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			 (๑) น้ำ�ทะเล
- ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๗
							(พ.ศ. ๒๕๔๙) เรื่อง กำ�หนดมาตรฐานคุณภาพน้�ำ ทะเล
			 (๒) แหล่งน้�ำ ผิวดิน
- ประกาศคณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๘
							(พ.ศ. ๒๕๓๗) เรื่ อ ง กำ � หนดมาตรฐานคุ ณ ภาพน้ำ �ใน
แหล่งน้�ำ ผิวดิน
- ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรือ่ ง กำ�หนดประเภทของแหล่งน้�ำ
ในแม่น้ำ�เจ้าพระยา
- ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรือ่ ง กำ�หนดประเภทของแหล่งน้�ำ
ในแม่น้ำ�ท่าจีน
- ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรือ่ ง กำ�หนดประเภทของแหล่งน้�ำ
ในแม่น้ำ�แม่กลอง

๗๓
๗๕
๗๘

๘๐
๙๓
๑๐๐
๑๐๓
๑๐๖

หน้า
- ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรือ่ ง กำ�หนดประเภทของแหล่งน้�ำ
ในแม่น�้ำ บางปะกง แม่น้ำ�นครนายก และแม่น�้ำ ปราจีนบุรี
- ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรือ่ ง กำ�หนดประเภทของแหล่งน้�ำ
ในแม่น�้ำ สงคราม
- ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรือ่ ง กำ�หนดประเภทของแหล่งน้�ำ
ในแม่น�้ำ พอง แม่น้ำ�ชี แม่น้ำ�มูล และลำ�ตะคอง
- ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรือ่ ง กำ�หนดประเภทของแหล่งน้�ำ
ในแม่น�ำ้ เพชรบุรี
- ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรือ่ ง กำ�หนดประเภทของแหล่งน้�ำ
ในแม่น�ำ้ ปากพนัง
- ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรือ่ ง กำ�หนดประเภทของแหล่งน้�ำ
ในแม่น�ำ้ ปัตตานี
- ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรือ่ ง กำ�หนดประเภทของแหล่งน้�ำ
ในแม่น�ำ้ ตาปี และแม่น�ำ้ พุมดวง
- ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรือ่ ง กำ�หนดประเภทของแหล่งน้�ำ
ในแม่น�ำ้ ระยอง
- ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรือ่ ง กำ�หนดประเภทของแหล่งน้�ำ
ในแม่น�ำ้ จันทบุรี
- ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรือ่ ง กำ�หนดประเภทของแหล่งน้�ำ
ในแม่น�ำ้ ตราด
- ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรือ่ ง กำ�หนดประเภทของแหล่งน้�ำ
ในแม่น�ำ้ ปิง
- ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรือ่ ง กำ�หนดประเภทของแหล่งน้�ำ
ในแม่น�ำ้ วัง
- ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรือ่ ง กำ�หนดประเภทของแหล่งน้�ำ
ในแม่น�ำ้ ยม

๑๐๘
๑๑๑
๑๑๓
๑๑๖
๑๑๙
๑๒๑
๑๒๔
๑๒๗
๑๓๐
๑๓๒
๑๓๔
๑๓๖
๑๓๘

หน้า
- ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
ในแม่น�ำ้ น่าน
- ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
ในแม่น�ำ้ กก
- ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
ในแม่น�ำ้ กวง
- ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
ในแม่น�ำ้ จาง
- ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
ในแม่น�ำ้ น้อย
- ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
ในแม่น�ำ้ ป่าสัก
- ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
ในแม่น�ำ้ ลพบุรี
- ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
ในแม่น�ำ้ ลี้
- ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
ในแม่น�ำ้ สะแกกรัง
- ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
ในแม่น�ำ้ อิง
- ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
ในน้�ำ อูน
- ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
ในแม่น�ำ้ เลย
- ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
							ในลำ�ชี

เรือ่ ง กำ�หนดประเภทของแหล่งน้�ำ

๑๔๐

เรือ่ ง กำ�หนดประเภทของแหล่งน้�ำ

๑๔๒

เรือ่ ง กำ�หนดประเภทของแหล่งน้�ำ

๑๔๔

เรือ่ ง กำ�หนดประเภทของแหล่งน้�ำ

๑๔๖

เรือ่ ง กำ�หนดประเภทของแหล่งน้�ำ

๑๔๘

เรือ่ ง กำ�หนดประเภทของแหล่งน้�ำ

๑๕๐

เรือ่ ง กำ�หนดประเภทของแหล่งน้�ำ

๑๕๒

เรือ่ ง กำ�หนดประเภทของแหล่งน้�ำ

๑๕๔

เรือ่ ง กำ�หนดประเภทของแหล่งน้�ำ

๑๕๖

เรือ่ ง กำ�หนดประเภทของแหล่งน้�ำ

๑๕๘

เรือ่ ง กำ�หนดประเภทของแหล่งน้�ำ

๑๖๐

เรือ่ ง กำ�หนดประเภทของแหล่งน้�ำ

๑๖๒

เรือ่ ง กำ�หนดประเภทของแหล่งน้�ำ

๑๖๔

หน้า
- ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
							ในลำ�ปาว
- ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
							ในลำ�เสียว
- ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
ในแม่น�ำ้ แควน้อย
- ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
ในแม่น�ำ้ แควใหญ่
- ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
ในแม่น�ำ้ ประแสร์
- ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
ในแม่น�ำ้ เวฬุ
- ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
ในแม่น�ำ้ พังราด
- ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
ในแม่น�ำ้ สายบุรี
- ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
ในแม่น�ำ้ ตรัง
- ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
ในแม่น�ำ้ หลังสวน
- ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
ในแม่น�ำ้ ชุมพร
- ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
ในแม่น�ำ้ กุยบุรี
- ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
ในแม่น�ำ้ ปราณบุรี

เรือ่ ง กำ�หนดประเภทของแหล่งน้�ำ

๑๖๖

เรือ่ ง กำ�หนดประเภทของแหล่งน้�ำ

๑๖๘

เรือ่ ง กำ�หนดประเภทของแหล่งน้�ำ

๑๗๐

เรือ่ ง กำ�หนดประเภทของแหล่งน้�ำ

๑๗๒

เรือ่ ง กำ�หนดประเภทของแหล่งน้�ำ

๑๗๔

เรือ่ ง กำ�หนดประเภทของแหล่งน้�ำ

๑๗๖

เรือ่ ง กำ�หนดประเภทของแหล่งน้�ำ

๑๗๘

เรือ่ ง กำ�หนดประเภทของแหล่งน้�ำ

๑๘๑

เรือ่ ง กำ�หนดประเภทของแหล่งน้�ำ

๑๘๓

เรือ่ ง กำ�หนดประเภทของแหล่งน้�ำ

๑๘๕

เรือ่ ง กำ�หนดประเภทของแหล่งน้�ำ

๑๘๘

เรือ่ ง กำ�หนดประเภทของแหล่งน้�ำ

๑๙๐

เรือ่ ง กำ�หนดประเภทของแหล่งน้�ำ

๑๙๒

หน้า
			 (๓) น้�ำ ใต้ดิน
- ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๐
(พ.ศ. ๒๕๔๓) เรื่อง กำ�หนดมาตรฐานคุณภาพน้�ำ ใต้ดิน
		 ๔.๒ มาตรฐานคุณภาพอากาศ
- ประกาศคณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๑๐
					 (พ.ศ. ๒๕๓๘) เรือ่ ง กำ�หนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
					 โดยทั่วไป, ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
- ประกาศคณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๑๒
					 (พ.ศ. ๒๕๓๘) เรือ่ ง กำ�หนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
					 ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา ๑ ชั่วโมง, ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
- ประกาศคณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๓๓
					 (พ.ศ. ๒๕๕๒) เรือ่ ง กำ�หนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์
					 ในบรรยากาศโดยทั่วไป
- ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรือ่ ง เครือ่ งวัดหาค่าเฉลีย่ ของก๊าซ
หรื อ ฝุ่ น ละอองซึ่ ง ทำ � งานโดยระบบอื่ น ที่ ก รมควบคุ ม มลพิ ษ
					 เห็นชอบ
- ประกาศคณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๓๐
					 (พ.ศ. ๒๕๕๐) เรื่อง กำ�หนดมาตรฐานค่าสารอินทรีย์ระเหยง่าย
ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา ๑ ปี
- ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำ�หนดค่าเฝ้าระวังสำ�หรับ
สารอินทรียร์ ะเหยง่ายในบรรยากาศโดยทัว่ ไปในเวลา ๒๔ ชัว่ โมง
- ประกาศคณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๓๖
(พ.ศ. ๒๕๕๓) เรื่อง กำ�หนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน
๒.๕ ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป
- ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีตรวจวัดค่าเฉลี่ยของ
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน

๑๙๔
๒๐๐
๒๐๕
๒๐๗
๒๐๙
๒๑๒
๒๑๕
๒๒๑
๒๒๓

หน้า
- ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำ�หนด
มาตรฐานก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป
๔.๓ มาตรฐานระดับเสียงและความสั่นสะเทือน
			 (๑) ระดับเสียงโดยทั่วไป
- ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๕
							(พ.ศ. ๒๕๔๐) เรื่อง กำ�หนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
- ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง การคำ�นวณค่าระดับเสียง
			 (๒) ระดับเสียงรบกวน
- ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรือ่ ง การคำ�นวณค่าระดับเสียง
- ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๙
(พ.ศ. ๒๕๕๐) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน
- ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัด
ระดั บ เสี ย งพื้น ฐาน ระดั บ เสี ย งขณะไม่ มีก ารรบกวนการ
ตรวจวัดและคำ�นวณระดับเสียงขณะมีการรบกวนการคำ�นวณ
ค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน
(๓) ความสั่นสะเทือน
- ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓๗
							(พ.ศ. ๒๕๕๓) เรื่อง กำ�หนดมาตรฐานความสั่นสะเทือน
เพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร
๔.๔ มาตรฐานคุณภาพดิน
- ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๕
							(พ.ศ. ๒๕๔๗) เรื่อง กำ�หนดมาตรฐานคุณภาพดิน

๒๒๕

๒๒๗

๒๒๙
๒๓๒
๒๓๓

๒๔๒

๒๕๑

หน้า
๕. มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียและเสียง
๕.๑ ยานพาหนะ
			 (๑) รถยนต์
- ประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
		 					เรือ่ ง กำ�หนดมาตรฐานค่าควันดำ�ของรถยนต์ทใ่ี ช้เครือ่ งยนต์
							แบบจุดระเบิดด้วยการอัด
- ประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
เรือ่ ง กำ�หนดมาตรฐานระดับเสียงของรถยนต์
- ประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
เรื่อง การกำ�หนดมาตรฐานค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
และก๊าซไฮโดรคาร์บอนจากท่อไอเสียรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์
แก๊สโซลีน
			 (๒) รถจักรยานยนต์
- ประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
เรื่อง กำ�หนดระดับเสียงของรถจักรยานยนต์
- ประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
เรื่อง กำ�หนดมาตรฐานค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และ
ก๊ า ซไฮโดรคาร์ บ อนจากท่ อ ไอเสี ย ของรถจั ก รยานยนต์ ,
						 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
- ประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
เรื่ อ ง กำ � หนดมาตรฐานค่ า ควั น ขาวจากท่ อ ไอเสี ย ของ
รถจักรยานยนต์

๒๖๒
๒๗๔
๒๘๕

๒๘๘
๒๙๕

๒๙๙
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			 (๓) รถยนต์สามล้อ
- ประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
เรื่อง กำ�หนดมาตรฐานค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และ
ก๊าซไฮโดรคาร์บอนจากท่อไอเสียรถยนต์สามล้อใช้งาน
- ประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
เรื่อง กำ�หนดมาตรฐานระดับเสียงของรถยนต์สามล้อ
		 (๔) เรือ
- ประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
เรื่อง กำ�หนดมาตรฐานระดับเสียงของเรือกล
๕.๒ โรงไฟฟ้า
- ประกาศกระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
เรื่ อ ง กำ � หนดมาตรฐานควบคุ ม การปล่ อ ยทิ้ ง อากาศเสี ย จาก
โรงไฟฟ้า
- ประกาศกระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
เรื่อง กำ�หนดให้โรงไฟฟ้าเป็นแหล่งกำ�เนิดมลพิษที่จะต้องถูก
ควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม
๕.๓ โรงโม่ บด หรือย่อยหิน
- ประกาศกระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
เรื่อง กำ�หนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยฝุ่นละอองจากโรงโม่
				 บด หรือย่อยหิน
- ประกาศกระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
			เรื่อง กำ�หนดให้โรงโม่ บด หรือย่อยหินเป็นแหล่งกำ�เนิดมลพิษ
ที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยฝุ่นละอองออกสู่บรรยากาศ
๕.๔ เตาเผามูลฝอย
- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กำ �หนดมาตรฐานควบคุมการปล่อ ยทิ้ งอากาศเสี ย จากเตาเผา
				มูลฝอย
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- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
				กำ�หนดให้เตาเผามูลฝอยเป็นแหล่งกำ�เนิดมลพิษ ที่จะต้องถูก
ควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ
- ประกาศคณะกรรมการควบคุ ม มลพิ ษ เรื่ อ ง แบบบั น ทึ ก ผล
การตรวจวั ด ค่ า ความทึ บ แสง และแบบสรุ ป ผลการตรวจวั ด
ค่ า ความทึ บ แสงของเขม่ า ควั น จากปล่ อ งปล่ อ ยทิ้ ง อากาศเสี ย
ของเตาเผามูลฝอย รวมทัง้ ลักษณะ และหน่วยวัดค่าความทึบแสง
ของแผนภูมิเขม่าควันของริงเกิลมานน์
๕.๕ โรงไฟฟ้าเก่า
- ประกาศกระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๒) เรื่อง การกำ�หนดมาตรฐานควบคุม
การปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าเก่า
- ประกาศกระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๒) เรื่อง กำ�หนดให้โรงไฟฟ้าเก่าเป็นแหล่ง
กำ�เนิดมลพิษ ที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่
				สิ่งแวดล้อม
๕.๖ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
- ประกาศกระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
				ฉบั บ ที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๔) เรื่ อ ง กำ � หนดมาตรฐานควบคุ ม
การปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
- ประกาศกระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
				ฉบั บ ที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๔) เรื่ อ ง กำ � หนดให้ โ รงไฟฟ้ า แม่ เ มาะ
เป็นแหล่งกำ�เนิดมลพิษทีจ่ ะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิง้ อากาศเสีย
				ออกสู่บรรยากาศ
๕.๗ โรงงานเหล็ก
- ประกาศกระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
เรื่ อ ง กำ � หนดมาตรฐานควบคุ ม การปล่ อ ยทิ้ ง อากาศเสี ย จาก
				โรงงานเหล็ก
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- ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
				เรื่อง กำ�หนดให้โรงงานเหล็กเป็นแหล่งกำ�เนิดมลพิษที่จะต้อง
ถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ
๕.๘ คลังน้�ำ มันเชื้อเพลิง
- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กำ � หนดมาตรฐานควบคุ ม การปล่ อ ยทิ้ งไอน้ำ � มั น เบนซิ น จาก
คลังน้ำ�มันเชื้อเพลิง
- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กำ�หนดให้คลังน้ำ�มันเชื้อเพลิงเป็นแหล่งกำ�เนิดมลพิษที่จะต้อง
ถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ
๕.๙ เตาเผาศพ
- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กำ � หนดมาตรฐานค่ า ความทึ บ แสงของเขม่ า ควั น จากปล่ อ ง
				เตาเผาศพ
- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กำ�หนดให้เตาเผาศพเป็นแหล่งกำ�เนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม
การปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม
- ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัด ลักษณะ
				และหน่ ว ยวั ด การคำ � นวณ เปรี ย บเที ย บ แบบบั น ทึ ก และ
การรายงานผลการตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควันจาก
				ปล่องเตาเผาศพ
๕.๑๐ เตาเผามูลฝอยติดเชื้อ
- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กำ�หนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผา
มูลฝอยติดเชือ้

๓๖๘

๓๗๐
๓๗๔

๓๗๖
๓๗๘
๓๘๐

๓๘๗

หน้า
- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กำ�หนดให้เตาเผามูลฝอยติดเชื้อเป็นแหล่งกำ�เนิดมลพิษที่จะต้อง
ถูกควบคุมการปล่อยทิง้ อากาศเสียออกสูบ่ รรยากาศ
๕.๑๑ โรงงานปูนซีเมนต์
- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กำ�หนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงาน
ปูนซีเมนต์
- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กำ� หนดให้โ รงงานปูน ซีเมนต์เป็น แหล่ งกำ� เนิ ด มลพิ ษ ที่จะต้ อ ง
ถูกควบคุมการปล่อยทิง้ อากาศเสียออกสูบ่ รรยากาศ
- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กำ�หนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงาน
ปูนซีเมนต์ท่ีใช้ของเสียเป็นเชื้อเพลิงหรือเป็นวัตถุดิบในการผลิต
- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กำ � หนดให้ โ รงงานปู น ซี เ มนต์ ท่ี ใ ช้ ข องเสี ย เป็ น เชื้ อ เพลิ ง หรื อ
เป็นวัตถุดบิ ในการผลิตเป็นแหล่งกำ�เนิดมลพิษทีจ่ ะต้องถูกควบคุม
การปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ
๕.๑๒ สถานประกอบกิจการหลอมและต้มทองคำ�
- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กำ � หนดมาตรฐานควบคุ ม การปล่ อ ยทิ้ง อากาศเสี ย จากสถาน
ประกอบกิจการหลอมและต้มทองคำ�
- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กำ�หนดให้สถานประกอบกิจการหลอมและต้มทองคำ�เป็นแหล่ง
กำ�เนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่
				บรรยากาศ
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๕.๑๓ โรงสีขา้ ว
- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กำ�หนดมาตรฐานค่าความทึบแสงจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสีย
ของโรงสีขาวทีใ่ ช้หม้อไอน้�ำ
- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กำ�หนดมาตรฐานฝุน่ ละอองฟุง้ กระจายจากโรงสีขา้ ว
- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
				กำ�หนดให้โรงสีข้าวทุกประเภทเป็นแหล่งกำ�เนิดมลพิษที่จะต้อง
ถูกควบคุมการปล่อยทิง้ อากาศเสียออกสูบ่ รรยากาศ
- ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัด
ลักษณะและหน่วยวัด การคำ�นวณ เปรียบเทียบ แบบบันทึก
และการรายงานผลค่ า ความทึ บ แสงของเขม่ า ควั น จากปล่ อ ง
ปล่อยทิง้ อากาศเสียของโรงสีขา้ วทีใ่ ช้หม้อไอน้�ำ
- ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรือ่ ง หลักเกณฑ์ วิธกี าร
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการตรวจวัดและจุดตรวจวัดฝุน่ ละอองฟุง้ กระจาย
				จากโรงสีขา้ ว
๕.๑๔ สถานประกอบกิจการทีใ่ ช้หม้อไอน้�ำ
- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กำ � หนดมาตรฐานค่ า ความทึ บ แสงของเขม่ า ควั น จากสถาน
ประกอบกิจการทีใ่ ช้หม้อไอน้�ำ
- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กำ�หนดให้สถานประกอบกิจการที่ใช้หม้อไอน้ำ�เป็นแหล่งกำ�เนิด
มลพิษทีจ่ ะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิง้ อากาศเสียออกสูบ่ รรยากาศ
- ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัด
ลักษณะและหน่วยวัด การคำ�นวณ เปรียบเทียบ แบบบันทึก
และการรายงานผลการตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควัน
จากสถานประกอบกิจการทีใ่ ช้หม้อไอน้�ำ
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๕.๑๕ เหมืองหิน
- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กำ�หนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจาก
				การทำ�เหมืองหิน
- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กำ�หนดให้เหมืองหินเป็นแหล่งกำ�เนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม
ระดับเสียงและความสัน่ สะทือน
๕.๑๖ โรงงานอุตสาหกรรม (อากาศเสียทัว่ ไป)
- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กำ�หนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงาน
				อุตสาหกรรม
- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
				กำ�หนดให้โรงงานอุตสาหกรรมเป็นแหล่งกำ�เนิดมลพิษที่จะต้อง
ถูกควบคุมการปล่อยทิง้ อากาศเสียออกสูบ่ รรยากาศ
๕.๑๗ ท่าเรือ
- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กำ�หนดมาตรฐานค่าความทึบแสงของฝุ่นละอองฟุ้งกระจายจาก
				ท่าเรือ
- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
				กำ�หนดให้ท่าเรือบางประเภทกเป็นแหล่งกำ�เนิดมลพิษที่จะต้อง
ถูกควบคุมการปล่อยทิง้ อากาศเสียสูบ่ รรยากาศ
- ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการตรวจวัดฝุ่นละอองฟุ้งกระจายจากท่าเรือด้วยเครื่องวัด
ความทึบแสง
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๕.๑๘ โรงงานอุตสาหกรรม (กลิน่ )
- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กำ �หนดมาตรฐานค่าความเข้มกลิ่น ของอากาศเสียที่ปล่อ ยทิ้ง
				จากแหล่งกำ�เนิดมลพิษ
- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
				กำ�หนดให้โรงงานอุตสาหกรรมบางประเภทและบางขนาดเป็น
แหล่ ง กำ � เนิ ด มลพิ ษ ที่ จ ะต้ อ งถู ก ควบคุ ม ค่ า ความเข้ ม กลิ่ น
ของอากาศเสียทีป่ ล่อยทิง้ ออกสูบ่ รรยากาศ
- ประกาศคณะกรรมการควบคุ ม มลพิ ษ เรื่อ ง วิ ธีต รวจวั ด ค่ า
ความเข้มกลิน่ โดยการวิเคราะห์กลิน่ ด้วยการดม (sensory test)
และการขึ้น บัญชีร ายชื่อ ผู้ทดสอบกลิ่นของกรมควบคุ มมลพิ ษ
				กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
๕.๑๙ โรงไฟฟ้าใหม่
- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กำ � หนดมาตรฐานควบคุ ม การปล่ อ ยทิ้ ง อากาศเสี ย จาก
โรงไฟฟ้าใหม่
- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กำ�หนดให้โรงไฟฟ้าใหม่เป็นแหล่งกำ�เนิดมลพิษทีจ่ ะต้องถูกควบคุม
การปล่อยทิง้ อากาศเสียออกสูบ่ รรยากาศ
๕.๒๐ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ
- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กำ�หนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงแยก
ก๊าซธรรมชาติ
- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กำ�หนดให้โรงแยกก๊าซธรรมชาติเป็นแหล่งกำ�เนิดมลพิษที่จะต้อง
ถูกควบคุมการปล่อยทิง้ อากาศเสียออกสูบ่ รรยากาศ
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๕.๒๑ โรงงานกลั่นน้�ำ มันปิโตรเลียม
- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กำ�หนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงาน
กลัน่ น้�ำ มันปิโตรเลียม
- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กำ�หนดให้โรงงานกลั่นน้ำ�มันปิโตรเลียมเป็นแหล่งกำ�เนิดมลพิษ
ทีจ่ ะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิง้ อากาศเสียออกสูบ่ รรยากาศ
๕.๒๒ โรงงานอุตสาหกรรมเคมี
- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กำ�หนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรมเคมี
- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กำ�หนดให้โรงงานอุตสาหกรรมเคมีบางประเภทเป็นแหล่งกำ�เนิด
มลพิ ษ ที่ จ ะต้ อ งถู ก ควบคุ ม การปล่ อ ยทิ้ ง อากาศเสี ย ออกสู่
				บรรยากาศ
			 - ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง การเก็บตัวอย่าง
				อากาศเสีย การตรวจวัด และการคำ�นวณผลปริมาณรวมของ
การปล่อยทิ้งสาร ๑, ๒ - ไดคลอโรอีเทนและสารไวนิลคลอไรด์
จากโรงงานอุตสาหกรรมเคมี
- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กำ � หนดมาตรฐานควบคุ ม การปล่ อ ยทิ้ ง สารเบนซี น และสาร
๑, ๓ - บิวทาไดอีน จากโรงงานอุตสาหกรรมเคมี
- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กำ�หนดให้โรงงานอุตสาหกรรมเคมีบางประเภทเป็นแหล่งกำ�เนิด
มลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งสารเบนซีน และสาร
๑, ๓ - บิวทาไดอีนออกสูบ่ รรยากาศ
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๕.๒๓ สถานที่เลี้ยงสัตว์
			 - ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กำ�หนดมาตรฐานค่าความเข้มกลิ่นของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้ง
จากสถานที่เลี้ยงสัตว์
- ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรือ่ ง การเก็บตัวอย่างกลิน่
ที่ปล่อยทิ้งจากสถานที่เลี้ยงสัตว์ การตรวจวัดค่าความเข้มกลิ่น
				ด้วยการดม (sensory test) และการขึน้ บัญชีรายชือ่ ผูท้ ดสอบกลิน่
ของกรมควบคุ ม มลพิ ษ กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
				สิ่งแวดล้อม
๖. มาตรฐานควบคุมมลพิษการระบายน้�ำ ทิง้
๖.๑ โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม
- ประกาศกระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละสิ่ง แวดล้ อ ม
ฉบั บที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๙) เรื่อ ง กำ� หนดมาตรฐานควบคุ ม
การระบายน้ำ�ทิ้งจากแหล่งกำ�เนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม
และนิคมอุตสาหกรรม
- ประกาศกระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละสิ่ง แวดล้ อ ม
				ฉบั บ ที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๓๙) เรื่อ ง กำ � หนดประเภทของโรงงาน
อุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม เป็นแหล่งกำ�เนิดมลพิษ
ที่จ ะต้ อ งถู ก ควบคุ ม การปล่ อ ยน้ำ� เสี ย ลงสู่แ หล่ ง น้ำ� สาธารณะ
				หรือออกสูส่ ง่ิ แวดล้อม
- ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง กำ�หนดประเภท
ของโรงงานอุตสาหกรรมทีอ่ นุญาตให้ระบายน้�ำ ทิง้ ให้มคี า่ มาตรฐาน
แตกต่างจากค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำ�ทิ้งที่กำ�หนดไว้
ในประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
		 		ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๙) เรื่อง กำ�หนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ำ� ทิ้ง จากแหล่งกำ � เนิ ดประเภทโรงงานอุ ต สาหกรรม
และนิคมอุตสาหกรรม
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- ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อ ง วิธีการเก็บตัวอย่า งน้ำ� ทิ้ง
ความถี่ แ ละระยะเวลาในการเก็ บ ตั ว อย่ า งน้ำ� ทิ้ ง จากโรงงาน
อุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม
๖.๒ บ่อเพาะเลีย้ งสัตว์น�ำ้ ชายฝัง่
- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กำ � หนดมาตรฐานควบคุ ม การระบายน้ำ� ทิ้ง จากบ่ อ เพาะเลี้ย ง
สัตว์น�ำ้ ชายฝัง่
- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กำ�หนดให้บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้�ชายฝั่งเป็นแหล่งกำ�เนิดมลพิษ
ที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำ�เสียลงสู่แหล่งน้ำ�สาธารณะหรือ
				ออกสูส่ ง่ิ แวดล้อม
๖.๓ อาคารบางประเภทและบางขนาด
- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กำ�หนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้�ำ ทิง้ จากอาคารบางประเภท
				และบางขนาด
- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กำ � หนดประเภทของอาคารเป็ น แหล่ ง กำ � เนิ ด มลพิ ษ ที่ จ ะต้ อ ง
ถูกควบคุมการปล่อยน้ำ�เสียลงสู่แหล่งน้ำ�สาธารณะหรือออกสู่
				สิง่ แวดล้อม
- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กำ � หนดประเภทของอาคารเป็ น แหล่ ง กำ � เนิ ด มลพิ ษ ที่ จ ะต้ อ ง
ถูกควบคุมการปล่อยน้ำ�เสียลงสู่แหล่งน้ำ�สาธารณะหรือออกสู่
				 สิง่ แวดล้อม (ฉบับที่ ๒)
- ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรือ่ ง การคิดคำ�นวณพืน้ ที่
ใช้สอย จำ�นวนอาคาร และจำ�นวนห้องของอาคารหรือกลุม่ ของ
อาคาร วิธกี ารเก็บตัวอย่างน้�ำ
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๖.๔ ทีด่ นิ จัดสรร
- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กำ�หนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้�ำ ทิง้ จากทีด่ นิ จัดสรร
- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กำ�หนดให้ท่ดี ินจัดสรรเป็นแหล่งกำ�เนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม
การปล่อยน้ำ�เสียลงสู่แหล่งน้ำ�สาธารณะหรือออกสู่ส่ิงแวดล้อม
๖.๕ การเลีย้ งสุกร
- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กำ�หนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้�ำ ทิง้ จากแหล่งกำ�เนิดมลพิษ
ประเภทการเลีย้ งสุกร
- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กำ�หนดให้การเลีย้ งสุกรเป็นแหล่งกำ�เนิดมลพิษทีจ่ ะต้องถูกควบคุม
การปล่อยน้�ำ เสียลงสูแ่ หล่งน้�ำ สาธารณะหรือออกสูส่ ง่ิ แวดล้อม
๖.๖ ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลา
- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กำ�หนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้�ำ ทิง้ จากท่าเทียบเรือประมง
				สะพานปลา และกิจการแพปลา
- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
				กำ�หนดให้ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลา
ทุกขนาดเป็นแหล่งกำ�เนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อย
น้�ำ เสียลงสูแ่ หล่งน้�ำ สาธารณะหรือออกสูส่ ง่ิ แวดล้อม
๖.๗ สถานีบริการน้�ำ มันเชือ้ เพลิง
- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กำ � หนดมาตรฐานควบคุ ม การระบายน้ำ� ทิ้ง จากสถานี บ ริ ก าร
น้�ำ มันเชือ้ เพลิง
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			 - ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลัอม เรื่อง
				กำ�หนดให้สถานีบริการน้ำ�มันเชื้อเพลิงเป็นแหล่งกำ�เนิดมลพิษ
ที่ จ ะต้ อ งถู ก ควบคุ ม การปล่ อ ยน้ำ � เสี ย ลงสู่ แ หล่ ง น้ำ � สาธารณะ
				หรือออกสูส่ ง่ิ แวดล้อม
๖.๘ บ่อเพาะเลีย้ งสัตว์น�ำ้ กร่อย
			 - ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กำ�หนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำ�ทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์
				น้�ำ กร่อย
			 - ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กำ � หนดให้ บ่อ เพาะเลี้ย งสั ต ว์ นำ้� กร่ อ ยเป็ น แหล่ ง กำ � เนิ ด มลพิ ษ
ที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำ�เสียลงสู่แหล่งน้ำ�สาธารณะหรือ
				ออกสูส่ ง่ิ แวดล้อม
๖.๙ บ่อเพาะเลีย้ งสัตว์น�ำ้ จืด
			 - ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กำ � หนดมาตรฐานควบคุ ม การระบายน้ำ� ทิ้ง จากบ่ อ เพาะเลี้ย ง
สัตว์น�ำ้ จืด
			 - ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กำ�หนดให้บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์นำ�้ จืดเป็นแหล่งกำ�เนิดมลพิษที่จะต้อง
ถูกควบคุมการปล่อยน้ำ�เสียลงสู่แหล่งน้ำ�สาธารณะหรือออกสู่
				สิง่ แวดล้อม
๖.๑๐ ระบบบำ�บัดน้�ำ เสียรวมของชุมชน
			 - ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กำ � หนดมาตรฐานควบคุ ม การระบายน้ำ � ทิ้ ง จากระบบบำ � บั ด
น้�ำ เสียรวมของชุมชน
			 - ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กำ � หนดให้ ร ะบบบำ � บั ด น้ำ� เสี ย รวมของชุ ม ชนเป็ น แหล่ ง กำ � เนิ ด
มลพิ ษ ที่ จ ะต้ อ งถู ก ควบคุ ม การปล่ อ ยน้ำ � เสี ย ลงสู่ แ หล่ ง น้ำ �
สาธารณะหรือออกสูส่ ง่ิ แวดล้อม
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๗. เขตควบคุมมลพิษ
- ประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๓๕)
เรื่อง กำ�หนดให้ท้องที่เขตเมืองพัทยาเป็นเขตควบคุมมลพิษ
- ประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕)
เรือ่ ง กำ�หนดให้ทอ้ งทีเ่ ขตจังหวัดภูเก็ตเป็นเขตควบคุมมลพิษ
- ประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๓๕)
				เรื่อง กำ�หนดให้ท้องที่เขตอำ�เภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาเป็นเขต
ควบคุมมลพิษ
- ประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๕)
				เรื่อง กำ�หนดให้ท้องที่เขตอำ�เภอเมือง จังหวัดสงขลา เป็นเขต
ควบคุมมลพิษ
- ประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๓๕)
				เรือ่ ง กำ�หนดให้ทอ้ งทีเ่ ขตหมูเ่ กาะพีพี ตำ�บลอ่าวนาง อำ�เภอเมือง
จังหวัดกระบี่ เป็นเขตควบคุมมลพิษ
- ประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๓๗)
				เรื่อง กำ�หนดให้ท้องที่เขตจังหวัดสมุทรปราการ เป็นเขตควบคุม
				มลพิษ
- ประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๘)
				เรื่ อ ง กำ � หนดให้ ท้ อ งที่ เ ขตจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี จั ง หวั ด นนทบุ รี
จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครปฐม เป็นเขตควบคุมมลพิษ
- ประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๓๙)
				เรื่อง กำ�หนดให้ท้องที่เขตอำ�เภอบ้านแหลม อำ�เภอเมืองเพชรบุรี
				อำ�เภอท่ายาง อำ�เภอชะอำ� จังหวัดเพชรบุรี และอำ�เภอหัวหินกับ
อำ�เภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นเขตควบคุมมลพิษ
- ประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๔๗)
				เรือ่ ง กำ�หนดให้ทอ้ งทีเ่ ขตตำ�บลหน้าพระลาน อำ�เภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสระบุรี เป็นเขตควบคุมมลพิษ
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- ประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓๒ (พ.ศ. ๒๕๕๒)
				เรื่ อ ง กำ � หนดให้ ท้ อ งที่ เ ขตตำ � บลมาบตาพุ ด ตำ � บลห้ ว ยโป่ ง
				 ตำ�บลเนินพระและตำ�บลทับมา อำ�เภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ทัง้ ตำ�บล ตำ�บลมาบข่า อำ�เภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ทัง้ ตำ�บล
รวมทั้งพื้นที่ทะเลภายในแนวเขตเป็นเขตควบคุมมลพิษ
๘. หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงือ่ นไข หรือแบบทีก่ �ำ หนด
๘.๑ การห้ามใช้ยานพาหนะ
- กฎกระทรวง กำ�หนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขในการออกคำ�สัง่
การยกเลิ ก คำ � สั่ ง การทำ � และการยกเลิ ก เครื่ อ งหมายห้ า มใช้
ยานพาหนะและการใช้ยานพาหนะในขณะที่มีเครื่องหมายห้ามใช้
				 ยานพาหนะ พ.ศ. ๒๕๕๐
- ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรือ่ ง แบบเครือ่ งหมาย และแบบคำ�สัง่
				ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕, ฉบับแก้ไขเพิม่ เติม
๘.๒ บัตรประจำ�ตัวเจ้าพนักงาน
- กฎกระทรวง กำ�หนดแบบบัตรประจำ�ตัวพนักงานเจ้าหน้าที่และ
เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ พ.ศ. ๒๕๔๗
๘.๓ การจัดทำ�บันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำ�งานของ
			 ระบบบำ�บัดน้�ำ เสีย
- กฎกระทรวง กำ�หนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติ
และข้อ มูล การจัดทำ � บัน ทึกรายละเอี ย ดและรายงานสรุ ป ผล
การทำ�งานของระบบบำ�บัดน้�ำ เสีย
		 - ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง การรายงานสรุปผลการทำ�งาน
ของระบบบำ�บัดน้�ำ เสียด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์
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๘.๔ การคัดค้านคำ�สัง่ ของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
- ระเบียบกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อมว่าด้วย ๘๖๔
การคัดค้านคำ�สั่งของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษตามมาตรา ๘๗
แห่งพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕
๘.๕ หลักเกณฑ์ทางวิชาการ
- ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรือ่ ง หลักเกณฑ์ทางวิชาการเกีย่ วกับ ๘๖๗
คุณลักษณะของถุงพลาสติกใส่มูลฝอยและที่รองรับมูลฝอยแบบ
พลาสติกทีใ่ ช้ในทีส่ าธารณะและสถานสาธารณะ
- ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรือ่ ง วิธกี ารตรวจวัดค่าความทึบแสง ๙๐๒
ของฝุน่ ละอองด้วยเครือ่ งวัดความทึบแสง
- ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก ๙๑๑
พืน้ ทีต่ ง้ั สถานทีฝ่ งั กลบกากของเสีย
- ประกาศกรมควบคุ ม มลพิ ษ เรื่อ ง เกณฑ์ ก ารออกแบบระบบ ๙๑๕
รวบรวมน้�ำ เสีย และระบบบำ�บัดน้�ำ เสียรวมของชุมชน
- ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียง ๑๐๕๒
อากาศยานในพืน้ ทีช่ มุ ชน
๙. เรือ่ งอืน่ ๆ
- ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้
กฎหมายเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๐
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´÷ËßµâÕß‡ πÕæ√âÕ¡°—∫√“¬ß“π°“√«‘‡§√“–Àåº≈°√–∑∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ”À√—∫‚§√ß°“√À√◊Õ
°‘®°“√·µà≈–ª√–‡¿∑·≈–·µà≈–¢π“¥¥â«¬
„π°√≥’∑’Ë ‚§√ß°“√À√◊Õ°‘®°“√ª√–‡¿∑À√◊Õ¢π“¥„¥À√◊Õ∑’Ë®–®—¥µ—Èß¢÷Èπ„πæ◊Èπ∑’Ë „¥
¡’°“√«‘‡§√“–Àåº≈°√–∑∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡‰«â·≈â« ·≈–‡ªìπ¡“µ√∞“π∑’Ë “¡“√∂„™â°—∫‚§√ß°“√
À√◊Õ°‘®°“√ª√–‡¿∑À√◊Õ¢π“¥‡¥’¬«°—πÀ√◊Õ„πæ◊Èπ∑’Ë≈—°…≥–‡¥’¬«°—π‰¥â √—∞¡πµ√’ ‚¥¬
§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘Õ“®ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
°”Àπ¥„Àâ ‚§√ß°“√À√◊Õ°‘®°“√„π∑”πÕß‡¥’¬«°—π‰¥â√—∫¬°‡«âπ ‰¡àµâÕß®—¥∑”√“¬ß“π
°“√«‘‡§√“–Àåº≈°√–∑∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡°Á ‰¥â ·µà∑—Èßπ’È ‚§√ß°“√À√◊Õ°‘®°“√π—Èπ®–µâÕß· ¥ß
§«“¡¬‘π¬Õ¡ªØ‘∫µ— µ‘ “¡¡“µ√°“√µà“ßÊ ∑’°Ë ”Àπ¥‰«â „π°“√«‘‡§√“–Àåº≈°√–∑∫ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡
”À√—∫‚§√ß°“√À√◊Õ°‘®°“√π—Èπµ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë√—∞¡πµ√’°”Àπ¥
¡“µ√“ Ù˜ „π°√≥’∑’Ë ‚§√ß°“√À√◊Õ°‘®°“√´÷ËßµâÕß®—¥∑”√“¬ß“π°“√«‘‡§√“–Àå
º≈°√–∑∫ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡µ“¡¡“µ√“ Ùˆ ‡ªìπ‚§√ß°“√À√◊Õ°‘®°“√¢Õß «à π√“™°“√ √—∞«‘ “À°‘®
À√◊Õ‚§√ß°“√√à«¡°—∫‡Õ°™π ´÷ßË µâÕß‡ πÕ¢Õ√—∫§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫®“°§≥–√—∞¡πµ√’µ“¡√–‡∫’¬∫
ªØ‘∫—µ‘¢Õß∑“ß√“™°“√ „Àâ à«π√“™°“√À√◊Õ√—∞«‘ “À°‘®´÷Ëß‡ªìπºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫‚§√ß°“√
À√◊Õ°‘®°“√π—Èπ ®—¥∑”√“¬ß“π°“√«‘‡§√“–Àåº≈°√–∑∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ µ—Èß·µà„π√–¬–∑”°“√
»÷°…“§«“¡‡À¡“– ¡¢Õß‚§√ß°“√‡ πÕµàÕ§≥–°√√¡°“√ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ ‡æ◊ÕË ‡ πÕ
§«“¡‡ÀÁπª√–°Õ∫°“√æ‘®“√≥“¢Õß§≥–√—∞¡πµ√’
„π°“√æ‘®“√≥“„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫√“¬ß“π°“√«‘‡§√“–Àåº≈°√–∑∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
∑’Ë‡ πÕµ“¡«√√§Àπ÷Ëß §≥–√—∞¡πµ√’Õ“®¢Õ„Àâ∫ÿ§§≈À√◊Õ ∂“∫—π„¥ ´÷Ëß‡ªìπºŸâ™”π“≠°“√
À√◊ Õ ‡™’Ë ¬ «™“≠‡°’Ë ¬ «°— ∫ °“√«‘ ‡ §√“–Àå º ≈°√–∑∫ ‘Ë ß ·«¥≈â Õ ¡∑”°“√»÷ ° …“·≈–‡ πÕ
√“¬ß“πÀ√◊Õ§«“¡‡ÀÁπ‡æ◊ËÕª√–°Õ∫°“√æ‘®“√≥“¥â«¬°Á ‰¥â
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”À√—∫‚§√ß°“√À√◊Õ°‘®°“√¢Õß à«π√“™°“√À√◊Õ√—∞«‘ “À°‘®µ“¡¡“µ√“ Ùˆ
´÷Ëß‰¡à®”µâÕß‡ πÕ¢Õ√—∫§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫®“°§≥–√—∞¡πµ√’µ“¡«√√§Àπ÷Ëß „Àâ à«π√“™°“√
À√◊Õ√—∞«‘ “À°‘® ´÷Ëß‡ªìπºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫‚§√ß°“√À√◊Õ°‘®°“√π—Èπ®—¥∑”√“¬ß“π°“√«‘‡§√“–Àå
º≈°√–∑∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡‡æ◊ËÕ‡ πÕ¢Õ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫°àÕπ∑’Ë®–¥”‡π‘π°“√µ“¡À≈—°‡°≥±å
·≈–«‘∏’°“√∑’Ë°”Àπ¥‰«â „π¡“µ√“ Ù¯ ·≈–¡“µ√“ Ù˘
¡“µ√“ Ù¯ „π°√≥’∑’Ë ‚§√ß°“√À√◊Õ°‘®°“√´÷ËßµâÕß®—¥∑”√“¬ß“π°“√«‘‡§√“–Àå
º≈°√–∑∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ µ“¡¡“µ√“ Ùˆ ‡ªìπ‚§√ß°“√À√◊Õ°‘®°“√´÷Ëß®–µâÕß‰¥â√—∫Õπÿ≠“µ
®“°∑“ß√“™°“√µ“¡°ÆÀ¡“¬°àÕπ‡√‘Ë¡°“√°àÕ √â“ßÀ√◊Õ¥”‡π‘π°“√„Àâ∫ÿ§§≈ºŸâ¢ÕÕπÿ≠“µ
‡ πÕ√“¬ß“π°“√«‘‡§√“–Àåº≈°√–∑∫ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡µàÕ‡®â“Àπâ“∑’´Ë ß÷Ë ¡’Õ”π“®µ“¡°ÆÀ¡“¬π—πÈ
·≈–µàÕ ”π—°ß“ππ‚¬∫“¬·≈–·ºπ∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡** „π°“√‡ πÕ
√“¬ß“π¥—ß°≈à“«Õ“®®—¥∑”‡ªìπ√“¬ß“πº≈°√–∑∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡‡∫◊ÈÕßµâπµ“¡À≈—°‡°≥±å
·≈–«‘∏’°“√∑’Ë√—∞¡πµ√’°”Àπ¥µ“¡¡“µ√“ Ùˆ «√√§ Õß °Á ‰¥â
„Àâ‡®â“Àπâ“∑’´Ë ß÷Ë ¡’Õ”π“®Õπÿ≠“µµ“¡°ÆÀ¡“¬√Õ°“√ ß—Ë Õπÿ≠“µ ”À√—∫‚§√ß°“√
À√◊Õ°‘®°“√µ“¡«√√§Àπ÷Ëß‰«â°àÕπ®π°«à“®–∑√“∫º≈°“√æ‘®“√≥“√“¬ß“π°“√«‘‡§√“–Àå
º≈°√–∑∫ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡µ“¡¡“µ√“ Ù˘ ®“° ”π—°ß“ππ‚¬∫“¬·≈–·ºπ∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘
·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡**
„Àâ ”π—°ß“ππ‚¬∫“¬·≈–·ºπ∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡** µ√«® Õ∫
√“¬ß“π°“√«‘‡§√“–Àåº≈°√–∑∫ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·≈–‡Õ° “√∑’‡Ë °’¬Ë «¢âÕß∑’‡Ë πÕ¡“ À“°‡ÀÁπ«à“
√“¬ß“π∑’‡Ë πÕ¡“¡‘‰¥â®¥— ∑”„Àâ∂°Ÿ µâÕßµ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏°’ “√∑’°Ë ”Àπ¥‰«â „π¡“µ√“ Ùˆ
«√√§ Õß À√◊Õ¡’‡Õ° “√¢âÕ¡Ÿ≈‰¡à§√∫∂â«π „Àâ ”π—°ß“ππ‚¬∫“¬·≈–·ºπ∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘
·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡** ·®âß„Àâ∫ÿ§§≈ºŸâ¢ÕÕπÿ≠“µ∑’Ë‡ πÕ√“¬ß“π∑√“∫¿“¬„π°”Àπ¥‡«≈“
‘∫Àâ“«—ππ—∫·µà«—π∑’Ë ‰¥â√—∫°“√‡ πÕ√“¬ß“ππ—Èπ
„π°√≥’∑’Ë ”π—°ß“ππ‚¬∫“¬·≈–·ºπ∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡**
æ‘®“√≥“‡ÀÁπ«à“ √“¬ß“π°“√«‘‡§√“–Àåº≈°√–∑∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·≈–‡Õ° “√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß∑’Ë
‡ πÕ¡“∂Ÿ°µâÕß·≈–¡’¢âÕ¡Ÿ≈§√∫∂â«π À√◊Õ‰¥â¡’°“√·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡„Àâ∂Ÿ°µâÕß§√∫∂â«πµ“¡
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«√√§ “¡·≈â« „Àâ ”π—°ß“ππ‚¬∫“¬·≈–·ºπ∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡**
æ‘®“√≥“‡ πÕ§«“¡‡ÀÁπ‡∫◊ÈÕßµâπ‡°’Ë¬«°—∫√“¬ß“π¥—ß°≈à“«„Àâ·≈â«‡ √Á®¿“¬„π°”Àπ¥
“¡ ‘∫«—π π—∫·µà«—π∑’Ë ‰¥â√—∫°“√‡ πÕ√“¬ß“ππ—Èπ ‡æ◊ËÕπ”‡ πÕ„Àâ§≥–°√√¡°“√
ºŸâ™”π“≠°“√æ‘®“√≥“µàÕ‰ª
°“√·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√ºŸâ™”π“≠°“√µ“¡«√√§ ’Ë „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡À≈—°‡°≥±å
·≈–«‘ ∏’ ° “√∑’Ë § ≥–°√√¡°“√ ‘Ë ß ·«¥≈â Õ ¡·Àà ß ™“µ‘ °”Àπ¥ ´÷Ë ß ®–µâ Õ ßª√–°Õ∫¥â « ¬
ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘À√◊ÕºŸâ‡™’Ë¬«™“≠„π “¢“«‘™“°“√µà“ßÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß ·≈–®–µâÕß¡’‡®â“Àπâ“∑’Ë
ºŸâ¡’Õ”π“®Õπÿ≠“µµ“¡°ÆÀ¡“¬ ”À√—∫‚§√ß°“√À√◊Õ°‘®°“√π—Èπ À√◊ÕºŸâ·∑π√à«¡‡ªìπ
°√√¡°“√Õ¬Ÿà¥â«¬
¡“µ√“ Ù˘ °“√æ‘®“√≥“¢Õß§≥–°√√¡°“√ºŸâ™”π“≠°“√µ“¡¡“µ√“ Ù¯ „Àâ
°√–∑”„Àâ·≈â«‡ √Á®¿“¬„π ’Ë ‘∫Àâ“«—ππ—∫·µà«—π∑’Ë ‰¥â√—∫√“¬ß“π°“√«‘‡§√“–Àåº≈°√–∑∫
‘Ëß·«¥≈âÕ¡®“° ”π—°ß“ππ‚¬∫“¬·≈–·ºπ∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡** ∂â“
§≥–°√√¡°“√ºŸâ™”π“≠°“√¡‘‰¥âæ‘®“√≥“„Àâ‡ √Á®¿“¬„π°”Àπ¥‡«≈“¥—ß°≈à“« „Àâ∂◊Õ«à“
§≥–°√√¡°“√ºŸâ™”π“≠°“√„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫·≈â«
„π°√≥’∑’Ë§≥–°√√¡°“√ºŸâ™”π“≠°“√„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫ À√◊Õ„π°√≥’∑’Ë „Àâ∂◊Õ«à“
§≥–°√√¡°“√ºŸâ™”π“≠°“√„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫·≈â« „Àâ‡®â“Àπâ“∑’Ë´÷Ëß¡’Õ”π“®µ“¡°ÆÀ¡“¬
—ËßÕπÿ≠“µ·°à∫ÿ§§≈´÷Ëß¢ÕÕπÿ≠“µ‰¥â
„π°√≥’∑§’Ë ≥–°√√¡°“√ºŸ™â ”π“≠°“√‰¡à„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫ „Àâ‡®â“Àπâ“∑’√Ë Õ°“√ ß—Ë
Õπÿ≠“µ·°à∫ÿ§§≈ºŸâ¢ÕÕπÿ≠“µ‰«â°àÕπ®π°«à“∫ÿ§§≈¥—ß°≈à“«®–‡ πÕ√“¬ß“π°“√«‘‡§√“–Àå
º≈°√–∑∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡µ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√ºŸâ™”π“≠°“√ —Ëß„Àâ∑”°“√·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡À√◊Õ
®—¥∑”„À¡à∑—Èß©∫—∫ µ“¡·π«∑“ßÀ√◊Õ√“¬≈–‡Õ’¬¥∑’Ë§≥–°√√¡°“√ºŸâ™”π“≠°“√°”Àπ¥
‡¡◊ËÕ∫ÿ§§≈¥—ß°≈à“«‰¥â‡ πÕ√“¬ß“π°“√«‘‡§√“–Àåº≈°√–∑∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡´÷Ëß‰¥â
∑”°“√·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡À√◊Õ‰¥â®—¥∑”„À¡à∑—Èß©∫—∫·≈â« „Àâ§≥–°√√¡°“√ºŸâ™”π“≠°“√
æ‘®“√≥“√“¬ß“π¥—ß°≈à“«„Àâ·≈â«‡ √Á®¿“¬„π “¡ ‘∫«—π π—∫·µà«—π∑’Ë ‰¥â√—∫°“√‡ πÕ
√“¬ß“π¥—ß°≈à“« ·µà∂â“§≥–°√√¡°“√ºŸâ™”π“≠°“√¡‘‰¥âæ‘®“√≥“„Àâ·≈â«‡ √Á®¿“¬„π
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°”Àπ¥‡«≈“¥—ß°≈à“« „Àâ∂◊Õ«à“§≥–°√√¡°“√ºŸâ™”π“≠°“√‡ÀÁπ™Õ∫ ·≈–„Àâ‡®â“Àπâ“∑’Ë
¥—ß°≈à“« —ËßÕπÿ≠“µ·°à∫ÿ§§≈ºŸâ¢ÕÕπÿ≠“µ‰¥â
„π°√≥’∑’Ë‡ÀÁπ‡ªìπ°“√ ¡§«√ √—∞¡πµ√’®–ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“°”Àπ¥
„Àâ ‚§√ß°“√À√◊Õ°‘®°“√µ“¡ª√–‡¿∑·≈–¢π“¥∑’Ëª√–°“»°”Àπ¥µ“¡¡“µ√“ Ùˆ µâÕß
‡ πÕ√“¬ß“π°“√«‘‡§√“–Àåº≈°√–∑∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ „π°“√¢ÕµàÕÕ“¬ÿ„∫Õπÿ≠“µ ”À√—∫
‚§√ß°“√À√◊Õ°‘®°“√π—Èπ µ“¡«‘∏’°“√‡™àπ‡¥’¬«°—∫°“√¢ÕÕπÿ≠“µ¥â«¬°Á ‰¥â
¡“µ√“ ı ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√æ‘®“√≥“√“¬ß“π°“√«‘‡§√“–Àåº≈°√–∑∫
‘Ëß·«¥≈âÕ¡µ“¡¡“µ√“ Ù¯ ·≈–¡“µ√“ Ù˘ „Àâ°√√¡°“√ºŸâ™”π“≠°“√À√◊Õæπ—°ß“π
‡®â“Àπâ“∑’Ë´÷Ëß‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬®“°§≥–°√√¡°“√ºŸâ™”π“≠°“√ ¡’Õ”π“®µ√«® ∂“π∑’Ë´÷Ëß
‡ªìπ∑’Ëµ—Èß¢Õß‚§√ß°“√À√◊Õ°‘®°“√∑’Ë‡ πÕ¢Õ√—∫§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫„π√“¬ß“π°“√«‘‡§√“–Àå
º≈°√–∑∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡‰¥âµ“¡§«“¡‡À¡“– ¡
‡¡◊ËÕ§≥–°√√¡°“√ºŸâ™”π“≠°“√‰¥â „Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫„π√“¬ß“π°“√«‘‡§√“–Àå
º≈°√–∑∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡µ“¡¡“µ√“ Ù˘ ·≈â« „Àâ‡®â“Àπâ“∑’Ë´÷Ëß¡’Õ”π“®µ“¡°ÆÀ¡“¬„π°“√
æ‘®“√≥“ —ËßÕπÿ≠“µ À√◊ÕµàÕÕ“¬ÿ„∫Õπÿ≠“µ π”¡“µ√°“√µ“¡∑’Ë‡ πÕ‰«â „π√“¬ß“π°“√
«‘‡§√“–Àåº≈°√–∑∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡‰ª°”Àπ¥‡ªìπ‡ß◊ËÕπ‰¢„π°“√ —ËßÕπÿ≠“µ À√◊ÕµàÕÕ“¬ÿ
„∫Õπÿ≠“µ‚¥¬„Àâ∂◊Õ«à“‡ªìπ‡ß◊ËÕπ‰¢∑’Ë°”Àπ¥µ“¡°ÆÀ¡“¬„π‡√◊ËÕßπ—Èπ¥â«¬
¡“µ√“ ıÒ ‡æ◊ÕË ª√–‚¬™πå„π°“√ªØ‘∫µ— µ‘ “¡¡“µ√“ Ù˜ ·≈–¡“µ√“ Ù¯ √—∞¡πµ√’
‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ Õ“®°”Àπ¥„Àâ√“¬ß“π°“√
«‘‡§√“–Àåº≈°√–∑∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡µ“¡¡“µ√“ Ùˆ µâÕß®—¥∑”À√◊Õ‰¥â√—∫°“√√—∫√Õß®“°∫ÿ§§≈
´÷Ëß‰¥â√—∫Õπÿ≠“µ„Àâ‡ªìπºŸâ™”π“≠°“√»÷°…“º≈°√–∑∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡°Á ‰¥â
°“√¢Õ·≈–°“√ÕÕ°„∫Õπÿ≠“µ §ÿ≥ ¡∫—µ‘¢ÕßºŸâ™”π“≠°“√»÷°…“º≈°√–∑∫
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ºŸâ§«∫§ÿ¡¥â«¬
„π°“√√—∫®â“ß„Àâ∫√‘°“√∫”∫—¥πÈ”‡ ’¬À√◊Õ°”®—¥¢Õß‡ ’¬¢ÕßºŸâ√—∫®â“ß„Àâ∫√‘°“√
µ“¡«√√§Àπ÷Ëß®–‡√’¬°‡°Á∫§à“∫√‘°“√‡°‘π°«à“Õ—µ√“∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß¡‘‰¥â
¡“µ√“ ˜Ù „π‡¢µ§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…„¥À√◊Õ„π‡¢µ∑âÕß∑’Ë „¥∑’Ë∑“ß√“™°“√¬—ß¡‘‰¥â
®—¥„Àâ¡’√–∫∫∫”∫—¥πÈ”‡ ’¬√«¡À√◊Õ√–∫∫°”®—¥¢Õß‡ ’¬√«¡ ·µà¡’ºŸâ ‰¥â√—∫„∫Õπÿ≠“µ√—∫®â“ß
„Àâ∫√‘°“√∫”∫—¥πÈ”‡ ’¬À√◊Õ°”®—¥¢Õß‡ ’¬Õ¬Ÿà „π‡¢µ§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…À√◊Õ‡¢µ∑âÕß∑’Ëπ—Èπ„Àâ
‡®â“¢ÕßÀ√◊ÕºŸâ§√Õ∫§√Õß·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…µ“¡¡“µ√“ ˜Ò ·≈–¡“µ√“ ˜Ú ®—¥ àß
πÈ”‡ ’¬À√◊Õ¢Õß‡ ’¬®“°·À≈àß°”‡π‘¥¢Õßµπ‰ª„ÀâºŸâ√—∫®â“ß„Àâ∫√‘°“√∑”°“√∫”∫—¥À√◊Õ
°”®—¥µ“¡À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√·≈–‡ß◊ËÕπ‰¢∑’Ë‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπ°”Àπ¥‚¥¬§”·π–π”
¢Õß‡®â“æπ—°ß“π§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
¡“µ√“ ˜ı „π‡¢µ§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…„¥ À√◊Õ‡¢µ∑âÕß∑’Ë „¥∑’Ë∑“ß√“™°“√¬—ß¡‘‰¥â
®—¥„Àâ¡’√–∫∫∫”∫—¥πÈ”‡ ’¬√«¡À√◊Õ√–∫∫°”®—¥¢Õß‡ ’¬√«¡·≈–‰¡à ¡’ ºŸâ ‰¥â√—∫„∫Õπÿ≠“µ
√—∫®â“ß„Àâ∫√‘°“√∫”∫—¥πÈ”‡ ’¬À√◊Õ°”®—¥¢Õß‡ ’¬Õ¬Ÿà„π‡¢µ§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…À√◊Õ‡¢µ∑âÕß∑’Ëπ—Èπ
‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπ‚¥¬§”·π–π”¢Õß‡®â“æπ—°ß“π§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…Õ“®°”Àπ¥«‘∏’°“√
™—Ë«§√“« ”À√—∫°“√∫”∫—¥πÈ”‡ ’¬À√◊Õ°”®—¥¢Õß‡ ’¬´÷Ëß‡°‘¥®“°·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…µ“¡
¡“µ√“ ˜Ò ·≈–¡“µ√“ ˜Ú ‰¥âµ“¡∑’Ë®”‡ªìπ®π°«à“®–‰¥â¡’°“√°àÕ √â“ßµ‘¥µ—Èß ·≈–
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‡ªî¥¥”‡π‘πß“π√–∫∫∫”∫—¥πÈ”‡ ’¬√«¡ À√◊Õ√–∫∫°”®—¥¢Õß‡ ’¬√«¡„π‡¢µ§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
À√◊Õ‡¢µ∑âÕß∑’Ëπ—Èπ
«‘∏’°“√™—Ë«§√“« ”À√—∫°“√∫”∫—¥πÈ”‡ ’¬À√◊Õ°”®—¥¢Õß‡ ’¬µ“¡«√√§Àπ÷Ëß „Àâ
À¡“¬§«“¡√«¡∂÷ß°“√‡°Á∫√«∫√«¡ °“√¢π àß À√◊Õ°“√®—¥ àßπÈ”‡ ’¬À√◊Õ¢Õß‡ ’¬¥â«¬
«‘∏’°“√„¥Ê ∑’Ë‡À¡“– ¡ ‰ª∑”°“√∫”∫—¥À√◊Õ°”®—¥‚¥¬√–∫∫∫”∫—¥πÈ”‡ ’¬√«¡À√◊Õ
√–∫∫°”®—¥¢Õß‡ ’¬√«¡¢Õß∑“ß√“™°“√∑’ËÕ¬Ÿà„π‡¢µÕ◊ËπÀ√◊ÕÕπÿ≠“µ„ÀâºŸâ ‰¥â√—∫„∫Õπÿ≠“µ
√—∫®â“ß„Àâ∫√‘°“√∫”∫—¥πÈ”‡ ’¬À√◊Õ°”®—¥¢Õß‡ ’¬´÷Ëß√—∫®â“ß„Àâ∫√‘°“√Õ¬Ÿà „π‡¢µÕ◊Ëπ‡¢â“¡“
‡ªî¥¥”‡π‘π°“√√—∫®â“ß„Àâ∫√‘°“√„π‡¢µ§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…À√◊Õ‡¢µ∑âÕß∑’Ëπ—Èπ‡ªìπ°“√™—Ë«§√“«
À√◊ Õ Õπÿ ≠ “µ„ÀâºŸâ ‰¥â√—∫„∫Õπÿ≠“µ√—∫®â“ß„Àâ∫√‘°“√π—Èπ∑”°“√‡°Á∫√«∫√«¡πÈ”‡ ’¬À√◊Õ
¢Õß‡ ’¬‡æ◊ËÕπ”¢π‡§≈◊ËÕπ¬â“¬‰ª∑”°“√∫”∫—¥À√◊Õ°”®—¥‚¥¬√–∫∫∫”∫—¥πÈ”‡ ’¬À√◊Õ√–∫∫
°”®—¥¢Õß‡ ’¬¢ÕßºŸâπ—Èπ´÷ËßÕ¬Ÿà„π‡¢µ∑âÕß∑’ËÕ◊ËππÕ°‡¢µ§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…À√◊Õ‡¢µ∑âÕß∑’Ëπ—Èπ
¡“µ√“ ˜ˆ πÈ”‡ ¬’ ∑’Ë ‰¥â√∫— °“√∫”∫—¥‚¥¬√–∫∫∫”∫—¥πÈ”‡ ¬’ √«¡¢Õß∑“ß√“™°“√
À√◊Õ√–∫∫∫”∫—¥πÈ”‡ ¬’ ¢ÕßºŸâ ‰¥â√∫— „∫Õπÿ≠“µ√—∫®â“ß„Àâ∫√‘°“√∫”∫—¥πÈ”‡ ¬’ À√◊Õ°”®—¥¢Õß‡ ¬’
®–µâÕß¡’§≥
ÿ ¡∫—µµ‘ “¡¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…®“°·À≈àß°”‡π‘¥∑’°Ë ”Àπ¥µ“¡¡“µ√“ ıı
À√◊Õ¡“µ√∞“π∑’Ë «à π√“™°“√„¥°”Àπ¥‚¥¬Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡°ÆÀ¡“¬Õ◊πË ·≈–¡“µ√∞“ππ—πÈ
¬—ß¡’º≈„™â∫—ß§—∫µ“¡¡“µ√“ ıˆ À√◊Õ¡“µ√∞“π∑’ËºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥°”Àπ¥‡ªìπæ‘‡»…
”À√—∫‡¢µ§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…µ“¡¡“µ√“ ı¯
¡“µ√“ ˜˜ „Àâ «à π√“™°“√À√◊Õ√“™°“√ «à π∑âÕß∂‘πË ´÷ßË ‡ªìπºŸ®â ¥— „Àâ¡√’ –∫∫∫”∫—¥
πÈ”‡ ’¬√«¡ À√◊Õ√–∫∫°”®—¥¢Õß‡ ’¬√«¡‚¥¬„™â‡ß‘πß∫ª√–¡“≥·ºàπ¥‘πÀ√◊Õ‡ß‘π√“¬‰¥â
¢Õß√“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ ·≈–‡ß‘π°Õß∑ÿπµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È ¡’Àπâ“∑’Ë¥”‡π‘πß“π·≈–
§«∫§ÿ¡°“√∑”ß“π¢Õß√–∫∫∫”∫—¥πÈ”‡ ¬’ √«¡À√◊Õ√–∫∫°”®—¥¢Õß‡ ¬’ √«¡∑’Ë «à π√“™°“√π—πÈ
À√◊Õ√“™°“√ «à π∑âÕß∂‘πË π—πÈ ®—¥„Àâ¡¢’ π÷È „π°√≥’‡™àπ«à“π’È «à π√“™°“√À√◊Õ√“™°“√ «à π∑âÕß∂‘πË
®–®â“ßºŸâ∑’Ë ‰¥â√—∫„∫Õπÿ≠“µ√—∫®â“ß„Àâ∫√‘°“√∫”∫—¥πÈ”‡ ’¬À√◊Õ°”®—¥¢Õß‡ ’¬µ“¡æ√–√“™
∫—≠≠—µ‘π’È ‡ªìπºŸâ¥”‡π‘πß“π·≈–§«∫§ÿ¡°“√∑”ß“π¢Õß√–∫∫∫”∫—¥πÈ”‡ ’¬√«¡À√◊Õ√–∫∫
°”®—¥¢Õß‡ ’¬√«¡°Á ‰¥â
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À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√ ”À√—∫°“√®—¥ àß ‡°Á∫√«∫√«¡·≈–¢π àßπÈ”‡ ’¬À√◊Õ¢Õß
‡ ’¬®“°·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…¡“ Ÿà√–∫∫∫”∫—¥πÈ”‡ ’¬√«¡À√◊Õ√–∫∫°”®—¥¢Õß‡ ’¬√«¡¢Õß
∑“ß√“™°“√ √«¡∑—Èß¢âÕ°”Àπ¥ ¢âÕÀâ“¡ ¢âÕ®”°—¥ ·≈–‡ß◊ËÕπ‰¢µà“ß Ê ”À√—∫°“√ª≈àÕ¬∑‘Èß
·≈–°“√√–∫“¬πÈ”‡ ’¬ À√◊Õ¢Õß‡ ’¬®“°‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡ ·≈–·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…
ª√–‡¿∑Õ◊Ëπµ“¡¡“µ√“ ˜Ú ≈ß Ÿà√–∫∫∫”∫—¥πÈ”‡ ’¬√«¡ À√◊Õ√–∫∫°”®—¥¢Õß‡ ’¬√«¡
¢Õß∑“ß√“™°“√„Àâ°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß
«à π∑’Ë ˆ
¡≈æ‘…Õ◊Ëπ·≈–¢Õß‡ ’¬Õ—πµ√“¬
______
¡“µ√“ ˜¯ °“√‡°Á∫√«∫√«¡ °“√¢π àß ·≈–°“√®—¥°“√¥â«¬ª√–°“√„¥Ê
‡æ◊ËÕ∫”∫—¥·≈–¢®—¥¢¬–¡Ÿ≈ΩÕ¬·≈–¢Õß‡ ’¬Õ◊Ëπ∑’ËÕ¬Ÿà „π ¿“æ‡ªìπ¢Õß·¢Áß °“√ªÑÕß°—π
·≈–§«∫§ÿ ¡ ¡≈æ‘ … ∑’Ë ‡ °‘ ¥ ®“°À√◊ Õ ¡’ ∑’Ë ¡ “®“°°“√∑”‡À¡◊ Õ ß·√à ∑—È ß ∫π∫°·≈–„π∑–‡≈
°“√ªÑÕß°—π·≈–§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…∑’Ë‡°‘¥®“°À√◊Õ¡’∑’Ë¡“®“°°“√ ”√«® ·≈–¢ÿ¥‡®“–πÈ”¡—π
°ä“´∏√√¡™“µ‘·≈– “√‰Œ‚¥√§“√å∫Õπ∑ÿ°™π‘¥∑—Èß∫π∫°·≈–„π∑–‡≈ À√◊Õ°“√ªÑÕß°—π
·≈–§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…∑’Ë‡°‘¥®“°À√◊Õ¡’∑’Ë¡“®“°°“√ª≈àÕ¬∑‘ÈßπÈ”¡—π·≈–°“√∑‘Èß‡∑¢Õß‡ ’¬
·≈–«—µ∂ÿÕ◊ËπÊ ®“°‡√◊Õ‡¥‘π∑–‡≈ ‡√◊Õ∫√√∑ÿ°πÈ”¡—π ·≈–‡√◊Õª√–‡¿∑Õ◊Ëπ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡
°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√π—Èπ
¡“µ√“ ˜˘ „π°√≥’∑’Ë ‰¡à¡’°ÆÀ¡“¬„¥∫—≠≠—µ‘‰«â ‚¥¬‡©æ“– „Àâ√—∞¡πµ√’ ‚¥¬
§”·π–π”¢Õß§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘… ¡’Õ”π“®ÕÕ°°Æ°√–∑√«ß°”Àπ¥™π‘¥·≈–
ª√–‡¿∑¢Õß¢Õß‡ ’¬Õ—πµ√“¬∑’Ë‡°‘¥®“°°“√º≈‘µ °“√„™â “√‡§¡’ À√◊Õ«—µ∂ÿÕ—πµ√“¬„π
°√–∫«π°“√º≈‘µ∑“ßÕÿµ “À°√√¡ ‡°…µ√°√√¡ °“√ “∏“√≥ ÿ¢·≈–°‘®°“√Õ¬à“ßÕ◊Ëπ
„ÀâÕ¬Ÿà„π§«“¡§«∫§ÿ¡ „π°“√π’È „Àâ°”Àπ¥À≈—°‡°≥±å ¡“µ√°“√ ·≈–«‘∏’°“√‡æ◊ËÕ§«∫§ÿ¡
°“√‡°Á∫ √«∫√«¡ °“√√—°…“§«“¡ª≈Õ¥¿—¬ °“√¢π àß‡§≈◊ËÕπ¬â“¬ °“√π”‡¢â“¡“„π
√“™Õ“≥“®—°√ °“√ àßÕÕ°‰ªπÕ°√“™Õ“≥“®—°√ ·≈–°“√®—¥°“√ ∫”∫—¥ ·≈–°”®—¥
¢Õß‡ ’¬Õ—πµ√“¬¥—ß°≈à“«¥â«¬«‘∏’°“√∑’Ë‡À¡“– ¡·≈–∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß¥â«¬
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à«π∑’Ë ˜
°“√µ√«® Õ∫·≈–§«∫§ÿ¡
______
¡“µ√“ ¯ ‡®â“¢ÕßÀ√◊ÕºŸâ§√Õ∫§√Õß·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘… ´÷Ëß¡’√–∫∫∫”∫—¥
Õ“°“»‡ ’¬ Õÿª°√≥å À√◊Õ‡§√◊ËÕß¡◊Õ ”À√—∫§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬À√◊Õ¡≈æ‘…Õ◊Ëπ
√–∫∫∫”∫—¥πÈ”‡ ’¬ À√◊Õ√–∫∫°”®—¥¢Õß‡ ’¬ µ“¡¡“µ√“ ˆ¯ À√◊Õ¡“µ√“ ˜ ‡ªìπ¢Õß
µπ‡Õß¡’Àπâ“∑’ËµâÕß‡°Á∫ ∂‘µ‘·≈–¢âÕ¡Ÿ≈´÷Ëß· ¥ßº≈°“√∑”ß“π¢Õß√–∫∫À√◊ÕÕÿª°√≥å ·≈–
‡§√◊ÕË ß¡◊Õ¥—ß°≈à“«„π·µà≈–«—π ·≈–®—¥∑”∫—π∑÷°√“¬≈–‡Õ’¬¥‡ªìπÀ≈—°∞“π‰«â ≥ ∂“π∑’µË ß—È
·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…π—Èπ ·≈–®–µâÕß®—¥∑”√“¬ß“π √ÿªº≈°“√∑”ß“π¢Õß√–∫∫ À√◊Õ
Õÿª°√≥å·≈–‡§√◊ËÕß¡◊Õ¥—ß°≈à“«‡ πÕµàÕ‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπ·Ààß∑âÕß∑’Ë∑’Ë·À≈àß°”‡π‘¥
¡≈æ‘…π—Èπµ—ÈßÕ¬ŸàÕ¬à“ßπâÕ¬‡¥◊Õπ≈–Àπ÷Ëß§√—Èß
°“√‡°Á∫ ∂‘µ‘ ¢âÕ¡Ÿ≈ °“√®—¥∑”∫—π∑÷°√“¬≈–‡Õ’¬¥·≈–√“¬ß“π„Àâ∑”µ“¡À≈—°‡°≥±å
«‘∏’°“√ ·≈–·∫∫∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß
„π°√≥’∑’Ë√–∫∫∫”∫—¥Õ“°“»‡ ’¬ √–∫∫∫”∫—¥πÈ”‡ ’¬ À√◊Õ√–∫∫°”®—¥¢Õß‡ ’¬
À√◊ÕÕÿª°√≥å ·≈–‡§√◊ËÕß¡◊Õ¥—ß°≈à“«„π«√√§Àπ÷Ëß ®–µâÕß¡’ºŸâ§«∫§ÿ¡µ“¡∑’Ë‡®â“æπ—°ß“π
§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…°”Àπ¥ „ÀâºŸâ§«∫§ÿ¡¡’Àπâ“∑’Ë¥”‡π‘π°“√µ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â „π«√√§Àπ÷Ëß·∑π
‡®â“¢ÕßÀ√◊ÕºŸâ§√Õ∫§√Õß
„Àâ ºŸâ ‰¥â√—∫„∫Õπÿ≠“µ√—∫®â“ß„Àâ∫√‘°“√∫”∫—¥πÈ”‡ ’¬À√◊Õ°”®—¥¢Õß‡ ’¬¡’Àπâ“∑’Ë
µâÕß¥”‡π‘π°“√‡™àπ‡¥’¬«°—∫‡®â“¢ÕßÀ√◊ÕºŸâ§√Õ∫§√Õß·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…µ“¡«√√§Àπ÷Ëß
¡“µ√“ ¯Ò „Àâ‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπ√«∫√«¡√“¬ß“π∑’Ë ‰¥â√—∫µ“¡¡“µ√“ ¯
à ß ‰ª„Àâ ‡ ®â “ æπ— ° ß“π§«∫§ÿ ¡ ¡≈æ‘ … ´÷Ë ß ¡’ Õ”π“®Àπâ “ ∑’Ë „ π‡¢µ∑â Õ ß∂‘Ë π π—È π ‡ªì π ª√–®”
Õ¬à“ßπâÕ¬‡¥◊Õπ≈–Àπ÷ßË §√—ßÈ ·≈–®–∑”§«“¡‡ÀÁπ‡æ◊ÕË ª√–°Õ∫°“√æ‘®“√≥“¢Õß‡®â“æπ—°ß“π
§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡ πÕ‰ªæ√âÕ¡°—∫√“¬ß“π∑’Ë√«∫√«¡ àß‰ªπ—Èπ¥â«¬°Á ‰¥â
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¡“µ√“ ¯Ú ‡æ◊ËÕªØ‘∫—µ‘°“√„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È „Àâ‡®â“æπ—°ß“π
§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…¡’Õ”π“®¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) ‡¢â“‰ª„πÕ“§“√
∂“π∑’Ë·≈–‡¢µ∑’Ëµ—Èß¢Õß‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡À√◊Õ
·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…À√◊Õ‡¢µ∑’Ëµ—Èß¢Õß√–∫∫∫”∫—¥πÈ”‡ ’¬À√◊Õ√–∫∫°”®—¥¢Õß‡ ’¬¢Õß
∫ÿ§§≈„¥Ê „π√–À«à“ß‡«≈“æ√–Õ“∑‘µ¬å¢÷Èπ·≈–æ√–Õ“∑‘µ¬åµ°À√◊Õ„π√–À«à“ß‡«≈“∑”°“√
‡æ◊ËÕµ√«® ¿“æ°“√∑”ß“π¢Õß√–∫∫∫”∫—¥πÈ”‡ ’¬ À√◊Õ√–∫∫°”®—¥¢Õß‡ ’¬ √–∫∫∫”∫—¥
Õ“°“»‡ ’¬ À√◊ÕÕÿª°√≥å·≈–‡§√◊ËÕß¡◊Õµà“ßÊ ‡æ◊ËÕ§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬À√◊Õ
¡≈æ‘…Õ◊Ëπ √«¡∑—Èßµ√«®∫—π∑÷°√“¬≈–‡Õ’¬¥ ∂‘µ‘ À√◊Õ¢âÕ¡Ÿ≈‡°’Ë¬«°—∫°“√∑”ß“π¢Õß√–∫∫
À√◊ÕÕÿª°√≥å·≈–‡§√◊ËÕß¡◊Õ¥—ß°≈à“« À√◊Õ‡¡◊ËÕ¡’‡ÀµÿÕ—π§«√ ß —¬«à“¡’°“√‰¡àªØ‘∫—µ‘µ“¡
æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È
(Ú) ÕÕ°§” —Ëß‡ªìπÀπ—ß ◊Õ„Àâ‡®â“¢ÕßÀ√◊ÕºŸâ§√Õ∫§√Õß ºŸâ§«∫§ÿ¡ À√◊ÕºŸâ ‰¥â√—∫
„∫Õπÿ≠“µ√—∫®â“ß„Àâ∫√‘°“√√–∫∫∫”∫—¥πÈ”‡ ¬’ À√◊Õ°”®—¥¢Õß‡ ¬’ ®—¥°“√·°â ‰¢ ‡ª≈’¬Ë π·ª≈ß
ª√—∫ª√ÿß À√◊Õ´àÕ¡·´¡√–∫∫∫”∫—¥Õ“°“»‡ ’¬ √–∫∫∫”∫—¥πÈ”‡ ’¬ À√◊Õ√–∫∫°”®—¥
¢Õß‡ ’¬À√◊ÕÕÿª°√≥å·≈–‡§√◊ËÕß¡◊Õµà“ßÊ ‡æ◊ËÕ§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬À√◊Õ
¡≈æ‘…Õ◊Ëπ ·µà∂â“·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…π—Èπ‡ªìπ‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡ „Àâ·®âß„Àâ‡®â“æπ—°ß“π
µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬‚√ßß“π¥”‡π‘π°“√µ“¡Õ”π“®Àπâ“∑’ËµàÕ‰ª À“°‡®â“æπ—°ß“πµ“¡
°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬‚√ßß“π‰¡à¥”‡π‘π°“√µ“¡Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õßµπ „Àâ‡®â“æπ—°ß“π§«∫§ÿ¡
¡≈æ‘…¡’Õ”π“®¥”‡π‘π°“√µ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â „πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È ‰¥â
(Û) ÕÕ°§” —Ëß‡ªìπÀπ—ß ◊Õ —Ëßª√—∫‡®â“¢ÕßÀ√◊ÕºŸâ§√Õ∫§√Õß·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…
´÷Ë ß ¡‘ „ ™à ‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡µ“¡¡“µ√“ ˘ ¡“µ√“ ˘Ò À√◊Õ¡“µ√“ ˘Ú „π°√≥’
·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…π—Èπ‡ªìπ‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡ „Àâ¡’Àπ—ß ◊Õ·®âß‰ª¬—ß‡®â“æπ—°ß“π
µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬‚√ßß“π„ÀâÕÕ°§” ß—Ë ª√—∫‡®â“¢ÕßÀ√◊ÕºŸ§â √Õ∫§√Õß‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡π—πÈ
‚¥¬„Àâ∂◊Õ«à“‡®â“æπ—°ß“πµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬‚√ßß“π‡ªìπ‡®â“æπ—°ß“π§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
µ“¡æ√–√“™∫— ≠ ≠— µ‘ π’È À“°‡®â “ æπ— ° ß“πµ“¡°ÆÀ¡“¬«à “ ¥â « ¬‚√ßß“π‰¡à ¥”‡π‘ π °“√
ÕÕ°§” —Ë ßª√—∫¿“¬„π√–¬–‡«≈“Õ—π ¡§«√ „Àâ‡®â“æπ—°ß“π§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…¡’Õ”π“®
ÕÕ°§” ß—Ë ª√—∫‡®â“¢ÕßÀ√◊ÕºŸ§â √Õ∫§√Õß·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…∑’‡Ë ªìπ‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡π—πÈ ‰¥â
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(Ù) ÕÕ°§” ß—Ë ‡ªìπÀπ—ß Õ◊ ß—Ë „ÀâºŸâ ‰¥â√∫— „∫Õπÿ≠“µ√—∫®â“ß„Àâ∫√‘°“√∫”∫—¥πÈ”‡ ¬’
À√◊Õ°”®—¥¢Õß‡ ¬’ À¬ÿ¥À√◊Õªî¥°“√¥”‡π‘π°‘®°“√„Àâ∫√‘°“√∫”∫—¥πÈ”‡ ¬’ À√◊Õ°”®—¥¢Õß‡ ¬’
À√◊Õ —Ëß‡æ‘°∂Õπ„∫Õπÿ≠“µ „π°√≥’∑’ËºŸâ ‰¥â√—∫„∫Õπÿ≠“µ√—∫®â“ß„Àâ∫√‘°“√∫”∫—¥πÈ”‡ ’¬
À√◊Õ°”®—¥¢Õß‡ ’¬π—Èπ ΩÉ“Ωóπ À√◊Õ‰¡à ª Ø‘ ∫— µ‘ µ “¡∫∑∫— ≠ ≠— µ‘ · Àà ß æ√–√“™∫— ≠ ≠— µ‘ π’È
°Æ°√–∑√«ß ¢âÕ∫—≠≠—µ‘∑âÕß∂‘Ëπ √–‡∫’¬∫ ª√–°“» À√◊Õ‡ß◊ËÕπ‰¢∑’ËÕÕ°À√◊Õ°”Àπ¥µ“¡
§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È À√◊Õ‰¡àªØ‘∫—µ‘µ“¡§” —Ëß¢Õß‡®â“æπ—°ß“π§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…´÷Ëß —Ëß
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È
(ı) ÕÕ°§” —Ëß‡ªìπÀπ—ß ◊Õ‡æ‘°∂Õπ°“√‡ªìπºŸâ§«∫§ÿ¡µ“¡¡“µ√“ ˆ¯ À√◊Õ
¡“µ√“ ˜ „π°√≥’∑’ËºŸâ§«∫§ÿ¡π—ÈπΩÉ“ΩóπÀ√◊Õ‰¡à ª Ø‘ ∫— µ‘ µ “¡∫∑∫— ≠ ≠— µ‘ · Àà ß æ√–√“™
∫—≠≠—µ‘π’È °Æ°√–∑√«ß ¢âÕ∫—≠≠—µ‘∑âÕß∂‘Ëπ √–‡∫’¬∫ ª√–°“» À√◊Õ‡ß◊ËÕπ‰¢∑’ËÕÕ°À√◊Õ
°”Àπ¥µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È À√◊Õ‰¡àªØ‘∫—µ‘µ“¡§” —Ëß¢Õß‡®â“æπ—°ß“π§«∫§ÿ¡
¡≈æ‘…´÷Ëß —Ëßµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È
¡“µ√“ ¯Û „π°√≥’ ∑’Ë ‡ ÀÁ π ¡§«√‡æ◊Ë Õ ª√–‚¬™πå „ π°“√ª√– “π°“√ªØ‘ ∫— µ‘
√“™°“√√–À«à “ ßÀπà « ¬ß“π∑’Ë ‡ °’Ë ¬ «¢â Õ ß ‡®â “ æπ— ° ß“π§«∫§ÿ ¡ ¡≈æ‘ … Õ“®¥”‡π‘ π °“√
¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) ‡ πÕ·π–°“√ —Ë ß ªî ¥ À√◊ Õ æ— ° „™â À √◊ Õ ‡æ‘ ° ∂Õπ„∫Õπÿ ≠ “µÀ√◊ Õ °“√ —Ë ß „Àâ
À¬ÿ¥„™âÀ√◊Õ∑”ª√–‚¬™πå¥â«¬ª√–°“√„¥Ê ‡°’Ë¬«°—∫·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…µ“¡¡“µ√“ ˆ¯
¡“µ√“ ˆ˘ À√◊Õ¡“µ√“ ˜¯ ∑’Ë®ß„®‰¡à∑”°“√∫”∫—¥Õ“°“»‡ ’¬ πÈ”‡ ’¬ À√◊Õ¢Õß‡ ’¬
Õ¬à“ßÕ◊Ëπ·≈–≈—°≈Õ∫ª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬ πÈ”‡ ’¬ À√◊Õ¢Õß‡ ’¬∑’Ë¬—ß‰¡à ‰¥â∑”°“√∫”∫—¥
ÕÕ° Ÿà ‘Ëß·«¥≈âÕ¡¿“¬πÕ°‡¢µ∑’Ëµ—Èß·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…µàÕ‡®â“æπ—°ß“πºŸâ¡’Õ”π“®§«∫§ÿ¡
¥Ÿ·≈·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…π—Èπµ“¡°ÆÀ¡“¬
(Ú) ‡ πÕ·π–„Àâ ¡’ ° “√¥”‡π‘ π °“√∑“ß°ÆÀ¡“¬‡æ◊Ë Õ ∫— ß §— ∫ „Àâ ‡ ®â “ ¢ÕßÀ√◊ Õ
ºŸâ§√Õ∫§√Õß·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…µ“¡¡“µ√“ ˜Ò À√◊Õ¡“µ√“ ˜Ú ®—¥ àßπÈ”‡ ’¬À√◊Õ
¢Õß‡ ’¬‰ª∑”°“√∫”∫—¥À√◊Õ°”®—¥µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È µàÕ‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπ
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(Û) „Àâ§”ª√÷°…“·π–π”·°à‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπ À√◊Õ à«π√“™°“√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß
‡°’Ë¬«°—∫°“√¥”‡π‘π°“√·≈–∫”√ÿß√—°…“√–∫∫∫”∫—¥πÈ”‡ ’¬√«¡ À√◊Õ√–∫∫°”®—¥¢Õß‡ ’¬
√«¡¢Õß∑“ß√“™°“√´÷ËßÕ¬Ÿà¿“¬„µâ§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫¢Õß‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπ À√◊Õ à«π
√“™°“√π—Èπ
¡“µ√“ ¯Ù „π°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ëµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È æπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë·≈–
‡®â“æπ—°ß“π§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…µâÕß· ¥ß∫—µ√ª√–®”µ—«‡¡◊ËÕ∫ÿ§§≈∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß√âÕß¢Õ
∫—µ√ª√–®”µ—«¢Õßæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë·≈–‡®â“æπ—°ß“π§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…„Àâ‡ªìπ‰ª
µ“¡·∫∫∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß
¡“µ√“ ¯ı „π°“√ªØ‘∫µ— À‘ πâ“∑’µË “¡æ√–√“™∫—≠≠—µπ‘ ’È„Àâ‡®â“¢ÕßÀ√◊ÕºŸ§â √Õ∫§√Õß
∂“π∑’Ë À√◊Õ¬“πæ“Àπ– À√◊ÕºŸâ¡’Àπâ“∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßÕ”π«¬§«“¡ –¥«°µ“¡ ¡§«√ ·≈–
„Àâ æ π— ° ß“π‡®â“ Àπâ“∑’Ë·≈–‡®â“æπ—° ß“π§«∫§ÿ¡¡≈æ‘ … ‡ªìπ‡®â “ æπ— ° ß“πµ“¡ª√–¡«≈
°ÆÀ¡“¬Õ“≠“
¡“µ√“ ¯ˆ „π°“√ªØ‘∫µ— À‘ πâ“∑’¢Ë Õßæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’µË “¡¡“µ√“ ı «√√§Àπ÷ßË
À√◊Õ¡“µ√“ ˆı ·≈–°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë¢Õß‡®â“æπ—°ß“π§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…µ“¡¡“µ√“ ¯Ú (Ò)
„Àâ∑”µàÕÀπâ“‡®â“¢ÕßÀ√◊ÕºŸâ§√Õ∫§√Õß ∂“π∑’Ë À√◊Õ¬“πæ“Àπ– ∂â“À“∫ÿ§§≈¥—ß°≈à“«
‰¡à ‰¥â „Àâ∑”µàÕÀπâ“∫ÿ§§≈Õ◊ËπÕ¬à“ßπâÕ¬ Õß§π´÷Ëßæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë À√◊Õ‡®â“æπ—°ß“π
§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‰¥â¢Õ√âÕß„Àâ¡“‡ªìπæ¬“π
¡“µ√“ ¯˜ ‡®â“¢ÕßÀ√◊ÕºŸâ§√Õ∫§√Õß·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘… ºŸâ ‰¥â√—∫„∫Õπÿ≠“µ
√—∫®â“ß„Àâ∫√‘°“√∫”∫—¥πÈ”‡ ’¬À√◊Õ°”®—¥¢Õß‡ ’¬ ºŸâ§«∫§ÿ¡ À√◊Õ∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ„¥´÷Ëß‰¡àæÕ„®
§” —Ëß¢Õß‡®â“æπ—°ß“π§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…µ“¡¡“µ√“ ¯Ú (Ú) (Û) (Ù) À√◊Õ (ı) ¡’ ‘∑∏‘
√â Õ ß§— ¥ §â “ π§” —Ë ß π—È π µà Õ §≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ ¡ ¡≈æ‘ … ¿“¬„π “¡ ‘ ∫ «— π π— ∫ ·µà «— π ∑’Ë
‰¥â√—∫·®âß§” —Ëß¢Õß‡®â“æπ—°ß“π§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
∂â “ ºŸâ √â Õ ß§— ¥ §â “ π‰¡à ‡ÀÁπ ¥â«¬°—∫ §”«‘π‘® ©—¬ ¢Õß§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ ¡¡≈æ‘ …
„Àâ ¬◊Ë π Õÿ ∑ ∏√≥å µà Õ √— ∞ ¡πµ√’ ¿ “¬„π “¡ ‘ ∫ «— π π— ∫ ·µà «— π ∑’Ë ‰ ¥â √— ∫ ·®â ß §”«‘ π‘ ® ©— ¬ ¢Õß
§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
§”«‘π‘®©—¬¢Õß√—∞¡πµ√’„Àâ‡ªìπ∑’Ë ÿ¥
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«à π∑’Ë ¯
§à“∫√‘°“√·≈–§à“ª√—∫
______
¡“µ√“ ¯¯ „π‡¢µ§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…À√◊Õ‡¢µ∑âÕß∑’Ë„¥´÷ßË ‰¥â®¥— „Àâ¡°’ “√°àÕ √â“ß·≈–
¥”‡π‘π °“√√–∫∫∫”∫—¥πÈ”‡ ’¬ √«¡À√◊Õ √–∫∫°”®—¥ ¢Õß‡ ’¬ √«¡¢Õß∑“ß√“™°“√‚¥¬
‡ß‘πß∫ª√–¡“≥·ºàπ¥‘πÀ√◊Õ‡ß‘π√“¬‰¥â¢Õß√“™°“√ «à π∑âÕß∂‘πË ·≈–‡ß‘π°Õß∑ÿπ´÷ßË ®—¥ √√
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È·≈â« „Àâ§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘‚¥¬§”·π–π”¢Õß
§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…æ‘®“√≥“°”Àπ¥Õ—µ√“§à“∫√‘°“√∑’Ë®–ª√–°“»„™â „π·µà≈–
‡¢µ§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…À√◊Õ‡¢µ∑âÕß∑’Ë∑’Ë‡ªìπ∑’Ëµ—Èß¢Õß√–∫∫∫”∫—¥πÈ”‡ ’¬√«¡À√◊Õ√–∫∫°”®—¥
¢Õß‡ ’¬√«¡¥—ß°≈à“«
°“√°”Àπ¥Õ—µ√“§à“∫√‘°“√µ“¡«√√§Àπ÷Ëß„Àâª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
¡“µ√“ ¯˘ Õ—µ√“§à“∫√‘°“√∑’Ë°”Àπ¥µ“¡¡“µ√“ ¯¯ ”À√—∫°“√∫”∫—¥πÈ”‡ ’¬
À√◊Õ°”®—¥¢Õß‡ ’¬®“°·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…µ“¡¡“µ√“ ˜Ò ·≈–¡“µ√“ ˜Ú Õ“®°”Àπ¥
„Àâ¡’Õ—µ√“·µ°µà“ß°—π‰¥âµ“¡§«“¡‡À¡“– ¡
‡®â“¢ÕßÀ√◊ÕºŸâ§√Õ∫§√Õß·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…µ“¡¡“µ√“ ˜Ú ª√–‡¿∑∫â“π‡√◊Õπ
∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬´÷Ëß‡ªìπºŸâ „™â√“¬¬àÕ¬ ¡’ ‘∑∏‘‰¥â√—∫¬°‡«âπ‰¡àµâÕß‡ ’¬§à“∫√‘°“√µ“¡À≈—°‡°≥±å
·≈–‡ß◊ÕË π‰¢∑’§Ë ≥–°√√¡°“√ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘°”Àπ¥‚¥¬§”·π–π”¢Õß§≥–°√√¡°“√
§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
¡“µ√“ ˘ ‡®â “ ¢ÕßÀ√◊ Õ ºŸâ § √Õ∫§√Õß·À≈à ß °”‡π‘ ¥ ¡≈æ‘ … ºŸâ „ ¥À≈’ ° ‡≈’Ë ¬ ß
‰¡à®—¥ àßπÈ”‡ ’¬À√◊Õ¢Õß‡ ’¬‰ª∑”°“√∫”∫—¥‚¥¬√–∫∫∫”∫—¥πÈ”‡ ’¬√«¡À√◊Õ√–∫∫°”®—¥
¢Õß‡ ’¬√«¡¢Õß∑“ß√“™°“√µ“¡¡“µ√“ ˜Ò À√◊Õ¡“µ√“ ˜Ú ·≈–≈—°≈Õ∫ª≈àÕ¬∑‘Èß
πÈ”‡ ’¬À√◊Õ¢Õß‡ ’¬π—ÈπÕÕ° Ÿà ‘Ëß·«¥≈âÕ¡¿“¬πÕ°‡¢µ∑’Ëµ—Èß·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…∑’Ëµπ‡ªìπ
‡®â“¢ÕßÀ√◊ÕºŸâ§√Õ∫§√Õß À√◊Õ®—¥ àßπÈ”‡ ’¬À√◊Õ¢Õß‡ ’¬‰ª∑”°“√∫”∫—¥‚¥¬√–∫∫∫”∫—¥
πÈ”‡ ’¬√«¡À√◊Õ√–∫∫°”®—¥¢Õß‡ ’¬√«¡¢Õß∑“ß√“™°“√ ·µà ‰¡à ¬ Õ¡™”√–§à “ ∫√‘ ° “√
∑’Ë°”Àπ¥‚¥¬‰¡à¡’ ‘∑∏‘‰¥â√—∫¬°‡«âπµ“¡¡“µ√“ ¯˘ «√√§ Õß ®–µâÕß‡ ’¬§à“ª√—∫ ’Ë‡∑à“
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¢ÕßÕ—µ√“§à“∫√‘°“√∑’Ë°”Àπ¥µ“¡¡“µ√“ ¯¯ ®π°«à“®–ªØ‘∫—µ‘µ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘·Ààß
æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È
¡“µ√“ ˘Ò ‡®â“¢ÕßÀ√◊ÕºŸ§â √Õ∫§√Õß·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…´÷ßË ¡’√–∫∫∫”∫—¥πÈ”‡ ¬’
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ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡é ‡ªìπ ç ”π—°ß“ππ‚¬∫“¬·≈–·ºπ∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡é §”«à“
ç√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡é‡ªìπ ç√—∞¡πµ√’
«à“°“√°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡é §”«à“ çª≈—¥°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å
‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡é ‡ªìπ çª≈—¥°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡é
§”«à“ çÕ∏‘∫¥’°√¡∑√—æ¬“°√∏√≥’é ‡ªìπ çÕ∏‘∫¥’°√¡Õÿµ “À°√√¡æ◊Èπ∞“π·≈–°“√
‡À¡◊Õß·√àé ·≈–§”«à“ çÕ∏‘∫¥’°√¡‚¬∏“∏‘°“√é‡ªìπ çÕ∏‘∫¥’°√¡‚¬∏“∏‘°“√·≈–º—ß‡¡◊Õßé
À¡“¬‡Àµÿ :- ‡Àµÿº≈„π°“√ª√–°“»„™âæ√–√“™°ƒ…Æ’°“©∫—∫π’È §◊Õ ‚¥¬∑’Ëæ√–√“™∫—≠≠—µ‘
ª√—∫ª√ÿß°√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡ æ.». ÚıÙı ‰¥â∫—≠≠—µ‘„Àâ®—¥µ—Èß à«π√“™°“√¢÷Èπ„À¡à
‚¥¬¡’¿“√°‘®„À¡à ´÷Ëß‰¥â¡’°“√µ√“æ√–√“™°ƒ…Æ’°“‚Õπ°‘®°“√∫√‘À“√·≈–Õ”π“®Àπâ“∑’Ë
¢Õß à«π√“™°“√„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ª√—∫ª√ÿß°√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡ π—Èπ·≈â«
·≈–‡π◊ËÕß®“°æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¥—ß°≈à“«‰¥â∫—≠≠—µ‘„Àâ ‚ÕπÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß à«π√“™°“√
√—∞¡πµ√’º¥Ÿâ ”√ßµ”·ÀπàßÀ√◊ÕºŸ´â ß÷Ë ªØ‘∫µ— À‘ πâ“∑’Ë„π «à π√“™°“√‡¥‘¡¡“‡ªìπ¢Õß «à π√“™°“√
„À¡à ‚¥¬„Àâ¡’°“√·°â ‰¢∫∑∫—≠≠—µ‘µà“ßÊ „Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫Õ”π“®Àπâ“∑’Ë∑’Ë ‚Õπ‰ª¥â«¬ ©–π—Èπ
‡æ◊ÕË Õπÿ«µ— „‘ Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡À≈—°°“√∑’ªË √“°Ø„πæ√–√“™∫—≠≠—µ·‘ ≈–æ√–√“™°ƒ…Æ’°“¥—ß°≈à“«
®÷ß ¡§«√·°â ‰¢∫∑∫—≠≠—µ‘¢Õß°ÆÀ¡“¬„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫°“√‚Õπ à«π√“™°“√ ‡æ◊ËÕ„Àâ
ºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß¡’§«“¡™—¥‡®π„π°“√„™â°ÆÀ¡“¬‚¥¬‰¡àµâÕß‰ª§âπÀ“„π°ÆÀ¡“¬‚ÕπÕ”π“®
Àπâ “ ∑’Ë «à “ µ“¡°ÆÀ¡“¬„¥‰¥â ¡’ ° “√‚Õπ¿“√°‘ ® ¢Õß à « π√“™°“√À√◊ Õ ºŸâ √— ∫ º‘ ¥ ™Õ∫µ“¡
°ÆÀ¡“¬π—Èπ‰ª‡ªìπ¢ÕßÀπà«¬ß“π„¥À√◊ÕºŸâ „¥·≈â« ‚¥¬·°â ‰¢∫∑∫—≠≠—µ‘¢Õß°ÆÀ¡“¬„Àâ¡’
°“√‡ª≈’¬Ë π™◊ÕË «à π√“™°“√ √—∞¡πµ√’ ºŸ¥â ”√ßµ”·ÀπàßÀ√◊ÕºŸ´â ß÷Ë ªØ‘∫µ— À‘ πâ“∑’¢Ë Õß «à π√“™°“√

๕๓
ıÛ

„Àâµ√ß°—∫°“√‚ÕπÕ”π“®Àπâ“∑’Ë·≈–‡æ‘Ë¡ºŸâ·∑π à«π√“™°“√„π§≥–°√√¡°“√„Àâµ√ßµ“¡
¿“√°‘®∑’Ë¡’°“√µ—¥‚Õπ®“° à«π√“™°“√‡¥‘¡¡“‡ªìπ¢Õß à«π√“™°“√„À¡à√«¡∑—Èßµ—¥ à«π
√“™°“√‡¥‘¡∑’Ë¡’°“√¬ÿ∫‡≈‘°·≈â« ´÷Ëß‡ªìπ°“√·°â ‰¢„Àâµ√ßµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘·≈–æ√–√“™
°ƒ…Æ’°“¥—ß°≈à“« ®÷ß®”‡ªìπµâÕßµ√“æ√–√“™°ƒ…Æ’°“π’È

๕๔
ıÙ

ª√–°“»°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
‡√◊ËÕß ·µàßµ—Èß‡®â“æπ—°ß“π§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
_________

Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ÒÒ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“
§ÿ≥¿“æ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı √—∞¡πµ√’«“à °“√°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’
·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ·µàßµ—Èß„Àâ
ºŸ«â “à √“™°“√®—ßÀ«—¥∑ÿ°®—ßÀ«—¥
‡ªìπ‡®â“æπ—°ß“π§«∫§ÿ¡¡≈æ‘… ªØ‘∫µ— °‘ “√‡°’¬Ë «°—∫°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘
àß‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı ‡©æ“–„π‡¢µ®—ßÀ«—¥¢Õßµπ
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Ú˜ æƒ…¿“§¡ ÚıÛˆ
æ‘»“≈ ¡Ÿ≈»“ µ√ “∑√
√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å
‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ‘Ëß·«¥≈—Õ¡
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÒ µÕπ∑’Ë ˘Ú «—π∑’Ë ÒÛ °√°Æ“§¡ ÚıÛˆ

ıı
๕๕

ª√–°“»°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
‡√◊ËÕß ·µàßµ—Èß‡®â“æπ—°ß“π§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
_________

Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ÒÒ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“
§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı ·°â ‰¢‚¥¬¡“µ√“ ÒÒÙ ·Ààßæ√–√“™°ƒ…Æ’°“
·°â ‰¢∫∑∫—≠≠—µ‘„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫°“√‚ÕπÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß à«π√“™°“√„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡
æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ª√—∫ª√ÿß°√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡ æ.». ÚıÙı æ.». ÚıÙı √—∞¡πµ√’«à“°“√
°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ·µàßµ—Èß„Àâ
Ò. π“¬Õ”‡¿Õ∑ÿ°Õ”‡¿Õ
Ú. ª≈—¥Õ”‡¿ÕºŸâ‡ªìπÀ—«Àπâ“ª√–®”°‘ËßÕ”‡¿Õ∑ÿ°°‘ËßÕ”‡¿Õ
‡ªìπ‡®â“æπ—°ß“π§«∫§ÿ¡¡≈æ‘… ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’ËªØ‘∫—µ‘°“√µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡
·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı ‡©æ“–„π‡¢µ∑âÕß∑’Ë¢Õßµπ
∑—Èßπ’È µ—Èß·µà«—π∂—¥®“°«—πª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡ªìπµâπ‰ª
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Ú˜ °ÿ¡¿“æ—π∏å æ.». ÚıÙ˜
ª√–æ—≤πå ªí≠≠“™“µ‘√—°…å
√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘
·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ÛÛ ß «—π∑’Ë ÚÚ ¡’π“§¡ ÚıÙ˜

ı˜
๕๖

ª√–°“»°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

©∫—∫∑’Ë ı (æ.». ÚııÚ)
‡√◊ËÕß ·µàßµ—Èß‡®â“æπ—°ß“π§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–
√—°…“§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı
_________
‡π◊ÕË ß®“°æ√–√“™∫—≠≠—µ√‘ –‡∫’¬∫¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ æ.». ÚııÒ °”Àπ¥ª√–‡¿∑
µ”·Àπàß·≈–√–¥—∫µ”·Àπàß¢Õß¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ “¡—≠·µ°µà“ß®“°æ√–√“™∫—≠≠—µ‘
√–‡∫’¬∫¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ æ.».ÚıÛı àßº≈„Àâ°“√·µàßµ—Èß‡®â“æπ—°ß“π§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
µ“¡æ√–√“™∫— ≠≠—µ‘ à ß‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ ≥¿“æ ‘Ë ß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı
‰¡à Õ¥§≈âÕß°—∫°“√°”Àπ¥ª√–‡¿∑µ”·Àπàß·≈–√–¥—∫µ”·Àπàß¢Õß¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ
“¡—≠„πªí®®ÿ∫—π ®÷ß ¡§«√·°â ‰¢ª√—∫ª√ÿßª√–°“»·µàßµ—Èß‡®â“æπ—°ß“π§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ à ß‡ √‘ ¡·≈–√—°…“§ÿ ≥¿“æ ‘Ë ß·«¥≈â Õ¡·Àà ß™“µ‘ æ.». ÚıÛı
„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫æ√–√“™∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ æ.». ÚııÒ
Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ÒÒ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“
§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı Õ—π‡ªìπæ√–√“™∫—≠≠—µ‘∑’Ë¡’∫∑∫—≠≠—µ‘
∫“ßª√–°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√®”°—¥ ‘∑∏‘·≈–‡ √’¿“æ¢Õß∫ÿ§§≈ ´÷Ëß¡“µ√“ Ú˘ ª√–°Õ∫°—∫
¡“µ√“ ÛÛ ¡“µ√“ Û¯ ¡“µ√“ ÙÒ ·≈–¡“µ√“ ÙÛ ¢Õß√—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬
∫—≠≠—µ‘„Àâ°√–∑”‰¥âµ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘¢Õß°ÆÀ¡“¬ √—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√
∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡®÷ßÕÕ°ª√–°“»‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

ˆÙ
๕๗

¢âÕ Ò „Àâ¬°‡≈‘°
Ò.Ò ª√–°“»°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡ ©∫—∫∑’Ë Ù
(æ.». ÚıÛ˜) ‡√◊ÕË ß ·µàßµ—ßÈ ‡®â“æπ—°ß“π§«∫§ÿ¡¡≈æ‘… ≈ß«—π∑’Ë Úˆ °√°Æ“§¡ æ.». ÚıÛ˜
Ò.Ú ª√–°“»°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ©∫—∫∑’Ë Ú
(æ.». ÚıÙ˜) ‡√◊ÕË ß ·µàßµ—ßÈ ‡®â“æπ—°ß“π§«∫§ÿ¡¡≈æ‘… ≈ß«—π∑’Ë Ò˘ °√°Æ“§¡ æ.». ÚıÙ˜
¢âÕ Ú ·µàßµ—Èß„Àâ
Ú.Ò ¢â“√“™°“√ ß— °—¥°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘… ‡ªìπ‡®â“æπ—°ß“π§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
ªØ‘∫—µ‘°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ
‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı ∑—Ë«√“™Õ“≥“®—°√ ¥—ßπ’È
(Ò) Õ∏‘∫¥’°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
(Ú) √ÕßÕ∏‘∫¥’°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
(Û) ‡≈¢“πÿ°“√°√¡
(Ù) ºŸâÕ”π«¬°“√°Õßπ‘µ‘°“√
(ı) ºŸâÕ”π«¬°“√°Õß·ºπß“π·≈–ª√–‡¡‘πº≈
(ˆ) ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°®—¥°“√°“°¢Õß‡ ’¬·≈– “√Õ—πµ√“¬
(˜) ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°®—¥°“√§ÿ≥¿“æπÈ”
(¯) ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°®—¥°“√§ÿ≥¿“æÕ“°“»·≈–‡ ’¬ß
(˘) ºŸâÕ”π«¬°“√ΩÉ“¬µ√«®·≈–∫—ß§—∫°“√
(Ò) ºŸâÕ”π«¬°“√ΩÉ“¬§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·≈–ÀâÕßªØ‘∫—µ‘°“√
(ÒÒ) π—°«‘™“°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ µ—Èß·µà√–¥—∫ªØ‘∫—µ‘°“√¢÷Èπ‰ª ´÷Ëß
¥”√ßµ”·Àπàßπ—°«‘™“°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡À√◊Õπ‘µ‘°√¡“·≈â«‰¡àπâÕ¬°«à“ Ú ªï
(ÒÚ) π‘µ‘°√ µ—Èß·µà√–¥—∫ªØ‘∫—µ‘°“√¢÷Èπ‰ª ´÷Ëß¥”√ßµ”·Àπàßπ‘µ‘°√
À√◊Õπ—°«‘™“°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡¡“·≈â«‰¡àπâÕ¬°«à“ Ú ªï

๕๘
ˆı

Ú.Ú ¢â “ √“™°“√ — ß °— ¥ ”π— ° ß“πª≈— ¥ °√–∑√«ß °√–∑√«ß∑√— æ ¬“°√
∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‡ªìπ‡®â“æπ—°ß“π§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…ªØ‘∫—µ‘°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√
§«∫§ÿ ¡ ¡≈æ‘ … µ“¡æ√–√“™∫— ≠ ≠— µ‘ à ß ‡ √‘ ¡ ·≈–√— ° …“§ÿ ≥ ¿“æ ‘Ë ß ·«¥≈â Õ ¡·Àà ß ™“µ‘
æ.». ÚıÛı ‡©æ“–„π‡¢µ∑âÕß∑’Ë¢Õßµπ ¥—ßπ’È
(Ò) ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π ‘Ëß·«¥≈âÕ¡¿“§∑’Ë Ò - Òˆ
(Ú) ºŸÕâ ”π«¬°“√ ”π—°ß“π∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡
®—ßÀ«—¥∑ÿ°®—ßÀ«—¥
(Û) π— ° «‘ ™ “°“√ ‘Ë ß ·«¥≈â Õ ¡ µ—È ß ·µà √ –¥— ∫ ªØ‘ ∫— µ‘ ° “√¢÷È π ‰ª
—ß°—¥ ”π—°ß“π ‘Ëß·«¥≈âÕ¡¿“§∑’Ë Ò - Òˆ ´÷Ëß¥”√ßµ”·Àπàßπ—°«‘™“°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡À√◊Õ
π‘µ‘°√¡“·≈â«‰¡àπâÕ¬°«à“ Ú ªï
(Ù) π— ° «‘ ™ “°“√ ‘Ë ß ·«¥≈â Õ ¡ µ—È ß ·µà √ –¥— ∫ ªØ‘ ∫— µ‘ ° “√¢÷È π ‰ª
ß— °—¥ ”π—°ß“π∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡®—ßÀ«—¥∑ÿ°®—ßÀ«—¥ ´÷Ëß¥”√ßµ”·Àπàß
π—°«‘™“°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡À√◊Õπ‘µ‘°√¡“·≈â«‰¡àπâÕ¬°«à“ Ú ªï
∑—Èßπ’È µ—Èß·µà«—π∂—¥®“°«—πª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡ªìπµâπ‰ª
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ÛÒ ‘ßÀ“§¡ æ.». ÚııÚ
ÿ«‘∑¬å §ÿ≥°‘µµ‘
√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘
·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๕๖ ง วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๒

ˆˆ
๕๙

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๓

________

เนือ่ งจากพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กำ�หนดประเภท
ตำ�แหน่งและระดับตำ�แหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญแตกต่างจากพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ส่งผลให้การแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
ไม่สอดคล้องกับการกำ�หนดประเภทตำ�แหน่งและระดับตำ�แหน่งของข้าราชการพลเรือน
สามัญในปัจจุบัน จึงสมควรแก้ไขปรับปรุงประกาศแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
ตามพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในส่วนของ
กรมเจ้าท่า และกรมปศุสัตว์ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัตทิ ม่ี บี ทบัญญัตบิ างประการ
เกี่ยวกับการจำ�กัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓
มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติ
ให้กระทำ�ได้โดยอาศัยอำ�นาจตามบทบัญญัติของกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

๖๐

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
			 ๑.๑ ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อม ฉบับที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๓๗) เรือ่ ง แต่งตัง้ เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ลงวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๗
			 ๑.๒ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๔๘) เรือ่ ง แต่งตัง้ เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ ๒ แต่งตั้งให้ข้าราชการสังกัดกลุ่มสิ่งแวดล้อม สำ�นักความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมทางน้ำ� กรมเจ้าท่า เป็นเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ปฏิบัติการเกี่ยวกับ
การควบคุมมลพิษ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุมมลพิษจากเรือตามกฎหมายว่าด้วยการ
เดินเรือในน่านน้ำ�ไทยทั่วราชอาณาจักร ดังนี้
			 ๒.๑ หัวหน้ากลุ่มสิ่งแวดล้อม
		 ๒.๒ นักวิทยาศาสตร์ ระดับชำ�นาญการ
			 ๒.๓ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ ระดับชำ�นาญงาน
ข้อ ๓ แต่งตั้งให้ข้าราชการสังกัดกรมปศุสัตว์เป็นเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุมมลพิษจากการ
เลี้ยงสุกรทั่วราชอาณาจักร ยกเว้นข้อ ๓.๕ ดังนี้
		 ๓.๑ อธิบดีกรมปศุสัตว์
			 ๓.๒ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
			 ๓.๓ ข้าราชการสังกัดสำ�นักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้า
ปศุสัตว์ ดังนี้
				 (๑) ผู้อำ�นวยการสำ�นักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้า
ปศุสัตว์
				 (๒) ผู้อำ�นวยการส่วนรับรองด้านการปศุสัตว์
				 (๓) ผู้อำ�นวยการส่วนมาตรฐานด้านการปศุสัตว์

๖๑

				
				
				
				
				

(๔) ผู้อำ�นวยการส่วนตรวจสอบมาตรฐานด้านการปศุสัตว์
(๕) ผู้อำ�นวยการส่วนพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์
(๖) นายสัตวแพทย์ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป
(๗) สัตวแพทย์ ตั้งแต่ระดับชำ�นาญงานขึ้นไป
(๘) นักวิชาการสัตวบาล ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป
(๙) เจ้าพนักงานสัตวบาล ตั้งแต่ระดับชำ�นาญงานขึ้นไป
		 ๓.๔ ข้าราชการสังกัดสำ�นักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัย ดังนี้
				 (๑) ผู้อำ�นวยการสำ�นักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัย
				 (๒) ผู้อำ�นวยการส่วนการรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
				 (๓) นายสัตวแพทย์ ส่วนการรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตั้งแต่
ระดับปฏิบัติการขึ้นไป
				 (๔) สัตวแพทย์ ส่วนการรับรองคุ ณ ภาพสิ นค้ า ปศุ สั ต ว์ ตั้ งแต่
ระดับชำ�นาญงานขึ้นไป
				 (๕) เจ้าพนักงานสัตวบาล ส่วนการรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ตั้งแต่ระดับชำ�นาญงานขึ้นไป
			 ๓.๕ ข้าราชการสังกัดสำ�นักงานปศุสัตว์จังหวัด มีอำ�นาจและหน้าที่
เฉพาะในเขตท้องที่ของตน ดังนี้
				 (๑) ปศุสัตว์จังหวัด
				 (๒) หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
				 (๓) ปศุสัตว์อำ�เภอ
			 (๔) นายสัตวแพทย์ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป
				 (๕) นักวิชาการสัตวบาล ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป
				 (๖) สัตวแพทย์ ตั้งแต่ระดับชำ�นาญงานขึ้นไป

๖๒

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
สุวิทย์ คุณกิตติ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๓๒ ง วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

๖๓

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
(ฉบับที่ ๗)

________

เนือ่ งจากพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กำ�หนดประเภท
และระดับตำ�แหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญแตกต่างจากพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ส่งผลให้การแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษตาม
พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไม่สอดคล้อง
กั บ การกำ � หนดประเภทตำ � แหน่ ง และระดั บ ตำ � แหน่ ง ของข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ
ในปัจจุบัน จึงสมควรแก้ไขปรับปรุงประกาศแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในส่วนของ
กรมประมง ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ อั น เป็ น พระราชบั ญ ญั ติ ที่ มี บ ทบั ญ ญั ติ
บางประการเกี่ยวกับการจำ�กัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บั ญ ญั ติ ใ ห้ ก ระทำ �ได้ โ ดยอาศั ย อำ � นาจตามบทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมาย รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

๖๔

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ฉบับที่ ๔
(พ.ศ. ๒๕๕๑) เรือ่ ง แต่งตัง้ เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้อ ๒ แต่งตัง้ ให้ขา้ ราชการกรมประมง เป็นเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษปฏิบตั กิ าร
เกี่ยวกับการควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุมมลพิษจากท่าเทียบเรือประมง
สะพานปลา กิจการแพปลา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ�ชายฝั่ง สัตว์น�้ำ กร่อย และสัตว์น้ำ�จืด
ทั่วราชอาณาจักร (ยกเว้นข้อ ๒.๘) ดังนี้
		 ๒.๑ อธิบดีกรมประมง
		 ๒.๒ รองอธิบดีกรมประมง
		 ๒.๓ ผู้ตรวจราชการกรมประมง
		 ๒.๔ ข้าราชการสังกัดสำ�นักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ดังนี้
				 (๑) ผู้อำ�นวยการสำ�นักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
				 (๒) ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล
				 (๓) ผูอ้ �ำ นวยการศูนย์วจิ ยั และพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนบน
				 (๔) ผู้ อำ � นวยการศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาประมงทะเลอ่ า วไทยฝั่ ง
ตะวันออก
		 (๕) ผูอ้ �ำ นวยการศูนย์วจิ ยั และพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง
				 (๖) ผูอ้ �ำ นวยการศูนย์วจิ ยั และพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง
				 (๗) ผู้อำ�นวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝั่งอันดามัน
				 (๘) หัวหน้าสถานีประมงทะเลจังหวัดระนอง
				 (๙) หัวหน้าสถานีประมงทะเลจังหวัดสตูล
				 (๑๐) หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบคุณภาพแหล่งประมงทะเล
				 (๑๑) นักวิชาการประมง ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป
				 (๑๒) เจ้าพนักงานประมง ตั้งแต่ระดับชำ�นาญงานขึ้นไป

๖๕

			 ๒.๕ ข้าราชการสังกัดสำ�นักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำ�จืด ดังนี้
				 (๑) ผู้อำ�นวยการสำ�นักวิจัยและพัฒนาประมงน้�ำ จืด
				 (๒) นักวิชาการประมง ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป
				 (๓) เจ้าพนักงานประมง ตั้งแต่ระดับชำ�นาญงานขึ้นไป
			 ๒.๖ ข้าราชการสังกัดสำ�นักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง ดังนี้
				 (๑) ผู้อำ�นวยการสำ�นักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
				 (๒) นักวิชาการประมง ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป
				 (๓) เจ้าพนักงานประมง ตั้งแต่ระดับชำ�นาญงานขึ้นไป
			 ๒.๗ ข้าราชการสังกัดกองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น�้ำ ดังนี้
				 (๑) ผู้อ�ำ นวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ�
				 (๒) นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร ตั้งแต่ระดับชำ�นาญการขึ้นไป
				 (๓) เจ้าพนักงานประมง ตั้งแต่ระดับชำ�นาญงานขึ้นไป
			 ๒.๘ ข้าราชการสังกัดสำ�นักงานประมงจังหวัด มีอำ�นาจและหน้าที่
เฉพาะในเขตท้องที่ของตน ดังนี้
				 (๑) ประมงจังหวัด
				 (๒) นักวิชาการประมง ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป
				 (๓) เจ้าพนักงานประมง ตั้งแต่ระดับชำ�นาญงานขึ้นไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
สุวิทย์ คุณกิตติ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๖๗ ง วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔

๖๖

ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๖)
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่

________

อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงวิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม แต่งตั้งให้
๑. ผู้บังคับการตำ�รวจจราจร
๒. รองผูบ้ งั คับการตำ�รวจจราจรทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากผูบ้ งั คับการตำ�รวจจราจร
๓. ผู้กำ�กับการ ๕ กองบังคับการตำ�รวจจราจร
๔. สารวัตรงานควบคุมมลภาวะ กองกำ�กับการ ๕ กองบังคับการตำ�รวจจราจร
๕*
เป็นพนักงานเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ ารตามมาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ และมาตรา ๑๐๒
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
เฉพาะในเขตท้องที่ของตน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๖
พิศาล มูลศาสตรสาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๐ ตอน ๙๓ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๓๖
*

ความในข้อ ๕ เดิมทั้งหมดยกเลิกโดยข้อ ๑.๑ แห่งประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

๖๗

ª√–°“»°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
©∫—∫∑’Ë Û (æ.». ÚıÛ¯)
‡√◊ËÕß ·µàßµ—Èßæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë
_______

Õ“»—¬µ“¡Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ÒÒ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ ßà ‡ √‘¡·≈–√—°…“
§ÿ≥¿“æ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı √—∞¡πµ√’«“à °“√°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’
·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ·µàßµ—Èß„Àâ
π“¬µ”√«®¬»µ—È ß ·µà √â Õ ¬µ”√«®µ√’ À √◊ Õ ‡∑’ ¬ ∫‡∑à “ ¢÷È π ‰ª — ß °— ¥ °Õßµ”√«®πÈ”
∑ÿ°µ”·Àπàß‡ªìπæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’ËªØ‘∫—µ‘°“√µ“¡¡“µ√“ ˆı ¡“µ√“ ˆˆ ¡“µ√“ ˆ˜
·≈–¡“µ√“ ÒÚ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘
æ.». ÚıÛı ‡©æ“–„π‡¢µ∑âÕß∑’Ë¢Õßµπ
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ÒÒ µÿ≈“§¡ æ.». ÚıÛ¯
¬‘Ëßæ—π∏å ¡π– ‘°“√
√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å
‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÒÚ µÕπæ‘‡»… ˘Û ß «—π∑’Ë ÚÒ æƒ»®‘°“¬π ÚıÛ¯

ˆ¯
๖๘

ª√–°“»°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

‡√◊ËÕß ·µàßµ—Èßæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ëµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–
√—°…“§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı
_______
Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ÒÒ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“
§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı ·°â ‰¢‚¥¬¡“µ√“ ÒÒÙ ·Ààßæ√–√“™°ƒ…Æ’°“
·°â ‰¢∫∑∫—≠≠—µ‘„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫°“√‚ÕπÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß à«π√“™°“√„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡
æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ª√—∫ª√ÿß°√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡ æ.». ÚıÙı æ.». ÚıÙı √—∞¡πµ√’«à“°“√
°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ·µàßµ—Èß„Àâ
π“¬µ”√«®¬»µ—ßÈ ·µà√Õâ ¬µ”√«®µ√’À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“¢÷πÈ ‰ª ß— °—¥ß“π§«∫§ÿ¡¡≈¿“«–
°Õß°”°— ∫ °“√ ı °Õß∫— ß §— ∫ °“√µ”√«®®√“®√‡ªì π æπ— ° ß“π‡®â “ Àπâ “ ∑’Ë ª Ø‘ ∫— µ‘ ° “√
µ“¡¡“µ√“ ˆı ¡“µ√“ ˆˆ ·≈–¡“µ√“ ˆ˜ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“
§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı ‡©æ“–„π‡¢µ∑âÕß∑’Ë°√ÿß‡∑æ¡À“π§√
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ˘ ∏—π«“§¡ æ.». ÚıÙˆ
ª√–æ—≤πå ªí≠≠“™“µ‘√—°…å
√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘
·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÚ µÕπæ‘‡»… ÒÙ˜ ß «—π∑’Ë Úı ∏—π«“§¡ ÚıÙˆ

ˆ˘
๖๙

ª√–°“»°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

©∫—∫∑’Ë Û (æ.». ÚıÙ¯)
‡√◊ËÕß ·µàßµ—Èßæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ëµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–
√—°…“§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı
_______
Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ÒÒ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“
§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı ·°â ‰¢‚¥¬¡“µ√“ ÒÒÙ ·Ààßæ√–√“™°ƒ…Æ’°“
·°â ‰¢∫∑∫—≠≠—µ‘„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫°“√‚ÕπÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß à«π√“™°“√„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡
æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ª√—∫ª√ÿß°√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡ æ.». ÚıÙı æ.». ÚıÙı √—∞¡πµ√’«à“°“√
°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡ ·µàßµ—ßÈ ∫ÿ§§≈µ“¡µ”·Àπàß·≈–√–¥—∫µà“ß Ê
„π —ß°—¥‡∑»∫“≈ Õß§å°“√∫√‘À“√ à«πµ”∫≈ ·≈–‡¡◊Õßæ—∑¬“ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
Ò. ºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß¥—ßµàÕ‰ªπ’È „π —ß°—¥‡∑»∫“≈ §◊Õ
Ò.Ò π“¬°‡∑»¡πµ√’
Ò.Ú √Õßπ“¬°‡∑»¡πµ√’
Ò.Û ª≈—¥‡∑»∫“≈
Ò.Ù √Õßª≈—¥‡∑»∫“≈
Ò.ı ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°°“√ “∏“√≥ ÿ¢·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
Ò.ˆ ºŸâÕ”π«¬°“√°Õß “∏“√≥ ÿ¢·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
Ò.˜ À—«Àπâ“°Õß “∏“√≥ ÿ¢·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

˜
๗๐

Ò.¯ π—°∫√‘À“√ß“π “∏“√≥ ÿ¢ ´÷Ëß¥”√ßµ”·Àπàßµ—Èß·µà√–¥—∫ Û ¢÷Èπ‰ª
Ò.˘ π—°«‘™“°“√ ÿ¢“¿‘∫“≈ ´÷Ëß¥”√ßµ”·Àπàßµ—Èß·µà√–¥—∫ Û ¢÷Èπ‰ª
Ò.Ò π—°«‘™“°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ´÷Ëß¥”√ßµ”·Àπàßµ—Èß·µà√–¥—∫ Û ¢÷Èπ‰ª
Ú. ºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß¥—ßµàÕ‰ªπ’È „π —ß°—¥Õß§å°“√∫√‘À“√ à«πµ”∫≈ §◊Õ
Ú.Ò π“¬°Õß§å°“√∫√‘À“√ à«πµ”∫≈
Ú.Ú √Õßπ“¬°Õß§å°“√∫√‘À“√ à«πµ”∫≈
Ú.Û ª≈—¥Õß§å°“√∫√‘À“√ à«πµ”∫≈
Ú.Ù √Õßª≈—¥Õß§å°“√∫√‘À“√ à«πµ”∫≈
Ú.ı ºŸâÕ”π«¬°“√°Õß “∏“√≥ ÿ¢·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
Ú.ˆ À—«Àπâ“ à«π “∏“√≥ ÿ¢·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
Ú.˜ π—°∫√‘À“√ß“π “∏“√≥ ÿ¢ ´÷Ëß¥”√ßµ”·Àπàßµ—Èß·µà√–¥—∫ Û ¢÷Èπ‰ª
Ú.¯ π—°«‘™“°“√ ÿ¢“¿‘∫“≈ ´÷Ëß¥”√ßµ”·Àπàßµ—Èß·µà√–¥—∫ Û ¢÷Èπ‰ª
Ú.˘ π—°«‘™“°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ´÷Ëß¥”√ßµ”·Àπàßµ—Èß·µà√–¥—∫ Û ¢÷Èπ‰ª
Û. ºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß¥—ßµàÕ‰ªπ’È „π —ß°—¥‡¡◊Õßæ—∑¬“ §◊Õ
Û.Ò π“¬°‡¡◊Õßæ—∑¬“
Û.Ú √Õßπ“¬°‡¡◊Õßæ—∑¬“
Û.Û ª≈—¥‡¡◊Õßæ—∑¬“
Û.Ù √Õßª≈—¥‡¡◊Õßæ—∑¬“
Û.ı ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°°“√™à“ß
Û.ˆ ºŸâÕ”π«¬°“√°ÕßÕπ“¡—¬·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
Û.˜ À—«Àπâ“ΩÉ“¬∫√‘À“√ß“π “∏“√≥ ÿ¢
Û.¯ À—«Àπâ“ΩÉ“¬∫√‘°“√·≈– àß‡ √‘¡°“√Õπ“¡—¬
Û.˘ π—°«‘™“°“√ ÿ¢“¿‘∫“≈ ´÷Ëß¥”√ßµ”·Àπàßµ—Èß·µà√–¥—∫ ı ¢÷Èπ‰ª
Û.Ò ‡®â“æπ—°ß“π ÿ¢“¿‘∫“≈ ´÷Ëß¥”√ßµ”·Àπàßµ—Èß·µà√–¥—∫ ˆ ¢÷Èπ‰ª
Û.ÒÒ ‡®â“æπ—°ß“π “∏“√≥ ¢ÿ ™ÿ¡™π ´÷ßË ¥”√ßµ”·Àπàßµ—ßÈ ·µà√–¥—∫ ˆ ¢÷πÈ ‰ª

๗๑
˜Ò

‡ªì π æπ— ° ß“π‡®â “ Àπâ “ ∑’Ë ª Ø‘ ∫— µ‘ ° “√µ“¡¡“µ√“ ˆı ¡“µ√“ ˆˆ ·≈–¡“µ√“ ˆ˜
·Àà ß æ√–√“™∫— ≠ ≠— µ‘ à ß‡ √‘ ¡·≈–√— °…“§ÿ ≥¿“æ ‘Ë ß·«¥≈â Õ ¡·Àà ß™“µ‘ æ.». ÚıÛı
‡©æ“–„π‡¢µ∑âÕß∑’Ë¢Õßµπ
∑—Èßπ’È µ—Èß·µà«—π∂—¥®“°«—πª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡ªìπµâπ‰ª
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Úˆ °—π¬“¬π æ.». ÚıÙ¯
¬ß¬ÿ∑∏ µ‘¬–‰æ√—™
√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘
·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÚÚ µÕπæ‘‡»… ÒÒ˜ ß «—π∑’Ë Ú µÿ≈“§¡ ÚıÙ¯

๗๒
˜Ú

ª√–°“»°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

©∫—∫∑’Ë ı (æ.». ÚıÙ˘)
‡√◊ËÕß ·µàßµ—Èßæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ëµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–
√—°…“§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı
_______
Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ÒÒ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“
§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı ·°â ‰¢‚¥¬¡“µ√“ ÒÒÙ ·Ààßæ√–√“™°ƒ…Æ’°“
·°â ‰¢∫∑∫—≠≠—µ‘„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫°“√‚ÕπÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß à«π√“™°“√„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡
æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ª√—∫ª√ÿß°√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡ æ.». ÚıÙı æ.». ÚıÙı √—∞¡πµ√’«à“°“√
°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ®÷ßÕÕ°ª√–°“»‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
¢âÕ Ò „Àâ¬°‡≈‘°
Ò.Ò ª√–°“»°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ©∫— ∫ ∑’Ë Ù
(æ.». ÚıÙ) ‡√◊ËÕß ·µàßµ—Èßæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë ≈ß«—π∑’Ë ˘ ¡°√“§¡ æ.». ÚıÙ
Ò.Ú ª√–°“»°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ©∫—∫∑’Ë ı
(æ.». ÚıÙ) ‡√◊ËÕß ·µàßµ—Èßæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë ≈ß«—π∑’Ë ˘ ¡°√“§¡ æ.». ÚıÙ
Ò.Û ª√–°“»°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ©∫—∫∑’Ë ¯
(æ.». ÚıÙı) ‡√◊ËÕß ·µàßµ—Èßæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë ≈ß«—π∑’Ë Ò æƒ…¿“§¡ æ.». ÚıÙı
¢âÕ Ú ·µàßµ—Èß„Àâ
Ú.Ò ºŸâ¥”√ßµ”·ÀπàßµàÕ‰ªπ’È ‡ªìπæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’ËªØ‘∫—µ‘°“√µ“¡¡“µ√“ ˆı
¡“µ√“ ˆˆ ·≈–¡“µ√“ ˆ˜ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı ‡©æ“–„π‡¢µ∑âÕß∑’Ë°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ¥—ßπ’È
(°) ºŸâ«à“√“™°“√°√ÿß‡∑æ¡À“π§√
(¢) √ÕßºŸâ«à“√“™°“√°√ÿß‡∑æ¡À“π§√
(§) ª≈—¥°√ÿß‡∑æ¡À“π§√
(ß) √Õßª≈—¥°√ÿß‡∑æ¡À“π§√
(®) ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—° Ëß‘ ·«¥≈âÕ¡
(©) √ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—° ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

๗๓
˜ı

(™) ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°‡∑»°‘®
(´) √ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°‡∑»°‘®
(¨) ºŸâÕ”π«¬°“√°Õß®—¥°“√§ÿ≥¿“æÕ“°“»·≈–‡ ’¬ß ”π—° ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
(≠) ºŸâÕ”π«¬°“√°Õß‚√ßß“π™à“ß°≈ ”π—°°“√§≈—ß
(Æ) ¢â“√“™°“√„π ß— °—¥°Õß®—¥°“√§ÿ≥¿“æÕ“°“»·≈–‡ ¬’ ß ”π—° ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡
´÷Ëß¥”√ßµ”·Àπàßπ—°«‘™“°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ π—°«‘™“°“√ ÿ¢“¿‘∫“≈ À√◊Õπ“¬™à“ß‡§√◊ËÕß°≈
µ—Èß·µà√–¥—∫ Û ¢÷Èπ‰ª
(Ø) ¢â“√“™°“√„π ß— °—¥°Õß‚√ßß“π™à“ß°≈ ”π—°°“√§≈—ß ´÷ßË ¥”√ßµ”·Àπàß
«‘»«°√‡§√◊ËÕß°≈ π“¬™à“ß‡§√◊ËÕß°≈ À√◊Õπ“¬™à“ß‰øøÑ“ µ—Èß·µà√–¥—∫ Û ¢÷Èπ‰ª
(∞) ¢â“√“™°“√„π —ß°—¥°Õßµ√«®·≈–ªØ‘∫—µ‘°“√æ◊Èπ∑’Ë Ò °Õßµ√«®·≈–
ªØ‘∫—µ‘°“√æ◊Èπ∑’Ë Ú ·≈–°Õßµ√«®·≈–ªØ‘∫—µ‘°“√æ◊Èπ∑’Ë Û ”π—°‡∑»°‘® ´÷Ëß¥”√ßµ”·Àπàß
‡®â“æπ—°ß“πª°§√Õß æπ—°ß“πª°§√Õß À√◊Õ‡®â“Àπâ“∑’Ëª°§√Õß µ—Èß·µà√–¥—∫ Û ¢÷Èπ‰ª
Ú.Ú ºŸâ¥”√ßµ”·ÀπàßµàÕ‰ªπ’È ‡ªìπæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’ËªØ‘∫—µ‘°“√µ“¡¡“µ√“ ˆı
¡“µ√“ ˆˆ ·≈–¡“µ√“ ˆ˜ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı ‡©æ“–„π‡¢µ∑âÕß∑’Ë¢Õßµπ ¥—ßπ’È
(°) ºŸâÕ”π«¬°“√‡¢µ
(¢) ºŸâ™à«¬ºŸâÕ”π«¬°“√‡¢µ
(§) À—«Àπâ“ΩÉ“¬ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·≈– ÿ¢“¿‘∫“≈ ”π—°ß“π‡¢µ
(ß) À—«Àπâ“ΩÉ“¬‡∑»°‘® ”π—°ß“π‡¢µ
(®) ¢â“√“™°“√„π —ß°—¥ΩÉ“¬ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·≈– ÿ¢“¿‘∫“≈ ”π—°ß“π‡¢µ ´÷Ëß
¥”√ßµ”·Àπàßπ—°«‘™“°“√ ÿ¢“¿‘∫“≈ À√◊Õ‡®â“Àπâ“∑’ËÕπ“¡—¬ µ—Èß·µà√–¥—∫ Û ¢÷Èπ‰ª
(©) ¢â“√“™°“√„π —ß°—¥ΩÉ“¬‡∑»°‘® ”π—°ß“π‡¢µ ´÷Ëß¥”√ßµ”·Àπàß
‡®â“æπ—°ß“πª°§√Õß æπ—°ß“πª°§√Õß À√◊Õ‡®â“Àπâ“∑’Ëª°§√Õß µ—Èß·µà√–¥—∫ Û ¢÷Èπ‰ª
∑—Èßπ’È µ—Èß·µà«—π∂—¥®“°«—πª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡ªìπµâπ‰ª
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ¯ æƒ»®‘°“¬π æ.». ÚıÙ˘
‡°…¡ π‘∑«ß»å ≥ Õ¬ÿ∏¬“
√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘
·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÚÛ µÕπæ‘‡»… ÒÚ˘ ß «—π∑’Ë Òı ∏—π«“§¡ ÚıÙ˘

๗๔
˜ˆ

ª√–°“»°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

©∫—∫∑’Ë ˆ (æ.». ÚııÚ)
‡√◊ËÕß ·µàßµ—Èßæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ëµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–
√—°…“§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı
_______
‡π◊ÕË ß®“°æ√–√“™∫—≠≠—µ√‘ –‡∫’¬∫¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ æ.».ÚııÒ °”Àπ¥ª√–‡¿∑
µ”·Àπàß·≈–√–¥—∫µ”·Àπàß¢Õß¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ “¡—≠·µ°µà“ß®“°æ√–√“™∫—≠≠—µ‘
√–‡∫’¬∫¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ æ.».ÚıÛı àßº≈„Àâ°“√·µàßµ—Èßæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ëµ“¡
æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ ßà ‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚııÛ ‰¡à Õ¥§≈âÕß
°—∫°“√°”Àπ¥ª√–‡¿∑µ”·Àπàß·≈–√–¥—∫µ”·Àπàß¢Õß¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ “¡—≠„πªí®®ÿ∫π—
®÷ß ¡§«√·°â ‰¢ª√—∫ª√ÿßª√–°“»·µàßµ—Èßæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ëµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡
·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı „Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫æ√–√“™∫—≠≠—µ‘
√–‡∫’¬∫¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ æ.». ÚııÒ
Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ÒÒ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“
§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı Õ—π‡ªìπæ√–√“™∫—≠≠—µ‘∑’Ë¡’∫∑∫—≠≠—µ‘
∫“ßª√–°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√®”°—¥ ‘∑∏‘·≈–‡ √’¿“æ¢Õß∫ÿ§§≈ ´÷Ëß¡“µ√“ Ú˘ ª√–°Õ∫
°—∫¡“µ√“ ÛÛ ¡“µ√“ Û¯ ¡“µ√“ ÙÒ ·≈–¡“µ√“ ÙÛ ¢Õß√—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬
∫—≠≠—µ„‘ Àâ°√–∑”‰¥âµ“¡∫∑∫—≠≠—µ¢‘ Õß°ÆÀ¡“¬ √—∞¡πµ√’«“à °“√°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘
·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡®÷ßÕÕ°ª√–°“»‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

˜˜
๗๕

¢âÕ Ò „Àâ¬°‡≈‘°
Ò.Ò ª√–°“»°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
‡√◊ËÕß ·µàßµ—Èßæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë ≈ß«—π∑’Ë Ò˘ ‡¡…“¬π æ.». ÚıÛˆ
Ò.Ú ª√–°“»°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
©∫—∫∑’Ë ˆ (æ.». ÚıÙÒ) ‡√◊ËÕß ·µàßµ—Èßæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë ≈ß«—π∑’Ë ˆ æƒ…¿“§¡ æ.». ÚıÙÒ
Ò.Û ª√–°“»°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ©∫—∫∑’Ë Ú
(æ.». ÚıÙ˜) ‡√◊ËÕß ·µàßµ—Èßæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ëµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“
§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı ≈ß«—π∑’Ë Ò˘ °√°Æ“§¡ æ.». ÚıÙ˜
¢âÕ Ú ·µàßµ—Èß„Àâ
Ú.Ò ¢â “ √“™°“√ ·≈–æπ— ° ß“π√“™°“√ — ß °— ¥ °√¡§«∫§ÿ ¡ ¡≈æ‘ …
‡ªì π æπ— ° ß“π‡®â “ Àπâ “ ∑’Ë ª Ø‘ ∫— µ‘ ° “√µ“¡¡“µ√“ ˆı ¡“µ√“ ˆˆ ·≈–¡“µ√“ ˆ˜
· Àà ßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ à ß ‡ √‘ ¡ ·≈–√— ° …“§ÿ ≥ ¿“æ ‘Ë ß ·«¥≈â Õ ¡·Àà ß ™“µ‘ æ.». ÚıÛı
∑—Ë«√“™Õ“≥“®—°√ ¥—ßπ’È
Ú.Ò.Ò ¢â“√“™°“√
(Ò) Õ∏‘∫¥’°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
(Ú) √ÕßÕ∏‘∫¥’°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
(Û) ‡≈¢“πÿ°“√°√¡
(Ù) ºŸâÕ”π«¬°“√°Õßπ‘µ‘°“√
(ı) ºŸâÕ”π«¬°“√°Õß·ºπß“π·≈–ª√–‡¡‘πº≈
(ˆ) ºŸÕâ ”π«¬°“√ ”π—°®—¥°“√°“°¢Õß‡ ¬’ ·≈– “√Õ—πµ√“¬
(˜) ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°®—¥°“√§ÿ≥¿“æπÈ”
(¯) ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°®—¥°“√§ÿ≥¿“æÕ“°“»·≈–‡ ’¬ß
(˘) ºŸâÕ”π«¬°“√ΩÉ“¬µ√«®·≈–∫—ß§—∫°“√
(Ò) ºŸÕâ ”π«¬°“√ΩÉ“¬§ÿ≥¿“æ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·≈–ÀâÕßªØ‘∫µ— °‘ “√
(ÒÒ) π—°«‘™“°“√ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡ µ—ßÈ ·µà√–¥—∫ªØ‘∫µ— °‘ “√¢÷πÈ ‰ª

๗๖
˜¯

(ÒÚ) π“¬™à “ ß‡∑§π‘ § µ—È ß ·µà √ –¥— ∫ ªØ‘ ∫— µ‘ ß “π¢÷È π ‰ª
—ß°—¥ΩÉ“¬µ√«®·≈–∫—ß§—∫°“√
Ú.Ò.Ú æπ—°ß“π√“™°“√
(Ò) π—°«‘™“°“√ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡ ß— °—¥ΩÉ“¬µ√«®·≈–∫—ß§—∫°“√
(Ú) π“¬™à“ß‡∑§π‘§ —ß°—¥ΩÉ“¬µ√«®·≈–∫—ß§—∫°“√
Ú.Ú ¢â“√“™°“√ —ß°—¥ ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß °√–∑√«ß∑√—æ¬“°√
∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‡ªìπæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’ËªØ‘∫—µ‘°“√µ“¡¡“µ√“ ˆı ¡“µ√“ ˆˆ
·≈–¡“µ√“ ˆ˜ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘
æ.». ÚıÛı ‡©æ“–„π‡¢µ∑âÕß∑’Ë¢Õßµπ ¥—ßπ’È
(Ò) ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π ‘Ëß·«¥≈âÕ¡¿“§∑’Ë Ò - Òˆ
(Ú) ºŸÕâ ”π«¬°“√ ”π—°ß“π∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡
®—ßÀ«—¥∑ÿ°®—ßÀ«—¥
(Û) π—°«‘™“°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ µ—Èß·µà√–¥—∫ªØ‘∫—µ‘°“√¢÷Èπ‰ª —ß°—¥
”π—°ß“π ‘Ëß·«¥≈âÕ¡¿“§∑’Ë Ò - Òˆ
(Ù) π—°«‘™“°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ µ—Èß·µà√–¥—∫ªØ‘∫—µ‘°“√¢÷Èπ‰ª —ß°—¥
”π—°ß“π∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡®—ßÀ«—¥∑ÿ°®—ßÀ«—¥
∑—Èßπ’È µ—Èß·µà«—π∂—¥®“°«—πª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡ªìπµâπ‰ª
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ÛÒ ‘ßÀ“§¡ æ.». ÚııÚ
ÿ«‘∑¬å §ÿ≥°‘µµ‘
√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘
·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๕๖ ง วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๒

๗๗
˜˘

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๓

________

เนือ่ งจากพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กำ�หนดประเภท
ประเภทตำ�แหน่งและระดับตำ�แหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญแตกต่างจากพระราช
บัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ส่งผลให้การแต่งตัง้ พนักงานเจ้าหน้าทีต่ าม
พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไม่สอดคล้อง
กั บ การกำ � หนดประเภทตำ � แหน่ ง และระดั บ ตำ � แหน่ ง ของข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ
ในปัจจุบนั จึงสมควรแก้ไขปรับปรุงประกาศแต่งตัง้ พนักงานเจ้าหน้าทีต่ ามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในส่วนของกรมเจ้าท่า
และกรมการขนส่งทางบก ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ อั น เป็ น พระราชบั ญ ญั ติ ที่ มี บ ทบั ญ ญั ติ
บางประการเกี่ยวกับการจำ�กัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บั ญ ญั ติ ใ ห้ ก ระทำ �ได้ โ ดยอาศั ย อำ � นาจตามบทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมาย รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

๗๘

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
		 ๑.๑ ข้อ ๕ ของประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อม
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๖) เรือ่ ง แต่งตัง้ พนักงานเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๖
			 ๑.๒ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๔
(พ.ศ. ๒๕๔๙) เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙
ข้อ ๒ แต่งตั้งให้ข้าราชการสังกัดกรมเจ้าท่าเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ตามมาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ
จากเรือตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้�ำ ไทยทั่วราชอาณาจักร ดังนี้
			 ๒.๑ อธิบดีกรมเจ้าท่า
			 ๒.๒ นักวิชาการขนส่ง ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป
			 ๒.๓ เจ้าพนักงานขนส่ง ตั้งแต่ระดับชำ�นาญงานขึ้นไป
ข้อ ๓ แต่ ง ตั้ งให้ ผู้ ต รวจการ สั ง กั ด กรมการขนส่ ง ทางบก เป็ น พนั ก งาน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เฉพาะในเขตท้องที่ของตน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
สุวิทย์ คุณกิตติ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๓๒ ง วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

๗๙

ª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘
©∫—∫∑’Ë Ú˜ (æ.». ÚıÙ˘)
‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§ÿ≥¿“æπÈ”∑–‡≈
_______
‚¥¬∑’‡Ë ªìπ°“√ ¡§«√ª√—∫ª√ÿß·°â ‰¢¡“µ√∞“π§ÿ≥¿“æπÈ”∑–‡≈∑’Ë ‰¥â°”Àπ¥‰«â·≈â«
„Àâ‡À¡“– ¡µ“¡§«“¡°â“«Àπâ“„π∑“ß«‘∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’ ·≈–§«“¡‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
∑“ß‡»√…∞°‘® ·≈– —ß§¡¢Õßª√–‡∑» Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ÛÙ ·Ààßæ√–√“™
∫—≠≠—µ‘ ßà ‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı ·°â ‰¢‚¥¬¡“µ√“ ÒÒÙ
·Ààßæ√–√“™°ƒ…Æ’°“·°â ‰¢∫∑∫—≠≠—µ„‘ Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫°“√‚ÕπÕ”π“®Àπâ“∑’¢Ë Õß «à π√“™°“√
„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ª√—∫ª√ÿß°√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡ æ.». ÚıÙı æ.». ÚıÙı
§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘®÷ßÕÕ°ª√–°“»‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
¢âÕ Ò „Àâ¬°‡≈‘°ª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ ©∫—∫∑’Ë ˜
(æ.». ÚıÛ˜) ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı ‡√◊ÕË ß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§ÿ≥¿“æπÈ”∑–‡≈™“¬Ωíßò ≈ß«—π∑’Ë Ú ¡°√“§¡
æ.». ÚıÛ˜
¢âÕ Ú „πª√–°“»π’È
çπÈ”∑–‡≈é À¡“¬§«“¡«à“ πÈ”∑—ÈßÀ¡¥„π‡¢µπà“ππÈ”‰∑¬ ·µà ‰¡à√«¡∂÷ß πÈ”„π
·À≈àßπÈ”º‘«¥‘πµ“¡ª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ ‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π
§ÿ≥¿“æπÈ”„π·À≈àßπÈ”º‘«¥‘π
çπà“ππÈ”‰∑¬é À¡“¬§«“¡«à“ ∫√√¥“πà“ππÈ”∑’ËÕ¬Ÿà¿“¬„µâÕ”π“®Õ∏‘ª‰µ¬¢Õß
ª√–‡∑»‰∑¬µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√‡¥‘π‡√◊Õ„ππà“ππÈ”‰∑¬

๘๐
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ç§à“§«“¡‚ª√àß„ µË” ÿ¥é À¡“¬§«“¡«à“ §à“§«“¡‚ª√àß„ µË” ÿ¥∑’Ëµ√«®«—¥‰¥â¢Õß
µ—«Õ¬à“ßπÈ”∑–‡≈∑’Ë‡°Á∫®“° ∂“π’‡°Á∫µ—«Õ¬à“ßπÈ”∑–‡≈‡¥’¬«°—π¬âÕπÀ≈—ß Ò ªï „π™à«ß‡«≈“
πÈ”¢÷Èπ πÈ”≈ß ·≈–ƒ¥Ÿ°“≈‡¥’¬«°—π
ç§à“§«“¡‡§Á¡µË” ¥ÿ é À¡“¬§«“¡«à“ §à“§«“¡‡§Á¡µË” ¥ÿ ∑’µË √«®«—¥‰¥â¢Õßµ—«Õ¬à“ß
πÈ”∑–‡≈∑’‡Ë °Á∫®“° ∂“π’‡°Á∫µ—«Õ¬à“ßπÈ”∑–‡≈‡¥’¬«°—π¬âÕπÀ≈—ß Ò ªï „π™à«ß‡«≈“πÈ”¢÷πÈ πÈ”≈ß
·≈–ƒ¥Ÿ°“≈‡¥’¬«°—π
ç‡¢µ°—π™πé À¡“¬§«“¡«à“ ‡¢µ√Õ¬µàÕ√–À«à“ßª√–‡¿∑°“√„™âª√–‚¬™πå§≥
ÿ ¿“æ
πÈ”∑–‡≈ ‚¥¬‡¢µ°—π™π¡’æ◊Èπ∑’Ëπ—∫µ—Èß·µà·π«·∫àß‡¢µ§ÿ≥¿“æπÈ”∑–‡≈¥â“π∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ
πÈ”∑–‡≈µË”°«à“ÕÕ°‰ª‡ªìπ√–¬– ı ‡¡µ√ µ‘¥µàÕ°—π‡ªìπ‡ âπ¢π“π
À¡«¥ Ò
ª√–‡¿∑·≈–¡“µ√∞“π§ÿ≥¿“æπÈ”∑–‡≈„π‡¢µπà“ππÈ”‰∑¬
_______
¢âÕ Û „Àâ·∫àß§ÿ≥¿“æπÈ”∑–‡≈„π‡¢µπà“ππÈ”‰∑¬ÕÕ°‡ªìπ ˆ ª√–‡¿∑ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) §ÿ≥¿“æπÈ”∑–‡≈‡æ◊ÕË °“√Õπÿ√°— …å∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘ ‰¥â·°à ·À≈àßπÈ”∑–‡≈
∑’Ë¡‘‰¥â®—¥‰«â‡æ◊ËÕ°“√„™âª√–‚¬™πåÕ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß‚¥¬‡©æ“– ´÷Ëß‡ªìπ·À≈àßπÈ”∑–‡≈
µ“¡∏√√¡™“µ‘ ”À√—∫‡ªìπ∑’·Ë æ√àæπ— ∏ÿÀå √◊ÕÕπÿ∫“≈¢Õß µ— «åπÈ”«—¬ÕàÕπ À√◊Õ‡ªìπ·À≈àßÕ“À“√
À√◊Õ∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬¢Õß —µ«åπÈ” æ◊™ À√◊ÕÀ≠â“∑–‡≈
(Ú) §ÿ≥¿“æπÈ”∑–‡≈‡æ◊ËÕ°“√Õπÿ√—°…å·À≈àßª–°“√—ß ‰¥â·°à ·À≈àßπÈ”∑–‡≈∑’Ë¡’
ª–°“√—ß ‚¥¬¡’¢Õ∫‡¢µ§√Õ∫§≈ÿ¡æ◊Èπ∑’Ë „π√—»¡’·π«√“∫°—∫º‘«πÈ” π—∫®“°‡ âπµ√ß∑’Ë≈“°
µ—Èß©“°°—∫‡ âπ∑’Ë‡™◊ËÕ¡®ÿ¥πÕ° ÿ¥¢Õß·π«ª–°“√—ßÕÕ°‰ª‡ªìπ√–¬– Ò, ‡¡µ√
(Û) §ÿ≥¿“æπÈ”∑–‡≈‡æ◊ËÕ°“√‡æ“–‡≈’È¬ß —µ«åπÈ” ‰¥â·°à ·À≈àßπÈ”∑–‡≈´÷Ëß¡’
ª√–°“»°”Àπ¥„Àâ‡ªìπæ◊Èπ∑’Ë‡æ“–‡≈’È¬ß —µ«åπÈ” µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√ª√–¡ß
(Ù) §ÿ≥¿“æπÈ”∑–‡≈‡æ◊ËÕ°“√π—π∑π“°“√ ‰¥â·°à ·À≈àßπÈ”∑–‡≈´÷Ëß¡’ª√–°“»
¢ÕßÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ°”Àπ¥„Àâ‡ªìπ‡¢µ‡æ◊ËÕ°“√«à“¬πÈ”À√◊Õ„™âª√–‚¬™πå‡æ◊ËÕ
°“√π—π∑π“°“√∑“ßπÈ”

๘๑
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(ı) §ÿ≥¿“æπÈ”∑–‡≈‡æ◊ËÕ°“√Õÿµ “À°√√¡ ·≈–∑à“‡√◊Õ ‰¥â·°à ·À≈àßπÈ”∑–‡≈
∑’Ë Õ ¬Ÿà ª √–™‘ ¥ °— ∫ ‡¢µπ‘ § ¡Õÿ µ “À°√√¡ µ“¡°ÆÀ¡“¬«à “ ¥â « ¬°“√π‘ § ¡Õÿ µ “À°√√¡
·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ‡¢µª√–°Õ∫°“√Õÿµ “À°√√¡ µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬‚√ßß“π ‡¢µ∑à“‡√◊Õ
µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√‡¥‘π‡√◊Õ„ππà“ππÈ”‰∑¬ ∑à“‡√◊Õ À√◊Õ∑à“‡∑’¬∫‡√◊Õ ·≈â«·µà°√≥’
‚¥¬¡’¢Õ∫‡¢µπ—∫µ—Èß·µà·π«πÈ”≈ßµË” ÿ¥ÕÕ°‰ª®π∂÷ß√–¬– Ò, ‡¡µ√ µ“¡·π«√“∫
°—∫º‘«πÈ”
(ˆ) §ÿ≥¿“æπÈ”∑–‡≈ ”À√—∫‡¢µ™ÿ¡™π ‰¥â·°à ·À≈àßπÈ”∑–‡≈∑’ÕË ¬Ÿªà √–™‘¥°—∫™ÿ¡™π
∑’Ë¡’ª√–°“»°”Àπ¥„Àâ‡ªìπ‡∑»∫“≈ µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬‡∑»∫“≈ ‡¡◊Õßæ—∑¬“ À√◊Õ
°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ‡©æ“–‡¢µ‡∑»∫“≈ ‡¢µ‡¡◊Õßæ—∑¬“ À√◊Õ‡¢µ°√ÿß‡∑æ¡À“π§√∑’Ëµ‘¥°—∫
™“¬Ωíòß∑–‡≈‡∑à“π—Èπ ‚¥¬„Àâπ—∫µ—Èß·µà·π«πÈ”≈ßµË” ÿ¥ÕÕ°‰ª®π∂÷ß√–¬– Ò, ‡¡µ√
µ“¡·π«√“∫°—∫º‘«πÈ”
¢âÕ Ù §ÿ≥¿“æπÈ”∑–‡≈µ“¡¢âÕ Û (Ò) µâÕß¡’¡“µ√∞“π ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) ‰¡à¡’«—µ∂ÿ∑’Ëπà“√—ß‡°’¬®≈Õ¬Õ¬Ÿà∫πº‘«πÈ”
(Ú) ‰¡à¡’πÈ”¡—πÀ√◊Õ‰¢¡—π∑’Ë “¡“√∂¡Õß‡ÀÁπ‰¥â¥â«¬µ“‡ª≈à“≈Õ¬Õ¬Ÿà∫πº‘«πÈ”
(Û) ’¢ÕßπÈ”∑–‡≈Õ¬Ÿà„π scale ¢Õß “√≈–≈“¬ Forel-Ule ´÷Ëß¡’§à“µ—Èß·µà Ò-ÚÚ
(Ù) °≈‘πË µâÕß‰¡à‡ªìπ∑’πË “à √—ß‡°’¬® §◊Õ ‰¡à¡°’ ≈‘πË ∑’°Ë Õà „Àâ‡°‘¥§«“¡‡¥◊Õ¥√âÕπ√”§“≠
‡™àπ °≈‘ËππÈ”¡—π °≈‘Ëπ°ä“´‰¢à‡πà“ °≈‘Ëπ “√‡§¡’ °≈‘Ëπ¢¬– °≈‘Ëπ‡πà“ ‡ªìπµâπ ‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ
¢Õß§≥–ºŸâµ√«®«—¥µâÕß‡ªìπ‡Õ°©—π∑å
(ı) Õÿ≥À¿Ÿ¡‘ (Temperature) ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‰¡à‡°‘π Ò Õß»“‡´≈‡´’¬
®“° ¿“æ∏√√¡™“µ‘
(ˆ) §«“¡‡ªìπ°√¥·≈–¥à“ß (pH) ¡’§à“√–À«à“ß ˜.-¯.ı
(˜) §«“¡‚ª√àß„ (Transparency) ¡’§à“≈¥≈ß®“° ¿“æ∏√√¡™“µ‘‰ ¡à ‡ °‘ π
√âÕ¬≈– Ò ®“°§à“§«“¡‚ª√àß„ µË” ÿ¥
(¯) “√·¢«π≈Õ¬ (Suspended Solids) ¡’§à“‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‰¡à‡°‘π
º≈√«¡¢Õß§à“‡©≈’Ë¬ Ò «—π À√◊Õ Ò ‡¥◊Õπ À√◊Õ Ò ªï ∫«°°—∫§à“‡∫’Ë¬ß‡∫π¡“µ√∞“π¢Õß
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§à“‡©≈’¬Ë π—πÈ Ê ‚¥¬§à“‡©≈’¬Ë Ò «—π „Àâ«¥— ∑ÿ°™—«Ë ‚¡ß À√◊ÕÕ¬à“ßπâÕ¬ ı §√—ßÈ ∑’™Ë «à ß‡«≈“‡∑à“ Ê °—π
§à“‡©≈’Ë¬ Ò ‡¥◊Õπ „Àâ«—¥∑ÿ°«—πÀ√◊ÕÕ¬à“ßπâÕ¬ Ù §√—Èß ∑’Ë™à«ß‡«≈“‡∑à“ Ê °—π „π Ò ‡¥◊Õπ
≥ ‡«≈“‡¥’¬«°—π ·≈–§à“‡©≈’Ë¬ Ò ªï „Àâ«—¥∑ÿ°‡¥◊Õπ ≥ «—π∑’Ë·≈–‡«≈“‡¥’¬«°—π
(˘) §«“¡‡§Á¡ (Salinity) ¡’§à“‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‰¡à‡°‘π√âÕ¬≈– Ò ¢Õß§à“§«“¡‡§Á¡
µË” ¥ÿ
(Ò) ªî ‚ µ√‡≈’ ¬ ¡‰Œ‚¥√§“√å ∫Õπ (Petroleum Hydrocarbon) ¡’ §à “ ‰¡à ‡ °‘ π
.ı ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√
(ÒÒ) ÕÕ°´‘‡®π≈–≈“¬ (Dissolved Oxygen) ¡’§à“‰¡àπâÕ¬°«à“ Ù ¡‘≈≈‘°√—¡
µàÕ≈‘µ√
(ÒÚ) ·∫§∑’‡√’¬°≈ÿà¡‚§≈‘øÕ√å¡∑—ÈßÀ¡¥ (Total Coliform Bacteria) ¡’§à“‰¡à‡°‘π
Ò, ‡ÕÁ¡æ’‡ÕÁπµàÕ Ò ¡‘≈≈‘≈‘µ√
(ÒÛ) ·∫§∑’‡√’¬°≈ÿà¡øï§Õ≈‚§≈‘øÕ√å¡ (Fecal Coliform Bacteria) ¡’§à“‰¡à‡°‘π
˜ ´’‡Õø¬ŸµàÕ Ò ¡‘≈≈‘≈‘µ√
(ÒÙ) ‰π‡µ√∑-‰π‚µ√‡®π (Nitrate-Nitrogen) ¡’§à“‰¡à‡°‘π Ú ‰¡‚§√°√—¡‰π‚µ√‡®πµàÕ≈‘µ√
(Òı) øÕ ‡øµ-øÕ øÕ√— (Phosphate-Phosphorus) ¡’ §à “ ‰¡à ‡ °‘ π
Òı ‰¡‚§√°√—¡-øÕ øÕ√— µàÕ≈‘µ√
(Òˆ) ·Õ¡‚¡‡π’¬-‰π‚µ√‡®π (√Ÿª∑’Ë ‰¡à¡’Õ‘ÕÕπ, Unionized Ammonia) ¡’§à“
‰¡à‡°‘π ˜ ‰¡‚§√°√—¡-‰π‚µ√‡®πµàÕ≈‘µ√
(Ò˜) ª√Õ∑√«¡ (Total Mercury) ¡’§à“‰¡à‡°‘π .Ò ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√
(Ò¯) ·§¥‡¡’¬¡ (Cadmium) ¡’§à“‰¡à‡°‘π ı ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√
(Ò˘) ‚§√‡¡’¬¡√«¡ (Total Chromium) ¡’§à“‰¡à‡°‘π Ò ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√
(Ú) ‚§√‡¡’ ¬ ¡‡Œ°´“«“‡≈π∑å (Chromium Hexavalent) ¡’ §à “ ‰¡à ‡ °‘ π
ı ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√
(ÚÒ) µ–°—Ë« (Lead) ¡’§à“‰¡à‡°‘π ¯.ı ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√
(ÚÚ) ∑Õß·¥ß (Copper) ¡’§à“‰¡à‡°‘π ¯ ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√
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(ÚÛ) ·¡ß°“π’ (Manganese) ¡’§à“‰¡à‡°‘π Ò ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√
(ÚÙ) —ß°– ’ (Zinc) ¡’§à“‰¡à‡°‘π ı ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√
(Úı) ‡À≈Á° (Iron) ¡’§à“‰¡à‡°‘π Û ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√
(Úˆ) ø≈ŸÕÕ‰√¥å (Fluoride) ¡’§à“‰¡à‡°‘π Ò ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
(Ú˜) øïπÕ≈ (Phenol) ¡’§à“‰¡à‡°‘π .Û ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
(Ú¯) ´—≈‰ø¥å (Sulfide) ¡’§à“‰¡à‡°‘π Ò ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√
(Ú˘) ‰´¬“‰π¥å (Cyanide) ¡’§à“‰¡à‡°‘π ˜ ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√
(Û) æ’´’∫’ (PCBs, Polychlorinated Biphenyl) µâÕßµ√«®‰¡àæ∫
(ÛÒ) “√ÀπŸ (Arsenic) ¡’§à“‰¡à‡°‘π Ò ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√
(ÛÚ) °—¡¡—πµ¿“æ√—ß ’ (Radioactivity) ¡’§à“°—¡¡—πµ¿“æ√—ß ’√«¡·Õ≈ø“
(Alpha) ‰¡à‡°‘π .Ò ‡∫§‡§Õ‡√≈µàÕ≈‘µ√ §à“°—¡¡—πµ¿“æ√—ß ’√«¡‡∫µ“ (Beta) ∑’Ë ‰¡à√«¡
√—ß ’®“°‚ªµ— ‡´’¬¡-Ù ¡’§à“‰¡à‡°‘π Ò. ‡∫§‡§Õ‡√≈µàÕ≈‘µ√
(ÛÛ) “√ª√–°Õ∫¥’ ∫ÿ ° Õ‘ π ∑√’ ¬å ™ π‘ ¥ ‰µ√∫‘ « ∑‘ ≈ (Tributyltin) ¡’ §à “ ‰¡à ‡ °‘ π
Ò π“‚π°√—¡µàÕ≈‘µ√
(ÛÙ) “√‡§¡’∑’Ë„™â „π°“√ªÑÕß°—π°”®—¥»—µ√Ÿæ◊™·≈– —µ«å™π‘¥∑’Ë¡’§≈Õ√’π ‰¥â·°à
(°) Õ—≈¥√‘π (Aldrin) ¡’§à“‰¡à‡°‘π Ò.Û ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√
(¢) §≈Õ‡¥π (Chlordane) ¡’§à“‰¡à‡°‘π .Ù ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√
(§) ¥’¥’∑’ (DDT) ¡’§à“‰¡à‡°‘π .Ò ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√
(ß) ¥‘≈¥√‘π (Dieldrin) ¡’§à“‰¡à‡°‘π .Ò˘ ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√
(®) ‡Õ≈¥√‘π (Endrin) ¡’§à“‰¡à‡°‘π .ÚÛ ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√
(©) ‡ÕÁπ‚¥´—≈ø“π (Endosulfan) ¡’§“à ‰¡à‡°‘π .¯˜ ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√
(™) ‡Œªµ“§≈Õ√å (Heptachlor) ¡’§à“‰¡à‡°‘π .Ûˆ ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√
(´) ≈‘π‡¥π (Lindane) ¡’§à“‰¡à‡°‘π .Òˆ ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√
(Ûı) “√‡§¡’∑’Ë„™â „π°“√ªÑÕß°—π°”®—¥»—µ√Ÿæ◊™·≈– —µ«å™π‘¥Õ◊Ëπ ‰¥â·°à
(°) Õ–≈“§≈Õ√å (Alachlor) µâÕßµ√«®‰¡àæ∫
(¢) Õ–‡¡∑∏√‘π (Ametryn) µâÕßµ√«®‰¡àæ∫
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(§) Õ–∑√“´’π (Atrazine) µâÕßµ√«®‰¡àæ∫
(ß) §“√å∫“√‘≈ (Carbaryl) µâÕßµ√«®‰¡àæ∫
(®) §“√å‡∫π¥“´‘¡ (Carbendazim) µâÕßµ√«®‰¡àæ∫
(©) §≈Õ‰æ√‘øÕ (Chlorpyrifos) µâÕßµ√«®‰¡àæ∫
(™) ‰´‡ªÕ√å‡¡∏∑√‘π (Cypermethrin) µâÕßµ√«®‰¡àæ∫
(´) Ú,Ù-¥’ (2, 4-D) µâÕßµ√«®‰¡àæ∫
(¨) ‰¥‡Õ√Õπ (Diuron) µâÕßµ√«®‰¡àæ∫
(≠) ‰°≈‚ø‡´∑ (Glyphosate) µâÕßµ√«®‰¡àæ∫
(Æ) ¡“≈“‰∏ÕÕπ (Malathion) µâÕßµ√«®‰¡àæ∫
(Ø) ·¡π‚§‡´∫ (Mancozeb) µâÕßµ√«®‰¡àæ∫
(∞) ‡¡∑∏‘≈ æ“√“‰∏ÕÕπ (Methyl parathion) µâÕßµ√«®‰¡àæ∫
(±) æ“√“‰∏ÕÕπ (Parathion) µâÕßµ√«®‰¡àæ∫
(≤) ‚ª√æ“π‘≈ (Propanil) µâÕßµ√«®‰¡àæ∫
¢âÕ ı §ÿ≥¿“æπÈ”∑–‡≈µ“¡¢âÕ Û (Ú) µâÕß¡’¡“µ√∞“πµ“¡¢âÕ Ù ‡«âπ·µà
(Ò) Õÿ≥À¿Ÿ¡‘ (Temperature) Àâ“¡¡’§à“‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß®“° ¿“æ∏√√¡™“µ‘
(Ú) ÕÕ°´‘‡®π≈–≈“¬ (Dissolved Oxygen) ¡’ §à “ ‰¡àπâÕ¬°«à“ ˆ ¡‘ ≈ ≈‘ ° √— ¡
µàÕ≈‘µ√
(Û) ·∫§∑’‡√’¬°≈ÿà¡‡ÕÁπ‡∑Õ‚√§Õ°‰§ (Enterococci Bacteria) ¡’§à“‰¡à‡°‘π
Ûı ´’‡Õø¬ŸµàÕ Ò ¡‘≈≈‘≈‘µ√
¢âÕ ˆ §ÿ≥¿“æπÈ”∑–‡≈µ“¡¢âÕ Û (Û) µâÕß¡’¡“µ√∞“πµ“¡¢âÕ Ù ‡«âπ·µà
(Ò) ‰π‡µ√∑-‰π‚µ√‡®π (Nitrate-Nitrogen) ¡’ §à “ ‰¡à‡°‘π ˆ ‰¡‚§√°√—¡‰π‚µ√‡®πµàÕ≈‘µ√
(Ú) øÕ ‡øµ-øÕ øÕ√— (Phosphate-Phosphorus) ¡’§“à ‰¡à‡°‘π Ùı ‰¡‚§√°√—¡øÕ øÕ√— µàÕ≈‘µ√
(Û) ·Õ¡‚¡‡π’¬-‰π‚µ√‡®π (√Ÿª∑’Ë ‰¡à¡’Õ‘ÕÕπ, Unionized Ammonia) ¡’§à“
‰¡à‡°‘π Ò ‰¡‚§√°√—¡-‰π‚µ√‡®πµàÕ≈‘µ√
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¢âÕ ˜ §ÿ≥¿“æπÈ”∑–‡≈µ“¡¢âÕ Û (Ù) µâÕß¡’¡“µ√∞“πµ“¡¢âÕ Ù ‡«âπ·µà
(Ò) Õÿ≥À¿Ÿ¡‘ (Temperature) ¡’§“à ‡ª≈’¬Ë π·ª≈ß‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ ‰¡à‡°‘π Ú Õß»“‡´≈‡´’¬
®“° ¿“æ∏√√¡™“µ‘
(Ú) ªî‚µ√‡≈’¬¡‰Œ‚¥√§“√å∫Õπ (Petroleum Hydrocarbon) ¡’§à“‰¡à ‡ °‘ π
Ò ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√
(Û) ·∫§∑’‡√’¬°≈ÿà¡øï§Õ≈‚§≈‘øÕ√å¡ (Fecal Coliform Bacteria) ¡’§à“‰¡à‡°‘π
Ò ´’‡Õø¬ŸµàÕ Ò ¡‘≈≈‘≈‘µ√
(Ù) ·∫§∑’‡√’¬°≈ÿà¡‡ÕÁπ‡∑Õ‚√§Õ°‰§ (Enterococci Bacteria) ¡’§à“‰¡à‡°‘π
Ûı ´’‡Õø¬ŸµàÕ Ò ¡‘≈≈‘≈‘µ√
(ı) ‰π‡µ√∑-‰π‚µ√‡®π (Nitrate-Nitrogen) ¡’§à“‰¡à‡°‘π ˆ ‰¡‚§√°√—¡‰π‚µ√‡®πµàÕ≈‘µ√
¢âÕ ¯ §ÿ≥¿“æπÈ”∑–‡≈µ“¡¢âÕ Û (ı) µâÕß¡’¡“µ√∞“πµ“¡¢âÕ Ù ‡«âπ·µà
(Ò) Õÿ≥À¿Ÿ¡‘ (Temperature) ¡’§“à ‡ª≈’¬Ë π·ª≈ß‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ ‰¡à‡°‘π Ú Õß»“‡´≈‡´’¬
®“° ¿“æ∏√√¡™“µ‘
(Ú) ªî‚µ√‡≈’¬¡‰Œ‚¥√§“√å∫Õπ (Petroleum Hydrocarbon) ¡’§à“‰¡à ‡ °‘ π
ı ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√
(Û) ·∫§∑’‡√’¬°≈ÿà¡øï§Õ≈‚§≈‘øÕ√å¡ (Fecal Coliform Bacteria) ¡’§à“‰¡à‡°‘π
Ò ´’‡Õø¬ŸµàÕ Ò ¡‘≈≈‘≈‘µ√
(Ù) ‰π‡µ√∑-‰π‚µ√‡®π (Nitrate-Nitrogen) ¡’§à“‰¡à‡°‘π ˆ ‰¡‚§√°√—¡‰π‚µ√‡®πµàÕ≈‘µ√
(ı) øÕ ‡øµ-øÕ øÕ√— (Phosphate-Phosphorus) ¡’§“à ‰¡à‡°‘π Ùı ‰¡‚§√°√—¡øÕ øÕ√— µàÕ≈‘µ√
(ˆ) §≈Õ√’π§ß‡À≈◊Õ (Residual Chlorine) ¡’§à“‰¡à‡°‘π .Ò ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
¢âÕ ˘ §ÿ≥¿“æπÈ”∑–‡≈µ“¡¢âÕ Û (ˆ) µâÕß¡’¡“µ√∞“πµ“¡¢âÕ Ù ‡«âπ·µà
(Ò) Õÿ≥À¿Ÿ¡‘ (Temperature) ¡’§“à ‡ª≈’¬Ë π·ª≈ß‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ ‰¡à‡°‘π Ú Õß»“‡´≈‡´’¬
®“° ¿“æ∏√√¡™“µ‘
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(Ú) ªî‚µ√‡≈’¬¡‰Œ‚¥√§“√å∫Õπ (Petroleum Hydrocarbon) ¡’§à“‰¡à ‡ °‘ π
ı ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√
(Û) ·∫§∑’‡√’¬°≈ÿà¡øï§Õ≈‚§≈‘øÕ√å¡ (Fecal Coliform Bacteria) ¡’§à“‰¡à‡°‘π
Ò ´’‡Õø¬ŸµàÕ Ò ¡‘≈≈‘≈‘µ√
(Ù) ‰π‡µ√∑-‰π‚µ√‡®π (Nitrate-Nitrogen) ¡’ §à “ ‰¡à‡°‘π ˆ ‰¡‚§√°√—¡‰π‚µ√‡®πµàÕ≈‘µ√
(ı) øÕ ‡øµ-øÕ øÕ√— (Phosphate-Phosphorus) ¡’§“à ‰¡à‡°‘π Ùı ‰¡‚§√°√—¡øÕ øÕ√— µàÕ≈‘µ√
(ˆ) §≈Õ√’π§ß‡À≈◊Õ (Residual Chlorine) ¡’§à“‰¡à‡°‘π .Ò ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
¢âÕ Ò „π°√≥’‡¢µ§ÿ≥¿“æπÈ”∑–‡≈‡æ◊ËÕ°“√Õÿµ “À°√√¡·≈–∑à“‡√◊Õ À√◊Õ
§ÿ≥¿“æπÈ”∑–‡≈ ”À√—∫‡¢µ™ÿ¡™π∑—∫´âÕπ°—∫‡¢µ§ÿ≥¿“æπÈ”∑–‡≈‡æ◊ËÕ°“√Õπÿ√—°…å·À≈àß
ª–°“√—ß °“√‡æ“–‡≈’È¬ß —µ«åπÈ”À√◊Õ°“√π—π∑π“°“√ ·≈â«·µà°√≥’ ¡“µ√∞“π§ÿ≥¿“æ
πÈ”∑–‡≈„π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë∑—∫´âÕπ¥—ß°≈à“« „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡§à“¡“µ√∞“π§ÿ≥¿“æπÈ”∑–‡≈ª√–‡¿∑
∑’Ë¡’§à“‡¢â¡ß«¥¡“°∑’Ë ÿ¥
¢âÕ ÒÒ °“√·∫àßª√–‡¿∑§ÿ≥¿“æπÈ”∑–‡≈µ“¡¢âÕ Û ®–µâÕß°”Àπ¥‡¢µ°—π™π
(Buffer zone) √–À«à“ß§ÿ≥¿“æπÈ”∑–‡≈·µà≈–ª√–‡¿∑‰«â¥â«¬ ‚¥¬¡“µ√∞“π§ÿ≥¿“æ
πÈ”∑–‡≈„π‡¢µ°—π™π (Buffer zone) ®–µâÕß¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–À«à“ß§à“¡“µ√∞“π
§ÿ≥¿“æπÈ”∑–‡≈∑’ËÕ¬Ÿàµ‘¥µàÕ°—π ‡«âπ·µà
(Ò) °“√·∫àßª√–‡¿∑§ÿ≥¿“æπÈ”∑–‡≈ª√–‡¿∑„¥ª√–‡¿∑Àπ÷Ëß‰¡à ‰¥â°”Àπ¥
§à“¡“µ√∞“π§à“„¥§à“Àπ÷Ëß‰«â §à“¡“µ√∞“ππÈ”∑–‡≈„π‡¢µ°—π™π®–µâÕß¡’§à“‰¡à‡°‘π‰ª°«à“
§à“¡“µ√∞“π§ÿ≥¿“æπÈ”∑–‡≈µ“¡ª√–‡¿∑¢Õß§ÿ≥¿“æπÈ”∑–‡≈∑’Ë ‰¥â¡’°“√°”Àπ¥‰«â
(Ú) °“√·∫àßª√–‡¿∑§ÿ≥¿“æπÈ”∑–‡≈„¥°”Àπ¥§à“¡“µ√∞“π§ÿ≥¿“æπÈ”∑–‡≈‰«â
‚¥¬Àâ“¡‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‰ª®“°§à“‡¥‘¡µ“¡∏√√¡™“µ‘ §à“¡“µ√∞“π§ÿ≥¿“æπÈ”∑–‡≈„π‡¢µ
°—π™πµâÕß¡’§“à ‰¡à‡°‘π§√÷ßË Àπ÷ßË ¢Õß§à“¡“µ√∞“π§ÿ≥¿“æπÈ”∑–‡≈ µ“¡ª√–‡¿∑¢Õß§ÿ≥¿“æ
πÈ”∑–‡≈∑’Ë¡’°“√°”Àπ¥‰«â‡ªìπµ—«‡≈¢
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À¡«¥ Ú
«‘∏’°“√‡°Á∫µ—«Õ¬à“ß·≈–µ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æπÈ”∑–‡≈„π‡¢µπà“ππÈ”‰∑¬
_______
¢âÕ ÒÚ „Àâ∑”°“√‡°Á∫µ—«Õ¬à“ßπÈ”∑–‡≈ ¥—ßπ’È
(Ò) À“° ≥ ®ÿ¥µ√«® Õ∫ ¡’§«“¡≈÷°πâÕ¬°«à“ ı ‡¡µ√ „Àâ‡°Á∫µ—«Õ¬à“ßπÈ”∑–‡≈
∑’Ë§«“¡≈÷° Ò ‡¡µ√ ·≈– Ÿß®“°∑âÕßπÈ” Ò ‡¡µ√
(Ú) À“° ≥ ®ÿ¥µ√«® Õ∫ ¡’§«“¡≈÷°Õ¬Ÿà√–À«à“ß ı-Ú ‡¡µ√ „Àâ‡°Á∫µ—«Õ¬à“ß
πÈ”∑–‡≈∑’Ë§«“¡≈÷° Ò ‡¡µ√ °÷Ëß°≈“ßπÈ” ·≈– Ÿß®“°∑âÕßπÈ” Ò ‡¡µ√
(Û) À“° ≥ ®ÿ¥µ√«® Õ∫ ¡’§«“¡≈÷°Õ¬Ÿ√à –À«à“ß Ú-Ù ‡¡µ√ „Àâ‡°Á∫µ—«Õ¬à“ß
πÈ”∑–‡≈∑’Ë§«“¡≈÷° Ò ‡¡µ√ Ò ‡¡µ√ Ú ‡¡µ√ Û ‡¡µ√ ·≈– Ÿß®“°∑âÕßπÈ” Ò ‡¡µ√
(Ù) À“° ≥ ®ÿ¥µ√«® Õ∫ ¡’§«“¡≈÷°Õ¬Ÿ√à –À«à“ß Ù-Ò ‡¡µ√ „Àâ‡°Á∫µ—«Õ¬à“ß
πÈ”∑–‡≈∑’Ë§«“¡≈÷° Ò ‡¡µ√ Ú ‡¡µ√ Ù ‡¡µ√ ¯ ‡¡µ√ ·≈– Ÿß®“°∑âÕßπÈ” Ò ‡¡µ√
(ı) À“° ≥ ®ÿ¥µ√«® Õ∫ ¡’§«“¡≈÷°¡“°°«à“ Ò ‡¡µ√ „Àâ‡°Á∫µ—«Õ¬à“ßπÈ”∑–‡≈
∑’Ë§«“¡≈÷° Ò ‡¡µ√ ∑’Ë∑ÿ° Ê §«“¡≈÷° ı ‡¡µ√ ·≈– Ÿß®“°∑âÕßπÈ” Ò ‡¡µ√
(ˆ) À“° ≥ ®ÿ¥µ√«® Õ∫¡’§«“¡≈÷°¢ÕßπÈ”πâÕ¬°«à“À√◊Õ‡∑à“°—∫ Ò ‡¡µ√ „Àâ‡°Á∫
µ—«Õ¬à“ßπÈ”∑–‡≈∑’Ë√–¥—∫°÷Ëß°≈“ß§«“¡≈÷°¢ÕßπÈ” ‡«âπ·µà·∫§∑’‡√’¬°≈ÿà¡‚§≈‘øÕ√å¡∑—ÈßÀ¡¥
(Total Coliform Bacteria) ·∫§∑’‡√’¬°≈ÿà¡øï§Õ≈‚§≈‘øÕ√å¡ (Fecal Coliform Bacteria)
·≈–·∫§∑’‡√’¬°≈ÿà¡‡ÕÁπ‡∑Õ‚√§Õ°‰§ (Enterococci Bacteria) „Àâ‡°Á∫µ—«Õ¬à“ß∑’Ë√–¥—∫
§«“¡≈÷°„µâº‘«πÈ” Û ‡´πµ‘‡¡µ√ ”À√—∫«—µ∂ÿ≈Õ¬πÈ” ’ §«“¡‚ª√àß„ πÈ”¡—π·≈–‰¢¡—π
∫πº‘«πÈ” ‰¡àµâÕß‡°Á∫µ—«Õ¬à“ß ·µà„Àâµ√«®«—¥ ≥ ®ÿ¥µ√«® Õ∫
¢âÕ ÒÛ „Àâ‡°Á∫µ—«Õ¬à“ßπÈ”∑–‡≈„π™à«ß‡«≈“µ—ßÈ ·µàπÈ”≈ß∂÷ßπÈ”≈ßµË” ¥ÿ ‡©æ“–„π
∫√‘‡«≥∑’Ë ‰¥â√—∫Õ‘∑∏‘æ≈®“°πÈ”¢÷ÈππÈ”≈ß
¢âÕ ÒÙ °“√‡°Á∫µ—«Õ¬à“ßπÈ”∑–‡≈·≈–Õÿª°√≥å∑’Ë„™â®–µâÕß‡ªìπ‰ªµ“¡∑’°Ë ”Àπ¥„π
§Ÿà¡◊Õ°“√‡°Á∫·≈–«‘‡§√“–Àåµ—«Õ¬à“ßπÈ”∑–‡≈¢Õß°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…À√◊Õµ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â „π
Standard Method for the Examination of Water and Wastewater (APHA, AWWA

๘๘
¯¯

and WEF, ©∫—∫≈à“ ÿ¥) Method of Seawater Analysis (Grasshoff ,1999) Practical
Handbook of Seawater Analysis (Strickland and Parson, 1972) A Manual of
Chemical and Biological Methods for Seawater Analysis (Parsons et.al., 1984)
Recommended guidelines for measuring organic compounds in Puget Sound
water, sediment and tissue samples (Puget Sound Estuary Program, 1997)
Prescribed Procedures for Measurement of Radioactivity in Drinking Water
(Krieger and Whittaker, 1980) Proceedings of the organotin symposium, Comprehensive method for determination of aquatic butyltin and butylmethyltin
species at ultra trace levels using simultaneous hybridization/extraction with
GC/FPD detection (Matthias et.al. 1986 a,b) À√◊Õ«‘∏’°“√Õ◊Ëπ„¥∑’Ë§≥–°√√¡°“√
§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…ª√–°“»°”Àπ¥ ·≈–„Àâ¡°’ “√¥”‡π‘π°“√ ‡æ◊ÕË ≈¥º≈°“√√∫°«π®“°§≈Õ‰√¥å
À√◊Õ¡’°“√ Pre-concentration °àÕπ°“√«‘‡§√“–Àå
¢âÕ Òı °“√µ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æπÈ”∑–‡≈„Àâ „™â«‘∏’°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) °“√µ√«® Õ∫«—µ∂ÿ≈Õ¬πÈ” πÈ”¡—π·≈–‰¢¡—π∫πº‘«πÈ”„Àâ ß— ‡°µ∫√‘‡«≥º‘«πÈ”
(Ú) °“√µ√«® Õ∫ ’„Àâ „™â«‘∏’ —ß‡°µ‚¥¬‡∑’¬∫°—∫ Forel-Ule color scale
(Û) °“√µ√«® Õ∫°≈‘Ëπ„Àâ „™â«‘∏’°“√¥¡°≈‘Ëπ ‚¥¬µâÕß¡’ºŸâµ√«®«—¥‰¡àπâÕ¬°«à“
Û §π ·≈–‡°Á∫µ—«Õ¬à“ß„π¢«¥·°â« À√◊Õ TFE-line Ú ¢«¥µàÕ Ò ®ÿ¥‡°Á∫µ—«Õ¬à“ß ∑”°“√
µ√«®«—¥∑—π∑’‡¡◊ËÕ∂÷ß®ÿ¥µ√«®«—¥‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ¢Õß§≥–ºŸâµ√«®«—¥µâÕß‡ªìπ‡Õ°©—π∑å
(Ù) °“√µ√«® Õ∫Õÿ≥À¿Ÿ¡‘ (Temperature) „Àâ „ ™â Thermometer À√◊Õ
Electrical Sensor Method
(ı) °“√µ√«® Õ∫§à“§«“¡‡ªìπ°√¥·≈–¥à“ß (pH) „Àâ„™â‡§√◊ÕË ß«—¥§«“¡‡ªìπ °√¥
·≈–¥à“ß (pH meter)
(ˆ) °“√µ√«® Õ∫§à“§«“¡‚ª√àß„ (Transparency) „Àâ „™â·ºàπ Secchi Disc
”À√—∫µ√«®«—¥πÈ”∑–‡≈
(˜) °“√µ√«® Õ∫§à“ “√·¢«π≈Õ¬ (Suspended Solids) „Àâ„™â«∏‘ ’ Gravimetric
Method

๘๙
¯˘

(¯) °“√µ√«® Õ∫§à“§«“¡‡§Á¡ (Salinity) „Àâ „™â«‘∏’ Argentometric À√◊Õ«‘∏’
Electrical Conductivity Method À√◊Õ«‘∏’ Density À√◊Õ«‘∏’ Refractometer
(˘) °“√µ√«® Õ∫§à“ªî‚µ√‡≈’¬¡‰Œ‚¥√§“√å∫Õπ (Petroleum Hydrocarbon)
„Àâ „™â«‘∏’ Pre-concentration µ“¡¥â«¬«‘∏’ Fluorescence Spectrophotometry
(Ò) °“√µ√«® Õ∫§à“ÕÕ°´‘‡®π≈–≈“¬ (Dissolved Oxygen) „Àâ „™â«‘∏’ Azide
Modification Method À√◊Õ«‘∏’ Membrane Electrode Method À√◊Õ«‘∏’ Winkler Method
(ÒÒ) °“√µ√«® Õ∫§à “ ·∫§∑’ ‡ √’ ¬ °≈ÿà ¡ ‚§≈‘ ø Õ√å ¡ ∑—È ß À¡¥ (Total Coliform
Bacteria) „Àâ „™â«‘∏’ Multiple Tube Fermentation Technique
(ÒÚ) °“√µ√«® Õ∫§à “ ·∫§∑’ ‡ √’ ¬ °≈ÿà ¡ øï § Õ≈‚§≈‘ ø Õ√å ¡ (Fecal Coliform
Bacteria) ·≈–§à“·∫§∑’‡√’¬ °≈ÿà¡‡ÕÁπ‡∑Õ‚√§Õ°‰§ (Enterococci Bacteria) „Àâ „ ™â
«‘∏’ Membrane Filter Technique
(ÒÛ) °“√µ√«® Õ∫§à “ ‰π‡µ√∑-‰π‚µ√‡®π (Nitrate-Nitrogen) „Àâ „ ™â «‘ ∏’
Cadmium Reduction Method ‡ª≈’¬Ë π‰π‡µ√∑‡ªìπ‰π‰µ√∑å°Õà π ·≈â«„™â«∏‘ ’ Colorimetric
Method
(ÒÙ) °“√µ√«® Õ∫§à“øÕ ‡øµ-øÕ øÕ√— (Phosphate-phosphorus) „Àâ „™â
«‘∏’ Colorimetric Method
(Òı) °“√µ√«® Õ∫§à“·Õ¡‚¡‡π’¬-‰π‚µ√‡®π (√Ÿ ª ∑’Ë ‰¡à¡’Õ‘ÕÕπ, Unionized
Ammonia) „Àâ „™â«‘∏’ Phenol-Hypochlorite Method
(Òˆ) °“√µ√«® Õ∫§à“ª√Õ∑√«¡ (Total Mercury) „Àâ „™â«∏‘ ’ Pre-concentration
µ“¡¥â«¬«‘∏’ Cold-Vapor/Hydride Generation-Atomic Absorption Spectrometric
Method À√◊ Õ «‘ ∏’ Cold-Vapor/Hydride Generation-Atomic Fluorescence
Spectrometric Method À√◊Õ«‘∏’ Inductively Coupled Plasma
(Ò˜) °“√µ√«® Õ∫§à“·§¥‡¡’¬¡ (Cadmium) ‚§√‡¡’¬¡√«¡ (Total Chromium)
µ–°—Ë « (Lead) ·≈–∑Õß·¥ß (Copper) „Àâ „ ™â «‘ ∏’ Pre-concentration µ“¡¥â « ¬«‘ ∏’
Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method À√◊Õ«‘∏’ Inductively
Coupled Plasma Method
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(Ò¯) °“√µ√«® Õ∫§à“‚§√‡¡’¬¡‡Œ°´“«“‡≈π∑å (Chromium Hexavalent) „Àâ
„™â «‘ ∏’ Pre-concentration µ“¡¥â « ¬«‘ ∏’ Electrothermal Atomic Absorption
Spectrometric Method À√◊Õ«‘∏’ Inductively Coupled Plasma Method
(Ò˘) °“√µ√«® Õ∫§à“·¡ß°“π’ (Manganese) ß— °– ’ (Zinc) ·≈–‡À≈Á° (Iron)
„Àâ „™â«‘∏’ Pre-concentration µ“¡¥â«¬«‘∏’ Flame Atomic Absorption Spectrometric
Method À√◊Õ«‘∏’ Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method À√◊Õ
«‘∏’ Inductively Coupled Plasma Method
(Ú) °“√µ√«® Õ∫§à“ø≈ŸÕÕ‰√¥å (Fluoride) „Àâ „™â«‘∏’ SPADNS Colorimetric
Method
(ÚÒ) °“√µ√«® Õ∫§à“§≈Õ√’π§ß‡À≈◊Õ (Residual Chlorine) „Àâ „™â«‘∏’ N,Ndiethyl-p-phenylenediamine Method
(ÚÚ) °“√µ√«® Õ∫§à “ øï π Õ≈ (Phenol) „Àâ „ ™â «‘ ∏’ Distillation µ“¡¥â « ¬
Aminoantipyrine Colorimetric Method
(ÚÛ) °“√µ√«® Õ∫§à “ ´— ≈ ‰ø¥å (Sulfide) „ Àâ „ ™â «‘ ∏’ Methylene Blue
Colorimetric Method
(ÚÙ) °“√µ√«® Õ∫§à“‰´¬“‰π¥å (Cyanide) „Àâ „™â«∏‘ ’ Pyridine Barbituric Acid
Colorimetric Method
(Úı) °“√µ√«® Õ∫§à“æ’´’∫’ (PCBs, Polychlorinated Biphenyl) „Àâ „™â«‘∏’
Pre-concentration µ“¡¥â « ¬«‘ ∏’ Gas Chromatography with Electron Capture
Detector
(Úˆ) °“√µ√«® Õ∫§à“ “√ÀπŸ (Arsenic) „Àâ „™â«∏‘ ’ Pre-concentration µ“¡¥â«¬
«‘∏’ Hydride Generation - Atomic Absorption Spectrometric Method À√◊Õ«‘∏’
Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method À√◊Õ«‘∏’ Inductively
Coupled Plasma Method ∑’Ë¡’√–∫∫¢®—¥°“√√∫°«π¢Õß§≈Õ‰√¥å
(Ú˜) °“√µ√«® Õ∫§à“ “√ª√–°Õ∫¥’∫ÿ°Õ‘π∑√’¬å™π‘¥‰µ√∫‘«∑‘≈ (Tributyltin)
„Àâ „™â«‘∏’ Pre-concentration µ“¡¥â«¬«‘∏’ Gas Chromatography with Flame Photo-
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metric Detector À√◊Õ«‘∏’ Gas Chromatography with Mass Spectrophotometry
À√◊Õ«‘∏’ High Performance Liquid Chromatography-ICP-MS
(Ú¯) °“√µ√«® Õ∫§à“°—¡¡—πµ¿“æ√—ß √’ «¡‡∫µ“ (Beta) „Àâ „™â«∏‘ ’ Evaporation
§à“°—¡¡—πµ¿“æ√—ß √’ «¡·Õ≈ø“ (Alpha) „Àâ „™â«∏‘ ’ Co-precipitation ·≈–§à“‚ªµ— ‡´’¬¡-Ù
„Àâ „™â«‘∏’ Gamma Spectrometry (USEPA) À√◊Õ«‘∏’§”π«≥®“°§à“ Salinity
(Ú˘) °“√µ√«® Õ∫§à“ “√‡§¡’∑’Ë„™â „π°“√ªÑÕß°—π°”®—¥»—µ√Ÿæ™◊ ·≈– µ— «å „Àâ „™â«∏‘ ’
Pre-concentration µ“¡¥â«¬«‘∏’ Gas Chromatography with Mass Spectrophotometry
À√◊Õ«‘∏’ High Performance Liquid Chromatography (HPLC)
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Úˆ ∏—π«“§¡ æ.». ÚıÙ˘
‚¶ ‘µ ªíôπ‡ªïò¬¡√—…Æå
√Õßπ“¬°√—∞¡πµ√’
ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ëª√–∏“π°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÚÙ µÕπ∑’Ë ÒÒ ß «—π∑’Ë Ò °ÿ¡¿“æ—π∏å Úıı
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ª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘

©∫—∫∑’Ë ¯ (æ.». ÚıÛ˜)
ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘
æ.». ÚıÛı
‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§ÿ≥¿“æπÈ”„π·À≈àßπÈ”º‘«¥‘π
_________
Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ÛÚ (Ò) ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ ßà ‡ √‘¡·≈–√—°…“
§ÿ ≥ ¿“æ ‘Ë ß ·«¥≈â Õ ¡·Àà ß ™“µ‘ æ.». ÚıÛı §≥–°√√¡°“√ ‘Ë ß ·«¥≈â Õ ¡·Àà ß ™“µ‘
ª√–°“»°”Àπ¥¡“µ√∞“π§ÿ≥¿“æπÈ”„π·À≈àßπÈ”º‘«¥‘π ‰«â¥—ßµàÕ‰ªπ’È
À¡«¥ Ò
∫∑∑—Ë«‰ª
¢âÕ Ò „πª√–°“»π’È
ç·À≈àßπÈ”º‘«¥‘πé À¡“¬∂÷ß ·¡àπÈ” ≈”§≈Õß ÀπÕß ∫÷ß ∑–‡≈ “∫ Õà“ß‡°Á∫πÈ”
·≈–·À≈àßπÈ” “∏“√≥–Õ◊ËπÊ ∑’ËÕ¬Ÿà¿“¬„πº◊π·ºàπ¥‘π ´÷ËßÀ¡“¬§«“¡√«¡∂÷ß·À≈àßπÈ”
“∏“√≥–∑’ËÕ¬Ÿà¿“¬„πº◊π·ºàπ¥‘π∫π‡°“–¥â«¬ ·µà ‰¡à√«¡∂÷ßπÈ”∫“¥“≈ ·≈–„π°√≥’
∑’Ë · À≈à ß πÈ” π—È π Õ¬Ÿà µ‘ ¥ °— ∫ ∑–‡≈„Àâ À ¡“¬§«“¡∂÷ ß ·À≈à ß πÈ” ∑’Ë Õ ¬Ÿà ¿ “¬„πª“°·¡à πÈ” À√◊ Õ
ª“°∑–‡≈ “∫
ª“°·¡àπÈ”·≈–ª“°∑–‡≈ “∫„Àâ∂◊Õ·π«‡¢µµ“¡∑’Ë°√¡‡®â“∑à“°”Àπ¥
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À¡«¥ Ú
ª√–‡¿∑·≈–¡“µ√∞“π§ÿ≥¿“æπÈ”„π·À≈àßπÈ”º‘«¥‘π
¢âÕ Ú „Àâ·∫àß·À≈àßπÈ”º‘«¥‘πÕÕ°‡ªìπ ı ª√–‡¿∑ §◊Õ ·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë Ò
·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë Ú ·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë Û ·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë Ù ·≈–·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë ı
(Ò) ·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë Ò ‰¥â·°à ·À≈àßπÈ”∑’Ë§ÿ≥¿“æπÈ”¡’ ¿“æµ“¡∏√√¡™“µ‘
‚¥¬ª√“»®“°πÈ”∑‘Èß®“°°‘®°√√¡∑ÿ°ª√–‡¿∑·≈– “¡“√∂‡ªìπª√–‚¬™πå‡æ◊ËÕ
(°) °“√Õÿª‚¿§·≈–∫√‘‚¿§‚¥¬µâÕßºà“π°“√¶à“‡™◊ÈÕ‚√§µ“¡ª°µ‘°àÕπ
(¢) °“√¢¬“¬æ—π∏ÿåµ“¡∏√√¡™“µ‘¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘µ√–¥—∫æ◊Èπ∞“π
(§) °“√Õπÿ√—°…å√–∫∫π‘‡«»πå¢Õß·À≈àßπÈ”
(Ú) ·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë Ú ‰¥â·°à ·À≈àßπÈ”∑’Ë‰¥â√∫— πÈ”∑‘ßÈ ®“°°‘®°√√¡∫“ßª√–‡¿∑
·≈– “¡“√∂‡ªìπª√–‚¬™πå‡æ◊ËÕ
(°) °“√Õÿª‚¿§·≈–∫√‘‚¿§‚¥¬µâÕßºà“π°“√¶à“‡™◊ÈÕ‚√§µ“¡ª°µ‘ ·≈–ºà“π
°√–∫«π°“√ª√—∫ª√ÿß§ÿ≥¿“æπÈ”∑—Ë«‰ª°àÕπ
(¢) °“√Õπÿ√—°…å —µ«åπÈ”
(§) °“√ª√–¡ß
(ß) °“√«à“¬πÈ”·≈–°’Ã“∑“ßπÈ”
(Û) ·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë Û ‰¥â·°à ·À≈àßπÈ”∑’Ë‰¥â√∫— πÈ”∑‘ßÈ ®“°°‘®°√√¡∫“ßª√–‡¿∑
·≈– “¡“√∂‡ªìπª√–‚¬™πå‡æ◊ËÕ
(°) °“√Õÿª‚¿§·≈–∫√‘‚¿§‚¥¬µâÕßºà“π°“√¶à“‡™◊ÈÕ‚√§µ“¡ª°µ‘ ·≈–ºà“π
°√–∫«π°“√ª√—∫ª√ÿß§ÿ≥¿“æπÈ”∑—Ë«‰ª°àÕπ
(¢) °“√‡°…µ√
(Ù) ·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë Ù ‰¥â·°à ·À≈àßπÈ”∑’Ë‰¥â√∫— πÈ”∑‘ßÈ ®“°°‘®°√√¡∫“ßª√–‡¿∑
·≈– “¡“√∂‡ªìπª√–‚¬™πå‡æ◊ËÕ
(°) °“√Õÿª‚¿§·≈–∫√‘‚¿§‚¥¬µâÕßºà“π°“√¶à“‡™◊ÈÕ‚√§µ“¡ª°µ‘ ·≈–ºà“π
°√–∫«π°“√ª√—∫ª√ÿß§ÿ≥¿“æπÈ”‡ªìπæ‘‡»…°àÕπ
(¢) °“√Õÿµ “À°√√¡
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(ı) ·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë ı ‰¥â·°à ·À≈àßπÈ”∑’Ë‰¥â√∫— πÈ”∑‘ßÈ ®“°°‘®°√√¡∫“ßª√–‡¿∑
·≈– “¡“√∂‡ªìπª√–‚¬™πå‡æ◊ËÕ°“√§¡π“§¡
¢âÕ Û §ÿ≥¿“æπÈ”„π·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë Ò µâÕß¡’ ¿“æµ“¡∏√√¡™“µ‘ ·≈– “¡“√∂
„™âª√–‚¬™πå ‰¥âµ“¡¢âÕ Ú (Ò)
¢âÕ Ù §ÿ≥¿“æπÈ”„π·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë Ú µâÕß¡’¡“µ√∞“π¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) ‰¡à¡’«—µ∂ÿÀ√◊Õ ‘Ëß¢Õß∑’Ë‡°‘¥®“°°“√°√–∑”¢Õß¡πÿ…¬å´÷Ëß®–∑”„Àâ ’ °≈‘Ëπ
·≈–√ ¢ÕßπÈ”‡ª≈’Ë¬π‰ªµ“¡∏√√¡™“µ‘
(Ú) Õÿ≥À¿Ÿ¡‘ (Temperature) ‰¡à ßŸ °«à“Õÿ≥À¿Ÿ¡µ‘ “¡∏√√¡™“µ‘‡°‘π Û Õß»“‡´≈‡´’¬
(Û) §«“¡‡ªìπ°√¥·≈–¥à“ß (pH) ¡’§à“√–À«à“ß ı.-˘.
(Ù) ÕÕ°´‘‡®π≈–≈“¬ (DO) ¡’§à“‰¡àπâÕ¬°«à“ ˆ. ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
(ı) ∫’ ‚Õ¥’ (BOD) ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ Ò.ı ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
(ˆ) ·∫§∑’‡√’¬°≈ÿ¡à ‚§≈‘øÕ√å¡∑—ßÈ À¡¥ (Total Coliform Bacteria) ¡’§“à ‰ ¡à‡°‘π°«à“
ı, ‡ÕÁ¡.æ’.‡ÕÁπ. µàÕ Ò ¡‘≈≈‘≈‘µ√
(˜) ·∫§∑’‡√’¬°≈ÿ¡à øï§Õ≈‚§≈‘øÕ√å¡ (Fecal Coliform Bacteria) ¡’§“à ‰¡à‡°‘π°«à“
Ò, ‡ÕÁ¡.æ’.‡ÕÁπ. µàÕ Ò ¡‘≈≈‘≈‘µ√
(¯) ‰π‡µ√µ (NO3) „πÀπà«¬‰π‚µ√‡®π ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ ı. ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
(˘) ·Õ¡‚¡‡π’¬ (NH3) „πÀπà«¬‰π‚µ√‡®π ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ .ı ¡‘≈≈‘°√—¡
µàÕ≈‘µ√
(Ò) øïπÕ≈ (Phenols) ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ .ı ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
(ÒÒ) ∑Õß·¥ß (Cu) ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ .Ò ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
(ÒÚ) π‘§‡°‘≈ (Ni) ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ .Ò ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
(ÒÛ) ·¡ß°“π’ (Mn) ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ Ò. ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
(ÒÙ) —ß°– ’ (Zn) ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ Ò. ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
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(Òı) ·§¥‡¡’¬¡ (Cd) „ππÈ”∑’Ë¡’§«“¡°√–¥â“ß„π√Ÿª¢Õß CaCO3 ‰¡à‡°‘π°«à“
Ò ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√ ¡’§“à ‰¡à‡°‘π°«à“ .ı ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√ ·≈–„ππÈ”∑’¡Ë §’ «“¡°√–¥â“ß
„π√Ÿª¢Õß CaCO3 ‡°‘π°«à“ Ò ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√ ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ .ı ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
(Òˆ) ‚§√‡¡’ ¬ ¡™π‘ ¥ ‡ŒÁ ° ´“«“‡≈â π ∑å (Cr Hexavalent) ¡’ §à “ ‰¡à ‡ °‘ π °«à “
.ı ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
(Ò˜) µ–°—Ë« (Pb) ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ .ı ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
(Ò¯) ª√Õ∑∑—ÈßÀ¡¥ (Total Hg) ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ .Ú ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
(Ò˘) “√ÀπŸ (As) ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ .Ò ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
(Ú) ‰´¬“‰π¥å (Cyanide) ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ .ı ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
(ÚÒ) °—¡¡—πµ¿“æ√—ß ’ (Radioactivity) ¡’§à“√—ß ’·Õ≈ø“ (Alpha) ‰¡à‡°‘π°«à“
.Ò ‡∫§‡§Õ‡√≈µàÕ≈‘µ√ ·≈–√—ß ’‡∫µ“ (Beta) ‰¡à‡°‘π°«à“ Ò. ‡∫§‡§Õ‡√≈µàÕ≈‘µ√
(ÚÚ) “√¶à“»—µ√Ÿæ◊™·≈– —µ«å™π‘¥∑’Ë¡’§≈Õ√’π∑—ÈßÀ¡¥ (Total Organochlorine
Pesticides) ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ .ı ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
(ÚÛ) ¥’¥’∑’ (DDT) ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ Ò. ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√
(ÚÙ) ∫’‡Õ™´’™π‘¥·Õ≈ø“ (Alpha-BHC) ¡’§“à ‰¡à‡°‘π°«à“ .Ú ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√
(Úı) ¥‘≈¥√‘π (Dieldrin) ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ .Ò ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√
(Úˆ) Õ—≈¥√‘π (Aldrin) ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ .Ò ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√
(Ú˜) ‡Œªµ“§≈Õ√å (Heptachlor) ·≈–‡Œªµ“§≈Õ√åÕª’ Õ°‰´¥å (Heptachlorepoxide)
¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ .Ú ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√
(Ú¯) ‡Õπ¥√‘π (Endrin) ‰¡à “¡“√∂µ√«®æ∫‰¥âµ“¡«‘∏’°“√µ√«® Õ∫∑’Ë°”Àπ¥
¢âÕ ı §ÿ≥¿“æπÈ”„π·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë‹ Û µâÕß¡’¡“µ√∞“πµ“¡ ¢âÕ Ù ‡«âπ·µà
(Ò) ÕÕ°´‘‡®π≈–≈“¬ ¡’§à“‰¡àπâÕ¬°«à“ Ù. ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
(Ú) ∫’ ‚Õ¥’ ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ Ú. ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
(Û) ·∫§∑’‡√’¬°≈ÿà¡‚§≈‘øÕ√å¡∑—ÈßÀ¡¥ ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ Ú, ‡ÕÁ¡.æ’.‡ÕÁπ µàÕ
Ò ¡‘≈≈‘≈‘µ√

๙๖
˘ˆ

(Ù) ·∫§∑’‡√’¬°≈ÿà¡øï§Õ≈‚§≈‘øÕ√å¡ ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ Ù, ‡ÕÁ¡.æ’.‡ÕÁπ µàÕ
Ò ¡‘≈≈‘≈‘µ√
¢âÕ ˆ §ÿ≥¿“æπÈ”„π·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë Ù µâÕß¡’¡“µ√∞“πµ“¡¢âÕ Ù (Ò) ∂÷ß
(ı) ·≈– (¯) ∂÷ß (Ú¯) ‡«âπ·µà
(Ò) ÕÕ°´‘‡®π≈–≈“¬ ¡’§à“‰¡àπâÕ¬°«à“ Ú. ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
(Ú) ∫’ ‚Õ¥’ ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ Ù. ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
¢âÕ ˜ §ÿ≥¿“æπÈ”„π·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë ı µâÕß¡’¡“µ√∞“πµË”°«à“§ÿ≥¿“æπÈ”
„π·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë Ù
¢âÕ ¯ °“√°”Àπ¥„Àâ·À≈àßπÈ”º‘«¥‘π·À≈àß„¥·À≈àßÀπ÷Ëß‡ªìπª√–‡¿∑„¥µ“¡
¢âÕ Ú „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
À¡«¥ Û
«‘∏’°“√‡°Á∫µ—«Õ¬à“ß·≈–µ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æπÈ”„π·À≈àßπÈ”º‘«¥‘π
¢âÕ ˘ °“√‡°Á∫µ—«Õ¬à“ßπÈ”‡æ◊ËÕµ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æµ“¡¢âÕ Û ∂÷ß¢âÕ ˜ „Àâ „™â
«‘∏’°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) ·À≈àßπÈ”‰À≈ ´÷Ëß‰¥â·°à ·¡àπÈ” ≈”§≈Õß ‡ªìπµâπ „Àâ‡°Á∫∑’Ë®ÿ¥°÷Ëß°≈“ß
§«“¡°«â“ß¢Õß·À≈àßπÈ”∑’Ë√–¥—∫°÷Ëß°≈“ß§«“¡≈÷° ≥ ®ÿ¥µ√«® Õ∫ ‡«âπ·µà·∫§∑’‡√’¬°≈ÿà¡
‚§≈‘øÕ√å¡∑—ßÈ À¡¥·≈–·∫§∑’‡√’¬°≈ÿ¡à øï§Õ≈‚§≈‘øÕ√å¡ „Àâ‡°Á∫∑’√Ë –¥—∫§«“¡≈÷° Û ‡´πµ‘‡¡µ√
≥ ®ÿ¥µ√«® Õ∫
(Ú) ·À≈àßπÈ”π‘Ëß ´÷Ëß‰¥â·°à ∑–‡≈ “∫ ÀπÕß ∫÷ß Õà“ß‡°Á∫πÈ” ‡ªìπµâπ „Àâ‡°Á∫∑’Ë
√–¥—∫§«“¡≈÷° Ò ‡¡µ√ ≥ ®ÿ¥µ√«® Õ∫ ”À√—∫·À≈àßπÈ”∑’Ë¡’§«“¡≈÷°‡°‘π°«à“ Ú ‡¡µ√
·≈–„Àâ‡°Á∫∑’®Ë ¥ÿ °÷ßË °≈“ß§«“¡≈÷° ≥ ®ÿ¥µ√«® Õ∫ ”À√—∫·À≈àßπÈ”∑’¡Ë §’ «“¡≈÷°‰¡à‡°‘π Ú ‡¡µ√
‡«âπ·µà·∫§∑’‡√’¬°≈ÿ¡à ‚§≈‘øÕ√å¡∑—ßÈ À¡¥·≈–·∫§∑’‡√’¬°≈ÿ¡à øï§Õ≈‚§≈‘øÕ√å¡ „Àâ‡°Á∫∑’√Ë –¥—∫
§«“¡≈÷° Û ‡´πµ‘‡¡µ√ ≥ ®ÿ¥µ√«® Õ∫

๙๗
˘˜

®ÿ¥µ√«® Õ∫µ“¡ (Ò) ·≈– (Ú) ¢Õß·À≈àßπÈ”∑’Ë°”Àπ¥µ“¡¢âÕ ¯ „Àâ‡ªìπ‰ª
µ“¡∑’Ë°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…°”Àπ¥
¢âÕ Ò °“√µ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æπÈ”µ“¡¢âÕ Û ∂÷ß¢âÕ ˜ „Àâ „™â«‘∏’°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) °“√µ√«® Õ∫Õÿ≥À¿Ÿ¡‘ „Àâ „™â‡§√◊ËÕß«—¥Õÿ≥À¿Ÿ¡‘ (Thermometer) «—¥¢≥–
∑”°“√‡°Á∫µ—«Õ¬à“ßπÈ”
(Ú) °“√µ√«® Õ∫§à“§«“¡‡ªìπ°√¥·≈–¥à“ß „Àâ „™â‡§√◊ËÕß«—¥§«“¡‡ªìπ°√¥
·≈–¥à“ß¢ÕßπÈ” (pH meter) µ“¡«‘∏’°“√À“§à“·∫∫Õ’‡≈Á§‚µ√‡¡µ√‘° (Electrometric)
(Û) °“√µ√«® Õ∫§à“ÕÕ°´‘‡®π≈–≈“¬ „Àâ „™â«‘∏’Õ–‰´¥å‚¡¥‘øî‡§™—Ëπ (Azide
Modification)
(Ù) °“√µ√«® Õ∫§à“∫’ ‚Õ¥’ „Àâ „™â«‘∏’Õ–‰´¥å‚¡¥‘øî‡§™—Ëπ (Azide Modification)
∑’ËÕÿ≥À¿Ÿ¡‘ Ú Õß»“‡´≈‡´’¬ ‡ªìπ‡«≈“ ı «—πµ‘¥µàÕ°—π
(ı) °“√µ√«® Õ∫§à“·∫§∑’‡√’¬°≈ÿà¡‚§≈‘øÕ√å¡∑—ÈßÀ¡¥ ·≈–§à“·∫§∑’‡√’¬
°≈ÿà¡øï§Õ≈‚§≈‘øÕ√å¡ „Àâ „™â«‘∏’¡—≈µ‘‡æ‘È≈ ∑‘È«∫å ‡øÕ√å‡¡π‡µ™—Ëπ ‡∑§π‘§ (Multiple Tube
Fermentation Technique)
(ˆ) °“√µ√«® Õ∫§à“‰π‡µ√µ„πÀπà«¬‰π‚µ√‡®π „Àâ „™â«‘∏’·§¥‡¡’¬¡√’¥—§™—Ëπ
(Cadmium Reduction)
(˜) °“√µ√«® Õ∫§à“·Õ¡‚¡‡π’¬„πÀπà«¬‰π‚µ√‡®π „Àâ „™â«‘∏’¥‘ ∑‘≈‡≈™—Ëπ
‡π ‡≈Õ√å ‰√‡´™—Ëπ (Distillation Nesslerization)
(¯) °“√µ√«® Õ∫§à“øïπÕ≈ „Àâ „™â«‘∏’¥‘ ∑‘≈‡≈™—Ëπ Ù - Õ–¡‘‚π·Õπµ‘‰æ√’π
(Distillation, 4-Amino antipyrene)
(˘) °“√µ√«® Õ∫§à“∑Õß·¥ß π‘§‡°‘≈ ·¡ß°“π’ ß— °– ’ ·§¥‡¡’¬¡ ‚§√‡¡’¬¡
™π‘¥‡ŒÁ°´“«“‡≈âπ∑å ·≈–µ–°—Ë« „Àâ „™â«‘∏’Õ–µÕ¡¡‘§ ·Õ∫´Õæ™—Ëπ-‰¥‡√Á§ ·Õ ‰æ‡√™—Ëπ
(Atomic Absorption - Direct Aspiration)
(Ò) °“√µ√«® Õ∫§à“ª√Õ∑∑—ÈßÀ¡¥ „Àâ „™â«‘∏’Õ–µÕ¡¡‘§ ·Õ∫´Õæ™—Ëπ ‚§≈¥å
‡«‡ªÕ√å ‡∑§π‘§ (Atomic Absorption - Cold Vapour Technique)

๙๘
˘¯

(ÒÒ) °“√µ√«® Õ∫§à“ “√ÀπŸ „Àâ „™â«∏‘ Õ’ –µÕ¡¡‘§ ·Õ∫´Õæ™—πË ·°ä ´— ‰Œ‰¥√¥å
(Atomic Absorption - Gaseous Hydride)
(ÒÚ) °“√µ√«® Õ∫§à“‰´¬“‰π¥å „Àâ „™â«∏‘ ’‰æ√‘¥π’ ∫“√å∫∑‘ √Ÿ §‘ ·Õ´‘¥ (Pyridine Barbituric Acid)
(ÒÛ) °“√µ√«® Õ∫§à“°—¡¡—πµ¿“æ√—ß ’ „Àâ „™â«∏‘ ’ ‚≈«å ·∫Á§°√“«¥å æ√ÁÕææÕ√å™π—Ë πÕ≈
‡§“πå‡µÕ√å (Low Background Proportional Counter)
(ÒÙ) °“√µ√«®§à“ “√¶à“»—µ√Ÿæ™◊ ·≈– µ— «å™π‘¥∑’¡Ë §’ ≈Õ√’π∑—ßÈ À¡¥ ¥’¥∑’ ’ ∫’‡Õ™´’
™π‘¥·Õ≈ø“ ¥‘≈¥√‘π Õ—≈¥√‘π ‡Œªµ“§≈Õ√åÕ’ªÕ°‰´¥å ·≈–‡Õπ¥√‘π „Àâ „™â«‘∏’°ä“´ ‚§√¡“‚µ°√“øïò (Gas - Chromatography)
¢âÕ ÒÒ °“√µ√«® Õ∫§à“ÕÕ°´‘‡®π≈–≈“¬„Àâ „™â§à“‡ªÕ√å‡´Áπ‰∑≈å∑’Ë Ú (20th
Percentile Value) à«π°“√µ√«® Õ∫§à“∫’ ‚Õ¥’ ·∫§∑’‡√’¬°≈ÿà¡‚§≈‘øÕ√å¡∑—ÈßÀ¡¥
·≈–·∫§∑’‡√’¬°≈ÿ¡à øï§Õ≈‚§≈‘øÕ√å¡ „Àâ „™â§“à ‡ªÕ√å‡´Áπ‰∑≈å∑’Ë ¯ ‚¥¬®”π«π·≈–√–¬–‡«≈“
”À√—∫°“√‡°Á∫µ—«Õ¬à“ßπÈ”¥—ß°≈à“« „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…°”Àπ¥
¢âÕ ÒÚ°“√‡°Á∫µ—«Õ¬à“ßπÈ”µ“¡¢âÕ ˘ ·≈–°“√µ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æπÈ”µ“¡¢âÕ Ò
®–µâÕß‡ªìπ‰ªµ“¡«‘∏’°“√¡“µ√∞“π ”À√—∫°“√«‘‡§√“–ÀåπÈ”·≈–πÈ”‡ ’¬ (Standard
Methods for Examination of Water and Wastewater) ´÷Ëß American Public
Health Association ·≈– American Water Works Association °—∫ Water Pollution
Control Federation ¢Õß À√—∞Õ‡¡√‘°“ √à«¡°—π°”Àπ¥‰«â¥â«¬
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Ú ¡°√“§¡ ÚıÛ˜
™«π À≈’°¿—¬
π“¬°√—∞¡πµ√’
ª√–∏“π§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÒÒ µÕπ∑’Ë Òˆ ß «—π∑’Ë ÚÙ °ÿ¡¿“æ—π∏å ÚıÛ˜

๙๙
˘˘

ª√–°“»°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…

‡√◊ËÕß °”Àπ¥ª√–‡¿∑¢Õß·À≈àßπÈ”„π·¡àπÈ”‡®â“æ√–¬“
_________
¥â«¬ª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ ©∫—∫∑’Ë ¯ (æ.». ÚıÛ˜)
ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ ßà ‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı
‡√◊ÕË ß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§ÿ≥¿“æπÈ”„π·À≈àßπÈ”º‘«¥‘π ¢âÕ ¯ ‰¥â„Àâ°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…°”Àπ¥
ª√–‡¿∑¢Õß·À≈à ß πÈ” º‘ « ¥‘ π ‚¥¬ª√–°“»„π√“™°‘ ® ®“πÿ ‡ ∫°…“ ©–π—È π ‡æ◊Ë Õ „Àâ ° “√
‡ªìπ‰ªµ“¡§«“¡„πª√–°“»¥—ß°≈à“« ·≈–‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√Õπÿ√—°…å§ÿ≥¿“æπÈ”
„π·¡àπÈ”‡®â“æ√–¬“ °√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…®÷ß°”Àπ¥ª√–‡¿∑¢Õß·À≈àßπÈ”„π·¡àπÈ”‡®â“æ√–¬“
‰«â¥—ßµàÕ‰ªπ’È
¢âÕ Ò „Àâ·∫àß·¡àπÈ”‡®â“æ√–¬“µ—ßÈ ·µàÕß§åæ√– ¡ÿ∑√‡®¥’¬å Õ”‡¿Õæ√– ¡ÿ∑√‡®¥’¬å
®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ª√“°“√ ¢÷πÈ ‰ª∑“ßµÕπ‡Àπ◊Õ®π∂÷ß®ÿ¥‡√‘¡Ë µâπ¢Õß·¡àπÈ”∑’ÕË ”‡¿Õ‡¡◊Õß ®—ßÀ«—¥
π§√ «√√§å ÕÕ°‡ªìπ Û ™à«ß ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) ·¡à πÈ” ‡®â “ æ√–¬“µ—È ß ·µà Õ ß§å æ √– ¡ÿ ∑ √‡®¥’ ¬å Õ”‡¿Õæ√– ¡ÿ ∑ √‡®¥’ ¬å
®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ª√“°“√ ∑’Ë°‘‚≈‡¡µ√ ˜ ®“°ª“°·¡àπÈ”¢÷Èπ‰ª∑“ßµÕπ‡Àπ◊Õ®π∂÷ß»“≈“°≈“ß
®—ßÀ«—¥ππ∑∫ÿ√’À≈—ß‡°à“ Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß ®—ßÀ«—¥ππ∑∫ÿ√’ ∑’Ë°‘‚≈‡¡µ√ ˆÚ ®“°ª“°·¡à πÈ”
‡ªìπ™à«ß∑’Ë Ò
(Ú) ·¡àπÈ”‡®â“æ√–¬“µ—Èß·µà»“≈“°≈“ß®—ßÀ«—¥ππ∑∫ÿ√’À≈—ß‡°à“ Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß
®—ßÀ«—¥ππ∑∫ÿ√’ ∑’Ë°‘‚≈‡¡µ√ ˆÚ ®“°ª“°·¡àπÈ”¢÷Èπ‰ª∑“ßµÕπ‡Àπ◊Õ®π∂÷ßªÑÕ¡‡æ™√
Õ”‡¿Õæ√–π§√»√’Õ¬ÿ∏¬“ ®—ßÀ«—¥æ√–π§√»√’Õ¬ÿ∏¬“ ∑’Ë°‘‚≈‡¡µ√ ÒÙÚ ®“°ª“°·¡àπÈ”
‡ªìπ™à«ß∑’Ë Ú

Ò
๑๐๐

(Û) ·¡àπÈ”‡®â“æ√–¬“µ—Èß·µàªÑÕ¡‡æ™√ Õ”‡¿Õæ√–π§√»√’Õ¬ÿ∏¬“ ®—ßÀ«—¥
æ√–π§√»√’Õ¬ÿ∏¬“ ∑’Ë°‘‚≈‡¡µ√ ÒÙÚ ®“°ª“°·¡àπÈ”¢÷Èπ‰ª∑“ßµÕπ‡Àπ◊Õ®π∂÷ß®ÿ¥‡√‘Ë¡µâπ
¢Õß·¡àπÈ”‡®â“æ√–¬“ Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß ®—ßÀ«—¥π§√ «√√§å ∑’Ë°‘‚≈‡¡µ√ Û˜˘ ®“°ª“°·¡àπÈ”
‡ªìπ™à«ß∑’Ë Û
∑—Èßπ’È ¥—ßª√“°Øµ“¡·ºπ∑’Ë∑â“¬ª√–°“»π’È
¢âÕ Ú „Àâ·¡àπÈ”‡®â“æ√–¬“™à«ß∑’Ë Ò ‡ªìπ·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë Ù
¢âÕ Û „Àâ·¡àπÈ”‡®â“æ√–¬“™à«ß∑’Ë Ú ‡ªìπ·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë Û
¢âÕ Ù „Àâ·¡àπÈ”‡®â“æ√–¬“™à«ß∑’Ë Û ‡ªìπ·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë Ú
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ˜ ¡‘∂ÿπ“¬π æ.». ÚıÛ˜
ª°‘µ °‘√–«“π‘™
Õ∏‘∫¥’°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÒÒ µÕπ∑’Ë ˆÚ ß «—π∑’Ë Ù ‘ßÀ“§¡ ÚıÛ˜

ÒÒ
๑๐๑

๑๐๒
ÒÚ

ª√–°“»°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…

‡√◊ËÕß °”Àπ¥ª√–‡¿∑¢Õß·À≈àßπÈ”„π·¡àπÈ”∑à“®’π
_________
¥â«¬ª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ ©∫—∫∑’Ë ¯ (æ.». ÚıÛ˜)
ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ ßà ‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı
‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§ÿ≥¿“æπÈ”„π·À≈àßπÈ”º‘«¥‘π ¢âÕ ¯ ‰¥â „Àâ°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
°”Àπ¥ª√–‡¿∑¢Õß·À≈àßπÈ”º‘«¥‘π‚¥¬ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ©–π—Èπ ‡æ◊ËÕ„Àâ°“√
‡ªìπ‰ªµ“¡§«“¡„πª√–°“»¥—ß°≈à“« ·≈–‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå „ π°“√Õπÿ √— ° …å §ÿ ≥ ¿“æπÈ”
„π·¡à πÈ” ∑à“ ®’ π °√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘ …®÷ß °”Àπ¥ª√–‡¿∑¢Õß·À≈à ß πÈ” „π·¡à πÈ” ∑à “ ®’ π
‰«â¥—ßµàÕ‰ªπ’È
¢âÕ Ò „Àâ·∫àß·¡àπÈ”∑à“®’πµ—ßÈ ·µàª“°·¡àπÈ” Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß ®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ “§√¢÷πÈ ‰ª
∑“ßµÕπ‡Àπ◊Õ®π∂÷ß®ÿ¥‡√‘Ë¡µâπ¢Õß·¡àπÈ”∑’Ë®—ßÀ«—¥™—¬π“∑ ÕÕ°‡ªìπ Û ™à«ß ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) ·¡àπÈ”∑à“®’πµ—ßÈ ·µàª“°·¡àπÈ” Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß ®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ “§√ ∑’°Ë ‚‘ ≈‡¡µ√ 
¢Õß°√¡‡®â“∑à“¢÷Èπ‰ª∑“ßµÕπ‡Àπ◊Õ®π∂÷ßÀπâ“∑’Ë«à“°“√Õ”‡¿Õπ§√™—¬»√’ ®—ßÀ«—¥π§√ª∞¡
∑’Ë°‘‚≈‡¡µ√ ¯Ú ®“°ª“°·¡àπÈ” ‡ªìπ™à«ß∑’Ë Ò
(Ú) ·¡àπÈ”∑à“®’πµ—ßÈ ·µàÀπâ“∑’«Ë “à °“√Õ”‡¿Õπ§√™—¬»√’ ®—ßÀ«—¥π§√ª∞¡ ∑’°Ë ‚‘ ≈‡¡µ√
¯Ú ®“°ª“°·¡àπÈ”¢÷Èπ‰ª∑“ßµÕπ‡Àπ◊Õ®π∂÷ßª√–µŸ√–∫“¬πÈ”‚æ∏‘Ïæ√–¬“ Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß
®—ßÀ«—¥ ÿæ√√≥∫ÿ√’ ∑’Ë°‘‚≈‡¡µ√ ÚÚ ®“°ª“°·¡àπÈ” ‡ªìπ™à«ß∑’Ë Ú

ÒÛ
๑๐๓

(Û) ·¡àπ”È ∑à“®’πµ—ßÈ ·µàª√–µŸ√–∫“¬πÈ”‚æ∏‘æÏ √–¬“ Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß ®—ßÀ«—¥ æÿ √√≥∫ÿ√’
∑’Ë°‘‚≈‡¡µ√ ÚÚ ®“°ª“°·¡àπÈ”¢÷Èπ‰ª∑“ßµÕπ‡Àπ◊Õ®π∂÷ß®ÿ¥‡√‘Ë¡µâπ¢Õß·¡àπÈ”∑à“®’π
∑’Ë ∫â “ πª“°§≈Õß¡–¢“¡‡≤à “ Õ”‡¿Õ«— ¥ ‘ ß Àå ®— ß À«— ¥ ™— ¬ π“∑ ∑’Ë °‘ ‚ ≈‡¡µ√ ÛÚı
®“°ª“°·¡àπÈ”‡ªìπ™à«ß∑’Ë Û
∑—Èßπ’È ¥—ßª√“°Øµ“¡·ºπ∑’Ë∑â“¬ª√–°“»π’È
¢âÕ Ú „Àâ·¡àπÈ”∑à“®’π™à«ß∑’Ë Ò ‡ªìπ·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë Ù
¢âÕ Û „Àâ·¡àπÈ”∑à“®’π™à«ß∑’Ë Ú ‡ªìπ·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë Û
¢âÕ Ù „Àâ·¡àπÈ”∑à“®’π™à«ß∑’Ë Û ‡ªìπ·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë Ú
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ˜ ¡‘∂ÿπ“¬π æ.». ÚıÛ˜
ª°‘µ °‘√–«“π‘™
Õ∏‘∫¥’°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÒÒ µÕπ∑’Ë ˆÚ ß «—π∑’Ë Ù ‘ßÀ“§¡ ÚıÛ˜

ÒÙ
๑๐๔

Òı
๑๐๕

ª√–°“»°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…

‡√◊ËÕß °”Àπ¥ª√–‡¿∑¢Õß·À≈àßπÈ”„π·¡àπÈ”·¡à°≈Õß
_________
¥â«¬ª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ ©∫—∫∑’Ë ¯ (æ.». ÚıÛ˜)
ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ ßà ‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı
‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§ÿ≥¿“æπÈ”„π·À≈àßπÈ”º‘«¥‘π ¢âÕ ¯ ‰¥â „Àâ°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
°”Àπ¥ª√–‡¿∑¢Õß·À≈àßπÈ” ‚¥¬ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ©–π—Èπ ‡æ◊ËÕ„Àâ°“√
‡ªìπ‰ªµ“¡§«“¡„πª√–°“»¥—ß°≈à“« ·≈–‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå „ π°“√Õπÿ √— ° …å §ÿ ≥ ¿“æπÈ”
„π·¡àπÈ”·¡à°≈Õß °√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…®÷ß°”Àπ¥ª√–‡¿∑¢Õß·À≈àßπÈ”„π·¡àπÈ”·¡à°≈Õß
‰«â¥—ßµàÕ‰ªπ’È
„Àâ·¡àπÈ”·¡à°≈Õßµ—Èß·µàª“°·¡àπÈ” ´÷ËßÕ¬Ÿà∫√‘‡«≥ §≈—ßπÈ”¡—π‡™≈≈å Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß
®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ ß§√“¡ ¢÷Èπ‰ª∑“ßµÕπ‡Àπ◊Õ®π∂÷ß∫√‘‡«≥∫â“πª“°·æ√° Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß
®—ßÀ«—¥°“≠®π∫ÿ√’ √«¡√–¬–∑“ß ÒÙ °‘‚≈‡¡µ√ ‡ªìπ·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë Û
∑—Èßπ’È ¥—ßª√“°Øµ“¡·ºπ∑’Ë∑â“¬ª√–°“»π’È
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ˜ ¡‘∂ÿπ“¬π æ.». ÚıÛ˜
ª°‘µ °‘√–«“π‘™
Õ∏‘∫¥’°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÒÒ µÕπ∑’Ë ˆÚ ß «—π∑’Ë Ù ‘ßÀ“§¡ ÚıÛ˜

Òˆ
๑๐๖

๑๐๗
๑๐๗
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ª√–°“»°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…

‡√◊ËÕß °”Àπ¥ª√–‡¿∑¢Õß·À≈àßπÈ”„π·¡àπÈ”∫“ßª–°ß
·¡àπÈ”π§√π“¬° ·≈–·¡àπÈ”ª√“®’π∫ÿ√’
_________
¥â«¬ª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ ©∫—∫∑’Ë ¯ (æ.». ÚıÛ˜)
ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ ßà ‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı
‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§ÿ≥¿“æπÈ”„π·À≈àßπÈ”º‘«¥‘π ¢âÕ ¯ ‰¥â „Àâ°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
°”Àπ¥ª√–‡¿∑¢Õß·À≈àßπÈ”º‘«¥‘π ‚¥¬ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ©–π—Èπ ‡æ◊ËÕ„Àâ°“√
‡ªìπ‰ªµ“¡§«“¡„πª√–°“»¥—ß°≈à“« ·≈–‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå „ π°“√Õπÿ √— ° …å §ÿ ≥ ¿“æπÈ”
„π·¡àπÈ”∫“ßª–°ß ·¡àπÈ”π§√π“¬° ·≈–·¡àπÈ”ª√“®’π∫ÿ√’ °√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…®÷ß
°”Àπ¥ª√–‡¿∑¢Õß·À≈àßπÈ”„π·¡àπÈ”∫“ßª–°ß ·¡àπÈ”π§√π“¬° ·≈–·¡àπÈ”ª√“®’π∫ÿ√’
‰«â¥—ßµàÕ‰ªπ’È
¢âÕ Ò „Àâ·¡àπÈ”∫“ßª–°ßµ—ßÈ ·µàª“°·¡àπÈ”´÷ßË Õ¬Ÿ∫à √‘‡«≥§≈—ßπÈ”¡—π¢Õß°“√‰øøÑ“
ΩÉ“¬º≈‘µ·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ∑’Ëµ”∫≈∑à“¢â“¡ Õ”‡¿Õ∫“ßª–°ß ®—ßÀ«—¥©–‡™‘ß‡∑√“ ¢÷Èπ‰ª
∑“ßµÕπ‡Àπ◊Õ®π∂÷ß®ÿ¥∫√√®∫¢Õß·¡àπÈ”π§√π“¬°·≈–·¡àπÈ”ª√“®’π∫ÿ√’ ∑’Ëµ”∫≈∫“ß·µπ
Õ”‡¿Õ∫â “ π √â “ ß ®— ß À«— ¥ ª√“®’ π ∫ÿ √’ √«¡√–¬–∑“ß ÒÚÚ °‘ ‚ ≈‡¡µ√ ‡ªì π ·À≈à ß πÈ”
ª√–‡¿∑∑’Ë Û
¢âÕ Ú ·¡àπÈ”π§√π“¬°µ—Èß·µàª“°·¡àπÈ”´÷ËßÕ¬Ÿà∫√‘‡«≥®ÿ¥∫√√®∫¢Õß·¡à πÈ”
π§√π“¬°·≈–·¡àπÈ”ª√“®’π∫ÿ√’ ∑’Ëµ”∫≈∫“ß·µπ Õ”‡¿Õ∫â“π √â“ß ®—ßÀ«—¥ª√“®’π∫ÿ√’
¢÷Èπ‰ª∑“ßµÕπ‡Àπ◊Õ®π∂÷ß∫√‘‡«≥ –æ“ππ§√π“¬° æ.». Úı¯ ∑’Ëµ”∫≈π§√π“¬°
Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß ®—ßÀ«—¥π§√π“¬° √«¡√–¬–∑“ß ¯Ù °‘‚≈‡¡µ√ ‡ªìπ·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë Û

Ò¯
๑๐๘

¢âÕ Û ·¡àπÈ”ª√“®’π∫ÿ√’µ—Èß·µàª“°·¡àπÈ”´÷ËßÕ¬Ÿà∫√‘‡«≥®ÿ¥∫√√®∫¢Õß·¡à πÈ”
π§√π“¬°·≈–·¡àπÈ”ª√“®’π∫ÿ√’ ∑’Ëµ”∫≈∫“ß·µπ Õ”‡¿Õ∫â“π √â“ß ®—ßÀ«—¥ª√“®’π∫ÿ√’
¢÷Èπ‰ª∑“ßµÕπ‡Àπ◊Õ®π∂÷ß∫√‘‡«≥Àπâ“«—¥°√–·®– ∑’Ëµ”∫≈∑à“ß“¡ Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß ®—ßÀ«—¥
ª√“®’π∫ÿ√’ √«¡√–¬–∑“ß ˆÛ °‘‚≈‡¡µ√ ‡ªìπ·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë Ú
∑—Èßπ’È ¥—ßª√“°Øµ“¡·ºπ∑’Ë∑â“¬ª√–°“»π’È
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ˜ ¡‘∂ÿπ“¬π æ.». ÚıÛ˜
ª°‘µ °‘√–«“π‘™
Õ∏‘∫¥’°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÒÒ µÕπ∑’Ë ˆÚ ß «—π∑’Ë Ù ‘ßÀ“§¡ ÚıÛ˜

Ò˘
๑๐๙

ÒÒ
๑๑๐

ª√–°“»°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…

‡√◊ËÕß °”Àπ¥ª√–‡¿∑¢Õß·À≈àßπÈ”„π·¡àπÈ” ß§√“¡
_________
¥â«¬ª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ ©∫—∫∑’Ë ¯ (æ.». ÚıÛ˜)
ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ ßà ‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı
‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§ÿ≥¿“æπÈ”„π·À≈àßπÈ”º‘«¥‘π ¢âÕ ¯ ‰¥â°”Àπ¥«à“ ç°“√°”Àπ¥„Àâ
·À≈àßπÈ”º‘«¥‘π·À≈àß„¥·À≈àßÀπ÷Ëß‡ªìπª√–‡¿∑„¥µ“¡¢âÕ Ú „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°√¡§«∫§ÿ¡
¡≈æ‘…ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“é ©–π—Èπ ‡æ◊ËÕ„Àâ°“√‡ªìπ‰ªµ“¡§«“¡„πª√–°“»
§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘¥—ß°≈à“« ·≈–‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√Õπÿ√—°…å§ÿ≥¿“æπÈ”
„π·¡àπÈ” ß§√“¡ °√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘… ®÷ß°”Àπ¥ª√–‡¿∑¢Õß·À≈àßπÈ”„π·¡àπÈ” ß§√“¡
‰«â¥—ßµàÕ‰ªπ’È
„Àâ·¡àπÈ” ß§√“¡µ—Èß·µà®ÿ¥∫√√®∫√–À«à“ß·¡àπÈ” ß§√“¡°—∫·¡àπÈ”‚¢ß ∫√‘‡«≥
∫â“π‰™¬∫ÿ√’ µ”∫≈‰™¬∫ÿ√’ Õ”‡¿Õ∑à“Õÿ‡∑π ®—ßÀ«—¥π§√æπ¡ °‘‚≈‡¡µ√∑’Ë  ®π∂÷ß·¡àπÈ”
ß§√“¡∫√‘‡«≥∫â“πÀâ«¬ ß§√“¡ µ”∫≈‚´à Õ”‡¿Õ‚´àæ‘ —¬ ®—ßÀ«—¥ÀπÕß§“¬ °‘‚≈‡¡µ√∑’Ë
Ò¯˘ ‡ªìπ·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë Û
∑—Èßπ’È ¥—ßª√“°Øµ“¡·ºπ∑’Ë∑â“¬ª√–°“»π’È
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ÚÛ °√°Æ“§¡ æ.». ÚıÙÒ
»‘√‘∏—≠≠å ‰æ‚√®πå∫√‘∫Ÿ√≥å
Õ∏‘∫¥’°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÒı µÕπ∑’Ë ˜Ú ß «—π∑’Ë ¯ °—π¬“¬π ÚıÙÒ

ÒÒÒ
๑๑๑

ÒÒÚ
๑๑๒

ª√–°“»°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…

‡√◊ËÕß °”Àπ¥ª√–‡¿∑¢Õß·À≈àßπÈ”„π·¡àπÈ”æÕß ·¡àπÈ”™’
·¡àπÈ”¡Ÿ≈ ·≈–≈”µ–§Õß
_________
¥â«¬ª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ ©∫—∫∑’Ë ¯ (æ.». ÚıÛ˜) ÕÕ°µ“¡
§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ ßà ‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı ‡√◊ËÕß
°”Àπ¥¡“µ√∞“π§ÿ≥¿“æπÈ”„π·À≈àßπÈ”º‘«¥‘π ¢âÕ ¯ ‰¥â°”Àπ¥«à“ ç°“√°”Àπ¥„Àâ·À≈àß
πÈ”º‘«¥‘π·À≈àß„¥·À≈àßÀπ÷Ëß‡ªìπª√–‡¿∑„¥µ“¡¢âÕ Ú „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
ª√–°“»„π√“™°‘ ® ®“πÿ ‡ ∫°…“é ©–π—È π ‡æ◊Ë Õ „Àâ ° “√‡ªì π ‰ªµ“¡§«“¡„πª√–°“»
§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘¥—ß°≈à“« ·≈–‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√Õπÿ√—°…å§ÿ≥¿“æπÈ”
„π·¡àπÈ”æÕß ·¡àπÈ”™’ ·¡àπÈ”¡Ÿ≈ ·≈–≈”µ–§Õß °√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘… ®÷ß°”Àπ¥ª√–‡¿∑
¢Õß·À≈àßπÈ”„π·¡àπÈ”æÕß ·¡àπÈ”™’ ·¡àπÈ”¡Ÿ≈ ·≈–≈”µ–§Õß ‰«â¥—ßµàÕ‰ªπ’È
¢âÕ Ò „Àâ·¡àπÈ”æÕßµ—Èß·µà®ÿ¥∫√√®∫√–À«à“ß·¡àπÈ”æÕß°—∫·¡àπÈ”™’ ∫√‘‡«≥
∫â“π§ÿ¬‡™◊Õ° µ”∫≈ÀπÕß∫÷ß Õ”‡¿Õ‚° ÿ¡æ‘ —¬ ®—ßÀ«—¥¡À“ “√§“¡ °‘‚≈‡¡µ√∑’Ë 
®π∂÷ß·¡àπÈ”æÕß ∫√‘‡«≥∑â“¬‡¢◊ËÕπÕÿ∫≈√—µπå ∫â“π∫àÕπ°‡¢“ µ”∫≈∫â“π¥ß Õ”‡¿ÕÕÿ∫≈√—µπå
®—ßÀ«—¥¢Õπ·°àπ °‘‚≈‡¡µ√∑’Ë ÒÙ ‡ªìπ·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë Û
¢âÕ Ú „Àâ · ¡à πÈ” ™’ µ—È ß ·µà ®ÿ ¥ ∫√√®∫√–À«à “ ß·¡à πÈ” ™’ °— ∫ ·¡à πÈ” ¡Ÿ ≈ ∫√‘ ‡ «≥
∫â“π∑à“¢Õπ‰¡â¬Ÿß µ”∫≈∫ÿàßÀ«“¬ Õ”‡¿Õ«“√‘π™”√“∫ ®—ßÀ«—¥Õÿ∫≈√“™∏“π’ °‘‚≈‡¡µ√∑’Ë 
®π∂÷ß·¡àπÈ”™’∫√‘‡«≥ –æ“π‡«™»“ µ√å ∫â“π‚πππâÕ¬ µ”∫≈≈ÿà¡πÈ”™’ Õ”‡¿Õ∫â“π‡¢«â“
®—ßÀ«—¥™—¬¿Ÿ¡‘ °‘‚≈‡¡µ√∑’Ë ÙÚ˘ ‡ªìπ·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë Û

ÒÒÛ
๑๑๓

¢âÕ Û „Àâ·¡àπÈ”¡Ÿ≈µ—Èß·µà®ÿ¥∫√√®∫√–À«à“ß·¡àπÈ”¡Ÿ≈°—∫·¡àπÈ”‚¢ß ∫√‘‡«≥
∫â“π∑à“·æ µ”∫≈‚¢ß‡®’¬¡ Õ”‡¿Õ‚¢ß‡®’¬¡ ®—ßÀ«—¥Õÿ∫≈√“™∏“π’ °‘‚≈‡¡µ√∑’Ë  ®π∂÷ß
·¡àπÈ”¡Ÿ≈∫√‘‡«≥ –æ“π∫â“π‚ππ‡æ™√ µ”∫≈∑à“‡¬’Ë¬¡ Õ”‡¿Õ‚™§™—¬ ®—ßÀ«—¥π§√√“™ ’¡“
°‘‚≈‡¡µ√∑’Ë ˜¯˜ ‡ªìπ·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë Û
¢âÕ Ù „Àâ≈”µ–§Õßµ—Èß·µà®ÿ¥∫√√®∫√–À«à“ß≈”µ–§Õß°—∫·¡àπÈ”¡Ÿ≈ ∫√‘‡«≥
µ”∫≈æ–‡π“ Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß ®—ßÀ«—¥π§√√“™ ’¡“ °‘‚≈‡¡µ√∑’Ë  ®π∂÷ß≈”µ–§Õß ∫√‘‡«≥
Ω“¬§π™ÿ¡ ∫â“π§π™ÿ¡ µ”∫≈æ√ÿ„À≠à Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß ®—ßÀ«—¥π§√√“™ ’¡“ °‘‚≈‡¡µ√∑’Ë ÚÙ
‡ªìπ™à«ß∑’Ë Ò ·≈–‡ªìπ·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë Ù
¢âÕ ı „Àâ ≈”µ–§Õßµ—È ß ·µà ∫ √‘ ‡ «≥Ω“¬§π™ÿ ¡ ∫â “ π§π™ÿ ¡ µ”∫≈æ√ÿ „ À≠à
Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß ®—ßÀ«—¥π§√√“™ ’¡“ °‘‚≈‡¡µ√∑’Ë ÚÙ ®π∂÷ß≈”µ–§Õß ∫√‘‡«≥∫â“π∫ÿ°√–‡©¥
µ”∫≈¢πßæ√– Õ”‡¿Õª“°™àÕß ®—ßÀ«—¥π§√√“™ ’¡“ °‘‚≈‡¡µ√∑’Ë Ò¯ ‡ªìπ™à«ß∑’Ë Ú ·≈–
‡ªìπ·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë Û
∑—Èßπ’È ¥—ßª√“°Øµ“¡·ºπ∑’Ë∑â“¬ª√–°“»π’È
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ÛÒ ¡’π“§¡ æ.». ÚıÙÚ
»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï µ√’‡¥™
Õ∏‘∫¥’°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÒˆ µÕπ∑’Ë ıÛ ß «—π∑’Ë ˆ °√°Æ“§¡ ÚıÙÚ

ÒÒÙ
๑๑๔

ÒÒı
๑๑๕

ª√–°“»°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…

‡√◊ËÕß °”Àπ¥ª√–‡¿∑¢Õß·À≈àßπÈ”„π·¡àπÈ”‡æ™√∫ÿ√’
_________
¥â«¬ª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ ©∫—∫∑’Ë ¯ (æ.». ÚıÛ˜)
ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ ßà ‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı
‡√◊ÕË ß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§ÿ≥¿“æπÈ”„π·À≈àßπÈ”º‘«¥‘π ¢âÕ ¯ ‰¥â°”Àπ¥«à“ ç°“√°”Àπ¥„Àâ
·À≈àßπÈ”º‘«¥‘π·À≈àß„¥·À≈àßÀπ÷Ëß‡ªìπª√–‡¿∑„¥µ“¡¢âÕ Ú „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°√¡§«∫§ÿ¡
¡≈æ‘…ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“é ©–π—Èπ ‡æ◊ËÕ„Àâ°“√‡ªìπ‰ªµ“¡§«“¡„πª√–°“»
§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘¥—ß°≈à“« ·≈–‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√Õπÿ√—°…å§ÿ≥¿“æπÈ”
„π·¡àπÈ”‡æ™√∫ÿ√’ °√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘… ®÷ß°”Àπ¥ª√–‡¿∑¢Õß·À≈àßπÈ”„π·¡àπÈ”‡æ™√∫ÿ√’
‰«â¥—ßµàÕ‰ªπ’È
¢âÕ Ò „Àâ·¡àπÈ”‡æ™√∫ÿ√’µ—Èß·µàª“°·¡àπÈ”‡æ™√∫ÿ√’ ∫√‘‡«≥∫â“π·À≈¡ µ”∫≈
∫â“π·À≈¡ Õ”‡¿Õ∫â“π·À≈¡ ®—ßÀ«—¥‡æ™√∫ÿ√’ °‘‚≈‡¡µ√∑’Ë  ®π∂÷ß·¡à πÈ” ‡æ™√∫ÿ √’
∑â“¬‡¢◊ËÕπ‡æ™√∫ÿ√’ ∫√‘‡«≥∫â“π§Õ≈–ÕÕ¡ µ”∫≈∑à“·≈ß Õ”‡¿Õ∑à“¬“ß ®—ßÀ«—¥‡æ™√∫ÿ√’
°‘‚≈‡¡µ√∑’Ë ˆÒ ‡ªìπ·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë Û
¢âÕ Ú „Àâ · ¡àπÈ”‡æ™√∫ÿ√’µ—Èß·µà∑â“¬‡¢◊ËÕπ‡æ™√∫ÿ√’ ∫√‘‡«≥∫â“π§Õ≈–ÕÕ¡
µ”∫≈∑à“·≈ß Õ”‡¿Õ∑à“¬“ß ®—ßÀ«—¥‡æ™√∫ÿ√’ °‘‚≈‡¡µ√∑’Ë ˆÒ ®π∂÷ß·¡à πÈ” ‡æ™√∫ÿ √’

ÒÒˆ
๑๑๖

∑â“¬‡¢◊ËÕπ·°àß°√–®“π ∫√‘‡«≥∫â“π·°àß°√–®“π µ”∫≈·°àß°√–®“π Õ”‡¿Õ·°àß°√–®“π
®—ßÀ«—¥‡æ™√∫ÿ√’ °‘‚≈‡¡µ√∑’Ë ÒÒ¯ ‡ªìπ·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë Ú
∑—Èßπ’È ¥—ßª√“°Øµ“¡·ºπ∑’Ë∑â“¬ª√–°“»π’È
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Û ¡‘∂ÿπ“¬π æ.». ÚıÙÚ
»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï µ√’‡¥™
Õ∏‘∫¥’°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÒˆ µÕπ∑’Ë ˜Ú ß «—π∑’Ë ˘ °—π¬“¬π ÚıÙÚ

ÒÒ˜
๑๑๗

ÒÒ¯
๑๑๘

ª√–°“»°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…

‡√◊ËÕß °”Àπ¥ª√–‡¿∑¢Õß·À≈àßπÈ”„π·¡àπÈ”ª“°æπ—ß
_________
¥â«¬ª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ ©∫—∫∑’Ë ¯ (æ.». ÚıÛ˜)
ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ ßà ‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı
‡√◊ÕË ß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§ÿ≥¿“æπÈ”„π·À≈àßπÈ”º‘«¥‘π ¢âÕ ¯ ‰¥â°”Àπ¥«à“ ç°“√°”Àπ¥„Àâ
·À≈àßπÈ”º‘«¥‘π·À≈àß„¥·À≈àßÀπ÷Ëß‡ªìπª√–‡¿∑„¥µ“¡¢âÕ Ú „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°√¡§«∫§ÿ¡
¡≈æ‘…ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“é ©–π—Èπ ‡æ◊ËÕ„Àâ°“√‡ªìπ‰ªµ“¡§«“¡„πª√–°“»
§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘¥—ß°≈à“« ·≈–‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√Õπÿ√—°…å§ÿ≥¿“æπÈ”
„π·¡àπÈ”ª“°æπ—ß °√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘… ®÷ß°”Àπ¥ª√–‡¿∑¢Õß·À≈àßπÈ”„π·¡àπÈ”ª“°æπ—ß
‰«â¥—ßµàÕ‰ªπ’È
„Àâ·¡àπÈ”ª“°æπ—ßµ—ßÈ ·µàª“°·¡àπÈ”ª“°æπ—ß ∫√‘‡«≥∫â“πª“°∑–‡≈ µ”∫≈ª“°æπ—ß
Ωíßò µ–«—πÕÕ° Õ”‡¿Õª“°æπ—ß ®—ßÀ«—¥π§√»√’∏√√¡√“™ °‘‚≈‡¡µ√∑’Ë  ®π∂÷ß·¡àπÈ”ª“°æπ—ß
∑â“¬‡¢◊ÕË π‰¡â‡ ¬’ ∫ ∫√‘‡«≥‚§√ß°“√™≈ª√–∑“π§≈Õß‰¡â‡ ¬’ ∫ ∫â“π‰¡â‡ ¬’ ∫ µ”∫≈‡°“–¢—π∏å
Õ”‡¿Õ™–Õ«¥ ®—ßÀ«—¥π§√»√’∏√√¡√“™ °‘‚≈‡¡µ√∑’Ë Ò˘ ‡ªìπ·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë Û
∑—Èßπ’È ¥—ßª√“°Øµ“¡·ºπ∑’Ë∑â“¬ª√–°“»π’È
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Û ¡‘∂ÿπ“¬π æ.». ÚıÙÚ
»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï µ√’‡¥™
Õ∏‘∫¥’°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÒˆ µÕπ∑’Ë ˜Ú ß «—π∑’Ë ˘ °—π¬“¬π ÚıÙÚ

ÒÒ˘
๑๑๙

ÒÚ
๑๒๐

ª√–°“»°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…

‡√◊ËÕß °”Àπ¥ª√–‡¿∑¢Õß·À≈àßπÈ”„π·¡àπÈ”ªíµµ“π’
_________
¥â«¬ª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ ©∫—∫∑’Ë ¯ (æ.». ÚıÛ˜)
ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ ßà ‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı
‡√◊ÕË ß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§ÿ≥¿“æπÈ”„π·À≈àßπÈ”º‘«¥‘π ¢âÕ ¯ ‰¥â°”Àπ¥«à“ ç°“√°”Àπ¥„Àâ
·À≈àßπÈ”º‘«¥‘π·À≈àß„¥·À≈àßÀπ÷Ëß‡ªìπª√–‡¿∑„¥µ“¡¢âÕ Ú „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°√¡§«∫§ÿ¡
¡≈æ‘…ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“é ©–π—Èπ ‡æ◊ËÕ„Àâ°“√‡ªìπ‰ªµ“¡§«“¡„πª√–°“»
§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘¥—ß°≈à“« ·≈–‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√Õπÿ√—°…å§ÿ≥¿“æπÈ”
„π·¡àπÈ”ªíµµ“π’ °√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘… ®÷ß°”Àπ¥ª√–‡¿∑¢Õß·À≈àßπÈ”„π·¡àπÈ”ªíµµ“π’
‰«â¥—ßµàÕ‰ªπ’È
¢âÕ Ò „Àâ·¡àπÈ”ªíµµ“π’µß—È ·µàª“°·¡àπÈ”ªíµµ“π’ ∫√‘‡«≥∫â“πª“°πÈ” µ”∫≈∫“π“
Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß ®—ßÀ«—¥ªíµµ“π’ °‘‚≈‡¡µ√∑’Ë  ®π∂÷ß·¡àπÈ”ªíµµ“π’ ∫√‘‡«≥∫â“πÕ“‡πä“–ªŸ‚≈ä–
µ”∫≈¬“ªï Õ”‡¿Õ¬–√—ß ®—ßÀ«—¥ªíµµ“π’ °‘‚≈‡¡µ√∑’Ë Ò˘ ‡ªìπ·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë Û
¢âÕ Ú „Àâ · ¡àπÈ”ªí µµ“π’µ—È ß ·µà∑â “¬∫√‘‡«≥∫â “ πÕ“‡πä “ –ªŸ ‚ ≈ä – µ”∫≈¬“ªï
Õ”‡¿Õ¬–√—ß ®—ßÀ«—¥ªíµµ“π’ °‘‚≈‡¡µ√∑’Ë Ò˘ ®π∂÷ß·¡àπÈ”ªíµµ“π’ ∫√‘‡«≥∑â“¬‡¢◊ÕË π∫“ß≈“ß

๑๒๑
ÒÚÒ

∫â“π∫“ß≈“ß µ”∫≈∫—ππ—ß µ“ Õ”‡¿Õ∫—ππ—ß µ“ ®—ßÀ«—¥¬–≈“ °‘‚≈‡¡µ√∑’Ë ÒÚ¯ ‡ªìπ
·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë Ú
∑—Èßπ’È ¥—ßª√“°Øµ“¡·ºπ∑’Ë∑â“¬ª√–°“»π’È
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Û ¡‘∂ÿπ“¬π æ.». ÚıÙÚ
»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï µ√’‡¥™
Õ∏‘∫¥’°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÒˆ µÕπ∑’Ë ˜Ú ß «—π∑’Ë ˘ °—π¬“¬π ÚıÙÚ

๑๒๒
ÒÚÚ

๑๒๓
ÒÚÛ

ª√–°“»°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…

‡√◊ËÕß °”Àπ¥ª√–‡¿∑¢Õß·À≈àßπÈ”„π·¡àπÈ”µ“ªï ·≈–·¡àπÈ”æÿ¡¥«ß
_________
¥â«¬ª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ ©∫—∫∑’Ë ¯ (æ.». ÚıÛ˜)
ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ ßà ‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı
‡√◊ÕË ß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§ÿ≥¿“æπÈ”„π·À≈àßπÈ”º‘«¥‘π ¢âÕ ¯ ‰¥â°”Àπ¥«à“ ç°“√°”Àπ¥„Àâ
·À≈àßπÈ”º‘«¥‘π·À≈àß„¥·À≈àßÀπ÷Ëß‡ªìπª√–‡¿∑„¥µ“¡¢âÕ Ú „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°√¡§«∫§ÿ¡
¡≈æ‘…ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“é ©–π—Èπ ‡æ◊ËÕ„Àâ°“√‡ªìπ‰ªµ“¡§«“¡„πª√–°“»
§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘¥—ß°≈à“« ·≈–‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√Õπÿ√°— …å§≥
ÿ ¿“æπÈ”
„π·¡àπÈ”µ“ªï ·≈–·¡àπÈ”æÿ¡¥«ß °√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘… ®÷ß°”Àπ¥ª√–‡¿∑¢Õß·À≈àßπÈ”
„π·¡àπÈ”µ“ªï ·≈–·¡àπÈ”æÿ¡¥«ß ‰«â¥—ßµàÕ‰ªπ’È
¢âÕ Ò „Àâ·¡àπÈ”µ“ªïµ—Èß·µàª“°·¡àπÈ”µ“ªï ∫√‘‡«≥∫â“πª“°πÈ” µ”∫≈µ≈“¥
Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß ®—ßÀ«—¥ ÿ√“…Æ√å∏“π’ °‘‚≈‡¡µ√∑’Ë  ®π∂÷ß·¡àπÈ”µ“ªï ∫√‘‡«≥∫â“π«—ß¡à«ß
µ”∫≈π“°√–™– Õ”‡¿Õ©«“ß ®—ßÀ«—¥π§√»√’∏√√¡√“™ °‘‚≈‡¡µ√∑’Ë Ò¯Ù ‡ªìπ·À≈àßπÈ”
ª√–‡¿∑∑’Ë Û
¢âÕ Ú „Àâ·¡àπÈ”µ“ªïµ—Èß·µà∫√‘‡«≥∫â“π«—ß¡à«ß µ”∫≈π“°√–™– Õ”‡¿Õ©«“ß
®—ßÀ«—¥π§√»√’∏√√¡√“™ °‘‚≈‡¡µ√∑’Ë Ò¯Ù ®π∂÷ß·¡àπÈ”µ“ªï ∫√‘‡«≥∫â“π¢ÿπæ‘ªŸπ
µ”∫≈¬“ß§âÕ¡ Õ”‡¿Õæ‘ªŸπ ®—ßÀ«—¥π§√»√’∏√√¡√“™ °‘‚≈‡¡µ√∑’Ë ÚÚÒ ‡ªìπ·À≈àßπÈ”
ª√–‡¿∑∑’Ë Ú

ÒÚÙ
๑๒๔

¢âÕ Û „Àâ·¡àπÈ”æÿ¡¥«ßµ—Èß·µà®ÿ¥∫√√®∫√–À«à“ß·¡àπÈ”æÿ¡¥«ß°—∫·¡àπÈ”µ“ªï
∫√‘‡«≥∫â“π∑à“¢â“¡ µ”∫≈∑à“¢â“¡ Õ”‡¿Õæÿπæ‘π ®—ßÀ«—¥ ÿ√“…Æ√å∏“π’ °‘‚≈‡¡µ√∑’Ë 
®π∂÷ß·¡àπÈ”æÿ¡¥«ß ∑â“¬‡¢◊ËÕπ√—™™ª√–¿“ ∫√‘‡«≥∫â“π‡™’Ë¬«À≈“π µ”∫≈æ√–· ß
Õ”‡¿Õ∫â“πµ“¢ÿπ ®—ßÀ«—¥ ÿ√“…Æ√å∏“π’ °‘‚≈‡¡µ√∑’Ë ÒÚÒ ‡ªìπ·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë‹ Û
∑—Èßπ’È ¥—ßª√“°Øµ“¡·ºπ∑’Ë∑â“¬ª√–°“»π’È
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ÚÛ °—π¬“¬π æ.». ÚıÙÚ
»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï µ√’‡¥™
Õ∏‘∫¥’°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÒ˜ µÕπæ‘‡»… Ò ß «—π∑’Ë Ú °ÿ¡¿“æ—π∏å ÚıÙÛ

๑๒๕
ÒÚı

ÒÚˆ
๑๒๖

ª√–°“»°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…

‡√◊ËÕß °”Àπ¥ª√–‡¿∑¢Õß·À≈àßπÈ”„π·¡àπÈ”√–¬Õß
_________
¥â«¬ª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ ©∫—∫∑’Ë ¯ (æ.». ÚıÛ˜)
ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ ßà ‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı
‡√◊ÕË ß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§ÿ≥¿“æπÈ”„π·À≈àßπÈ”º‘«¥‘π ¢âÕ ¯ ‰¥â°”Àπ¥«à“ ç°“√°”Àπ¥„Àâ
·À≈àßπÈ”º‘«¥‘π·À≈àß„¥·À≈àßÀπ÷Ëß‡ªìπª√–‡¿∑„¥µ“¡¢âÕ Ú „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°√¡§«∫§ÿ¡
¡≈æ‘…ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“é
©–π—πÈ ‡æ◊ÕË „Àâ°“√‡ªìπ‰ªµ“¡§«“¡„πª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘
¥—ß°≈à“«·≈–‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√Õπÿ√—°…å§ÿ≥¿“æπÈ”„π·¡àπÈ”√–¬Õß °√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
®÷ß°”Àπ¥ª√–‡¿∑¢Õß·À≈àßπÈ”„π·¡àπÈ”√–¬Õß‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
¢â Õ Ò „Àâ · ¡à πÈ” √–¬Õßµ—È ß ·µà ª “°·¡à πÈ” √–¬Õß µ”∫≈∫â “ πª“°§≈Õß
Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß √–¬Õß ®—ßÀ«—¥√–¬Õß °‘‚≈‡¡µ√∑’Ë  ®π∂÷ß·¡àπÈ”√–¬Õß –æ“π∂ππ®—π∑∫ÿ√-’
√–¬Õß µ”∫≈‡™‘ß‡π‘π Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß√–¬Õß ®—ßÀ«—¥√–¬Õß °‘‚≈‡¡µ√∑’Ë Ò˘ ‡ªìπ·À≈àßπÈ”
ª√–‡¿∑∑’Ë Ù
¢âÕ Ú „Àâ · ¡à πÈ” √–¬Õßµ—È ß ·µà –æ“π∂ππ®— π ∑∫ÿ √’ - √–¬Õß µ”∫≈‡™‘ ß ‡π‘ π
Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß√–¬Õß ®—ßÀ«—¥√–¬Õß °‘‚≈‡¡µ√∑’Ë Ò˘ ®π∂÷ß·¡àπÈ”√–¬Õß µ”∫≈∫â“πª“°·æ√°
Õ”‡¿Õª≈«°·¥ß ®—ßÀ«—¥√–¬Õß °‘‚≈‡¡µ√∑’Ë ıÙ ‡ªìπ·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë Û

ÒÚ˜
๑๒๗

∑—Èßπ’È ¥—ßª√“°Øµ“¡·ºπ∑’Ë∑â“¬ª√–°“»π’È
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ÚÒ ∏—π«“§¡ æ.». ÚıÙ˜
Õ¿‘™—¬ ™«‡®√‘≠æ—π∏å
Õ∏‘∫¥’°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ÒÙÙ ß «—π∑’Ë ÛÒ ∏—π«“§¡ ÚıÙ˜

๑๒๘
ÒÚ¯

* À¡“¬‡Àµÿ ‰¡à‰¥â¬àÕ ‡°≈µ“¡À≈—°«‘™“°“√·ºπ∑’Ë

ÒÚ˘
๑๒๙

ª√–°“»°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…

‡√◊ËÕß °”Àπ¥ª√–‡¿∑¢Õß·À≈àßπÈ”„π·¡àπÈ”®—π∑∫ÿ√’
_________
¥â«¬ª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ ©∫—∫∑’Ë ¯ (æ.». ÚıÛ˜)
ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ ßà ‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı
‡√◊ÕË ß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§ÿ≥¿“æπÈ”„π·À≈àßπÈ”º‘«¥‘π ¢âÕ ¯ ‰¥â°”Àπ¥«à“ ç°“√°”Àπ¥„Àâ
·À≈àßπÈ”º‘«¥‘π·À≈àß„¥·À≈àßÀπ÷Ëß‡ªìπª√–‡¿∑„¥µ“¡¢âÕ Ú „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°√¡§«∫§ÿ¡
¡≈æ‘…ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“é
©–π—πÈ ‡æ◊ÕË „Àâ°“√‡ªìπ‰ªµ“¡§«“¡„πª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘
¥—ß°≈à“«·≈–‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√Õπÿ√°— …å§≥
ÿ ¿“æπÈ”„π·¡àπÈ”®—π∑∫ÿ√’ °√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
®÷ß°”Àπ¥ª√–‡¿∑¢Õß·À≈àßπÈ”„π·¡àπÈ”®—π∑∫ÿ√’ ‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
„Àâ·¡àπ”È ®—π∑∫ÿ√’ µ—ßÈ ·µàª“°·¡àπÈ”®—π∑∫ÿ√’ µ”∫≈∫â“πª“°§≈Õß Õ”‡¿Õ·À≈¡ ß‘ Àå
®—ßÀ«—¥®—π∑∫ÿ√’ °‘‚≈‡¡µ√∑’Ë  ®π∂÷ß·¡àπÈ”®—π∑∫ÿ√’ µ”∫≈∫â“πæÿ° Õ”‡ ¿Õ¡–¢“¡
®—ßÀ«—¥®—π∑∫ÿ√’ °‘‚≈‡¡µ√∑’Ë ˆ ‡ªìπ·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë Û
∑—Èßπ’È ¥—ßª√“°Øµ“¡·ºπ∑’Ë∑â“¬ª√–°“»π’È
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ÚÒ ∏—π«“§¡ æ.». ÚıÙ˜
Õ¿‘™—¬ ™«‡®√‘≠æ—π∏å
Õ∏‘∫¥’°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ÒÙÙ ß «—π∑’Ë ÛÒ ∏—π«“§¡ ÚıÙ˜

ÒÛ
๑๓๐

* À¡“¬‡Àµÿ ‰¡à‰¥â¬àÕ ‡°≈µ“¡À≈—°«‘™“°“√·ºπ∑’Ë

ÒÛÒ
๑๓๑

ª√–°“»°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…

‡√◊ËÕß °”Àπ¥ª√–‡¿∑¢Õß·À≈àßπÈ”„π·¡àπÈ”µ√“¥
_________
¥â«¬ª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ ©∫—∫∑’Ë ¯ (æ.». ÚıÛ˜)
ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ ßà ‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı
‡√◊ÕË ß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§ÿ≥¿“æπÈ”„π·À≈àßπÈ”º‘«¥‘π ¢âÕ ¯ ‰¥â°”Àπ¥«à“ ç°“√°”Àπ¥„Àâ
·À≈àßπÈ”º‘«¥‘π·À≈àß„¥·À≈àßÀπ÷Ëß‡ªìπª√–‡¿∑„¥µ“¡¢âÕ Ú „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°√¡§«∫§ÿ¡
¡≈æ‘…ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“é
©–π—πÈ ‡æ◊ÕË „Àâ°“√‡ªìπ‰ªµ“¡§«“¡„πª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘
¥—ß°≈à“«·≈–‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√Õπÿ√—°…å§ÿ≥¿“æπÈ”„π·¡àπÈ”µ√“¥ °√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
®÷ß°”Àπ¥ª√–‡¿∑¢Õß·À≈àßπÈ”„π·¡àπÈ”µ√“¥ ‰«â¥—ßµàÕ‰ªπ’È
„Àâ·¡àπÈ”µ√“¥µ—ßÈ ·µàª“°·¡àπÈ”µ√“¥ µ”∫≈∫â“π¥à“π‡°à“ Õ”‡¿Õ‡¡◊Õßµ√“¥ ®—ßÀ«—¥
µ√“¥ °‘‚≈‡¡µ√∑’Ë  ®π∂÷ß·¡àπÈ”µ√“¥ µ”∫≈∫â“π»√’∫—«∑Õß Õ”‡¿Õ‡¢“ ¡‘ß ®—ßÀ«—¥µ√“¥
°‘‚≈‡¡µ√∑’Ë ıÙ ‡ªìπ·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë‹ Û
∑—Èßπ’È ¥—ßª√“°Øµ“¡·ºπ∑’Ë∑â“¬ª√–°“»π’È
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ÚÒ ∏—π«“§¡ æ.». ÚıÙ˜
Õ¿‘™—¬ ™«‡®√‘≠æ—π∏å
Õ∏‘∫¥’°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ÒÙÙ ß «—π∑’Ë ‹ÛÒ ∏—π«“§¡ ÚıÙ˜

ÒÛÚ
๑๓๒

* À¡“¬‡Àµÿ ‰¡à‰¥â¬àÕ ‡°≈µ“¡À≈—°«‘™“°“√·ºπ∑’Ë

ÒÛÛ
๑๓๓

ª√–°“»°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…

‡√◊ËÕß °”Àπ¥ª√–‡¿∑¢Õß·À≈àßπÈ”„π·¡àπÈ”ªîß
_________
¥â«¬ª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ ©∫—∫∑’Ë ¯ (æ.». ÚıÛ˜)
ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ ßà ‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı
‡√◊ÕË ß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§ÿ≥¿“æπÈ”„π·À≈àßπÈ”º‘«¥‘π ¢âÕ ¯ ‰¥â°”Àπ¥«à“ ç°“√°”Àπ¥„Àâ
·À≈àßπÈ”º‘«¥‘π·À≈àß„¥·À≈àßÀπ÷Ëß‡ªìπª√–‡¿∑„¥µ“¡¢âÕ Ú „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°√¡§«∫§ÿ¡
¡≈æ‘…ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“é
©–π—πÈ ‡æ◊ÕË „Àâ°“√‡ªìπ‰ªµ“¡§«“¡„πª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘
¥—ß°≈à“«·≈–‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√Õπÿ√—°…å§ÿ≥¿“æπÈ”„π·¡àπÈ”ªîß °√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
®÷ß°”Àπ¥ª√–‡¿∑¢Õß·À≈àßπÈ”„π·¡àπÈ”ªîß ‰«â¥—ßµàÕ‰ªπ’È
„Àâ·¡àπÈ”ªîßµ—ßÈ ·µà®¥ÿ ∫√√®∫√–À«à“ß·¡àπÈ”ªîß°—∫·¡àπÈ”πà“π ∫√‘‡«≥∫â“πª“°πÈ”‚æ
µ”∫≈·§«„À≠à Õ”‡¿Õ‡¡◊Õßπ§√ «√√§å ®—ßÀ«—¥π§√ «√√§å °‘‚≈‡¡µ√∑’Ë  ®π∂÷ß·¡àπÈ”ªîß
∫√‘‡«≥ –æ“π™àÕ·≈ µ”∫≈™àÕ·≈ Õ”‡¿Õ·¡à·µß ®—ßÀ«—¥‡™’¬ß„À¡à °‘‚≈‡¡µ√∑’Ë ˆ
‡ªìπ·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë Û
∑—Èßπ’È ¥—ßª√“°Øµ“¡·ºπ∑’Ë∑â“¬ª√–°“»π’È
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ¯ °ÿ¡¿“æ—π∏å æ.». ÚıÙ˘
Õ¿‘™—¬ ™«‡®√‘≠æ—π∏å
Õ∏‘∫¥’°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÚÛ µÕπ∑’Ë Ú˜ß «—π∑’Ë Òˆ ¡’π“§¡ ÚıÙ˘

ÒÛÙ
๑๓๔

ÒÛı
๑๓๕

ª√–°“»°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…

‡√◊ËÕß °”Àπ¥ª√–‡¿∑¢Õß·À≈àßπÈ”„π·¡àπÈ”«—ß
_________
¥â«¬ª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ ©∫—∫∑’Ë ¯ (æ.». ÚıÛ˜)
ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ ßà ‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı
‡√◊ÕË ß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§ÿ≥¿“æπÈ”„π·À≈àßπÈ”º‘«¥‘π ¢âÕ ¯ ‰¥â°”Àπ¥«à“ ç°“√°”Àπ¥„Àâ
·À≈àßπÈ”º‘«¥‘π·À≈àß„¥·À≈àßÀπ÷Ëß‡ªìπª√–‡¿∑„¥µ“¡¢âÕ Ú „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°√¡§«∫§ÿ¡
¡≈æ‘…ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“é
©–π—πÈ ‡æ◊ÕË „Àâ°“√‡ªìπ‰ªµ“¡§«“¡„πª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘
¥—ß°≈à“«·≈–‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√Õπÿ√—°…å§ÿ≥¿“æπÈ”„π·¡à πÈ” «— ß °√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
®÷ß°”Àπ¥ª√–‡¿∑¢Õß·À≈àßπÈ”„π·¡àπÈ”«—ß ‰«â¥—ßµàÕ‰ªπ’È
„Àâ·¡àπÈ”«—ßµ—Èß·µà®ÿ¥∫√√®∫√–À«à“ß·¡àπÈ”«—ß°—∫·¡àπÈ”ªîß ∫√‘‡«≥∫â“πª“°«—ß
µ”∫≈µ“°ÕÕ° Õ”‡¿Õ∫â“πµ“° ®—ßÀ«—¥µ“° °‘‚≈‡¡µ√∑’Ë  ®π∂÷ß·¡àπÈ”«—ß∫√‘‡«≥∫â“π«—ß‡Àπ◊Õ
µ”∫≈«—ß·°â« Õ”‡¿Õ«—ß‡Àπ◊Õ ®—ßÀ«—¥≈”ª“ß °‘‚≈‡¡µ√∑’Ë Ûı˜ ‡ªìπ·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë Û
∑—Èßπ’È ¥—ßª√“°Øµ“¡·ºπ∑’Ë∑â“¬ª√–°“»π’È
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ¯ °ÿ¡¿“æ—π∏å æ.». ÚıÙ˘
Õ¿‘™—¬ ™«‡®√‘≠æ—π∏å
Õ∏‘∫¥’°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÚÛ µÕπ∑’Ë Ú˜ ß «—π∑’Ë Òˆ ¡’π“§¡ ÚıÙ˘

ÒÛˆ
๑๓๖

ÒÛ˜
๑๓๗

ª√–°“»°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…

‡√◊ËÕß °”Àπ¥ª√–‡¿∑¢Õß·À≈àßπÈ”„π·¡àπÈ”¬¡
_________
¥â«¬ª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ ©∫—∫∑’Ë ¯ (æ.». ÚıÛ˜)
ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ ßà ‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı
‡√◊ÕË ß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§ÿ≥¿“æπÈ”„π·À≈àßπÈ”º‘«¥‘π ¢âÕ ¯ ‰¥â°”Àπ¥«à“ ç°“√°”Àπ¥„Àâ
·À≈àßπÈ”º‘«¥‘π·À≈àß„¥·À≈àßÀπ÷Ëß‡ªìπª√–‡¿∑„¥µ“¡¢âÕ Ú „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°√¡§«∫§ÿ¡
¡≈æ‘…ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“é
©–π—πÈ ‡æ◊ÕË „Àâ°“√‡ªìπ‰ªµ“¡§«“¡„πª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘
¥—ß°≈à“«·≈–‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√Õπÿ√—°…å§ÿ≥¿“æπÈ”„π·¡à πÈ” ¬¡ °√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
®÷ß°”Àπ¥ª√–‡¿∑¢Õß·À≈àßπÈ”„π·¡àπÈ”¬¡ ‰«â¥—ßµàÕ‰ªπ’È
„Àâ·¡àπÈ”¬¡µ—ßÈ ·µà®¥ÿ ∫√√®∫√–À«à“ß·¡àπÈ”¬¡°—∫·¡àπÈ”πà“π ∫√‘‡«≥∫â“π‡°¬‰™¬‡Àπ◊Õ
µ”∫≈‡°¬‰™¬ Õ”‡¿Õ™ÿ¡· ß ®—ßÀ«—¥π§√ √√§å °‘‚≈‡¡µ√∑’Ë  ®π∂÷ß·¡àπÈ”¬¡∫√‘‡«≥
–æ“π·¡àπÈ”¬¡∫â“π¥Ÿà µ”∫≈ªß Õ”‡¿Õªß ®—ßÀ«—¥æ–‡¬“ °‘‚≈‡¡µ√∑’Ë ˆˆı ‡ªìπ
·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë Û
∑—Èßπ’È ¥—ßª√“°Øµ“¡·ºπ∑’Ë∑â“¬ª√–°“»π’È
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ¯ °ÿ¡¿“æ—π∏å æ.». ÚıÙ˘
Õ¿‘™—¬ ™«‡®√‘≠æ—π∏å
Õ∏‘∫¥’°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÚÛ µÕπ∑’Ë Ú˜ ß «—π∑’Ë Òˆ ¡’π“§¡ ÚıÙ˘

ÒÛ¯
๑๓๘

ÒÛ˘
๑๓๙

ª√–°“»°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…

‡√◊ËÕß °”Àπ¥ª√–‡¿∑¢Õß·À≈àßπÈ”„π·¡àπÈ”πà“π
_________
¥â « ¬ª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ‘Ë ß ·«¥≈â Õ ¡·Àà ß ™“µ‘ ©∫— ∫ ∑’Ë ¯ (æ.». ÚıÛ˜)
ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ ßà ‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı
‡√◊ÕË ß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§ÿ≥¿“æπÈ”„π·À≈àßπÈ”º‘«¥‘π ¢âÕ ¯ ‰¥â°”Àπ¥«à“ ç°“√°”Àπ¥„Àâ
·À≈àßπÈ”º‘«¥‘π·À≈àß„¥·À≈àßÀπ÷Ëß‡ªìπª√–‡¿∑„¥µ“¡¢âÕ Ú „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°√¡§«∫§ÿ¡
¡≈æ‘…ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“é
©–π—πÈ ‡æ◊ÕË „Àâ°“√‡ªìπ‰ªµ“¡§«“¡„πª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘
¥—ß°≈à“«·≈–‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√Õπÿ√—°…å§ÿ≥¿“æπÈ”„π·¡àπÈ”πà“π °√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
®÷ß°”Àπ¥ª√–‡¿∑¢Õß·À≈àßπÈ”„π·¡àπÈ”πà“π ‰«â¥—ßµàÕ‰ªπ’È
„Àâ·¡àπÈ”πà“πµ—ßÈ ·µà®¥ÿ ∫√√®∫√–À«à“ß·¡àπÈ”πà“π°—∫·¡àπÈ”ªîß ∫√‘‡«≥∫â“πª“°πÈ”‚æ
µ”∫≈·§«„À≠à Õ”‡¿Õ‡¡◊Õßπ§√ «√√§å ®—ßÀ«—¥π§√ «√√§å °‘‚≈‡¡µ√∑’Ë  ®π∂÷ß·¡àπÈ”πà“π
∫√‘‡«≥ –æ“π·¡àπ”È πà“π∫â“πªÕπ µ”∫≈ªÕπ Õ”‡¿Õ∑ÿßà ™â“ß ®—ßÀ«—¥πà“π °‘‚≈‡¡µ√∑’Ë ˆ˘¯
‡ªìπ·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë Û
∑—Èßπ’È ¥—ßª√“°Øµ“¡·ºπ∑’Ë∑â“¬ª√–°“»π’È
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ¯ °ÿ¡¿“æ—π∏å æ.». ÚıÙ˘
Õ¿‘™—¬ ™«‡®√‘≠æ—π∏å
Õ∏‘∫¥’°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÚÛ µÕπ∑’Ë Ú˜ ß «—π∑’Ë Òˆ ¡’π“§¡ ÚıÙ˘

ÒÙ
๑๔๐

๑๔๑
ÒÙÒ

ª√–°“»°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…

‡√◊ËÕß °”Àπ¥ª√–‡¿∑¢Õß·À≈àßπÈ”„π·¡àπÈ”°°
_________
¥â«¬ª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ ©∫—∫∑’Ë ¯ (æ.». ÚıÛ˜)
ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ ßà ‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı
‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§ÿ≥¿“æπÈ”„π·À≈àßπÈ”º‘«¥‘π ¢âÕ ¯ ‰¥â°”Àπ¥«à“ ç°“√°”Àπ¥
„Àâ · À≈à ß πÈ” º‘ « ¥‘ π ·À≈à ß „¥·À≈à ß Àπ÷Ë ß ‡ªì π ª√–‡¿∑„¥µ“¡¢â Õ Ú „Àâ ‡ ªì π ‰ªµ“¡∑’Ë
°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“é
©–π—πÈ ‡æ◊ÕË „Àâ°“√‡ªìπ‰ªµ“¡§«“¡„πª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘
¥—ß°≈à“«·≈–‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√Õπÿ√—°…å§ÿ≥¿“æπÈ”„π·¡àπÈ”°° °√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
®÷ß°”Àπ¥ª√–‡¿∑¢Õß·À≈àßπÈ”„π·¡àπÈ”°° ‰«â¥—ßµàÕ‰ªπ’È
„Àâ·¡àπÈ”°°µ—Èß·µà®ÿ¥∫√√®∫√–À«à“ß·¡àπÈ”°°°—∫·¡àπÈ”‚¢ß ∫√‘‡«≥∫â“π ∫°°
À¡Ÿà∑’Ë ˜ µ”∫≈∫â“π·´« Õ”‡¿Õ‡™’¬ß· π ®—ßÀ«—¥‡™’¬ß√“¬ °‘‚≈‡¡µ√∑’Ë  ®π∂÷ß·¡àπÈ”°°
∫√‘ ‡ «≥ –æ“π·¡àøÑ“À≈«ß∫â“πªÉ“ß‘È« À¡Ÿà∑’Ë Ò µ”∫≈‡«’¬ß Õ”‡¿Õ‡¡◊ Õ ß‡™’ ¬ ß√“¬
®—ßÀ«—¥‡™’¬ß√“¬ °‘‚≈‡¡µ√∑’Ë ˜ ‡ªìπ·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë Ú
∑—Èßπ’È ¥—ßª√“°Øµ“¡·ºπ∑’Ë∑â“¬ª√–°“»π’È
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Ú˜ ¡’π“§¡ æ.». ÚııÒ
ÿæ—≤πå À«—ß«ß»å«—≤π“
Õ∏‘∫¥’°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÚı µÕπæ‘‡»… ˜Ò ß «—π∑’Ë ÒÒ ‡¡…“¬π ÚııÒ

ÒÙÚ
๑๔๒

ÒÙÛ
๑๔๓

ª√–°“»°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…

‡√◊ËÕß °”Àπ¥ª√–‡¿∑¢Õß·À≈àßπÈ”„π·¡àπÈ”°«ß
_________
¥â«¬ª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ ©∫—∫∑’Ë ¯ (æ.». ÚıÛ˜)
ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ ßà ‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı
‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§ÿ≥¿“æπÈ”„π·À≈àßπÈ”º‘«¥‘π ¢âÕ ¯ ‰¥â°”Àπ¥«à“ ç°“√°”Àπ¥
„Àâ · À≈à ß πÈ” º‘ « ¥‘ π ·À≈à ß „¥·À≈à ß Àπ÷Ë ß ‡ªì π ª√–‡¿∑„¥µ“¡¢â Õ Ú „Àâ ‡ ªì π ‰ªµ“¡∑’Ë
°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“é
©–π—πÈ ‡æ◊ÕË „Àâ°“√‡ªìπ‰ªµ“¡§«“¡„πª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘
¥—ß°≈à“«·≈–‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√Õπÿ√—°…å§ÿ≥¿“æπÈ”„π·¡àπÈ”°«ß °√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
®÷ß°”Àπ¥ª√–‡¿∑¢Õß·À≈àßπÈ”„π·¡àπÈ”°«ß ‰«â¥—ßµàÕ‰ªπ’È
„Àâ·¡àπÈ”°«ßµ—Èß·µà®ÿ¥∫√√®∫√–À«à“ß·¡àπÈ”°«ß°—∫·¡àπÈ”ªîß ∫√‘‡«≥∫â“πªÉ“´“ß
À¡Ÿà∑’Ë Ò µ”∫≈ªÉ“´“ß Õ”‡¿ÕªÉ“´“ß ®—ßÀ«—¥≈”æŸπ °‘‚≈‡¡µ√∑’Ë  ®π∂÷ß·¡àπÈ”°«ß
∫√‘‡«≥∫â“π·¡àÀ«“π À¡Ÿ∑à ’Ë Û µ”∫≈ªÉ“‡¡’¬Ë ß Õ”‡¿Õ¥Õ¬ –‡°Á¥ ®—ßÀ«—¥‡™’¬ß„À¡à °‘‚≈‡¡µ√∑’Ë
˘Ò ‡ªìπ·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë Û
∑—Èßπ’È ¥—ßª√“°Øµ“¡·ºπ∑’Ë∑â“¬ª√–°“»π’È
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Ú˜ ¡’π“§¡ æ.». ÚııÒ
ÿæ—≤πå À«—ß«ß»å«—≤π“
Õ∏‘∫¥’°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÚı µÕπæ‘‡»… ˜Ò ß «—π∑’Ë ÒÒ ‡¡…“¬π ÚııÒ

๑๔๔
ÒÙÙ

ÒÙı
๑๔๕

ª√–°“»°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…

‡√◊ËÕß °”Àπ¥ª√–‡¿∑¢Õß·À≈àßπÈ”„π·¡àπÈ”®“ß
_________
¥â«¬ª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ ©∫—∫∑’Ë ¯ (æ.». ÚıÛ˜)
ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ ßà ‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı
‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§ÿ≥¿“æπÈ”„π·À≈àßπÈ”º‘«¥‘π ¢âÕ ¯ ‰¥â°”Àπ¥«à“ ç°“√°”Àπ¥
„Àâ · À≈à ß πÈ” º‘ « ¥‘ π ·À≈à ß „¥·À≈à ß Àπ÷Ë ß ‡ªì π ª√–‡¿∑„¥µ“¡¢â Õ Ú „Àâ ‡ ªì π ‰ªµ“¡∑’Ë
°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“é
©–π—πÈ ‡æ◊ÕË „Àâ°“√‡ªìπ‰ªµ“¡§«“¡„πª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘
¥—ß°≈à“«·≈–‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√Õπÿ√—°…å§ÿ≥¿“æπÈ”„π·¡àπÈ”®“ß °√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
®÷ß°”Àπ¥ª√–‡¿∑¢Õß·À≈àßπÈ”„π·¡àπÈ”®“ß ‰«â¥—ßµàÕ‰ªπ’È
„Àâ·¡àπÈ”®“ßµ—ßÈ ·µà®¥ÿ ∫√√®∫√–À«à“ß·¡àπÈ”®“ß°—∫·¡àπÈ”«—ß ∫√‘‡«≥∫â“π«—ßæ√â“«
À¡Ÿà∑’Ë Ú µ”∫≈«—ßæ√â“« Õ”‡¿Õ‡°“–§“ ®—ßÀ«—¥≈”ª“ß °‘‚≈‡¡µ√∑’Ë  ®π∂÷ß·¡àπÈ”®“ß
∫√‘‡«≥≈”πÈ”∑â“¬Õà“ß‡°Á∫πÈ”·¡à‡¡“– ∫â“π ∫‡¡“– À¡Ÿà∑’Ë Ù µ”∫≈ ∫ªÑ“¥ Õ”‡¿Õ·¡à‡¡“–
®—ßÀ«—¥≈”ª“ß °‘‚≈‡¡µ√∑’Ë ÒıÙ ‡ªìπ·À≈àßπÌÈ“ª√–‡¿∑∑’Ë Ú
∑—Èßπ’È ¥—ßª√“°Øµ“¡·ºπ∑’Ë∑â“¬ª√–°“»π’È
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Ú˜ ¡’π“§¡ æ.». ÚııÒ
ÿæ—≤πå À«—ß«ß»å«—≤π“
Õ∏‘∫¥’°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÚı µÕπæ‘‡»… ˜Ò ß «—π∑’Ë ÒÒ ‡¡…“¬π ÚııÒ

ÒÙˆ
๑๔๖

ÒÙ˜
๑๔๗

ª√–°“»°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…

‡√◊ËÕß °”Àπ¥ª√–‡¿∑¢Õß·À≈àßπÈ”„π·¡àπÈ”πâÕ¬
_________
¥â«¬ª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ ©∫—∫∑’Ë ¯ (æ.». ÚıÛ˜)
ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ ßà ‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı
‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§ÿ≥¿“æπÈ”„π·À≈àßπÈ”º‘«¥‘π ¢âÕ ¯ ‰¥â°”Àπ¥«à“ ç°“√°”Àπ¥
„Àâ · À≈à ß πÈ” º‘ « ¥‘ π ·À≈à ß „¥·À≈à ß Àπ÷Ë ß ‡ªì π ª√–‡¿∑„¥µ“¡¢â Õ Ú „Àâ ‡ ªì π ‰ªµ“¡∑’Ë
°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“é
©–π—πÈ ‡æ◊ÕË „Àâ°“√‡ªìπ‰ªµ“¡§«“¡„πª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘
¥—ß°≈à“«·≈–‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√Õπÿ√—°…å§ÿ≥¿“æπÈ”„π·¡àπÈ”πâÕ¬ °√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
®÷ß°”Àπ¥ª√–‡¿∑¢Õß·À≈àßπÈ”„π·¡àπÈ”πâÕ¬ ‰«â¥—ßµàÕ‰ªπ’È
„Àâ·¡àπÈ”πâÕ¬µ—Èß·µà®ÿ¥∫√√®∫√–À«à“ß·¡àπÈ”πâÕ¬°—∫·¡àπÈ”‡®â“æ√–¬“ ∫√‘‡«≥
∫â“π√“™§√“¡À¡Ÿà∑’Ë ı µ”∫≈√“™§√“¡ Õ”‡¿Õ∫“ß‰∑√ ®—ßÀ«—¥æ√–π§√»√’Õ¬ÿ∏¬“
°‘ ‚ ≈‡¡µ√∑’Ë  ®π∂÷ ß ·¡à πÈ” πâ Õ ¬∫√‘ ‡ «≥‚§√ß°“√ à ß πÈ” ·≈–∫”√ÿ ß √— ° …“∫√¡∏“µÿ
∫â“π∫√¡∏“µÿ À¡Ÿà∑’Ë ˆ µ”∫≈™—¬π“∑ Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß™—¬π“∑ ®—ßÀ«—¥™—¬π“∑ °‘‚≈‡¡µ√∑’Ë Òˆ˜
‡ªìπ·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë Û
∑—Èßπ’È ¥—ßª√“°Øµ“¡·ºπ∑’Ë∑â“¬ª√–°“»π’È
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Ú˜ ¡’π“§¡ æ.». ÚııÒ
ÿæ—≤πå À«—ß«ß»å«—≤π“
Õ∏‘∫¥’°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÚı µÕπæ‘‡»… ˜Ò ß «—π∑’Ë ÒÒ ‡¡…“¬π ÚııÒ

ÒÙ¯
๑๔๘

ÒÙ˘
๑๔๙

ª√–°“»°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…

‡√◊ËÕß °”Àπ¥ª√–‡¿∑¢Õß·À≈àßπÈ”„π·¡àπÈ”ªÉ“ —°
_________
¥â«¬ª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ ©∫—∫∑’Ë ¯ (æ.». ÚıÛ˜)
ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ ßà ‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı
‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§ÿ≥¿“æπÈ”„π·À≈àßπÈ”º‘«¥‘π ¢âÕ ¯ ‰¥â°”Àπ¥«à“ ç°“√°”Àπ¥
„Àâ · À≈à ß πÈ” º‘ « ¥‘ π ·À≈à ß „¥·À≈à ß Àπ÷Ë ß ‡ªì π ª√–‡¿∑„¥µ“¡¢â Õ Ú „Àâ ‡ ªì π ‰ªµ“¡∑’Ë
°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“é
©–π—πÈ ‡æ◊ÕË „Àâ°“√‡ªìπ‰ªµ“¡§«“¡„πª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘
¥—ß°≈à“«·≈–‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√Õπÿ√—°…å§ÿ≥¿“æπÈ”„π·¡àπÈ”ªÉ“ —° °√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
®÷ß°”Àπ¥ª√–‡¿∑¢Õß·À≈àßπÈ”„π·¡àπÈ”ªÉ“ —° ‰«â¥—ßµàÕ‰ªπ’È
„Àâ·¡àπÈ”ªÉ“ —°µ—Èß·µà®ÿ¥∫√√®∫√–À«à“ß·¡àπÈ”ªÉ“ —°°—∫·¡àπÈ”‡®â“æ√–¬“∫√‘‡«≥
‡∑»∫“≈µ”∫≈ÀÕ√—µπ™—¬ À¡Ÿà∑’Ë Ú µ”∫≈ÀÕ√—µπ™—¬ Õ”‡¿Õæ√–π§√»√’Õ¬ÿ∏¬“ ®—ßÀ«—¥
æ√–π§√»√’Õ¬ÿ∏¬“ °‘‚≈‡¡µ√∑’Ë  ®π∂÷ß·¡àπÈ”ªÉ“ —° ∫√‘‡«≥‡∑»∫“≈µ”∫≈À≈à¡ —°
µ”∫≈À≈à¡ °— Õ”‡¿ÕÀ≈à¡ °— ®—ßÀ«—¥‡æ™√∫Ÿ√≥å °‘‚≈‡¡µ√∑’Ë ıˆ¯ ‡ªìπ·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë Û
∑—Èßπ’È ¥—ßª√“°Øµ“¡·ºπ∑’Ë∑â“¬ª√–°“»π’È
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Ú˜ ¡’π“§¡ æ.». ÚııÒ
ÿæ—≤πå À«—ß«ß»å«—≤π“
Õ∏‘∫¥’°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÚı µÕπæ‘‡»… ˜Ò ß «—π∑’Ë ÒÒ ‡¡…“¬π ÚııÒ

Òı
๑๕๐

๑๕๑
ÒıÒ

ª√–°“»°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…

‡√◊ËÕß °”Àπ¥ª√–‡¿∑¢Õß·À≈àßπÈ”„π·¡àπÈ”≈æ∫ÿ√’
_________
¥â«¬ª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ ©∫—∫∑’Ë ¯ (æ.». ÚıÛ˜)
ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ ßà ‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı
‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§ÿ≥¿“æπÈ”„π·À≈àßπÈ”º‘«¥‘π ¢âÕ ¯ ‰¥â°”Àπ¥«à“ ç°“√°”Àπ¥
„Àâ · À≈à ß πÈ” º‘ « ¥‘ π ·À≈à ß „¥·À≈à ß Àπ÷Ë ß ‡ªì π ª√–‡¿∑„¥µ“¡¢â Õ Ú „Àâ ‡ ªì π ‰ªµ“¡∑’Ë
°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“é
©–π—πÈ ‡æ◊ÕË „Àâ°“√‡ªìπ‰ªµ“¡§«“¡„πª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘
¥—ß°≈à“«·≈–‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√Õπÿ√—°…å§ÿ≥¿“æπÈ”„π·¡àπÈ”≈æ∫ÿ√’ °√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
®÷ß°”Àπ¥ª√–‡¿∑¢Õß·À≈àßπÈ”„π·¡àπÈ”≈æ∫ÿ√’ ‰«â¥—ßµàÕ‰ªπ’È
„Àâ·¡àπÈ”≈æ∫ÿ√’µ—Èß·µà®ÿ¥∫√√®∫√–À«à“ß·¡àπÈ”≈æ∫ÿ√’°—∫·¡àπÈ”ªÉ“ —° ∫√‘‡«≥
∑à“πÈ”«—¥∫√¡«ß»åÕ‘»√«√“√“¡«√«‘À“√ ∫â“π «πæ√‘° À¡Ÿà∑’Ë Ú µ”∫≈ «πæ√‘° Õ”‡¿Õ
æ√–π§√»√’Õ¬ÿ∏¬“ ®—ßÀ«—¥æ√–π§√»√’Õ¬ÿ∏¬“ °‘‚≈‡¡µ√∑’Ë  ®π∂÷ß·¡àπÈ”≈æ∫ÿ√’ ∫√‘‡«≥
®ÿ¥∫√√®∫°—∫·¡àπÈ”‡®â“æ√–¬“ ‡∑»∫“≈‡¡◊Õß ‘ßÀå∫ÿ√’ µ”∫≈∫“ßæÿ∑√“ Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß ‘ßÀå∫ÿ√’
®—ßÀ«—¥ ‘ßÀå∫ÿ√’ °‘‚≈‡¡µ√∑’Ë ˘¯ ‡ªìπ·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë Û
∑—Èßπ’È ¥—ßª√“°Øµ“¡·ºπ∑’Ë∑â“¬ª√–°“»π’È
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Ú˜ ¡’π“§¡ æ.». ÚııÒ
ÿæ—≤πå À«—ß«ß»å«—≤π“
Õ∏‘∫¥’°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÚı µÕπæ‘‡»… ˜Ò ß «—π∑’Ë ÒÒ ‡¡…“¬π ÚııÒ

ÒıÚ
๑๕๒

๑๕๓
ÒıÛ

ª√–°“»°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…

‡√◊ËÕß °”Àπ¥ª√–‡¿∑¢Õß·À≈àßπÈ”„π·¡àπÈ”≈’È
_________
¥â«¬ª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ ©∫—∫∑’Ë ¯ (æ.». ÚıÛ˜)
ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ ßà ‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı
‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§ÿ≥¿“æπÈ”„π·À≈àßπÈ”º‘«¥‘π ¢âÕ ¯ ‰¥â°”Àπ¥«à“ ç°“√°”Àπ¥
„Àâ · À≈à ß πÈ” º‘ « ¥‘ π ·À≈à ß „¥·À≈à ß Àπ÷Ë ß ‡ªì π ª√–‡¿∑„¥µ“¡¢â Õ Ú „Àâ ‡ ªì π ‰ªµ“¡∑’Ë
°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“é
©–π—πÈ ‡æ◊ÕË „Àâ°“√‡ªìπ‰ªµ“¡§«“¡„πª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘
¥—ß°≈à“«·≈–‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå „ π°“√Õπÿ√— ° …å§ÿ≥¿“æπÈ”„π·¡àπÈ”≈’È °√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
®÷ß°”Àπ¥ª√–‡¿∑¢Õß·À≈àßπÈ”„π·¡àπÈ”≈’È ‰«â¥—ßµàÕ‰ªπ’È
„Àâ·¡àπÈ”≈’µÈ ß—È ·µà®¥ÿ ∫√√®∫√–À«à“ß·¡àπÈ”≈’°È ∫— ·¡àπÈ”ªîß ∫√‘‡«≥∫â“πµâπº÷ßÈ À¡Ÿ∑à ’Ë Ú
µ”∫≈ÀπÕß≈àÕß °‘ËßÕ”‡¿Õ‡«’¬ßÀπÕß≈àÕß ®—ßÀ«—¥≈”æŸπ °‘‚≈‡¡µ√∑’Ë  ®π∂÷ß·¡àπÈ”≈’È
∫√‘‡«≥∫â“π„À¡à»‘«‘‰≈ À¡Ÿà∑’Ë ÒÚ µ”∫≈≈’È Õ”‡¿Õ≈’È ®—ßÀ«—¥≈”æŸπ °‘‚≈‡¡µ√∑’Ë ÒÒı
‡ªìπ·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë Ú
∑—Èßπ’È ¥—ßª√“°Øµ“¡·ºπ∑’Ë∑â“¬ª√–°“»π’È
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Ú˜ ¡’π“§¡ æ.». ÚııÒ
ÿæ—≤πå À«—ß«ß»å«—≤π“
Õ∏‘∫¥’°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÚı µÕπæ‘‡»… ˜Ò ß «—π∑’Ë ÒÒ ‡¡…“¬π ÚııÒ

ÒıÙ
๑๕๔

๑๕๕
Òıı

ª√–°“»°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…

‡√◊ËÕß °”Àπ¥ª√–‡¿∑¢Õß·À≈àßπÈ”„π·¡àπÈ” –·°°√—ß
_________
¥â«¬ª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ ©∫—∫∑’Ë ¯ (æ.». ÚıÛ˜)
ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ ßà ‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı
‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§ÿ≥¿“æπÈ”„π·À≈àßπÈ”º‘«¥‘π ¢âÕ ¯ ‰¥â°”Àπ¥«à“ ç°“√°”Àπ¥
„Àâ · À≈à ß πÈ” º‘ « ¥‘ π ·À≈à ß „¥·À≈à ß Àπ÷Ë ß ‡ªì π ª√–‡¿∑„¥µ“¡¢â Õ Ú „Àâ ‡ ªì π ‰ªµ“¡∑’Ë
°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“é
©–π—πÈ ‡æ◊ÕË „Àâ°“√‡ªìπ‰ªµ“¡§«“¡„πª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘
¥—ß°≈à“«·≈–‡æ◊ÕË ª√–‚¬™πå„π°“√Õπÿ√°— …å§≥
ÿ ¿“æπÈ”„π·¡àπÈ” –·°°√—ß °√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
®÷ß°”Àπ¥ª√–‡¿∑¢Õß·À≈àßπÈ”„π·¡àπÈ” –·°°√—ß ‰«â¥—ßµàÕ‰ªπ’È
„Àâ·¡àπÈ” –·°°√—ßµ—ßÈ ·µà®¥ÿ ∫√√®∫√–À«à“ß·¡àπÈ” –·°°√—ß°—∫·¡àπÈ”‡®â“æ√–¬“
∫√‘‡«≥·æ¢â“¡ø“° ∫â“π∑à“´ÿß À¡Ÿà∑’Ë Ò µ”∫≈∑à“´ÿß Õ”‡¿Õ‡¡◊ÕßÕÿ∑—¬∏“π’ ®—ßÀ«—¥Õÿ∑—¬∏“π’
°‘‚≈‡¡µ√∑’Ë  ®π∂÷ß·¡àπÈ” –·°°√—ß ∫√‘‡«≥∫â“πÕ’‡µ‘ßÈ À¡Ÿ∑à ’Ë ¯ µ”∫≈πÈ”∑√ß Õ”‡¿Õæ¬ÿÀ§’√’
®—ßÀ«—¥π§√ «√√§å °‘‚≈‡¡µ√∑’Ë Úı ‡ªìπ·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë Û
∑—Èßπ’È ¥—ßª√“°Øµ“¡·ºπ∑’Ë∑â“¬ª√–°“»π’È
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Ú˜ ¡’π“§¡ æ.». ÚııÒ
ÿæ—≤πå À«—ß«ß»å«—≤π“
Õ∏‘∫¥’°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÚı µÕπæ‘‡»… ˜Ò ß «—π∑’Ë ÒÒ ‡¡…“¬π ÚııÒ

Òıˆ
๑๕๖

๑๕๗
Òı˜

ª√–°“»°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…

‡√◊ËÕß °”Àπ¥ª√–‡¿∑¢Õß·À≈àßπÈ”„π·¡àπÈ”Õ‘ß
_________
¥â«¬ª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ ©∫—∫∑’Ë ¯ (æ.». ÚıÛ˜)
ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ ßà ‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı
‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§ÿ≥¿“æπÈ”„π·À≈àßπÈ”º‘«¥‘π ¢âÕ ¯ ‰¥â°”Àπ¥«à“ ç°“√°”Àπ¥
„Àâ · À≈à ß πÈ” º‘ « ¥‘ π ·À≈à ß „¥·À≈à ß Àπ÷Ë ß ‡ªì π ª√–‡¿∑„¥µ“¡¢â Õ Ú „Àâ ‡ ªì π ‰ªµ“¡∑’Ë
°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“é
©–π—πÈ ‡æ◊ÕË „Àâ°“√‡ªìπ‰ªµ“¡§«“¡„πª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘
¥—ß°≈à“«·≈–‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√Õπÿ√—°…å§ÿ≥¿“æπÈ”„π·¡àπÈ”Õ‘ß °√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
®÷ß°”Àπ¥ª√–‡¿∑¢Õß·À≈àßπÈ”„π·¡àπÈ”Õ‘ß ‰«â¥—ßµàÕ‰ªπ’È
„Àâ·¡àπÈ”Õ‘ßµ—Èß·µà®ÿ¥∫√√®∫√–À«à“ß·¡àπÈ”Õ‘ß°—∫·¡àπÈ”‚¢ß ∫√‘‡«≥∫â“πª“°Õ‘ß
À¡Ÿà∑’Ë Ú µ”∫≈»√’¥Õπ™—¬ Õ”‡¿Õ‡™’¬ß¢Õß ®—ßÀ«—¥‡™’¬ß√“¬ °‘‚≈‡¡µ√∑’Ë  ®π∂÷ß·¡àπÈ”Õ‘ß
∫√‘‡«≥∫â“π√àÕßÀâ“ À¡Ÿ∑à ’Ë ÒÛ µ”∫≈µãÕ¡ Õ”‡¿Õ‡¡◊Õßæ–‡¬“ ®—ßÀ«—¥æ–‡¬“ °‘‚≈‡¡µ√∑’Ë Úıˆ
‡ªìπ·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë Ú
∑—Èßπ’È ¥—ßª√“°Øµ“¡·ºπ∑’Ë∑â“¬ª√–°“»π’È
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Ú˜ ¡’π“§¡ æ.». ÚııÒ
ÿæ—≤πå À«—ß«ß»å«—≤π“
Õ∏‘∫¥’°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÚı µÕπæ‘‡»… ˜Ò ß «—π∑’Ë ÒÒ ‡¡…“¬π ÚııÒ

Òı¯
๑๕๘

Òı˘
๑๕๙

ª√–°“»°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…

‡√◊ËÕß °”Àπ¥ª√–‡¿∑¢Õß·À≈àßπÈ”„ππÈ”ÕŸπ
_________
¥â«¬ª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ ©∫—∫∑’Ë ¯ (æ.». ÚıÛ˜)
ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ ßà ‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı
‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§ÿ≥¿“æπÈ”„π·À≈àßπÈ”º‘«¥‘π ¢âÕ ¯ ‰¥â°”Àπ¥«à“ ç°“√°”Àπ¥
„Àâ · À≈à ß πÈ” º‘ « ¥‘ π ·À≈à ß „¥·À≈à ß Àπ÷Ë ß ‡ªì π ª√–‡¿∑„¥µ“¡¢â Õ Ú „Àâ ‡ ªì π ‰ªµ“¡∑’Ë
°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“é
©–π—πÈ ‡æ◊ÕË „Àâ°“√‡ªìπ‰ªµ“¡§«“¡„πª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘
¥— ß °≈à “ «·≈–‡æ◊Ë Õ ª√–‚¬™πå „ π°“√Õπÿ√— ° …å§ÿ ≥¿“æπÈ” „ππÈ” ÕŸπ °√¡§«∫§ÿ ¡ ¡≈æ‘ …
®÷ß°”Àπ¥ª√–‡¿∑¢Õß·À≈àßπÈ”„ππÈ”ÕŸπ ‰«â¥—ßµàÕ‰ªπ’È
„ÀâπÈ”ÕŸπ µ—ßÈ ·µà∫√‘‡«≥ª“°πÈ”ÕŸπ ∫â“πª“°ÕŸπ À¡Ÿ∑à ’Ë Ù µ”∫≈»√’ ß§√“¡ Õ”‡¿Õ
»√’ ß§√“¡ ®—ßÀ«—¥π§√æπ¡ °‘‚≈‡¡µ√∑’Ë Ò ®π∂÷ßπÈ”ÕŸπ ∫â“πÀπÕßÀ«“¬ À¡Ÿà∑’Ë Ò
µ”∫≈™â“ß¡‘Ëß Õ”‡¿Õæ√√≥“π‘§¡ ®—ßÀ«—¥ °≈π§√ °‘‚≈‡¡µ√∑’Ë Ò¯ ‡ªìπ·À≈àßπÈ”
ª√–‡¿∑∑’Ë Ú
∑—Èßπ’È ¥—ßª√“°Øµ“¡·ºπ∑’Ë∑â“¬ª√–°“»π’È
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ÚÙ ∏—π«“§¡ æ.». ÚııÒ
ÿæ—≤πå À«—ß«ß»å«—≤π“
Õ∏‘∫¥’°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÚˆ µÕπæ‘‡»… ÚÙ ß «—π∑’Ë ÒÛ °ÿ¡¿“æ—π∏å ÚııÚ

Òˆ
๑๖๐

๑๖๑
ÒˆÒ

ª√–°“»°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…

‡√◊ËÕß °”Àπ¥ª√–‡¿∑¢Õß·À≈àßπÈ”„π·¡àπÈ”‡≈¬
_________
¥â«¬ª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ ©∫—∫∑’Ë ¯ (æ.». ÚıÛ˜)
ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ ßà ‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı
‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§ÿ≥¿“æπÈ”„π·À≈àßπÈ”º‘«¥‘π ¢âÕ ¯ ‰¥â°”Àπ¥«à“ ç°“√°”Àπ¥
„Àâ · À≈à ß πÈ” º‘ « ¥‘ π ·À≈à ß „¥·À≈à ß Àπ÷Ë ß ‡ªì π ª√–‡¿∑„¥µ“¡¢â Õ Ú „Àâ ‡ ªì π ‰ªµ“¡∑’Ë
°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“é
©–π—πÈ ‡æ◊ÕË „Àâ°“√‡ªìπ‰ªµ“¡§«“¡„πª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘
¥—ß°≈à“«·≈–‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√Õπÿ√—°…å§ÿ≥¿“æπÈ”„π·¡àπÈ”‡≈¬ °√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
®÷ß°”Àπ¥ª√–‡¿∑¢Õß·À≈àßπÈ”„π·¡àπÈ”‡≈¬ ‰«â¥—ßµàÕ‰ªπ’È
„Àâ·¡àπÈ”‡≈¬ µ—ßÈ ·µà∫√‘‡«≥∫â“π‡™’¬ß§“π À¡Ÿ∑à ’Ë Ò µ”∫≈‡™’¬ß§“π Õ”‡¿Õ‡™’¬ß§“π
®—ßÀ«—¥‡≈¬°‘‚≈‡¡µ√∑’Ë Ú ®π∂÷ß·¡àπÈ”‡≈¬ ∫√‘‡«≥ –æ“π¿ŸµŸ¡º“ªîôß “¡—§§’ ∫â“π∫ÿâß§âÕ
À¡Ÿà∑’Ë Ò µ”∫≈∑√“¬¢“« Õ”‡¿Õ«—ß –æÿß ®—ßÀ«—¥‡≈¬ °‘‚≈‡¡µ√∑’Ë ˘ ‡ªìπ·À≈àßπÈ”
ª√–‡¿∑∑’Ë Û
∑—Èßπ’È ¥—ßª√“°Øµ“¡·ºπ∑’Ë∑â“¬ª√–°“»π’È
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ÚÙ ∏—π«“§¡ æ.». ÚııÒ
ÿæ—≤πå À«—ß«ß»å«—≤π“
Õ∏‘∫¥’°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÚˆ µÕπæ‘‡»… ÚÙ ß «—π∑’Ë ÒÛ °ÿ¡¿“æ—π∏å ÚııÚ

ÒˆÚ
๑๖๒

ÒˆÛ
๑๖๓

ª√–°“»°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…

‡√◊ËÕß °”Àπ¥ª√–‡¿∑¢Õß·À≈àßπÈ”„π≈”™’
_________
¥â«¬ª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ ©∫—∫∑’Ë ¯ (æ.». ÚıÛ˜)
ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ ßà ‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı
‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§ÿ≥¿“æπÈ”„π·À≈àßπÈ”º‘«¥‘π ¢âÕ ¯ ‰¥â°”Àπ¥«à“ ç°“√°”Àπ¥
„Àâ · À≈à ß πÈ” º‘ « ¥‘ π ·À≈à ß „¥·À≈à ß Àπ÷Ë ß ‡ªì π ª√–‡¿∑„¥µ“¡¢â Õ Ú „Àâ ‡ ªì π ‰ªµ“¡∑’Ë
°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“é
©–π—πÈ ‡æ◊ÕË „Àâ°“√‡ªìπ‰ªµ“¡§«“¡„πª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘
¥— ß °≈à “ «·≈–‡æ◊Ë Õ ª√–‚¬™πå „ π°“√Õπÿ √— ° …å §ÿ ≥ ¿“æπÈ” „π≈”™’ °√¡§«∫§ÿ ¡ ¡≈æ‘ …
®÷ß°”Àπ¥ª√–‡¿∑¢Õß·À≈àßπÈ”„π≈”™’ ‰«â¥—ßµàÕ‰ªπ’È
„Àâ≈”™’ µ—Èß·µà∫√‘‡«≥ª“°≈”™’ ∫â“πµ“°≈“ß À¡Ÿà∑’Ë ˘ µ”∫≈°√–‚æ Õ”‡¿Õ∑à“µŸ¡
®—ßÀ«—¥ ÿ√‘π∑√å °‘‚≈‡¡µ√∑’Ë  ®π∂÷ß≈”™’ ∫√‘‡«≥Ω“¬°√–∑ÿà¡ «—¥™≈ª√–∑“π√“™¥”√‘
∫â“π°√–∑ÿà¡ À¡Ÿà∑’Ë ÒÒ µ”∫≈ Ÿß‡π‘π Õ”‡¿Õ°√– —ß ®—ßÀ«—¥∫ÿ√’√—¡¬å °‘‚≈‡¡µ√∑’Ë ¯ı
‡ªìπ·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë Ú
∑—Èßπ’È ¥—ßª√“°Øµ“¡·ºπ∑’Ë∑â“¬ª√–°“»π’È
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ÚÙ ∏—π«“§¡ æ.». ÚııÒ
ÿæ—≤πå À«—ß«ß»å«—≤π“
Õ∏‘∫¥’°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÚˆ µÕπæ‘‡»… ÚÙ ß «—π∑’Ë ÒÛ °ÿ¡¿“æ—π∏å ÚııÚ

ÒˆÙ
๑๖๔

Òˆı
๑๖๕

ª√–°“»°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…

‡√◊ËÕß °”Àπ¥ª√–‡¿∑¢Õß·À≈àßπÈ”„π≈”ª“«
_________
¥â«¬ª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ ©∫—∫∑’Ë ¯ (æ.». ÚıÛ˜)
ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ ßà ‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı
‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§ÿ≥¿“æπÈ”„π·À≈àßπÈ”º‘«¥‘π ¢âÕ ¯ ‰¥â°”Àπ¥«à“ ç°“√°”Àπ¥
„Àâ · À≈à ß πÈ” º‘ « ¥‘ π ·À≈à ß „¥·À≈à ß Àπ÷Ë ß ‡ªì π ª√–‡¿∑„¥µ“¡¢â Õ Ú „Àâ ‡ ªì π ‰ªµ“¡∑’Ë
°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“é
©–π—πÈ ‡æ◊ÕË „Àâ°“√‡ªìπ‰ªµ“¡§«“¡„πª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘
¥— ß °≈à “ «·≈–‡æ◊Ë Õ ª√–‚¬™πå „π°“√Õπÿ√—°…å§ÿ≥¿“æπÈ”„π≈”ª“« °√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
®÷ß°”Àπ¥ª√–‡¿∑¢Õß·À≈àßπÈ”„π≈”ª“« ‰«â¥—ßµàÕ‰ªπ’È
„Àâ≈”ª“« µ—Èß·µà∫√‘‡«≥ –æ“π∫â“π‡À≈à“ÕâÕ¬ À¡Ÿà∑’Ë ˘ µ”∫≈‡À≈à“ÕâÕ¬ Õ”‡¿Õ
√àÕß§” ®—ßÀ«—¥°“Ã ‘π∏ÿå °‘‚≈‡¡µ√∑’Ë ı ®π∂÷ß≈”ª“« ∫√‘‡«≥„µâ‡¢◊ËÕπ≈”ª“« Õ“§“√º—ππÈ”
(√‘‡«Õ√å ‰´¥å) ∫â“πÀπÕß ÕßÀâÕß µ”∫≈≈”§≈Õß Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß°“Ã ‘π∏ÿå ®—ßÀ«—¥°“Ã ‘π∏ÿå
°‘‚≈‡¡µ√∑’Ë ˘ˆ ‡ªìπ·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë Ú
∑—Èßπ’È ¥—ßª√“°Øµ“¡·ºπ∑’Ë∑â“¬ª√–°“»π’È
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ÚÙ ∏—π«“§¡ æ.». ÚııÒ
ÿæ—≤πå À«—ß«ß»å«—≤π“
Õ∏‘∫¥’°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÚˆ µÕπæ‘‡»… ÚÙ ß «—π∑’Ë ÒÛ °ÿ¡¿“æ—π∏å ÚııÚ

Òˆˆ
๑๖๖

๑๖๗
Òˆ˜

ª√–°“»°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…

‡√◊ËÕß °”Àπ¥ª√–‡¿∑¢Õß·À≈àßπÈ”„π≈”‡ ’¬«
_________
¥â«¬ª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ ©∫—∫∑’Ë ¯ (æ.». ÚıÛ˜)
ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ ßà ‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı
‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§ÿ≥¿“æπÈ”„π·À≈àßπÈ”º‘«¥‘π ¢âÕ ¯ ‰¥â°”Àπ¥«à“ ç°“√°”Àπ¥
„Àâ · À≈à ß πÈ” º‘ « ¥‘ π ·À≈à ß „¥·À≈à ß Àπ÷Ë ß ‡ªì π ª√–‡¿∑„¥µ“¡¢â Õ Ú „Àâ ‡ ªì π ‰ªµ“¡∑’Ë
°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“é
©–π—πÈ ‡æ◊ÕË „Àâ°“√‡ªìπ‰ªµ“¡§«“¡„πª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘
¥—ß°≈à“«·≈–‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√Õπÿ√—°…å§ÿ≥¿“æπÈ”„π≈”‡ ’¬« °√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
®÷ß°”Àπ¥ª√–‡¿∑¢Õß·À≈àßπÈ”„π≈”‡ ’¬« ‰«â¥—ßµàÕ‰ªπ’È
„Àâ≈”‡ ’¬« µ—Èß·µàª“°≈”‡ ’¬« ∫√‘‡«≥ –æ“π∫â“πº÷Èß À¡Ÿà∑’Ë ÒÙ µ”∫≈ÀπÕß·§
Õ”‡¿Õ√“…’‰»≈ ®—ßÀ«—¥»√’ –‡°… °‘‚≈‡¡µ√∑’Ë  ®π∂÷ß≈”‡ ¬’ « ∫√‘‡«≥Õà“ß‡°Á∫πÈ”ÀπÕß∫àÕ
‚§√ß°“√ àßπÈ”·≈–∫”√ÿß√—°…“æ—≤π“≈ÿà¡πÈ”‡ ’¬«„À≠à ‡∑»∫“≈µ”∫≈∫√∫◊Õ Õ”‡¿Õ∫√∫◊Õ
®—ßÀ«—¥¡À“ “√§“¡ °‘‚≈‡¡µ√∑’Ë ÛÛ ‡ªìπ·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë Ú
∑—Èßπ’È ¥—ßª√“°Øµ“¡·ºπ∑’Ë∑â“¬ª√–°“»π’È
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ÚÙ ∏—π«“§¡ æ.». ÚııÒ
ÿæ—≤πå À«—ß«ß»å«—≤π“
Õ∏‘∫¥’°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÚˆ µÕπæ‘‡»… ÚÙ ß «—π∑’Ë ÒÛ °ÿ¡¿“æ—π∏å ÚııÚ

Òˆ¯
๑๖๘

Òˆ˘
๑๖๙

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

เรื่อง กำ�หนดประเภทของแหล่งน้ำ�ในแม่น้ำ�แควน้อย

________

ด้วยประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๗)
ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติส่ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง กำ�หนดมาตรฐานคุณภาพน้ำ�ในแหล่งน้ำ�ผิวดิน ข้อ ๘ ได้กำ�หนดว่า
“การกำ�หนดให้แหล่งน้ำ�ผิวดินแหล่งใดแหล่งหนึ่งเป็นประเภทใดตามข้อ ๒ ให้เป็นไปตาม
ทีก่ รมควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
ฉะนัน้ เพือ่ ให้การเป็นไปตามความในประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
ดังกล่าวและเพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์คุณภาพน้ำ�ในแม่นำ�้ แควน้อย กรมควบคุมมลพิษ
จึงกำ�หนดประเภทของแหล่งน้�ำ ในแม่น�ำ้ แควน้อย ไว้ดงั ต่อไปนี้
ให้แม่นำ�้ แควน้อย ตั้งแต่บริเวณปากแม่นำ�้ แควน้อย หมู่ท่ี ๑ หมู่บ้านลิ้นช้าง
ตำ�บลปากแพรก อำ�เภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี กิโลเมตรที่ ๐ จนถึงแม่น�ำ้ แควน้อย
บริเวณสะพานวัดท่าขนุน หมู่ท่ี ๑ ตำ�บลท่าขนุน อำ�เภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
กิโลเมตรที่ ๒๔๓ เป็นแหล่งน้�ำ ประเภทที่ ๒
ทัง้ นี้ ดังปรากฏตามแผนทีท่ า้ ยประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓
สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๓๙ ง วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๓

๑๗๐

๑๗๑

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

เรื่อง กำ�หนดประเภทของแหล่งน้ำ�ในแม่น้ำ�แควใหญ่

________

ด้วยประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๗)
ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติส่ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง กำ�หนดมาตรฐานคุณภาพน้ำ�ในแหล่งน้ำ�ผิวดิน ข้อ ๘ ได้กำ�หนดว่า
“การกำ�หนดให้แหล่งน้ำ�ผิวดินแหล่งใดแหล่งหนึ่งเป็นประเภทใดตามข้อ ๒ ให้เป็นไปตาม
ทีก่ รมควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
ฉะนัน้ เพือ่ ให้การเป็นไปตามความในประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
ดังกล่าวและเพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์คุณภาพน้ำ�ในแม่นำ�้ แควใหญ่ กรมควบคุมมลพิษ
จึงกำ�หนดประเภทของแหล่งน้�ำ ในแม่น�ำ้ แควใหญ่ ไว้ดงั ต่อไปนี้
ให้ แ ม่ นำ้� แควใหญ่ ตั้ง แต่ บ ริ เ วณปากแม่ นำ้� แควใหญ่ ถนนริ ม น้ำ� หน้ า เมื อ ง
ตำ�บลบ้านเหนือ อำ�เภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี กิโลเมตรที่ ๐ จนถึงบริเวณ
สะพานบ้านเจ้าเณร ๑ ท้ายเขือ่ นศรีนครินทร์ หมูท่ ่ี ๔ ตำ�บลท่ากระดาน อำ�เภอศรีสวัสดิ์
จังหวัดกาญจนบุรี กิโลเมตรที่ ๘๔ เป็นแหล่งน้�ำ ประเภทที่ ๒
ทัง้ นี้ ดังปรากฏตามแผนทีท่ า้ ยประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓
สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๓๙ ง วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๓

๑๗๒

๑๗๓

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

เรื่อง กำ�หนดประเภทของแหล่งน้ำ�ในแม่น้ำ�ประแสร์

________

ด้วยประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๗)
ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติส่ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง กำ�หนดมาตรฐานคุณภาพน้ำ�ในแหล่งน้ำ�ผิวดิน ข้อ ๘ ได้กำ�หนดว่า
“การกำ�หนดให้แหล่งน้ำ�ผิวดินแหล่งใดแหล่งหนึ่งเป็นประเภทใดตามข้อ ๒ ให้เป็นไปตาม
ทีก่ รมควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
ฉะนัน้ เพือ่ ให้การเป็นไปตามความในประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
ดังกล่าวและเพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์คุณภาพน้ำ�ในแม่นำ�้ ประแสร์ กรมควบคุมมลพิษ
จึงกำ�หนดประเภทของแหล่งน้�ำ ในแม่น�ำ้ ประแสร์ ไว้ดงั ต่อไปนี้
ให้แม่นำ้�ประแสร์ ตั้งแต่บริเวณปากแม่นำ้�ประแสร์ หมู่ท่ี ๑ บ้านหัวโขด
เทศบาลตำ�บลปากน้�ำ ประแสร์ อำ�เภอแกลง จังหวัดระยอง กิโลเมตรที่ ๐ จนถึงบริเวณ
สะพานบ้านเขาวังจิก หมูท่ ่ี ๙ ถนนคลองป่าไม้ ตำ�บลกระแสบน อำ�เภอแกลง จังหวัดระยอง
กิโลเมตรที่ ๔๐ เป็นแหล่งน้�ำ ประเภทที่ ๓
ทัง้ นี้ ดังปรากฏตามแผนทีท่ า้ ยประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓
สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๓๙ ง วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๓

๑๗๔

๑๗๕

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

เรื่อง กำ�หนดประเภทของแหล่งน้ำ�ในแม่น้ำ�เวฬุ

________

ด้วยประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๗)
ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติส่ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง กำ�หนดมาตรฐานคุณภาพน้ำ�ในแหล่งน้ำ�ผิวดิน ข้อ ๘ ได้กำ�หนดว่า
“การกำ�หนดให้แหล่งน้ำ�ผิวดินแหล่งใดแหล่งหนึ่งเป็นประเภทใดตามข้อ ๒ ให้เป็นไปตาม
ทีก่ รมควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
ฉะนัน้ เพือ่ ให้การเป็นไปตามความในประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
ดังกล่าวและเพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์คุณภาพน้ำ�ในแม่นำ้�เวฬุ กรมควบคุมมลพิษ
จึงกำ�หนดประเภทของแหล่งน้�ำ ในแม่น�ำ้ เวฬุ ไว้ดงั ต่อไปนี้
ให้แม่น�ำ้ เวฬุ ตัง้ แต่บริเวณปากแม่น�ำ้ เวฬุ หมูท่ ่ี ๔ บ้านอ่างกระป๋อง ตำ�บลท่าโสม
อำ�เภอเขาสมิง จังหวัดตราด กิโลเมตรที่ ๐ จนถึงบริเวณวัดคงคาราม (บ่อ) หมู่ท่ี ๔
บ้านบ่อ ตำ�บลบ่อ อำ�เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี กิโลเมตรที่ ๒๕ เป็นแหล่งน้�ำ ประเภทที่ ๒
ทัง้ นี้ ดังปรากฏตามแผนทีท่ า้ ยประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓
สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๓๙ ง วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๓

๑๗๖

๑๗๗

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

เรื่อง กำ�หนดประเภทของแหล่งน้ำ�ในแม่น้ำ�พังราด

________

ด้วยประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๗)
ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติส่ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง กำ�หนดมาตรฐานคุณภาพน้ำ�ในแหล่งน้ำ�ผิวดิน ข้อ ๘ ได้กำ�หนดว่า
“การกำ�หนดให้แหล่งน้ำ�ผิวดินแหล่งใดแหล่งหนึ่งเป็นประเภทใดตามข้อ ๒ ให้เป็นไปตาม
ทีก่ รมควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
ฉะนัน้ เพือ่ ให้การเป็นไปตามความในประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
ดังกล่าวและเพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์คุณภาพน้ำ�ในแม่นำ�้ พังราด กรมควบคุมมลพิษ
จึงกำ�หนดประเภทของแหล่งน้�ำ ในแม่น�ำ้ พังราด ไว้ดงั ต่อไปนี้
(๑) ให้แม่นำ้�พังราด ตั้งแต่บริเวณปากแม่นำ้�พังราด หมู่ท่ี ๘ ตำ�บลช้างข้าม
อำ�เภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี กิโลเมตรที่ ๐ จนถึงแม่น�ำ้ พังราดบริเวณศาลากลางบ้าน
หมูท่ ่ี ๑ บ้านเตาปูน ตำ�บลช้างข้าม อำ�เภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี กิโลเมตรที่ ๖
เป็นแหล่งน้�ำ ประเภทที่ ๒
(๒) ให้แม่น�ำ้ พังราดบริเวณศาลากลางบ้าน หมูท่ ่ี ๑ บ้านเตาปูน ตำ�บลช้างข้าม
อำ�เภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี กิโลเมตรที่ ๖ จนถึงแม่น�ำ้ พังราดบริเวณสะพานบ้านนา
ยายอาม หมูท่ ่ี ๑ ถนนสุขมุ วิท เทศบาลตำ�บลนายายอาม อำ�เภอนายายอาม จังหวัด
จันทบุรี กิโลเมตรที่ ๑๔ เป็นแหล่งน้�ำ ประเภทที่ ๓

๑๗๘

ทัง้ นี้ ดังปรากฏตามแผนทีท่ า้ ยประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓
สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๓๙ ง วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๓

๑๗๙

๑๘๐

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

เรื่อง กำ�หนดประเภทของแหล่งน้ำ�ในแม่น้ำ�สายบุรี

________

ด้วยประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๗)
ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติส่ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง กำ�หนดมาตรฐานคุณภาพน้ำ�ในแหล่งน้ำ�ผิวดิน ข้อ ๘ ได้กำ�หนดว่า
“การกำ�หนดให้แหล่งน้ำ�ผิวดินแหล่งใดแหล่งหนึ่งเป็นประเภทใดตามข้อ ๒ ให้เป็นไปตาม
ทีก่ รมควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
ฉะนัน้ เพือ่ ให้การเป็นไปตามความในประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
ดังกล่าวและเพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์คุณภาพน้ำ�ในแม่นำ�้ สายบุรี กรมควบคุมมลพิษ
จึงกำ�หนดประเภทของแหล่งน้�ำ ในแม่น�ำ้ สายบุรี ไว้ดงั ต่อไปนี้
ให้ แ ม่ น้ำ � สายบุ รี ตั้ ง แต่ บ ริ เ วณปากแม่ น้ำ � สายบุ รี ชุ ม ชนบ้ า นปาตาตี ม อ
ตำ�บลตะลุบัน อำ�เภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี กิโลเมตรที่ ๐ จนถึง บริเวณสุขาภิบาล
ศรีสาคร หมู่ท่ี ๑ บ้านปากอกาเว ตำ�บลศรีสาคร อำ�เภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
กิโลเมตรที่ ๖๒ เป็นแหล่งน้�ำ ประเภทที่ ๓
ทัง้ นี้ ดังปรากฏตามแผนทีท่ า้ ยประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๓๔ ง วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

๑๘๑

๑๘๒

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

เรื่อง กำ�หนดประเภทของแหล่งน้ำ�ในแม่น้ำ�ตรัง

________

ด้วยประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๗)
ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติส่ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง กำ�หนดมาตรฐานคุณภาพน้ำ�ในแหล่งน้ำ�ผิวดิน ข้อ ๘ ได้กำ�หนดว่า
“การกำ�หนดให้แหล่งน้ำ�ผิวดินแหล่งใดแหล่งหนึ่งเป็นประเภทใดตามข้อ ๒ ให้เป็นไปตาม
ทีก่ รมควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
ฉะนัน้ เพือ่ ให้การเป็นไปตามความในประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
ดังกล่าวและเพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์คุณภาพน้ำ�ในแม่นำ้�ตรัง กรมควบคุมมลพิษ
จึงกำ�หนดประเภทของแหล่งน้�ำ ในแม่น�ำ้ ตรัง ไว้ดงั ต่อไปนี้
ให้แม่น�ำ้ ตรัง ตัง้ แต่บริเวณปากแม่น�ำ้ ตรัง หมูท่ ่ี ๒ บ้านเกาะเคีย่ ม ตำ�บลกันตังใต้
อำ�เภอกันตัง จังหวัดตรัง กิโลเมตรที่ ๐ จนถึง บริเวณโรงสูบน้�ำ แรงต่�ำ การประปาห้วยยอด
หมู่ที่ ๑๑ บ้านท่าประดู่ ตำ�บลเขากอบ อำ�เภอห้วยยอด จังหวัดตรัง กิโลเมตรที่ ๕๘
เป็นแหล่งน้ำ�ประเภทที่ ๓
ทัง้ นี้ ดังปรากฏตามแผนทีท่ า้ ยประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๓๔ ง วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

๑๘๓

๑๘๔

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

เรื่อง กำ�หนดประเภทของแหล่งน้ำ�ในแม่น้ำ�หลังสวน

________

ด้วยประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๗)
ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติส่ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง กำ�หนดมาตรฐานคุณภาพน้ำ�ในแหล่งน้ำ�ผิวดิน ข้อ ๘ ได้กำ�หนดว่า
“การกำ�หนดให้แหล่งน้ำ�ผิวดินแหล่งใดแหล่งหนึ่งเป็นประเภทใดตามข้อ ๒ ให้เป็นไปตาม
ทีก่ รมควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
ฉะนัน้ เพือ่ ให้การเป็นไปตามความในประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
ดังกล่าวและเพือ่ ประโยชน์ในการอนุรกั ษ์คณ
ุ ภาพน้�ำ ในแม่น�ำ้ หลังสวน กรมควบคุมมลพิษ
จึงกำ�หนดประเภทของแหล่งน้�ำ ในแม่น�ำ้ หลังสวน ไว้ดงั ต่อไปนี้
(๑) ให้แม่น้ำ�หลังสวน ตั้งแต่บริเวณปากแม่น้ำ�หลังสวน หมู่ที่ ๑๒ บ้านฝั่ง
กระโจม ตำ�บลบางมะพร้าว อำ�เภอหลังสวน จังหวัดชุมพร กิโลเมตรที่ ๐ จนถึง บริเวณ
สะพานบ้านแหลมทราย หมูท่ ่ี ๑๑ บ้านแหลมทราย ตำ�บลแหลมทราย อำ�เภอหลังสวน
จังหวัดชุมพร กิโลเมตรที่ ๑๐ เป็นแหล่งน้�ำ ประเภทที่ ๓
(๒) ให้ แ ม่ นำ้� หลั ง สวน ตั้ง แต่ บ ริ เ วณสะพานบ้ า นแหลมทราย หมู่ท่ี ๑๑
บ้านแหลมทราย ตำ�บลแหลมทราย อำ�เภอหลังสวน จังหวัดชุมพร กิโลเมตรที่ ๑๐ จนถึง
บริเวณวัดปังหวาน หมูท่ ่ี ๕ บ้านทอนพงษ์ ตำ�บลปังหวาน อำ�เภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
กิโลเมตรที่ ๔๗ เป็นแหล่งน้�ำ ประเภทที่ ๒

๑๘๕

ทัง้ นี้ ดังปรากฏตามแผนทีท่ า้ ยประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๓๔ ง วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

๑๘๖

๑๘๗

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

เรื่อง กำ�หนดประเภทของแหล่งน้ำ�ในแม่น้ำ�ชุมพร

________

ด้วยประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๗)
ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติส่ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง กำ�หนดมาตรฐานคุณภาพน้ำ�ในแหล่งน้ำ�ผิวดิน ข้อ ๘ ได้กำ�หนดว่า
“การกำ�หนดให้แหล่งน้ำ�ผิวดินแหล่งใดแหล่งหนึ่งเป็นประเภทใดตามข้อ ๒ ให้เป็นไปตาม
ทีก่ รมควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
ฉะนัน้ เพือ่ ให้การเป็นไปตามความในประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
ดังกล่าวและเพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์คุณภาพน้ำ�ในแม่นำ�้ ชุมพร กรมควบคุมมลพิษ
จึงกำ�หนดประเภทของแหล่งน้�ำ ในแม่น�ำ้ ชุมพร ไว้ดงั ต่อไปนี้
ให้แม่นำ�้ ชุมพร ตั้งแต่บริเวณปากแม่นำ�้ ชุมพร หมู่ท่ี ๙ บ้านดอนสอง ตำ�บล
ปากน้ำ�ชุมพร อำ�เภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร กิโลเมตรที่ ๐ จนถึง บริเวณหมู่ท่ี ๙
บ้านวังครก ตำ�บลนากระตาม อำ�เภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร กิโลเมตรที่ ๔๐ เป็นแหล่งน้ำ�
ประเภทที่ ๓
ทัง้ นี้ ดังปรากฏตามแผนทีท่ า้ ยประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๓๔ ง วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

๑๘๘

๑๘๙

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

เรื่อง กำ�หนดประเภทของแหล่งน้ำ�ในแม่น้ำ�กุยบุรี

________

ด้วยประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๗)
ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติส่ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง กำ�หนดมาตรฐานคุณภาพน้ำ�ในแหล่งน้ำ�ผิวดิน ข้อ ๘ ได้กำ�หนดว่า
“การกำ�หนดให้แหล่งน้ำ�ผิวดินแหล่งใดแหล่งหนึ่งเป็นประเภทใดตามข้อ ๒ ให้เป็นไปตาม
ทีก่ รมควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
ฉะนัน้ เพือ่ ให้การเป็นไปตามความในประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
ดังกล่าวและเพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์คุณภาพน้ำ�ในแม่นำ�้ กุยบุรี กรมควบคุมมลพิษ
จึงกำ�หนดประเภทของแหล่งน้�ำ ในแม่น�ำ้ กุยบุรี ไว้ดงั ต่อไปนี้
ให้แม่น้ำ�กุยบุรี ตั้งแต่บริเวณปากแม่น้ำ�กุยบุรี หมู่ที่ ๑ บ้านปากคลองเกลียว
ตำ�บลบ่อนอก อำ�เภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กิโลเมตรที่ ๐
จนถึง บริเวณหมู่ที่ ๒ บ้านบน ตำ�บลกุยบุรี อำ�เภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กิโลเมตรที่ ๑๐ เป็นแหล่งน้ำ�ประเภทที่ ๓
ทัง้ นี้ ดังปรากฏตามแผนทีท่ า้ ยประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๓๔ ง วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

๑๙๐

๑๙๑

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

เรื่อง กำ�หนดประเภทของแหล่งน้ำ�ในแม่น้ำ�ปราณบุรี

________

ด้วยประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๗)
ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติส่ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง กำ�หนดมาตรฐานคุณภาพน้ำ�ในแหล่งน้ำ�ผิวดิน ข้อ ๘ ได้กำ�หนดว่า
“การกำ�หนดให้แหล่งน้ำ�ผิวดินแหล่งใดแหล่งหนึ่งเป็นประเภทใดตามข้อ ๒ ให้เป็นไปตาม
ทีก่ รมควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
ฉะนัน้ เพือ่ ให้การเป็นไปตามความในประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
ดังกล่าวและเพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์คุณภาพน้ำ�ในแม่นำ�้ ปราณบุรี กรมควบคุมมลพิษ
จึงกำ�หนดประเภทของแหล่งน้�ำ ในแม่น�ำ้ ปราณบุรี ไว้ดงั ต่อไปนี้
ให้แม่น้ำ�ปราณบุรี ตั้งแต่บริเวณปากแม่น้ำ�ปราณบุรี หมู่ที่ ๒ บ้านปากน้ำ�
ปราณ อำ�เภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กิโลเมตรที่ ๐ จนถึงแม่น้ำ�ปราณบุรี
บริ เ วณท้ า ยเขื่ อ นปราณบุ รี หมู่ ที่ ๘ บ้ า นวั ง วนชลประทาน ตำ � บลหนองตาแต้ ม
อำ�เภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กิโลเมตรที่ ๑๕๘ เป็นแหล่งน้ำ�ประเภทที่ ๒
ทัง้ นี้ ดังปรากฏตามแผนทีท่ า้ ยประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๓๔ ง วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

๑๙๒

๑๙๓

ª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘

©∫—∫∑’Ë Ú (æ.». ÚıÙÛ)
ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘
æ.». ÚıÛı
‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§ÿ≥¿“æπÈ”„µâ¥‘π
_________
Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ÛÚ (ˆ) ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ ßà ‡ √‘¡·≈–√—°…“
§ÿ ≥ ¿“æ ‘Ë ß ·«¥≈â Õ ¡·Àà ß ™“µ‘ æ.». ÚıÛı §≥–°√√¡°“√ ‘Ë ß ·«¥≈â Õ ¡·Àà ß ™“µ‘
ÕÕ°ª√–°“»°”Àπ¥¡“µ√∞“π§ÿ≥¿“æπÈ”„µâ¥‘π ‰«â¥—ßµàÕ‰ªπ’È
¢âÕ Ò „πª√–°“»π’È
çπÈ”„µâ¥‘πé À¡“¬§«“¡«à“ πÈ”∑’ËÕ¬Ÿà„µâ¥‘π ·≈–„ÀâÀ¡“¬§«“¡√«¡∂÷ßπÈ”∫“¥“≈
µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬πÈ”∫“¥“≈
ç¡“µ√∞“π§ÿ≥¿“æπÈ”„µâ¥‘πé À¡“¬§«“¡«à“ √–¥—∫§«“¡‡¢â¡¢âπ Ÿß ÿ¥¢Õß
“√Õ—πµ√“¬∑’Ë¬Õ¡„Àâ¡’‰¥â „ππÈ”„µâ¥‘π ‚¥¬‰¡à°àÕ„Àâ‡°‘¥Õ—πµ√“¬·≈–º≈°√–∑∫µàÕ ÿ¢¿“æ
Õπ“¡—¬¢Õßª√–™“™π ‡¡◊ËÕπ”πÈ”„µâ¥‘π¡“„™â∫√‘‚¿§
¢âÕ Ú §ÿ≥¿“æπÈ”„µâ¥‘πµâÕß¡’¡“µ√∞“π¥—ßµàÕ‰ªπ’È
Ú.Ò “√Õ‘π∑√’¬å√–‡À¬ßà“¬ (Volatile Organic Compounds)
(Ò) ‡∫π´’π (Benzene) µâÕß‰¡à‡°‘π ı ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√
(Ú) §“√å∫Õπ‡µµ√–§≈Õ‰√¥å (Carbon Tetrachloride) µâ Õ ß
‰¡à‡°‘π ı ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√

Ò˜
๑๙๔

(Û) 1, 2 - ‰¥§≈Õ‚√Õ’‡∑π (1, 2 - Dichloroethane) µâÕß‰¡à‡°‘π
ı ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√
(Ù) 1, 1 - ‰¥§≈Õ‚√‡Õ∑∏‘≈π’ (1, 1 - Dichloroethylene) µâÕß‰¡à‡°‘π
˜ ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√
(ı) ´‘ - 1, 2 - ‰¥§≈Õ‚√‡Õ∑∏‘≈π’ (cis - 1, 2 - Dichloroethylene)
µâÕß‰¡à‡°‘π ˜ ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√
(ˆ) ∑√“π å - 1, 2 - ‰¥§≈Õ‚√‡Õ∑∏‘ ≈’ π (trans - 1, 2 Dichloroethylene) µâÕß‰¡à‡°‘π Ò ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√
(˜) ‰¥§≈Õ‚√¡’‡∑π (Dichloromethane) µâÕß‰¡à‡°‘π ı ‰¡‚§√°√—¡
µàÕ≈‘µ√
(¯) ‡Õ∑∏‘≈‡∫π´’π (Ethylbenzene) µâÕß‰¡à‡°‘π ˜ ‰¡‚§√°√—¡
µàÕ≈‘µ√
(˘) ‰µ√’π (Styrene) µâÕß‰¡à‡°‘π Ò ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√
(Ò) ‡µµ√–§≈Õ‚√‡Õ∑∏‘≈π’ (Tetrachloroethylene) µâÕß‰¡à‡°‘π ı
‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√
(ÒÒ) ‚∑≈ŸÕ’π (Toluene) µâÕß‰¡à‡°‘π Ò, ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√
(ÒÚ) ‰µ√§≈Õ‚√‡Õ∑∏‘ ≈’ π (Trichloroethylene) µâ Õ ß‰¡à ‡ °‘ π
ı ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√
(ÒÛ) 1, 1, 1 - ‰µ√§≈Õ‚√Õ’‡∑π (1, 1, 1 - Trichloroethane)
µâÕß‰¡à‡°‘π Ú ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√
(ÒÙ) 1, 1, 2 - ‰µ√§≈Õ‚√Õ’‡∑π (1, 1, 2 - Trichloroethane)
µâÕß‰¡à‡°‘π ı ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√
(Òı) ‰´≈’ π ∑—È ß À¡¥ (Total Xylenes) µâ Õ ß‰¡à ‡ °‘ π Ò,
‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√

Ò˜Ò
๑๙๕

Ú.Ú

‚≈À–Àπ—° (Heavy Metals)
(Ò) ·§¥‡¡’¬¡ (Cadmium) µâÕß‰¡à‡°‘π .Û ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
(Ú) ‚§√‡¡’¬¡™π‘¥‡ŒÁ°´“«“‡≈âπ∑å (Hexavalent Chromium)
µâÕß‰¡à‡°‘π .ı ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
(Û) ∑Õß·¥ß (Copper) µâÕß‰¡à‡°‘π Ò. ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
(Ù) µ–°—Ë« (Lead) µâÕß‰¡à‡°‘π .Ò ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
(ı) ·¡ß°“π’ (Manganese) µâÕß‰¡à‡°‘π .ı ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
(ˆ) π‘°‡°‘≈ (Nickel) µâÕß‰¡à‡°‘π .Ú ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
(˜) —ß°– ’ (Zinc) µâÕß‰¡à‡°‘π ı. ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
(¯) “√ÀπŸ (Arsenic) µâÕß‰¡à‡°‘π .Ò ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
(˘) ´’≈’‡π’¬¡ (Selenium) µâÕß‰¡à‡°‘π .Ò ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
(Ò) ª√Õ∑ (Mercury) µâÕß‰¡à‡°‘π .Ò ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
Ú.Û
“√ªÑÕß°—π°”®—¥»—µ√Ÿæ◊™·≈– —µ«å (Pesticides)
(Ò) §≈Õ‡¥π (Chlordane) µâÕß‰¡à‡°‘π .Ú ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√
(Ú) ¥‘≈¥√‘π (Dieldrin) µâÕß‰¡à‡°‘π .Û ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√
(Û) ‡Œªµ“§≈Õ√å (Heptachlor) µâÕß‰¡à‡°‘π .Ù ‰¡‚§√°√—¡
µàÕ≈‘µ√
(Ù) ‡Œªµ“§≈Õ√å Õ’æÕÁ °‰´¥å (Heptachlor Epoxide) µâÕß‰¡à‡°‘π
.Ú ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√
(ı) ¥’¥’∑’ (DDT) µâÕß‰¡à‡°‘π Ú ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√
(ˆ) 2, 4 - ¥’ (2, 4 - D) µâÕß‰¡à‡°‘π Û ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√
(˜) Õ–∑√“´’π (Atrazine) µâÕß‰¡à‡°‘π Û ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√
(¯) ≈‘π‡¥π (Lindane) µâÕß‰¡à‡°‘π .Ú ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√
(˘) ‡æπµ–§≈Õ‚√øïπÕ≈ (Pentachlorophenol) µâÕß‰¡à‡°‘π
Ò ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√

Ò˜Ú
๑๙๖

Ú.Ù

“√æ‘…Õ◊ËπÊ
(Ò) ‡∫π‚´ (‡Õ) ‰æ√’π (Benzo (a) pyrene) µâÕß‰¡à‡°‘π .Ú

‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√
(Ú) ‰´¬“‰π¥å (Cyanide) µâÕß‰¡à‡°‘π Ú ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√
(Û) æ’´’∫’ (PCBs) µâÕß‰¡à‡°‘π .ı ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√
(Ù) ‰«π‘≈§≈Õ‰√¥å (Vinyl Chloride) µâÕß‰¡à‡°‘π Ú ‰¡‚§√°√—¡
µàÕ≈‘µ√
¢âÕ Û °“√µ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æπÈ”„µâ¥‘πµ“¡¢âÕ Ú „Àâ „ ™â «‘ ∏’ ° “√¡“µ√∞“π
”À√—∫°“√«‘‡§√“–ÀåπÈ”·≈–πÈ”‡ ’¬ (Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater) ´÷Ëß American Public Health Association, American
Water Works Association ·≈– Water Environment Federation ¢Õß À√—∞Õ‡¡√‘°“
√à«¡°—π °”Àπ¥À√◊Õµ“¡§Ÿà¡◊Õ«‘‡§√“–ÀåπÈ”·≈–πÈ”‡ ’¬¢Õß ¡“§¡«‘»«°√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) °“√µ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æπÈ”„µâ¥‘πµ“¡¢âÕ Ú.Ò (Ò) - (Òı) „Àâ „™â«‘∏’
Purge and Trap Gas Chromatography À√◊ Õ «‘ ∏’ Purge and Trap Gas
Chromatography/Mass Spectrometry À√◊Õ«‘∏’Õ◊Ëπ∑’Ë°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡ÀÁπ™Õ∫
(Ú) °“√µ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æπÈ”„µâ¥‘πµ“¡¢âÕ Ú.Ú (Ò) - (˜) „Àâ „™â«‘∏’
Direct Aspiration/Atomic Absorption Spectrometry À√◊ Õ «‘ ∏’ Inductively
Coupled Plasma/Plasma Emission Spectroscopy À√◊Õ«‘∏’Õ◊Ëπ∑’Ë°√¡§«∫§ÿ¡
¡≈æ‘…‡ÀÁπ™Õ∫
(Û) °“√µ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æπÈ”„µâ¥‘πµ“¡¢âÕ Ú.Ú (¯) - (˘) „Àâ „™â«‘∏’
Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometry À√◊Õ«‘∏’ Inductively Coupled
Plasma/Plasma Emission Spectroscopy À√◊Õ«‘∏’Õ◊Ëπ∑’Ë°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡ÀÁπ™Õ∫
(Ù) °“√µ√«® Õ∫§ÿ ≥ ¿“æπÈ” „µâ ¥‘ π µ“¡¢â Õ Ú.Ú (Ò) „Àâ „ ™â «‘ ∏’
Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometry/Plasma Emission Spectroscopy
À√◊Õ«‘∏’Õ◊Ëπ∑’Ë°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡ÀÁπ™Õ∫

Ò˜Û
๑๙๗

(ı) °“√µ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æπÈ”„µâ¥‘πµ“¡¢âÕ Ú.Û (Ò) - (ı) „Àâ „™â«‘∏’
Liquid - Liquid Extraction Gas Chromatography/Mass Spectrometry À√◊Õ«‘∏’
Liquid - Liquid Extraction Gas Chromatography (Method Ι) À√◊Õ«‘∏Õ’ π◊Ë ∑’°Ë √¡§«∫§ÿ¡
¡≈æ‘…‡ÀÁπ™Õ∫
(ˆ) °“√µ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æπÈ”„µâ¥‘πµ“¡¢âÕ Ú.Û (ˆ) - (˜) „Àâ „™â«‘∏’
Liquid - Liquid Extraction Gas Chromatography À√◊Õ«‘∏’Õ◊Ëπ∑’Ë°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
‡ÀÁπ™Õ∫
(˜) °“√µ√«® Õ∫§ÿ ≥ ¿“æπÈ” „µâ ¥‘ π µ“¡¢â Õ Ú.Û (¯) „Àâ „ ™â «‘ ∏’
Liquid - Liquid Extraction Gas Chromatography (Method Ι) À√◊Õ«‘∏Õ’ π◊Ë ∑’°Ë √¡§«∫§ÿ¡
¡≈æ‘…‡ÀÁπ™Õ∫
(¯) °“√µ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æπÈ”„µâ¥‘πµ“¡¢âÕ Ú.Û (˘) „Àâ „™â«‘∏’ Liquid Liquid Extraction Gas Chromatography/Mass Spectrometry À√◊Õ«‘∏’ Liquid Liquid Extraction Gas Chromatography À√◊Õ«‘∏’Õ◊Ëπ∑’Ë°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡ÀÁπ™Õ∫
(˘) °“√µ√«® Õ∫§ÿ ≥ ¿“æπÈ” „µâ ¥‘ π µ“¡¢â Õ Ú.Ù (Ò) „Àâ „ ™â «‘ ∏’
Liquid - Liquid Extraction Chromatography À√◊Õ Liquid - Liquid Extraction Gas
Chromatography/Mass Spectrometry À√◊Õ«‘∏’Õ◊Ëπ∑’Ë°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡ÀÁπ™Õ∫
(Ò) °“√µ√«® Õ∫§ÿ ≥ ¿“æπÈ” „µâ ¥‘ π µ“¡¢â Õ Ú.Ù‹ (Ú) „Àâ „ ™â «‘ ∏’
Pyridine Barbituric Acid À√◊Õ«‘∏’ Colorimetry À√◊Õ Ion Chromatography À√◊Õ
«‘∏’Õ◊Ëπ∑’Ë°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡ÀÁπ™Õ∫
(ÒÒ) °“√µ√«® Õ∫§ÿ ≥ ¿“æπÈ” „µâ ¥‘ π µ“¡¢â Õ Ú.Ù (Û) „Àâ „ ™â «‘ ∏’
Liquid - Liquid Extraction Gas Chromatography (Method ΙΙ) À√◊Õ«‘∏’Õ◊Ëπ∑’Ë
°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡ÀÁπ™Õ∫
(ÒÚ) °“√µ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æπÈ”„µâ¥‘πµ“¡¢âÕ Ú.Ù (Ù) „Àâ „™â«‘∏’ Purge
and Trap Gas Chromatography À√◊Õ«‘∏’ Purge and Trap Gas Chromatography/
Mass Spectrometry À√◊Õ«‘∏’Õ◊Ëπ∑’Ë°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡ÀÁπ™Õ∫

Ò˜Ù
๑๙๘

¢âÕ Ù «‘∏°’ “√‡°Á∫·≈–√—°…“µ—«Õ¬à“ßπÈ”„µâ¥π‘ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’°Ë √¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ÛÒ ‘ßÀ“§¡ æ.». ÚıÙÛ
‰µ√√ß§å ÿ«√√≥§’√’
√Õßπ“¬°√—∞¡πµ√’ ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë
ª√–∏“π§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÒ˜ µÕπæ‘‡»… ˘ı ß «—π∑’Ë ‹Òı °—π¬“¬π ÚıÙÛ

Ò˜ı
๑๙๙

ª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘
©∫—∫∑’Ë Ò (æ.». ÚıÛ¯)
ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘
æ.». ÚıÛı
‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§ÿ≥¿“æÕ“°“»„π∫√√¬“°“»‚¥¬∑—Ë«‰ª
_________
Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ÛÚ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“
§ÿ ≥ ¿“æ ‘Ë ß ·«¥≈â Õ ¡·Àà ß ™“µ‘ æ.». ÚıÛı §≥–°√√¡°“√ ‘Ë ß ·«¥≈â Õ ¡·Àà ß ™“µ‘
°”Àπ¥¡“µ√∞“π§ÿ≥¿“æÕ“°“»„π∫√√¬“°“»‚¥¬∑—Ë«‰ª ‰«â¥—ßµàÕ‰ªπ’È
¢âÕ Ò „πª√–°“»π’È
ç‡§√◊ËÕß«—¥ √–∫∫π—π¥’ ‡ªÕ√å´’ø Õ‘πø√“‡√¥ ¥’‡∑§™—Ëπ (Non - dispersive
Infrared Detection)é À¡“¬§«“¡«à“ ‡§√◊ËÕß¡◊Õ«—¥§à“°ä“´§“√å∫Õπ¡ÕπÕ°‰´¥å‚¥¬„™â
√—ß ’Õ‘πø√“‡√¥
ç‡§√◊ËÕß«—¥√–∫∫‡§¡’≈Ÿ¡‘‡π ‡´π (Chemiluminescence)é À¡“¬§«“¡«à“
(Ò) ‡§√◊ËÕß¡◊Õ«—¥§à“°ä“´‰π‚µ√‡®π‰¥ÕÕ°‰´¥å‚¥¬„™â°ä“´‚Õ‚´π∑”ªØ‘°‘√‘¬“°—∫
°ä“´‰πµ√‘°ÕÕ°‰´¥å ´÷ßË ∂Ÿ°‡ª≈’¬Ë π¡“®“°°ä“´‰π‚µ√‡®π‰¥ÕÕ°‰´¥å ·≈â««—¥§«“¡‡¢â¡¢Õß· ß
´÷ßË ‡°‘¥®“°ªØ‘°√‘ ¬‘ “π—πÈ ≥ ∑’§Ë «“¡¬“«§≈◊πË ∑’Ë ßŸ °«à“ ˆ π“‚π¡‘‡µÕ√å (Nanometer) À√◊Õ
(Ú) ‡§√◊ËÕß¡◊Õ«—¥§à“°ä“´‚Õ‚´π‚¥¬„™â°ä“´‡Õ∏’≈’π∑”ªØ‘°‘√‘¬“°—∫°ä“´‚Õ‚´π
·≈â««—¥§«“¡‡¢â¡¢Õß· ß´÷Ëß‡°‘¥®“°ªØ‘°‘√‘¬“π—Èπ ≥ ∑’Ë§«“¡¬“«§≈◊Ëπ√–À«à“ß Ûı ∂÷ß
ıı π“‚π¡‘‡µÕ√å

๒๐๐
Ò˜ˆ

ç√–∫∫æ“√“‚√´“π‘≈π’ (Pararosaniline)é À¡“¬§«“¡«à“ °“√«—¥§à“°ä“´´—≈‡øÕ√å
‰¥ÕÕ°‰´¥å ‚¥¬°“√¥Ÿ¥Õ“°“»ºà“π “√≈–≈“¬‚ªµ— ‡´’¬¡ ‡µµ√“§≈Õ‚√‡¡Õ§‘«‡√µ
(Potassium Tetrachloromercurate) ‡°‘¥‡ªìπ “√‰¥§≈Õ‚√´—≈‰ø‚µ ‡¡Õ§‘«‡√µ §Õ¡‡æ≈°´å
(Dichlorosulfito Mercurate Complex) ∑”ªØ‘°‘√‘¬“°—∫ “√æ“√“‚√´“π‘≈’π·≈–
øÕ√å¡“≈¥’‰Œ¥å (Pararosaniline and Formaldehyde) ‡°‘¥‡ªìπ ¢’ Õßæ“√“‚√´“π‘≈π’ ‡¡∏‘≈
´—≈øÕπ‘° ·Õ´‘¥ (Pararosaniline Methyl Sulfonic Acid) ´÷Ëß®–∂Ÿ°«—¥§«“¡ “¡“√∂„π
°“√¥Ÿ¥´÷¡· ß ≥ ∑’Ë™à«ß§≈◊Ëπ ıÙ¯ π“‚π¡‘‡µÕ√å
ç‡§√◊Ë Õ ß«— ¥ √–∫∫Õ–µÕ¡¡‘ ° ·Õ∫´Õæ™—Ë π ‡ª§‚µ√¡‘ ‡ µÕ√å (Atomic
Absorption Spectrometer)é À¡“¬§«“¡«à“ ‡§√◊ËÕß¡◊Õ«—¥ª√‘¡“≥¢Õßµ–°—Ë« ‚¥¬„™â
‡ª≈«‰øÕ–‡´∑’≈’π (Acetylene Flame) ∑’Ë§«“¡¬“«§≈◊Ëπ Ú¯Û.Û À√◊Õ ÚÒ˜ π“‚π¡‘‡µÕ√å
ç√–∫∫°√“«‘‡¡µ√‘° (Gravimetric)é À¡“¬§«“¡«à“ °“√«—¥§à“ΩÿÉπ≈–ÕÕß ‚¥¬
¥Ÿ¥Õ“°“»ºà“π·ºàπ°√Õß ´÷Ëß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ„π°“√°√ÕßΩÿÉπ≈–ÕÕß¢π“¥ .Û ‰¡§√Õπ
(Micron) ‰¥â√âÕ¬≈– ˘˘ ·≈â«À“πÈ”Àπ—°ΩÿÉπ≈–ÕÕß®“°·ºàπ°√Õßπ—Èπ
¢âÕ Ú §à“°ä“´„π∫√√¬“°“»‚¥¬∑—«Ë ‰ª„π™à«ß‡«≈“Àπ÷ßË ‡«≈“„¥„Àâ‡ªìπ‰ª¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) §à“‡©≈’Ë¬¢Õß°ä“´§“√å∫Õπ¡ÕπÕ°‰´¥å„π‡«≈“ Ò ™—Ë«‚¡ß ®–µâÕß‰¡à‡°‘π
Û à«π„π≈â“π à«π (ppm) À√◊Õ‰¡à‡°‘π ÛÙ.Ú ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√ ·≈–„π‡«≈“
¯ ™—Ë«‚¡ß ®–µâÕß‰¡à‡°‘π ˘ à«π„π≈â“π à«π À√◊Õ‰¡à‡°‘π Ò.Úˆ ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√
(Ú) Ò
(Û) Ú §à“‡©≈’Ë¬¢Õß°ä“´‚Õ‚´π„π‡«≈“ Ò ™—Ë«‚¡ß ®–µâÕß‰¡à‡°‘π .Ò à«π
„π≈â“π à«π À√◊Õ‰¡à‡°‘π .Ú ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√ ·≈–„π‡«≈“ ¯ ™—Ë«‚¡ß ®–µâÕß
‰¡à‡°‘π .˜ à«π„π≈â“π à«π À√◊Õ‰¡à‡°‘π .ÒÙ ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√
Ò๑

Ú๒

ความในข้Õอ Ú๒(Ú)(๒)‡¥‘¡เดิ∑—มÈßÀ¡¥¬°‡≈‘
ทั้งหมดยกเลิ
ก โดยข้
๒ ßª√–°“»§≥–°√√¡°“√
แห่งประกาศกระทรวงทรั‘Ëß·«¥≈â
พยากรธรรมชาติ
§«“¡„π¢â
° ‚¥¬¢â
Õ Úอ ·Àà
Õ¡·Ààß™“µ‘
ฉบั∫บ∑’ทีË ่ ÛÛ
๓๓ (æ.».
(พ.ศ. ÚııÚ)
๒๕๕๒) ‡√◊เรืËÕอ่ ßง °”Àπ¥¡“µ√∞“π§à
กำ�หนดมาตรฐานค่“า°äก๊“า´‰π‚µ√‰¥‡®πÕÕ°‰´¥å
ซไนโตรไดเจนออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั
©∫—
„π∫√√¬°“»‚¥¬∑—ว่ Ë«ไป
‰ª
ลงวั
น
ที
่
๑๗
มิ
ถ
น
ุ
ายน
พ.ศ.
๒๕๕๒
≈ß«—π∑’Ë Ò˜ ¡‘∂ÿπ“¬π æ.». ÚııÚ
ความในข้Õอ Ú๒(Û)(๓)‡¥‘เดิ¡ม∑—ทัÈßÀ¡¥¬°‡≈‘
ง้ หมดยกเลิ°ก·≈–„™â
และใช้§ค«“¡„À¡à
วามใหม่πน’È·แ้ี ∑π‚¥¬¢â
ทนโดยข้Õอ Ò๑ ·Àà
แห่ßงª√–°“»§≥–°√√¡°“√
ประกาศคณะกรรมการ
§«“¡„π¢â
สิ‘Ëßง่ ·«¥≈â
แวดล้Õอ¡·Àà
มแห่ßง™“µ‘
ชาติ ©∫—
ฉบั∫บ∑’ทีË ่ Ú¯
๒๘ (æ.».
(พ.ศ. Úıı)
๒๕๕๐) ‡√◊เรืËÕอ่ ßง°”Àπ¥¡“µ√∞“π§ÿ
กำ�หนดมาตรฐานคุ≥ณ¿“æÕ“°“»„π∫√√¬“°“»
ภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทัË«ว่ ‰ª
ไป ≈ß«—
ลงวัπน∑’ทีË ่ Ò
๑๐ ‡¡…“¬π
เมษายน æ.».
พ.ศ. Úıı
๒๕๕๐
‚¥¬∑—

Ò˜˜
๒๐๑

(Ù) Û §à“‡©≈’Ë¬¢Õß°ä“´´—≈‡øÕ√å ‰¥ÕÕ°‰´¥å„π‡«≈“ ÚÙ ™—Ë«‚¡ß ®–µâÕß‰¡à‡°‘π
.ÒÚ «à π„π≈â“π «à π À√◊Õ‰¡à‡°‘π .Û ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√ ·≈–§à“¡—™¨‘¡‡≈¢§≥‘µ
(Arithmetic Mean) „π‡«≈“ Ò ªï ®–µâÕß‰¡à‡°‘π .Ù à«π„π≈â“π à«π À√◊Õ‰¡à‡°‘π .Ò
¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√
¢âÕ Û °“√§”π«≥§à“§«“¡‡¢â¡¢âπ¢Õß°ä“´·µà≈–™π‘¥„π∫√√¬“°“»‚¥¬∑—Ë«‰ª
„Àâ§”π«≥‡∑’¬∫∑’Ë§«“¡¥—π Ò ∫√√¬“°“» ·≈–Õÿ≥À¿Ÿ¡‘ Úı Õß»“‡´≈‡´’¬
¢âÕ Ù §à“ “√„π∫√√¬“°“»‚¥¬∑—Ë«‰ª „π™à«ß‡«≈“Àπ÷Ëß‡«≈“„¥„Àâ‡ªìπ‰ª
¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) §à“‡©≈’Ë¬¢Õßµ–°—Ë«„π‡«≈“ Ò ‡¥◊Õπ ®–µâÕß‰¡à‡°‘π Ò.ı ‰¡‚§√°√—¡µàÕ
≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√
(Ú) Ù §à“‡©≈’Ë¬¢ÕßΩÿÉπ≈–ÕÕß¢π“¥‰¡à‡°‘π Ò ‰¡§√Õπ „π‡«≈“ ÚÙ ™—Ë«‚¡ß
®–µâÕß‰¡à‡°‘π .ÒÚ ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√ ·≈–§à“¡—™¨‘¡‡≈¢§≥‘µ (Arithmetic Mean)
„π‡«≈“ Ò ªï ®–µâÕß‰¡à‡°‘π .ı ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√
(Û) Ù §à“‡©≈’Ë¬¢ÕßΩÿÉπ≈–ÕÕß√«¡À√◊ÕΩÿÉπ≈–ÕÕß¢π“¥‰¡à‡°‘π Ò ‰¡§√Õπ
„π‡«≈“ ÚÙ ™—«Ë ‚¡ß ®–µâÕß‰¡à‡°‘π .ÛÛ ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√ ·≈–§à“¡—™¨‘¡‡≈¢§≥‘µ
(Arithmetic Mean) „π‡«≈“ Ò ªï ®–µâÕß‰¡à‡°‘π .Ò ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√
¢âÕ ı °“√«—¥À“§à“‡©≈’Ë¬¢Õß°ä“´§“√å∫Õπ¡ÕπÕ°‰´¥å „π‡«≈“ Ò ™—Ë«‚¡ß
À√◊Õ„π‡«≈“ ¯ ™—Ë«‚¡ß „Àâ „™â‡§√◊ËÕß«—¥√–∫∫π—π¥’ ‡ªÕ√å´’æ Õ‘πø√“‡√¥ ¥’‡∑§™—Ëπ À√◊Õ
√–∫∫Õ◊Ëπ∑’Ë°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫

๓Û

๔Ù

ความในข้
หมดยกเลิ
ก และให้
ช้ความใหม่
แ้ี ทนโดยข้
แห่ßงª√–°“»§≥–°√√¡°“√
ประกาศคณะกรรมการ
§«“¡„π¢âอÕ ๒Ú (๔)(Ù)เดิ‡¥‘มทั¡ง้ ¬°‡≈‘
° ·≈–„Àâ
„™â§ใ«“¡„À¡à
π’È·น∑π‚¥¬¢â
Õ อÒ ๑·Àà
สิง่ ‘Ëßแวดล้
(พ.ศ. ÚıÙ˜)
๒๕๔๗) ‡√◊เรืËÕอ่ ßง °”Àπ¥¡“µ√∞“π§ÿ
กำ�หนดมาตรฐานคุ≥ณ¿“æÕ“°“»„π∫√√¬“°“»
ภาพอากาศในบรรยากาศ
·«¥≈âอÕมแห่
¡·Ààงßชาติ
™“µ‘ ฉบั
©∫—บ∫ที∑’่ Ë ๒๔
ÚÙ (æ.».
โดยทั
‚¥¬∑—ว่ Ë«ไป
‰ª ลงวั
≈ß«—นπที∑’่ Ë ๙˘ สิง‘ßหาคม
À“§¡ พ.ศ.
æ.». ๒๕๔๗
ÚıÙ˜
ความในข้
มทั¡ง้ ¬°‡≈‘
หมดยกเลิ
ก และให้
ช้ความใหม่
แ้ี ทนโดยข้Õอ Ú๒ ·Àà
แห่ßงª√–°“»
ประกาศ
§«“¡„π¢âอÕ ๔Ù (๒)
(Ú) และ
·≈–(๓)(Û)เดิ‡¥‘
° ·≈–„Àâ
„™â§ใ«“¡„À¡à
π’È·น∑π‚¥¬¢â
คณะกรรมการสิ
ง
่
แวดล้
อ
มแห่
ง
ชาติ
ฉบั
บ
ที
่
๒๔
(พ.ศ.
๒๕๔๗)
เรื
อ
่
ง
กำ
�
หนดมาตรฐานคุ
ณ
ภาพอากาศ
§≥–°√√¡°“√ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ ©∫—∫∑’Ë ÚÙ (æ.». ÚıÙ˜) ‡√◊ÕË ß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§ÿ≥¿“æÕ“°“»
ในบรรยากาศโดยทั
„π∫√√¬“°“»‚¥¬∑—ว่ Ë«ไป‰ª ลงวั
≈ß«—นπที∑’่ Ë๙˘ สิง‘ßหาคม
À“§¡ พ.ศ.
æ.». ๒๕๔๗
ÚıÙ˜

Ò˜¯
๒๐๒

¢âÕ ˆ ı °“√«—¥À“§à“‡©≈’Ë¬¢Õß°ä“´‰π‚µ√‡®π‰¥ÕÕ°‰´¥åÀ√◊Õ°ä“´‚Õ‚´π„Àâ
¥”‡π‘π°“√¥—ßπ’È
(Ò) ˆ
(Ú) °“√«—¥À“§à“‡©≈’¬Ë ¢Õß°ä“´‚Õ‚´π„π‡«≈“ Ò ™—«Ë ‚¡ß À√◊Õ„π‡«≈“ ¯ ™—«Ë ‚¡ß
„Àâ „™â‡§√◊ÕË ß«—¥√–∫∫‡§¡’≈¡Ÿ ‡‘ π ‡´π À√◊Õ√–∫∫Õ◊πË ∑’°Ë √¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫
¢âÕ ˜ °“√«—¥À“§à“‡©≈’Ë¬¢Õß°ä“´´—≈‡øÕ√å ‰¥ÕÕ°‰´¥å„π‡«≈“ ÚÙ ™—Ë«‚¡ß À√◊Õ
„π‡«≈“ Ò ªï „Àâ „™â«‘∏’°“√«—¥µ“¡√–∫∫æ“√“‚√´“π‘≈’π À√◊Õ√–∫∫Õ◊Ëπ∑’Ë°√¡§«∫§ÿ¡
¡≈æ‘…„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫
¢âÕ ¯ °“√«—¥À“§à“‡©≈’Ë¬¢Õßµ–°—Ë«„π‡«≈“ Ò ‡¥◊Õπ „Àâ‡°Á∫Õ“°“»ºà“π
·ºàπ°√Õß„π‡§√◊ËÕß‡°Á∫µ—«Õ¬à“ßÕ“°“»™π‘¥‰Œ‚«≈ÿ¡ (High Volume - Air Sampler)
°—¥µ–°—Ë«ÕÕ°®“°·ºàπ°√Õß‚¥¬„™â°√¥¥‘πª√– ‘«·≈–°√¥‡°≈◊Õ ·≈â«π”‰ª«—¥§à“¢Õß
µ–°—Ë«‚¥¬„™â‡§√◊ËÕß«—¥√–∫∫Õ–µÕ¡¡‘° ·Õ∫´Õæ™—Ëπ ‡ª§‚µ√¡‘‡µÕ√å À√◊Õ√–∫∫Õ◊Ëπ∑’Ë
°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫
¢âÕ ˘ °“√«—¥À“§à“‡©≈’Ë¬¢ÕßΩÿÉπ≈–ÕÕß√«¡À√◊ÕΩÿÉπ≈–ÕÕß¢π“¥‰¡à‡°‘π Ò
‰¡§√Õπ „π‡«≈“ ÚÙ ™—Ë«‚¡ß À√◊Õ„π‡«≈“ Ò ªï „Àâ „™â«‘∏’°“√«—¥µ“¡√–∫∫°√“«‘‡¡µ√‘°
À√◊Õ√–∫∫Õ◊Ëπ∑’Ë°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫

ı

ˆ

§«“¡„π¢âÕ ˆ ‡¥‘¡∑—ÈßÀ¡¥¬°‡≈‘° ·≈–„Àâ „™â§«“¡„À¡àπ’È·∑π‚¥¬¢âÕ Ú ·Ààßª√–°“»§≥–°√√¡°“√
‘Ë ß ·«¥≈â Õ ¡·Àà ß ™“µ‘ ©∫— ∫ ∑’Ë Ú¯ (æ.». Úıı) ‡√◊Ë Õ ß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§ÿ ≥ ¿“æÕ“°“»„π
∫√√¬“°“»‚¥¬∑—Ë«‰ª ≈ß«—π∑’Ë Ò ‡¡…“¬π æ.». Úıı
§«“¡„π¢âÕ ˆ (Ò) ‡¥‘¡∑—ÈßÀ¡¥¬°‡≈‘° ‚¥¬¢âÕ Ú ·Ààßª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘
©∫—∫∑’Ë ÛÛ (æ.». ÚııÚ) ‡√◊ÕË ß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§à“°ä“´„π‰µ√‡®π‰¥ÕÕ°‰´¥å „π∫√√¬“°“»‚¥¬∑—«Ë ‰ª
≈ß«—π∑’Ë Ò˜ ¡‘∂ÿπ“¬π æ.». ÚııÚ

๒๐๓
Ò˜˘

¢âÕ Ò °“√«—¥À“§à“‡©≈’Ë¬¢Õß°ä“´À√◊Õ “√Õ¬à“ßÀπ÷ËßÕ¬à“ß„¥µ“¡¢âÕ ı ∂÷ß
¢âÕ ˜ „Àâ∑”„π∫√√¬“°“»∑—Ë«Ê ‰ª ·≈–µâÕß Ÿß®“°æ◊Èπ¥‘πÕ¬à“ßπâÕ¬ Û ‡¡µ√ ·µà ‰¡à‡°‘π
ˆ ‡¡µ√
°“√«—¥À“§à“‡©≈’Ë¬¢Õßµ–°—Ë«·≈–ΩÿÉπ≈–ÕÕßµ“¡¢âÕ ¯ ·≈–¢âÕ ˘ „Àâ∑”„π
∫√√¬“°“»∑—Ë«Ê ‰ª ·≈–µâÕß Ÿß®“°æ◊Èπ¥‘πÕ¬à“ßπâÕ¬ Ò.ı ‡¡µ√ ·µà ‰¡à‡°‘π ˆ ‡¡µ√
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Ò˜ ‡¡…“¬π æ.». ÚıÛ¯
™«π À≈’°¿—¬
π“¬°√—∞¡πµ√’
ª√–∏“π§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÒÚ µÕπ∑’Ë ÙÚ ß «—π∑’Ë Úı æƒ…¿“§¡ ÚıÛ¯

Ò¯
๒๐๔

ª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘

©∫—∫∑’Ë ÒÚ (æ.». ÚıÛ¯)
ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘
æ.». ÚıÛı
‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§à“°ä“´´—≈‡øÕ√å ‰¥ÕÕ°‰´¥å
„π∫√√¬“°“»‚¥¬∑—Ë«‰ª„π‡«≈“ Ò ™—Ë«‚¡ß
_________
Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ÛÚ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“
§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı §≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘°”Àπ¥
¡“µ√∞“π§à“°ä“´´—≈‡øÕ√å ‰¥ÕÕ°‰´¥å„π∫√√¬“°“»‚¥¬∑—«Ë ‰ª„π‡«≈“ Ò ™—«Ë ‚¡ß ‰«â¥ß— µàÕ‰ªπ’È
¢âÕ Ò „πª√–°“»π’È
ç‡§√◊Ë Õ ß«— ¥ √–∫∫ ¬Ÿ «’ ø≈ŸÕÕ‡√ ‡´π (UV-Fluorescence)é À¡“¬§«“¡«à“
‡§√◊ËÕß¡◊Õ«—¥§à“°ä“´´—≈‡øÕ√å ‰¥ÕÕ°‰´¥å ‚¥¬°“√„™â· ßÕÿ≈µ√â“‰«‚Õ‡≈µ (Ultraviolet)
∑”ªØ‘°‘√‘¬“°—∫°ä“´´—≈‡øÕ√å ‰¥ÕÕ°‰´¥å ·≈â««—¥§«“¡‡¢â¡¢Õß· ß´÷Ëß‡°‘¥®“°ªØ‘°‘√‘¬“π—Èπ
≥ ∑’Ë§«“¡¬“«§≈◊Ëπ√–À«à“ß ÒÚ ∂÷ß Ò˘ π“‚π¡‘‡µÕ√å
¢âÕ Ú *
* §«“¡„π¢âÕ Ú ¬°‡≈‘° ‚¥¬¢âÕ (Ò) ·Ààßª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ ©∫—∫∑’Ë ÚÒ
(æ.».ÚıÙÙ) ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘
æ.». ÚıÛı ‡√◊ÕË ß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§à“°ä“´´—≈‡øÕ√å‰¥ÕÕ°‰´¥å„π∫√√¬“°“»‚¥¬∑—«Ë ‰ª„π‡«≈“ Ò ™—«Ë ‚¡ß
≈ß«—π∑’Ë ˘ ‡¡…“¬π æ.». ÚıÙÙ

Ò¯Ò
๒๐๕

¢â Õ Û ** §à “ ‡©≈’Ë ¬ §«“¡‡¢â ¡ ¢â π ¢Õß°ä “ ´´— ≈ ‡øÕ√å ‰¥ÕÕ°‰´¥å „π∫√√¬“°“»
‚¥¬∑—«Ë ‰ª„π‡«≈“ Ò ™—«Ë ‚¡ß ®–µâÕß‰¡à‡°‘π .Û «à π„π≈â“π «à π (ppm) À√◊Õ‰¡à‡°‘π ˜¯
‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√
¢âÕ Ù °“√§”π«≥§à“§«“¡‡¢â¡¢âπ¢Õß°ä“´´—≈‡øÕ√å ‰¥ÕÕ°‰´¥å„π∫√√¬“°“»
‚¥¬∑—Ë«‰ª„Àâ§”π«≥‡∑’¬∫∑’Ë§«“¡¥—π Ò ∫√√¬“°“» ·≈–Õÿ≥À¿Ÿ¡‘ Úı Õß»“‡´≈‡´’¬
¢âÕ ı ** °“√«—¥À“§à“‡©≈’Ë¬§«“¡‡¢â¡¢âπ¢Õß°ä“´´—≈‡øÕ√å ‰ ¥ÕÕ°‰´¥å „π
∫√√¬“°“»‚¥¬∑—Ë«‰ª„π‡«≈“ Ò ™—Ë«‚¡ßµ“¡¢âÕ Û „Àâ „™â‡§√◊ËÕß«—¥√–∫∫ ¬Ÿ«’ ø≈ŸÕÕ‡√ ‡´π
À√◊Õ√–∫∫Õ◊Ëπ∑’Ë°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
¢âÕ ˆ °“√«—¥À“§à“‡©≈’Ë¬§«“¡‡¢â¡¢âπ¢Õß°ä“´´—≈‡øÕ√å ‰¥ÕÕ°‰´¥å „Àâ∑”„π
∫√√¬“°“»∑—Ë«Ê ‰ª ·≈–µâÕß Ÿß®“°æ◊Èπ¥‘πÕ¬à“ßπâÕ¬ Û ‡¡µ√ ·µà ‰¡à‡°‘π ˆ ‡¡µ√
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Úˆ ¡‘∂ÿπ“¬π æ.». ÚıÛ¯
™«π À≈’°¿—¬
π“¬°√—∞¡πµ√’
ª√–∏“π§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÒÚ µÕπæ‘‡»… Ú˜ ß «—π∑’Ë ÒÛ °√°Æ“§¡ ÚıÛ¯

**

ความในข้Õอ Û๓·≈–¢â
และข้
มทัง้°หมดยกเลิ
และให้πใ’È·ช้∑π‚¥¬¢â
ความใหม่Õ น(Ú)
แ้ี ทนโดยข้
อ (๒) แห่งประกาศ
** §«“¡„π¢â
Õ อı ‡¥‘๕ ¡เดิ
¬°‡≈‘
·≈–„™â§ก«“¡„À¡à
·Ààßª√–°“»§≥–°√√¡°“√
คณะกรรมการสิ
่
ง
แวดล้
อ
มแห่
ง
ชาติ
ฉบั
บ
ที
่
๒๑
(พ.ศ.
๒๕๔๔)
ออกตามความในพระราชบั
ญัติ
‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ ©∫—∫∑’Ë ÚÒ (æ.». ÚıÙÙ) ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡ญ·≈–
ส่
ง
เสริ
ม
และรั
ก
ษาคุ
ณ
ภาพสิ
่
ง
แวดล้
อ
มแห่
ง
ชาติ
พ.ศ.
๒๕๓๕
เรื
่
อ
ง
กำ
�
หนดมาตรฐานค่
√—°…“§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı ‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§à“°ä“´´—≈‡øÕ√å‰¥ÕÕ°‰´¥åา
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
ในบรรยากาศโดยทั
ว่ ไปในเวลา
๑ ชัว่ โมงæ.».
ลงวัÚıÙÙ
นที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๔
„π∫√√¬“°“»‚¥¬∑—
Ë«‰ª„π‡«≈“
Ò ™—Ë«‚¡ß ≈ß«—
π∑’Ë ˘ ‡¡…“¬π

Ò¯Ú
๒๐๖

ª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘

©∫—∫∑’Ë ÛÛ (æ.». ÚııÚ)
‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§à“°ä“´‰π‚µ√‡®π‰¥ÕÕ°‰´¥å„π∫√√¬“°“»‚¥¬∑—Ë«‰ª
_________
‚¥¬∑’‡Ë ªìπ°“√ ¡§«√°”Àπ¥¡“µ√∞“π§à“°ä“´‰π‚µ√‡®π‰¥ÕÕ°‰´¥å„π∫√√¬“°“»
‚¥¬∑—Ë«‰ª ‡æ◊ËÕ‡ªìπ‡°≥±å∑—Ë«‰ª ”À√—∫°“√ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı
Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ÛÚ (Ù) ·≈–¡“µ√“ ÛÙ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘
àß‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı Õ—π‡ªìπæ√–√“™∫—≠≠—µ‘
∑’Ë¡’∫∑∫—≠≠—µ‘∫“ßª√–°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√®”°—¥ ‘∑∏‘·≈–‡ √’¿“æ¢Õß∫ÿ§§≈ ´÷Ëß¡“µ√“ Ú˘
ª√–°Õ∫°—∫¡“µ√“ ÛÛ ¡“µ√“ Û¯ ¡“µ√“ ÙÒ ·≈–¡“µ√“ ÙÛ ¢Õß√—∞∏√√¡πŸ≠
·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬ ∫—≠≠—µ„‘ Àâ°√–∑”‰¥â ‚¥¬Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡∫∑∫—≠≠—µ·‘ Ààß°ÆÀ¡“¬
§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘®÷ßÕÕ°ª√–°“»°”Àπ¥¡“µ√∞“π§à“°ä“´‰π‚µ√‡®π
‰¥ÕÕ°‰´¥å„π∫√√¬“°“»‚¥¬∑—Ë«‰ª‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
¢âÕ Ò „πª√–°“»π’È
ç‡§√◊ËÕß«—¥√–∫∫‡§¡’≈Ÿ¡‘‡π ‡´πé (Chemiluminescence) À¡“¬§«“¡«à“
‡§√◊ÕË ß¡◊Õ«—¥§à“°ä“´‰π‚µ√‡®π‰¥ÕÕ°‰´¥å‚¥¬„™â°“ä ´‚Õ‚´π∑”ªØ‘°√‘ ¬‘ “°—∫°ä“´‰πµ√‘°ÕÕ°‰´¥å
´÷Ë ß ∂Ÿ ° ‡ª≈’Ë ¬ π¡“®“°°ä “ ´‰π‚µ√‡®π‰¥ÕÕ°‰´¥å · ≈â « «— ¥ §«“¡‡¢â ¡ ¢Õß· ß´÷Ë ß ‡°‘ ¥ ®“°
ªØ‘°‘√‘¬“π—Èπ ≥ ∑’Ë§«“¡¬“«§≈◊Ëπ∑’Ë Ÿß°«à“ ˆ π“‚π¡‘‡µÕ√å (Nanometer)
¢âÕ Ú „Àâ¬°‡≈‘°
(Ò) §«“¡„π (Ú) ¢Õß¢âÕ Ú ·Ààßª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘
©∫—∫∑’Ë Ò (æ.». ÚıÛ¯) ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ

Ò¯Û
๒๐๗

Ëß‘ ·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı ‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§ÿ≥¿“æÕ“°“»„π∫√√¬“°“»
‚¥¬∑—Ë«‰ª
(Ú) §«“¡„π (Ò) ¢Õß¢âÕ ˆ ·Ààßª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘
©∫—∫∑’Ë Ò (æ.». ÚıÛ¯) ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ
‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı ‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§ÿ≥¿“æÕ“°“»„π∫√√¬“°“»
‚¥¬∑—Ë«‰ª ·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‚¥¬ª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ ©∫—∫∑’Ë Ú¯
(æ.». Úıı) ‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§ÿ≥¿“æÕ“°“»„π∫√√¬“°“»‚¥¬∑—Ë«‰ª
¢âÕ Û „Àâ °”Àπ¥¡“µ√∞“π§à “ °ä “ ´‰π‚µ√‡®π‰¥ÕÕ°‰´¥å „ π∫√√¬“°“»
‚¥¬∑—Ë«‰ª‰«â¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) §à“‡©≈’Ë¬¢Õß°ä“´‰π‚µ√‡®π‰¥ÕÕ°‰´¥å„π‡«≈“ Ò ™—Ë«‚¡ß ®–µâÕß‰¡à‡°‘π
.Ò˜ à«π„π≈â“π à«πÀ√◊Õ‰¡à‡°‘π .ÛÚ ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√
(Ú) §à“¡—™¨‘¡‡≈¢§≥‘µ (Arithmetic Mean) ¢Õß°ä“´‰π‚µ√‡®π‰¥ÕÕ°‰´¥å
„π‡«≈“ Ò ªï ®–µâÕß‰¡à‡°‘π .Û à«π„π≈â“π à«π À√◊Õ‰¡à‡°‘π .ı˜ ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ
≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√
¢âÕ Ù °“√§”π«≥§à“§«“¡‡¢â¡¢âπ¢Õß°ä“´‰π‚µ√‡®π‰¥ÕÕ°‰´¥å„π∫√√¬“°“»
‚¥¬∑—Ë«‰ª„Àâ§”π«≥‡∑’¬∫∑’Ë§«“¡¥—π Ò ∫√√¬“°“» ·≈–Õÿ≥À¿Ÿ¡‘ Úı Õß»“‡´≈‡´’¬
¢âÕ ı °“√«—¥§à“‡©≈’Ë¬¢Õß°ä“´‰π‚µ√‡®π‰¥ÕÕ°‰´¥å„π‡«≈“ Ò ™—Ë«‚¡ß À√◊Õ
§à“¡—™¨‘¡‡≈¢§≥‘µ (Arithmetic Mean) „π‡«≈“ Ò ªï „Àâ „™â‡§√◊ÕË ß«—¥√–∫∫‡§¡’≈¡Ÿ ‡‘ π ‡´π
À√◊Õ√–∫∫Õ◊Ëπ∑’Ë°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Ò˜ ¡‘∂ÿπ“¬π æ.». ÚııÚ
Õ¿‘ ‘∑∏‘Ï ‡«™™“™’«–
π“¬°√—∞¡πµ√’
ª√–∏“π°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÚˆ µÕπæ‘‡»… ÒÒÙ ß «—π∑’Ë ÒÙ ‘ßÀ“§¡ ÚııÚ

๒๐๘
Ò¯Ù

ª√–°“»°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…

‡√◊ËÕß ‡§√◊ËÕß«—¥À“§à“‡©≈’Ë¬¢Õß°ä“´À√◊ÕΩÿÉπ≈–ÕÕß
´÷Ëß∑”ß“π‚¥¬√–∫∫Õ◊Ëπ∑’Ë°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡ÀÁπ™Õ∫
_________
‚¥¬∑’Ë‡ªìπ°“√ ¡§«√ª√—∫ª√ÿßª√–°“»°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘… ‡√◊ËÕß ‡§√◊ËÕß«—¥
À“§à“‡©≈’Ë¬¢Õß°ä“´À√◊ÕΩÿÉπ≈–ÕÕß´÷Ëß∑”ß“π‚¥¬√–∫∫Õ◊Ëπ∑’Ë°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡ÀÁπ™Õ∫
„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫°“√·°â ‰¢ª√—∫ª√ÿßª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘∑‡’Ë °’¬Ë «¢âÕß
°—∫°“√°”Àπ¥¡“µ√∞“π§ÿ≥¿“æÕ“°“»„π∫√√¬“°“»‚¥¬∑—Ë«‰ª
©–π—Èπ Õ“»—¬§«“¡„π¢âÕ ˆ ¢âÕ ˜ ·≈–¢âÕ ˘ ¢Õßª√–°“»§≥–°√√¡°“√
‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ ©∫—∫∑’Ë Ò (æ.». ÚıÛ¯) ‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§ÿ≥¿“æÕ“°“»„π
∫√√¬“°“»‚¥¬∑—Ë«‰ª ·≈–©∫—∫∑’Ë·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ ´÷ËßÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘
àß‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı Õ∏‘∫¥’°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
®÷ßÕÕ°ª√–°“»‰«â¥—ßπ’È
¢âÕ Ò „Àâ¬°‡≈‘°ª√–°“»°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘… ‡√◊ÕË ß ‡§√◊ÕË ß«—¥À“§à“‡©≈’¬Ë ¢Õß°ä“´
À√◊ÕΩÿÉπ≈–ÕÕß ´÷Ëß∑”ß“π‚¥¬√–∫∫Õ◊Ëπ∑’Ë°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡ÀÁπ™Õ∫ ©∫—∫≈ß«—π∑’Ë ÚÙ
¡°√“§¡ æ.». ÚıÙˆ ·≈–„Àâ „™âª√–°“»©∫—∫π’È·∑π
¢âÕ Ú ‡§√◊ËÕß«—¥À“§à“‡©≈’Ë¬¢Õß°ä“´‚Õ‚´π„π‡«≈“ Ò ™—Ë«‚¡ß À√◊Õ„π‡«≈“
¯ ™—Ë«‚¡ß √–∫∫Õÿ≈µ√â“‰«‚Õ‡≈µ ·Õ∫´Õ∫™—Ëπ ‚ø‚µ‡¡¥µ√’ (Ultraviolet Absorption
Photometry) ∑’Ë„™âÀ≈—°°“√„Àâ· ßÕÿ≈µ√â“‰«‚Õ‡≈µ (Ultraviolet) ∑”ªØ‘°√‘ ¬‘ “°—∫°ä“´‚Õ‚´π
·≈–«—¥°“√¥Ÿ¥´—∫· ß´÷Ëß‡°‘¥¢÷Èπ®“°ªØ‘°‘√‘¬“∑’Ë™à«ß§«“¡¬“«§≈◊Ëπ ÚıÙ π“‚π‡¡µ√
(Nanometer)

Ò¯ı
๒๐๙

¢âÕ Û ‡§√◊ÕË ß«—¥À“§à“‡©≈’¬Ë ¢Õß°ä“´´—≈‡øÕ√å‰¥ÕÕ°‰´¥å„π‡«≈“ Ò ™—«Ë ‚¡ß √–∫∫
æ“√“‚√´“π‘≈’π (Pararosaniline) ∑’Ë „™âÀ≈—°°“√¥Ÿ¥Õ“°“»ºà“π “√≈–≈“¬‚ªµ— ‡´’¬¡
‡µµ√“§≈Õ‚√‡¡Õ§‘«‡√µ (Potassium Tetrachloromercurate) ‡æ◊Ë Õ „Àâ ‡ °‘ ¥ ‡ªì π “√
‰¥§≈Õ‚√´—≈‚ø‚µ ‡¡Õ§‘«‡√µ§Õ¡‡æ≈°´å (Dichlorosulfoto Mercurate Complex) ´÷Ëß
‡¡◊Ë Õ ∑”ªØ‘ °‘ √‘ ¬ “°— ∫ “√æ“√“‚√´“π‘ ≈’ π ·≈–øÕ√å ¡ “≈¥’ ‰ Œ¥å (Pararosaniline and
Formaldehyde) ®–‰¥â‡ªìπ ’¢Õßæ“√“‚√´“π‘≈’π ‡¡∏‘≈´—≈øÕπ‘° ·Õ´‘¥ (Pararosaniline
Methyl Sulfonic Acid) π” “√∑’Ë‰¥â¡“µ√«®«—¥§à“§«“¡ “¡“√∂„π°“√¥Ÿ¥´÷¡· ß∑’™Ë «à ß§≈◊πË
ıÙ¯ π“‚π‡¡µ√ (Nanometer)
¢âÕ Ù ‡§√◊ËÕß«—¥À“§à“‡©≈’Ë¬¢Õß°ä“´´—≈‡øÕ√å ‰¥ÕÕ°‰´¥å„π‡«≈“ ÚÙ ™—Ë«‚¡ß
À√◊Õ„π‡«≈“ Ò ªï √–∫∫Õÿ≈µ√â“‰«‚Õ‡≈µ ø≈ŸÕÕ‡√ ‡´π (Ultraviolet Fluorescence) ∑’Ë„™â
À≈—°°“√„Àâ· ßÕÿ≈µ√â“‰«‚Õ‡≈µ (Ultraviolet) ∑”ªØ‘°‘√‘¬“°—∫°ä“´´—≈‡øÕ√å ‰¥ÕÕ°‰´¥å
·≈–«—¥§«“¡‡¢â¡¢âπ¢Õß· ß´÷Ëß‡°‘¥®“°ªØ‘°‘√‘¬“∑’Ë™à«ß§«“¡¬“«§≈◊Ëπ√–À«à“ß Ò˘ ∂÷ß
ÚÛ π“‚π‡¡µ√ (Nanometer)
¢âÕ ı °“√À“§à“‡©≈’Ë¬¢ÕßΩÿÉπ≈–ÕÕß¢π“¥‰¡à‡°‘π Ò ‰¡§√Õπ „π‡«≈“ ÚÙ
™—Ë«‚¡ß À√◊Õ„π‡«≈“ Ò ªï ‚¥¬„™â‡§√◊ËÕß«—¥„π√–∫∫Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß ¥—ßπ’È
ı.Ò ‡§√◊ËÕß«—¥√–∫∫‡∫µâ“ ‡√ (Beta Ray) ∑’Ë„™âÀ≈—°°“√©“¬√—ß ’‡∫µâ“
‰ª¬—ßΩÿÉπ≈–ÕÕß∫π·ºàπ°√Õß´÷Ëß¥Ÿ¥ºà“πÀ—«§—¥¢π“¥ ”À√—∫ΩÿÉπ≈–ÕÕß¢π“¥‰¡à‡°‘π Ò
‰¡§√Õπ ·≈–«—¥§«“¡ “¡“√∂„π°“√¥Ÿ¥´—∫√—ß ’‡∫µâ“‡æ◊ËÕπ”¡“·ª≈ß‡ªìπ§à“‡©≈’Ë¬¢Õß
ΩÿÉπ≈–ÕÕß„π∫√√¬“°“» À√◊Õ
ı.Ú ‡§√◊ËÕß«—¥√–∫∫‡∑ª‡ªÕ Õ‘≈‘‡¡âπ ÕÕ ´‘‡≈µ‘Èß ‰¡‚§√∫“≈“π´å
(Tapered Element Oscillating Microbalance) ∑’Ë„™âÀ≈—°°“√¥Ÿ¥Õ“°“»ºà“πÀ—«§—¥¢π“¥
”À√—∫ΩÿÉπ≈–ÕÕß‰¡à‡°‘π Ò ‰¡§√Õπ ‡æ◊ËÕ„ÀâΩÿÉπ≈–ÕÕßµ° – ¡∫π·ºàπ°√Õß„π¢≥–
π—Ë –‡∑◊Õπ·≈–·ª≈ß§à“§«“¡ π—Ë –‡∑◊Õπ∑’‡Ë °‘¥¢÷πÈ ‡ªìπ§à“‡©≈’¬Ë ¢ÕßΩÿπÉ ≈–ÕÕß„π∫√√¬“°“»
À√◊Õ

๒๑๐
Ò¯ˆ

ı.Û ‡§√◊ÕË ß«—¥√–∫∫‰¥‚§‚µ¡— (Dichotomous) ∑’Ë„™âÀ≈—°°“√¥Ÿ¥Õ“°“»
ºà“πÀ—«§—¥¢π“¥ ”À√—∫ΩÿÉπ≈–ÕÕß¢π“¥‰¡à‡°‘π Ò ‰¡§√Õπ „Àâµ°°√–∑∫°—∫Õÿª°√≥å
§—¥·¬°ΩÿÉπ≈–ÕÕß∑’Ë·πàπÕπ (Virtual Impactor) ‡æ◊ËÕ·¬°ΩÿÉπ≈–ÕÕßÕÕ°‡ªìπ Õß¢π“¥
§◊Õ ¢π“¥‰¡à‡°‘π Ú.ı ‰¡§√Õπ ·≈–¢π“¥µ—Èß·µà Ú.ı ‰¡§√Õπ ·µà ‰¡à‡°‘π Ò ‰¡§√Õπ
·≈â«π”·ºàπ°√Õß∑—Èß Õß·ºàπ¡“™—ËßÀ“πÈ”Àπ—°√«¡¢ÕßΩÿÉπ≈–ÕÕß∑—ÈßÀ¡¥
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Úˆ ¡‘∂ÿπ“¬π æ.». Úıı
ÿæ—≤πå À«—ß«ß»å«—≤π“
Õ∏‘∫¥’°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÚÙ µÕπæ‘‡»… ˘¯ß «—π∑’Ë Òˆ ‘ßÀ“§¡ Úıı

๒๑๑
Ò¯˜

ª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘

©∫—∫∑’Ë Û (æ.». Úıı)
‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§à“ “√Õ‘π∑√’¬å√–‡À¬ßà“¬„π∫√√¬“°“»‚¥¬∑—Ë«‰ª„π‡«≈“ Ò ªï
_________
Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ÛÚ(Ù) ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–
√—°…“§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı §≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ ÕÕ°
ª√–°“»°”Àπ¥¡“µ√∞“π§à“ “√Õ‘π∑√’¬å√–‡À¬ßà“¬ (Volatile Organic Compounds)
„π∫√√¬“°“»‚¥¬∑—Ë«‰ª„π‡«≈“ Ò ªï ‰«â¥—ßµàÕ‰ªπ’È
¢âÕ Ò ¡“µ√∞“π§à“ “√Õ‘π∑√’¬√å –‡À¬ßà“¬„π∫√√¬“°“»‚¥¬∑—«Ë ‰ª„π‡«≈“ Ò ªï
·µà≈–™π‘¥ „Àâ‡ªìπ‰ª¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) ‡∫π´’π (Benzene) µâÕß‰¡à‡°‘π Ò.˜ ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√
(Ú) ‰«π‘≈§≈Õ‰√¥å (Vinyl Chloride) µâÕß‰¡à‡°‘π Ò ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√
(Û) 1,2-‰¥§≈Õ‚√Õ’‡∑π (1,2-Dichloroethane) µâÕß‰¡à‡°‘π .Ù ‰¡‚§√°√—¡
µàÕ≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√
(Ù) ‰µ√§≈Õ‚√‡Õ∑∏‘≈’π (Trichloroethylene) µâÕß‰¡à‡°‘π ÚÛ ‰¡‚§√°√—¡µàÕ
≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√
(ı) ‰¥§≈Õ‚√¡’ ‡ ∑π (Dichloromethane) µâ Õ ß‰¡à ‡ °‘ π ÚÚ ‰¡‚§√°√— ¡ µà Õ
≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√
(ˆ) 1,2-‰¥§≈Õ‚√‚æ√‡æπ (1,2-Dichloropropane) µâÕß‰¡à‡°‘π Ù ‰¡‚§√°√—¡
µàÕ≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√

Ò¯¯
๒๑๒

(˜) ‡µµ√–§≈Õ‚√‡Õ∑∏‘≈π’ (Tetrachloroethylene) µâÕß‰¡à‡°‘π Ú ‰¡‚§√°√—¡
µàÕ≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√
(¯) §≈Õ‚√øÕ√å¡ (Chloroform) µâÕß‰¡à‡°‘π .ÙÛ ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√
(˘) 1,3-∫‘ « ∑“‰¥Õ’ π (1,3-Butadiene) µâ Õ ß‰¡à ‡ °‘ π .ÛÛ ‰¡‚§√°√— ¡ µà Õ
≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√
°“√À“§à“ “√Õ‘π∑√’¬√å –‡À¬ßà“¬„π∫√√¬“°“»‚¥¬∑—«Ë ‰ª„π‡«≈“ Ò ªï ·µà≈–™π‘¥
„ππ”º≈°“√µ√«®«‘‡§√“–Àåµ«— Õ¬à“ßÕ“°“»·∫∫µàÕ‡π◊ÕË ßµ≈Õ¥ ÚÙ ™—«Ë ‚¡ß¢Õß∑ÿ°Ê ‡¥◊Õπ
(Õ¬à“ßπâÕ¬‡¥◊Õπ≈–Àπ÷Ëß§√—Èß) ¡“À“§à“¡—™¨‘¡‡≈¢§≥‘µ (Arithmetic Mean)
„π°√≥’µ—«Õ¬à“ßÕ“°“»∑’Ë‡°Á∫¡“µ√«®«‘‡§√“–Àåµ“¡«√√§ Õß‰¡à “¡“√∂µ√«®
«‘‡§√“–Àå ‰¥â „Àâ‡°Á∫µ—«Õ¬à“ß„À¡à¿“¬„π Û «—π π—∫·µà«—π∑’Ë‡°Á∫µ—«Õ¬à“ß·≈â«‰¡à “¡“√∂
µ√«®«‘‡§√“–Àå ‰¥â
¢âÕ Ú °“√§”π«≥§à“ “√Õ‘π∑√’¬√å –‡À¬ßà“¬„π∫√√¬“°“»‚¥¬∑—Ë«‰ª„π‡«≈“ Ò ªï
·µà≈–™π‘¥µ“¡¢âÕ Ò „Àâ§”π«≥º≈∑’Ë§«“¡¥—π Ò ∫√√¬“°“» À√◊Õ∑’Ë ˜ˆ ¡‘≈≈‘‡¡µ√ª√Õ∑
·≈–∑’ËÕÿ≥À¿Ÿ¡‘ Úı Õß»“‡´≈‡´’¬
¢âÕ Û «‘∏’°“√‡°Á∫µ—«Õ¬à“ß °“√µ√«®«—¥·≈–‡§√◊ËÕß¡◊Õµ√«®«‘‡§√“–ÀåÀ“§à“
“√Õ‘π∑√’¬å√–‡À¬ßà“¬„π∫√√¬“°“»‚¥¬∑—Ë«‰ª„π‡«≈“ Ò ªï µ“¡¢âÕ Ò „Àâπ”À≈—°°“√
·≈–‡§√◊ËÕß¡◊ÕÕ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß¥—ßµàÕ‰ªπ’È¡“ª√—∫„™â ‡«âπ·µàª√–°“»π’È®–°”Àπ¥‰«â‡ªìπ
Õ¬à“ßÕ◊Ëπ
(Ò) US EPA Compendium Method TO-14A çDetermination of Volatile
Organic Compounds (VOCs) in ambient air using specially prepared canisters
with subsequent analysis by Gas Chromatography (GC)é µ“¡∑’ÕË ß§å°“√æ‘∑°— …å
ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààßª√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“°”Àπ¥ À√◊Õ
(Ú) US EPA Compendium Method TO-15 çDetermination of Volatile
Organic Compounds (VOCs) in air collected in specially prepared canisters
and analyzed by Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS)é µ“¡∑’Ë
Õß§å°“√æ‘∑—°…å ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààßª√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“°”Àπ¥ À√◊Õ

Ò¯˘
๒๑๓

(Û) «‘∏°’ “√‡°Á∫µ—«Õ¬à“ß °“√µ√«®«—¥·≈–‡§√◊ÕË ß¡◊Õµ√«®«‘‡§√“–ÀåÕπ◊Ë ∑’°Ë √¡§«∫§ÿ¡
¡≈æ‘…ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ÒÙ °—π¬“¬π æ.». Úıı
π“¬‚¶ ‘µ ªíôπ‡ªïò¬¡√—…Æå
√Õßπ“¬°√—∞¡πµ√’
ª√–∏“π°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÚÙ µÕπæ‘‡»… ÒÙÛ ß «—π∑’Ë ‹ Ú¯ °—π¬“¬π Úıı

Ò˘
๒๑๔

ª√–°“»°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…

‡√◊ËÕß °”Àπ¥§à“‡ΩÑ“√–«—ß ”À√—∫ “√Õ‘π∑√’¬å√–‡À¬ßà“¬„π∫√√¬“°“»‚¥¬∑—Ë«‰ª
„π‡«≈“ ÚÙ ™—Ë«‚¡ß
_________
‚¥¬∑’Ë ‡ ªì π °“√ ¡§«√°”Àπ¥§à “ ‡ΩÑ “ √–«— ß ”À√— ∫ “√Õ‘ π ∑√’ ¬å √ –‡À¬ßà “ ¬„π
∫√√¬“°“»‚¥¬∑—Ë«‰ª„π‡«≈“ ÚÙ ™—Ë«‚¡ß ∑—Èß “√Õ‘π∑√’¬å√–‡À¬ßà“¬ (Volatile Organic
Compounds) „π∫√√¬“°“»‚¥¬∑—Ë«‰ª ∑’Ë‡ªìπ “√°àÕ¡–‡√Áß (carcinogen) ·≈– “√∑’Ë
¡‘‰¥â‡ªìπ “√°àÕ¡–‡√Áß (non-carcinogen) ´÷ßË Õ“®¡’§«“¡‡¢â¡¢âπ ßŸ „π™à«ß‡«≈“ ÚÙ ™—«Ë ‚¡ß
®π à ß º≈°√–∑∫µà Õ §ÿ ≥ ¿“æÕ“°“» ·≈–Õ“®‡ªì π Õ— π µ√“¬µà Õ ÿ ¢ ¿“æÕπ“¡— ¬ ¢Õß
ª√–™“™π∑’Ë —¡º— ‚¥¬°“√À“¬„®‡¢â“ Ÿà√à“ß°“¬ ·¡â«à“ª√‘¡“≥¢Õß “√Õ‘π∑√’¬å√–‡À¬ßà“¬
„π∫√√¬“°“»¥—ß°≈à“« ®–‰¡à‡°‘π¡“µ√∞“πµ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â „πª√–°“»§≥–°√√¡°“√
‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ ©∫—∫∑’Ë Û (æ.». Úıı) ‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§à“ “√Õ‘π∑√’¬å
√–‡À¬ßà“¬„π∫√√¬“°“»‚¥¬∑—Ë«‰ª„π‡«≈“ Ò ªï
¥—ßπ—Èπ °√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…„π∞“π–Àπà«¬ß“π∑’Ë¡’¿“√°‘®‡°’Ë¬«°—∫°“√°”°—∫ ¥Ÿ·≈
Õ”π«¬°“√ ª√– “πß“π µ‘¥µ“¡ ·≈–ª√–‡¡‘πº≈‡°’Ë¬«°—∫°“√øóôπøŸ §ÿâ¡§√Õß ·≈–
√—°…“§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ®÷ßÕÕ°ª√–°“»‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
¢âÕ Ò °”Àπ¥§à“‡ΩÑ“√–«—ß ”À√—∫ “√Õ‘π∑√’¬å√–‡À¬ßà“¬„π∫√√¬“°“»‚¥¬∑—Ë«‰ª
„π‡«≈“ ÚÙ ™—Ë«‚¡ß‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) Õ–´‘∑≈— ¥’‰Œ¥å (Acetaldehyde) µâÕß‰¡à‡°‘π ¯ˆ ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√
(Ú) Õ–§√Õ≈’π (Acrolein) µâÕß‰¡à‡°‘π .ıı ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√
(Û) Õ–§√‘‚≈‰π‰µ√ (Acrylonitrile) µâÕß‰¡à‡°‘π Ò ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√

Ò˘Ò
๒๑๕

(Ù) ‡∫π´’π (Benzene) µâÕß‰¡à‡°‘π ˜.ˆ ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√
(ı) ‡∫π´‘ ≈ §≈Õ‰√¥å (Benzyl Chloride) µâ Õ ß‰¡à ‡ °‘ π ÒÚ ‰¡‚§√°√— ¡
µàÕ≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√
(ˆ) Ò, Û - ∫‘«∑“‰¥Õ’π (1, 3 - Butadiene) µâÕß‰¡à‡°‘π ı.Û ‰¡‚§√°√—¡
µàÕ≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√
(˜) ‚∫√‚¡¡’‡∏π (Bromomethane) µâÕß‰¡à‡°‘π Ò˘ ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√
(¯) §“√å∫Õπ‡µµ√–§≈Õ‰√¥å (Carbon Tetrachloride) µâÕß‰¡à‡°‘π Òı
‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√
(˘) §≈Õ‚√øÕ√å¡ (Chloroform) µâÕß‰¡à‡°‘π ı˜ ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√
(Ò) Ò, Ú - ‰¥‚∫√‚¡Õ’‡∏π (1, 2 - Dibromoethane) µâÕß‰¡à‡°‘π Û˜
‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√
(ÒÒ) Ò, Ù - ‰¥§≈Õ‚√‡∫π´’π (1, 4 - Dichlorobenzene) µâÕß‰¡à‡°‘π Ò,Ò
‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√
(ÒÚ) Ò, Ú - ‰¥§≈Õ‚√Õ’‡∏π (1, 2 - Dichloroethane) µâÕß‰¡à‡°‘π Ù¯ ‰¡‚§√°√—¡
µàÕ≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√
(ÒÛ) ‰¥§≈Õ‚√¡’‡∏π (Dichloromethane) µâÕß‰¡à‡°‘π ÚÒ ‰¡‚§√°√—¡
µàÕ≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√
(ÒÙ) Ò, Ú - ‰¥§≈Õ‚√‚æ√‡æπ (1, 2 - Dichloropropane) µâÕß‰¡à‡°‘π ¯Ú
‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√
(Òı) Ò, Ù - ‰¥ÕÕ°‡´π (1, 4 - Dioxane) µâÕß‰¡à‡°‘π ¯ˆ ‰¡‚§√°√—¡
µàÕ≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√
(Òˆ) ‡µµ√–§≈Õ‚√‡Õ∑∏‘≈π’ (Tetrachloroethylene) µâÕß‰¡à‡°‘π Ù ‰¡‚§√°√—¡
µàÕ≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√
(Ò˜) Ò, Ò, Ú, Ú - ‡µµ√–§≈Õ‚√Õ’‡∏π (1, 1, 2, 2 - Tetrachloroethane) µâÕß
‰¡à‡°‘π ¯Û ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√

Ò˘Ú
๒๑๖

(Ò¯) ‰µ√§≈Õ‚√‡Õ∑∏‘≈’π (Trichloroethylene) µâÕß‰¡à‡°‘π ÒÛ ‰¡‚§√°√—¡
µàÕ≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√
(Ò˘) ‰«π‘ ≈ §≈Õ‰√¥å (Vinyl Chloride) µâ Õ ß‰¡à ‡ °‘ π Ú ‰¡‚§√°√— ¡
µàÕ≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√
¢âÕ Ú À≈—°°“√ ¢Õ∫‡¢µ ·≈–°“√§”π«≥ «‘∏’°“√‡°Á∫µ—«Õ¬à“ß °“√µ√«®«—¥
·≈–‡§√◊ËÕß¡◊Õµ√«®«‘‡§√“–Àå§à“‡ΩÑ“√–«—ß ”À√—∫ “√Õ‘π∑√’¬å√–‡À¬ßà“¬„π∫√√¬“°“»
‚¥¬∑—Ë«‰ª„π‡«≈“ ÚÙ ™—Ë«‚¡ß ª√“°Øµ“¡¿“§ºπ«°∑â“¬ª√–°“»π’È
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Ò¯ ∏—π«“§¡ æ.». ÚııÒ
ÿæ—≤π‹å À«—ß«ß»å«—≤π“
Õ∏‘∫¥’°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÚˆ µÕπæ‘‡»… ÒÛ ß «—π∑’Ë ‹ Ú˜ ¡°√“§¡ ÚııÚ

๒๑๗
Ò˘Û

¿“§ºπ«°

∑â“¬
ª√–°“»°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
‡√◊ËÕß °”Àπ¥§à“‡ΩÑ“√–«—ß ”À√—∫ “√Õ‘π∑√’¬å√–‡À¬ßà“¬„π∫√√¬“°“»‚¥¬∑—Ë«‰ª
„π‡«≈“ ÚÙ ™—Ë«‚¡ß
_________
Ò. À≈—°°“√
°“√°”Àπ¥§à “ ‡ΩÑ “ √–«— ß ”À√— ∫ “√Õ‘ π ∑√’ ¬å √ –‡À¬ßà “ ¬„π∫√√¬“°“»
‚¥¬∑—Ë«‰ª„π‡«≈“ ÚÙ ™—Ë«‚¡ß ‚¥¬ª√–¬ÿ°µå„™â§à“ Permissible Exposure Limit (PEL)
¢Õß Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ¡’¢—ÈπµÕπ¥—ßπ’È
(Ò) ª√—∫§à“ PEL ´÷Ëß°”Àπ¥¿“¬„µâ‡ß◊ËÕπ‰¢¢Õß§à“‡©≈’Ë¬µ≈Õ¥‡«≈“
°“√∑”ß“π„π ¿“«–ª°µ‘ ¯ ™—Ë«‚¡ßµàÕ«—π ‡ªìπ‡«≈“∑—Èß ‘Èπ ı «—πµàÕ —ª¥“Àå (√«¡∑—Èß ‘Èπ
Ù ™—Ë«‚¡ßµàÕ —ª¥“Àå) „Àâ‡ªìπ§à“‡©≈’Ë¬∑’Ëª√–™“™π∑—Ë«‰ª®–‰¥â√—∫ —¡º— µ≈Õ¥√–¬–‡«≈“
∑—Èß«—π (ÚÙ ™—Ë«‚¡ß) ‡ªìπ‡«≈“∑—Èß ‘Èπµ≈Õ¥ —ª¥“Àå (˜ «—π) À√◊Õ§‘¥‡ªìπ‡«≈“∑—Èß ‘Èπ
Òˆ¯ ™—Ë«‚¡ß ‚¥¬°“√À“√§à“ PEL ¥â«¬ Ù.Ú (µ—«‡≈¢¥—ß°≈à“«‰¥â®“° Òˆ¯/Ù) ∑—Èßπ’È
¿“¬„µâ ¡¡µ‘∞“π«à“ª√–™“™π∑—Ë«‰ª ·≈–§πß“π¡’Õ—µ√“°“√À“¬„®‡∑à“°—π
(Ú) ª√—∫§à“ PEL ´÷Ëß°”Àπ¥¿“¬„µâ‡ß◊ËÕπ‰¢∑’Ë§πß“π´÷Ëß‡ªìπ°≈ÿà¡¢Õß
ª√–™“°√∑’Ë¡’ ÿ¢¿“æ·¢Áß·√ß‰¥â√—∫ —¡º— „π™à«ß«—¬∑’Ë‡ªìπºŸâ „À≠à À“°·µà°“√°”Àπ¥
§à“‡©≈’Ë¬„π ‘Ëß·«¥≈âÕ¡µâÕß§”π÷ß∂÷ßª√–™“°√∑—Ë«‰ª ·≈–¡’ ‚Õ°“ ‰¥â√—∫ —¡º— µ≈Õ¥™’«‘µ
‰¡à „™à‡æ’¬ß·§à√–¬–‡«≈“„π™à«ß«—¬∑’Ë‡ªìπºŸâ „À≠à∑’Ë∑”ß“π„π‚√ßß“π‡∑à“π—Èπ ¥—ßπ—Èπ®÷ßÀ“√§à“
PEL ¥â«¬ Ò ‡æ◊ËÕ‡ªìπ safety factor „πª√–‡¥Áπ¥—ß°≈à“« ∑—Èßπ’È§à“ safety factor
¥—ß°≈à“«„™â¿“¬„µâ ¡¡µ‘∞“π«à“°≈ÿà¡ª√–™“°√∑—Ë«‰ª¡’§«“¡‡ ’Ë¬ßµàÕ “√¡≈æ‘…∑“ßÕ“°“»
¡“°°«à“°≈ÿà¡§πß“π Ò ‡∑à“
(Û) ª√— ∫ §à “ PEL ®“°¢â Õ ‡∑Á ® ®√‘ ß ∑’Ë «à “ °≈ÿà ¡ ª√–™“°√∑—Ë « ‰ªÕ“®¡’
√–¥— ∫ §«“¡‡ ’Ë ¬ ßµà Õ °“√‰¥â √— ∫ — ¡ º— “√Õ‘ π ∑√’ ¬å √ –‡À¬ßà “ ¬·µ°µà “ ß°— π ¥— ß π—È π ®÷ ß

Ò˘Ù
๒๑๘

À“√§à“ PEL ¥â«¬ Ò ‡æ◊ËÕ‡ªìπ safety factor „πª√–‡¥Áπ¥—ß°≈à“« ∑—Èßπ’È§à“ safety
factor ¥—ß°≈à“« „™â¿“¬„µâ ¡¡µ‘∞“π«à“ª√–™“°√°≈ÿà¡ÕàÕπ‰À« (sensitive population)
‡™àπ ‡¥Á° §π™√“ ·≈–§πªÉ«¬ ®–¡’§«“¡ÕàÕπ‰À« (sensitive) µàÕ “√¡≈æ‘…∑“ßÕ“°“»
¡“°°«à“°≈ÿ¡à ª√–™“°√∑—Ë«‰ª Ò ‡∑à“
‚¥¬ √ÿª°“√°”Àπ¥§à“‡ΩÑ“√–«—ß¢Õß “√Õ‘π∑√’¬√å –‡À¬ßà“¬„π∫√√¬“°“»‚¥¬∑—«Ë ‰ª
„π‡«≈“ ÚÙ ™—Ë«‚¡ß ¥”‡π‘π°“√‚¥¬„™â ¡°“√¥—ßπ’È
§à“‡ΩÑ“√–«—ß ”À√—∫ “√Õ‘π∑√’¬å√–‡À¬ßà“¬„π∫√√¬“°“»‚¥¬∑—Ë«‰ª„π‡«≈“ ÚÙ ™—Ë«‚¡ß
= PEL ¢Õß·µà≈– “√ / (Ù.ÚxÒxÒ)
”À√—∫ “√Õ‘π∑√’¬√å –‡À¬ßà“¬ ˘ ™π‘¥ µ“¡∑’°Ë ”Àπ¥‰«â „πª√–°“»§≥–°√√¡°“√
‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ ©∫—∫∑’Ë Û (æ.». Úıı) ‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§à“ “√Õ‘π∑√’¬å
√–‡À¬ßà“¬„π∫√√¬“°“»‚¥¬∑—Ë«‰ª„π‡«≈“ Ò ªï „Àâ „™âÀ≈—°°“√ª√–¬ÿ°µå§à“ PEL °”Àπ¥
§à“‡ΩÑ“√–«—ß ·µà¬°‡«âπ°√≥’ chloroform, 1, 2 - dichloroethane, 1, 2 - dichloropropane
·≈– trichloroethylene „Àâ‡æ‘Ë¡§à“ safety factor Õ’° Ò „π°“√§”π«≥§à“‡ΩÑ“√–«—ß
·≈–„Àâ°”Àπ¥§à“‡ΩÑ“√–«—ß ”À√—∫ vinyl chloride ‡∑à“°—∫ Ú ‡∑à“¢Õß§à“¡“µ√∞“π
„π∫√√¬“°“»‚¥¬∑—Ë«‰ª„π‡«≈“ Ò ªï
Ú. ¢Õ∫‡¢µ
”À√—∫„ÀâÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞ ·≈–‡Õ°™π∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“
§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡π”‰ª„™â‡ªìπ·π«∑“ß„π°“√°”Àπ¥§à“‡ΩÑ“√–«—ß ”À√—∫ “√Õ‘π∑√’¬å
√–‡À¬ßà“¬„π∫√√¬“°“»‚¥¬∑—Ë«‰ª„π‡«≈“ ÚÙ ™—Ë«‚¡ß ∑’Ë®–‰¡à∑”„Àâ‡°‘¥º≈°√–∑∫
µàÕ§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡À√◊Õ¿“«–∑’Ë‡ªìπÕ—πµ√“¬µàÕ ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õßª√–™“™π‰¥â
Õ¬à“ß‰√°Áµ“¡ §à“‡ΩÑ“√–«—ß ”À√—∫ “√Õ‘π∑√’¬å√–‡À¬ßà“¬„π∫√√¬“°“»
‚¥¬∑—Ë«‰ª„π‡«≈“ ÚÙ ™—Ë«‚¡ß ‰¡à „™â‡ªìπ‡ âπ·∫àß√–À«à“ß§«“¡‡¢â¡¢âπ∑’Ëª≈Õ¥¿—¬ ·≈–
§«“¡‡¢â¡¢âπ∑’Ë‡°‘¥Õ—πµ√“¬ ‰¡à „™à¢âÕ∫àß™’È∂÷ß§«“¡‡ªìπæ‘… ·≈–„Àâ „ ™â ‰¥â ‡ ©æ“–ºŸâ ∑’Ë ¡’
§«“¡‡¢â“„®‡°’Ë¬«°—∫¢âÕ®”°—¥ ·≈–º≈°√–∑∫¡≈æ‘…Õ“°“»µàÕ ÿ¢¿“æ ‚¥¬§«√¡’°“√

Ò˘ı
๒๑๙

»÷ ° …“∂÷ ß º≈°√–∑∫µà Õ ÿ ¢ ¿“æ®“°°“√ — ¡ º— “√Õ‘ π ∑√’ ¬å √ –‡À¬ßà “ ¬™π‘ ¥ π—È π Ê „π
√“¬≈–‡Õ’¬¥µàÕ‰ª
Û. °“√§”π«≥ «‘∏°’ “√‡°Á∫µ—«Õ¬à“ß °“√µ√«®«—¥ ·≈–‡§√◊ÕË ß¡◊Õµ√«®«‘‡§√“–Àå
Û.Ò °“√À“§à “ ‡ΩÑ “ √–«— ß ”À√— ∫ “√Õ‘ π ∑√’ ¬å √ –‡À¬ßà “ ¬„π∫√√¬“°“»
‚¥¬∑—Ë«‰ª„π‡«≈“ ÚÙ ™—Ë«‚¡ß·µà≈–™π‘¥ „Àâπ”º≈°“√µ√«®«‘‡§√“–Àåµ—«Õ¬à“ßÕ“°“»
·∫∫µàÕ‡π◊ËÕßµ≈Õ¥ ÚÙ ™—Ë«‚¡ß ¡“§”π«≥§à“ “√Õ‘π∑√’¬å√–‡À¬ßà“¬„π∫√√¬“°“»
‚¥¬∑—Ë«‰ª·µà≈–™π‘¥ µ“¡¢âÕ Ò ‚¥¬„Àâ§”π«≥º≈∑’Ë§«“¡¥—π Ò ∫√√¬“°“» À√◊Õ∑’Ë ˜ˆ
¡‘≈≈‘‡¡µ√ª√Õ∑ ·≈–∑’ËÕÿ≥À¿Ÿ¡‘ Úı Õß»“‡´≈‡´’¬
Û.Ú «‘∏’°“√‡°Á∫µ—«Õ¬à“ß °“√µ√«®«—¥ ·≈–‡§√◊ËÕß¡◊Õµ√«®«‘‡§√“–Àå
À“§à“‡ΩÑ“√–«—ß ”À√—∫ “√Õ‘π∑√’¬å√–‡À¬ßà“¬„π∫√√¬“°“»‚¥¬∑—Ë«‰ª„π‡«≈“ ÚÙ ™—Ë«‚¡ß
·µà≈–™π‘¥ µ“¡¢âÕ Ò „Àâπ”À≈—°°“√ ·≈–‡§√◊ËÕß¡◊ÕÕ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß¥—ßµàÕ‰ªπ’È¡“
ª√—∫„™â ‡«âπ·µàª√–°“»π’È®–°”Àπ¥‰«â‡ªìπÕ¬à“ßÕ◊Ëπ
(Ò) US EPA Compendium Method TO-14A çDetermination
of Volatile Organic Compounds (VOCs) in ambient air using specially prepared
canisters with subsequent analysis by Gas Chromatography (GC)é µ“¡∑’Ë
Õß§å°“√æ‘∑—°…å ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààßª√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“°”Àπ¥ À√◊Õ
(Ú) US EPA Compendium Method TO-15 çDetermination
of Volatile Organic Compounds (VOCs) in air collected in specially prepared
canisters and analyzed by Gas Chromatography/Mass/Spectrometry (GC/MS)é
µ“¡∑’ËÕß§å°“√æ‘∑—°…å ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààßª√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“°”Àπ¥ À√◊Õ
(Û) US EPA Compendium Method TO-11A çDetermination
of Formaldehyde in ambient air using adsorbent cartridge followed by High
Performance Liquid Chromatography (HPLC) (Active sampling method)é
µ“¡∑’ËÕß§å°“√æ‘∑—°…å ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààßª√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“°”Àπ¥À√◊Õ
(Ù) «‘∏°’ “√‡°Á∫µ—«Õ¬à“ß °“√µ√«®«—¥ ·≈–‡§√◊ÕË ß¡◊Õµ√«®«‘‡§√“–ÀåÕπ◊Ë
∑’Ë°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

๒๒๐
Ò˘ˆ

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ฉบับที่ ๓๖ (พ.ศ. ๒๕๕๓)
เรื่อง กำ�หนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป

________

โดยที่เป็นการสมควรกำ�หนดมาตรฐานค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน
ในบรรยากาศโดยทั่วไป เพื่อเป็นเกณฑ์ท่ัวไปสำ�หรับการส่งเสริม และรักษาคุณภาพ
สิ่ง แวดล้ อ มตามพระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา ๓๒(๔) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำ�กัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำ�ได้โดยอาศัยอำ�นาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  
คณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ จึ ง ออกประกาศกำ � หนดมาตรฐานค่ า ฝุ่ น ละออง
ขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไปไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กำ�หนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน ในบรรยากาศ
โดยทั่วไป ค่าเฉลี่ยในเวลา ๒๔ ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน ๐.๐๕ มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
และค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) ในเวลา ๑ ปี จะต้องไม่เกิน ๐.๐๒๕
มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

๒๒๑

ข้อ ๒ วิธีตรวจวัดค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน ตาม
ข้อ ๑ ให้ใช้วิธีตรวจวัดมาตรฐาน Federal Reference Method (FRM) ตามที่
องค์การพิทักษ์ส่งิ แวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (US EPA) กำ�หนดหรือวิธีอ่นื ที่
กรมควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๓ การตรวจวัดค่าเฉลีย่ ของฝุน่ ละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน ตามข้อ ๒
ให้ทำ�ในบรรยากาศทั่วๆ ไป และต้องสูงจากพื้นดินอย่างน้อย ๑.๕๐ เมตร แต่ไม่เกิน ๖
เมตร
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓                               
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
                               
นายกรัฐมนตรี
      
ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๓๗ ง วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๓

๒๒๒

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

เรื่อง วิธีตรวจวัดค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน

________

โดยที่ปัจจุบันมีวิธีตรวจวัดค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน
วิธอี น่ื ซึง่ มีประสิทธิภาพเทียบเท่าวิธตี รวจวัดค่าเฉลีย่ ของฝุน่ ละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓๖ (พ.ศ. ๒๕๕๓) เรื่อง กำ�หนด
มาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป จึงสมควร
กำ�หนดให้ใช้ในการตรวจวัดค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอนเพิ่มจาก
วิธีตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติดังกล่าว
อาศัยอำ�นาจตามความในข้อ ๒ แห่งประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๓๖ (พ.ศ. ๒๕๕๓) เรื่อง กำ�หนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน
ในบรรยากาศโดยทั่ วไป กรมควบคุ ม มลพิ ษ จึ ง ออกประกาศเพื่ อ กำ � หนดวิ ธี ต รวจวั ด
ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน วิธีอื่น ดังนี้
ข้อ ๑ วิธีเบต้า เร แอทเทนนูเอชั่น (Beta Ray Attenuation)
ข้อ ๒ วิธีเทปเปอ อิลิเม้นท์ ออสซิเลติ้ง ไมโครบาลานซ์ (Tapered Element
Oscillating Microbalance ; TEOM)
ข้อ ๓ วิธีไดโคโตมัส (Dichotomous)

๒๒๓

ทั้งนี้ วิธีตรวจวัดค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน ดังกล่าว
ต้องเป็นไปตาม Federal Equivalent Method (FEM) ที่องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (US EPA) กำ�หนดด้วย

                           
                            

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓
สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๘๔ ง วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓

๒๒๔

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

เรื่อง กำ�หนดมาตรฐานก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

________

โดยที่เป็นการสมควรกำ�หนดมาตรฐานก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์ในบรรยากาศ
โดยทั่วไป เพื่อเป็นเกณฑ์ท่ัวไปสำ�หรับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตาม
พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา ๓๒(๔) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติ
บางประการเกี่ยวกับการจำ�กัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บั ญ ญั ติ ใ ห้ ก ระทำ �ได้ โ ดยอาศั ย อำ � นาจตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมาย คณะกรรมการ
สิง่ แวดล้อมแห่งชาติจงึ ออกประกาศกำ�หนดมาตรฐานก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์ในบรรยากาศ
โดยทั่วไปไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้กำ�หนดมาตรฐานก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป
ค่าเฉลี่ยในเวลา ๒๔ ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน ๑๘๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ข้อ ๒ การคำ�นวณค่าก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ค่าเฉลี่ย
ในเวลา ๒๔ ชั่วโมง ให้คำ�นวณผลที่ความดัน ๑ บรรยากาศ หรือที่ ๗๖๐ มิลลิเมตรปรอท
และที่อณ
ุ หภูมิ ๒๕ องศาเซลเซียส
ข้อ ๓ วิธีการเก็บตัวอย่าง การตรวจวัด และเครื่องมือตรวจวิเคราะห์หาค่า
ก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์ในบรรยากาศโดยทัว่ ไป ค่าเฉลีย่ ในเวลา ๒๔ ชัว่ โมง ให้เป็นไปตาม

๒๒๕

US EPA Compendium Method TO-15 “Determination of Volatile Organic
Compounds (VOCs) in air collected in specially prepared canisters and
analyzed by Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS)” ทีอ่ งค์การ
พิทักษ์ส่ิงแวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกากำ� หนด หรือวิธีอ่ืนที่กรมควบคุมมลพิษ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕                         
ยงยุทธ วิชัยดิษฐ
รองนายกรัฐมนตรี
ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๙๒ ง วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕

๒๒๖

ª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘
©∫—∫∑’Ë Òı (æ.». ÚıÙ)
‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π√–¥—∫‡ ’¬ß‚¥¬∑—Ë«‰ª
_________

Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ÛÚ (ı) ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ ßà ‡ √‘¡·≈–√—°…“
§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı §≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ °”Àπ¥
¡“µ√∞“π√–¥—∫‡ ’¬ß‚¥¬∑—Ë«‰ª‰«â¥—ßµàÕ‰ªπ’È
¢âÕ Ò „πª√–°“»π’È
ç√–¥—∫‡ ’¬ß‚¥¬∑—Ë«‰ªé À¡“¬§«“¡«à“ √–¥—∫‡ ’¬ß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ„π ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
ç§à“√–¥—∫‡ ’¬ß Ÿß ÿ¥é À¡“¬§«“¡«à“ §à“√–¥—∫‡ ’¬ß Ÿß ÿ¥∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ„π¢≥–„¥
¢≥–Àπ÷Ëß√–À«à“ß°“√µ√«®«—¥√–¥—∫‡ ’¬ß ‚¥¬¡’Àπà«¬‡ªìπ‡¥´‘‡∫≈‡Õ À√◊Õ dB (A)
ç§à“√–¥—∫‡ ’¬ß‡©≈’Ë¬ ÚÙ ™—Ë«‚¡ßé À¡“¬§«“¡«à“ √–¥—∫‡ ’¬ß§ß∑’Ë∑’Ë¡’æ≈—ßß“π
‡∑’¬∫‡∑à“√–¥—∫‡ ¬’ ß∑’‡Ë °‘¥¢÷πÈ ®√‘ß ´÷ßË ¡’√–¥—∫‡ ¬’ ß‡ª≈’¬Ë π·ª≈ßµ“¡‡«≈“„π™à«ß ÚÙ ™—«Ë ‚¡ß
(ÚÙ hours A-weighted Equivalent Continuous Sound Level) ´÷Ëß‡√’¬°‚¥¬¬àÕ«à“ Leq
ÚÙ hr ‚¥¬¡’Àπà«¬‡ªìπ‡¥´‘‡∫≈‡Õ À√◊Õ dB (A)
ç¡“µ√√–¥—∫‡ ¬’ ßé À¡“¬§«“¡«à“ ‡§√◊ÕË ß«—¥√–¥—∫‡ ¬’ ßµ“¡¡“µ√∞“π IEC ˆıÒ
À√◊Õ IEC ¯Ù ¢Õß§≥–°√√¡“∏‘°“√√–À«à“ßª√–‡∑»«à“¥â«¬‡∑§π‘§‰øøÑ“ (International
Electrotechnical Commission, IEC)
¢âÕ Ú „Àâ°”Àπ¥¡“µ√∞“π√–¥—∫‡ ’¬ß‚¥¬∑—Ë«‰ª ‰«â¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) §à“√–¥—∫‡ ’¬ß Ÿß ÿ¥ ‰¡à‡°‘π ÒÒı ‡¥´‘‡∫≈‡Õ
(Ú) §à“√–¥—∫‡ ’¬ß‡©≈’Ë¬ ÚÙ ™—Ë«‚¡ß ‰¡à‡°‘π ˜ ‡¥´‘‡∫≈‡Õ

Ò˘˜
๒๒๗

¢âÕ Û °“√µ√«®«—¥√–¥—∫‡ ’¬ß‚¥¬∑—Ë«‰ª „Àâ¥”‡π‘π°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) °“√µ√«®«—¥§à“√–¥—∫‡ ¬’ ß ßŸ ¥ÿ „Àâ „™â¡“µ√√–¥—∫‡ ¬’ ßµ√«®«—¥√–¥—∫‡ ¬’ ß
„π∫√‘‡«≥∑’Ë¡’§πÕ¬ŸàÀ√◊ÕÕ“»—¬Õ¬Ÿà
(Ú) °“√µ√«®«—¥§à“√–¥—∫‡ ¬’ ß‡©≈’¬Ë ÚÙ ™—«Ë ‚¡ß „Àâ „™â¡“µ√√–¥—∫‡ ¬’ ßµ√«®«—¥
√–¥—∫‡ ’¬ßÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕßµ≈Õ¥‡«≈“ ÚÙ ™—Ë«‚¡ß„¥Ê
(Û) °“√µ—Èß‰¡‚§√‚øπ¢Õß¡“µ√√–¥—∫‡ ’¬ß∑’Ë∫√‘‡«≥¿“¬πÕ°Õ“§“√„Àâµ—Èß Ÿß
®“°æ◊Èπ‰¡àπâÕ¬°«à“ Ò.Ú ‡¡µ√ ‚¥¬„π√—»¡’ Û.ı ‡¡µ√ µ“¡·π«√“∫√Õ∫‰¡‚§√‚øπ
µâÕß‰¡à¡’°”·æßÀ√◊Õ ‘ËßÕ◊Ëπ„¥∑’Ë¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘„π°“√ –∑âÕπ‡ ’¬ß°’¥¢«“ßÕ¬Ÿà
(Ù) °“√µ—Èß‰¡‚§√‚øπ¢Õß¡“µ√√–¥—∫‡ ’¬ß∑’Ë∫√‘‡«≥¿“¬„πÕ“§“√„Àâµ—Èß Ÿß
®“°æ◊Èπ‰¡àπâÕ¬°«à“ Ò.Ú ‡¡µ√ ‚¥¬„π√—»¡’ Ò. ‡¡µ√ µ“¡·π«√“∫√Õ∫‰¡‚§√‚øπ
µâÕß‰¡à¡’°”·æßÀ√◊Õ ‘ËßÕ◊Ëπ„¥∑’Ë¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘„π°“√ –∑âÕπ‡ ’¬ß°’¥¢«“ßÕ¬Ÿà ·≈–µâÕßÀà“ß
®“°™àÕßÀπâ“µà“ßÀ√◊Õ™àÕß∑“ß∑’Ë‡ªî¥ÕÕ°πÕ°Õ“§“√Õ¬à“ßπâÕ¬ Ò.ı ‡¡µ√
¢âÕ Ù °“√§”π«≥§à“√–¥—∫‡ ’¬ß®–µâÕß‡ªìπ‰ªµ“¡«‘∏’°“√∑’ËÕß§å°“√√–À«à“ß
ª√–‡∑»«à“¥â«¬¡“µ√∞“π (International Organization for Standardization, ISO) °”Àπ¥
´÷Ëß°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…®–ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ÒÚ ¡’π“§¡ æ.». ÚıÙ
æ≈‡Õ° ™«≈‘µ ¬ß„®¬ÿ∑∏
π“¬°√—∞¡πµ√’
ª√–∏“π§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÒÙ µÕπ∑’Ë Ú˜ ß «—π∑’Ë ‹ Û ‡¡…“¬π ÚıÙ

Ò˘¯
๒๒๘

ª√–°“»°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
‡√◊ËÕß °“√§”π«≥§à“√–¥—∫‡ ’¬ß
_________

¥â«¬ª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ ©∫—∫∑’Ë Òı (æ.». ÚıÙ) ‡√◊ÕË ß
°”Àπ¥¡“µ√∞“π√–¥—∫‡ ’¬ß‚¥¬∑—Ë«‰ª ¢âÕ Ù ‰¥â°”Àπ¥«à“°“√§”π«≥§à“√–¥—∫‡ ’¬ß
®–µâÕß‡ªìπ‰ªµ“¡«‘∏’°“√∑’ËÕß§å°“√√–À«à“ßª√–‡∑»«à“¥â«¬¡“µ√∞“π (International
Organization for Standardization, ISO) °”Àπ¥ ´÷Ëß°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…®–ª√–°“»
„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
©–π—È π ‡æ◊Ë Õ „Àâ ‡ ªì π ‰ªµ“¡§«“¡„πª√–°“»¥— ß °≈à “ « °√¡§«∫§ÿ ¡ ¡≈æ‘ …
®÷ßª√–°“»«‘∏°’ “√§”π«≥§à“√–¥—∫‡ ¬’ ß‰«â¥ß— µàÕ‰ªπ’È
¢âÕ Ò °“√§”π«≥§à“√–¥—∫‡ ¬’ ß‡©≈’¬Ë (Leq) ®“°√–¥—∫‡ ¬’ ß∑’¡Ë °’ “√‡ª≈’¬Ë π·ª≈ß
‰¡à·πàπÕπ (Fluctuating noise) „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡ ¡°“√∑’Ë°”Àπ¥‰«â „π¿“§ºπ«° °
∑â“¬ª√–°“»π’È
¢âÕ Ú °“√§”π«≥§à“√–¥—∫‡ ¬’ ß‡©≈’¬Ë (Leq) ®“°√–¥—∫‡ ¬’ ß∑’§Ë ß∑’Ë (Steady
noise) „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡ ¡°“√∑’°Ë ”Àπ¥‰«â „π¿“§ºπ«° ¢ ∑â“¬ª√–°“»π’È
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ÒÒ ‘ßÀ“§¡ æ.». ÚıÙ
ª°‘µ °‘√–«“π‘™
Õ∏‘∫¥’°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÒÙ µÕπ∑’Ë ˘Ù ß «—π∑’Ë ‹Úı æƒ»®‘°“¬π ÚıÙ

Ò˘˘
๒๒๙

¿“§ºπ«° °
¡°“√ ”À√—∫„™â§”π«≥§à“√–¥—∫‡ ’¬ß‡©≈’Ë¬ (Leq)
®“°√–¥—∫‡ ’¬ß∑’Ë¡’°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‰¡à·πàπÕπ
_________
¡°“√ ”À√—∫„™â§”π«≥§à“√–¥—∫‡ ’¬ß‡©≈’Ë¬ (Leq) ®“°√–¥—∫‡ ’¬ß∑’Ë¡’°“√
‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‰¡à·πàπÕπ (Fluctuating noise) ∑’Ëµ√«®«—¥‰¥â „π™à«ß‡«≈“°“√Õà“π§à“
¢Õß‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑’ËÕ—µ√“ 1/ t ·≈–™à«ß‡«≈“„π°“√µ√«®«—¥√–¥—∫‡ ’¬ßµ—Èß·µà t1 ∂÷ß t2
„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡ Ÿµ√∑’ËÕß§å°“√√–À«à“ßª√–‡∑»«à“¥ââ«¬¡“µ√∞“π (International Organization for Standardization, ISO) °”Àπ¥‰«â¥—ßµàÕ‰ªπ’È
L Aeq,T

=

N
10 log 1 Σ10
0.1 LpAi
N i=1

‡¡◊ËÕ N §◊Õ ®”π«π¢Õß§à“√–¥—∫‡ ’¬ß∑’ËÕà“π‰¥â∑—ÈßÀ¡¥ µ≈Õ¥™à«ß‡«≈“∑’Ë«—¥‡ ’¬ß
(T) ∑’Ë‡°Á∫∑—ÈßÀ¡¥ N = t2 - t1
t
LpAi §◊Õ §à“√–¥—∫‡ ’¬ß∑’Ë«—¥‰¥â „πÀπà«¬‡¥´‘‡∫≈‡Õ
t §◊Õ ™à«ß‡«≈“√–À«à“ß°“√Õà“π§à“√–¥—∫‡ ¬’ ß·µà≈–§à“ ®“°¡“µ√
√–¥—∫‡ ¬’ ß
t1
§◊Õ ‡«≈“‡√‘¡Ë µâπ«—¥‡ ¬’ ß
t2
§◊Õ ‡«≈“ π‘È ¥ÿ °“√«—¥‡ ¬’ ß
T
§◊Õ ‡«≈“∑—ßÈ À¡¥∑’Ë„™â „π°“√«—¥‡ ¬’ ß (t2-t1)

Ú
๒๓๐

¿“§ºπ«° ¢
¡°“√ ”À√—∫„™â§”π«≥§à“√–¥—∫‡ ’¬ß‡©≈’Ë¬ (Leq) ®“°√–¥—∫‡ ’¬ß∑’Ë§ß∑’Ë
_________
¡°“√ ”À√—∫„™â§”π«≥§à“√–¥—∫‡ ’¬ß‡©≈’Ë¬ (Leq) ®“°√–¥—∫‡ ’¬ß∑’Ë§ß∑’Ë
(Steady noise) ´÷Ëß√–¥—∫‡ ’¬ß„π™à«ß‡«≈“∑’Ëµ√«®«—¥¡’°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß·µ°µà“ß°—π
‰¡à ‡ °‘ π 5 ‡¥´‘‡∫≈‡Õ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡ Ÿµ√∑’ËÕß§å°“√√–À«à“ßª√–‡∑»«à“¥â«¬¡“µ√∞“π
(International Organization for Standardization, ISO) °”Àπ¥‰«â¥—ßµàÕ‰ªπ’È
LAeq,T

=

‡¡◊ËÕ T
=
LpAi

10 log 1 ΣT 10 0.1LpAi
T i
ΣTi §◊Õ ‡«≈“„π°“√µ√«®«—¥∑—ÈßÀ¡¥
§◊Õ §à“√–¥—∫‡ ’¬ß∑’Ë«—¥‰¥â „π™à«ß‡«≈“ Ti

ÚÒ
๒๓๑

ª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘
©∫—∫∑’Ë Ú˘ (æ.». Úıı)
‡√◊ËÕß §à“√–¥—∫‡ ’¬ß√∫°«π
_________

‚¥¬∑’Ë‡ªìπ°“√ ¡§«√ ª√—∫ª√ÿß§à“¡“µ√∞“π√–¥—∫‡ ’¬ß√∫°«π „Àâ‡À¡“– ¡°—∫
°Æ‡°≥±å·≈–À≈—°∞“π∑“ß«‘∑¬“»“ µ√å ‚¥¬§”π÷ß∂÷ß§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â „π‡™‘ß‡»√…∞°‘®
—ß§¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ¡“µ√“ ÛÙ ·Ààß
æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı ·≈–§” —Ëß
”π—°π“¬°√—∞¡πµ√’ ∑’Ë ˜Ò/Úıı §≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ ®÷ßÕÕ°ª√–°“»
°”Àπ¥§à“√–¥—∫‡ ’¬ß√∫°«π ‰«â¥—ßµàÕ‰ªπ’È
¢âÕ Ò „Àâ¬°‡≈‘°ª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ ©∫—∫∑’Ë Ò˜
(æ.». ÚıÙÛ) ≈ß«—π∑’Ë ˆ ¡‘∂ÿπ“¬π ÚıÙÛ ‡√◊ËÕß §à“√–¥—∫‡ ’¬ß√∫°«π
¢âÕ Ú „Àâ°”Àπ¥√–¥—∫‡ ’¬ß√∫°«π‡∑à“°—∫ Ò ‡¥´‘‡∫≈‡Õ
À“°√–¥—∫°“√√∫°«π∑’§Ë ”π«≥‰¥â¡§’ “à ¡“°°«à“√–¥—∫‡ ¬’ ß√∫°«πµ“¡«√√§·√°
„Àâ∂◊Õ«à“‡ªìπ‡ ’¬ß√∫°«π
¢âÕ Û «‘∏’°“√µ√«®«—¥√–¥—∫‡ ’¬ßæ◊Èπ∞“π √–¥—∫‡ ’¬ß¢≥–‰¡à¡’°“√√∫°«π
°“√µ√«®«—¥·≈–§”π«≥√–¥—∫‡ ’¬ß¢≥–¡’°“√√∫°«π °“√§”π«≥§à“√–¥—∫°“√√∫°«π
·≈–·∫∫∫—π∑÷°°“√µ√«®«—¥‡ ’¬ß√∫°«π„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë §≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Ú˘ ¡‘∂ÿπ“¬π æ.». Úıı
‚¶ ‘µ ªíôπ‡ªïò¬¡√—…Æå
√Õßπ“¬°√—∞¡πµ√’
ª√–∏“π°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÚı µÕπæ‘‡»… ˘¯ ß «—π∑’Ë Òˆ ‘ßÀ“§¡ Úıı

ÚÚ
๒๓๒

ª√–°“»§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…

‡√◊ËÕß «‘∏’°“√µ√«®«—¥√–¥—∫‡ ’¬ßæ◊Èπ∞“π √–¥—∫‡ ’¬ß¢≥–‰¡à¡’°“√√∫°«π
°“√µ√«®«—¥·≈–§”π«≥√–¥—∫‡ ’¬ß¢≥–¡’°“√√∫°«π
°“√§”π«≥§à“√–¥—∫°“√√∫°«π ·≈–·∫∫∫—π∑÷°°“√µ√«®«—¥‡ ’¬ß√∫°«π
_________
Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¢âÕ Û ·Ààßª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘
©∫—∫∑’Ë Ú˘ (æ.». Úıı) ‡√◊ËÕß §à“√–¥—∫‡ ’¬ß√∫°«π §≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
®÷ ß ÕÕ°ª√–°“»«‘ ∏’° “√µ√«®«— ¥ √–¥— ∫ ‡ ’ ¬ ßæ◊È π ∞“π √–¥—∫‡ ’¬ß¢≥–‰¡à ¡’ ° “√√∫°«π
°“√µ√«®«—¥·≈–§”π«≥√–¥—∫‡ ’¬ß¢≥–¡’°“√√∫°«π °“√§”π«≥§à“√–¥—∫°“√√∫°«π
·≈–·∫∫∫— π ∑÷ ° °“√µ√«®«— ¥ ‡ ’ ¬ ß√∫°«π ¥— ß √“¬≈–‡Õ’ ¬ ¥°”Àπ¥‰«â „ π¿“§ºπ«°
·π∫∑â“¬ª√–°“»π’È
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ÛÒ ‘ßÀ“§¡ æ.». Úıı
ªïµ‘æß»å æ÷Ëß∫ÿ≠ ≥ Õ¬ÿ∏¬“
ª≈—¥°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡
ª√–∏“π°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÚÙ µÕπæ‘‡»… ÒÙı ß «—π∑’Ë ‹ Ú¯ °—π¬“¬π Úıı

ÚÛ
๒๓๓

¿“§ºπ«°
∑â“¬ª√–°“»§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
‡√◊ËÕß «‘∏’°“√µ√«®«—¥√–¥—∫‡ ’¬ßæ◊Èπ∞“π √–¥—∫‡ ’¬ß¢≥–‰¡à¡’°“√√∫°«π
°“√µ√«®«—¥·≈–§”π«≥√–¥—∫‡ ’¬ß¢≥–¡’°“√√∫°«π °“√§”π«≥§à“√–¥—∫°“√√∫°«π
·≈–·∫∫∫—π∑÷°°“√µ√«®«—¥‡ ’¬ß√∫°«π
_________
Ò. §«“¡À¡“¬¢Õß§”
ç‡ ¬’ ß√∫°«πé À¡“¬§«“¡«à“ √–¥—∫‡ ¬’ ß®“°·À≈àß°”‡π‘¥„π¢≥–¡’°“√√∫°«π
∑’Ë¡’√–¥—∫‡ ’¬ß Ÿß°«à“√–¥—∫‡ ’¬ßæ◊Èπ∞“π ‚¥¬¡’√–¥—∫°“√√∫°«π‡°‘π°«à“√–¥—∫‡ ’¬ß
√∫°«π∑’°Ë ”Àπ¥‰«â „πª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ ©∫—∫∑’Ë Ú˘ (æ.». Úıı)
‡√◊ËÕß §à“√–¥—∫‡ ’¬ß√∫°«π
ç√–¥—∫‡ ¬’ ßæ◊πÈ ∞“πé À¡“¬§«“¡«à“ √–¥—∫‡ ¬’ ß∑’µË √«®«—¥„π ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡„π¢≥–
¬—ß‰¡à‡°‘¥‡ ’¬ßÀ√◊Õ‰¡à ‰¥â√—∫‡ ’¬ß®“°·À≈àß°”‡π‘¥∑’Ëª√–™“™π√âÕß‡√’¬πÀ√◊Õ·À≈àß°”‡π‘¥
∑’Ë§“¥«à“ª√–™“™π®–‰¥â√—∫°“√√∫°«π ‡ªìπ√–¥—∫‡ ’¬ß‡ªÕ√å‡´Áπ‰∑≈å∑’Ë ˘ (Percentile
Level 90, LA90)
ç√–¥—∫‡ ’¬ß¢≥–¡’°“√√∫°«πé À¡“¬§«“¡«à“ √–¥—∫‡ ’¬ß∑’Ë‰¥â®“°°“√µ√«®«—¥
·≈–®“°°“√§”π«≥√–¥—∫‡ ’¬ß„π¢≥–‡°‘¥‡ ’¬ß¢Õß·À≈àß°”‡π‘¥ ´÷Ëß‡ªìπ·À≈àß°”‡π‘¥
∑’Ëª√–™“™π√âÕß‡√’¬πÀ√◊Õ·À≈àß°”‡π‘¥∑’Ë§“¥«à“ª√–™“™π®–‰¥â√—∫°“√√∫°«π
ç√–¥—∫‡ ’¬ß¢≥–‰¡à¡’°“√√∫°«πé À¡“¬§«“¡«à“ √–¥—∫‡ ’¬ß∑’Ëµ√«®«—¥„π
ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡„π¢≥–¬—ß‰¡à‡°‘¥‡ ¬’ ßÀ√◊Õ‰¡à ‰¥â√∫— ‡ ¬’ ß®“°·À≈àß°”‡π‘¥∑’ªË √–™“™π√âÕß‡√’¬π
À√◊Õ·À≈àß°”‡π‘¥∑’Ë§“¥«à“ª√–™“™π®–‰¥â√—∫°“√√∫°«π ‡ªìπ√–¥—∫‡ ’¬ß‡©≈’Ë¬ (LAeq)
ç‡ ’¬ß°√–·∑°é À¡“¬§«“¡«à“ ‡ ’¬ß∑’Ë‡°‘¥®“°°“√µ° µ’ ‡§“–À√◊Õ°√–∑∫¢Õß
«—µ∂ÿ À√◊Õ≈—°…≥–Õ◊Ëπ„¥´÷Ëß¡’√–¥—∫‡ ’¬ß Ÿß°«à“√–¥—∫‡ ’¬ß∑—Ë«‰ª„π¢≥–π—Èπ ·≈–‡°‘¥¢÷Èπ
„π∑—π∑’∑—π„¥·≈– ‘Èπ ÿ¥≈ß¿“¬„π‡«≈“πâÕ¬°«à“ Ò «‘π“∑’ (Impulsive Noise) ‡™àπ
°“√µÕ°‡ “‡¢Á¡ °“√ªíö¡¢÷Èπ√Ÿª«— ¥ÿ ‡ªìπµâπ

ÚÙ
๒๓๔

ç‡ ¬’ ß·À≈¡¥—ßé À¡“¬§«“¡«à“ ‡ ¬’ ß∑’‡Ë °‘¥®“°°“√‡∫’¬¥ ‡ ¬’ ¥ ’ ‡®’¬√ À√◊Õ
¢—¥«—µ∂ÿÕ¬à“ß„¥Ê ∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ„π∑—π∑’∑—π„¥ ‡™àπ °“√„™â «à“π‰øøÑ“‡®“–‡À≈Á°À√◊ÕªŸπ °“√
‡®’¬√‚≈À– °“√∫’∫À√◊ÕÕ—¥‚≈À–‚¥¬‡§√◊ËÕßÕ—¥ °“√¢—¥¢÷Èπ‡ß“«— ¥ÿ¥â«¬‡§√◊ËÕß¡◊Õ°≈ ‡ªìπµâπ
ç‡ ’¬ ß∑’Ë¡’§«“¡ —Ëπ –‡∑◊ Õ πé À¡“¬§«“¡«à“ ‡ ’ ¬ ß‡§√◊Ë Õ ß®— ° √ ‡§√◊ËÕ ß¥πµ√’
‡§√◊ËÕß‡ ’¬ß À√◊Õ‡§√◊ËÕß¡◊ÕÕ◊Ëπ„¥∑’Ë¡’§«“¡ —Ëπ –‡∑◊Õπ‡°‘¥√à«¡¥â«¬ ‡™àπ ‡ ’¬ß‡∫ ∑’Ëºà“π
‡§√◊ËÕß¢¬“¬‡ ’¬ß ‡ªìπµâπ
ç√–¥—∫°“√√∫°«πé À¡“¬§«“¡«à“ §à“§«“¡·µ°µà“ß√–À«à“ß√–¥—∫‡ ’¬ß¢≥–
¡’°“√√∫°«π°—∫√–¥—∫‡ ’¬ßæ◊Èπ∞“π
ç¡“µ√√–¥—∫‡ ¬’ ßé À¡“¬§«“¡«à“ ‡§√◊ÕË ß«—¥√–¥—∫‡ ¬’ ßµ“¡¡“µ√∞“π IEC ˆ¯Ù
À√◊Õ IEC ˆÒˆ˜Ú ¢Õß§≥–°√√¡“∏‘°“√√–À«à“ßª√–‡∑»«à“¥â«¬‡∑§π‘§‰øøÑ“ (International
Electrotechnical Commission, IEC) ∑’Ë “¡“√∂µ√«®«—¥√–¥—∫‡ ¬’ ß‡©≈’¬Ë ·≈–√–¥—∫‡ ¬’ ß
‡ªÕ√å‡´π‰∑≈å∑’Ë ˘ µ“¡√–¬–‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥‰¥â
Ú. °“√‡µ√’¬¡‡§√◊ËÕß¡◊Õ°àÕπ∑”°“√µ√«®«—¥
„Àâ Õ∫‡∑’¬∫¡“µ√«—¥√–¥—∫‡ ¬’ ß°—∫‡§√◊ÕË ß°”‡π‘¥‡ ¬’ ß¡“µ√∞“π ‡™àπ æ‘ µ—π‚øπ
(Piston Phone) À√◊ÕÕ–§Ÿ µ‘§§“√‘‡∫√‡µÕ√å (Acoustic Calibrator) À√◊Õµ√«® Õ∫µ“¡
§Ÿà¡◊Õ°“√„™âß“π∑’ËºŸâº≈‘µ¡“µ√√–¥—∫‡ ’¬ß°”Àπ¥‰«â √«¡∑—Èß∑ÿ°§√—Èß°àÕπ∑’Ë®–∑”°“√
µ√«®«—¥√–¥—∫‡ ’¬ßæ◊Èπ∞“π √–¥—∫‡ ’¬ß¢≥–‰¡à¡’°“√√∫°«π ·≈–√–¥—∫‡ ’¬ß¢≥–¡’°“√
√∫°«π „Àâª√—∫¡“µ√√–¥—∫‡ ’¬ß‰«â∑’Ë«ß®√∂à«ßπÈ”Àπ—° çAé (Weighting Network çAé)
·≈–∑’Ë≈—°…≥–§«“¡‰«µÕ∫√—∫‡ ’¬ß çFasté (Dynamic Characteristics çFasté)
Û. °“√µ—Èß‰¡‚§√‚øπ·≈–¡“µ√√–¥—∫‡ ’¬ß
°“√µ—Èß‰¡‚§√‚øπ¢Õß¡“µ√√–¥—∫‡ ’¬ß„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡À≈—°‡°≥±å¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) ‡ªìπ∫√‘‡«≥∑’Ëª√–™“™π√âÕß‡√’¬πÀ√◊Õ∑’Ë§“¥«à“®–‰¥â√—∫°“√√∫°«π ·µàÀ“°
·À≈à ß °”‡π‘ ¥ ‡ ’ ¬ß‰¡à “¡“√∂À¬ÿ¥°‘®°√√¡∑’Ë‡°‘¥‡ ’¬ß‰¥â „Àâµ—Èß‰¡‚§√‚øπ¢Õß¡“µ√
√–¥— ∫ ‡ ’ ¬ ß„π°“√µ√«®«— ¥ √–¥— ∫ ‡ ’ ¬ ßæ◊È π ∞“π ·≈–√–¥—∫ ‡ ’¬ ß¢≥–‰¡à ¡’ ° “√√∫°«π
∫√‘‡«≥Õ◊Ëπ∑’Ë¡’ ¿“æ·«¥≈âÕ¡„°≈â‡§’¬ß

Úı
๒๓๕

(Ú) °“√µ—Èß‰¡‚§√‚øπ¢Õß¡“µ√√–¥—∫‡ ’¬ß∑’Ë∫√‘‡«≥¿“¬πÕ°Õ“§“√ „Àâµ—Èß Ÿß
®“°æ◊Èπ‰¡àπâÕ¬°«à“ Ò.Ú-Ò.ı ‡¡µ√ ‚¥¬„π√—»¡’ Û.ı ‡¡µ√ µ“¡·π«√“∫√Õ∫‰¡‚§√‚øπ
µâÕß‰¡à¡’°”·æßÀ√◊Õ ‘ËßÕ◊Ëπ„¥ ∑’Ë¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘„π°“√ –∑âÕπ‡ ’¬ß°’¥¢«“ßÕ¬Ÿà
(Û) °“√µ—Èß‰¡‚§√‚øπ¢Õß¡“µ√√–¥—∫‡ ’¬ß∑’Ë∫√‘‡«≥¿“¬„πÕ“§“√ „Àâµ—Èß Ÿß
®“°æ◊Èπ‰¡àπâÕ¬°«à“ Ò.Ú-Ò.ı ‡¡µ√ ‚¥¬„π√—»¡’ Ò ‡¡µ√ µ“¡·π«√“∫√Õ∫‰¡‚§√‚øπ
µâÕß‰¡à¡°’ ”·æßÀ√◊Õ ß‘Ë Õ◊πË „¥ ∑’¡Ë §’ ≥
ÿ ¡∫—µ„‘ π°“√ –∑âÕπ‡ ¬’ ß°’¥¢«“ßÕ¬Ÿà ·≈–µâÕßÀà“ß®“°
™àÕßÀπâ“µà“ß À√◊Õ™àÕß∑“ßÕÕ°πÕ°Õ“§“√Õ¬à“ßπâÕ¬ Ò.ı ‡¡µ√
Ù. °“√µ√«®«—¥√–¥—∫‡ ’¬ßæ◊Èπ∞“π ·≈–√–¥—∫‡ ’¬ß¢≥–‰¡à¡’°“√√∫°«π
„Àâµ√«®«—¥‡ªìπ‡«≈“‰¡àπâÕ¬°«à“ ı π“∑’ ¢≥–‰¡à¡’‡ ’¬ß®“°·À≈àß°”‡π‘¥„π™à«ß
‡«≈“„¥‡«≈“Àπ÷Ëß ´÷Ëß “¡“√∂„™â‡ªìπµ—«·∑π¢Õß√–¥—∫‡ ’¬ßæ◊Èπ∞“π ·≈–√–¥—∫‡ ’¬ß¢≥–
‰¡à¡°’ “√√∫°«π ‚¥¬√–¥—∫‡ ¬’ ßæ◊πÈ ∞“π„Àâ«¥— ‡ªìπ√–¥—∫‡ ¬’ ß‡ªÕ√å‡´Áπ‰∑≈å∑’Ë ˘ (Percentile
Level 90, LA90) √–¥—∫‡ ’¬ß¢≥–‰¡à¡’°“√√∫°«π„Àâ«—¥‡ªìπ√–¥—∫‡ ’¬ß‡©≈’Ë¬ (Equivalent
A-Weighted Sound Pressure Level, LAeq) ·∫àßÕÕ°‡ªìπ Û °√≥’ ¥—ßπ’È
(Ò) ·À≈àß°”‡π‘¥‡ ’¬ß¬—ß‰¡à‡°‘¥À√◊Õ¬—ß‰¡à¡’°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡ „Àâµ√«®«—¥
√–¥—∫‡ ’¬ßæ◊Èπ∞“π·≈–√–¥—∫‡ ’¬ß¢≥–‰¡à¡’°“√√∫°«π „π«—π ‡«≈“ ·≈–µ”·Àπàß∑’Ë
§“¥«à“®–‰¥â√—∫°“√√∫°«π
(Ú) ·À≈àß°”‡π‘¥‡ ’¬ß¡’°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡‰¡àµàÕ‡π◊ËÕß „Àâµ√«®«—¥√–¥—∫‡ ’¬ß
æ◊Èπ∞“π·≈–√–¥—∫‡ ’¬ß¢≥–‰¡à¡’°“√√∫°«π „π«—π ‡«≈“·≈–µ”·Àπàß∑’Ë§“¥«à“®–‰¥â√—∫
°“√√∫°«π·≈–‡ªìπµ”·Àπàß‡¥’¬«°—π°—∫µ”·Àπàß∑’®Ë –¡’°“√«—¥√–¥—∫‡ ¬’ ß¢≥–¡’°“√√∫°«π
‚¥¬„ÀâÀ¬ÿ¥°‘®°√√¡¢Õß·À≈àß°”‡π‘¥‡ ’¬ßÀ√◊Õ«—¥∑—π∑’°àÕπÀ√◊ÕÀ≈—ß°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡
(Û) ·À≈à ß °”‡π‘ ¥ ‡ ’ ¬ ß¡’ ° “√¥”‡π‘ π °‘ ® °√√¡Õ¬à “ ßµà Õ ‡π◊Ë Õ ß‰¡à “¡“√∂À¬ÿ ¥
°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡‰¥â „Àâµ√«®«—¥√–¥—∫‡ ’¬ßæ◊Èπ∞“π·≈–√–¥—∫‡ ’¬ß¢≥–‰¡à¡’°“√√∫°«π
„π∫√‘‡«≥Õ◊Ëπ∑’Ë¡’ ¿“æ·«¥≈âÕ¡§≈â“¬§≈÷ß°—∫∫√‘‡«≥∑’Ë§“¥«à“®–‰¥â√—∫°“√√∫°«π·≈–
‰¡à ‰¥â√—∫º≈°√–∑∫®“°·À≈àß°”‡π‘¥‡ ’¬ß
∑—ßÈ π’È √–¥—∫‡ ¬’ ß¢≥–‰¡à¡’°“√√∫°«π∑’®Ë –π”‰ª„™â§”π«≥√–¥—∫‡ ¬’ ß¢≥–¡’°“√
√∫°«πµ“¡¢âÕ ı ·≈–√–¥—∫‡ ’¬ßæ◊Èπ∞“π∑’Ë®–π”‰ª„™â§”π«≥§à“√–¥—∫°“√√∫°«πµ“¡
¢âÕ ˆ „Àâ‡ªìπ§à“∑’Ëµ√«®«—¥‡«≈“‡¥’¬«°—π

Úˆ
๒๓๖

ı. °“√µ√«®«—¥·≈–§”π«≥√–¥—∫‡ ¬’ ß¢≥–¡’°“√√∫°«π‹ ·∫àßÕÕ°‡ªìπ ı °√≥’
¥—ßπ’È
(Ò) °√≥’∑‡’Ë ¬’ ß®“°·À≈àß°”‡π‘¥‡°‘¥¢÷πÈ Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ÕË ßµ—ßÈ ·µà Ò ™—«Ë ‚¡ß¢÷πÈ ‰ª ‰¡à
«à“‡ ’¬ß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ µ—Èß·µà‡√‘Ë¡µâπ®π ‘Èπ ÿ¥°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡π—ÈπÊ ®–¡’√–¥—∫‡ ’¬ß§ß∑’Ë
À√◊Õ‰¡à°Áµ“¡ (Steady Noise or Fluctuating Noise) „Àâ«—¥√–¥—∫‡ ’¬ß¢Õß·À≈àß
°”‡π‘¥‡ªìπ§à“√–¥—∫‡ ’¬ß‡©≈’Ë¬ Ò ™—Ë«‚¡ß (Equivalent A-Weighted Sound Pressure
Level, LAeq 1 hr) ·≈–§”π«≥√–¥—∫‡ ’¬ß¢≥–¡’°“√√∫°«πµ“¡≈”¥—∫ ¥—ßπ’È
(°) π”º≈°“√µ√«®«—¥√–¥—∫‡ ¬’ ß¢Õß·À≈àß°”‡π‘¥À—°ÕÕ°¥â«¬√–¥—∫‡ ¬’ ß
¢≥–‰¡à¡’°“√√∫°«π º≈≈—æ∏å‡ªìπº≈µà“ß¢Õß§à“√–¥—∫‡ ’¬ß
(¢) π”º≈µà“ß¢Õß§à“√–¥—∫‡ ’¬ß∑’Ë ‰¥âµ“¡¢âÕ ı (Ò) (°) ¡“‡∑’¬∫°—∫§à“
µ“¡µ“√“ß‡æ◊ËÕÀ“µ—«ª√—∫§à“√–¥—∫‡ ’¬ß
º≈µà“ß¢Õß§à“√–¥—∫‡ ’¬ß (‡¥´‘‡∫≈‡Õ)
Ò.Ù À√◊ÕπâÕ¬°«à“
Ò.ı-Ú.Ù
Ú.ı-Û.Ù
Û.ı-Ù.Ù
Ù.ı-ˆ.Ù
ˆ.ı-˜.Ù
˜.ı-ÒÚ.Ù
ÒÚ.ı À√◊Õ¡“°°«à“

µ—«ª√—∫§à“√–¥—∫‡ ’¬ß (‡¥´‘‡∫≈‡Õ)
˜.
Ù.ı
Û.
Ú.
Ò.ı
Ò.
.ı


(§) π”º≈°“√µ√«®«—¥√–¥—∫‡ ’¬ß¢Õß·À≈àß°”‡π‘¥ À—°ÕÕ°¥â«¬µ—«ª√—∫
§à“√–¥—∫‡ ’¬ß∑’Ë ‰¥â®“°°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫µ“¡¢âÕ ı (Ò) (¢) º≈≈—æ∏å‡ªìπ√–¥—∫‡ ’¬ß¢≥–¡’
°“√√∫°«π

Ú˜
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(Ú) °√≥’‡ ’¬ß®“°·À≈àß°”‡π‘¥‡°‘¥¢÷ÈπÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß·µà ‰¡à∂÷ß Ò ™—Ë«‚¡ß ‰¡à«à“
‡ ’¬ß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπµ—Èß·µà‡√‘Ë¡µâπ®π ‘Èπ ÿ¥°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡π—ÈπÊ ®–¡’√–¥—∫‡ ’¬ß§ß∑’ËÀ√◊Õ‰¡à
°Áµ“¡ (Steady Noise or Fluctuating Noise) „Àâ«—¥√–¥—∫‡ ’¬ß¢≥–‡√‘Ë¡µâπ®π ‘Èπ ÿ¥
°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡π—ÈπÊ µ“¡√–¬–‡«≈“∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ®√‘ß ·≈–§”π«≥√–¥—∫‡ ’¬ß¢≥–¡’
°“√√∫°«π µ“¡≈”¥—∫ ¥—ßπ’È
(°) ¥”‡π‘π°“√µ“¡¢âÕ ı (Ò) (°) ·≈– (¢)
(¢) π”º≈°“√µ√«®«—¥√–¥—∫‡ ’¬ß®“°·À≈àß°”‡π‘¥ À—°ÕÕ°¥â«¬º≈®“°
¢âÕ ı (Ú) (°) ‡æ◊ËÕÀ“√–¥—∫‡ ’¬ß®“°·À≈àß°”‡π‘¥∑’Ë¡’°“√ª√—∫§à“√–¥—∫‡ ’¬ß (LAeq, Tm)
(§) π”º≈≈—æ∏åµ“¡¢âÕ ı (Ú) (¢) ¡“§”π«≥‡æ◊ËÕÀ“§à“√–¥—∫‡ ’¬ß¢≥–
¡’°“√√∫°«π „π∞“π‡«≈“ Ò ™—Ë«‚¡ß µ“¡ ¡°“√∑’Ë Ò
LAeq, Tr =

LAeq,Tm + 10 log 10

()
Tm
Tr

¡°“√∑’Ë Ò

‚¥¬ LAeq, Tr = √–¥—∫‡ ’¬ß¢≥–¡’°“√√∫°«π (¡’Àπà«¬‡ªìπ ‡¥´‘‡∫≈‡Õ)
LAeq, Tm = √–¥—∫‡ ’¬ß®“°·À≈àß°”‡π‘¥∑’Ë¡’°“√ª√—∫§à“√–¥—∫‡ ’¬ß
(¡’Àπà«¬‡ªìπ ‡¥´‘‡∫≈‡Õ)
= √–¬–‡«≈“¢Õß™à«ß‡«≈“∑’Ë·À≈àß°”‡π‘¥‡°‘¥‡ ’¬ß
Tm
(¡’Àπà«¬‡ªìπ π“∑’)
= √–¬–‡«≈“Õâ“ßÕ‘ß∑’°Ë ”Àπ¥¢÷πÈ ‡æ◊ÕË „™â „π°“√§”π«≥§à“√–¥—∫
Tr
‡ ’¬ß¢≥–¡’°“√√∫°«π ‚¥¬°”Àπ¥„Àâ¡’§à“‡∑à“°—∫ ˆ π“∑’
(Û) °√≥’‡ ’¬ß®“°·À≈àß°”‡π‘¥‡°‘¥¢÷ÈπÕ¬à“ß‰¡àµàÕ‡π◊ËÕß·≈–‡°‘¥¢÷Èπ¡“°°«à“
Ò ™à«ß‡«≈“ ‚¥¬·µà≈–™à«ß‡«≈“‡°‘¥¢÷Èπ‰¡à∂÷ß Ò ™—Ë«‚¡ß ‰¡à«à“‡ ’¬ß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπµ—Èß·µà‡√‘Ë¡µâπ
®π ‘Èπ ÿ¥°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡π—ÈπÊ ®–¡’√–¥—∫‡ ’¬ß§ß∑’ËÀ√◊Õ‰¡à°Áµ“¡ (Steady Noise or
Fluctuating Noise) „Àâ«—¥√–¥—∫‡ ’¬ß∑ÿ°™à«ß ‡«≈“∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ„π‡«≈“ Ò ™—Ë«‚¡ß ·≈–
„Àâ§”π«≥§à“√–¥—∫‡ ’¬ß¢≥–¡’°“√√∫°«π µ“¡≈”¥—∫ ¥—ßπ’È

Ú¯
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(°) §”π«≥√–¥—∫‡ ’¬ß¢Õß·À≈àß°”‡π‘¥ (LAeq, Ts) µ“¡ ¡°“√∑’Ë Ú

LAeq,Ts =

10 log10

()
1
Tm

ΣTi 10 0.1 LAeq, Ti

¡°“√∑’Ë Ú

‚¥¬ LAeq, Ts = √–¥—∫‡ ’¬ß¢Õß·À≈àß°”‡π‘¥ (¡’Àπà«¬‡ªìπ ‡¥´‘‡∫≈‡Õ)
= Ts = Σ T i (¡’Àπà«¬‡ªìπ π“∑’)
Tm
LAeq, Ti = √–¥—∫‡ ’¬ß∑’Ëµ√«®«—¥‰¥â „π™à«ß∑’Ë·À≈àß°”‡π‘¥‡°‘¥‡ ’¬ß∑’Ë™à«ß
‡«≈“ Ti, (¡’Àπà«¬‡ªìπ ‡¥´‘‡∫≈‡Õ)
= √–¬–‡«≈“¢Õß™à«ß‡«≈“∑’Ë·À≈àß°”‡π‘¥‡°‘¥‡ ’¬ß∑’Ë i,
Ti
(¡’Àπà«¬ªìπ π“∑’)
(¢) π”º≈∑’Ë‰¥â®“°°“√§”π«≥√–¥—∫‡ ¬’ ß¢Õß·À≈àß°”‡π‘¥µ“¡¢âÕ ı (Û) (°)
À—°ÕÕ°¥â«¬√–¥—∫‡ ’¬ß¢≥–‰¡à¡’°“√√∫°«π º≈≈—æ∏å‡ªìπº≈µà“ß¢Õß§à“√–¥—∫‡ ’¬ß
(§) π”º≈µà“ß¢Õß§à“√–¥—∫‡ ¬’ ßµ“¡¢âÕ ı (Û) (¢) ¡“‡∑’¬∫°—∫§à“„πµ“√“ß
µ“¡¢âÕ ı (Ò) (¢) ‡æ◊ËÕÀ“µ—«ª√—∫§à“√–¥—∫‡ ’¬ß
(ß) π”º≈°“√§”π«≥√–¥—∫‡ ’¬ß¢Õß·À≈àß°”‡π‘¥µ“¡¢âÕ ı (Û) (°)
À—°ÕÕ°¥â«¬§à“µ“¡¢âÕ ı (Û) (§) º≈≈—æ∏å‡ªìπ√–¥—∫‡ ’¬ß®“°·À≈àß°”‡π‘¥∑’Ë¡’°“√ª√—∫
§à“√–¥—∫‡ ’¬ß (LAeq, Tm)
(®) π”√–¥—∫‡ ¬’ ß®“°·À≈àß°”‡π‘¥∑’¡Ë °’ “√ª√—∫§à“√–¥—∫‡ ¬’ ßµ“¡¢âÕ ı (Û) (ß)
¡“§”π«≥‡æ◊ËÕÀ“√–¥—∫‡ ’¬ß¢≥–¡’°“√√∫°«πµ“¡ ¡°“√∑’Ë Ò
(Ù) °√≥’∫√‘‡«≥∑’Ë®–∑”°“√µ√«®«—¥‡ ’¬ß¢Õß·À≈àß°”‡π‘¥‡ªìπæ◊Èπ∑’Ë∑’ËµâÕß°“√
§«“¡‡ß’¬∫ ß∫ ‡™àπ ‚√ßæ¬“∫“≈ ‚√ß‡√’¬π »“ π ∂“π ÀâÕß ¡ÿ¥ À√◊Õ ∂“π∑’ËÕ¬à“ßÕ◊Ëπ
∑’¡Ë ≈’ °— …≥–∑”πÕß‡¥’¬«°—π ·≈–/À√◊Õ ‡ªìπ·À≈àß°”‡π‘¥∑’°Ë Õà „Àâ‡°‘¥‡ ¬’ ß„π™à«ß‡«≈“√–À«à“ß
ÚÚ.-ˆ. π“Ãî°“ ‰¡à«“à ‡ ¬’ ß∑’‡Ë °‘¥¢÷πÈ µ—ßÈ ·µà‡√‘¡Ë µâπ®π π‘È ¥ÿ °“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡π—πÈ Ê
®–¡’√–¥—∫‡ ’¬ß§ß∑’ËÀ√◊Õ‰¡à°Áµ“¡ (Steady Noise or Fluctuating Noise) „Àâµ√«®«—¥
√–¥—∫‡ ’¬ß¢Õß·À≈àß°”‡π‘¥‡ªìπ§à“√–¥—∫‡ ’¬ß‡©≈’Ë¬ ı π“∑’ (Equivalent A-Weighted

Ú˘
๒๓๙

Sound Pressure Level, LAeq 5 min) ·≈–§”π«≥§à“√–¥—∫‡ ’¬ß¢≥–¡’°“√√∫°«π
µ“¡≈”¥—∫ ¥—ßπ’È
(°) ¥”‡π‘π°“√µ“¡¢âÕ ı (Ò) (°) ·≈– (¢) ‡æ◊ËÕÀ“µ—«ª√—∫§à“√–¥—∫‡ ’¬ß
(¢) „Àâπ”º≈°“√µ√«®«—¥√–¥—∫‡ ¬’ ß¢Õß·À≈àß°”‡π‘¥ À—°ÕÕ°¥â«¬µ—«ª√—∫
§à“√–¥—∫‡ ¬’ ß∑’Ë ‰¥â®“°°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫§à“µ“¡¢âÕ ı (Ù) (°) ·≈–∫«°‡æ‘¡Ë ¥â«¬ Û ‡¥´‘‡∫≈‡Õ
º≈≈—æ∏å‡ªìπ√–¥—∫‡ ’¬ß¢≥–¡’°“√√∫°«π
(ı) °√≥’·À≈àß°”‡π‘¥‡ ’¬ß∑’Ë∑”„Àâ‡°‘¥‡ ’¬ß°√–·∑° ‡ ’¬ß·À≈¡¥—ß ‡ ’¬ß∑’Ë°àÕ
„Àâ‡°‘¥§«“¡ –‡∑◊ÕπÕ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß·°àºŸâ ‰¥â√—∫º≈°√–∑∫®“°‡ ’¬ßπ—Èπ ‰¡à«à“‡ ’¬ß∑’Ë
‡°‘¥¢÷πÈ ®–µàÕ‡π◊ÕË ßÀ√◊Õ‰¡à°µÁ “¡ „Àâπ”√–¥—∫‡ ¬’ ß¢≥–¡’°“√√∫°«πµ“¡¢âÕ ı(Ò), ı(Ú), ı(Û)
À√◊Õ ı(Ù) ·≈â«·µà°√≥’ ∫«°‡æ‘Ë¡¥â«¬ ı ‡¥´‘‡∫≈‡Õ
ˆ. «‘∏’°“√§”π«≥§à“√–¥—∫°“√√∫°«π
„Àâπ”√–¥—∫‡ ’¬ß¢≥–¡’°“√√∫°«πµ“¡¢âÕ ı À—°ÕÕ°¥â«¬√–¥—∫‡ ’¬ßæ◊Èπ∞“π
µ“¡¢âÕ Ù º≈≈—æ∏å‡ªìπ§à“√–¥—∫°“√√∫°«π
˜. ·∫∫∫—π∑÷°°“√µ√«®«—¥‡ ’¬ß√∫°«π
„ÀâºŸâµ√«®«—¥∫—π∑÷°
(Ò) ™◊ËÕ °ÿ≈ µ”·Àπàß¢ÕßºŸâµ√«®«—¥
(Ú) ≈—°…≥–‡ ’¬ß·≈–™à«ß‡«≈“°“√‡°‘¥‡ ’¬ß¢Õß·À≈àß°”‡π‘¥
(Û) ∂“π∑’Ë «—π ·≈–‡«≈“°“√µ√«®«—¥‡ ’¬ß
(Ù) º≈°“√µ√«®«—¥√–¥—∫‡ ’¬ßæ◊Èπ∞“π √–¥—∫‡ ’¬ß¢≥–‰¡à¡’°“√√∫°«π ·≈–
º≈°“√µ√«®«—¥·≈–§”π«≥√–¥—∫‡ ’¬ß¢≥–¡’°“√√∫°«π
(ı) √ÿªº≈
∑—Èßπ’È ºŸâµ√«®«—¥Õ“®®—¥∑”·∫∫∫—π∑÷°°“√µ√«®«—¥‡ ’¬ß√∫°«π√Ÿª·∫∫Õ◊Ëπ∑’Ë¡’
‡π◊ÈÕÀ“‰¡àπâÕ¬°«à“ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â
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·∫∫∫—π∑÷°°“√µ√«®«—¥‡ ’¬ß√∫°«π
™◊ËÕ ∂“πª√–°Õ∫°“√/ ‚√ßß“π/ ‡®â“¢Õß
≈—°…≥–‡ ’¬ß¢Õß·À≈àß°”‡π‘¥
m ‡ ’¬ß‡°‘¥¢÷ÈπµàÕ‡π◊ËÕßµ—Èß·µà Ò ™—Ë«‚¡ß¢÷Èπ‰ª
m ‡°‘¥¢÷Èπ Ò ™à«ß‡«≈“¿“¬„π Ò ™—Ë«‚¡ß
m ‡°‘¥¢÷Èπ¡“°°«à“ Ò ™à«ß‡«≈“¿“¬„π Ò ™—Ë«‚¡ß
m ¡’‡ ’¬ß≈—°…≥–æ‘‡»…√à«¡¥â«¬ ‡™àπ ‡ ’¬ß°√–·∑° ‡ ’¬ß·À≈¡¥—ß ‡ ’¬ß∑’Ë¡’§«“¡ —Ëπ –‡∑◊Õπ (√–∫ÿ) ...................
™à«ß‡«≈“/ æ◊Èπ∑’Ë∑’Ë‡°‘¥‡ ’¬ß
m °≈“ß«—π (ˆ.-ÚÚ.π.) m °≈“ß§◊π (ÚÚ.-ˆ. π.) m æ◊Èπ∑’Ë∑’ËµâÕß°“√§«“¡‡ß’¬∫ ß∫
(√–∫ÿ) ........................
‡§√◊ËÕß¡◊Õµ√«®«—¥‡ ’¬ß
¬’ÀË Õâ ................................................................. √ÿπà ............................................... ¡“µ√∞“π IEC..................................................
∂“π∑’Ë «—π ·≈–‡«≈“°“√µ√«®«—¥‡ ’¬ß
°“√µ√«®«—¥√–¥—∫‡ ’¬ßæ◊Èπ∞“π
∂“π∑’.Ë .......................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................«—π∑’Ë .............................. ‡«≈“ ..................... π.
°“√µ√«®«—¥√–¥—∫‡ ’¬ß¢≥–‰¡à¡’°“√√∫°«π
∂“π∑’.Ë .......................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................«—π∑’Ë .............................. ‡«≈“ ..................... π.
°“√µ√«®«—¥√–¥—∫‡ ’¬ß¢≥–¡’°“√√∫°«π
∂“π∑’.Ë .......................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................«—π∑’Ë .............................. ‡«≈“ ..................... π.
¿“æ·«¥≈âÕ¡¢Õß ∂“π∑’Ëµ√«®«—¥
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
º≈°“√µ√«®«—¥ º≈°“√§”π«≥√–¥—∫‡ ’¬ß
√–¥—∫‡ ’¬ßæ◊Èπ∞“π
............................
√–¥—∫‡ ’¬ß¢≥–‰¡à¡’°“√√∫°«π ............................
√–¥—∫‡ ’¬ß¢≥–¡’°“√√∫°«π ............................
§à“√–¥—∫°“√√∫°«π
............................
§«“¡‡ÀÁπ/ ¢âÕ‡ πÕ·π–

√ÿªº≈
‡¥´‘‡∫≈‡Õ m ‡ªìπ‡ ¬’ ß√∫°«π (¡“°°«à“ Ò ‡¥´‘‡∫≈‡Õ)
‡¥´‘‡∫≈‡Õ m ‰¡à‡ªìπ‡ ’¬ß√∫°«π
‡¥´‘‡∫≈‡Õ
‡¥´‘‡∫≈‡Õ

........................................................................
(.......................................................................)
µ”·Àπàß........................................................
ºŸâµ√«®«—¥·≈–∫—π∑÷°º≈

........................................................................
(.......................................................................)
µ”·Àπàß........................................................
ºŸâµ√«® Õ∫¢âÕ¡Ÿ≈
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ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ฉบับที่ ๓๗ (พ.ศ. ๒๕๕๓)
เรื่อง กำ�หนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

________

			
โดยที่เป็นการสมควรกำ�หนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบ
ต่ออาคารเพื่อเป็นเกณฑ์ทั่วไปสำ�หรับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา ๓๒ (๕) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติ
บางประการเกี่ยวกับการจำ�กัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัตใิ ห้กระทำ�ได้โดยอาศัยอำ�นาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย คณะกรรมการสิง่ แวดล้อม
แห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“อาคารประเภทที่ ๑” หมายความว่า
(๑) อาคารที่ใช้เป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
(๒) อาคารพาณิชย์ อาคารสำ�นักงาน อาคารคลังสินค้า อาคารพิเศษ อาคาร
ขนาดใหญ่ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(๓) อาคารอื่นใดที่มีการใช้ประโยชน์ในอาคารเช่นเดียวกันกับอาคารตาม (๑)
และ (๒)

๒๔๒

“อาคารประเภทที่ ๒” หมายความว่า
(๑) อาคารอยูอ่ าศัย อาคารอยูอ่ าศัยรวม ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว บ้านแฝด
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(๒) อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
(๓) หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
(๔) อาคารที่ใช้เป็นสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และ
อาคารที่ใช้เป็นโรงพยาบาลของทางราชการ
(๕) อาคารที่ใช้เป็นสถานที่ศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน อาคาร
ที่ใช้เป็นโรงเรียนของทางราชการ อาคารที่ใช้เป็นสถานที่ศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
ของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และอาคารที่ใช้เป็นสถานที่
ศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ
(๖) อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อกิจกรรมทางศาสนา
(๗) อาคารอื่นใดที่มีลักษณะของการใช้ประโยชน์ในอาคารเช่นเดียวกันกับ
อาคารตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖)
“อาคารประเภทที่ ๓” หมายความว่า
(๑) โบราณสถานตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
(๒) อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างในลักษณะอื่นใดที่มีลักษณะไม่มั่นคงแข็งแรงแต่มี
คุณค่าทางวัฒนธรรม
“ความเร็ ว อนุ ภ าคสู ง สุ ด (Peak Particle Velocity: PPV, V max )”
หมายความว่า ค่าความเร็วของความสัน่ สะเทือนในแนวแกนนอน (แกน X หรือ แกน Y)
หรือแนวแกนตั้ง (แกน Z) ที่มีค่าสูงสุด
“ความสั่นสะเทือนกรณีที่ ๑” หมายความว่า ความสั่นสะเทือนที่ไม่ทำ�ให้เกิด
การล้าและการสั่นพ้องของโครงสร้างอาคาร
“ความสั่นสะเทือนกรณีที่ ๒” หมายความว่า ความสั่นสะเทือนที่ทำ�ให้เกิด
การล้าหรือการสั่นพ้องของโครงสร้างอาคาร

๒๔๓

“การสัน่ พ้อง (Resonance) ของโครงสร้างอาคาร” หมายความว่า ปรากฏการณ์
ใดๆ ที่ก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนใกล้เคียงหรือมีค่าเท่ากับความถี่ธรรมชาติ (Natural
Frequency) ของโครงสร้างอาคารนั้น
“ความถีธ่ รรมชาติ (Natural Frequency) ของโครงสร้างอาคาร” หมายความว่า
ความถี่ในการสั่นสะเทือนของโครงสร้างอาคารหรือส่วนประกอบของอาคารแต่ละอาคาร
ที่มีลักษณะเฉพาะภายใต้การสั่นแบบอิสระ
“โครงสร้างอาคาร” หมายความว่า ส่วนของอาคารที่เป็นเสา คาน ตง พื้น
หรือส่วนอื่นซึ่งโดยสภาพถือได้ว่ามีความสำ�คัญต่อความมั่นคงแข็งแรงของอาคารนั้น
“ส่วนประกอบของอาคาร” หมายความว่า ส่วนของอาคารที่นอกเหนือจาก
โครงสร้างอาคารที่มีการยึดอย่างมั่นคงกับโครงสร้างอาคาร

๒๔๔

ข้อ ๒ กำ�หนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร
ดังต่อไปนี้
อาคาร
ประเภทที่
๑

๒

๓

จุดตรวจวัด
๑.๑ ฐานรากหรือชั้นล่างของ
อาคาร

๑.๒ ชั้นบนสุดของอาคาร
๑.๓ พื้นอาคารในแต่ละชั้น
๒.๑ ฐานรากหรือชั้นล่างของ
อาคาร

๒.๒ ชั้นบนสุดของอาคาร
๒.๓ พื้นอาคารในแต่ละชั้น
๓.๑ ฐานรากหรือชั้นล่างของ
อาคาร

๓.๒ ชั้นบนสุดของอาคาร
๓.๓ พื้นอาคารในแต่ละชั้น
หมายเหตุ
เฮิรตซ์

ความถี่
(เฮิรตซ์)
f ≤ ๑๐
๑๐ < f ≤ ๕๐
๕๐ < f ≤ ๑๐๐
f > ๑๐๐
ทุกความถี่
ทุกความถี่
f ≤ ๑๐
๑๐ < f ≤ ๕๐
๕๐ < f ≤ ๑๐๐
f > ๑๐๐
ทุกความถี่
ทุกความถี่
f ≤ ๑๐
๑๐ < f ≤ ๕๐
๕๐ < f ≤ ๑๐๐
f > ๑๐๐
ทุกความถี่
ทุกความถี่

ความเร็วอนุภาคสูงสุดไม่เกิน
(มิลลิเมตรต่อวินาที)
ความสั่นสะเทือน ความสั่นสะเทือน
กรณีที่ ๑
กรณีที่ ๒
๒๐
๐.๕ f + ๑๕
๐.๒ f + ๓๐
๕๐
๔๐ *
๒๐ **
๕
๐.๒๕ f + ๒.๕
๐.๑ f + ๑๐
๒๐
๑๕ *
๒๐ **
๓
๐.๑๒๕ f + ๑.๗๕
๐.๐๔ f + ๖
๑๐
๘*
๒๐ **

๑๐ *
๑๐ **
๕*
๑๐ **
๒.๕ *
๑๐ **

๑) f = ความถี่ของความสั่นสะเทือน ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุดมีหน่วยเป็น

๒) * = กำ�หนดมาตรฐานไว้เฉพาะค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดในแกนนอน
๓) ** = กำ�หนดมาตรฐานไว้เฉพาะค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดในแกนตั้ง
๔) การวัดค่าความสั่นสะเทือนสูงสุดสำ�หรับความสั่นสะเทือนกรณีที่ ๒ ตามข้อ ๑.๒, ๒.๒
และ ๓.๒ ให้วัดที่ชั้นบนสุดของอาคารหรือชั้นอื่นซึ่งมีค่าความสั่นสะเทือนสูงสุด
๕) การวัดค่าความสั่นสะเทือนที่พื้นอาคารในแต่ละชั้นตามข้อ ๑.๓, ๒.๓ และ ๓.๓ ให้
ยกเว้นการวัดที่ฐานราก หรือชั้นล่างของอาคาร

๒๔๕

ข้อ ๓ หลักเกณฑ์ และวิธตี รวจวัดความสัน่ สะเทือน ให้เป็นไปตามรายละเอียด
ในภาคผนวกท้ายประกาศนี้
ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้มีผ ลตั้งแต่วัน ถัดจากวั น ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา
เป็นต้นไป
                       

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๖๙ ง วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓

๒๔๖

ภาคผนวก
ท้ายประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๓๗ (พ.ศ. ๒๕๕๓)
เรือ่ ง กำ�หนดมาตรฐานความสัน่ สะเทือนเพือ่ ป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

________

ข้อ ๑ บทนิยาม
“มาตรความสั่นสะเทือน” หมายความว่า เครื่องวัดความสั่นสะเทือนตาม
. . Normung)
มาตรฐาน DIN ๔๕๖๖๙–๑ ของประเทศเยอรมัน (Deutsches Institut fur
หรื อ เครื่ อ งวั ด ความสั่ น สะเทื อ นอื่ น ที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ ที ย บเท่ า ตามที่ ก รมควบคุ ม มลพิ ษ
เห็นชอบ
ข้อ ๒ ก่อนทำ�การตรวจวัดความสั่นสะเทือนทุกครั้งจะต้องปรับเทียบความ
ถูกต้องของมาตรความสั่นสะเทือนหรือตรวจสอบการใช้งานของมาตรความสั่นสะเทือน
ให้เป็นไปตามคู่มือการใช้งานที่ผู้ผลิตกำ�หนดไว้
ข้อ ๓ การติดตั้งหัววัดความสั่นสะเทือน ให้ติดตั้งหัววัดแกน X และแกน Y
ในลักษณะทีท่ �ำ มุมฉากต่อกัน โดยให้แกนใดแกนหนึง่ ขนานไปกับผนังอาคารด้านทีห่ นั หน้า
ไปทางแหล่งกำ�เนิดความสั่นสะเทือนและให้แกน Z อยู่ในแนวตั้งในลักษณะที่ทำ�มุมฉาก
กับแกน X และแกน Y โดยมีลักษณะการติดตั้งในแต่ละพื้นที่ดังนี้
(๑) การติ ด ตั้ ง หั ว วั ด บนพื้ น ดิ น ให้ ติ ด ตั้ ง หั ว วั ด บนลิ่ ม ซึ่ ง ตอกลงบน
พื้นดิน และให้ตอกลิ่มจนมิดลงในดิน
(๒) การติดตั้งหัววัดที่พ้นื อาคาร ให้ติดตั้งหัววัดโดยยึดหัววัดกับพื้นด้วย
ขีผ้ ง้ึ เหนียวหรือกาว
(๓) การติดตั้งหัววัดที่ผนังอาคารหรือกำ� แพง ให้ติดตั้งหัววัดบนลิ่ม
ซึ่งเจาะบนผนังอาคารหรือกำ�แพงหรือยึดหัววัดกับผนังอาคารหรือกำ�แพงด้วยวัสดุอื่น
ในลักษณะที่มั่นคง
ข้อ ๔ การตรวจวัดความสั่นสะเทือนกรณีที่ ๑ ให้ดำ�เนินการดังนี้
(๑) การติดตั้งหัววัดความสั่นสะเทือนให้ดำ�เนินการตามข้อ ๓ โดยมี
จุดตรวจวัดความสั่นสะเทือนกรณีที่ ๑ ดังภาพที่ ๑

๒๔๗

(ก) การตรวจวัดความสั่นสะเทือนบริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของ
อาคาร ให้ติดตั้งหัววัดบริเวณอาคารด้านที่หันหน้าไปทางแหล่งกำ�เนิดความสั่นสะเทือน
โดยติดตั้งหัววัดบนพื้นอาคารชั้นล่างบริเวณใกล้ฐานกำ�แพงนอกสุดของอาคารหรือบน
ผนังอาคารหรือกำ�แพงนอกสุดของอาคารหรือช่องเปิดบนผนังอาคารหรือกำ�แพงนอกสุด
ของอาคาร และตำ�แหน่งหัววัดต้องอยู่สูงจากพื้นอาคารหรือพื้นดินไม่เกิน ๐.๕ เมตร
สำ�หรับอาคารซึ่งมีชั้นล่างเป็นบริเวณกว้าง ให้ตรวจวัดหลายๆ ตำ�แหน่งพร้อมๆ กัน
(ข) การตรวจวัดความสั่นสะเทือนบริเวณชั้นบนสุดของอาคาร
ให้ติดตั้งหัววัดเข้ากับพื้นอาคารบริเวณที่ใกล้ผนังอาคารหรือกำ�แพงหรือบนผนังอาคาร
หรือกำ�แพงที่ชั้นบนสุดของอาคาร
(ค) การตรวจวัดความสั่นสะเทือนบริเวณพื้นอาคารในแต่ละชั้น
ให้ตดิ ตัง้ หัววัดบริเวณกึง่ กลางพืน้ อาคารในแต่ละชัน้ ยกเว้นฐานรากหรือชัน้ ล่างของอาคาร
(๑) ช่วงเวลาในการตรวจวัด ต้องครอบคลุมถึงระยะเวลาทีเ่ กิด
ความสั่นสะเทือนที่ต้องการประเมินผล
(๒) การบันทึกผล ให้บันทึกค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดในแต่ละ
แกน

ภาพที่ ๑
ตัวอย่างจุดตรวจวัดความสั่นสะเทือนกรณีที่ ๑

๒๔๘

ข้อ ๕ การตรวจวัดความสั่นสะเทือนกรณีที่ ๒ ให้ด�ำ เนินการดังนี้
(๑) การติดตั้งหัววัดความสั่นสะเทือนให้ดำ�เนินการตามข้อ ๓ โดยมี
จุดติดตั้งหัววัดความสั่นสะเทือนกรณีที่ ๒ ดังภาพที่ ๒
(ก) การตรวจวัดบริเวณชั้นบนสุดของอาคารหรือบริเวณชั้นที่มี
ค่าความสั่นสะเทือนสูงสุดให้ติดตั้งหัววัดเข้ากับพื้นอาคารบริเวณที่ใกล้ผนังอาคารหรือ
กำ � แพงหรื อ บนผนั ง อาคารหรื อ กำ � แพงที่ ชั้ น บนสุ ด ของอาคารหรื อ บริ เ วณชั้ น ที่ มี ค่ า
ความสั่นสะเทือนสูงสุด
(ข) การตรวจวัดบริเวณพื้นอาคารในแต่ละชั้น ให้ติดตั้งหัววัด
บริเวณกึ่งกลางพื้นอาคารในแต่ละชั้นยกเว้นฐานรากหรือชั้นล่างของอาคาร
(๒) ช่วงเวลาในการตรวจวัด ต้องครอบคลุมถึงระยะเวลาที่เกิดความ
สั่นสะเทือนที่ต้องการประเมินผล
(๓) การบันทึกผล ให้บันทึกค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดในแต่ละแกน

ภาพที่ ๒
ตัวอย่างจุดตรวจวัดความสั่นสะเทือนกรณีที่ ๒

๒๔๙

ข้อ ๖ การประเมินผลของความสั่นสะเทือนต่ออาคารที่อาจมีขึ้นในอนาคต
การติดตั้งหัววัดความสั่นสะเทือนให้ดำ�เนินการตามข้อ ๓ โดยติดตั้งหัววัดที่พื้นดิน
บริเวณที่อาจมีอาคารในอนาคตหรือที่ฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารใกล้เคียงโดยให้
แกนใดแกนหนึ่งขนานไปกับแนวแกนหลักของอาคารที่อาจมีข้นึ ในอนาคต และได้รับผล
กระทบจากความสั่นสะเทือน

๒๕๐
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∑’√Ë ∫— ¡— º— ¥‘π∑—ßÈ ∑“ßµ√ß·≈–∑“ßÕâÕ¡
¢âÕ Ú ¡“µ√∞“π§ÿ≥¿“æ¥‘π®”·π°µ“¡≈—°…≥–°“√„™âª√–‚¬™πå„π∑’Ë¥‘π‡ªìπ
Ú ª√–‡¿∑ §◊Õ
(Ò) ¡“µ√∞“π§ÿ≥¿“æ¥‘π∑’Ë„™âª√–‚¬™πå‡æ◊ÕË °“√Õ¬ŸÕà “»—¬·≈–‡°…µ√°√√¡
(Ú) ¡“µ√∞“π§ÿ≥¿“æ¥‘π∑’Ë„™âª√–‚¬™πå‡æ◊ÕË °“√Õ◊πË πÕ°‡Àπ◊Õ®“° (Ò)

ÚÒÚ
๒๕๑

¢âÕ Û ¡“µ√∞“π§ÿ≥¿“æ¥‘πµ“¡¢âÕ Ú (Ò) µâÕß‡ªìπ‰ª¥—ßπ’È
Û.Ò “√Õ‘π∑√’¬√å –‡À¬ßà“¬ (Volatile Organic Compounds)
(Ò) ‡∫π´’π (Benzene) µâÕß‰¡à‡°‘π ˆ.ı ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ°‘‚≈°√—¡
(Ú) §“√å∫Õπ‡µµ√–§≈Õ‰√¥å (Carbon Tetrachloride) µâÕß‰¡à‡°‘π
Ú.ı ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ°‘‚≈°√—¡
(Û) 1, 2-‰¥§≈Õ‚√Õ’‡∑π (1, 2-Dichloroethane) µâÕß‰¡à‡°‘π
Û.ı ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ°‘‚≈°√—¡
(Ù) 1, 1-‰¥§≈Õ‚√‡Õ∑∏‘≈π’ (1, 1- Dichloroethylene) µâÕß‰¡à‡°‘π
.ı ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ°‘‚≈°√—¡
(ı) ´‘ - 1, 2 - ‰¥§≈Õ‚√‡Õ∑∏‘≈π’ (cis - 1, 2- Dichloroethylene)
µâÕß‰¡à‡°‘π ÙÛ ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ°‘‚≈°√—¡
(ˆ) ∑√“π -å 1, 2-‰¥§≈Õ‚√‡Õ∑∏‘≈π’ (trans-1,2-Dichloroethylene)
µâÕß‰¡à‡°‘π ˆÛ ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ°‘‚≈°√—¡
(˜) ‰¥§≈Õ‚√¡’‡∑π (Dichloromethane) µâÕß‰¡à‡°‘π ¯˘ ¡‘≈≈‘°√—¡
µàÕ°‘‚≈°√—¡
(¯) ‡Õ∑∏‘≈‡∫π´’π (Ethylbenzene) µâÕß‰¡à‡°‘π ÚÛ ¡‘≈≈‘°√—¡
µàÕ°‘‚≈°√—¡
(˘) ‰µ√’π (Styrene) µâÕß‰¡à‡°‘π Ò,˜ ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ°‘‚≈°√—¡
(Ò) ‡µµ√–§≈Õ‚√‡Õ∑∏‘≈’π (Tetrachloroethylene) µâÕß‰¡à‡°‘π
ı˜ ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ°‘‚≈°√—¡
(ÒÒ) ‚∑≈ŸÕπ’ (Toluene) µâÕß‰¡à‡°‘π ıÚ ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ°‘‚≈°√—¡
(ÒÚ) ‰µ√§≈Õ‚√‡Õ∑∏‘ ≈’ π (Trichloroethylene) µâ Õ ß‰¡à ‡ °‘ π
Ú¯ ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ°‘‚≈°√—¡
(ÒÛ) 1, 1, 1-‰µ√§≈Õ‚√Õ’‡∑π (1, 1, 1-Trichloroethane) µâÕß‰¡à‡°‘π
ˆÛ ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ°‘‚≈°√—¡
(ÒÙ) 1,1,2- ‰µ√§≈Õ‚√Õ’‡∑π (1,1,2-Trichloroethane) µâÕß‰¡à‡°‘π
¯.Ù ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ°‘‚≈°√—¡

ÚÒÛ
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(Òı) ‰´≈’π∑—ßÈ À¡¥ (Total Xylenes) µâÕß‰¡à‡°‘π ÚÒ ¡‘≈≈‘°√—¡
µàÕ°‘‚≈°√—¡
Û.Ú ‚≈À–Àπ—° (Heavy Metals)
(Ò) “√ÀπŸ (Arsenic) µâÕß‰¡à‡°‘π Û.˘ ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ°‘‚≈°√—¡
(Ú) ·§¥‡¡’¬¡·≈– “√ª√–°Õ∫·§¥‡¡’¬¡ (Cadmium and
compounds) µâÕß‰¡à‡°‘π Û˜ ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ°‘‚≈°√—¡
(Û) ‚§√‡¡’¬¡™π‘¥‡ŒÁ°´“«“‡≈π∑å (Hexavalent Chromium)
µâÕß‰¡à‡°‘π Û ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ°‘‚≈°√—¡
(Ù) µ–°—Ë« (Lead) µâÕß‰¡à‡°‘π Ù ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ°‘‚≈°√—¡
(ı) ·¡ß°“π’ ·≈– “√ª√–°Õ∫·¡ß°“π’ (Manganese and
compounds) µâÕß‰¡à‡°‘π Ò,¯ ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ°‘‚≈°√—¡
(ˆ) ª√Õ∑·≈– “√ª√–°Õ∫ª√Õ∑ (Mercury and compounds)
µâÕß‰¡à‡°‘π ÚÛ ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ°‘‚≈°√—¡
(˜) π‘°‡°‘≈„π√Ÿª¢Õß‡°≈◊Õ∑’≈Ë –≈“¬πÈ”‰¥â (Nickel, soluble salts)
µâÕß‰¡à‡°‘π Ò,ˆ ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ°‘‚≈°√—¡
(¯) ´’≈’‡π’¬¡ (Selenium) µâÕß‰¡à‡°‘π Û˘ ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ°‘‚≈°√—¡
Û.Û “√ªÑÕß°—π°”®—¥»—µ√Ÿæ◊™·≈– —µ«å (Pesticides)
(Ò) Õ–∑√“´’π (Atrazine) µâÕß‰¡à‡°‘π ÚÚ ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ°‘‚≈°√—¡
(Ú) §≈Õ‡¥π (Chlordane) µâÕß‰¡à‡°‘π Òˆ ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ°‘‚≈°√—¡
(Û) 2,4-¥’ (2,4-D) µâÕß‰¡à‡°‘π ˆ˘ ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ°‘‚≈°√—¡
(Ù) ¥’¥’∑’ (DDT) µâÕß‰¡à‡°‘π Ò˜ ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ°‘‚≈°√—¡
(ı) ¥‘≈¥√‘π (Dieldrin) µâÕß‰¡à‡°‘π .Û ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ°‘‚≈°√—¡
(ˆ) ‡Œªµ“§≈Õ√å (Heptachlor) µâÕß‰¡à‡°‘π Ò.Ò ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ
°‘‚≈°√—¡
(˜) ‡Œªµ“§≈Õ√å Õ’æÁÕ°‰´¥å (Heptachlor Epoxide) µâÕß‰¡à‡°‘π
.ı ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ°‘‚≈°√—¡
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(¯) ≈‘π‡¥π (Lindane) µâÕß‰¡à‡°‘π Ù.Ù ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ°‘‚≈°√—¡
(˘) ‡æπµ–§≈Õ‚√øïπÕ≈ (Pentachlorophenol) µâÕß‰¡à ‡ °‘ π
Û ¡‘≈≈‘°√—¡ µàÕ°‘‚≈°√—¡
Û.Ù “√æ‘…Õ◊ËπÊ
(Ò) ‡∫π‚´ (‡Õ) ‰æ√’π (Benzo (a) pyrene) µâÕß‰¡à‡°‘π .ˆ
¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ°‘‚≈°√—¡
(Ú) ‰´¬“‰π¥å · ≈– “√ª√–°Õ∫‰´¬“‰π¥å (Cyanide and
compounds) µâÕß‰¡à‡°‘π ÒÒ ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ°‘‚≈°√—¡
(Û) æ’´’∫’ (PCBs) µâÕß‰¡à‡°‘π Ú.Ú ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ°‘‚≈°√—¡
(Ù) ‰«π‘≈§≈Õ‰√¥å (Vinyl Chloride) µâÕß‰¡à‡°‘π Ò.ı ¡‘≈≈‘°√—¡
µàÕ°‘‚≈°√—¡
¢âÕ Ù ¡“µ√∞“π§ÿ≥¿“æ¥‘πµ“¡¢âÕ Ú (Ú) µâÕß‡ªìπ‰ª¥—ßπ’È
Ù.Ò “√Õ‘π∑√’¬å√–‡À¬ßà“¬ (Volatile Organic Compounds)
(Ò) ‡∫π´’π (Benzene) µâÕß‰¡à‡°‘π Òı ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ°‘‚≈°√—¡
(Ú) §“√å∫Õπ‡µµ√–§≈Õ‰√¥å (Carbon Tetrachloride) µâÕß‰¡à‡°‘π
ı.Û ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ°‘‚≈°√—¡
(Û) 1, 2-‰¥§≈Õ‚√Õ’‡∑π (1, 2-Dichloroethane) µâÕß‰¡à‡°‘π
˜.ˆ ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ°‘‚≈°√—¡
(Ù) 1,1-‰¥§≈Õ‚√‡Õ∑∏‘ ≈’ π (1,1-Dichloroethylene)
µâÕß‰¡à‡°‘π Ò.Ú ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ°‘‚≈°√—¡
(ı) ´‘ -1, 2-‰¥§≈Õ‚√‡Õ∑∏‘≈π’ (cis-1, 2-Dichloroethylene) µâÕß
‰¡à‡°‘π Òı ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ°‘‚≈°√—¡
(ˆ) ∑√“π -å 1, 2-‰¥§≈Õ‚√‡Õ∑∏‘≈π’ (trans-1, 2-Dichloroethylene)
µâÕß‰¡à‡°‘π ÚÒ ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ°‘‚≈°√—¡
(˜) ‰¥§≈Õ‚√¡’‡∑π (Dichloromethane) µâÕß‰¡à‡°‘π ÚÒ
¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ°‘‚≈°√—¡

ÚÒı
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(¯) ‡Õ∑∏‘ ≈ ‡∫π´’ π (Ethylbenzene) µâ Õ ß‰¡à ‡ °‘ π ÚÛ
¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ°‘‚≈°√—¡
(˘) ‰µ√’π (Styrene) µâÕß‰¡à‡°‘π Ò,˜ ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ°‘‚≈°√—¡
(Ò) ‡µµ√–§≈Õ‚√‡Õ∑∏‘≈’π (Tetrachloroethylene) µâÕß‰¡à‡°‘π
Ò˘ ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ°‘‚≈°√—¡
(ÒÒ) ‚∑≈ŸÕ’π (Toluene) µâÕß‰¡à‡°‘π ıÚ ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ°‘‚≈°√—¡
(ÒÚ) ‰µ√§≈Õ‚√‡Õ∑∏‘ ≈’ π (Trichloroethylene) µâ Õ ß‰¡à ‡ °‘ π
ˆÒ ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ°‘‚≈°√—¡
(ÒÛ) 1,1,1-‰µ√§≈Õ‚√Õ’‡∑π (1,1,1-Trichloroethane) µâÕß‰¡à‡°‘π
Ò,Ù ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ°‘‚≈°√—¡
(ÒÙ) 1,1,2-‰µ√§≈Õ‚√Õ’‡∑π (1,1,2-Trichloroethane) µâÕß‰¡à‡°‘π
Ò˘ ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ°‘‚≈°√—¡
(Òı) ‰´≈’π∑—ÈßÀ¡¥ (Total Xylenes) µâÕß‰¡à‡°‘π ÚÒ ¡‘≈≈‘°√—¡
µàÕ°‘‚≈°√—¡
Ù.Ú ‚≈À–Àπ—° (Heavy Metals)
(Ò) “√ÀπŸ (Arsenic) µâÕß‰¡à‡°‘π Ú˜ ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ°‘‚≈°√—¡
(Ú) ·§¥‡¡’¬¡·≈– “√ª√–°Õ∫·§¥‡¡’¬¡ (Cadmium and
compounds) µâÕß‰¡à‡°‘π ¯Ò ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ°‘‚≈°√—¡
(Û) ‚§√‡¡’¬¡™π‘¥‡ŒÁ°´“«“‡≈π∑å (Hexavalent Chromium)
µâÕß‰¡à‡°‘π ˆÙ ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ°‘‚≈°√—¡
(Ù) µ–°—Ë« (Lead) µâÕß‰¡à‡°‘π ˜ı ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ°‘‚≈°√—¡
(ı) ·¡ß°“π’ ·≈– “√ª√–°Õ∫·¡ß°“π’ (Manganese
and compounds) µâÕß‰¡à‡°‘π ÛÚ, ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ°‘‚≈°√—¡
(ˆ) ª√Õ∑·≈– “√ª√–°Õ∫ª√Õ∑ (Mercury and compounds)
µâÕß‰¡à‡°‘π ˆÒ ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ°‘‚≈°√—¡
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(˜) π‘°‡°‘≈„π√Ÿª¢Õß‡°≈◊Õ∑’≈Ë –≈“¬πÈ”‰¥â (Nickel, soluble salts)
µâÕß‰¡à‡°‘π ÙÒ, ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ°‘‚≈°√—¡
(¯) ´’≈‡’ π’¬¡ (Selenium) µâÕß‰¡à‡°‘π Ò, ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ°‘‚≈°√—¡
Ù.Û “√ªÑÕß°—π°”®—¥»—µ√Ÿæ◊™·≈– —µ«å (Pesticides)
(Ò) Õ–∑√“´’π (Atrazine) µâÕß‰¡à‡°‘π ÒÒ ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ °‘‚≈°√—¡
(Ú) §≈Õ‡¥π (Chlordane) µâÕß‰¡à‡°‘π ÒÒ ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ°‘‚≈°√—¡
(Û) 2,4-¥’ (2,4-D) µâÕß‰¡à‡°‘π ÒÚ, ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ°‘‚≈°√—¡
(Ù) ¥’¥’∑’ (DDT) µâÕß‰¡à‡°‘π ÒÚ ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ°‘‚≈°√—¡
(ı) ¥‘≈¥√‘π (Dieldrin) µâÕß‰¡à‡°‘π Ò.ı ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ°‘‚≈°√—¡
(ˆ) ‡Œªµ“§≈Õ√å (Heptachlor) µâÕß‰¡à‡°‘π ı.ı ¡‘≈≈‘°√—¡
µàÕ°‘‚≈°√—¡
(˜) ‡Œªµ“§≈Õ√å Õ’æÁÕ°‰´¥å (Heptachlor Epoxide) µâÕß‰¡à‡°‘π
Ú.˜ ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ°‘‚≈°√—¡
(¯) ≈‘π‡¥π (Lindane) µâÕß‰¡à‡°‘π Ú˘ ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ°‘‚≈°√—¡
(˘) ‡æπµ–§≈Õ‚√øïπÕ≈ (Pentachlorophenol) µâÕß‰¡à ‡ °‘ π
ÒÒ ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ°‘‚≈°√—¡
Ù.Ù “√æ‘…Õ◊ËπÊ
(Ò) ‡∫π‚´ (‡Õ) ‰æ√’π (Benzo (a) pyrene) µâÕß‰¡à ‡ °‘ π
Ú.˘ ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ°‘‚≈°√—¡
(Ú) ‰´¬“‰π¥å · ≈– “√ª√–°Õ∫‰´¬“‰π¥å (Cyanide and
compounds) µâÕß‰¡à‡°‘π Ûı ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ°‘‚≈°√—¡
(Û) æ’´’∫’ (PCBs) µâÕß‰¡à‡°‘π Ò ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ°‘‚≈°√—¡
(Ù) ‰«π‘≈§≈Õ‰√¥å (Vinyl Chloride) µâÕß‰¡à‡°‘π ¯.Û ¡‘≈≈‘°√—¡
µàÕ°‘‚≈°√—¡
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¢âÕ ı °“√µ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æ¥‘πµ“¡¢âÕ Û ·≈–¢âÕ Ù „Àâ„™â«∏‘ ’ Test Methods
of Evaluating Solid Waste, Physical/Chemical Methods (SW-846) ¢ÕßÕß§å°“√
æ‘ ∑— ° …å ‘Ë ß ·«¥≈â Õ ¡·Àà ß ª√–‡∑» À√— ∞ Õ‡¡√‘ ° “ (United States Environmental
Protection Agency) ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) °“√µ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æ¥‘πµ“¡¢âÕ Û.Ò (Ò)-(Òı) ·≈–¢âÕ Ù.Ò (Ò)-(Òı) „Àâ„™â
«‘∏’ Gas Chromatography À√◊Õ«‘∏’ Gas Chromatography/Mass Spectrometry
(GC/MS) À√◊Õ«‘∏’Õ◊Ëπ∑’Ë°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡ÀÁπ™Õ∫
(Ú) °“√µ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æ¥‘πµ“¡¢âÕ Û.Ú (Ò) ·≈–¢âÕ Ù.Ú (Ò) „Àâ „™â«‘∏’
Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission Spectrometry À√◊Õ«‘∏’ Inductively
Coupled Plasma-Mass Spectrometry À√◊Õ«‘∏’ Atomic Absorption, Furnace
Technique À√◊Õ«‘∏’ Atomic Absorption, Gaseous Hydride À√◊Õ«‘∏’ Atomic
Absorption, Borohydride Reduction À√◊Õ«‘∏’Õ◊Ëπ∑’Ë°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡ÀÁπ™Õ∫
(Û) °“√µ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æ¥‘πµ“¡¢âÕ Û.Ú (Ú) ·≈–¢âÕ Ù.Ú (Ú) „Àâ „™â«‘∏’
Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission Spectrometry À√◊Õ«‘∏’ Inductively
Coupled Plasma-Mass Spectrometry À√◊ Õ «‘ ∏’ Atomic Absorption, Direct
Aspiration À√◊ Õ «‘ ∏’ Atomic Absorption, Furnace Technique À√◊ Õ «‘ ∏’ Õ◊Ë π ∑’Ë
°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡ÀÁπ™Õ∫
(Ù) °“√µ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æ¥‘πµ“¡¢âÕ Û.Ú (Û) ·≈–¢âÕ Ù.Ú (Û) „Àâ „™â«‘∏’
Coprecipitation À√◊Õ«‘∏’ Colorimetric À√◊Õ«‘∏’ Chelation/Extraction À√◊Õ«‘∏’Õ◊Ëπ
∑’Ë°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡ÀÁπ™Õ∫
(ı) °“√µ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æ¥‘πµ“¡¢âÕ Û.Ú (Ù)-(ı) ·≈–¢âÕ Ù.Ú (Ù)-(ı)
„Àâ „™â«‘∏’ Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission Spectrometry À√◊Õ
«‘∏’ Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry À√◊Õ«‘∏’ Atomic Absorption,
Direct Aspiration À√◊ Õ «‘ ∏’ Atomic Absorption Furnace Technique À√◊ Õ «‘ ∏’ Õ◊Ë π ∑’Ë
°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡ÀÁπ™Õ∫
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(ˆ) °“√µ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æ¥‘πµ“¡¢âÕ Û.Ú (ˆ) ·≈–¢âÕ Ù.Ú (ˆ) „Àâ „™â«‘∏’
Cold-Vapor Technique À√◊Õ«‘∏’Õ◊Ëπ∑’Ë°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡ÀÁπ™Õ∫
(˜) °“√µ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æ¥‘πµ“¡¢âÕ Û.Ú (˜) ·≈–¢âÕ Ù.Ú (˜) „Àâ „™â«‘∏’
Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission Spectrometry À√◊Õ«‘∏’ Inductively
Coupled Plasma-Mass Spectrometry À√◊Õ«‘∏’ Atomic Absorption, Direct
Aspiration À√◊ Õ «‘ ∏’ Atomic Absorption, Furnace Technique À√◊ Õ «‘ ∏’ Õ◊Ë π ∑’Ë
°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡ÀÁπ™Õ∫
(¯) °“√µ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æ¥‘πµ“¡¢âÕ Û.Ú (¯) ·≈–¢âÕ Ù.Ú (¯) „Àâ „™â«‘∏’
Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission Spectrometry À√◊Õ«‘∏’ Atomic
Absorption, Furnace Technique À√◊Õ«‘∏’ Atomic Absorption Gaseous Hydride
À√◊Õ«‘∏’ Atomic Absorption, Borohydride Reduction À√◊Õ«‘∏’Õ◊Ëπ∑’Ë°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
‡ÀÁπ™Õ∫
(˘) °“√µ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æ¥‘πµ“¡¢âÕ Û.Û (Ò) ·≈–¢âÕ Ù.Û (Ò) „Àâ „™â«‘∏’
Gas Chromatography À√◊Õ«‘∏’Õ◊Ëπ∑’Ë°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡ÀÁπ™Õ∫
(Ò) °“√µ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æ¥‘πµ“¡¢âÕ Û.Û (Ú) ·≈–¢âÕ Ù.Û (Ú) „Àâ „™â«‘∏’
Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) À√◊Õ«‘∏’Õ◊Ëπ∑’Ë°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
‡ÀÁπ™Õ∫
(ÒÒ) °“√µ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æ¥‘πµ“¡¢âÕ Û.Û (Û) ·≈–¢âÕ Ù.Û (Û) „Àâ „™â«‘∏’
Gas Chromatography À√◊Õ«‘∏’ High Performance Liquid Chromatography/
Thermal Extraction/Gas Chromatography/Mass Spectrometry (TE/GC/MS)
À√◊Õ«‘∏’Õ◊Ëπ∑’Ë°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡ÀÁπ™Õ∫
(ÒÚ) °“√µ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æ¥‘πµ“¡¢âÕ Û.Û (Ù)-(¯) ·≈–¢âÕ Ù.Û (Ù)-(¯)
„Àâ „™â«‘∏’ Gas Chromatography À√◊Õ«‘∏’ Gas Chromatography/Mass Spectrometry
(GC/MS) À√◊Õ«‘∏’Õ◊Ëπ∑’Ë°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡ÀÁπ™Õ∫
(ÒÛ) °“√µ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æ¥‘πµ“¡¢âÕ Û.Û (˘) ·≈–¢âÕ Ù.Û (˘) „Àâ „™â«‘∏’
Gas Chromatography À√◊Õ«‘∏’ Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS)

ÚÒ˘
๒๕๘

À√◊ Õ «‘ ∏’ Gas Chromatography/Fourier Transform Infrared (GC/FT-IR)
Spectrometry À√◊Õ«‘∏’Õ◊Ëπ∑’Ë°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡ÀÁπ™Õ∫
(ÒÙ) °“√µ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æ¥‘πµ“¡¢âÕ Û.Ù (Ò) ·≈–¢âÕ Ù.Ù (Ò) „Àâ „™â«‘∏’
Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) À√◊Õ«‘∏’ Thermal Extraction/
Gas Chromatography/Mass Spectrometry (TE/GC/MS) À√◊Õ«‘∏’ Gas Chromatography/
Fourier Transform Infrared (GC/FT-IR) Spectrometry À√◊Õ«‘∏’Õ◊Ëπ∑’Ë°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
‡ÀÁπ™Õ∫
(Òı) °“√µ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æ¥‘πµ“¡¢âÕ Û.Ù (Ú) ·≈–¢â Õ Ù.Ù (Ú) „Àâ „ ™â «‘ ∏’
Total and Amenable Cyanide: Distillation À√◊Õ«‘∏’ Total Amenable Cyanide
(Automated Colorimetric, with off-line Distillation) À√◊Õ«‘∏’ Cyanide Extraction
Procedure for Solids and Oils À√◊Õ«‘∏’Õ◊Ëπ∑’Ë°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡ÀÁπ™Õ∫
(Òˆ) °“√µ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æ¥‘πµ“¡¢âÕ Û.Ù (Û) ·≈–¢âÕ Ù.Ù (Û) „Àâ „™â«‘∏’
Gas Chromatography À√◊Õ«‘∏’Õ◊Ëπ∑’Ë°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡ÀÁπ™Õ∫
(Ò˜) °“√µ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æ¥‘πµ“¡¢âÕ Û.Ù (Ù) ·≈–¢âÕ Ù.Ù (Ù) „Àâ „™â«‘∏’
Gas Chromatography À√◊Õ«‘∏’ Gas Chromatography/Mass Spectrometry
(GC/MS) À√◊Õ«‘∏’Õ◊Ëπ∑’Ë°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡ÀÁπ™Õ∫
¢âÕ ˆ «‘∏°’ “√‡°Á∫·≈–√—°…“µ—«Õ¬à“ß¥‘π„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’°Ë ”Àπ¥‰«â „π¿“§ºπ«°
∑â“¬ª√–°“»π’È
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ˘ °—π¬“¬π æ.». ÚıÙ˜
®“µÿ√πµå ©“¬· ß
√Õßπ“¬°√—∞¡πµ√’
ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ëª√–∏“π°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ÒÒ˘ ß «—π∑’Ë Ú µÿ≈“§¡ ÚıÙ˜

ÚÚ
๒๕๙

¿“§ºπ«°
∑â“¬
ª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘
©∫—∫∑’Ë Úı (æ.». ÚıÙ˜)
‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§ÿ≥¿“æ¥‘π
_________
«‘∏’°“√‡°Á∫µ—«Õ¬à“ß¥‘π
Ò. „Àâ·∫àßæ◊Èπ∑’ËÕÕ°‡ªìπ·ª≈ß¬àÕ¬Ê ‚¥¬¢π“¥¢Õß·ª≈ß¬àÕ¬¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫¢π“¥
¢Õßæ◊Èπ∑’Ë·≈– ¿“æ¿Ÿ¡‘ª√–‡∑» ‡æ◊ËÕ„Àâ ‰¥âµ—«Õ¬à“ß¥‘π∑’Ë‡ªìπµ—«·∑π¢Õßæ◊Èπ∑’Ë∑—ÈßÀ¡¥
Ú. ®”π«πÀ≈ÿ¡‡®“–µ—«Õ¬à“ß¥‘π¢÷πÈ Õ¬Ÿ°à ∫— ¢π“¥¢Õßæ◊πÈ ∑’Ë ”À√—∫æ◊πÈ ∑’∑Ë ¡’Ë ¢’ π“¥
Ò - Úı ‰√à „Àâ‡®“–µ—«Õ¬à“ß¥‘πª√–¡“≥ Ò - Ú À≈ÿ¡ °√–®“¬∑—Ë«·ª≈ß
Û. „Àâ‡®“–µ—«Õ¬à“ß¥‘π„πÀ≈ÿ¡Àπ÷ËßÊ ®“°º‘«¥‘π®π∂÷ß√–¥—∫§«“¡≈÷°ª√–¡“≥
ÒÚ - Ò¯ π‘È« (Û - Ùı ‡´πµ‘‡¡µ√) ‚¥¬„Àâ „™â«‘∏’°“√‡®“–·∫∫§ß ¿“æ
∑—ßÈ π’È °“√‡°Á∫µ—«Õ¬à“ß¥‘π¡’«µ— ∂ÿª√– ß§å‡æ◊ÕË µ‘¥µ“¡µ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æ¥‘π‡∫◊ÕÈ ßµâπ
°√≥’®”‡ªìπµâÕß¡’°“√æ‘ Ÿ®πå ¿“æ°“√ªπ‡ªóôÕπ‡æ◊ËÕ°“√øóôπøŸ „Àâ¡’°“√ª√–‡¡‘π§«“¡‡ ’Ë¬ß
Õ—πµ√“¬µàÕ ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õßª√–™“™π·≈–§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡„π≈”¥—∫µàÕ‰ª

ÚÚÒ
๒๖๐

«‘∏’°“√√—°…“µ—«Õ¬à“ß¥‘π
“√∑’Ë®–«‘‡§√“–Àå·≈–µ√«® Õ∫
(Parameter)
“√Õ‘π∑√’¬å√–‡À¬ßà“¬
‚≈À–Àπ—° (¬°‡«âπ ‚§√‡¡’¬¡™π‘¥
‡ŒÁ°´“«“‡≈π∑å ·≈–ª√Õ∑·≈– “√
ª√–°Õ∫ª√Õ∑)

¿“™π–∫√√®ÿ
(Container)

°“√‡°Á∫√—°…“ √–¬–‡«≈“∑’Ë‡°Á∫‰«â ‰¥â
(Preservative) (Holding Time)
·™à‡¬Áπ∑’Ë Ù Ì ± Ú Ì C

ÒÙ «—π

æ≈“ µ‘° À√◊Õ·°â« ·™à‡¬Áπ∑’Ë Ù Ì ± Ú Ì C

Ò¯ «—π

·°â«

‚§√‡¡’¬¡™π‘¥‡ŒÁ°´“«“‡≈π∑å

æ≈“ µ‘° À√◊Õ·°â« ·™à‡¬Áπ∑’Ë Ù Ì ± Ú Ì C

ª√Õ∑·≈– “√ª√–°Õ∫ª√Õ∑

æ≈“ µ‘° À√◊Õ·°â« ·™à‡¬Áπ∑’Ë Ù Ì ± Ú Ì C

“√ªÑÕß°—π°”®—¥»—µ√Ÿæ◊™·≈– —µ«å

‡∫π‚´ (‡Õ) ‰æ√’π
‰´¬“‰π¥å·≈– “√ª√–°Õ∫
‰´¬“‰π¥å

·°â«

·™à‡¬Áπ∑’Ë Ù Ì ± Ú Ì C

·°â«

·™à‡¬Áπ∑’Ë Ù Ì ± Ú CÌ

æ≈“ µ‘° À√◊Õ·°â« ·™à‡¬Áπ∑’Ë Ù Ì ± Ú CÌ

æ’´∫’ ’

·°â«

·™à‡¬Áπ∑’Ë Ù Ì ± Ú CÌ

‰«π‘≈§≈Õ‰√¥å

·°â«

·™à‡¬Áπ∑’Ë Ù Ì ± Ú CÌ

ÚÚÚ
๒๖๑

- Û «—π °àÕπ∑”°“√
‡µ√’¬¡µ—«Õ¬à“ß
- Ù «—π À≈—ß∑”°“√‡µ√’¬¡
µ—«Õ¬à“ß
Ú¯ «—π
- ÒÙ «—π °àÕπ∑”°“√
‡µ√’¬¡µ—«Õ¬à“ß
- Ù «—π À≈—ß∑”°“√
‡µ√’¬¡µ—«Õ¬à“ß
- ÒÙ «—π °àÕπ∑”°“√
‡µ√’¬¡µ—«Õ¬à“ß
- Ù «—π À≈—ß∑”°“√
‡µ√’¬¡µ—«Õ¬à“ß
ÒÙ «—π °àÕπ∑”°“√
‡µ√’¬¡µ—«Õ¬à“ß
- ÒÙ «—π °àÕπ∑”°“√
‡µ√’¬¡µ—«Õ¬à“ß
- Ù «—π À≈—ß∑”°“√
‡µ√’¬¡µ—«Õ¬à“ß
ÒÙ «—π

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าควันดำของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด
_______
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกำหนดมาตรฐานค่าควันดำของรถยนต์ที่ใช้
เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัดที่กำหนดไว้โดยประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าควันดำ
จากท่อไอเสียของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๐
แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๔
(พ.ศ. ๒๕๔๑) เรื่ อ ง กำหนดมาตรฐานค่ า ควั น ดำจากท่ อ ไอเสี ย ของรถยนต์ ที่ ใ ช้
เครื่องยนต์ดีเซล ลงวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑ ให้ครอบคลุมถึงเครื่องยนต์
แบบจุดระเบิดด้วยการอัดไม่ว่าจะใช้พลังงานชนิดใด รวมทั้งปรับปรุงวิธีการตรวจวัด
ที่กำหนดไว้โดยประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมทั้งสองฉบับ
ดังกล่าว ให้มีความชัดเจน และเป็นไปตามมาตรฐานสากลยิ่งขึ้น
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ อั น เป็ น พระราชบั ญ ญั ติ ที่ มี บ ทบั ญ ญั ติ
บางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยคำแนะนำของ
คณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

๙๑
๒๖๒

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๔๐) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าควันดำจากท่อไอเสียของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์
ดีเซล ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๐
(๒) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๔
(พ.ศ. ๒๕๔๑) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าควันดำจากท่อไอเสียของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์
ดีเซล ลงวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑
ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“รถยนต์” หมายความว่า รถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ที่ใช้เครื่องยนต์
แบบจุดระเบิดด้วยการอัด
“ทาง” หมายความว่า ทางตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
“ควันดำ (Smoke)” หมายความว่า ส่วนประกอบของไอเสียจากเครื่องยนต์
แบบจุดระเบิดด้วยการอัดที่สามารถดูดกลืนแสงและสะท้อนแสง หรือหักเหแสงได้
“มีภาระ” หมายความว่า ภาวะที่เครื่องยนต์ใช้กำลังงานในการขับเคลื่อน
ให้ล้อรถยนต์หมุน
ข้อ ๓ กำหนดมาตรฐานค่ า ควั น ดำจากรถยนต์ ข ณะเครื่ อ งยนต์ ไ ม่ มี ภ าระ		
ไว้ดังต่อไปนี้
(๑) ค่าควันดำสูงสุดไม่เกินร้อยละ ๔๕ ที่ระยะความยาวของทางเดินแสง
มาตรฐานและระยะความยาวคลื่นแสงมาตรฐาน เมื่อตรวจวัดด้วยเครื่องมือตรวจวัด
ควันดำระบบความทึบแสง
(๒) ค่าควันดำสูงสุดไม่เกินร้อยละ ๕๐ เมื่อตรวจวัดด้วยเครื่องมือตรวจวัด
ควันดำระบบกระดาษกรอง
ข้อ ๔ กำหนดมาตรฐานค่าควันดำจากรถยนต์ขณะเครื่องยนต์มีภาระ และ
อยู่บนเครื่องทดสอบ ไว้ดังต่อไปนี้
(๑) ค่าควันดำสูงสุดไม่เกินร้อยละ ๓๕ ที่ระยะความยาวของทางเดินแสง
มาตรฐานและระยะความยาวคลื่นแสงมาตรฐาน เมื่อตรวจวัดด้วยเครื่องมือตรวจวัด
ควันดำระบบความทึบแสง

๒๖๓
๙๒

(๒) ค่าควันดำสูงสุดไม่เกินร้อยละ ๔๐ เมื่อตรวจวัดด้วยเครื่องมือตรวจวัด
ควันดำระบบกระดาษกรอง
ข้อ ๕ วิ ธี ต รวจวั ด ค่ า ควั น ดำของรถยนต์ ที่ ใ ช้ เ ครื่ อ งยนต์ แ บบจุ ด ระเบิ ด
ด้วยการอัด ขณะเครือ่ งยนต์ไม่มภี าระ และขณะเครือ่ งยนต์มภี าระ และอยูบ่ นเครือ่ งทดสอบ
ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวกท้ายประกาศนี้
ข้อ ๖ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓
สุวิทย์ คุณกิตติ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนพิ
ที่ น๑๖ที่ กรกฎาคม
๒๕๕๓
ตอนพิเศษ
เศษ๘๗
๘๗ง งวันลงวั
๑๖ กรกฎาคม
๒๕๕๓

๒๖๔
๙๓

ภาคผนวก
ท้าย
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าควันดำของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด
_______
ข้อ ๑ บทนิยาม
“เครื่องมือตรวจวัดควันดำระบบกระดาษกรอง (Filter Smokemeter)” หมายความว่า เครื่องมือตรวจวัดควันดำ โดยการเก็บตัวอย่างควันดำลง
บนกระดาษกรอง และวัดค่าของแสงที่สะท้อนจากกระดาษกรอง ซึ่งตรวจวัดค่าเป็น
หน่วยร้อยละ
“เครื่ อ งมื อ ตรวจวั ด ควั น ดำระบบความทึ บ แสง (Opacimeter)”
หมายความว่า เครื่องมือตรวจวัดควันดำโดยให้ควันดำไหลผ่านช่องวัดแสงของเครื่องมือ
และวัดค่าของแสงที่ทะลุผ่านควันดำ ซึ่งตรวจวัดค่าเป็นหน่วยร้อยละ
“ความเร็วรอบสูงสุด” หมายความว่า ความเร็วรอบของเครื่องยนต์
ที่จุดระเบิดด้วยการอัดขณะเร่งเครื่องยนต์สูงสุดโดยไม่มีภาระ และระบบถ่ายกำลังจาก
เครื่องยนต์ไปยังล้อรถยนต์อยู่ในสภาพไม่ทำงาน
“สภาพภาระสูงสุด” หมายความว่า สภาพของเครื่องยนต์ที่จุดระเบิด
ด้วยการอัดขณะที่ให้กำลังสูงสุดโดยมีภาระและอยู่บนเครื่องทดสอบ




 “ระยะความยาวของทางเดินแสง (Effective Optical Path Length)”
หมายความว่า ระยะความยาวของทางเดินแสงที่ถูกปิดกั้นด้วยควันดำในขณะตรวจวัด
“ระยะความยาวของทางเดินแสงมาตรฐาน (Standard Effective
Optical Path Length)” หมายความว่า ระยะความยาวของทางเดินแสงเท่ากับ		
๗๖ มิลลิเมตร หรือระยะอื่นที่เทียบได้กับระยะ ๗๖ มิลลิเมตร




 “ระยะความยาวคลื่นแสงมาตรฐาน” หมายความว่า ระยะความยาว
คลื่นแสงของแหล่งกำเนิดแสงของเครื่องมือตรวจวัดควันดำระบบความทึบแสงที่ให้ค่า
สเปกตรัมสูงสุดเท่ากับ ๕๗๐ นาโนเมตร

๒๖๕
๙๔

ข้อ ๒ คุณลักษณะของเครื่องมือ
(๑) เครื่องมือตรวจวัดควันดำระบบความทึบแสงให้เป็นไปตามมาตรฐานของ
สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ (Society of Automotive Engineers) ที่ SAE J 1667
หรือข้อกำหนดของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแห่งยุโรป (Economic Commission
for Europe Regulation) ที่ ECE R 24 หรือมาตรฐานขององค์การระหว่างประเทศ
ว่ า ด้ ว ยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization)		
ที่ ISO 11614 หรือตามมาตรฐานที่กรมควบคุมมลพิษให้ความเห็นชอบ
(๒) เครื่องมือตรวจวัดควันดำระบบกระดาษกรอง ต้องสามารถเก็บปริมาตร
ตัวอย่างได้ไม่น้อยกว่า ๓๑๕ ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๓๔๕ ลูกบาศก์เซนติเมตร
ในเวลาสองวินาที
ข้อ ๓ การเตรียมรถยนต์ก่อนการทดสอบให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
(๑) จอดรถยนต์อยู่กับที่ในตำแหน่งเกียร์ว่าง
(๒) ปิดระบบเครื่องปรับอากาศของรถยนต์ และระบบเบรคไอเสีย (ถ้ามี)
(๓) เดินเครื่องยนต์ให้อยู่ในอุณหภูมิใช้งานปกติ
(๔) ตรวจสอบท่อไอเสียของรถยนต์ว่ามีรอยรั่วหรือไม่ หากมีรอยรั่วให้ระงับ
การตรวจวัดไว้ก่อนจนกว่าจะซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์
(๕) ตรวจสอบความผิดปกติ ของอุปกรณ์เครื่องยนต์ เช่น ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง
อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบเครื่องยนต์ (Governor) โดยการทดลองเหยียบคันเร่ง
อย่างช้าๆ ให้ความเร็วรอบของเครื่องยนต์ค่อยๆ เพิ่มสูงขึ้นทีละน้อย จนกระทั่งถึง
ความเร็วรอบสูงสุด ขณะเร่งเครื่องยนต์ให้สังเกต หรือฟังเสียงสิ่งผิดปกติของเครื่องยนต์
ถ้าพบอาการผิดปกติทอี่ าจทำให้เครือ่ งยนต์เสียหาย หรือไม่ปลอดภัย ให้ระงับการตรวจวัด
รถยนต์จนกว่าจะซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์
(๖) เร่งเครื่องยนต์อย่างรวดเร็วจนสุดคันเร่งไม่น้อยกว่าสองครั้ง ก่อนทำการ
ตรวจวัดควันดำเพื่อไล่ฝุ่นผงเขม่าที่ตกค้างออกจากท่อไอเสีย
(๗) กรณีที่มีท่อไอเสียมากกว่าหนึ่งท่อ ให้ตรวจวัดค่าควันดำจากท่อไอเสียที่มี
ปริมาณควันดำมากที่สุด

๒๖๖
๙๕

ข้อ ๔ การเตรียมเครื่องมือตรวจวัดควันดำให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
(๑) กรณี ที่ ใ ช้ เ ครื่ อ งมื อ ตรวจวั ด ควั น ดำระบบความทึ บ แสงแบบไหลผ่ า น
ทั้งหมด
(ก) การทำความสะอาดเครื่องมือตรวจวัด เช่น หัววัด (Probe) เลนส์
กระจกรับแสง และการปรับแต่งเครื่องมือ (Calibrate) ต้องเป็นไปตามคำแนะนำของ
บริษัทผู้ผลิตเครื่องมือ
(ข) จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันเครื่องมือตรวจวัดจากการรบกวนภายนอก
เช่น ลม ฝุ่นละออง หรือแสงรบกวน ที่จะมีผลให้การตรวจวัดผิดพลาด
(ค) การติดตั้งหัววัดกับท่อไอเสียของรถยนต์ และระยะความยาวของ
ทางเดินแสงขณะตรวจวัดจริง ให้เป็นไปตามภาพที่ ๑ - ๔
(๒) กรณีใช้เครือ่ งมือตรวจวัดควันดำระบบความทึบแสงแบบไหลผ่านบางส่วน
(ก) การทำความสะอาดเครื่องมือตรวจวัด เช่น หัววัด (Probe) เลนส์
กระจกรับแสง และการสอบเทียบเครือ่ งมือตรวจวัด (Calibrate) ต้องเป็นไปตามคำแนะนำ
ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือตรวจวัด
(ข) สอดหัววัดเข้าไปในท่อไอเสียของรถยนต์ โดยให้ปลายของหัววัด
อยู่ห่างจากผนังท่อไอเสียไม่น้อยกว่า ๐.๕ เซนติเมตร
(ค) ระยะความยาวของทางเดินแสงขณะตรวจวัดจริง ให้เป็นไปตาม
คุณลักษณะเฉพาะของระยะห่างระหว่างแหล่งกำเนิดแสง (Light Source) และตัวรับแสง
(Light Detector) ของเครื่องมือที่ถูกปิดกั้นด้วยควันดำ
(๓) กรณีที่ใช้เครื่องมือตรวจวัดควันดำระบบกระดาษกรอง
(ก) การทำความสะอาดเครื่องมือตรวจวัด เช่น หัววัด (Probe) และ
การสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัด (Calibrate) ต้องเป็นไปตามคำแนะนำของบริษัท
ผู้ผลิตเครื่องมือตรวจวัด
(ข) สอดหัววัดเข้าไปในท่อไอเสียรถยนต์ โดยให้ปลายของหัววัดอยู่ห่าง
จากผนังท่อไอเสียไม่น้อยกว่า ๐.๕ เซนติเมตร

๒๖๗
๙๖

ข้อ ๕ วิธีการตรวจวัดค่าควันดำของรถยนต์ สามารถดำเนินการได้ ๒ วิธี
ดังต่อไปนี้
(๑) ขณะเครื่องยนต์ไม่มีภาระ
(ก) การเตรียมรถยนต์และเครื่องมือตรวจวัดควันดำให้เป็นไปตามข้อ ๓
และ ๔
(ข) จอดรถยนต์อยู่กับที่ในสภาพไม่มีภาระ
(ค) เร่งเครื่องยนต์และเก็บตัวอย่างค่าควันดำ ดังนี้
(๑.๑) กรณีตรวจวัดค่าควันดำด้วยเครื่องมือตรวจวัดควันดำระบบ
ความทึบแสง ให้เร่งเครื่องยนต์อย่างรวดเร็วจนสุดคันเร่ง และคงไว้ที่ความเร็วรอบ
สูงสุดไว้ไม่น้อยกว่าสองวินาที และบันทึกค่าสูงสุดของควันดำที่ตรวจวัดได้
(๑.๒) กรณีตรวจวัดค่าควันดำด้วยเครื่องมือตรวจวัดควันดำระบบ
กระดาษกรอง ให้เร่งเครื่องยนต์อย่างรวดเร็วจนสุดคันเร่ง พร้อมเก็บตัวอย่างควันดำ
ลงบนกระดาษกรองขณะเริ่มกดคันเร่ง
(ง) ให้ตรวจวัดค่าควันดำสองครัง้ โดยใช้คา่ สูงสุดทีว่ ดั ได้เป็นเกณฑ์ตดั สิน
(จ) ถ้าค่าควันดำที่ตรวจวัดได้ทั้งสองครั้งแตกต่างกันเกินกว่าร้อยละห้า
ให้ยกเลิกการตรวจวัดทั้งสองครั้งและดำเนินการตรวจวัดค่าควันดำใหม่อีกสองครั้ง
จนกว่าค่าควันดำที่วัดได้ทั้งสองครั้งจะแตกต่างกันไม่เกินกว่าร้อยละห้า
(๒) ขณะเครื่องยนต์มีภาระและอยู่บนเครื่องทดสอบ
(ก) การเตรียมรถยนต์และเครื่องมือตรวจวัดควันดำให้เป็นไปตามข้อ ๓
และ ๔
		 (ข)		 จัดให้ล้อส่งกำลังของรถยนต์ที่จะตรวจวัดค่าควันดำอยู่บนลูกกลิ้ง
(Roller Unit) ของเครื่องทดสอบ
(ค) ให้เร่งเครื่องยนต์เพื่อขับเคลื่อนล้อไปตามปกติ พร้อมใส่ภาระให้กับ
เครื่องยนต์ จนกระทั่งเครื่องยนต์อยู่ในสภาพภาระสูงสุด
(ง) หลังจากนั้นให้ลดความเร็วรอบของเครื่องยนต์ลงมาเหลือร้อยละ
หกสิบพร้อมดำเนินการตรวจวัดควันดำ หลังจากที่คงความเร็วรอบของเครื่องยนต์
ในระดับนั้นไว้แล้วไม่น้อยกว่าห้าวินาที ดังนี้

๒๖๘
๙๗




(๒.๑) กรณีตรวจวัดค่าควันดำด้วยเครื่องมือตรวจวัดควันดำระบบ
ความทึบแสง ให้บันทึกค่าสูงสุดของควันดำที่ตรวจวัดได้
(๒.๒) กรณีตรวจวัดค่าควันดำด้วยเครื่องมือตรวจวัดควันดำระบบ
กระดาษกรอง ให้เก็บตัวอย่างควันดำลงบนกระดาษกรอง
		(จ) ให้ตรวจวัดค่าควันดำสองครัง้ โดยใช้คา่ สูงสุดทีว่ ดั ได้เป็นเกณฑ์ตดั สิน
(ฉ) ถ้าค่าควันดำที่ตรวจวัดได้ทั้งสองครั้งแตกต่างกันเกินกว่าร้อยละห้า
ให้ยกเลิกการตรวจวัดทั้งสองครั้งและดำเนินการตรวจวัดค่าควันดำใหม่อีกสองครั้ง
จนกว่าค่าควันดำที่วัดได้ทั้งสองครั้ง จะแตกต่างกันไม่เกินกว่าร้อยละห้า
ข้อ ๖ การคำนวณค่าควันดำเมือ่ ใช้เครือ่ งมือตรวจวัดควันดำระบบความทึบแสง
ให้ดำเนินการดังนี้
(๑) กรณีระยะความยาวของทางเดินแสงขณะตรวจวัดจริงแตกต่างจากระยะ
ความยาวของทางเดินแสงมาตรฐาน ให้คำนวณค่าควันดำที่ตรวจวัดได้ เป็นค่าควันดำ
ที่ระยะความยาวของทางเดินแสงมาตรฐาน ตามสมการที่ ๑










สมการที่ ๑

โดยที่
NLs

=

 ร้อยละของค่าควันดำทีร่ ะยะความยาวของทางเดินแสงมาตรฐาน (%)
NLm		 = ร้อยละของค่าควันดำที่ระยะความยาวของทางเดินแสง
ขณะตรวจวัดจริง (%)
Ls = ระยะความยาวของทางเดินแสงมาตรฐาน (มิลลิเมตร)
Lm 		 = ระยะความยาวของทางเดินแสงขณะตรวจวัดจริง (มิลลิเมตร)

๒๖๙
๙๘

(๒) กรณีแหล่งกำเนิดแสงของเครื่องมือตรวจวัดควันดำระบบความทึบแสงให้
ค่าสเปกตรัมสูงสุดเท่ากับ ๕๗๐ นาโนเมตร ค่าควันดำทีร่ ะยะความยาวของทางเดินแสง
มาตรฐาน (NLs) จะเท่ากับ ค่าควันดำที่ระยะความยาวของทางเดินแสงมาตรฐานและ
ที่ระยะความยาวคลื่นแสงมาตรฐาน (Ns)
(๓) กรณีแหล่งกำเนิดแสงของเครื่องมือตรวจวัดควันดำระบบความทึบแสงให้
ค่าสเปกตรัมสูงสุดไม่เท่ากับ ๕๗๐ นาโนเมตร ให้นำค่าควันดำที่ระยะความยาวของ
ทางเดินแสงมาตรฐานตามข้อ ๖ (๑) มาคำนวณเป็นค่าควันดำที่ระยะความยาวของ
ทางเดินแสงมาตรฐานและที่ระยะความยาวคลื่นแสงมาตรฐาน ตามสมการที่ ๒

สมการที่ ๒

โดยที่
Ns = ร้อยละของค่าควันดำที่ระยะความยาวของทางเดินแสงมาตรฐาน
และที่ระยะความยาวคลื่นแสงมาตรฐาน (%)
NLs


 =

 ร้อยละของค่าควันดำทีร่ ะยะความยาวของทางเดินแสงมาตรฐาน (%)
Ws 		 = ระยะความยาวคลื่นแสงมาตรฐาน (นาโนเมตร)
Wm = ระยะความยาวคลื่นแสงของแหล่งกำเนิดแสงขณะตรวจวัดจริง
(นาโนเมตร)
ภาพแสดงการติ ด ตั้ ง หั ว วั ด เครื่ อ งมื อ ตรวจวั ด ควั น ดำระบบความทึ บ แสง
แบบไหลผ่ า นทั้ ง หมดกั บ ท่ อไอเสี ย ของรถยนต์ แ ละระยะความยาวของทางเดิ น แสง
ขณะตรวจวั ด จริ ง ตามภาคผนวกท้ า ยประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าควันดำของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิด
ด้วยการอัด ตามข้อ ๔ (๑) (ค)

๒๗๐
๙๙

ภาพที่ ๑ สำหรับท่อไอเสียวงกลมชนิดตรง
ท่อไอเสียรูปวงกลม

ห่างจากปลายท่อไอเสีย
ไม่เกิน ๕ เซนติเมิตร

หมายเหตุ ๑)				 			หมายความถึง หัววัดของเครื่องมือตรวจวัดควันดำ
ระบบความทึบแสงแบบไหลผ่านทั้งหมด
		 ๒) Lm หมายความถึง ระยะความยาวของทางเดินแสงขณะตรวจวัดจริง		
ภาพแสดงการติ ด ตั้ ง หั ว วั ด เครื่ อ งมื อ ตรวจวั ด ควั น ดำระบบความทึ บ แสง
แบบไหลผ่ า นทั้ ง หมดกั บ ท่ อไอเสี ย ของรถยนต์ แ ละระยะความยาวของทางเดิ น แสง
ขณะตรวจวั ด จริ ง ตามภาคผนวกท้ า ยประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าควันดำของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิด
ด้วยการอัด ตามข้อ ๔ (๑) (ค)
ภาพที่ ๒ สำหรับท่อไอเสียวงกลมชนิดท่อบากทำมุม
ห่างจากปลายท่อไอเสีย
ไม่เกิน ๕ เซนติเมตร

หมายเหตุ ๑)				
หมายความถึง หั ว วั ด ของเครื่ อ งมื อ ตรวจวั ด ควั น ดำ
ระบบความทึบแสงแบบไหลผ่านทั้งหมด
		๒) Lm หมายความถึง ระยะความยาวของทางเดินแสงขณะตรวจวัดจริง

๑๐๐
๒๗๑

ภาพแสดงการติ ด ตั้ ง หั ว วั ด เครื่ อ งมื อ ตรวจวั ด ควั น ดำระบบความทึ บ แสง
แบบไหลผ่ า นทั้ ง หมดกั บ ท่ อไอเสี ย ของรถยนต์ แ ละระยะความยาวของทางเดิ น แสง
ขณะตรวจวั ด จริ ง ตามภาคผนวกท้ า ยประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าควันดำของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิด
ด้วยการอัด ตามข้อ ๔ (๑) (ค)
ภาพที่ ๓ สำหรับท่อไอเสียวงกลมชนิดโค้ง
ห่างจากปลายท่อไอเสีย
ไม่เกิน ๕ เซนติเมตร

ห่างจากปลายท่อไอเสีย
ไม่เกิน ๕ เซนติเมตร

หมายเหตุ ๑)				 		หมายความถึง หัววัดของเครื่องมือตรวจวัดควันดำ
ระบบความทึบแสงแบบไหลผ่านทั้งหมด
		๒) Lm หมายความถึง ระยะความยาวของทางเดินแสงขณะตรวจวัดจริง

๑๐๑
๒๗๒

ภาพแสดงการติ ด ตั้ ง หั ว วั ด เครื่ อ งมื อ ตรวจวั ด ควั น ดำระบบความทึ บ แสง
แบบไหลผ่ า นทั้ ง หมดกั บ ท่ อไอเสี ย ของรถยนต์ แ ละระยะความยาวของทางเดิ น แสง
ขณะตรวจวั ด จริ ง ตามภาคผนวกท้ า ยประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าควันดำของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิด
ด้วยการอัด ตามข้อ ๔ (๑) (ค)
ภาพที่ ๔ สำหรับท่อไอเสียที่ไม่เป็นวงกลมชนิดท่อตรง

ห่างจากปลายท่อไอเสีย
ไม่เกิน ๕ เซนติเมตร Lm = แกนรองต้องวัดแบบโดยตรง

ห่างจากปลายท่อไอเสีย
ไม่เกิน ๕ เซนติเมตร

หมายเหตุ ๑)				 		หมายความถึง หัววัดของเครื่องมือตรวจวัดควันดำ
ระบบความทึบแสงแบบไหลผ่านทั้งหมด
		๒) Lm หมายความถึง ระยะความยาวของทางเดินแสงขณะตรวจวัดจริง

๒๗๓
๑๐๒

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กำ�หนดมาตรฐานระดับเสียงของรถยนต์

________

			
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกำ�หนดมาตรฐานระดับเสียงของรถยนต์
ที่กำ�หนดไว้โดยประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำ�หนด
ระดับเสียงของรถยนต์ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยคำ�แนะนำ�ของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ ย กเลิ ก ประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
เรื่อง กำ�หนดระดับเสียงของรถยนต์ ฉบับลงวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้
ประกาศนี้แทน
ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“รถยนต์” หมายความว่า รถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
“ทาง” หมายความว่า ทางตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
ข้อ ๓ กำ�หนดมาตรฐานระดับเสียงของรถยนต์ทใี่ ช้ในทาง ขณะทีเ่ ดินเครือ่ งยนต์
อยู่กับที่โดยไม่รวมเสียงแตรสัญญาณ ต้องมีค่าระดับเสียงไม่เกินค่า ดังต่อไปนี้
(ก) ๑๐๐ เดซิเบลเอ สำ�หรับรถยนต์ที่จดทะเบียนก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗
(ข) ๙๙ เดซิเบลเอ สำ�หรับรถยนต์ที่จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗
และมีน้ำ�หนักรถเปล่าเกินกว่า ๒,๒๐๐ กิโลกรัม

๒๗๔

(ค) ๙๕ เดซิเบลเอ สำ�หรับรถยนต์ที่จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗
และมีน้ำ�หนักรถเปล่าไม่เกิน ๒,๒๐๐ กิโลกรัม
ข้อ ๔ วิ ธี ต รวจวั ด ระดั บ เสี ย งของรถยนต์ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามภาคผนวกท้ า ย
ประกาศนี้
ข้อ ๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๔๑ ง วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๒๗๕

ภาคผนวก
ท้าย
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กำ�หนดมาตรฐานระดับเสียงของรถยนต์

________

			
ข้อ ๑ บทนิยาม
“รถยนต์” หมายความว่า รถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
“มาตรระดั บ เสี ย ง” หมายความว่ า เครื่ อ งวั ด ระดั บ เสี ย งตามมาตรฐาน
ของคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยเทคนิคไฟฟ้า ซึ่งเรียกโดยย่อว่า “ไอ อี ซี”
(International Electrotechnical Commission, IEC) หรือเครื่องวัดระดับเสียงอื่น
ที่เทียบเท่า
“เครื่องกำ�เนิดเสียงมาตรฐาน” หมายความว่า เครื่องกำ�เนิดเสียงมาตรฐาน
เช่น พิสตันโฟน (Piston phone) หรืออะคูสติกคาลิเบรเตอร์ (Acoustic Calibrator)
ตามมาตรฐานของคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยเทคนิคไฟฟ้า หรือเครื่อง
กำ�เนิดเสียงมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
“ความเร็ ว รอบของการตรวจวั ด รถยนต์ ” หมายความว่ า ความเร็ ว รอบ
เครือ่ งยนต์ทใ่ี ช้ในการตรวจวัดระดับเสียง ดังนี้
(๑) เครื่องยนต์ที่มีความเร็วรอบที่ให้กำ�ลังสูงสุดไม่เกิน ๕,๐๐๐ รอบต่อนาที
ให้ตรวจวัดที่ ๓ ใน ๔ ของความเร็วรอบที่ให้กำ�ลังสูงสุด
(๒) เครื่องยนต์ที่มีความเร็วรอบที่ให้กำ�ลังสูงสุดเกินกว่า ๕,๐๐๐ รอบต่อนาที
แต่ไม่ถึง ๗,๕๐๐ รอบต่อนาที ให้ตรวจวัดที่ ๓,๗๕๐ รอบต่อนาที
(๓) เครื่องยนต์ที่มีความเร็วรอบที่ให้กำ�ลังสูงสุดตั้งแต่ ๗,๕๐๐ รอบต่อนาที
ให้ตรวจวัดที่ ๑ ใน ๒ ของความเร็วรอบที่ให้กำ�ลังสูงสุด

๒๗๖

ข้อ ๒ ก่อนทำ�การตรวจวัดระดับเสียงของรถยนต์ทุกครั้งจะต้องปรับเทียบ
มาตรระดับเสียงกับเครื่องกำ�เนิดเสียงมาตรฐาน และจะต้องปรับมาตรระดับเสียงไว้ท่ี
วงจรถ่วงน้ำ�หนัก “A” (Weighting Network “A”) และที่ลักษณะความไวตอบรับเสียง
“Fast” (Dynamic Characteristics “Fast”)
มาตรความเร็วรอบของเครื่องยนต์ที่นำ�มาใช้ร่วมในการตรวจวัดระดับเสียง
มีความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกินร้อยละ ๓ ของค่าเต็มสเกล
ข้อ ๓ การตรวจวัดระดับเสียงของรถยนต์ให้กระทำ�ในสถานที่ซึ่งเป็นพื้นราบ
ทำ�ด้วยคอนกรีตหรือแอสฟัลต์ หรือวัสดุที่มีคุณสมบัติในการสะท้อนเสียงได้ดี และเป็น
ที่โล่งซึ่งมีระยะห่างจากรถยนต์ที่จะทำ�การตรวจวัดตั้งแต่ ๓ เมตรขึ้นไป
ข้อ ๔ การตรวจวัดระดับเสียงของรถยนต์ให้กระทำ�ตามวิธีการดังต่อไปนี้
			 (๑) ให้ทำ�การตรวจวัดระดับเสียงของสภาพแวดล้อมในขณะนั้นก่อน
ถ้าระดับเสียงของสภาพแวดล้อมที่วัดได้ในสถานที่ตามข้อ ๓ เกินกว่า ๘๕ เดซิเบลเอ
ให้เปลี่ยนสถานที่ตรวจวัดระดับเสียงของรถยนต์
			 (๒) ให้จอดรถยนต์อยู่กับที่ในตำ�แหน่งเกียร์ว่าง และเดินเครื่องยนต์
ไม่น้อยกว่า ๕ นาที ก่อนทำ�การตรวจวัดระดับเสียง ถ้ามีขอบทางเท้าจะต้องจอดรถยนต์
ห่างจากขอบทางเท้าอย่างน้อย ๑ เมตร ดังภาพที่ ๑
			 (๓) ให้ตั้งไมโครโฟนของมาตรระดับเสียงขนานกับพื้นในระดับเดียวกัน
กับปลายท่อไอเสีย แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๐.๒ เมตร จากพื้น ดังภาพที่ ๒
			 (๔) หันไมโครโฟนของมาตรระดับเสียงให้เป็นไปตามตำ�แหน่ง และ
วิธีการ ดังนี้
				 (๔.๑) ท่อไอเสียมีท่อเดียว
						 (ก) ในกรณี ที่ ป ลายท่ อไอเสี ย ยื่ น พ้ น ริ ม นอกสุ ด ของตั ว ถั ง
รถยนต์ ให้หันไมโครโฟนเข้าหาปลายท่อไอเสียโดยทำ�มุม ๔๕ องศากับปลายท่อไอเสีย
และห่างจากปลายท่อไอเสียเป็นระยะ ๐.๕ เมตร ดังภาพที่ ๓

๒๗๗

						
(ข) ในกรณี ที่ ป ลายท่ อ ไอเสี ย ยื่ น ไม่ พ้ น ริ ม นอกสุ ด ของ
ตัวถังรถยนต์ ให้หันไมโครโฟนทำ�มุม ๔๕ องศากับริมนอกสุดของตัวถังรถยนต์ด้าน
ปลายทางออกของท่อไอเสีย และห่างจากริมนอกสุดของตัวถังรถยนต์ด้านปลายทางออก
ของท่อไอเสียเป็นระยะ ๐.๕ เมตร ดังภาพที่ ๔
				 (๔.๒) ท่อไอเสียมี ๒ ท่อหรือมากกว่า ซึ่งต่อจากหม้อพักใบเดียวกัน
และมีระยะห่างระหว่างปลายท่อไอเสียไม่เกิน ๐.๓ เมตร
						
(ก) ในกรณี ที่ ป ลายท่ อไอเสี ย ยื่ น พ้ น ริ ม นอกสุ ด ของตั ว ถั ง
รถยนต์ ให้ดำ�เนินการตามข้อ ๔ (๔) (๔.๑) (ก) แต่ให้ถือระยะและทิศทางของท่อไอเสีย
ด้านนอกของรถยนต์เป็นหลัก ดังภาพที่ ๕
						
(ข) ในกรณีที่ปลายท่อไอเสียยื่นไม่พ้นริมนอกสุดของตัวถัง
รถยนต์ ให้ดำ�เนินการตามข้อ ๔ (๔) (๔.๑) (ข) แต่ให้ถือระยะและทิศทางของท่อไอเสีย
ด้านนอกของรถยนต์เป็นหลัก ดังภาพที่ ๖
				 (๔.๓) ท่อไอเสียมี ๒ ท่อหรือมากกว่า ซึ่งต่อจากหม้อพักใบเดียวกัน
โดยมีระยะห่างระหว่างปลายท่อไอเสียเกินกว่า ๐.๓ เมตร หรือกรณีที่มีท่อไอเสียต่อจาก
หม้อพักคนละใบ ไม่ว่าจะมีระยะห่างระหว่างปลายท่อไอเสียเท่าใด
						
(ก) ในกรณี ที่ ป ลายท่ อไอเสี ย ยื่ น พ้ น ริ ม นอกสุ ด ของตั ว ถั ง
รถยนต์ ให้ดำ�เนินการตามข้อ ๔ (๔) (๔.๑) (ก) ทุกท่อ ดังภาพที่ ๗
						
(ข) ในกรณีที่ปลายท่อไอเสียยื่นไม่พ้นริมนอกสุดของตัวถัง
รถยนต์ ให้ดำ�เนินการตามข้อ ๔ (๔) (๔.๑) (ข) ทุกท่อ ดังภาพที่ ๘
				(๔.๔) ท่อไอเสียอยู่ในแนวดิ่ง
						
(ก) ในกรณี ที่ ป ลายท่ อไอเสี ย ยื่ น พ้ น ริ ม นอกสุ ด ของตั ว ถั ง
รถยนต์ ให้ไมโครโฟนอยู่ระดับเดียวกันกับปลายท่อไอเสียในแนวดิ่งชี้ขึ้นข้างบนและ
ห่างจากปลายท่อไอเสียเป็นระยะ ๐.๕ เมตร ดังภาพที่ ๙
						
(ข) ในกรณี ที่ ป ลายท่ อ ไอเสี ย ยื่ น ไม่ พ้ น ริ ม นอกสุ ด ของ
ตัวถังรถยนต์ ให้ไมโครโฟนอยู่ระดับเดียวกันกับปลายท่อไอเสียในแนวดิ่งชี้ขึ้นข้างบน
และห่างจากริมนอกสุดของรถยนต์ดา้ นเดียวกับท่อไอเสียเป็นระยะ ๐.๕ เมตร ดังภาพที่ ๑๐

๒๗๘

			 (๕) เร่ ง เครื่ อ งยนต์ อ ย่ า งช้ า ๆ จนกระทั่ ง เครื่ อ งยนต์ ทำ � งานด้ ว ย
ความเร็ ว รอบคงที่ ต ามความเร็ ว รอบของการตรวจวั ด ระดั บ เสี ย งรถยนต์ ทั้ ง นี้
ความเร็ ว รอบเครื่ อ งยนต์ ที่ ต รวจวั ด มี ค วามคลาดเคลื่ อ นได้ ไ ม่ เ กิ น ร้ อ ยละ ๕ ของ
ความเร็วรอบของการตรวจวัดระดับเสียงรถยนต์
			 หากไม่ ส ามารถเร่ ง เครื่ อ งยนต์ ต ามความเร็ ว รอบของการตรวจวั ด
ระดับเสียงรถยนต์ ให้พิจารณาความเร็วรอบเครื่องยนต์ต่ำ�กว่าความเร็วรอบเครื่องยนต์
สูงสุดที่สามารถวัดได้ร้อยละ ๕
			 (๖) ให้ ต รวจวั ด ระดั บ เสี ย ง ๒ ครั้ ง และให้ ถื อ เอาค่ า สู ง สุ ด ที่ วั ดได้
เป็นค่าระดับเสียงของรถยนต์
			 (๗) ถ้ า ค่ า ระดั บ เสี ย งที่ ต รวจวั ด ทั้ ง ๒ ครั้ ง แตกต่ า งกั น เกิ น กว่ า
๒ เดซิเบลเอ ให้ตรวจวัดระดับเสียงโดยเริ่มต้นใหม่
ข้อ ๕ การอ่านค่าระดับเสียงของรถยนต์ที่ทำ�การตรวจวัดจะต้องไม่มีบุคคล
หรือสิ่งกีดขวางอยู่ภายในระยะ ๐.๕ เมตร ระหว่างไมโครโฟนของมาตรระดับเสียงกับ
ปลายท่อไอเสีย

๒๗๙

ภาพแสดงระยะห่างของรถยนต์ที่จะทำ�การตรวจวัดจากขอบทางเท้า (ถ้ามี)
สำ�หรับตรวจวัดระดับเสียงของรถยนต์ตามภาคผนวกท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำ�หนดมาตรฐานระดับเสียงของรถยนต์ ตามข้อ ๔ (๒)

๑ เมตร
ขอบทางเท้า

ภาพที่ ๑
ระยะห่างของรถยนต์ที่จะทำ�การตรวจวัดจากขอบทางเท้า (ถ้ามี)
ภาพแสดงตำ�แหน่งไมโครโฟนของมาตรระดับเสียงสำ�หรับตรวจวัดระดับเสียง
ของรถยนต์ตามภาคผนวกท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กำ�หนดมาตรฐานระดับเสียงของรถยนต์ ตามข้อ ๔ (๓)

ไม่น้อยกว่า ๐.๒ เมตร

ภาพที่ ๒
ตำ�แหน่งไมโครโฟน

๒๘๐

ภาพแสดงตำ�แหน่ง ระยะ และวิธกี ารในการหันไมโครโฟนของมาตรระดับเสียง
สำ�หรับตรวจวัดระดับเสียงของรถยนต์ตามภาคผนวกท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำ�หนดมาตรฐานระดับเสียงของรถยนต์ ตามข้อ ๔ (๔)
(๔.๑) กรณีท่อไอเสียมีท่อเดียว

ไม่น้อยกว่า ๐.๒ เมตร

๔๕ ํ
๐.๕ เมตร

ภาพที่ ๓
กรณีปลายท่อไอเสียยื่นพ้นริมนอกสุดของตัวถังรถยนต์ตามข้อ ๔ (๔) (๔.๑) (ก)

ไม่น้อยกว่า ๐.๒ เมตร

๔๕ ํ
๐.๕ เมตร

ภาพที่ ๔
กรณีปลายท่อไอเสียยื่นไม่พ้นริมนอกสุดของตัวถังรถยนต์ตามข้อ ๔ (๔) (๔.๑) (ข)

๒๘๑

ภาพแสดงตำ�แหน่ง ระยะ และวิธกี ารในการหันไมโครโฟนของมาตรระดับเสียง
สำ�หรับตรวจวัดระดับเสียงของรถยนต์ตามภาคผนวกท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เรือ่ ง กำ�หนดมาตรฐานระดับเสียงของรถยนต์ ตามข้อ ๔ (๔) (๔.๒)
กรณีทอ่ ไอเสียมี ๒ ท่อหรือมากกว่า ซึง่ ต่อจากหม้อพักใบเดียวกันและมีระยะห่างระหว่าง
ปลายท่อไอเสียไม่เกิน ๐.๓ เมตร

ไม่เกิน ๐.๓ เมตร
๔๕ ํ
๐.๕ เมตร

ภาพที่ ๕
กรณีปลายท่อไอเสียยื่นพ้นริมนอกสุดของตัวถังรถยนต์ตามข้อ ๔ (๔) (๔.๒) (ก)

ไม่เกิน ๐.๓ เมตร
๔๕ ํ
๐.๕ เมตร

ภาพที่ ๖
กรณีปลายท่อไอเสียยื่นไม่พ้นริมนอกสุดของตัวถังรถยนต์ตามข้อ ๔ (๔) (๔.๒) (ข)

๒๘๒

ภาพแสดงตำ�แหน่ง ระยะ และวิธกี ารในการหันไมโครโฟนของมาตรระดับเสียง
สำ�หรับตรวจวัดระดับเสียงของรถยนต์ตามภาคผนวกท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เรือ่ ง กำ�หนดมาตรฐานระดับเสียงของรถยนต์ ตามข้อ ๔ (๔) (๔.๓)
กรณีท่อไอเสียมี ๒ ท่อหรือมากกว่า ซึ่งต่อจากหม้อพักใบเดียวกันโดยมีระยะห่างระหว่าง
ปลายท่อไอเสียเกินกว่า ๐.๓ เมตร หรือกรณีที่มีท่อไอเสียต่อจากหม้อพักคนละใบ ไม่ว่า
จะมีระยะห่างระหว่างปลายท่อไอเสียเท่าใด
๐.๕ เมตร
๔๕ ํ
เกินกว่า ๐.๓ เมตร
๔๕ ํ
๐.๕ เมตร

ภาพที่ ๗
กรณีปลายท่อไอเสียยื่นพ้นริมนอกสุดของตัวถังรถยนต์ตามข้อ ๔ (๔) (๔.๓) (ก)
๐.๕ เมตร
๔๕ ํ
เกินกว่า ๐.๓ เมตร
๔๕ ํ
๐.๕ เมตร

ภาพที่ ๘
กรณีปลายท่อไอเสียยื่นไม่พ้นริมนอกสุดของตัวถังรถยนต์ตามข้อ ๔ (๔) (๔.๓) (ข)

๒๘๓

ภาพแสดงตำ�แหน่ง ระยะ และวิธกี ารในการหันไมโครโฟนของมาตรระดับเสียง
สำ�หรับตรวจวัดระดับเสียงของรถยนต์ตามภาคผนวกท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เรือ่ ง กำ�หนดมาตรฐานระดับเสียงของรถยนต์ ตามข้อ ๔ (๔) (๔.๔)
กรณีท่อไอเสียอยู่ในแนวดิ่ง
ระยะห่าง
๐.๕ เมตร

ระยะห่าง ๐.๕ เมตร

ภาพที่ ๙
กรณีปลายท่อไอเสียยื่นพ้นริมนอกสุดของตัวถังรถยนต์ตามข้อ ๔ (๔) (๔.๔) (ก)
ระยะห่าง
๐.๕ เมตร

ระยะห่าง ๐.๕ เมตร

ภาพที่ ๑๐
กรณีปลายท่อไอเสียยื่นไม่พ้นริมนอกสุดของตัวถังรถยนต์ตามข้อ ๔ (๔) (๔.๔) (ข)

๒๘๔
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‰¡àπâÕ¬°«à“ ˆ à«π„π≈â“π à«π (ppm) ¢Õß§à“‡∑’¬∫‡∑à“πÕ√å¡—≈ ‡ŒÁ°‡´π (N-Hexane)
À√◊Õ‡§√◊ËÕß«—¥√–∫∫Õ◊Ëπ∑’Ë¡’¡“µ√∞“π‡∑’¬∫‡∑à“
ç∑“ßé À¡“¬§«“¡«à“ ∑“ßµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√®√“®√∑“ß∫°
¢âÕ Û ª√–°“»π’È „Àâ „™â∫—ß§—∫°—∫√∂¬πµå∑’Ë „™â „π∑“ßµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√
®√“®√∑“ß∫°
¢âÕ Ù „Àâ°”Àπ¥¡“µ√∞“π‰Õ‡ ’¬®“°∑àÕ‰Õ‡ ’¬√∂¬πµåπ—Ëß≈—°…≥–‡°ãß‰¡à‡°‘π
˜ §π ∑’Ë®¥∑–‡∫’¬π°àÕπ«—π∑’Ë Ò æƒ»®‘°“¬π ÚıÛˆ ‰¡à«à“√∂¬πµå¥—ß°≈à“«®–®¥∑–‡∫’¬π
‡ªìπ√∂¬πµåª√–‡¿∑„¥‰«â¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) §à“°ä“´§“√å∫Õπ¡ÕπÕ°‰´¥å ‰¡à‡°‘π√âÕ¬≈– Ù.ı ∑’Ë«—¥‰¥â¥â«¬‡§√◊ËÕß¡◊Õ
(Ú) §à“°ä“´‰Œ‚¥√§“√å∫Õπ ‰¡à‡°‘π ˆ à«π„π≈â“π à«π ∑’Ë«—¥‰¥â¥â«¬‡§√◊ËÕß¡◊Õ
¢âÕ ı „Àâ°”Àπ¥¡“µ√∞“π‰Õ‡ ’¬®“°∑àÕ‰Õ‡ ’¬√∂¬πµåπ—Ëß≈—°…≥–‡°ãß‰¡à‡°‘π
˜ §π ∑’Ë®¥∑–‡∫’¬πµ—Èß·µà«—π∑’Ë Ò æƒ»®‘°“¬π ÚıÛˆ ‰¡à«à“√∂¬πµå¥—ß°≈à“«®–®¥
∑–‡∫’¬π‡ªìπ√∂¬πµåª√–‡¿∑„¥‰«â¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) §à“°ä“´§“√å∫Õπ¡ÕπÕ°‰´¥å ‰¡à‡°‘π√âÕ¬≈– Ò.ı ∑’Ë«—¥‰¥â¥â«¬‡§√◊ËÕß¡◊Õ
(Ú) §à“°ä“´‰Œ‚¥√§“√å∫Õπ‰¡à‡°‘π Ú à«π„π≈â“π à«π ∑’Ë«—¥‰¥â¥â«¬‡§√◊ËÕß¡◊Õ
¢âÕ ˆ „Àâ°”Àπ¥¡“µ√∞“π‰Õ‡ ’¬®“°∑àÕ‰Õ‡ ’¬√∂¬πµåª√–‡¿∑Õ◊Ëπ πÕ°®“°
√∂¬πµåµ“¡ ¢âÕ Ù ·≈– ¢âÕ ı ∑’Ë®¥∑–‡∫’¬π°àÕπ«—π∑’Ë Ò æƒ»®‘°“¬π ÚıÙ˘ ‰«â¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) §à“°ä“´§“√å∫Õπ¡ÕπÕ°‰´¥å ‰¡à‡°‘π√âÕ¬≈– Ù.ı ∑’Ë«—¥‰¥â¥â«¬‡§√◊ËÕß¡◊Õ
(Ú) §à“°ä“´‰Œ‚¥√§“√å∫Õπ ‰¡à‡°‘π ˆ à«π„π≈â“π à«π ∑’Ë«—¥‰¥â¥â«¬‡§√◊ËÕß¡◊Õ

๒๘๖
ÚÙ˜

¢âÕ ˜ „Àâ°”Àπ¥¡“µ√∞“π‰Õ‡ ’¬®“°∑àÕ‰Õ‡ ’¬√∂¬πµå ∑’Ë®¥∑–‡∫’¬πµ—Èß·µà
«—π∑’Ë Ò ¡°√“§¡ Úıı ‰¡à«à“√∂¬πµå¥—ß°≈à“«®–®¥∑–‡∫’¬π‡ªìπ√∂¬πµåª√–‡¿∑„¥
‰«â¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) §à“°ä“´§“√å∫Õπ¡ÕπÕ°‰´¥å ‰¡à‡°‘π√âÕ¬≈– .ı ∑’Ë«—¥‰¥â¥â«¬‡§√◊ËÕß¡◊Õ
(Ú) §à“°ä“´‰Œ‚¥√§“√å∫Õπ ‰¡à‡°‘π Ò à«π„π≈â“π à«π ∑’Ë«—¥‰¥â¥â«¬‡§√◊ËÕß¡◊Õ
¢âÕ ¯ «‘∏’°“√µ√«®«—¥§à“°ä“´§“√å∫Õπ¡ÕπÕ°‰´¥å·≈–°ä“´‰Œ‚¥√§“√å∫Õπ
®“°∑àÕ‰Õ‡ ’¬√∂¬πµå µ“¡¢âÕ Ù ¢âÕ ı ¢âÕ ˆ ·≈–¢âÕ ˜ „Àâ∑”µ“¡¢—ÈπµÕπ ¥—ßπ’È
(Ò) ª√—∫‡∑’¬∫ (Calibrate) ‡§√◊ËÕß¡◊Õ¥â«¬°ä“´¡“µ√∞“π (Standard Gas)
µ“¡§Ÿà¡◊Õ°“√„™âß“π¢ÕßºŸâº≈‘µ‡§√◊ËÕß¡◊Õ
(Ú) ‡¥‘π‡§√◊ËÕß¬πµå¢Õß√∂¬πµå„ÀâÕ¬Ÿà„πÕÿ≥À¿Ÿ¡‘„™âß“πª°µ‘
(Û) ¢≥–∑’Ë‡§√◊ËÕß¬πµå‡¥‘π‡∫“ „Àâ Õ¥À—««—¥ (Probe) ¢Õß‡§√◊ËÕß¡◊Õ‡¢â“‰ª„π
∑àÕ‰Õ‡ ’¬„Àâ≈÷°∑’Ë ÿ¥µ“¡§”·π–π”¢ÕßºŸâº≈‘µ‡§√◊ËÕß¡◊Õ
„π°√≥’ ∑’Ë ‰¡à “¡“√∂ Õ¥À—««—¥¢Õß‡§√◊ËÕß¡◊Õ‡¢â“‰ª„π∑àÕ‰Õ‡ ’¬ ‡æ√“–µ‘¥
Õÿª°√≥å√–ß—∫‡ ’¬ß„Àâ „™â∑àÕæ‘‡»…µàÕª≈“¬∑àÕ‰Õ‡ ’¬ ·≈â«®÷ß Õ¥À—««—¥¢Õß‡§√◊ËÕß¡◊Õ
‡¢â“‰ª„π∑àÕæ‘‡»…∑’ËµàÕ‡ √‘¡®“°ª≈“¬∑àÕ‰Õ‡ ’¬π—Èπ
(Ù) „ÀâÕà“π§à“ª√‘¡“≥§«“¡‡¢â¡¢âπ¢Õß°ä“´§“√å∫Õπ¡ÕπÕ°‰´¥å ·≈–°ä“´
‰Œ‚¥√§“√å∫Õπ‡¡◊ËÕ‡§√◊ËÕß¡◊Õ· ¥ßº≈§ß∑’Ë „π°√≥’∑’Ë‡§√◊ËÕß¡◊Õ· ¥ßº≈‰¡à § ß∑’Ë „ Àâ „ ™â
§à“‡©≈’Ë¬¢Õß§à“∑’ËÕà“π‰¥â√–À«à“ß§à“ Ÿß ÿ¥·≈–§à“µË” ÿ¥¢Õß°“√«—¥§√—Èßπ—Èπ
(ı) „ÀâªØ‘∫—µ‘µ“¡ (Û) ·≈– (Ù) ´È”Õ’°§√—ÈßÀπ÷Ëß ·≈â«„™â§à“‡©≈’Ë¬∑’Ë ‰¥â®“°°“√
«—¥∑—Èß Õß§√—Èß‡ªìπ‡°≥±åµ—¥ ‘π
¢âÕ ˘ „Àâ∑”§«“¡ –Õ“¥·≈–‡ª≈’Ë¬π‰ â°√Õß¢Õß‡§√◊ËÕß¡◊Õ µ“¡§Ÿà ¡◊ Õ °“√
„™âß“π¢ÕßºŸâº≈‘µ‡§√◊ËÕß¡◊Õπ—Èπ Ê
¢âÕ Ò ª√–°“»π’È „Àâ „™â∫—ß§—∫µ—Èß·µà«—π∂—¥®“°«—πª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
‡ªìπµâπ‰ª
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ¯ °ÿ¡¿“æ—π∏å æ.». Úıı
‡°…¡ π‘∑«ß»å ≥ Õ¬ÿ∏¬“
√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÚÙ µÕπæ‘‡»… Ú˘ ß «—π∑’Ë ÒÙ ¡’π“§¡ Úıı

๒๘๗
ÚÙ¯

ª√–°“»°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
‡√◊ËÕß °”Àπ¥√–¥—∫‡ ’¬ß¢Õß√∂®—°√¬“π¬πµå
_______

Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ıı ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“
§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı Õ—π‡ªìπæ√–√“™∫—≠≠—µ‘∑’Ë¡’∫∑∫—≠≠—µ‘
∫“ßª√–°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√®”°—¥ ‘∑∏‘·≈–‡ √’¿“æ¢Õß∫ÿ§§≈ ´÷Ëß¡“µ√“ Ú˘ ª√–°Õ∫°—∫
¡“µ√“ Ûı ¡“µ√“ Ù¯ ¡“µ√“ ı ·≈–¡“µ√“ ıÒ ¢Õß√—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬
∫—≠≠—µ„‘ Àâ°√–∑”‰¥â ‚¥¬Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡∫∑∫—≠≠—µ·‘ Ààß°ÆÀ¡“¬ √—∞¡πµ√’«“à °“√°√–∑√«ß
∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‚¥¬§”·π–π”¢Õß§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
·≈–‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ °”Àπ¥√–¥—∫‡ ’¬ß
¢Õß√∂®—°√¬“π¬πµå ‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
¢âÕ Ò „πª√–°“»π’È
ç√∂®—°√¬“π¬πµåé À¡“¬§«“¡«à“ √∂®—°√¬“π¬πµåµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√∂¬πµå
ç∑“ßé À¡“¬§«“¡«à“ ∑“ßµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√®√“®√∑“ß∫°
ç¡“µ√√–¥—∫‡ ’¬ßé À¡“¬§«“¡«à“ ‡§√◊ËÕß«—¥√–¥—∫‡ ’¬ßµ“¡¡“µ√∞“π¢Õß
§≥–°√√¡“∏‘°“√√–À«à“ßª√–‡∑»«à“¥â«¬‡∑§π‘§‰øøÑ“ ´÷Ëß‡√’¬°‚¥¬¬àÕ«à“ ç‰Õ Õ’ ´’é
(International Electrotechnical Commission, IEC) À√◊Õ¡“µ√√–¥—∫‡ ’¬ßÕ◊Ëπ∑’Ë¡’
¡“µ√∞“π‡∑’¬∫‡∑à“
çµ√«®«—¥é À¡“¬§«“¡«à“ °“√«—¥§à“√–¥—∫‡ ’¬ßµ“¡«‘∏’∑’Ë°”Àπ¥ ‚¥¬„™â
¡“µ√√–¥—∫‡ ’¬ß·≈â«π”§à“∑’Ëµ√«®«—¥‰¥â¡“‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫§à“√–¥—∫‡ ’¬ß∑’Ë°”Àπ¥

ÚÙ˘
๒๘๘

¢âÕ Ú √–¥—∫‡ ¬’ ß¢Õß√∂®—°√¬“π¬πµå∑’Ë„™â „π∑“ß¢≥–∑’‡Ë ¥‘π‡§√◊ÕË ß¬πµåÕ¬Ÿ°à ∫— ∑’Ë
‚¥¬‰¡à √ «¡‡ ’ ¬ ß·µ√ — ≠ ≠“≥µâÕ ß‰¡à‡°‘π ˘ı ‡¥´‘‡∫≈ ‡Õ ‡¡◊Ë Õ µ√«®«— ¥ √–¥— ∫ ‡ ’ ¬ ß
„π√–¬–Àà“ß®“°√∂®—°√¬“π¬πµå .ı ‡¡µ√
¢âÕ Û «‘∏’°“√µ√«®«—¥√–¥—∫‡ ’¬ß¢Õß√∂®—°√¬“π¬πµå„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡¿“§ºπ«°
∑â“¬ª√–°“»π’È
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ˜ °√°Æ“§¡ æ.». ÚıÙˆ
ª√–æ—≤πå ªí≠≠“™“µ‘√—°…å
√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘
·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÚ µÕπæ‘‡»… ¯˜ ß «—π∑’Ë ¯ ‘ßÀ“§¡ ÚıÙˆ

๒๘๙
Úı

¿“§ºπ«°

∑â“¬
ª√–°“»°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
‡√◊ËÕß °”Àπ¥√–¥—∫‡ ’¬ß¢Õß√∂®—°√¬“π¬πµå
_______
¢âÕ Ò §«“¡À¡“¬¢Õß§”
ç√∂®—°√¬“π¬πµåé À¡“¬§«“¡«à“ √∂®—°√¬“π¬πµåµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√∂¬πµå
ç∑“ßé À¡“¬§«“¡«à“ ∑“ßµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√®√“®√∑“ß∫°
ç§«“¡‡√Á«√Õ∫¢Õß°“√µ√«®«—¥√∂®—°√¬“π¬πµåé „ÀâÀ¡“¬§«“¡∂÷ß
(Ò) §«“¡‡√Á«√Õ∫‡∑à“°—∫ “¡„π ’Ë¢Õß§«“¡‡√Á«√Õ∫∑’Ë „Àâ°”≈—ß Ÿß ÿ¥ ”À√—∫
‡§√◊ËÕß¬πµå´÷Ëß¡’§«“¡‡√Á«√Õ∫∑’Ë„Àâ°”≈—ß Ÿß ÿ¥‰¡à‡°‘π ı, √Õ∫µàÕπ“∑’ À√◊Õ
(Ú) §«“¡‡√Á«√Õ∫‡∑à“°—∫°÷ËßÀπ÷Ëß¢Õß§«“¡‡√Á«√Õ∫∑’Ë „ Àâ °”≈— ß Ÿ ß ÿ ¥ ”À√— ∫
‡§√◊ËÕß¬πµå´÷Ëß¡’§«“¡‡√Á«√Õ∫∑’Ë„Àâ°”≈—ß Ÿß ÿ¥‡°‘π°«à“ ı, √Õ∫µàÕπ“∑’
ç¡“µ√√–¥—∫‡ ’¬ßé À¡“¬§«“¡«à“ ‡§√◊ËÕß«—¥√–¥—∫‡ ’¬ßµ“¡¡“µ√∞“π¢Õß
§≥–°√√¡“∏‘°“√√–À«à“ßª√–‡∑»«à“¥â«¬‡∑§π‘§‰øøÑ“ ´÷Ëß‡√’¬°‚¥¬¬àÕ«à“ ç‰Õ Õ’ ´’é
(Internaional Electrotechnical Commission, IEC) À√◊Õ¡“µ√√–¥—∫‡ ’¬ßÕ◊Ëπ∑’Ë¡’
¡“µ√∞“π‡∑’¬∫‡∑à“
çµ√«®«—¥é À¡“¬§«“¡«à“ °“√«—¥§à“√–¥—∫‡ ’¬ßµ“¡«‘∏’∑’Ë°”Àπ¥ ‚¥¬„™â
¡“µ√√–¥—∫‡ ’¬ß·≈â«π”§à“∑’Ëµ√«®«—¥‰¥â¡“‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫§à“√–¥—∫‡ ’¬ß∑’Ë°”Àπ¥
¢âÕ Ú °àÕπ∑”°“√µ√«®«—¥√–¥—∫‡ ’¬ß¢Õß√∂®—°√¬“π¬πµå∑ÿ°§√—Èß®–µâÕßª√—∫
¡“µ√√–¥—∫‡ ’¬ß‰«â∑’Ë«ß®√∂à«ßπÈ”Àπ—° çAé (Weighting Network çAé) ·≈–∑’Ë≈—°…≥–
§«“¡‰«µÕ∫√—∫‡ ’¬ß çFasté (Dynamic Characteristrics çFasté) √«¡∑—ÈßµâÕßª√—∫‡∑’¬∫
§«“¡∂Ÿ°µâÕß°—∫‡§√◊ËÕß°”‡π‘¥‡ ’¬ß¡“µ√∞“π ‡™àπ æ‘ µ—π‚øπ (Pistonphone) À√◊Õ
Õ–§Ÿ µ‘§ §“≈‘‡∫√‡µÕ√å (Acoustic Calibrator) À√◊Õª√—∫‡∑’¬∫§«“¡∂Ÿ°µâÕßµ“¡∑’Ë√–∫ÿ‰«â
„π§Ÿà¡◊Õ°“√„™âß“π¢ÕßºŸâº≈‘µ¡“µ√√–¥—∫‡ ’¬ß

ÚıÒ
๒๙๐

¡“µ√§«“¡‡√Á«√Õ∫¢Õß‡§√◊ËÕß¬πµå∑’Ë®–π”¡“„™âµ√«®«—¥®–¡’§«“¡§≈“¥‡§≈◊ËÕπ
‰¥â ‰¡à‡°‘π√âÕ¬≈– “¡¢Õß§à“‡µÁ¡ ‡°≈
¢âÕ Û °“√µ√«®«—¥√–¥—∫‡ ’¬ß¢Õß√∂®—°√¬“π¬πµå„Àâ°√–∑”„π ∂“π∑’Ë∑’Ë‡ªìπ
æ◊Èπ√“∫∑”¥â«¬§Õπ°√’µÀ√◊Õ·Õ øí≈µåÀ√◊Õ«— ¥ÿ∑’Ë¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘„π°“√ –∑âÕπ‡ ’¬ß‰¥â¥’
·≈–‡ªìπ∑’Ë ‚≈àß ´÷Ëß¡’√–¬–Àà“ß®“°√∂®—°√¬“π¬πµå∑’Ë®–∑”°“√µ√«®«—¥µ—Èß·µà Û ‡¡µ√¢÷Èπ‰ª
·≈–„Àâµ√«®«—¥„π√–¬–Àà“ß®“°√∂®—°√¬“π¬πµå .ı ‡¡µ√
¢âÕ Ù °“√µ√«®«—¥√–¥—∫‡ ’¬ß¢Õß√∂®—°√¬“π¬πµåµ“¡¢âÕ Û „Àâ°√–∑”µ“¡
«‘∏’°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) „Àâ∑”°“√µ√«®«—¥√–¥—∫‡ ’¬ß¢Õß ¿“æ·«¥≈âÕ¡·≈–≈¡„π¢≥–π—Èπ°àÕπ
∂â“√–¥—∫‡ ’¬ß¢Õß ¿“æ·«¥≈âÕ¡·≈–≈¡∑’Ë«—¥‰¥â „π∫√‘‡«≥ ∂“π∑’Ëµ“¡¢âÕ Û ‡°‘π°«à“
¯ı ‡¥´‘‡∫≈ ‡Õ „Àâ‡ª≈’Ë¬π ∂“π∑’Ëµ√«®«—¥√–¥—∫‡ ’¬ß¢Õß√∂®—°√¬“π¬πµå
(Ú) „Àâ®Õ¥√∂®—°√¬“π¬πµåÕ¬Ÿà°—∫∑’Ë „πµ”·Àπàß‡°’¬√å«à“ß ·≈–‡¥‘π‡§√◊ËÕß¬πµå
‰¡àπâÕ¬°«à“ ı π“∑’ °àÕπ∑”°“√µ√«®«—¥ ∂â“¡’¢Õ∫∑“ß‡∑â“®–µâÕß®Õ¥√∂®—°√¬“π¬πµå
Àà“ß®“°¢Õ∫∑“ß‡∑â“Õ¬à“ßπâÕ¬ Ò ‡¡µ√
(Û) À—π·°π§«“¡‰« Ÿß ÿ¥¢Õß‰¡‚§√‚øπ¢Õß¡“µ√√–¥—∫‡ ’¬ß„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡
µ”·Àπàß·≈–«‘∏’°“√¥—ßπ’È
(°) „π°√≥’∑∑’Ë Õà ‰Õ‡ ¬’ ¡’∑Õà ‡¥’¬« „Àâµß—È ‰¡‚§√‚øπ„π√–¥—∫‡¥’¬«°—π°—∫ª≈“¬∑àÕ
‰Õ‡ ’¬ ·µàµâÕß‰¡àµË”°«à“ .Ú ‡¡µ√ ®“°æ◊Èπ ·≈–À—π‰¡‚§√‚øπ‡¢â“À“ª≈“¬∑àÕ‰Õ‡ ’¬
‚¥¬·°π‰¡‚§√‚øπ®–µâÕß¢π“π°—∫æ◊Èπ·≈–∑”¡ÿ¡ Ùı Õß»“°—∫ª≈“¬∑àÕ‰Õ‡ ’¬ Àà“ß®“°
ª≈“¬∑àÕ‰Õ‡ ’¬ .ı ‡¡µ√ ¥—ß¿“æ∑’Ë Ò
(¢) „π°√≥’∑’Ë∑àÕ‰Õ‡ ’¬¡’ Õß∑àÕÀ√◊Õ¡“°°«à“ ´÷ËßµàÕ®“°À¡âÕæ—°„∫‡¥’¬«°—π
·≈–¡’√–¬–Àà“ß√–À«à“ßª≈“¬∑àÕ‰Õ‡ ’¬‰¡à¡“°°«à“ .Û ‡¡µ√ „Àâ¥”‡π‘π°“√µ“¡¢âÕ (°)
‡«âπ·µà „Àâ∂◊Õ√–¬–·≈–∑‘»∑“ß¢Õß∑àÕ‰Õ‡ ’¬¥â“ππÕ°¢Õß√∂®—°√¬“π¬πµå‡ªìπ‡°≥±å
(§) „π°√≥’∑’Ë∑àÕ‰Õ‡ ’¬¡’ Õß∑àÕÀ√◊Õ¡“°°«à“ ´÷ËßµàÕ®“°À¡âÕæ—°„∫‡¥’¬«°—π
‚¥¬¡’√–¬–Àà“ß√–À«à“ßª≈“¬∑àÕ‰Õ‡ ’¬¡“°°°«à“ .Û ‡¡µ√ À√◊Õ„π°√≥’∑’Ë∑àÕ‰Õ‡ ’¬
µàÕ®“°À¡âÕæ—°§π≈–„∫ ‰¡à«à“®–¡’√–¬–Àà“ß√–À«à“ßª≈“¬∑àÕ‰Õ‡ ’¬‡∑à“„¥ „Àâ¥”‡π‘π°“√
µ“¡¢âÕ (°) ∑ÿ°∑àÕ ·≈–„Àâ „™â§à“ Ÿß ÿ¥∑’Ë«—¥‰¥â ¥—ß¿“æ∑’Ë Ú
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(Ù) ‡√àß‡§√◊ËÕß¬πµå„Àâ¡’§«“¡‡√Á«√Õ∫‡∑à“°—∫§«“¡‡√Á«√Õ∫¢Õß°“√µ√«®«—¥
√∂®—°√¬“π¬πµå
(ı) „Àâµ√«®«—¥√–¥—∫‡ ’¬ß Ú §√—Èß ·≈–„Àâ∂◊Õ‡Õ“√–¥—∫‡ ’¬ß Ÿß ÿ¥∑’Ë«—¥‰¥â
‡ªìπ√–¥—∫‡ ’¬ß¢Õß√∂®—°√¬“π¬πµå
(ˆ) ∂â“√–¥—∫‡ ’¬ß∑’Ëµ√«®«—¥∑—Èß Ú §√—Èß ·µ°µà“ß°—π‡°‘π°«à“ Ú ‡¥´‘‡∫≈ ‡Õ
„Àâµ√«®«—¥√–¥—∫‡ ’¬ß‚¥¬‡√‘Ë¡µâπ„À¡à
¢âÕ ı °“√Õà“π§à“√–¥—∫‡ ’¬ß¢Õß√∂®—°√¬“π¬πµå∑’Ë∑”°“√µ√«®«—¥®–µâÕß
‰¡à¡∫’ §ÿ §≈À√◊Õ ß‘Ë °’¥¢«“ßÕ¬Ÿ¿à “¬„π∫√‘‡«≥ .ı ‡¡µ√ ®“°‰¡‚§√‚øπ¢Õß¡“µ√√–¥—∫‡ ¬’ ß

๒๙๒
ÚıÛ

¿“æ· ¥ßµ”·Àπàß √–¬– ·≈–«‘∏°’ “√„π°“√À—π·°π§«“¡‰« ßŸ ¥ÿ ¢Õß‰¡‚§√‚øπ
¢Õß¡“µ√√–¥—∫‡ ’¬ß ”À√—∫µ√«®«—¥√–¥—∫‡ ’¬ß¢Õß√∂®—°√¬“π¬πµåµ“¡¿“§ºπ«°
∑â“¬ª√–°“»°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‡√◊ËÕß °”Àπ¥√–¥—∫‡ ’¬ß
¢Õß√∂®—°√¬“π¬πµå µ“¡¢âÕ Ù (Û) (°)
_____________

¿“æ∑’่ Ë Ò๑
ภาพที

µ”·Àπàß·°π§«“¡‰« Ÿß ÿ¥¢Õß‰¡‚§√‚øπ
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¿“æ· ¥ßµ”·Àπàß √–¬– ·≈–«‘∏°’ “√„π°“√À—π·°π§«“¡‰« ßŸ ¥ÿ ¢Õß‰¡‚§√‚øπ
¢Õß¡“µ√√–¥—∫‡ ’¬ß ”À√—∫µ√«®«—¥√–¥—∫‡ ’¬ß¢Õß√∂®—°√¬“π¬πµåµ“¡¿“§ºπ«°
∑â“¬ª√–°“»°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‡√◊ËÕß °”Àπ¥√–¥—∫‡ ’¬ß
¢Õß√∂®—°√¬“π¬πµå µ“¡¢âÕ Ù (Û) (§)
_____________

¿“æ∑’Ë Ò
ภาพที่ ๑
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ª√–°“»°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
‡√◊ËÕß °Ì“Àπ¥¡“µ√∞“π§à“°ä“´§“√å∫Õπ¡ÕπÕ°‰´¥å
·≈–°ä“´‰Œ‚¥√§“√å∫Õπ®“°∑àÕ‰Õ‡ ’¬¢Õß√∂®—°√¬“π¬πµå
_______

‚¥¬∑’Ë‰¥â¡°’ “√ªØ‘√ªŸ √–∫∫√“™°“√‚¥¬„Àâ¡°’ “√®—¥µ—ßÈ °√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘
·≈– ‘Ë ß ·«¥≈â Õ ¡¢÷Èπ ¡“ ·≈–„Àâ ‚ Õπ¿“√°‘® ¢Õß°√–∑√«ß«‘ ∑ ¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’
·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ „π à«π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ
ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı ‰ª‡ªìπ¢Õß°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡
ª√–°Õ∫°—∫‡ªìπ°“√ ¡§«√·°â ‰¢ª√—∫ª√ÿß§à“¡“µ√∞“π°ä“´§“√å∫Õπ¡ÕπÕ°‰´¥å ·≈–
§à“°ä“´‰Œ‚¥√§“√å∫Õπ®“°∑àÕ‰Õ‡ ’¬¢Õß√∂®—°√¬“π¬πµå ®÷ß ¡§«√·°â ‰¢ª√— ∫ ª√ÿ ß
ª√–°“»°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‡√◊ËÕß °“√°Ì“Àπ¥¡“µ√∞“π
§à“°ä“´‰Œ‚¥√§“√å∫Õπ®“°∑àÕ‰Õ‡ ¬’ ¢Õß√∂®—°√¬“π¬πµå ·≈–ª√–°“»°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å
‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‡√◊ËÕß °“√°Ì“Àπ¥¡“µ√∞“π§à“°ä“´§“√å∫Õπ¡ÕπÕ°‰´¥å
®“°∑àÕ‰Õ‡ ’¬¢Õß√∂®—°√¬“π¬πµå
Õ“»—¬ÕÌ“π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ıı ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“
§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı ·°â ‰¢‚¥¬¡“µ√“ ÒÒÙ ·Ààßæ√–√“™°ƒ…Æ’°“
·°â ‰¢∫∑∫—≠≠—µ‘„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫°“√‚ÕπÕÌ“π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß à«π√“™°“√„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡
æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ª√—∫ª√ÿß °√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡ æ.». ÚıÙı æ.». ÚıÙı Õ—π‡ªìπ
æ√–√“™∫—≠≠—µ‘∑’Ë¡’∫∑∫—≠≠—µ‘∫“ßª√–°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√®Ì“°—¥ ‘∑∏‘·≈–‡ √’¿“æ¢Õß∫ÿ§§≈
´÷Ëß¡“µ√“ Ú˘ ª√–°Õ∫°—∫¡“µ√“ Ûı ¡“µ√“ Ù¯ ¡“µ√“ ı ·≈–¡“µ√“ ıÒ ¢Õß
√—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬∫—≠≠—µ‘„Àâ°√–∑Ì“‰¥â ‚¥¬Õ“»—¬ÕÌ“π“®µ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘

Úıˆ
๒๙๕

·Ààß°ÆÀ¡“¬ √—∞¡πµ√’«“à °“√°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡ ‚¥¬§Ì“·π–πÌ“
¢Õß§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘… ·≈–‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß§≥–°√√¡°“√ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘
®÷ßÕÕ°ª√–°“»‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
¢âÕ Ò „Àâ¬°‡≈‘°
(Ò) ª√–°“»°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‡√◊ËÕß °Ì“Àπ¥
¡“µ√∞“π§à“°ä“´‰Œ‚¥√§“√å∫Õπ®“°∑àÕ‰Õ‡ ’¬¢Õß√∂®—°√¬“π¬πµå ≈ß«—π∑’Ë Ò˜ ¡’π“§¡
æ.». ÚıÛˆ
(Ú) ª√–°“»°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ©∫—∫∑’Ë Ú
(æ.». ÚıÛ˜) ‡√◊ËÕß °Ì“Àπ¥¡“µ√∞“π§à“°ä“´§“√å∫Õπ¡ÕπÕ°‰´¥å®“°∑àÕ‰Õ‡ ’¬¢Õß
√∂®—°√¬“π¬πµå ≈ß«—π∑’Ë ÒÙ °—π¬“¬π æ.». ÚıÛ˜
¢âÕ Ú „πª√–°“»π’È
ç√∂®—°√¬“π¬πµåé À¡“¬§«“¡«à“ √∂®—°√¬“π¬πµåµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√∂¬πµå
ç‡§√◊ËÕß¡◊Õé À¡“¬§«“¡«à“ ‡§√◊ËÕß∑’Ë∑Ì“ß“π¥â«¬√–∫∫π—π¥’ ‡ªÕ√å´’øÕ‘πø√“‡√¥
(Non - dispersive Infrared, NDIR) Ì “ À√— ∫ „™â «— ¥ ª√‘ ¡ “≥§«“¡‡¢â ¡ ¢â π ¢Õß
°ä “ ´§“√å ∫ Õπ¡ÕπÕ°‰´¥å ® “°∑à Õ ‰Õ‡ ’ ¬ ∑’Ë ¡’ ™à « ß°“√«— ¥ Ÿ ß ÿ ¥‰¡àπâÕ¬°«à“√âÕ¬≈– Ù.ı
‚¥¬ª√‘¡“µ√ ·≈–«—¥ª√‘¡“≥§«“¡‡¢â¡¢âπ¢Õß°ä“´‰Œ‚¥√§“√å∫Õπ®“°∑àÕ‰Õ‡ ’¬∑’Ë¡’™à«ß
°“√«—¥‰¡àπâÕ¬°«à“ Ò, à«π„π≈â“π à«π (ppm) ¢Õß§à“‡∑’¬∫‡∑à“πÕ√å¡—≈‡ŒÁ°‡´π
(N-Hexane) À√◊Õ‡§√◊ËÕß¡◊Õ√–∫∫Õ◊Ëπ∑’Ë¡’¡“µ√∞“π‡∑’¬∫‡∑à“
ç∑“ßé À¡“¬§«“¡«à“ ∑“ßµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√®√“®√∑“ß∫°
¢âÕ Û ª√–°“»π’È „Àâ „™â∫—ß§—∫°—∫√∂®—°√¬“π¬πµå„™â „π∑“ß
¢âÕ Ù „Àâ°“Ì Àπ¥¡“µ√∞“π‰Õ‡ ¬’ ®“°∑àÕ‰Õ‡ ¬’ ¢Õß√∂®—°√¬“π¬πµå∑®’Ë ¥∑–‡∫’¬π
°àÕπ«—π∑’Ë Ò °√°Æ“§¡ ÚıÙ˘ ‰«â¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) §à“°ä“´§“√å∫Õπ¡ÕπÕ°‰´¥å µâÕß‰¡à‡°‘π√âÕ¬≈– Ù.ı ‚¥¬ª√‘¡“µ√∑’Ë«—¥‰¥â
¥â«¬‡§√◊ËÕß¡◊Õ
(Ú) §à “ °ä “ ´‰Œ‚¥√§“√å ∫ Õπµâ Õ ß‰¡à‡°‘π Ò, à«π„π≈â“π à«π∑’Ë«—¥‰¥â
¥â«¬‡§√◊ËÕß¡◊Õ

๒๙๖
Úı˜

¢âÕ ı „Àâ°“Ì Àπ¥¡“µ√∞“π‰Õ‡ ¬’ ®“°∑àÕ‰Õ‡ ¬’ ¢Õß√∂®—°√¬“π¬πµå∑®’Ë ¥∑–‡∫’¬π
µ—Èß·µà«—π∑’Ë Ò °√°Æ“§¡ ÚıÙ˘ ‰«â¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) °ä“´§“√å∫Õπ¡ÕπÕ°‰´¥å µâÕß‰¡à‡°‘π√âÕ¬≈– Û.ı ‚¥¬ª√‘¡“µ√∑’Ë«—¥‰¥â
¥â«¬‡§√◊ËÕß¡◊Õ
(Ú) §à “ °ä “ ´‰Œ‚¥√§“√å ∫ Õπµâ Õ ß‰¡à ‡ °‘ π Ú, à « π„π≈â “ π à « π∑’Ë «— ¥ ‰¥â
¥â«¬‡§√◊ËÕß¡◊Õ
¢âÕ ı/Ò * „Àâ°”Àπ¥¡“µ√∞“π‰Õ‡ ’ ¬ ®“°∑àÕ ‰Õ‡ ’ ¬ ¢Õß√∂®— ° √¬“π¬πµå ∑’Ë
®¥∑–‡∫’¬πµ—Èß·µà«—π∑’Ë Ò ¡°√“§¡ ÚııÛ ‰«â¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) §à“°ä“´§“√å∫Õπ¡ÕπÕ°‰´¥å µâÕß‰¡à‡°‘π√âÕ¬≈– Ú.ı ‚¥¬ª√‘¡“µ√∑’Ë«—¥‰¥â
¥â«¬‡§√◊ËÕß¡◊Õ
(Ú) §à“°ä“´‰Œ‚¥√§“√å∫Õπ µâÕ ß‰¡à‡°‘π Ò, à«π„π≈â“π à«π∑’Ë«—¥‰¥â
¥â«¬‡§√◊ËÕß¡◊Õ
¢âÕ ˆ ** «‘∏’°“√µ√«®«—¥§à“°ä“´§“√å∫Õπ¡ÕπÕ°‰´¥å·≈–°ä“´‰Œ‚¥√§“√å∫Õπ
®“°∑àÕ‰Õ‡ ’¬¢Õß√∂®—°√¬“π¬πµåµ“¡¢âÕ Ù ¢âÕ ı ·≈–¢âÕ ı/Ò „Àâ∑”µ“¡¢—ÈπµÕπ ¥—ßπ’È
(Ò) ª√—∫‡∑’¬∫ (Calibrate) ‡§√◊ËÕß¡◊Õ¥â«¬°ä“´¡“µ√∞“π (Standard Gas)
µ“¡§Ÿà¡◊Õ°“√„™âß“π¢ÕßºŸâº≈‘µ‡§√◊ËÕß¡◊Õ
(Ú) ‡¥‘π‡§√◊ËÕß¬πµå„ÀâÕ¬Ÿà„πÕÿ≥À¿Ÿ¡‘„™âß“πµ“¡ª°µ‘
(Û) ¢≥–∑’Ë‡§√◊ËÕß¬πµå‡¥‘π‡∫“„Àâ Õ¥À—««—¥ (Probe) ¢Õß‡§√◊ËÕß¡◊Õ‡¢â“‰ª„π
∑àÕ‰Õ‡ ’¬„Àâ≈÷°∑’Ë ÿ¥µ“¡§”·π–π”¢ÕßºŸâº≈‘µ‡§√◊ËÕß¡◊Õ

*
**

§«“¡„π¢âÕ ı/Ò ‡¥‘¡∑—ÈßÀ¡¥¬°‡≈‘° ·≈–„Àâ „™â§«“¡„À¡àπ’È·∑π‚¥¬¢âÕ Ò ·Ààßª√–°“»°√–∑√«ß
∑√— æ ¬“°√∏√√¡™“µ‘ · ≈– ‘Ë ß ·«¥≈â Õ ¡ ©∫— ∫ ∑’Ë Û (æ.». ÚııÚ) ‡√◊Ë Õ ß °”Àπ¥¡“µ√∞“π
§à“°ä“´§“√å∫Õπ¡ÕπÕ°‰´¥å·≈–°ä“´‰Œ‚¥√§“√å∫Õπ®“°∑ààÕ‰Õ‡ ’¬¢Õß√∂®—°√¬“π¬πµå ≈ß«—π∑’Ë Ù
°ÿ¡¿“æ—π∏å æ.». ÚııÚ
§«“¡„π¢âÕ ˆ ‡¥‘¡∑—ÈßÀ¡¥¬°‡≈‘° ·≈–„Àâ „™â§«“¡„À¡àπ’È·∑π‚¥¬¢âÕ Ú ·Ààßª√–°“»°√–∑√«ß
∑√— æ ¬“°√∏√√¡™“µ‘ · ≈– ‘Ë ß ·«¥≈â Õ ¡ ©∫— ∫ ∑’Ë Ú (æ.». Úıı) ‡√◊Ë Õ ß °”Àπ¥¡“µ√∞“π
§à“°ä“´§“√å∫Õπ¡ÕπÕ°‰´¥å·≈–°ä“´‰Œ‚¥√§“√å∫Õπ®“°∑àÕ‰Õ‡ ’¬¢Õß√∂®—°√¬“π¬πµå ≈ß«—π∑’Ë
¯ °ÿ¡¿“æ—π∏å æ.». Úıı

Úı¯
๒๙๗

„π°√≥’∑’Ë ‰¡à “¡“√∂ Õ¥À—««—¥¢Õß‡§√◊ËÕß¡◊Õ‡¢â“‰ª„π∑àÕ‰Õ‡ ’¬‰¥â ‡æ√“–µ‘¥
Õÿª°√≥å√–ß—∫‡ ’¬ß„Àâ „™â∑àÕæ‘‡»…µàÕ∑’Ëª≈“¬∑àÕ‰Õ‡ ’¬·≈â«®÷ß Õ¥À—««—¥¢Õß‡§√◊ËÕß¡◊Õ
‡¢â“‰ª„π∑àÕæ‘‡»…∑’Ë‡ √‘¡µàÕ®“°ª≈“¬∑àÕ‰Õ‡ ’¬π—Èπ
(Ù) „Àâ Õà “ π§à “ ª√‘ ¡ “≥§«“¡‡¢â ¡ ¢â π ¢Õß°ä “ ´§“√å ∫ Õπ¡ÕπÕ°‰´¥å · ≈–°ä “ ´
‰Œ‚¥√§“√å∫Õπ ‡¡◊ËÕ‡§√◊ËÕß¡◊Õ· ¥ßº≈§ß∑’Ë „π°√≥’∑’Ë‡§√◊ËÕß¡◊Õ· ¥ßº≈‰¡à § ß∑’Ë „ Àâ „ ™â
§à“‡©≈’Ë¬¢Õß§à“∑’ËÕà“π‰¥â√–À«à“ß§à“ Ÿß ÿ¥·≈–§à“µË” ÿ¥¢Õß°“√«—¥§√—Èßπ—Èπ
(ı) „Àâ ª Ø‘ ∫— µ‘ µ “¡ (Û) ·≈– (Ù) ´È”Õ’°§√—ÈßÀπ÷Ëß ·≈â « „™â §à “ ‡©≈’Ë ¬ ∑’Ë ‰ ¥â ® “°
°“√«—¥ Õß§√—Èß‡ªìπ‡°≥±åµ—¥ ‘π
¢âÕ ˜ „Àâ∑”§«“¡ –Õ“¥·≈–‡ª≈’¬Ë π‰ °â √Õß¢Õß‡§√◊ÕË ß¡◊Õµ“¡§Ÿ¡à Õ◊ °“√„™âß“π
¢ÕßºŸâº≈‘µ‡§√◊ËÕß¡◊Õ
¢âÕ ¯ ª√–°“»π’È „Àâ „™â∫—ß§—∫µ—Èß·µà«—π∂—¥®“°«—πª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
‡ªìπµâπ‰ª
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ÒÛ µÿ≈“§¡ æ.». ÚıÙ¯
¬ß¬ÿ∑∏ µ‘¬–‰æ√—™
√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘
·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÚÚ µÕπæ‘‡»… ÒÙÒ ß «—π∑’Ë ˘ ∏—π«“§¡ ÚıÙ¯

๒๙๘
Úı˘

ª√–°“»°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§à“§«—π¢“«®“°∑àÕ‰Õ‡ ’¬¢Õß√∂®—°√¬“π¬πµå
_______
‚¥¬∑’Ë ‰¥â¡°’ “√ªØ‘√ªŸ √–∫∫√“™°“√‚¥¬„Àâ¡°’ “√®—¥µ—ßÈ °√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘
·≈– ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡¢÷πÈ ¡“ ·≈–„Àâ ‚Õπ¿“√°‘®¢Õß°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡
„π à«π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘
æ.». ÚıÛı ‰ª‡ªìπ¢Õß°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡ ®÷ß‡ÀÁπ ¡§«√·°â ‰¢
ª√—∫ª√ÿßª√–°“»°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡ ‡√◊ÕË ß °”Àπ¥¡“µ√∞“π
§à“§«—π¢“«®“°∑àÕ‰Õ‡ ’¬¢Õß√∂®—°√¬“π¬πµå
Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ıı ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“
§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı ·°â ‰¢‚¥¬¡“µ√“ ÒÒÙ ·Ààßæ√–√“™°ƒ…Æ’°“
·°â ‰¢∫∑∫—≠≠—µ‘„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫°“√‚ÕπÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß à«π√“™°“√ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡
æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ª√—∫ª√ÿß°√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡ æ.». ÚıÙı æ.». ÚıÙı Õ—π‡ªìπ
æ√–√“™∫—≠≠—µ‘∑’Ë¡’∫∑∫—≠≠—µ‘∫“ßª√–°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√®”°—¥ ‘∑∏‘·≈–‡ √’¿“æ¢Õß∫ÿ§§≈
´÷Ëß¡“µ√“ Ú˘ ª√–°Õ∫°—∫¡“µ√“ Ûı ¡“µ√“ Ù¯ ¡“µ√“ ı ·≈–¡“µ√“ ıÒ ¢Õß
√—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬∫—≠≠—µ‘„Àâ°√–∑”‰¥â ‚¥¬Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘
·Ààß°ÆÀ¡“¬ √—∞¡πµ√’«“à °“√°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡ ‚¥¬§”·π–π”
¢Õß§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘… ·≈–‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß§≥–°√√¡°“√ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘
®÷ßÕÕ°ª√–°“»‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

Úˆ
๒๙๙

¢âÕ Ò „Àâ¬°‡≈‘°
(Ò) ª√–°“»°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‡√◊ËÕß °”Àπ¥
¡“µ√∞“π§à“§«—π¢“«®“°∑àÕ‰Õ‡ ¬’ ¢Õß√∂®—°√¬“π¬πµå ≈ß«—π∑’Ë Òı °ÿ¡¿“æ—π∏å æ.». ÚıÙÚ
(Ú) ª√–°“»°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ©∫—∫∑’Ë Ú
(æ.». ÚıÙı) ‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§à“§«—π¢“«®“°∑àÕ‰Õ‡ ’¬¢Õß√∂®—°√¬“π¬πµå
≈ß«—π∑’Ë ÒÒ °—π¬“¬π æ.». ÚıÙı
¢âÕ Ú „πª√–°“»π’È
ç√∂®—°√¬“π¬πµåé À¡“¬§«“¡«à“ √∂®—°√¬“π¬πµå µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√∂¬πµå
ç∑“ßé À¡“¬§«“¡«à“ ∑“ß µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√®√“®√∑“ß∫°
ç‡§√◊ËÕß¡◊Õ«—¥§«—π¢“«é À¡“¬§«“¡«à“ ‡§√◊ËÕß¡◊Õ«—¥§«—π√–∫∫«—¥§«“¡∑÷∫· ß
·∫∫‰À≈ºà“π∑—ÈßÀ¡¥ (Full Flow Opacity) ∑’Ë „Àâ§«—π¢“«∑—ÈßÀ¡¥‰À≈ºà“π™àÕß«—¥· ß
·≈–«—¥§à“¢Õß· ß∑’Ë∑–≈ÿºà“π§«—π¢“« ‚¥¬«—¥§à“‡ªìπÀπà«¬√âÕ¬≈–¢Õß§«“¡∑÷∫· ß
ç§«“¡‡√Á«√Õ∫∑’Ë „Àâ°”≈—ß Ÿß ÿ¥é À¡“¬§«“¡«à“ §«“¡‡√Á«√Õ∫∑’Ë„Àâ°”≈—ß Ÿß ÿ¥
¢Õß‡§√◊ËÕß¬πµå
¢âÕ Û ª√–°“»π’È „Àâ „™â∫—ß§—∫·°à√∂®—°√¬“π¬πµå∑’Ë„™â „π∑“ß
¢âÕ Ù ¡“µ√∞“π§à“§«—π¢“«®“°∑àÕ‰Õ‡ ’¬¢Õß√∂®—°√¬“π¬πµå µâÕß‰¡à‡°‘π
√âÕ¬≈– Û ‡¡◊ËÕµ√«®«—¥¥â«¬‡§√◊ËÕß¡◊Õ«—¥§«—π¢“«
¢âÕ ı «‘∏°’ “√µ√«®«—¥§à“§«—π¢“«®“°∑àÕ‰Õ‡ ¬’ ¢Õß√∂®—°√¬“π¬πµå „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡
¿“§ºπ«°∑â“¬ª√–°“»π’È
¢âÕ ˆ ª√–°“»π’È „Àâ „™â∫—ß§—∫µ—Èß·µà«—π∂—¥®“°«—πª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
‡ªìπµâπ‰ª
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ˜ æƒ»®‘°“¬π æ.». ÚıÙ¯
¬ß¬ÿ∑∏ µ‘¬–‰æ√—™
√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘
·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÚÚ µÕπ∑’Ë ÒÚı ß «—π∑’Ë Ú˘ ∏—π«“§¡ ÚıÙ¯

ÚˆÒ
๓๐๐

¿“§ºπ«°
∑â“¬
ª√–°“»°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§à“§«—π¢“«®“°∑àÕ‰Õ‡ ’¬¢Õß√∂®—°√¬“π¬πµå
_______
¢âÕ Ò °“√‡µ√’¬¡√∂®—°√¬“π¬πµå°àÕπµ√«®«—¥§«—π¢“« „Àâ¥”‡π‘π°“√¥—ßπ’È
(Ò) ®Õ¥√∂®— ° √¬“π¬πµå Õ ¬Ÿà °— ∫ ∑’Ë „ πµ”·Àπà ß ‡°’ ¬ √å «à “ ß·≈–‡¥‘ π ‡§√◊Ë Õ ß¬πµå
„ÀâÕ¬Ÿà „πÕÿ≥À¿Ÿ¡‘„™âß“πª°µ‘
(Ú) µ√«® Õ∫§«“¡º‘¥ª°µ‘¢ÕßÕÿª°√≥å‡§√◊ËÕß¬πµå ¥â«¬°“√‡√àß‡§√◊ËÕß¬πµå
Õ¬à“ß™â“Ê ®π∂÷ß§«“¡‡√Á«√Õ∫ “¡„π ’Ë¢Õß§«“¡‡√Á«√Õ∫∑’Ë„Àâ°”≈—ß Ÿß ÿ¥‚¥¬„π¢≥–‡√àß
‡§√◊ËÕß¬πµå„Àâ —ß‡°µÀ√◊Õøíß‡ ’¬ß ‘Ëßº‘¥ª°µ‘¢Õß‡§√◊ËÕß¬πµå ∂â“æ∫Õ“°“√º‘¥ª°µ‘∑’ËÕ“®
∑”„Àâ‡§√◊ËÕß¬πµå‡ ’¬À“¬À√◊Õ‰¡àª≈Õ¥¿—¬„Àâ√–ß—∫°“√∑¥ Õ∫‰«â®π°«à“®–´àÕ¡·´¡„ÀâÕ¬Ÿà
„π ¿“æ∑’Ë ¡∫Ÿ√≥å
¢âÕ Ú °“√‡µ√’¬¡‡§√◊ËÕß¡◊Õ«—¥§«—π¢“« „Àâ¥”‡π‘π°“√¥—ßπ’È
(Ò) ∑”§«“¡ –Õ“¥‡§√◊ËÕß¡◊Õ ‡™àπ À—««—¥ ‡≈π å°√–®°√—∫· ß ·≈–ª√—∫·µàß
‡§√◊ËÕß¡◊Õ«—¥§«—π¢“« µ“¡§Ÿà¡◊Õ°“√„™âß“π¢ÕßºŸâº≈‘µ‡§√◊ËÕß¡◊Õ«—¥§«—π¢“«
(Ú) ®—¥‡µ√’¬¡Õÿª°√≥å‡æ◊ËÕªÑÕß°—π‡§√◊ËÕß¡◊Õ«—¥§«—π¢“«∂Ÿ°√∫°«π®“°¿“¬πÕ°
‡™àπ ≈¡ ΩÿÉπ ≈–ÕÕß À√◊Õ· ß ´÷Ëß®–∑”„Àâº≈°“√µ√«®«—¥º‘¥æ≈“¥ µ“¡§Ÿà¡◊Õ°“√„™âß“π
¢ÕßºŸâº≈‘µ‡§√◊ËÕß¡◊Õ«—¥§«—π¢“«
(Û) µ‘¥µ—ßÈ Õÿª°√≥å‡ √‘¡µàÕª≈“¬∑àÕ‰Õ‡ ¬’ ∑’¡Ë ≈’ °— …≥–‡ªìπ∑àÕ°≈¡¢π“¥‡ πâ ºà“π
»Ÿπ¬å°≈“ß¿“¬„π Ú π‘È« ‡¢â“°—∫ª≈“¬∑àÕ‰Õ‡ ’¬√∂®—°√¬“π¬πµå ‚¥¬„Àâ√–¬–Àà“ß√–À«à“ß
ª≈“¬∑àÕ‰Õ‡ ’¬·≈–ª≈“¬Õÿª°√≥å‡ √‘¡Àà“ß°—π‰¡à‡°‘π Ù π‘È«
(Ù) µ‘¥µ—ÈßÀ—««—¥¢Õß‡§√◊ËÕß¡◊Õ«—¥§«—π¢“«‡¢â“°—∫ª≈“¬∑àÕÕÿª°√≥å‡ √‘¡∑’ËµàÕ°—∫
ª≈“¬∑àÕ‰Õ‡ ’¬‚¥¬„Àâ∑“ßºà“π¢Õß· ßÕ¬Ÿà°÷Ëß°≈“ß∑àÕÕÿª°√≥å‡ √‘¡·≈–Àà“ß®“°ª≈“¬∑àÕ
Õÿª°√≥å‡ √‘¡‰¡à‡°‘π ı ‡´πµ‘‡¡µ√ ¥—ß¿“æ

ÚˆÚ
๓๐๑

¿“æ· ¥ß°“√µ‘¥µ—ÈßÕÿª°√≥åµ√«®«—¥°—∫ª≈“¬∑àÕ‰Õ‡ ’¬

À¡“¬‡Àµÿ

Ò.
À¡“¬§«“¡∂÷ß À—««—¥¢Õß‡§√◊ËÕß¡◊Õ«—¥§«—π¢“«
Ú. °-° À¡“¬§«“¡∂÷ß ¿“æµ—¥¢«“ß¢Õß∑àÕÕÿª°√≥å‡ √‘¡

¢âÕ Û «‘∏°’ “√µ√«®«—¥§«—π¢“«®“°‰Õ‡ ¬’ ¢Õß√∂®—°√¬“π¬πµå „Àâ∑”µ“¡¢—πÈ µÕπ
¥—ßπ’È
(Ò) °“√‡µ√’¬¡√∂®—°√¬“π¬πµå·≈–‡§√◊ËÕß¡◊Õ«—¥§«—π¢“«„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡¢âÕ Ò
·≈– Ú
(Ú) ®Õ¥√∂®—°√¬“π¬πµåÕ¬Ÿà°—∫∑’Ë„πµ”·Àπàß‡°’¬√å«à“ß
(Û) ‡√àß‡§√◊ÕË ß¬πµåÕ¬à“ß√«¥‡√Á«®π∂÷ß§«“¡‡√Á«√Õ∫ “¡„π ¢’Ë Õß§«“¡‡√Á«√Õ∫∑’Ë
„Àâ°”≈—ß Ÿß ÿ¥ ®“°π—Èπª≈àÕ¬§—π‡√àß‡æ◊ËÕ„Àâ‡§√◊ËÕß¬πµå°≈—∫¡“ Ÿà√Õ∫‡¥‘π‡∫“
(Ù) ‡√àß‡§√◊ÕË ß¬πµåµ“¡«‘∏’„π (Û) ´È”°—π ı §√—ßÈ ‚¥¬„Àâ∫π— ∑÷°§à“ ßŸ ¥ÿ ¢Õß§«—π¢“«
∑’Ëµ√«®«—¥‰¥â „π·µà≈–§√—Èß ∂â“º≈°“√µ√«®«—¥∑—Èß ı §√—Èß‰¡à‡°‘π§à“¡“µ√∞“π „Àâ∂◊Õ«à“
√∂®—°√¬“π¬πµå§—π¥—ß°≈à“«¡’§à“§«—π¢“«‡ªìπ‰ªµ“¡¡“µ√∞“π∑’Ë°”Àπ¥ ·≈–‰¡à µâ Õ ß
µ√«®«—¥µàÕ®π§√∫∑—Èß Òı §√—Èß ·µà∂â“º≈°“√µ√«®«—¥§√—Èß„¥§√—ÈßÀπ÷Ëß¡’§à“§«—π¢“«
‡°‘π¡“µ√∞“π∑’Ë°”Àπ¥ „Àâ∑”°“√µ√«®«—¥µàÕ®π§√∫ Òı §√—Èß ·≈–„Àâ∫—π∑÷°§à“ Ÿß ÿ¥¢Õß
§«—π¢“«∑’Ëµ√«®«—¥‰¥â „π§√—Èß∑’Ë ÒÒ ∂÷ß Òı ‰«â ‡æ◊ËÕπ”¡“§”π«≥À“§à“‡©≈’Ë¬·≈–„™â‡ªìπ
‡°≥±åµ—¥ ‘π

ÚˆÛ
๓๐๒

(ı) °√≥’∑’Ë¡’∑àÕ‰Õ‡ ’¬¡“°°«à“ Ò ∑àÕ „Àâµ√«®«—¥§«—π¢“«®“°∑àÕ‰Õ‡ ’¬¢Õß
√∂®—°√¬“π¬πµåµ“¡ (Ò) ∂÷ß (Ù) ∑ÿ°∑àÕ ·≈–„Àâ „™â§à“ Ÿß ÿ¥∑’Ëµ√«®«—¥‰¥â‡æ◊ËÕ„™â‡ªìπ‡°≥±å
„π°“√µ—¥ ‘π

ÚˆÙ
๓๐๓

ª√–°“»°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§à“°ä“´§“√å∫Õπ¡ÕπÕ°‰´¥å·≈–
°ä“´‰Œ‚¥√§“√å∫Õπ®“°∑àÕ‰Õ‡ ’¬¢Õß√∂¬πµå “¡≈âÕ„™âß“π
_______

‚¥¬∑’Ë ‰¥â¡°’ “√ªØ‘√ªŸ √–∫∫√“™°“√‚¥¬„Àâ¡°’ “√®—¥µ—ßÈ °√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘
·≈– ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡¢÷πÈ ¡“ ·≈–„Àâ ‚Õπ¿“√°‘®¢Õß°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡
„π à«π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘
æ.». ÚıÛı ‰ª‡ªìπ¢Õß°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡ ®÷ß‡ÀÁπ ¡§«√·°â ‰¢
ª√—∫ª√ÿßª√–°“»°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡ ‡√◊ÕË ß °”Àπ¥¡“µ√∞“π
§à“°ä“´§“√å∫Õπ¡ÕπÕ°‰´¥å·≈–°ä“´‰Œ‚¥√§“√å∫Õπ®“°∑àÕ‰Õ‡ ’¬√∂¬πµå “¡≈âÕ„™âß“π
Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ıı ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“
§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı ·°â ‰¢‚¥¬¡“µ√“ ÒÒÙ ·Ààßæ√–√“™°ƒ…Æ’°“
·°â ‰¢∫∑∫—≠≠—µ‘„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫°“√‚ÕπÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß à«π√“™°“√ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡
æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ª√—∫ª√ÿß°√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡ æ.». ÚıÙı æ.». ÚıÙı Õ—π‡ªìπ
æ√–√“™∫—≠≠—µ‘∑’Ë¡’∫∑∫—≠≠—µ‘∫“ßª√–°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√°”®—¥ ‘∑∏‘·≈–‡ √’¿“æ¢Õß∫ÿ§§≈
´÷Ëß¡“µ√“ Ú˘ ª√–°Õ∫°—∫¡“µ√“ Ûı ¡“µ√“ Ù¯ ¡“µ√“ ı ·≈–¡“µ√“ ıÒ ¢Õß
√—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬∫—≠≠—µ‘„Àâ°√–∑”‰¥â ‚¥¬Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘
·Ààß°ÆÀ¡“¬ √—∞¡πµ√’«“à °“√°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡ ‚¥¬§”·π–π”
¢Õß§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘… ·≈–‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß§≥–°√√¡°“√ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘
®÷ßÕÕ°ª√–°“»‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

Úˆı
๓๐๔

¢âÕ Ò „Àâ¬°‡≈‘°ª√–°“»°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§à“°ä“´§“√å∫Õπ¡ÕπÕ°‰´¥å·≈–°ä“´‰Œ‚¥√§“√å∫Õπ®“°∑àÕ‰Õ‡ ’¬
√∂¬πµå “¡≈âÕ„™âß“π≈ß«—π∑’Ë Ò¯ ¡°√“§¡ æ.». ÚıÙÙ
¢âÕ Ú „πª√–°“»π’È
ç√∂¬πµå “¡≈âÕ„™âß“πé À¡“¬§«“¡«à“ √∂¬πµå√—∫®â“ß “¡≈âÕ·≈–√∂¬πµå
“¡≈âÕ à«π∫ÿ§§≈µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√∂¬πµå
ç√∂¬πµå√—∫®â“ß “¡≈âÕé À¡“¬§«“¡«à“ √∂¬πµå√—∫®â“ß “¡≈âÕ∫√√∑ÿ°§π
‚¥¬ “√‰¡à‡°‘π‡®Á¥§π·∫∫„™â‡æ≈“
ç√∂¬πµå “¡≈âÕ à«π∫ÿ§§≈é À¡“¬§«“¡«à“ √∂¬πµåπ—Ëß “¡≈âÕ à«π∫ÿ§§≈ À√◊Õ
√∂¬πµå∫√√∑ÿ° “¡≈âÕ à«π∫ÿ§§≈ ·≈–µâÕß¡’¢π“¥°«â“ß‰¡à‡°‘π Ò.ı ‡¡µ√ ¬“«‰¡à‡°‘π
Ù ‡¡µ√ ‡§√◊ËÕß¬πµåµâÕß¡’§«“¡®ÿ°√–∫Õ° Ÿ∫√«¡°—π‰¡à‡°‘π ıı ≈Ÿ°∫“»°å‡´πµ‘‡¡µ√
ç‡§√◊ËÕß¡◊Õ«—¥°ä“´é À¡“¬§«“¡«à“ ‡§√◊ËÕß∑’Ë∑”ß“π¥â«¬√–∫∫π—π¥’ ‡ªÕ√å´’ø
Õ‘πø√“‡√¥ (Non - dispersive Infrared, NDIR) ”À√—∫„™â«—¥ª√‘¡“≥§«“¡‡¢â¡¢âπ
¢Õß°ä“´§“√å∫Õπ¡ÕπÕ°‰´¥å®“°∑àÕ‰Õ‡ ¬’ ∑’¡Ë ™’ «à ß°“√«—¥‰¡àπÕâ ¬°«à“√âÕ¬≈– Ù.ı ‚¥¬ª√‘¡“µ√
·≈–«— ¥ ª√‘ ¡ “≥§«“¡‡¢â ¡ ¢â π ¢Õß°ä “ ´‰Œ‚¥√§“√å ∫ Õπ®“°∑à Õ ‰Õ‡ ’ ¬ ∑’Ë ¡’ ™à « ß°“√«— ¥
‰¡à πâ Õ ¬°«à “ Ò, à « π„π≈â “ π à « π (ppm) ¢Õß§à “ ‡∑’ ¬ ∫‡∑à “ πÕ√å ¡— ≈ ‡ŒÁ ° ‡´π
(N-Hexane) À√◊Õ‡§√◊ËÕß«—¥°ä“´√–∫∫Õ◊Ëπ∑’Ë¡’¡“µ√∞“π‡∑’¬∫‡∑à“
ç∑“ßé À¡“¬§«“¡«à“ ∑“ß µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√®√“®√∑“ß∫°
¢âÕ Û ª√–°“»π’È „Àâ „™â∫—ß§—∫°—∫√∂¬πµå “¡≈âÕ„™âß“π∑’Ë„™â „π∑“ß
¢âÕ Ù §à“°ä“´§“√å∫Õπ¡ÕπÕ°‰´¥å®“°∑àÕ‰Õ‡ ’¬¢Õß√∂¬πµå “¡≈âÕ„™âß“π
µâÕß‰¡à‡°‘π√âÕ¬≈– Ù.ı ‚¥¬ª√‘¡“µ√∑’Ë«—¥‰¥â¥â«¬‡§√◊ËÕß¡◊Õ«—¥°ä“´
¢âÕ ı §à“°ä“´‰Œ‚¥√§“√å∫Õπ®“°∑àÕ‰Õ‡ ’¬¢Õß√∂¬πµå “¡≈âÕ„™âß“πµâÕß
‰¡à‡°‘π Ò, à«π„π≈â“π à«π∑’Ë«—¥‰¥â¥â«¬‡§√◊ËÕß¡◊Õ«—¥°ä“´
¢âÕ ˆ «‘∏’°“√µ√«®«—¥§à“°ä“´§“√å∫Õπ¡ÕπÕ°‰´¥å·≈–°ä“´‰Œ‚¥√§“√å∫Õπ
®“°∑àÕ‰Õ‡ ’¬¢Õß√∂¬πµå “¡≈âÕ„™âß“π „Àâ∑”µ“¡¢—ÈπµÕπ¥—ßπ’È

๓๐๕
Úˆˆ

(Ò) ª√—∫‡∑’¬∫ (Calibrate) ‡§√◊ÕË ß¡◊Õ«—¥°ä“´¥â«¬°ä“´¡“µ√∞“π (Standard Gas)
µ“¡§Ÿà¡◊Õ°“√„™âß“π¢ÕßºŸâº≈‘µ‡§√◊ËÕß¡◊Õ«—¥°ä“´‡æ◊ËÕ„Àâ‡§√◊ËÕß¡◊Õ«—¥°ä“´Õà“π§à“‰¥â∂Ÿ°µâÕß
(Ú) ‡¥‘π‡§√◊ËÕß¬πµå„ÀâÕ¬Ÿà„πÕÿ≥À¿Ÿ¡‘„™âß“πª°µ‘
(Û) ¢≥–∑’Ë‡§√◊ËÕß¬πµå‡¥‘π‡∫“„Àâ Õ¥À—««—¥ (Probe) ¢Õß‡§√◊ËÕß¡◊Õ«—¥°ä“´
‡¢â“‰ª„π∑àÕ‰Õ‡ ’¬„Àâ≈÷°∑’Ë ÿ¥Õ¬à“ßπâÕ¬µ“¡§”·π–π”¢ÕßºŸâº≈‘µ‡§√◊ËÕß¡◊Õ«—¥°ä“´
„π°√≥’∑’Ë ‰¡à “¡“√∂ Õ¥À—««—¥¢Õß‡§√◊ÕË ß¡◊Õ«—¥°ä“´‡¢â“‰ª„π∑àÕ‰Õ‡ ¬’ ‡π◊ÕË ß®“°
µ‘¥Õÿª°√≥å√–ß—∫‡ ’¬ß „Àâ „™â∑àÕæ‘‡»…µàÕª≈“¬∑àÕ‰Õ‡ ’¬·≈â«®÷ß Õ¥À—««—¥¢Õß‡§√◊ËÕß¡◊Õ
«—¥°ä“´‡¢â“‰ª„π∑àÕæ‘‡»…∑’ËµàÕ‡ √‘¡ª≈“¬∑àÕ‰Õ‡ ’¬ ‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√ªÑÕß°—πÕ“°“»¿“¬πÕ°
‡¢â“‰ª‡®◊Õ®“ß‰Õ‡ ’¬Õ—π®–∑”„Àâº≈°“√µ√«®«—¥º‘¥æ≈“¥
(Ù) „Àâ Õà “ π§à “ ª√‘ ¡ “≥§«“¡‡¢â ¡ ¢â π ¢Õß°ä “ ´§“√å ∫ Õπ¡ÕπÕ°‰´¥å · ≈–°ä “ ´
‰Œ‚¥√§“√å∫Õπ‡¡◊ÕË ‡§√◊ÕË ß¡◊Õ«—¥°ä“´· ¥ßº≈§ß∑’Ë·≈â« „π°√≥’∑’Ë‡§√◊ÕË ß¡◊Õ«—¥°ä“´· ¥ßº≈
‰¡à§ß∑’Ë „Àâ „™â§à“‡©≈’Ë¬¢Õß§à“∑’ËÕà“π‰¥â√–À«à“ß§à“ Ÿß ÿ¥·≈–§à“µË” ÿ¥¢Õß°“√«—¥§√—Èßπ—Èπ
(ı) „ÀâªØ‘∫—µ‘µ“¡ (Û) ·≈– (Ù) ´È”Õ’°§√—ÈßÀπ÷Ëß ·≈â«„™â§à“‡©≈’Ë¬∑’Ë ‰¥â®“°°“√
«—¥ Õß§√—Èß ‡ªìπ‡°≥±åµ—¥ ‘π
¢âÕ ˜ °“√∑”§«“¡ –Õ“¥·≈–‡ª≈’¬Ë π‰ °â √Õß¢Õß‡§√◊ÕË ß¡◊Õ«—¥°ä“´ „Àâ°√–∑”
µ“¡§Ÿà¡◊Õ°“√„™âß“π¢ÕßºŸâº≈‘µ‡§√◊ËÕß¡◊Õ«—¥°ä“´
¢âÕ ¯ ª√–°“»π’È „Àâ „™â∫—ß§—∫µ—Èß·µà«—π∂—¥®“°«—πª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
‡ªìπµâπ‰ª
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ˜ æƒ»®‘°“¬π æ.». ÚıÙ¯
¬ß¬ÿ∑∏ µ‘¬–‰æ√—™
√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘
·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÚÚ µÕπ∑’Ë ÒÚı ß «—π∑’Ë Ú˘ ∏—π«“§¡ ÚıÙ¯

๓๐๖
Úˆ˜

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงของรถยนต์สามล้อ
_______

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดมาตรฐานระดับเสียงจากรถยนต์สามล้อ เพื่อ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ อั น เป็ น พระราชบั ญ ญั ติ ที่ มี บ ทบั ญ ญั ติ
บางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบ
กับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยคำแนะนำของ
คณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“รถยนต์สามล้อ” หมายความว่า รถยนต์รับจ้างสามล้อ และรถยนต์สามล้อ
ส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
“ทาง” หมายความว่า ทางตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
ข้อ ๒ กำหนดมาตรฐานระดั บ เสี ย งของรถยนต์ ส ามล้ อ ที่ ใ ช้ ใ นทางขณะที่
เครื่อ่องยนต์
งยนต์ออยูยู่ก่กับับทีที่โ่โดยไม่
ดยไม่รรวมเสี
วมเสียยงแตรสั
งแตรสัญญญาณจะต้
ญาณจะต้อองมี
งมีคค่า่าระดั
ระดับเสียงไม่เกิน ๙๕
เดินครื
เดซิเเบลเอ
บลเอ
เดซิ

๑๒๐
๓๐๗

ข้อ ๓ วิธีตรวจวัดระดับ เสีย งของรถยนต์ ส ามล้ อให้ เ ป็ นไปตามภาคผนวก
ท้ายประกาศนี้
ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันถัด
จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
สุวิทย์ คุณกิตติ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ที่ ๑๑มกราคม
มกราคม๒๕๕๓
๒๕๕๓
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๓ ง วัลงวั
นทีน่ ๑๑

๓๐๘
๑๒๑

ภาคผนวก
ท้าย
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงของรถยนต์สามล้อ
_______
ข้อ ๑ บทนิยาม
“มาตรระดับเสียง” หมายความว่า เครื่องวัดระดับเสียงตามมาตรฐานฉบับที่
๖๐๖๕๑ หรือ ๖๐๘๐๔ หรือ ๖๑๖๗๒ ของคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วย
เทคนิคไฟฟ้า ซึ่งเรียกโดยย่อว่า “ไอ อี ซี” (International Electrotechnical
Commission, IEC) หรือเครื่องวัดระดับเสียงอื่นที่เทียบเท่ามาตรฐานฉบับที่ ๖๑๖๗๒
ข้อ ๒ ก่ อ นทำการตรวจวั ด ระดั บ เสี ย งของรถยนต์ ส ามล้ อ ทุ ก ครั้ ง จะต้ อ ง
สอบเทียบมาตรระดับเสียงกับเครื่องกำเนิดเสียงมาตรฐาน เช่น พิสตันโฟน (Piston
phone) หรืออะคูสติค คาลิเบรเตอร์ (Acoustic Calibrator) หรือตรวจสอบตามที่
ระบุไว้ในคู่มือการใช้งานของผู้ผลิตมาตรระดับเสียงและจะต้องปรับมาตรระดับเสียงไว้
ที่วงจรถ่วงน้ำหนัก A (Weighting Network A) และที่ลักษณะความไวตอบรับเสียง
(DynamicCharacteristics
CharacteristicsFast)
Fast) มาตรความเร็วรอบของเครื่องยนต์ที่นำมา
Fast (Dynamic
มาตรความเร็
วรอบของเครื
่องยนต์ท่ีนำ�มาใช้
ร่วไมในการตรวจวั
ดระดับเสีายเต็งมีม
ใช้ร่วมในการตรวจวั
ดระดั
บเสียงมีความคลาดเคลื
่อนได้
ม่เกินร้อยละสามของค่
ความคลาดเคลื
อ่ นได้ไม่เกินร้อยละสามของค่าเต็มสเกล
สเกล
ข้ข้ออ ๓๓ การตรวจวั
การตรวจวัดดระดั
ระดั บบ เสี
เสี ยย งของรถยนต์
ให้ กก ระทำ
�ในสถานที่่
งของรถยนต์สสามล้
ามล้ออ ให้
ระทำในสถานที
ซึง่ เป็นพืน้ ราบทำ�ด้วยคอนกรีต หรือแอสฟัสต์ หรือวัสดุทม่ี คี ณ
ุ สมบัตใิ นการสะท้อนเสียง
ซึง่ ดเป็ี และเป็
นพืน้ ราบทำด้
หรือแอสฟัสสต์ามล้หรือ อ๐.๕
วัสดุเมตร
ทมี่ คี ณ
ุ สมบัตใิ นการสะท้อนเสียง
ได้
นทีโ่ ล่งซึวง่ ยคอนกรี
มีระยะห่ตางจากรถยนต์
ได้ดี และเป็
ซึ่งมีระยะห่ดาระดั
งจากรถยนต์
สามล้อที่จะทำการตรวจวั
ดตั้งแต่
๓ ธเมตร
ข้อ น๔ที่โล่งการตรวจวั
บ เสี ย งของรถยนต์
ส ามล้ อ ให้ ก ระทำ
� ตามวิ
ี ก าร
ขึดัง้นต่ไปอไปนี
และให้
ต
รวจวั
ด
ในระยะห่
า
งจากรถยนต์
ส
ามล้
อ
๐.๕
เมตร
้
ข้อ ๔ การตรวจวั ด ระดั บ เสี ย งของรถยนต์ ส ามล้ อ ให้ ก ระทำตามวิ ธี ก าร
ดังต่อไปนี้

๓๐๙
๑๒๒

			 (๑) ให้ทำการตรวจวัดระดับเสียงของสภาพแวดล้อมในขณะนั้นก่อน
ถ้าระดับเสียงของสภาพแวดล้อมที่วัดได้ในสถานที่ตามข้อ ๓ เกินกว่า ๘๕ เดซิเบลเอ
ให้เปลี่ยนสถานที่ตรวจวัดระดับเสียงของรถยนต์สามล้อ


(๒) ให้ จ อดรถยนต์ ส ามล้ อ อยู่ กั บ ที่ ใ นตำแหน่ ง เกี ย ร์ ว่ า ง และเดิ น
เครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า ๕ นาที ก่อนทำการตรวจวัดถ้ามีขอบทางเท้าจะต้องจอด
รถยนต์สามล้อห่างจากขอบทางเท้าอย่างน้อย ๑ เมตร
			(๓) ให้ตงั้ ไมโครโฟนของมาตรระดับเสียงขนานกับพืน้ ในระดับเดียวกัน
กับปลายท่อไอเสีย แต่ต้องไม่ต่ำกว่า ๐.๒ เมตร จากพื้น ดังภาพที่ ๑
(๔) หันไมโครโฟนของมาตรระดับเสียงให้เป็นไปตามตำแหน่งและ
วิธีการดังนี้
				 (๔.๑) ท่อไอเสียมีท่อเดียว
(ก) ในกรณี ป ลายท่ อไอเสี ย ยื่ น พ้ น ริ ม นอกสุ ด ของตั ว ถั ง
รถยนต์สามล้อ ให้ไมโครโฟนเข้าหาปลายท่อไอเสียโดยทำมุม ๔๕ องศา กับปลายท่อไอเสีย
ห่างจากปลายท่อไอเสีย ๐.๕ เมตร ดังภาพที่ ๒
(ข) ในกรณีที่ปลายท่อไอเสียยื่นไม่พ้นริมนอกสุดของตัวถัง
รถยนต์สามล้อให้ไมโครโฟนทำมุม ๔๕ องศา กับริมนอกสุดของตัวถังรถยนต์สามล้อ
ด้านปลายทางออกของท่อไอเสีย ห่างจากริมนอกสุดของตัวถังรถยนต์สามล้อด้านปลาย
ทางออกของท่อไอเสียเป็นระยะทาง ๐.๕ เมตร ดังภาพที่ ๓
				 (๔.๒) ท่อไอเสียมีสองท่อหรือมากกว่า ซึง่ ต่อจากหม้อพักใบเดียวกัน
และมีระยะห่างระหว่างปลายท่อไอเสียน้อยกว่า ๐.๓ เมตร
(ก) ในกรณีท่อไอเสียยื่นพ้นริมนอกสุดของตัวถังรถยนต์
สามล้อ ให้ดำเนินการตามข้อ ๔ (๔) (๔.๑) (ก) แต่ให้ถือระยะและทิศทางของท่อไอเสีย
ด้านนอกของรถยนต์สามล้อเป็นหลัก ดังภาพที่ ๔
(ข) ในกรณีที่ปลายท่อไอเสียยื่นไม่พ้นริมนอกสุดของตัวถัง
รถยนต์สามล้อ ให้ดำเนินการตามข้อ ๔ (๔) (๔.๑) (ข) แต่ให้ถือระยะและทิศทางของ
ท่อไอเสียด้านนอกของรถยนต์สามล้อเป็นหลัก ดังภาพที่ ๕

๓๑๐
๑๒๓

				 (๔.๓) ท่อไอเสียมีสองท่อหรือมากกว่า ซึง่ ต่อจากหม้อพักใบเดียวกัน
โดยมีระยะห่างระหว่างปลายท่อไอเสียมากกว่า ๐.๓ เมตร หรือกรณีที่มีท่อไอเสีย
ต่อจากหม้อพักคนละใบไม่ว่าจะมีระยะห่างระหว่างปลายท่อไอเสียเท่าใด
(ก) ในกรณีท่อไอเสียยื่นพ้นริมนอกสุดของตัวถังรถยนต์
สามล้อ ให้ดำเนินการตามข้อ ๔ (๔) (๔.๑) (ก) ทุกท่อ ดังภาพที่ ๖
						(ข) ในกรณีที่ปลายท่อไอเสียยื่นไม่พ้นริมนอกสุดของตัวถัง
รถยนต์สามล้อ ให้ดำเนินการตามข้อ ๔ (๔) (๔.๑) (ข) ทุกท่อ ดังภาพที่ ๗
(๕) เร่ ง เครื่ อ งยนต์ ใ ห้ มี ค วามเร็ ว รอบเท่ า กั บ สามในสี่ ข อง
ความเร็วรอบที่ให้กำลังสูงสุดของเครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟ
					(๖) ให้ตรวจวัดระดับเสียง ๒ ครั้ง และให้ถือเอาค่าสูงสุดที่วัด
ได้เป็นค่าระดับเสียงของรถยนต์สามล้อ
(๗) ถ้าค่าระดับเสียงที่ตรวจวัดทั้ง ๒ ครั้งแตกต่างกันเกินกว่า
๒ เดซิเบลเอ ให้ตรวจวัดระดับเสียงโดยเริ่มต้นใหม่
ข้อ ๕ การอ่านค่าระดับเสียงของรถยนต์สามล้อที่ทำการตรวจวัดจะต้องไม่มี
บุคคลหรือสิ่งกีดขวางอยู่ภายในระยะ ๐.๕ เมตร ระหว่างไมโครโฟนของมาตรระดับ
เสียงกับปลายท่อไอเสีย
ภาพแสดงตำแหน่งไมโครโฟนของมาตรระดับเสียงสำหรับตรวจวัดระดับเสียง
ของรถยนต์ ส ามล้ อ ตามภาคผนวกท้ า ยประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงของรถยนต์สามล้อ ตามข้อ ๔ (๓)

ภาพที่ ๑
ตำแหน่งไมโครโฟน

๓๑๑
๑๒๔

ภาพแสดงตำแหน่ง ระยะ และวิธกี ารในการหันไมโครโฟนของมาตรระดับเสียง
สำหรับตรวจวัดระดับเสียงของรถยนต์สามล้อตามภาคผนวกท้ายประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดระดับเสียงของรถยนต์สามล้อ ตาม
ข้อ ๔ (๔)(๔.๑) กรณีท่อไอเสียท่อเดียว

ภาพที่ ๒
กรณีปลายท่อไอเสียยื่นพ้นริมนอกสุดของตัวถังรถยนต์สามล้อตามข้อ ๔ (๔.๑) (ก)

๓๑๒
๑๒๕

ภาพที่ ๓
กรณีปลายท่อไอเสียยื่นไม่พ้นริมนอกสุดของตัวถังรถยนต์สามล้อตามข้อ ๔ (๔.๑) (ข)
ภาพแสดงตำแหน่ ง ระยะ และวิ ธี ก ารในการหั น ไมโครโฟนของมาตร
ระดับเสียง สำหรับตรวจวัดระดับเสียงของรถยนต์สามล้อตามภาคผนวกท้ายประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดระดับเสียงของรถยนต์
สามล้อ ตามข้อ ๔ (๔) (๔.๒) ท่อไอเสียมีสองท่อหรือมากกว่า ซึ่งต่อจากหม้อพัก
ใบเดียวกันและมีระยะห่างระหว่างปลายท่อไอเสียน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๐.๓ เมตร

ภาพที่ ๔
กรณีปลายท่อไอเสียยื่นพ้นริมนอกสุดของตัวถังรถยนต์สามล้อตามข้อ ๔ (๔) (๔.๒) (ก)

๑๒๖
๓๑๓

ภาพที่ ๕
กรณีปลายท่อไอเสียยืน่ ไม่พน้ ริมนอกสุดของตัวถังรถยนต์สามล้อตามข้อ ๔ (๔) (๔.๒) (ข)
ภาพแสดงตำแหน่ ง ระยะ และวิ ธี ก ารในการหั น ไมโครโฟนของมาตร
ระดับเสียง สำหรับตรวจวัดระดับเสียงของรถยนต์สามล้อตามภาคผนวกท้ายประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดระดับเสียงของรถยนต์
สามล้อ ตามข้อ ๔ (๔) (๔.๓) ท่อไอเสียมีสองท่อหรือมากกว่า ซึ่งต่อจากหม้อพัก
ใบเดียวกันโดยมีระยะห่างระหว่างปลายท่อไอเสียมากกว่า ๐.๓ เมตร หรือกรณีที่มี
ท่อไอเสียต่อจากหม้อพักคนละใบ ไม่ว่าจะมีระยะห่างระหว่างปลายท่อไอเสียเท่าใด

ภาพที่ ๖
กรณีปลายท่อไอเสียยื่นพ้นริมนอกสุดของตัวถังรถยนต์สามล้อตามข้อ ๔ (๔) (๔.๓) (ก)

๑๒๗
๓๑๔

ภาพที่ ๗
กรณีปลายท่อไอเสียยืน่ ไม่พน้ ริมนอกสุดของตัวถังรถยนต์สามล้อตามข้อ ๔ (๔) (๔.๓) (ข)

๑๒๘
๓๑๕

ประกาศกระทรวงทรั
พยากรธรรมชาติ
่งแวดล้
ประกาศกระทรวงทรั
พยากรธรรมชาติ
และสิแง่ ละสิ
แวดล้
อม อม
เรืเรื่ออ่ งง กำหนดมาตรฐานระดั
งของเรืออกล
กล
กำ�หนดมาตรฐานระดับเสียงของเรื
––––––––––––––
_______

โดยที่ เป็น การสมควรปรับ ปรุง การกำหนดมาตรฐานระดั บ เสี ย งของเรื อ กล		
ที่กำหนดไว้โดยประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนด
ระดับเสียงของเรือกล ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ อั น เป็ น พระราชบั ญ ญั ติ ที่ มี บ ทบั ญ ญั ติ
บางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิ และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยคำแนะนำของ
คณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ ย กเลิ ก ประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม		
เรื่อง กำหนดระดับเสียงของเรือกล ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘		
ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“เรือกล” หมายความว่า เรือกลตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทย			
“น่านน้ำไทย” หมายความว่า น่านน้ำไทยตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทย		

๑๔๕
๓๑๖

ข้อ ๓ กำหนดมาตรฐานระดับเสียงของเรือกลที่ใช้ในน่านน้ำไทย ขณะที่เดิน
เครื่องยนต์อยู่กับที่โดยไม่รวมเสียงแตรสัญญาณ ต้องไม่เกิน ๑๐๐ เดซิเบลเอ		
ข้อ ๔ วิ ธี ต รวจวั ด ระดั บ เสี ย งของเรื อ กล ให้ เ ป็ น ไปตามภาคผนวกท้ า ย
ประกาศนี้
ข้อ ๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
							

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓
สุวิทย์ คุณกิตติ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนพิ
ตอนพิเศษ
เศษ ๔๐๔๐ ง งวันลงวั
นที่ มี๓๐
มีนาคม
ที่ ๓๐
นาคม
๒๕๕๓๒๕๕๓

๓๑๗
๑๔๖

ภาคผนวก
ท้าย
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงของเรือกล
_______
ข้อ ๑ บทนิยาม
“ความเร็ ว รอบของการตรวจวั ด เรื อ กลที่ ใ ช้ เ ครื่ อ งยนต์ แ บบจุ ด ระเบิ ด ด้ ว ย
การอัด” หมายความว่า ความเร็วรอบที่ให้กำลังสูงสุดของเครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วย
การอัด
“ความเร็ ว รอบของการตรวจวั ด เรื อ กลที่ ใ ช้ เ ครื่ อ งยนต์ แ บบจุ ด ระเบิ ด ด้ ว ย
ประกายไฟ” หมายความว่า ความเร็วรอบเท่ากับสามในสี่ของความเร็วรอบที่ให้กำลัง
สูงสุดของเครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟ
“มาตรระดับเสียง” หมายความว่า เครื่องวัดระดับเสียงตามมาตรฐานฉบับที่
๖๐๖๕๑ หรือ ๖๐๘๐๔ หรือ ๖๑๖๗๒ ของคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วย
เทคนิคไฟฟ้า ซึ่งเรียกโดยย่อว่า “ไอ อี ซี” (International Electrotechnical
Commission, IEC) หรือเครื่องวัดระดับเสียงอื่นที่เทียบเท่ามาตรฐานฉบับที่ ๖๑๖๗๒
ข้อ ๒ ก่อนทำการตรวจวัดระดับเสียงของเรือกลทุกครั้งจะต้องสอบเทียบ
มาตรระดับเสียงกับเครื่องกำเนิดเสียงมาตรฐาน เช่น พิสตันโฟน (Piston phone)
หรืออะคูสติค คาลิเบรเตอร์ (Acoustic Calibrator) หรือตรวจสอบตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือการใช้งานของผู้ผลิตมาตรระดับเสียง และจะต้องปรับมาตรระดับเสียงไว้ที่วงจร
ถ่วงน้ำหนัก A (Weighting Network A) และที่ลักษณะความไวตอบรับเสียง Fast
(Dynamic Characteristics Fast)		
มาตรความเร็วรอบของเครื่องยนต์ที่นำมาใช้ตรวจสอบมีความคลาดเคลื่อนได้
ไม่เกินร้อยละสามของค่าเต็มสเกล

๓๑๘
๑๔๗

ข้อ ๓ การตรวจวัดระดับเสียงของเรือกล ให้กระทำตามวิธีดังต่อไปนี้
ข้อ ๓ การตรวจวั ด ระดั บ เสี ย งของเรื อ กล ให้ ก ระทำ � ตามวิ ธี ดั ง ต่ อ ไปนี้
			
ระดับเสี
บ เสี
ย งของสภาพแวดล้
อ มในขณะนั
			 (๑)
การตรวจวัดดระดั
ยงของสภาพแวดล้
อมในขณะนั
้นก่อ้ นน
(๑) ให้
ให้ททำ�ำการตรวจวั
ก่ถ้าอค่นาระดั
ถ้าบค่เสี
าระดั
บเสียงของสภาพแวดล้
่วัดเวณสถานที
ได้ในบริเวณสถานที
เกินเดซิ
กว่าเบลเอ
๙๐
ยงของสภาพแวดล้
อมทีว่ ดั ได้อใมที
นบริ
ต่ รวจวัดเกิ่ตนรวจวั
กว่า ด๙๐
เดซิ
เบลเอ
ให้เปลีต่ ่ยรวจวั
นสถานที
ดระดับอกล
เสียงของเรือกล
ให้เปลี
ย่ นสถานที
ดระดั่ตบรวจวั
เสียงของเรื
(๒) ก่อนทำการตรวจวัดระดับเสียงของเรือกลให้จอดเรือกลอยู่กับที่
เครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่างหรือไม่มีภาระ และเดินเครื่องยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า
๕ นาที หรือขณะที่เครื่องยนต์อยู่ในอุณหภูมิทำงานปกติ กรณีท่อไอเสียของเรือกลอยู่สูง
จอดเรื
อชิอดชิขอบตลิ
ง่ หรื่งอหรืท่าอเที
บเรืยบอ
จากขอบตลิง่ งหรื
หรืออท่ท่าาเทีเทียยบเรื
บเรืออมากกว่
มากกว่า า ๐.๒
จอดเรื
ดขอบตลิ
ท่ายเที
๐.๒ เมตร
เมตรให้ให้
กรณี
อ่ ไอเสี
ของเรืยของเรื
อกลอยูอต่ กลอยู
�ำ่ กว่า่ตขอบตลิ
ง่ หรือท่า่งเที
อ ยให้
างจากขอบตลิ
เรื
อ ทกรณี
ท่อยไอเสี
่ำกว่าขอบตลิ
หรืยอบเรื
ท่าเที
บเรืจอดเรื
อ ให้อห่จอดเรื
อห่างจากง่
หรือท่าเที่งหรื
ยบเรื
เมตร
ขอบตลิ
อท่อาอย่
เทียางน้
บเรืออยอย่๑างน้
อย ๑ เมตร
(๓) หันไมโครโฟนของมาตรระดับเสียงเข้าหาเรือกลที่ตรวจวัด ตาม
ตำแหน่ง ระยะ และวิธีการดังนี้
				 (๓.๑) กรณีท่อไอเสียมีท่อเดียว		
(ก) กรณีปลายท่อไอเสียยื่นพ้นริมนอกสุดของกราบเรือกล
ให้ตั้งไมโครโฟนขนานกับผิวน้ำในระดับเดียวกันกับปลายท่อไอเสีย หันไมโครโฟนเข้าหา
ปลายท่ อไอเสี ยโดยทำมุ ม ๔๕ องศากั บ ทิ ศ ทางของปลายท่ อไอเสี ย และห่ า งจาก
ปลายท่อไอเสียเป็นระยะทาง ๐.๕ เมตร ดังภาพที่ ๑
(ข) กรณี ป ลายท่ อไอเสี ย ยื่ นไม่ พ้ น ริ ม นอกสุ ด ของกราบ
เรือกล ให้ตงั้ ไมโครโฟนขนานกับผิวน้ำในระดับเดียวกันกับปลายท่อไอเสีย หันไมโครโฟน
เข้าหาปลายท่อไอเสียโดยทำมุม ๔๕ องศากับริมนอกสุดของกราบเรือกลด้านปลาย
ทางออกของท่อไอเสีย และห่างจากริมนอกสุดของกราบเรือกลด้านปลายทางออก
ของท่อไอเสีย เป็นระยะทาง ๐.๕ เมตร ดังภาพที่ ๒
(๓.๒) กรณี ท่ อไอเสี ย มี ส องท่ อ หรื อ มากกว่ า ซึ่ ง ต่ อ จากหม้ อ พั ก
ใบเดียวกัน และมีระยะห่างระหว่างปลายท่อไอเสียน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๐.๓ เมตร
(ก) กรณีปลายท่อไอเสียยื่นพ้นริมนอกสุดของกราบเรือกล
ให้ดำเนินการตามข้อ ๓ (๓) (๓.๑) (ก) แต่ให้ถือทิศทางของท่อไอเสียด้านบนหรือ
ด้านนอกของเรือกลเป็นเกณฑ์ ดังภาพที่ ๓

๑๔๘
๓๑๙

						(ข) กรณี ป ลายท่ อไอเสี ย ยื่ นไม่ พ้ น ริ ม นอกสุ ด ของกราบ
เรือกล ให้ดำเนินการตามข้อ ๓ (๓) (๓.๑) (ข) แต่ให้ถือทิศทางของท่อไอเสียด้านบน
หรือด้านนอกของเรือกลเป็นเกณฑ์ ดังภาพที่ ๔
				 (๓.๓) กรณีท่อไอเสียมีสองท่อหรือมากกว่า ซึ่งต่อจากหม้อพัก
ใบเดียวกัน และมีระยะห่างระหว่างปลายท่อไอเสียมากกว่า ๐.๓ เมตร หรือในกรณี
ที่ท่อไอเสียต่อจากหม้อพักคนละใบไม่ว่าจะมีระยะห่างระหว่างปลายท่อไอเสียเท่าใด		
						(ก) กรณีปลายท่อไอเสียยื่นพ้นริมนอกสุดของกราบเรือกล
ให้ดำเนินการตามข้อ ๓ (๓) (๓.๑) (ก) ทุกท่อ ดังภาพที่ ๕
						(ข) กรณี ป ลายท่ อไอเสี ย ยื่ นไม่ พ้ น ริ ม นอกสุ ด ของกราบ
เรือกล ให้ดำเนินการตามข้อ ๓ (๓) (๓.๑) (ข) ทุกท่อ ดังภาพที่ ๖
				 (๓.๔) กรณีทอ่ ไอเสียอยูใ่ นแนวดิง่ ให้ตงั้ ไมโครโฟนในระดับเดียวกัน
กับปลายท่อไอเสีย โดยให้แกนไมโครโฟนอยู่ในแนวดิ่งชี้ขึ้นข้างบน และห่าง ๐.๕ เมตร
จากริมนอกสุดของกราบเรือกล ด้านที่อยู่ใกล้กับปลายท่อไอเสียมากที่สุด ดังภาพที่ ๗		
(๓.๕) กรณีไม่สามารถหันไมโครโฟนตามข้อ ๓ (๓) (๓.๑) หรือ
(๓.๒) หรื อ (๓.๓) ได้ ให้ ตั้ งไมโครโฟนขนานกั บ ผิ ว น้ ำในระดั บ เดี ย วกั น กั บ กราบ
เรือกลด้านเดียวกับท่อไอเสีย หันไมโครโฟนเข้าหากราบเรือกลตั้งฉากกับทิศทางออก
ของไอเสีย และห่างจากกราบเรือกลด้านเดียวกับท่อไอเสียเป็นระยะทาง ๐.๕ เมตร		
ดังภาพที่ ๘
(๔) เร่งเครื่องยนต์ให้มีความเร็วรอบเท่ากับความเร็วรอบของการ
ตรวจวัดเรือกลที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด หรือความเร็วรอบของการ
ตรวจวัดเรือกลที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟ แล้วแต่กรณี
(๕) ให้ตรวจสอบค่าระดับเสียงสองครั้ง และให้ถือเอาค่าสูงสุดที่วัดได้
เป็นค่าระดับเสียงของเรือกล		
(๖) ถ้าค่าระดับเสียงของเรือกลที่ตรวจสอบทั้งสองครั้ง แตกต่างกัน
เกินกว่า ๒ เดซิเบลเอ ให้ตรวจวัดระดับเสียงโดยเริ่มต้นใหม่												

๓๒๐
๑๔๙

ข้อ ๔ การอ่านค่าระดับเสียงของเรือกลที่ทำการตรวจวัดจะต้องไม่มีบุคคล
หรือสิ่งกีดขวางอยู่ภายในระยะ ๐.๕ เมตร ระหว่างไมโครโฟนของมาตรระดับเสียงกับ
ปลายท่อไอเสียหรือกราบเรือกล
ภาพแสดงตำแหน่ง ระยะ และวิธีการหันไมโครโฟนของมาตรระดับเสียง
สำหรั บ ตรวจวั ด ระดั บ เสี ย งของเรื อ กล ตามภาคผนวกท้ า ยประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงของเรือกล		
ตามข้อ ๓ (๓) (๓.๑) กรณีท่อไอเสียมีท่อเดียว

ภาพที่ ๑
กรณีปลายท่อไอเสียยื่นพ้นริมนอกสุดของกราบเรือกล ตามข้อ ๓ (๓) (๓.๑) (ก)

ภาพที่ ๒
กรณีปลายท่อไอเสียยื่นไม่พ้นริมนอกสุดของกราบเรือกล ตามข้อ ๓ (๓) (๓.๑) (ข)

๓๒๑
๑๕๐

ภาพแสดงตำแหน่ง ระยะ และวิธกี ารหันไมโครโฟนของมาตรระดับเสียงสำหรับ
ตรวจวัดระดับเสียงของเรือกล ตามภาคผนวกท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงของเรือกล ตามข้อ ๓ (๓) (๓.๒)
กรณี ท่อไอเสี ยมี สองท่อ หรือ มากกว่าซึ่งต่อ จากหม้ อ พั กใบเดียวกัน และมี ระยะห่า ง
ระหว่างปลายท่อไอเสียน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๐.๓ เมตร















ภาพที่ ๓
กรณีปลายท่อไอเสียยื่นพ้นริมนอกสุดของกราบเรือกล ตามข้อ ๓ (๓) (๓.๒) (ก)

ภาพที่ ๔
กรณีปลายท่อไอเสียยื่นไม่พ้นริมนอกสุดของกราบเรือกล ตามข้อ ๓ (๓) (๓.๒) (ข)

๓๒๒
๑๕๑

ภาพแสดงตำแหน่ง ระยะ และวิธีการหันไมโครโฟนของมาตรระดับเสียง
สำหรั บ ตรวจสอบระดั บ เสี ย งของเรื อ กล ตามภาคผนวกท้ า ยประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงของเรือกล ตาม
ข้อ ๓ (๓) (๓.๓) กรณีท่อไอเสียมีสองท่อหรือมากกว่าซึ่งต่อจากหม้อพักใบเดียวกัน
และมีระยะห่างระหว่างปลายท่อไอเสียมากกว่า ๐.๓ เมตรหรือในกรณีที่ท่อไอเสียต่อ
จากหม้อพักคนละใบไม่ว่าจะมีระยะห่างระหว่างปลายท่อไอเสียเท่าใด

ภาพที่ ๕
กรณีปลายท่อไอเสียยื่นพ้นริมนอกสุดของกราบเรือกล ตามข้อ ๓ (๓) (๓.๓) (ก)

ภาพที่ ๖
กรณีปลายท่อไอเสียยื่นไม่พ้นริมนอกสุดของกราบเรือกล ตามข้อ ๓ (๓) (๓.๓) (ข)

๓๒๓
๑๕๒

ภาพแสดงตำแหน่ง ระยะ และวิธีการหันไมโครโฟนของมาตรระดับเสียง
สำหรับตรวจวัดระดับเสียงของเรือกล ตามภาคผนวกท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม เรื่ อ ง กำหนดมาตรฐานระดั บ เสี ย งของเรื อ กล ตาม
ข้อ ๓ (๓) (๓.๔) กรณีท่อไอเสียของเรือกลอยู่ในแนวดิ่ง



ภาพที่ ๗
กรณีท่อไอเสียของเรือกลอยู่ในแนวดิ่ง

๓๒๔
๑๕๓

ภาพแสดงตำแหน่ง ระยะ และวิธีการหันไมโครโฟนของมาตรระดับเสียง
สำหรั บ ตรวจสอบระดั บ เสี ย งของเรื อ กล ตามภาคผนวกท้ า ยประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงของเรือกล ตาม
ข้อ ๓ (๓) (๓.๕) กรณีไม่สามารถหันไมโครโฟนตามข้อ ๓ (๓) (๓.๑) หรือ (๓.๒) หรือ
(๓.๓) ได้

ภาพที่ ๘
กรณีไม่สามารถหันไมโครโฟนตามข้อ ๓ (๓) (๓.๑) หรือ (๓.๒) หรือ (๓.๓) ได้

๓๒๕
๑๕๔
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‡°‘π ı ‡¡°–«—µµå¢÷Èπ‰ª
‚√ß‰øøÑ“∑ÿ°¢π“¥∑’Ë „™â°ä“´
Ú
∏√√¡™“µ‘‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß
‚√ß‰øøÑ“∑ÿ°¢π“¥∑’Ë „™â
‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ßª√–‡¿∑
(°) ∂à“πÀ‘π
Ûı
(¢) πÈ”¡—π
Ò¯
(§) °ä“´∏√√¡™“µ‘
ÒÚ
‚√ß‰øøÑ“∑ÿ°¢π“¥∑’Ë „™â
‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ßª√–‡¿∑
(°) ∂à“πÀ‘π À√◊ÕπÈ”¡—π
ÒÚ
(¢) °ä“´∏√√¡™“µ‘

๓๒๗
Ú˜ˆ

à«π„π≈â“π à«π
à«π„π≈â“π à«π

à«π„π≈â“π à«π
à«π„π≈â“π à«π

«à π„π≈â“π «à π
à«π„π≈â“π à«π
à«π„π≈â“π à«π

¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ
≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√
ˆ ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ
≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√

¢âÕ Û °“√«— ¥ §à “ °ä “ ´À√◊ Õ “√‡®◊ Õ ªπ„πÕ“°“»·µà ≈ –™π‘ ¥ „Àâ §”π«≥º≈∑’Ë
§«“¡¥—π Ò ∫√√¬“°“» À√◊Õ∑’Ë ˜ˆ ¡‘≈≈‘‡¡µ√ª√Õ∑ Õÿ≥À¿Ÿ¡‘ Úı Õß»“‡´≈‡´’¬
∑’Ë ¿“«–·Àâß (Dry Basis) ‚¥¬¡’ª√‘¡“µ√Õ“°“» à«π‡°‘π„π°“√‡º“‰À¡â (Excess Air)
√âÕ¬≈– ı À√◊Õ∑’Ëª√‘¡“µ√ÕÕ°´‘‡®π à«π‡°‘π„π°“√‡º“‰À¡â √âÕ¬≈– ˜
¢âÕ Ù „π°√≥’∑’Ë ‚√ß‰øøÑ“„™â∑ß—È ∂à“πÀ‘π πÈ”¡—πÀ√◊Õ°ä“´∏√√¡™“µ‘ ‡ªìπ‡™◊ÕÈ ‡æ≈‘ß
√à«¡°—πµ—Èß·µà Ú ª√–‡¿∑¢÷Èπ‰ª „Àâ§”π«≥¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬µ“¡
—¥ à«π¢Õß‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß∑’Ë„™â·µà≈–ª√–‡¿∑ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬ = AX+BY+CZ
‡¡◊ËÕ

A = §à“¡“µ√∞“πÕ“°“»‡ ¬’ ∑’ªË ≈àÕ¬∑‘ßÈ ‡¡◊ÕË „™â∂“à πÀ‘π‡ªìπ‡™◊ÕÈ ‡æ≈‘ßÕ¬à“ß‡¥’¬«
B = §à“¡“µ√∞“πÕ“°“»‡ ¬’ ∑’ªË ≈àÕ¬∑‘ßÈ ‡¡◊ÕË „™âπÈ”¡—π‡ªìπ‡™◊ÕÈ ‡æ≈‘ßÕ¬à“ß‡¥’¬«
C = §à“¡“µ√∞“πÕ“°“»‡ ’¬∑’Ëª≈àÕ¬∑‘Èß‡¡◊ËÕ„™â°ä“´∏√√¡™“µ‘‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß
Õ¬à“ß‡¥’¬«
X = ¥— «à π¢Õß§«“¡√âÕπ (Heat Input) ∑’Ë ‰¥â®“°‡™◊ÕÈ ‡æ≈‘ßª√–‡¿∑∂à“πÀ‘π
Y = —¥ à«π¢Õß§«“¡√âÕπ∑’Ë ‰¥â®“°‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ßª√–‡¿∑πÈ”¡—π
Z = —¥ à«π¢Õß§«“¡√âÕπ∑’Ë ‰¥â®“°‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ßª√–‡¿∑°ä“´∏√√¡™“µ‘
¢âÕ ı °“√µ√«®«—¥Õ“°“»‡ ¬’ ∑’ªË ≈àÕ¬∑‘ßÈ ®“°ª≈àÕß‚√ß‰øøÑ“„Àâ‡ªìπ‰ª¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) °“√µ√«®«—¥§à“°ä“´´—≈‡øÕ√å ‰¥ÕÕ°‰´¥å „Àâ „™â«‘∏’ Determination of
Sulfur Dioxide Emissions From Stationary Sources À√◊Õ«‘∏’ Determination of
Sulfuric Acid Mist And Sulfur Dioxide Emissions From Stationary Sources ∑’Ë
Õß§å°“√æ‘∑—°…å ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààßª√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“ (United States Environmental
Protection Agency) °”Àπ¥‰«âÀ√◊Õ«‘∏’Õ◊Ëπ∑’Ë°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡ÀÁπ™Õ∫
(Ú) °“√µ√«®«—¥§à“°ä“´ÕÕ°‰´¥å¢Õß‰π‚µ√‡®π „Àâ „™â«‘∏’ Determination of
Nitrogen Oxide Emissions From Stationary Sources ∑’ËÕß§å°“√æ‘∑—°…å ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
·Ààßª√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“°”Àπ¥‰«â À√◊Õ«‘∏’Õ◊Ëπ∑’Ë°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡ÀÁπ™Õ∫

๓๒๘
Ú˜˜

(Û) °“√µ√«®«— ¥ ΩÿÉ π ≈–ÕÕß „Àâ „ ™â «‘ ∏’ Determination of P articulate
Emissions From Stationary Sources ∑’ËÕß§å°“√æ‘∑—°…å ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààßª√–‡∑»
À√—∞Õ‡¡√‘°“°”Àπ¥‰«â À√◊Õ«‘∏’Õ◊Ëπ∑’Ë°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡ÀÁπ™Õ∫
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Úı ∏—π«“§¡ ÚıÛ¯
¬‘Ëßæ—π∏å ¡π– ‘°“√
√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å
‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÒÛ µÕπ∑’Ë ˘ ß «—π∑’Ë Û ¡°√“§¡ ÚıÛ˘

๓๒๙
Ú˜¯

ª√–°“»°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
‡√◊ËÕß °”Àπ¥„Àâ ‚√ß‰øøÑ“‡ªìπ·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…∑’Ë®–µâÕß∂Ÿ°§«∫§ÿ¡
°“√ª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬ÕÕ° Ÿà ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
_________

Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ˆ¯ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“
§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı √—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å
‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‚¥¬§”·π–π”¢Õß§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘… °”Àπ¥„Àâ
‚√ß‰øøÑ “ ‡ªì π ·À≈à ß °”‡π‘ ¥ ¡≈æ‘ … ∑’Ë ® –µâ Õ ß∂Ÿ ° §«∫§ÿ ¡ °“√ª≈à Õ ¬∑‘È ß Õ“°“»‡ ’ ¬ ÕÕ° Ÿà
‘Ëß·«¥≈âÕ¡‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
¢âÕ Ò „πª√–°“»π’È
ç‚√ß‰øøÑ“é À¡“¬§«“¡«à“ ‚√ßß“πº≈‘µ àß À√◊Õ®”Àπà“¬æ≈—ßß“π‰øøÑ“
µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬‚√ßß“π ∑’Ë ‰¥â√—∫„∫Õπÿ≠“µª√–°Õ∫°‘®°“√‚√ßß“πÀ√◊Õ„∫Õπÿ≠“µ
¢¬“¬‚√ßß“πÀ≈—ß®“°«—π∑’Ëª√–°“»π’Èª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) ‚√ß‰øøÑ“∑’Ë„™â∂à“πÀ‘π πÈ”¡—π À√◊Õ°ä“´∏√√¡™“µ‘ ‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß´÷Ëßª≈àÕ¬∑‘Èß
Õ“°“»‡ ’¬ª√–‡¿∑°ä“´´—≈‡øÕ√å ‰¥ÕÕ°‰´¥å ∑ÿ°¢π“¥
(Ú) ‚√ßß“π‰øøÑ“∑’Ë„™â∂“à πÀ‘π πÈ”¡—π À√◊Õ°ä“´∏√√¡™“µ‘ ‡ªìπ‡™◊ÕÈ ‡æ≈‘ß´÷ßË ª≈àÕ¬∑‘ßÈ
Õ“°“»‡ ¬’ ª√–‡¿∑°ä“´ÕÕ°‰´¥å¢Õß‰π‚µ√‡®π´÷ßË §”π«≥º≈„π√Ÿª°ä“´‰π‚µ√‡®π‰¥ÕÕ°‰´¥å
∑ÿ°¢π“¥
(Û) ‚√ß‰øøÑ“∑’Ë„™â∂à“πÀ‘π πÈ”¡—π À√◊Õ°ä“´∏√√¡™“µ‘ ‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß´÷Ëßª≈àÕ¬∑‘Èß
Õ“°“»‡ ’¬ª√–‡¿∑ΩÿÉπ≈–ÕÕß ∑ÿ°¢π“¥

Ú˜˘
๓๓๐

(Ù) ‚√ß‰øøÑ“µ“¡ (Ò) ∂÷ß (Û) ∑’Ë „™â∂à“πÀ‘π πÈ”¡—π À√◊Õ°ä“´∏√√¡™“µ‘
‡ªìπ‡™◊ÕÈ ‡æ≈‘ß√à«¡°—πµ—Èß·µà Ú ª√–‡¿∑¢÷Èπ‰ª
¢â Õ Ú „Àâ ‚√ß‰øøÑ“µ“¡¢âÕ Ò ‡ªìπ·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…∑’Ë®–µâÕß∂Ÿ°§«∫§ÿ¡
°“√ª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬ÕÕ° Ÿà ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
¢âÕ Û Àâ“¡¡‘„Àâ‡®â“¢ÕßÀ√◊ÕºŸ§â √Õ∫§√Õß‚√ß‰øøÑ“µ“¡¢âÕ Ò ª≈àÕ¬∑‘ßÈ Õ“°“»‡ ¬’
ÕÕ° Ÿà ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‡«âπ·µà®–‰¥â∑”°“√∫”∫—¥Õ“°“»‡ ’¬„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡
°“√ª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬ ®“°‚√ß‰øøÑ “ ∑’Ë °”Àπ¥‰«â „πª√–°“»°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å
‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬®“°
‚√ß‰øøÑ“ ·µà∑—Èßπ’ÈµâÕß‰¡à„™â«‘∏’∑”„Àâ‡®◊Õ®“ß (Dilution)
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Úı ∏—π«“§¡ æ.». ÚıÛ¯
¬‘Ëßæ—π∏å ¡π– ‘°“√
√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å
‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÒÛ µÕπ∑’Ë ˘ ß «—π∑’Ë Û ¡°√“§¡ ÚıÛ˘

๓๓๑
Ú¯

ª√–°“»°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬ΩÿÉπ≈–ÕÕß®“°‚√ß‚¡à ∫¥ À√◊Õ¬àÕ¬À‘π
_________
Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ıı ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“
§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı √—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å
‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‚¥¬§”·π–π”¢Õß§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…·≈–‚¥¬
§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß§≥–°√√¡°“√ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ °”Àπ¥¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬
ΩÿÉπ≈–ÕÕß®“°‚√ß‚¡à ∫¥ À√◊Õ¬àÕ¬À‘π ‰«â¥—ßµàÕ‰ªπ’È
¢âÕ Ò „πª√–°“»π’È
ç‚√ß‚¡à ∫¥ À√◊Õ¬àÕ¬À‘πé À¡“¬§«“¡«à“ ‚√ß‚¡à ∫¥ À√◊Õ¬àÕ¬À‘πµ“¡°ÆÀ¡“¬
«à“¥â«¬‚√ßß“π
ç«‘∏’µ√«®«—¥·∫∫«—¥§«“¡∑÷∫· ß (Smoke Opacity Meter)é À¡“¬§«“¡«à“
«‘∏µ’ √«®«—¥§«“¡‡¢â¡¢ÕßΩÿÉπ≈–ÕÕß ‚¥¬«—¥§à“¢Õß· ß∑’Ë∑–≈ÿºà“πΩÿÉπ≈–ÕÕß∑’Ë∂°Ÿ ¥Ÿ¥‡¢â“‰ª
„π‡§√◊ËÕß¡◊Õ ´÷Ëß«—¥§à“‡ªìπÀπà«¬√âÕ¬≈–
ç«‘∏’°“√µ√«®«—¥§«“¡‡¢â¡¢âπ¢ÕßΩÿÉπ≈–ÕÕßé À¡“¬§«“¡«à“ US.EPA «‘∏’∑’Ë ı
Determination of Particulate Emission from Stationary Source
¢âÕ Ú §«“¡‡¢â¡¢âπ¢ÕßΩÿÉπ≈–ÕÕß®“°‚√ß‚¡à ∫¥ À√◊Õ¬àÕ¬À‘π∑’Ë ‰¡à¡’°“√µ‘¥µ—Èß
√–∫∫¥Ÿ¥ΩÿÉπ≈–ÕÕß µâÕß¡’§à“¡“µ√∞“π§«“¡∑÷∫· ß (Opacity) ∑’Ë°√–∫«π°“√º≈‘µ
¢Õß‚√ß‚¡à ∫¥ À√◊Õ¬àÕ¬À‘π ‡™àπ ‡§√◊ËÕß‚¡à¬àÕ¬À‘π “¬æ“π µ–·°√ß√àÕπ œ≈œ ‰¡à‡°‘π
√âÕ¬≈– Ú ‡¡◊ËÕµ√«®«—¥∑’Ë®ÿ¥µ√«®«—¥ ≥ √–¬–Àà“ß Ò ‡¡µ√ ‚¥¬√Õ∫®“°¢Õ∫®ÿ¥°”‡π‘¥
¥â«¬«‘∏’°“√µ√«®«—¥·∫∫«—¥§«“¡∑÷∫· ß (Smoke Opacity Meter)

Ú¯Ò
๓๓๒

¢âÕ Û ΩÿÉπ≈–ÕÕß∑’Ë√–∫“¬ÕÕ°®“°‚√ß‚¡à ∫¥ À√◊Õ¬àÕ¬À‘π∑’Ë¡’°“√µ‘¥µ—Èß√–∫∫
¥Ÿ¥ΩÿÉπ≈–ÕÕß √–∫“¬Õ“°“»ÕÕ°∑“ßª≈àÕß µâÕß¡’§à“§«“¡‡¢â¡¢âπ¢ÕßΩÿÉπ≈–ÕÕß∑’Ë√–∫“¬
ÕÕ°¡“‰¡à‡°‘π Ù ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√ ·≈–§à“§«“¡∑÷∫· ßµâÕß‰¡à‡°‘π√âÕ¬≈– Ú
‡¡◊ËÕµ√«®«—¥ ≥ ®ÿ¥µ√«®«—¥∑’Ëª≈àÕß√–∫“¬Õ“°“» ‚¥¬µ√«®«—¥§à“§«“¡‡¢â¡¢âπ¢Õß
ΩÿÉπ≈–ÕÕß¥â«¬«‘∏’ US.EPA «‘∏’∑’Ë ı çDetermination of Particulate Emission from
Stationary Sourceé ·≈–µ√«®«—¥§à“§«“¡∑÷∫· ß¥â«¬«‘∏’µ√«®«—¥·∫∫«—¥§«“¡∑÷∫· ß
(Smoke Opacity Meter)
¢âÕ Ù «‘∏µ’ √«®«—¥§«“¡‡¢â¡¢âπ¢ÕßΩÿπÉ ≈–ÕÕß„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡À≈—°‡°≥±å «‘∏°’ “√
·≈–√“¬≈–‡Õ’¬¥ µ“¡∑’Ë°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…°”Àπ¥‚¥¬ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Ú ∏—π«“§¡ æ.». ÚıÛ˘
¬‘Ëßæ—π∏å ¡π– ‘°“√
√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å
‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÒÙ µÕπ∑’Ë ˆ ß «—π∑’Ë ÚÒ ¡°√“§¡ ÚıÙ

๓๓๓
Ú¯Ú

ª√–°“»°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

‡√◊ËÕß °”Àπ¥„Àâ ‚√ß‚¡à ∫¥ À√◊Õ¬àÕ¬À‘π‡ªìπ·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…∑’Ë®–µâÕß∂Ÿ°§«∫§ÿ¡
°“√ª≈àÕ¬ΩÿÉπ≈–ÕÕßÕÕ° Ÿà∫√√¬“°“»
_________
Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ˆ¯ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“
§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı √—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å
‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‚¥¬§”·π–π”¢Õß§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘… °”Àπ¥„Àâ
‚√ß‚¡à ∫¥ À√◊Õ¬àÕ¬À‘π ‡ªìπ·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…∑’Ë®–µâÕß∂Ÿ°§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬ΩÿÉπ≈–ÕÕß
ÕÕ° Ÿà∫√√¬“°“»‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
¢âÕ Ò „πª√–°“»π’È
ç‚√ß‚¡à ∫¥ À√◊Õ¬àÕ¬À‘πé À¡“¬§«“¡«à“ ‚√ß‚¡à ∫¥ À√◊Õ¬àÕ¬À‘πµ“¡°ÆÀ¡“¬
«à“¥â«¬‚√ßß“π
¢âÕ Ú „Àâ ‚√ß‚¡à ∫¥ À√◊Õ¬àÕ¬À‘π ‡ªìπ·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…∑’Ë®–µâÕß∂Ÿ°§«∫§ÿ¡
°“√ª≈àÕ¬ΩÿÉπ≈–ÕÕßÕÕ° Ÿà∫√√¬“°“»
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๓๓๕
Ú¯Ù

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำ�หนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย

________

โดยที่ เ ป็ น การสมควรปรั บ ปรุ ง การกำ � หนดมาตรฐานควบคุ ม การปล่ อ ยทิ้ ง
อากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ อั น เป็ น พระราชบั ญ ญั ติ ที่ มี บ ทบั ญ ญั ติ
บางประการเกี่ยวกับการจำ�กัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บั ญ ญั ติ ใ ห้ ก ระทำ �ได้ โ ดยอาศั ย อำ � นาจตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมาย รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำ�แนะนำ�ของคณะกรรมการควบคุม
มลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กำ�หนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย ลงวันที่ ๑๗
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๐
ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ
ถุงพลาสติก ภาชนะใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน
ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่น และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษ
หรืออันตรายจากชุมชน

๓๓๖

“เตาเผามูลฝอย” หมายความถึง
(๑) “เตาเผามูลฝอยเก่า” หมายความว่า เตาเผามูลฝอยที่ได้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงานหรือใบอนุญาตขยายโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรือ
เตาเผามู ล ฝอยตามกฎหมายอื่ น ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ ก่ อ สร้ า งไว้ แ ล้ ว ก่ อ นวั น ที่ ป ระกาศนี้
ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา หรื อ เตาเผามู ล ฝอยที่ ดำ � เนิ น การมาก่ อ นหรื อในวั น ที่
ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ
(๒) “เตาเผามูลฝอยใหม่” หมายความว่า เตาเผามูลฝอยที่ได้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน หรือใบอนุญาตขยายโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรือ
เตาเผามูลฝอยตามกฎหมายอื่นที่ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างภายหลังวันที่ประกาศนี้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา หรือเตาเผามูลฝอยทีด่ �ำ เนินการหลังจากวันทีป่ ระกาศนีม้ ผี ลใช้บงั คับ
“สภาวะแห้ง” หมายความว่า สภาวะที่ความชื้นของตัวอย่างอากาศเป็นศูนย์
ข้อ ๓ ประกาศนี้ไม่ใช้บังคับกับเตาเผามูลฝอยที่ใช้เพื่อกำ�จัดมูลฝอยที่เป็น
วัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรือ
อันตรายจากชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข หรือมูลฝอยที่เป็นสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
ข้อ ๔ กำ�หนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย
เก่าไว้ ดังต่อไปนี้

๓๓๗

สารมลพิษ

หน่วย

๑. ปริมาณฝุ่นละออง มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
(TSP)

เตาเผามูลฝอยที่มีกำ�ลัง
การเผาไหม้ในการกำ�จัดมูลฝอย
ตั้งแต่ ๑ ตัน แต่ไม่เกิน
๕๐ ตันต่อวัน
ไม่เกิน ๔๐๐

เตาเผาฝอยที่มีก�ำ ลัง
การเผาไหม้ในการกำ�จัดมูลฝอย
เกินกว่า ๕๐ ตันต่อวัน
ไม่เกิน ๑๒๐

๒. ก๊าซซัลเฟอร์
ไดออกไซด์
(SO2)

ส่วนในล้านส่วน

ไม่เกิน ๓๐

ไม่เกิน ๓๐

๓. ก๊าซออกไซด์
ของไนโตรเจน
(Nox as NO2)

ส่วนในล้านส่วน

ไม่เกิน ๒๕๐

ไม่เกิน ๑๘๐

๔. ก๊าซไฮโดรเจน
คลอไรด์ (HCl)

ส่วนในล้านส่วน

ไม่เกิน ๑๓๖

ไม่เกิน ๒๕

๕. สารปรอท (Hg) มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ไม่เกิน ๐.๐๕

ไม่เกิน ๐.๐๕

๖. สารแคดเมี่ยม
(Cd)

มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ไม่เกิน ๐.๕

ไม่เกิน ๐.๐๕

๗. สารตะกั่ว (Pb)

มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ไม่เกิน ๑.๕

ไม่เกิน ๐.๕

๘. สารประกอบ
ไดออกซิน
(PCDD/PCDFs)
		
		
		
		

นาโนกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
คำ�นวณผลในรูปของ
หน่วยความเข้มข้น
เทียบเคียงความเป็นพิษ
ต่อมนุษย์
(PCDD/Fs as Toxic
Equivalent ; I-TEQ)

ไม่เกิน ๐.๕

ไม่เกิน ๐.๕

๙. ค่าความทึบแสง
(Opacity)

ร้อยละ

ไม่เกิน ๒๐

ไม่เกิน ๑๐

ข้อ ๕ กำ�หนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิง้ อากาศเสียจากเตาเผามูลฝอยใหม่
และเตาเผามูลฝอยเก่าเฉพาะส่วนที่มีการขยายกิจการหลังจากวันที่ประกาศนี้มีผลใช้
บังคับไว้ ดังต่อไปนี้

๓๓๘

สารมลพิษ

หน่วย

๑. ปริมาณฝุ่นละออง มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
(TSP)

เตาเผามูลฝอยที่มีกำ�ลัง
การเผาไหม้ในการกำ�จัดมูลฝอย
ตั้งแต่ ๑ ตัน แต่ไม่เกิน
๕๐ ตันต่อวัน
ไม่เกิน ๓๒๐

เตาเผาฝอยที่มีก�ำ ลัง
การเผาไหม้ในการกำ�จัดมูลฝอย
เกินกว่า ๕๐ ตันต่อวัน
ไม่เกิน ๗๐

๒. ก๊าซซัลเฟอร์
ไดออกไซด์
(SO2)

ส่วนในล้านส่วน

ไม่เกิน ๓๐

ไม่เกิน ๓๐

๓. ก๊าซออกไซด์
ของไนโตรเจน
(Nox as NO2)

ส่วนในล้านส่วน

ไม่เกิน ๒๕๐

ไม่เกิน ๑๘๐

๔. ก๊าซไฮโดรเจน
คลอไรด์ (HCl)

ส่วนในล้านส่วน

ไม่เกิน ๘๐

ไม่เกิน ๒๕

๕. สารปรอท (Hg) มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ไม่เกิน ๐.๐๕

ไม่เกิน ๐.๐๕

๖. สารแคดเมี่ยม
(Cd)

มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ไม่เกิน ๐.๕

ไม่เกิน ๐.๐๕

๗. สารตะกั่ว (Pb)

มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ไม่เกิน ๑.๕

ไม่เกิน ๐.๕

๘. สารประกอบ
ไดออกซิน
(PCDD/PCDFs)
		
		
		
		

นาโนกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
คำ�นวณผลในรูปของ
หน่วยความเข้มข้น
เทียบเคียงความเป็นพิษ
ต่อมนุษย์
(PCDD/Fs as Toxic
Equivalent ; I-TEQ)

ไม่เกิน ๐.๕

ไม่เกิน ๐.๑

๙. ค่าความทึบแสง
(Opacity)

ร้อยละ

ไม่เกิน ๑๐

ไม่เกิน ๑๐

ข้อ ๖ การคำ�นวณค่าอากาศเสียแต่ละชนิดทีป่ ล่อยทิง้ จากปล่องเตาเผามูลฝอย
ให้คำ�นวณผลที่ความดัน ๑ บรรยากาศ หรือที่ ๗๖๐ มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ ๒๕
องศาเซลเซียส ที่สภาวะแห้ง (Dry Basis) โดยมีปริมาตรอากาศเสียที่ออกซิเจน (O2)
ร้อยละ ๗

๓๓๙

ข้อ ๗ การตรวจวัดอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งจากปล่องเตาเผามูลฝอย ให้ใช้วิธี
ดังต่อไปนี้
(๑) การตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง ให้ใช้วิธี Determination of Particulate
Matter Emissions from Stationary Sources ทีอ่ งค์การพิทกั ษ์สง่ิ แวดล้อมแห่งประเทศ
สหรัฐอเมริกากำ�หนดไว้ หรือวิธีตรวจวัดอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบ
(๒) การตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ให้ใช้วิธี Determination of Sulfur
Dioxide Emissions from Stationary Sources หรือวิธี Determination of Sulfur
Acid Mist and Sulfur Dioxide Emissions from Stationary Sources ที่องค์การ
พิทกั ษ์สง่ิ แวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกากำ�หนดไว้ หรือวิธตี รวจวัดอืน่ ทีค่ ณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษเห็นชอบ
(๓) การตรวจวัดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ให้ใช้วิธี Determination of
Nitrogen Oxide Emissions from Stationary Sources ที่องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
แห่งประเทศสหรัฐอเมริกากำ�หนดไว้ หรือวิธีตรวจวัดอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
เห็นชอบ
(๔) การตรวจวัดก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ ให้ใช้วธิ ี Determination of Hydrogen
Chloride Emissions from Stationary Sources ที่องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
แห่งประเทศสหรัฐอเมริกากำ�หนดไว้ หรือวิธีตรวจวัดอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
เห็นชอบ
(๕) การตรวจวัดสารปรอท สารแคดเมี่ยม และสารตะกั่ว ให้ใช้วิธี Determination of Metals Emissions from Stationary Sources ที่องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
แห่งประเทศสหรัฐอเมริกากำ�หนดไว้ หรือวิธีตรวจวัดอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
เห็นชอบ
(๖) การตรวจวั ด สารประกอบไดออกซิ น ให้ ใ ช้ วิ ธี Determination of
Polychlorinated Dibenzofurans from Stationary Sources ที่องค์การพิทักษ์
สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกากำ�หนดไว้ หรือวิธีตรวจวัดอื่นที่คณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษเห็นชอบ

๓๔๐

(๗) การตรวจวั ด ค่ า ความทึ บ แสง ให้ ใ ช้ วิ ธี ต รวจวั ด ด้ ว ยแผนภู มิ เ ขม่ า ควั น
ของริงเกิลมานน์ ทั้งนี้แบบบันทึกผลการตรวจวัดค่าความทึบแสง และแบบสรุปผล
การตรวจวัดค่าความทึบแสงจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสียของเตาเผามูลฝอย รวมทั้ง
ลักษณะและหน่วยวัดค่าความทึบแสงของแผนภูมิ เขม่าควันของริงเกิลมานน์ให้เป็น
ไปตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๘ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓
สุวิทย์ คุณกิตติ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๘๗ ง วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓

๓๔๑

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กำ�หนดให้เตาเผามูลฝอยเป็นแหล่งกำ�เนิดมลพิษ
ที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ

________

			
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกำ�หนดให้เตาเผามูลฝอยเป็นแหล่งกำ�เนิด
มลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ อั น เป็ น พระราชบั ญ ญั ติ ที่ มี บ ทบั ญ ญั ติ
บางประการเกี่ยวกับการจำ�กัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บั ญ ญั ติ ใ ห้ ก ระทำ �ได้ โ ดยอาศั ย อำ � นาจตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมาย รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำ�แนะนำ�ของคณะกรรมการควบคุม
มลพิษ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กำ�หนดให้เตาเผามูลฝอยเป็นแหล่งกำ�เนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้ง
อากาศเสียออกสู่บรรยากาศ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๐
ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ
ถุงพลาสติก ภาชนะใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน
ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อื่น และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรือ
อันตรายจากชุมชน

๓๔๒

“เตาเผามูลฝอย” หมายความถึง
(๑) “เตาเผามูลฝอยเก่า” หมายความว่า เตาเผามูลฝอยที่ได้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงานหรือใบอนุญาตขยายโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรือ
เตาเผามู ล ฝอยตามกฎหมายอื่ น ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ ก่ อ สร้ า งไว้ แ ล้ ว ก่ อ นวั น ที่ ป ระกาศนี้
ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา หรื อ เตาเผามู ล ฝอยที่ ดำ � เนิ น การมาก่ อ นหรื อในวั น ที่
ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ
(๒) “เตาเผามูลฝอยใหม่” หมายความว่า เตาเผามูลฝอยที่ได้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน หรือใบอนุญาตขยายโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรือ
เตาเผามูลฝอยตามกฎหมายอื่นที่ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างภายหลังวันที่ประกาศนี้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา หรือเตาเผามูลฝอยทีด่ �ำ เนินการหลังจากวันทีป่ ระกาศนีม้ ผี ลใช้บงั คับ
ข้อ ๓ ให้เตาเผามูลฝอยตามข้อ ๒ เป็นแหล่งกำ�เนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม
การปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ
ข้อ ๔ ประกาศนี้ไม่ใช้บังคับกับเตาเผามูลฝอยที่ใช้เพื่อกำ�จัดมูลฝอยที่เป็น
วัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรือ
อันตรายจากชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข หรือมูลฝอยที่เป็นสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
ข้อ ๕ ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองเตาเผามูลฝอยปล่อยทิ้งอากาศเสีย
ออกสูบ่ รรยากาศ เว้นแต่อากาศเสียจะมีลกั ษณะเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิง้
อากาศเสียจากเตาเผามูลฝอยที่กำ�หนดไว้ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำ�หนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย
แต่ทั้งนี้ ต้องไม่ใช้วิธีทำ�ให้เจือจาง (Dilution)
ข้อ ๖ เมื่อพ้นกำ�หนดสามปี นับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้เตาเผา
มูลฝอยเก่าปล่อยทิ้งอากาศเสียตามมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผา
มูลฝอยใหม่ แต่ให้เวลาห้าปีสำ�หรับเตาเผามูลฝอยเก่าขนาดมากกว่า ๕๐ ตันต่อวัน
ในการควบคุมสารประกอบไดออกซิน ตามมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสีย
จากเตาเผามูลฝอยใหม่ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กำ�หนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย

๓๔๓

ข้อ ๗ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓
สุวิทย์ คุณกิตติ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๘๗ ง วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓

๓๔๔

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ

เรื่อง แบบบันทึกผลการตรวจวัดค่าความทึบแสง และแบบสรุปผล
การตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควัน จากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสีย
ของเตาเผามูลฝอย รวมทั้ง ลักษณะ และหน่วยวัด
ค่าความทึบแสงของแผนภูมิเขม่าควันของริงเกิลมานน์

________

			
โดยที่เป็นการสมควรกำ�หนดแบบบันทึกผลการตรวจวัดค่าความทึบแสง และ
แบบสรุปผลการตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสีย
ของเตาเผามูลฝอย รวมทั้งลักษณะ และหน่วยวัดค่าความทึบแสงของแผนภูมิเขม่าควัน
ของริงเกิลมานน์
อาศัยอำ�นาจตามความในข้อ ๗ (๗) แห่งประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำ�หนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผา
มูลฝอย ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ คณะกรรมการควบคุมมลพิษจึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“ค่าความทึบแสง” หมายความว่า จำ�นวนร้อยละของแสงที่ไม่สามารถส่อง
ผ่านเขม่าควันจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสียของเตาเผามูลฝอย
ข้อ ๒ แบบบันทึกผลการตรวจวัดค่าความทึบแสง และแบบสรุปผลการตรวจ
วัดค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสียของเตาเผามูลฝอยให้เป็น
ไปตามแบบแนบท้ายประกาศนี้

๓๔๕

ข้อ ๓ ลั ก ษณะ และหน่ ว ยวั ด ค่ า ความทึ บ แสงของแผนภู มิเ ขม่ า ควั น ของ
ริงเกิลมานน์
			 แผนภูมิเขม่าควันของริงเกิลมานน์ คือ แผนภูมิที่แสดงค่าความทึบแสง
ในระดับต่างๆ ที่ใช้เปรียบเทียบเพื่อหาค่าความทึบแสงของเขม่าควันที่เกิดขึ้นจริง โดยมี
ลักษณะและหน่วยวัดตามที่กำ�หนดไว้ดังต่อไปนี้
			 (๑) แผนภูมเิ ขม่าควันแบบวงกลมมีลกั ษณะเป็นรูปวงกลมขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง ๑๑๒ มิลลิเมตร บนกระดาษสีขาว ผิวเรียบ ขนาดกว้าง ๑๕๔.๕ มิลลิเมตร
และยาว ๒๒๔.๕ มิลลิเมตร ทีม่ คี า่ การสะท้อนแสงเทียบเท่า (Reflectance Equivalency)
กับผงแมกนีเซียมออกไซด์ (MgO) หรือผงแบเรียมซัลเฟต (BaSO4) ชนิดเกรดสารเคมี
(Reagent Grade) เจาะช่องเป็นรูปวงกลมตรงจุดศูนย์กลางของแผนภูมิขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง ๑๒ มิลลิเมตร และให้แบ่งรูปวงกลมของแผนภูมิออกเป็น ๑๐ ช่องเท่าๆ กัน
และพิมพ์สีด้วยผงถ่านสีดำ� (Black Carbon) ที่ใช้ในการพิมพ์จนเต็มช่องโดยแต่ละช่อง
ต้องมีระดับค่าความทึบแสงที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ค่าความทึบแสงเท่ากับ ร้อยละ ๕, ๑๐,
๑๕, ๒๐, ๒๕, ๓๐, ๔๐, ๖๐, ๘๐ และ ๑๐๐ ตามลำ�ดับดังภาพ

๓๔๖

(๒) ให้ทดสอบค่าความทึบแสงบนพื้นกระดาษแต่ละช่องตาม (๑) โดยการ
วัดค่าความหนาแน่นของเม็ดสีด้วยเครื่องวัดค่าความดำ� (Spectrodensitometer)
ซึ่งความคลาดเคลื่อ นของค่าความทึบแสงบนพื้น กระดาษแต่ล ะช่อ งต้อ งมีค่าไม่เ กิน
ร้อยละ ๕ ของค่าความทึบแสงนั้นๆ
(๓) ให้ระบุวัน เดือน ปีที่ผลิตและวันหมดอายุของแผนภูมิไว้ด้วย
(๔) การตรวจวัดค่าความทึบ แสงของเขม่ า ควั นด้ ว ยแผนภู มิ เ ขม่ า ควั นของ
ริงเกิลมานน์ คือ การตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควันโดยการใช้สายตาสังเกต
กลุ่มของเขม่าควันและเปรียบเทียบกับแผนภูมิเขม่าควันของริงเกิลมานน์ เพื่อหาค่า
ที่ใกล้เคียงกับความทึบแสงของเขม่าควัน โดยมีขั้นตอนดำ�เนินการ ดังต่อไปนี้
(๔.๑) ให้มีผู้ทำ�การตรวจวัด ๒ คน ในการตรวจวัดแต่ละครั้ง โดยทำ�การ
ตรวจวัดไปพร้อมๆ กัน
(๔.๒) ให้ผู้ตรวจวัดสังเกตสีของท้องฟ้าก่อนที่จะตรวจวัดว่าในบริเวณดังกล่าว
มี แ สงสว่ า งเพี ย งพอหรื อไม่ โดยสั ง เกตจากสี ก ลุ่ ม ควั น และสี ข องฉากหลั ง ที่ ตั ด กั น
(Contrasting background) ถ้าแสงสว่างไม่เพียงพอหรือมีฝนตกให้ยกเลิกการตรวจวัด
(๔.๓) ให้ผู้ตรวจวัดยืนห่างจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสียของเตาเผามูลฝอย
ไม่น้อยกว่าสามเท่าของระยะความสูงจากระดับตำ�แหน่งที่ผู้ตรวจวัดยืนจนถึงระดับ
ปากปล่องแต่ไม่เกิน ๔๐๐ เมตร และอยู่ในทิศที่ตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของกลุ่มควัน
โดยให้ดวงอาทิตย์อยู่ด้านหลังของผู้ตรวจวัด
(๔.๔) ให้ผู้ตรวจวัดถือแผนภูมิไว้ในระดับสายตาและมองเขม่าควันผ่านช่อง
ตรงกลางของแผนภูมิ
(๔.๕) ให้ผู้ตรวจวัดสังเกตความทึบแสงของเขม่าควันตรงจุดที่กลุ่มควันมีความ
หนาแน่นมากที่สุดและไม่มีการควบแน่นของไอน้ำ� เปรียบเทียบกับค่าความทึบแสง
ของแผนภูมิ เพื่อหาค่าความทึบแสงที่ใกล้เคียงกับความทึบแสงของกลุ่มเขม่าควันที่เกิด
ขึ้นจริง และบันทึกผลการตรวจวัดทุกๆ ๑๕ วินาที จนกระทั่งครบ ๑๕ นาที ลงในแบบ
บันทึกผลการตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสียของ
เตาเผามูลฝอย

๓๔๗

ข้อ ๔ การคำ�นวณและการเปรียบเทียบค่าความทึบแสงให้ดำ�เนินการตาม
ขั้นตอนดังต่อไปนี้
(๑) ให้ผู้ตรวจวัดแต่ละคน รวมค่าความทึบแสงที่จดบันทึกไว้ตามข้อ ๓ (๔)
(๔.๕) แล้วหารด้วยจำ�นวนครั้งทั้งหมดที่จดบันทึก ผลลัพธ์เป็นค่าความทึบแสงของ
ผู้ตรวจวัดแต่ละคน มีหน่วยเป็นร้อยละ
(๒) ให้นำ�ค่าความทึบแสงของผู้ตรวจวัดแต่ละคนตาม (๑) มาเปรียบเทียบกัน
หากผลการเปรียบเทียบแตกต่างกันเกินกว่า ๓ ให้ท�ำ การตรวจวัดใหม่ ถ้าผลการเปรียบเทียบ
แตกต่างกันไม่เกินกว่า ๓ ให้นำ�ค่าความทึบแสงของผู้ตรวจวัดแต่ละคนมารวมกันแล้ว
หารด้วย ๒ ผลลัพธ์เป็นค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสีย
ของเตาเผามูลฝอย
ประกาศ ณ วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
โชติ ตราชู
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ประธานกรรมการควบคุมมลพิษ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๖๙ ง วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๔

๓๔๘

๓๔๙

แบบสรุปผลการตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสียของเตาเผามูลฝอย

๓๕๐

ª√–°“»°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

©∫—∫∑’Ë Ú (æ.». ÚıÙÚ)
‡√◊ËÕß °“√°”Àπ¥¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬®“°‚√ß‰øøÑ“‡°à“
_________
Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ıı ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“
§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı √—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å
‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‚¥¬§”·π–π”¢Õß§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘… ·≈–‚¥¬
§«“¡‡ÀÁ π ™Õ∫¢Õß§≥–°√√¡°“√ ‘Ë ß ·«¥≈â Õ ¡·Àà ß ™“µ‘ °”Àπ¥¡“µ√∞“π§«∫§ÿ ¡
°“√ª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬®“°‚√ß‰øøÑ“‡°à“ ‰«â¥—ßπ’È
¢âÕ Ò „πª√–°“»π’È
ç‚√ß‰øøÑ“‡°à“é À¡“¬§«“¡«à“ ‚√ßß“πº≈‘µ àß À√◊Õ®”Àπà“¬æ≈—ßß“π‰øøÑ“
µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬‚√ßß“π∑’ªË √–°Õ∫°‘®°“√‚√ßß“πÀ√◊Õ¢¬“¬‚√ßß“πÀ√◊Õ‡¥‘π‡§√◊ÕË ß®—°√
°àÕπ«—π∑’Ë ÛÒ ¡°√“§¡ ÚıÛ˘ ¥—ßπ’È
(Ò) ‚√ß‰øøÑ“∫“ßª–°ß
(Ú) ‚√ß‰øøÑ“æ√–π§√„µâ
(Û) ‚√ß‰øøÑ“æ√–π§√‡Àπ◊Õ
(Ù) ‚√ß‰øøÑ“ ÿ√“…Æ√å∏“π’
(ı) ‚√ß‰øøÑ“°—ßÀ—π·°ä ≈“π°√–∫◊Õ
(ˆ) ‚√ß‰øøÑ“°—ßÀ—π·°ä ÀπÕß®Õ°
(˜) ‚√ß‰øøÑ“°—ßÀ—π·°ä ‰∑√πâÕ¬

Ú˘Ò
๓๕๑

(¯) ‚√ß‰øøÑ“«—ßπâÕ¬
(˘) ‚√ß‰øøÑ“πÈ”æÕß
(Ò)‚√ß‰øøÑ“Õ◊πË Ê ∑’Ë„™â‡™◊ÕÈ ‡æ≈‘ß∂à“πÀ‘π πÈ”¡—π À√◊Õ°ä“´∏√√¡™“µ‘·µà‰¡à√«¡∂÷ß
‚√ß‰øøÑ“·¡à‡¡“–
ç ¿“«–·Àâßé À¡“¬§«“¡«à“ ¿“«–∑’Ë§«“¡™◊Èπ¢Õßµ—«Õ¬à“ßÕ“°“»‡ªìπ»Ÿπ¬å
¢âÕ Ú Õ“°“»‡ ’¬∑’Ëª≈àÕ¬∑‘Èß®“°‚√ß‰øøÑ“‡°à“ µâÕß¡’°ä“´´—≈‡øÕ√å ‰¥ÕÕ°‰´¥å
°ä“´ÕÕ°‰´¥å¢Õß‰π‚µ√‡®π´÷Ëß§”π«≥º≈„π√Ÿª¢Õß°ä“´‰π‚µ√‡®π‰¥ÕÕ°‰´¥å À√◊Õ
ΩÿÉπ≈–ÕÕß‰¡à‡°‘π¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬®“°‚√ß‰øøÑ“‡°à“∑’Ë°”Àπ¥‰«â
„π¿“§ºπ«°∑â“¬ª√–°“»π’È
¢âÕ Û °“√«—¥§à“Õ“°“»‡ ’¬·µà≈–™π‘¥µ“¡¢âÕ Ú „Àâ§”π«≥º≈∑’Ë§«“¡¥—π
Ò ∫√√¬“°“» À√◊Õ∑’Ë ˜ˆ ¡‘≈≈‘‡¡µ√ª√Õ∑ Õÿ≥À¿Ÿ¡‘ Úı Õß»“‡´≈‡´’¬ ∑’Ë ¿“«–·Àâß
(Dry Basis) ‚¥¬¡’ª√‘¡“µ√Õ“°“» à«π‡°‘π„π°“√‡º“‰À¡â (Excess Air) √âÕ¬≈– ı
À√◊Õ∑’Ëª√‘¡“µ√ÕÕ°´‘‡®π à«π‡°‘π (Excess Oxygen) „π°“√‡º“‰À¡â√âÕ¬≈– ˜
¢âÕ Ù °“√µ√«®«—¥§à“Õ“°“»‡ ¬’ ∑’ªË ≈àÕ¬∑‘ßÈ ®“°ª≈àÕß‚√ß‰øøÑ“‡°à“„Àâ „™â«∏‘ °’ “√
¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) °“√µ√«®«—¥§à“°ä“´´—≈‡øÕ√å ‰¥ÕÕ°‰´¥å „Àâ „™â«‘∏’ Determination of
Sulfur Dioxide Emissions From Stationary Sources À√◊Õ«‘∏’ Determination of
Sulfuric Acid Mist And Sulfur Dioxide Emissions From Stationary Sources
∑’Ë Õß§å°“√æ‘∑°— …å ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààßª√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“ (United States Environmental
Protection Agency) °”Àπ¥‰«â À√◊Õ«‘∏’°“√Õ◊Ëπ∑’Ë°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡ÀÁπ™Õ∫
(Ú) °“√µ√«®«—¥§à“°ä“´ÕÕ°‰´¥å¢Õß‰π‚µ√‡®π ´÷Ëß§”π«≥º≈„π√Ÿª¢Õß°ä“´
‰π‚µ√‡®π‰¥ÕÕ°‰´¥å „Àâ „™â«‘∏’ Determination of Nitrogen Oxide Emissions From
Stationary Sources ∑’ËÕß§å°“√æ‘∑—°…å ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààßª√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“°”Àπ¥‰«â
À√◊Õ«‘∏’°“√Õ◊Ëπ∑’Ë°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡ÀÁπ™Õ∫

๓๕๒
Ú˘Ú

n
(Û) °“√µ√«®«—¥ΩÿπÉ ≈–ÕÕß„Àâ „™â«∏‘ ’ Determination
of Particulate Emissions
ΣQiCi
From Stationary Sources ∑’ËÕß§å°“√æ‘∑—°…åi=l ‘Ënß·«¥≈âÕ¡·Ààßª√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“
ΣQi
°”Àπ¥‰«â À√◊Õ«‘∏’°“√Õ◊Ëπ∑’Ë°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡ÀÁπi=l
™Õ∫
¢âÕ ı °√≥’ ‚√ß‰øøÑ“‡°à“ª√–‡¿∑æ≈—ß§«“¡√âÕπ æ≈—ß§«“¡√âÕπ√à«¡ °—ßÀ—π·°ä
À√◊Õ‚√ß‰øøÑ“‡°à“ª√–‡¿∑Õ◊ËπÊ ∑’Ë¡’ª≈àÕßª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬ÕÕ° Ÿà ‘Ëß·«¥≈âÕ¡¡“°°«à“
Ò ª≈àÕß „Àâ§”π«≥§à“‡©≈’Ë¬°“√ª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬ ¥â«¬«‘∏’°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È
n
Σ QiCi
§à“‡©≈’Ë¬°“√ª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬ = i=1
n
Σ Qi
i=1
‡¡◊ËÕ Qi = Õ— µ √“°“√‰À≈¢ÕßÕ“°“»‡ ’ ¬ ∑’Ë ª ≈à Õ ¬∑‘È ß ®“°ª≈à Õ ß∑’Ë i ¢Õß
‚√ß‰øøÑ“‡°à“ ª√–‡¿∑æ≈—ß§«“¡√âÕπ æ≈—ß§«“¡√âÕπ√à«¡ °—ßÀ—π·°ä
À√◊Õ‚√ß‰øøÑ“‡°à“ ª√–‡¿∑Õ◊ËπÊ (≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√µàÕ™—Ë«‚¡ß)
Ci = §à“§«“¡‡¢â¡¢âπ¢ÕßÕ“°“»‡ ’¬∑’Ëª≈àÕ¬∑‘Èß®“°ª≈àÕß∑’Ë i ¢Õß
‚√ß‰øøÑ“‡°à“ ª√–‡¿∑æ≈—ß§«“¡√âÕπ æ≈—ß§«“¡√âÕπ√à«¡ °—ßÀ—π·°ä
À√◊Õ‚√ß‰øøÑ“‡°à“ ª√–‡¿∑Õ◊ËπÊ ∑’Ë‡ªìπ°ä“´ ( à«π„π≈â“π à«π) À√◊Õ
∑’Ë‡ªìπΩÿÉπ≈–ÕÕß (¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√)
n = ®”π«πª≈à Õ ßª≈à Õ ¬∑‘È ß Õ“°“»‡ ’ ¬ ¢Õß‚√ß‰øøÑ “ ‡°à “ ª√–‡¿∑
æ≈—ß§«“¡√âÕπ æ≈—ß§«“¡√âÕπ√à«¡ °—ßÀ—π·°ä À√◊Õ‚√ß‰øøÑ“‡°à“
ª√–‡¿∑Õ◊ËπÊ
i = 1, 2, 3, ..........n
¢âÕ ˆ „π°√≥’ ‚√ß‰øøÑ“‡°à“„™â∂à“πÀ‘π πÈ”¡—π À√◊Õ°ä“´∏√√¡™“µ‘‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß
√à«¡°—πµ—Èß·µà Ú ª√–‡¿∑¢÷Èπ‰ª „Àâ§”π«≥¡“µ√∞“π°“√ª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬µ“¡ —¥ à«π
¢Õß‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß∑’Ë„™â·µà≈–ª√–‡¿∑¥—ßµàÕ‰ªπ’È

๓๕๓
Ú˘Û

¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬ = AX + BY + CZ
A = §à“¡“µ√∞“πÕ“°“»‡ ¬’ ∑’ªË ≈àÕ¬∑‘ßÈ ‡¡◊ÕË „™â∂“à πÀ‘π‡ªìπ‡™◊ÕÈ ‡æ≈‘ßÕ¬à“ß‡¥’¬«
B = §à“¡“µ√∞“πÕ“°“»‡ ¬’ ∑’ªË ≈àÕ¬∑‘ßÈ ‡¡◊ÕË „™âπÈ”¡—π‡ªìπ‡™◊ÕÈ ‡æ≈‘ßÕ¬à“ß‡¥’¬«
C = §à“¡“µ√∞“πÕ“°“»‡ ’¬∑’Ëª≈àÕ¬∑‘Èß‡¡◊ËÕ„™â°ä“´∏√√¡™“µ‘‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß
Õ¬à“ß‡¥’¬«
X = ¥— «à π¢Õß§«“¡√âÕπ (Heat Input) ∑’Ë ‰¥â®“°‡™◊ÕÈ ‡æ≈‘ßª√–‡¿∑∂à“πÀ‘π
Y = —¥ à«π¢Õß§«“¡√âÕπ (Heat Input) ∑’Ë ‰¥â®“°‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ßª√–‡¿∑πÈ”¡—π
Z = — ¥ à « π¢Õß§«“¡√â Õ π (Heat Input) ∑’Ë ‰ ¥â ® “°‡™◊È Õ ‡æ≈‘ ß ª√–‡¿∑
°ä“´∏√√¡™“µ‘
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Ú ∏—π«“§¡ æ.». ÚıÙÚ
Õ“∑‘µ¬å Õÿ‰√√—µπå
√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å
‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÒˆ µÕπæ‘‡»… Ò¯ ß «—π∑’Ë Ú˜ ∏—π«“§¡ ÚıÙÚ

๓๕๔
Ú˘Ù

Ú˘ı
๓๕๕

Ù. æ√–π§√„µâ (æ≈—ß§«“¡√âÕπ√à«¡)
Àπà«¬°“√º≈‘µ∑’Ë Ò
Àπà«¬°“√º≈‘µ∑’Ë Ú

Û. æ√–π§√„µâ (æ≈—ß§«“¡√âÕπ)

Ò. ∫“ßª–°ß (æ≈—ß§«“¡√âÕπ)
Àπà«¬°“√º≈‘µ∑’Ë Ò - Ù
Ú. ∫“ßª–°ß (æ≈—ß§«“¡√âÕπ√à«¡)
Àπà«¬°“√º≈‘µ∑’Ë Ò ·≈– Ú
Àπà«¬°“√º≈‘µ∑’Ë Û ·≈– Ù

‚√ß‰øøÑ“‡°à“

¯

¯

ˆ

ˆ
ÛÚ(Ú)

ÛÚ(Ú)

°ä“´´—≈‡øÕ√å‰¥ÕÕ°‰´¥å
( à«π„π≈â“π à«π)

Úı

Úı
Ò˜ı

Ò¯

Ùı
ÚÛ

Ú(Ò)

°ä“´ÕÕ°‰´¥å¢Õß‰π‚µ√‡®π
´÷Ëß§”π«≥º≈„π√Ÿª¢Õß
°ä“´‰π‚µ√‡®π‰¥ÕÕ°‰´¥å
( à«π„π≈â“π à«π)

§à“ª√‘¡“≥Õ“°“»‡ ’¬∑’Ëª≈àÕ¬∑‘Èß

¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬®“°‚√ß‰øøÑ“‡°à“¡’¥—ßµàÕ‰ªπ’È

ÚÙ

ÛÚ

ˆ

ˆ
ÒÚ(Ú)

ÒÚ(Ò)

ΩÿÉπ≈–ÕÕß
(¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√)

¿“§ºπ«°
∑â“¬ ª√–°“»°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
©∫—∫∑’Ë Ú (æ.». ÚıÙÚ)
‡√◊ËÕß °“√°”Àπ¥¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬®“°‚√ß‰øøÑ“‡°à“
_________

Ú˘ˆ
๓๕๖
˜
Ò,
ˆ

ı
Ò,
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ

°ä“´´—≈‡øÕ√å‰¥ÕÕ°‰´¥å
( à«π„π≈â“π à«π)

À¡“¬‡Àµÿ (Ò) ‡√‘Ë¡„™â∫—ß§—∫µ—Èß·µà«—π∑’Ë Ò ¡°√“§¡ ÚıÙÛ
(Ú) ‡√‘¡Ë „™â∫—ß§—∫µ—Èß·µà«—π∑’Ë Ò ‡¡…“¬π ÚıÙÛ

ı. æ√–π§√‡Àπ◊Õ
ˆ. ÿ√“…Æ√å∏“π’
˜. ≈“π°√–∫◊Õ
¯. ÀπÕß®Õ°
˘. ‰∑√πâÕ¬
Ò. «—ßπâÕ¬
ÒÒ. πÈ”æÕß
ÒÚ.‚√ß‰øøÑ“Õ◊Ëπ Ê ∑’Ë„™â‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß
(°) ∂à“πÀ‘π
(¢) πÈ”¡—π
(§) °ä“´∏√√¡™“µ‘

‚√ß‰øøÑ“‡°à“

Ù
Ú
Ú

°ä“´ÕÕ°‰´¥å¢Õß‰π‚µ√‡®π´÷Ëß
§”π«≥º≈„π√Ÿª¢Õß°ä“´
‰π‚µ√‡®π‰¥ÕÕ°‰´¥å
( à«π„π≈â“π à«π)
Ò¯
Ú
Úı
ÚÛ
ÚÛ
Ò˜ı
Úı

§à“ª√‘¡“≥Õ“°“»‡ ’¬∑’Ëª≈àÕ¬∑‘Èß

ÛÚ
ÚÙ
ˆ

Òı
ÛÚ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ

ΩÿÉπ≈–ÕÕß
(¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√)

ª√–°“»°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

©∫—∫∑’Ë Ú (æ.». ÚıÙÚ)
‡√◊ËÕß °”Àπ¥„Àâ ‚√ß‰øøÑ“‡°à“‡ªìπ·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…∑’Ë®–µâÕß∂Ÿ°§«∫§ÿ¡
°“√ª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬ÕÕ° Ÿà ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
_________
Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ˆ¯ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“
§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı √—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å
‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‚¥¬§”·π–π”¢Õß§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘… °”Àπ¥„Àâ
‚√ß‰øøÑ“‡°à“‡ªìπ·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…∑’Ë®–µâÕß∂Ÿ°§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬ÕÕ° Ÿà
‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‰«â¥—ßπ’È
¢âÕ Ò „πª√–°“»π’È
ç‚√ß‰øøÑ“‡°à“é À¡“¬§«“¡«à“ ‚√ßß“πº≈‘µ àß À√◊Õ®”Àπà“¬æ≈—ßß“π‰øøÑ“
µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬‚√ßß“π∑’ªË √–°Õ∫°‘®°“√‚√ßß“πÀ√◊Õ¢¬“¬‚√ßß“πÀ√◊Õ‡¥‘π‡§√◊ÕË ß®—°√
°àÕπ«—π∑’Ë ÛÒ ¡°√“§¡ ÚıÛ˘ ¥—ßπ’È
(Ò) ‚√ß‰øøÑ“∫“ßª–°ß
(Ú) ‚√ß‰øøÑ“æ√–π§√„µâ
(Û) ‚√ß‰øøÑ“æ√–π§√‡Àπ◊Õ
(Ù) ‚√ß‰øøÑ“ ÿ√“…Æ√å∏“π’
(ı) ‚√ß‰øøÑ“°—ßÀ—π·°ä ≈“π°√–∫◊Õ
(ˆ) ‚√ß‰øøÑ“°—ßÀ—π·°ä ÀπÕß®Õ°
(˜) ‚√ß‰øøÑ“°—ßÀ—π·°ä ‰∑√πâÕ¬

Ú˘˜
๓๕๗

(¯) ‚√ß‰øøÑ“«—ßπâÕ¬
(˘) ‚√ß‰øøÑ“πÈ”æÕß
(Ò)‚√ß‰øøÑ“Õ◊πË Ê ∑’Ë„™â‡™◊ÕÈ ‡æ≈‘ß∂à“πÀ‘π πÈ”¡—π À√◊Õ°ä“´∏√√¡™“µ‘·µà‰¡à√«¡∂÷ß
‚√ß‰øøÑ“·¡à‡¡“–
¢âÕ Ú „Àâ ‚√ß‰øøÑ“‡°à“µ“¡¢âÕ Ò ‡ªìπ·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…∑’®Ë –µâÕß∂Ÿ°§«∫§ÿ¡ °“√
ª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬ÕÕ° Ÿà ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
¢âÕ Û Àâ“¡¡‘„Àâ‡®â“¢ÕßÀ√◊ÕºŸâ§√Õ∫§√Õß‚√ß‰øøÑ“‡°à“µ“¡¢âÕ Ò ª≈àÕ¬∑‘Èß
Õ“°“»‡ ’ ¬ ÕÕ° Ÿà ‘Ë ß ·«¥≈â Õ ¡ ‡«â π ·µà ® –‰¥â ∑”°“√∫”∫— ¥ Õ“°“»‡ ’ ¬ „Àâ ‡ ªì π ‰ªµ“¡
¡“µ√∞“π§«∫§ÿ ¡ °“√ª≈à Õ ¬∑‘È ß Õ“°“»‡ ’ ¬ ®“°‚√ß‰øøÑ “ ‡°à “ ∑’Ë °”Àπ¥‰«â „πª√–°“»
°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ©∫—∫∑’Ë Ú (æ.». ÚıÙÚ) ‡√◊ËÕß °“√
°”Àπ¥¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬®“°‚√ß‰øøÑ“‡°à“ ·µà∑—Èßπ’ÈµâÕß‰¡à „™â«‘∏’
∑”„Àâ‡®◊Õ®“ß (Dilution)
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Ú ∏—π«“§¡ æ.». ÚıÙÚ
Õ“∑‘µ¬å Õÿ‰√√—µπå
√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å
‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÒˆ µÕπæ‘‡»… Ò¯ ß «—π∑’Ë Ú˜ ∏—π«“§¡ ÚıÙÚ

๓๕๘
Ú˘¯

ª√–°“»°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

©∫—∫∑’Ë Û (æ.». ÚıÙÙ)
‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬®“°‚√ß‰øøÑ“·¡à‡¡“–
_________
Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ıı ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“
§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı Õ—π‡ªìπæ√–√“™∫—≠≠—µ‘∑’Ë¡’∫∑∫—≠≠—µ‘
∫“ßª√–°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√®”°—¥ ‘∑∏‘·≈–‡ √’¿“æ¢Õß∫ÿ§§≈ ´÷Ëß¡“µ√“ Ú˘ ª√–°Õ∫°—∫
¡“µ√“ Ûı ¡“µ√“ Ù¯ ¡“µ√“ ı ·≈–¡“µ√“ ıÒ ¢Õß√—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬
∫— ≠ ≠— µ‘ „ Àâ ° √–∑”‰¥â ‚¥¬Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘·Ààß°ÆÀ¡“¬ √—∞¡πµ√’«à“°“√
°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‚¥¬§”·π–π”¢Õß§≥–°√√¡°“√
§«∫§ÿ¡¡≈æ‘… ·≈–‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ °”Àπ¥
¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬®“°‚√ß‰øøÑ“·¡à‡¡“–‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
¢âÕ Ò „πª√–°“»π’È
ç ¿“«–·Àâß (Dry Basis)é À¡“¬§«“¡«à“ ¿“«–∑’Ë§«“¡™◊Èπ¢Õßµ—«Õ¬à“ß
Õ“°“»‡ªìπ»Ÿπ¬å
¢âÕ Ú Õ“°“»‡ ¬’ ∑’ªË ≈àÕ¬∑‘ßÈ ®“°‚√ß‰øøÑ“·¡à‡¡“–„π·µà≈–°≈ÿ¡à °“√º≈‘µ °√–·
‰øøÑ “ µâ Õ ß¡’ §à “ ‡©≈’Ë ¬ ¢Õß°ä “ ´´— ≈ ‡øÕ√å ‰ ¥ÕÕ°‰´¥å °ä “ ´ÕÕ°‰´¥å ¢ Õß‰π‚µ√‡®π´÷Ë ß
§”π«≥º≈„π√Ÿª¢Õß°ä“´‰π‚µ√‡®π‰¥ÕÕ°‰´¥å À√◊ÕΩÿÉπ≈–ÕÕß ‰¡à‡°‘π¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡
°“√ª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬®“°‚√ß‰øøÑ“·¡à‡¡“–∑’Ë°”Àπ¥‰«â ¥—ßπ’È

Ú˘˘
๓๕๙

§à“‡©≈’Ë¬¢ÕßÕ“°“»‡ ’¬∑’Ëª≈àÕ¬∑‘Èß
°ä“´ÕÕ°‰´¥å¢Õß
‰π‚µ√‡®π´÷Ëß
°≈ÿà¡°“√º≈‘µ°√–· ‰øøÑ“ °ä“´´—≈‡øÕ√å‰¥ÕÕ°‰´¥å §”π«≥º≈„π√Ÿª¢Õß
( à«π„π≈â“π à«π)
°ä“´‰π‚µ√‡®π
‰¥ÕÕ°‰´¥å
( à«π„π≈â“π à«π)

°≈ÿà¡∑’Ë Ò
(Àπà«¬°“√º≈‘µ∑’Ë Ò-Û)
°≈ÿà¡∑’Ë Ú
(Àπà«¬°“√º≈‘µ∑’Ë Ù-˜)
°≈ÿà¡∑’Ë Û
(Àπà«¬°“√º≈‘µ∑’Ë ¯-ÒÛ)

ΩÿÉπ≈–ÕÕß
(¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ
≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√)

Ò,Û

ı

Ò¯

ÛÚ

ı

Ò¯

¢âÕ Û ª√‘¡“≥√«¡¢Õß°ä“´´—≈‡øÕ√å‰¥ÕÕ°‰´¥å∑ª’Ë ≈àÕ¬∑‘ßÈ ®“°ª≈àÕß¢Õß‚√ß‰øøÑ“
·¡à‡¡“–∑ÿ°°≈ÿ¡à °“√º≈‘µ°√–· ‰øøÑ“ µ“¡¢âÕ Ú µâÕß¡’§“à √«¡°—π‰¡à‡°‘π ÒÒ µ—πµàÕ™—«Ë ‚¡ß
¢âÕ Ù °“√«—¥§à“‡©≈’Ë¬¢ÕßÕ“°“»‡ ’¬·µà≈–™π‘¥µ“¡¢âÕ Ú „Àâ§”π«≥º≈∑’Ë
§«“¡¥—π Ò ∫√√¬“°“» À√◊Õ∑’Ë ˜ˆ ¡‘≈≈‘‡¡µ√ª√Õ∑ Õÿ≥À¿Ÿ¡‘ Úı Õ“»“‡´≈‡´’¬
∑’Ë ¿“«–·Àâß (Dry Basis) ‚¥¬¡’ª√‘¡“µ√Õ“°“» à«π‡°‘π„π°“√‡º“‰À¡â (Excess Air)
√âÕ¬≈– ı À√◊Õ∑’ËÕÕ°´‘‡®π (Oxygen) √âÕ¬≈– ˜
¢â Õ ı °“√µ√«®«—¥§à“‡©≈’Ë¬¢ÕßÕ“°“»‡ ’¬·µà≈–™π‘¥∑’Ëª≈àÕ¬∑‘Èß®“°ª≈àÕß
¢Õß‚√ß‰øøÑ“·¡à‡¡“–„Àâ „™â«‘∏’°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) °“√µ√«®«— ¥ §à “ °ä “ ´´— ≈ ‡øÕ√å ‰ ¥ÕÕ°‰´¥å „ Àâ „™â«‘∏’ Determination of
sulphur dioxide emission from stationary sources À√◊Õ«‘∏’ Determination of
sulfuric acid mist and sulphur dioxide emission from stationary sources

Û
๓๖๐

¢ÕßÕß§å°“√æ‘∑°— …å ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààßª√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“ (United States Environmental
Protection Agency)
(Ú) °“√µ√«®«—¥§à“°ä“´ÕÕ°‰´¥å¢Õß‰π‚µ√‡®π´÷Ëß§”π«≥º≈„π√Ÿª¢Õß°ä“´
‰π‚µ√‡®π‰¥ÕÕ°‰´¥å„Àâ „™â«‘∏’ Determination of nitrogen oxide emission from
stationary sources ¢ÕßÕß§å°“√æ‘∑—°…å ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààßª√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“
(Û) °“√µ√«®«—¥ΩÿÉπ≈–ÕÕß„Àâ „™â«‘∏’ Determination of particulate emission
from stationary sources ¢ÕßÕß§å°“√æ‘∑—°…å ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààßª√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“
(Ù) «‘∏’°“√µ√«®«—¥Õ◊Ëπ πÕ°‡Àπ◊Õ®“° (Ò) (Ú) ·≈– (Û) „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë
°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
¢âÕ ˆ °“√§”π«≥§à “ ‡©≈’Ë ¬ ¢ÕßÕ“°“»‡ ’ ¬ ·µà ≈ –™π‘ ¥ ∑’Ë ª ≈à Õ ¬∑‘È ß ®“°°≈ÿà ¡
°“√º≈‘µ°√–· ‰øøÑ“µ“¡¢âÕ Ú ·≈–°“√§”π«≥ª√‘¡“≥√«¡¢Õß°ä“´´—≈‡øÕ√å ‰¥ÕÕ°‰´¥å
µ“¡¢âÕ Û „Àâ „™â«‘∏’°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) §à“‡©≈’Ë¬¢ÕßÕ“°“»‡ ’¬·µà≈–™π‘¥∑’Ëª≈àÕ¬∑‘Èß
=

n
Σ Q i Ci
i =1
n
Σ
i =1Qi

(Ú) §à“ª√‘¡“≥√«¡¢Õß°ä“´´—≈‡øÕ√å ‰¥ÕÕ°‰´¥å∑’Ëª≈àÕ¬∑‘Èß®“°∑ÿ°°≈ÿà¡°“√º≈‘µ
°√–· ‰øøÑ“¢Õß‚√ß‰øøÑ“·¡à‡¡“– (µ—πµàÕ™—Ë«‚¡ß)
=

n
Σ QiCi′K
i =1

‡¡◊ËÕ Ci = §à“§«“¡‡¢â¡¢âπ¢ÕßÕ“°“»‡ ’¬·µà≈–™π‘¥∑’Ëª≈àÕ¬∑‘Èß®“°ª≈àÕß
∑’Ë i ¢Õß°≈ÿà¡°“√º≈‘µ°√–· ‰øøÑ“∑’Ë‡ªìπ°ä“´ ( à«π„π≈â“π à«π) À√◊Õ∑’Ë‡ªìπΩÿÉπ≈–ÕÕß
(¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√)

๓๖๑
ÛÒ

Qi = §à“Õ—µ√“°“√‰À≈¢ÕßÕ“°“»‡ ’¬∑’Ëª≈àÕ¬∑‘Èß®“°ª≈àÕß∑’Ë i ¢Õß
°≈ÿà¡°“√º≈‘µ°√–· ‰øøÑ“ (≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√µàÕ™—Ë«‚¡ß)
C′I = §à“§«“¡‡¢â¡¢âπ¢Õß°ä“´´—≈‡øÕ√å ‰¥ÕÕ°‰´¥å∑’Ëª≈àÕ¬∑‘Èß®“°ª≈àÕß
∑’Ë i (¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√)
K = §à“§ß∑’Ë ”À√—∫°“√‡ª≈’Ë¬πÀπà«¬‡ªìπµ—πµàÕ™—Ë«‚¡ß¡’§à“‡∑à“°—∫
1x10-9
i = 1, 2, 3,.......... n
n = ®”π«πª≈àÕß∑’Ëª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬„π·µà≈–°≈ÿà¡°“√º≈‘µ°√–·
‰øøÑ“
°≈ÿà¡°“√º≈‘µ°√–· ‰øøÑ“∑’Ë Ò = Àπà«¬°“√º≈‘µ∑’Ë Ò - Û
°≈ÿà¡°“√º≈‘µ°√–· ‰øøÑ“∑’Ë Ú = Àπà«¬°“√º≈‘µ∑’Ë Ù - ˜
°≈ÿà¡°“√º≈‘µ°√–· ‰øøÑ“∑’Ë Û = Àπà«¬°“√º≈‘µ∑’Ë ¯ - ÒÛ
¢âÕ ˜ √“¬≈–‡Õ’¬¥«‘∏°’ “√µ√«®«—¥µ“¡¢âÕ ı (Ò), (Ú) ·≈– (Û) „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë
°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Ú˘ ¡°√“§¡ æ.». ÚıÙÙ
Õ“∑‘µ¬å Õÿ‰√√—µπå
√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å
‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÒ¯ µÕπæ‘‡»… ÚÙ ß «—π∑’Ë Òˆ ¡’π“§¡ ÚıÙÙ

๓๖๒
ÛÚ

ª√–°“»°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

©∫—∫∑’Ë Û (æ.». ÚıÙÙ)
‡√◊ËÕß °”Àπ¥„Àâ ‚√ß‰øøÑ“·¡à‡¡“–‡ªìπ·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…∑’Ë®–µâÕß∂Ÿ°§«∫§ÿ¡
°“√ª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬ÕÕ° Ÿà∫√√¬“°“»
_________
Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ˆ¯ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“
§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı Õ—π‡ªìπæ√–√“™∫—≠≠—µ‘∑’Ë¡’∫∑∫—≠≠—µ‘
∫“ßª√–°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√®”°—¥ ‘∑∏‘·≈–‡ √’¿“æ¢Õß∫ÿ§§≈ ´÷Ëß¡“µ√“ Ú˘ ª√–°Õ∫°—∫
¡“µ√“ Ûı ¡“µ√“ Ù¯ ¡“µ√“ ı ·≈–¡“µ√“ ıÒ ¢Õß√—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬
∫— ≠ ≠— µ‘ „ Àâ ° √–∑”‰¥â ‚¥¬Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘·Ààß°ÆÀ¡“¬ √—∞¡πµ√’«à“°“√
°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‚¥¬§”·π–π”¢Õß§≥–°√√¡°“√
§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…°”Àπ¥„Àâ ‚√ß‰øøÑ“·¡à ‡¡“–‡ªìπ·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…∑’Ë®–µâÕß∂Ÿ°§«∫§ÿ¡
°“√ª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬ÕÕ° Ÿà∫√√¬“°“»‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
¢âÕ Ò „Àâ ‚√ß‰øøÑ“·¡à‡¡“–°≈ÿ¡à °“√º≈‘µ°√–· ‰øøÑ“ °≈ÿ¡à ∑’Ë Ò (Àπà«¬°“√º≈‘µ
∑’Ë Ò - Û) °≈ÿà¡∑’Ë Ú (Àπà«¬°“√º≈‘µ∑’Ë Ù - ˜) ·≈–°≈ÿà¡∑’Ë Û (Àπà«¬°“√º≈‘µ∑’Ë ¯ - ÒÛ)
µ“¡ª√–°“»°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ©∫—∫∑’Ë Û (æ.». ÚıÙÙ)
‡√◊ÕË ß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬∑‘ßÈ Õ“°“»‡ ¬’ ®“°‚√ß‰øøÑ“·¡à‡¡“– ‡ªìπ·À≈àß°”‡π‘¥
¡≈æ‘…∑’Ë®–µâÕß∂Ÿ°§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬ÕÕ° Ÿà∫√√¬“°“»

ÛÛ
๓๖๓

¢âÕ Ú Àâ“¡¡‘„Àâ‡®â“¢ÕßÀ√◊ÕºŸ§â √Õ∫§√Õß‚√ß‰øøÑ“·¡à‡¡“–µ“¡¢âÕ Ò ª≈àÕ¬∑‘ßÈ
Õ“°“»‡ ’ ¬ ÕÕ° Ÿà ∫ √√¬“°“» ‡«â π ·µà ® –‰¥â ∑”°“√∫”∫— ¥ Õ“°“»‡ ’ ¬ „Àâ ‡ ªì π ‰ªµ“¡
¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬®“°‚√ß‰øøÑ“·¡à‡¡“–∑’Ë°”Àπ¥‰«â „πª√–°“»
°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ©∫—∫∑’Ë Û (æ.». ÚıÙÙ) ‡√◊ËÕß
°”Àπ¥¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬®“°‚√ß‰øøÑ“·¡à‡¡“– ·µà∑—Èßπ’ÈµâÕß‰¡à „™â
«‘∏’∑”„Àâ‡®◊Õ®“ß (Dilution)
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Ú˘ ¡°√“§¡ æ.». ÚıÙÙ
Õ“∑‘µ¬å Õÿ‰√√—µπå
√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å
‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÒ¯ µÕπæ‘‡»… ÚÙ ß «—π∑’Ë Òˆ ¡’π“§¡ ÚıÙÙ

๓๖๔
ÛÙ

ª√–°“»°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬®“°‚√ßß“π‡À≈Á°
_________
Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ıı ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“
§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı Õ—π‡ªìπæ√–√“™∫—≠≠—µ‘∑’Ë¡’∫∑∫—≠≠—µ‘
∫“ßª√–°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√®”°—¥ ‘∑∏‘·≈–‡ √’¿“æ¢Õß∫ÿ§§≈ ´÷Ëß¡“µ√“ Ú˘ ª√–°Õ∫°—∫
¡“µ√“ Ûı ¡“µ√“ Ù¯ ¡“µ√“ ı ·≈–¡“µ√“ ıÒ ¢Õß√—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬
∫— ≠ ≠— µ‘ „ Àâ ° √–∑”‰¥â ‚¥¬Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘·Ààß°ÆÀ¡“¬ √—∞¡πµ√’«à“°“√
°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‚¥¬§”·π–π”¢Õß§≥–°√√¡°“√
§«∫§ÿ ¡ ¡≈æ‘ … ·≈–‚¥¬§«“¡‡ÀÁ π ™Õ∫¢Õß§≥–°√√¡°“√ ‘Ë ß ·«¥≈â Õ ¡·Àà ß ™“µ‘
ÕÕ°ª√–°“»°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡ °”Àπ¥¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡
°“√ª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬®“°‚√ßß“π‡À≈Á°‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
¢âÕ Ò „πª√–°“»π’È
ç‚√ßß“π‡À≈Á°é À¡“¬§«“¡«à“ ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√∂≈ÿß À≈Õ¡
À≈àÕ √’¥ ¥÷ß À√◊Õº≈‘µ‡À≈Á° À√◊Õ‡À≈Á°°≈â“„π¢—Èπµâπ (Iron and Steel Basic Industries)
∑’Ë„™â·√à‡À≈Á°À√◊Õ‡»…‡À≈Á°‡ªìπ«—µ∂ÿ¥∫‘ µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬‚√ßß“π∑’¡Ë °’ ”≈—ßº≈‘µ√«¡µ—ßÈ ·µà
Ò µ—πµàÕ«—π ¢÷Èπ‰ª
ç‚√ßß“π‡À≈Á°‡°à“ (Existing Source)é À¡“¬§«“¡«à“ ‚√ßß“π‡À≈Á°∑’Ë ‰¥â√—∫
„∫Õπÿ ≠ “µª√–°Õ∫°‘ ® °“√‚√ßß“πÀ√◊ Õ „∫Õπÿ ≠ “µ¢¬“¬‚√ßß“π°à Õ π«— π ∑’Ë ª √–°“»π’È
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

Ûı
๓๖๕

ç‚√ßß“π‡À≈Á°„À¡à (New Source)é À¡“¬§«“¡«à“ ‚√ßß“π‡À≈Á°∑’Ë ‰ ¥â √— ∫
„∫Õπÿ≠“µª√–°Õ∫°‘®°“√‚√ßß“π À√◊Õ„∫Õπÿ≠“µ¢¬“¬‚√ßß“πÀ≈—ß®“°«—π∑’Ëª√–°“»π’È
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
ç°”≈—ß°“√º≈‘µµ—πµàÕ«—πé À¡“¬§«“¡«à“ ª√‘¡“≥¢ÕßπÈ”‡À≈Á°∑—ÈßÀ¡¥∑’Ë ‰¥â®“°
°“√À≈Õ¡„πÀπ÷Ëß™—Ë«‚¡ß§Ÿ≥¥â«¬¬’Ë ‘∫ ’Ë À√◊Õª√‘¡“≥º≈‘µ¿—≥±å‡À≈Á°∑—ÈßÀ¡¥∑’Ëº≈‘µ‰¥â „π
Àπ÷Ëß«—π ¡’Àπà«¬πÈ”Àπ—°‡ªìπµ—π
ç ¿“«–·Àâß (Dry Basis)é À¡“¬§«“¡«à“ ¿“«–∑’§Ë «“¡™◊πÈ ¢Õßµ—«Õ¬à“ßÕ“°“»
‡ªìπ»Ÿπ¬å
¢âÕ Ú Õ“°“»‡ ’¬∑’Ëª≈àÕ¬∑‘Èß®“°‚√ßß“π‡À≈Á°ÕÕ° Ÿà ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡µâÕß¡’§à“‡©≈’Ë¬
¢Õß°ä“´´—≈‡øÕ√å ‰¥ÕÕ°‰´¥å °ä“´ÕÕ°‰´¥å¢Õß‰π‚µ√‡®π ´÷Ëß§”π«≥º≈„π√Ÿª¢Õß°ä“´
‰π‚µ√‡®π‰¥ÕÕ°‰´¥åÀ√◊ÕΩÿÉπ≈–ÕÕß‰¡à‡°‘π¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬®“°
‚√ßß“π‡À≈Á°∑’Ë°”Àπ¥‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
Õ“°“»‡ ’¬∑’Ëª≈àÕ¬∑‘Èß
·À≈àß°”‡π‘¥
¡≈æ‘…ª√–‡¿∑

‚√ßß“π‡À≈Á°„À¡à
(New Source)
‚√ßß“π‡À≈Á°‡°à“
(Existing Source)

°ä“´´—≈‡øÕ√å
‰¥ÕÕ°‰´¥å
( à«π„π≈â“π à«π)

°ä“´ÕÕ°‰´¥å¢Õß‰π‚µ√‡®π
´÷Ëß§”π«≥º≈„π√Ÿª¢Õß
°ä“´‰π‚µ√‡®π‰¥ÕÕ°‰´¥å
( à«π„π≈â“π à«π)

ΩÿÉπ≈–ÕÕß
(¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ
≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√)

¯

Ò¯

ÒÚ

¯

Ú

ÚÙ

¢âÕ Û °“√µ√«®«—¥Õ“°“»‡ ¬’ ∑’ªË ≈àÕ¬∑‘ßÈ ®“°‚√ßß“π‡À≈Á°µ“¡¢âÕ Ú „Àâ§”π«≥
º≈∑’Ë§«“¡¥—π Ò ∫√√¬“°“» À√◊Õ∑’Ë ˜ˆ ¡‘≈≈‘‡¡µ√ª√Õ∑ Õÿ≥À¿Ÿ¡‘ Úı Õß»“‡´≈‡´’¬
∑’Ë ¿“«–·Àâß (Dry Basis) ‚¥¬¡’ª√‘¡“µ√Õ“°“» à«π‡°‘π„π°“√‡º“‰À¡â (Excess Air)
√âÕ¬≈– ı À√◊Õ∑’ËÕÕ°´‘‡®π (Oxygen) √âÕ¬≈– ˜ ‡«âπ·µà ‚√ßß“π‡À≈Á°∑’Ë„™â‡µ“À≈Õ¡

๓๖๖
Ûˆ

ª√–‡¿∑ Electric Furnace „Àâ§”π«≥º≈∑’Ë§«“¡¥—π Ò ∫√√¬“°“» À√◊Õ∑’Ë ˜ˆ
¡‘≈≈‘‡¡µ√ª√Õ∑ Õÿ≥À¿Ÿ¡‘ Úı Õß»“‡´≈‡´’¬ ∑’Ë ¿“«–·Àâß
¢âÕ Ù °“√µ√«®«—¥Õ“°“»‡ ’¬∑’Ëª≈àÕ¬∑‘Èß®“°‚√ßß“π‡À≈Á°µ“¡¢âÕ Ú „Àâ „™â
«‘∏’¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) °“√µ√«®«— ¥ §à “ °ä “ ´´— ≈ ‡øÕ√å ‰ ¥ÕÕ°‰´¥å „ Àâ „™â«‘∏’ Determination of
Sulfur Dioxide Emissions From Stationary Sources À√◊Õ«‘∏’ Determination of
Sulfuric Acid Mist and Sulfur Dioxide Emissions From Stationary Sources ∑’Ë
Õß§å°“√æ‘∑°— …å ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààßª√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“ (United States Environmental
Protection Agency) °”Àπ¥‰«â
(Ú) °“√µ√«®«—¥§à“°ä“´ÕÕ°‰´¥å¢Õß‰π‚µ√‡®π ´÷Ëß§”π«≥º≈„π√Ÿª¢Õß°ä“´
‰π‚µ√‡®π‰¥ÕÕ°‰´¥å„Àâ „™â«‘∏’ Determination of Nitrogen Oxide Emissions From
Stationary Sources ∑’ËÕß§å°“√æ‘∑—°…å ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààßª√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“ (United
States Environmental Protection Agency) °”Àπ¥‰«â
(Û) °“√µ√«®«—¥ΩÿπÉ ≈–ÕÕß „Àâ„™â«∏‘ ’ Determination of Particulate Emissions
From Stationary Sources ∑’ÕË ß§å°“√æ‘∑°— …å ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààßª√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“ (United
States Environmental Protection Agency) °”Àπ¥‰«â ·≈–
(Ù) «‘∏’°“√µ√«®«—¥Õ◊ËππÕ°‡Àπ◊Õ®“° (Ò) (Ú) ·≈– (Û) „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë
°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
¢âÕ ı √“¬≈–‡Õ’¬¥¢Õß«‘∏’°“√µ√«®«—¥µ“¡¢âÕ Ù (Ò), (Ú) ·≈– (Û) „Àâ‡ªìπ
‰ªµ“¡∑’Ë°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ˘ ¡’π“§¡ æ.». ÚıÙÙ
π∏¬“ §ÿ≥ª≈◊È¡
√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å
‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÒ¯ µÕπ∑’Ë Û˜ ß «—π∑’Ë ¯ æƒ…¿“§¡ ÚıÙÙ

๓๖๗
Û˜

ª√–°“»°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

‡√◊ËÕß °”Àπ¥„Àâ ‚√ßß“π‡À≈Á°‡ªìπ·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…∑’Ë®–µâÕß∂Ÿ°§«∫§ÿ¡
°“√ª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬ÕÕ° Ÿà∫√√¬“°“»
_________
Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ˆ¯ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“
§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı Õ—π‡ªìπæ√–√“™∫—≠≠—µ‘∑’Ë¡’∫∑∫—≠≠—µ‘
∫“ßª√–°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√®”°—¥ ‘∑∏‘·≈–‡ √’¿“æ¢Õß∫ÿ§§≈ ´÷Ëß¡“µ√“ Ú˘ ª√–°Õ∫°—∫
¡“µ√“ Ûı ¡“µ√“ Ù¯ ¡“µ√“ ı ·≈–¡“µ√“ ıÒ ¢Õß√—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬
∫— ≠ ≠— µ‘ „ Àâ ° √–∑”‰¥â ‚¥¬Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘·Ààß°ÆÀ¡“¬ √—∞¡πµ√’«à“°“√
°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‚¥¬§”·π–π”¢Õß§≥–°√√¡°“√
§«∫§ÿ ¡ ¡≈æ‘ … ·≈–‚¥¬§«“¡‡ÀÁ π ™Õ∫¢Õß§≥–°√√¡°“√ ‘Ë ß ·«¥≈â Õ ¡·Àà ß ™“µ‘
ÕÕ°ª√–°“»°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ °”Àπ¥„Àâ ‚√ßß“π‡À≈Á°
‡ªìπ·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…∑’Ë®–µâÕß∂Ÿ°§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬ÕÕ° Ÿà∫√√¬“°“»
‰«âµàÕ‰ª¥—ßπ’È
¢âÕ Ò „πª√–°“»π’È
ç‚√ßß“π‡À≈Á°é À¡“¬§«“¡«à“ ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√∂≈ÿß À≈Õ¡
À≈àÕ √’¥ ¥÷ß À√◊Õº≈‘µ‡À≈Á° À√◊Õ‡À≈Á°°≈â“„π¢—Èπµâπ (Iron and Steel Basic Industries)
∑’Ë„™â·√à‡À≈Á°À√◊Õ‡»…‡À≈Á°‡ªìπ«—µ∂ÿ¥∫‘ µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬‚√ßß“π∑’¡Ë °’ ”≈—ßº≈‘µ√«¡µ—ßÈ ·µà
Ò µ—πµàÕ«—π ¢÷Èπ‰ª

Û¯
๓๖๘

ç‚√ßß“π‡À≈Á°‡°à“ (Existing Source)é À¡“¬§«“¡«à“ ‚√ßß“π‡À≈Á°∑’Ë ‰¥â√—∫
„∫Õπÿ ≠ “µª√–°Õ∫°‘ ® °“√‚√ßß“πÀ√◊ Õ „∫Õπÿ ≠ “µ¢¬“¬‚√ßß“π°à Õ π«— π ∑’Ë ª √–°“»π’È
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
ç‚√ßß“π‡À≈Á°„À¡à (New Source)é À¡“¬§«“¡«à“ ‚√ßß“π‡À≈Á°∑’Ë ‰ ¥â √— ∫
„∫Õπÿ≠“µª√–°Õ∫°‘®°“√‚√ßß“π À√◊Õ„∫Õπÿ≠“µ¢¬“¬‚√ßß“πÀ≈—ß®“°«—π∑’Ëª√–°“»π’È
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
ç°”≈—ß°“√º≈‘µµ—πµàÕ«—πé À¡“¬§«“¡«à“ ª√‘¡“≥¢ÕßπÈ”‡À≈Á°∑—ÈßÀ¡¥∑’Ë ‰¥â®“°
°“√À≈Õ¡„πÀπ÷Ëß™—Ë«‚¡ß§Ÿ≥¥â«¬¬’Ë ‘∫ ’Ë À√◊Õª√‘¡“≥º≈‘µ¿—≥±å‡À≈Á°∑—ÈßÀ¡¥∑’Ëº≈‘µ‰¥â „π
Àπ÷Ëß«—π ¡’Àπà«¬πÈ”Àπ—°‡ªìπµ—π
¢âÕ Ú „Àâ ‚√ßß“π‡À≈Á°µ“¡¢âÕ Ò ‡ªìπ·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…∑’Ë®–µâÕß∂Ÿ°§«∫§ÿ¡
°“√ª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬ÕÕ° Ÿà∫√√¬“°“»
¢âÕ Û Àâ“¡¡‘„Àâ‡®â“¢ÕßÀ√◊ÕºŸâ§√Õ∫§√Õß‚√ßß“π‡À≈Á°µ“¡¢âÕ Ò ª≈àÕ¬∑‘Èß
Õ“°“»‡ ’ ¬ ÕÕ° Ÿà ∫ √√¬“°“» ‡«â π ·µà ® –‰¥â ∑”°“√∫”∫— ¥ Õ“°“»‡ ’ ¬ „Àâ ‡ ªì π ‰ªµ“¡
¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬®“°‚√ßß“π‡À≈Á° ∑’Ë°”Àπ¥‰«â „πª√–°“»
°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡
°“√ª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬®“°‚√ßß“π‡À≈Á° ·µà∑—Èßπ’ÈµâÕß‰¡à „™â«‘∏’∑”„Àâ‡®◊Õ®“ß (Dilution)
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ˘ ¡’π“§¡ æ.». ÚıÙÙ
π∏¬“ §ÿ≥ª≈◊È¡
√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å
‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÒˆ µÕπ∑’Ë Û˜ ß «—π∑’Ë ¯ æƒ…¿“§¡ ÚıÙÙ

๓๖๙
Û˘

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำ�หนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งไอน้ำ�มันเบนซินจากคลังน้ำ�มันเชื้อเพลิง

________

โดยที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมน้ำ�มันเชื้อเพลิง
ทำ�ให้ความหมายของคลังน้ำ�มันเชื้อเพลิงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
จึงเห็นสมควรปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งไอน้ำ�มันเบนซินจากคลัง
น้ำ�มันเชื้อเพลิง ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ อั น เป็ น พระราชบั ญ ญั ติ ท่ี มี บ ทบั ญ ญั ติ
บางประการเกี่ยวกับการจำ�กัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บั ญ ญั ติ ใ ห้ ก ระทำ �ได้ โ ดยอาศั ย อำ � นาจตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมาย รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำ�แนะนำ�ของคณะกรรมการควบคุม
มลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำ�หนด
มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งไอน้ำ�มันเบนซินจากคลังน้ำ�มันเชื้อเพลิง ลงวันที่ ๑๘
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔

๓๗๐

(๒) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๔๕) เรื่อง กำ�หนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งไอน้ำ�มันเบนซินจากคลังน้ำ�มัน
เชื้อเพลิง ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“คลังน้ำ�มันเชื้อเพลิง” หมายความว่า คลังน้ำ�มันเชื้อเพลิง สถานที่เก็บรักษา
น้ำ�มันเชื้อเพลิง และสถานที่ที่มีการรับหรือจ่ายน้ำ�มันเชื้อเพลิงโดยระบบขนส่งน้ำ�มัน
เชื้อเพลิงทางท่อ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำ�มันเชื้อเพลิงที่ใช้เก็บรักษา รับหรือ
จ่ายน้ำ�มันเบนซิน
“ไอน้ำ�มันเบนซิน” หมายความว่า อนุภาคของสารอินทรีย์ระเหยง่ายทั้งหมด
(Total Volatile Organic Compounds; Total VOCs) ที่ระเหยจากน้ำ�มันเบนซิน
ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งอันเนื่องมาจากอุณหภูมิ หรือแรงดันของบรรยากาศหรือทั้ง
อุณหภูมิ และแรงดันของบรรยากาศ
ข้อ ๓ กำ�หนดมาตรฐานไอน้ำ�มันเบนซินจากคลังน้ำ�มันเชื้อเพลิงที่ปล่อยทิ้ง
ออกสู่บรรยากาศ ในขณะที่มีการรับหรือจ่ายน้ำ�มันเชื้อเพลิงโดยรถขนส่งน้ำ�มันเชื้อเพลิง
ในเวลา ๑ ชั่วโมง จะต้องมีค่าเฉลี่ยไม่เกิน ๑๗ มิลลิกรัมต่อลิตร (Milligram Total
VOCs/Liter in emitted vapour)
ข้อ ๔* ให้ใช้วิธีเก็บตัวอย่างแบบใดแบบหนึ่งตามที่กำ�หนดไว้ในข้อ ๕ ทั้งนี้
การเก็บตัวอย่างไอน้ำ�มันเบนซินแต่ละวิธีจะต้องสามารถใช้เป็นตัวแทนของไอน้ำ�มัน
เบนซินที่เกิดขึ้นจริงและระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างจะต้องครอบคลุมเวลาทำ�งาน
ในแต่ละวัน หรือไม่น้อยกว่า ๗ ชั่วโมง

*

ความในข้อ ๔ เดิมทั้งหมดยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยข้อ ๑ แห่งประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำ�หนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งไอน้ำ�เบนซิน
จากคลังน้ำ�มันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

๓๗๑

ข้อ ๕ การเก็บตัวอย่างไอน้ำ�มันเบนซินจากคลังน้ำ�มันเชื้อเพลิงให้ใช้วิธี ดังนี้
(๑) วิธีเก็บตัวอย่างแบบต่อเนื่องจากปล่องของระบบควบคุมไอน้ำ�มันเบนซิน
ในขณะที่ระบบกำ�ลังทำ�งาน และนำ�ค่าที่ได้มาคำ�นวณเพื่อหาค่าเฉลี่ยไอน้ำ�มันเบนซิน
ที่เกิดขึ้นในเวลา ๑ ชั่วโมง หรือ
(๒) วิธีเก็บตัวอย่างแบบไม่ต่อเนื่องจากปล่องของระบบควบคุมไอน้ำ�มันเบนซิน
ในขณะที่ระบบกำ�ลังทำ�งาน แต่ต้องไม่ต่ำ�กว่า ๔ ครั้งต่อ ๑ ชั่วโมง และนำ�ค่าที่ได้
ในแต่ละช่วงมาคำ�นวณเพื่อหาค่าเฉลี่ยไอน้ำ�มันเบนซินที่เกิดขึ้นในเวลา ๑ ชั่วโมง
ข้อ ๖ การตรวจวัดเพื่อหาค่าเฉลี่ยไอน้ำ�มันเบนซินตามข้อ ๓ ให้ใช้วิธี และ
เครื่องมือตรวจวัด อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
(๑) การตรวจวัดก๊าซที่ปล่อยทิ้งในรูปของสารประกอบอินทรีย์ ให้ใช้วิธีการ
ตรวจวัดที่ ๑๘ (Method 18 : Measurement of Gaseous Organic Compound
Emission by Gas Chromatography) ตามที่องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศ
สหรัฐอเมริกา (United States Environmental Protection Agency) กำ�หนด โดยใช้
เครื่องมือตรวจวัดแบบก๊าซโครมาโตกราฟฟี หรือ
(๒) การตรวจวัดความเข้มข้นของก๊าซในรูปสารประกอบอินทรีย์ทั้งหมด ให้ใช้
วิธีการตรวจวัดที่ ๒๕ เอ (Method 25A : Determination of Total Gaseous
Organic Concentration Using a Flame Ionization Analyzer) ตามที่องค์การพิทักษ์
สิ่งแวดล้อ มแห่งประเทศสหรัฐ อเมริกากำ�หนด โดยใช้เครื่อ งมือ ตรวจวัดแบบเฟลม
ไอออไนเซชัน หรือ
(๓) การตรวจวัดความเข้มข้นของก๊าซในรูปสารประกอบอินทรีย์ทั้งหมด ให้ใช้
วิธีการตรวจวัดที่ ๒๕ บี (Method 25B : Determination of Total Gaseous
Organic Concentration Using a Non-dispersive Infrared Analyzer) ตามที่
องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกากำ�หนด โดยใช้เครื่องมือตรวจวัด
แบบนันดีสเปอร์ซีฟอินฟราเรด หรือ
(๔) วิธี และเครือ่ งมือตรวจวัดอืน่ ตามทีก่ รมควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา

๓๗๒

ข้อ ๗ เครื่องมือตรวจวัดไอน้ำ�มันเบนซินตามข้อ ๖ ต้องมีระบบป้องกันการ
ระเบิด (Explosion Proved) และต้องสอบเทียบ (Calibrate) เครื่องมือตรวจวัดทุกครั้ง
ก่อนนำ�เครื่องมือตรวจวัดนั้นไปใช้งานตามหนังสือคู่มือหรือคำ�แนะนำ�
ข้อ ๘ การตรวจวัดค่าเฉลี่ยไอน้ำ�มันเบนซินจากคลังน้ำ�มันเชื้อเพลิง ที่ไม่มี
ระบบควบคุมไอน้ำ�มันเบนซินให้ตรวจวัดจากจุดระบายอากาศที่ผู้ตรวจวัดเห็นว่าน่าจะมี
ปริมาณของไอน้ำ�มันเบนซินถูกปล่อยทิ้งมากที่สุด
ข้อ ๙ ประกาศนี้ ใ ห้ ใ ช้ ตั้ ง แต่ วั น ถั ด จากวั น ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา
เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓
สุวิทย์ คุณกิตติ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๒๖ ง วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

๓๗๓

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำ�หนดให้คลังน้ำ�มันเชื้อเพลิงเป็นแหล่งกำ�เนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม
การปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ

________

โดยที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมน้ำ�มันเชื้อเพลิง
ทำ�ให้ความหมายของคลังน้ำ�มันเชื้อเพลิงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
จึงเห็นสมควรปรับปรุงแก้ไข การกำ�หนดให้คลังน้ำ�มันเชื้อเพลิงเป็นแหล่งกำ�เนิดมลพิษ
ที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ อั น เป็ น พระราชบั ญ ญั ติ ที่ มี บ ทบั ญ ญั ติ
บางประการเกี่ยวกับการจำ�กัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บั ญ ญั ติ ใ ห้ ก ระทำ � ได้ โ ดยอาศั ย อำ � นาจตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมายรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำ�แนะนำ�ของคณะกรรมการควบคุม
มลพิษ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กำ�หนดให้คลังน้ำ�มันเชื้อเพลิงเป็นแหล่งกำ�เนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้ง
อากาศเสียออกสู่บรรยากาศ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“คลังน้ำ�มันเชื้อเพลิง” หมายความว่า คลังน้ำ�มันเชื้อเพลิง สถานที่เก็บรักษา
น้ำ�มันเชื้อเพลิง และสถานที่ที่มีการรับหรือจ่ายน้ำ�มันเชื้อเพลิงโดยระบบขนส่งน้ำ�มัน

๓๗๔

เชื้อเพลิงทางท่อ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำ�มันเชื้อเพลิงที่ใช้เก็บรักษา รับหรือ
จ่ายน้ำ�มันเบนซิน
“ไอน้ำ�มันเบนซิน” หมายความว่า อนุภาคของสารอินทรีย์ระเหยง่ายทั้งหมด
(Total Volatile Organic Compounds; Total VOCs) ที่ระเหยจากน้ำ�มันเบนซิน
ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งอันเนื่องมาจากอุณหภูมิ หรือแรงดันของบรรยากาศหรือทั้ง
อุณหภูมิ และแรงดันของบรรยากาศ
ข้อ ๓ ให้ ค ลั ง น้ำ � มั น เชื้ อ เพลิ ง เป็ น แหล่ ง กำ � เนิ ด มลพิ ษ ที่ จ ะต้ อ งถู ก ควบคุ ม
การปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ
ข้อ ๔ ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองคลังน้ำ�มันเชื้อเพลิงปล่อยทิ้งไอน้ำ�มัน
เบนซินออกสู่บรรยากาศ เว้นแต่อากาศเสียจะมีลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานควบคุม
การปล่อยทิ้งไอน้ำ�มันเบนซินจากคลังน้ำ�มันเชื้อเพลิงที่กำ�หนดไว้ในประกาศกระทรวง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม เรื่ อ ง กำ � หนดมาตรฐานควบคุ ม การปล่ อ ยทิ้ ง
ไอน้ำ�มันเบนซินจากคลังน้ำ�มันเชื้อเพลิง แต่ทั้งนี้ต้องไม่ใช้วิธีทำ�ให้เจือจาง (Dilution)
ข้อ ๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับคลังน้ำ�มันเชื้อเพลิงในเขตพื้นที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัด
สมุทรปราการ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
และ
(๒) ในเขตพื้นที่ซึ่งกระทรวงพลังงาน กำ�หนดให้เป็นเขตพื้นที่ที่ต้องติดตั้งระบบ
ควบคุมไอน้ำ�มันเชื้อเพลิง ลักษณะที่ ๑ ให้ใช้บังคับตามระยะเวลาที่กระทรวงพลังงาน
กำ�หนดให้ต้องติดตั้งระบบควบคุมไอน้ำ�มันเชื้อเพลิงดังกล่าว
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓
สุวิทย์ คุณกิตติ		
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๒๖ ง วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

๓๗๕
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¢Õß§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘®÷ßÕÕ°ª√–°“»‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
¢âÕ Ò „πª√–°“»π’È
ç§à“§«“¡∑÷∫· ßé À¡“¬§«“¡«à“ ®”π«π√âÕ¬≈–¢Õß· ß∑’Ë ‰¡à “¡“√∂ Õà ßºà“π
‡¢¡à“§«—π®“°ª≈àÕß‡µ“‡º“»æ
¢âÕ Ú ‡¢¡à“§«—π∑’Ëª≈àÕ¬∑‘Èß®“°ª≈àÕß‡µ“‡º“»æµâÕß¡’§à“§«“¡∑÷∫· ß‰¡à‡°‘π
√âÕ¬≈– Ò ‡¡◊ËÕµ√«®«—¥¥â«¬·ºπ¿Ÿ¡‘‡¢¡à“§«—π¢Õß√‘ß‡°‘≈¡“ππå
¢âÕ Û «‘∏’°“√µ√«®«—¥ §”π«≥ ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ ·≈– √ÿªº≈°“√µ√«®«—¥§à“
§«“¡∑÷∫· ß„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

ÛÒ˜
๓๗๖

¢âÕ Ù ·∫∫∫—π∑÷°º≈°“√µ√«®«—¥§à“§«“¡∑÷∫· ß ·≈–·∫∫ √ÿªº≈°“√
µ√«®«—¥§à“§«“¡∑÷∫· ß®“°ª≈àÕß‡µ“‡º“»æ √«¡∑—ßÈ ≈—°…≥–·≈–Àπà«¬«—¥§à“§«“¡∑÷∫· ß
¢Õß·ºπ¿Ÿ ¡‘ ‡ ¢¡à “ §«— π ¢Õß√‘ ß ‡°‘ ≈ ¡“ππå „ Àâ ‡ ªì π ‰ªµ“¡∑’Ë ° √¡§«∫§ÿ ¡ ¡≈æ‘ … ª√–°“»
„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Òˆ µÿ≈“§¡ æ.». ÚıÙˆ
ª√–æ—≤πå ªí≠≠“™“µ‘√—°…å
√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘
·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÚ µÕπæ‘‡»… ÒÛ ß «—π∑’Ë Ò æƒ»®‘°“¬π ÚıÙˆ

๓๗๗
ÛÒ¯

ª√–°“»°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

‡√◊ËÕß °”Àπ¥„Àâ‡µ“‡º“»æ‡ªìπ·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…∑’Ë®–µâÕß∂Ÿ°§«∫§ÿ¡
°“√ª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬ÕÕ° Ÿà ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
_________
‡æ◊ÕË °”Àπ¥„Àâ‡µ“‡º“»æ‡ªìπ·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…∑’®Ë –µâÕß∂Ÿ°§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬∑‘ßÈ
Õ“°“»‡ ’¬ÕÕ° Ÿà ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ˆ¯ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘
àß‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı Õ—π‡ªìπæ√–√“™∫—≠≠—µ‘∑’Ë¡’
∫∑∫—≠≠—µ‘∫“ßª√–°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√®”°—¥ ‘∑∏‘·≈–‡ √’¿“æ¢Õß∫ÿ§§≈ ´÷Ëß¡“µ√“ Ú˘
ª√–°Õ∫°—∫¡“µ√“ Ûı ¡“µ√“ Ù¯ ¡“µ√“ ı ·≈–¡“µ√“ ıÒ ¢Õß√—∞∏√√¡πŸ≠
·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬ ∫—≠≠—µ‘„Àâ°√–∑”‰¥â ‚¥¬Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘·Ààß°ÆÀ¡“¬
√—∞¡πµ√’«“à °“√°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡‚¥¬§”·π–π”¢Õß§≥–°√√¡°“√
§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…®÷ßÕÕ°ª√–°“»‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
¢âÕ Ò „Àâ ‡ µ“‡º“»æ∑’Ë √â “ ß¢÷È π „π‡¢µ°√ÿ ß ‡∑æ¡À“π§√ ‡¢µ‡¡◊ Õ ßæ— ∑ ¬“
‡¢µ‡∑»∫“≈π§√ ·≈–‡¢µ‡∑»∫“≈‡¡◊ Õ ß‡ªì π ·À≈à ß °”‡π‘ ¥ ¡≈æ‘ … ∑’Ë ® –µâ Õ ß∂Ÿ ° §«∫§ÿ ¡
°“√ª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬ÕÕ° Ÿà ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
¢âÕ Ú Àâ“¡¡‘„Àâ‡®â“¢ÕßÀ√◊ÕºŸâ§√Õ∫§√Õß‡µ“‡º“»æª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬ÕÕ° Ÿà
‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‡«âπ·µà®–‰¥â∑”°“√∫”∫—¥Õ“°“»‡ ’¬„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡¡“µ√∞“π§à“§«“¡∑÷∫· ß
¢Õß‡¢¡à“§«—π®“°ª≈àÕß‡µ“‡º“»æ∑’°Ë ”Àπ¥‰«â„πª√–°“»°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈–
‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§à“§«“¡∑÷∫· ß¢Õß‡¢¡à“§«—π®“°ª≈àÕß‡µ“‡º“»æ
·µà∑—Èßπ’ÈµâÕß‰¡à„™â«‘∏’∑”„Àâ‡®◊Õ®“ß

ÛÒ˘
๓๗๘

¢âÕ Û „Àâ ‡ µ“‡º“»æ∑’Ë ¡’ Õ ¬Ÿà „πæ◊Èπ∑’Ëµ“¡¢âÕ Ò „π«—π∑’Ëª√–°“»π’Èª√–°“»
„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“¥”‡π‘π°“√„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’ªË √–°“»π’¿È “¬„π Õßªïπ∫— ·µà«π— ∑’ªË √–°“»π’È
„™â∫—ß§—∫
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Òˆ µÿ≈“§¡ æ.». ÚıÙˆ
ª√–æ—≤πå ªí≠≠“™“µ‘√—°…å
√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘
·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÚ µÕπæ‘‡»… ÒÛ ß «—π∑’Ë Ò æƒ»®‘°“¬π ÚıÙˆ

๓๗๙
ÛÚ

ª√–°“»°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…

‡√◊ËÕß «‘∏’°“√µ√«®«—¥ ≈—°…≥–·≈–Àπà«¬«—¥ °“√§”π«≥ ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ ·∫∫∫—π∑÷°
·≈–°“√√“¬ß“πº≈°“√µ√«®«—¥§à“§«“¡∑÷∫· ß¢Õß‡¢¡à“§«—π®“°ª≈àÕß‡µ“‡º“»æ
_________
Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¢âÕ Û ·≈– ¢âÕ Ù ·Ààßª√–°“»°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√
∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§à“§«“¡∑÷∫· ß¢Õß‡¢¡à“§«—π®“°
ª≈àÕß‡µ“‡º“»æ Õ∏‘∫¥’°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘… ®÷ßÕÕ°ª√–°“»°”Àπ¥«‘∏’°“√µ√«®«—¥
≈—°…≥–·≈–Àπà«¬«—¥ °“√§”π«≥ ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ ·∫∫∫—π∑÷°·≈–°“√√“¬ß“πº≈°“√
µ√«®«—¥§à“§«“¡∑÷∫· ß¢Õß‡¢¡à“§«—π®“°ª≈àÕß‡µ“‡º“»æ ¥—ß√“¬≈–‡Õ’¬¥°”Àπ¥‰«â „π
¿“§ºπ«°∑â“¬ª√–°“»π’È
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ÚÙ ¡‘∂ÿπ“¬π æ.». ÚıÙ¯
Õ¿‘™—¬ ™«‡®√‘≠æ—π∏å
Õ∏‘∫¥’°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÚÚ µÕπæ‘‡»… ˆÒ ß «—π∑’Ë ı ‘ßÀ“§¡ ÚıÙ¯

ÛÚÒ
๓๘๐

¿“§ºπ«°
∑â“¬ª√–°“»°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
‡√◊ËÕß «‘∏’°“√µ√«®«—¥ ≈—°…≥–·≈–Àπà«¬«—¥ °“√§”π«≥ ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ ·∫∫∫—π∑÷°
·≈–°“√√“¬ß“πº≈°“√µ√«®«—¥§à“§«“¡∑÷∫· ß¢Õß‡¢¡à“§«—π®“°ª≈àÕß‡µ“‡º“»æ
_________
Ò. §«“¡À¡“¬¢Õß§”
ç§à“§«“¡∑÷∫· ß¢Õß‡¢¡à“§«—πé À¡“¬§«“¡«à“ ®”π«π√âÕ¬≈–¢Õß· ß∑’Ë ‰¡à
“¡“√∂ àÕßºà“π‡¢¡à“§«—π®“°ª≈àÕß‡µ“‡º“»æ
ç·ºπ¿Ÿ¡‘‡¢¡à“§«—π¢Õß√‘ß‡°‘≈¡“ππåé À¡“¬§«“¡«à“ ·ºπ¿Ÿ¡‘· ¥ß§à“§«“¡
∑÷∫· ß„π√–¥—∫µà“ßÊ ∑’Ë„™â‡ª√’¬∫‡∑’¬∫‡æ◊ËÕÀ“§à“§«“¡∑÷∫· ß¢Õß‡¢¡à“§«—π∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ®√‘ß
‚¥¬¡’≈—°…≥–·≈–Àπà«¬«—¥µ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â „π¢âÕ Û
ç«‘ ∏’ ° “√µ√«®«— ¥ §à “ §«“¡∑÷ ∫ · ß¢Õß‡¢¡à “ §«— π ¥â « ¬·ºπ¿Ÿ ¡‘ ‡ ¢¡à “ §«— π ¢Õß
√‘ß‡°‘≈¡“ππåé À¡“¬§«“¡«à“ °“√µ√«®«—¥§à“§«“¡∑÷∫· ß¢Õß‡¢¡à“§«—π‚¥¬°“√„™â “¬µ“
—ß‡°µ°≈ÿà¡¢Õß‡¢¡à“§«—π ·≈–‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫·ºπ¿Ÿ¡‘‡¢¡à“§«—π¢Õß√‘ß‡°‘≈¡“ππå ‡æ◊ËÕÀ“
§à“∑’Ë „°≈â‡§’¬ß°—∫§«“¡∑÷∫· ß¢Õß‡¢¡à“§«—π
Ú. °“√µ√«®«—¥§à“§«“¡∑÷∫· ß¢Õß‡¢¡à“§«—π „Àâ¥”‡π‘π°“√µ“¡¢—ÈπµÕπ
¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) °“√µ√«®«—¥„π·µà≈–§√—ßÈ ®–µâÕß¡’ºµŸâ √«®«—¥ Ú §π ‚¥¬µ√«®«—¥æ√âÕ¡Ê °—π
(Ú) „ÀâºŸâµ√«®«—¥ —ß‡°µ ’¢Õß∑âÕßøÑ“°àÕπ∑’Ë®–µ√«®«—¥«à“ „π∫√‘‡«≥¥—ß°≈à“«¡’
· ß «à“ß‡æ’¬ßæÕÀ√◊Õ‰¡à ‚¥¬ —ß‡°µ®“° ’°≈ÿà¡§«—π∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ·≈– ’¢Õß©“°À≈—ß∑’Ëµ—¥°—π
(Contrasting background) ∂â“· ß «à“ß‰¡à‡æ’¬ßæÕÀ√◊Õ¡’Ωπµ°„Àâ¬°‡≈‘°°“√µ√«®«—¥
(Û) „ÀâºŸâµ√«®«—¥¬◊πÀà“ß®“°ª≈àÕß‡µ“‡º“»æ‰¡àπâÕ¬°«à“ “¡‡∑à“¢Õß√–¬–
§«“¡ Ÿß®“°√–¥—∫µ”·Àπàß∑’ËºŸâµ√«®«—¥¬◊π®π∂÷ß√–¥—∫ª“°ª≈àÕß ·µà ‰¡à‡°‘π Ù ‡¡µ√
·≈–Õ¬Ÿà „π∑‘»∑’Ëµ—Èß©“°°—∫°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¢Õß°≈ÿà¡§«—π‚¥¬„Àâ¥«ßÕ“∑‘µ¬åÕ¬Ÿà¥â“πÀ≈—ß¢Õß
ºŸâµ√«®«—¥„Àâ¡“°∑’Ë ÿ¥

ÛÚÚ
๓๘๑

(Ù) „ÀâºŸâµ√«®«—¥„™â·ºπ¿Ÿ¡‘‡¢¡à“§«—π¢Õß√‘ß‡°‘≈¡“ππå∑’Ë®—¥∑”‚¥¬°√¡§«∫§ÿ¡
¡≈æ‘… À√◊Õ∑’Ë ‰¥â√∫— §«“¡‡ÀÁπ™Õ∫®“°°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘… ‚¥¬∂◊Õ·ºπ¿Ÿ¡‰‘ «â„π√–¥—∫ “¬µ“
·≈–¡Õß‡¢¡à“§«—πºà“π™àÕßµ√ß°≈“ß¢Õß·ºπ¿Ÿ¡‘
(ı) „ÀâºŸâµ√«®«—¥ —ß‡°µ§«“¡∑÷∫· ß¢Õß‡¢¡à“§«—πµ√ß®ÿ¥∑’Ë°≈ÿà¡§«—π¡’§«“¡
Àπ“·πàπ¡“°∑’Ë ÿ¥·≈–‰¡à¡’°“√§«∫·πàπ¢Õß‰ÕπÈ” ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫§à“§«“¡∑÷∫· ß
¢Õß·ºπ¿Ÿ¡‘‡¢¡à“§«—π¢Õß√‘ß‡°‘≈¡“ππå‡æ◊ËÕÀ“§à“§«“¡∑÷∫· ß∑’Ë„°≈â‡§’¬ß°—∫§«“¡∑÷∫· ß
¢Õß°≈ÿà¡‡¢¡à“§«—π∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ®√‘ß ·≈–∫—π∑÷°º≈°“√µ√«®«—¥∑ÿ°Ê Òı «‘π“∑’ ®π°√–∑—Ëß§√∫
Û π“∑’ ≈ß„π·∫∫∫—π∑÷°º≈°“√µ√«®«—¥§à“§«“¡∑÷∫· ß®“°ª≈àÕß‡µ“‡º“»æ
Û. ≈—°…≥–·≈–Àπà«¬«—¥¢Õß·ºπ¿Ÿ¡‘‡¢¡à“§«—π¢Õß√‘ß‡°‘≈¡“ππå
(Ò) °“√ √â“ß·ºπ¿Ÿ¡‘‡¢¡à“§«—π·∫∫«ß°≈¡ „Àâ √â“ß√Ÿª«ß°≈¡¢π“¥‡ âπºà“π
»Ÿπ¬å°≈“ß ÒÒÚ ¡‘≈≈‘‡¡µ√ ∫π°√–¥“… ’¢“« º‘«‡√’¬∫ ¢π“¥°«â“ß ÒıÙ.ı ¡‘≈≈‘‡¡µ√
·≈–¬“« ÚÚÙ.ı ¡‘≈≈‘‡¡µ√ ∑’Ë¡’§à“°“√ –∑âÕπ· ß‡∑’¬∫‡∑à“ (Reflectance Equivalency)
°—∫ºß·¡°π’‡´’¬¡ÕÕ°‰´¥å (MgO) À√◊Õºß·∫‡√’¬¡´—≈‡øµ (BaSO4) ™π‘¥‡°√¥ “√‡§¡’
(Reagent Grade) ‡®“–™àÕß‡ªìπ√Ÿª«ß°≈¡µ√ß®ÿ¥»Ÿπ¬å°≈“ß¢Õß·ºπ¿Ÿ¡‘‡¢¡à“§«—π
¢π“¥‡ âπºà“π»Ÿπ¬å°≈“ß ÒÚ ¡‘≈≈‘‡¡µ√ ·≈–„Àâ·∫àß√Ÿª«ß°≈¡¢Õß·ºπ¿Ÿ¡‘‡¢¡à“§«—π
ÕÕ°‡ªìπ Ò ™àÕß‡∑à“Ê °—π ·≈–æ‘¡æå ’¥â«¬ºß∂à“π ’¥” (Black Carbon) ∑’Ë„™â „π°“√æ‘¡æå
®π‡µÁ¡™àÕß‚¥¬·µà≈–™àÕßµâÕß¡’√–¥—∫§à“§«“¡∑÷∫· ß∑’Ë·µ°µà“ß°—π µ—Èß·µà§à“§«“¡
∑÷∫· ß‡∑à“°—∫√âÕ¬≈– ı, Ò, Òı, Ú, Úı, Û, Ù, ˆ, ¯ ·≈– Ò µ“¡≈”¥—∫ ¥—ß¿“æ

๓๘๒
ÛÚÛ

(Ú) „Àâ∑¥ Õ∫§à“§«“¡∑÷∫· ß∫πæ◊Èπ°√–¥“…·µà≈–™àÕßµ“¡ (Ò) ‚¥¬°“√
«— ¥ §à “ §«“¡Àπ“·πà π ¢Õß‡¡Á ¥ ’ ¥â « ¬‡§√◊Ë Õ ß«— ¥ §à “ §«“¡¥” (Spectrodensitometer)
´÷Ëß§«“¡§≈“¥‡§≈◊ËÕπ¢Õß§à“§«“¡∑÷∫· ß∫πæ◊Èπ°√–¥“…·µà≈–™àÕßµâÕß¡’§à“‰¡à ‡ °‘ π
√âÕ¬≈– ı ¢Õß§à“§«“¡∑÷∫· ßπ—ÈπÊ
(Û) °“√®—¥∑”·ºπ¿Ÿ¡‡‘ ¢¡à“§«—π¢Õß√‘ß‡°‘≈¡“ππå ®–µâÕß‰¥â√∫— §«“¡‡ÀÁπ™Õ∫®“°
°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…°àÕπ°“√®—¥æ‘¡æå ·≈–‡¡◊ËÕ‰¥â®—¥æ‘¡æå·≈â«®–µâÕß„Àâ°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
ÿà¡µ√«® Õ∫µ“¡¢âÕ (Ú) Õ’°§√—ÈßÀπ÷Ëß

๓๘๓
ÛÚÙ

Ù. °“√§”π«≥·≈–°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫§à“§«“¡∑÷∫· ß „Àâ¥”‡π‘π°“√µ“¡¢—πÈ µÕπ
¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) °“√§”π«≥§à“§«“¡∑÷∫· ß¢ÕßºŸâµ√«®«—¥·µà≈–§π „Àâπ”§à“§«“¡∑÷∫· ß
µ“¡¢âÕ Ú (ı) ∑’ËºŸâµ√«®«—¥·µà≈–§π®¥∫—π∑÷°‰«â ¡“√«¡°—π·≈â«À“√¥â«¬®”π«π§√—Èß
∑—ÈßÀ¡¥∑’Ë®¥∫—π∑÷° ¡’Àπà«¬‡ªìπ√âÕ¬≈–
(Ú) °“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫§à“§«“¡∑÷∫· ß¢ÕßºŸµâ √«®«—¥·µà≈–§π „Àâπ”§à“§«“¡∑÷∫· ß
¢ÕßºŸâµ√«®«—¥·µà≈–§πµ“¡¢âÕ Ù (Ò) ¡“‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—π À“°º≈°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫
·µ°µà “ ß°— π‡°‘ π Û „Àâ∑”°“√µ√«®«— ¥„À¡à ∂â“º≈°“√‡ª√’ ¬ ∫‡∑’¬ ∫µ“¡¢â Õ Ù (Ò)
·µ°µà“ß°—π‰¡à‡°‘π Û „Àâπ”§à“§«“¡∑÷∫· ß¢ÕßºŸâµ√«®«—¥·µà≈–§π¡“√«¡°—π·≈â«À“√
¥â«¬ Ú º≈≈—æ∏å‡ªìπ§à“§«“¡∑÷∫· ß¢Õß‡¢¡à“§«—π∑’ªË ≈àÕ¬∑‘ßÈ ®“°ª≈àÕß‡µ“‡º“»æ„π§√—ßÈ π—πÈ
ı. °“√ √ÿªº≈°“√µ√«®«—¥§à“§«“¡∑÷∫· ß „Àâ∫—π∑÷°™◊ËÕ π“¡ °ÿ≈ µ”·Àπàß
—ß°—¥¢ÕßºŸâµ√«®«—¥ §à“§«“¡∑÷∫· ß∑’ËºŸâµ√«®«—¥·µà≈–§π«—¥‰¥â §à“§«“¡·µ°µà“ß¢Õß
º≈°“√µ√«®«—¥·≈–º≈ √ÿª≈ß„π·∫∫ √ÿªº≈°“√µ√«®«—¥§à“§«“¡∑÷∫· ß®“°ª≈àÕß
‡µ“‡º“»æ

๓๘๔
ÛÚı

ÛÚˆ
๓๘๕

ÛÚ˜
๓๘๖

ª√–°“»°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬®“°‡µ“‡º“¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ
_________
‡æ◊ËÕ°”Àπ¥¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬®“°‡µ“‡º“¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ
Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ıı ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ
‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı ·°â ‰¢‚¥¬¡“µ√“ ÒÒÙ ·Ààßæ√–√“™°ƒ…Æ’°“·°â ‰¢
∫∑∫—≠≠—µ‘„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫°“√‚ÕπÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß à«π√“™°“√„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡æ√–√“™
∫—≠≠—µ‘ª√—∫ª√ÿß°√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡ æ.». ÚıÙı æ.». ÚıÙı Õ—π‡ªìπæ√–√“™∫—≠≠—µ‘
∑’Ë¡’∫∑∫—≠≠—µ‘∫“ßª√–°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√®”°—¥ ‘∑∏‘·≈–‡ √’¿“æ¢Õß∫ÿ§§≈ ´÷Ëß¡“µ√“ Ú˘
ª√–°Õ∫°—∫¡“µ√“ Ûı ¡“µ√“ Ù¯ ¡“µ√“ ı ·≈–¡“µ√“ ıÒ ¢Õß√—∞∏√√¡πŸ≠
·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬ ∫—≠≠—µ‘„Àâ°√–∑”‰¥â ‚¥¬Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘·Ààß°ÆÀ¡“¬
√—∞¡πµ√’«“à °“√°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡ ‚¥¬§”·π–π”¢Õß§≥–°√√¡°“√
§«∫§ÿ¡¡≈æ‘… ·≈–‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘®÷ßÕÕ°
ª√–°“»‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
¢âÕ Ò „πª√–°“»π’È
ç‡µ“‡º“¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕé À¡“¬§«“¡«à“ √–∫∫À√◊ÕÕÿª°√≥å„¥Ê ∑’Ë„™â‡æ◊ËÕ°”®—¥
¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ‚¥¬«‘∏’°“√‡º“‰À¡â
ç¡Ÿ ≈ ΩÕ¬µ‘ ¥ ‡™◊È Õ é À¡“¬§«“¡«à “ ¡Ÿ ≈ ΩÕ¬µ‘ ¥ ‡™◊È Õ µ“¡°ÆÀ¡“¬«à “ ¥â « ¬
°“√ “∏“√≥ ÿ¢
ç‡µ“‡º“¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ‡°à“é À¡“¬§«“¡«à“ ‡µ“‡º“∑’ËÕ¬Ÿà„π√–À«à“ß¥”‡π‘πß“π
°àÕ √â“ßÀ√◊Õ‡√‘Ë¡‡¥‘π√–∫∫°àÕπ«—π∑’Ëª√–°“»π’È¡’º≈„™â∫—ß§—∫

ÛÚ¯
๓๘๗

ç‡µ“‡º“¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ„À¡àé À¡“¬§«“¡«à“ ‡µ“‡º“∑’Ë‡√‘Ë¡¥”‡π‘πß“π°àÕ √â“ß
·≈–‡¥‘π√–∫∫µ—Èß·µà«—π∂—¥®“°«—πª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
ç ¿“«–·Àâßé À¡“¬§«“¡«à“ ¿“«–∑’Ë§«“¡™◊Èπ¢Õßµ—«Õ¬à“ßÕ“°“»‡ªìπ»Ÿπ¬å
¢âÕ Ú Õ“°“»‡ ¬’ ∑’ªË ≈àÕ¬∑‘ßÈ ®“°‡µ“‡º“¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÕÈ µâÕß¡’§“à ‰¡à‡°‘π¡“µ√∞“π
§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬®“°‡µ“‡º“¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ∑’Ë°”Àπ¥‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) §à“°ä“´´—≈‡øÕ√å ‰¥ÕÕ°‰´¥å (SO2) ‰¡à‡°‘π Û à«π„π≈â“π à«π
(Ú) §à“°ä“´ÕÕ°‰´¥å¢Õß‰π‚µ√‡®π ´÷ßË §”π«≥º≈„π√Ÿª°ä“´‰π‚µ√‡®π‰¥ÕÕ°‰´¥å
(NOx as NO2) ‰¡à‡°‘π Ò¯ à«π„π≈â“π à«π
(Û) §à“°ä“´‰Œ‚¥√‡®π§≈Õ‰√¥å (HCI) ‰¡à‡°‘π Úı à«π„π≈â“π à«π
(Ù) §à“°ä“´‰Œ‚¥√‡®πø≈ŸÕÕ‰√¥å (HF) ‰¡à‡°‘π Ú à«π„π≈â“π à«π
(ı) §à“ “√ª√–°Õ∫‰¥ÕÕ°´‘π ´÷Ëß§”π«≥º≈„π√Ÿª¢ÕßÀπà«¬§«“¡‡¢â¡¢âπ
‡∑’¬∫‡§’¬ß§«“¡‡ªìπæ‘…µàÕ¡πÿ…¬å (PCDD/Fs as International Toxic Equivalent;
I-TEQ) ‰¡à‡°‘π .ı π“‚π°√—¡µàÕ≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√
(ˆ) §à“ª√‘¡“≥ΩÿÉπ≈–ÕÕß (Total Suspended Particulate) ‰¡à‡°‘π ÒÚ
¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√
(˜) §à“§«“¡∑÷∫· ß (Opacity) ‰¡à‡°‘π√âÕ¬≈– Ò
(¯) §à“ “√ª√Õ∑ (Hg) ‰¡à‡°‘π .ı ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√
(˘) §à“ “√·§¥‡¡’¬¡ (Cd) ‰¡à‡°‘π .ı ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√
(Ò)§à“ “√µ–°—Ë« (Pb) ‰¡à‡°‘π .ı ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√
¢âÕ Û °“√µ√«®«—¥§à“Õ“°“»‡ ¬’ ·µà≈–™π‘¥∑’ªË ≈àÕ¬∑‘ßÈ ®“°ª≈àÕß‡µ“‡º“¡Ÿ≈ΩÕ¬
µ‘¥‡™◊ÈÕ„Àâ§”π«≥º≈∑’Ë§«“¡¥—π Ò ∫√√¬“°“» À√◊Õ∑’Ë ˜ˆ ¡‘≈≈‘‡¡µ√ª√Õ∑ Õÿ≥À¿Ÿ¡‘
Úı Õß»“‡´≈‡´’¬ ∑’Ë ¿“«–·Àâß (Dry Basis) ‚¥¬¡’ª√‘¡“µ√Õ“°“» à«π‡°‘π„π°“√
‡º“‰À¡â (Excess Air) √âÕ¬≈– ı À√◊Õ∑’Ëª√‘¡“µ√ÕÕ°´‘‡®π√âÕ¬≈– ˜
¢âÕ Ù °“√µ√«®«—¥Õ“°“»‡ ¬’ ∑’ªË ≈àÕ¬∑‘ßÈ ®“°ª≈àÕß‡µ“‡º“¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÕÈ „Àâ‡ªìπ
‰ªµ“¡«‘∏’¥—ßµàÕ‰ªπ’È

๓๘๘
ÛÚ˘

(Ò) °“√µ√«®«—¥§à“°ä“´´—≈‡øÕ√å ‰¥ÕÕ°‰´¥å „Àâ „™â«‘∏’ Determination of
Sulfur Dioxide Emissions from Stationary Sources À√◊Õ«‘∏’ Determination of
Sulfuric Acid Mist And Sulfur Dioxide Emissions from Stationary Sources ∑’Ë
Õß§å°“√æ‘∑—°…å ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààßª√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“ (United States Environmental
Protection Agency) °”Àπ¥‰«â À√◊Õ«‘∏’Õ◊Ëπ∑’Ë§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡ÀÁπ™Õ∫
(Ú) °“√µ√«®«—¥§à“°ä“´ÕÕ°‰´¥å¢Õß‰π‚µ√‡®π „Àâ „™â«‘∏’ Determination of
Nitrogen Oxide Emissions from Stationary Sources ∑’ËÕß§å°“√æ‘∑—°…å ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
·Ààßª√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“°”Àπ¥‰«â À√◊Õ«‘∏’Õ◊Ëπ∑’Ë§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡ÀÁπ™Õ∫
(Û) °“√µ√«®«—¥§à“°ä“´‰Œ‚¥√‡®π§≈Õ‰√¥å „Àâ „™â«‘∏’ Determination of
Hydrogen Chloride Emissions from Stationary Sources ∑’ÕË ß§å°“√æ‘∑°— …å ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡
·Ààßª√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“°”Àπ¥‰«â À√◊Õ«‘∏’Õ◊Ëπ∑’Ë§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡ÀÁπ™Õ∫
(Ù) §à“°ä“´‰Œ‚¥√‡®πø≈ŸÕÕ‰√¥å „Àâ „™â«‘∏’ Determination of Hydrogen
Chloride Emissions from Stationary Sources À√◊Õ«‘∏’ Determination of
Hydrogen Halide and Halogen Emissions from Stationary Sources lsokinetic
Method ∑’ËÕß§å°“√æ‘∑—°…å ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààßª√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“°”Àπ¥‰«â À√◊Õ«‘∏’Õ◊Ëπ∑’Ë
§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡ÀÁπ™Õ∫
(ı) °“√µ√«®«—¥§à“ “√ª√–°Õ∫‰¥ÕÕ°´‘π „Àâ „™â«‘∏’ Determination of
Polychlorinated Dibenzo-p-Dioxins and Polychlorinated Dibenzofurans from
Stationary Sources ∑’ËÕß§å°“√æ‘∑—°…å ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààßª√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“°”Àπ¥‰«â
À√◊Õ«‘∏’Õ◊Ëπ∑’Ë§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡ÀÁπ™Õ∫
(ˆ) °“√µ√«®«—¥§à“ª√‘¡“≥ΩÿπÉ ≈–ÕÕß „Àâ „™â«∏‘ ’ Determination of Particulate
Emissions from Stationary Sources ∑’ËÕß§å°“√æ‘∑—°…å ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààßª√–‡∑»
À√—∞Õ‡¡√‘°“°”Àπ¥‰«â À√◊Õ«‘∏’Õ◊Ëπ∑’Ë§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡ÀÁπ™Õ∫
(˜) °“√µ√«®«—¥§à“§«“¡∑÷∫· ß „Àâ „™â«‘∏’ Visual Determination of the
Opacity of Emissions from Stationary Sources ∑’ËÕß§å°“√æ‘∑—°…å ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
·Ààßª√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“°”Àπ¥‰«â À√◊Õ«‘∏’Õ◊Ëπ∑’Ë§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡ÀÁπ™Õ∫

๓๘๙
ÛÛ

(¯) °“√µ√«®«—¥§à“ “√ª√Õ∑·≈–§à“ “√·§¥‡¡’¬¡ „Àâ „™â«∏‘ ’ Determination of
Metals Emissions from Stationary Sources ∑’ÕË ß§å°“√æ‘∑°— …å ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààßª√–‡∑»
À√—∞Õ‡¡√‘°“°”Àπ¥‰«â À√◊Õ«‘∏’Õ◊Ëπ∑’Ë§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡ÀÁπ™Õ∫
(˘) °“√µ√«®«—¥§à“ “√µ–°—Ë« „Àâ „™â«‘∏’ Determination of Inorganic Lead
Emissions from Stationary Sources ∑’ËÕß§å°“√æ‘∑—°…å ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààßª√–‡∑»
À√—∞Õ‡¡√‘°“°”Àπ¥‰«â À√◊Õ«‘∏’Õ◊Ëπ∑’Ë§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡ÀÁπ™Õ∫
¢âÕ ı ª√–°“»π’È „Àâ „™â∫—ß§—∫µ—Èß·µà«—π∂—¥®“°«—πª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
‡ªìπµâπ‰ª
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Òı ∏—π«“§¡ æ.». ÚıÙˆ
ª√–æ—≤πå ªí≠≠“™“µ‘√—°…å
√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘
·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÚ µÕπæ‘‡»… ÒÙ˜ ß «—π∑’Ë Úı ∏—π«“§¡ ÚıÙˆ

๓๙๐
ÛÛÒ

ª√–°“»°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

‡√◊ËÕß °”Àπ¥„Àâ‡µ“‡º“¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ‡ªìπ·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…∑’Ë®–µâÕß∂Ÿ°§«∫§ÿ¡
°“√ª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬ÕÕ° Ÿà∫√√¬“°“»
_________
‡æ◊ËÕ°”Àπ¥„Àâ‡µ“‡º“¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ‡ªìπ·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…∑’Ë®–µâÕß∂Ÿ°§«∫§ÿ¡
°“√ª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬ÕÕ° Ÿà∫√√¬“°“» Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ˆ¯ ·Ààß
æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı ·°â ‰¢‚¥¬
¡“µ√“ ÒÒÙ ·Ààßæ√–√“™°ƒ…Æ’°“·°â ‰¢∫∑∫—≠≠—µ‘„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫°“√‚ÕπÕ”π“®Àπâ“∑’Ë
¢Õß «à π√“™°“√„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µª‘ √—∫ª√ÿß °√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡ æ.». ÚıÙı
æ.». ÚıÙı Õ—π‡ªìπæ√–√“™∫—≠≠—µ‘∑’Ë¡’∫∑∫—≠≠—µ‘∫“ßª√–°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√®”°—¥ ‘∑∏‘
·≈–‡ √’¿“æ¢Õß∫ÿ§§≈ ´÷Ëß¡“µ√“ Ú˘ ª√–°Õ∫°—∫¡“µ√“ Ûı ¡“µ√“ Ù¯ ¡“µ√“ ı
·≈–¡“µ√“ ıÒ ¢Õß√—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬ ∫—≠≠—µ„‘ Àâ°√–∑”‰¥â ‚¥¬Õ“»—¬Õ”π“®
µ“¡∫∑∫—≠≠—µ·‘ Ààß°ÆÀ¡“¬ √—∞¡πµ√’«“à °“√°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡
‚¥¬§”·π–π”¢Õß§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…®÷ßÕÕ°ª√–°“»‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
¢âÕ Ò „πª√–°“»π’È
ç‡µ“‡º“¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕé À¡“¬§«“¡«à“ √–∫∫À√◊ÕÕÿª°√≥å„¥Ê ∑’Ë„™â‡æ◊ËÕ°”®—¥
¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ‚¥¬«‘∏’°“√‡º“‰À¡â
ç¡Ÿ ≈ ΩÕ¬µ‘ ¥ ‡™◊È Õ é À¡“¬§«“¡«à “ ¡Ÿ ≈ ΩÕ¬µ‘ ¥ ‡™◊È Õ µ“¡°ÆÀ¡“¬«à “ ¥â « ¬
°“√ “∏“√≥ ÿ¢
ç‡µ“‡º“¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ‡°à“é À¡“¬§«“¡«à“ ‡µ“‡º“∑’ËÕ¬Ÿà „π√–À«à“ß¥”‡π‘πß“π
°àÕ √â“ßÀ√◊Õ‡√‘Ë¡‡¥‘π√–∫∫°àÕπ«—π∑’Ëª√–°“»π’È¡’º≈„™â∫—ß§—∫

ÛÛÚ
๓๙๑

ç‡µ“‡º“¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ„À¡àé À¡“¬§«“¡«à“ ‡µ“‡º“∑’Ë‡√‘Ë¡¥”‡π‘πß“π°àÕ √â“ß
·≈–‡¥‘π√–∫∫µ—Èß·µà«—π∂—¥®“°«—πª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
¢âÕ Ú „Àâ‡µ“‡º“¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ‡°à“ ·≈–‡µ“‡º“¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ„À¡à ‡ªìπ·À≈àß
°”‡π‘¥¡≈æ‘…∑’Ë®–µâÕß∂Ÿ°§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬ÕÕ° Ÿà∫√√¬“°“»
¢âÕ Û Àâ“¡¡‘„Àâ‡®â“¢ÕßÀ√◊ÕºŸ§â √Õ∫§√Õß‡µ“‡º“¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÕÈ ‡°à“ ·≈–‡µ“‡º“
¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ„À¡à ª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬ÕÕ° Ÿà∫√√¬“°“» ‡«âπ·µà®–‰¥â∑”°“√∫”∫—¥
Õ“°“»‡ ’¬„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬®“°‡µ“‡º“¡Ÿ≈ΩÕ¬
µ‘ ¥ ‡™◊È Õ ∑’Ë °”Àπ¥‰«â „πª√–°“»°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‡√◊ËÕß
°”Àπ¥¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬®“°‡µ“‡º“¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ ·µà∑—Èßπ’ÈµâÕß
‰¡à„™â«‘∏’∑”„Àâ‡®◊Õ®“ß (Dilution)
¢âÕ Ù ª√–°“»π’È „Àâ „™â∫—ß§—∫°—∫‡µ“‡º“¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ‡°à“ ·≈–‡µ“‡º“¡Ÿ≈ΩÕ¬
µ‘¥‡™◊ÈÕ„À¡à¿“¬„π√–¬–‡«≈“ ¥—ßπ’È
(Ò) ‡µ“‡º“¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ‡°à“ ‡¡◊ËÕæâπ°”Àπ¥ ˆ ªï π—∫µ—Èß·µà«—π∂—¥®“°
«—πª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡ªìπµâπ‰ª
(Ú) ‡µ“‡º“¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ„À¡à ‡¡◊ËÕæâπ°”Àπ¥ Ò ªï π—∫µ—Èß·µà«—π∂—¥®“°
«—πª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡ªìπµâπ‰ª
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Òı ∏—π«“§¡ æ.». ÚıÙˆ
ª√–æ—≤πå ªí≠≠“™“µ‘√—°…å
√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘
·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÚ µÕπæ‘‡»… ÒÙ˜ ß «—π∑’Ë Úı ∏—π«“§¡ ÚıÙˆ

๓๙๒
ÛÛÛ

ª√–°“»°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬®“°‚√ßß“πªŸπ´’‡¡πµå
_________
‡æ◊ËÕ°”Àπ¥¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬®“°‚√ßß“πªŸπ´’‡¡πµå
Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ıı ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ
ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı ·°â ‰¢‚¥¬æ√–√“™°ƒ…Æ’°“·°â ‰¢∫∑∫—≠≠—µ„‘ Àâ Õ¥§≈âÕß
°—∫°“√‚ÕπÕ”π“®Àπâ“∑’¢Ë Õß «à π√“™°“√„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µª‘ √—∫ª√ÿß °√–∑√«ß
∑∫«ß °√¡ æ.». ÚıÙı æ.». ÚıÙı Õ—π‡ªìπæ√–√“™∫—≠≠—µ‘∑’Ë¡’∫∑∫—≠≠—µ‘∫“ßª√–°“√
‡°’Ë¬«°—∫°“√®”°—¥ ‘∑∏‘·≈–‡ √’¿“æ¢Õß∫ÿ§§≈ ´÷Ëß¡“µ√“ Ú˘ ª√–°Õ∫°—∫¡“µ√“ Ûı
¡“µ√“ ı ·≈–¡“µ√“ ıÒ ¢Õß√—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬ ∫—≠≠—µ‘„Àâ°√–∑”‰¥â
‚¥¬Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡∫∑∫—≠≠—µ·‘ Ààß°ÆÀ¡“¬ √—∞¡πµ√’«“à °“√°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘
·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‚¥¬§”·π–π”¢Õß§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘… ·≈–‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫
¢Õß§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘®÷ßÕÕ°ª√–°“»‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
¢âÕ Ò „πª√–°“»π’È
ç‚√ßß“πªŸπ´’‡¡πµåé À¡“¬§«“¡«à“ ‚√ßß“π∑’Ëª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√º≈‘µ
ªŸπ´’‡¡πµå∑ÿ°¢π“¥µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬‚√ßß“π
ç‚√ßß“πªŸπ´’‡¡πµå‡°à“é À¡“¬§«“¡«à“ ‚√ßß“πªŸπ´’‡¡πµå∑’Ë ‰¥â¬◊Ëπ¢Õ√—∫À√◊Õ
‰¥â√—∫„∫Õπÿ≠“µª√–°Õ∫°‘®°“√‚√ßß“πÀ√◊Õ„∫Õπÿ≠“µ¢¬“¬‚√ßß“πµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬
‚√ßß“π°àÕπ«—π∑’Ëª√–°“»π’È¡’º≈„™â∫—ß§—∫

ÛÛÙ
๓๙๓

ç‚√ßß“πªŸπ´’‡¡πµå „À¡àé À¡“¬§«“¡«à“ ‚√ßß“πªŸπ´’‡¡πµå ∑’Ë ‰ ¥â ¬◊Ë π ¢Õ√— ∫
·≈–‰¥â√—∫„∫Õπÿ≠“µª√–°Õ∫°‘®°“√‚√ßß“πÀ√◊Õ„∫Õπÿ≠“µ¢¬“¬‚√ßß“πµ“¡°ÆÀ¡“¬
«à“¥â«¬‚√ßß“πµ—Èß·µà«—π∂—¥®“°«—π∑’Ëª√–°“»π’Èª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
¢âÕ Ú Õ“°“»‡ ’¬∑’Ëª≈àÕ¬∑‘Èß®“°‚√ßß“πªŸπ´’‡¡πµåÕÕ° Ÿà ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ µâÕß¡’
§à“‰¡à‡°‘π¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬®“°‚√ßß“πªŸπ´’‡¡πµå∑’Ë°”Àπ¥‰«â
¥—ßµàÕ‰ªπ’È
¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬
ª√–‡¿∑¢Õß‚√ßß“π
ªŸπ´’‡¡πµå

‚√ßß“πªŸπ´’‡¡πµå‡°à“∑’Ë
ª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬ÕÕ° Ÿà
‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ≥ ∫√‘‡«≥
¥—ßµàÕ‰ªπ’È
- À¡âÕ‡º“ªŸπ´’‡¡πµå∑—Ë«‰ª
- À¡âÕ‡º“ªŸπ´’‡¡πµå¢“«
- À¡âÕ‡¬Áπ À¡âÕ∫¥ªŸπ
·≈–À¡âÕ∫¥∂à“πÀ‘π

°ä“´ÕÕ°‰´¥å¢Õß
‰π‚µ√‡®π´÷Ëß§”π«≥
ΩÿÉπ≈–ÕÕß
°ä“´´—≈‡øÕ√å‰¥ÕÕ°‰´¥å
º≈„π√Ÿª¢Õß
(¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ
( à«π„π≈â“π à«π)
°ä“´‰π‚µ√‡®π‰¥ÕÕ°‰´¥å
≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√)
( à«π„π≈â“π à«π)

‰¡à‡°‘π Û
‰¡à‡°‘π Û
‰¡à‡°‘π Ú

‰¡à‡°‘π ı
‰¡à‡°‘π ˆ
-

๓๙๔
ÛÛı

‰¡à‡°‘π ˆ
‰¡à‡°‘π ˆ
-

¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬
ª√–‡¿∑¢Õß‚√ßß“π
ªŸπ´’‡¡πµå

‚√ßß“πªŸπ´’‡¡πµå„À¡à∑’Ë
ª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬ÕÕ° Ÿà
‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ≥ ∫√‘‡«≥
¥—ßµàÕ‰ªπ’È
- À¡âÕ‡º“ªŸπ´’‡¡πµå∑—Ë«‰ª
- À¡âÕ‡º“ªŸπ´’‡¡πµå¢“«
- À¡âÕ‡¬Áπ À¡âÕ∫¥ªŸπ
·≈–À¡âÕ∫¥∂à“πÀ‘π

°ä“´ÕÕ°‰´¥å¢Õß
‰π‚µ√‡®π´÷Ëß§”π«≥
ΩÿÉπ≈–ÕÕß
°ä“´´—≈‡øÕ√å‰¥ÕÕ°‰´¥å
º≈„π√Ÿª¢Õß
(¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ
( à«π„π≈â“π à«π)
°ä“´‰π‚µ√‡®π‰¥ÕÕ°‰´¥å
≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√)
( à«π„π≈â“π à«π)

‰¡à‡°‘π ÒÚ
‰¡à‡°‘π ÒÚ
‰¡à‡°‘π ÒÚ

‰¡à‡°‘π ı
‰¡à‡°‘π ı
-

‰¡à‡°‘π ı
‰¡à‡°‘π ı
-

¢âÕ Û °“√µ√«®«—¥Õ“°“»‡ ’¬∑’Ëª≈àÕ¬∑‘Èß®“°‚√ßß“πªŸπ´’‡¡πµåµ“¡¢âÕ Ú „Àâ
§”π«≥º≈∑’Ë§«“¡¥—π Ò ∫√√¬“°“»À√◊Õ∑’Ë ˜ˆ ¡‘≈≈‘‡¡µ√ª√Õ∑ Õÿ≥À¿Ÿ¡‘ Úı Õß»“
‡´≈‡´’¬ ∑’Ë ¿“«–·Àâß (Dry Basis) ‚¥¬¡’ª√‘¡“µ√Õ“°“» à«π‡°‘π„π°“√‡º“‰À¡â
(Excess Air) √âÕ¬≈– ı À√◊Õ∑’ËÕÕ°´‘‡®π (Oxygen) √âÕ¬≈– ˜ ‡«âπ·µà°“√µ√«®«—¥
Õ“°“»‡ ’¬∑’Ëª≈àÕ¬∑‘Èß®“°À¡âÕ‡¬Áπ À¡âÕ∫¥ªŸπ·≈–À¡âÕ∫¥∂à“πÀ‘π„Àâ „™â§à“ÕÕ°´‘‡®π
µ“¡ ¿“«–®√‘ß„π¢≥–µ√«®«—¥
¢âÕ Ù °“√µ√«®«—¥Õ“°“»‡ ’¬∑’Ëª≈àÕ¬∑‘Èß®“°‚√ßß“πªŸπ´’‡¡πµåµ“¡¢âÕ Ú
„Àâ „™â«‘∏’¥—ßµàÕ‰ªπ’È

๓๙๕
ÛÛˆ

(Ò) °“√µ√«®«— ¥ ΩÿÉ π ≈–ÕÕß „Àâ „ ™â «‘ ∏’ Determination of P articulate
Emissions from Stationary Sources ∑’ËÕß§å°“√æ‘∑—°…å ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààßª√–‡∑»
À√—∞Õ‡¡√‘°“ (United States Environmental Protection Agency) °”Àπ¥‰«â
(Ú) °“√µ√«®«—¥§à“°ä“´´—≈‡øÕ√å ‰¥ÕÕ°‰´¥å „Àâ „™â«‘∏’ Determination of
Sulfur Dioxide Emissions from Stationary Sources À√◊Õ«‘∏’ Determination of
Sulfuric Acid Mist and Sulfur Dioxide Emissions from Stationary Sources
∑’ËÕß§å°“√æ‘∑—°…å ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààßª√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“ (United States Environmental
Protection Agency) °”Àπ¥‰«â
(Û) °“√µ√«®«—¥§à“°ä“´ÕÕ°‰´¥å¢Õß‰π‚µ√‡®π ´÷Ëß§”π«≥º≈„π√Ÿª¢Õß°ä“´
‰π‚µ√‡®πÕÕ°‰´¥å „Àâ „™â«‘∏’ Determination of Nitrogen Oxide Emissions from
Stationary Sources ∑’ËÕß§å°“√æ‘∑—°…å ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààßª√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“ (United
States Environmental Protection Agency) °”Àπ¥‰«â
(Ù) «‘∏°’ “√µ√«®«—¥Õ◊πË µ“¡∑’§Ë ≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…ª√–°“»„π√“™°‘®®“
πÿ‡∫°…“
¢âÕ ı √“¬≈–‡Õ’¬¥¢Õß«‘∏’°“√µ√«®«—¥µ“¡¢âÕ Ù (Ò) (Ú) ·≈– (Û) „Àâ‡ªìπ‰ª
µ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
¢âÕ ˆ ª√–°“»π’È „Àâ „™â∫—ß§—∫µ—Èß·µà«—π∂—¥®“°«—πª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
‡ªìπµâπ‰ª
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Ò˘ ¡°√“§¡ æ.». ÚıÙ˜
ª√–æ—≤πå ªí≠≠“™“µ‘√—°…å
√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘
·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ÒÚ ß «—π∑’Ë Û ¡°√“§¡ ÚıÙ˜

๓๙๖
ÛÛ˜

ª√–°“»°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

‡√◊ËÕß °”Àπ¥„Àâ ‚√ßß“πªŸπ´’‡¡πµå‡ªìπ·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…∑’Ë®–µâÕß∂Ÿ°§«∫§ÿ¡
°“√ª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬ÕÕ° Ÿà∫√√¬“°“»
_________
‡æ◊ËÕ°”Àπ¥„Àâ ‚√ßß“πªŸπ´’‡¡πµå‡ªìπ·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…∑’Ë®–µâÕß∂Ÿ°§«∫§ÿ¡
°“√ª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬ÕÕ° Ÿà∫√√¬“°“» Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ˆ¯ ·Ààß
æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı ·°â ‰¢‚¥¬
æ√–√“™°ƒ…Æ’°“·°â ‰¢∫∑∫—≠≠—µ‘„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫°“√‚ÕπÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß à«π√“™°“√
„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ª√—∫ª√ÿß°√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡ æ.». ÚıÙı æ.». ÚıÙı
Õ—π‡ªìπæ√–√“™∫—≠≠—µ‘∑’Ë¡’∫∑∫—≠≠—µ‘∫“ßª√–°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√®”°—¥ ‘∑∏‘·≈–‡ √’¿“æ
¢Õß∫ÿ§§≈ ´÷Ëß¡“µ√“ Ú˘ ª√–°Õ∫°—∫¡“µ√“ Ûı ¡“µ√“ ı ·≈–¡“µ√“ ıÒ ¢Õß
√—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬ ∫—≠≠—µ‘„Àâ°√–∑”‰¥â ‚¥¬Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘
·Ààß°ÆÀ¡“¬ √—∞¡πµ√’«“à °“√°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡ ‚¥¬§”·π–π”
¢Õß§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…®÷ßÕÕ°ª√–°“»‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
¢âÕ Ò „πª√–°“»π’È
ç‚√ßß“πªŸπ´’‡¡πµåé À¡“¬§«“¡«à“ ‚√ßß“π∑’Ëª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√º≈‘µ
ªŸπ´’‡¡πµå∑ÿ°¢π“¥µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬‚√ßß“π
ç‚√ßß“πªŸπ´’‡¡πµå‡°à“é À¡“¬§«“¡«à“ ‚√ßß“πªŸπ´’‡¡πµå∑’Ë ‰¥â¬◊Ëπ¢Õ√—∫À√◊Õ
‰¥â√—∫„∫Õπÿ≠“µª√–°Õ∫°‘®°“√‚√ßß“πÀ√◊Õ„∫Õπÿ≠“µ¢¬“¬‚√ßß“πµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬
‚√ßß“π°àÕπ«—π∑’Ëª√–°“»π’È¡’º≈„™â∫—ß§—∫

ÛÛ¯
๓๙๗

ç‚√ßß“πªŸπ´’‡¡πµå „À¡àé À¡“¬§«“¡«à“ ‚√ßß“πªŸπ´’‡¡πµå ∑’Ë ‰ ¥â ¬◊Ë π ¢Õ√— ∫
·≈–‰¥â√—∫„∫Õπÿ≠“µª√–°Õ∫°‘®°“√‚√ßß“πÀ√◊Õ„∫Õπÿ≠“µ¢¬“¬‚√ßß“πµ“¡°ÆÀ¡“¬
«à“¥â«¬‚√ßß“πµ—Èß·µà«—π∂—¥®“°«—π∑’Ëª√–°“»π’Èª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
¢âÕ Ú „Àâ ‚√ßß“πªŸπ´’‡¡πµå‡°à“ ·≈–‚√ßß“πªŸπ´’‡¡πµå„À¡à ‡ªìπ·À≈àß°”‡π‘¥
¡≈æ‘…∑’Ë®–µâÕß∂Ÿ°§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬ÕÕ° Ÿà∫√√¬“°“»
¢âÕ Û Àâ“¡¡‘„Àâ‡®â“¢ÕßÀ√◊ÕºŸâ§√Õ∫§√Õß‚√ßß“πªŸπ´’‡¡πµå‡°à“ ·≈–‚√ßß“π
ªŸπ´’‡¡πµå„À¡àª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬ÕÕ° Ÿà∫√√¬“°“» ‡«âπ·µà®–‰¥â∑”°“√∫”∫—¥Õ“°“»‡ ’¬
„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬®“°‚√ßß“πªŸπ´’‡¡πµå∑’Ë°”Àπ¥
‰«â „πª√–°“»°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π
§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬®“°‚√ßß“πªŸπ´’‡¡πµå ·µà∑—Èßπ’ÈµâÕß‰¡à „™â«‘∏’∑”„Àâ‡®◊Õ®“ß
(Dilution)
¢âÕ Ù ¿“¬„π Õßªïπ∫— µ—ßÈ ·µà∂¥— ®“°«—πª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ „Àâ‚√ßß“π
ªŸ π ´’ ‡¡πµå‡°à“ª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬µ“¡¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬®“°
‚√ßß“πªŸπ´’‡¡πµå‡°à“ ·µà‡¡◊ËÕæâπ°”Àπ¥ Õßªï π—∫·µà«—π∑’Ëª√–°“»π’È¡’º≈„™â∫—ß§—∫„Àâ
‚√ßß“πªŸπ´’‡¡πµå‡°à“ª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬µ“¡¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬
®“°‚√ßß“πªŸπ´’‡¡πµå„À¡à µ“¡ª√–°“»°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬®“°‚√ßß“πªŸπ´’‡¡πµå
¢âÕ ı ª√–°“»π’È „ Àâ „ ™â ∫— ß §— ∫ °— ∫ ‚√ßß“πªŸ π ´’ ‡ ¡πµå „À¡à µ—Èß·µà«—π∂—¥®“°
«—πª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡ªìπµâπ‰ª
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Ò˘ ¡°√“§¡ æ.». ÚıÙ˜
ª√–æ—≤πå ªí≠≠“™“µ‘√—°…å
√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘
·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ÒÚ ß «—π∑’Ë Û ¡°√“§¡ ÚıÙ˜

๓๙๘
ÛÛ˘

ª√–°“»°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬®“°‚√ßß“πªŸπ´’‡¡πµå
∑’Ë„™â¢Õß‡ ’¬‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ßÀ√◊Õ‡ªìπ«—µ∂ÿ¥‘∫„π°“√º≈‘µ
_________
‡æ◊ËÕ°”Àπ¥¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬®“°‚√ßß“πªŸπ´’‡¡πµå
∑’Ë„™â¢Õß‡ ¬’ ‡ªìπ‡™◊ÕÈ ‡æ≈‘ßÀ√◊Õ‡ªìπ«—µ∂ÿ¥∫‘ „π°“√º≈‘µ Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ıı
·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı ·°â ‰¢
‚¥¬¡“µ√“ ÒÒÙ ·Ààßæ√–√“™°ƒ…Æ’°“·°â ‰¢∫∑∫—≠≠—µ‘„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫°“√‚ÕπÕ”π“®
Àπâ“∑’Ë¢Õß à«π√“™°“√„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ª√—∫ª√ÿß°√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡
æ.». ÚıÙı æ.». ÚıÙı √—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
‚¥¬§”·π–π”¢Õß§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘… ·≈–‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß§≥–°√√¡°“√
‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘®÷ßÕÕ°ª√–°“»‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
¢âÕ Ò „πª√–°“»π’È
ç‚√ßß“πªŸπ´’‡ ¡πµå ∑’Ë „™â¢Õß‡ ’¬‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ßÀ√◊Õ‡ªìπ«—µ∂ÿ¥‘∫„π°“√º≈‘µé
À¡“¬§«“¡«à“ ‚√ßß“π∑’Ëª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√º≈‘µ´’‡¡πµå∑ÿ°¢π“¥µ“¡°ÆÀ¡“¬
«à“¥â«¬‚√ßß“π∑’Ë „™â¢Õß‡ ’¬‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ßÀ√◊Õ‡ªìπ«—µ∂ÿ¥‘∫„π°“√º≈‘µ ‚¥¬¢Õß‡ ’¬∑’Ë „™â
µâÕß¡’ ‘ËßªØ‘°Ÿ≈À√◊Õ«— ¥ÿ∑’Ë ‰¡à„™â·≈â«∑’Ë‡ªìπÕ—πµ√“¬µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬‚√ßß“π ·≈–/À√◊Õ
¢Õß‡ ’¬‡§¡’«—µ∂ÿµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬«—µ∂ÿÕ—πµ√“¬‰¡à‡°‘π√âÕ¬≈– ’Ë ‘∫ ‚¥¬„Àâ§”π«≥®“°
(Ò) §à“æ≈—ßß“π§«“¡√âÕπ∑’Ë‰¥â®“°‡º“ ß‘Ë ªØ‘°≈Ÿ À√◊Õ«— ¥ÿ∑’Ë ‰¡à„™â·≈â«∑’‡Ë ªìπÕ—πµ√“¬
·≈–/À√◊Õ¢Õß‡ ’¬‡§¡’«—µ∂ÿ∑’Ëπ”¡“„™â∑¥·∑π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß ‡∑’¬∫°—∫§à“æ≈—ßß“π§«“¡√âÕπ∑’Ë ‰¥â
®“°°“√‡º“‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß∑—ÈßÀ¡¥ ·≈–

ÛÙ
๓๙๙

(Ú) πÈ”Àπ—°¢Õß ß‘Ë ªØ‘°≈Ÿ À√◊Õ«— ¥ÿ∑’Ë ‰¡à„™â·≈â«∑’‡Ë ªìπÕ—πµ√“¬ ·≈–/À√◊Õ¢Õß‡ ¬’
‡§¡’«—µ∂ÿ∑’Ëπ”¡“„™â∑¥·∑π«—µ∂ÿ¥‘∫ ‡∑’¬∫°—∫πÈ”Àπ—°¢Õß«—µ∂ÿ¥‘∫∑’Ë„™â∑—ÈßÀ¡¥
ç‚√ßß“πªŸπ´’‡¡πµå‡°à“∑’Ë „™â¢Õß‡ ’¬‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ßÀ√◊Õ‡ªìπ«—µ∂ÿ¥‘∫„π°“√º≈‘µé
À¡“¬§«“¡«à“ ‚√ßß“πªŸπ´’‡¡πµå ∑’Ë ‰¥â√—∫Õπÿ≠“µ„Àâª√–°Õ∫°‘®°“√À√◊Õ¢¬“¬°‘®°“√
‡°’Ë¬«°—∫°“√º≈‘µ´’‡¡πµåÀ√◊Õ°“√„™â¢Õß‡ ’¬‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ßÀ√◊Õ‡ªìπ«—µ∂ÿ¥‘∫„π°“√º≈‘µ
´’‡¡πµåµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬‚√ßß“π°àÕπ«—π∑’Ëª√–°“»π’È¡’º≈∫—ß§—∫„™â ·≈–„ÀâÀ¡“¬§«“¡
√«¡∂÷ß‚√ßß“πªŸπ´’‡¡πµå ∑’Ë ‰¥â√—∫Õπÿ≠“µ„Àâ „™â¢Õß‡ ’¬‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ßÀ√◊Õ‡ªìπ«—µ∂ÿ¥‘∫
„π°“√º≈‘µ„π¿“¬À≈—ß∑’Ëª√–°“»π’È¡’º≈∫—ß§—∫„™â¥â«¬
ç‚√ßß“πªŸπ´’‡¡πµå„À¡à∑’Ë „™â¢Õß‡ ’¬‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ßÀ√◊Õ‡ªìπ«—µ∂ÿ¥‘∫„π°“√º≈‘µé
À¡“¬§«“¡«à“ ‚√ßß“πªŸπ´’‡¡πµå∑’Ë „™â¢Õß‡ ’¬‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ßÀ√◊Õ‡ªìπ«—µ∂ÿ¥‘∫„π°“√º≈‘µ
∑’Ë ‰¥â√—∫Õπÿ≠“µª√–°Õ∫°‘®°“√À√◊Õ¢¬“¬°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√º≈‘µ´’‡¡πµåµ“¡°ÆÀ¡“¬
«à“¥â«¬‚√ßß“πµ—Èß·µà«—π∂—¥®“°«—π∑’Ëª√–°“»π’È¡’º≈∫—ß§—∫„™â
ç¢Õß‡ ’¬é À¡“¬§«“¡«à“
(Ò) ‘Ë ß ªØ‘ °Ÿ ≈ À√◊ Õ «— ¥ÿ ∑’Ë ‰¡à„ ™â · ≈â « ∑—È ß ∑’Ë ‡ ªì π ·≈–/À√◊ Õ ‰¡à ‡ ªì π Õ— π µ√“¬
µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬‚√ßß“π ·µà ‰¡à√«¡∂÷ß‡»…æ◊™ —µ«å À√◊Õ‰¡â
(Ú) ¢Õß‡ ’¬‡§¡’«—µ∂ÿµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬«—µ∂ÿÕ—πµ√“¬
ç ¿“«–·Àâßé À¡“¬§«“¡«à“ ¿“«–∑’Ë§«“¡™◊Èπ¢Õßµ—«Õ¬à“ßÕ“°“»‡ªìπ»Ÿπ¬å
¢âÕ Ú Õ“°“»‡ ¬’ ∑’ªË ≈àÕ¬∑‘ßÈ ®“°À¡âÕ‡º“ªŸπ¢Õß‚√ßß“πªŸπ´’‡¡πµå∑’Ë„™â¢Õß‡ ¬’
‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ßÀ√◊Õ‡ªìπ«—µ∂ÿ¥‘∫„π°“√º≈‘µµâÕß¡’§à“‰¡à‡°‘π¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬∑‘Èß
Õ“°“»‡ ’¬®“°ª≈àÕß√–∫“¬Õ“°“»µ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

๔๐๐
ÛÙÒ

ª√–‡¿∑¢ÕßÕ“°“»‡ ’¬∑’Ëª≈àÕ¬∑‘Èß / ·≈–Àπà«¬«—¥

ª√–‡¿∑¢Õß‚√ßß“πªŸπ´’‡¡πµå∑’Ë„™â¢Õß‡ ’¬
‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ßÀ√◊Õ‡ªìπ«—µ∂ÿ¥‘∫„π°“√º≈‘µ
‚√ßß“πªŸπ´’‡¡πµå‡°à“ ‚√ßß“πªŸπ´’‡¡πµå„À¡à

Ò. ΩÿÉπ≈–ÕÕß (TSP)
(¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√)
Ú. °ä“´´—≈‡øÕ√å ‰¥ÕÕ°‰´¥å (Sulfur Dioxide)
( à«π„π≈â“π à«π)
Û. °ä“´ÕÕ°‰´¥å¢Õß‰π‚µ√‡®π
(Oxides of Nitrogen as NO2)
( à«π„π≈â“π à«π)
Ù. °ä“´‰Œ‚¥√‡®π§≈Õ‰√¥å (Hydrogen Chloride)
( à«π„π≈â“π à«π)
ı. °ä“´‰Œ‚¥√‡®πø≈ŸÕÕ‰√¥å (Hydrogen Fluoride)
( à«π„π≈â“π à«π)
ˆ. “√ª√–°Õ∫Õ‘π∑√’¬å∑—ÈßÀ¡¥„π√Ÿª¢Õß§“√å∫Õπ
(Total Organic Carbon) ( à«π„π≈â“π à«π)
˜. “√ª√–°Õ∫‰¥ÕÕ°´‘π (Dioxin)
(π“‚π°√—¡µàÕ≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√ I-TEQ)
¯. ª√Õ∑ (Mercury)
(¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√)
˘. ·§¥‡¡’¬¡ (Cadmium) ·≈–µ–°—Ë« (Lead)
√«¡°—π (¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√)
Ò.æ≈«ß (Antimony) “√ÀπŸ (Arsenic)
‡∫√‘≈‡≈’¬¡ (Beryllium) ‚§√‡¡’¬¡ (Chromium)
‚§∫Õ≈µå (Cobalt) ∑Õß·¥ß (Copper) ·¡ß°“π’
(Manganese) π‘‡°‘≈ (Nickel) ·≈–«“‡π‡¥’¬¡
(Vanadium) √«¡°—π (¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√)

ÛÙÚ
๔๐๑
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¢âÕ Û Õ“°“»‡ ¬’ ∑’ªË ≈àÕ¬∑‘ßÈ ®“°À¡âÕ‡¬Áπ À¡âÕ∫¥ªŸπ ·≈–À¡âÕ∫¥∂à“πÀ‘π¢Õß
‚√ßß“πªŸπ´’‡¡πµå∑’Ë„™â¢Õß‡ ¬’ ‡ªìπ‡™◊ÕÈ ‡æ≈‘ßÀ√◊Õ‡ªìπ«—µ∂ÿ¥∫‘ „π°“√º≈‘µ µâÕß¡’§“à ΩÿπÉ ≈–ÕÕß
(Total Suspended Particulate, TSP) ‰¡à‡°‘π ÒÚ ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√
¢âÕ Ù °“√µ√«®«— ¥§à “Õ“°“»‡ ’ ¬·µà ≈ –™π‘ ¥ ∑’Ë ª ≈à Õ ¬∑‘È ß®“°ª≈à Õ ß‚√ßß“π
ªŸπ´’‡¡πµå∑’Ë „™â¢Õß‡ ’¬‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ßÀ√◊Õ‡ªìπ«—µ∂ÿ¥‘∫„π°“√º≈‘µ „Àâ§”π«≥º≈∑’Ë§«“¡¥—π
Ò ∫√√¬“°“» À√◊Õ∑’Ë ˜ˆ ¡‘≈≈‘‡¡µ√ª√Õ∑ Õÿ≥À¿Ÿ¡‘ Úı Õß»“‡´≈‡´’¬ ∑’Ë ¿“«–·Àâß
(Dry Basis) ‚¥¬¡’ª√‘¡“µ√Õ“°“»‡ ’¬∑’ËÕÕ°´‘‡®π (O2) √âÕ¬≈– ˜ ‡«âπ·µà°“√µ√«®«—¥
Õ“°“»‡ ’¬∑’Ëª≈àÕ¬∑‘Èß®“°À¡âÕ‡¬Áπ À¡âÕ∫¥ªŸπ ·≈–À¡âÕ∫¥∂à“πÀ‘π „Àâ „™â§à“ÕÕ°´‘‡®π
µ“¡ ¿“«–®√‘ß„π¢≥–µ√«®«—¥
¢âÕ ı °“√µ√«®«—¥Õ“°“»‡ ’¬∑’Ëª≈àÕ¬∑‘Èß®“°ª≈àÕß‚√ßß“πªŸπ´’‡¡πµå ∑’Ë „ ™â
¢Õß‡ ’¬‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ßÀ√◊Õ‡ªìπ«—µ∂ÿ¥‘∫„π°“√º≈‘µ„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡«‘∏’¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) °“√µ√«®«—¥§à“ΩÿÉπ≈–ÕÕß „Àâ „™â«‘∏’ Determination of Particulate
Emissions from Stationary Sources ∑’ËÕß§å°“√æ‘∑—°…å ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààßª√–‡∑»
À√—∞Õ‡¡√‘°“ (United States Environmental Protection Agency) °”Àπ¥‰«â À√◊Õ
«‘∏’Õ◊Ëπ∑’Ë§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡ÀÁπ™Õ∫
(Ú) °“√µ√«®«—¥§à“°ä“´´—≈‡øÕ√å ‰¥ÕÕ°‰´¥å „Àâ „™â«‘∏’ Determination of
Sulfur Dioxide Emissions from Stationary Sources À√◊Õ«‘∏’ Determination
of Sulfuric Acid Mist and Sulfur Dioxide Emissions from Stationary
Sources ∑’ËÕß§å°“√æ‘∑—°…å ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààßª√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“°”Àπ¥‰«â À√◊Õ«‘∏’Õ◊Ëπ
∑’Ë§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡ÀÁπ™Õ∫
(Û) °“√µ√«®«—¥§à“°ä“´ÕÕ°‰´¥å¢Õß‰π‚µ√‡®π „Àâ „™â«‘∏’ Determination of
Nitrogen Oxide Emissions from Stationary Sources ∑’ËÕß§å°“√æ‘∑—°…å ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
·Ààßª√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“°”Àπ¥‰«â À√◊Õ«‘∏’Õ◊Ëπ∑’Ë§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡ÀÁπ™Õ∫
(Ù) °“√µ√«®«—¥§à“°ä“´‰Œ‚¥√‡®π§≈Õ‰√¥å ·≈–°ä“´‰Œ‚¥√‡®πø≈ŸÕÕ‰√¥å „Àâ „™â
«‘ ∏’ Determination of Hydrogen Halide and Halogen Emissions from
Stationary Sources-Isokinetic À√◊Õ Non-Isokinetic Method ∑’ËÕß§å°“√æ‘∑—°…å
ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààßª√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“°”Àπ¥‰«â À√◊Õ«‘∏Õ’ π◊Ë ∑’§Ë ≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
‡ÀÁπ™Õ∫

ÛÙÛ
๔๐๒

(ı) °“√µ√«®«—¥§à“ “√ª√–°Õ∫Õ‘π∑√’¬å∑—ÈßÀ¡¥„π√Ÿª¢Õß§“√å∫Õπ „Àâ „™â«‘∏’
Determination of Total Gaseous Organic Concentration using a Flame
Ionization Analyzer À√◊ Õ «‘ ∏’ Determination of Total Gaseous Organic
Concentration using a Nondispersive Infrared Analyzer ∑’ËÕß§å°“√æ‘∑—°…å
ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààßª√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“°”Àπ¥‰«â À√◊Õ«‘∏Õ’ π◊Ë ∑’§Ë ≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
‡ÀÁπ™Õ∫
(ˆ) °“√µ√«®«—¥§à“ “√ª√–°Õ∫‰¥ÕÕ°´‘π „Àâ „™â«‘∏’ Determination of
Polychlorinated Dibenzo-p-Dioxins and Polychlorinated Dibenzofurans from
Stationary Sources ∑’ËÕß§å°“√æ‘∑—°…å ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààßª√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“°”Àπ¥‰«â
À√◊Õ«‘∏’Õ◊Ëπ∑’Ë§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡ÀÁπ™Õ∫
(˜) °“√µ√«®«—¥§à“ “√ª√Õ∑ ·§¥‡¡’¬¡ µ–°—Ë« æ≈«ß “√ÀπŸ ‡∫√‘≈‡≈’¬¡
‚§√‡¡’¬¡ ‚§∫Õ≈µå ∑Õß·¥ß ·¡ß°“π‘ π‘‡°‘≈ ·≈–«“‡π‡¥’¬¡ „Àâ „™â«‘∏’ Determination
of Metals Emissions from Stationary Sources ∑’ËÕß§å°“√æ‘∑—°…å ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
·Ààßª√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“°”Àπ¥‰«â À√◊Õ«‘∏’Õ◊Ëπ∑’Ë§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡ÀÁπ™Õ∫
¢âÕ ˆ ª√–°“»π’È „Àâ „™â∫—ß§—∫µ—Èß·µà«—π∂—¥®“°«—πª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
‡ªìπµâπ‰ª ‡«âπ·µà ‚√ßß“πªŸπ´’‡ ¡πµå ‡ °à “ ∑’Ë „ ™â ¢ Õß‡ ’ ¬ ‡ªì π ‡™◊È Õ ‡æ≈‘ ß À√◊ Õ ‡ªì π «— µ ∂ÿ ¥‘ ∫
„π°“√º≈‘µ ‡¡◊ËÕæâπ«—π∑’Ë Ò ¡°√“§¡ ÚııÛ ®–µâÕß§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬
„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬®“°‚√ßß“πªŸπ´’‡¡πµå„À¡à∑’Ë „™â
¢Õß‡ ’¬‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ßÀ√◊Õ‡ªìπ«—µ∂ÿ¥‘∫„π°“√º≈‘µ
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ¯ æƒ»®‘°“¬π æ.». ÚıÙ˘
‡°…¡ π‘∑«ß»å ≥ Õ¬ÿ∏¬“
√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘
·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÚÛ µÕπæ‘‡»… ÒÚ˘ ß «—π∑’Ë Òı ∏—π«“§¡ ÚıÙ˘

๔๐๓
ÛÙÙ

ª√–°“»°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

‡√◊ËÕß °”Àπ¥„Àâ ‚√ßß“πªŸπ´’‡¡πµå∑’Ë „™â¢Õß‡ ’¬‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ßÀ√◊Õ‡ªìπ«—µ∂ÿ¥‘∫„π°“√º≈‘µ
‡ªìπ·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…∑’Ë®–µâÕß∂Ÿ°§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬ÕÕ° Ÿà∫√√¬“°“»
_________
‡æ◊ËÕ°”Àπ¥„Àâ ‚√ßß“πªŸπ´’‡¡πµå ∑’Ë „™â¢Õß‡ ’¬‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ßÀ√◊Õ‡ªìπ«—µ∂ÿ¥‘∫
„π°“√º≈‘µ‡ªìπ·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…∑’Ë®–µâÕß∂Ÿ°§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬ÕÕ° Ÿà
∫√√¬“°“» Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ˆ¯ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–
√—°…“§ÿ≥¿“æ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı ·°â ‰¢‚¥¬¡“µ√“ ÒÒÙ ·Ààßæ√–√“™°ƒ…Æ’°“
·°â ‰¢∫∑∫—≠≠—µ‘„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫°“√‚ÕπÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß à«π√“™°“√„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡
æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ª√—∫ª√ÿß°√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡ æ.». ÚıÙı æ.». ÚıÙı √—∞¡πµ√’
«à“°“√°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‚¥¬§”·π–π”¢Õß§≥–°√√¡°“√
§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…®÷ßÕÕ°ª√–°“»‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
¢âÕ Ò „πª√–°“»π’È
ç‚√ßß“πªŸπ´’‡ ¡πµå ∑’Ë „™â¢Õß‡ ’¬‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ßÀ√◊Õ‡ªìπ«—µ∂ÿ¥‘∫„π°“√º≈‘µé
À¡“¬§«“¡«à“ ‚√ßß“π∑’Ëª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√º≈‘µ´’‡¡πµå∑ÿ°¢π“¥µ“¡°ÆÀ¡“¬
«à“¥â«¬‚√ßß“π∑’Ë „™â¢Õß‡ ’¬‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ßÀ√◊Õ‡ªìπ«—µ∂ÿ¥‘∫„π°“√º≈‘µ ‚¥¬¢Õß‡ ’¬∑’Ë„™â
µâÕß¡’ ‘ËßªØ‘°Ÿ≈À√◊Õ«— ¥ÿ∑’Ë ‰¡à„™â·≈â«∑’Ë‡ªìπÕ—πµ√“¬µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬‚√ßß“π ·≈–/À√◊Õ
¢Õß‡ ’¬‡§¡’«—µ∂ÿµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬«—µ∂ÿÕ—πµ√“¬‰¡à‡°‘π√âÕ¬≈– ’Ë ‘∫ ‚¥¬„Àâ§”π«≥®“°
(Ò) §à“æ≈—ßß“π§«“¡√âÕπ∑’Ë ‰¥â ®“°‡º“ ‘Ë ß ªØ‘ °Ÿ ≈À√◊ Õ«— ¥ÿ ∑’Ë ‰¡à „ ™â · ≈â « ∑’Ë ‡ ªì π
Õ—πµ√“¬·≈–/À√◊Õ¢Õß‡ ’¬‡§¡’«—µ∂ÿ∑’Ëπ”¡“„™â∑¥·∑π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß ‡∑’¬∫°—∫§à“æ≈—ßß“π
§«“¡√âÕπ∑’Ë ‰¥â®“°°“√‡º“‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß∑—ÈßÀ¡¥ ·≈–

ÛÙı
๔๐๔

(Ú) πÈ”Àπ—°¢Õß ß‘Ë ªØ‘°≈Ÿ À√◊Õ«— ¥ÿ∑’Ë ‰¡à„™â·≈â«∑’‡Ë ªìπÕ—πµ√“¬ ·≈–/À√◊Õ¢Õß‡ ¬’
‡§¡’«—µ∂ÿ∑’Ëπ”¡“„™â∑¥·∑π«—µ∂ÿ¥‘∫ ‡∑’¬∫°—∫πÈ”Àπ—°¢Õß«—µ∂ÿ¥‘∫∑’Ë„™â∑—ÈßÀ¡¥
ç¢Õß‡ ’¬é À¡“¬§«“¡«à“
(Ò) ‘Ë ß ªØ‘ °Ÿ ≈ À√◊ Õ «— ¥ÿ ∑’Ë ‰¡à„™â·≈â«∑—Èß∑’Ë‡ªìπ ·≈–/À√◊Õ‰¡à‡ªìπÕ—πµ√“¬µ“¡
°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬‚√ßß“π ·µà ‰¡à√«¡∂÷ß‡»…æ◊™ —µ«å À√◊Õ‰¡â
(Ú) ¢Õß‡ ’¬‡§¡’«—µ∂ÿµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬«—µ∂ÿÕ—πµ√“¬
¢âÕ Ú „Àâ ‚√ßß“πªŸπ´’‡¡πµå∑’Ë„™â¢Õß‡ ¬’ ‡ªìπ‡™◊ÕÈ ‡æ≈‘ßÀ√◊Õ‡ªìπ«—µ∂ÿ¥∫‘ „π°“√º≈‘µ
‡ªìπ·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…∑’Ë®–µâÕß∂Ÿ°§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬ÕÕ° Ÿà∫√√¬“°“»
¢âÕ Û Àâ “ ¡¡‘ „ Àâ ‡ ®â “ ¢ÕßÀ√◊ Õ ºŸâ § √Õ∫§√Õß‚√ßß“πªŸ π ´’ ‡ ¡πµå ∑’Ë „ ™â ¢ Õß‡ ’ ¬
‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ßÀ√◊Õ‡ªìπ«—µ∂ÿ¥‘∫„π°“√º≈‘µª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬ÕÕ° Ÿà∫√√¬“°“» ‡«âπ·µà
®–‰¥â∑”°“√∫”∫—¥Õ“°“»‡ ’¬„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬
∑’Ë°”Àπ¥‰«â „πª√–°“»°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‡√◊ËÕß °”Àπ¥
¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬∑‘ßÈ Õ“°“»‡ ¬’ ®“°‚√ßß“πªŸπ´’‡¡πµå∑’Ë„™â¢Õß‡ ¬’ ‡ªìπ‡™◊ÕÈ ‡æ≈‘ß
À√◊Õ‡ªìπ«—µ∂ÿ¥‘∫„π°“√º≈‘µ ·µà∑—Èßπ’ÈµâÕß‰¡à „™â«‘∏’∑”„Àâ‡®◊Õ®“ß (Dilution)
¢âÕ Ù ª√–°“»π’È „Àâ „™â∫—ß§—∫µ—Èß·µà«—π∂—¥®“°«—πª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
‡ªìπµâπ‰ª
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ¯ æƒ»®‘°“¬π æ.». ÚıÙ˘
‡°…¡ π‘∑«ß»å ≥ Õ¬ÿ∏¬“
√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘
·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÚÛ µÕπæ‘‡»… ÒÚ˘ ß «—π∑’Ë Òı ∏—π«“§¡ ÚıÙ˘

ÛÙˆ
๔๐๕

ª√–°“»°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬
®“° ∂“πª√–°Õ∫°‘®°“√À≈Õ¡·≈–µâ¡∑Õß§”
_________

‡æ◊Ë Õ °”Àπ¥¡“µ√∞“π§«∫§ÿ ¡ °“√ª≈à Õ ¬∑‘È ß Õ“°“»‡ ’ ¬ ®“° ∂“πª√–°Õ∫
°‘®°“√À≈Õ¡·≈–µâ¡∑Õß§” Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ıı ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘
àß‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı ·°â ‰¢‚¥¬¡“µ√“ ÒÒÙ ·Ààß
æ√–√“™°ƒ…Æ’°“·°â ‰¢∫∑∫—≠≠—µ‘„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫°“√‚ÕπÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß à«π√“™°“√
„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ª√—∫ª√ÿß°√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡ æ.». ÚıÙı æ.». ÚıÙı
Õ—π‡ªìπæ√–√“™∫—≠≠—µ‘∑’Ë¡’∫∑∫—≠≠—µ‘∫“ßª√–°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√®”°—¥ ‘∑∏‘·≈–‡ √’¿“æ
¢Õß∫ÿ§§≈ ´÷Ëß¡“µ√“ Ú˘ ª√–°Õ∫°—∫¡“µ√“ Ûı ¡“µ√“ Ù¯ ¡“µ√“ ı ·≈–¡“µ√“ ıÒ
¢Õß√—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬ ∫—≠≠—µ„‘ Àâ°√–∑”‰¥â ‚¥¬Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘
·Ààß°ÆÀ¡“¬ √—∞¡πµ√’«“à °“√°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡‚¥¬§”·π–π”
¢Õß§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘… ·≈–‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
·Ààß™“µ‘®÷ßÕÕ°ª√–°“»‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
¢âÕ Ò „πª√–°“»π’È
ç ∂“πª√–°Õ∫°‘®°“√À≈Õ¡·≈–µâ¡∑Õß§”é „ÀâÀ¡“¬∂÷ß
(Ò) ∂“πª√–°Õ∫°‘ ® °“√∑’Ë ‡ ªì π Õ— π µ√“¬µà Õ ÿ ¢ ¿“æµ“¡°ÆÀ¡“¬«à “ ¥â « ¬
°“√ “∏“√≥ ÿ¢ ª√–‡¿∑°‘®°“√À≈Õ¡ À≈àÕ ∑Õß§”À√◊Õ∑Õß§”º ¡‚≈À–Õ◊Ëπ À√◊Õ°“√
¢—¥≈â“ß∑Õß§”À√◊Õ∑Õß§”º ¡‚≈À–Õ◊πË ¥â«¬‡§√◊ÕË ß®—°√ “√‡§¡’ À√◊Õ«‘∏Õ’ π◊Ë „¥ ·µà‰¡à√«¡∂÷ß

ÛÙ˜
๔๐๖

°“√º≈‘µ∑Õß§”À√◊Õ∑Õß§”º ¡‚≈À–Õ◊πË ‡æ◊ÕË ∑”‡ªìπ¿“™π– ‡§√◊ÕË ß¡◊Õ ‡§√◊ÕË ß®—°√ Õÿª°√≥å
À√◊Õ‡§√◊ËÕß„™âµà“ßÊ À√◊Õ
(Ú) ‚√ßß“πµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬‚√ßß“π ∑’Ëª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√º ¡
«‘‡§√“–Àå·≈–∑”„Àâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï À≈Õ¡ À≈àÕ √’¥ ¥÷ß À√◊Õº≈‘µ∑Õß§” ∑Õß§”º ¡ Silver Alloy
∑Õß§”º ¡ Master Alloy À√◊Õ∑Õß§”º ¡‚≈À–Õ◊Ëπ
ç°“√À≈Õ¡·≈–µâ¡∑Õß§”é À¡“¬§«“¡«à“ °√–∫«π°“√À≈Õ¡ À≈àÕ ∑Õß§” À√◊Õ
∑Õß§”º ¡‚≈À–Õ◊Ëπ„Àâ‡ªìπ¢Õß‡À≈«·≈–π”¢Õß‡À≈«∑’Ë ‰¥â¡“«‘‡§√“–Àå·≈–∑”„Àâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï
‚¥¬„™â °√¥ ·¬° ≈“¬¥â«¬‰øøÑ“ À√◊Õ„™â°ä“´Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß À√◊Õ∑—Èß “¡Õ¬à“ß√«¡°—π
ç ¿“«–·Àâß (Dry Basis)é À¡“¬§«“¡«à“ ¿“«–∑’§Ë «“¡™◊πÈ ¢Õßµ—«Õ¬à“ßÕ“°“»
‡ªìπ»Ÿπ¬å
¢âÕ Ú Õ“°“»‡ ’¬∑’Ëª≈àÕ¬∑‘Èß®“° ∂“πª√–°Õ∫°‘®°“√À≈Õ¡·≈–µâ¡∑Õß§”
µâÕß¡’§à“°ä“´ÕÕ°‰´¥å¢Õß‰π‚µ√‡®π´÷Ëß§”π«≥º≈„π√Ÿª¢Õß°ä“´‰π‚µ√‡®π‰¥ÕÕ°‰´¥å
(NOx as NO 2) ‰¡à‡°‘π ıı à«π„π≈â“π à«π
¢âÕ Û °“√µ√«®«—¥§à“°ä“´ÕÕ°‰´¥å¢Õß‰π‚µ√‡®π´÷Ëß§”π«≥º≈„π√Ÿª¢Õß°ä“´
‰π‚µ√‡®π‰¥ÕÕ°‰´¥å (NOx as NO2) µ“¡¢âÕ Ú „Àâ§”π«≥º≈∑’Ë§«“¡¥—π Ò ∫√√¬“°“»
À√◊Õ∑’Ë ˜ˆ ¡‘≈≈‘‡¡µ√ª√Õ∑ Õÿ≥À¿Ÿ¡‘ Úı Õß»“‡´≈‡´’¬ ∑’Ë ¿“«–·Àâß (Dry Basis)
¢âÕ Ù °“√µ√«®«—¥§à“°ä“´ÕÕ°‰´¥å¢Õß‰π‚µ√‡®π´÷Ëß§”π«≥º≈„π√Ÿª¢Õß°ä“´
‰π‚µ√‡®π‰¥ÕÕ°‰´¥å (NOx as NO2) µ“¡¢âÕ Ú „Àâ „™â«‘∏’ Determination of Nitrogen
Oxide Emissions from Stationary Sources ∑’ËÕß§å°“√æ‘∑—°…å ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß
ª√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“°”Àπ¥‰«âÀ√◊Õ«‘∏’Õ◊Ëπ∑’Ë§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡ÀÁπ™Õ∫‚¥¬
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

ÛÙ¯
๔๐๗

¢âÕ ı ª√–°“»π’È „Àâ „™â∫ß— §—∫‡¡◊ÕË æâπ°”Àπ¥Àπ÷ßË ªïπ∫— ·µà«π— ∂—¥®“°«—πª√–°“»
„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡ªìπµâπ‰ª
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ÒÛ °√°Æ“§¡ æ.». ÚıÙ˜
ÿ«‘∑¬å §ÿ≥°‘µµ‘
√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘
·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ¯¯ ß «—π∑’Ë ˆ ‘ßÀ“§¡ ÚıÙ˜

๔๐๘
ÛÙ˘

ª√–°“»°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

‡√◊ËÕß °”Àπ¥„Àâ ∂“πª√–°Õ∫°‘®°“√À≈Õ¡·≈–µâ¡∑Õß§”‡ªìπ·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…
∑’Ë®–µâÕß∂Ÿ°§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬ÕÕ° Ÿà∫√√¬“°“»
_________
‡æ◊ÕË °”Àπ¥„Àâ ∂“πª√–°Õ∫°‘®°“√À≈Õ¡·≈–µâ¡∑Õß§”‡ªìπ·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…
∑’Ë®–µâÕß∂Ÿ°§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬ÕÕ° Ÿà∫√√¬“°“» Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π
¡“µ√“ ˆ¯ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ ßà ‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı
·°â ‰¢‚¥¬¡“µ√“ ÒÒÙ ·Ààßæ√–√“™°ƒ…Æ’°“·°â ‰¢∫∑∫—≠≠—µ‘„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫°“√‚Õπ
Õ”π“®Àπâ“∑’¢Ë Õß «à π√“™°“√„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µª‘ √—∫ª√ÿß°√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡
æ.». ÚıÙı æ.». ÚıÙı Õ—π‡ªìπæ√–√“™∫—≠≠—µ‘∑’Ë¡’∫∑∫—≠≠—µ‘∫“ßª√–°“√‡°’Ë¬«°—∫
°“√®”°—¥ ‘∑∏‘·≈–‡ √’¿“æ¢Õß∫ÿ§§≈ ´÷Ëß¡“µ√“ Ú˘ ª√–°Õ∫°—∫¡“µ√“ Ûı ¡“µ√“ Ù¯
¡“µ√“ ı ·≈–¡“µ√“ ıÒ ¢Õß√—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬ ∫—≠≠—µ‘„Àâ°√–∑”‰¥â
‚¥¬Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡∫∑∫—≠≠—µ·‘ Ààß°ÆÀ¡“¬ √—∞¡πµ√’«“à °“√°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘
·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‚¥¬§”·π–π”¢Õß§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘… ®÷ßÕÕ°ª√–°“»‰«â
¥—ßµàÕ‰ªπ’È
¢âÕ Ò „πª√–°“»π’È
ç ∂“πª√–°Õ∫°‘®°“√À≈Õ¡·≈–µâ¡∑Õß§”é „ÀâÀ¡“¬∂÷ß
(Ò) ∂“πª√–°Õ∫°‘ ® °“√∑’Ë ‡ ªì π Õ— π µ√“¬µà Õ ÿ ¢ ¿“æµ“¡°ÆÀ¡“¬«à “ ¥â « ¬
°“√ “∏“√≥ ÿ¢ ª√–‡¿∑°‘®°“√À≈Õ¡ À≈àÕ ∑Õß§”À√◊Õ∑Õß§”º ¡‚≈À–Õ◊Ëπ À√◊Õ
°“√¢—¥≈â“ß∑Õß§”À√◊Õ∑Õß§”º ¡‚≈À–Õ◊πË ¥â«¬‡§√◊ÕË ß®—°√ “√‡§¡’ À√◊Õ«‘∏Õ’ π◊Ë „¥ ·µà‰¡à√«¡∂÷ß
°“√º≈‘µ∑Õß§”À√◊Õ∑Õß§”º ¡‚≈À–Õ◊πË ‡æ◊ÕË ∑”‡ªìπ¿“™π– ‡§√◊ÕË ß¡◊Õ ‡§√◊ÕË ß®—°√ Õÿª°√≥å
À√◊Õ‡§√◊ËÕß„™âµà“ßÊ À√◊Õ

Ûı
๔๐๙

(Ú) ‚√ßß“πµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬‚√ßß“π ∑’Ëª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√º ¡
«‘‡§√“–Àå·≈–∑”„Àâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï À≈Õ¡ À≈àÕ √’¥ ¥÷ß À√◊Õº≈‘µ∑Õß§” ∑Õß§”º ¡ Silver Alloy
∑Õß§”º ¡ Master Alloy À√◊Õ∑Õß§”º ¡‚≈À–Õ◊Ëπ
ç°“√À≈Õ¡·≈–µâ¡∑Õß§”é À¡“¬§«“¡«à“ °√–∫«π°“√À≈Õ¡ À≈àÕ ∑Õß§”
À√◊Õ∑Õß§”º ¡‚≈À–Õ◊πË „Àâ‡ªìπ¢Õß‡À≈«·≈–π”¢Õß‡À≈«∑’Ë‰¥â¡“«‘‡§√“–Àå·≈–∑”„Àâ∫√‘ ∑ÿ ∏‘Ï
‚¥¬„™â °√¥ ·¬° ≈“¬¥â«¬‰øøÑ“ À√◊Õ„™â°ä“´Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß À√◊Õ∑—Èß “¡Õ¬à“ß√«¡°—π
¢âÕ Ú „Àâ ∂“πª√–°Õ∫°‘®°“√À≈Õ¡·≈–µâ¡∑Õß§”µ“¡¢âÕ Ò ‡ªìπ·À≈àß
°”‡π‘¥¡≈æ‘…∑’Ë®–µâÕß∂Ÿ°§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬ÕÕ° Ÿà∫√√¬“°“»
¢âÕ Û Àâ“¡¡‘„Àâ‡®â“¢ÕßÀ√◊ÕºŸâ§√Õ∫§√Õß ∂“πª√–°Õ∫°‘®°“√À≈Õ¡·≈–
µâ¡∑Õß§”µ“¡¢âÕ Ò ª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬ÕÕ° Ÿà∫√√¬“°“» ‡«âπ·µà®–‰¥â∑”°“√∫”∫—¥
Õ“°“»‡ ’¬„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬®“° ∂“πª√–°Õ∫
°‘®°“√À≈Õ¡·≈–µâ¡∑Õß§”∑’Ë°”Àπ¥‰«â „πª√–°“»°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈–
‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬®“° ∂“πª√–°Õ∫
°‘®°“√À≈Õ¡·≈–µâ¡∑Õß§” ·µà∑—Èßπ’ÈµâÕß‰¡à„™â«‘∏’∑”„Àâ‡®◊Õ®“ß (Dilution)
¢âÕ Ù ª√–°“»π’È „Àâ „™â∫ß— §—∫π—∫·µà«π— ∂—¥®“°«—πª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
‡ªìπµâπ‰ª
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ÒÛ °√°Æ“§¡ æ.». ÚıÙ˜
ÿ«‘∑¬å §ÿ≥°‘µµ‘
√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘
·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ¯¯ ß «—π∑’Ë ˆ ‘ßÀ“§¡ ÚıÙ˜

ÛıÒ
๔๑๐

ª√–°“»°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§à“§«“¡∑÷∫· ß®“°ª≈àÕßª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬
¢Õß‚√ß ’¢â“«∑’Ë„™âÀ¡âÕ‰ÕπÈ”
_________
‡æ◊ÕË °”Àπ¥¡“µ√∞“π§à“§«“¡∑÷∫· ß®“°ª≈àÕßª≈àÕ¬∑‘ßÈ Õ“°“»‡ ¬’ ¢Õß‚√ß ¢’ “â «
∑’Ë „™âÀ¡âÕ‰ÕπÈ” Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ıı ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–
√—°…“§ÿ≥¿“æ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı ·°â ‰¢‚¥¬¡“µ√“ ÒÒÙ ·Ààßæ√–√“™°ƒ…Æ’°“
·°â ‰¢∫∑∫—≠≠—µ‘„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫°“√‚ÕπÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß à«π√“™°“√„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡
æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ª√—∫ª√ÿß°√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡ æ.». ÚıÙı æ.». ÚıÙı Õ—π‡ªìπ
æ√–√“™∫—≠≠—µ‘∑’Ë¡’∫∑∫—≠≠—µ‘∫“ßª√–°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√®”°—¥ ‘∑∏‘·≈–‡ √’¿“æ¢Õß∫ÿ§§≈
´÷Ëß¡“µ√“ Ú˘ ª√–°Õ∫°—∫¡“µ√“ Ûı ¡“µ√“ Ù¯ ¡“µ√“ ı ·≈–¡“µ√“ ıÒ ¢Õß
√—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬ ∫—≠≠—µ‘„Àâ°√–∑”‰¥â ‚¥¬Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘
·Ààß°ÆÀ¡“¬ √—∞¡πµ√’«“à °“√°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡‚¥¬§”·π–π”
¢Õß§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘… ·≈–‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
·Ààß™“µ‘®÷ßÕÕ°ª√–°“»‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
¢âÕ Ò „πª√–°“»π’È
ç‚√ß ¢’ “â «é À¡“¬§«“¡«à“ ‚√ßß“π∑’ªË √–°Õ∫°‘®°“√ ’ Ωí¥ À√◊Õ¢—¥¢â“« ∑ÿ°¢π“¥
µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬‚√ßß“π
çÀ¡âÕ‰ÕπÈ”é À¡“¬§«“¡«à“ À¡âÕ‰ÕπÈ”∑’‡Ë ªìπµâπ°”‡π‘¥¢Õßæ≈—ßß“π„π°“√ª√–°Õ∫
°‘®°“√‚√ß ’¢â“« ‚¥¬„™â‡·°≈∫‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß

ÛıÚ
๔๑๑

ç§à“§«“¡∑÷∫· ßé À¡“¬§«“¡«à“ ®”π«π√âÕ¬≈–¢Õß· ß∑’Ë ‰¡à “¡“√∂ àÕßºà“π
‡¢¡à“§«—π®“°ª≈àÕßª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬¢Õß‚√ß ’¢â“«∑’Ë„™âÀ¡âÕ‰ÕπÈ”
¢âÕ Ú ‚√ß ’¢â“«∑’Ë„™âÀ¡âÕ‰ÕπÈ” µâÕß¡’§à“§«“¡∑÷∫· ß¢Õß‡¢¡à“§«—π®“°ª≈àÕß
ª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) ‰¡à‡°‘π√âÕ¬≈–¬’Ë ‘∫ ‡¡◊ËÕµ√«®«—¥¥â«¬·ºπ¿Ÿ¡‘‡¢¡à“§«—π¢Õß√‘ß‡°‘≈¡“ππå
π—∫·µà«—π∂—¥®“°«—πª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ·≈–
(Ú) ‰¡à‡°‘π√âÕ¬≈– ‘∫ ‡¡◊ËÕµ√«®«—¥¥â«¬·ºπ¿Ÿ¡‘‡¢¡à“§«—π¢Õß√‘ß‡°‘≈¡“ππå
‡¡◊ËÕæâπ°”Àπ¥‡«≈“ Õßªï π—∫·µà«—π∂—¥®“°«—πª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡ªìπµâπ‰ª
¢âÕ Û °“√ —ß‡°µ§à“§«“¡∑÷∫· ß¢Õß‡¢¡à“§«—π µ“¡¢âÕ Ú (Ò) ·≈– (Ú) „Àâ
„™â‡«≈“ Òı π“∑’
¢âÕ Ù «‘ ∏’ ° “√µ√«®«— ¥ §”π«≥ ‡ª√’ ¬ ∫‡∑’ ¬ ∫ ·≈– √ÿ ª º≈°“√µ√«®«— ¥
§à“§«“¡∑÷∫· ß„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’§Ë ≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
¢âÕ ı ·∫∫∫—π∑÷°º≈°“√µ√«®«—¥§à“§«“¡∑÷∫· ß ·≈–·∫∫ √ÿªº≈°“√
µ√«®«—¥§à“§«“¡∑÷∫· ß®“°ª≈àÕßª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬¢Õß‚√ß ’¢â“« √«¡∑—Èß≈—°…≥–·≈–
Àπà«¬«—¥§à“§«“¡∑÷∫· ß¢Õß·ºπ¿Ÿ¡‘√‘ß‡°‘≈¡“ππå„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡
¡≈æ‘…ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ÚÛ ∏—π«“§¡ æ.». ÚıÙ˜
ÿ«‘∑¬å §ÿ≥°‘µµ‘
√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘
·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÚÚ µÕπ∑’Ë Ò ß «—π∑’Ë Û °ÿ¡¿“æ—π∏å ÚıÙ¯

๔๑๒
ÛıÛ

ª√–°“»°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“πΩÿÉπ≈–ÕÕßøÿÑß°√–®“¬®“°‚√ß ’¢â“«
_________

‡æ◊ÕË °”Àπ¥¡“µ√∞“π§à“§«“¡‡¢â¡¢âπ¢ÕßΩÿπÉ ≈–ÕÕßøÿßÑ °√–®“¬®“°°“√ª√–°Õ∫
°‘®°“√‚√ß ’¢â“«∑ÿ°ª√–‡¿∑ Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ıı ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘
àß‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı √—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß
∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡‚¥¬§”·π–π”¢Õß§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
·≈–‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ ®÷ßÕÕ°ª√–°“»‰«â
¥—ßµàÕ‰ªπ’È
¢âÕ Ò „πª√–°“»π’È
ç‚√ß ’¢â“«é À¡“¬§«“¡«à“ ‚√ßß“π∑’Ëª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√ ’ Ωí¥ À√◊Õ
¢—¥¢â“« µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬‚√ßß“π∑’Ë¡’°”≈—ß°“√º≈‘µ¡“°°«à“ Ú µ—πµàÕ«—π¢÷Èπ‰ª
çΩÿÉπ≈–ÕÕßøÿÑß°√–®“¬®“°‚√ß ’¢â“«é À¡“¬§«“¡«à“ ΩÿÉπ≈–ÕÕßÀ√◊ÕÕπÿ¿“§
¢π“¥‡≈Á°®“°°“√ª√–°Õ∫°‘®°“√‚√ß ’¢â“«∑’ËøÿÑß°√–®“¬ÕÕ° Ÿà∫√√¬“°“»
çΩÿÉπ≈–ÕÕßÀ√◊ÕÕπÿ¿“§¢π“¥‡≈Á°é À¡“¬§«“¡«à“ ΩÿÉπ≈–ÕÕßÀ√◊ÕÕπÿ¿“§∑’Ë¡’
¢π“¥‰¡à‡°‘π Ò ‰¡§√Õπ
¢âÕ Ú °”Àπ¥„ÀâΩÿÉπ≈–ÕÕßøÿÑß°√–®“¬®“°‚√ß ’¢â“«¢≥–ª√–°Õ∫°‘®°“√
µâÕß¡’§à“§«“¡·µ°µà“ß¢Õß§«“¡‡¢â¡¢âπΩÿÉπ≈–ÕÕßÀ√◊ÕÕπÿ¿“§¢π“¥‡≈Á° (PM10) √–À«à“ß
®ÿ ¥ µ√«®«— ¥ ‡Àπ◊ Õ ≈¡°— ∫ ®ÿ ¥ µ√«®«— ¥ „µâ ≈ ¡‰¡à ‡ °‘ π .Ò ¡‘ ≈ ≈‘ ° √— ¡ /≈Ÿ ° ∫“»°å ‡ ¡µ√
(Ò ‰¡‚§√°√—¡/≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√)

ÛıÙ
๔๑๓

¢âÕ Û À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√ ‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑’Ë „™âµ√«®«—¥ ·≈–®ÿ¥µ√«®«—¥ΩÿÉπ≈–ÕÕß
øÿÑ ß°√–®“¬®“°‚√ß ’ ¢â “ «„Àâ ‡ ªì π ‰ªµ“¡∑’Ë § ≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ ¡ ¡≈æ‘ … ª√–°“»„π
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Ú¯ °—π¬“¬π æ.». Úıı
‡°…¡ π‘∑«ß»å ≥ Õ¬ÿ∏¬“
√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÚÙ µÕπæ‘‡»… ÒˆÒ ß «—π∑’Ë ÚÙ µÿ≈“§¡ Úıı

๔๑๔
Ûıı

ª√–°“»°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

‡√◊ËÕß °”Àπ¥„Àâ ‚√ß ’¢â“«∑ÿ°ª√–‡¿∑‡ªìπ·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…∑’Ë®–µâÕß∂Ÿ°§«∫§ÿ¡
°“√ª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬ÕÕ° Ÿà∫√√¬“°“»
_________
‚¥¬∑’Ë ‡ ªì π °“√ ¡§«√ª√— ∫ ª√ÿ ß ª√–°“»°√–∑√«ß∑√— æ ¬“°√∏√√¡™“µ‘ · ≈–
‘Ë ß ·«¥≈â Õ ¡ ‡æ◊ËÕ„Àâ§√Õ∫§≈ÿ¡°“√°àÕ„Àâ‡°‘¥Õ“°“»‡ ’¬∑ÿ°ª√–‡¿∑®“°°“√ª√–°Õ∫
°‘®°“√‚√ß ¢’ “â « Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ˆ¯ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ ßà ‡ √‘¡·≈–√—°…“
§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı √—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘
·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‚¥¬§”·π–π”¢Õß§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘… ®÷ßÕÕ°ª√–°“»‰«â
¥—ßµàÕ‰ªπ’È
¢âÕ Ò „Àâ¬°‡≈‘°ª√–°“»°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‡√◊ËÕß
°”Àπ¥„Àâ ‚√ß ¢’ “â «∑’Ë„™âÀ¡âÕ‰ÕπÈ”‡ªìπ·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…∑’®Ë –µâÕß∂Ÿ°§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬∑‘ßÈ
Õ“°“»‡ ’¬ÕÕ° Ÿà∫√√¬“°“»≈ß«—π∑’Ë Ú˜ ∏—π«“§¡ æ.». ÚıÙ˜
¢âÕ Ú „πª√–°“»π’È
ç‚√ß ’¢â“«é À¡“¬§«“¡«à“ ‚√ßß“π∑’Ëª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√ ’ Ωí¥ À√◊Õ
¢—¥¢â“«µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬‚√ßß“π
çÀ¡âÕ‰ÕπÈ”é À¡“¬§«“¡«à“ À¡âÕ‰ÕπÈ”∑’Ë‡ªìπµâπ°”‡π‘¥¢Õßæ≈—ßß“π„π°“√
ª√–°Õ∫°‘®°“√‚√ß ’¢â“« ‚¥¬„™â‡·°≈∫‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß
ç§à“§«“¡∑÷∫· ßé À¡“¬§«“¡«à“ ®”π«π√âÕ¬≈–¢Õß· ß∑’Ë ‰¡à “¡“√∂ Õà ßºà“π
‡¢¡à“§«—π®“°ª≈àÕßª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬¢Õß‚√ß ’¢â“«∑’Ë„™âÀ¡âÕ‰ÕπÈ”
çΩÿÉπ≈–ÕÕßøÿÑß°√–®“¬®“°‚√ß ’¢â“«é À¡“¬§«“¡«à“ ΩÿÉπ≈–ÕÕßÀ√◊ÕÕπÿ¿“§
¢π“¥‡≈Á°®“°°“√ª√–°Õ∫°‘®°“√‚√ß ’¢â“«∑’ËøÿÑß°√–®“¬ÕÕ° Ÿà∫√√¬“°“»
çΩÿÉπ≈–ÕÕßÀ√◊ÕÕπÿ¿“§¢π“¥‡≈Á°é À¡“¬§«“¡«à“ ΩÿÉπ≈–ÕÕßÀ√◊ÕÕπÿ¿“§∑’Ë¡’
¢π“¥‰¡à‡°‘π Ò ‰¡§√Õπ

Ûıˆ
๔๑๕

¢âÕ Û „Àâ ‚√ß ¢’ “â «∑’Ë„™âÀ¡âÕ‰ÕπÈ”∑ÿ°¢π“¥ ‡ªìπ·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…∑’®Ë –µâÕß∂Ÿ°
§«∫§ÿ ¡ §à “ §«“¡∑÷ ∫ · ß®“°ª≈à Õ ßª≈à Õ ¬∑‘È ß Õ“°“»‡ ’ ¬ ÕÕ° Ÿà ∫ √√¬“°“» ·≈–„Àâ
‚√ß ’¢â“«∑ÿ°ª√–‡¿∑∑’Ë¡’°”≈—ß°“√º≈‘µ¡“°°«à“ Ú µ—πµàÕ«—π¢÷Èπ‰ª ‡ªìπ·À≈àß°”‡π‘¥
¡≈æ‘…∑’Ë®–µâÕß∂Ÿ°§«∫§ÿ¡§à“§«“¡‡¢â¡¢âπ¢ÕßΩÿÉπ≈–ÕÕßøÿÑß°√–®“¬®“°°√–∫«π°“√
º≈‘µÕÕ° Ÿà∫√√¬“°“»
¢âÕ Ù Àâ“¡¡‘„Àâ‡®â“¢ÕßÀ√◊ÕºŸ§â √Õ∫§√Õß‚√ß ¢’ “â « ¥—ßµàÕ‰ªπ’È ª≈àÕ¬∑‘ßÈ Õ“°“»‡ ¬’
ÕÕ° Ÿà∫√√¬“°“»
(Ò) ‚√ß ’¢â“«∑’Ë „™âÀ¡âÕ‰ÕπÈ”∑ÿ°¢π“¥ ‡«âπ·µà®–‰¥â∑”°“√∫”∫—¥Õ“°“»‡ ’¬„Àâ
‡ªìπ‰ªµ“¡¡“µ√∞“π§à“§«“¡∑÷∫· ß®“°ª≈àÕßª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬¢Õß‚√ß ’¢â“«∑’Ë „™â
À¡âÕ‰ÕπÈ”∑’Ë°”Àπ¥‰«â „πª√–°“»°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‡√◊ËÕß
°”Àπ¥¡“µ√∞“π§à “ §«“¡∑÷ ∫ · ß®“°ª≈à Õ ßª≈à Õ ¬∑‘È ß Õ“°“»‡ ’ ¬ ¢Õß‚√ß ’ ¢â “ «∑’Ë „ ™â
À¡âÕ‰ÕπÈ”
(Ú) ‚√ß ’¢â“«∑ÿ°ª√–‡¿∑∑’Ë¡’°”≈—ß°“√º≈‘µ¡“°°«à“ Ú µ—πµàÕ«—π¢÷Èπ‰ª ‡«âπ·µà
®–‰¥â∑”°“√∫”∫—¥Õ“°“»‡ ’¬„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡§à“§«“¡‡¢â¡¢âπ¢ÕßΩÿÉπ≈–ÕÕßøÿÑß°√–®“¬®“°
‚√ß ’¢â“«µ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â „πª√–°“»°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‡√◊ËÕß
°”Àπ¥¡“µ√∞“πΩÿÉπ≈–ÕÕßøÿÑß°√–®“¬®“°‚√ß ’¢â“«
¢âÕ ı ª√–°“»π’È „Àâ¡’º≈∫—ß§—∫„™â°—∫‚√ß ’¢â“«¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) ‚√ß ’¢â“«∑’Ë „™âÀ¡âÕ‰ÕπÈ”∑ÿ°¢π“¥ ∑’Ë®–µâÕß∂Ÿ°§«∫§ÿ¡§à“§«“¡∑÷∫· ß®“°
ª≈àÕßª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬ÕÕ° Ÿà∫√√¬“°“» π—∫∂—¥®“°«—π∑’Ëª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
(Ú) ‚√ß ¢’ “â «∑ÿ°ª√–‡¿∑∑’¡Ë °’ ”≈—ß°“√º≈‘µ¡“°°«à“ Ú µ—πµàÕ«—π¢÷πÈ ‰ª ∑’®Ë –µâÕß
∂Ÿ°§«∫§ÿ¡§à“§«“¡‡¢â¡¢âπ¢ÕßΩÿπÉ ≈–ÕÕßøÿßÑ °√–®“¬®“°°√–∫«π°“√º≈‘µÕÕ° ∫Ÿà √√¬“°“»
‡¡◊ÕË æâπ°”Àπ¥√–¬–‡«≈“Àπ÷ßË √âÕ¬·ª¥ ∫‘ «—π π—∫∂—¥®“°«—πª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
‡ªìπµâπ‰ª
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Ú¯ °—π¬“¬π æ.». Úıı
‡°…¡ π‘∑«ß»å ≥ Õ¬ÿ∏¬“
√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÚÙ µÕπæ‘‡»… ÒˆÒ ß «—π∑’Ë ÚÙ µÿ≈“§¡ Úıı

๔๑๖
Ûı˜

ª√–°“»§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…

‡√◊ËÕß «‘∏’°“√µ√«®«—¥ ≈—°…≥–·≈–Àπà«¬«—¥ °“√§”π«≥ ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫
·∫∫∫—π∑÷°·≈–°“√√“¬ß“πº≈§à“§«“¡∑÷∫· ß¢Õß‡¢¡à“§«—π®“°ª≈àÕßª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬
¢Õß‚√ß ’¢â“«∑’Ë„™âÀ¡âÕ‰ÕπÈ”
_________
Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¢âÕ Ù ·≈–¢âÕ ı ·Ààßª√–°“»°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√
∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§à“§«“¡∑÷∫· ß®“°ª≈àÕßª≈àÕ¬∑‘Èß
Õ“°“»‡ ’¬¢Õß‚√ß ’¢â“«∑’Ë „™âÀ¡âÕ‰ÕπÈ” §≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…®÷ßÕÕ°ª√–°“»
°”Àπ¥«‘∏’°“√µ√«®«—¥ ≈—°…≥–·≈–Àπà«¬«—¥ °“√§”π«≥ ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ ·∫∫∫—π∑÷°
·≈–°“√√“¬ß“πº≈§à“§«“¡∑÷∫· ß¢Õß‡¢¡à“§«—π®“°ª≈àÕßª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬¢Õß
‚√ß ’¢â“«∑’Ë„™âÀ¡âÕ‰ÕπÈ” ¥—ß√“¬≈–‡Õ’¬¥°”Àπ¥‰«â „π¿“§ºπ«°∑â“¬ª√–°“»π’È
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Ú °—π¬“¬π æ.». ÚıÙ¯
ªïµ‘æß»å æ÷Ëß∫ÿ≠ ≥ Õ¬ÿ∏¬“
ª≈—¥°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
ª√–∏“π°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÚÚ µÕπ∑’Ë ÒÚ ß «—π∑’Ë Ò˜ æƒ»®‘°“¬π ÚıÙ¯

Ûı¯
๔๑๗

¿“§ºπ«°
∑â“¬ª√–°“»§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
‡√◊ËÕß «‘∏’°“√µ√«®«—¥ ≈—°…≥–·≈–Àπà«¬«—¥ °“√§”π«≥ ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ ·∫∫∫—π∑÷°
·≈–°“√√“¬ß“πº≈§à“§«“¡∑÷∫· ß¢Õß‡¢¡à“§«—π®“°ª≈àÕßª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬
¢Õß‚√ß ’¢â“«∑’Ë„™âÀ¡âÕ‰ÕπÈ”
_________
Ò. §«“¡À¡“¬¢Õß§”
ç‚√ß ¢’ “â «é À¡“¬§«“¡«à“ ‚√ßß“π∑’ªË √–°Õ∫°‘®°“√ ’ Ωí¥ À√◊Õ¢—¥¢â“« ∑ÿ°¢π“¥
µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬‚√ßß“π
çÀ¡âÕ‰ÕπÈ”é À¡“¬§«“¡«à“ À¡âÕ‰ÕπÈ”∑’‡Ë ªìπµâπ°”‡π‘¥¢Õßæ≈—ßß“π„π°“√ª√–°Õ∫
°‘®°“√‚√ß ’¢â“« ‚¥¬„™â·°≈∫‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß
ç§à“§«“¡∑÷∫· ßé À¡“¬§«“¡«à“ ®”π«π√âÕ¬≈–¢Õß· ß∑’Ë ‰¡à “¡“√∂ Õà ßºà“π
‡¢¡à“§«—π®“°ª≈àÕßª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬¢Õß‚√ß ’¢â“«∑’Ë„™âÀ¡âÕ‰ÕπÈ”
ç·ºπ¿Ÿ¡‡‘ ¢¡à“§«—π¢Õß√‘ß‡°‘≈¡“ππåé À¡“¬§«“¡«à“ ·ºπ¿Ÿ¡·‘ ¥ß§à“§«“¡∑÷∫· ß
„π√–¥—∫µà“ßÊ ∑’Ë „™â‡ª√’¬∫‡∑’¬∫‡æ◊ËÕÀ“§à“§«“¡∑÷∫· ß¢Õß‡¢¡à“§«—π∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ®√‘ß ‚¥¬¡’
≈—°…≥–·≈–Àπà«¬«—¥µ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â „π¢âÕ Û
ç«‘ ∏’ ° “√µ√«®«— ¥ §à “ §«“¡∑÷ ∫ · ß¢Õß‡¢¡à “ §«— π ¥â « ¬·ºπ¿Ÿ ¡‘ ‡ ¢¡à “ §«— π ¢Õß
√‘ß‡°‘≈¡“ππåé À¡“¬§«“¡«à“ °“√µ√«®«—¥§à“§«“¡∑÷∫· ß¢Õß‡¢¡à“§«—π‚¥¬°“√„™â “¬µ“
—ß‡°µ°≈ÿà¡¢Õß‡¢¡à“§«—π ·≈–‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫·ºπ¿Ÿ¡‘‡¢¡à“§«—π¢Õß√‘ß‡°‘≈¡“ππå ‡æ◊ËÕÀ“
§à“∑’Ë„°≈â‡§’¬ß°—∫§«“¡∑÷∫· ß¢Õß‡¢¡à“§«—π
Ú. °“√µ√«®«—¥§à“§«“¡∑÷∫· ß¢Õß‡¢¡à“§«—π„Àâ¥”‡π‘π°“√µ“¡¢—ÈπµÕπ
¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) „Àâ¡º’ µŸâ √«®«—¥ Ú §π „π°“√µ√«®«—¥·µà≈–§√—ßÈ ‚¥¬∑”°“√µ√«®«—¥æ√âÕ¡Ê °—π
(Ú) „ÀâºŸâµ√«®«—¥ —ß‡°µ ’¢Õß∑âÕßøÑ“°àÕπ∑’Ë®–µ√«®«—¥«à“„π∫√‘‡«≥¥—ß°≈à“«¡’

Ûı˘
๔๑๘

· ß «à“ß‡æ’¬ßæÕÀ√◊Õ‰¡à ‚¥¬ —ß‡°µ®“° ’°≈ÿà¡§«—π∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ·≈– ’¢Õß©“°À≈—ß∑’Ëµ—¥°—π
(Contrasting background) ∂â“· ß «à“ß‰¡à‡æ’¬ßæÕÀ√◊Õ¡’Ωπµ°„Àâ¬°‡≈‘°°“√µ√«®«—¥
(Û) „Àâ ºŸâ µ √«®«— ¥ ¬◊ π Àà “ ß®“°ª≈à Õ ßª≈à Õ ¬∑‘È ß Õ“°“»‡ ’ ¬ ¢Õß‚√ß ’ ¢â “ «∑’Ë „ ™â
À¡âÕ‰ÕπÈ” ‰¡àπâÕ¬°«à“ “¡‡∑à“¢Õß√–¬–§«“¡ Ÿß®“°√–¥—∫µ”·Àπàß∑’ËºŸâµ√«®«—¥¬◊π
®π∂÷ß√–¥—∫ª“°ª≈àÕß ·µà ‰¡à‡°‘π Ù ‡¡µ√ ·≈–Õ¬Ÿà „π∑‘»∑’Ëµ—Èß©“°°—∫°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¢Õß
°≈ÿà¡§«—π‚¥¬„Àâ¥«ßÕ“∑‘µ¬åÕ¬Ÿà¥â“πÀ≈—ß¢ÕßºŸâµ√«®«—¥„Àâ¡“°∑’Ë ÿ¥
(Ù) „ÀâºµŸâ √«®«—¥„™â·ºπ¿Ÿ¡‡‘ ¢¡à“§«—π¢Õß√‘ß‡°‘≈¡“ππå ∑’®Ë ¥— ∑”‚¥¬°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
À√◊ Õ ∑’Ë ‰¥â√—∫§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫®“°°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘… ‚¥¬∂◊ Õ ·ºπ¿Ÿ ¡‘ ‰ «â „π√–¥—∫ “¬µ“
·≈–¡Õß‡¢¡à“§«—πºà“π™àÕßµ√ß°≈“ß¢Õß·ºπ¿Ÿ¡‘
(ı) „ÀâºŸâµ√«®«—¥ —ß‡°µ§«“¡∑÷∫· ß¢Õß‡¢¡à“§«—πµ√ß®ÿ¥∑’Ë°≈ÿà¡§«—π¡’§«“¡
Àπ“·πàπ¡“°∑’Ë ¥ÿ ·≈–‰¡à¡°’ “√§«∫·πàπ¢Õß‰ÕπÈ” ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫§à“§«“¡∑÷∫· ß¢Õß·ºπ¿Ÿ¡‘
‡¢¡à “ §«— π ¢Õß√‘ ß ‡°‘ ≈ ¡“ππå ‡ æ◊Ë Õ À“§à “ §«“¡∑÷ ∫ · ß∑’Ë „ °≈â ‡ §’ ¬ ß°— ∫ §«“¡∑÷ ∫ · ß¢Õß
°≈ÿà¡‡¢¡à“§«—π∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ®√‘ß ·≈–∫—π∑÷°º≈°“√µ√«®«—¥∑ÿ°Ê Òı «‘π“∑’ ®π°√–∑—Ëß§√∫
Òı π“∑’ ≈ß„π·∫∫∫—π∑÷°º≈°“√µ√«®«—¥§à“§«“¡∑÷∫· ß¢Õß‡¢¡à“§«—π®“°ª≈àÕßª≈àÕ¬∑‘ßÈ
Õ“°“»‡ ’¬¢Õß‚√ß ¢’ â“«∑’Ë„™âÀ¡âÕ‰ÕπÈ”
Û. ≈—°…≥–·≈–Àπà«¬«—¥¢Õß·ºπ¿Ÿ¡‘‡¢¡à“§«—π¢Õß√‘ß‡°‘≈¡“ππå
(Ò) ·ºπ¿Ÿ¡‘‡¢¡à“§«—π·∫∫«ß°≈¡ „Àâ √â“ß‡ªìπ√Ÿª«ß°≈¡¢π“¥‡ âπºà“π
»Ÿπ¬å°≈“ß ÒÒÚ ¡‘≈≈‘‡¡µ√ ∫π°√–¥“… ’¢“« º‘«‡√’¬∫ ¢π“¥°«â“ß ÒıÙ.ı ¡‘≈≈‘‡¡µ√
·≈–¬“« ÚÚÙ.ı ¡‘≈≈‘‡¡µ√ ∑’Ë¡’§à“°“√ –∑âÕπ· ß‡∑’¬∫‡∑à“ (Reflectance Equivalency)
°—∫ºß·¡°π’‡´’¬¡ÕÕ°‰´¥å (MgO) À√◊Õºß·∫‡√’¬¡´—≈‡øµ (BaSO4) ™π‘¥‡°√¥ “√‡§¡’
(Reagent Grade) ‡®“–™àÕß‡ªìπ√Ÿª«ß°≈¡µ√ß®ÿ¥»Ÿπ¬å°≈“ß¢Õß·ºπ¿Ÿ¡‘‡¢¡à“§«—π¢π“¥
‡ âπºà“π»Ÿπ¬å°≈“ß ÒÚ ¡‘≈≈‘‡¡µ√ ·≈–„Àâ·∫àß√Ÿª«ß°≈¡¢Õß·ºπ¿Ÿ¡‘‡¢¡à“§«—πÕÕ°‡ªìπ
Ò ™àÕß‡∑à“Ê °—π ·≈–æ‘¡æå ’¥â«¬ºß∂à“π ’¥” (Black Carbon) ∑’Ë „™â „π°“√æ‘¡æå®π
‡µÁ¡™àÕß ‚¥¬·µà≈–™àÕßµâÕß¡’√–¥—∫§à“§«“¡∑÷∫· ß∑’Ë·µ°µà“ß°—π µ—Èß·µà§à“§«“¡∑÷∫· ß
‡∑à“°—∫√âÕ¬≈– ı, Ò, Òı, Ú, Úı, Û, Ù, ˆ, ¯ ·≈– Ò µ“¡≈”¥—∫ ¥—ß¿“æ
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(Ú) „Àâ∑¥ Õ∫§à“§«“¡∑÷∫· ß∫πæ◊Èπ°√–¥“…·µà≈–™àÕßµ“¡ (Ò) ‚¥¬°“√«—¥
§à“§«“¡Àπ“·πàπ¢Õß‡¡Á ¥ ’ ¥â « ¬‡§√◊Ë Õ ß«— ¥ §à “ §«“¡¥” (Spectrodensitometer) ´÷Ë ß
§«“¡§≈“¥‡§≈◊ÕË π¢Õß§à“§«“¡∑÷∫· ß∫πæ◊πÈ °√–¥“…·µà≈–™àÕßµâÕß¡’§“à ‰¡à‡°‘π√âÕ¬≈– ı
¢Õß§à“§«“¡∑÷∫· ßπ—ÈπÊ
(Û) °“√®—¥∑”·ºπ¿Ÿ¡‘‡¢¡à“§«—π¢Õß√‘ß‡°‘≈¡“ππå ®–µâÕß‰¥â√—∫§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫
®“°°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…°àÕπ°“√®—¥æ‘¡æå ·≈–‡¡◊ËÕ‰¥â®—¥æ‘¡æå·≈â«®–µâÕß„Àâ°√¡§«∫§ÿ¡
¡≈æ‘… ÿà¡µ√«® Õ∫µ“¡ (Ú) Õ’°§√—ÈßÀπ÷Ëß ∑—Èßπ’È „ÀâºŸâº≈‘µ°”Àπ¥«—π ‡¥◊Õπ ªï∑’Ëº≈‘µ·≈–
À¡¥Õ“¬ÿ¢Õß·ºπ¿Ÿ¡‘‰«â¥â«¬

๔๒๐
ÛˆÒ

Ù. °“√§”π«≥·≈–°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫§à“§«“¡∑÷∫· ß„Àâ¥”‡π‘π°“√µ“¡¢—πÈ µÕπ
¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) „Àâπ”§à“§«“¡∑÷∫· ßµ“¡ ¢â Õ Ú (ı) ∑’ËºŸâµ√«®«—¥·µà≈–§π®¥∫—π∑÷°‰«â
¡“√«¡°—π·≈â«À“√¥â«¬®”π«π§√—Èß∑—ÈßÀ¡¥∑’Ë®¥∫—π∑÷° ¡’Àπà«¬‡ªìπ√âÕ¬≈–
(Ú) „Àâπ”§à“§«“¡∑÷∫· ß¢ÕßºŸâµ√«®«—¥·µà≈–§πµ“¡ (Ò) ¡“‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—π
À“°º≈°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫·µ°µà“ß°—π‡°‘π Û „Àâ∑”°“√µ√«®«—¥„À¡à ∂â“º≈°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫
µ“¡ (Ò) ·µ°µà“ß°—π‰¡à‡°‘π Û „Àâπ”§à“§«“¡∑÷∫· ß¢ÕßºŸâµ√«®«—¥·µà≈–§π¡“√«¡°—π
·≈â«À“√¥â«¬ Ú º≈≈—æ∏å‡ªìπ§à“§«“¡∑÷∫· ß¢Õß‡¢¡à“§«—π∑’Ëª≈àÕ¬∑‘Èß®“°ª≈àÕßª≈àÕ¬∑‘Èß
Õ“°“»‡ ’¬¢Õß‚√ß ’¢â“«∑’Ë„™âÀ¡âÕ‰ÕπÈ”„π§√—Èßπ—Èπ
ı. °“√ √ÿªº≈°“√µ√«®«—¥§à“§«“¡∑÷∫· ß
„ÀâºŸâµ√«®«—¥∫—π∑÷°
(Ò) ™◊ËÕ π“¡ °ÿ≈ µ”·Àπàß·≈– —ß°—¥¢ÕßºŸâµ√«®«—¥
(Ú) §à“§«“¡∑÷∫· ß∑’ËºŸâµ√«®«—¥·µà≈–§π«—¥‰¥â
(Û) §à“§«“¡·µ°µà“ß¢Õßº≈°“√µ√«®«—¥√–À«à“ßºŸâµ√«®«—¥·µà≈–§π ·≈–
(Ù) º≈ √ÿª°“√µ√«®«—¥§à“§«“¡∑÷∫· ß¢Õß‡¢¡à“§«—π®“°ª≈àÕßª≈àÕ¬∑‘ßÈ Õ“°“»‡ ¬’
¢Õß‚√ß ’¢â“«∑’Ë„™âÀ¡âÕ‰ÕπÈ” ≈ß„π·∫∫ √ÿªº≈°“√µ√«®«—¥§à“§«“¡∑÷∫· ß¢Õß‡¢¡à“§«—π
®“°ª≈àÕßª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬¢Õß‚√ß ’¢â“«∑’Ë„™âÀ¡âÕ‰ÕπÈ”
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ª√–°“»§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…

‡√◊ËÕß À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√ ‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑’Ë„™â „π°“√µ√«®«—¥
·≈–®ÿ¥µ√«®«—¥ΩÿÉπ≈–ÕÕßøÿÑß°√–®“¬®“°‚√ß ’¢â“«
_________
Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¢âÕ Û ·Ààßª√–°“»°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈–
ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡ ‡√◊ÕË ß °”Àπ¥¡“µ√∞“πΩÿπÉ ≈–ÕÕßøÿßÑ °√–®“¬®“°‚√ß ¢’ “â « ≈ß«—π∑’Ë Ú¯ °—π¬“¬π
æ.». Úıı §≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘… ®÷ßÕÕ°ª√–°“»°”Àπ¥À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√
‡§√◊Ë Õ ß¡◊ Õ ∑’Ë „ ™â „ π°“√µ√«®«— ¥ ·≈–®ÿ ¥ µ√«®«— ¥ ΩÿÉ π ≈–ÕÕßøÿÑ ß °√–®“¬®“°‚√ß ’ ¢â “ «
¥—ß√“¬≈–‡Õ’¬¥°”Àπ¥‰«â „π¿“§ºπ«°∑â“¬ª√–°“»π’È
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ÒÙ ∏—π«“§¡ æ.». Úıı
»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï µ√’‡¥™
ª≈—¥°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
ª√–∏“π°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÚı µÕπæ‘‡»… Òˆ ß «—π∑’Ë ÚÛ ¡°√“§¡ ÚııÒ

๔๒๔
Ûˆı

¿“§ºπ«°

∑â“¬ª√–°“»§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
‡√◊ËÕß À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√ ‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑’Ë „™â „π°“√µ√«®«—¥
·≈–®ÿ¥µ√«®«—¥ΩÿÉπ≈–ÕÕßøÿÑß°√–®“¬®“°‚√ß ’¢â“«
_________
Ò. π‘¬“¡
ç‚√ß ’¢â“«é À¡“¬§«“¡«à“ ‚√ßß“π∑’Ëª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√ ’ Ωí¥ À√◊Õ
¢—¥¢â“« µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬‚√ßß“π ∑’Ë¡’°”≈—ß°“√º≈‘µ¡“°°«à“ Ú µ—πµàÕ«—π¢÷Èπ‰ª
çΩÿÉπ≈–ÕÕßøÿÑß°√–®“¬®“°‚√ß ’¢â“«é À¡“¬§«“¡«à“ ΩÿÉπ≈–ÕÕß À√◊ÕÕπÿ¿“§
¢π“¥‡≈Á°®“°°“√ª√–°Õ∫°‘®°“√‚√ß ’¢â“«∑’ËøÿÑß°√–®“¬ÕÕ° Ÿà∫√√¬“°“»
çΩÿÉπ≈–ÕÕßÀ√◊ÕÕπÿ¿“§¢π“¥‡≈Á°é À¡“¬§«“¡«à“ ΩÿÉπ≈–ÕÕß À√◊ÕÕπÿ¿“§∑’Ë¡’
¢π“¥‰¡à‡°‘π Ò ‰¡§√Õπ
Ú. §ÿ≥≈—°…≥–¢Õß‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑’Ë„™âµ√«®«—¥ΩÿÉπ≈–ÕÕß À√◊ÕÕπÿ¿“§¢π“¥‡≈Á°
(PM Ò)
Ú.Ò ‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑’Ë “¡“√∂µ√«®«—¥À“§à“‡©≈’Ë¬¢ÕßΩÿÉπ≈–ÕÕß À√◊Õ
Õπÿ¿“§¢π“¥‡≈Á° (PM Ò) ®“°‚√ß ’¢â“«∑’ËøÿÑß°√–®“¬ÕÕ° Ÿà∫√√¬“°“»‰¥âÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß
‚¥¬„™â√–∫∫°√“«‘‡¡µ√‘° (Gravimetric) √–∫∫‡∫µâ“‡√ (Beta Ray) √–∫∫‡∑ª‡ªÕ
Õ‘≈‘‡¡âπ ÕÕ ´‘‡≈µ‘Èß ‰¡‚§√∫“≈“π´å (Tapered Element Oscillating Microbalance)
À√◊Õ√–∫∫Õ◊Ëπ∑’Ë°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡ÀÁπ™Õ∫
Ú.Ú ‡§√◊ÕË ß¡◊Õ∑’Ë„™â „π°“√µ√«®«—¥ΩÿπÉ ≈–ÕÕßøÿßÑ °√–®“¬®“°‚√ß ¢’ “â «∫√‘‡«≥
®ÿ¥µ√«®«—¥‡Àπ◊Õ≈¡ ·≈–®ÿ¥µ√«®«—¥„µâ≈¡µâÕß‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ™π‘¥‡¥’¬«°—π

๔๒๕
Ûˆˆ

Û. À≈—°‡°≥±å°“√µ√«®«—¥ °“√°”Àπ¥®ÿ¥‡°Á∫µ—«Õ¬à“ß ·≈–°“√µ√«®«—¥
∑‘»∑“ß≈¡
Û.Ò À≈—°‡°≥±å°“√µ√«®«—¥
(Ò) „Àâ „™â‡§√◊ËÕß¡◊Õµ√«®«—¥√–∫∫°√“«‘‡¡µ√‘° (Gravimetric) ™π‘¥
‰Œ‚«≈ÿ¡·≈–™π‘¥‰¥‚§‚µ¡— (Dichotomous) √–∫∫‡∫µâ“‡√ (Beta Ray) √–∫∫‡∑ª‡ªÕ
Õ‘≈‘‡¡âπ ÕÕ ´‘‡≈µ‘Èß ‰¡‚§√∫“≈“π´å (Tapered Element Oscillating Microbalance)
À√◊Õ√–∫∫Õ◊Ëπ∑’Ë°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡ÀÁπ™Õ∫ ¥Ÿ¥Õ“°“»„π∫√√¬“°“»¥â«¬Õ—µ√“°“√‰À≈
§ß∑’Ë‡¢â“∑“ß™àÕß∑’Ë ‰¥â√—∫°“√ÕÕ°·∫∫‰«â‡ªìπæ‘‡»… ‡æ◊ËÕ„Àâ “¡“√∂§—¥¢π“¥¢ÕßΩÿÉπ≈–ÕÕß
¢π“¥‰¡à‡°‘π Ò ‰¡§√Õπ ∑’Ë·¢«π≈Õ¬„π∫√√¬“°“» ·≈–√«∫√«¡‰«â∫π°√–¥“…°√Õß
µ≈Õ¥™à«ß°“√‡°Á∫µ—«Õ¬à“ß ı ™—Ë«‚¡ßµàÕ‡π◊ËÕß ± Ò π“∑’ (‰¡àµË”°«à“ Ú˘ π“∑’ ·µà ‰¡à‡°‘π
ÛÒ π“∑’)
(Ú) ·ºà π °√–¥“…°√Õß∑’Ë ® –„™â °— ∫ ‡§√◊Ë Õ ß¡◊ Õ µ√«®«— ¥ ΩÿÉ π ≈–ÕÕß
øÿßÑ °√–®“¬„Àâπ”¡“™—ßË πÈ”Àπ—°·≈–®¥∫—π∑÷°‰«â°Õà π·≈–À≈—ß°“√µ‘¥µ—ßÈ °—∫‡§√◊ÕË ß¡◊Õµ√«®«—¥
µ“¡ (Ò)
Û.Ú °“√°”Àπ¥®ÿ¥‡°Á∫µ—«Õ¬à“ß
(Ò) „ÀâºŸâµ√«®«—¥°”Àπ¥®ÿ¥µ‘¥µ—Èß‡§√◊ËÕß¡◊Õ‡°Á∫µ—«Õ¬à“ßΩÿÉπ≈–ÕÕß
øÿÑß°√–®“¬®“°‚√ß ’¢â“«∫√‘‡«≥‡Àπ◊Õ≈¡ ·≈–„µâ≈¡ ‚¥¬‡§√◊ËÕß¡◊Õµ√«®«—¥ΩÿÉπ≈–ÕÕß
øÿÑß°√–®“¬∑—Èß Ú ®ÿ¥ µâÕßÕ¬Ÿà„π·π«√–π“∫‡¥’¬«°—π ·≈–‡ªìπ®ÿ¥∑’Ë¡’≈¡æ—¥ºà“π∫√‘‡«≥∑’Ë
‡ªìπ·À≈àß°”‡π‘¥ΩÿÉπ≈–ÕÕßøÿÑß°√–®“¬®“°‚√ß ’¢â“«π—Èπ¡“°∑’Ë ÿ¥
(Ú) „Àâ‡§√◊ËÕß¡◊Õµ—ÈßÕ¬ŸàÀà“ß®“°¢Õ∫√—È«¥â“π„π À√◊Õ¢Õ∫√—È«¥â“ππÕ°
¢Õß‚√ß ’¢â“«‰¡à‡°‘π Ò ‡¡µ√ ·≈–„Àâ∑”·ºπº—ß®”≈Õß°“√µ‘¥µ—Èß‡§√◊ËÕß¡◊Õµ√«®«—¥
ΩÿπÉ ≈–ÕÕßøÿßÑ °√–®“¬¥—ß°≈à“«‰«â¥â«¬ ¥—ßµ—«Õ¬à“ß„π√Ÿª∑’Ë Ò ·≈– Ú
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Û.Û °“√µ√«®«—¥∑‘»∑“ß≈¡
(Ò) °“√µ√«®«—¥∑‘»∑“ß≈¡„Àâµ√«®«—¥∫√‘‡«≥‡Àπ◊Õ À√◊Õ„µâ ‚√ß ’¢â“«
‚¥¬„™â‡§√◊ËÕß¡◊Õµ√«®«—¥ ¿“æÕÿµÿπ‘¬¡«‘∑¬“∑’Ë ‰¥â¡“µ√∞“π “°≈
(Ú) °”Àπ¥„Àâ∑‘»∑“ß≈¡∑’Ëæ—¥ºà“π®ÿ¥µ‘¥µ—Èß‡§√◊ËÕß¡◊Õ‡°Á∫µ—«Õ¬à“ß
ΩÿÉπ≈–ÕÕßøÿÑß°√–®“¬®“°‚√ß ’¢â“«∫√‘‡«≥‡Àπ◊Õ≈¡ ·≈–„µâ≈¡µâÕß¡’§à“°“√µ√«®«—¥
– ¡„π·π«‡¥’¬«°—π‰¡àπâÕ¬°«à“√âÕ¬≈– ı µ≈Õ¥™à«ß‡«≈“‡°Á∫µ—«Õ¬à“ßΩÿÉπ≈–ÕÕß
øÿÑß°√–®“¬ ı ™—Ë«‚¡ßµàÕ‡π◊ËÕß ± Ò π“∑’ (‰¡àµË”°«à“ Ú˘ π“∑’ ·µà ‰¡à‡°‘π ÛÒ π“∑’)
Ù. °“√«‘‡§√“–Àåµ—«Õ¬à“ß °“√§”π«≥º≈°“√µ√«®«—¥ ·≈–°“√∫—π∑÷°º≈
°“√µ√«®«—¥ΩÿÉπ≈–ÕÕßøÿÑß°√–®“¬®“°‚√ß ’¢â“«
Ù.Ò °“√«‘‡§√“–Àåµ—«Õ¬à“ß ·≈–°“√§”π«≥º≈°“√µ√«®«—¥ „Àâ§”π«≥
À“ª√‘¡“µ√Õ“°“»®“°‡§√◊ÕË ß¡◊Õ‡°Á∫µ—«Õ¬à“ßΩÿπÉ ≈–ÕÕß¢π“¥‰¡à‡°‘π Ò ‰¡§√Õπ (PM Ò)
µ“¡«‘∏’¡“µ√∞“π “°≈‚¥¬π”ª√‘¡“µ√¢ÕßΩÿÉπ≈–ÕÕß¢π“¥‡≈Á°∑—ÈßÀ¡¥∑’Ë ‰¥â®“°°“√
‡°Á∫µ—«Õ¬à“ß¡“ª√—∫·°â§à“µ“¡ ¿“«–¡“µ√∞“π∑’ËÕÿ≥À¿Ÿ¡‘ Úı Õß»“‡´≈‡´’¬ ·≈–
§«“¡°¥Õ“°“» ˜ˆ ¡‘≈≈‘‡¡µ√ª√Õ∑
Ù.Ú °“√∫—π∑÷°º≈°“√µ√«®«—¥„Àâ¥”‡π‘π°“√µ“¡·∫∫∫—π∑÷°º≈°“√µ√«®«—¥
ΩÿÉπ≈–ÕÕßøÿÑß°√–®“¬®“°‚√ß ’¢â“«
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ª√–°“»°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§à“§«“¡∑÷∫· ß¢Õß‡¢¡à“§«—π
®“° ∂“πª√–°Õ∫°‘®°“√∑’Ë „™âÀ¡âÕ‰ÕπÈ”
_________

‡æ◊ËÕ°”Àπ¥¡“µ√∞“π§à“§«“¡∑÷∫· ß¢Õß‡¢¡à“§«—π®“° ∂“πª√–°Õ∫°‘®°“√
∑’Ë „™âÀ¡âÕ‰ÕπÈ” Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ıı ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–
√—°…“§ÿ≥¿“æ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı ·°â ‰¢‚¥¬¡“µ√“ ÒÒÙ ·Ààßæ√–√“™°ƒ…Æ’°“
·°â ‰¢∫∑∫—≠≠—µ‘„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫°“√‚ÕπÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß à«π√“™°“√„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡
æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ª√—∫ª√ÿß °√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡ æ.». ÚıÙı æ.». ÚıÙı Õ—π‡ªìπ
æ√–√“™∫—≠≠—µ‘∑’Ë¡’∫∑∫—≠≠—µ‘∫“ßª√–°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√®”°—¥ ‘∑∏‘·≈–‡ √’¿“æ¢Õß∫ÿ§§≈
´÷Ëß¡“µ√“ Ú˘ ª√–°Õ∫°—∫¡“µ√“ Ûı ¡“µ√“ Ù¯ ¡“µ√“ ı ·≈–¡“µ√“ ıÒ ¢Õß
√—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬∫—≠≠—µ‘„Àâ°√–∑”‰¥â ‚¥¬Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘
·Ààß°ÆÀ¡“¬ √—∞¡πµ√’«“à °“√°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡ ‚¥¬§”·π–π”
¢Õß§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘… ·≈–‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
·Ààß™“µ‘®÷ßÕÕ°ª√–°“»‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
¢âÕ Ò „πª√–°“»π’È
ç ∂“πª√–°Õ∫°‘®°“√∑’Ë „™âÀ¡âÕ‰ÕπÈ”é À¡“¬§«“¡«à“ ∂“π∑’Ë´÷ËßºŸâª√–°Õ∫°“√
¡’·≈–„™âÀ¡âÕ‰ÕπÈ”‡æ◊ËÕ°“√ª√–°Õ∫°‘®°“√¢Õßµπ ‚¥¬¡’¢π“¥°”≈—ß°“√º≈‘µ‰ÕπÈ”
µ—Èß·µà Ò µ—πµàÕ™—Ë«‚¡ß¢÷Èπ‰ª ‡«âπ·µà ∂“πª√–°Õ∫°‘®°“√∑’Ë¡’ª√–°“»¢Õß√—∞¡πµ√’
°”Àπ¥„Àâ‡ªìπ·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…‡ªìπ°“√‡©æ“–‰«â·≈â«
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çÀ¡âÕ‰ÕπÈ”é À¡“¬§«“¡«à“ À¡âÕ‰ÕπÈ”∑’Ë‡ªìπµâπ°”‡π‘¥æ≈—ßß“π°≈·≈–/À√◊Õ
æ≈—ßß“π§«“¡√âÕπ ·µà‰¡à√«¡∂÷ßÀ¡âÕ‰ÕπÈ”∑’Ë„™â‡™◊ÕÈ ‡æ≈‘ß®“°°ä“´Àÿßµâ¡ (LPG) °ä“´∏√√¡™“µ‘
(NG) À√◊Õæ≈—ßß“π‰øøÑ“
ç§à“§«“¡∑÷∫· ßé À¡“¬§«“¡«à“ ®”π«π√âÕ¬≈–¢Õß· ß∑’Ë ‰¡à “¡“√∂ àÕßºà“π
‡¢¡à“§«—π®“°ª≈àÕßª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬¢Õß ∂“πª√–°Õ∫°‘®°“√∑’Ë„™âÀ¡âÕ‰ÕπÈ”
¢âÕ Ú ‡¢¡à“§«—π∑’ªË ≈àÕ¬∑‘ßÈ ®“° ∂“πª√–°Õ∫°‘®°“√∑’Ë„™âÀ¡âÕ‰ÕπÈ” µ“¡¢âÕ Ò
®–µâÕß¡’§“à §«“¡∑÷∫· ß‰¡à‡°‘π√âÕ¬≈– ∫‘ ‡¡◊ÕË µ√«®«—¥¥â«¬·ºπ¿Ÿ¡‡‘ ¢¡à“§«—π¢Õß√‘ß‡°‘≈¡“ππå
¢âÕ Û °“√ ß— ‡°µ§à“§«“¡∑÷∫· ß¢Õß‡¢¡à“§«—π µ“¡¢âÕ Ú „Àâ „™â‡«≈“ Òı π“∑’
¢âÕ Ù «‘ ∏’ ° “√µ√«®«— ¥ §”π«≥ ‡ª√’ ¬ ∫‡∑’ ¬ ∫ ·≈– √ÿ ª º≈°“√µ√«®«— ¥
§à“§«“¡∑÷∫· ß„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’§Ë ≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
¢âÕ ı ·∫∫∫—π∑÷°º≈°“√µ√«®«—¥§«“¡∑÷∫· ß ·≈–·∫∫ √ÿªº≈°“√µ√«®«—¥
§à“§«“¡∑÷∫· ß®“°ª≈àÕßª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬¢Õß ∂“πª√–°Õ∫°‘®°“√∑’Ë „™âÀ¡âÕ‰ÕπÈ”
√«¡∑—Èß≈—°…≥–·≈–Àπà«¬«—¥§à“§«“¡∑÷∫· ß¢Õß·ºπ¿Ÿ¡‘√‘ß‡°‘≈¡“ππå „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë
§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ÒÛ µÿ≈“§¡ æ.». ÚıÙ¯
¬ß¬ÿ∑∏ µ‘¬–‰æ√—™
√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘
·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÚÚ µÕπæ‘‡»… ÒÙÒ ß «—π∑’Ë ˘ ∏—π«“§¡ ÚıÙ¯

๔๓๓
Û˜Ù

ª√–°“»°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

‡√◊ËÕß °”Àπ¥„Àâ ∂“πª√–°Õ∫°‘®°“√∑’Ë„™âÀ¡âÕ‰ÕπÈ”‡ªìπ·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…
∑’ËµâÕß∂Ÿ°§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬ÕÕ° Ÿà∫√√¬“°“»
_________
‡æ◊ÕË °”Àπ¥„Àâ ∂“πª√–°Õ∫°‘®°“√∑’Ë„™âÀ¡âÕ‰ÕπÈ”‡ªìπ·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…∑’®Ë –µâÕß
∂Ÿ°§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬ÕÕ° Ÿà∫√√¬“°“» Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ˆ¯
·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı ·°â ‰¢
‚¥¬¡“µ√“ ÒÒÙ ·Ààßæ√–√“™°ƒ…Æ’°“·°â ‰¢∫∑∫—≠≠—µ‘„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫°“√‚ÕπÕ”π“®
Àπâ“∑’Ë¢Õß à«π√“™°“√„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ª√—∫ª√ÿß °√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡
æ.». ÚıÙı æ.». ÚıÙı Õ—π‡ªìπæ√–√“™∫—≠≠—µ‘∑’Ë¡’∫∑∫—≠≠—µ‘∫“ßª√–°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√
®”°—¥ ‘∑∏‘·≈–‡ √’¿“æ¢Õß∫ÿ§§≈ ´÷Ëß¡“µ√“ Ú˘ ª√–°Õ∫°—∫¡“µ√“ Ûı ¡“µ√“ Ù¯
¡“µ√“ ı ·≈–¡“µ√“ ıÒ ¢Õß√—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬∫—≠≠—µ‘„Àâ°√–∑”‰¥â
‚¥¬Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡∫∑∫—≠≠—µ·‘ Ààß°ÆÀ¡“¬ √—∞¡πµ√’«“à °“√°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘
·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‚¥¬§”·π–π”¢Õß§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…®÷ßÕÕ°ª√–°“»‰«â
¥—ßµàÕ‰ªπ’È
¢âÕ Ò „πª√–°“»π’È
ç ∂“πª√–°Õ∫°‘®°“√∑’Ë„™âÀ¡âÕ‰ÕπÈ”é À¡“¬§«“¡«à“ ∂“π∑’Ë´÷ËßºŸâª√–°Õ∫°“√
¡’·≈–„™âÀ¡âÕ‰ÕπÈ”‡æ◊ËÕ°“√ª√–°Õ∫°‘®°“√¢Õßµπ ‚¥¬¡’¢π“¥°”≈—ß°“√º≈‘µ‰ÕπÈ”
µ—Èß·µà Ò µ—πµàÕ™—Ë«‚¡ß¢÷Èπ‰ª ‡«âπ·µà ∂“πª√–°Õ∫°‘®°“√∑’Ë¡’ª√–°“»¢Õß√—∞¡πµ√’
°”Àπ¥„Àâ‡ªìπ·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…‡ªìπ°“√‡©æ“–‰«â·≈â«

Û˜ı
๔๓๔

çÀ¡âÕ‰ÕπÈ”é À¡“¬§«“¡«à“ À¡âÕ‰ÕπÈ”∑’Ë‡ªìπµâπ°”‡π‘¥æ≈—ßß“π°≈·≈–/À√◊Õ
æ≈—ßß“π§«“¡√âÕπ ·µà‰¡à√«¡∂÷ßÀ¡âÕ‰ÕπÈ”∑’Ë„™â‡™◊ÕÈ ‡æ≈‘ß®“°°ä“´Àÿßµâ¡ (LPG) °ä“´∏√√¡™“µ‘
(NG) À√◊Õæ≈—ßß“π‰øøÑ“
¢âÕ Ú „Àâ ∂“πª√–°Õ∫°‘®°“√∑’Ë„™âÀ¡âÕ‰ÕπÈ” ¥—ßµàÕ‰ªπ’È ‡ªìπ·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…
∑’Ë®–µâÕß∂Ÿ°§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬ÕÕ° Ÿà∫√√¬“°“»
(Ò) ‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û ∑ÿ°ª√–‡¿∑‚√ßß“πµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬‚√ßß“π ‡«âπ·µà
‚√ßß“πª√–°Õ∫°“√ ’ Ωí¥ À√◊Õ¢—¥¢â“« ·≈–‚√ßß“πº≈‘µ àß À√◊Õ®”Àπà“¬æ≈—ßß“π‰øøÑ“
(Ú) ‚√ßæ¬“∫“≈¢Õß∑“ß√“™°“√À√◊ Õ ∂“πæ¬“∫“≈µ“¡°ÆÀ¡“¬«à “ ¥â « ¬
∂“πæ¬“∫“≈
(Û) ‚√ß·√¡µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬‚√ß·√¡
(Ù) ∂“πÕ“∫πÈ” π«¥À√◊ÕÕ∫µ—« ´÷ßË ¡’ºŸâ „Àâ∫√‘°“√·°à≈°Ÿ §â“µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬
∂“π∫√‘°“√
(ı) π“¡∫‘π µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√‡¥‘πÕ“°“»
(ˆ) ∂“πª√–°Õ∫°‘ ® °“√∑’Ë ‡ ªì π Õ— π µ√“¬µà Õ ÿ ¢ ¿“æµ“¡°ÆÀ¡“¬«à “ ¥â « ¬
°“√ “∏“√≥ ÿ¢
¢âÕ Û Àâ“¡¡‘„Àâ‡®â“¢ÕßÀ√◊ÕºŸâ§√Õ∫§√Õß ∂“πª√–°Õ∫°‘®°“√∑’Ë „™âÀ¡âÕ‰ÕπÈ”
µ“¡¢âÕ Ú ª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬ÕÕ° Ÿà∫√√¬“°“» ‡«âπ·µà®–‰¥â∑”°“√∫”∫—¥Õ“°“»‡ ’¬„Àâ
‡ªìπ‰ªµ“¡ª√–°“»°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡ ‡√◊ÕË ß °”Àπ¥¡“µ√∞“π
§à“§«“¡∑÷∫· ß¢Õß‡¢¡à“§«—π®“° ∂“πª√–°Õ∫°‘®°“√∑’Ë„™âÀ¡âÕ‰ÕπÈ” ·µà∑ß—È π’È µâÕß‰¡à„™â
«‘∏’∑”„Àâ‡®◊Õ®“ß (dilution)
¢âÕ Ù ª√–°“»π’È „Àâ „™â∫ß— §—∫π—∫·µà«π— ∂—¥®“°«—πª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
‡«âπ·µà ∂“πª√–°Õ∫°‘®°“√∑’Ë„™âÀ¡âÕ‰ÕπÈ”¥—ß°≈à“«®–‰¥â√∫— Õπÿ≠“µ„Àâª√–°Õ∫°“√Õ¬Ÿ°à Õà π
«—π∑’Ëª√–°“»π’È „™â∫—ß§—∫ ®–µâÕß®—¥„Àâ¡’°“√§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬∑‘Èß‡¢¡à“§«—πµ“¡¡“µ√∞“π

๔๓๕
Û˜ˆ

∑’Ë°”Àπ¥‰«â „πª√–°“»°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‡√◊ËÕß °”Àπ¥
¡“µ√∞“π§à“§«“¡∑÷∫· ß¢Õß‡¢¡à“§«—π®“° ∂“πª√–°Õ∫°‘®°“√∑’Ë„™âÀ¡âÕ‰ÕπÈ” ‡¡◊ËÕæâπ
°”Àπ¥Àπ÷Ëßªïπ—∫·µà«—π∑’Ëª√–°“»π’È „™â∫—ß§—∫
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ÒÛ µÿ≈“§¡ æ.». ÚıÙ¯
¬ß¬ÿ∑∏ µ‘¬–‰æ√—™
√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘
·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÚÚ µÕπæ‘‡»… ÒÙÒ ß «—π∑’Ë ˘ ∏—π«“§¡ ÚıÙ¯

๔๓๖
Û˜˜

ª√–°“»§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…

‡√◊ËÕß «‘∏’°“√µ√«®«—¥ ≈—°…≥–·≈–Àπà«¬«—¥ °“√§”π«≥ ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ ·∫∫∫—π∑÷°
·≈–°“√√“¬ß“πº≈°“√µ√«®«—¥§à“§«“¡∑÷∫· ß¢Õß‡¢¡à“§«—π
®“° ∂“πª√–°Õ∫°‘®°“√∑’Ë„™âÀ¡âÕ‰ÕπÈ”
_________
Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¢âÕ Ù ·≈–¢âÕ ı ·Ààßª√–°“»°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√
∏√√¡™“µ‘·≈– ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡ ‡√◊ÕË ß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§à“§«“¡∑÷∫· ß¢Õß‡¢¡à“§«—π®“° ∂“π
ª√–°Õ∫°‘®°“√∑’Ë„™âÀ¡âÕ‰ÕπÈ” §≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…®÷ßÕÕ°ª√–°“»°”Àπ¥«‘∏°’ “√
µ√«®«—¥ ≈—°…≥–·≈–Àπà«¬«—¥ °“√§”π«≥ ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ ·∫∫∫—π∑÷°·≈–°“√√“¬ß“π
º≈°“√µ√«®«—¥§à“§«“¡∑÷∫· ß¢Õß‡¢¡à“§«—π®“° ∂“πª√–°Õ∫°‘®°“√∑’Ë „™âÀ¡âÕ‰ÕπÈ”
¥—ß√“¬≈–‡Õ’¬¥°”Àπ¥‰«â „π¿“§ºπ«°∑â“¬ª√–°“»π’È
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Ú˜ °ÿ¡¿“æ—π∏å æ.». ÚıÙ˘
ªïµ‘æß»å æ÷Ëß∫ÿ≠ ≥ Õ¬ÿ∏¬“
ª≈—¥°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
ª√–∏“π°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÚÛ µÕπ∑’Ë Ûˆ ß «—π∑’Ë Û ¡’π“§¡ ÚıÙ˘

๔๓๗
Û˜¯

¿“§ºπ«°
∑â“¬ª√–°“»§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
‡√◊ËÕß «‘∏’°“√µ√«®«—¥ ≈—°…≥–·≈–Àπà«¬«—¥ °“√§”π«≥ ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ ·∫∫∫—π∑÷°
·≈–°“√√“¬ß“πº≈§à“§«“¡∑÷∫· ß¢Õß‡¢¡à“§«—π
®“° ∂“πª√–°Õ∫°‘®°“√∑’Ë „™âÀ¡âÕ‰ÕπÈ”
_________
Ò. §«“¡À¡“¬¢Õß§”
ç ∂“πª√–°Õ∫°‘®°“√∑’Ë„™âÀ¡âÕ‰ÕπÈ”é À¡“¬§«“¡«à“ ∂“π∑’´Ë ß÷Ë ºŸªâ √–°Õ∫°“√
¡’·≈–„™âÀ¡âÕ‰ÕπÈ”‡æ◊ÕË ª√–°Õ∫°‘®°“√¢Õßµπ ‚¥¬¡’¢π“¥°”≈—ß°“√º≈‘µ‰ÕπÈ” µ—ßÈ ·µà Ò µ—π
µàÕ™—«Ë ‚¡ß¢÷πÈ ‰ª ‡«âπ·µà ∂“πª√–°Õ∫°‘®°“√∑’¡Ë ª’ √–°“»¢Õß√—∞¡πµ√’„Àâ‡ªìπ·À≈àß°”‡π‘¥
¡≈æ‘…‰«â‡ªìπ°“√‡©æ“–·≈â«
çÀ¡âÕ‰ÕπÈ”é À¡“¬§«“¡«à“ À¡âÕ‰ÕπÈ”∑’‡Ë ªìπµâπ°”‡π‘¥æ≈—ßß“π°≈·≈–/À√◊Õ
æ≈—ßß“π§«“¡√âÕπ·µà ‰¡à√«¡∂÷ßÀ¡âÕ‰ÕπÈ”∑’Ë„™â‡æ≈‘ß®“°°ä“´Àÿßµâ¡ (LPG) °ä“´∏√√¡™“µ‘ (NG)
À√◊Õæ≈—ßß“π‰øøÑ“
ç§à“§«“¡∑÷∫· ßé À¡“¬§«“¡«à“ ®”π«π√âÕ¬≈–¢Õß· ß∑’Ë‰¡à “¡“√∂ Õà ßºà“π
‡¢¡à“§«—π®“°ª≈àÕßª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬¢Õß ∂“πª√–°Õ∫°‘®°“√∑’Ë„™âÀ¡âÕ‰ÕπÈ”
ç·ºπ¿Ÿ¡‘‡¢¡à“§«—π¢Õß√‘ß‡°‘≈¡“ππåé À¡“¬§«“¡«à“ ·ºπ¿Ÿ¡‘∑’Ë· ¥ß§à“
§«“¡∑÷∫· ß„π√–¥—∫µà“ßÊ ∑’Ë „™â‡ª√’¬∫‡∑’¬∫‡æ◊ËÕÀ“§à“§«“¡∑÷∫· ß¢Õß‡¢¡à“§«—π∑’Ë
‡°‘¥¢÷Èπ®√‘ß ‚¥¬¡’≈—°…≥–·≈–Àπà«¬«—¥ µ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â „π¢âÕ Û
ç«‘∏’°“√µ√«®«—¥§à“§«“¡∑÷∫· ß¢Õß‡¢¡à“§«—π¥â«¬·ºπ¿Ÿ¡‘‡¢¡à“§«—π¢Õß
√‘ß‡°‘≈¡“ππåé À¡“¬§«“¡«à“ °“√µ√«®«—¥§à“§«“¡∑÷∫· ß¢Õß‡¢¡à“§«—π‚¥¬°“√„™â “¬µ“
—ß‡°µ°≈ÿà¡¢Õß‡¢¡à“§«—π ·≈–‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫·ºπ¿Ÿ¡‘‡¢¡à“§«—π¢Õß√‘ß‡°‘≈¡“ππå ‡æ◊ËÕÀ“
§à“∑’Ë „°≈â‡§’¬ß°—∫§«“¡∑÷∫· ß¢Õß‡¢¡à“§«—π

Û˜˘
๔๓๘

Ú. °“√µ√«®«—¥§à“§«“¡∑÷∫· ß¢Õß‡¢¡à“§«—π „Àâ¥”‡π‘π°“√µ“¡¢—ÈπµÕπ
¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) „Àâ¡’ºŸâ∑”°“√µ√«®«—¥ Ú §π „π°“√µ√«®«—¥·µà≈–§√—Èß ‚¥¬µ√«®«—¥
‰ªæ√âÕ¡Ê °—π
(Ú) „ÀâºµŸâ √«®«—¥ ß— ‡°µ ¢’ Õß∑âÕßøÑ“°àÕπ∑’®Ë –µ√«®«—¥«à“„π∫√‘‡«≥¥—ß°≈à“«
¡’ · ß «à “ ß‡æ’ ¬ ßæÕÀ√◊ Õ ‰¡à ‚¥¬ — ß ‡°µ®“° ’° ≈ÿà¡ §«—π ·≈– ’ ¢Õß©“°À≈—ß∑’Ëµ— ¥ °—π
(Contrasting background) ∂â“· ß «à“ß‰¡à‡æ’¬ßæÕÀ√◊Õ¡’Ωπµ°„Àâ¬°‡≈‘°°“√µ√«®«—¥
(Û) „ÀâºŸâµ√«®«—¥¬◊πÀà“ß®“°ª≈àÕßª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬¢Õß ∂“πª√–°Õ∫
°‘®°“√∑’Ë„™âÀ¡âÕ‰ÕπÈ”‰¡àπÕâ ¬°«à“ “¡‡∑à“¢Õß√–¬–§«“¡ ßŸ ®“°√–¥—∫µ”·Àπàß∑’ºË µŸâ √«®«—¥¬◊π
®π∂÷ß√–¥—∫ª“°ª≈àÕß ·µà ‰¡à‡°‘π Ù ‡¡µ√ ·≈–Õ¬Ÿà„π∑‘»∑’Ëµ—Èß©“°°—∫°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¢Õß
°≈ÿà¡§«—π‚¥¬„Àâ¥«ßÕ“∑‘µ¬åÕ¬Ÿà¥â“πÀ≈—ß¢ÕßºŸâµ√«®«—¥„Àâ¡“°∑’Ë ÿ¥
(Ù) „ÀâºµŸâ √«®«—¥„™â·ºπ¿Ÿ¡‡‘ ¢¡à“§«—π¢Õß√‘ß‡°‘≈¡“ππå∑°’Ë √¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
®—¥∑”À√◊Õ·ºπ¿Ÿ¡‘‡¢¡à“§«—π∑’Ë ‰¥â√—∫§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫®“°°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…·≈â« ‚¥¬„Àâ∂◊Õ
·ºπ¿Ÿ¡‘„«â „π√–¥—∫ “¬µ“·≈–¡Õß‡¢¡à“§«—πºà“π™àÕßµ√ß°≈“ß¢Õß·ºπ¿Ÿ¡‘
(ı) „ÀâºŸâµ√«®«—¥ —ß‡°µ§«“¡∑÷∫· ß¢Õß‡¢¡à“§«—πµ√ß®ÿ¥∑’Ë°≈ÿà¡§«—π
¡’§«“¡Àπ“·πàπ¡“°∑’Ë ¥ÿ ·≈–‰¡à¡°’ “√§«∫·πàπ¢Õß‰ÕπÈ” ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫§à“§«“¡∑÷∫· ß
¢Õß·ºπ¿Ÿ¡‡‘ ¢¡à“§«—π¢Õß√‘ß‡°‘≈¡“ππå ‡æ◊ÕË À“§à“§«“¡∑÷∫· ß∑’Ë„°≈â‡§’¬ß°—∫§«“¡∑÷∫· ß
¢Õß°≈ÿà¡‡¢¡à“§«—π∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ®√‘ß ·≈–∫—π∑÷°º≈°“√µ√«®«—¥∑ÿ°Ê Òı «‘π“∑’ ®π°√–∑—Ëß§√∫
Òı π“∑’ ≈ß„π·∫∫∫—π∑÷°º≈°“√µ√«®«—¥§à“§«“¡∑÷∫· ß®“°ª≈àÕßª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬
¢Õß ∂“πª√–°Õ∫°‘®°“√∑’Ë„™âÀ¡âÕ‰ÕπÈ”
Û. ≈—°…≥–·≈–Àπà«¬«—¥·ºπ¿Ÿ¡‘‡¢¡à“§«—π¢Õß√‘ß‡°‘≈¡“ππå
(Ò) ·ºπ¿Ÿ¡‘‡¢¡à“§«—π·∫∫«ß°≈¡ „Àâ √â“ß‡ªìπ√Ÿª«ß°≈¡¢π“¥‡ âπºà“π
»Ÿπ¬å°≈“ß ÒÒÚ ¡‘≈≈‘‡¡µ√ ∫π°√–¥“… ’¢“« º‘«‡√’¬∫ ¢π“¥°«â“ß ÒıÙ.ı ¡‘≈≈‘‡¡µ√
·≈–¬“« ÚÚÙ.ı ¡‘≈≈‘‡¡µ√ ∑’Ë¡’§à“°“√ –∑âÕπ· ß‡∑’¬∫‡∑à“ (Reflectance Equivalency)
°—∫ºß·¡°π’‡´’¬¡ÕÕ°‰´¥å (MgO) À√◊Õºß·∫‡√’¬¡´—≈‡øµ (BaSO4) ™π‘¥‡°√¥ “√‡§¡’

Û¯
๔๓๙

(Reagent Grade) ‡®“–™àÕß‡ªìπ√Ÿª«ß°≈¡µ√ß®ÿ¥»Ÿπ¬å°≈“ß¢Õß·ºπ¿Ÿ¡‘‡¢¡à“§«—π¢π“¥
‡ πâ ºà“π»Ÿπ¬å°≈“ß ÒÚ ¡‘≈≈‘‡¡µ√ ·≈–„Àâ·∫àß√Ÿª«ß°≈¡¢Õß·ºπ¿Ÿ¡‡‘ ¢¡à“§«—πÕÕ°‡ªìπ Ò
™àÕß‡∑à“Ê °—π ·≈–æ‘¡æå ’¥â«¬ºß∂à“π ’¥” (Black Carbon) ∑’Ë„™â „π°“√æ‘¡æå®π‡µÁ¡™àÕß
‚¥¬·µà≈–™àÕßµâÕß¡’√–¥—∫§à“§«“¡∑÷∫· ß∑’Ë·µ°µà“ß°—π µ—Èß·µà§à“§«“¡∑÷∫· ß‡∑à“°—∫
√âÕ¬≈– ı, Ò, Òı, Ú, Úı, Û, Ù, ˆ, ¯ ·≈– Ò µ“¡≈”¥—∫¥—ß¿“æ

(Ú) „Àâ∑¥ Õ∫§à“§«“¡∑÷∫· ß∫πæ◊πÈ °√–¥“…·µà≈–™àÕßµ“¡ (Ò) ‚¥¬°“√«—¥
§à“§«“¡Àπ“·πàπ¢Õß‡¡Á¥ ’¥â«¬‡§√◊ËÕß«—¥§à“§«“¡¥” (Spectrodensitometer) ´÷Ëß
§«“¡§≈“¥‡§≈◊ÕË π¢Õß§à“§«“¡∑÷∫· ß∫πæ◊πÈ °√–¥“…·µà≈–™àÕßµâÕß¡’§“à ‰¡à‡°‘π√âÕ¬≈– ı
¢Õß§à“§«“¡∑÷∫· ßπ—ÈπÊ

Û¯Ò
๔๔๐

(Û) °“√®—¥∑”·ºπ¿Ÿ¡‡‘ ¢¡à“§«—π¢Õß√‘ß‡°‘≈¡“ππå®–µâÕß‰¥â√∫— §«“¡‡ÀÁπ™Õ∫
®“°°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…°àÕπ°“√®—¥æ‘¡æå ·≈–‡¡◊ÕË ‰¥â®¥— æ‘¡æå·≈â«®–µâÕß„Àâ°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
ÿà¡µ√«® Õ∫µ“¡ (Ú) Õ’°§√—ÈßÀπ÷Ëß ∑—Èßπ’È „Àâ√–∫ÿ«—π ‡¥◊Õπ ªï∑’Ëº≈‘µ·≈–«—πÀ¡¥Õ“¬ÿ
¢Õß·ºπ¿Ÿ¡‘‰«â¥â«¬
Ù. °“√§”π«≥·≈–°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫§à“§«“¡∑÷∫· ß„Àâ¥”‡π‘π°“√µ“¡¢—πÈ µÕπ
¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) „ÀâºµŸâ √«®«—¥·µà≈–§π √«¡§à“§«“¡∑÷∫· ß∑’®Ë ¥∫—π∑÷°‰«âµ“¡ ¢âÕ Ú(ı)
·≈â«À“√¥â«¬®”π«π§√—Èß∑—ÈßÀ¡¥∑’Ë®¥∫—π∑÷° º≈≈—æ∏å‡ªìπ§à“§«“¡∑÷∫· ß¢ÕßºŸâµ√«®«—¥
·µà≈–§π ¡’Àπà«¬‡ªìπ√âÕ¬≈–
(Ú) „Àâπ”§à“§«“¡∑÷∫· ß¢ÕßºŸµâ √«®«—¥·µà≈–§πµ“¡ (Ò) ¡“‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—π
À“°º≈°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫·µ°µà“ß°—π‡°‘π Û „Àâ∑”°“√µ√«®«—¥„À¡à ∂â“º≈°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫
·µ°µà“ß°—π‰¡à‡°‘π Û „Àâπ”§à“§«“¡∑÷∫· ß¢ÕßºŸâµ√«®«—¥·µà≈–§π¡“√«¡°—π·≈â«À“√
¥â«¬ Ú º≈≈—æ∏å‡ªìπ§à“§«“¡∑÷∫· ß¢Õß‡¢¡à“§«—π®“°ª≈àÕßª≈àÕ¬∑‘ßÈ Õ“°“»‡ ¬’ ¢Õß ∂“π
ª√–°Õ∫°‘®°“√∑’Ë„™âÀ¡âÕ‰ÕπÈ”
ı. °“√ √ÿªº≈°“√µ√«®«—¥§à“§«“¡∑÷∫· ß
„ÀâºŸâµ√«®«—¥∫—π∑÷°
(Ò) ™◊ËÕ π“¡ °ÿ≈ µ”·Àπàß·≈– —ß°—¥¢ÕßºŸâµ√«®«—¥
(Ú) §à“§«“¡∑÷∫· ß∑’ËºŸâµ√«®«—¥·µà≈–§π«—¥‰¥â
(Û) §à“§«“¡·µ°µà“ß¢Õßº≈°“√µ√«®«—¥√–À«à“ßºŸµâ √«®«—¥·µà≈–§π ·≈–
(Ù) º≈ √ÿª°“√µ√«®«—¥§à“§«“¡∑÷∫· ß®“°ª≈àÕßª≈àÕ¬∑‘ßÈ Õ“°“»‡ ¬’ ¢Õß
∂“πª√–°Õ∫°‘®°“√∑’Ë„™âÀ¡âÕ‰ÕπÈ” ≈ß„π·∫∫ √ÿªº≈°“√µ√«®«—¥§à“§«“¡∑÷∫· ß¢Õß
‡¢¡à“§«—π®“°ª≈àÕßª≈àÕ¬∑‘ßÈ Õ“°“»‡ ¬’ ¢Õß ∂“πª√–°Õ∫°‘®°“√∑’Ë„™âÀ¡âÕ‰ÕπÈ” ·∫∫∫—π∑÷°
º≈°“√µ√«®«—¥§à“§«“¡∑÷∫· ß®“°ª≈àÕßª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬®“° ∂“πª√–°Õ∫°‘®°“√
∑’Ë„™âÀ¡âÕ‰ÕπÈ”

Û¯Ú
๔๔๑

๔๔๒
Û¯Û

Û¯Ù
๔๔๓

ª√–°“»°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡√–¥—∫‡ ’¬ß·≈–§«“¡ —Ëπ –‡∑◊Õπ®“°°“√∑”‡À¡◊ÕßÀ‘π
_________
‚¥¬∑’Ë ‰¥â¡°’ “√ªØ‘√ªŸ √–∫∫√“™°“√‚¥¬„Àâ¡°’ “√®—¥µ—ßÈ °√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘
·≈– ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡¢÷πÈ ¡“·≈–„Àâ‚Õπ¿“√°‘®¢Õß°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡
„π à«π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘
æ.». ÚıÛı ‰ª‡ªìπ¢Õß°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ®÷ß‡ÀÁπ ¡§«√
·°â ‰¢ª√—∫ª√ÿßª√–°“»°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‡√◊ËÕß °”Àπ¥
¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡√–¥—∫‡ ’¬ß·≈–§«“¡ —Ëπ –‡∑◊Õπ®“°°“√∑”‡À¡◊ÕßÀ‘π
Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ıı ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“
§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı ·°â ‰¢‚¥¬¡“µ√“ ÒÒÙ ·Ààßæ√–√“™°ƒ…Æ’°“
·°â ‰¢∫∑∫—≠≠—µ‘„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫°“√‚ÕπÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß à«π√“™°“√„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡
æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ª√—∫ª√ÿß °√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡ æ.». ÚıÙı æ.». ÚıÙı Õ—π‡ªìπ
æ√–√“™∫—≠≠—µ‘∑’Ë¡’∫∑∫—≠≠—µ‘∫“ßª√–°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√®”°—¥ ‘∑∏‘·≈–‡ √’¿“æ¢Õß∫ÿ§§≈
´÷Ëß¡“µ√“ Ú˘ ª√–°Õ∫°—∫¡“µ√“ Ûı ¡“µ√“ Ù¯ ¡“µ√“ ı ·≈–¡“µ√“ ıÒ ¢Õß
√—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬ ∫—≠≠—µ‘„Àâ°√–∑”‰¥â ‚¥¬Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘
·Ààß°ÆÀ¡“¬ √—∞¡πµ√’«“à °“√°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡ ‚¥¬§”·π–π”
¢Õß§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘… ·≈–‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß§≥–°√√¡°“√ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘
®÷ßÕÕ°ª√–°“»‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

Û¯ı
๔๔๔

¢âÕ Ò „Àâ¬°‡≈‘°ª√–°“»°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡√–¥—∫‡ ’¬ß·≈–§«“¡ —Ëπ –‡∑◊Õπ®“°°“√∑”‡À¡◊ÕßÀ‘π
≈ß«—π∑’Ë ÚÛ æƒ»®‘°“¬π æ.». ÚıÛ˘
¢âÕ Ú „πª√–°“»π’È
ç°“√∑”‡À¡◊ÕßÀ‘πé À¡“¬§«“¡«à“ °“√ª√–°Õ∫°‘®°“√√–‡∫‘¥·≈–¬àÕ¬À‘πµ“¡
°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬·√à À√◊Õ°“√ª√–°Õ∫°‘®°“√‚√ßß“π‡°’Ë¬«°—∫°“√‚¡à ∫¥ À√◊Õ¬àÕ¬À‘πµ“¡
°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬‚√ßß“π
ç§à“√–¥—∫‡ ’¬ß Ÿß ÿ¥é À¡“¬§«“¡«à“ §à“√–¥—∫‡ ’¬ß Ÿß ÿ¥∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ„π¢≥–„¥
¢≥–Àπ÷Ëß√–À«à“ß°“√µ√«®«—¥√–¥—∫‡ ’¬ß ‚¥¬¡’Àπà«¬‡ªìπ‡¥´‘‡∫≈‡Õ À√◊Õ dB (A)
ç§à“√–¥—∫‡ ’¬ß‡©≈’Ë¬ ¯ ™—Ë«‚¡ßé À¡“¬§«“¡«à“ §à“√–¥—∫‡ ’¬ß§ß∑’Ë∑’Ë¡’æ≈—ßß“π
‡∑’¬∫‡∑à“√–¥—∫‡ ’¬ß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ®√‘ß ¡’√–¥—∫‡ ’¬ß‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßµ“¡‡«≈“„π™à«ß ¯ ™—Ë«‚¡ß
(¯ hours A-weighted Equivalent Continuous Sound Level) ´÷Ëß‡√’¬°‚¥¬¬àÕ«à“
Leq ¯ hr ‚¥¬¡’Àπà«¬‡ªìπ‡¥´‘‡∫≈‡Õ À√◊Õ dB (A)
ç§à“√–¥—∫‡ ’¬ß‡©≈’Ë¬ ÚÙ ™—Ë«‚¡ßé À¡“¬§«“¡«à“ §à“√–¥—∫‡ ’¬ß§ß∑’Ë∑’Ë¡’æ≈—ßß“π
‡∑’¬∫‡∑à“√–¥—∫‡ ¬’ ß∑’‡Ë °‘¥¢÷πÈ ®√‘ß ´÷ßË ¡’√–¥—∫‡ ¬’ ß‡ª≈’¬Ë π·ª≈ßµ“¡‡«≈“„π™à«ß ÚÙ ™—«Ë ‚¡ß
(ÚÙ hours A - weighted Equivalent Continuous Sound Level) ´÷Ëß‡√’¬°‚¥¬¬àÕ«à“
Leq ÚÙ hr ‚¥¬¡’Àπà«¬‡ªìπ‡¥´‘‡∫≈‡Õ À√◊Õ dB (A)
ç¡“µ√√–¥—∫‡ ¬’ ßé À¡“¬§«“¡«à“ ‡§√◊ÕË ß«—¥√–¥—∫‡ ¬’ ßµ“¡¡“µ√∞“π ©∫—∫∑’Ë ˆıÒ,
©∫—∫∑’Ë ¯Ù À√◊Õ©∫—∫∑’Ë ˆÒˆ˜Ú ¢Õß§≥–°√√¡“∏‘°“√√–À«à“ßª√–‡∑»«à“¥â«¬‡∑§π‘§‰øøÑ“
´÷Ëß‡√’¬°‚¥¬¬àÕ«à“ ‰Õ Õ’ ´’ (International Electrotechnical Commission, IEC) À√◊Õ
‡§√◊ËÕß«—¥√–¥—∫‡ ’¬ßÕ◊Ëπ∑’Ë‡∑’¬∫‡∑à“¡“µ√∞“π ©∫—∫∑’Ë ˆÒˆ˜Ú
ç¡“µ√§«“¡ —Ëπ –‡∑◊Õπé À¡“¬§«“¡«à“ ‡§√◊ËÕß«—¥§«“¡ —Ëπ –‡∑◊Õπµ“¡
¡“µ√∞“πÕß§å°“√√–À«à“ßª√–‡∑»«à“¥â«¬¡“µ√∞“π (International Organization for
Standardization) ∑’Ë ISO Ù¯ˆˆ

๔๔๕
Û¯ˆ

¢âÕ Û „Àâ°”Àπ¥¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡√–¥—∫‡ ¬’ ß®“°°“√∑”‡À¡◊ÕßÀ‘π‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) §à“√–¥—∫‡ ’¬ß Ÿß ÿ¥ ‰¡à‡°‘π ÒÒı ‡¥´‘‡∫≈‡Õ
(Ú) §à“√–¥—∫‡ ’¬ß‡©≈’Ë¬ ¯ ™—Ë«‚¡ß ‰¡à‡°‘π ˜ı ‡¥´‘‡∫≈‡Õ
(Û) §à“√–¥—∫‡ ’¬ß‡©≈’Ë¬ ÚÙ ™—Ë«‚¡ß ‰¡à‡°‘π ˜ ‡¥´‘‡∫≈‡Õ
¢âÕ Ù °“√µ√«®«—¥√–¥—∫‡ ¬’ ß®“°°“√∑”‡À¡◊ÕßÀ‘π „Àâ∑”µ“¡¢—πÈ µÕπ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) °“√µ√«®«—¥§à“√–¥—∫‡ ¬’ ß ßŸ ¥ÿ „Àâ „™â¡“µ√√–¥—∫‡ ¬’ ßµ√«®«—¥√–¥—∫‡ ¬’ ß
‡ªìπ§à“ SPL (Sound Pressure Level) „π¢≥–√–‡∫‘¥À‘π
(Ú) °“√µ√«®«—¥§à“√–¥—∫‡©≈’Ë¬ ¯ ™—Ë«‚¡ß „Àâ „™â¡“µ√√–¥—∫‡ ’¬ßµ√«®«—¥
√–¥—∫‡ ’¬ßÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕßµ≈Õ¥‡«≈“ ¯ ™—Ë«‚¡ß ∑’Ë¡’°“√‚¡à ∫¥ ·≈–¬àÕ¬À‘π
(Û) °“√µ√«®«—¥§à“√–¥—∫‡ ¬’ ß‡©≈’¬Ë ÚÙ ™—«Ë ‚¡ß „Àâ „™â¡“µ√√–¥—∫‡ ¬’ ßµ√«®«—¥
√–¥—∫‡ ’¬ßÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕßµ≈Õ¥‡«≈“ ÚÙ ™—Ë«‚¡ß„¥ Ê
(Ù) °“√µ—È ß ‰¡‚§√‚øπ¢Õß¡“µ√√–¥— ∫ ‡ ’ ¬ ß„Àâ µ—È ß „π∫√‘ ‡ «≥¢Õ∫¢Õß‡¢µ
ª√–∑“π∫—µ√À√◊Õ‡¢µª√–°Õ∫°“√ À√◊Õ¢Õ∫¥â“ππÕ°¢Õß‡¢µ°—π™π (Buffer Zone)
·≈–„π‡¢µ∑’Ë¡’°“√√âÕß‡√’¬π µ“¡«‘∏’°“√∑’ËÕß§å°“√√–À«à“ßª√–‡∑»«à“¥â«¬¡“µ√∞“π
(International Organization for Standardization) °”Àπ¥‰«â µ “¡ ISO
Recommendation R Ò˘˘ˆ ´÷Ë ß ¡’ √ “¬≈–‡Õ’ ¬ ¥µ“¡∑’Ë °”Àπ¥‰«â „ π¿“§ºπ«° Ò
∑â“¬ª√–°“»π’È
¢âÕ ı °“√§”π«≥§à“√–¥—∫‡ ’¬ß®–µâÕß‡ªìπ‰ªµ“¡«‘∏’°“√∑’ËÕß§å°“√√–À«à“ß
ª√–‡∑»«à“¥â«¬¡“µ√∞“π (International Organization for Standardization) °”Àπ¥
´÷Ëß¡’√“¬≈–‡Õ’¬¥µ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â „π¿“§ºπ«° Ú ∑â“¬ª√–°“»π’È
¢âÕ ˆ „Àâ°”Àπ¥¡“µ√∞“π§«“¡ π—Ë –‡∑◊Õπ®“°°“√∑”‡À¡◊ÕßÀ‘π‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) §«“¡∂’Ë Ò ‡Œ‘√åµ´å §«“¡‡√Á«¢ÕßÕπÿ¿“§‰¡à‡°‘π Ù.˜ ¡‘≈≈‘‡¡µ√µàÕ«‘π“∑’
·≈–°“√¢®—¥‰¡à‡°‘π .˜ı ¡‘≈≈‘‡¡µ√
(Ú) §«“¡∂’Ë Ú ‡Œ‘√åµ´å §«“¡‡√Á«¢ÕßÕπÿ¿“§‰¡à‡°‘π ˘.Ù ¡‘≈≈‘‡¡µ√µàÕ«‘π“∑’
·≈–°“√¢®—¥‰¡à‡°‘π .˜ı ¡‘≈≈‘‡¡µ√

๔๔๖
Û¯˜

(Û) §«“¡∂’Ë Û ‡Œ‘√åµ´å §«“¡‡√Á«¢ÕßÕπÿ¿“§‰¡à‡°‘π ÒÚ.˜ ¡‘≈≈‘‡¡µ√µàÕ«‘π“∑’
·≈–°“√¢®—¥‰¡à‡°‘π .ˆ˜ ¡‘≈≈‘‡¡µ√
(Ù) §«“¡∂’Ë Ù ‡Œ‘√åµ´å §«“¡‡√Á«¢ÕßÕπÿ¿“§‰¡à‡°‘π ÒÚ.˜ ¡‘≈≈‘‡¡µ√µàÕ«‘π“∑’
·≈–°“√¢®—¥‰¡à‡°‘π .ıÒ ¡‘≈≈‘‡¡µ√
(ı) §«“¡∂’Ë ı ‡Œ‘√åµ´å §«“¡‡√Á«¢ÕßÕπÿ¿“§‰¡à‡°‘π ÒÚ.˜ ¡‘≈≈‘‡¡µ√µàÕ«‘π“∑’
·≈–°“√¢®—¥‰¡à‡°‘π .Ù ¡‘≈≈‘‡¡µ√
(ˆ) §«“¡∂’Ë ˆ ‡Œ‘√åµ´å §«“¡‡√Á«¢ÕßÕπÿ¿“§‰¡à‡°‘π ÒÚ.˜ ¡‘≈≈‘‡¡µ√µàÕ«‘π“∑’
·≈–°“√¢®—¥‰¡à‡°‘π .ÛÙ ¡‘≈≈‘‡¡µ√
(˜) §«“¡∂’Ë ˜ ‡Œ‘√åµ´å §«“¡‡√Á«¢ÕßÕπÿ¿“§‰¡à‡°‘π ÒÚ.˜ ¡‘≈≈‘‡¡µ√µàÕ«‘π“∑’
·≈–°“√¢®—¥‰¡à‡°‘π .Ú˘ ¡‘≈≈‘‡¡µ√
(¯) §«“¡∂’Ë ¯ ‡Œ‘√åµ´å §«“¡‡√Á«¢ÕßÕπÿ¿“§‰¡à‡°‘π ÒÚ.˜ ¡‘≈≈‘‡¡µ√µàÕ«‘π“∑’
·≈–°“√¢®—¥‰¡à‡°‘π .Úı ¡‘≈≈‘‡¡µ√
(˘) §«“¡∂’Ë ˘ ‡Œ‘√åµ´å §«“¡‡√Á«¢ÕßÕπÿ¿“§‰¡à‡°‘π ÒÚ.˜ ¡‘≈≈‘‡¡µ√µàÕ«‘π“∑’
·≈–°“√¢®—¥‰¡à‡°‘π .ÚÛ ¡‘≈≈‘‡¡µ√
(Ò) §«“¡∂’Ë Ò ‡Œ‘√åµ´å §«“¡‡√Á«¢ÕßÕπÿ¿“§‰¡à‡°‘π ÒÚ.˜ ¡‘≈≈‘‡¡µ√µàÕ«‘π“∑’
·≈–°“√¢®—¥‰¡à‡°‘π .Ú ¡‘≈≈‘‡¡µ√
(ÒÒ) §«“¡∂’Ë ÒÒ ‡Œ‘√åµ´å §«“¡‡√Á«¢ÕßÕπÿ¿“§‰¡à‡°‘π ÒÛ.¯ ¡‘≈≈‘‡¡µ√µàÕ«‘π“∑’
·≈–°“√¢®—¥‰¡à‡°‘π .Ú ¡‘≈≈‘‡¡µ√
(ÒÚ) §«“¡∂’Ë ÒÚ ‡Œ‘√åµ´å §«“¡‡√Á«¢ÕßÕπÿ¿“§‰¡à‡°‘π Òı.Ò ¡‘≈≈‘‡¡µ√µàÕ«‘π“∑’
·≈–°“√¢®—¥‰¡à‡°‘π .Ú ¡‘≈≈‘‡¡µ√
(ÒÛ) §«“¡∂’Ë ÒÛ ‡Œ‘√åµ´å §«“¡‡√Á«¢ÕßÕπÿ¿“§‰¡à‡°‘π Òˆ.Û ¡‘≈≈‘‡¡µ√µàÕ«‘π“∑’
·≈–°“√¢®—¥‰¡à‡°‘π .Ú ¡‘≈≈‘‡¡µ√
(ÒÙ) §«“¡∂’Ë ÒÙ ‡Œ‘√åµ´å §«“¡‡√Á«¢ÕßÕπÿ¿“§‰¡à‡°‘π Ò˜.ˆ ¡‘≈≈‘‡¡µ√µàÕ«‘π“∑’
·≈–°“√¢®—¥‰¡à‡°‘π .Ú ¡‘≈≈‘‡¡µ√
(Òı) §«“¡∂’Ë Òı ‡Œ‘√åµ´å §«“¡‡√Á«¢ÕßÕπÿ¿“§‰¡à‡°‘π Ò¯.¯ ¡‘≈≈‘‡¡µ√µàÕ«‘π“∑’
·≈–°“√¢®—¥‰¡à‡°‘π .Ú ¡‘≈≈‘‡¡µ√

Û¯¯
๔๔๗

(Òˆ) §«“¡∂’Ë Òˆ ‡Œ‘√åµ´å §«“¡‡√Á«¢ÕßÕπÿ¿“§‰¡à‡°‘π Ú.Ò ¡‘≈≈‘‡¡µ√µàÕ«‘π“∑’
·≈–°“√¢®—¥‰¡à‡°‘π .Ú ¡‘≈≈‘‡¡µ√
(Ò˜) §«“¡∂’Ë Ò˜ ‡Œ‘√µå ´å §«“¡‡√Á«¢ÕßÕπÿ¿“§‰¡à‡°‘π ÚÒ.Ù ¡‘≈≈‘‡¡µ√µàÕ«‘π“∑’
·≈–°“√¢®—¥‰¡à‡°‘π .Ú ¡‘≈≈‘‡¡µ√
(Ò¯) §«“¡∂’Ë Ò¯ ‡Œ‘√åµ´å §«“¡‡√Á«¢ÕßÕπÿ¿“§‰¡à‡°‘π ÚÚ.ˆ ¡‘≈≈‘‡¡µ√µàÕ«‘π“∑’
·≈–°“√¢®—¥‰¡à‡°‘π .Ú ¡‘≈≈‘‡¡µ√
(Ò˘) §«“¡∂’Ë Ò˘ ‡Œ‘√µå ´å §«“¡‡√Á«¢ÕßÕπÿ¿“§‰¡à‡°‘π ÚÛ.˘ ¡‘≈≈‘‡¡µ√µàÕ«‘π“∑’
·≈–°“√¢®—¥‰¡à‡°‘π .Ú ¡‘≈≈‘‡¡µ√
(Ú) §«“¡∂’Ë Ú ‡Œ‘√µå ´å §«“¡‡√Á«¢ÕßÕπÿ¿“§‰¡à‡°‘π Úı.Ò ¡‘≈≈‘‡¡µ√µàÕ«‘π“∑’
·≈–°“√¢®—¥‰¡à‡°‘π .Ú ¡‘≈≈‘‡¡µ√
(ÚÒ) §«“¡∂’Ë ÚÒ ‡Œ‘√åµ´å §«“¡‡√Á«¢ÕßÕπÿ¿“§‰¡à‡°‘π Úˆ.Ù ¡‘≈≈‘‡¡µ√µàÕ«‘π“∑’
·≈–°“√¢®—¥‰¡à‡°‘π .Ú ¡‘≈≈‘‡¡µ√
(ÚÚ) §«“¡∂’Ë ÚÚ ‡Œ‘√µå ´å §«“¡‡√Á«¢ÕßÕπÿ¿“§‰¡à‡°‘π Ú˜.ˆ ¡‘≈≈‘‡¡µ√µàÕ«‘π“∑’
·≈–°“√¢®—¥‰¡à‡°‘π .Ú ¡‘≈≈‘‡¡µ√
(ÚÛ) §«“¡∂’Ë ÚÛ ‡Œ‘√µå ´å §«“¡‡√Á«¢ÕßÕπÿ¿“§‰¡à‡°‘π Ú¯.˘ ¡‘≈≈‘‡¡µ√µàÕ«‘π“∑’
·≈–°“√¢®—¥‰¡à‡°‘π .Ú ¡‘≈≈‘‡¡µ√
(ÚÙ) §«“¡∂’Ë ÚÙ ‡Œ‘√µå ´å §«“¡‡√Á«¢ÕßÕπÿ¿“§‰¡à‡°‘π Û.Ú ¡‘≈≈‘‡¡µ√µàÕ«‘π“∑’
·≈–°“√¢®—¥‰¡à‡°‘π .Ú ¡‘≈≈‘‡¡µ√
(Úı) §«“¡∂’Ë Úı ‡Œ‘√åµ´å §«“¡‡√Á«¢ÕßÕπÿ¿“§‰¡à‡°‘π ÛÒ.Ù ¡‘≈≈‘‡¡µ√µàÕ«‘π“∑’
·≈–°“√¢®—¥‰¡à‡°‘π .Ú ¡‘≈≈‘‡¡µ√
(Úˆ) §«“¡∂’Ë Úˆ ‡Œ‘√µå ´å §«“¡‡√Á«¢ÕßÕπÿ¿“§‰¡à‡°‘π ÛÚ.˜ ¡‘≈≈‘‡¡µ√µàÕ«‘π“∑’
·≈–°“√¢®—¥‰¡à‡°‘π .Ú ¡‘≈≈‘‡¡µ√
(Ú˜) §«“¡∂’Ë Ú˜ ‡Œ‘√µå ´å §«“¡‡√Á«¢ÕßÕπÿ¿“§‰¡à‡°‘π ÛÛ.˘ ¡‘≈≈‘‡¡µ√µàÕ«‘π“∑’
·≈–°“√¢®—¥‰¡à‡°‘π .Ú ¡‘≈≈‘‡¡µ√
(Ú¯) §«“¡∂’Ë Ú¯ ‡Œ‘√µå ´å §«“¡‡√Á«¢ÕßÕπÿ¿“§‰¡à‡°‘π Ûı.Ú ¡‘≈≈‘‡¡µ√µàÕ«‘π“∑’
·≈–°“√¢®—¥‰¡à‡°‘π .Ú ¡‘≈≈‘‡¡µ√

๔๔๘
Û¯˘

(Ú˘) §«“¡∂’Ë Ú˘ ‡Œ‘√åµ´å §«“¡‡√Á«¢ÕßÕπÿ¿“§‰¡à‡°‘π Ûˆ.Ù ¡‘≈≈‘‡¡µ√µàÕ«‘π“∑’
·≈–°“√¢®—¥‰¡à‡°‘π .Ú ¡‘≈≈‘‡¡µ√
(Û) §«“¡∂’Ë Û ‡Œ‘√µå ´å §«“¡‡√Á«¢ÕßÕπÿ¿“§‰¡à‡°‘π Û˜.˜ ¡‘≈≈‘‡¡µ√µàÕ«‘π“∑’
·≈–°“√¢®—¥‰¡à‡°‘π .Ú ¡‘≈≈‘‡¡µ√
(ÛÒ) §«“¡∂’Ë ÛÒ ‡Œ‘√åµ´å §«“¡‡√Á«¢ÕßÕπÿ¿“§‰¡à‡°‘π Û˘. ¡‘≈≈‘‡¡µ√µàÕ«‘π“∑’
·≈–°“√¢®—¥‰¡à‡°‘π .Ú ¡‘≈≈‘‡¡µ√
(ÛÚ) §«“¡∂’Ë ÛÚ ‡Œ‘√µå ´å §«“¡‡√Á«¢ÕßÕπÿ¿“§‰¡à‡°‘π Ù.Ú ¡‘≈≈‘‡¡µ√µàÕ«‘π“∑’
·≈–°“√¢®—¥‰¡à‡°‘π .Ú ¡‘≈≈‘‡¡µ√
(ÛÛ) §«“¡∂’Ë ÛÛ ‡Œ‘√åµ´å §«“¡‡√Á«¢ÕßÕπÿ¿“§‰¡à‡°‘π ÙÒ.ı ¡‘≈≈‘‡¡µ√µàÕ«‘π“∑’
·≈–°“√¢®—¥‰¡à‡°‘π .Ú ¡‘≈≈‘‡¡µ√
(ÛÙ) §«“¡∂’Ë ÛÙ ‡Œ‘√µå ´å §«“¡‡√Á«¢ÕßÕπÿ¿“§‰¡à‡°‘π ÙÚ.˜ ¡‘≈≈‘‡¡µ√µàÕ«‘π“∑’
·≈–°“√¢®—¥‰¡à‡°‘π .Ú ¡‘≈≈‘‡¡µ√
(Ûı) §«“¡∂’Ë Ûı ‡Œ‘√åµ´å §«“¡‡√Á«¢ÕßÕπÿ¿“§‰¡à‡°‘π ÙÙ. ¡‘≈≈‘‡¡µ√µàÕ«‘π“∑’
·≈–°“√¢®—¥‰¡à‡°‘π .Ú ¡‘≈≈‘‡¡µ√
(Ûˆ) §«“¡∂’Ë Ûˆ ‡Œ‘√åµ´å §«“¡‡√Á«¢ÕßÕπÿ¿“§‰¡à‡°‘π Ùı.Ú ¡‘≈≈‘‡¡µ√µàÕ«‘π“∑’
·≈–°“√¢®—¥‰¡à‡°‘π .Ú ¡‘≈≈‘‡¡µ√
(Û˜) §«“¡∂’Ë Û˜ ‡Œ‘√µå ´å §«“¡‡√Á«¢ÕßÕπÿ¿“§‰¡à‡°‘π Ùˆ.ı ¡‘≈≈‘‡¡µ√µàÕ«‘π“∑’
·≈–°“√¢®—¥‰¡à‡°‘π .Ú ¡‘≈≈‘‡¡µ√
(Û¯) §«“¡∂’Ë Û¯ ‡Œ‘√µå ´å §«“¡‡√Á«¢ÕßÕπÿ¿“§‰¡à‡°‘π Ù˜.¯ ¡‘≈≈‘‡¡µ√µàÕ«‘π“∑’
·≈–°“√¢®—¥‰¡à‡°‘π .Ú ¡‘≈≈‘‡¡µ√
(Û˘) §«“¡∂’Ë Û˘ ‡Œ‘√åµ´å §«“¡‡√Á«¢ÕßÕπÿ¿“§‰¡à‡°‘π Ù˘. ¡‘≈≈‘‡¡µ√µàÕ«‘π“∑’
·≈–°“√¢®—¥‰¡à‡°‘π .Ú ¡‘≈≈‘‡¡µ√
(Ù) §«“¡∂’µË ß—È ·µà Ù ‡Œ‘√µå ´å¢π÷È ‰ª §«“¡‡√Á«¢ÕßÕπÿ¿“§‰¡à‡°‘π ı.¯ ¡‘≈≈‘‡¡µ√
µàÕ«‘π“∑’·≈–°“√¢®—¥‰¡à‡°‘π .Ú ¡‘≈≈‘‡¡µ√

๔๔๙
Û˘

¢âÕ ˜ °“√µ√«®«— ¥ √–¥— ∫ §«“¡ —Ë π –‡∑◊ Õ π®“°°“√∑”‡À¡◊ Õ ßÀ‘ π „Àâ ∑”„π
∫√‘‡«≥¢Õ∫¢Õß‡¢µª√–∑“π∫—µ√À√◊Õ‡¢µª√–°Õ∫°“√ À√◊Õ¢Õ∫¥â“ππÕ°¢Õß‡¢µ°—π™π
(Buffer Zone) ‚¥¬„™â¡“µ√§«“¡ —Ëπ –‡∑◊Õπµ“¡¡“µ√∞“πÕß§å°“√√–À«à“ßª√–‡∑»
«à“¥â«¬¡“µ√∞“π (International Organization for Standardization) ∑’Ë ISO Ù¯ˆˆ
‚¥¬°“√µ√«®«—¥§«“¡ —Ëπ –‡∑◊Õπ„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡¡“µ√∞“π DIN ÙÒı ´÷Ëß¡’√“¬≈–‡Õ’¬¥
µ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â „π¿“§ºπ«° Û ∑â“¬ª√–°“»π’È
¢âÕ ¯ ª√–°“»π’È„Àâ„™â∫ß— §—∫π—∫µ—ßÈ ·µà«π— ∂—¥®“°«—π∑’ªË √–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
‡ªìπµâπ‰ª
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ˜ æƒ»®‘°“¬π æ.». ÚıÙ¯
¬ß¬ÿ∑∏ µ‘¬–‰æ√—™
√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘
·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÚÚ µÕπ∑’Ë ÒÚı ß «—π∑’Ë Ú˘ ∏—π«“§¡ ÚıÙ¯

๔๕๐
Û˘Ò

¿“§ºπ«° Ò
∑â“¬
ª√–°“»°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡√–¥—∫‡ ’¬ß·≈–§«“¡ —Ëπ –‡∑◊Õπ®“°°“√∑”‡À¡◊ÕßÀ‘π
_________
«‘∏’°“√µ√«®«—¥√–¥—∫‡ ’¬ß
Ò. °“√«—¥√–¥—∫‡ ’¬ß∫√‘‡«≥¿“¬πÕ°Õ“§“√ (Outdoor Measurement)
°“√µ‘¥µ—Èß‰¡‚§√‚øπ¢Õß¡“µ√√–¥—∫‡ ’¬ß§«√Àà“ß®“°°”·æß ‘Ëßª≈Ÿ° √â“ßÀ√◊Õ
«— ¥ÿ∑’Ë∑”„Àâ‡°‘¥°“√ –∑âÕπ‡ ’¬ßÕ¬à“ßπâÕ¬ Û.ı ‡¡µ√ ·≈– Ÿß®“°æ◊Èπ Ò.Ú - Ò.ı ‡¡µ√
Ú. °“√µ√«®«—¥√–¥—∫‡ ’¬ß∫√‘‡«≥¿“¬„πÕ“§“√ (Indoor Measurement)
°“√µ‘¥µ—ßÈ ‰¡‚§√‚øπ¢Õß¡“µ√√–¥—∫‡ ¬’ ß§«√Àà“ß®“°°”·æßÕ¬à“ßπâÕ¬ Ò ‡¡µ√
·≈–ª√–¡“≥ Ò.ı ‡¡µ√ ®“°Àπâ“µà“ß ·≈–„Àâ Ÿß®“°æ◊Èπ Ò.Ú - Ò.ı ‡¡µ√
_________

๔๕๑
Û˘Ú

¿“§ºπ«° Ú
∑â“¬
ª√–°“»°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡√–¥—∫‡ ’¬ß·≈–§«“¡ —Ëπ –‡∑◊Õπ®“°°“√∑”‡À¡◊ÕßÀ‘π
_________
°“√§”π«≥§à“√–¥—∫‡ ’¬ß‡©≈’Ë¬ (Equivalent Sound Level, Leq)
“¡“√∂§”π«≥‰¥âµ“¡ ¡°“√
Leq = Ò log

n
Ò Σ fi Ò .ÒLAi
Ò i=Ò

‡¡◊ËÕ

LAi = §à“√–¥—∫‡ ’¬ß„πÀπà«¬‡¥´‘‡∫≈‡Õ „π™à«ß‡«≈“∑’Ë i
fi = ™à«ß‡«≈“∑’Ë∑”°“√µ√«®«—¥√–¥—∫‡ ’¬ß™à«ß∑’Ë i §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈–
¢Õß‡«≈“∑’Ë∑”°“√µ√«®«—¥∑—ÈßÀ¡¥
= (ti x Ò)/T
‚¥¬∑’Ë ti = ™à«ß‡«≈“∑’Ë∑”°“√µ√«®«—¥∑’Ë i §‘¥‡ªìπ™—Ë«‚¡ß
T = ™à«ß‡«≈“∑’Ë∑”°“√µ√«®«—¥∑—ÈßÀ¡¥ = Σ ti
‡¡◊ËÕÀ“§à“√–¥—∫‡ ’¬ß‡©≈’Ë¬∑ÿ°™—Ë«‚¡ß‰¥â ®–À“§à“√–¥—∫‡ ’¬ß‡©≈’Ë¬„π™à«ß‡«≈“
T ™—Ë«‚¡ß ´÷Ëß “¡“√∂§”π«≥‰¥â®“° ¡°“√
Leq (T)

=

Ò log

n
Ò Σ Ò .ÒLeqi
T i=Ò

‚¥¬∑’Ë Leq(T) = §à“√–¥—∫‡ ’¬ßµàÕ‡π◊ËÕß„π™à«ß‡«≈“ T ™—Ë«‚¡ß
Leqi = §à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫‡ ’¬ßµàÕ‡π◊ËÕß Ò ™—Ë«‚¡ß „π™—Ë«‚¡ß∑’Ë i

๔๕๒
Û˘Û

„π°√≥’∑’Ë T = ÚÙ ™—Ë«‚¡ß
Leq(ÚÙ)

n
Ò Σ Ò .Ò Leqi
ÚÙ i=Ò

= Ò log

„π°√≥’∑’Ë T = ¯ ™—Ë«‚¡ß
L

eq(¯)

n
Ò Σ Ò .ÒLeqi
¯ i=Ò

= Ò log

๔๕๓

Û˘Ù

¿“§ºπ«° Û
∑â“¬
ª√–°“»°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡√–¥—∫‡ ’¬ß·≈–§«“¡ —Ëπ –‡∑◊Õπ®“°°“√∑”‡À¡◊ÕßÀ‘π
_________
«‘∏’°“√µ√«®«—¥§«“¡ —Ëπ –‡∑◊Õπ (DIN ÙÒı)
Ò. °“√µ‘¥µ—ÈßÀ—««—¥§«“¡ —Ëπ –‡∑◊Õπ∫πæ◊Èπ¥‘π „Àâ „™âÕÿª°√≥åÀ√◊Õ«— ¥ÿÕ◊Ëπ„¥
¡“∑”°“√¬÷¥À√◊Õµ‘¥µ—ÈßÀ—««—¥§«“¡ —Ëπ –‡∑◊Õπ„Àâ¡—Ëπ§ß ‚¥¬µâÕß∑”„ÀâÀ—««—¥§«“¡
—Ëπ –‡∑◊Õπ‰¡à “¡“√∂¢¬—∫‡§≈◊ËÕπ‰À«®“°µ”·Àπàß∑’Ëµ‘¥µ—Èß„π¢≥–∑’Ë∑”°“√µ√«®«—¥‰¥â
Ú. °“√µ‘¥µ—ÈßÀ—««—¥§«“¡ —Ëπ –‡∑◊Õπ∫π∞“π§Õπ°√’µ¥â“ππÕ° ‘Ëß°àÕ √â“ß
„Àâ∑”°“√µ√«®«—¥∑’Ë∫√‘‡«≥∞“π§Õπ°√’µ∑’ËÕ¬Ÿà√–¥—∫‡¥’¬«°—∫æ◊Èπ¥‘π À√◊Õ∞“π§Õπ°√’µ∑’Ë¡’
§«“¡ Ÿß®“°æ◊Èπ¥‘π‰¡à‡°‘π .ı ‡¡µ√ ‚¥¬„Àâ∑”°“√¬÷¥À√◊Õµ‘¥µ—ÈßÀ—««—¥§«“¡ —Ëπ –‡∑◊Õπ
„Àâ¡—Ëπ§ß

๔๕๔
Û˘ı

ª√–°“»°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

‡√◊ËÕß °”Àπ¥„Àâ‡À¡◊ÕßÀ‘π‡ªìπ·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…∑’Ë®–µâÕß∂Ÿ°§«∫§ÿ¡
√–¥—∫‡ ’¬ß·≈–§«“¡ —Ëπ –‡∑◊Õπ
_________
‚¥¬∑’Ë ‰¥â¡°’ “√ªØ‘√ªŸ √–∫∫√“™°“√‚¥¬„Àâ¡°’ “√®—¥µ—ßÈ °√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘
·≈– ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡¢÷πÈ ¡“ ·≈–„Àâ‚Õπ¿“√°‘®¢Õß°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡
„π à«π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘
æ.». ÚıÛı ‰ª‡ªìπ¢Õß°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ®÷ß‡ÀÁπ ¡§«√
·°â ‰¢ª√—∫ª√ÿßª√–°“»°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‡√◊ËÕß °”Àπ¥
„Àâ‡À¡◊ÕßÀ‘π‡ªìπ·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…∑’Ë®–µâÕß∂Ÿ°§«∫§ÿ¡√–¥—∫‡ ’¬ß·≈–§«“¡ —Ëπ –‡∑◊Õπ
Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ˆ¯ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“
§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı ·°â ‰¢‚¥¬¡“µ√“ ÒÒÙ ·Ààßæ√–√“™°ƒ…Æ’°“
·°â ‰¢∫∑∫—≠≠—µ‘„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫°“√‚ÕπÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß à«π√“™°“√„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡
æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ª√—∫ª√ÿß°√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡ æ.». ÚıÙı æ.». ÚıÙı Õ—π‡ªìπ
æ√–√“™∫—≠≠—µ‘∑’Ë¡’∫∑∫—≠≠—µ‘∫“ßª√–°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√®”°—¥ ‘∑∏‘·≈–‡ √’¿“æ¢Õß∫ÿ§§≈
´÷Ëß¡“µ√“ Ú˘ ª√–°Õ∫°—∫¡“µ√“ Ûı ¡“µ√“ Ù¯ ¡“µ√“ ı ·≈–¡“µ√“ ıÒ ¢Õß
√—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬ ∫—≠≠—µ‘„Àâ°√–∑”‰¥â ‚¥¬Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘
·Ààß°ÆÀ¡“¬ √—∞¡πµ√’«“à °“√°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡ ‚¥¬§”·π–π”
¢Õß§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘… ®÷ßÕÕ°ª√–°“»‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

Û˘ˆ
๔๕๕

¢âÕ Ò „Àâ¬°‡≈‘°ª√–°“»°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
‡√◊ËÕß °”Àπ¥„Àâ‡À¡◊ÕßÀ‘π‡ªìπ·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…∑’Ë®–µâÕß∂Ÿ°§«∫§ÿ¡√–¥—∫‡ ’¬ß·≈–
§«“¡ —Ëπ –‡∑◊Õπ ≈ß«—π∑’Ë ÚÛ æƒ»®‘°“¬π æ.». ÚıÛ˘
¢âÕ Ú „πª√–°“»π’È
ç‡À¡◊ÕßÀ‘πé À¡“¬§«“¡«à“ °‘®°“√√–‡∫‘¥·≈–¬àÕ¬À‘π µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬·√à
À√◊Õ°‘®°“√‚√ßß“π‡°’Ë¬«°—∫°“√‚¡à ∫¥ À√◊Õ¬àÕ¬À‘π µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬‚√ßß“π
¢âÕ Û „Àâ‡À¡◊ÕßÀ‘π‡ªìπ·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…∑’®Ë –µâÕß∂Ÿ°§«∫§ÿ¡√–¥—∫‡ ¬’ ß·≈–
§«“¡ —Ëπ –‡∑◊Õπ
¢âÕ Ù Àâ“¡¡‘„Àâ‡®â“¢ÕßÀ√◊ÕºŸâ§√Õ∫§√Õß‡À¡◊ÕßÀ‘π°àÕ„Àâ‡°‘¥√–¥—∫‡ ’¬ß·≈–
§«“¡ —Ëπ –‡∑◊Õπ‡°‘π°«à“¡“µ√∞“π∑’Ë°”Àπ¥‰«â „πª√–°“»°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘
·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡√–¥—∫‡ ’¬ß·≈–§«“¡ —Ëπ –‡∑◊Õπ®“°
°“√∑”‡À¡◊ÕßÀ‘π
¢âÕ ı ª√–°“»π’È „ Àâ „ ™â ∫— ß §— ∫ π— ∫ µ—È ß ·µà «— π ∂— ¥ ®“°«— π ª√–°“»„π√“™°‘ ® ®“
πÿ‡∫°…“‡ªìπµâπ‰ª
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ˜ æƒ»®‘°“¬π æ.». ÚıÙ¯
¬ß¬ÿ∑∏ µ‘¬–‰æ√—™
√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘
·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÚÚ µÕπ∑’Ë ÒÚı ß «—π∑’Ë Ú˘ ∏—π«“§¡ ÚıÙ¯

๔๕๖
Û˘˜

ª√–°“»°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬®“°‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡
_________
‡æ◊ËÕ°”Àπ¥¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬®“°‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡
Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ıı ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ
‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı ·°â ‰¢‚¥¬¡“µ√“ ÒÒÙ ·Ààßæ√–√“™°ƒ…Æ’°“·°â ‰¢
∫∑∫—≠≠—µ‘„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫°“√‚ÕπÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß à«π√“™°“√„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡æ√–√“™
∫—≠≠—µ‘ª√—∫ª√ÿß°√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡ æ.». ÚıÙı æ.». ÚıÙı Õ—π‡ªìπæ√–√“™∫—≠≠—µ‘
∑’Ë¡’∫∑∫—≠≠—µ‘∫“ßª√–°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√®”°—¥ ‘∑∏‘·≈–‡ √’¿“æ¢Õß∫ÿ§§≈ ´÷Ëß¡“µ√“ Ú˘
ª√–°Õ∫°—∫¡“µ√“ Ûı ¡“µ√“ Ù¯ ¡“µ√“ ı ·≈–¡“µ√“ ıÒ ¢Õß√—∞∏√√¡πŸ≠
·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬ ∫—≠≠—µ‘„Àâ°√–∑”‰¥â ‚¥¬Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘·Ààß°ÆÀ¡“¬
√—∞¡πµ√’ «à “°“√°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ë ß·«¥≈âÕ ¡ ‚¥¬§”·π–π”¢Õß
§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘… ·≈–‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß§≥–°√√¡°“√ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘
®÷ßÕÕ°ª√–°“»‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
¢âÕ Ò „πª√–°“»π’È
ç‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡é À¡“¬§«“¡«à“ ‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú ·≈–‚√ßß“π
®”æ«°∑’Ë Û µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬‚√ßß“π
ç°“√ª√–°Õ∫°‘®°“√‚√ßß“πé À¡“¬§«“¡«à“ °“√∑” º≈‘µ ª√–°Õ∫ ∫√√®ÿ ´àÕ¡
´àÕ¡∫”√ÿß ∑¥ Õ∫ ª√—∫ª√ÿß ·ª√ ¿“æ ≈”‡≈’¬ß ‡°Á∫√—°…“ À√◊Õ∑”≈“¬ ‘Ëß„¥Ê µ“¡
≈—°…≥–°‘®°“√¢Õß‚√ßß“π ·µà ‰¡à√«¡∂÷ß°“√∑¥≈Õß‡¥‘π‡§√◊ËÕß®—°√

Û˘¯
๔๕๗

ç°√–∫«π°“√º≈‘µé À¡“¬§«“¡«à“ °“√ª√–°Õ∫°‘®°“√‚√ßß“πÕ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷ßË
∑’Ë¡’°“√ª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬ÕÕ° Ÿà∫√√¬“°“»
ç°√–∫«π°“√º≈‘µ∑’¡Ë °’ “√‡º“‰À¡â‡™◊ÕÈ ‡æ≈‘ßé À¡“¬§«“¡«à“ °“√ª√–°Õ∫°‘®°“√
‚√ßß“π„π¢—ÈπµÕπ„¥¢—ÈπµÕπÀπ÷Ëß∑’Ë¡’°√–∫«π°“√‡º“‰À¡â‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß À√◊Õ°“√ —π¥“ª ·≈–
¡’°“√ª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬ÕÕ° Ÿà∫√√¬“°“»
ç‡™◊ÕÈ ‡æ≈‘ß™’«¡«≈é À¡“¬§«“¡«à“ ‡™◊ÕÈ ‡æ≈‘ß∑’Ë ‰¥â¡“®“°Õ‘π∑√’¬å “√À√◊Õ ß‘Ë ¡’™«’ µ‘
√«¡∑—Èßº≈º≈‘µ®“°°“√‡°…µ√ °“√ª»ÿ —µ«å ·≈–°“√∑”ªÉ“‰¡â ‡™àπ ‰¡âøóπ ‡»…‰¡â ·°≈∫
ø“ß ™“πÕâÕ¬ µâπÕâÕ¬ „∫ÕâÕ¬ „¬ª“≈å¡ °–≈“ª“≈å¡ ∑–≈“¬ª“≈å¡ °–≈“¡–æ√â“«
„¬¡–æ√â“« ‡»…æ◊™ ¡Ÿ≈ —µ«å °ä“´™’«¿“æ °“°µ–°Õπ À√◊Õ¢Õß‡ ’¬®“°‚√ßß“π·ª√√Ÿª
º≈‘µ¿—≥±å∑“ß°“√‡°…µ√ ‡ªìπµâπ
¢âÕ Ú Õ“°“»‡ ’¬·µà≈–™π‘¥∑’Ëª≈àÕ¬∑‘Èß®“°‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡µâÕß¡’§à“
‰¡à‡°‘π°«à“¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬®“°‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â
¥—ßµàÕ‰ªπ’È
™π‘¥¢ÕßÕ“°“»‡ ’¬
Ò. ΩÿÉπ≈–ÕÕß
(Total Suspended
Particulate) (¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ
≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√)

·À≈àß∑’Ë¡“¢Õß
Õ“°“»‡ ’¬
Ò.Ò À¡âÕ‰ÕπÈ” À√◊Õ
·À≈àß°”‡π‘¥§«“¡√âÕπ
∑’Ë„™â‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß ¥—ßπ’È
(Ò) πÈ”¡—π‡µ“
(Ú) ∂à“πÀ‘π
(Û) ™’«¡«≈
(Ù) ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ßÕ◊ËπÊ

๔๕๘
Û˘˘

§à“ª√‘¡“≥¢ÕßÕ“°“»‡ ’¬∑’Ëª≈àÕ¬∑‘Èß®“°
°√–∫«π°“√º≈‘µ∑’Ë ‰¡à¡’ °√–∫«π°“√º≈‘µ∑’Ë¡’
°“√‡º“‰À¡â‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß °“√‡º“‰À¡â‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß

-

‰¡à‡°‘π ÚÙ
‰¡à‡°‘π ÛÚ
‰¡à‡°‘π ÛÚ
‰¡à‡°‘π ÛÚ

™π‘¥¢ÕßÕ“°“»‡ ’¬

·À≈àß∑’Ë¡“¢Õß
Õ“°“»‡ ’¬

§à“ª√‘¡“≥¢ÕßÕ“°“»‡ ’¬∑’Ëª≈àÕ¬∑‘Èß®“°

°√–∫«π°“√º≈‘µ∑’Ë‰¡à¡’ °√–∫«π°“√º≈‘µ∑’Ë¡’
°“√‡º“‰À¡â‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß °“√‡º“‰À¡â‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß
Ò.Ú°“√∂≈ÿß À≈àÕÀ≈Õ¡ ‰¡à‡°‘π Û
‰¡à‡°‘π ÚÙ
√’¥¥÷ß ·≈–/À√◊Õº≈‘µ
Õ≈Ÿ¡‘‡π’¬¡
Ò.Û°√–∫«π°“√º≈‘µ ‰¡à‡°‘π Ù
‰¡à‡°‘π ÛÚ

Ú. °ä“´´—≈‡øÕ√å ‰¥ÕÕ°‰´¥å
(Sulfur dioxide)
( à«π„π≈â“π à«π)

Ú.Ò À¡âÕ‰ÕπÈ” À√◊Õ
·À≈àß°”‡π‘¥§«“¡√âÕπ
∑’Ë„™â‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß ¥—ßπ’È
(Ò) πÈ”¡—π‡µ“
(Ú) ∂à“πÀ‘π
(Û) ™’«¡«≈
(Ù) ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ßÕ◊ËπÊ
Ú.Ú °√–∫«π°“√º≈‘µ ‰¡à‡°‘π ı
Û. °ä“´ÕÕ°‰´¥å¢Õß‰π‚µ√‡®π À¡âÕ‰ÕπÈ” À√◊Õ
´÷Ëß§”π«≥„π√Ÿª¢Õß°ä“´
·À≈àß°”‡π‘¥§«“¡√âÕπ
‰π‚µ√‡®π‰¥ÕÕ°‰´¥å
∑’Ë„™â‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß ¥—ßπ’È
(Oxides of nitrogen as
(Ò) πÈ”¡—π‡µ“
Nitrogen dioxide)
(Ú) ∂à“πÀ‘π
( à«π„π≈â“π à«π)
(Û) ™’«¡«≈
(Ù) ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ßÕ◊ËπÊ
Ù. °ä“´§“√å∫Õπ¡ÕπÕ°‰´¥å °√–∫«π°“√º≈‘µ
‰¡à‡°‘π ¯˜
(Carbon monoxide)
( à«π„π≈â“π à«π)

Ù
๔๕๙

‰¡à‡°‘π ˘ı
‰¡à‡°‘π ˜
‰¡à‡°‘π ˆ
‰¡à‡°‘π ˆ
-

‰¡à‡°‘π Ú
‰¡à‡°‘π Ù
‰¡à‡°‘π Ú
‰¡à‡°‘π Ú
‰¡à‡°‘π ˆ˘

™π‘¥¢ÕßÕ“°“»‡ ’¬

·À≈àß∑’Ë¡“¢Õß
Õ“°“»‡ ’¬

§à“ª√‘¡“≥¢ÕßÕ“°“»‡ ’¬∑’Ëª≈àÕ¬∑‘Èß®“°
°√–∫«π°“√º≈‘µ∑’Ë ‰¡à¡’ °√–∫«π°“√º≈‘µ∑’Ë¡’
°“√‡º“‰À¡â‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß °“√‡º“‰À¡â‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß

ı. °ä“´‰Œ‚¥√‡®π´—≈‰ø¥å
(Hydrogen sulfide)
( à«π„π≈â“π à«π)

°√–∫«π°“√º≈‘µ

‰¡à‡°‘π Ò

‰¡à‡°‘π ¯

ˆ. °ä“´‰Œ‚¥√‡®π§≈Õ‰√¥å
(Hydrogen Chloride)
(¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√)

°√–∫«π°“√º≈‘µ

‰¡à‡°‘π Ú

‰¡à‡°‘π Òˆ

˜. °√¥°”¡–∂—π
(Sulfuric acid)
( à«π„π≈â“π à«π)

°√–∫«π°“√º≈‘µ

‰¡à‡°‘π Úı

-

¯. ‰´≈’π (Xylene)
( à«π„π≈â“π à«π)

°√–∫«π°“√º≈‘µ

‰¡à‡°‘π Ú

-

˘. §√’´Õ≈ (Cresol)
( à«π„π≈â“π à«π)

°√–∫«π°“√º≈‘µ

‰¡à‡°‘π ı

-

Ò. æ≈«ß (Antimony)
(¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√)

°√–∫«π°“√º≈‘µ

‰¡à‡°‘π Ú

‰¡à‡°‘π Òˆ

ÒÒ. “√ÀπŸ (Arsenic)
(¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√)

°√–∫«π°“√º≈‘µ

‰¡à‡°‘π Ú

‰¡à‡°‘π Òˆ

ÒÚ.∑Õß·¥ß (Copper)
(¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√)

°√–∫«π°“√º≈‘µ

‰¡à‡°‘π Û

‰¡à‡°‘π ÚÙ

ÙÒ
๔๖๐

™π‘¥¢ÕßÕ“°“»‡ ’¬

·À≈àß∑’Ë¡“¢Õß
Õ“°“»‡ ’¬

§à“ª√‘¡“≥¢ÕßÕ“°“»‡ ’¬∑’Ëª≈àÕ¬∑‘Èß®“°
°√–∫«π°“√º≈‘µ∑’Ë‰¡à¡’ °√–∫«π°“√º≈‘µ∑’Ë¡’
°“√‡º“‰À¡â‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß °“√‡º“‰À¡â‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß

ÒÛ.µ–°—Ë« (Lead)
(¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√)

°√–∫«π°“√º≈‘µ

‰¡à‡°‘π Û

‰¡à‡°‘π ÚÙ

ÒÙ. §≈Õ√’π (Chlorine)
(¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√)

°√–∫«π°“√º≈‘µ

‰¡à‡°‘π Û

‰¡à‡°‘π ÚÙ

Òı. ª√Õ∑ (Mercury)
(¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√)

°√–∫«π°“√º≈‘µ

‰¡à‡°‘π Û

‰¡à‡°‘π Ú.Ù

¢âÕ Û °“√√“¬ß“πº≈°“√µ√«®«—¥Õ“°“»‡ ’¬ „Àâ√“¬ß“πº≈¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) °√–∫«π°“√º≈‘µ∑’Ë ‰¡à¡’°“√‡º“‰À¡â‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß „Àâ§”π«≥º≈∑’Ë§«“¡¥—π Ò
∫√√¬“°“» À√◊Õ ∑’Ë ˜ˆ ¡‘≈≈‘‡¡µ√ª√Õ∑ Õÿ≥À¿Ÿ¡‘ Úı Õß»“‡´≈‡´’¬ ∑’Ë ¿“«–·Àâß
(Dry Basis) ‚¥¬¡’ª√‘¡“µ√Õ“°“»‡ ’¬∑’ËÕÕ°´‘‡®π (%O2) ≥ ¿“«–®√‘ß„π¢≥–µ√«®«—¥
(Ú) °√–∫«π°“√º≈‘µ∑’Ë¡’°“√‡º“‰À¡â‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß „Àâ§”π«≥º≈∑’Ë§«“¡¥—π Ò
∫√√¬“°“» À√◊Õ ∑’Ë ˜ˆ ¡‘≈≈‘‡¡µ√ª√Õ∑ Õÿ≥À¿Ÿ¡‘ Úı Õß»“‡´≈‡´’¬ ∑’Ë ¿“«–·Àâß
(Dry Basis) ‚¥¬¡’ª√‘¡“µ√Õ“°“»‡ ’¬∑’ËÕÕ°´‘‡®π (%O2) √âÕ¬≈– ˜
¢âÕ Ù °“√µ√«®«—¥Õ“°“»‡ ’¬·µà≈–™π‘¥µ“¡¢âÕ Ú „Àâ „™â«‘∏’¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) °“√µ√«®«—¥§à“ª√‘¡“≥ΩÿπÉ ≈–ÕÕß „Àâ „™â«∏‘ ’ Determination of Particulate
Matter Emissions from Stationary Sources ∑’Ë Õ ß§å ° “√æ‘ ∑— ° …å ‘Ë ß ·«¥≈â Õ ¡
·Ààßª√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“ (United States Environmental Protection Agency)
°”Àπ¥‰«â À√◊Õ«‘∏Õ’ π◊Ë ∑’§Ë ≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡ÀÁπ™Õ∫‚¥¬ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
(Ú) °“√µ√«®«—¥§à“°ä“´´—≈‡øÕ√å ‰¥ÕÕ°‰´¥å „Àâ „™â«‘∏’ Determination of
Sulfur Dioxide Emissions from Stationary Sources À√◊Õ«‘∏’ Determination of
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Sulfuric Acid and Sulfur Dioxide Emissions from Stationary Sources ∑’Ë
Õß§å°“√æ‘∑°— …å ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààßª√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“°”Àπ¥‰«â À√◊Õ«‘∏Õ’ π◊Ë ∑’§Ë ≥–°√√¡°“√
§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡ÀÁπ™Õ∫‚¥¬ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
(Û) °“√µ√«®«—¥§à“°ä“´ÕÕ°‰´¥å¢Õß‰π‚µ√‡®π „Àâ „™â«‘∏’ Determination of
Nitrogen Oxide Emissions from Stationary Sources ∑’ËÕß§å°“√æ‘∑—°…å ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
·Ààßª√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“°”Àπ¥‰«â À√◊Õ«‘∏’Õ◊Ëπ∑’Ë§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡ÀÁπ™Õ∫
‚¥¬ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
(Ù) °“√µ√«®«—¥§à“°ä“´§“√å∫Õπ¡ÕπÕ°‰´¥å „Àâ „™â«‘∏’ Determination of
Carbon Monoxide Emissions from Stationary Sources ∑’ËÕß§å°“√æ‘∑—°…å ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
·Ààßª√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“°”Àπ¥‰«â À√◊Õ«‘∏’Õ◊Ëπ∑’Ë§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡ÀÁπ™Õ∫
‚¥¬ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
(ı) °“√µ√«®«—¥§à “°ä“´‰Œ‚¥√‡®π´—≈‰ø¥å „Àâ „™â«‘∏’ Determination of
Hydrogen Sulfide, Carbonyl Sulfide and Carbon Disulfide Emissions from
Stationary Sources ∑’ËÕß§å°“√æ‘∑—°…å ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààßª√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“°”Àπ¥‰«â
À√◊Õ«‘∏’Õ◊Ëπ∑’Ë§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡ÀÁπ™Õ∫‚¥¬ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
(ˆ) °“√µ√«®«—¥§à“°ä“´‰Œ‚¥√‡®π§≈Õ‰√¥å „Àâ „™â«‘∏’ Determination of
Hydrogen Halide and Halogen Emissions from Stationary Sources
Non-Isokinetic À√◊Õ«‘∏’ Determination of Hydrogen Halide and Halogen
Emissions from Stationary Sources Isokinetic ∑’Ë Õ ß§å ° “√æ‘ ∑— ° …å ‘Ë ß ·«¥≈â Õ ¡
·Ààßª√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“°”Àπ¥‰«â À√◊Õ«‘∏’Õ◊Ëπ∑’Ë§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡ÀÁπ™Õ∫
‚¥¬ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
(˜) °“√µ√«®«—¥§à“°√¥°”¡–∂—π „Àâ „™â«‘∏’ Determination of Sulfuric Acid
and Sulfur Dioxide Emissions from Stationary Sources ∑’ÕË ß§å°“√æ‘∑°— …å ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡
·Ààßª√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“°”Àπ¥‰«â À√◊Õ«‘∏’Õ◊Ëπ∑’Ë§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡ÀÁπ™Õ∫
‚¥¬ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
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(¯) °“√µ√«®«—¥§à“‰´≈’π „Àâ „™â«‘∏’ Measurement of Gaseous Organic
Compound Emissions by Gas Chromatography ∑’ËÕß§å°“√æ‘∑—°…å ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
·Ààßª√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“°”Àπ¥‰«â À√◊Õ«‘∏’Õ◊Ëπ∑’Ë§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡ÀÁπ™Õ∫
‚¥¬ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
(˘) °“√µ√«®«—¥§à“§√’´Õ≈ „Àâ „™â«‘∏’ Measurement of Gaseous Organic
Compound Emissions by Gas Chromatography ∑’ËÕß§å°“√æ‘∑—°…å ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
·Ààßª√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“°”Àπ¥‰«â À√◊Õ«‘∏’Õ◊Ëπ∑’Ë§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡ÀÁπ™Õ∫
‚¥¬ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
(Ò) °“√µ√«®«—¥§à“æ≈«ß „Àâ „™â«‘∏’ Determination of Metals Emissions
from Stationary Sources ∑’ËÕß§å°“√æ‘∑—°…å ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààßª√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“
°”Àπ¥‰«â À√◊Õ«‘∏Õ’ π◊Ë ∑’§Ë ≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡ÀÁπ™Õ∫‚¥¬ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
(ÒÒ) °“√µ√«®«—¥§à“ “√ÀπŸ „Àâ „™â«‘∏’ Determination of Metals Emissions
from Stationary Sources ∑’ÕË ß§å°“√æ‘∑°— …å ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààßª√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“°”Àπ¥‰«â
À√◊Õ«‘∏’Õ◊Ëπ∑’Ë§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡ÀÁπ™Õ∫‚¥¬ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
(ÒÚ) °“√µ√«®«—¥§à“∑Õß·¥ß „Àâ „™â«‘∏’ Determination of Metals Emissions
from Stationary Sources ∑’ËÕß§å°“√æ‘∑—°…å ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààßª√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“
°”Àπ¥‰«â À√◊Õ«‘∏’Õ◊Ëπ∑’Ë§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡ÀÁπ™Õ∫‚¥¬ª√–°“»„π√“™°‘®®“
πÿ‡∫°…“
(ÒÛ) °“√µ√«®«—¥§à“µ–°—Ë« „Àâ „™â«‘∏’ Determination of Metals Emissions
from Stationary Sources ∑’ÕË ß§å°“√æ‘∑°— …å ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààßª√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“°”Àπ¥‰«â
À√◊Õ«‘∏’Õ◊Ëπ∑’Ë§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡ÀÁπ™Õ∫‚¥¬ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
(ÒÙ) °“√µ√«®«—¥§à“§≈Õ√’π „Àâ „™â«‘∏’ Determination of Hydrogen Halide
and Halogen Emissions from Stationary Sources Non-Isokinetic À√◊Õ«‘∏’
Determination of Hydrogen Halide and Halogen Emissions from Stationary
Sources Isokinetic ∑’ËÕß§å°“√æ‘∑—°…å ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààßª√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“°”Àπ¥‰«â
À√◊Õ«‘∏’Õ◊Ëπ∑’Ë§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡ÀÁπ™Õ∫‚¥¬ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
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(Òı) °“√µ√«®«—¥§à“ “√ª√Õ∑ „Àâ „™â«∏‘ ’ Determination of Metals Eissions
from Stationary Sources ∑’ÕË ß§å°“√æ‘∑°— …å ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààßª√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“°”Àπ¥‰«â
À√◊Õ«‘∏Õ’ π◊Ë ∑’§Ë ≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡ÀÁπ™Õ∫‚¥¬ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
¢âÕ ı ª√–°“»π’È ‰¡à „™â∫—ß§—∫°—∫·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…∑’Ë¡’°“√°”Àπ¥¡“µ√∞“π
§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬∑‘ßÈ Õ“°“»‡ ¬’ µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬ ßà ‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡
·Ààß™“µ‘‰«â‡ªìπ°“√‡©æ“–·≈â«
¢âÕ ˆ ª√–°“»π’È „Àâ „™â∫—ß§—∫µ—Èß·µà«—π∂—¥®“°«—πª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
‡ªìπµâπ‰ª
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ı ‡¡…“¬π æ.». ÚıÙ˘
¬ß¬ÿ∑∏ µ‘¬–‰æ√—™
√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘
·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÚÛ µÕπ∑’Ë ı ß «—π∑’Ë Ò¯ æƒ…¿“§¡ ÚıÙ˘
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ª√–°“»°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

‡√◊ËÕß °”Àπ¥„Àâ ‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡‡ªìπ·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…∑’Ë®–µâÕß∂Ÿ°§«∫§ÿ¡
°“√ª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬ÕÕ° Ÿà∫√√¬“°“»
_________
‡æ◊Ë Õ °”Àπ¥„Àâ ‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡‡ªìπ·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…∑’Ë®–µâÕß∂Ÿ°§«∫§ÿ¡
°“√ª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬ÕÕ° Ÿà∫√√¬“°“» Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ˆ¯ ·Ààß
æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı ·°â ‰¢‚¥¬
¡“µ√“ ÒÒÙ ·Ààßæ√–√“™°ƒ…Æ’°“·°â ‰¢∫∑∫—≠≠—µ‘„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫°“√‚ÕπÕ”π“®
Àπâ“∑’Ë¢Õß à«π√“™°“√„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ª√—∫ª√ÿß°√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡ æ.».
ÚıÙı æ.». ÚıÙı Õ—π‡ªìπæ√–√“™∫—≠≠—µ‘∑’Ë¡’∫∑∫—≠≠—µ‘∫“ßª√–°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√®”°—¥
‘∑∏‘·≈–‡ √’¿“æ¢Õß∫ÿ§§≈ ´÷Ëß¡“µ√“ Ú˘ ª√–°Õ∫°—∫¡“µ√“ Ûı ¡“µ√“ Ù¯ ¡“µ√“ ı
·≈–¡“µ√“ ıÒ ¢Õß√—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬ ∫—≠≠—µ‘„Àâ°√–∑”‰¥â ‚¥¬Õ“»—¬
Õ”π“®µ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘·Ààß°ÆÀ¡“¬ √—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈–
‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‚¥¬§”·π–π”¢Õß§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘… ®÷ßÕÕ°ª√–°“»‰«â¥—ßµàÕ‰ªπ’È
¢âÕ Ò „πª√–°“»π’È
ç‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡é À¡“¬§«“¡«à“ ‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú ·≈–‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û
µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬‚√ßß“π
ç°“√ª√–°Õ∫°‘®°“√‚√ßß“πé À¡“¬§«“¡«à“ °“√∑” º≈‘µ ª√–°Õ∫ ∫√√®ÿ ´àÕ¡
´àÕ¡∫”√ÿß ∑¥ Õ∫ ª√—∫ª√ÿß ·ª√ ¿“æ ≈”‡≈’¬ß ‡°Á∫√—°…“ À√◊Õ∑”≈“¬ ß‘Ë „¥Ê µ“¡≈—°…≥–
°‘®°“√¢Õß‚√ßß“π ·µà ‰¡à√«¡∂÷ß°“√∑¥≈Õß‡¥‘π‡§√◊ËÕß®—°√
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ç°√–∫«π°“√º≈‘µé À¡“¬§«“¡«à“ °“√ª√–°Õ∫°‘®°“√‚√ßß“πÕ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷ßË
∑’Ë¡’°“√ª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬ÕÕ° Ÿà∫√√¬“°“»
ç°√–∫«π°“√º≈‘µ∑’¡Ë °’ “√‡º“‰À¡â‡™◊ÕÈ ‡æ≈‘ßé À¡“¬§«“¡«à“ °“√ª√–°Õ∫°‘®°“√
‚√ßß“π„π¢—ÈπµÕπ„¥¢—ÈπµÕπÀπ÷Ëß∑’Ë¡’°√–∫«π°“√‡º“‰À¡â‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß À√◊Õ°“√ —π¥“ª ·≈–
¡’°“√ª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬ÕÕ° Ÿà∫√√¬“°“»
¢âÕ Ú „Àâ ‚ √ßß“πÕÿ µ “À°√√¡µ“¡∫— ≠ ™’ ∑â “ ¬ª√–°“»π’È ‡ ªì π ·À≈à ß °”‡π‘ ¥
¡≈æ‘…∑’Ë®–µâÕß∂Ÿ°§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬ÕÕ° Ÿà∫√√¬“°“»
¢âÕ Û Àâ “ ¡¡‘ „ Àâ ‡ ®â “ ¢ÕßÀ√◊ Õ ºŸâ § √Õ∫§√Õß‚√ßß“πÕÿ µ “À°√√¡ª≈à Õ ¬∑‘È ß
Õ“°“»‡ ’¬ÕÕ° Ÿà∫√√¬“°“» ‡«âπ·µà®–‰¥â∑”°“√∫”∫—¥Õ“°“»‡ ’¬„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡¡“µ√∞“π
§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬®“°‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡µ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â „πª√–°“»
°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡ ‡√◊ÕË ß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬∑‘ßÈ
Õ“°“»‡ ¬’ ®“°‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡ ·µà∑—Èßπ’È µâÕß‰¡à„™â«‘∏’∑”„Àâ‡®◊Õ®“ß (Dilution)
¢âÕ Ù ª√–°“»π’È ‰¡à „™â∫—ß§—∫°—∫·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…∑’Ë¡’°“√°”Àπ¥¡“µ√∞“π
§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬∑‘ßÈ Õ“°“»‡ ¬’ µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬ ßà ‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡
·Ààß™“µ‘ ‰«â‡ªìπ°“√‡©æ“–·≈â«
¢âÕ ı ª√–°“»π’È „Àâ „™â∫—ß§—∫µ—Èß·µà«—π∂—¥®“°«—πª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
‡ªìπµâπ‰ª ‡«âπ·µà ‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡∑’Ë°√–∫«π°“√º≈‘µ¡’°“√‡º“‰À¡â‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ßÀ√◊Õ
„™âÀ¡âÕ‰ÕπÈ”À√◊Õ‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡∑’Ë¡’°“√π”Õ“°“»‡ ’¬®“°°√–∫«π°“√º≈‘µ∑’Ë ‰¡à¡’
°“√‡º“‰À¡â‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß·≈–Õ“°“»‡ ’¬®“°°√–∫«π°“√º≈‘µ∑’Ë¡’°“√‡º“‰À¡â‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß
¡“ª≈à Õ ¬∑‘È ß ∑’Ë ª ≈à Õ ßª≈à Õ ¬∑‘È ß Õ“°“»‡ ’ ¬ ‡¥’ ¬ «°— π „Àâ „ ™â ∫— ß §— ∫ ‡¡◊Ë Õ æâ π °”Àπ¥Àπ÷Ë ß ªï
π—∫·µà«—πª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡ªìπµâπ‰ª
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ı ‡¡…“¬π æ.». ÚıÙ˘
¬ß¬ÿ∑∏ µ‘¬–‰æ√—™
√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘
·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÚÛ µÕπ∑’Ë ı ß «—π∑’Ë Ò¯ æƒ…¿“§¡ ÚıÙ˘

Ù˜
๔๖๖

∫—≠™’∑â“¬
ª√–°“»°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
‡√◊ËÕß °”Àπ¥„Àâ ‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡‡ªìπ·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…∑’Ë®–µâÕß∂Ÿ°§«∫§ÿ¡
°“√ª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬ÕÕ° Ÿà∫√√¬“°“»
≈”¥—∫∑’Ë

¢π“¥¢Õß‚√ßß“π

ª√–‡¿∑À√◊Õ™π‘¥¢Õß‚√ßß“π

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú

Ú ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫º≈‘µº≈
‡°…µ√°√√¡Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß À√◊Õ
À≈“¬Õ¬à“ß ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) °“√µâ¡ π÷Ëß À√◊ÕÕ∫æ◊™ À√◊Õ
‡¡≈Á¥æ◊™
(ı) °“√‡°Á∫√—°…“ À√◊Õ≈”‡≈’¬ßæ◊™
‡¡≈Á¥æ◊™ À√◊Õº≈‘µº≈®“°æ◊™„π
‰´‚≈ ‚°¥—ßÀ√◊Õ§≈—ß ‘π§â“
(˘) °“√√àÕπ ≈â“ß §—¥ À√◊Õ·¬°¢π“¥
À√◊Õ§ÿ≥¿“æ¢Õßº≈‘µº≈‡°…µ√°√√¡

‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı
·√ß¡â“
-

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û

‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“
‚√ßß“π∑ÿ°¢π“¥

‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı ‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ ·≈–§πß“π ·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π‡°‘π
‰¡à‡°‘π ı §π ·≈– ı §π
‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò

˘ ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫‡¡≈Á¥æ◊™
À√◊ÕÀ—«æ◊™ Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß À√◊Õ
À≈“¬Õ¬à“ß ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) °“√ ’ Ωí¥ À√◊Õ¢—¥¢â“«
‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı ‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ ´÷ßË ‰¡à¡À’ ¡âÕ‰ÕπÈ” ·√ß¡â“ À√◊Õ‚√ßß“π
·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«° ∑ÿ°¢π“¥´÷ßË ¡’À¡âÕ‰ÕπÈ”
∑’Ë Ò

๔๖๗
Ù¯

≈”¥—∫∑’Ë

¢π“¥¢Õß‚√ßß“π

ª√–‡¿∑À√◊Õ™π‘¥¢Õß‚√ßß“π

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú

ÒÒ ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫πÈ”µ“≈
´÷Ëß∑”®“° ÕâÕ¬ ∫’™ À≠â“À«“π À√◊Õ
æ◊™Õ◊Ëπ∑’Ë„Àâ§«“¡À«“π Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß
À√◊ÕÀ≈“¬Õ¬à“ß ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Û) °“√∑”πÈ”µ“≈∑√“¬¥‘∫ À√◊Õ
πÈ”µ“≈∑√“¬¢“«
(ˆ) °“√∑”°≈Ÿ‚§ ‡¥°´å ‚∑√ ø√—°‚∑
À√◊Õº≈‘µ¿—≥±åÕ◊Ëπ∑’Ë§≈â“¬§≈÷ß°—π
Òı ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’¬Ë «°—∫Õ“À“√ µ— «å
Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß À√◊ÕÀ≈“¬Õ¬à“ß
¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) °“√∑”Õ“À“√º ¡À√◊ÕÕ“À“√
”‡√Á®√Ÿª ”À√—∫‡≈’È¬ß —µ«å
(Ú) °“√ªÉπÀ√◊Õ∫¥ æ◊™ ‡¡≈Á¥æ◊™
°“°æ◊™ ‡π◊ÈÕ —µ«å °√–¥Ÿ° —µ«å
¢π —µ«å À√◊Õ‡ª≈◊Õ°ÀÕ¬ ”À√—∫∑”
À√◊Õº ¡‡ªìπÕ“À“√ —µ«å
ÚÚ ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫ ‘Ëß∑Õ
¥â“¬ À√◊Õ‡ âπ„¬´÷Ëß¡‘„™à„¬À‘π (Asbestos)
Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß À√◊ÕÀ≈“¬Õ¬à“ß
¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) °“√À¡—° §“√å∫Õ‰π´å “ß À«’ √’¥
ªíòπ Õ∫ §«∫ ∫‘¥‡°≈’¬« °√Õ
‡∑Á°‡®Õ√å ‰√´å øÕ° À√◊Õ¬âÕ¡ ’
‡ âπ„¬

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û

-

‚√ßß“π∑ÿ°¢π“¥

-

‚√ßß“π∑ÿ°¢π“¥

‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı
·√ß¡â“
-

‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“
‚√ßß“π∑ÿ°¢π“¥

‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı
·√ß¡â“ ´÷Ëß‰¡à¡’°“√øÕ°
¬âÕ¡ ’ ·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π
®”æ«°∑’Ë Ò

‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ À√◊Õ‚√ßß“π
∑ÿ°¢π“¥´÷Ëß¡’°“√øÕ°
¬âÕ¡ ’

Ù˘
๔๖๘

≈”¥—∫∑’Ë

¢π“¥¢Õß‚√ßß“π

ª√–‡¿∑À√◊Õ™π‘¥¢Õß‚√ßß“π

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú

(Ú) °“√∑ÕÀ√◊Õ°“√‡µ√’¬¡‡ âπ¥â“¬¬◊π ‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π Ú
”À√—∫°“√∑Õ
·√ß¡â“ ·≈–§πß“π
‰¡à‡°‘π ı §π ´÷Ëß‰¡à¡’
°“√øÕ° ¬âÕ¡ ’ ·≈–
‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò
(Û) °“√øÕ° ¬âÕ¡ ’ À√◊Õ·µàß ”‡√Á®
¥â“¬À√◊Õ ‘Ëß∑Õ
(Ù) °“√æ‘¡æå ‘Ëß∑Õ
ÛÙ ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫‰¡â
Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß À√◊ÕÀ≈“¬Õ¬à“ß
¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) °“√‡≈◊ËÕ¬ ‰ ´Õ¬ ‡´“–√àÕß À√◊Õ
°“√·ª√√Ÿª‰¡â¥â«¬«‘∏’Õ◊Ëπ∑’Ë
§≈â“¬§≈÷ß°—π
Ûˆ ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫º≈‘µ¿—≥±å
®“°‰¡â À√◊Õ‰¡â°äÕ°Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß
À√◊ÕÀ≈“¬Õ¬à“ß ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) °“√∑”¿“™π–∫√√®ÿ ‡§√◊ËÕß¡◊Õ À√◊Õ
‡§√◊ËÕß„™â®“°‰¡â·≈–√«¡∂÷ß™‘Èπ à«π
¢Õßº≈‘µ¿—≥±å¥—ß°≈à“«
(Û) °“√·°– ≈—°‰¡â
§πß“π‰¡à‡°‘π ı §π
·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°
∑’Ë Ò
(Ù) °“√∑”°√Õ∫√ŸªÀ√◊Õ°√Õ∫°√–®°
®“°‰¡â

ÙÒ
๔๖๙

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û
‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π‡°‘π
ı §π À√◊Õ‚√ßß“π
∑ÿ°¢π“¥ ´÷Ëß¡’°“√øÕ°
¬âÕ¡ ’
‚√ßß“π∑ÿ°¢π“¥
‚√ßß“π∑ÿ°¢π“¥

‚√ßß“π∑ÿ°¢π“¥

‚√ßß“π∑ÿ°¢π“¥
§πß“π‡°‘π ı §π
‚√ßß“π∑ÿ°¢π“¥

≈”¥—∫∑’Ë

¢π“¥¢Õß‚√ßß“π

ª√–‡¿∑À√◊Õ™π‘¥¢Õß‚√ßß“π

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú

Û˜ ‚√ßß“π∑”‡§√◊ËÕß‡√◊ÕπÀ√◊Õ‡§√◊ËÕßµ∫·µàß
¿“¬„πÕ“§“√®“°‰¡â ·°â« ¬“ßÀ√◊Õ
Õ‚≈À–Õ◊Ëπ ´÷Ëß¡‘„™à‡§√◊ËÕß‡√◊ÕπÀ√◊Õ
‡§√◊ËÕßµ∫·µàß¿“¬„πÕ“§“√®“°æ≈“ µ‘°
Õ—¥‡¢â“√Ÿª ·≈–√«¡∂÷ß™‘Èπ à«π¢Õß
º≈‘µ¿—≥±å¥—ß°≈à“«
Û¯ ‚√ßß“πº≈‘µ‡¬◊ËÕ À√◊Õ°√–¥“…Õ¬à“ß„¥
Õ¬à“ßÀπ÷Ëß À√◊ÕÀ≈“¬Õ¬à“ß ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) °“√∑”‡¬◊ËÕ®“°‰¡â À√◊Õ«— ¥ÿÕ◊Ëπ
(Ú) °“√∑”°√–¥“… °√–¥“…·¢Áß À√◊Õ
°√–¥“…∑’Ë„™â „π°“√°àÕ √â“ß™π‘¥
∑’Ë∑”®“°‡ âπ„¬ (Fiber) À√◊Õ
·ºàπ°√–¥“π‰ø‡∫Õ√å (Fiberboard)
ÙÚ ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫‡§¡’¿—≥±å
“√‡§¡’ À√◊Õ«— ¥ÿ‡§¡’ ´÷Ëß¡‘„™àªÿÜ¬Õ¬à“ß„¥
Õ¬à“ßÀπ÷Ëß À√◊ÕÀ≈“¬Õ¬à“ß ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) °“√∑”‡§¡’¿—≥±å “√‡§¡’ À√◊Õ
«— ¥ÿ‡§¡’
(Ú) °“√‡°Á∫√—°…“ ≈”‡≈’¬ß ·¬°
§—¥‡≈◊Õ° À√◊Õ·∫àß∫√√®ÿ‡©æ“–
‡§¡’¿—≥±åÕ—πµ√“¬

ÙÒÒ
๔๗๐

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û

-

‚√ßß“π∑ÿ°¢π“¥

-

‚√ßß“π∑ÿ°¢π“¥
‚√ßß“π∑ÿ°¢π“¥

-

‚√ßß“π∑ÿ°¢π“¥

-

‚√ßß“π∑ÿ°¢π“¥

≈”¥—∫∑’Ë

¢π“¥¢Õß‚√ßß“π

ª√–‡¿∑À√◊Õ™π‘¥¢Õß‚√ßß“π

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú

ÙÛ ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫ªÿÜ¬ À√◊Õ
“√ªÑÕß°—π À√◊Õ°”®—¥»—µ√Ÿæ◊™À√◊Õ —µ«å
(Pesticides) Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß À√◊Õ
À≈“¬Õ¬à“ß ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) °“√∑”ªÿÜ¬ À√◊Õ “√ªÑÕß°—πÀ√◊Õ
°”®—¥»—µ√Ÿæ◊™À√◊Õ —µ«å
(Ú) °“√‡°Á∫√—°…“À√◊Õ·∫àß∫√√®ÿªÿÜ¬
À√◊Õ “√ªÑÕß°—πÀ√◊Õ°”®—¥»—µ√Ÿæ◊™
À√◊Õ —µ«å
Ù˘ ‚√ßß“π°≈—ËππÈ”¡—πªî‚µ√‡≈’¬¡
ıÚ ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫¬“ß
Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷ËßÀ√◊ÕÀ≈“¬Õ¬à“ß
¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) °“√∑”¬“ß·ºàπ„π¢—Èπµâπ ®“°
πÈ”¬“ß∏√√¡™“µ‘ ´÷Ëß¡‘„™à°“√∑”„π
«π¬“ßÀ√◊ÕªÉ“
(Ú) °“√À—Ëπ º ¡ √’¥„Àâ‡ªìπ·ºàπ À√◊Õ
µ—¥·ºàπ¬“ß∏√√¡™“µ‘´÷Ëß¡‘„™à°“√∑”
„π «π¬“ßÀ√◊ÕªÉ“
(Û) °“√∑”¬“ß·ºàπ√¡§«—π °“√∑”
¬“ß‡§√ª ¬“ß·∑àß ¬“ßπÈ” À√◊Õ
°“√∑”¬“ß„Àâ‡ªìπ√Ÿª·∫∫Õ◊Ëπ„¥∑’Ë
§≈â“¬§≈÷ß°—π ®“°¬“ß∏√√¡™“µ‘

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û

-

‚√ßß“π∑ÿ°¢π“¥

-

‚√ßß“π∑ÿ°¢π“¥

-

‚√ßß“π∑ÿ°¢π“¥

‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı
·√ß¡â“

‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“

‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı
·√ß¡â“

‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“

‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı
·√ß¡â“

‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“

ÙÒÚ
๔๗๑

≈”¥—∫∑’Ë

¢π“¥¢Õß‚√ßß“π

ª√–‡¿∑À√◊Õ™π‘¥¢Õß‚√ßß“π

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú

(Ù) °“√∑”º≈‘µ¿—≥±å¬“ß πÕ°®“°∑’Ë
√–∫ÿ‰«â „π≈”¥—∫∑’Ë ıÒ ®“°¬“ß
∏√√¡™“µ‘À√◊Õ¬“ß —ß‡§√“–Àå
ıÛ ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫º≈‘µ¿—≥±å
æ≈“ µ‘° Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß À√◊Õ
À≈“¬Õ¬à“ß ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(˜) °“√∑”√Õß‡∑â“ À√◊Õ™‘Èπ à«π¢Õß
√Õß‡∑â“
ı˜ ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫´’‡¡πµå
ªŸπ¢“«À√◊ÕªŸπª≈“ ‡µÕ√åÕ¬à“ß„¥
Õ¬à“ßÀπ÷Ëß À√◊ÕÀ≈“¬Õ¬à“ß¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) °“√∑”´’‡¡πµå ªŸπ¢“« À√◊Õ
ªŸπª≈“ ‡µÕ√å
(Ú) °“√≈”‡≈’¬ß´’‡¡πµå ªŸπ¢“« À√◊Õ
ªŸπª≈“ ‡µÕ√å¥â«¬√–∫∫ “¬æ“π
≈”‡≈’¬ßÀ√◊Õ∑àÕ≈¡
(Û) °“√º ¡´’‡¡πµå ªŸπ¢“« À√◊Õ
ªŸπª≈“ ‡µÕ√å Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß
À√◊ÕÀ≈“¬Õ¬à“ß‡¢â“¥â«¬°—π À√◊Õ
°“√º ¡´’‡¡πµå ªŸπ¢“« À√◊Õ
ªŸπª≈“ ‡µÕ√åÕ¬à“ß„¥ Õ¬à“ßÀπ÷Ëß
À√◊ÕÀ≈“¬Õ¬à“ß‡¢â“°—∫«— ¥ÿÕ◊Ëπ

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û

‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı
·√ß¡â“

‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“

‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı
·√ß¡â“

‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“

ÙÒÛ
๔๗๒

-

‚√ßß“π∑ÿ°¢π“¥

-

‚√ßß“π∑ÿ°¢π“¥

-

‚√ßß“π∑ÿ°¢π“¥

≈”¥—∫∑’Ë

¢π“¥¢Õß‚√ßß“π

ª√–‡¿∑À√◊Õ™π‘¥¢Õß‚√ßß“π

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û

ı˘ ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√∂≈ÿß
‚√ßß“π∑ÿ°¢π“¥
À≈Õ¡ À≈àÕ √’¥ ¥÷ß À√◊Õº≈‘µ‡À≈Á° À√◊Õ
‡À≈Á°°≈â“„π¢—Èπµâπ (Iron and Steel
Basic Industries)
ˆ ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫∂≈ÿß º ¡
‚√ßß“π∑ÿ°¢π“¥
∑”„Àâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï À≈Õ¡ À≈àÕ √’¥ ¥÷ß À√◊Õ
º≈‘µ‚≈À–„π¢—Èπµâπ´÷Ëß¡‘„™à‡À≈Á° À√◊Õ
‡À≈Á°°≈â“ (Non-ferrous Metal Basic
Industries)
ˆÙ ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫º≈‘µ¿—≥±å
‚≈À– Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß À√◊ÕÀ≈“¬Õ¬à“ß
¥—ßµàÕ‰ªπ’È
‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı ‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
(Ò) °“√∑”¿“™π–∫√√®ÿ
·√ß¡â“ ´÷Ëß‰¡à¡’°“√™ÿ∫ ·√ß¡â“ À√◊Õ‚√ßß“π
ªíö¡ À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À– ∑ÿ°¢π“¥ ´÷Ëß¡’°“√™ÿ∫
·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«° ªíö¡ À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À–
∑’Ë Ò
(Ú) °“√∑”º≈‘µ¿—≥±å¥â«¬«‘∏’ªíö¡À√◊Õ
‚√ßß“π∑ÿ°¢π“¥
°√–·∑°
‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı ‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
(Ù) °“√∑”µŸâÀ√◊ÕÀâÕßπ‘√¿—¬
·√ß¡â“ ´÷Ëß‰¡à¡’°“√™ÿ∫ ·√ß¡â“ À√◊Õ‚√ßß“π
ªíö¡ À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À– ∑ÿ°¢π“¥ ´÷Ëß¡’°“√™ÿ∫
·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«° ªíö¡ À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À–
∑’Ë Ò

ÙÒÙ
๔๗๓

≈”¥—∫∑’Ë

¢π“¥¢Õß‚√ßß“π

ª√–‡¿∑À√◊Õ™π‘¥¢Õß‚√ßß“π

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú

(ı) °“√∑”º≈‘µ¿—≥±å®“°≈«¥À√◊Õ
“¬‡§‡∫‘≈ ‚¥¬„™â≈«¥∑’Ë ‰¥â¡“®“°
·À≈àßº≈‘µÕ◊Ëπ ´÷Ëß¡‘„™à≈«¥À√◊Õ
“¬‡§‡∫‘≈∑’ËÀÿâ¡¥â«¬©π«π
(ˆ)

(¯)

(˘)

(Ò)

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û

‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı ‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ ´÷Ëß‰¡à¡’°“√™ÿ∫ ·√ß¡â“ À√◊Õ‚√ßß“π
ªíö¡ À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À– ∑ÿ°¢π“¥ ´÷Ëß¡’°“√™ÿ∫
·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«° ªíö¡ À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À–
∑’Ë Ò
‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı ‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
°“√∑”¢¥ ª√‘ß‡À≈Á° ≈—°
·ªÑπ‡°≈’¬« «ß·À«π À¡ÿ¥¬È”À√◊Õ ·√ß¡â“ ´÷Ëß‰¡à¡’°“√™ÿ∫ ·√ß¡â“ À√◊Õ‚√ßß“π
À≈Õ¥™π‘¥æ—∫‰¥â∑’Ë ‰¡à∑”„π‚√ß√’¥ ªíö¡ À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À– ∑ÿ°¢π“¥ ´÷Ëß¡’°“√™ÿ∫
À√◊Õ¥÷ß¢—Èπµâπ (Primary Rolling ·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«° ªíö¡ À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À–
or Drawing Mills)
∑’Ë Ò
°“√∑”‡§√◊ËÕß ÿ¢¿—≥±å‡À≈Á°À√◊Õ ‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı ‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
‚≈À–‡§≈◊Õ∫‡§√◊ËÕß∑Õß‡À≈◊Õß
·√ß¡â“ ´÷Ëß‰¡à¡’°“√™ÿ∫ ·√ß¡â“ À√◊Õ‚√ßß“π
”À√—∫„™â „π°“√µàÕ∑àÕ À√◊Õ
ªíö¡ À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À– ∑ÿ°¢π“¥ ´÷Ëß¡’°“√™ÿ∫
‡§√◊ËÕßª√–°Õ∫«“≈å«À√◊Õ∑àÕ
·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«° ªíö¡ À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À–
∑’Ë Ò
°“√∑”‡§√◊ËÕß„™â‡≈Á° Ê ®“°‚≈À– ‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı ‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ ´÷Ëß‰¡à¡’°“√™ÿ∫ ·√ß¡â“ À√◊Õ‚√ßß“π
ªíö¡ À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À– ∑ÿ°¢π“¥ ´÷Ëß¡’°“√™ÿ∫
·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«° ªíö¡ À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À–
∑’Ë Ò
°“√∑”º≈‘µ¿—≥±å‚≈À– ”‡√Á®√Ÿª ‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı ‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
¥â«¬«‘∏’‡§≈◊Õ∫ À√◊Õ≈ß√—°
·√ß¡â“ ´÷Ëß‰¡à¡’°“√™ÿ∫ ·√ß¡â“ À√◊Õ‚√ßß“π
(Enamelling Japanning or
ªíö¡ À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À– ∑ÿ°¢π“¥´÷Ëß¡’°“√™ÿ∫
Lacquering) ™ÿ∫ À√◊Õ¢—¥
·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«° ªíö¡ À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À–
∑’Ë Ò

ÙÒı
๔๗๔

≈”¥—∫∑’Ë

¢π“¥¢Õß‚√ßß“π

ª√–‡¿∑À√◊Õ™π‘¥¢Õß‚√ßß“π

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú

‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı
·√ß¡â“
‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı
(ÒÚ) °“√µ—¥ æ—∫ À√◊Õ¡â«π‚≈À–
·√ß¡â“
(ÒÛ) °“√°≈÷ß ‡®“– §«â“π °—¥ ‰ ‡®’¬π ‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı
À√◊Õ‡™◊ËÕ¡‚≈À–∑—Ë«‰ª
·√ß¡â“
˘ı ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫¬“π∑’Ë
¢—∫‡§≈◊ËÕπ¥â«¬‡§√◊ËÕß¬πµå √∂æà«ß
®—°√¬“π “¡≈âÕ ®—°√¬“π Õß≈âÕ À√◊Õ
à«πª√–°Õ∫¢Õß¬“π¥—ß°≈à“« Õ¬à“ß„¥
Õ¬à“ßÀπ÷Ëß À√◊ÕÀ≈“¬Õ¬à“ß ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) °“√´àÕ¡·´¡¬“π∑’Ë¢—∫‡§≈◊ËÕπ¥â«¬
‡§√◊ËÕß¬πµåÀ√◊Õ à«πª√–°Õ∫¢Õß
¬“π¥—ß°≈à“«
ÒÒ ‚√ßß“πª√—∫§ÿ≥¿“æ¢Õß‡ ’¬√«¡
(Central Waste Treatment Plant)
(ÒÒ) °“√Õ—¥‡»…‚≈À–

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û
‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“
‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“
‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“

‚√ßß“π∑ÿ°¢π“¥
‚√ßß“π∑ÿ°¢π“¥

À¡“¬‡Àµÿ Ò. °“√®—¥≈”¥—∫¢Õß‚√ßß“π‡ªìπ‰ªµ“¡∫—≠™’∑â“¬°Æ°√–∑√«ß (æ.». ÚıÛı)
ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘‚√ßß“π æ.». ÚıÛı
Ú. ‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ - À¡“¬∂÷ß ‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°π’È
Û. ≈”¥—∫∑’Ë ıÒ À¡“¬∂÷ß ‚√ßß“πº≈‘µ ´àÕ¡ À≈àÕ À√◊ÕÀ≈àÕ¥Õ°¬“ßπÕ°
À√◊Õ¬“ß„π ”À√—∫¬“πæ“Àπ–∑’Ë‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¥â«¬‡§√◊ËÕß°≈ §π À√◊Õ —µ«å ‚¥¬¡’¢π“¥¢Õß
‚√ßß“π ¥—ßπ’È ‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú ‡§√◊ÕË ß®—°√‰¡à‡°‘π ı ·√ß¡â“·≈–‰¡à®¥— Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò
·≈–‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û ‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı ·√ß¡â“

ÙÒˆ
๔๗๕

ª√–°“»°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§à“§«“¡∑÷∫· ß¢ÕßΩÿÉπ≈–ÕÕßøÿÑß°√–®“¬®“°∑à“‡√◊Õ
_________
‡æ◊ÕË °”Àπ¥¡“µ√∞“π§à“§«“¡∑÷∫· ß¢ÕßΩÿπÉ ≈–ÕÕßøÿßÑ °√–®“¬®“°∑à“‡√◊Õ Õ“»—¬
Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ıı ·Àà ß æ√–√“™∫— ≠ ≠— µ‘ à ß ‡ √‘ ¡ ·≈–√— ° …“§ÿ ≥ ¿“æ
‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı √—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈–
‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‚¥¬§”·π–π”¢Õß§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘… ·≈–‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫
¢Õß§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ ®÷ßÕÕ°ª√–°“»‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
¢âÕ Ò „πª√–°“»π’È
ç∑à“‡√◊Õé À¡“¬§«“¡«à“ ∂“π∑’Ë ”À√—∫„Àâ∫√‘°“√·°à‡√◊Õ „π°“√®Õ¥ ‡∑’¬∫
∫√√∑ÿ° À√◊Õ¢π∂à“¬ π‘ §â“ ‚¥¬¡’ «à π„¥ «à πÀπ÷ßË ¢ÕßÕ“§“√∑à“‡√◊ÕÀ√◊Õ ß‘Ë Õ◊πË „¥¢Õß∑à“‡√◊Õ
≈à«ß≈È”‡¢â“‰ª‡Àπ◊ÕπÈ” „ππÈ” ·≈–„µâπÈ”¢Õß·¡àπÈ” ≈”§≈Õß ∫÷ß Õà“ß‡°Á∫πÈ” ∑–‡≈ “∫ À√◊Õ
∑–‡≈„π‡¢µπà“ππÈ”‰∑¬ Õ—π‡ªìπ∑“ß —≠®√¢Õßª√–™“™πÀ√◊Õ∑’Ëª√–™“™π„™âª√–‚¬™πå
√à«¡°—π·≈–„ÀâÀ¡“¬√«¡∂÷ßæ◊Èπ∑’Ë™“¬À“¥ ™“¬∑–‡≈ „π‡¢µπà“ππÈ”‰∑¬À√◊Õæ◊Èπ∑’Ë∑’Ë¡’°“√
„™âª√–‚¬™πå‡°’Ë¬«‡π◊ËÕß°—∫°“√¢π∂à“¬ ¢π àß À√◊Õ‡°Á∫√—°…“ ‘π§â“¥—ß°≈à“«¥â«¬
ç§à“§«“¡∑÷∫· ß¢ÕßΩÿÉπ≈–ÕÕßé À¡“¬§«“¡«à“ §à“§«“¡‡¢â¡¢Õß· ß∑’Ë≈¥≈ß
„π¢≥–∑’Ë≈”· ß àÕßºà“πΩÿÉπ≈–ÕÕß‰ª¬—ßÕÿª°√≥å√—∫· ß ‡∑’¬∫°—∫§à“§«“¡‡¢â¡¢Õß· ß
„π¢≥–∑’Ë ‰¡à¡’ΩÿÉπ≈–ÕÕß‚¥¬¡’Àπà«¬«—¥‡ªìπ√âÕ¬≈–
çΩÿÉπ≈–ÕÕßøÿÑß°√–®“¬é (Fugitive Dust) À¡“¬§«“¡«à“ ΩÿÉπ≈–ÕÕßÀ√◊ÕÕπÿ¿“§
„¥Ê ∑’ËøÿÑß°√–®“¬ÕÕ° Ÿà∫√√¬“°“»‡π◊ËÕß®“°°“√ª√–°Õ∫°‘®°“√∑à“‡√◊Õ¢Õß‡®â“¢ÕßÀ√◊Õ
ºŸâ§√Õ∫§√Õß∑à“‡√◊Õ∫“ßª√–‡¿∑∑’Ë‡ªìπ·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…

๔๗๖
ÙÒ˜

ç‡§√◊ËÕß«—¥§«“¡∑÷∫· ßé (Smoke Opacity Meter) À¡“¬§«“¡«à“ ‡§√◊ËÕß¡◊Õ
«— ¥ §à “ §«“¡∑÷ ∫ · ß∑’Ë „™âÀ≈—°°“√ àßºà“π¢Õß≈”· ß (Transmissometry) ®“°·À≈àß
°”‡π‘¥· ß (Light Source) ∑’Ë¡’™à«ß§«“¡¬“«§≈◊Ëπ· ß‡©æ“– ºà“πΩÿÉπ≈–ÕÕß‡¢â“ Ÿà
Õÿª°√≥å√∫— · ß (Light Detector) ·≈â««—¥§à“§«“¡‡¢â¡¢Õß· ß∑’≈Ë ¥≈ß ‡∑’¬∫°—∫§«“¡‡¢â¡
¢Õß· ß∑—ÈßÀ¡¥®“°·À≈àß°”‡π‘¥· ß
¢âÕ Ú ΩÿÉ π ≈–ÕÕßøÿÑ ß °√–®“¬®“° ∂“πª√–°Õ∫°‘ ® °“√∑à “ ‡√◊ Õ µâ Õ ß¡’ §à “
§«“¡∑÷∫· ß ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) ‰¡à‡°‘π√âÕ¬≈– Òı ‡¡◊Ë Õ µ√«®«— ¥ ¥â « ¬‡§√◊Ë Õ ß«—¥§«“¡∑÷ ∫· ß (Smoke
Opacity Meter) π—∫·µà«—π∂—¥®“°«—π∑’Ëª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ·≈–
(Ú) ‰¡à‡°‘π√âÕ¬≈– ı ‡¡◊ÕË µ√«®«—¥¥â«¬‡§√◊ÕË ß«—¥§«“¡∑÷∫· ß (Smoke Opacity
Meter) ‡¡◊ËÕæâπ°”Àπ¥‡«≈“Àπ÷Ëßªïπ—∫·µà«—π∂—¥®“°«—π∑’Ëª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
‡ªìπµâπ‰ª
¢âÕ Û À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏°’ “√µ√«®«—¥§à“§«“¡∑÷∫· ß¢ÕßΩÿπÉ ≈–ÕÕßøÿßÑ °√–®“¬
®“°∑à“‡√◊Õ„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Ú æƒ»®‘°“¬π æ.». Úıı
¬ß¬ÿ∑∏å ¬ÿ∑∏«ß»å
√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ √—°…“°“√·∑π
√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÚÙ µÕπæ‘‡»… Ò¯¯ ß «—π∑’Ë Û ∏—π«“§¡ Úıı

๔๗๗
ÙÒ¯

ª√–°“»°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

‡√◊ËÕß °”Àπ¥„Àâ∑à“‡√◊Õ∫“ßª√–‡¿∑‡ªìπ·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…∑’Ë®–µâÕß∂Ÿ°§«∫§ÿ¡
°“√ª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬ Ÿà∫√√¬“°“»
_________
‡æ◊ËÕ°”Àπ¥„Àâ∑à“‡√◊Õ∫“ßª√–‡¿∑‡ªìπ·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…∑’Ë®–µâÕß∂Ÿ°§«∫§ÿ¡
°“√ª≈àÕ¬∑‘ßÈ Õ“°“»‡ ¬’ ∫Ÿà √√¬“°“» Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ˆ¯ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘
àß‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı √—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß
∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‚¥¬§”·π–π”¢Õß§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
®÷ßÕÕ°ª√–°“»‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
¢âÕ Ò „πª√–°“»π’È
ç∑à“‡√◊Õé À¡“¬§«“¡«à“ ∂“π∑’Ë ”À√—∫„Àâ∫√‘°“√·°à‡√◊Õ „π°“√®Õ¥ ‡∑’¬∫
∫√√∑ÿ°À√◊Õ¢π∂à“¬ ‘π§â“ ‚¥¬¡’ à«π„¥ à«πÀπ÷Ëß¢ÕßÕ“§“√∑à“‡√◊ÕÀ√◊Õ ‘ËßÕ◊Ëπ„¥¢Õß
∑à“‡√◊Õ≈à«ß≈È”‡¢â“‰ª‡Àπ◊ÕπÈ” „ππÈ” ·≈–„µâπÈ”¢Õß·¡àπÈ” ≈”§≈Õß ∫÷ß Õà“ß‡°Á∫πÈ”
∑–‡≈ “∫ À√◊Õ∑–‡≈„π‡¢µπà“ππÈ”‰∑¬ Õ—π‡ªìπ∑“ß —≠®√¢Õßª√–™“™πÀ√◊Õ∑’Ëª√–™“™π
„™âª√–‚¬™πå√à«¡°—π·≈–„ÀâÀ¡“¬√«¡∂÷ßæ◊Èπ∑’Ë™“¬À“¥ ™“¬∑–‡≈ „π‡¢µπà“ππÈ”‰∑¬À√◊Õ
æ◊πÈ ∑’∑Ë ¡’Ë °’ “√„™âª√–‚¬™πå‡°’¬Ë «‡π◊ÕË ß°—∫°“√¢π∂à“¬ ¢π ßà À√◊Õ‡°Á∫√—°…“ π‘ §â“¥—ß°≈à“«¥â«¬
¢âÕ Ú „Àâ∑à“‡√◊Õ∑’Ë„Àâ∫√‘°“√·°à‡√◊Õ„π°“√∫√√∑ÿ°À√◊Õ¢π∂à“¬ ‘π§â“ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
‡ªìπ·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…∑’Ë®–µâÕß∂Ÿ°§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬ÕÕ° Ÿà∫√√¬“°“»
(Ò) ∑à“‡√◊Õ‡æ◊ËÕ°“√∫√√∑ÿ°À√◊Õ¢π∂à“¬·√à¬‘ª´—¡ ∂à“πÀ‘π À√◊Õ ∑√“¬
(Ú) ∑à“‡√◊Õ‡æ◊ËÕ°“√∫√√∑ÿ°À√◊Õ¢π∂à“¬º≈‘µ¿—≥±å¢ÕßªŸπ´’‡¡πµå ‰¥â·°à ªŸπ¢“«
ªŸπ´’‡¡πµå·≈–/À√◊Õº≈‘µ¿—≥±åÕ◊ËπÊ ∑’Ë¡’≈—°…≥–§≈â“¬§≈÷ß°—π

ÙÒ˘
๔๗๘

(Û) ∑à“‡√◊Õ‡æ◊ËÕ°“√∫√√∑ÿ°À√◊Õ¢π∂à“¬ ‘π§â“∑“ß°“√‡°…µ√ ‡™àπ ¡—π ”ª–À≈—ß
¡—π‡ âπ ¢â“«‚æ¥ ¢â“« “≈’ À√◊Õ ‘π§â“∑“ß°“√‡°…µ√Õ◊Ëπ∑’Ë¡’≈—°…≥–§≈â“¬§≈÷ß°—π
¢âÕ Û Àâ“¡¡‘„Àâ‡®â“¢ÕßÀ√◊ÕºŸ§â √Õ∫§√Õß∑à“‡√◊Õµ“¡¢âÕ Ú ª≈àÕ¬∑‘ßÈ Õ“°“»‡ ¬’
ÕÕ° Ÿà ∫ √√¬“°“» ‡«â π ·µà ® –‰¥â ∑”°“√∫”∫— ¥ Õ“°“»‡ ’ ¬ „Àâ ‡ ªì π ‰ªµ“¡¡“µ√∞“π
§à“§«“¡∑÷∫· ß¢ÕßΩÿÉπ≈–ÕÕßøÿÑß°√–®“¬®“°∑à“‡√◊Õ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â „πª√–°“»°√–∑√«ß
∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡ ‡√◊ÕË ß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§à“§«“¡∑÷∫· ß¢ÕßΩÿπÉ ≈–ÕÕß
øÿÑß°√–®“¬®“°∑à“‡√◊Õ
¢â Õ Ù ª√–°“»π’È „ Àâ „™â∫—ß§—∫·°à∑à“‡√◊Õµ“¡¢âÕ Ú π—∫∂—¥®“°«—πª√–°“»„π
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡ªìπµâπ‰ª
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Ú æƒ»®‘°“¬π æ.». Úıı
¬ß¬ÿ∑∏å ¬ÿ∑∏«ß»å
√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ √—°…“°“√·∑π
√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÚÙ µÕπæ‘‡»… Ò¯¯ ß «—π∑’Ë Û ∏—π«“§¡ Úıı

๔๗๙
ÙÚ

ª√–°“»§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…

‡√◊ËÕß À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√µ√«®«—¥ΩÿÉπ≈–ÕÕßøÿÑß°√–®“¬®“°∑à“‡√◊Õ
¥â«¬‡§√◊ËÕß«—¥§«“¡∑÷∫· ß
_________
Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¢âÕ Û ·Ààßª√–°“»°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈–
‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§à“§«“¡∑÷∫· ß¢ÕßΩÿÉπ≈–ÕÕßøÿÑß°√–®“¬®“°∑à“‡√◊Õ
≈ß«—π∑’Ë Ú æƒ»®‘°“¬π Úıı §≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…®÷ßÕÕ°ª√–°“»°”Àπ¥
À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏°’ “√µ√«®«—¥ΩÿπÉ ≈–ÕÕßøÿßÑ °√–®“¬®“°∑à“‡√◊Õ¥â«¬‡§√◊ÕË ß«—¥§«“¡∑÷∫· ß
¥—ß√“¬≈–‡Õ’¬¥°”Àπ¥‰«â „π¿“§ºπ«°∑â“¬ª√–°“»π’È
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Ò ¡’π“§¡ æ.». ÚııÒ
»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï µ√’‡¥™
ª≈—¥°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
ª√–∏“π°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÚı µÕπæ‘‡»… ˆˆ ß «—π∑’Ë Ú ‡¡…“¬π ÚııÒ

๔๘๐
ÙÚÒ

¿“§ºπ«°
∑â“¬ª√–°“»§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
‡√◊ËÕß À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√µ√«®«—¥ΩÿÉπ≈–ÕÕßøÿÑß°√–®“¬®“°∑à“‡√◊Õ
¥â«¬‡§√◊ËÕß«—¥§«“¡∑÷∫· ß
_________
Ò. π‘¬“¡
ç∑à“‡√◊Õé À¡“¬§«“¡«à“ ∂“π∑’Ë ”À√—∫„Àâ∫√‘°“√·°à‡√◊Õ„π°“√®Õ¥ ‡∑’¬∫ ∫√√∑ÿ°
À√◊Õ¢π∂à“¬ ‘π§â“‚¥¬¡’ à«π„¥ à«πÀπ÷Ëß¢ÕßÕ“§“√∑à“‡√◊Õ À√◊Õ ‘ËßÕ◊Ëπ„¥¢Õß∑à“‡√◊Õ≈à«ß≈È”
‡¢â“‰ª‡Àπ◊ÕπÈ” „ππÈ” ·≈–„µâπÈ”¢Õß·¡àπÈ” ≈”§≈Õß ∫÷ß Õà“ß‡°Á∫πÈ” ∑–‡≈ “∫ À√◊Õ
∑–‡≈„π‡¢µπà“ππÈ”‰∑¬ Õ—π‡ªìπ∑“ß —≠®√¢Õßª√–™“™πÀ√◊Õ∑’Ëª√–™“™π„™âª√–‚¬™πå
√à«¡°—π ·≈–„ÀâÀ¡“¬√«¡∂÷ßæ◊Èπ∑’Ë™“¬À“¥ ™“¬∑–‡≈ „π‡¢µπà“ππÈ”‰∑¬À√◊Õæ◊Èπ∑’Ë∑’Ë¡’
°“√„™âª√–‚¬™πå‡°’Ë¬«‡π◊ËÕß°—∫°“√¢π∂à“¬ ¢π àß À√◊Õ‡°Á∫√—°…“ ‘π§â“¥—ß°≈à“«¥â«¬
ç‡§√◊ËÕß«—¥§«“¡∑÷∫· ßé (Smoke Opacity Meter) À¡“¬§«“¡«à“ ‡§√◊ËÕß¡◊Õ
«—¥§à“§«“¡∑÷∫· ß∑’Ë „™âÀ≈—°°“√ àßºà“π¢Õß≈”· ß (Transmissometry) ®“°·À≈àß
°”‡π‘¥· ß (Light Source) ∑’Ë¡’™à«ß§«“¡¬“«§≈◊Ëπ· ß‡©æ“– ºà“πΩÿÉπ≈–ÕÕß‡¢â“ Ÿà
Õÿª°√≥å√—∫· ß (Light Detector) ·≈â««—¥§à“§«“¡‡¢â¡¢Õß· ß∑’Ë≈¥≈ß‡∑’¬∫°—∫§«“¡‡¢â¡
¢Õß· ß∑—ÈßÀ¡¥®“°·À≈àß°”‡π‘¥· ß
ç§à“§«“¡∑÷∫· ß¢ÕßΩÿÉπ≈–ÕÕßé À¡“¬§«“¡«à“ §à“§«“¡‡¢â¡¢Õß· ß∑’Ë≈¥≈ß
„π¢≥–∑’Ë≈”· ß àÕßºà“πΩÿÉπ≈–ÕÕß‰ª¬—ßÕÿª°√≥å√—∫· ß‡∑’¬∫°—∫§à“§«“¡‡¢â¡¢Õß· ß
„π¢≥–∑’Ë ‰¡à¡’ΩÿÉπ≈–ÕÕß ‚¥¬¡’Àπà«¬«—¥‡ªìπ√âÕ¬≈–
ç√–¬–∑“ß‡¥‘π· ßé (Optical Path Length) À¡“¬§«“¡«à“ §«“¡¬“«¢Õß
√–¬–∑“ß√–À«à“ß·À≈àß°”‡π‘¥· ß·≈–Õÿª°√≥å√—∫· ß ∑’Ë∂Ÿ°ΩÿÉπ≈–ÕÕßøÿÑß°√–®“¬µ—¥
ºà“π≈”· ß¥—ß°≈à“«
Ú. §ÿ≥≈—°…≥–¢Õß‡§√◊ËÕß«—¥§«“¡∑÷∫· ß
Ú.Ò À—««—¥ (Sensor Head) ‡ªìπ·∫∫∑’Ë „™â«—¥§à“§«“¡∑÷∫· ß¢ÕßΩÿÉπ≈–ÕÕß
∑’Ë·À≈àß°”‡π‘¥ΩÿÉπ≈–ÕÕß‚¥¬µ√ß ‚¥¬‰¡àºà“π°“√™—°µ—«Õ¬à“ß (Full Flow)

ÙÚÚ
๔๘๑

Ú.Ú ·À≈àß°”‡π‘¥· ß (Light Source) µâÕß‡ªìπÀ≈Õ¥‰øøÑ“™π‘¥¢¥≈«¥
(Incandescent Lamp) ∑’Ë¡’Õÿ≥À¿Ÿ¡‘ ’ „π™à«ß Ú,¯ ∂÷ß Û,Úı Õß»“‡§≈«‘π À√◊Õ
‰¥‚Õ¥∑’Ë‡ª≈àß· ß ’‡¢’¬« (Green Light Emitting Diode; LED) ´÷Ëß„Àâ§à“ ‡ª°µ√—¡ Ÿß ÿ¥
„π™à«ß§«“¡¬“«§≈◊Ëπ ıı ∂÷ß ı˜ π“‚π‡¡µ√
Ú.Û Õÿª°√≥å√—∫· ß (Light Detector) µâÕß‡ªìπ‚ø‚µâ‡´≈ (Photocell) À√◊Õ
‚ø‚µâ ‰¥‚Õ¥ (Photodiode) ∑’Ë “¡“√∂µÕ∫ πÕßµàÕ· ß∑’Ë „Àâ§à“ ‡ª°µ√—¡ Ÿß ÿ¥„π™à«ß
§«“¡¬“«§≈◊Ëπ ıı ∂÷ß ı˜ π“‚π‡¡µ√
Û. °“√ª√—∫‡∑’¬∫·≈–°“√¥Ÿ·≈√—°…“‡§√◊ËÕß«—¥§«“¡∑÷∫· ß „Àâ¥”‡π‘π°“√
µ“¡¢—ÈπµÕπ ¥—ßπ’È
Û.Ò °“√ª√—∫‡∑’¬∫§à“»Ÿπ¬å (Zero Adjust) „Àâª√—∫‡∑’¬∫„π∫√‘‡«≥∑’ËÕ“°“»
‰¡à ¡’ ΩÿÉ π ≈–ÕÕß´÷Ë ß º≈°“√µ√«®«— ¥ ¢Õß‡§√◊Ë Õ ß«— ¥ §«“¡∑÷ ∫ · ß®–µâ Õ ßÕà “ π§à “ √â Õ ¬≈–
¢Õß§«“¡∑÷∫· ß‰¥â‡∑à“°—∫  ± Ò. ®“°π—Èπ„Àâª√—∫‡∑’¬∫§à“§«“¡∑÷∫· ß‡∑à“°—∫ Ò
¥â«¬°“√„™â«— ¥ÿ∑÷∫· ßªî¥°—Èπ∑“ßºà“π· ß®π π‘∑ ´÷Ëßº≈°“√µ√«®«—¥¢Õß‡§√◊ËÕß«—¥
§«“¡∑÷∫· ß®–µâÕßÕà“π§à“√âÕ¬≈–¢Õß§«“¡∑÷∫· ß‰¥â‡∑à“°—∫ Ò ± Ò. ∑—Èßπ’È „Àâª√—∫
‡∑’¬∫∑ÿ°§√—Èß°àÕπ∑’Ë®–∑”°“√µ√«®«—¥ À“°º≈°“√µ√«®«—¥ ‰¡à ‡ ªì π ‰ªµ“¡∑’Ë °”Àπ¥
„Àâª√—∫‡∑’¬∫À√◊Õ‡ª≈’Ë¬π‡§√◊ËÕßµ√«®«—¥„À¡à
Û.Ú °“√ Õ∫‡∑’¬∫§«“¡∑÷∫· ß¡“µ√∞“π „Àâ „™â·ºàπ°√Õß· ß Õ∫‡∑’¬∫
(Calibration Filter) ∑’Ëºà“π°“√ Õ∫‡∑’¬∫·≈–∑√“∫§à“√âÕ¬≈–¢Õß§«“¡∑÷∫· ß·≈–
§à“§«“¡§≈“¥‡§≈◊ËÕπ·≈â« ªî¥°—Èπ∑’Ë™àÕß∑“ß‡¥‘π¢Õß· ß ´÷Ëßº≈°“√µ√«®«—¥¢Õß‡§√◊ËÕß«—¥
§«“¡∑÷∫· ß®–µâÕßÕà“π§à“√âÕ¬≈–¢Õß§«“¡∑÷∫· ß‰¥â „π™à«ß‰¡à‡°‘π ± .ı ®“°§à“∑’Ë√–∫ÿ
‰«â „π·ºàπ°√Õß· ß Õ∫‡∑’¬∫ ∑—Èßπ’È „Àâ∑”°“√ Õ∫‡∑’¬∫Õ¬à“ßπâÕ¬‡¥◊Õπ≈–Àπ÷Ëß§√—Èß
Û.Û °àÕπ·≈–À≈—ß°“√„™âß“π∑ÿ°§√—Èß „Àâ∑”§«“¡ –Õ“¥ à«πµà“ß Ê ¢Õß
‡§√◊ËÕß«—¥§«“¡∑÷∫· ß ‡™àπ À—««—¥ (Sensor Head) ‡≈π å√—∫· ß ·≈–µ—Èß§à“µà“ßÊ ¢Õß
‡§√◊ËÕß«—¥§«“¡∑÷∫· ß„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â „π§Ÿà¡◊Õ°“√„™âß“π ·≈–µ“¡§”·π–π”
¢ÕßºŸâº≈‘µ

ÙÚÛ
๔๘๒

Ù. °“√µ‘¥µ—Èß µ√«®«—¥ ·≈–°“√∫—π∑÷°º≈°“√µ√«®«—¥ „Àâ¥”‡π‘π°“√µ“¡
¢—ÈπµÕπ ¥—ßπ’È
Ù.Ò °“√µ‘¥µ—Èß‡§√◊ËÕß«—¥§«“¡∑÷∫· ß„Àâ‡≈◊Õ°∫√‘‡«≥∑’Ë¡’ΩÿÉπ≈–ÕÕßøÿÑß°√–®“¬
ÕÕ° Ÿà∫√√¬“°“»¡“°∑’Ë ÿ¥ ‚¥¬®–µâÕßÕ¬Ÿà„πµ”·Àπàß„µâ≈¡ °√≥’
(°) ∑à“‡√◊Õ¡’√–∫∫√«∫√«¡ΩÿÉπ≈–ÕÕß ®ÿ¥µ√«®«—¥µâÕßÕ¬ŸàÀà“ß®“°¢Õ∫
πÕ° ÿ¥¢Õß√–∫∫√«∫√«¡ΩÿÉπ≈–ÕÕß Ò ‡¡µ√ ·≈–
(¢) ∑à“‡√◊Õ‰¡à¡’√–∫∫√«∫√«¡ΩÿÉπ≈–ÕÕß ®ÿ¥µ√«®«—¥µâÕßÕ¬ŸàÀà“ß®“°®ÿ¥
∑’Ë¡’°√–∫«π°“√¢π∂à“¬ ‘π§â“ ‡™àπ “¬æ“π≈”‡≈’¬ß À√◊Õ¢Õ∫¢Õß‚°√° Ò ‡¡µ√
Ù.Ú „Àâ∑”°“√µ√«®«—¥§à“§«“¡∑÷∫· ß Ÿß ÿ¥ ®”π«π Ò §√—Èß ‚¥¬°“√µ√«®«—¥
·µà≈–§√—ßÈ ®–µâÕß‡ªìπ®ÿ¥‡¥‘¡·≈–®–µâÕß¡’ΩπÿÉ ≈–ÕÕßøÿßÑ °√–®“¬‡°‘¥¢÷πÈ „π¢≥–∑’µË √«®«—¥¥â«¬
Ù.Û ∫—π∑÷°º≈°“√µ√«®«—¥ ·≈–√–¬–∑“ß‡¥‘π· ß¢Õß‡§√◊ËÕß«—¥§«“¡∑÷∫· ß
µ“¡ Ù.Ú ≈ß„π·∫∫∫—π∑÷°º≈°“√µ√«®«—¥§à“§«“¡∑÷∫· ß¢ÕßΩÿÉπ≈–ÕÕß
Ù.Ù À≈—ß®“°¥”‡π‘π°“√µ“¡ Ù.Ú ·≈– Ù.Û ·≈â« „Àâ∑”°“√µ√«® Õ∫‡§√◊ËÕß«—¥
§«“¡∑÷∫· ßÕ’°§√—ÈßÀπ÷Ëß‚¥¬π”‡§√◊ËÕß«—¥§«“¡∑÷∫· ß‰ªµ√«®«—¥„π∫√‘‡«≥∑’ËÕ“°“»
‰¡à¡’ΩÿÉπ≈–ÕÕß ´÷Ëß‡§√◊ËÕß«—¥§«“¡∑÷∫· ß®–µâÕßÕà“π§à“√âÕ¬≈–¢Õß§«“¡∑÷∫· ß‰¥â‡∑à“°—∫
 ± Ò. À“°¡’§à“‡°‘π°«à“∑’Ë°”Àπ¥‰«â „Àâµ√«®«—¥ À√◊Õ‡ª≈’Ë¬π‡§√◊ËÕß«—¥§«“¡∑÷∫· ß„À¡à
ı. °“√§”π«≥§à“§«“¡∑÷∫· ß¢ÕßΩÿÉπ≈–ÕÕß„π·µà≈–®ÿ¥µ√«®«—¥ „Àâ
¥”‡π‘π°“√ ¥—ßπ’È
ı.Ò °√≥’√–¬–∑“ß‡¥‘π· ß¢Õß‡§√◊ÕË ß«—¥§«“¡∑÷∫· ß (L) ‡∑à“°—∫ ˜ π‘«È (Ò˜.˜¯
‡´πµ‘‡¡µ√) „Àâπ”§à“§«“¡∑÷∫· ß∑’Ë∫—π∑÷°‰«âµ“¡ Ù.Û ∑—Èß Ò §√—Èß ¡“À“§à“‡©≈’Ë¬ ·≈–
„Àâ∂◊Õ‡ªìπ§à“§«“¡∑÷∫· ß∑’Ëµ√«®«—¥‰¥â¢Õß®ÿ¥π—Èπ

ÙÚÙ
๔๘๓

ı.Ú °√≥’√–¬–∑“ß‡¥‘π· ß¢Õß‡§√◊ËÕß«—¥§«“¡∑÷∫· ß (L) ‰¡à‡∑à“°—∫ ˜ π‘È«
(Ò˜.˜¯ ‡´πµ‘‡¡µ√)
(°) „Àâπ”§à“§«“¡∑÷∫· ß∑’Ë∫—π∑÷°µ“¡ Ù.Û ·µà≈–§√—Èß¡“ª√—∫‡∑’¬∫
‡ªìπ§à“§«“¡∑÷∫· ß∑’Ë√–¬–∑“ß‡¥‘π· ß ˜ π‘È« (Ò˜.˜¯ ‡´πµ‘‡¡µ√) ‚¥¬„™â ¡°“√¥—ßπ’È

N7 π‘È« = §à “ §«“¡∑÷ ∫ · ß∑’Ë ª √— ∫ ‡∑’ ¬ ∫‡ªì π ∑’Ë √ –¬–∑“ß‡¥‘ π · ß¡“µ√∞“π
(√âÕ¬≈–)
N
= §à“§«“¡∑÷∫· ß∑’ËÕà“π‰¥â®“°‡§√◊ËÕß«—¥§«“¡∑÷∫· ß (√âÕ¬≈–)
L7 π‘È« = √–¬–∑“ß‡¥‘π· ß¡“µ√∞“π (¡’§à“‡∑à“°—∫ ˜ π‘È« À√◊Õ Ò˜.˜¯
‡´πµ‘‡¡µ√)
L
= √–¬–∑“ß‡¥‘π· ß¢Õß‡§√◊ËÕß«—¥§«“¡∑÷∫· ß (π‘È«)
(¢) π”§à“§«“¡∑÷∫· ß∑’ªË √—∫‡∑’¬∫‡ªìπ∑’√Ë –¬–∑“ß‡¥‘π· ß¡“µ√∞“π µ“¡ ¡°“√
„π (°) ∑—Èß Ò §à“ ¡“À“§à“‡©≈’Ë¬ ·≈–„Àâ∂◊Õ‡ªìπ§à“§«“¡∑÷∫· ß∑’Ëµ√«®«—¥‰¥â¢Õß®ÿ¥π—Èπ
√Ÿª· ¥ßÀ—««—¥¢Õß‡§√◊ËÕß«—¥§«“¡∑÷∫· ß
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๔๘๖

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กำ�หนดมาตรฐานค่าความเข้มกลิ่นของอากาศเสีย
ที่ปล่อยทิ้งจากแหล่งกำ�เนิดมลพิษ

________

โดยทีเ่ ป็นการสมควรกำ�หนดมาตรฐานค่าความเข้มกลิน่ ของอากาศเสียทีป่ ล่อยทิง้
จากแหล่งกำ�เนิดมลพิษ
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ อั น เป็ น พระราชบั ญ ญั ติ ที่ มี บ ทบั ญ ญั ติ
บางประการเกี่ยวกับการจำ�กัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บั ญ ญั ติ ใ ห้ ก ระทำ �ได้ โ ดยอาศั ย อำ � นาจตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมาย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำ�แนะนำ�ของคณะกรรมการควบคุม
มลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“ค่ า ความเข้ ม กลิ่ น ” (Odour Concentration) หมายความว่ า ค่ า แสดง
สภาพกลิ่นซึ่งเป็นอัตราส่วนการเจือจางตัวอย่างอากาศเสียที่มีกลิ่นด้วยอากาศบริสุทธิ์
“เขตอุตสาหกรรม” หมายความว่า เขตพื้นที่ที่มีการกําหนดการใช้ประโยชน์
ที่ดินให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง นิคมอุตสาหกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือเขตประกอบการอุตสาหกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

๔๘๗

“นอกเขตอุ ต สาหกรรม” หมายความว่ า พื้ น ที่ อื่ น นอกเหนื อ จากพื้ น ที่ เ ขต
อุตสาหกรรม
“ผู้ทดสอบกลิ่น” หมายความว่า ผู้ที่ทำ�หน้าที่ดมกลิ่นเพื่อตรวจวัดค่าความ
เข้ ม กลิ่ น โดยผู้ ท ดสอบกลิ่ น จะต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ ขึ้ น บั ญ ชี ร ายชื่ อไว้ กั บ กรมควบคุ ม มลพิ ษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือขึ้นบัญชีรายชื่อไว้กับกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ข้อ ๒ กำ � หนดมาตรฐานค่ า ความเข้ ม กลิ่น ของอากาศเสี ย ที่ป ล่ อ ยทิ้ง จาก
แหล่งกำ�เนิดมลพิษไว้ ดังต่อไปนี้
ที่ตั้งของ
แหล่งกำ�เนิดมลพิษ

ค่าความเข้มกลิ่นที่บริเวณรั้ว
ค่าความเข้มกลิ่น
หรือขอบเขตของ
ที่ปล่องระบายอากาศเสีย
แหล่งกำ�เนิดมลพิษ
ของแหล่งกำ�เนิดมลพิษ

เขตอุตสาหกรรม

ไม่เกิน ๓๐ หน่วย

ไม่เกิน ๑,๐๐๐ หน่วย

นอกเขตอุตสาหกรรม

ไม่เกิน ๑๕ หน่วย

ไม่เกิน ๓๐๐ หน่วย

ข้อ ๓ ให้ เ จ้ า พนั ก งานควบคุ ม มลพิ ษ จั ดให้ มี ก ารตรวจวั ด ค่ า ความเข้ ม กลิ่ น
จากแหล่งกำ�เนิดมลพิษ เพื่อควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียให้เป็นไปตามข้อ ๒ เว้นแต่
กรณีที่เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษเห็นว่าการดำ�เนินการดังกล่าวอาจจะเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพของผู้ทดสอบกลิ่นหรือในกรณีที่ไม่มีผู้ทดสอบกลิ่น
ข้อ ๔ วิ ธี ต รวจวั ด ค่ า ความเข้ ม กลิ่ นโดยการวิ เ คราะห์ ก ลิ่ น ด้ ว ยการดม
(sensory test) และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ทดสอบกลิ่นของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ให้ เ ป็ นไปตามที่ ค ณะกรรมการควบคุ ม มลพิ ษ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๕ ประกาศนี้ไม่ใช้บังคับกับแหล่งกำ�เนิดมลพิษที่มีการกำ�หนดมาตรฐาน
ค่าความเข้มกลิ่นของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งจากแหล่งกำ�เนิดมลพิษตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติไว้เป็นการเฉพาะแล้ว

๔๘๘

ข้อ ๖ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
สุวิทย์ คุณกิตติ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๓ ง วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๓

๔๘๙

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำ�หนดให้โรงงานอุตสาหกรรมบางประเภทและบางขนาดเป็นแหล่งกำ�เนิดมลพิษ
ที่จะต้องถูกควบคุมค่าความเข้มกลิ่นของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งออกสู่บรรยากาศ

________

โดยที่เป็นการสมควรกำ�หนดให้โรงงานอุตสาหกรรมบางประเภทและบางขนาด
เป็นแหล่งกำ�เนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมค่าความเข้มกลิ่นของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้ง
ออกสูบ่ รรยากาศ
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ อั น เป็ น พระราชบั ญ ญั ติ ท่ี มี บ ทบั ญ ญั ติ
บางประการเกี่ยวกับการจำ�กัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรไทย
บัญญัตใิ ห้กระทำ�ได้โดยอาศัยอำ�นาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำ�แนะนำ�ของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“โรงงานอุตสาหกรรม” หมายความว่า โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
“ค่าความเข้มกลิน่ ” (odour concentration) หมายความว่า ค่าแสดงสภาพกลิน่
ซึง่ เป็นอัตราส่วนการเจือจางตัวอย่างอากาศเสียทีม่ กี ลิน่ ด้วยอากาศบริสทุ ธิ์
ข้อ ๒ ให้โรงงานอุตสาหกรรมตามบัญชีท้ายประกาศนี้เป็นแหล่งกำ�เนิดมลพิษ
ทีจ่ ะต้องถูกควบคุมค่าความเข้มกลิน่ ของอากาศเสียทีป่ ล่อยทิง้ ออกสูบ่ รรยากาศ

๔๙๐

ข้อ ๓ ห้ามมิให้เจ้าของหรือผูค้ รอบครองโรงงานอุตสาหกรรมตามข้อ ๒ ปล่อยทิง้
อากาศเสี ย ออกสู่บ รรยากาศ เว้ น แต่ อ ากาศเสี ย จะมี ลัก ษณะเป็ นไปตามมาตรฐาน
ค่าความเข้มกลิ่นที่กำ�หนดไว้ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรือ่ ง กำ�หนดมาตรฐานค่าความเข้มกลิน่ ของอากาศเสียทีป่ ล่อยทิง้ จากแหล่งกำ�เนิดมลพิษ
แต่ทง้ั นี้ ต้องไม่ใช้วธิ ที �ำ ให้เจือจาง (Dilution)
ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
สุวิทย์ คุณกิตติ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๓ ง วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๓

๔๙๑

บัญชีทา้ ยประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
เรือ่ ง กำ�หนดให้โรงงานอุตสาหกรรมบางประเภทและบางขนาดเป็นแหล่งกำ�เนิดมลพิษ
ทีจ่ ะต้องถูกควบคุมค่าความเข้มกลิน่ ของอากาศเสียทีป่ ล่อยทิง้ ออกสูบ่ รรยากาศ

________

ลำ�ดับที่

ประเภทหรือชนิด

ขนาดของโรงงาน
จำ�พวกที่ ๑
จำ�พวกที่ ๒
จำ�พวกที่ ๓

๑
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
เครื่องจักร
		
การบ่มใบชาหรือใบยาสูบ			
ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
๒
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
		ผลิตผลเกษตรกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้
		
(๑) การต้ม นึ่ง หรืออบพืช		
เครื่องจักร
		
หรือเมล็ดพืช			
ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
		
(๒) การกะเทาะเมล็ด หรือ		
เครื่องจักร
		
เปลือกเมล็ดพืช			
ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
(๓) การอัดปอหรือใบยาสูบ
เครื่องจักร
						
ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
		(๔) การหีบหรืออัดฝ้าย		-				หรือการปั่นหรืออัดนุ่น
		
(๕) การเก็บรักษาหรือลำ�เลียงพืช		-				
เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืช
ในไซโล โกดัง หรือคลังสินค้า
(๖) การบด ป่น หรือย่อยส่วนต่างๆ
เครื่องจักร
		
ของพืช ซึ่งมิใช่เมล็ดพืช หรือหัวพืช			
ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
		(๗) การเผาถ่านจากกะลามะพร้าว		-				หรือการบดถ่านหรือแบ่งบรรจุผงถ่าน
		ที่เผาได้จากกะลามะพร้าว
(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้
เครื่องจักร
เครื่องจักร
		
หรือถั่วงอก
ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
และคนงาน
และคนงาน
ไม่เกิน ๒๐ คน ไม่เกิน ๕๐ คน
						 และไม่จัดอยู่ใน
						 จำ�พวกที่ ๑

๔๙๒

เครื่องจักร
เกิน ๕๐ แรงม้า

เครื่องจักร
เกิน ๕๐ แรงม้า
เครื่องจักร
เกิน ๕๐ แรงม้า
เครื่องจักร
เกิน ๕๐ แรงม้า
โรงงานทุกขนาด
โรงงานทุกขนาด
เครื่องจักร
เกิน ๕๐ แรงม้า
โรงงานทุกขนาด
เครื่องจักร
เกิน ๕๐ แรงม้า
หรือคนงาน
เกิน ๕๐ คน

			
ประเภทหรือชนิด
ลำ�ดับที่

ขนาดของโรงงาน
จำ�พวกที่ ๑
จำ�พวกที่ ๒
จำ�พวกที่ ๓

(๙) การร่อน ล้าง คัด หรือ
เครื่องจักร
เครื่องจักร
เครื่องจักร
แยกขนาด หรือคุณภาพของผลิตผล ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า เกิน ๕๐ แรงม้า
เกษตรกรรม
และคนงาน
และคนงาน
หรือคนงาน
ไม่เกิน ๒๐ คน ไม่เกิน ๕๐ คน เกิน ๕๐ คน
						 และไม่จัดอยู่ใน
						 จำ�พวกที่ ๑
		(๑๐) การถนอมผลิตผลเกษตรกรรม		-		โรงงานทุกขนาด
		โดยวิธีฉายรังสี
		
(๑๑) การฟักไข่โดยใช้ตู้อบ		 โรงงานทุกขนาด		
-		
๔
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์
ซึ่งมิใช่สัตว์นํ้าอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การฆ่าสัตว์
โรงงานทุกขนาด
(๒) การถนอมเนื้อสัตว์โดยวิธีอบ
เครื่องจักร
เครื่องจักร
เครื่องจักร
รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง
ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า เกิน ๕๐ แรงม้า
		หรือทำ�ให้เยือกแข็งโดยฉับพลัน
และคนงาน
และคนงาน
หรือคนงาน
หรือเหือดแห้ง
ไม่เกิน ๒๐ คน ไม่เกิน ๕๐ คน เกิน ๕๐ คน
					ซึ่งไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อย ซึ่งไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อย หรือโรงงานทุกขนาด
หรือแกลบ
หรือแกลบ
ซึ่งใช้ฟืน ขี้เลื่อย
เป็นเชื้อเพลิง
เป็นเชื้อเพลิง
หรือแกลบ
และไม่จัดอยู่ใน เป็นเชื้อเพลิง
						 จำ�พวกที่ ๑
(๓) การทำ�ผลิตภัณฑ์อาหารสำ�เร็จรูป
เครื่องจักร
เครื่องจักร
จากเนื้อสัตว์ มันสัตว์ หนังสัตว์ หรือ
ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า เกิน ๕๐ แรงม้า
สารที่สกัดจากไขสัตว์หรือกระดูกสัตว์
และคนงาน
หรือคนงาน
ไม่เกิน ๕๐ คน เกิน ๕๐ คน
ซึ่งไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อย หรือโรงงาน
						 หรือแกลบ
ทุกขนาด
เป็นเชื้อเพลิง
ซึ่งใช้ฟืน ขี้เลื่อย
								 หรือแกลบ
เป็นเชื้อเพลิง

๔๙๓

ลำ�ดับที่

ขนาดของโรงงาน
จำ�พวกที่ ๑
จำ�พวกที่ ๒
จำ�พวกที่ ๓

ประเภทหรือชนิด

(๔) การสกัดนํ้ามันหรือไขมัน ที่เป็น
อาหารจากสัตว์ หรือการทำ�นํ้ามัน			
หรือไขมันที่เป็นอาหารจากสัตว์
ให้บริสุทธิ์

เครื่องจักร
ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
และคนงาน
ไม่เกิน ๕๐ คน
ซึ่งไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อย
						 หรือแกลบ
เป็นเชื้อเพลิง
								
(๕) การบรรจุเนื้อสัตว์หรือมันสัตว์
หรือผลิตภัณฑ์สำ�เร็จรูปจากเนื้อสัตว์			
หรือมันสัตว์ในภาชนะที่ผนึก
และอากาศเข้าไม่ได้

เครื่องจักร
ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
และคนงาน
ไม่เกิน ๕๐ คน
ซึ่งไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อย
						 หรือแกลบ
เป็นเชื้อเพลิง
								
		

(๖) การล้าง ชำ�แหละ แกะ ต้ม นึ่ง
ทอดหรือบด สัตว์หรือส่วนหนึ่งส่วนใด
ของสัตว์

เครื่องจักร
ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
และคนงาน
ไม่เกิน ๕๐ คน
ซึ่งไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อย
						 หรือแกลบ
เป็นเชื้อเพลิง
								

๔๙๔

-

เครื่องจักร
เกิน ๕๐ แรงม้า		
หรือคนงาน
เกิน ๕๐ คน
หรือโรงงาน
ทุกขนาด
ซึ่งใช้ฟืน ขี้เลื่อย
หรือแกลบ
เป็นเชื้อเพลิง
เครื่องจักร
เกิน ๕๐ แรงม้า
หรือคนงาน
เกิน ๕๐ คน
หรือโรงงาน
ทุกขนาด
ซึ่งใช้ฟืน ขี้เลื่อย
หรือแกลบ
เป็นเชื้อเพลิง
เครื่องจักร
เกิน ๕๐ แรงม้า
หรือคนงาน
เกิน ๕๐ คน
หรือโรงงาน
ทุกขนาด
ซึ่งใช้ฟืน ขี้เลื่อย
หรือแกลบ
เป็นเชื้อเพลิง

		
ประเภทหรือชนิด
ลำ�ดับที่

ขนาดของโรงงาน
จำ�พวกที่ ๑
จำ�พวกที่ ๒
จำ�พวกที่ ๓

(๗) การทำ�ผลิตภัณฑ์จากไข่
เพื่อใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่น
ไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้า ไข่ผง ไข่เหลว
เยือกแข็ง หรือไข่เหลวแช่เย็น

เครื่องจักร
		
ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
และคนงาน
ไม่เกิน ๒๐ คน
ซึ่งไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อย
				
หรือแกลบ
เป็นเชื้อเพลิง
						
						
๕
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ำ�นม
		อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้
(๑) การทำ�นมสดให้ไร้เชื้อหรือฆ่าเชื้อ
		
โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง			
เช่น การพาสเจอร์ไรส์หรือสเตอริไลส์

เครื่องจักร
ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
และคนงาน
ไม่เกิน ๕๐ คน
ซึ่งไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อย
หรือแกลบ
เป็นเชื้อเพลิง
และไม่จัดอยู่ใน
จำ�พวกที่ ๑

เครื่องจักร
เกิน ๕๐ แรงม้า
หรือคนงาน
เกิน ๕๐ คน
หรือโรงงาน
ทุกขนาด
ซึ่งใช้ฟืน ขี้เลื่อย
หรือแกลบ
เป็นเชื้อเพลิง

เครื่องจักร
ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
และคนงาน
ไม่เกิน ๕๐ คน
ซึ่งไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อย
						 หรือแกลบ
เป็นเชื้อเพลิง
								

เครื่องจักร
เกิน ๕๐ แรงม้า
หรือคนงาน
เกิน ๕๐ คน
หรือโรงงาน
ทุกขนาด
ซึ่งใช้ฟืน ขี้เลื่อย
หรือแกลบ
เป็นเชื้อเพลิง
โรงงานทุกขนาด
โรงงานทุกขนาด

		
(๒) การทำ�นมสดจากนมผงและไขมัน
-		
		
(๓) การทำ�นมข้น นมผง หรือ		-				นมระเหย
(๔) การทำ�ครีมจากนํ้านม
เครื่องจักร
เครื่องจักร
				
ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
และคนงาน
และคนงาน
ไม่เกิน ๒๐ คน ไม่เกิน ๕๐ คน
ซึ่งไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อย ซึ่งไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อย
				
หรือแกลบ
หรือแกลบ
เป็นเชื้อเพลิง
เป็นเชื้อเพลิง
						 และไม่จัดอยู่ใน
						 จำ�พวกที่ ๑

๔๙๕

เครื่องจักร
เกิน ๕๐ แรงม้า
หรือคนงาน
เกิน ๕๐ คน
หรือโรงงาน
ทุกขนาด
ซึ่งใช้ฟืน ขี้เลื่อย
หรือแกลบ
เป็นเชื้อเพลิง

ลำ�ดับที่

ประเภทหรือชนิด

ขนาดของโรงงาน
จำ�พวกที่ ๑
จำ�พวกที่ ๒
จำ�พวกที่ ๓

		
(๕) การทำ�เนยเหลวหรือเนยแข็ง
				

เครื่องจักร
ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
และคนงาน
ไม่เกิน ๒๐ คน
ซึ่งไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อย
				
หรือแกลบ
เป็นเชื้อเพลิง
						
						
(๖) การทำ�นมเปรี้ยวหรือนมเพาะเชื้อ เครื่องจักร
				
ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
และคนงาน
ไม่เกิน ๒๐ คน
ซึ่งไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อย
				
หรือแกลบ
เป็นเชื้อเพลิง
						
						
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
๖
สัตว์นํ้าอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทำ�อาหารจากสัตว์นํ้า
		
และบรรจุในภาชนะที่ผนึก			
และอากาศเข้าไม่ได้

เครื่องจักร
ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
และคนงาน
ไม่เกิน ๕๐ คน
ซึ่งไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อย
หรือแกลบ
เป็นเชื้อเพลิง
และไม่จัดอยู่ใน
จำ�พวกที่ ๑
เครื่องจักร
ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
และคนงาน
ไม่เกิน ๕๐ คน
ซึ่งไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อย
หรือแกลบ
เป็นเชื้อเพลิง
และไม่จัดอยู่ใน
จำ�พวกที่ ๑

เครื่องจักร
เกิน ๕๐ แรงม้า
หรือคนงาน
เกิน ๕๐ คน
หรือโรงงาน
ทุกขนาด
ซึ่งใช้ฟืน ขี้เลื่อย
หรือแกลบ
เป็นเชื้อเพลิง
เครื่องจักร
เกิน ๕๐ แรงม้า
หรือคนงาน
เกิน ๕๐ คน
หรือโรงงาน
ทุกขนาด
ซึ่งใช้ฟืน ขี้เลื่อย
หรือแกลบ
เป็นเชื้อเพลิง

เครื่องจักร
ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
และคนงาน
ไม่เกิน ๕๐ คน
ซึ่งไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อย
						 หรือแกลบ
เป็นเชื้อเพลิง
								

เครื่องจักร
เกิน ๕๐ แรงม้า
หรือคนงาน
เกิน ๕๐ คน
หรือโรงงาน
ทุกขนาด
ซึ่งใช้ฟืน ขี้เลื่อย
หรือแกลบ
เป็นเชื้อเพลิง

๔๙๖

ลำ�ดับที่

ประเภทหรือชนิด

ขนาดของโรงงาน
จำ�พวกที่ ๑
จำ�พวกที่ ๒
จำ�พวกที่ ๓

(๒) การถนอมสัตว์นํ้าโดยวิธีอบ
รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง
		หรือทำ�ให้เยือกแข็งโดยฉับพลัน
หรือเหือดแห้ง

เครื่องจักร
ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
และคนงาน
ไม่เกิน ๒๐ คน
ซึ่งไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อย
				
หรือแกลบ
เป็นเชื้อเพลิง
						
						
(๓) การทำ�ผลิตภัณฑ์อาหารสำ�เร็จรูป
จากสัตว์นํ้า หนัง หรือไขมันสัตว์นํ้า

เครื่องจักร
ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
และคนงาน
ไม่เกิน ๕๐ คน
ซึ่งไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อย
หรือแกลบ
เป็นเชื้อเพลิง
และไม่จัดอยู่ใน
จำ�พวกที่ ๑
เครื่องจักร
ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
และคนงาน
ไม่เกิน ๕๐ คน
ซึ่งไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อย
						 หรือแกลบ
เป็นเชื้อเพลิง
								

เครื่องจักร
เกิน ๕๐ แรงม้า
หรือคนงาน
เกิน ๕๐ คน
หรือโรงงาน
ทุกขนาด
ซึ่งใช้ฟืน ขี้เลื่อย
หรือแกลบ
เป็นเชื้อเพลิง
เครื่องจักร
เกิน ๕๐ แรงม้า
หรือคนงาน
เกิน ๕๐ คน
หรือโรงงาน
ทุกขนาด
ซึ่งใช้ฟืน ขี้เลื่อย
หรือแกลบ
เป็นเชื้อเพลิง
(๔) การสกัดนํ้ามันหรือไขมัน
เครื่องจักร
เครื่องจักร
ที่เป็นอาหารจากสัตว์นํ้า
ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า เกิน ๕๐ แรงม้า
หรือการทำ�นํ้ามันหรือไขมัน
และคนงาน
หรือคนงาน
ที่เป็นอาหารจากสัตว์นํ้าให้บริสุทธิ์
ไม่เกิน ๕๐ คน เกิน ๕๐ คน
ซึ่งไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อย หรือโรงงาน
						 หรือแกลบ
ทุกขนาด
เป็นเชื้อเพลิง
ซึ่งใช้ฟืน ขี้เลื่อย
								 หรือแกลบ
เป็นเชื้อเพลิง

๔๙๗

ลำ�ดับที่
		

ประเภทหรือชนิด

ขนาดของโรงงาน
จำ�พวกที่ ๑
จำ�พวกที่ ๒
จำ�พวกที่ ๓

(๕) การล้าง ชำ�แหละ แกะ ต้ม นึ่ง
ทอด หรือบดสัตว์นํ้า

-

เครื่องจักร
ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
และคนงาน
ไม่เกิน ๕๐ คน
ซึ่งไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อย
						 หรือแกลบ
เป็นเชื้อเพลิง
								
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ		
นํ้ามันจากพืชหรือสัตว์ หรือไขมัน
จากสัตว์อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การสกัดนํ้ามันจากพืชหรือสัตว์
หรือไขมันจากสัตว์
(๒) การอัดหรือป่นกากพืชหรือสัตว์
ที่สกัดนํ้ามันออกแล้ว
(๓) การทำ�นํ้ามันจากพืชหรือสัตว์		- 		หรือไขมันจากสัตว์ ให้แข็ง
		โดยการเติมไฮโดรเจน
(๔) การทำ�นํ้ามันจากพืชหรือสัตว์		-		หรือไขมันจากสัตว์ให้บริสุทธิ์
(๕) การทำ�เนยเทียม ครีมเทียม		-		หรือนํ้ามันผสมสำ�หรับปรุงอาหาร
๘
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
		
ผัก พืช หรือผลไม้อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

เครื่องจักร
เกิน ๕๐ แรงม้า
หรือคนงาน
เกิน ๕๐ คน
หรือโรงงาน
ทุกขนาด
ซึ่งใช้ฟืน ขี้เลื่อย
หรือแกลบ
เป็นเชื้อเพลิง

๗

๔๙๘

โรงงานทุกขนาด
โรงงานทุกขนาด
โรงงานทุกขนาด

โรงงานทุกขนาด
โรงงานทุกขนาด

ลำ�ดับที่

ประเภทหรือชนิด

ขนาดของโรงงาน
จำ�พวกที่ ๑
จำ�พวกที่ ๒
จำ�พวกที่ ๓

(๑) การทำ�อาหารหรือเครื่องดื่ม
เครื่องจักร
จากผัก พืชหรือผลไม้ และบรรจุ
ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
ในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้ และคนงาน
ไม่เกิน ๒๐ คน
ซึ่งไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อย
				
หรือแกลบ
เป็นเชื้อเพลิง
						
						
(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไม้ เครื่องจักร
		
โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง หรือทำ�ให้ ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
เยือกแข็งโดยฉับพลัน หรือเหือดแห้ง และคนงาน
ไม่เกิน ๒๐ คน
ซึ่งไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อย
				
หรือแกลบ
เป็นเชื้อเพลิง
						
						
๙
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
		เมล็ดพืชหรือหัวพืชอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การสี ฝัด หรือขัดข้าว
เครื่องจักร
				
ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
ซึ่งไม่มีหม้อไอน้ำ�
		

เครื่องจักร
ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
และคนงาน
ไม่เกิน ๕๐ คน
ซึ่งไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อย
หรือแกลบ
เป็นเชื้อเพลิง
และไม่จัดอยู่ใน
จำ�พวกที่ ๑
เครื่องจักร
ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
และคนงาน
ไม่เกิน ๕๐ คน
ซึ่งไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อย
หรือแกลบ
เป็นเชื้อเพลิง
และไม่จัดอยู่ใน
จำ�พวกที่ ๑

เครื่องจักร
ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
และคนงาน
ไม่เกิน ๕๐ คน
ซึ่งไม่มีหม้อไอน้ำ�
						 และไม่จัดอยู่ใน
						 จำ�พวกที่ ๑

๔๙๙

เครื่องจักร
เกิน ๕๐ แรงม้า
หรือคนงาน
เกิน ๕๐ คน
หรือโรงงาน
ทุกขนาด
ซึ่งใช้ฟืน ขี้เลื่อย
หรือแกลบ
เป็นเชื้อเพลิง
เครื่องจักร
เกิน ๕๐ แรงม้า
หรือคนงาน
เกิน ๕๐ คน
หรือโรงงาน
ทุกขนาด
ซึ่งใช้ฟืน ขี้เลื่อย
หรือแกลบ
เป็นเชื้อเพลิง

เครื่องจักร
เกิน ๕๐ แรงม้า		
หรือคนงาน
เกิน ๕๐ คน
หรือโรงงาน
ทุกขนาด
ซึ่งมีหม้อไอน้ำ�

		
ประเภทหรือชนิด
ลำ�ดับที่

ขนาดของโรงงาน
จำ�พวกที่ ๑
จำ�พวกที่ ๒
จำ�พวกที่ ๓

		
(๒) การทำ�แป้ง
เครื่องจักร
					ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
และคนงาน
ไม่เกิน ๒๐ คน
						
(๓) การป่นหรือบดเมล็ดพืช
เครื่องจักร
		
หรือหัวพืช
ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
และคนงาน
ไม่เกิน ๒๐ คน
						
						
		
(๔) การผลิตอาหารสำ�เร็จรูป
เครื่องจักร
		
จากเมล็ดพืชหรือหัวพืช
ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
และคนงาน
ไม่เกิน ๒๐ คน
						
						
(๕) การผสมแป้งหรือเมล็ดพืช
เครื่องจักร
				
ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
และคนงาน
ไม่เกิน ๒๐ คน
						
						
		(๖) การปอกหัวพืช หรือ
เครื่องจักร
		
ทำ�หัวพืชให้เป็นเส้น แว่น
ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
หรือแท่ง
และคนงาน
ไม่เกิน ๒๐ คน
						
						

๕๐๐

เครื่องจักร
ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
ซึ่งไม่มีหม้อไอน้ำ�
และไม่จัดอยู่ใน
จำ�พวกที่ ๑
เครื่องจักร
ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
และคนงาน
ไม่เกิน ๕๐ คน
และไม่จัดอยู่ใน
จำ�พวกที่ ๑
เครื่องจักร
ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
และคนงาน
ไม่เกิน ๕๐ คน
และไม่จัดอยู่ใน
จำ�พวกที่ ๑
เครื่องจักร
ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
และคนงาน
ไม่เกิน ๕๐ คน
และไม่จัดอยู่ใน
จำ�พวกที่ ๑
เครื่องจักร
ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
และคนงาน
ไม่เกิน ๕๐ คน
และไม่จัดอยู่ใน
จำ�พวกที่ ๑

เครื่องจักร
เกิน ๕๐ แรงม้า
หรือคนงาน
เกิน ๕๐ คน
เครื่องจักร
เกิน ๕๐ แรงม้า
หรือคนงาน
เกิน ๕๐ คน

เครื่องจักร
เกิน ๕๐ แรงม้า
หรือคนงาน
เกิน ๕๐ คน

เครื่องจักร
เกิน ๕๐ แรงม้า
หรือคนงาน
เกิน ๕๐ คน

เครื่องจักร
เกิน ๕๐ แรงม้า
หรือคนงาน
เกิน ๕๐ คน

ลำ�ดับที่

ประเภทหรือชนิด

ขนาดของโรงงาน
จำ�พวกที่ ๑
จำ�พวกที่ ๒
จำ�พวกที่ ๓

๑๐
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
		อาหารจากแป้งอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทำ�ขนมปังหรือขนมเค้ก
				

เครื่องจักร
ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
และคนงาน
ไม่เกิน ๒๐ คน
						
						
		
(๒) การทำ�ขนมปังกรอบ
เครื่องจักร
		
หรือขนมอบแห้ง
ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
และคนงาน
ไม่เกิน ๒๐ คน
						
						
(๓) การทำ�ผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้ง เครื่องจักร
เป็นเส้น เม็ด หรือชิ้น
ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
และคนงาน
				
ไม่เกิน ๒๐ คน
						
						
๑๑
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
นํ้าตาลซึ่งทำ�จากอ้อย บีช หญ้าหวาน
หรือพืชอื่นที่ให้ความหวาน
		อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทำ�นํ้าเชื่อม
เครื่องจักร
				
ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
และคนงาน
ไม่เกิน ๒๐ คน
						
						

๕๐๑

เครื่องจักร
ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
และคนงาน
ไม่เกิน ๕๐ คน
และไม่จัดอยู่ใน
จำ�พวกที่ ๑
เครื่องจักร
ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
และคนงาน
ไม่เกิน ๕๐ คน
และไม่จัดอยู่ใน
จำ�พวกที่ ๑
เครื่องจักร
ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
และคนงาน
ไม่เกิน ๕๐ คน
และไม่จัดอยู่ใน
จำ�พวกที่ ๑

เครื่องจักร
ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
และคนงาน
ไม่เกิน ๕๐ คน
และไม่จัดอยู่ใน
จำ�พวกที่ ๑

เครื่องจักร
เกิน ๕๐ แรงม้า
หรือคนงาน
เกิน ๕๐ คน
เครื่องจักร
เกิน ๕๐ แรงม้า
หรือคนงาน
เกิน ๕๐ คน
เครื่องจักร
เกิน ๕๐ แรงม้า
หรือคนงานเกิน
๕๐ คน

เครื่องจักร
เกิน ๕๐ แรงม้า
หรือคนงาน
เกิน ๕๐ คน

ลำ�ดับที่

ประเภทหรือชนิด

		
(๒) การทำ�นํ้าตาลทรายแดง
				

ขนาดของโรงงาน
จำ�พวกที่ ๑
จำ�พวกที่ ๒
จำ�พวกที่ ๓
เครื่องจักร
ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
และคนงาน
ไม่เกิน ๒๐ คน

เครื่องจักร
เครื่องจักร
ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า เกิน ๕๐ แรงม้า
และคนงาน
หรือคนงาน
ไม่เกิน ๕๐ คน เกิน ๕๐ คน
และไม่จัดอยู่ใน
จำ�พวกที่ ๑
		
(๓) การทำ�นํ้าตาลทรายดิบ		-		โรงงานทุกขนาด
หรือนํ้าตาลทรายขาว
		
(๔) การทำ�นํ้าตาลทรายดิบ		-		โรงงานทุกขนาด
หรือนํ้าตาลทรายขาวให้บริสุทธิ์
(๕) การทำ�นํ้าตาลก้อนหรือนํ้าตาลผง เครื่องจักร
เครื่องจักร
เครื่องจักร
				
ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า เกิน ๕๐ แรงม้า
และคนงาน
และคนงาน
หรือคนงาน
ไม่เกิน ๒๐ คน ไม่เกิน ๕๐ คน เกิน ๕๐ คน
และไม่จัดอยู่ใน
จำ�พวกที่ ๑
โรงงานทุกขนาด
(๖) การทำ�กลูโคส เดกซ์โทรส		-		ฟรักโทส หรือผลิตภัณฑ์อื่น
ที่คล้ายคลึงกัน
โรงงานทุกขนาด		 -		 (๗) การทำ�นํ้าตาลจากน้�ำ หวาน
ของต้นมะพร้าว ต้นตาลโตนด
หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใช่อ้อย
๑๒
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
ชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกแลต
หรือขนมหวาน อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทำ�ใบชาแห้งหรือใบชาผง เครื่องจักร
เครื่องจักร
เครื่องจักร
				
ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า เกิน ๕๐ แรงม้า
และคนงาน
และคนงาน
หรือคนงาน
ไม่เกิน ๒๐ คน ไม่เกิน ๕๐ คน เกิน ๕๐ คน
และไม่จัดอยู่ใน
จำ�พวกที่ ๑

๕๐๒

ลำ�ดับที่

ประเภทหรือชนิด

ขนาดของโรงงาน
จำ�พวกที่ ๑
จำ�พวกที่ ๒
จำ�พวกที่ ๓

(๒) การคั่ว บด หรือป่นกาแฟ
		หรือการทำ�กาแฟผง			

		
(๓) การทำ�โกโก้ผงหรือขนมจากโกโก้ เครื่องจักร
				
ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
และคนงาน
ไม่เกิน ๒๐ คน
						
						
		
(๔) การทำ�ช็อกโกแลต ช็อกโกแลตผง เครื่องจักร
		
หรือขนมจากช็อกโกแลต		ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
และคนงาน
ไม่เกิน ๒๐ คน
						
						
		
(๕) การทำ�เก็กฮวยผง ขิงผง
เครือ่ งจักร
หรือเครือ่ งดืม่ ชนิดผงจากพืชอืน่ ๆ ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
และคนงาน
ไม่เกิน ๒๐ คน
						
						
		
(๖) การทำ�มะขามอัดเม็ด
เครือ่ งจักร
		
มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อดั เม็ด
ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
และคนงาน
ไม่เกิน ๒๐ คน
						
						

๕๐๓

เครื่องจักร
ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
และคนงาน
ไม่เกิน ๕๐ คน
เครื่องจักร
ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
และคนงาน
ไม่เกิน ๕๐ คน
และไม่จัดอยู่ใน
จำ�พวกที่ ๑
เครื่องจักร
ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
และคนงาน
ไม่เกิน ๕๐ คน
และไม่จัดอยู่ใน
จำ�พวกที่ ๑
เครือ่ งจักร
ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
และคนงาน
ไม่เกิน ๕๐ คน
และไม่จดั อยูใ่ น
จำ�พวกที่ ๑
เครือ่ งจักร
ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
และคนงาน
ไม่เกิน ๕๐ คน
และไม่จดั อยูใ่ น
จำ�พวกที่ ๑

เครื่องจักร
เกิน ๕๐ แรงม้า
หรือคนงาน
เกิน ๕๐ คน
เครื่องจักร
เกิน ๕๐ แรงม้า
หรือคนงาน
เกิน ๕๐ คน

เครื่องจักร
เกิน ๕๐ แรงม้า
หรือคนงาน
เกิน ๕๐ คน

เครือ่ งจักร
เกิน ๕๐ แรงม้า
หรือคนงาน
เกิน ๕๐ คน

เครือ่ งจักร
เกิน ๕๐ แรงม้า
หรือคนงาน
เกิน ๕๐ คน

ลำ�ดับที่

ประเภทหรือชนิด

ขนาดของโรงงาน
จำ�พวกที่ ๑
จำ�พวกที่ ๒
จำ�พวกที่ ๓

(๗) การเชือ่ มหรือแช่อม่ิ ผลไม้
เครือ่ งจักร
หรือเปลือกผลไม้ หรือการเคลือบผลไม้ ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
หรือเปลือกผลไม้ดว้ ยนํา้ ตาล
และคนงาน
ไม่เกิน ๒๐ คน
						
						
(๘) การอบหรือคัว่ ถัว่ หรือเมล็ดผลไม้ เครือ่ งจักร
(Nuts) หรือการเคลือบถัว่ หรือเมล็ด ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
ผลไม้ (Nuts) ด้วยนํา้ ตาล กาแฟ
และคนงาน
ไม่เกิน ๒๐ คน
โกโก้ หรือช็อกโกแลต
						
						
		
(๙) การทำ�หมากฝรัง่
เครือ่ งจักร
				
ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
และคนงาน
ไม่เกิน ๒๐ คน
						
						
		
(๑๐) การทำ�ลูกกวาดหรือทอฟฟี่
เครือ่ งจักร
				
ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
และคนงาน
ไม่เกิน ๒๐ คน
						
						
		
(๑๑) การทำ�ไอศกรีม
เครือ่ งจักร
				
ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า
และคนงาน
ไม่เกิน ๒๐ คน
						
						

๕๐๔

เครือ่ งจักร
ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
และคนงาน
ไม่เกิน ๕๐ คน
และไม่จดั อยูใ่ น
จำ�พวกที่ ๑
เครือ่ งจักร
ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
และคนงาน
ไม่เกิน ๕๐ คน
และไม่จดั อยูใ่ น
จำ�พวกที่ ๑
เครือ่ งจักร
ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
และคนงาน
ไม่เกิน ๕๐ คน
และไม่จดั อยูใ่ น
จำ�พวกที่ ๑
เครือ่ งจักร
ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
และคนงาน
ไม่เกิน ๕๐ คน
และไม่จดั อยูใ่ น
จำ�พวกที่ ๑
เครือ่ งจักร
ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
และคนงาน
ไม่เกิน ๕๐ คน
และไม่จดั อยูใ่ น
จำ�พวกที่ ๑

เครือ่ งจักร
เกิน ๕๐ แรงม้า
หรือคนงาน
เกิน ๕๐ คน

เครือ่ งจักร
เกิน ๕๐ แรงม้า
หรือคนงาน
เกิน ๕๐ คน

เครือ่ งจักร
เกิน ๕๐ แรงม้า
หรือคนงาน
เกิน ๕๐ คน

เครือ่ งจักร
เกิน ๕๐ แรงม้า
หรือคนงาน
เกิน ๕๐ คน

เครือ่ งจักร
เกิน ๕๐ แรงม้า
หรือคนงาน
เกิน ๕๐ คน

ลำ�ดับที่

ประเภทหรือชนิด

ขนาดของโรงงาน
จำ�พวกที่ ๑
จำ�พวกที่ ๒
จำ�พวกที่ ๓

๑๓

โรงงานประกอบกิจการเกีย่ วกับ
เครือ่ งปรุงหรือเครือ่ งประกอบอาหาร
		อย่างใดอย่างหนึง่ หรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
		
(๑) การทำ�ผงฟู 		-		(๒) การทำ�เครือ่ งปรุงกลิน่ รส		-				หรือสีของอาหาร
(๓) การทำ�แป้งเชือ้ 		-		(๔) การทำ�นํา้ ส้มสายชู 		-		(๕) การทำ�มัสตาร์ด
เครือ่ งจักร
เครือ่ งจักร
				
ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
และคนงาน
และคนงาน
ไม่เกิน ๕๐ คน
ไม่เกิน ๒๐ คน
ซึง่ ไม่ใช้ฟนื ขีเ้ ลือ่ ย ซึง่ ไม่ใช้ฟนื ขีเ้ ลือ่ ย
				
หรือแกลบ
หรือแกลบ
เป็นเชือ้ เพลิง
เป็นเชือ้ เพลิง
						 และไม่จดั อยูใ่ น
						 จำ�พวกที่ ๑
เครือ่ งจักร
เครือ่ งจักร
(๖) การทำ�นํา้ มันสลัด
				
ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
และคนงาน
และคนงาน
ไม่เกิน ๒๐ คน
ไม่เกิน ๕๐ คน
ซึง่ ไม่ใช้ฟนื ขีเ้ ลือ่ ย ซึง่ ไม่ใช้ฟนื ขีเ้ ลือ่ ย
หรือแกลบ
				
หรือแกลบ
เป็นเชือ้ เพลิง
เป็นเชือ้ เพลิง
						 และไม่จดั อยูใ่ น
						 จำ�พวกที่ ๑

๕๐๕

โรงงานทุกขนาด
โรงงานทุกขนาด
โรงงานทุกขนาด
โรงงานทุกขนาด
เครือ่ งจักร
เกิน ๕๐ แรงม้า
หรือคนงาน
เกิน ๕๐ คน
หรือโรงงาน
ทุกขนาด
ซึง่ ใช้ฟนื ขีเ้ ลือ่ ย
หรือแกลบ
เป็นเชือ้ เพลิง
เครือ่ งจักร
เกิน ๕๐ แรงม้า
หรือคนงาน
เกิน ๕๐ คน
หรือโรงงาน
ทุกขนาด
ซึง่ ใช้ฟนื ขีเ้ ลือ่ ย
หรือแกลบ
เป็นเชือ้ เพลิง

ลำ�ดับที่

ประเภทหรือชนิด

ขนาดของโรงงาน
จำ�พวกที่ ๑
จำ�พวกที่ ๒
จำ�พวกที่ ๓

(๗) การบดหรือป่นเครือ่ งเทศ
				

เครือ่ งจักร
เครือ่ งจักร
ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
และคนงาน
และคนงาน
ไม่เกิน ๒๐ คน
ไม่เกิน ๕๐ คน
ซึง่ ไม่ใช้ฟนื ขีเ้ ลือ่ ย ซึง่ ไม่ใช้ฟนื ขีเ้ ลือ่ ย
				
หรือแกลบ
หรือแกลบ
เป็นเชือ้ เพลิง
เป็นเชือ้ เพลิง
						 และไม่จดั อยูใ่ น
						 จำ�พวกที่ ๑
เครือ่ งจักร
เครือ่ งจักร
		
(๘) การทำ�พริกป่น พริกไทยป่น
หรือเครือ่ งแกง
ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
และคนงาน
และคนงาน
ไม่เกิน ๒๐ คน
ไม่เกิน ๕๐ คน
ซึง่ ไม่ใช้ฟนื ขีเ้ ลือ่ ย ซึง่ ไม่ใช้ฟนื ขีเ้ ลือ่ ย
หรือแกลบ
				
หรือแกลบ
เป็นเชือ้ เพลิง
เป็นเชือ้ เพลิง
						 และไม่จดั อยูใ่ น
						 จำ�พวกที่ ๑
๑๕
โรงงานประกอบกิจการเกีย่ วกับ
อาหารสัตว์อย่างใดอย่างหนึง่
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
เครือ่ งจักร
		
(๑) การทำ�อาหารผสม
ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
หรืออาหารสำ�เร็จรูปสำ�หรับเลีย้ งสัตว์			
		
(๒) การป่นหรือบดพืช เมล็ดพืช 		
-		
กากพืช เนือ้ สัตว์ กระดูกสัตว์
ขนสัตว์ หรือเปลือกหอยสำ�หรับทำ�
หรือผสมเป็นอาหารสัตว์
๑๖
โรงงานต้ม กลัน่ หรือผสมสุรา 		
-		
-

๕๐๖

เครือ่ งจักร
เกิน ๕๐ แรงม้า
หรือคนงาน
เกิน ๕๐ คน
หรือโรงงาน
ทุกขนาด
ซึง่ ใช้ฟนื ขีเ้ ลือ่ ย
หรือแกลบ
เป็นเชือ้ เพลิง
เครือ่ งจักร
เกิน ๕๐ แรงม้า
หรือคนงาน
เกิน ๕๐ คน
หรือโรงงาน
ทุกขนาด
ซึง่ ใช้ฟนื ขีเ้ ลือ่ ย
หรือแกลบ
เป็นเชือ้ เพลิง

เครือ่ งจักร
เกิน ๕๐ แรงม้า
โรงงานทุกขนาด

โรงงานทุกขนาด

ลำ�ดับที่

ประเภทหรือชนิด

ขนาดของโรงงาน
จำ�พวกที่ ๑
จำ�พวกที่ ๒
จำ�พวกที่ ๓

๑๗

โรงงานผลิตเอทิลแอลกอฮอล์
ซึง่ มิใช่เอทิลแอลกอฮอล์ทผ่ี ลิตจาก
กากซัลไฟต์ในการทำ�เยือ่ กระดาษ
๑๘
โรงงานทำ�หรือผสมสุราจากผลไม้		-				
หรือสุราแช่อน่ื ๆ แต่ไม่รวมถึง
โรงงานประกอบกิจการเกีย่ วกับมอลต์
หรือเบียร์ในลำ�ดับที่ ๑๙
โรงงานประกอบกิจการเกีย่ วกับ
๑๙
มอลต์หรือเบียร์อย่างใดอย่างหนึง่
หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้
(๑) การทำ� ป่น หรือบดมอลต์		-		(๒) การทำ�เบียร์ 		-		๒๐
โรงงานประกอบกิจการเกีย่ วกับ
น้ำ�ดืม่ เครือ่ งดืม่ ทีไ่ ม่มแี อลกอฮอล์
น้ำ�อัดลม หรือนํา้ แร่ อย่างใดอย่างหนึง่
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทำ�น้ำ�ดืม่
เครือ่ งจักร
เครือ่ งจักร
				
ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
						 และไม่จดั อยูใ่ น
						 จำ�พวกที่ ๑
(๒) การทำ�เครือ่ งดืม่ ทีไ่ ม่มี
เครือ่ งจักร
แอลกอฮอล์
ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
(๓) การทำ�น้ำ�อัดลม
เครือ่ งจักร
						
ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
(๔) การทำ�น้ำ�แร่
เครือ่ งจักร
เครือ่ งจักร
				
ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
						 และไม่จดั อยูใ่ น
						 จำ�พวกที่ ๑

๕๐๗

โรงงานทุกขนาด

โรงงานทุกขนาด
โรงงานทุกขนาด

เครือ่ งจักร
เกิน ๕๐ แรงม้า

เครือ่ งจักร
เกิน ๕๐ แรงม้า
เครือ่ งจักร
เกิน ๕๐ แรงม้า
เครือ่ งจักร
เกิน ๕๐ แรงม้า

ลำ�ดับที่
๒๑

ประเภทหรือชนิด

ขนาดของโรงงาน
จำ�พวกที่ ๑
จำ�พวกที่ ๒
จำ�พวกที่ ๓

โรงงานประกอบกิจการเกีย่ วกับ		
ยาสูบ ยาอัด ยาเส้น ยาเคีย้ ว
หรือยานัตถุ์ อย่างใดอย่างหนึง่
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การอบใบยาสูบให้แห้ง
หรือการรูดก้านใบยาสูบ			

เครือ่ งจักร
ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
						 และคนงาน
						 ไม่เกิน ๕๐ คน
(๒) การทำ�บุหรีซ่ กิ าแรต บุหรีซ่ กิ าร์
เครือ่ งจักร
		
หรือบุหรีอ่ น่ื 			
ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
และคนงาน
ไม่เกิน ๕๐ คน
		
(๓) การทำ�ยาอัด ยาเส้น ยาเส้นปรุง
เครือ่ งจักร
หรือยาเคีย้ ว
ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
และคนงาน
ไม่เกิน ๕๐ คน
(๔) การทำ�ยานัตถุ์
เครือ่ งจักร
						
ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
และคนงาน
ไม่เกิน ๕๐ คน
๒๙
โรงงานหมัก ชำ�แหละ อบ ป่น		-				
หรือบด ฟอก ขัดและแต่ง แต่งสำ�เร็จ
อัดให้เป็นลายนูน หรือเคลือบสี
หนังสัตว์
๓๐
โรงงานสาง ฟอก ฟอกสี ย้อมสี ขัด		
-		
หรือแต่งขนสัตว์
๔๓
โรงงานประกอบกิจการเกีย่ วกับปุย๋
		หรือสารป้องกันหรือกำ�จัดศัตรูพชื
หรือสัตว์ (Pesticides)
		อย่างใดอย่างหนึง่ หรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
		

๕๐๘

เครือ่ งจักร
เกิน ๕๐ แรงม้า
หรือคนงาน
เกิน ๕๐ คน
เครือ่ งจักร
เกิน ๕๐ แรงม้า
หรือคนงาน
เกิน ๕๐ คน
เครือ่ งจักร
เกิน ๕๐ แรงม้า
หรือคนงาน
เกิน ๕๐ คน
เครือ่ งจักร
เกิน ๕๐ แรงม้า
หรือคนงาน
เกิน ๕๐ คน
โรงงานทุกขนาด

โรงงานทุกขนาด

ลำ�ดับที่

ประเภทหรือชนิด

ขนาดของโรงงาน
จำ�พวกที่ ๑
จำ�พวกที่ ๒
จำ�พวกที่ ๓

		

(๑) การทำ�ปุย๋ หรือสารป้องกัน		-		หรือกำ�จัดศัตรูพชื หรือสัตว์
		(๒) การเก็บรักษาหรือแบ่งบรรจุปยุ๋ 		-				หรือสารป้องกันหรือกำ�จัดศัตรูพชื
หรือสัตว์
		(๓) การบดดิน หรือการเตรียม		-				วัสดุอน่ื เพือ่ ผสมทำ�ปุย๋ หรือสารป้องกัน
หรือกำ�จัดศัตรูพชื หรือสัตว์
เครือ่ งจักร
เครือ่ งจักร
๙๒
โรงงานห้องเย็น
				
ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
และคนงาน
และคนงาน
ไม่เกิน ๒๐ คน
ไม่เกิน ๕๐ คน
				
ซึง่ ไม่มกี ารแกะ
ซึง่ ไม่มกี ารแกะ
				
ล้าง หรือแปรสภาพ ล้าง หรือแปรสภาพ
				
วัตถุดบิ 		
วัตถุดบิ และไม่จดั
						 อยูใ่ นจำ�พวกที่ ๑
								

๕๐๙

โรงงานทุกขนาด
โรงงานทุกขนาด

โรงงานทุกขนาด

เครือ่ งจักร
เกิน ๕๐ แรงม้า
หรือคนงาน
ไม่เกิน ๕๐ คน
หรือโรงงาน
ทุกขนาด
ซึง่ มีการแกะ ล้าง
หรือแปรสภาพ
วัตถุดบิ

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ

เรื่อง วิธีตรวจวัดค่าความเข้มกลิ่นโดยการวิเคราะห์กลิ่นด้วยการดม (sensory test)
และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ทดสอบกลิ่นของกรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

________

โดยที่เป็นการสมควรกำ�หนดวิธีตรวจวัดค่าความเข้มกลิ่นโดยการวิเคราะห์กลิ่น
ด้วยการดม (sensory test) และการขึน้ บัญชีรายชือ่ ผูท้ ดสอบกลิน่ ของกรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
อาศัยอำ�นาจตามความในข้อ ๔ ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำ�หนดมาตรฐานค่าความเข้มกลิ่นของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งจาก
แหล่งกำ�เนิดมลพิษ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ วิธตี รวจวัดค่าความเข้มกลิน่ โดยการวิเคราะห์กลิน่ ด้วยการดม (sensory
test) ให้ใช้วธิ ตี รวจวัดที่ American Society for Testing and Materials (ASTM) หรือ
Japanese Industrial Standard (JIS) กำ�หนด
ข้อ ๒ การตรวจวัดค่าความเข้มกลิน่ โดยการวิเคราะห์กลิน่ ด้วยการดม (sensory
test) ตามข้อ ๑ ให้ด�ำ เนินการโดยคณะผูท้ ดสอบกลิน่ ซึง่ ประกอบด้วยผูท้ ดสอบกลิน่ ทีไ่ ด้
ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ทดสอบกลิ่นของกรมควบคุมมลพิษ หรือกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือ
หน่วยงานทีก่ รมควบคุมมลพิษมอบหมาย หรือรับรอง จำ�นวนไม่นอ้ ยกว่า ๖ คน

๕๑๐

ข้อ ๓ ผู้ทดสอบกลิ่นที่จะทำ�การตรวจวัดค่าความเข้มกลิ่นตามข้อ ๒ ต้อง
ทดสอบการรับรู้กลิ่นก่อนทำ�การตรวจวัดค่าความเข้มกลิ่นทุกครั้ง รวมทั้งต้องปฏิบัติตาม
ข้อปฏิบัติสำ�หรับผู้ทดสอบกลิ่น ทั้งนี้ วิธีการทดสอบการรับรู้กลิ่นและข้อปฏิบัติสำ�หรับ
ผูท้ ดสอบกลิน่ ให้เป็นไปตามทีก่ รมควบคุมมลพิษกำ�หนด
ทั้งนี้ ผู้ทดสอบกลิ่นไม่ควรทำ�การตรวจวัดค่าความเข้มกลิ่นของตัวอย่างกลิ่น
ทีเ่ ก็บมาจากแหล่งกำ�เนิดมลพิษมากกว่า ๓ ตัวอย่างต่อวัน
ข้อ ๔ การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ทดสอบกลิ่นของกรมควบคุมมลพิษให้ดำ�เนินการ
ดังต่อไปนี้
			 ๔.๑ ให้กรมควบคุมมลพิษประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนบุคคลเข้ารับการ
คัดเลือกเป็นผูท้ ดสอบกลิน่
			 ๔.๒ ผู้ท่ีจะเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ทดสอบกลิ่น ตามข้อ ๔.๑ ต้องมี
คุณสมบัตดิ งั ต่อไปนี้
					 (๑) มีอายุระหว่าง ๑๘ - ๖๐ ปี
					 (๒) มีสขุ ภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคภูมแิ พ้ หรือโรคระบบทางเดินหายใจ
และมีสขุ ภาพจิตดี
					 (๓) มีประสาทสัมผัสรับรูก้ ลิน่ สามารถตรวจจับกลิน่ แยกแยะกลิน่
และจดจำ�กลิน่ ได้ และผ่านการทดสอบการรับรูก้ ลิน่ ตามวิธกี ารทีก่ รมควบคุมมลพิษกำ�หนด
					 (๔) ไม่เป็นผูท้ ต่ี น่ื เต้น ตืน่ ตระหนก หรือตกใจง่าย
				 (๕) ไม่ดม่ื เหล้า และไม่สบู บุหรี่
					 (๖) ไม่อยูใ่ นระหว่างตัง้ ครรภ์
					 (๗) ไม่ทำ�งานหรืออาศัยอยู่ในหรือใกล้โรงงานอุตสาหกรรมหรือ
สถานประกอบกิจการที่อาจทำ�ให้เกิดความคุ้นเคยกับกลิ่นหรืออาจทำ�ให้เกิดผลกระทบ
ต่อประสาทสัมผัสรับรู้กลิ่น
					 (๘) มีความอดทน และเต็มใจทำ�การทดสอบกลิ่น แม้ว่าจะต้องใช้
ระยะเวลานานในการทดสอบ

๕๑๑

ข้อ ๕ ให้กรมควบคุมมลพิษขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามข้อ ๔ เป็น
ผู้ทดสอบกลิ่นของกรมควบคุมมลพิษ โดยการขึ้นบัญชีรายชื่อมีอายุ ๑ ปี และสามารถ
ต่ออายุผ้ขู ้นึ บัญชีรายชื่อได้ ๒ ปี ติดต่อกัน โดยพิจารณาจากผลการตรวจสุขภาพ และ
ความสมัครใจ
ข้อ ๖ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔
โชติ ตราชู
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ประธานกรรมการควบคุมมลพิษ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๙๘ ง วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔

๕๑๒

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำ�หนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าใหม่

________

โดยทีเ่ ป็นการสมควรปรับปรุงการกำ�หนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิง้ อากาศเสีย
จากโรงไฟฟ้ าให้ มีค วามเหมาะสมกั บ การพั ฒ นาเทคโนโลยี และสถานการณ์ ม ลพิ ษ
ในปัจจุบนั
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ อั น เป็ น พระราชบั ญ ญั ติ ท่ี มี บ ทบั ญ ญั ติ
บางประการเกี่ยวกับการจำ�กัดสิทธิ และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัตใิ ห้กระทำ�ได้โดยอาศัยอำ�นาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม โดยคำ�แนะนำ�ของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“โรงไฟฟ้าใหม่” หมายความว่า โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงานซึ่งใช้ถ่านหิน น้ำ�มัน ก๊าซธรรมชาติหรือเชื้อเพลิงชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ที่ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบกิจการหลังจากวันทีป่ ระกาศนีม้ ผี ลใช้บงั คับ
“เชือ้ เพลิงชีวมวล” หมายความว่า เชือ้ เพลิงทีไ่ ด้มาจากอินทรียส์ ารหรือสิง่ มีชวี ติ
รวมทั้งผลผลิตจากการเกษตร การปศุสัตว์ และการทำ�ป่าไม้ เช่น ไม้ฟืน เศษไม้ แกลบ
ฟาง ชานอ้อย ต้นและใบอ้อย ใยปาล์ม กะลาปาล์ม ทะลายปาล์ม กะลามะพร้าว
ใยมะพร้าว เศษพืช มูลสัตว์ ก๊าซชีวภาพ กากตะกอนหรือของเสียจากโรงงานแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เป็นต้น

๕๑๓

“สภาวะแห้ง” หมายความว่า สภาวะทีค่ วามชืน้ ของตัวอย่างอากาศเป็นศูนย์
ข้อ ๒ กำ�หนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิง้ อากาศเสียจากโรงไฟฟ้าใหม่ และ
โรงไฟฟ้า ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติท่ไี ด้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานก่อนและในวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับเฉพาะส่วนที่
ได้รบั อนุญาตให้ขยายโรงงานไว้ดงั ต่อไปนี้

ชนิดของเชื้อเพลิง

ฝุ่นละออง
(มิลลิกรัม
ต่อลูกบาศก์
เมตร)

ก๊าซซัลเฟอร์
ไดออกไซด์
(ส่วนใน
ล้านส่วน)

ก๊าซออกไซด์
ของไนโตรเจน
ซึ่งคำ�นวณผล
ในรูปก๊าซไนโตรเจน
ไดออกไซด์
(ส่วนในล้านส่วน)

๑. โรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง
(๑) ที่มีกำ�ลังการผลิตไฟฟ้า
		 ไม่เกิน ๕๐ เมกะวัตต์

ไม่เกิน ๘๐

ไม่เกิน ๓๖๐

ไม่เกิน ๒๐๐

(๒) ที่มีกำ�ลังการผลิตไฟฟ้า
		 เกิน ๕๐ เมกะวัตต์

ไม่เกิน ๘๐

ไม่เกิน ๑๘๐

ไม่เกิน ๒๐๐

๒. โรงไฟฟ้าที่ใช้น้ำ�มันเป็นเชื้อเพลิง

ไม่เกิน ๑๒๐

ไม่เกิน ๒๖๐

ไม่เกิน ๑๘๐

๓. โรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็น
เชื้อเพลิง

ไม่เกิน ๖๐

ไม่เกิน ๒๐

ไม่เกิน ๑๒๐

๔. โรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวลเป็น
เชื้อเพลิง

ไม่เกิน ๑๒๐

ไม่เกิน ๖๐

ไม่เกิน ๒๐๐

ข้อ ๓ การคำ�นวณค่าอากาศเสียแต่ละชนิดที่ปล่อยทิ้งจากปล่องโรงไฟฟ้าตาม
ข้อ ๒ ให้ค�ำ นวณผลทีค่ วามดัน ๑ บรรยากาศหรือที่ ๗๖๐ มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ ๒๕
องศาเซลเซียสที่สภาวะแห้ง (Dry Basis) โดยมีปริมาตรอากาศส่วนเกินในการเผาไหม้
(Excess Air) ร้อยละ ๕๐ หรือทีป่ ริมาตรออกซิเจนส่วนเกิน (Excess Oxygen) ในการ
เผาไหม้รอ้ ยละ ๗

๕๑๔

ข้อ ๔ กรณี โ รงไฟฟ้ า ตามข้ อ ๒ ใช้ ท้ัง ถ่ า นหิ น น้ำ� มั น ก๊ า ซธรรมชาติ ห รื อ
เชือ้ เพลิงชีวมวลเป็นเชือ้ เพลิงร่วมกันตัง้ แต่ ๒ ประเภทขึน้ ไป ให้ค�ำ นวณมาตรฐานควบคุม
การปล่อยทิง้ อากาศเสียตามสัดส่วนของเชือ้ เพลิงทีใ่ ช้แต่ละประเภทดังต่อไปนี้
ค่ามาตรฐานควบคุมการปล่อยทิง้ อากาศเสีย = AW + BX + CY + DZ
เมือ่ A = ค่ามาตรฐานอากาศเสียทีป่ ล่อยทิง้ เมือ่ ใช้ถา่ นหินเป็นเชือ้ เพลิงอย่างเดียว
		 B = ค่ามาตรฐานอากาศเสียทีป่ ล่อยทิง้ เมือ่ ใช้น�ำ้ มันเป็นเชือ้ เพลิงอย่างเดียว
		 C = ค่ามาตรฐานอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งเมื่อใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง
				 อย่างเดียว
		 D = ค่ามาตรฐานอากาศเสียทีป่ ล่อยทิง้ เมือ่ ใช้เชือ้ เพลิงชีวมวลเป็นเชือ้ เพลิง
				 อย่างเดียว
		 W = สัดส่วนของความร้อน (Heat Input) ที่ได้จากเชื้อเพลิงประเภท
				 ถ่านหิน
		 X = สัดส่วนของความร้อน (Heat Input) ทีไ่ ด้จากเชือ้ เพลิงประเภทน้�ำ มัน
		 Y = สัดส่วนของความร้อน (Heat Input) ที่ได้จากเชื้อเพลิงประเภท
				 ก๊าซธรรมชาติ
		 Z = สัดส่วนของความร้อน (Heat Input) ทีไ่ ด้จากเชือ้ เพลิงประเภทเชือ้ เพลิง
				 ชีวมวล
ข้อ ๕ การตรวจวัดอากาศเสียทีป่ ล่อยทิง้ จากปล่องโรงไฟฟ้าตามข้อ ๒ ให้ใช้วธิ ี
ดังต่อไปนี้
(๑) การตรวจวัดค่าฝุ่นละอองให้ใช้วิธี Determination of Particulate
Emissions from Stationary Sources ที่องค์การพิทักษ์ส่ิงแวดล้อมแห่งประเทศ
สหรัฐอเมริกา (United States Environmental Protection Agency) กำ�หนดไว้หรือ
วิธอี น่ื ทีค่ ณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบ
(๒) การตรวจวัดค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ให้ใช้วธิ ี Determination of Sulfur
Dioxide Emissions from Stationary Sources หรือวิธี Determination of Sulfuric

๕๑๕

Acid Mist and Sulfur Dioxide Emissions from Stationary Sources ทีอ่ งค์การพิทกั ษ์
สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (United States Environmental Protection
Agency) กำ�หนดไว้หรือวิธอี น่ื ทีค่ ณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบ
(๓) การตรวจวัดค่าก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ซึ่งคำ�นวณผลในรูปของก๊าซ
ไนโตรเจนไดออกไซด์ ให้ใช้วธิ ี Determination of Nitrogen Oxide Emissions from
Stationary Sources ที่องค์การพิทักษ์ส่งิ แวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (United
States Environmental Protection Agency) กำ�หนดไว้หรือวิธีอ่ืนที่คณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษเห็นชอบ
ข้อ ๖ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
สุวิทย์ คุณกิตติ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๗ ง วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๓

๕๑๖

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กำ�หนดให้โรงไฟฟ้าใหม่เป็นแหล่งกำ�เนิดมลพิษ
ที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ

________

โดยที่เป็นการสมควรกำ�หนดให้โรงไฟฟ้าใหม่เป็นแหล่งกำ�เนิดมลพิษที่จะต้อง
ถูกควบคุมการปล่อยทิง้ อากาศเสียออกสูบ่ รรยากาศ
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ อั น เป็ น พระราชบั ญ ญั ติ ท่ี มี บ ทบั ญ ญั ติ
บางประการเกี่ยวกับการจำ�กัดสิทธิ และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัตใิ ห้กระทำ�ได้โดยอาศัยอำ�นาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำ�แนะนำ�ของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ จึง
ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“โรงไฟฟ้าใหม่” หมายความว่า โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงานซึ่งใช้ถ่านหิน น้ำ�มัน ก๊าซธรรมชาติหรือเชื้อเพลิงชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ที่ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบกิจการ หลังจากวันทีป่ ระกาศนีม้ ผี ลใช้บงั คับ
“เชือ้ เพลิงชีวมวล” หมายความว่า เชือ้ เพลิงทีไ่ ด้มาจากอินทรียส์ ารหรือสิง่ มีชวี ติ
รวมทั้งผลผลิตจากการเกษตร การปศุสัตว์ และการทำ�ป่าไม้ เช่น ไม้ฟืน เศษไม้ แกลบ
ฟาง ชานอ้อย ต้นและใบอ้อย ใยปาล์ม กะลาปาล์ม ทะลายปาล์ม กะลามะพร้าว
ใยมะพร้าว เศษพืช มูลสัตว์ ก๊าซชีวภาพ กากตะกอนหรือของเสียจากโรงงานแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เป็นต้น

๕๑๗

ข้อ ๒ ให้โรงไฟฟ้าใหม่ และโรงไฟฟ้าตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานก่อนและในวันที่
ประกาศนีม้ ผี ลใช้บงั คับเฉพาะส่วนทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ขยายโรงงาน เป็นแหล่งกำ�เนิดมลพิษ
ทีจ่ ะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิง้ อากาศเสียออกสูบ่ รรยากาศ
ข้อ ๓ ห้ามมิให้เจ้าของหรือผูค้ รอบครองโรงไฟฟ้าตามข้อ ๒ ปล่อยทิง้ อากาศเสีย
ออกสูบ่ รรยากาศ เว้นแต่อากาศเสียจะมีลกั ษณะเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิง้
อากาศเสียจากโรงไฟฟ้าใหม่ท่ีกำ�หนดไว้ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม เรือ่ ง กำ�หนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิง้ อากาศเสียจากโรงไฟฟ้าใหม่ แต่
ทัง้ นี้ ต้องไม่ใช้วธิ ที �ำ ให้เจือจาง (Dilution)
ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
สุวิทย์ คุณกิตติ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๗ ง วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๓

๕๑๘

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำ�หนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ

________

โดยที่เป็นการสมควรกำ�หนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจาก
โรงแยกก๊าซธรรมชาติ
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ อั น เป็ น พระราชบั ญ ญั ติ ท่ี มี บ ทบั ญ ญั ติ
บางประการเกี่ยวกับการจำ�กัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัตใิ ห้กระทำ�ได้โดยอาศัยอำ�นาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม โดยคำ�แนะนำ�ของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“โรงแยกก๊าซธรรมชาติ” หมายความว่า โรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับ
การแยกก๊าซธรรมชาติตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ดังนี้
(๑) ประเภทที่ ๑ ได้แก่
		 (ก)		 โรงแยกก๊าซธรรมชาติท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานก่อน
วันทีป่ ระกาศนี้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือ
		 (ข)		 โรงแยกก๊าซธรรมชาติท่ีได้ย่ืนขออนุญาตขยายโรงงานไว้ก่อนวันที่
ประกาศนี้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และได้รับใบอนุญาตภายในสองปีนับแต่วันที่
ประกาศนีป้ ระกาศในราชกิจจานุเบกษา

๕๑๙

(๒) ประเภทที่ ๒ ได้แก่
		 (ก)		 โรงแยกก๊าซธรรมชาติท่ไี ด้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานนับแต่
วันทีป่ ระกาศนี้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือ
		 (ข)		 โรงแยกก๊ า ซธรรมชาติ ท่ีไ ด้ ย่ืน ขออนุ ญาตขยายโรงงานนั บ แต่ วัน ที่
ประกาศนีป้ ระกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือ
		 (ค) โรงแยกก๊าซธรรมชาติท่ีได้รับใบอนุญาตขยายโรงงานเมื่อพ้นกำ�หนด
สองปี นับแต่วนั ทีป่ ระกาศนีป้ ระกาศในราชกิจจานุเบกษา
“ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas)” หมายความว่า สารประกอบไฮโดรคาร์บอน
ทีป่ ระกอบด้วยมีเทนเป็นส่วนใหญ่ทม่ี สี ภาพเป็นก๊าซหรือของเหลว
“แหล่งทีม่ าของอากาศเสีย” หมายความว่า หม้อไอน้�ำ (Boiler) เตา (Heater/
Furnace) เครื่องกังหันก๊าซ (Gas Turbine) หน่วยเพิ่มแรงดันบนบก (On Shore
Compressor Station (OCS)) หน่วยนำ�ความร้อนกลับมาใช้ใหม่ (Waste Heat
Recovery) หรือระบบเผาอุณหภูมสิ งู (Thermal Oxidizer)
ข้อ ๒ อากาศเสียที่ปล่อยทิ้งจากแหล่งที่มาของอากาศเสียของโรงแยกก๊าซ
ธรรมชาติประเภทที่ ๑ ต้องมีคา่ เป็นไปตามมาตรฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) ฝุน่ ละออง (Total Suspended Particulate) ไม่เกิน ๖๐ มิลลิกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร
(๒) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide) ไม่เกิน ๖๐ ส่วนในล้านส่วน
(๓) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide) ไม่เกิน ๖๙๐ ส่วนในล้านส่วน
(๔) ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (Hydrogen Sulfide) ไม่เกิน ๖๐ ส่วนในล้านส่วน
(๕) สารปรอท (Mercury) ไม่เกิน ๐.๐๘ มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
(๖) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ซึ่งคำ�นวณในรูปของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์
(Oxides of Nitrogen as Nitrogen Dioxide) ไม่เกิน ๒๐๐ ส่วนในล้านส่วน
ข้อ ๓ อากาศเสียที่ปล่อยทิ้งจากแหล่งที่มาของอากาศเสียของโรงแยกก๊าซ
ธรรมชาติประเภทที่ ๒ เฉพาะแหล่งทีม่ าของอากาศเสียของโรงแยกก๊าซธรรมชาติในส่วน
ที่ได้รับอนุญาตให้ขยาย ต้องมีค่าเป็นตามมาตรฐานที่กำ�หนดไว้ในข้อ ๒ เว้นแต่ ก๊าซ
ออกไซด์ของไนโตรเจน ซึ่งคำ�นวณในรูปของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (Oxides of
Nitrogen as Nitrogen Dioxide) ไม่เกิน ๑๕๐ ส่วนในล้านส่วน

๕๒๐

ข้อ ๔ การรายงานผลการตรวจวัดอากาศเสียจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติให้ค�ำ นวณ
ผลทีค่ วามดัน ๑ บรรยากาศ หรือที่ ๗๖๐ มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ ๒๕ องศาเซลเซียส
ทีส่ ภาวะแห้ง (Dry Basis) โดยมีปริมาตรอากาศเสียทีอ่ อกซิเจน (% O๒) ร้อยละ ๗
ข้อ ๕ การตรวจวัดอากาศเสียจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติให้ใช้วธิ ดี งั ต่อไปนี้
(๑) การตรวจวัดค่าปริมาณฝุน่ ละออง ให้ใช้วธิ ี Determination of Particulate
Matter Emissions from Stationary Sources ทีอ่ งค์การพิทกั ษ์สง่ิ แวดล้อมแห่งประเทศ
สหรัฐอเมริกา (United States Environmental Protection Agency) กำ�หนดไว้ หรือ
วิธอี น่ื ทีค่ ณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๒) การตรวจวัดค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ให้ใช้วธิ ี Determination of Sulfur
Dioxide Emissions from Stationary Sources หรือวิธี Determination of Sulfuric
Acid and Sulfur Dioxide Emissions from Stationary Sources ทีอ่ งค์การพิทกั ษ์
สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกากำ�หนดไว้หรือวิธีอ่นื ที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
เห็นชอบโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๓) การตรวจวัดค่าก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ให้ใช้วิธี Determination of
Nitrogen Oxide Emissions from Stationary Sources ทีอ่ งค์การพิทกั ษ์สง่ิ แวดล้อม
แห่งประเทศสหรัฐอเมริกากำ�หนดไว้ หรือวิธีอ่นื ที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบ
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๔) การตรวจวัดค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ให้ใช้วิธี Determination of
Carbon Monoxide Emissions from Stationary Sources ที่องค์การพิทักษ์
สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกากำ�หนดไว้หรือวิธีอ่นื ที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
เห็นชอบโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๕) การตรวจวัดค่าก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ ให้ใช้วธิ ี Determination of Hydrogen
Sulfide Content of Fuel Gas Streams in Petroleum Refineries ทีอ่ งค์การพิทกั ษ์
สิง่ แวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกากำ�หนดไว้ หรือวิธอี น่ื ทีค่ ณะกรรมการควบคุมมลพิษ
เห็นชอบโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๖) การตรวจวัดค่าสารปรอท ให้ใช้วธิ ี Determination of Metals Emissions
from Stationary Sources ที่องค์การพิทักษ์ส่ิงแวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา
กำ�หนดไว้ หรือวิธอี น่ื ทีค่ ณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๕๒๑

ข้อ ๖ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป เว้นแต่มาตรฐานฝุน่ ละออง (Total Suspended Particulate) และสารปรอท
(Mercury) ของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งจากแหล่งที่มาของอากาศเสียของโรงแยกก๊าซ
ธรรมชาติประเภทที่ ๑ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำ�หนดสามปีนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓
สุวิทย์ คุณกิตติ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๘๗ ง วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓

๕๒๒

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กำ�หนดให้โรงแยกก๊าซธรรมชาติเป็นแหล่งกำ�เนิดมลพิษ
ที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ

________

			
โดยที่เป็นการสมควรกำ�หนดให้โรงแยกก๊าซธรรมชาติเป็นแหล่งกำ�เนิดมลพิษ
ทีจ่ ะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิง้ อากาศเสียออกสูบ่ รรยากาศ
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ อั น เป็ น พระราชบั ญ ญั ติ ท่ี มี บ ทบั ญ ญั ติ
บางประการเกี่ยวกับการจำ�กัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัตใิ ห้กระทำ�ได้โดยอาศัยอำ�นาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำ�แนะนำ�ของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“โรงแยกก๊าซธรรมชาติ” หมายความว่า โรงงานทีป่ ระกอบกิจการเกีย่ วกับการ
แยกก๊าซธรรมชาติตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ดังนี้
(๑) ประเภทที่ ๑ ได้แก่
		 (ก)		 โรงแยกก๊าซธรรมชาติท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานก่อน
วันทีป่ ระกาศนีป้ ระกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือ
		 (ข)		 โรงแยกก๊าซธรรมชาติท่ีได้ย่ืนขออนุญาตขยายโรงงานไว้ก่อนวันที่
ประกาศนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และได้รับใบอนุญาตภายในสองปีนับแต่วันที่
ประกาศนีป้ ระกาศในราชกิจจานุเบกษา

๕๒๓

(๒) ประเภทที่ ๒ ได้แก่
		 (ก)		 โรงแยกก๊าซธรรมชาติท่ไี ด้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานนับแต่
วันทีป่ ระกาศนีป้ ระกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือ
		 (ข)		 โรงแยกก๊ า ซธรรมชาติ ท่ีไ ด้ ย่ืน ขออนุ ญาตขยายโรงงานนั บ แต่ วัน ที่
ประกาศนีป้ ระกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือ
(ค) โรงแยกก๊าซธรรมชาติท่ีได้รับใบอนุญาตขยายโรงงานเมื่อพ้นกำ�หนด
สองปีนบั แต่วนั ทีป่ ระกาศนีป้ ระกาศในราชกิจจานุเบกษา
“ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas)” หมายความว่า สารประกอบไฮโดรคาร์บอน
ทีป่ ระกอบด้วยมีเทนเป็นส่วนใหญ่ทม่ี สี ภาพเป็นก๊าซหรือของเหลว
ข้อ ๒ ให้โรงแยกก๊าซธรรมชาติตามข้อ ๑ เป็นแหล่งกำ�เนิดมลพิษที่จะต้อง
ถูกควบคุมการปล่อยทิง้ อากาศเสียออกสูบ่ รรยากาศ
ข้อ ๓ ห้ามมิให้เจ้าของหรือ ผู้ครอบครองโรงแยกก๊าซธรรมชาติตามข้อ ๑
ปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ เว้นแต่จะได้ทำ�การบำ�บัดอากาศเสียให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่กำ�หนดไว้ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กำ�หนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ แต่ท้งั นี้ต้อง
ไม่ใช้วธิ ที �ำ ให้เจือจาง
ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับโรงแยกก๊าซธรรมชาติประเภทต่างๆ ภายใน
ระยะเวลา ดังนี้
(๑) โรงแยกก๊าซธรรมชาติประเภทที่ ๑ เมื่อพ้นกำ�หนดสองปีนับแต่วันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
(๒) โรงแยกก๊ า ซธรรมชาติ ป ระเภทที่ ๒ นั บ แต่ วัน ถั ด จากวั น ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓
สุวิทย์ คุณกิตติ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๘๗ ง วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓

๕๒๔

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กำ�หนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสีย
จากโรงงานกลั่นน้ำ�มันปิโตรเลียม

________

			
โดยที่เป็นการสมควรกำ�หนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจาก
โรงงานกลัน่ น้�ำ มันปิโตรเลียม
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุ ณ ภาพสิ่ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ อั น เป็ น พระราชบั ญ ญั ติท่ีมีบ ทบั ญ ญั ติ
บางประการเกี่ยวกับการจำ�กัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัตใิ ห้กระทำ�ได้โดยอาศัยอำ�นาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม โดยคำ�แนะนำ�ของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“โรงงานกลัน่ น้�ำ มันปิโตรเลียม” หมายความว่า โรงงานทีป่ ระกอบกิจการเกีย่ วกับ
การกลัน่ น้�ำ มันปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ดังนี้
(๑) โรงงานกลัน่ น้�ำ มันปิโตรเลียมเก่า หมายความถึง
		 (ก)		 โรงงานกลัน่ น้�ำ มันปิโตรเลียมทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
หรือใบอนุญาตขยายโรงงานก่อนวันทีป่ ระกาศนีม้ ผี ลใช้บงั คับ หรือ

๕๒๕

		 (ข)		 โรงงานกลัน่ น้�ำ มันปิโตรเลียมทีไ่ ด้ยน่ื คำ�ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงานหรือคำ�ขอรับใบอนุญาตขยายโรงงานไว้กอ่ นวันทีป่ ระกาศนีม้ ผี ลใช้บงั คับ และได้รบั
ใบอนุญาตหลังจากวันทีป่ ระกาศนีม้ ผี ลใช้บงั คับ
(๒) โรงงานกลั่น น้ำ� มั น ปิ โ ตรเลี ย มใหม่ หมายความถึ ง โรงงานกลั่น น้ำ� มั น
ปิโตรเลียมทีไ่ ด้ยน่ื คำ�ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และได้รบั ใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงานนับแต่วนั ทีป่ ระกาศนีม้ ผี ลใช้บงั คับ และหมายความรวมถึง หน่วยผลิตของ
โรงงานกลัน่ น้�ำ มันปิโตรเลียมทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานก่อนวันทีป่ ระกาศนี้
มีผลใช้บังคับที่มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรที่มีผลต่อกรรมวิธีการผลิตและเชื้อเพลิงที่ใช้
ซึง่ ได้ยน่ื คำ�ขอรับใบอนุญาตขยายโรงงานหลังจากวันทีป่ ระกาศนีม้ ผี ลใช้บงั คับ
“เชือ้ เพลิงเหลว” (Refinery Fuel Oil) หมายความว่า เชือ้ เพลิงทีเ่ ป็นของเหลว
ที่ใช้ในโรงงานกลั่นน้ำ�มันปิโตรเลียม ซึ่งมาจากการนำ�เข้าและ/หรือจากกระบวนการผลิต
เพือ่ ใช้เป็นแหล่งพลังงานในโรงงานกลัน่ น้�ำ มันปิโตรเลียม
“เชือ้ เพลิงก๊าซ” (Refinery Fuel Gas) หมายความว่า เชือ้ เพลิงทีเ่ ป็นก๊าซทีใ่ ช้
ในโรงงานกลัน่ น้�ำ มันปิโตรเลียม ซึง่ มาจากการนำ�เข้าและ/หรือจากกระบวนการผลิตเพือ่ ใช้
เป็นแหล่งพลังงานในโรงงานกลัน่ น้�ำ มันปิโตรเลียม
“เชือ้ เพลิงผสม” (Refinery Mixed Fuel) หมายความว่า เชือ้ เพลิงผสมระหว่าง
เชือ้ เพลิงเหลวกับเชือ้ เพลิงก๊าซ
“กังหันก๊าซ” (Gas Turbine) หมายความว่า อุปกรณ์ทม่ี ลี กั ษณะเป็นกังหันทีใ่ ช้
ก๊าซร้อนทีไ่ ด้จากการเผาไหม้กา๊ ซเชือ้ เพลิงภายใต้ความดันในการหมุนเครือ่ งกำ�เนิดไฟฟ้า
“เตา” (Furnace) หมายความว่า ระบบหรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่ใช้ในการผลิต
ความร้อนด้วยวิธเี ผาไหม้โดยใช้เชือ้ เพลิง ในสภาวะทีม่ กี า๊ ซออกซิเจนเพียงพอ ความร้อน
ทีไ่ ด้ถกู ใช้ในกระบวนการผลิต
“หม้อไอน้ำ�” (Boiler) หมายความว่า อุปกรณ์ท่ีมีการใช้ความร้อนจากการ
เผาไหม้ของเชื้อเพลิงในการเปลี่ยนสถานะของน้ำ�ให้กลายเป็นไอน้ำ� เพื่อใช้ในกระบวน
การผลิต

๕๒๖

“หน่วยแตกโมเลกุล” (Cracking Unit) หมายความว่า หน่วยที่ทำ�หน้าที่แตก
โมเลกุลของน้ำ�มันที่มีขนาดใหญ่ให้มีขนาดเล็กลงเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์นำ้�มัน
มี ๒ ประเภท ได้แก่
(๑) ประเภทที่ไม่มีการคืนสภาพตัวเร่งปฏิกิริยาในหน่วยแตกโมเลกุล ได้แก่
หน่วยไฮโดรแคร๊กกิง้ (Hydro Cracking Unit) หรือประเภททีไ่ ม่มกี ารใช้ตวั เร่งปฏิกริ ยิ า
ในหน่วยแตกโมเลกุล ได้แก่ หน่วยเทอร์มอลแคร๊กกิง้ (Thermal Cracking Unit) ซึง่ ใช้
ความร้อนในการแตกโมเลกุล
(๒) ประเภทที่มีการเผาไหม้ของโค๊ก (Coke) ในกระบวนการคืนสภาพตัวเร่ง
ปฏิ กิริย า (Catalyst Regeneration) ได้ แ ก่ หน่ ว ยฟลู อิดไดซ์ ค าตาไลติ ก แคร๊ ก กิ้ง
(Fluidized Catalytic Cracking Unit : FCCU) หรือหน่วยดีปคาตาไลติกแคร๊กกิ้ง
(Deep Catalytic Cracking Unit : DCCU)
“หน่วยกำ�จัดกำ�มะถัน” (Sulfur Recovery Unit) หมายความว่า หน่วยที่
ทำ�หน้าทีก่ �ำ จัดสารกำ�มะถันออกจากก๊าซ โดยการเปลีย่ นกำ�มะถันในรูปก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์
(Hydrogen Sulfide) และสารประกอบกำ�มะถันรูปอืน่ ๆ ให้เป็นกำ�มะถันเหลว รวมถึง
หน่วยบำ�บัดก๊าซส่วนควบ
ข้อ ๒ กำ�หนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานกลั่นน้ำ�มัน
ปิโตรเลียมเก่าไว้ดงั ต่อไปนี้

๕๒๗

มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานกลั่นน้ำ�มันปิโตรเลียมเก่า
ฝุ่นละออง
ก๊าซ
(มิลลิกรัมต่อ ซัลเฟอร์
ชนิด
แหล่งที่มา
ลูกบาศก์เมตร) ไดออกไซด์
ของอากาศเสีย ของ
(ส่วนใน
เชื้อเพลิง
ล้านส่วน)

๑. กังหันก๊าซ
			
ไม่เกิน ๖๐
(Gas Turbine)		

ก๊าซ ก๊าซคาร์บอน
ออกไซด์ มอนอกไซด์
ของ
(ส่วนใน
ไนโตรเจนซึง่ ล้านส่วน)
คำ�นวณผล
ในรูปก๊าซ
ไนโตรเจน
ไดออกไซด์
(ส่วนใน
ล้านส่วน)

ไม่เกิน ๖๐ ไม่เกิน ๒๐๐ ไม่เกิน ๖๙๐

ก๊าซ
สารปรอท สารตะกั่ว
ไฮโดรเจน (มิลลิกรัม (มิลลิกรัม
ซัลไฟด์ ต่อลูกบาศก์ ต่อ
(ส่วนใน
เมตร) ลูกบาศก์
ล้านส่วน)
เมตร)

-

-

-

๒. เตา		
เชื้อเพลิง
				
(Furnace)
เหลว ไม่เกิน ๒๔๐ ไม่เกิน ๙๕๐ ไม่เกิน ๒๐๐ ไม่เกิน ๖๙๐
และ/หรือ
หม้อไอน้ำ�
เชื้อเพลิง
				
ไม่เกิน ๖๐ ไม่เกิน ๖๐ ไม่เกิน ๒๐๐ ไม่เกิน ๖๙๐
(Boiler)		
ก๊าซ

-

			
เชื้อเพลิง
				
			
ผสม ไม่เกิน ๒๔๐ ไม่เกิน ๙๕๐ ไม่เกิน ๒๐๐ ไม่เกิน ๖๙๐

-

ไม่เกิน ๒.๔ ไม่เกิน ๕

-

ไม่เกิน ๒.๔ ไม่เกิน ๕

๓. หน่วยแตก
โมเลกุล		
เชื้อเพลิง ไม่เกิน ๒๔๐ ไม่เกิน ๙๕๐ ไม่เกิน ๒๐๐ ไม่เกิน ๖๙๐
				
(Cracking
เหลว
Unit)
ประเภทที่
เชื้อเพลิง ไม่เกิน ๖๐ ไม่เกิน ๖๐ ไม่เกิน ๒๐๐ ไม่เกิน ๖๙๐
				
ไม่มีการคืน
ก๊าซ
สภาพตัวเร่ง
ปฏิกิริยาหรือ เชื้อเพลิง ไม่เกิน ๒๔๐ ไม่เกิน ๙๕๐ ไม่เกิน ๒๐๐ ไม่เกิน ๖๙๐
				
ประเภทที่
ผสม
ไม่มีการใช้
ตัวเร่งปฏิกิริยา
ในหน่วยแตก
โมเลกุล

๕๒๘

-

-

ไม่เกิน ๒.๔ ไม่เกิน ๕
-

-

-

-

ไม่เกิน ๒.๔ ไม่เกิน ๕

มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานกลั่นน้ำ�มันปิโตรเลียมเก่า
ฝุ่นละออง
ก๊าซ
(มิลลิกรัมต่อ ซัลเฟอร์
ชนิด
แหล่งที่มา
ลูกบาศก์เมตร) ไดออกไซด์
ของอากาศเสีย ของ
(ส่วนใน
เชื้อเพลิง
ล้านส่วน)

๔. หน่วยแตก
โมเลกุล
(Cracking
Unit)
			
ประเภทที่
มีการเผาไหม้
ของโค๊ก
(Coke)

-

๕. หน่วย
กำ�จัดกำ�มะถัน
(Sulfur
			
Recovery
Unit)

-

ก๊าซ ก๊าซคาร์บอน
ออกไซด์ มอนอกไซด์
ของ
(ส่วนใน
ไนโตรเจนซึง่ ล้านส่วน)
คำ�นวณผล
ในรูปก๊าซ
ไนโตรเจน
ไดออกไซด์
(ส่วนใน
ล้านส่วน)

ไม่เกิน ๓๒๐ ไม่เกิน ๗๐๐ ไม่เกิน ๔๐๐ ไม่เกิน ๖๙๐

-

ก๊าซ
สารปรอท สารตะกั่ว
ไฮโดรเจน (มิลลิกรัม (มิลลิกรัม
ซัลไฟด์ ต่อลูกบาศก์ ต่อ
(ส่วนใน
เมตร) ลูกบาศก์
ล้านส่วน)
เมตร)

-

ไม่เกิน ๕๐๐ ไม่เกิน ๒๐๐ ไม่เกิน ๖๙๐ ไม่เกิน ๖๐

ไม่เกิน ๒.๔ ไม่เกิน ๕

-

-

ข้อ ๓ กำ�หนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานกลั่นน้ำ�มัน
ปิโตรเลียมใหม่ไว้ ดังต่อไปนี้

๕๒๙

มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานกลั่นน้ำ�มันปิโตรเลียมใหม่
ฝุ่นละออง
ก๊าซ
(มิลลิกรัมต่อ ซัลเฟอร์
ชนิด
แหล่งที่มา
ลูกบาศก์เมตร) ไดออกไซด์
ของอากาศเสีย ของ
(ส่วนใน
เชื้อเพลิง
ล้านส่วน)

๑. กังหันก๊าซ
			
ไม่เกิน ๖๐
(Gas Turbine)		
		

ก๊าซ
ก๊าซ
ก๊าซ
สารปรอท
ออกไซด์ คาร์บอน ไฮโดรเจน (มิลลิกรัม
ของ มอนอกไซด์ ซัลไฟด์ ต่อลูกบาศก์
ไนโตรเจนซึง่ (ส่วนใน (ส่วนใน
เมตร)
คำ�นวณผล ล้านส่วน) ล้านส่วน)
ในรูปก๊าซ
ไนโตรเจน
ไดออกไซด์
(ส่วนใน
ล้านส่วน)

ไม่เกิน ๖๐ ไม่เกิน ๑๒๐ ไม่เกิน ๖๙๐

-

-

สารตะกั่ว
(มิลลิกรัม
ต่อ
ลูกบาศก์
เมตร)

-		

๒. เตา		
เชื้อเพลิง
				
(Furnace)
เหลว ไม่เกิน ๒๔๐ ไม่เกิน ๙๕๐ ไม่เกิน ๒๐๐ ไม่เกิน ๖๙๐
และ/หรือ
หม้อไอน้ำ�
เชื้อเพลิง
				
ไม่เกิน ๖๐ ไม่เกิน ๖๐ ไม่เกิน ๑๒๐ ไม่เกิน ๖๙๐
(Boiler)		
ก๊าซ

-

			
เชื้อเพลิง
				
			
ผสม ไม่เกิน ๒๔๐ ไม่เกิน ๙๕๐ ไม่เกิน ๒๐๐ ไม่เกิน ๖๙๐

-

ไม่เกิน ๒.๔ ไม่เกิน ๕

-

ไม่เกิน ๒.๔ ไม่เกิน ๕

๓. หน่วยแตก
โมเลกุล		
เชื้อเพลิง ไม่เกิน ๒๔๐ ไม่เกิน ๙๕๐ ไม่เกิน ๒๐๐ ไม่เกิน ๖๙๐
				
(Cracking
เหลว
Unit)
ประเภทที่
เชื้อเพลิง ไม่เกิน ๖๐ ไม่เกิน ๖๐ ไม่เกิน ๑๒๐ ไม่เกิน ๖๙๐
				
ไม่มีการคืน
ก๊าซ
สภาพตัวเร่ง
ปฏิกิริยาหรือ เชื้อเพลิง ไม่เกิน ๒๔๐ ไม่เกิน ๙๕๐ ไม่เกิน ๒๐๐ ไม่เกิน ๖๙๐
				
ประเภทที่
ผสม
ไม่มีการใช้
ตัวเร่งปฏิกิริยา
ในหน่วยแตก
โมเลกุล

๕๓๐

-

-

ไม่เกิน ๒.๔ ไม่เกิน ๕
-

-

-

-

ไม่เกิน ๒.๔ ไม่เกิน ๕

มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานกลั่นน้ำ�มันปิโตรเลียมใหม่
ก๊าซ
ฝุ่นละออง
ซั
ล
เฟอร์
(มิลลิกรัมต่อ
ชนิ
ด
แหล่งที่มา
ลูกบาศก์เมตร) ไดออกไซด์
(ส่วนใน
ของอากาศเสีย ของ
เชื้อเพลิง
ล้านส่วน)

ก๊าซ
ก๊าซ
ก๊าซ
สารปรอท
ออกไซด์ คาร์บอน ไฮโดรเจน (มิลลิกรัม
ของ มอนอกไซด์ ซัลไฟด์ ต่อลูกบาศก์
ไนโตรเจนซึง่ (ส่วนใน (ส่วนใน
เมตร)
คำ�นวณผล ล้านส่วน) ล้านส่วน)
ในรูปก๊าซ
ไนโตรเจน
ไดออกไซด์
(ส่วนใน
ล้านส่วน)

๔. หน่วยแตก
โมเลกุล
(Cracking
Unit)
			
ประเภทที่
มีการเผาไหม้
ของโค๊ก
(Coke)

-

ไม่เกิน ๓๒๐ ไม่เกิน ๗๐๐ ไม่เกิน ๒๐๐ ไม่เกิน ๖๙๐

๕. หน่วย
กำ�จัดกำ�มะถัน
(Sulfur
			
Recovery
Unit)

-

ไม่เกิน ๑๒๐ ไม่เกิน ๕๐๐ ไม่เกิน ๒๐๐ ไม่เกิน ๖๙๐ ไม่เกิน ๖๐

-

สารตะกั่ว
(มิลลิกรัม
ต่อ
ลูกบาศก์
เมตร)

ไม่เกิน ๒.๔ ไม่เกิน ๕

-

-

ข้อ ๔ การคำ�นวณค่าอากาศเสียแต่ละชนิดที่ปล่อยทิ้งจากปล่องโรงงานกลั่น
น้ำ�มันปิโตรเลียม ตามข้อ ๒ และข้อ ๓ ให้คำ�นวณผลที่ความดัน ๑ บรรยากาศหรือ
ที่ ๗๖๐ มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ ๒๕ องศาเซลเซียสทีส่ ภาวะแห้ง (Dry Basis) โดยมี
ปริมาตรออกซิเจนส่วนเกิน (Excess Oxygen) ในการเผาไหม้รอ้ ยละ ๗
ข้อ ๕ กรณีโรงงานกลั่นน้ำ�มันปิโตรเลียมตามข้อ ๒ และข้อ ๓ มีการระบาย
อากาศเสียออกทางปล่องระบายรวมจากแหล่งทีม่ าของอากาศเสียประเภทเดียวกัน ให้ใช้
ค่ามาตรฐานควบคุมการปล่อยทิง้ อากาศเสียตามทีก่ �ำ หนดสำ�หรับแหล่งทีม่ าของอากาศเสียนัน้

๕๓๑

กรณีโรงงานกลัน่ น้�ำ มันปิโตรเลียมตามข้อ ๒ และข้อ ๓ มีการระบายอากาศเสีย
ออกทางปล่องระบายรวมจากแหล่งทีม่ าของอากาศเสียตัง้ แต่ ๒ ประเภทขึน้ ไป ให้ค�ำ นวณ
มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิง้ อากาศเสีย ดังต่อไปนี้
มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิง้ อากาศเสีย =

n
∑QiCi
i= ln
∑Qi
i= l

เมือ่ Q i หมายถึง อัตราการไหลของอากาศเสียจากแหล่งทีม่ าของอากาศเสียที่ i
(ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่ โมง)
		
Ci หมายถึง ค่ามาตรฐานอากาศเสียทีป่ ล่อยทิง้ จากแหล่งทีม่ าของอากาศเสียที่ i
				
(ส่วนในล้านส่วน) กรณีทเ่ี ป็นก๊าซ และ (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
กรณีทเ่ี ป็นฝุน่ ละออง สารปรอท สารตะกัว่
				
n หมายถึง จำ�นวนแหล่งทีม่ าของอากาศเสีย
i หมายถึง ๑, ๒, ๓ ....n
ข้อ ๖ การตรวจวัดอากาศเสียจากโรงงานกลัน่ น้�ำ มันปิโตรเลียมตามข้อ ๒ และ
ข้อ ๓ ให้ใช้วธิ ดี งั ต่อไปนี้
(๑) การตรวจวัดค่าฝุน่ ละออง ให้ใช้วธิ ี Determination of Particulate Matter
Emissions from Stationary Sources ที่องค์การพิทักษ์ส่ิงแวดล้อมแห่งประเทศ
สหรัฐอเมริกา (United States Environmental Protection Agency) กำ�หนดไว้ หรือ
วิธอี น่ื ทีค่ ณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๒) การตรวจวัดค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ให้ใช้วธิ ี Determination of Sulfur
Dioxide Emissions from Stationary Sources หรือวิธี Determination of Sulfuric
Acid and Sulfur Dioxide Emissions from Stationary Sources ทีอ่ งค์การพิทกั ษ์
สิง่ แวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกากำ�หนดไว้ หรือวิธอี น่ื ทีค่ ณะกรรมการควบคุมมลพิษ
เห็นชอบโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๕๓๒

(๓) การตรวจวัดค่าก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนซึง่ คำ�นวณผลในรูปก๊าซไนโตรเจน
ไดออกไซด์ให้ใช้วธิ ี Determination of Nitrogen Oxide Emissions from Stationary
Sources ที่องค์การพิทักษ์ส่งิ แวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกากำ�หนดไว้ หรือวิธีอ่นื ที่
คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๔) การตรวจวัดค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ให้ใช้วิธี Determination of
Carbon Monoxide Emissions from Stationary Sources ทีอ่ งค์การพิทกั ษ์สง่ิ แวดล้อม
แห่งประเทศสหรัฐอเมริกากำ�หนดไว้ หรือวิธีอ่นื ที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบ
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๕) การตรวจวั ด ค่ า ก๊ า ซไฮโดรเจนซั ลไฟด์ ให้ ใ ช้ วิ ธี Determination of
Hydrogen Sulfide Content of Fuel Gas Streams in Petroleum Refineries
ทีอ่ งค์การพิทกั ษ์สง่ิ แวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกากำ�หนดไว้ หรือวิธอี น่ื ทีค่ ณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษเห็นชอบโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๖) การตรวจวัดค่าสารปรอท ให้ใช้วธิ ี Determination of Metals Emissions
from Stationary Sources ที่องค์การพิทักษ์ส่ิงแวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา
กำ�หนดไว้ หรือวิธอี น่ื ทีค่ ณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๗) การตรวจวัดค่าสารตะกัว่ ให้ใช้วธิ ี Determination of Metals Emissions
from Stationary Sources ทีอ่ งค์การพิทกั ษ์สง่ิ แวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกากำ�หนด
ไว้ หรือวิธอี น่ื ทีค่ ณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๗ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป เว้นแต่หน่วยกำ�จัดกำ�มะถันของโรงงานกลั่นน้ำ�มันปิโตรเลียมเก่า ให้ใช้บังคับ
เมือ่ พ้นกำ�หนดสามปีนบั ตัง้ แต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๒๑ ง วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔

๕๓๓

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำ�หนดให้โรงงานกลั่นน้ำ�มันปิโตรเลียมเป็นแหล่งกำ�เนิดมลพิษ
ที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ

________

โดยที่เป็นการสมควรกำ�หนดให้โรงงานกลั่นน้ำ�มันปิโตรเลียมเป็นแหล่งกำ�เนิด
มลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ อั น เป็ น พระราชบั ญ ญั ติ ที่ มี บ ทบั ญ ญั ติ
บางประการเกี่ยวกับการจำ�กัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัตใิ ห้กระทำ�ได้โดยอาศัยอำ�นาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายรัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำ�แนะนำ�ของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“โรงงานกลั่นน้ำ�มันปิโตรเลียม” หมายความว่า โรงงานที่ประกอบกิจการ
เกี่ยวกับการกลั่นน้ำ�มันปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ดังนี้
(๑) โรงงานกลั่นน้ำ�มันปิโตรเลียมเก่า หมายความถึง
		 (ก) โรงงานกลั่นน้ำ�มันปิโตรเลียมที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
หรือใบอนุญาตขยายโรงงานก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ หรือ

๕๓๔

		 (ข) โรงงานกลั่น น้ำ�มันปิโตรเลียมที่ได้ยื่นคำ� ขอรับใบอนุญ าตประกอบ
กิจการโรงงาน หรือคำ�ขอรับใบอนุญาตขยายโรงงานไว้ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ
และได้รับใบอนุญาตหลังจากวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ
(๒) โรงงานกลั่นน้ำ�มันปิโตรเลียมใหม่ หมายความถึง โรงงานกลั่นน้ำ�มัน
ปิโตรเลียมที่ได้ยื่นคำ�ขอรับใบอนุญ าตประกอบกิจการโรงงาน และได้รับใบอนุญ าต
ประกอบกิ จ การโรงงานนั บ แต่ วัน ที่ป ระกาศนี้มีผ ลใช้ บัง คั บ และหมายความรวมถึ ง
หน่วยผลิตของโรงงานกลั่นน้ำ�มันปิโตรเลียมที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
ก่อนวันทีป่ ระกาศนีม้ ผี ลใช้บงั คับทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงเครือ่ งจักรทีม่ ผี ลต่อกรรมวิธกี ารผลิต
และเชื้อเพลิงที่ใช้ ซึ่งได้ยื่นคำ�ขอรับใบอนุญาตขยายโรงงานหลังจากวันที่ประกาศนี้มีผล
ใช้บังคับ
ข้อ ๒ ให้โรงงานกลั่นน้ำ�มันปิโตรเลียมตามข้อ ๑ เป็นแหล่งกำ�เนิดมลพิษ
ที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ
ข้อ ๓ ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองโรงงานกลั่นน้ำ�มันปิโตรเลียมตาม
ข้อ ๑ ปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ เว้นแต่อากาศเสียจะมีลักษณะเป็นไปตาม
มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานกลั่นน้ำ�มันปิโตรเลียมที่กำ�หนด
ไว้ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำ�หนดมาตรฐาน
ควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานกลั่นน้ำ�มันปิโตรเลียม แต่ทั้งนี้ต้องไม่ใช้วิธี
ทำ�ให้เจือจาง (Dilution)
ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๒๑ ง วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔

๕๓๕

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำ�หนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเคมี

________

โดยที่เป็นการสมควรกำ�หนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจาก
โรงงานอุตสาหกรรมเคมี
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ อั น เป็ น พระราชบั ญ ญั ติ ที่ มี บ ทบั ญ ญั ติ
บางประการเกี่ยวกับการจำ�กัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บั ญ ญั ติ ใ ห้ ก ระทำ �ได้ โ ดยอาศั ย อำ � นาจตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมาย รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำ�แนะนำ�ของคณะกรรมการควบคุม
มลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“โรงงานอุตสาหกรรมเคมี” หมายความว่า โรงงานลำ�ดับที่ ๔๒ หรือลำ�ดับที่ ๔๔
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ซึ่งมีการผลิต ใช้ หรือเก็บรักษาสาร ๑, ๒ - ไดคลอโรอีเทน
หรือสารไวนิลคลอไรด์
ข้อ ๒ กำ�หนดมาตรฐานควบคุมความเข้มข้นของการปล่อยทิ้งอากาศเสียจาก
โรงงานอุตสาหกรรมเคมีในกระบวนการผลิตสารไวนิลคลอไรด์ รวมถึงการเก็บรักษา
สาร ๑, ๒ - ไดคลอโรอีเทนและสารไวนิลคลอไรด์ ไว้ดังต่อไปนี้
(๑) สาร ๑, ๒ - ไดคลอโรอีเทนต้องมีค่าไม่เกิน ๕ มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
(๒) สารไวนิลคลอไรด์ต้องมีค่าไม่เกิน ๕ มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

๕๓๖

ข้อ ๓ กำ�หนดมาตรฐานควบคุมปริมาณรวมของการปล่อยทิ้งอากาศเสียจาก
โรงงานอุตสาหกรรมเคมีในระยะเวลา ๑ ปี ไว้ดังต่อไปนี้
ประเภทของกระบวนการผลิต
ของโรงงานอุตสาหกรรม

สาร ๑, ๒ - ไดคลอโรอีเทน

๑. กระบวนการผลิตสารไวนิลคลอไรด์
ไม่เกิน ๒๐ กรัม ต่อ
รวมถึงการเก็บรักษาสาร ๑, ๒ - ไดคลอโรอีเทน สาร ๑, ๒ - ไดคลอโรอีเทน
และสารไวนิลคลอไรด์ ในกระบวนการผลิต
ที่ใช้ในกระบวนการผลิต ๑ ตัน

สารไวนิลคลอไรด์
ไม่เกิน ๑๐๐ กรัม ต่อ
สารไวนิลคลอไรด์
ที่ผลิตได้ ๑ ตัน

๒. กระบวนการผลิต เอส - พีวีซี (S-PVC)
หรือการผลิตพีวีซี โดยกระบวนการ 		
Suspension

ไม่เกิน ๑๐๐ กรัม ต่อ
เอส - พีวีซีที่ผลิตได้ ๑ ตัน

๓. กระบวนการผลิตเพสท์ - พีวีซี (paste PVC)
หรือการผลิตพีวีซีโดยกระบวนการ Emulsion		

ไม่เกิน ๒,๐๐๐ กรัม ต่อ
เพสท์ - พีวีซีที่ผลิตได้ ๑ ตัน

ข้อ ๔ โรงงานอุตสาหกรรมเคมีต้องควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียให้เป็น
ไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำ�หนดมาตรฐาน
ควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ด้วย
ข้อ ๕ การเก็บตัวอย่างอากาศเสียตามข้อ ๒ ให้เก็บที่ปล่องหรือท่อระบาย
อากาศเสียใดๆ ของโรงงานอุตสาหกรรมเคมีด้วยถุงเก็บตัวอย่างอากาศ และตรวจวัด
ด้วยวิธีก๊าซโครมาโตกราฟฟี (Gas Chromatography) หรือวิธีอื่นที่คณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๖ การคำ�นวณผลอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเคมีตามข้อ ๒ ให้
คำ�นวณตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีที่ไม่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิง ให้คำ�นวณผลที่ความดัน ๑ บรรยากาศ
หรือที่ ๗๖๐ มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ ๒๕ องศาเซลเซียส ที่สภาวะแห้ง (Dry Basis)
โดยมีปริมาตรออกซิเจน ณ สภาวะจริงในขณะตรวจวัด

๕๓๗

(๒) กรณีที่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิง ให้คำ�นวณผลที่ความดัน ๑ บรรยากาศ
หรือที่ ๗๖๐ มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ ๒๕ องศาเซลเซียส ที่สภาวะแห้ง (Dry Basis)
โดยมีปริมาตรออกซิเจนส่วนเกิน (Excess Oxygen) ร้อยละ ๗
ข้อ ๗ การเก็บตัวอย่างอากาศเสีย การตรวจวัด และการคำ�นวณผลตาม
ข้อ ๓ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๘ ประกาศนีใ้ ห้ใช้ตง้ั แต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
สุวิทย์ คุณกิตติ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๙๖ ง วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๓

๕๓๘

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำ�หนดให้โรงงานอุตสาหกรรมเคมีบางประเภทเป็นแหล่งกำ�เนิดมลพิษ
ที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ

________

โดยที่เป็นการสมควรกำ�หนดให้โรงงานอุตสาหกรรมเคมีบางประเภทเป็นแหล่ง
กำ�เนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัตทิ ม่ี บี ทบัญญัตบิ างประการ
เกี่ยวกับการจำ�กัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓
มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติ
ให้กระทำ�ได้โดยอาศัยอำ�นาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำ�แนะนำ�ของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“โรงงานอุตสาหกรรมเคมี” หมายความว่า โรงงานลำ�ดับที่ ๔๒ หรือลำ�ดับที่ ๔๔
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ซึง่ มีการผลิต ใช้ หรือเก็บรักษาสาร ๑, ๒ - ไดคลอโรอีเทน
หรือสารไวนิลคลอไรด์
“โรงงานอุตสาหกรรมเคมีเก่า” หมายความว่า โรงงานอุตสาหกรรมเคมีซึ่ง
ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือใบอนุญาตขยายโรงงานก่อนวันที่ประกาศ
ฉบับนี้มีผลใช้บังคับ

๕๓๙

“โรงงานอุตสาหกรรมเคมีใหม่” หมายความว่า โรงงานอุตสาหกรรมเคมีซึ่งได้
รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือโรงงานอุตสาหกรรมเคมีเฉพาะในส่วนที่ได้รับ
ใบอนุญาตขยายโรงงานตั้งแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ
ข้อ ๒ ให้โรงงานอุตสาหกรรมเคมี เป็นแหล่งกำ�เนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม
การปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ
ข้อ ๓ ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองโรงงานอุตสาหกรรมเคมี ปล่อยทิ้ง
อากาศเสียออกสู่บรรยากาศ เว้นแต่อากาศเสียจะมีลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานควบคุม
การปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเคมี ที่กำ�หนดไว้ในประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เรือ่ ง กำ�หนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิง้ อากาศเสีย
จากโรงงานอุตสาหกรรมเคมี แต่ทั้งนี้ต้องไม่ใช้วิธีทำ�ให้เจือจาง (Dilution)
ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับโรงงานอุตสาหกรรมเคมีภายในระยะเวลา
ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานอุตสาหกรรมเคมีใหม่ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ
(๒) โรงงานอุตสาหกรรมเคมีเก่าให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำ�หนดหนึ่งปีนับจากวันที่
ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ
ข้อ ๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
สุวิทย์ คุณกิตติ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๙๖ ง วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๓

๕๔๐

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ

เรื่อง การเก็บตัวอย่างอากาศเสีย การตรวจวัด และการคำ�นวณผล
ปริมาณรวมของการปล่อยทิ้งสาร ๑, ๒ - ไดคลอโรอีเทน
และสารไวนิลคลอไรด์จากโรงงานอุตสาหกรรมเคมี

________

โดยที่เป็นการสมควรกำ�หนดวิธีการเก็บตัวอย่างอากาศเสีย การตรวจวัด และ
การคำ�นวณผลปริมาณรวมของการปล่อยทิ้งสาร ๑, ๒ - ไดคลอโรอีเทน และสารไวนิล
คลอไรด์จากโรงงานอุตสาหกรรมเคมี
อาศัยอำ�นาจตามความในข้อ ๗ แห่งประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้ อ ม เรื่ อ ง กำ � หนดมาตรฐานการควบคุ ม การปล่ อ ยทิ้ ง อากาศเสี ย จาก
โรงงานอุตสาหกรรมเคมี พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษ จึงออกประกาศกำ�หนดวิธีการเก็บตัวอย่างอากาศเสีย การตรวจวัด และ
การคำ�นวณผลปริมาณรวมของการปล่อยทิ้งสาร ๑, ๒ - ไดคลอโรอีเทน และสารไวนิล
คลอไรด์จากโรงงานอุตสาหกรรมเคมี ดังรายละเอียดกำ�หนดไว้ในภาคผนวกแนบท้าย
ประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
โชติ ตราชู
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประธานกรรมการควบคุมมลพิษ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๖๒ ง วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

๕๔๑

ภาคผนวก
ท้ายประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
เรื่อง การเก็บตัวอย่างอากาศเสีย การตรวจวัด และการคำ�นวณผล
ปริมาณรวมของการปล่อยทิ้งสาร ๑, ๒ - ไดคลอโรอีเทน และสารไวนิลคลอไรด์
จากโรงงานอุตสาหกรรมเคมี

________

ข้อ ๑ นิยาม
“โรงงานอุตสาหกรรมเคมี” หมายความว่า โรงงานลำ�ดับที่ ๔๒ หรือลำ�ดับที่ ๔๔
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ซึ่งมีการผลิต ใช้ หรือเก็บรักษาสาร ๑, ๒ - ไดคลอโรอีเทน
หรือสารไวนิลคลอไรด์
ข้อ ๒ การเก็บตัวอย่างอากาศเสีย
			 ให้เก็บตัวอย่างอากาศเสียตามวิธีการและจุดเก็บตัวอย่าง ดังต่อไปนี้
๒.๑ ปล่อง หรือท่อระบายอากาศเสียใดๆ (Vents)
ปล่อง
การเก็บตัวอย่างอากาศเสีย
๒.๑.๑ ปล่อง หรือท่อระบายอากาศเสีย ให้เก็บตัวอย่างด้วยถุงเก็บตัวอย่างอากาศ
ใดๆ จากเตาเผา (Incinerators)
แล้ ว นำ � มาวิ เ คราะห์ ด้ ว ยวิ ธี ก๊ า ซโครมาโต
กราฟฟี
๒.๑.๒ ปล่อง หรือท่อระบายอากาศเสีย ไม่จำ�เป็นต้องมีการเก็บตัวอย่างอากาศเสีย
ใดๆ จากหน่ ว ยการผลิ ต เอส-พี วี ซี แต่ให้ตรวจวัดตามวิธีที่ก�ำ หนดในข้อ ๓.๑.๒
(S-PVC) หรื อ การผลิ ต พี วี ซี ด้ ว ย
กระบวนการ Suspension
๒.๑.๓ ปล่อง หรือท่อระบายอากาศเสีย ไม่จำ�เป็นต้องมีการเก็บตัวอย่างอากาศเสีย
ใดๆ จากหน่ ว ยการผลิ ต เพสท์ - พี วี ซี แต่ให้ตรวจวัดตามวิธีที่ก�ำ หนดในข้อ ๓.๑.๓
(Paste-PVC) หรือการผลิตพีวีซีด้วย
กระบวนการ Emulsion

๕๔๒

ความถี่
อย่างน้อย
๒ ครั้งต่อปี

ทุกเดือน

ทุกเดือน

			๒.๒ ถังปฏิกิริยา (Reactors และ Vessels) ในกระบวนการผลิต
สารไวนิลคลอไรด์และการผลิตสารพีวซี ี ไม่จ�ำ เป็นต้องมีการเก็บตัวอย่างอากาศเสีย แต่ให้
ตรวจวัดตามวิธีที่กำ�หนดในข้อ ๓.๒
			๒.๓ ถังเก็บสาร ๑, ๒ - ไดคลอโรอีเทน และถังเก็บสารไวนิลคลอไรด์
(Tanks)
				 ๒.๓.๑ ถังเก็บสาร ๑, ๒ - ไดคลอโรอีเทน ที่มีการใช้ระบบบำ�บัด
มลพิษแล้วปล่อยทิ้งอากาศเสียทางปล่องหรือท่อระบายอากาศเสียใดๆ ให้เก็บตัวอย่าง
อากาศเสียตามวิธีที่กำ�หนดในข้อ ๒.๑.๑
				 ๒.๓.๒ ถังเก็บสาร ๑, ๒ - ไดคลอโรอีเทน ที่ไม่มีการใช้ระบบ
บำ�บัดมลพิษ ไม่จ�ำ เป็นต้องมีการเก็บตัวอย่างอากาศเสีย โดยให้ตรวจวัดตามวิธีที่กำ�หนด
ในข้อ ๓.๓.๒ ด้วยความถี่อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปี
				 ๒.๓.๓ ถั ง เก็ บ สารไวนิ ล คลอไรด์ ไม่ จำ � เป็ น ต้ อ งเก็ บ ตั ว อย่ า ง
อากาศเสีย โดยให้ดำ�เนินการในลักษณะเดียวกับการรั่วซึม (Fugitive) ตามข้อ ๒.๔
ด้วยความถี่อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปี
		
๒.๔ การรั่วซึม (Fugitive) ให้ดำ�เนินการตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง กำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการตรวจสอบและควบคุม
การรั่วซึมของสารอินทรีย์ระเหยจากอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อ ๓ การตรวจวัดปริมาณรวมของการปล่อยทิ้งสาร ๑, ๒ - ไดคลอโรอีเทน
และสารไวนิลคลอไรด์
			 ให้ตรวจวัดปริมาณรวมของการปล่อยทิ้งสาร ๑, ๒ - ไดคลอโรอีเทน
และสารไวนิลคลอไรด์ตามวิธีการและจุดตรวจวัด ดังต่อไปนี้
๓.๑ ปล่อง หรือท่อระบายอากาศเสียใดๆ (Vents)
		
				 ๓.๑.๑ ปล่อง หรือท่อระบายอากาศเสียใดๆ จากเตาเผา (Incinerators)
ให้น�ำ ตัวอย่างอากาศเสียทีเ่ ก็บด้วยถุงเก็บตัวอย่างอากาศ มาตรวจวัดด้วยวิธกี า๊ ซโครมาโต
กราฟฟี

๕๔๓

				 ๓.๑.๒ ปล่อง หรือท่อระบายอากาศเสียใดๆ จากการผลิตเอส-พีวซี ี
(S-PVC) หรือการผลิตพีวีซีด้วยกระบวนการ Suspension ให้ตรวจวัดโดยคำ�นวณการ
ปล่อยทิ้งสารไวนิลคลอไรด์จากตัวอย่าง Slurry ภายหลังกระบวนการ Stripping
				 ๓.๑.๓ ปล่อง หรือท่อระบายอากาศเสียใดๆ จากการผลิตเพสท์พีวซี ี (Paste-PVC) หรือการผลิตพีวซี ดี ว้ ยกระบวนการ Emulsion ให้ตรวจวัดโดยคำ�นวณ
การปล่อยทิ้งสารไวนิลคลอไรด์จากตัวอย่าง Latex ภายหลังกระบวนการ Stripping
		
๓.๒ ถังปฏิกิริยา (Reactors และ Vessels) ในกระบวนการผลิต
สารไวนิลคลอไรด์และการผลิตสารพีวีซี ให้ตรวจวัดด้วยเครื่องมือแบบพกพา (Portable
Detector) บริเวณฝาของถังปฏิกิริยาขณะทำ�การเปิดถัง
		
๓.๓ ถังเก็บสาร ๑, ๒ - ไดคลอโรอีเทนและถังเก็บสารไวนิลคลอไรด์
(Tanks)
				 ๓.๓.๑ ถังเก็บสาร ๑, ๒ - ไดคลอโรอีเทนที่มีการใช้ระบบบำ�บัด
มลพิษ ให้นำ�ตัวอย่างอากาศเสียที่เก็บด้วยถุงเก็บตัวอย่างอากาศ มาตรวจวัดด้วยวิธี
ก๊าซโครมาโตกราฟฟี
				 ๓.๓.๒ ถั งเก็บสาร ๑, ๒ - ไดคลอโรอี เ ทนที่ ไ ม่ มีก ารใช้ ร ะบบ
บำ�บัดมลพิษ ให้ตรวจวัดโดยการคำ�นวณด้วยโปรแกรมขององค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
ของสหรัฐอเมริกา (U.S.EPA) ได้แก่ Tank Emissions Estimation Software version
๔.๐.๙d หรือใหม่กว่า
				 ๓.๓.๓ ถังเก็บสารไวนิลคลอไรด์ ให้ตรวจวัดในลักษณะเดียวกับ
การรั่วซึม (Fugitive) ตามข้อ ๓.๔
		
๓.๔ การรั่ ว ซึ ม (Fugitive) ให้ ดำ � เนิ น การตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง กำ�หนดหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการตรวจสอบและควบคุม
การรั่วซึมของสารอินทรีย์ระเหยจากอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๕

๕๔๔

ข้อ ๔ การคำ�นวณผลปริมาณรวมของการปล่อยทิง้ สาร ๑, ๒ - ไดคลอโรอีเทน
และสารไวนิลคลอไรด์
			 ให้ค�ำ นวณผลปริมาณรวมของการปล่อยทิ้งสาร ๑, ๒ - ไดคลอโรอีเทน
และสารไวนิลคลอไรด์ในแต่ละจุดตรวจวัด ดังต่อไปนี้
๔.๑ ปล่อง หรือท่อระบายอากาศเสียใดๆ (Vents)
		
				 ๔.๑.๑ การคำ�นวณผลปริมาณรวมของการปล่อยทิ้งสาร ๑, ๒ ไดคลอโรอีเทน และสารไวนิลคลอไรด์ในกระบวนการผลิตสารไวนิลคลอไรด์ ให้ใช้สมการ
คำ�นวณดังนี้
				

EDCvent =

				

VCMVent =

n

Σ

i=1
n

Σ

i=1

Venti

สมการที่ ๑

Venti		

สมการที่ ๒

				 Venti = flow X conc X duration สมการที่ ๓
เมื่อ
EDCvent		 = ปริ ม าณการปล่ อ ยทิ้ ง สาร ๑, ๒ - ไดคลอโรอี เ ทน รวมจากทุ ก ปล่ อ ง
			 หน่วยเป็นมวล เช่น มิลลิกรัม
VCMvent 		 = ปริมาณการปล่อยทิง้ สารไวนิลคลอไรด์ รวมจากทุกปล่อง หน่วยเป็นมวล
			 เช่น มิลลิกรัม
Venti 		 = ปริมาณการปล่อยทิ้งสาร ๑, ๒ - ไดคลอโรอีเทน หรือสารไวนิลคลอไรด์
			 จากปล่องใดๆ ที่ทำ�การตรวจวัด หน่วยเป็นมวล เช่น มิลลิกรัม
flow 		 = อัตราการปล่อยทิง้ อากาศเสียจากปล่องใดๆ ทีท่ �ำ การตรวจวัด หน่วยเป็น
			 ปริมาตรต่อเวลา เช่น ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
conc 		 = ความเข้มข้นของสาร ๑, ๒ - ไดคลอโรอีเทน หรือสารไวนิลคลอไรด์
			 ที่ตรวจวัดได้จากปล่อง หน่วยเป็นมวลต่อปริมาตร เช่น มิลลิกรัมต่อ
			 ลูกบาศก์เมตร
duration		 = ระยะเวลาที่เดินระบบในแต่ละช่วงเวลา
n 		 = จำ�นวนปล่อง ท่อระบายอากาศเสีย

๕๔๕

				 ๔.๑.๒ การคำ � นวณผลปริ ม าณรวมของการปล่ อ ยทิ้ ง สารไวนิ ล
คลอไรด์จากปล่องหรือท่อระบายอากาศเสียใดๆ จากการผลิตเอส-พีวีซี (S-PVC) หรือ
การผลิตพีวีซีด้วยกระบวนการ Suspension และการผลิตเพสท์-พีวีซี (Paste-PVC)
หรือการผลิตพีวีซีด้วยกระบวนการ Emulsion
VCM

(S-PVC)vent

= Vent(S-PVC)j + VentSlurry		

สมการที่ ๔

VCM(Paste-PVC)vent = Vent(Paste-PVC)j + VentLatex

สมการที่ ๕

Vent(S-PVC)j หรือ Vent(Paste-PVC)j = flow X conc X duration

สมการที่ ๖

VCM(S-PVC)vent		 =
				
				
VCM(Paste-PVC)vent =
				
				
VentSlurry 		 =
VentLatex 			 =
Vent(S-PVC)j 		 =
				
Vent(Paste-PVC)j =
				
flow 			 =
				
conc 			 =
				
duration 		 =

ปริมาณการปล่อยทิ้งสารไวนิลคลอไรด์รวมจากปล่องในการผลิต
เอสพีวีซี (S-PVC) หรือการผลิตด้วยกระบวนการ Suspension
หน่วยเป็นมวล เช่น มิลลิกรัม
ปริมาณการปล่อยทิ้งสารไวนิลคลอไรด์รวมจากปล่องในการผลิต
เพสท์พีวีซี (Paste-PVC) หรือการผลิตด้วยกระบวนการ Emulsion
หน่วยเป็นมวล เช่น มิลลิกรัม
ปริมาณการปล่อยทิ้งสารไวนิลคลอไรด์จากตัวอย่าง Slurry
ปริมาณการปล่อยทิ้งสารไวนิลคลอไรด์จากตัวอย่าง Latex
ปริมาณการปล่อยทิง้ สารไวนิลคลอไรด์จากปล่องใดๆ ในกระบวนการ
ผลิตเอสพีวีซี (S-PVC) หน่วยเป็นมวล เช่น มิลลิกรัม
ปริมาณการปล่อยทิง้ สารไวนิลคลอไรด์จากปล่องใดๆ ในกระบวนการ
ผลิตเพสท์พีวีซี (Paste-PVC) หน่วยเป็นมวล เช่น มิลลิกรัม
อัตราการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากปล่องใดๆ หน่วยเป็นปริมาตร
ต่อเวลา เช่น ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
ความเข้มข้นของสารไวนิลคลอไรด์ หน่วยเป็นมวลต่อปริมาตร เช่น
มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ระยะเวลาที่เดินระบบในแต่ละช่วงเวลา

๕๔๖

๔.๑.๓ เงื่อนไขประกอบการคำ�นวณผล ได้แก่
(๑) กรณีไม่มกี ารเผาไหม้เชือ้ เพลิง ให้ค�ำ นวณผลทีค่ วามดัน
๑ บรรยากาศ หรือที่ ๗๖๐ มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ ๒๕ องศาเซลเซียส ที่สภาวะแห้ง
(Dry Basis) โดยมีปริมาตรออกซิเจน ณ สภาวะจริง ขณะตรวจวัด
(๒) กรณีมีการเผาไหม้เชื้อเพลิง ให้ค�ำ นวณผลที่ความดัน
๑ บรรยากาศ หรือที่ ๗๖๐ มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ ๒๕ องศาเซลเซียส ที่สภาวะแห้ง
(Dry Basis) โดยมีปริมาตรออกซิเจนส่วนเกิน ร้อยละ ๗
			 ๔.๒ ถังปฏิกิริยา (Reactors และ Vessels)
ให้ นำ � ผลการตรวจวั ด ด้ ว ยเครื่ อ งมื อ แบบพกพา (Portable
Detector) มาคำ�นวณให้เป็นค่าความเข้มข้นของสาร ๑, ๒ - ไดคลอโรอีเทน และสาร
ไวนิลคลอไรด์ ด้วยค่าแฟกเตอร์ (Factor) หรือวิธีที่ระบุในเครื่องมือตรวจวัด แล้วนำ�มา
คำ�นวณผลดังสมการ
m

EDCReactor หรือ VCMReactor  =   Reactor
Σ
j
j=1
n

สมการที่ ๗

Reactorj = Vol x ( Σi=conc
)
i
1

สมการที่ ๘

Mw x (CONC )
CONCi = 24.45
EDC

สมการที่ ๙

Mw
CONCi =       x
24.45 (CONCVCM)

สมการที่ ๑๐

EDCReactor หรือ VCMReactor = ปริ ม าณการปล่ อ ยทิ้ ง สาร ๑, ๒ - ไดคลอโรอี เ ทน
หรื อ สารไวนิ ล คลอไรด์ รวมจากถั ง ปฏิ กิ ริ ย าทุ ก ถั ง
หน่วยเป็นมวลต่อปี เช่น มิลลิกรัมต่อปี
Reactorj
= ปริมาณการปล่อยทิ้งสาร ๑, ๒ - ไดคลอโรอีเทน หรือ
สารไวนิลคลอไรด์ จากถังปฏิกิริยาแต่ละถังในหนึ่งปี
หน่วยเป็นมวล เช่น มิลลิกรัม

๕๔๗

Vol 					
= ปริมาตรถังปฏิกิริยา เช่น ลูกบาศก์เมตร
= ความเข้มข้นสาร ๑, ๒ - ไดคลอโรอีเทน หรือสาร
CONCi 					
						 ไวนิลคลอไรด์ ที่ คำ � นวณจากผลตรวจวั ด แต่ ล ะครั้ ง
						 มี ห น่ ว ยเป็ น มวลต่ อ ปริ ม าตร เช่ น มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ
						 ลูกบาศก์เมตร
= ความเข้มข้นของสาร ๑, ๒ - ไดคลอโรอีเทน ที่ปรับค่า
CONCEDC 				
						 จากแฟกเตอร์ (Factor) ของเครือ่ งมือตรวจวัด มีหน่วย
						 เป็นปริมาตรสารที่ต้องการต่อปริมาตรทั้งหมด เช่น
						 ส่วนในล้านส่วน (ppmv)
= ความเข้ ม ข้ น ของสารไวนิ ล คลอไรด์ ที่ ป รั บ ค่ า จาก
CONCVCM 				
						 แฟกเตอร์ (Factor) ของเครื่องมือตรวจวัด มีหน่วย
						 เป็นปริมาตรสารที่ต้องการต่อปริมาตรทั้งหมด เช่น
						 ส่วนในล้านส่วน (ppmv)
= จำ�นวนครั้งที่เปิดถังหรือ มีการระบายสาร ๑, ๒ n 					
						 ไดคลอโรอีเทนและ/หรือสารไวนิลคลอไรด์จากถังปฏิกริ ยิ า
m 					
= จำ�นวนถังปฏิกิริยา
Mw 					
= มวลโมเลกุลของสาร ๑, ๒ - ไดคลอโรอีเทน หรือ
						 สารไวนิลคลอไรด์ (โดยให้ค�ำ นวณด้วยทศนิยม ๒ ตำ�แหน่ง)
ทัง้ นีใ้ นกระบวนการผลิตทีเ่ กีย่ วข้องกับทัง้ สาร ๑, ๒ - ไดคลอโรอีเทน หรือสารไวนิลคลอไรด์
ให้ใช้สัดส่วนของการปล่อยทิ้งจากโรงงานตามหลักวิศวกรรม หรือเอกสารที่ได้จัดส่ง
หน่วยงานราชการ เช่นเดียวกับการคำ�นวณของการรั่วซึม (Fugitive)
		
๔.๓ ถังเก็บสาร ๑, ๒ - ไดคลอโรอีเทน และถังเก็บสารไวนิลคลอไรด์
(Tanks)
				 ๔.๓.๑ ถังเก็บสาร ๑, ๒ - ไดคลอโรอีเทน ที่มีการใช้ระบบบำ�บัด
มลพิษแล้วปล่อยทิ้งอากาศเสียทางปล่องหรือท่อระบายอากาศเสียใดๆ ให้ค�ำ นวณผลตาม
วิธีข้อ ๔.๑

๕๔๘

				 ๔.๓.๒ ถังเก็บสาร ๑, ๒ - ไดคลอโรอีเทน ที่ไม่มีการใช้ระบบบำ�บัด
มลพิษ ให้คำ�นวณผลด้วยโปรแกรมขององค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา
(U.S.EPA) ได้แก่ Tank Emissions Estimation Software version ๔.๐.๙d หรือใหม่กว่า
				 ๔.๓.๓ ถังเก็บสารไวนิลคลอไรด์ ให้ใช้การคำ�นวณผลในลักษณะ
เดียวกับการรั่วซึม (Fugitive) ตามข้อ ๔.๔
๔.๔ การรั่วซึม (Fugitive)
				 ให้นำ�ผลการตรวจวัดที่ได้ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง กำ�หนดหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการตรวจสอบและควบคุมการรั่วซึมของ
สารอินทรีย์ระเหยจากอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๕ มาคำ�นวณผลตาม
หลักเกณฑ์ขององค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา (U.S.EPA) ดังนี้
				 ๔.๔.๑ ในตำ�แหน่งที่สามารถตรวจวัดความเข้มข้นได้ ให้นำ�ผล
การตรวจวัดความเข้มข้นในหน่วยส่วนในล้านส่วน (ppmv) มาคำ�นวณปริมาณการรั่วซึม
สารอินทรีย์ระเหยของอุปกรณ์ตามสมการดังตาราง ก.
ตาราง ก. สูตรคำ�นวณปริมาณการรั่วซึม หน่วยเป็นกิโลกรัมต่อชั่วโมง
อุปกรณ์
เครื่องอัดอากาศ (compressors)
ปั๊มสำ�หรับของเหลว (liquid pumps)
เครื่องกวน อุปกรณ์กวนผสม (agitators รวมถึง
rotating equipments)
จุดเก็บตัวอย่างสารเคมี (sampling connections)
อุปกรณ์ลดความดัน (pressure relief valves)
วาล์วสำ�หรับแก๊ส (gas valves) และท่อส่งปลาย
เปิด (open-ended line)
วาล์วสำ�หรับของเหลว (liquid valves) และท่อส่ง
ปลายเปิด (open-ended line)
ข้อต่อ หน้าแปลน (connectors, flanges)

๕๔๙

วิธีการคำ�นวณตามสมการของ US.EPA
๑.๙๐ x ๑๐-๕ x (ผลการตรวจวัด) ๐.๘๒๔
๑.๙๐ x ๑๐-๕ x (ผลการตรวจวัด) ๐.๘๒๔
๑.๘๗ x ๑๐-๖ x (ผลการตรวจวัด) ๐.๘๗๓
๖.๔๑ x ๑๐-๖ x (ผลการตรวจวัด) ๐.๗๙๗
๓.๐๕ x ๑๐-๖ x (ผลการตรวจวัด) ๐.๘๘๕

				 ๔.๔.๒ เมื่อตรวจวัดพบค่าความเข้มข้นของการรั่วซึมสารอินทรีย์
ระเหยจากอุปกรณ์ใดเป็นศูนย์ (default-zero) ให้คำ�นวณผล ดังนี้
					
(๑) กรณีทเ่ี ครือ่ งมือตรวจวัด มีคา่ ต่�ำ สุดทีเ่ ครือ่ งมือสามารถ
ตรวจวัดได้ (Detection limit) น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑ ppmv ให้ใช้ตาราง ข. ในการคำ�นวณ
ปริมาณการรัว่ ซึมของอุปกรณ์นน้ั ๆ
ตาราง ข. ปริมาณการรัว่ ซึมของสารอินทรียร์ ะเหยต่อชิน้ ของอุปกรณ์มหี น่วยเป็นกิโลกรัม
ต่อชัว่ โมง
อุปกรณ์
เครื่องอัดอากาศ (compressors)
ปั้มสำ�หรับของเหลว (liquid pumps)
เครื่องกวน อุปกรณ์กวน ผสม (agitators รวมถึง
rotating equipments)
จุดเก็บตัวอย่างสารเคมี (sampling connections)
อุปกรณ์ลดความดัน (pressure relief valves)
วาล์วสำ�หรับแก๊ส (gas valves) และท่อส่ง
ปลายเปิด (open-ended line)
วาล์วสำ�หรับของเหลว (liquid valves) และท่อส่ง
ปลายเปิด (open-ended line)
ข้อต่อ หน้าแปลน (connectors)

ปริมาณการรัว่ ซึมตาม US.EPA
๗.๕ x ๑๐-๖

๗.๕ x ๑๐ -๖
๖.๖ x ๑๐-๗
๔.๙ x ๑๐-๗
๖.๑ x ๑๐ -๗

					
(๒) กรณีทเ่ี ครือ่ งมือตรวจวัด มีคา่ ต่�ำ สุดทีเ่ ครือ่ งมือสามารถ
ตรวจวัดได้ (Detection limit) มากกว่า ๑ ppmv ให้ใช้คา่ Detection limit หารด้วยสอง
แล้วนำ�ค่าทีไ่ ด้ไปคำ�นวณตามสมการในตาราง ก.
				 ๔.๔.๓ เมื่ อไม่ ส ามารถตรวจวั ด ค่ า ความเข้ ม ข้ น การรั่ ว ซึ ม สาร
อินทรียร์ ะเหยจากอุปกรณ์ เนือ่ งจากความเข้มข้นมีคา่ มากกว่าค่าสูงสุดทีเ่ ครือ่ งมือสามารถ
ตรวจวัดได้ (Upper detection limit) ให้ใช้คา่ ปริมาณการรัว่ ซึมโดยมีหน่วยเป็นกิโลกรัม
ต่อชัว่ โมง ดังนี้

๕๕๐

					
(๑) กรณีท่ีเครื่องมือวัด มีค่าสูงสุดที่เครื่องมือสามารถ
ตรวจวัดได้ เท่ากับ ๑๐,๐๐๐ ppmv หรือ ๑๐๐,๐๐๐ ppmv ให้ใช้คา่ ตามตาราง ค. ในการ
คำ�นวณปริมาณการรัว่ ซึมสารอินทรียร์ ะเหย
ตาราง ค. ปริ ม าณการรั่วซึม ที่ตรวจวัดด้วยเครื่อ งมื อ ที่มีค่า สู งสุ ด ที่เ ครื่อ งมื อ สามารถ
ตรวจวัดได้ (Upper Detection limit) เท่ากับ ๑๐,๐๐๐ ppmv และ ๑๐๐,๐๐๐ ppmv
หน่วยเป็นกิโลกรัมต่อชั่วโมง
ค่าสูงสุดทีเ่ ครือ่ งมือสามารถตรวจวัดได้
(Upper Detection Limit)
๑๐,ooo ppmv ๑๐๐,ooo ppmv

อุปกรณ์
เครื่องอัดอากาศ (compressors)
ปั้มสำ�หรับของเหลว (liquid pumps)
เครื่องกวน อุปกรณ์กวน ผสม (agitators รวมถึง
rotating equipments)
จุดเก็บตัวอย่างสารเคมี (sampling connections)
อุปกรณ์ลดความดัน (pressure relief valves)
วาล์วสำ�หรับแก๊ส (gas valves) และท่อส่ง
ปลายเปิด (open-ended line)
วาล์วสำ�หรับของเหลว (liquid valves) และท่อส่ง
ปลายเปิด (open-ended line)
ข้อต่อ หน้าแปลน (connectors)

๐.๑๔๐

๐.๖๒

๐.๑๔๐

๐.๖๒

๐.๐๒๔

๐.๑๑

๐.๐๓๖

๐.๑๕

๐.๐๔๔

๐.๒๒

					 (๒) กรณีท่คี ่าความเข้มข้นมากกว่าค่าที่เครื่องมือสามารถ
วัดได้ แต่ได้ท�ำ การเจือจางและเปรียบเทียบค่าเพือ่ ให้สามารถรายงานผลได้ ให้ใช้คา่ ดังกล่าว
คำ�นวณตามสมการดัง ตาราง ก.
				 ๔.๔.๔ ในตำ�แหน่งทีไ่ ม่สามารถตรวจวัดความเข้มข้นได้ ให้ค�ำ นวณ
ปริมาณการรัว่ ซึมตามวิธี Average Emission Factor Approach ของ U.S.EPA โดยมี
หน่วยเป็นกิโลกรัมต่อชัว่ โมง ดังตาราง ง.

๕๕๑

ตาราง ง. ปริมาณการรัว่ ซึมสารอินทรียร์ ะเหยต่อชิน้ ของอุปกรณ์ หน่วยเป็นกิโลกรัมต่อชัว่ โมง
อุปกรณ์
ปริมาณการรัว่ ซึมต่อชิน้ ของอุปกรณ์
เครื่องอัดอากาศ (compressors)
๐.๒๒๘๐๐
อุปกรณ์ลดความดัน (pressure relief valves)
๐.๑๐๔๐๐
วาล์วสำ�หรับแก๊ส (gas valves)
๐.๐๐๕๙๗
วาล์วสำ�หรับของเหลวเบา (light liquid valves)
๐.๐๐๔๐๓
วาล์วสำ�หรับของเหลวหนัก (heavy liquid valves)
๐.๐๐๐๒๓
ข้อต่อ หน้าแปลน (connectors)
๐.๐๐๑๘๓
ปั้มสำ�หรับของเหลวเบา (light liquid pumps)
๐.๐๑๙๙๐
ปั้มสำ�หรับของเหลวหนัก (heavy liquid pumps)
๐.๐๐๘๖๒
เครื่องกวน อุปกรณ์กวน ผสม (agitators)
๐.๐๑๙๙๐
ท่อส่งปลายเปิด (open-ended lines) (ทั้งแก๊สและ
๐.๐๐๑๗๐
ของเหลว)
จุดเก็บตัวอย่าง (sampling connections)
๐.๐๑๕๐๐
			 ๔.๔.๕ การกำ�หนดสัดส่วนของสาร ๑, ๒ - ไดคลอโรอีเทน และ
สารไวนิลคลอไรด์ในกระบวนการผลิตสำ�หรับการคำ�นวณปริมาณการรัว่ ซึม
					
๑) กำ�หนดให้สารอินทรียร์ ะเหยทีร่ ว่ั ซึมจากกระบวนการผลิต
สาร ๑, ๒ - ไดคลอโรอีเทนด้วยวิธี Direct Chlorination และ Oxy-Chlorination และ
กระบวนการทำ�สาร ๑, ๒ - ไดคลอโรอีเทนให้บริสทุ ธิ์ (EDC Purification) เป็นสาร ๑, ๒ ไดคลอโรอีเทน โดยการคำ�นวณสัดส่วนเทียบกับสารอินทรีย์ระเหยทั้งหมด ให้ใช้สัดส่วน
ตามการคำ�นวณด้วยหลักวิศวกรรมของโรงงาน หรือตามทีไ่ ด้เคยรายงานต่อหน่วยงานราชการ
					
๒) กำ�หนดให้สารอินทรียร์ ะเหยทีร่ ว่ั ซึมจากกระบวนการผลิต
สารไวนิลคลอไรด์ ทีอ่ าจมีสาร ๑, ๒ - ไดคลอโรอีเทน และสารไวนิลคลอไรด์ผสมกัน เช่น
กระบวนการแตกตัวของโมเลกุลสาร ๑, ๒ - ไดคลอโรอีเทน (EDC Cracking) การทำ�

๕๕๒

สารไวนิลคลอไรด์ให้บริสทุ ธิ์ (VCM Purification) รวมถึงระบบการผลิตต่างๆ และระบบท่อ
ทีเ่ กีย่ วข้อง เป็นการรัว่ ซึมของทัง้ สาร ๑, ๒ - ไดคลอโรอีเทน และสารไวนิลคลอไรด์ ทัง้ นี้
ในการคำ�นวณให้ใช้ขอ้ มูลสัดส่วนของสารเคมีทง้ั สองชนิด ตามการคำ�นวณด้วยหลักวิศวกรรม
ของโรงงาน หรือตามทีไ่ ด้เคยรายงานต่อหน่วยงานราชการ
					
๓) กำ�หนดให้สารอินทรีย์ระเหยที่ร่วั ซึมจากการเก็บรักษา
สารไวนิลคลอไรด์ กระบวนการผลิตสารพีวซี ี ทัง้ การผลิตเอส-พีวซี ี (S-PVC) หรือกระบวนการ
ผลิตด้วยวิธี Suspension และการผลิตเพสท์-พีวซี ี (Paste-PVC) หรือกระบวนการผลิต
ด้วยวิธี Emulsion เป็นสารไวนิลคลอไรด์ โดยการคำ�นวณสัดส่วนเทียบกับสารอินทรีย์
ระเหยทั้งหมด ให้ใช้สัดส่วนตามการคำ�นวณด้วยหลักวิศวกรรมของโรงงาน หรือตามที่
ได้เคยรายงานต่อหน่วยงานราชการ
				 ๔.๔.๖ นำ�ปริมาณการปล่อยทิง้ สาร ๑, ๒ - ไดคลอโรอีเทน และ
สารไวนิลคลอไรด์จากการรัว่ ซึมมารวมกัน โดยแยกรายละเอียด ดังนี้
					
๑) ปริมาณการรั่วซึมของสาร ๑, ๒ - ไดคลอโรอีเทน
ในกระบวนการผลิตสารไวนิลคลอไรด์
					
๒) ปริมาณการรัว่ ซึมของสารไวนิลคลอไรด์ ในกระบวนการ
ผลิตสารไวนิลคลอไรด์
					
๓) ปริมาณการรัว่ ซึมของสารไวนิลคลอไรด์ ในกระบวนการ
ผลิตสารเอส-พีวซี ี (S-PVC)
					
๔) ปริมาณการรัว่ ซึมของสารไวนิลคลอไรด์ ในกระบวนการ
ผลิตเพสท์-พีวซี ี (Paste-PVC)
					
ทั้ ง นี้ ใ ห้ ป รั บ หน่ ว ยการคำ � นวณจากกิ โ ลกรั ม ต่ อ ชั่ วโมง
เป็นกรัมต่อปีโดยใช้จ�ำ นวนชัว่ โมงทัง้ หมดในวันทีเ่ ดินระบบในแต่ละปี แล้วนำ�ค่าทีไ่ ด้ไปคำ�นวณ
ปริมาณการปล่อยทิง้ สาร ๑, ๒ - ไดคลอโรอีเทน และสารไวนิลคลอไรด์รวมต่อปี

๕๕๓

ข้อ ๕ การคำ�นวณการปล่อยทิง้ สาร ๑, ๒ - ไดคลอโรอีเทน และสารไวนิล
คลอไรด์รวมต่อปี
ให้ค�ำ นวณผลตามรายละเอียด ดังนี้
๕.๑ ปริมาณรวมของการปล่อยทิ้งสาร ๑, ๒ - ไดคลอโรอีเทนจาก
กระบวนการผลิตสารไวนิลคลอไรด์และการเก็บรักษาสาร ๑, ๒ - ไดคลอโรอีเทนต่อปี
โดยมีหน่วยเป็นกรัมต่อปริมาณสาร ๑, ๒ - ไดคลอโรอีเทนทีใ่ ช้ในการผลิต ๑ ตัน เท่ากับ
EDCemission =
					

EDCvent+ EDCreactor+ EDCtank+ EDCfugitive
EDCinput
(กรัมต่อปริมาณสาร ๑, ๒ - ไดคลอโรอีเทนทีใ่ ช้ในการผลิต ๑ ตัน)

EDCemission

=

EDCvent

=

EDCreactor

=

EDCtank

=

EDCfugitive

=

EDCinput			 =

ปริมาณการปล่อยทิง้ สาร ๑, ๒ - ไดคลอโรอีเทน จากกระบวนการ
ผลิตและการเก็บรักษาใน ๑ ปี
ปริมาณการปล่อยทิง้ สาร ๑, ๒ - ไดคลอโรอีเทน จากปล่องหรือ
ท่อระบายอากาศเสียใดๆ ใน ๑ ปี
ปริมาณการปล่อยทิง้ สาร ๑, ๒ - ไดคลอโรอีเทน จากถังปฏิกริ ยิ า
ใน ๑ ปี
ปริมาณการปล่อยทิ้งสาร ๑, ๒ - ไดคลอโรอีเทน จากถังเก็บ
ใน ๑ ปี
ปริมาณการปล่อยทิง้ สาร ๑, ๒ - ไดคลอโรอีเทน จากการรัว่ ซึม
ใน ๑ ปี
ปริมาณสาร ๑, ๒ - ไดคลอโรอีเทน ที่ใช้ในการผลิตสารไวนิล
คลอไรด์ใน ๑ ปี

๕.๒ ปริมาณรวมของการปล่อยทิง้ สารไวนิลคลอไรด์จากกระบวนการผลิต
และการเก็บรักษาสารไวนิลคลอไรด์ตอ่ ปี โดยมีหน่วยเป็นกรัมต่อปริมาณสารไวนิลคลอไรด์
ทีผ่ ลิตได้ ๑ ตัน เท่ากับ

๕๕๔

VCMemission =

VCMVent + VCMreactor + VCMfugitive
VCMproduced
(กรัมต่อปริมาณสารไวนิลคลอไรด์ทผ่ี ลิตได้ ๑ ตัน)

VCMemission

=

VCMvent

=

VCMreactor
VCMfugitive

=
=

VCMproduced

=

ปริมาณการปล่อยทิง้ สารไวนิลคลอไรด์ จากกระบวนการผลิตและ
การเก็บรักษาใน ๑ ปี
ปริมาณการปล่อยทิ้งสารไวนิลคลอไรด์ จากปล่องหรือท่อระบาย
อากาศเสียใดๆ ใน ๑ ปี
ปริมาณการปล่อยทิง้ สารไวนิลคลอไรด์ จากถังปฏิกริ ยิ า ใน ๑ ปี
ปริมาณการปล่อยทิ้งสารไวนิลคลอไรด์ จากถังเก็บสารอินทรีย์
ระเหยและการรัว่ ซึม ใน ๑ ปี
ปริมาณสารไวนิลคลอไรด์ทผ่ี ลิตได้ ใน ๑ ปี

๕.๓ ปริมาณรวมของการปล่อยทิ้งสารไวนิลคลอไรด์จากการผลิตสาร
พีวซี ตี อ่ ปี เท่ากับ
๕.๓.๑ ปริมาณรวมของการปล่อยทิ้งสารไวนิลคลอไรด์ต่อปี จาก
กระบวนการผลิตเอส-พีวซี ี (S-PVC) หรือการผลิตพีวซี ดี ว้ ยกระบวนการ Suspension
โดยมีหน่วยเป็นกรัมต่อปริมาณสารเอส-พีวซี ี ทีผ่ ลิตได้ ๑ ตัน เท่ากับ
VCMemission (S-PVC) =

VCM(S-PVC)vent + VCM(S-PVC)reactor + VCM(S-PVC)Slurry + VCM(S-PVC)fugitive
S-PVCproduced
(กรัมต่อปริมาณเอส-พีวซี ที ผ่ี ลิตได้ ๑ ตัน)

VCMemission(S-PVC)

=

VCM(S-PVC)vent

=

ปริมาณการปล่อยทิ้งสารไวนิลคลอไรด์ จากกระบวนการ
ผลิตสารเอส-พีวซี ี (S-PVC)
ปริมาณการปล่อ ยทิ้งสารไวนิ ล คลอไรด์ จากปล่ อ งหรื อ
ท่อระบายอากาศเสียใดๆ ใน ๑ ปี

๕๕๕

VCM (S-PVC)reactor

=

VCM(S-PVC)fugitive

=

VCM(s-PVC)Slurry

=

ปริมาณการปล่อยทิ้งสารไวนิลคลอไรด์ จากถังปฏิกิริยา
ใน ๑ ปี
ปริมาณการปล่อยทิ้งสารไวนิลคลอไรด์ จากการรั่วซึม
ใน ๑ ปี
ปริมาณการปล่อยทิง้ สารไวนิลคลอไรด์จากตัวอย่าง Slurry

S-PVCproduced

=

ปริมาณเอส-พีวซี ี ทีผ่ ลิตได้ ใน ๑ ปี

๕.๓.๒ ปริมาณรวมของการปล่อยทิ้งสารไวนิลคลอไรด์ต่อปี จาก
กระบวนการผลิตเพสท์-พีวซี ี (Paste-PVC) หรือการผลิตพีวซี ดี ว้ ยกระบวนการ Emulsion
โดยมีหน่วยเป็นกรัมต่อปริมาณสารเพสท์-พีวซี ี ทีผ่ ลิตได้ ๑ ตันเท่ากับ
VCMemission(Paste-PVC)=

VCM(Paste-PVC)vent+ VCM(Paste-PVC)reactor+ VCM(Paste-PVC)Latex+ VCM(Paste-PVC)fugitive
Paste-PVCproduced
   (กรัมต่อปริมาณสารเพสท์-พีวซี ที ผ่ี ลิตได้ ๑ ตัน)

VCMemission(Paste-PVC) 		
VCM(Paste-PVC)vent
VCM(Paste-PVC)reactor 		
VCM(Paste-PVC)fugitive
VCM(Paste-PVC)latex
Paste-PVCproduced

= ปริมาณการปล่อยทิง้ สารไวนิลคลอไรด์ จากกระบวนการ
ผลิตสารเพสท์-พีวซี ี (Paste-PVC)
= ปริมาณการปล่อยทิง้ สารไวนิลคลอไรด์ จากปล่องหรือ
ท่อระบายอากาศเสียใดๆ ใน ๑ ปี
= ปริมาณการปล่อยทิง้ สารไวนิลคลอไรด์ จากถังปฏิกริ ยิ า
ใน ๑ ปี
= ปริมาณการปล่อยทิง้ สารไวนิลคลอไรด์ จากการรัว่ ซึม
ใน ๑ ปี
= ปริมาณการปล่อยทิ้งสารไวนิลคลอไรด์จากตัวอย่าง
Latex
= ปริมาณเพสท์-พีวซี ี ทีผ่ ลิตได้ ใน ๑ ปี

๕๕๖

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กำ�หนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งสารเบนซีน
และสาร ๑, ๓ - บิวทาไดอีน จากโรงงานอุตสาหกรรมเคมี
________

โดยที่เป็นการสมควรกำ�หนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งสารเบนซีน และ
สาร ๑, ๓ - บิวทาไดอีน จากโรงงานอุตสาหกรรมเคมี
อาศั ย อำ � นาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และ
รักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยคำ�แนะนำ�ของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“สารอินทรียร์ ะเหย” หมายความว่า สารประกอบทีม่ คี าร์บอนอินทรีย์ (Organic
Carbon) เป็ น องค์ ป ระกอบหลั ก และมี ค วามดั นไอมากกว่ า ๐.๑ มิ ล ลิ เ มตรปรอท
ที่อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียสและความดัน ๗๖๐ มิลลิเมตรปรอท แต่ไม่รวมถึง มีเทน
คาร์บอนมอนอกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์ โลหะคาร์ไบด์หรือคาร์บอเนต แอมโมเนียม
คาร์บอเนต
“โรงงานอุตสาหกรรมเคมี” หมายถึง โรงงานลำ�ดับที่ ๔๒ หรือลำ�ดับที่ ๔๔
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ที่มีหรือใช้สารอินทรีย์ระเหยในกระบวนการผลิต ตั้งแต่
๓๖ ตันต่อปีขึ้นไป และมีการผลิตหรือใช้สารเบนซีน หรือสาร ๑, ๓ - บิวทาไดอีน
“ปล่องหรือท่อระบายอากาศเสีย” หมายความว่า ปล่องหรือท่อที่รวบรวม
อากาศเสียจากกระบวนการผลิตทีม่ กี ารผลิตหรือใช้สารเบนซีน หรือสาร ๑, ๓ - บิวทาไดอีน
เพื่อระบายออกสู่บรรยากาศ แต่ไม่รวมถึงปล่องหรือท่อที่รวบรวมอากาศเสียจากถัง

๕๕๗

กักเก็บสารเคมี เตา (Furnace) หม้อไอน้�ำ (Boiler) เตาเผา (Incinerator) เตาเผาชนิด
Thermal Oxidizer หอเผาทิ้ง (Flare)
ข้อ ๒ กำ�หนดมาตรฐานควบคุมความเข้มข้นของการปล่อยทิง้ สารเบนซีน และ
สาร ๑, ๓ - บิวทาไดอีน จากโรงงานอุตสาหกรรมเคมี ไว้ดังต่อไปนี้
(๑) สารเบนซีน ต้องมีค่าไม่เกิน ๗ มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
(๒) สาร ๑, ๓ - บิวทาไดอีน ต้องมีค่าไม่เกิน ๕ มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ข้อ ๓ โรงงานอุตสาหกรรมเคมีต้องควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียให้เป็น
ไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำ�หนดมาตรฐาน
ควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมด้วย
ข้อ ๔ การตรวจวัดค่าสารเบนซีน และค่าสาร ๑, ๓ - บิวทาไดอีน จากปล่อง
หรือท่อระบายอากาศเสียให้ใช้วิธีตรวจวัดที่ ๑๘ Measurement of Gaseous Organic
Compound Emissions by Gas Chromatography ที่องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
แห่งประเทศสหรัฐอเมริกากำ�หนดไว้ หรือวิธีตรวจวัดอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๕ การคำ�นวณผลการตรวจวัด ให้คำ�นวณผลที่ความดัน ๑ บรรยากาศ
หรือที่ ๗๖๐ มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ ๒๕ องศาเซลเซียส ที่สภาวะแห้ง (Dry Basis)
โดยมีปริมาตรออกซิเจน ณ สภาวะจริงในขณะที่ตรวจวัด
ข้อ ๖ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๒๗๓ ง วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗

๕๕๘

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำ�หนดให้โรงงานอุตสาหกรรมเคมีบางประเภทเป็นแหล่งกำ�เนิดมลพิษ
ทีจ่ ะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิง้ สารเบนซีน และสาร ๑, ๓ - บิวทาไดอีนออกสูบ่ รรยากาศ
________
โดยเป็นการสมควรกำ�หนดโรงงานอุตสาหกรรมเคมีบางประเภทเป็นแหล่งกำ�เนิด
มลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งสารเบนซีน และสาร ๑, ๓ - บิวทาไดอีนออกสู่
บรรยากาศ
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยคำ�แนะนำ�ของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“โรงงานอุตสาหกรรมเคมี” หมายถึง โรงงานลำ�ดับที่ ๔๒ หรือลำ�ดับที่ ๔๔
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานทีม่ หี รือใช้สารอินทรียร์ ะเหยในกระบวนการผลิต ตัง้ แต่ ๓๖ ตัน
ต่อปีขน้ึ ไป และมีการผลิตหรือใช้สารเบนซีน หรือสาร ๑, ๓ - บิวทาไดอีน
“โรงงานอุตสาหกรรมเคมีใหม่” หมายความว่า โรงงานอุตสาหกรรมเคมีซง่ึ ได้รบั
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือโรงงานอุตสาหกรรมเคมีเฉพาะในส่วนที่ได้รับ
ใบอนุญาตขยายโรงงาน ตัง้ แต่วนั ทีป่ ระกาศฉบับนีม้ ผี ลใช้บงั คับ
“โรงงานอุตสาหกรรมเคมีเก่า” หมายความว่า โรงงานอุตสาหกรรมเคมีซง่ึ ได้รบั
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือใบอนุญาตขยายโรงงานก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้
มีผลใช้บงั คับ

๕๕๙

ข้อ ๒ ให้โรงงานอุตสาหกรรมเคมีตามข้อ ๑ เป็นแหล่งกำ�เนิดมลพิษที่จะต้อง
ถูกควบคุมการปล่อยทิง้ สารเบนซีน และสาร ๑, ๓ - บิวทาไดอีนออกสูบ่ รรยากาศ
ข้อ ๓ ห้ามมิให้เจ้าของหรือผูค้ รอบครองแหล่งกำ�เนิดมลพิษตามข้อ ๒ ปล่อยทิง้
สารเบนซีน หรือสาร ๑, ๓ - บิวทาไดอีนออกสูบ่ รรยากาศ เว้นแต่อากาศเสียจะมีลกั ษณะ
เป็ นไปตามมาตรฐานควบคุ ม การปล่ อ ยทิ้ง อากาศเสี ย จากโรงงานอุ ต สาหกรรมเคมี
ที่กำ�หนดไว้ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง มาตรฐาน
ควบคุมการปล่อยทิง้ สารเบนซีน และสาร ๑, ๓ - บิวทาไดอีน จากโรงงานอุตสาหกรรมเคมี
แต่ทง้ั นีต้ อ้ งไม่ใช้วธิ ที �ำ ให้เจือจาง (Dilution)
ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับโรงงานอุตสาหกรรมเคมีภายในระยะเวลา
ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานอุตสาหกรรมเคมีใหม่ ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ทีป่ ระกาศนีม้ ผี ลใช้บงั คับ
(๒) โรงงานอุตสาหกรรมเคมีเก่า ให้ใช้บงั คับเมือ่ พ้นกำ�หนดสิบแปดเดือนนับจาก
วันทีป่ ระกาศนีม้ ผี ลใช้บงั คับ
ข้อ ๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๒๗๓ ง วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗

๕๖๐

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรือ่ ง กำ�หนดมาตรฐานค่าความเข้มกลิน่ ของอากาศเสีย
ทีป่ ล่อยทิง้ จากสถานทีเ่ ลีย้ งสัตว์
________

โดยทีเ่ ป็นการสมควรกำ�หนดมาตรฐานค่าความเข้มกลิน่ ของอากาศเสียทีป่ ล่อยทิง้
จากสถานทีเ่ ลีย้ งสัตว์
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัตทิ ม่ี บี ทบัญญัตบิ างประการ
เกี่ยวกับการจำ�กัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓
มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติ
ให้กระทำ�ได้โดยอาศัยอำ�นาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำ�แนะนำ�ของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“ค่าความเข้มกลิน่ ” (odor concentration) หมายความว่า ค่าแสดงสภาพกลิน่
ซึง่ เป็นอัตราส่วนการเจือจางตัวอย่างอากาศเสียทีม่ กี ลิน่ ด้วยอากาศบริสทุ ธิ์
“สถานทีเ่ ลีย้ งสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ทีข่ งั สัตว์ หรือสถานที่
ในลักษณะอืน่ ทีม่ กี ารควบคุมสัตว์ ทัง้ นี้ ให้หมายรวมถึง แนวอาณาเขตทีด่ นิ ซึง่ ใช้ประกอบ
กิจการเลีย้ งสัตว์ซง่ึ มีพน้ื ทีต่ ดิ ต่อกันเป็นผืนเดียว
“ผูท้ ดสอบกลิน่ ” หมายความว่า ผูท้ ท่ี �ำ หน้าทีด่ มกลิน่ เพือ่ ตรวจวัดค่าความเข้มกลิน่
โดยผู้ท ดสอบกลิ่น จะต้ อ งเป็ น ผู้ท่ีข้ึน บั ญ ชี ร ายชื่อไว้ กับ กรมควบคุ ม มลพิ ษ กระทรวง

๕๖๑

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือขึ้นบัญชีรายชื่อไว้กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
ข้อ ๒ กำ�หนดมาตรฐานค่าความเข้มกลิน่ ของอากาศเสียทีป่ ล่อยทิง้ จากสถานที่
เลีย้ งสัตว์ ต้องมีคา่ ความเข้มกลิน่ ไม่เกิน ๓๐ หน่วย (Odor Unit : OU)
ข้อ ๓ การตรวจวัดค่าความเข้มกลิ่นให้ตรวจวัดด้วยการดม (Sensory test)
การเก็บตัวอย่างกลิน่ และการขึน้ บัญชีรายชือ่ ผูท้ ดสอบกลิน่ ของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ให้เป็นไปตามทีค่ ณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๔ ประกาศนี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น กำ � หนดหนึ่ ง ปี นั บ แต่ วั น ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๘๕ ง วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๕๖๒

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ

เรือ่ ง การเก็บตัวอย่างกลิน่ ทีป่ ล่อยทิง้ จากสถานทีเ่ ลีย้ งสัตว์
การตรวจวัดค่าความเข้มกลิน่ ด้วยการดม (sensory test)
และการขึน้ บัญชีรายชือ่ ผูท้ ดสอบกลิน่ ของกรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
________
โดยทีเ่ ป็นการสมควรกำ�หนดการเก็บตัวอย่างกลิน่ ทีป่ ล่อยทิง้ จากสถานทีเ่ ลีย้ งสัตว์
การตรวจวัดค่าความเข้มกลิ่นด้วยการดม (sensory test) และการขึ้นบัญชีรายชื่อ
ผู้ทดสอบกลิน่ ของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
อาศัยอำ�นาจตามความในข้อ ๓ ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำ�หนดมาตรฐานค่าความเข้มกลิ่นของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้ง
จากสถานที่ เ ลี้ ย งสั ต ว์ ลงวั น ที่ ๑๓ มี น าคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการควบคุ ม มลพิ ษ
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“ตัวอย่างกลิน่ ” หมายความว่า ตัวอย่างอากาศทีม่ กี ลิน่ บริเวณแหล่งกำ�เนิดกลิน่
ซึง่ ได้มาจากการเก็บตัวอย่างอากาศขณะทีไ่ ด้รบั กลิน่ ตามวิธกี ารทีก่ �ำ หนด
ข้อ ๒ ให้ เ ก็ บ ตั ว อย่ า งกลิ่น ในช่ ว งเช้ า เวลาก่ อ น ๑๐.๐๐ น. หรื อ ช่ ว งเย็ น
เวลาหลัง ๑๗.๐๐ น. หรือช่วงเวลาอื่นใดที่มีผ้รู ้องเรียนอ้างว่าได้รับกลิ่นเป็นประจำ�หรือ
คาดว่าจะเกิดกลิน่ สูงสุดตามทีไ่ ด้รบั แจ้ง โดยให้เก็บตัวอย่างกลิน่ ๒ จุด ดังนี้
			 ๑) ณ ริมอาณาเขตด้านนอกของสถานทีเ่ ลีย้ งสัตว์ ซึง่ เป็นจุดใต้ลม ๑ จุด
			 ๒) ณ ริมอาณาเขตด้านนอกของสถานทีเ่ ลีย้ งสัตว์บริเวณทีม่ กี ลิน่ รุนแรงทีส่ ดุ
ซึง่ ไม่ใช่จดุ ใต้ลมอีก ๑ จุด

๕๖๓

ข้อ ๓ ในกรณีท่ีไม่มีร้ัวหรือรั้วโปร่ง ให้เก็บตัวอย่างกลิ่น ณ ริมอาณาเขต
ด้านนอกของสถานที่เลี้ยงสัตว์ สำ�หรับกรณีท่เี ป็นรั้วทึบให้เก็บตัวอย่างกลิ่นห่างจากริมรั้ว
ด้านนอกระยะประมาณ ๒ เท่าของความสูงของรั้ว ในกรณีด้านนอกไม่มีพ้ืนที่ยืนหรือ
เป็นป่ารกทึบอนุโลมให้เก็บตัวอย่างกลิน่ ในรัว้ หรือริมอาณาเขตด้านในของสถานทีเ่ ลีย้ งสัตว์
โดยต้องบันทึกข้อมูลไว้ดว้ ย
หากทราบว่ามีแหล่งกำ�เนิดกลิ่นอื่นในบริเวณใกล้เคียง ให้บันทึกรายละเอียด
ไว้ประกอบการพิจารณา

ข้อ ๔ อุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างกลิน่ มี ดังนี้
			 ๑) กล่องเก็บตัวอย่างกลิน่ (Suction case) ควรทำ�จากวัสดุทแ่ี ตกยาก
และลมเข้าไม่ได้ เช่น ทำ�จาก Acrylic resin
			 ๒) ถุงเก็บตัวอย่างกลิน่ (Sample bag) ควรเลือกใช้ชนิดทีไ่ ม่มกี ลิน่ ดูดซึม
และซึมผ่านได้นอ้ ยมาก วัสดุทใ่ี ช้ท�ำ ถุง ได้แก่ Polyvinyl fluoride และ Polyester ขนาด
๑๐ ลิตร
			 ๓) ปั๊มดูดอากาศความเร็วไม่ต่ำ�กว่า ๔ ลิตร/นาที เป็นชนิดที่ดูดกลิ่น
น้อยที่สุด เช่น Diaphragm pump ไม่ควรใช้ปั๊มสุญญากาศที่ใช้น้ำ�มัน
			 ๔) สายยาง (Teflon tube)

๕๖๔

ข้อ ๕ วิธกี ารเก็บตัวอย่างกลิน่ มีขน้ั ตอน ดังนี้
			 ๑) ติดตั้งเครื่องวัดอากาศและทิศทางลม เพื่อตรวจสอบการเดินทาง
ของกลิน่
			 ๒) นำ�ถุงเก็บตัวอย่างกลิน่ มาใส่ในกล่องเก็บตัวอย่างกลิน่
			 ๓) ต่อสายยาง (Teflon tube) จากปัม๊ ดูดอากาศไปยังถุงเก็บตัวอย่างกลิน่
(Sample bag) และกล่องเก็บตัวอย่างกลิ่นเข้าด้วยกัน ควรต่อสายยางให้ส้นั ที่สุดเท่าที่
จะทำ�ได้ เพือ่ ป้องกันกลิน่ จากสายยางเจือปนมากับตัวอย่างกลิน่ ทีเ่ ก็บแล้วปิดกล่อง
			 ๔) ทำ�การเปิดปั๊ม เพื่อให้การดูดอากาศเข้ากล่องเริ่มทำ�งาน
			 ๕) ให้เก็บตัวอย่างกลิ่นเข้าไปในถุงประมาณ ๘๐% ของถุงเพื่อป้องกัน
การแตกของถุง
			 ๖) เวลาทีใ่ ช้เก็บตัวอย่างกลิน่ ต้องดำ�เนินการให้เสร็จภายใน ๑ - ๓ นาที
ข้อ ๖ การบันทึกข้อมูล การขนส่งและการเก็บรักษาตัวอย่างกลิน่
			 ๑) ให้บันทึกข้อมูลรายละเอียด เช่น ชื่อสถานที่เลี้ยงสัตว์ ชื่อผู้เก็บ
ตัวอย่างกลิ่น จุดเก็บตัวอย่างกลิ่น ลักษณะกลิ่น ณ จุดที่เก็บจากความรู้สึกของผู้เก็บ
ตัวอย่างกลิ่น เวลาที่เก็บตัวอย่างกลิ่นและสภาพแวดล้อมอื่นๆ เพื่อเป็นเอกสารกำ�กับ
ถุงเก็บตัวอย่างกลิน่ ทุกครัง้
			 ๒) นำ�ตัวอย่างกลิ่นที่ได้ใส่ถุงดำ�อีกชั้นในขณะขนส่งตัวอย่างกลิ่น ระวัง
การกระแทกของมีคม และความร้อนเพราะอาจทำ�ให้ถุงตัวอย่างกลิ่นเกิดความเสียหาย
			 ๓) ให้ ส่ ง ตั ว อย่ า งกลิ่ น ไปทำ � การตรวจวั ด ค่ า ความเข้ ม กลิ่ น ภายใน
๒๔ ชัว่ โมง นับตัง้ แต่เวลาทีเ่ ก็บตัวอย่างกลิน่ โดยเก็บรักษาตัวอย่างกลิน่ ไว้ในห้องทีไ่ ม่มแี สง
ณ อุณหภูมิห้อง จนกว่าจะถึงเวลาที่ทำ�การตรวจวัดค่าความเข้มกลิ่น

๕๖๕

ข้อ ๗ การตรวจวัดค่าความเข้มกลิน่ ด้วยการดม (sensory test) และการขึน้ บัญชี
รายชือ่ ผูท้ ดสอบกลิน่ ของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีตรวจวัดค่าความเข้มกลิ่น
โดยการวิเคราะห์กลิ่นด้วยการดม (sensory test) และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ทดสอบ
กลิ่นของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๑๖
มิถนุ ายน ๒๕๕๔
ข้อ ๘ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
โชติ ตราชู
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประธานกรรมการควบคุมมลพิษ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๑๖ ง วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖

๕๖๖

ª√–°“»°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

©∫—∫∑’Ë Û (æ.». ÚıÛ˘)
‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√√–∫“¬πÈ”∑‘Èß®“°·À≈àß°”‡π‘¥ª√–‡¿∑
‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡·≈–π‘§¡Õÿµ “À°√√¡
_________
Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ıı ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“
§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı √—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å
‡∑§‚π‚≈¬’ ·≈– ‘Ë ß·«¥≈âÕ¡ ‚¥¬§”·π–π”¢Õß§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘ … ·≈–
‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ °”Àπ¥¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡
°“√√–∫“¬πÈ”∑‘Èß®“°·À≈àß°”‡π‘¥ª√–‡¿∑‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡·≈–π‘§¡Õÿµ “À°√√¡
ÕÕ° Ÿà ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‰«â¥—ßµàÕ‰ªπ’È
¢âÕ Ò „πª√–°“»π’È
ç‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡é À¡“¬§«“¡«à“ ‚√ßß“πµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬‚√ßß“π
çπ‘§¡Õÿµ “À°√√¡é À¡“¬§«“¡«à“ π‘§¡Õÿµ “À°√√¡µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬
π‘§¡Õÿµ “À°√√¡ À√◊Õ‚§√ß°“√∑’Ë®—¥‰«â ”À√—∫°“√ª√–°Õ∫°“√Õÿµ “À°√√¡∑’Ë¡’°“√
®—¥°“√√–∫“¬πÈ”∑‘Èß≈ß Ÿà·À≈àßπÈ” “∏“√≥–À√◊ÕÕÕ° Ÿà ‘Ëß·«¥≈âÕ¡√à«¡°—π
çπÈ”‡ ’¬é À¡“¬§«“¡«à“ ¢Õß‡ ’¬∑’ËÕ¬Ÿà „π ¿“æ‡ªìπ¢Õß‡À≈« √«¡∑—Èß¡≈ “√
∑’Ëª–ªπ À√◊Õªπ‡ªóôÕπÕ¬Ÿà„π¢Õß‡À≈«π—Èπ
çπÈ”∑‘ßÈ é À¡“¬§«“¡«à“ πÈ”‡ ¬’ ∑’‡Ë °‘¥®“°°“√ª√–°Õ∫°‘®°“√‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡
À√◊Õπ‘§¡Õÿµ “À°√√¡ ∑’Ë®–√–∫“¬≈ß Ÿà·À≈àßπÈ” “∏“√≥–À√◊ÕÕÕ° Ÿà ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
·≈–„Àâ À ¡“¬§«“¡√«¡∂÷ ß πÈ” ‡ ’ ¬ ®“°°“√„™â πÈ” ¢Õß§πß“π√«¡∑—È ß ®“°°‘ ® °√√¡Õ◊Ë π

ÙÚ¯
๕๖๗

„π‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡À√◊Õ„ππ‘§¡Õÿµ “À°√√¡¥â«¬ ‚¥¬πÈ”∑‘ÈßµâÕß‡ªìπ‰ªµ“¡¡“µ√∞“π
§«∫§ÿ¡°“√√–∫“¬πÈ”∑‘Èß∑’Ë°”Àπ¥‰«â „πª√–°“»π’È
¢âÕ Ú „Àâ°”Àπ¥¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√√–∫“¬πÈ”∑‘Èß®“°‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡
µ“¡¢âÕ Ò ‰«â¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) §à“§«“¡‡ªìπ°√¥·≈–¥à“ß (pH value) √–À«à“ß ı.ı ∂÷ß ˘.
(Ú) §à“∑’¥’‡Õ (TDS À√◊Õ Total Dissolved Solids) µâÕß¡’§à“¥—ßπ’È
Ú.Ò §à“∑’¥’‡Õ ‰¡à‡°‘π Û, ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√ À√◊ÕÕ“®·µ°µà“ß®“°∑’Ë
°”Àπ¥‰«â‰¥â ·≈â«·µàª√–‡¿∑¢Õß·À≈àß√Õß√—∫πÈ”∑‘ßÈ À√◊Õª√–‡¿∑¢Õß‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡
µ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡ÀÁπ ¡§«√ ·µà‰¡à‡°‘π ı, ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
Ú.Ú πÈ”∑‘ßÈ ´÷ßË ®–√–∫“¬ÕÕ°®“°‚√ßß“π≈ß ·Ÿà À≈àßπÈ”°√àÕ¬∑’¡Ë §’ “à §«“¡‡§Á¡
(Salinity) ‡°‘π Ú, ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√ À√◊Õ≈ß Ÿà∑–‡≈ §à“∑’¥’‡Õ „ππÈ”∑‘Èß®–¡’§à“¡“°°«à“
§à“∑’¥’‡Õ ∑’Ë¡’Õ¬Ÿà„π·À≈àßπÈ”°√àÕ¬À√◊Õ∑–‡≈‰¥â‰¡à‡°‘π ı, ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
(Û) “√·¢«π≈Õ¬ (Suspended Solids) ‰¡à‡°‘π ı ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√ À√◊Õ
Õ“®·µ°µà“ß®“°∑’Ë°”Àπ¥‰«â ‰¥â ·≈â«·µàª√–‡¿∑¢Õß·À≈àß√Õß√—∫πÈ”∑‘ÈßÀ√◊Õª√–‡¿∑¢Õß
‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡ À√◊Õª√–‡¿∑¢Õß√–∫∫∫”∫—¥πÈ”‡ ’¬µ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡
¡≈æ‘…‡ÀÁπ ¡§«√ ·µà‰¡à‡°‘π Òı ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
(Ù) Õÿ≥À¿Ÿ¡‘ (Temperature) ¢ÕßπÈ”∑‘Èß∑’Ë®–√–∫“¬≈ß Ÿà·À≈àßπÈ” “∏“√≥–
‰¡à‡°‘π Ù Õß»“‡´≈‡´’¬
(ı) ’À√◊Õ°≈‘Ëπ (Color or Odor) ‡¡◊ËÕ√–∫“¬≈ß Ÿà·À≈àßπÈ” “∏“√≥–·≈â«
‰¡à‡ªìπ∑’Ëæ÷ß√—ß‡°’¬®
(ˆ) ´—≈‰ø¥å (Sulfide) §‘¥‡∑’¬∫‡ªìπ‰Œ‚¥√‡®π´—≈‰ø¥å (H2S) ‰¡à‡°‘π Ò ¡‘≈≈‘°√—¡
µàÕ≈‘µ√
(˜) ‰´¬“‰π¥å (Cyanide) §‘¥‡∑’¬∫‡ªìπ‰Œ‚¥√‡®π‰´¬“‰π¥å (HCN) ‰¡à‡°‘π .Ú
¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√

๕๖๘
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(¯) ‚≈À–Àπ—°¡’§à“¥—ßπ’È
¯.Ò —ß°– ’ (Zn) ‰¡à‡°‘π ı. ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
¯.Ú ‚§√‡¡’¬¡ ™π‘¥‡ŒÁ°´“«“‡≈âπ∑å (Hexavalent Chromium) ‰¡à‡°‘π
.Úı ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
¯.Û ‚§√‡¡’¬¡ ™π‘¥‰µ√«“‡≈âπ∑å (Trivalent Chromium) ‰¡à‡°‘π .˜ı
¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
¯.Ù Õ“√å‡´π‘§ (As) ‰¡à‡°‘π .Úı ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
¯.ı ∑Õß·¥ß (Cu) ‰¡à‡°‘π Ú. ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
¯.ˆ ª√Õ∑ (Hg) ‰¡à‡°‘π .ı ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
¯.˜ ·§¥‡¡’¬¡ (Cd) ‰¡à‡°‘π .Û ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
¯.¯ ·∫‡√’¬¡ (Ba) ‰¡à‡°‘π Ò. ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
¯.˘ ‡´‡≈‡π’¬¡ (Se) ‰¡à‡°‘π .Ú ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
¯.Ò µ–°—Ë« (Pb) ‰¡à‡°‘π .Ú ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
¯.ÒÒ π‘°‡°‘≈ (Ni) ‰¡à‡°‘π Ò. ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
¯.ÒÚ ·¡ß°“π‘’ (Mn) ‰¡à‡°‘π ı. ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
(˘) πÈ”¡—π·≈–‰¢¡—π (Fat Oil and Grease) ‰¡à‡°‘π ı ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
À√◊ÕÕ“®·µ°µà“ß®“°∑’Ë°”Àπ¥‰«â‰¥â ·≈â«·µàª√–‡¿∑¢Õß·À≈àß√Õß√—∫πÈ”∑‘ÈßÀ√◊Õª√–‡¿∑
¢Õß‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡ µ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡ÀÁπ ¡§«√·µà‰¡à ‡ °‘ π
Òı ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
(Ò) øÕ√å¡“≈¥’‰Œ¥å (Formaldehyde) ‰¡à‡°‘π Ò ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
(ÒÒ) “√ª√–°Õ∫øïπÕ≈ (Phenols) ‰¡à‡°‘π Ò ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
(ÒÚ) §≈Õ√’πÕ‘ √– (Free Chlorine) ‰¡à‡°‘π Ò ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
(ÒÛ) “√∑’Ë„™âªÑÕß°—πÀ√◊Õ°”®—¥»—µ√Ÿæ◊™À√◊Õ —µ«å (Pesticide) µâÕßµ√«®‰¡àæ∫
µ“¡«‘∏’µ√«® Õ∫∑’Ë°”Àπ¥
(ÒÙ) §à“∫’ ‚Õ¥’ (Biochemical Oxygen Demand) ‰¡à‡°‘π Ú ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
À√◊ÕÕ“®·µ°µà“ß®“°∑’Ë°”Àπ¥‰«â‰¥â ·≈â«·µàª√–‡¿∑¢Õß·À≈àß√Õß√—∫πÈ”∑‘Èß À√◊Õª√–‡¿∑

๕๖๙
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¢Õß‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡ µ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡ÀÁπ ¡§«√·µà‰¡à ‡ °‘ π
ˆ ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
(Òı) §à“∑’‡§‡ÕÁπ (TKN À√◊Õ Total Kjeldahl Nitrogen) ‰¡à‡°‘π Ò ¡‘≈≈‘°√—¡
µàÕ≈‘µ√ À√◊ÕÕ“®·µ°µà“ß®“°∑’Ë°”Àπ¥‰«â ‰¥â ·≈â«·µàª√–‡¿∑¢Õß·À≈àß√Õß√—∫πÈ”∑‘Èß
À√◊Õª√–‡¿∑¢Õß‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡ µ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡ÀÁπ ¡§«√
·µà‰¡à‡°‘π Ú ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
(Òˆ) §à“´’ ‚Õ¥’ (Chemical Oxygen Demand) ‰¡à‡°‘π ÒÚ ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
À√◊ÕÕ“®·µ°µà“ß®“°∑’Ë°”Àπ¥‰«â‰¥â ·≈â«·µàª√–‡¿∑¢Õß·À≈àß√Õß√—∫πÈ”∑‘Èß À√◊Õª√–‡¿∑
¢Õß‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡ µ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡ÀÁπ ¡§«√ ·µà‰¡à ‡ °‘ π
Ù ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
¢âÕ Û ¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√√–∫“¬πÈ”∑‘Èß®“°π‘§¡Õÿµ “À°√√¡ µâÕß‡ªìπ‰ª
µ“¡¢âÕ Ú ‡«âπ·µà§à“∫’ ‚Õ¥’ µâÕß¡’§à“‰¡à‡°‘π Ú ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
¢âÕ Ù °“√µ√«® Õ∫§à“¡“µ√∞“ππÈ”∑‘Èß®“°‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡µ“¡¢âÕ Ú
·≈–®“°π‘§¡Õÿµ “À°√√¡µ“¡¢âÕ Û „Àâ¥”‡π‘π°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) °“√µ√«® Õ∫§à“§«“¡‡ªìπ°√¥·≈–¥à“ß¢ÕßπÈ” „Àâ „™â‡§√◊ÕË ß«—¥§«“¡‡ªìπ°√¥
·≈–¥à“ß¢ÕßπÈ” (pH Meter)
(Ú) °“√µ√«® Õ∫§à“∑’¥’‡Õ „Àâ „™â«‘∏’°“√√–‡À¬·Àâß √–À«à“ßÕÿ≥À¿Ÿ¡‘ ÒÛ
Õß»“‡´≈‡´’¬ ∂÷ßÕÿ≥À¿Ÿ¡‘ Òı Õß»“‡´≈‡´’¬ „π‡«≈“ Ò ™—Ë«‚¡ß
(Û) °“√µ√«® Õ∫§à“ “√·¢«π≈Õ¬ „Àâ „™â«∏‘ °’ “√°√Õßºà“π°√–¥“…°√Õß„¬·°â«
(Glass Fibre Filter Disc)
(Ù) °“√µ√«® Õ∫Õÿ≥À¿Ÿ¡‘¢ÕßπÈ” „Àâ „™â‡§√◊ËÕß«—¥Õÿ≥À¿Ÿ¡‘ «—¥¢≥–∑”°“√
‡°Á∫µ—«Õ¬à“ßπÈ”
(ı) °“√µ√«® Õ∫§à“´—≈‰ø¥å „Àâ „™â«‘∏’°“√ ‰µ‡µ√∑ (Titrate)
(ˆ) °“√µ√«® Õ∫§à“‰´¬“‰π¥å „Àâ „™â«∏‘ °’ ≈—πË ·≈–µ“¡¥â«¬«‘∏’‰æ√‘¥π’ ∫“√å∫∑‘ √Ÿ §‘
·Õ´‘¥ (Pyridine-Barbituric Acid)

๕๗๐
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(˜) °“√µ√«® Õ∫§à“‚≈À–Àπ—° „Àâ „™â«‘∏’°“√¥—ßπ’È
˜.Ò °“√µ√«® Õ∫§à“ —ß°– ’ ‚§√‡¡’¬¡ ∑Õß·¥ß ·§¥‡¡’¬¡ ·∫‡√’¬¡
µ–°—Ë« π‘°‡°≈ ·≈–·¡ß°“π’ „Àâ „™â«‘∏’Õ–µÕ¡¡‘§ ·Õ∫´Õø™—Ëπ ‡ª§‚µ√å ‚ø‚µ‡¡µµ√’
(Atomic Absorption Spectrophotometry) ™π‘ ¥ ‰¥‡√Á § ·Õ ‰æ‡√™—Ë π (Direct
Aspiration) À√◊Õ«‘∏æ’ ≈“ ¡à“ Õ’¡‘ ™—πË ‡ª§‚µ√å ‚§ªï (Plasma Emission Spectroscopy)
™π‘¥Õ‘π¥—°∑’ø≈’ §—æ‡æ‘≈ æ≈“ ¡à“ (Inductively Coupled Plasma : ICP)
˜.Ú °“√µ√«® Õ∫§à“Õ“√å‡´π‘§ ·≈–‡´‡≈‡π’¬¡ „Àâ „™â«‘∏’Õ–µÕ¡¡‘§
·Õ∫´Õø™—Ëπ ‡ª§‚µ√å ‚ø‚µ‡¡µµ√’ (Atomic Absorption Spectrophotometry) ™π‘¥
‰Œ‰¥√¥å ‡®π‡πÕ‡√™—Ëπ (Hydride Generation) À√◊Õ«‘∏’æ≈“ ¡à“ Õ’¡‘ ™—Ëπ ‡ª§‚µ√å ‚§ªï
(Plasma Emission Spectroscopy) ™π‘¥Õ‘π¥—°∑’ø≈’ §—æ‡æ‘≈ æ≈“ ¡à“ (Inductively
Coupled plasma : ICP)
˜.Û °“√µ√«® Õ∫§à“ª√Õ∑ „Àâ „™â«∏‘ Õ’ –µÕ¡¡‘§·Õ∫´Õø™—πË ‚§≈¥å ‡«‡ªÕ√å
‡∑§π‘§ (Atomic Absorption Cold Vapour Technique)
(¯) °“√µ√«® Õ∫§à“πÈ”¡—π·≈–‰¢¡—π „Àâ „™â«∏‘ ’ °—¥¥â«¬µ—«∑”≈–≈“¬ ·≈â«·¬°
À“πÈ”Àπ—°¢ÕßπÈ”¡—π·≈–‰¢¡—π
(˘) °“√µ√«® Õ∫§à“øÕ√å¡“≈¥’‰Œ¥å „Àâ „™â«‘∏’‡∑’¬∫ ’ (Spectrophotometry)
(Ò) °“√µ√«® Õ∫§à“ “√ª√–°Õ∫øïπÕ≈ „Àâ „™â«‘∏’°≈—Ëπ ·≈–µ“¡¥â«¬«‘∏’
Ù-Õ–¡‘‚π·Õπµ‘‰æ√’π (Distillation, 4-Aminoantipyrine)
(ÒÒ) °“√µ√«® Õ∫§à“§≈Õ√’πÕ‘ √– „Àâ „ ™â «‘ ∏’ ‰Õ‚Õ‚¥‡¡µ√‘§ (Iodometric
Method)
(ÒÚ) °“√µ√«® Õ∫§à“ “√∑’Ë „™âªÑÕß°—πÀ√◊Õ°”®—¥»—µ√Ÿæ◊™À√◊Õ —µ«å „Àâ „ ™â «‘ ∏’
°ä“´‚§√¡“‚µ°√“øï (Gas-Chromatography)
(ÒÛ) °“√µ√«® Õ∫§à“∫’ ‚Õ¥’ „Àâ „™â«∏‘ Õ’ –‰´¥å ‚¡¥‘ø‡î §™—πË (Azide Modification)
∑’ËÕÿ≥À¿Ÿ¡‘ Ú Õß»“‡´≈‡´’¬ ‡ªìπ‡«≈“ ı «—π µ‘¥µàÕ°—π À√◊Õ«‘∏’°“√Õ◊Ëπ∑’Ë§≥–°√√¡°“√
§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫

ÙÛÚ
๕๗๑

(ÒÙ) °“√µ√«® Õ∫§à“∑’‡§‡ÕÁπ „Àâ „™â«‘∏’‡®≈¥“Àå≈ (Kjeldahl)
(Òı) °“√µ√«® Õ∫§à“´’ ‚Õ¥’ „Àâ „™â«‘∏’¬àÕ¬ ≈“¬ ‚¥¬‚ªµ— ‡´’¬¡‰¥‚§√‡¡µ
(Potassium Dichromate digestion)
¢âÕ ı °“√µ√«® Õ∫§à“¡“µ√∞“ππÈ”∑‘Èß®“°‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡·≈–®“°π‘§¡
Õÿµ “À°√√¡ µ“¡¢âÕ Ù ®–µâÕß‡ªìπ‰ªµ“¡§Ÿ¡à Õ◊ «‘‡§√“–ÀåπÈ”·≈–πÈ”‡ ¬’ ¢Õß ¡“§¡«‘»«°√
‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ À√◊Õ Standard Methods for the Examination of Water
and Wastewater ´÷Ëß American Public Health Association, American Water Work
Association ·≈– Water Environment Federation ¢Õß À√—∞Õ‡¡√‘°“ √à«¡°—π°”Àπ¥
‰«â¥â«¬
¢âÕ ˆ «‘∏’°“√‡°Á∫µ—«Õ¬à“ßπÈ”∑‘Èß §«“¡∂’Ë ·≈–√–¬–‡«≈“„π°“√‡°Á∫µ—«Õ¬à“ß
πÈ”∑‘Èß„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…°”Àπ¥ ‚¥¬ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Û ¡°√“§¡ æ.». ÚıÛ˘
¬‘Ëßæ—π∏å ¡π– ‘°“√
√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å
‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÒÛ µÕπ∑’Ë ÒÛ ß «—π∑’Ë ÒÛ °ÿ¡¿“æ—π∏å ÚıÛ˘

๕๗๒
ÙÛÛ

ª√–°“»°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
©∫—∫∑’Ë Ù (æ.». ÚıÛ˘)
‡√◊ËÕß °”Àπ¥ª√–‡¿∑¢Õß‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡·≈–π‘§¡Õÿµ “À°√√¡
‡ªìπ·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…∑’Ë®–µâÕß∂Ÿ°§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬πÈ”‡ ’¬
≈ß Ÿà·À≈àßπÈ” “∏“√≥–À√◊ÕÕÕ° Ÿà ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
_________

Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ˆ˘ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“
§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Àààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı √—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å
‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‚¥¬§”·π–π”¢Õß§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘… °”Àπ¥
ª√–‡¿∑¢Õß‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡·≈–π‘§¡Õÿµ “À°√√¡∑’®Ë –µâÕß∂Ÿ°§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬πÈ”‡ ¬’
≈ß Ÿà·À≈àßπÈ” “∏“√≥–À√◊ÕÕÕ° Ÿà ‘Ëß·«¥≈âÕ¡‰«â¥—ßµàÕ‰ªπ’È
¢âÕ Ò „πª√–°“»π’È
ç‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡é À¡“¬§«“¡«à“ ‚√ßß“πµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬‚√ßß“π
çπ‘§¡Õÿµ “À°√√¡é À¡“¬§«“¡«à“ π‘§¡Õÿµ “À°√√¡µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬
π‘§¡Õÿµ “À°√√¡ À√◊Õ‚§√ß°“√∑’Ë®—¥‰«â ”À√—∫°“√ª√–°Õ∫°“√Õÿµ “À°√√¡∑’Ë¡’°“√
®—¥°“√√–∫“¬πÈ”∑‘Èß≈ß Ÿà·À≈àßπÈ” “∏“√≥–À√◊ÕÕÕ° Ÿà ‘Ëß·«¥≈âÕ¡√à«¡°—π
çπÈ”‡ ’¬é À¡“¬§«“¡«à“ ¢Õß‡ ’¬∑’ËÕ¬Ÿà„π ¿“æ‡ªìπ¢Õß‡À≈« √«¡∑—Èß¡≈ “√
∑’Ëª–ªπ À√◊Õªπ‡ªóôÕπÕ¬Ÿà„π¢Õß‡À≈«π—Èπ
çπÈ”∑‘ßÈ é À¡“¬§«“¡«à“ πÈ”‡ ¬’ ∑’‡Ë °‘¥®“°°“√ª√–°Õ∫°‘®°“√‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡
À√◊Õπ‘§¡Õÿµ “À°√√¡ ∑’Ë®–√–∫“¬≈ß Ÿà·À≈àßπÈ” “∏“√≥–À√◊ÕÕÕ° Ÿà ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
·≈–„ÀâÀ¡“¬§«“¡√«¡∂÷ßπÈ”‡ ¬’ ®“°°“√„™âπÈ”¢Õß§πß“π√«¡∑—ßÈ ®“°°‘®°√√¡Õ◊πË „π‚√ßß“π
Õÿµ “À°√√¡À√◊Õ„ππ‘§¡Õÿµ “À°√√¡¥â«¬ ‚¥¬πÈ”∑‘ÈßµâÕß‡ªìπ‰ªµ“¡¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡

ÙÛÙ
๕๗๓

°“√√–∫“¬πÈ”∑‘ßÈ ∑’°Ë ”Àπ¥‰«âµ“¡ª√–°“»°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡
©∫—∫∑’Ë Û (æ.». ÚıÛ˘) ‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√√–∫“¬πÈ”∑‘Èß®“°·À≈àß°”‡π‘¥
ª√–‡¿∑‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡·≈–π‘§¡Õÿµ “À°√√¡
ç·À≈àßπÈ” “∏“√≥–é „ÀâÀ¡“¬§«“¡√«¡∂÷ß ∑àÕ√–∫“¬πÈ” “∏“√≥–¥â«¬
ç°“√∫”∫—¥πÈ”‡ ’¬é À¡“¬§«“¡«à“ °√–∫«π°“√∑”À√◊Õª√—∫ª√ÿßπÈ”‡ ’¬ ‡æ◊ËÕ„Àâ
‡ªìπ‰ªµ“¡¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√√–∫“¬πÈ”∑‘ßÈ ∑’°Ë ”Àπ¥‰«â „πª√–°“»°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å
‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ©∫—∫∑’Ë Û (æ.». ÚıÛ˘) ‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡
°“√√–∫“¬πÈ”∑‘Èß®“°·À≈àß°”‡π‘¥ª√–‡¿∑‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡·≈–π‘§¡Õÿµ “À°√√¡
·µà∑—Èßπ’È Àâ“¡¡‘„Àâ „™â«‘∏’°“√∑”„Àâ‡®◊Õ®“ß (Dilution)
¢âÕ Ú „Àâ ‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡®”æ«°∑’Ë Ú ·≈–®”æ«°∑’Ë Û µ“¡∫—≠™’∑â“¬
ª√–°“»π’È ‡ªìπ·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…∑’Ë®–µâÕß∂Ÿ°§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬πÈ”‡ ’¬≈ß Ÿà·À≈àßπÈ”
“∏“√≥–À√◊ÕÕÕ° Ÿà ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
¢âÕ Û „Àâπ‘§¡Õÿµ “À°√√¡µ“¡¢âÕ Ò ‡ªìπ·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…∑’Ë®–µâÕß∂Ÿ°
§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬πÈ”‡ ’¬≈ß Ÿà·À≈àßπÈ” “∏“√≥–À√◊ÕÕÕ° Ÿà ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
¢âÕ Ù Àâ“¡¡‘„Àâ‡®â“¢ÕßÀ√◊ÕºŸ§â √Õ∫§√Õß‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡À√◊Õπ‘§¡Õÿµ “À°√√¡
µ“¡¢âÕ Ú ·≈–¢âÕ Û ª≈àÕ¬πÈ”‡ ¬’ ≈ß ·Ÿà À≈àßπÈ” “∏“√≥–À√◊ÕÕÕ° Ÿà ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡ ‡«âπ·µà
πÈ”‡ ’¬¥—ß°≈à“« ‰¡à«à“®–ºà“π°“√∫”∫—¥πÈ”‡ ’¬À√◊Õ‰¡à°Áµ“¡µâÕß¡’§ÿ≥¿“æµ“¡¡“µ√∞“π
§«∫§ÿ¡°“√√–∫“¬πÈ”∑‘Èß®“°‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡·≈–π‘§¡Õÿµ “À°√√¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â „π
ª√–°“»°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡ ©∫—∫∑’Ë Û (æ.». ÚıÛ˘) ‡√◊ÕË ß
°”Àπ¥¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√√–∫“¬πÈ”∑‘Èß®“°·À≈àß°”‡π‘¥ª√–‡¿∑‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡
·≈–π‘§¡Õÿµ “À°√√¡
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Û ¡°√“§¡ æ.». ÚıÛ˘
¬‘Ëßæ—π∏å ¡π– ‘°“√
√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å
‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÒÛ µÕπ∑’Ë ÒÛ ß «—π∑’Ë ÒÛ °ÿ¡¿“æ—π∏å ÚıÛ˘

ÙÛı
๕๗๔

∫—≠™’∑â“¬ª√–°“»°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
©∫—∫∑’Ë Ù (æ.». ÚıÛı)
‡√◊ÕË ß °”Àπ¥ª√–‡¿∑¢Õß‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡·≈–π‘§¡Õÿµ “À°√√¡‡ªìπ·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…
∑’Ë®–µâÕß∂Ÿ°§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬πÈ”‡ ’¬≈ß Ÿà·À≈àßπÈ” “∏“√≥–À√◊ÕÕÕ° Ÿà ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
_________
≈”¥—∫∑’Ë

¢π“¥¢Õß‚√ßß“π

ª√–‡¿∑À√◊Õ™π‘¥¢Õß‚√ßß“π

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú

Ò ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√
∫à¡„∫™“ À√◊Õ„∫¬“ Ÿ∫
Ú ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫º≈‘µº≈
‡°…µ√°√√¡Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß À√◊Õ
À≈“¬Õ¬à“ß ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) °“√µâ¡ π÷Ëß À√◊ÕÕ∫æ◊™ À√◊Õ
‡¡≈Á¥æ◊™
(Ú) °“√°–‡∑“–‡¡≈Á¥ À√◊Õ‡ª≈◊Õ°
‡¡≈Á¥æ◊™
(Û) °“√Õ—¥ªÕ À√◊Õ„∫¬“ Ÿ∫
(Ù) °“√À’∫À√◊ÕÕ—¥ΩÑ“¬ À√◊Õ°“√ªíòπ
À√◊ÕÕ—¥πÿàπ
(ı) °“√‡°Á∫√—°…“À√◊Õ≈”‡≈’¬ßæ◊™
‡¡≈Á¥æ◊™ À√◊Õº≈‘µº≈®“°æ◊™
„π‰´‚≈ ‚°¥—ß À√◊Õ§≈—ß ‘π§â“

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π
ı ·√ß¡â“

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π
ı ·√ß¡â“

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π
ı ·√ß¡â“
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π
ı ·√ß¡â“
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π
ı ·√ß¡â“
-

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π
ı ·√ß¡â“
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π
ı ·√ß¡â“
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π
ı ·√ß¡â“
∑ÿ°¢π“¥

-

๕๗๕
ÙÛˆ

∑ÿ°¢π“¥

≈”¥—∫∑’Ë

¢π“¥¢Õß‚√ßß“π

ª√–‡¿∑À√◊Õ™π‘¥¢Õß‚√ßß“π

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú

(ˆ) °“√∫¥ ªÉπ À√◊Õ¬àÕ¬ à«πµà“ß Ê ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π
¢Õßæ◊™´÷Ëß¡‘„™à‡¡≈Á¥æ◊™ À√◊ÕÀ—«æ◊™ ı ·√ß¡â“
(˜) °“√‡º“∂à“π®“°°–≈“¡–æ√â“« À√◊Õ
°“√∫¥∂à“π À√◊Õ·∫àß∫√√®ÿºß∂à“π
∑’Ë‡º“‰¥â®“°°–≈“¡–æ√â“«
(¯) °“√‡æ“–‡™◊ÈÕ‡ÀÁ¥ °≈â«¬‰¡â À√◊Õ ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π
∂—Ë«ßÕ°
ı ·√ß¡â“ ·≈–§πß“π
‰¡à‡°‘π ı §π ·≈–
‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò
(˘) °“√√àÕπ ≈â“ß §—¥ À√◊Õ·¬°¢π“¥ ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π
À√◊Õ§ÿ≥¿“æ¢Õßº≈‘µº≈
ı ·√ß¡â“ ·≈–§πß“π
‡°…µ√°√√¡
‰¡à‡°‘π ı §π ·≈–
‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò
(Ò) °“√∂πÕ¡º≈‘µº≈‡°…µ√°√√¡
‚¥¬«‘∏’©“¬√—ß ’
(ÒÒ) °“√øí°‰¢à ‚¥¬„™âµŸâÕ∫
Û ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫
°√«¥ ∑√“¬ À√◊Õ¥‘π ”À√—∫„™â „π°“√
°àÕ √â“ßÕ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷ËßÀ√◊ÕÀ≈“¬Õ¬à“ß
¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) °“√‚¡à ∫¥ À√◊Õ¬àÕ¬À‘π
(Ú) °“√¢ÿ¥À√◊Õ≈Õ°°√«¥ ∑√“¬
À√◊Õ¥‘π

ÙÛ˜
๕๗๖

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“
∑ÿ°¢π“¥
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π
‡°‘π ı §π
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π
‡°‘π ı §π
∑ÿ°¢π“¥
-

∑ÿ°¢π“¥
∑ÿ°¢π“¥

≈”¥—∫∑’Ë

¢π“¥¢Õß‚√ßß“π

ª√–‡¿∑À√◊Õ™π‘¥¢Õß‚√ßß“π

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú

(Û) °“√√àÕπÀ√◊Õ§—¥°√«¥ À√◊Õ∑√“¬
(Ù) °“√¥Ÿ¥∑√“¬
(ı) °“√≈”‡≈’¬ßÀ‘π °√«¥ ∑√“¬
À√◊Õ¥‘π¥â«¬√–∫∫ “¬æ“π≈”‡≈’¬ß
Ù ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫ —µ«å
´÷Ëß¡‘„™à —µ«åπÈ”Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß À√◊Õ
À≈“¬Õ¬à“ß ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) °“√¶à“ —µ«å
(Ú) °“√∂πÕ¡‡π◊ÈÕ —µ«å ‚¥¬«‘∏’Õ∫
√¡§«—π „ à‡°≈◊Õ ¥Õß µ“°·Àâß
À√◊Õ∑”„Àâ‡¬◊Õ°·¢Áß‚¥¬‡©’¬∫æ≈—π
À√◊Õ‡À◊Õ¥·Àâß

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π
ı ·√ß¡â“ ·≈–‰¡à®—¥ ı ·√ß¡â“
Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò
∑ÿ°¢π“¥
∑ÿ°¢π“¥
-

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π
ı ·√ß¡â“ ·≈–§πß“π
‰¡à‡°‘π ı §π ´÷Ëß‰¡à„™â
øóπ ¢’È‡≈◊ËÕ¬ À√◊Õ·°≈∫
‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß ·≈–‰¡à®—¥
Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò
(Û) °“√∑”º≈‘µ¿—≥±åÕ“À“√ ”‡√Á®√Ÿª ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π
®“°‡π◊ÈÕ —µ«å ¡—π —µ«å Àπ—ß µ— «å ı ·√ß¡â“ ·≈–§πß“π
À√◊Õ “√∑’Ë °—¥®“°‰¢ —µ«å À√◊Õ ‰¡à‡°‘π ı §π ´÷Ëß‰¡à„™â
°√–¥Ÿ° —µ«å
øóπ ¢’È‡≈◊ËÕ¬ À√◊Õ·°≈∫
‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß

ÙÛ¯
๕๗๗

∑ÿ°¢π“¥
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π
‡°‘π ı §π À√◊Õ
‚√ßß“π∑ÿ°¢π“¥ ´÷Ëß„™â
øóπ ¢’È‡≈◊ËÕ¬ À√◊Õ·°≈∫
‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π
‡°‘π ı §π À√◊Õ
‚√ßß“π∑ÿ°¢π“¥
´÷Ëß„™âøóπ ¢’È‡≈◊ËÕ¬ À√◊Õ
·°≈∫‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß

≈”¥—∫∑’Ë

¢π“¥¢Õß‚√ßß“π

ª√–‡¿∑À√◊Õ™π‘¥¢Õß‚√ßß“π

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û

(Ù) °“√ °—¥πÈ”¡—π À√◊Õ‰¢¡—π∑’Ë‡ªìπ
Õ“À“√®“° —µ«å À√◊Õ°“√∑”πÈ”¡—π
À√◊Õ‰¢¡—π∑’Ë‡ªìπÕ“À“√®“° —µ«å
„Àâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π
ı ·√ß¡â“ ·≈–§πß“π
‰¡à‡°‘π ı §π ´÷Ëß‰¡à„™â
øóπ ¢’È‡≈◊ËÕ¬ À√◊Õ·°≈∫
‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß

(ı) °“√∫√√®ÿ‡π◊ÈÕ —µ«å À√◊Õ¡—π —µ«å
À√◊Õº≈‘µ¿—≥±å ”‡√Á®√Ÿª®“°
‡π◊ÈÕ —µ«å À√◊Õ¡—π —µ«å „π¿“™π–
∑’Ëºπ÷° ·≈–Õ“°“»‡¢â“‰¡à ‰¥â

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π
ı ·√ß¡â“ ·≈–§πß“π
‰¡à‡°‘π ı §π ´÷Ëß‰¡à„™â
øóπ ¢’È‡≈◊ËÕ¬ À√◊Õ·°≈∫
‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß

(ˆ) °“√≈â“ß ™”·À≈– ·°– µâ¡ π÷Ëß
∑Õ¥ À√◊Õ∫¥ —µ«å À√◊Õ à«π„¥
¢Õß —µ«å

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π
ı ·√ß¡â“ ·≈–§πß“π
‰¡à‡°‘π ı §π ´÷Ëß‰¡à„™â
øóπ ¢’È‡≈◊ËÕ¬ À√◊Õ·°≈∫
‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß

(˜) °“√∑”º≈‘µ¿—≥±å®“°‰¢à ‡æ◊ËÕ„™â
ª√–°Õ∫‡ªìπÕ“À“√ ‡™àπ ‰¢à‡§Á¡
‰¢à‡¬’Ë¬«¡â“ ‰¢àºß ‰¢à‡À≈«
‡¬◊Õ°·¢Áß À√◊Õ‰¢à‡À≈«·™à‡¬Áπ

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π
ı ·√ß¡â“ ·≈–§πß“π
‰¡à‡°‘π ı §π ´÷Ëß‰¡à„™â
øóπ ¢’È‡≈◊ËÕ¬ À√◊Õ·°≈∫
‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß ·≈–
‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π
‡°‘π ı §π À√◊Õ
‚√ßß“π∑ÿ°¢π“¥
´÷Ëß„™âøóπ ¢’È‡≈◊ËÕ¬ À√◊Õ
·°≈∫‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π
‡°‘π ı §π À√◊Õ
‚√ßß“π∑ÿ°¢π“¥
´÷Ëß„™âøóπ ¢’È‡≈◊ËÕ¬ À√◊Õ
·°≈∫‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π
‡°‘π ı §π À√◊Õ
‚√ßß“π∑ÿ°¢π“¥
´÷Ëß„™âøóπ ¢’È‡≈◊ËÕ¬ À√◊Õ
·°≈∫‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ À√◊Õ §πß“π
‡°‘π ı §π À√◊Õ
‚√ßß“π∑ÿ°¢π“¥
´÷Ëß„™âøóπ ¢’È‡≈◊ËÕ¬
À√◊Õ·°≈∫‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß

ÙÛ˘
๕๗๘

≈”¥—∫∑’Ë

ª√–‡¿∑À√◊Õ™π‘¥¢Õß‚√ßß“π

¢π“¥¢Õß‚√ßß“π
‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú

ı ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫πÈ”π¡
Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß À√◊ÕÀ≈“¬Õ¬à“ß
¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) °“√∑”π¡ ¥„Àâ ‰√â‡™◊ÈÕ À√◊Õ¶à“‡™◊ÈÕ ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π
‚¥¬«‘∏’°“√„¥«‘∏’°“√Àπ÷Ëß ‡™àπ
ı ·√ß¡â“ ·≈–§πß“π
°“√æ“ ‡®Õ√å ‰√ å À√◊Õ ‡µÕ√‘‰≈ å ‰¡à‡°‘π ı §π ´÷Ëß‰¡à„™â
øóπ ¢’È‡≈◊ËÕ¬ À√◊Õ·°≈∫
‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß
(Ú) °“√∑”π¡ ¥®“°π¡ºß·≈–‰¢¡—π
(Û) °“√∑”π¡¢âπ π¡ºß À√◊Õπ¡√–‡À¬
(Ù) °“√∑”§√’¡®“°πÈ”π¡
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π
ı ·√ß¡â“ ·≈–§πß“π
‰¡à‡°‘π ı §π ´÷Ëß‰¡à„™â
øóπ ¢’È‡≈◊ËÕ¬ À√◊Õ·°≈∫
‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß ·≈–‰¡à
®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò
(ı) °“√∑”‡π¬‡À≈« À√◊Õ‡π¬·¢Áß
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π
ı ·√ß¡â“ ·≈–§πß“π
‰¡à‡°‘π ı §π ´÷Ëß‰¡à„™â
øóπ ¢’È‡≈◊ËÕ¬ À√◊Õ·°≈∫
‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß ·≈–‰¡à
®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò

ÙÙ
๕๗๙

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π
‡°‘π ı §π À√◊Õ
‚√ßß“π∑ÿ°¢π“¥
´÷Ëß„™âøóπ ¢’È‡≈◊ËÕ¬ À√◊Õ
·°≈∫‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß
∑ÿ°¢π“¥
∑ÿ°¢π“¥
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π
‡°‘π ı §πÀ√◊Õ
‚√ßß“π∑ÿ°¢π“¥
´÷Ëß„™âøóπ ¢’È‡≈◊ËÕ¬ À√◊Õ
·°≈∫‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π
‡°‘π ı §π À√◊Õ
‚√ßß“π∑ÿ°¢π“¥ ´÷Ëß„™â
øóπ ¢’È‡≈◊ËÕ¬ À√◊Õ·°≈∫
‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß

≈”¥—∫∑’Ë

¢π“¥¢Õß‚√ßß“π

ª√–‡¿∑À√◊Õ™π‘¥¢Õß‚√ßß“π

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú

(ˆ) °“√∑”π¡‡ª√’È¬« À√◊Õπ¡‡æ“–‡™◊ÈÕ ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π
ı ·√ß¡â“ ·≈–§πß“π
‰¡à‡°‘π ı §π ´÷Ëß‰¡à„™â
øóπ ¢’È‡≈◊ËÕ¬ À√◊Õ·°≈∫
‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß ·≈–‰¡à®—¥
Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò
ˆ ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫ —µ«åπÈ”
Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß À√◊ÕÀ≈“¬Õ¬à“ß
¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) °“√∑”Õ“À“√®“° —µ«åπÈ”·≈–∫√√®ÿ ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π
„π¿“™π–∑’Ëºπ÷°·≈–Õ“°“»‡¢â“ ı ·√ß¡â“ ·≈–§πß“π
‰¡à ‰¥â
‰¡à‡°‘π ı §π ´÷Ëß‰¡à„™â
øóπ ¢’È‡≈◊ËÕ¬ À√◊Õ·°≈∫
‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß
(Ú) °“√∂πÕ¡ —µ«åπÈ”‚¥¬«‘∏’Õ∫
√¡§«—π „ à‡°≈◊Õ ¥Õß µ“°·Àâß
À√◊Õ∑”„Àâ‡¬◊Õ°·¢Áß‚¥¬©—∫æ≈—π
À√◊Õ‡À◊Õ¥·Àâß

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π
ı ·√ß¡â“ ·≈–§πß“π
‰¡à‡°‘π ı §π ´÷Ëß‰¡à„™â
øóπ ¢’È‡≈◊ËÕ¬ À√◊Õ·°≈∫
‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß·≈–‰¡à®—¥
Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò

ÙÙÒ
๕๘๐

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π
‡°‘π ı §π À√◊Õ
‚√ßß“π∑ÿ°¢π“¥ ´÷Ëß„™â
øóπ ¢’È‡≈◊ËÕ¬ À√◊Õ·°≈∫
‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π
‡°‘π ı §π À√◊Õ
‚√ßß“π∑ÿ°¢π“¥ ´÷Ëß„™â
øóπ ¢’È‡≈◊ËÕ¬ À√◊Õ·°≈∫
‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π
‡°‘π ı §π À√◊Õ
‚√ßß“π∑ÿ°¢π“¥ ´÷Ëß„™â
øóπ ¢’È‡≈◊ËÕ¬ À√◊Õ·°≈∫
‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß

≈”¥—∫∑’Ë

¢π“¥¢Õß‚√ßß“π

ª√–‡¿∑À√◊Õ™π‘¥¢Õß‚√ßß“π

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú

(Û) °“√∑”º≈‘µ¿—≥±åÕ“À“√ ”‡√Á®√Ÿª ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π
®“° —µ«åπÈ” Àπ—ß À√◊Õ‰¢¡—π
ı ·√ß¡â“ ·≈–§πß“π
—µ«åπÈ”
‰¡à‡°‘π ı §π ´÷Ëß‰¡à„™â
øóπ ¢’È‡≈◊ËÕ¬ À√◊Õ·°≈∫
‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß
(Ù) °“√ °—¥πÈ”¡—π À√◊Õ‰¢¡—π∑’Ë‡ªìπ
Õ“À“√®“° —µ«åπÈ” À√◊Õ°“√∑”
πÈ”¡—π À√◊Õ‰¢¡—π∑’Ë‡ªìπÕ“À“√®“°
—µ«åπÈ”„Àâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π
ı ·√ß¡â“ ·≈–§πß“π
‰¡à‡°‘π ı §π ´÷Ëß‰¡à„™â
øóπ ¢’È‡≈◊ËÕ¬ À√◊Õ·°≈∫
‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß

(ı) °“√≈â“ß ™”·À≈– ·°– µâ¡ π÷Ëß
∑Õ¥ À√◊Õ∫¥ —µ«åπÈ”

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π
ı ·√ß¡â“ ·≈–§πß“π
‰¡à‡°‘π ı §π ´÷Ëß‰¡à„™â
øóπ ¢’È‡≈◊ËÕ¬ À√◊Õ·°≈∫
‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß

˜ ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫πÈ”¡—π
®“°æ◊™À√◊Õ —µ«å À√◊Õ‰¢¡—π®“° —µ«å
Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß À√◊ÕÀ≈“¬Õ¬à“ß
¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) °“√ °—¥πÈ”¡—π®“°æ◊™ À√◊Õ —µ«å
À√◊Õ‰¢¡—π®“° —µ«å

-

ÙÙÚ
๕๘๑

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π
‡°‘π ı §π À√◊Õ
‚√ßß“π∑ÿ°¢π“¥ ´÷Ëß„™â
øóπ ¢’È‡≈◊ËÕ¬ À√◊Õ·°≈∫
‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π
‡°‘π ı §π À√◊Õ
‚√ßß“π∑ÿ°¢π“¥ ´÷Ëß„™â
øóπ ¢’È‡≈◊ËÕ¬ À√◊Õ·°≈∫
‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π
‡°‘π ı §π À√◊Õ
‚√ßß“π∑ÿ°¢π“¥ ´÷Ëß„™â
øóπ ¢’È‡≈◊ËÕ¬ À√◊Õ·°≈∫
‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß

∑ÿ°¢π“¥

≈”¥—∫∑’Ë

¢π“¥¢Õß‚√ßß“π

ª√–‡¿∑À√◊Õ™π‘¥¢Õß‚√ßß“π

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú

(Ú) °“√Õ—¥ À√◊ÕªÉπ°“°æ◊™ À√◊Õ —µ«å∑’Ë
°—¥πÈ”¡—πÕÕ°·≈â«
(Û) °“√∑”πÈ”¡—π®“°æ◊™ À√◊Õ —µ«å À√◊Õ
‰¢¡—π®“° —µ«å „Àâ·¢Áß‚¥¬°“√‡µ‘¡
‰Œ‚¥√‡®π
(Ù) °“√∑”πÈ”¡—π®“°æ◊™ À√◊Õ —µ«å À√◊Õ
‰¢¡—π®“° —µ«å„Àâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï
(ı) °“√∑”‡π¬‡∑’¬¡ §√’¡‡π’¬¡ À√◊Õ
πÈ”¡—πº ¡ ”À√—∫ª√ÿßÕ“À“√
¯ ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫º—° æ◊™
À√◊Õº≈‰¡âÕ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß À√◊Õ
À≈“¬Õ¬à“ß ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) °“√∑”Õ“À“√ À√◊Õ‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡®“°º—° ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π
æ◊™ À√◊Õº≈‰¡â ·≈–∫√√®ÿ„π¿“™π– ı ·√ß¡â“ ·≈–§πß“π
∑’Ëºπ÷°·≈–Õ“°“»‡¢â“‰¡à ‰¥â
‰¡à‡°‘π ı §π ´÷Ëß‰¡à„™â
øóπ ¢’È‡≈◊ËÕ¬ À√◊Õ·°≈∫
‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß·≈–‰¡à®—¥
Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò
(Ú) °“√∂πÕ¡º—° æ◊™ À√◊Õº≈‰¡â ‚¥¬ ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π
«‘∏’°«π µ“°·Àâß ¥Õß À√◊Õ∑”„Àâ ı ·√ß¡â“ ·≈–§πß“π
‡¬◊Õ°·¢Áß‚¥¬©—∫æ≈—π À√◊Õ
‰¡à‡°‘π ı §π ´÷Ëß‰¡à„™â
‡À◊Õ¥·Àâß
øóπ ¢’È‡≈◊ËÕ¬ À√◊Õ·°≈∫
‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß·≈–‰¡à®—¥
Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò

ÙÙÛ
๕๘๒

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û
∑ÿ°¢π“¥
∑ÿ°¢π“¥
∑ÿ°¢π“¥
∑ÿ°¢π“¥

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π
‡°‘π ı §π À√◊Õ
‚√ßß“π∑ÿ°¢π“¥´÷Ëß„™â
øóπ¢’È‡≈◊ËÕ¬ À√◊Õ·°≈∫
‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π
‡°‘π ı §π À√◊Õ
‚√ßß“π∑ÿ°¢π“¥´÷Ëß„™â
øóπ¢’È‡≈◊ËÕ¬ À√◊Õ·°≈∫
‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß

≈”¥—∫∑’Ë

¢π“¥¢Õß‚√ßß“π

ª√–‡¿∑À√◊Õ™π‘¥¢Õß‚√ßß“π

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú

˘ ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫ ‡¡≈Á¥æ◊™
À√◊ÕÀ—«æ◊™Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷ËßÀ√◊ÕÀ≈“¬
Õ¬à“ß ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) °“√ ’ Ωí¥ À√◊Õ¢—¥¢â“«
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı
·√ß¡â“ ´÷ßË ‰¡à¡À’ ¡âÕ‰ÕπÈ”
·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°
∑’Ë Ò
(Ú) °“√∑”·ªÑß
∑’Ë„™â‡§√◊ÕË ß®—°√‰¡à‡°‘π ı
·√ß¡â“ ·≈–§πß“π
‰¡à‡°‘π ı §π ·≈–
‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò
(Û) °“√ªÉπÀ√◊Õ∫¥ ‡¡≈Á¥æ◊™ À√◊Õ
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı
À—«æ◊™
·√ß¡â“ ·≈–§πß“π
‰¡à‡°‘π ı §π ·≈–
‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı
(Ù) °“√º≈‘µÕ“À“√ ”‡√Á®√Ÿª®“°
‡¡≈Á¥æ◊™À√◊ÕÀ—«æ◊™
·√ß¡â“ ·≈–§πß“π
‰¡à‡°‘π ı §π ·≈–
‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò
(ı) °“√º ¡·ªÑß À√◊Õ‡¡≈Á¥æ◊™
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı
·√ß¡â“ ·≈–§πß“π
‰¡à‡°‘π ı §π ·≈–
‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò

ÙÙÙ
๕๘๓

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ À√◊Õ‚√ßß“π
∑ÿ°¢π“¥ ´÷Ëß¡’À¡âÕ‰ÕπÈ”
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π
‡°‘π ı §π
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π
‡°‘π ı §π
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π
‡°‘π ı §π
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π
‡°‘π ı §π

≈”¥—∫∑’Ë

¢π“¥¢Õß‚√ßß“π

ª√–‡¿∑À√◊Õ™π‘¥¢Õß‚√ßß“π

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú

(ˆ) °“√ªÕ°À—«æ◊™ À√◊Õ∑”À—«æ◊™„Àâ
‡ªìπ‡ âπ ·«àπ À√◊Õ·∑àß

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ ·≈–§πß“π ·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π
‰¡à‡°‘π ı §π ·≈– ‡°‘π ı §π
‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò

Ò ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫Õ“À“√
®“°·ªÑßÕ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß À√◊Õ
À≈“¬Õ¬à“ß ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) °“√∑”¢π¡ªíß À√◊Õ¢π¡‡§Á°

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı
·√ß¡â“ ·≈–§πß“π
‰¡à‡°‘π ı §π ·≈–
‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı
·√ß¡â“ ·≈–§πß“π
‰¡à‡°‘π ı §π ·≈–
‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı
·√ß¡â“ ·≈–§πß“π
‰¡à‡°‘π ı §π ·≈–
‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò

(Ú) °“√∑”¢π¡ªíß°√Õ∫ À√◊Õ
¢π¡Õ∫·Àâß

(Û) °“√∑”º≈‘µ¿—≥±åÕ“À“√®“°·ªÑß
‡ªìπ‡ âπ ‡¡Á¥ À√◊Õ™‘Èπ

ÒÒ ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫ πÈ”µ“≈
´÷Ëß∑”®“°ÕâÕ¬ ∫’™ À≠â“À«“π À√◊Õæ◊™
Õ◊Ëπ∑’Ë„Àâ§«“¡À«“πÕ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß
À√◊ÕÀ≈“¬Õ¬à“ß¥—ßµàÕ‰ªπ’È

ÙÙı
๕๘๔

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π
‡°‘π ı §π
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π
‡°‘π ı §π
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π
‡°‘π ı §π

≈”¥—∫∑’Ë

¢π“¥¢Õß‚√ßß“π

ª√–‡¿∑À√◊Õ™π‘¥¢Õß‚√ßß“π
(Ò) °“√∑”πÈ”‡™◊ËÕ¡

(Ú) °“√∑”πÈ”µ“≈∑√“¬·¥ß

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı
·√ß¡â“ ·≈–§πß“π
‰¡à‡°‘π ı §π ·≈–
‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı
·√ß¡â“ ·≈–§πß“π
‰¡à‡°‘π ı §π ·≈–
‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò
-

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π
‡°‘π ı §π

(Û) °“√∑”πÈ”µ“≈∑√“¬¥‘∫ À√◊Õ
πÈ”µ“≈∑√“¬¢“«
(Ù) °“√∑”πÈ”µ“≈∑√“¬¥‘∫ À√◊Õ
πÈ”µ“≈∑√“¬¢“«„Àâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï
(ı) °“√∑”πÈ”µ“≈°âÕπ À√◊ÕπÈ”µ“≈ºß ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı
·√ß¡â“ ·≈–§πß“π
‰¡à‡°‘π ı §π ·≈–
‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò
(ˆ) °“√∑”°≈Ÿ‚§ ‡¥°´å‚∑√ ø√—°‚∑
À√◊Õº≈‘µ¿—≥±å∑’Ë§≈â“¬§≈÷ß°—π
(˜) °“√∑”πÈ”µ“≈®“°πÈ”À«“π¢Õß
µâπ¡–æ√â“« µâπµ“≈‚µπ¥À√◊Õ
æ◊™Õ◊ËπÊ ´÷Ëß¡‘„™àÕâÕ¬

ÙÙˆ
๕๘๕

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π
‡°‘π ı §π
∑ÿ°¢π“¥
∑ÿ°¢π“¥
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π
‡°‘π ı §π
∑ÿ°¢π“¥
-

≈”¥—∫∑’Ë

¢π“¥¢Õß‚√ßß“π

ª√–‡¿∑À√◊Õ™π‘¥¢Õß‚√ßß“π

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú

ÒÚ ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫™“ °“·ø
‚°‚°â ™ÁÕ°‚°‡≈µ À√◊Õ¢π¡À«“πÕ¬à“ß„¥
Õ¬à“ßÀπ÷ËßÀ√◊ÕÀ≈“¬Õ¬à“ß ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) °“√∑”„∫™“·Àâß À√◊Õ„∫™“ºß
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı
·√ß¡â“ ·≈–§πß“π
‰¡à‡°‘π ı §π ·≈–
‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò
(Ú) °“√§—Ë« ∫¥ À√◊ÕªÉπ°“·ø À√◊Õ ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı
°“√∑”°“·øºß
·√ß¡â“ ·≈–§πß“π
‰¡à‡°‘π ı §π
(Û) °“√∑”‚°‚°âºß À√◊Õ¢π¡®“°‚°‚°â ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı
·√ß¡â“ ·≈–§πß“π
‰¡à‡°‘π ı §π ·≈–
‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò
(Ù) °“√∑”™ÁÕ°‚°‡≈µ ™ÁÕ°‚°‡≈µºß ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı
À√◊Õ¢π¡®“°™ÁÕ°‚°‡≈µ
·√ß¡â“ ·≈–§πß“π
‰¡à‡°‘π ı §π ·≈–
‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı
(ı) °“√∑”‡°Á°Œ«¬ºß ¢‘ßºß À√◊Õ
‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡™π‘¥ºß®“°æ◊™Õ◊Ëπ Ê
·√ß¡â“ ·≈–§πß“π
‰¡à‡°‘π ı §π ·≈–
‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò

ÙÙ˜
๕๘๖

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π
‡°‘π ı §π
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π
‡°‘π ı §π
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π
‡°‘π ı §π
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π
‡°‘π ı §π
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π
‡°‘π ı §π

≈”¥—∫∑’Ë

¢π“¥¢Õß‚√ßß“π

ª√–‡¿∑À√◊Õ™π‘¥¢Õß‚√ßß“π

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú

(ˆ) °“√∑”¡–¢“¡Õ—¥‡¡Á¥ ¡–π“«
Õ—¥‡¡Á¥ À√◊Õº≈‰¡âÕ—¥‡¡Á¥

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π
‡°‘π ı §π

(˜)

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π
‡°‘π ı §π

(¯)

(˘)

(Ò)

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı
·√ß¡â“ ·≈–§πß“π
‰¡à‡°‘π ı §π ·≈–
‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò
°“√‡™◊ËÕ¡ À√◊Õ·™àÕ‘Ë¡º≈‰¡â À√◊Õ ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı
‡ª≈◊Õ°º≈‰¡â À√◊Õ°“√‡§≈◊Õ∫º≈‰¡â ·√ß¡â“ ·≈–§πß“π
À√◊Õ‡ª≈◊Õ°º≈‰¡â¥â«¬πÈ”µ“≈
‰¡à‡°‘π ı §π ·≈–
‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò
°“√Õ∫À√◊Õ§—Ë« ∂—Ë«À√◊Õ‡¡≈Á¥º≈‰¡â ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı
(Nuts) À√◊Õ°“√‡§≈◊Õ∫∂—Ë«À√◊Õ ·√ß¡â“ ·≈–§πß“π
‡¡≈Á¥º≈‰¡â (Nuts) ¥â«¬πÈ”µ“≈ ‰¡à‡°‘π ı §π
°“·ø ‚°‚°â À√◊Õ™ÁÕ°‚°‡≈µ
·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°
∑’Ë Ò
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı
°“√∑”À¡“°Ω√—Ëß
·√ß¡â“ ·≈–§πß“π
‰¡à‡°‘π ı §π ·≈–
‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı
°“√∑”≈Ÿ°°«“¥ À√◊Õ∑Õøøïò
·√ß¡â“ ·≈–§πß“π
‰¡à‡°‘π ı §π ·≈–
‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û

ÙÙ¯
๕๘๗

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π
‡°‘π ı §π

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π
‡°‘π ı §π
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π
‡°‘π ı §π

≈”¥—∫∑’Ë

¢π“¥¢Õß‚√ßß“π

ª√–‡¿∑À√◊Õ™π‘¥¢Õß‚√ßß“π
(ÒÒ) °“√∑”‰Õ»°√’¡

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ ·≈–§πß“π ·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π
‰¡à‡°‘π ı §π ·≈– ‡°‘π ı §π
‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò

ÒÛ ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫‡§√◊ËÕßª√ÿß
À√◊Õ‡§√◊ËÕßª√–°Õ∫Õ“À“√Õ¬à“ß„¥
Õ¬à“ßÀπ÷Ëß À√◊ÕÀ≈“¬Õ¬à“ß ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) °“√∑”ºßøŸ
(Ú) °“√∑”‡§√◊ËÕßª√ÿß°≈‘Ëπ √ À√◊Õ
’¢ÕßÕ“À“√
(Û) °“√∑”·ªÑß‡™◊ÈÕ
(Ù) °“√∑”πÈ” â¡ “¬™Ÿ
(ı) °“√∑”¡— µ“√å§
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı
·√ß¡â“ ·≈–§πß“π
‰¡à‡°‘π ı §π ´÷Ëß‰¡à„™â
øóπ ¢’È‡≈◊ËÕ¬ À√◊Õ·°≈∫
‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß·≈–‰¡à®—¥
Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò
(ˆ) °“√∑”πÈ”¡—π ≈—¥
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı
·√ß¡â“ ·≈–§πß“π
‰¡à‡°‘π ı §π ´÷Ëß‰¡à„™â
øóπ ¢’È‡≈◊ËÕ¬ À√◊Õ·°≈∫
‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß·≈–‰¡à®—¥
Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò

ÙÙ˘
๕๘๘

∑ÿ°¢π“¥
∑ÿ°¢π“¥
∑ÿ°¢π“¥
∑ÿ°¢π“¥
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π
‡°‘π ı §π À√◊Õ
‚√ßß“π∑ÿ°¢π“¥ ´÷Ëß„™â
øóπ ¢’È‡≈◊ËÕ¬ À√◊Õ·°≈∫
‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π
ı §π À√◊Õ‚√ßß“π
∑ÿ°¢π“¥ ´÷Ëß‰¡à„™âøóπ
¢’È‡≈◊ËÕ¬ À√◊Õ·°≈∫
‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß

≈”¥—∫∑’Ë

¢π“¥¢Õß‚√ßß“π

ª√–‡¿∑À√◊Õ™π‘¥¢Õß‚√ßß“π

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú

(˜) °“√∫¥ À√◊ÕªÉπ‡§√◊ËÕß‡∑»

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı
·√ß¡â“ ·≈–§πß“π
‰¡à‡°‘π ı §π ´÷Ëß‰¡à„™â
øóπ ¢’È‡≈◊ËÕ¬ À√◊Õ·°≈∫
‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß·≈–‰¡à®—¥
Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò
(¯) °“√∑”æ√‘°ªÉπ æ√‘°‰∑¬ªÉπ À√◊Õ ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı
‡§√◊ËÕß·°ß
·√ß¡â“ ·≈–§πß“π
‰¡à‡°‘π ı §π ´÷Ëß‰¡à„™â
øóπ ¢’È‡≈◊ËÕ¬ À√◊Õ·°≈∫
‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß·≈–‰¡à®—¥
Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò
ÒÙ ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√∑” ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı
πÈ”·¢Áß À√◊Õµ—¥ ´Õ¬ ∫¥ À√◊Õ¬àÕ¬
·√ß¡â“
πÈ”·¢Áß
Òı ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫
Õ“À“√ —µ«åÕ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß À√◊Õ
À≈“¬Õ¬à“ß ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) °“√∑”Õ“À“√º ¡ À√◊ÕÕ“À“√ ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı
”‡√Á®√Ÿª ”À√—∫‡≈’È¬ß —µ«å
·√ß¡â“
(Ú) °“√ªÉπÀ√◊Õ∫¥ æ◊™ ‡¡≈Á¥æ◊™
°“°æ◊™ ‡π◊ÈÕ —µ«å °√–¥Ÿ° —µ«å
¢π —µ«å À√◊Õ‡ª≈◊Õ°ÀÕ¬ ”À√—∫
∑”À√◊Õº ¡‡ªìπÕ“À“√ —µ«å

Ùı
๕๘๙

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π
‡°‘π ı §π À√◊Õ
‚√ßß“π∑ÿ°¢π“¥ ´÷Ëß„™â
øóπ ¢’È‡≈◊ËÕ¬ À√◊Õ·°≈∫
‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π
‡°‘π ı §π À√◊Õ
‚√ßß“π∑ÿ°¢π“¥ ´÷Ëß„™â
øóπ ¢’È‡≈◊ËÕ¬À√◊Õ·°≈∫
‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“
∑ÿ°¢π“¥

≈”¥—∫∑’Ë

¢π“¥¢Õß‚√ßß“π

ª√–‡¿∑À√◊Õ™π‘¥¢Õß‚√ßß“π

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú

Òˆ ‚√ßß“πµâ¡ °≈—Ëπ À√◊Õº ¡ ÿ√“
Ò˜ ‚√ßß“πº≈‘µ‡Õ∑‘≈·Õ≈°ÕŒÕ≈å ´÷Ëß¡‘„™à
‡Õ∑‘≈·Õ≈°ÕŒÕ≈å∑’Ëº≈‘µ®“°°“°´—≈‰øµå
„π°“√∑”‡¬◊ËÕ°√–¥“…
Ò¯ ‚√ßß“π∑”À√◊Õº ¡ ÿ√“®“°º≈‰¡â
Ò˘ ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫¡Õ≈∑å
À√◊Õ‡∫’¬√åÕ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷ËßÀ√◊Õ
À≈“¬Õ¬à“ß ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) °“√∑” ªÉπ À√◊Õ∫¥¡Õ≈§å
(Ú) °“√∑”‡∫’¬√å
Ú ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫πÈ”¥◊Ë¡
‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡∑’Ë ‰¡à¡’·Õ≈°ÕŒÕ≈å πÈ”Õ—¥≈¡
À√◊ÕπÈ”·√à Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß À√◊Õ
À≈“¬Õ¬à“ß ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı
(Ò) °“√∑”πÈ”¥◊Ë¡
·√ß¡â“ ·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà
„π®”æ«°∑’Ë Ò
(Ú) °“√∑”‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡∑’Ë ‰¡à¡’·Õ≈°ÕŒÕ≈å ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı
·√ß¡â“
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı
(Û) °“√∑”πÈ”Õ—¥≈¡
·√ß¡â“

ÙıÒ
๕๙๐

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û
∑ÿ°¢π“¥
∑ÿ°¢π“¥

∑ÿ°¢π“¥

∑ÿ°¢π“¥
∑ÿ°¢π“¥

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“

≈”¥—∫∑’Ë

¢π“¥¢Õß‚√ßß“π

ª√–‡¿∑À√◊Õ™π‘¥¢Õß‚√ßß“π

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú

(Ù) °“√∑”πÈ”·√à

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ ·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π ·√ß¡â“
®”æ«°∑’Ë Ò

ÚÒ ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫¬“ Ÿ∫
¬“Õ—¥ ¬“‡ âπ ¬“‡§’È¬« À√◊Õ¬“π—µ∂ÿå
Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß À√◊ÕÀ≈“¬Õ¬à“ß
¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) °“√Õ∫„∫¬“ Ÿ∫„Àâ·Àâß À√◊Õ°“√
√Ÿ¥°â“π„∫¬“ Ÿ∫
(Ú) °“√∑”∫ÿÀ√’Ë´‘°“·√µ ∫ÿÀ√’Ë´‘°“√å
À√◊Õ∫ÿÀ√’ËÕ◊Ëπ
(Û) °“√∑”¬“Õ—¥ ¬“‡ âπ ¬“‡ âπª√ÿß
À√◊Õ¬“‡§’È¬«
(Ù) °“√∑”¬“π—µ∂ÿå
ÚÚ ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’¬Ë «°—∫ ß‘Ë ∑Õ ¥â“¬
À√◊Õ‡ âπ„¬´÷Ëß¡‘„™à„¬À‘π (Asbestos)
Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß À√◊ÕÀ≈“¬Õ¬à“ß
¥—ßµàÕ‰ªπ’È

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı
·√ß¡â“ ·≈–§πß“π
‰¡à‡°‘π ı §π
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı
·√ß¡â“ ·≈–§πß“π
‰¡à‡°‘π ı §π
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı
·√ß¡â“ ·≈–§πß“π
‰¡à‡°‘π ı §π
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı
·√ß¡â“ ·≈–§πß“π
‰¡à‡°‘π ı §π

ÙıÚ
๕๙๑

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π
‡°‘π ı §π
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π
‡°‘π ı §π
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π
‡°‘π ı §π
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π
‡°‘π ı §π

≈”¥—∫∑’Ë

¢π“¥¢Õß‚√ßß“π

ª√–‡¿∑À√◊Õ™π‘¥¢Õß‚√ßß“π

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú

(Ò) °“√À¡—° §“√å∫Õ‰π´å “ß À«’ √’¥
ªíòπ Õ∫ §«∫ ∫‘¥‡°≈’¬« °√Õ
‡∑Á°‡®Õ√å ‰√´å øÕ° À√◊Õ¬âÕ¡ ’
‡ âπ„¬
(Ú) °“√∑ÕÀ√◊Õ°“√‡µ√’¬¡‡ âπ¥â“¬¬◊π
”À√—∫°“√∑Õ

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ ´÷Ëß‰¡à¡’°“√ ·√ß¡â“ À√◊Õ‚√ßß“π
øÕ°¬âÕ¡ ’·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà ∑ÿ°¢π“¥ ´÷Ëß¡’°“√
„π®”æ«°∑’Ë Ò
øÕ°¬âÕ¡ ’
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π Ú ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π Ú
·√ß¡â“ ·≈–§πß“π ·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π
‰¡à‡°‘π ı §π ´÷Ëß‰¡à¡’ ‡°‘π ı §π À√◊Õ
°“√øÕ°¬âÕ¡ ’·≈–‰¡à®—¥ ‚√ßß“π∑ÿ°¢π“¥
Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò
´÷Ëß¡’°“√øÕ°¬âÕ¡ ’

(Û) °“√øÕ° ¬âÕ¡ ’ À√◊Õ·µàß ”‡√Á®
∑ÿ°¢π“¥
¥â“¬À√◊Õ ‘Ëß∑Õ
(Ù) °“√æ‘¡æå ‘Ëß∑Õ
∑ÿ°¢π“¥
ÚÛ ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫
º≈‘µ¿—≥±å®“° ‘Ëß∑Õ ´÷Ëß¡‘„™à‡§√◊ËÕßπÿàßÀà¡
Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷ËßÀ√◊ÕÀ≈“¬Õ¬à“ß
¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) °“√∑”º≈‘µ¿—≥±å®“° ‘Ëß∑Õ ‡ªìπ ∑’Ë„™â§πß“π‰¡à‡°‘π ı §π ∑’Ë„™â§πß“π‡°‘π ı §π
‡§√◊ËÕß„™â „π∫â“π
·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°
∑’Ë Ò
(Ú) °“√∑”∂ÿßÀ√◊Õ°√– Õ∫´÷Ëß¡‘„™à∂ÿß ∑’Ë„™â§πß“π‰¡à‡°‘π ı §π ∑’Ë„™â§πß“π‡°‘π ı §π
À√◊Õ°√– Õ∫æ≈“ µ‘°
·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°
∑’Ë Ò

ÙıÛ
๕๙๒

≈”¥—∫∑’Ë

¢π“¥¢Õß‚√ßß“π

ª√–‡¿∑À√◊Õ™π‘¥¢Õß‚√ßß“π

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú

(Û) °“√∑”º≈‘µ¿—≥±å®“°ºâ“„∫

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û

∑’Ë„™â§πß“π‰¡à‡°‘π ı §π ∑’Ë„™â§πß“π‡°‘π ı §π
·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°
∑’Ë Ò
(Ù) °“√µ∫·µàß À√◊Õ‡¬Á∫ªí°∂—°√âÕ¬ ∑’Ë„™â§πß“π‰¡à‡°‘π ı §π ∑’Ë„™â§πß“π‡°‘π ı §π
‘Ëß∑Õ
·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°
∑’Ë Ò
ÚÙ ‚√ßß“π∂—°ºâ“ ºâ“≈Ÿ°‰¡â À√◊Õ‡§√◊ËÕßπÿàßÀà¡ ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π Ú
¥â«¬¥â“¬ À√◊Õ‡ âπ„¬ À√◊ÕøÕ°¬âÕ¡ ’ ·√ß¡â“ ·≈–§πß“π ·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π
À√◊Õ·µàß ”‡√Á®ºâ“ ºâ“≈Ÿ°‰¡â À√◊Õ
‰¡à‡°‘π ı §π ´÷Ëß‰¡à¡’ ‡°‘π ı §πÀ√◊Õ‚√ßß“π
‡§√◊ËÕßπÿàßÀà¡∑’Ë∂—°¥â«¬¥â“¬À√◊Õ‡ âπ„¬ °“√øÕ°¬âÕ¡ ’·≈–
∑ÿ°¢π“¥´÷Ëß¡’°“√øÕ°
‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò ¬âÕ¡ ’
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
Úı ‚√ßß“πº≈‘µ‡ ◊ËÕ À√◊Õæ√¡¥â«¬«‘∏’∑Õ
“π ∂—° À√◊ÕºŸ°„Àâ‡ªìπªÿ¬ ´÷Ëß¡‘„™à‡ ◊ËÕ ·√ß¡â“ ·≈–§πß“π ·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π
À√◊Õæ√¡∑’Ë∑”¥â«¬¬“ß À√◊Õæ≈“ µ‘°
‰¡à‡°‘π ı §π ´÷Ëß‰¡à¡’ ‡°‘π ı §π À√◊Õ
À√◊Õæ√¡πÈ”¡—π
°“√øÕ°¬âÕ¡ ’·≈–‰¡à®—¥ ‚√ßß“π∑ÿ°¢π“¥ ´÷Ëß¡’
Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò
°“√øÕ°¬âÕ¡ ’
Úˆ ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫‡™◊Õ°
µ“¢à“¬ ·À À√◊ÕÕ«πÕ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß
À√◊ÕÀ≈“¬Õ¬à“ß ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) °“√º≈‘µ‡™◊Õ°
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
ı ·√ß¡â“ ·≈–§πß“π ·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π
‰¡à‡°‘π ı §π ·≈– ‡°‘π ı §π
‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò

ÙıÙ
๕๙๓

≈”¥—∫∑’Ë

¢π“¥¢Õß‚√ßß“π

ª√–‡¿∑À√◊Õ™π‘¥¢Õß‚√ßß“π

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú

(Ú) °“√º≈‘µ ª√–°Õ∫ À√◊Õ´àÕ¡·´¡
µ“¢à“¬ ·À À√◊ÕÕ«π ·≈–√«¡∂÷ß
™‘Èπ à«πÀ√◊ÕÕÿª°√≥å¢Õßº≈‘µ¿—≥±å
¥—ß°≈à“«
Ú˜ ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫º≈‘µ¿—≥±å
´÷Ëß¡‘‰¥â∑”¥â«¬«‘∏’∂—° À√◊Õ∑ÕÕ¬à“ß„¥
Õ¬à“ßÀπ÷Ëß À√◊ÕÀ≈“¬Õ¬à“ß ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) °“√∑”æ√¡πÈ”¡—π À√◊Õ ‘ËßªŸæ◊Èπ
´÷Ëß¡’º‘«Àπâ“·¢Áß ´÷Ëß¡‘‰¥â∑”®“°
‰¡â°äÕ° ¬“ß À√◊Õæ≈“ µ‘°
(Ú) °“√∑”ºâ“πÈ”¡—π À√◊ÕÀπ—ß‡∑’¬¡
´÷Ëß¡‘‰¥â∑”®“°æ≈“ µ‘°≈â«π
(Û) °“√∑”·ºàπ‡ âπ„¬ ∑’Ë·™àÀ√◊Õ
©“∫º‘«Àπâ“¥â«¬«— ¥ÿ´÷Ëß¡‘„™à¬“ß
(Ù) °“√∑” —°À≈“¥

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ ·≈–§πß“π ·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π
‰¡à‡°‘π ı §π ·≈– ‡°‘π ı §π
‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò

-

∑ÿ°¢π“¥

-

∑ÿ°¢π“¥

-

∑ÿ°¢π“¥

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı
·√ß¡â“ ·≈–§πß“π
‰¡à‡°‘π ı §π ´÷Ëß‰¡à¡’
°“√øÕ°¬âÕ¡ ’

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π
‡°‘π ı §π À√◊Õ
‚√ßß“π∑ÿ°¢π“¥ ´÷Ëß¡’
°“√øÕ°¬âÕ¡ ’
(ı) °“√∑”ºâ“≈Ÿ°‰¡â À√◊Õºâ“≈Ÿ°‰¡â‡∑’¬¡ ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ ·≈–§πß“π ·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π
‰¡à‡°‘π ı §π ´÷Ëß‰¡à¡’ ‡°‘π ı §π À√◊Õ
°“√øÕ°¬âÕ¡ ’
‚√ßß“π∑ÿ°¢π“¥ ´÷Ëß¡’
°“√øÕ°¬âÕ¡ ’

Ùıı
๕๙๔

≈”¥—∫∑’Ë

¢π“¥¢Õß‚√ßß“π

ª√–‡¿∑À√◊Õ™π‘¥¢Õß‚√ßß“π

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú

(ˆ) °“√∑”«— ¥ÿ®“°‡ âπ„¬ ”À√—∫„™â∑”
‡∫“– π«¡ À√◊Õ ‘Ëß∑’Ë§≈â“¬§≈÷ß°—π
(˜) °“√º≈‘µ‡ âπ„¬ À√◊Õªÿ¬„¬®“°«— ¥ÿ
∑’Ë∑”®“°‡ âπ„¬ À√◊Õªÿ¬„¬∑’Ë ‰¡à„™â
·≈â«
(¯) °“√∑”¥â“¬ À√◊Õºâ“„∫ ”À√—∫
¬“ßπÕ°≈âÕ‡≈◊ËÕπ
Ú¯ ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫
‡§√◊ËÕß·µàß°“¬ ´÷Ëß¡‘„™à√Õß‡∑â“Õ¬à“ß„¥
Õ¬à“ßÀπ÷Ëß À√◊ÕÀ≈“¬Õ¬à“ß¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) °“√µ—¥À√◊Õ°“√‡¬Á∫‡§√◊ËÕßπÿàßÀà¡
‡¢Á¡¢—¥ ºâ“‡™Á¥Àπâ“ ºâ“æ—π§Õ
‡π°‰∑ ÀŸ°√–µà“¬ ª≈Õ°·¢π
∂ÿß¡◊Õ ∂ÿß‡∑â“ ®“°ºâ“Àπ—ß —µ«å
¢π —µ«å À√◊Õ«— ¥ÿÕ◊Ëπ
(Ú) °“√∑”À¡«°

Ú˘ ‚√ßß“πÀ¡—° ™”·À≈– Õ∫ ªÉπÀ√◊Õ∫¥
øÕ° ¢—¥·≈–·µàß ·µàß ”‡√Á® Õ—¥„Àâ‡ªìπ
≈“¬πŸπ À√◊Õ‡§≈◊Õ∫ ’Àπ—ß —µ«å

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û

-

∑ÿ°¢π“¥

-

∑ÿ°¢π“¥

-

∑ÿ°¢π“¥

∑’Ë„™â§πß“π‰¡à‡°‘π ı §π ∑’Ë„™â§πß“π‡°‘π ı §π
·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°
∑’Ë Ò

∑’Ë„™â§πß“π‰¡à‡°‘π ı §π ∑’Ë„™â§πß“π‡°‘π ı §π
·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°
∑’Ë Ò
∑ÿ°¢π“¥

Ùıˆ
๕๙๕

≈”¥—∫∑’Ë

¢π“¥¢Õß‚√ßß“π

ª√–‡¿∑À√◊Õ™π‘¥¢Õß‚√ßß“π

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú

Û ‚√ßß“π “ß øÕ° øÕ° ’ ¬âÕ¡ ’ ¢—¥À√◊Õ
·µàß¢π —µ«å
ÛÒ ‚√ßß“π∑”æ√¡ À√◊Õ‡§√◊ËÕß„™â®“° —µ«å
À√◊Õ¢π —µ«å
ÛÚ ‚√ßß“πº≈‘µº≈‘µ¿—≥±å À√◊Õ™‘Èπ à«π¢Õß
º≈‘µ¿—≥±å ´÷Ëß¡‘„™à‡§√◊ËÕß·µàß°“¬ À√◊Õ
√Õß‡∑â“®“°
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı
(Ò) Àπ—ß —µ«å ¢π —µ«å ‡¢“ —µ«å
°√–¥Ÿ° —µ«å Àπ—ß‡∑’¬¡
·√ß¡â“ ·≈–§πß“π
‰¡à‡°‘π ı §π ·≈–
‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò
(Ú) „¬·°â«
ÛÛ ‚√ßß“πº≈‘µ√Õß‡∑â“ À√◊Õ™‘Èπ à«π¢Õß ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı
√Õß‡∑â“ ´÷Ëß¡‘‰¥â∑”®“°‰¡â ¬“ßÕ∫·¢Áß ·√ß¡â“ ·≈–§πß“π
¬“ßÕ—¥‡¢â“√Ÿª À√◊Õæ≈“ µ‘°Õ—¥‡¢â“√Ÿª ‰¡à‡°‘π ı §π ·≈–
‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò
ÛÙ ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫‰¡â
Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß À√◊ÕÀ≈“¬Õ¬à“ß
¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) °“√‡≈◊ËÕ¬ ‰ ´Õ¬ ‡´“–√àÕß À√◊Õ
°“√·ª√√Ÿª‰¡â¥â«¬«‘∏’Õ◊Ëπ∑’Ë
§≈â“¬§≈÷ß°—π

Ùı˜
๕๙๖

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û
∑ÿ°¢π“¥
∑ÿ°¢π“¥

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π
‡°‘π ı §π
∑ÿ°¢π“¥
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π
‡°‘π ı §π

∑ÿ°¢π“¥

≈”¥—∫∑’Ë

ª√–‡¿∑À√◊Õ™π‘¥¢Õß‚√ßß“π

¢π“¥¢Õß‚√ßß“π
‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú

(Ú) °“√∑”«ß°∫ ¢Õ∫ª√–µŸ
¢Õ∫Àπâ“µà“ß ∫“πÀπâ“µà“ß
∫“πª√–µŸ À√◊Õ à«πª√–°Õ∫∑’Ë∑”
¥â«¬‰¡â¢ÕßÕ“§“√
(Û) °“√∑”‰¡â«’‡π’¬√å À√◊Õ‰¡âÕ—¥∑ÿ°™π‘¥
(Ù) °“√∑”ΩÕ¬‰¡â °“√∫¥ ªÉπ À√◊Õ
¬àÕ¬‰¡â
(ı) °“√∂πÕ¡‡π◊ÈÕ‰¡â À√◊Õ°“√Õ∫‰¡â
(ˆ) °“√‡º“∂à“π®“°‰¡â
Ûı ‚√ßß“πº≈‘µ¿“™π–∫√√®ÿ À√◊Õ‡§√◊ËÕß„™â ∑’Ë„™â§πß“π‰¡à‡°‘π ı §π
®“°‰¡â ‰ºà À«“¬ ø“ß ÕâÕ °° À√◊Õ
·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°
º—°µ∫™«“
∑’Ë Ò
Ûˆ ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫º≈‘µ¿—≥±å
®“°‰¡âÀ√◊Õ‰¡â°äÕ° Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß
À√◊ÕÀ≈“¬Õ¬à“ß ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) °“√∑”¿“™π–∫√√®ÿ ‡§√◊ËÕß¡◊Õ À√◊Õ
‡§√◊ËÕß„™â®“°‰¡â·≈–√«¡∂÷ß™‘Èπ à«π
¢Õßº≈‘µ¿—≥±å¥—ß°≈à“«
(Ú) °“√∑”√Õß‡∑â“ ™‘Èπ à«π¢Õß√Õß‡∑â“
À√◊ÕÀÿàπ√Õß‡∑â“®“°‰¡â
(Û) °“√·°– ≈—°‰¡â
∑’Ë„™â§πß“π‰¡à‡°‘π ı §π
·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°
∑’Ë Ò

Ùı¯
๕๙๗

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û
∑ÿ°¢π“¥

∑ÿ°¢π“¥
∑ÿ°¢π“¥
∑ÿ°¢π“¥
∑ÿ°¢π“¥
∑’Ë„™â§πß“π‡°‘π ı §π

∑ÿ°¢π“¥
∑ÿ°¢π“¥
∑’Ë„™â§πß“π‡°‘π ı §π

≈”¥—∫∑’Ë

¢π“¥¢Õß‚√ßß“π

ª√–‡¿∑À√◊Õ™π‘¥¢Õß‚√ßß“π

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú

(Ù) °“√∑”°√Õ∫√Ÿª À√◊Õ°√Õ∫°√–®°
®“°‰¡â
∑’Ë„™â§πß“π‰¡à‡°‘π ı §π
(ı) °“√∑”º≈‘µ¿—≥±å®“°‰¡â°äÕ°
·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°
∑’Ë Ò
Û˜ ‚√ßß“π∑”‡§√◊ËÕß‡√◊Õπ À√◊Õ‡§√◊ËÕßµ∫·µàß
¿“¬„πÕ“§“√®“°‰¡â ·°â« ¬“ß À√◊Õ
Õ‚≈À–Õ◊Ëπ ´÷Ëß¡‘„™à‡§√◊ËÕß‡√◊Õπ À√◊Õ
‡§√◊ËÕßµ∫·µàß¿“¬„πÕ“§“√®“°æ≈“ µ‘°
Õ—¥‡¢â“√Ÿª ·≈–√«¡∂÷ß™‘Èπ à«π¢Õß
º≈‘µ¿—≥±å¥—ß°≈à“«
Û¯ ‚√ßß“πº≈‘µ‡¬◊ËÕ À√◊Õ°√–¥“…Õ¬à“ß„¥
Õ¬à“ßÀπ÷Ëß À√◊ÕÀ≈“¬Õ¬à“ß ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) °“√∑”‡¬◊ËÕ®“°‰¡â À√◊Õ«— ¥ÿÕ◊Ëπ
(Ú) °“√∑”°√–¥“… °√–¥“…·¢Áß À√◊Õ
°√–¥“…∑’Ë„™â „π°“√°àÕ √â“ß™π‘¥∑’Ë
∑”®“°‡ âπ„¬ (Fibre) À√◊Õ·ºàπ
°√–¥“…‰ø‡∫Õ√å (Fibreboard)
Û˘ ‚√ßß“πº≈‘µ¿“™π–∫√√®ÿ®“°°√–¥“… ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı
∑ÿ°™π‘¥ À√◊Õ·ºàπ°√–¥“…‰ø‡∫Õ√å
·√ß¡â“ ·≈–§πß“π
(Fibreboard)
‰¡à‡°‘π ı §π ·≈–
‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò

Ùı˘
๕๙๘

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û
∑ÿ°¢π“¥
∑’Ë„™â§πß“π‡°‘π ı §π

∑ÿ°¢π“¥

∑ÿ°¢π“¥
ทุกขนาด
∑ÿ°¢π“¥

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π
‡°‘π ı §π

≈”¥—∫∑’Ë

¢π“¥¢Õß‚√ßß“π

ª√–‡¿∑À√◊Õ™π‘¥¢Õß‚√ßß“π

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú

Ù ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫
‡¬◊ËÕ°√–¥“… À√◊Õ°√–¥“…·¢ÁßÕ¬à“ß„¥
Õ¬à“ßÀπ÷Ëß À√◊ÕÀ≈“¬Õ¬à“ß ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) °“√©“∫ ¢—¥¡—π À√◊Õ∑“°“«
°√–¥“… À√◊Õ°√–¥“…·¢Áß À√◊Õ
°“√Õ—¥°√–¥“… À√◊Õ°√–¥“…·¢Áß
À≈“¬™—Èπ‡¢â“¥â«¬°—π
(Ú) °“√∑”º≈‘µ¿—≥±å´÷Ëß¡‘„™à¿“™π– ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı
∫√√®ÿ ®“°‡¬◊ËÕ°√–¥“… À√◊Õ
·√ß¡â“ ·≈–§πß“π
°√–¥“…·¢Áß
‰¡à‡°‘π ı §π ·≈–
‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò
ÙÒ ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫
(Ò) °“√æ‘¡æå °“√∑”·øÑ¡‡°Á∫‡Õ° “√ ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı
°“√‡¬Á∫‡≈à¡ ∑”ª° À√◊Õµ∫·µàß ·√ß¡â“ ·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π
‘Ëßæ‘¡æå
®”æ«°∑’Ë Ò
(Ú) °“√∑”·¡àæ‘¡æå‚≈À–
ÙÚ ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫
‡§¡’¿—≥±å “√‡§¡’ À√◊Õ«— ¥ÿ‡§¡’ ´÷Ëß¡‘„™à
ªÿÜ¬Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß À√◊ÕÀ≈“¬Õ¬à“ß
¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) °“√∑”‡§¡’¿—≥±å “√‡§¡’ À√◊Õ
«— ¥ÿ‡§¡’

Ùˆ
๕๙๙

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û

∑ÿ°¢π“¥

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π
‡°‘π ı §π

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“
∑ÿ°¢π“¥

∑ÿ°¢π“¥

≈”¥—∫∑’Ë

¢π“¥¢Õß‚√ßß“π

ª√–‡¿∑À√◊Õ™π‘¥¢Õß‚√ßß“π

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú

(Ú) °“√‡°Á∫√—°…“ ≈”‡≈’¬ß ·¬°
§—¥‡≈◊Õ° À√◊Õ·∫àß∫√√®ÿ‡©æ“–
‡§¡’¿—≥±åÕ—πµ√“¬
ÙÛ ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫ªÿÜ¬ À√◊Õ
“√ªÑÕß°—π À√◊Õ°”®—¥»—µ√Ÿæ◊™À√◊Õ —µ«å
(Pesticides) Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß À√◊Õ
À≈“¬Õ¬à“ß ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) °“√∑”ªÿÜ¬ À√◊Õ “√ªÑÕß°—π À√◊Õ
°”®—¥»—µ√Ÿæ◊™À√◊Õ —µ«å
(Ú) °“√‡°Á∫√—°…“À√◊Õ·∫àß∫√√®ÿªÿÜ¬
À√◊Õ “√ªÑÕß°—π À√◊Õ°”®—¥
»—µ√Ÿæ◊™À√◊Õ —µ«å
ÙÙ ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√º≈‘µ
¬“ß‡√´‘π —ß‡§√“–Àå ¬“ßÕ’≈“ ‚µ‡¡Õ√å
æ≈“ µ‘° À√◊Õ‡ âπ„¬ —ß‡§√“–Àå´÷Ëß¡‘„™à
„¬·°â«
Ùı ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’¬Ë «°—∫ ’ (Paints)
πÈ”¡—π™—°‡ß“‡´≈·≈Á° ·≈Á°‡°Õ√å À√◊Õ
º≈‘µ¿—≥±å ”À√—∫„™â¬“À√◊ÕÕÿ¥Õ¬à“ß„¥
Õ¬à“ßÀπ÷Ëß À√◊ÕÀ≈“¬Õ¬à“ß ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) °“√∑” ’ ”À√—∫„™â∑“ æàπ À√◊Õ
‡§≈◊Õ∫

ÙˆÒ
๖๐๐

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û

-

∑ÿ°¢π“¥

-

∑ÿ°¢π“¥

-

∑ÿ°¢π“¥

-

∑ÿ°¢π“¥

-

∑ÿ°¢π“¥

≈”¥—∫∑’Ë

¢π“¥¢Õß‚√ßß“π

ª√–‡¿∑À√◊Õ™π‘¥¢Õß‚√ßß“π

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú

(Ú) °“√∑”πÈ”¡—π™—°‡ß“ πÈ”¡—πº ¡ ’
À√◊ÕπÈ”¬“≈â“ß ’
(Û) °“√∑”‡™≈·≈Á° ·≈Á°‡°Õ√å À√◊Õ
º≈‘µ¿—≥±å ”À√—∫„™âπÈ”¬“À√◊ÕÕÿ¥
Ùˆ ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫¬“
Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß À√◊ÕÀ≈“¬Õ¬à“ß
¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) °“√º≈‘µ«—µ∂ÿ∑’Ë√—∫√Õß‰«â „πµ”√“¬“
∑’Ë√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß
“∏“√≥ ÿ¢ª√–°“»
(Ú) °“√º≈‘µ«—µ∂ÿ∑’Ë¡ÿàßÀ¡“¬ ”À√—∫„™â
„π°“√«‘‡§√“–Àå ∫”∫—¥ ∫√√‡∑“
√—°…“ À√◊ÕªÑÕß°—π‚√§ À√◊Õ§«“¡
‡®Á∫ªÉ«¬¢Õß¡πÿ…¬å À√◊Õ —µ«å
(Û) °“√º≈‘µ«—µ∂ÿ∑’Ë¡ÿàßÀ¡“¬ ”À√—∫„Àâ
‡°‘¥º≈·°à ÿ¢¿“æ ‚§√ß √â“ßÀ√◊Õ
°“√°√–∑”Àπâ“∑’Ë„¥Ê ¢Õß√à“ß°“¬
¡πÿ…¬åÀ√◊Õ —µ«å ∑’Ë√—∞¡πµ√’«à“°“√
°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ª√–°“»
·µà«—µ∂ÿ (Ò) À√◊Õ (Ú) ‰¡à√«¡∂÷ß
«—µ∂ÿ∑’Ë¡ÿàßÀ¡“¬ ”À√—∫„™â‡ªìπÕ“À“√
‡§√◊ËÕß°’Ã“ ‡§√◊ËÕß ”Õ“ß ‡§√◊ËÕß¡◊Õ
∑’Ë„™â „π°“√ª√–°Õ∫‚√§»‘≈ª– ·≈–
à«πª√–°Õ∫¢Õß‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑’Ë„™â „π
°“√π—Èπ

ÙˆÚ
๖๐๑

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û

-

∑ÿ°¢π“¥

-

∑ÿ°¢π“¥

-

∑ÿ°¢π“¥

-

∑ÿ°¢π“¥

-

∑ÿ°¢π“¥

≈”¥—∫∑’Ë

¢π“¥¢Õß‚√ßß“π

ª√–‡¿∑À√◊Õ™π‘¥¢Õß‚√ßß“π

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú

Ù˜ ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫ ∫Ÿà
‡§√◊ËÕß ”Õ“ß À√◊Õ ‘Ëßª√ÿß·µàß√à“ß°“¬
Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß À√◊ÕÀ≈“¬Õ¬à“ß
¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) °“√∑” ∫Ÿà «— ¥ÿ —ß‡§√“–Àå ”À√—∫
´—°øÕ° ·™¡æŸ º≈‘µ¿—≥±å ”À√—∫
‚°πÀπ«¥ À√◊Õº≈‘µ¿—≥±å™”√–≈â“ß
À√◊Õ¢—¥∂Ÿ
(Ú) °“√∑”°≈’‡´Õ√’π¥‘∫ À√◊Õ°≈’‡´Õ√’π
∫√‘ ÿ∑∏‘Ï ®“°πÈ”¡—πæ◊™ À√◊Õ —µ«å
À√◊Õ‰¢¡—π —µ«å
(Û) °“√∑”‡§√◊ÕË ß ”Õ“ß À√◊Õ ß‘Ë ª√ÿß·µàß ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı
√à“ß°“¬
·√ß¡â“ ·≈–§πß“π
‰¡à‡°‘π ı §π ·≈–
‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı
(Ù) °“√∑”¬“ ’øíπ
·√ß¡â“ ·≈–§πß“π
‰¡à‡°‘π ı §π ·≈–
‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò
Ù¯ ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫º≈‘µ¿—≥±å
‡§¡’ Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷ËßÀ√◊ÕÀ≈“¬Õ¬à“ß
¥—ßµàÕ‰ªπ’È

ÙˆÛ
๖๐๒

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û

∑ÿ°¢π“¥

∑ÿ°¢π“¥

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π
‡°‘π ı §π
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π
‡°‘π ı §π

≈”¥—∫∑’Ë

¢π“¥¢Õß‚√ßß“π

ª√–‡¿∑À√◊Õ™π‘¥¢Õß‚√ßß“π

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú

(Ò) °“√∑”¬“¢—¥‡§√◊ËÕß‡√◊Õπ À√◊Õ‚≈À–
¢’Èº÷Èß À√◊Õ«— ¥ÿ ”À√—∫µ∫·µàß
Õ“§“√
(Ú) °“√∑”¬“¶à“‡™◊ÈÕ‚√§ À√◊Õ¬“¥—∫°≈‘Ëπ
(Û) °“√∑”º≈‘µ¿—≥±å ”À√—∫°—ππÈ”
º≈‘µ¿—≥±å∑’Ë‡ªìπµ—«∑”„Àâ‡ªï¬°πÈ”
º≈‘µ¿—≥±å∑’Ë‡ªìπµ—«∑”„Àâµ’‡¢â“¥â«¬
°—π‰¥â º≈‘µ¿—≥±å∑’Ë‡ªìπµ—«∑”„Àâ´÷¡
‡¢â“‰ª (Wetting Agents.
Emulsifiers of Penetrants)
º≈‘µ¿—≥±å ”À√—∫„™âºπ÷°À√◊Õ°“«
º≈‘µ¿—≥±å ”À√—∫„™â‡ªìπµ—«º ¡
(Sizes) º≈‘µ¿—≥±å ”À√—∫„™â‡ªìπ
µ—«‡™◊ËÕ¡À√◊ÕÕÿ¥ (Cements) ∑’Ë∑”
®“°æ◊™ —µ«å À√◊Õæ≈“ µ‘° ∑’Ë ‰¥â¡“
®“°·À≈àßº≈‘µÕ◊Ëπ ´÷Ëß¡‘„™àº≈‘µ¿—≥±å
”À√—∫„™âÕÿ¥√Ÿøíπ (Dental
Cements)
(Ù) °“√∑”‰¡â¢’¥‰ø «—µ∂ÿ√–‡∫‘¥ À√◊Õ
¥Õ°‰¡â‡æ≈‘ß
(ı) °“√∑”‡∑’¬π‰¢
(ˆ) °“√∑”À¡÷°À√◊Õ§“√å∫Õπ¥”

ÙˆÙ
๖๐๓

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û

-

∑ÿ°¢π“¥

-

∑ÿ°¢π“¥
∑ÿ°¢π“¥

-

∑ÿ°¢π“¥

-

∑ÿ°¢π“¥
∑ÿ°¢π“¥

≈”¥—∫∑’Ë

¢π“¥¢Õß‚√ßß“π

ª√–‡¿∑À√◊Õ™π‘¥¢Õß‚√ßß“π

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú

(˜) °“√∑”º≈‘µ¿—≥±å∑’Ë¡’°≈‘Ëπ À√◊Õ§«—π
‡¡◊ËÕ‡º“‰À¡â
(¯) °“√∑”º≈‘µ¿—≥±å∑’Ë¡’°“√∫Ÿ√
(˘) °“√∑”À—«πÈ”¡—π√–‡À¬
(Essential oils)
(Ò) °“√∑”§√“¡ À√◊Õ«— ¥ÿøÕ°¢“«∑’Ë„™â
„π°“√´—°ºâ“
(ÒÒ) °“√∑”º≈‘µ¿—≥±å ”À√—∫„™â‡ªìπ
©π«πÀÿâ¡À¡âÕπÈ”À√◊Õ°—π§«“¡√âÕπ
(ÒÚ) °“√∑”º≈‘µ¿—≥±å ”À√—∫„™â°—∫‚≈À–
πÈ”¡—π À√◊ÕπÈ” (Metal, Oil or
Water Treating Compounds)
º≈‘µ¿—≥±å ”‡√Á®‡§¡’‰«· ßøî≈å¡
À√◊Õ°√–¥“… À√◊Õºâ“∑’Ë∑“¥â«¬µ—«
‰«· ß (Prepared PhotoChemical Materials or
Sensitized Film, Paper or
Cloth)
(ÒÛ) °“√∑”∂à“π°—¡¡—πµå (Activated
Carbon)
Ù˘ ‚√ßß“π°≈—ËππÈ”¡—πªî‚µ√‡≈’¬¡

Ùˆı
๖๐๔

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û

-

∑ÿ°¢π“¥

-

∑ÿ°¢π“¥
∑ÿ°¢π“¥

-

∑ÿ°¢π“¥

-

∑ÿ°¢π“¥

-

∑ÿ°¢π“¥

-

∑ÿ°¢π“¥

-

∑ÿ°¢π“¥

≈”¥—∫∑’Ë

¢π“¥¢Õß‚√ßß“π

ª√–‡¿∑À√◊Õ™π‘¥¢Õß‚√ßß“π

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú

ı ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫º≈‘µ¿—≥±å
®“°ªî‚µ√‡≈’¬¡ ∂à“πÀ‘π À√◊Õ≈‘°‰πµå
Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß À√◊ÕÀ≈“¬Õ¬à“ß
¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) °“√∑”·Õ øí≈µå À√◊ÕπÈ”¡—π¥‘π
(Ú) °“√∑”°√–¥“…Õ“∫·Õ øí≈µå À√◊Õ
πÈ”¡—π¥‘π
(Û) °“√∑”‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß°âÕπÀ√◊Õ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß
”‡√Á®√Ÿª ®“°∂à“πÀ‘π À√◊Õ≈‘°‰πµå
∑’Ë·µàß·≈â«
(Ù) °“√º ¡º≈‘µ¿—≥±å®“°ªî‚µ√‡≈’¬¡
‡¢â“¥â«¬°—π À√◊Õ°“√º ¡º≈‘µ¿—≥±å
®“°ªî‚µ√‡≈’¬¡°—∫«— ¥ÿÕ◊Ëπ
(ı) °“√°≈—Ëπ∂à“πÀ‘π„π‡µ“‚§â° ´÷Ëß
‰¡à‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õß°“√º≈‘µ°ä“´
À√◊Õ‡À≈Á°
ıÒ ‚√ßß“πº≈‘µ ´àÕ¡ À≈àÕ À√◊ÕÀ≈àÕ
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı
¥Õ°¬“ßπÕ°À√◊Õ¬“ß„π ”À√—∫
·√ß¡â“ ·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π
¬“πæ“Àπ–∑’Ë‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¥â«¬‡§√◊ËÕß°≈ §π ®”æ«°∑’Ë Ò
À√◊Õ —µ«å
ıÚ ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫¬“ß
Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß À√◊ÕÀ≈“¬Õ¬à“ß
¥—ßµàÕ‰ªπ’È

Ùˆˆ
๖๐๕

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û

∑ÿ°¢π“¥
∑ÿ°¢π“¥
∑ÿ°¢π“¥
∑ÿ°¢π“¥
∑ÿ°¢π“¥
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“

≈”¥—∫∑’Ë

¢π“¥¢Õß‚√ßß“π

ª√–‡¿∑À√◊Õ™π‘¥¢Õß‚√ßß“π

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú

(Ò) °“√∑”¬“ß·ºàπ„π¢—Èπµâπ ®“°
πÈ”¬“ß∏√√¡™“µ‘ ´÷Ëß¡‘„™à°“√∑”„π
«π¬“ßÀ√◊ÕªÉ“
(Ú) °“√À—Ëπ º ¡ √’¥„Àâ‡ªìπ·ºàπ À√◊Õ
µ—¥·ºàπ¬“ß∏√√¡™“µ‘´÷Ëß¡‘„™à°“√∑”
„π «π¬“ßÀ√◊ÕªÉ“
(Û) °“√∑”¬“ß·ºàπ√¡§«—π °“√∑”
¬“ß‡§√ª ¬“ß·∑àß ¬“ßπÈ” À√◊Õ
°“√∑”¬“ß„Àâ‡ªìπ√Ÿª·∫∫Õ◊Ëπ„¥∑’Ë
§≈â“¬§≈÷ß°—π®“°¬“ß∏√√¡™“µ‘
(Ù) °“√∑”º≈‘µ¿—≥±å¬“ß πÕ°®“°∑’Ë
√–∫ÿ‰«â „π≈”¥—∫∑’Ë ıÒ ®“°¬“ß
∏√√¡™“µ‘À√◊Õ¬“ß —ß‡§√“–Àå
ıÛ ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫º≈‘µ¿—≥±å
æ≈“ µ‘°Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß À√◊Õ
À≈“¬Õ¬à“ß ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) °“√∑”‡§√◊ËÕß¡◊Õ ‡§√◊ËÕß„™â
‡§√◊ËÕß‡√◊Õπ À√◊Õ‡§√◊ËÕßª√–¥—∫
·≈–√«¡∂÷ß™‘Èπ à«π¢Õßº≈‘µ¿—≥±å
¥—ß°≈à“«
(Ú) °“√∑”‡ ◊ËÕ À√◊Õæ√¡

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“
·√ß¡â“
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“
·√ß¡â“
-

ทุกขนาด
-

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“
·√ß¡â“

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“
·√ß¡â“

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“
·√ß¡â“

Ùˆ˜
๖๐๖

≈”¥—∫∑’Ë

¢π“¥¢Õß‚√ßß“π

ª√–‡¿∑À√◊Õ™π‘¥¢Õß‚√ßß“π

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú

(Û) °“√∑”‡ª≈◊Õ°Àÿâ¡‰ â°√Õ°

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı
·√ß¡â“
(Ù) °“√∑”¿“™π–∫√√®ÿ ‡™àπ ∂ÿßÀ√◊Õ ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı
°√– Õ∫
·√ß¡â“
(ı) °“√∑”æ≈“ µ‘°‡ªìπ‡¡Á¥ ·∑àß ∑àÕ
À≈Õ¥ ·ºàπ ™‘Èπ ºß À√◊Õ√Ÿª∑√ß
µà“ßÊ
(ˆ) °“√∑”º≈‘µ¿—≥±å ”À√—∫„™â‡ªìπ ‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı
©π«π
·√ß¡â“
(˜) °“√∑”√Õß‡∑â“ À√◊Õ™‘Èπ à«π¢Õß ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı
√Õß‡∑â“
·√ß¡â“
(¯) °“√Õ—¥æ≈“ µ‘°À≈“¬Ê ™—Èπ‡ªìπ ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı
·ºàπ
·√ß¡â“
(˘) °“√≈â“ß ∫¥ À√◊Õ¬àÕ¬æ≈“ µ‘°
ıÙ ‚√ßß“πº≈‘µ·°â« ‡ âπ„¬·°â« À√◊Õ
º≈‘µ¿—≥±å·°â«
ıı ‚√ßß“πº≈‘µ¿—≥±å‡§√◊ËÕß°√–‡∫◊ÈÕß‡§≈◊Õ∫ ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı
‡§√◊ËÕßªíôπ¥‘π‡º“ À√◊Õ‡§√◊ËÕß¥‘π‡º“·≈– ·√ß¡â“ ·≈–§πß“π
√«¡∂÷ß°“√‡µ√’¬¡«— ¥ÿ‡æ◊ËÕ°“√¥—ß°≈à“« ‰¡à‡°‘π ı §π ·≈–
‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò

Ùˆ¯
๖๐๗

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“
∑ÿ°¢π“¥

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“
∑ÿ°¢π“¥
∑ÿ°¢π“¥
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π
‡°‘π ı §π

≈”¥—∫∑’Ë

¢π“¥¢Õß‚√ßß“π

ª√–‡¿∑À√◊Õ™π‘¥¢Õß‚√ßß“π

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú

ıˆ ‚√ßß“πº≈‘µÕ‘∞ °√–‡∫◊ÈÕß À√◊Õ∑àÕ ”À√—∫
„™â „π°“√°àÕ √â“ß‡∫â“À≈Õ¡‚≈À–
°√–‡∫◊ÈÕßª√–¥—∫ (Architectural
Terracotta) √Õß„π‡µ“‰ø ∑àÕÀ√◊Õ¬Õ¥
ª≈àÕß‰ø À√◊Õ«—µ∂ÿ∑π‰ø®“°¥‘π‡Àπ’¬«
ı˜ ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫´’‡¡πµå
ªŸπ¢“« À√◊ÕªŸπª≈“ ‡µÕ√å Õ¬à“ß„¥
Õ¬à“ßÀπ÷Ëß À√◊ÕÀ≈“¬Õ¬à“ß ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) °“√∑”´’‡¡πµå ªŸπ¢“« À√◊Õ
ªŸπª≈“ ‡µÕ√å
(Ú) °“√≈”‡≈’¬ß´’‡¡πµå ªŸπ¢“« À√◊Õ
ªŸπª≈“ ‡µÕ√å¥â«¬√–∫∫ “¬æ“π
≈”‡≈’¬ßÀ√◊Õ√–∫∫∑àÕ≈¡
(Û) °“√º ¡´’‡¡πµå ªŸπ¢“« À√◊Õ
ªŸπª≈“ ‡µÕ√å Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß
À√◊ÕÀ≈“¬Õ¬à“ß‡¢â“¥â«¬°—π À√◊Õ
°“√º ¡´’‡¡πµå ªŸπ¢“« À√◊Õ
ªŸπª≈“ ‡µÕ√åÕ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß
À√◊ÕÀ≈“¬Õ¬à“ß‡¢â“°—∫«— ¥ÿÕ◊Ëπ
ı¯ ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫º≈‘µ¿—≥±å
Õ‚≈À–Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß À√◊ÕÀ≈“¬Õ¬à“ß
¥—ßµàÕ‰ªπ’È

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ ·≈–§πß“π ·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π
‰¡à‡°‘π ı §π ·≈– ‡°‘π ı §π
‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò

Ùˆ˘
๖๐๘

-

∑ÿ°¢π“¥

-

∑ÿ°¢π“¥

-

∑ÿ°¢π“¥

≈”¥—∫∑’Ë

¢π“¥¢Õß‚√ßß“π

ª√–‡¿∑À√◊Õ™π‘¥¢Õß‚√ßß“π

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú

(Ò) °“√∑”º≈‘µ¿—≥±å§Õπ°√’µ
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı
º≈‘µ¿—≥±å§Õπ°√’µº ¡ º≈‘µ¿—≥±å ·√ß¡â“
¬‘ª´—¡ À√◊Õº≈‘µ¿—≥±åªπŸ ª≈“ ‡µÕ√å
(Ú) °“√∑”„¬·√à
∑’Ë„™â‡§√◊ÕË ß®—°√‰¡à‡°‘π ı
(Û) °“√∑”º≈‘µ¿—≥±å®“°À‘π
·√ß¡â“ ·≈–§πß“π
‰¡à‡°‘π ı §π ·≈–
‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò
(Ù) °“√∑”º≈‘µ¿—≥±å ”À√—∫¢—¥∂Ÿ
(Abrasives)
(ı) °“√∑”º≈‘µ¿—≥±å®“°‡ âπ„¬À‘π
(Asbestos)
(ˆ) °“√∑”º≈‘µ¿—≥±å®“°·°√‰øµå
ı˘ ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√∂≈ÿß
À≈Õ¡ À≈àÕ √’¥ ¥÷ß À√◊Õº≈‘µ‡À≈Á° À√◊Õ
‡À≈Á°°≈â“„π¢—Èπµâπ (Iron and Steel
Basic Industries)
ˆ ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫∂≈ÿß º ¡
∑”„Àâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï À≈Õ¡ À≈àÕ √’¥ ¥÷ß À√◊Õ
º≈‘µ‚≈À–„π¢—Èπµâπ ´÷Ëß¡‘„™à‡À≈Á°À√◊Õ
‡À≈Á°°≈â“ (Non-ferrous Metal Basic
Industries)

Ù˜
๖๐๙

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“
∑ÿ°¢π“¥
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π
‡°‘π ı §π
∑ÿ°¢π“¥
∑ÿ°¢π“¥
∑ÿ°¢π“¥
∑ÿ°¢π“¥

∑ÿ°¢π“¥

≈”¥—∫∑’Ë

¢π“¥¢Õß‚√ßß“π

ª√–‡¿∑À√◊Õ™π‘¥¢Õß‚√ßß“π

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú

ˆÒ ‚√ßß“πº≈‘µ µ∫·µàß ¥—¥·ª≈ß À√◊Õ
´àÕ¡·´¡‡§√◊ËÕß¡◊ÕÀ√◊Õ‡§√◊ËÕß„™â∑’Ë∑”
¥â«¬‡À≈Á°À√◊Õ‡À≈Á°°≈â“ ·≈–√«¡∂÷ß
à«πª√–°Õ∫À√◊ÕÕÿª°√≥å‡§√◊ËÕß¡◊Õ À√◊Õ
‡§√◊ËÕß„™â¥—ß°≈à“«
ˆÚ ‚√ßß“πº≈‘µµ∫·µàß ¥—¥·ª≈ß À√◊Õ
´àÕ¡·´¡‡§√◊ËÕß‡√◊ÕπÀ√◊Õ‡§√◊ËÕßµ∫·µàß
¿“¬„πÕ“§“√∑’Ë∑”®“°‚≈À– À√◊Õ‚≈À–
‡ªìπ à«π„À≠à ·≈–√«¡∂÷ß à«πª√–°Õ∫
À√◊ÕÕÿª°√≥å¢Õß‡§√◊ËÕß‡√◊Õπ À√◊Õ‡§√◊ËÕß
µ∫·µàß¥—ß°≈à“«
ˆÛ ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫
º≈‘µ¿—≥±å‚≈À– ”À√—∫„™â „π°“√°àÕ √â“ß
À√◊Õµ‘¥µ—ÈßÕ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß À√◊Õ
À≈“¬Õ¬à“ß ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) °“√∑” à«πª√–°Õ∫ ”À√—∫„™â „π
°“√°àÕ √â“ß –æ“π ª√–µŸπÈ”
∂—ßπÈ” À√◊Õª≈àÕß‰ø

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ ´÷Ëß‰¡à¡’°“√™ÿ∫ ·√ß¡â“ À√◊Õ‚√ßß“π
ªíö¡ À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À– ∑ÿ°¢π“¥´÷Ëß¡’°“√™ÿ∫ ªíö¡
·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«° À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À–
∑’Ë Ò
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ ´÷Ëß‰¡à¡’°“√™ÿ∫ ·√ß¡â“ À√◊Õ‚√ßß“π
ªíö¡ À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À– ∑ÿ°¢π“¥´÷Ëß¡’°“√™ÿ∫ ªíö¡
·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«° À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À–
∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ ´÷Ëß‰¡à¡’°“√™ÿ∫ ·√ß¡â“ À√◊Õ‚√ßß“π
ªíö¡ À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À– ∑ÿ°¢π“¥´÷Ëß¡’°“√™ÿ∫ ªíö¡
·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«° À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À–
∑’Ë Ò

Ù˜Ò
๖๑๐

≈”¥—∫∑’Ë

ª√–‡¿∑À√◊Õ™π‘¥¢Õß‚√ßß“π

¢π“¥¢Õß‚√ßß“π
‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û

(Ú) °“√∑” «à πª√–°Õ∫ ”À√—∫„™â „π ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
°“√°àÕ √â“ßÕ“§“√
·√ß¡â“ ´÷Ëß‰¡à¡’°“√™ÿ∫ ·√ß¡â“ À√◊Õ‚√ßß“π
ªíö¡ À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À– ∑ÿ°¢π“¥ ´÷Ëß¡’°“√™ÿ∫ ªíö¡
·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«° À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À–
∑’Ë Ò
(Û) °“√∑” à«πª√–°Õ∫ ”À√—∫„™â „π ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
°“√µàÕ‡√◊Õ
·√ß¡â“ ´÷Ëß‰¡à¡’°“√™ÿ∫ ·√ß¡â“ À√◊Õ‚√ßß“π
ªíö¡ À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À– ∑ÿ°¢π“¥´÷Ëß¡’°“√™ÿ∫ ªíö¡
·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«° À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À–
∑’Ë Ò
(Ù) °“√∑” à«πª√–°Õ∫ ”À√—∫„™â „π ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
°“√ √â“ßÀ√◊Õ´àÕ¡À¡âÕπÈ”
·√ß¡â“ ´÷Ëß‰¡à¡’°“√™ÿ∫ ·√ß¡â“ À√◊Õ‚√ßß“π
ªíö¡ À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À– ∑ÿ°¢π“¥´÷Ëß¡’°“√™ÿ∫ ªíö¡
·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«° À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À–
∑’Ë Ò
(ı) °“√∑” à«πª√–°Õ∫ ”À√—∫„™â°—∫ ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
√–∫∫‡§√◊ËÕßª√—∫Õ“°“»
·√ß¡â“ ´÷Ëß‰¡à¡’°“√™ÿ∫ ·√ß¡â“ À√◊Õ‚√ßß“π
ªíö¡ À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À– ∑ÿ°¢π“¥´÷Ëß¡’°“√™ÿ∫ ªíö¡
·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«° À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À–
∑’Ë Ò

Ù˜Ú
๖๑๑

≈”¥—∫∑’Ë

¢π“¥¢Õß‚√ßß“π

ª√–‡¿∑À√◊Õ™π‘¥¢Õß‚√ßß“π

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú

ˆÙ ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫
º≈‘µ¿—≥±å‚≈À– Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß À√◊Õ
À≈“¬Õ¬à“ß ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı
(Ò) °“√∑”¿“™π–∫√√®ÿ
·√ß¡â“ ´÷Ëß‰¡à¡’°“√™ÿ∫
ªí¡ö À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À–
·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°
∑’Ë Ò
(Ú) °“√∑”º≈‘µ¿—≥±å¥â«¬«‘∏’ªíö¡ À√◊Õ
°√–·∑°
(Û) °“√∑”º≈‘µ¿—≥±å¥â«¬‡§√◊ËÕßÕ—¥
™π‘¥‡°≈’¬«
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı
(Ù) °“√∑”µŸâÀ√◊ÕÀâÕßπ‘√¿—¬
·√ß¡â“ ´÷Ëß‰¡à¡’°“√™ÿ∫
ªí¡ö À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À–
·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°
∑’Ë Ò
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı
(ı) °“√∑”º≈‘µ¿—≥±å®“°≈«¥À√◊Õ
“¬‡§‡∫‘≈ ‚¥¬„™â≈«¥∑’Ë ‰¥â¡“®“° ·√ß¡â“ ´÷Ëß‰¡à¡’°“√™ÿ∫
ªí¡ö À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À–
·À≈àßº≈‘µÕ◊Ëπ ´÷Ëß¡‘„™à≈«¥À√◊Õ
“¬‡§‡∫‘≈∑’ËÀÿâ¡¥â«¬©π«π
·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°
∑’Ë Ò

Ù˜Û
๖๑๒

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ À√◊Õ‚√ßß“π
∑ÿ°¢π“¥´÷Ëß¡’°“√™ÿ∫ ªíö¡
À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À–
∑ÿ°¢π“¥
∑ÿ°¢π“¥
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ À√◊Õ‚√ßß“π
∑ÿ°¢π“¥´÷Ëß¡’°“√™ÿ∫ ªíö¡
À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À–
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ À√◊Õ‚√ßß“π
∑ÿ°¢π“¥´÷Ëß¡’°“√™ÿ∫ ªíö¡
À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À–

≈”¥—∫∑’Ë

¢π“¥¢Õß‚√ßß“π

ª√–‡¿∑À√◊Õ™π‘¥¢Õß‚√ßß“π

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú

(ˆ) °“√∑”¢¥ ª√‘ß‡À≈Á° ≈—° ·ªÑπ
‡°≈’¬««ß·À«π À¡ÿ¥¬È” À√◊Õ
À≈Õ¥™π‘¥æ—∫‰¥â∑’Ë ‰¡à∑”„π‚√ß√’¥
À√◊Õ¥÷ß¢—Èπ¢—Èπµâπ (Primary Rolling
or Drawing Mills)
(˜) °“√∑”‡µ“‰ø À√◊Õ‡§√◊ËÕßÕÿàπÀâÕß
Õ¬à“ßÕ◊Ëπ ´÷Ëß‰¡à„™â ‰øøÑ“

(¯) °“√∑”‡§√◊ËÕß ÿ¢¿—≥±å‡À≈Á°À√◊Õ
‚≈À–‡§≈◊Õ∫ ‡§√◊ËÕß∑Õß‡À≈◊Õß
”À√—∫„™â „π°“√µàÕ∑àÕÀ√◊Õ
‡§√◊ËÕßª√–°Õ∫«“≈å«À√◊Õ∑àÕ
(˘) °“√∑”‡§√◊ËÕß„™â‡≈Á°Ê ®“°‚≈À–

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ ´÷Ëß‰¡à¡’°“√™ÿ∫ ·√ß¡â“ À√◊Õ‚√ßß“π
ªíö¡ À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À– ∑ÿ°¢π“¥ ´÷Ëß¡’°“√™ÿ∫ ªíö¡
·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«° À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À–
∑’Ë Ò
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ ´÷Ëß‰¡à¡’°“√™ÿ∫ ·√ß¡â“ À√◊Õ‚√ßß“π
ªíö¡ À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À– ∑ÿ°¢π“¥ ´÷Ëß¡’°“√™ÿ∫ ªíö¡
·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«° À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À–
∑’Ë Ò
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ ´÷Ëß‰¡à¡’°“√™ÿ∫ ·√ß¡â“ À√◊Õ‚√ßß“π
ªíö¡ À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À– ∑ÿ°¢π“¥ ´÷Ëß¡’°“√™ÿ∫ ªíö¡
·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«° À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À–
∑’Ë Ò
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ ´÷Ëß‰¡à¡’°“√™ÿ∫ ·√ß¡â“ À√◊Õ‚√ßß“π
ªíö¡ À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À– ∑ÿ°¢π“¥ ´÷Ëß¡’°“√™ÿ∫ ªíö¡
·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«° À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À–
∑’Ë Ò

Ù˜Ù
๖๑๓

≈”¥—∫∑’Ë

¢π“¥¢Õß‚√ßß“π

ª√–‡¿∑À√◊Õ™π‘¥¢Õß‚√ßß“π

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú

(Ò) °“√∑”º≈‘µ¿—≥±å‚≈À– ”‡√Á®√Ÿª
¥â«¬«‘∏’‡§≈◊Õ∫À√◊Õ≈ß√—°
(Enamelling Japanning or
Lacquering) ™ÿ∫À√◊Õ¢—¥

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ ´÷Ëß‰¡à¡’°“√™ÿ∫ ·√ß¡â“ À√◊Õ‚√ßß“π
ªíö¡ À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À– ∑ÿ°¢π“¥ ´÷Ëß¡’°“√™ÿ∫ ªíö¡
·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«° À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À–
∑’Ë Ò
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
(ÒÒ) °“√Õ—¥‡»…‚≈À–
·√ß¡â“
·√ß¡â“
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
(ÒÚ) °“√µ—¥ æ—∫ À√◊Õ¡â«π‚≈À–
·√ß¡â“
·√ß¡â“
(ÒÛ) °“√°≈÷ß ‡®“– §«â“π °—¥ ‰ ‡®’¬π ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
À√◊Õ‡™◊ËÕ¡‚≈À–∑—Ë«‰ª
·√ß¡â“
·√ß¡â“
(ÒÙ) °“√∑”™‘Èπ à«πÀ√◊ÕÕÿª°√≥å¢Õß ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
º≈‘µ¿—≥±å‚≈À–µ“¡ (Ò) ∂÷ß (Ò) ·√ß¡â“ ´÷Ëß‰¡à¡’°“√™ÿ∫ ·√ß¡â“ À√◊Õ‚√ßß“π
ªíö¡ À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À– ∑ÿ°¢π“¥ ´÷Ëß¡’°“√™ÿ∫ ªíö¡
·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«° À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À–
∑’Ë Ò
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
ˆı ‚√ßß“πº≈‘µ ª√–°Õ∫ À√◊Õ¥—¥·ª≈ß
À√◊Õ´àÕ¡·´¡‡§√◊ËÕß¬πµå ‡§√◊ËÕß°—ßÀ—π ·√ß¡â“ ´÷Ëß‰¡à¡’°“√™ÿ∫ ·√ß¡â“ À√◊Õ‚√ßß“π
·≈–√«¡∂÷ß «à πª√–°Õ∫À√◊ÕÕÿª°√≥å¢Õß ªíö¡ À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À– ∑ÿ°¢π“¥ ´÷Ëß¡’°“√™ÿ∫ ªíö¡
‡§√◊ËÕß¬πµåÀ√◊Õ‡§√◊ËÕß°—ßÀ—π¥—ß°≈à“«
·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«° À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À–
∑’Ë Ò

Ù˜ı
๖๑๔

≈”¥—∫∑’Ë

¢π“¥¢Õß‚√ßß“π

ª√–‡¿∑À√◊Õ™π‘¥¢Õß‚√ßß“π

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û

ˆˆ ‚√ßß“πº≈‘µ ª√–°Õ∫ ¥—¥·ª≈ß À√◊Õ ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
´àÕ¡·´¡‡§√◊ËÕß®—°√ ”À√—∫„™â „π°“√ ·√ß¡â“ ´÷Ëß‰¡à¡’°“√™ÿ∫ ·√ß¡â“ À√◊Õ‚√ßß“π
° ‘°√√¡À√◊Õ°“√‡≈’È¬ß —µ«å ·≈–√«¡∂÷ß ªíö¡ À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À– ∑ÿ°¢π“¥ ´÷ßË ¡’°“√™ÿ∫ ªí¡ö
à«πª√–°Õ∫À√◊ÕÕÿª°√≥å¢Õß‡§√◊ËÕß®—°√ ·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«° À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À–
¥—ß°≈à“«
∑’Ë Ò
ˆ˜ ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫‡§√◊ËÕß®—°√
à«πª√–°Õ∫ À√◊ÕÕÿª°√≥å¢Õß‡§√◊ËÕß®—°√
”À√—∫ª√–¥‘…∞å‚≈À– À√◊Õ‰¡âÕ¬à“ß„¥
Õ¬à“ßÀπ÷Ëß À√◊ÕÀ≈“¬Õ¬à“ß ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) °“√∑” ¥—¥·ª≈ß À√◊Õ´àÕ¡·´¡ ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
‡§√◊ËÕß®—°√ ”À√—∫‚√ß‡≈◊ËÕ¬ ‰
·√ß¡â“ ´÷Ëß‰¡à¡’°“√™ÿ∫ ·√ß¡â“ À√◊Õ‚√ßß“π
∑”‡§√◊ËÕß‡√◊ÕπÀ√◊Õ∑”‰¡â«’‡π’¬√å ªíö¡ À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À– ∑ÿ°¢π“¥ ´÷ßË ¡’°“√™ÿ∫ ªí¡ö
·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«° À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À–
∑’Ë Ò
(Ú) °“√∑” ¥—¥·ª≈ß À√◊Õ´àÕ¡·´¡ ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
‡§√◊ËÕß°≈÷ß ‡§√◊ËÕß§«â“π ‡§√◊ËÕß‡®“– ·√ß¡â“ ´÷Ëß‰¡à¡’°“√™ÿ∫ ·√ß¡â“ À√◊Õ‚√ßß“π
‡§√◊ËÕß°—¥ (Milling Machines) ªíö¡ À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À– ∑ÿ°¢π“¥´÷ßË ¡’°“√™ÿ∫ ªí¡ö
‡§√◊ËÕß‡®’¬π ‡§√◊ËÕßµ—¥ (Shearing ·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«° À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À–
Machines) À√◊Õ ‡§√◊ËÕß‰
∑’Ë Ò
(Shaping Machines)

Ù˜ˆ
๖๑๕
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(Û) °“√∑” ¥—¥·ª≈ß À√◊Õ´àÕ¡·´¡ ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
‡§√◊ËÕß‡≈◊ËÕ¬µ—¥‚≈À–¥â«¬‡§√◊ËÕß¬πµå ·√ß¡â“ ´÷Ëß‰¡à¡’°“√™ÿ∫ ·√ß¡â“ À√◊Õ‚√ßß“π
À√◊Õ‡§√◊ËÕß¢—¥
ªíö¡ À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À– ∑ÿ°¢π“¥ ´÷ßË ¡’°“√™ÿ∫ ªí¡ö
·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«° À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À–
∑’Ë Ò
(Ù) °“√∑” ¥—¥·ª≈ß À√◊Õ´àÕ¡·´¡ ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
‡§√◊ËÕß∑ÿ∫‚≈À– (Drop Forges or ·√ß¡â“ ´÷Ëß‰¡à¡’°“√™ÿ∫ ·√ß¡â“ À√◊Õ‚√ßß“π
Forging Machines)
ªíö¡ À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À– ∑ÿ°¢π“¥ ´÷ßË ¡’°“√™ÿ∫ ªíö¡
·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«° À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À–
∑’Ë Ò
(ı) °“√∑” ¥—¥·ª≈ß À√◊Õ´àÕ¡·´¡ ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
‡§√◊ËÕß√’¥‚≈À– ‡§√◊ËÕßÕ—¥‚≈À– À√◊Õ ·√ß¡â“ ´÷Ëß‰¡à¡’°“√™ÿ∫ ·√ß¡â“ À√◊Õ‚√ßß“π
‡§√◊ËÕß¥÷ß√’¥‚≈À–
ªíö¡ À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À– ∑ÿ°¢π“¥ ´÷ßË ¡’°“√™ÿ∫ ªíö¡
·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«° À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À–
∑’Ë Ò
(ˆ) °“√∑” ¥—¥·ª≈ß À√◊Õ´àÕ¡·´¡ ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
‡§√◊ËÕß¥—π√’¥ ‡§√◊ËÕß∑”„ÀâÀ≈Õ¡ ·√ß¡â“ ´÷Ëß‰¡à¡’°“√™ÿ∫ ·√ß¡â“ À√◊Õ‚√ßß“π
≈–≈“¬ À√◊Õ‡™◊ËÕ¡‚¥¬‰¡à„™â ‰øøÑ“ ªíö¡ À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À– ∑ÿ°¢π“¥ ´÷ßË ¡’°“√™ÿ∫ ªíö¡
·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«° À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À–
∑’Ë Ò

Ù˜˜
๖๑๖
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(˜) °“√∑” ¥—¥·ª≈ß À√◊Õ´àÕ¡·´¡ ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·∫∫ (Dies) À√◊Õ‡§√◊ËÕß®—∫ (Jigs) ·√ß¡â“ ´÷Ëß‰¡à¡’°“√™ÿ∫ ·√ß¡â“ À√◊Õ‚√ßß“π
”À√—∫„™â°—∫‡§√◊ËÕß¡◊Õ°≈
ªíö¡ À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À– ∑ÿ°¢π“¥ ´÷ßË ¡’°“√™ÿ∫ ªíö¡
·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«° À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À–
∑’Ë Ò
(¯) °“√∑” à«πª√–°Õ∫ À√◊ÕÕÿª°√≥å ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
”À√—∫‡§√◊ËÕß®—°√µ“¡ (Ò) ∂÷ß (˜) ·√ß¡â“ ´÷Ëß‰¡à¡’°“√™ÿ∫ ·√ß¡â“ À√◊Õ‚√ßß“π
ªíö¡ À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À– ∑ÿ°¢π“¥ ´÷ßË ¡’°“√™ÿ∫ ªíö¡
·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«° À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À–
∑’Ë Ò
ˆ¯ ‚√ßß“πº≈‘µ ª√–°Õ∫ ¥—¥·ª≈ß À√◊Õ ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
´àÕ¡·´¡‡§√◊ËÕß®—°√ ”À√—∫Õÿµ “À°√√¡ ·√ß¡â“ ´÷Ëß‰¡à¡’°“√™ÿ∫ ·√ß¡â“ À√◊Õ‚√ßß“π
°√–¥“…‡§¡’ Õ“À“√ °“√ªíòπ∑Õ °“√æ‘¡æå ªíö¡ À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À– ∑ÿ°¢π“¥ ´÷ßË ¡’°“√™ÿ∫ ªíö¡
°“√æ‘¡æå °“√º≈‘µ´’‡¡πµå À√◊Õº≈‘µ¿—≥±å ·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«° À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À–
¥‘π‡Àπ’¬« °“√°àÕ √â“ß °“√∑”‡À¡◊Õß·√à ∑’Ë Ò
°“√‡®“–À“ªî‚µ√‡≈’¬¡ À√◊Õ°“√°≈—ËππÈ”¡—π
·≈–√«¡∂÷ß à«πª√–°Õ∫À√◊ÕÕÿª°√≥å¢Õß
‡§√◊ËÕß®—°√¥—ß°≈à“«
ˆ˘ ‚√ßß“πº≈‘µ ª√–°Õ∫ ¥—¥·ª≈ß À√◊Õ ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
´àÕ¡·´¡‡§√◊ËÕß§”π«≥ ‡§√◊ËÕß∑”∫—≠™’ ·√ß¡â“ ´÷Ëß‰¡à¡’°“√≈â“ß ·√ß¡â“ À√◊Õ‚√ßß“π
‡§√◊ËÕß®—°√ ”À√—∫√–∫∫∫—µ√‡®“–
™ÿ∫ À√◊Õ‡§≈◊Õ∫º‘«
∑ÿ°¢π“¥ ´÷Ëß¡’°“√≈â“ß
‡§√◊ËÕß®—°√ ”À√—∫„™â „π°“√§”π«≥™π‘¥ ™‘Èπß“π‚¥¬„™â “√‡§¡’ ™ÿ∫ À√◊Õ‡§≈◊Õ∫º‘«
¥‘®‘µ—≈ À√◊Õ™π‘¥Õπ“≈âÕ° À√◊Õ‡§√◊ËÕß ·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«° ™‘Èπß“π‚¥¬„™â “√‡§¡’
Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å ”À√—∫ªØ‘∫—µ‘°—∫¢âÕ¡Ÿ≈ ∑’Ë Ò
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∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—π À√◊ÕÕÿª°√≥å (Digital or
Analog Computers or Associated
Electronic Data Processing
Equipment or Accessories)
‡§√◊ËÕßæ‘¡æå¥’¥ ‡§√◊ËÕß™—Ëß ´÷Ëß¡‘„™à‡§√◊ËÕß™—Ëß
∑’Ë„™â „πÀâÕß∑¥≈Õß«‘∑¬“»“ µ√å ‡§√◊ËÕß
Õ—¥ ”‡π“ ´÷Ëß¡‘„™à‡§√◊ËÕßÕ—¥ ”‡π“¥â«¬
°“√∂à“¬¿“æ ·≈–√«¡∂÷ß à«πª√–°Õ∫
À√◊ÕÕÿª°√≥å¢Õßº≈‘µ¿—≥±å¥—ß°≈à“«
˜ ‚√ßß“πº≈‘µ ª√–°Õ∫ ¥—¥·ª≈ß À√◊Õ ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
´àÕ¡·´¡‡§√◊ËÕß Ÿ∫πÈ” ‡§√◊ËÕßÕ—¥Õ“°“» ·√ß¡â“ ·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π ·√ß¡â“
À√◊Õ°ä“´ ‡§√◊ËÕß‡ªÉ“≈¡ ‡§√◊ËÕßª√—∫À√◊Õ ®”æ«°∑’Ë Ò
∂à“¬‡∑Õ“°“» ‡§√◊ËÕß‚ª√¬πÈ”¥—∫‰ø
µŸâ‡¬ÁπÀ√◊Õ‡§√◊ËÕßª√–°Õ∫µŸâ‡¬Áπ ‡§√◊ËÕß
¢“¬ π‘ §â“Õ—µ‚π¡—µ‘ ‡§√◊ÕË ß≈â“ß ´—° ´—°·Àâß
À√◊Õ√’¥ºâ“ ‡§√◊ËÕß‡¬Á∫ ‡§√◊ËÕß àß°”≈—ß°≈
‡§√◊ËÕß¬°ªíôπ®—Ëπ ≈‘øµå ∫—π‰¥‡≈◊ËÕπ
√∂∫√√∑ÿ° √∂·∑√°‡µÕ√å √∂æà«ß ”À√—∫
„™â „π°“√Õÿµ “À°√√¡√∂¬°´âÕπ¢Õß
(Stackers) ‡µ“‰øÀ√◊Õ‡µ“Õ∫ ”À√—∫„™â
„π°“√Õÿµ “À°√√¡ À√◊Õ ”À√—∫„™â „π∫â“π
·µàº≈‘µ¿—≥±åπ—ÈπµâÕß‰¡à„™âæ≈—ßß“π‰øøÑ“
·≈–√«¡∂÷ß à«πª√–°Õ∫À√◊ÕÕÿª°√≥å¢Õß
º≈‘µ¿—≥±å¥—ß°≈à“«
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˜Ò ‚√ßß“πº≈‘µ ª√–°Õ∫ ¥—¥·ª≈ß À√◊Õ
´àÕ¡·´¡‡§√◊ËÕß®—°√ À√◊Õº≈‘µ¿—≥±å
∑’Ë√–∫ÿ‰«â „π≈”¥—∫∑’Ë ˜ ‡©æ“–∑’Ë„™â ‰øøÑ“
‡§√◊ËÕß¬πµå ‰øøÑ“ ‡§√◊ËÕß°”‡π‘¥‰øøÑ“
À¡âÕ·ª≈ß·√ß‰øøÑ“ ‡§√◊ËÕß —∫À√◊Õ∫—ß§—∫
‰øøÑ“ ‡§√◊ËÕß„™â ”À√—∫·ºß‰øøÑ“ ‡§√◊ËÕß
‡ª≈’Ë¬π∑“ß‰øøÑ“ ‡§√◊ËÕß àßÀ√◊Õ®”Àπà“¬
‰øøÑ“ ‡§√◊ËÕß ”À√—∫„™â∫—ß§—∫‰øøÑ“À√◊Õ
‡§√◊ËÕß‡™◊ËÕ¡‰øøÑ“
˜Ú ‚√ßß“πº≈‘µ ª√–°Õ∫ ¥—¥·ª≈ß À√◊Õ
´àÕ¡·´¡‡§√◊ËÕß√—∫«‘∑¬ÿ ‡§√◊ËÕß√—∫
‚∑√∑—»πå ‡§√◊ËÕß°√–®“¬‡ ’¬ßÀ√◊Õ∫—π∑÷°
‡ ’¬ß ‡§√◊ËÕß‡≈àπ·ºàπ‡ ’¬ß ‡§√◊ËÕß∫—π∑÷°
§”∫Õ° ‡§√◊ËÕß∫—π∑÷°‡ ’¬ß¥â«¬‡∑ª
‡§√◊ËÕß‡≈àπÀ√◊Õ‡§√◊ËÕß∫—π∑÷°·∂∫¿“æ
(«‘¥‘∑—»πå) ·ºàπ‡ ’¬ß ‡∑ª·¡à‡À≈Á°∑’Ë ‰¥â
∫—π∑÷°‡ ’¬ß·≈â« ‡§√◊ËÕß‚∑√»—æ∑åÀ√◊Õ
‚∑√‡≈¢™π‘¥¡’ “¬À√◊Õ‰¡à¡’ “¬‡§√◊ËÕß
àß«‘∑¬ÿ ‡§√◊ËÕß àß‚∑√∑—»πå ‡§√◊ËÕß√—∫ àß
—≠≠“≥À√◊Õ®—∫ —≠≠“≥ ‡§√◊ËÕß‡√¥“√å
º≈‘µ¿—≥±å∑’Ë‡ªìπµ—«°÷Ëßπ”À√◊Õµ—«°÷Ëßπ”
™π‘¥‰«∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß (Semi-Conductor
or Related Sensitive Semi-

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ ·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π ·√ß¡â“
®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı
·√ß¡â“ ´÷Ëß‰¡à¡’°“√≈â“ß
™ÿ∫À√◊Õ‡§≈◊Õ∫º‘«™‘Èπß“π
‚¥¬„™â “√‡§¡’ ·≈–
‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò

Ù¯
๖๑๙

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ À√◊Õ‚√ßß“π
∑ÿ°¢π“¥ ´÷Ëß¡’°“√≈â“ß
™ÿ∫ À√◊Õ‡§≈◊Õ∫º‘«™‘πÈ ß“π
‚¥¬„™â “√‡§¡’

≈”¥—∫∑’Ë
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Conductor Devices) §“ª“´‘‡µÕ√åÀ√◊Õ
§Õπ‡¥π‡´Õ√å Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å™π‘¥§ß∑’Ë
À√◊Õ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‰¥â (Fixed or Variable
Electronic Capacitors or Condensers)
‡§√◊ËÕßÀ√◊ÕÀ≈Õ¥‡√¥‘‚Õ°√“ø ‡§√◊ËÕßÀ√◊Õ
À≈Õ¥ø≈Ÿ‚√ ‚§ª À√◊Õ‡§√◊ËÕß À√◊ÕÀ≈Õ¥
‡Õ°´‡√¬å ·≈–√«¡∂÷ß°“√º≈‘µÕÿª°√≥å
À√◊Õ™‘Èπ à«π ”À√—∫„™â°—∫‡§√◊ËÕßÕ‘‡≈Á°
∑√Õπ‘° å ¥—ß°≈à“«
˜Û ‚√ßß“πº≈‘µ ª√–°Õ∫ À√◊Õ¥—¥·ª≈ß
‡§√◊ËÕß¡◊ÕÀ√◊Õ‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“∑’Ë ‰¡à ‰¥â√–∫ÿ
‰«â „π≈”¥—∫„¥·≈–√«¡∂÷ß à«πª√–°Õ∫
À√◊ÕÕÿª°√≥å¢Õßº≈‘µ¿—≥±å¥—ß°≈à“«

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı
·√ß¡â“ ´÷Ëß‰¡à¡’°“√≈â“ß
™ÿ∫ À√◊Õ‡§≈◊Õ∫º‘«™‘πÈ ß“π
‚¥¬„™â “√‡§¡’ ·≈–
‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ À√◊Õ‚√ßß“π
∑ÿ°¢π“¥ ´÷Ëß¡’°“√≈â“ß
™ÿ∫ À√◊Õ‡§≈◊Õ∫º‘«™‘πÈ ß“π
‚¥¬„™â “√‡§¡’

˜Ù ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫Õÿª°√≥å
‰øøÑ“Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß À√◊ÕÀ≈“¬Õ¬à“ß
¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) °“√∑”À≈Õ¥‰øøÑ“ À√◊Õ¥«ß‚§¡ ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı
‰øøÑ“
·√ß¡â“ ·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π
®”æ«°∑’Ë Ò
(Ú) °“√∑”≈«¥ À√◊Õ “¬‡§‡∫‘≈Àÿâ¡ ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı
©π«π
·√ß¡â“ ·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π
®”æ«°∑’Ë Ò

Ù¯Ò
๖๒๐

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“

≈”¥—∫∑’Ë

¢π“¥¢Õß‚√ßß“π

ª√–‡¿∑À√◊Õ™π‘¥¢Õß‚√ßß“π

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú

(Û) °“√∑”Õÿª°√≥åµ‘¥µ—Èß À√◊Õ‡µâ“‡ ’¬∫
À≈Õ¥‰øøÑ“ (Fixtures or Lamp
Sockets or Receptacles)
«‘µ´å ‰øøÑ“ µ—«µàÕ µ—«π”
(Conductor connectors)
Õÿª°√≥å∑’Ë„™â°—∫ “¬‰øøÑ“ À≈Õ¥
À√◊Õ‡§√◊ËÕßª√–°Õ∫ ”À√—∫√âÕ¬ “¬
‰øøÑ“
(Ù) °“√∑”©π«π À√◊Õ«— ¥ÿ∑’Ë‡ªìπ©π«π
‰øøÑ“ ´÷Ëß¡‘„™à°√–‡∫◊ÈÕß‡§≈◊Õ∫À√◊Õ
·°â«
(ı) °“√∑”À¡âÕ‡°Á∫æ≈—ßß“π‰øøÑ“
À√◊ÕÀ¡âÕ°”‡π‘¥æ≈—ßß“π‰øøÑ“
™π‘¥πÈ” À√◊Õ™π‘¥·Àâß ·≈–√«¡∂÷ß
™‘Èπ à«π¢Õßº≈‘µ¿—≥±å¥—ß°≈à“«
˜ı ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫‡√◊Õ
Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß À√◊ÕÀ≈“¬Õ¬à“ß
¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) °“√µàÕ ´àÕ¡·´¡ ∑“ ’ À√◊Õ
µÕ°À¡—π‡√◊Õ„πÕŸàµàÕ‡√◊Õ πÕ°®“°
‡√◊Õ¬“ß
(Ú) °“√∑”™‘Èπ à«πæ‘‡»… ”À√—∫‡√◊Õ
À√◊Õ‡§√◊ËÕß¬πµå‡√◊Õ

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ ·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π ·√ß¡â“
®”æ«°∑’Ë Ò

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ ·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π ·√ß¡â“
®”æ«°∑’Ë Ò
∑ÿ°¢π“¥

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı
·√ß¡â“ ·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π
®”æ«°∑’Ë Ò
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı
·√ß¡â“ ·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π
®”æ«°∑’Ë Ò

Ù¯Ú
๖๒๑

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“

≈”¥—∫∑’Ë

¢π“¥¢Õß‚√ßß“π

ª√–‡¿∑À√◊Õ™π‘¥¢Õß‚√ßß“π

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú

(Û) °“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß À√◊Õ√◊ÈÕ∑”≈“¬
‡√◊Õ
˜ˆ ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫√∂‰ø
√∂√“ß‰øøÑ“ À√◊Õ°√–‡™â“‰øøÑ“ Õ¬à“ß„¥
Õ¬à“ßÀπ÷Ëß À√◊ÕÀ≈“¬Õ¬à“ß¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) °“√ √â“ß ¥—¥·ª≈ß À√◊Õ´àÕ¡·´¡
√∂∑’Ë„™â „π°“√√∂‰ø √∂√“ß‰øøÑ“
À√◊Õ°√–‡™â“‰øøÑ“
(Ú) °“√∑”™‘Èπ à«πæ‘‡»… À√◊ÕÕÿª°√≥å
”À√—∫√∂∑’Ë„™â „π°“√√∂‰ø √∂√“ß
‰øøÑ“ À√◊Õ°√–‡™â“‰øøÑ“
˜˜ ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫√∂¬πµå
À√◊Õ√∂æà«ß Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß À√◊Õ
À≈“¬Õ¬à“ß¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) °“√ √â“ß ª√–°Õ∫ ¥—¥·ª≈ß À√◊Õ
‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß√∂¬πµåÀ√◊Õ√∂æà«ß

-

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı
·√ß¡â“ ·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π
®”æ«°∑’Ë Ò
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı
·√ß¡â“ ·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π
®”æ«°∑’Ë Ò

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û
∑ÿ°¢π“¥

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ ´÷Ëß‰¡à¡’°“√™ÿ∫ ·√ß¡â“ À√◊Õ‚√ßß“π
ªíö¡ À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À– ∑ÿ°¢π“¥ ´÷Ëß¡’°“√™ÿ∫ ªíö¡
·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«° À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À–
∑’Ë Ò
(Ú) °“√∑”™‘Èπ à«πæ‘‡»… À√◊ÕÕÿª°√≥å ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
”À√—∫√∂¬πµå À√◊Õ√∂æà«ß
·√ß¡â“ ´÷Ëß‰¡à¡’°“√™ÿ∫ ·√ß¡â“ À√◊Õ‚√ßß“π
ªíö¡ À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À– ∑ÿ°¢π“¥ ´÷Ëß¡’°“√™ÿ∫ ªíö¡
·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«° À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À–
∑’Ë Ò

Ù¯Û
๖๒๒

≈”¥—∫∑’Ë

¢π“¥¢Õß‚√ßß“π

ª√–‡¿∑À√◊Õ™π‘¥¢Õß‚√ßß“π

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú

˜¯ ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫
®—°√¬“π¬πµå ®—°√¬“π “¡≈âÕ À√◊Õ
®—°√¬“π Õß≈âÕ Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷ËßÀ√◊Õ
À≈“¬Õ¬à“ß ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) °“√ √â“ß ª√–°Õ∫ ¥—¥·ª≈ßÀ√◊Õ
‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ¿“æ®—°√¬“π¬πµå
®—°√¬“π “¡≈âÕ À√◊Õ®—°√¬“π
Õß≈âÕ

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ ´÷Ëß‰¡à¡’°“√™ÿ∫ ·√ß¡â“ À√◊Õ‚√ßß“π
ªíö¡ À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À– ∑ÿ°¢π“¥ ´÷Ëß¡’°“√™ÿ∫ ªíö¡
·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«° À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À–
∑’Ë Ò
(Ú) °“√∑”™‘Èπ à«πæ‘‡»… À√◊ÕÕÿª°√≥å ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
”À√—∫®—°√¬“π¬πµå ®—°√¬“π
·√ß¡â“ ´÷Ëß‰¡à¡’°“√™ÿ∫ ·√ß¡â“ À√◊Õ‚√ßß“π
“¡≈âÕ À√◊Õ®—°√¬“π Õß≈âÕ
ªíö¡ À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À– ∑ÿ°¢π“¥ ´÷ßË ¡’°“√™ÿ∫ ªíö¡
·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«° À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À–
∑’Ë Ò
˜˘ ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’¬Ë «°—∫Õ“°“»¬“π
À√◊Õ‡√◊Õ‚Œ‡«Õ√å§√“ø∑åÕ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß
À√◊ÕÀ≈“¬Õ¬à“ß ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
(Ò) °“√ √â“ß ª√–°Õ∫ ¥—¥·ª≈ß
´àÕ¡·´¡ À√◊Õ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ¿“æ ·√ß¡â“ ´÷Ëß‰¡à¡’°“√™ÿ∫ ·√ß¡â“ À√◊Õ‚√ßß“π
Õ“°“»¬“π À√◊Õ‡√◊Õ‚Œ‡«Õ√å§√“ø∑å ªíö¡ À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À– ∑ÿ°¢π“¥ ´÷Ëß¡’°“√™ÿ∫ ªíö¡
·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«° À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À–
∑’Ë Ò

Ù¯Ù
๖๒๓

≈”¥—∫∑’Ë

¢π“¥¢Õß‚√ßß“π

ª√–‡¿∑À√◊Õ™π‘¥¢Õß‚√ßß“π

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û

(Ú) °“√∑”™‘Èπ à«πæ‘‡»… À√◊ÕÕÿª°√≥å ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
”À√—∫Õ“°“»¬“π À√◊Õ‡√◊Õ
·√ß¡â“ ´÷Ëß‰¡à¡’°“√™ÿ∫ ·√ß¡â“ À√◊Õ‚√ßß“π
‚Œ‡«Õ√å§√“ø∑å
ªíö¡ À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À– ∑ÿ°¢π“¥ ´÷Ëß¡’°“√™ÿ∫ ªíö¡
·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«° À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À–
∑’Ë Ò
¯ ‚√ßß“πº≈‘µ ª√–°Õ∫ ¥—¥·ª≈ß À√◊Õ ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
´àÕ¡·´¡≈âÕ‡≈◊ËÕπ∑’Ë¢—∫‡§≈◊ËÕπ¥â«¬·√ß ·√ß¡â“ ´÷Ëß‰¡à¡’°“√™ÿ∫ ·√ß¡â“ À√◊Õ‚√ßß“π
§π À√◊Õ —µ«å ´÷Ëß¡‘„™à ®—°√¬“π·≈–
ªíö¡ À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À– ∑ÿ°¢π“¥ ´÷Ëß¡’°“√™ÿ∫ ªíö¡
√«¡∂÷ß à«πª√–°Õ∫À√◊ÕÕÿª°√≥å¢Õß ·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«° À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À–
º≈‘µ¿—≥±å¥—ß°≈à“«
∑’Ë Ò
¯Ò ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫‡§√◊ËÕß¡◊Õ
‡§√◊ËÕß„™â À√◊ÕÕÿª°√≥å«‘∑¬“»“ µ√åÀ√◊Õ
°“√·æ∑¬åÕ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß À√◊Õ
À≈“¬Õ¬à“ß ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) °“√∑” ¥—¥·ª≈ß À√◊Õ´àÕ¡·´¡ ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
‡§√◊ËÕß¡◊Õ À√◊ÕÕÿª°√≥å«‘∑¬“»“ µ√å ·√ß¡â“ ´÷Ëß‰¡à¡’°“√≈â“ß ·√ß¡â“ À√◊Õ‚√ßß“π
∑’Ë„™â „πÀâÕß∑¥≈Õß À√◊ÕÕÿª°√≥å∑’Ë ™ÿ∫ À√◊Õ‡§≈◊Õ∫º‘«™‘πÈ ß“π ∑ÿ°¢π“¥ ´÷ßË ¡’°“√≈â“ß
„™â „π°“√™—Ëß µ«ß «—¥ À√◊Õ∫—ß§—∫ ‚¥¬„™â “√‡§¡’·≈–‰¡à®—¥ ™ÿ∫ À√◊Õ‡§≈◊Õ∫º‘«™‘Èπß“π
§«∫§ÿ¡
Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò
‚¥¬„™â “√‡§¡’

Ù¯ı
๖๒๔

≈”¥—∫∑’Ë

¢π“¥¢Õß‚√ßß“π

ª√–‡¿∑À√◊Õ™π‘¥¢Õß‚√ßß“π

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú

(Ú) °“√∑” ª√–°Õ∫ ¥—¥·ª≈ß À√◊Õ
´àÕ¡·´¡‡§√◊ËÕß‰´‚§≈µ√Õπ
‡§√◊ËÕß‡∫µ“µ√Õπ À√◊Õ‡§√◊ËÕß‡√àß
ª√¡“≥Ÿ (Cyclotrons),
(Betatrons or Accelerators)

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı
·√ß¡â“ ´÷Ëß‰¡à¡’°“√≈â“ß
™ÿ∫ À√◊Õ‡§≈◊Õ∫º‘«
™‘Èπß“π‚¥¬„™â “√‡§¡’
·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°
∑’Ë Ò
(Û) °“√∑”‡§√◊ËÕß¡◊Õ ‡§√◊ËÕß„™â À√◊Õ ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı
Õÿª°√≥å°“√·æ∑¬å
·√ß¡â“ ´÷Ëß‰¡à¡’°“√≈â“ß
™ÿ∫ À√◊Õ‡§≈◊Õ∫º‘«
™‘Èπß“π‚¥¬„™â “√‡§¡’
·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°
∑’Ë Ò
¯Ú ‚√ßß“πº≈‘µ‡§√◊ËÕß¡◊ÕÀ√◊Õ‡§√◊ËÕß„™â
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı
‡°’Ë¬«°—∫π—¬πåµ“ À√◊Õ°“√«—¥ “¬µ“ ‡≈π å ·√ß¡â“ ´÷Ëß‰¡à¡’°“√≈â“ß
‡§√◊ËÕß¡◊ÕÀ√◊Õ‡§√◊ËÕß„™â∑’Ë„™â· ß‡ªìπ
™ÿ∫ À√◊Õ‡§≈◊Õ∫º‘«
Õÿª°√≥å„π°“√∑”ß“π À√◊Õ‡§√◊ËÕß
™‘Èπß“π‚¥¬„™â “√‡§¡’
Õ—¥ ”‡π“¥â«¬°“√∂à“¬¿“æ
·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°
∑’Ë Ò
¯Û ‚√ßß“πº≈‘µ À√◊Õª√–°Õ∫π“Ãî°“
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı
‡§√◊ËÕß«—¥‡«≈“ À√◊Õ™‘Èπ à«π¢Õßπ“Ãî°“ ·√ß¡â“ ´÷Ëß‰¡à¡’°“√≈â“ß
À√◊Õ‡§√◊ËÕß«—¥‡«≈“
™ÿ∫ À√◊Õ‡§≈◊Õ∫º‘«
™‘Èπß“π‚¥¬„™â “√‡§¡’
·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°
∑’Ë Ò

Ù¯ˆ
๖๒๕

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ À√◊Õ ‚√ßß“π
∑ÿ°¢π“¥ ´÷Ëß¡’°“√≈â“ß
™ÿ∫ À√◊Õ‡§≈◊Õ∫º‘«™‘πÈ ß“π
‚¥¬„™â “√‡§¡’
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ À√◊Õ‚√ßß“π
∑ÿ°¢π“¥ ´÷Ëß¡’°“√≈â“ß
™ÿ∫ À√◊Õ‡§≈◊Õ∫º‘«
™‘Èπß“π‚¥¬„™â “√‡§¡’
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ À√◊Õ‚√ßß“π
∑ÿ°¢π“¥ ´÷ßË ¡’°“√≈â“ß ™ÿ∫
À√◊Õ‡§≈◊Õ∫º‘«™‘Èπß“π
‚¥¬„™â “√‡§¡’
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ À√◊Õ‚√ßß“π
∑ÿ°¢π“¥ ´÷Ëß¡’°“√≈â“ß
™ÿ∫ À√◊Õ‡§≈◊Õ∫º‘«
™‘Èπß“π‚¥¬„™â “√‡§¡’

≈”¥—∫∑’Ë

¢π“¥¢Õß‚√ßß“π

ª√–‡¿∑À√◊Õ™π‘¥¢Õß‚√ßß“π

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û

¯Ù ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫‡æ™√
æ≈Õ¬ ∑Õß ‡ß‘π π“° À√◊ÕÕ—≠¡≥’
Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß À√◊ÕÀ≈“¬Õ¬à“ß
¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) °“√∑”‡§√◊ËÕßª√–¥—∫‚¥¬„™â‡æ™√ ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
æ≈Õ¬ ‰¢à¡ÿ° ∑Õß§” ∑Õß¢“« ‡ß‘π ·√ß¡â“ ·≈–§πß“π‰¡à ·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π
π“° À√◊ÕÕ—≠¡≥’
‡°‘π ı §π ´÷Ëß‰¡à¡’°“√ ‡°‘π ı §π
™ÿ∫ À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À–
·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°
∑’Ë Ò
(Ú) °“√∑”‡§√◊ËÕß„™â¥â«¬∑Õß§”
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
∑Õß¢“« ‡ß‘π π“° À√◊Õ°–‰À≈à∑Õß ·√ß¡â“ ·≈–§πß“π‰¡à ·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π
À√◊Õ‚≈À–∑’Ë¡’§à“
‡°‘π ı §π ´÷Ëß‰¡à¡’°“√ ‡°‘π ı §πÀ√◊Õ‚√ßß“π
™ÿ∫ À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À– ∑ÿ°¢π“¥ ´÷Ëß¡’°“√™ÿ∫
·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«° À√◊ÕÀ≈Õ¡À≈àÕ‚≈À–
∑’Ë Ò
(Û) °“√µ—¥ ‡®’¬√–‰π À√◊Õ¢—¥‡æ™√ ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
æ≈Õ¬ À√◊ÕÕ—≠¡≥’
·√ß¡â“ ·≈–§πß“π ·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π
‰¡à‡°‘π ı §π ·≈– ‡°‘π ı §π
‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò
(Ù) °“√‡º“ À√◊ÕÕ∫æ≈Õ¬ À√◊ÕÕ—≠¡≥’ ∑ÿ°¢π“¥
Õ◊πË Ê

Ù¯˜
๖๒๖

≈”¥—∫∑’Ë

¢π“¥¢Õß‚√ßß“π

ª√–‡¿∑À√◊Õ™π‘¥¢Õß‚√ßß“π

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú

(ı) °“√∑”¥«ßµ√“ À√◊Õ‡À√’¬≠µ√“
¢Õß‡§√◊ËÕß√“™Õ‘ √‘¬“¿√≥å À√◊Õ
‡À√’¬≠Õ◊Ëπ
¯ı ‚√ßß“πº≈‘µÀ√◊Õª√–°Õ∫‡§√◊ËÕß¥πµ√’
·≈–√«¡∂÷ß™‘Èπ à«π À√◊ÕÕÿª°√≥å¢Õß
‡§√◊ËÕß¥πµ√’ ¥—ß°≈à“«

-

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı
·√ß¡â“ ·≈–§πß“π
‰¡à‡°‘π ı §π ·≈–
‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò
¯ˆ ‚√ßß“πº≈‘µÀ√◊Õª√–°Õ∫‡§√◊ËÕß¡◊Õ À√◊Õ ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı
‡§√◊ËÕß„™â „π°“√°’Ã“ °“√∫√‘À“√√à“ß°“¬ ·√ß¡â“ ·≈–§πß“π
°“√‡≈àπ∫‘≈‡≈’¬¥ ‚∫«å≈‘Ëß À√◊Õµ°ª≈“ ‰¡à‡°‘π ı §π ·≈–
·≈–√«¡∂÷ß™‘Èπ à«π À√◊ÕÕÿª°√≥å¢Õß ‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò
‡§√◊ËÕß¡◊Õ À√◊Õ‡§√◊ËÕß„™â¥—ß°≈à“«
¯˜ ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫‡§√◊ËÕß‡≈àπ
‡§√◊ËÕß¡◊Õ À√◊Õ‡§√◊ËÕß„™â∑’Ë¡‘‰¥â√–∫ÿ‰«â „π
≈”¥—∫Õ◊ËπÕ¬à“ß„¥ Õ¬à“ßÀπ÷Ëß À√◊Õ
À≈“¬Õ¬à“ß ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı
(Ò) °“√∑”‡§√◊ËÕß‡≈àπ
·√ß¡â“ ·≈–§πß“π
‰¡à‡°‘π ı §π ·≈–
‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı
(Ú) °“√∑”‡§√◊ËÕß‡¢’¬πÀ√◊Õ
‡§√◊ËÕß«“¥¿“æ
·√ß¡â“ ·≈–§πß“π
‰¡à‡°‘π ı §π ·≈–
‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò

Ù¯¯
๖๒๗

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û
∑ÿ°¢π“¥
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π
‡°‘π ı §π
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π
‡°‘π ı §π

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π‡°‘π
ı §π
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π‡°‘π
ı §π

≈”¥—∫∑’Ë

¢π“¥¢Õß‚√ßß“π

ª√–‡¿∑À√◊Õ™π‘¥¢Õß‚√ßß“π

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú

(Û) °“√∑”‡§√◊ËÕß‡æ™√À√◊Õæ≈Õ¬ À√◊Õ ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı
‡§√◊ËÕßª√–¥—∫ ”À√—∫°“√· ¥ß ·√ß¡â“ ·≈–§πß“π
‰¡à‡°‘π ı §π ·≈–
‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı
(Ù) °“√∑”√à¡ ‰¡â∂◊Õ ¢ππ°
¥Õ°‰¡â‡∑’¬¡ ´‘ª °√–¥ÿ¡ ‰¡â°«“¥ ·√ß¡â“ ·≈–§πß“π
·ª√ß µ–‡°’¬ß ‚ªÖ–µ–‡°’¬ß À√◊Õ ‰¡à‡°‘π ı §π ·≈–
‰øøÑ“ °≈âÕß Ÿ∫¬“ À√◊Õ°≈âÕß∫ÿÀ√’Ë ‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò
°âπÀ√Õß∫ÿÀ√’Ë À√◊Õ‰ø·´Á°
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı
(ı) °“√∑”ªÑ“¬ µ√“ ‡§√◊ËÕßÀ¡“¬
ªÑ“¬µ‘¥¢Õß À√◊Õ‡§√◊ËÕß‚¶…≥“ ·√ß¡â“ ·≈–§πß“π
‘π§â“ µ√“‚≈À–À√◊Õ¬“ß ·¡àæ‘¡æå ‰¡à‡°‘π ı §π ·≈–
≈“¬©≈ÿ (Stencils)
‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò
(ˆ) °“√∑”·À§≈ÿ¡º¡ ™âÕßº¡ À√◊Õ ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı
º¡ª≈Õ¡
·√ß¡â“ ·≈–§πß“π
‰¡à‡°‘π ı §π ·≈–
‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò
(˜) °“√∑”º≈‘µ¿—≥±å®“°«— ¥ÿ‡À≈◊Õ„™â ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı
∑’Ë¡‘‰¥â√–∫ÿ‰«â „π≈”¥—∫„¥
·√ß¡â“ ·≈–§πß“π
‰¡à‡°‘π ı §π ·≈–
‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò

Ù¯˘
๖๒๘

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π‡°‘π
ı §π
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π‡°‘π
ı §π

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π‡°‘π
ı §π
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π‡°‘π
ı §π
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ßß¡â“ À√◊Õ§πß“π
‡°‘π ı §π

≈”¥—∫∑’Ë

¢π“¥¢Õß‚√ßß“π

ª√–‡¿∑À√◊Õ™π‘¥¢Õß‚√ßß“π

¯¯ ‚√ßß“πº≈‘µ àß À√◊Õ®”Àπà“¬æ≈—ßß“π
‰øøÑ“
¯˘ ‚√ßß“πº≈‘µ°ä“´ ´÷Ëß¡‘„™à°ä“´∏√√¡™“µ‘
àßÀ√◊Õ®”Àπà“¬°ä“´
˘ ‚√ßß“π®—¥À“πÈ” ∑”πÈ”„Àâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï À√◊Õ
®”Àπà“¬πÈ”‰ª¬—ßÕ“§“√ À√◊Õ‚√ßß“π
Õÿµ “À°√√¡
˘Ò ‚√ßß“π∫√√®ÿ ‘π§â“„π¿“™π–‚¥¬‰¡à¡’
°“√º≈‘µÕ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß À√◊Õ
À≈“¬Õ¬à“ß ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) °“√∫√√®ÿ ‘π§â“∑—Ë«‰ª

(Ú) °“√∫√√®ÿ°ä“´
˘Ú ‚√ßß“πÀâÕß‡¬Áπ

˘Û ‚√ßß“π´àÕ¡√Õß‡∑â“ À√◊Õ‡§√◊ËÕßÀπ—ß

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú
-

∑ÿ°¢π“¥

-

∑ÿ°¢π“¥

-

∑ÿ°¢π“¥

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı
·√ß¡â“ ·≈–§πß“π
‰¡à‡°‘π ı §π ·≈–
‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı
·√ß¡â“ ·≈–§πß“π
‰¡à‡°‘π ı §π ´÷Ëß
‰¡à¡’°“√·°– ≈â“ß À√◊Õ
·ª√ ¿“æ«—µ∂ÿ¥‘∫ ·≈–
‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò
-

Ù˘
๖๒๙

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π
‡°‘π ı §π
∑ÿ°¢π“¥
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π‡°‘π
ı §π À√◊Õ‚√ßß“π
∑ÿ°¢π“¥ ´÷Ëß¡’°“√·°–
≈â“ß À√◊Õ·ª√ ¿“æ
«—µ∂ÿ¥‘∫
-

≈”¥—∫∑’Ë

¢π“¥¢Õß‚√ßß“π

ª√–‡¿∑À√◊Õ™π‘¥¢Õß‚√ßß“π

˘Ù ‚√ßß“π´àÕ¡‡§√◊ËÕß¡◊Õ‰øøÑ“ À√◊Õ‡§√◊ËÕß„™â
‰øøÑ“ ”À√—∫„™â „π∫â“πÀ√◊Õ„™âª√–®”µ—«
˘ı ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫¬“π∑’Ë
¢—∫‡§≈◊ËÕπ¥â«¬‡§√◊ËÕß¬πµå √∂æà«ß
®—°√¬“π “¡≈âÕ ®—°√¬“π Õß≈âÕ À√◊Õ
à«πª√–°Õ∫¢Õß¬“π¥—ß°≈à“«Õ¬à“ß„¥
Õ¬à“ßÀπ÷Ëß À√◊ÕÀ≈“¬Õ¬à“ß ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) °“√´àÕ¡·´¡¬“π∑’Ë¢—∫‡§≈◊ËÕπ¥â«¬
‡§√◊ËÕß¬πµå À√◊Õ à«πª√–°Õ∫¢Õß
¬“π¥—ß°≈à“«
(Ú) °“√´àÕ¡·´¡√∂æà«ß
®—°√¬“π “¡≈âÕ ®—°√¬“π Õß≈âÕ
À√◊Õ à«πª√–°Õ∫¢Õß¬“π¥—ß°≈à“«
(Û) °“√æàπ ’°—π π‘¡ ¬“π∑’Ë¢—∫‡§≈◊ËÕπ
¥â«¬‡§√◊ËÕß¬πµå
(Ù) °“√≈â“ßÀ√◊ÕÕ—¥©’¥¬“π∑’Ë¢—∫‡§≈◊ËÕπ
¥â«¬‡§√◊ËÕß¬πµå
˘ˆ ‚√ßß“π´àÕ¡π“Ãî°“ ‡§√◊ËÕß«—¥‡«≈“ À√◊Õ
‡§√◊ËÕßª√–¥—∫∑’Ë∑”¥â«¬‡æ™√ æ≈Õ¬
∑Õß§” ∑Õß¢“« ‡ß‘π π“° À√◊ÕÕ—≠¡≥’

Ù˘Ò
๖๓๐

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û

-

-

-

∑ÿ°¢π“¥

-

∑ÿ°¢π“¥

-

∑ÿ°¢π“¥

-

-

-

-

≈”¥—∫∑’Ë

ª√–‡¿∑À√◊Õ™π‘¥¢Õß‚√ßß“π

¢π“¥¢Õß‚√ßß“π
‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú

˘˜ ‚√ßß“π´àÕ¡º≈‘µ¿—≥±å∑’Ë¡‘‰¥â√–∫ÿ°“√´àÕ¡ ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı
‰«â „π≈”¥—∫„¥
·√ß¡â“ ·≈–§πß“π
‰¡à‡°‘π ı §π ·≈–
‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò
˘¯ ‚√ßß“π´—°√’¥ ´—°·Àâß ´—°øÕ° √’¥ Õ—¥ ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı
À√◊Õ¬âÕ¡ºâ“ ‡§√◊ËÕßπÿàßÀà¡ æ√¡ À√◊Õ
·√ß¡â“ ·≈–§πß“π
¢π —µ«å
‰¡à‡°‘π ı §π ´÷Ëß‰¡à¡’
°“√øÕ° ¬âÕ¡ ’ ·≈–
‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«°∑’Ë Ò
˘˘ ‚√ßß“πº≈‘µ ´àÕ¡·´¡ ¥—¥·ª≈ß À√◊Õ
‡ª≈’¬Ë π≈—°…≥–Õ“«ÿ∏ªóπ ‡§√◊ÕË ß°√– πÿ ªóπ
«—µ∂ÿ√–∫‘¥ Õ“«ÿ∏À√◊Õ ‘ËßÕ◊Ëπ„¥∑’Ë¡’Õ”π“®
„π°“√ª√–À“√ ∑”≈“¬ À√◊Õ∑”„ÀâÀ¡¥
¡√√∂¿“æ„π∑”πÕß‡¥’¬«°—∫Õ“«ÿ∏ªóπ
‡§√◊ËÕß°√– ÿπªóπ À√◊Õ«—µ∂ÿ√–‡∫‘¥ ·≈–
√«¡∂÷ß ‘Ëßª√–°Õ∫¢Õß ‘Ëß¥—ß°≈à“«
Ò ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√
µ∫·µàß À√◊Õ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß§ÿ≥≈—°…≥–
¢Õßº≈‘µ¿—≥±å À√◊Õ à«πª√–°Õ∫¢Õß
º≈‘µ¿—≥±å‚¥¬‰¡à¡’°“√º≈‘µÕ¬à“ß„¥
Õ¬à“ßÀπ÷Ëß À√◊ÕÀ≈“¬Õ¬à“ß ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) °“√∑“ æàπ À√◊Õ‡§≈◊Õ∫ ’
-

Ù˘Ú
๖๓๑

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π‡°‘π
ı §π
∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“ À√◊Õ§πß“π‡°‘π
ı §π À√◊Õ‚√ßß“π
∑ÿ°¢π“¥ ´÷Ëß¡’°“√øÕ°
¬âÕ¡ ’
∑ÿ°¢π“¥

∑ÿ°¢π“¥

≈”¥—∫∑’Ë

¢π“¥¢Õß‚√ßß“π

ª√–‡¿∑À√◊Õ™π‘¥¢Õß‚√ßß“π

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú

(Ú) °“√∑“ æàπ À√◊Õ‡§≈◊Õ∫‡´≈·≈Á°
·≈Á°‡°Õ√å À√◊ÕπÈ”¡—π‡§≈◊Õ∫‡ß“Õ◊Ëπ
(Û) °“√≈ß√—° À√◊Õ°“√ª√–¥—∫µ∫·µàß
¥â«¬·°â« °√–®° ¡ÿ° ∑Õß À√◊Õ
Õ—≠¡≥’
(Ù) °“√¢—¥
(ı) °“√™ÿ∫‡§≈◊Õ∫º‘« (Plating,
Anodizing)
(ˆ) °“√Õ∫™ÿ∫¥â«¬§«“¡√âÕπ
(Heat Treatment)
ÒÒ ‚√ßß“πª√—∫§ÿ≥¿“æ¢Õß‡ ’¬√«¡
(Central Waste Treatment Plant)
ÒÚ ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√º≈‘µ
·≈–À√◊Õ®”Àπà“¬‰ÕπÈ” (Steam
Generating)
ÒÛ ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫‡°≈◊Õ
Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß À√◊ÕÀ≈“¬Õ¬à“ß
¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) °“√∑”‡°≈◊Õ ‘π‡∏“«å
(Ú) °“√ Ÿ∫ À√◊Õ°“√π”πÈ”‡°≈◊Õ¢÷Èπ
¡“®“°„µâ¥‘π

Ù˘Û
๖๓๒

-

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û
∑ÿ°¢π“¥

-

-

-

∑ÿ°¢π“¥
∑ÿ°¢π“¥

-

∑ÿ°¢π“¥

-

∑ÿ°¢π“¥

-

∑ÿ°¢π“¥

-

∑ÿ°¢π“¥
∑ÿ°¢π“¥

≈”¥—∫∑’Ë

¢π“¥¢Õß‚√ßß“π

ª√–‡¿∑À√◊Õ™π‘¥¢Õß‚√ßß“π
(Û) °“√∫¥ À√◊ÕªÉπ‡°≈◊Õ

(Ù) °“√∑”‡°≈◊Õ„Àâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï
ÒÙ ‚√ßß“πº≈‘µ ª√–°Õ∫ ¥—¥·ª≈ß À√◊Õ
´àÕ¡·´¡À¡âÕ‰ÕπÈ” (Boiler) À√◊Õ
À¡âÕµâ¡∑’Ë„™â¢Õß‡À≈« À√◊Õ°ä“´‡ªìπ ◊ËÕπ”
§«“¡√âÕπ ¿“™π–∑π·√ß¥—π ·≈–√«¡∂÷ß
à«πª√–°Õ∫ À√◊ÕÕÿª°√≥å¢Õßº≈‘µ¿—≥±å
¥—ß°≈à“«

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Ú

‚√ßß“π®”æ«°∑’Ë Û

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‰¡à‡°‘π ı
·√ß¡â“ ·≈–‰¡à®—¥Õ¬Ÿà„π
®”æ«°∑’Ë Ò
-

∑’Ë„™â‡§√◊ËÕß®—°√‡°‘π ı
·√ß¡â“

Ù˘Ù
๖๓๓

∑ÿ°¢π“¥
∑ÿ°¢π“¥

ª√–°“»§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…

‡√◊ËÕß °”Àπ¥ª√–‡¿∑¢Õß‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡∑’ËÕπÿ≠“µ„Àâ√–∫“¬πÈ”∑‘Èß
„Àâ¡’§à“¡“µ√∞“π·µ°µà“ß®“°§à“¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√√–∫“¬πÈ”∑‘Èß∑’Ë°”Àπ¥‰«â „π
ª√–°“»°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
©∫—∫∑’Ë Û (æ.». ÚıÛ˘) ‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√√–∫“¬πÈ”∑‘Èß
®“°·À≈àß°”‡π‘¥ª√–‡¿∑‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡·≈–π‘§¡Õÿµ “À°√√¡
_________
¥â«¬ ª√–°“»°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ©∫—∫∑’Ë Û
(æ.». ÚıÛ˘) ‡√◊Ë Õ ß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§«∫§ÿ ¡ °“√√–∫“¬πÈ” ∑‘È ß ®“°·À≈à ß °”‡π‘ ¥
ª√–‡¿∑‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡·≈–π‘§¡Õÿµ “À°√√¡ ¢âÕ Ú (ÒÙ), (Òı) ·≈– (Òˆ) ‰¥â „Àâ
Õ”π“®·°à§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘… ∑’Ë®–°”Àπ¥¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√√–∫“¬πÈ”∑‘Èß
®“°‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡ ´÷Ëß‰¥â·°à §à“∫’ ‚Õ¥’ (Biochemical Oxygen Demand)
§à“∑’‡§‡ÕÁπ (TKN À√◊Õ Total Kjeldahl Nitrogen) ·≈–§à“´’ ‚Õ¥’ (Chemical Oxygen
Demand) „Àâ·µ°µà“ß®“°∑’Ë°”Àπ¥‰«â „πª√–°“»¥—ß°≈à“«‰¥â·≈â«·µàª√–‡¿∑¢Õß·À≈àß
√Õß√—∫πÈ”∑‘ÈßÀ√◊Õª√–‡¿∑¢Õß‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡
©–π—πÈ §≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘… ®÷ßÕÕ°ª√–°“»°”Àπ¥ª√–‡¿∑¢Õß‚√ßß“π
Õÿµ “À°√√¡∑’ËÕπÿ≠“µ„Àâ√–∫“¬πÈ”∑‘Èß„Àâ¡’§à“¡“µ√∞“π·µ°µà“ß®“°§à“¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡
°“√√–∫“¬πÈ”∑‘ßÈ ∑’°Ë ”Àπ¥‰«â „πª√–°“»°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡
©∫—∫∑’Ë Û (æ.». ÚıÛ˘) ‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√√–∫“¬πÈ”∑‘Èß®“°·À≈àß°”‡π‘¥
ª√–‡¿∑‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡·≈–π‘§¡Õÿµ “À°√√¡ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

๖๓๔
Ù˘ı

¢âÕ Ò „Àâ ‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡ ®”æ«°∑’Ë Ú ·≈–®”æ«°∑’Ë Û µ“¡∫—≠™’∑â“¬
ª√–°“»°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ©∫—∫∑’Ë Ù (æ.». ÚıÛ˘) ‡√◊ËÕß
°”Àπ¥ª√–‡¿∑¢Õß‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡·≈–π‘§¡Õÿµ “À°√√¡‡ªìπ·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…
∑’Ë ® –µâ Õ ß∂Ÿ ° §«∫§ÿ ¡ °“√ª≈à Õ ¬πÈ” ‡ ’ ¬ ≈ß Ÿà · À≈à ß πÈ” “∏“√≥–À√◊ Õ ÕÕ° Ÿà ‘Ë ß ·«¥≈â Õ ¡
¥—ßµàÕ‰ªπ’È √–∫“¬πÈ”∑‘Èß∑’Ë¡’§à“∫’ ‚Õ¥’ ‰¡à‡°‘π ˆ ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√ §◊Õ
Ò.Ò ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫ —µ«å ´÷Ëß¡‘„™à —µ«åπÈ” ª√–‡¿∑
°“√¶à“ —µ«å µ“¡≈”¥—∫∑’Ë Ù (Ò)
Ò.Ú ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫‡¡≈Á¥æ◊™ À√◊ÕÀ—«æ◊™ ª√–‡¿∑
°“√∑”·ªÑß µ“¡≈”¥—∫∑’Ë ˘ (Ú)
Ò.Û ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫Õ“À“√®“°·ªÑß Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß
À√◊ÕÀ≈“¬Õ¬à“ß µ“¡≈”¥—∫∑’Ë Ò ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) °“√∑”¢π¡ªíß À√◊Õ¢π¡‡§Á°
(Ú) °“√∑”¢π¡ªíß°√Õ∫ À√◊Õ¢π¡Õ∫·Àâß
(Û) °“√∑”º≈‘µ¿—≥±åÕ“À“√®“°·ªÑß ‡ªìπ‡ âπ ‡¡Á¥ À√◊Õ™‘Èπ
Ò.Ù ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫Õ“À“√ —µ«å Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß
À√◊ÕÀ≈“¬Õ¬à“ß µ“¡≈”¥—∫∑’Ë Òı ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) °“√∑”Õ“À“√º ¡ À√◊ÕÕ“À“√ ”‡√Á®√Ÿª ”À√—∫‡≈’È¬ß —µ«å
(Ú) °“√ªÉπÀ√◊Õ∫¥ æ◊™ ‡¡≈Á¥æ◊™ °“°æ◊™ ‡π◊ÈÕ —µ«å °√–¥Ÿ° —µ«å
¢π —µ«å À√◊Õ‡ª≈◊Õ°ÀÕ¬ ”À√—∫∑”À√◊Õº ¡ ‡ªìπÕ“À“√ —µ«å
Ò.ı ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’¬Ë «°—∫ ß‘Ë ∑Õ ¥â“¬ À√◊Õ‡ πâ „¬´÷ßË ¡‘„™à„¬À‘π
(Asbestos) Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß À√◊ÕÀ≈“¬Õ¬à“ß µ“¡≈”¥—∫∑’Ë ÚÚ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) °“√À¡—° §“√å∫Õ‰π´å “ß À«’ √’¥ ªíòπ Õ∫ §«∫ ∫‘¥‡°≈’¬«
°√Õ ‡∑Á°‡®Õ√å ‰√´å øÕ° À√◊Õ¬âÕ¡ ’‡ âπ„¬
(Ú) °“√∑Õ À√◊Õ°“√‡µ√’¬¡‡ âπ¥â“¬¬◊π ”À√—∫°“√∑Õ
(Û) °“√øÕ° ¬âÕ¡ ’ À√◊Õ·µàß ”‡√Á®¥â“¬À√◊Õ ‘Ëß∑Õ
(Ù) °“√æ‘¡æå ‘Ëß∑Õ

Ù˘ˆ
๖๓๕

Ò.ˆ ‚√ßß“πÀ¡—° ™”·À≈– Õ∫ ªÉπÀ√◊Õ∫¥ øÕ° ¢—¥·≈–·µàß ·µàß ”‡√Á®
Õ—¥„Àâ‡ªìπ≈“¬πŸπ À√◊Õ‡§≈◊Õ∫ ’Àπ—ß —µ«å µ“¡≈”¥—∫∑’Ë Ú˘
Ò.˜ ‚√ßß“πº≈‘µ‡¬◊ËÕ À√◊Õ°√–¥“…Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷ËßÀ√◊ÕÀ≈“¬Õ¬à“ß
µ“¡≈”¥—∫∑’Ë Û¯ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) °“√∑”‡¬◊ËÕ®“°‰¡â À√◊Õ«— ¥ÿÕ◊Ëπ
(Ú) °“√∑”°√–¥“… °√–¥“…·¢Áß À√◊Õ°√–¥“…∑’Ë „ ™â „π°“√
°àÕ √â“ß ™π‘¥∑’Ë∑”®“°‡ âπ„¬ (Fibre) À√◊Õ·ºàπ°√–¥“…‰ø‡∫Õ√å (Fibreboard)
Ò.¯ ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫‡§¡’¿—≥±å “√‡§¡’ À√◊Õ«— ¥ÿ‡§¡’
´÷Ëß¡‘„™àªÿÜ¬ Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß À√◊ÕÀ≈“¬Õ¬à“ß µ“¡≈”¥—∫∑’Ë ÙÚ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) °“√∑”‡§¡’¿—≥±å “√‡§¡’ À√◊Õ«— ¥ÿ‡§¡’
(Ú) °“√‡°Á∫√—°…“ ≈”‡≈’¬ß ·¬° §—¥‡≈◊Õ° À√◊Õ·∫àß∫√√®ÿ
‡©æ“–‡§¡’¿—≥±åÕ—πµ√“¬
Ò.˘ ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’¬Ë «°—∫¬“ Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷ßË À√◊ÕÀ≈“¬Õ¬à“ß
µ“¡≈”¥—∫∑’Ë Ùˆ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) °“√º≈‘ µ «— µ ∂ÿ ∑’Ë √— ∫ √Õß‰«â „ πµ”√“¬“ ∑’Ë √— ∞ ¡πµ√’ «à “ °“√
°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ª√–°“»
(Ú) °“√º≈‘µ«—µ∂ÿ∑’Ë¡ÿàßÀ¡“¬ ”À√—∫„™â „π°“√«‘‡§√“–Àå ∫”∫—¥
∫√√‡∑“ √—°…“ À√◊ÕªÑÕß°—π‚√§ À√◊Õ§«“¡‡®Á∫ªÉ«¬¢Õß¡πÿ…¬å À√◊Õ —µ«å
(Û) °“√º≈‘µ«—µ∂ÿ∑¡’Ë ßÿà À¡“¬ ”À√—∫„Àâ‡°‘¥º≈·°à ¢ÿ ¿“æ ‚§√ß √â“ß
À√◊Õ °“√°√–∑”Àπâ“∑’Ë „¥Ê ¢Õß√à“ß°“¬¡πÿ…¬åÀ√◊Õ —µ«å ∑’Ë√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß
“∏“√≥ ÿ¢ª√–°“» ·µà«—µ∂ÿµ“¡ (Ò) À√◊Õ (Ú) ‰¡à√«¡∂÷ß«—µ∂ÿ∑’Ë¡ÿàßÀ¡“¬ ”À√—∫„™â‡ªìπ
Õ“À“√ ‡§√◊ÕË ß°’Ã“ ‡§√◊ÕË ß ”Õ“ß ‡§√◊ÕË ß¡◊Õ ∑’Ë„™â „π°“√ª√–°Õ∫‚√§»‘≈ª– ·≈– «à πª√–°Õ∫
¢Õß‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑’Ë„™â „π°“√π—Èπ
Ò.Ò ‚√ßß“πÀâÕß‡¬Áπ µ“¡≈”¥—∫∑’Ë ˘Ú
¢âÕ Ú ¿“¬„π°”Àπ¥ Ò ªï π— ∫ ·µà«— π∑’Ë ª √–°“»°√–∑√«ß«‘ ∑ ¬“»“ µ√å
‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ©∫—∫∑’Ë Ù (æ.». ÚıÛ˘) ‡√◊ËÕß °”Àπ¥ª√–‡¿∑¢Õß

๖๓๖
Ù˘˜

‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡·≈–π‘§¡Õÿµ “À°√√¡‡ªìπ·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘… ∑’Ë®–µâÕß∂Ÿ°§«∫§ÿ¡
°“√ª≈àÕ¬πÈ”‡ ’¬≈ß Ÿà·À≈àßπÈ” “∏“√≥–À√◊ÕÕÕ° Ÿà ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ¡’º≈„™â∫—ß§—∫„Àâ ‚√ßß“π
Õÿµ “À°√√¡®”æ«°∑’Ë Ú ·≈–®”æ«°∑’Ë Û µ“¡∫—≠™’∑â“¬ª√–°“»¢â“ßµâπ √–∫“¬πÈ”∑‘Èß
∑’Ë¡’§à“∑’‡§‡ÕÁπ ‰¡à‡°‘π Ò ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√ ‡«âπ·µà‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡ µ“¡¢âÕ Û
¢âÕ Û ¿“¬„π°”Àπ¥ Ú ªï π— ∫·µà«—π∑’Ëª√–°“»°√–∑√«ß«‘ ∑¬“»“ µ√å
‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ©∫—∫∑’Ë Ù (æ.». ÚıÛ˘) ‡√◊ËÕß °”Àπ¥ª√–‡¿∑¢Õß
‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡·≈–π‘§¡Õÿµ “À°√√¡‡ªìπ·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…∑’Ë®–µâÕß∂Ÿ°§«∫§ÿ¡
°“√ª≈à Õ ¬πÈ” ‡ ’ ¬ ≈ß Ÿà · À≈à ß πÈ” “∏“√≥–À√◊ Õ ÕÕ° Ÿà ‘Ë ß ·«¥≈â Õ ¡ ¡’ º ≈„™â ∫— ß §— ∫ „Àâ
‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡ ®”æ«°∑’Ë Ú ·≈–®”æ«°∑’Ë Û ¥—ßµàÕ‰ªπ’È √–∫“¬πÈ”∑‘Èß∑’Ë¡’§à“∑’‡§‡ÕÁπ
‰¡à‡°‘π Ú ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√ §◊Õ
Û.Ò ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫‡§√◊ËÕßª√ÿß À√◊Õ‡§√◊ËÕßª√–°Õ∫
Õ“À“√ ª√–‡¿∑°“√∑”‡§√◊ËÕßª√ÿß°≈‘Ëπ √ À√◊Õ ’¢ÕßÕ“À“√ µ“¡≈”¥—∫∑’Ë ÒÛ (Ú)
Û.Ú ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘ ® °“√‡°’Ë ¬ «°— ∫ Õ“À“√ — µ «å ª√–‡¿∑°“√∑”
Õ“À“√º ¡ À√◊ÕÕ“À“√ ”‡√Á®√Ÿª ”À√—∫‡≈’È¬ß —µ«å µ“¡≈”¥—∫∑’Ë Òı (Ò)
¢âÕ Ù „Àâ ‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡®”æ«°∑’Ë Ú ·≈–®”æ«°∑’Ë Û µ“¡∫—≠™’∑â“¬
ª√–°“»°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ©∫—∫∑’Ë Ù (æ.». ÚıÛ˘) ‡√◊ËÕß
°”Àπ¥ª√–‡¿∑¢Õß‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡·≈–π‘§¡Õÿµ “À°√√¡‡ªìπ·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…∑’Ë
®–µâÕß∂Ÿ°§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬πÈ”‡ ¬’ ≈ß ·Ÿà À≈àßπÈ” “∏“√≥–À√◊ÕÕÕ° Ÿà ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
√–∫“¬πÈ”∑‘Èß∑’Ë¡’§à“´’ ‚Õ¥’ ‰¡à‡°‘π Ù ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√ §◊Õ
Ù.Ò ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’Ë¬«°—∫‡§√◊ËÕßª√ÿß À√◊Õ‡§√◊ËÕßª√–°Õ∫
Õ“À“√ª√–‡¿∑°“√∑”‡§√◊ËÕßª√ÿß°≈‘Ëπ √ À√◊Õ ’¢ÕßÕ“À“√ µ“¡≈”¥—∫∑’Ë ÒÛ (Ú)
Ù.Ú ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘ ® °“√‡°’Ë ¬ «°— ∫ Õ“À“√ — µ «å ª√–‡¿∑°“√∑”
Õ“À“√º ¡ À√◊ÕÕ“À“√ ”‡√Á®√Ÿª ”À√—∫‡≈’È¬ß —µ«å µ“¡≈”¥—∫∑’Ë Òı (Ò)
Ù.Û ‚√ßß“πª√–°Õ∫°‘®°“√‡°’¬Ë «°—∫ ß‘Ë ∑Õ ¥â“¬ À√◊Õ‡ πâ „¬ ´÷ßË ¡‘„™à„¬À‘π
(Asbestos) Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß À√◊ÕÀ≈“¬Õ¬à“ß µ“¡≈”¥—∫∑’Ë ÚÚ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

๖๓๗
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(Ò) °“√À¡—° §“√å∫Õ‰π´å “ß À«’ √’¥ ªíòπ Õ∫ §«∫ ∫‘¥‡°≈’¬«
°√Õ ‡∑Á°‡®Õ√å ‰√´å øÕ° À√◊Õ¬âÕ¡ ’‡ âπ„¬
(Ú) °“√∑Õ À√◊Õ°“√‡µ√’¬¡‡ âπ¥â“¬¬◊π ”À√—∫°“√∑Õ
(Û) °“√øÕ° ¬âÕ¡ ’ À√◊Õ·µàß ”‡√Á®¥â“¬À√◊Õ ‘Ëß∑Õ
(Ù) °“√æ‘¡æå ‘Ëß∑Õ
Ù.Ù ‚√ßß“πÀ¡—° ™”·À≈– Õ∫ ªÉπÀ√◊Õ∫¥ øÕ° ¢—¥·≈–·µàß
·µàß ”‡√Á® Õ—¥„Àâ‡ªìπ≈“¬πŸπ À√◊Õ‡§≈◊Õ∫ ’Àπ—ß —µ«å µ“¡≈”¥—∫∑’Ë Ú˘
Ù.ı ‚√ßß“πº≈‘µ‡¬◊ËÕ À√◊Õ°√–¥“…Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷ËßÀ√◊ÕÀ≈“¬Õ¬à“ß
µ“¡≈”¥—∫∑’Ë Û¯ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) °“√∑”‡¬◊ËÕ®“°‰¡â À√◊Õ«— ¥ÿÕ◊Ëπ
(Ú) °“√∑”°√–¥“… °√–¥“…·¢Áß À√◊Õ°√–¥“…∑’Ë „ ™â „π°“√
°àÕ √â“ß™π‘¥∑’Ë∑”®“°‡ âπ„¬ (Fibre) À√◊Õ·ºàπ°√–¥“…‰ø‡∫Õ√å (Fibreboard)
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Ú ‘ßÀ“§¡ æ.». ÚıÛ˘
‡°…¡ π‘∑«ß»å ≥ Õ¬ÿ∏¬“
ª≈—¥°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
ª√–∏“π§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÒÛ µÕπ∑’Ë ˜ı ß «—π∑’Ë Ò˜ °—π¬“¬π ÚıÛ˘

๖๓๘
Ù˘˘

ª√–°“»°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…

‡√◊ËÕß «‘∏’°“√‡°Á∫µ—«Õ¬à“ßπÈ”∑‘Èß §«“¡∂’Ë ·≈–√–¬–‡«≈“
„π°“√‡°Á∫µ—«Õ¬à“ßπÈ”∑‘Èß®“°‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡·≈–π‘§¡Õÿµ “À°√√¡
_________
¥â«¬ ª√–°“»°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ©∫—∫∑’Ë Û
(æ.». ÚıÛ˘) ‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√√–∫“¬πÈ”∑‘Èß®“°·À≈àß°”‡π‘¥ª√–‡¿∑
‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡·≈–π‘§¡Õÿµ “À°√√¡ ¢âÕ ˆ ‰¥â°”Àπ¥„Àâ°√¡§«∫§ÿ¡¡¡≈æ‘…°”Àπ¥
«‘ ∏’ ° “√‡°Á ∫ µ— « Õ¬à “ ßπÈ” ∑‘È ß §«“¡∂’Ë ·≈–√–¬–‡«≈“„π°“√‡°Á ∫ µ— « Õ¬à “ ßπÈ” ∑‘È ß ®“°
‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡®”æ«°∑’Ë Ú, ®”æ«°∑’Ë Û ·≈–π‘§¡Õÿµ “À°√√¡‚¥¬ª√–°“»„π
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
©–π—Èπ ‡æ◊ËÕ„Àâ°“√‡ªìπ‰ªµ“¡§«“¡„πª√–°“»¥—ß°≈à“« °√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
®÷ß°”Àπ¥«‘∏’°“√‡°Á∫µ—«Õ¬à“ßπÈ”∑‘Èß §«“¡∂’Ë ·≈–√–¬–‡«≈“„π°“√‡°Á∫µ—«Õ¬à“ßπÈ”∑‘Èß®“°
‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡®”æ«°∑’Ë Ú, ®”æ«°∑’Ë Û ·≈–π‘§¡Õÿµ “À°√√¡ ‰«â¥—ßµàÕ‰ªπ’È
Ò. °“√‡°Á∫µ—«Õ¬à“ßπÈ”∑‘Èß„Àâ‡°Á∫ ≥ ®ÿ¥∑’Ë√–∫“¬≈ß Ÿà·À≈àßπÈ” “∏“√≥–À√◊Õ
ÕÕ° Ÿà ‘Ëß·«¥≈âÕ¡πÕ°‡¢µ∑’Ëµ—Èß¢Õß‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡ À√◊Õπ‘§¡Õÿµ “À°√√¡ „π°√≥’
∑’Ë¡’°“√√–∫“¬πÈ”∑‘ÈßÀ≈“¬®ÿ¥„Àâ‡°Á∫∑ÿ°®ÿ¥
Ú. «‘∏’°“√‡°Á∫ §«“¡∂’Ë ·≈–√–¬–‡«≈“„π°“√‡°Á∫µ—«Õ¬à“ßπÈ”∑‘Èß „Àâ‡ªìπ‰ª¥—ßπ’È
(Ò) ‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡®”æ«°∑’Ë Ú ·≈–®”æ«°∑’Ë Û „Àâ‡°Á∫·∫∫®â«ß Ò §√—ßÈ
(Ú) π‘§¡Õÿµ “À°√√¡ „Àâ‡°Á∫·∫∫º ¡√«¡ ‚¥¬‡°Á∫ Ù §√—ÈßÊ ≈– ı
¡‘≈≈‘≈‘µ√ ∑ÿ° Ú ™—Ë«‚¡ßµàÕ‡π◊ËÕß°—π
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Ú¯ µÿ≈“§¡ æ.». ÚıÛ˘
ª°‘µ °‘√–«“π‘™
Õ∏‘∫¥’°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡∑’Ë ÒÒÛ µÕπ∑’Ë ˘Ò ß «—π∑’Ë ÒÚ æƒ»®‘°“¬π ÚıÛ˘
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ª√–°“»°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√√–∫“¬πÈ”∑‘Èß
®“°∫àÕ‡æ“–‡≈’È¬ß —µ«åπÈ”™“¬Ωíòß
_________

‡æ◊ËÕ°”Àπ¥¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√√–∫“¬πÈ”∑‘Èß®“°∫àÕ‡æ“–‡≈’È¬ß —µ«åπÈ”™“¬Ωíòß
Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ıı ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ
‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı ·°â‰¢‚¥¬¡“µ√“ ÒÒÙ ·Ààßæ√–√“™°ƒ…Æ’°“·°â ‰¢
∫∑∫—≠≠—µ„‘ Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫°“√‚ÕπÕ”π“®Àπâ“∑’¢Ë Õß «à π√“™°“√„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘
ª√—∫ª√ÿß°√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡ æ.». ÚıÙı æ.». ÚıÙı Õ—π‡ªìπæ√–√“™∫—≠≠—µ‘∑’Ë¡’
∫∑∫—≠≠—µ‘∫“ßª√–°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√®”°—¥ ‘∑∏‘·≈–‡ √’¿“æ¢Õß∫ÿ§§≈´÷Ëß¡“µ√“ Ú˘
ª√–°Õ∫°—∫¡“µ√“ Ûı ¡“µ√“ Ù¯ ¡“µ√“ ı ·≈–¡“µ√“ ıÒ ¢Õß√—∞∏√√¡πŸ≠
·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬ ∫—≠≠—µ‘„Àâ°√–∑”‰¥â ‚¥¬Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘·Ààß°ÆÀ¡“¬
√— ∞ ¡πµ√’ «à“ °“√°√–∑√«ß∑√— æ ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ ¡ ‚¥¬§”·π–π”¢Õß
§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…·≈–‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
·Ààß™“µ‘®÷ßÕÕ°ª√–°“»‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
¢âÕ Ò „πª√–°“»π’È
ç∫àÕ‡æ“–‡≈’¬È ß µ— «åπÈ”™“¬Ωíßò é À¡“¬§«“¡«à“ æ◊πÈ ∑’∑Ë ª’Ë √—∫„Àâ¢ß— πÈ”‰¥â ‚¥¬«‘∏µ’ “à ßÊ
‡æ◊Ë Õ °“√‡≈’È ¬ ß — µ «å πÈ” ‡§Á ¡ À√◊ Õ — µ «å πÈ” °√à Õ ¬„π∫√‘ ‡ «≥πÕ°·π«ªÑ Õ ß°— π πÈ” ‡§Á ¡ ¢Õß
°√¡™≈ª√–∑“πÀ√◊Õ„π·π«‡¢µ∑’Ë¥‘π™“¬∑–‡≈™—Èπ„π¢Õß°√¡æ—≤π“∑’Ë¥‘π
çæ◊Èπ∑’Ë∫àÕé À¡“¬§«“¡«à“ æ◊Èπ∑’Ë∫àÕ∑’Ë„™â‡≈’È¬ß ‚¥¬√«¡§Ÿ §≈Õß àß·≈–√–∫“¬πÈ”
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ç —µ«åπÈ”é À¡“¬§«“¡«à“ —µ«åπÈ”µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√ª√–¡ß
çπÈ” ∑‘È ß é À¡“¬§«“¡«à “ πÈ”∑’Ëºà “π√–∫∫∫”∫— ¥ πÈ” ‡ ’ ¬ ·≈â « ®π‡ªì π‰ªµ“¡
¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√√–∫“¬πÈ”∑‘Èßµ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â „πª√–°“»π’È
¢âÕ Ú „Àâ°”Àπ¥¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√√–∫“¬πÈ”∑‘Èß®“°∫àÕ‡æ“–‡≈’È¬ß —µ«åπÈ”
™“¬Ωíòß´÷Ëß¡’æ◊Èπ∑’Ë∫àÕµ—Èß·µà Ò ‰√à ¢÷Èπ‰ª ‰«â¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) §à“§«“¡‡ªìπ°√¥·≈–¥à“ß (pH) ¡’§à“√–À«à“ß ˆ.ı-˘.
(Ú) ∫’ ‚Õ¥’ (Biochemical Oxygen Demand) ¡’§“à ‰¡à‡°‘π Ú ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
(Û) “√·¢«π≈Õ¬ (Suspended Solids) ¡’§à“‰¡à‡°‘π ˜ ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
(Ù) ·Õ¡‚¡‡π’¬ (NH3-N) ¡’§à“‰¡à‡°‘π Ò.Ò ¡‘≈≈‘°√—¡‰π‚µ√‡®πµàÕ≈‘µ√
(ı) øÕ øÕ√— √«¡ (Total Phosphorus) ¡’ §à “ ‰¡à ‡ °‘ π .Ù ¡‘ ≈ ≈‘ ° √— ¡
øÕ øÕ√— µàÕ≈‘µ√
(ˆ) ‰Œ‚¥√‡®π´—≈‰ø¥å (H2S) ¡’§à“‰¡à‡°‘π .Ò ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
(˜) ‰π‚µ√‡®π√«¡ (Total Nitrogen) §◊Õ º≈√«¡¢Õß‰π‚µ√‡®π≈–≈“¬ (Total
Dissolved Nitrogen) ·≈–‰π‚µ√‡®π·¢«π≈Õ¬ (Total Particulate Nitrogen) ¡’§à“
√«¡°—π‰¡à‡°‘π Ù. ¡‘≈≈‘°√—¡‰π‚µ√‡®πµàÕ≈‘µ√
¢âÕ Û °“√‡°Á∫µ—«Õ¬à“ßπÈ”∑‘Èß‡æ◊ËÕ°“√µ√«® Õ∫¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√√–∫“¬
πÈ”∑‘Èßµ“¡¢âÕ Ú „Àâ‡°Á∫·∫∫®â«ß (Grab Sampling) ®“°®ÿ¥∑’Ë√–∫“¬πÈ”∑‘ÈßÕÕ° Ÿà
‘Ëß·«¥≈âÕ¡¿“¬πÕ°æ◊Èπ∑’Ë∫àÕ‡æ“–‡≈’È¬ß —µ«åπÈ”™“¬Ωíòß
¢âÕ Ù °“√µ√«® Õ∫§à“¡“µ√∞“ππÈ”∑‘Èß®“°∫àÕ‡æ“–‡≈’È¬ß —µ«åπÈ”™“¬Ωíòßµ“¡
¢âÕ Ú „Àâ „™â«‘∏’¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) °“√µ√«® Õ∫§à“§«“¡‡ªìπ°√¥·≈–¥à“ß„Àâ „™â‡§√◊ËÕß«—¥§«“¡‡ªìπ°√¥·≈–
¥à“ß¢ÕßπÈ” (pH Meter) µ“¡«‘∏’À“§à“·∫∫«‘∏’Õ’‡≈Á°‚µ√‡¡µ√‘° (Electrometric)
(Ú) °“√µ√«®§à“∫’ ‚Õ¥’ „Àâ „™â«‘∏’Õ–‰´¥å ‚¡¥‘øî‡§™—Ëπ (Azide Modification)
∑’ËÕÿ≥À¿Ÿ¡‘ Ú Õß»“‡´≈‡´’¬ ‡ªìπ‡«≈“ ı «—π ‚¥¬„™â Synthetic Seawater
(Û) °“√µ√«® Õ∫§à “ “√·¢«π≈Õ¬„Àâ „ ™â «‘ ∏’ ° √Õßºà “ π·ºà π °√Õß„¬·°â «
¢π“¥µ“°√Õß Ò.Ú ‰¡‚§√‡¡µ√
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(Ù) °“√µ√«® Õ∫§à“·Õ¡‚¡‡π’¬„Àâ „™â«‘∏’ ‚¡¥‘‰ø¥å ‰Õ‚¥øïπÕ≈ ∫≈Ÿ (Modified
ldophenol Blue)
(ı) °“√µ√«® Õ∫§à“øÕ øÕ√— √«¡„Àâ „™â«∏‘ ·’ Õ §Õ√å∫§‘ ·Õ´‘¥ (Ascorbic Acid)
(ˆ) °“√µ√«® Õ∫§à“‰Œ‚¥√‡®π´—≈‰ø¥å „Àâ „™â«‘∏’‡¡∏‘≈’π ∫≈Ÿ (Methylene Blue)
(˜) °“√µ√«® Õ∫§à“‰π‚µ√‡®π√«¡„Àâπ”§à“°“√µ√«®«—¥‰π‚µ√‡®π≈–≈“¬·≈–
‰π‚µ√‡®π·¢«π≈Õ¬∫«°√«¡°—π ‚¥¬°“√À“§à“
(°) ‰π‚µ√‡®π≈–≈“¬„Àâ „™â«∏‘ ‡’ ªÕ√å´≈— ‡øµ ‰¥‡® ™—πË (Persulfate Digestion)
(¢‹) ‰π‚µ√‡®π·¢«π≈Õ¬„Àâ „™â«‘∏’«—¥§à“ “√·¢«π≈Õ¬∫π·ºàπ°√Õß„¬·°â«
¢π“¥µ“°√Õß .˜ ‰¡‚§√‡¡µ√ ·≈–«‘‡§√“–Àå¥â«¬ Nitrogen Analyzer
¢âÕ ı √“¬≈–‡Õ’¬¥¢Õß«‘∏’µ√«® Õ∫§à“¡“µ√∞“ππÈ”∑‘Èß®“°∫àÕ‡æ“–‡≈’È¬ß —µ«å
πÈ”™“¬Ωíòßµ“¡¢âÕ Ù „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡«‘∏’¡“µ√∞“π ”À√—∫°“√«‘‡§√“–ÀåπÈ”·≈–πÈ”‡ ’¬„π
Standard Methods for Examination of Water and Wastewater (APHA, AWWA
and WEF), Practical Handbook of Seawater Analysis (Stickland and Parsons),
Methods of Seawater Analysis (Koroleff), Determination of Ammonia in
Estuary (Sasaki and Sawada) Methods of Seawater Analysis (Grasshoff K.)
·≈–/À√◊Õ§Ÿ¡à Õ◊ «‘‡§√“–ÀåπÈ” ·≈–πÈ”‡ ¬’ ¢Õß ¡“§¡«‘»«°√√¡ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààßª√–‡∑»‰∑¬
¢âÕ ˆ √“¬≈–‡Õ’¬¥·≈–«‘∏µ’ √«® Õ∫§à“¡“µ√∞“ππÈ”∑‘ßÈ ®“°∫àÕ‡æ“–‡≈’¬È ß µ— «åπÈ”
™“¬ΩíòßπÕ°‡Àπ◊Õ®“°¢âÕ Ù ·≈–¢âÕ ı „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Ò˘ ¡’π“§¡ æ.». ÚıÙ˜
ÿ«‘∑¬å §ÿ≥°‘µµ‘
√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘
·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… Ù˘ ß «—π∑’Ë Ò æƒ…¿“§¡ ÚıÙ˜
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ª√–°“»°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

‡√◊ËÕß °”Àπ¥„Àâ∫àÕ‡æ“–‡≈’È¬ß —µ«åπÈ”™“¬Ωíòß‡ªìπ·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…∑’Ë®–µâÕß∂Ÿ°§«∫§ÿ¡
°“√ª≈àÕ¬πÈ”‡ ’¬≈ß Ÿà·À≈àßπÈ” “∏“√≥–À√◊ÕÕÕ° Ÿà ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
_________
‚¥¬∑’‡Ë ªìπ°“√ ¡§«√°”Àπ¥„Àâ∫Õà ‡æ“–‡≈’¬È ß µ— «åπÈ”™“¬Ωíßò ‡ªìπ·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…
∑’Ë®–µâÕß∂Ÿ°§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬πÈ”‡ ’¬≈ß Ÿà·À≈àßπÈ” “∏“√≥–À√◊ÕÕÕ° Ÿà ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ Õ“»—¬
Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ˆ˘ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ ßà ‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡
·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı Õ—π‡ªìπæ√–√“™∫—≠≠—µ‘∑’Ë¡’∫∑∫—≠≠—µ‘∫“ßª√–°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√
®”°—¥ ‘∑∏‘·≈–‡ √’¿“æ¢Õß∫ÿ§§≈ ´÷Ëß¡“µ√“ Ú˘ ª√–°Õ∫°—∫¡“µ√“ Ûı ¡“µ√“ Ù¯
¡“µ√“ ı ·≈–¡“µ√“ ıÒ ¢Õß√—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬∫—≠≠—µ‘„Àâ°√–∑”‰¥â
‚¥¬Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡∫∑∫—≠≠—µ·‘ Ààß°ÆÀ¡“¬ √—∞¡πµ√’«“à °“√°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘
·≈– ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡ ‚¥¬§”·π–π”¢Õß§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…®÷ßÕÕ°ª√–°“»‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
¢âÕ Ò „πª√–°“»π’È
ç∫àÕ‡æ“–‡≈’¬È ß µ— «åπÈ”™“¬Ωíßò é À¡“¬§«“¡«à“ æ◊πÈ ∑’∑Ë ª’Ë √—∫„Àâ¢ß— πÈ”‰¥â ‚¥¬«‘∏µ’ “à ßÊ
‡æ◊Ë Õ °“√‡≈’È ¬ ß — µ «å πÈ” ‡§Á ¡ À√◊ Õ — µ «å πÈ” °√à Õ ¬„π∫√‘ ‡ «≥πÕ°·π«ªÑ Õ ß°— π πÈ” ‡§Á ¡ ¢Õß
°√¡™≈ª√–∑“πÀ√◊Õ„π·π«‡¢µ∑’Ë¥‘π™“¬∑–‡≈™—Èπ„π¢Õß°√¡æ—≤π“∑’Ë¥‘π
çæ◊Èπ∑’Ë∫àÕé À¡“¬§«“¡«à“ æ◊Èπ∑’Ë∫àÕ∑’Ë„™â‡≈’È¬ß ‚¥¬√«¡§Ÿ §≈Õß àß·≈–√–∫“¬πÈ”
ç —µ«åπÈ”é À¡“¬§«“¡«à“ —µ«åπÈ”µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√ª√–¡ß
çπÈ”∑‘ßÈ é À¡“¬§«“¡«à“ πÈ”∑’ºË “à π√–∫∫∫”∫—¥πÈ”‡ ¬’ ·≈â«®π‡ªìπ‰ªµ“¡¡“µ√∞“π
§«∫§ÿ ¡ °“√√–∫“¬πÈ” ∑‘È ß µ“¡∑’Ë °”Àπ¥‰«â „ πª√–°“»°√–∑√«ß∑√— æ ¬“°√∏√√¡™“µ‘
·≈– ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡ ‡√◊ÕË ß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√√–∫“¬πÈ”∑‘ßÈ ®“°∫àÕ‡æ“–‡≈’¬È ß µ— «åπÈ”
™“¬Ωíòß
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ç·À≈àßπÈ” “∏“√≥–é „ÀâÀ¡“¬§«“¡√«¡∂÷ß ∑àÕ√–∫“¬πÈ” “∏“√≥–¥â«¬
ç°“√∫”∫—¥πÈ”‡ ’¬é À¡“¬§«“¡«à“ °√–∫«π°“√∑”À√◊Õª√—∫ª√ÿßπÈ”‡ ’¬‡æ◊ËÕ„Àâ
‡ªì π ‰ªµ“¡¡“µ√∞“π§«∫§ÿ ¡ °“√√–∫“¬πÈ” ∑‘È ß ∑’Ë °”Àπ¥‰«â „ πª√–°“»°√–∑√«ß
∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√√–∫“¬πÈ”∑‘Èß®“°
∫àÕ‡æ“–‡≈’È¬ß —µ«åπÈ”™“¬Ωíòß ·µà∑—Èßπ’ÈÀâ“¡¡‘„Àâ „™â«‘∏’°“√∑”„Àâ‡®◊Õ®“ß (Dilution)
¢âÕ Ú „Àâ∫Õà ‡æ“–‡≈’¬È ß µ— «åπÈ”™“¬Ωíßò ∑’¡Ë æ’ π◊È ∑’∫Ë Õà µ—ßÈ ·µà Ò ‰√à ¢÷πÈ ‰ª µ“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥
„π·ºπ∑’Ë√«¡·≈–·ºπ∑’Ë®—ßÀ«—¥æ√âÕ¡§”Õ∏‘∫“¬·π∫∑â“¬ª√–°“»π’È ®”π«π ˘Ù ·ºàπ*
‡ªìπ·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…∑’®Ë –µâÕß∂Ÿ°§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬πÈ”‡ ¬’ ≈ß ·Ÿà À≈àßπÈ” “∏“√≥–À√◊ÕÕÕ°
Ÿà ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
¢âÕ Û Àâ“¡¡‘„Àâ‡®â“¢ÕßÀ√◊ÕºŸâ§√Õ∫§√Õß∫àÕ‡æ“–‡≈’È¬ß —µ«åπÈ”™“¬Ωíòßµ“¡¢âÕ Ú
ª≈àÕ¬πÈ”‡ ’¬≈ß Ÿà·À≈àßπÈ” “∏“√≥–À√◊ÕÕÕ° Ÿà ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‡«âπ·µà®–‰¥â∑”°“√∫”∫—¥
πÈ”‡ ’¬„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√√–∫“¬πÈ”∑‘Èß®“°∫àÕ‡æ“–‡≈’È¬ß —µ«åπÈ”™“¬Ωíòß∑’Ë
°”Àπ¥‰«â„πª√–°“»°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡ ‡√◊ÕË ß °”Àπ¥¡“µ√∞“π
§«∫§ÿ¡°“√√–∫“¬πÈ”∑‘Èß®“°∫àÕ‡æ“–‡≈’È¬ß —µ«åπÈ”™“¬Ωíòß
¢âÕ Ù ª√–°“»π’È „Àâ „™â∫—ß§—∫‡¡◊ËÕæâπ°”Àπ¥ Õßªïπ—∫·µà«—π∂—¥®“°«—πª√–°“»
„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡ªìπµâπ‰ª
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Ú¯ °—π¬“¬π æ.». ÚıÙ¯
¬ß¬ÿ∑∏ µ‘¬–‰æ√—™
√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘
·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÚÚ µÕπæ‘‡»… ÒÚ˘ ß «—π∑’Ë ÒÙ æƒ»®‘°“¬π ÚıÙ¯

* ¥â«¬¢âÕ®”°—¥„π°“√®—¥æ‘¡æå ®÷ß∑”„Àâ·ºπ∑’Ë√«¡·≈–·ºπ∑’Ë®—ßÀ«—¥æ√âÕ¡§”Õ∏‘∫“¬·π∫∑â“¬ª√–°“»π’È
¡’®”π«π‡°‘π°«à“∑’Ë√–∫ÿ‰«â „π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
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√“¬°“√ª√–°Õ∫·ºπ∑’Ë®—ßÀ«—¥ ·π∫∑â“¬ª√–°“»°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
‡√◊ËÕß °”Àπ¥„Àâ∫àÕ‡æ“–‡≈’È¬ß —µ«åπÈ”™“¬Ωíòß‡ªìπ·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…∑’Ë®–µâÕß∂Ÿ°§«∫§ÿ¡
°“√ª≈àÕ¬πÈ”‡ ’¬≈ß Ÿà·À≈àßπÈ” “∏“√≥–À√◊ÕÕÕ° Ÿà ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
________
∫àÕ‡æ“–‡≈’¬È ß µ— «åπ”È ™“¬Ωíßò ∑’°Ë ”Àπ¥„Àâ‡ªìπ·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…∑’®Ë –µâÕß∂Ÿ°§«∫§ÿ¡°“√
ª≈àÕ¬πÈ”‡ ’¬≈ß Ÿà·À≈àßπÈ” “∏“√≥–À√◊ÕÕÕ° Ÿà ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ·π∫∑â“¬ª√–°“»°√–∑√«ß
∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ µ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â „π¢âÕ Ú §◊Õ
Ò. ®—ßÀ«—¥µ√“¥ ‰¥â·°à ∫àÕ‡æ“–‡≈’È¬ß —µ«åπÈ”™“¬Ωíòß∑’Ëµ—ÈßÕ¬Ÿà„π∫√‘‡«≥¥—ßµàÕ‰ªπ’È
Ò.Ò Õ”‡¿Õ§≈Õß„À≠à
Ò.Ò.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ πâ ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿Õ§≈Õß„À≠à°∫—
Õ”‡¿Õ‡¡◊Õßµ√“¥ ø“°„µâ
Ò.Ò.Ú ¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒ¯ ø“°µ–«—πµ°
Ò.Ò.Û ¥â“π„µâ ·≈–¥â“πµ–«—πµ° ®¥™“¬Ωíòß∑–‡≈Õà“«‰∑¬µÕπ∫π
Ò.Ú °‘ËßÕ”‡¿Õ‡°“–™â“ß·≈–°‘ËßÕ”‡¿Õ‡°“–°Ÿ¥ ‰¥â·°à æ◊Èπ∑’Ë∑—ÈßÀ¡¥¢Õß‡¢µ°“√
ª°§√Õß∑âÕß∑’Ë°‘ËßÕ”‡¿Õ‡°“–™â“ß·≈–°‘ËßÕ”‡¿Õ‡°“–°Ÿ¥
Ò.Û Õ”‡¿Õ‡¡◊Õßµ√“¥
Ò.Û.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒ¯ µ—Èß·µà®ÿ¥∑’Ë
∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Û ¡“∫√√®∫®π∂÷ß·π«‡ πâ ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õßµ”∫≈∑à“æ√‘°
ø“°„µâ
Ò.Û.Ú ¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒ¯ µ—ßÈ ·µà·π«‡ πâ
·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õßµ”∫≈∑à“æ√‘°®π∂÷ß·π«‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿Õ
§≈Õß„À≠à°—∫Õ”‡¿Õ‡¡◊Õßµ√“¥ ø“°µ–«—πµ°
Ò.Û.Û ¥â“π„µâ ®¥·π«‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿Õ§≈Õß„À≠à
°—∫Õ”‡¿Õ‡¡◊Õßµ√“¥ ø“°‡Àπ◊Õ ·≈–™“¬Ωíòß∑–‡≈Õà“«‰∑¬µÕπ∫π
Ò.Û.Ù ¥â“πµ–«—πµ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÙ¯ µ—Èß·µà®ÿ¥
∑’Ë∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Û ¡“∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒ¯ ®π∂÷ß
·π«‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿Õ‡¡◊Õßµ√“¥°—∫Õ”‡¿Õ·À≈¡ßÕ∫ (§≈Õß∑à“
µ–‡¿“) ø“°µ–«—πÕÕ°
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Ò.Ù Õ”‡¿Õ·À≈¡ßÕ∫
Ò.Ù.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·π«‡ πâ ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿Õ‡¢“ ¡‘ß
°—∫Õ”‡¿Õ·À≈¡ßÕ∫ ·≈–∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒıˆ µ—Èß·µà·π«‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√
ª°§√Õßµ”∫≈§≈Õß„À≠à ®π∂÷ß®ÿ¥∑’Ë∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÙ¯ ·≈–
∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÙ¯ µ—ßÈ ·µà®¥ÿ ∑’∫Ë √√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒıˆ
®π∂÷ß·π«‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿Õ‡¡◊Õßµ√“¥°—∫Õ”‡¿Õ·À≈¡ßÕ∫ (§≈Õß
∑à“µ–‡¿“) ø“°„µâ
Ò.Ù.Ú ¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒıˆ µ—Èß·µà
·π«‡ πâ ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿Õ·À≈¡ßÕ∫ (§≈Õß∑à“µ–‡¿“) °—∫Õ”‡¿Õ‡¢“ ¡‘ß
®π∂÷ß·π«‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õßµ”∫≈∫“ßªî¥·≈–·π«‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß
√–À«à“ßÕ”‡¿Õ‡¡◊Õßµ√“¥°—∫Õ”‡¿Õ·À≈¡ßÕ∫ (§≈Õß∑à“µ–‡¿“) ø“°µ–«—πµ°
Ò.Ù.Û ¥â“π„µâ ·≈–¥â“πµ–«—πµ° ®¥™“¬Ωíòß∑–‡≈Õà“«‰∑¬µÕπ∫π
Ò.ı Õ”‡¿Õ‡¢“ ¡‘ß
Ò.ı.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Û µ—Èß·µà·¡à πÈ” ‡«Ãÿ
®π∂÷ß®ÿ¥∑’Ë∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒıˆ ø“°„µâ
Ò.ı.Ú ¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒıˆ µ—Èß·µà®ÿ¥∑’Ë
∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Û ®π∂÷ß·π«‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ß
Õ”‡¿Õ‡¢“ ¡‘ß°—∫Õ”‡¿Õ·À≈¡ßÕ∫ ø“°µ–«—πµ°
Ò.ı.Û ¥â“π„µâ ®¥·π«‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿Õ‡¢“ ¡‘ß
°—∫Õ”‡¿Õ·À≈¡ßÕ∫ ø“°‡Àπ◊Õ
Ò.ı.Ù ¥â“πµ–«—πµ° ®¥·π«‡ πâ ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ß®—ßÀ«—¥µ√“¥
(Õ”‡¿Õ‡¢“ ¡‘ß) °—∫®—ßÀ«—¥®—π∑∫ÿ√’ (Õ”‡¿Õ¢≈ÿß) ø“°µ–«—πÕÕ°
Ò.ˆ æ◊Èπ∑’Ë‡°“–µà“ßÊ ∑’ËÕ¬Ÿà„π‡¢µÕ”π“®°“√ª°§√Õß¢Õß®—ßÀ«—¥µ√“¥
Ú. ®—ßÀ«—¥®—π∑∫ÿ√’ ‰¥â·°à ∫àÕ‡æ“–‡≈’È¬ß —µ«åπÈ”™“¬Ωíòß∑’Ëµ—ÈßÕ¬Ÿà„π∫√‘‡«≥¥—ßµàÕ‰ªπ’È
Ú.Ò Õ”‡¿Õ¢≈ÿß
Ú.Ò.Ò ¥â “ π‡Àπ◊ Õ ®¥∂ππÀπÕß∫— « -æ≈‘È « µ—È ß ·µà · π«‡ â π ·∫à ß ‡¢µ
°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿Õ·À≈¡ ‘ßÀå°—∫Õ”‡¿Õ¢≈ÿß®π∂÷ß®ÿ¥∑’Ë∂ππ«—¥µ–ªÕπ„À≠à¡“
‡™◊ËÕ¡µàÕ°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Û ·≈–∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Û ø“°„µâ
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µ—È ß ·µà ®ÿ ¥ ∑’Ë ∂ ππ«— ¥ µ–ªÕπ„À≠à ¡ “‡™◊Ë Õ ¡∫√√®∫®π∂÷ ß ·π«‡ â π ·∫à ß ‡¢µ°“√ª°§√Õß
√–À«à“ß®—ßÀ«—¥µ√“¥ (Õ”‡¿Õ‡¢“ ¡‘ß) °—∫®—ßÀ«—¥®—π∑∫ÿ√’ (Õ”‡¿Õ¢≈ÿß) ø“°„µâ
Ú.Ò.Ú ¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥·π«‡ âπ·∫àß°“√ª°§√Õß√–À«à“ß®—ßÀ«—¥µ√“¥
(Õ”‡¿Õ‡¢“ ¡‘ß) °—∫®—ßÀ«—¥®—π∑∫ÿ√’ (Õ”‡¿Õ¢≈ÿß) ø“°µ–«—πµ°
Ú.Ò.Û ¥â“π„µâ ®¥·¡àπÈ”‡«Ãÿ·≈–·π«‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ß
Õ”‡¿Õ·À≈¡ ‘ßÀå°—∫Õ”‡¿Õ¢≈ÿß ø“°‡Àπ◊Õ
Ú.Ò.Ù ¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ«—¥µ–ªÕπ„À≠à µ—ßÈ ·µà®¥ÿ ∑’‡Ë ™◊ÕË ¡√–À«à“ß∂ππ
ÀπÕß∫—«æ≈‘«È °—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Û ·≈–·π«‡ πâ ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ß
Õ”‡¿Õ·À≈¡ ‘ßÀå°—∫Õ”‡¿Õ¢≈ÿß ø“°µ–«—πÕÕ°
Ú.Ú Õ”‡¿Õ·À≈¡ ‘ßÀå
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·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ß®—ßÀ«—¥™≈∫ÿ√’ (Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß™≈∫ÿ√’) °—∫®—ßÀ«—¥©–‡™‘ß‡∑√“
(Õ”‡¿Õ∫“ßª–°ß) ®π∂÷ß®ÿ¥∑’∫Ë √√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Û ·≈–∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π
À¡“¬‡≈¢ Û µ—Èß·µà®ÿ¥∑’Ë∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÙ ®π∂÷ß·π«‡ âπ·∫àß‡¢µ
°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿Õ‡¡◊Õß™≈∫ÿ√’°—∫Õ”‡¿Õ»√’√“™“ ø“°µ–«—πµ°
Ù.ˆ.Û ¥â“π„µâ ®¥·π«‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿Õ‡¡◊ Õ ß
™≈∫ÿ√’°—∫Õ”‡¿Õ»√’√“™“ ø“°‡Àπ◊Õ
Ù.ˆ.Ù ¥â“πµ–«—πµ° ®¥™“¬Ωíòß∑–‡≈Õà“«‰∑¬µÕπ∫π
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Ù.˜ Õ”‡¿Õæ“π∑Õß
Ù.˜.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥§≈ÕßÕâÕ¡„À≠à ·≈–·π«‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß
√–À«à“ß®—ßÀ«—¥™≈∫ÿ√’ (Õ”‡¿Õæ“π∑Õß) °—∫®—ßÀ«—¥©–‡™‘ß‡∑√“ (Õ”‡¿Õ∫â“π‚æ∏‘Ï) ø“°„µâ
Ù.˜.Ú ¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ∫â“π‚æ∏‘Ï-§≈Õß¬“¬§” µ—Èß·µà·π«‡ âπ
·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ß®—ßÀ«—¥™≈∫ÿ√’ Õ”‡¿Õæ“π∑Õß °—∫®—ßÀ«—¥©–‡™‘ß‡∑√“
(Õ”‡¿Õ∫â“π‚æ∏‘)Ï ®π∂÷ß·π«‡ πâ ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ß®—ßÀ«—¥™≈∫ÿ√’ (Õ”‡¿Õæ“π∑Õß)
°—∫®—ßÀ«—¥©–‡™‘ß‡∑√“ (Õ”‡¿Õ∫“ßª–°ß) ø“°µ–«—πµ°
Ù.˜.Û ¥â“π„µâ ®¥·π«‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ß®—ßÀ«—¥™≈∫ÿ√’
(Õ”‡¿Õæ“π∑Õß) °—∫®—ßÀ«—¥©–‡™‘ß‡∑√“ (Õ”‡¿Õ∫“ßª–°ß) ø“°‡Àπ◊Õ
Ù.˜.Ù ¥â“πµ–«—πµ° ®¥§≈ÕßÕâÕ¡„À≠à ø“°µ–«—πÕÕ°
Ù.¯ æ◊Èπ∑’Ë‡°“–µà“ßÊ ∑’ËÕ¬Ÿà„π‡¢µÕ”π“®°“√ª°§√Õß¢Õß®—ßÀ«—¥™≈∫ÿ√’
ı. ®—ßÀ«—¥©–‡™‘ß‡∑√“ ‰¥â·°à ∫àÕ‡≈’È¬ß —µ«åπÈ”™“¬Ωíòß∑’Ëµ—ÈßÕ¬Ÿà„π∫√‘‡«≥¥—ßµàÕ‰ªπ’È
ı.Ò Õ”‡¿Õ∫“ßª–°ß
ı.Ò.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ ÿ¢“¿‘∫“≈ ´Õ¬ Ò µ—Èß·µà®ÿ¥∑’Ë∫√√®∫°—∫
∂ππ· ¡‰´√å®π∂÷ß∂ππ‡∑»∫“≈ ˜ ·≈–·π«‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿Õ
∫“ßª–°ß°—∫Õ”‡¿Õ∫â“π‚æ∏‘Ï ø“°„µâ
ı.Ò.Ú ¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ· ¡‰´√å µ—ßÈ ·µà®¥ÿ ∑’∫Ë √√®∫°—∫∂ππ ¢ÿ “¿‘∫“≈
´Õ¬ Ò ®π∂÷ß∂ππ∫â“π∑à“¢â“¡-∫â“π‡¢“¥‘π ∂ππ‡∑»∫“≈ ˜ µ—Èß·µà®ÿ¥∑’Ë∫√√®∫°—∫
∂ππ ÿ¢“¿‘∫“≈ ´Õ¬ Ò ∂ππ‡≈’¬∫‚√ß‰øøÑ“ ∂ππ‡°…¡®“µ‘°«π‘™ µ—Èß·µà®ÿ¥∑’Ë∫√√®∫°—∫
∂ππ ÿ¢“¿‘∫“≈ ˆ ·≈–∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÙ ø“°µ–«—πµ°
ı.Ò.Û ¥â“π„µâ ®¥§≈ÕßÕâÕ¡„À≠à ∂ππ∫â“π‡¢“¥‘π-∫“ßπÈ”º÷ßÈ ∂ππ¥â“πÀ≈—ß
«—¥‡¢“¥‘π À¡Ÿ∑à ’Ë Û ·≈–À¡Ÿ∑à ’Ë ˜ ∂ππ ¢ÿ “¿‘∫“≈ ˆ µ—ßÈ ·µà®¥ÿ ∑’∫Ë √√®∫°—∫∂ππ‡≈’¬∫‚√ß‰øøÑ“
®π∂÷ß∂ππ‡°…¡®“µ‘°«π‘™·≈–·π«‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ß®—ßÀ«—¥©–‡™‘ß‡∑√“
(Õ”‡¿Õ∫“ßª–°ß) °—∫®—ßÀ«—¥™≈∫ÿ√’ (Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß™≈∫ÿ√’) ø“°‡Àπ◊Õ
ı.Ò.Ù ¥â“πµ–«—πµ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Û µ—ßÈ ·µà·π«‡ πâ ·∫àß
‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ß®—ßÀ«—¥©–‡™‘ß‡∑√“ (Õ”‡¿Õ∫“ßª–°ß) °—∫®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ª√“°“√
(Õ”‡¿Õ∫“ß∫àÕ) ∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÙ ∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÚı
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µ—Èß·µà®ÿ¥∑’Ë∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÙ ®π∂÷ß∂ππ‡¢â“«—¥∑à“ –Õâ“π
∂ππ‡¢â“«—¥∑à“ –Õâ“π ∂ππ∑à“‰∑√ ·≈–·π«‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ß®—ßÀ«—¥
©–‡™‘ß‡∑√“ (Õ”‡¿Õ∫“ßª–°ß) °—∫®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ª√“°“√ (Õ”‡¿Õ∫“ß∫àÕ) ø“°µ–«—πÕÕ°
ı.Ú Õ”‡¿Õ∫â“π‚æ∏‘Ï
ı.Ú.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ∑“ß‡¢â“«—¥· π¿Ÿ¥“… µ—Èß·µà®ÿ¥∑’Ë∫√√®∫°—∫
∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÙ ®π∂÷ß∂ππ∑“ß‡¢â“µ≈“¥· π¿Ÿ¥“… À¡Ÿà∑’Ë Ú ·≈–
·π«‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿Õ∫â“π‚æ∏‘Ï°—∫Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß©–‡™‘ß‡∑√“ ø“°„µâ
ı.Ú.Ú ¥â “ πµ–«— π ÕÕ° ®¥∂ππ∫â “ π∫“ß‰ºà - ∫â “ π¥Õπ∑√“¬ µ—È ß ·µà
·π«‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿Õ∫â“π‚æ∏‘Ï°—∫Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß©–‡™‘ß‡∑√“®π∂÷ß
∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒı ∂ππ«—¥ª√–»“ πå ‚ ¿≥ µ—Èß·µà®ÿ¥∑’Ë∫√√®∫°—∫
∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒı ®π∂÷ß∂ππÀπÕß∫—«-‡°“–´—π ∂ππÀπÕß∫—«-‡°“–´—π
∂ππ ¢ÿ “¿‘∫“≈ “¬∑’Ë ÒÚ ·≈– “¬∑’Ë ÒÒ ·≈–∂ππ∫â“π‚æ∏‘-Ï §≈Õß¬“¬§” µ—ßÈ ·µà®¥ÿ ∑’∫Ë √√®∫
°—∫∂ππ ¢ÿ “¿‘∫“≈ “¬ ÒÒ ®π∂÷ß·π«‡ πâ ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ß®—ßÀ«—¥©–‡™‘ß‡∑√“
(Õ”‡¿Õ∫â“π‚æ∏‘Ï) °—∫®—ßÀ«—¥™≈∫ÿ√’ (Õ”‡¿Õæ“π∑Õß) ø“°µ–«—πµ°
ı.Ú.Û ¥â“π„µâ ®¥·π«‡ πâ ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ß®—ßÀ«—¥©–‡™‘ß‡∑√“
(Õ”‡¿Õ∫â“π‚æ∏‘Ï µ”∫≈∫“ß´àÕπ) °—∫®—ßÀ«—¥™≈∫ÿ√’ (Õ”‡¿Õæ“π∑Õß µ”∫≈∫“ßÀ—°) ·≈–
·π«‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿Õ∫â“π‚æ∏‘Ï°—∫Õ”‡¿Õ∫“ßª–°ß ø“°‡Àπ◊Õ
ı.Ú.Ù ¥â“πµ–«—πµ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÙ µ—Èß·µà®ÿ¥∑’Ë
∫√√®∫°—∫·π«‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿Õ∫“ßª–°ß°—∫Õ”‡¿Õ∫â “ π‚æ∏‘Ï
(§≈Õß®“ß«“ß) ®π∂÷ß∂ππ∑“ß‡¢â“«—¥· π¿Ÿ¥“… ∂ππ‡¢â“µ≈“¥· π¿Ÿ¥“… À¡Ÿà∑’Ë Ú
∂ππÕß§å°“√∫√‘À“√ à«πµ”∫≈≈“¥¢«“ß À¡Ÿà∑’Ë Û ∂ππ«—¥À—«‡π‘π·≈–∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π
À¡“¬‡≈¢ ÛÛÒı µ—ßÈ ·µà®¥ÿ ∑’∫Ë √√®∫°—∫∂ππ«—¥À—«‡π‘π ®π∂÷ß·π«‡ πâ ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß
√–À«à“ßÕ”‡¿Õ∫â“π‚æ∏‘Ï°—∫Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß©–‡™‘ß‡∑√“ ø“°µ–«—πÕÕ°
ı.Û Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß©–‡™‘ß‡∑√“
ı.Û.Ò ¥â “ π‡Àπ◊ Õ ®¥∂ππ§≈Õß¢ÿ ¥ „À¡à µ—È ß ·µà ®ÿ ¥ ∑’Ë ∫ √√®∫°— ∫
∂ππÕß§å ° “√∫√‘ À “√ à « πµ”∫≈∑à “ ‰¢à À¡Ÿà ∑’Ë Ò ∂ππ°â Õ π·°â « ·π«‡ â π ·∫à ß ‡¢µ
°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿Õ‡¡◊Õß©–‡™‘ß‡∑√“°—∫°‘ßË Õ”‡¿Õ§≈Õß‡¢◊ÕË π ·≈–∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π
À¡“¬‡≈¢ ÛÙ µ—Èß·µà®ÿ¥∑’Ë∂ππ‡¢â“«—¥®ÿ°°√–‡¨Õ·≈–∂ππ∫â“π∫“ß‰ºà-∫â“π¥Õπ∑√“¬
¡“∫√√®∫ ø“°„µâ

ıÒÙ
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ı.Û.Ú ¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππÕß§å°“√∫√‘À“√ à«πµ”∫≈∫“ß·°â« À¡Ÿà∑’Ë ˘
·≈–À¡Ÿà∑’Ë ÒÚ µ—Èß·µà®ÿ¥∑’Ë∫√√®∫°—∫∂ππ°âÕπ·°â« ∂ππ∑“ß‡¢â“‡¢◊ËÕπ∑¥πÈ”∫“ßª–°ß ∂ππ
∑“ß‡¢â“«—¥®ÿ°°√–‡¨Õ µ—Èß·µà®ÿ¥∑’Ë∫√√®∫°—∫∂ππ‡¢â“‡¢◊ËÕπ∑¥πÈ”∫“ßª–°ß®π∂÷ß®ÿ¥∑’Ë
∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÙ ·≈–∂ππ∫â“π∫“ß‰ºà-∫â“π¥Õπ∑√“¬ µ—Èß·µà
®ÿ¥∑’Ë∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÙ ®π∂÷ß·π«‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß
√–À«à“ßÕ”‡¿Õ∫â“π‚æ∏‘Ï°—∫Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß©–‡™‘ß‡∑√“ ø“°µ–«—πµ°
ı.Û.Û ¥â“π„µâ ®¥·π«‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿Õ∫â“π‚æ∏‘Ï
°—∫Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß©–‡™‘ß‡∑√“ ø“°‡Àπ◊Õ
ı.Û.Ù ¥â “πµ–«—πµ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÛÒı µ—Èß·µà
·π«‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿Õ∫â“π‚æ∏‘Ï°—∫Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß©–‡™‘ß‡∑√“ ∂ππ
«—¥∫“ßæ√– ∂ππ¡√ÿæß»å ∂ππ™ÿ¡æ≈ ∂ππ»ÿ¿°‘® (´Õ¬ Ò) ·≈–∂ππÕß§å°“√∫√‘À“√
à«πµ”∫≈∑à“‰¢à À¡Ÿà∑’Ë Ò µ—Èß·µà®ÿ¥∑’Ë∫√√®∫°—∫∂ππ»ÿ¿°‘® (´Õ¬ Ò) ®π∂÷ß®ÿ¥∑’Ë∫√√®∫°—∫
∂ππ§≈Õß¢ÿ¥„À¡à ø“°µ–«—πÕÕ°
ı.Ù °‘ËßÕ”‡¿Õ§≈Õß‡¢◊ËÕπ
ı.Ù.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ°âÕπ·°â« ø“°„µâ
ı.Ù.Ú ¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππÕß§å°“√∫√‘À“√ à«πµ”∫≈∫“ß·°â« À¡Ÿà∑’Ë ˘
·≈–À¡Ÿà∑’Ë ÒÚ ø“°µ–«—πµ°
ı.Ù.Û ¥â “π„µâ ·≈–¥â“πµ–«—πµ° ®¥·π«‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß
√–À«à“ßÕ”‡¿Õ‡¡◊Õß©–‡™‘ß‡∑√“°—∫°‘ËßÕ”‡¿Õ§≈Õß‡¢◊ËÕπ ø“°‡Àπ◊Õ
ˆ. ®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ª√“°“√ ‰¥â·°à ∫àÕ‡æ“–‡≈’È¬ß —µ«åπÈ”™“¬Ωíòß∑’Ëµ—ÈßÕ¬Ÿà „π∫√‘‡«≥
¥—ßµàÕ‰ªπ’È
ˆ.Ò Õ”‡¿Õ∫“ß∫àÕ
ˆ.Ò.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Û µ—Èß·µà·π«‡ âπ·∫àß
‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ß®—ßÀ«—¥©–‡™‘ß‡∑√“ (Õ”‡¿Õ∫“ßª–°ß) °—∫®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ª√“°“√
(Õ”‡¿Õ∫“ß∫àÕ) ®π∂÷ß·π«‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿Õ∫“ß∫àÕ°—∫Õ”‡¿Õ
‡¡◊Õß ¡ÿ∑√ª√“°“√ ø“°„µâ
ˆ.Ò.Ú ¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥·π«‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ß®—ßÀ«—¥
©–‡™‘ß‡∑√“ (Õ”‡¿Õ∫“ßª–°ß) °—∫®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ª√“°“√ (Õ”‡¿Õ∫“ß∫àÕ) ø“°µ–«—πµ°
ˆ.Ò.Û ¥â“π„µâ ®¥™“¬Ωíòß∑–‡≈Õà“«‰∑¬µÕπ∫π
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ˆ.Ò.Ù ¥â“πµ–«—πµ° ®¥·π«‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿Õ
∫“ß∫àÕ°—∫Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß ¡ÿ∑√ª√“°“√ ø“°µ–«—πÕÕ°
ˆ.Ú Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß ¡ÿ∑√ª√“°“√
ˆ.Ú.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÒı µ—Èß·µà®ÿ¥∑’Ë
∫√√®∫°—∫·¡àπÈ”‡®â“æ√–¬“®π∂÷ß®ÿ¥∑’Ë∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Û ·≈–
∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Û µ—ßÈ ·µà®¥ÿ ∑’∫Ë √√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒÒı ®π∂÷ß
·π«‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿Õ∫“ß∫àÕ°—∫Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß ¡ÿ∑√ª√“°“√ ø“°„µâ
ˆ.Ú.Ú ¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥·π«‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿Õ
∫“ß∫àÕ°—∫Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß ¡ÿ∑√ª√“°“√ ø“°µ–«—πµ°
ˆ.Ú.Û ¥â“π„µâ ®¥™“¬∑–‡≈Õà“«‰∑¬µÕπ∫π
ˆ.Ú.Ù ¥â“πµ–«—πµ° ®¥·¡àπÈ”‡®â“æ√–¬“
ˆ.Û Õ”‡¿Õæ√– ¡ÿ∑√‡®¥’¬å
ˆ.Û.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥§≈Õß¢ÿπ√“™æ‘π®‘ „® §≈Õ°‡®ä° µ—ßÈ ·µà®¥ÿ ∑’∫Ë √√®∫°—∫
§≈Õß≈”‡®’¬°®π∂÷ß§≈ÕßÀ—«ªß §≈Õß¡Õ≠ µ—ßÈ ·µà®¥ÿ ∑’∫Ë √√®∫°—∫§≈Õßæ√–«‘π®‘ ©—¬Õ√√∂“°“√
®π∂÷ß§≈Õßπ“ ∂ππ§Ÿà √â“ß ∂ππ´Õ¬«—¥§Ÿà √â“ß ·≈–∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÛ
ø“°„µâ
ˆ.Û.Ú ¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥§≈ÕßÀ—«ªßµ—Èß·µà®ÿ¥∑’Ë∫√√®∫°—∫§≈Õß‡®ä°
®π∂÷ß§≈Õßæ√–«‘π‘®©—¬Õ√√∂“°“√ §≈Õßæ√–«‘π‘®©—¬Õ√√∂“°“√ µ—Èß·µà®ÿ¥∑’Ë∫√√®∫°—∫
§≈ÕßÀ—«ªß®π∂÷ß®ÿ¥∑’∫Ë √√®∫°—∫§≈Õß¡Õ≠ §≈Õßπ“µ—ßÈ ·µà®¥ÿ ∑’∫Ë √√®∫°—∫§≈Õß¡Õ≠®π∂÷ß
®ÿ¥∑’Ë∫√√®∫°—∫∂ππ§Ÿà √â“ß ∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÛ ·≈–·¡àπÈ”‡®â“æ√–¬“
ø“°µ–«—πµ°
ˆ.Û.Û ¥â“π„µâ ®¥™“¬∑–‡≈Õà“«‰∑¬µÕπ∫π
ˆ.Û.Ù ¥â“πµ–«—πµ° ®¥§≈Õß≈”‡®’¬° µ—Èß·µà®ÿ¥∑’Ë∫√√®∫°—∫§≈Õß¢ÿπ√“™
æ‘π‘®„® ®π∂÷ß®ÿ¥∑’Ë∫√√®∫°—∫§≈Õß‡®ä° ·≈–·π«‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ß
®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ª√“°“√ (Õ”‡¿Õæ√– ¡ÿ∑√‡®¥’¬å) °—∫°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ (‡¢µ∫“ß¢ÿπ‡∑’¬π)
ø“°µ–«—πÕÕ°
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˜. °√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ‰¥â·°à ∫àÕ‡æ“–‡≈’È¬ß —µ«åπÈ”™“¬Ωíòß∑’Ëµ—ÈßÕ¬Ÿà „π∑âÕß∑’Ë‡¢µ
∫“ß¢ÿπ‡∑’¬π ‚¥¬¡’∫√‘‡«≥µ‘¥µàÕ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
¥â “ π‡Àπ◊ Õ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºà π ¥‘ π À¡“¬‡≈¢ Ûı µ—È ß ·µà · π«‡ â π ·∫à ß ‡¢µ
°“√ª°§√Õß√–À«à“ß‡¢µ®Õ¡∑Õß°—∫‡¢µ∫“ß¢ÿπ‡∑’¬π®π∂÷ß·π«‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß
√–À«à“ß°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ (‡¢µ∫“ß¢ÿπ‡∑’¬π) °—∫®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ “§√ (Õ”‡¿Õ‡¡◊ Õ ß
¡ÿ∑√ “§√) ø“°„µâ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥·π«‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ß ‡¢µ®Õ¡∑Õß·≈–
‡¢µ∑ÿà ß §√ÿ °— ∫ ‡¢µ∫“ß¢ÿ π ‡∑’ ¬ π ·≈–·π«‡ â π ·∫à ß ‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à “ ß®— ß À«— ¥
¡ÿ∑√ª√“°“√ (Õ”‡¿Õæ√– ¡ÿ∑√‡®¥’¬å) °—∫°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ (‡¢µ∫“ß¢ÿπ‡∑’¬π)
ø“°µ–«—πµ°
¥â“π„µâ ®¥™“¬Ωíòß∑–‡≈Õà“«‰∑¬µÕπ∫π
¥â“πµ–«—πµ° ®¥·π«‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ß°√ÿß‡∑æ¡À“π§√
(‡¢µ∫“ß¢ÿπ‡∑’¬π) °—∫®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ “§√ (Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß ¡ÿ∑√ “§√) ø“°µ–«—πÕÕ°
¯. ®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ “§√ ‰¥â·°à ∫àÕ‡æ“–‡≈’È¬ß —µ«åπÈ”™“¬Ωíòß∑’Ëµ—ÈßÕ¬Ÿà„π∑âÕß∑’ËÕ”‡¿Õ
‡¡◊Õß ¡ÿ∑√ “§√ ‚¥¬¡’∫√‘‡«≥µ‘¥µàÕ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ‡Õ°™—¬ ( “¬‡°à“) ∑“ß√∂‰ø “¬„µâ µ—Èß·µà®ÿ¥∑’Ë∫√√®∫
°— ∫ ∂ππ«— ¥ ‚√ß‡¢â - ∫â “ π∫“ßªó π ®π∂÷ ß ∂ππ∑“ß‡¢â “ ∫â “ π∫“ß ’ § µ ∑“ßÀ≈«ß·ºà π ¥‘ π
À¡“¬‡≈¢ Ûı µ—È ß ·µà ®ÿ ¥ ∑’Ë ∫ √√®∫°— ∫ ∂ππ∑“ß‡¢â “ ∫â “ π∫“ß ’ § µ®π∂÷ ß ·¡à πÈ” ∑à “ ®’ π
∑“ß√∂‰ø “¬„µâ µ—Èß·µà·¡àπÈ”∑à“®’π®π∂÷ß®ÿ¥∑’Ë∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ûı
·≈–∑“ßÀ≈«ß·ºà π ¥‘ πÀ¡“¬‡≈¢ Ûı ®π∂÷ß·π«‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ß
°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ (‡¢µ∫“ß¢ÿπ‡∑’¬π) °—∫®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ “§√ (Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß ¡ÿ∑√ “§√)
ø“°„µâ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥·π«‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ß°√ÿß‡∑æ¡À“π§√
(‡¢µ∫“ß¢ÿπ‡∑’¬π) °—∫®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ “§√ (Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß ¡ÿ∑√ “§√) ø“°µ–«—πµ°
¥â“π„µâ ®¥™“¬Ωíòß∑–‡≈Õà“«‰∑¬µÕπ∫π
¥â“πµ–«—πµ° ®¥·π«‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ß®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ ß§√“¡
(Õ”‡¿Õ‡¡◊ Õ ß ¡ÿ ∑ √ ß§√“¡) °— ∫ ®— ß À«— ¥ ¡ÿ ∑ √ “§√ (Õ”‡¿Õ‡¡◊ Õ ß ¡ÿ ∑ √ “§√)
ø“°µ–«—πÕÕ°
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˘. ®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ ß§√“¡ ‰¥â·°à ∫àÕ‡æ“–‡≈’È¬ß —µ«åπÈ”™“¬Ωíòß∑’Ëµ—ÈßÕ¬Ÿà „π∫√‘‡«≥
¥—ßµàÕ‰ªπ’È
˘.Ò Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß ¡ÿ∑√ ß§√“¡
˘.Ò.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥§≈Õß·¡à°≈Õß µ—Èß·µà·π«‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß
√–À«à“ßÕ”‡¿Õ‡¡◊Õß ¡ÿ∑√ ß§√“¡°—∫Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß ¡ÿ∑√ “§√®π∂÷ß·¡àπÈ”·¡à°≈Õß ·≈–
∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ûı µ—ßÈ ·µà·¡àπÈ”·¡à°≈Õß®π ¥ÿ ·π«‡ πâ ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß
√–À«à“ßÕ”‡¿Õ‡¡◊Õß ¡ÿ∑√ ß§√“¡°—∫Õ”‡¿ÕÕ—¡æ«“ ø“°„µâ
˘.Ò.Ú ¥â“πµ–«—πÕÕ°®¥·π«‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ß®—ßÀ«—¥
¡ÿ∑√ ß§√“¡ (Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß ¡ÿ∑√ ß§√“¡) °—∫®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ “§√ (Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß ¡ÿ∑√ “§√)
ø“°µ–«—πµ°
˘.Ò.Û ¥â“π„µâ ®¥™“¬Ωíòß∑–‡≈Õà“«‰∑¬µÕπ∫π
˘.Ò.Ù ¥â“πµ–«—πµ° ®¥·π«‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿Õ
‡¡◊Õß ¡ÿ∑√ ß§√“¡ °—∫Õ”‡¿ÕÕ—¡æ«“ ø“°‡Àπ◊Õ
˘.Ú Õ”‡¿ÕÕ—¡æ«“
˘.Ú.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ûı µ—Èß·µà·π«‡ âπ
·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿Õ‡¡◊Õß ¡ÿ∑√ ß§√“¡°—∫Õ”‡¿ÕÕ—¡æ«“®π∂÷ß·π«‡ âπ
·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ß®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ ß§√“¡ (Õ”‡¿ÕÕ—¡æ«“) °—∫®—ßÀ«—¥√“™∫ÿ√’
(Õ”‡¿Õª“°∑àÕ) ø“°„µâ
˘.Ú.Ú ¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥·π«‡ πâ ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿Õ‡¡◊Õß
¡ÿ∑√ ß§√“¡°—∫Õ”‡¿ÕÕ—¡æ«“ ø“°µ–«—πµ°
˘.Ú.Û ¥â “ π„µâ ®¥·π«‡ â π ·∫à ß ‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à “ ß®— ß À«— ¥
¡ÿ∑√ ß§√“¡ (Õ”‡¿ÕÕ—¡æ«“) °—∫®—ßÀ«—¥‡æ™√∫ÿ√’ (Õ”‡¿Õ‡¢“¬âÕ¬) ø“°‡Àπ◊Õ
˘.Ú.Ù ¥â“πµ–«—πµ° ®¥·π«‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ß®—ßÀ«—¥
¡ÿ∑√ ß§√“¡ (Õ”‡¿ÕÕ—¡æ«“) °—∫®—ßÀ«—¥√“™∫ÿ√’ (Õ”‡¿Õª“°∑àÕ) ø“°µ–«—πÕÕ°
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Ò. ®—ßÀ«—¥√“™∫ÿ√’ ‰¥â·°à ∫àÕ‡æ“–‡≈’¬È ß µ— «åπÈ”™“¬Ωíòß∑’µË ß—È Õ¬Ÿà„π∑âÕß∑’ÕË ”‡¿Õª“°∑àÕ
‚¥¬¡’∫√‘‡«≥µ‘¥µàÕ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ûı µ—ßÈ ·µà·π«‡ πâ ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß
√–À«à“ß®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ ß§√“¡ (Õ”‡¿ÕÕ—¡æ«“) °—∫®—ßÀ«—¥√“™∫ÿ√’ (Õ”‡¿Õª“°∑àÕ) ®π∂÷ß
∑“ß√∂‰ø “¬„µâ ø“°„µâ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥·π«‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ß®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ ß§√“¡
(Õ”‡¿ÕÕ—¡æ«“) °—∫®—ßÀ«—¥√“™∫ÿ√’ (Õ”‡¿Õª“°∑àÕ) ø“°µ–«—πµ°
¥â“π„µâ ®¥·π«‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ß®—ßÀ«—¥√“™∫ÿ√’ (Õ”‡¿Õª“°∑àÕ)
°—∫®—ßÀ«—¥‡æ™√∫ÿ√’ (Õ”‡¿Õ‡¢“¬âÕ¬) ø“°‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥·π«‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ß®—ßÀ«—¥√“™∫ÿ√’ (Õ”‡¿Õ
ª“°∑àÕ) °—∫®—ßÀ«—¥‡æ™√∫ÿ√’ (Õ”‡¿Õ‡¢“¬âÕ¬) ø“°µ–«—πÕÕ°
ÒÒ. ®—ßÀ«—¥‡æ™√∫ÿ√’ ‰¥â·°à ∫àÕ‡æ“–‡≈’¬È ß µ— «åπÈ”™“¬Ωíßò ∑’µË Õâ ßÕ¬Ÿ„à π∫√‘‡«≥¥—ßµàÕ‰ªπ’È
ÒÒ.Ò Õ”‡¿Õ‡¢“¬âÕ¬
ÒÒ.Ò.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·π«‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ß®—ßÀ«—¥
¡ÿ∑√ ß§√“¡ (Õ”‡¿ÕÕ—¡æ«“) °—∫®—ßÀ«—¥‡æ™√∫ÿ√’ (Õ”‡¿Õ‡¢“¬âÕ¬) ø“°„µâ
ÒÒ.Ò.Ú ¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥·π«‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿Õ
‡¢“¬âÕ¬°—∫Õ”‡¿Õ∫â“π·À≈¡ ø“°µ–«—πµ°
ÒÒ.Ò.Û ¥â“π„µâ ®¥§≈Õß∫â“ππâÕ¬ µ—Èß·µà®ÿ¥∑’Ë∫√√®∫°—∫∑“ß√∂‰ø “¬„µâ
®π∂÷ß·π«‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿Õ‡¢“¬âÕ¬°—∫Õ”‡¿Õ∫â“π·À≈¡ ø“°„µâ
ÒÒ.Ò.Ù ¥â“πµ–«— π µ° ®¥∑“ß√∂‰ø “¬„µâ µ—È ß·µà · π«‡ â π·∫àß‡¢µ
°“√ª°§√Õß√–À«à“ß®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ ß§√“¡ (Õ”‡¿ÕÕ—¡æ«“) °—∫®—ßÀ«—¥‡æ™√∫ÿ√’ (Õ”‡¿Õ
‡¢“¬âÕ¬) ®π∂÷ß·π«§≈Õß∫â“π‡¢“πâÕ¬ ø“°µ–«—πÕÕ°
ÒÒ.Ú Õ”‡¿Õ∫â“π·À≈¡
ÒÒ.Ú.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ µÕπ∫π®¥·π«‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ß
®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ ß§√“¡ (Õ”‡¿ÕÕ—¡æ«“) °—∫®—ßÀ«—¥‡æ™√∫ÿ√’ (Õ”‡¿Õ∫â“π·À≈¡) ·≈–
µÕπ≈à“ß®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÛÒ˜ˆ µ—Èß·µà®ÿ¥∑’Ë∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π
À¡“¬‡≈¢ ¯¯Û ®π∂÷ß∂ππ∑“ß‡¢â“«—¥∫“ß≈”æŸ ø“°„µâ
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ÒÒ.Ú.Ú ¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥™“¬∑–‡≈Õà“«‰∑¬µÕπ∫π
ÒÒ.Ú.Û ¥â“π„µâ µÕπ∫π®¥§≈Õß∫“ß “¡·æ√° §≈Õß∫“ßµ–∫Ÿπ ø“°‡Àπ◊Õ
·≈–µÕπ≈à“ß®¥∂ππ∑“ß‡¢â“«—¥∫“ß≈”æŸ µ—ßÈ ·µà®¥ÿ ∑’∫Ë √√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢
ÛÒ˜ˆ ∂ππ™≈ª√–∑“π ∂ππ ÿ¢“¿‘∫“≈ ´Õ¬ Ú - À¡Ÿà∫â“π„π°≈“ß ∂ππ ÿ¢“¿‘∫“≈
∂πππ“§∏«—™ ·≈–·π«‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿Õ‡¡◊Õß‡æ™√∫ÿ√’°—∫Õ”‡¿Õ
∫â“π·À≈¡ ø“°‡Àπ◊Õ
ÒÒ.Ú.Ù ¥â“πµ–«—πµ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ¯¯ˆ (∫â“π·À≈¡∫â“π∫“ßµ–∫Ÿπ) µ—ßÈ ·µà®¥ÿ ∑’∫Ë √√®∫°—∫§≈Õß∫“ßµ–∫Ÿπ®π∂÷ß·¡àπÈ”‡æ™√∫ÿ√’ ∂ππ∫â“πµ≈“¥∫â“π∫“ß¢ÿπ‰∑√ µ—Èß·µà®ÿ¥∑’Ë∫√√®∫°—∫∂πππ“§∏«—™ ∂ππ·π«§—π°—ÈππÈ”‡§Á¡ ‡∫Õ√å Ò ∂ππ
∫â“π·À≈¡-∫â“π∫“ß¢ÿπ‰∑√ ∂ππ∫â“π∫“ß¢ÿπ‰∑√-∫â“πª“°∑–‡≈ ·≈–∂ππ™≈ª√–∑“π
ø“°µ–«—πÕÕ°
ÒÒ.Û Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß‡æ™√∫ÿ√’
ÒÒ.Û.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·π«‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿Õ‡¡◊Õß
‡æ™√∫ÿ√’ °—∫Õ”‡¿Õ∫â“π·À≈¡ ø“°„µâ
ÒÒ.Û.Ú ¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥™“¬∑–‡≈Õà“«‰∑¬µÕπ∫π
ÒÒ.Û.Û ¥â“π„µâ ®¥·π«‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿Õ‡¡◊Õß
‡æ™√∫ÿ√’°—∫Õ”‡¿Õ∑à“¬“ß ø“°‡Àπ◊Õ
ÒÒ.Û.Ù ¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ™≈ª√–∑“π µ—Èß·µà·π«‡ âπ·∫àß‡¢µ
°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿Õ‡¡◊Õß‡æ™√∫ÿ√’°—∫Õ”‡¿Õ∫â“π·À≈¡®π∂÷ß·π«‡ âπ·∫àß‡¢µ
°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿Õ‡¡◊Õß‡æ™√∫ÿ√’°—∫Õ”‡¿Õ∑à“¬“ß ø“°µ–«—πÕÕ°
ÒÒ.Ù Õ”‡¿Õ∑à“¬“ß
ÒÒ.Ù.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·π«‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿Õ‡¡◊Õß
‡æ™√∫ÿ√’°—∫Õ”‡¿Õ∑à“¬“ß ø“°„µâ
ÒÒ.Ù.Ú ¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥™“¬∑–‡≈Õà“«‰∑¬µÕπ∫π
ÒÒ.Ù.Û ¥â“π„µâ ®¥·π«‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿Õ∑à“¬“ß
°—∫Õ”‡¿Õ™–Õ” ø“°‡Àπ◊Õ
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ÒÒ.Ù.Ù ¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ™≈ª√–∑“π µ—Èß·µà·π«‡ âπ·∫àß‡¢µ
°“√ª°§√Õß√–À«à “ ßÕ”‡¿Õ‡¡◊ Õ ß‡æ™√∫ÿ √’ °— ∫ Õ”‡¿Õ∑à “ ¬“ß®π∂÷ ß ·π«‡ â π ·∫à ß ‡¢µ
°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿Õ∑à“¬“ß°—∫Õ”‡¿Õ™–Õ” ø“°µ–«—πÕÕ°
ÒÒ.ı Õ”‡¿Õ™–Õ”
ÒÒ.ı.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·π«‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿Õ
∑à“¬“ß°—∫Õ”‡¿Õ™–Õ” ø“°„µâ
ÒÒ.ı.Ú ¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥™“¬∑–‡≈Õà“«‰∑¬µÕπ∫π
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°“√ª°§√Õß√–À«à“ß®—ßÀ«—¥™ÿ¡æ√ (Õ”‡¿Õ≈–·¡) °—∫®—ßÀ«—¥ √ÿ “…Æ√å∏“π’ (Õ”‡¿Õ∑à“™π–)
®π∂÷ß·π«‡ πâ ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿Õ∑à“™π–°—∫Õ”‡¿Õ‰™¬“ ø“°µ–«—πÕÕ°
ÒÙ.Ú Õ”‡¿Õ‰™¬“
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°—∫Õ”‡¿Õ‰™¬“ ø“°„µâ
ÒÙ.Ú.Ú ¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥™“¬Ωíòß∑–‡≈Õà“«‰∑¬µÕπ≈à“ß
ÒÙ.Ú.Û ¥â“π„µâ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºà π¥‘ πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒÒ µ—È ß·µà ®ÿ¥ ∑’Ë
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Õ”‡¿Õ∑à“»“≈“ ø“°‡Àπ◊Õ
Òı.Ú.Ù ¥â“πµ–«—πµ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒ µ—Èß·µà®ÿ¥∑’Ë
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ø“°„µâ
Òı.Ù.Ú ¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥™“¬Ωíòß∑–‡≈Õà“«‰∑¬µÕπ≈à“ß
Òı.Ù.Û ¥â“π„µâ µÕπ∫π®¥∂ππ∑à“ ·æ-µ≈“¥«— πæƒÀ— µ—È ß·µà ®ÿ¥ ∑’Ë
∫√√®∫°—∫∂ππ∑“ß‡¢â“‚√ß‡√’¬πª“°æŸπ ø“°‡Àπ◊Õ µÕπ°≈“ß®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢
ÙÒÚ µ—Èß·µà®ÿ¥∑’Ë∫√√®∫°—∫∂πππ“«ß-ª“°æ≠“ ®π∂÷ß∂ππ∫“ßæ√–¬“-∫“ßÀ≈«ß
ø“°‡Àπ◊Õ ·≈–µÕπ≈à“ß®¥∂ππ‚√ß‡√’¬π®ÿÃ“¿√≥å-«—¥∫“ß –æ“π µ—Èß·µà®ÿ¥∑’Ë∫√√®∫°—∫
∂ππ·π«§—π°—ÈππÈ”‡§Á¡®π∂÷ß∂ππ∫â“π∫“ßæÿ∑√“-∫â“π∫“ß®“° ·≈–·π«‡ âπ·∫àß‡¢µ
°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿Õ‡¡◊Õßπ§√»√’∏√√¡√“™°—∫Õ”‡¿Õª“°æπ—ß ø“°‡Àπ◊Õ
Òı.Ù.Ù ¥â“πµ–«—πµ° µÕπ∫π®¥∂ππ∫â“π»“≈“∫“ßªŸ-∫â“πª“°æ–¬‘ß
∂ππ –æ“π∫“ßªŸ-∫â“π∑√“¬∑Õß ∂ππ∫â“πª“°æŸπ-∫â“πÀâ«¬‰∑√ ø“°µ–«—πÕÕ° µÕπ°≈“ß
®¥∂ππ∫â“π∫àÕ‚æ∏‘Ï µ—Èß·µà®ÿ¥∑’Ë∫√√®∫°—∫∂ππ∑à“·æ-µ≈“¥«—πæƒÀ— ∂ππ∫â“π∂ππ„À≠à
·≈–∂πππ“«ß-ª“°æ≠“ µ—Èß·µà®ÿ¥∑’Ë∫√√®∫°—∫∂ππ∫â“π∂ππ„À≠à®π∂÷ß®ÿ¥∑’Ë∑“ßÀ≈«ß
·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒÚ µ—¥ºà“π ø“°µ–«—πÕÕ° ·≈–µÕπ≈à“ß®¥∂πππ“ßæ√–¬“∫“ßÀ≈«ß µ—Èß·µà®ÿ¥∑’Ë∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒÚ ®π∂÷ß®ÿ¥∑’Ë∫√√®∫
°—∫∂ππ∫â“π∑à“‰√à-∫â“π∫“ßÀ≈«ß ∂ππ∫â“π∑à“‰√à-∫â“π∫“ßÀ≈«ß ∂ππ∫â“π∫“ß°√–∫◊Õ
∂ππ∫â“π –æ“π-∫“ßÀ≈«ß ∂ππ∫â“π∫“ßæÿ∑√“-∫â“π∫“ß®“° ∂ππ ÿ¢“¿‘∫“≈∫“ß®“°
·≈–∂ππ°√¡™≈ª√–∑“π ø“°µ–«—πÕÕ°
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Òı.ı Õ”‡¿Õª“°æπ—ß
Òı.ı.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ µÕπ∫π®¥∂ππµ“°·¥¥ µ—Èß·µà®ÿ¥∑’Ë∫√√®∫°—∫∂ππ
∑Õß§”-·À≈¡ªïô ®π∂÷ß∂ππ∫“ß‚°ß°“ß ·≈–∂ππ∫“ß‚°ß°“ß ø“°„µâ µÕπ°≈“ß®¥∂ππ
∫“ß¬“ß-‡°“–ΩÑ“¬ µ—Èß·µà®ÿ¥∑’Ë∫√√®∫°—∫∂ππ∑“ß‡¢â“ ”π—°ß“π‚§√ß°“√≈ÿà¡πÈ”ª“°æπ—ßœ
®π∂÷ß∂ππ∫â“πª“°∫“ß-∫â“π∑à“‡¢Áπ ø“°„µâ ·≈–µÕπ≈à“ß®¥∂ππ∑“ß‡¢â“∫â“π¢π“∫π“°
µ—Èß·µà®ÿ¥∑’Ë∫√√®∫°—∫∂ππ∫â“π∑«¥-∫â“π∑à“π“ ®π∂÷ß∂ππ∫â“π∫“ß«ÿπ-∫â“π«—ß‡¡’ ¬ ß
ø“°„µâ
Òı.ı.Ú ¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ‡≈’¬∫§≈Õß ßà πÈ” µ—ßÈ ·µà®¥ÿ ∑’∫Ë √√®∫°—∫∂ππ
°√¡™≈ª√–∑“π ∂ππ∫â“π∫“ß®“°-∫â“π· ß«‘¡“π ø“°µ–«—πµ° ·≈–™“¬ΩíòßÕà“«‰∑¬
µÕπ≈à“ß
Òı.ı.Û ¥â“π„µâ µÕπ∫π®¥∂ππæ√–√“™¥”√‘ ∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢
ÙÚÛÙ µ—Èß·µà®ÿ¥∑’Ë∫√√®∫°—∫∂ππ∑Õß§”-·À≈¡ªïô ®π∂÷ß∂ππ«“√’ «— ¥‘Ï ø“°‡Àπ◊Õ ·≈–
µÕπ°≈“ß®¥∂ππ∑“ß‡¢â“ ”π—°ß“π‚§√ß°“√≈ÿà¡πÈ”ª“°æπ—ßœ µ—Èß·µà®ÿ¥∑’Ë∫√√®∫°—∫
∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù˘Ù ®π∂÷ß∂ππ∫“ß¬“ß-‡°“–ΩÑ“¬ ∂ππ∫â“π √–-ªÉ“¢≈Ÿ
µ—Èß·µà®ÿ¥∑’Ë∫√√®∫°—∫∂ππ∫“ß©—µ√-∑à“æ≠“ ®π∂÷ß·π«§—π°—ÈππÈ”®◊¥-πÈ”‡§Á¡ ø“°‡Àπ◊Õ
·≈–µÕπ≈à“ß ®¥·π«‡ πâ ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿Õª“°æπ—ß°—∫Õ”‡¿Õ‡™’¬√„À≠à
ø“°‡Àπ◊Õ
Òı.ı.Ù ¥â“πµ–«—πµ° µÕπ∫π®¥§≈Õß∫“ß®“°·≈–·π«‡ âπ·∫àß‡¢µ
°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿Õ‡¡◊Õßπ§√»√’∏√√¡√“™°—∫Õ”‡¿Õª“°æπ—ß ø“°µ–«—πÕÕ°
µÕπ°≈“ß®¥∂ππ«“√’ «— ¥‘Ï ∂ππ»√’ ¡∫Ÿ√≥å µ—Èß·µà®ÿ¥∑’Ë∫√√®∫°—∫∂ππ«“√’ «— ¥‘Ï®π∂÷ß
∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù˘Ù ∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù˘Ù ∂ππ∫“ß¬“ß‡°“–ΩÑ“¬ µ—Èß·µà®ÿ¥∑’Ë∫√√®∫°—∫∂ππ∑“ß‡¢â“ ”π—°ß“π‚§√ß°“√≈ÿà¡πÈ”ª“°æπ—ßœ ∂ππ
∫â“πª“°∫“ß-∫â“π∑à“‡¢Áπ ∂ππÕπ“¡—¬∫â“π∫“ß·√¥-™ÿ¡™π∫â“π¡–¢“¡‡∑» ø“°µ–«—πÕÕ°
µÕπ≈à“ß®¥∂ππ§—π°—ÈππÈ”®◊¥-πÈ”‡§Á¡ µ—Èß·µà®ÿ¥∑’Ë∫√√®∫°—∫∂ππ∫â“π √–-ªÉ“¢≈Ÿ ∂ππ
∫â“π √–-∫â“π∑à“‡ √‘¡ ∂ππ∫â“π∑«¥-∫â“π∑à“π“ ∂ππ∫â“π∫“ß«ÿπ-∫â“π«—ß‡¡’¬ß µ—Èß·µà
®ÿ¥∑’Ë∫√√®∫°—∫∂ππ∑“ß‡¢â“∫â“π¢π“∫π“°®π∂÷ß§≈Õßª“°æπ—ß ·≈–·π«‡ âπ·∫àß‡¢µ
°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿Õª“°æπ—ß°—∫Õ”‡¿Õ‡™’¬√„À≠à ø“°µ–«—πÕÕ°
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Òı.ˆ Õ”‡¿Õ‡™’¬√„À≠à
Òı.ˆ.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·π«‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿Õ
ª“°æπ—ß°—∫Õ”‡¿Õ‡™’¬√„À≠à ø“°„µâ
Òı.ˆ.Ú ¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õßª“°æπ—ß·≈–·π«‡ πâ ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß
√–À«à“ßÕ”‡¿Õª“°æπ—ß°—∫Õ”‡¿ÕÀ—«‰∑√ ø“°µ–«—πµ°
Òı.ˆ.Û ¥â “ π„µâ ®¥·π«‡ â π ·∫à ß ‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à “ ßÕ”‡¿Õ
ª“°æπ—ß°—∫Õ”‡¿ÕÀ—«‰∑√ ø“°‡Àπ◊Õ
Òı.ˆ.Ù ¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππª“°§≈Õß«—¥·¥ß-∫â“π∫“ßª√ÿß ø“°
µ–«—πÕÕ°
Òı.˜ Õ”‡¿ÕÀ—«‰∑√
Òı.˜.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ µÕπ∫π®¥·π«‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ß
Õ”‡¿Õ‡™’¬√„À≠à°—∫Õ”‡¿ÕÀ—«‰∑√ ∂ππ∫â“π‡ ◊ÕÀ÷ß-∫â“π¥Õπ‚æ√ß ø“°„µâ µÕπ°≈“ß®¥
§—π§≈Õß àßπÈ”∫â“π √–‚Õ‡¿“ µ—Èß·µà®ÿ¥∑’Ë∫√√®∫°—∫∂ππ∫â“π∑à“‡ √‘¡-∫â“π∫“ßπ∫ ®π∂÷ß
§—π§≈Õß àßπÈ”æ—∑ ’¡“ Ò ·≈–µÕπ≈à“ß®¥§Ÿ àßπÈ”∫â“πÀπÕßπ°‰¢à µ—Èß·µà®ÿ¥∑’Ë∫√√®∫°—∫
∂ππ‡≈’¬∫§Ÿ àßπÈ”Õß§å°“√∫√‘À“√ à«πµ”∫≈À—«‰∑√®π∂÷ß∂ππ∫â“π§≈Õß¢ÿ¥-∫â“π∫“ßπ∫
ø“°„µâ
Òı.˜.Ú ¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥™“¬Ωíòß∑–‡≈Õà“«‰∑¬µÕπ≈à“ß
Òı.˜.Û ¥â“π„µâ µÕπ∫π®¥∂ππ∫â“πæ√ÿ√«∫-∫â“π∑à“‰æ≈ µ—Èß·µà®ÿ¥∑’Ë
∫√√®∫°—∫∂ππ∫â“π‡ ◊ÕÀ÷ß-∫â“π¥Õπ‚æ√ß ®π∂÷ß∂ππ∫â“π∫“ß§ÿ√–-∫â“π¥à“π ø“°‡Àπ◊Õ
µÕπ°≈“ß®¥∂ππ √æ™. “¬ π». Ù¯¯ µ—Èß·µà®ÿ¥∑’Ë∫√√®∫°—∫§—π§≈Õß àßπÈ”æ—∑ ’¡“ Ò
®π∂÷ß∂ππ∫â“π§≈Õß¢ÿ¥-∫â“π∫“ßπ∫ ∂ππ∫â“π√“¡-∫â“π»“≈“·°â« µ—Èß·µà®ÿ¥∑’Ë∫√√®∫°—∫
∂ππ∫â“π§≈Õß¢ÿ¥-∫â“π∫“ßπ∫ ®π∂÷ß∂ππ‡≈’¬∫§Ÿ àßπÈ”Õß§å°“√∫√‘À“√ à«πµ”∫≈À—«‰∑√
∂ππ‡≈’¬∫§Ÿ ßà πÈ”Õß§å°“√∫√‘À“√ «à πµ”∫≈À—«‰∑√ µ—ßÈ ·µà®¥ÿ ∑’∫Ë √√®∫°—∫∂ππ∫â“π§≈Õß¢ÿ¥∫â“π∫“ßπ∫™à«ß∫π ®π∂÷ß§Ÿ àßπÈ”∫â“πÀπÕßπ°‰¢à ∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù¯
µ—Èß·µà®ÿ¥∑’Ë®∫°—∫∂ππ∫â“π§≈Õß¢ÿ¥-∫â“π∫“ßπ∫ ®π∂÷ß∂ππ∫â“πÀ—«‰∑√-∫â“π‡¢“æ—ß‰°√
∂ππ ÿ¢“¿‘∫“≈À—«‰∑√ µ—Èß·µà®ÿ¥∑’Ë∫√√®∫°—∫∂ππ∫â“πÀ—«‰∑√-∫â“π‡¢“æ—ß‰°√ ®π∂÷ß∂ππ
∫â“πÀ—«‰∑√-∫â“π§≈Õß·¥π ø“°‡Àπ◊Õ ·≈–µÕπ≈à“ß®¥·π«‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß
√–À«à“ß®—ßÀ«—¥π§√»√’∏√√¡√“™ (Õ”‡¿ÕÀ—«‰∑√) °—∫®—ßÀ«—¥ ß¢≈“ (Õ”‡¿Õ√–‚π¥)
ø“°‡Àπ◊Õ
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Òı.˜.Ù ¥â“πµ–«—πµ° µÕπ∫π®¥∂ππ∫â“π‡ ◊ÕÀ÷ß-∫â“π¥Õπ‚æ√ß ∂ππ
∫â“π∫“ß§ÿ√–-∫â“π¥à“π µ—Èß·µà®ÿ¥∑’Ë∫√√®∫°—∫∂ππ∫â“πæ√ÿ√«∫-∫â“π∑à“‰æ≈ ®π∂÷ß®ÿ¥∑’Ë
∫√√®∫°—∫∂ππ∫â“π∑à“‡ √‘¡-∫â“π∫“ßπ∫ ∂ππ∫â“π∑à“‡ √‘¡-∫â“π∫“ßπ∫ µÕπ°≈“ß
®¥§—π§≈Õß ßà πÈ”æ—∑ ¡’ “ Ò µ—ßÈ ·µà®¥ÿ ∑’∫Ë √√®∫°—∫§≈Õß ßà πÈ”∫â“π √–‚Õ‡¿“®π∂÷ß∂ππ √æ™.
“¬ π». Ù¯¯ ∂ππ∫â “ π§≈Õß¢ÿ ¥ -∫â “ π∫“ßπ∫ µ—È ß ·µà ®ÿ ¥ ∑’Ë ∫ √√®∫°— ∫ ∂ππ √æ™.
“¬ π». Ù¯¯ ®π∂÷ß∂ππ∫â“π√“¡-∫â“π»“≈“·°â« ∂ππ∫â“πÀ—«‰∑√-∫â“π‡¢“æ—ß‰°√
µ—Èß·µà®ÿ¥∑’Ë∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù¯ ®π∂÷ß∂ππ ÿ¢“¿‘∫“≈À—«‰∑√
∂ππ∫â“πÀ—«‰∑√-∫â“π§≈Õß·¥π ø“°µ–«—πÕÕ° ·≈–µÕπ≈à“ß®¥§≈Õßµ√ß‡µ√’¬ß
∂ππ∫â“π∫“ßµ—¥-«—¥√“¡·°â« ·≈–∂ππ∫â“π√“¡·°â«-∫â“π§≈Õß·¥π ø“°µ–«—πÕÕ°
Òı.¯ æ◊πÈ ∑’‡Ë °“–µà“ßÊ ∑’ÕË ¬Ÿà„π‡¢µÕ”π“®°“√ª°§√Õß¢Õß®—ßÀ«—¥π§√»√’∏√√¡√“™
Òˆ. ®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß ‰¥â·°à ∫àÕ‡æ“–‡≈’È¬ß —µ«åπÈ”™“¬Ωíòß∑’Ëµ—ÈßÕ¬Ÿà„π∫√‘‡«≥¥—ßµàÕ‰ªπ’È
Òˆ.Ò Õ”‡¿Õ§«π¢πÿπ
Òˆ.Ò.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÙ¯ µ—ßÈ ·µà®¥ÿ ∑’∫Ë √√®∫
°—∫∑“ß√∂‰ø “¬„µâ®π∂÷ß·π«‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ß®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß (Õ”‡¿Õ
§«π¢πÿ π ) °— ∫ ®— ß À«— ¥ ß¢≈“ (Õ”‡¿Õ√–‚π¥) ∑–‡≈πâ Õ ¬ ·≈–·π«‡ â π ·∫à ß ‡¢µ
°“√ª°§√Õß√–À«à“ß®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß (Õ”‡¿Õ§«π¢πÿπ) °—∫®—ßÀ«—¥ ß¢≈“ (Õ”‡¿Õ√–‚π¥)
ø“°„µâ
Òˆ.Ò.Ú ¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∑–‡≈À≈«ß ø“°µ–«—πµ°
Òˆ.Ò.Û ¥â “ π„µâ ®¥·π«‡ â π ·∫à ß ‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à “ ßÕ”‡¿Õ
§«π¢πÿπ°—∫Õ”‡¿Õ‡¡◊Õßæ—∑≈ÿß ø“°‡Àπ◊Õ
Òˆ.Ò.Ù ¥â“πµ–«—πµ° ®¥∑“ß√∂‰ø “¬„µâ µ—Èß·µà®ÿ¥∑’Ë∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π
À¡“¬‡≈¢ ÙÙ¯ ¡“∫√√®∫ ®π∂÷ß·π«‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿Õ§«π¢πÿπ
°—∫Õ”‡¿Õ‡¡◊Õßæ—∑≈ÿß ø“°µ–«—πÕÕ°
Òˆ.Ú Õ”‡¿Õ‡¡◊Õßæ—∑≈ÿß
Òˆ.Ú.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·π«‡ πâ ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿Õ§«π¢πÿπ
°—∫Õ”‡¿Õ‡¡◊Õßæ—∑≈ÿß ø“°„µâ
Òˆ.Ú.Ú ¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∑–‡≈À≈«ß ø“°µ–«—πµ°
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Òˆ.Ú.Û ¥â“π„µâ ®¥·π«‡ πâ ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿Õ‡¡◊Õßæ—∑≈ÿß
°—∫Õ”‡¿Õ‡¢“™—¬ π ø“°‡Àπ◊Õ
Òˆ.Ú.Ù ¥â “πµ–«— π µ° ®¥∑“ß√∂‰ø “¬„µâ µ—È ß·µà · π«‡ â π·∫à ß‡¢µ
°“√ª°§√Õß√–À«à “ ßÕ”‡¿Õ§«π¢πÿ π °— ∫ Õ”‡¿Õ‡¡◊ Õ ßæ— ∑ ≈ÿ ß ®π∂÷ ß ·π«‡ â π ·∫à ß ‡¢µ
°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿Õ‡¡◊Õßæ—∑≈ÿß°—∫Õ”‡¿Õ‡¢“™—¬ π ø“°µ–«—πÕÕ°
Òˆ.Û Õ”‡¿Õ‡¢“™—¬ π
Òˆ.Û.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·π«‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿Õ‡¡◊Õß
æ—∑≈ÿß°—∫Õ”‡¿Õ‡¢“™—¬ π ø“°„µâ
Òˆ.Û.Ú ¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∑–‡≈À≈«ß ø“°µ–«—πµ°
Òˆ.Û.Û ¥â “ π„µâ ®¥·π«‡ â π ·∫à ß ‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à “ ßÕ”‡¿Õ
‡¢“™—¬ π°—∫Õ”‡¿Õ∫“ß·°â« ø“°‡Àπ◊Õ
Òˆ.Û.Ù ¥â“πµ–«— π µ° ®¥∑“ß√∂‰ø “¬„µâ µ—Èß·µà · π«‡ â π·∫à ß‡¢µ
°“√ª°§√Õß√–À«à “ ßÕ”‡¿Õ‡¡◊ Õ ßæ— ∑ ≈ÿ ß °— ∫ Õ”‡¿Õ‡¢“™— ¬ π®π∂÷ ß ·π«‡ â π ·∫à ß ‡¢µ
°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿Õ‡¢“™—¬ π°—∫Õ”‡¿Õ∫“ß·°â« ø“°µ–«—πÕÕ°
Òˆ.Ù Õ”‡¿Õ∫“ß·°â«
Òˆ.Ù.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·π«‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿Õ
‡¢“™—¬ π°—∫Õ”‡¿Õ∫“ß·°â« ø“°„µâ
Òˆ.Ù.Ú ¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∑–‡≈À≈«ß ø“°µ–«—πµ°
Òˆ.Ù.Û ¥â“π„µâ ®¥·π«‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿Õ∫“ß·°â«
°—∫Õ”‡¿ÕªÉ“∫Õπ ø“°‡Àπ◊Õ
Òˆ.Ù.Ù ¥â “πµ–«—π µ° ®¥∑“ß√∂‰ø “¬„µâ µ—Èß·µà· π«‡ â π·∫à ß‡¢µ
°“√ª°§√Õß√–À«à “ ßÕ”‡¿Õ‡¢“™— ¬ π°— ∫ Õ”‡¿Õ∫“ß·°â « ®π∂÷ ß ·π«‡ â π ·∫à ß ‡¢µ
°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿Õ∫“ß·°â«°—∫Õ”‡¿ÕªÉ“∫Õπ ø“°µ–«—πÕÕ°
Òˆ.ı Õ”‡¿ÕªÉ“∫Õπ
Òˆ.ı.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·π«‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿Õ
‡¢“™—¬ π°—∫Õ”‡¿ÕªÉ“∫Õπ ø“°‡Àπ◊Õ
Òˆ.ı.Ú ¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥·π«‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿Õ
ªÉ“∫Õπ (µ”∫≈ªÉ“∫Õπ) °—∫Õ”‡¿Õª“°æ–¬Ÿπ (µ”∫≈Ω“≈–¡’) ø“°µ–«—πµ°
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Òˆ.ı.Û ¥â“π„µâ·≈–¥â“πµ–«—πµ° ®¥∑“ß√∂‰ø “¬„µâ µ—ßÈ ·µà·π«‡ πâ ·∫àß
‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à “ ßÕ”‡¿Õ‡¢“™— ¬ π°— ∫ Õ”‡¿ÕªÉ “ ∫Õπ®π∂÷ ß ·π«‡ â π ·∫à ß ‡¢µ
°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿ÕªÉ“∫Õπ (µ”∫≈ªÉ“∫Õπ) °—∫Õ”‡¿Õª“°æ–¬Ÿπ (µ”∫≈Ω“≈–¡’)
ø“°‡Àπ◊Õ·≈–ø“°µ–«—πÕÕ°
Òˆ.ˆ Õ”‡¿Õª“°æ–¬Ÿπ
Òˆ.ˆ.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·π«‡ πâ ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿ÕªÉ“∫Õπ
·≈–Õ”‡¿Õ∫“ß·°â« °—∫Õ”‡¿Õª“°æ–¬Ÿπ ø“°„µâ
Òˆ.ˆ.Ú ¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∑–‡≈À≈«ß ø“°µ–«—πµ°
Òˆ.ˆ.Û ¥â“π„µâ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÙ˘ µ—ßÈ ·µà®¥ÿ ∑’∫Ë √√®∫°—∫
∑“ß√∂‰ø “¬„µâ®π∂÷ß®ÿ¥∑’∫Ë √√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù¯¯ ∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π
À¡“¬‡≈¢ Ù¯¯ ·≈–∂ππ∫â“π∑à“‰À≈ µ—Èß·µà®ÿ¥∑’Ë∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢
ÙÒ¯Ò ®π∂÷ß·π«‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ß®—ßÀ«—¥ ß¢≈“ (Õ”‡¿Õ§«π‡π’¬ß) °—∫
®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß (Õ”‡¿Õª“°æ–¬Ÿπ) ø“°‡Àπ◊Õ
Òˆ.ˆ.Ù ¥â“πµ–«— π µ° ®¥∑“ß√∂‰ø “¬„µâ µ—È ß·µà· π«‡ â π·∫à ß‡¢µ
°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿ÕªÉ“∫Õπ·≈–Õ”‡¿Õ∫“ß·°â«°—∫Õ”‡¿Õª“°æ–¬Ÿπ ®π∂÷ß®ÿ¥
∑’Ë∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÙ˘ ·≈–∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒ¯Ò
µ—È ß ·µà ®ÿ ¥ ∑’Ë ∫ √√®∫°— ∫ ∑“ßÀ≈«ß·ºà π ¥‘ π À¡“¬‡≈¢ Ù¯¯ ®π∂÷ ß ∂ππ∫â “ π∑à “ ‰À≈
ø“°µ–«—πÕÕ°
Òˆ.ˆ.ı æ◊Èπ∑’Ë∑—ÈßÀ¡¥¢Õß‡¢µ°“√ª°§√Õß∑âÕß∂‘Ëπµ”∫≈‡°“–À¡“°·≈–
µ”∫≈‡°“–π“ß§”
Òˆ.˜ æ◊Èπ∑’Ë‡°“–µà“ßÊ ∑’ËÕ¬Ÿà„π‡¢µÕ”π“®°“√ª°§√Õß¢Õß®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß
Ò˜.®—ßÀ«—¥ ß¢≈“ ‰¥â·°à ∫àÕ‡æ“–‡≈’È¬ß —µ«åπÈ”™“¬Ωíòß∑’Ëµ—ÈßÕ¬Ÿà„π∫√‘‡«≥¥—ßµàÕ‰ªπ’È
Ò˜.Ò Õ”‡¿Õ√–‚π¥
Ò˜.Ò.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·π«‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ß®—ßÀ«—¥
π§√»√’∏√√¡√“™ (Õ”‡¿ÕÀ—«‰∑√) °—∫®—ßÀ«—¥ ß¢≈“ (Õ”‡¿Õ√–‚π¥) ø“°„µâ
Ò˜.Ò.Ú ¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥™“¬Ωíòß∑–‡≈Õà“«‰∑¬µÕπ≈à“ß
Ò˜.Ò.Û ¥â“π„µâ µÕπ∫π®¥∂ππÕß§å°“√∫√‘À“√ «à πµ”∫≈√“¡·°â« À¡Ÿ∑à ’Ë Ò
µ—Èß·µà®ÿ¥∑’Ë∫√√®∫°—∫∂ππ√“¡·°â«-∫â“π§≈Õß·¥π ·≈–µÕπ≈à“ß®¥·π«‡ âπ·∫àß‡¢µ
°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿Õ√–‚π¥°—∫Õ”‡¿Õ ‘ßÀπ§√ ø“°‡Àπ◊Õ
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Ò˜.Ò.Ù ¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ∫â“π√“¡·°â«-∫â“π§≈Õß·¥π µ—Èß·µà
·π«‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ß®—ßÀ«—¥π§√»√’∏√√¡√“™ (Õ”‡¿ÕÀ—«‰∑√) °—∫
®—ßÀ«—¥ ß¢≈“ (Õ”‡¿Õ√–‚π¥) ®π∂÷ß∂ππÕß§å°“√∫√‘À“√ à«πµ”∫≈√“¡·°â« §≈Õß·¥π
§≈Õß√–‚π¥ ·≈–∑–‡≈À≈«ß ø“°µ–«—πÕÕ°
Ò˜.ÚÕ”‡¿Õ°√–· ‘π∏ÿå
Ò˜.Ú.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ·≈–¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥·π«‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß
√–À«à“ßÕ”‡¿Õ°√–· ‘π∏ÿå°—∫Õ”‡¿Õ√–‚π¥ ø“°„µâ·≈–ø“°µ–«—πµ°
Ò˜.Ú.Ú ¥â“π„µâ ®¥·π«‡ πâ ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿Õ°√–· π‘ ∏ÿå
°—∫Õ”‡¿Õ ∑‘ßæ√– ø“°‡Àπ◊Õ
Ò˜.Ú.Û ¥â“πµ–«—πµ° ®¥∑–‡≈À≈«ß ø“°µ–«—πÕÕ°
Ò˜.Û Õ”‡¿Õ ∑‘ßæ√–
Ò˜.Û.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·π«‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿Õ
°√–· ‘π∏ÿå·≈–Õ”‡¿Õ√–‚π¥ °—∫Õ”‡¿Õ ∑‘ßæ√– ø“°„µâ
Ò˜.Û.Ú ¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥™“¬Ωíòß∑–‡≈Õà“«‰∑¬µÕπ≈à“ß
Ò˜.Û.Û ¥â “ π„µâ ®¥·π«‡ â π ·∫à ß ‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à “ ßÕ”‡¿Õ
∑‘ßæ√–°—∫Õ”‡¿Õ ‘ßÀπ§√ ø“°‡Àπ◊Õ
Ò˜.Û.Ù ¥â“πµ–«—πµ° ®¥∑–‡≈À≈«ß ø“°µ–«—πÕÕ°
Ò˜.Ù Õ”‡¿Õ ‘ßÀπ§√
Ò˜.Ù.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·π«‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿Õ
∑‘ßæ√–°—∫Õ”‡¿Õ ‘ßÀπ§√ ø“°„µâ
Ò˜.Ù.Ú ¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥™“¬Ωíòß∑–‡≈Õà“«‰∑¬µÕπ≈à“ß
Ò˜.Ù.Û ¥â“π„µâ ®¥∑–‡≈ “∫ ß¢≈“ ø“°µ–«—πÕÕ°
Ò˜.Ù.Ù ¥â“πµ–«—πµ° ®¥∑–‡≈À≈«ß ·≈–∑–‡≈ “∫ ß¢≈“ ø“°µ–«—πÕÕ°
Ò˜.ı Õ”‡¿Õ§«π‡π’¬ß
Ò˜.ı.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒÒÒ ø“°„µâ µ—Èß·µà
®ÿ¥∑’Ë∫√√®∫°—∫·π«‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿Õ ‘ßÀπ§√°—∫Õ”‡¿Õ§«π‡π’¬ß
®π∂÷ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ùˆ ∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ùˆ µ—Èß·µà®ÿ¥∑’Ë
∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒÒÒ ®π∂÷ß∑“ß√∂‰ø “¬„µâ ø“°„µâ
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Ò˜.ı.Ú ¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∑–‡≈ “∫ ß¢≈“ ø“°µ–«—πµ°
Ò˜.ı.Û ¥â“π„µâ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙıÛ µÕπ∫π µ—ßÈ ·µà®¥ÿ ∑’Ë
∫√√®∫°—∫∑“ß√∂‰ø “¬„µâ®π∂÷ß·π«‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õßµ”∫≈√—µ¿Ÿ¡‘ ø“°‡Àπ◊Õ
Ò˜.ı.Ù ¥â“πµ–«—πµ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙıÛ ∂ππ∫â“π
‡°“–„À≠à-∫â“πª“°∫“ß µ—Èß·µà®ÿ¥∑’Ë∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙıÛ ®π∂÷ß
∂ππ∫â “ π∫“ß‡À√’ ¬ ß-∫â “ π·æ√° ÿ « √√≥ ∂ππ∫â “ π∫“ß‡À√’ ¬ ß-∫â “ π·æ√° ÿ « √√≥
∂ππ∫â“πÀ¬’-∫â“π∫“ß‡À√’¬ß ·≈–·π«‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿Õ§«π‡π’¬ß
°—∫Õ”‡¿Õ∫“ß°≈Ë” ø“°µ–«—πÕÕ°
Ò˜.ˆ Õ”‡¿Õ∫“ß°≈Ë”
Ò˜.ˆ.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑–‡≈ “∫ ß¢≈“ ø“°„µâ
Ò˜.ˆ.Ú ¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥·π«‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿Õ
∫“ß°≈Ë”°—∫Õ”‡¿ÕÀ“¥„À≠à ·≈–§≈ÕßÕŸàµ–‡¿“ ø“°µ–«—πµ°
Ò˜.ˆ.Û ¥â“π„µâ ®¥∂ππ∫â“π∫“ßÀ¬’-∫â“π‡°“–πÈ”√Õ∫ µ—Èß·µà®ÿ¥∑’Ë∫√√®∫
°—∫∂ππ∫â“πÀ¬’-∫â“π∫“ß‡À√’¬ß ∂ππ∫â“πÀπÕß¡à«ß-∫â“π∑à“™â“ß ∂ππ∑à“‡¡√ÿ-∫â“π∫“ßÀ¬’
·≈–§Ÿ¡à«ß µ—Èß·µà®ÿ¥∑’Ë∫√√®∫°—∫∂ππ∑“ß‡¢â“∫â“π∑à“‡¡√ÿ®π∫√√®∫°—∫§≈ÕßÕŸàµ–‡¿“
ø“°‡Àπ◊Õ
Ò˜.ˆ.Ù ¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ∑“ß‡¢â“∫â“π∑à“‡¡√ÿ µ—ßÈ ·µà®¥ÿ ∑’∫Ë √√®∫°—∫∂ππ
∫â“π∑à“‡¡√ÿ-∫â“π∫“ßÀ¬’ ®π∂÷ß§Ÿ¡à«ß ·≈–·π«‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿Õ
§«π‡π’¬ß°—∫Õ”‡¿Õ∫“ß°≈Ë” ø“°µ–«—πÕÕ°
Ò˜.˜ Õ”‡¿ÕÀ“¥„À≠à
Ò˜.˜.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑–‡≈ “∫ ß¢≈“ ø“°„µâ
Ò˜.˜.Ú ¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ∫â“π„µâ-∫â“π∑à“π“ßÀÕ¡µÕπ≈à“ß µ—Èß·µà
®ÿ¥∑’Ë∫√√®∫°—∫∂ππ∫â“π„µâ-∫â“π·À≈¡‚æ∏‘Ï ·≈–∂ππ∫â“ππÈ”πâÕ¬-∫â“π∑à“π“ßÀÕ¡
µ—Èß·µà®ÿ¥∑’Ë∫√√®∫°—∫∂ππ´Õ¬·À≈¡°ß®π∂÷ß∂ππ«—¥π“ßÀÕ¡·≈–∂ππ≈æ∫ÿ√’√“‡¡»
ø“°µ–«—πµ°
Ò˜.˜.Û ¥â“π„µâ ®¥∂ππ∫â“π‡°“–π° µ—Èß·µà®ÿ¥∑’Ë∫√√®∫°—∫§≈ÕßÕŸàµ–‡¿“
®π∂÷ß∂ππ∫â“π„µâ-∫â“π·À≈¡‚æ∏‘Ï ∂ππ∫â“π„µâ-∫â“π∑à“π“ßÀÕ¡µÕπ∫π ∂ππ´Õ¬
·À≈¡°ß µ—Èß·µà®ÿ¥∑’Ë∫√√®∫°—∫§≈Õß∫“ß‚Àπ¥®π∂÷ß∂ππ∫â“ππÈ”πâÕ¬-∫â“π∑à“π“ßÀÕ¡
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·≈–∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒÙ µ—ßÈ ·µà®¥ÿ ∑’∫Ë √√®∫°—∫∂ππ«—¥π“ßÀÕ¡·≈–∂ππ≈æ∫ÿ√’
√“‡¡»®π∂÷ß§≈Õßæ–«ß ø“°‡Àπ◊Õ
Ò˜.˜.Ù ¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ∫â“π„µâ-∫â“π·À≈¡‚æ∏‘Ï µ—Èß·µà®ÿ¥∑’Ë∫√√®∫
°—∫∂ππ∫â“π‡°“–π°®π∂÷ß∂ππ∫â“π„µâ-∫â“π∑à“π“ßÀÕ¡ §≈Õß∫“ß‚Àπ¥ µ—Èß·µà®ÿ¥∑’Ë
∫√√®∫°—∫∂ππ∫â“π„µâ-∫â“π∑à“π“ßÀÕ¡®π∂÷ß∂ππ´Õ¬·À≈¡°ß ∂ππ«—¥π“ßÀÕ¡·≈–
∂ππ≈æ∫ÿ√’√“‡¡» µ—Èß·µà®ÿ¥∑’Ë∫√√®∫°—∫∂ππ∫â“ππÈ”πâÕ¬-∫â“π∑à“π“ßÀÕ¡®π∂÷ß∑“ßÀ≈«ß
·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒÙ ø“°µ–«—πÕÕ°
Ò˜.¯ Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß ß¢≈“
Ò˜.¯.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑–‡≈ “∫ ß¢≈“ ·≈–™“¬Ωíßò ∑–‡≈Õà“«‰∑¬µÕπ≈à“ß
Ò˜.¯.Ú ¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥™“¬Ωíòß∑–‡≈Õà“«‰∑¬µÕπ≈à“ß
Ò˜.¯.Û ¥â“π„µâ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù˜ ·≈–·π«‡ âπ
·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿Õ‡¡◊Õß ß¢≈“°—∫Õ”‡¿Õ®–π– ø“°‡Àπ◊Õ
Ò˜.¯.Ù ¥â“πµ–«—πµ° ®¥§≈Õßæ–«ß ∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù¯
µ—È ß ·µà ®ÿ ¥ ∑’Ë ∫ √√®∫°— ∫ ∑“ßÀ≈«ß·ºà π ¥‘ π À¡“¬‡≈¢ Ù˜ ®π∂÷ ß ·π«‡ â π ·∫à ß ‡¢µ
°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿Õ‡¡◊Õß ß¢≈“°—∫Õ”‡¿ÕÀ“¥„À≠à ø“°µ–«—πÕÕ°
Ò˜.˘ Õ”‡¿Õ®–π–
Ò˜.˘.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·π«‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿Õ‡¡◊Õß
ß¢≈“°—∫Õ”‡¿Õ®–π– ø“°„µâ
Ò˜.˘.Ú ¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õß‡∑æ“·≈–™“¬Ωíòß∑–‡≈Õà“«‰∑¬µÕπ≈à“ß
Ò˜.˘.Û ¥â“π„µâ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÛ µ—Èß·µà®ÿ¥∑’Ë∫√√®∫°—∫
∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù¯ ®π∂÷ß·π«‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿Õ
®–π–°—∫Õ”‡¿Õ‡∑æ“ ø“°‡Àπ◊Õ
Ò˜.˘.Ù ¥â“πµ–«—πµ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù¯ µ—Èß·µà®ÿ¥
∑’Ë∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù˜ ®π∂÷ß®ÿ¥∑’Ë∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π
À¡“¬‡≈¢ ÙÛ ø“°µ–«—πÕÕ°
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Ò˜.Ò Õ”‡¿Õ‡∑æ“
Ò˜.Ò.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ µÕπ∫π®¥™“¬Ωíòß∑–‡≈Õà“«‰∑¬µÕπ≈à“ß ø“°„µâ
·≈–µÕπ≈à“ß®¥∂ππ∫â“π‡¢“πâÕ¬-∫â“π‚§°æ¬Õ¡ µ—Èß·µà®ÿ¥∑’Ë∫√√®∫°—∫∂ππ∑“ß‡¢â“
∫â“π‡¢“πâÕ¬®π∂÷ß∂ππ∫â“πæ√ÿÀ≈ÿ¡æ’ ∂ππ∫â“πæ√ÿÀ≈ÿ¡æ’ ∂ππæ√ÿÀ≈ÿ¡æ’-‡°“– –∫â“
·≈–·π«‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿Õ®–π–°—∫Õ”‡¿Õ‡∑æ“ ø“°„µâ
Ò˜.Ò.Ú ¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ∫â“π∫àÕ‡µ¬ µ—ßÈ ·µà®¥ÿ ∑’∫Ë √√®∫°—∫∂ππ
ÿ¢“¿‘∫“≈‡∑æ“-∫â“πµŸÀ¬ß ®π∂÷ß∂ππ∫â“π‚§° —° ∂ππ∫â“π‚§° —° ø“°µ–«—πµ° ·≈–
™“¬Ωíòß∑–‡≈Õà“«‰∑¬µÕπ≈à“ß
Ò˜.Ò.Û ¥â“π„µâ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÛ µÕπ∫π µ—Èß·µà
·π«‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿Õ®–π–°—∫Õ”‡¿Õ‡∑æ“®π∂÷ß®ÿ¥∑’Ë∫√√®∫°—∫
∂ππ∑“ß‡¢â“∫â“π‡¢“πâÕ¬ ∑“ß√∂‰ø “¬„µâ µ—ßÈ ·µà®¥ÿ ∑’∫Ë √√®∫°—∫∂ππæ√ÿÀ≈ÿ¡æ’-‡°“– –∫â“
®π∂÷ß®ÿ¥∑’∫Ë √√®∫°—∫∂ππª√–∏“π ¢ÿ “ ∂ππæ—≤π“™ÿ¡™π ∂ππ ¢ÿ “¿‘∫“≈‡∑æ“-∫â“πµŸÀ¬ß
·≈–∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÛ µ—Èß·µà®ÿ¥∑’Ë∫√√®∫°—∫∂ππ∫â“π‚§° —° ·≈–·π«‡ âπ
·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ß®—ßÀ«—¥ ß¢≈“ (Õ”‡¿Õ‡∑æ“) °—∫®—ßÀ«—¥ªíµµ“π’ (Õ”‡¿Õ
ÀπÕß®‘°) ø“°‡Àπ◊Õ
Ò˜.Ò.Ù ¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππæ√ÿÀ≈ÿ¡æ’-‡°“– –∫â“ µ—Èß·µà®ÿ¥∑’Ë
∫√√®∫°—∫∂ππæ√ÿÀ≈ÿ¡æ’®π∂÷ß∑“ß√∂‰ø “¬„µâ ø“°µ–«—πÕÕ°
Ò˜.ÒÒ æ◊Èπ∑’Ë‡°“–µà“ßÊ ∑’ËÕ¬Ÿà„π‡¢µÕ”π“®°“√ª°§√Õß¢Õß®—ßÀ«—¥ ß¢≈“
Ò¯. ®—ßÀ«—¥ªíµµ“π’ ‰¥â·°à ∫àÕ‡æ“–‡≈’È¬ß —µ«åπÈ”™“¬Ωíòß∑’Ëµ—ÈßÕ¬Ÿà„π∫√‘‡«≥¥—ßµàÕ‰ªπ’È
Ò¯.Ò Õ”‡¿ÕÀπÕß®‘°
Ò¯.Ò.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑–‡≈Õà“«‰∑¬µÕπ≈à“ß
Ò¯.Ò.Ú ¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥·π«‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿Õ
ÀπÕß®‘°°—∫Õ”‡¿Õ‡¡◊Õßªíµµ“π’ ø“°µ–«—πµ°
Ò¯.Ò.Û ¥â“π„µâ ®¥§≈Õß∑à“ “π µ—Èß·µà®ÿ¥∑’Ë∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π
À¡“¬‡≈¢ ÙÛ §≈Õß∑à“‡√◊Õ ·≈–∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÚ µ—Èß·µà®ÿ¥∑’Ë§≈Õß∑à“‡√◊Õ
¡“∫√√®∫®π∂÷ß·π«‡ πâ ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿ÕÀπÕß®‘°°—∫Õ”‡¿Õ‡¡◊Õßªíµµ“π’
ø“°‡Àπ◊Õ
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Ò¯.Ò.Ù ¥â“πµ–«—πµ° ®¥·π«‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ß®—ßÀ«—¥
ªíµµ“π’ (Õ”‡¿ÕÀπÕß®‘°) °—∫®—ßÀ«—¥ ß¢≈“ (Õ”‡¿Õ‡∑æ“) ø“°µ–«—πÕÕ°
Ò¯.Ú Õ”‡¿Õ‡¡◊Õßªíµµ“π’
Ò¯.Ú.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥™“¬Ωíòß∑–‡≈Õà“«‰∑¬µÕπ≈à“ß
Ò¯.Ú.Ú ¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥·π«‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿Õ
‡¡◊Õßªíµµ“π’°—∫Õ”‡¿Õ¬–À√‘Ëß ø“°µ–«—πµ°
Ò¯.Ú.Û ¥â“π„µâ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÚ µ—Èß·µà·π«‡ âπ
·∫à ß ‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à “ ßÕ”‡¿ÕÀπÕß®‘ ° °— ∫ Õ”‡¿Õ‡¡◊ Õ ßªí µ µ“π’ ® π∂÷ ß ·π«‡ â π
·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿Õ‡¡◊Õßªíµµ“π’°—∫Õ”‡¿Õ¬–À√‘Ëß ø“°‡Àπ◊Õ
Ò¯.Ú.Ù ¥â“πµ–«—πµ° ®¥·π«‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿Õ
ÀπÕß®‘°°—∫Õ”‡¿Õ‡¡◊Õßªíµµ“π’ ø“°µ–«—πÕÕ°
Ò¯.Û Õ”‡¿Õ¬–À√‘Ëß
Ò¯.Û.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥™“¬Ωíòß∑–‡≈Õà“«‰∑¬µÕπ≈à“ß
Ò¯.Û.Ú ¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥·π«‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿Õ
¬–À√‘Ëß°—∫Õ”‡¿Õª–π“‡√– ø“°µ–«—πµ°
Ò¯.Û.Û ¥â“π„µâ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÚ µ—Èß·µà·π«‡ âπ
·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿Õ‡¡◊Õßªíµµ“π’°—∫Õ”‡¿Õ¬–À√‘Ëß®π∂÷ß·π«‡ âπ·∫àß‡¢µ
°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿Õ¬–À√‘Ëß°—∫Õ”‡¿Õª–π“‡√– ø“°‡Àπ◊Õ
Ò¯.Û.Ù ¥â“πµ–«—πµ° ®¥·π«‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿Õ
‡¡◊Õßªíµµ“π’°—∫Õ”‡¿Õ¬–À√‘Ëß ø“°µ–«—πÕÕ°
Ò¯.Ù Õ”‡¿Õª–π“‡√–
Ò¯.Ù.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥™“¬Ωíòß∑–‡≈Õà“«‰∑¬µÕπ≈à“ß
Ò¯.Ù.Ú ¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙˆÒ µ—Èß·µà®ÿ¥∑’Ë
∫√√®∫°—∫·π«‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿Õ¬–À√‘Ëß (µ”∫≈®–√—ß) °—∫Õ”‡¿Õ
ª–π“‡√– (µ”∫≈ª–π“‡√–) ®π∂÷ß®ÿ¥∑’Ë∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒı˜
ø“°µ–«—πµ°
Ò¯.Ù.Û ¥â“π„µâ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒı˜ µÕπ∫πµ—Èß·µà®ÿ¥
∑’Ë∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙˆÒ ®π∂÷ß§≈Õß∫“ßÀ¡Ÿ ·≈–∂ππ∫â“ππÈ”∫àÕ-
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∫â“π∑à“¢â“¡ µ—Èß·µà®ÿ¥∑’Ë∫√√®∫°—∫§≈Õß∫“ßÀ¡Ÿ®π∂÷ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒı˜
µÕπ≈à“ß ø“°‡Àπ◊Õ
Ò¯.Ù.Ù ¥â“πµ–«—πµ° ®¥§≈Õß∫“ßÀ¡Ÿ·≈–·π«‡ πâ ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß
√–À«à“ßÕ”‡¿Õ¬–À√‘Ëß°—∫Õ”‡¿Õª–π“‡√– ø“°µ–«—πÕÕ°
Ò¯.ı Õ”‡¿Õ “¬∫ÿ√’
Ò¯.ı.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒı˜ µ—Èß·µà·π«‡ âπ
·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿Õ “¬∫ÿ√’°—∫Õ”‡¿Õª–π“‡√–®π∂÷ß∂ππ∫â“πµ°«—¥∫â“π∫“ß‡°à“ ∂ππ∫â“πµ°«—¥-∫â“π∫“ß‡°à“ µ—ßÈ ·µà®¥ÿ ∑’∫Ë √√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢
ÙÒı˜ ®π∂÷ß∂ππ∫â“π¬“¡Ÿ´“ ·≈–·π«‡ πâ ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿Õ “¬∫ÿ√°’ ∫—
Õ”‡¿Õª–π“‡√– ø“°„µâ
Ò¯.ı.Ú ¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥™“¬Ωíòß∑–‡≈Õà“«‰∑¬µÕπ≈à“ß
Ò¯.ı.Û ¥â“π„µâ ®¥·π«‡ πâ ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿Õ “¬∫ÿ√°’ ∫—
Õ”‡¿Õ‰¡â·°àπ ø“°‡Àπ◊Õ
Ò¯.ı.Ù ¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ∫â“π¬“¡Ÿ´“ µ—Èß·µà®ÿ¥∑’Ë∫√√®∫°—∫∑“ß
À≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒı˜ ®π∂÷ß∂ππ∑à“‡ ¥Á® ∂ππ∑à“‡ ¥Á® ·≈–§≈Õß “¬∫ÿ√’
ø“°µ–«—πÕÕ°
Ò¯.ˆ Õ”‡¿Õ‰¡â·°àπ
Ò¯.ˆ.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·π«‡ πâ ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿Õ “¬∫ÿ√’
°—∫Õ”‡¿Õ‰¡â·°àπ ø“°„µâ
Ò¯.ˆ.Ú ¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥™“¬Ωíòß∑–‡≈Õà“«‰∑¬µÕπ≈à“ß
Ò¯.ˆ.Û ¥â“π„µâ ®¥·π«‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ß®—ßÀ«—¥ªíµµ“π’
(Õ”‡¿Õ‰¡â·°àπ) °—∫®—ßÀ«—¥π√“∏‘«“ (Õ”‡¿Õ‡¡◊Õßπ√“∏‘«“ ) ø“°‡Àπ◊Õ
Ò¯.ˆ.Ù ¥â“πµ–«—πµ° ®¥§≈Õß “¬∫ÿ√’·≈–∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢
ÙÒˆ˜ µ—Èß·µà®ÿ¥∑’Ë∫√√®∫°—∫§≈Õß “¬∫ÿ√’®π∂÷ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒÛˆ
ø“°µ–«—πÕÕ°
Ò˘. ®—ßÀ«—¥π√“∏‘«“ ‰¥â·°à ∫àÕ‡æ“–‡≈’¬È ß µ— «åπÈ”™“¬Ωíßò ∑’µË ß—È Õ¬Ÿà„π∫√‘‡«≥¥—ßµàÕ‰ªπ’È
Ò˘.Ò Õ”‡¿Õ‡¡◊Õßπ√“∏‘«“
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Ò˘.Ò.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·π«‡ πâ ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ß®—ßÀ«—¥ªíµµ“π’
(Õ”‡¿Õ‰¡â·°àπ) °—∫®—ßÀ«—¥π√“∏‘«“ (Õ”‡¿Õ‡¡◊Õßπ√“∏‘«“ ) ø“°„µâ
Ò˘.Ò.Ú ¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥™“¬Ωíòß∑–‡≈Õà“«‰∑¬µÕπ≈à“ß
Ò˘.Ò.Û ¥â“π„µâ ®¥∂ππ √ÿ ¬‘ –ª√–¥‘…∞å µ—ßÈ ·µà®¥ÿ ∑’∫Ë √√®∫°—∫∂ππæ‘™µ‘ ∫”√ÿß
®π∂÷ß∂ππ®“µÿ√ß§å√—»¡’ ·≈–·π«‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿Õ‡¡◊Õßπ√“∏‘«“
°—∫Õ”‡¿Õµ“°„∫ ø“°‡Àπ◊Õ
Ò˘.Ò.Ù ¥â“πµ–«—πµ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒÛˆ µ—Èß·µà
·π«‡ πâ ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ß®—ßÀ«—¥ªíµµ“π’ (Õ”‡¿Õ‰¡â·°àπ) °—∫®—ßÀ«—¥π√“∏‘«“
(Õ”‡¿Õ‡¡◊Õßπ√“∏‘«“ ) ®π∂÷ß®ÿ¥∑’Ë∫√√®∫°—∫∂ππæ‘™‘µ∫”√ÿß ∂ππæ‘™‘µ∫”√ÿß µ—Èß·µà®ÿ¥∑’Ë
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Ù¯Ù ·≈–∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù¯Ù ø“°µ–«—πÕÕ°
Ò˘.Ú Õ”‡¿Õµ“°„∫
Ò˘.Ú.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·π«‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿Õ‡¡◊Õß
π√“∏‘«“ °—∫Õ”‡¿Õµ“°„∫ ø“°„µâ
Ò˘.Ú.Ú ¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥™“¬Ωíòß∑–‡≈Õà“«‰∑¬µÕπ≈à“ß
Ò˘.Ú.Û ¥â“π„µâ ®¥ª√–‡∑» Àæ—π∏√—∞¡“‡≈‡´’¬
Ò˘.Ú.Ù ¥â“πµ–«—πµ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù¯Ù µ—Èß·µà
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·π«‡ âπ·∫àß‡¢µ√–À«à“ßª√–‡∑»‰∑¬°—∫ª√–‡∑» Àæ—π∏√—∞¡“‡≈‡´’¬ ø“°µ–«—πÕÕ°
Ú. ®—ßÀ«—¥√–πÕß ‰¥â·°à ∫àÕ‡æ“–‡≈’È¬ß —µ«åπÈ”™“¬Ωíòß∑’Ëµ—ÈßÕ¬Ÿà„π∫√‘‡«≥¥—ßµàÕ‰ªπ’È
Ú.Ò Õ”‡¿Õ°√–∫ÿ√’
Ú.Ò.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·π«‡ πâ ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßµ”∫≈πÈ”®◊¥πâÕ¬
°—∫µ”∫≈πÈ”®◊¥ ø“°„µâ
Ú.Ò.Ú ¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ∫“ßÀ¡’≈à“ß-¥Õπ°≈“ß ®π∂÷ß®ÿ¥∑’∫Ë √√®∫
°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù ·≈–∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù ®π∂÷ß·π«‡ âπ
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Ú.Ò.Û ¥â“π„µâ ®¥·π«‡ πâ ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿Õ°√–∫ÿ√°’ ∫—
Õ”‡¿Õ≈–Õÿàπ ø“°‡Àπ◊Õ
Ú.Ò.Ù ¥â“πµ–«—πµ° ®¥∑–‡≈Õ—π¥“¡—πµÕπ≈à“ß
Ú.Ú Õ”‡¿Õ≈–Õÿàπ
Ú.Ú.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·π«‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿Õ
≈–Õÿàπ°—∫Õ”‡¿Õ°√–∫ÿ√’ ø“°„µâ
Ú.Ú.Ú ¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù µ—Èß·µà·π«‡ âπ
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ø“°µ–«—πµ°
Ú.Ú.Û ¥â“π„µâ ®¥·π«‡ âπ·∫àß‡¢µ°“√ª°§√Õß√–À«à“ßÕ”‡¿Õ≈–Õÿàπ
(µ”∫≈∫“ß·°â«) °—∫Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß√–πÕß (µ”∫≈∑√“¬·¥ß) ø“°‡Àπ◊Õ
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À√◊Õ°≈ÿà¡¢ÕßÕ“§“√µ—Èß·µà Ò ‡µ’¬ß ·µà ‰¡à∂÷ß Û ‡µ’¬ß
(ˆ) Õ“§“√‚√ß‡√’¬π‡Õ°™π ‚√ß‡√’¬π¢Õß∑“ß√“™°“√ ∂“∫—πÕÿ¥¡»÷°…“¢Õß
‡Õ°™π À√◊Õ ∂“∫—πÕÿ¥¡»÷°…“¢Õß∑“ß√“™°“√∑’Ë¡’æ◊Èπ∑’Ë „™â Õ¬√«¡°—π∑ÿ°™—Èπ¢ÕßÕ“§“√
À√◊Õ°≈ÿà¡¢ÕßÕ“§“√µ—Èß·µà ı, µ“√“ß‡¡µ√ ·µà ‰¡à∂÷ß Úı, µ“√“ß‡¡µ√
(˜) Õ“§“√∑’Ë∑”°“√¢Õß∑“ß√“™°“√ √—∞«‘ “À°‘® Õß§å°“√√–À«à“ßª√–‡∑»
À√◊Õ¢Õß‡Õ°™π ∑’¡Ë æ’ π◊È ∑’Ë„™â Õ¬√«¡°—π∑ÿ°™—πÈ ¢ÕßÕ“§“√À√◊Õ°≈ÿ¡à ¢ÕßÕ“§“√µ—ßÈ ·µà Ò,
µ“√“ß‡¡µ√ ·µà ‰¡à∂÷ß ıı, µ“√“ß‡¡µ√
(¯) Õ“§“√¢Õß»Ÿπ¬å°“√§â“À√◊ÕÀâ“ß √√æ ‘π§â“∑’Ë¡’æ◊Èπ∑’Ë „™â Õ¬√«¡°—π∑ÿ°™—Èπ
¢ÕßÕ“§“√À√◊Õ°≈ÿà¡¢ÕßÕ“§“√µ—Èß·µà ı, µ“√“ß‡¡µ√ ·µà ‰¡à∂÷ß Úı, µ“√“ß‡¡µ√
(˘) µ≈“¥∑’Ë¡’æ◊Èπ∑’Ë „™â Õ¬√«¡°—π∑ÿ°™—Èπ¢ÕßÕ“§“√À√◊Õ°≈ÿà¡¢ÕßÕ“§“√µ—Èß·µà
Ò,ı µ“√“ß‡¡µ√ ·µà ‰¡à∂÷ß Ú,ı µ“√“ß‡¡µ√
(Ò)¿—µµ“§“√À√◊Õ√â“πÕ“À“√∑’Ë¡’æ◊Èπ∑’Ë „Àâ∫√‘°“√√«¡°—π∑ÿ°™—Èπ¢ÕßÕ“§“√À√◊Õ
°≈ÿà¡¢ÕßÕ“§“√µ—Èß·µà ı µ“√“ß‡¡µ√ ·µà ‰¡à∂÷ß Ú,ı µ“√“ß‡¡µ√
¢âÕ ˆ Õ“§“√ª√–‡¿∑ §. À¡“¬§«“¡∂÷ß Õ“§“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) Õ“§“√™ÿ¥∑’Ë¡’®”π«πÀâÕß ”À√—∫„™â‡ªìπ∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬√«¡°—π∑ÿ°™—Èπ¢ÕßÕ“§“√
À√◊Õ°≈ÿà¡¢ÕßÕ“§“√ ‰¡à∂÷ß Ò ÀâÕßπÕπ
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(Ú) ‚√ß·√¡∑’¡Ë ®’ ”π«πÀâÕß ”À√—∫„™â‡ªìπÀâÕßæ—°√«¡°—π∑ÿ°™—πÈ ¢ÕßÕ“§“√ À√◊Õ
°≈ÿà¡¢ÕßÕ“§“√ ‰¡à∂÷ß ˆ ÀâÕß
(Û) ÀÕæ—°∑’Ë¡’®”π«πÀâÕß ”À√—∫„™â‡ªìπ∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬√«¡°—π∑ÿ°™—Èπ¢ÕßÕ“§“√
À√◊Õ°≈ÿà¡¢ÕßÕ“§“√µ—Èß·µà ı ÀâÕß ·µà ‰¡à∂÷ß Úı ÀâÕß
(Ù) ∂“π∫√‘°“√∑’Ë¡’æ◊Èπ∑’Ë„™â Õ¬√«¡°—π∑ÿ°™—Èπ¢ÕßÕ“§“√ À√◊Õ°≈ÿà¡¢ÕßÕ“§“√
µ—Èß·µà Ò, µ“√“ß‡¡µ√ ·µà ‰¡à∂÷ß ı, µ“√“ß‡¡µ√
(ı) Õ“§“√∑’Ë∑”°“√¢Õß∑“ß√“™°“√ √—∞«‘ “À°‘® Õß§å°“√√–À«à“ßª√–‡∑»
À√◊Õ¢Õß‡Õ°™π∑’Ë¡’æ◊Èπ∑’Ë„™â Õ¬√«¡°—π∑ÿ°™—Èπ¢ÕßÕ“§“√À√◊Õ°≈ÿà¡¢ÕßÕ“§“√µ—Èß·µà ı,
µ“√“ß‡¡µ√ ·µà ‰¡à∂÷ß Ò, µ“√“ß‡¡µ√
(ˆ) µ≈“¥∑’Ë¡’æ◊Èπ∑’Ë „™â Õ¬√«¡°—π∑ÿ°™—Èπ¢ÕßÕ“§“√À√◊Õ°≈ÿà¡¢ÕßÕ“§“√µ—Èß·µà
Ò, µ“√“ß‡¡µ√ ·µà ‰¡à∂÷ß Ò,ı µ“√“ß‡¡µ√
(˜) ¿—µµ“§“√À√◊Õ√â“πÕ“À“√∑’Ë¡’æ◊Èπ∑’Ë„Àâ∫√‘°“√√«¡°—π∑ÿ°™—Èπ¢ÕßÕ“§“√ À√◊Õ
°≈ÿà¡¢ÕßÕ“§“√µ—Èß·µà Úı µ“√“ß‡¡µ√ ·µà ‰¡à∂÷ß ı µ“√“ß‡¡µ√
¢âÕ ˜ Õ“§“√ª√–‡¿∑ ß. À¡“¬§«“¡∂÷ß Õ“§“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) ÀÕæ—°∑’Ë¡’®”π«πÀâÕß ”À√—∫„™â‡ªìπ∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬√«¡°—π∑ÿ°™—Èπ¢ÕßÕ“§“√
À√◊Õ°≈ÿà¡¢ÕßÕ“§“√µ—Èß·µà Ò ÀâÕß ·µà ‰¡à∂÷ß ı ÀâÕß
(Ú) µ≈“¥∑’Ë¡’æ◊Èπ∑’Ë„™â Õ¬√«¡°—π∑ÿ°™—Èπ¢ÕßÕ“§“√ À√◊Õ°≈ÿà¡¢ÕßÕ“§“√µ—Èß·µà
ı µ“√“ß‡¡µ√ ·µà ‰¡à∂÷ß Ò, µ“√“ß‡¡µ√
(Û) ¿—µµ“§“√À√◊Õ√â“πÕ“À“√∑’Ë¡’æ◊Èπ∑’Ë„Àâ∫√‘°“√√«¡°—π∑ÿ°™—Èπ¢ÕßÕ“§“√ À√◊Õ
°≈ÿà¡¢ÕßÕ“§“√µ—Èß·µà Ò µ“√“ß‡¡µ√ ·µà ‰¡à∂÷ß Úı µ“√“ß‡¡µ√
¢âÕ ¯ Õ“§“√ª√–‡¿∑ ®. À¡“¬§«“¡∂÷ß ¿—µµ“§“√À√◊Õ√â“πÕ“À“√∑’Ë¡’æ◊Èπ∑’Ë
„Àâ∫√‘°“√√«¡°—π∑ÿ°™—Èπ‰¡à∂÷ß Ò µ“√“ß‡¡µ√
¢âÕ ˘ ¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√√–∫“¬πÈ”∑‘Èß®“°Õ“§“√ ª√–‡¿∑ °. µâ Õ ß¡’ §à “
¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) §«“¡‡ªìπ°√¥·≈–¥à“ß (pH) µâÕß¡’§à“√–À«à“ß ı-˘
(Ú) ∫’ ‚Õ¥’ (BOD) µâÕß¡’§à“‰¡à‡°‘π Ú ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
(Û) “√·¢«π≈Õ¬ (Suspended Solids) µâÕß¡’§à“‰¡à‡°‘π Û ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
(Ù) ´—≈‰ø¥å (Sulfide) µâÕß¡’§à“‰¡à‡°‘π Ò. ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√

๗๔๙
ˆÒ

(ı) “√∑’Ë≈–≈“¬‰¥â∑—ÈßÀ¡¥ (Total Dissolved Solids) µâÕß¡’§à“‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°
ª√‘¡“≥ “√≈–≈“¬„ππÈ”„™âµ“¡ª°µ‘‰¡à‡°‘π ı ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
(ˆ) µ–°ÕπÀπ—° (Settleable Solids) µâÕß¡’§à“‰¡à‡°‘π .ı ¡‘≈≈‘≈‘µ√µàÕ≈‘µ√
(˜) πÈ”¡—π·≈–‰¢¡—π (Fat Oil and Grease) µâÕß¡’§à“‰¡à‡°‘π Ú ¡‘≈≈‘°√—¡
µàÕ≈‘µ√
(¯) ∑’‡§‡ÕÁπ (TKN) µâÕß¡’§à“‰¡à‡°‘π Ûı ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
¢âÕ Ò ¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√√–∫“¬πÈ”∑‘Èß®“°Õ“§“√ ª√–‡¿∑ ¢. µâÕß‡ªìπ‰ª
µ“¡¢âÕ ˘ ‡«âπ·µà
(Ò) ∫’ ‚Õ¥’ µâÕß¡’§à“‰¡à‡°‘π Û ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
(Ú) “√·¢«π≈Õ¬ µâÕß¡’§à“‰¡à‡°‘π Ù ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
¢âÕ ÒÒ ¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√√–∫“¬πÈ”∑‘Èß®“°Õ“§“√ ª√–‡¿∑ §. µâÕß‡ªìπ‰ª
µ“¡¢âÕ ˘ ‡«âπ·µà
(Ò) ∫’ ‚Õ¥’ µâÕß¡’§à“‰¡à‡°‘π Ù ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
(Ú) “√·¢«π≈Õ¬ µâÕß¡’§à“‰¡à‡°‘π ı ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
(Û) ´—≈‰ø¥å µâÕß¡’§à“‰¡à‡°‘π Û. ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
(Ù) §à“∑’‡§‡ÕÁπ µâÕß¡’§à“‰¡à‡°‘π Ù ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
¢âÕ ÒÚ ¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√√–∫“¬πÈ”∑‘Èß®“°Õ“§“√ ª√–‡¿∑ ß. µâÕß‡ªìπ‰ª
µ“¡¢âÕ ˘ ‡«âπ·µà
(Ò) ∫’ ‚Õ¥’ µâÕß¡’§à“‰¡à‡°‘π ı ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
(Ú) “√·¢«π≈Õ¬ µâÕß¡’§à“‰¡à‡°‘π ı ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
(Û) ´—≈‰ø¥å µâÕß¡’§à“‰¡à‡°‘π Ù. ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
(Ù) §à“∑’‡§‡ÕÁπ µâÕß¡’§à“‰¡à‡°‘π Ù ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
¢âÕ ÒÛ ¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√√–∫“¬πÈ”∑‘Èß®“°Õ“§“√ ª√–‡¿∑ ®. µâÕß¡’§à“
¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) §«“¡‡ªìπ°√¥·≈–¥à“ßµâÕß¡’§à“√–À«à“ß ı-˘
(Ú) ∫’ ‚Õ¥’ µâÕß¡’§à“‰¡à‡°‘π Ú ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
(Û) “√·¢«π≈Õ¬ µâÕß¡’§à“‰¡à‡°‘π ˆ ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
(Ù) πÈ”¡—π·≈–‰¢¡—π µâÕß¡’§à“‰¡à‡°‘π Ò ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
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¢âÕ ÒÙ °“√µ√«® Õ∫¡“µ√∞“π°“√√–∫“¬πÈ”∑‘ßÈ ®“°Õ“§“√ „Àâ„™â«∏‘ °’ “√¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) °“√µ√«® Õ∫§à“§«“¡‡ªìπ°√¥·≈–¥à“ß„Àâ°√–∑”‚¥¬„™â‡§√◊ÕË ß«—¥§«“¡‡ªìπ
°√¥·≈–¥à“ß¢ÕßπÈ” (pH Meter)
(Ú) °“√µ√«® Õ∫§à“∫’ ‚Õ¥’ „Àâ°√–∑”‚¥¬„™â«‘∏’°“√Õ–‰´¥å‚¡¥‘øî‡§™—Ëπ (Azide
Modification) ∑’ËÕÿ≥À¿Ÿ¡‘ Ú Õß»“‡´≈‡´’¬ ‡ªìπ‡«≈“ ı «—π µ‘¥µàÕ°—πÀ√◊Õ«‘∏’°“√Õ◊Ëπ∑’Ë
§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫
(Û) °“√µ√«® Õ∫§à“ “√·¢«π≈Õ¬„Àâ°√–∑”‚¥¬„™â«‘∏’°“√°√Õßºà“π°√–¥“…
°√Õß„¬·°â« (Glass Fibre Filter Disc)
(Ù) °“√µ√«® Õ∫§à“´—≈‰ø¥å„Àâ°√–∑”‚¥¬„™â«‘∏’°“√‰µ‡µ√∑ (Titrate)
(ı) °“√µ√«® Õ∫§à“ “√∑’Ë≈–≈“¬‰¥â∑—ÈßÀ¡¥„Àâ°√–∑”‚¥¬„™â«‘∏’°“√√–‡À¬·Àâß
√–À«à“ßÕÿ≥À¿Ÿ¡‘ ÒÛ Õß»“‡´≈‡´’¬ ∂÷ßÕÿ≥À¿Ÿ¡‘ Òı Õß»“‡´≈‡´’¬ „π‡«≈“ Ò ™—Ë«‚¡ß
(ˆ) °“√µ√«® Õ∫§à“µ–°ÕπÀπ—°„Àâ°√–∑”‚¥¬„™â«∏‘ °’ “√°√«¬Õ‘¡ŒÕøøá (Imhoff
cone) ¢π“¥∫√√®ÿ Ò, ≈Ÿ°∫“»°å‡´πµ‘‡¡µ√ „π‡«≈“ Ò ™—Ë«‚¡ß
(˜) °“√µ√«® Õ∫§à “ πÈ” ¡— π ·≈–‰¢¡— π „Àâ ° √–∑”‚¥¬„™â «‘ ∏’ ° “√ °— ¥ ¥â « ¬µ— «
∑”≈–≈“¬ ·≈â«·¬°À“πÈ”Àπ—°¢ÕßπÈ”¡—π·≈–‰¢¡—π
(¯) °“√µ√«® Õ∫§à“∑’‡§‡ÕÁπ„Àâ°√–∑”‚¥¬„™â«‘∏’°“√‡®≈¥“Àå≈ (Kjeldahl)
¢âÕ Òı °“√§‘¥§”π«≥æ◊Èπ∑’Ë „™â Õ¬ ®”π«πÕ“§“√·≈–®”π«πÀâÕß¢ÕßÕ“§“√
À√◊Õ°≈ÿ¡à ¢ÕßÕ“§“√ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡«‘∏°’ “√∑’§Ë ≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…°”Àπ¥ ‚¥¬ª√–°“»
„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
¢âÕ Òˆ «‘∏’°“√‡°Á∫µ—«Õ¬à“ßπÈ” §«“¡∂’Ë ·≈–√–¬–‡«≈“„π°“√‡°Á∫µ—«Õ¬à“ßπÈ”
„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…°”Àπ¥ ‚¥¬ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
¢âÕ Ò˜ ª√–°“»π’È „Àâ „™â∫—ß§—∫µ—Èß·µà«—π∂—¥®“°«—πª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
‡ªìπµâπ‰ª
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ˜ æƒ»®‘°“¬π æ.». ÚıÙ¯
¬ß¬ÿ∑∏ µ‘¬–‰æ√—™
√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘
·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÚÚ µÕπ∑’Ë ÒÚı ß «—π∑’Ë Ú˘ ∏—π«“§¡ ÚıÙ¯
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ª√–°“»°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

‡√◊ËÕß °”Àπ¥ª√–‡¿∑¢ÕßÕ“§“√‡ªìπ·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…∑’Ë®–µâÕß∂Ÿ°§«∫§ÿ¡
°“√ª≈àÕ¬πÈ”‡ ’¬≈ß Ÿà·À≈àßπÈ” “∏“√≥–À√◊ÕÕÕ° Ÿà ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
__________
‚¥¬∑’Ë ‰¥â¡°’ “√ªØ‘√ªŸ √–∫∫√“™°“√‚¥¬„Àâ¡°’ “√®—¥µ—ßÈ °√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘
·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡¢÷Èπ¡“ ·≈–„Àâ ‚Õπ¿“√°‘®¢Õß°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’·≈–
‘Ëß·«¥≈âÕ¡ „π à«π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı ‰ª‡ªìπ¢Õß°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡ ª√–°Õ∫°—∫
‰¥â ¡’ ° “√·°â ‰¢ª√—∫ª√ÿßª√–°“»°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√√–∫“¬πÈ”∑‘Èß®“°Õ“§“√∫“ßª√–‡¿∑·≈–∫“ß¢π“¥
‚¥¬„Àâ § ≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ ¡ ¡≈æ‘ … ‡ªì π ºŸâ „ Àâ § «“¡‡ÀÁ π ™Õ∫°— ∫ «‘ ∏’ ° “√µ√«®À“§à “
¡“µ√∞“π°“√√–∫“¬πÈ”∑‘ßÈ πÕ°‡Àπ◊Õ®“°«‘∏°’ “√∑’°Ë ”Àπ¥‰«â·∑π°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘… ®÷ß‡ÀÁπ
¡§«√·°â ‰¢ª√—∫ª√ÿßª√–°“»°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
‡√◊ËÕß °”Àπ¥ª√–‡¿∑¢ÕßÕ“§“√‡ªìπ·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…∑’Ë®–µâÕß∂Ÿ°§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬
πÈ”‡ ’¬≈ß Ÿà·À≈àßπÈ” “∏“√≥–À√◊ÕÕÕ° Ÿà ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ˆ˘ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“
§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı ·°â ‰¢‚¥¬¡“µ√“ ÒÒÙ ·Ààßæ√–√“™°ƒ…Æ’°“
·°â ‰¢∫∑∫—≠≠—µ‘„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫°“√‚ÕπÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß à«π√“™°“√ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡
æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ª√—∫ª√ÿß°√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡ æ.». ÚıÙı æ.». ÚıÙı Õ—π‡ªìπ
æ√–√“™∫—≠≠—µ‘∑’Ë¡’∫∑∫—≠≠—µ‘∫“ßª√–°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√®”°—¥ ‘∑∏‘·≈–‡ √’¿“æ¢Õß∫ÿ§§≈
´÷Ëß¡“µ√“ Ú˘ ª√–°Õ∫°—∫¡“µ√“ Ûı ¡“µ√“ Ù¯ ¡“µ√“ ı ·≈–¡“µ√“ ıÒ ¢Õß
√—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬∫—≠≠—µ‘„Àâ°√–∑”‰¥â ‚¥¬Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘
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·Ààß°ÆÀ¡“¬ √—∞¡πµ√’«“à °“√°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡ ‚¥¬§”·π–π”
¢Õß§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘… ®÷ßÕÕ°ª√–°“»‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
¢âÕ Ò „Àâ¬°‡≈‘°
(Ò) ª√–°“»°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‡√◊ËÕß °”Àπ¥
ª√–‡¿∑¢ÕßÕ“§“√‡ªìπ·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…∑’®Ë –µâÕß∂Ÿ°§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬πÈ”‡ ¬’ ≈ß ·Ÿà À≈àßπÈ”
“∏“√≥–À√◊ÕÕÕ° Ÿà ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ≈ß«—π∑’Ë Ò ¡°√“§¡ æ.». ÚıÛ˜
(Ú) ª√–°“»°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡ ©∫—∫∑’Ë Ú (æ.».
ÚıÛ¯) ‡√◊ËÕß °”Àπ¥ª√–‡¿∑¢ÕßÕ“§“√‡ªìπ·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…∑’Ë®–µâÕß∂Ÿ°§«∫§ÿ¡°“√
ª≈àÕ¬πÈ”‡ ¬’ ≈ß ·Ÿà À≈àßπÈ” “∏“√≥–À√◊ÕÕÕ° Ÿà ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡ ≈ß«—π∑’Ë ˜ ¡‘∂πÿ “¬π æ.». ÚıÛ¯
¢âÕ Ú „πª√–°“»π’È
çÕ“§“√é À¡“¬§«“¡«à“
(Ò) Õ“§“√™ÿ¥∑’Ë¡’®”π«πÀâÕß ”À√—∫„™â‡ªìπ∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬√«¡°—π∑ÿ°™—Èπ¢ÕßÕ“§“√
À√◊Õ°≈ÿà¡¢ÕßÕ“§“√µ—Èß·µà ı ÀâÕßπÕπ¢÷Èπ‰ª
(Ú) ‚√ß·√¡∑’¡Ë ®’ ”π«πÀâÕß ”À√—∫„™â‡ªìπÀâÕßæ—°√«¡°—π∑ÿ°™—πÈ ¢ÕßÕ“§“√ À√◊Õ
°≈ÿà¡¢ÕßÕ“§“√µ—Èß·µà Ú ÀâÕßπÕπ¢÷Èπ‰ª
(Û) ‚√ßæ¬“∫“≈¢Õß∑“ß√“™°“√ √—∞«‘ “À°‘® À√◊Õ ∂“πæ¬“∫“≈ µ“¡°ÆÀ¡“¬
«à“¥â«¬ ∂“πæ¬“∫“≈∑’Ë¡’‡µ’¬ß ”À√—∫√—∫ºŸâªÉ«¬‰«â§â“ß§◊π√«¡°—π∑ÿ°™—Èπ¢ÕßÕ“§“√ À√◊Õ
°≈ÿà¡¢ÕßÕ“§“√µ—Èß·µà Û ‡µ’¬ß¢÷Èπ‰ª
(Ù) Õ“§“√‚√ß‡√’¬π‡Õ°™π ‚√ß‡√’¬π¢Õß∑“ß√“™°“√ ∂“∫—πÕÿ¥¡»÷°…“¢Õß
‡Õ°™π À√◊Õ ∂“∫—πÕÿ¥¡»÷°…“¢Õß∑“ß√“™°“√∑’Ë¡’æ◊Èπ∑’Ë „™â Õ¬√«¡°—π∑ÿ°™—Èπ¢ÕßÕ“§“√
À√◊Õ°≈ÿà¡¢ÕßÕ“§“√µ—Èß·µà Úı, µ“√“ß‡¡µ√¢÷Èπ‰ª
(ı) Õ“§“√∑’Ë∑”°“√¢Õß∑“ß√“™°“√ √—∞«‘ “À°‘® Õß§å°“√√–À«à“ßª√–‡∑»
À√◊Õ¢Õß‡Õ°™π ∑’¡Ë æ’ π◊È ∑’Ë„™â Õ¬√«¡°—π∑ÿ°™—πÈ ¢ÕßÕ“§“√À√◊Õ°≈ÿ¡à ¢ÕßÕ“§“√µ—ßÈ ·µà ıı,
µ“√“ß‡¡µ√¢÷Èπ‰ª
(ˆ) Õ“§“√¢Õß»Ÿπ¬å°“√§â“À√◊ÕÀâ“ß √√æ π‘ §â“∑’¡Ë æ’ π◊È ∑’Ë„™â Õ¬√«¡°—π∑ÿ°™—πÈ ¢Õß
Õ“§“√À√◊Õ°≈ÿà¡¢ÕßÕ“§“√µ—Èß·µà Úı, µ“√“ß‡¡µ√¢÷Èπ‰ª
(˜) µ≈“¥∑’Ë¡’æ◊Èπ∑’Ë„™â Õ¬√«¡°—π∑ÿ°™—Èπ¢ÕßÕ“§“√ À√◊Õ°≈ÿà¡¢ÕßÕ“§“√µ—Èß·µà
Ú,ı µ“√“ß‡¡µ√¢÷Èπ‰ª

๗๕๓
ˆÒÙ

(¯) ¿— µ µ“§“√À√◊ Õ √â “ πÕ“À“√∑’Ë ¡’ æ◊È π ∑’Ë „ ™â ∫ √‘ ° “√√«¡°— π ∑ÿ ° ™—È π ¢ÕßÕ“§“√
À√◊Õ°≈ÿà¡¢ÕßÕ“§“√µ—Èß·µà Ú,ı µ“√“ß‡¡µ√¢÷Èπ‰ª
çπÈ”∑‘Èßé À¡“¬§«“¡«à“ πÈ”‡ ’¬∑’Ëºà“π√–∫∫∫”∫—¥πÈ”‡ ’¬·≈â«®π‡ªìπ‰ªµ“¡
¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√√–∫“¬πÈ”∑‘ßÈ µ“¡∑’°Ë ”Àπ¥‰«â„πª√–°“»°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘
·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√√–∫“¬πÈ”∑‘Èß®“°Õ“§“√∫“ßª√–‡¿∑
·≈–∫“ß¢π“¥
ç·À≈àßπÈ” “∏“√≥–é „ÀâÀ¡“¬§«“¡√«¡∂÷ß ∑àÕ√–∫“¬πÈ” “∏“√≥–¥â«¬
ç°“√∫”∫—¥πÈ”‡ ’¬é À¡“¬§«“¡«à“ °√–∫«π°“√∑”À√◊Õª√—∫ª√ÿßπÈ”‡ ’¬ ‡æ◊ËÕ„Àâ
‡ªì π ‰ªµ“¡¡“µ√∞“π§«∫§ÿ ¡ °“√√–∫“¬πÈ” ∑‘È ß ∑’Ë °”Àπ¥‰«â „ πª√–°“»°√–∑√«ß
∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√√–∫“¬πÈ”∑‘Èß
®“°Õ“§“√∫“ßª√–‡¿∑·≈–∫“ß¢π“¥ ·µà∑—Èßπ’È Àâ“¡¡‘„Àâ „™â«∏‘ °’ “√∑”„Àâ‡®◊Õ®“ß (Dilution)
¢âÕ Û „ÀâÕ“§“√µ“¡¢âÕ Ú ‡ªìπ·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…∑’®Ë –µâÕß∂Ÿ°§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬
πÈ”‡ ’¬≈ß Ÿà·À≈àßπÈ” “∏“√≥–À√◊ÕÕÕ° Ÿà ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
¢âÕ Ù Àâ“¡¡‘„Àâ‡®â“¢ÕßÀ√◊ÕºŸâ§√Õ∫§√ÕßÕ“§“√µ“¡¢âÕ Ú ª≈àÕ¬πÈ”‡ ’¬≈ß Ÿà
·À≈àßπÈ” “∏“√≥–À√◊ÕÕÕ° Ÿà ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‡«âπ·µà®–‰¥â∑”°“√∫”∫—¥πÈ”‡ ’¬„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡
¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√√–∫“¬πÈ”∑‘ßÈ ®“°Õ“§“√ª√–‡¿∑ °. ∑’°Ë ”Àπ¥‰«â „πª√–°“»°√–∑√«ß
∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√√–∫“¬πÈ”∑‘Èß®“°
Õ“§“√∫“ßª√–‡¿∑·≈–∫“ß¢π“¥
¢âÕ ı ª√–°“»π’È „Àâ „™â∫—ß§—∫µ—Èß·µà«—π∂—¥®“°«—πª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
‡ªìπµâπ‰ª
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ˜ æƒ»®‘°“¬π æ.». ÚıÙ¯
¬ß¬ÿ∑∏ µ‘¬–‰æ√—™
√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘
·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÚÚ µÕπ∑’Ë ÒÚı ß «—π∑’Ë Ú˘ ∏—π«“§¡ ÚıÙ¯
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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำ�หนดประเภทของอาคารเป็นแหล่งกำ�เนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม
การปล่อยน้ำ�เสียลงสู่แหล่งน้ำ�สาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม
(ฉบับที่ ๒)

________

โดยที่เป็นการสมควรกำ�หนดให้อาคารประเภท ข. เป็นแหล่งกำ�เนิดมลพิษ
ที่ จ ะต้ อ งถู ก ควบคุ ม การปล่ อ ยน้ำ � เสี ย ลงสู่ แ หล่ ง น้ำ � สาธารณะหรื อ ออกสู่ สิ่ ง แวดล้ อ ม
เพิ่ ม เติ ม จากการกำ � หนดให้ อ าคารประเภท ก. เป็ น แหล่ ง กำ � เนิ ด มลพิ ษ ที่ ถู ก ควบคุ ม
การปล่อยน้ำ�เสียลงสู่แหล่งน้ำ�สาธารณะหรือออกสู่ส่งิ แวดล้อม ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำ�หนดประเภทของอาคารเป็นแหล่งกำ�เนิด
มลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำ�เสียลงสู่แหล่งน้ำ�สาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม
ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ อั น เป็ น พระราชบั ญ ญั ติ ที่ มี บ ทบั ญ ญั ติ
บางประการเกี่ยวกับการจำ�กัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บั ญ ญั ติ ใ ห้ ก ระทำ �ได้ โ ดยอาศั ย อำ � นาจตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมาย รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยคำ � แนะนำ � ของคณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

๗๕๕

ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“อาคาร” หมายความว่ า อาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำ�หนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำ�ทิ้ง
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี้
(๑) อาคารชุดที่มีจำ�นวนห้องสำ�หรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร
หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๑๐๐ ห้องนอน แต่ไม่ถึง ๕๐๐ ห้องนอน
(๒) โรงแรมที่มีจำ�นวนห้องสำ�หรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร
หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๖๐ ห้อง แต่ไม่ถึง ๒๐๐ ห้อง
(๓) หอพักที่มีจำ�นวนห้องสำ�หรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร
หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๒๕๐ ห้องขึ้นไป
(๔) สถานบริการที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร
ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
(๕) โรงพยาบาลของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือสถานพยาบาล ตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถานพยาบาลที่มีเตียงสำ�หรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่ม
ของอาคารตั้งแต่ ๑๐ เตียง แต่ไม่ถึง ๓๐ เตียง
(๖) อาคารโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
ของเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของ
อาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตร
(๗) อาคารที่ทำ�การของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ
หรื อ ของเอกชนที่ มี พื้ น ที่ ใ ช้ ส อยรวมกั น ทุ ก ชั้ น ของอาคารหรื อ กลุ่ ม ของอาคารตั้ ง แต่
๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๕๕,๐๐๐ ตารางเมตร
(๘) อาคารของศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้าที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้น
ของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตร
(๙) ตลาดที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่
๑,๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐ ตารางเมตร

๗๕๖

(๑๐) ภัตตาคารหรือร้านอาหารที่มีพื้นที่ให้บริการรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือ
กลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐ ตารางเมตร
ข้อ ๒ ให้ อ าคารตามข้ อ ๑ เป็ น แหล่ ง กำ � เนิ ด มลพิ ษ ที่ จ ะต้ อ งถู ก ควบคุ ม
การปล่อยน้ำ�เสียลงสู่แหล่งน้ำ�สาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม
ข้อ ๓ ห้ า มมิ ใ ห้ เ จ้ า ของหรื อ ผู้ ค รอบครองอาคารตามข้ อ ๑ ปล่ อ ยน้ำ � เสี ย
ลงสู่ แหล่งน้ำ�สาธารณะหรือออกสู่ส่ิงแวดล้อม เว้นแต่นำ้�เสียจะมีลักษณะเป็นไปตาม
มาตรฐานควบคุ ม การระบายน้ำ � ทิ้ ง จากอาคารประเภท ข. ที่ กำ � หนดไว้ ใ นประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เรือ่ ง กำ�หนดมาตรฐานควบคุมการระบาย
น้�ำ ทิง้ จากอาคารบางประเภทและบางขนาด แต่ทั้งนี้ต้องไม่ใช้วิธีทำ�ให้เจือจาง (Dilution)
ข้อ ๔ ประกาศนี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น กำ � หนดหนึ่ ง ปี นั บ จากวั น ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๔๖ ง วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔

๗๕๗

ª√–°“»§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…

‡√◊ËÕß °“√§‘¥§”π«≥æ◊Èπ∑’Ë„™â Õ¬ ®”π«πÕ“§“√ ·≈–®”π«πÀâÕß¢ÕßÕ“§“√
À√◊Õ°≈ÿà¡¢ÕßÕ“§“√ «‘∏’°“√‡°Á∫µ—«Õ¬à“ßπÈ”
__________
¥â«¬ ª√–°“»°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‡√◊ËÕß °”Àπ¥
¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√√–∫“¬πÈ”∑‘Èß®“°Õ“§“√∫“ßª√–‡¿∑·≈–∫“ß¢π“¥ ¢âÕ Òı ·≈–
¢âÕ Òˆ „Àâ§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…°”Àπ¥«‘∏°’ “√§‘¥§”π«≥æ◊πÈ ∑’Ë„™â Õ¬ ®”π«πÕ“§“√
·≈–®”π«πÀâÕß¢ÕßÕ“§“√À√◊Õ°≈ÿà¡¢ÕßÕ“§“√ «‘∏’°“√‡°Á∫µ—«Õ¬à“ßπÈ” ‚¥¬ª√–°“»„π
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
©–π—Èπ ‡æ◊ËÕ„Àâ°“√‡ªìπ‰ªµ“¡§«“¡„πª√–°“»¥—ß°≈à“« §≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡
¡≈æ‘…®÷ß°”Àπ¥«‘∏°’ “√§‘¥§”π«≥æ◊πÈ ∑’Ë„™â Õ¬ ®”π«πÕ“§“√ ·≈–®”π«πÀâÕß¢ÕßÕ“§“√
À√◊Õ°≈ÿà¡¢ÕßÕ“§“√ «‘∏’°“√‡°Á∫µ—«Õ¬à“ßπÈ” ‰«â¥—ßµàÕ‰ªπ’È
¢âÕ Ò °“√§‘¥§”π«≥æ◊Èπ∑’Ë„™â Õ¬ ®”π«πÕ“§“√ ·≈–®”π«πÀâÕß¢ÕßÕ“§“√
„Àâ¥”‡π‘π°“√µ“¡«‘∏’°“√ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) ®”π«πÀâÕßπÕπ¢ÕßÕ“§“√™ÿ¥ „Àâ∂◊Õµ“¡·ºπº—ß· ¥ß√“¬≈–‡Õ’¬¥¢Õß
Õ“§“√™ÿ¥·µà≈–™—Èπ∑’Ë√–∫ÿ„π§”¢Õ®¥∑–‡∫’¬πÕ“§“√™ÿ¥
(Ú) ®”π«πÀâÕß ”À√—∫„™â‡ªìπÀâÕßæ—°¢Õß‚√ß·√¡ „Àâ∂Õ◊ µ“¡®”π«πÀâÕß ”À√—∫
„Àâ‡™à“æ—°∑’Ë√–∫ÿ„π„∫Õπÿ≠“µ‡ªî¥‚√ß·√¡
(Û) ®”π«π‡µ’¬ß¢Õß ∂“πæ¬“∫“≈µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬ ∂“πæ¬“∫“≈„Àâ∂Õ◊ µ“¡
®”π«π‡µ’¬ß√—∫ºŸâªÉ«¬‰«â§â“ß§◊π∑’Ë√–∫ÿ„π„∫Õπÿ≠“µ„Àâª√–°Õ∫°‘®°“√ ∂“πæ¬“∫“≈

ˆÒˆ
๗๕๘

(Ù) æ◊Èπ∑’Ë „™â Õ¬¢ÕßÕ“§“√‚√ß‡√’¬π‡Õ°™π À√◊Õ ∂“∫—πÕÿ¥¡»÷°…“¢Õß‡Õ°™π
Õ“§“√∑’Ë∑”°“√¢ÕßÕß§å°“√√–À«à“ßª√–‡∑»À√◊Õ¢Õß‡Õ°™π Õ“§“√¢Õß»Ÿπ¬å°“√§â“À√◊Õ
Àâ“ß √√æ ‘π§â“ „Àâ∂◊Õµ“¡‡π◊ÈÕ∑’Ë∑’Ë√–∫ÿ‰«â „π„∫Õπÿ≠“µ°àÕ √â“ßÕ“§“√
(ı) æ◊πÈ ∑’Ë„™â Õ¬¢Õßµ≈“¥ „Àâ∂Õ◊ µ“¡‡π◊ÕÈ ∑’∑Ë √’Ë –∫ÿ„π„∫Õπÿ≠“µ„Àâ „™â ∂“π∑’‡Ë ªìπ
µ≈“¥
(ˆ) æ◊È π ∑’Ë „™â Õ¬¢Õß¿—µµ“§“√À√◊Õ√â“πÕ“À“√ „Àâ∂◊Õµ“¡‡π◊ÈÕ∑’Ë∑’Ë√–∫ÿ„π
„∫Õπÿ≠“µ„Àâ „™â ∂“π∑’Ë‡ªìπ ∂“π∑’Ë®”Àπà“¬Õ“À“√
„π°√≥’∑’Ë¡’°“√„™âª√–‚¬™πå®“°Õ“§“√µ“¡ (Ò) ∂÷ß (ˆ) ‰¡àµ√ß°—∫„∫Õπÿ≠“µ
∑’Ë ‰¥â√—∫À√◊Õ§”¢Õ®¥∑–‡∫’¬π „Àâ§‘¥§”π«≥æ◊Èπ∑’Ë „™â Õ¬¢ÕßÕ“§“√µ“¡ (Ò) ∂÷ß (ˆ)
®“°æ◊Èπ∑’Ë „™â Õ¬¢ÕßÕ“§“√∑ÿ°™—Èπ·≈–„Àâπ”æ◊Èπ∑’Ë∑’Ë‡°’Ë¬«‡π◊ËÕß°—∫°‘®°“√∑—Èß∑’ËÕ¬Ÿà¿“¬„π
·≈–¿“¬πÕ°Õ“§“√π—Èπ¡“√«¡§”π«≥¥â«¬·µà ‰¡à „Àâπ”æ◊Èπ∑’Ë´÷Ëß‡ªìπÕ“§“√®Õ¥√∂¬πµå
À√◊Õæ◊Èπ∑’Ë®Õ¥√∂¬πµå¡“§”π«≥√«¡
¢âÕ Ú °“√§‘¥§”π«≥æ◊Èπ∑’Ë „™â Õ¬¢Õß°≈ÿà¡Õ“§“√ „Àâ§‘¥§”π«≥®“°Õ“§“√
´÷Ëßµ—ÈßÕ¬Ÿà„πæ◊Èπ∑’ËµàÕ‡π◊ËÕß·≈–Õ¬Ÿà „π‚§√ß°“√‡¥’¬«°—πµ“¡«‘∏’°“√∑’Ë°”Àπ¥‰«â „π¢âÕ Ò
¢âÕ Û °“√‡°Á∫µ—«Õ¬à“ßπÈ” „Àâ‡°Á∫ ≥ ®ÿ¥πÕ°‡¢µ∑’Ëµ—Èß¢ÕßÕ“§“√∑’Ë√–∫“¬ÕÕ°
Ÿà ‘Ëß·«¥≈âÕ¡À√◊Õ√–∫“¬≈ß Ÿà·À≈àßπÈ” “∏“√≥– À√◊Õ®ÿ¥‡°Á∫Õ◊Ëπ∑’Ë “¡“√∂„™â‡ªìπµ—«·∑π
¢ÕßπÈ” ∑‘È ß ∑’Ë √ –∫“¬ÕÕ°®“°Õ“§“√´÷Ë ß ‡ªì π ∑’Ë µ—È ß ¢Õß·À≈à ß °”‡π‘ ¥ ¡≈æ‘ … µ“¡∑’Ë Õ ∏‘ ∫ ¥’
°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡ÀÁπ™Õ∫ „π°√≥’∑’Ë¡’°“√√–∫“¬πÈ”À≈“¬®ÿ¥„Àâ‡°Á∫∑ÿ°®ÿ¥
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Ò ¡°√“§¡ æ.». Úıı
ªïµ‘æß»å æ÷Ëß∫ÿ≠ ≥ Õ¬ÿ∏¬“
ª≈—¥°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
ª√–∏“π°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
ประกาศในราชกิจ®จานุ
เล่¡ม ÒÚÙ
๑๒๔ µÕπæ‘
ตอนพิ‡เ»…
ศษ Ò
๑๐ ßง«—πวัน∑’ทีË Ú˘
่ ๒๙¡°√“§¡
มกราคมÚıı
๒๕๕๐
ª√–°“»„π√“™°‘
®“πÿเ‡บกษา
∫°…“ ‡≈à

๗๕๙
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ª√–°“»°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√√–∫“¬πÈ”∑‘Èß®“°∑’Ë¥‘π®—¥ √√
_________

‚¥¬∑’Ë ‰¥â¡°’ “√ªØ‘√ªŸ √–∫∫√“™°“√‚¥¬„Àâ¡°’ “√®—¥µ—ßÈ °√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘
·≈– ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡ ·≈–„Àâ ‚Õπ¿“√°‘®¢Õß°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡
„π à«π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘
æ.». ÚıÛı ‰ª‡ªìπ¢Õß°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ª√–°Õ∫°—∫¡’°“√
¬°‡≈‘°ª√–°“»¢Õß§≥–ªØ‘«µ— ‘ ©∫—∫∑’Ë Ú¯ˆ ´÷ßË ‡ªìπ°ÆÀ¡“¬·¡à∫∑„π°“√§«∫§ÿ¡°“√®—¥ √√
∑’Ë¥‘π ·≈–‰¥â¡’°“√µ√“°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√®—¥ √√∑’Ë¥‘π¢÷Èπ„À¡à ®÷ß ¡§«√·°â ‰¢ª√–°“»
°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√
√–∫“¬πÈ”∑‘Èß®“°∑’Ë¥‘π®—¥ √√
Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ıı ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“
§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı ·°â ‰¢‚¥¬¡“µ√“ ÒÒÙ ·Ààßæ√–√“™°ƒ…Æ’°“
·°â ‰¢∫∑∫—≠≠—µ‘„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫°“√‚ÕπÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß à«π√“™°“√ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡
æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ª√—∫ª√ÿß°√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡ æ.». ÚıÙı æ.». ÚıÙı Õ—π‡ªìπæ√–√“™
∫—≠≠—µ∑‘ ¡’Ë ∫’ ∑∫—≠≠—µ∫‘ “ßª√–°“√‡°’¬Ë «°—∫°“√®”°—¥ ∑‘ ∏‘·≈–‡ √’¿“æ¢Õß∫ÿ§§≈ ´÷ßË ¡“µ√“
Ú˘ ª√–°Õ∫°—∫¡“µ√“ Ûı ¡“µ√“ Ù¯ ¡“µ√“ ı ·≈–¡“µ√“ ıÒ ¢Õß√—∞∏√√¡πŸ≠
·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬∫—≠≠—µ‘„Àâ°√–∑”‰¥â ‚¥¬Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘·Ààß°ÆÀ¡“¬
√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‚¥¬§”·π–π”¢Õß§≥–
°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘… ·≈–‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘
°”Àπ¥¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√√–∫“¬πÈ”∑‘ßÈ ®“°∑’¥Ë ‘π®—¥ √√ÕÕ° Ÿà ‘Ëß·«¥≈âÕ¡‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

ˆÒ¯
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¢âÕ Ò „Àâ¬°‡≈‘°ª√–°“»°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
©∫—∫∑’Ë ı (æ.». ÚıÛ˘) ‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√√–∫“¬πÈ”∑‘Èß®“°∑’Ë¥‘π®—¥ √√
≈ß«—π∑’Ë Ú¯ °ÿ¡¿“æ—π∏å æ.». ÚıÛ˘
¢âÕ Ú „πª√–°“»π’È
ç∑’Ë¥‘π®—¥ √√é À¡“¬§«“¡«à“ ∑’Ë¥‘π∑’Ë∑”°“√®—¥ √√ µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬
°“√®—¥ √√∑’Ë¥‘π ·≈–°“√®—¥ √√∑’Ë¥‘π µ“¡ª√–°“»¢Õß§≥–ªØ‘«—µ‘ ©∫—∫∑’Ë Ú¯ˆ ≈ß«—π∑’Ë
ÚÙ æƒ»®‘°“¬π æ.». ÚıÒı ∑’Ë ‰¥â∑”°“√®—¥ √√µ—Èß·µà«—π∑’Ë Ú¯ ¡’π“§¡ æ.». ÚıÛ˘
çπÈ”∑‘Èßé À¡“¬§«“¡«à“ πÈ”‡ ’¬®“°∑’Ë¥‘π®—¥ √√∑’Ëºà“π√–∫∫∫”∫—¥πÈ”‡ ’¬·≈â«
®π‡ªìπ‰ªµ“¡¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√√–∫“¬πÈ”∑‘Èßµ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â „πª√–°“»π’È
¢âÕ Û „Àâ·∫àßª√–‡¿∑¢Õß∑’Ë¥‘π®—¥ √√µ“¡¢âÕ Ú ÕÕ°‡ªìπ Ú ª√–‡¿∑ §◊Õ
(°) ∑’Ë¥‘π®—¥ √√∑’Ë√—ß«—¥·∫àß‡ªìπ·ª≈ß¬àÕ¬‡æ◊ËÕ®”Àπà“¬ ‡°‘π°«à“ Ò ·ª≈ß
·µà ‰¡à‡°‘π ı ·ª≈ß
(¢) ∑’¥Ë π‘ ®—¥ √√∑’√Ë ß— «—¥·∫àß‡ªìπ·ª≈ß¬àÕ¬‡æ◊ÕË ®”Àπà“¬ ‡°‘π°«à“ ı ·ª≈ß¢÷πÈ ‰ª
¢âÕ Ù ¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√√–∫“¬πÈ”∑‘ßÈ ®“°∑’¥Ë π‘ ®—¥ √√µ“¡¢âÕ Û (°) µâÕß¡’§“à
¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) §«“¡‡ªìπ°√¥·≈–¥à“ß (pH) µâÕß¡’§à“√–À«à“ß ı.ı-˘.
(Ú) ∫’ ‚Õ¥’ (BOD) µâÕß¡’§à“‰¡à‡°‘π Û ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
(Û) “√·¢«π≈Õ¬ (Suspended Solids) µâÕß¡’§à“‰¡à‡°‘π Ù ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
(Ù) µ–°ÕπÀπ—° (Settleable Solids) µâÕß¡’§à“‰¡à‡°‘π .ı ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
(ı) ∑’¥’‡Õ (TDS À√◊Õ Total Dissolved Solids) µâÕß¡’§à“‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°ª√‘¡“≥
“√≈–≈“¬„ππÈ”„™âµ“¡ª°µ‘‰¡à‡°‘π ı ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
(ˆ) ´—≈‰ø¥å (Sulfide) µâÕß¡’§à“‰¡à‡°‘π Ò. ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
(˜)
„π√Ÿªในรู
∑’‡§‡ÕÁ
(TKN)
µâÕß¡’§“à ต้‰¡àอ งมี
‡°‘πค่าÛı
√—¡
(๗) ‰π‚µ√‡®π
ไนโตรเจน(Nitrogen)
(Nitrogen)
ป ทีπเ คเอ็
น (TKN)
ไม่ เ¡‘กิ≈น≈‘°๓๕
µàมิÕล≈‘ลิกµรั√มต่อลิตร
(¯)
π น(Fat(Fat
Oil Oil
and and
Grease)
µâÕß¡’§à“ต้‰¡àอ งมี
‡°‘πค่ าÚ
√—¡
(๘) πÈน้”ำ �¡—มัπน·≈–‰¢¡—
และไขมั
Grease)
ไม่ เ¡‘กิ≈น≈‘°๒๐
µàมิÕล≈‘ลิกµรั√มต่อลิตร
¢âข้Õอ ı๕ ¡“µ√∞“π§«∫§ÿ
√√µ“¡¢âÕอ ๓Û (¢)
มาตรฐานควบคุ¡ม°“√√–∫“¬πÈ
การระบายน้”ำ�∑‘ทิÈß้ง®“°∑’
จากทีË¥่ด‘πิน®—จั¥ดสรรตามข้
(ข) µâต้Õอßง
‡ªì
เป็πน‰ªµ“¡¢â
ไปตามข้Õอ Ù๔ ‡«âเว้πน·µà
แต่

๗๖๑
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(Ò) ∫’ ‚Õ¥’ µâÕß¡’§à“‰¡à‡°‘π Ú ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
(Ú) “√·¢«π≈Õ¬ µâÕß¡’§à“‰¡à‡°‘π Û ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
¢âÕ ˆ °“√µ√«® Õ∫¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√√–∫“¬πÈ”∑‘Èß®“°∑’Ë¥‘π®—¥ √√„Àâ „™â
«‘∏’°“√ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) °“√µ√«® Õ∫§à“§«“¡‡ªìπ°√¥·≈–¥à“ß „Àâ°√–∑”‚¥¬„™â‡§√◊ÕË ß«—¥§«“¡‡ªìπ
°√¥·≈–¥à“ß¢ÕßπÈ” (pH Meter)
(Ú) °“√µ√«® Õ∫§à“∫’ ‚Õ¥’ „Àâ°√–∑”‚¥¬„™â«‘∏’°“√Õ–‰´¥å ‚¡¥‘øî‡§™—Ëπ (Azide
Modification) ∑’ËÕÿ≥À¿Ÿ¡‘ Ú Õß»“‡´≈‡´’¬ ‡ªìπ‡«≈“ ı «—π µ‘¥µàÕ°—πÀ√◊Õ«‘∏’°“√Õ◊Ëπ∑’Ë
§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫
(Û) °“√µ√«® Õ∫§à“ “√·¢«π≈Õ¬ „Àâ°√–∑”‚¥¬«‘∏°’ “√°√Õßºà“π°√–¥“…°√Õß
„¬·°â« (Glass Fibre Filter Disc)
(Ù) °“√µ√«® Õ∫§à“µ–°ÕπÀπ—° „Àâ°√–∑”‚¥¬„™â«∏‘ °’ “√°√«¬Õ‘¡ŒÕøøá (Imhoff
cone) ¢π“¥∫√√®ÿ Ò, ≈Ÿ°∫“»°å‡´πµ‘‡¡µ√ „π‡«≈“ Ò ™—Ë«‚¡ß
(ı) °“√µ√«® Õ∫§à“∑’¥‡’ Õ „Àâ°√–∑”‚¥¬„™â«∏‘ °’ “√√–‡À¬·Àâß√–À«à“ßÕÿ≥À¿Ÿ¡‘
ÒÛ Õß»“‡´≈‡´’¬ ∂÷ßÕÿ≥À¿Ÿ¡‘ Òı Õß»“‡´≈‡´’¬ „π‡«≈“ Ò ™—Ë«‚¡ß
(ˆ) °“√µ√«® Õ∫§à“´—≈‰ø¥å „Àâ°√–∑”‚¥¬„™â«‘∏’°“√‰µ‡µ√∑ (Titrate)
(˜) °“√µ√«® Õ∫§à“∑’‡§‡ÕÁπ „Àâ°√–∑”‚¥¬«‘∏’°“√‡®≈¥“Àå≈ (Kjeldahl)
(¯) °“√µ√«® Õ∫§à“πÈ”¡—π·≈–‰¢¡—π „Àâ°√–∑”‚¥¬«‘∏°’ “√ °—¥¥â«¬µ—«∑”≈–≈“¬
·≈â«·¬°À“πÈ”Àπ—°¢ÕßπÈ”¡—π·≈–‰¢¡—π
¢âÕ ˜ °“√§‘¥§”π«≥®”π«π·ª≈ß¢Õß∑’Ë¥‘π®—¥ √√µ“¡¢âÕ Ú „Àâ∂◊Õµ“¡
„∫Õπÿ≠“µ„Àâ∑”°“√®—¥ √√∑’Ë¥‘π µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√®—¥ √√∑’Ë¥‘π À√◊Õ„∫Õπÿ≠“µ
„Àâ∑”°“√®—¥ √√∑’Ë¥‘π µ“¡ª√–°“»¢Õß§≥–ªØ‘«—µ‘ ©∫—∫∑’Ë Ú¯ˆ ≈ß«—π∑’Ë ÚÙ æƒ»®‘°“¬π
æ.». ÚıÒı ∑’Ë ‰¥â∑”°“√®—¥ √√µ—Èß·µà«—π∑’Ë Ú¯ ¡’π“§¡ æ.». ÚıÛ˘
¢âÕ ¯ ª√–°“»π’È „Àâ „™â∫—ß§—∫π—∫·µà«—π∂—¥®“°«—πª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
‡ªìπµâπ‰ª
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ˜ æƒ»®‘°“¬π æ.». ÚıÙ¯
¬ß¬ÿ∑∏ µ‘¬–‰æ√—™
√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘
·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
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๗๖๒
ˆÚ

ª√–°“»°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

‡√◊ËÕß °”Àπ¥„Àâ∑’Ë¥‘π®—¥ √√‡ªìπ·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…∑’Ë®–µâÕß∂Ÿ°§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬πÈ”‡ ’¬
≈ß Ÿà·À≈àßπÈ” “∏“√≥–À√◊ÕÕÕ° Ÿà ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
_________
‚¥¬∑’Ë ‰¥â¡°’ “√ªØ‘√ªŸ √–∫∫√“™°“√‚¥¬„Àâ¡°’ “√®—¥µ—ßÈ °√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘
·≈– ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡ ·≈–„Àâ ‚Õπ¿“√°‘®¢Õß°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡
„π à«π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘
æ.». ÚıÛı ‰ª‡ªìπ¢Õß°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ª√–°Õ∫°—∫¡’°“√
¬°‡≈‘°ª√–°“»¢Õß§≥–ªØ‘«µ— ‘ ©∫—∫∑’Ë Ú¯ˆ ´÷ßË ‡ªìπ°ÆÀ¡“¬·¡à∫∑„π°“√§«∫§ÿ¡°“√®—¥ √√
∑’Ë¥‘π ·≈–‰¥â¡’°“√µ√“°ÆÀ¡“¬ «à“¥â«¬°“√®—¥ √√∑’Ë¥‘π¢÷Èπ„À¡à ®÷ß ¡§«√·°â ‰¢ª√–°“»
°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‡√◊ËÕß °”Àπ¥„Àâ∑’Ë¥‘π®—¥ √√‡ªìπ
·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…∑’®Ë –µâÕß∂Ÿ°§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬πÈ”‡ ¬’ ≈ß ·Ÿà À≈àßπÈ” “∏“√≥–À√◊ÕÕÕ° Ÿà
‘Ëß·«¥≈âÕ¡
Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ˆ˘ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“
§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı ·°â ‰¢‚¥¬¡“µ√“ ÒÒÙ ·Ààßæ√–√“™°ƒ…Æ’°“
·°â ‰¢∫∑∫—≠≠—µ‘„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫°“√‚ÕπÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß à«π√“™°“√ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡
æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ª√—∫ª√ÿß°√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡ æ.». ÚıÙı æ.». ÚıÙı Õ—π‡ªìπ
æ√–√“™∫—≠≠—µ‘∑’Ë¡’∫∑∫—≠≠—µ‘∫“ßª√–°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√®”°—¥ ‘∑∏‘·≈–‡ √’¿“æ¢Õß∫ÿ§§≈
´÷Ëß¡“µ√“ Ú˘ ª√–°Õ∫°—∫¡“µ√“ Ûı ¡“µ√“ Ù¯ ¡“µ√“ ı ·≈–¡“µ√“ ıÒ ¢Õß
√—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬∫—≠≠—µ‘„Àâ°√–∑”‰¥â ‚¥¬Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘
·Ààß°ÆÀ¡“¬ √—∞¡πµ√’«“à °“√°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡ ‚¥¬§”·π–π”
¢Õß§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘… °”Àπ¥„Àâ∑’Ë¥‘π®—¥ √√‡ªìπ·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…∑’Ë®–µâÕß
∂Ÿ°§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬πÈ”‡ ’¬≈ß Ÿà·À≈àßπÈ” “∏“√≥–À√◊ÕÕÕ° Ÿà ‘Ëß·«¥≈âÕ¡‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

ˆÚÒ
๗๖๓

¢âÕ Ò „Àâ¬°‡≈‘°ª√–°“»°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
©∫—∫∑’Ë ˆ (æ.». ÚıÛ˘) ‡√◊ËÕß °”Àπ¥„Àâ∑’Ë¥‘π®—¥ √√‡ªìπ·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…∑’Ë®–µâÕß∂Ÿ°
§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬πÈ”‡ ’¬≈ß Ÿà·À≈àßπÈ” “∏“√≥–À√◊ÕÕÕ° Ÿà ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ≈ß«—π∑’Ë Ú¯
°ÿ¡¿“æ—π∏å æ.». ÚıÛ˘
¢âÕ Ú „πª√–°“»π’È
ç∑’Ë¥‘π®—¥ √√é À¡“¬§«“¡«à“ ∑’Ë¥‘π∑’Ë∑”°“√®—¥ √√ µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√
®—¥ √√∑’Ë¥‘π·≈–°“√®—¥ √√∑’Ë¥‘π µ“¡ª√–°“»¢Õß§≥–ªØ‘«—µ‘ ©∫—∫∑’Ë Ú¯ˆ ≈ß«—π∑’Ë ÚÙ
æƒ»®‘°“¬π æ.». ÚıÒı ∑’Ë ‰¥â∑”°“√®—¥ √√µ—Èß·µà«—π∑’Ë Ú¯ ¡’π“§¡ æ.». ÚıÛ˘ ´÷Ëß‰¥â·°à
(Ò) ∑’Ë¥‘π®—¥ √√∑’Ë√—ß«—¥·∫àß‡ªìπ·ª≈ß¬àÕ¬‡æ◊ËÕ®”Àπà“¬ ‡°‘π°«à“ Ò ·ª≈ß
¢÷πÈ ‰ª ·µà ‰¡à‡°‘π ı ·ª≈ß
(Ú) ∑’Ë¥‘π®—¥ √√∑’Ë√—ß«—¥·∫àß‡ªìπ·ª≈ß¬àÕ¬‡æ◊ËÕ®”Àπà“¬ ‡°‘π°«à“ ı ·ª≈ß
¢÷Èπ‰ª
çºŸâ®—¥ √√∑’Ë¥‘πé À¡“¬§«“¡«à“ ºŸâ ‰¥â √— ∫ „∫Õπÿ ≠ “µ„Àâ ∑”°“√®— ¥ √√∑’Ë ¥‘ π
µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√®—¥ √√∑’Ë¥‘π À√◊ÕºŸâ ‰¥â√—∫„∫Õπÿ≠“µ„Àâ∑”°“√®—¥ √√∑’Ë¥‘π µ“¡
ª√–°“»¢Õß§≥–ªØ‘«—µ‘ ©∫—∫∑’Ë Ú¯ˆ ≈ß«—π∑’Ë ÚÙ æƒ»®‘°“¬π æ.». ÚıÒı µ—Èß·µà«—π∑’Ë
Ú¯ ¡’π“§¡ æ.». ÚıÛ˘ ·≈–„ÀâÀ¡“¬§«“¡√«¡∂÷ß ºŸâ√—∫‚Õπ°√√¡ ‘∑∏‘Ï„π “∏“√≥Ÿª‚¿§
∑’ËºŸâ®—¥ √√∑’Ë¥‘π‰¥â®—¥„Àâ¡’¢÷Èπ¥â«¬
çπÈ”∑‘Èßé À¡“¬§«“¡«à“ πÈ”‡ ’¬®“°∑’Ë¥‘π®—¥ √√∑’Ëºà“π√–∫∫∫”∫—¥πÈ”‡ ’¬·≈â«
®π‡ªìπ‰ªµ“¡¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√√–∫“¬πÈ”∑‘Èßµ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â „πª√–°“»°√–∑√«ß
∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√√–∫“¬πÈ”∑‘Èß
®“°∑’Ë¥‘π®—¥ √√
ç·À≈àßπÈ” “∏“√≥–é „ÀâÀ¡“¬§«“¡√«¡∂÷ß ∑àÕ√–∫“¬πÈ” “∏“√≥–¥â«¬
ç°“√∫”∫—¥πÈ”‡ ’¬é À¡“¬§«“¡«à“ °√–∫«π°“√∑”À√◊Õª√—∫ª√ÿßπÈ”‡ ’¬‡æ◊ËÕ„Àâ
‡ªì π ‰ªµ“¡¡“µ√∞“π§«∫§ÿ ¡ °“√√–∫“¬πÈ” ∑‘È ß ∑’Ë °”Àπ¥‰«â „ πª√–°“»°√–∑√«ß
∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√√–∫“¬πÈ”∑‘Èß
®“°∑’Ë¥‘π®—¥ √√ ·µà∑—Èßπ’È Àâ“¡¡‘„Àâ „™â«‘∏’°“√∑”„Àâ‡®◊Õ®“ß (Dilution)

ˆÚÚ
๗๖๔

¢âÕ Û „Àâ∑’Ë¥‘π®—¥ √√µ“¡¢âÕ Ú ‡ªìπ·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…∑’Ë®–µâÕß∂Ÿ°§«∫§ÿ¡
°“√ª≈àÕ¬πÈ”‡ ’¬≈ß Ÿà·À≈àßπÈ” “∏“√≥–À√◊ÕÕÕ° Ÿà ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
¢âÕ Ù Àâ“¡¡‘„ÀâºŸâ®—¥ √√∑’Ë¥‘πµ“¡¢âÕ Ú ª≈àÕ¬πÈ”‡ ’¬≈ß Ÿà·À≈àßπÈ” “∏“√≥–
À√◊ÕÕÕ° Ÿà ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‡«âπ·µà®–‰¥â∑”°“√∫”∫—¥πÈ”‡ ’¬„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡
°“√√–∫“¬πÈ”∑‘ßÈ ®“°∑’¥Ë π‘ ®—¥ √√∑’°Ë ”Àπ¥‰«â „πª√–°“»°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈–
‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√√–∫“¬πÈ”∑‘Èß®“°∑’Ë¥‘π®—¥ √√
¢âÕ ı ª√–°“»π’È „Àâ „™â∫—ß§—∫π—∫·µà«—π∂—¥®“°«—πª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
‡ªìπµâπ‰ª
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ˜ æƒ»®‘°“¬π æ.». ÚıÙ¯
¬ß¬ÿ∑∏ µ‘¬–‰æ√—™
√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘
·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
ª√–°“»„π√“™°‘จ®จานุ
®“πÿเ‡บกษา
∫°…“ ‡≈à
ประกาศในราชกิ
เล่¡ม ÒÚÚ
๑๒๒ µÕπ∑’
ตอนทีË ่ ÒÚı
๑๒๕ ßง«—วัπน∑’ทีË Ú˘
่ ๒๙∏—πธั«“§¡
นวาคมÚıÙ¯
๒๕๔๘

๗๖๕
ˆÚÛ

ª√–°“»°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√√–∫“¬πÈ”∑‘Èß
®“°·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…ª√–‡¿∑°“√‡≈’È¬ß ÿ°√
________

‚¥¬∑’Ë ‰¥â¡°’ “√ªØ‘√ªŸ √–∫∫√“™°“√‚¥¬„Àâ¡°’ “√®—¥µ—ßÈ °√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘
·≈– ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡ ·≈–„Àâ ‚Õπ¿“√°‘®¢Õß°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡
„π à«π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘
æ.». ÚıÛı ‰ª‡ªìπ¢Õß°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ª√–°Õ∫°—∫
‡ªìπ°“√ ¡§«√„Àâ§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡ªìπºŸâæ‘®“√≥“„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫°—∫«‘∏’°“√
∑“ß‡∑§π‘ § ·≈–∑“ß«‘ ™ “°“√Õ◊Ë π πÕ°‡Àπ◊ Õ ®“°∑’Ë °”Àπ¥‰«â · ∑π°√¡§«∫§ÿ ¡ ¡≈æ‘ …
®÷ß ¡§«√·°â ‰¢ª√—∫ª√ÿßª√–°“»°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
‡√◊ÕË ß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√√–∫“¬πÈ”∑‘ßÈ ®“°·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…ª√–‡¿∑°“√‡≈’¬È ß °ÿ √
Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ıı ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“
§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı ·°â ‰¢‚¥¬¡“µ√“ ÒÒÙ ·Ààßæ√–√“™°ƒ…Æ’°“
·°â ‰¢∫∑∫—≠≠—µ‘„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫°“√‚ÕπÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß à«π√“™°“√ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡
æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ª√—∫ª√ÿß°√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡ æ.». ÚıÙı æ.». ÚıÙı Õ—π‡ªìπ
æ√–√“™∫—≠≠—µ‘∑’Ë¡’∫∑∫—≠≠—µ‘∫“ßª√–°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√®”°—¥ ‘∑∏‘·≈–‡ √’¿“æ¢Õß∫ÿ§§≈
´÷Ëß¡“µ√“ Ú˘ ª√–°Õ∫°—∫¡“µ√“ Ûı ¡“µ√“ Ù¯ ¡“µ√“ ı ·≈–¡“µ√“ ıÒ ¢Õß
√—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬∫—≠≠—µ‘„Àâ°√–∑”‰¥â ‚¥¬Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘
·Ààß°ÆÀ¡“¬ √—∞¡πµ√’«“à °“√°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡ ‚¥¬§”·π–π”
¢Õß§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…·≈–‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
·Ààß™“µ‘ °”Àπ¥¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√√–∫“¬πÈ”∑‘Èß®“°·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…ª√–‡¿∑
°“√‡≈’È¬ß ÿ°√‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

ˆÚÙ
๗๖๖

¢âÕ Ò „Àâ¬°‡≈‘°ª√–°“»°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡ ‡√◊ÕË ß
°”Àπ¥¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√√–∫“¬πÈ”∑‘Èß®“°·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…ª√–‡¿∑°“√‡≈’È¬ß ÿ°√
≈ß«—π∑’Ë ˆ °ÿ¡¿“æ—π∏å æ.». ÚıÙÙ
¢âÕ Ú „πª√–°“»π’È
ç°“√‡≈’È¬ß ÿ°√é À¡“¬§«“¡«à“ °“√‡≈’È¬ß ÿ°√æàÕæ—π∏ÿå·¡àæ—π∏ÿå ÿ°√¢ÿπ À√◊Õ
≈Ÿ° ÿ°√™π‘¥„¥™π‘¥Àπ÷ËßÀ√◊Õµ—Èß·µà Õß™π‘¥¢÷Èπ‰ªµ“¡πÈ”Àπ—°Àπà«¬ª»ÿ —µ«å
çπÈ”Àπ—°Àπà«¬ª»ÿ —µ«å Ò Àπà«¬é À¡“¬§«“¡«à“ πÈ”Àπ—° ÿ∑∏‘¢Õß ÿ°√æàÕæ—π∏ÿå
·¡àæ—π∏ÿå ÿ°√¢ÿπ À√◊Õ≈Ÿ° ÿ°√ ™π‘¥„¥™π‘¥Àπ÷ËßÀ√◊Õµ—Èß·µà Õß™π‘¥¢÷Èπ‰ª∑’Ë¡’πÈ”Àπ—°
√«¡°—π‡∑à“°—∫ ı °‘‚≈°√—¡ ‚¥¬„Àâ§‘¥§”π«≥πÈ”Àπ—°‡©≈’Ë¬¢Õß ÿ°√æàÕæ—π∏ÿåÀ√◊Õ·¡àæ—π∏ÿå
µ—«≈– Ò˜ °‘‚≈°√—¡ ÿ°√¢ÿπµ—«≈– ˆ °‘‚≈°√—¡ ·≈–≈Ÿ° ÿ°√µ—«≈– ÒÚ °‘‚≈°√—¡
ç°“√‡≈’È¬ß ÿ°√ª√–‡¿∑ °é À¡“¬§«“¡«à“ °“√‡≈’È¬ß ÿ°√æàÕæ—π∏ÿå· ¡à æ— π ∏ÿå
ÿ°√¢ÿπ À√◊Õ≈Ÿ° ÿ°√ ™π‘¥„¥™π‘¥Àπ÷ËßÀ√◊Õµ—Èß·µà Õß™π‘¥¢÷Èπ‰ª∑’Ë¡’πÈ”Àπ—°Àπà«¬ª»ÿ —µ«å
‡°‘π°«à“ ˆ Àπà«¬
ç°“√‡≈’È¬ß ÿ°√ª√–‡¿∑ ¢é À¡“¬§«“¡«à“ °“√‡≈’È¬ß ÿ°√æàÕæ—π∏ÿå· ¡à æ— π ∏ÿå
ÿ°√¢ÿπ À√◊Õ≈Ÿ° ÿ°√ ™π‘¥„¥™π‘¥Àπ÷ËßÀ√◊Õµ—Èß·µà Õß™π‘¥¢÷Èπ‰ª∑’Ë¡’πÈ”Àπ—°Àπà«¬ª»ÿ —µ«å
µ—Èß·µà ˆ Àπà«¬ ·µà ‰¡à‡°‘π ˆ Àπà«¬
ç°“√‡≈’È¬ß ÿ°√ª√–‡¿∑ §é À¡“¬§«“¡«à“ °“√‡≈’È¬ß ÿ°√æàÕæ—π∏ÿå· ¡à æ— π ∏ÿå
ÿ°√¢ÿπ À√◊Õ≈Ÿ° ÿ°√ ™π‘¥„¥™π‘¥Àπ÷ËßÀ√◊Õµ—Èß·µà Õß™π‘¥¢÷Èπ‰ª∑’Ë¡’πÈ”Àπ—°Àπà«¬ª»ÿ —µ«å
µ—Èß·µà ˆ Àπà«¬ ·µà ‰¡à∂÷ß ˆ Àπà«¬
çπÈ”∑‘Èßé À¡“¬§«“¡«à“ πÈ”‡ ’¬∑’Ëºà“π√–∫∫∫”∫—¥πÈ”‡ ’¬·≈â«®π‡ªìπ‰ªµ“¡
¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√√–∫“¬πÈ”∑‘Èßµ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â „πª√–°“»π’È
¢âÕ Û „Àâ·∫àßª√–‡¿∑°“√‡≈’È¬ß ÿ°√µ“¡¢âÕ Ú ÕÕ°‡ªìπ Û ª√–‡¿∑ §◊Õ
(Ò) °“√‡≈’È¬ß ÿ°√ª√–‡¿∑ °
(Ú) °“√‡≈’È¬ß ÿ°√ª√–‡¿∑ ¢
(Û) °“√‡≈’È¬ß ÿ°√ª√–‡¿∑ §
¢âÕ Ù ¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√√–∫“¬πÈ”∑‘Èß®“°°“√‡≈’È¬ß ÿ°√ª√–‡¿∑ ° µâÕß¡’§à“
¥—ßµàÕ‰ªπ’È

๗๖๗
ˆÚı

(Ò) §«“¡‡ªìπ°√¥·≈–¥à“ß (pH Value) √–À«à“ß ı.ı ∂÷ß ˘
(Ú) ∫’ ‚Õ¥’ (Biochemical Oxygen Demand) ‰¡à‡°‘π ˆ ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
(Û) “√·¢«π≈Õ¬ (Suspended Solids) ‰¡à‡°‘π Òı ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
(Ù) ´’ ‚Õ¥’ (Chemical Oxygen Demand) ‰¡à‡°‘π Û ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
(ı) ‰π‚µ√‡®π„π√Ÿª∑’‡§‡ÕÁπ (TKN À√◊Õ Total Kjeldahl Nitrogen) ‰¡à‡°‘π ÒÚ
¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
¢âÕ ı ¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√√–∫“¬πÈ”∑‘Èß®“°°“√‡≈’È¬ß ÿ°√ª√–‡¿∑ ¢ ·≈–
ª√–‡¿∑ § µâÕß¡’§à“¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) §«“¡‡ªìπ°√¥·≈–¥à“ß √–À«à“ß ı.ı ∂÷ß ˘
(Ú) ∫’ ‚Õ¥’ ‰¡à‡°‘π Ò ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
(Û) “√·¢«π≈Õ¬ ‰¡à‡°‘π Ú ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
(Ù) ´’ ‚Õ¥’ ‰¡à‡°‘π Ù ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
(ı) ‰π‚µ√‡®π„π√Ÿª∑’‡§‡ÕÁπ ‰¡à‡°‘π Ú ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
¢âÕ ˆ °“√‡°Á∫µ—«Õ¬à“ßπÈ”∑‘ßÈ „Àâ‡°Á∫·∫∫®â«ß (Grab Sampling) ®“°®ÿ¥∑’Ë ∂“π∑’Ë
‡≈’È¬ß ÿ°√√–∫“¬πÈ”∑‘ÈßÕÕ° Ÿà ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ „π°√≥’ ∂“π∑’Ë‡≈’È¬ß ÿ°√¡’°“√√–∫“¬πÈ”∑‘Èß
À≈“¬®ÿ¥ „Àâ‡°Á∫∑ÿ°®ÿ¥∑’Ë¡’°“√√–∫“¬πÈ”∑‘ÈßÕÕ° Ÿà ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
¢âข้อÕ ˜๗°“√µ√«®
Õ∫§à“¡“µ√∞“ππÈ
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๗๖๘
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(ı) °“√µ√«® Õ∫§à“‰π‚µ√‡®π„π√Ÿª∑’‡§‡ÕÁπ„Àâ „™â«‘∏’°“√‡®≈¥“Àå≈ (Kjeldahl)
·≈–„Àâµ√«®«—¥·Õ¡‚¡‡π’¬∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ¥â«¬«‘∏’°“√ Colorimetric À√◊Õ Ammonia Selective
Electrode
¢âÕ ¯ °“√µ√«® Õ∫§à“¡“µ√∞“ππÈ”∑‘ßÈ ®“°°“√‡≈’¬È ß °ÿ √µ“¡¢âÕ ˜ µâÕß‡ªìπ‰ªµ“¡
ข้อ ๘ * การตรวจสอบค่ามาตรฐานน้ำ�ทิ้งจากการเลี้ยงสุกรตามข้อ ๗ ต้อง
§Ÿà¡◊Õ«‘‡§√“–ÀåπÈ”‡ ’¬∑’Ë ¡“§¡«‘»«°√√¡ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààßª√–‡∑»‰∑¬°”Àπ¥‰«â À√◊Õµ“¡
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«‘หรื∏’°อ“√¡“µ√∞“π
”À√—�∫หรั°“√«‘
‡§√“–Àå
πÈ”น·≈–πÈ
”‡�ำ เสี’¬ ย (Standard
(Standard Methods
Methods for
for the
the
ตามวิธมี าตรฐานสำ
บการวิ
เคราะห์
�ำ้ และน้
Examination
of
Water
and
Wastewater)
∑’
Ë
American
Public
Health
Association,
Examination of Water and Wastewater) ที่ American Public Health Association,
American
Environment
Federation
¢Õß
WaterWork
WorkAssociation
Association·≈–และWater
Water
Environment
Federation
American Water
À√— ∞ Õ‡¡√‘
°“√àก«าร่¡°—
π°”Àπ¥‰«â
À√◊อÕตามวิ
µ“¡«‘ธ∏อี ’น°่ื “√Õ◊
Ëπ∑’Ë§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ
¡¡≈æ‘…
ของสหรั
ฐอเมริ
วมกั
นกำ�หนดไว้ หรื
ทีค่ ณะกรรมการควบคุ
มมลพิษประกาศ
ª√–°“»„π√“™°‘
®®“πÿ‡∫°…“
ในราชกิจจานุเบกษา
¢âÕ ˘ ª√–°“»π’È „Àâ „™â∫—ß§—∫π—∫·µà«—π∂—¥®“°«—πª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
‡ªìπµâπ‰ª
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ˜ æƒ»®‘°“¬π æ.». ÚıÙ¯
¬ß¬ÿ∑∏ µ‘¬–‰æ√—™
√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘
·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
ประกาศในราชกิ®จ®“πÿ
จานุ‡เ∫°…“
บกษา ‡≈à
เล่¡ม ÒÚÚ
๑๒๒ µÕπ∑’
ตอนทีË ่ ÒÚı
๑๒๕ßง«—πวัน∑’ËทีÚ˘
่ ๒๙∏—πธั«“§¡
นวาคมÚıÙ¯
๒๕๔๘
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*

ˆÚ˜

ความในข้อ ๗ และข้อ ๘ เดิมทัง้ หมดยกเลิกโดยข้อ ๑ แห่งประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๒) เรือ่ ง กำ�หนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้�ำ ทิง้ จากแหล่ง
กำ�เนิดมลพิษประเภทการเลีย้ งสุกร ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๒

๗๖๙

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำ�หนดให้การเลี้ยงสุกรเป็นแหล่งกำ�เนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม
การปล่อยน้ำ�เสียลงสู่แหล่งน้ำ�สาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

________

โดยทีเ่ ป็นการสมควรกำ�หนดให้การเลีย้ งสุกรประเภท ค เป็นแหล่งกำ�เนิดมลพิษ
ทีจ่ ะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้�ำ เสียลงสูแ่ หล่งน้�ำ สาธารณะหรือออกสูส่ ง่ิ แวดล้อม เพิม่ เติม
จากการเลี้ยงสุกรประเภท ก และประเภท ข ตามที่ได้กำ�หนดไว้ในประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เรือ่ ง กำ�หนดให้การเลีย้ งสุกรเป็นแหล่งกำ�เนิดมลพิษ
ทีจ่ ะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้�ำ เสียลงสูแ่ หล่งน้�ำ สาธารณะหรือออกสูส่ ง่ิ แวดล้อม ลงวันที่
๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัตทิ ม่ี บี ทบัญญัตบิ างประการ
เกี่ยวกับการจำ�กัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓
มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติ
ให้กระทำ�ได้โดยอาศัยอำ�นาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำ�แนะนำ�ของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
จึงออกประกาศไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กำ�หนดให้การเลี้ยงสุกรเป็นแหล่งกำ�เนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำ�เสียลงสู่
แหล่งน้�ำ สาธารณะหรือออกสูส่ ง่ิ แวดล้อม ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“การเลี้ยงสุกร” หมายความว่า การเลี้ยงสุกรพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ สุกรขุน หรือ
ลูกสุกรชนิดใดชนิดหนึ่งหรือตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปตามน้ำ�หนักหน่วยปศุสัตว์

๗๗๐

“น้�ำ หนักหน่วยปศุสัตว์ ๑ หน่วย” หมายความว่า น้�ำ หนักสุทธิของสุกรพ่อพันธุ์
แม่พันธุ์ สุกรขุน หรือลูกสุกรชนิดใดชนิดหนึ่งหรือตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปที่มีน้ำ�หนักรวมกัน
เท่ากับ ๕๐๐ กิโลกรัม โดยให้คิดคำ �นวณน้ำ�หนักเฉลี่ยของสุกรพ่อพันธุ์หรือแม่พันธุ์
ตัวละ ๑๗๐ กิโลกรัม สุกรขุนตัวละ ๖๐ กิโลกรัม และลูกสุกรตัวละ ๑๒ กิโลกรัม
“การเลี้ยงสุกรประเภท ก” หมายความว่า การเลี้ยงสุกรพ่อ พันธุ์แม่พันธุ์
สุกรขุนหรือลูกสุกรชนิดใดชนิดหนึ่งหรือตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปที่มีน้ำ�หนักหน่วยปศุสัตว์
เกินกว่า ๖๐๐ หน่วย
“การเลี้ย งสุก รประเภท ข” หมายความว่ า การเลี้ ย งสุ ก รพ่ อ พั นธุ์ แ ม่ พั นธุ์
สุกรขุน หรือลูกสุกรชนิดใดชนิดหนึ่งหรือตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปที่มีน้ำ�หนักหน่วยปศุสัตว์
ตั้งแต่ ๖๐ หน่วย แต่ไม่เกิน ๖๐๐ หน่วย
“การเลี้ยงสุกรประเภท ค” หมายความว่า การเลี้ยงสุกรพ่อพันธุ์แม่พันธุ์
สุกรขุน หรือลูกสุกรชนิดใดชนิดหนึ่งหรือตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปที่มีน้ำ�หนักหน่วยปศุสัตว์
ตั้งแต่ ๖ หน่วย แต่ไม่ถึง ๖๐ หน่วย
“น้ำ�ทิ้ง” หมายความว่า น้ำ�เสียที่ผ่านระบบบำ�บัดน้ำ�เสียแล้วจนเป็นไปตาม
มาตรฐานควบคุมการระบายน้�ำ ทิง้ ตามทีก่ �ำ หนดไว้ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำ�หนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำ�ทิ้งจากแหล่งกำ�เนิดมลพิษ
ประเภทการเลี้ยงสุกร
“แหล่งน้ำ�สาธารณะ” หมายความรวมถึง ท่อระบายน้ำ�สาธารณะด้วย
ข้อ ๓ ให้การเลี้ยงสุกรประเภท ก ประเภท ข และประเภท ค เป็นแหล่ง
กำ�เนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำ�เสียลงสู่แหล่งน้ำ�สาธารณะหรือออกสู่
สิ่งแวดล้อมนอกเขตที่ตั้ง
ข้อ ๔ ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำ�เนิดมลพิษตามข้อ ๓ ปล่อย
น้ำ�เสียลงสู่แหล่งน้ำ�สาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม เว้นแต่น้ำ�เสียจะมีลักษณะเป็นไป
ตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้�ำ ทิง้ ทีก่ �ำ หนดไว้ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำ�หนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำ�ทิ้งจากแหล่งกำ�เนิดมลพิษ
ประเภทการเลี้ยงสุกร แต่ทั้งนี้ต้องไม่ใช้วิธีทำ�ให้เจือจาง (Dilution)

๗๗๑

ข้อ ๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับการเลี้ยงสุกรประเภทต่างๆ ดังนี้
(๑) การเลีย้ งสุกรประเภท ก และประเภท ข นับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
(๒) การเลี้ยงสุกรประเภท ค เมื่อพ้นกำ�หนดสองปี นับแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๐๒ ง วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕

๗๗๒

ª√–°“»°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√√–∫“¬πÈ”∑‘Èß®“°∑à“‡∑’¬∫‡√◊Õª√–¡ß
–æ“πª≈“ ·≈–°‘®°“√·æª≈“
_________
‡æ◊Ë Õ °”Àπ¥¡“µ√∞“π§«∫§ÿ ¡ °“√√–∫“¬πÈ” ∑‘È ß ®“°∑à “ ‡∑’ ¬ ∫‡√◊ Õ ª√–¡ß
–æ“πª≈“ ·≈–°‘®°“√·æª≈“ Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ıı ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘
àß‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı ·°â ‰¢‚¥¬¡“µ√“ ÒÒÙ
·Ààßæ√–√“™°ƒ…Æ’°“·°â ‰¢∫∑∫—≠≠—µ„‘ Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫°“√‚ÕπÕ”π“®Àπâ“∑’¢Ë Õß «à π√“™°“√
„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ª√—∫ª√ÿß°√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡ æ.». ÚıÙı æ.». ÚıÙı
Õ—π‡ªìπæ√–√“™∫—≠≠—µ‘∑’Ë¡’∫∑∫—≠≠—µ‘∫“ßª√–°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√®”°—¥ ‘∑∏‘·≈–‡ √’¿“æ
¢Õß∫ÿ§§≈ ´÷Ëß¡“µ√“ Ú˘ ª√–°Õ∫°—∫¡“µ√“ Ûı ¡“µ√“ Ù¯ ¡“µ√“ ı ·≈–¡“µ√“ ıÒ
¢Õß√— ∞ ∏√√¡πŸ ≠·Ààß √“™Õ“≥“®— ° √‰∑¬∫—≠ ≠—µ‘„ Àâ° √–∑”‰¥â ‚¥¬Õ“»— ¬ Õ”π“®µ“¡
∫∑∫—≠≠—µ‘·Ààß°ÆÀ¡“¬ √—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
‚¥¬§”·π–π”¢Õß§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…·≈–‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß§≥–°√√¡°“√
‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ ®÷ßÕÕ°ª√–°“»‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
¢âÕ Ò „πª√–°“»π’È
ç∑à“‡∑’¬∫‡√◊Õª√–¡ßé À¡“¬§«“¡«à“ ∂“π∑’Ë ”À√—∫„Àâ∫√‘°“√·°à‡√◊Õª√–¡ß
„π°“√®Õ¥ ‡∑’¬∫∫√√∑ÿ° À√◊Õ¢π∂à“¬ ‘π§â“ —µ«åπÈ”
ç –æ“πª≈“é À¡“¬§«“¡«à“ ∂“π∑’ÀË √◊Õ∫√‘‡«≥´÷ßË ‰¥â¡ª’ √–°“»„Àâ‡ªìπ∑’ªË √–°Õ∫
°‘®°“√·æª≈“µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬®—¥√–‡∫’¬∫°‘®°“√·æª≈“

ˆÛÒ
๗๗๓

ç°‘®°“√·æª≈“é À¡“¬§«“¡«à“ ∂“π∑’Ë´÷Ëß¡’°“√°√–∑”Õ—π‡ªìπª°µ‘∏ÿ√–
Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) °“√„Àâ°¬Ÿâ ¡◊ ‡ß‘π „Àâ‡™à“ „Àâ‡™à“´◊ÕÈ À√◊Õ„Àâ¬¡◊ ‡√◊Õ ‡§√◊ÕË ß¡◊Õ∑”°“√ª√–¡ß À√◊Õ
‘ËßÕÿª°√≥å°“√ª√–¡ß ‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ°Ÿâ¬◊¡ ºŸâ‡™à“ ºŸâ‡™à“´◊ÈÕ À√◊ÕºŸâ¬◊¡ ª√–°Õ∫°‘®°“√ª√–¡ß À√◊Õ
∑”°“√§â“ π‘ §â“ µ— «åπÈ” ‚¥¬¡’¢Õâ µ°≈ß°—π‚¥¬µ√ßÀ√◊Õ‚¥¬ª√‘¬“¬«à“ ºŸ°â ¬Ÿâ ¡◊ ºŸ‡â ™à“ ºŸ‡â ™à“´◊ÕÈ
À√◊ÕºŸ¬â ¡◊ ®–µâÕßπ” π‘ §â“ µ— «åπÈ”¡“„ÀâºŸâ„Àâ°¬Ÿâ ¡◊ ºŸâ „Àâ‡™à“ ºŸâ„Àâ‡™à“´◊ÕÈ À√◊ÕºŸâ „Àâ¬¡◊ ‡ªìπµ—«·∑π
∑”°“√¢“¬ ‘π§â“ —µ«åπÈ” π—Èπ
(Ú) °“√√—∫‡ªìπµ—«·∑π∑”°“√¢“¬ ‘π§â“ —µ«åπÈ”¢Õß∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ
(Û) °“√¢“¬ ‘π§â“ —µ«åπÈ”‚¥¬«‘∏’°“√¢“¬∑Õ¥µ≈“¥ À√◊Õ
(Ù) °“√ª√–°Õ∫°‘®°“√§â“ ‘π§â“ —µ«åπÈ”‚¥¬«‘∏’Õ◊Ëπ„¥ µ“¡∑’Ë∫—≠≠—µ‘‰«â „π
°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬®—¥√–‡∫’¬∫°‘®°“√·æª≈“
ç‡√◊Õª√–¡ßé À¡“¬§«“¡«à“ ‡√◊Õ∑’Ë„™â ”À√—∫°“√®—∫ —µ«åπÈ” À√◊Õ∑√—æ¬“°√∑’Ë¡’
™’«‘µÕ◊Ëπ Ê ∑’ËÕ¬Ÿà„π∑–‡≈
ç µ— «åπÈ”é À¡“¬§«“¡«à“ µ— «å∑Õ’Ë “»—¬Õ¬Ÿà„ππÈ”À√◊Õ¡’«ß®√™’«µ‘ «à πÀπ÷ßË Õ¬Ÿà„ππÈ”
À√◊ÕÕ“»—¬Õ¬Ÿà„π∫√‘‡«≥∑’πË È”∑à«¡∂÷ß ‡™àπ ª≈“ °ÿßâ ªŸ ·¡ß¥“∑–‡≈ ÀÕ¬ ‡µà“ °√– µ–æ“∫πÈ”
®√–‡¢â √«¡∑—Èß‰¢à¢Õß —µ«åπÈ”π—Èπ —µ«åπÈ”®”æ«°‡≈’È¬ß≈Ÿ°¥â«¬π¡ ª≈‘ß∑–‡≈ øÕßπÈ”
À‘πª–°“√—ß °—≈ªíßÀ“ ·≈– “À√à“¬∑–‡≈ ∑—Èßπ’È √«¡∑—Èß´“°À√◊Õ à«πÀπ÷Ëß à«π„¥¢Õß
—µ«åπÈ”‡À≈à“π—Èπ¥â«¬
çπÈ”∑‘ßÈ é À¡“¬§«“¡«à“ πÈ”∑’ºË “à π√–∫∫∫”∫—¥πÈ”‡ ¬’ ·≈â«®π‡ªìπ‰ªµ“¡¡“µ√∞“π
§«∫§ÿ¡°“√√–∫“¬πÈ”∑‘Èß µ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â „πª√–°“»π’È
¢âÕ Ú „Àâ°”Àπ¥¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√√–∫“¬πÈ”∑‘Èß®“°∑à“‡∑’¬∫‡√◊Õª√–¡ß
–æ“πª≈“ ·≈–°‘®°“√·æª≈“‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) §à“§«“¡‡ªìπ°√¥·≈–¥à“ß (pH) ¡’§à“√–À«à“ß ı.-˘.
(Ú) ∫’ ‚Õ¥’ (Biochemical Oxygen Demand) ¡’§“à ‰¡à‡°‘π Ú ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
(Û) “√·¢«π≈Õ¬∑—ÈßÀ¡¥ (Total Suspended Solids) ¡’§à“‰¡à‡°‘π Ú
¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√

ˆÛÚ
๗๗๔

(Ù) πÈ”¡—π·≈–‰¢¡—π (Oil and Grease) ¡’§à“‰¡à‡°‘π Ú ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
(ı) ª√‘¡“≥ “√Õ‘π∑√’¬å ‰π‚µ√‡®π (Total Kjeldahl Nitrogen) ¡’§“à ‰¡à‡°‘π Úı
¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
¢âÕ Û °“√‡°Á∫µ—«Õ¬à“ßπÈ”∑‘Èß‡æ◊ËÕ°“√µ√«® Õ∫¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√√–∫“¬
πÈ”∑‘Èß µ“¡¢âÕ Ú „Àâ‡°Á∫·∫∫®â«ß (Grab Sampling) ®“°®ÿ¥∑’Ë√–∫“¬πÈ”∑‘ÈßÕÕ° Ÿà
‘Ëß·«¥≈âÕ¡¿“¬πÕ°‡¢µ∑’Ëµ—Èß¢Õß∑à“‡∑’¬∫‡√◊Õª√–¡ß –æ“πª≈“ ·≈–°‘®°“√·æª≈“
¢âÕ Ù °“√µ√«® Õ∫§à“¡“µ√∞“ππÈ”∑‘Èß®“°∑à“‡∑’¬∫‡√◊Õª√–¡ß –æ“πª≈“
·≈–°‘®°“√·æª≈“ µ“¡¢âÕ Ú „Àâ „™â«‘∏’¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) °“√µ√«® Õ∫§à“§«“¡‡ªìπ°√¥·≈–¥à“ß„Àâ„™â‡§√◊ÕË ß«—¥§«“¡‡ªìπ°√¥·≈–¥à“ß
¢ÕßπÈ” (pH Meter) µ“¡«‘∏’À“§à“·∫∫«‘∏’Õ’‡≈Á°‚µ√‡¡µ√‘° (Electrometric)
(Ú) °“√µ√«®§à“∫’ ‚Õ¥’ „Àâ „™â«‘∏’Õ–‰´¥å ‚¡¥‘øî‡§™—Ëπ (Azide Modification)
∑’ËÕÿ≥À¿Ÿ¡‘ Ú Õß»“‡´≈‡´’¬ ‡ªìπ‡«≈“ ı «—π ·≈–„π°√≥’πÈ”∑‘Èß¡’§«“¡‡§Á¡„Àâ „™â
Synthetic Seawater
(Û) °“√µ√«® Õ∫§à“ “√·¢«π≈Õ¬∑—ßÈ À¡¥„Àâ „™â«∏‘ °’ √Õßºà“π·ºàπ°√Õß„¬·°â«
(Glass Fiber Filter Disc) µ“°√Õß Ò.Ú ‰¡‚§√‡¡µ√
(Ù) °“√µ√«® Õ∫πÈ”¡—π·≈–‰¢¡—π (Oil and Grease) „Àâ „™â«‘∏’ °—¥¥â«¬
µ—«∑”≈–≈“¬·≈â«·¬°À“πÈ”Àπ—°¢ÕßπÈ”¡—π·≈–‰¢¡—π
(ı) °“√µ√«® Õ∫ª√‘¡“≥ “√Õ‘π∑√’¬å ‰π‚µ√‡®π„Àâ „™â«‘∏’‡®≈¥“Àå≈ (Kjeldahl)
¢âÕ ı √“¬≈–‡Õ’¬¥¢Õß«‘∏µ’ √«® Õ∫§à“¡“µ√∞“ππÈ”∑‘ßÈ ®“°∑à“‡∑’¬∫‡√◊Õª√–¡ß
–æ“πª≈“ ·≈–°‘®°“√·æª≈“ µ“¡¢âÕ Ù „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡«‘∏¡’ “µ√∞“π ”À√—∫°“√«‘‡§√“–Àå
πÈ”·≈–πÈ”‡ ’¬„π Standard Methods for Examination of Water and Wastewater
(APHA, AWWA and WEF), Practical Handbook of Seawater Analysis (Stickland
and Parsons), Methods of Seawater Analysis (Koroleff), Determination of
Ammonia in Estuary Sasaki†and†Sawada),†Methods of Seawater Analysis
(Grasshoff K.) ·≈–/À√◊Õ§Ÿà¡◊Õ«‘‡§√“–ÀåπÈ”·≈–πÈ”‡ ’¬¢Õß ¡“§¡«‘»«°√√¡ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

ˆÛÛ
๗๗๕

¢âÕ ˆ √“¬≈–‡Õ’¬¥·≈–«‘∏µ’ √«® Õ∫§à“¡“µ√∞“ππÈ”∑‘ßÈ ®“°∑à“‡∑’¬∫‡√◊Õª√–¡ß
–æ“πª≈“ ·≈–°‘®°“√·æª≈“ πÕ°‡Àπ◊Õ®“°¢âÕ Ù ·≈– ¢âÕ ı „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë
§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Ò ‡¡…“¬π æ.». ÚıÙ˘
¬ß¬ÿ∑∏ µ‘¬–‰æ√—™
√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘
·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÚÛ µÕπ∑’Ë ı ß «—π∑’Ë Ò¯ æƒ…¿“§¡ ÚıÙ˘

๗๗๖
ˆÛÙ

ª√–°“»°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

‡√◊ËÕß °”Àπ¥„Àâ∑à“‡∑’¬∫‡√◊Õª√–¡ß –æ“πª≈“ ·≈–°‘®°“√·æª≈“∑ÿ°¢π“¥
‡ªìπ·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…∑’Ë®–µâÕß∂Ÿ°§«∫§ÿ¡
°“√ª≈àÕ¬πÈ”‡ ’¬≈ß Ÿà·À≈àßπÈ” “∏“√≥–À√◊ÕÕÕ° Ÿà ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
_________
‡æ◊ÕË °”Àπ¥„Àâ∑“à ‡∑’¬∫‡√◊Õª√–¡ß –æ“πª≈“ ·≈–°‘®°“√·æª≈“∑ÿ°¢π“¥‡ªìπ
·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…∑’®Ë –µâÕß∂Ÿ°§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬πÈ”‡ ¬’ ≈ß ·Ÿà À≈àßπÈ” “∏“√≥–À√◊ÕÕÕ° Ÿà
ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡ Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ˆ˘ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ ßà ‡ √‘¡·≈–√—°…“
§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı ·°â ‰¢‚¥¬¡“µ√“ ÒÒÙ ·Ààßæ√–√“™°ƒ…Æ’°“
·°â ‰¢∫∑∫—≠≠—µ‘„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫°“√‚ÕπÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß à«π√“™°“√„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡
æ√–√“™∫—≠≠—µª‘ √—∫ª√ÿß°√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡ æ.». ÚıÙı æ.». ÚıÙı Õ—π‡ªìπæ√–√“™∫—≠≠—µ‘
∑’Ë¡’∫∑∫—≠≠—µ‘∫“ßª√–°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√®”°—¥ ‘∑∏‘·≈–‡ √’¿“æ¢Õß∫ÿ§§≈ ´÷Ëß¡“µ√“ Ú˘
ª√–°Õ∫°—∫¡“µ√“ Ûı ¡“µ√“ Ù¯ ¡“µ√“ ı ·≈–¡“µ√“ ıÒ ¢Õß√—∞∏√√¡πŸ≠
·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬ ∫—≠≠—µ‘„Àâ°√–∑”‰¥â ‚¥¬Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘·Ààß°ÆÀ¡“¬
√— ∞ ¡πµ√’ «à“ °“√°√–∑√«ß∑√— æ ¬“°√∏√√¡™“µ‘ ·≈– ‘Ë ß·«¥≈âÕ ¡ ‚¥¬§”·π–π”¢Õß
§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘… ®÷ßÕÕ°ª√–°“»‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
¢âÕ Ò „πª√–°“»π’È
ç∑à“‡∑’¬∫‡√◊Õª√–¡ßé À¡“¬§«“¡«à“ ∂“π∑’Ë ”À√—∫„Àâ∫√‘°“√·°à‡√◊Õª√–¡ß
„π°“√®Õ¥ ‡∑’¬∫∫√√∑ÿ° À√◊Õ¢π∂à“¬ ‘π§â“ —µ«åπÈ”
ç –æ“πª≈“é À¡“¬§«“¡«à“ ∂“π∑’ÀË √◊Õ∫√‘‡«≥´÷ßË ‰¥â¡ª’ √–°“»„Àâ‡ªìπ∑’ªË √–°Õ∫
°‘®°“√·æª≈“µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬®—¥√–‡∫’¬∫°‘®°“√·æª≈“

ˆÛı
๗๗๗

ç°‘®°“√·æª≈“é À¡“¬§«“¡«à“ ∂“π∑’Ë´÷Ëß¡’°“√°√–∑”Õ—π‡ªìπª°µ‘∏ÿ√–
Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) °“√„Àâ°¬Ÿâ ¡◊ ‡ß‘π „Àâ‡™à“ „Àâ‡™à“´◊ÕÈ À√◊Õ„Àâ¬¡◊ ‡√◊Õ ‡§√◊ÕË ß¡◊Õ∑”°“√ª√–¡ß À√◊Õ
‘ËßÕÿª°√≥å°“√ª√–¡ß ‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ°Ÿâ¬◊¡ ºŸâ‡™à“ ºŸâ‡™à“´◊ÈÕ À√◊ÕºŸâ¬◊¡ ª√–°Õ∫°‘®°“√ª√–¡ß À√◊Õ
∑”°“√§â“ π‘ §â“ µ— «åπÈ” ‚¥¬¡’¢Õâ µ°≈ß°—π‚¥¬µ√ßÀ√◊Õ‚¥¬ª√‘¬“¬«à“ ºŸ°â ¬Ÿâ ¡◊ ºŸ‡â ™à“ ºŸ‡â ™à“´◊ÕÈ
À√◊ÕºŸ¬â ¡◊ ®–µâÕßπ” π‘ §â“ µ— «åπÈ”¡“„ÀâºŸâ„Àâ°¬Ÿâ ¡◊ ºŸâ „Àâ‡™à“ ºŸâ„Àâ‡™à“´◊ÕÈ À√◊ÕºŸâ „Àâ¬¡◊ ‡ªìπµ—«·∑π
∑”°“√¢“¬ ‘π§â“ —µ«åπÈ” π—Èπ
(Ú) °“√√—∫‡ªìπµ—«·∑π∑”°“√¢“¬ ‘π§â“ —µ«åπÈ”¢Õß∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ
(Û) °“√¢“¬ ‘π§â“ —µ«åπÈ”‚¥¬«‘∏’°“√¢“¬∑Õ¥µ≈“¥ À√◊Õ
(Ù) °“√ª√–°Õ∫°‘ ® °“√§â “ ‘ π §â “ — µ «å πÈ” ‚¥¬«‘ ∏’ Õ◊Ë π „¥µ“¡∑’Ë ∫— ≠ ≠— µ‘ ‰ «â „ π
°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬®—¥√–‡∫’¬∫°‘®°“√·æª≈“
ç‡√◊Õª√–¡ßé À¡“¬§«“¡«à“ ‡√◊Õ∑’Ë„™â ”À√—∫°“√®—∫ —µ«åπÈ” À√◊Õ∑√—æ¬“°√∑’Ë¡’
™’«‘µÕ◊Ëπ Ê ∑’ËÕ¬Ÿà„π∑–‡≈
ç —µ«åπÈ”é À¡“¬§«“¡«à“ —µ«å∑’ËÕ“»—¬Õ¬Ÿà„ππÈ”À√◊Õ¡’«ß®√™’«‘µ à«πÀπ÷ËßÕ¬Ÿà „π
πÈ”À√◊ÕÕ“»—¬Õ¬Ÿà„π∫√‘‡«≥∑’πË È”∑à«¡∂÷ß ‡™àπ ª≈“ °ÿßâ ªŸ ·¡ß¥“∑–‡≈ ÀÕ¬ ‡µà“ °√– µ–æ“∫πÈ”
®√–‡¢â √«¡∑—Èß‰¢à¢Õß —µ«åπÈ”π—Èπ —µ«åπÈ”®”æ«°‡≈’È¬ß≈Ÿ°¥â«¬π¡ ª≈‘ß∑–‡≈ øÕßπÈ” À‘π
ª–°“√—ß °—≈ªíßÀ“ ·≈– “À√à“¬∑–‡≈ ∑—Èßπ’È √«¡∑—Èß´“°À√◊Õ à«πÀπ÷Ëß à«π„¥¢Õß —µ«åπÈ”
‡À≈à“π—Èπ¥â«¬
çπÈ” ∑‘È ß é À¡“¬§«“¡«à“ πÈ”∑’Ëºà “π√–∫∫∫”∫— ¥ πÈ” ‡ ’ ¬ ·≈â « ®π‡ªì π‰ªµ“¡
¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√√–∫“¬πÈ”∑‘ßÈ µ“¡∑’°Ë ”Àπ¥‰«â„πª√–°“»°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘
·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√√–∫“¬πÈ”∑‘Èß®“°∑à“‡∑’¬∫‡√◊Õª√–¡ß
–æ“πª≈“ ·≈–°‘®°“√·æª≈“
ç·À≈àßπÈ” “∏“√≥–é „ÀâÀ¡“¬§«“¡√«¡∂÷ß ∑àÕ√–∫“¬πÈ” “∏“√≥–¥â«¬
ç°“√∫”∫—¥πÈ”‡ ¬’ é À¡“¬§«“¡«à“ °√–∫«π°“√∑”À√◊Õª√—∫ª√ÿßπÈ”‡ ¬’ ‡æ◊ÕË „Àâ‡ªìπ
‰ªµ“¡¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√√–∫“¬πÈ”∑‘Èß∑’Ë°”Àπ¥‰«â „πª√–°“»°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√
∏√√¡™“µ‘·≈– ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡ ‡√◊ÕË ß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√√–∫“¬πÈ”∑‘ßÈ ®“°∑à“‡∑’¬∫‡√◊Õ

๗๗๘
ˆÛˆ

ª√–¡ß –æ“πª≈“ ·≈–°‘®°“√·æª≈“ ·µà∑—Èßπ’È Àâ“¡¡‘„Àâ „™â«‘∏’°“√∑”„Àâ‡®◊Õ®“ß
(Dilution)
¢âÕ Ú „Àâ∑à“‡∑’¬∫‡√◊Õª√–¡ß –æ“πª≈“ ·≈–°‘®°“√·æª≈“∑ÿ°¢π“¥‡ªìπ
·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…∑’®Ë –µâÕß∂Ÿ°§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬πÈ”‡ ¬’ ≈ß ·Ÿà À≈àßπÈ” “∏“√≥–À√◊ÕÕÕ° Ÿà
‘Ëß·«¥≈âÕ¡
¢âÕ Û Àâ“¡¡‘„Àâ‡®â“¢ÕßÀ√◊ÕºŸâ§√Õ∫§√Õß∑à“‡∑’¬∫‡√◊Õª√–¡ß –æ“πª≈“
·≈–°‘®°“√·æª≈“∑ÿ°¢π“¥ª≈àÕ¬πÈ”‡ ’¬≈ß Ÿà·À≈àßπÈ” “∏“√≥–À√◊ÕÕÕ° Ÿà ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
‡«âπ·µà®–‰¥â∑”°“√∫”∫—¥πÈ”‡ ¬’ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√√–∫“¬πÈ”∑‘ßÈ ®“°∑à“‡∑’¬∫
‡√◊ Õ ª√–¡ß –æ“πª≈“ ·≈–°‘ ® °“√·æª≈“ ∑’Ë °”Àπ¥‰«â „ πª√–°“»°√–∑√«ß
∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√√–∫“¬πÈ”∑‘Èß®“°
∑à“‡∑’¬∫‡√◊Õª√–¡ß –æ“πª≈“ ·≈–°‘®°“√·æª≈“
¢âÕ Ù ª√–°“»π’È „Àâ „™â∫ß— §—∫‡¡◊ÕË æâπ°”Àπ¥Àπ÷ßË ªïπ∫— ·µà«π— ∂—¥®“°«—πª√–°“»
„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡ªìπµâπ‰ª
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Ò ‡¡…“¬π æ.». ÚıÙ˘
¬ß¬ÿ∑∏ µ‘¬–‰æ√—™
√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘
·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
ประกาศในราชกิ
เล่¡ม ÒÚÛ
๑๒๓ µÕπ∑’
ตอนทีË ่ ı
๕๐ ßง«—πวัน∑’ทีË Ò¯
่ ๑๘æƒ…¿“§¡
พฤษภาคมÚıÙ˘
๒๕๔๙
ª√–°“»„π√“™°‘จ®จานุ
®“πÿเ‡บกษา
∫°…“ ‡≈à

๗๗๙
ˆÛ˜

ª√–°“»°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√√–∫“¬πÈ”∑‘Èß®“° ∂“π’∫√‘°“√πÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß
__________
‚¥¬∑’Ë ‰¥â¡°’ “√ªØ‘√ªŸ √–∫∫√“™°“√‚¥¬„Àâ¡°’ “√®—¥µ—ßÈ °√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘
·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡¢÷Èπ¡“ ·≈–„Àâ ‚Õπ¿“√°‘®¢Õß°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’·≈–
‘Ëß·«¥≈âÕ¡„π à«π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı ‰ª‡ªìπ¢Õß°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡ ª√–°Õ∫°—∫
¡’°“√¬°‡≈‘°°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√‡°Á∫√—°…“πÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß ´÷Ëß‡ªìπ°ÆÀ¡“¬„ÀâÕ”π“®„π
°“√§«∫§ÿ¡¥Ÿ·≈°“√ª√–°Õ∫°‘®°“√‡°Á∫√—°…“·≈–¢π àßπÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß ·≈–‰¥â¡’°“√
µ√“°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬§«∫§ÿ¡πÈ”¡—π‡™◊ÕÈ ‡æ≈‘ß¢÷πÈ „™â∫ß— §—∫„À¡à ®÷ß ¡§«√·°â ‰¢„Àâ∂°Ÿ µâÕß‡ ¬’
„π§√“«‡¥’¬«°—π
Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ıı ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“
§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı ·°â ‰¢‚¥¬¡“µ√“ ÒÒÙ ·Ààßæ√–√“™°ƒ…Æ’°“
·°â ‰¢∫∑∫—≠≠—µ‘„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫°“√‚ÕπÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß à«π√“™°“√„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡
æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ª√—∫ª√ÿß°√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡ æ.». ÚıÙı æ.». ÚıÙı √—∞¡πµ√’«à“°“√
°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‚¥¬§”·π–π”¢Õß§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡
¡≈æ‘… ·≈–‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ ®÷ßÕÕ°ª√–°“»‰«â
¥—ßµàÕ‰ªπ’È
¢âÕ Ò „Àâ¬°‡≈‘°ª√–°“»°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√√–∫“¬πÈ”∑‘Èß®“° ∂“π’∫√‘°“√πÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß ≈ß«—π∑’Ë
Úˆ ‡¡…“¬π æ.». ÚıÙı

ˆÛ¯
๗๘๐

¢âÕ Ú „πª√–°“»π’È
ç ∂“π’∫√‘°“√πÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ßé À¡“¬§«“¡«à“ ∂“π’∫√‘°“√πÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß
ª√–‡¿∑ ° ·≈–ª√–‡¿∑ ¢ µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬§«∫§ÿ¡πÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß
çπÈ”∑‘Èßé À¡“¬§«“¡«à“ πÈ”‡ ’¬∑’Ëºà“π√–∫∫∫”∫—¥πÈ”‡ ’¬·≈â«®π‡ªìπ‰ªµ“¡
¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√√–∫“¬πÈ”∑‘Èßµ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â „πª√–°“»π’È
¢âÕ Û ¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√√–∫“¬πÈ”∑‘ßÈ ®“° ∂“π’∫√‘°“√πÈ”¡—π‡™◊ÕÈ ‡æ≈‘ßµ“¡
¢âÕ Ú µâÕß¡’§à“¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) §«“¡‡ªìπ°√¥·≈–¥à“ß (pH Value) √–À«à“ß ı.ı ∂÷ß ˘.
(Ú) ´’ ‚Õ¥’ (Chemical Oxygen Demand) ‰¡à‡°‘π Ú ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
(Û) “√·¢«π≈Õ¬ (Suspended Solids) ‰¡à‡°‘π ˆ ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
(Ù) πÈ”¡—π·≈–‰¢¡—π (Fat Oil and Grease) ‰¡à‡°‘π Òı ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
¢âÕ Ù °“√‡°Á∫µ—«Õ¬à“ßπÈ”∑‘ßÈ ®“° ∂“π’∫√‘°“√πÈ”¡—π‡™◊ÕÈ ‡æ≈‘ßµ“¡¢âÕ Ú „Àâ‡°Á∫
·∫∫®â«ß (Grab Sampling) ®“°®ÿ¥∑’Ë¡’°“√√–∫“¬πÈ”∑‘ÈßÕÕ° Ÿà ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ „π°√≥’∑’Ë¡’
°“√√–∫“¬πÈ”∑‘ÈßÀ≈“¬®ÿ¥ „Àâ‡°Á∫∑ÿ°®ÿ¥∑’Ë¡’°“√√–∫“¬πÈ”∑‘ÈßÕÕ° Ÿà ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
¢âÕ ı °“√µ√«® Õ∫§à“¡“µ√∞“ππÈ”∑‘Èß®“° ∂“π’∫√‘°“√πÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ßµ“¡
¢âÕ Ú „Àâ „™â«‘∏’°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) §à“§«“¡‡ªìπ°√¥·≈–¥à“ß „Àâ „™â‡§√◊ËÕß«—¥§«“¡‡ªìπ°√¥·≈–¥à“ß¢ÕßπÈ”
(pH Meter)
(Ú) §à “ ´’ ‚Õ¥’ „Àâ „ ™â «‘ ∏’ ¬à Õ ¬ ≈“¬‚¥¬‚ªµ— ‡´’ ¬ ¡‰¥‚§√‡¡µ (Potassium
Dichromate Digestion)
(Û) §à“ “√·¢«π≈Õ¬ „Àâ „™â«‘∏’°“√°√Õßºà“π°√–¥“…°√Õß„¬·°â« (Glass
Fibre Filter Disc)
(Ù) §à“πÈ”¡—π·≈–‰¢¡—π „Àâ „™â«‘∏’ °—¥¥â«¬µ—«∑”≈–≈“¬·≈â«·¬°À“πÈ”Àπ—°¢Õß
πÈ”¡—π·≈–‰¢¡—π
¢âÕ ˆ °“√µ√«® Õ∫§à“¡“µ√∞“ππÈ”∑‘ßÈ µ“¡¢âÕ ı µâÕß‡ªìπ‰ªµ“¡§Ÿ¡à Õ◊ «‘‡§√“–Àå
πÈ”‡ ¬’ ∑’Ë ¡“§¡«‘»«°√√¡ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààßª√–‡∑»‰∑¬°”Àπ¥‰«âÀ√◊Õµ“¡«‘∏°’ “√¡“µ√∞“π

๗๘๑
ˆÛ˘

”À√—∫°“√«‘‡§√“–ÀåπÈ”·≈–πÈ”‡ ’¬ (Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater) ∑’Ë American Public Health Association, American Water
Work Association ·≈– Water Environment Federation ¢Õß À√—∞Õ‡¡√‘°“ √à«¡°—π
°”Àπ¥‰«â
¢âÕ ˜ ª√–°“»π’È „Àâ „™â∫—ß§—∫µ—Èß·µà«—π∂—¥®“°«—πª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
‡ªìπµâπ‰ª
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ¯ æƒ»®‘°“¬π æ.». ÚıÙ˘
‡°…¡ π‘∑«ß»å ≥ Õ¬ÿ∏¬“
√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÚÛ µÕπæ‘‡»… ÒÚ˘ ß «—π∑’Ë Òı ∏—π«“§¡ ÚıÙ˘

๗๘๒
ˆÙ

ª√–°“»°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

‡√◊ËÕß °”Àπ¥„Àâ ∂“π’∫√‘°“√πÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß‡ªìπ·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…∑’Ë®–µâÕß∂Ÿ°§«∫§ÿ¡
°“√ª≈àÕ¬πÈ”‡ ’¬≈ß Ÿà·À≈àßπÈ” “∏“√≥–À√◊ÕÕÕ° Ÿà ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
__________
‚¥¬∑’Ë ‰¥â¡°’ “√ªØ‘√ªŸ √–∫∫√“™°“√‚¥¬„Àâ¡°’ “√®—¥µ—ßÈ °√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘
·≈– ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡ ·≈–„Àâ ‚Õπ¿“√°‘®¢Õß°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡
„π à«π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘
æ.». ÚıÛı ‰ª‡ªìπ¢Õß°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ª√–°Õ∫°—∫¡’°“√
¬°‡≈‘°°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√‡°Á∫√—°…“πÈ”¡—π‡™◊ÕÈ ‡æ≈‘ß´÷ßË ‡ªìπ°ÆÀ¡“¬„ÀâÕ”π“®„π°“√§«∫§ÿ¡
¥Ÿ·≈°“√ª√–°Õ∫°‘®°“√‡°Á∫√—°…“·≈–¢π àßπÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß ·≈–‰¥â¡’°“√µ√“°ÆÀ¡“¬
«à“¥â«¬§«∫§ÿ¡πÈ”¡—π‡™◊ÕÈ ‡æ≈‘ß¢÷πÈ „™â∫ß— §—∫„À¡à ®÷ß ¡§«√·°â ‰¢„Àâ∂°Ÿ µâÕß‡ ¬’ „π§√“«‡¥’¬«°—π
Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ˆ˘ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“
§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı ·°â ‰¢‚¥¬¡“µ√“ ÒÒÙ ·Ààßæ√–√“™°ƒ…Æ’°“
·°â ‰¢∫∑∫—≠≠—µ‘„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫°“√‚ÕπÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß à«π√“™°“√„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡
æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ª√—∫ª√ÿß°√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡ æ.». ÚıÙı æ.». ÚıÙı √—∞¡πµ√’«à“°“√
°√–∑√«ß∑√— æ ¬“°√∏√√¡™“µ‘ · ≈– ‘Ë ß ·«¥≈â Õ ¡ ‚¥¬§”·π–π”¢Õß§≥–°√√¡°“√
§«∫§ÿ¡¡≈æ‘… ®÷ßÕÕ°ª√–°“»‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
¢âÕ Ò „Àâ¬°‡≈‘°ª√–°“»°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
‡√◊ËÕß °”Àπ¥„Àâ ∂“π’∫√‘°“√πÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß‡ªìπ·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…∑’Ë®–µâÕß∂Ÿ°§«∫§ÿ¡
°“√ª≈àÕ¬πÈ”‡ ’¬≈ß Ÿà·À≈àßπÈ” “∏“√≥–À√◊ÕÕÕ° Ÿà ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ≈ß«—π∑’Ë Úˆ ‡¡…“¬π
æ.». ÚıÙı

ˆÙÒ
๗๘๓

¢âÕ Ú „πª√–°“»π’È
ç ∂“π’∫√‘°“√πÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ßé À¡“¬§«“¡«à“ ∂“π’∫√‘°“√πÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß
ª√–‡¿∑ ° ·≈–ª√–‡¿∑ ¢ µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬§«∫§ÿ¡πÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß
ç ∂“π’∫√‘°“√πÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß„À¡àé À¡“¬§«“¡«à“ ∂“π’∫√‘°“√πÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß
ª√–‡¿∑ ° ·≈–ª√–‡¿∑ ¢ µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬§«∫§ÿ¡πÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß∑’Ë ‰¥â√—∫„∫Õπÿ≠“µ
„Àâ ª √–°Õ∫°‘ ® °“√ ∂“π’ ∫ √‘ ° “√πÈ” ¡— π ‡™◊È Õ ‡æ≈‘ ß À≈— ß ®“°«— π ∑’Ë ª √–°“»π’È ª√–°“»„π
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
ç ∂“π’∫√‘°“√πÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß‡°à“é À¡“¬§«“¡«à“ ∂“π’∫√‘°“√πÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß
ª√–‡¿∑ ° ·≈–ª√–‡¿∑ ¢ µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬§«∫§ÿ¡πÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß∑’Ë ‰¥â√—∫„∫Õπÿ≠“µ
Õ¬Ÿà°àÕπ«—π∑’Ëª√–°“»π’È „™â∫—ß§—∫ À√◊Õ‰¥â√—∫§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫·∫∫·ª≈π ·ºπº—ß ·≈–·∫∫
°àÕ √â“ßµ“¡ª√–°“»°√¡‚¬∏“∏‘°“√ ‡√◊ËÕß ¡“µ√∞“π§«“¡ª≈Õ¥¿—¬¢Õß ∂“π’∫√‘°“√
πÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß ª√–‡¿∑∑’Ë Ò ≈ß«—π∑’Ë Û ¡‘∂ÿπ“¬π ÚıÛ¯ À√◊Õª√–°“»°√¡‚¬∏“∏‘°“√
‡√◊ËÕß ¡“µ√∞“π§«“¡ª≈Õ¥¿—¬¢Õß ∂“π’∫√‘°“√πÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ßª√–‡¿∑∑’Ë Ú ≈ß«—π∑’Ë
Û ¡‘∂ÿπ“¬π ÚıÛ¯ °àÕπ«—π∑’Ëª√–°“»π’È „™â∫—ß§—∫
çπÈ”∑‘Èßé À¡“¬§«“¡«à“ πÈ”‡ ’¬∑’Ëºà“π√–∫∫∫”∫—¥πÈ”‡ ’¬·≈â«®π‡ªìπ‰ªµ“¡
¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√√–∫“¬πÈ”∑‘ßÈ µ“¡∑’°Ë ”Àπ¥‰«â„πª√–°“»°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘
·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√√–∫“¬πÈ”∑‘Èß®“° ∂“π’∫√‘°“√πÈ”¡—π
‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß
ç·À≈àßπÈ” “∏“√≥–é „ÀâÀ¡“¬§«“¡√«¡∂÷ß ∑àÕ√–∫“¬πÈ” “∏“√≥–¥â«¬
ç°“√∫”∫—¥πÈ”‡ ’¬é À¡“¬§«“¡«à“ °√–∫«π°“√∑”À√◊Õª√—∫ª√ÿßπÈ”‡ ’¬ ‡æ◊ËÕ
„Àâ ‡ ªì π ‰ªµ“¡¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√√–∫“¬πÈ”∑‘Èß ∑’Ë°”Àπ¥‰«â „πª√–°“»°√–∑√«ß
∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√√–∫“¬πÈ”∑‘Èß
®“° ∂“π’∫√‘°“√πÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß ·µà∑—Èßπ’È Àâ“¡¡‘„Àâ „™â«‘∏’°“√∑”„Àâ‡®◊Õ®“ß (Dilution)
¢âÕ Û „Àâ ∂“π’∫√‘°“√πÈ”¡—π‡™◊ÕÈ ‡æ≈‘ßµ“¡¢âÕ Ú ‡ªìπ·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…∑’®Ë –µâÕß
∂Ÿ°§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬πÈ”‡ ’¬≈ß Ÿà·À≈àßπÈ” “∏“√≥–À√◊ÕÕÕ° Ÿà ‘Ëß·«¥≈âÕ¡πÕ°‡¢µ∑’Ëµ—Èß

๗๘๔
ˆÙÚ

¢âÕ Ù Àâ“¡‡®â“¢ÕßÀ√◊ÕºŸâ§√Õ∫§√Õß ∂“π’∫√‘°“√πÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ßµ“¡¢âÕ Ú
ª≈àÕ¬πÈ”‡ ’¬≈ß Ÿà·À≈àßπÈ” “∏“√≥–À√◊ÕÕÕ° Ÿà ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‡«âπ·µà®–‰¥â∑”°“√∫”∫—¥
πÈ”‡ ’¬„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√√–∫“¬πÈ”∑‘Èß®“° ∂“π’∫√‘°“√πÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß
µ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â „πª√–°“»°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‡√◊ËÕß °”Àπ¥
¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√√–∫“¬πÈ”∑‘Èß®“° ∂“π’∫√‘°“√πÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß
¢âÕ ı ª√–°“»π’È „Àâ „™â∫—ß§—∫µ—Èß·µà«—π∂—¥®“°«—πª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
‡«âπ·µà ∂“π’∫√‘°“√πÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß‡°à“∑’Ëµ—ÈßÕ¬ŸàπÕ°‡¢µ‡∑»∫“≈ °√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ·≈–
‡¡◊Õßæ—∑¬“ ®–µâÕß®—¥„Àâ¡’°“√§«∫§ÿ¡°“√√–∫“¬πÈ”∑‘Èßµ“¡¡“µ√∞“π∑’Ë°”Àπ¥‰«â
„πª√–°“»°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡
°“√√–∫“¬πÈ”∑‘Èß®“° ∂“π’∫√‘°“√πÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß µ—Èß·µà«—π∑’Ë Ú˘ æƒ…¿“§¡ Úıı
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ¯ æƒ»®‘°“¬π æ.». ÚıÙ˘
‡°…¡ π‘∑«ß»å ≥ Õ¬ÿ∏¬“
√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÚÛ µÕπæ‘‡»… ÒÚ˘ ß «—π∑’Ë Òı ∏—π«“§¡ ÚıÙ˘

๗๘๕
ˆÙÛ

ª√–°“»°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√√–∫“¬πÈ”∑‘Èß®“°∫àÕ‡æ“–‡≈’È¬ß —µ«åπÈ”°√àÕ¬
__________
‚¥¬∑’‡Ë ªìπ°“√ ¡§«√°”Àπ¥¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√√–∫“¬πÈ”∑‘ßÈ ®“°∫àÕ‡æ“–‡≈’¬È ß
µ— «åπÈ”°√àÕ¬ Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ıı ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“
§ÿ≥¿“æ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı ·°â ‰¢‚¥¬¡“µ√“ ÒÒÙ ·Ààßæ√–√“™°ƒ…Æ’°“
·°â ‰¢∫∑∫—≠≠—µ‘„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫°“√‚ÕπÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß à«π√“™°“√„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡
æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ª√—∫ª√ÿß°√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡ æ.». ÚıÙı æ.». ÚıÙı √—∞¡πµ√’«à“°“√
°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‚¥¬§”·π–π”¢Õß§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡
¡≈æ‘…·≈–‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ ®÷ßÕÕ°ª√–°“»‰«â
¥—ßµàÕ‰ªπ’È
¢âÕ Ò „πª√–°“»π’È
ç∫àÕ‡æ“–‡≈’È¬ß —µ«åπÈ”°√àÕ¬é À¡“¬§«“¡«à“ æ◊Èπ∑’Ë∑’Ëª√—∫„Àâ¢—ßπÈ”‰¥â ‚¥¬«‘∏’°“√
µà “ ßÊ ‡æ◊ËÕ °“√‡≈’È¬ ß —µ«åπÈ”°√àÕ ¬À√◊ Õ — µ«åπÈ”‡§Á ¡ ·µà ‰¡à √ «¡∂÷ ß æ◊È π ∑’Ë µ “¡ª√–°“»
°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡ ‡√◊ÕË ß °”Àπ¥„Àâ∫Õà ‡æ“–‡≈’¬È ß µ— «åπÈ”™“¬Ωíßò
‡ªìπ·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…∑’Ë®–µâÕß∂Ÿ°§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬πÈ”‡ ’¬≈ß Ÿà·À≈àßπÈ” “∏“√≥–À√◊Õ
ÕÕ° Ÿà ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
çæ◊Èπ∑’Ë∫àÕé À¡“¬§«“¡«à“ æ◊Èπ∑’Ë∫àÕ∑’Ë „™â‡≈’È¬ß ·≈–„ÀâÀ¡“¬§«“¡√«¡∂÷ß§Ÿ
§≈Õß àß·≈–√–∫“¬πÈ”
ç —µ«åπÌÈ“é À¡“¬§«“¡«à“ —µ«åπÈ”°√àÕ¬À√◊Õ —µ«åπÈ”‡§Á¡∑’Ë‡æ“–‡≈’È¬ß„π∫àÕ ‡™àπ
°ÿâß ª≈“ ªŸ

ˆÙÙ
๗๘๖

çπÈ”∑‘ßÈ é À¡“¬§«“¡«à“ πÈ”∑’ºË “à π√–∫∫∫”∫—¥πÈ”‡ ¬’ ·≈â«®π‡ªìπ‰ªµ“¡¡“µ√∞“π
§«∫§ÿ¡°“√√–∫“¬πÈ”∑‘Èßµ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â „πª√–°“»π’È
¢âÕ Ú „Àâ·∫àßª√–‡¿∑¢Õß∫àÕ‡æ“–‡≈’È¬ß —µ«åπÈ”°√àÕ¬µ“¡¢âÕ Ò ∑’ËµâÕß∂Ÿ°
§«∫§ÿ¡°“√√–∫“¬πÈ”∑‘Èß ÕÕ°‡ªìπ Ú ¢π“¥ §◊Õ
(Ò) ∫àÕ‡æ“–‡≈’È¬ß —µ«åπÈ”°√àÕ¬∑’Ë¡’æ◊Èπ∑’Ë∫àÕµË”°«à“ Ò ‰√à ·≈–
(Ú) ∫àÕ‡æ“–‡≈’È¬ß —µ«åπÈ”°√àÕ¬∑’Ë¡’æ◊Èπ∑’Ë∫àÕµ—Èß·µà Ò ‰√à ¢÷Èπ‰ª
¢âÕ Û ∫àÕ‡æ“–‡≈’È¬ß —µ«åπÈ”°√àÕ¬µ“¡¢âÕ Ú (Ò) µâÕß¡’¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡
°“√√–∫“¬πÈ”∑‘Èß¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) §à“§«“¡‡ªìπ°√¥·≈–¥à“ß (pH) √–À«à“ß ˆ.ı-¯.ı
(Ú) §«“¡‡§Á¡ (Salinity) ®–¡’§à“ Ÿß°«à“§«“¡‡§Á¡¢Õß·À≈àß√Õß√—∫πÈ”∑‘Èß„π
¢≥–π—Èπ‰¥â ‰¡à‡°‘π√âÕ¬≈– ı
¢âÕ Ù ∫àÕ‡æ“–‡≈’È¬ß —µ«åπÈ”°√àÕ¬µ“¡¢âÕ Ú (Ú) µâÕß¡’§à“¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡
°“√√–∫“¬πÈ”∑‘Èß¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) §à“§«“¡‡ªìπ°√¥·≈–¥à“ß (pH) √–À«à“ß ˆ.ı-¯.ı
(Ú) ∫’ ‚Õ¥’ (Biochemical Oxygen Demand) ‰¡à‡°‘π Ú ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
(Û) “√·¢«π≈Õ¬ (Suspended Solids) ‰¡à‡°‘π ˜ ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
(Ù) ·Õ¡‚¡‡π’¬ (NH3 - N) ‰¡à‡°‘π Ò.Ò ¡‘≈≈‘°√—¡‰π‚µ√‡®πµàÕ≈‘µ√
(ı) øÕ øÕ√— √«¡ (Total Phosphorus) ‰¡à‡°‘π .Ù ¡‘≈≈‘°√—¡øÕ øÕ√—
µàÕ≈‘µ√
(ˆ) ‰Œ‚¥√‡®π´—≈‰ø¥å (H2S) ‰¡à‡°‘π .Ò ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
(˜) ‰π‚µ√‡®π√«¡ (Total Nitrogen) ‰¡à‡°‘π Ù. ¡‘≈≈‘°√—¡‰π‚µ√‡®πµàÕ≈‘µ√
(¯) §«“¡‡§Á¡ (Salinity) ®–¡’§à“ Ÿß°«à“§«“¡‡§Á¡¢Õß·À≈àß√Õß√—∫πÈ”∑‘Èß„π
¢≥–π—Èπ‰¥â ‰¡à‡°‘π√âÕ¬≈– ı
¢âÕ ı °“√‡°Á∫µ—«Õ¬à“ßπÈ”∑‘Èß‡æ◊ËÕ°“√µ√«® Õ∫¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√√–∫“¬
πÈ”∑‘Èßµ“¡¢âÕ Û ·≈–¢âÕ Ù „Àâ‡°Á∫·∫∫®â«ß (Grab Sampling) ®“°®ÿ¥∑’Ë√–∫“¬πÈ”∑‘Èß
ÕÕ° Ÿà ‘Ëß·«¥≈âÕ¡¿“¬πÕ°æ◊Èπ∑’Ë∫àÕ‡æ“–‡≈’È¬ß —µ«åπÈ”°√àÕ¬

๗๘๗
ˆÙı

¢âÕ ˆ °“√µ√«® Õ∫§à “ ¡“µ√∞“ππÈ” ∑‘È ß ®“°∫à Õ ‡æ“–‡≈’È ¬ ß — µ «å πÈ” °√à Õ ¬
µ“¡¢âÕ Û ·≈–¢âÕ Ù „Àâ „™â«‘∏’ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) °“√µ√«® Õ∫§à“§«“¡‡ªìπ°√¥·≈–¥à“ß„Àâ „™â‡§√◊ËÕß«—¥§«“¡‡ªìπ°√¥·≈–
¥à“ß¢ÕßπÈ” (pH Meter) µ“¡«‘∏’À“§à“·∫∫«‘∏’Õ’‡≈Á°‚µ√‡¡µ√‘° (Electrometric)
(Ú) °“√µ√«®§à“∫’ ‚Õ¥’ „Àâ „™â«‘∏’Õ–‰´¥å ‚¡¥‘øî‡§™—Ëπ (Azide Modification)
∑’ËÕÿ≥À¿Ÿ¡‘ Ú Õß»“‡´≈‡´’¬ ‡ªìπ‡«≈“ ı «—π ·≈–„π°√≥’πÈ”∑‘Èß¡’§«“¡‡§Á¡„Àâ „™â
Synthetic Seawater
(Û) °“√µ√«® Õ∫§à“ “√·¢«π≈Õ¬„Àâ „™â«‘∏’°√Õßºà“π·ºàπ°√Õß„¬·°â« ¢π“¥
µ“°√Õß‰¡à‡°‘π Ò.Ú ‰¡‚§√‡¡µ√
(Ù) °“√µ√«® Õ∫§à“·Õ¡‚¡‡π’¬„Àâ „™â«‘∏’ ‚¡¥‘‰ø¥å Õ‘π‚¥øïπÕ≈ ∫≈Ÿ (Modified
Indophenol Blue)
(ı) °“√µ√«® Õ∫§à“øÕ øÕ√— √«¡„Àâ„™â«∏‘ ·’ Õ §Õ√å∫§‘ ·Õ´‘¥ (Ascorbic Acid)
(ˆ) °“√µ√«® Õ∫§à“‰Œ‚¥√‡®π´—≈‰ø¥å„Àâ „™â«‘∏’‡¡∏‘≈’π ∫≈Ÿ (Methylene Blue)
(˜) °“√µ√«® Õ∫§à“‰π‚µ√‡®π√«¡ „Àâ „™â
(°) º≈√«¡¢Õß‰π‚µ√‡®π≈–≈“¬ ∑’Ëµ√«®«—¥¥â«¬«‘∏’‡ªÕ√å´—≈‡øµ ‰¥‡® ™—Ëπ
(Persulfate Digestion) ·≈–‰π‚µ√‡®π·¢«π≈Õ¬ ∑’Ëµ√«®«—¥¥â«¬«‘∏’«—¥§à“ “√·¢«π≈Õ¬
∫π·ºà π °√Õß„¬·°â « ¢π“¥µ“°√Õß ‰¡à ‡ °‘ π .˜ ‰¡‚§√‡¡µ√ ·≈–«‘ ‡ §√“–Àå ¥â « ¬
Nitrogen Analyzer À√◊Õ
(¢) º≈√«¡¢Õß‰π‚µ√‡®π„π√Ÿª∑’‡§‡Õπ ∑’µË √«®«—¥¥â«¬«‘∏‡’ ®¥“Àå≈ (Kjeldahl)
·≈–‰π‰µ√∑å·≈–‰π‡µ√∑ ∑’Ëµ√«®«—¥¥â«¬«‘∏’·§¥‡¡’¬¡ √’¥—§™—Ëπ (Cadmium Reduction)
À√◊Õ
(§) «‘∏’ High-temperature Catalytic Oxidation
(¯) °“√µ√«® Õ∫§«“¡‡§Á¡ „Àâ „™â‡§√◊ÕË ß«—¥§«“¡‡§Á¡¢ÕßπÈ”∑’Ë„™âÀ≈—°°“√À“§à“
·∫∫Õ‘‡≈Á°‚µ√‡¡µ√‘° §Õπ¥—°µ‘«‘µ’È (Electrometric Conductivity) À√◊Õ·∫∫‡¥π´‘µ’È
(Density)

๗๘๘
ˆÙˆ

¢âÕ ˜ √“¬≈–‡Õ’¬¥¢Õß«‘∏’µ√«® Õ∫§à“¡“µ√∞“ππÈ”∑‘Èß®“°∫àÕ‡æ“–‡≈’È¬ß —µ«å
πÈ”°√àÕ¬µ“¡¢âÕ ˆ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡«‘∏’¡“µ√∞“π ”À√—∫°“√«‘‡§√“–ÀåπÈ”·≈–πÈ”‡ ’¬„π
Standard Methods for Examination of Water and Wastewater (APHA, AWWA
and WEF), Practical Handbook of Seawater Analysis (Stickland and Parsons),
Methods of Seawater Analysis (Koroleff), Determination of Ammonia in
Estuary (Sasaki and Sawada), Methods of Seawater Analysis (Grasshoff K.)
·≈–/À√◊Õ§Ÿà¡◊Õ«‘‡§√“–ÀåπÈ”·≈–πÈ”‡ ’¬¢Õß ¡“§¡«‘»«°√√¡ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààßª√–‡∑»‰∑¬
¢âÕ ¯ √“¬≈–‡Õ’¬¥·≈–«‘∏’µ√«® Õ∫§à“¡“µ√∞“ππÈ”∑‘Èß®“°∫àÕ‡æ“–‡≈’È¬ß
—µ«åπÈ”°√àÕ¬πÕ°‡Àπ◊Õ®“°¢âÕ ˆ ·≈–¢âÕ ˜ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
ª√–°“»„π√“™°‘®®πÿ‡∫°…“
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Ù æƒ…¿“§¡ æ.». Úıı
‡°…¡ π‘∑«ß»å ≥ Õ¬ÿ∏¬“
√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÚÙ µÕπæ‘‡»… ¯Ù ß «—π∑’Ë ÒÛ °√°Æ“§¡ Úıı

๗๘๙
ˆÙ˜

ª√–°“»°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

‡√◊ËÕß °”Àπ¥„Àâ∫àÕ‡æ“–‡≈’È¬ß —µ«åπÈ”°√àÕ¬‡ªìπ·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…∑’Ë®–µâÕß∂Ÿ°§«∫§ÿ¡
°“√ª≈àÕ¬πÈ”‡ ’¬≈ß Ÿà·À≈àßπÈ” “∏“√≥–À√◊ÕÕÕ° Ÿà ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
__________
‚¥¬∑’‡Ë ªìπ°“√ ¡§«√°”Àπ¥„Àâ∫Õà ‡æ“–‡≈’¬È ß µ— «åπÈ”°√àÕ¬‡ªìπ·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…
∑’Ë®–µâÕß∂Ÿ°§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬πÈ”‡ ’¬≈ß Ÿà·À≈àßπÈ” “∏“√≥–À√◊ÕÕÕ° Ÿà ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ Õ“»—¬
Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ˆ˘ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ ßà ‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡
·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı ·°â ‰¢‚¥¬¡“µ√“ ÒÒÙ ·Ààßæ√–√“™°ƒ…Æ’°“·°â ‰¢∫∑∫—≠≠—µ‘
„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫°“√‚ÕπÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß à«π√“™°“√„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘
ª√—∫ª√ÿß °√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡ æ.». ÚıÙı æ.». ÚıÙı √—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß
∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‚¥¬§”·π–π”¢Õß§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
®÷ßÕÕ°ª√–°“»‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
¢âÕ Ò „πª√–°“»π’È
ç∫àÕ‡æ“–‡≈’È¬ß —µ«åπÈ”°√àÕ¬é À¡“¬§«“¡«à“ æ◊Èπ∑’Ë∑’Ëª√—∫„Àâ¢—ßπÈ”‰¥â ‚¥¬«‘∏’°“√
µà“ß Ê ‡æ◊ÕË °“√‡≈’¬È ß µ— «åπÈ”°√àÕ¬À√◊Õ µ— «åπÈ”‡§Á¡·µà‰¡à√«¡∂÷ßæ◊πÈ ∑’µË “¡ª√–°“»°√–∑√«ß
∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‡√◊ËÕß °”Àπ¥„Àâ∫àÕ‡æ“–‡≈’È¬ß —µ«åπÈ”™“¬Ωíòß
‡ªìπ·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…∑’Ë®–µâÕß∂Ÿ°§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬πÈ”‡ ’¬≈ß Ÿà·À≈àßπÈ” “∏“√≥–À√◊Õ
ÕÕ° Ÿà ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
çæ◊Èπ∑’Ë∫àÕé À¡“¬§«“¡«à“ æ◊Èπ∑’Ë∫àÕ∑’Ë „™â‡≈’È¬ß ·≈–„ÀâÀ¡“¬§«“¡√«¡∂÷ß§Ÿ
§≈Õß àß·≈–√–∫“¬πÈ”

ˆÙ¯
๗๙๐

ç —µ«åπÈ”é À¡“¬§«“¡«à“ —µ«åπÈ”°√àÕ¬À√◊Õ —µ«åπÈ”‡§Á¡∑’Ë‡æ“–‡≈’È¬ß„π∫àÕ ‡™àπ
°ÿâß ª≈“ ªŸ
çπÈ”∑‘ßÈ é À¡“¬§«“¡«à“ πÈ”∑’ºË “à π√–∫∫∫”∫—¥πÈ”‡ ¬’ ·≈â«®π‡ªìπ‰ªµ“¡¡“µ√∞“π
§«∫§ÿ¡°“√√–∫“¬πÈ”∑‘Èßµ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â „πª√–°“»π’È
ç·À≈àßπÈ” “∏“√≥–é „ÀâÀ¡“¬§«“¡√«¡∂÷ß ∑àÕ√–∫“¬πÈ” “∏“√≥–¥â«¬
ç°“√∫”∫—¥πÈ”‡ ’¬é À¡“¬§«“¡«à“ °√–∫«π°“√∑”À√◊Õª√—∫ª√ÿßπÈ”‡ ’¬‡æ◊ËÕ„Àâ
‡ªì π ‰ªµ“¡¡“µ√∞“π§«∫§ÿ ¡ °“√√–∫“¬πÈ” ∑‘È ß ∑’Ë °”Àπ¥‰«â „ πª√–°“»°√–∑√«ß
∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√√–∫“¬πÈ”∑‘Èß®“°
∫àÕ‡æ“–‡≈’È¬ß —µ«åπÈ”°√àÕ¬ ·µà∑—Èßπ’ÈÀâ“¡¡‘„Àâ „™â«‘∏’°“√∑”„Àâ‡®◊Õ®“ß (Dilution)
¢âÕ Ú „Àâ∫Õà ‡æ“–‡≈’¬È ß µ— «åπÈ”°√àÕ¬∑ÿ°¢π“¥ ‡ªìπ·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…∑’®Ë –µâÕß
∂Ÿ°§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬πÈ”‡ ’¬≈ß Ÿà·À≈àßπÈ” “∏“√≥–À√◊ÕÕÕ° Ÿà ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
¢âÕ Û Àâ“¡¡‘„Àâ‡®â“¢ÕßÀ√◊ÕºŸâ§√Õ∫§√Õß∫àÕ‡æ“–‡≈’È¬ß —µ«åπÈ”°√àÕ¬µ“¡¢âÕ Ú
ª≈àÕ¬πÈ”‡ ’¬≈ß Ÿà·À≈àßπÈ” “∏“√≥–À√◊ÕÕÕ° Ÿà ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‡«âπ·µà®–‰¥â∑”°“√∫”∫—¥
πÈ”‡ ’¬„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√√–∫“¬πÈ”∑‘Èß®“°∫àÕ‡æ“–‡≈’È¬ß —µ«åπÈ”°√àÕ¬
∑’Ë°”Àπ¥‰«â „πª√–°“»°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‡√◊ËÕß °”Àπ¥
¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√√–∫“¬πÈ”∑‘Èß®“°∫àÕ‡æ“–‡≈’È¬ß —µ«åπÈ”°√àÕ¬
¢âÕ Ù ª√–°“»π’È „Àâ „™â∫ß— §—∫‡¡◊ÕË æâπ°”Àπ¥Àπ÷ßË ªïπ∫— ·µà«π— ∂—¥®“°«—πª√–°“»
„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡ªìπµâπ‰ª
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Ù æƒ…¿“§¡ æ.». Úıı
‡°…¡ π‘∑«ß»å ≥ Õ¬ÿ∏¬“
√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÚÙ µÕπæ‘‡»… ¯Ù ß «—π∑’Ë ÒÛ °√°Æ“§¡ Úıı

๗๙๑
ˆÙ˘

ª√–°“»°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√√–∫“¬πÈ”∑‘Èß®“°∫àÕ‡æ“–‡≈’È¬ß —µ«åπÈ”®◊¥
__________
‚¥¬∑’Ë ‡ ªì π °“√ ¡§«√°”Àπ¥¡“µ√∞“π§«∫§ÿ ¡ °“√√–∫“¬πÈ” ∑‘È ß ®“°∫à Õ
‡æ“–‡≈’È¬ß —µ«åπÈ”®◊¥ Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ıı ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡
·≈–√— ° …“§ÿ ≥ ¿“æ ‘Ë ß ·«¥≈â Õ ¡·Àà ß ™“µ‘ æ.». ÚıÛı ·°â ‰¢‚¥¬¡“µ√“ ÒÒÙ
·Ààßæ√–√“™°ƒ…Æ’°“·°â ‰¢∫∑∫—≠≠—µ„‘ Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫°“√‚ÕπÕ”π“®Àπâ“∑’¢Ë Õß «à π√“™°“√
„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ª√—∫ª√ÿß°√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡ æ.». ÚıÙı æ.». ÚıÙı
√— ∞ ¡πµ√’ «à“ °“√°√–∑√«ß∑√—æ ¬“°√∏√√¡™“µ‘ ·≈– ‘Ë ß·«¥≈â Õ ¡ ‚¥¬§”·π–π”¢Õß
§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…·≈–‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß§≥–°√√¡°“√ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘
®÷ßÕÕ°ª√–°“»‰«â¥—ßµàÕ‰ªπ’È
¢âÕ Ò „πª√–°“»π’È
ç∫àÕ‡æ“–‡≈’È¬ß —µ«åπÈ”®◊¥é À¡“¬§«“¡«à“ æ◊Èπ∑’Ë∑’Ëª√—∫„Àâ¢—ßπÈ”‰¥â ‚¥¬«‘∏’°“√
µà“ß Ê ‡æ◊ËÕ°“√‡≈’È¬ß —µ«åπÈ”·µà ‰¡à√«¡∂÷ß∫àÕ‡æ“–‡≈’È¬ß —µ«åπÈ”™“¬Ωíòß À√◊Õ∫àÕ‡æ“–‡≈’È¬ß
—µ«åπÈ”°√àÕ¬∑’Ë¡’ª√–°“»¢Õß√—∞¡πµ√’°”Àπ¥„Àâ‡ªìπ·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…‰«â·≈â«
ç —µ«åπÈ”é À¡“¬§«“¡«à“ —µ«åπÈ”®◊¥∑’Ë‡æ“–‡≈’È¬ß„π∫àÕ ‡™àπ ª≈“ °ÿâß ÀÕ¬ ‡µà“
®√–‡¢â
çæ◊Èπ∑’Ë∫àÕé À¡“¬§«“¡«à“ æ◊Èπ∑’Ë∫àÕ∑’Ë „™â‡≈’È¬ß ·≈–„ÀâÀ¡“¬§«“¡√«¡∂÷ß§Ÿ
§≈Õß àß·≈–√–∫“¬πÈ”
çπÈ” ∑‘È ßé À¡“¬§«“¡«à“ πÈ”∑’Ëºà “π√–∫∫∫”∫— ¥ πÈ” ‡ ’ ¬ ·≈â « ®π‡ªì π‰ªµ“¡
¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√√–∫“¬πÈ”∑‘Èßµ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â „πª√–°“»π’È
ç∫àÕ‡æ“–‡≈’È¬ß —µ«åπÈ”®◊¥ª√–‡¿∑ °é À¡“¬§«“¡«à“ ∫àÕ∑’Ë „™â‡æ“–‡≈’È¬ß —µ«åπÈ”
∑’Ë°‘πæ◊™‡ªìπÕ“À“√∑ÿ°™π‘¥ ´÷Ëß„™âπÈ”®“°·À≈àßπÈ”µ“¡∏√√¡™“µ‘ ‚¥¬‰¡à¡’°“√‡µ‘¡ “√∑’Ë

ˆı
๗๙๒

°àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡‡§Á¡ ‡™àπ πÈ”∑–‡≈ πÈ”„µâ¥‘π∑’Ë¡’§à“§«“¡‡§Á¡ ‡°≈◊Õ À√◊Õ “√Õ◊Ëπ„¥ ≈ß„π
∫àÕ‡æ“–‡≈’È¬ß¥—ß°≈à“«
ç∫àÕ‡æ“–‡≈’È¬ß —µ«åπÈ”®◊¥ª√–‡¿∑ ¢é À¡“¬§«“¡«à“ ∫àÕ∑’Ë„™â‡æ“–‡≈’È¬ß —µ«åπÈ”
∑’°Ë π‘ ‡π◊ÕÈ ‡ªìπÕ“À“√∑ÿ°™π‘¥ À√◊Õ µ— «åπÈ”Õ◊πË Ê ∑’°Ë π‘ ∑—ßÈ ‡π◊ÕÈ ·≈–æ◊™‡ªìπÕ“À“√ ´÷ßË „™âπÈ”®“°
·À≈àßπÈ”µ“¡∏√√¡™“µ‘ ‚¥¬‰¡à¡’°“√‡µ‘¡ “√∑’Ë°àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡‡§Á¡ ‡™àπ πÈ”∑–‡≈ πÈ”„µâ¥‘π
∑’Ë¡’§à“§«“¡‡§Á¡ ‡°≈◊Õ À√◊Õ “√Õ◊Ëπ„¥ ≈ß„π∫àÕ‡æ“–‡≈’È¬ß¥—ß°≈à“«
ç∫àÕ‡æ“–‡≈’È¬ß —µ«åπÈ”®◊¥ª√–‡¿∑ §é À¡“¬§«“¡«à“ ∫àÕ∑’Ë¡’°“√‡æ“–‡≈’È¬ß
— µ «å πÈ”∑ÿ°™π‘¥ ´÷Ëß¡’°“√„™â “√∑’Ë°àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡‡§Á¡ ‡™àπ πÈ”∑–‡≈ πÈ”„µâ¥‘π∑’Ë¡’§à“
§«“¡‡§Á¡ ‡°≈◊Õ À√◊Õ “√Õ◊Ëπ„¥‡µ‘¡≈ß„π∫àÕ‡æ“–‡≈’È¬ß‡æ◊ËÕª√—∫√–¥—∫§à“§«“¡‡§Á¡¢ÕßπÈ”
∑’Ë„™â‡æ“–‡≈’È¬ß„Àâ‡À¡“– ¡°—∫°“√‡æ“–‡≈’È¬ß —µ«åπÈ”™π‘¥π—Èπ Ê
¢âÕ Ú ¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√√–∫“¬πÈ”∑‘ßÈ ®“°∫àÕ‡æ“–‡≈’¬È ß µ— «åπÈ”®◊¥ ª√–‡¿∑ °
µâÕß¡’§à“¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) ∫’ ‚Õ¥’ (Biochemical Oxygen Demand) ‰¡à‡°‘π Ú ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
(Ú) “√·¢«π≈Õ¬ (Suspended Solids) ‰¡à‡°‘π ¯ ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
¢âÕ Û ¡“µ√∞“π§«∫§ÿ ¡ °“√√–∫“¬πÈ” ∑‘È ß ®“°∫à Õ ‡æ“–‡≈’È ¬ ß — µ «å πÈ” ®◊ ¥
ª√–‡¿∑ ¢ µâÕß¡’§à“¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) ∫’ ‚Õ¥’ (Biochemical Oxygen Demand) ‰¡à‡°‘π Ú ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
(Ú) “√·¢«π≈Õ¬ (Suspended Solids) ‰¡à‡°‘π ¯ ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
(Û) ·Õ¡‚¡‡π’¬ (NH3-N) ‰¡à‡°‘π Ò.Ò ¡‘≈≈‘°√—¡‰π‚µ√‡®πµàÕ≈‘µ√
(Ù) ‰π‚µ√‡®π√«¡ (Total Nitrogen) §◊Õ º≈√«¡¢Õß‰π‚µ√‡®π≈–≈“¬ (Total
Dissolved Nitrogen) ·≈–‰π‚µ√‡®π·¢«π≈Õ¬ (Total Particulate Nitrogen) √«¡°—π
‰¡à‡°‘π Ù. ¡‘≈≈‘°√—¡‰π‚µ√‡®πµàÕ≈‘µ√
(ı) øÕ øÕ√— √«¡ (Total Phosphorus) ‰¡à‡°‘π .ı ¡‘≈≈‘°√—¡øÕ øÕ√—
µàÕ≈‘µ√
(ˆ) §à“§«“¡‡ªìπ°√¥·≈–¥à“ß (pH) √–À«à“ß ˆ.ı-¯.ı
¢âÕ Ù ¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√√–∫“¬πÈ”∑‘ßÈ ®“°∫àÕ‡æ“–‡≈’¬È ß µ— «åπÈ”®◊¥ ª√–‡¿∑ §
∑’Ë¡’¢π“¥æ◊Èπ∑’Ë∫àÕ‡æ“–‡≈’È¬ßµË”°«à“ Ò ‰√à µâÕß¡’§à“¥—ßµàÕ‰ªπ’È
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(Ò) §à“§«“¡‡ªìπ°√¥·≈–¥à“ß (pH) √–À«à“ß ˆ.ı-¯.ı
(Ú) ¿“æπ”‰øøÑ“ ∑’Ë Úı Õß»“‡´≈‡´’¬ ‰¡à‡°‘π .˜ı ‡¥´‘´’‡¡πµàÕ‡¡µ√
¢âÕ ı ¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√√–∫“¬πÈ”∑‘ßÈ ®“°∫àÕ‡æ“–‡≈’¬È ß µ— «åπÈ”®◊¥ ª√–‡¿∑ §
∑’Ë¡’¢π“¥æ◊Èπ∑’Ë∫àÕ‡æ“–‡≈’È¬ßµ—Èß·µà Ò ‰√à¢÷Èπ‰ª µâÕß¡’§à“¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) ∫’ ‚Õ¥’ (Biochemical Oxygen Demand) ‰¡à‡°‘π Ú ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
(Ú) “√·¢«π≈Õ¬ (Suspended Solids) ‰¡à‡°‘π ¯ ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
(Û) ·Õ¡‚¡‡π’¬ (NH3-N) ‰¡à‡°‘π Ò.Ò ¡‘≈≈‘°√—¡‰π‚µ√‡®πµàÕ≈‘µ√
(Ù) ‰π‚µ√‡®π√«¡ (Total Nitrogen) §◊Õ º≈√«¡¢Õß‰π‚µ√‡®π≈–≈“¬ (Total
Dissolved Nitrogen) ·≈–‰π‚µ√‡®π·¢«π≈Õ¬ (Total Particulate Nitrogen) √«¡°—π
‰¡à‡°‘π Ù. ¡‘≈≈‘°√—¡‰π‚µ√‡®πµàÕ≈‘µ√
(ı) øÕ øÕ√— √«¡ (Total Phosphorus) ‰¡à‡°‘π .ı ¡‘≈≈‘°√—¡øÕ øÕ√—
µàÕ≈‘µ√
(ˆ) §à“§«“¡‡ªìπ°√¥·≈–¥à“ß (pH) √–À«à“ß ˆ.ı-¯.ı
(˜) ¿“æπ”‰øøÑ“ ∑’Ë Úı Õß»“‡´≈‡´’¬ ‰¡à‡°‘π .˜ı ‡¥´‘´’‡¡πµàÕ‡¡µ√
¢âÕ ˆ °“√‡°Á∫µ—«Õ¬à“ßπÈ”∑‘Èß‡æ◊ËÕ°“√µ√«® Õ∫¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√√–∫“¬
πÈ”∑‘Èßµ“¡¢âÕ Ú ∂÷ß¢âÕ ı „Àâ‡°Á∫·∫∫®â«ß (Grab Sampling) ®“°®ÿ¥∑’Ë√–∫“¬πÈ”∑‘ÈßÕÕ° Ÿà
‘Ëß·«¥≈âÕ¡¿“¬πÕ°æ◊Èπ∑’Ë∫àÕ‡æ“–‡≈’È¬ß —µ«åπÈ”®◊¥
¢âÕ ˜ °“√µ√«® Õ∫§à“¡“µ√∞“ππÈ”∑‘ßÈ ®“°∫àÕ‡æ“–‡≈’¬È ß µ— «åπÈ”®◊¥µ“¡¢âÕ Ú
∂÷ß¢âÕ ı „Àâ „™â«‘∏’¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) °“√µ√«® Õ∫§à“∫’ ‚Õ¥’ „Àâ „™â«‘∏’Õ–‰´¥å ‚¡¥‘øî‡§™—Ëπ (Azide Modification)
∑’ËÕÿ≥À¿Ÿ¡‘ Ú Õß»“‡´≈‡´’¬ ‡ªìπ‡«≈“ ı «—π
(Ú) °“√µ√«® Õ∫§à“ “√·¢«π≈Õ¬ „Àâ „ ™â «‘ ∏’ ° √Õßºà “ π·ºà π °√Õß„¬·°â «
¢π“¥µ“°√Õß‰¡à‡°‘π Ò.Ú ‰¡‚§√‡¡µ√
(Û) °“√µ√«® Õ∫§à“·Õ¡‚¡‡π’¬‰π‚µ√‡®π „Àâ „™â«‘∏’ ‚¡¥‘‰ø¥å Õ‘π‚¥øïπÕ≈ ∫≈Ÿ
(Modified Indophenol Blue)
(Ù) °“√µ√«® Õ∫§à“‰π‚µ√‡®π√«¡ „Àâ „™â
(°) º≈√«¡¢Õß‰π‚µ√‡®π≈–≈“¬ ∑’Ëµ√«®«—¥¥â«¬«‘∏’‡ªÕ√å´—≈‡øµ ‰¥‡® ™—Ëπ
(Persulfate Digestion) ·≈–‰π‚µ√‡®π·¢«π≈Õ¬ ∑’Ëµ√«®«—¥¥â«¬«‘∏’«—¥§à“ “√·¢«π≈Õ¬
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∫π·ºàπ°√Õß„¬·°â«¢π“¥µ“°√Õß ‰¡à‡°‘π .˜ ‰¡‚§√‡¡µ√ ·≈–«‘‡§√“–Àå¥â«¬ Nitrogen
Analyzer À√◊Õ
(¢) º≈√«¡¢Õß‰π‚µ√‡®π„π√Ÿ ª ∑’ ‡ §‡ÕÁπ ∑’Ë µ √«®«— ¥ ¥â « ¬«‘ ∏’‡ ®¥“Àå ≈
(Kjeldahl Method) ·≈–‰π‰µ√∑å·≈–‰π‡µ√∑ ∑’Ëµ√«®«—¥¥â«¬«‘∏’·§¥‡¡’¬¡ √’¥—§™—Ëπ
(Cadmium Reduction)
(§) «‘∏’ High-temperature Catalytic Oxidation
(ı) °“√µ√«® Õ∫§à“øÕ øÕ√— √«¡ „Àâ „™â«‘∏’·Õ §Õ√å∫‘§ ·Õ´‘¥ (Ascorbic
Acid)
(ˆ) °“√µ√«® Õ∫§à“§«“¡‡ªìπ°√¥·≈–¥à“ß„Àâ„™â‡§√◊ÕË ß«—¥§«“¡‡ªìπ°√¥·≈–¥à“ß
¢ÕßπÈ” (pH Meter) µ“¡«‘∏’À“§à“·∫∫«‘∏’Õ’‡≈Á°‚µ√‡¡µ√‘° (Electrometric Method)
(˜) °“√µ√«® Õ∫§à“ ¿“æπ”‰øøÑ“ ∑’Ë Úı Õß»“‡´≈‡´’¬ „Àâ „™â«‘∏’Õ‘‡≈Á°∑‘§—≈
§Õπ¥—°µ‘«‘µ’È (Electrical Conductivity)
¢âÕ ¯ «‘∏’µ√«® Õ∫§à“¡“µ√∞“ππÈ”∑‘Èß®“°∫àÕ‡æ“–‡≈’È¬ß —µ«åπÈ”®◊¥ µ“¡¢âÕ ˜
„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡«‘∏’¡“µ√∞“π ”À√—∫°“√«‘‡§√“–ÀåπÈ”·≈–πÈ”‡ ’¬„π Standard Methods
for the Examination of Water and Wastewater ∑’Ë American Public Health
Association, American Water Works Association ·≈– Water Environment
Federation ¢Õß À√—∞Õ‡¡√‘°“√à«¡°—π°”Àπ¥‰«â
¢âÕ ˘ √“¬≈–‡Õ’¬¥·≈–«‘∏’µ√«® Õ∫§à“¡“µ√∞“ππÈ”∑‘Èß®“°∫àÕ‡æ“–‡≈’È¬ß
—µ«åπÈ”®◊¥ πÕ°‡Àπ◊Õ®“°¢âÕ ˜ ·≈–¢âÕ ¯ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ÚÛ æƒ»®‘°“¬π æ.». Úıı
¬ß¬ÿ∑∏ ¬ÿ∑∏«ß»å
√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å·≈–‡∑§‚π‚≈¬’
√—°…“√“™°“√·∑π√—∞¡πµ√’«à“°“√
°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÚı µÕπæ‘‡»… ÚÒ ß «—π∑’Ë Û ¡°√“§¡ ÚııÒ
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ª√–°“»°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

‡√◊ËÕß °”Àπ¥„Àâ∫àÕ‡æ“–‡≈’È¬ß —µ«åπÈ”®◊¥‡ªìπ·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…∑’Ë®–µâÕß∂Ÿ°§«∫§ÿ¡
°“√ª≈àÕ¬πÈ”‡ ’¬≈ß Ÿà·À≈àßπÈ” “∏“√≥–À√◊ÕÕÕ° Ÿà ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
__________
‚¥¬∑’Ë‡ªìπ°“√ ¡§«√°”Àπ¥„Àâ∫àÕ‡æ“–‡≈’È¬ß —µ«åπÈ”®◊¥‡ªìπ·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…
∑’Ë®–µâÕß∂Ÿ°§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬πÈ”‡ ’¬≈ß Ÿà·À≈àßπÈ” “∏“√≥–À√◊ÕÕÕ° Ÿà ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ Õ“»—¬
Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ˆ˘ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ ßà ‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡
·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı ·°â ‰¢‚¥¬¡“µ√“ ÒÒÙ ·Ààßæ√–√“™°ƒ…Æ’°“·°â ‰¢∫∑∫—≠≠—µ‘
„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫°“√‚ÕπÕ”π“®Àπâ“∑’¢Ë Õß «à π√“™°“√„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µª‘ √—∫ª√ÿß
°√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡ æ.». ÚıÙı æ.». ÚıÙı √—∞¡πµ√’«“à °“√°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘
·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‚¥¬§”·π–π”¢Õß§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘… ®÷ßÕÕ°ª√–°“»‰«â
¥—ßµàÕ‰ªπ’È
¢âÕ Ò „πª√–°“»π’È
ç∫àÕ‡æ“–‡≈’È¬ß —µ«åπÈ”®◊¥é À¡“¬§«“¡«à“ æ◊Èπ∑’Ë∑’Ëª√—∫„Àâ¢—ßπÈ”‰¥â ‚¥¬«‘∏’°“√
µà“ß Ê ‡æ◊ËÕ°“√‡≈’È¬ß —µ«åπÈ”·µà ‰¡à√«¡∂÷ß∫àÕ‡æ“–‡≈’È¬ß —µ«åπÈ”™“¬Ωíòß À√◊Õ∫àÕ‡æ“–‡≈’È¬ß
—µ«åπÈ”°√àÕ¬∑’Ë¡’ª√–°“»¢Õß√—∞¡πµ√’°”Àπ¥„Àâ‡ªìπ·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…‰«â·≈â«
çæ◊Èπ∑’Ë∫àÕé À¡“¬§«“¡«à“ æ◊Èπ∑’Ë∫àÕ∑’Ë „™â‡≈’È¬ß ·≈–„ÀâÀ¡“¬§«“¡√«¡∂÷ß
§Ÿ §≈Õß àß·≈–√–∫“¬πÈ”
ç —µ«åπÈ”é À¡“¬§«“¡«à“ —µ«åπÈ”®◊¥∑’Ë‡æ“–‡≈’È¬ß„π∫àÕ ‡™àπ ª≈“ °ÿâß ÀÕ¬ ‡µà“
®√–‡¢â
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çπÈ” ∑‘È ß é À¡“¬§«“¡«à“ πÈ”∑’Ëºà “π√–∫∫∫”∫— ¥ πÈ” ‡ ’¬ ·≈â « ®π‡ªì π‰ªµ“¡
¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√√–∫“¬πÈ”∑‘Èßµ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â „πª√–°“»π’È
ç∫àÕ‡æ“–‡≈’È¬ß —µ«åπÈ”®◊¥ª√–‡¿∑ °é À¡“¬§«“¡«à“ ∫àÕ∑’Ë„™â‡æ“–‡≈’È¬ß —µ«åπÈ”
∑’Ë°‘πæ◊™‡ªìπÕ“À“√∑ÿ°™π‘¥ ´÷Ëß„™âπÈ”®“°·À≈àßπÈ”µ“¡∏√√¡™“µ‘ ‚¥¬‰¡à¡’°“√‡µ‘¡ “√
∑’Ë°àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡‡§Á¡ ‡™àπ πÈ”∑–‡≈ πÈ”„µâ¥‘π∑’Ë¡’§à“§«“¡‡§Á¡ ‡°≈◊Õ À√◊Õ “√Õ◊Ëπ„¥ ≈ß„π
∫àÕ‡æ“–‡≈’È¬ß¥—ß°≈à“«
ç∫àÕ‡æ“–‡≈’È¬ß —µ«åπÈ”®◊¥ª√–‡¿∑ ¢é À¡“¬§«“¡«à“ ∫àÕ∑’Ë„™â‡æ“–‡≈’È¬ß —µ«åπÈ”
∑’°Ë π‘ ‡π◊ÕÈ ‡ªìπÕ“À“√∑ÿ°™π‘¥ À√◊Õ µ— «åπÈ”Õ◊πË Ê ∑’°Ë π‘ ∑—ßÈ ‡π◊ÕÈ ·≈–æ◊™‡ªìπÕ“À“√ ´÷ßË „™âπÈ”®“°
·À≈àßπÈ”µ“¡∏√√¡™“µ‘ ‚¥¬‰¡à¡’°“√‡µ‘¡ “√∑’Ë°àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡‡§Á¡ ‡™àπ πÈ”∑–‡≈ πÈ”„µâ¥‘π
∑’Ë¡’§à“§«“¡‡§Á¡ ‡°≈◊Õ À√◊Õ “√Õ◊Ëπ„¥ ≈ß„π∫àÕ‡æ“–‡≈’È¬ß¥—ß°≈à“«
ç∫àÕ‡æ“–‡≈’È¬ß —µ«åπÈ”®◊¥ª√–‡¿∑ §é À¡“¬§«“¡«à“ ∫àÕ∑’Ë¡’°“√‡æ“–‡≈’È¬ß
—µ«åπÈ”∑ÿ°™π‘¥ ´÷Ëß¡’°“√„™â “√∑’Ë°àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡‡§Á¡ ‡™àπ πÈ”∑–‡≈ πÈ”„µâ¥‘π∑’Ë¡’§à“
§«“¡‡§Á¡ ‡°≈◊Õ À√◊Õ “√Õ◊Ëπ„¥‡µ‘¡≈ß„π∫àÕ‡æ“–‡≈’È¬ß‡æ◊ËÕª√—∫√–¥—∫§à“§«“¡‡§Á¡¢ÕßπÈ”
∑’Ë„™â‡æ“–‡≈’È¬ß„Àâ‡À¡“– ¡°—∫°“√‡æ“–‡≈’È¬ß —µ«åπÈ”™π‘¥π—Èπ Ê
¢âÕ Ú „Àâ∫àÕ‡æ“–‡≈’È¬ß —µ«åπÈ”®◊¥ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È ‡ªìπ·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…∑’Ë®–µâÕß
∂Ÿ°§«∫§ÿ¡°“√ª≈àÕ¬πÈ”‡ ’¬≈ß Ÿà·À≈àßπÈ” “∏“√≥–À√◊ÕÕÕ° Ÿà ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
(Ò) ∫à Õ ‡æ“–‡≈’È ¬ ß — µ «å πÈ” ®◊ ¥ ª√–‡¿∑ ° ·≈–ª√–‡¿∑ ¢ ∑’Ë¡’¢π“¥æ◊Èπ∑’Ë
∫àÕ‡æ“–‡≈’È¬ß µ—Èß·µà Ò ‰√à¢÷Èπ‰ª
(Ú) ∫àÕ‡æ“–‡≈’È¬ß —µ«åπÈ”®◊¥ª√–‡¿∑ § ∑ÿ°¢π“¥æ◊Èπ∑’Ë∫àÕ‡æ“–‡≈’È¬ß
¢âÕ Û „Àâ‡®â“¢ÕßÀ√◊ÕºŸâ§√Õ∫§√Õß∫àÕ‡æ“–‡≈’È¬ß —µ«åπÈ”®◊¥µ“¡¢âÕ Ú ∑’Ë¡’
°“√‡æ“–‡≈’È¬ß —µ«åπÈ”√à«¡°—πµ—Èß·µàÀπ÷Ëßª√–‡¿∑¢÷Èπ‰ª„ÀâªØ‘∫—µ‘µ“¡¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡
°“√√–∫“¬πÈ”∑‘Èß®“°∫àÕ‡æ“–‡≈’È¬ß —µ«åπÈ”®◊¥ ª√–‡¿∑∑’Ë¡’§à“‡¢â¡ß«¥¡“°∑’Ë ÿ¥
เพาะเลีÈ ¬้ ยßงสั—µต«åว์πนÈ”้ำ �®◊จื¥ดµ“¡¢â
ตามข้Õอ Ú๒
¢âข้Õอ ๔Ù ห้Àâา“มเจ้
¡‡®âา“ของหรื
¢ÕßÀ√◊อÕผูºŸ้ คâ§รอบครองบ่
√Õ∫§√Õß∫à Õอ‡æ“–‡≈’
ปล่Õอ¬πÈ
ยน้�ำ”เสี
ลงสูแ่·Ÿà หล่
ออกสูŸàส่ งß่‘Ëิ ·«¥≈â
แวดล้Õอ¡มเว้
แต่®จ–‰¥â
ะได้∑ท”°“√∫”∫—
�ำ การบำ�บั¥ดπÈน้”�ำ ‡เสี¬’ย
ª≈à
‡ ย¬’ ≈ß
À≈àงßπÈน้�ำ”สาธารณะหรื
“∏“√≥–À√◊ÕอÕÕ°
‡«âπน·µà
ให้‡เªìป็นπไปตามมาตรฐานควบคุ
�ำ หนดไว้
„Àâ
‰ªµ“¡¡“µ√∞“π§«∫§ÿม¡การระบายน้
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๗๙๘
ˆıˆ

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำ�หนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้�ำ ทิ้งจากระบบบำ�บัดน้�ำ เสียรวมของชุมชน

________

โดยที่เป็นการสมควรกำ�หนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำ�ทิ้งจากระบบบำ�บัด
น้�ำ เสียรวมของชุมชน
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ อั น เป็ น พระราชบั ญ ญั ติ ท่ี มี บ ทบั ญ ญั ติ
บางประการเกี่ยวกับการจำ�กัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัตใิ ห้กระทำ�ได้โดยอาศัยอำ�นาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำ�แนะนำ�ของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติจงึ ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“ระบบบำ � บั ด น้ำ� เสี ย รวมของชุ ม ชน” หมายความว่ า ระบบบำ � บั ด น้ำ� เสี ย ที่
กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการ
ส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่ต้ังขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราช
กฤษฎีกา หรือผู้รับจ้างให้บริการจัดให้มีข้ึนเพื่อวัตถุประสงค์หลักในการให้บริการบำ�บัด
น้�ำ เสียทีร่ วบรวมจากชุมชน
“บ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) หรือบ่อผึ่ง (Oxidation Pond)”
หมายความว่า บ่อบำ�บัดน้ำ�เสียแบบชีววิทยาที่อาศัยการเติมออกซิเจนตามธรรมชาติ
ซึง่ สามารถเก็บกักน้�ำ เสียได้เป็นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวัน ทัง้ กรณีบอ่ เดียวและหลายบ่อ
ต่อเนือ่ งกัน โดยให้ค�ำ นวณปริมาตรของบ่อทีร่ ะดับความลึกไม่เกินสองเมตร

๗๙๙

ข้อ ๒ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำ�ทิ้งจากระบบบำ�บัดน้ำ�เสียรวมของ
ชุมชน ต้องมีคา่ ดังต่อไปนี้
(๑) ความเป็นกรดและด่าง (pH) ระหว่าง ๕.๕ - ๙.๐
(๒) บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
กรณีหน่วยบำ�บัดสุดท้ายเป็นบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) หรือบ่อผึง่ (Oxidation
Pond) ให้ใช้คา่ บีโอดีของน้�ำ ทีผ่ า่ นการกรองแล้ว (Filtrate BOD)
(๓) ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) ไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
กรณีหน่วยบำ�บัดสุดท้ายเป็นบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) หรือบ่อผึง่ (Oxidation
Pond) ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
(๔) น้�ำ มันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) ไม่เกิน ๕ มิลลิกรัมต่อลิตร
(๕) ไนโตรเจนทัง้ หมด (Total Nitrogen) ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร
(๖) ฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total Phosphorus) ไม่เกิน ๒ มิลลิกรัมฟอสฟอรัส
ต่อลิตร
ข้อ ๓ การตรวจสอบค่ามาตรฐานน้�ำ ทิ้งจากระบบบำ�บัดน้�ำ เสียรวมของชุมชน
ให้เป็นไปตาม Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater
ฉบับล่าสุด ซึ่ง American Public Health Association, American Water Work
Association และ Water Environment Federation ร่วมกันกำ�หนดไว้ หรือตามวิธอี น่ื
ที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ให้เลือกใช้วิธีวิเคราะห์
ตามความเหมาะสมกับลักษณะและสภาพของตัวอย่างน้�ำ
ข้อ ๔ การกรองตัวอย่างน้ำ�เพื่อหาค่าบีโอดีตามข้อ ๒ (๒) ให้ใช้วิธีกรองผ่าน
กระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter Disk) ที่ใช้ในกระบวนการกรองเพื่อหา
ค่าของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) ก่อนทำ�การวิเคราะห์หาค่าบีโอดีทก่ี �ำ หนดไว้
ใน Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ฉบับล่าสุด

๘๐๐

ข้อ ๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓
สุวิทย์ คุณกิตติ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๖๙ ง วันที่ ๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๓

๘๐๑

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำ�หนดให้ระบบบำ�บัดน้ำ�เสียรวมของชุมชนเป็นแหล่งกำ�เนิดมลพิษ
ที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำ�เสียลงสู่แหล่งน้ำ�สาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

________

โดยที่เป็นการสมควรกำ�หนดให้ระบบบำ�บัดน้ำ�เสียรวมของชุมชนเป็นแหล่ง
กำ � เนิด มลพิ ษ ที่จ ะต้อ งถูกควบคุมการปล่อ ยน้ำ�เสียลงสู่แ หล่ งน้ำ�สาธารณะหรื อ ออกสู่
สิง่ แวดล้อม
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ อั น เป็ น พระราชบั ญ ญั ติ ท่ี มี บ ทบั ญ ญั ติ
บางประการเกี่ยวกับการจำ�กัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัตใิ ห้กระทำ�ได้โดยอาศัยอำ�นาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำ�แนะนำ�ของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“ระบบบำ � บั ด น้ำ� เสี ย รวมของชุ ม ชน” หมายความว่ า ระบบบำ � บั ด น้ำ� เสี ย ที่
กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการ
ส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่ต้ังขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราช
กฤษฎีกา หรือผู้รับจ้างให้บริการจัดให้มีข้ึนเพื่อวัตถุประสงค์หลักในการให้บริการบำ�บัด
น้�ำ เสียทีร่ วบรวมจากชุมชน

๘๐๒

“ผู้รับจ้างให้บริการ” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้รับจ้างทำ�การ
บำ�บัดน้ำ�เสียซึ่งจะจัดให้มีระบบบำ�บัดน้ำ�เสียด้วยการลงทุนและเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง
ก็ได้
“แหล่งน้�ำ สาธารณะ” หมายความรวมถึง ท่อระบายน้�ำ สาธารณะด้วย
ข้อ ๒ ให้ระบบบำ�บัดน้ำ�เสียรวมของชุมชนเป็นแหล่งกำ�เนิดมลพิษที่จะต้อง
ถูกควบคุมการปล่อยน้�ำ เสียลงสูแ่ หล่งน้�ำ สาธารณะหรือออกสูส่ ง่ิ แวดล้อม
ข้อ ๓ ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองระบบบำ�บัดน้ำ�เสียรวมของชุมชน
ปล่อยน้ำ�เสียลงสู่แหล่งน้ำ�สาธารณะหรือออกสู่ส่ิงแวดล้อม เว้นแต่จะได้ทำ�การบำ�บัด
น้ำ� เสี ยให้ เ ป็ นไปตามมาตรฐานควบคุ ม การระบายน้ำ� ทิ้ง จากระบบบำ � บั ด น้ำ� เสี ย รวม
ของชุมชน ที่กำ�หนดไว้ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กำ�หนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้�ำ ทิง้ จากระบบบำ�บัดน้�ำ เสียรวมของชุมชน
ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓
สุวิทย์ คุณกิตติ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๖๙ ง วันที่ ๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๓

๘๐๓
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๘๐๕

ª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘

©∫—∫∑’Ë Ú (æ.». ÚıÛı)
ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ
‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı
‡√◊ËÕß °”Àπ¥„Àâ∑âÕß∑’Ë‡¢µ®—ßÀ«—¥¿Ÿ‡°Áµ‡ªìπ‡¢µ§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
_________
¥â«¬ ª√“°Ø«à“°“√ª√–°Õ∫°‘®°“√µà“ßÊ „π∑âÕß∑’Ë‡¢µ¿Ÿ‡°Áµ‰¡à«à“®–‡ªìπ°“√
ª√–°Õ∫°‘®°“√Õÿµ “À°√√¡ °“√ª√–°Õ∫°‘®°“√‚√ß·√¡·≈– ∂“π∑’Ëæ—°µ“°Õ“°“»
°“√ª√–°Õ∫°‘®°“√¿—µµ“§“√√â“πÕ“À“√ °“√ª√–°Õ∫°‘®°“√ ∂“πæ¬“∫“≈ ·≈–
°“√ª√–°Õ∫°‘®°“√Õ◊ËπÊ ‰¥â°àÕ„Àâ‡°‘¥ªí≠À“¡≈æ‘… ´÷Ëß àßº≈°√–∑∫‡ ’¬À“¬µàÕ§ÿ≥¿“æ
ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡„π∑âÕß∑’‡Ë ¢µ®—ßÀ«—¥¿Ÿ‡°Áµ‡ªìπÕ¬à“ß¡“° ·≈–¡’·π«‚πâ¡«à“®–√â“¬·√ß∂÷ß¢π“¥
‡ªìπÕ—πµ√“¬µàÕ ¢ÿ ¿“æÕπ“¡—¬¢Õßª√–™“™πµàÕ‰ª„πÕπ“§µ‰¥â
Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ı˘ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“
§ÿ≥¿“æ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı §≥–°√√¡°“√ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ ®÷ß‰¥â¡¡’ µ‘
„π§√“«°“√ª√–™ÿ¡§√—ßÈ ∑’Ë Ò/ÚıÛı ‡¡◊ÕË «—π∑’Ë Òˆ °√°Æ“§¡ ÚıÛı °”Àπ¥„Àâ∑Õâ ß∑’‡Ë ¢µ
®—ßÀ«—¥¿Ÿ‡°Áµ ¥—ß√“¬≈–‡Õ’¬¥ª√“°Øµ“¡·ºπ∑’´Ë ß÷Ë ·π∫∑â“¬ª√–°“»π’‡È ªìπ‡¢µ§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
‡æ◊ÕË ¥”‡π‘π°“√§«∫§ÿ¡ ≈¥ ·≈–¢®—¥¡≈æ‘…µàÕ‰ª
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ˜ ‘ßÀ“§¡ æ.». ÚıÛı
Õ“π—π∑å ªíπ¬“√™ÿπ
π“¬°√—∞¡πµ√’
ª√–∏“π§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘

ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ Ò˘ µÕπ∑’Ë ÒÒ «—π∑’Ë Û °—π¬“¬π ÚıÛı

ˆı˘
๘๐๖

แผนที่ท้าย
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕)
เรื่อง กำหนดให้ท้องที่เขตจังหวัดภูเก็ตเป็นเขตควบคุมมลพิษ

๘๐๗

ª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘

©∫—∫∑’Ë Ù (æ.». ÚıÛı)
ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ
‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı
‡√◊ËÕß °”Àπ¥„Àâ∑âÕß∑’Ë‡¢µÕ”‡¿ÕÀ“¥„À≠à ®—ßÀ«—¥ ß¢≈“‡ªìπ‡¢µ§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
_________
¥â«¬ ª√“°Ø«à“°“√ª√–°Õ∫°‘®°“√µà“ßÊ „π∑âÕß∑’‡Ë ¢µÕ”‡¿ÕÀ“¥„À≠à ®—ßÀ«—¥
ß¢≈“ ‰¡à«à“®–‡ªìπ°“√ª√–°Õ∫°‘®°“√Õÿµ “À°√√¡ °“√ª√–°Õ∫°‘®°“√‚√ß·√¡·≈–
∂“π∑’Ëæ—°µ“°Õ“°“» °“√ª√–°Õ∫°‘®°“√¿—µµ“§“√√â“πÕ“À“√ °“√ª√–°Õ∫°‘®°“√
∂“πæ¬“∫“≈ ·≈–°“√ª√–°Õ∫°‘®°“√Õ◊πË Ê ‰¥â°Õà „Àâ‡°‘¥ªí≠À“¡≈æ‘… ´÷ßË ßà º≈°√–∑∫
‡ ¬’ À“¬µàÕ§ÿ≥¿“æ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡„π∑âÕß∑’‡Ë ¢µÕ”‡¿ÕÀ“¥„À≠à ®—ßÀ«—¥ ß¢≈“ ‡ªìπÕ¬à“ß¡“°
·≈–¡’·π«‚πâ¡«à“®–√â“¬·√ß∂÷ß¢π“¥‡ªìπÕ—πµ√“¬µàÕ ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õßª√–™“™πµàÕ‰ª
„πÕπ“§µ‰¥â
Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ı˘ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“
§ÿ≥¿“æ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı §≥–°√√¡°“√ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ ®÷ß‰¥â¡¡’ µ‘
„π§√“«°“√ª√–™ÿ¡§√—Èß∑’Ë Û/ÚıÛı ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë Ù °—π¬“¬π ÚıÛı °”Àπ¥„Àâ∑âÕß∑’Ë‡¢µ
Õ”‡¿ÕÀ“¥„À≠à ®—ßÀ«—¥ ß¢≈“ ¥—ß√“¬≈–‡Õ’¬¥ª√“°Øµ“¡·ºπ∑’Ë´÷Ëß·π∫∑â“¬ª√–°“»π’È
‡ªìπ‡¢µ§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡æ◊ÕË ¥”‡π‘π°“√§«∫§ÿ¡ ≈¥ ·≈–¢®—¥¡≈æ‘…µàÕ‰ª

ˆˆÒ
๘๐๘

∑—ßÈ π’È µ—ßÈ ·µà«π— ∑’Ë Ù °—π¬“¬π ÚıÛı ‡ªìπµâπ‰ª
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Ò °—π¬“¬π æ.». ÚıÛı
Õ“π—π∑å ªíπ¬“√™ÿπ
π“¬°√—∞¡πµ√’
ª√–∏“π§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ Ò˘ µÕπ∑’Ë ÒÛ «—π∑’Ë ¯ µÿ≈“§¡ ÚıÛı

๘๐๙
ˆˆÚ

ˆˆÛ
๘๑๐

ª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘

©∫—∫∑’Ë ı (æ.». ÚıÛı)
ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ
‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı
‡√◊ËÕß °”Àπ¥„Àâ∑âÕß∑’Ë‡¢µÕ”‡¿Õ‡¡◊Õß ®—ßÀ«—¥ ß¢≈“‡ªìπ‡¢µ§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
_________
¥â«¬ ª√“°Ø«à“°“√ª√–°Õ∫°‘®°“√µà“ßÊ „π∑âÕß∑’‡Ë ¢µÕ”‡¿Õ‡¡◊Õß ®—ßÀ«—¥ ß¢≈“
‰¡à«“à ®–‡ªìπ°“√ª√–°Õ∫°‘®°“√Õÿµ “À°√√¡ °“√ª√–°Õ∫°‘®°“√‚√ß·√¡·≈– ∂“π∑’æË °—
µ“°Õ“°“» °“√ª√–°Õ∫°‘®°“√¿—µµ“§“√√â“πÕ“À“√ °“√ª√–°Õ∫°‘®°“√ ∂“πæ¬“∫“≈
·≈–°“√ª√–°Õ∫°‘®°“√Õ◊πË Ê ‰¥â°Õà „Àâ‡°‘¥ªí≠À“¡≈æ‘… ´÷ßË ßà º≈°√–∑∫‡ ¬’ À“¬µàÕ§ÿ≥¿“æ
‘Ëß·«¥≈âÕ¡„π∑âÕß∑’Ë‡¢µÕ”‡¿Õ‡¡◊Õß ®—ßÀ«—¥ ß¢≈“ ‡ªìπÕ¬à“ß¡“° ·≈–¡’·π«‚πâ¡«à“
®–√â“¬·√ß∂÷ß¢π“¥‡ªìπÕ—πµ√“¬µàÕ ¢ÿ ¿“æÕπ“¡—¬¢Õßª√–™“™πµàÕ‰ª„πÕπ“§µ‰¥â
Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ı˘ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“
§ÿ≥¿“æ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı §≥–°√√¡°“√ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ ®÷ß‰¥â¡¡’ µ‘
„π§√“«°“√ª√–™ÿ¡§√—Èß∑’Ë Û/ÚıÛı ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë Ù °—π¬“¬π ÚıÛı °”Àπ¥„Àâ∑âÕß∑’Ë
‡¢µÕ”‡¿Õ‡¡◊Õß ®—ßÀ«—¥ ß¢≈“ ¥—ß√“¬≈–‡Õ’¬¥ª√“°Øµ“¡·ºπ∑’Ë´÷Ëß·π∫∑â“¬ª√–°“»π’È
‡ªìπ‡¢µ§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡æ◊ÕË ¥”‡π‘π°“√§«∫§ÿ¡ ≈¥ ·≈–¢®—¥¡≈æ‘…µàÕ‰ª

ˆˆÙ
๘๑๑

∑—ßÈ π’È µ—ßÈ ·µà«π— ∑’Ë Ù °—π¬“¬π ÚıÛı ‡ªìπµâπ‰ª
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Ò °—π¬“¬π æ.». ÚıÛı
Õ“π—π∑å ªíπ¬“√™ÿπ
π“¬°√—∞¡πµ√’
ª√–∏“π§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ Ò˘ µÕπ∑’Ë ÒÛ «—π∑’Ë ¯ µÿ≈“§¡ ÚıÛı

๘๑๒
ˆˆı

๘๑๓
ˆˆˆ

ª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘

©∫—∫∑’Ë ˆ (æ.». ÚıÛı)
ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ
‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı
‡√◊ËÕß °”Àπ¥„Àâ∑âÕß∑’Ë‡¢µÀ¡Ÿà‡°“–æ’æ’ µ”∫≈Õà“«π“ß Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß ®—ßÀ«—¥°√–∫’Ë
‡ªìπ‡¢µ§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
_________
¥â«¬ ª√“°Ø«à“°“√ª√–°Õ∫°‘®°“√µà“ßÊ „π∑âÕß∑’ËÀ¡Ÿà‡°“–æ’æ’ µ”∫≈Õà“«π“ß
Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß ®—ßÀ«—¥°√–∫’Ë ‰¡à«“à ®–‡ªìπ°“√ª√–°Õ∫°‘®°“√Õÿµ “À°√√¡ °“√ª√–°Õ∫°‘®°“√
‚√ß·√¡·≈– ∂“π∑’Ë æ— ° µ“°Õ“°“» °“√ª√–°Õ∫°‘ ® °“√¿— µ µ“§“√√â “ πÕ“À“√
°“√ª√–°Õ∫°‘®°“√ ∂“πæ¬“∫“≈ ·≈–°“√ª√–°Õ∫°‘®°“√Õ◊πË Ê ‰¥â°Õà „Àâ‡°‘¥ªí≠À“¡≈æ‘…
´÷Ëß àßº≈°√–∑∫‡ ’¬À“¬µàÕ§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡„π∑âÕß∑’Ë‡¢µÀ¡Ÿà‡°“–æ’æ’ µ”∫≈Õà“«π“ß
Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß ®—ßÀ«—¥°√–∫’Ë ‡ªìπÕ¬à“ß¡“° ·≈–¡’·π«‚πâ¡«à“®–√â“¬·√ß∂÷ß¢π“¥‡ªìπ
Õ—πµ√“¬µàÕ ¢ÿ ¿“æÕπ“¡—¬¢Õßª√–™“™πµàÕ‰ª„πÕπ“§µ‰¥â
Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ı˘ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“
§ÿ≥¿“æ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı §≥–°√√¡°“√ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ ®÷ß‰¥â¡¡’ µ‘
„π§√“«°“√ª√–™ÿ¡§√—Èß∑’Ë Û/ÚıÛı ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë Ù °—π¬“¬π ÚıÛı °”Àπ¥„Àâ∑âÕß∑’Ë‡¢µ
À¡Ÿ‡à °“–æ’æ’ µ”∫≈Õà“«π“ß Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß ®—ßÀ«—¥°√–∫’Ë ¥—ß√“¬≈–‡Õ’¬¥ª√“°Øµ“¡·ºπ∑’Ë
´÷ßË ·π∫∑â“¬ª√–°“»π’‡È ªìπ‡¢µ§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡æ◊ÕË ¥”‡π‘π°“√§«∫§ÿ¡ ≈¥ ·≈–¢®—¥¡≈æ‘…µàÕ‰ª

ˆˆ˜
๘๑๔

∑—ßÈ π’È µ—ßÈ ·µà«π— ∑’Ë Ù °—π¬“¬π ÚıÛı ‡ªìπµâπ‰ª
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Ò °—π¬“¬π æ.». ÚıÛı
Õ“π—π∑å ªíπ¬“√™ÿπ
π“¬°√—∞¡πµ√’
ª√–∏“π§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ Ò˘ µÕπ∑’Ë ÒÛ «—π∑’Ë ¯ µÿ≈“§¡ ÚıÛı

๘๑๕
ˆˆ¯

·ºπ∑’Ë∑â“¬
ª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ ©∫—∫∑’Ë ˆ (æ.». ÚıÛı)
‡√◊ËÕß °”Àπ¥„Àâ∑âÕß∑’Ë‡¢µÀ¡Ÿà‡°“–æ’æ’ µ”∫≈Õà“ßπ“ß Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß ®—ßÀ«—¥°√–∫’Ë
‡ªìπ‡¢µ§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…

๘๑๖
ˆˆ˘

ª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘

©∫—∫∑’Ë ˘ (æ.». ÚıÛı)
ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ
‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı
‡√◊ËÕß °”Àπ¥„Àâ∑âÕß∑’Ë‡¢µ®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ª√“°“√‡ªìπ‡¢µ§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
_________
¥â«¬ ª√“°Ø«à“ªí≠À“¡≈æ‘…„π∑âÕß∑’Ë‡¢µ®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ª√“°“√ ‰¡à«à“®–‡ªìπ
ªí≠À“¡≈æ‘…®“°πÈ”‡ ’¬ ªí≠À“¡≈æ‘…®“°Õ“°“»‡ ’¬ ªí≠À“¡≈æ‘…®“°¢Õß‡ ’¬ ·≈–
ªí≠À“¡≈æ‘…Õ◊ËπÊ ‰¥â°àÕ„Àâ‡°‘¥º≈°√–∑∫‡ ’¬À“¬µàÕ§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ „π∑âÕß∑’Ë
‡¢µ®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ª√“°“√‡ªìπÕ¬à“ß¡“° ·≈–¡’·π«‚πâ¡«à“®–√â“¬·√ß∂÷ß¢π“¥‡ªìπÕ—πµ√“¬
µàÕ ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õßª√–™“™πµàÕ‰ª„πÕπ“§µ ª√–°Õ∫°—∫‚¥¬∑’Ë§≥–√—∞¡πµ√’‰¥â¡’¡µ‘
„π§√“«°“√ª√–™ÿ¡‡¡◊ÕË «—π∑’Ë Ò ß‘ À“§¡ ÚıÛˆ „Àâ‡√àß¥”‡π‘π°“√°”Àπ¥„Àâ∑Õâ ß∑’‡Ë ¢µ®—ßÀ«—¥
¡ÿ∑√ª√“°“√‡ªìπ‡¢µ§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‚¥¬‡√Á«
Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ı˘ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“
§ÿ≥¿“æ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı §≥–°√√¡°“√ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ ®÷ß‰¥â¡¡’ µ‘
„π§√“«°“√ª√–™ÿ¡ §√—Èß∑’Ë ˆ/ÚıÛˆ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë Òı ∏—π«“§¡ ÚıÛˆ °”Àπ¥„Àâ∑âÕß∑’Ë
‡¢µ®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ª√“°“√ ¥—ß√“¬≈–‡Õ’¬¥ª√“°Øµ“¡·ºπ∑’Ë´÷Ëß·π∫∑â“¬ª√–°“»π’È
‡ªìπ‡¢µ§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡æ◊ÕË ¥”‡π‘π°“√§«∫§ÿ¡ ≈¥ ·≈–¢®—¥¡≈æ‘…µàÕ‰ª

ˆ˜
๘๑๗

∑—ßÈ π’È µ—ßÈ ·µà«π— ∑’Ë Òı ∏—π«“§¡ ÚıÛˆ ‡ªìπµâπ‰ª
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Òı ¡’π“§¡ æ.». ÚıÛ˜
™«π À≈’°¿—¬
π“¬°√—∞¡πµ√’
ª√–∏“π§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÒÒ µÕπ∑’Ë Û˜ ß «—π∑’Ë Ò æƒ…¿“§¡ ÚıÛ˜

ˆ˜Ò
๘๑๘

·ºπ∑’Ë∑â“¬
ª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ ©∫—∫∑’Ë ˘ (æ.». ÚıÛ˜)
ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘
æ.». ÚıÛı
‡√◊ËÕß °”Àπ¥„Àâ∑âÕß∑’Ë‡¢µ®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ª√“°“√‡ªìπ‡¢µ§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…

๘๑๙
ˆ˜Ú

ª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘

©∫—∫∑’Ë ÒÒ (æ.». ÚıÛ¯)
ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ
‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı
‡√◊ËÕß °”Àπ¥„Àâ∑âÕß∑’Ë‡¢µ®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’ ®—ßÀ«—¥ππ∑∫ÿ√’ ®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ “§√
·≈–®—ßÀ«—¥π§√ª∞¡ ‡ªìπ‡¢µ§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
_________
¥â«¬ ª√“°Ø«à“ªí≠À“¡≈æ‘…„π∑âÕß∑’‡Ë ¢µ®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’ ®—ßÀ«—¥ππ∑∫ÿ√’ ®—ßÀ«—¥
¡ÿ∑√ “§√ ·≈–®—ßÀ«—¥π§√ª∞¡ ‰¡à«à“®–‡ªìπªí≠À“¡≈æ‘…®“°πÈ”‡ ’¬ ªí≠À“¡≈æ‘…
∑“ßÕ“°“»·≈–‡ ¬’ ß ªí≠À“¡≈æ‘…®“°¡Ÿ≈ΩÕ¬·≈–¢Õß‡ ¬’ Õ—πµ√“¬ ·≈–ªí≠À“¡≈æ‘…Õ◊πË Ê
‰¥â°Õà „Àâ‡°‘¥º≈°√–∑∫‡ ¬’ À“¬µàÕ§ÿ≥¿“æ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡ „π∑âÕß∑’‡Ë ¢µ®—ßÀ«—¥∑—ßÈ Ù ‡ªìπÕ¬à“ß¡“°
·≈–¡’·π«‚πâ¡«à“®–√â“¬·√ß∂÷ß¢π“¥‡ªìπÕ—πµ√“¬µàÕ ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õßª√–™“™πµàÕ‰ª
„πÕπ“§µ
Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ı˘ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“
§ÿ≥¿“æ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı §≥–°√√¡°“√ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ ®÷ß‰¥â¡¡’ µ‘
„π§√“«°“√ª√–™ÿ¡ §√—ßÈ ∑’Ë Û/ÚıÛ¯ ‡¡◊ÕË «—π∑’Ë ÚÛ ¡’π“§¡ æ.». ÚıÛ¯ °”Àπ¥„Àâ∑Õâ ß∑’Ë
‡¢µ®— ß À«— ¥ ª∑ÿ ¡ ∏“π’ ®— ß À«— ¥ ππ∑∫ÿ √’ ®— ß À«— ¥ ¡ÿ ∑ √ “§√ ·≈–®— ß À«— ¥ π§√ª∞¡
¥—ß√“¬≈–‡Õ’¬¥ª√“°Øµ“¡·ºπ∑’Ë´÷Ëß·π∫∑â“¬ª√–°“»π’È ‡ªìπ‡¢µ§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡æ◊ËÕ
¥”‡π‘π°“√§«∫§ÿ¡ ≈¥ ·≈–¢®—¥¡≈æ‘…µàÕ‰ª

๘๒๐
ˆ˜Û

∑—Èßπ’È µ—Èß·µà«—π∑’Ë ÚÛ ¡’π“§¡ æ.». ÚıÛ¯ ‡ªìπµâπ‰ª
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Úı ‡¡…“¬π æ.». ÚıÛ¯
™«π À≈’°¿—¬
π“¬°√—∞¡πµ√’
ª√–∏“π§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÒÚ µÕπæ‘‡»… Òˆ ß «—π∑’Ë ÚÛ æƒ…¿“§¡ ÚıÛ¯

๘๒๑
ˆ˜Ù

·ºπ∑’Ë∑â“¬
ª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ ©∫—∫∑’Ë ÒÒ (æ.». ÚıÛ¯)
‡√◊ËÕß °”Àπ¥„Àâ∑âÕß∑’Ë‡¢µ®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’ ®—ßÀ«—¥ππ∑∫ÿ√’ ®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ “§√ ·≈–
®—ßÀ«—¥π§√ª∞¡ ‡ªìπ‡¢µ§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…

๘๒๒
ˆ˜ı

ª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘

©∫—∫∑’Ë ÒÛ (æ.». ÚıÛ˘)
ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ
‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı
‡√◊ËÕß °”Àπ¥„Àâ∑âÕß∑’Ë‡¢µÕ”‡¿Õ∫â“π·À≈¡ Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß‡æ™√∫ÿ√’
Õ”‡¿Õ∑à“¬“ß Õ”‡¿Õ™–Õ” ®—ßÀ«—¥‡æ™√∫ÿ√’ ·≈–Õ”‡¿ÕÀ—«À‘π°—∫Õ”‡¿Õª√“≥∫ÿ√’
®—ßÀ«—¥ª√–®«∫§’√’¢—π∏å ‡ªìπ‡¢µ§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
_________
¥â«¬ ª√“°Ø«à“°“√ª√–°Õ∫°‘®°“√µà“ßÊ „π∑âÕß∑’‡Ë ¢µÕ”‡¿Õ∫â“π·À≈¡ Õ”‡¿Õ
‡¡◊Õß‡æ™√∫ÿ√’ Õ”‡¿Õ∑à“¬“ß Õ”‡¿Õ™–Õ” ®—ßÀ«—¥‡æ™√∫ÿ√’ ·≈–Õ”‡¿ÕÀ—«À‘π °—∫Õ”‡¿Õ
ª√“≥∫ÿ√’ ®—ßÀ«—¥ª√–®«∫§’√’¢—π∏å ‰¡à«à“®–‡ªìπ°“√ª√–°Õ∫°‘®°“√ –æ“πª≈“ °‘®°“√
Õÿµ “À°√√¡ °‘®°“√‚√ß·√¡·≈– ∂“π∑’Ëæ—°µ“°Õ“°“» °“√ª√–°Õ∫°‘®°“√¿—µµ“§“√
√â“πÕ“À“√ ·≈–°“√ª√–°Õ∫°‘®°“√Õ◊ËπÊ ‰¥â°àÕ„Àâ‡°‘¥ªí≠À“¡≈æ‘…´÷Ëß àßº≈°√–∑∫
‡ ’¬À“¬µàÕ§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡„π∑âÕß∑’Ë¥—ß°≈à“«‡ªìπÕ¬à“ß¡“° ·≈–¡’·π«‚πâ¡«à“®–
√â“¬·√ß∂÷ß¢π“¥‡ªìπÕ—πµ√“¬µàÕ ¢ÿ ¿“æÕπ“¡—¬¢Õßª√–™“™πµàÕ‰ª„πÕπ“§µ‰¥â
Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ı˘ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“
§ÿ≥¿“æ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı §≥–°√√¡°“√ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ ®÷ß‰¥â¡¡’ µ‘
„π§√“«°“√ª√–™ÿ¡ §√—ßÈ ∑’Ë ı/ÚıÛ˘ ‡¡◊ÕË «—π∑’Ë Ú¯ ß‘ À“§¡ æ.». ÚıÛ˘ °”Àπ¥„Àâ∑Õâ ß∑’Ë
‡¢µÕ”‡¿Õ∫â“π·À≈¡ Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß‡æ™√∫ÿ√’ Õ”‡¿Õ∑à“¬“ß Õ”‡¿Õ™–Õ” ®—ßÀ«—¥‡æ™√∫ÿ√’
·≈–Õ”‡¿ÕÀ—«À‘π°—∫Õ”‡¿Õª√“≥∫ÿ√’ ®—ßÀ«—¥ª√–®«∫§’√¢’ π— ∏å ¥—ß√“¬≈–‡Õ’¬¥ª√“°Øµ“¡
·ºπ∑’´Ë ß÷Ë ·π∫∑â“¬ª√–°“»π’È ‡ªìπ‡¢µ§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡æ◊ÕË ¥”‡π‘π°“√§«∫§ÿ¡ ≈¥ ·≈–¢®—¥
¡≈æ‘…µàÕ‰ª

ˆ˜ˆ
๘๒๓

∑—ßÈ π’È µ—ßÈ ·µà«π— ∑’Ë Ú¯ ß‘ À“§¡ æ.». ÚıÛ˘ ‡ªìπµâπ‰ª
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ¯ æƒ»®‘°“¬π æ.». ÚıÛ˘
∫√√À“√ »‘≈ªÕ“™“
π“¬°√—∞¡πµ√’
ª√–∏“π§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÒÛ µÕπæ‘‡»… ıÙ ß «—π∑’Ë Û ∏—π«“§¡ ÚıÛ˘

๘๒๔
ˆ˜˜

·ºπ∑’Ë∑â“¬
ª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ ©∫—∫∑’Ë ÒÛ (æ.». ÚıÛ˘)
ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘
æ.». ÚıÛı
‡√◊ËÕß °”Àπ¥„Àâ∑âÕß∑’Ë‡¢µÕ”‡¿Õ∫â“π·À≈¡ Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß‡æ™√∫ÿ√’ Õ”‡¿Õ∑à“¬“ß
Õ”‡¿Õ™–Õ” ®—ßÀ«—¥‡æ™√∫ÿ√’ ·≈–Õ”‡¿ÕÀ—«À‘π°—∫Õ”‡¿Õª√“≥∫ÿ√’
®—ßÀ«—¥ª√–®«∫§’√’¢—π∏å ‡ªìπ‡¢µ§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…

๘๒๕
ˆ˜¯

ª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘

©∫—∫∑’Ë ÚÛ (æ.». ÚıÙ˜)
‡√◊ËÕß °”Àπ¥„Àâ∑âÕß∑’Ë‡¢µµ”∫≈Àπâ“æ√–≈“π Õ”‡¿Õ‡©≈‘¡æ√–‡°’¬√µ‘
®—ßÀ«—¥ √–∫ÿ√’ ‡ªìπ‡¢µ§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
_________
¥â«¬ ª√“°Ø«à“°“√ª√–°Õ∫°‘®°“√‚√ßß“π‚¡à ∫¥ ·≈–¬àÕ¬À‘π ·≈–°“√ª√–°Õ∫
°‘®°“√‡À¡◊ÕßÀ‘π„π‡¢µ∑âÕß∑’µË ”∫≈Àπâ“æ√–≈“π Õ”‡¿Õ‡©≈‘¡æ√–‡°’¬√µ‘ ®—ßÀ«—¥ √–∫ÿ√’
à«π„À≠à ‰¥âª≈àÕ¬∑‘ÈßΩÿÉπ≈–ÕÕßÕÕ° Ÿà∫√√¬“°“»‡°‘π°«à“¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…®“°
·À≈àß°”‡π‘¥µ“¡∑’°Ë ”Àπ¥‰«â ‡ªìπ‡Àµÿ„Àâ¡“µ√∞“π§ÿ≥¿“æÕ“°“»„π∫√√¬“°“»‚¥¬∑—«Ë ‰ª
‰¡à‡ªìπ‰ªµ“¡¡“µ√∞“π·≈–¡’·π«‚πâ¡∑’Ë®–√â“¬·√ß∂÷ß¢π“¥‡ªìπÕ—πµ√“¬µàÕ ÿ¢¿“æ
Õπ“¡—¬¢Õßª√–™“™πÀ√◊ÕÕ“®°àÕ„Àâ‡°‘¥º≈°√–∑∫‡ ¬’ À“¬µàÕ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡„πÕπ“§µ
Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ı˘ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“
§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı Õ—π‡ªìπæ√–√“™∫—≠≠—µ‘∑’Ë¡’∫∑∫—≠≠—µ‘
∫“ßª√–°“√‡°’¬Ë «°—∫°“√®”°—¥ ∑‘ ∏‘·≈–‡ √’¢Õß∫ÿ§§≈ ´÷ßË ¡“µ√“ Ú˘ ª√–°Õ∫¡“µ√“ Ûı
¡“µ√“ Ù¯ ¡“µ√“ ı ·≈–¡“µ√“ ıÒ ¢Õß√—∞∏√√¡πŸ≠ ·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬ ∫—≠≠—µ„‘ Àâ
°√–∑”‰¥â ‚¥¬Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡∫∑∫—≠≠—µ·‘ Ààß°ÆÀ¡“¬§≥–°√√¡°“√ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘
®÷ß¡’¡µ‘„π§√“«°“√ª√–™ÿ¡ §√—ßÈ ∑’Ë Û/ÚıÙ˜ ‡¡◊ÕË «—π∑’Ë Ò˘ ‡¡…“¬π ÚıÙ˜ °”Àπ¥„Àâ∑Õâ ß∑’Ë
‡¢µµ”∫≈Àπâ“æ√–≈“π Õ”‡¿Õ‡©≈‘¡æ√–‡°’¬√µ‘ ®—ßÀ«—¥ √–∫ÿ√’ µ“¡·ºπ∑’·Ë π∫∑â“¬ª√–°“»π’È
‡ªìπ‡¢µ§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡æ◊ÕË ¥”‡π‘π°“√§«∫§ÿ¡ ≈¥ ·≈–¢®—¥¡≈æ‘…µàÕ‰ª

ˆ˜˘
๘๒๖

∑—ßÈ π’È µ—ßÈ ·µà«π— ∑’Ë Ò˘ ‡¡…“¬π æ.». ÚıÙ˜
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ÒÛ ‘ßÀ“§¡ æ.». ÚıÙ˜
®“µÿ√πµå ©“¬· ß
√Õßπ“¬°√—∞¡πµ√’
ª√–∏“π§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ÒÙ ß «—π∑’Ë ÚÚ °—π¬“¬π ÚıÙ˜

ˆ¯
๘๒๗

ˆ¯Ò
๘๒๘

ª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘

©∫—∫∑’Ë ÛÚ (æ.». ÚııÚ)
‡√◊ËÕß °”Àπ¥„Àâ∑âÕß∑’Ë‡¢µµ”∫≈¡“∫µ“æÿ¥ µ”∫≈Àâ«¬‚ªÉß µ”∫≈‡π‘πæ√–
·≈–µ”∫≈∑—∫¡“ Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß√–¬Õß ®—ßÀ«—¥√–¬Õß ∑—Èßµ”∫≈
µ”∫≈¡“∫¢à“ Õ”‡¿Õπ‘§¡æ—≤π“ ®—ßÀ«—¥√–¬Õß ∑—Èßµ”∫≈
·≈–µ”∫≈∫â“π©“ß Õ”‡¿Õ∫â“π©“ß ®—ßÀ«—¥√–¬Õß ∑—Èßµ”∫≈
√«¡∑—Èßæ◊Èπ∑’Ë∑–‡≈¿“¬„π·π«‡¢µ ‡ªìπ‡¢µ§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
__________
¥â«¬ §≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘¡’¡µ‘„π°“√ª√–™ÿ¡ §√—Èß∑’Ë Ò/ÚııÚ
‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë Òˆ ¡’π“§¡ ÚııÚ ‡ÀÁπ™Õ∫„Àâ „™âÕ”π“®ª√–°“»°”Àπ¥„Àâ∑âÕß∑’Ë‡¢µ‡∑»∫“≈
‡¡◊Õß¡“∫µ“æÿ¥·≈–æ◊Èπ∑’Ë∫√‘‡«≥„°≈â‡§’¬ß ‡ªìπ‡¢µ§«∫§ÿ¡¡≈æ‘… ‡æ◊ËÕ„ÀâÕß§å°√ª°§√Õß
à«π∑âÕß∂‘Ëπ„π∑âÕß∑’Ë∑’Ë ‰¥âª√–°“»°”Àπ¥„Àâ‡ªìπ‡¢µ§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…®—¥∑”·ºπªØ‘∫—µ‘°“√
‡ πÕµàÕºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥ ·≈–¥”‡π‘π°“√µ“¡¢âÕ°”Àπ¥„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡
·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı µàÕ‰ª
¥—ßπ—Èπ ‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√°√–®“¬Õ”π“®„ÀâÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ‡ªìπºŸâ§«∫§ÿ¡
¥Ÿ·≈ °“√®—¥∑” ·≈–¥”‡π‘π°“√µ“¡·ºπªØ‘∫—µ‘°“√‡æ◊ËÕ≈¥·≈–¢®—¥¡≈æ‘… Õ“»—¬Õ”π“®
µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ı˘ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı Õ—π‡ªìπæ√–√“™∫—≠≠—µ‘∑’Ë¡’∫∑∫—≠≠—µ‘∫“ßª√–°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√
®”°—¥ ‘∑∏‘·≈–‡ √’¿“æ¢Õß∫ÿ§§≈ ´÷Ëß¡“µ√“ Ú˘ ª√–°Õ∫¡“µ√“ ÛÛ ¡“µ√“ Û¯
¡“µ√“ ÙÒ ·≈–¡“µ√“ ÙÛ ¢Õß√—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬∫—≠≠—µ‘„Àâ°√–∑”‰¥â
‚¥¬Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘·Ààß°ÆÀ¡“¬ ®÷ß°”Àπ¥„Àâ∑âÕß∑’Ë‡¢µµ”∫≈¡“∫µ“æÿ¥

ˆ¯Ú
๘๒๙

µ”∫≈Àâ«¬‚ªÉß µ”∫≈‡π‘πæ√– ·≈–µ”∫≈∑—∫¡“ Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß√–¬Õß ®—ßÀ«—¥√–¬Õß
∑—Èßµ”∫≈ µ”∫≈¡“∫¢à“ Õ”‡¿Õπ‘§¡æ—≤π“ ®—ßÀ«—¥√–¬Õß ∑—Èßµ”∫≈ ·≈–µ”∫≈∫â“π©“ß
Õ”‡¿Õ∫â“π©“ß ®—ßÀ«—¥√–¬Õß ∑—Èßµ”∫≈ √«¡∑—Èßæ◊Èπ∑’Ë∑–‡≈¿“¬„π·π«‡¢µµ“¡·ºπ∑’Ë
∑â“¬ª√–°“»π’È ‡ªìπ‡¢µ§«∫§ÿ¡¡≈æ‘… ‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√§«∫§ÿ¡ ≈¥ ·≈–¢®—¥¡≈æ‘…
µ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â „π°ÆÀ¡“¬µàÕ‰ª
∑—Èßπ’È µ—Èß·µà«—π∂—¥®“°«—πª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡ªìπµâπ‰ª
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Û ‡¡…“¬π æ.». ÚııÚ
Õ¿‘ ‘∑∏‘Ï ‡«™™“™’«–
π“¬°√—∞¡πµ√’
ª√–∏“π°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÚˆ µÕπæ‘‡»… ˆı ß «—π∑’Ë Ò æƒ…¿“§¡ ÚııÚ
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·ºπ∑’Ë∑â“¬
ª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ ©∫—∫∑’Ë ÒÚ (æ.». ÚııÚ)
‡√◊ËÕß °”Àπ¥„Àâ∑âÕß∑’Ë‡¢µµ”∫≈¡“∫µ“æÿ¥ µ”∫≈Àâ«¬‚ªÉß µ”∫≈‡π‘πæ√– ·≈–µ”∫≈∑—∫¡“ Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß√–¬Õß
®—ßÀ«—¥√–¬Õß ∑—Èßµ”∫≈
µ”∫≈¡“∫¢à“ Õ”‡¿Õπ‘§¡æ—≤π“ ®—ßÀ«—¥√–¬Õß ∑—Èßµ”∫≈ ·≈–
µ”∫≈∫â“π©“ß Õ”‡¿Õ∫â“π©“ß ®—ßÀ«—¥√–¬Õß ∑—Èßµ”∫≈ √«¡∑—Èßæ◊Èπ∑’Ë∑–‡≈¿“¬„π·π«‡¢µ ‡ªìπ‡¢µ§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
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°Æ°√–∑√«ß

°”Àπ¥À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√ ·≈–‡ß◊ËÕπ‰¢
„π°“√ÕÕ°§” —Ëß °“√¬°‡≈‘°§” —Ëß °“√∑”·≈–°“√¬°‡≈‘°‡§√◊ËÕßÀ¡“¬
Àâ“¡„™â¬“πæ“Àπ– ·≈–°“√„™â¬“πæ“Àπ–„π¢≥–∑’Ë¡’‡§√◊ËÕßÀ¡“¬Àâ“¡„™â¬“πæ“Àπ–
æ.». Úıı
_______
Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ÒÒ ·≈–¡“µ√“ ˆˆ «√√§ Õß ·Ààßæ√–√“™
∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı √—∞¡πµ√’«à“°“√
°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ÕÕ°°Æ°√–∑√«ß‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
¢âÕ Ò „Àâ¬°‡≈‘°
(Ò) °Æ°√–∑√«ß ©∫—∫∑’Ë ¯ (æ.». ÚıÙÒ) ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘
àß‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı
(Ú) °Æ°√–∑√«ß ©∫—∫∑’Ë Ò (æ.». ÚıÙÚ) ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘
àß‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı
¢âÕ Ú „π°√≥’∑æ’Ë π—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’µË √«®æ∫«à“¡’°“√„™â¬“πæ“Àπ–∑’°Ë Õà „Àâ‡°‘¥
¡≈æ‘…‡°‘π°«à“¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…®“°·À≈àß°”‡π‘¥µ“¡∑’Ë√—∞¡πµ√’ª√–°“»°”Àπ¥
µ“¡¡“µ√“ ıı „Àâæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’ËÕÕ°§” —ËßÀâ“¡„™â¬“πæ“Àπ–™—Ë«§√“«·≈–∑”
‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ çÀâ“¡„™â™—Ë«§√“«é ‰«â∑’Ë¬“πæ“Àπ–π—Èπ
¢âÕ Û ‡®â “ ¢ÕßÀ√◊ Õ ºŸâ § √Õ∫§√Õß¬“πæ“Àπ–∑’Ë ∂Ÿ ° —Ë ß Àâ “ ¡„™â ¬ “πæ“Àπ–
™—Ë«§√“«µâÕß·°â ‰¢ª√—∫ª√ÿß¬“πæ“Àπ–¡‘„Àâ°àÕ„Àâ‡°‘¥¡≈æ‘…‡°‘π°«à“¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡
¡≈æ‘…®“°·À≈àß°”‡π‘¥µ“¡¢âÕ Ú ·≈–π”¬“πæ“Àπ–¥—ß°≈à“«‰ª„Àâæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë
µ√«® Õ∫¿“¬„π°”Àπ¥‡«≈“ “¡ ‘∫«—ππ—∫·µà«—π∑’Ë¡’§” —ËßÀâ“¡„™â¬“πæ“Àπ–™—Ë«§√“«
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¢âÕ Ù „π°√≥’∑‡’Ë ®â“¢ÕßÀ√◊ÕºŸ§â √Õ∫§√Õß¬“πæ“Àπ–∑’∂Ë °Ÿ ß—Ë Àâ“¡„™â¬“πæ“Àπ–
™—Ë«§√“« ‰¥â·°â ‰¢ª√—∫ª√ÿß·≈–π”¬“πæ“Àπ–¥—ß°≈à“«‰ª„Àâæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ëµ√«® Õ∫
¿“¬„π°”Àπ¥‡«≈“µ“¡¢âÕ Û ·≈–æπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’µË √«® Õ∫·≈â«æ∫«à“¬“πæ“Àπ–π—πÈ
¬—ß§ß°àÕ„Àâ‡°‘¥¡≈æ‘…‡°‘π°«à“¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…®“°·À≈àß°”‡π‘¥µ“¡¢âÕ Ú ‡®â“¢Õß
À√◊ÕºŸâ§√Õ∫§√Õß¬“πæ“Àπ–Õ“®π”¬“πæ“Àπ–¥—ß°≈à“«‰ª·°â ‰¢ª√—∫ª√ÿß·≈–π”¡“„Àâ
æπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ëµ√«® Õ∫‰¥âÕ’°®π°«à“°”Àπ¥‡«≈“¥—ß°≈à“«®– ‘Èπ ÿ¥≈ß
„π°“√¥”‡π‘π°“√µ“¡«√√§Àπ÷Ëß ‡®â“¢ÕßÀ√◊ÕºŸâ§√Õ∫§√Õß¬“πæ“Àπ–®–π”
¬“πæ“Àπ–‰ª„Àâæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’ËºŸâ „¥∑”°“√µ√«® Õ∫°Á ‰¥â
„π°√≥’∑’Ëæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë∑”°“√µ√«® Õ∫·≈â«æ∫«à“ ¬“πæ“Àπ–∑’Ëπ”‰ª
·°â ‰¢ª√—∫ª√ÿßµ“¡«√√§Àπ÷Ëß‰¡à°àÕ„Àâ‡°‘¥¡≈æ‘…‡°‘π°«à“¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…®“°
·À≈àß°”‡π‘¥µ“¡¢âÕ Ú „Àâæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’ËÕÕ°§” —Ëß¬°‡≈‘°§” —ËßÀâ“¡„™â¬“πæ“Àπ–
™—Ë«§√“«·≈–‡Õ“‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ çÀâ“¡„™â™—Ë«§√“«é ÕÕ°®“°¬“πæ“Àπ–π—Èπ
„π°√≥’ ∑’Ë æ π— ° ß“π‡®â “ Àπâ “ ∑’Ë ºŸâ ´÷Ë ß ¥”‡π‘ π °“√µ“¡«√√§ “¡¡‘ „ ™à ºŸâ Õ Õ°§” —Ë ß
Àâ“¡„™â¬“πæ“Àπ–™—Ë«§√“« „Àâæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë¥—ß°≈à“«·®âß°“√¬°‡≈‘°§” —Ëß„Àâ
æπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’ºË ÕŸâ Õ°§” ß—Ë Àâ“¡„™â¬“πæ“Àπ–™—«Ë §√“«∑√“∫¿“¬„π ∫‘ Àâ“«—ππ—∫·µà«π— ∑’Ë
‰¥â¬°‡≈‘°§” —Ëß·≈–‡Õ“‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ çÀâ“¡„™â™—Ë«§√“«é ÕÕ°
¢âÕ ı ‡¡◊ÕË æâπ°”Àπ¥‡«≈“µ“¡¢âÕ Û À“°‡®â“¢ÕßÀ√◊ÕºŸ§â √Õ∫§√Õß¬“πæ“Àπ–
‰¥âπ”¬“πæ“Àπ–∑’∂Ë °Ÿ ß—Ë Àâ“¡„™â¬“πæ“Àπ–™—«Ë §√“«‰ª„™â ‚¥¬‰¡àπ”¡“„Àâæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë
µ√«® Õ∫‡¡◊ËÕæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ëµ√«® Õ∫æ∫∑’Ë „¥·≈–ª√“°Ø«à“¬“πæ“Àπ–π—Èπ‰¥â·°â ‰¢
ª√—∫ª√ÿß®π‰¡à°Õà „Àâ‡°‘¥¡≈æ‘…‡°‘π°«à“¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…®“°·À≈àß°”‡π‘¥µ“¡¢âÕ Ú
·≈â« „Àâæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’ËÕÕ°§” —Ëß¬°‡≈‘°§” —ËßÀâ“¡„™â¬“πæ“Àπ–™—Ë«§√“«·≈–
‡Õ“‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ çÀâ“¡„™â™—Ë«§√“«é ÕÕ°®“°¬“πæ“Àπ–π—Èπ ·µà∑—Èßπ’È ‰¡à‡ªìπ°“√≈∫≈â“ß
§«“¡º‘¥„π°“√ΩÉ“Ωóπ§” ß—Ë Àâ“¡„™â¬“πæ“Àπ–™—«Ë §√“«∑’Ë‰¥â°√–∑”‰ª·≈â« ·≈–„Àâπ”§«“¡
„π¢âÕ Ù «√√§ ’Ë ¡“„™â∫—ß§—∫‚¥¬Õπÿ‚≈¡
¢âÕ ˆ ‡¡◊ÕË æâπ°”Àπ¥‡«≈“µ“¡¢âÕ Û ¬“πæ“Àπ–„¥∑’∂Ë °Ÿ ß—Ë Àâ“¡„™â¬“πæ“Àπ–
™—Ë«§√“«µ“¡¢âÕ Ú ¬—ß‰¡à “¡“√∂·°â ‰¢ ¿“æ∑’Ë°àÕ„Àâ‡°‘¥¡≈æ‘…¥—ß°≈à“«‰¥â „Àâæπ—°ß“π
‡®â“Àπâ“∑’ËÕÕ°§” —ËßÀâ“¡„™â¬“πæ“Àπ–‡¥Á¥¢“¥·≈–∑”‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ çÀâ“¡„™â‡¥Á¥¢“¥é
‰«â∑’Ë¬“πæ“Àπ–π—Èπ·∑π‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ çÀâ“¡„™â™—Ë«§√“«é ∑—Èßπ’È ‰¡à«à“æπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë
®–µ√«® Õ∫æ∫∑’Ë„¥
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„π°√≥’ ∑’Ë ‡ ®â “ ¢ÕßÀ√◊ Õ ºŸâ § √Õ∫§√Õß¬“πæ“Àπ–∑’Ë ∂Ÿ ° —Ë ß Àâ “ ¡„™â ¬ “πæ“Àπ–
™—Ë « §√“«‰¡àπ”¬“πæ“Àπ–π—Èπ¡“„Àâæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ëµ√«® Õ∫®πæâπ°”Àπ¥‡«≈“
µ“¡¢âÕ Û „Àâæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë√“¬ß“πµàÕÕ∏‘∫¥’°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…À√◊ÕºŸâ´÷ËßÕ∏‘∫¥’
°√¡§«∫§ÿ ¡ ¡≈æ‘ …¡Õ∫À¡“¬‡æ◊Ë Õ ·®âß π“¬∑–‡∫’ ¬ πµ“¡°ÆÀ¡“¬«à “ ¥â « ¬√∂¬πµå À√◊ Õ
π“¬∑–‡∫’¬π‡√◊Õµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬‡√◊Õ‰∑¬ ·≈â«·µà°√≥’ ∑√“∫µàÕ‰ª
¢âÕ ˜ Àâ“¡‡®â“¢ÕßÀ√◊ÕºŸ§â √Õ∫§√Õß¬“πæ“Àπ–„™â¬“πæ“Àπ–∑’∂Ë °Ÿ ß—Ë Àâ“¡„™â
¬“πæ“Àπ–‡¥Á¥¢“¥ ‡«âπ·µà®–‰¥â√∫— Õπÿ≠“µ®“°æπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’‡Ë æ◊ÕË «—µ∂ÿª√– ß§å„π°“√
π”¬“πæ“Àπ–π—Èπ‰ª·°â ‰¢ª√—∫ª√ÿß·≈–„Àâæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë∑”°“√µ√«® Õ∫
„Àâ‡®â“¢ÕßÀ√◊ÕºŸ§â √Õ∫§√Õß¬“πæ“Àπ–∑’Ë‰¥â√∫— Õπÿ≠“µµ“¡«√√§Àπ÷ßË ‡§≈◊ÕË π¬â“¬
¬“πæ“Àπ–ÕÕ°®“° ∂“π∑’Ë´÷Ëßæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë∑”°“√µ√«® Õ∫·≈–∑”‡§√◊ËÕßÀ¡“¬
çÀâ“¡„™â‡¥Á¥¢“¥é ¿“¬„πÀ°™—Ë«‚¡ß π—∫·µà‡«≈“∑’Ë ‰¥â√—∫Õπÿ≠“µ„Àâ‡§≈◊ËÕπ¬â“¬¬“πæ“Àπ–
‡æ◊ËÕ«—µ∂ÿª√– ß§å„π°“√π”¬“πæ“Àπ–π—Èπ‰ª·°â ‰¢ª√—∫ª√ÿß À“°æâπ°”Àπ¥‡«≈“¥—ß°≈à“«
„Àâ‡§≈◊ÕË π¬â“¬¬“πæ“Àπ–‚¥¬«‘∏°’ “√≈“°®ŸßÀ√◊Õ‚¥¬«‘∏°’ “√Õ◊πË ∑’Ë‰¡à°Õà „Àâ‡°‘¥¡≈æ‘…‡°‘π°«à“
¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…®“°·À≈àß°”‡π‘¥
¢âÕ ¯ „π°√≥’∑‡’Ë ®â“¢ÕßÀ√◊ÕºŸ§â √Õ∫§√Õß¬“πæ“Àπ–∑’∂Ë °Ÿ ß—Ë Àâ“¡„™â¬“πæ“Àπ–
‡¥Á¥¢“¥‰¥â·°â ‰¢ª√—∫ª√ÿß¬“πæ“Àπ–·≈â« ¡’§«“¡ª√– ß§å®–„™â¬“πæ“Àπ–π—ÈπµàÕ‰ª
„Àâ¬◊Ëπ§”√âÕßµàÕæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’ËºŸâ „¥‡æ◊ËÕ¢Õ„Àâ∑”°“√µ√«® Õ∫°Á ‰¥â
°“√µ√«® Õ∫¬“πæ“Àπ–µ“¡«√√§Àπ÷ßË „Àâ‡®â“¢ÕßÀ√◊ÕºŸ§â √Õ∫§√Õß¬“πæ“Àπ–
π”¬“πæ“Àπ–π—πÈ ‰ª„Àâæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’∑Ë ”°“√µ√«® Õ∫¬—ß ∂“π∑’∑Ë æ’Ë π—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë
°”Àπ¥
„π°√≥’∑’Ëæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë∑”°“√µ√«® Õ∫·≈â«æ∫«à“ ¬“πæ“Àπ–∑’Ëπ”‰ª
·°â ‰¢ª√—∫ª√ÿßµ“¡«√√§Àπ÷Ëß‰¡à°àÕ„Àâ‡°‘¥¡≈æ‘…‡°‘π°«à“¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…®“°
·À≈àß°”‡π‘¥µ“¡¢âÕ Ú „Àâæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’ËÕÕ°§” —Ëß¬°‡≈‘°§” —ËßÀâ“¡„™â¬“πæ“Àπ–
‡¥Á¥¢“¥·≈–‡Õ“‡§√◊ÕË ßÀ¡“¬ çÀâ“¡„™â‡¥Á¥¢“¥é ÕÕ°®“°¬“πæ“Àπ–π—πÈ ∑—ßÈ π’È „Àâπ”§«“¡
„π¢âÕ Ù «√√§ ’Ë ¡“„™â∫—ß§—∫‚¥¬Õπÿ‚≈¡
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¢âÕ ˘ ·∫∫‡§√◊ÕË ßÀ¡“¬ çÀâ“¡„™â™«—Ë §√“«é ·∫∫‡§√◊ÕË ßÀ¡“¬ çÀâ“¡„™â‡¥Á¥¢“¥é
·≈–°“√µ‘¥‡§√◊ËÕßÀ¡“¬¥—ß°≈à“« „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’ËÕ∏‘∫¥’°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…°”Àπ¥‚¥¬
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ·≈–µâÕß‡ªìπ‡§√◊ËÕßÀ¡“¬∑’Ë‡ÀÁπª√“°Ø‡¥àπ™—¥‡ªìπµ—«Õ—°…√
∑’Ë¡’¢âÕ§«“¡«à“ çÀâ“¡„™â™—Ë«§√“«é À√◊Õ çÀâ“¡„™â‡¥Á¥¢“¥é
¢âÕ Ò §” —Ëß¢Õßæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ëµ“¡¢âÕ Ú ¢âÕ Ù ¢âÕ ı ¢âÕ ˆ °“√
Õπÿ≠“µµ“¡¢âÕ ˜ ·≈–§”√âÕß¢Õ„Àâ∑”°“√µ√«® Õ∫·≈–§” —Ëßµ“¡¢âÕ ¯ „Àâ‡ªìπ‰ª
µ“¡·∫∫∑’ËÕ∏‘∫¥’°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…°”Àπ¥‚¥¬ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
¢âÕ ÒÒ „π°√≥’∑æ’Ë π—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’ÕË Õ°§” ß—Ë Àâ“¡„™â¬“πæ“Àπ–™—«Ë §√“« À√◊Õ
§” —ËßÀâ“¡„™â¬“πæ“Àπ–‡¥Á¥¢“¥·≈–∑”‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ çÀâ“¡„™â™—Ë«§√“«é À√◊Õ çÀâ“¡„™â
‡¥Á¥¢“¥é À√◊Õ¬°‡≈‘°§” —Ëß·≈–‡§√◊ËÕßÀ¡“¬¥—ß°≈à“«·≈â« „Àâæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë√“¬ß“π
µà Õ Õ∏‘ ∫ ¥’ ° √¡§«∫§ÿ ¡ ¡≈æ‘ … À√◊ Õ ºŸâ ´÷Ë ß Õ∏‘ ∫ ¥’ ° √¡§«∫§ÿ ¡ ¡≈æ‘ … ¡Õ∫À¡“¬‡æ◊Ë Õ ·®â ß
π“¬∑–‡∫’¬πµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√∂¬πµåÀ√◊Õπ“¬∑–‡∫’¬π‡√◊Õµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬‡√◊Õ‰∑¬
·≈â«·µà°√≥’∑√“∫µàÕ‰ª
¢âÕ ÒÚ §”√âÕß §” —Ëß À√◊Õ‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ çÀâ“¡„™â™—Ë«§√“«é À√◊Õ‡§√◊ËÕßÀ¡“¬
çÀâ“¡„™â‡¥Á¥¢“¥é ∑’Ë ‰¥â¬π◊Ë ß—Ë °“√ À√◊Õ¥”‡π‘π°“√µ“¡°Æ°√–∑√«ß ©∫—∫∑’Ë ¯ (æ.». ÚıÙÒ)
ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫— ≠ ≠— µ‘ à ß ‡ √‘ ¡ ·≈–√— ° …“§ÿ ≥ ¿“æ ‘Ë ß ·«¥≈â Õ ¡·Àà ß ™“µ‘
æ.». ÚıÛı „Àâ∂◊Õ«à“‡ªìπ§”√âÕß∑’Ë¬◊Ëπµ“¡°Æ°√–∑√«ßπ’ÈÀ√◊Õ„™â∫—ß§—∫µàÕ‰ª‰¥â‡∑à“∑’Ë ‰¡à¢—¥
À√◊Õ·¬âß°—∫°Æ°√–∑√«ßπ’È
„Àâ ‰«â ≥ «—π∑’Ë Ò˘ ¡’π“§¡ æ.». Úıı
‡°…¡ π‘∑«ß»å ≥ Õ¬ÿ∏¬“
√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘
·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÚÙ µÕπ∑’Ë Ú ° «—π∑’Ë ÒÚ ‡¡…“¬π Úıı

๘๓๕
ˆ¯¯

À¡“¬‡Àµÿ :- ‡Àµÿº≈„π°“√ª√–°“»„™â°Æ°√–∑√«ß©∫—∫π’È §◊Õ ‡π◊ËÕß®“°°Æ°√–∑√«ß
©∫—∫∑’Ë ¯ (æ.». ÚıÙÒ) ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ
‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı ‰¡à‡À¡“– ¡°—∫°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õßæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë
·≈–°“√ªÑÕß°—πªí≠À“®√“®√µ‘¥¢—¥„π√–À«à“ß∑’Ë∑”°“√µ√«® Õ∫¬“πæ“Àπ–∑’Ë°àÕ„Àâ
‡°‘ ¥ ¡≈æ‘ … ª√–°Õ∫°— ∫ ‰¥â ¡’ ° “√ªØ‘ √Ÿ ª √–∫∫√“™°“√‚¥¬°”Àπ¥„Àâ ¡’ ° √–∑√«ß
∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡¢÷πÈ ·≈–„Àâ¿“√°‘®¢Õß°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å‡∑§‚π‚≈¬’
·≈– ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡„π «à π∑’‡Ë °’¬Ë «¢âÕß°—∫æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ ßà ‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡
·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı ‚Õπ‰ª‡ªìπ¢Õß°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
¥—ßπ—πÈ ‡æ◊ÕË „Àâ‡ªìπ°“√ Õ¥§≈âÕß°—∫°“√‡ª≈’¬Ë π·ª≈ß¥—ß°≈à“« ¡§«√·°â ‰¢„Àâ‡À¡“– ¡‡ ¬’
„π§√“«‡¥’¬«°—π ®÷ß®”‡ªìπµâÕßÕÕ°°Æ°√–∑√«ßπ’È

๘๓๖
ˆ¯˘

ª√–°“»°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…

‡√◊ËÕß ·∫∫‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ ·≈–·∫∫§” —Ëß¢Õßæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı
_______
Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¢âÕ ˘ ·≈– ¢âÕ Ò ¢Õß°Æ°√–∑√«ß °”Àπ¥À≈—°‡°≥±å
«‘∏’°“√ ·≈–‡ß◊ËÕπ‰¢„π°“√ÕÕ°§” —Ëß °“√¬°‡≈‘°§” —Ëß °“√∑”·≈–°“√¬°‡≈‘°‡§√◊ËÕßÀ¡“¬
Àâ“¡„™â¬“πæ“Àπ– ·≈–°“√„™â¬“πæ“Àπ–„π¢≥–∑’Ë¡’‡§√◊ËÕßÀ¡“¬Àâ“¡„™â¬“πæ“Àπ–
æ.». Úıı °√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘… ®÷ßÕÕ°ª√–°“»‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
¢âÕ Ò „Àâ¬°‡≈‘°ª√–°“»°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘… ‡√◊ËÕß ·∫∫§” —Ëß¢Õßæπ—°ß“π
‡®â“Àπâ“∑’µË “¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ ßà ‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı
≈ß«—π∑’Ë Û ∏—π«“§¡ æ.». ÚıÙ˜
¢âÕ Ú ·∫∫‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ çÀâ“¡„™â™—Ë«§√“«é ·≈–·∫∫‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ çÀâ“¡„™â
‡¥Á¥¢“¥é „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡·∫∫ §æ. Ò ·≈–·∫∫ §æ. Ú ∑â“¬ª√–°“»π’È
¢âÕ Û ‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ çÀâ“¡„™â™—Ë«§√“«é ·≈–‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ çÀâ“¡„™â‡¥Á¥¢“¥é
„Àâæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë¥”‡π‘π°“√ ¥—ßπ’È
(Ò) ”À√—∫√∂¬πµå„Àâµ¥‘ ‰«â∑¥’Ë “â ππÕ°¢Õß°√–®°∫—ß≈¡¥â“πÀπâ“´â“¬¡◊Õ¢ÕßºŸ¢â ∫— ¢’Ë
(Ú) ”À√—∫√∂®—°√¬“π¬πµå„Àâµ‘¥‰«â∑’Ë¥â“π¢â“ß¢Õß∂—ßπÈ”¡—π∑—Èß Õß¢â“ß
(Û) ”À√—∫‡√◊Õ„Àâµ‘¥‰«â∑’Ë°√“∫‡√◊Õ∑—Èß Õß¢â“ß
À“°‰¡à “¡“√∂µ‘¥‡§√◊ËÕßÀ¡“¬∑’Ë°”Àπ¥‰«âµ“¡ (Ò) (Ú) À√◊Õ (Û) ‰¥â „Àâµ‘¥‰«â∑’Ë
à«π„¥ à«πÀπ÷Ëß¢Õß¬“πæ“Àπ–∑’Ë “¡“√∂¡Õß‡ÀÁπ‰¥âßà“¬·≈–™—¥‡®π

ˆ˘
๘๓๗

¢âÕ Û ·∫∫§” —ËßÀâ“¡„™â¬“πæ“Àπ–™—Ë«§√“« À√◊ÕÀâ“¡„™â¬“πæ“Àπ–‡¥Á¥¢“¥
„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡ ·∫∫ §æ. Û* ∑â“¬ª√–°“»π’È
¢âÕ Ù ·∫∫Àπ—ß Õ◊ √—∫√Õß°“√Õπÿ≠“µ„Àâ „™â¬“πæ“Àπ–∑’∂Ë °Ÿ ß—Ë Àâ“¡„™â‡¥Á¥¢“¥
„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡ ·∫∫ §æ. Ù ∑â“¬ª√–°“»π’È
¢âÕ ı ·∫∫§”√âÕß¢Õ„Àâµ√«® Õ∫¬“πæ“Àπ–∑’Ë∂Ÿ° —ËßÀâ“¡„™â‡¥Á¥¢“¥ „Àâ‡ªìπ
‰ªµ“¡ ·∫∫ §æ. ı ∑â“¬ª√–°“»π’È
¢âÕ ˆ ·∫∫§” ß—Ë ¬°‡≈‘°§” ß—Ë Àâ“¡„™â¬“πæ“Àπ–™—«Ë §√“« ·≈–·∫∫§” ß—Ë ¬°‡≈‘°
§” —ËßÀâ“¡„™â¬“πæ“Àπ–‡¥Á¥¢“¥ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡·∫∫ §æ. ˆ ∑â“¬ª√–°“»π’È
¢âÕ ˜ ·∫∫ §æ. Û ·∫∫ §æ. Ù ·∫∫ §æ. ı ·≈–·∫∫ §æ. ˆ µ“¡¢âÕ Û
¢âÕ Ù ¢âÕ ı ·≈–¢âÕ ˆ ·≈â«·µà°√≥’ „ÀâÕÕ°‡ªìπ™ÿ¥ ‚¥¬·µà≈–™ÿ¥¡’ Û ·ºàπ µâπ©∫—∫
”À√—∫‡®â“¢ÕßÀ√◊ÕºŸâ§√Õ∫§√Õß¬“πæ“Àπ– §Ÿà©∫—∫ ”À√—∫π“¬∑–‡∫’¬πµ“¡°ÆÀ¡“¬
«à“¥â«¬√∂¬πµå À√◊Õπ“¬∑–‡∫’¬π‡√◊Õµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬‡√◊Õ‰∑¬ ·≈– ”‡π“ ”À√—∫„Àâ
æπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë‡°Á∫√«∫√«¡‰«â‡ªìπÀ≈—°∞“π
¢âÕ ¯ ª√–°“»π’È „Àâ „™â∫—ß§—∫µ—Èß·µà«—π∂—¥®“°«—πª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
‡ªìπµâπ‰ª
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ÒÒ æƒ…¿“§¡ æ.». Úıı
ÿæ—≤πå À«—ß«ß»å«—≤π“
Õ∏‘∫¥’°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÚÙ µÕπæ‘‡»… ˜Ú ß «—π∑’Ë ÒÛ ¡‘∂ÿπ“¬π Úıı

* ·∫∫ §æ.Û ‡¥‘¡¬°‡≈‘° ·≈–„Àâ „™â·∫∫ §æ.Û „À¡àπ’È·∑π ‚¥¬ª√–°“»°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘… ‡√◊ËÕß
·∫∫‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ ·≈–·∫∫§” —Ëß¢Õßæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“
§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı ©∫—∫∑’Ë Ú (æ.». ÚııÒ) ≈ß«—π∑’Ë ÚÚ °—π¬“¬π æ.». ÚııÒ

๘๓๘
ˆ˘Ò

·∫∫ §æ. Ò
·∫∫‡§√◊ËÕßÀ¡“¬Àâ“¡„™â™—Ë«§√“«
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı
_______
( ”À√—∫„™â°—∫√∂¬πµå)

ˆ˘Ú
๘๓๙

·∫∫ §æ. Ò
·∫∫‡§√◊ËÕßÀ¡“¬Àâ“¡„™â™—Ë«§√“«
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı
_______
( ”À√—∫„™â°—∫√∂®—°√¬“π¬πµå)

ˆ˘Û
๘๔๐

·∫∫ §æ. Ò
·∫∫‡§√◊ËÕßÀ¡“¬Àâ“¡„™â™—Ë«§√“«
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı
_______
( ”À√—∫„™â°—∫‡√◊Õ)

ˆ˘Ù
๘๔๑

·∫∫ §æ. Ú
·∫∫‡§√◊ËÕßÀ¡“¬Àâ“¡„™â‡¥Á¥¢“¥
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı
_______
( ”À√—∫„™â°—∫√∂¬πµå)

ˆ˘ı
๘๔๒

·∫∫ §æ. Ú
·∫∫‡§√◊ËÕßÀ¡“¬Àâ“¡„™â‡¥Á¥¢“¥
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı
_______
( ”À√—∫„™â°—∫√∂®—°√¬“π¬πµå)

ˆ˘ˆ
๘๔๓

·∫∫ §æ. Ú
·∫∫‡§√◊ËÕßÀ¡“¬Àâ“¡„™â‡¥Á¥¢“¥
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı
_______
( ”À√—∫„™â°—∫‡√◊Õ)

ˆ˘˜
๘๔๔

๘๔๕
ˆ˘¯

ˆ˘˘
๘๔๖

˜
๘๔๗

˜Ò
๘๔๘

˜Ú
๘๔๙

°Æ°√–∑√«ß

°”Àπ¥·∫∫∫—µ√ª√–®”µ—«æπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë
·≈–‡®â“æπ—°ß“π§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
æ.». ÚıÙ˜
_______
Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ÒÒ ·≈–¡“µ√“ ¯Ù «√√§ Õß ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘
àß‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı Õ—π‡ªìπæ√–√“™∫—≠≠—µ‘
∑’Ë¡’∫∑∫—≠≠—µ‘∫“ßª√–°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√®”°—¥ ‘∑∏‘·≈–‡ √’¿“æ¢Õß∫ÿ§§≈ ´÷Ëß¡“µ√“ Ú˘
ª√–°Õ∫°—∫¡“µ√“ Ûı ¡“µ√“ Ù¯ ¡“µ√“ ı ·≈–¡“µ√“ ıÒ ¢Õß√—∞∏√√¡πŸ≠
·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬ ∫—≠≠—µ‘„Àâ°√–∑”‰¥â ‚¥¬Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘·Ààß°ÆÀ¡“¬
√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ÕÕ°°Æ°√–∑√«ß‰«â
¥—ßµàÕ‰ªπ’È
¢âÕ Ò „Àâ¬°‡≈‘°°Æ°√–∑√«ß ©∫—∫∑’Ë Ù (æ.». ÚıÛˆ) ÕÕ°µ“¡§«“¡„π
æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı
¢âÕ Ú „Àâ√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡‡ªìπ
ºŸâÕÕ°∫—µ√ª√–®”µ—«æπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë·≈–‡®â“æπ—°ß“π§«∫§ÿ¡¡≈æ‘… ´÷Ëß·µàßµ—Èß®“°
¢â“√“™°“√ºŸâ¥”√ßµ”·Àπàßµ—Èß·µà√–¥—∫ Ò ¢÷Èπ‰ª
¢âÕ Û „Àâª≈—¥°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡‡ªìπºŸâÕÕ°∫—µ√
ª√–®”µ—«æπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë·≈–‡®â“æπ—°ß“π§«∫§ÿ¡¡≈æ‘… ´÷Ëß·µàßµ—Èß®“°¢â“√“™°“√
ºŸâ¥”√ßµ”·Àπàßµ—Èß·µà√–¥—∫ ˘ ≈ß¡“

˜Û
๘๕๐

¢âÕ Ù ∫— µ √ª√–®”µ— « æπ— ° ß“π‡®â “ Àπâ “ ∑’Ë · ≈–‡®â “ æπ— ° ß“π§«∫§ÿ ¡ ¡≈æ‘ …
„ÀâÕÕ°¥â«¬√–∫∫§Õ¡æ‘«‡µÕ√å ∑”¥â«¬æ≈“ µ‘° ø’ “Ñ ‡ß‘π –∑âÕπ· ß ¥â“πÀπâ“¡’·∂∫·¡à‡À≈Á°
¥â“πÀ≈—ß¡’≈“¬ªŸæ◊Èπ√Ÿª§√ÿ±¢π“¥ Ò ‡´πµ‘‡¡µ√ ’‡∑“¥”‡¢â¡°«à“æ◊Èπ∫—µ√‡≈Á°πâÕ¬ ‡æ◊ËÕ„Àâ
Õ—°…√„π√“¬°“√∫—µ√™—¥‡®π ·≈–‡ªìπ‰ªµ“¡·∫∫ ∑ . Ò ·≈–·∫∫ ∑ . Ú ∑â“¬°Æ°√–∑√«ßπ’È
·≈â«·µà°√≥’
≈— ° …≥–¢Õß√Ÿ ª ∂à “ ¬„π∫— µ √ª√–®”µ— « æπ— ° ß“π‡®â “ Àπâ “ ∑’Ë À √◊ Õ ‡®â “ æπ— ° ß“π
§«∫§ÿ¡¡≈æ‘… „Àâ¡’¢π“¥ Ú.ı x Û. ‡´πµ‘‡¡µ√ §√÷Ëßµ—« Àπâ“µ√ß ‰¡à «¡À¡«°·≈–
·«àπµ“ ’‡¢â¡ ·µàß‡§√◊ËÕß·∫∫¢â“√“™°“√
¢âÕ ı ∫—µ√ª√–®”µ—«æπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’·Ë ≈–‡®â“æπ—°ß“π§«∫§ÿ¡¡≈æ‘… ¡’Õ“¬ÿ
µ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â „π∫—µ√ ·µàµâÕß‰¡à‡°‘πÀâ“ªïπ—∫·µà«—π∑’ËÕÕ°∫—µ√
¢âÕ ˆ ∫—µ√ª√–®”µ—«æπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë·≈–‡®â“æπ—°ß“π§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…∑’ËÕÕ°
µ“¡§«“¡„π°Æ°√–∑√«ß ©∫—∫∑’Ë Ù (æ.». ÚıÛˆ) ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ ßà ‡ √‘¡
·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı „Àâ§ß„™â ‰¥âµàÕ‰ª®π°«à“®–À¡¥Õ“¬ÿ
À√◊Õ¡’∫—µ√„À¡àµ“¡°Æ°√–∑√«ßπ’È
„Àâ ‰«â ≥ «—π∑’Ë Ú˜ ‘ßÀ“§¡ æ.». ÚıÙ˜
ÿ«‘∑¬å §ÿ≥°‘µµ‘
√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘
·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡∑’Ë ÒÚÒ µÕπ∑’Ë ˜Û ° «—π∑’Ë Û æƒ»®‘°“¬π ÚıÙ˜

๘๕๑
˜Ù

·∫∫ ∑ . Ò
·∫∫∫—µ√ª√–®”µ—«æπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë

๘๕๒
˜ı

·∫∫ ∑ . Ú
·∫∫∫—µ√ª√–®”µ—«‡®â“æπ—°ß“π§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…

À¡“¬‡Àµÿ

(Ò) ·∂∫·¡à‡À≈Á° ‡æ◊ËÕ∫√√®ÿ¢âÕ¡Ÿ≈
(Ú) µ√“°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

๘๕๓
˜ˆ
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‡®â“æπ—°ß“π§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…∑’Ë®–µâÕß· ¥ß∫—µ√ª√–®”µ—«‡¡◊ËÕ∫ÿ§§≈∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß√âÕß¢Õ
µ√«®¥Ÿ ‰ ¥â µ ≈Õ¥‡«≈“„π¢≥–ªØ‘ ∫— µ‘ À πâ “ ∑’Ë ª√–°Õ∫°— ∫ ‰¥â ¡’ ° “√ªØ‘ √Ÿ ª √–∫∫√“™°“√
‚¥¬°”Àπ¥„Àâ¡’°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡¢÷Èπ ·≈–„Àâ¿“√°‘®¢Õß
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àß‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı ‚Õπ‰ª‡ªìπ¢Õß°√–∑√«ß
∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡ ¥—ßπ—πÈ ‡æ◊ÕË „Àâ‡ªìπ°“√ Õ¥§≈âÕß°—∫°“√‡ª≈’¬Ë π·ª≈ß
¥—ß°≈à“« ®÷ß ¡§«√·°â ‰¢„Àâ∂Ÿ°µâÕß‡ ’¬„π§√“«‡¥’¬«°—π ®÷ß®”‡ªìπµâÕßÕÕ°°Æ°√–∑√«ßπ’È

˜˜
๘๕๔

กฎกระทรวง

กำ�หนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล
การจัดทำ�บันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำ�งานของระบบบำ�บัดน้ำ�เสีย
พ.ศ. ๒๕๕๕

________

อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา ๑๑ และมาตรา ๘๐ วรรคสอง แห่งพระราช
บัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นกฎหมาย
ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำ�กัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำ�ได้โดยอาศัยอำ�นาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมออกกฎกระทรวงไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำ�หนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้
“ระบบบำ � บั ด น้ำ� เสี ย ” หมายความว่ า กระบวนการบำ � บั ด น้ำ� เสี ย และให้
หมายความรวมถึงท่อสิง่ ปลูกสร้าง เครือ่ งมือ เครือ่ งใช้ อุปกรณ์ และวัสดุทจ่ี �ำ เป็นต้องใช้
ในการบำ�บัดน้�ำ เสียของระบบบำ�บัดน้�ำ เสียด้วย
“น้ำ�ทิ้ง” หมายความว่า น้ำ�เสียที่ผ่านการบำ�บัดจากระบบบำ�บัดน้ำ�เสียเพื่อ
ปล่อยออกสูส่ ง่ิ แวดล้อม

๘๕๕

ข้อ ๓ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำ�เนิดมลพิษหรือผู้ควบคุมระบบบำ�บัด
น้ำ�เสียตามมาตรา ๘๐ ต้องเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำ�งานของระบบบำ�บัด
น้ำ�เสียในแต่ละวัน และจัดทำ�บันทึกรายละเอียด ดังกล่าวตามแบบ ทส. ๑ เก็บไว้
ณ สถานที่ต้ัง แหล่ ง กำ � เนิ ด มลพิ ษ นั้น เป็ น ระยะเวลาสองปี นับ แต่ วัน ที่มีก ารเก็ บ สถิ ติ
และข้อมูลนัน้
ให้บุคคลตามวรรคหนึ่งจัดทำ�รายงานสรุปผลการทำ�งานของระบบบำ�บัดน้ำ�เสีย
ในแต่ละเดือนตามแบบ ทส. ๒ และเสนอรายงานดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานท้องถิน่ ภายใน
วันที่สิบห้าของเดือนถัดไป โดยยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่ท่แี หล่งกำ�เนิดมลพิษ
นั้นตั้งอยู่ หรือส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือรายงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษประกาศกำ�หนด ทัง้ นี้ การส่งรายงานทางไปรษณียต์ อบรับ ให้ถอื
วันที่ลงทะเบียนเป็นวันที่ส่งรายงาน และการส่งรายงาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ให้ถือวันที่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ันถูกส่งออกจากระบบข้อมูลของผู้ส่งข้อมูลเป็นวันที่
ส่งรายงาน
การรายงานต่ อ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่น ตามวรรคสอง ให้ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่น
ออกใบรับเพือ่ เป็นหลักฐานให้แก่ผเู้ สนอรายงานภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั รายงาน
ข้อ ๔ ในกรณีท่ีเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำ�เนิดมลพิษหรือผู้ควบคุม
ระบบบำ�บัดน้ำ�เสียตามข้อ ๓ มีหน้าที่ต้องเก็บสถิติและข้อมูล จัดทำ�บันทึกรายละเอียด
หรือจัดทำ�รายงานสรุปผลการทำ�งานของระบบบำ�บัดน้�ำ เสียอยูแ่ ล้วตามกฎหมายอืน่ และ
การเก็บสถิตแิ ละข้อมูล การจัดทำ�บันทึกรายละเอียดหรือการจัดทำ�รายงานดังกล่าวมีขอ้ มูล
ไม่น้อยกว่าการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำ�บันทึกรายละเอียดหรือการจัดทำ�รายงาน
ตามกฎกระทรวงนี้ ให้ถือว่าการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำ�บันทึกรายละเอียดหรือ
การจัดทำ�รายงานตามกฎหมายดังกล่าวเป็นการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำ�บันทึก
รายละเอียดหรือการจัดทำ�รายงานตามกฎกระทรวงฉบับนีโ้ ดยอนุโลม และให้เจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองแหล่งกำ�เนิดมลพิษหรือผู้ควบคุมระบบบำ�บัดน้ำ�เสียเสนอรายงานดังกล่าว
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิน่ ตามวิธกี ารทีก่ �ำ หนดไว้ในข้อ ๓ วรรคสอง

๘๕๖

ข้อ ๕ ให้น�ำ หลักเกณฑ์ทก่ี �ำ หนดไว้ในข้อ ๓ และข้อ ๔ มาใช้บงั คับแก่ผรู้ บั จ้าง
ให้บริการบำ�บัดน้�ำ เสียด้วยโดยอนุโลม
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๓๙ ก วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕

๘๕๗

แบบ ทส. ๑
แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย
ของแหล่งกําเนิดมลพิษ
แหล่งกําเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ .................... หมูท่ ี่ .................... ซอย ...................................
ถนน ................................. แขวง/ตําบล ....................................... เขต/อําเภอ ....................................
จังหวัด ............................................. โทรศัพท์ ................................. โทรสาร .....................................
มี ............................................................................... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท ........................................................................................................................
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ....................... ออกให้โดย ....................... หมดอายุ ........................................
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย ดังนี้

ได้เก็บสถิติและข้อมูลซึง่ แสดงผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

๘๕๘

๘๕๙

ปริมาณ
ปริมาณ
การใช้ไฟฟ้า
น้ําใช้
วัน
ของระบบ ในทุกกิจกรรม
เดือน บําบัด ของแหล่งกําเนิด
ปี
น้ําเสีย
มลพิษ
(หน่วย)
(ลบ.ม.)

ปริมาณ การระบาย ปริมาณ
การทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย
น้ําเสีย น้ําทิ้งจาก สารเคมีหรือ
ที่เข้า
ระบบ สารสกัด ระบบบําบัด เครื่องสูบน้ํา เครื่องเติมอากาศ เครื่องกวน/ เครื่องกวน/
ระบบ
บําบัด ชีวภาพที่ใช้ น้ําเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) (ปกติ/ผิดปกติ) ผสมน้ําเสีย ผสมสารเคมี
(ปกติ/ผิดปกติ) (ปกติ/ผิดปกติ)
บําบัด
น้ําเสีย (ชื่อ/ปริมาณ) (ปกติ/ผิดปกติ)
น้ําเสีย (ระบาย/ (ลิตรหรือ
(ลบ.ม.) ไม่ระบาย) กิโลกรัม)

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกําเนิดมลพิษ
ปริมาณ
ปัญหา
ตะกอน
อุ
ปสรรค ลายมือชื่อ
เครื่องสูบ อื่น ๆ
ส่วนเกิน
ตะกอน (ระบุ) ที่เกิดขึ้นจาก และแนวทาง ผู้บันทึก
แก้ไข
(ปกติ/ (ปกติ/ ระบบบําบัด
ผิดปกติ) ผิดปกติ) น้ําเสียที่นําไป
กําจัด
(ลบ.ม.)

๘๖๐

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . เจ้าของหรือผูค้ รอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ
(.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )
........................................................................ ผู้ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย
(.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )
ใบอนุญาตเลขที่ .................................................. หมดอายุ . ..................................................
ออกให้โดย ...............................................................................................................................
......................................................................... ผูร้ ับจ้างให้บริการบําบัดน้ําเสีย
(.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )
ใบอนุญาตเลขที่ .................................................. หมดอายุ . ..................................................
ออกให้โดย ...............................................................................................................................

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบําบัดน้ําเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด
และทําการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

แบบ ทส. ๒
รายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย
๑. ข้อมูลทั่วไป
แหล่งกําเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ .................... หมูท่ ี่ .................... ซอย ...................................
ถนน ................................. แขวง/ตําบล ....................................... เขต/อําเภอ ....................................
จังหวัด ............................................. โทรศัพท์ ................................. โทรสาร .....................................
มี ............................................................................... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท ........................................................................................................................
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ....................... ออกให้โดย ....................... หมดอายุ ........................................
ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียของแหล่งกําเนิดมลพิษสําหรับ
เดือน ................................ พ.ศ. .... ตามที่ได้กํ าหนดในมาตรา ๘๐ แห่ งพระราชบัญญัติ ส่งเสริ ม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ
................................................................................... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ
(..................................................................................)
............................................................................. ผู้ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย
(..................................................................................)
ใบอนุญาตเลขที่ .................................................. หมดอายุ ....................................................
ออกให้โดย ...............................................................................................................................
............................................................................. ผู้รบั จ้างให้บริการบําบัดน้ําเสีย
(..................................................................................)
ใบอนุญาตเลขที่ .................................................. หมดอายุ ....................................................
ออกให้โดย ...............................................................................................................................
๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบําบัดน้ําเสีย และแหล่งรองรับน้ําทิ้ง
(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบําบัดน้ําเสีย ................................................................................
ความสามารถในการรองรับน้ําเสียของระบบบําบัดน้ําเสีย ....................................... ลบ.ม./วัน
(๒) การทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย
แบบต่อเนื่อง ....... ชั่วโมง/วัน
แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) ...........
(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบําบัดน้ําเสีย
เครื่องสูบน้ํา
เครื่องเติมอากาศ
เครื่องกวน/ผสมน้ําเสีย เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
เครื่องสูบตะกอน
อื่น ๆ (ระบุ) ..............................................................................
(๔) แหล่งรองรับน้ําทิง้ (ระบุ) ...................................................................................................
(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบําบัดน้ําเสียและวิธกี ารกําจัด ...................................
๓. สรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียเป็นรายเดือน
(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบําบัดน้ําเสีย (หน่วย) .........................................................
(๒) ปริมาณน้ําใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกําเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) .............................................
(๓) ปริมาณน้ําเสียที่เข้าระบบบําบัดน้ําเสีย (ลบ.ม.) ................................................................
(๔) การระบายน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย ...........................................................................
(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ............................................

๘๖๑

(๖) การทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย
- ระบบบําบัดน้ําเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) ..............................................................
- เครื่องสูบน้ํา ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) ........................................................................
- เครื่องเติมอากาศ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .................................................................
- เครื่องกวน/ผสมน้ําเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) ........................................................
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .......................................................
- เครื่องสูบตะกอน ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .................................................................
- อื่น ๆ ..................... ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) ................................................................
(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินทีเ่ กิดขึ้นจากระบบบําบัดน้ําเสียที่นําไปกําจัด (ลบ.ม.) .................
(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ..................................................................................
................................................................................................................................................................
คําเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย หรือผู้รับจ้าง
ให้บ ริก ารบํ า บั ดน้ํ า เสี ย ผู้ ใ ดไม่ จั ดเก็ บ สถิ ติ ข้ อมู ล หรือ ไม่ ทํา บั นทึ กหรื อรายงาน
ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่ เกินหนึ่งหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบําบัดน้ําเสียผู้ใดทําบันทึกหรือรายงาน
โดยแสดงข้ อความอั นเป็ นเท็ จ ต้ องระวางโทษจํา คุ กไม่ เ กิ นหนึ่ งปี หรื อ ปรั บไม่ เ กิ น
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยทีม่ าตรา ๘๐ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติ
ให้การเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำ�บันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำ�งาน
ของระบบบำ�บัดน้ำ�เสีย เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบที่กำ�หนดในกฎกระทรวง
จึงจำ�เป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

๘๖๒

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

เรื่อง การรายงานสรุปผลการทำ�งานของระบบบำ�บัดน้ำ�เสียด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

________

โดยที่ เ ป็ น การสมควรกำ � หนดวิ ธี ก ารรายงานสรุ ป ผลการทำ � งานของระบบ
บำ�บัดน้ำ�เสียด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นการอำ�นวยความสะดวกในการเสนอ
รายงานสรุปผลการทำ�งานของระบบบำ�บัดน้ำ�เสีย
อาศัยอำ�นาจตาม ข้อ ๓ วรรคสอง แห่งกฎกระทรวงกำ�หนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำ�บันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผล
การทำ�งานของระบบบำ�บัดน้ำ�เสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษจึงกำ�หนด
ให้การเสนอรายงานสรุปผลการทำ�งานของระบบบำ�บัดน้ำ�เสีย ให้สามารถรายงานทาง
วิธีการอิเล็กทรอนิกส์ โดยดำ�เนินการได้จากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทางเว็บไซต์
www.ereportmatra80.com หรือเว็บไซต์ของกรมควบคุมมลพิษ www.pcd.go.th
ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
วิเชียร จุ่งรุ่งเรือง
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

๘๖๓

√–‡∫’¬∫°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
«à“¥â«¬°“√§—¥§â“π§” —Ëß¢Õß‡®â“æπ—°ß“π§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
µ“¡¡“µ√“ ¯˜ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ
‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı
_________

Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ¯˜ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“
§ÿ≥¿“æ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı √—∞¡πµ√’«“à °“√°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’
·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ «“ß√–‡∫’¬∫«à“¥â«¬°“√§—¥§â“π§” —Ëß¢Õß‡®â“æπ—°ß“π§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
µ“¡¡“µ√“ ¯˜ ‰«â¥ß— µàÕ‰ªπ’È
¢âÕ Ò √–‡∫’¬∫π’È „Àâ‡√’¬°«à“ ç√–‡∫’¬∫°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’·≈–
ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡ «à“¥â«¬°“√§—¥§â“π§” ß—Ë ¢Õß‡®â“æπ—°ß“π§«∫§ÿ¡¡≈æ‘… µ“¡¡“µ√“ ¯˜ ·Ààß
æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ ßà ‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛıé
¢âÕ Ú „Àâ „™â√–‡∫’¬∫π’∫È ß— §—∫π—∫·µà«π— ª√–°“»‡ªìπµâπ‰ª
¢âÕ Û ‡®â“¢ÕßÀ√◊ÕºŸâ§√Õ∫§√Õß·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘… ºŸâ ‰¥â√—∫„∫Õπÿ≠“µ„Àâ
∫√‘°“√∫”∫—¥πÈ”‡ ¬’ À√◊Õ°”®—¥¢Õß‡ ¬’ À√◊ÕºŸ§â «∫§ÿ¡ ´÷ßË ‰¡àæÕ„®§” ß—Ë ¢Õß‡®â“æπ—°ß“π
§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…µ“¡¡“µ√“ ¯Ú (Ú) (Û) (Ù) À√◊Õ (ı) ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ ßà ‡ √‘¡·≈–
√—°…“§ÿ≥¿“æ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı ·≈–ª√– ß§å®–§—¥§â“π§” ß—Ë π—πÈ „Àâ∑”§”√âÕß
‡ªìπÀπ—ß ◊Õ™’È·®ß¢âÕ‡∑Á®®√‘ß·≈–‡Àµÿº≈ ¬◊ËπµàÕ§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…À√◊ÕºŸâ∑’Ë
§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…¡Õ∫À¡“¬¿“¬„π “¡ ‘∫«—ππ—∫·µà«—π∑’Ë ‰¥â√—∫·®âß§” —Ëß¢Õß
‡®â“æπ—°ß“π§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…

˜¯
๘๖๔

¢âÕ Ù ‡¡◊ËÕ§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…À√◊ÕºŸâ∑’Ë§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
¡Õ∫À¡“¬‰¥â√∫— §”√âÕß·≈â« „Àâ·®âß‡ªìπÀπ—ß Õ◊ ‰ª¬—ß‡®â“æπ—°ß“π§«∫§ÿ¡¡≈æ‘… ºŸÕâ Õ°§” ß—Ë
∑’Ë∂Ÿ°§—¥§â“π∑√“∫¿“¬„π ‘∫Àâ“«—ππ—∫·µà«—π∑’Ë§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘… À√◊ÕºŸâ∑’Ë
§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…¡Õ∫À¡“¬‰¥â√∫— §”√âÕß ·≈–„Àâ‡®â“æπ—°ß“π§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…π—πÈ
À√◊ÕºŸ∑â ’Ë‰¥â√∫— ¡Õ∫À¡“¬¡“™’·È ®ß„Àâ¢Õâ ‡∑Á®®√‘ßæ√âÕ¡∑—ßÈ ßà À≈—°∞“π‡Õ° “√∑’‡Ë °’¬Ë «¢âÕß∑—ßÈ À¡¥
„Àâ·°à§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘… ¿“¬„π “¡ ∫‘ «—ππ—∫·µà«π— ∑’Ë‰¥â√∫— ·®âß¥—ß°≈à“«
¢âÕ ı „π°√≥’∑‡’Ë ªìπ°“√§—¥§â“π§” ß—Ë ∑’ÕË Õ°µ“¡¡“µ√“ ¯Ú (Ú) (Û) (Ù) À√◊Õ
(ı) ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı
„Àâ‡ªìπ¥ÿ≈æ‘π‘®¢Õßª√–∏“π§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…∑’Ë®–¡’Àπ—ß ◊Õ‡™‘≠ºŸâ§—¥§â“π
‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘Ëπ ‡®â“æπ—°ß“πµ“¡°ÆÀ¡“¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß ºŸâ™”π“≠°“√¥â“π‡∑§‚π‚≈¬’
¡≈æ‘… ºŸâ™”π“≠°“√¥â“πÕ◊Ëπ À√◊ÕºŸâ·∑π®“° à«π√“™°“√Õ◊Ëπ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß¡“„Àâ¢âÕ‡∑Á®®√‘ß
§”Õ∏‘∫“¬ §«“¡‡ÀÁπ À√◊Õ§”·π–π”ª√–°Õ∫°“√æ‘®“√≥“
¢âÕ ˆ „π°√≥’ ∑’Ë § ≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ ¡ ¡≈æ‘ … ‡ÀÁ π ‡ªì π °“√ ¡§«√À√◊ Õ ¡’
ºŸâ√âÕß¢Õ„Àâ‡ªìπ¥ÿ≈æ‘π‘®¢Õß§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…∑’Ë®–®—¥„Àâ¡’°“√√—∫øíß¢âÕ‡∑Á®®√‘ß
·≈–§«“¡‡ÀÁ π ®“°ª√–™“™π„π™ÿ ¡ ™π∑’Ë ‰ ¥â √— ∫ º≈°√–∑∫®“°·À≈à ß °”‡π‘ ¥ ¡≈æ‘ … π—È π
ª√–°Õ∫°“√æ‘®“√≥“¥â«¬
¢âÕ ˜ „π°√≥’µ“¡¢âÕ ˆ „Àâ‡ªìπ¥ÿ≈æ‘π®‘ ¢Õßª√–∏“π§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
∑’®Ë –¡’Àπ—ß Õ◊ ‡™‘≠‡®â“¢ÕßÀ√◊ÕºŸ§â √Õ∫§√Õß·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘… ºŸ∑â ∂’Ë °Ÿ ‡æ‘°∂Õπ„∫Õπÿ≠“µ
√—∫®â“ß„Àâ∫√‘°“√∫”∫—¥πÈ”‡ ’¬À√◊Õ°”®—¥¢Õß‡ ’¬ À√◊Õ‡æ‘°∂Õπ°“√‡ªìπºŸâ§«∫§ÿ¡¡“„Àâ
¢âÕ‡∑Á®®√‘ß·≈–§”Õ∏‘∫“¬‡æ◊ËÕª√–°Õ∫°“√æ‘®“√≥“ √«¡∑—Èß¡’Àπ—ß ◊Õ‡™‘≠ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘
¡“„Àâ§«“¡‡ÀÁπª√–°Õ∫°“√æ‘®“√≥“¥â«¬
¢âÕ ¯ „Àâ§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…À√◊ÕºŸâ∑’Ë§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
¡Õ∫À¡“¬æ‘®“√≥“§”√âÕß§—¥§â“π„Àâ·≈â«‡ √Á®·≈–¡’§”«‘π‘®©—¬¿“¬„πÀ° ‘∫«—π π—∫·µà
«—π∑’Ë ‰¥â√—∫§”√âÕß§—¥§â“π ·≈–·®âß§”«‘π‘®©—¬‡ªìπÀπ—ß ◊Õ‰ª¬—ßºŸâ§—¥§â“π·≈–‡®â“æπ—°ß“π
§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…ºŸÕâ Õ°§” ß—Ë π—πÈ ‡®â“æπ—°ß“π∑âÕß∂‘πË À√◊Õ‡®â“æπ—°ß“πµ“¡°ÆÀ¡“¬∑’‡Ë °’¬Ë «¢âÕß
·≈â«·µà°√≥’ ‡æ◊ÕË ¥”‡π‘π°“√µàÕ‰ª

๘๖๕
˜˘

„π°√≥’∑¡’Ë ‡’ Àµÿ®”‡ªìπ∑”„Àâ§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‰¡à “¡“√∂æ‘®“√≥“ ·≈–
¡’§”«‘π®‘ ©—¬‰¥â¿“¬„π°”Àπ¥‡«≈“µ“¡«√√§·√° „Àâª√–∏“π§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
¢¬“¬‡«≈“ÕÕ°‰ª‰¥âÕ’°‡∑à“∑’Ë®”‡ªìπ ‚¥¬®–µâÕßæ‘®“√≥“§”√âÕß§—¥§â“π„Àâ·≈â«‡ √Á®
·≈–¡’§”«‘π®‘ ©—¬ ·µàµÕâ ß‰¡à‡°‘π “¡ ∫‘ «—ππ—∫·µà«π— ∑’§Ë √∫°”Àπ¥‡«≈“µ“¡«√√§·√°
¢âÕ ˘ „π°√≥’º¬Ÿâ π◊Ë §”√âÕß§—¥§â“π‰¡à‡ÀÁπ¥â«¬°—∫§”«‘π®‘ ©—¬ „Àâº¬Ÿâ π◊Ë §”√âÕß¡’ ∑‘ ∏‘
Õÿ∑∏√≥å‡ªìπÀπ—ß Õ◊ µàÕ√—∞¡πµ√’«“à °“√°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡
¿“¬„π “¡ ∫‘ «—ππ—∫·µà«π— ∑’Ë ‰¥â√∫— ·®âß§”«‘π®‘ ©—¬¢Õß§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
„Àâ√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å ‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡æ‘®“√≥“
Õÿ∑∏√≥å¢ÕßºŸâ√âÕß§—¥§â“π·≈–¡’§”«‘π‘®©—¬¿“¬„π “¡ ‘∫«—ππ—∫·µà«—π∑’Ë ‰¥â√—∫‡√◊ËÕßÕÿ∑∏√≥å
·≈â«·®âß„ÀâºŸâ√âÕß§—¥§â“π §≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘… ·≈–‡®â“æπ—°ß“π§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
√«¡∑—ßÈ ‡®â“æπ—°ß“πµ“¡°ÆÀ¡“¬∑’‡Ë °’¬Ë «¢âÕß∑√“∫§”«‘π®‘ ©—¬π—πÈ
¢âÕ Ò °“√§—¥§â“π§” —Ëß¢Õß‡®â“æπ—°ß“π§«∫§ÿ¡¡≈æ‘… À√◊Õ°“√Õÿ∑∏√≥å
§”«‘π‘®©—¬¢Õß§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘… ¬àÕ¡‰¡à‡ªìπ°“√∑ÿ‡≈“§” —Ëß¢Õß‡®â“æπ—°ß“π
§«∫§ÿ¡¡≈æ‘… µ“¡¡“µ√“ ¯Ú (Ú) (Û) (Ù) À√◊Õ (ı) ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ ßà ‡ √‘¡·≈–
√—°…“§ÿ≥¿“æ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Ú¯ æƒ»®‘°“¬π ÚıÙ
¬‘ßË æ—π∏å ¡π– °‘ “√
√—∞¡πµ√’«“à °“√°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å
‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÒÙ µÕπæ‘‡»… ÒÚı ß «—π∑’Ë‹ Û ∏—π«“§¡ ÚıÙ
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ª√–°“»°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…

‡√◊ËÕß À≈—°‡°≥±å∑“ß«‘™“°“√‡°’Ë¬«°—∫§ÿ≥≈—°…≥–¢Õß∂ÿßæ≈“ µ‘°„ à¡Ÿ≈ΩÕ¬
·≈–∑’Ë√Õß√—∫¡Ÿ≈ΩÕ¬·∫∫æ≈“ µ‘°∑’Ë„™â „π∑’Ë “∏“√≥–·≈– ∂“π “∏“√≥–
_____________
‚¥¬∑’Ë ‡ ªì π °“√ ¡§«√®–„Àâ ¡’ ° “√°”Àπ¥À≈— ° ‡°≥±å ∑ “ß«‘ ™ “°“√‡°’Ë ¬ «°— ∫
§ÿ ≥ ≈— ° …≥–¢Õß∂ÿ ß æ≈“ µ‘ ° „ à ¡Ÿ ≈ ΩÕ¬·≈–∑’Ë √ Õß√— ∫ ¡Ÿ ≈ ΩÕ¬·∫∫æ≈“ µ‘ ° ∑’Ë „ ™â „ π∑’Ë
“∏“√≥–·≈– ∂“π “∏“√≥– ”À√—∫„ÀâÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√§—¥·¬°
‡°Á∫ ¢π √«∫√«¡ À√◊Õ°”®—¥¡Ÿ≈ΩÕ¬π”‰ª„™âª√–‚¬™πå „π°“√®—¥°“√¡Ÿ≈ΩÕ¬®“°™ÿ¡™π
‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ·≈–∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°‡°≥±å∑“ß«‘™“°“√
Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¢âÕ Ò (ı) ·Ààß°Æ°√–∑√«ß·∫àß «à π√“™°“√°√¡§«∫§ÿ¡
¡≈æ‘… °√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡ æ.». ÚıÙı Õ∏‘∫¥’°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
®÷ßÕÕ°ª√–°“»°”Àπ¥À≈—°‡°≥±å∑“ß«‘™“°“√‡°’¬Ë «°—∫§ÿ≥≈—°…≥–¢Õß∂ÿßæ≈“ µ‘°„ ¡à ≈Ÿ ΩÕ¬
·≈–∑’√Ë Õß√—∫¡Ÿ≈ΩÕ¬·∫∫æ≈“ µ‘°∑’Ë„™â „π∑’Ë “∏“√≥–·≈– ∂“π “∏“√≥–‰«â ¥—ß√“¬≈–‡Õ’¬¥
∑â“¬ª√–°“»π’È
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Úˆ ∏—π«“§¡ æ.». ÚıÙˆ
Õ¿‘™—¬ ™«‡®√‘≠æ—π∏å
Õ∏‘∫¥’°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… Ùˆ ß «—π∑’Ë‹ Ú˜ ‡¡…“¬π ÚıÙ˜

˜ÒÒ
๘๖๗

¿“§ºπ«°

∑â“¬
ª√–°“»°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
‡√◊ËÕß À≈—°‡°≥±å∑“ß«‘™“°“√‡°’Ë¬«°—∫§ÿ≥≈—°…≥–¢Õß∂ÿßæ≈“ µ‘°„ à¡Ÿ≈ΩÕ¬·≈–
∑’Ë√Õß√—∫¡Ÿ≈ΩÕ¬·∫∫æ≈“ µ‘°∑’Ë„™â „π∑’Ë “∏“√≥–·≈– ∂“π “∏“√≥–
Ò. À≈—°°“√·≈–¢Õ∫‡¢µ
Ò.Ò À≈—°°“√‡æ◊ËÕ„Àâ°“√§—¥·¬° ‡°Á∫ ¢π √«∫√«¡À√◊Õ°”®—¥¡Ÿ≈ΩÕ¬®“°™ÿ¡™π
‡ªìπ‰ªÕ¬à“ß¡’√–∫∫ ‡°‘¥ª√– ‘∑∏‘¿“æ„π°“√°”®—¥ ·≈– “¡“√∂π”¡Ÿ≈ΩÕ¬∫“ß à«π
°≈—∫¡“„™âª√–‚¬™πå ‰¥â „À¡à
Ò.Ú ¢Õ∫‡¢µ ”À√—∫„ÀâÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√§—¥·¬° ‡°Á∫ ¢π
√«∫√«¡À√◊Õ°”®—¥¡Ÿ≈ΩÕ¬®“°™ÿ¡™π π”‰ª„™â‡ªìπ·π«∑“ß„π°“√®—¥´◊ÈÕ À√◊Õ®—¥®â“ß∑”
∂ÿßæ≈“ µ‘°„ à¡Ÿ≈ΩÕ¬·≈–∑’Ë√Õß√—∫¡Ÿ≈ΩÕ¬·∫∫æ≈“ µ‘°∑’Ë „™â „π∑’Ë “∏“√≥–·≈– ∂“π
“∏“√≥–
Ú. ∫∑π‘¬“¡
ç¡Ÿ≈ΩÕ¬é „ÀâÀ¡“¬∂÷ß ¡Ÿ≈ΩÕ¬µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√ “∏“√≥ ¢ÿ ∑’‡Ë °Á∫ ¢π À√◊Õ
√«∫√«¡®“°™ÿ¡™π ·µà ‰¡à√«¡∂÷ß¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√ “∏“√≥ ÿ¢ ·≈–
«— ¥ÿ∑’Ë ‰¡à „™â·≈â«¢Õß‚√ßß“π∑’Ë¡’≈—°…≥–·≈–§ÿ≥ ¡∫—µ‘∑’Ë°”Àπ¥‰«âµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬
‚√ßß“π
ç¡Ÿ≈ΩÕ¬∑—«Ë ‰ªé À¡“¬§«“¡«à“ ¡Ÿ≈ΩÕ¬∑’¬Ë Õà ¬ ≈“¬‰¥â¬“°À√◊ÕÕ“®®–¬àÕ¬ ≈“¬‰¥â‡Õß
µ“¡∏√√¡™“µ‘ ·µà ‰¡à§ÿâ¡°—∫µâπ∑ÿπ„π°“√π”°≈—∫¡“∑”‡ªìπº≈‘µ¿—≥±å„À¡à ‚¥¬ºà“π°√√¡«‘∏’
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°“√º≈‘µ∑“ßÕÿµ “À°√√¡ ‡™àπ °≈àÕß∫√√®ÿπ¡æ√âÕ¡¥◊Ë¡ ‚ø¡ ´ÕßÀ√◊Õ∂ÿßæ≈“ µ‘°
”À√—∫∫√√®ÿÕ“À“√¥â«¬«‘∏’ ≠
Ÿ ≠“°“» ´ÕßÀ√◊Õ∂ÿßæ≈“ µ‘° ”À√—∫∫√√®ÿ‡§√◊ÕË ß Õÿª‚¿§¥â«¬
«‘∏’√’¥§«“¡√âÕπ ‡ªìπµâπ
ç¡Ÿ≈ΩÕ¬¬àÕ¬ ≈“¬é À¡“¬§«“¡«à“ ¡Ÿ≈ΩÕ¬∑’¬Ë Õà ¬ ≈“¬‰¥â‡Õßµ“¡∏√√¡™“µ‘ ·≈–/
À√◊Õ “¡“√∂π”¡“À¡—°∑”ªÿÜ¬‰¥â ‡™àπ ‡»…Õ“À“√ ¡Ÿ≈ —µ«å ´“°À√◊Õ‡»…¢Õßæ◊™ º—° º≈‰¡â
À√◊Õ µ— «å ‡ªìπµâπ ·µà‰¡à√«¡∂÷ß´“°À√◊Õ‡»…¢Õßæ◊™ º—° º≈‰¡â À√◊Õ µ— «å∑‡’Ë °‘¥®“°°“√∑¥≈Õß
„πÀâÕßªØ‘∫—µ‘°“√
ç¡Ÿ≈ΩÕ¬∑’¬Ë ß— „™â ‰¥â (√’‰´‡§‘≈)é À¡“¬§«“¡«à“ ¡Ÿ≈ΩÕ¬∑’Ë “¡“√∂π”°≈—∫¡“∑”‡ªìπ
º≈‘µ¿—≥±å ‰¥â „À¡à ‚¥¬ºà“π°√√¡«‘∏°’ “√º≈‘µ∑“ßÕÿµ “À°√√¡ ‡™àπ ‡»…‡À≈Á° ·°â« æ≈“ µ‘°
°√–¥“… ‡ªìπµâπ
ç¡Ÿ≈ΩÕ¬Õ—πµ√“¬é À¡“¬§«“¡«à“ ¡Ÿ≈ΩÕ¬∑’Ëªπ‡ªóôÕπ À√◊Õ¡’ à«πª√–°Õ∫¢Õß
«—µ∂ÿ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) «—µ∂ÿ√–‡∫‘¥‰¥â
(Ú) «—µ∂ÿ‰«‰ø
(Û) «—µ∂ÿÕÕ°‰´¥å·≈–«—µ∂ÿ‡ªÕ√åÕÕ°‰´¥å
(Ù) «—µ∂ÿ¡’æ‘…
(ı) «—µ∂ÿ∑’Ë∑”„Àâ‡°‘¥‚√§
(ˆ) «—µ∂ÿ°—¡¡—πµ√—ß ’
(˜) «—µ∂ÿ∑’Ë°àÕ„Àâ‡°‘¥°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß∑“ßæ—π∏ÿ°√√¡
(¯) «—µ∂ÿ°—¥°√àÕπ
(˘) «—µ∂ÿ∑’Ë°àÕ„Àâ‡°‘¥°“√√–§“¬‡§◊Õß
(Ò) «—µ∂ÿÕ¬à“ßÕ◊πË ∑’ÕË “®°àÕ„Àâ‡°‘¥º≈°√–∑∫µàÕ§ÿ≥¿“æ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡À√◊ÕÕ“®∑”„Àâ
‡°‘¥Õ—πµ√“¬·°à∫ÿ§§≈ —µ«å æ◊™À√◊Õ∑√—æ¬å
‡™àπ À≈Õ¥ø≈ŸÕÕ‡√ ‡´πµå ∂à“π‰ø©“¬À√◊Õ·∫µ‡µÕ√’Ë ‚∑√»—æ∑å‡§≈◊ËÕπ∑’Ë ¿“™π–∑’Ë„™â∫√√®ÿ
“√°”®—¥·¡≈ßÀ√◊Õ«—™æ◊™ °√–ªÜÕß ‡ª√¬å∫√√®ÿ ’À√◊Õ “√‡§¡’ ‡ªìπµâπ
ç∂ÿßæ≈“ µ‘°„ ¡à ≈Ÿ ΩÕ¬é À¡“¬§«“¡«à“ ∂ÿßæ≈“ µ‘°∑’Ë„™â „ ¡à ≈Ÿ ΩÕ¬ª√–‡¿∑µà“ßÊ
°àÕππ”‰ª‡∑ À√◊Õ∑‘Èß ¬—ß∑’Ë√Õß√—∫¡Ÿ≈ΩÕ¬·∫∫æ≈“ µ‘° ´÷Ëß¡’§ÿ≥≈—°…≥– ’ ‡™◊Õ°À√◊Õ«— ¥ÿ
ºŸ°√—¥ª“°∂ÿß µ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â
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ç∑’√Ë Õß√—∫¡Ÿ≈ΩÕ¬·∫∫æ≈“ µ‘°é À¡“¬§«“¡«à“ ¿“™π–∑’Ë„™â‡°Á∫ ¢π À√◊Õ√«∫√«¡
¡Ÿ≈ΩÕ¬ª√–‡¿∑µà“ßÊ °àÕππ”‰ª°”®—¥ ´÷Ëß∑”®“°‚æ≈‘‡Õ∑‘≈’π ‚æ≈‘‚æ√æ‘≈’π À√◊Õ«— ¥ÿ
ª√–‡¿∑Õ◊ËπÊ ∑’Ë¡’§ÿ≥≈—°…≥–µ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â
ç‡§√◊ËÕßÀ¡“¬é À¡“¬§«“¡«à“ √Ÿª¿“æ ¿“æ∂à“¬ ¿“æª√–¥‘…∞å µ√“ ™◊ËÕ
§” ¢âÕ§«“¡ µ—«Àπ—ß ◊Õ µ—«‡≈¢ ≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ °≈ÿà¡¢Õß ’ √Ÿª√à“ßÀ√◊Õ√Ÿª∑√ß¢Õß«—µ∂ÿ À√◊Õ
‘Ëß‡À≈à“π’ÈÕ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß À√◊ÕÀ≈“¬Õ¬à“ß√«¡°—π
ç∑’Ë “∏“√≥–é À¡“¬§«“¡«à“ ∑’Ë “∏“√≥–µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√—°…“§«“¡ –Õ“¥
·≈–§«“¡‡ªìπ√–‡∫’¬∫‡√’¬∫√âÕ¬¢Õß∫â“π‡¡◊Õß
ç ∂“π “∏“√≥–é À¡“¬§«“¡«à“ ∂“π “∏“√≥–µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√—°…“
§«“¡ –Õ“¥·≈–§«“¡‡ªìπ√–‡∫’¬∫‡√’¬∫√âÕ¬¢Õß∫â“π‡¡◊Õß
ç™ÿ¡™πé À¡“¬§«“¡«à“ °≈ÿà¡§π∑’Ë¡’«‘∂’™’«‘µ‡°’Ë¬«æ—π·≈–¡’°“√µ‘¥µàÕ ◊ËÕ “√
√–À«à“ß°—πÕ¬à“ß‡ªìπª°µ‘·≈–µàÕ‡π◊ËÕß ‚¥¬‡Àµÿ∑’ËÕ¬Ÿà„πÕ“≥“∫√‘‡«≥‡¥’¬«°—πÀ√◊Õ¡’Õ“™’æ
‡¥’¬«°—πÀ√◊Õª√–°Õ∫°‘®°√√¡∑’Ë¡’«—µ∂ÿª√– ß§å√à«¡°—π À√◊Õ¡’«—≤π∏√√¡ §«“¡‡™◊ËÕ À√◊Õ
§«“¡ π„®√à«¡°—π
Û. §ÿ≥≈—°…≥–¢Õß∂ÿßæ≈“ µ‘°„ à¡Ÿ≈ΩÕ¬
≈—°…≥–∑—Ë«‰ª ·≈–§ÿ≥≈—°…≥–∑“ßøî ‘° å „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡¡“µ√∞“πº≈‘µ¿—≥±å
Õÿµ “À°√√¡∂ÿßæ≈“ µ‘°„ à¢¬– ·≈–‰¥â√—∫¡“µ√∞“πº≈‘µ¿—≥±åÕÿµ “À°√√¡ ∂ÿßæ≈“ µ‘°
„ à¢¬– ¡Õ°. ÒÛÒÙ-ÚıÛ¯
°√≥’‡ªìπ∂ÿßæ≈“ µ‘°∑’¬Ë ß— ‰¡à‰¥â√∫— ¡“µ√∞“πº≈‘µ¿—≥±åÕµÿ “À°√√¡µ“¡«√√§Àπ÷ßË
ºŸâº≈‘µ¡’Àπâ“∑’ËµâÕß¥”‡π‘π°“√„Àâ∂ÿßæ≈“ µ‘°ºà“π°“√√—∫√Õß¡“µ√∞“π®“° ”π—°ß“π
¡“µ√∞“πº≈‘µ¿—≥±åÕÿµ “À°√√¡ °√–∑√«ßÕÿµ “À°√√¡À√◊ÕÀπà«¬ß“π∑’Ë ‰¥â√—∫·µàßµ—Èß
„Àâ‡ªìπºŸâµ√«® Õ∫º≈‘µ¿—≥±åÕÿµ “À°√√¡µ“¡°ÆÀ¡“¬
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Ù. §ÿ≥≈—°…≥–¢Õß∑’Ë√Õß√—∫¡Ÿ≈ΩÕ¬·∫∫æ≈“ µ‘°
Ù.Ò ≈—°…≥–∑—Ë«‰ª
Ù.Ò.Ò µ—«∂—ß·≈–Ω“∂—ßµâÕß∑”®“°«— ¥ÿ‚æ≈‘‡Õ∑‘≈π’ ª√–‡¿∑§«“¡Àπ“·πàπ
ª“π°≈“ß (MDPE) À√◊Õ §«“¡Àπ“·πàπ ßŸ (HDPE) À√◊Õ«— ¥ÿª√–‡¿∑Õ◊πË Ê ∑’¡Ë §’ ≥
ÿ ¡∫—µ‘
‡∑’¬∫‡∑à“°—∫«— ¥ÿ‚æ≈‘‡Õ∑‘≈π’ ª√–‡¿∑§«“¡Àπ“·πàπª“π°≈“ß (MDPE) À√◊Õ§«“¡Àπ“·πàπ ßŸ
(HDPE) ‚¥¬µâÕß¡’ —¥ à«π¢Õß«— ¥ÿ∑’Ë „™â·≈â«„πª√–‡¿∑‡¥’¬«°—π‰¡àµË”°«à“√âÕ¬≈– ı
‚¥¬πÈ”Àπ—° ·≈–æ◊Èπº‘«¿“¬„π¢Õß∂—ßµâÕß¡’≈—°…≥–‡√’¬∫¡—π ‰¡à∫‘¥ßÕ √«¡∑—ÈßµâÕß‡ªìπ
‡π◊ÕÈ ‡¥’¬«°—πµ≈Õ¥∑—ßÈ „∫ (¬°‡«âπ√Õ¬µ”Àπ‘∑∫’Ë √‘‡«≥°âπ∂—ß´÷ßË ‡°‘¥®“°°“√©’¥æ≈“ µ‘°‡À≈«
‡¢â“·∫∫®–µâÕß‰¡à¡’º≈‡ ’¬µàÕ°“√„™âß“π)
Ù.Ò.Ú µ—«∂—ß·≈–Ω“µâÕß‡ªìπ ’‡¥’¬«°—π
Ù.Ò.Û Ω“∂—ßµâÕß “¡“√∂ªÑÕß°—π°“√À° À≈àπ ·≈–°≈‘Ëπ¢Õß¡Ÿ≈ΩÕ¬‰¥â
πÕ°®“°π’ÈΩ“∂—ßµâÕß “¡“√∂∂Õ¥ÕÕ°®“°µ—«∂—ß‰¥â –¥«°
Ù.Ò.Ù ‡ªìπ∂—ß∑’Ë “¡“√∂µ‘¥µ—Èß·≈–‡§≈◊ËÕπ¬â“¬‰¥â –¥«°
Ù.Ò.ı ‡ªì π ∂— ß æ≈“ µ‘ ° ∑’Ë ‰ ¥â √— ∫ ¡“µ√∞“πº≈‘ µ ¿— ≥ ±å Õÿ µ “À°√√¡
∂—ßæ≈“ µ‘°„ à¡Ÿ≈ΩÕ¬À√◊Õ‰¥â√—∫¡“µ√∞“πº≈‘µ¿—≥±åÕÿµ “À°√√¡ ∂—ßæ≈“ µ‘° ”À√—∫
∫√√®ÿπÈ” ¡Õ°. Ù˘ı-ÚıÚˆ
°√≥’ ‡ ªì π ∂— ß æ≈“ µ‘ ° ∑’Ë ¬— ß ‰¡à ‰¥â √— ∫ ¡“µ√∞“πº≈‘ µ ¿— ≥ ±å Õÿ µ “À°√√¡
µ“¡«√√§Àπ÷Ëß ºŸâº≈‘µ¡’Àπâ“∑’ËµâÕß¥”‡π‘π°“√„Àâ∂—ßæ≈“ µ‘°ºà“π°“√√—∫√Õß¡“µ√∞“π
®“° ”π—°ß“π¡“µ√∞“πº≈‘µ¿—≥±åÕÿµ “À°√√¡ °√–∑√«ßÕÿµ “À°√√¡ À√◊ÕÀπà«¬ß“π
∑’Ë ‰¥â√—∫°“√·µàßµ—Èß„Àâ‡ªìπºŸâµ√«® Õ∫º≈‘µ¿—≥±åÕÿµ “À°√√¡µ“¡°ÆÀ¡“¬
Ù.Ú ≈—°…≥–∑“ßøî ‘° å
Ù.Ú.Ò “¡“√∂∑πµàÕ√—ß ’Õ—≈µ√“‰«‚Õ‡≈µ
Ù.Ú.Ú “¡“√∂∑πµàÕ§«“¡√âÕπ‰¥â ‰¡àπâÕ¬°«à“ Ù Õß»“‡´≈‡´’¬
Ù.Û ≈—°…≥–∑“ß‡§¡’
“¡“√∂∑πµàÕ “√‡§¡’ª√–‡¿∑°√¥‰¥â ‡™àπ °√¥Õ–´‘µ‘° ∑’Ë¡’§«“¡‡¢â¡¢âπ
‰¡à‡°‘π√âÕ¬≈– Ò (Acetic acid 10%), °√¥§“√å∫Õπ‘° (Carbonic acid) À√◊Õ°√¥‚§√¡‘§

๘๗๑
˜Òı

∑’Ë¡’§«“¡‡¢â¡¢âπ‰¡à‡°‘π√âÕ¬≈– Ú (Chromic acid 20%) ‡ªìπµâπ À√◊Õ “¡“√∂∑πµàÕ
“√‡§¡’ª√–‡¿∑¥à“ß‰¥â ‡™àπ ·§≈‡´’¬¡§“√å∫Õ‡πµ (Calcium carbonate) À√◊ÕÕ≈Ÿ¡‘‡π’¬¡
§≈Õ‰√¥å (Aluminum chloride) ‡ªìπµâπ
ı. ‡§√◊ËÕßÀ¡“¬
∂ÿßæ≈“ µ‘°„ ¡à ≈Ÿ ΩÕ¬·≈–∑’√Ë Õß√—∫¡Ÿ≈ΩÕ¬·∫∫æ≈“ µ‘°∑’Ë„™â „π∑’Ë “∏“√≥– ·≈–
∂“π “∏“√≥–„Àâ „™â‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ ¥—ßπ’È
ı.Ò ∂ÿßæ≈“ µ‘°„ à¡Ÿ≈ΩÕ¬·∫àßÕÕ°‡ªìπ Ù ª√–‡¿∑ §◊Õ
ı.Ò.Ò ∂ÿßæ≈“ µ‘° ”À√—∫„ à ç¡Ÿ≈ΩÕ¬∑—Ë«‰ªé „Àâ „™â ’πÈ”‡ß‘π ·≈–®–¡’
√Ÿª¿“æ·≈–¢âÕ§«“¡∫π∂ÿß¥â«¬À√◊Õ‰¡à°Á ‰¥â ·µà∂â“„™â∂ÿß ’Õ◊ËπµâÕß¡’√Ÿª¿“æ§π ’¥”°”≈—ß∑‘Èß
¡Ÿ≈ΩÕ¬≈ß∂—ß „π°√Õ∫ ’Ë‡À≈’Ë¬¡º◊πºâ“ ’¢“« ·≈–¡’¢âÕ§«“¡«à“ ç¡Ÿ≈ΩÕ¬∑—Ë«‰ªé µ—«Õ—°…√
‡ªìπ ’¢“«„π°√Õ∫ ’‡À≈’Ë¬¡º◊πºâ“ ’¥”‡Àπ◊Õ√Ÿª¿“æ§πœ Õ¬Ÿà∫π∂ÿß¥â«¬‚¥¬√Ÿª¿“æ·≈–
¢âÕ§«“¡¥—ß°≈à“«µâÕß¡’¢π“¥∑’‡Ë À¡“– ¡°—∫∂ÿß ‰¡àÀ≈ÿ¥À√◊Õ≈Õ°ÕÕ°‰¥âß“à ¬·≈–Õ¬Ÿà„πµ”·Àπàß
∑’Ë “¡“√∂¡Õß‡ÀÁπ‰¥â™—¥‡®π µ“¡·∫∫ §æ.Ò
ı.Ò.Ú ∂ÿßæ≈“ µ‘° ”À√—∫„ à ç¡Ÿ≈ΩÕ¬¬àÕ¬ ≈“¬é „Àâ „™â ’¥” ·≈–®–¡’
√Ÿª¿“æ·≈–¢âÕ§«“¡∫π∂ÿß¥â«¬À√◊Õ‰¡à°Á ‰¥â ·µà∂“â „™â∂ßÿ Õ’ π◊Ë µâÕß¡’√ªŸ ¿“æ°â“ßª≈“·≈–‡»…º—°
„π°√Õ∫ “¡‡À≈’Ë¬¡¥â“π‡∑à“ ’¥” ¿“¬„µâ°√Õ∫ ’Ë‡À≈’Ë¬¡º◊πºâ“ ’¢“« ·≈–¡’¢âÕ§«“¡«à“
ç¡Ÿ≈ΩÕ¬¬àÕ¬ ≈“¬é µ—«Õ—°…√‡ªìπ ’¢“«„π°√Õ∫ ’Ë‡À≈’Ë¬¡º◊πºâ“ ’¥” ‡Àπ◊Õ√Ÿª¿“æ°â“ßª≈“
·≈–‡»…º—°œ Õ¬Ÿ∫à π∂ÿß¥â«¬‚¥¬√Ÿª¿“æ·≈–¢âÕ§«“¡¥—ß°≈à“«µâÕß¡’¢π“¥∑’‡Ë À¡“– ¡°—∫∂ÿß
‰¡àÀ≈ÿ¥À√◊Õ≈Õ°ÕÕ°‰¥âß“à ¬·≈–Õ¬Ÿà „πµ”·Àπàß∑’Ë “¡“√∂¡Õß‡ÀÁπ‰¥â™¥— ‡®π µ“¡·∫∫ §æ. Ú
ı.Ò.Û ∂ÿßæ≈“ µ‘° ”À√—∫„ à ç¡Ÿ≈ΩÕ¬∑’¬Ë ß— „™â ‰¥â (√’‰´‡§‘≈)é „Àâ „™â ‡’ À≈◊Õß
À√◊Õ ’¢“«¢ÿàπÀ√◊Õ ’¢“«„ ·≈–®–¡’√ªŸ ¿“æ·≈–¢âÕ§«“¡∫π∂ÿß¥â«¬À√◊Õ‰¡à°Á ‰¥â ·µà∂“â „™â∂ÿß
’Õ◊ËπµâÕß¡’√Ÿª¿“æ≈Ÿ°»√ Û ¥Õ° À—«≈Ÿ°»√À¡ÿπµ“¡‡¢Á¡π“Ãî°“µàÕ°—π‡ªìπ√Ÿª “¡‡À≈’Ë¬¡
¥â“π‡∑à“¡’ ¥’ ”„π°√Õ∫ ‡’Ë À≈’¬Ë ¡º◊πºâ“ ¢’ “« ·≈–¡’¢Õâ §«“¡«à“ ç¡Ÿ≈ΩÕ¬∑’¬Ë ß— „™â ‰¥â (√’‰´‡§‘≈)é
µ—«Õ—°…√‡ªìπ ’¢“«„π°√Õ∫ ’Ë‡À≈’Ë¬¡º◊πºâ“ ’¥”‡Àπ◊Õ√Ÿª¿“æ≈Ÿ°»√œ Õ¬Ÿà∫π∂ÿß¥â«¬

˜Òˆ
๘๗๒

‚¥¬√Ÿª¿“æ·≈–¢âÕ§«“¡¥—ß°≈à“«µâÕß¡’¢π“¥∑’‡Ë À¡“– ¡°—∫∂ÿß ‰¡àÀ≈ÿ¥À√◊Õ≈Õ°ÕÕ°‰¥âß“à ¬
·≈–Õ¬Ÿà „πµ”·Àπàß∑’Ë “¡“√∂¡Õß‡ÀÁπ‰¥â™—¥‡®π µ“¡·∫∫ §æ.‹ Û
ı.Ò.Ù ∂ÿßæ≈“ µ‘° ”À√—∫„ à ç¡Ÿ≈ΩÕ¬Õ—πµ√“¬é „Àâ „™â ’ â¡ ·≈–®–¡’
√Ÿª¿“æ·≈–¢âÕ§«“¡∫π∂ÿß¥â«¬À√◊Õ‰¡à°Á ‰¥â ·µà∂â“„™â∂ÿß ’Õ◊ËπµâÕß¡’√Ÿª¿“æÀ—«°–‚À≈°°—∫
°√–¥Ÿ°‰¢«â∑—∫°—π ’¥”„π√ŸªÀ—«≈Ÿ°»√™’È≈ß„π°√Õ∫«ß°≈¡ ’¥” ¿“¬„µâ°√Õ∫ ’Ë‡À≈’Ë¬¡º◊πºâ“
’¢“« ·≈–¡’¢âÕ§«“¡«à“ ç¡Ÿ≈ΩÕ¬Õ—πµ√“¬é µ—«Õ—°…√‡ªìπ ’¢“«„π°√Õ∫ ’Ë‡À≈’Ë¬¡º◊πºâ“
¥’ ” ‡Àπ◊Õ√Ÿª¿“æÀ—«°–‚À≈°°—∫°√–¥Ÿ°‰¢«âœ Õ¬Ÿ∫à π∂ÿß¥â«¬‚¥¬√Ÿª¿“æ·≈–¢âÕ§«“¡µâÕß¡’
¢π“¥∑’Ë‡À¡“– ¡°—∫∂ÿß ‰¡àÀ≈ÿ¥À√◊Õ≈Õ°ÕÕ°‰¥âßà“¬·≈–Õ¬Ÿà„πµ”·Àπàß∑’Ë “¡“√∂¡Õß‡ÀÁπ
‰¥â™—¥‡®π µ“¡·∫∫ §æ.Ù
ı.Ú ∑’Ë√Õß√—∫¡Ÿ≈ΩÕ¬·∫∫æ≈“ µ‘° ·∫àßÕÕ°‡ªìπ Ù ª√–‡¿∑ §◊Õ
ı.Ú.Ò ∑’Ë√Õß√—∫¡Ÿ≈ΩÕ¬·∫∫æ≈“ µ‘° ç¡Ÿ≈ΩÕ¬∑—Ë«‰ªé „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡·∫∫
§æ. ı ‚¥¬¡’√“¬≈–‡Õ’¬¥¥—ßπ’È §◊Õ
(Ò) „Àâ„™â∂ß— π’ È”‡ß‘π ·≈–®–¡’√ªŸ ¿“æµ“¡ (Ú) ·≈–¢âÕ§«“¡µ“¡ (Û)
¥â«¬À√◊Õ‰¡à°Á ‰¥â ·µà∂â“‡ªìπ∂—ß ’Õ◊ËπµâÕß¡’√Ÿª¿“æµ“¡ (Ú) ·≈–¢âÕ§«“¡µ“¡ (Û) ¥â«¬
(Ú) √Ÿª¿“æ§π ’¥”°”≈—ß∑‘Èß¡Ÿ≈ΩÕ¬≈ß∂—ß „π°√Õ∫ ’Ë‡À≈’Ë¬¡º◊πºâ“
’¢“«¢π“¥∑’Ë‡À¡“– ¡°—∫∂—ß´÷Ëß “¡“√∂¡Õß‡ÀÁπ‰¥â™—¥‡®π„π√–¬–‰¡à‡°‘π Òı ‡¡µ√ ·≈–
(Û) ¢âÕ§«“¡«à“ ç¡Ÿ≈ΩÕ¬∑—Ë«‰ªé µ—«Õ—°…√‡ªìπ ’¢“«„π°√Õ∫
’Ë‡À≈’Ë¬¡º◊πºâ“ ’¥” ‡Àπ◊Õ√Ÿª¿“æ§πœ ·≈–¢âÕ§«“¡«à“ ç°≈àÕßπ¡ UHT ‚ø¡ ∂ÿßÀ√◊ÕÀàÕ
æ≈“ µ‘°„ à¢π¡ ∂ÿßæ≈“ µ‘°∫√√®ÿºß´—°øÕ° œ≈œé µ—«Õ—°…√‡ªìπ ’¢“«„π°√Õ∫ ’Ë‡À≈’Ë¬¡
º◊πºâ“ ¥’ ” „µâ√ªŸ ¿“æ§πœ ‚¥¬¢âÕ§«“¡∑—ßÈ À¡¥µâÕß “¡“√∂¡Õß‡ÀÁπ·≈–Õà“πÕÕ°‰¥â„π√–¬–
‰¡à‡°‘π ˜ ‡¡µ√
ı.Ú.Ú ∑’Ë√Õß√—∫¡Ÿ≈ΩÕ¬·∫∫æ≈“ µ‘° ç¡Ÿ≈ΩÕ¬¬àÕ¬ ≈“¬é „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡
·∫∫ §æ. ˆ ‚¥¬¡’√“¬≈–‡Õ’¬¥¥—ßπ’È
(Ò) „™â∂—ß ’‡¢’¬« ·≈–®–¡’√Ÿª¿“æµ“¡ (Ú) ·≈–¢âÕ§«“¡µ“¡ (Û)
¥â«¬À√◊Õ‰¡à°Á ‰¥â ·µà∂â“‡ªìπ∂—ß ’Õ◊ËπµâÕß¡’√Ÿª¿“æµ“¡ (Ú) ·≈–¢âÕ§«“¡µ“¡ (Û) ¥â«¬

˜Ò˜
๘๗๓

(Ú) √Ÿª¿“æ°â“ßª≈“·≈–‡»…º—°„π°√Õ∫ “¡‡À≈’Ë¬¡¥â“π‡∑à“ ’¥”
¿“¬„µâ°√Õ∫ ’Ë‡À≈’Ë¬¡º◊πºâ“ ’¢“« ¢π“¥‡À¡“– ¡°—∫∂—ß´÷Ëß “¡“√∂¡Õß‡ÀÁπ‰¥â™—¥‡®π
„π√–¬–‰¡à‡°‘π Òı ‡¡µ√ ·≈–
(Û) ¢âÕ§«“¡«à“ ç¡Ÿ≈ΩÕ¬¬àÕ¬ ≈“¬é µ—«Õ—°…√ ’¢“«Õ¬Ÿà„π°√Õ∫
’Ë‡À≈’Ë¬¡º◊πºâ“ ’¥” ‡Àπ◊Õ√Ÿª¿“æ°â“ßª≈“·≈–‡»…º—°œ ·≈–¢âÕ§«“¡«à“ ç‡»…Õ“À“√
‡ª≈◊Õ°º≈‰¡â ‡»…º—° ‡»…‡π◊ÈÕ —µ«å œ≈œé µ—«Õ—°…√‡ªìπ ’¢“«„π°√Õ∫ ’Ë‡À≈’Ë¬¡º◊πºâ“ ’¥”
„µâ√ªŸ ¿“æ°â“ßª≈“·≈–‡»…º—°œ ‚¥¬¢âÕ§«“¡∑—ßÈ À¡¥µâÕß “¡“√∂¡Õß‡ÀÁπ·≈–Õà“πÕÕ°‰¥â
„π√–¬–‰¡à‡°‘π ˜ ‡¡µ√
ı.Ú.Û ∑’Ë√Õß√—∫¡Ÿ≈ΩÕ¬·∫∫æ≈“ µ‘° ç¡Ÿ≈ΩÕ¬∑’Ë¬—ß„™â ‰¥â (√’‰´‡§‘≈)é „Àâ
‡ªìπ‰ªµ“¡·∫∫ §æ. ˜ ‚¥¬¡’√“¬≈–‡Õ’¬¥¥—ßπ’È
(Ò) „Àâ„™â∂ß— ‡’ À≈◊Õß ·≈–®–¡’√ªŸ ¿“æµ“¡ (Ú) ·≈–¢âÕ§«“¡µ“¡ (Û)
¥â«¬À√◊Õ‰¡à°Á ‰¥â ·µà∂â“‡ªìπ∂—ß ’Õ◊ËπµâÕß¡’√Ÿª¿“æµ“¡ (Ú) ·≈–¢âÕ§«“¡µ“¡ (Û) ¥â«¬
(Ú) √Ÿª¿“æ≈Ÿ°»√ Û ¥Õ° À—«≈Ÿ°»√À¡ÿπµ“¡‡¢Á¡π“Ãî°“µàÕ°—π
‡ªìπ√Ÿª “¡‡À≈’Ë¬¡¥â“π‡∑à“¡’ ’¥”„π°√Õ∫ ’Ë‡À≈’Ë¬¡º◊πºâ“ ’¢“« ¢π“¥∑’Ë‡À¡“– ¡°—∫∂—ß
´÷Ëß “¡“√∂¡Õß‡ÀÁπ‰¥â™—¥‡®π„π√–¬–‰¡à‡°‘π Òı ‡¡µ√ ·≈–
(Û) ¢âÕ§«“¡«à“ ç¡Ÿ≈ΩÕ¬∑’Ë¬—ß„™â ‰¥â (√’ ‰´‡§‘≈)é µ—«Õ—°…√ ’¢“«„π
°√Õ∫ ‡’Ë À≈’¬Ë ¡º◊πºâ“ ¥’ ” ‡Àπ◊Õ√Ÿª¿“æ≈Ÿ°»√œ ·≈–¢âÕ§«“¡«à“ ç‡»…‡À≈Á° ‡»…·°â« °√–¥“…
°√–ªÜÕß ‡§√◊ÕË ß¥◊¡Ë œ≈œé µ—«Õ—°…√‡ªìπ ¢’ “«Õ¬Ÿà„π°√Õ∫ ‡’Ë À≈’¬Ë ¡º◊πºâ“ ¥’ ” „µâ√ªŸ ¿“æ≈Ÿ°»√œ
‚¥¬¢âÕ§«“¡∑—ÈßÀ¡¥ µâÕß “¡“√∂¡Õß‡ÀÁπ·≈–Õà“πÕÕ°‰¥â „π√–¬–‰¡à‡°‘π ˜ ‡¡µ√
ı.Ú.Ù ∑’√Ë Õß√—∫¡Ÿ≈ΩÕ¬·∫∫æ≈“ µ‘° ç¡Ÿ≈ΩÕ¬Õ—πµ√“¬é „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡·∫∫
§æ. ¯ ‚¥¬¡’√“¬≈–‡Õ’¬¥¥—ßπ’È
(Ò) „Àâ „™â∂—ß ’ â¡ ·≈–®–¡’√Ÿª¿“æµ“¡ (Ú) ·≈–¢âÕ§«“¡µ“¡ (Û)
¥â«¬À√◊Õ‰¡à°Á ‰¥â ·µà∂â“‡ªìπ∂—ß ’Õ◊ËπµâÕß¡’√Ÿª¿“æµ“¡ (Ú) ·≈–¢âÕ§«“¡µ“¡ (Û) ¥â«¬
(Ú) √Ÿª¿“æÀ—«°–‚À≈°°—∫°√–¥Ÿ°‰¢«â∑—∫°—π ’¥”„π√ŸªÀ—«≈Ÿ°»√
™’È≈ß„π°√Õ∫«ß°≈¡ ’¥” ¿“¬„µâ°√Õ∫ ’Ë‡À≈’Ë¬¡º◊πºâ“ ’¢“« ¢π“¥∑’Ë‡À¡“– ¡°—∫∂—ß
´÷Ëß “¡“√∂¡Õß‡ÀÁπ‰¥â™—¥‡®π„π√–¬–‰¡à‡°‘π Òı ‡¡µ√ ·≈–

๘๗๔
˜Ò¯

(Û) ¢â Õ §«“¡«à “ ç¡Ÿ ≈ ΩÕ¬Õ— π µ√“¬é µ— « Õ— ° …√ ’ ¢ “«„π°√Õ∫
’Ë ‡ À≈’Ë ¬ ¡º◊ π ºâ “ ’ ¥” ‡Àπ◊ Õ √Ÿ ª ¿“æÀ— « °–‚À≈°°— ∫ °√–¥Ÿ ° ‰¢«â œ ·≈–¢â Õ §«“¡«à “
çÀ≈Õ¥ø≈ŸÕÕ‡√ ‡´πµå ∂à“π‰ø©“¬À√◊Õ·∫µ‡µÕ√’Ë ‚∑√»—æ∑å‡§≈◊ËÕπ∑’Ë ¿“™π–∑’Ë „™â∫√√®ÿ
“√°”®—¥·¡≈ßÀ√◊Õ«—™æ◊™ °√–ªÜÕß ‡ª√¬å∫√√®ÿ ’À√◊Õ “√‡§¡’ œ≈œé µ—«Õ—°…√‡ªìπ ’¢“«
„π°√Õ∫ ’Ë‡À≈’Ë¬¡º◊πºâ“ ’¥” „µâ√Ÿª¿“æÀ—«°–‚À≈°°—∫°√–¥Ÿ°‰¢«âœ ‚¥¬¢âÕ§«“¡∑—ÈßÀ¡¥
µâÕß “¡“√∂¡Õß‡ÀÁπ·≈–Õà“πÕÕ°‰¥â „π√–¬–‰¡à‡°‘π ˜ ‡¡µ√

๘๗๕
˜Ò˘

¿“æµ—«Õ¬à“ß∂ÿßæ≈“ µ‘° ”À√—∫„ à ç¡Ÿ≈ΩÕ¬∑—Ë«‰ªé

∂ÿß ’πÈ”‡ß‘π

๘๗๖
˜Ú

·∫∫ §æ. Ò

¿“æµ—«Õ¬à“ß∂ÿßæ≈“ µ‘° ”À√—∫„ à ç¡Ÿ≈ΩÕ¬∑—Ë«‰ªé

∂ÿß ’πÈ”‡ß‘π∑’Ë„™â‡§√◊ËÕßÀ¡“¬¡Ÿ≈ΩÕ¬∑—Ë«‰ª

๘๗๗
˜ÚÒ

·∫∫ §æ. Ò

¿“æµ—«Õ¬à“ß∂ÿßæ≈“ µ‘° ”À√—∫„ à ç¡Ÿ≈ΩÕ¬∑—Ë«‰ªé

∂ÿß ’Õ◊Ëπ∑’Ë „™â‡§√◊ËÕßÀ¡“¬¡Ÿ≈ΩÕ¬∑—Ë«‰ª

˜ÚÚ
๘๗๘

·∫∫ §æ. Ò

แบบ คพ. ๒
ภาพตัวอย่างถุงพลาสติกสำ�หรับใส่ “มูลฝอยย่อยสลาย”

ถุงสีดำ�

๘๗๙

แบบ คพ. ๒
ภาพตัวอย่างถุงพลาสติกสำ�หรับใส่ “มูลฝอยย่อยสลาย”

ถุงสีดำ�ที่ใช้เครื่องหมายมูลฝอยย่อยสลาย

๘๘๐

¿“æµ—«Õ¬à“ß∂ÿßæ≈“ µ‘° ”À√—∫„ à ç¡Ÿ≈ΩÕ¬¬àÕ¬ ≈“¬é

∂ÿß ’Õ◊Ëπ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕßÀ¡“¬¡Ÿ≈ΩÕ¬¬àÕ¬ ≈“¬

๘๘๑
˜Úı

·∫∫ §æ. Ú

·∫∫ §æ. Û
¿“æµ—«Õ¬à“ß∂ÿßæ≈“ µ‘° ”À√—∫„ à ç¡Ÿ≈ΩÕ¬∑’Ë¬—ß„™â ‰¥â (√’‰´‡§‘≈)é

∂ÿß ’‡À≈◊Õß

๘๘๒
˜Úˆ

·∫∫ §æ. Û
¿“æµ—«Õ¬à“ß∂ÿßæ≈“ µ‘° ”À√—∫„ à ç¡Ÿ≈ΩÕ¬∑’Ë¬—ß„™â ‰¥â (√’‰´‡§‘≈)é

∂ÿß ’¢“«¢ÿàπÀ√◊Õ ’¢“«„

๘๘๓
˜Ú˜

·∫∫ §æ. Û
¿“æµ—«Õ¬à“ß∂ÿßæ≈“ µ‘° ”À√—∫„ à ç¡Ÿ≈ΩÕ¬∑’Ë¬—ß„™â ‰¥â (√’‰´‡§‘≈)é

∂ÿß ’‡À≈◊Õß∑’Ë„™â‡§√◊ËÕßÀ¡“¬¡Ÿ≈ΩÕ¬∑’Ë¬—ß„™â ‰¥â (√’‰´‡§‘≈)

๘๘๔
˜Ú¯

·∫∫ §æ. Û
¿“æµ—«Õ¬à“ß∂ÿßæ≈“ µ‘° ”À√—∫„ à ç¡Ÿ≈ΩÕ¬∑’Ë¬—ß„™â ‰¥â (√’‰´‡§‘≈)é

∂ÿß ’¢“«¢ÿàπÀ√◊Õ ’¢“«„ ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕßÀ¡“¬¡Ÿ≈ΩÕ¬∑’Ë¬—ß„™â ‰¥â (√’‰´‡§‘≈)

๘๘๕
˜Ú˘

·∫∫ §æ. Û
¿“æµ—«Õ¬à“ß∂ÿßæ≈“ µ‘° ”À√—∫„ à ç¡Ÿ≈ΩÕ¬∑’Ë¬—ß„™â ‰¥â (√’‰´‡§‘≈)é

∂ÿß ’Õ◊Ëπ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕßÀ¡“¬¡Ÿ≈ΩÕ¬∑’Ë¬—ß„™â ‰¥â (√’‰´‡§‘≈)

๘๘๖
˜Û

¿“æµ—«Õ¬à“ß∂ÿßæ≈“ µ‘° ”À√—∫„ à ç¡Ÿ≈ΩÕ¬Õ—πµ√“¬é

∂ÿß ’ â¡

๘๘๗
˜ÛÒ

·∫∫ §æ. Ù

¿“æµ—«Õ¬à“ß∂ÿßæ≈“ µ‘° ”À√—∫„ à ç¡Ÿ≈ΩÕ¬Õ—πµ√“¬é

∂ÿß ’ â¡¡Ÿ≈ΩÕ¬Õ—πµ√“¬

๘๘๘
˜ÛÚ

·∫∫ §æ. Ù

¿“æµ—«Õ¬à“ß∂ÿßæ≈“ µ‘° ”À√—∫„ à ç¡Ÿ≈ΩÕ¬Õ—πµ√“¬é

∂ÿß ’Õ◊Ëπ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕßÀ¡“¬¡Ÿ≈ΩÕ¬Õ—πµ√“¬

๘๘๙
˜ÛÛ

·∫∫ §æ. Ù

แบบ คพ. ๕
ภาพตัวอย่างที่รองรับมูลฝอยแบบพลาสติกประเภท “มูลฝอยทั่วไป”

ถังสีน้ำ�เงิน

๘๙๐

แบบ คพ. ๕
ภาพตัวอย่างที่รองรับมูลฝอยแบบพลาสติกประเภท “มูลฝอยทั่วไป”

ถังสีน้ำ�เงินที่ใช้เครื่องหมายมูลฝอยทั่วไป

๘๙๑

·∫∫ §æ. ı
¿“æµ—«Õ¬à“ß∑’Ë√Õß√—∫¡Ÿ≈ΩÕ¬·∫∫æ≈“ µ‘°ª√–‡¿∑ ç¡Ÿ≈ΩÕ¬∑—Ë«‰ªé

∂—ß ’Õ◊Ëπ∑’Ë „™â‡§√◊ËÕßÀ¡“¬¡Ÿ≈ΩÕ¬∑—Ë«‰ª

๘๙๒
˜Ûˆ

๘๙๓

·∫∫ §æ. ˆ
¿“æµ—«Õ¬à“ß∑’Ë√Õß√—∫¡Ÿ≈ΩÕ¬·∫∫æ≈“ µ‘°ª√–‡¿∑ ç¡Ÿ≈ΩÕ¬¬àÕ¬ ≈“¬é

∂—ß ’‡¢’¬«∑’Ë„™â‡§√◊ËÕßÀ¡“¬¡Ÿ≈ΩÕ¬¬àÕ¬ ≈“¬

˜Û¯
๘๙๔

·∫∫ §æ. ˆ
¿“æµ—«Õ¬à“ß∑’Ë√Õß√—∫¡Ÿ≈ΩÕ¬·∫∫æ≈“ µ‘°ª√–‡¿∑ ç¡Ÿ≈ΩÕ¬¬àÕ¬ ≈“¬é

∂—ß ’Õ◊Ëπ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕßÀ¡“¬¡Ÿ≈ΩÕ¬¬àÕ¬ ≈“¬

˜Û˘
๘๙๕

·∫∫ §æ. ˜
¿“æµ—«Õ¬à“ß∑’Ë√Õß√—∫¡Ÿ≈ΩÕ¬·∫∫æ≈“ µ‘°ª√–‡¿∑ ç¡Ÿ≈ΩÕ¬∑’Ë¬—ß„™â ‰¥â (√’‰´‡§‘≈)é

∂—ß ’‡À≈◊Õß

๘๙๖
˜Ù

·∫∫ §æ. ˜
¿“æµ—«Õ¬à“ß∑’Ë√Õß√—∫¡Ÿ≈ΩÕ¬·∫∫æ≈“ µ‘°ª√–‡¿∑ ç¡Ÿ≈ΩÕ¬∑’Ë¬—ß„™â ‰¥â (√’‰´‡§‘≈)é

∂—ß ’‡À≈◊Õß∑’Ë„™â‡§√◊ËÕßÀ¡“¬¡Ÿ≈ΩÕ¬∑’Ë¬—ß„™â ‰¥â (√’ ‰´‡§‘≈)

๘๙๗
˜ÙÒ

·∫∫ §æ. ˜
¿“æµ—«Õ¬à“ß∑’Ë√Õß√—∫¡Ÿ≈ΩÕ¬·∫∫æ≈“ µ‘°ª√–‡¿∑ ç¡Ÿ≈ΩÕ¬∑’Ë¬—ß„™â ‰¥â (√’‰´‡§‘≈)é

∂—ß ’Õ◊Ëπ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕßÀ¡“¬¡Ÿ≈ΩÕ¬∑’Ë¬—ß„™â ‰¥â (√’‰´‡§‘≈)

๘๙๘
˜ÙÚ

·∫∫ §æ. ¯
¿“æµ—«Õ¬à“ß∑’Ë√Õß√—∫¡Ÿ≈ΩÕ¬·∫∫æ≈“ µ‘°ª√–‡¿∑ ç¡Ÿ≈ΩÕ¬Õ—πµ√“¬é

∂—ß ’ â¡

๘๙๙
˜ÙÛ

·∫∫ §æ. ¯
¿“æµ—«Õ¬à“ß∑’Ë√Õß√—∫¡Ÿ≈ΩÕ¬·∫∫æ≈“ µ‘°ª√–‡¿∑ ç¡Ÿ≈ΩÕ¬Õ—πµ√“¬é

∂—ß ’ â¡∑’Ë„™â‡§√◊ËÕßÀ¡“¬¡Ÿ≈ΩÕ¬Õ—πµ√“¬

๙๐๐
˜ÙÙ

·∫∫ §æ. ¯
¿“æµ—«Õ¬à“ß∑’Ë√Õß√—∫¡Ÿ≈ΩÕ¬·∫∫æ≈“ µ‘°ª√–‡¿∑ ç¡Ÿ≈ΩÕ¬Õ—πµ√“¬é

∂—ß ’Õ◊Ëπ∑’Ë„™â‡§√◊ËÕßÀ¡“¬¡Ÿ≈ΩÕ¬Õ—πµ√“¬

๙๐๑
˜Ùı

ª√–°“»°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…

‡√◊ËÕß «‘∏’°“√µ√«®«—¥§à“§«“¡∑÷∫· ß¢ÕßΩÿÉπ≈–ÕÕß¥â«¬‡§√◊ËÕß«—¥§«“¡∑÷∫· ß
_____________
‚¥¬∑’Ë‡ªìπ°“√ ¡§«√°”Àπ¥«‘∏’°“√µ√«®«—¥§à“§«“¡∑÷∫· ß¢ÕßΩÿÉπ≈–ÕÕß¥â«¬
‡§√◊ÕË ß«—¥§«“¡∑÷∫· ß ‡æ◊ÕË „ÀâÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞∑’¡Ë À’ πâ“∑’§Ë «∫§ÿ¡ ¥Ÿ·≈ √—°…“·≈– ßà ‡ √‘¡
§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ π”‰ª„™â‡ªìπÀ≈—°‡°≥±å‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√µ√«® Õ∫ΩÿÉπ≈–ÕÕß
®“°°“√ª√–°Õ∫°‘®°“√∫“ßª√–‡¿∑„Àâ‡ªìπ‰ªÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ
Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¢âÕ Ò (ı) ·Ààß°Æ°√–∑√«ß·∫àß «à π√“™°“√°√¡§«∫§ÿ¡
¡≈æ‘… °√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡ æ.». ÚıÙı Õ∏‘∫¥’°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
®÷ßÕÕ°ª√–°“»‡æ◊ËÕ°”Àπ¥«‘∏’°“√µ√«®«—¥§à“§«“¡∑÷∫· ß¢ÕßΩÿÉπ≈–ÕÕß¥â«¬‡§√◊ËÕß«—¥
§«“¡∑÷∫· ß ¥—ß√“¬≈–‡Õ’¬¥∑’Ë°”Àπ¥‰«â „π¿“§ºπ«°∑â“¬ª√–°“»π’È
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Ú˜ µÿ≈“§¡ æ.». ÚıÙ¯
Õ¿‘™—¬ ™«‡®√‘≠æ—π∏å
Õ∏‘∫¥’°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÚÚ µÕπ∑’Ë ÒÒÛ ß «—π∑’Ë ¯ ∏—π«“§¡ ÚıÙ¯

๙๐๒
˜Ùˆ

¿“§ºπ«°
∑â“¬ª√–°“»°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
‡√◊ËÕß «‘∏’°“√µ√«®«—¥§à“§«“¡∑÷∫· ß¢ÕßΩÿÉπ≈–ÕÕß¥â«¬‡§√◊ËÕß«—¥§«“¡∑÷∫· ß
_____________

Ò. §«“¡À¡“¬¢Õß§”
ç§à“§«“¡∑÷∫· ß¢ÕßΩÿÉπ≈–ÕÕßé À¡“¬§«“¡«à“ §à“§«“¡‡¢â¡¢Õß· ß∑’Ë≈¥≈ß
„π¢≥–∑’≈Ë ”· ß Õà ßºà“πΩÿπÉ ≈–ÕÕß‰ª¬—ßÕÿª°√≥å√∫— · ß ‡∑’¬∫°—∫§«“¡‡¢â¡¢Õß· ß„π¢≥–
∑’Ë ‰¡à¡’ΩÿÉπ≈–ÕÕß ‚¥¬¡’Àπà«¬«—¥‡ªìπ√âÕ¬≈–
ç‡§√◊ËÕß«—¥§«“¡∑÷∫· ß (Smoke Opacity Meter)é À¡“¬§«“¡«à“ ‡§√◊ËÕß¡◊Õ
«—¥§à“§«“¡∑÷∫· ß∑’Ë „™âÀ≈—°°“√ àÕßºà“π¢Õß≈”· ß (Transmissometry) ®“°·À≈àß
°”‡π‘¥· ß (Light Source) ∑’¡Ë ™’ «à ß§«“¡¬“«§≈◊πË · ß‡©æ“– ºà“πΩÿπÉ ≈–ÕÕß‡¢â“ ÕŸà ªÿ °√≥å
√—∫· ß (Light Detector) ·≈â««—¥§à“§«“¡‡¢â¡¢Õß· ß∑’≈Ë ¥≈ß ‡∑’¬∫°—∫§«“¡‡¢â¡¢Õß· ß
∑—ÈßÀ¡¥®“°·À≈àß°”‡π‘¥· ß
ç√–¬–∑“ß‡¥‘π· ß (Optical Path Length)é À¡“¬§«“¡«à“ §«“¡¬“«¢Õß
√–¬–∑“ß√–À«à“ß·À≈àß°”‡π‘¥· ß·≈–Õÿª°√≥å√—∫· ß ∑’Ë∂Ÿ°ΩÿÉπ≈–ÕÕßøÿÑß°√–®“¬
µ—¥ºà“π≈”· ß¥—ß°≈à“«
Ú. §ÿ≥≈—°…≥–¢Õß‡§√◊ËÕß«—¥§«“¡∑÷∫· ß
Ú.Ò À—««—¥ (Sensor Head) ‡ªìπ·∫∫∑’Ë„™â«—¥§à“§«“¡∑÷∫· ß¢ÕßΩÿÉπ≈–ÕÕß∑’Ë
·À≈àß°”‡π‘¥ΩÿÉπ≈–ÕÕß‚¥¬µ√ß ‚¥¬‰¡àºà“π°“√™—°µ—«Õ¬à“ß (Full Flow)
Ú.Ú ·À≈àß°”‡π‘¥· ß (Light Source) µâÕß‡ªìπÀ≈Õ¥‰øøÑ“™π‘¥¢¥≈«¥
(Incandescent Lamp) ∑’Ë¡’Õÿ≥À¿Ÿ¡‘ ’ „π™à«ß Ú,¯ ∂÷ß Û,Úı Õß»“‡§≈«‘π À√◊Õ
‰¥‚Õ¥∑’Ë‡ª≈àß· ß ’‡¢’¬« (Green Light Emitting Diode; LED) ´÷Ëß„Àâ§à“ ‡ª°µ√—¡ Ÿß ÿ¥
„π™à«ß§«“¡¬“«§≈◊Ëπ ıı ∂÷ß ı˜ π“‚π‡¡µ√

˜Ù˜
๙๐๓

Ú.Û Õÿª°√≥å√∫— · ß (Light Detector) µâÕß‡ªìπ‚ø‚µâ‡´≈ (Photocell) À√◊Õ‚ø‚µâ
‰¥‚Õ¥ (Photodiode) ∑’Ë “¡“√∂µÕ∫ πÕßµàÕ· ß∑’Ë „ Àâ §à “ ‡ª°µ√— ¡ Ÿ ß ÿ ¥ „π™à « ß
§«“¡¬“«§≈◊Ëπ ıı ∂÷ß ı˜ π“‚π‡¡µ√
Û. °“√ª√—∫‡∑’¬∫‡§√◊ËÕß«—¥§«“¡∑÷∫· ß
„Àâ¥”‡π‘π°“√µ“¡¢—ÈπµÕπ ¥—ßπ’È
(Ò) °“√ª√—∫‡∑’¬∫§à“»Ÿπ¬å (Zero Adjust) „Àâª√—∫‡∑’¬∫„π∫√‘‡«≥∑’ËÕ“°“»‰¡à¡’
ΩÿÉπ≈–ÕÕß ´÷Ëßº≈°“√µ√«®«—¥¢Õß‡§√◊ËÕß«—¥§«“¡∑÷∫· ß®–µâÕßÕà“π§à“√âÕ¬≈–¢Õß§«“¡
∑÷∫· ß‰¥â‡∑à“°—∫  ± Ò. ®“°π—Èπ„Àâª√—∫‡∑’¬∫§à“§«“¡∑÷∫· ß‡∑à“°—∫ Ò ¥â«¬°“√„™â
«— ¥ÿ∑÷∫· ßªî¥°—Èπ∑“ßºà“π· ß®π π‘∑ ´÷Ëßº≈°“√µ√«®«—¥¢Õß‡§√◊ËÕß«—¥§«“¡∑÷∫· ß
®–µâÕßÕà“π§à“√âÕ¬≈–¢Õß§«“¡∑÷∫· ß‰¥â‡∑à“°—∫ Ò ± Ò. ∑—ßÈ π’È „Àâª√—∫‡∑’¬∫∑ÿ°§√—ßÈ °àÕπ
∑’Ë®–∑”°“√µ√«®«—¥ À“°º≈°“√µ√«®«—¥‰¡à‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°”Àπ¥ „Àâª√—∫‡∑’¬∫À√◊Õ‡ª≈’Ë¬π
‡§√◊ËÕßµ√«®«—¥„À¡à ·≈–
(Ú) °“√ Õ∫‡∑’¬∫§«“¡∑÷∫· ß¡“µ√∞“π „Àâ „™â·ºàπ°√Õß· ß Õ∫‡∑’¬∫
(Calibration Filter) ∑’Ëºà“π°“√ Õ∫‡∑’¬∫·≈–∑√“∫§à“√âÕ¬≈–¢Õß§«“¡∑÷∫· ß·≈–
§à“§«“¡§≈“¥‡§≈◊ËÕπ·≈â« ªî¥°—Èπ∑’Ë™àÕß∑“ß‡¥‘π¢Õß· ß ´÷Ëßº≈°“√µ√«®«—¥¢Õß‡§√◊ËÕß«—¥
§«“¡∑÷∫· ß®–µâÕßÕà“π§à“√âÕ¬≈–¢Õß§«“¡∑÷∫· ß‰¥â „π™à«ß‰¡à‡°‘π ± .ı ®“°§à“∑’√Ë –∫ÿ
‰«â „π·ºàπ°√Õß· ß Õ∫‡∑’¬∫ ∑—Èßπ’È „Àâ∑”°“√ Õ∫‡∑’¬∫Õ¬à“ßπâÕ¬‡¥◊Õπ≈–Àπ÷Ëß§√—Èß
Ù. °“√„™â‡§√◊ËÕß«—¥§«“¡∑÷∫· ß °“√Õà“π§à“·≈–°“√∫—π∑÷°º≈°“√µ√«®«—¥
°àÕπ·≈–À≈—ß°“√„™âß“π∑ÿ°§√—Èß „Àâ∑”§«“¡ –Õ“¥ à«πµà“ßÊ ¢Õß‡§√◊ËÕß«—¥
§«“¡∑÷∫· ß ‡™àπ À—««—¥ (Sensor Head) ‡≈π å√—∫· ß ·≈–µ—Èß§à“µà“ßÊ ¢Õß‡§√◊ËÕß«—¥
§«“¡∑÷∫· ß„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â „π§Ÿà¡◊Õ°“√„™âß“π·≈–µ“¡§”·π–π”¢ÕßºŸâº≈‘µ
·≈–¥”‡π‘π°“√µ“¡¢—ÈπµÕπ ¥—ßπ’È
(Ò) ‡≈◊ Õ °®ÿ ¥ µ√«®«— ¥ §«“¡∑÷ ∫ · ß¢ÕßΩÿÉ π ≈–ÕÕß∫√‘ ‡ «≥∑’Ë ¡’ ΩÿÉ π ≈–ÕÕßøÿÑ ß
°√–®“¬ÕÕ° ∫Ÿà √√¬“°“»¡“°∑’Ë ¥ÿ ·≈–Õ¬Ÿà„πµ”·Àπàß„µâ≈¡ √«¡∑—ßÈ µâÕßÕ¬Ÿ®à “°®ÿ¥»Ÿπ¬å°≈“ß
¢Õß√–π“∫ª“°ª≈àÕß√–∫“¬ΩÿÉπ¢Õß√–∫∫√«∫√«¡ΩÿÉπ≈–ÕÕß À√◊ÕÀà“ß®“°¢Õ∫πÕ° ÿ¥

˜Ù¯
๙๐๔

¢Õß√–∫∫√«∫√«¡ΩÿπÉ ≈–ÕÕß À√◊ÕÀà“ß®“°°√–∫«π°“√º≈‘µ∑’Ë ‰¡à¡√’ –∫∫√«∫√«¡ΩÿπÉ ≈–ÕÕß
Ò ‡¡µ√
(Ú) Õà“π§à“§«“¡∑÷∫· ß ßŸ ¥ÿ ∑’µË √«®«—¥‰¥â ®”π«π Ò §√—Èß ∑—Èßπ’È °“√µ√«®«—¥
·µà≈–§√—Èß®–µâÕß‡ªìπ®ÿ¥‡¥‘¡·≈–µâÕß¡’ΩÿÉπ≈–ÕÕßøÿÑß°√–®“¬„π¢≥–∑’Ëµ√«®«—¥¥â«¬
(Û) ∫—π∑÷°º≈°“√µ√«®«—¥·≈–√–¬–∑“ß‡¥‘π· ß¢Õß‡§√◊ËÕß«—¥§«“¡∑÷∫· ß
≈ß„π·∫∫∫—π∑÷°º≈°“√µ√«®«—¥§à“§«“¡∑÷∫· ß¢ÕßΩÿπÉ ≈–ÕÕß¥â«¬‡§√◊ÕË ß«—¥§«“¡∑÷∫· ß
(Ù) À≈—ß®“°¥”‡π‘π°“√µ“¡ (Ú) ·≈– (Û) ·≈â« „Àâ∑”°“√µ√«® Õ∫‡§√◊ËÕß«—¥
§«“¡∑÷∫· ßÕ’°§√—ßÈ Àπ÷ßË ‚¥¬„Àâπ”‡§√◊ÕË ß«—¥§«“¡∑÷∫· ß‰ªµ√«®«—¥„π∫√‘‡«≥∑’ÕË “°“»‰¡à¡’
ΩÿÉπ≈–ÕÕß ´÷Ëß‡§√◊ËÕß®–µâÕßÕà“π§à“√âÕ¬≈–¢Õß§«“¡∑÷∫· ß‰¥â ‰¡à‡°‘π Ò.
ı. °“√§”π«≥§à“§«“¡∑÷∫· ß¢ÕßΩÿπÉ ≈–ÕÕß„π·µà≈–®ÿ¥µ√«®«—¥
„Àâ¥”‡π‘π°“√¥—ßπ’È
ı.Ò °√≥’√–¬–∑“ß‡¥‘π· ß¢Õß‡§√◊ËÕß«—¥§«“¡∑÷∫· ß ‡∑à“°—∫ ˜ π‘È« „Àâπ”§à“
§«“¡∑÷∫· ß∑’ËÕà“π‰¥âµ“¡ Ù (Û) ∑—Èß Ò §√—Èß ¡“À“§à“‡©≈’Ë¬ ‚¥¬„Àâ∂◊Õ«à“§à“∑’Ë§”π«≥‰¥â
‡ªìπ§à“§«“¡∑÷∫· ß∑’Ëµ√«®«—¥‰¥â „π®ÿ¥π—Èπ
ı.Ú °√≥’√–¬–∑“ß‡¥‘π· ß¢Õß‡§√◊ËÕß«—¥§«“¡∑÷∫· ß ‰¡à‡∑à“°—∫ ˜ π‘È«
(Ò) „Àâπ”§à“§«“¡∑÷∫· ß∑’ËÕà“π‰¥âµ“¡ Ù (Û) ·µà≈–§√—Èß ¡“ª√—∫‡∑’¬∫„Àâ
‡ªìπ§à“§«“¡∑÷∫· ß∑’Ë√–¬–∑“ß‡¥‘π· ß ˜ π‘È« ‚¥¬„™â ¡°“√¥—ßπ’È

˜Ù˘
๙๐๕

‚¥¬∑’Ë
N7π‘È«
N
L7π‘È«
L

= §à“§«“¡∑÷∫· ß∑’ªË √—∫‡∑’¬∫‡ªìπ∑’√Ë –¬–∑“ß‡¥‘π· ß¡“µ√∞“π
(√âÕ¬≈–)
= §à“§«“¡∑÷∫· ß∑’ÕË “à π‰¥â®“°‡§√◊ÕË ß«—¥§«“¡∑÷∫· ß (√âÕ¬≈–)
= √–¬–∑“ß‡¥‘π· ß¡“µ√∞“π ¡’§à“‡∑à“°—∫ ˜ π‘È«
= √–¬–∑“ß‡¥‘π· ß¢Õß‡§√◊ËÕß«—¥§«“¡∑÷∫· ß (π‘È«)

(Ú) π”§à“§«“¡∑÷∫· ß∑’Ëª√—∫‡∑’¬∫‡ªìπ∑’Ë√–¬–∑“ß‡¥‘π· ß¡“µ√∞“π µ“¡
¡°“√„π (Ò) ∑—Èß Ò §à“ ¡“À“§à“‡©≈’Ë¬ ‚¥¬„Àâ∂◊Õ«à“§à“∑’Ë§”π«≥‡ªìπ§à“§«“¡∑÷∫· ß∑’Ë
µ√«®«—¥‰¥â „π®ÿ¥π—Èπ
√Ÿª· ¥ßÀ—««—¥¢Õß‡§√◊ËÕß«—¥§«“¡∑÷∫· ß

๙๐๖
˜ı
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ª√–°“»°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…

‡√◊ËÕß À≈—°‡°≥±å„π°“√§—¥‡≈◊Õ°æ◊Èπ∑’Ëµ—Èß ∂“π∑’ËΩíß°≈∫°“°¢Õß‡ ’¬
_________
‚¥¬∑’Ë‡ªìπ°“√ ¡§«√°”Àπ¥À≈—°‡°≥±å„π°“√§—¥‡≈◊Õ°æ◊Èπ∑’Ëµ—Èß ∂“π∑’ËΩíß°≈∫
°“°¢Õß‡ ¬’ ‡æ◊ÕË ‡ªìπ·π«∑“ß¥â“π«‘™“°“√ ”À√—∫ºŸ¡â ’ «à π‡°’¬Ë «¢âÕßπ”‰ª„™âª√–°Õ∫¥ÿ≈æ‘π®‘
„π°“√§— ¥ ‡≈◊ Õ °æ◊È π ∑’Ë µ—È ß ∂“π∑’Ë Ωí ß °≈∫°“°¢Õß‡ ’ ¬ „Àâ ‡ ªì π ‰ªÕ¬à “ ß¡’ ª √– ‘ ∑ ∏‘ ¿ “æ
·≈– àßº≈°√–∑∫µàÕ√–∫∫π‘‡«» ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ·≈– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬„ÀâπâÕ¬∑’Ë ÿ¥ Õ∏‘∫¥’
°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…®÷ßÕÕ°ª√–°“»‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
¢âÕ Ò „πª√–°“»π’È
ç ∂“π∑’ËΩíß°≈∫°“°¢Õß‡ ’¬é À¡“¬§«“¡«à“ æ◊Èπ∑’Ë„¥ Ê ´÷Ëß¢ÿ¥À√◊Õ∂¡„Àâ‡ªìπ∫àÕ
‡æ◊ËÕ ‡∑ °Õß §—¥·¬°À√◊ÕΩíß°≈∫°“°¢Õß‡ ’¬ ‰¡à«à“®–¡’√–∫∫°”®—¥À√◊ÕªÑÕß°—π°ä“´
πÈ”™–°“° ·≈–°≈‘Ëπ®“°°“√Ωíß°≈∫À√◊Õ‰¡à°Áµ“¡
ç°“°¢Õß‡ ’¬é À¡“¬§«“¡«à“ ¡Ÿ≈ΩÕ¬µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√ “∏“√≥ ÿ¢
ß‘Ë ªØ‘°≈Ÿ À√◊Õ«— ¥ÿ∑’Ë ‰¡à„™â·≈â«µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬‚√ßß“π «—µ∂ÿÕπ— µ√“¬µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬
«—µ∂ÿÕπ— µ√“¬ ·≈–¢Õß‡ ¬’ µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√ ßà ‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡
·Ààß™“µ‘ ‡©æ“–∑’ËÕ¬Ÿà„π ¿“æ¢Õß·¢Áß‡∑à“π—Èπ
ç‚∫√“≥ ∂“πé À¡“¬§«“¡«à“ ‚∫√“≥ ∂“πµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬‚∫√“≥ ∂“π
‚∫√“≥«—µ∂ÿ »‘≈ª«—µ∂ÿ ·≈–æ‘æ‘∏¿—≥± ∂“π·Ààß™“µ‘
ç‡¢µÕπÿ√—°…åé À¡“¬§«“¡«à“ ‡¢µÕπÿ√—°…åµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√ àß‡ √‘¡·≈–
√—°…“§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ ‡¢µªÉ“ ß«π·Ààß™“µ‘µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬ªÉ“ ß«π

๙๑๑
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·Ààß™“µ‘ ∑’Ë°”Àπ¥„Àâ‡ªìπæ◊Èπ∑’ËªÉ“Õπÿ√—°…å ªÉ“™ÿ¡™π ·≈–æ◊Èπ∑’Ë‡¢µÕπÿ√—°…åªÉ“™“¬‡≈π
√«¡∂÷ßæ◊Èπ∑’Ë∑’Ë§≥–√—∞¡πµ√’°”Àπ¥„Àâ‡ªìπ‡¢µÕπÿ√—°…åªÉ“™“¬‡≈π À√◊Õ‡¢µÕπÿ√—°…å
·À≈àßπÈ”¥‘∫‡æ◊ËÕ°“√ª√–ª“
çªÉ“™ÿ¡™πé À¡“¬§«“¡«à“ ∑’Ë¥‘π∑’Ë¬—ß‰¡à¡’∫ÿ§§≈‰¥â¡“µ“¡ª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬
∑’Ë¥‘π´÷Ëß‰¥â√—∫Õπÿ¡—µ‘À√◊ÕÕπÿ≠“µ®“°∑“ß√“™°“√„Àâ®—¥µ—Èß‡ªìπªÉ“™ÿ¡™π
çæ◊Èπ∑’Ë≈ÿà¡πÈ”é À¡“¬§«“¡«à“ æ◊Èπ∑’Ëµ“¡∏√√¡™“µ‘´÷Ëß‡ªìπ·À≈àß∑’Ë√«¡¢ÕßπÈ”
°àÕπ∑’Ë®–‰À≈≈ß Ÿà·¡àπÈ” ≈”§≈Õß Àâ«¬ ÀπÕß ∫÷ß ∑“ßπÈ” ·À≈àßπÈ”„µâ¥‘π ∑–‡≈ “∫
∑–‡≈Õ“≥“‡¢µÀ√◊Õ·À≈àß√Õß√—∫πÈ”µ“¡∏√√¡™“µ‘Õ◊Ëπ Ê
çæ◊Èπ∑’Ë≈ÿà¡πÈ”™—Èπ∑’Ë Òé À¡“¬§«“¡«à“ æ◊Èπ∑’Ë¿“¬„π‡¢µ≈ÿà¡πÈ”´÷Ëß§≥–√—∞¡πµ√’
ª√–°“»°”Àπ¥„Àâ‡ªìπ‡¢µ ß«π√—°…“‰«â‡ªìπæ◊Èπ∑’ËµâππÈ”≈”∏“√‚¥¬‡©æ“– ‡π◊ËÕß®“°
¡’≈—°…≥– ·≈–§ÿ≥ ¡∫—µ‘∑’ËÕ“®¡’º≈°√–∑∫∑“ß ‘Ëß·«¥≈âÕ¡®“°°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß°“√„™â
∑’Ë¥‘π‰¥âßà“¬ ·≈–√ÿπ·√ß
çæ◊Èπ∑’Ë≈ÿà¡πÈ”™—Èπ∑’Ë Úé À¡“¬§«“¡«à“ æ◊Èπ∑’Ë¿“¬„π‡¢µ≈ÿà¡πÈ”´÷Ëß§≥–√—∞¡πµ√’
ª√–°“»°”Àπ¥„Àâ‡ªìπæ◊Èπ∑’Ë≈ÿà¡πÈ”≈”¥—∫√Õß≈ß¡“ ‚¥¬ “¡“√∂„™âª√–‚¬™πå„π∑’Ë¥‘π‡æ◊ËÕ
°‘®°“√∑’Ë ”§—≠‰¥â ‡™àπ °“√∑”‡À¡◊Õß·√à ‡ªìπµâπ ‚¥¬„ÀâÀ≈’°‡≈’Ë¬ß°“√„™â∑’Ë¥‘π‡æ◊ËÕ°‘®°√√¡
∑“ß¥â“π‡°…µ√°√√¡Õ¬à“ß‡¥Á¥¢“¥
çæ◊Èπ∑’Ë™ÿà¡πÈ”é À¡“¬§«“¡«à“ æ◊Èπ∑’Ë≈ÿà¡ æ◊Èπ∑’Ë√“∫≈ÿà¡ æ◊Èπ∑’Ë≈ÿà¡™◊Èπ·©– æ◊Èπ∑’Ë©Ë”πÈ”
¡’πÈ”∑à«¡¢—ß æ◊Èπ∑’Ëæ√ÿ æ◊Èπ∑’Ë·À≈àßπÈ”∑—Èß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ‡Õßµ“¡∏√√¡™“µ‘ ·≈–∑’Ë¡πÿ…¬å √â“ß¢÷Èπ
∑—Èß∑’Ë¡’πÈ”¢—ßÀ√◊Õ∑à«¡Õ¬Ÿà∂“«√·≈–™—Ë«§√“« ∑—Èß∑’Ë‡ªìπ·À≈àßπÈ”π‘Ëß ·≈–πÈ”‰À≈ ∑—Èß∑’Ë‡ªìπ
πÈ”®◊¥ πÈ”°√àÕ¬ ·≈–πÈ”‡§Á¡ √«¡‰ª∂÷ßæ◊Èπ∑’Ë™“¬Ωíòß∑–‡≈ ·≈–æ◊Èπ∑’Ë¢Õß∑–‡≈„π∫√‘‡«≥
´÷Ëß‡¡◊ËÕπÈ”≈¥≈ßµË” ÿ¥¡’§«“¡≈÷°¢Õß√–¥—∫πÈ”‰¡à‡°‘π ˆ ‡¡µ√
ç·À≈àßπÈ” “∏“√≥–é À¡“¬§«“¡«à“
(Ò) ·¡àπÈ” ≈”§≈Õß Àâ«¬ ÀπÕß ∫÷ß ∑“ßπÈ” ·À≈àßπÈ”„µâ¥‘π ∑–‡≈ “∫
∑–‡≈Õ“≥“‡¢µ·≈–·À≈àßπÈ”∏√√¡™“µ‘Õ◊Ëπ Ê
(Ú) ·À≈àßπÈ”¢Õß√—∞∑’Ë„Àâª√–™“™π„™âÀ√◊Õ ß«π‰«â„Àâª√–™“™π„™âÀ√◊Õ‚¥¬ ¿“æ
ª√–™“™πÕ“®„™âª√–‚¬™πå√à«¡°—π

˜ıˆ
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(Û) ·À≈àßπÈ”∑’Ë√—∞®—¥ √â“ß¢÷Èπ‡æ◊ËÕ„Àâª√–™“™π„™âª√–‚¬™πå√à«¡°—π
ç·À≈àßπÈ”∑’Ë „™â‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå¢Õß·ºàπ¥‘π‚¥¬‡©æ“–é À¡“¬§«“¡«à“ ·À≈àßπÈ”
∑’Ë√—∞®—¥ √â“ßÀ√◊Õæ—≤π“¢÷Èπ ·≈–°“√„™â Õ¬‡ªìπ‰ª‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå¢ÕßÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞
À√◊ÕÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘ËπÀ√◊ÕÕ¬Ÿà „π°“√ª°§√Õß¥Ÿ·≈ ·≈–§«∫§ÿ¡‚¥¬µ√ß¢Õß
Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞À√◊ÕÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ
¢âÕ Ú æ◊Èπ∑’Ë´÷Ëß¡’≈—°…≥–¥—ßµàÕ‰ªπ’È ‰¡à§«√„™â‡ªìπ ∂“π∑’ËΩíß°≈∫°“°¢Õß‡ ’¬
(Ò) æ◊Èπ∑’Ë™ÿà¡πÈ”∑’Ë¡’§«“¡ ”§—≠√–¥—∫π“π“™“µ‘ ·≈–√–¥—∫™“µ‘
(Ú) æ◊Èπ∑’ËÀâ“¡°àÕ √â“ß‚√ßß“πµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬‚√ßß“π
(Û) æ◊Èπ∑’ËÀâ“¡°àÕ √â“ßÕ“§“√µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬§«∫§ÿ¡Õ“§“√
(Ù) æ◊πÈ ∑’ÀË “â ¡°àÕ √â“ß ∂“π∑’ΩË ßí °≈∫°“°¢Õß‡ ¬’ µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√º—ß‡¡◊Õß
(ı) æ◊Èπ∑’Ë´÷Ëß¡’≈—°…≥–°’¥¢«“ß°“√‰À≈¢Õß∑“ßπÈ”
(ˆ) æ◊Èπ∑’Ë‡ ’Ë¬ß¿—¬¥‘π∂≈à¡ ·≈–πÈ”ªÉ“‰À≈À≈“°µ“¡∑’Ë°√¡∑√—æ¬“°√∏√≥’
°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ª√–°“»°”Àπ¥
(˜) æ◊Èπ∑’Ë√“∫πÈ”∑à«¡∂÷ß ‚¥¬æ‘®“√≥“®“°°“√‡°‘¥´È”„π™à«ß√–¬–‡«≈“ Û ªï
∑’Ëºà“π¡“ ‡«âπ·µà°“√®—¥∑”√–∫∫Ωíß°≈∫°“°¢Õß‡ ’¬„πæ◊Èπ∑’Ë¥—ß°≈à“«®–¡’√–∫∫À√◊Õ
¡“µ√°“√ªÑÕß°—π‰¡à„Àâ‡°‘¥°“√æ—¥æ“¢Õß‡ ’¬ÕÕ°®“°æ◊Èπ∑’ËΩíß°≈∫
¢âÕ Û ∂“π∑’ËΩíß°≈∫°“°¢Õß‡ ’¬«—¥®“°¢Õ∫πÕ°¢Õß∫àÕΩíß°≈∫ §«√Õ¬ŸàÀà“ß
®“° ∂“π∑’ËÀ√◊Õæ◊Èπ∑’Ëµà“ß Ê ¥—ßπ’È
(Ò) Õ¬ŸàÀà“ß®“°·π«‡¢µ π“¡∫‘π‰¡àπâÕ¬°«à“ ı, ‡¡µ√
(Ú) Õ¬ŸàÀà“ß‰¡àπâÕ¬°«à“ Ò, ‡¡µ√ ®“°
(°) ·π«‡¢µ∑’Ë¥‘π¢Õß‚∫√“≥ ∂“π
(¢) æ◊Èπ∑’Ë≈ÿà¡πÈ”™—Èπ∑’Ë Ò ·≈–™—Èπ∑’Ë Ú µ“¡¡µ‘§≥–√—∞¡πµ√’
(§) ‡¢µÕπÿ√—°…å
(ß) ·À≈àß∏√√¡™“µ‘Õ—π§«√Õπÿ√—°…åµ“¡¡µ‘§≥–√—∞¡πµ√’
(®) ‡¢µ™ÿ¡™πÀ√◊ÕÕ¬Ÿà„π√–¬–∑’Ë™ÿ¡™π„Àâ§«“¡¬‘π¬Õ¡

˜ı˜
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(Û) Õ¬ŸàÀà“ß®“°∫àÕπÈ”¥◊Ë¡¢Õßª√–™“™π ·≈–‚√ßº≈‘µπÈ”ª√–ª“ ‰¡àπâÕ¬°«à“
˜ ‡¡µ√ „π°√≥’∑’ËÕ¬ŸàÀà“ßπâÕ¬°«à“ ˜ ‡¡µ√ §«√¡’«‘∏’·®âß‡µ◊Õπ°“√√—Ë«‰À≈
®“° ∂“π∑’ËΩíß°≈∫°“°¢Õß‡ ’¬ „Àâª√–™“™π “¡“√∂√—∫√Ÿâ ‰¥âµ≈Õ¥‡«≈“‡¡◊ËÕ¡’°“√√—Ë«‰À≈
‡°‘¥¢÷Èπ ·≈–§«√®—¥À“·À≈àßπÈ”®“°·ÀàßÕ◊Ëπ∑¥·∑π„Àâ∑—π∑’
(Ù) Õ¬ŸÀà “à ß®“°·À≈àßπÈ” “∏“√≥– ·≈–·À≈àßπÈ”∑’Ë„™â‡æ◊ÕË ª√–‚¬™πå¢Õß·ºàπ¥‘π
‚¥¬‡©æ“–‰¡àπâÕ¬°«à“ Ò ‡¡µ√ „π°√≥’∑’ËÕ¬ŸàÀà“ßπâÕ¬°«à“ Ò ‡¡µ√ §«√¡’°“√ªÑÕß°—π
‰¡à „Àâ‡°‘¥º≈°√–∑∫µàÕ§ÿ≥¿“æ¢Õß·À≈àßπÈ”¥—ß°≈à“«
¢âÕ Ù ¿“æ∑“ß∏√≥’«‘∑¬“¢Õßæ◊Èπ∑’Ë´÷Ëß®–®—¥∑” ∂“π∑’ËΩíß°≈∫°“°¢Õß‡ ’¬
§«√¡’≈—°…≥– ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) Õ¬ŸàÀà“ß®“°√Õ¬·µ° √Õ¬‡≈◊ËÕπ¢π“¥„À≠à ‚æ√ßÀ‘π ·≈–æ◊Èπ∑’Ë∑’Ë¡’ ¿“æ
‰¡à¡—Ëπ§ß‰¡àπâÕ¬°«à“ Ò ‡¡µ√
(Ú) ™—Èπ¥‘πÀ√◊Õ™—ÈπÀ‘πµ“¡∏√√¡™“µ‘ ¡’Õ—µ√“°“√´÷¡ºà“π¢ÕßπÈ”µË”∂÷ßµË”¡“°
‚¥¬§«√¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘°“√´÷¡ºà“π¢ÕßπÈ”‰¥â‡∑’¬∫‡∑à“°—∫À√◊ÕµË”°«à“ Ò x Ò- ı ‡´πµ‘‡¡µ√
µàÕ«‘π“∑’ µ≈Õ¥™à«ß§«“¡Àπ“∑’Ë Û ‡¡µ√ ·≈–¡’¢π“¥°«â“ß°«à“æ◊Èπ∑’Ë¢Õß ∂“π∑’ËΩíß°≈∫
°“°¢Õß‡ ’¬‰¡àπâÕ¬°«à“ ı ‡¡µ√
(Û) ™—Èπ¥‘πÀ√◊Õ™—ÈπÀ‘πµ“¡∏√√¡™“µ‘ §«√¡’§«“¡¡—Ëπ§ß·¢Áß·√ß‡æ’¬ßæÕ∑’Ë®–
“¡“√∂√Õß√—∫ª√‘¡“≥°“°¢Õß‡ ’¬‰¥âµ“¡À≈—°«‘»«°√√¡
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ÚÛ °ÿ¡¿“æ—π∏å æ.». ÚııÚ
ÿæ—≤πå À«—ß«ß»å«—≤π“
Õ∏‘∫¥’°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÚˆ µÕπæ‘‡»… ˆÒ ß «—π∑’Ë ÚÙ ‡¡…“¬π ÚııÚ
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ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

เรื่อง เกณฑ์การออกแบบระบบรวบรวมน้ำ�เสีย และระบบบำ�บัดน้�ำ เสียรวมของชุมชน

________

โดยที่เป็นการสมควรกำ�หนดให้มีการกำ�หนดหลักเกณฑ์ทางวิชาการเกี่ยวกับ
การออกแบบระบบรวบรวมน้ำ�เสีย และระบบบำ�บัดน้ำ�เสียรวมของชุมชน สำ�หรับให้
หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชนรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบระบบรวบรวม
น้ำ�เสีย และระบบบำ�บัดน้ำ�เสียรวมของชุมชนนำ�ไปใช้เป็นแนวทางในการออกแบบระบบ
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บทที่ 1
บทนํา
จากอดีตจนถึงปจจุบัน การออกแบบและกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียและโรงปรับปรุงคุณภาพน้ํา
ของชุมชนในประเทศไทย วิศวกรผูออกแบบมักใชขอมูลและคากําหนดการออกแบบ ตลอดจนแนวคิด
ในการออกแบบจากเอกสารทางวิชาการของตางประเทศ หรือออกแบบจากหลักเกณฑการออกแบบที่เคย
ปฏิบัติกันมา หรือตามขอมูลของสถานศึกษาแตละแหงซึ่งมักมีแนวทางดานทฤษฎีแตไมมีแนวทางการปฏิบตั ิ
ทําใหผลการทํางานของระบบรวบรวมน้ําเสียและโรงปรั บปรุง คุณภาพน้ําที่ออกแบบและกอสรางไว
หลายแหงมีความไมเหมาะสม เชน เลือกเทคโนโลยีหรือกระบวนการบําบัดน้ําเสียไมเหมาะสมกับสภาพ
ของทองถิ่น กระบวนการบําบัดมีขนาดใหญกวาภาระการบําบัด (ขนาดใหญเกินจริง) เปนตน สงผลให
งบประมาณการลงทุนและการเดินระบบสูงเกินความจําเป น ทําใหบางชุมชนมีงบประมาณสําหรับการ
ดําเนินการไมเพียงพอ จึงทําใหโรงปรับปรุงคุณภาพน้ําหลายแหงตองหยุดเดินระบบบอยครั้งหรือตองเดิน
ระบบเพียงบางสวนเทานั้น ซึ่งเปนการเสียประโยชนในสวนรวม
ปจจุบันรัฐบาลมีนโยบายที่ จะสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการและ
จัดการน้ําเสียชุมชนดวยตนเอง จึงสงผลใหในอนาคตจะมีการกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียและโรงปรับปรุง
คุณภาพน้ํ าของชุ มชนเพิ่ มขึ้ น อี กจํานวนมาก ดังนั้ นแนวทางหนึ่ งในการจัดการน้ํ าเสียชุ ม ชน ให มี
ประสิทธิภาพและมีความคุมคาสูงสุด ไดแก การจัดทําแนวทางสําหรับการออกแบบใหมีความ เหมาะสม
กับสภาพทองถิ่นของประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษในฐานะหนวยงานหนึ่งที่รับผิดชอบในการปองกัน
และแกไขปญหามลพิ ษทางน้ําได เล็ งเห็นและใหความสํ าคัญกับแนวคิดดังกลาว จึงไดจั ดทํา “เกณฑ
แนะนําการออกแบบระบบรวบรวมน้ําเสียและโรงปรับปรุงคุณภาพน้ําของชุมชน” ขึ้น โดยมอบหมายให
สมาคมวิศวกรรมสิ่ งแวดลอมแห งประเทศไทย (สวสท.) เปนผูศึกษาและจัดทํา เนื่องจากเปนสมาคม
วิชาชีพที่ประกอบดวยสมาชิกที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณดานเทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสียเปน
จํานวนมาก รวมทั้งมีความเปนกลางในทางวิชาการและการเปนที่ปรึกษาดวย
เกณฑ แ นะนํ า การออกแบบฯเล ม นี้ ได จ ากการรวบรวมแนวคิ ดและประสบการณ ข อง
ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสียเปนหลัก ซึ่งประกอบดวยคณะที่ ปรึกษาของโครงการฯ
คณะที่ปรึกษาของกรมควบคุมมลพิษ บริษัทวิศวกรที่ปรึกษา นักวิชาการทางดานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
ของมหาวิทยาลัยตาง ๆ ทั่วประเทศ และหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ นอกจากการรวบรวมแนวคิด
และประสบการณจากผูเชี่ยวชาญแลว สวสท.ไดนําขอมูลจากการสํารวจในภาคสนามและขอมูลจาก
เอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศมาประมวลผลและวิเคราะหรวมดวย
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เนื่องจากปจจุบันประเทศไทยมีขอจํากัดในเรื่องขอมูลและงานวิจัยที่เกี่ยวของ จึง ทําให
ในบางกรณีคากําหนดการออกแบบในเกณฑแนะนําการออกแบบฯ เลมนี้ยังไมสมบูรณจนเปนขอบังคับได
แตก็สามารถใชเปนแนวทางในการออกแบบขั้นต่ําได ถาในอนาคตมีการศึกษาและมีงานวิจัยที่เกี่ยวของ
เพิ่มมากขึ้น จนมีขอมูลที่ชัดเจนและมากเพียงพอ ก็จะสามารถปรับปรุงเกณฑแนะนํา การออกแบบฯ เลมนี้
ใหมีความสมบูรณมากขึ้นในลําดับตอไป
วิศวกรผูออกแบบหรือผูที่นําเกณฑแนะนําการออกแบบฯ นี้ไปใชงาน ควรคํานึงอยูเสมอวา
เกณฑแนะนําการออกแบบฯ เลมนี้ เปนเพียงขอเสนอแนะใหใชกับน้ําเสียชุมชนโดยรวมของประเทศไทย
เทานั้น ซึ่งยังจําเปนตองศึกษาขอมูลเฉพาะของชุมชนและลักษณะพื้นที่เพิ่มเติมกอนการออกแบบทุกงาน
นอกจากนี้เกณฑแนะนําการออกแบบฯเลมนี้ ยังมุงเนนเฉพาะการออกแบบกับน้ําเสียชุมชน ระดับเมือง
เทานั้น เชน องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) เทศบาลตํ าบล (ทต.) เทศบาลเมือง (ทม.) เทศบาลนคร
(ทน.) เปนตน ดังนั้นการนําไปใชงานกับน้ําเสียประเภทอื่นหรือชุมชนระดับอื่น เชน น้ําเสียอุตสาหกรรม
น้ําเสียจากอาคารสูง น้ําเสียจากหมูบานจัดสรร เปนตน ควรระมัดระวังและใชดุลยพินิจอยางรอบคอบกอน
นําไปใชออกแบบและกอสราง เนื่องจากอาจมีปจจัยการออกแบบในบางกรณีแตกตางกัน นอกจากนี้
วิศวกรผูออกแบบจะตองตระหนักอยางยิ่งวาผูออกแบบจักตองเปนผูรับผิดชอบตอผลงานออกแบบอยูแลว
ตามปกติวิสัยและตามนิตินัย

2

๙๒๗
2

บทที่ 2
ขั้นตอนและปจจัยสําคัญตอการออกแบบ
2.1 ขั้นตอนการดําเนินการ
โดยปกติระบบรวบรวมน้ําเสียและโรงปรับปรุง คุณ ภาพน้ําของชุม ชนมีขั้น ตอนการดําเนิน การ
อยางนอย 5 ขั้นตอน ไดแก การจัดทําแผนหลักในการจัดการน้ําเสียของชุมชน การศึกษาความเหมาะสม
ของโครงการ การออกแบบรายละเอียดเพื่อเตรียมกอสราง กอสราง และการดําเนิน การเดิน ระบบ
ซึ่งในแตละขั้นตอนมีรายละเอียดดังนี้
2.1.1 แผนหลัก (master plan)
แผนหลักเปนการวางกรอบหรือกําหนดแนวทางสําหรับการจัดการน้ําเสียโดยรวมของชุมชน
ซึ่งเปนการวางแผนระยะยาวจนถึงสภาวะที่คาดวาชุมชนดังกลาวจะถูกพัฒนาและมีการขยายตัวจนถึงจุดอิ่มตัว
ดังนั้นแผนหลักจะตองมีความสอดคลองกับการขยายตัวของชุมชนและการใชประโยชนที่ดินในอนาคต
จึงจะทําใหการจัดการน้ําเสียชุมชนมีประสิทธิภาพและมีความคุมคาสูงสุด และทําใหสามารถปองกัน
ปญหามลพิษทางน้ําไดตามวัตถุประสงค
แนวทางในการจัดการน้ําเสียชุมชนมักเปนแนวคิดและหลักการกวาง ๆ เชน การกําหนดพื้นที่
เปาหมายหรือพื้นที่บริการและการจัดลําดับความสําคัญของแตละพื้นที่ ประเภทของระบบรวบรวมน้ําเสีย
จํานวนและตําแหนงของโรงปรับปรุงคุณภาพน้ํา เปนตน
สําหรับชุมชนที่มีการจัดทําแผนหลักแลว (ในอดีต) อาจขามขั้นตอนนี้ไปได แตถาแผนหลัก
ดังกลาวถูกจัดทําขึ้นมาเปนเวลานานแลว เจาของโครงการหรือวิศวกรที่ปรึกษาควรตรวจทานและปรับปรุง
ขอมูลใหมีความสอดคลองกับความเปนจริงในปจจุบันกอน จึงจะดําเนินการในขั้นตอนตอไป สวนชุมชนที่
ยังไมมีการจัดทําแผนหลักมากอน อาจทําการศึกษาไปพรอมๆหรือควบคูกับการศึกษาความเหมาะสม
ของโครงการเลยก็ได
2.1.2 การศึกษาความเหมาะสม (feasibility study)
การศึกษาความเหมาะสมหรือความเปนไปไดของโครงการเปนการหยิบยกแผนงานที่มี
ความสําคัญลําดับตน ๆ ของแผนหลักมาดําเนินการและเปนการศึกษาในรายละเอียดมากกวาแผนหลัก
ทําใหไดขอมูลและแนวทางในการจัดการน้ําเสียชุมชนที่มีความถูกตองและแมนยํากวา เชน ประเภท
และผัง ระบบทอรวบรวมน้ําเสีย ที่ตั้งและความตองการพื้นที่สําหรับกอสรางโรงปรับปรุงคุณภาพน้ํา
ประเภท และผังบริเวณของกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ํา แผนการกอสรางและการขยายระบบเปน
ชวง ๆ ความคุมคาในการลงทุน เปนตน
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ในเบื้องตนควรกําหนดแนวทางที่มีความเปนไปได หรือมีความเหมาะสมในทางวิศวกรรม
มากกว า 1 แนวทาง แล วค อ ยทํ า การเปรี ย บเที ยบข อดี แ ละข อ เสี ย ของแต ล ะแนวทางทั้ ง ในด า น
เศรษฐศาสตร สิ่งแวดลอม และสังคม เพื่อประเมินและคัดเลือกแนวทางที่เหมาะสมตอไป
แนวทางที่ใหผลดีมากในทางวิศวกรรมหรือสามารถปรับปรุงคุณภาพน้ําใหมีคุณภาพสูง
แตตองใชงบประมาณในการลงทุนและเดินระบบตลอดทั้งโครงการสูงและไมสอดคลองกับงบการเงิน
ของเจาของโครงการ แนวทางดังกลาวก็ถือไดวาไมเหมาะสม ดังเชนโรงปรับปรุงคุณภาพน้ําของชุมชน
หลายแหง (ในประเทศไทย) ซึ่งกอสรางเสร็จแลว แตตองหยุดเดินระบบบอยครั้งหรือเดินระบบไดเพียง
บางสวนเทานั้น (เนื่องจากขาดงบประมาณในการดําเนินการ) สวนแนวทางซึ่งใหผลดีปานกลางในทาง
วิศวกรรมและพอเพียงที่จะปรับปรุงคุณภาพน้ําใหไดตามมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้ง แตมีงบประมาณการ
ดําเนินการไมสูงมากนักและมีความเหมาะสมกับศักยภาพในการลงทุนของเจาของโครงการนาจะเปน
แนวทางที่มีความเหมาะสมกวา
นอกจากความเหมาะสมทางด า นเศรษฐศาสตร แ ล ว แนวทางที่ เ หมาะสมจะต อ งมี
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสังคมต่ําสุดอีกดวย ดังนั้นในขั้นตอนการศึกษาความเหมาะสมควรมีการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม(environmental impact assessment, EIA) และการประเมินผลกระทบ
สังคม (social impact assessment, SIA) ดวย จึงจะไมทําใหเกิดปญหาในภายหลัง นอกจากนี้ควรสงเสริม
ใหประชาชนในชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินโครงการ ซึ่งจะทําใหการดําเนินการมีความรอบคอบมากขึ้น
และยั งทําใหประชาชนมีความเขาใจถึงความสําคัญในการจัดการน้ําเสียของชุมชน รวมทั้ งจะทําให
ประชาชนใหการสนับสนุนและใหความรวมมือกับโครงการ เชน การจายคาธรรมเนียมสําหรับการบําบัด
น้ําเสีย เปนตน ดังนั้นในขั้นตอนนี้เจาของโครงการควรจัดสรรงบประมาณไวสวนหนึ่ง เพื่อใชในการ
ประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลของโครงการในทุก ๆ ดาน (วิศวกรรม เศรษฐศาสตร สิ่งแวดลอม และ
สังคม) และใชในการสรางกระบวนการปรึกษาหารือตาง ๆ ซึ่งใหประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นได
ผูออกแบบควรคํ านึง อยูเ สมอวามีแนวทางหรือวิ ธีการจั ดการน้ําเสียชุ มชนอีกหลายวิ ธี
นอกจาก การกอสรางโรงปรับปรุงคุณภาพน้ําของชุมชนดังที่แนะนําไวในเกณฑแนะนําการออกแบบฯ
เลมนี้ เชน การบําบัดดวยบึงประดิษฐ (constructed wetlands) การนําน้ําเสียไปใชประโยชนโดยตรงใน
เกษตรกรรม เปนตน อยางไรก็ตามกอนนํามาใชงาน ผูออกแบบตองมีความมั่นใจและมีขอมูลสนับสนุน
อย างเพี ยงพอ ซึ่ ง ระบุ วา แนวทางดั ง กล าวมีค วามเป น ไปได ใ นทางวิ ศวกรรม ไม มี ผ ลกระทบต อ
สิ่งแวดลอมและสังคม ในระยะยาว และมีความคุมคาในการลงทุน เนื่องจากแนวทางดังกลาวยังไมเคย
นํามาใชกับน้ําเสียชุมชน (โดยตรงสําหรับประเทศไทย) และคากําหนดการออกแบบยังไมชัดเจนมากนัก
แตผูออกแบบอาจศึกษาและวิเคราะหขอมูลเพิ่มเติมไดจากเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวของ (ในตางประเทศ)
และจากการทําการทดลองกับโรงขนาดโตะทดลอง (bench scale) และโรงงานนํารอง
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2.1.3 การออกแบบรายละเอียด (detailed design)
เมื่อคัดเลือกแนวทางที่มีความเหมาะสมแลว ขั้นตอนตอไปเปนการออกแบบรายละเอียด
ทางวิศวกรรมที่เกี่ยวของ พรอมทั้งเขียนแบบแปลนทางสถาปตยกรรม และจัดทําขอกําหนรายละเอียด
ของงานวัสดุ อุปกรณ และเครื่องจักรที่นํามาใช รวมถึงการคํานวณราคาและปริมาณงาน เพื่อเตรียม
สําหรับการกอสรางจริง
2.1.4 การกอสราง (construction)
ขั้น ตอนการก อสร างเริ่ม ตั้ ง แต การประกาศประกวดราคาจ างเหมาก อสร าง การชี้ แจง
รายละเอียด ของงาน การยื่น ซองเสนอราคา การพิจารณาขอเสนอของผูรับเหมา การก อสรางและ
ติดตั้งระบบตามแบบรายละเอียด ตลอดถึงการทดสอบประสิทธิภาพของระบบและอุปกรณเครื่องจักร
2.1.5 การดําเนินการ (operation)
การดําเนินการเปนขั้นตอนเดินระบบเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ํา รวมทั้งการบํารุงรักษาและ
ซอมแซม อุปกรณเครื่องจักร เพื่อทําใหระบบสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพตามที่ออกแบบไว
และต องมี การจดบั น ทึกขอมูล ที่ เกี่ ยวของ เชน อัต ราไหล (ของน้ํ าเสี ยที่ เข าระบบ) ที่ส ภาวะต าง ๆ
ลักษณะของน้ําเสี ย และคุณภาพของน้ําทิ้งหลังการปรับปรุ งคุ ณภาพแล ว งบประมาณการดําเนิ นการ
ประวัติการชํารุดของอุปกรณและเครื่องจักร เปนตน ซึ่งขอมูลพื้นฐานเหลานี้จะเปนประโยชนมากในการ
ปรับปรุงระบบหรือ ปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินการเพื่อใหระบบทํางานดวยประสิทธิภาพสูงสุด และใช
สําหรับคาดการณ ขีดความสามารถของระบบในอนาคต ซึ่งสามารถระบุถึงชวงที่เหมาะสมสําหรับการ
ขยายระบบตอไป นอกจากนี้ยังเปนฐานขอมูลที่มีประโยชนสําหรับการจัดการน้ําเสียชุมชนโดยรวมของ
ประเทศตอไปอีกดวย
2.2 รายงานการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
ขั้น ตอนการศึกษาความเหมาะสมของโครงการนับวา มีค วามสํา คัญ เปน อยา งยิ ่ง ซึ ่ง ถาเกิด
ความผิดพลาดในขั้ นตอนนี้จ ะสง ผลต อการดําเนิน การในขั้ นตอนตอไปและมี ผลในระยะยาวอี กดวย
โดยเฉพาะในขั้นตอนการดําเนินการเดินระบบ (หลังกอสรางเสร็จ) ซึ่งมีผลทั้งในแงของประสิทธิภาพ
ของระบบ และงบประมาณการดําเนินการตลอดทั้งโครงการ
การจัดทํารายงานการศึกษาความเหมาะสมของโครงการจึง มีความจําเปน อยางยิ่ง เนื่องจาก
เป น การรวบรวมข อมู ล ที่ เ กี่ ยวข องทั้ง หมดของพื้น ที่ห รื อชุ ม ชน (ที่ จ ะจั ดทําโครงการ) ซึ่ ง จะทํา ให
การตรวจสอบ และการวิเคราะหความเหมาะสมของโครงการไดงายขึ้น
รายงานการศึกษาความเหมาะสมของโครงการควรประกอบดวยรายชื่อหัวขอตางๆ ดังตารางที่ 2.1
และควรมีขั้นตอนการดําเนินการดังรูปที่ 2.1
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ตารางที่ 2.1 รายชื่อหัวขอในรายงานศึกษาความเหมาะสมในการจัดการน้ําเสียของชุมชน
หัวขอ
1. บทนํา

รายละเอียด
ความเปนมา จุดประสงค และขอบเขตของโครงการ

2. การกําหนดปญหา

ประเมินสภาพปญหาที่เปนอยูในปจจุบัน และจัดลําดับความสําคัญของพื้นที่ที่มีความตองการจัดการ
ปญหาน้ําเสียอยางเรงดวน

3. ขอมูลพื้นฐาน

กฎหมายที่เกี่ยวของสภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ ระบบสาธารณูปโภค การใชประโยชนที่ดนิ
แผนพัฒนาชุมชน ขอมูลประชากร ฯลฯ (ดูเพิ่มเติมไดจากหัวขอที่ 2.3)

4. การศึกษาในอดีต (ถามี)

แผนหลักหรือการศึกษาความเหมาะสมของโครงการในอดีต

5. ระบบระบายน้ํา ระบบรวบรวม ประเมินขีดความสามารถและสภาพการชํารุด รวมทั้งศึกษาประสิทธิภาพ ปญหา และอุปสรรคในการ
น้ําเสียและโรงปรับปรุงคุณภาพน้ํา ดําเนินการในอดีต
เดิมของชุมชน (ถามี)
6. กําหนดปเปาหมาย

กําหนดปเปาหมายและพื้นที่บริการของโครงการ และแบงชวงการกอสรางและขยายระบบเปนชวง ๆ
ใหสอดคลองกับการขยายตัวของชุมชนและการจัดสรรงบประมาณ

7. จํานวนประชากร

คาดการณจํานวนประชากรและความหนาแนนของประชากรตามการใชประโยชนของที่ดิน พรอมทั้ง
อธิบายหลักการ และวิธีในการคาดการณ

8. อัตราไหลและลักษณะน้ําเสีย

กําหนดอัตราไหลและลักษณะน้ําเสีย พรอมทั้งแสดงหลักการและวิธีการในการกําหนด

9. มาตรฐานน้ําทิ้ง

การกําหนดคุณภาพน้ําทิ้งที่ตองการ (จากโรงปรับปรุงคุณภาพน้ํา)

10. ขอมูลฝนและอัตราไหลของ
น้ําทาสูงสุด

ศึกษาความเขมและรูปแบบของฝนของชุมชน เพื่อคํานวณหาอัตราไหลของน้ําทาสูงสุด พรอมทั้ง
แสดงหลักการและวิธีการ

11. คากําหนดการออกแบบทาง
วิศวกรรม

เกณฑการเลือกทีต่ ั้งโครงการและคากําหนดการออกแบบระบบทอรวบรวมน้ําเสียและหนวย
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําตาง ๆ พรอมทั้งระบุถึงที่มาหรือแหลงขอมูลที่อางถึง

12. ที่ตั้งโครงการ

ในเบื้องตนควรคัดเลือกแนวทางที่เปฯไปไดมากกวา 1 แหง และทําการเปรียบเทียบภาพรวมของ
โครงการฯ โดยเฉพาะผลกระทบตอระบบรวบรวมน้ําเสียและกระบวนการบําบัดน้ําเสีย พรอมทั้ง
แสดงตําแหนงที่ตั้งและขอมูลที่เกี่ยวของ

13. ทัศนคติของประชาชน

ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในทองถิ่นตอโครงการ

14. งบการเงินและองคกรบริหาร
โครงการ

กําหนดโครงสรางขององคกรบริหารโครงการ รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณการลงทุน และการ
ดําเนินการโครงการตลอดจนถึงปเปาหมาย

15. พัฒนาแนวทางหรือวิธีในการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ํา

ศึกษาความเปนไปไดของที่ตั้งโครงการ ประเภทและแนวทอรวบรวมน้ําเสีย และกระบวนการบําบัด
น้ําเสีย ในเบื้องตนควรกําหนดมากกวา 1 แนวทาง (แตละแนวทางตองมีความเปนไปไดทาง
วิศวกรรม)

16. ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ทําการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสังคม
17. ประเมินและวิเคราะหแตละ
แนวทาง

เปรียบเทียบขอดีและขอเสียของแตละแนวทาง ทั้งในดานวิศวกรรม เศรษฐศาสตร สิ่งแวดลอม และ
สังคม

18. คัดเลือกแนวทางที่เหมาะสม

คัดเลือกแนวทางที่มีความเปนไปไดในทางวิศวกรรม และมีคาจายต่ําสุดตลอดการดําเนินโครงการ
นอกจากนี้ตองมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสังคมต่ําสุดอีกดวย

6
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รูปที่ 2.1 ขั้นตอนการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
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2.3 การสํารวจและเก็บขอมูล
การสํารวจและเก็บข อมู ลที่เกี่ยวของในพื้นที่โครงการ ยอมทํ าใหผู ออกแบบเขาใจถึงสภาพปญหาที่
แทจริงและยังเปนขอมูลพื้นฐาน ซึ่งทําใหผูออกแบบสามารถพัฒนาแนวคิดหรือศึกษาแนวทาง ที่มีความ
เป นไปได ในการจั ดการน้ํ า เสี ย ของชุ ม ชนนั้น ๆได อย างเหมาะสม ขอ มูล ดัง กล า วอย า งน อ ยต อ ง
ประกอบดวยรายละเอียดตางๆ ดังนี้
2.3.1 สภาพพื้นทีข่ องโครงการ
- สภาพภูมิศาสตร เชน เสนชัน้ ความสูง ระดับน้ําใตดิน ระดับน้ําผิวดิน เปนตน
- สภาพทางธรณีวิทยา เชน สภาพและลักษณะของชัน้ ดิน เปนตน
- สภาพภูมิอากาศ เชน อุณหภูมิ ขอมูลน้ําทวม ขอมูลฝน เปนตน
- สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม เชน รายไดขององคการปกครองสวนทองถิ่น
รายไดของประชากร
- แหลงทองเที่ยว สถานศึกษา เปนตน
- สถานทีท่ ี่มีความสําคัญตอการอนุรักษ เชน โบราณสถาน เปนตน
- ระดับการศึกษาและทัศนคติของประชาชนตอโครงการ
- การใชประโยชนที่ดนิ
- ราคาที่ดิน
- สภาพการเมืองทองถิน่
- คุณภาพน้ําในแหลงน้ําสาธารณะ
- รายละเอียดของทอระบายเดิม
2.3.2 แผนพัฒนาชุมชน
แนวทางในการจัดการน้ําเสียชุมชนใหมีประสิทธิภาพและคุมคาสูงสุดควรมีความสอดคลอง
กับแผนพัฒนาของชุมชน ดังนี้
- แผนพัฒนาเมืองหรือเทศบาล
- แผนพัฒนาจังหวัด
- แผนพัฒนาปรับปรุงคลอง แมน้ํา ชายฝง และระบบปองกันน้ําทวม
- แผนพัฒนาลุมน้ํา
- แผนพัฒนาระบบสาธารณูปโภค เชน ถนน สะพาน ประปา ไฟฟา โทรศัพท เปนตน
- แผนการใชประโยชนที่ดิน
- แผนพัฒนาการเกษตรกรรมและการชลประทาน
- แผนพัฒนาอุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรม
- การประกาศเปนเขตควบคุมมลพิษและ/หรือคุมครองสิ่งแวดลอม
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2.3.3 กฎหมายที่เกี่ยวของ
กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของกับการจัดการน้ําเสียในประเทศไทย เชน
- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
- พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พ.ศ. 2456
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
- พระราชบัญญัติชลประทานหลวง พ.ศ. 2485
- พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
- พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
- พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ.
2535
- พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535
- พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543
- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุม
การระบายน้ําทิ้งจากที่ดินจัดสรร (พ.ศ. 2548)
- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุม
การระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (พ.ศ. 2548)
- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดประเภทอาคาร
เปนแหลงกําเนิดมลพิษทีต่ องควบคุมการปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสู
สิ่งแวดลอม (พ.ศ. 2548)
- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมฉบับตาง ๆ เรื่อง การกําหนด
เขตพื้นที่และมาตรฐานการคุมครองสิง่ แวดลอมในบริเวณพื้นทีต่ าง ๆ
- ประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดลอมแหงชาติฉบับตาง ๆ เรื่อง การกําหนดใหเขตพื้นที่
เปนเขตควบคุมมลพิษ
- กฎหมายขององคการบริหารสวนทองถิ่น ไดแก เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล
กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา
2.3.4 ขอมูลดานการเงินและงบประมาณ
ข อมูลดานการเงิน หรืองบประมาณของหนวยงานเจาของโครงการเปน ข อมูลสํ าหรั บ
ประเมินศักยภาพในการลงทุนและการดําเนินการโครงการตลอดจนถึงปเปาหมาย ซึ่งมีความสําคัญตอ
การเลือกแนวทางในการดําเนินการจัดการน้ําเสียของชุมชน
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2.3.5 ขอมูลของระบบรวบรวมน้ําเสียและโรงปรับปรุงคุณภาพน้ําเดิม
กรณีที่ชุมชนมีระบบรวบรวมน้ําเสียและโรงปรับปรุงคุณภาพน้ําเดิมอยูแลว ควรประเมิน
ประสิทธิภาพและขีดความสามารถของระบบ รวมทั้ง ควรรวบรวมและวิเ คราะหปญ หาที่เกิดขึ้น ใน
การดําเนิ น การในอดี ต ซึ่ ง เป น ขอมูล ที่ สําคัญ ในการพัฒ นาแนวทางในการจัดการน้าํ เสียของชุมชน
ใหเหมาะสมมากขึ้น (ในอนาคต) เชน สวนใดตองปรับปรุงระบบหรือสวนใดตองกอสรางระบบใหม เปนตน
2.3.6 ขอมูลประชากร
ขอมูลจํานวนประชากรและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงจํานวนประชากรของชุ มชนตั้งแต
อดี ตจนถึ งปจจุบันเป นข อมูลพื้นฐานในการคาดการณ จํานวนประชากรในอนาคต จํ านวนประชากรที่
คาดการณไดจะนําไปคํานวณอัตราการเกิดน้ําเสียในอนาคตนั่นเอง วิธีการคาดการณจํานวนประชากร
ดูจากหัวขอที่ 2.7
2.3.7 ขอมูลปริมาณการใชน้ํา
ปริ มาณการใช น้ําสําหรับการอุปโภคและบริโภคของชุมชนในอดี ตจนถึงปจจุบันเป นขอมูล
พื้ นฐานสํ าหรั บใช ใ นการคาดการณ อัต ราการใช น้ําของชุ ม ชนในอนาคต และมี ความสํ าคั ญ ในการ
คาดการณอัตราการเกิดน้ําเสียอีกดวย เนื่องจากน้ําเสียก็คือน้ําทิ้งซึ่งเกิดจากการใชน้ําในกิจกรรมตาง ๆ
ในชุมชนนั่นเอง วิธกี ารหาอัตราการใชน้ําเฉลี่ยจะกลาวตอไปในหัวขอที่ 2.8
2.3.8 ขอมูลฝน
ขอมูลปริมาณน้ําฝนและรูปแบบของฝนที่ตกในชุมชน (ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน) เปนขอมูล
พื้นฐานในการคาดการณอัตราไหลน้ําทาสูงสุด ซึ่งเปนปจจัยที่สําคัญสําหรับการออกแบบระบบรวบรวม
น้ําเสีย (แบบทอระบายรวม) หรือทอระบายน้ําฝน การหาอัตราไหลน้ําทาสูงสุดจะกลาวตอไปในหัวขอที่ 3.5
2.3.9 ขอมูลลักษณะน้ําเสีย
ลักษณะน้ํ าเสี ยของชุมชน (เช น บีโอดี ของแข็ งแขวนลอย เป นตน) มีความสําคัญในการเลื อก
กระบวนการบํ าบั ดน้ํ าเสี ยและมี ผลต อขนาดของหน วยกระบวนการปรั บปรุ งคุ ณภาพน้ํ า โดยเฉพาะ
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําทางชีวภาพ ลักษณะน้ําเสียของชุม ชนในประเทศไทยจะกลาวตอไป
ในหัวขอที่ 2.12
2.3.10 ขอมูลที่ตั้งของโรงปรับปรุงคุณภาพน้ํา
ขอมูลพื้นฐานของที่ตั้งโรงปรับปรุงคุณภาพน้ําของชุมชนควรจะประกอบดวยขนาดของพื้นที่
สภาพภูมิประเทศ สภาพทางธรณีวิทยา เสนชั้ นความสู ง ระดับน้ําใตดิน ราคาที่ดิน ทิศทางลม การคมนาคม
ความพรอมทางดานสาธารณูปโภค ระยะหางระหวางชุมชน ทั ศนคติของประชาชน ฯลฯ ซึ่งมีความสําคัญ
ในการเลือกและออกแบบกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ํา ขอพิจารณาเบื้องตนใน การเลือกที่ตั้งของ
โรงปรับปรุงคุณภาพน้ําของชุมชนจะกลาวตอไปในหัวขอที่ 2.6
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2.3.11 คากําหนดการออกแบบในทางวิศวกรรม
คากําหนดการออกแบบในทางวิศวกรรมเปนขอมูลสําคัญในการกําหนดขนาด/ความลาดชัน
ของทอรวบรวมน้ําเสียและหนวยกระบวนการตางๆของโรงปรับปรุงคุณภาพน้ํา คากําหนดการออกแบบ
ที่เหมาะสมกับลักษณะน้ําเสียชุมชนและสภาพทองถิ่นของประเทศไทยจะกลาวตอไปในบทที่ 3 - 10
2.4 ปเปาหมาย (target year หรือ design year)
โดยปกติระบบรวบรวมน้ําเสียและโรงปรับปรุงคุณภาพน้ําที่กอสรางขึ้นในปปจจุบันจะตองทํางาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพในอนาคตดวย จึงจะทําใหสามารถปองกันมลพิษทางน้ําไดอยางตอเนื่องและ
มีความคุมคาในการลงทุน ระยะเวลา (ป) ในอนาคตที่ระบบยังสามารถรองรับอัตราไหล และปริมาณสารมลพิษ
ที่เกิดขึ้นและยังสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ในที่นี้จะเรียกวา “ปเปาหมาย” แตอยางไรก็ตาม
ผูออกแบบควรคํานึงอยูเสมอวาปเปาหมายไมไดหมายถึงอายุการใชงาน (life) ของระบบ
2.4.1 การกําหนดปเปาหมาย
การกําหนดปเปาหมายของโครงการมีผลตอการกําหนดปจจัยในการออกแบบตาง ๆ เชน
ขนาด พื้นที่บริการ จํานวนประชากร อัตราไหล (ของน้ําเสีย) ขนาดของทอรวบรวมน้ําเสีย ขนาดโรงปรับปรุง
คุณภาพน้ํา และความตองการพื้นที่สําหรับกอสรางโรงปรับปรุงคุณภาพน้ํา เปนตน โดยปกติถากําหนด
ปเปาหมายยาวนานขึ้นจะทําใหทอรวบรวมน้ําเสียและขนาดโรงปรับปรุงคุณภาพน้ําใหญขึ้นดวย ซึ่งจะ
ทําใหมีความตองการพื้นที่สําหรับกอสรางโรงปรับปรุงคุณภาพน้ํามากขึ้นดวย
การกําหนดปเปาหมายที่เหมาะสมขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ เชน อายุการใชงานของวัสดุหรือ
เครื่องจักร ความลาสมัยของเทคโนโลยี อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาที่สามารถคาดการณขอมูลตาง ๆ
ในอนาคตไดอยางนาเชื่อถือ เปนตน
สําหรับโรงปรับปรุงคุณภาพน้ําของชุมชนในประเทศไทยควรกําหนดปเปาหมายไมเกิน
20 ป เพราะหากกําหนดปเปาหมายยาวนานกวานี้อาจทําใหขอมูลที่คาดการณไวมีความคาดเคลื่อนไดมาก
อีกทั้งในขณะนั้นอาจมีการปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งใหมใหมีความเขมงวดยิ่งขึ้น (ตองการน้ําทิ้ง
ที่มีคุณภาพสูงขึ้น) ซึ่งอาจทําใหเทคโนโลยีที่ใชอยูในปจจุบันไมเหมาะสม
สวนทอรวบรวมน้ําเสียหลักและองคประกอบที่เกี่ยวของจะตองกําหนดปเปาหมายไมนอยกวา
20 ป (ไมนอยกวาปเปาหมายของโรงปรั บปรุงคุณภาพน้ํา) หรือระบบจะตองมีความสามารถในการรองรั บ
น้ําเสียและมีอายุการใชงานอยางนอยอีก 20 ปตอไป แตโดยสวนใหญการกําหนดปเปาหมายของระบบทอ
มักถูกกําหนดดวยอายุการใชงานของทอเปนหลัก เนื่องจากการขยายหรือการปรับปรุงระบบเปนเรื่องยาก
และมีงบประมาณการลงทุนสูงมาก ในขณะเดียวกันเมื่อทอมีขนาดใหญ ขึ้นจะทํ าให งบประมาณเพิ่มขึ้ น
ไม มากนัก ดังนั้ นถาเปนไปไดควรกําหนดปเปาหมายท อรวบรวมน้ําเสียหลักนานถึ ง 40 - 50 ป แตตอง
คํานึงถึงความสามารถและความคุมคาในการลงทุนดวย เนื่องจาก ถากําหนดปเปาหมายยาวนานขึ้น จะตอง
เลือกชนิดทอที่ทนทานตอการสึกกรอนและกัดกรอน ซึ่งมีราคาแพงและทําใหงบประมาณการลงทุนสูงขึ้ น
ในทางกลั บกันถากํ าหนดปเปาหมายนอยกว า จะทําให งบประมาณการลงทุ นไม สู งมากนั ก แตต องมี
การปรับปรุงระบบเร็วกวา (เนื่องจากมีอายุการใชงานสั้นกวา)
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2.4.2 การแบงชวงการขยายระบบ
การกอสรางระบบทั้งหมดใหเสร็จเพียงครั้งเดียวเพื่อใชงานจนถึงปเปาหมาย จะตองใช
งบประมาณการลงทุนสูงมาก ในขณะที่ปแรกๆจะใชงานเพียงบางสวนเทานั้น นอกจากนี้ขอมูลและ
ปจจัยการออกแบบที่คาดการณไวอาจมีความคลาดเคลื่อนหรืออาจเปลี่ยนแปลงตามเหตุการณตาง ๆ
ที่เกิดขึ้นโดยมิไดคาดหมาย ซึ่งอาจทําใหระบบที่สรางเผื่อไวแลวไมเหมาะสม และตองมีการปรับปรุง
ระบบใหมอยูดี ดังนั้นผูออกแบบควรแบงชวงการกอสรางเพื่อขยายระบบเปนชวง ๆ ซึ่งทําใหผูออกแบบ
สามารถตรวจสอบ และปรั บปรุงขอมูลใหมีความเหมาะสม (หรือสอดคล องกับสภาพความเปนจริง) กอน
การกอสรางเพื่อขยายระบบในชวงตอไป
สําหรับโรงปรับปรุ งคุ ณ ภาพน้ํ าของชุ มชนในประเทศไทยควรแบงช วงการขยายระบบ
ออกเปน ชวงๆ ชวงละ 5 - 10 ป อยางไรก็ตามผูออกแบบตองเผื่อขนาดพื้นที่ ไวให เพี ยงพอสําหรับการ
กอสรางเพื่อขยายระบบจนถึงปเปาหมายดวย รวมทั้งบางหนวยกระบวนการซึ่งยากสําหรับการปรับปรุง
และขยายระบบก็ควรสรางใหเสร็จเพียงครั้งเดียว ซึ่งจะทําใหมีความคุมคากวา เชน สถานีสูบน้ําเสีย/
ยกระดับน้ําเสีย ทอระบายหลัก (main sewer) ทอดักน้ําเสีย (intercepting sewer) บอผันน้ํา (diversion
chamber) เปนตน
2.5 พื้นที่บริการ (service area)
พื้นที่บริการ หมายถึง พื้นที่ของชุมชนที่จะระบายน้ําเสียลงสูทอรวบรวมน้ําเสียและลําเลียงไปบําบัด
ที่โรงปรับปรุงคุณภาพน้ําของชุมชน สวนพื้นที่เปาหมายของโครงการ หมายถึง ขนาดของพื้นที่บริการ
ในปเปาหมายในปแรกๆ ผูออกแบบไมจําเปนตองกําหนดพื้นที่บริการใหเต็มพื้นที่เปาหมายก็ได
ซึ่งสามารถคอย ๆ ขยายพื้นที่บริการจนเต็มพื้นที่เปาหมายในอนาคตหรือที่ปเปาหมาย การขยายพื้นที่
บริการควรมีความสอดคลองกับการขยายตัวและการจัดสรรงบประมาณของชุมชน หรือใหสอดคลอง
กับแผนแบงชวงการกอสรางเพื่อขยายระบบดังกลาวแลวในหัวขอที่ 2.4.2
2.6 ขอพิจารณาเบื้องตนในการเลือกที่ตั้งของโรงปรับปรุงคุณภาพน้ํา
ในเบื้องตนผูออกแบบควรเลือกตําแหนงที่ตั้งของโรงปรับปรุงคุณภาพน้ําที่นาจะมีความเปนไปได
อยางนอย 2 แหง และทําการเปรียบเทียบขอดีและขอเสียของแตละพื้นที่กอนเลือกพื้นที่ที่ เหมาะสม
ตอไป การประเมิ นข อดี และข อเสี ยในแต ล ะพื้ นที่ จะต องเปรี ยบเทียบในภาพรวมของโครงการด ว ย
เนื่องจากตําแหนงที่ตั้งของโรงปรับปรุงคุณภาพน้ําจะมีผลตอการดําเนินโครงการสวนอื่น ๆ เชน ผังและ
ระยะทางในการวางทอรวบรวมน้ําเสีย ความตองการสถานีสูบ/ยกระดับน้ําเสีย การเลือกกระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ํา งบประมาณการดําเนินการ ผลกระทบตอชุมชนและสิ่งแวดลอม ฯลฯ ซึ่งในหลายกรณี
จะมีผลตอเนื่องในระยะยาวตลอดการดําเนินการ
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ขอพิจารณาเบื้องตนในการเลือกที่ตั้งของโรงปรับปรุงคุณภาพน้ํา สามารถสรุปไดดังนี้
- โรงปรับปรุงคุณภาพน้ําควรตั้ง อยูใกลกับแหลงกําเนิดน้ําเสียและแหลง รับน้ําทิ้ง ซึ่งจะทําให
การวางทอรวบรวมน้ําเสียและทอระบายน้ําทิ้งไมไกลมาก และอาจเปนการลดความตองการ
สถานีสูบ/ยกระดับน้ําเสียไดอีกดวย จึ งทําใหสามารถประหยั ดพลั งงาน คาก อสราง และคา
ดําเนินการในระยะยาว สวนจุดระบายน้ําทิ้งตองอยูบริเวณทายน้ําของชุมชนและไมควรอยูกอน
จุดสูบน้ําดิบสําหรับการผลิตน้ําประปา แตในกรณีที่ตองการนําน้ําทิ้งดังกลาวไปใชประโยชน
โรงปรั บปรุงคุ ณภาพน้ํ าหรือจุดระบายน้ําทิ้งควรตั้ งอยูใกลกับแหลง ที่จ ะนําน้ําทิ้ง ไปใช เชน
แหล ง เกษตรกรรม เป น ตน แตผู ออกแบบตอ งคํ านึ ง ถึง ความคุม ทุ น ในระยะยาวด วย โดย
เปรียบเทียบระหวางคากอสรางและคาดําเนินการของระบบลําเลียงน้ํากับผลตอบแทนในการ
นําน้ําทิ้งมาใชประโยชน
- โรงปรับปรุงคุ ณ ภาพน้ําควรมี ระดับพื้น ที่ต่ํ ากวาพื้นที่ ของชุม ชน ซึ่งทํ าใหน้ําเสียจากชุม ชน
ไหลเขาสูโรงปรับปรุงคุณภาพน้ําดวยแรงโนมถวงของโลก เปนการลดความตองการสถานีสูบ/
ยกระดับน้ําเสีย จึงทําใหประหยัดพลังงานและงบประมาณการดําเนินการในระยะยาว
- อยางไรก็ตามที่ตั้งของโรงปรับปรุงคุณภาพน้ําจะตองเปนพื้นที่ที่น้ําไมทวม เวนแตจะมีการเตรียม
ปองกันเทานั้น เชน การสรางกําแพงกันน้ํา (dike) ซึ่งผูออกแบบควรตรวจสอบระดับน้ําทวมสูงสุด
อยางนอยในรอบ 100 ป
- การปรับระดั บพื้นที่ของหน วยกระบวนการบําบัดลําดั บทาย ๆ ให ต่ํากวาหนวยกระบวนการ
ลําดับตนๆ และทําใหน้ําไหลผานกระบวนการตาง ๆ ดวยแรงโนมถวงของโลก ซึ่งเปนการลด
ความตองการสถานีสูบยกระดับน้ําเสียระหวางกระบวนการและจะทําใหประหยัดคาดําเนินการ
ในระยะยาว ดังนั้นถาเปนไปไดพื้นที่สําหรับกอสรางโรงปรับปรุงคุณภาพน้ําควรมีความลาด
เล็กนอย ซึ่งจะทําใหกอสรางงายและประหยัดคากอสรางเนื่องจากการขุดหรือถมดิน
- โรงปรับปรุงคุณภาพน้ําตองตั้งอยูในพื้นที่ที่มีถนนเขาถึงไดอยางสะดวกทุกฤดูกาล เพื่อความสะดวก
สําหรับการขนสงวั สดุ อุปกรณ สารเคมี และสลัดจ รวมทั้งตองมีความพรอมในดานสาธารณูปโภค
อื่น ๆ ดวย เชน ประปา ไฟฟา โทรศัพท เปนตน
- ผูออกแบบตองคํานึงถึงสภาพของชั้นดินและระดับน้ําใตดินของที่ตั้งของโรงปรับปรุงคุณภาพ
น้ําดวย ซึ่งปจจัยดังกลาวมีผลถึงความยากงายและงบประมาณการกอสราง ถาลักษณะดินของ
พื้นที่เปนดินออนหรือมีระดับน้ําใตดินสูงยอมทําใหกอสรางยากและตองใชงบประมาณสูง
- ขนาดพื้ น ที่ ข องที่ ตั้ ง โรงปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพน้ํ า ต อ งเพี ย งพอสํ า หรั บ การขยายระบบจนถึ ง
ปเ ป าหมาย และควรมี พื้น ที่วา งไมน อยกว ารอ ยละ 25 ของพื้ น ที่ ทั้ ง หมด พื้ น ที่ วา งในที่ นี้
หมายถึ ง พื้ น ที่ซึ่ ง ไม ใ ชที่ตั้ ง ของหนวยกระบวนการปรับปรุง คุณ ภาพน้ํา เชน ถนน อาคาร
สํานักงาน อาคารควบคุม เขตกันชน (buffer zone) เปนตน นอกจากนี้ควรมีพื้นที่ซึ่งทําหนาที่เปน
เขตกันชน รอบโรงปรับปรุงคุณภาพน้ําดวย ซึ่งควรมีระยะหางระหวางหนวยกระบวนการปรับปรุง
คุณภาพน้ํากับรั้วไมนอยกวา 15 เมตร ยกเวนชุมชนที่มีประชากรหนาแนนและมีพื้นที่จํากัด แต
ในกรณียกเวนนี้จ ะตองมีมาตรการลดผลกระทบตางๆดวย เชน เลือกกระบวนการปรับปรุง
คุณภาพน้ําซึ่งไมเกิดการหมักและมีกลิ่น ติดตั้งระบบกําจัดกลิ่นติดตั้งระบบปองกันเสียงดังจาก
เครื่องจักร เปนตน
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- ราคาที่ดินมีผลตอการเลือกที่ตั้งและประเภทของกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําอยางมาก ถา
ราคาที่ ดิน ต่ํา (ถูก) จะทําใหส ามารถลงทุน ซื้อพื้น ที่ ไ ด ม ากและสามารถเลือกกระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ําที่มีคากอสรางและคาดําเนินการต่ํา สวนในทางกลับกันถาที่ดินมีราคาสูง
(แพง) การเลือกกระบวนการจะตองเปนประเภทที่มีคากอสรางและการดําเนินการแพงกวา แตใช
พื้นที่นอยกวา ซึ่งอาจจะมีความคุมคากวาก็ได อยางไรก็ตามผูออกแบบควรคํานึงอยูเสมอวา
ในบางกรณีผลของคาใชจายในการดําเนินการเดินระบบ (ในระยะยาว) อาจมีมูลคามากกวาคา
กอสรางหรือราคาที่ดินก็ได
- เจาของโครงการควรตองทําการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสังคมของโครงการโรงปรับปรุง
คุณภาพน้ําและควรกระทําในขั้นตอนการศึกษาความเหมาะสมของโครงการซึ่งจะไมทําใหเกิด
ปญหาในภายหลัง
2.7 การคาดการณจํานวนประชากร
อัตราไหล (น้ําเสีย) ที่เ กิดขึ้น ในชุม ชนขึ้น อยูกับจํานวนประชากรและอัตราการใช น้ําเฉลี่ยของ
ประชากร (ลิตร/คน-วัน) ดังนั้นการคาดการณจํานวนประชากร รวมทั้งความหนาแนนของประชากร
ตามลักษณะการใชประโยชนของที่ดินจึงมีความจําเปนอยางยิ่งในการคาดการณอัตราไหลของน้ําเสีย
ที่จะเกิดในอนาคต แตการคาดการณจํานวนประชากรมีปจจัยที่เกี่ยวของมากและมีความซับซอนอยางยิ่ง
ดังนั้นงานในสวนนี้ควรเปนหนาที่ของนักประชากรศาสตรโดยเฉพาะ
จํานวนประชากรในอนาคตขึ้นอยูกับสภาพของทองถิ่น ระยะเวลาที่คาดการณ แผนการพัฒนาชุมชน
และขอมูลจํานวนประชากรในอดีต ทั้งนี้ขอมูลจํานวนประชากรสามารถศึกษาไดจากแหลงขอมูลตาง ๆ
เชน สํา นักงานกลางทะเบีย นราษฎรแ ละกองทะเบีย น (เปน หนว ยงานที ่จัด ทําทะเบีย นราษฎร)
สํานักงานสถิติแหงชาติ (เปนหนวยงานที่จัดทําสํามะโนประชากรและมีการเสนอผลไดทั้งในระดับทั่ว
ราชอาณาจักร ภาค จังหวัด อําเภอ และตําบล) หนวยราชการสวนทองถิ่น เปนตน
วิธีคาดการณจํานวนประชากรมีหลายวิธีตามสมมติฐานหรือลักษณะการโตของชุมชนในอนาคต
ไดแก แบบเลขคณิต (arithmetic growth method) แบบเรขาคณิต (geometric growth method)
แบบชลอตัว (decreasing rate of increase method) แบบเสนโคงรูปเอส (mathematical or logistic
curve fitting) แบบเปรียบเทียบ (graphic comparison method) และแบบเทียบสัดสวน (ratio method)
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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2.7.1 วิธีโตแบบเลขคณิต
วิธีนี้ตั้งสมมติฐานวาจํานวนประชากรเปลี่ยนแปลงดวยอัตราคงที่เหมาะสําหรับการคาดการณ
จํานวนประชากรในระยะสั้นๆประมาณ 1 - 5 ป สวนอัตราการเปลี่ยนแปลงจํานวนประชากรสามารถ
คํานวณไดจากขอมูลประชากรในอดีต การคาดการณจํานวนประชากรด วยวิธีนี้สามารถคํานวณไดดัง
สมการที่ 2 - 1
Yt
Ka
Y1 , Y2 และ Yt
T1 , T2 และ Tt

= Y2 + Ka(Tt – T2)
(2 - 1)
= อัตราการเปลี่ยนแปลงประชากรแบบเลขคณิต, คน/ป
= (Y2 – Y1)/(T2 – T1)
= จํานวนประชากรในปอดีต ปจจุบัน และอนาคต ตามลําดับ, คน
= ป พ.ศ. ของอดีต ปจจุบัน และอนาคต ตามลําดับ

2.7.2 วิธีโตแบบเรขาคณิต
วิธี นี้ตั้ ง สมมติ ฐ านวาจํานวนประชากรเปลี่ยนแปลงเป นสั ดสวนกั บจํานวนประชากรใน
ขณะนั้น เหมาะกับชุมชนที่มีจํานวนประชากรเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะบริเวณที่ไมมีการควบคุม
การกอสราง เชน แหลงชุมชนแออัด หรือแหลงทองเที่ยวเปดใหม เปนตน ซึ่งใชสําหรับการคาดการณ
ในระยะสั้นๆ ประมาณ 1 - 5 ป การคาดการณจํานวนประชากรดวยวิธีนี้แสดงดังสมการที่ 2 - 2
ln Yt
Kg

= ln Y2 + Kg(Tt – T2)
= อัตราการเปลี่ยนแปลงประชากรแบบเรขาคณิต
= (ln Y2 – ln Y1)/(T2 – T1)

(2 - 2)

2.7.3 วิธีโตแบบชลอตัวหรือแบบอัตราที่ลดลง
วิธี นี้ ตั้ ง สมมติ ฐานว าจํ านวนประชากรเปลี่ยนแปลงแบบชลอตั วและในอนาคตจํ านวน
ประชากรจะคงที่ วิธีนี้ เหมาะกั บชุ มชนเดิมที่มี ความเจริ ญแล ว ซึ่ งมี การขยายตั วถึ งจุ ดอิ่ มตั วและกํ าลั ง
เปลี่ยนแปลงมาตรฐานความเปนอยูหรือมีการปรับโครงสรางลดความแออัด (urban-renewal) การคาดการณ
จํานวนประชากรดวยวิธีนี้แสดงดังสมการที่ 2 - 3
Yt
Z
Kd
Y0
T0

= Y2 + (Z – Y2)(1 – e-Kd(T t – T2))
= [2Y0Y1Y2 – Y12(Y0 + Y2)]/(Y0Y2-Y12)
= อัตราการเปลี่ยนแปลงประชากรดวยอัตราที่ลดลง
= {-ln[(Z – Y2)/(Z – Y1)]}/(T2 – T1)
= จํานวนประชากรในปอดีตกอน T1
= ปในอดีตกอน T1
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(2 - 3)

2.7.4 วิธีโตแบบเสนโคงรูปเอส
วิธีนี้ตั้งสมมติฐ านวาการเปลี่ยนแปลงจํานวนประชากรมีความสัมพันธเปนแบบเสนโคง
รูปเอส วิธีนี้เหมาะกับชุมชนหรือเมืองใหมและคาดการณที่ระยะเวลายาวจนถึงระดับที่เมืองหยุดโตหรือ
ถึงจุดอิ่มตัว การคาดการณจํานวนประชากรดวยวิธีนี้แสดงดังสมการที่ 2 - 4
Yt
a
b
n

= Z/(1+aeb(Tt – T0))
= (Z – Y0)/Y0
= (1/n) ln{Y0(Z – Y1)/Y1(Z – Y0)}
= คาคงที่ชวงระยะประหวาง T0 , T1 และ T2

(2 - 4)

2.7.5 วิธีเปรียบเทียบ
วิธีการนี้เปนการหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนประชากรโดยการเปรียบเทียบกับเมือง
หรือชุมชนอื่นที่มีลักษณะใกลเคียงกันทัง้ ในดานกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม
2.7.6 วิธีเทียบสัดสวน
วิธีนี้เปนการตั้งสมมติฐานวาอัตราการเปลี่ยนแปลงประชากรในพื้นที่ยอยมีความใกลเคียง
กับพื้นที่ในระดับสูงกวา เชน การตั้งสมมติฐานวาอัตราการเปลี่ยนแปลงประชากรของเทศบาลเทากับ
อัตราการเปลี่ยนแปลงประชากรในระดับอําเภอหรือจังหวัด เปนตน
2.8 อัตราการใชน้ําเฉลี่ย
ชุมชนในประเทศไทยที่มีระบบประปามีอัตราการใชน้ําเฉลี่ยเทากับ 100 - 340 ลิตร/คน-วัน ซึ่งแปรผัน
ตามป จ จัยต าง ๆ เช น ภู มิ อ ากาศ ลักษณะทางภู มิ ศ าสตร รายได ของประชาชน ราคาน้ํ าประปา
คุณภาพของน้ําประปา ความพรอมของระบบประปา จํานวนประชากรแฝง นโยบายบริการของทองถิ่น
เปนตน ดังนั้นการกําหนดอัตราการใชน้ําควรเปนหนาที่ของวิศวกรที่ปรึกษา ซึ่งจะตองสํารวจและเก็บ
ขอมูลในชุมชนนั้น ๆ ขอมูลที่สําคัญ ไดแก ปริมาณการใชน้ํา (เชน น้ําประปา น้ําบาดาล น้ําบอ เปนตน)
และจํานวนประชากร (จากทะเบียนราษฎร) ตั้ง แตอดีต จนถึง ปจ จุบัน ซึ่ง สามารถคํานวณหาอัต รา
การใชน้ําเฉลี่ย (ในแตละป) ไดโดยการนําปริมาณการใชน้ําหารดวยจํานวนประชากรของชุมชนสวน
อัตราการใชน้ําเฉลี่ยในอนาคตสามารถคาดการณไดโดยการวิเคราะหจากแนวโนมการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราการใชน้ําเฉลี่ยตั้งแตปในอดีตจนถึงปปจจุบัน
หากการหาอัตราการใชน้ําเฉลี่ยใชวิธีคํานวณจากจํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร จะทําให
ชุมชน ที่มีกิจกรรมสูงหรือมีจํานวนประชากรแฝงและประชากรจรสูง (เชน เมืองทองเที่ยว เปนตน) มีอัตรา
การใชน้ําเฉลี่ยสูง เนื่องจากอัตราการใชน้ําเฉลี่ยดังกลาวยอมนับรวมถึงปริมาณการใชนา้ํ ของ ประชากรแฝง
อยูดวย
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ขอควรระวังในการหาปริมาณการใชน้ําจากขอมูลน้ําประปา คือ ควรคํานวณจากปริมาณน้ําขาย
หรือจากมาตรวัดของผูใ ชน้ํา ถาหาปริมาณน้ําใชจากกําลังการผลิ ตของโรงงานผลิต น้ําประปาต อง
คํานึงถึงปริมาณน้ํารั่วไหลในระบบจายน้ําดวย
2.9 อัตราการเกิดน้ําเสียเฉลี่ย
น้ําเสียชุมชนก็คือน้ําทิ้งที่เกิดจากการใชน้ําในกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน อัตราการเกิดน้ําเสียเฉลี่ย
จึงมีความสัมพัน ธโดยตรงกับอัตราการใชน้ําเฉลี่ยของชุมชน แตอยางไรก็ตามอัตราการเกิดน้ํ าเสีย
ยอมนอยกวาอัตราการใชน้ํา เนื่องจากน้ําทิ้งบางสวนจะไมไหลเขาระบบรวบรวมน้ําเสีย เชน การรดน้ํา
ตนไม น้ํารั่วซึมจากระบบทอ เปนตน สัดสวนอัตราการเกิดน้ําเสียตออัตราการใชน้ําสําหรับประเทศไทย
ยังไมมีงานวิจัยหรือขอมูลที่ชัดเจน แตจากเอกสารทางวิชาการของตางประเทศและคาที่นิยมใชกันใน
อดีตของประเทศไทย มักกําหนดอัตราการเกิดน้ําเสียเฉลี่ยเทากับรอยละ 80 ของอัตรา การใชน้ําเฉลี่ย
ซึ่งก็ใหผลเปนที่พึงใจไดตลอดมา ดังนั้นในเบื้องตนนี้ควรกําหนดใชสัดสวนดังกลาวไปกอน และอาจ
ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงสัดสวนดังกลาวในอนาคตเมื่อมีงานวิจัยหรือมีขอมูลเพียงพอ
2.10 อัตราน้ํารั่วซึม/น้ําไหลเขาทอ (infiltration/inflow, I/I)
น้ํารั่วซึม เขาทอ หมายถึง น้ําใตดินที่รั่วซึมเขาระบบรวบรวมน้ําเสีย เนื่ องจากรอยแตกหรือ
รอยตอของทอและผานผนังของบอตรวจ (manhole) สวนน้ําไหลเขาทอ หมายถึง น้ําฝนที่ไหลเขาสูทอ
น้ําเสีย (ระบบทอระบายแยก) หรือทอดักน้ําเสีย (ระบบทอระบายรวม) ซึ่งอาจเกิดจากทอระบายน้ําฝน
จากอาคารบรรจบกับทอน้ําเสียหรือน้ําฝนไหลลนเขาทางฝาของบอตรวจ
เนื่องจากอัตราน้ํารั่วซึมเขาทอจะทําใหอัตราไหล (ของน้ําเสีย) เพิ่มขึ้น (ดูจากหัวขอที่ 2.11) จึงทําให
ท อรวบรวมน้ํ าเสียและโรงปรั บปรุ งคุณภาพน้ํามีขนาดใหญขึ้ น ซึ่ งทํ าให งบประมาณการกอสรางและ
ดําเนินการสูงขึ้นโดยใชเหตุ ผูออกแบบจึงควรเลือกชนิดทอซึ่งสามารถปองกันหรือลดปริมาณน้ําใตดินรั่วซึม
เขาระบบทอได เชน การเชื่อมตอแบบมีแหวนยางอัด ฝาปดบอตรวจแบบปองกันน้ํารั่วซึมเขา เปนตน
สําหรับประเทศไทยยังไมมีงานวิจัยหรือขอมูลชัดเจนสําหรับการกําหนดอั ตราสวนน้ํารั่วซึมเขาทอ
แตในอดีตมักกําหนดอัตรารั่วซึมเขาทอเทากับรอยละ 20 ของอัตราการเกิดน้ําเสีย ดังนั้นในเบื้องตนนี้
ใหกําหนดใชสัดสวนดังกลาวไปกอน และตองปรับปรุงสัดสวนดังกลาวในอนาคตเมื่อมีงานวิจัย หรือมี
ขอมูลเพียงพอ
2.11 อัตราไหลน้ําเสีย
ในทางปฏิบัติอัตราไหลน้ําเสียแปรผันตามลักษณะการใชน้ําของชุมชนในแตละวันหรือฤดูกาล
ดังนั้นผูออกแบบตองศึกษาลักษณะการแปรผัน อัต ราไหลของแตละชุม ชน และตองออกแบบระบบ
รวบรวมน้ํ าเสี ยและโรงปรั บปรุ งคุ ณภาพน้ํ าให สามารถทํ างานได อย างมี ประสิ ทธิภาพที่ อัตราไหลทุ ก
สภาวการณ เชน อัตราไหลรายวันเฉลี่ย (average daily flow, Qavg) อัตราไหลรายวันสูงสุด (maximum
daily flow, Qmax.d) อัตราไหลรายชั่วโมงสูงสุด (maximum hourly flow, Qmax.h) และ อัตราไหลราย
ชั่วโมงต่ําสุด (minimum hourly flow, Qmin.h) เปนตน รายละเอียดของอัตราไหลที่สภาวะตาง ๆ สามารถ
อธิบายไดดังนี้
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2.11.1 อัตราไหลรายวันเฉลี่ย
อัตราไหลรายวันเฉลี่ยเปนคาเฉลี่ยของปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นตอวัน ซึ่งเปนคาเฉลี่ยของ
อัตราไหลทั้งป โดยสวนใหญมักใชอัตราไหลรายวันเฉลี่ยนี้สําหรับการคํานวณงบประมาณในการเดินระบบ
เชน ปริมาณสารเคมีที่ตองใช คากระแสไฟฟาที่ตองชําระ ปริมาณสลัดจที่จะตองกําจัด เปนตน คําวา
“อัตราไหลรายวันเฉลี่ย” มักใชกับระบบรวบรวมน้ําเสียแบบทอระบายแยก ซึ่งมีทอน้ําเสียแยกกับทอ
ระบายน้ําฝน และมีเฉพาะน้ําเสีย (และน้ําใตดินบางสวน) เทานั้นที่ถูกรวบรวมเขาสูโรงปรับปรุงคุณภาพน้ํา
แมในขณะฝนตกก็ตาม แตถ าเปนแบบท อระบายรวมควรใชคําว า “อัตราไหลในหนาแล งหรือดีดับเบิลยู
เอฟ” (dry weather flow; DWF) จะเหมาะสมกวา ซึ่งหมายถึงปริมาณน้ําเสียเฉลี่ยที่เกิดขึ้นเฉพาะใน
หนาแลงเทานั้น เนื่องจากในฤดูฝนนอกจากน้ําเสียแลว จะมีน้ําฝนสวนหนึ่งถูกรวบรวมเขาสูโรงปรับปรุง
คุณภาพน้ําดวย ดังที่กลาวแลวอาจมีน้ําใตดินสวนหนึ่งรั่วซึมเขาทอรวบรวมน้ําเสีย (จากหัวขอที่ 2.10)
ดังนั้นอัตราการไหลรายวันเฉลี่ยจะเทากับผลรวมของอัตราการเกิดน้ําเสียเฉลี่ยกับอัตราน้ํารั่วซึมเขาทอ
2.11.2 อัตราไหลรายวันสูงสุด
อัตราไหลรายวันสู งสุดเปนปริมาณน้ํ าเสียสูงสุดที่เกิดขึ้นใน 1 วัน เมื่อเปรียบเทียบกับ
อัตราไหลรายวันเฉลี่ย (ตลอดป) ซึ่งมีความสําคัญตอการออกแบบหนวยกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ํา
ตาง ๆ เชน ถังเติมอากาศ ถังทําใส เปนตน
การหาอัตราไหลรายวันสูงสุ ดมักคํานวณจากสัดสวนระหวางอัตราไหลรายวันสูงสุดตอ
อัตรา ไหลรายวันเฉลี่ย (ตลอดป) ซึ่งเรียกวา “ตัวคูณอัตราไหลรายวันสูงสุด” (daily peak factor)
สําหรับน้ําเสียชุมชนของประเทศไทยควรกําหนดตัวคูณอัตราไหลรายวันสูงสุดเทากับ 1.1 - 1.2
ขึ้นอยูกับสภาพทั่วไปของชุมชน แต โดยปกติ ถ าเปนชุมชนที่ มี กิจกรรมสูง เชน เมื องท องเที่ ยว เมื องที่ มี
สถานศึกษา (มหาวิทยาลัย) ฯลฯ จะมีอัตราการใชน้ําสูงในฤดูทองเที่ยว (เมืองทองเที่ยว) หรือในชวงที่
เปดเรียน (มหาวิทยาลัย) ดังนั้น ควรกําหนดตัวคูณอัตราไหลรายวันสูงสุดเทากับ 1.2 แตถาเปนชุมชน
โดยทั่วไป ซึ่งไมคอยมีกิจกรรมมากนักควรกําหนดตัวคูณอัตราไหลรายวันสูงสุดเทากับ 1.1
2.11.3 อัตราไหลรายชั่วโมงสูงสุด
ถ าชุ ม ชนมี ร ะบบรวบรวมน้ํา เสี ยเป น แบบท อระบายแยก อัต ราไหลรายชั่ วโมงสู ง สุ ด
หมายถึง ปริมาณน้ําเสียสูงสุดที่เกิดขึ้นใน 1 ชั่วโมง เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราไหลรายวันเฉลี่ย (ตลอดป)
แตถาชุมชนมีระบบรวบรวมน้ําเสียแบบทอระบายรวม อัตราไหลน้ําเสียรายชั่วโมงสูงสุดหมายถึงอัตราไหล
น้ําเสียปนน้ําฝนสูงสุดที่จะยอมใหเขาสูหนวยกระบวนการตางๆในขณะฝนตก
อัตราไหลรายชั่วโมงสูงสุดมีความสําคัญตอการออกแบบทางชลศาสตรของหนวยกระบวนการ
ตาง ๆ เชน ทอรวบรวมน้ําเสีย สถานีสูบ/ยกระดับน้ําเสีย เครื่องวัดอัตราไหล ถังดักกรวดทราย เปนตน
การหาอั ต ราไหลรายชั่วโมงสูง สุดมักคํ านวณจากสัดสวนระหวางอัตราไหลรายชั่วโมง
สูงสุดตออัตราไหลรายวันเฉลี่ย (ตลอดป) ซึ่งเรียกวา “ตัวคูณอัตราไหลรายชั่วโมงสูงสุด” (hourly peak
factor) แตถาชุมชนมีระบบรวบรวมน้ําเสียเปนแบบทอระบายรวมมักกําหนดอัตราไหลรายชั่วโมงสูงสุด
เปนจํานวนเทาของอัตราไหลในหนาแลง (หรือดีดับเบิลยูเอฟ)
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ประเทศไทยยังไม มีงานวิจัยหรือขอมูลที่ชัดเจนในการกําหนดตัวคูณอัตราไหลรายชั่วโมง
สูงสุด แตจากการรวบรวมขอมูลในภาคสนามในหนาแลงของโรงปรับปรุงคุณภาพน้ําของชุมชนไทยที่
กําลังดําเนินการอยูในปจจุบันจํานวน 4 แหง ในป พ.ศ.2543 และ 2544 พบวา มีตัวคูณอัตราไหลรายชั่วโมง
สูงสุด อยู ในชวง 1.6 - 1.8 ขึ้นอยู กับจํ านวนประชากรในพื้นที่ บริการหรืออั ตราไหลรายวั นเฉลี่ย แต
เนื่องจาก ขอมูลที่รวบรวมไดนั้นนอยมาก จึงตองมีงานวิจัยเพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงตัวเลขดังกลาวในอนาคต
การกําหนดตัวคูณอัตราไหลรายชั่วโมงสูงสุดของแตละชุมชนควรเปนหนาที่ของวิศวกร
ที่ปรึกษาโดยการสํารวจและเก็บขอมูลในชุมชนนั้น ๆ หรือจากเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวของ อยางไรก็ตาม
ควรระมัดระวัง อยางยิ่ง ถาอ างอิงตั วเลขจากเอกสารทางวิชาการของต างประเทศ เนื่องจากสภาพ
ทองถิ่น และพฤติกรรมการใชน้ําแตกตางจากชุมชนของประเทศไทย
2.11.4 อัตราไหลรายชั่วโมงต่ําสุด
อัตราไหลรายชั่วโมงต่ําสุดเปนปริมาณน้ําเสียต่ําสุดที่เกิดขึ้นใน 1 ชั่วโมง เมื่อเปรียบเทียบ
กับอัตราไหลรายวันเฉลี่ย (ตลอดป) ซึ่งมีความสําคัญตอการตรวจสอบทางชลศาสตรของหนวยกระบวนการ
ตาง ๆ เชน ทอรวบรวมน้ําเสีย เครื่องวัดอัตราไหล สถานีสูบน้ําเสีย ระบบปอนสารเคมี เปนตน
การหาอัตราไหลรายชั่วโมงต่ําสุดมักคํานวณจากสัดสวนระหว างอัต ราไหลรายชั่วโมง
ต่ําสุดตออัตราไหลรายวันเฉลี่ย ซึ่งขอเรียกวา “ตัวคูณอัตราไหลรายชั่วโมงต่ําสุด”
สําหรับน้ําเสียชุมชนของประเทศไทยควรกําหนดตัวคูณอัตราไหลรายชั่วโมงต่ําสุดเทากับ
0.5 - 0.7 ขึ้นอยูกับสภาพทั่วไปของชุมชน
2.12 ลักษณะน้ําเสียชุมชน
ลักษณะน้ําเสี ยชุม ชนมีความสําคัญอยางยิ่งในการออกแบบกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ํา
โดยเฉพาะกระบวนการทางชีวภาพ ผูออกแบบสามารถทราบลักษณะน้ําเสียชุมชนไดจากการเก็บตัวอยาง
น้ําเสียของชุ มชนและวิ เคราะห ผลในห องปฏิ บั ติการ การเก็ บตัวอย างน้ํ าเสี ยควรเก็บแบบผสมรวม
(composite sampling) และควรเก็บหลายจุดและหลายครั้งตามประเภทของแหลงกําเนิดน้ําเสียในชุมชน
โดยเฉพาะแหลงกําเนิดน้ําเสียขนาดใหญของชุมชนเพื่อใหไดมาซึ่งตัวแทนของน้ําเสียชุมชนที่แทจริง
ในกรณีที่เก็บตัวอยางน้ําเสียจากทอระบายของชุมชน ควรคํานึงผลจากการเจือจางดวยน้ําใตดิน
หรือจากแหลงอื่นที่รั่วซึมเขาทอดวย ซึ่งจะทําใหความเขมขนของน้ําเสียที่วิเคราะหไดนั้นต่ํากวาความเปนจริง
ผูออกแบบสามารถสังเกตไดจากความเขมขนของทีเคเอ็นหรือคลอไรด (ในน้ําเสีย) โดยปกติน้ําเสียชุมชนควร
มีความเขมขนของทีเคเอ็น (ในรูปไนโตรเจน)ประมาณ 20 - 40 มก./ล. และมีความเขมขนของคลอไรด
ประมาณ 40 - 60 มก./ล. (ซึ่งจะมีคามากกวาในน้ําประปาเล็กนอย) ดังนั้นถาน้ําเสียมีคาทีเคเอ็นต่ํากวา
ปกติหรือมีคาคลอไรดต่ํากวาหรือสูงกวาปกติ อาจระบุไดวาตัวอยางน้ําดังกลาว นาจะถูกเจือจางดวยน้ํา
จากแหลงอื่น เชน น้ําใตดิน น้ําทะเล เปนตน
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อยางไรก็ตามการเก็บตัวอยางน้ําและวิเคราะหลักษณะน้ําเสียตองใชงบประมาณสูงมาก ดังนั้น
วิธีนี้ อาจเหมาะสมกับเฉพาะโครงการที่มี ขนาดใหญและมีง บประมาณเพี ยงพอ ส วนโครงการที่ มี
งบประมาณจํากัด สามารถอางอิงลักษณะน้ําเสียตามเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวของหรืออางอิงตามผล
การวิเคราะหลักษณะน้ําเสียของชุมชนอื่นที่สภาพทองถิ่นใกลเคียงกัน
ลักษณะน้ําเสียชุมชนโดยทั่วไปของประเทศไทย แสดงดังตารางที่ 2.2 ซึ่งสามารถแบงไดเปน 2 กรณี
ดังรูปที่ 2.2 กรณีแรกเปนชุม ชนเกาที่มีร ะบบรวบรวมน้ําเสียเปนแบบทอระบายรวมและมีบอเกรอะ
บําบัดน้ําเสียสวมกอนระบายของเหลวสวนบนลงสูทอระบายรวม ในขณะที่น้ําเสียอื่นๆจะถูกระบายลงสู
ทอระบายรวมโดยตรง สวนกรณีที่ 2 เปนชุมชนใหมที่มีระบบรวบรวมน้ําเสียเปนแบบทอระบายแยก
น้ําเสียสวม และน้ําเสียอื่นๆจะถูกระบายลงสูทอน้ําเสียโดยตรง โดยทอน้ําเสียจะถูกออกแบบใหน้ําเสียไหล
ดวยความเร็วลางตัวเอง (self-cleansing velocity)
(หมายเหตุ – โดยทั่วไประบบทอระบายแยกอาจมีหรือไมมีบอเกรอะบําบัดน้ําเสียสวมก็ได แตในเกณฑ
แนะนําการออกแบบฯ เลมนี้จะเสนอเฉพาะลักษณะน้ําเสียของชุมชนที่ไมมีบอเกรอะ)
2.13 มาตรฐานน้ําทิ้ง
ปจจุบันประเทศไทยยังไมมีการกําหนดมาตรฐานน้ําทิ้งจากโรงปรับปรุงคุณภาพน้ําของชุมชนโดยเฉพาะ
อยางไรก็ตามทางกรมควบคุมมลพิษกําลังพิจารณาและจะประกาศมาตรฐานน้ําทิ้งจากโรงปรับปรุงคุณภาพ
น้ําของชุมชนในอนาคตขางหนา
ดัง นั้น ในเบื้อ งต น นี้ต องกํา หนดมาตรฐานน้ําทิ้ง ของโรงปรับปรุ ง คุณ ภาพน้ําของชุ ม ชนตาม
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารประเภท ก.(ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด
พ.ศ. 2548) ไปกอน ดังตารางที่ 2.3 แตเมื่อมีการประกาศใชมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งจากโรงปรับปรุง
คุณภาพน้ําของชุมชน ผูออกแบบตองอางอิงตามประกาศดังกลาว
ในกรณีที่ตองการนําน้ําทิ้งกลับไปใชประโยชนสําหรับเกษตรกรรม โดยระบายน้ําทิ้งลงสูคลอง
ชลประทาน ผูออกแบบตองกําหนดใหระบบสามารถผลิตน้ําทิ้งไดตามมาตรฐานควบคุมระบายน้ําทิ้ง
ลงทางน้ํ าชลประทาน หรื อทางน้ํ า ที่ต อ เชื่อ มกับ ทางน้ําชลประทาน ตามคํ าสั่ ง กรมชลประทานที่
883/2532 และตองขออนุญาตตอหนวยงานผูรับผิดชอบดวย
ตารางที่ 2.2 ลักษณะน้ําเสียชุมชนของประเทศไทย
ประเภทของระบบ
รวบรวมน้ําเสีย
ทอระบายรวม

บีโอดี
65 – 110 (80)
(160)

ทอระบายแยก
( ) เปนคาแนะนํา

ลักษณะน้ําเสีย (มก./ล.)
ของแข็งแขวนลอย ทีเคเอ็น - ไนโตรเจน
40 – 110 (80)
10 – 40 (30)
(160)
10 – 40 (30)
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ฟอสฟอรัส
1 – 6 (4)
1 – 6 (4)

รูปที่ 2.2 ระบบรวบรวมน้ําเสียของชุมชนใหมและชุมชนเกา
(หมายเหตุ – เสนประ หมายถึง อาจมีหรือไมมีกระบวนการดังกลาวก็ได ซึ่งในทางปฏิบัติระบบรวบรวม
น้ําเสียแบบแยกอาจแบง เปน 2 กรณี คือ แบบมี บอเกรอะบํ าบั ดน้ํ าเสียส วมก อนระบายของเหลว
สวนบนลงสูทอรวบรวมน้ําเสีย และแบบที่ไมมีบอเกรอะ ซึ่งระบายน้ําสวมลงสูทอรวบรวมน้ําเสียโดยตรง)
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ตารางที่ 2.3 มาตรฐานน้ําทิง้ จากอาคารประเภท ก.
ดัชนีคุณภาพน้ํา
1. ความเปนกรดดาง (pH)
2. บีโอดี (BOD)
3. ปริมาณของแข็ง
- สารแขวนลอย (suspended solids)
- ตะกอนหนัก (settleable solids)
- สารที่ละลายไดทั้งหมด *(total dissolved solids)
4. ซัลไฟด (sulfide)
5. ทีเคเอ็น (TKN)
6. น้ํามันและไขมัน (fat oil and grease)

หนวย
มก./ล.

เกณฑสูงสุด
5-9
20

มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.

30
0.5
500
1.0
35
20

* เปนคาที่เพิ่มจากสารละลายในน้ําใชตามปกติ
ที่มา: ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (พ.ศ. 2548)
2.14 การเลือกแนวทางที่เหมาะสม
เมื่อผูออกแบบสํารวจขอมูลและกําหนดคาออกแบบของหนวยกระบวนการตาง ๆ แลว ขั้นตอนตอไป
เปน การศึกษาหาแนวทางหรือวิธี ในการจัดการน้ําเสียชุม ชน (จนถึงปเปาหมาย) ที่นาจะเปนไปได
ตามหลักการทางวิศวกรรม เชน ที่ตั้งโรงปรับปรุงคุณภาพน้ํา ประเภทและผังทอของระบบรวบรวมน้ําเสีย
ประเภทและแผนภาพการไหลของกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ํา เปนตน ซึ่งในเบื้องตน ผูออกแบบ
ตองพิจารณาแนวทางที่มีความเปนไปไดมากกวา 1 แนวทาง และทําการเปรียบเทียบขอดีและขอเสีย
ของแตละแนวทางเพื่อคัดเลือกแนวทางที่เหมาะสมตอไป ซึ่งมีขอพิจารณาดังนี้
- แนวทางที่เหมาะสมตองเปนแนวทางที่มีประสิทธิภาพและสามารถปรับปรุงคุณภาพน้ําใหได
ตามมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งตลอดจนถึงปเปาหมาย
- แนวทางที่เหมาะสมตองเปนแนวทางซึ่งมีคาใชจายตลอดโครงการต่ําสุด คาใชจายดังกลาว
จะประกอบดวย คาที่ดิน คากอสราง คาดําเนินการเดินระบบ คาบํารุงรักษา ดอกเบี้ย และ
คาเสื่อมราคา รวมทั้งคาชดเชยหรือลดผลกระทบดานตางๆ เชน การเวนคืนที่ดิน คาสูญเสียโอกาส
ของชาวบานในทองถิ่น เปนตน ถึงแม วาบางแนวทางซึ่งใชที่ดินสาธารณประโยชน (ไมตองซื้อ
ที่ดิน) ผู อ อกแบบก็ค วรประเมิน ราคาที ่ดิน ดัง กลา วเปน คา ใชจ า ยเพื ่อ เปรีย บเทีย บกับ
แนวทางอื่นซึ่งตองซื้อที่ดินจากเอกชนดวย
- แนวทางที่เหมาะสมตองเปนแนวทางที่สงผลกระทบตอชุมชนและสิ่งแวดลอมนอยที่สุด
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บทที่ 3
ระบบรวบรวมน้ําเสียชุมชนและระบบระบายน้ําฝน
ระบบรวบรวมน้ํ าเสี ยชุ มชนทําหน าที่ รวบรวมน้ํ าเสี ยที่ เกิ ดจากชุ มชนหรื อพื้นที่ บริการไป
บําบัดที่โ รงปรับปรุงคุณภาพน้ําก อนระบายทิ้งลงสูแหลงรั บน้ํา เพื่อปองกั นปญหามลพิษทางน้ําและ
ปญหาทางดานสาธารณสุขของชุมชน สวนระบบระบายน้ําฝนทําหนาที่ระบายน้ําฝนหรือน้ําทา (runoff)
ลงสูแหลงรับน้ําโดยตรงเพื่อปองกันความเสียหายจากน้ําทวมขัง บทนี้จะกลาวถึงประเภทของระบบ
องคประกอบที่เกี่ยวของ รวมทั้ง เกณฑการออกแบบระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบระบายน้ําฝน
ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
3.1 ประเภทของระบบรวบรวมน้ําเสีย
3.1.1 ระบบทอระบายรวม (combined sewer system)
ระบบทอระบายรวมเปนระบบที่เหมาะกับชุม ชนเกาที่มีพื้น ที่ใ นการวางทออยางจํากัด
เปนระบบที่รวบรวมทั้งน้ําฝนและน้ําเสียภายในทอเดียวกัน สวนประกอบหลัก ไดแก ทอระบายรวม
(combined sewer) บอผันน้ําเสีย (combined sewer overflow structure; CSOs) และทอดักน้ําเสีย
(intercepting sewer) ดังรูปที่ 3.1 กรณีฝนไมตก บอผันน้ําเสียจะดักน้ําเสียทั้งหมด (จากทอระบายรวม)
เขาสู ทอดัก น้ําเสียเพื ่อลําเลียงไปยัง โรงปรับปรุง คุณ ภาพน้ําของชุม ชนตอ ไป สวนในกรณีฝ นตก
ทอระบายรวมจะรวบรวมทั้งน้ําเสียและน้ําฝนทั้งหมดเขาสูบอผันน้ําเสีย แตที่บอผันน้ําเสียนี้ น้ําเสีย
ซึ่งถูกเจือจางกับน้ําฝน (จนคาสารมลพิษไมเกินคากําหนดในมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้ง) สวนหนึ่งจะถูก
ระบายลงสูแหลงรับน้ําโดยตรง และน้ําเสียปนน้ําฝนที่เหลือจะไหลเขาสูทอดักน้ําเสียเพื่อลําเลียงไปยัง
โรงปรับปรุงคุณภาพน้ําของชุมชนตอไป
3.1.2 ระบบทอระบายแยก (separate sewer system)
ระบบท อระบายแยกเป น ระบบที่ เ หมาะกั บชุ ม ชนใหม ซึ่ ง เป น ระบบที่ประกอบดวยทอ
2 ชนิด ไดแก ทอระบายน้ําฝน (storm drain) และทอน้ําเสีย (sanitary sewer) ดังรูปที่ 3.2 ทอระบายน้ําฝน
จะทําหนาที่ระบายน้ําฝนออกจากชุมชนเพื่อปองกันความเสียหายจากน้ําทวมขัง สวนทอน้ําเสีย ทําหนาที่
สะกัดกั้นไมใหน้ําเสียออกสูสิ่งแวดลอม โดยรวบรวมน้ําเสียทั้งหมดเขาสูโรงปรับปรุงคุณภาพน้ําตอไป
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รูปที่ 3.1 ระบบทอระบายรวม
(หมายเหตุ - ทอที่รับน้ําเสียจากบอผันน้ําเสียและรวบรวมเขาสูโรงปรับปรุงคุณภาพน้ํา เรียกวา
“ทอดักน้ําเสีย”)

รูปที่ 3.2 ระบบทอระบายแยก
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3.2 ขอพิจารณาในการเลือกประเภทของระบบรวบรวมน้ําเสีย
3.2.1 สภาพของชุมชน
ระบบทอระบายรวมเหมาะสําหรับชุมชนเกาซึ่งมีประชากรหนาแนนและมีพื้นที่อยางจํากัด
ในการวางทอ สวนระบบทอระบายแยกเหมาะกับชุมชนใหมซึ่งยังมีพื้นที่เพียงพอสําหรับการวางทอ
แยก ระหวางทอน้ําเสียและทอระบายน้ําฝน
3.2.2 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ในขณะฝนตกที่ความเขมขนสูงถึงคาหนึ่ง ระบบทอระบายรวมจะตองระบายน้ําเสียสวนหนึ่ง
ที่เจือจางดวยน้ําฝนแลวลงสูแหลงน้ํารับน้ําโดยตรง จึงอาจทําใหแหลงรับน้ํามีปญหามลพิษทางน้ําได
โดยเฉพาะในกรณีฝนตกครั้งแรก (first flush) ซึ่งจะมีเศษขยะตางๆหรือของแข็งแขวนลอยที่ตกตะกอนใน
ทอ (ในหนาแลง) ถูกทําใหลอยฟุงขึ้นและถูกระบายลงสูแหลงรับน้ําได
3.2.3 งบประมาณการลงทุน
ผูออกแบบควรเปรียบเทียบงบประมาณการกอสรางและการดําเนินการโดยรวมของโครงการ
กอนคัดเลือกประเภทระบบรวบรวมที่เหมาะสม โดยปกติระบบทอระบายรวมไมตองกอสรางทอใหมทงั้ หมด
เพียงแตกอสรางบอผันน้ําเสียและทอดักน้ําเสียเพื่อรวบรวมน้ําเสียจากทอระบายเดิมไปยังโรงปรับปรุง
คุณภาพน้ําของชุมชน อยางไรก็ตามองคประกอบอื่นๆของระบบทอระบายรวมนี้จะมีขนาดใหญกวา
ระบบทอระบายแยก เชน ทอ สถานีสูบน้ําเสีย บอตรวจ ตลอดจนขนาดของโรงปรับปรุง คุณภาพน้ํา ฯลฯ
สวนระบบทอระบายแยกตองมีการกอสรางทอใหมทั้งหมด รวมทั้งตองปรับปรุงระบบ ทอภายในอาคารอีกดวย
3.2.4 ความเขาใจของประชาชน
ประชาชนตองมีความรูและความเขาใจการทํางานของระบบ โดยเฉพาะระบบทอระบายแยก
ซึ่งตองมีการแยกบรรจบทอจากอาคารเขากับทอระบายน้ําฝนและทอน้ําเสียของชุมชน ถามีการบรรจบ
ทอผิดพลาด จะทําใหน้ําเสียบางสวนถูกระบายลงสูแหลงรับน้ําโดยตรง ดังนั้นเจาของโครงการตองจัดสรร
งบประมาณสําหรับการประชาสัมพันธในสวนนี้ไวดวย
3.2.5 ความเร็วการไหลในทอ
ระบบทอระบายรวมมีทอขนาดใหญกวาทอน้ําเสีย (ของระบบทอระบายแยก) เนื่องจาก
ตองออกแบบเผื่ อการระบายน้ํ าท าในขณะฝนตก จึง เปนการยากที่ จ ะออกแบบใหน้ําเสี ยไหลด วย
ความเร็วลางตัวเอง (self-cleaning velocity)ไดทุกสภาวะ โดยเฉพาะในชวงที่ฝนไมตก ดังนั้นอาจทําให
ของแข็งแขวนลอยในน้ําเสียตกตะกอนและถูกยอยสลายในทอได ซึ่งถาเปนเชนนั้นจะทําใหอายุการใชงาน
ของทอสั้นกวาที่ควร
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3.2.6 ความยากงายในการควบคุมระบบ
ระบบทอระบายรวมจะมีอัตราไหลน้ําเสียแปรผันในชวงกวาง เนื่องจากในขณะฝนตกจะมี
ปริมาณน้ําฝนบางสวนถูกรวบรวมเขาโรงปรับปรุงคุณภาพน้ําดวย จึงทําใหการควบคุมเดินระบบยาก
ในขณะที่ระบบทอระบายแยกมีเฉพาะน้ําเสียเทานั้นที่ถูกรวบรวมเขาสูโรงปรับปรุงคุณภาพน้ํา จึงทําให
อัตราไหลน้ําเสียแปรผันในชวงแคบกวาและทําใหการควบคุมเดินระบบงายกวา
3.2.7 การวางแผนผังเมือง
ระบบทอระบายแยกมีขอดีกวาระบบทอระบายรวม ทั้งในแงของผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
และความงายในการควบคุมเดินระบบ (ของกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ํา) แตชุมชนเกาโดยทั่วไป
มักมีพื้นที่อยางจํากัดในการวางทอแยก เนื่องจากไมมีการวางแผนสําหรับใชประโยชนที่ดินไวลวงหนา
จึงทําใหมีการโตแบบไมเปนระเบียบ ดังนั้นชุมชนใหมจะตองมีการวางแผนผังเมืองและตองกันพื้นที่ไว
ลวงหนา จึงจะทําใหการกอสรางระบบทอระบายแยกมีความเปนไปได
3.3 องคประกอบของระบบรวบรวมน้ําเสีย
3.3.1 ทอ
3.3.1.1 ทอระบายจากอาคาร (building sewer)
ทอระบายจากอาคาร คือ ทอระบายน้ําทิ้งหรือทอระบายน้ําฝนจากอาคารที่บรรจบ
กับทอระบายแขนงของระบบรวบรวมน้ําเสียหรือระบบระบายน้ําฝนของชุมชน
3.3.1.2 ทอระบายแขนง (lateral sewer)
ท อระบายแขนง คือ ทอที่รับน้ําจากทอระบายจากอาคารหรื อกลุมอาคารเพื่ อ
รวบรวมเขาสูทอระบายหลัก
3.3.1.3 ทอระบายหลัก (main sewer)
ทอระบายหลักหรือทอระบายใหญ (trunk sewer) คือ ทอระบายที่รับน้ําจากทอ
ระบายแขนงและรวบรวมน้ําเสียเขาสูโรงปรับปรุงคุณภาพน้ํา (ระบบทอระบายแยก) หรือทอดักน้ําเสีย
(ระบบทอระบายรวม) หรือระบายลงสูแหลงรับน้ํา (ระบบระบายน้ําฝน)
3.3.1.4 ทอดักน้ําเสีย (intercepting sewer)
ทอดักน้ําเสียเปนทอที่ใชเฉพาะในระบบทอระบายรวมเทานั้น คือ ทอที่รับน้ําเสีย
จากบอผันน้ําเสีย เพื่อรวบรวมน้ําเสียเขาสูโรงปรับปรุงคุณภาพน้ําของชุมชน
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เครื่องสูบ

3.3.1.5 ทอหลักความดัน (force main)
ทอหลักความดัน คือ ทอทีต่ อจากสถานีสูบไปยังจุดรับน้ําโดยอาศัยแรงดันจาก

(หมายเหตุ – ในกรณีที่เปนระบบทอระบายรวมนั้น ทอระบายรวม คือ ทอระบายแขนง ทอระบายหลัก
และทอดัก น้ําเสีย แตทอดักน้ํา เสีย จะหมายถึง ทอที ่รับน้ํ าเสีย หรือ น้ําฝนจากบอผัน น้ําเสียเทานั ้น
ซึ่งในขณะฝนตกจะรับปริมาณน้ําฝนเพียงบางสวนเทานั้น สวนทอระบายแขนงและทอระบายหลัก
จะรับน้ําเสียและน้ําฝนทั้งหมดและรวบรวมเขาสูบอผันน้ําเสียตอไป)
3.3.2 บอผันน้ําเสีย
บอผันน้ําเสี ยเป นองค ประกอบที่ มีเฉพาะในระบบทอระบายรวมเทานั้ น ภายในบอมีอุปกรณ
แบงน้ํา เชน ฝายน้ําลน เปนตน ซึ่งในขณะฝนตกที่ความเขมสูงถึงคาหนึ่ง อุปกรณดังกลาวสามารถแบง
น้ําเสียปนน้ําฝนสวนหนึ่งทิ้งลงสูแหลงรับน้ําโดยตรง สวนน้ําเสียปนน้ําฝนที่เหลือจะถูกรวบรวมเขาสูท อ ดัก
น้ํ าเสี ยและลํ า เลี ยงไปยั ง โรงปรั บปรุ ง คุ ณ ภาพน้ํ าของชุ ม ชนต อไป แต ใ นกรณี ที่ฝ นไม ต ก อุ ปกรณ
ดังกลาวจะรวบรวมน้ําเสียทั้งหมดจากทอระบายรวมเขาสูทอดักน้ําเสีย
3.3.3 สถานีสูบน้ําเสีย
ทอระบายน้ําฝนและทอรวบรวมน้ําเสียมักออกแบบใหน้ําไหลดวยแรงโนมถวงเปนหลั ก
เนื่องจาก เปนการประหยัดพลังงานและงบประมาณในการเดินระบบ แตมีบางกรณีที่มีสภาวการณไมเหมาะสม
กลาวคือ ถาที่ตั้งโรงปรับปรุงคุณภาพน้ํามีระดับสูงกวาพื้นที่ในเขตชุมชนหรือตองวางทอเปนระยะทางไกล
ทําใหตองวางทอที่ระดับความลึกมาก ซึ่งทําใหกอสรางยากและมีงบประมาณในการกอสรางสูง ดังนั้น
การกอสรางสถานีสูบ/ยกระดับน้ําเสียอาจมีความคุมคากวา
3.3.4 บอตรวจ (manhole)
บอตรวจเปนบอที่ติดตั้งเปนระยะ ๆ ในระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบระบายน้ําฝน ทํา
หน าที่ เป น ทางลงเพื่ อใหเ จ าหน าที่ เข าไปตรวจและซอมบํ ารุ ง หรือทํ าความสะอาดท อ และอาจเป น
ชองทางใหน้ําฝนไหลเขาระบบดวย นอกจากนี้บอตรวจยังเปนจุดบรรจบทอในกรณีที่มีการเปลี่ยนขนาดทอ
เปลี่ยนความลาดหรือความลึกทอ และเปลี่ยนทิศทางการไหล
3.3.5 หลุมรับน้ํา (catch basin)
หลุมรับน้ํามักใชกับระบบระบายน้ําฝน มีจดุ ประสงคเพื่อใหกรวดทรายในน้ําฝน (จากผิวถนน)
จมตัวลงสูกนบอกอนที่น้ําใสสวนบนจะไหลเขาสูทอระบายน้ําฝน ซึ่งเปนการปองกันทออุดตันหรือทําให
สามารถออกแบบหรือวางทอใหมีความลาดลดลงได แตตองใชแรงงานและงบประมาณในการลอกหลุม
รับน้ําบางเปนครั้งคราว ลักษณะของหลุมรับน้ําคลายกับบอตรวจ แตหลุมรับน้ํามีกนบอต่ํากวาทอทางออก
โดยทั่วไปในระบบรวบรวมน้ําเสียไมนิยมใชหลุมรับน้ํา เนื่องจากอาจทําใหสารอินทรียในรูปของแข็ง
จมตัวลงสูกนหลุม ซึ่งจะทําใหเกิดปญหาเรื่องกลิ่นเหม็นได
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3.3.6 ทางน้ําเขาขางถนน (street inlet)
ทางน้ําเขาขางถนนทํ าหนาที่ระบายน้ําฝนจากผิวถนนลงสูบอตรวจหรือหลุมรับน้ํา ซึ่งมีการ
ติดตั้งตะแกรงดักขยะเพื่อปองกันขยะเขาไปอุดตันในทอ
3.3.7 ทอระบายลอด (depressed sewer)
ทอระบายลอดเปนท อรวบรวมน้ําเสียหรื อทอระบายน้ํ าฝนที่ ลอดผานสิ่งกีดขวางตาง ๆ
เชน คลอง แมน้ํา ถนน ทางรถไฟ เปนตน
3.3.8 จุดระบายทิง้ (outfall)
จุดระบายทิ้ง คือ จุดปลายทอระบายน้ําทิ้งลงสูแหลงรับน้ํา อาจเปนการระบายน้ําทิ้งที่ผาน
การบําบัดแลวหรือการระบายน้ําเสียที่ถูกเจือจางดวยน้ําฝนแลวจากบอผันน้ําเสีย จุดระบายทิ้งทําหนาที่
กระจายน้ําทิ้งลงสูแหลงรับน้ํา ควรมีการปลูกหญาหรือวางหินเรียงหรือดาดคอนกรีตรอบ ๆ บริเวณจุด
ระบายน้ําทิ้งเพื่อปองกันการกัดเซาะตลิ่ง ยกเวนกรณีที่เปนจุดระบายทิ้งในทะเล (ocean outfall)
3.3.9 บอตรวจโครก (flushing manhole)
บอตรวจโครกทําหนาที่ผันน้ําจากแหลงน้ําสาธารณะเขาสูระบบทอเพื่อลางหรือทําความ
สะอาดทอ มักติดตั้งใกลกับแหลงน้ําที่มีแรงดันน้ําสูงพอจนสามารถผันเขามาทําความสะอาดทอได โดยที่
บอตรวจโครกจะตองมีประตูน้ําเพื่อเปดรับน้ําจากแหลงน้ําเขาสูระบบทอ
3.4 อัตราไหลออกแบบ
3.4.1 ทอน้ําเสีย
ทอน้ําเสียทําหนาที่รวบรวมเฉพาะน้ําเสียเทานั้น ดังนั้นตองออกแบบใหมีขีดความสามารถ
อยางนอยเทากับอัตราไหลรายชั่วโมงสูงสุดที่ปเปาหมายโครงการ
3.4.2 ทอระบายรวม (กอนบอผันน้ําเสีย)
ทอระบายรวมซึ่งอยูกอนบอผันน้ําเสียมีหนาที่รวบรวมทั้งน้ําเสียและน้ําฝน (ในขณะฝนตก)
ทั้งหมดเขาสูบอผันน้ําเสีย ดังนั้นตองออกแบบใหมีขีดความสามารถเทากับอัตราไหลรวมระหวางอัตราไหล
น้ําทาสูงสุดและอัตราไหลรายชั่วโมงสูงสุดในหนาแลงที่ปเปาหมาย แตโดยปกติอัตราไหลน้ําทาสูงสุด
จะมีคาสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราไหลรายชั่วโมงสูงสุดในหนาแลง จึงสามารถออกแบบทอระบาย
รวมใหมีขีดความสามารถเทากับอัตราไหลน้ําทาสูงสุดก็เพียงพอแกการใชงาน
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3.4.3 ทอดักน้ําเสีย
ทอดักน้ําเสีย คือ ทอที่รับน้ําเสียจากบอผันน้ําเสียเพื่อลําเลียงเขาสูโรงปรับปรุงคุณภาพน้ําตอไป
การกําหนดขีดความสามารถของท อดักน้ําเสียขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ เชน ตองมากกวาอัตราไหลรายชั่วโมง
สูงสุดในหนาแลงที่ปเปาหมาย อัตราการเจือจางน้ําเสียดวยน้ําฝนจนมีคาความสกปรกไมเกินมาตรฐาน
น้ําทิ้ง งบประมาณการลงทุน ฯลฯ จากปจจัยดังกลาวผูออกแบบควรกําหนดขีดความสามารถ ของทอดัก
น้ําเสียในประเทศไทยเทากับ 3 เทาของอัตราไหลรายวันเฉลี่ยในหนาแลง (ดีดับเบิลยูเอฟ)
3.4.4 ทอระบายน้ําฝน
เนื่องจากทอระบายน้ําฝนมีหนาที่ระบายเฉพาะน้ําฝนลงสูแหลงรับน้ําโดยตรง เพื่อปองกัน
น้ําทวมขังในพื้นที่บริการ ดังนั้นตองออกแบบทอระบายน้ําฝนใหมีขีดความสามารถเทากับอัตราไหล
น้ําทาสูงสุด ณ จุดนั้นๆ
3.5 อัตราไหลน้ําทาสูงสุด
อัต ราไหลน้ําทาสูง สุดเป น ปจ จัยสําคัญ ตอการออกแบบขนาดของทอระบายรวมและทอระบาย
น้ําฝน การหาอัตราไหลน้ําทาสูงสุดมีหลายวิธี แตวิธีที่นิยมใชกันและมีความแมนยําพอสมควร ไดแก วิธีหลัก
เหตุผล (Rational Method) ดังสมการที่ 3 - 1
Q
โดยที่ Q
C
i
A

= CiA
(3 - 1)
= อัตราไหลน้ําทาสูงสุด (peak runoff); ลบ.ม./ชั่วโมง
= สัมประสิทธิ์น้ําทา (runoff coefficient) (ดูจากหัวขอที่ 3.5.1)
= ความเขมฝน, เมตร/ชั่วโมง (ดูในหัวขอที่ 3.5.3)
= พื้นที่ระบายน้ํา (drainage area), ตร.ม.

การหาอัตราไหลน้ําทาสูงสุดด วยวิ ธีหลั กเหตุผล มีสมมติฐานวาความเขมฝนและช วงเวลาที่ฝนตกมี
คาคงที่ตลอดทั่วทั้งพื้นที่ระบายน้ํา แตในความเปนจริง ความเขมฝนและชวงเวลาที่ฝนตกมีคาไมเทากัน
ตลอดทั่วทั้งพื้นที่ระบายน้ํา ดังนั้นถาพื้นที่ระบายน้ํามีขนาดใหญขึ้น ก็จะทําใหอัตราไหลน้ําทาที่คํานวณ
ไดโดยวิธีนี้มีความแมนยํานอยลงหรือมีคาสูงกวาความเปนจริง
การใชวิธีหลักเหตุผลเพื่อหาอัตราไหลน้ําทาในประเทศไทยจะมีความแมนยําเพียงพอเมื่อมีพื้นที่
ระบายน้ําไมเกิน 4 ตารางกิ โลเมตร แต ถาพื้นที่ระบายน้ําใหญก วา 4 ตารางกิโ ลเมตร ควรปรับ ลด
ความเขมฝนกอน (ดังรูปที่ 3.3) จึงจะทําใหอัตราไหลน้ําทาที่คํานวณไดดวยวิธีนี้ไมสูงเกินจริง
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รูปที่ 3.3 สัดสวนปรับลดความเขมฝนตามขนาดของพื้นที่ระบายน้ําและที่ชวงเวลาฝนตกตาง ๆ
(ดัดแปลงจาก - สํานักการระบายน้ํา กรุงเทพมหานคร, การศึกษา สํารวจ จั ดทําแผนหลัก ระบบ
รองรับพื้นฐานและออกแบบเบื้องตน ระบบปองกันน้ําทวม ระบบระบายน้ํา ในพื้นที่ชานเมือง
ดานตะวันออกของกรุงเทพมหานคร, จัดทําโดย บริษัท เนเธอรแลนด เอ็นยิเนียริ่ง คอนซัลแตนซ
บริษัท สแปน จํากัด และบริษัท วอเตอร ดีเว็ลลัพเม็นท คอนซัลเท็นส จํากัด, 2539)
นอกจากนี้อาจหาอัตราไหลน้ําทาสูงสุดดวยวิธีอื่นซึ่งใหความแมนยําแมพื้นที่ระบายน้ําจะ
มีขนาดใหญก็ตาม ไดแก วิธีไฮโดรกราฟ ซึ่งเปนการหาความสัมพันธระหวางอัตราไหลน้ําทาที่เกิดขึ้น
จริงเทียบกับระยะเวลาตั้งแตฝนตก โดยอาศัยขอมูลในภาคสนามของแตละพื้นที่ ดังนั้นการหาอัตรา
ไหล น้ําทาดวยวิธีนี้จึงคอนขางยากในทางปฏิบัติ แตปจจุบันมีผูคิดคนโปรแกรมทางคอมพิวเตอรเพื่อ
ชวยใน การคํานวณหาความสัมพันธดังกลาวและยังชวยในการวิเคราะหแบบจําลองสภาพการระบาย
น้ําจริงไดอีกดวย ซึ่งสามารถศึกษาเพิ่มเติมไดจากเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวของกับอุทกศาสตรหรือ
ศึกษาจากคูมือโปรแกรมคอมพิวเตอรของผูผลิตตาง ๆ
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3.5.1 สัมประสิทธิ์น้ําทา
สัมประสิทธิ์น้ําทาขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ มากมาย เชน ความลาดของพื้นที่ระบายน้ํา สิ่งปกคลุม
พื้นผิว ชนิดดิน ความชื้นในดิน เวลาที่ฝนตก ฯลฯ ในกรณีที่ทราบขอมูลลักษณะพื้นผิวของพื้นที่ระบายน้ํา
ผูออกแบบสามารถกําหนดสัมประสิทธิ์น้ําทาดังตารางที่ 3.1 แตถาไมทราบขอมูลดังกลาว ผูออกแบบ
อาจกําหนดสัมประสิ ทธิ์ น้ําท าตามลักษณะการใชประโยชน ของพื้น ที่ดัง ตารางที่ 3.2 อย างไรก็ ตาม
ผูออกแบบควรคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงลักษณะพื้นผิวของพื้นที่ระบายน้ําและการใชประโยชนท่ดี ิน
ในอนาคตดวย นอกจากนี้ถาพื้นที่ระบายน้ํามีขนาดใหญและมีลักษณะการใชประโยชนของที่ดินหรือ
มีลักษณะพื้นผิวแตกตางกันมาก จะตองคํานวณคาสัมประสิทธิ์น้ําทาเปนคาเฉลี่ยตามสัดสวนลักษณะ
ของพื้นที่ระบายน้ํายอย
3.5.2 พื้นที่ระบายน้ํา
พื้น ที ่ร ะบายน้ํา หมายถึง พื ้น ที่บ ริก ารของโครงการหรือพื้น ที่ที่มีร ะบบระบายน้ํ าฝน
ซึ่งผูออกแบบควรศึกษาขอมูลตางๆ ดังนี้
- แผนที่แสดงระดับเสนชั้นความสูงและภาพถายทางอากาศ เพื่อศึกษาความลาดของ
พื้นที่ระบายน้ํา
- ลักษณะการใชประโยชนที่ดินหรือแผนผังเมือง ทั้งในปจจุบันจนถึงปเปาหมาย เพื่อศึกษา
ระดับความสําคัญของแตละพื้นที่ตอการปองกันความเสียหายจากน้ําทวมขัง
- ลักษณะของดินและสวนที่ปกคลุมพื้นผิว รวมทั้งความลาดเอียงของพื้นผิว เนื่องจากมี
ผลกระทบในการกําหนดสัมประสิทธิ์น้ําทา
- ควรแบงพื้นที่บริการออกเปนพื้นที่ระบายน้ํายอยหลาย ๆ สวนตามลักษณะความลาด
ของพื้นที่ ซึ่งแตละพื้นที่ระบายน้ํายอยสามารถระบายน้ําดวยแรงโนมถวงของโลกและ
รวมเขาที่จุดหนึ่ง ๆ เพื่อตอเขาทอระบายหลักตอไปได
3.5.3 ความเขมฝน
ความเขมฝนสามารถหาไดจากกราฟความสัมพันธระหวางความเขมฝนกับชวงเวลาฝนตก
ที่คาบอุ บัติฝ นต างๆกั น กราฟความสัม พั น ธ ดัง กล าวได จากการเก็ บข อมูล เชิ ง สถิติและเป น ข อมู ล
เฉพาะ ทองถิ่น เนื่องจากลักษณะหรือรูปแบบของฝนที่ตกในแตละทองถิ่นมีความแตกตางกัน ขอมูลฝน
ดังกลาวสามารถศึกษาไดจากขอมูลฝนในอดีตซึง่ ถูกบันทึกโดยกรมอุตุนิยมวิทยา
ตัวอยางกราฟความสัมพันธระหวางความเขมฝนกับชวงเวลาฝนตกที่คาบอุบัติฝนตาง ๆ กัน
ของชุ ม ชนหนึ่ง ในประเทศไทยแสดงดั ง รู ปที่ 3.4 ส วนการเลือกใช คาบอุบัติฝนและชวงเวลาฝนตก
จะขอกลาวตอไปในหัวขอที่ 3.5.4 และ 3.5.5
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ตารางที่ 3.1 สัมประสิทธิ์น้ําทาตามลักษณะพื้นที่ผิวของพื้นที่ระบายน้ํา
ลักษณะพื้นที่ผิว
สวนปูพื้น
- ยางมะตอยหรือคอนกรีต
- อิฐ หรือ อิฐตัวหนอน
หลังคา
สนาม (ดินทราย)
- เรียบ – ลาด 2%
- ลาด 2 – 7%
- ลาด 7% ขึ้นไป
สนาม (ดินแนน)
- เรียบ – ลาด 2%
- ลาด 2 – 7%
- ลาด 7% ขึ้นไป

สัมประสิทธิ์ของน้ําทา
0.70 – 0.95
0.70 – 0.85
0.75 – 0.95
0.05 – 0.10
0.10 – 0.15
0.15 – 0.20
0.13 – 0. 17
0.18 – 0.22
0.25 – 0.35

ตารางที่ 3.2 สัมประสิทธิ์น้ําทาตามลักษณะการใชประโยชนของพื้นที่
ลักษณะการใชประโยชนของพื้นที่

สัมประสิทธิ์ของน้ําทา

เขตธุรกิจ
- หนาแนน
- รอบ ๆ บริเวณเขตธุรกิจ
เขตที่พักอาศัย
- ครอบครัวเดี่ยว
- หลายครอบครัว (แยกกัน)
- หลายครอบครัว (ติดกัน)
เขตที่พักอาศัย (ชานเมือง)
เขตอพารทเมนท
เขตอุตสาหกรรม
- เบา
- หนัก
สวนสาธารณะ
สวนเด็กเลน
สถานีรถไฟ,ชุมทาง
ที่รกราง

0.70 – 0.95
0.50 – 0.70
0.30 – 0.50
0.40 - 0.60
0.60 – 0.75
0.25 – 0.40
0.50 – 0.70
0.50 - 0.80
0.60 - 0.90
0.10 – 0.25
0.20 – 0.35
0.20 - 0.35
0.10 – 0.30
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รูปที่ 3.4 ตัวอยางความสัมพันธระหวางความเขมฝนและชวงเวลาฝนตกที่คาบอุบัติฝนตาง ๆ
(หมายเหตุ – กราฟความสัมพันธนจี้ ะเปนขอมูลเฉพาะทองถิ่นหนึ่ง ๆ เทานั้น)
3.5.4 คาบอุบัติฝน (return period)
คาบอุบัติฝน หมายถึง ชวงเวลาโดยเฉลี่ยของเหตุการณที่ฝนตกในปริมาณที่เทากันหรือ
มากกวาที่กําหนดมีโอกาสจะเกิดซ้ํา โดยทั่วไปฝนที่มีคาบอุบัติฝนนานขึ้น ยอมมีความเขมฝนสูงกวา
ฝนที่มีคาบอุบัติฝนต่ํากวา กลาวคือ ฝนที่มีคาบอุบัติฝน 5 ป (หรือฝนตกหนักที่ควรจะเกิดขึ้นเพียง 1 ครั้ง
ในรอบ 5 ป) ควรจะมีความเขมฝนนอยกวาฝนที่มีคาบอุบัติฝน 10 ป (หรือฝนตกหนักที่ควรจะเกิดขึ้น
เพียง 1 ครั้งในรอบ 10 ป)
ปจจัยสําคัญในการเลือกคาบอุบัติฝน ไดแก ระดับความรุนแรงของความเสียหายเนื่องจาก
น้ําทวมขัง และความคุมคาในการลงทุน ถากําหนดคาบอุบัติฝนนานขึ้นก็จะทําใหมีความปลอดภัยจาก
น้ําทวมขังสูงขึ้น แตทําใหทอระบายน้ําฝนและเครื่องสูบน้ําฝนมีขนาดใหญและมีงบประมาณการลงทุน
สูงขึ้นดวย ดังนั้นการเลือกคาบอุบัติฝนที่เหมาะสมสําหรับออกแบบทอระบายน้ําฝนนั้น ควรคํานึงถึง
ความคุมทุนระหวางงบประมาณการลงทุนกับความเสียหายที่จะเกิดขึ้น แตถาไมสามารถคํานวณจุดคุมทุน
ดังกลาวได ใหเลือกคาบอุบัติฝนตามลักษณะการใชประโยชนของพื้นที่ดังนี้
- สําหรับเขตที่อยูอาศัย ควรกําหนดคาบอุบัติฝนเทากับ 2 - 15 ป แตแนะนําใหใชเทากับ 5 ป
- สําหรับเขตพาณิชยกรรมหรือเขตที่มีคุณค าทางเศรษฐกิจ ควรกํ าหนดคาบอุบัติฝ น
เทากับ 10 - 50 ป ขึ้นกับระดับความรุนแรงของความเสียหายของพื้นที่
- สําหรับงานที่เกี่ยวกับการปองกันน้ําทวม ควรกําหนดคาบอุบัติฝนเทากับ 50 ป หรือ
มากกวา 50 ปขึ้นไป
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3.5.5 เวลารวมตัวของน้ําทา (time of concentration; tc)
อัตราไหลน้ําทาจะสูงสุดเมื่อฝนตกที่ความเขมสูงถึงคาหนึ่งและตกนานอยางตอเนื่องจนกระทั่ง
น้ําทาบนพื้นที่ระบายน้ําทุกสวนไหลไปยังจุดพิจารณา เวลาที่ทําใหเกิดอัตราไหลน้ําทาสูงสุด เรียกวา
“เวลารวมตัว ของน้ําทา” ซึ่ง เทากับชวงเวลาที่ฝ นตกดวยความเขม ฝนคาหนึ่ง หรืออาจเรียกวา
“เวลานับวาฝนตก” ก็ได
(หมายเหตุ – เวลาที่นับวาฝนตก หมายถึง ชวงเวลาที่ฝนตกดวยความเขมสูงพอจนมีผลกระทบตอ
การระบายน้ํา ซึ่งโดยปกติเวลาที่ฝนตกจริงจะยาวนาน แตในชวงตนและชวงหลังของฝนตกจะมีความเขม
ฝนเบาบางมากจนไมมีผลกระทบตอการเกิดอัตราไหลน้ําทา)
เวลารวมตัวของน้ําทา เทากับ เวลาที่น้ําทาไหลจากจุดที่ไกลที่สุดของพื้นที่ระบายน้ํามายัง
จุดเขาทอ รวมกับเวลาที่น้ําทาไหลในทอจนถึง จุดที่พิจารณาออกแบบ การหาเวลาน้ําทาไหลในทอ
สามารถคํานวณไดจากสมการทางชลศาสตรที่เกี่ยวของ แตเวลาการไหลของน้ําทาจากจุดไกลที่สุดของ
พื้นที่ระบายมายังจุดเขาทอระบายน้ํานั้นคํานวณไดจากสภาพผิวของพื้นระบายน้ําซึ่งขึ้นอยูปจจัยตาง ๆ
เชน ความลาดของพื้นผิว ลักษณะสิ่งปกคลุมพื้นผิว และระยะทางที่น้ําทาไหลเขาจุดเขาทอ ฯลฯ
ถาผู ออกแบบมีขอมูลลักษณะของพื้น ผิว (ความลาดของพื้น ที่ร ะบายและสิ่ง ที่ปกคลุม
พื้นผิว) และระยะทางที่น้ําทาไหลเขาทอ สามารถคํานวณหาเวลาที่น้ําทาไหลเขาทอไดจากสมการที่ 3 - 2
หรือกราฟความสัมพันธดังรูปที่ 3.5
(3 - 2)
t
= (0.067n’ l/s)0.467
โดยที่ t
= เวลาที่น้ําทาไหลเขาทอ; นาที
n’
= สัมประสิทธิ์ของการตานการไหล (ดูจากตารางที่ 3.3)
l
= ระยะทางทีไ่ กลทีส่ ุดของพื้นทีร่ ะบาย; เมตร (ยาวไมเกิน 360 เมตร)
s
= ความลาดชันของพื้นที่ผิว
แตถาผูออกแบบไมทราบขอมูลลักษณะพื้นผิวของพื้นที่ระบายน้ํา ใหกําหนดเวลาที่น้ําทา
ไหลเขาทอตามลักษณะการใชประโยชน ดังนี้
- พื้นที่ที่มีความหนาแนน มีการพัฒนามาก น้ําทาไมสามารถซึมลงดินได และมีทางน้ําเขา
ขางถนนถี่ ควรกําหนดเวลาที่น้ําทาไหลเขาทอเทากับ 5 นาที แตถาเปนพื้นที่ราบเรียบ
หรือความลาดชันนอย อาจกําหนดเวลาที่น้ําทาไหลเขาทอเทากับ 10 - 15 นาที
- สําหรับพื้นที่ที่เปนที่พักอาศัย มีการพัฒนานอย และเปนพื้นที่ราบเรียบหรือลาดชันนอย
อาจกําหนดเวลาที่น้ําทาไหลเขาทอเทากับ 20 - 30 นาที
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รูปที่ 3.5 เวลาที่น้ําทาไหลเขาทอตามลักษณะของพื้นผิวที่ความลาดเอียงตาง ๆ
ตารางที่ 3.3 คาสัมประสิทธิ์ของการตานการไหลสําหรับหาเวลาน้ําทาไหลเขาทอ
ชนิดของพื้นที่ผิว
พื้นที่ผิวที่น้ําซึมลงดินไมได
พื้นที่ที่ไมมีสิ่งปกคลุมและราบเรียบ
พื้นที่ที่ไมมีสิ่งปกคลุมและมีความขรุขระพอสมควร
พื้นที่ที่มีหญาปกคลุมไมหนาแนนหรือเขตเกษตรกรรม
พื้นที่ที่มีหญาขนาดใหญ เชน ทุงหญาเลี้ยงสัตว
พื้นที่ที่มีเปนปาที่มีตนไมใหญ
พื้นที่ที่เปนปาที่มีตนไมใหญและมีใบไมปกคลุมดวย
พื้นที่ที่เปนปาสนหรือปกคลุมดวยตนไมใหญ
พื้นที่ที่มีหญาปกคลุมอยางหนาแนน
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สัมประสิทธิ์ของการตานการไหล
0.02
0.10
0.20
0.20
0.40
0.60
0.80
0.80
0.80

3.6 สมการในการออกแบบทอ
3.6.1 การไหลในรางเปด (open-channel flow)
โดยทั่วไปมักออกแบบทอรวบรวมน้ําเสียและทอระบายน้ําฝนเปนระบบไหลดวยแรงโนมถวง
ของโลกเปนหลักหรือเรียกวา “การไหลในรางเปด” ซึ่งมีสมการสําหรับออกแบบที่นิยมใช ไดแก สมการแมนนิ่ง
(manning equation) ดังสมการที่ 3 - 3
โดย

v
v
R
S

n

(3 - 3)
= (R2/3 S1/2)/n
= ความเร็วการไหลของน้ํา, เมตร/วินาที
= รัศมีชลศาสตร (hydraulic radius), เมตร
= อัตราสวนระหวางพื้นที่หนาตัดการไหลกับเสนขอบเปยก (wet perimeter)
= ความลาดชันของเสนชันพลังงาน, เมตร/เมตร (เทากับสัดสวนของ
เฮดสูญเสียตอความยาวทอ)
= ความลาดชันของทอหรือทองราง ถาเปนการไหลแบบเปนระเบียบ
(uniform flow)
= สัมประสิทธิ์ความหยาบของผิวแมนนิ่ง (manning roughness coefficient)

สัมประสิทธิ์ความหยาบของผิวแมนนิ่งขึ้นอยูกับชนิดและอายุการใชงานของทอ โดยปกติถา
เปนทอคอนกรีตเสริมเหล็กมักกําหนดคาสัมประสิทธิ์ความหยาบของผิวแมนนิ่งในชวง 0.013 - 0.015
แตแนะนําใหใชเทากับ 0.015 สวนทอชนิดอื่น
ผูออกแบบสามารถตรวจสอบขอมูลไดจากผูผลิต ผูออกแบบควรคํานึงอยูเสมอวาถาน้ําเสีย
ไหลไมเต็มทอ จะทําใหคาตาง ๆ (เชน ความเร็วการไหล รัศมีชลศาสตร ฯลฯ) แปรผันตามระดับความ
สูงของน้ําในทอดวย ซึ่งสามารถหาความสัมพันธไดดังรูปที่ 3.6
นอกจากนี้การไหลผานฝายก็ถือวาเปนการไหลแบบรางเปดเชนกัน สมการสําหรับออกแบบฝาย
ซึ่งมีการไหลแบบอิสระ (free flow) ของฝายสี่เหลี่ยมแบบสันคม (sharp-crested rectangular weir)
และฝายสี่เหลี่ยมแบบสันกวาง (broad–crested rectangular wier) แสดงดังสมการที่ 3 - 4 และ 3 - 5
ตามลําดับ สวนฝายแบบรองตัววีที่มีมุมเทากับ 90 องศา (V-notch weir) ฝายหุบ (contraction weir)
และฝายสี่เหลี่ยมคางหมู (trapezoidal weir) มีสมการออกแบบดังสมการที่ 3 - 6 ถึง 3 - 8 ตามลําดับ
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Q

= 1.84LH1.5

(3 - 4)

Q

= 1.71LH1.5

(3 - 5)

Q

= 1.47H2.5; มุมของรองตัววีเทากับ 90 องศา

(3 - 6)

Q

= 1.84(L-0.1H)H1.5

(3 - 7)

Q

= 1.859LH2.5

(3 - 8)

โดยที่ Q
L
H

= อัตราไหลผานฝาย, ลบ.ม./วินาที
= ความยาวของสันฝาย, เมตร
= ความสูงของน้ําเหนือสันฝาย, เมตร

3.6.2 การไหลในทอหลักความดัน
ในกรณีที่ไมสามารถวางทอใหไหลดวยแรงโนมถวงได จําเปนตองกอสรางสถานีสูบน้ําเสีย
และลําเลียงน้ําเสียดวยทอซึ่งอาศัยแรงดันจากเครื่องสูบ ทอลําเลียงดังกลาวเรียกวา “ทอหลักความดัน”
สมการที ่เ กี ่ย วขอ งสํ า หรับ การออกแบบทอ หลัก ความดัน มีห ลายวิธ ี แตส มการที ่น ิย มใช ไดแ ก
สมการ ฮาเซนวิลเลียมส (Hazen-Williams equation) ซึ่งแสดงดังสมการที่ 3 - 9
v
โดยที่ C
S

= 0.849CR0.63S0.54

(3 - 9)

= สัมประสิทธิ์ความเสียดทานฮาเซนวิลเลียมส (ดูจากตารางที่ 3.4)
= ความลาดชันของเสนชันพลังงาน
= เฮดสูญเสียตอความยาวทอ, เมตร/เมตร

3.7 การจัดผังระบบทอ
ทอรวบรวมน้ําเสียและทอระบายน้ําฝนควรออกแบบใหน้ําไหลดวยแรงโนมถวงของโลกเปนหลัก
และควรวางทอใหมีความลาดและหลบหลีกสิ่ง กีดขวางตางๆ เชน ทอประปา ทอสายไฟ เปน ตน
ถากอสรางหรือวางผังทอผิดพลาด การแกไขหรือการเพิ่มเติมระบบจะกระทําไดยาก ไม เหมื อนกั บ
ระบบ ทอประปาซึ่งเปนทอแรงดันซึ่งสามารถวางทอใหมีระดับขึ้นลงเพื่อหลบสิ่งกีดขวางตาง ๆ หรือ
เพิ่มเติมขยายระบบไดงายกวา

37

๙๖๒
37

รูปที่ 3.6 ลักษณะทางชลศาสตรการไหลในรางเปดของทอกลม
(d = ระดับน้ําทีไ่ หลในทอ; D = เสนผานศูนยกลางทอ; คาที่หอย f = คาตางๆที่น้ําไหลเต็มทอ)
(หมายเหตุ- โดยปกติเมื่อระดับน้ําในทอเปลี่ยนแปลงยอมทําใหคา n แปรผันดวย แตในทางปฏิบัติมกั ถือวา n คงที่)
ตารางที่ 3.4 สัมประสิทธิ์ความเสียดทานฮาเซนวิลเลียมสของทอชนิดตางๆ
ชนิดของทอ
ทอที่ตรงและเรียบมาก ๆ
ทอที่เรียบมาก
ไมเรียบหรือปูนเรียบ
ทอเหล็ก (ใหม) ใชหยุดย้ํา, ทอดินเผา
ทอเหล็ก (เกา), อิฐปกติ
ทอเหล็ก (เกา), ใชหมุดย้ํา
ทอเหล็ก (เกา) ในสภาพโทรม

สัมประสิทธิ์ความเสียดทานฮาเซนวิลเลียมส
140
130
120
110
100
95
60 – 80
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ปจจัยสําคัญในการจัดผังระบบทอสามารถสรุปไดดงั นี้
- แผนที่ แสดงตํา แหน ง แผนที่ เ ส น ชั้น ความสู ง แบบแปลน และภาพตั ด ตามยาวของระบบ
สาธารณูปโภคตาง ๆ (เชน ถนน ทางรถไฟ อาคาร บานเรือน แนวทอระบายเดิม ทอประปา
ทอไฟฟา ทอโทรศัพท แมน้ํา ลําธาร คลอง เปนตน) ควรมีมาตราสวนอยางเหมาะสม จึงจะทํา
ใหการวางผังทอเปนไปอยางแมนยํา มาตราสวนของแผนที่หรือแบบแปลนที่เหมาะสมขึ้นอยู
กับลักษณะการใชงานดังตารางที่ 3.5 นอกจากนี้ถาถนนหรือพื้นผิวของพื้นที่ระบายน้ํามีความ
ลาดนอยกว าหรือเทากับรอยละ 6 เสนชั้นความสูงควรมีระยะหางไมเกิน 0.50 เมตร แตถ า
ความลาดมากกวารอยละ 6 เสนชั้นความสูงอาจมีระยะหางมากถึง 1.5 เมตร
- ผูออกแบบควรวางแนวทอใหมีความยาวสั้นที่สุดและเปนแนวทางที่มีความตองการสถานีสูบ/
ยกระดับน้ําเสียนอยที่สุด แตตองครอบคลุมทั่วพื้นที่บริการและมีความคุมคาในการลงทุนมากทีส่ ดุ
- ทอน้ําเสียควรวางอยูใกลกับกลางถนน เพื่อรับน้ําเสียจากบานเรื อนทั้งสองข างถนน ถาถนนมี
ความกวางมาก อาจวางทอน้ําเสียไวทั้งสองขางถนนก็ได
- ผูออกแบบควรวางแนวทอผานที่ดินสาธารณะ และหลีกเลี่ยงวางทอผานพื้นที่ของสวนบุคคล
- ผังระบบทอตองประกอบดวยตําแหนงขององคประกอบตาง ๆ เชน ทอระบายหลัก ทอดักน้ําเสีย
บอตรวจ บอผันน้ําเสีย สถานีสูบน้ําเสีย เปนตน
- ทอระบายน้ําฝนหรือทอระบายรวมควรวางใกลกับขอบถนนหรือใตพื้นถนนโดยตรง ทําใหระบายน้ําฝน
ลงทอไดรวดเร็วที่สุด
- ผูออกแบบควรหลีกเลี่ยงการวางท อน้ําเสียในบริเวณเดียวกับท อน้ําประปา แตถาหลีกเลี่ยง
ไมได ควรกําหนดใหใชทอระบายน้ําเสียแบบทนความดันไดหรือเชื่อมตอทอดวยแหวนยางอั ด
หรือวางทอน้ําเสียใหต่ํากวาหรือหางจากทอประปาพอสมควร เพื่อปองกัน ผลกระทบใน
กรณีที่มีการรั่วซึม ดังรูปที่ 3.7
ตารางที่ 3.5 ชนิดของแผนที่และมาตราสวนของแผนที่
ประโยชนการใชงาน
การสํารวจตัวเมือง
การแสดงตําแหนง

แบบแสดงรายละเอียด

รายละเอียด

ผังแปลนและรูปตัดตามยาว
ผังบริเวณกอสราง
ตําแหนงทั่วไป
ทั่วไป
การประกอบติดตั้ง
รายละเอียด
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มาตราสวน
1 : 2,000 – 1 : 50,000
1 : 500 – 1 : 1,000
1 : 200 – 1 : 500
1 : 50 – 1 : 200
1 : 20 – 1 : 100
1 : 5 – 1 : 20
1 : 1 – 1 : 10

รูปที่ 3.7 การวางทอน้ําเสียใกลกับทอน้ําประปา
3.8 ความเร็วต่ําสุด
ผูออกแบบควรออกแบบทอรวบรวมน้ําเสียใหน้ําไหลดวยความเร็วอยางนอยคาหนึ่งเพื่อปองกัน
การตกตะกอนของของแข็งแขวนลอยในทอ ซึ่งเปนการปองกันกลิ่นจากกาซไฮโดรเจนซัลไฟด และ
การกัดกรอนทอ ความเร็วการไหลของน้ําดังกลาว เรียกวา “ความเร็วต่ําสุด”
ทอรวบรวมน้ําเสียควรกําหนดความเร็วต่ําสุดไมนอยกวา 0.6 เมตร/วินาที ที่อัตราไหล (น้ําเสีย)
รายชั่วโมงสูงสุดตั้งแตปแรกของโครงการ ซึ่งถือวาทําใหเกิดการลางทออยางนอยวันละหนึ่งครั้ง แตตอง
ตรวจสอบความเร็วการไหลที่ปเปาหมายดวย กลาวคือ ถาความเร็วการไหลที่อัตราไหลสูงที่ปเปาหมาย
มีคาเกินคาความเร็วสูงสุด(ดูจากหัวขอที่ 3.9) ก็จําเปนตองลดความลาดทอลงและยอมให ความเร็วการไหล
ในปแรกของโครงการต่ํากวา 0.6 เมตร/วินาที ซึ่งถาเปนเชนนั้นตองมีการลางและ บํารุงรักษาทอบาง
ในตอนชวงแรกของโครงการ
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3.9 ความเร็วสูงสุด
จุดประสงคในการกําหนดความเร็วสูงสุดเพื่อปองกันการสึกกรอนของทออันเปนสาเหตุทําใหอายุ
การใชงานนอยกวาอายุจริงของ (วัสดุของ) ทอ โดยทั่วไปควรกําหนดความเร็วสูงสุ ดไมเกิน 3.0 เมตร/
วินาที ที่อัตราไหลรายชั่วโมงสูงสุดของปเปาหมายโครงการ แตถาเปนทอที่มีการเคลือบผิวเปน พิเศษ
และทนตอการสึกกรอนสูง เชน ทอพีอี (PE) ทอพีวีซี (PVC) เปน ตน อาจกําหนดความเร็วใหสูง
กวานี้ได แตตองตรวจสอบขอมูลและไดรับการยืนยันจากผูผลิตดวย
3.10 ขนาดทอเล็กทีส่ ดุ
ก. ทอน้ําเสีย
ทอน้ําเสีย (ระบบทอระบายแยก) ควรมีขนาดไมนอยกวา 200 มิลลิเมตร
ข. ทอระบายน้ําฝนและทอระบายรวม (กอนบอผันน้ําเสีย)
ทอระบายน้ําฝนและทอระบายรวม (ซึ่งรวบรวมน้ําเสียและน้ําฝนทั้งหมดเขาสูบอผันน้ําเสีย)
ควรมีขนาดไมนอยกวา 600 มิลลิเมตร
ค. ทอดักน้ําเสีย
ทอดักน้ําเสียซึ่งรับน้ําเสียหรือน้ําฝนจากบอผันน้ําเสียควรมีขนาดไมนอยกวา 400 มิลลิเมตร
3.11 ระดับน้ําในทอ
สําหรับทอรวบรวมน้ําเสียควรออกแบบใหมีระดับน้ําไหลในทอไมเกิน 0.8 ของเสนผานศูนยกลางทอ
ที่อัตราไหลรายชั่วโมงสูงสุดที่ปเปาหมาย สวนทอระบายน้ําฝนอาจออกแบบใหน้ําไหลเต็มทอที่อัตรา
ไหลน้ําทาสูงสุด
3.12 ความลาดของทอ
ผูออกแบบตองออกแบบใหทอมีความลาดเพียงพอ เพื่อทําใหความเร็วการไหลในทอไมนอยกวา
ความเร็วต่ําสุด ความลาดต่ําสุดของทอสามารถคํานวณไดจากสมการการไหลที่เกี่ยวของ เชน สมการ
แมนนิ่ ง เป น ต น บางกรณี อาจวางทอ ให มี ความลาดเทา กั บถนนหรือ พื้ น ที่ วางท อ ก็ ไ ด แต ตอ งมี
ความเร็วการไหลในกรณีตางๆกันไมนอยกวาความเร็วต่ําสุดและไมมากกวาความเร็วสูงสุด ตารางที่
3.6 แสดงความลาดต่ําสุดสําหรับการวางทอน้ําเสียขนาดตาง ๆ
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ตารางที่ 3.6 ความลาดต่ําสุดสําหรับการวางทอน้ําที่ขนาดตาง ๆ
เสนผาศูนยกลางทอ
(มิลลิเมตร)
200
250
300
400
500
600
800
1000
1200

ความลาดต่ําสูง (เมตร/เมตร)
n = 0.013
n = 0.015
0.0033
0.0044
0.0025
0.0033
0.0019
0.0026
0.0013
0.0017
0.0010
0.0013
0.0008
0.0010
0.0005*
0.0007*
0.0004*
0.0005*
0.0003*
0.0004*

หมายเหตุ
- คาในตารางคํ านวณจากสมการแมนนิ่ ง โดยกําหนดให ความเร็วการไหลต่ําสุ ดเท ากับ 0.6 เมตร/
วินาที ซึ่งกําหนดให น้ําเสียมีระดับการไหลเทากับครึ่งทอ ดังนั้ นคาดังกลาวเปนการเผื่อความ
ปลอดภัยแลว เนื่องจากถาน้ําเสียไหลมากกวาครึ่งทอ จะทําใหความเร็วการไหลเพิ่มขึ้นอีกดวย
ดูจากรูปที่ 3.6
- * ในทางปฏิบัติความลาดต่ําสุดของทอไมควรนอยกวา 0.0008 เมตร/เมตร
3.13 ความลึกต่ําสุด
ผูออกแบบควรวางทอใหมีความลึกเพียงพอ จึงจะทําใหทอรวบรวมน้ําเสียหรือทอระบายน้ําฝน
สามารถรับน้ําจากทอระบายจากอาคารไดอยางสะดวก นอกจากนี้ตองคํานึงถึงแรงกดจากน้ําหนักของดิน
และน้ําหนักจรดวย ผูออกแบบควรกําหนดความลึกต่ําสุดของทอโดยใหมีดินคลุมหลังทอไมนอยกวา 0.6 เมตร
แตตองตรวจสอบความสามารถในการรับแรงของทอจากผูผลิตกอนดวย
3.14 ความลึกสูงสุด
การวางทอที่ระดับความลึกมากทําใหยากตอการกอสรางและทําใหงบประมาณการกอสรางสูง
ความลึกการวางทอแบบเปดหนาดิน (open cut) ขึ้นอยูกับลักษณะของชั้นดินแตละพื้นที่ แตโดยทั่วไป
ควรวางทอไมใหมีความลึกเกิน 4 - 6 เมตร
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3.15 ทอหลักความดัน (force main)
ทอหลักความดัน หมายถึง ทอที่ตอจากสถานีสูบไปยังจุดรับน้ําโดยอาศัยแรงดัน การวางทอชนิดนี้
จะวางขนานไปตามความลาดของพื้นที่ผิว สมการสําหรับการออกแบบทอหลักความดันไดกลาวไวแลว
ในหัวขอที่ 3.6.2 (ดังสมการที่ 3 - 9) สวนคากําหนดการออกแบบทอหลักความดันมีรายละเอียดดังนี้
- ความเร็วการไหลต่ําสุดในทอไมนอยกวา 0.6 เมตร/วินาที
- ความเร็วที่ทําใหตะกอนในทอฟุงกลับขึ้นมาใหม และควรมีความเร็วอยางนอยเทากับ 1.0
เมตร/วินาที
- ความเร็วสูงสุดการไหลในทอที่ปเปาหมายโครงการไมเกิน 3.0 เมตร/วินาที แตถาเปนทอที่มี
การเคลือบผิวเปนพิเศษและทนตอการสึกกรอนสูง อาจกําหนดความเร็วใหสูงกวานี้ได แตตอง
ตรวจสอบขอมูลและไดรับการยืนยันจากผูผลิตกอน
3.16 บอตรวจ
จุดประสงคหลักของบอตรวจ คือ อํานวยความสะดวกสําหรับเขาไปตรวจสอบบํารุงรักษาระบบ
ทอเมื่อทออุดตันหรือชํารุด และเปนจุดบรรจบทอในกรณีที่มีการเปลี่ยนขนาดทอ เปลี่ยนความลาดหรือ
ความลึกทอ และเปลี่ยนทิศทางทอ
3.16.1 ตําแหนงของบอตรวจ
บอตรวจมีใ ช ทั้ง ในระบบระบายน้ํ าเสีย ระบบระบายน้ํ า ฝน และระบบท อระบายรวม
ตําแหนงของบอตรวจขึ้นอยูกับลักษณะการใชงานดังนี้
- ระยะหางของบอตรวจสําหรับทอระบายหลัก (ระบบทอระบายแยก) หรือทอดักน้ําเสีย
(ระบบทอระบายรวม) ขึ้นอยูกับขนาดของทอและอุปกรณการลางทอ โดยมีคาแนะนํา
ดังตารางที่ 3.7
- ระยะหางระหวางบอตรวจสําหรับทอระบายน้ําฝนหรือทอระบายรวม (ที่รวบรวมน้ําเสีย
และน้ําฝนเขาสูบอผันน้ําเสีย) ขึ้นอยูกับความตองการระบายน้ําฝนจากผิวถนนเพื่อ
ปองกันน้ําทวมขัง เนื่องจากทางน้ําเขาขางถนนมักติดกับบอตรวจ
- นอกจากนี้ตองมีบอตรวจในกรณีอื่น ๆ ดวย เชน การบรรจบทอ เปลี่ยนความลาดทอ
เปลี่ยนขนาดทอ เปลี่ยนระดับทอ เปนตน
3.16.2 รูปรางและขนาดของบอตรวจ
รูปรางของบอตรวจมีทั้งบอตรวจกลมและสี่เหลี่ยม บอตรวจกลมมีความสามารถรับแรงดัน
ดานขางไดดี สามารถตอเชื่อมทอไดทุกทิศทางและติดตั้งงายกวา ขนาดของบอตรวจจะตองมีขนาด
ใหญเพียงพอเพื่อใหคนสามารถลงไปทํางานและออกมาไดอยางสะดวก โดยมีคาแนะนําดังตารางที่ 3.8
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ตารางที่ 3.7 ระยะหางระหวางบอตรวจสําหรับทอระบายหลักหรือทอดักน้ําเสีย
เสนผานศูนยกลางทอ (d)
d ≤ 0.6 เมตร
0.6 < d ≤ 1.2 เมตร
d > 1.2 เมตร

ระยะหางสูงสุดระหวางบอตรวจ (เมตร)
40
80
120

ตารางที่ 3.8 ขนาดของบอตรวจ
เสนผานศูนยกลางทอ (d)
d ≤ 0.6 เมตร
0.6 ม. < d ≤ 0.8 เมตร
0.8 ม.< d ≤ 1.0 เมตร
1.0 ม.< d ≤ 1.2 เมตร
d > 1.2 เมตร

ขนาดของบอตรวจ (เมตร)
บอกลม (เสนผานศูนยกลาง)
บอสี่เหลียม (กวาง x ยาว)
1.2
1.2 x 1.2
1.4
1.2 x 1.4
1.6
1.2 x 1.6
1.8
1.2 x 1.8
2.1
1.2 x 2.1

3.16.3 บันไดในบอตรวจ
บันไดในบอตรวจควรอยูติดผนังดานใดดานหนึ่งซึ่งตรงกับฝาปดบอตรวจ เพื่อใหคนสามารถ
ขึ้นลงไดสะดวก และตองทําดวยเหล็กไรสนิมหรือวัสดุที่ทนตอการกัดกรอน มีความกวางไมนอยกวา
30 เซนติเมตร มีระยะหางแตละขั้นประมาณ 30 - 40 เซนติเมตร
3.16.4 ฝาปดของบอตรวจ
ขอพิจารณาในการออกแบบฝาปดบอตรวจ มีดังนี้
- มีความแข็งแรงสามารถรับแรงกดและแรงกระแทกได
- ฝาปดบอตรวจควรมีระดับราบเรียบกับพื้นถนนหรือทางเทาพอดี
- สามารถซอมแซมบํารุงหรือเปลี่ยนไดงาย
- ฝาบอตรวจตองมีน้ําหนักมากพอที่จะปองกันบุคคลที่ไมมหี นาที่เกี่ยวของเปดฝา หรือ
ขโมย โดยมีน้ําหนักประมาณ 45 - 70 กิโลกรัม
- ควรออกแบบใหเปนฝากลม เพราะแข็งแรงกวาฝาเหลี่ยม รวมทั้งหลนลงบอตรวจไมได
(หมายเหตุ- บอตรวจที่ตั้งอยูในพืน้ ที่ซงึ่ ไมมรี ะบบระบายน้ําตองมีมาตรการปองกันน้ําทาไหลลนเขาบอตรวจดวย)
3.17 บอตรวจแบบลดระดับ (drop manhole)
กรณีที่ทอเขาและทอออกของบอตรวจมีความแตกตางของระดับความสูงเกิน 0.5 เมตร ตองใช
บอตรวจ แบบลดระดับ
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3.18 ทางน้ําเขาขางถนน
ทางน้ําเขาขางถนนมักติดกับบอตรวจหรือหลุมรับน้ํา ทําหนาที่เปนชองใหน้ําฝนบนผิวถนนไหลเขา
ทอระบายน้ําฝนหรือทอระบายรวมตอไป ระยะหางระหวางทางน้ําเขาขางถนนขึ้นอยูกับความตองการ
ในการระบายน้ําฝนจากผิวถนนเพื่อปองกันน้ําทวมขัง แตผูออกแบบควรคํานึงอยูเสมอวา ถาทางน้ําเขา
ขางถนนถี่จะทําใหบอตรวจเยอะขึ้นดวย ซึ่งอาจทําใหมีปญหาได เชน การกีดขวางทางเทาและจราจร
รวมทั้งราคากอสรางสูงขึ้น เปนตน
3.19 บอผันน้ําเสีย (combined sewer overflow, CSOs)
หนาที่ของบอผันน้ําเสียไดกลาวแลวในหัวขอที่ 3.3.2 ส วนขอพิจารณาในการออกแบบบอผันน้ํา
เสียสามารถสรุปไดดังนี้
- บอผั นน้ําเสียต องมีอุปกรณที่ สามารถผันน้ําเสียปนน้ําฝนส วนหนึ่ง ระบายลงสูแหลงรั บน้ํา
โดยตรงในขณะฝนตก โดยทั่วไปมักออกแบบเปนฝายน้ําลน
- ตําแหนงของบอผันน้ําเสียควรอยูใกลกับจุดทิ้งน้ําหรือใกลกับแหลงที่นําน้ําทิ้งไปใชประโยชน
- ภายในบอผันน้ําเสียอาจประกอบดวยตะแกรงดักขยะ ซึ่งมีระยะหางระหวางซี่ตะแกรงไมเกิน
5 เซนติเมตร เพื่ อป องกัน การอุ ดตัน ของทอดักน้ํ าเสีย และควรคํ านึ งถึ ง แรงงานที่ตองใช
สําหรับทําความสะอาดตะแกรงดวย
- กรณีจุดระบายน้ําทิ้งต่ํากวาระดับน้ําในแหลงรับน้ํา ตองมีวาลวปองกันน้ําจากแหลงรับน้ําไหล
ยอนเขาระบบระบาย เชน ประตูกระดก(flap gate) เปนตน แตบางกรณี เชน จุดระบายน้ําทิ้ง
เปนชายทะเลควรระวังการทับถมของทรายซึ่งทําใหวาลวกันน้ํายอนทํางานไมได จําเปนตอง
สรางสถานีสูบน้ําฝนทิ้งลงสูแหลงรับน้ํา
3.20 ทอลอด (depressed sewer)
กรณีที่ทอรวบรวมน้ําเสียหรือทอระบายน้ําฝนผานสิ่งกีดขวางตาง ๆ เชน แมน้ํา คลอง ถนน เปนตน
จําเปนตองใชทอลอด ซึ่งทําใหประหยัดคาดําเนินการมากกวาการใชสถานีสูบและทอหลัก ความดัน
ขอพิจารณาในการออกแบบสามารถสรุปไดดังนี้
- ทอตองเปนชนิดรับแรงดันได เนื่องจากทอลอดทํางานภายใตความดัน
- ทอลอดควรมีน้ําหนักมากพอ เพื่อปองกันการลอยตัวเนื่องจากแรงยกตัวของน้ําใตดิน ควรออกแบบ
ใหมีความเร็วการไหลไมต่ํากวา 0.9 เมตร/วินาที ที่อัตราไหลรายชั่วโมงต่ําสุดในปปจจุบัน
ของโครงการ
- เพื่องายตอการออกแบบและทําใหน้ําไหลดวยความเร็วการไหลไมนอยกวา 0.9 เมตร/วินาที
ในทุกกรณี ควรออกแบบใหมีหลายทอขนานกันและตองมีโครงสรางหรืออุปกรณแบงน้ําเขาสูทอ
ตาง ๆ ตามอัตราไหลที่ออกแบบไว
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บทที่ 4
ระบบรวบรวมน้ําเสียชุมชนและระบบระบายน้ําฝน
สถานีสูบน้ําเสียมีหนาที่ยกระดับของเหลวที่มีระดับต่ําเกินไปใหมีระดับสูงและเพียงพอแก
ความตองการ เชน ใชในระบบรวบรวมน้ําเสียหรือระบบระบายน้ําฝน เมื่อตองการใหน้ําเสียหรือน้ําฝน
สามารถไหลตอไปดวยแรงโนมถวงของโลก หรือตองการลําเลียงน้ําเสียดวยทอหลักความดันเพื่อปอน
น้ําเสียเขาสูโรงปรับปรุงคุณภาพน้ํา เปนตน นอกจากนี้สามารถประยุกตใชไดอีกหลายรูปแบบ เชน
ใชกับน้ําทีผ่ านการบําบัดแลว ใชกับตะกอน กรวด ทราย หรือสลัดจ เปนตน
4.1 ประเภทของสถานีสูบ
สถานีสูบสามารถแบงไดหลายแบบตามเกณฑที่ใช เชน แบงตามการกอสราง (ชนิดสําเร็จรูปหรือ
ชนิดกอสรางในที่) แบงตามขนาดหรืออัตราไหล แบงตามวิธีการสูบ (เครื่องสูบแบบใบพัดหรือ เครื่องแบบ
สกรู) แตโดยทั่วไปมักแบงตามลักษณะของบอสูบ ซึ่งแบงไดเปน 2 ประเภท ไดแก แบบบอเปยก/บอแหง
(wet-well/dry-well) และแบบบอเปยก (wet-well) ซึ่งมีขอดีและขอเสียแตกตางกัน ดังตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 ขอดีและขอเสียของสถานีสูบแตละประเภท
ขอดี
สถานีสูบแบบบอเปยก
- คากอสรางต่ํากวาแบบบอเปยก/บอแหง เนื่องจากไม
ตองมีบอแหง
- ตองการพื้นที่ในการกอสรางนอยกวาแบบบอเปยก
/บอแหง
- ไมจําเปนตองมีโครงสรางเหนือพื้นดิน
- ไมมีเสียงรบกวนในขณะทํางาน
สถานีสูบแบบบอเปยก/บอแหง
- การใชไปบํารุงรักษาเครื่องสูบ สามารถทําไดงาย
- มีความยืดหยุน ใชไดกับอัตราไหลในชวงกวาง
- สามารถเลือกอุปกรณการขับเครื่องสูบไดหลายแบบ

ขอเสีย
- ตองมีอุปกรณเพื่อยกเครื่องสูบขึ้นมา เมื่อมีการ
ซอมแซม เชน เครน รอกไฟฟา เปนตน
- ยากในการเขาถึงเครื่องสูบ จึงมักขาดการดูแลรักษา
โดยปกติมักตองยกเครื่อง (overhaul) ทุก 1 - 2 ป
- เครื่องสูบอาจคางหรือติดขัดกับรางเลื่อนของเครื่องสูบ
(guide rail) ในขณะที่จะยกหรือติดตั้งเครื่องสูบ หรือ
เครื่องสูบอาจตอกับทอจายไมไดในขณะติดตั้งเครื่องสูบ
- คากอสรางแพงกวาแบบบอเปยก
- ตองการพื้นที่ในการกอสรางมากกวาแบบบอเปยก
- เสี่ยงตอการถูกน้ําทวม โดยเฉพาะแบบที่มีเรือนสูบต่ํา
กวาระดับน้ําต่ําสุดในบอเปยก
- กรณีเปนแบบที่มีเรือนสูบอยูเหนือระดับน้ําต่ําสุดในบอ
เปยก ตองมีระบบลอน้ําเพิ่มเติม ระบบจึงมีความ
นาเชื่อถือต่ํา
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สถานี สูบแบบบ อเป ยก/บอแหงประกอบดวยบอเปยกและบ อแห งแยกสวนกัน โดยที่บอ
เปยกมีหนาที่เก็บกักน้ําไวระยะหนึ่งและสรางสภาวะตางๆใหเหมาะสมกอนที่จะถูกสูบไป เชน ลดความ
ปนปวนหรือน้ําวน ปองกันเครื่องสูบสตารทถี่เกินไป เปนตน สวนบอแหงจะเปนที่ตั้งของเครื่องสูบ (ซึ่งมี
ปลายทอดูดจุมอยูในบอเปยก)
สถานีสูบแบบบอเปยกจะมีเฉพาะบอเปยกเทานั้น ซึ่งมีหนาที่เก็บกักน้ําและเปนที่ตั้งของ เครื่อง
สูบภายในบอเดียวกัน โดยส วนใหญ เครื่องสูบจะจุ มอยูในบอเปยก ซึ่ งเรียกวา “เครื่องสูบแบบแชน้ํา”
(submersible pump)
4.2 รายการขอมูลที่ตองการสําหรับการออกแบบสถานีสูบน้ําเสีย
- ลักษณะน้ําเสียที่จะสูบ (ความเขมขนของของแข็ง แขวนลอย ขนาดของเศษขยะในน้ําเสีย
ความหนาแนน อุณหภูมิ ความดัน เปนตน)
- อัตราไหลที่สภาวะตางๆ เชน อัตราไหลต่ําสุด อัตราไหลเฉลี่ย และอัตราไหลสูงสุด เปนตน
- สถานที่ตั้ง แผนผังระบบทอ และโพรไฟสชลศาสตร (hydraulic profile) จากบอเปยกไปถึง
หนวยรับน้ํา
- ระดับน้ําสูงสุดและต่ําสุดในบอเปยก และระดับน้ําที่หนวยรับ
- ชนิดของสถานีสูบ(แบบบอเปยกหรือแบบบอเปยก/บอแหง)
- การเลือกชนิดของเครื่ องสู บ ซึ่ ง ต องรวมถึง จํ านวนของเครื่องสูบ แบบความเร็วรอบคงที่
(constant-speed) หรือแปรความเร็วรอบ (variable-speed) และควรคํานึงถึงความเหมาะสม
กับประเภทของสถานีสูบดวย
- เสนโคงลักษณะเครื่องสูบ (pump characteristic curve) และเสนโคงเฮด-ขีดความสามารถ
ของระบบ (system head - capacity curve) เพื่อหาจุดใชงานเครื่องสูบ (pump - operating
point) หรือการเลือกเครื่องสูบใหเหมาะสม โดยที่เสนโคงลักษณะเครื่องสูบ คือ เสนโคงแสดง
ความสัมพันธระหวาง เฮด อัตราไหล พลังงานที่ตองการ และประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ํา
ซึ่งขึ้นอยูกับชนิดของเรือนสูบและของแตละผูผลิต สวนเสนโคงเฮด - ขีดความสามารถของ
ระบบ คือ ความสัมพันธระหวางเฮดทั้งหมด (total head) ของระบบทอ (ทอดูดและทอจาย)
กับอัตราไหลตางๆ โดยที่เฮดทั้งหมดจะเทากับผลรวมของเฮดสถิต (static head) เฮดความเร็ว
(velocity head) และเฮดสูญเสียทั้งหมด ซึ่งตองทราบความแตกตางของระดับน้ําในบอเปยก
และหนวยรับน้ํา ขนาดและความยาวทอของทอดูดและทอจาย รวมทั้งองคประกอบของระบบ
ทอที่เกี่ยวของ เชน ของอ วาลว เปนตน
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- available NPSH (net positive suction head) และ required NPSH (net positive suction
head) เพื่อตรวจสอบและปองกันของเหลวเดือดภายใตสภาวะที่ความดันลดลงตรงบริเวณ
ใบพั ดของเครื่ องสู บหรื อปองกั นการเกิดแควิ เตชั น (cavitation) โดยที่ available NPSH
หมายถึง เฮดดานดูดขั้นต่ํ าที่ตองการ ซึ่งขึ้นอยูกับตํ าแหนงของเครื่องสูบกับระดับน้ําของบ อ
เปยกในดานดูด สวน required NPSH หมายถึง เฮดดานดูดที่ใบพัดในขณะครื่องสูบทํางาน ซึ่ง
ขึ้นอยูกับลักษณะเฉพาะของแตละเครื่องสูบและแตละผูผลิตโดยปกติควรออกแบบให available
NPSH มากกวา required NPSH
- ความตองการการระบายอากาศ และการกําจัดกลิ่น
- รายละเอียดของอุปกรณตาง ๆ ที่ตองการใช
4.3 ที่ตั้งของสถานีสูบน้ําเสีย
การเลือกสถานทีต่ ั้งสถานีสูบน้ําเสียจําเปนจะตองทําการศึกษาขอมูลตางๆ ดังนี้
- การปองกันความเสียหายของสถานีสูบจากปญหาน้ําทวมในบริเวณนั้น
- การจราจรและความสะดวกในการเขาถึงในทุกฤดูกาล รวมทั้งความสะดวกในการนําอุปกรณ
และเครื่องจักรที่มีน้ําหนักมากเขา/ออก
- สาธารณูปการ เชน น้ําประปา โทรศัพท การปองกันอัคคีภัย เปนตน
- ความยากงายและคาใชจายในการกอสรางและบํารุงรักษา
- แหลงพลังงานที่เชื่อถือได ในบางกรณีอาจจําเปนตองสามารถเชื่อมตอกับแหลงไฟฟาได 2 แหลง
หรืออาจใชเครื่องปนไฟแทนก็ไดเมื่อแหลงไฟฟาหลักเกิดขัดของ
- ผลกระทบตอชุมชนในดานความสวยงามและทัศนียภาพ ปญหาจากกลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน
ปญหาตอการดํารงชีวิตและอาชีพของประชาชน
- แผนการใชที่ดินและความเปลี่ยนแปลงในอนาคตโดยรอบสถานีสูบ
4.4 การดักและกําจัดขยะ
น้ําเสียจากชุมชนมักจะมีเศษขยะหรือวัสดุที่อาจกอใหเกิดความเสียหายใหแกเครื่องสูบหรืออุด
ตันอุปกรณในระบบได การกําจัดขยะกอนเขาสูสถานีสูบหรือบอเปยกจึงมีความจําเปน รายละเอียดการ
ออกแบบตะแกรงดักขยะที่ใชสําหรับสถานีสูบจะกลาวรวมกับตะแกรงดักขยะซึ่งใชสําหรับบําบัดขั้ น
เตรียมการในบทที่ 6 ตอไป
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4.5 ขอพิจารณาโดยทั่วไปในการออกแบบสถานีสูบน้ําเสีย
ขอพิจารณาในการออกแบบสถานีสูบน้ําเสียโดยทั่วไป คือ
- ถาเปนสถานีสูบสุดทายซึ่งจะลําเลี ยงน้ําเสียไปยังโรงปรับปรุงคุณภาพน้ํา ควรมีการติดตั้ ง
เครื่องสูบสํารองและเครื่องปนไฟดวย (ใชแหลงพลังงานจากน้ํามันเชื้อเพลิง)
- สถานีสูบน้ําเสียมักถูกออกแบบเปนรูปสี่เหลี่ยม เนื่องจากสามารถแบง พื้น ที่ใ ชส อยไดงาย
แตในกรณีที่บอสูบลึกมากอาจตองออกแบบเปนบอทรงกระบอก เพราะเปนโครงสรางที่สามารถ
รับแรงกดไดดีกวา
- โครงสรางที่ เปนคอนกรีต เสริมเหล็กและสัมผัสกับน้ํ าเสียควรมีการเคลือบดวยสารเคมีเพื่ อ
ปองกัน การรั่ วซึ ม หรื ออาจใช น้ํ ายากั นซึ ม ผสมในคอนกรีต ก็ ไ ด สํ าหรั บวั ส ดุภายในตาง ๆ
(โดยเฉพาะโลหะ) ก็ควรเคลือบสีดวย เพื่อปองกันการกัดกรอน
- การออกแบบตองเตรียมทางเขา-ออกและชองฝาเปด (hatches) ที่มีขนาดเพียงพอใหสามารถ
นําอุปกรณเขา-ออกได สําหรับชองเปดของเครื่องสูบอาจใชชองฝาเปดแยกสําหรับเครื่องสูบ
แตละตัวหรือชองใหญชองเดียวก็ได
- สถานีสูบตองมีโครงเหล็ก (A-frame) พรอมลอเลื่อนไวสําหรับยกเครื่องสูบ มอเตอร และเกียร
หรื ออาจใช โมโนเรลล (monorail) เครน (traveling bridge crane) หรือรถยก เพื่อยก
อุปกรณที่มีน้ําหนักมาก
- เนื่องจากสถานีสูบน้ําเสียมักอยูในบริเวณที่มีแนวโนมจะเกิดน้ําทวม ดังนั้นควรออกแบบให
สามารถเขาถึงและเดินระบบไดแมในชวงน้ําทวมสูง และควรติดตั้งอุปกรณตางๆ ใหมีระดับสูง
กวาระดับน้ํ าทวมสูงสุ ดประมาณ 0.3 - 0.4 เมตร (เชน เครื่องสู บที่ตั้งอยูในบอแหงตูควบคุ ม
เครื่องสูบ เปนตน)
- สําหรับสถานีสูบน้ําเสียแบบบอเปยกและบอแหงตองมีผนังกั้นระหวางบอเปยกกับบอแหงเพือ่
แยกสองสวนนี้ออกจากกันอยางเด็ดขาด รวมทั้งแยกทางเขาของแตละบอ ซึ่งเปนการปองกัน
กาซ (ที่อ าจเปน อัน ตรายตอ ผูดูแล) ที ่เ กิดในบอ เปยก สวนอุปกรณที่ตองตรวจสอบเปน
ประจํา ควรติดตั้งไวในบอแหง
- กรณีที่สถานีสูบตั้งอยูในบริเวณที่มีระดับน้ําใตดินสูง ตองพิจารณาถึงแรงลอยตัวที่อาจกระทบ
กับโครงสรางของสถานีสูบดวย
- โครงสรางสวนที่พนดินควรออกแบบใหกลมกลืนกับสภาพแวดลอม
- ควรพิจารณาความปลอดภัยดวยการใชระบบปองกันไฟรั่ว (ground fault breaker)
- การควบคุมการทํางานของเครื่องสูบตองสามารถทําไดทั้งแบบอัตโนมัติโดยใชอุปกรณวัดระดับน้ํา
เปนตัวควบคุม และแบบใชเจาหนาที่ควบคุม (manual)
- กรณีที่อัตราไหลของน้ําเสียมีการแปรผันในชวงกวาง เชน น้ําเสียชุมชน โดยเฉพาะในระบบ
ทอระบายรวม เปน ตน การใชเ ครื่ องสูบขนาดเล็กหลายเครื่องทํ างานร วมกัน หรื อต อแบบ
ขนาน จะทําใหมีความสะดวกและประหยั ดงบประมาณในการเดิ นระบบกว าการใช เครื่ องสู บ
ขนาดใหญเพียงเครื่องเดียว
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4.6 สถานีสูบแบบบอแหง/บอเปยก
4.6.1 บอเปยก
ขอพิจารณาในการออกแบบบอเปยกของสถานีสูบแบบบอเปยก/บอแหงซึ่งจะกลาวตอไปนั้น
ในบางกรณีอาจนําไปประยุกตใชกับบอเปยกของสถานีสูบแบบบอเปยกไดเชนกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
- ควรแบงบอเปยกออกเปนหลายสวน โดยในแตละสวนตองมีทางน้ําเขาและประตูน้ําแยกสวน
กัน จึงจะทําใหสถานีสูบทํางานไดอยางตอเนื่อง แมใ นขณะที่มีการซอมบํารุง ก็ต าม
แตจ ะตองมีประตูน้ําซึ่ง สามารถเปดเชื่ อมถึง กันได เพื่อทําใหส ามารถทํางานไดใ น
ลักษณะเปนบอเดียวกันและปองกันเครื่องสูบเริ่มเดินเครื่อง (สตารท) ถี่จนเกินไป
- ในบอเปยกจะมีกาซที่อาจกอใหเกิดการระเบิดได จึงควรออกแบบระบบระบายอากาศ
ดวยอุปกรณระบายอากาศที่ใชตองเปนชนิดไมเกิดประกายไฟ
- กนบ อเปยกควรลาดเข าหาทอดูด และไมควรมีสวนมุมอับเพื่ อปองกั นการสะสมของ
ตะกอน ซึ่งควรมีความลาดประมาณ 1 : 1 และจุดสิ้นสุดของพื้นเอียงควรหางจากทอดูด
ประมาณ 0.3 - 0.4 เมตร
- ทอดูดตองมีระยะหางจากทางน้ําเขาอยางเพียงพอ เพื่อลดความปนปวนและฟองอากาศ
ที่อาจเกิดขึ้น
4.6.2 บอแหง
บอแหงเปนที่ตั้งของเครื่องสูบ นอกจากนี้ยังประกอบดวยระบบทอดูด ทอจายและวาลว
ตาง ๆ ขอพิจารณาในการออกแบบบอแหง มีรายละเอียดดังนี้
- ภายในบอแหงควรมีรางระบายน้ําและบอสูบขนาดเล็กบริเวณแนวกําแพงที่ติดกับบอเปยก
เพื่อดักน้ําที่อาจรั่วจากบอเปยกหรือน้ําลางพื้น และใชเครื่องสูบขนาดเล็กสูบระบายทิ้ง
ตอไป สวนพื้นบอแหงตองลาดไปทางรางระบายน้าํ ดวยความชันอยางนอย 1 : 100
- บันไดลงสูบอแหงควรทําจากวัสดุที่ทนทานไมเปนสนิม เชน เหล็กชุบสังกะสี เหล็กชุบ
โครเมียม เหล็กไรสนิม อลูมิเนียม หรือคอนกรีต โดยอาจสรางเปนบันไดแบบมาตรฐาน
หรือบันไดลิงตามความเหมาะสม แตถาเปนบันไดแบบมาตรฐานควรมีขั้นพักทุก ๆ ความ
ลึกไมเกิน 4 เมตร และควรติดตั้งราวบันไดที่มีความแข็งแรงเพื่อปองกันการพลัดตก
- ในกรณีมีเครื่องสูบหลายชุด ควรจัดเรียงเครื่องสูบใหเปนแนวเดียวกันและหางเทา ๆ กัน
สวนระยะหางระหวางเครื่องสูบกับผนังตองมากพอที่จะทํางานได ปกติเครื่องสูบขนาด
เล็ก ควรมีระยะหางกันประมาณ 1 - 1.3 เมตร (ที่ขอบนอกสุดของเครื่องสูบ) และถา
เปนเครื่องสูบขนาดใหญควรมีระยะหางกันอยางนอยเทากับความกวางเครื่องสูบ
- เครื่องสูบควรอยูต่ํ ากวาระดับน้ําต่ําสุดในบ อเป ยก จึ ง จะทําใหเ กิดการลอน้ําในตัว
ตลอดเวลา ในกรณีนี้อาจตองลดระดับพื้นของบอแหงใหต่ํากวาบอเปยกบาง ถาเครื่อง
สูบมีความสูงกวาระดับน้ําในบอเปยก จําเปนตองมีการติดตั้งระบบลอน้ําเพิ่มเติม ซึ่ง
ทําใหการทํางานของระบบมีความนาเชื่อถือต่ําลง
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4.6.3 ทอดูดและทอจาย
ขอพิจารณาในการออกแบบทอดูดและทอจายมีรายละเอียดดังนี้
- ทอดูดปลายปากระฆังจะใหประสิทธิภาพการดูดน้ําเขาเครื่องสูบไดดีกวาทอดูดปลายปาก
ตรง เนื่องจากสามารถลดการสูญเสียเฮดและปองกันการเกิดน้ําวนได
- ทอดูดควรมีขนาดใหญกวาหัวดูดที่ตัวเครื่องสูบอยางนอย 1 หรือ 2 ขนาด การติดตั้งทอ
ดูด เขากับหัวดูดของเครื่องสูบควรใชขอลดแบบเยื้องศูนย (eccentric reducer) โดย
ใหดานเรียบอยูดานบนเพื่อปองกันการคางของอากาศ และกอนเชื่อมทอดูดกับเครื่องสูบ
ควรติดวาลว และตอดวยขอตอขยับตัวได (flexible coupling) ซึ่งจะทําใหปองกันน้ํา
ทวมในบอได เมื่อมีการถอดเครื่องสูบออกไปซอม วาลวที่นิยมใชอาจเปนวาลวประตู
(gate valve) หรือวาลวผีเสื้อ (butterfly valve)
- ทอดูดควรมีความเร็วไมเกิน 1.2 เมตร/วินาที สวนความเร็วในทอจายที่อัตราสูบสูงสุด
ควรอยูในชวง 2.0 - 2.5 เมตร/วินาที สํ าหรับความเร็วของน้ําที่ทางเขาและออกของ
เครื่องสูบจะถูกออกแบบจากผูผลิต แตควรอยูในชวง 3 - 4.5 เมตร/วินาที แตถาความดัน
ทางดานจาย เทากับหรือมากกวา 30 เมตร น้ําอาจใชความเร็วสูงกวานี้ได
- ปลายทอดูดควรอยูหางจากพื้นของบอเปยกประมาณ 1/2 - 2/3 เทาของเสนผานศูนยกลาง
ทอดูดหรือเสน ผา นศูน ยกลางของปลายปากระฆัง สวนระดับ น้ําเหนือ ปากทอดูด
จะขึ้นอยูกับความเร็วที่ของน้ําในทอดังตารางที่ 4.2 นอกจากนี้ระยะหางระหวางทอดูด
จะขึ้น กับอัต ราสูบ ซึ่งสามารถศึกษาไดจ ากเอกสารทางวิชาการที่เ กี่ยวข องหรื อจาก
ขอมูลของผูผลิต เครื่องสูบ
- ทอจายควรมีขนาดใหญกวาหัวจายที่เครื่องสูบอยางนอย 1 ขนาด การติดตั้งอาจใชเปน
ขอเพิ่มตรง (concentric increaser) และตองตามดวยวาลวกันกลับ (check valve)
และวาลว ประตู นอกจากนี้ท อจ ายของแต ล ะเครื่ องสู บควรตอ เข ากั บท อจ ายหลั ก
(header) ในระดับแนวนอน
ตารางที่ 4.2 ระดับน้ําทวมปากทอดูดหรือปากระฆัง
ความเร็วที่ทอ, เมตร/วินาที
ระดับน้ําทวมปากทอหรือปากระฆัง, เมตร
0.6
0.3
1.5
0.6
2.1
0.9
3.3
2.1
4.5
5.0
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4.7

สถานีสูบน้ําเสียแบบบอเปยก
สถานีสูบน้ําเสียแบบบอเปยกมักจะใชเครื่องสูบแบบแชน้ํา ซึ่งจะทําใหสามารถประหยัดคากอสราง
และงานดินในสวนของบอแหงไปได และลดปญหาเรื่องเสียง ซึ่งมีขอพิจารณาในการออกแบบ ดังนี้
- ทอน้ําเขาไมจําเปนตองอยูก ลางผนังของบอเปยกหรือตรงขามกับเครื่องสู บ แต การวางไว
กลางผนังของบอเปยกจะทําใหการแบงน้ําเขาเครื่องสูบไดงายขึ้น
- ทอน้ําเขาควรยื่นเขาไปในตัวบอสูบเล็กนอยและควรมีแผงกั้นกันน้ําไมใหไหลเขาบอสูบในลักษณะ
พุง และควรมีแผนกั้นซึ่งมีการเจาะรูเพื่อกระจายน้ําเขาหาเครื่องสูบอยางราบเรียบและปองกัน
น้ําวนดวย
- ระดับน้ําต่ําสุดในบอสูบตองอยูเหนือชองเปดหรือรูของแผงกั้นและไมควรต่ํากวาสวนสูงสุด
ของเครื่องสูบ และควรคํานึงอยูเสมอวาระดับน้ําต่ําสุดจะถูกควบคุมดวยคา available NPSH
- ระยะหางต่ําสุดระหวางเครื่องสูบกับผนังของบอเปยกหรือระยะหางต่ําสุดระหวางเครื่องสูบ
(ในกรณีมีเครื่องสูบหลายชุด) สามารถศึกษาไดจากคาแนะนําของผูผลิตเครื่องสูบ โดยสวน
ใหญระยะหางดังกลาวจะขึ้นกับอัตราสูบ แตโดยทั่วไปกําหนดใหเครื่องหางกับผนังของบอ
เปยกไมนอยกวา 100 มิลลิเมตร และมีระยะหางระหวางเครื่องสูบ (สวนนอกสุดของเครื่อง
สูบ) ไมนอยกวา 200 มิลลิเมตร
- หากตองเพิ่มปริมาตรของบอเปยก การเพิ่มขนาดความยาวจากชองน้ําเขาไปจนถึงตัวสูบจะ
เหมาะสมกวาการเพิ่ม ดานกวาง เนื่องจากถ าความกวางของบอเป ยกมากเกิน ไป จะทําให
เครื่องสูบแตละเครื่องมีระยะหางกันมาก ซึ่งอาจกอใหเกิดปญหาการสะสมของเศษวัสดุตาง ๆ
โดยปกติจะออกแบบใหมีระยะหางระหวางเครื่องสูบมากกวาคาต่ําสุดเพียงเล็กนอย (คาต่ําสุด
สามารถศึกษาไดจากผูผลิตเครื่องสูบ)
- กนบอเปยกควรมีความลาดเขาหาเครื่องสูบเล็กนอย ซึ่งมีความลาดประมาณ 100 : 15
- มอเตอรของเครื่องสูบแบบแชน้ําจะไดรับการหลอเย็นตลอดเวลาดวยน้ํา การสตารทจึงอาจทําได
ถี่กวามอเตอรของเครื่องสูบที่วางในบอแหง ดังนั้นอาจใชความถี่ในการสตารทสูงถึง 15 ครั้ง/ชั่วโมง
อยางไรก็ตามควรพิจารณาถึงความสามารถในการรองรับของระบบไฟฟาดวย เพื่อปองกัน
ความรอนสูงจนอาจเกิดไฟไหม โดยเฉพาะที่เบรคเกอร

52

52

๙๗๗

4.8 ปริมาตรของบอเปยก
บอเปยกเปนองคประกอบหลักของสถานีสูบน้ําเสียและควรมีปริมาตรเพียงพอซึ่งไมทําใหเครื่องสูบ
เริ่มเดินเครื่องถี่จนเกินไป เพื่อเปนการยืดอายุการใชงานของเครื่องสูบ แตในทางกลับกันผูออกแบบ
ตองระวังไมใหบอเปยกมีขนาดใหญจนเกินไปเชนกัน เนื่องจากอาจจะทําใหน้ําเสียในบอเปยกเกิดการเนา
เหม็น และเกิดกาซพิษขึ้นได โดยปกติบอเปยกควรมีเวลากักน้ําไมเกิน 30 นาที แมที่อัตราไหลต่ําสุด
4.8.1 การหาปริมาตรต่ําสุดของบอเปยก
การหาปริมาตรต่ําสุดของบอเปยกสามารถคํานวณไดจากสมการที่ 4 - 1
(4 - 1)
V
= (θq)/4
โดยที่ V
= ปริมาตรต่ําสุดของบอเปยก, ลบ.ม.
θ
= เวลาต่ําสุดเมื่อเครื่องสูบทํางานครบวัฏจักร, นาที
q
= อัตราสูบ, ลบ.ม./นาที
ปริมาตรต่ําสุดของบอเปยก (V) จะเทากับความแตกตางของระดับน้ําเมื่อเครื่องสูบเริ่มสตารท
จนกระทั้งหยุดเดินเครื่องสูบ ซึ่งอาจหมายถึงการทํางานของเครื่องสูบชุดเดียวหรือที่อัตราเร็วรอบหนึ่ง ๆ
ของเครื่องสูบแบบปรับอัตราเร็วรอบได
เวลาเมื่อเครื่องสูบทํางานครบวัฏจักร หมายถึง เวลานับตั้งแตเครื่องสูบเริ่มเดิน หยุดเดิน
และเริ่มเดินใหมอีกครั้ง หรือถาเปนเครื่องสูบแบบปรับอัตราเร็วรอบได จะหมายถึง เวลาเมื่อเริ่มเปลี่ยน
รอบใบพัดใหสูงขึ้น เปลี่ยนกลับที่ความเร็วรอบเดิม และเปลี่ยนความเร็วรอบใหสูงขึ้นอีกครั้ง ถาเครื่อง
สูบมีเวลาทํางานครบวัฏจักร (θ) เทากับ 10 นาที เครื่องสูบนั้นควรเริ่มเดินไมเกิน 6 ครั้ง/ชั่วโมง เวลา
ต่ําสุด เมื่อเครื่องสูบทํางานครบวัฏจักรจะขึ้นอยูกับขนาดของมอเตอรของเครื่องสูบ ดังตารางที่ 4.3
ตารางที่ 4.3 เวลาต่ําสุดเมื่อเครื่องสูบทํางานครบวัฏจักร เมื่อเครื่องสูบมีมอเตอรขนาดตาง ๆ
ขนาดมอเตอร, กิโลวัตต
< 15
15 – 75
76 - 200
> 200

นาที (อยางนอย)
10 (นิยมที่ 15 นาที)
15
20 – 30
สอบถามจากผูผลิต

นอกจากนี้อัตราสูบ (q) อาจหมายถึง การทํางานของเครือ่ งสูบที่ทํางานเพียง 1 ชุด หรือ
หมายถึง อัตราสูบทีเ่ พิ่มขึ้นเมื่อเครื่องสูบอีกชุดหนึง่ เริ่มทํางาน(ทํางานรวมกัน)กับเครื่องสูบชุดที่เริ่ม
ทํางานกอนหนานี้ หรือที่อัตราเร็วรอบสูงขึ้น
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4.8.2 ขอพิจารณาในการหาปริมาตรต่ําสุดของบอเปยก
- ในกรณีที่สถานีสูบมีเครื่องสูบเพียงชุดเดียว สามารถหาปริมาตรต่ําสุดไดดังสมการที่ 4 –
1 แตในกรณีที่ออกแบบใหมีเครื่องสูบสํารองดวย (ซึ่งมีขนาดเทากัน) และมีการติดตั้ง
อุปกรณควบคุมใหเครื่องสูบทั้ง 2 เครื่อง สลับกันทํางานเมื่อเริ่มตนวัฏจักรใหมทุกครั้ง
จะทําใหปริมาตรต่ําสุดที่คํานวณไดลดลงครึ่งหนึ่ง
- ถาเครื่องสูบเปนแบบปรับความเร็วรอบได จะทําใหอัตราสูบเพิ่มขึ้นตามอัตราไหลที่เขา
บอเปยก ยอมทําใหปริมาตรต่ําสุดของบอเปยกนอยกวาการใชเครื่องสูบแบบรอบคงที่
- ในกรณีที่สถานีสูบมีเครื่องสูบหลายชุดและทํางานรวมกันแบบขนานกัน (ซึ่งนิยมใชกับ
น้ําเสียชุมชน โดยเฉพาะในระบบทอระบายรวม) ปริมาตรของบอเปยกจะขึ้นกับวิธีการ
เดินเครื่องสูบ ถ าเครื่ องสูบแตละชุดเดิ นและหยุดทํางานเปนลํ าดั บตามระดั บน้ําในบอ
เปยกที่สูงขึ้นและลดลงตามลําดับ สามารถหาปริมาตรต่ําสุดของบอเปยกไดจากผลรวม
ของปริมาตรต่ําสุดที่คํานวณไดจ ากการทํางานของเครื่องสูบในแตละลําดับและตาม
อัตราสูบที่เพิ่มขึ้น แตผูออกแบบควรระมัดระวังในการกําหนดอัตราสูบที่เพิ่มขึ้นเมื่อ
เครื่องสูบทํางานรวมกัน เนื่องจากเมื่อมีอัตราสูบรวมมากขึ้นจะทําใหการสูญเสียเฮดใน
ทอจายเพิ่มขึ้นดวย(ใชทอจายหลักรวมกัน) โดยปกติเมื่อเครื่องสูบทํางานรวมกัน จะทํา
ใหอัตราสูบเฉลี่ยตอเครื่องสูบ 1 ชุดลดลง เชน ถาเครื่องสูบแตละเครื่องมีอัตราสูบ 300
ลิตร/นาที ในขณะที่เครื่องสูบทํางานเพียงตัวเดียวจะไดอัตราสูบเทากับ 300 ลิตร/นาที
แตถาเครื่องสูบทํางานพรอมกัน 2 เครื่อง จะทําใหเครื่องสูบแตละเครื่องมีอัตราสูบนอยกวา
300 ลิตร/นาที หรืออัตราสูบรวมนอยกวา 600 ลิตร/นาที สวนการหาอัตราไหลของเครื่อง
สูบแตละเครื่อง เมื่อเครื่องสูบทํางานพรอมกันนั้น จําเปนตองปรับแกเสนโคงลักษณะ
เครื่องสูบและเสนโคงเฮด-ขีดความสามารถของระบบ วิธีการปรับแกสามารถศึกษาไดจาก
เอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวของหรือจากผูผลิตเครื่องสูบ
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4.9 แควิเตชัน (cavitation)
แควิเตชันเปนปรากฏการณการเกิดโพรงในของเหลวหรือการเดือดของของเหลวที่ใบพัดหรื อ
ทางเขาของเครื่องสูบ ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อความดันสัมบูรณ (absolute pressure) ที่ใบพัดหรือทางเขาของ
เครื่องสูบมีคาต่ํากวาเทาความดันไอ (vapor pressure) ของของเหลวที่ถูกสูบ ซึ่งถาเปนเชนนั้นจะทํา
ใหอัตราไหลลดลง ในสภาวะรุนแรงจะทําใหเครื่องสูบสูญเสียการลอน้ําและจะทําใหผิวใบพัดเกิดหลุม เกิด
เสียงดัง ซึ่งในทายที่สุดจะทําใหเครื่องสูบเสียหาย
การปองกันการเกิดแควิเตชันสามารถตรวจสอบและออกแบบใหคา required NPSH นอยกวา
available NPSH อยางนอย 1 เมตร
คา required NPSH หมายถึง เฮดที่ใบพัดหรือทางเขาของเครื่องสูบเมื่อเครื่องสูบทํางาน
ซึ่งจะเปนขอมูลเฉพาะของแตละเครื่องสูบและของแตละผูผ ลิตซึ่งไดจากการทดสอบการทํางานของ
เครื่องสูบสวนคา available NPSH หมายถึง คาเฮดทางดูดของระบบซึ่งคิดที่ใบพัดหรือทางเขาของ
เครื่องสูบ ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบตําแหนงของทอดูดหรือเครื่องสูบ และสามารถคํานวณไดดังสมการที่ 4 - 2
NPSHav
โดยที่ NPSHav
Habso
,

= Habso + Hs - hL – Hvp
(4 - 2)
= available NPSH, เมตร
= ความดันสัมบูรณ (absolute pressure) ที่ผิวของเหลวในบอสูบ

เมตร (ขึ้นอยูกับระดับความสูงเหนือระดับน้ําทะเล)
= เฮดสถิตของของเหลวเหนือจุดศูนยกลางของเครื่องสูบ, เมตร
Hs
(หากระดับของเหลวต่ํากวาจุดศูนยกลาง Hs จะมีคาเปนลบ)
= เฮดสูญเสียทั้งหมดในทอดูด, เมตร (เฮดสูญเสียเนื่องจากความฝด
hL
ของทอ รวมกับเฮดสูญเสียรอง)
= ความดันไอสัมบูรณของของเหลว, เมตร (ซึง่ ขึ้นอยูกับ
Hvp
อุณหภูมิของของเหลวในเครื่องสูบ)
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4.10 อุปกรณควบคุม
4.10.1 อุปกรณควบคุมการเดินและตัดเครื่องสูบ
การเดินและตัดเครื่องสูบเปนแบบอัตโนมัติ ควบคุมโดยใชระดับน้ําในบอเปยกเปนหลัก
ผานอุปกรณวัดระดับน้ําชนิดตาง ๆ เชน สวิทชลูกลอย หลอดฟองอากาศ (bubbler systems) เครื่องตรวจวัด
แบบอัลตราโซนิก (ultrasonic sensors) และเครื่องตรวจวัดระดับแชน้ํา(submersible level sensors)
เปนตน อยางไรก็ตามระบบควบคุมโดยใชคนบังคับก็ยังเปนสิ่งจําเปนที่ตองจัดไวสําหรับกรณีฉุกเฉิน
เชน อุปกรณอัตโนมัติไมทํางานหรือมีการซอมแซม เปนตน
4.10.1.1 สวิทชลูกลอย
การติดตั้งลูกลอยแนะนําใหติดตั้งโดยยึดไวกับทอแนวดิ่ง (โดยปกติใชทอ 1 นิ้ว)
เนื่องจาก การแขวนดวยสายเคเบิลจะเกิดการแกวงและอาจทําใหเศษขยะติดลูกลอยหรือสายเคเบิล
ซึ่งทําใหการทํางานผิดพลาดได และเพื่อปองกันลูกลอยแตละจุดเกี่ยวกันเองหรือกีดขวางกัน ควรแยก
ลูกลอยแตละชุดไวบนทอคนละเสน
4.10.1.2 หลอดฟองอากาศ
หลอดฟองอากาศทํางานโดยอัดลมปริมาณเล็กนอยลงในทอปลายเปดซึ่งแชอยู
ในบอเปยก ความดันที่ตานขึ้นมาในทอลมขึ้นอยูกับระดับน้ําวาลึกเทาใด ความดันนี้นํามาแปลงเปนคา
ความลึกของน้ําได ระบบนี้ตองการการดู แลรั กษาต่ํ า เพราะมีลมชวยอั ดตลอดเวลา จึงทําใหหลอดสะอาด
ตลอดเวลา แตอาจตองมีการขยายสัญญาณ เนื่องจากความดันที่เปลี่ยนแปลงเนื่ องจากระดับน้ํามีคา
นอยมาก
4.10.1.3 เครื่องตรวจวัดแบบอัลตราโซนิก
เครื่องตรวจวัดแบบอัลตราโซนิกสามารถคํานวณหาความลึกไดโดยการปลอยคลื่น
เหนือเสียงเพื่อวัดระยะระหวางเครื่องตรวจวัดกับผิวน้ํา เครื่องแบบนี้ไมมีปญหาเนื่องจากการอุดตันและขยะ
แตในบางกรณีการทํางานของเครื่องอาจถูกรบกวนโดยวัตถุลอยน้ําขนาดใหญ โฟม น้ําวน ความปนปวน
ของน้ํา และผนังซึ่งสะทอนคลื่น และการติดตั้งเครื่องตรวจวัดตองหางจากผนังเพื่อปองกันการรบกวนจาก
การสะทอน
4.10.1.4 อุปกรณประกอบ
สถานีสูบควรมีอุปกรณเตือนภัยสําหรับกรณีฉุกเฉินและตองแกไขเรงดวนหรือ
กรณีตองหนีภัย เชน น้ําทวม เครื่องสูบไมทํางาน ระดับน้ําในบอเปยกสูงเกินไป เปนตน สําหรับสถานี
สูบที่ไมมีคนเฝา ควรมีการตอสัญญาณไปยังศูนยควบคุมดวย
สําหรั บสถานีสู บขนาดกลางและใหญ ควรมี มาตรวัดอัตราการสู บรวมทั้งอุ ปกรณ
บันทึกและ มาตรวัดความดันในทอสงดวย ขอมูลเหลานี้จะเปนประโยชนในการดูแล วางแผน และขยาย
ระบบ แตเนื่องจากน้ําเสียมีสิ่งสกปรกมากมายซึ่งทําใหเกิดการอุดตันได อุปกรณวัดการไหลจึงควรเปน
ชนิดอุดตันไดยาก เชน แบบเวนจูรี แมเหล็ก หรืออัลตราโซนิก เปนตน
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4.11 การปองกันกลิ่นและระบายอากาศ
สถานีสูบซึ่งเปนพื้นที่ปดและมีการระบายอากาศไมดี จําเปนตองมีการติดตั้งระบบระบายอากาศ
หรือนําระบบระบายอากาศชั่วคราวมาติดตั้งเมื่อตองมีเจาหนาที่เขาไป เพราะอาจมีกาซพิษที่มีอันตราย
รายแรงจนถึงแกชีวิตสะสมอยู และถามีการติดตั้งตะแกรงดักขยะหรืออุปกรณทางกลที่ตองทําความสะอาด
หรือตรวจสอบเปนประจําอยู ตองพิจารณาติดตั้งระบบระบายอากาศไวเปนการถาวรดวย
สวิทชควบคุมการทํางานของระบบระบายอากาศตองมีการทําเครื่องหมายใหชัดเจนและ ติดตั้ง
อยูในตําแหนง ที่เขาถึงไดงาย และในกรณี ที่ใชระบบอัต โนมัติควบคุมการทํางานของอุปกรณระบาย
อากาศแบบไม ต อ เนื่ อ ง จํ า เป น ต อ งมี ร ะบบซึ่ ง สามารถควบคุ ม โดยเจ า หน า ที่ ไ ว ด ว ย (manual)
นอกจากนี้อาจมีการเชื่อมเขากับระบบแสงสวางของพื้นชั้นลางของสถานีสูบ เมื่อเปดสวิทชเดียวจะทําให
อุปกรณระบายอากาศและระบบไฟสองสวางทํางานพรอมกัน
ความดัน บรรยากาศในบอเปยกควรมีคาเปน บวกหรือตองมีการระบายอากาศแบบเปาออก
เพื่อปองกันหรือลดการดูดอากาศจากทอระบายน้ําเขามาในบอเปยก สวนการระบายอากาศสําหรับบอแหง
จะใชการดูดเขาหรือเปาออกก็ได ในสถานีขนาดใหญอาจตองใชควบคูกันไป เพื่อใหการระบายอากาศ
ทั่วถึงทั้งสถานีสูบ
ระบบระบายอากาศแบบตอเนื่องในบ อเปยกควรถายเทอากาศไดอยางน อย 12 เทาของปริมาตร
หอง/ชั่วโมง สวนแบบไมต อเนื่องควรระบายอากาศไดอยางนอย 30 เทาของปริมาตรหอง/ ชั่วโมง
สําหรับระบบระบายอากาศแบบตอเนื่องในบอแหงควรถายเทอากาศไดอยางนอย 6 เทาของปริมาตร
หอง/ชั่วโมง สวนแบบไมตอเนื่องควรระบายอากาศไดอยางนอย 30 เทาของปริมาตรหอง/ชั่วโมง
ระบบระบายอากาศที่สามารถปรับอัตราเร็วได อาจตั้งอัตราระบายอากาศที่ 30 เทาของปริมาตร
หอง/ชั่วโมง ใน 10 นาที แรก หลั งจากนั้นจึงปรั บลดลงเป น 6 เท าของปริ มาตรหอง/ชั่วโมง เพื่อประหยั ด
พลังงาน ควรพิจารณาผลกระทบเรื่องกลิ่นเมื่อระบายอากาศภายในสถานีสูบออกสูภายนอก หากสถานีสูบ
อยูในเขตชุมชนควรมีระบบกําจัดกลิ่น เชน ระบบกําจัดกลิ่นแบบเปยก (wet scrubber) และระบบกําจัด
กลิ่นแบบกรองชีวภาพ (biological filter)
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บทที่ 5
โรงปรับปรุงคุณภาพน้ําของชุมชน
บทนี้กลาวถึง ประเภทและองคประกอบของกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ํา (หรือกระบวนการ
บําบัดน้ําเสีย) ขอพิจารณาและปจจัยสําคัญในการเลือกใชกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ํา พรอมทั้ง
แนะนํากระบวนการที่เหมาะสมกับน้ําเสียชุมชน และสภาพทองถิ่นของประเทศไทย สวนคากําหนดการ
ออกแบบของแตละกระบวนการหนวย (unit process) จะกลาวตอไปในบทที่ 6 - 10
5.1 ประเภทของกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ํา
ถาจะแบงประเภทตามระดับของการปรับปรุงคุณภาพน้ํา (หรือระดับของการบําบัดน้ําเสีย)
สามารถแบงเปนการบําบัดขั้นเตรียมการ (preliminary treatment) การบําบัดขั้นตน (primary treatment)
การบําบัดขั้นสอง (secondary treatment) การฆาเชื้อ (โรค) (disinfection) และการบําบัดขั้นสูง (advanced
treatment) ซึ่งมีจุดประสงคเพื่อกําจัดสารมลพิษที่แตกตางกันและมักจะวางเรียงกัน ตามลําดับของระดับ
ของการบําบัด นอกจากนี้บางกระบวนการตองมีการบําบัดและกําจั ดสลั ดจ (sludge treatment and
disposal) ดวย เชน กระบวนการเอเอสหรือแอกทิเวเต็ดสลัดจ (activated sludge; AS) เปนตน
5.1.1 การบําบัดขั้นเตรียมการ
การบําบัดขั้ นเตรียมการเปนการบําบัดลํ าดับแรกของกระบวนการปรั บปรุ งคุ ณภาพน้ํ า
มีจุดประสงคเพื่ อเตรียมน้ํ าเสียใหเ หมาะกับการบําบัดในขั้นตอนต อไปหรือเพื่อปองกัน อุปกรณหรื อ
เครื่องจักรเกิ ดความเสี ยหาย การบํ าบัดขั้ นเตรี ยมการมั กเปน การบํ าบั ด น้ํ าเสี ยด วยกระบวนทาง
กายภาพ ซึ่งประกอบดวยกระบวนการตางๆ ดังนี้
5.1.1.1 ตะแกรง (screen)
ตะแกรงมีหนาที่ดั กขยะที่มี ขนาดใหญ ออกจากน้ําเสี ย เพื่ อปองกั นท ออุ ดตั นและ
ปองกัน อุปกรณหรือเครื่องจักรเสียหาย เชน มาตรวัดการไหล วาลว เครื่ องสูบน้ํ าเสีย เปนต น โดย
สวนใหญ มักวางตะแกรงในรางน้ําเขาของสถานีสูบน้ําเสีย
5.1.1.2 ถังดักกรวดทราย (grit chamber)
ถังดักกรวดทรายมีหนาที่กําจัดสารแขวนลอยหนัก เชน กรวด ทราย เมล็ดพืช
เปน ตน เพื่อป องกั น ทออุดตันและปองกัน ถัง บําบัด (ในการบําบั ดขั้ น สอง)ตื้ น เขิ น รวมทั้ ง เปน การ
ป องกั น อุปกรณ ห รื อเครื่องจัก รสึกหรอ แตใ นบางกระบวนการ เช น บ อ ปรั บเสถี ยร (stabilization
pond; SP) สระเติมอากาศ (aerated lagoon; AL) เปนตน อาจไมตองใชถังดักกรวดทรายเปนการบําบัด
กอนหนาก็ได เนื่องจากกระบวนการดังกลาวมีพื้นที่บอมาก ซึ่งตองเดินระบบเปนเวลานาน (อาจถึง 10 ป)
บอจึงจะตื้นเขิน การขุดลอกนาน ๆ ครั้งจึงอาจมีความคุมคากวาการกอสรางถังดักกรวดทรายไวแตแรก
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5.1.1.3 ถังปรับเสมอ (equalizing tank; EQ)
ถังปรับเสมอมีหนาที่ปรับอัตราไหลและอัตราภาระอินทรีย (organic loading rate)
ใหสม่ําเสมอหรือคงที่กอนปอนเขาสูกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ํา ซึ่งทํ าใหระบบทํ างานไดอยางมี
ประสิทธิภาพดวยความสม่ําเสมอ สําหรับโรงปรับปรุงคุณภาพน้ําของชุมชนซึ่งมีพื้นที่บริการขนาดใหญ
เชน เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร เปนตน อาจไมตองใชถังปรับเสมอก็ได เนื่องจาก อัตราไหล
แปรผันไมมากนัก แตถาเปนชุมชนขนาดเล็กหรือมีพื้นที่บริการขนาดเล็ก เชน หมูบาน อาคารสูง เปนตน
อัตราไหลมีการแปรผันในชวงกวางกวา ดังนั้นควรมีถังปรับเสมอกอนปอนน้ําเสียเขาสูกระบวนการบําบัด
น้ําเสียตอไป
5.1.1.4 มาตรวัดการไหล (flow meter)
ถึงแมมาตรวัดการไหลไมใชหนวยที่กําจัดสารมลพิษโดยตรง แตการวัดอัตราไหล
ของน้ําเสียกอนเขากระบวนการบําบัดน้ําเสียมีความสําคัญอยางยิ่งในการตรวจสอบและปรับปรุงการ
เดินระบบ เพื่อทําใหระบบทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน การควบคุมปริมาณน้ําเสียเขาระบบ การ
คํานวณปริมาณสารเคมีที่จะใช การควบคุมอัตราไหลของสลัดจเวียนกลับในระบบเอเอส เปนตน
5.1.2 การบําบัดขั้นตน
การบําบัดขั้นตนมีหนาที่กําจัดสารอินทรียในรูปของแข็งแขวนลอยออกจากน้ําเสีย ซึ่งเปน
การลดขนาดของกระบวนการบําบัดขั้นสองหรือตองการแยกสลัดจขั้นตน (primary sludge) และนําไป
ยอยสลายดวยกระบวนทางชีวภาพแบบไมใชออกซิเจน หรือเรียกวาการยอยสลัดจแบบแอนแอโรบิก
(anaerobic digestion) ซึ่งจะไดกาซชีวภาพเปนผลิตผล การบําบัดขั้นตนมักเปนการบําบัดดวยกระบวนการ
ทางกายภาพ เชน ถังตกตะกอนขั้นตน (primary sedimentation tank) ตะแกรงละเอียด (fine screen)
เปนตน อยางไรก็ตามถาเลือกใชกระบวนการบําบัดขั้นสองที่มีความสามารถในการยอยสลายสารอินทรีย
ในรูปของของแข็งแขวนลอยไดอยูแลว เชน บอปรับเสถียร สระเติมอากาศ เอเอสแบบเติมอากาศยืดเวลา
(extended aeration activated sludge; EAAS) เปนตน ก็ไมจําเปนตองใชการบําบัดขั้นตน
5.1.3 การบําบัดขั้นสอง
การบําบั ดขั้นสองที่ใ ชกับกระบวนการบําบัดน้ําเสียชุ มชนมีจุดประสงคหลั กเพื่อกําจัด
สารอินทรีย ในน้ําเสียดวยกระบวนการทางชีวภาพ สามารถแบงยอยตามปฏิกิริยาชีวเคมีไดดังนี้
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5.1.3.1 แอโรบิก (aerobic)
กระบวนการแอโรบิกเปนกระบวนการที่ยอยสลายสารอินทรียดวยจุลินทรียที่ดํารงชีพ
ดวยออกซิเจนอิสระ (aerobes) เชน เอเอส สระเติมอากาศ อารบีซี (rotating biological contractor, RBC)
โปรยกรอง (trickling filter, TF) เป น ตน ผลจากการย อยสลายสารอิ น ทรี ยจ ะได น้ํา และก า ซ
คารบอนไดออกไซดเปนผลผลิต
5.1.3.2 แอนแอโรบิก (anaerobic)
กระบวนการแอนแอโรบิกเปนกระบวนการที่ยอยสลายสารอินทรียดวยจุลินทรีย
ที่ดํารงชีพโดยไมใชออกซิเจนอิสระ (anaerobes) เชน บอแอนแอโรบิก(anaerobic pond) ถังกรองไรอากาศ
(anaerobic filter) ยูเอเอสบี (upflow anaerobic sludge blanket, UASB) เปนตน ผลจากการยอยสลาย
สารอินทรียจะไดกาซมีเทน กาซคารบอนไดออกไซด และน้ําเปนผลิตผล
กระบวนการแอนแอโรบิ กมักใชกับน้ําเสียที่ มีความเข ม ข น สู ง และมักใช เ ป น
กระบวนการบําบัดกอนหนา (pretreatment) เพื่อลดภาระอินทรียหรือลดการใชพลังงานในกระบวนการ
บําบัดทางชีวภาพขั้นตอนตอไป
5.1.3.3 แฟคัลเททีฟ (facultative)
กระบวนการแฟคัลเททีฟเปนกระบวนการที่ยอยสลายสารอินทรียดวยจุลนิ ทรียที่
ดํารงชีพไดทั้งในสภาวะทีม่ ีหรือไมมีออกซิเจนอิสระ เชน บอแฟคัลเททีฟ (facultative pond) เอเอสแบบ
แอนแอโรบิก - แอโรบิก (การกําจัดธาตุอาหารดวยกระบวนการชีวภาพ) เปนตน
5.1.3.4 การหมัก (fermentation)
การหมักเปนกระบวนการที่เปลี่ยนสารอินทรียที่มีโมเลกุลใหญใหมีขนาดเล็กลง
(ไมใชการยอยสลาย) โดยอาศัยเอนไซมจากจุลินทรียที่ไมใชออกซิเจนอิสระ เชน การเปลี่ยนแปงเปนอัลกอฮอล
การเปลี่ยนโปรตีนเปนกรดอะมิโน เปนตน โดยสวนใหญการหมักมักใชกับน้ําเสียที่มีความเขมขนสูง
และใชเปนการบําบัดกอนหนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการบําบัดทางชีวภาพขั้นตอน ตอไป
5.1.4 การฆาเชื้อ
การฆาเชื้อคือการกําจัดจุลินทรียตาง ๆ ออกจากน้ําทิ้ง การฆาเชื้อมักกระทําหลังจากการ
บําบัดขั้นสองแลว กระบวนการฆาเชื้อที่นิยมใช ไดแก บอบมและถังสัมผัสคลอรีน
ถาน้ําเสี ยเขามีความเขมขนต่ํา (โดยเฉพาะน้ําเสี ยชุ มชนของประเทศไทย) การฆาเชื้ อ
อาจจะไมจําเปนมากนัก เนื่องจากกระบวนการบําบัดขั้นสองก็มีความสามารถฆาเชื้อดวยตัวมันเองอยูแลว
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5.1.5 การบําบัดขั้นสูง
การบํ าบั ดขั้น สูง มั กเปน การบํ าบัดน้ํ าทิ้ง จากการบํ าบัดขั้น สองใหมีคุณ ภาพสูง ขึ้น ตาม
วัตถุประสงค หรือคุณภาพน้ําทิ้งที่ตองการเพื่อนําไปใชประโยชนตอไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
5.1.5.1 การกําจัดธาตุอาหาร
ถึงแมวาน้ําทิ้งจากการบําบัดขั้นสองมีคาบีโอดีต่ําก็ตาม แตเมื่อระบายทิ้ง ลงสู
แหลงรับน้ํา ก็อาจกอใหเกิดปญหามลพิษทางน้ําได โดยการเกิดสภาวะอัลกัลบลูม (algal bloom) ซึ่งถา
จะปองกันปญหาดังกลาวจําเปนตองกําจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในน้ําเสียดวย ซึ่งสามารถกระทําได
ทั้งกระบวนการทางเคมีและชีวภาพ
5.1.5.2 การนําน้ําทิ้งกลับมาใชใหม
การเลือกกระบวนการบําบัดจะขึ้นอยูกับคุณภาพน้ําทิ้งที่ตองการเพื่อนําไปใช
ประโยชน เชน รดน้ําสนาม ลางรถ น้ําชักโครก น้ําลางพื้นหรือถนน เปนตน กระบวนการบําบัดอาจ
ประกอบดวย ถังกรอง การฆาเชื้อดวยสารที่ไมตกคาง (เชน โอโซน แสงอัลตราไวโอเลตหรือยูวี เปนตน)
กระบวนการ ออสโมซิสผันกลับหรืออารโอ (reverse osmosis; RO) การแลกเปลี่ยนไอออน (ion exchange)
การดูดซับดวยถานกัมมันต (activated carbon adsorption) เปนตน
5.1.6 การนําน้ําทิ้งไปใชเพื่อการเกษตรกรรม
น้ําทิ้งจากโรงปรับปรุงคุณภาพน้ําของชุมชนมีธาตุอาหาร (ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส) ที่
เปน ประโยชนต อพื ช ดั ง นั้ น อาจนําน้ําทิ้ง ดัง กล าวไปใชใ นการเกษตรกรรมไดโ ดยไมต องปรับปรุง
คุณภาพน้ําเพิ่มเติม จากงานวิจัยที่เกี่ยวข อง (ในประเทศไทย) พบวา การนําน้ําทิ้งจากโรงปรับปรุง
คุณภาพน้ําของชุมชนไปปลูกพืชตางๆ เชน ขาว ผัก ไมดอก เปนตน ใหผลิตผลที่มีความปลอดภัยและ
มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมไมแตกตางจากการใชน้ําตามธรรมชาติ แตเนื่องจากงานวิจัยดังกลาวเปน
การทดลองประมาณ 2 ป เทานั้ น ผูออกแบบจึงควรระมัดระวังอย างยิ่ง ถาจะนําน้ําทิ้งดังกล าวไปใช ใน
การเกษตรกรรม เนื่องจากอาจจะเกิดผลกระทบในระยะยาวได
5.1.7 การบําบัดและกําจัดสลัดจ
สลัดจขั้นตน (สลัดจที่ไดจากการบําบัดขั้นตน) หรือสลัดจขั้นสอง (สลัดจสวนเกินที่ไดจาก
การบําบัดขั้นสอง) ซึ่งประกอบดวยสารอินทรียที่สามารถยอยสลายตอไปไดงาย (หรือยังไมคงตัว) นั้น
ตองไดรับการบําบัดและกําจัดใหมีความคงตัวตอไป มิฉะนั้นอาจกอใหเกิดปญหาการเนาเหม็นในภายหลัง
โดยทั่วไปการบําบัดและกําจัดสลัดจมีขั้นตอนตางๆ ดังนี้
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5.1.7.1 การทําขนสลัดจ (sludge thickening)
การทําขนสลัดจเปนการเพิ่มความเขมขนเพื่อใหเหมาะสมหรือเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบําบัดขั้นตอไป เชน การปรับเสถียรสลัดจ การแยกน้ําจากสลัดจ เปนตน การทําขนสลัดจมีหลาย
แบบ ไดแก ถังทําขนดวยแรงโนมถวง(gravity thickener) การลอยตัวดวยอากาศละลายหรือดีเอเอฟ
(dissolved air flotation; DAF) และเครื่องหมุนเหวี่ยง (centrifuge)
5.1.7.2 การปรับเสถียรสลัดจ (sludge stabilization)
การปรับเสถียรสลัดจเปนการปรับใหสลัดจมีสภาพเสถียรหรือเปนการยอยสลาย
สลัดจใหมีความคงตัว เพื่อปองกันการเนาเหม็น(เมื่อนําไปทิ้ง)นั่นเอง การปรับเสถียรสลัดจมีหลายวิธี
เชน การยอยสลัดจแบบแอนแอโรบิก (anaerobic digestion) การยอยสลัดจแบบแอโรบิก (aerobic digestion)
การหมักทําปุย (composting) เปนตน สําหรับสลัดจสวนเกินที่ไดจากกระบวนการเอเอสแบบเติมอากาศ
ยืดเวลามักถูกยอยสลายในถังเติมอากาศจนมีความคงตัวอยูแลว ดังนั้นไมตองมีการปรับเสถียรสลัดจอีก
5.1.7.3 การแยกน้ําจากสลัดจ (sludge dewatering)
การแยกน้ํ าจากสลัดจเ ป น การลดปริ ม าตรสลั ดจก อนนํ าไปกํ าจัด เพื่ อความ
สะดวกในการขนย าย ลดค าใช จ ายสํา หรับ การขนส ง และการกํา จัด การแยกน้ํ า มี ห ลายวิธี ได แ ก
สายพานรีดน้ํา(belt press) เครื่องอัดกรอง(filter press) และเครื่องหมุนเหวี่ยง
5.1.7.4 การกําจัดสลัดจ
การกําจัดสลัดจเปนการนําสลัดจที่ผานการปรับเสถียรและการแยกน้ําจากสลัดจ
แลว ไปกําจัดในขั้นตอนสุดทาย เชน การฝงกลบ ปรับปรุงดินสําหรับการเกษตร เปนตน นอกจากนี้อาจนํา
สลัดจไปทําลายจนสิ้นสภาพดวยการเผา (incineration) แตเปนวิธีที่มีการลงทุนสูงมาก
5.2 หัวขอพิจารณาในการเลือกกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ํา
5.2.1 ประสบการณในอดีต
ใหวิเคราะหและวิจารณ (แยกแยะและออกความเห็นวามีขอดีและขอเสียอยางไร) ขอมูลจาก
โรงปรับปรุงคุณภาพน้ําของชุมชนที่ดําเนินการแลวในอดีต ทั้งในแงของประสิทธิภาพและความนาเชื่อถือ
ความตองการบุคลากร ความยากงายในการควบคุมระบบ งบประมาณในการลงทุน งบประมาณในการ
เดินระบบ ปญหา และอุปสรรคตาง ๆ
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5.2.2 ลักษณะน้ําเสียและคุณภาพน้ําทิ้งที่ตองการ
ถาน้ําเสียมีความเขมขนต่ํา เชน น้ําเสียชุมชน (โดยเฉพาะน้ําเสียชุมชนของประเทศไทย)
เปนตน อาจเลือกกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําที่ไมซับซอนมากนัก เชน บอปรับเสถียร สระเติมอากาศ
เปนตน ยกเวนชุมชนที่มีพื้นที่จํากัดหรือที่ดินมีราคาแพง จําเปนตองเลือกกระบวนการที่มีความซับซอน
มากขึ้นแตใชพื้นที่นอย อาจจะทําใหคุมคากวา เชน กระบวนการเอเอส เปนตน แตถาในอนาคตมีการ
กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งที่เขมงวดขึ้น โดยเฉพาะการจํากัดปริมาณธาตุอาหารในน้ําทิ้ง อาจตอง
เลือกใชกระบวนการที่ซับซอนมากขึ้น เชน ระบบเอเอสแบบแอนอกซิก - แอโรบิกหรือ แบบแอนแอโรบิก แอโรบิก เปนตน
ถาน้ําเสียมีความเขมขนสูง เชน น้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภท การเลือกใช
กระบวนการชีวภาพแบบไมใชออกซิเจนหรือกระบวนการแอนแอโรบิก อาจมีความคุมคากวา
5.2.3 ราคาที่ดิน
ชุมชนที่มีการพัฒนามากมักมีพื้นที่จํากัดและมีราคาแพงมาก การเลือกกระบวนการบําบัดที่
ใชพื้นที่นอยอาจมีความคุมคากวา แตตองใชเครื่องจักรมากและมีความซับซอนในการเดินระบบ สวนชุมชน
ที่ไมมีขอจํากัดเรื่องพื้นที่ มักมีราคาที่ดิน ไมแพงมากนัก ควรเลือกกระบวนการที่งายและไมซับซอน
เชน บอปรับเสถียร สระเติมอากาศ เปนตน อยางไรก็ตามนอกจากราคาที่ดินแลว ควรคํานึงถึงระยะหาง
ระหวางชุมชนดวย ซึ่งจะมีผลตองบประมาณในการลงทุนและการดําเนินการของระบบรวบรวมน้ําเสีย
หากชุมชนมีที่ดินสาธารณะสําหรับกอสรางโรงปรับปรุงคุณภาพน้ําอยูแลว ตองประเมินราคา
ที่ดิน ดัง กลาวและนํ ามาคํ านวณรวมกับงบประมาณการลงทุ น ดวย (แมใ นความจริง จะไมตองเสี ย
คาใชจายก็ตาม) เพื่อเปรียบเทียบความคุมคาทางเศรษฐศาสตรกับแนวทางเลือกอื่น ๆ และควรตอง
เลือกแนวทางที่มีคาใชจายต่ําสุด
5.2.4 สภาพทองถิ่น
การนําเขาอุปกรณหรือเครื่องจักรจากตางประเทศทําใหงบประมาณการลงทุนสูง อีกทั้ง
เมื่อ เครื่องจักรชํารุดตองอาศัยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ดังนั้นประเทศไทยจึงควรเลือก
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําที่มีความตองการเครื่องจักรนอย เชน บอปรับเสถียร สระเติมอากาศ เปน
ตน ยกเวน ชุม ชนที่ มี พื้น ที่ จํ ากั ดหรื อ ที่ ดิน มีราคาแพง อาจจําเปน ตองเลือกกระบวนการที่มีความ
ตองการเครื่องจักรมากขึ้น เชน กระบวนการเอเอส เปนตน แตก็ควรเลือกกระบวนการที่ใชเครื่องจักร
นอยที่สุด ไดแก กระบวนการเอเอสแบบเติมอากาศยืดเวลา ซึ่งไมตองมีถังตกตะกอนขั้นตน และการปรับ
เสถียรสลัดจ
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5.2.5 งบประมาณ
แม ว างบประมาณการลงทุน เป น ปจ จัยหนึ่ ง ที่ มี ค วามสําคั ญ ในการเลื อกกระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ํา แตผูออกแบบควรคํานึงถึงงบประมาณการดําเนินการในการเดินระบบดวย มิฉะนั้นจะ
กอให เกิ ดป ญ หาดั ง เช น ในอดี ต กล าวคือ บางชุม ชนเมื่ อกอสรางโรงปรับปรุงคุ ณ ภาพน้ํ าเสร็จแลว
(โดยเฉพาะกระบวนการเอเอสและสระเติมอากาศ) แตขาดงบประมาณในการเดินระบบและการซอม
บํารุงเครื่องจักร จึงตองหยุดเดินระบบบอยครั้งหรือเดินระบบเพียงบางสวนเทานั้น
ดังนั้นผูออกแบบตองตระหนักอยูเสมอวางบประมาณการดําเนินการ เชน คาจางแรงงานของ
พนั กงาน ค า ไฟฟ า ค า สารเคมี ค า ซ อมแซมบํ า รุ ง อุ ป กรณเ ครื่ อ งจั ก ร ค า บริห ารจั ด การ ฯลฯ มี
ความสําคัญมากสําหรับการดําเนินการในระยะยาว เพราะเมื่อสะสมไปหลายปอาจมีมูลคาสูงกวาคา
กอสรางเสียอีก
โดยทั่ วไประบบบ อปรับเสถียรควรจะมี งบประมาณการดํ าเนิ น การต่ํ าสุด ส วนสระเติม
อากาศและเอเอสมีงบประมาณการดําเนินการสูงกวาตามลําดับ และถาเปนกระบวนการทางชีวภาพ
แบบแอนแอโรบิกจะมีคาดําเนินการต่ําและยังผลิตกาซชีวภาพซึ่งสามารถใชเปนพลังงานทดแทนไดอีก
ดวย แตเปนกระบวนการที่เหมาะกับน้ําเสียที่มีความเขมขนสูง
5.3 กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําที่เหมาะสมกับชุมชนของประเทศไทย
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําที่เหมาะสมกับชุม ชนในประเทศไทย ไดแก บอปรับเสถียร
สระเติมอากาศ และเอเอสแบบการเติมอากาศยืดเวลา ผูออกแบบจะเลือกใชกระบวนการใดนั้นขึ้นอยูกับ
ขอพิจารณาตาง ๆ ดังที่กลาวในหัวขอที่ 5.2
ผูออกแบบอาจเลือกกระบวนการบําบัดอื่น ๆ เชน บึงประดิษฐ (constructed wetland) ฯลฯ ซึ่ง
มีความตองการเครื่องจักรนอย จึงเหมาะกับสภาพทองถิ่นของประเทศไทย แตผูออกแบบตองมีขอมูล
อางอิงเพียงพอจนมีความมั่นใจวากระบวนการดังกลาวมีประสิทธิภาพเพียงพอและมีความนาเชื่อถือ
กอนนํามาใชงานจริ ง เนื่ องจากป จจุ บันกระบวนการดั งกลาวยังขาดความสนับสนุ นด านการวิจั ยและการ
วิเคราะหทางวิชาการที่มากพอ จึงทําใหคากําหนดการออกแบบยังไมมีความชัดเจนมากนัก
เนื่ อ งจากลั ก ษณะน้ํ า เสี ย ชุ ม ชนของประเทศไทยมี ค วามเข ม ข น ต่ํ า กว า น้ํ า เสี ย ชุ ม ชนของ
ตางประเทศ จึงทําใหการจัดเรียงกระบวนการบําบัดน้ําเสียที่เสนอแนะในเกณฑแนะนําการออกแบบฯ
เลม นี้ มีค วามแตกตางกั บการจัด เรี ย งกระบวนการบํ าบั ดน้ํ า เสี ย ของต างประเทศบ าง นอกจากนี้
ผูออกแบบตองคํานึงอยูเสมอว าคากําหนดการออกแบบที่เสนอแนะในเกณฑ แนะนําการออกแบบฯ
เลม นี้เ ปน เพียงข อเสนอแนะใชกับน้ําเสียชุ มชนของประเทศไทยและมุง เนน ใชกับชุม ชนระดับเมือง
เทานั้น เชน เทศบาล ตําบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร เปนตน ดังนั้นผูออกแบบตองพึงระวังอยางยิ่งที่จะ
ดัดแปลงและนําเกณฑเลมนี้ไปใชกับน้ําเสียประเภทอื่น เชน น้ําเสียอุตสาหกรรม น้ําเสียจากอาคารสูง น้ําเสีย
จากหมูบาน ฯลฯ
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5.3.1 ระบบบอปรับเสถียร
บอปรับเสถียรเปนกระบวนการบําบัดน้ําเสียชุมชนที่มีความเหมาะสมกั บสภาพทองถิ่น
ของประเทศไทย เนื่องจากเปนกระบวนการที่ตองการเครื่องจักรนอย ไมตองการการดูแลเอาใสมาก
นัก เดินระบบงาย และมีงบประมาณการดําเนินการต่ํา แตเปนระบบที่มีความตองการพื้นที่มาก ดังนั้น
อาจมีขอจํากัดในการใชกับชุมชนที่มีราคาที่ดินแพงหรือชุมชนที่มีพื้นที่จํากัด
โดยทั่วไปบอปรับเสถียรแบงได 3 ประเภท ไดแก บอแอนแอโรบิก บอแฟคัลเททีฟ และบอบม
ซึ่งสวนใหญมักใชบอบําบัดรวมกันมากกวา 1 ประเภท และในบางกรณีอาจใชบอบําบัดรวมกันทั้ง 3 ประเภท
ก็ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะน้ําเสียและคุณภาพของน้ําทิ้งที่ตองการ
สําหรับกระบวนการบําบัด น้ําเสียชุมชนควรเลือกใชบอแฟคัลเททีฟและบอบมมากกวาบอ
แอนแอโรบิก เนื่องจากบอแอนแอโรบิกเหมาะกับน้ําเสียที่มีความเขมขนสูงกวาน้ําเสียชุมชน นอกจากนี้
บอแฟคัลเททีฟและบอบมจะมีความเหมาะสมอยางยิ่งเมื่อใชในพื้นที่เขตรอน (เชน ประเทศไทย เปนตน)
ซึ่งมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงและมีแดดจัดตลอดป ทําใหรับภาระการบําบัดไดสูงและยังทําใหอัตราการตายของ
จุลินทรียและ/หรือเชื้อโรค) สูงอีกดวย
การจัดเรียงหนวยกระบวนการและแผนภาพการไหลของระบบบอปรับเสถียรที่แนะนําให
ใชกับน้ําเสียชุมชนของประเทศไทยแสดงดังรูปที่ 5.1 ซึ่งแนะนําใหใชบอแฟคัลเททีฟตอกันแบบอนุกรมอยาง
นอย 2 บอ แตถาตองการน้ําทิ้งที่มีคุณภาพสูงขึ้นอาจออกแบบใหมีบอบมเพิ่มอีก 1 บอก็ได เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการกําจัดของแข็งแขวนลอยและเชื้อโรค
กรณี ที่ มี ร ะบบรวบรวมน้ํ าเสี ยเปน แบบทอระบายรวม ควรออกแบบใหบอปรั บเสถี ยร
รองรับ ปริมาณน้ําเสียปนน้ําฝนสูงสุดในขณะฝนตกเทากับ 3 เทาของอัตราไหลรายวันเฉลี่ยในหนาแลง
(ดีดับเบิลยูเอฟ) ซึ่งเทากับอัตราไหลออกแบบของทอดักน้ําเสีย (ดูจากหัวขอที่ 3.4) สวนชุมชนหรือ
พื้นที่บริการที่ติดกับชายทะเลควรคํานึงถึงปริมาณกรวดทรายที่สะสมอยูในบอดวย
5.3.2 ระบบสระเติมอากาศ
สระเติมอากาศเปนกระบวนการที่มีการดําเนินการงายและมีความตองการพื้นที่ปานกลาง
แตงบประมาณการดําเนินการสูงกวาระบบบอปรับเสถียร โดยปกติส ระเติม อากาศสามารถแบง ได
2 ประเภท คือ แบบผสมอยางสมบูรณ (complete - mix aerated lagoon) และแบบผสมบางสวน (partial mix aerated lagoon) สําหรับน้ําเสียชุมชนของประเทศไทยควรใชสระเติมอากาศแบบผสมบางสวน
ซึ่งจะทําใหงบประมาณการดําเนินการต่ํา(ต่ํ ากวาแบบผสมอยางสมบูรณ) นอกจากนี้น้ําเสียชุมชนของ
ประเทศไทยมีความเขมขนต่ํา สระเติมอากาศแบบนี้จึงสามารถบําบัดน้ําทิ้งใหไดคุณภาพตามมาตรฐานน้ํา
ทิ้งของทางการได
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รูปที่ 5.1 แผนภาพการไหลของระบบบอปรับเสถียร
(หมายเหตุ – หนวยกระบวนการที่เปนเสนประอาจจะมีหรือไมมีกไ็ ดขึ้นอยูกับความเหมาะสม)

รูปที่ 5.2 แผนภาพการไหลของระบบสระเติมอากาศ
(หมายเหตุ – หนวยกระบวนการที่เปนเสนประอาจจะมีหรือไมมีกไ็ ดขึ้นอยูกับความเหมาะสม)
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รูปที่ 5.3 แผนภาพการไหลของระบบเอเอสแบบเติมอากาศยืดเวลา
(หมายเหตุ – หนวยกระบวนการที่เปนเสนประอาจจะมีหรือไมมีกไ็ ดขึ้นอยูกับความเหมาะสม)
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การจัดเรียงกระบวนการหนวยและแผนภาพการไหลของระบบสระเติมอากาศที่แนะนําให
ใชกับน้ําเสียชุมชนของประเทศไทยแสดงดังรูปที่ 5.2 ในกรณีที่ชุมชนมีระบบรวบรวมน้ําเสียเปนแบบ
ทอระบายรวม น้ําเสียจะมีความเขมขนต่ํา (เมื่อเปรียบเทียบกับระบบทอระบายแยก) จึงทําใหจุลินทรียหรือ
ของแข็ ง แขวนลอย (MLSS) ในสระเติ ม อากาศความเขม ข นไม สูง มากนั ก และของแข็ งแขวนลอย
บางส วนจะจมตัวลงสูกนสระและถู กย อยสลายตอไป จึง อาจทํ าใหน้ํ าทิ้ งจากสระเติม อากาศมี ความ
เข ม ข นของแข็ ง แขวนลอยต่ํ ากว าค ากํ าหนดตามมาตรฐานน้ํ าทิ้ ง ถาเป นเช น นั้น บ อขัดแต งหรื อบ อ
ตกตะกอนก็ไมจําเปนตองใช สวนในขณะฝนตกควรออกแบบใหสระเติมอากาศสามารถรองรับปริมาณ
น้ําเสียสูงสุดในขณะฝนตกเทากับ 3 เทาของดีดับเบิลยูเอฟ (ซึ่งเทากับอัตราไหลออกแบบของทอดักน้ําเสีย)
สวนชุมชนหรือพื้นที่บริการซึ่งติดกับชายทะเลควรคํานึงถึงปริมาณกรวดทรายที่สะสมอยู
ในสระเติมอากาศดวย
5.3.3 ระบบเอเอส
ระบบเอเอสมี ค วามต องการเครื่ องจั ก รมาก มี ค วามซั บซ อนในการดํ าเนิ น การและมี
งบประมาณการดําเนินการสูง (เมื่อเปรียบเทียบกับบอปรับเสถียรและสระเติมอากาศ) แตตองการพื้นที่
นอยกวาจึงเหมาะกับชุมชนที่มีพื้นที่จํากัดและมีราคาที่ดินแพง
ระบบเอเอสแบบเติมอากาศยืดเวลามีความเหมาะสมกับกระบวนการบําบัดน้ําเสียชุมชน
ของประเทศไทยเนื่ อ งจากน้ํ า เสี ย ชุ ม ชนมี ค วามเข ม ข น ต่ํ า ทั้ ง นี้ ถ า ใช ร ะบบเอเอสแบบธรรมดา
(conventionalactivated sludge, CAS) จะทําใหถังเติมอากาศมีเวลากักน้ําต่ํา โดยทั่วไปผูออกแบบมัก
เพิ่มเวลากักน้ําใหนานขึ้นอยูแลว(เผื่อปจจัยความปลอดภัย) จึงมีแนวโนมทําใหระบบทํางานเปนแบบ
เติ ม อากาศยื ดเวลาอยู ดี นอกจากนี้ ร ะบบเอเอสแบบเติ ม อากาศยื ดเวลามี อัต ราส วนของอาหารต อ
สารอินทรียต่ําและมีอายุสลัดจนาน ทําใหระบบมีเสถียรภาพสูงและสามารถลดภาระในการบําบัดและ
กําจัดสลัดจไดจึงไมตองมีการบําบัดขั้นตนและการปรับเสถียรภาพของสลัดจอีกดวย
อยางไรก็ตามระบบเอเอสแบบเติมอากาศยืดเวลามีขนาดของถังเติมอากาศและปริมาณการ
เติมอากาศมากกวาระบบเอเอสแบบธรรมดา (เมื่อมีอัตราไหลน้ําเสียเทากัน) ดังนั้นในกรณีที่ชุมชนมี
อัตราไหลน้ําเสียสูงมาก ระบบเอเอสแบบธรรมดาจะมีงบประมาณในการดําเนินการต่ํากวาระบบเอเอสแบบ
เติมอากาศยืดเวลาอยางมาก ซึ่งในระยะยาวอาจทําใหระบบเอเอสแบบธรรมดามีความคุมคากวา แม
ตองมีการบําบัดขั้นตนและการปรับเสถียรสลัดจดวยก็ตาม
การจั ดเรี ยงหน วยกระบวนการและแผนภาพการไหลของระบบเอเอสที่ เ หมาะสมกั บ
ลักษณะน้ําเสียชุมชนของประเทศไทยแสดงดังรูปที่ 5.3 ในกรณีที่ชุมชนมีระบบรวบรวมน้ําเสียเปนแบบ
ทอระบายรวมสามารถแยกไดเปน 2 กรณี กรณีแรก กําหนดอัตราไหลออกแบบของทอดักน้ําเสียเทากับ
3 เทาของดีดับเบิลยูเอฟในขณะฝนตก แตถังเติมอากาศรับน้ําเสียปนน้ําฝนสูงสุดเทากับอัตราไหลราย
ชั่วโมงสูงสุด (ของน้ําเสียในหนาแลง) และมีการระบายน้ําเสียปนน้ําฝนบางสวนลงสูทอออม เพือ่ ลําเลียงเขา
สูถังทําใสโดยตรง สวนกรณีที่ 2 กําหนดอัตราไหลออกแบบของทอดักน้ําเสียเทากับ 3 เทาของดีดับเบิลยู
เอฟเชนกัน(ในขณะฝนตก) และจะถูกปอนเขาสูถังเติมอากาศทั้งหมด อยางไรก็ตาม ผูออกแบบตองคํานึง
อยูเสมอวาจุดวิกฤติทางชลศาสตรของระบบเอเอส คือ ถังทําใส (clarifier) โดยที่ถังทําใสตองออกแบบ
พื้นที่หนาตัดใหพอเหมาะเพื่อปองกันการลางไล (washout) ของจุลินทรียในกรณีนี้ดวย
6868

๙๙๓

5.4 อัตราไหลออกแบบ
อัตราไหลออกแบบของโรงปรับปรุงคุณภาพน้ําขึ้นอยูกับประเภทของกระบวนการบําบัดตาง ๆ
ดังตารางที่ 5.1
5.5 ลักษณะน้ําเสียชุมชน
ลักษณะน้ําเสียชุมชนโดยทั่วไปของประเทศไทยไดกลาวแลวในหัวขอที่ 2.12
ตารางที่ 5.1 อัตราไหลออกแบบสําหรับกระบวนการตางๆของโรงปรับปรุงคุณภาพน้ํา
คาอัตราไหล
หนวยกระบวนการ
ออกแบบ
ตรวจสอบ
1. รางน้ําหรือทอน้ําระหวางหนวยกระบวนการ
Qmax.h
Qmax.h
2. หนวยกระบวนการขั้นเตรียมการ
Qmax.h
Qmax.h
3. ถังผันน้ําหรือถังแบงน้ํา
Qmax.h
Qmax.h
4. หนวยกระบวนการขั้นตน
Qmax.d
Qmax.h
5. ถังเติมอากาศ
Qmax.d
6. ถังทําใส
Qmax.d
Qmax.h
6. บอปรับเสถียรและสระเติมอากาศ
Qavg
7. หนวยกระบวนการฆาเชื้อ (ถังสัมผัสคลอรีน)
Qmax.h
Qmax.h
หมายเหตุ
- อัตราไหลรายชั่วโมงสูงสุด (Qmax.h) ขึ้นอยูกับประเภทของทอรวบรวมน้ําเสียดวย ถาเปนระบบ
รวบรวมน้ําเสียแบบทอระบายรวม จะหมายถึงอัตราไหลสูงสุดที่ยอมใหเขาหนวยกระบวนการตาง ๆ
ในขณะฝนตก
5.6 มาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้ง
การกําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งของโรงปรับปรุงคุณภาพชุมชนของประเทศไทยไดกลาว
แลวในหัวขอที่ 2.13
5.7 ขนาดของหนวยกระบวนการบําบัด
นอกจากอัตราไหลและลักษณะน้ําเสียแลว ปจจัยที่ความสําคัญอยางยิ่งสําหรับกําหนดขนาดของหนวย
กระบวนบําบัดตาง ๆ ไดแก คากําหนดการออกแบบกระบวนการตาง ๆ ซึ่งจะกลาวตอไปใน บทที่ 6 - 10
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5.8 ปจจัยอื่นๆที่จําเปนตอการออกแบบ
5.8.1 ระบบไฟฟาฉุกเฉิน
กระบวนการบําบัดน้ําเสียที่มีเครื่องจักรมากดังเชนระบบเอเอสหรือสถานีสูบน้ําเสียสุดทาย
ควรตองมีแหลงพลังงานสํารองในกรณีไฟฟาดับ เชน การตอเชื่อมกับแหลงพลังงานไฟฟาอยางนอย
สองแหลงที่แยกอิสระกัน การติดตั้งเครื่องปนไฟ เปนตน
5.8.2 ระบบประปา
ตองจัดเตรียมน้ําประปาใหเพียงพอสําหรับทํ าความสะอาดหนวยกระบวนการตาง ๆ
หองปฏิบัติการหองน้ํา หองอาบน้ํา เปนตน
5.8.3 อาคารสนับสนุน
นอกจากหนวยกระบวนการบําบัดตางๆแลว โรงปรับปรุงคุณภาพตองประกอบดวยอาคาร
ตาง ๆ ที่ชวยสนับสนุนการบริ หารจัดการ เชน อาคารสํานั กงาน อาคารหรื อหองควบคุ มเครื่ องจักร
อาคารซอมบํารุง หองปฏิบัติการวิเคราะหคุณภาพน้ํา อาคารรักษาความปลอดภัย (ปอมยาม) เปนตน
5.9 การวางผังบริเวณ (layout)
เมื่อเลือกหนวยกระบวนการบําบัดน้ําเสียและกําหนดขนาดของแตละกระบวนการแลว ตอไปเปน
การวางผังบริเวณ ซึ่งตองคํานึงถึงการขยายระบบในอนาคตดวย
5.9.1 องคประกอบหลักของโรงปรับปรุงคุณภาพน้ํา
- หนวยกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ํา พรอมทั้งเครื่องจักรและอุปกรณที่เกี่ยวของ
- อาคารสํานักงาน
- อาคารหรือหองควบคุมเครื่องจักร
- อาคารเก็บของ หรือสารเคมี
- อาคารรักษาความปลอดภัย (ปอมยาม)
- อาคารซอมบํารุง
- ถนนและที่จอดรถพรอมปายจราจรและปายอาคาร
- บานพักพนักงาน
5.9.2 ขอพิจารณาสําหรับการวางผังบริเวณ
- ควรวางกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําตามลําดับขั้นตอนการทํางานและตามความลาด
ของพื้ น ที่ เพื่ อให น้ํ าเสี ยไหลได ด วยแรงโน มถ วงของโลกและลดงบประมาณในการ
ดําเนินการ ซึ่งจะตองมีการคํานวณและจัดทําโพรไพสชลศาสตร (hydraulic profile) ใน
แตละกระบวนการ ดวย
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- ตองเผื่อพื้นที่ใกลเคียงกันสําหรับการขยายระบบในอนาคต เชน ถาวางกระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ําตามลําดับการทํางานในแนวเหนือ - ใต และตองเผื่อพื้นที่ไวขยาย
ดานขางหรือแนวตะวันออก - ตะวันตก เปนตน
- ควรจัดเตรียมอุปกรณสําหรับเชื่อมตอระหวางกระบวนการเกาและกระบวนใหมที่จะขยาย
เพิ่มในอนาคต เพื่อความสะดวกและไมตองหยุดเดินระบบ เชน ประตูน้ํา เปนตน
- ตองพิจารณาการวางฐานรากของโครงสรางของกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําให
เหมาะสมกับลักษณะชั้นดินและระดับน้ําใตดินดวย ซึ่งตองคํานึงถึงความสามารถในการ
รับแรงของชั้นดินและการลอยตัวของโครงสรางเนื่องจากน้ําใตดิน
- กระบวนการที่ทําใหเกิดปญหาความรําคาญตาง ๆ เชน กลิ่น เสียง ละอองน้ํา เปนตน
ตองวางอยูใ นตํ าแหนงที่ มีร ะยะหางกับชุ มชนอย างเหมาะสมหรือวางในตําแหนงใต
ทิศทางลมของชุมชน
- ควรตองจัดวางระยะหางระหวางกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําและเครื่องจักรหรือ
อุปกรณตาง ๆ ใหสามารถดําเนินงานไดอยางสะดวกและสามารถซอมบํารุงไดงาย
- กระบวนการที่มีสวนประกอบของเครื่องจักรที่มีน้ําหนักหรือจําเปนตองมีการขนยาย เชน
สารเคมี สลัดจ ขยะ กรวดทราย เปนตน ตองจัดใหมีถนนสามารถเขาออกไดอยางสะดวก
- ควรพิจารณาถึงลักษณะรูปแบบถังบําบัดดวย กลาวคือ การใชถังสี่เหลี่ยมสามารถใช
ผนังรวมกันได ซึ่งจะทําใหประหยัดพื้นที่ในการกอสราง แตถังกลมสามารถรับแรงได
ดีกวาถังรูปสี่เหลี่ยม
- กระบวนการและอุปกรณเครื่องจักรหลักที่มีผลตอประสิทธิภาพการทํางานของระบบ
จําเป น ตองออกแบบให มีจํ านวนมากกว า 1 หนวย เนื่ องจากไมต องหยุดเดิน ระบบ
ทั้ง หมดเมื่ อ มี การซ อมบํ ารุ ง เช น เครื่องสูบน้ํา เสีย เครื่ องเป าอากาศ เป น ต น แต
อุปกรณและเครื่องมือที่มีราคาแพงและไมมีผลโดยตรงตอประสิทธิภาพการบําบัดน้ํา
เสียโดยตรง เชน มาตรวัดการไหล (แบบแมเหล็กไฟฟา) เปนตน ไมจําเปนตองเตรียม
เครื่องสํารองไว เพียงแตเตรียมทอสั้นขนาดเทาอุปกรณดังกลาวใสแทนไวกอนขณะที่
นําไปซอม
- การออกแบบถั งซ อนกันหรือเปนอาคารหลายชั้นเพื่อประหยัดพื้ นที่สํ าหรับการกอสราง
จะตองเปรียบเทียบงบประมาณการดําเนินการดวย โดยเฉพาะคาใชจายในการสูบน้ําขึ้นที่สูง
- อาคารสํานักงาน ควรตองอยูใกลกับทางเขาหลักของโรงปรับปรุงคุณภาพน้ําเพื่อใหผูมา
ติดตอ สามารถหาไดงาย และไมไปพลุกพลานในบริเวณเขตหวงหามหรือเขตอันตราย
- อาคารซอมบํารุงและอาคารเก็บของควรตองอยูใกลกับบริเวณที่มีเครื่องจักรจํานวน
มาก และมีพื้นที่เพียงต อการขนย ายและซอมบํารุง นอกจากนี้ควรตองจัดใหมีถนน
สามารถเข า - ออกไดอยางสะดวก รวมทั้ง เครื่องมือในการขนย ายเครื่องจักรและ
อุปกรณตาง ๆ ไดอยางสะดวก เชน รอกไฟฟา เครน เปนตน
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5.10 ดุลยภาพมวล (mass balance)
ในขณะออกแบบโรงปรับปรุงคุณภาพน้ํา ผูออกแบบควรตองทําดุลยภาพมวลเปนลําดับแรก ๆ
ซึ่งเปนการแสดงอั ตราไหลและความเขมขนของสารมลพิษที่เขาและออกจากกระบวนการบําบัดตาง ๆ
การทําดุลยภาพมวลจะบงชี้ถึงความเปนไปไดของกระบวนการบําบัดน้ําเสียนั้น ๆ และสามารถประเมิน
ปริมาณสลัดจหรือกากตะกอนที่จะนําไปบําบัดหรือกําจัดตอไป
ปจจัยที่มีความสําคัญในการทําดุลยภาพมวล ไดแก ลักษณะน้ําเสียเขาระบบ อัตราไหลน้ําเสีย
แผนภาพการไหลของกระบวนการ ไคเนติกสการโตของจุลินทรียในหนวยกระบวนการชีวภาพ และการกําหนด
ประสิทธิภาพการกําจัดสารมลพิษของแตละหนวยกระบวนการบําบัด
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บทที่ 6
การบําบัดขั้นเตรียมการ
การบําบัดขั้นเตรียมการเปนการกําจัดหรือลดปญหาที่อาจเกิดขึ้นกับกระบวนการปรับปรุง
คุณภาพน้ําในขั้นตอนตอไปจากวัสดุที่มากับน้ําเสีย เชน ขยะ กรวด ทราย เปนตน รวมถึงการลดภาระ
ทางชลศาสตรและอัตราภาระอินทรียที่สูงเกินไปในบางชวง
โดยทั่วไปกระบวนการบําบัดขั้นเตรียมการประกอบดวย ตะแกรง (ดักขยะ) ถังดักกรวดทราย
ถังปรับเสมอ และเครื่องบดตัดขยะ แตเนื่องจากน้ําเสียชุมชนของประเทศไทย (ชุมชนระดับเมือง) มีการ
แปรผันของอัตราไหลและสารอินทรียไมมากนัก จึงไมจําเปนตองใชถังปรับเสมอ นอกจากนี้ เครื่องบดตัด
ขยะก็ไมเหมาะสมกับกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําชุมชนของประเทศไทยเชนกัน เนื่องจากการใช
เครื่องบดตัดขยะเปนการเพิ่มอัตราภาระอินทรียใหแกระบบ ดังนั้นในบทนี้จะกลาวเฉพาะคากําหนดการ
ออกแบบของตะแกรงขยะและถังดักกรวดทรายเทานั้น
6.1 ตะแกรงราง (bar rack)
การดักขยะโดยใชตะแกรงมีจุดประสงคเพื่อดักและกําจัดเศษวัสดุหรือของแข็งตาง ๆ ที่มีขนาดใหญ
ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายแกอุปกรณหรือเครื่องจักรที่ใชในกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ํา เชน
เครื่องสูบ ทอ วาลว มาตรวัดการไหล เปนตน
โดยทั่วไปตะแกรงสามารถแบงเปน 2 ประเภท ไดแก ตะแกรงหยาบ (coarse screen) และ
ตะแกรงละเอียด (fine screen) แตสําหรับในการบําบัดขั้นเตรียมการจะหมายถึงตะแกรงหยาบเทานั้น
และมักเรียกวา “ตะแกรงราง” สวนตะแกรงละเอียดอาจถือวาเปนการบําบัดขั้นตน เนื่องจากตะแกรงมี
ความสามารถในการกําจัดสารอินทรียในรูปของแข็งแขวนลอยไดบางสวน ดังนั้นในหัวขอนี้จะกลาว
เฉพาะตะแกรงรางเทานั้น
ตะแกรงรางซึ่งใชในการบําบัดขั้นเตรียมการสามารถแบงยอยไดอีก 2 ชนิด ไดแก ตะแกรงราง
แบบทําความสะอาดดวยแรงคน และตะแกรงรางแบบทําความสะอาดดวยเครื่องกล แตในบางกรณี
อาจมีการใชตะแกรงรางในระบบรวบรวมน้ําเสีย (แบบทอระบายรวม) หรือระบบระบายน้ําฝนดวย เพื่อ
ปองกันทออุดตัน ซึ่ง มักเรียกวา “ตะแกรงรางดักขยะลอย” (trash rack) และมักออกแบบใหมี
ชองวาง ระหวางซี่ตะแกรงประมาณ 40 - 150 มิลลิเมตร สวนคาออกแบบตะแกรงรางแบบทําความ
สะอาดดวยแรงคนและแบบทําความสะอาดดวยเครื่องกลจะกลาวในหัวขอตอไป
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6.1.1 คากําหนดการออกแบบ
คากําหนดการออกแบบตะแกรงแบบทําความสะอาดดวยแรงคนและแบบทําความสะอาด
ดวยเครื่องกลแสดงในตารางที่ 6.1
6.1.2 ขอพิจารณาในการออกแบบ
- เมื่อตะแกรงมีเศษขยะอุดตันมากจะทําใหน้ําไหลผานไดนอยลง หรือกรณีที่อัตราน้ําเขา
สูงกวาปกติอาจเกิดน้ําทวมนองได จึงควรมีฝายน้ําลนฉุกเฉินที่สามารถระบายน้ําให
ไหลผานไปไดโดยตรงโดยไมตองผานตะแกรง
- ควรออกแบบใหมีตะแกรงอยางนอย 2 ชุด และมีประตูน้ําตรงทางน้ําเขาแยกสวนกัน
เพื่อความสะดวกในการซอมบํารุง เมื่อตะแกรงชุดใดตองหยุดเดินระบบเพื่อซอมบํารุง
ตะแกรงชุดที่เหลือตองสามารถรับอัตราไหลสูงสุดได
- การเลือกชองวางระหวางซี่ตะแกรงควรพิจารณาจากขนาดของของแข็ง ที่เครื่องสูบ
(ที่อยูหลังตะแกรง) ยอมใหผานได โดยหลักปฏิบัติทั่วไปมักกําหนดใหชองวางระหวาง
ซี่ ต ะแกรงมี ขนาดประมาณ 1 ใน 3 ของขนาดของแข็ ง ที่ เ ครื่ อ งสู บยอมให ผ า นได
อยางไรก็ตาม ควรคํานึงถึงอุปกรณตาง ๆ หลังเครื่องสูบดวย
- ทางน้ําเขาและทางน้ําออกของรางน้ําควรออกแบบใหน้ําไหลไดอยางราบเรียบเพื่อลด
การสูญเสียเฮดและปองกันการสะสมของกรวดและเศษวัสดุภายในราง
ตารางที่ 6.1 คากําหนดการออกแบบตะแกรง
รายการ
ชองวางระหวางซี่ตะแกรง,มิลลิเมตร
ขนาดของซี่ตะแกรง
กวาง, มิลลิเมตร
ลึก, มิลลิเมตร
เอียง (จากแนวดิ่ง), องศา
การสูญเสียเฮดจากการอุดตันที่ยอมรับได, มิลลิเมตร
ความเร็วน้ําในราง, เมตร/วินาที
ความเร็วน้ําเมื่อผานซี่ตะแกรง,เมตร/วินาที
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ทําความสะอาด
ดวยแรงงาน
25 – 75

ทําความสะอาด
ดวยเครื่องกล
10 – 75

4 – 15
25 – 50
30 – 45
150
≥ 0.4
0.3 – 0.9

5 – 15
25 – 75
0 – 30
150
≥ 0.4
0.6 – 1.2

- สําหรับตะแกรงรางแบบทําความสะอาดดวยแรงคน ความยาวของรางจะตองไมเกินระยะ
ที่เจาหน าที่ สามารถทําความสะอาดไดโดยสะดวก โดยทั่วไปไม ควรเกิน 3 เมตร และ
บริเวณชานพักซึ่งเปนที่ยืนของเจาหนาที่ในการทําความสะอาด ซึ่งจะใชกองเศษขยะดวย
ควรมีสวนพักขยะซึ่งลึกลงไป 5 - 10 เซนติเมตร และเจาะรูระบายน้ําออก บริเวณนี้ควรมี
พื้นที่กวางพอในการทํางานโดยไมควรนอยกวา 2.50 เมตร และกรณีอยูในสถานีสูบควร
มีแสงสวางสองหนาตะแกรงอยางเพียงพอ
- สําหรับตะแกรงรางแบบทําความสะอาดดวยเครื่องกลจะชวยลดคาแรง รวมทั้งทําให
เกิดสภาวะการไหลและการดักขยะที่ดีกวา โดยเฉพาะในกรณีที่มีระบบรวบรวมน้ําเสีย
เปนแบบท อระบายรวม ซึ่ ง มีปริ มาณขยะมากในขณะฝนตก ตะแกรงแบบทํ าความ
สะอาดดวยเครื่องกลมีหลายชนิด เชน เครื่องกลกวาดขยะแบบโซหรือสายพาน (chain
or cable driven screens) เครื่องกลกวาดขยะชนิดขึ้น - ลง (reciprocating rake screens)
ตะแกรงคาเทนารี (catenary screens) ตะแกรงลางตัวเองแบบตอเนื่อง (continuous selfcleaning screens) เปนตน ซึ่งแตละชนิดมักถูกออกแบบสําเร็จมาแลว ดังนั้นผูออกแบบ
ควรศึกษาขอมูลของตะแกรงรางแบบทําความสะอาดดวยเครื่องกลแตละชนิด และของแต
ละผูผลิตที่มีจําหนายในตลาด ซึ่งผูออกแบบควรเลือกใชแบบที่ตรงกับความตองการและ
ตองออกแบบสถานที่ติดตั้งใหเหมาะสม สวนการควบคุมการทํางานมักเปนแบบอัตโนมัติ
อาจใชนาฬิกาตั้งเวลาใหทํางานตามเวลาที่กําหนด รวมกับอุปกรณวัดความแตกตางของ
ความดันโดยการวัดระดับน้ําที่แตกตางกันระหวางหนาและหลังตะแกรง แตอยางไรก็ตาม
ต องมี มาตรการสํ าหรั บให คนบั งคั บโดยตรงได ดวย นอกจากนี้ ต องออกแบบให มี ชุ ด
ควบคุมระบบเตือนภัยเมื่อระดับน้ําในรางสูงเกินไปหรือเครื่องทําความสะอาดไมทํางาน
6.2 เครื่องบดตัดขยะ
อุปกรณ นี้จ ะทํ าหนาที่ ตัด บด เศษวั สดุที่มากับน้ําเสี ย เพื่อให มีขนาดเล็กลง สามารถปองกั น
เครื่องสูบเสียหายหรือปองกันทอหรืออุปกรณอุดตัน วิธีการนี้ไมเหมาะที่จะนํามาใชกับระบบปรับปรุง
คุณภาพน้ําชุมชนของเมืองไทย เนื่องจากเปนการเพิ่มอัตราภาระอินทรียใหแกการบําบัดขั้นสองและ
อาจมีปญหาเกี่ยวกับการบํารุงรักษาเมื่อน้ําเสียมีกรวดทรายมาก เพราะทําใหฟนตัดบิ่นหรือทื่อได
6.3 ถังดักกรวดทราย
จุดประสงคหรือหนาที่ของถังดักกรวดทรายไดกลาวแลวในหัวขอที่ 5.1.1.2 โดยทั่วไปถังดักกรวดทราย
มีหลายประเภท แตในคูมือนี้ จะขอกลาวเพี ยงบางประเภทที่นิยมใชและเหมาะกับสภาพทองถิ่นของ
ประเทศไทยเทานั้น ไดแก ถังดักกรวดทรายแบบเติมอากาศ (aerated grit chamber) และถังดักกรวดทราย
แบบน้ําไหลแนวนอนในรางสี่เหลี่ยมผืนผา (rectangular horizontal-flow grit chamber) ซึ่งมีขอดีและ
ขอเสียแตกตางกันดังตารางที่ 6.2
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ตารางที่ 6.2 ขอดีและขอเสียของถังดักกรวดทรายแบบเติมอากาศและแบบน้ําไหลแนวนอน
ขอดี
ขอเสีย
แบบเติมอากาศ
- ตองการพลังงานมาก (ในการเติมอากาศ)
- การสูญเสียเฮดคอนขางนอย
- ตองการแรงงานและความชํานาญในการ
- เมื่อควบคุมอัตราการเติมอากาศใหเหมาะสม
บํารุงรักษาและการควบคุมระบบเติมอากาศ
กรวดทรายที่ถูกแยกออกมาจะสะอาด
- คาออกแบบซึ่งทําใหเกิดการหมุนเปนเกลียว
โดยสารอินทรียจะไมถูกแยกออกมาดวย
- มีความยืดหยุน สามารถรองรับอัตราไหลที่แปร ยังไมมีความชัดเจนมากนัก
ผันในชวงกวางได
- การเติมอากาศชวยลดสภาวะเซ็ปทิก (septic)
และเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการ
บําบัดขั้นสอง
แบบน้ําไหลแนวนอนในรางสี่เหลี่ยมผืนผา
- ยากในการควบคุมความเร็วในการไหล (ให
- ประสิทธิภาพการดักกรวดทรายขึ้นอยูกับการ
เทากับ 0.3 เมตร/วินาที) เนื่องจากการแปรผัน
ปรับอุปกรณการไหลของทางน้ําออก
ของอัตราไหล
- ไมมีสวนโครงสรางที่เปนพิเศษ
- มีอุปกรณจมน้ํามาก เชน โซ แบริง่ เปนตน
- ประหยัดพลังงานและมีงบประมาณการเดิน
ซึ่งยากในการบํารุงรักษา
ระบบต่ํา
- เมื่ออัตราไหลต่ํา จะทําใหสารอินทรียถ ูกแยก
ออกมาดวย
6.3.1 ขอพิจารณาทั่วไปในการออกแบบถังดักกรวดทราย
- ถามี ระบบรวบรวมน้ําเสี ยเปน แบบท อระบายรวม ต องมีถั งดั กกรวดทรายหลายชุ ด
เนื่องจาก ไมตองหยุดระบบทั้งหมดเมื่อมีการซอมบํารุงบางชุด หากน้ําเสียมีกรวดทราย
เพียงบางครั้ง อาจติดตั้งถังดักกรวดทรายเพียงชุดเดียวก็ได แตควรตองออกแบบใหมี
ทอออม เพื่อใหน้ําเสียไหลออมไปยังหนวยกระบวนอื่นตอไปโดยไมตองผานถังดักกรวด
ทราย
- โดยทั่วไปถังดักกรวดทรายมีเปาหมายในการกําจัดทรายหรืออนุภาคที่ใหญกวา 0.21
มิลลิเมตร (65 mesh) และมีความถ วงจําเพาะ 2.65 ใหไดรอยละ 95 หรือในระบบ
สมัยใหม อาจออกแบบใหสามารถกําจัดอนุภาคขนาด 0.15 มิลลิเ มตร (100 mesh)
ไดถึงรอยละ 75
- ปจจัยสําคัญในการเลือกกระบวนการกําจัดกรวดทราย ไดแก การสูญเสียเฮด ขนาดพื้นที่
ความยืดหยุนของระบบ ปริมาณสารอินทรียที่ถูกแยกมาดวย และงบประมาณในการลงทุน
และดําเนินการเดินระบบ
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6.3.2 ถังดักกรวดทรายแบบเติมอากาศ
ถังดักกรวดทรายแบบนี้มีการเติมอากาศที่กนและบริเวณดานขางของถัง เพื่อใหน้ําเกิด
การ ไหลแบบหมุนเปนเกลียว (spiral roll) ตั้งฉากกับการไหลของน้ํา (น้ําไหลตามความยาวถัง) ทําให
ของแข็งแขวนลอยหนักหรือกรวดทรายตกลงสูกนถังและรวมกันในรางหรือฮอปเปอร ในขณะที่ของแข็ง
อื่น ๆ หรือสารอินทรียซึ่งมีน้ําหนักเบากวายังแขวนลอยอยู สวนกรวดทรายที่กนถังจะถูกแยกออกดวย
อุปกรณและเครื่องจักรตาง ๆ (ดูในหัวขอที่ 6.3.5)
ค า กํ า หนดการออกแบบของถั ง ดั กกรวดทรายแบบเติ ม อากาศแสดงในตารางที่ 6.3
นอกจากนี้ ควรแยกใชเครื่องเปาลมกับถัง ดักกรวดทรายโดยเฉพาะ ซึ่ง ดี กวาการใช เครื่องเป าลม
รวมกับกระบวนการอื่น เชน ถังเติมอากาศ เปนตน ควรติดตั้งวาลวและเครื่องวัดอัตราไหลเพื่อทําให
สามารถการควบคุมอัตราการเติมอากาศไดตามตองการ
6.3.3 ถังดักกรวดทรายแบบน้ําไหลแนวนอนในรางสี่เหลี่ยมผืนผา
ถังชนิดนี้ใชอุปกรณ เชน เวียร พารแชลลฟลูม ฯลฯ เพื่อควบคุมอัตราเร็วของน้ําใหคงที่
โดยระดับน้ําจะปรับขึ้นลงเองตามอัตราไหลและทําใหอัตราเร็วของน้ําในรางคงที่ ซึ่งพบวาเมื่อน้ําไหล
ดวยความเร็วประมาณ 0.3 เมตร/วินาที จะทําใหกรวดทรายตกตะกอน แตในขณะเดียวกันสารอินทรีย
ซึ่งเบากวายังแขวนลอยอยู (ไมตกตะกอน) สวนใหญมักใชโซและใบกวาด (chain and flight) รวบรวม
กรวดทรายเขาสูฮอปเปอรที่กนถัง และถูกแยกออกจากถังตอไปดวยอุปกรณและเครื่องจักรตาง ๆ
คากําหนดการออกแบบถังชนิดนี้แสดงในตารางที่ 6.4 นอกจากนี้การกําหนดความยาว
ของถังตกตะกอน ตองเผื่ อสวนรองรับความปนปวนของทางน้ําเข าและทางน้ําออกด วย สวนการกําหนด
ความลึกของราง ตองเผื่อสวนกักเก็บกรวดทรายและหากใชเครื่องกลกวาดตะกอนก็ตองเผื่อสวนลึกของ
อุปกรณดวย
6.3.4 ปริมาณและลักษณะของกรวดทราย
ปริมาณและลักษณะของกรวดจะแตกตางกันไดมากโดยขึ้นกับหลายปจจัย เชน ชนิดของทอ
รวบรวม ลักษณะของพื้น ที่รับน้ํ าฝน สภาพท อน้ําเสีย และประสิทธิภาพของระบบกําจั ดกรวดทราย
คาทั่วไปสําหรับปริมาณกรวดที่มักใชกันในตางประเทศเท ากับ 30 ลบ.ม./1 ลาน ลบ.ม. แตสําหรั บ
ประเทศไทยไมพบวามีการเก็บขอมูลนี้ อยางไรก็ตามคาดวามีปริมาณมากกวาของประเทศที่พัฒนาแลว
เพราะลักษณะการวางทอและประสานตอของประเทศไทยยังดีไมเทาของประเทศเหลานั้น
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ตารางที่ 6.3 คากําหนดการออกแบบถังดักกรวดทรายแบบเติมอากาศ
รายการ
คาแนะนํา
เวลากักน้ําที่อัตราไหลสูงสุด, นาที
2 – 5 (3)
ขนาด
- ความลึก, เมตร
2–5
- ความยาว, เมตร
8 – 20
- ความกวาง, เมตร
2.5 -7.0
- ความยาว/ความลึก
1:1 – 5:1 (1.5 – 1)
- ความยาว/ความกวาง
3:1 – 5:1 (4:1)
การเติมอากาศ, ลบ.ม./นาที-เมตร ความยาว
0.2 – 0.8
ตารางที่ 6.4 คากําหนดการออกแบบถังดักกรวดทรายแบบน้ําไหลแนวนอนในรางสี่เหลี่ยมผืนผา
รายการ
คาแนะนํา
ขนาด
ความลึกน้ํา, เมตร
0.6 – 1.5 (1)
ความยาว, เมตร
10 – 25 (15)
เวลากักน้ํา (ที่อัตราไหลสูงสุด), นาที
0.8 – 1.5 (1)
ความเร็วน้ําในแนวนอน, เมตร/วินาที
0.15 – 0.4 (0.3)
ความเร็วจมตัวสําหรับการแยก, เมตร/นาที
กรวดทรายที่มีเสนผาศูนยกลาง 0.21 มิลลิเมตร
1.0 – 1.3 (1.2)
กรวดทรายที่มีเสนผาศูนยกลาง 0.15 มิลลิเมตร
0.6 – 0.9 (0.8)
การสูญเสียเฮดในการควบคุมความเร็วน้ําในราง,
30 – 40 (36)
รอยละของความลึกน้ําในราง
6.3.5 การแยกกรวดทรายออกจากกนถังดักกรวดทราย
หากใชคนโกยกรวดทรายออกจากระบบจะตองมี ถัง ดัก กรวดทรายสํ ารองอีกหนึ่ งชุ ดที่
สามารถรองรับอัตราไหลสูงสุดไดดวย เพราะการโกยกรวดออกดวยวิธีนี้ตองถายน้ําออกจากถังกอน
อุปกรณหรือเครื่องจักรซึ่งใชในการแยกกรวดทรายออกจากกนถังกรวดทรายมีอยู 4 วิธี
ไดแก เครื่องสูบแบบสกรูวางเอียงหรือคอนเวเยอรแบบหลอด(inclined screw or tubular conveyors)
โซและเครื่องยกถังตักกรวดทราย (chain and bucket elevators) ถังเก็บกรวดทรายแคลมเชลล (clamshell
buckets) และเครื่องสูบ
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สกรูวางเอียงหรือคอนเวเยอรแบบหลอด รวมทั้งโซและเครื่องยกถังเก็บกรวดทรายตอง
สามารถใชงานที่ภาระบรรทุกสูงสุดได โดยเฉพาะเมื่อระบบเปนแบบทอระบายรวม นอกจากนี้อุปกรณ
แบบนี้มีสวนที่จมน้ํา ดังนั้นทําใหยากในการซอมบํารุง (ซึ่งตองเอาน้ําออกจากถังดักกรวดทรายกอน)
ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการดําเนินการในขณะมีการซอมบํารุง ควรตองออกแบบใหมีถังดักกรวดทราย
อยางนอย 2 ชุด
ขอดีในการใชเครื่องสูบแยกกรวดทรายที่กนถังดักกรวดทราย ไดแก ประหยัดพื้นที่ถังดัก
กรวดทรายแตละถังอาจใชเครื่องสูบรวมกันได และหากเครื่องสูบเสียสามารถนําเครื่องสูบอื่นมาทดแทน
ไดงาย สวนขอเสียคือ ระบบประกอบดวยทอเฮดเดอรและวาลวจํานวนมาก ซึ่งตองการการดูแลเปนพิเศษ
เนื่องจากการขัดสีของกรวด
ขอควรระวังในการออกแบบระบบทอของเครื่องสูบ ไดแก ควรตองออกแบบใหมีจํานวนของอ
นอยที่สุดเพื่อลดการอุดตันโดยแทงไมหรือเศษผา ควรติดตั้งชองเปดสําหรับทําความสะอาดที่ ของอ
และจุดเปลี่ยนทิศทางทุกจุด ควรออกแบบใหมีความเร็วการไหลในทอ 1 - 2 เมตร/วินาที และ ควรตองใช
ขนาดเสนผานศูนยกลางทอสงอยางนอย 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว)
6.3.6 การกําจัดกรวดทราย
กรวดทรายที่ถูกแยกออกจากถังดักกรวดทรายแลวอาจลําเลียงลงสูรถบรรทุกโดยตรง หรือ
เก็บไวในถังพักกอนเพื่อนําไปกําจัด ไดแก การฝงกลบ และถมที่ตอไป ถังพักตองมีการปกคลุมอยางมิดชิด
เพื่อปองกันกลิ่นและแมลง เนื่องจากกรวดทราย(ที่ไมผานการลาง)อาจมีปริมาณสารอินทรียถึงรอยละ 50
6.4 มาตรวัดการไหล
ในการควบคุมกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําจําเปนตองมีการวัดอัตราไหลของน้ําเสีย เชน เพื่อใช
คํานวณหาอัตราการเติมสารเคมี อัตราไหลของสลัดจสูบกลับ (กรณีเปนระบบเอเอส) อัตราการเติมอากาศ
ในถังเติมอากาศ เปนตน การวัดอัตราไหลของน้ําเสียมักนิยมใชระบบที่อัตราไหลมี ความสัมพันธกับตัว
แปรที่วัดงาย ๆ เชน ความสูงของน้ํา หรือความแตกตางของความดัน เปนตน ซึ่งระบบที่เหมาะสมและ
นิยมใชกับน้ําเสียโดยทั่วไป ไดแก ฝายน้ําลน พารแชลลฟลูม ฟลูมพาลเมอร โบวลัส มาตรวัดน้ําแบบ
เวนจูรี มาตรวัดน้ําแบบหัวฉีด มาตรวัดน้ําแบบออริฟซ มาตรวัดน้ําแบบ แมเหล็กไฟฟา มาตรวัดน้ํา
แบบกังหัน และมาตรวัดน้ําแบบอะคูสติก
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บทที่ 7
กระบวนการบําบัดทางชีวภาพ
การปรับปรุงคุณภาพน้ําดวยกระบวนการทางชีวภาพเปนการทําใหน้ําอยูในสภาพเสถียรหรือคงตัว
กลาวคือ เปนการเปลี่ยนรูปสารอินทรียในน้ําเสียไปเปนสารอนินทรีย เชน กาซคารบอนไดออกไซด กาซ
มีเทน แอมโมเนีย น้ํา เปนตน โดยอาศัยจุลินทรียในการยอยสลายสารอินทรียดังกลาว ซึ่งในขณะเดียวกัน
จุลินทรียก็จะสรางเซลลใหมเพิ่มขึ้นดวย นอกจากนี้จุลินทรียดังกลาวจะถูกแยกออกจากน้ําได โดยงาย จึง
จะทําใหน้ําทิ้งมีปริมาณของแข็งแขวนลอยต่ําและไดตามมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งที่กําหนดไว
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําที่เหมาะสมกับลักษณะน้ําเสียชุมชนและสภาพทองถิ่นของ
ประเทศไทยได กลาวแล วในบทที่ 5 ส วนบทนี้ จะกล าวถึงค ากําหนดและข อพิ จารณาในการออกแบบ
กระบวนการดังกลาว
7.1 บอปรับเสถียร
การจัดเรียงหนวยกระบวนการของบอปรับเสถียรที่เหมาะสมกับลักษณะน้ําเสียชุมชนของประเทศ
ไทยไดกลาวแลวในหัวขอที่ 5.3.1 และรูปที่ 5.1
7.1.1 หลักการทํางาน
บ อแฟคั ล เทที ฟเป น หน วยกระบวนการที่ เ หมาะสมกั บน้ํ าเสี ยชุ ม ชนของประเทศไทย
เนื่ อ งจากมี อุ ณ หภู มิ เ ฉลี่ ย สู ง และมี แดดจั ดตลอดป การทํ างานของบ อแฟคั ล เทที ฟเป น การกํ าจั ด
สารอินทรียรวมกัน ทั้งในสภาวะแอโรบิกและแอนแอโรบิกดังรูปที่ 7.1 สวนบนของบอซึ่งแสงแดดสามารถ
สองถึงจะมีการยอยสลายสารอินทรียดวยแบกทีเรียที่ใชออกซิเจน ซึ่งไดรับออกซิเจนสวนใหญจากการ
สังเคราะหแสงของสาหราย (และไดรับออกซิเจนอีกบางสวนจากอากาศที่ละลายลงผิวน้ํา) อยางไรก็ตาม
ปริมาณสาหรายและออกซิเจนละลายน้ํา (dissolved oxygen, DO) จะลดลงเรื่อย ๆ ตามความลึกของบอ
เนื่องจาก แสงแดดสองผานไดนอยลงและจะมีสภาวะไรออกซิเจนที่ความลึกระดับหนึ่ง ในขณะเดียวกัน
สารอินทรียในรูปของแข็งแขวนลอยในน้ําเสียก็จมตัวลงสูกนบอ จึงทําใหบริเวณกนบอมีการยอยสลาย
สารอินทรียดวยสภาวะแอนแอโรบิก

รูปที่ 7.1 การทํางานของแบกทีเรียและสาหรายในบอแฟคัลเททีฟ
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คาร บอนไดออกไซดที่ไ ดจากการย อยสลายสารอิ น ทรียเปน แหลง คารบอนหลักใหแก
สาหร ายดวย หรื อกลาวไดวาแบกทีเ รียและสาหรายดํารงชีพแบบพึ่ง พากั น และกัน ดังนั้ น ปริ ม าณ
สาหรายมีความสัมพันธโดยตรงกับปริมาณสารอินทรียในน้ําเสียดวย กลาวคือ ถาน้ําเสียมีคาบีโอดีต่ํา
จะทําใหปริมาณสาหรายไมสูงมากนัก แตอยางไรก็ตามปริมาณสาหรายยังขึ้นอยูกับปจจัยอื่น ๆ ดวย
เชน ปริมาณแสงแดด ปริมาณธาตุอาหารในน้ําเสีย เปนตน
แมวาสาหรายจะผลิตออกซิเจนในตอนกลางวัน แตในตอนกลางคืนสาหรายจะมีการใช
ออกซิเจน และคายกาซคารบอนไดออกไซดออกมา ดั งนั้นจึงทํ าใหคาออกซิเจนละลายและพีเอชใน
บอแฟคัลเททีฟมีการแปรผันตามปกติวิสัย กลาวคือ ในชวงเชาถึงเย็นน้ําในบอจะมีคาออกซิเจนละลาย
และคาพีเอชสูง สวนในชวงกลางคืนจะมีคาออกซิเจนและคาพีเอชต่ําลง
7.1.2 คากําหนดการออกแบบ
คากําหนดการออกแบบบอแฟคัลเททีฟ แสดงดังตารางที่ 7.1
7.1.3 ขอพิจารณาในการออกแบบ
- ปจจัยสําคัญที่กําหนดพื้นที่บอ ไดแก อัตราภาระบีโอดีเชิงพื้นที่ (aerial BOD loading
rate) ซึ่งขึ้นอยูกับอุณหภูมิของน้ําดังตารางที่ 7.1 ในทางปฏิบัติควรเลือกคาอัตราภาระ
บีโอดีเชิง พื้นที่ (สําหรับออกแบบ) ที่อุณ หภูมิต่ําสุดในรอบปของทองถิ่น นั้น ๆ และ
สามารถคํานวณหาพื้นที่บอไดดังสมการที่ 7 - 1
ตารางที่ 7.1 คากําหนดการออกแบบบอแฟคัลเททีฟ
รายการ
1. อัตราภาระบีโอดีเชิงพื้นที่,ก.บีโอดี/ตร.ม.-วัน
- 15 องศาเซลเซียล
- 20 องศาเซลเซียล
- 25 องศาเซลเซียล
2. ความลึกน้ํา,เมตร
3. ประสิทธิภาพการกําจัดบีโอดี,รอยละ
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คาแนะนํา
10 – 15
15 – 20
20 – 25
ไมนอยกวา 1.5
65 - 75

La
โดยที่ La
Q
S0
A

= QS0/A หรือ A = QS0/ La
= อัตราภาระบีโอดีเชิงพื้นที,่ ก.บีโอดี/ตร.ม. - วัน
= อัตราไหลน้ําเสีย, ลบ.ม./วัน
= บีโอดีของน้ําเสีย, มก./ล.
= พื้นที่บอ(ที่ครึง่ หนึง่ ของความลึกน้ํา), ตร.ม.

(7 - 1)

- ปจ จัยสําคัญที่ มีผ ลต อประสิท ธิภาพการกําจัดบี โอดีของบอแฟคั ล เททีฟ ได แก การ
ปองกันการไหลลัดวงจร (short-circuiting) ซึ่งสามารถกระทําไดหลายวิธี ไดแก กําหนด
ความยาวบอไมนอยกวา 2 เทาของความกวางบอ กระจายทางน้ําเขาและทางน้ําออกใหมี
หลายตําแหนงตามความกวางบอ ออกแบบใหมีหลายบอตอกันแบบอนุกรม และออกแบบ
ใหปลายทอน้ําเขาต่ํากวาครึ่งหนึ่งของความลึกน้ํา
- สําหรับน้ําเสียชุมชนของประเทศไทยซึ่งมีความเขมขนต่ํา การออกแบบใหมีบอแฟคัลเททีฟ
อยา งน อ ย 2 บ อต อ กั น แบบอนุก รมก็ เ พี ยงพอที่ จ ะผลิ ต น้ํ าทิ้ง ให ไ ด ต ามมาตรฐาน
คุณภาพน้ําทิ้ง แตถาตองการเพิ่มประสิทธิภาพในการกําจัดของแข็งแขวนลอยและเชื้อ
อาจออกแบบใหมีบอบม (maturation pond) เพิ่มอีก 1 บอก็ได สําหรับคากําหนดการ
ออกแบบของบอบมจะกลาวตอไปในหัวขอ 7.1.4
- ถาเปนไปไดควรออกแบบใหมีมากกวา 1 ระบบวางขนานกัน เพื่อความสะดวกในการ
เดิน ระบบ โดยเฉพาะเมื่ อมีการซอมบํ ารุง เช น การขุ ดลอกตะกอน เปนตน แต ตอง
คํานึงถึงปจจัยอื่นๆดวย ไดแก อัตราไหลของน้ําเสีย ขนาดและสภาพทางภูมิประเทศ
ของพื้นที่ความคุมคาในการลงทุน เปนตน
- ควรติ ดตั้งฝายน้ําลน หรื อมาตรวั ดการไหลแบบอื่น ๆเพื่อวัดอัต ราน้ําเสี ยกอนเข าบ อ
และติดตั้งฝายน้ําลนทางน้ําออกของบอสุดทายดวย เพื่อวัดอัตราไหลและควบคุมระดับ
น้ําของบอปรับเสถียรตางๆ
- ระยะขอบบอเหนือน้ํา (free board) เทากับ 0.5 - 1.0 เมตร ซึ่งแนะนําที่ 0.6 เมตร
- ควรปรับสภาพขอบบอ เชน ดาดคอนกรีต เรียงหิน เปนตน เพื่อปองกันการกัดเซาะ
ขอบบอจากคลื่นน้ําและปองกันวัชพืช
- ขอบบอที่มีการปรับสภาพอาจมีความลาดไดถึง 1 : 1 (แนวดิ่ง : แนวราบ) แตถาไมมี
การปรับสภาพควรมีความลาดอยางนอย 1 : 3
- ถากนบอเปนดินทรายหรือน้ํารั่วซึมออกไดงาย ตองมีมาตรการปองกันการรั่วซึม
- ทอน้ําออกของแตละบอตองอยูต่ํากวาผิวน้ํา เพื่อลดปริมาณสาหรายที่จะหลุดออกมากับน้ําทิ้ง
- ชุม ชนที่อยูใ กล กับชายทะเลหรือมีกรวดทรายเขาสู ระบบมาก ตองคํานึงถึ งปริม าณ
กรวดทรายที่สะสมในบอดวย
- ตองออกแบบและกอสรางระบบระบายน้ําภายในโรงปรับปรุงคุณภาพน้ําใหเพียงพอ
เพื่อปองกันน้ําทวมขังและปองกันการกัดเซาะขอบบอในกรณีฝนตก และตองคํานึงถึง
ระบบระบายน้ํารอบโรงปรับปรุงคุณภาพน้ําเพื่อปองกันการทวมขังพื้นที่ใกลเคียง
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7.1.4 บอบม
บอบม มีห นาที่ฆ าเชื้อและลดปริม าณของแข็ง แขวนลอยในน้ํ าทิ้ง จากบอแฟคัล เททีฟ
ควรออกแบบบอบมใหมีความลึกประมาณ 1.0 - 1.5 เมตร และมีเวลากักน้ําเทากับ 1 - 2 วัน
7.2 สระเติมอากาศ
7.2.1 หลักการของสระเติมอากาศ
สระเติมอากาศเปนกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําโดยอาศัยจุลินทรียชนิดใชออกซิเจน
แบบแขวนลอยยอยสลายสารอินทรีย สระเติมอากาศที่เสนอแนะใหใชกับน้ําเสียชุมชนของประเทศไทย
เปนแบบผสมบางสวนดังที่กลาวแลวในบทที่ 5 ซึ่งมีลักษณะคลายกับบอแฟคัลเททีฟ เพียงแตตองการ
พื้นที่บอนอยกวาและตองมีเครื่องเติมอากาศเพื่อเพิ่มออกซิเจนลงในสระ ปริมาณอากาศที่เติมจะเทากับ
ความตองการออกซิ เจนของจุ ลิ น ทรี ยที่ใ ชใ นการยอยสลายสารอิ น ทรี ยเ ท านั้ น การจั ดเรี ยงหน วย
กระบวนการของระบบสระเติมอากาศที่เหมาะสมกับน้ําเสียชุมชนของประเทศไทย ไดกลาวแลวในหัวขอที่
5.3.2 และ ดังรูปที่ 5.2
7.2.2 คากําหนดการออกแบบ
คากําหนดการออกแบบสระเติมอากาศและบอขัดแตงแสดงดังตารางที่ 7.2
ตารางที่ 7.2 คากําหนดการออกแบบสระเติมอากาศ (แบบผสมบางสวน)
รายการ
คาแนะนํา
สระเติมอากาศ
เวลากักน้ํา, วัน
1–2
ความลึกน้ํา, เมตร
2.0 – 4.0 (3.0)
ประสิทธิภาพการกําจัดบีโอดี, รอยละ
80
ความตองการออกซิเจน
- ก.ออกซิเจน/ก.บีโอดีที่ถูกกําจัด
0.7 – 1.0
- กิโลวัตต/1,000 ลบ.ม.
1.5 – 30
บอขัดแตง
1–2
เวลากักน้ํา, วัน
1.5 – 2.0
ความลึกน้ํา, เมตร
( ) คือคาที่แนะนํา
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7.2.3 ขอพิจารณาการออกแบบ
ขอพิจารณาในการออกแบบสระเติมอากาศโดยสวนใหญคลายกับบอแฟคัลเททีฟ แตมีขอ
พิจารณาเพิ่มเติมบางประการ คือ ควรมีวัสดุปูกนบอ เชน ดาดคอนกรีต ปูพลาสติก เปนตน เพื่อปองกัน
การกัดเซาะเนื่องจากแรงปนปวนของน้ํา (เนื่องจากเครื่องเติมอากาศ) อยางไรก็ตามการดาดคอนกรีตอาจ
ดาดเฉพาะขอบบอและบริเวณใตเครื่องเติมอากาศก็ได นอกจากนี้ผูออกแบบตองคํานึงถึงความสะดวกใน
การนําเครื่องเติมอากาศขึ้นมาซอมแซมดวย เชน เตรียมพื้นที่บริเวณขอบบอไวสําหรับซอมบํารุงเครือ่ งเติม
อากาศ เปนตน สวนการเลือกขนาดของเครื่องเติมอากาศจะกลาวตอไปในหัวขอที่ 7.3.2
7.3 เอเอส
ปจจุบันความรูในกระบวนการเอเอสกาวหนาไปมาก มีการพัฒนาและมีการแบงกระบวนการออกได
หลายแบบ เชน โดยรูปรางของถัง อัตราภาระ รูปแบบการปอนน้ําเสีย รูปแบบการเติมอากาศ และอื่น ๆ
แตในเกณฑการออกแบบฯ นี้จะกลาวถึงเพียงประเภทที่เหมาะสําหรับน้ําเสียชุมชนของ ประเทศไทย
ซึ่งไดแก ระบบเอเอสแบบเติมอากาศยืดเวลา ดังที่กลาวมาแลวในบทที่ 5
การจัดเรียงหนวยกระบวนการของระบบเอเอสที่เหมาะสมกับลักษณะน้ําเสียชุมชนของประเทศไทย
ไดกลาวแลวในหัวขอที่ 5.3.3 และรูปที่ 5.3 นอกจากนี้อาจออกแบบใหมีรูปแบบการทํางานเปนแบบเอสบีอาร
(sequencing batch reactor; SBR) ก็ได โดยมีการทํางานเปนลําดับขั้นเปนวัฏจักร ดังรูปที่ 7.2 ซึ่งเปนการ
รวมขั้นตอนการเติมอากาศและตกตะกอนไวในถัง เดียวกัน จึงทําใหกระบวนการนี้ ไมตองมี ถังทําใส
และเครื่องสูบสลัดจเวียนกลับ แตในกรณีที่น้ําเสียไหลเขาระบบอยางตอเนื่อง อาจตองใชเอสบีอารหลาย
ถังหรือมีถังปรับเสมอ
7.3.1 คากําหนดการออกแบบ
สัมประสิท ธิ์ไ คเนติกสใ นการออกแบบกระบวนการเอเอสเพื่อบําบัดน้ําเสียชุม ชนและ
คากําหนดการออกแบบกระบวนการเอเอสแสดงดังตารางที่ 7.3 และ 7.4 สวนสมการที่มีความสําคัญใน
การออกแบบแสดงดัง สมการที่ 7 - 2 ถึง 7 - 5 อยางไรก็ต ามการหาปริมาตรของถังเติม อากาศควร
คํานึงถึงปริมาณของแข็งคงตัวในน้ําเสียดวย เนื่องจากมีผลทําใหถังเติมอากาศมีปริมาตรเพิ่มขึ้นดวย
HRT
V (ไมรวมของแข็งคงตัว)
V (รวมของแข็งคงตัวดวย)
Px

= V/Q
= (θc .Q/XMLVSS).[ (Yg(S0 - S)/(1+θckd)]
= (θc .Q/XMLSS).[ (Yg(S0 - S)/(1+θckd)) + XFS]
= (Q/1,000).[Yg (S0 - S)/(1+θckd) + XFS]
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(7 - 2)
(7 - 3)
(7 - 4)
(7 - 5)

โดยที่ HRT
= เวลากักน้ําของถังเติมอากาศ, วัน
V
= ปริมาตรของถังเติมอากาศ, ลบ.ม.
Q
= อัตราไหลออกแบบของถังเติมอากาศ, ลบ.ม./วัน
= สัมประสิทธิ์ปริมาณผลิต, ก.วีเอสเอส (แบกทีเรีย) ทีเ่ พิ่มขึน้ / ก.บีโอดี 5 ทีใ่ ช
Yg
= บีโอดีในน้ําเสียเขา, มก./ล.
S0
S
= บีโอดีในน้ําทิ้ง, มก./ล.
= เอ็มแอลเอสเอส, มก./ล.
XMLSS
= เอ็มแอลวีเอสเอส, มก./ล.
XMLVSS
θc หรือ MCRT = อายุสลัดจ, วัน
= สัมประสิทธิ์การสลายตัวจําเพาะ, วัน-1
kd
= สลัดจสวนเกิน (excess sludge), กก./วัน
Px
= ของแข็งคงตัว (fixed solids) ในน้ําเสีย, มก./ล.
XFS

รูปที่ 7.2 ตัวอยางการทํางานใน 1 วัฏจักรของระบบเอสบีอาร
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ตารางที่ 7.3 สัมประสิทธิ์ไคเนติกสทใี่ ชในการออกแบบระบบเอเอสเพื่อบําบัดน้ําเสียชุมชน
รายการ
คาแนะนํา
สัมประสิทธิ์ปริมาณผลิต (Yg)
ก. วีเอสเอส (แบกทีเรีย) ที่เพิ่มขึ้น/ก.บีโอดี5 ที่ใช
สัมประสิทธิ์การสลายตัวจําเพาะ (Kd), วัน-1

0.3 – 0.7
0.03 – 0.07

0.5
0.05

ตารางที่ 7.4 คากําหนดการออกแบบกระบวนการเอเอส
กระบวนการ
เติมอากาศยีด
เวลาเอสบีอาร

MCRT
(วัน)
20 – 30
20 - 30

F/M,
ก.บีโอดี/ก.MLVSS-วัน
0.05 – 0.15
0.05 – 0.30

MLSS
(มก./ล.)
3,000 – 6,000
1,500 – 3,000

Q/Q
0.5 – 1.0

ความตองการออกซิเจน
(ก.ออกซิเจน/ก.บีโอดีที่ถูกกําจัด)
1.4 – 1.6
1.4 – 1.6

หมายเหตุ
- MCRT (mean cell residence time), F/M (food to microorganism ratio), MLVSS (mixed liquor
volatile suspended solids), MLSS (mixed liquor suspended solids) ใหดูจากศัพทบัญญัติ
- Qr/Q = อัตราการสูบสลัดจเวียนกลับตออัตราไหลน้ําเสียเขาระบบ
- ถังเติมอากาศควรมีเวลากักพักชลศาสตรไมนอยกวา 6 ชั่วโมง
7.3.2 ระบบเติมอากาศ
การเติมอากาศมีปจจัยหลักที่ตองพิจารณา 2 ประการ ไดแก การเพิ่มปริมาณออกซิเจน
ใหแก จุลินทรียในระบบและการผสม ซึ่งถาปจจัยใดตองการปริมาณการเติมอากาศมากกวากัน จะเปนตัว
ควบคุมในการออกแบบขนาดของเครื่องเติมอากาศนั้น
โดยทั่วไประบบเติมอากาศแบ งออกไดเป น 3 กลุมใหญ ได แก เครื่ องเติ มอากาศแบบฟู
(diffusion aerator) เครื่ องเติ มอากาศผิวน้ํ า (surface aerator) และเครื่องเติมอากาศกั งหั นจมน้ํา
(submerged turbine aerator)
เครื่องเติมอากาศแบบฟูสามารถแบงยอยไดหลายแบบ ถาแบงชนิดหัวฟูตามลักษณะทาง
กายภาพของอุปกรณ จะแบ ง ได ดังนี้ คื อ หัวฟูช นิดรูพรุ น (porous diffuser) หั วฟูชนิ ดไม ใชรู พรุ น
(nonporous diffuser) และชนิดอื่น ๆ เชน เครื่องเติมอากาศแบบดูดพน (jet aerator) นอกจากนี้อาจแบง
ชนิดตามความละเอี ยดของฟองอากาศไดเชน กั น ได แก ฟองอากาศหยาบ (coarse bubble) และ
ฟองอากาศละเอียด (fine bubble)
สวนเครื่องเติมอากาศผิวน้ําสามารถแบงออกไดเปน 4 กลุม ไดแก แบบหมุนชาไหลตามรัศมี
(radial flow, low speed) แบบหมุนเร็วไหลตามแกน (axial flow, high speed) แบบดูด (aspirating aerator)
และแบบหมุนแนวนอน (horizontal rotor)
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เครื่องเติมอากาศกังหันจมน้ําอาจแบงเปนแบบน้ําไหลตามแกนและแบบน้ําไหลตามรัศมี
เครื่องเติมอากาศชนิดนี้อาจมีประสิทธิภาพการเติมอากาศต่ํากวาเครื่องเติมอากาศผิวน้ําแบบหมุนชา
ไหลตามรั ศ มี เ ล็ ก น อ ย แต เ ครื่ อ งเติ ม อากาศชนิ ด นี้ มี ข อ ดี ที่ส ามารถปรั บ ปริ ม าณการเติ ม อากาศ
โดยเฉพาะในกรณีที่ตองการผลในแงของการผสมมากกวาการเติมอากาศ
7.3.2.1 ขอพิจารณาในการเลือกอุปกรณเติมอากาศ
- สถานทีต่ งั้ ความสูงเหนือระดับน้ําทะเล อุณหภูมิในฤดูรอ นและฤดูหนาว
- ปริมาตรถังเติมอากาศ ความลึก และรูปราง
- ความตองการออกซิเจน คาต่ําสุด เฉลี่ย และสูงสุด
- ความตองการการผสม
- อุณหภูมิน้ําในกระบวนการ คาต่ําสุด เฉลี่ย และสูงสุด
- ความเขมขนของออกซิเจนละลายที่ใชในการเดินระบบ, มก./ล.
- เอ็มแอลเอสเอสและเอ็มแอลวีเอสเอส, มก./ล. คาต่ําสุด เฉลี่ย และสูงสุด
- ประสิทธิภาพการถายเทออกซิเจนมาตรฐาน (standard oxygen transfer
efficiency, SOTE; standard aeration efficiency, SAE)
ตารางที่ 7.5 ประสิทธิภาพการเติมอากาศมาตรฐานของเครื่องเติมอากาศ
ชนิด
SAE, กก./กิโลวัตต - ชั่วโมง
หัวฟู
หัวฟูชนิดรูพรุน
หัวฟูชนิดไมใชรูพรุน
เครื่องเติมอากาศแบบดูดพน
เครื่องเติมอากาศผิวน้ํา
แบบหมุนเขาไหลตามรัศมี (20 – 100 รอบ/นาที
แบบหมุนเร็วไหลตามแกน (900 – 1,800 รอบ/นาที
แบบหมุนแนวนอน
แบบดูด
กังหันจมน้ํา

1.9 – 6.6
1.3 –.1.9
2.2 – 3.5
1.5 – 2.1
1.1 – 1.4
1.5 – 2.1
0.5 – 0.8
1.1 – 2.1

standard aeration efficiency, SAE = ประสิทธิภาพการเติมอากาศมาตรฐาน ซึ่งเปนการทดสอบ
เครื่องเติมอากาศกับน้ําสะอาดที่อุณหภูมิเทากับ 20 องศาเซลเซียส และที่ระดับน้ําทะเล
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7.3.2.2 อัตราการถายเทออกซิเจน
อั ต ราการถ ายเทออกซิเจนของเครื่ องเติม อากาศอาจแสดงได ห ลายรู ปแบบ
ไดแก ประสิทธิภาพการถายเทออกซิเจน (oxygen transfer efficiency, OTE) ในหนวยรอยละอัตราการ
ถายเทออกซิเจน (oxygen transfer rate, OTR) ในหนวยมวลตอเวลา และประสิทธิภาพการเติมอากาศ
(aeration efficiency, AE) ในหนวยมวลตอเวลาตอหนวยพลังงาน
ประสิทธิภาพการเติมอากาศมาตรฐานโดยทั่วไปของเครื่องเติมอากาศบางชนิด
ไดแสดงไวในตารางที่ 7.5 อยางไรก็ตามผูออกแบบควรตรวจสอบคาดังกลาวกับผลการทดสอบที่เปน
ทางการจากผูผ ลิต กอน เนื่องจากนอกจากประสิท ธิภาพการถายเทออกซิเจนจะขึ้ นอยูกับชนิดของ
เครื่องเติมอากาศแลว ยังขึ้นอยูกับแตละผูผลิตดวย
ประสิทธิภาพการถายเทออกซิเจนในตารางที่ 7.5 (หรือคาที่ไดจากผูผลิต) มักเปน
การทดสอบประสิทธิภาพการเติมอากาศในน้ําสะอาดที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียสและที่ระดับน้ําทะเล
ดังนั้นในทางปฏิบัติผูออกแบบจําเปนตองมีการปรับแกใหมีความเหมาะสมตามสภาวะจริงที่จะนํามาใช
งานในภาคสนามกอน เช น ประเภทของน้ําเสีย อุณหภูมิของน้ําเสีย และระดับความสูงของพื้นที่ใ น
ภาคสนามเหนือระดับน้ําทะเล เปนตน การคํานวณหาอัตราสวนระหวางอัตราการถายเทออกซิเจนใน
ภาคสนามกับอัตราการถายเทออกซิเจนจากการทดสอบในสภาวะมาตรฐาน แสดงดังสมการที่ 7 - 6
OTR f

OTR s

โดยที่ OTRf
OTRs
α
T
β
Cs(T,A)
PA
Cs(T)
Cs(20)

= (α)[1.024T – 20][(βCs(T, A)-CL)/Cs(20)]

(7 - 6)

= อัตราการถายเทออกซิเจนในภาคสนาม, กก.ออกซิเจน/ชั่วโมง
= อัตราการถายเทออกซิเจนมาตรฐาน, กก.ออกซิเจน/ชั่วโมง
= สัดสวนอัตราการถายเทออกซิเจนในน้ําเสียในภาคสนามกับน้ําสะอาด
= 0.7 - 0.9 (สําหรับน้ําเสียชุมชน)
= อุณหภูมิของน้ําเสียในภาคสนาม, องศาเซลเซียส
= สัดสวนออกซิเจนละลายอิ่มตัวในน้ําเสียในภาคสนามกับน้ําสะอาด
= 0.9 (สําหรับน้ําเสียชุมชน)
= ออกซิเจนละลายน้ําอิ่มตัวในน้ําสะอาดที่อุณหภูมิ T และที่ระดับพื้นที่ใน
ภาคสนามเหนือระดับน้ําทะเล (A), มก./ล.
= Cs(T) (PA/760)
= ความดันอากาศที่ระดับพื้นที่ในภาคสนามเหนือระดับน้าํ ทะเล, มม.ปรอท
= ออกซิเจนละลายน้ําอิ่มตัวในน้ําสะอาดที่อุณหภูมิ T และที่ระดับ
น้ําทะเลเทากับ 760 มม.ปรอท, มก./ล.
= ออกซิเจนละลายอิ่มตัวในน้ําสะอาดที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส
และทีร่ ะดับน้ําทะเล(760 มม.ปรอท), มก./ล.
= 9.08 มก./ล.
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CL

= ออกซิเจนละลายต่ําสุดที่จะควบคุมในภาคสนาม, มก./ล.
= 1 - 2 มก./ล. (สําหรับในถังเติมอากาศของระบบเอเอส)

7.3.2.3 ความตองการในการผสม
ความตองการพลังงานสําหรับการผสมในถังเติมอากาศแสดงดังตารางที่ 7.6
7.3.3 ถังทําใส
ถัง ทําใสหรื อถั งตกตะกอนขั้น สองทํ าหนาที่แยกสลัดจและน้ําออกจากน้ําสลั ดจ (รับน้ํ า
สลัดจจากถังเติมอากาศ) เพื่อทําใหน้ําทิ้งมีความเขมขนของของแข็งแขวนลอยต่ําตามมาตรฐานน้ําทิ้ง
สวนสลัดจจะจมตัวลงสูกนถังและมีความเขมขนมากขึ้นกอนสูบกลับไปยังถังเติมอากาศ โดยสวนใหญ
สามารถแบ ง ประเภทของถั ง ทํ า ใสได ต ามรู ป แบบของถั ง ได แ ก ถั ง ทํ า ใสแบบกลมและแบบ
สี่เหลี่ยมผืนผา
7.3.3.1 คากําหนดการออกแบบถังทําใส
ขอแนะนําทางกายภาพและคากําหนดการออกแบบของถังทําใส แสดงในตาราง
ที่ 7.7 และ 7.8 ตามลําดับ โดยที่อัตราภาระของแข็งสามารถหาไดจากปริมาณของแข็งทั้งหมดที่เขาถัง
ทําใสหารดวยพื้นที่ผิวของถัง สวนอัตราน้ําลนสามารถหาไดจากอัตราไหลของน้ําเสียเขาระบบ (หรือ
เทากับอัตราไหลน้ําออกของถังทําใส) หารดวยพื้นที่ผิวของถัง
ตารางที่ 7.6 พลังงานในการผสม
ชนิดเครื่องเติมอากาศ

ชวง

เครื่องเติมอากาศแบบหัวฟู
(ลบ.ม./นาที – 1,000 ลบ.ม.ของปริมาตรน้ําในถัง
ติดตั้งใหเกิดการไหลแบบหมุนควง
ติดตั้งแบบกระจายทั่วถึง
เครื่องเติมอากาศแบบกล
(กิโลวัตต/1,000 ลบ.ม. ของปริมาตรน้ําในถัง)

20 – 30
10 – 15
11 - 19
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ตารางที่ 7.7 ขอแนะนําทางกายภาพ
รายการ
ถังแบบสี่เหลี่ยมผืนผา
ความยาว, เมตร
ความลึกน้ํา, เมตร
ความยาว/ความกวาง
ความกวาง/ความลึก
ความชันพื้นดานลางของถังทําใส, รอยละ
ความเร็วของใบกวาดสลัดจ, เมตร/นาที
ถังแบบกลม
ความลึกน้ําที่ขอบถัง, เมตร
เสนผานศูนยกลาง, เมตร
ความชันพื้นถังทําใส, รอยละ
ความเร็วของใบกวาดสลัดจ, เมตร/นาที

ชวง

คาทั่วไป

< 90
4–5
>3
1 – 2.25

20 – 60

0.6 – 1.2
4–5
3 – 60
6 – 17
0.6 – 1.2

ตารางที่ 7.8 คากําหนดการออกแบบ
รายการ
ที่อัตราไหลรายวันสูงสุด
อัตราน้ําลน, ลบ.ม/ตร.ม.- วัน
คาภาระของแข็ง, กก/ตร.ม.- ซม

8 – 16
1–5

1
0.9

12 – 45
8

ที่อัตราไหลรายชัว่ โมงสูงสุด
หรือ 3 DWF*
24 – 32
7

* แยกตามกรณีดงั แสดงในรูปที่ 5.3
7.3.3.2 ขอควรพิจารณาทัว่ ไปในการออกแบบ
- ควรออกแบบใหมีถังทําใสมากกวา 1 ถัง เผื่อในกรณีบํารุงรักษา
- ระบบรวบรวมสลั ดจ ต องมี ค วามสามารถในการกวาดสลั ดจ เ พี ยงพอหรื อ
สอดคล อ งกั บอั ต ราสู บสลั ดจ เ วี ย นกลั บไปยั ง ถั ง เติ ม อากาศ และอุ ป กรณ
รวบรวมสลั ด จ ต อ งแข็ ง แรงพอที่ จ ะกวาดสลั ด จ ที่ มี ค วามหนาแน น สู ง
โดยเฉพาะในกรณีเกิดการสะสมของสลัดจในชวงที่ไฟฟาดับ
- ถังทําใสของกระบวนเอเอสแบบเติมอากาศยืดเวลาควรตองติดตั้งระบบกําจัด
ฝาไขดวย (เนื่องจากในกระบวนการดังกลาวไมมีถังตกตะกอนขั้นตน)
- ความลึ ก ระดั บน้ํ า สํ าหรั บถั ง ทํ าใสแบบกลมวั ดที่ ผ นั ง ถั ง หรื อขอบถั ง และ
สําหรับถังแบบสี่เหลี่ยมผืนผาวัดที่ผนังดานทางน้ําออก
- ถังทํ าใสแบบกลมขนาดใหญไ มควรใหความลึ กที่ ผนัง เกิน 4.5 - 5 เมตร
มิฉะนั้นบริเวณกลางถังจะมีความลึกมากเกินไปซึ่งสงผลตอคาใชจายในการ
กอสราง
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7.3.3.3 ทางน้ําเขา
การออกแบบทางน้ํ าเข ามี จุดประสงคเพื่ อให น้ํ า (เข า) และของแข็ งแขวนลอย
กระจายทั่วหนาตัดของถังทําใส เพื่อเปนการปองกันการไหลลัดวงจร ปองกันฟล็อกสลัดจแตก และปองกัน
การฟุงกลับของสลัดจที่กนถัง
การกระจายน้ําเขาสําหรับถังทําใสแบบสี่เหลี่ยมผืนผาสามารถทําไดหลายแบบ เชน
ฝาย (weir) แผงกั้นเจาะรู (perforated baffles) เปนตน โดยออกแบบทอน้ําเขาใหมีความเร็วประมาณ 0.3
เมตร/วินาที เพื่อปองกันการตกตะกอนในทอ และไมควรเกิน 0.6 เมตร/วินาที เพื่อปองกันฟล็อกแตก สวน
รางน้ําเขาควรออกแบบใหมีความเร็วไมต่ํากวา 0.3 เมตร/วินาที เพื่อปองกันการตกตะกอน
ถังทําใสแบบกลมที่มีการปอนน้ําเขาตรงกลางถัง มีการกระจายน้ําเขาโดยการใช
บอปอนน้ํา (feed well) โดยออกแบบทอใหน้ําเขาไหลดวยความเร็วประมาณ 0.3 เมตร/วินาที และไมควร
เกิน 0.6 เมตร/วินาที สวนความเร็วชองน้ําออก (outlet port) ของบอปอนน้ํา (feed well) ควรต่ํากวา 0.5
เมตร/วินาที เพื่อปองกันฟล็อกแตก
7.3.3.4 ฝายน้ําออก
โครงสรางทางน้ําออกของถังทําใสควรมีระดับเทากันตลอดความยาว (ถังทําใส
แบบสี่เหลี่ยมผืนผา) หรือเสนรอบวง (ถังทําใสแบบกลม) เพื่อกระจายอัตราไหลของน้ําออกไดสม่ําเสมอ
เปนการปองกันของแข็งแขวนลอยหลุดไปกับน้ําทิ้ง โดยสวนใหญมักใชฝายน้ําลน เนื่องจากสามารถ
ปรับระดับได ฝายน้ําลนที่ใชมีทั้งแบบสันคม (sharp-crested) และแบบสามเหลี่ยม (v-notched) ซึ่ง
ชนิดหลัง ใหการกระจายอัตราไหลไดดีกวา โดยเฉพาะในกรณีที่มีอัตราไหลต่ํา นอกจากนี้ควรติดตั้ง
แผนกั้นฝาไขดานหนาฝายน้ําลนดวย เพื่อปองกันฝาไขและวัสดุที่ลอยน้ําหลุดไปกับน้ําออก
ถั ง ทํ าใสแบบสี่ เ หลี่ ยมผื น ผาที่ ติ ดตั้ ง ฝายน้ํ าล น แบบหลายราง ซึ่ ง ครอบคลุ ม
ระยะทาง รอยละ 25 - 30 ของความยาวถัง และมีระยะหางระหวางรางรับน้ําประมาณ 3 เมตร พบวา
ใหผลดีกวาการใชฝายน้ําออกเพียงทางเดียว แตผูออกแบบควรคํานึงถึงความยากงายและคาใชจาย
ในการกอสราง ดวย สําหรับถังทําใสกลมแบบปอนน้ําเขาตรงกลางที่ติดตั้งฝายน้ําลนหางจากกลางถัง
เปนระยะ 2/3 - 3/4 เทาของรัศมี พบวาเปนตําแหนงที่ใหประสิทธิภาพการแยกน้ําใสดีกวาการใชฝาย
แบบธรรมดา ซึ่งติดตั้งที่ขอบถัง แตผูออกแบบควรคํานึงถึงความยากงายและคาใชจายในการกอสรางดวย
ฝายน้ํ าล น ที่ ท างน้ํ า ออกของถั ง ทํ าใสทั้ ง แบบสี่ เ หลี่ ยมผื น ผ าและแบบกลมควร
ออกแบบใหอัตราภาระฝายไมเกิน 250 ลบ.ม./เมตร - วัน
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7.3.3.5 การรวบรวมสลัดจ
อุปกรณในการรวบรวมสลัดจกนถังทําใสจะขึ้นอยูกับรูปรางของถังทําใส
ก. ถังทําใสแบบสี่เหลี่ยมผืนผา
อุปกรณรวบรวมสลัดจที่ใชสําหรับถังทําใสแบบสี่เหลี่ยมผืนผา ไดแก โซและ
ใบกวาด (chain and flight) หรือสะพานเลื่อน (traveling bridge) ซึ่งเปนการกวาดสลัดจตามความยาวถัง
จากปลายถังเขาสูฮอปเปอรซึ่งอยูบริเวณตนถัง สวนสลัดจถูกแยกออกโดยการใชเครื่องสูบตอไป
ใบกวาดสลัดจควรมีระยะหางกับกนถังทําใสไมเกิน 5 เซนติเมตร สวนฮอปเปอร
ควรมีรูปรางเปนปรามิดฐานสี่เหลี่ยมกลับหัว และควรมีความชันของผนังมากกวา 52 องศาจากแนวราบ
เพื่อปองกันการสะสมของสลัดจ นอกจากนี้ถาถังทําใสมีฮอปเปอร 2 อันหรือมากกวา ฮอปเปอรแตละ
อันควรมีทอดูดสลัดจแยกอิสระกัน
ข. ถังทําใสแบบกลม
อุปกรณรวบรวมสลัดจที่ใชสําหรับถังทําใสแบบกลม ไดแก เครื่องกลแบบหมุน
ติดใบกวาด (rotating scraper) และเครื่องกลแบบหมุนติดทอดูด (rotating suction) สําหรับแบบเครื่องกล
หมุนติดใบกวาดจะมีใบกวาดติดกับแขนยึด โดยที่แขนยึดวางในแนวรัศมีและถูกขับดวยมอเตอรใหหมุน
เปนวงกลม ทําใหสลั ดจสามารถกวาดรวบรวมสลัดจเขาสูฮอปเปอรตรงบริเวณกลางถัง สวนสลัดจในฮอป
เปอร ถูกแยกออกโดยการใชเครื่องสูบตอไป สําหรับเครื่องกลแบบติดทอดูดจะมีทอดูดติดกับแขนกวาด
และเมื่อแขนกวาดเคลื่อนที่หรือหมุนเปนวงกลม ทอดูดดังกลาวก็สูบสลัดจจากกนถังโดยตรง (ไมตองมี
ใบกวาดและฮอปเปอร) ดังนั้นถังทําใสซึ่งมีเครื่องกลหมุนติดแบบทอดูดไมตองมี ความลาดชันมากนัก
สํา หรั บ ใบกวาดสลั ด จ ค วรใช เ ป น แบบเหลื่ อ ม (staggered) และควรมี
ระยะหางระหวางใบกวาดสลัดจกับกนถังทําใสไมเกิน 5 เซนติเมตร สวนผนังฮอปเปอรควรมีความชัน
มากกวา 52 องศาจากแนวราบ
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บทที่ 8
การฆาเชื้อ
8.1 การฆาเชื้อ
จุดประสงคของการฆาเชื้อ (disinfection) ในกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ํา คือ เพื่อทําลาย หรือ
ยับยั้งการขยายพันธุของจุลิ นทรี ยที่ กอให เกิ ดโรคซึ่ งมี 3 กลุมหลัก ไดแก แบกทีเรีย(bacteria) ไวรั ส
(virus) และ อะมีบา (amoeba) แตไมใชการทําลายจุลินทรียทั้งหมดที่มีในน้ําเสีย จึงแตกตางจากการทํา
ให ปลอดเชื้ อ (sterilization) ซึ่ ง มี จุ ดมุ ง หมายเพื่ อทํ าลายจุ ลิ น ทรี ย ทั้ ง หมด การฆ าเชื้ อ (โรค) ใน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ํ าสามารถทําไดหลายวิธี เช น การฆ าเชื้ อดวยคลอรีนหรือสารประกอบ
คลอรีน (chlorination) การฆาเชื้อดวยรังสียูวี (ultraviolet disinfection) และการฆาเชื้อดวยโอโซน (ozone
disinfection) แตในที่นี้จะกลาวถึงเฉพาะการฆาเชื้อดวยคลอรีนเทานั้น เนื่องจากเปนวิธีที่ไดรับความนิยม
มากที่สุดสําหรับประเทศไทย
8.2 การฆาเชื้อดวยคลอรีน
การฆาเชื้อดวยคลอรีนเปนวิธีที่ใชแพรหลายที่สุดในกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ํา สารประกอบ
คลอรี นที่ นิ ยมนํ ามาใช มี ห ลายรู ปแบบ ได แก ก าซคลอรี นหรื อคลอรี นเหลว แคลเซี ยมไฮโปคลอไรต
[Ca(OCl)2] โซเดียมไฮโปคลอไรต (NaOCl) และคลอรีนไดออกไซด (ClO2) แตการใชสารประกอบคลอรีน
มีความปลอดภัยกวาการใชกาซคลอรีน
8.2.1 ขอพิจารณาในการออกแบบระบบที่ใชกาซคลอรีน
คลอรีนเปนสารที่เปนพิษและมีความกัดกรอนสูง ดังนัน้ เพื่อความปลอดภัยจึงมีหลักปฏิบัติ
ในการออกแบบ ดังนี้
- โดยปกติ กาซคลอรี น หนั กกว าอากาศ จึ ง ควรจั ดระบบระบายอากาศที่ ร ะดั บพื้ น ให
เพียงพอ โดยมีความสามารถอยางนอย 60 เทาของปริมาตรหอง/ชั่วโมง และควรตอง
เตรียมเครื่องพนจับ (scrubber) ไวเพื่อกําจัดกาซคลอรีนที่รั่วออกมา
- ระบบการเติมคลอรีนที่ใชคลอรีนในรูปคลอรีนเหลว (dry chlorine liquid) และกาซคลอรีน
สามารถใชทอเหล็กกลา (black steel) ได แตถาใชคลอรีนในรูปของสารละลายควรใช
ทอพีวีซี เนื่องจากสารละลายคลอรีนมีความสามารถในการกัดกรอนสูงมาก
- หองเก็บคลอรีนและอุปกรณตางๆ ควรตองมีผนังกั้นแยกจากสวนอื่นๆของโรงปรับปรุง
คุณภาพน้ํา และหากอยูในอาคารเดียวกันกับสวนอื่นตองมีทางเขาจากภายนอกเทานั้น
นอกจากนี้ ต องมี ส วิ ท ช เ ป ด/ป ดระบบระบายอากาศอยู ใ กล ประตู ท างเข าและต องมี
หนากากปองกันอยูในบริเวณใกลเคียงกันและสามารถหยิบใชไดงาย
- ควรมีการสํารองปริมาณคลอรีนไวใหเพียงพอ ซึ่งสามารถคํานวณจากปริมาณการใช
งานและความสามารถในการขนสงคลอรีนมายังโรงปรับปรุงคุณภาพน้ําของชุมชน
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- ตองมีการปองกันถังคลอรีนไมใหโดนแสงแดดโดยตรง สวนบริเวณสําหรับเก็บคลอรีน
ตองมีการปองกันอันตรายจากไฟไหม และมีอุปกรณตรวจสอบการรั่วของคลอรีนพรอม
กับสัญญาณเตือนภัย
- ถาเปนไปไดควรมีระบบตรวจวัดปริมาณคลอรีนคงเหลือ (residual chlorine) ในน้ําทิ้ง
ซึ่งเปนการปองกันการเติมคลอรีนมากหรือนอยเกินไป
- การขนสงคลอรีนเปนระยะทางไกลอาจเกิดอันตรายเนื่องจากคลอรีนเปนกาซพิษที่มี
อันตรายรายแรง แมในความเขมขนต่ํา หากเปนไปไดควรผลิตในที่ใชงานหรือใกลที่ใช
งาน
8.2.2 การผสมเริ่มตน
จุดประสงคการผสมเริ่มตนคือเพื่อใหสารละลายคลอรีนผสมกับน้ําที่ตองการจะฆาเชื้อเปน
เนื้อเดียวกัน (homogeneous) อยางรวดเร็ว กอนปอนเขาสูถังสัมผัสคลอรีนตอไป
โดยปกติวิธีการผสมจะเปนการฉีดสารละลายคลอรีนผานหัวฟู (injection diffuser) ลงใน
น้ําที่ตองการฆาเชื้อ ซึ่งอาจทําจากทอเจาะรู ดังนั้นประสิทธิภาพการผสมจะขึ้นอยูกับความปนปวนของน้ํา
(ที่ตองการฆาเชื้อ) ในตําแหนงที่มีการฉีดสารละลายคลอรีนผานหัวฟู วิธีที่ทําใหน้ํา (ที่ตองการฆาเชื้อ)
เกิดความปนปวนมีหลายวิธี เชน น้ํากระโดด (hydraulic jump) ฟลูมเวนทูรี (ventury flume) เครื่องผสมสถิต
(static mixer) ถังผสมโดยใชเครื่องกวน (mixing tank) การไหลในทอน้ํา เปนตน อยางไรก็ตามควร
ออกแบบใหมีเวลาผสมไมเกิน 1 วินาที และมีเกรเดียนตความเร็ว (velocity gradient, G) ในชวง 1,500 3,000 วินาที -1
8.2.3 ถังสัมผัสคลอรีน
ถังสัมผัสคลอรีนอาจออกแบบเปนทอหรือรางคดเคี้ยวเพื่อใหมีความยาวมากพอที่จะลด
การ ไหลลัดวงจรและมีสภาวะใกลเคียงการไหลตามกัน (plug flow) คากําหนดการออกแบบถังสัมผัส
คลอรีนแสดงดังตารางที่ 8.1
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ตารางที่ 8.1 คากําหนดการออกแบบถังสัมผัสคลอรีน
รายการ
ความยาว/ความกวางของราง
ความสูง/ความกวางของพื้นที่หนาตัดเปยก
เวลาสัมผัส,นาที
อัตราไหลเฉลี่ย
อัตราไหลสูงสุด
ความเขมขนคลอรีนที่ตองการ,มก./ล.
คลอรีนคงเหลือทั้งหมด,มก./ล.
ขั้นต่ํา
ขั้นสูง

คาแนะนํา
> 40 : 1 (72 : 1)
<2:1
30
10
2 – 15
0.3
2.0

8.3 การฆาเชื้อดวยวิธีอื่น
การฆาเชื้อดวยคลอรีนแมไดรับความนิยมอยูแลวในประเทศไทย แตขอเสียของวิธีนี้คือความเปน
พิษของคลอรีนโดยตรงและจากสารพลอยได (by-product) กลาวคือ ถาคลอรีนไปรวมตัวกับสารอื่นอาจ
กลายเปนสารกอมะเร็งได อยางไรก็ตามการฆาเชื้อดวยวิธีอื่น เชน การใชโอโซน การใชรังสียูวี เปนตน
กําลังไดรับความนิยมมากขึ้นในตางประเทศและมีราคาต่ําลง ในอนาคตการออกแบบระบบฆาเชื้อจึง
ควรพิจารณาการใชงานในแตละกรณีดวย
ขอเสียหลั กของรัง สียูวี คือ ถาน้ํ ามีความขุน จะทําให ประสิ ทธิ ภาพการฆ าเชื้อต่ํ า ดั ง นั้น ถ า
นํามาใชกับน้ําทิ้งจากโรงปรับปรุงคุณภาพน้ํา อาจจะทําใหประสิทธิภาพการฆาเชื้อไมดีนักสวนขอเสีย
หลักของโอโซน คือ อาจทําใหเกิดสีในน้ําทิ้งและตองติดตั้งเครื่องผลิตโอโซนในที่ (on-site) นอกจากนี้
การฆาเชื้อดวยรังสียูวีและโอโซนจะมีงบประมาณการลงทุนสูงมาก และไมมีฤทธิ์ฆาเชื้อคงเหลือหลัง
การบําบัด แตอาจจะไมจําเปนมากนักเมื่อระบายน้ําทิ้งลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ
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บทที่ 9
การบําบัดและกําจัดสลัดจ
สลัดจ หมายถึง ของแข็งที่แยกออกจากน้ําเสียหรือของแข็งสวนเกินที่ไดจากกระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ําดวยกระบวนการทางเคมีหรือกระบวนการทางชีวภาพ ดังนั้นลักษณะทางกายภาพ
และทางเคมี รวมถึงปริมาณของสลัดจจะขึ้นอยูกับกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําโดยตรง
9.1 ลักษณะทางกายภาพและเคมีของสลัดจ
ลักษณะทางกายภาพและเคมีของสลัดจเปนปจจัยสําคัญในการเลือกและออกแบบกระบวนการ
บําบัดสลัดจ โดยทั่วไปสามารถแบงสลัดจตามลักษณะทางกายภาพและเคมีได 2 ประเภท ไดแก สลัดจดิบ
(raw sludge) และสลัดจยอยแลว (digested sludge) ลักษณะทางกายภาพและเคมีของ สลัดจแตละ
ประเภทแสดงดังตารางที่ 9.1
สลัดจดิบ หมายถึง สลัดจสวนเกินที่ไดจากกระบวนการบําบัดน้ําเสียซึ่งยังไมผานการยอย โดย
ปกติหมายถึง สลัดจขั้นตน (primary sludge) และสลัดจขั้นสอง (secondary sludge) แตในที่นี้จะขอ
กลาวเฉพาะสลัดจขั้นสองเทานั้น เนื่องจากกระบวนการบําบัดน้ําเสียชุมชนของประเทศไทยไมนิยมใช
ถังตกตะกอนขั้นตน
สลัดจยอยแลว หมายถึง สลัดจสวนเกินที่ไดจากกระบวนการบําบัดน้ําเสียและผานกระบวนการ
ปรับเสถียรสลัดจแลว เชน ถังยอยแบบแอโรบิก ถังยอยแบบแอนแอโรบิก เปนตน นอกจากนี้สลัดจขั้น
สอง ที่ไดจากกระบวนการเอเอสแบบเติมอากาศยืดเวลาก็ถือวาเปนสลัดจยอยแลวเชนกัน
ตารางที่ 9.1 ลักษณะทางกายภาพและเคมีของสลัดจ
ลักษณะของสลัดจ
สลัดจขั้นสอง
ความถวงจําเพาะสลัดจ
ความถวงจําเพาะของแข็ง
ของแข็งแหงทั้งหมด ; %
ของแข็งระเหยงาย ; % TS
เซลลูโลส ; % TS
ไขขน (น้ํามัน) ; % TS
โปรตีน ; % TS
ไนโตรเจน ; % TS
ฟอสฟอรัส ; % TS

1.00 – 1.005
1.2 – 1.5
0.4 – 1.2
60 – 85
5 – 10
5 – 12
32 – 41
2.4 – 7.0
1.5 – 7.0

( ) คือคาที่แนะนํา
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สลัดจยอยแลว
1.03 – 1.04
1.3 – 1.6
5 – 12
30 – 60 (40)
8 – 15 (10)
5 – 20 (18)
15 – 20 (18)
1.6 – 6.0 (3.0)
1.4 – 4.0 (2.5)

9.2 ลักษณะทางกายภาพและเคมีของสลัดจ
ปริมาณสลัดจเปนปจจัยสําคัญในการกําหนดขนาดของหนวยกระบวนการบําบัดสลัดจ วิธีที่ดีที่สุด
ในการหาปริมาณสลัดจ ไดแก การทําดุลยภาพมวล (mass balance) ของของแข็งแขวนลอย ปจจัยที่
เกี่ยวของในการทําดุลยภาพมวลของของแข็งแขวนลอย ไดแก ลักษณะน้ําเสีย อัตราไหล ไคเนติกส การโต
ของจุลินทรียในหนวยกระบวนการชีวภาพ และประสิทธิภาพการกําจัดของแข็งแขวนลอยในแตละหนวย
กระบวนการ
9.3 กระบวนการบําบัดและกําจัดสลัดจ
กระบวนการบําบัดสลัดจโดยทั่วไป สามารถแบงตามวัตถุประสงคการบําบัดในแตละกระบวนการ
ดังนี้
9.3.1 การทําขนสลัดจ (sludge thickening)
การทําขนสลัดจเปนขั้นตอนแรกของการบําบัดสลัดจ เพื่อเพิ่มความเขมขนสลัดจและจะ
ทําใหปริมาตรรวมลดลงจนเหมาะสมสําหรับการบําบัดในขั้นตอนตอไป เชน ถั งยอยสลัดจ (sludge
digestion tank) เครื่องแยกน้ําจากสลัดจ (sludge dewatering) เปนตน การทําขนสลัดจมีหลายวิธี
ไดแก การทําข นดวยแรงโนมถวง (gravity thickener) การลอยตัวดวยอากาศละลายหรือดีเอเอฟ
(dissolved air flotation, DAF) และการหมุนเหวี่ยง (centrifugation)
9.3.2 การปรับเสถียรสลัดจ (sludge stabilization)
การปรับเสถียรสลัดจเปน ขั้นตอนที่ทําใหสลัดจมีความคงตัว ซึ่ งเปนการลดเชื้อโรคและ
การปองกันการเนาเหม็นของสลัดจเมื่อนําสลัดจไ ปกําจัดหรือใชประโยชนตอไป ถ าสลัดจสวนเกิน มี
ความคงตัวแลวก็สามารถขามขั้นตอนนี้ได เชน สลัดจสวนเกินจากระบบเอเอสแบบการเติมอากาศยืด
เวลา เปนตน การปรับเสถียรสลัดจมีหลายวิธี เชน การยอยแอโรบิก (aerobic sludge digestion) การ
ยอยแอนแอโรบิก (anaerobic sludge digestion) การหมักทําปุย(composting) เปนตน
9.3.3 การแยกน้ําจากสลัดจ (sludge dewatering)
การแยกน้ําจากสลัดจเปนการเพิ่มความเขมขนและลดปริมาตรของสลัดจ กอนนําไปกําจัด
ขั้นสุดทาย ซึ่งทําใหสะดวกในการขนยายและประหยัดคาใชจายในการดําเนินการ เชน การขนสง
ลดขนาดของพื้ น ที่สํ าหรั บฝ ง กลบ เปน ตน การแยกน้ําจากสลัดจ มี ห ลายวิ ธี ไดแก ลานตากสลั ดจ
(sludge drying bed) สายพานรีดน้ํา (belt press) เครื่องอัดกรอง (filter press) และเครื่องหมุนเหวี่ยง
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9.3.4 การกําจัดสลัดจ
การกํ าจั ดสลั ดจ คื อ การนํ าสลั ดจ ที่ ผ านการบํ าบั ดในขั้ นตอนต าง ๆ ขางต นแล วไปใช
ประโยชน เชน ปรับสภาพดินสําหรับการเกษตร เปนตน ซึ่งเปนวิธีกําจัดในหลายประเทศ เชน เยอรมัน
ออสเตรเลีย อิตาลี เปนตน หรือนําไปฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล
9.4 ขอพิจารณาในการเลือกกระบวนการบําบัดสลัดจ
9.4.1 กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ํา
กระบวนการบ อปรับเสถียรและสระเติมอากาศไมจําเปน ตองมีกระบวนการบําบัดสลัดจ
แยกอีกตางหาก เนื่องจากมีอายุสลัดจในระบบยาวนาน สลัดจจึงมีความคงตัวสูงอยูแลว และบอมีพื้นที่
มากซึ่งตองใชเวลาในการเดินระบบนานจึงจะทําใหบอตื้นเขิน โดยสวนใหญมักใชเ วลานานหลายป
เชน 5 หรือ 10 ป เปนตน สวนกระบวนการเอเอสจะมีปริมาณสลัดจสวนเกินมาก จําเปนตองมีหนวย
กระบวนการบําบัดสลัดจใหเหมาะสมกอนนําไปกําจัดตอไป ซึ่งตองมีการดําเนินการอยางตอเนื่องเปน
รายวันหรือรายสัปดาหหรือมีแผนปฏิบัติการที่แนนอน
9.4.2 ลักษณะทางกายภาพและเคมีของสลัดจ
ถาสลั ดจ สวนเกิ นจากกระบวนการบําบัดน้ํ าเสียเป น สลั ดจ ดิบ ซึ่ ง มี อัต ราส วนระหว าง
ของแข็งระเหยงาย (volatile solids) ตอของแข็งแขวนลอยทั้งหมดสูง จะทําใหเกิดการเนาเหม็นงาย
ดังนั้นควรมีการปรับเสถียรสลัดจกอน เพื่อทําใหมีความคงตัวกอนนําไปกําจัดตอไป แตถาเปนสลัดจยอย
แลว เชน สลัดจสวนเกินจากระบบเอเอสแบบเติมอากาศยืดเวลา เปนตน ขั้นตอนการปรับเสถียรสลัดจ
ก็ไมมีความจําเปน
9.4.3 ความตองการพื้นที่
กระบวนการบําบัดสลัดจที่มีความซับซอนมักตองการพื้นที่นอย แตตองการพลังงานมาก
และตองการบุคลากรในการควบคุมระบบที่มีความเชี่ยวชาญ เชน ดีเอเอฟ เครื่องหมุนเหวี่ยง เปนตน
แตถาเปนกระบวนการที่งายจะไมตองการเครื่องจักรกลมากนัก แตตองการพื้นที่มาก เชน ถังทําขน
แรงโนมถวง ลานตากสลัดจ เปนตน
9.4.4 สภาพทองถิ่น
ประเทศไทยสวนใหญเปนสังคมเกษตรกรรม ไมสามารถผลิตเครื่องจักรกลไดเองและตองนําเขา
จากตางประเทศ รวมทั้งขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการซอมบํารุงเครื่องจักรกล ดังนั้น
ควรเลือกกระบวนการที่คอนขางงาย ไมตองการเครื่องจักรมากนัก ยกเวนเฉพาะชุมชนที่มีพื้นที่จํากัด
หรือราคาที่ดินแพงมาก
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9.5 กระบวนการบําบัดสลัดจที่เหมาะสมกับประเทศไทย
กระบวนการเอเอสที่เหมาะสมกับลักษณะน้ําเสียชุมชนของประเทศไทยควรเปนแบบเติมอากาศ
ยืดเวลาดั งที่กลาวแลวในบทที่ 5 ซึ่ งมีส ลัดจสวนเกิน คอนขางคงตัวอยูแลว ดัง นั้น กระบวนการปรั บ
เสถี ยรสลัดจ จึง ไมมี ความจํ าเปน กระบวนการบําบัดและกํ าจัดสลั ดจ ที่เ หมาะสมกับกระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ําชุมชนของประเทศไทยแสดงดังรูปที่ 9.1
9.6 การปองกันกลิ่น
การปองกันกลิ่นที่ดีที่สุด คือ การหลีกเลี่ยงการใชกระบวนการแอนแอโรบิก แต ถาจําเปนตองใช
ระบบแอนแอโรบิก ผูออกแบบตองมีมาตรการปองกันกลิ่นดวย โดยทั่วไปควรออกแบบใหกระบวนการ
บําบัดสลัดจอยูในอาคารหรือหองปดพรอมติดตั้งระบบระบายอากาศ ซึ่งจะทําใหงายในการควบคุมกลิ่นที่
อาจเกิดขึ้น แตถาอากาศที่ถายเทออกไปมีผลกระทบตอชุมชน ตองออกแบบใหมีระบบกําจัดกลิ่น เชน
ระบบกําจัดกลิ่นแบบเปยก ระบบกําจัดกลิ่นแบบชีวภาพ เปนตน

รูปที่ 9.1 การบําบัดสลัดจที่เหมาะสมกับกระบวนการบําบัดน้ําเสียชุมชนของประเทศไทย
(หมายเหตุ – เสนประ หมายถึง กระบวนการดังกลาวอาจมีหรือไมมีกไ็ ด; ซึ่งโดยปกติการทําขนสลัดจ
อาจไมจําเปนถาสลัดจสวนเกินมีความเขมขนมากกวาหรือเทากับรอยละ 1)
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9.7 การทําขนดวยแรงโนมถวง
ถาสลัดจสวนเกินมีความเขมขนมากกวาหรือเทากับรอยละ 1 กระบวนการทําขนสลัดจอาจ ไม
จําเปน (สามารถขามขั้นตอนการทําขนไปได) กระบวนการทําขนสลัดจที่เหมาะสมกับกระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ําชุมชนและสภาพทองถิ่นของประเทศไทย ไดแก ถังทําขนดวยแรงโนมถวง
9.7.1 หลักการทํางาน
หลักการทํางานของถังทําขนดวยแรงโนมถวงคลายกับถังทําใส แตมีขอแตกตางบางประการ
ดังนี้ นอกจากถังทําขนดวยแรงโนมถวงจะมีเครื่องกวาดสลัดจแลว ยังมีการกวน (เบา ๆ) ชั้นสลัดจ อีกดวย
ซึ่งเปนการไลน้ําและกาซที่สะสมอยูระหวางชั้นของสลัดจ (น้ําและอากาศจะลอยขึ้นสูผิวน้ํา) จึงทําใหสลัดจ
จมตัวไดดี การกวนสลั ดจกระทําโดยติดตั้งเสากั บแขนกวาดในแนวดิ่ง ซึ่งเรียกวา “พิ คเก็ท” (picket)
นอกจากนี้กนถังทําขนดวยแรงโนมถวงจะมีความลาดชันมากกวาถังทําใสอีกดวย
9.7.2 คากําหนดการออกแบบ
คากําหนดการออกแบบถังทําขนดวยแรงโนมถวงแสดงดังตารางที่ 9.2
ตารางที่ 9.2 คากําหนดการออกแบบถังทําขนดวยแรงโนมถวง
รายการ
อัตราภาระของแข็ง, กก./ตร.ม.-วัน
อัตราภาระชลศาสตรหรืออัตราน้ําลน, ลบ.ม./ตร.ม.-วัน
เวลากักพักสลัดจ, ชั่วโมง
ความลึกของระดับน้ําที่ขอบถัง, เมตร
ความชันของกนถัง, %
เสนผาศูนยกลาง, เมตร
ความเขมขนของสลัดจหลังผานถังทําขน, %

คาที่แนะนํา
10 – 35
2–6
ไมเกิน 12
3–4
17 – 25*
ไมเกิน 15
2–4

* ขึ้นอยูกับผูผลิตเครื่องกวาดสลัดจ
9.7.3 ขอพิจารณาในการออกแบบ
การทําขนดวยแรงโนมถวงเปนวิธีที่เหมาะสมกับสภาพทองถิ่นของประเทศไทย เนื่องจาก
ใชเครื่องจักรนอย ไมซับซอนและงายแกการควบคุมระบบ แตเนื่องจากประเทศไทยมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูง
ตลอดป ดังนั้นควรออกแบบถังทําขนดวยแรงโนมถวงใหมีเวลากักพักสลัดจนอยกวา 12 ชั่วโมง เพื่อ
ปองกันสลัดจเนาเหม็น นอกจากนี้ควรนําน้ําใสสวนบนของถังทําขนดวยแรงโนมถวงที่ไหลลนผานฝาย
ทางออกกลับไปบําบัดใหม(ไปยังถังเติมอากาศ) และโดยทั่วไปมักออกแบบใหความเร็วปลายสุดของ
ใบกวาดสลัดจ เทากับ 4.6 - 6 เมตร/นาที
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9.8 การแยกน้ําจากสลัดจ
การแยกน้ําจากสลัดจมีจุดประสงคเพื่อใหขนยายงาย ลดคาใชจายในการขนสง และลดพื้นที่ใน
การกําจั ด (โดยเฉพาะการฝง กลบ) วิธีการแยกน้ําจากสลัดจ ที่นิยมใชกันในปจจุบัน ไดแก ลานตาก
สลัดจ สายพานรีดน้ํา เครื่องอัดกรอง และเครื่องหมุนเหวี่ยง
9.8.1 การปรับสภาพสลัดจ (sludge conditioning)
การปรั บ สภาพสลั ด จ ก อ นป อ นเข า เครื่ อ งแยกน้ํ า จากสลั ด จ จุ ด ประสงค เ พื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพ การแยกน้ําจากสลัดจดวยวิธีเครื่องกล ไดแก สายพานรีดน้ํา เครื่องอัดกรอง และเครื่อง
หมุนเหวี่ยง การปรับสภาพสลัดจดวยกระบวนการทางเคมีเปนวิธีที่นิยมใชกันมาก เนื่องจากเปนวิธีที่
งาย ไม ซับซอน และมีคาลงทุนต่ํ า สารปรับสภาพสลัดจที่เ หมาะสม ไดแก โพลีเมอรชนิดประจุบวก
ปริมาณของโพลีเมอรที่เหมาะสมสามารถหาไดจากการทดลองในหองปฏิบัติการ แตโดยทั่วไปมักใช
เทากับ 4 กรัม/กก.ของแข็งทั้งหมด
9.8.2 ลานตากสลัดจ
ลานตากสลัดจเปนวิธีที่งาย ตองการเครื่องจักรนอย ไมซับซอน ประหยัดพลังงาน และมี
คาใชจายสําหรับการดําเนินระบบต่ํา เหมาะกับโรงปรับปรุงคุณภาพน้ําที่มีขนาดเล็ก แตสลัดจที่นํามา
แยกน้ําตองมีความคงตัว ถาสลัดจที่ นํามาแยกไม คงตัวอาจจะทํ าใหเกิ ดปญหาเรื่องกลิ่น นอกจากนี้
ประสิทธิภาพการแยกน้ําขึ้นอยูกับภูมิอากาศและมีขอจํากัดในกรณีที่เปนฤดูฝน ดังนั้นควรออกแบบ
ลานตากสลัดจแบบมีหลังคา
9.8.2.1 หลักการทํางาน
การแยกน้ําจากสลัดจดวยลานตากสลัดจ อาศัยกลไก 2 แบบ กลาวคือ ขั้นตอน
แรกเกิดจากกลไกการกรองดวยชั้นทราย น้ําที่ผานชั้นกรองจะถูกรวบรวมดวยระบบทอที่ฝงอยูใตลานตาก
สวนขั้นตอนที่สอง น้ําในสลัดจขนที่ติดคางอยูบนผิวทรายจะระเหยเขาสูบรรยากาศ และเมื่อสลัดจมี
ความเขมขนของของแข็งตามที่ตองการแลว จึงขุดลอกกากตะกอนนําไปกําจัดตอไป
ตารางที่ 9.3 คากําหนดการออกแบบลานตากสลัดจแบบมีหลังคา
รายการ
ลักษณะของทรายกรอง
- สัมประสิทธิ์ความสม่ําเสมอ (uniformity coefficient)
- ขนาดประสิทธิผล (effective size), มิลลิเมตร
ความหนาของชั้นทรายของลานตาก,เซนติเมตร
ระยะเวลาในการตากสลัดจ,วัน
ความหนาของชั้นสลัดจบนลานตาก,เซนติเมตร
ความเขมขนของกากตะกอน,%
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คาแนะนํา
นอยกวา 4
0.3 – 0.75
20 – 30
5 – 15
20 - 30
20 - 40

9.8.2.2 คากําหนดการออกแบบ
คากําหนดการออกแบบของลานตากสลัดจแสดงดังตารางที่ 9.3
9.8.2.3 ขอพิจารณาในการออกแบบ
- ความสูงของโครงสรางดานขางของลานตากสลัดจควรมีความสูงเหนือชั้นทราย
ประมาณ 0.3 - 0.5 เมตร
- ทอระบายน้ําใตลานตากควรมีขนาดไมนอยกวา 100 มิลลิเมตร มีระยะหาง
ของทอ ประมาณ 2.5 - 6.0 เมตร และควรมีความลาดประมาณ 1%
- ควรใชกรวดปกคลุมทอระบายน้ําใตลานกอนปกคลุมดวยทราย ดวยความหนา
200 - 460 มิลลิเมตร ซึ่งกรวดมีขนาดตั้งแต 3 - 25 มิลลิเมตร
- ควรแบงลานตากสลัดจเปนหลาย ๆ สวน เพื่อความสะดวกในการจัดการและ
การขุดลอกกากตะกอน
- ผิวทรายที่รับสลัดจจากทอปอนสลัดจ ควรวางแผนคอนกรีตปดทับหนาทราย
เพื่อปองกันการกัดเซาะชั้นทราย
- น้ําที่ผานชั้นทรายและถูกรวบรวมดวยทอระบายใตลานตาก ควรนําไปบําบัดใหม
9.8.3 สายพานรีดน้ํา
9.8.3.1 หลักการทํางาน
สายพานรีดน้ําเปนการแยกน้ําจากสลัดจแบบใชเครื่องกล ประกอบดวยสายพาน
2 เสน (เสนบนและลาง) โดยมีลูกกลิ้ง (baring) เปนฐานรองรับและถูกขับเคลื่อนใหหมุนวนในทิศตรงขาม
กัน (ตามเข็มและทวนเข็มนาฬิกา) ซึ่งมีบางชวงที่สายพานทั้งสองประกบกัน เมื่อสลัดจที่ผานการปรับ
สภาพแลวถูกปอนเขาที่ชวงแรกของสายพาน น้ําบางสวนจะถูกแยกออกมาโดยการซึมผานสายพาน
ดวยแรงโนมถวงของโลก และเมื่อสายพานลําเลียงสลัดจขนผานเขาชวงที่สายพานทั้งเสนประกบกัน
ดวยลู กกลิ้ งบี บอัด น้ําจากสลั ดจ จะถู กบีบและซึมผ านสายพาน ทํ าให ได กากตะกอน (ที่ ติดคางอยู บน
สายพาน) ที่มีความเขมขนสูง เมื่อสายพานกลับถอยหางออกจากกันอีกครั้ง ทําใหกากตะกอนหลุดออก
และถูกระบายทิ้งตอไป หลังจากระบายกากตะกอนทิ้งแลว สายพานจะวนกลับไปรับสลัดจรอบใหม แต
ตองมีหัวฉีดน้ําแรงดันสูงเพื่อลางสายพานทั้งสองเสนกอนเพื่อปองกันการอุดตันของสายพาน
9.8.3.2 คากําหนดการออกแบบ
เนื่องจากเครื่องสายพานรีดน้ํามักผลิตเปนชุดสําเร็จรูป รวมทั้งเทคโนโลยีของ
สายพานรีดน้ําแต ละผูผลิ ตไมเหมื อนกัน ดั งนั้นการเลือกใชกระบวนการดั งกลาวจึ งควรศึกษาขอมู ล
การออกแบบและรายละเอียดจากแตละผูผลิต ซึ่งผูออกแบบตองเตรียมขอมูลพื้นฐานที่เกี่ยวของ เชน
ปริมาณสลัดจ ความเขมขนสลัดจเขา ความเขมขนสลัดจที่ตองการ เปนตน
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9.8.3.3 ขอพิจารณาในการออกแบบ
- สําหรับโรงปรับปรุงคุณภาพน้ําขนาดใหญ ควรออกแบบใหมีเครื่องสายพานอัด
อยางนอยมากกวา 1 เครื่อง เพื่อสํารองเมื่อมีการซอมบํารุงหรือเกิดการชํารุด
- เครื่องสูบเพื่ อป อนสารโพลีเมอรสําหรับปรับสภาพสลัดจ ควรออกแบบให
สามารถปรับอัตราไหลได
- เครื่องสูบสลัดจเขาควรเปนแบบที่สามารถปรับรอบได และควรมี ความเร็วการ
ไหล ของสลัดจในทอไมต่ํากวา 1 เมตร/วินาที นอกจากนี้ควรออกแบบทอให
มีการหักเลี้ยวของทอใหนอยที่สุด
9.8.4 เครื่องอัดกรอง
9.8.4.1 หลักการทํางาน
เครื่องอัดกรองเปนระบบที่มีราคาแพงและตองการแรงอัดสูง ซึ่ งทํ างานแบบกะ
(แบบแบตช) และตองใชแรงงานคนในการนํากากตะกอนออกจากผากรองอีกดวย องคประกอบหลัก ๆ ของ
เครื่องอัดกรองประกอบดวย แผนยึดผากรองหลายอันเรียงกันบนแกนของเครื่อง ผากรอง และเครื่องดัน ผา
กรอง ขั้นตอนการทํางานเริ่มจากปอนสลัดจที่ปรับสภาพแลวเขาเครื่องอัดกรอง สลัดจจะเขาไปใน ชองวาง
ระหวางผากรองจนเต็มภายใตความดัน ขณะเดียวกันน้ําจะซึมผานผากรอง ทําใหมีชองวางมากขึ้น และ
ปอนสลัดจภายใตแรงดันดังกลาวไปเรื่อยๆจนกระทั่งไมมีน้ําซึมผานผากรองอีก จึงถอดแผนหรือเลื่อนแผน
ยึดผากรองออกจากกันและแคะกากตะกอนออกจากแผนกรองดวยแรงงานคน พรอมทั้งลางทําความสะอาด
ผากรองและเตรียมปอนสลัดจรอบใหม
9.8.4.2 คากําหนดการออกแบบ
เนื่องจากเครื่องอัดกรองมักผลิ ตเป นชุดสําเร็จ ดังนั้นกอนออกแบบหรือเลือก
ขนาดของเครื่องอัดกรอง ควรศึกษาขอมูลการออกแบบและรายละเอียดจากแตละผูผลิต แตโดยทั่วไป
ขนาดของเครื่องอัดกรองจะถูกกําหนดจากปริมาตรของสลัดจแหงที่ไดจากการกรองแตละครั้ง ปจจัย
สําคัญใน การหาปริมาตรของสลัดจแหง ไดแก จํานวนรอบทํางานในแตละวัน ประเภทของสลัดจ และ
ประสิทธิภาพของเครื่องอัดกรอง
9.8.5 เครื่องหมุนเหวี่ยง
โดยทั่วไปเครื่องหมุนเหวี่ยงใชไดทั้งในกระบวนการทําขนและการแยกน้ําจากสลัดจ เปนวิธี
ที่มีกลไกการทํางานซับซอน ราคาแพง ตองการพลังงานและการบํารุงรักษาสูงมาก ไมเหมาะสมกับ
สภาพทองถิ่นโดยทั่วไปของประเทศไทย ยกเวนชุมชนใหญที่มีการพัฒนาสูง มีพื้นที่จํากัด และมีความ
สะดวกสําหรับการซอมบํารุง

103

๑๐๒๘
103

9.8.5.1 หลักการทํางาน
การทําขนแบบหมุนเหวี่ยงมีหลักการทํางานโดยการเพิ่มความเรงในการจมตัว
ของสลัดจดวยการสรางความโนม ถวงเทียมแทนแรงโนมถวงของโลก การหมุนเหวี่ยงจะมีความเรง
ประมาณ 500 - 3,000 เท าของความเรง เนื่องจากแรงโนม ถวงของโลก เครื่องหมุ น เหวี่ ยงมี หลาย
ประเภทแตประเภทที่ไดรับความนิยมมากที่สุด ไดแก โซลิดโบล (solid bowl) ทํางานโดยที่โบล (bowl)
และคอนเวเยอร (conveyor) หมุนดวยความเร็วตางกันเล็กนอย ทําใหคอนเวเยอรสามารถดึงสลัดจที่มี
ความเขมขนออกจากเครื่องหมุนเหวี่ยงได โดยทํางานคลายกับใบกวาดสลัดจของถังตกตะกอนสวนน้ํา
ที่ถูกแยกจากสลัดจจะไหลออกอีกดานหนึ่งและจะถูกสูบกลับไปบําบัดใหม
9.8.5.2 คากําหนดการออกแบบ
เนื่ องจากเครื่ องหมุน เหวี่ ยงมักผลิต เปน ชุดสํ าเร็ จ รูป รวมทั้ ง เทคโนโลยีของ
เครื่องหมุนเหวี่ยงของแตละผูผลิตไมเหมือนกัน ดังนั้นการเลือกใชกระบวนการดังกลาวควรศึกษาขอมูล
การออกแบบและรายละเอียดจากแตละผูผลิต ซึ่งผูออกแบบตองเตรียมขอมูลพื้นฐานที่เกี่ยวของ เชน
ปริมาณสลัดจความเขมขนสลัดจเขา ความเขมขนสลัดจที่ตองการ เปนตน
9.8.5.3 ขอพิจารณาในการออกแบบ
- สําหรั บโรงปรั บปรุง คุณ ภาพน้ํ าขนาดใหญ ควรออกแบบใหมีเครื่องหมุน
เหวี่ยง อยางนอยมากกวา 1 เครื่อง เพื่อสํารองเมื่อมีการซอมบํารุงหรือเกิด
การชํารุด
- กรวดทรายในสลัดจทําใหเครื่องหมุนเหวี่ยงเสียหาย ดังนั้นตองมีมาตรการ
แยกกรวดทรายออกกอน
- เครื่องสูบสลัดจปอนสลัดจเขา ควรเปนแบบปรับอัตราไหลได
- โครงสรางฐานตองสามารถรับแรงสั่ นสะเทือนได พรอมทั้งสามารถลดการ
สั่นสะเทือนขณะทําการหมุนเหวี่ ยงได ส วนข อตอเชื่ อมระหวางเครื่ องหมุน
เหวี่ยงและทอปอนสลัดจเขาควรตองออกแบบใหเปนแบบขอตอออน
- เครื่องหมุนเหวี่ยงตองมีฝาครอบเครื่อง เพื่อลดเสียงดัง
- ตองมีระบบเติมสารเคมี เชน โพลีเมอร เปนตน และมีการกวนผสม (agitate)
สลัดจ เพื่อปรับสภาพสลัดจกอนปอนเขาเครื่องหมุนเหวี่ยง
9.9 ถังพักกากตะกอน
ถังพักกากตะกอนมีหนาที่เก็บพักกากตะกอนที่ผานการแยกน้ําจากสลัดจแลวกอนนําไปกําจัด
ตอไป ในกรณีตองนํากากตะกอนไปกําจัดนอกโรงปรับปรุงคุณภาพน้ําควรออกแบบถังพักกากตะกอน
ใหมีเวลากักไม นอยกวา 1 วัน นอกจากนี้ควรออกแบบใหมีระบบขนยายกากตะกอนจากเครื่องแยกน้ํา
สลัดจไปยังถังพักกากตะกอนดวย เชน สายพานลําเลียง หรือเครื่องสูบกากตะกอน เปนตน
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9.10 การกําจัดกากตะกอน
9.10.1 วิธีการกําจัดกากตะกอน
กากตะกอนที่ไดจากการแยกน้ําจากสลัดจจ ะตองนําไปกําจัดในขั้น ตอนสุดทายตอไป
การกําจัดกากตะกอนกระทําได 2 แนวทางหลัก ๆ คือ
- การนําไปทิ้ง ไดแก การฝงกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล
- การนําไปใชประโยชน ไดแก การนําไปปรับสภาพดินเพือ่ การเกษตร
9.10.2 การนําไปทิ้ง
การฝงกลบแบบสุขาภิบาลเปนวิธีหนึ่งในการกําจัดขยะของชุมชนอยูแลว ดังนัน้ ถาชุมชน
ใดมีหลุมฝงกลบขยะอยูแลวอาจเลือกกําจัดสลัดจดวยวิธีฝงกลบก็ได
9.10.3 การนําสลัดจไปใชประโยชน
การนําสลัดจไปใชประโยชน ไดแก การนําสลัดจที่ผานการยอยสลัดจแลวหรือผานการหมักแลว
ไปกําจัดบนดิน เพื่อจุดประสงคในการปรับปรุงดินเพื่อการเกษตร เนื่องจากสลัดจมีปริมาณไนโตรเจน
และฟอสฟอรัสเปนสวนประกอบ ซึ่งเปนธาตุอาหารหลักที่พืชตองการ การเปรียบเทียบ ปริมาณธาตุอาหาร
ของปุยหมักกับสลัดจที่ไดจากการบําบัดน้ําเสียชุมชนของประเทศสหรัฐอเมริกาแสดงดังตารางที่ 9.4
ตารางที่ 9.4 อาหารในปุยหมักและสลัดจทไี่ ดจากกระบวนการบําบัดน้ําเสียชุมชน
ธาตุอาหาร %
รายการ
ไนโตรเจน
ฟอสฟอรัส
โพแทสเซียม
ปุยหมัก*
1± 0.4
0.35 ± 0.26
สลัดจ**
3.3
2.3
0.3
* ขอมูลจาก กรมพัฒนาที่ดิน กองอนุรักษดินและน้ํา
** สลัดจที่ไดจากกระบวนการบําบัดน้ําเสียของประเทศสหรัฐอเมริกา

เพื่อให เป นที่ ยอมรับจากชุ มชนซึ่ง ไม มั่น ใจกับผลกระทบที่จะเกิ ดขึ้ นเมื่อนํ าสลัดจไ ปใช
ประโยชน เชน การปนเปอนเชื้อโรคและโลหะหนัก การปนเปอนแหลงน้ําใตดินหรือผิวดิน การสะสมในดิน
และห ว งโซ อ าหาร เป น ต น ดั ง นั้ น ควรรวบรวมการศึ ก ษาและวิ จั ยถึ ง วิ ธี ก ารหลี ก เลี่ ย งและแก ไ ข
ผลกระทบดังกลาว และสรางความเชื่อมั่นใหเกิดขึ้นโดยเร็ว ปจจัยที่ตองคํานึงถึงสําหรับการนํากากตะกอน
ไปปรับสภาพดินในการเกษตร สามารถสรุปไดดังนี้
- ความเหมาะสมทางดานภูมิประเทศและธรณีวิทยา เชน ความลาดชัน ลักษณะของชั้นดิน
ระดับของน้ําใตดิน ระยะหางของแหลงน้ําผิวดิน เปนตน
- การปนเปอนโลหะหนัก เชื้อโรค และสารประกอบอินทรียที่สะสมในหวงโซอาหาร
- ความสะดวกและความคุมคาสําหรับการขนสง เชน พื้นที่ที่นํากากตะกอนไปใชประโยชน
ตองมีถนนเขาไดและตองมีระยะทางขนสงไมไกลมากนัก
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- ปริมาณธาตุอาหารที่ตองการของพืชแตละชนิด
- ขนาดของพื้นที่ที่นํากากตะกอนไปใชประโยชน ตองเพี ยงพอสําหรั บรองรั บปริ มาณกาก
ตะกอนที่เกิดขึ้น และตามฤดูกาลที่เหมาะสม
- วิธีการนํากากตะกอนคลุกเคลาลงดิน
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บทที่ 10
อุปกรณประกอบ
10.1 อุปกรณตรวจวัดและอุปกรณการทดลอง
ในการเดินระบบกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ํา โดยเฉพาะการบําบัดทางชีวภาพ ตองมีการตรวจวัด
วิเคราะหคุณภาพน้ําหรือพารามิเตอรตาง ๆ เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพในการเดินระบบ ดังนั้น โรงปรับปรุง
คุณภาพน้ําควรมีอุปกรณซึ่งชวยในการตรวจวัดพารามิเตอรตาง ๆ ดวย
สําหรับโรงปรับปรุงคุณภาพน้ําของชุมชนโดยทั่วไปตองเตรียมอุปกรณตางๆ เชน กรวยอิมฮอพฟ
กระดาษลิตมัสหรือเครื่องวัดพีเอช กระบอกตวง เทอรโมมิเตอร เปนตน ถาเปนระบบเอเอสควรมีอุปกรณ
ตรวจวัดอัตราไหลตามจุดตาง ๆ เชน อุปกรณวัดอัตราไหลน้ําเขาและน้ําออก อุปกรณวัดอัตราสลัดจ
เวี ยนกลั บ เป น ต น อุ ปกรณเ หล านี้ มีความสํ าคั ญต อการควบคุ มการเดิ นระบบ เช น คํ านวณปริ มาณ
สารเคมีที่ตองการใช คํานวณอัตราสลัดจเวียนกลับ เปนตน แตหากเปนระบบบําบัดน้ําเสียแบบบอสระเติม
อากาศ และบอปรับเสถียร อาจตองการเพียงอุปกรณวัดอัตราไหลของน้ําเขาหรือน้ําออกเทานั้น
สวนในระบบขนาดใหญหรือมีงบประมาณมากอาจจัดหาอุปกรณที่มีราคาสูงเพิ่มเติม เชน เครื่องวัด
ออกซิเจนละลายน้ํา หรืออาจติดตั้งอุปกรณตรวจวัดออกซิเจนละลายหรือพีเอชแบบเชื่อมตรง (online)
เพื่อควบคุมการเปด/ปดเครื่องเติมอากาศหรือปรับพีเอชไดโดยอัตโนมัติ อยางไรก็ตามเมื่อจัด หาอุปกรณ
เหลานี้แลว ควรพิจารณาเรื่องการใหความรูในการใชงานและวิธีการในการดูแลรักษาแกพนักงาน ซึ่งจะทํา
ใหอุปกรณเหลานั้นเกิดประโยชนในการใชงานสูงสุด
10.2 อุปกรณนิรภัย
ระบบรวบรวมน้ํ าเสี ยและโรงปรั บปรุ งคุ ณ ภาพน้ํามั กประกอบด วยเครื่องจักร พื้ น ที่ปด พื้ น ที่
ทํางานและอาคารเก็บสารเคมี ซึ่งเปนพื้นที่ที่อาจจะทําใหเกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุขึ้นได การออกแบบ
จึงควรตองพิจารณาเรื่องความปลอดภัยดวย รวมทั้งควรตองจัดหาอุปกรณนิรภัยที่มีความเหมาะสมทั้ง
ในกรณีที่พนักงานทํางานตามปกติและกรณีที่เกิดอุบัติเหตุในพื้นที่นั้น เชน
- ราวกันตก : ควรมีอยูรอบบอตรวจระบายและชองทางเปดทุกแหง รวมทั้งในตําแหนงที่มีความ
แตกตางของระดับพื้นเกิน 0.40 เมตร
- การด : ติดตั้งไวรอบเครื่องจักร โดยเฉพาะเครื่องจักรที่มสี วนเคลื่อนไหว เชน สายพานเกียร โซ เปนตน
- ปายเตือน : บอกถึงอันตรายตางๆ เชน พื้นลดระดับ ทอแขวนระดับศีรษะ พืน้ ลื่น เปนตน
- เสื่อยาง : ควรมีวางไวหนาอุปกรณไฟฟาทุกชนิด
- แสงสวาง : ควรมีใหเพียงพอ โดยเฉพาะบริเวณที่ตองมีการขนยายอุปกรณตางๆ
- โทรศัพท : มีความจําเปนสําหรับติดตอศูนยกลาง เพื่อขอคําแนะนําและแจงเหตุ
- อุปกรณตรวจสอบกาซพิษ : โดยเฉพาะบอเปยกเพื่อเตือนอันตรายจากกาซพิษ
- ถังดับเพลิง : ควรเปนชนิด BC หรือ BCF ใชไดกับน้ํามันและไฟฟา แตไมควรเปนชนิดคารบอนเต
ตราคลอไรด เพราะมีความเปนพิษสูง
- อุปกรณจําเปนอื่นๆ : หมวกแข็ง เสื้อชูชีพ ไฟฉาย เชือก เวชภัณฑ หนากากกันกาซเครื่องชวย
หายใจ เปนตน
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ศัพทบัญญัติและนิยาม
ไทย – อังกฤษ
กรวยอิมฮอฟฟ – Imhoff cone
กระบวนการหนวย – unit processes
กราฟน้ํา – hydrograph
การกําจัด – disposal
การกําจัดธาตุอาหาร – nutrient removal
การกําจัดสลัดจ – sludge disposal
การเกิดโพรง – cavitation
การฆาเชื้อ (โรค) – disinfection
การตกตะกอน – sedimentation
การเติมคลอรีน – chlorination
การเติมคลอรีนเบรกพอยต – breakpoint chlorination
การเติมอากาศ – aeration
การเติมอากาศกอน (บําบัด) – preaeration
การเติมอากาศแบบดูดพน – jet aeration
การเติมอากาศยืดเวลา – extended aeration, EA
การถายเทออกซิเจน – oxygen transfer
การทําขนสลัดจ – sludge thickening
การบําบัดขั้นตน – primary treatment
การบําบัดขั้นเตรียมการ – preliminary treatment
การบําบัดขั้นสอง – secondary treatment
การบําบัดขั้นสูง – advanced treatment
การบําบัดสลัดจ – sludge treatment
การประเมินผลกระทบตอสังคม – social impact assessment
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม – environmental impact assessment, EIA
การปรับสภาพสลัดจ – sludge conditioning
การปรับเสถียรสลัดจ – sludge stabilization
การเผาแบบอินซิเนอเรชัน – incineration
การยอยแบบแอนแอโรบิก – anaerobic digestion
การแยกน้ําจากสลัดจ – sludge dewatering
การรีดน้ําสลัดจ – sludge dewatering
การลอยตัวดวยอากาศละลาย – dissolved air flotation, DAF
การแลกเปลี่ยนประจุ – ion exchange
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การแลกเปลี่ยนไอออน – ion exchange
การหมัก – fermentation
การไหลในรางเปด – open-channel flow
การไหลแบบตามกัน – plug flow
การไหลลัดวงจร – short-circuiting
การไหลอิสระ – free flow
การอัดกรอง – filter press
เกรียนตความเร็ว – velocity gradient
ของแข็งคงตัว – fixed solids, FS
คลองวนเวียน – oxidation ditch
คลอรีนคงเหลือ – residual chlorine
คลอรีนคงเหลืออิสระ – free residual chlorine
คลอรีนที่มี – available chlorine
คลอรีนรวมมีอยู – combined available chlorine
คลอรีนอิสระ (ที่ม)ี – free (available) chlorine
ความเขมฝน – rainfall intensity
ความเร็วลางตัวเอง – self-cleansing velocity
ความลาดชันความเร็ว – velocity gradient
คาบอุบัติ – recurrence interval
คาบอุบัติฝน – return period
คารบอนกัมมันต – activated carbon
คูวนเวียน – oxidation ditch
เครื่องกวาดฝาไข – skimmer
เครื่องตัดยอย – comminutor
เครื่องเติมอากาศ – aerator
เครื่องเติมอากาศกังหันจมน้ํา – submerged turbine aerator
เครื่องเติมอากาศทางกล – mechanical aerator
เครื่องเติมอากาศแบบดูดพน – jet aerator
เครื่องเติมอากาศแบบฟู – diffusion aerator
เครื่องเติมอากาศผิวน้ํา – surface aerator
เครื่องเปา (อากาศ) – blower
เครื่องผสมสถิต – static mixer
เครื่องสูบหอยโขง – centrifugal pump
เครื่องสูบไหลผสม – mixed-flow pump
เครื่องอัดกรอง – filter press
แควิเตชัน – cavitation
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จุดระบายทิ้ง – outfall
จุลชีพใชอากาศ – aerobes
จุลชีพไมใชอากาศ – anaerobes
ชุดสัมผัสหมุนชีวภาพ – rotating biological contactor, RBC
ซีเอสโอ – combined sewer overflow structure, CSOs
เซ็ปติก – septic
ดีดับบลิวเอฟ – dry weather flow, DWF
ดีเอเอฟ – dissolved air flotation, DAF
ดุลยภาพมวล – mass balance
ตะแกรง – screen
ตะแกรงแถบ – bar rack
ตะแกรงราง – bar rack
ตัวอยางน้ําเสียแบบผสมรวม – composite wastewater sample
ถัง – basin
ถังกรองไรอากาศ – anaerobic filter
ถังคัดพันธุ – selector
ถังดักกรวดทราย – grit chamber
ถังเติมอากาศ – aeration tank
ถังทําขนแรงโนมถวง – gravity thickener
ถังทําใส, ถังตกตะกอนขั้นทีส่ อง – clarifier
ถังปฏิกรณสลับเปนกะ – sequencing batch reactor, SBR
ถังปรับ (ให) เทา – equalizing tank
ถังปรับ (ให) เสมอ – equalizing tank
ถังสัมผัส – contact tank
ถานกัมมันต – activated carbon
ถานไวงาน – activated carbon
ทอดัก – intercepting sewer
ทอดักน้ําเสีย – intercepting sewer
ทอดักระบาย – intercepting sewer
ทอระบายแขนง – lateral sewer
ทอระบายจากอาคาร – building sewer
ทอระบายน้ําฝน – storm drain
ทอระบายน้ําฝนจากอาคาร – building storm sewer
ทอระบายแยก – separate sewer
ทอระบายรวม – combined sewer
ทอระบายลอด – depressed sewer
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ทอระบายหลัก – main sewer
ทอระบายใหญ – trunk sewer
ทอลอด – culvert
ทอหลักความดัน – force main
ทอหลักบังคับไหล – force main
ทอออม – bypass
ทางออม – bypass
น้ํากระโดด – hydraulic jump
น้ําตะกอน – mixed liquor
น้ําทา – runoff
น้ํารั่วซึมเขาทอ – infiltration
น้ําสลัดจ – mixed liquor
น้ําไหลเขา – inflow
น้ําไหลนอง – runoff
บอขัดแตง – polishing pond
บอตรวจ – manhole
บอตรวจโครก – flushing manhole
บอตรวจแบบลดระดับทอ – drop manhole
บอบม – maturation pond
บอปรับเสถียรแบบแฟคัลเททีฟ – facultative (stabilization) pond
บอปรับเสถียร – stabilization pond, SP
บอปรับเสถียรแอนแอโรบิก – anaerobic stabilization pond
บอเปยก – wet well
บอผันน้ํา – diversion chamber
บอผันน้ําเสีย – combined sewer overflow structure, CSOs
บอผึ่ง – oxidation pond
บอพัก – sump
บอแฟคัลเททีฟ – facultative (stabilization) pond
บอแหง – dry well
บอแอนแอโรบิก, บอเหม็น – anaerobic pond
บึงประดิษฐ – constructed wetlands
แบกทีเรีย – bacteria
แบตช – batch
แบฟเฟล – baffle
ประตูกระดก – flap gate
ประตูพลิก – flap gate
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เปนเนื้อเดียวกัน – homogeneous
โปรยกรอง – trickling filter, TF
แผนกั้น – baffle
ฝาไข – scum
ฝาย – weir
ฝายบากรองตัววี – V-notch weir
ฝายสี่เหลี่ยม (ผืนผา) แบบสันกวาง – broad-crested rectangular wier
ฝายสี่เหลี่ยม (ผืนผา) แบบสันคม – sharp-crested rectangular weir
ฝายสี่เหลี่ยมคางหมู – trapezoidal weir
ฝายหุบ – contraction weir
พารแชลลฟลูม – Parshall flume
พื้นที่ชุมน้ําเทียม – artificial wetland
พื้นที่ชุมน้ําประดิษฐ – constructed wetlands
พื้นที่ระบายน้ํา – drainage area
พื้นที่รับน้ํา – catchment area
พื้นที่รับน้ํา – watershed
โพรไฟลชลศาสตร – hydraulic profile
ฟลูม – flume
ฟอง (อากาศ) หยาบ – coares bubble
ฟองอากาศละเอียด – fine bubble
แฟคัลเททีฟ – facultative
ภาระบีโอดี – BOD loading
มาตรวัดการไหล – flow meter
ไมใชอากาศ – anaerobic
ยูเอเอสบี – upflow anaerobic sludge blanket, UASB
ระบบรวบรวมน้ําเสีย – wastewater collecting system
ระบบระบายน้ําฝน – storm drain system
ระบบระบายแยก – separate sewer system
ระบบลําเลียงน้ําเสีย – wastewater collecting system
ระยะเวลาการไหลของน้ําทา – time of concentration; tc
รัศมีชลศาสตร – hydraulic radius
รางดักกรวดทราย – grit chamber
รางน้ํา – flume
รางพารแชลล – Parshall flume
โรงงานขนาดโตะทดลอง – bench-scale plant
โรงงานนํารอง – pilot plant
112
112

๑๐๓๗

ไรอากาศ – anaerobic
ลักษณะน้ําเสีย – wastewater characteristic
ลานตากสลัดจ – sludge bed
ลุมน้ํา – basin
วาลวกันกลับ – check valve
วาลวเช็ค – check valve
วาลวประตู – gate valve
วาลวผีเสื้อ – butterfly valve
วาลวไหลทางเดียว – check valve
วิธีหลักเหตุผล – rational method
เวลากักพักชลศาสตร – hydraulic retention time, HRT
เวลากักพักน้ํา – hydraulic retention time, HRT
เวลานับวาฝนตก – time of concentration; tc
เวลารวมตัวของน้ําทา – time of concentration; tc
เวลาสัมผัส – contact time (detention time)
เวียร – weir
สภาพเนาดํา – septic
สระเติมอากาศ – aerated lagoon, AL
สลัดจขั้นสอง – secondary sludge
สลัดจกัมมันต – activated sludge, AS
สลัดจขั้นตน – primary sludge
สลัดจดิบ – raw sludge
สลัดจไวงาน – activated sludge, AS
สลัดจไวงานสวนเกิน – excess activated sludge
สลัดจสวนเกิน – excess sludge
สลัดจสูบกลับ – returned sludge
สัมประสิทธิ์ความเสียดทานฮาเซนวิลเลียมส – Hazen-Williams roughness coefficient
สัมประสิทธิ์ความหยาบของผิวแมนนิ่ง – manning roughness coefficient
สัมประสิทธิ์น้ําทา – runoff coefficient
สัมประสิทธิ์น้ําไหลนอง – runoff coefficient
สัมประสิทธิ์ปริมาณผลิต – yield coefficient
สายพานรีดน้ํา – belt press
สายพานอัด – belt press
สารปรับสภาพดิน – soil conditioner
สารอินทรีย – organic matter
สาหรายเบงบาน – algal bloom
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เสนโคงลักษณะเครื่องสูบ – pump characteristic curve
เสนโคงเฮดของระบบ – system head capacity curve
หนาตัดชลศาสตร – hydraulic profile
หลุมรับน้ํา – catch basin
หองผันน้ํา – diversion chamber
หัวฟู – diffuser
หัวฟูชนิดไมใชรูพรุน – nonporous diffuser
หัวฟูชนิดรูพรุน – porous diffuser
ออรีฟสใตน้ํา – submerged orifice
ออสโมซิสผันกลับ – reverse osmosis, RO
อะมีบา – amoeba
อัตราการจับใชออกซิเจน – oxygen uptake rate, OUR
อัตราน้ําลนผิว – surface overflow rate
อัตราภาระของแข็ง – solids loading rate
อัตราภาระบีโอดีเชิงพื้นที่ – aerial BOD loading rate
อัตราภาระฝาย – weir loading rate
อัตราภาระอินทรีย – organic loading rate
อัตราเร็วปลายสุด – tip speed
อัตราสวนสารอินทรียตอจุลชีพ – food to microorganism ratio, F/M
อัตราไหลขณะฝนตก – wet weather flow
อัตราไหลรายชั่วโมงต่ําสุด – minimum hourly flow, Qmin.h
อัตราไหลรายชั่วโมงสูงสุด – maximum hourly flow, Qmax.h
อัตราไหลรายวันเฉลี่ย – average daily flow
อัตราไหลรายวันสูงสุด – maximum daily flow, Qmax.d
อัตราไหลหนาฝน – wet weather flow
อัตราไหลหนาแลง – dry weather flow, DWF
อัลกัลบลูม – algal bloom
อาง – basin
อายุสลัดจ – mean cell residence time, MCRT
อารบีซี – rotating biological contactor, RBC
อารโอ – reverse osmosis, RO
อินทรียสาร – organic matter
อีเอ – extended aeration, EA
อีไอเอ – environmental impact assessment, EIA
เอชอารที – hydraulic retention time, HRT
เอ็ฟตอเอ็ม – food to microorganism ratio, F/M
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เอฟเอส – fixed solids, FS
เอ็มแอลวีเอสเอส – mixed liquor volatile suspended solids, MLVSS
เอ็มแอลเอสเอส – mixed liquor suspended solids, MLSS
เอสบีอาร – sequencing batch reactor, SBR
เอสไอเอ – social impact assessment
เอเอส – activated sludge, AS
เอเอสแบบธรรมดา – conventional activated sludge
แอกทิเวเต็ดสลัดจ – activated sludge, AS
แอน็อกซิก – anoxic
แอนแอโรบส – anaerobes
แอนแอโรบิก – anaerobic
แอโรบส – aerobes
แอโรบิก – aerobic
โอยูอาร – oxygen uptake rate, OUR
เฮด – head
เฮดความเร็ว – velocity head
เฮดเสียดทาน – friction head
โฮโมจีเนียส – homogeneous
ไฮโดรกราฟ – hydrograph
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ศัพทบัญญัติและนิยาม
อังกฤษ – ไทย
activated carbon – ถานไวงาน, ถานกัมมันต, คารบอนกัมมันต: ถานสังเคราะห ซึง่ มีสมบัตใิ น
การดูดซับสูง โดยเฉพาะสารอินทรีย
activated sludge, AS – แอกทิเวเต็ดสลัดจ, เอเอส, สลัดจไวงาน, สลัดจกัมมันต: จุลินทรียที่
เลี้ยงไวในถังเติมอากาศเพื่อใชกําจัดสารอินทรียใ นน้ําเสีย
advanced treatment – การบําบัดขั้นสูง
aerated lagoon, AL – สระเติมอากาศ: ระบบบําบัดน้ําเสียทางชีวภาพแบบเติมอากาศลงสระและไม
มีการหมุนเวียนสลัดจ
aeration – การเติมอากาศ: กระบวนการที่ทําใหน้ําและอากาศสัมผัสกัน ทําใหคาออกซิเจนละลายน้ํา
เพิ่มขึ้น
aeration tank – ถังเติมอากาศ
aerator – เครื่องเติมอากาศ
aerial BOD loading rate – อัตราภาระบีโอดีเชิงพื้นที่
aerobes – แอโรบส, จุลชีพใชอากาศ
aerobic – แอโรบิก, มีอากาศ, ใชอากาศ, ใชออกซิเจน
algal bloom – อัลกัลบลูม, สาหรายเบงบาน: การเพิ่มจํานวนอยางรวดเร็วของกลุมชีวพืชจํานวน
มาก ทั้งที่มองเห็นและไมเห็นดวยตาเปลา ทําใหน้ํามีสีเขียวหรือแดง
amoeba – อะมีบา: โพรโทโซนหรือสัตวเซลเดียวขนาดเล็กชนิดหนึง่
anaerobes – แอนแอโรบส, จุลชีพไมใชอากาศ: จุลชีพที่สามารถดํารงชีวิตอยูไดในสภาวะที่ไร
ออกซิเจนอิสระ
anaerobic – แอนแอโรบิก, ไรอากาศ, ไมใชอากาศ, ไมใชออกซิเจน
anaerobic digestion – การยอยแบบแอนแอโรบิก: การทําใหสารอินทรีย (โดยเฉพาะสลัดจ)
ยอยสลายโดยจุลินทรียชนิดไมใชออกซิเจนอิสระ
anaerobic filter – ถังกรองไรอากาศ: หนวยบําบัดน้ําเสียชนิดแอนแอโรบิก โดยใหน้ําเสียไหลผาน
ชั้นกรอง ซึง่ มีตัวกลางเปนหิน หรือกรวดหรือพลาสติก โดยไหลจากขางลางขึ้นขางบน
anaerobic pond – บอแอนแอโรบิก, บอเหม็น: บอบําบัดที่มีความลึกมาก อยูในสภาพแอนแอโรบิก
ใชบําบัดน้ําเสียได โดยเฉพาะน้ําเสียทีม่ ีความเขมขนสูง
anaerobic stabilization pond – บอปรับเสถียรแอนแอโรบิก
anoxic – แอน็อกซิก: สภาวะที่ไมมีการเติมอากาศ แตไมเปนสภาพแอนแอโรบิก เพราะมีไนเทรทอยู
และจุลินทรียสามารถดึงเอาออกซิเจนจากไนเทรทมาใชได จึงเกิดการลดรูปของไนเทรทโดยดีไนตริฟ
ลายเออรไปเปนกาซไนโตรเจน ผานกระบวนการดีไนทริฟเคชัน
artificial wetland – พื้นที่ชุมน้ําเทียม
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available chlorine – คลอรีนที่มี: ความเขมขนของคลอรีนทั้งหมดในน้ํา
average daily flow – อัตราไหลรายวันเฉลีย่ : อัตราไหลเฉลี่ยทั้งป มีหนวยเปน ลบ.ม./วัน
bacteria – แบกทีเรีย
baffle – แบฟเฟล, แผนกั้น
bar rack – ตะแกรงราง, ตะแกรงแถบ
basin – อาง, ถัง, บอ, แอง, ลุมน้ํา
batch – แบตช: เปนคราว ๆ ไมตอเนื่อง
belt press – สายพานรีดน้ํา, สายพานอัด: อุปกรณใชในการรีดน้ําออกจากสลัดจ
bench-scale plant – โรงงานขนาดโตะทดลอง: การทดลองขนาดเล็กสําหรับหาขอมูลพื้นฐานกอน
นําไปทดสอบในระดับโรงงานนํารองตอไป
blower – เครื่องเปา(อากาศ)
BOD loading – ภาระบีโอดี: คากําหนดในการออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียมีหนวยเปน กก.บีโอดี/ลบ.ม. วัน หรือ กก.บีโอดี/ตร.ม. - วัน หรือ กก.บีโอดี/กก.เอ็มแอลเอสเอส - วัน
breakpoint chlorination – การเติมคลอรีนเบรกพอยต: การเติมคลอรีนในน้ําหรือน้ําเสียจนพอดี
ทําปฏิกิริยากับสิ่งปะปน ถาเติมตอไปจากจุดนี้จะเปนคลอรีนอิสระ
broad-crested rectangular wier – ฝายสี่เหลี่ยม (ผืนผา) แบบสันกวาง: ฝายที่มีการบากรองให
น้ําไหลผานเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาและมีสัน(ฝาย)กวาง ซึง่ อาจเปนกําแพงคอนกรีต
building sewer – ทอระบายจากอาคาร: ทอระบายน้าํ ทิ้งจากตัวอาคารที่เชื่อมกับทอระบาย
สาธารณะ
building storm sewer – ทอระบายน้ําฝนจากอาคาร: ทอระบายน้ําฝนจากอาคารสูทอระบายน้ําฝน
สาธารณะ
butterfly valve – วาลวผีเสื้อ: วาลวชนิดหนึง่ ใชสําหรับปรับอัตราไหล
bypass – ทอออม, ทางออม
catch basin – หลุมรับน้ํา: หลุมทีส่ รางไวที่ขอบถนนเพื่อรับน้ําฝนและสงไปยังทอระบาย
catchment area – พื้นที่รับน้ํา
cavitation – (1) แควิเตชัน: การแตกของฟองอากาศในน้ําเนื่องจากการเคลื่อนที่ของน้ําในลักษณะ
ที่ลดความดันภายใน ทําใหกาซที่ละลายอยูขยายตัวอยางรวดเร็ว และแรงกระแทกของน้ํามักทําใหเกิด
เปนหลุมสึกกรอนในวัตถุหรือสิง่ กอสรางที่สมั ผัสกับน้ํา
(2) การเกิดโพรง: การเกิดชองวางระหวางผิวดานปลายน้ําของสิ่งที่เคลื่อนไหว เชน
ใบของใบพัดกับของเหลวทีส่ ัมผัส
centrifugal pump – เครื่องสูบหอยโขง: เครื่องสูบน้ําซึ่งมีใบพัดหมุน ทําใหเกิดความดันในของเหลว
ดวยความเร็วที่ไดจากแรงหนีศนู ยกลาง
check valve – วาลวไหลทางเดียว, วาลวกันกลับ, วาลวเช็ค
chlorination – การเติมคลอรีน: การใสคลอรีนไปในน้าํ หรือน้ําเสีย มักทําเพื่อฆาเชื้อโรค
clarifier – ถังทําใส
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coares bubble – ฟอง (อากาศ) หยาบ: ฟองอากาศที่มีขนาดใหญซึ่งไดจากการเติมอากาศจากหัวฟู
ชนิดหยาบ
combined available chlorine – คลอรีนรวมมีอยู
combined sewer – ทอระบายรวม: ทอระบายที่จะรับทั้งน้ําเสียและน้ําฝน
combined sewer overflow structure, CSOs – บอผันน้ําเสีย, ซีเอสโอ
comminutor – เครื่องตัดยอย
composite wastewater sample – ตัวอยางน้ําเสียแบบผสมรวม: ตัวอยางน้ําเสียที่เก็บมาตามชวง
เวลาที่กําหนด โดยทั่วไปจะเปนการเก็บทุก ๆ ชั่วโมง เปนระยะเวลาหนึง่ แลวนํามาผสมกันกอน
วิเคราะห เพื่อกําจัดผลกระทบจากตัวแปรตาง ๆ ของตัวอยางน้ําแตละตัวใหมนี อยที่สุด สัดสวนการ
นําตัวอยางน้ําเสียแตละตัวอยางที่นํามาผสมกัน ควรผสมตามสัดสวนอัตราไหลน้ําเสียที่ไหลใน
ขณะเก็บตัวอยาง
constructed wetlands – บึงประดิษฐ, พื้นที่ชุมน้ําประดิษฐ: ระบบบําบัดน้ําเสียที่สรางขึน้
เลียนแบบบึงธรรมชาติ มีระดับน้ําไมลึกนัก และปลูกพืชน้ํา เชน กก แฝก บัว ธูปฤาษี จอก แหน ฯลฯ
ไวเปนปจจัยหนึ่งในการบําบัดน้ําเสีย
contact tank – ถังสัมผัส: ถังที่ใชในกระบวนการบําบัดน้ําหรือน้ําเสียเพื่อใหการสัมผัสของน้ํากับ
สารเคมีเปนไปในชวงระยะเวลาหนึ่งอยางสมบูรณ
contact time (detention time) – เวลาสัมผัส: ระยะเวลาที่น้ําเสียสัมผัสกับจุลินทรียห รือสารเคมีเพื่อ
ทําใหเกิดปฏิกิริยา
contraction weir – ฝายหุบ: ฝายที่มีชองน้ําไหลแบบสีเ่ หลี่ยมผืนผา สวนกวางของสันแคบกวาตัว
ฝาย ขอบตั้งสูงกวาระดับน้ํา ซึ่งทําใหเกิดการบีบตัวของกระแสน้ําขณะไหลพุงออกจากฝาย
conventional activated sludge – เอเอสแบบธรรมดา
culvert – ทอลอด: ทอระบายน้ําแบบปด ใชเปนทางผานของน้ําลอดใตถนน ทางรถไฟ คลอง หรือ
เขื่อนดิน; โครงสรางสะพานขามลําน้ําซึง่ มีระยะกวางไมเกิน 7 เมตร
depressed sewer – ทอระบายลอด: สวนของทอระบายน้ําทิ้งซึ่งวางต่ํากวาปกติเพื่อตอลอดคลอง
หรือสิ่งกีดขวางอื่น ๆ
diffuser – หัวฟู: แผน หลอด หรือเครื่องมืออื่น ๆ ซึ่งมีความพรุน ยอมใหอากาศผานไปได และทําให
อากาศแตกตัวออกเปนฟองอากาศเล็ก ๆ เพื่อใหเกิดการแพรในของเหลว โดยทั่วไปจะทําจากคาโบรันดัม
(มีสวนประกอบคือ ถานกับทราย) เหล็กหรือพลาสติก
diffusion aerator – เครื่องเติมอากาศแบบฟู: เครื่องเติมอากาศซึ่งเปาอากาศภายใตความกดต่ํา
ผานเขาไปยังแผน หลอด หรืออุปกรณอื่น ๆ ซึ่งจมอยูสวนลางของถัง เพื่อใหเกิดฟองอากาศเล็ก ๆ ขึ้น
ในน้ําหรือน้ําเสียอยางตอเนื่อง
disinfection – การฆาเชื้อ (โรค)
disposal – การกําจัด: คือการทําใหพนไป ตางจากการบําบัดซึ่งหมายถึงการทําใหดีขนึ้
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dissolved air flotation, DAF – การลอยตัวดวยอากาศละลาย, ดีเอเอฟ: กระบวนการกําจัดสาร
เบา เชน ไข ไขมัน น้ํามันในน้ําเสีย โดยใชอากาศอัดภายใตความดันแลวมาปลอยใหลอยตัวในถัง
บําบัดที่บรรยากาศปกติ
diversion chamber – บอผันน้ํา, หองผันน้ํา: บอที่ใชควบคุมการกระจายน้ําไปสูทอออกตาง ๆ
drainage area – พื้นที่ระบายน้ํา: พื้นที่ซงึ่ รับน้ําฝนและไหลระบายออกสูที่ลุม อาจเรียก catchment
area หรือ watershed หรือ drainage basin; พื้นที่ทมี่ ีระบบระบายน้ําฝนและน้ําผิวดิน
drop manhole – บอตรวจแบบลดระดับทอ: บอตรวจระบายที่มีทอเขามากกวาหนึ่งเสนทอ และทอ
เหลานั้นมีระดับความลึกที่ตอเขาบอตรวจไมเทากัน
dry weather flow, DWF – อัตราไหลหนาแลง, ดีดับบลิวเอฟ: ปริมาณน้ําเสียในทอระบายน้ําใน
หนาแลง
dry well – บอแหง: สถานีสูบน้ําที่อยูต่ํากวาระดับน้ําทีส่ บู แยกจากสวนที่เรียกวาบอเปยก (wet well)
บอแหงจะเปนสถานที่ทตี่ ิดตัง้ เครื่องสูบน้ําเพื่อความสะดวกตอการบํารุงรักษา
environmental impact assessment, EIA – การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม, อีไอเอ
equalizing tank – ถังปรับ (ให) เสมอ, ถังปรับ (ให) เทา: ถังขนาดใหญที่กักน้ําเสียไดมากและนาน
พอเพื่อใหน้ําเสียรวมมีลักษณะและอัตราการไหล (กอนปอนเขาสูระบบบําบัด) คอนขางสม่ําเสมอหรือคงที่
excess activated sludge – สลัดจไวงานสวนเกิน: ปริมาณสลัดจจากระบบเอเอสที่เกิดขึ้นเกิน
ความตองการและตองถูกกําจัดออกไปจากระบบ
excess sludge – สลัดจสวนเกิน: ดู excess activated sludge
extended aeration, EA – การเติมอากาศยืดเวลา, อีเอ: ระบบเอเอสที่มีการเติมอากาศนานกวา
ธรรมดาเพื่อใหมีการยอยสลายสลัดจและสารอินทรียใ นตัว จนไดสลัดจที่เหมาะสมในการกําจัดขั้น
สุดทาย
facultative – แฟคัลเททีฟ: อยูไดทงั้ ในสภาพที่มี/ไมมีอากาศหรือออกซิเจนอิสระ
facultative (stabilization) pond – บอแฟคัลเททีฟ, บอปรับเถสียรแบบแฟคัลเททีฟ: บอบําบัดที่
ใชอากาศในชัน้ บนและไรอากาศในชัน้ ลาง
fermentation – การหมัก: การเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดจากเชื้อหมัก เชน เอ็นไซมของยีสต; การ
เปลี่ยนแปลงในอินทรียสารหรือของเสียที่มสี ารอินทรียเปนองคประกอบ โดยจุลินทรียในสภาพไร
ออกซิเจนโดยปกติจะเปนเพียงการเปลี่ยนสารอินทรียจากรูปหนึ่งไปเปนอีกรูปหนึง่ เชน จากแปงไป
เปนอัลกอฮอล ผิดกับการยอยที่จะเปลี่ยนรูปเลยไปเปนกาซคารบอนไดออกไซดและ/หรือมีเทน
filter press – เครื่องอัดกรอง, การอัดกรอง: การลดน้าํ /การแยกน้ําจากสลัดจ โดยใชการอัดเพิ่ม
ความดัน
fine bubble – ฟองอากาศละเอียด
fixed solids, FS – ของแข็งคงตัว, เอฟเอส: สิง่ ทีต่ กคางหลังจากการเผาไหมที่ 550 องศาเซลเซียส
ของสารแขวนลอยหรือสารละลายตามขั้นตอนมาตรฐาน
flap gate – ประตูกระดก, ประตูพลิก: ประตูซงึ่ เปดและปดโดยการพลิกหมุนรอบบานพับ
flow meter – มาตรวัดการไหล
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flume – ฟลูม, รางน้ํา: โครงสรางชลศาสตรที่ใชสําหรับวัดอัตราการไหล หรือควบคุมการไหล
flushing manhole – บอตรวจโครก: บอตรวจซึง่ ใชสําหรับผันน้ําจากแหลงน้ําตาง ๆ หรือบอตรวจ
ซึ่งมีน้ําเสียไหลมารวมกันเปนปริมาณมาก และมีประตูนา้ํ สําหรับปลอยออกอยางรวดเร็วเพื่อลางทอ
ระบาย
food to microorganism ratio, F/M – เอ็ฟตอเอ็ม, อัตราสวนสารอินทรียตอจุลชีพ: ในระบบเอ
เอส หมายถึง อัตราการปนปริมาณสารอินทรียห รือบีโอดี (กก./วัน) เขาถังเติมอากาศตอจํานวนจุลชีพ
(กก.) วัดในรูปของเอ็มแอลเอสเอสหรือเอ็มแอลวีเอสเอสที่มีอยูในถังเติมอากาศ
force main – ทอหลักความดัน, ทอหลักบังคับไหล: ทอความดันเชื่อมตอกับเครื่องสูบจายน้ําหรือ
สถานีสูบน้ําเสีย
free (available) chlorine – คลอรีนอิสระ (ที่มี): ปริมาณคลอรีนที่มใี นรูปกาซละลายน้ํา กรดไฮโปคลอรัส
หรือไฮโปคลอไรตไอออน ซึ่งไมไดผสมกับแอมโมเนีย
free flow – การไหลอิสระ: การไหลของน้ําในทอหรือรางเปดตามสภาพปกติ ไมมผี ลกระทบจากสิง่
อื่นเชน จากการเออทายน้ํา
free residual chlorine – คลอรีนคงเหลืออิสระ
friction head – เฮดเสียดทาน: เฮดที่ลดหายไป เนื่องจากการสัมผัสระหวางน้ําทีไ่ หลกับทางน้ําทําให
เกิดแรงเสียดทานระหวางกัน
gate valve – วาลวประตู: ประตูน้ําแบบทีใ่ ชงานโดยทัว่ ไป มีลิ้นเลื่อนปด-เปดในทิศตั้งฉากกับทิศทาง
ของการไหล เหมาะสําหรับการเปดสุด/ปดสนิท
gravity thickener – ถังทําขนแรงโนมถวง
grit chamber – ถังดักกรวดทราย, รางดักกรวดทราย: รางน้ําซึง่ น้ําเสียจะไหลอยางชา เพื่อให
กรวดทรายตกตะกอน
Hazen-Williams roughness coefficient – สัมประสิทธิ์ความเสียดทานฮาเซนวิลเลียมส: คา
สัมประสิทธิ์ซงึ่ สัมพันธกับวัสดุทใี่ ชทําทอและมีผลกระทบตอความเร็วในการไหล ใชในการคํานวณใน
สมการของฮาเซนวิลเลียมส
head – เฮด
homogeneous – โฮโมจีเนียส, เปนเนื้อเดียวกัน
hydraulic jump – น้ํากระโดด : การปนปวนของน้ําในรางเปด เนื่องจากการไหลอิสระโดยกะทันหัน
จากสภาวะการไหลต่ํากวาวิกฤติไปยังภาวะการไหลเหนือวิกฤต
hydraulic profile – โพรไฟลชลศาสตร, หนาตัดชลศาสตร: รูปโพรไฟลตามแนวแกนของการไหล
ในลําน้ําหรือทอ เพื่อแสดงระดับของกนลําน้ําหรือผิวน้ําหรือเสนพลังงาน
hydraulic radius, R – รัศมีชลศาสตร: อัตราสวนพืน้ ที่หนาตัดการไหล (ของน้ําที่ไหลในทอหรือราง)
กับเสนขอบเปยก (wet perimeter) ; เสนขอบเปยก หมายถึง ความยาวสวนสัมผัสทีเ่ ปยกระหวาง
กระแสน้ํากับทอหรือรางที่บรรจุอยู วัดในแนวตัง้ ฉากกับทิศทางการไหล
hydraulic retention time, HRT – เอชอารท,ี เวลากักพักน้ํา, เวลากักพักชลศาสตร

120

120
๑๐๔๕

hydrograph – ไฮโดรกราฟ, กราฟน้ํา: กราฟแสดงความสัมพันธระหวางปริมาณหรืออัตราไหลของ
น้ําเทียบตอเวลา
Imhoff cone – กรวยอิมฮอฟฟ: กรองที่ใชวัดตะกอนหนักหรือของแข็งจมตัวได
incineration – การเผาแบบอินซิเนอเรชัน: การเผาไหมของเสียหรือขยะที่อุณหภูมิสงู มาก เชน 800 - 1,000
องศาเซลเซียสจนเหลือเปนเถา โดยปกติปริมาตรจะลดลง 30% และน้ําหนักลดลง 60%
infiltration – น้ํารั่วซึมเขาทอ: ปริมาณน้ําใตดินรั่วซึมเขาทอผานรอยแตกหรือรอยตอของทอ
inflow – น้ําไหลเขา: น้ําที่ไหลเขาระบบ ระบายน้ําเสียผานทางฝาบอตรวจ
intercepting sewer – ทอดักระบาย, ทอดักน้ําเสีย, ทอดัก: ทอระบายใหญที่รับน้ําเสียปนน้ําฝน
จากบอดักน้ําเสีย (CSOs) ในระบบรวบรวมน้ําเสียแบบทอระบายรวมในปริมาณที่กําหนดเพื่อนําไป
บําบัดหรือระบายทิ้ง
ion exchange – การแลกเปลี่ยนประจุ, การแลกเปลี่ยนไอออน
jet aeration – การเติมอากาศแบบดูดพน: การเติมอากาศโดยอาศัยแรงดูด เนื่องจากความเร็วของ
น้ําในทอ ทําใหสามารถดูดอากาศลงไปผสมกับน้ําแลวพนออก
jet aerator – เครื่องเติมอากาศแบบดูดพน
lateral sewer– ทอระบายแขนง: ทอระบายน้ําที่รับน้ําเสียจากทอระบายอาคาร
main sewer – ทอระบายหลัก: ทอระบายหลักซึ่งรับน้ําจากทอกิ่ง (หรือทอระบายแขนง)
manhole – บอตรวจ: บอที่ติดตั้งเปนระยะในระบบรวบรวมน้ําเสียหรือระบายน้ําฝน เพื่อใชเปน
จุดเชื่อมทอและลงไปบํารุงรักษา
manning roughness coefficient – สัมประสิทธิ์ความหยาบของผิวแมนนิ่ง: สัมประสิทธิ์ของ
ความหยาบที่ผิวที่กําหนดขึ้นโดยนายแมนนิ่ง
mass balance – ดุลยภาพมวล
maturation pond – บอบม: บอบําบัดขั้นสุดทายสําหรับปรับปรุงคุณภาพน้ําทิ้งใหดีขึ้น
maximum daily flow, Qmax.d – อัตราไหลรายวันสูงสุด: ปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นสูงสุดภายใน 1 วัน
เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราไหลเฉลี่ยตลอดทั้งป
maximum hourly flow, Qmax.h – อัตราไหลรายชัว่ โมงสูงสุด: ปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึน้ สูงสุด
ภายใน 1 ชั่วโมง เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราไหลเฉลี่ยตลอดทั้งป
mean cell residence time, MCRT – อายุสลัดจ: ระยะเวลาที่จุลชีพอยูในระบบบําบัดทางชีวภาพมัก
นิยมใชสัญลักษณ θC
mechanical aerator – เครื่องเติมอากาศทางกล: เครือ่ งจักรกลทีใ่ ชเติมออกซิเจนใหแกน้ําเสีย
minimum hourly flow, Qmin.h – อัตราไหลรายชั่วโมงต่ําสุด: ปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นต่ําสุด
ภายใน1 ชั่วโมง เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราไหลเฉลี่ยตลอดทั้งป
mixed-flow pump – เครื่องสูบไหลผสม
mixed liquor – น้ําสลัดจ, น้ําตะกอน: น้ําที่มีสลัดจและอยูในสภาวะการยอยสารอินทรียในถังเติม
อากาศ, ดู MLSS และ MLVSS
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mixed liquor suspended solids, MLSS – เอ็มแอลเอสเอส: ของแข็งแขวนลอยในน้ําตะกอน
(mixed liquor) ในถังเติมอากาศ
mixed liquor volatile suspended solids, MLVSS – เอ็มแอลวีเอสเอส: ของแข็งแขวนลอยระเหย
งายในน้ําตะกอน (mixed liquor) ในถังเติมอากาศ
nonporous diffuser – หัวฟูชนิดไมใชรพู รุน
nutrient removal – การกําจัดธาตุอาหาร
open-channel flow – การไหลในรางเปด: การไหลของน้ํา โดยผิวหนาน้ําสัมผัสกับอากาศ ซึ่งอาจ
หมายถึงน้ําที่ไหลไมเต็มทอก็ได
organic loading rate – อัตราภาระอินทรีย: อัตราการปอนสารอินทรียตอขนาดระบบบําบัด มีหนวย
เปน กก./ม.3 - วัน หรือ กก./ม.2 - วัน
organic matter – สารอินทรีย, อินทรียสาร: สารซึง่ มาจากสิ่งมีชีวติ สัตวหรือพืช มีคารบอนและ
ไฮโดรเจน และสารอนุพันธของไฮโดรเจน คารบอนเปนองคประกอบ
outfall – จุดระบายทิ้ง: จุด ตําแหนง หรือสถานที่ซึ่งน้ําเสียหรือน้ําที่จะระบายทิ้งถูกปลอยออกมาจาก
ทอระบาย ทอน้ํา หรือรางน้ําอื่น ๆ
oxidation ditch – คูวนเวียน, คลองวนเวียน
oxidation pond – บอผึ่ง: บอบําบัดน้ําเสียที่มีลักษณะเปนบอตื้นธรรมชาติ มีสาหรายหนาแนน ซึง่
เปนแหลงใหออกซิเจนแกน้ําเสียในบอ
oxygen transfer – การถายเทออกซิเจน: อัตราที่ออกซิเจนถูกใชไปโดยจุลินทรียในเวลาหนึ่ง ๆ มี
หนวยเปน มก./ล.-วัน
oxygen uptake rate, OUR – โอยูอาร, อัตราการจับใชออกซิเจน: อัตราที่ออกซิเจนถูกใชไปโดย
จุลินทรียใ นเวลาหนึง่ ๆ มีหนวยเปน มก./ล.-วัน
Parshall flume – รางพารแชลล, พารแชลลฟลูม: เครื่องมือมาตรฐานพัฒนาโดย Parshall ใชวัด
การไหลของของเหลวในรางน้ําเปด
pilot plant – โรงงานนํารอง: ระบบทดลองกระบวนการในรูปแบบที่เหมือนจริงแตยอขนาดลง
plug flow – การไหลแบบตามกัน: การไหลผานถังซึ่งปกติเปนรูปตามยาว อนุภาคใดเขาถังกอนจะ
ออกจากถังกอนเสมอ เรียกอีกอยางวา tubular flow
polishing pond – บอขัดแตง: บอบําบัดโดยวิธีธรรมชาติ มักใชตอจากบอปรับเสถียรหรือ
สระเติมอากาศ
porous diffuser – หัวฟูช นิดรูพรุน
preaeration – การเติมอากาศกอน(บําบัด): การตระเตรียมสภาพของน้ํากอนการบําบัด โดยการ
เติมอากาศเพื่อไลกาซ เพิ่มออกซิเจนใหไขมันลอยตัว ฯลฯ
preliminary treatment – การบําบัดขั้นเตรียมการ
primary sludge – สลัดจขั้นตน: สลัดจที่ไดจากถังตกตะกอนขั้นตน
primary treatment – การบําบัดขั้นตน: การบําบัดขั้นสําคัญขั้นแรก (และอาจเปนขั้นเดียว) ใน
ขั้นตอนการบําบัดน้ําเสีย โดยทั่วไปมักเปนการตกตะกอนหรือการกรองหยาบ
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pump characteristic curve – เสนโคงลักษณะเครื่องสูบ: เสนโคงแสดงความสัมพันธระหวางกัน
ของความเร็วการไหล เฮด อัตราไหล กําลังมา และประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ํา
rainfall intensity – ความเขมฝน: ปริมาณน้ําฝนที่ตกในหนึ่งหนวยเวลา ปกติมีหนวยเปน นิ้ว/ชั่วโมง
หรือมิลลิเมตร/ชั่วโมง
rational method – วิธีหลักเหตุผล: วิธีการประมาณคาปริมาณน้ําทาในพื้นที่รับน้ํา โดยคํานวณจาก
ผลคูณของความเขมฝนและขนาดของพื้นที่รับน้ําฝน
raw sludge – สลัดจดิบ: สลัดจในถังตกตะกอนที่ถูกนําออกมาในชวงที่ยังไมเกิดการเนาเปอย
โดยทั่วไปหมายถึงสลัดจที่ยังไมถูกยอย
recurrence interval – คาบอุบัติ, ดู return period
residual chlorine – คลอรีนคงเหลือ: ปริมาณคลอรีนที่ยังเหลืออยูในน้ํา ทั้งในรูปคลอรีนอิสระหรือ
สารประกอบคลอรีน น้ําประปาที่มคี ลอรีนคงเหลือในชวง 0.2 - 0.5 มก./ล. ถือวาเปนน้ําที่มีความ
สะอาดพอสําหรับดื่ม
return period – คาบอุบัติ: ชวงเวลาโดยเฉลี่ยของเหตุการณที่ฝนตกในปริมาณที่เทากันหรือมากกวา
ที่กําหนด มีโอกาสจะเกิดซ้ํา
returned sludge – สลัดจสูบกลับ: สลัดจที่สูบกลับมาเขาถังเติมอากาศ
reverse osmosis, RO – อารโอ, ออสโมซิสผันกลับ: กระบวนการกําจัดสิ่งปะปนในน้ํา เชน เกลือ
โดยการอัดผานเยื่อบาง (membrane)
rotating biological contactor, RBC – อารบีซี, ชุดสัมผัสหมุนชีวภาพ: ระบบบําบัดน้ําเสียโดยใช
ตัวกลางทรงกระบอก หมุนตามแกนแนวนอน จุมอยูในถังที่น้ําเสียไหลเขามา จุลนิ ทรียที่เกาะอาศัยบน
ผิวตัวกลางจะไดรับออกซิเจนในจังหวะทีต่ ัวกลางหมุนขึน้ พนน้ํา
runoff – น้ําทา, น้ําไหลนอง: สวนหนึ่งของน้ําฝนทีไ่ มไดถูกดูดซึมลงในชั้นดิน แตไหลลงสูแหลงน้ํา
ตามธรรมชาติ ภายหลังจากผานการระเหย การคายน้ํา การเก็บกัก และการสูญเสียอื่น ๆ
runoff coefficient – สัมประสิทธิ์น้ําทา, สัมประสิทธิน์ ้ําไหลนอง: อัตราสวนระหวางอัตราไหล
สูงสุดของน้ําทาตออัตราการตกเฉลี่ยของน้ําฝนภายในระยะเวลาที่เทากับหรือมากกวาเวลาของการ
ไหลรวม
screen – ตะแกรง: เครื่องมือที่ใชกรองสารแขวนลอยขนาดใหญตาง ๆ ในน้ําและน้ําเสีย; เครื่องมือที่ใช
คัดแยกขนาดสารที่มีลักษณะเปนเม็ดเล็ก ๆ เชน ทราย หินคลุก ดิน
scum – ฝาไข: สารน้ําหนักเบาที่ลอยอยูบนผิวน้ําในถังบําบัด
secondary treatment – การบําบัดขั้นสอง: การบําบัดน้ําเสียหลังจากผานการบําบัดขั้นตนแลว แต
ในบางกรณีอาจบําบัดน้ําเสียหลังผานการบําบัดขั้นเตรียมการโดยตรง
secondary sludge – สลัดจขั้นสอง: สลัดจสวนเกิน (excess sludge) จากกระบวนการบําบัดขั้นสอง
sedimentation – การตกตะกอน
selector – ถังคัดพันธุ: ถังปฏิกรณสําหรับคัดชนิดของจุลินทรียทตี่ องการในระบบบําบัดน้ําเสีย
self-cleansing velocity – ความเร็วลางตัวเอง: ความเร็วต่ําสุดของการไหลในทอทีต่ ะกอนถูกพัด
ผานไปได โดยไมมีการตกจม
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separate sewer – ทอระบายแยก: ทอระบายสําหรับรับน้ําเสียโดยเฉพาะ ไมรับน้ําฝนหรือน้ําผิวดิน
อื่น ๆ เรียกอีกอยางวา sanitary sewer
separate sewer system – ระบบระบายแยก: ระบบระบายที่แยกเปนระบบระบายน้ําเสียกับระบบ
ระบายน้ําฝน
septic – เซ็ปติก, สภาพเนาดํา: สภาพเนาเหม็นของน้าํ ภายใตสภาวะไรอากาศ
sequencing batch reactor, SBR – เอสบีอาร, ถังปฏิกรณสลับเปนกะ
sharp-crested rectangular weir – ฝายสี่เหลี่ยม (ผืนผา) แบบสันคม: ฝายที่มีการบากรองใหน้ํา
ไหลผานเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาและมีสัน (ฝาย) บาง ซึง่ มักจะเปนโลหะ
short-circuiting – การไหลลัดวงจร: สภาวะของการไหลที่เกิดขึ้นในบางสวนของถัง ทําใหน้ําสวน
นั้นไหลผานถังเร็วกวาปกติ
skimmer – เครื่องกวาดฝาไข
sludge bed – ลานตากสลัดจ: ลานซึ่งมีชั้นทรายหรือวัสดุพรุนอื่น สําหรับระบายสลัดจจากถัง
ตกตะกอนเพื่อตากใหแหงและนําไปกําจัดตอไปภายหลัง
sludge conditioning – การปรับสภาพสลัดจ: การปรับสภาวะสลัดจใหเหมาะสมกอนจะนําไปบําบัด
ในขั้นตอไป มักปรับโดยเติมสารเคมีทที่ ําใหสลัดจ รวมตัวกันเขมขนขึ้นและรีดน้ํางายขึ้น
sludge dewatering – การแยกน้ําจากสลัดจ, การรีดน้ําสลัดจ: กระบวนการลดปริมาณน้ําออกจาก
สลัดจ โดยวิธีการตาง ๆ เชน การกรอง การระเหย การอัด การหมุนเหวี่ยง การดูดออก การบีบดวย
ลูกกลิ้ง การทําใหลอยโดยใชกรดหรือการทําใหลอยโดยใชอากาศ
sludge disposal – การกําจัดสลัดจ
sludge stabilization – การปรับเสถียรสลัดจ: การทําใหสลัดจมีเสถียรภาพ โดยวิธีชีวภาพหรือเคมี
หรือความรอน เพื่อฆาเชื้อโรค กําจัดกลิน่ และความเนาของสลัดจ
sludge thickening – การทําขนสลัดจ
sludge treatment – การบําบัดสลัดจ: กระบวนการการทําใหสลัดจอยูในสภาพที่ไมเปนมลพิษ หรือ
ใหมีความคงตัว ซึง่ จะไมเนาเหม็นเมื่อนําไปกําจัดในขั้นตอนสุดทาย เชน การนําไปถมที่ การนําไปปรับ
สภาพดิน เปนตน
social impact assessment – การประเมินผลกระทบตอสังคม, เอสไอเอ
soil conditioner – สารปรับสภาพดิน: สารที่สามารถปรับสภาพดินใหรวนมีฮิวมัสจนเหมาะแกการ
เพาะปลูก
solids loading rate – อัตราภาระของแข็ง: อัตราการปอนปริมาณของแข็งเขาหนวยบําบัดหนึ่ง ๆ มี
หนวยเปน กก.ของแข็งตอ ลบ.ม. - วัน หรือตอ ตร.ม. - วัน
stabilization pond, SP – บอปรับเสถียร: เปนบอบําบัดน้ําเสียแบบชีวภาพซึ่งไมมีการเติมออกซิเจน
static head – เฮดสถิต: ผลตางระหวางระดับผิวน้ําทีต่ อ งการสูบกับระดับผิวของน้ําจุดปลอย
static mixer – เครื่องผสมสถิต: เครื่องผสมน้ํายาเคมี โดยไมมีเครื่องมือกลในการกวนผสม เชน
inpipe mixer
storm drain – ทอระบายน้ําฝน
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storm drain system – ระบบระบายน้ําฝน
submerged orifice – ออรีฟสใตน้ํา: รูที่จมอยูใตน้ําสําหรับน้ําไหลเขาหรือออก
submerged turbine aerator – เครื่องเติมอากาศกังหันจมน้ํา
sump – บอพัก: ถังหรือบอที่รับน้ําและเก็บไวชั่วคราวกอนถูกสูบหรือขจัดทิ้ง; ถังหรือบอที่รับของเหลว
surface aerator – เครื่องเติมอากาศผิวน้ํา: เครื่องเติมอากาศชนิดที่ใชใบพัดหรือใบพายดึงหรือตีน้ํา
ใหกระจายไปในอากาศ
surface overflow rate – อัตราน้ําลนผิว: คากําหนดในการออกแบบถังทําใสมีหนวยเปน ลบ.ม./ตร.ม. - วัน
system head capacity curve – เสนโคงเฮดของระบบ: ความสัมพันธระหวางเฮดทั้งหมด (total
head) ของระบบทอหลักความดันกับอัตราไหลตาง ๆ
tip speed – อัตราเร็วปลายสุด
time of concentration; tc – เวลารวมตัวของน้ําทา, ระยะเวลาการไหลน้ําทา, เวลานับวาฝน
ตก: ชวงเวลาที่น้ําฝนไหลจากจุดไกลสุดจากพื้นที่ระบายน้ํามายังจุดที่พิจารณาออกแบบทอระบาย
trapezoidal weir – ฝายสี่เหลี่ยมคางหมู
trickling filter, TF – (ระบบ) โปรยกรอง: เครื่องกรองประกอบดวยชั้นตัวกลาง เชน กอนหินหรือ
พลาสติก สําหรับใหจลุ ินทรียยึดเกาะอาศัย น้ําเสียจะถูกโปรยกระจายเปนหยดผานตัวกลางนี้บีโอดีจะ
ถูกกําจัดไปโดยจุลนิ ทรียที่เกาะติดกับตัวกลาง
trunk sewer – ทอระบายใหญ: ทอระบายน้ําขนาดใหญซึ่งรับน้ําเสียจากทอสาขา (หรือทอระบาย
แขนง) ในพื้นที่บริเวณกวาง, ดู main sewer
unit processes – กระบวนการหนวย: วิธีการบําบัดน้ําเสียทางเคมีหรือชีวภาพ เชน กระบวนการเอเอส
การฆาเชื้อโรค
upflow anaerobic sludge blanket, UASB – ยูเอเอสบีชั้นสลัดจแอนแอโรบิกแบบไหลขึ้น: วิธี
บําบัดน้ําเสียชนิดหนึ่งโดยการสรางมวลจุลินทรียแบบแอนแอโรบิกที่มีลักษณะเปนเม็ดตะกอนให
เขมขนมาก ๆ ในชัน้ สลัดจดานลางของถังและใหน้ําเสียไหลขึ้นผานชั้นสลัดจนี้
velocity head – เฮดความเร็ว: คาความสูงของน้ําที่เทียบไดจากความเร็วยกกําลังสองหารดวยสอง
เทาของอัตราเรงจากแรงโนมถวงของโลก
velocity gradient – ความลาดชันความเร็ว, เกรียนตความเร็ว: สภาวะที่มคี วามเร็วตางกันในมวล
ของน้ําหนึ่ง ๆ
V-notch weir – ฝายบากรองตัววี
wastewater characteristic – ลักษณะน้ําเสีย
wastewater collecting system – ระบบรวบรวมน้ําเสีย, ระบบลําเลียงน้ําเสีย: ระบบทางน้ํา (ทอ,
อุโมงค) ที่ใชในการสงน้ําเสียจากหลาย ๆ แหลงไปยังจุดรวม จุดนี้อาจเปนบอสูบหรือทางน้ําเขาของทอ
ประธาน
watershed – พื้นที่รับน้ํา: บริเวณทีร่ ับน้ําทาลงมาสูลําน้ํา
weir – เวียร, ฝาย
weir loading rate – อัตราภาระฝาย: อัตราปอนน้ําเขาตอหนวยความยาวของเวียรหรือฝาย มีหนวย
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เปน ลบ.ม./ม.-วัน
wet weather flow – อัตราไหลหนาฝน, อัตราไหลขณะฝนตก: ปริมาณน้ําเสียในทอระบายในหนาฝน
wet well – บอเปยก: บอที่รวบรวมน้ําและมีเครื่องสูบน้าํ จุมแชอยูหรือมีทอดูดของเครื่องสูบซึ่งตั้งอยูใน
บอแหง (dry well)
yield coefficient – สัมประสิทธิ์ปริมาณผลิต: คาทีใ่ ชบงชี้ถงึ อัตราการผลิตเซลลใหม ซึ่งหมายถึง
ปริมาณการผลิตเซลลใหม มีหนวยเปนกรัมของเซลลใหม/กรัมบีโอดีที่ถูกจัดไป
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เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงอากาศยานในพื้นที่ชุมชน

________

โดยที่เป็นการสมควรกำ�หนดหลักเกณฑ์ทางวิชาการเกี่ยวกับวิธีการตรวจวัด
ระดับเสียงอากาศยานในพืน้ ทีช่ มุ ชนเพือ่ ให้หน่วยงานของรัฐทีม่ หี น้าทีค่ วบคุม ดูแล รักษา
และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนำ�ไปใช้เป็นแนวทางในการตรวจวัดระดับเสียงจาก
อากาศยานในพื้นที่ชุมชน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมต่อไป
กรมควบคุ ม มลพิ ษ ในฐานะหน่ ว ยงานที่มีภ ารกิ จ เกี่ย วกั บ การกำ � กั บ ดู แ ล
อำ�นวยการ ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลเกี่ยวกับการฟื้นฟู คุ้มครองและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงออกประกาศเพื่อกำ�หนดวิธีการตรวจวัดระดับเสียงอากาศยาน
ดังต่อไปนี้
๑. วิธีการตรวจวัดระดับเสียงอากาศยานสำ�หรับจุดตรวจวัดถาวรในพื้นที่ชุมชน
ให้เป็นไปตามแนวทางของ ISO 20906:2009 Acoustics-Unattended monitoring
of aircraft sound in the vicinity of airports
๒. วิธีการตรวจวัดระดับเสียงอากาศยานสำ�หรับจุดตรวจวัดชั่วคราวในพื้นที่
ชุมชน ให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ก�ำ หนดไว้ในภาคผนวกท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
วิเชียร จุ่งรุ่งเรือง
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

๑๐๕๒

ภาคผนวก
ท้าย
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงอากาศยานในพื้นที่ชุมชน

________

๑. ความหมายของคำ�
๑.๑ “อากาศยาน” หมายความว่า อากาศยานตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ
๑.๒ “จุดตรวจวัดชั่วคราว” หมายความว่า จุดตรวจวัดระดับเสียงที่จัดตั้งขึ้น
เพื่อทำ�การตรวจวัดระดับเสียงจากอากาศยาน สามารถเคลื่อนย้ายจุดตรวจวัดได้ และ
มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย ๒๔ ชั่วโมง ต่อเนื่อง
		 ๑.๓ “มาตรระดับเสียง” หมายความว่า เครื่องวัดระดับเสียงตามมาตรฐาน
IEC 61672-1:2002 ของคณะกรรมาธิ ก ารระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยเทคนิ คไฟฟ้ า
(International Electrotechnical Commission, IEC)
๑.๔ “เสียงอากาศยาน (Aircraft Sound)” หมายความว่า เสียงที่เกิดจาก
อากาศยานบิ น ผ่ า นจุ ด ตรวจวั ด ชั่ ว คราว โดยจะมี ร ะดั บ เสี ย งค่ อ ยๆ เพิ่ ม สู ง ขึ้ น จาก
ขณะที่ไม่มีอากาศยานบินผ่าน และเพิ่มสูงกว่าระดับเสียงขีดเริ่ม จนมีระดับเสียงสูงสุด
จากนั้ น ระดั บ เสี ย งจะค่ อ ยๆ ลดลงมาต่ำ � กว่ า ระดั บ เสี ย งขี ด เริ่ ม และเป็ น ระดั บ เสี ย ง
ขณะไม่มีอากาศยานบินผ่านอีกครั้ง
๑.๕ “ระดับเสียงขีดเริ่ม (Threshold Level)” หมายความว่า ระดับเสียงขั้นต่ำ�
ทีใ่ ช้พจิ ารณาว่าเป็นเหตุการณ์เสียงอากาศยาน โดยต้องกำ�หนดให้มคี า่ มากกว่าระดับเสียง
ในช่วงที่ไม่มีอากาศยานบินผ่าน ไม่น้อยกว่า ๑๐ เดซิเบลเอ ขึ้นไป
๑.๖ “เหตุการณ์เสียงอากาศยาน (Aircraft Sound Event)” หมายความว่า
ชุดข้อมูลทางเสียง ๑ ชุด ที่เกิดขึ้นเนื่องจากเสียงอากาศยาน ๑ ลำ� บินผ่านจุดตรวจวัด
ชั่วคราว โดยชุดข้อมูลทางเสียงประกอบไปด้วย

๑๐๕๓

๑.๖.๑ “ระดั บ เสี ย งสู ง สุ ด (Maximum AS-weighted sound
pressure level, LASmax)” หมายความว่า ระดับเสียงสูงสุดที่เกิดขึ้นในระยะเวลาของ
เหตุการณ์เสียงอากาศยาน
๑.๖.๒ “เวลาที่เกิดระดับเสียงสูงสุด (Time of LASmax)” หมายความว่า
เวลาที่เกิดระดับเสียงสูงสุดของเหตุการณ์เสียงอากาศยาน
๑.๖.๓ “ระยะเวลา (Duration, T)” หมายความว่า ระยะเวลาเริ่มต้น
ถึงสิ้นสุดของเหตุการณ์เสียงอากาศยาน
๑.๖.๔ “ระดับการรับเสียง (A-weighted sound exposure level,
LAE)” หมายความว่า ระดับพลังงานเสียงจากเหตุการณ์เสียงอากาศยานที่ผู้รับเสียงได้รับ
ณ จุดตรวจวัด
๑.๖.๕ “ระดั บ เสี ย งสมมู ล (A-weighted equivalent sound
pressure level, LAeqT)” หมายความว่า ค่าระดับเสียงเทียบเท่า เมือ่ คิดเฉลีย่ ตามระยะเวลา
ที่ได้รับเสียงจากเหตุการณ์เสียงอากาศยาน

๑๐๕๔

วิธีการได้มาซึ่งเหตุการณ์เสียงอากาศยานสามารถพิจารณาได้สองวิธี
คือ วิธีการพิจารณาจากระดับเสียงขีดเริ่มและวิธีการพิจารณาจากระดับเสียงที่ต่ำ�กว่า
ระดับเสียงสูงสุดของเหตุการณ์เสียงอากาศยานลงมา ๑๐ เดซิเบลเอ (๑๐ dBA down)
โดยทั้งสองวิธีสามารถอธิบายให้ชัดเจนด้วยรูปภาพได้ดังนี้
(ก) วิธีการพิจารณาจากระดับเสียงขีดเริ่ม
เดซิเบลเอ
LASmax,2
ระดับเสียงขณะไม่มี LASmax,1
อากาศยานบินผ่าน+10

ระดับเสียงขีดเริ่ม

ระดับเสียงขณะไม่มอี ากาศยานบินผ่าน
T1

T2
เวลา

(ข) วิธีการพิจารณาจากระดับเสียงที่ต่ำ�กว่าระดับเสียงสูงสุดของเสียง
อากาศยานลงมา ๑๐ เดซิเบลเอ
เดซิเบลเอ
LASmax,2

LASmax,2-10

LASmax,1

LASmax,1-10

T1

T2

Time of LASmax,1

Time of LASmax,2

๑๐๕๕

เวลา

ทั้งนี้ให้เลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งในการพิจารณาเหตุการณ์เสียงอากาศยาน
ตลอดการตรวจวัด
๑.๗ “ระดั บ เสี ย งเฉลี่ ย กลางวั น กลางคื น (Day-night average sound
level, Ldn)” หมายความว่า ค่าเฉลี่ยเชิงพลังงานของระดับเสียงจากเหตุการณ์เสียง
อากาศยานทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ หมดในเวลา ๒๔ ชัว่ โมง โดยเพิม่ ระดับผลกระทบของเหตุการณ์เสียง
ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลากลางคืน

๒. คุณลักษณะของมาตรระดับเสียงและเครื่องปรับเทียบระดับเสียง
เป็นเครื่องวัดระดับเสียง ตามมาตรฐาน IEC 61672-1:2002 class 1 และ
เครื่องปรับเทียบระดับเสียงตามมาตรฐาน IEC 60942 class 1

๓. การติดตั้งมาตรระดับเสียง การตั้งค่าการตรวจวัด และการบันทึกข้อมูล
การตรวจวัด
สภาวะอุตนุ ยิ มวิทยาทีค่ วรทำ�การตรวจวัดระดับเสียงอากาศยาน คือ ไม่มฝี นตก
และความเร็วลมไม่มากกว่า ๕ เมตรต่อวินาที ที่ความสูง ๑๐ เมตร
๓.๑ ติดตั้งไมโครโฟนของมาตรระดับเสียงให้สูงจากพื้นอย่างน้อย ๖ เมตร
โดยในรัศมีอย่างน้อย ๓.๕ เมตร รอบไมโครโฟนต้องไม่มกี �ำ แพงหรือสิง่ อืน่ ใดทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
ในการสะท้อนเสียงกีดขวางอยู่ (ความสูงไมโครโฟนที่เหมาะสมคือ ๑๐ เมตร และรัศมี
๑๐ เมตร ในแนวราบโดยรอบไมโครโฟน ต้องไม่มีกำ�แพงหรือสิ่งอื่นใดที่มีคุณสมบัติ
ในการสะท้อนเสียงกีดขวางอยู่)
๓.๒ ปรับเทียบมาตรระดับเสียงกับเครื่องปรับเทียบระดับเสียงมาตรฐาน
๓.๓ ให้ก�ำ หนดลักษณะความไวตอบรับเสียง “Slow” และวงจรถ่วงน้�ำ หนัก “A”
ที่มาตรวัดระดับเสียง
๓.๔ ตั้งเก็บค่า Leq ราย ๑ วินาที และ LE หากมาตรระดับเสียงสามารถ
ตัง้ ระดับเสียงขีดเริม่ ได้ ให้ตงั้ ค่าทีร่ ะดับเสียงสูงกว่าระดับเสียงในช่วงเวลาทีไ่ ม่มอี ากาศยาน
บินผ่าน อย่างน้อย ๑๐ เดซิเบลเอ

๑๐๕๖

๓.๕ เก็บข้อมูลอย่างน้อย ๒๔ ชั่วโมง ต่อเนื่อง
๓.๖ บันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกที่ ๑ รายละเอียดจุดตรวจวัดชั่วคราว และ
แบบบันทึกที่ ๒ ข้อมูลเหตุการณ์เสียงอากาศยาน ตามข้อ ๕.๑ และ ๕.๒

๔. การคำ�นวณระดับเสียงเฉลี่ยกลางวันกลางคืน

เมื่อ
LAE,i
n
Nd
Nn

=
=
=
=

ระดับการรับเสียงของเหตุการณ์อากาศยานแต่ละเหตุการณ์
จำ�นวนเหตุการณ์เสียงอากาศยานทั้งหมด
จำ�นวนเหตุการณ์เสียงอากาศยาน ในช่วงเวลา ๐๗.๐๐-๒๒.๐๐ น.
จำ�นวนเหตุการณ์เสียงอากาศยาน ในช่วงเวลา ๒๒.๐๐–๐๗.๐๐ น.

นำ�ค่าที่ค�ำ นวณได้ลงในแบบบันทึกที่ ๓ สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงอากาศยาน

๑๐๕๗

๕. การบันทึกข้อมูลการตรวจวัด

๕.๑ แบบบันทึกที่ ๑ รายละเอียดจุดตรวจวัดชั่วคราว

ชื่อ-สกุล ตำ�แหน่งของผู้ตรวจวัด
สถานที่ตั้ง
บริเวณใกล้เคียงท่าอากาศยาน
พิกัดภูมิศาสตร์ของจุดตรวจวัดชั่วคราว
(Latitude/Longitude)
วันที่ท�ำ การตรวจวัด-วันที่สิ้นสุดการตรวจวัด
ลักษณะพื้นที่โดยรอบจุดตรวจวัดชั่วคราว

ภาพประกอบ

หมายเหตุ:

๑๐๕๘

๕.๒ แบบบันทึกที่ ๒ ข้อมูลเหตุการณ์เสียงอากาศยาน
โดยเหตุการณ์เสียงอากาศยาน พิจารณาจาก
ระดับเสียงขีดเริ่ม (Threshold level) ที่…………………เดซิเบลเอ
ระดับเสียงสูงสุดลงมา ๑๐ เดซิเบลเอ
ชนิดเครื่องบิน
(หากระบุได้)

Time of LASmax

Duration, T

ระดับเสียง (เดซิเบลเอ)
LAeqT
LAE
LASmax

๕.๓ แบบบันทึกที่ ๓ สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงอากาศยาน
จำ�นวนเหตุการณ์เสียงอากาศยาน
วัน/เดือน/ปี L (เดซิเบลเอ) ระหว่างเวลา ๐๗.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. ระหว่างเวลา ๒๒.๐๐ - ๐๗.๐๐ น.
dn
(Nd)
(Nn)

๑๐๕๙

√–‡∫’¬∫ ”π—°π“¬°√—∞¡πµ√’

«à“¥â«¬°“√ª√– “πß“π‡æ◊ËÕ∫—ß§—∫„™â°ÆÀ¡“¬‡°’Ë¬«°—∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
æ.». Úıı
_________
‚¥¬∑’Ë ¡§«√„Àâ¡’√–‡∫’¬∫°”Àπ¥¡“µ√°“√·≈–«‘∏’°“√ª√– “πß“π√–À«à“ß
Àπà«¬ß“π∑—Èß¿“§√—∞·≈–¿“§‡Õ°™π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß‚¥¬µ√ß°—∫°“√∫—ß§—∫„™â°ÆÀ¡“¬‡°’Ë¬«°—∫
‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‡æ◊ËÕ„Àâ°“√ªÑÕß°—π·≈–ª√“∫ª√“¡°“√≈–‡¡‘¥°ÆÀ¡“¬·≈–°“√·°â ‰¢‡¬’¬«¬“
§«“¡‡ ’¬À“¬‡°‘¥ª√– ‘∑∏‘¿“æ¬‘Ëß¢÷Èπ
Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ÒÒ (¯) ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫∫√‘À“√
√“™°“√·ºàπ¥‘π æ.». ÚıÛÙ π“¬°√—∞¡πµ√’ ‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß§≥–√—∞¡πµ√’ ®÷ß«“ß
√–‡∫’¬∫‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
¢âÕ Ò √–‡∫’¬∫π’‡È √’¬°«à“ ç√–‡∫’¬∫ ”π—°π“¬°√—∞¡πµ√’ «à“¥â«¬°“√ª√– “πß“π
‡æ◊ËÕ∫—ß§—∫„™â°ÆÀ¡“¬‡°’Ë¬«°—∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ æ.». Úııé
¢âÕ Ú √–‡∫’¬∫π’È „Àâ „™â∫—ß§—∫µ—Èß·µà«—π∂—¥®“°«—πª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
‡ªìπµâπ‰ª
¢âÕ Û „Àâπ“¬°√—∞¡πµ√’‡ªìπºŸâ√—°…“°“√µ“¡√–‡∫’¬∫π’È

˜ı˘
๑๐๖๐

À¡«¥ Ò
¢âÕ§«“¡∑—Ë«‰ª
_______
¢âÕ Ù „π√–‡∫’¬∫π’È
ç ‘Ëß·«¥≈âÕ¡é À¡“¬§«“¡«à“ ‘Ëßµà“ß Ê ∑’Ë¡’≈—°…≥–∑“ß°“¬¿“æ·≈–™’«¿“æ
∑’ËÕ¬Ÿà√Õ∫µ—«¡πÿ…¬å ´÷Ëß‡°‘¥¢÷Èπ‚¥¬∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß∑’Ë¡πÿ…¬å ‰¥â∑”¢÷Èπ
ç¡≈æ‘…é À¡“¬§«“¡«à“ ¢Õß‡ ’¬ «—µ∂ÿÕ—πµ√“¬ ·≈–¡≈ “√Õ◊Ëπ Ê √«¡∑—Èß °“°
µ–°Õπ À√◊Õ ‘Ëßµ°§â“ß®“° ‘Ëß‡À≈à“π—Èπ∑’Ë∂Ÿ°ª≈àÕ¬∑‘Èß®“°·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘… À√◊Õ∑’Ë¡’Õ¬Ÿà„π
ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡µ“¡∏√√¡™“µ‘ ´÷ßË °àÕ„Àâ‡°‘¥ À√◊ÕÕ“®°àÕ„Àâ‡°‘¥º≈°√–∑∫µàÕ§ÿ≥¿“æ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡
À√◊Õ¿“«–∑’Ë‡ªìπæ‘…¿—¬Õ—πµ√“¬µàÕ ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õßª√–™“™π‰¥â ·≈–„ÀâÀ¡“¬§«“¡
√«¡∂÷ß √—ß ’ §«“¡√âÕπ · ß ‡ ’¬ß °≈‘Ëπ §«“¡ —Ëπ –‡∑◊Õπ À√◊Õ‡Àµÿ√”§“≠Õ◊Ëπ Ê ∑’Ë‡°‘¥
À√◊Õ∂Ÿ°ª≈àÕ¬ÕÕ°®“°·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…¥â«¬
ç·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…é À¡“¬§«“¡«à“ ™ÿ¡™π ‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡ Õ“§“√
ß‘Ë °àÕ √â“ß ¬“πæ“Àπ– ∂“π∑’Ëª√–°Õ∫°‘®°“√„¥ Ê À√◊Õ ‘ËßÕ◊Ëπ„¥ ´÷Ëß‡ªìπ·À≈àß∑’Ë¡“
¢Õß¡≈æ‘…
ç°ÆÀ¡“¬‡°’Ë¬«°—∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡é À¡“¬§«“¡«à“ °ÆÀ¡“¬‡°’Ë¬«°—∫°“√ àß‡ √‘¡
·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡µ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√«à“¥â«¬°“√ª√– “πß“π‡æ◊ËÕ∫—ß§—∫„™â
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๑๐๖๑
˜ˆ

çÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞é À¡“¬§«“¡«à“ °√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡ À√◊Õ à«π√“™°“√∑’Ë
‡√’¬°™◊ËÕÕ¬à“ßÕ◊Ëπ·≈–¡’∞“π–‡ªìπ°√¡ √“™°“√ à«π¿Ÿ¡‘¿“§ Õß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ
√—∞«‘ “À°‘®∑’Ëµ—Èß¢÷Èπ‚¥¬æ√–√“™∫—≠≠—µ‘À√◊Õæ√–√“™°ƒ…Æ’°“ Õß§å°“√¡À“™π∑’Ëµ—Èß¢÷Èπ
µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬Õß§å°“√¡À“™π·≈–Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ¢Õß√—∞
çºŸâ°àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡‡ ’¬À“¬é À¡“¬§«“¡«à“
(Ò) ‡®â“¢ÕßÀ√◊ÕºŸâ§√Õ∫§√Õß·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…∑’Ë°àÕ„Àâ‡°‘¥À√◊Õ‡ªìπ·À≈àß
°”‡π‘¥°“√√—Ë«‰À≈À√◊Õ·æ√à°√–®“¬¢Õß¡≈æ‘…Õ—π‡ªìπ‡Àµÿ„ÀâºŸâÕ◊Ëπ‰¥â√—∫Õ—πµ√“¬·°à™’«‘µ
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∑√—æ¬å ‘π¢ÕßºŸâÕ◊Ëπ ∑—Èßπ’È ‰¡à«à“§«“¡‡ ’¬À“¬π—Èπ®–‡°‘¥®“°°“√°√–∑”‚¥¬®ß„®À√◊Õ
ª√–¡“∑‡≈‘π‡≈àÕ¢ÕßºŸâ°àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡‡ ’¬À“¬À√◊Õ‰¡à°Áµ“¡
(Û) ºŸâ∑’Ë°√–∑”À√◊Õ≈–‡«âπ°“√°√–∑”¥â«¬ª√–°“√„¥ ‚¥¬¡‘™Õ∫¥â«¬°ÆÀ¡“¬
Õ—π‡ªìπ°“√∑”≈“¬ ∑”„Àâ Ÿ≠À“¬ À√◊Õ‡ ’¬À“¬ ·°à∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘´÷Ëß‡ªìπ¢Õß√—∞ À√◊Õ
‡ªìπ “∏“√≥ ¡∫—µ‘¢Õß·ºàπ¥‘π
çºŸ‡â ¬’ À“¬é À¡“¬§«“¡«à“ ºŸâ ‰¥â√∫— §«“¡‡ ¬’ À“¬‰¡à«“à ‚¥¬∑“ßµ√ßÀ√◊Õ∑“ßÕâÕ¡
®“°°“√°√–∑”§«“¡º‘¥µ“¡°ÆÀ¡“¬‡°’Ë¬«°—∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ·≈–„ÀâÀ¡“¬§«“¡√«¡∂÷ßºŸâ∑’Ë
‰¥â√—∫§«“¡‡ ’¬À“¬∑’Ë‡°‘¥¢÷ÈπµàÕ™’«‘µ √à“ß°“¬ ÿ¢¿“æ À√◊ÕÕπ“¡—¬ ‚¥¬º≈¢Õß “√∑’Ë – ¡
Õ¬Ÿà „π√à“ß°“¬´÷ËßµâÕß„™â‡«≈“„π°“√· ¥ßÕ“°“√ ·≈–§«“¡‡ ’¬À“¬π—Èπ “¡“√∂æ‘ Ÿ®πå ‰¥â
µ“¡À≈—°«‘™“°“√
À¡«¥ Ú
§≥–°√√¡°“√«à“¥â«¬°“√ª√– “πß“π‡æ◊ËÕ∫—ß§—∫„™â°ÆÀ¡“¬‡°’Ë¬«°—∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
_______
¢âÕ ı „Àâ¡’§≥–°√√¡°“√§≥–Àπ÷Ëß‡√’¬°«à“ ç§≥–°√√¡°“√«à“¥â«¬°“√
ª√– “πß“π‡æ◊ËÕ∫—ß§—∫„™â°ÆÀ¡“¬‡°’Ë¬«°—∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡é ‡√’¬°‚¥¬¬àÕ«à“ ç°ª.«≈.é
ª√–°Õ∫¥â«¬

๑๐๖๒
˜ˆÒ

(Ò)
(Ú)
(Û)
(Ù)
(ı)
(ˆ)
(˜)
(¯)
(˘)
(Ò)
(ÒÒ)

√ÕßÕ—¬°“√ Ÿß ÿ¥´÷Ëß‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬®“°Õ—¬°“√ Ÿß ÿ¥ ‡ªìπª√–∏“π°√√¡°“√
Õ∏‘∫¥’Õ—¬°“√ΩÉ“¬™à«¬‡À≈◊Õ∑“ß°ÆÀ¡“¬
‡ªìπ√Õßª√–∏“π°√√¡°“√
ºŸâ·∑π°√¡°“√¢π àß∑“ßπÈ”·≈–æ“≥‘™¬π“«’
‡ªìπ°√√¡°“√
ºŸâ·∑π°√¡°“√ª°§√Õß
‡ªìπ°√√¡°“√
ºŸâ·∑π°√¡™≈ª√–∑“π
‡ªìπ°√√¡°“√
ºŸâ·∑π°√¡‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡
‡ªìπ°√√¡°“√
ºŸâ·∑π°√¡Õπ“¡—¬
‡ªìπ°√√¡°“√
ºŸâ·∑π°√¡Õÿ∑¬“π·Ààß™“µ‘ —µ«åªÉ“ ·≈–æ—π∏ÿåæ◊™ ‡ªìπ°√√¡°“√
ºŸâ·∑π°√ÿß‡∑æ¡À“π§√
‡ªìπ°√√¡°“√
ºŸâ·∑π ”π—°ß“πµ”√«®·Ààß™“µ‘
‡ªìπ°√√¡°“√
ºŸâ·∑π ”π—°ß“ππ‚¬∫“¬·≈–·ºπ
∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
‡ªìπ°√√¡°“√
(ÒÚ) ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘´÷Ëß√—∞¡πµ√’«à“°“√
°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
·µàßµ—Èß®”π«π Õß§π
‡ªìπ°√√¡°“√
(ÒÛ) ºŸâ·∑πÕß§å°√‡Õ°™π´÷Ëß√—∞¡πµ√’«à“°“√
°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
·µàßµ—Èß®”π«π Õß§π
‡ªìπ°√√¡°“√
(ÒÙ) ºŸâ·∑π°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…´÷Ëß‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬®“°
‡ªìπ°√√¡°“√·≈–
Õ∏‘∫¥’°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
‡≈¢“πÿ°“√
(Òı) ºŸâ·∑π°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…´÷Ëß‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬®“°
‡ªìπ°√√¡°“√·≈–
Õ∏‘∫¥’°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…®”π«π Õß§π
ºŸâ™à«¬‡≈¢“πÿ°“√
¢âÕ ˆ °√√¡°“√ºŸâ·∑π à«π√“™°“√µ“¡¢âÕ ı (Û) (Ù) (ı) (ˆ) (˜) (¯) (˘)
(Ò) ·≈– (ÒÒ) ®–µâÕß¡’µ”·Àπàß‰¡àµË”°«à“ºŸâÕ”π«¬°“√°ÕßÀ√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“

๑๐๖๓
˜ˆÚ

¢âÕ ˜ °√√¡°“√ºŸ∑â √ß§ÿ≥«ÿ≤µ‘ “¡¢âÕ ı (ÒÚ) ·≈–°√√¡°“√ºŸ·â ∑πÕß§å°√‡Õ°™π
µ“¡¢âÕ ı (ÒÛ) ®–µâÕß¡’§«“¡√Ÿ§â «“¡ “¡“√∂‡ªìπ∑’ªË √–®—°…å·≈–¡’ª√– ∫°“√≥å∑‡’Ë °’¬Ë «¢âÕß
°—∫°“√§ÿâ¡§√Õß àß‡ √‘¡ ·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
°√√¡°“√ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘·≈–°√√¡°“√ºŸâ·∑πÕß§å°√‡Õ°™π ¡’«“√–°“√¥”√ß
µ”·Àπàß§√“«≈– Õßªï °√√¡°“√´÷Ëßæâπ®“°µ”·ÀπàßÕ“®‰¥â√—∫·µàßµ—ÈßÕ’°‰¥â ·µàµâÕß
‰¡à‡°‘π Õß«“√–µ‘¥µàÕ°—π
„π°√≥’∑’Ë°√√¡°“√ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘À√◊ÕºŸâ·∑πÕß§å°√‡Õ°™πæâπ®“°µ”·Àπàß°àÕπ
§√∫«“√– „Àâ·µàßµ—ÈßºŸâÕ◊Ëπ‡ªìπ°√√¡°“√·∑π‰¥â ·≈–„ÀâºŸâ∑’Ë ‰¥â√—∫·µàßµ—Èß„Àâ¥”√ßµ”·Àπàß
·∑πÕ¬Ÿà„πµ”·Àπàß‡∑à“°—∫«“√–∑’‡Ë À≈◊ÕÕ¬Ÿ¢à ÕßºŸ´â ß÷Ë µπ·∑π ‡«âπ·µà«“√–°“√¥”√ßµ”·Àπàß
¢Õß°√√¡°“√ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘ À√◊Õ°√√¡°“√ºŸâ·∑πÕß§å°√‡Õ°™π ·≈â«·µà°√≥’ ‡À≈◊Õ‰¡à∂÷ß
‡°â“ ‘∫«—π®–‰¡à·µàßµ—Èß°√√¡°“√·∑π°Á ‰¥â
¢âÕ ¯ °“√ª√–™ÿ¡¢Õß °ª.«≈. µâÕß¡’°√√¡°“√¡“ª√–™ÿ¡Õ¬à“ßπâÕ¬°÷ßË Àπ÷ßË ¢Õß
®”π«π°√√¡°“√∑—ÈßÀ¡¥ ®÷ß®–‡ªìπÕß§åª√–™ÿ¡
„π°“√ª√–™ÿ¡¢Õß °ª.«≈. ∂â“ª√–∏“π°√√¡°“√‰¡àÕ¬Ÿà „π∑’Ëª√–™ÿ¡À√◊Õ‰¡àÕ“®
ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë ‰¥â „Àâ√Õßª√–∏“π°√√¡°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë·∑π „π°√≥’∑’Ë ‰¡à¡’√Õßª√–∏“π
°√√¡°“√À√◊Õ¡’·µà ‰¡àÕ“®ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë ‰¥â „Àâ°√√¡°“√∑’Ë¡“ª√–™ÿ¡‡≈◊Õ°°√√¡°“√§πÀπ÷Ëß
¢÷Èπ∑”Àπâ“∑’Ëª√–∏“π„π∑’Ëª√–™ÿ¡
°“√«‘π‘®©—¬™’È¢“¥„Àâ∂◊Õ‡ ’¬ß¢â“ß¡“° °√√¡°“√§πÀπ÷Ëß„Àâ¡’‡ ’¬ßÀπ÷Ëß„π°“√≈ß
§–·ππ∂â“¡’§–·ππ‡ ’¬ß‡∑à“°—π „Àâª√–∏“π„π∑’Ëª√–™ÿ¡ÕÕ°‡ ’¬ß‡æ‘Ë¡¢÷ÈπÕ’°‡ ’¬ßÀπ÷Ëß
‡ªìπ‡ ’¬ß™’È¢“¥
¢âÕ ˘ °ª.«≈. ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) ª√– “πß“π√–À«à“ß¿“§√—∞·≈–¿“§‡Õ°™π‡æ◊ËÕ·°â ‰ ¢‡√◊Ë Õ ß√â Õ ß∑ÿ ° ¢å ∑’Ë
‡°’Ë¬«°—∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
(Ú) ª√– “πß“π°—∫Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞∑’‡Ë °’¬Ë «¢âÕß‡æ◊ÕË ‡√àß√—¥°“√∫—ß§—∫„™â°ÆÀ¡“¬
‡°’Ë¬«°—∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ∑—Èß„π à«π∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√¥”‡π‘π§¥’·æàß §¥’Õ“≠“ ·≈–§¥’ª°§√Õß

๑๐๖๔
˜ˆÛ

(Û) π—∫ πÿπ ”π—°ß“π§ÿâ¡§√Õß ‘∑∏‘ „π°“√µ√«® Õ∫‡√◊ËÕß√âÕß∑ÿ°¢å‡°’Ë¬«°—∫
‘Ëß·«¥≈âÕ¡·≈– π—∫ πÿπÕß§å°√‡Õ°™π„π°“√¥”‡π‘πß“πµ“¡¢âÕ ÒÙ
(Ù) ‡ πÕ·π–„ÀâÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞ÕÕ°°Æ°√–∑√«ß ¢âÕ∫—ß§—∫ ¢âÕ∫—≠≠—µ∑‘ Õâ ß∂‘πË
√–‡∫’¬∫À√◊Õª√–°“» ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
(ı) ‡√àß√—¥„Àâ «à π√“™°“√∑’‡Ë °’¬Ë «¢âÕßªØ‘∫µ— µ‘ “¡§”æ‘æ“°…“¢Õß»“≈∑’‡Ë °’¬Ë «¢âÕß
°—∫§¥’ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
(ˆ) æ‘®“√≥“·≈–°”Àπ¥¡“µ√°“√‡æ◊ËÕ„Àâ¡’°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡°ÆÀ¡“¬ ¢âÕ∫—ß§—∫
¢âÕ∫—≠≠—µ‘∑âÕß∂‘Ëπ √–‡∫’¬∫À√◊Õª√–°“»∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ
‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ·≈–µ‘¥µ“¡„Àâ¡’°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡¡“µ√°“√¥—ß°≈à“«
(˜) „Àâ°“√ π—∫ πÿπ°“√«‘‡§√“–Àå·≈–ª√–‡¡‘π§«“¡‡ ’¬À“¬„π∑“ß«‘™“°“√
‡æ◊ËÕ°”Àπ¥¡Ÿ≈§à“§«“¡‡ ’¬À“¬
(¯) ·µàßµ—Èß§≥–Õπÿ°√√¡°“√ À√◊Õ§≥–∑”ß“π‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√µ“¡∑’Ë °ª.«≈.
¡Õ∫À¡“¬
(˘) ‡√’¬°„ÀâÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞ À√◊Õ¢Õ„ÀâÕß§å°√‡Õ°™π àß‡Õ° “√À√◊Õ¢âÕ¡Ÿ≈
À√◊Õ¢Õ„Àâ‡®â“Àπâ“∑’®Ë “°Àπà«¬ß“πÀ√◊ÕÕß§å°√¥—ß°≈à“«¡“„Àâ¢Õâ §‘¥‡ÀÁπ‡°’¬Ë «°—∫‡√◊ÕË ß√âÕß∑ÿ°¢å
∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
(Ò) ªØ‘∫—µ‘°“√Õ◊Ëπ„¥‡æ◊ËÕ„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡√–‡∫’¬∫π’È À√◊Õµ“¡∑’Ë§≥–√—∞¡πµ√’
À√◊Õπ“¬°√—∞¡πµ√’¡Õ∫À¡“¬
¢âÕ Ò „Àâ¡’»Ÿπ¬å¢âÕ¡Ÿ≈ ‡ªìπÀπà«¬ß“π¿“¬„π°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘… ∑”Àπâ“∑’Ë‡ªìπ
”π—°ß“π‡≈¢“πÿ°“√¢Õß °ª.«≈. ·≈–„Àâ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) √—∫º‘¥™Õ∫„πß“π∏ÿ√°“√ ß“π«‘™“°“√ ß“π°“√ª√–™ÿ¡ ·≈–ß“π‡≈¢“πÿ°“√
¢Õß °ª.«≈. §≥–Õπÿ°√√¡°“√·≈–§≥–∑”ß“π
(Ú) √«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈·≈–¢âÕ‡∑Á®®√‘ß‡°’Ë¬«°—∫°“√√âÕß∑ÿ°¢å‡°’Ë¬«°—∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
®“°Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞ Õß§å°√‡Õ°™π ª√–™“™π À√◊Õ ◊ËÕ¡«≈™π·¢πßµà“ß Ê
(Û) «‘‡§√“–Àå·≈–ª√–‡¡‘ π º≈°“√·°â ‰¢ªí ≠ À“‡√◊Ë Õ ß√“«√â Õ ß∑ÿ ° ¢å ‡ °’Ë ¬ «°— ∫
‘Ëß·«¥≈âÕ¡

๑๐๖๕
˜ˆÙ

(Ù) ª√– “πß“π°—∫Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞·≈–Õß§å°√‡Õ°™π ‡æ◊ËÕ√«∫√«¡·≈–„Àâ
∫√‘°“√¢âÕ¡Ÿ≈∑ÿ°™π‘¥∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√√âÕß∑ÿ°¢å‡°’Ë¬«°—∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
(ı) µ‘¥µ“¡‡√àß√—¥°“√ªØ‘∫—µ‘°“√¢ÕßÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞∑’Ë ‰¥â·®âßÀ√◊Õ√“¬ß“π
µàÕ»Ÿπ¬å¢âÕ¡Ÿ≈µ“¡√–‡∫’¬∫π’È ·≈â«√“¬ß“π °ª.«≈. ‡æ◊ËÕ∑√“∫À√◊Õæ‘®“√≥“µàÕ‰ª
(ˆ) µ‘¥µ“¡‡√àß√—¥°“√ªØ‘∫µ— °‘ “√¢ÕßÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞∑’µË Õâ ßªØ‘∫µ— µ‘ “¡§”«‘π®‘ ©—¬
À√◊Õ§” —Ëß∑’Ë ‰¥âÕÕ°‚¥¬Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡√–‡∫’¬∫π’È ·≈â«√“¬ß“π °ª.«≈. ‡æ◊ËÕ∑√“∫À√◊Õ
æ‘®“√≥“µàÕ‰ª
(˜) ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’ËÕ◊Ëπµ“¡∑’Ë ‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬
À¡«¥ Û
°“√ª√– “πß“π°—∫Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞·≈–Õß§å°√‡Õ°™π
_______
«à π∑’Ë Ò
°“√ª√– “πß“π‡æ◊ËÕ·°â ‰¢§«“¡‡ ’¬À“¬∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ·°à “∏“√≥–
_______
¢âÕ ÒÒ „π°√≥’Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞∑’‡Ë °’¬Ë «¢âÕßæ∫‡ÀÁπ°“√°√–∑”§«“¡º‘¥°ÆÀ¡“¬
‡°’¬Ë «°—∫ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡ À√◊Õ‰¥â√∫— ·®âß®“°Õß§å°√‡Õ°™πÀ√◊Õ∫ÿ§§≈„¥«à“¡’°“√°√–∑”§«“¡º‘¥
°ÆÀ¡“¬‡°’Ë¬«°—∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‡ªìπ‡Àµÿ„Àâ‡°‘¥¿¬—πµ√“¬µàÕ “∏“√≥™πÕ—π‡π◊ËÕß¡“®“°
¿“«–¡≈æ‘…∑’‡Ë °‘¥®“°°“√·æ√à°√–®“¬¢Õß¡≈æ‘… „ÀâÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞∑’‡Ë °’¬Ë «¢âÕßæ‘®“√≥“
ÕÕ°§” —Ëß∑“ßª°§√Õß‡æ◊ËÕ√–ß—∫‡Àµÿ·Ààß§«“¡‡ ’¬À“¬µ“¡Õ”π“®Àπâ“∑’Ë ‚¥¬∑—π∑’ ‡™àπ
°“√ —Ëßªî¥À√◊Õæ—°„™âÀ√◊Õ‡æ‘°∂Õπ„∫Õπÿ≠“µ À√◊Õ°“√ —Ëß„ÀâÀ¬ÿ¥„™â À√◊Õ∑”ª√–‚¬™πå¥â«¬
ª√–°“√„¥ Ê ‡æ◊ËÕ√–ß—∫‡Àµÿ·Ààß§«“¡‡ ’¬À“¬π—Èπ ·≈–À“°¡’§«“¡®”‡ªìπ®–µâÕß¥”‡π‘π
§¥’°—∫ºŸâ°√–∑”§«“¡º‘¥ „ÀâÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß¥”‡π‘π°“√‡°Á∫√«∫√«¡æ¬“π
À≈—°∞“π·≈–„Àâ·®âß„Àâ»Ÿπ¬å¢âÕ¡Ÿ≈∑√“∫‚¥¬‰¡à™—°™â“
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˜ˆı

°√≥’∑’ËÕß§å°√‡Õ°™πÀ√◊Õ∫ÿ§§≈„¥ æ∫«à“°“√°√–∑”§«“¡º‘¥µ“¡«√√§Àπ÷Ëß
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