ

ประเด็นที่ห่วงกงัวล และใหเ้จา้ของโครงการน าประเด็นนัน้ไปศึกษาและเสนอมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ และ

มาตรการตดิตามตรวจสอบ ทีเ่รยีกวา่ ค. 1 

- การรบัฟงัความคิดเหน็คร ัง้ที ่2 เป็นกระบวนการรบัฟงัความคิดเหน็ของประชาชนและผูม้สีว่นไดเ้สยี

ในข ัน้ตอนการประเมนิและจดัท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม เพือ่ใหเ้กดิการมสีว่นร่วมและรบัฟงัความเหน็

ของประชาชนและผูม้สีว่นไดเ้สยีอย่างรอบดา้น ทีเ่รยีกวา่ ค. 2  

ท ัง้นี้ การส ารวจและรบัฟงัความคิดเหน็อาจท าโดยวธิีการ ดงัต่อไปนี้ เช่น การสมัภาษณร์ายบคุคล การ

แสดงความคิดเหน็ทางไปรษณีย ์โทรศพัท ์โทรสาร ระบบเครอืข่ายสารสนเทศ การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนและผูม้สีว่นไดเ้สยี

มารบัขอ้มลูและแสดงความคิดเหน็ต่อหน่วยงานของรฐัทีร่บัผดิชอบโครงการ การสนทนากลุม่ย่อย การประชมุเชงิปฏบิตักิาร

หรอืการประชมุตวัแทนกลุม่บคุคลทีเ่กี่ยวขอ้งหรอืมสีว่นไดเ้สยี 

- การรบัฟงัความคิดเหน็คร ัง้ที ่3 เป็นกระบวนการรบัฟงัความคิดเหน็ของประชาชนและผูม้สีว่นไดเ้สยี

ในการทบทวนร่างรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม เพือ่ใหป้ระชาชน ผูม้สีว่นไดเ้สยีและหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งได ้

ตรวจสอบความถูกตอ้ง ความครบถว้นสมบูรณข์องร่างรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม น าเสนอขอ้มลู 

ขอ้เทจ็จรงิและขอ้คิดเหน็เพิม่เตมิต่อร่างรายงานทีไ่ดจ้ดัท  าขึ้น เรยีกวา่ ค. 3 

- การรบัฟงัความคิดเหน็คร ัง้ที ่4 เป็นกระบวนการการรบัฟงัความคิดเหน็โดยหน่วยงานอนุมตัหิรอื

อนุญาต เรยีกวา่ ง. โดยหน่วยงานรฐันัน้ ตอ้งแต่งตัง้คณะกรรมการรบัฟงัความเหน็ของประชาชนและผูม้สีว่นไดเ้สยี แลว้น า

ความเหน็เสนอต่อหน่วยงานประกอบการพจิารณาอนุมตัอินุญาตต่อไป 

4) การวดัขนาดหรอืท านายผลกระทบ  (Impact  Prediction) โดยใช ้Simulation/  Model/  สมการ 

หรอื Ranking  /Rating/  Index  ขึ้นกบัผลกระทบและตวัแปร (parameter) 

5) การประเมนิหรอืตค่ีาผลกระทบ  (Impact  Evaluation) โดยการเปรยีบเทยีบกบัมาตรฐาน  

กฎหมาย หรอื เปรยีบเทยีบกบัแหลง่อา้งองิ หรอืใชผู้เ้ชี่ยวชาญหรอื ความยอมรบัของชมุชน  (public  acceptance) 

2.2.4 การก าหนดมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

  1) มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ ด าเนินการดว้ยวธิีการต่างๆ ไดแ้ก่ 
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1.1) มาตรการเพื่อการป้องกนัหรือหลกีเลี่ยงการเกิดผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม (Avoiding the  

impacts) เป็นการก าหนดมาตรการในเชิงป้องกนัหรือหลกีเลี่ยงโดยพจิารณาทางเลอืกอื่นๆ ในการบริหารจดัการดา้น

สิง่แวดลอ้มของโครงการ เช่น การก าหนดพื้นทีแ่นวกนัชน (BUFFER ZONE) การก าหนดใหเ้ลอืกใชเ้ชื้อเพลงิก๊าซธรรมชาติ

ในเตาเผาขยะ แทนการใชน้ า้มนัเตา เป็นตน้ 

1.2) มาตรการเพือ่ลดผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (Minimizing the  impacts) เป็นมาตรการทีใ่ชเ้พือ่

ช่วยใหก้ารเกดิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม มโีอกาสเกดิขึ้นไดน้อ้ยลง เนื่องจากไมส่ามารถป้องกนัหรอืหลกีเลีย่งการเกดิผลกระทบ

จากกจิกรรมของ โครงการ เช่น การลดการเกดิกากของเสยีอุตสาหกรรมโดยใชห้ลกั 3R (Reuse Recovery Recycle) การ

ลดการ ใชส้ารเคมอีนัตรายในกระบวนการผลติน า้ประปา เป้นตน้ 

1.3) มาตรการเพื่อการแกไ้ข ซ่อมแซม ฟ้ืนฟูสิ่งแวดลอ้ม ท าใหก้ลบัคืนดี (Rectifying the 

impacts by rehabilitating or restoring the affected environment) เป็นมาตรการทีใ่ชเ้มือ่เหน็ว่าหากมาตรการ 

ป้องกนัและมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอ้มที่ไดก้ าหนดไวเ้กิดความผิดพลาดในกรณีใดก็ตามอาจส่งผล กระทบต่อ

สิง่แวดลอ้มซึง่อาจถกูท าลายหรอืเกดิการเปลีย่นแปลงจากสภาพเดมิไป จ าเป็นตง้ด าเนินการแกไ้ข สาเหตุของปญัหาทีเ่กิดขึ้น 

และฟ้ืนฟูสิง่แวดลอ้มใหก้ลบัคืนสู่สภาพเดมิมากทีสุ่ด เช่น การขุดลอกคลองรบัน า้ทิ้ง การปรบัปรุงประสทิธิภาพระบบบ าบดั

น า้เสยี การปรบัปรุงหรอืก่อสรา้งทางระบายน า้ใหมใ่หส้ามารถรองรบั น า้ฝนจากโครงการ เป็นตน้ 

1.4) มาตรการขจดัผลกระทบ (Eliminating the impacts over time) เป็นมาตรการทีด่  าเนินการ

เพื่อก าจดัผลกระทบที่เกิดขึ้น เช่น ก่อสรา้งระบบบ าบดัมลพษิทางอากาศ ระบบก าจดักา๊ซ หรือฝุ่ นละออง การสรา้งระบบ

บ าบดัน า้ทิ้ง เพือ่ปรบัปรุงใหไ้ดม้าตรฐาน ก่อนปลอ่ยออกสูส่ิง่แวดลอ้ม เป็นตน้ 

1.5) มาตรการเพื่อการชดเชยผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โดยการหาสิ่งที่ใหม่หรือจดัท าสิ่งทดแทน 

(Compensation for the impacts by replacing or providing substitute resources (เช่น พื้นทีชุ่่มน า้ Wetland)) 

เป็นมาตรการทีใ่ชเ้พือ่ชดเชยความสูญเสยีที่เกิดขึ้น จากกิจกรรมของโครงการ เมือ่ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มบางประเภทไม่

สามารถป้องกนั ลด หรอื แกไ้ข โดยวธิีใดๆ โดยการเลอืกใชม้าตรการชดเชยจ าเป็นตอ้งท าอย่างระมดัระวงัเนื่องจากเสีย่งต่อ

ความขดัแยง้ของกลุ่มที่มสี่วนไดเ้สยีที่เกิดจากกิจกรรมของโครงการ ตวัอย่าง เช่น การชดเชยเพื่อลดผลกระทบจากการ

เวนคืนทีด่นิ การชดเชยผลกระทบจากการระบายน า้ทิ้งในบรเิวณทีม่กีารเพาะเลี้ยงสตัวน์ า้ เป็นตน้ 

  2) แนวทางการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและลดผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ประกอบดว้ย 

2.1) ตรวจสอบเอกสารมาตรการมาตรการป้องกนัและลดผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ในรายงานการ

วเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม เป็นการเตรียมความพรอ้ม ตรวจสอบความถูกตอ้งและความครบถว้น ในการปฏบิตัิตาม

มาตรการฯ โดยมแีนวทางในการตรวจสอบ และทบทวนเอกสาร โดยการตรวจสอบเอกสารเล่มรายงานฉบบัสมบูรณ์ที่มี

มาตรการก าหนดไวใ้นรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม และตรวจสอบเอกสารมาตรการฯ ทีไ่ดผ้่านความเหน็ชอบ

แลว้ 

2.2) จ าแนกลกัษณะของมาตรการฯ เพือ่ใหผู้ป้ระกอบกิจการหรือเจา้ของโครงการม ี ความรูค้วาม

เขา้ใจถงึบทบาทของตนเองในการด าเนินการเพือ่ปฏบิตัติามมาตรการฯ ไดถ้กูตอ้งและครบถว้น ซึง่มาตรการม ี2 ลกัษณะ คือ  

- มาตรการทีเ่ป็นการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดโดยไม่จ  าเป็นตอ้งมกีารด าเนินการต่อเนื่อง หรือเป็นมาตรการที่ไม่

ต่อเนื่อง เชน การก่อสรา้งบ่อพกัน าใหม้ขีนาด 200,000 ลูกบาศกเ์มตร การปลูกตน้ไมย้นืตน้ 3 แถว สลบัฟนั

ปลาตามแนวพื้นทีก่นัชนรอบโครงการ การก่อสรา้งเตาเผาขยะมลูฝอย ขนาด 2 ตนั/วนั จ านวน 2 เตา เป็นตน้ 
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- มาตรการที่เป็นการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดที่ตอ้งด าเนินการต่อเนื่อง เช่น บนัทกึประเภทอุตสาหกรรมที่ต ัง้ใน

พื้นทีโ่ครงการ การรวบรวมขอ้มูลแหล่งก าเนิดมลพษิทางอากาศ การตรวจสอบและควบคุมประสทิธิภาพของ

ระบบบ าบดัอากาศเป็นประจ าทกุ 6 เดอืน เป็นตน้ 

2.3) ก าหนดขอบเขตของมาตรการฯ ระยะเวลาและผูร้บัผดิชอบ โดยก าหนดขอบเขตมาตรการตัง้แต่ช่วง

เริ่มก่อสรา้ง ระยะด าเนินการ จนถงึสิ้นสุดโครงการหรอืปิดกจิการ และก าหนดผูร้บัผดิชอบและมกีารมอบหมายใหช้ดัเจน 

2.2.5) การก าหนดมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โดยการ 

1) ก าหนดมาตรการตดิตามตรวจสอบ ประกอบดว้ย ก าหนดประเด็นทีต่อ้งติดตามตรวจสอบ  ดชันี 

ต าแหน่งของจดุตดิตามตรวจสอบ ผูร้บัผดิชอบ  แบง่เป็นระยะก่อสรา้ง และระยะด าเนินการ  

2) ก าหนดวธิดี  าเนินงานตดิตามตรวจสอบ เช่น พจิารณาจากรายงานผลการติดตามตรวจสอบ 

การตรวจสอบพื้นที่โครงการ การด าเนินงานของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ การจา้งบุคคลที่ 3 ติดตาม

ตรวจสอบ 

 

 

กจิกรรม 14.3.2 
 ขั้นตอนและวธีิการจดัท ารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ เป็นอยา่งไร 

 
แนวตอบกจิกรรม 14.3.2 

ขั้นตอนและวธีิการจดัท ารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ บญัญติัไวใ้น
พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พร้อมทั้งประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง 
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เร่ืองที ่14.3.2 
ขั้นตอนการพจิารณารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ 

 

การพิจารณารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้ม  บญัญตัิไวใ้นมาตรา 48 49 50 และ 51 ของ

พระราชบญัญตัิส่งเสริมและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ สรุปไดว้่า เมื่อการจดัท ารายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบ

สิ่งแวดลอ้มเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ เจา้ของโครงการหรือผู ไ้ดร้บัมอบอ านาจ ส่งรายงานการประเมินวิเคราะหผ์ลกระทบ

สิง่แวดลอ้ม ใหส้  านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม โดยส านกัวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม ท า

หนา้ที่ตรวจสอบความถูกตอ้งเบื้องตน้ของรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มก่อน แลว้น าเสนอคณะกรรมการ

ผูช้  านาญการ ซึง่ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒหิรอืผูเ้ชี่ยวชาญในสาขาวชิาต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง และเจา้หนา้ที่ผูม้อี  านาจอนุญาตตาม

กฎหมายส าหรบัโครงการหรอืกจิกรรมนัน้ เพือ่พจิารณาเหน็ชอบกบัรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มก่อนทีจ่ะออก

ใบอนุญาตได ้ในกรณีทีค่ณะกรรมการผูช้  านาญการไม่เห็นชอบกบัรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ตอ้งมกีาร

แกไ้ขรายงานฯ ใหเ้รียบรอ้ยจนกว่าคณะกรรมการ ผูช้  านาญการฯ มีมติใหค้วามเห็นชอบ หน่วยงานผูอ้นุญาตจึงจะออก

ใบอนุญาตได ้

โดยส านกัวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม จะท าหนา้ทีฝ่่ายเลขานุการ และคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาติ จะ

แต่งตัง้คณะกรรมการเพือ่ท  าหนา้ทีใ่นการพิจารณารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม ซึง่เรียกว่า “คณะกรรมการ

ผูช้  านาญการการพจิารณารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม (คชก.)” การแต่งตัง้คณะกรรมการช านาญการฯ เป็นไป

ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิีการทีค่ณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาตกิ าหนด ตวัอย่างคณะกรรมการช านาญการฯ ทีค่ณะกรรมการ

สิ่งแวดลอ้มแห่งชาติแต่งตัง้ เช่น คชก. ดา้นเหมอืงแร่ คชก. ดา้นพฒันาปิโตรเลยีม คชก. ดา้นอุตสาหกรรม และระบบ

สาธารณูปโภคทีส่นบัสนุน คชก. ดา้นอาคาร การจดัสรรที่ดนิ และบริการชุมชน คชก. ดา้นโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้น คชก. 

ดา้นโครงสรา้งพื้นฐานทางบกและอากาศ เป็นตน้ 

การพจิารณารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มนัน้ ส  านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม ไดจ้  าแนกเป็น 3 กลุม่ ดงันี้ 

โครงการกลุม่ท่ี 1 โครงการของรฐั รฐัวิสาหกจิ และโครงการร่วมกบัเอกชนซ่ึงตอ้งเสนอขอรบัความเหน็ชอบจาก

คณะรฐัมนตร ีจะตอ้งจดัท ารายงานการวเิคราะห ์ผลกระทบสิง่แวดลอ้มตัง้แต่ข ัน้ศึกษาความเหมาะสมของโครงการ เพือ่

น าเสนอคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิโดยส านกังานนโยบายและแผนสิง่แวดลอ้ม จะเป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ

สิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิและเสนอความเหน็ประกอบการพจิารณาของคณะรฐัมนตรีต่อไป ท ัง้นี้คณะรฐัมนตรอีาจขอรบั

ความเหน็จากบคุคล หรอืสถาบนัเพือ่ประกอบการพจิารณาใหค้วามเหน็ต่อโครงการฯได ้ในการพจิารณารายงานฯโดยที่

โครงการประเภทนี้ ไมไ่ดก้ าหนดระยะเวลาในการพจิารณาไวใ้นกฎหมาย 

มขี ัน้ตอนการพจิารณา ดงัภาพที ่14.2 
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ภาพท่ี 14.2  ขั้นตอนการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการของรัฐ รัฐวสิาหกิจ และโครงการ
ร่วมกบัเอกชนซ่ึงตอ้งเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

ทีม่า : ส านกัวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม ส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

 

โครงการกลุม่ท่ี 2 เป็นโครงการของภาคเอกชน ซ่ึงจะตอ้งไดร้บัอนุญาตจากทางราชการตามกฎหมายก่อนเริ่มการ

ก่อสรา้งหรือด าเนินการ และโครงการที่ไม่ตอ้งเสนอขอรบัความเห็นชอบจากคณะรฐัมนตรี  ข ัน้ตอนการพจิารณาใหค้วาม

เหน็ชอบเริ่มจากเจา้ของหรือบุคคลผูร้บัผดิชอบโครงการหรือกิจการนัน้เสนอรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มต่อ

เจา้หนา้ที่ผูม้ีอ  านาจอนุญาตตามกฎหมาย และส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม (สผ.)  

จากนัน้ใหส้  านกังานนโยบายและแผนทรพัยากร ธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มตรวจสอบรายงานและเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งทีเ่สนอ

มา หากเหน็วา่ยงัจดัท าไมถ่กูตอ้งหรอืเอกสารไมค่รบถว้นใหแ้จง้เจา้ของหรอืผูร้บัผดิชอบโครงการทีเ่สนอรายงานทราบภายใน 

15 วนั นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัการเสนอรายงานนัน้ ในกรณีทีเ่หน็วา่รายงานและเอกสารทีเ่สนอมาถกูตอ้งและมขีอ้มลูครบถว้น หรือ

ไดม้กีารแกไ้ขใหถู้กตอ้งครบถว้นแลว้ ใหส้  านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มเสนอความเห็น

เบื้องตน้เกี่ยวกบัรายงานดงักลา่วใหแ้ลว้เสร็จภายในเวลาไม่เกิน 15 วนั เพือ่น าเสนอใหค้ณะกรรมการผูช้  านาญการพจิารณา

ต่อไป การพจิารณาของคณะกรรมการผูช้  านาญการมกี าหนดใหท้  าใหแ้ลว้เสร็จภายใน 45 วนั นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัรายงานกา ร

วเิคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้มจากส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ถา้คณะกรรมการ
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ผูช้  านาญการมไิดพ้จิารณาใหแ้ลว้เสร็จภายในก าหนดเวลาดงักลา่ว ใหถ้อืว่า คณะกรรมการผูช้  านาญการไดใ้หค้วามเหน็ชอบ

แลว้ 

ถา้คณะกรรมการผูช้  านาญการพจิารณาเหน็ชอบกบัรายงาน ทางส านกังานนโยบายและแผน 

ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มจะแจง้ใหห้น่วยงานผูม้อี  านาจอนุญาตทราบ เพื่อน าผลไปประกอบการพจิารณาออก

ใบอนุญาตต่อไป  

ในกรณีทีค่ณะกรรมการผูช้  านาญการไมใ่หค้วามเหน็ชอบ จะตอ้งสง่ผลการพจิารณาพรอ้ม 

ขอ้เสนอแนะและขอ้ก าหนดเพิม่เติมใหก้บัเจา้ของโครงการหรือกิจการ เพือ่จดัการแกไ้ข  (ภายใน 180 วนั) ซึง่อาจเป็นการ

แกไ้ขบางสว่นหรอืจดัท ารายงานใหมท่ ัง้ฉบบัก็ได ้ในระหว่างการแกไ้ขนี้  หน่วยงานอนุญาตจะส ัง่อนุญาตไม่ได ้ตอ้งรอจนกว่า

ผูข้ออนุญาตไดเ้สนอรายงานฉบบัไขเพิม่เติมและรายงานไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการผูช้  านาญการก่อน เมือ่มกีาร

แกไ้ขรายงาน เป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ เจา้ของโครงการหรือกิจการจะส่งรายงานฉบบัแกไ้ขมายงัส  านกังานนโยบายและแผน

ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม เพื่อสรุปผลการพจิารณาตามขอ้เสนอแนะและการแกไ้ข และเสนอให ้คณะกรรมการ

ผูช้  านาญการพจิารณา โดยมรีะยะเวลาในการพจิารณาใหแ้ลว้เสร็จภายใน 30 วนั นบัแต่วนัที่ไดร้บัการเสนอรายงานฉบบั

แกไ้ขดงักลา่ว ถา้ณะกรรมการผูช้  านาญการมไิดพ้จิารณาใหแ้ลว้เสร็จภายในก าหนดเวลาดงักลา่ว ใหถ้อืว่า คณะกรรมการ

ผูช้  านาญการเห็นชอบ และใหเ้จา้หนา้ที่ผูม้อี  านาจตามกฎหมายส ัง่อนุญาตแก่บุคคลผูข้ออนุญาตได  ้ โดยสรุปข ัน้ตอนการ

พจิารณาไดด้งัภาพที ่14.3 

ภาพท่ี 14.3  ขั้นตอนการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการท่ีตอ้งไดรั้บอนุญาตจาก
ทางราชการและโครงการท่ีไม่ตอ้งเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

 

(วาดรูปใหม ่ตดัภาพพื้นหลงัออก เปลีย่นค าว่า YES เป็นเหน็ชอบ  NO เป็น ไมเ่หน็ชอบ) 
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 โครงการกลุ่มที่ 3  โครงการที่ตอ้งจดัท ารายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและสุขภาพ (EHIA) การ

พจิารณารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มทีม่กีารบูรณาการประเมนิผลกระทบทางสุขภาพ และผ่านกระบวนการรบั

ฟงัความคิดเห็น (ค1  ค2  ค3) แลว้ จะเป็นไปตามข ัน้ตอนเช่นเดยีวกบัการพจิารณารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม กล่าวคือ จะตอ้งผ่านการพิจารณาของส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม และ

คณะกรรมการผูช้  านาญการก่อน เมือ่ผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการผูช้  านาญการแลว้  ส  านกังานนโยบายและแผน

ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม เมือ่หน่วยงานอนุมตัิอนุญาตแลว้ หน่วยงานผูม้อี  านาจในการอนุมตัิหรืออนุญาตตอ้ง

เผยแพร่เหตผุลและค าชี้แจงการตดัสนิใจต่อสาธารณะ 

 

 
 

ภาพที ่14.4  ข ัน้ตอนการพจิารณารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ (EHIA)  

 

(วาดรูปใหม ่ตดัภาพพื้นหลงัออก เปลีย่นค าว่า YES เป็นเหน็ชอบ  NO เป็น ไมเ่หน็ชอบ  

                ตดั กรอบสี่เหลีย่มและลูกศร “ยกเลกิ ง....” และ “ยกเลกิองคก์รอสิระ”) 
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กจิกรรม 14.3.2 
 ขั้นตอนและวิธีการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ เป็นอยา่งไร 

 
แนวตอบกิจกรรม 14.3.2 

ขั้นตอนและวิธีการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ บญัญติัไวใ้น
พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 พร้อมทั้งประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง 
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เร่ืองที ่14.3.3 
แนวทางและขั้นตอนการตดิตามตรวจสอบการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

 

เพือ่ใหเ้กิดความม ัน่ใจว่า ภายหลงัจากการจดัท ารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ จน

ไดร้บัอนุมตัหิรอือนุญาตใหด้ าเนินกิจกรรมหรือโครงการนัน้แลว้ เจา้ของโครงการหรือผูป้ระกอบกิจการ ไดม้กีารด าเนินการ

ตามวธิีการและมาตรการที่ก าหนดไวใ้นรายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ อย่างถูกตอ้งและครบถว้น 

เพือ่เป็นการป้องกนัและลดผลกระทบท ัง้ต่อสิ่งแวดลอ้ม ทรพัยากรธรรมชาติ สุขภาพ และผลกระทบต่อสงัคม ชุมชนทีอ่ยู่

บริเวณใกลเ้คียง ท ัง้นี้  การด าเนินการติดตามตรวจสอบ สามารถท าได ้2 รูปแบบ คือ การตรวจติดตามภายใน โดย

หน่วยงานภายในโครงการ (Internal Audit) และการตรวจติดตามโดยหน่วยงานกลางหรือหน่วยงานภายนอกโครงการ 

(External Auditor Third Party Audit) เพือ่ใหเ้กิดความน่าเชื่อถอื และตรวจสอบว่ามกีารด าเนินการอย่างครบถว้น

ถกูตอ้ง 

 

1. ความส าคญัของการตดิตามตรวจสอบการประเมินผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม หมายถงึ การด าเนินการตรวจวดั หรือตรวจสอบดชันี ทาง

สิง่แวดลอ้มที่ก าหนดไวใ้นรายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โดยตอ้งด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ภายหลงัการเปิด

ด าเนินโครงการจริงอย่างเป็นระบบ เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงดชันีต่างๆ ที่ก าหนดไวจ้ากการป ระเมินผลกระทบ

สิง่แวดลอ้มและจากมาตรการป้องกนั และลดผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และน าผลทีไ่ดจ้ากการตรวจวดัมาพจิารณาร่วมกบัค่า

มาตรฐานทีก่  าหนด หรอืตามกฎหมาย กฎระเบยีบ หรอืขอ้มลูพื้นฐานของโครงการ เพือ่ประเมนิประสทิธิภาพผลการควบคุม 

ป้องกนั ลด แกไ้ข ฟ้ืนฟูและชดเชยต่อการเปลีย่นแปลงสิ่งแวดลอ้มตามที่ไดว้เิคราะหค์าดการณ์ไวล้ว่งหนา้ เพือ่ใหเ้ป็นไป

ตามเป้าหมายทีก่  าหนดในแต่ละมาตรการ 

 

การติดตามตรวจสอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม ไดก้ าหนดในสาระส าคญัของแนวทางการจดัท า

รายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ว่า ใหเ้สนอมาตรการและแผนการด าเนินการในการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิง่แวดลอ้มทีเ่หมาะสมทางวชิาการและการปฏบิตัิการ ซึง่จะเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมนิผลภายหลงัการด าเนิน

โครงการหรอืกจิการดว้ย  

การติดตามตรวจสอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มและสุขภาพถือเป็นข ัน้ตอนส าคญั เพื่อติดตามว่า 

โครงการหรือกิจการนัน้ไดด้  าเนินมาตรการต่างๆ ตามที่ก าหนดไวใ้นรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มและ

สุขภาพหรอืไม ่เป็นการตดิตามวา่ผลกระทบทีเ่กดิขึ้นนัน้ เป็นไปตามทีค่าดการณ์หรือไม่ รวมท ัง้เป็นการประเมนิว่ามาตรการ

ทีก่  าหนดไวม้ปีระสทิธิภาพเพยีงใด จ าเป็นตอ้งมกีารปรบัปรุงแกไ้ขมาตรการในการป้องกนัและลดผลกระทบอย่างไร 

ส าหรบัการตดิตามตรวจสอบในรายงานการประเมนิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและสุขภาพนัน้ มกีารด าเนินการไดด้ี

ในสว่นของการรายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม สว่นผลดา้นสุขภาพนัน้มกีารตดิตามไดย้าก และยงัไม่เป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการตดิตามผลกระทบดา้นสุขภาพท าไดย้าก อาจไม่สามารถแสดงผลต่อสุขภาพไดช้ดัเจนมากนกัในช่วงระยะเวลาที่
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ตอ้งรายงาน รวมถงึการติดตามตรวจสอบตอ้งมกีารท างานร่วมกบัหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ เพือ่ใหม้กีารรวบรวมและ

วเิคราะหผ์ลกระทบทีเ่กดิขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

 

2. แนวทางในการตดิตามตรวจสอบการประเมนิผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
ส านกัวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม ไดจ้ดัท าแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและ

แกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม เพือ่เป็นแนวทางใหโ้ครงการหรอืกจิการ

แต่ละประเภทไดป้ฏบิตัติาม เช่น ประเภทโครงการดา้นคมนาคม ประเภทโครงการเหมอืงแร่  

นอกจากนี้ หน่วยงานอืน่ เช่น การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย ไดจ้ดัท าคู่มอืการตดิตามตรวจสอบคุณภาพ

สิง่แวดลอ้ม ของโครงการนิคมอตุสาหกรรม เพือ่ใหเ้จา้ของโครงการไดป้ฏบิตั ิ โดยก าหนดวตัถปุระสงคใ์นการตดิตาม

ตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม เพือ่ 

1) เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตัิตามมาตรการป้องกนัและลดผลกระทบสิง่แวดลอ้มของโครงการนิคมอตุสาหกรรม

ตามทีร่ายงาน EIA ก าหนด 

2) เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตัิตามมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้มของโครงการประเภทนิคม

อตุสาหกรรม ตามทีร่ายงาน EIA ก าหนด 

3) เพือ่เป็นขอ้มลูในการเฝ้าระวงัคุณภาพสิง่แวดลอ้ม และน าไปใชใ้นการวางแผนป้องกนัและลดผลกระทบอนั

เกดิจากการด าเนินการของโครงการทีอ่าจเกดิขึ้นในอนาคต  

4) เพือ่เป็นเครื่องมอืในการเตอืนภยัลว่งหนา้ กรณีทีอ่าจก่อใหเ้กดิความสูญเสยีทางดา้นสิง่แวดลอ้มทีรุ่นแรง 

5) เพือ่ใหท้ราบแนวโนม้ปญัหาสิง่แวดลอ้มอนัเกดิจากการด าเนินงานของโครงการปจัจบุนัและประเมนิ

ประสทิธิภาพของระบบจดัการสิง่แวดลอ้มทีม่อียู่ 

 

3. ขอบเขตการติดตามตรวจสอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม 

3.1 หลกัการก าหนดขอบเขตการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดล อม ประกอบดว้ย 

1) ก าหนดมาตรการใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายและขอ้ก าหนดที่เกี่ยวขอ้ง สอดคลอ้งกบัลกัษณะของ

ผลกระทบสิง่แวดลอ้มของโครงการ 

2) ก าหนดมาตรการจากขอบเขตการประกอบกิจการหรือการด าเนินงานของโครงการทีส่่งผลกระทบ อย่างมี

นยัส าคญั 

3) ก าหนดมาตรการตามสภาพแวดลอ้มทางนิเวศ ทางกายภาพของโครงการ และสามารถเขา้ถงึขอ้มลูได ้

4) ตอ้งพิจารณาถึงขอ้จ ากดัทางดา้นเทคนิคในทางปฏิบตัิและความพรอ้มของโครงการ และหน่วยงานที่

เกี่ยวขอ้ง 

3.2 แนวทางในการก าหนดรายละเอยีดขอบเขตของมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ดงันี้ 

1) ก าหนดลกัษณะหรอืหวัขอ้ของผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ใหส้อดคลอ้งกบัการประเมนิผลกระทบ สิง่แวดล

อมทีเ่กดิขึ้นจากโครงการโดยแบง่ตามแนวทาง เนื้อหาสาระท ัง้ 4 ดา้นในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

2) ก าหนดพารามเิตอรหรือดชันีที่ใชใ้นการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม เช่น คุณภาพอากาศ 

คุณภาพน า้ ขอ้มลูทางดา้นเศรษฐกจิ-สงัคม เป็นตน้ 
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3) ก าหนดช่วงเวลาหรือความถีใ่นการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม โดยตอ้งระบุช่วงเวลา หรือ

ความถีใ่นการเก็บตวัอย่างใหช้ดัเจน เช่น ปีละ 2 ครัง้ ในช่วงฤดูรอ้นและฤดูหนาว หรอืก าหนดช่วงเดอืน เป็นตน้ 

4) ก าหนดช่วงเวลาสิ้นสุดของการปฏบิตัิตามมาตรการ เช่น ติดตามตรวจสอบปีละ 2 ครัง้ ในช่วง 3 ปีแรก 

หลงัจากนัน้ ตดิตามตรวจสอบทกุปี ปีละ 1 คร ัง้ เป็นตน้ 

5) ก าหนดจุดเก็บตวัอย่าง ในต าแหน่งหรือพื้นทีท่ีค่าดว่าจะไดร้บัผลกระทบสูงหรือรุนแรงทีสุ่ด หรือก าหนด

ต าแหน่งสถานีในลกัษณะเพือ่เปรียบเทยีบพื้นทีไ่ดร้บัผลกระทบ กบัพื้นทีท่ีไ่ม่ไดร้บัผลกระทบสิง่แวดลอ้มจากโครงการ เช่น 

จดุเก็บตวัอย่างน า้ก่อนผ่านโครงการ ทีจ่ดุระบายน า้ทิ้งของโครงการ จดุสุดทา้ยโครงการ และจดุหลงัจากผ่านโครงการไปแลว้ 

เป็นตน้ 

6) ก าหนดวธิีการตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้ม โดยอา้งองิตามวธิีการตรวจวดัหรือวธิีการวเิคราะหท์ีก่ฎหมาย

ก าหนด หรอืเป็นไปตามหลกัมาตรฐานสากล และเป็นทีย่อมรบั ถกูตอ้ง น่าเชื่อถอื 

7) ระบุผูร้บัผดิชอบและก าหนดบทบาทใหช้ดัเจน เป็นรูปธรรม และสามรถปฏบิตัิไดจ้ริง เช่น ก าหนดให ้

เจา้ของโครงการ คณะกรรมการไตรภาคี ผูร้บัเหมาก่อสรา้ง เป็นตน้ 

8) ก าหนดงบประมาณการด าเนินการ เพือ่ใหเ้จา้ของโครงการไดร้บัทราบถงึค่าใชจ้่ายในการด าเนินการ ซึง่จะ

เป็นตน้ทนุของโครงการ และไดเ้ตรียมงบประมาณวสัดุอุปกรณ์และทรพัยากรต่างๆ ใหเ้พยีงพอและเหมาะสมกบัการปฏบิตัิ

ตามมาตรการใหค้รบถว้น 

 

4.ขั้นตอนการด าเนินงานและผู้เกีย่วข้องในการตดิตามตรวจสอบการประเมนิผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม 

ในทีน่ี้จะขอยกตวัอย่างข ัน้ตอนการด าเนินงานและผูเ้กี่ยวขอ้งในการติดตามตรวจสอบการประเมนิผลกระทบต่อ

สิง่แวดลอ้มของโครงการนิคมอุตสาหกรรม ซึง่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยไดก้ าหนดข ัน้ตอนการด าเนินงานและ

บทบาทผูเ้กี่ยวขอ้ง ไวด้งันี้ 

1) ผูพ้ฒันานิคมอตุสาหกรรม มบีทบาทในการตดิตามตรวจสอบ ดงันี้ 

1.1) รวมด าเนินการรวบรวมขอ้มลู เงือ่นไขรายงาน EIA ทีผ่่านความเหน็ชอบจากสผ.ฉบบัทีเ่ป็นปจัจุบนั 

ซึง่ประกอบดว้ยมาตรการป้องกนัและลดผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม รวมท ัง้

เงือ่นไขทีค่ณะกรรมการผูช้  านาญการดา้นการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม ให ้ด าเนินการเพิม่เตมิ  

1.2)จดัท าขอบเขตการศึกษาในการว่าจา้งบริษทัที่ปรึกษาด าเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตาม 

มาตรการป้องกนัและลดผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบสิง่แวดลอ้มตามทีก่  าหนดไว ้ 

1.3) พจิารณารายงานฯ ร่วมกนักบับรษิทัทีป่รกึษา และส านกังานนิคมอตุสาหกรรม 

1.4) จดัสง่ร่างรายงานฯ ใหห้น่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ ส  านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม ส านกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจงัหวดั กนอ. ตามระยะเวลาทีก่  าหนด 

2) บริษทัที่ปรึกษาในการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม ตอ้งด าเนินการโดยบุคคลที่ 3 (Third 

Party) ซึง่ขึ้นทะเบยีนหอ้งปฏบิตัิการวเิคราะหก์บักรมโรงงานอุตสาหกรรม ท าหนา้ทีด่  าเนินการติดตามตรวจสอบการปฏบิตัิ

ตามมาตรการป้องกนัและลด ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้มตามเงือ่นไขทีก่  าหนดไวใ้น

รายงาน EIA และด าเนินการจดัท ารายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการ

ตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้มจดัสง่ใหผู้พ้ฒันานิคมฯ 
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3) กนอ. มบีทบาทในการพจิารณารายงานฯ ร่วมกนัระหว่างบริษทัทีป่รึกษา ผูพ้ฒันานิคมฯ และส านกังาน

นิคมอตุสาหกรรม 

4) สผ. มีบทบาทในการพิจารณารายงาน พรอ้มใหข้อ้คิดเห็น/เสนอแนะต่อรายงานผลการปฏิบตัิตาม

มาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

 

กจิกรรม 14.3.3 
 อธิบายความส าคญัของขั้นตอนการติดตามตรวจสอบการประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
  
แนวตอบกจิกรรม 14.3.3 

 การติดตามตรวจสอบการประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มถือเป็นขั้นตอนส าคญั เพื่อติดตามวา่ 
โครงการหรือกิจการนั้นไดด้ าเนินมาตรการต่างๆ ตามท่ีก าหนดไวใ้นรายงานการประเมินผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มหรือไม่ เป็นการติดตามวา่ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนนั้น เป็นไปตามท่ีคาดการณ์หรือไม่ รวมทั้งเป็น
การประเมินวา่มาตรการท่ีก าหนดไวมี้ประสิทธิภาพเพียงใด จ าเป็นตอ้งมีการปรับปรุงแกไ้ขมาตรการใน
การป้องกนัและลดผลกระทบอยา่งไร 
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แผนการสอนประจ าหน่วย 
 

ชุดวชิา    พื้นฐานอาชวีอนามยัและอนามยัสิง่แวดลอ้ม 

หน่วยที ่15   ระบบการจดัการอาชวีอนามยัและสิง่แวดลอ้ม 

ตอนที ่
15.1    ระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

15.2    ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม 

 

แนวคดิ 
1. ระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัจดัท าขึ้นมุ่งหวงัใหอ้งคก์รมกีารจดัการความเสี่ยงทีเ่ป็น

ระบบและมกีารปรบัปรุงสมรรถนะดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยัขององคก์รใหด้ ีลดความสูญเสยี

อนัเนื่องมาจากอุบตัิเหตุ ใหม้ีการปฏิบตัิตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

รวมถงึการบรรลถุงึวตัถปุระสงคด์า้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั  แนวทางการจดัท าระบบการจดัการ

อาชวีอนามยัและความปลอดภยัเริ่มจากการทบทวนสถานะเริ่มตน้ วางแผนการด าเนินงาน จดัท าเอกสารที่

เกี่ยวขอ้งและน าไปปฏบิตั ิ ด าเนินการตรวจสอบระบบทีไ่ดจ้ดัท าขึ้น และตรวจประเมนิจากผูใ้หก้ารรบัรอง

ซึง่การน าระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัไปประยุกตใ์ชน้ ัน้ ควรปรบัใหเ้หมาะสมโดยตอ้ง

ค านึง ลกัษณะและขนาดองคก์ร 

2. ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มทีเ่ป็นมาตรฐานสากล คือแนวทางทีอ่งคก์รตอ้งด าเนินการเพือ่สรา้งระบบการ

จดัการสิง่แวดลอ้มทีม่ปีระสทิธิภาพ ช่วยในการลดตน้ทุน ลดการใชพ้ลงังาน ทรพัยากร เพิ่มศกัยภาพใน

การแข่งขนั ลดและควบคุมมลภาวะทีเ่กิดขึ้น  แนวทางการจดัท าระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มเริ่มจากการ

ทบทวนสถานะเริ่มตน้ วางแผนการด าเนินงาน จดัท าเอกสารที่เกี่ยวขอ้งและน าไปปฏิบตัิ  ด าเนินการ

ตรวจสอบระบบทีไ่ดจ้ดัท  าขึ้น และตรวจประเมนิจากผูใ้หก้ารรบัรอง ซึ่งการน าระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม

ไปประยุกตใ์ชน้ ัน้ ควรปรบัใหเ้หมาะสมโดยตอ้งค านึง ลกัษณะธุรกจิและขนาดองคก์ร  
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วตัถุประสงค ์
 เมือ่ศึกษาหน่วยที ่15 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1. อธบิายแนวคิดของของระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัได ้

2. อธบิายแนวคิดของของระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มได ้

กจิกรรมระหว่างเรียน 
 1. ท าแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรยีนหน่วยที ่15 

 2. ศึกษาเอกสารการสอนตอนที ่15.1–15.2 

 3.  ปฏบิตักิจิกรรมตามทีไ่ดร้บัมอบหมายในเอกสารการสอนแต่ละตอน 

 4.  ฟงัรายการวทิยุกระจายเสยีง (ถา้ม)ี 

 5.  ชมรายการวทิยุโทรทศัน ์(ถา้ม)ี 

 6.  ชมวดีทิศันป์ระกอบชดุวชิา (ถา้ม)ี 

 7.  เขา้รบับรกิารการสอนเสรมิ (ถา้ม)ี 

 8.  ท าแบบประเมนิผลตนเองหลงัเรยีนหน่วยที ่15 

ส่ือการสอน 
 1.  เอกสารการสอน 

 2.  แบบฝึกปฏบิตัิ 

 3. รายการสอนทางวทิยุกระจายเสยีง (ถา้ม)ี 

 4.  รายการสอนทางวทิยุโทรทศัน ์(ถา้ม)ี 

 5. รายการสอนในวดีทิศันป์ระกอบชดุวชิา (ถา้ม)ี 

 6.  การสอนเสรมิ (ถา้ม)ี  

การประเมนิผล 
1.  ประเมนิผลจากแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรยีนและหลงัเรยีน 

2.  ประเมนิผลจากกจิกรรมและแนวตอบทา้ยเรื่อง 

3.  ประเมนิผลจากการสอบไลป่ระจ าภาคการศึกษา 

 

เม่ืออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ท าแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรียน 
หน่วยที ่15 ในแบบฝึกปฏิบตั ิแล้วจงึศึกษาเอกสารการสอนต่อไป 
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ตอนที ่15.1  

ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

โปรดอ่านหวัเรื่อง แนวคิด และวตัถปุระสงคข์องตอนที ่15.1 แลว้จงึศึกษารายละเอยีดต่อไป 

หัวเร่ือง 

เรื่องที ่15.1.1 ความเป็นมา วตัถปุระสงคแ์ละความส าคญัของระบบการจดัการ 

อาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

เรื่องที ่15.1.2 ค านิยามทีเ่กี่ยวขอ้งกบัระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั  

เรื่องที ่15.1.3 องคป์ระกอบของระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

เรื่องที ่15.1.4 แนวทางการจดัท าระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

แนวคดิ 

1. มาตรฐานการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั  OHSAS 18001 ประกาศเป็นทางการฉบบัแรกเมือ่

ปีคศ. 1999 โดยใชแ้นวทางของมาตรฐานจากประเทศองักฤษ BS 8800 เป็นตน้แบบ จากนัน้มกีารประกาศ

มาตรฐานฉบบัทีส่องออกมาในปี คศ.2007 และในปี คศ. 2018 มกีารประกาศใช ้มาตรฐาน ISO 45001 

2. วตัถุประสงค์ของการจดัท าระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั  เพื่อที่จะบรรลุผลลพัธ์ที่

ตอ้งการหรอืผลลพัธท์ีต่ ัง้ใจไว ้ โดยมหีลกั 3 ประการคือ 1) การปรบัปรุงสมรรถนะดา้นการจดัการอาชีวอ

นามยัและความปลอดภยัอย่างต่อเนื่อง 2) การปฏบิตัิตามกฎหมายและขอ้ก าหนด อื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง และ 

3) การบรรลุถงึวตัถปุระสงคด์า้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั ซึง่จะช่วยใหพ้นกังานมขีวญัก าลงัใจใน

การท างาน ช่วยสรา้งภาพพจนท์ีด่ ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ช่วยลดความสูญเสยีอนัเนื่องมาจาก

อบุตัเิหต ุสง่ผลใหล้ดตน้ทนุในระยะยาว รวมถงึช่วยใหอ้งคก์รมกีารปฏบิตัติามกฎหมายอย่างเป็นระบบ 

3. ในการจดัท าระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั มคี านิยามเฉพาะทีเ่กี่ยวขอ้งหลายประเด็น 

ค าอธิบายจะช่วยใหผู้น้ าระบบไปปฏบิตัไิดต้คีวามหมาย ท าความเขา้ใจไปในทศิทางเดยีวกนัไดอ้ย่างถกูตอ้ง 

4. ระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ไดน้ าแนวคิดของเดมมงิมาก าหนดเป็นองคป์ระกอบของ

มาตรฐานคือ การวางแผน การน าไปปฏบิตั ิการประเมนิ และการปรบัปรุง โดยใหค้วามส าคญักบัความเป็น

ผูน้ าของผูบ้รหิาร และการเขา้มามสีว่นร่วมของผูป้ฏบิตังิาน 
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5. แนวทางการจดัท าระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัประกอบดว้ย  ข ัน้ตอนการวางแผน 

จดัตัง้คณะท างาน จดัท าแผนการด าเนินงาน ข ัน้ตอนการจดัท าเอกสารและน าไปปฏิบตัิ  ข ัน้ตอนการ

ตรวจสอบระบบทีไ่ดจ้ดัท าข ัน้ และข ัน้ตอนสุดทา้ยคือ การตรวจประเมนิจากผูใ้หก้ารรบัรองระบบ  

วตัถุประสงค์ 

เมือ่ศึกษาตอนที ่15.1 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1. อธบิายความเป็นมา วตัถปุระสงคแ์ละความส าคญั ของระบบการจดัการอาชวีอนามยัและ 

    ความปลอดภยั ได ้

2. อธบิายค านิยามทีเ่กี่ยวขอ้งกบัระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัได  ้

3. อธบิายองคป์ระกอบของระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัได ้

4. อธบิายแนวทางการจดัท าระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัได  ้
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เร่ืองที ่15.1.1  
ความเป็นมา วัตถุประสงค์และความส าคัญของระบบการจัดการอาชี
วอนามยัและความปลอดภัย 
 

 
1. ความเป็นมาของระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภัย 

ใน ค.ศ. 1999 ระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัที่เป็นมาตรฐานสากล OHSAS 18001 

(Occupational Health and Safety Assessment Series)ไดเ้ริ่มประกาศใชเ้ป็นครัง้แรก โดยอา้งองิแนวทางการ

จดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัของมาตรฐาน BS 8800: 1996  (British Standards, Guide to Occupational 

Health and Safety Management Systems ) จากประเทศองักฤษ และอาศยัหลกัการของระบบการจดัการคุณภาพ

และสิง่แวดลอ้ม ต่อมา ไดม้กีารปรบัเปลีย่นมาตรฐานเป็นฉบบัทีส่องเพือ่ใหม้คีวามชดัเจนมากขึ้นใน ค.ศ. 2007  

ส าหรบัในการจดัท ามาตรฐานอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในประเทศไทย มปีระกาศฉบบัแรกคือ มอก. 

18000: 2540 และฉบบัทีส่องคือ มอก. 18001: 2542 ซึง่ขอ้ก าหนดมคีวามแตกต่างจาก OHSAS 18001 บางประการ 

เช่น เพิม่ขอ้ก าหนดเรื่องการทบทวนสถานะเริ่มตน้ ขอ้ก าหนดเรื่องการจดัซื้อจดัจา้ง และขอ้ก าหนดเรื่องการเตือนอนัตราย 

เป็นตน้ ต่อมาอีก 12 ปี ไดป้รบัเปลีย่นเป็น มอก. 18001: 2554 โดยปรบัเนื้อหาขอ้ก าหนดใหม้คีวามใกลเ้คียงกนักบั

มาตรฐาน OHSAS 18001: 2007 มากขึ้น ซึง่อนุกรมของมาตรฐานจะเกี่ยวขอ้งกบัขอ้ก าหนด และขอ้แนะน าในการน า

มาตรฐานไปปฏบิตั ิและมาตรฐานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผูต้รวจประเมนิ 

อนุกรมมาตรฐานของระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัในชดุนี้ม ีดงันี้ 

1)  มอก 18004: 2544 ระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั : ขอ้แนะน าท ัว่ไปเกี่ยวกบัหลกัการ 

ระบบ และเทคนิคในทางปฏบิตั ิ 

2) มอก. 18011: 2549 ระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั : แนวทางการตรวจประเมนิระบบ

การจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

3) มอก. 18012: 2548 ระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั : แนวทางการก าหนดความสามารถ

ของผูต้รวจประเมนิระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

ต่อมาใน  ค.ศ 2018 องคก์ารมาตรฐานระหว่างประเทศไดป้ระกาศ มาตรฐาน ISO 45001: 2018 (พ.ศ. 2561) 

มาแทนที่มาตรฐาน OHSAS 18001 โดยมาตรฐาน ISO 45001 ดงักล่าวไดร้บัการพฒันาขึ้นโดยคณะกรรมการ
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ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการกวา่ 4 ปี มโีครงสรา้งของขอ้ก าหนดหลกั ๆ 

(High Level Structure) เช่นเดยีวกบัมาตรฐานระบบการจดัการ ISO อื่น ๆ เช่น ISO 9001 (การจดัการดา้นคุณภาพ) 

และ ISO 14001 (การจดัการดา้นสิ่งแวดลอ้ม)โดยการจดัท าจะค านึงถึงมาตรฐานสากลอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งดว้ยเช่น 

OHSAS 18001 มาตรฐานการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัตามแนวทางขององคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ 

ILO-OSHMS: 2001 (International Labor Organization-Guidelines on Occupational Health and Safety 

Management System) และอนุสญัญาแรงงานระหว่างประเทศของ ILO โดยการพฒันาภายใตร้ะบบ ISO ดว้ยขอ้มูล

จากผูเ้ชี่ยวชาญจากกวา่ 70 ประเทศท าใหเ้ป็นกรอบการท างานระหวา่งประเทศทีค่ านึงถงึการปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งองคก์รและ

สภาพแวดลอ้มทางธุรกจิ 

เหตุผลหลกัในการประกาศ ISO 45001 มาแทนที ่OHSAS 18001 เพือ่ใหม้โีครงสรา้งเป็นแนวทางเดยีวกบั

มาตรฐานอื่น ๆ และสะดวกในการรวมระบบเขา้กบัระบบมาตรฐานตวัอื่นทีม่โีครงสรา้งเดยีวกนั เช่น ISO 14001 และ 

ISO 9001 เป็นตน้  โดยที่ ISO 45001 ใชว้ธิีการตามแนวความคิดเรื่องความเสี่ยงที่ท  าใหม้ ัน่ใจไดว้่า เป็นสิง่ที่มี

ความส าคญัและไดร้บัการปรบัปรุงอย่างต่อเนื่องเพือ่ตอบสนองบรบิททีเ่ปลีย่นแปลงตลอดเวลาขององคก์ร ซึง่ ISO 45001 

สามารถใชไ้ดก้บัทกุองคก์รไมว่า่จะเป็นขนาดอตุสาหกรรมประเภทไหนหรอืลกัษณะของธุรกิจแบบใด มาตรฐานนี้ไดร้บัการ

ออกแบบใหร้วมเขา้กบักระบวนการบรหิารจดัการทีม่อียู่ขององคก์ร 

2.  วตัถุประสงค์และความส าคญั ของระบบการจดัการ อาชีวอนามยัและความปลอดภัย 
       ระบบการจดัการ อาชวีอนามยัและความปลอดภยั ISO 45001 มกีารด าเนินการทีม่วีตัถปุระสงค ์และ

ความส าคญัทีส่รุปไดด้งัน้ี 

2.1. วัตถุประสงค์ของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
          จุดประสงคห์ลกัในการจดัท ามาตรฐานการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั เพื่อเป็นกรอบและ

แนวทางในการจดัการความเสี่ยง โดยผลลพัธท์ี่ตอ้งการคือ ป้องกนัการบาดเจ็บและความเจ็บป่วยจากการท างาน

ของผูป้ฏิบตัิงาน พรอ้มท ัง้การสรา้งสุขอนามยัที่ดีและความปลอดภยัในสถานที่ท  างาน  โดยที่สถานประกอบการ

ตอ้งเป็นผูด้  าเนินการก าจดัอนัตรายและลดความเสี่ยงโดยใชม้าตรการปกป้อง และการป้องกนัอย่างมปีระสิทธิผล 

ซึ่งมจีุดมุ่งหมายเพื่อที่จะบรรลุผลลพัธท์ี่ตอ้งการหรือผลลพัธท์ี่ต ัง้ใจไว ้( intended outcome) หลกั 3 ประการ 

ดงัน้ี 

           2. 1.1 การปรับปรุงสมรรถนะด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่าง
ต่อเน่ือง 

การด าเนินธุรกิจในปัจจุบนั นอกจากดา้นคุณภาพของผลิตภณัฑ์แลว้ ดา้นความปลอดภยัของ

ผูป้ฏบิตังิานรวมถงึผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งอื่น ๆ ถอืเป็นประเด็นที่ตอ้งใหค้วามส าคญัเป็นอนัดบัตน้ๆ เน่ืองจากส่งผลกระทบ

ต่อองคก์รโดยตรง  สุขภาพและความปลอดภยัในสถานที่ท  างานจึงเป็นความกงัวลประการหน่ึงของธุรกิจส่วนใหญ่ 
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ในทกุองคก์รมคีวามรบัผดิชอบในการลดอนัตราย ความเสีย่งทีอ่าจเกิดขึ้นกบับุคลากรขององคก์รและผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง

อื่น ๆ รวมท ัง้ผูร้บัเหมา ผูเ้ยี่ยมชม แต่ยงัคงมีการเสียชีวิตและการบาดเจ็บ องคก์ารมาตรฐานสากล ( Internal 

Organization for Standardization;  ISO) ไดม้กีารพฒันามาตรฐานการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

ISO 45001 ก าหนดมาตรฐานข ัน้ต า่ส  าหรบัการปฏบิตัิเพื่อปกป้องผูป้ฏบิตัิงานท ัว่โลก ซึ่งมคีวามมุ่งหวงัใหอ้งคก์รมี

การจดัการความเสีย่งทีเ่ป็นระบบและมกีารปรบัปรุงสมรรถนะดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยัขององคก์รใหด้ี

ขึ้น การน าระบบนี้ไปปฏบิตัิจะช่วยใหเ้กิดการตดัสนิใจเชิงกลยุทธส์  าหรบัองคก์รทีร่ิเริ่มการพฒันาอย่างย ัง่ยนืเพือ่ใหม้ ัน่ใจ

วา่ ผูป้ฏบิตังิานมคีวามปลอดภยัและมสุีขภาพดขีึ้นและเพิม่ความสามารถในการท างานในเวลาเดยีวกนั 

            จากค านิยามในมาตรฐาน ISO 45001 ค าว่า สมรรถนะ (performance) หมายความว่า ผลทีว่ดัได ้ซึ่ง

สมรรถนะสามารถเกี่ยวกบัท ัง้เชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ ผลลพัธส์ามารถพจิารณาและประเมนิผลโดยวธิีการเชิงคุณภาพ

หรอืเชงิปรมิาณ หรอืสมรรถนะสามารถเกี่ยวกบัการจดัการกบักจิกรรมกระบวนการ ผลติภณัฑ ์(รวมท ัง้การบริการ) ระบบ

หรือองค์กร ส่วนค าว่า สมรรถนะดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (occupational health and safety 

performance) หมายความว่าสมรรถนะทีเ่กี่ยวขอ้งกบัประสทิธิผลในการป้องกนัการบาดเจ็บและความเจ็บป่วยจากการ

ท างานของปฏบิตังิานและการเตรยีมการในสถานทีท่  างานทีป่ลอดภยัและอาชวีอนามยัทีด่ ี(ISO 45001; 2018) 

             2.1.2 การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดอื่น ๆ ที่เกีย่วข้อง กฎหมายดา้นอาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยัถอืเป็นหลกัปฏิบตัิเบื้องตน้ที่องคก์รตอ้งยึดถอืเป็นแนวทางข ัน้ต า่ในการก าหนดแนวทางการท างาน โดยในตวั

มาตรฐาน ISO 45001 เองนัน้ ระบใุหอ้งคก์รตอ้งมวีธิีการเขา้ถงึกฎหมายและขอ้ก าหนดต่าง ๆ ดา้นอาชีวอนามยัและความ

ปลอดภยัใหเ้ป็นปจัจุบนั และมกีารสรุปรวบรวมสาระส าคญัของกฎหมายถงึสิ่งที่องคก์รตอ้งปฏิบตัิตาม พรอ้มท ัง้มกีาร

ประเมนิวา่ปจัจบุนัองคก์รไดม้กีารปฏบิตัทิีส่อดคลอ้งกบักฎหมายหรอืไม ่ถา้พบวา่ ยงัมปีระเดน็ทีไ่มส่อดคลอ้งกบักฎหมาย  

ใหด้  าเนินการแกไ้ขใหส้อดคลอ้ง รวมท ัง้ยงัมผูีต้รวจประเมนิจากภายนอกเขา้มาตรวจรบัรองระบบ จงึม ัน่ใจไดใ้นระดบัหนึ่ง

วา่ องคก์รทีจ่ดัท  าระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยันัน้ จะมกีารปฏบิตัติามกฎหมายทีค่รบถว้น หรือมแีผน

ในการแกไ้ขในกรณีทีพ่บวา่ ยงัด าเนินการไมส่อด คลอ้ง 

            2.1.3 การบรรลุถึงวัตถุประสงค์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  กิจกรรมขององคก์รไม่ว่า
จากกระบวนการผลติ หรือกิจกรรมสนบัสนุนอื่น ๆ อาจท าใหเ้กิดความเสีย่งต่อการบาดเจ็บ ทุพลภาพ เสยีชีวติ หรือเกิด

ผลเสียต่อสุขภาพต่อผูท้ี่ปฏิบตัิงานใหก้บัองค์กร ดงันัน้ จึงเป็นเรื่องส าคญัที่องค์กรจะตอ้งลดความเสี่ยงโดยด าเนิน

มาตรการป้องกนัทีเ่หมาะสม ระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัขององคก์ร สามารถป้องกนัไม่ใหเ้หตุการณ์

ต่าง ๆ ที่ไม่พงึประสงคเ์กิดขึ้น โดยเขา้สู่กระบวนการที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง  มกีารสนบัสนุนโดยการใชว้ธิีการและ

เครื่องมอืทีเ่หมาะสม ซึง่สามารถเสรมิสรา้งใหอ้งคก์รเกดิการปรบัปรุงประสทิธิภาพของอาชีวอนามยัและความปลอดภยัใน

เชงิรุก 

การก าหนดวตัถปุระสงคท์ี่มเีป้าหมายดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยันัน้ มทีี่มาไดห้ลากหลาย ซึ่งอาจ

ก าหนดมาจากนโยบายของผูบ้รหิาร ก าหนดจากผลการประเมนิความเสีย่งและโอกาสขององคก์ร ผลจากการใหค้ าปรึกษา

กบัผูป้ฏิบตัิงาน ขอ้เสนอแนะดา้นความปลอดภยัของผูป้ฏิบตัิงาน ซึง่อาจเป็นเรื่องการลดความเสีย่งในการเกิดอุบตัิเหตุ
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จากการท างาน การปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มในการท างานใหด้ขีึ้น การลดอตัราการเจ็บป่วยอนัเนื่องมาจากการท างาน หรือ

การส่งเสริมสุขภาพพนกังาน มาตรฐาน ISO 45001 ก าหนดใหต้อ้งมกีารก าหนดวตัถปุระสงคท์ีม่เีป้าหมายเป็นแผนการ

ด าเนินงานเพือ่ลดความเสีย่ง เพือ่ใหเ้กดิการพฒันาอย่างต่อเนื่อง 

ผูบ้ริหารตอ้งมคีวามเป็นผูน้ าและความมุ่งม ัน่ในการจดัท าระบบ ผูป้ฏิบตัิงานทีท่  างานสมัผสักบัความเสีย่งดา้น

อนัตรายควรจะมคีวามรู ้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัระบบนี้ ดงันัน้ ความมุ่งม ัน่ของผูบ้ริหารและการมสี่วนร่วมของผูป้ฏบิตัิงาน

ในการจดัท า การน าไปปฏบิตัแิละการคงไวซ้ึง่ระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั  จงึมบีทบาทส าคญัในการ

สรา้งความม ัน่ใจวา่ความเสีย่งจะไดร้บัการจดัการอย่างเป็นระบบตาม ISO 45001 เนน้ถงึความจ าเป็นในการมสี่วนร่วมของ

ผูป้ฏิบตัิงานในการท างานของระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั ตลอดจนก าหนดใหอ้งค์กรม ัน่ใจว่า 

ผูป้ฏบิตังิานในองคก์ร นัน้มคีวามสามารถในการท างานทีไ่ดร้บัมอบหมายไดอ้ย่างปลอดภยั   

 

3 ความส าคญัของระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภัย 
หลายองคก์รที่น าระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัไปปฏบิตัิ นอกจากจะ ลดความสูญเสยีอนั

เนื่องมาจากอบุตัเิหตใุนองคก์ร และเป็นการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ แลว้ ยงัไดป้ระโยชนก์บัองคก์รในหลาย ๆ 

ดา้น ดงันี้ 

3.1 ลดความสูญเสียอันเน่ืองมาจากการเกิดอุบัติเหตุ ในการน าระบบไปปฏบิตัิน ัน้ จะท าใหอ้งคก์รมกีาร

ควบคุมความเสีย่งไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพมากขึ้นและมกีารจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัทีเ่ป็นระบบมากยิ่งขึ้น 

โดยด าเนินการตามขอ้ก าหนดซึง่มลีกัษณะเป็น PDCA (Plan Do Check Act) เริ่มตน้จากการวางแผน ชี้บ่งความเสีย่ง 

ก าหนดวตัถุประสงค์ เป้าหมาย จดัท ามาตรฐานในการลดความเสี่ยง รวมถึงมีการตรวจสอบการปฏิบตัิงาน และให ้

พนกังานเขา้มามสี่วนร่วมในการแจง้เมือ่พบสภาพทีเ่ป็นอนัตราย ซึง่ระบบเหลา่นี้จะท าใหอ้งคก์รสามารถลดความสูญเสยี

ของชวีติและทรพัยส์นิอนัเนื่องมาจากอบุตัเิหตไุด ้รวมท ัง้ช่วยลดผลกระทบทางสงัคมทีอ่าจตามมาหลงัการประสบอนัตราย

จากการท างาน 

             3.2 ช่วยลดต้นทุนในระยะยาว  การเกิดอุบตัิเหตุก่อใหเ้กิดความสูญเสยีท ัง้ทางตรงและทางออ้ม เกิด

ค่าใชจ้่ายเป็นจ านวนมาก ท ัง้ค่ารกัษาพยาบาล ค่าเงนิทดแทน ค่าท าขวญั สูญเสยีเวลาในการท างานของผูบ้าดเจ็บ เพือ่น

ร่วมงานที่ตอ้งหยุดชะงกัช ัว่คราว หวัหนา้งานที่ตอ้งเสียเวลาในการสอบสวนอุบตัิเหตุ เสียค่าใ ชจ้่ายในการซ่อมแซม

เครื่องจกัรทีไ่ดร้บัความเสยีหาย วตัถดุบิหรอืสนิคา้ทีไ่ดร้บัความเสยีหาย  ผลผลติลดลงเนื่องจากกระบวนการผลติขดัขอ้ง 

รวมท ัง้สูญเสยีชื่อเสยีงและภาพลกัษณ์องคก์ร จึงมกัเปรียบเทยีบว่า ความสูญเสยีหรือค่าใชจ้่ายอนัเนื่องมาจากอุบตัิเหตุ

เปรียบเสมอืนภูเขาน า้แข็งคือ ส่วนทีโ่ผลพ่น้น า้ทีม่องเหน็มเีพยีงเลก็นอ้ยเมือ่เทยีบกบัส่วนทีจ่มน า้อยู่เป็นจ านวนมาก ใน

ท านองเดียวกนั ค่าใชจ้่ายทางตรงเมื่อเกิดอุบตัิเหตุมเีพียงเลก็นอ้ย เมื่อเทยีบกบัค่าใชจ้่ายทางออ้มที่เกิดขึ้นมากมาย

มหาศาล ดงันัน้ การที่สามารถควบคุมและลดจ านวนการเกิดอุบตัิเหตุที่จะเกิดขึ้นต่อบุคลากร และทรพัยส์ิน อาจ

รวมถงึผลกระทบดา้นสิ่งแวดลอ้ม จึงส่งผลต่อการเพิ่มผลผลติและอ านวยประโยชนต่์อเศรษฐกิจ และลดตน้ทุน

ขององคก์รไดใ้นระยะยาว 
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          3.3 ท าให้พนักงานมีขวัญก าลังใจในการท างาน พนกังานทีท่  างานในองคก์รที่ไม่มอีุบตัิเหตุรา้ยแรง

เกิดขึ้น ย่อมมีความเชื่อม ัน่ในความปลอดภยัต่อชีวติการท างานในองคก์รและท างานไดอ้ย่างมปีระสิทธิภาพ อยู่ใน

สภาพแวดลอ้มในการท างานทีด่ ีเป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนดเป็นอย่างนอ้ย ท าใหพ้นกังานรูส้กึว่า  มคีวามปลอดภยัและ

มขีวญัก าลงัใจในการในการท างาน แตกต่างจากองคก์รทีเ่กิดอุบตัิเหตุรา้ยแรง  มเีพือ่นพนกังานเสยีชีวติ สูญเสยีอวยัวะ

หรือทุพพลภาพ ไม่มรีะบบการจดัการดา้นความปลอดภยัทีเ่ป็นระบบ พนกังานเหล่านัน้ตอ้งท างานดว้ยความหวาดกลวั

หรอืวติกกงัวล ไมม่คีวามม ัน่ใจเต็มที ่กลวัจะเกดิอบุตัิเหตใุนการท างาน ท าใหก้ารท างานไม่มปีระสทิธิภาพ ซึง่ในการจดัท า

ระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยันัน้ จะยงัช่วยใหม้ีการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรคที่อาจเกิดจากการ

ท างาน  และใหม้กีารพฒันาบุคลากรอย่างมแีบบแผน พฒันาความรูเ้กี่ยวกบัระบบการจดัการ มกีารฝึกอบรมดา้นความ

ปลอดภยัตามทีก่ฎหมายก าหนดและตามความเสี่ยงของลกัษณะงาน  เนน้ใหเ้กิดการมสี่วนร่วมของผูป้ฏิบตัิงานในการ

ก าจดัอนัตราย ความเสี่ยง การสอบสวนอุบตัิการณ์  มกีารเฝ้าระวงัและตรวจสอบ รวมถงึการแกไ้ขขอ้บกพร่องและการ

ปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง  เป็นการสรา้งวฒันธรรมดา้นสุขภาพและความปลอดภยัในการท างาน เพือ่ก่อใหเ้กิดประสทิธิภาพ

และประสทิธิผลในการท างานมากขึ้น   ช่วยใหผู้ป้ฏบิตัิงานใหไ้ดร้บัการปฏบิตัิทีเ่ป็นธรรม ไม่ขดัต่อหลกัมนุษยธรรม ช่วย

ลดความสูญเสยี ช่วยเพิม่ผลผลติ และทีส่  าคญัช่วยเพิม่ขวญัและก าลงัใจในการปฏบิตังิาน 

            3.4 ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและช่วยสร้างภาพพจน์ของบริษัทให้ดีขึ้น ปฏเิสธไม่ไดว้่า ใน

ปจัจุบนั ความตอ้งการของลูกคา้มสี่วนส าคญัมากในการแข่งขนัท าธุรกิจ  นอกจากลูกคา้จะตอ้งการสนิคา้ที่มคีุณภาพด ี

เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดแลว้ ยงัมีความตอ้งการใหคู่้คา้มีการรกัษาสิ่งแวดลอ้ม รวมถึงมีการจดัการดา้นความ

ปลอดภยัที่เป็นระบบมากยิ่งขึ้น  เพือ่ป้องกนัความเสีย่งไม่ใหเ้กิดความสูญเสยี  เกิดความเสยีหายจากอุบตัิภยั อนัจะ

ส่งผลท าใหผ้ลติสินคา้ไม่ไดต้ามความตอ้งการ นอกจากนี้  ยงัจะช่วยสรา้งภาพพจน์ขององค์กรใหด้ีขึ้น ช่วยเสริม

ภาพลกัษณ์ใหส้นิคา้ ในการยกระบบมาตรฐานใหเ้ป็นที่ยอมรบัในระบบสากล  ยงัลดปญัหาการถูกกีดกนัทางการคา้กบั

นานาประเทศดว้ย ในการน าระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัไปปฏบิตั ิ

 

กจิกรรม 15.1.1  
ความส าคญัของระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั มีอะไรบา้ง   

 
แนวตอบกจิกรรม 15.1.1 
 1. ลดความสูญเสียอนัเน่ืองมาจากอุบติัเหตุ 
 2. ช่วยลดตน้ทุน และค่าใชจ่้ายท่ีอาจมีสาเหตุจากอุบติัเหตุ 
 3. ช่วยใหพ้นกังานมีขวญัก าลงัใจในการท างาน 
 4. ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และช่วยสร้างภาพพจน์ของบริษทัใหดี้ข้ึน 
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เร่ืองที ่15.1.2 
ค านิยามที่เกีย่วข้องกับระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 

ค านิยามทีเ่กี่ยวขอ้งกบัมาตรฐาน ISO 45001 จะช่วยใหผู้น้ าระบบไปปฏบิตัิไดม้คีวามเขา้ใจถงึความหมายได ้

ชดัเจนมากยิ่งขึ้น ท าใหก้ารตีความหมายเป็นไปในทศิทางเดียวกนั เป็นการก าหนดกรอบการเขียนเอกสารเพือ่การน าไป

ปฏิบตัิ ในหนึ่งค านิยามอาจมหีลายความหมาย จึงไดอ้ธิบายเป็นหมายเหตุไวใ้หช้ดัเจนขึ้น ซึ่งค านิยามนี้อา้ งอิงมาจาก

ขอ้ก าหนดของ ISO 45001 ดงันี้ 

 

1. ผู้ปฏิบัตงิาน (Worker) 
บคุคลทีท่  างานหรอืท ากจิกรรมทีเ่กี่ยวกบังานภายใตก้ารควบคุมขององคก์ร 

หมายเหต ุ1: บคุคลผูซ้ึง่ปฏบิตัิงานหรอืด าเนินกจิกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบังาน ภายใตก้ารเตรยีมการต่าง ๆ ท ัง้ทีม่กีารจ่าย

ค่าตอบแทน หรอืไมม่กีารจ่ายค่าตอบแทน ท ัง้การท างานเป็นปกตหิรือช ัว่คราว การท างานทีไ่มต่่อเนื่อง หรอืตาม

ฤดูกาล การท างานอย่างไมเ่ป็นทางการ หรอืแบบไมเ่ต็มเวลา 

หมายเหต ุ2: ผูป้ฏบิตังิานใหร้วมถงึผูบ้รหิารสูงสุด ผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตังิาน 

หมายเหต ุ3: การท างานหรอืกจิกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการท างาน ภายใตก้ารควบคุมขององคก์ร อาจจะด าเนินการโดย

ผูป้ฏบิตังิานทีว่า่จา้งโดยองคก์ร หรอืบคุคลอืน่ใด รวมท ัง้ผูป้ฏบิตังิานทีจ่ดัหามาจากภายนอก ผูร้บัเหมา บคุคลต่าง ๆ 

และในกรณีทีอ่งคก์รมกีารควบคุมดูแลผูป้ฏบิตัิ งานในลกัษณะบรษิทัจดัหาคนงาน 

2. องค์กร (Organization) 
บคุคลหรอืกลุม่บคุคลทีม่หีนา้ทีง่านของตนเองพรอ้มความรบัผดิชอบ อ านาจ และความสมัพนัธใ์นการบรรลุ

วตัถปุระสงค ์ 

หมายเหต ุ1 ขอ้มลู – แนวคิดขององคก์รตอ้งรวมแต่ไมจ่  ากดัเพยีงผูค้า้รายเดยีว บรษิทั องคก์ร หา้ง กิจการ ผูม้ี

อ  านาจ การเป็นหุน้สว่น การกศุล หรอืสถาบนั หรอืสว่นหรอืการผสมผสานสิง่เหลา่นัน้ ไมว่า่ ตอ้งเป็นการรวมกนั

หรอืไม ่เป็นมหาชนหรอืเอกชน 

หมายเหต ุ2 : ไดม้าจากค าศพัทแ์ละค าจ ากดัความพื้นฐานส าหรบัระบบการบริหารจดัการ ISO annex SL รวมถงึ 

ISO/IEC Directives สว่นที ่1 

3. อนัตราย (Hazard)  
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แหลง่ทีม่ศีกัยภาพน าไปสู่สาเหตกุารบาดเจบ็และเจ็บป่วยต่อสุขภาพ 

4. ความเส่ียง (Risk) 
ผลกระทบของความไมแ่น่นอน 

 

5. ความเส่ียงด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety Risk) 
การรวมกนัระหวา่งโอกาสทีจ่ะเกดิเหตกุารณ ์ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการท างานทีเ่ป็นอนัตราย หรอืการสมัผสัสิง่ต่าง ๆ และ

ความรุนแรงของการบาดเจ็บและความเจบ็ป่วยจากการท างาน ทีม่สีาเหตจุากเหตกุารณ์หรอืการสมัผสันัน้ ๆ 

6. โอกาสด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety Opportunity) 
สภาพแวดลอ้ม (สถานการณ)์ หรือการก าหนดสภาพแวดลอ้ม (สถานการณ)์ ทีส่ามารถน าไปสูก่ารปรบัปรุงสมรรถนะ

ดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

7. การมส่ีวนร่วม (Participation) 
การขอ้งเกี่ยวในกระบวนการตดัสนิใจ 

หมายเหต ุ1 ผูม้สีว่นร่วม รวมถงึ การใหค้ณะกรรมการความปลอดภยัและอาชวีอนามยั และ ตวัแทนผูป้ฏบิตังิาน มี

สว่นร่วม (หากม)ี 

8. การปรึกษา (Consultation) 
แสวงหามมุมองก่อน ท าการตดัสนิใจ 

หมายถงึ 1  การปรกึษา รวมถงึ การใหค้ณะกรรมการความปลอดภยัและอาชวีอนามยั และ ตวัแทนผูป้ฏบิตัิงานมี

สว่นร่วม (หากม)ี 

9. สถานที่ท างาน (Workplace) 
สถานทีภ่ายใตก้ารควบคุมขององคก์ร ทีบ่คุคลตอ้งการหรอืตอ้งไปเพือ่การท างาน 

หมายเหต ุ1 ขอ้มลู- ความรบัผดิชอบขององคก์รภายใตร้ะบบการจดัการดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ส าหรบั

สถานทีท่  างานตอ้งขึ้นอยู่กบัระดบัความสามารถในการควบคุมสถานทีท่  างาน 

10. บริบทองค์กร (Context of the Organization) 
การรวมกนัของประเดน็ภายในและภายนอกทีส่ามารถมผีลต่อแนวทาง วธิีการขององคก์รในการพฒันาและการบรรลุ

วตัถปุระสงค ์

11. ผู้มส่ีวนได้เสีย (Interested Party/ Stakeholder) 
บคุคลหรอืองคก์รทีส่ามารถท าใหเ้กดิผลกระทบหรอืไดร้บัผลกระทบหรอืเชื่อวา่ ตนเองไดร้บัผลกระทบจากการ

ตดัสนิใจหรอืกิจกรรม 

หมายเหต ุ1 : ไดม้าจากค าศพัทแ์ละค าจ ากดัความพื้นฐานส าหรบัระบบการบริหารจดัการ ISO annex SL รวมถงึ 

ISO/IEC Directives สว่นที ่1 

12. ผู้บริหารสูงสุด (Top Management)  
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บคุคลหรอืกลุม่คนทีช่ี้น าและควบคุมองคก์ร ในระดบัสูงสุด 

13. ข้อก าหนด (Requirement) 
ความจ าเป็นหรอืความคาดหวงัที่มกีารกลา่วถงึ บง่บอกถงึโดยทัว่ไป หรอืบงัคบั 

หมายเหต ุ1 ขอ้มลู: “บง่บอกถงึโดยท ัว่ไป” หมายถงึ ทีเ่ป็น วธิีปฏบิตัิตามธรรมเนียมหรอืท ัว่ไปส าหรบัองคก์ร 

(3.1) และ ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี (3.2) ทีม่กีารบง่บอกถงึความจ าเป็นหรอืความคาดหวงัภายใต ้เมือ่พจิารณาถงึ 

14. ข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อก าหนดอ่ืน ๆ (Legal Requirement and Other Requirements) 
ขอ้ก าหนดทางกฎหมายซึง่องคก์รตอ้งปฏบิตัติามใหส้อดคลอ้งและขอ้ก าหนดอื่น ๆ ซึง่องคก์รตอ้งปฏบิตัติาม

หรอืเลอืกทีจ่ะปฏบิตัติามใหส้อดคลอ้ง 

หมายเหตุ 1 จดุประสงคข์องมาตรฐานสากลฉบบัน้ี รวมท ัง้ขอ้ก าหนดกฎหมายและขอ้ก าหนดอื่น ๆ เป็นสิง่ที่

เกี่ยวขอ้งกบัระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

หมายเหตุ 2 ภาระผูกพนัทางก าหมายอาจรวมถงึบทบญัญตัใินขอ้ตกลงร่วมกนั 

หมายเหตุ 3 ขอ้ก าหนดทางกฎหมายและขอ้ก าหนดอื่น ๆ ใหห้มายรวมการชี้บ่งตวับคุคลต่าง ๆ ในฐานะ

ตวัแทนลูกจา้งตามกฎหมาย กฎระเบยีบขอ้ตกลงร่วมกนัและการปฏบิตัิ 

15. ระบบบริหาร (Management System)  
ชดุของส่วนประกอบทีเ่กี่ยวขอ้งกนัและกนัหรอืมผีลกระทบต่อกนัขององคก์ร เพือ่ก าหนดนโยบาย  

วตัถปุระสงคแ์ละกระบวนการ เพือ่บรรลุวตัถปุระสงคเ์หลา่น้ี 

หมายเหต ุ1 ขอ้มลู:ระบบบริหารสามารถกลา่วถงึ discipline เดี่ยว หรอื หลาย disciplines ได ้

หมายเหต ุ2 ขอ้มลู:ส่วนประกอบของระบบตอ้งรวมถงึโครงสรา้งองคก์ร บทบาทและความรบัผดิชอบ การ

วางแผนและการด าเนินการขององคก์ร การประเมนิและการปรบัปรุงสมรรถนะการท างาน 

หมายเหต ุ3 ขอ้มลู ขอบเขตของระบบบริหารอาจรวมถงึองคก์รท ัง้หมด หนา้ที่เฉพาะทีก่  าหนดขององคก์ร 

ฝ่ายแผนกเฉพาะทีก่  าหนดขององคก์ร หรอืหนา้ทีห่น่ึงหรอืมากกว่านัน้ท ัว่ท ัง้กลุ่มองคก์ร 

หมายเหต ุ4  ไดม้าจากคาศพัทแ์ละค าจ ากดัความพื้นฐานส าหรบัระบบการบรหิารจดัการ ISO annex SL 

รวมถงึ ISO/IEC Directives ส่วนที ่1 ในหมายเหตุที ่2 ไดม้กีารดดัแปลงเพือ่ใหเ้หมาะสมต่อองคป์ระกอบ

ของระบบบริหาร 

16. ระบบบริหารอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety Management 
System :OH&S Management System) 
ระบบบริหารหรอื ส่วนหน่ึงของระบบบรหิารที่ใชเ้พือ่บรรลุนโยบายดา้น อาชวีอนามยัและความปลอดภยั 
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หมายเหต ุ1 ขอ้มลู-ผลลพัธท์ีต่ ัง้ใจ (intended outcomes) ของระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความ

ปลอดภยั คือ การป้องกนัการบาดเจบ็และ/หรอื ภาวะทกุขภาพ แก่ผูป้ฏบิตังิาน (worker) รวมถงึใหส้ถานที่

ท  างานที่ปลอดภยัและสถานที่ท  างานน่าอยู่น่าท างาน (healthy work place)  

17. วตัถุประสงค์ (Objective) 
ผลลพัธท์ีต่อ้งการบรรลุ 

 

18. วตัถุประสงค์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&S Objective) 
วตัถปุระสงคถ์กูก าหนดโดยองคก์ร เพือ่ใหบ้รรลุผลเฉพาะทีส่อดคลอ้งกบันโยบายดา้นอาชวีอนามยัและความ

ปลอดภยั 

19. ความสามารถ (Competence) 
ความสามารถในการประยุกตใ์ชค้วามรูแ้ละทกัษะ เพือ่ใหบ้รรลุผลลพัธท์ีต่ ัง้ใจไว ้

20. การบริการจากภายนอก (Outsource) 
การท าขอ้ตกลงกบัองคก์รภายนอก เพือ่ด าเนินการในบางส่วนของกิจกรรมหรอืกระบวนการ  

หมายเหต ุ1 องคก์รภายนอกจะอยู่ภายนอกขอบขา่ยของระบบการจดัการ แต่อย่างไรก็ตามกจิกรรมหรอื

กระบวนการทีใ่หอ้งคก์รภายนอกด าเนินการแทนยงัถอืว่า อยู่ในขอบขา่ยของระบบ 

21. ผู้รับเหมา (Contractor) 
องคก์รภายนอกผูซ้ึง่ใหบ้รกิารแก่องคก์รโดยด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนด ขอ้ตกลงและเงือ่นไข 

หมายเหต ุ1 : การบรกิารอาจรวมถงึกจิกรรมการก่อสรา้ง 

22. เอกสารสารสนเทศ (Documented Information) 
สารสนเทศทีอ่งคก์รตอ้งควบคุมและเกบ็รกัษาโดยองคก์ร และสื่อทีใ่ชจ้ดัเกบ็ 

หมายเหต ุ1 ขอ้มลู: เอกสารสารสนเทศสามารถเป็นในรูปแบบและสือ่ใด ๆ กไ็ดร้วมถงึจากแหล่งใดกไ็ด ้

หมายเหต ุ2 ขอ้มลู: เอกสารสารสนเทศสามารถอา้งองิถงึ 

         1) ระบบบริหาร รวมกระบวนการที่เกี่ยวขอ้ง  

          2) สารสนเทศที่ท  าใหม้เีพือ่การด าเนินงานขององคก์ร (เอกสาร) 

          3) หลกัฐานของผลลพัธท์ี่บรรลุ (บนัทกึ) 

หมายเหต ุ3  ไดม้าจากค าศพัทแ์ละค าจ ากดัความพื้นฐานส าหรบัระบบการบรหิารจดัการ ISO annex SL 

รวมถงึ ISO/IEC Directives ส่วนที ่1 

23. กระบวนการ (Process) 
กลุม่กจิกรรมทีม่คีวามสมัพนัธต่์อกนัและกนัหรอืทีม่ผีลกระทบต่อกนัซึง่แปลงปจัจยัน าเขา้ใหเ้ป็นผลลพัธ์ 
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หมายเหต ุ1 ไดม้าจากค าศพัทแ์ละค าจ ากดัความพื้นฐานส าหรบัระบบการบริหารจดัการ ISO annex SL 

รวมถงึ ISO/IEC Directives ส่วนที ่1 

24. ขั้นตอน (Procedure) 
แนวทางเฉพาะในการด าเนินกจิกรรมหรอืกระบวนการ  

หมายเหต ุ1 ขอ้มลู: ข ัน้ตอนอาจเป็นเอกสารหรอืไมก่ไ็ด ้

 

25. การเฝ้าระวงั (Monitoring) 
การคน้หาสถานภาพของระบบ กระบวนการ หรอืกจิกรรม 

หมายเหต ุ1  การคน้หาสถานภาพทีอ่าจจะเป็นตอ้งใชก้ารตรวจสอบการเฝ้าดูการสงัเกต อย่างจริงจงั 

26. การวดั (Measurement) 
กระบวนการ เพือ่พจิารณาค่า 

27. สมรรถนะ (Performance)  
ผลทีว่ดัได ้

หมายเหต ุ1  สมรรถนะสามารถเกี่ยวกบัท ัง้เชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพผลลพัธส์ามารถพจิารณาและ

ประเมนิผลโดยวธิีการเชงิคุณภาพหรอืเชงิปรมิาณ 

หมายเหต ุ2  สมรรถนะสามารถเกี่ยวกบัการจดัการกบักจิกรรมกระบวนการ ผลติภณัฑ ์ (รวมท ัง้การบริการ) 

ระบบหรอืองคก์ร  

28. สมรรถนะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety Performance) 
สมรรถนะทีเ่กี่ยวขอ้งกบัประสทิธผิลในการป้องกนัการบาดเจบ็และความเจ็บป่วยจากการท างานของปฏบิตังิาน

และการเตรียมการในสถานทีท่  างานทีป่ลอดภยัและอาชวีอนามยัทีด่ี 

29. การตรวจประเมิน (Audit) 
กระบวนการทีเ่ป็นระบบ มอีสิระและเป็นกระบวนการที่เป็นเอกสาร (3.25) เพือ่ไดร้บัหลกัฐานการตรวจ

ตดิตาม และการประเมนิอย่างมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ตดัสนิขอบเขตทีบ่รรลุเกณฑก์ารตรวจตดิตาม 

หมายเหต ุ1 ขอ้มลู:การตรวจประเมนิสามารถเป็นการตรวจตดิตามภายใน (บคุคลที่หน่ึง) หรอืการตรวจ

ประเมนิภายนอก (บคุคลทีส่องหรอืบคุคลทีส่าม) และสามารถเป็นการตรวจประเมนิผสมได ้(ผสมผสานสอง 

discipline หรอืมากกว่านัน้) 

หมายเหต ุ2 ขอ้มลู: การตรวจติดตามประเมนิภายในตอ้งด าเนินการโดยองคก์ร (3.1) เองหรอืโดย

บคุคลภายนอก 

หมายเหต ุ3 ขอ้มลู: “หลกัฐานการตรวจประเมนิ” และ “เกณฑก์ารตรวจตดิตาม” ไดก้ าหนดไวใ้น ISO 19011 
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หมายเหต ุ4 ขอ้มลู : ไดม้าจากค าศพัทแ์ละค าจ ากดัความพื้นฐานส าหรบัระบบการบริหารจดัการ ISO annex 

SL รวมถงึ ISO/IEC Directives ส่วนที ่1 

30. อุบัติการณ์ (Incident) 
เหตุการณท์ี่เกดิขึ้นเกี่ยวเน่ืองจากการท างานซึง่ท  าใหเ้กดิการบาดเจบ็หรอืเจบ็ป่วยต่อสุขภาพ 

หมายเหต ุ1  อบุตักิารณ์ทีเ่กดิขึ้นมผีลใหไ้ดร้บับาดเจบ็และเจบ็ป่วยต่อสุขภาพ เรียกว่า “อบุตัเิหตุ” 

หมายเหต ุ2  อบุตักิารณ์ทีเ่กดิขึ้นไมม่ผีลท าใหไ้ดร้บัการบาดเจบ็และเจ็บป่วยต่อสุขภาพแต่มผีลทีจ่ะท าใหเ้กดิ

เหตุการณเ์กอืบเกดิอบุตัเิหต ุ(near-miss, near-hit, close call) 

หมายเหต ุ3  ถงึแมว้่า จะมคีวามไมเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนดหน่ึงหรอืมากกว่าหน่ึง ท าใหเ้กิดอบุตักิารณ์ซึง่

สามารถเกดิขึ้นในทีท่ีม่คีวามเป็นไปตามขอ้ก าหนดได ้

31. ความเป็นไปได้ตามข้อก าหนด (Conformity) 
การสามารถท าใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนด 

32. ความไม่เป็นไปตามข้อก าหนด (Nonconformity) 
การไม่สามารถท าใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนด 

หมายเหต ุ1  ความไมเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนดที่เกี่ยวขอ้งกบัขอ้ก าหนดของมาตรฐานสากลฉบบัน้ีและขอ้ก าหนด

เพิม่เตมิจากระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั  ซึง่องคก์รจดัขึ้น 

33. การปฏิบัติการแก้ไข (Corrective Action) 
การปฏบิตักิารเพือ่ขจดัสาเหตขุองความไมเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนดหรอือุบตักิารณแ์ละป้องกนัไมใ่หเ้กดิซ า้อกี 

34. การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง (Continual Improvement) 
กระบวนการทีเ่กดิขึ้นซ า้ ๆ ซึง่ส่งผลต่อการเพิม่สมรรถนะ  

หมายเหตุ 1 ขอ้มลู: การเพิ่มสมรรถนะการท างานตอ้งเกี่ยวขอ้งกบัการใชร้ะบบการจดัการ      อาชีวอนามยั

และความปลอดภยั เพื่อบรรลุการปรบัปรุงสมรรถนะดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยัโดยรวมที่

สอดคลอ้งกบันโยบาย และวตัถปุระสงคด์า้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

หมายเหต ุ2 ขอ้มลู: ต่อเน่ืองมไิดห้มายถงึไม่หยุด ดงันัน้ กิจกรรมการปรบัปรุงอย่างต่อเน่ืองไม่จ  าเป็นตอ้งท า

ใหเ้กดิขึ้นในทกุพื้นทีเ่ท่ากนั 

หมายเหต ุ3 ขอ้มลู : ไดม้าจากค าศพัทแ์ละค าจ ากดัความพื้นฐานส าหรบัระบบการบริหารจดัการ ISO annex 

SL รวมถึง ISO/IEC Directives ส่วนที่ 1  นิยาม 1 และ 2 เพื่อเพิ่ม หมายเหตุ 1 เพื่อขยายความ

ความหมายของค าว่า”สมรรถนะ” ในบริบทของ ระบบการบริหารอาชีวอนามยัและความปลอดภยั และหมาย

เหต ุ2 ส าหรบัขยายความค าว่า “ต่อเน่ือง” 

35. ประสิทธิผล (Effectiveness)  
ผลลพัธท์ีไ่ดร้บัจากการวางแผนการด าเนินกจิกรรม 
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กจิกรรม 15.1.2  
จงอธิบายนิยามของค าต่อไปน้ี  
- ความเส่ียงดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
- โอกาสดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
- ระบบบริหารอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

 
แนวตอบกจิกรรม 15.1.2 
  
- ความเส่ียงดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั หมายถึง การรวมกนัระหว่างโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการท างานท่ีเป็นอนัตราย หรือการสัมผสัส่ิงต่าง ๆ และความรุนแรงของการบาดเจ็บและความ
เจบ็ป่วยจากการท างาน ท่ีมีสาเหตุจากเหตุการณ์หรือการสมัผสันั้น ๆ 
- โอกาสด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภัย หมายถึง สภาพแวดลอ้ม (สถานการณ์) หรือการก าหนด
สภาพแวดลอ้ม (สถานการณ์) ท่ีสามารถน าไปสู่การปรับปรุงสมรรถนะดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
- ระบบบริหารอาชีวอนามยัและความปลอดภยั หมายถึง ระบบบริหารหรือ ส่วนหน่ึงของระบบบริหารท่ีใช้
เพ่ือบรรลุนโยบายดา้น อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
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เร่ืองที ่15.1.3  
องค์ประกอบของระบบการจัดการอาชีวอนามยัและความปลอดภัย 
 

การด าเนินงานดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยัไดม้กีารพฒันาอย่างต่อเนื่อง ในระยะแรกๆ การด าเนินงาน

จะเนน้ไปดา้นการเกิดอุบตัิเหตุทีม่สีาเหตุจากสภาพทางกายภาพของที่ท  างาน ต่อมาไดมุ้่งเนน้ใหค้วามส าคญัเกี่ยวกบัการ

ท างานทีผ่ดิพลาดของมนุษย ์การท างานทีไ่มป่ลอดภยัและสถานการณท์ีไ่มป่ลอดภยัมากขึ้น แต่ก็ยงัไม่ท  าใหก้ารด าเนินงาน

ดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัประสบความส าเร็จเทา่ทีค่วร เมือ่มกีารน าเสนอทฤษฎกีารเกิดอุบตัิเหตุมาจากหลายๆ

สาเหตุ ซึ่งเชื่อว่าอุบตัิเหตุไม่ไดเ้กิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งเท่านัน้ แต่มีเหลายๆ สาเหตุที่เชื่อมสมัพนัธ์กนั   การ

ด าเนินงานดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยัจึงหนัมาใหค้วามส าคญักบัการมรีะบบการจดัการที่เหมาะสมเพื่อแกไ้ข

สาเหตขุองการเกดิอบุตัเิหตุ 

เอดวารด์ เดมิมงิ (W. Edwards Deming)  เป็นผูน้ าแนวความคิด PDCA (Plan-Do-Check-Act) หรือที่

เรียกว่า “Deming Cycle” ซึ่งเป็นเครื่องมอืส าหรบัการปรบัปรุงกระบวนการใหรู้จ้กัแพร่หลาย แนวคิดนี้ เนน้ใหม้กีาร

ด าเนินงานอย่างเป็นระบบ และน าไปสู่เป้าหมายของการพฒันาอย่างต่อเนื่อง ระบบการจดัการอ าชีวอนามยัและความ

ปลอดภยั ISO 45001: 2018 ไดน้ าแนวคิด PDCA มาใช ้ในการวางโครงสรา้งของขอ้ก าหนดในดา้นอาชีวอนามยัและ

ความปลอดภยั โดยมอีงคป์ระกอบคือ 1) การวางแผน (Plan) จะมกีารชี้บ่งและประเมนิความเสีย่ง รวมท ัง้โอกาส มกีาร

จดัท าวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย 2) การน าไปปฏิบตัิ (Do) จะด าเนินการตามแผนทีว่างแผนไว ้3) การประเมนิ (Check) 

จะมกีารเฝ้าตดิตามและตรวจวดักจิกรรมและกระบวนการทีเ่กี่ยวกบันโยบาย วตัุประสงค ์รวมท ัง้รายงานผล และ 4) การ

ปรบัปรุง (Act) จะด าเนินการปรบัปรุงสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง เพือ่ใหบ้รรลผุลลพัธท์ีต่อ้งการ 

 องคป์ระกอบของ ISO 45001: 2018 แสดงไดด้งัภาพที ่15.1 
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ภาพที ่15.1 องค์ประกอบของ ISO 45001: 2018 
 

 จากภาพที ่3.1 จะเหน็ไดว้า่ กรอบในการด าเนินงานของระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยันัน้ มี

การพจิารณาบริบทองคก์รคือ ปจัจยัจากภายนอกและภายในที่ส่งผลกระทบต่อองคก์ร (4.1) รวมถงึการพจิารณาความ

ตอ้งการและความคาดหวงัของผูม้สี่วนไดเ้สยี (4.2) เพือ่มาก าหนดกรอบในการด าเนินงาน โดยขอ้ก าหนดด าเนินไปตาม

แนวทางของ PDCA ซึง่ใหค้วามส าคญัและมุง่เนน้ไปทีผู่บ้ริหาร ทีจ่ะตอ้งแสดงความเป็นผูน้ าและความมุ่งม ัน่ในการจดัท า

ระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั และม ัน่ใจว่า ผูป้ฏิบตัิงานไดเ้ขา้มามสี่วนร่วมในในการด าเนินระบบ  

สุดทา้ยเพือ่ใหบ้รรลตุามผลลพัธท์ีต่อ้งการของระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั  

 มาตรฐานการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ISO 45001: 2018 ประกอบดว้ย 

1. ขอบเขต (Scope) 
มาตรฐานฉบบันี้ สามารถใชไ้ดก้บัทกุองคก์รทีต่อ้งการจดัท า น าไปปฏบิตั ิรวมถงึการปรบัปรุงการจดัการอาชวีอ

นามยัและความปลอดภยัในองคก์รใหด้ขีึ้น โดยสามารถบูรณาการเขา้กบัระบบการจดัการอืน่ ๆ ทีอ่งคก์รมอียู่ได ้แต่

มาตรฐานนี้ไมร่วมถงึความปลอดภยัของสนิคา้ ความเสยีหายของทรพัยส์นิหรอืผลกระทบทางดา้นสิง่แวดลอ้ม 

2. เอกสารอ้างองิ (Normative References) 
3. ค าจ ากดัความ (Terms and Definitions) 
มกีารอธบิายถงึค าจ ากดัความที่ควรทราบ  
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            4. บริบทองค์กร (Organization Context)  
  4.1  ความเข้าใจองค์กรและบริบทขององค์กร (Understanding the organization and its 

context) องคก์รตอ้งพจิารณาประเดน็ภายนอกเช่น เทคโนโลย ีกฎหมายที่มผีลบงัคบัใช ้การแข่งขนั และประเด็น
ภายในเช่น วฒันธรรมองคก์ร รูปแบบการบริหารงาน ที่เกี่ยวขอ้งกบัจุดประสงค ์(Purpose) ขององคก์รและที่มี

ผลกระทบต่อความสามารถขององคก์รในการบรรลุผลลพัธท์ี่ตอ้งการ (Intended Outcomes) ของระบบการ

จดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั  

4.2 ความเข้าใจถึงความต้องการและความคาดหวังของผู้ปฏิบัติงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อ่ืน ๆ (Understanding the needs and expectations of workers and other interested parties) องคก์รตอ้ง
ก าหนดว่า ใคร หรือองคก์รใดคือ ผูท้ี่ไดร้บัผลกระทบจากการท างาน ตวัอย่างของกลุ่มผูม้ีส่วนไดเ้สีย  เช่น 

หน่วยงานราชการ บรษิทัแม ่ผูถ้อืหุน้ ผูส้่งมอบ ผูร้บัเหมา พนกังาน ลูกคา้ ชุมชน และองคก์รดา้นความปลอดภยั 

เป็นตน้ องคก์รตอ้งมกีารหาขอ้มลูว่า กลุ่มผูม้สี่วนไดเ้สยีเหล่านัน้มคีวามตอ้งการ และมคีวามคาดหวงัในดา้นอาชี

วอนามยัและความปลอดภยัอย่างไรองคก์รตอ้งพจิารณาและตดัสนิใจว่า ความตอ้งการและความคาดหวงัดงักล่าว 

สามารถตอบสนองไดห้รอืไม ่โดยการน ามาพจิารณาความเสีย่งและโอกาส 

4.3 การก าหนดขอบข่ายระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  (Determining the 
scope of the OH & S management system) องคก์รมอีิสระในการก าหนดขอบเขตและการบงัคบัใชร้ะบบการ
จดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ซึง่อาจรวมครอบคลุมท ัง้องคก์รหรือส่วนเฉพาะขององคก์ร โดยที่ผูบ้ริหาร

ระดบัสูงไดพ้จิารณาจากประเด็นภายนอก ประเด็นภายใน ความตอ้งการ ความคาดหวงัของผูม้สี่วนไดเ้สีย เป็น

ส่วนประกอบในการพจิารณาขอบข่าย ซึ่งความน่าเชื่อถอืของระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัของ

องคก์รจะขึ้นอยู่กบัขอบเขตที่ก  าหนด 

4.4 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH & S management system) องคก์ร
ตอ้งน าระบบการจดัการอาชีวอนามยัไปปฏิบตัิ ด ารงรกัษาไว ้และมกีารพฒันาใหเ้กิดการปรบัปรุงอย่างต่อเน่ือง

ภายในองคก์ร  องคก์รสามารถก าหนดวธิีการ กระบวนการ ที่จะน าระบบการจดัการอาชีวอนามยัไปปฏบิตัิ โดยที่

อาจรวมกบักระบวนการทางธุรกิจอื่น ๆ เช่น กระบวนการจดัซื้อจดัจา้ง การออกแบบ การบริหารงานบุคคล 

เอกสารทีส่ามารถใชร่้วมกนัได ้อาจรวมกนัเป็นแนวปฏบิตัขิององคก์ร เป็นตน้ ท ัง้น้ีขึ้นกบัความเหมาะสมของขนาด

องคก์ร ลกัษณะการบรหิารงานของแต่ละองคก์ร          

5. ความเป็นผู้น าและการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน (Leadership and Worker Participation) 
5.1  ความเป็นผู้น าและความมุ่งมัน่ (Leadership and commitment)ผู้บริหารสูงสุด (top 

management) คือ บคุคลหรอืกลุม่คนทีช่ี้น าและควบคุมองคก์รในระดบัสูงสุด ตอ้งเขา้มามบีทบาท มสี่วนร่วม
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แสดงถงึความเป็นผูน้ า และใหค้วามส าคญัในการจดัท าระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั โดยตอ้ง

มกีารก าหนดนโยบายทีส่อดคลอ้งกบัทศิทางการบรหิารงานองคก์ร จดัเตรียมทรพัยากรท ัง้ในดา้นของบคุลากร 

คณะท างาน คณะกรรมการความปลอดภยัและสุขภาพ งบประมาณ เครื่องมอืเครื่องจกัรอุปกรณ์ทีจ่ะมาด าเนินงาน 

รวมท ัง้ส่งเสรมิใหทุ้กคนเขา้มามสี่วนร่วมในการจดัท าระบบดว้ยเช่นกนั 

5.2 นโยบายอาชีวอนามยัและความปลอดภัย (OH & S policy) นโยบายเป็นหลกัการทีถู่กระบไุว ้
เพือ่แสดงทศิทางในระยะยาวขององคก์ร เพือ่ทีจ่ะสนบัสนุนและปรบัปรุงประสทิธิภาพของ ระบบการจดัการอาชวีอ

นามยัและความปลอดภยั อย่างต่อเน่ือง โดยผูบ้ริหารสูงสุดตอ้งมกีารก าหนดนโยบายอาชวีอนามยัและความ

ปลอดภยัเป็นเอกสาร ทีเ่หมาะสมกบัองคก์ร 

5.3 บทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบและอ านาจหน้าท่ีในองค์กร (Organizational roles, 
responsibilities and authorities)ผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้งใน ระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัของ
องคก์รควรมคีวามเขา้ใจอย่างชดัเจนถึงบทบาทความรบัผิดชอบและอ านาจของตนในการบรรลุผลที่คาดว่า  จะ

ไดร้บัจาก ระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั ในขณะที่ผูบ้ริหารระดบัสูงมคีวามรบัผดิชอบโดยรวม

และมอี านาจในการบริหารระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั  ทุกคนในที่ท  างานไม่เพียงแต่ตอ้ง

ค านึงถึงสุขภาพและความปลอดภยัของตนเองเท่านัน้ แต่ยงัรวมถึงสุขภาพและความปลอดภยัของผูอ้ื่นอีกดว้ย

ผูบ้ริหารตอ้งมอบหมายหนา้ที่ใหม้ผูีดู้แลจดัท าระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัใหส้อดคลอ้งกบั

ขอ้ก าหนด และรายงานผลการด าเนินงานใหก้บัผูบ้ริหารสูงสุดไดร้บัทราบ ซึ่งการมอบหมายน้ีอาจอยู่ที่บุคคลเดียว 

หรอืเป็นกลุม่บคุคลกไ็ด ้

5.4 การมส่ีวนร่วมและการให้ค าปรึกษาของผู้ปฏิบัติงาน (Consultation and participation of 
workers) การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการความร่วมมือเพื่อที่จะมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจในการวดั
ประสทิธิภาพของ การจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั และการเปลีย่นแปลงที่จะเกิดขึ้น และกระบวนการ

ใหค้ าปรกึษา หมายถงึ การสือ่สารแบบสองทศิทางทีเ่กี่ยวกบัการเจรจาและการแลกเปลีย่น การปรึกษาจะขึ้นอยู่กบั

กระบวนการทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจดัเตรียมขอ้มลูที่จ  าเป็นส าหรบัผูป้ฏบิตัิงานและผูท้ี่เป็นตวัแทนผูป้ฏบิตัิงาน การให ้

ขอ้มลูขอ้เสนอแนะที่ไดร้บัก่อนที่จะตดัสนิใจด าเนินการใด ๆ การใหค้ าปรึกษาและการมสี่วนร่วมของผูป้ฏบิตัิงาน 

และตวัแทนผูป้ฏิบตัิงาน เป็นปจัจยัส าคญัในการที่จะประสบความส าเร็จใน ระบบการจดัการอาชีวอนามยัและ

ความปลอดภยั และควรไดร้บัการส่งเสรมิผ่านกระบวนการทีอ่งคก์รก าหนด 

           6. การวางแผน (Planning) 
 การวางแผนเป็นกระบวนการที่ด  าเนินอย่างต่อเน่ือง ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อพิจารณา

ก าหนดความเสีย่งและโอกาสท ัง้ส  าหรบัผูป้ฏบิตังิานและ ระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั ซึ่งผลที่

ไม่พึงประสงค์อาจรวมถึงการบาดเจ็บจากการท างานและ/หรือสุขภาพไม่ดี การไม่ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดทาง
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กฎหมายและขอ้ก าหนดอื่น ๆ หรือความเสียหายต่อชื่อเสียงขององค์กร โดยที่การวางแผนจะพิจารณา

ความสมัพนัธแ์ละปฏสิมัพนัธร์ะหว่างกจิกรรมทีต่อ้งด าเนินการและความตอ้งการของระบบการจดัการโดยรวม 

       6.1 การปฏิบัติการเพ่ือด าเนินการกับความเส่ียงและโอกาส (Actions to address risks and 
opportunities) 

6.1.1 เมือ่มกีารวางแผนส าหรบั ระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั  องคก์ร

ตอ้งค านึงถึงประเด็นที่อา้งอิงในขอ้ 4.1 (บริบท) ขอ้ก าหนดที่อา้งอิงในขอ้ 4.2 (ผูม้ีส่วนไดเ้สีย) และขอ้ 4.3 

(ขอบข่ายของ ระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั) และพิจารณาความเสี่ยงและโอกาส ที่จ  าเป็นที่

ตอ้งด าเนินการ เพื่อประกนัว่า  ระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั สามารถบรรลุผลลพัธท์ี่ต ัง้ใจไว ้

(Intended Outcomes) ป้องกนัหรอืลดผลกระทบทีไ่มพ่งึประสงค ์และบรรลุการปรบัปรุงอย่างต่อเน่ือง 

6.1.2 การชีบ่้งอันตรายและประเมินความเส่ียงและโอกาส (Hazard identification 
and assessment of risks and opportunities) ถอืเป็นหวัขอ้ที่ส  าคญัในการจดัท า ระบบการจดัการอาชวีอนามยั
และความปลอดภยั ซึง่ประกอบดว้ย หวัขอ้ของการชี้บง่อนัตราย การประเมนิความเสีย่ง ดา้นอาชวีอนามยัและ

ความปลอดภยั/ความเสีย่งอื่น ๆ ของ ระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั รวมถงึ การประเมนิ

โอกาส ดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยั และโอกาสอื่น ๆ 

 6.1.2.1 การชีบ่้งอันตราย (Hazard identification)การชี้บง่ความเป็นอนัตรายช่วย
ใหอ้งคก์รทราบและเขา้ใจถงึอนัตรายทีเ่กดิขึ้นในสถานที่ท  างานและผูป้ฏบิตังิาน เพือ่น ามาประเมนิล  าดบั

ความส าคญัและลดอนัตรายหรือลดความเสีย่ง 

6.1.2.2  การประเมินความเส่ียงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ
ความเส่ียงอ่ืน ๆ ของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(Assessment of OH & S risks and 
other risks to the OH & S management system) ประเมนิความเสี่ยงดา้น อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

จากการชี้บง่อนัตรายโดยพจิารณาถงึประสทิธิผลของมาตรการควบคุมที่มอียู่ในปจัจุบนั ก าหนดและประเมนิความ

เสีย่งอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจดัท า การน าไปปฏบิตั ิการด าเนินการ และการรกัษาไวซ้ึง่ ระบบการจดัการอาชีวอนา

มยัและความปลอดภยั 

6.1.2.3  การประเมินโอกาสด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  และโอกาส
อ่ืน ๆ (Assessment of OH & S opportunities and other opportunities for the OH&S management 
system) กระบวนการประเมนิควรพจิารณาโอกาสทีก่  าหนดประโยชนแ์ละศกัยภาพในการปรบัปรุงประสทิธิภาพของ 
อาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

 6.1.3  การก าหนดข้อก าหนดกฎหมายและข้อก าหนดอ่ืน ๆ (Determination of legal 
requirements and other requirements) องคก์รตอ้งสรุปรวบรวมกฎหมายและขอ้ก าหนดที่เกี่ยวขอ้งกบั
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อนัตราย ความเสีย่ง ทีม่ใีนองคก์ร ซึง่อาจอยู่ในรูปแบบของทะเบยีนกฎหมายที่สรุปสาระส าคญัซึง่ตอ้งมกีารปฏบิตัิ

ตาม รวมท ัง้ก าหนดความถีแ่ละวธิกีารในการตรวจสอบความเป็นปจัจบุนัของกฎหมายและขอ้ก าหนดอื่น ๆ ที่

เกี่ยวขอ้ง ใหม้คีวามทนัสมยัอยู่เสมอ สิง่ทีส่  าคญัคือ ตอ้งน ากฎหมายไปปฏบิตัิตามอย่างครบถว้น โดยทีอ่งคก์ร

ตอ้งประเมนิความสอดคลอ้งกบักฎหมายตามขอ้ก าหนดที ่9.1.3 

6.1.4 แผนปฏิบัติการ (Planning action) แผนปฏบิตักิารควรไดร้บัการบริหารจดัการผ่าน
ระบบการจดัการของ อาชวีอนามยัและความปลอดภยั และอาจรวมถงึกระบวนการทางธุรกจิอื่น ๆ เช่น การจดัการ

ดา้นสิ่งแวดลอ้ม คุณภาพ ความต่อเน่ืองทางธุรกิจ ความเสี่ยงทางการเงนิ หรือทรพัยากรมนุษย ์การด าเนินการ

ตามมาตรการทีค่าดว่า จะบรรลุผลตามทีต่อ้งการในระบบการจดัการของอาชีวอนามยัและความปลอดภยั  เป็นตน้  

เมื่อมีการประเมนิความเสี่ยงดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยัแลว้ จ าเป็นตอ้งมกีารควบคุม กิจกรรมการ

วางแผนจะเป็นตวัก าหนดวธิใีนการด าเนินงาน     

      6.2 วตัถปุระสงค์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และการวางแผนเพ่ือท าให้บรรลุ 
(OH & S objectives and planning to achieve them) 

 6.2.1 วัตถุประสงค์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH & S objectives)องคก์ร
ตอ้งจดัท าวตัถปุระสงค ์เพือ่รกัษาและปรบัปรุงประสทิธภิาพของอาชวีอนามยัและความปลอดภยั วตัถปุระสงคค์วร

เชื่อมโยงกบัความเสี่ยงและโอกาสและเกณฑก์ารปฏบิตัิงานที่องคก์รไดร้ะบุไวว้่า จ าเป็นส าหรบัการบรรลุผลตามที่

คาดหวงัของระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั ซึ่งวตัถปุระสงคส์ามารถน ามารวมกบัวตัถปุระสงค์

ดา้นอื่น ๆ ของธุรกิจได ้วตัถุประสงคเ์ชิงกลยุทธส์ามารถตัง้ค่าเพื่อปรบัปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของระบบการ

จดัการ อาชีวอนามยัและความปลอดภยั ตวัอย่างเช่น เพื่อลดการสมัผสักบัเสียงรบกวน ลดการเกิดอุบตัิเหตุใน

องคก์ร ลดอตัราการเกิดโรคจากการท างาน การวดัวตัถปุระสงคด์า้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั อาจเป็นเชิง

คุณภาพหรือเชิงปริมาณ มาตรการเชิงคุณภาพอาจเป็นขอ้มูลใกลเ้คียง เช่น จากการส ารวจการสมัภาษณ์และ

ขอ้สงัเกต องคก์รไมจ่  าเป็นตอ้งก าหนดวตัถปุระสงคด์า้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั ส าหรบัแต่ละความเสี่ยง

และโอกาสที่ก  าหนด หรือระบุไว ้อาจควบคุมความเสี่ยงไดโ้ดยวธิีการจดัท าเป็นเอกสารเพื่อควบคุมการปฏบิตัิงาน

ใหเ้กดิความปลอดภยัและมกีารฝึกอบรมพนกังานใหท้ราบข ัน้ตอนที่ก  าหนดไว ้

  6.2.2 การวางแผนเพ่ือบรรลุวัตถปุระสงค์ด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภัย 
(Planning to achieve OH & S objectives) องคก์รสามารถวางแผนเพือ่ใหบ้รรลุวตัถปุระสงคโ์ดยรวมหรอื
แยกกนัได ้โดยแผนตอ้งมกีารก าหนดวธิีการใหช้ดัเจน ก าหนดผูร้บัผดิชอบ ระยะเวลาแลว้เสรจ็ วธิกีารประเมนิผล 

รวมท ัง้ตอ้งมกีารจดัเตรียมทรพัยากรทีจ่  าเป็นในการบรรลุซึง่วตัถปุระสงค ์เช่น งบประมาณในการด าเนินงาน 

บคุลากร เครื่องจกัร อปุกรณ ์ โครงสรา้งพื้นฐาน  เป็นตน้ 

      7. การสนับสนุน (Support) 
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 7.1 ทรัพยากร (Resources) ทรัพยากรที่จ าเป็น ไดแ้ก่ บุคลากร งบประมาณ รวมท ัง้โครงสรา้ง
พื้นฐาน ประกอบดว้ยอาคารสิ่งปลูกสรา้ง อุปกรณ์สาธารณูปโภค เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการสื่อสาร 

ระบบการควบคุมเหตฉุุกเฉิน ทีจ่  าเป็นเพือ่การปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย หรือเพื่อสรา้งความปลอดภยัในการ

ท างานใหก้บัผูป้ฏบิตังิาน ทางผูบ้รหิารตอ้งพจิารณาจดัเตรียมทรพัยากรดงักล่าวใหเ้พยีงพอ 

 7.2 ความสามารถ (Competence) ความสามารถของผูป้ฏบิตัิงานควรรวมถงึความรูแ้ละทกัษะที่จ  าเป็น
ทีไ่ดจ้ากการศึกษา การฝึกอบรม หรอืประสบการณ ์เพือ่ใหเ้หมาะสมกบัความเสีย่งที่เกี่ยวขอ้งกบัการท างาน ในการ

พจิารณาความสามารถส าหรบัแต่ละบทบาทองคก์รควรค านึงถงึสิ่งต่าง ๆ เช่น กฎหมาย ความสามารถส่วนบุคคล 

ทกัษะดา้นภาษา เป็นตน้ การฝึกอบรมตามกฎหมายเป็นสิง่จ  าเป็น และส าคญัในการใหผู้ป้ฏบิตังิานมีความ 

สามารถ เช่น การฝึกอบรมดบัเพลงิเบื้องตน้ อบรมการปฏิบตัิงานในสถานที่อบัอากาศ อบรมผูค้วบคุมหมอ้ไอน า้ 

อบรมผูป้ฏบิตังิานในการท างานกบัสารเคม ีเป็นตน้ ส่วนการฝึกอบรมที่จ  าเป็นในการท าระบบการจดัการอาชีวอนา

มยัและความปลอดภยัใหก้บัคณะท างาน เช่น หลกัสูตรขอ้ก าหนด ISO 45001 หลกัสูตรกฎหมายอาชีวอนามยั

และความปลอดภยั หลกัสูตรการชี้บ่งอนัตรายและการประเมนิความเสี่ยง หลกัสูตรการตรวจติดตามภายใน ISO 

45001 เป็นตน้ 

ผูป้ฏบิตังิานควรมขีดีความสามารถทีจ่  าเป็นเพือ่เอาตวัเองออกจากสถานการณอ์นัตรายทีใ่กลเ้ขา้มาและ

รา้ยแรง เพือ่จดุประสงคน้ี์เป็นสิ่งส  าคญัทีผู่ป้ฏบิตังิานจะไดร้บัการฝึกอบรมอย่างเพยีงพอเกี่ยวกบัอนัตรายและ

ความเสีย่งที่เกี่ยวขอ้งกบังาน 

 7.3 ความตระหนัก (Awareness) ผูร้บัเหมาและผูม้าเยอืน ตลอดจนผูป้ฏบิตัิงาน (โดยเฉพาะคนงาน
ชัว่คราว) ควรตระหนกัถึงความเสี่ยงดา้นความปลอดภยัและสุขอนามยัที่ไดร้บั ซึ่งองคก์รควรมีกิจกรรมอย่าง

ต่อเน่ืองเพื่อสรา้งใหผู้ป้ฏบิตัิงานเกิดความตระหนกั ซึ่งอาจรวมถึงการสื่อสาร ประชาสมัพนัธ ์การฝึกอบรม หรือ

โครงการดา้นความปลอดภยัอื่น ๆ 

 7.4 การส่ือสาร (Communication)กระบวนการสื่อสารภายในและภายนอกที่จดัต ัง้ขึ้นโดยองคก์รควร
มที ัง้การรวบรวมขอ้มลูที่จ  าเป็นในการสื่อสาร ปรบัปรุงใหท้นัสมยัและเผยแพร่ขอ้มลูที่เกี่ยวขอ้งใหเ้ป็นที่เขา้ใจของ

ผูป้ฏิบตัิงานและผูม้ีส่วนไดเ้สียที่เกี่ยวขอ้งท ัง้หมดไดร้บัทราบ โดยขอ้มูลที่จ  าเป็นตอ้งมีการสื่ อสารภายในตามที่

ขอ้ก าหนดระบุไว ้เช่น นโยบาย หนา้ที่ความรบัผิดชอบ กฎหมายและขอ้ก าหนดที่เกี่ยวขอ้ง วตัถุประสงคแ์ละ

เป้าหมาย ดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั การเตรียมพรอ้มและตอบสนองในกรณีฉุกเฉิน ผลการตรวจวดั

สภาพแวดลอ้ม ผลการสอบสวนอบุตัิเหตุ และผลการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร เป็นตน้ ส่วนการสื่อสารภายนอก

รวมถึงการส่งรายงานตามกฎหมาย การสื่อสารกฎระเบยีบดา้นความปลอดภยัใหผู้ร้บัเหมา ผูร้บัจา้งช่วงไดท้ราบ

และปฏบิตัติาม  
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 7.5 เอกสารสารสนเทศ (Documented information)เอกสารสารสนเทศคือ การควบคุมเอกสารและ
การควบคุมบนัทึกในระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั มวีตัถุประสงคเ์พื่อป้องกนัการใชข้อ้มูล

เอกสารที่ลา้สมยั รวมถึงการจดัเก็บบนัทึกเพื่ออา้งอิงผลในการด าเนินงาน ซึ่งระยะเวลาในการจดัเก็บบนัทึกให ้

จดัเก็บตามที่กฎหมายก าหนด หรือองคก์รก าหนดตามความเหมาะสม เช่น บนัทึกผลการประชุมคณะกรรมการ

ความปลอดภยั กฎหมายก าหนดใหเ้ก็บไวอ้า้งอิง 2 ปี บนัทึกผลการตรวจสุขภาพตามปจัจยัเสี่ยง กฎหมาย

ก าหนดใหเ้ก็บไวไ้ม่นอ้ยกว่า 2 ปี นบัต ัง้แต่วนัสิ้นสุดการจา้งแต่ละราย เป็นตน้ ตวัอย่างขอ้มูลที่เป็นความลบั

รวมถงึขอ้มลูส่วนบคุคลและขอ้มลูทางการแพทย ์เช่น ผลการตรวจสุขภาพ เป็นตน้ 

 

8. การด าเนินการ (Operation) 
8.1 การวางแผนและการควบคุมการด าเนินการ (Operational planning and control) 

8.1.1 ท่ัวไป (General) การวางแผนและการควบคุมการด าเนินงานจ าเป็นตอ้งมกีารจดัต ัง้และ
ด าเนินการตามความจ าเป็นเพื่อส่งเสริมดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั ลดความเป็นอนัตราย หรือเพื่อลด

ความเสี่ยงดา้นความปลอดภยัและสุขอนามยัใหอ้ยู่ในระดบัที่ต า่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปไดใ้นพื้นที่ปฏิบตัิงานและ

กจิกรรมต่าง ๆ  

ตวัอยา่งของการควบคุมการด าเนินงาน คือ 
ก) การจดัท าเอกสารก าหนดข ัน้ตอนและระบบในการท างาน เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยั เช่น ข ัน้ตอนการ

ท างานกบัสารเคมอีย่างปลอดภยั  หลกัเกณฑก์ารใชอุ้ปกรณคุ์ม้ครองความปลอดภยัส่วนบคุคล  ความปลอดภยั

ในการท างานกบัไฟฟ้า ความปลอดภยัในการขบัรถยก การขออนุญาตท างานทีม่คีวามเสี่ยง เป็นตน้  

ข) สรา้งความม ัน่ใจว่า ความสามารถของผูป้ฏบิตังิาน เป็นไปตามทีก่  าหนดไว  ้

ค) ด าเนินการจดัท าการบ ารุงรกัษาและการตรวจสอบเชงิป้องกนัหรอืคาดการณล์ว่งหนา้ ของเครื่องจกัร

อปุกรณ์ 

ง) ขอ้ก าหนดส าหรบัการจดัหาสนิคา้และบรกิารทีส่่งผลกระทบต่ออาชวีอนามยัและความปลอดภยั ให ้

เป็นไปตามกฎหมายหรอืขอ้ก าหนดอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น การจดัซื้ออปุกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล 

การจดัซื้อสารเคม ีเป็นตน้ 

จ) การควบคุมดา้นวศิวกรรมและการบริหาร 

ฉ) ปรบัการท างาน ใหเ้หมาะสมกบัผูป้ฏบิตังิาน ตวัอย่างเช่น การออกแบบสถานทีท่  างานใหม่และอปุกรณ์

ใหม ่ๆ โดยใชว้ธิกีารตามหลกัการยศาสตร ์

8.1.2 การก าจัดอันตรายและลดความเส่ียงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
(Eliminating hazards and reducing OH & S risks) ล าดบัช ัน้ของการควบคุมมจีุดมุ่งหมายเพื่อใหแ้นวทางที่
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เป็นระบบ เพื่อลดอนัตรายและลดหรือควบคุมความเสี่ยงดา้นสุขภาพและความปลอดภยั โดยการควบคุม 

เพื่อที่จะลดความเสี่ยงของ อาชีวอนามยัและความปลอดภยัใหอ้ยู่ในระดบัที่ต า่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได ้ตวัอย่าง

ต่อไปน้ีแสดงใหเ้หน็ถงึมาตรการทีส่ามารถน าไปปฏบิตัไิดใ้นแต่ละระดบั 

ก) การก าจดัอนัตราย: หลกีเลีย่งความเสีย่ง เช่น ใชแ้นวทางการยศาสตรใ์นการวางแผนสถานที่

ท  างานใหม ่แยกการจราจรระหว่างคนเดนิเทา้และยานพาหนะใชค้นละเสน้ทาง เป็นตน้ 

ข) แทนที:่ แทนทีด่ว้ยสิง่ทีไ่มเ่ป็นอนัตรายหรอือนัตรายนอ้ยกว่า เช่น การเปลีย่นสจีากการใชต้วัท า

ละลายเป็นการใชส้นี า้ เป็นตน้ 

ค) การควบคุมเชงิวศิวกรรม: ใชม้าตรการป้องกนัโดยรวม เช่น การใชก้ารด์ของเครื่องจกัร ระบบ

ระบายอากาศ การจดัการทางกล ลดเสยีงรบกวน ป้องกนัการตกจากทีสู่งโดยใชร้าวกนัตก เป็นตน้ 

ง) การควบคุมเชงิการบรหิาร: การใหค้ าแนะน าทีเ่หมาะสมกบัคนงาน เช่น กระบวนการควบคุม

การเขา้-ออกในสถานทีอ่นัตราย การตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภยัเป็นระยะ การประสานงานดา้นความ

ปลอดภยักบัผูร้บัเหมาช่วง  ระบบใบอนุญาตขบัขีร่ถ การเปลีย่นรูปแบบการท างาน เช่น การเปลีย่นแปลง

ระยะเวลาในการท างาน การเขา้กะ เป็นตน้  การแนะน าโปรแกรมการเฝ้าระวงัดา้นสุขภาพ หรอืทางการแพทย์

ส  าหรบัผูป้ฏบิตังิานทีท่  างานในจุดมคีวามเสีย่ง (เช่น ท างานในจุดทีม่เีสยีงดงั งานทีม่กีารส ัน่สะเทอืน งานกบั

สารเคมอีนัตราย เป็นตน้) 

จ) อปุกรณคุ์ม้ครองความปลอดภยัส่วนบคุคล (PPE): จดัหา PPE ทีเ่หมาะสมรวมท ัง้เสื้อผา้และ

ค าแนะน าในการใชแ้ละการบ ารุงรกัษาอุปกรณ ์ PPE เช่น รองเทา้นิรภยั แว่นตานิรภยั อปุกรณ์ป้องกนัการไดย้นิ 

ถงุมอื เป็นตน้ 

8.1.3 การจัดการการเปลี่ยนแปลง (Management of change)วตัถุประสงคข์องการจดัการ
กระบวนการเปลีย่นแปลงคือ การส่งเสริมดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการท างานโดยการลดความเสี่ยง

ที่จะเกิดขึ้นใหม่ และความเสี่ยงดา้นสุขภาพและความปลอดภยัในสภาพแวดลอ้มการท างานอนัเน่ืองมาจากการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เช่น เทคโนโลยี อุปกรณ์ สถานที่ปฏิบตัิงานและข ัน้ตอนการปฏิบตัิงาน ขอ้ก าหนดในการ

ออกแบบ วตัถุดิบ การเปลี่ยนแปลงพนกังาน และมาตรฐานหรือขอ้บงัคบั เป็นตน้ องคก์รสามารถใชว้ิธีการที่

เหมาะสม เช่น การทบทวนการออกแบบเพื่อประเมนิความเสี่ยงดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั และโอกาส

ของ อาชวีอนามยัและความปลอดภยัในการเปลีย่นแปลงที่เกดิขึ้น เป็นตน้ 

8.1.4 การจัดซ้ือจัดจ้าง (Procurement)องคก์รตอ้งมกีารควบคุมกระบวนการในการรบับริการจาก
ภายนอก ในกรณีที่มีการใชบ้ริการ เพื่อใหบ้รรลุผลตามที่ตอ้งการของระบบการจดัการ อาชีวอนามยัและความ

ปลอดภยั สิ่งส  าคญัคือ ตอ้งพจิารณาว่า การจา้งในบริบทน้ีเกี่ยวขอ้งเฉพาะกระบวนการที่จ  าเป็นส าหรบัระบบการ

จดัการของอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ไมใ่ช่กระบวนการทางธุรกิจอื่น ๆ ในองคก์ร เช่น การจา้งผูร้บัเหมาให ้

เขา้มาซ่อม บ ารุงรกัษาเครื่องจกัรในบริเวณที่อบัอากาศขององคก์ร เป็นตน้  กระบวนการจดัซื้อจดัจา้งสามารถใช ้
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เพื่อก าหนด ประเมินและก าจดัอนัตรายที่อาจเกิดขึ้นและลดความเสี่ยงดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยัที่

เกี่ยวขอ้งกบัผลติภณัฑ ์วตัถุดิบ วตัถุอนัตราย อุปกรณ์หรือบริการก่อนที่จะตดัสินใจน ามาใชใ้นสถานที่ท  างาน    

องคก์รสามารถควบคุมการท างานของผูร้บัเหมาผ่านการใชส้ญัญาที่ก  าหนดความรบัผดิชอบของคู่กรณีอย่างชดัเจน 

องคก์รสามารถใชเ้ครื่องมอืต่าง ๆ เพือ่สรา้งความม ัน่ใจว่า ผลการปฏบิตัิงานดา้นความปลอดภยัของผูร้บัเหมาในที่

ท  างานอยู่ในเกณฑท์ีก่  าหนด โดยอาจใชเ้กณฑใ์นการคดัเลอืกและประเมนิผลงานของผูร้บัเหมา  การฝึกอบรมดา้น

ความปลอดภยั 

 เมือ่ประสานงานกบัผูร้บัเหมา องคก์รควรใหค้วามส าคญักบัการรายงานถงึอนัตราย การควบคุมการ

เขา้ถึงพื้นที่อนัตรายของคนงานและข ัน้ตอนปฏิบตัิตามในกรณีฉุกเฉิน องค์ก รสามารถระบุวิธีที่ผูร้บัเหมาจะ

ประสานงานกบัองคก์รเอง เช่น การควบคุมการเขา้พื้นที ่การขออนุญาตท างานในสถานทีอ่บัอากาศ  เป็นตน้ 

8.2 การเตรียมพร้อมและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน (Emergency preparedness and response) 
องคก์รตอ้งมกีารพจิารณาความเสีย่งว่า มโีอกาสเกดิเหตุฉุกเฉินในองคก์รในกรณีใดบา้ง จากนัน้ท าแผนฉุกเฉิน ซึ่ง

แผนการเตรยีมพรอ้มและตอบสนองในกรณีฉุกเฉินอาจรวมถงึภยัธรรมชาติและเหตุการณ์ที่เกิดจากความบกพร่อง  

ความประมาทของผูป้ฏบิตัิงานที่อาจเกิดขึ้นภายในและนอกเวลาท างานตามปกติ เช่น เหตุเพลงิไหม ้สารเคมหีก

ร ัว่ไหล กา๊ซร ัว่ หมอ้ไอน า้ระเบดิ รงัสรี ัว่ไหล แผ่นดินไหว น า้ท่วม เป็นตน้โดยแนวทางการปฏบิตัิของแผนฉุกเฉิน

ควรครอบคลุมถงึ โครงสรา้งหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูท้ี่เกี่ยวขอ้งในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน รายละเอียดการ

ด าเนินการตอบโตเ้หตุฉุกเฉินขึ้นอยู่กบัประเภทของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และระดบัความรุนแรงที่ต่างกนั โดย

ก าหนดอยู่บนพื้นฐานของขอ้เทจ็จรงิทีค่าดว่า น่าจะเกดิขึ้น รวมถงึการฟ้ืนฟูวกิฤตภายหลงัเกดิเหตุฉุกเฉินเพื่อแกไ้ข

สถานการณ์ใหก้ลบัเป็นปกติ สามารถปฏิบตัิงานไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว การจดัเตรียมอุปกรณ์ที่จ  าเป็นใหเ้พยีงพอ

และการบ ารุงรกัษาใหพ้รอ้มใชง้านตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดถอืเป็นเรื่องที่ส  าคญัที่ควรค านึงถงึ องคก์รตอ้ง

มกีารฝึกซอ้มโดยจ าลองสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจริง เพื่อน าไปสู่การปรบัปรุง ทบทวนแผนฉุกเฉินใหม้ีความ

เหมาะสมกบัองคก์รมากยิ่งขึ้น โดยการฝึกซอ้มน้ีตอ้งไดร้บัความร่วมมอืจากทุกฝ่ายท ัง้พนกังาน ผูร้บัเหมา  และ

ตอ้งมกีารจดัเกบ็เอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเหตุฉุกเฉินเป็นหลกัฐาน 

 

9. การประเมินสมรรถนะ (Performance Evaluation) 
9.1 การเฝ้าระวัง ตรวจวัด วิเคราะห์และประเมินสมรรถนะ  (Monitoring, measurement, 

analysis and performance evaluation)เพื่อใหบ้รรลุผลตามที่คาดหวงัไวใ้นระบบการจดัการของอาชีวอนามยั
และความปลอดภยั ควรมกีารเฝ้าระวงั ตรวจวดัและวิเคราะหก์ระบวนการต่าง ๆ ตวัอย่างของการเฝ้าระวงัและ

ตรวจวดั เช่น เกบ็ขอ้มลูการรอ้งเรยีนดา้นอาชวีอนามยั การเฝ้าระวงัดา้นสุขภาพของผูป้ฏบิตัิงาน แนวโนม้ของสถิติ

การบาดเจบ็ เจบ็ป่วยในการท างาน การตรวจสอบสภาพแวดลอ้มในการท างาน (เช่น การตรวจวดัแสง เสยีง ความ
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รอ้น ไอระเหยสารเคมใีนที่ปฏิบตัิงาน เป็นตน้) ประสิทธิภาพของการควบคุมการปฏิบตัิงาน ความกา้วหนา้ของ

วตัถปุระสงคท์ี่ก  าหนดไว ้การติดตามการปฏบิตัิตามกฎหมายรวมถึงขอ้ก าหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง  เป็นตน้ โดย

ตอ้งก าหนดเกณฑท์ี่จะใชใ้นการประเมนิผล  ตวัอย่างเช่น การเปรียบเทียบสถิติอุบตัิการณ์ เกณฑค์วรค านึงถึง 

ความถี ่ประเภท ความรุนแรง จ านวนคร ัง้ทีเ่กดิ หรือเกณฑข์องการแกไ้ขขอ้บกพร่องที่เกิดขึ้น อาจเป็นรอ้ยละของ

การแกไ้ขทีเ่สรจ็สิ้นภายในระยะเวลาทีก่  าหนด 

- การเฝ้าตดิตามสามารถท าไดห้ลายวธิกีารท ัง้การตรวจสอบตามระยะเวลา การเฝ้าสงัเกตการณ ์เพือ่ดู

ประสทิธภิาพของการด าเนินการตามที่ตอ้งการ ซึง่การเฝ้าตดิตามน้ีสามารถใชก้บั ระบบการจดัการอาชวีอ

นามยัและความปลอดภยั เพือ่ประมวลผลหรอืควบคุมตามทีก่  าหนดไว ้   

- การตรวจวดัโดยท ัว่ไปเกี่ยวขอ้งกบัตวัเลข เป็นพื้นฐานส าหรบัขอ้มลูเชงิปรมิาณและโดยทัว่ไปเกี่ยวขอ้งกบั

การประเมนิประสทิธภิาพของโปรแกรมความปลอดภยัและการเฝ้าระวงัดา้นสุขภาพ ตวัอย่างเช่น การใช ้

อปุกรณ์ทีไ่ดร้บัการสอบเทยีบหรือผ่านการตรวจสอบเพือ่วดัการสมัผสักบัสารเคมอีนัตรายของ

ผูป้ฏบิตังิาน วดัเสยีงทีผู่ป้ฏบิตัิสมัผสัในระยะเวลาท างาน 

- การวเิคราะหเ์ป็นกระบวนการในการตรวจสอบขอ้มลูเพือ่อธบิายความสมัพนัธข์องรูปแบบและแนวโนม้ 

อาจหมายถงึ การใชข้อ้มลูทางสถติริวมท ัง้ขอ้มลูจากองคก์รอื่น ๆ ทีค่ลา้ยคลงึกนั เพือ่ช่วยดงึขอ้สรุปจาก

ขอ้มลู กระบวนการน้ีมกัเกี่ยวขอ้งกบักจิกรรมการตรวจวดั 

- การประเมนิสมรรถนะหรอืการประเมนิผลการปฏบิตังิานเป็นกจิกรรมทีด่  าเนินการเพือ่พจิารณาความ

เหมาะสมความเพยีงพอและความมปีระสทิธผิลของระบบเพือ่ใหบ้รรลุวตัถปุระสงคท์ีก่  าหนดไวข้อง 

ระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

9.2 การตรวจประเมินภายใน (Internal audit) องคก์รตอ้งด าเนินการตรวจประเมนิภายในตามรอบ
ระยะเวลาที่ก  าหนด ภายในขอบเขตที่ขอการรบัรองระบบ โดยตอ้งระบุเกณฑก์ารตรวจและขอบข่ายการตรวจให ้

ชดัเจน ผูต้รวจประเมนิตอ้งมคีวามสามารถ (อาจดูจากผลการฝึกอบรมหรือประสบการณ์ในการตรวจ) และเป็น

อิสระจากกิจกรรมที่จะท าการตรวจประเมิน ผลการตรวจตอ้งถูกรายงานไปใหผู้จ้ดัการ ผูป้ฏิบตัิงาน และผูท้ี่

เกี่ยวขอ้งไดร้บัทราบ ผลการตรวจประเมนิตอ้งจดัท าเป็นเอกสาร และน าผลการตรวจเขา้สู่ที่ประชุมทบทวนฝ่าย

บรหิารตามขอ้ก าหนดที ่9.3 

9.3 การทบทวนฝ่ายบริหาร (Management review) องคก์รตอ้งรายงานผลการด าเนินการดา้นอาชีวอ
นามยัและความปลอดภยัใหท้มีฝ่ายบรหิารรบัทราบ โดยผ่านทางการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร ตามช่วงระยะเวลา

ทีอ่งคก์รก าหนด ซึง่หวัขอ้การประชมุตามทีข่อ้ก าหนดระบไุวข้า้งตน้ ผลการตดัสนิใจหรือประเด็นต่าง ๆ ที่ผูบ้ริหาร

มีขอ้แนะน าใหด้ าเนินการเพิ่มเติมเพื่อใหเ้กิดการปรบัปรุงอย่างต่อเน่ือง ตอ้งมีการน าไปปฏิบตัิและติดตามผล 

รายงานการประชมุตอ้งจดัท าเป็นเอกสาร และตอ้งสือ่สารผลการประชมุน้ีใหผู้ท้ีเ่กี่ยวขอ้งทราบ 
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10. การปรับปรุง (Improvement)  
10.1 ท่ัวไป (General) องคก์รควรพจิารณาผลจากการวเิคราะหแ์ละประเมนิผลการปฏบิตังิานของอาชี

วอนามยัและความปลอดภยั  การประเมนิการปฏบิตัิตามกฎระเบยีบ  การตรวจสอบภายในและการทบทวนการ

จดัการเมือ่ด าเนินการปรบัปรุง ตวัอย่างของการปรบัปรุง ไดแ้ก่ การปฏบิตักิารแกไ้ขปญัหา การปรบัปรุงอย่าง

ต่อเน่ือง การเปลีย่นแปลงที่โดดเด่นนวตักรรมและการจดัโครงสรา้งองคก์รใหม่ 

10.2 อุบัติการณ์ ความไม่เป็นไปตามข้อก าหนดและการปฏิบัติการแก้ไข (Incident, 
nonconformity and corrective action)กระบวนการส าหรบัการสอบสวนอุบตัิการณ์และการแกไ้ขขอ้บกพร่อง 
อาจแยกหรือรวมกนัเป็นกระบวนการเดียวขึ้นอยู่กบัความตอ้งการขององคก์ร ตวัอย่างของเหตุการณ์ความไม่

สอดคลอ้งและการด าเนินการแกไ้ขอาจรวมถงึ  

ก) อุบตัิการณ์: การเกิดเหตุการณ์เกือบเกิดอุบตัิเหตุ การไดร้บัอุบตัิ เหตุ บาดเจ็บ การเกิดโรคจาก

การท างาน สูญเสยีการไดย้นิ ความเสยีหายต่อสิ่งปลูกสรา้งหรือยานพาหนะ ที่ซึ่งน าไปสู่ความเสี่ยงดา้น อาชีวอนา

มยัและความปลอดภยั    

ข) ความไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนด (nonconformities): อุปกรณ์ป้องกนัไม่ท างานอย่างถูกตอ้ง 

เหมาะสม  การไมป่ฏบิตัติามขอ้ก าหนดทางกฎหมายและขอ้ก าหนดอื่น ๆ หรอืข ัน้ตอนทีก่  าหนดไวไ้มไ่ดป้ฏบิตัิตาม 

ค) การด าเนินการแกไ้ข: (ตามที่ระบุไวใ้นล  าดบัช ัน้ของการควบคุมดู 8.1.2)  การก าจดัอนัตราย  

การทดแทนวสัดุทีไ่มป่ลอดภยัดว้ยวสัดุทีป่ลอดภยักว่า การออกแบบหรือการดดัแปลงเครื่องมอืหรือเครื่องมอืใหม้ี

ความปลอดภยั การจดัท าคู่มอืการปฏบิตัิงานเพื่อความปลอดภยั หรือการใชอุ้ปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วน

บคุคล 

การวิเคราะหส์าเหตุหลกั หมายถึง การส ารวจปจัจยัที่เป็นไปไดท้ ัง้หมดที่เกี่ยวขอ้งกบัอุบตัิการณ์หรือ

ความไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนด โดยการถามว่า เกิดอะไรขึ้นอย่างไรและเหตุใดจึงเกิดขึ้นเพื่อใหข้อ้มูลส าหรบัสิ่งที่

สามารถท าไดเ้พือ่ป้องกนัไมใ่หเ้กดิเหตกุารณข์ึ้นซ า้อกี   

เมือ่พจิารณาสาเหตุของอุบตัิการณ์หรือสิ่งที่ไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนด องคก์รควรใชว้ธิีการที่เหมาะสมกบั

ลกัษณะของอุบตัิการณ์หรือความไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดที่ไดร้บัการวิเคราะห ์ การวิเคราะหน้ี์สามารถระบุถึง

ความลม้เหลวของระบบต่าง ๆ รวมถึงปจัจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการสื่อสารที่ไม่มปีระสิทธิภาพ ความสามารถ 

ความเมือ่ยลา้ของผูป้ฏบิตังิาน อปุกรณห์รอืข ัน้ตอนในการท างานต่าง ๆ ทีไ่มเ่หมาะสม 

10.3 การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง (Continual improvement)หลกัในการปรบัปรุงอย่างต่อเน่ืองควร
เป็นนโยบายหลกัขององคก์ร โดยที่สามารถบรรลุไดต้ามนโยบายและวตัถปุระสงค ์เป้าหมายที่ก  าหนดไว ้ตวัอย่าง

ของการปรบัปรุงอย่างต่อเน่ือง เช่น ขอ้เสนอแนะ ค าแนะน าต่าง ๆ จากผูม้สี่วนไดเ้สยี ความรูแ้ละความเขา้ใจเรื่อง
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อาชีวอนามยัและความปลอดภยัใหม่ ๆ มแีนวปฏิบตัิที่ดี ใชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ บรรลุผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นดว้ย

ทรพัยากรทีน่อ้ยลง เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

กจิกรรม 15.1.3  

มาตรฐานการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั ISO 45001: 2018 ประกอบดว้ย
อะไรบา้ง  

 

แนวตอบกจิกรรม 15.1.3 

1. ขอบเขต 
2. เอกสารอา้งอิง 
3. ค าจ ากดัความ 
4. บริบทองคก์ร 
5. ความเป็นผูน้ าและการมีส่วนร่วมของผูป้ฏิบติังาน 
6. การวางแผน 
7. การสนนัสนุน 
8. การด าเนินการ 
9. การประเมินสมรรถนะ 
10. การปรับปรุง  
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เร่ืองที ่ 15.1.4   
แนวทางการจัดท าระบบการจัดการอาชีวอนามยัและความปลอดภัย 
 

ส าหรบัองคก์รที่มคีวามสนใจจะด าเนินการจดัท าระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยันัน้ 

ข ัน้ตอนแนวทางในการจดัท าสามารถด าเนินตามข ัน้ตอนใน 4 ระยะดว้ยกนัคือ 1) การวางแผน 2) การจดัท า

เอกสาร 3) การตรวจสอบ และ 4) การตรวจประเมนิโดยผูใ้หก้ารรบัรอง ดงัมรีายละเอยีด ดงัแสดงในภาพที ่15.2 

ขัน้ตอนที่ 1 การวางแผน (Planning) 

- ความมุง่ม ัน่ของผูบ้รหิาร 

- จดัตัง้คณะท างานดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยั และคณะกรรมการความปลอดภยั 

- ทบทวนสถานะเริ่มตน้ 

- จดัท าและอนุมตัแิผนการด าเนินงาน 

 

 

ขัน้ตอนที่ 2 การจดัท าเอกสารและน าไปปฏบิตั ิ(Documentation and Implementation) 

- ฝึกอบรม 

- พจิารณาบรบิทองคก์ร 

- พจิารณาความตอ้งการและความคาดหวงัของผูม้สี่วนไดเ้สยี 

- ประเมนิความเสีย่งดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัรวมถงึความเสี่ยงอื่น ๆ 

- พจิารณาโอกาสดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัและโอกาสอื่น ๆ 

- จดัตัง้วตัถปุระสงค ์เป้าหมาย  

- รวบรวมและจดัท าทะเบยีนกฎหมาย 

- จดัท าเอกสารและน าไปปฏบิตัิ 
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ขัน้ตอนที่ 3 การตรวจสอบ (Checking) 

- แต่งต ัง้ผูต้รวจประเมนิภายใน 

- ด าเนินการตรวจประเมนิภายใน 

- ด าเนินการแกไ้ขปญัหา 

- ประชมุทบทวนฝ่ายบริหาร 

 

 

ขัน้ตอนที่ 4 การตรวจประเมิน (Assessment) 

- คดัเลอืกผูต้รวจประเมนิเพือ่ใหก้ารรบัรอง (Certification Body) 

- ตรวจประเมนิโดยผูใ้หก้ารรบัรอง 

- ด าเนินการแกไ้ขปญัหา (หากม)ี 

- ไดร้บัการรบัรอง  

 

ภาพที่ 15.2 แนวทางการจดัท าระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

 

       ในการจดัท าระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยันัน้ สิง่ส  าคญัคือ ผูบ้ริหารตอ้งมุง่ม ัน่และมี

นโยบายในการจดัท า จงึจะท าใหส้ามารถด าเนินการไดซ้ึง่อยู่ในข ัน้ตอนที ่1 ของการวางแผน 

 

 

กจิกรรม 15.1.4  

แนวทางการจดัท าระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั มกีี่ข ัน้ตอนอะไรบา้ง  

 

แนวตอบกจิกรรม 15.1.4 

 ม ี4 ข ัน้ตอนคอื  

 1) การวางแผน  

 2) การจดัท าเอกสาร  

 3) การตรวจสอบ   

 4) การตรวจประเมนิโดยผูใ้หก้ารรบัรอง 
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ตอนที ่15.2  
ระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม 

โปรดอ่านหวัเรื่อง แนวคดิ และวตัถปุระสงคข์องตอนที ่15.2 แลว้จงึศึกษารายละเอยีดต่อไป 

หัวเร่ือง 

 15.2.1 ความเป็นมา วตัถปุระสงคแ์ละความส าคญั ของระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม 

 15.2.2 ค านิยามทีเ่กี่ยวขอ้งกบัระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม 

15.2.3 องคป์ระกอบของระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม 

15.2.4 แนวทางการจดัท าระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม 

 

แนวคดิ 
1. มาตรฐานการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 ประกาศอย่างเป็นทางการฉบบัแรกเมือ่ปี 1996 โดยใช ้

แนวทางจากมาตรฐานของประเทศองักฤษ BS 7750 เป็นตน้แบบ จากนัน้มปีระกาศมาตรฐานฉบบัที่

สองออกมาในปี 2004 และลา่สุดไดม้กีารปรบัปรุงเพื่อใหเ้ป็นแนวทางเดียวกนักบัมาตรฐานสากลอื่น 

ๆ ซึง่ประกาศใชใ้นปี 2015  วตัถปุระสงคข์องระบบการจดัการสิ่งแวดลอ้ม เพื่อที่จะบรรลุผลลพัธท์ี่

ตอ้งการ 3 ประการคือ ปรบัปรุงสมรรถนะดา้นการจดัการสิ่งแวดลอ้มอย่างต่อเน่ือง  การปฏบิตัิตาม

พนัธกรณี กฎหมายและขอ้ก าหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง และการบรรลุถงึวตัถปุระสงคด์า้นสิ่งแวดลอ้ม 

ซึ่งการน าระบบไปปฏบิตัิจะช่วยใหอ้งคก์รลดตน้ทุน ลดภาระค่าใชจ่้าย เพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั

ทางการคา้ ส่งเสรมิภาพลกัษณท์ีด่ขีององคก์ร และช่วยปรบัปรุงประสทิธิภาพการควบคุมปญัหาดา้น

สิง่แวดลอ้ม 
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2. ค านิยามที่เกี่ยวขอ้งกบัระบบการจดัการสิ่งแวดลอ้มไดม้กีารก าหนดไว ้เพื่อเป็นการอธิบายใหผู้น้ า

ระบบไปปฏบิตัเิขา้ใจความหมายไปในทศิทางเดยีวกนัไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

3. ISO 14001: 2015 เป็นมาตรฐานสากลว่าดว้ยเรื่องระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม โดยมอีงคป์ระกอบ

โครงสรา้งขอ้ก าหนดตามแนวคิดของเดมมงิ ประกอบไปดว้ยการวางแผน การน าไปปฏบิตั ิการ

ประเมนิ และการปรบัปรุง ซึง่มรีายละเอียดของขอ้ก าหนดที่ตอ้งน าไปปฏบิตัใินองคก์รเพือ่ปรบัปรุง

สมรรถนะดา้นสิง่แวดลอ้ม 

4. แนวทางการจดัท าระบบการจดัการสิ่งแวดลอ้ม ประกอบดว้ย ข ัน้ตอนก ารวางแผน จดัตัง้

คณะท างาน จดัท าแผนการด าเนินงาน ข ัน้ตอนการจดัท าเอกสารและน าไปปฏิบตัิ ข ัน้ตอนการ

ตรวจสอบระบบทีไ่ดจ้ดัท าข ัน้ และข ัน้ตอนสุดทา้ยคือ การตรวจประเมนิจากผูใ้หก้ารรบัรองระบบ 

 

วตัถุประสงค ์ 
1. อธบิายความเป็นมา วตัถปุระสงคแ์ละความส าคญัของระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มได ้

2. อธบิายค านิยามทีเ่กี่ยวขอ้งกบัระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มได  ้

3. อธบิายองคป์ระกอบของระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มได ้

4. อธบิายแนวทางการจดัท าระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มได ้
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เร่ืองที ่15.2.1  
ความเป็นมา วตัถุประสงค์และความส าคญั ของระบบการจดัการส่ิงแวดล้อม   

 

1. ความเป็นมา 

สถาบนัมาตรฐานขององักฤษ (British Standard Institute;  BSI) ไดเ้ผยแพร่ระบบการจดัการ

สิ่งแวดลอ้มของโลกเป็นมาตรฐานแรกเรียกว่า มาตรฐานของประเทศองักฤษ BS 7750 (British Standard) ใน 

ค.ศ. 1992 ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการตอบสนองต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ และความกงัวลเกี่ยวกบัการ

ปกป้องสิ่งแวดลอ้ม  ก่อนหนา้น้ีการจดัการดา้นสิ่งแวดลอ้มเป็นส่วนหน่ึงของระบบที่มีขนาดใหญ่ เช่น 

Responsible Care  ซึง่เป็นค าม ัน่สญัญาของผูป้ระกอบการเคมวี่า จะรบัผดิชอบ ในการที่จะปรบัปรุงประสทิธิผล

ดา้นสุขภาพ ความปลอดภยั และการปกป้องสิ่งแวดลอ้มในการด าเนินธุรกิจ และต่อสงัคมส่วนรวม องคก์รต่าง ๆ 

ไดพ้ยายามที่จะสรา้งระบบการจดัการสิ่งแวดลอ้มของตวัเองโดยสมคัรใจ แต่ลกัษณะเช่นน้ีท าใหก้ารเปรียบเทยีบ

ผลการด าเนินงาน และผลกระทบดา้นสิ่งแวดลอ้มระหว่างบริษทัต่าง ๆ ท าไดย้าก ดงันัน้ จึงไดม้ีการพฒันา

มาตรฐานสากล ระบบการจดัการสิ่งแวดลอ้ม (Environmental Management System; EMS) โดยองคก์าร

ระหว่างประเทศว่าดว้ยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization: ISO) มตีวัแทนจาก

คณะกรรมการ ISO ทัว่โลกมาร่วมกนัจดัท า โดยมาตรฐาน BS 7750 ไดถู้กน ามาเป็นแม่แบบส าหรบัการพฒันา

มาตรฐานการจดัการสิ่งแวดลอ้ม และมาตรฐาน ISO 14001 ไดป้ระกาศใชเ้ป็นฉบบัแรกใน  ค.ศ.1996 ซึ่ง

ประกอบดว้ย โครงสรา้งองคก์ร กิจกรรมการวางแผน ความรบัผิดชอบ การปฏิบตัิกระบวนการข ัน้ตอนและ

ทรพัยากรส าหรบัการพฒันาการด าเนินการการบรรลุและการรกัษานโยบายดา้นสิง่แวดลอ้ม 

มาตรฐานดา้นสิ่งแวดลอ้มมดีว้ยกนัหลายชุด เรียกว่า เป็นอนุกรมของมาตรฐาน ISO 14000 ซึ่งอนุกรม

มาตรฐานน้ี ด าเนินการโดยคณะกรรมการดา้นเทคนิคชุดที่ TC 207 (Technical Committee 207) 
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คณะอนุกรรมการดา้นเทคนิค (Sub-Committee; SC) กลุ่มคณะท างาน (Working Group; WG) และ

คณะกรรมการดูแลเรื่องศพัท ์(Terminology Co-ordination Group; TCG) โดยมาตรฐานที่เกี่ยวขอ้งกบัระบบ

การจดัการประกอบดว้ย มาตรฐาน ISO 14001 คือ ขอ้ก าหนดของระบบการจดัการสิ่งแวดลอ้ม ซึ่งเป็นมาตรฐาน

หลกัที่ใชโ้ดยองค์กรในการออกแบบระบบและใชร้ะบบการจดัการดา้นสิ่งแวดลอ้มที่มีประสิทธิภาพ และ ISO 

14004 ซึง่เป็นแนวทางเพิม่เติมส าหรบัการจดัท าระบบการจดัการสิ่งแวดลอ้มที่ดี ยกตวัอย่างแนวทางในการปฏบิตั ิ

ซึ่งเป็นการอธิบายเพิ่มเติมในแต่ละขอ้ก าหนด และมีมาตรฐานพิเศษเฉพาะที่เกี่ ยวขอ้งกบัดา้นการจดัการ

สิ่งแวดลอ้มที่เฉพาะเจาะจง เช่น  ชุดมาตรฐานฉลากผลิตภณัฑเ์พื่ออนุรกัษส์ิ่งแวดลอ้ม (Environmental 

Labeling; EL) ISO 14020 ถงึ 14025 ชุดมาตรฐาน ISO 14031 ส าหรบัแนวทางการประเมนิสมรรถนะดา้น

สิง่แวดลอ้ม มาตรฐาน ISO 19011 ส าหรบัการตรวจประเมนิซึ่งใชอ้า้งอิงไดท้ ัง้ระบบคุณภาพและสิ่งแวดลอ้ม  ชุด

มาตรฐาน ISO 14040 ถงึ 14049 ส าหรบัการประเมนิวฏัจกัรชีวติ ชุดมาตรฐาน ISO 14050 เป็นค าศพัท ์และค า

จ ากดัความของสิง่แวดลอ้ม เป็นตน้โดยทีอ่นุกรมมาตรฐาน ISO 14000 แบง่ไดด้งัน้ี   

1) ISO 14001 Environmental management systems - Requirements with guidance for use 

2) ISO 14004 Environmental management systems - General guidelines on implementation 

3) ISO 14006 Environmental management systems - Guidelines for incorporating eco 

design 

4) ISO 14015 Environmental management - Environmental assessment of sites and 

organizations (EASO) 

5) ISO 14020 to 14025 Environmental labels and declarations 

6) ISO/NP 14030 Green bonds -- Environmental performance of  nominated  projects and 

assets; discusses post-production environmental assessment 

7) ISO 14031 Environmental management - Environmental performance evaluation - 

Guidelines 

8) ISO 14040 to 14049 Environmental management - Life cycle assessment; discusses pre-

production planning and environment goal setting 

9) ISO 14046 Environmental management - Water footprint - Principles, requirements and 

guidelines 

10) ISO 14050 Environmental management - Vocabulary; terms and definitions 

11) ISO/TR 14062 Environmental management - Integrating environmental aspects into 

product design and development 
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12) ISO 14063 Environmental management - Environmental communication - Guidelines 

and examples 

13) ISO 14064 Greenhouse gases; measuring, quantifying, and reducing greenhouse gas 

emissions 

14) ISO 19011 Guidelines for auditing management systems; specifies one audit protocol for 

both 14000 and 9000 series standards together 

มาตรฐาน ISO 14001 ก าหนดเกณฑส์ าหรบัระบบการจดัการสิ่งแวดลอ้ม ไม่ไดร้ะบุถงึวธิีการส าหรบัการ

ปฏบิตังิานดา้นสิง่แวดลอ้ม แต่ระบุกรอบที่บริษทัหรือองคก์รสามารถท าตามเพื่อสรา้งระบบการจดัการสิ่งแวดล อ้ม

ที่มปีระสทิธิภาพ สามารถใชไ้ดส้  าหรบัทุกองคก์ร ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรมการผลติ งานบริการ 

โรงแรม หา้งสรรพสนิคา้ หรอืภาครฐั หน่วยงานราชการ โรงเรยีน โรงพยาบาล โดยองคก์รใด ๆ ที่ตอ้งการปรบัปรุง

ประสทิธิภาพการใชท้รพัยากร ลดมลภาวะ ลดของเสยีและลดค่าใชจ่้าย การน าระบบการจดัการสิ่งแวดลอ้ม ISO 

14001 ไปปฏบิตั ิสามารถใหก้ารประกนัแก่ผูบ้รหิารของบรษิทั และพนกังานตลอดจนผูม้สี่วนไดเ้สยีภายนอกซึ่งจะ

มกีารวดัและปรบัปรุงผลกระทบดา้นสิ่งแวดลอ้มใหด้ียิ่งขึ้น ISO 14001 สามารถรวมเขา้กบัระบบการจดัการอื่น ๆ 

และช่วยบรษิทัในการบรรลุเป้าหมายดา้นสิง่แวดลอ้มตามทีค่าดหวงัไว ้

มาตรฐาน ISO 14001 ฉบบัแรกไดป้ระกาศใชใ้น  ค.ศ. 1996 จากนัน้มาในปี 2004 มาตรฐาน ISO 

14001 ไดร้บัการปรบัปรุงใหม่เพื่อใหม้คีวามชดัเจนมากยิ่งขึ้น โดยส่วนใหญ่ยงัคงโครงสรา้งของขอ้ก าหนดเดิม 

เพิ่มเติมเรื่องการประเมินความสอดคลอ้งกบักฎหมายและขอ้ก าหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัองค์กร ปจัจุบนั

มาตรฐานฉบบัล่าสุดที่มีการปรบัปรุงคือ ISO 14001: 2015 ซึ่งประเทศไทยไดอ้อกเป็นประกาศกระทรวง

อตุสาหกรรม ฉบบัที ่4913 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบญัญตัิมาตรฐานผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรม พ.ศ. 

2511 เรื่องยกเลกิมาตรฐานผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรมระบบการจดัการสิ่งแวดลอ้ม: ขอ้ก าหนดและขอ้แนะน าในการ

ใชแ้ละก าหนดมาตรฐานผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรมระบบการจดัการสิ่งแวดลอ้ม -ขอ้ก าหนดและขอ้แนะน าในการใช ้

มาตรฐานเลขที ่มอก. 14001 - 2548 ลงวนัที ่6 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 และใหใ้ชม้าตรฐานผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรม

ระบบการจดัการสิ่งแวดลอ้ม – ขอ้ก าหนดและขอ้แนะน าในการใช ้มาตรฐานเลขที่ มอก. 14001 – 2559 แทน ซึ่ง

มาตรฐาน ISO 14001: 2015 น้ีมุง่เนน้ไปที่การปรบัปรุงประสทิธิภาพดา้นสิ่งแวดลอ้มมากขึ้น มกีารปรบัโครงสรา้ง

ของขอ้ก าหนด ใหเ้ป็นโครงสรา้งระดบัสูง (High level structure) ซึ่งมโีครงสรา้งเหมอืนกนัท ัง้ ISO 9001 และ 

14001 ท าใหก้ารสรา้งระบบในการน าไปปฏบิตัแิละการตรวจสอบเป็นไปในทศิทางเดียวกนัมากขึ้น นอกจากน้ี  ยงัมี

การปรบัใหมห่ลายอย่างเพือ่ใหก้ารจดัการดา้นสิง่แวดลอ้มมคีวามครอบคลุมและเกี่ยวขอ้งกบัห่วงโซ่อุปทานมากขึ้ น 

หน่ึงในการปรบัปรุงหลกั ๆ คือ ใหอ้งคก์รพจิารณาผลกระทบดา้นสิ่งแวดลอ้มในช่วงวงจรชีวติท ัง้หมด เนน้เรื่อง

การประเมนิความเสี่ยงและโอกาสขององคก์ร การวเิคราะหป์ระเด็นภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อองคก์ร 
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พจิารณาความตอ้งการและความคาดหวงัของกลุ่มผูม้สี่วนไดเ้สยี นอกจากน้ี ความมุ่งม ัน่ของผูบ้ริหารระดบัสูงถอื

เป็นปจัจยัเริ่มตน้ที่ส  าคญัในการจดัท าระบบการจดัการสิ่งแวดลอ้มใหป้ระสบผลส าเร็จ น าไปสู่การปรบัปรุงอย่าง

ต่อเน่ือง 

2. วตัถุประสงค์และความส าคญั ของระบบการจดัการส่ิงแวดล้อม 
ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 มวีตัถปุระสงคใ์นการด าเนินการและความส าคญั ประโยชนท์ี่

ไดจ้ากการน าระบบไปปฏบิตัใินองคก์รที่สรุปได ้ดงัน้ี 

 

 

2.1 วัตถุประสงค์ของระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม 
ในยุคทีส่งัคมโลกก าลงัใหค้วามส าคญัในเรื่องสิง่แวดลอ้มอนัเป็นผลสบืเน่ืองจากมลพษิ ต่าง ๆ ไม่ว่า ทาง

อากาศ ทางน า้ การก าจดัของเสีย การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคอุตสาหกรรม ภาคการขนส่ง  จนเกิด

ปรากฏการณภ์าวะโลกรอ้น ปจัจบุนัเรื่องราวสิง่แวดลอ้มมไิดถ้กูจ ากดัเฉพาะประเทศใดประเทศหน่ึง และมไิดจ้  ากดั

พื้นทีส่่วนใดส่วนหน่ึงของโลก ผลกระทบจากสิง่แวดลอ้มไดแ้ผ่ขยายไปท ัว่โลก จนกลายเป็นปญัหาระดบัโลกในทุก

วนัน้ี การรกัษาสภาพแวดลอ้มนบัวนัจะซบัซอ้นมากขึ้น จนกลายเป็นแรงกดดนัต่อองคก์รธุรกิจเป็นอย่างมาก เมือ่

องคก์ารระหว่างประเทศว่าดว้ยการมาตรฐานหรือ ISO ไดก้ าหนดกฎเกณฑส์ าหรบัอนุกรมมาตรฐานดา้น

สิง่แวดลอ้ม เช่น มาตรฐานระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม การตรวจประเมนิการจดัการสิ่งแวดลอ้ม การแสดงฉลาก

รบัรองผลติภณัฑ ์และการประเมนิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มในวงจรของผลติภณัฑ ์ เป็นตน้ 

ISO 14001 คือ อนุกรมของมาตรฐานที่เกี่ยวขอ้งกบัระบบการจดัการดา้นสิ่งแวดลอ้ม ซึ่งองคก์รน าไป

ปฏิบตัิดว้ยความสมคัรใจ  วตัถุประสงคห์ลกัของมาตรฐาน ISO 14001 คือ การจดัเตรียมเครื่องมือที่เป็น

ประโยชนส์  าหรบับรษิทัและองคก์รทกุประเภททีต่อ้งการจดัการความรบัผดิชอบต่อสิ่งแวดลอ้ม เพื่อช่วยองคก์รลด

ผลกระทบจากการด าเนินงานของตนใหน้อ้ยที่สุด ที่จะส่งผลเสยีต่อสิ่งแวดลอ้ม ไม่ว่า จะเป็นผลกระทบในดา้นน า้

เสยี อากาศเสียที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดลอ้ม ของเสยีที่เกิดขึ้นจากการท างาน การใชส้ารเคม ีรวมถงึการใชพ้ลงังาน 

ทรพัยากรอย่างคุม้ค่าอกีดว้ย  ท ัง้น้ี ยงัช่วยองคก์รในการปรบัปรุงประสทิธิภาพดา้นสิ่งแวดลอ้มอย่างต่อเน่ืองและ

ปฏบิตัติามกฎหมายที่บงัคบัใช ้ 

 วตัถุประสงค์ในการจดัท ามาตรฐานการจดัการสิ่งแวดลอ้มเพื่อกรอบและแนวทางในการจดัการ

สิง่แวดลอ้ม ซึ่งมวีตัถปุระสงคเ์พื่อที่จะบรรลุผลลพัธท์ี่ตอ้งการหรือผลลพัธท์ี่ต ัง้ใจไว ้( intended outcome) หลกั 

3 ประการ ดงัน้ี  

2.1.1 การปรับปรุงสมรรถนะด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง 
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ในการพจิารณาว่า ระบบการจดัการสิ่งแวดลอ้มที่น าไปปฏบิตัิในองคก์รนัน้ มผีลการด าเนินงาน

เป็นอย่างไร มกีารปรบัปรุงขึ้นดกีว่าก่อนหรอืไม ่จ าเป็นตอ้งมตีวัชี้วดัสมรรถนะเพื่อแสดงใหเ้หน็ถงึการปรบัปรุง ใน

มาตรฐาน ISO 14031 (Environmental Performance Evaluation Guidelines) ซึ่งเป็นแนวทางการ

ประเมนิผลการด าเนินงานดา้นสิง่แวดลอ้ม ไดอ้ธบิายถงึตวัชี้วดัสมรรถนะดา้นสิง่แวดลอ้มว่า สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 

ลกัษณะคือ 1) ตวัชี้วดัผลการด าเนินงาน (operating performance indicator) เป็นดชันีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน

ดา้นสิ่งแวดลอ้มในระดบัปฏิบตัิการ แสดงถึงความสามารถขององคก์รในการควบคุมสิ่งแวดลอ้ม เช่น วดัจาก

ปริมาณของเสียอนัตรายที่เกิดขึ้นต่อหน่วยผลิตภณัฑ ์(กิโลกรมั/หน่วย) ปริมาณน า้ทิ้ งที่ปล่อยออกต่อหน่วย

ผลติภณัฑ ์(1000 ลิตร/หน่วย) ปริมาณการใชว้ตัถุดิบต่อหน่วยของผลิตภณัฑ ์(กิโลกรมั/หน่วย) พลงังานที่ใ ช ้

ประจ าปีต่อหน่วยของผลิตภณัฑ ์(MJ/หน่วย) เป็นตน้ 2) ตวัชี้ วดัประสิทธิภาพการจดัการ (Management 

Performance Indicator; MPI) เป็นดชันีทีบ่ง่ชี้ถงึความมุง่ม ัน่ ความพยายามของผูบ้ริหารที่มต่ีอระบบการจดัการ

สิ่งแวดลอ้มภายในองคก์ร เช่น รอ้ยละของเป้าหมายดา้นสิ่งแวดลอ้มที่บรรลุผล (%) จ านวนอุบตัิการณ์ดา้น

สิ่งแวดลอ้ม (คร ัง้ต่อปี) จ านวนขอ้รอ้งเรียนจากสาธารณะหรือพนกังาน (คร ัง้/ปี) จ านวนค่าปรบัหรือการละเมดิ 

(คร ัง้/ปี) เป็นตน้ และ 3) ตวัชี้วดัสภาพแวดลอ้ม (Environmental Condition Indicator; ECI) เป็นดชันีที่บ่งชี้

สภาพสิง่แวดลอ้มในระดบัทอ้งถิ่น ภูมภิาค ประเทศและระดบัโลก เพื่อช่วยใหอ้งคก์รเขา้ใจผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม

ทีเ่กดิขึ้นหรอืทีม่แีนวโนม้ว่าอาจจะเกดิขึ้น เช่น พื้นทีป่นเป้ือนที่ไดร้บัการฟ้ืนฟู (ไร่/ปี) ปริมาณความเขม้ขน้ของการ

ปนเป้ือนในดินหรือน า้ใตด้ิน (mg/L) ปริมาณความเขม้ขน้ของการปนเป้ือนในหนา้ดิน (mg/kg) การเพิ่มขึ้นของ

สาหร่าย (Algae bloom) (%) เป็นตน้ ดงันัน้ ในการจดัท าระบบการจดัการสิ่งแวดลอ้มตอ้งมกีารปรบัปรุง

สมรรถนะดา้นสิง่แวดลอ้ม โดยมตีวัชี้วดัทีอ่งคก์รเลอืกแลว้ว่ามคีวามเหมาะสมกบัองคก์ร 

2.1.2 การปฏิบัติตามพนัธกรณ ีกฎหมายและข้อก าหนดอ่ืน ๆ ทีเ่กีย่วข้อง 
การปฏบิตัิตามพนัธกรณี กฎหมายและขอ้ก าหนดอื่น ๆ ดา้นสิ่งแวดลอ้มถอืเป็นหวัใจส าคญัของการท า

ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม และเป็นจดุมุง่หมายทีส่  าคญัทีอ่งคก์รควรด าเนินการใหบ้รรลุ โดยปฏบิตัิใหไ้ดต้ามขอ้

กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัองคก์ร รวมถึงขอ้ก าหนดดา้นสิ่งแวดลอ้มที่จ  าเป็นตอ้งยึดถือน าไปปฏิบตัิเช่นเดียวกบั

กฎหมาย เช่น ขอ้ก าหนดของลูกคา้ ขอ้ตกลงดา้นสิ่งแวดลอ้มที่สญัญาไวก้บัชุมชนใกลเ้คียง เป็นตน้ โดยองคก์ร

ตอ้งจดัเตรยีมกรอบส าหรบัการระบุตรวจสอบและปฏบิตัิตามพนัธกรณี กฎหมายและขอ้ก าหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 

มกีารประเมนิความสอดคลอ้งในการปฏบิตัิตามกฎหมายเป็นระยะ ๆ ซึ่งนอกจากจะช่วยใหม้คีวามม ัน่คงในการท า

ธุรกิจ ยงัเป็นการส่งเสริมภาพลกัษณ์และความน่าเชื่อถือขององคก์ร ลดภาระค่าใชจ่้ายที่อาจเกิดจากค่าปรบัเมื่อ

พบว่า ละเมดิกฎหมาย ลดความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขอ้รอ้งเรยีนอนัเน่ืองมาจากปญัหาสิ่งแวดลอ้มที่อาจส่งผลใหต้อ้ง

หยุด หรอืระงบัการประกอบกจิการ 

2.1.3 การบรรลุถงึวัตถุประสงค์ด้านส่ิงแวดล้อม 
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ISO 14001: 2015 ไดใ้หค้ าจ ากดัความของวตัถปุระสงคค์ือ ผลลพัธท์ี่ตอ้งการบรรลุ ซึ่งอาจเป็นกลยุทธ ์

ยุทธวิธี หรือการด าเนินการ สามารถประยุกตใ์ชไ้ดใ้นระดบัต่าง ๆ ท ัง้ระดบัองคก์ร โครงการ ผลติภณัฑ ์บริการ 

และกระบวนการ ส่วนค าจ ากดัความของวตัถปุระสงคด์า้นสิ่งแวดลอ้มคือ วตัถปุระสงคท์ี่ต ัง้โดยองคก์รสอดคลอ้ง

กบันโยบายสิง่แวดลอ้ม ซึง่องคก์รอาจจะพจิารณาเรื่องทีจ่ะน ามาตัง้วตัถปุระสงคจ์ากผลการประเมนิประเด็นปญัหา

สิ่งแวดลอ้มที่มีนยัส าคญั ผลการประเมินความเสี่ยงและโอกาส รวมท ัง้ผลการประเมินความสอดคลอ้งกบั

กฎหมาย โดยที่วตัถุประสงค ์เป้าหมายดา้นสิ่งแวดลอ้มจะแสดงถึงการพฒันาระบบการจดัการสิ่งแวดลอ้มใน

องคก์รและแนวโนม้ในการปรบัปรุงอย่างต่อเน่ือง 

3.ความส าคญัของระบบการจดัการส่ิงแวดล้อม 
ISO 14001 ไดร้บัการพฒันาขึ้นเพื่อช่วยให ้องคก์รต่าง ๆ มีกรอบในการบริหารจดัการที่ดีในดา้น

สิ่งแวดลอ้ม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดผลกระทบดา้นสิ่งแวดลอ้มที่เกิดจากกิจกรรมขององคก์รท ัง้ที่ด  าเนินการเอง

โดยตรงและใหผู้อ้ื่นด าเนินการแทน โดยทีย่งัตอ้งมคีวามรบัผดิชอบต่อกจิกรรมนัน้อยู่  นอกเหนือจากการปรบัปรุง

ประสทิธิภาพดา้นสิ่งแวดลอ้มแลว้ องคก์รสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชนท์างเศรษฐกิจที่เป็นผลพลอยไดจ้ากการ

ดูแล ค านึงถงึผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม ส่งผลใหเ้กิดภาพลกัษณ์ที่ดีต่อองคก์ร เป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ การ

ลดการสูญเสยีการใชท้รพัยากร ลดของเสยี ลดค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน ลดความเสี่ยงต่อชุมชนขา้งเคียง สรา้ง

ความสมัพนัธท์ี่ดีต่อคนที่อยู่รอบโรงงาน ชุมชน หน่วยงานภาครฐั ลูกคา้ และพนกังาน รวมถึงการปฏิบตัิตาม

ขอ้ก าหนดดา้นกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัที่องคก์รเกี่ ยวขอ้ง ความส าคญั และประโยชนใ์นเรื่องของการน า

ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มไปปฏบิตัิโดยสรุปจงึมดีงัน้ี 

3.1 ลดต้นทุน ลดภาระค่าใช้จ่าย  
ในการด าเนินธุรกิจ ทุกบริษทัตอ้งการผลก าไร โดยการเพิ่มยอดขาย หรือลดตน้ทุนในการด าเนินงาน 

ระบบการจดัการสิ่งแวดลอ้มสามารถลดตน้ทุน ลดภาระค่าใชจ่้าย โดยช่วยหาแนวทางในการลดการใชว้ตัถุดิบ 

ทรพัยากร พลงังาน รวมท ัง้ลดของเสยี ท ัง้ทีเ่กดิจากกระบวนการผลติ และกระบวนการอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง โดยเนน้

หลกัการการลดการใช ้การใชซ้  า้ และการน ากลบัมาใชใ้หม่ (Reduce Reuse Recycle; 3 R) หลายองคก์รพบว่า 

จากการท าระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มมาระยะหน่ึงจะเหน็แนวโนม้การใชพ้ลงังานนอ้ยลง  แนวโนม้ของของเสยีที่

ลดลงอย่างชดัเจน นอกจากน้ีการที่มรีะบบในการควบคุมมลภาวะที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน ท ัง้ระบบบ าบดัน า้

เสยี ระบบบ าบดัมลพษิทางอากาศ ระบบการจดัการของเสยี ยงัช่วยลดค่าใชจ่้ายในการแกป้ญัหาดา้นสิ่งแวดลอ้มที่

อาจเกดิขึ้นจากค่าปรบั การชดใชค่้าเสยีหายอนัเน่ืองมาจากอุบตัิเหตุดา้นสิ่งแวดลอ้ม ส่งผลใหช่้วยลดตน้ทุนในการ

ด าเนินงานได ้

3.2 เพิม่ศักยภาพในการแข่งขันทางการค้า  
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ปฏิเสธไม่ไดว้่า ในปจัจุบนั การแข่งขนัทางการคา้ในแวดวงธุรกิจมมีากขึ้น ลูกคา้นอกจากจะตอ้งการ

สนิคา้ที่มคุีณภาพดี  เป็นไปตามมาตรฐานที่ก  าหนดแลว้ ยงัตอ้งการใหผู้ส้่งมอบ (supplier) มคีวามใส่ใจในดา้น

แรงงาน ดา้นความปลอดภยั รวมถึงการรกัษาสิ่งแวดลอ้ม ดงันัน้มาตรฐานระบบการจดัการสิ่งแวดลอ้ม ISO 

14001 จึงมกัเป็นเงื่อนไขหน่ึงที่ลูกคา้ก าหนดใหผู้ส้่งมอบตอ้งน าไปปฏิบตัิ โดยอาจอยู่ในเงื่อนไขหน่ึงของการ

ประเมินสมรรถนะของผูส้่งมอบ หรือมีการตรวจสอบในสถานประกอบการเพื่อดูผลการควบคุมปญัหาดา้น

สิ่งแวดลอ้ม ดงันัน้ การน าระบบการจดัการสิ่งแวดลอ้มไปปฏิบตัิในองคก์ร จึงเป็นการสรา้งโอกาสและเพิ่ม

ศกัยภาพในการแข่งขนัทางการคา้ท ัง้ในประเทศและต่างประเทศ ท าใหก้ารเจรจาทางดา้นการคา้สะดวกยิ่งขึ้น เป็น

ผลใหส้ามารถรกัษาส่วนแบ่งทางการตลาดและเพิ่มโอกาสในการขยายตลาดในอนาคตอีกดว้ย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ลูกคา้ตอ้งการใหอ้งคก์รมรีะบบมาตรฐานการจดัการสิง่แวดลอ้มในการบริหารงาน 

 

 

3.3ส่งเสริมภาพลักษณ์และความน่าเช่ือถอื 
การน าระบบการจดัการสิ่งแวดลอ้มไปปฏิบตัินัน้ เป็นการสรา้งภาพลกัษณ์ที่ดีและเพิ่มความน่าเชื่อถือ

ใหก้บัองคก์ร เน่ืองจากไดม้สี่วนร่วมในการสรา้งสรรคจ์รรโลงสภาพแวดลอ้มที่ดีใหแ้ก่สงัคมส่วนรวม ท ัง้ลูกคา้ 

เพื่อนบา้นและสงัคมชุมชนทอ้งถิ่น มคีวามสนใจว่าองคก์รต่าง ๆ มกีารควบคุมมลพษิที่เกิดขึ้น มกีารดูแลรกัษา

สภาพแวดลอ้มอย่างไร ผูบ้ริโภคมคีวามกงัวลเกี่ยวกบัการปฏบิตัิดา้นสิ่งแวดลอ้มของบริษทัที่ผลติผลติภณัฑท์ี่ตน

ใชม้ากขึ้น วธิหีน่ึงทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความมุ่งม ัน่ที่จะจดัการกบัผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มคือ การมรีะบบการจดัการ

ดา้นสิ่งแวดลอ้มที่สามารถควบคุมผลกระทบเหล่าน้ี ท ัง้ยงัเป็นการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างชุมชน  เป็น

ประโยชนแ์ก่สงัคมส่วนรวม  เป็นผลใหภ้าพพจนข์ององคก์รเป็นที่ยอมรบัของสงัคม และการไดก้ารรบัรองระบบ

การจดัการสิ่งแวดลอ้ม มาตรฐาน ISO 14001 จะท าใหอ้งคก์รสามารถน าไปใช ้ในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ ์

เพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนุนภาพลกัษณข์ององคก์รใหด้ีขึ้นได ้

3.4 ปรับปรุงประสิทธิภาพการควบคุมปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม 
ในการประกอบกจิการภาคการผลติหรอืการบรกิารย่อมเกิดปญัหาสิ่งแวดลอ้ม ไม่มากก็นอ้ยตามลกัษณะ

ของธุรกิจ ซึ่งถา้ไม่มกีารบริหารจดัการที่ดี จะส่งผลกระทบต่อชุมชนรอบขา้ง อาจเกิดขอ้รอ้งเรียนตามมาเป็นอนั

มาก ระบบการจดัการสิ่งแวดลอ้มจะช่วยใหอ้งคก์รมกีารบริหารจดัการงานดา้นสิ่งแวดลอ้มที่เป็นระบบมากขึ้น ใน

การจดัหาเทคโนลยี ีวิธีการบ าบดัมลพษิ การจดัท าเอกสารเพื่อควบคุมการปฏิบตัิงาน อบรมผูป้ฏิบตัิงานในเรื่อง

การบ าบดัน า้เสยี การบ าบดัมลพษิทางอากาศ การจดัการสารเคมแีละวตัถอุนัตราย การจดัการของเสยีที่เกิดขึ้น ซึ่ง

เป็นการควบคุมความเสี่ยงดา้นสิ่งแวดลอ้มและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มออกสู่ภายนอก รวมท ัง้ยงัเป็นการ
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ควบคุมปญัหาสิ่งแวดลอ้มภายในพื้นที่ท  างานของผูป้ฏิบตัิใหอ้ยู่ในสภาพแวดลอ้มที่ดี เป็นไปตามที่กฎหมาย

ก าหนดเป็นอย่างนอ้ย 

 
กจิกรรม 15.2.1  
ความส าคญัของระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มมีอะไรบา้ง  
 
แนวตอบกจิกรรม 15.2.1 

1 ลดตน้ทุน ลดภาระค่าใชจ่้าย  
2 เพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัทางการคา้  
3 ส่งเสริมภาพลกัษณ์และความน่าเช่ือถือ 
4 ปรับปรุงประสิทธิภาพการควบคุมปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

 

เร่ืองที ่15.2.2  
ค านิยามทีเ่กีย่วข้องกบัระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม 
 

 ค านิยามทีเ่กี่ยวขอ้งกบัระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 จะช่วยใหผู้น้ าระบบไปปฏบิตัไิดม้คีวาม

เขา้ใจถงึความหมายไดช้ดัเจนมากยิง่ขึ้น ดงัน้ี 

 

1. ระบบการบริหารงาน (Management System)  
องคป์ระกอบขององคก์รทีส่มัพนัธก์นัหรอืมปีฏสิมัพนัธต่์อกนั เพือ่น าไปก าหนดนโยบายและวตัถปุระสงค ์ 

และกระบวนการเพือ่ใหบ้รรลุต่อวตัถปุระสงคด์งักลา่ว  

หมายเหต ุ1 ระบบการบริหารงานสามารถเป็นระบบเดยีวหรอืหลายระบบ (ตวัอย่างเช่น การบริหารคุณภาพ การ

จดัการสิง่แวดลอ้ม สิ่งแวดลอ้มและความปลอดภยั)  

หมายเหต ุ2 องคป์ระกอบของระบบการบรหิารงาน จดัต ัง้โครงสรา้งขององคก์ร บทบาทหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ 

การวางแผน การด าเนินการ นโยบาย การวางแผน และกระบวนการ การประเมนิสมรรถนะและการปรบัปรุง  

หมายเหต ุ3 ขอบขา่ยของระบบการบริหารงานสามารถครอบคลุมท ัง้องคก์รระบเุจาะจงส าหรบับางหน่วยงานหรอื

แผนกโดยเฉพาะในองคก์รหรอืกลุม่ของกจิกรรม 

2. ระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม (Environmental Management System)  
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ส่วนหน่ึงของระบบการจดัการขององคก์รทีใ่ชเ้พือ่จดัการประเด็นปญัหาสิง่แวดลอ้มต่าง ๆ ความสอดคลอ้งต่อพนัธ

กจิทีต่อ้งปฏบิตัิตาม และด าเนินการกบัความเสี่ยงและโอกาส  

3. นโยบายส่ิงแวดล้อม (Environmental Policy)  
ความตัง้ใจโดยรวมและทศิทางขององคก์รทีเ่กี่ยวขอ้งสมรรถนะทางดา้นสิง่แวดลอ้มที่ซึง่ไดถ้กูก าหนดอย่างเป็น

ทางการโดยผูบ้ริหารสูงสุดขององคก์ร 

4. องค์กร (Organization)  
บคุคลหรอืกลุม่ของบคุคลซึง่มหีนา้ทีข่องตนเองโดยการก าหนดความรบัผดิชอบ  อ านาจหนา้ที ่และความสมัพนัธ์

ต่อกนัเพือ่ท าใหบ้รรลุต่อวตัถปุระสงค ์ 

หมายเหต ุ1 โดยหลกัการ องคก์รในทีน้ี่อาจรวมถงึ แต่ไม่ไดจ้  ากดั ผูค้า้ขาย บรษิทั  กลุม่บรษิทั หา้งหุน้ส่วนจ ากดั 

ผูป้ระกอบการ สมาคม นิติบคุคล หน่วยงานรฐั สถาบนั มลูนิธคิวามร่วมมอืหรอืส่วนหน่ึงหรอืสิง่ต่าง ๆ เหลา่น้ี

รวมกนั โดยอาจจะเป็นหรอืไมเ่ป็นความร่วมมอืกนั ภาครฐัหรอืภาคเอกชน 

5. ผู้บริหารสูงสุด (Top Management)  
บคุคลหรอืกลุม่บคุคลซึง่ส ัง่การและควบคุมองคก์รในระดบัสูงสุด  

หมายเหต ุ1 ผูบ้ริหารสูงสุดมอี านาจในการมอบอ านาจหนา้ทีแ่ละจดัสรรทรพัยากรภายในองคก์ร  

หมายเหต ุ2 ในกรณีทีข่อบขา่ยของระบบบรหิารงานครอบคลุมเฉพาะบางส่วนขององคก์ร ดงันัน้ผูบ้ริหารสูงสุด 

หมายถงึ บคุคลหรอืกลุม่บุคคลทีส่ ัง่การและควบคุมองคก์รในส่วนนัน้ 

6. ผู้มีส่วนได้เสีย (Interested Party)  
บคุคลหรอืองคก์รที่สามารถท าใหเ้กดิผลกระทบหรอืไดร้บัผลกระทบหรอืเชื่อว่า ตนเองไดร้บัผลกระทบจากการ

ตดัสนิใจหรอืกจิกรรม  

ตวัอย่างเช่น  ลูกคา้ ชมุชน ซพัพลายเออร ์ภาครฐั องคก์รทีไ่มใ่ช่ภาครฐั นกัลงทนุ พนกังาน  

หมายเหต ุ1 "เชื่อว่า ตวัเองไดร้บัผลกระทบ" หมายถงึ การรบัรูท้ีท่ราบต่อองคก์ร 

7. ส่ิงแวดล้อม (Environmental)  
สิง่ทีอ่ยู่รอบ ๆ องคก์รนัน้ ๆ ทีไ่ดด้  าเนินการอยู่รวมไปถงึอากาศ น า้ พื้นดนิ ทรพัยากรธรรมชาติ พชื สตัว ์มนุษย ์

และความสมัพนัธร์ะหว่างสิง่ต่าง ๆ ทีก่ลา่วมาน้ี  

หมายเหตุ 1  สิง่ทีอ่ยู่รอบ ๆ องคก์รอาจขยายจากภายในองคก์รสู่พื้นที่ทอ้งถิน่ ภมูภิาค และระบบของโลก  

หมายเหต ุ2  สิง่ทีอ่ยู่รอบ ๆ น้ี อาจระบุดว้ยค าว่า ความหลากหลายทางชวีภาพ ระบบนิเวศ สภาพภมูอิากาศ หรอื 

คุณลกัษณะอื่น ๆ 
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8. ประเด็นส่ิงแวดล้อม (Environmental Aspect)  
องคป์ระกอบของกจิกรรม หรอืผลติภณัฑ ์หรอืบริการขององคก์รที่สามารถมผีลต่อสิง่แวดลอ้ม  

หมายเหต ุ1  ประเดน็สิง่แวดลอ้มสามารถเป็นสาเหตุต่อผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม  ประเดน็สิง่แวดลอ้มทีม่นียัยะ 

เป็นหน่ึงทีม่หีรอืสามารถมผีลกระทบต่อหน่ึงผลกระทบทีม่นียัสาคญัต่อสิง่แวดลอ้มหรอืมากกว่า  

หมายเหต ุ2  ประเดน็ปญัหาสิง่แวดลอ้มทีม่นียัยะ องคก์รสามารถพจิารณาโดยใชเ้กณฑโ์ดยเกณฑห์น่ึงหรอืหลาย

เกณฑก์ไ็ด ้

9. สภาพส่ิงแวดล้อม (Environmental Condition) 
สถานะหรอืคุณลกัษณะของสิง่แวดลอ้มทีไ่ดร้บัพจิารณาทีจ่ดุใดจุดหน่ึงในเวลานัน้ 

10. ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม (Environmental Impact)  
การเปลีย่นแปลงใด ๆ ต่อสิง่แวดลอ้มไมว่่าจะเป็นดา้นผลเสยีหรือมปีระโยชน์  ทัง้หมดหรอืบางส่วนซึง่เป็นผลมา

จากประเดน็สิง่แวดลอ้มขององคก์ร 

11. วตัถุประสงค์ (Objective)  
ผลลพัธท์ีต่อ้งการบรรลุ  

หมายเหต ุ1 วตัถปุระสงคอ์าจเป็นกลยุทธ ์ยุทธวธิ ีหรอื การด าเนินการ  

หมายเหต ุ2 วตัถปุระสงคส์ามารถเกี่ยวขอ้งกบัดา้นต่าง ๆ (เช่น การเงนิ สุขภาพความปลอดภยั เป้าประสงคด์า้น

สิง่แวดลอ้ม เป็นตน้) และสามารถประยุกตใ์ชไ้ดใ้นระดบัต่างๆ (เช่น กลยุทธ ์ท ัว่ท ัง้องคก์ร โครงการ ผลติภณัฑ ์

บรกิาร และกระบวนการ เป็นตน้)  

หมายเหต ุ3 วตัถปุระสงคอ์าจแสดงไดใ้นวธิีการอื่นๆ เช่น ผลสมัฤทธิ์ที่ตอ้งการ จดุประสงค ์เกณฑก์ารด าเนินการ 

วตัถปุระสงคส์ิง่แวดลอ้ม เป็นตน้ หรอือาจจะใชค้ าอื่นทีม่คีวามหมายเช่นเดียวกนั เช่น จดุมุง่หมาย เป้าประสงค ์ 

เป้าหมาย เป็นตน้ 

12. วตัถุประสงค์ด้านส่ิงแวดล้อม  (Environmental Objective) 
วตัถปุระสงคท์ี่ต ัง้โดยองคก์รสอดคลอ้งกบันโยบายสิง่แวดลอ้ม 

13. การป้องกนัมลพษิ (Prevention of  Pollution)  
การใชก้ระบวนการ  การปฏบิตัิ  เทคนิค  วสัดุอปุกรณ ์ผลติภณัฑ ์ บรกิาร หรอืพลงังานเพือ่หลกีเลีย่ง ลดหรอื

ควบคุม (โดยการแยกหรอืการรวม) การเกดิขึ้น การระบาย หรอืทิ้งมลสารประเภทต่าง ๆ หรอืของเสยี  เพือ่ทีจ่ะ

ลดผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มดา้นลบ  
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หมายเหตุ 1 การป้องกนัมลพษิสามารถรวมถงึการลดและก าจดัแหลง่ก าเนิดการเปลีย่นแปลงกระบวนการ

ผลติภณัฑห์รอืบรกิาร การใชท้รพัยากรวตัถดุิบและพลงังานทดแทนอย่างมปีระสิทธภิาพการใชซ้  า้การน ากลบัมาใช ้

ใหมก่ารปรบัปรุงและการบ าบดั 

14. ข้อก าหนด (Requirement)  
ความตอ้งการและความคาดหวงัทีไ่ดร้ะบไุวห้รอืเป็นทีเ่ขา้ใจโดยทัว่ไป หรอืขอ้ปฏบิตัิตามหลกักฎหมาย  

หมายเหต ุ1 “เป็นสิง่ทีรู่ก้นัโดยท ัว่ไป” หมายถงึ เป็นธรรมเนียมปฏบิตัิหรอืแนวปฏบิตัิโดยท ัว่ไปส าหรบัองคก์ร   

และผูม้สี่วนไดเ้สยีว่า ความตอ้งการหรอืความคาดหวงัจะเป็นไปตามนัน้  

หมายเหต ุ2 ขอ้ก าหนดที่ก  าหนดไวค้ือ สิง่ทีไ่ดร้ะบุไวอ้ย่างชดัเจน เช่น การระบุไวใ้นเอกสารสารสนเทศ  

หมายเหต ุ3 ขอ้ก าหนดทีน่อกเหนือจากฎหมายจะเป็นขอ้บงัคบั เมือ่องคก์รตดัสินใจทีจ่ะกระท าใหส้อดคลอ้ง 

15. พนัธกรณีทีต้่องปฏิบัติตาม (Compliance Oobligations)  
ขอ้ก าหนดกฎหมาย หรอืขอ้ก าหนดอื่นๆ (บงัคบัถอืปฏบิตั)ิ  

ขอ้ก าหนดกฎหมายทีซ่ึง่องคก์รตอ้งกระท าใหส้อดคลอ้ง และขอ้ก าหนดอื่น ๆ ทีอ่งคก์รตอ้ง หรือเลอืกทีจ่ะปฏบิตัิ

ใหส้อดคลอ้ง  

หมายเหตุ 1 พนัธกจิทีต่อ้งปฏบิตัติามเกี่ยวขอ้งกบัระบบการบริหารสิง่แวดลอ้ม  

หมายเหต ุ2 พนัธกจิทีต่อ้งปฏบิตัติาม สามารถมาจากขอ้ก าหนดภาคบงัคบัและมาตรฐานอุตสาหกรรม  ความเกี่ยว

พนัธก์บัสญัญาว่าจา้ง แนวปฏบิตั ิและขอ้ตกลงกบักลุม่ชมุชนหรอืองคก์รทีไ่มใ่ช่ภาครฐั 

16. ความเส่ียง (Risk)  
ผลกระทบของความไม่แน่นอน  

หมายเหต ุ1 ผลกระทบคือ การเบีย่งเบนไปจากสิง่ทีค่าดหวงัไว ้-ทัง้ทีด่ีหรอืไมด่ ี 

หมายเหต ุ2 ความไมแ่น่นอนทีไ่ดร้ะบุ  แมว้่า บางส่วนของขอ้บกพร่อง สารสนเทศ ที่เกี่ยวขอ้งกบั,ความเขา้ใจหรอื

ความรู ้สถานการณ ์ผลกระทบทีต่ามมา หรอืโอกาสการเกดิ  

หมายเหต ุ3 ความเสีย่งมกัจะแบง่แยกโดยอา้งองิถงึเหตุการณ์ที่อาจจะเกดิขึ้น (Guide 73:2009ขอ้ 3.5.1.3) และ

ผลกระทบทีเ่กดิขึ้นตามมา (Guide 73 ขอ้ 3.6.1.3) หรอืสองอย่างน้ีรวมกนั  

หมายเหต ุ4 ความเสีย่งมกัจะแสดงออกในรูปของผลรวมของผลสบืเน่ืองจากเหตกุารณ ์(รวมถึงการเปลีย่นแปลง

ของสถานการณ์กบัโอกาสทีจ่ะเกิดขึ้น (Guide 73:2009ขอ้ 3.6.1.1) 

17. ความเส่ียงและโอกาส (Risk and Opportunity) 
ผลกระทบดา้นลบทีอ่าจเกดิขึ้น (อปุสรรค) และผลกระทบดา้นบวกทีอ่าจเกดิขึ้น (โอกาส) 
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18. ความสามารถ (Competence)  
การประยุกตใ์ชค้วามรูแ้ละทกัษะเพือ่ใหบ้รรลุผลลพัธท์ีต่อ้งการ 

19. เอกสารสารสนเทศ (Documented Information)  
สารสนเทศทีไ่ดร้บัการควบคุมและรกัษาไวโ้ดยองคก์ร รวมท ัง้สื่อทีใ่ชเ้กบ็สารสนเทศดงักลา่ว  

หมายเหต ุ1 เอกสารสารสนเทศอาจจะอยู่ในรูปแบบและสือ่ใด ๆ กไ็ด ้ 

หมายเหต ุ2 เอกสารสารสนเทศสามารถอา้งองิถงึ  

- ระบบการบรหิารงานสิง่แวดลอ้ม รวมท ัง้กระบวนการทีเ่กี่ยวขอ้ง  

- สารสนเทศทีจ่ดัทาขึ้นเพือ่ใชส้  าหรบัการด าเนินการขององคก์ร (อาจเรยีกว่าเป็นเอกสาร)  

- หลกัฐานจากผลลพัธท์ี่เกดิขึ้น (อาจเรยีกว่าเป็นบนัทกึ) 

20. วฏัจักรชีวติ (Life Cycle)  
วงจรต่อเน่ือง และปฎสิมัพนัธข์องข ัน้ตอนระบบผลติภณัฑ ์(หรือบรกิาร) จากการซื้อวตัถดุิบ หรือจาก

ทรพัยากรธรรมชาต ิจนถงึการสิ้นสุด  

หมายเหต ุ1 ข ัน้ตอนวฏัจกัรชวีติ ประกอบดว้ย การท าใหไ้ดม้าทีซ่ึง่วตัถดุบิ การออกแบบ การผลติการขนส่ง/การ

ส่งมอบ การใช ้การบ าบดัข ัน้สุดทา้ย และ การท าลายซาก 

21. การให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการแทน (Outsource)  
การท าขอ้ตกลงกบัองคก์รภายนอก เพือ่ใหด้  าเนินการในบางส่วนของกจิกรรมหรอืกระบวนการ  

หมายเหต ุ1 องคก์รภายนอกจะอยู่ภายนอกขอบขา่ยของระบบการบรหิาร อย่างไรกต็าม กจิกรรมหรอืกระบวนการ

ทีม่อบใหอ้งคก์รภายนอกด าเนินการแทนจะยงัคงอยู่ในขอบขา่ยของระบบ 

22. กระบวนการ (Pocess)  
กลุม่ของกจิกรรมทีส่มัพนัธห์รอืทีม่ปีฏสิมัพนัธต่์อกนัเพือ่เปลีย่นปจัจยัน าเขา้ไปสู่ผลลพัธท์ี่ตอ้งการ  

หมายเหต ุ1 กระบวนการสามารถเป็นเอกสารหรอืไมก่็ได ้

23. การตรวจประเมิน (Audit)  
กระบวนการทีจ่ดัท าขึ้นอย่างเป็นระบบ เป็นอสิระ และเป็นลายลกัษณอ์กัษร เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่หลกัฐานการตรวจ

ประเมนิ (audit evidence) และการตรวจประเมนิผลอย่างเป็นรูปธรรมเพือ่ตดัสนิระดบัการบรรลุผลตาม

เป้าหมายของเกณฑก์ารตรวจประเมนิ (audit criteria)  

หมายเหต ุ1 การตรวจตดิตามภายในกระท าโดยองค ์หรอืบคุคลภายนอกทีก่ระท าแทนองคก์ร 
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หมายเหต ุ2 การตรวจตดิตามสามารถตรวจรวม (รวมมากกว่า 2 ระบบการจดัการ)  

หมายเหต ุ3 ความเป็นอสิระสามารถแสดงออกไดโ้ดย การปลอดความรบัผดิชอบในงานที่ตรวจ หรอืไมล่  าเอยีง 

และผลประโยชนท์บัซอ้น  

หมายเหต ุ4 “หลกัฐานการตรวจ” ประกอบดว้ย บนัทกึ ถอ้ยความ ของความเป็นจรงิ หรอืขอ้มลูอื่นใดทีเ่กี่ยวกบั

เกณฑก์ารตรวจ และสามารถทวนสอบได ้ และ “เกณฑก์ารตรวจ” คือ ชดุของนโยบาย ระเบยีบปฎบิตั ิหรอื

ขอ้ก าหนดทีใ่ชเ้พือ่อา้งองิในการทวนสอบกบัหลกัฐานการตรวจ ซึง่ไดนิ้ยามใน ISO 19011:2011 

24. ความสอดคล้อง (Conformity)  
การบรรลุผลตามขอ้ก าหนด  

25. ความไม่สอดคล้อง (Nonconformity)  
การไม่บรรลุผลตามขอ้ก าหนด  

หมายเหตุ 1 การไม่สอดคลอ้งเกี่ยวขอ้งกบัขอ้ก าหนดของมาตรฐานสากลฉบบัน้ี และขอ้ก าหนดเพิม่เตมิจากระบบ

การบริหารสิง่แวดลอ้มที่ซึง่องคก์รจดัท าขึ้น 

26. การปฏิบัติการแก้ไข (Corrective Action)  
การปฏบิตักิารเพือ่ขจดัสาเหตขุองความไมเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนด และป้องกนัการเกิดซ า้ 

หมายเหต ุ1 อาจมมีากกว่าหน่ึงสาเหตสุ  าหรบัสิง่ที่ไมเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนด 

27. การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง (Continual Improvement)  
กระบวนการทีเ่กดิขึ้นซ า้ ๆ ซึ่งส่งผลต่อการเพิม่สมรรถนะ  

หมายเหตุ 1 การเพิม่สมรรถนะเกี่ยวขอ้งกบัการใชร้ะบบการบรหิารสิง่แวดลอ้ม  เพือ่ท  าใหไ้ดม้าซึ่งสมรรถนะ

สิง่แวดลอ้มตามนโยบายสิง่แวดลอ้มขององคก์ร  

หมายเหตุ 2 กจิกรรมไมจ่ าเป็นตอ้งท าทกุพื้นทีอ่ย่างต่อเน่ือง หรอืโดยไมห่ยุดพกั 

28. ประสิทธิผล (Effectiveness) 
การด าเนินกจิกรรมทีไ่ดว้างแผนไว ้ซึง่ก าหนดและวางแผนผลลพัธท์ีจ่ะบรรลุไวก่้อน 

29. ดัชนีช้ีวดั (Indicator)  
ตวัแทนทีว่ดัไดข้องสภาพหรอืสถานะของการด าเนินงาน การบริหาร หรอืสภาพการณ์ 

30. การเฝ้าระวงั (Monitoring)  
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การคน้หาสถานภาพของระบบ กระบวนการ หรอืกจิกรรม  

หมายเหต ุ1 การคน้หาสถานภาพอาจจ าเป็นตอ้งใชก้ารตรวจสอบ การเฝ้าดู หรอืการสงัเกตอย่างจรงิจงั 

31. การวดั ( Measurement)  
กระบวนการเพือ่พจิารณาค่า 

32. สมรรถนะ (Performance)  
ผลทีว่ดัได ้ 

หมายเหตุ 1 สมรรถนะสามารถเกี่ยวกบัท ัง้เชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ  

หมายเหตุ 2 สมรรถนะสามารถเกี่ยวกบัการจดัการกบักจิกรรม กระบวนการ ผลติภณัฑ ์(รวมบรกิาร) ระบบ หรอื

องคก์ร 

33. สมรรถนะด้านส่ิงแวดล้อม (Environmental Performance)  
สมรรถนะทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจดัการประเดน็ปญัหาสิง่แวดลอ้ม  

หมายเหต1ุ ส าหรบัระบบการบริหารสิง่แวดลอ้ม ผลสามารถวดัเทยีบกบันโยบายสิง่แวดลอ้มขององคก์ร 

วตัถปุระสงคด์า้นสิง่แวดลอ้ม หรอืเกณฑอ์ื่น ๆ หรอืใชด้ชันีวดั 

 
กจิกรรม 15.2.1  
จงอธิบายความหมายโดยสังเขปของ ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ในระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 
14001  
 
แนวตอบกจิกรรม 15.2.1 
 การเปล่ียนแปลงใด ๆ ต่อส่ิงแวดลอ้มไม่วา่จะเป็นดา้นผลเสียหรือมีประโยชน์  ทั้งหมดหรือ
บางส่วนซ่ึงเป็นผลมาจากประเด็นส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร 
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เร่ืองที ่15.2.3  
องค์ประกอบของระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม 
 

นกัสิง่แวดลอ้มเชื่อว่าปญัหาสิ่งแวดลอ้มเสื่อมโทรมและมลพษิที่เกิดขึ้นสามารถแกไ้ขและป้องกนัที่สาเหตุ

หรอืแหลง่ก าเนิด ไมใ่ช่การบ าบดัทีป่ลายทาง จงึมกีารพฒันาระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มขึ้นมา 

ระบบการจดัการสิ่งแวดลอ้ม ISO 14001: 2015 ไดน้ าแนวความคิด PDCA (Plan-Do-Check-Act) 

ของเอดวารด์ เดิมมงิ (W. Edwards Deming) มาก าหนดโครงสรา้งของขอ้ก าหนดดา้นสิ่งแวดลอ้ม ซึ่ง PDCA 

เป็นกระบวนการที่ต่อเน่ืองและเป็นลายลกัษณ์อกัษรซึ่งจะช่วยใหอ้งคก์รสามารถก าหนดนโยบายดา้นสิ่งแวดลอ้ม 

ในการปรบัปรุงไดอ้ย่างต่อเน่ือง ส าหรบัองคป์ระกอบของ ISO 14001: 2015 แสดงไดด้งัภาพที ่15.3 
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ภาพท่ี 15..3 องคป์ระกอบของ ISO 14001: 2015 
 

การวางแผน (Plan) เริ่มจากการท าความเขา้ใจบริบทขององคก์ร ปจัจยัภายนอก ปจัจยัภายใน รวมถึง

สภาพแวดลอ้มที่มีผลกระทบต่อการองคก์รธุรกิจในแง่มุมของสิ่งแวดลอ้ม รวมถึงการพิจารณาความตอ้งการ 

ความคาดหวงัของกลุ่มผูม้สี่วนไดเ้สียที่มผีลกระทบดา้นสิ่งแวดลอ้ม ซึ่งท ัง้สองประเด็นน้ีจะถูกน ามาพิ จารณาใน

การก าหนดขอบข่ายของการจดัท าและน าไปปฏิบตัิของระบบการจดัการสิ่งแวดลอ้มขององคก์ร ท ัง้น้ีความมุ่งม ัน่

ต ัง้ใจ ความเป็นผูน้ าของผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์รถอืเป็นส่วนส าคญัที่จะน าพาองคก์รไปสู่ความส าเร็จ โดยการ

ก าหนดนโยบายสิ่งแวดลอ้มเพื่อเป็นการก าหนดทิศทางหรือเ ป้าหมายในการด าเนินงาน และร่วมกบัการก าหนด

หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบดา้นสิง่แวดลอ้มของทมีงานใหช้ดัเจน การส ารวจประเด็นปญัหาสิ่งแวดลอ้มถอืเป็นสิ่งส  าคญั

อีกประการที่องคก์รตอ้งมีการพิจารณากิจกรรม ผลิตภณัฑ ์บริการที่อยู่ในขอบข่ายการจดัท าระบบการจดัการ

สิ่งแวดลอ้มท ัง้ที่สามารถควบคุมไดโ้ดยตรง หรือควบคุมไดท้างออ้ม โดยใหพ้ิจารณาในมมุมองตลอดทัง้วฏัจกัร

ชีวติ แลว้น ามาประเมนินยัส าคญัของประเด็นปญัหาสิ่งแวดลอ้ม เพื่อก าหนดมาตรการในการควบคุมใหเ้หมาะสม 

องคก์รตอ้งพจิารณาพนัธกรณี กฎหมายและขอ้ผูกพนัต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัประเด็นปญัหาสิ่งแวดลอ้ม แลว้น ามา

ปฏบิตัใิหส้อดคลอ้ง รวมท ัง้ตอ้งมกีารประเมนิความเสีย่งและโอกาสในประเด็นคือ ความเสี่ยงและโอกาสจากบริบท

องคก์ร จากความตอ้งการ ความคาดหวงัของผูม้สี่วนไดเ้สยี จากประเด็นปญัหาสิ่งแวดลอ้ม และจากพนัธกรณีที่

ตอ้งปฏิบตัิตาม โดยผลจากการประเมนิความเสี่ยงและโอกาส ผลจากการประเมนินยัส าคญัของประเด็นปญัหา
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สิ่งแวดลอ้ม จะถูกน ามาพจิารณาในการก าหนดวตัถปุระสงค ์เป้าหมาย โครงการดา้นสิ่งแวดลอ้ม เพื่อน าไปสู่การ

ปรบัปรุงอย่างต่อเน่ือง 

การน าไปปฏิบตัิ (Do) เริ่มจากการจดัเตรียมทรพัยากรที่จ  าเป็นใหเ้พยีงพอในการท าระบบ ท ัง้บุคลากร 

งบประมาณ ระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวขอ้งในการบ าบดัมลพิษ โดยบุคลากรตอ้งมคีวามสามารถและมีความ

ตระหนกัในการปฏบิตัิงานที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม องคก์รตอ้งจดัใหม้กีารสื่อสารท ัง้ภายในและภายนอก มี

กระบวนการในการรบั ตอบขอ้รอ้งเรียนที่อาจเกิดขึ้น รวมท ัง้ตอ้งก าหนดมาตรการในการควบคุมประเด็นปญัหา

สิง่แวดลอ้มทีม่นียัส าคญัและน าไปปฏบิตัใินองคก์ร เช่น ข ัน้ตอนในการบ าบดัน า้เสยี การควบคุมมลพษิทางอากาศ 

การควบคุมสารเคม ีการจดัการของเสีย การควบคุมการท างานของผูร้บัเหมา การจดัซื้อจดัจา้งที่มผีลกระทบต่อ

สิง่แวดลอ้ม การซ่อมบ ารุงรกัษาอปุกรณใ์นการบ าบดัมลพษิ เป็นตน้ โดยข ัน้ตอนการท างานจะไดร้บัการควบคุมให ้

มคีวามทนัสมยั เป็นปจัจบุนัและมกีารจดัเกบ็ผลการด าเนินงาน บนัทกึต่าง ๆ ตามระยะเวลาการจดัเก็บ ซึ่งก าหนด

โดยองคก์รหรือตามที่กฎหมายก าหนด รวมท ัง้องคก์รตอ้งพจิารณาโอกาสเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน มกีารจดัท า แผน

ฉุกเฉินเพือ่ป้องกนั ตอบสนอง และบรรเทาผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม และมกีารฝึกซอ้มตามความเหมาะสม 

การตรวจสอบ (Check) เริ่มจากการตรวจวดัผลการด าเนินงานที่ไดจ้ดัท าขึ้น มีการตรวจวดัสภาพ

สิ่งแวดลอ้ม น า้ทิ้ง อากาศเสียจากปล่องระบาย เสียง และตอ้งมกีารประเมนิความสอดคลอ้ง กบัการปฏิบตัิตาม

พนัธกิจ กฎหมาย ขอ้ก าหนดดา้นสิ่งแวดลอ้มที่เกี่ยวขอ้ง ตอ้งด าเนินการตรวจประเมินภายในองค์กรตาม

ระยะเวลาที่ก  าหนดเพื่อตรวจสอบความสอดคลอ้งในการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนด ISO 14001: 2015 ความ

สอดคลอ้งกบัเอกสารข ัน้ตอนการปฏิบตัิงานที่องคก์รไดจ้ดัท าขึ้น จากนัน้ รายงานผลการปฏิบตัิดา้นสิ่งแวดลอ้ม

ท ัง้หมดใหก้บัผูบ้รหิารไดท้ราบถงึประสทิธผิลของการด าเนินงาน 

การปรบัปรุง (Act) เริ่มจากการจดัการแกไ้ขเมือ่พบปญัหาขึ้นในระบบการจดัการสิ่งแวดลอ้ม เช่น การไม่

ปฏิบตัิตามพนัธกรณี กฎหมาย ผลการตรวจวดัเกินจากค่ามาตรฐานที่กฎหมายก าหนด เ ป็นตน้  รวมท ัง้องคก์ร

ตอ้งด าเนินการเพื่อก่อใหเ้กิดการปรบัปรุงอย่างต่อเน่ือง ตามความเหมาะสมความเพยีงพอ เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพ

และประสทิธผิลของระบบการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม เพือ่ใหบ้รรลุผลลพัธต์ามที่ตอ้งการ 

 มาตรฐานการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001: 2015 ประกอบไปดว้ยขอ้ก าหนดดงัต่อไปน้ี1.  

1. ขอบเขต  (Scope) 
2. เอกสารอ้างองิ (Normative References) 

             ไมม่เีอกสารอา้งองิ 

3. ค าจ ากดัความ (Terms and Definitions) 
              มกีารอธบิายถงึค าจ ากดัความทีค่วรทราบ  

      4.   บริบทขององค์กร (Context of the Organization)    
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4.1 ความเข้าใจองค์กรและบริบทขององค์กร (Understanding the organization and its context)
ในการจดัท าระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มนัน้ เริ่มตน้ตอ้งมกีารตัง้จดุประสงคข์ององคก์ร ซึง่จะสะทอ้นอยู่ใน

วสิยัทศันแ์ละพนัธกจิขององคก์ร รวมถงึตอ้งมกีารก าหนดผลลพัธท์ี่ตอ้งการจะไดร้บัจากการท าระบบการจดัการ

สิง่แวดลอ้ม แลว้พจิารณาถงึประเดน็ภายนอก ประเด็นภายใน รวมถงึสภาพแวดลอ้มทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผลลพัธด์งักลา่

ว่า มผีลกระทบกบัองคก์รอย่างไรในเชงิการบริหารงานดา้นสิง่แวดลอ้ม 

4.2 ความเข้าใจถึงความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย  (Understanding the 
needs and expectations of interested parties) องคก์รตอ้งก าหนดกลุ่มผูม้สี่วนไดเ้สยี ซึ่งคือ บุคคลหรือองคก์ร
ทีส่ามารถท าใหเ้กดิผลกระทบหรอืไดร้บัผลกระทบหรอืเชื่อว่า ตนเองไดร้บัผลกระทบจากการตดัสนิใจหรือกิจกรรม

ขององคก์ร   เช่น หน่วยงานราชการ บริษทัแม่ ผูถ้อืหุน้ ผูส้่งมอบ ผูร้บัเหมา พนกังาน ลูกคา้ ผูบ้ริโภค ตวัแทน

จ าหน่าย ชมุชน โรงงานรอบขา้ง เป็นตน้ องคก์รตอ้งมกีารหาขอ้มลูว่า กลุ่มผูม้สี่วนไดเ้สยีเหล่านัน้มคีวามตอ้งการ 

และมคีวามคาดหวงัในดา้นสิ่งแวดลอ้มอย่างไร เช่น ชุมชนตอ้งการใหอ้งคก์รมกีารควบคุมมลพิษที่เกิดจากการ

ท างาน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน หน่วยงานราชการตอ้งการใหม้กีารปฏบิตัิตามกฎหมาย คาดหวงัใหม้กีารเขา้

ร่วมกิจกรรม โครงการที่ส่งเสริมโดยภาครฐั  ลูกคา้ ตอ้งการไดร้บัสินค ้าที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดลอ้ม ไม่มสีารเคมี

ตอ้งหา้ม เป็นตน้ จากนัน้ องคก์รตอ้งน าความตอ้งการหรือความคาดหวงัดงักล่าวมาพจิารณาว่า มคีวามเสี่ยงใดที่

อาจเกิดขึ้นกบัองคก์รบา้ง ถา้ไม่ตอบสนองความตอ้งการดงักล่าว เช่น ถา้ไม่มีการควบคุมมลพิษตามที่ชุมชน

ตอ้งการ องคก์รมีความเสี่ยงที่จะถูกรอ้งเรียนดา้นสิ่งแวดลอ้มได ้หรือถา้ไม่ปฏิบตัิตามกฎหมายตามที่หน่วยงาน

ราชการก าหนด มคีวามเสีย่งทีจ่ะถกูลงโทษ ถกูปรบัตามกฎหมาย 

4.3 การพิจารณาก าหนดขอบข่ายระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม  (Determining the scope of the 
environmental management system)ผูบ้รหิารระดบัสูงขององคก์รตอ้งตดัสนิใจในการก าหนดขอบข่ายของระบบ
การจดัการสิ่งแวดลอ้มที่มีความเฉพาะเจาะจงและเหมาะสมส าหรบัแต่ละองคก์ร การก าหนดขอบข่ายรวมถึง

ขอบเขตทางกายภาพ ส าหรบัสถานที่ต ัง้อย่างนอ้ยหน่ึงแห่งและขอบเขตของกิจกรรม ผลติภณัฑแ์ละการบริการที่

องคก์รมสีามารถในการควบคุมและมสี่วนผลกัดนัได ้โดยค านึงถงึมมุมองของวงจรชีวติ ซึ่งการก าหนดขอบข่ายจะ

สะทอ้นถึงความน่าเชื่อถือขององคก์ร เพื่อใหแ้น่ใจว่า ขอบเขตไม่ไดก้ าหนดไวใ้นลกัษณะที่ไม่รวมถึงกิจกรรม

ผลติภณัฑบ์ริการที่มหีรืออาจมผีลกระทบดา้นสิ่งแวดลอ้มที่ส  าคญัหรือเป็นการหลบเลีย่งการปฏบิตัิตามขอ้ผูกพนั

หรือท าใหผู้ม้สี่วนไดเ้สียเขา้ใจผิด ขอบเขตที่แคบลงหรือจ ากดัเฉพาะอาจส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของระบบการ

จดัการดา้นสิ่งแวดลอ้มกบัผูม้สี่วนไดเ้สยี เช่น บริษทัที่ผลติสารเคมตีดัสินใจท าระบบ ISO 14001 ในขอบข่าย

เฉพาะพื้นทีข่องส านกังานใหญ่ ไมร่วมโรงงานทีผ่ลติซึง่ส่งผลกระทบต่อชุมชน เพื่อใหไ้ดเ้พยีงใบรบัรองตามที่ลูกคา้

ก าหนด ย่อมส่งผลต่อความน่าเชื่อถอืขององคก์ร เป็นตน้  ซึ่งในขอ้ก าหนดน้ียงัใหอ้งคก์รตอ้งจดัท าขอบเขตที่เป็น

เอกสารและพรอ้มเปิดเผยใหผู้ม้สี่วนไดเ้สยีรบัทราบ เช่น เปิดเผยในเวป็ไซดข์ององคก์ร เป็นตน้ 
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4.4 ระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม (Environmental management system)รูปแบบระบบการ
จดัการสิง่แวดลอ้มเป็นกระบวนการปรบัปรุงอย่างต่อเน่ือง ซึ่งเป็นรูปแบบที่ใชท้ ัว่ไปส าหรบัระบบการจดัการเรียกว่า

แนวทาง PDCA (Plan-Do-Check-Act) ซึ่งเป็นกระบวนการต่อเน่ืองและมคีวามสมัพนัธก์นั ที่ท  าใหอ้งคก์ร

สามารถก าหนดแนวทาง น าไปปฏบิตัิ และรกัษาไวซ้ึ่งนโยบายดา้นสิ่งแวดลอ้มและปรบัปรุงระบบการจดัการดา้น

สิง่แวดลอ้มอย่างต่อเน่ืองเพือ่เพิม่สมรรถนะดา้นสิง่แวดลอ้ม 

5. ความเป็นผู้น า (Leadership) 
5.1 ความเป็นผู้น าและความมุ่งมัน่ (Leadership and commitment)ผูบ้รหิารสูงสุดมสี่วนส าคญัอย่าง

ยิง่ในการน าองคก์รใหบ้รรลุตามผลสมัฤทธิ์ดา้นสิง่แวดลอ้มทีก่  าหนดไว ้โดยผูบ้ริหารตอ้งใหก้ารสนบัสนุนท ัง้ใน

ดา้นงบประมาณ การส่งเสรมิความเป็นผูน้ าในกลุ่มผูบ้รหิารระดบัรองลงมา ซึ่งความเป็นผูน้ าและความมุง่ม ัน่ของ

ผูบ้ริหารระดบัสูงมคีวามส าคญัต่อการบูรณาการระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มเขา้กบักระบวนการทางธุรกจิ โดยไม่

แยกเรื่องสิง่แวดลอ้มออกจากกลยุทธห์ลกัของธุรกจิ ผูบ้ริหารควรตอ้งสือ่สารถงึความส าคญัของระบบการจดัการ

สิง่แวดลอ้มใหพ้นกังานไดต้ระหนกั พรอ้มท ัง้สรา้งวฒันธรรมทีส่่งเสรมิใหผู้ป้ฏบิตังิานทุกระดบัสามารถมสี่วนร่วม

ในระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม เพือ่ส่งผลใหเ้กดิการปรบัปรุงอย่างต่อเน่ืองในองคก์ร 

5.2 นโยบายส่ิงแวดล้อม (Environmental policy)นโยบายสิ่งแวดลอ้มจะถูกก าหนดเป็นเอกสาร
ออกมาจากผูบ้รหิารระดบัสูงขององคก์ร เพือ่ก าหนดทศิทางในการด าเนินงานดา้นสิง่แวดลอ้ม โดยตอ้งมคีวาม

มุง่ม ัน่หลกัอย่างนอ้ย 4 ประการไดแ้ก่  1) มุง่ม ัน่ในการปรบัปรุงอย่างต่อเน่ือง  2) มุง่ม ัน่ในการปฏบิตัิตาม

กฎหมายหรอืพนัธกรณี ขอ้ตกลงดา้นสิง่แวดลอ้มทีอ่งคก์รเกี่ยวขอ้ง 3) มุง่ม ัน่ในการป้องกนัมลภาวะทีเ่กดิจากการ

ด าเนินงานขององคก์ร ซึง่สามารถพจิารณาตลอดวฎัจกัรชวีติผลติภณัฑห์รอืบรกิาร รวมถงึการออกแบบและการ

พฒันาการผลติ การขนส่ง การใชง้าน และการก าจดัซาก และ 4) มุง่ม ัน่ในการปกป้องสิง่แวดลอ้ม ซึง่อาจหมายถงึ 

การใชท้รพัยากรอย่างย ัง่ยนื ส่งเสรมิการใชซ้  า้ และการน ากลบัมาใชใ้หม ่การบรรเทาและปรบัตวักบัการ

เปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศ โดยลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก และการปกป้องรกัษาความหลากหลายทาง

ชวีภาพและระบบนิเวศผ่านการอนุรกัษใ์นพื้นทีโ่ดยตรงหรอืทางออ้มโดยผ่านการตดัสนิใจในการจดัซื้อและจดัหา

วสัดุจากแหลง่ทีม่าทีไ่ดร้บัการยนืยนัแลว้ว่า เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม ซึง่นโยบายดงักลา่วตอ้งมกีารสือ่สารภายใน

องคก์รใหผู้ท้ีเ่กี่ยวขอ้งทราบ และเปิดเผยสู่ผูม้สี่วนไดเ้สยีภายนอกองคก์รตามความเหมาะสม 

5.3 บทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบและอ านาจหน้าท่ีในองค์กร  (Organizational roles, 
responsibilities and authorities) ในการที่จะประสบผลส าเร็จของการน าระบบการจดัการสิ่งแวดลอ้มไปปฏบิตัิ
นัน้ ผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งก าหนดหนา้ที่ความรบัผดิชอบใหช้ดัเจน ซึ่งหนา้ที่ความรบัผดิชอบดา้นสิ่งแวดลอ้มตอ้ง

ถูกก าหนดขึ้นมาเป็นเอกสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนา้ที่ตามที่กฎหมายก าหนด เช่น ผูร้บัผิดชอบดา้นพลงังาน 
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บคุลากรเฉพาะรบัผดิชอบความปลอดภยัในการเกบ็รกัษาวตัถอุนัตราย ผูจ้ดัการสิง่แวดลอ้ม ผูค้วบคุมระบบบ าบดั

มลพษิน า้ ผูค้วบคุมระบบบ าบดัมลพษิอากาศ ผูค้วบคุมระบบการจดัการมลพษิกากอุตสาหกรรม เป็นตน้ 

ผูบ้ริหารตอ้งมอบหมายหนา้ทีใ่หม้ผูีดู้แลจดัท าระบบการจดัการสิ่งแวดลอ้มใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนด 

และรายงานผลการด าเนินงานใหก้บัผูบ้ริหารสูงสุดไดร้บัทราบ ซึง่การมอบหมายน้ีอาจอยู่ทีบุ่คคลเดยีว หรอืเป็น

กลุม่บุคคลก็ได ้

6. การวางแผน (Planning) 
6.1 การปฏิบัติการเพ่ือด าเนินการกับความเส่ียงและโอกาส (Actions to address risks and 

opportunities) 
6.1.1 ท่ัวไป (General) การวางแผนในระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มนัน้ ตอ้งพจิารณาถงึความเสีย่ง

และโอกาสท ัง้หมด 4 ประเดน็ ไดแ้ก่ 1) พจิารณาความเสีย่งและโอกาสทีเ่กี่ยวขอ้งกบัประเดน็ปญัหาสิง่แวดลอ้ม 

2) พนัธกรณีที่ตอ้งปฏบิตัติาม กฎหมายและขอ้ก าหนดอื่น ๆ 3) บริบทองคก์ร และ4) ความตอ้งการความคาดหวงั

ของผูม้สี่วนไดเ้สยี 

6.1.2 ประเด็นปัญหาส่ิงแวดล้อม (Environmental aspects)ประเด็นปญัหาสิ่งแวดลอ้ม 
ประกอบดว้ย ดา้นการใชท้รพัยากร (การใชพ้ลงังานไฟฟ้า น า้ สารเคม ีวตัถดุิบ) และมลภาวะ (น า้เสยี อากาศเสยี 

ของเสยี เสยีง กลิน่ เหตรุ าคาญ) ทีเ่กดิจากกจิกรรม ผลติภณัฑ ์และการบรกิารทีอ่ยู่ในขอบเขตการจดัท าระบบการ

จดัการสิง่แวดลอ้ม โดยตอ้งพจิารณาตลอดทัง้วฏัจกัรชีวติคือ ต ัง้แต่การไดม้าซึ่งวตัถดุิบ การผลติ การขนส่ง การ

ใชง้าน และการก าจดัซากที่สามารถควบคุมหรือสามารถผลกัดนัไดโ้ดยองคก์ร โดยเกณฑใ์นการประเมนิประเด็น

ปญัหาสิ่งแวดลอ้มตอ้งถูกจดัท าขึ้นมา เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งประเด็นปญัหาสิ่งแวดลอ้มที่มนียัส  าคญัที่ ตอ้งน าไปจดัการ 

โดยอาจจดัท าเป็นเอกสารข ัน้ตอนการปฏบิตัเิพือ่ควบคุมหรอืจดัต ัง้เป็นวตัถปุระสงค ์เป้าหมาย เพือ่ใหบ้รรลุ 

6.1.3 พันธกรณีท่ีต้องปฏิบัติตาม (Compliance obligations) องคก์รตอ้งสรุปรวบรวม

พนัธกรณีทีต่อ้งปฏบิตัติาม ซึง่อาจหมายถงึ กฎหมาย ขอ้ก าหนดของลูกคา้ ขอ้ตกลงที่ท  าไวก้บัชุมชนที่เกี่ยวขอ้งกบั

ประเด็นปญัหาสิ่งแวดลอ้มที่มใีนองคก์ร ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของทะเบยีนกฎหมายที่สรุปสาระส าคญัซึ่งตอ้งมกีาร

ปฏิบตัิตาม รวมท ัง้ก าหนดความถี่และวิธีการในการตรวจสอบใหเ้ป็นปจัจุบนั ใหม้ีความทนัสมยัอยู่เสมอ โดย

องคก์รตอ้งน ากฎหมายไปปฏิบตัิตามอย่างครบถว้น โดยที่องคก์รตอ้งประเมนิความสอดคลอ้งกบักฎหมายตาม

ขอ้ก าหนดที ่9.1.3 

6.1.4 การวางแผนปฏิบัติการ (Planning action) ในการวางแผนการด าเนินการดา้น

สิ่งแวดลอ้มนัน้ ตอ้งพิจารณาถึงผลการประเมนิประเด็นปญัหาสิ่งแวดลอ้มที่มนียัส  าคญั พนัธกรณีที่ตอ้ง

ปฏิบตัิตาม รวมท ัง้ผลการประเมนิความเสี่ยงและโอกาส โดยผลการจากประเมนิดงักล่าวจ าเป็นตอ้งมกีาร

ควบคุม กิจกรรมการวางแผนจะเป็นตวัก าหนดว ิธ ีในกา รด าเนินงาน ซึ่งแผนดงักล่าวตอ้งพิจารณาถึง

เทคโนโลยีที่ม ีงบประมาณ สภาพการเงนิขององคก์ร ขอ้ก าหนดของกฎหมายหรือความตอ้งการของลูกคา้  



 

พื้นฐานอาชีวอนามยัและอนามยัสิง่แวดลอ้ม     15-55 

  

 

6.2 วตัถปุระสงค์ด้านส่ิงแวดล้อม และการวางแผนเพ่ือให้บรรลุ (Environmental objectives and 
planning to achieve them) 

6.2.1 วัตถุประสงค์ด้านส่ิงแวดล้อม  (Environmental objectives) องคก์รตอ้งจดัท า

วตัถุประสงค ์เป้าหมายดา้นสิ่งแวดลอ้ม เพื่อรกัษาและปรบัปรุงประสิทธิภาพของระบบการจดัการสิ่งแวดลอ้ม 

วตัถุประสงคท์ี่ต ัง้ขึ้นควรเชื่อมโยงกบั นโยบายสิ่งแวดลอ้ม ผลการประเมนิประเด็นปญัหาสิ่งแวดลอ้ม ผลการ

ประเมนิความเสีย่งและโอกาส ผลการปฏบิตัติามพนัธกรณี กฎหมาย ขอ้ก าหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งวตัถปุระสงค ์

สามารถน ามารวมกบัวตัถปุระสงคด์า้นอื่น ๆ ของธุรกจิได ้เช่น การลดของเสยีในกระบวนการผลติ สามารถมองได ้

ท ัง้ในมิติดา้นคุณภาพหรือสิ่งแวดลอ้ม  การบ าบดัน า้เสียที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดลอ้มตอ้งเป็นไปตามเกณฑท์ี่

กฎหมายก าหนด การลดการใชพ้ลงังงานไฟฟ้าในโรงงาน เป็นตน้ ท ัง้น้ีวตัถุประสงคด์า้นสิ่งแวดลอ้ม ตอ้งมกีาร

สือ่สารไปใหผู้ท้ีเ่กี่ยวขอ้งรบัทราบเพือ่น าไปปฏบิตัโิดยท ัว่กนั 

6.2.2 การวางแผนกิจกรรมเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านส่ิงแวดล้อม (Planning actions to 
achieve environmental objectives) ภายหลงัการตัง้วตัถุประสงค ์เป้าหมายแลว้ องคก์รตอ้งมีการวางแผน
เพือ่ใหบ้รรลุวตัถปุระสงคด์งักลา่ว โดยแผนตอ้งมกีารก าหนดวธิีการใหช้ดัเจน ก าหนดผูร้บัผดิชอบ ระยะเวลาแลว้

เสร็จ วิธีการประเมินผล รวมท ัง้ตอ้งมีการจดัเตรียมทรพัยากรที่จ  าเป็นในการบรรลุซึ่งวตัถุประสงค์ เช่ น 

งบประมาณในการด าเนินงาน บุคลากร เครื่องจกัร อุปกรณ์ โครงสรา้งพื้นฐาน เป็นตน้ โดยที่วตัถุประสงคแ์ละ

แผนงานดา้นสิ่งแวดลอ้มตอ้งจดัท าเป็นเอกสาร มีการติดตามผลความคืบหนา้ตามแผนที่ก  าหนดรวมท ัง้ตอ้ง

รายงานผลความส าเรจ็ใหผู้บ้รหิารทราบตามขอ้ก าหนดที ่9.3 

 

 

7. สนับสนุน (Support) 
7.1 ทรัพยากร (Resources) ทางผูบ้รหิารตอ้งพจิารณาจดัเตรยีมทรพัยากรทีจ่  าเป็นใหเ้พยีงพอในการ

ด าเนินระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ทรพัยากรทีจ่  าเป็น ไดแ้ก่ บุคลากร งบประมาณ รวมท ัง้โครงสรา้งพื้นฐาน 

ประกอบดว้ย ระบบบ าบดัมลภาวะน า้เสยี อากาศเสยี กลิน่ทีเ่กดิขึ้นจากกจิกรรมขององคก์ร ระบบสาธารณูปโภค 

เทคโนโลยสีารสนเทศและระบบการสือ่สาร ระบบการควบคุมเหตฉุุกเฉิน ทีจ่  าเป็นเพือ่การปฏบิตัิใหส้อดคลอ้งกบั

กฎหมาย หรอืเพือ่สรา้งสภาพแวดลอ้มทีด่ีในการท างานใหก้บัผูป้ฏบิตังิาน 

7.2 ความสามารถ (Competence) บุคลากรที่ท  างานใหอ้งคก์รที่มผีลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม และมผีล
ต่อกฎหมาย ตอ้งมีการก าหนดความสามารถของผูป้ฏิบตัิงาน ซึ่งความสามารถพิจารณาไดจ้ากการศึกษา การ

ฝึกอบรม หรือประสบการณ์ เพื่อใหเ้หมาะสมกบัประเด็นปัญหาสิ่งแวดลอ้มในการท างาน การพิจารณา

ความสามารถส าหรบัแต่ละบทบาทองคก์รควรค านึงถึงกฎหมาย เช่น ต าแหน่งบุคลากรเฉพาะรบัผิดชอบความ
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ปลอดภยัการเก็บรกัษาวตัถอุนัตราย กฎหมายก าหนดคุณสมบตัิว่า 1) จบปริญญาตรี ก าหนดใหเ้รียนวชิาเคมไีม่

นอ้ยกว่า 8 หน่วยกิต หรือจบการศึกษาไม่ต า่กว่า มธัยมศึกษาตอนปลายและมปีระสบการณ์หนา้ที่รบัผดิชอบการ

เกบ็รกัษาวตัถอุนัตรายไมน่อ้ยกว่า 3 ปี 2) ผ่านการทดสอบวดัความรูต้ามหลกัสูตรความปลอดภยัในการเก็บรกัษา

วตัถอุนัตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมก าหนด โดยไดค้ะแนนในการทดสอบไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80   เป็นตน้ 

องคก์รตอ้งมกีารจดัฝึกอบรมที่จ  าเป็นเพื่อใหผู้ป้ฏบิตัิงานมคีวามสามารถ เช่น การฝึกอบรมดบัเพลงิเบื้องตน้ การ

อบรมผูป้ฏบิตังิานในการท างานกบัสารเคม ีการอบรมผูท้ีท่  างานในระบบบ าบดัน า้เสยี ระบบบ าบดัมลพษิทางอากาศ 

เป็นตน้ การอบรมยงัรวมถึงบุคลากรที่ท  างานใหอ้งคก์ร เช่น เจา้หนา้ที่รกัษาความปลอดภยั แม่บา้น แม่ครวั 

ผูร้บัเหมา ที่ตอ้งทราบถึงอย่างนอ้ยเรื่องการแยกทิ้ งของเสีย การปฏิบตัิตนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การฝึกอบรม

พนกังานใหมใ่หท้ราบถงึกฎระเบยีบดา้นสิง่แวดลอ้มเมือ่เขา้มาเป็นพนกังาน 

7.3 ความตระหนัก (Awareness) ผูบ้ริหารถอืเป็นฟนัเฟืองอนัส าคญัในการสรา้งความตระหนกัดา้น
สิง่แวดลอ้มใหก้บับคุลากรในองคก์ร ควรเป็นกจิกรรมทีด่  าเนินการอย่างต่อเน่ืองใหพ้นกังานเขา้มามสี่วนร่วมและมี

บทบาทดา้นสิ่งแวดลอ้ม เช่น ข่าวสาร การสื่อสารภายใน ป้ายเตือนต่าง ๆ การรณรงค์ดา้นสิ่งแวดลอ้ม การ

ฝึกอบรม เป็นตน้ 

7.4 การส่ือสาร (Communication) องคก์รตอ้งก าหนดกระบวนการสื่อสารภายในและภายนอก มกีาร
รวบรวมขอ้มูลที่จ  าเป็นในการสื่อสาร ปรบัปรุงใหท้นัสมยัและเผยแพร่ขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งใหเ้ป็นที่เขา้ใจของ

ผูป้ฏิบตัิงานและผูม้ีส่วนไดเ้สียที่เกี่ยวขอ้งท ัง้หมดไดร้บัทราบ โดยขอ้มูลที่จ  าเป็นตอ้งมีการสื่อสารภายในตามที่

ขอ้ก าหนดระบุไว ้เช่น นโยบาย หนา้ที่ความร ับผิดชอบ กฎหมายและขอ้ก าหนดที่เกี่ยวขอ้ง วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย การเตรยีมพรอ้มและตอบสนองในกรณีฉุกเฉิน ผลการตรวจวดัสภาพแวดลอ้ม เป็นตน้ ส่วนการสื่อสาร

ภายนอกรวมถึงการส่งรายงานตามกฎหมาย การสื่อสารกฎระเบยีบดา้นสิ่งแวดลอ้มใหผู้ร้บัเหมา ผูร้บัจา้งช่วงได ้

ทราบและปฏบิตัติาม ท ัง้น้ี องคก์รตอ้งก าหนดกระบวนการ ข ัน้ตอนในการรบั ตอบ ขอ้รอ้งเรียนดา้นสิ่งแวดลอ้มที่

อาจเกิดขึ้น เพื่อใหม้กีารด าเนินการแกไ้ขอย่างมปีระสิทธิภาพ และการแจง้ผลกลบัไปที่ผูร้อ้งเรียนใหท้ราบความ

คืบหนา้ในการด าเนินงานและผลการแกไ้ขปญัหา 

7.5 เอกสารสารสนเทศ (Documented information) เอกสารสารสนเทศคือ การควบคุมเอกสารและการ
ควบคุมบนัทกึในระบบการจดัการสิ่งแวดลอ้ม มวีตัถปุระสงคเ์พื่อป้องกนัการใชข้อ้มลูเอกสารที่ลา้สมยัรวมถงึการ

จดัเก็บบนัทึกเพื่ออา้งอิงผลในการด าเนินงาน ซึ่งระยะเวลาในการจดัเก็บบนัทึกใหจ้ดัเก็บตามที่กฎหมายก า หนด 

หรือองคก์รก าหนดตามความเหมาะสม เช่น ใบก ากบัการขนส่งของเสยีอนัตราย (waste manifest) กฎหมาย

ก าหนดใหเ้ก็บไวอ้า้งอิง 3 ปี บนัทกึสถติิและขอ้มูลซึ่งแสดงผลการท างานของระบบบ าบดัน า้เสียในแต่ละวนัตาม

แบบ ทส. 1 เก็บไว ้ณ สถานที่ต ัง้แหล่งก าเนิดมลพษินัน้ เป็นระยะเวลาสองปีนบัแต่วนัที่มกีารเก็บสถติิและขอ้มลู

นัน้ เป็นตน้ 
8. การด าเนินการ (Operation) 
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8.1 การวางแผนและการควบคุมการด าเนินการ (Operational planning and control)การวางแผน
ควบคุมการด าเนินงานที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มนัน้ ตอ้งพจิารณาถงึลกัษณะปญัหาสิ่งแวดลอ้มที่มนียัส  าคญั

ขององคก์ร แลว้น าเขยีนเป็นเกณฑใ์นการปฏบิตัิงาน ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของระเบยีบปฏบิตัิงาน ข ัน้ตอน วธิีการ

ท างาน เช่น เอกสารเรื่องการคดัแยกของเสีย การบ าบดัน า้เสีย การบ าบดัมลพิษทางอากาศ การควบคุมการใช ้

สารเคม ีการควบคุมผูร้บัเหมาผูร้บัจา้งช่วง การจดัซื้อจดัจา้งผลติภณัฑแ์ละบริการที่มผีลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม 

การซ่อมบ ารุง การควบคุมการใชพ้ลงังาน ทรพัยากร เป็นตน้ ตอ้งมีการจดัท าบนัทึกการตรวจสอบผลการ

ปฏิบตัิงานตามที่เอกสารก าหนดไว ้เช่น บนัทึกการตรวจสอบระบบบ าบดัน า้เสยี บนัทึกการตรวจสอบการจดัเก็บ

สารเคม ีบนัทกึการตรวจสอบถงัดกัไขมนั บนัทกึการใชน้ า้ ใชไ้ฟฟ้า เป็นตน้ ท ัง้น้ี ตอ้งมกีารปรบัปรุงสถานที่ไม่ใหม้ี

ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มดว้ย เช่น ในพื้นทีจ่ดัเกบ็ของเสยีตอ้งจดัเก็บใหเ้พยีงพอไม่มขียะลน้ออกนอกบริเวณและ

ไม่มนี า้ขยะร ัว่ซึมออกสู่ภายนอก ไม่มีกลิ่นเหมน็เป็นที่รบกวน พื้นที่จดัเก็บสารเคมตีอ้งมกีารป้องกนัการร ัว่ไหล

ออกสู่ภายนอก มขีอบเขือ่นก ัน้ มถีาดรอง มเีอกสารขอ้มลูความปลอดภยัสารเคม ี(Safety Data Sheet : SDS) 

เป็นภาษาทีผู่ป้ฏบิตัิงานเขา้ใจติดไวใ้หเ้หน็ชดัเจนบริเวณจุดจดัเก็บ รวมถงึมวีสัดุดูดซบัจดัเตรียมไวก้รณีที่สารเคมี

อาจหกรัว่ไหล เป็นตน้ ซึง่การมสีภาพแวดลอ้มทีด่ ีไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม ไม่มเีหตุร าคาญที่อาจก่อใหเ้กิด

ขอ้รอ้งเรียนนัน้ แสดงถงึประสทิธิผลในการจดัการและควบคุมปญัหาสิ่งแวดลอ้มไดอ้ย่างชดัเจน มากกว่ามเีพยีง

เอกสารทีจ่ดัท าขึ้นโดยทีส่ภาพแวดลอ้มภายนอก ยงัส่งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและเกดิขอ้รอ้งเรยีน 

8.2 การเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน (Emergency preparedness and 
response)จากการประเมนิประเด็นปญัหาสิ่งแวดลอ้มที่อาจเกิดขึ้นในกรณีฉุกเฉิน องคก์รตอ้งน ามาจดัท าแผน
ฉุกเฉิน ซึ่งแผนการเตรียมพรอ้มและตอบสนองในกรณีฉุกเฉินอาจรวมถึงภยัธรรมชาติและเหตุการณ์ที่เกิดจาก

ความบกพร่อง ประมาทของผูป้ฏิบตัิงานที่อาจเกิดขึ้น เช่น เหตุเพลงิไหม ้สารเคมหีกร ัว่ไหล กา๊ซร ัว่ หมอ้ไอน า้

ระเบิด รงัสีร ัว่ไหล แผ่นดินไหว น า้ท่วม เป็นตน้โดยแผนฉุกเฉินควรครอบคลุมถึงโครงสรา้งหนา้ที่และความ

รบัผดิชอบของผูท้ี่เกี่ยวขอ้งในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน รายละเอียดการด าเนินการตอบโตเ้หตุฉุกเฉินขณะเกิดเหต ุ

การประสานงานเพือ่ขอความช่วยเหลอืจากหน่วยงานภายนอกในกรณีทีไ่ม่สามารถระงบัเหตุไดด้ว้ยบุคลากรภายใน 

รวมถึงการฟ้ืนฟูวิกฤตภายหลงัเกิดเหตุฉุกเฉินเพื่อแกไ้ขสถานการณ์ใหก้ลบัเป็นปกติ ซึ่งควรพิจารณาการลด

ผลกระทบทีจ่ะเกดิกบัสิง่แวดลอ้ม เช่น น า้เสยีที่เกิดจากการดบัเพลงิ ของเสยีที่เกิดขึ้น การกกัเก็บบ าบดัสารเคมทีี่

หกร ัว่ไหลออกสู่ภายนอก เป็นตน้ ตอ้งมกีารจดัเตรียมอุปกรณ์ที่จ  าเป็นใหเ้พยีงพอและการบ ารุงรกัษาใหพ้รอ้มใช ้

งานตามระยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนด เช่น ถงัดบัเพลงิ ระบบดบัเพลงิอตัโนมตัิ ระบบสญัญาณแจง้เหตุฉุกเฉิน เป็น

ตน้ องคก์รตอ้งมกีารสื่อสารใหค้วามรูห้รือฝึกอบรมใหผู้ท้ี่เกี่ยวขอ้งท ัง้หมด และมกีารซอ้มแผนฉุกเฉินโดยจ าลอง

สถานการณท์ีอ่าจเกดิขึ้นจรงิ เพื่อน าไปสู่การปรบัปรุง ทบทวนแผนฉุกเฉินใหม้คีวามเหมาะสมกบัองคก์รมากยิ่งขึ้น 
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โดยการฝึกซอ้มน้ีตอ้งไดร้บัความร่วมมือจากทุกฝ่ายท ัง้พนกังาน ผูร้บัเหมา  และตอ้งมีการจดัเก็บเอกสารที่

เกี่ยวขอ้งกบัเหตฉุุกเฉินเป็นหลกัฐาน 

9. การประเมินสมรรถนะ (Performance evaluation) 
9.1 การเฝ้าระวงั การวดั การวิเคราะห์ และการประเมิน (Monitoring, measurement, analysis 
and evaluation)  

9.1.1 ท่ัวไป (General) องคก์รตอ้งมกีารเฝ้าระวงั ตรวจวดัและวเิคราะหก์ระบวนการต่าง ๆ ที่
เกี่ยวขอ้งกบัสิง่แวดลอ้ม ตวัอย่างของการเฝ้าระวงัและตรวจวดั เช่น เกบ็ขอ้มลูการรอ้งเรยีนดา้นสิง่แวดลอ้ม การ

วดัสิง่แวดลอ้ม (เช่น การตรวจวดัเสยีงรบกวนรอบโรงงาน ไอระเหยสารเคมใีนที่ปฏบิตังิาน ไอเสยีจากปลอ่งระบาย

อากาศ น า้เสยีทีป่ลอ่ยออกสู่สิง่แวดลอ้ม เป็นตน้) โดยหอ้งปฏบิตักิารทีม่ใีบอนุญาตและเครื่องมอืตรวจวดัไดร้บั

การสอบเทยีบ มกีารตดิตามประสทิธิภาพของการควบคุมการปฏบิตังิานดา้นสิง่แวดลอ้ม ความกา้วหนา้ของ

วตัถปุระสงคท์ีก่  าหนดไว ้การติดตามการปฏบิตัติามกฎหมายรวมถงึขอ้ก าหนดต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 

9.1.2 การประเมินการสอดคล้อง (Evaluation of compliance) องคก์รตอ้งก าหนดผูร้บัผดิชอบ 
ความถี่และวิธีการในการประเมินความสอดคลอ้งกบัพนัธกรณี กฎหมายและขอ้ก าหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งดา้น

สิ่งแวดลอ้ม ซึ่งวิธีการประเมนิอาจท าไดห้ลายวิธี เช่น ใชห้น่วยงานภายนอกเขา้มาตรวจสอบผลการปฏิบตัิตาม

กฎหมาย หรือประเมนิโดยบนัทกึผลการประเมินในทะเบยีนกฎหมายสิ่งแวดลอ้มโดยใส่หลกัฐานการปฏิบตัิตาม

กฎหมายใหช้ดัเจน เป็นตน้ ผลการประเมนิความสอดคลอ้งตอ้งจดัท าเป็นเอกสารโดยประเมนิตามรอบระยะเวลาที่

ก  าหนด ผูป้ระเมินตอ้งมีความเขา้ใจในเน้ือหาของกฎหมายและขอ้ก าหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ในกรณีที่พบว่า

ด าเนินการไม่สอดคลอ้ง ใหก้ าหนดแนวทางการแกไ้ขใหช้ดัเจน แลว้น าผลการประเมนิความสอดคลอ้งน้ี เขา้สู่ที่

ประชมุทบทวนฝ่ายบริหารตามขอ้ก าหนดที ่9.3 

9.2 การตรวจประเมินภายใน (Internal audit) องคก์รตอ้งด าเนินการตรวจประเมนิภายในตามรอบ
ระยะเวลาที่ก  าหนด ซึ่งความถี่อาจปรบัเปลี่ยนไดโ้ดยพิจารณาจากความส าคญัของกระบวนการที่เกี่ยวขอ้งกบั

สิ่งแวดลอ้ม การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อองคก์ร และผลของการตรวจประเมินก่อนหนา้น้ี โดยที่ส่วนงานที่มีขอ้

รอ้งเรียนมาก หรือพบประเด็นขอ้บกพร่องจากการตรวจประเมนิมากกว่าหน่วยงานอื่น สามารถจดัใหม้กีารตรวจ

ประเมนิดว้ยความถี่ที่มากกว่าหน่วยงานอื่นได ้ ผูต้รวจประเมนิตอ้งมคีวามสามารถ (อาจดูจากผลการฝึกอบรม

หรือประสบการณ์ในการตรวจ) และเป็นอิสระจากกิจกรรมที่จะท าการตรวจประเมนิ ผลการตรวจตอ้งจดัท าเป็น

เอกสาร (เช่น รายการค าถาม (checklist) ใบรอ้งขอใหด้ าเนินการแกไ้ข (corrective action request: CAR) 

และรายงานขอ้บกพร่อง (audit report)) และน าผลการตรวจเขา้สู่ที่ประชุมทบทวนฝ่ายบริหารตามขอ้ก าหนดที ่

9.3 

9.3 การทบทวนฝ่ายบริหาร (Management review)องคก์รตอ้งก าหนดความถี ่ช่วงเวลาในรายงานผล
การด าเนินการดา้นสิง่แวดลอ้มใหท้มีฝ่ายบริหารรบัทราบ โดยผ่านทางการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร ซึ่งหวัขอ้การ
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ประชมุตามทีข่อ้ก าหนดระบไุวข้า้งตน้ เช่น การเปลีย่นแปลงบริบทองคก์ร ความตอ้งการและความคาดหวงัของผูม้ี

ส่วนไดเ้สยี ผลการประเมนิประเดน็ปญัหาสิง่แวดลอ้มทีม่นียัส าคญั ผลการตรวจวดัสภาพแวดลอ้ม น า้เสยี อากาศ

เสยี เสียง เป็นตน้ ตอ้งมกีารจดัท ารายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารเพื่อบนัทึกผลการตดัสินใจหรือประเด็น

ต่าง ๆ ที่ผูบ้ริหารมขีอ้แนะน าใหด้ าเนินการเพิ่มเติมเพื่อใหเ้กิดการปรบัปรุงอย่างต่อเน่ือง ตอ้งมกีารน าขอ้แนะน า

ต่าง ๆ ไปปฏบิตัแิละตดิตามผลความคืบหนา้ และรายงานผลในการประชมุคร ัง้ถดัไป 

10. การปรับปรุง (Improvement) 
10.1 ท่ัวไป (General) โอกาสในปรบัปรุงเพือ่ใหบ้รรลุผลสมัฤทธิ์ทีต่อ้งการของระบบการจดัการ

สิง่แวดลอ้มนัน้ สามารถพจิารณาไดจ้ากผลของการตรวจประเมนิภายในองคก์ร หรอืภายนอกองคก์ร เช่น ลูกคา้ 

หน่วยงานราชการ หรอืผูใ้หก้ารรบัรอง เป็นตน้ รวมท ัง้ขอ้เสนอแนะในการประชมุทบทวนฝ่ายบริหาร ซึง่ท ัง้หมดจะ

น าไปสู่การปรบัปรุงใหร้ะบบดขีึ้น 

10.2 ส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามข้อก าหนดและกิจกรรมการแก้ไข (Nonconformity and corrective 
action)ตวัอย่างของสิง่ที่ไมเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนดของระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม เช่น ผลการตรวจวดัดา้น
สิง่แวดลอ้มเกนิค่ามาตรฐานทีก่  าหนด ประเด็นทีไ่มส่อดคลอ้งกบักฎหมาย เกดิขอ้รอ้งเรยีนดา้นสิ่งแวดลอ้ม พบ

สภาพพื้นที่ทีส่่งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม (เช่น น า้มนัปนเป้ือนในรางระบายน า้ฝน เป็นตน้) หรอืขอ้บกพร่องทีเ่กิด

จากการตรวจประเมนิท ัง้ภายในและภายนอก เป็นตน้ ซึง่ประเด็นต่าง ๆ เหลา่น้ีตอ้งน าไปสู่การแกไ้ขปญัหา โดยมี

การหาสาเหตุของปญัหา และไดร้บัการแกไ้ข โดยมใิหเ้กดิซ า้ขึ้นอกี อาจตอ้งไปเปลีย่นแปลงระบบโดยการแกไ้ข

เอกสารข ัน้ตอนการท างานเพือ่เป็นการแกไ้ขปญัหา  

10.3 การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง (Continual improvement) ตวัอย่างของการปรบัปรุงอย่างต่อเน่ือง
ในดา้นสิง่แวดลอ้ม เช่น สรา้งวฒันธรรมดา้นสิง่แวดลอ้มท ัว่ท ัง้องคก์ร การพฒันาคู่คา้ในดา้นสิ่งแวดลอ้ม 

ออกแบบเสน้ทางการขนส่งสนิคา้เพือ่ลดการใชเ้ชื้อเพลงิ ปรบัเปลีย่นเชื้อเพลงิหมอ้ไอน า้เพือ่ลดปรมิาณการปลอ่ย

ฝุ่ นละออง ปรบัปรุงระบบบ าบดัน า้เสยี เพือ่น าน า้กลบัมาใชใ้หม ่จดัท าข ัน้ตอนในการคดัเลอืกวตัถดุบิใหม ่เพือ่

ส่งเสรมิการเลอืกใชว้ตัถดุิบที่มคีวามเป็นพษินอ้ยลง เป็นตน้ การพฒันาองคก์รโดยเขา้ร่วมกบัหน่วยงานภาครฐัใน

โครงการดา้นสิง่แวดลอ้ม เช่น ไดร้บัรางวลัอตุสาหกรรมสเีขยีว ไดร้บัรางวลั 3 R (Reduce Reuse Recycle) การ

จดัการของเสยีภายในโรงงาน เป็นตน้ 

 
กจิกรรม 15.2.3 
มาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001: 2015 ประกอบไปดว้ยขอ้ก าหนดก่ีขอ้ อะไรบา้ง  
 
แนวตอบกจิกรรม 15.2.3 
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 ประกอบดว้ย 10 ขอ้ ไดแ้ก่ 
1. ขอบเขต 
2. เอกสารอา้งอิง 
3. ค าจ ากดัความ 
4. บริบทองคก์ร 
5. ความเป็นผูน้ า 
6. การวางแผน 
7. การสนบัสนุน 
8. การด าเนินการ 
9. การประเมินสมรรถนะ 
10. การปรับปรุง 

                    

 

 

 

 

 

 

เร่ืองที ่15.2.4  
แนวทางการจัดท าระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม 
 

องคก์รที่มกีารริเริ่มที่จะจดัท าระบบการจดัการสิ่งแวดลอ้มตอ้งไดร้บัการสนบัสนุนจากผูบ้ริหารที่มคีวาม

มุง่ม ัน่ในการด าเนินงาน โดยข ัน้ตอน แนวทางในการจดัท านัน้สามารถด าเนินตามข ัน้ตอนใน 4 ระยะดว้ยกนัคือ 1) 
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การวางแผน 2) การจดัท าเอกสาร 3) การตรวจสอบ และ 4) การตรวจประเมินโดยผูใ้หก้ารรบัรอง ดงัมี

รายละเอยีด ดงัแสดงในภาพที ่15.4 

 

ข ัน้ตอนที ่1 การวางแผน (planning) 

- ความมุง่ม ัน่ของผูบ้รหิาร 

- จดัตัง้คณะท างานดา้นสิง่แวดลอ้ม 

- ทบทวนสถานะเริ่มตน้ 

- จดัท าและอนุมตัแิผนการด าเนินงาน 

 

 

 

ข ัน้ตอนที ่2 การจดัท าเอกสารและน าไปปฏบิตั ิ(documentation and implementation) 

- ฝึกอบรม 

- พจิารณาบรบิทองคก์ร 

- พจิารณาความตอ้งการและความคาดหวงัของผูม้สี่วนไดเ้สยี 

- ประเมนิลกัษณะปญัหาสิง่แวดลอ้มในมมุมองวฏัจกัรชวีติ 

- พจิารณาความเสีย่งและโอกาส 

- จดัตัง้วตัถปุระสงค ์เป้าหมาย  

- รวบรวมและจดัท าทะเบยีนกฎหมาย 

- จดัท าเอกสารและน าไปปฏบิตัิ 

 

 

 

 

ข ัน้ตอนที ่3 การตรวจสอบ (checking) 

- แต่งต ัง้ผูต้รวจประเมนิภายใน 

- ด าเนินการตรวจประเมนิภายใน 

- ด าเนินการแกไ้ขปญัหา 

- ประชมุทบทวนฝ่ายบริหาร 
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ข ัน้ตอนที ่4 การตรวจประเมนิ (assessment) 

- คดัเลอืกผูต้รวจประเมนิเพือ่ใหก้ารรบัรอง (certification body) 

- ตรวจประเมนิโดยผูใ้หก้ารรบัรอง 

- ด าเนินการแกไ้ขปญัหา (หากม)ี 

- ไดร้บัการรบัรอง  

ภาพที ่15.4 แนวทางการจดัท าระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม 

 

1. ขั้นตอนที ่1 การวางแผน  
1) ความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหาร 
ผูบ้ริหารตอ้งแสดงความมุ่งม ัน่ โดยสนบัสนุนทรพัยากรที่จ  าเป็นในการจดัท าระบบ  ทัง้บุคลากร 

เครื่องจกัรอปุกรณ ์และงบประมาณ 

2) การจดัตั้งคณะท างานดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
ในการเริ่มตน้ท าระบบ จ านวนสมาชิกของคณะท างานขึ้นอยู่กบัแต่ละองคก์ร แต่ควรเป็นบุคลากรที่เป็น

ตวัแทนของแต่ละส่วนงาน เน่ืองจากตอ้งมีส่วนรบัผิดชอบในการจดัท าเอกสารการประเมินลกัษณะปญัหา

สิง่แวดลอ้ม การประเมนิความเสี่ยง รวมถงึการเขยีนเอกสารที่เป็นการควบคุมปญัหาสิ่งแวดลอ้มที่เกิดขึ้นจากก าร

ด าเนินงาน ในการแต่งต ัง้น้ีควรก าหนดหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของคณะท างานเพือ่ใหม้คีวามชดัเจนดว้ย  

3) การทบทวนสถานะเร่ิมตน้ 
การทบทวนสถานะเริ่มตน้ เป็นการเปรียบเทียบการด าเนินการดา้นสิ่งแวดลอ้มที่มีอยู่ในปจัจุบนั กบั

ขอ้ก าหนดทัง้หมดของ ISO 14001: 2015 และกฎหมายสิ่งแวดลอ้มว่าองคก์รมปีระเด็นใดบา้งที่ยงัไม่สอดคลอ้ง 

ตอ้งด าเนินการเพิม่เตมิ รวมถงึส ารวจการควบคุมสภาพสิง่แวดลอ้มในพื้นที่ปฏบิตัิงาน เช่น สถานที่จดัเก็บของเสยี 

สถานที่จดัเก็บสารเคมี ระบบบ าบดัน า้เสีย ระบบบ าบดัมลพิษทางอากาศ  เป็นตน้  เพื่อเป็นการปรบัปรุง

สภาพแวดลอ้มไมใ่หส้่งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม ซึง่ผลจากการทบทวนสถานะเริ่มตน้จะส่งผลต่อระยะเวลาในการ

ท าโครงการและงบประมาณที่ตอ้งใชใ้นการปรบัปรุงปญัหาสิ่งแวดลอ้ม ถา้พบว่า มปีระเด็นที่ยงัตอ้งแกไ้ขปรบัปรุง

มาก ระยะเวลาในการด าเนินงานจะนานไปดว้ย 
4) จดัท าและอนุมติัแผนการด าเนินงาน 
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องคก์รควรจดัท าแผนการด าเนินงานใหช้ดัเจน ซึง่จะระบกุจิกรรมทีต่อ้งด าเนินการเพื่อใหไ้ดร้บัการรบัรอง 

ภายในช่วงเวลาที่ก  าหนด แลว้ใหผู้บ้ริหารเป็นผูอ้นุมตัิแผนการด าเนินงานดงักล่าว และประกาศใหผู้ท้ี่เกี่ยวขอ้ง

ทราบเป้าหมายร่วมกนั 

2. ขั้นตอนที ่2 การจัดท าเอกสาร 
1) ฝึกอบรม 

ในการฝึกอบรมนัน้  ควรอบรมหลกัสูตรดงัต่อไปน้ีใหท้มีงาน 

ก) หลกัสูตรขอ้ก าหนด ISO 14001: 2015 

ข) หลกัสูตรกฎหมายสิง่แวดลอ้ม 

ค) หลกัสูตรการชี้บง่และประเมนิลกัษณะปญัหาสิง่แวดลอ้มในมมุมองวฎัจกัรชวีติผลติภณัฑ  ์

2) พิจารณาบริบทองคก์ร 
โดยพจิารณาประเด็นภายใน ประเด็นภายนอก และสภาพแวดลอ้มที่ส่งผลกระทบต่อผลลพัธท์ี่คาดหวงั

ไว ้รวมท ัง้น าไปประเมนิความเสีย่งและโอกาส 

3) พิจารณาความตอ้งการและความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
ก าหนดผูม้สี่วนไดเ้สยีทีเ่กี่ยวขอ้ง จากนัน้พจิารณาความตอ้งและและความคาดหวงัของผูม้สี่วนไดเ้สยีใน

แต่ละกลุม่ แลว้น าไปประเมนิความเสีย่งและโอกาส 

4) ประเมินประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้มในมุมมองวฏัจกัรชีวิต 
ท าการระบปุระเด็นปญัหาสิ่งแวดลอ้มใหค้รอบคลุมทุกกิจกรรม ผลติภณัฑ ์บริการ ที่ควบคุมไดโ้ดยตรง 

หรอืโดยออ้ม ในมมุมองวฎัจกัรชวีติ ประเมนิความมนียัส าคญัของปญัหา แลว้ก าหนดมาตรการในการควบคุม 

5) พิจารณาความเส่ียงและโอกาส 
พจิารณาความเสีย่งและโอกาสจากบรบิทองคก์ร ความตอ้งการความคาดหวงัของผูม้สี่วนไดเ้สยี ประเด็น

ปญัหาสิ่งแวดลอ้ม และกฎหมาย พนัธกรณีที่เกี่ยวขอ้ง แลว้น าผลการประเมนิความเสี่ยงและโอกาสไปก าหนด

มาตรการในการควบคุม 

6) จดัตั้งวตัถุประสงค ์เป้าหมาย  
จดัตัง้วตัถปุระสงค ์เป้าหมาย รวมถงึโครงการดา้นสิ่งแวดลอ้ม โดยพจิารณาจากผลการประเมนิลกัษณะ

ปญัหาสิง่แวดลอ้ม ผลการประเมนิความเสีย่งและโอกาส ประเด็นของกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง และมกีารติดตามความ

คืบหนา้ของเป้าหมาย โครงการสิง่แวดลอ้ม 

 

7) รวบรวมและจดัท าทะเบียนกฎหมาย พนัธกรณี 
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รวบรวบรวมและจดัท าทะเบยีนกฎหมาย พนัธกรณีที่เกี่ยวขอ้งกบัประเด็นปญัหาสิ่งแวดลอ้มขององคก์ร

ใหค้รอบคลุม และมกีารปฏบิตัติามกฎหมายดงักลา่ว 

8) จดัท าเอกสารและน าไปปฏิบติั 
ในการจดัท าเอกสารในระบบการจดัการสิ่งแวดลอ้มนัน้ ขอ้ก าหนดไม่ไดร้ะบุชดัเจนว่า ตอ้งจดัท าเป็น

ระเบยีบปฏบิตัิงานเรื่องใดบา้ง เพียงแต่ก าหนดใหม้เีอกสารสารสนเทศ เพื่ออา้งอิงในการปฏบิตัิงานซึ่งกล่าวไวใ้น

ขอ้ก าหนดแต่ละขอ้ แต่อย่างไรก็ตาม ในทางปฏบิตัิ องคก์รยงัคงเขยีนเอกสารเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงาน

ดา้นสิง่แวดลอ้มใหเ้ป็นทศิทางเดยีวกนั ดงัตวัอย่างต่อไปน้ี 

ก) คู่มอืการจดัการสิง่แวดลอ้ม 

ข) ระเบยีบปฏบิตังิานเรื่องการประเมนิประเดน็ปญัหาสิง่แวดลอ้ม 

ค) ระเบยีบปฏบิตังิานเรื่องกฎหมาย พนัธกรณีทีเ่กี่ยวขอ้ง 

ง) ระเบยีบปฏบิตังิานเรื่องการสือ่สาร 

จ) ระเบยีบปฏบิตังิานเรื่องการควบคุมเอกสารสารสนเทศ 

ฉ) ระเบยีบปฏบิตังิานเรื่องการควบคุมน า้เสีย 

ช) ระเบยีบปฏบิตังิานเรื่องการควบคุมอากาศเสยี 

ซ) ระเบยีบปฏบิตังิานเรื่องการจดัการของเสยี 

ฌ) ระเบยีบปฏบิตังิานเรื่องการจดัการสารเคม ี

ญ) ระเบยีบปฏบิตังิานเรื่องการซ่อมบ ารุง 

ฎ) ระเบยีบปฏบิตังิานเรื่องการควบคุมผูร้บัเหมา 

ฏ) ระเบยีบปฏบิตังิานเรื่องการจดัซื้อจดัจา้ง 

ฐ) ระเบยีบปฏบิตังิานเรื่องการควบคุมการใชพ้ลงังาน ทรพัยากร 

ฑ) ระเบยีบปฏบิตังิานเรื่องการเฝ้าตดิตามและตรวจวดั 

ฒ) ระเบยีบปฏบิตังิานเรื่องขอ้บกพร่องและการแกไ้ขปญัหา 

ณ) ระเบยีบปฏบิตังิานเรื่องการตรวจประเมนิภายใน 
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ด) ระเบยีบปฏบิตังิานเรื่องการทบทวนฝ่ายบริหาร 

3. ขั้นตอนที ่3 การตรวจสอบ 
1) แต่งตั้งผูต้รวจประเมิน 
องคก์รควรก าหนดความสามารถของผูต้รวจประเมนิ เช่น ผ่านการฝึกอบรมหลกัสูตร การตรวจประเมนิ

ระบบการจดัการสิ่งแวดลอ้ม ISO 14001: 2015 หรือมปีระสบการณ์ในการตรวจประเมนิ โดยที่ผูต้รวจตอ้งเป็น

อสิระไมต่รวจงานทีต่นเองรบัผดิชอบ 

2) ด าเนินการตรวจประเมิน 
การตรวจประเมินตอ้งด าเนินการตามความถี่ที่ก  าหนด ซึ่งขึ้นอยู่กบัความส าคญัของกิจกรรมนัน้ที่มี

ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม และผลการตรวจประเมนิทีผ่่านมา 

3) ด าเนินการแกไ้ขปัญหา 
ภายหลงัการตรวจประเมินอาจพบประเด็นที่ตอ้งด าเนินการแกไ้ข ปรบัปรุง หรือประเด็นที่เป็น

ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงจากผูต้รวจประเมนิ ใหด้ าเนินการแกไ้ขปญัหาหรือขอ้เสนอแนะดงักล่าว เพื่อเป็นการ

เตรยีมความพรอ้มส าหรบัการตรวจประเมนิโดยผูใ้หก้ารรบัรอง  

4) ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร 
องคก์รตอ้งด าเนินการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารภายในระยะเวลาที่ก  าหนด ตามหวัขอ้การประชุมที่

ก  าหนดไว ้เช่น การทบทวนการเปลีย่นแปลงบริบทองคก์ร ผลการประเมนิความเสี่ยงและโอกาส ผลการประเมนิ

ประเด็นปญัหาสิ่งแวดลอ้มที่มีนยัส าคญั ผลการตรวจประเมนิภายใน เป็นตน้ เพื่อรายงานผลการด าเนินการให ้

ผูบ้รหิารไดร้บัทราบ และตดัสนิใจด าเนินการต่าง ๆ เพือ่ปรบัปรุงระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม 

4. ขั้นตอนที ่4 การตรวจประเมิน 
1) คดัเลือกผูต้รวจประเมินเพื่อใหก้ารรับรอง (certification body) 
องค์กรตอ้งคดัเลือกหน่วยงานที่จะใหก้ารรบัรอง โดยอาจจะพิจารณาจากชื่อเสียงของบริษทัที่มี

ประสบการณ์ในการตรวจรบัรองในธุรกิจประเภทเดียวกนั หรือเป็นบริษทัเดียวกนักบัที่รบั รองของบริษทัแม่ใน

ต่างประเทศ 

2) ตรวจประเมินโดยผูใ้หก้ารรับรอง 
หลงัจากที่คดัเลอืกหน่วยงานตรวจประเมนิแลว้ จะมกีารนดัหมายใหต้รวจประเมนิเพื่อใหก้ารรบัรอง ซึ่ง

กระบวนการในการตรวจเพื่อใหก้ารรบัรองจะประกอบไปดว้ย 2 ข ัน้ตอนคือ ตรวจประเมนิรอบแรก (stage 1 / 

initial Assessment ) และตรวจรอบทีส่อง (stage 2 / main assessment) ซึง่ส่วนใหญ่จะใหห่้างกนัไม่เกิน 90 

วนัหลงัจากการตรวจในครัง้แรก 

3) ด าเนินการแกไ้ขปัญหา (หากมี) 
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ในการตรวจประเมินนัน้ หากผูต้รวจพบประเด็นขอ้บกพร่องก็จะออกรายงานขอใหด้ าเนินการแกไ้ข 

(corrective action request: CAR) ซึง่จะแบ่งเป็นขอ้บกพร่องส าคญั (major nonconformity) โดยองคก์รตอ้ง

ด าเนินการแกไ้ขใหแ้ลว้เสรจ็ก่อนทีจ่ะใหก้ารรบัรองได ้และขอ้บกพร่องรอง (minor nonconformity) ซึ่งตอ้งตอบ

แนวทางการแกไ้ขที่ยอมรบัไดส้่งใหผู้ต้รวจประเมนิพจิารณา และจะติดตามผลการแกไ้ขในรอบการตรวจประเมนิ

ในครัง้ถดัไป 

4) ไดรั้บการรับรอง 
ภายหลงัทีต่อบแนวทางการแกป้ญัหาจากการตรวจประเมนิไดค้รบถว้น ผูต้รวจประเมนิจะออกใบรบัรอง

ให ้ซึ่งใบรบัรองจะมอีายุ 3 ปี ระหว่างนัน้จะมกีารตรวจเยี่ยม (surveillance) ตามรอบระยะเวลา อาจเป็นทุก 6 

เดอืน ทกุ 9 เดอืนหรอืทกุ 12 เดอืน ตามทีก่  าหนดในสญัญาการตรวจประเมนิ หลงัจากหมดอายุใบรบัรองจะมกีาร

ตรวจเพือ่ต่ออายุใบรบัรองต่อไป 

 

 

กจิกรรม 12.1.1  

แนวทางการจดัท าระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม มีก่ีขั้นตอน อะไรบา้ง  
 

แนวตอบกจิกรรม 12.1.1 

 มี 4 ขั้นตอนคือ  
 1) การวางแผน  
 2) การจดัท าเอกสาร  
 3) การตรวจสอบ  
 4) การตรวจประเมินโดยผูใ้หก้ารรับรอง 
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