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งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาระดับความเข้มข้นกลิน่ ในบรรยากาศทีก่ ่อให้เกิด
เหตุราคาญตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จนกระทังท
่ าให้ประชาชนได้รบั
ความเดือ ดร้อ นราคาญและมีการร้องเรีย นมายังหน่ วยงานราชการส่ วนท้องถิ่น โดยการใช้
เครื่องมือวัดความเข้มข้นกลิน่ ภาคสนามเนซัลแรงเจอร์ (Nasal Ranger) พร้อมกับจาแนกระดับ
ความน่ารังเกียจของกลิน่ จานวนทัง้ สิน้ 151 ตัวอย่างกลิน่ โดยเจ้าหน้าที่ท่ไี ด้รบั การฝึ กปฏิบตั ิใน
การตรวจวัดกลิน่ นอกจากนี้ ยังมีการใช้แบบสัมภาษณ์ประชาชน จานวน 122 ครัวเรือนที่อาศัย
อยู่ในบริเวณใกล้เคียงโดยรอบสถานประกอบกิจการเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ กิจการเกี่ยวกับ
อาหาร กิจการทีเ่ กีย่ วกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ และแหล่งกาเนิดกลิน่ ประเภทอื่นๆ ที่ตงั ้ อยู่ในพื้นที่
20 จังหวัด ทัวประเทศไทย
่
ผลการศึกษาพบว่า ความเข้มข้นกลิน่ ทีต่ รวจวัดในบริเวณบ้านเรือนประชาชนทีอ่ าศัยอยู่
ในบริเวณใกล้เคียงสถานประกอบกิจการข้างต้น มีค่า <2, 2, 4, 7, 15, 30 และ 60 หน่ วยกลิน่
(D/T) โดยประชาชนมากกว่าร้อยละ 80 ทีส่ มั ผัสกลิน่ ตัง้ แต่ 4 หน่วยกลิน่ ขึน้ ไป ระบุวา่ จะทาการ
ร้องเรียนทีร่ ะดับความเข้มข้นเหล่านี้ เมื่อทาการจาแนกกลิน่ ที่ระดับ ความเข้มข้น 4 หน่ วยกลิน่
พบว่า ประมาณร้อยละ 35 ของตัวอย่างกลิน่ ที่ตรวจวัดถูกจาแนกว่าเป็ นกลิน่ ที่ไม่น่ารัง เกียจใน
ระยะสัน้ ๆ หากสัมผัสบ่อยอาจทาให้กลายเป็ นกลิน่ ที่น่ารังเกียจได้และร้อยละ 65 ของตัวอย่าง
กลิน่ ทีต่ รวจวัดถูกจาแนกว่ากลิน่ ทีแ่ รงจนกระทังบอกได้
่
โดยง่ายและชัดเจนว่าเป็ นกลิน่ อะไรและ
มีแนวโน้มหลีกเลีย่ งการสูดดมเนื่องจากเป็ นสภาวะกลิน่ ทีน่ ่ารังเกียจและ/หรืออาจทาให้ระคายเคือง
สอดคล้องกับผลการสอบถามผลกระทบต่อสุขภาพและมีความรู้สกึ ราคาญของประชาชนที่พกั
อาศัยโดยรอบ ที่พบว่า ประมาณร้อยละ 80 ของประชาชนที่สมั ผัสกลิน่ ในระดับนี้มอี าการปวด
ศรีษะ คลื่นไส้ แสบจมูก น้ ามูกไหล และคัน ตามผิวหนังและเกิดความรู้สกึ ราคาญในระดับปาน
กลางขึน้ ไป ดังนัน้ ค่าระดับความเข้มข้นกลิน่ ในบรรยากาศทีแ่ นะนาให้ใช้ในการบ่งชีก้ ารก่อเหตุ
ราคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข คือ ค่าความเข้มข้นกลิน่ ตัง้ แต่ 4 หน่ วยกลิน่ ขึน้ ไป
อย่ า งไรก็ต าม แม้ว่า ประชาชนจะสัม ผัส กับ ความเข้ม ข้น กลิ่น ในระดับ ต่ า กว่า ค่ า ที่ก าหนด

ประชาชนก็อาจจะยังคงร้องเรียนเหตุราคาญดังกล่าว ทัง้ นี้ เนื่องจากการเกิดเหตุราคาญมีปัจจัย
หลายอย่างเข้ามาเกีย่ วข้อง เช่น ลักษณะกลิน่ ความถีแ่ ละระยะเวลาทีส่ มั ผัสกลิน่ เป็ นต้น
คาสาคัญ: เหตุราคาญ กลิน่ ความเข้มข้นกลิน่ ระดับความน่ารังเกียจ

Abstract
This research mainly aimed to investigate the ambient odor concentrations
resulting in nuisance complaint among Thais. To conduct the study, 151 odor samples
were measured by Nasal Ranger field olfactometer and their objectionable levels were
identified by trained inspectors. Additionally, representatives of 122 households located
in the radius of odor sources, i.e., animal feedlots, animal processing and products,
food production and other odor sources in 20 provinces of Thailand.
The result showed that odor concentrations in affected houses were <2, 2, 4, 7,
15, 30 and 60 odor unit (D/T). At the level of 4D/T and higher, more than 80% of
people exposed to odor concentrations at these levels intended to file a nuisance
complaint. When ordering the objectionable level, approximately 35% of 4D/T odor
samples were classified as an odor which is not objectionable to exposed people in
short durations but may be objectionable when frequently exposed, while 65% of the
samples were classified as an odor which is easily distinguishable and tends to be
objectionable and/or irritating. In addition, odor concentrations at 4D/T and higher
caused some annoyance, which included moderate to extremely high annoyance
responses, and harmful health effects including headache, burning sensation in the
nose, runny nose and itchy skin to approximately 80% of the exposed people.
Consequently, ambient odor concentrations deemed to constitute a nuisance among
Thais were 4D/T and higher. Nevertheless, concentrations less than 4D/T sometimes
possibly drove people file the complaint form, depending on many factors such as odor
character, frequency and duration of exposure.
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คานา
กลิน่ ทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ (objectionable odor) เป็ นปั ญหามลพิษทางอากาศที่ถูกร้องเรียน
เป็ นจานวนมากในหลายประเทศทัง้ ในยุโรป อเมริกาเหนือ ฮ่องกง ออสเตรเลีย เนื่องมาจากการ
ปล่อยก๊าซที่มกี ลิน่ และการขยายตัวของชุมชนโดยรอบ (Lebrero et al, 2011; Nicell, 2009;
Paillai et al., 2010; Wang et al, 2012; Environmental Protection Department, Hong Kong)
ในส่วนของประเทศไทย กลิน่ เป็ นปั ญหาเหตุราคาญที่สาคัญที่เกิดขึน้ อย่างกว้างขวางในหลาย
พืน้ ทีท่ วประเทศดั
ั่
งจะเห็นได้จากข้อมูลสถิตริ วบรวมโดยกรมควบคุมมลพิษตัง้ แต่ปี 2553-2557
ทีพ่ บว่า ปั ญหาเหตุราคาญจากกลิน่ เป็ นปั ญหาที่ถูกร้องเรียนมากที่สุด โดยเฉลี่ยอยู่ร้อยละ 3844 ของจ านวนปั ญ หามลพิษ ทัง้ หมด โดยในกรณีท่ีมีเ หตุ ร าคาญเกิด ขึ้น ในสถานที่เ อกชน
เจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือผูไ้ ด้รบั แต่งตัง้ จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องออกไปตรวจสอบ
เหตุร าคาญและรายงาน เพื่ อให้เ จ้าพนักงานท้อ งถิ่น ออกคาสังให้
่ เ จ้าของหรือผู้ค รอบครอง
สถานที่นนั ้ ระงับเหตุราคาญตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535
อย่างไรก็ตาม ผลทีไ่ ด้จากการสอบถามประชาชนในพืน้ ที่ท่ไี ด้รบั ผลกระทบจากกลิน่ มักจะสร้าง
ความสับสนให้กบั เจ้าหน้าที่เป็ นอย่างมาก ทัง้ นี้ เนื่องจากปั ญหาเหตุราคาญจากกลิน่ ที่เกิดขึน้
เป็ นความรู้สึกและการตอบสนองที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ดังนัน้ การกาหนดเกณฑ์ท่ี
ชัดเจนประกอบการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าทีว่ า่ ความเดือดร้อนทีเ่ กิดขึน้ มีเพียงใดจึงจะถือได้ว่า
เป็ นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็ นอันตรายต่อสุขภาพตามเจตนาของกฎหมายนัน้ เป็ นสิง่ ที่จาเป็ น
และต้องใช้หลักวิชาการทีช่ ดั เจนและสามารถพิสูจน์ได้ดว้ ยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
แม้ ว่ า ประเทศไทยจะก าหนดมาตรฐานค่ า ความเข้ม ข้น กลิ่น ไว้ใ นกฎกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง กาหนดมาตรฐานและวิธกี ารตรวจกลิน่ ในอากาศจากโรงงาน พ.ศ. 2548 และ
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เรื่อง กาหนดมาตรฐานค่าความเข้มกลิน่
ของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งจากแหล่งกาเนิด อย่างไรก็ตาม กฎหมายดังกล่าวมิได้เกี่ยวข้องกับ
มาตรฐานเหตุราคาญโดยตรงเนื่องจากเป็ นกฎหมายที่บงั คับ ใช้ท่แี หล่ง กาเนิด ประกอบกับ
วิธกี ารตรวจวัดกลิน่ ในกฎหมายทัง้ สองฉบับกาหนดให้ทาตามมาตรฐานของ ASTM หรือ JIS
ซึ่ง เป็ น วิธีก ารที่มีค่ า ใช้จ่ ายในการด าเนิ นการสู ง มีค วามยุ่ง ยากและต้อ งตรวจ วิเ คราะห์ ใ น
ห้องปฏิบตั ิการเฉพาะ ส่วนกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ย วข้อ งกับสารเคมีนัน้ หากน ามาใช้
ประกอบการวินิจฉัยเหตุราคาญ อาจจะใช้ไม่ได้เสมอไปเนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายเกีย่ วข้อง
กับสารเคมีเป็ นการกาหนดระดับความเข้มข้นของสารใดสารหนึ่ง ในขณะที่ โดยธรรมชาติของ
กลิน่ มักจะมาจากการผสมผสานของสารเคมีทม่ี กี ลิน่ จานวนมาก การมีสารผสมหลายตัวที่แม้ว่า

สารเคมีแต่ละตัวมีค่าไม่เกินมาตรฐานไม่ได้หมายความว่าสารผสมนัน้ จะไม่ก่อให้เกิดเหตุราคาญ
นอกจากนี้ สารเคมีหลายตัวมีค่าระดับที่เริม่ ตรวจรับได้ว่ามีกลิน่ (odor threshold) ต่ ากว่าค่า
มาตรฐานที่กาหนดไว้ในสถานประกอบการและบรรยากาศมาก ทาให้ระดับความเดือดร้อ น
ราคาญอาจจะเริม่ เกิดขึน้ ก่อนถึงระดับความเข้มข้นของสารเคมีทก่ี าหนดไว้ในมาตรฐานได้
ด้วยเหตุน้ี คณะผูว้ จิ ยั จึงได้ทาการศึกษาความเข้มข้นกลิน่ ที่ก่อให้เกิดเหตุ ราคาญตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 ขึ้น เพื่อ ตรวจสอบระดับ ความเข้ม ข้น กลิ่น ที่
ประชาชนร้องเรียนโดยใช้วธิ กี ารวิเคราะห์กลิน่ ทีไ่ ม่ซบั ซ้อน สามารถวิเคราะห์ผลได้ทนั ที เชื่อถือ
ได้และได้รบั การยอมรับในระดับสากล ข้อมูลทีไ่ ด้เหล่านี้จะถูกนามาวิเคราะห์ หาค่าที่เหมาะสม
เพื่อกาหนดระดับกลิน่ ทีก่ ่อให้เกิดเหตุราคาญ ซึ่งจะช่วยให้การวินิจฉัยข้อพิพาทเหตุราคาญของ
เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข มีความเป็ นธรรม น่ าเชื่อถือ และตรวจสอบได้
ตามหลักวิทยาศาสตร์มากยิง่ ขึน้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาระดับความเข้มกลิน่ ในบรรยากาศทีก่ ่อให้เกิดเหตุราคาญ
2. เพื่อเสนอแนะค่ามาตรฐานเหตุราคาญจากกลิน่ ตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข
พ.ศ. 2535
วิ ธีการดาเนิ นการ
การศึกษาครัง้ นี้ เป็ นการศึกษาเชิงสารวจ (Survey research) แบบพรรณนาภาคตัดขวาง
(Cross-sectional descriptive study) ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้เริม่ ศึกษาจากการทบทวนวรรณกรรมและทา
การคัดเลือกเครื่องมือ ที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการตรวจวัดความเข้ม ข้นกลิน่ ในบริเวณที่พกั อาศัย
ของประชาชนที่อ าศัย อยู่ ใ นรัศ มีท่ีค าดว่า จะได้ร ับ ผลกระทบ พร้ อ มกับ ใช้แ บบสัม ภาษณ์
ประชาชนและแบบสารวจระดับความน่ ารังเกียจของเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการวิเคราะห์ขอ้ มูล
รายละเอียดขัน้ ตอนในการดาเนินงานมีดงั นี้
การคัดเลือกเครื่องมือและวิ ธีการตรวจวัดกลิ่ น
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการตรวจวัดความเข้ม ข้นกลิน่ ที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ ได้แก่ เครื่องมือ
ตรวจวัดกลิน่ ในบรรยากาศภาคสนาม (Nasal Ranger) ซึ่งเป็ นเครื่องมือที่มคี วามเชื่อถือได้และ
ถูกกาหนดให้ใช้ในการตรวจวัดความเข้มข้นกลิ่นในรัฐและเทศบาลจานวนมากของประเทศ
สหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ Nasal Ranger ยังเป็ นเครื่องมือที่สามารถวิเคราะห์ผลได้ทนั ทีและมี
ความเหมาะสมทีจ่ ะใช้ทดสอบกลิน่ ในบริเวณที่ประชาชนได้รบั ผลกระทบ (receptor) โดย Nasal

Ranger เป็ นเครื่องมือทีม่ รี ูปร่างคล้ายโทรโข่ง มีหลักการทางาน คือ การใช้อากาศทีไ่ ม่มกี ลิน่ เข้า
ไปเจือจางอากาศทีม่ กี ลิน่ โดยใช้หลักการวิเคราะห์ค่าความเข้มข้นต่าสุดของสารที่มกี ลิน่ ทีท่ าให้
ผูด้ มกลิน่ เริม่ ได้กลิน่ Dilution-to threshold ratio (D/T) หากมีการใช้อากาศทีไ่ ม่มกี ลิน่ เข้าไปเจือ
จางมากแสดงว่ากลิน่ นัน้ มีความเข้มข้นสูง ในทางตรงข้าม หากใช้อากาศทีไ่ ม่มกี ลิน่ ปริมาณน้อย
เข้าไปเจือจางแสดงว่าความเข้มข้นกลิน่ มีระดับต่ า ทัง้ นี้ Nasal Ranger สามารถตรวจวัดความ
เข้มข้นกลิน่ ได้ทร่ี ะดับ 2, 4, 7, 15, 30, 60 D/T และ >60 D/T
ตัวกรอง
ช่องดม

กรอง

กลิ่น

อากาศที่มี
กลิ่น

ตัวกรอง

อากาศ
รูปที่ 1 เครื่องมือตรวจวัดกลิน่ ในบรรยากาศภาคสนาม (Nasal Ranger) และหลักการทางาน
การออกแบบสารวจและแบบสัมภาษณ์
แบบส ารวจความเข้ม ข้น กลิ่น และระดับ ความน่ า รัง เกียจส าหรับ เจ้า หน้ าที่ผู้ด าเนิ นการ
ตรวจวัดกลิน่ และแบบสัมภาษณ์ประชาชนทีอ่ าศัยอยู่ในรัศมีทไ่ี ด้รบั ผลกระทบจากสถานประกอบ
กิจการทีถ่ ูกร้องเรียน มีพ้นื ฐานจากการทบทวนวรรณกรรม ข้อมูลที่ได้จากการสารวจและการ
สัมภาษณ์เหล่านี้จะถู กนามาวิเคราะห์หาระดับความเข้ม ข้นกลิ่นที่ก่อให้เกิดการร้องเรียนใน
ประเทศไทย สาหรับแบบสารวจความเข้ม ข้น กลิ่นและระดับความน่ ารังเกียจ ประกอบด้ว ย
ข้อมูลสภาพอุตุนิยมวิทยา ลักษณะกลิน่ ระดับความเข้มข้นกลิน่ และระดับความน่ารังเกียจทีแ่ บ่ง
ออกเป็ น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ
0
1
2
3

คาอธิบาย
ไม่มกี ลิน่
กลิน่ อ่อนๆ เป็ นระดับทีเ่ ริม่ ตรวจรับได้โดยการดมแต่ไม่สามารแยกได้วา่ เป็ นกลิน่ อะไร
กลิน่ ทีอ่ ยู่ในระดับทีเ่ ริม่ บอกได้วา่ เป็ นกลิน่ อะไร ไม่น่ารังเกียจในระยะสัน้ ๆ แต่หาก
สัมผัสบ่อยหรือในระยะยาวอาจจะทาให้กลายเป็ นกลิน่ ทีน่ ่ารังเกียจได้
กลิน่ ทีแ่ รงจนกระทังบอกได้
่
โดยง่ายและชัดเจนว่าเป็ นกลิน่ อะไร มีแนวโน้มว่าจะเป็ น
กลิน่ ทีน่ ่ารังเกียจและ/หรืออาจทาให้ระคายเคือง

4
5

กลิน่ ทีน่ ่ารังเกียจและทาให้บุคลใดใดมีแนวโน้มทีจ่ ะหลีกเลี่ยงการสูดดม เป็ นกลิน่ ที่
มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อร่างกายระหว่างการสัมผัสในระยะสัน้ หรือระยะยาว
กลิน่ ทีแ่ รงมากจนกระทังท
่ าให้ผสู้ มั ผัสทนไม่ได้ไม่วา่ จะสัมผัสเวลาใดใดและมี
แนวโน้มทีจ่ ะทาให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพโดยง่าย

ส่วนแบบสัมภาษณ์ประชาชน ประกอบด้วยข้อมูลความถีแ่ ละระยะเวลาของกลิน่ ที่ได้รบั
ผลกระทบ ลักษณะของกลิน่ ระดับความราคาญ การร้องเรียน ผลกระทบต่อสุขภาพ เป็ นต้น
สถานที่ศึกษาและกลุ่มตัวอย่าง
สถานที่ศ ึกษาและกลุ่ม ตัว อย่ า งในการศึกษาครัง้ นี้ คือ สถานประกอบกิจการที่เ ป็ น
แหล่ งกาเนิ ด ของกลิ่นที่ก่อ ให้เ กิด ความเดือดร้อนราคาญแก่ ประชาชนที่อยู่ อาศัยในบริเวณ
โดยรอบ ในพืน้ ที่ 20 จังหวัด ทัวประเทศ
่
โดยเป็ นแหล่งกาเนิดกลิน่ ที่ราชการส่วนท้องถิน่ ได้รบั
แจ้งเรื่องร้องเรียนปั ญหาเหตุราคาญระหว่างปี 2559 – 2560 มีจานวนสถานประกอบกิจการ
ทัง้ สิ้น 101 แห่ง ประกอบด้วย สถานประกอบกิจการเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ จานวน 46 แห่ง
สถานประกอบกิจการเกีย่ วกับอาหาร จานวน 35 แห่ง สถานประกอบกิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์ จานวน 12 แห่ง และแหล่งกาเนิดกลิน่ ประเภทอื่นๆ อีก 8 แห่ง
การสารวจข้อมูล ประกอบด้วยขัน้ ตอนดังนี้
1) ขัน้ เตรียมการ ทาการคัดเลือกผูต้ รวจวัดกลิน่ โดยเจ้าหน้าทีผ่ ตู้ รวจวัดกลิน่ ต้องผ่านการ
ทดสอบและขึน้ ทะเบียนเป็ นผูท้ ดสอบกลิน่ ของกรมควบคุมมลพิษ และผ่านการประเมินระดับการ
รับรู้กลิน่ โดยชุดทดสอบ (Odor Sensitivity Test Kit) นอกจากนี้ผตู้ รวจวัดกลิน่ ต้องผ่านการ
ฝึกอบรมการใช้เครื่องมือตรวจวัดความเข้มข้นกลิน่ (Nasal Ranger)
2) ขัน้ ตอนการสารวจภาคสนาม
การเลื อ กตัว อย่ างบ้า นเรื อนที่ ไ ด้ ร บั ผลกระทบ: ชุม ชนหรือบ้า นเรือ นที่ถู ก
คัดเลือกเพื่อตรวจวัดความเข้ม ข้นกลิ่นเป็ นสถานที่ท่ตี งั ้ อยู่ในรัศมีท่ไี ด้รบั ผลกระทบจากกลิ่น
โดยจานวนบ้านเรือนและจุดวัดกลิน่ ที่จากสถานประกอบการหนึ่งๆ อาจมีจานวนตัวอย่างไม่
เท่ากันขึน้ อยู่กบั สภาพแวดล้อมและรัศมีของกลิน่ ทีส่ ่งผลกระทบต่อ ประชาชน
อุปกรณ์ และเครื่องมือ : อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใ ช้ในการสารวจประกอบด้วย
เครื่องมือ ตรวจวัด กลิ่นในบรรยากาศภาคสนาม (Nasal Ranger) เครื่องวัดความเร็วลม
เครื่องวัดทิศทางลมอย่างง่าย แบบสารวจและแบบสัมภาษณ์
ขัน้ ตอนการตรวจวัดกลิ่ น มีดงั นี้
(1) ส ารวจชุมชนและขอบเขตพื้นที่ท่ไี ด้ร ับผลกระทบจากกลิ่นเพื่อประเมินจุ ด
ตรวจวัดความเข้มข้นกลิน่ และการสัมภาษณ์ประชาชนทีอ่ ยู่ในรัศมีทไ่ี ด้รบั ผลกระทบ

(2) ทาการตรวจวัดและบันทึกข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา ระดับความน่ารังเกียจและอื่นๆ
(3) ทาการตรวจวัดกลิน่ โดยใช้เครื่อง Nasal Ranger พร้อมกันโดยเจ้าหน้าที่ท่ผี ่าน
การคัดเลือกอย่างน้ อยจานวน 2 คน ณ บริเวณที่พกั อาศัยของประชาชนที่อยู่ในรัศมีท่ไี ด้รบั
ผลกระทบ ในการตรวจวัดความเข้ม ข้นกลิน่ นัน้ ผูต้ รวจวัดจะยืนทามุม 90 องศากับทิศทางลม
และทาการตรวจวัดอย่างน้ อย 3 ครัง้ แต่ละครัง้ ให้ห่างกันอย่างน้ อย 15 นาที ภายในระยะเวลา
2 ชัวโมง
่
(4) ทาการสัมภาษณ์ประชาชนทีอ่ ยูอ่ าศัยในจุดทีท่ าการตรวจวัดความเข้มข้นกลิน่
โดยสรุป วิธกี ารศึกษาความเข้มข้นกลิน่ ทีก่ ่อให้เกิดเหตุราคาญตามพระราชบัญญัตกิ าร
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ดังแสดงในรูปที่ 2
การทบทวนวิธกี ารตรวจวัด กฎหมายและมาตรฐานทัง้ ในและต่างประเทศ
คัดเลือกเครื่องมือการตรวจวัดกลิน่ และออกแบบสารวจและแบบสัมภาษณ์
การเก็บข้อมูลภาคสนาม
• ระดับความเข้มข้นกลิน่ ในบริเวณทีพ่ กั อาศัย
•ข้อมูลการร้องเรียนและผลกระทบต่อสุขภาพ
• ระดับความราคาญของประชาชน
• ระดับความน่ารังเกียจของกลิน่
ระดับความเข้มข้นกลิน่ ทีก่ ่อให้เกิดเหตุราคาญสาหรับประชาชนไทย
รูปที่ 2 ขันตอนการศึ
้
กษา
จริ ยธรรมการวิจยั
โครงการวิจยั นี้ได้ผา่ นการรับรองจริยธรรมการวิจยั กรมอนามัย ก่อนเริมดาเนินการวิจยั
รหัสโครงการ 087 โดยสานักงานคณะกรรมการจริยธรรมวิจยั กรมอนามัย ตามหนังสือ ที่
สธ 0928.06/200 ลงวันที่ 26 เมษายน 2559

ผลการดาเนิ นการ
1. ข้อมูลทัวไป
่
1.1 แหล่งกาเนิ ดกลิ่ น
ในการศึกษาครัง้ นี้ มีแหล่งกาเนิดกลิน่ ทีก่ ่อให้เกิดความเดือดร้อนราคาญแก่ประชาชนที่
อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงโดยรอบแหล่งกาเนิดกลิน่ จานวนทัง้ สิน้ 101 แห่ง โดยแหล่งกาเนิด
ทีส่ ารวจส่วนใหญ่ประกอบด้วย สถานประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ฟาร์มสุกร ฟาร์มไก่
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ และฟาร์มเป็ ด ดังแสดงในรูปที่ 3 อย่างไรก็ตาม เมื่อนา
ลักษณะของกลิน่ ทีส่ ารวจได้ไปจัดประเภทตามวงล้อการอธิบายกลิน่ (odor descriptors wheel)
ซึ่งแบ่งลักษณะของกลิน่ ออกเป็ น 8 กลุ่ม (St Croix Sensory, 2005) ประกอบด้วย กลิน่ ยา
(Medicinal) กลิน่ ดอกไม้ (Floral) กลิน่ ผลไม้ (Fruity) กลิน่ ผัก (Vegetable) กลิน่ ดิน (Earthy)
กลิ่ น ที่ น่ ารั ง เกี ย จ (Offensive) กลิ่ น คล้ า ยปลา (Fishy) และกลิ่ น สารเคมี (Chemical)
ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะของกลิน่ จากสถานประกอบกิจการทีถ่ ูกร้องเรียนส่วนใหญ่เป็ นกลิน่
น่ารังเกียจ (Offensive) และกลิน่ คล้ายปลา (Fishy) ดังแสดงในรูปที่ 4
1.2 สภาพอุตุนิยมวิ ทยา
สภาพอุตุนิยมวิทยาโดยทัวไปในขณะท
่
าการสารวจพบว่า ร้อยละ 97 มีสภาพปกติ ไม่มี
หยาดน้ าฟ้ า (precipitation) ในขณะที่ประมาณร้อยละ 3 ของสถานที่ท่ีทาการสารวจพบว่า
มีฝนตก สภาพท้องฟ้ าส่วนใหญ่มสี ภาพท้องฟ้ าโปร่ง แดดจัดและมีเมฆบางส่วน ความเร็วลมใน
ขณะที่สารวจข้อมูล พบว่า ส่วนใหญ่มีลกั ษณะเป็ นลมอ่อน (0.4-2.2 เมตร/วินาที) และลมสงบ
(<0.4 เมตร/วิน าที) อุ ณหภู มิแ ละความชื้น สัมพัทธ์ อ ยู่ในช่ว ง 25.9-34.4 องศาเซลเซียสและ
ร้อยละ 54.8-79.6 ตามลาดับ

ผลิตภัณฑ์
สัตว์
12%

อื่นๆ
8%

กลิน่ ผัก
1%
กลิน่ ดิน
2%

ฟาร์มไก่
14%

กลิน่ ดอกไม้ กลิน่ สารเคมี
2%
2%

กลิน่ คล้าย
ปลา
25%

ฟาร์มสุกร
24%
อาหาร
35%

เลีย้ งแมว
2%

ฟาร์มเป็ ด
4%
ฟาร์มวัว
1%

รูปที่ 3 สัดส่วนของแหล่งกาเนิดกลิน่ แยกตาม
รายละเอียดสถานประกอบกิจการ

กลืน่ ยา
1%

กลิน่ ทีน่ ่ า
รังเกียจ
67%

รูปที่ 4 ลักษณะกลิน่ ของแหล่งกาเนิด

2. การวิ เคราะห์ระดับความเข้มข้นกลิ่ นที่ก่อให้เกิ ดเหตุราคาญของประเทศไทย
ผลการศึก ษาระดับความเข้มข้นกลิ่นและการร้อ งเรียนของประชาชนที่อ าศัย อยู่ ใ น
บริเวณใกล้เคียงโดยรอบสถานประกอบกิจการที่ถู กร้องเรียนพบว่า ค่าความเข้มข้น กลิ่น ที่
ตรวจวัดได้มคี ่า <2, 2, 4, 7, 15, 30 และ 60 D/T เมื่อคานวณค่าร้อยละของประชาชนที่ระบุว่า
จะทาการร้องเรียนเหตุเ ดือ ดร้อนราคาญต่ อจ านวนประชาชนทัง้ หมดที่ส ัมผัสกลิ่น ในระดับ
เดียวกัน ผลการศึกษาปรากฏว่าประชาชนมากกว่าร้อยละ 80 จะทาการร้องเรียนที่ระดับความ
เข้มข้นกลิน่ ตัง้ แต่ 4, 7, 15, 30 และ 60 D/T และแนวโน้มการร้องเรียนของประชาชนจะเพิม่ ขึน้
เมื่อค่าระดับความเข้มข้นกลิน่ สูงขึน้ ดังแสดงในรูปที่ 5 และ 6
เมื่อทาการจัดระดับความน่ารังเกียจของกลิน่ และระดับเข้มข้นกลิ่นที่จุดตรวจวัดจานวน
ทัง้ สิ้น 151 จุด (151 ตัวอย่างกลิน่ ) ณ บริเวณที่พกั อาศัยของประชาชนและบริเวณโดยรอบที่
ได้รบั ผลกระทบจากสถานประกอบกิจการ โดยให้เจ้าหน้าทีท่ ท่ี าการตรวจวัดเป็ นผูป้ ระเมินระดับ
ความน่ า รังเกียจของกลิ่น ผลการศึก ษาปรากฏว่า ความเข้ม ข้นกลิ่น แต่ล ะระดับมีค วามน่ า
รังเกียจของกลิ่นที่แตกต่างกันและสามารถแยกออกมาเป็ นกลุ่มที่ชดั เจน เช่น ที่ระดับความ
เข้มข้นกลิน่ 4 D/T มีตวั อย่างกลิน่ จานวน 13 จาก 37 ตัวอย่างถูกจัดว่าเป็ นกลิน่ ทีเ่ ริม่ บอกได้ว่า
เป็ นกลิ่น อะไร ไม่ น่า รัง เกีย จในระยะสัน้ ๆ แต่ หากสัม ผัส บ่อ ยหรือในระยะยาวอาจจะทาให้

กลายเป็ น กลิ่น ที่น่ ารังเกียจได้ ด้วยเหตุ น้ี ข้อมู ลดังกล่าวจึง ถูก สรุ ปเป็ นค าอธิบายความน่ า
รังเกียจของความเข้มข้นกลิน่ แต่ละระดับ ดังแสดงในตารางที่ 1
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รูปที่ 5 จานวนประชาชนทีร่ อ้ งเรียนทีร่ ะดับความ
เข้มข้นกลิน่ ต่างๆ
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รูปที่ 6 สัดส่วนการร้องเรียนของประชาชน
ทีร่ ะดับความเข้มข้นกลิน่ ต่างๆ

ตารางที่ 1 ระดับความเข้มข้นกลิน่ และคาอธิบายความน่ารังเกียจ
ระดับความ ระดับความ
คาอธิบายความน่ารังเกียจ
เข้มข้นกลิน่ น่ารังเกียจ
<2
0-1
ไม่มกี ลิน่ -กลิน่ อ่อนๆ
2
2
กลิน่ ทีไ่ ม่น่ารังเกียจในระยะสันๆ
้ หากสัมผัสบ่อยอาจจะทาให้
กลายเป็ นกลิน่ ทีน่ ่ารังเกียจได้
4
2-3
กลิน่ ทีไ่ ม่น่ารังเกียจในระยะสันๆ-กลิ
้
น่ ทีแ่ รงและชัดเจน
7
3-4
กลิน่ ทีแ่ รงและชัดเจน-กลิน่ ทีท่ าให้หลีกเลีย่ งการสูดดม
15
3-5
กลิน่ ทีแ่ รงและชัดเจน-กลิน่ ทีท่ าให้ทนไม่ได้
30
5
กลิน่ ทีแ่ รงมากจนกระทังท
่ าให้ผสู้ มั ผัสทนไม่ได้
60
5
กลิน่ ทีแ่ รงมากจนกระทังท
่ าให้ผสู้ มั ผัสทนไม่ได้
เมื่อนาระดับความน่ ารัง เกียจของกลิ่นมาทาเป็ น แผนภู มิแ ท่งแสดงสัดส่วนความน่ า
รังเกียจที่ความเข้มข้นกลิน่ ที่แตกต่างกันโดยการใช้โทนสีอ่อนไปถึงเข้มแทนค่าระดับความน่ า
รังเกียจ 0-5 ผลการศึกษาพบว่าระดับความน่ ารังเกียจของกลิน่ เพิม่ ขึน้ เมื่อระดับความเข้มข้น
กลิน่ สูงขึน้ ดังจะเห็นได้จากเฉดสีทม่ี คี วามเข้มมากขึน้ ดังแสดงในรูปที่ 7

อย่างไรก็ตาม เมื่อทาการสารวจระดับความเข้มข้นกลิ่นและระดับความราคาญของประชาชน
ดังแสดงรูปที่ 8 ผลการศึกษาพบว่าระดับความราคาญของประชาชนเพิม่ ขึน้ เมื่อความเข้มข้น
กลิน่ สูงขึน้ ซึ่งสังเกตได้จากการมีเฉดสีท่เี ข้มมากขึน้ เมื่อระดับความเข้มข้นกลิน่ สูงมากขึน้ เมื่อ
รวมจ านวนคนที่มีค วามรู้สึก ร าคาญตัง้ แต่ ระดับปานกลางขึ้นไปมาค านวณเป็ น ร้อ ยละของ
ประชาชนทีร่ สู้ กึ ราคาญต่อประชาชนทัง้ หมดที่สมั ผัสกลิน่ ที่ความเข้มข้นเดียวกัน ผลการศึกษา
พบว่าประชาชนมากกว่าร้อยละ 75 เริม่ มีความรูส้ กึ ราคาญทีร่ ะดับความเข้มข้น 2 D/T อย่างไรก็
ตาม ที่ระดับความเข้มข้น 4, 7 และ 15 D/T ประชาชนมีความรู้สกึ ราคาญปานกลางขึน้ ไป
มากกว่าร้อยละ 85 ทัง้ นี้มสี าเหตุมาจากจานวนตัวอย่างประชาชนทีส่ มั ผัสกลิน่ ทีร่ ะดับ 2 D/T ยัง
มีจานวนน้อย ทาให้ข้อมูลระดับความราคาญไม่ กระจายตัวเหมือนกับระดับความเข้มข้นกลิ่น
อื่นๆ ส่วนข้อมูลระดับความราคาญของประชาชนทีร่ ะดับความเข้มข้นกลิน่ สูง จากผลการสารวจ
พบว่าประชาชนจานวนร้อยละ 100 มีความรู้สกึ ราคาญมากถึงมากที่สุด ถึงแม้ว่าข้อมูลความ
ราคาญทีร่ ะดับนี้มจี านวนน้อยเช่นกัน แต่เมื่อเปรียบเทียบกับระดับความน่ ารังเกียจของกลิน่ ที่
ถูกประเมินว่ากลิน่ ระดับนี้เป็ นกลิน่ ที่น่ารังเกียจและทาให้บุคคลใดๆ มีแนวโน้ มที่จะหลีกเลี่ยง
การสูดดม จะเห็นได้วา่ ผลการศึกษามีความสอดคล้องกัน
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รูปที่ 7 สัดส่วนระดับความน่ารังเกียจของ
ตัวอย่างกลิน่ ทีร่ ะดับความเข้มข้นกลิน่ ต่างๆ
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รูปที่ 8 สัดส่วนระดับความราคาญของ
ประชาชนทีร่ ะดับความเข้มข้นกลิน่ ต่างๆ

4) ผลกระทบต่อสุขภาพ
เมื่อ ท าการส ารวจระดับ ความเข้ม ข้น กลิ่น และผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพของ
ประชาชน ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าประมาณร้อยละ 50 ของประชาชนที่ได้รบั ความเข้มข้น
กลิน่ ที่ 2 D/T ได้รบั ผลกระทบต่อสุขภาพ และเมื่อความเข้มข้นกลิน่ สูงขึน้ ตัง้ แต่ 4D/T ขึน้ ไป
ผลปรากฏว่ า มีป ระชาชนมากกว่ า ร้อ ยละ 75 ได้ร ับ ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพ รู ป ที่ 9 และ 10
ในบรรดาผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบต่อสุขภาพเหล่านี้ ลักษณะอาการที่แสดงออกส่วนใหญ่ คือ อาการ
ปวดหัว คลื่นไส้ แสบจมูก น้ ามูกไหล และคัน ตามผิวหนัง ดังแสดงในรูปที่ 11 อย่างไรก็ตาม
การทีจ่ ะพิจารณาถึงระดับทีส่ ่งผลต่อสุขภาพของกลิน่ ต่างๆ เจ้าหน้าทีท่ ท่ี าการตรวจวัด กลิน่ ควร
จะพิจารณาจากส่วนประกอบของสารเคมีท่ปี ล่อยออกมาจากแหล่งกาเนิดมากกว่าพิจารณาที่
ความเข้มข้น ของกลิ่นอย่างเดียวเนื่องจากสารเคมีบางตัวแม้ว่าจะมีกลิ่นน้ อยหรือไม่มกี ลิ่นก็
สามารถทาให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้มากกว่าสารเคมีทม่ี กี ลิน่ แรง
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รูปที่ 9 จานวนประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบต่อ รูปที่ 10 สัดส่วนประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบต่อ
สุขภาพทีร่ ะดับความเข้มข้นกลิน่ ต่างๆ
สุขภาพทีร่ ะดับความเข้มข้นกลิน่ ต่างๆ

แสบจมูก
น้ ามูกไหล ปวด
หัว คลืน่ ไส้ พบทุกอาการ
8%
11%
คันตามผิวหนัง
1%

แสบจมูก
น้ ามูกไหล
30%

ปวดหัว คลืน่ ไส้
50%

รูปที่ 11 ลักษณะอาการของผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบ (n=96)
สรุปผลการดาเนิ นการและข้อเสนอแนะ
สรุปผลการดาเนิ นการ
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าทีร่ ะดับความเข้มข้น กลิน่ ต่ าๆ การร้องเรียนของประชาชน
จะขึน้ อยู่กบั ลักษณะและความน่ ารังเกียจของกลิน่ แต่เมื่อความเข้มข้นกลิน่ สูง ขึน้ ตัง้ แต่ ระดับ
4 D/T ขึน้ ไป พบว่ามีจานวนประชาชนมากกว่าร้อยละ 80 ระบุวา่ จะทาการร้องเรียน สอดคล้อง
กับผลการศึกษาระดับความน่ าราคาญและผลกระทบต่อสุข ภาพที่พบว่ามีจ านวนประชาชน
ประมาณร้อยละ 80 ระบุวา่ ระดับความเข้มข้นกลิน่ ที่ 4 D/T ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและ
มีความน่ าราคาญตัง้ แต่ระดับปานกลางขึน้ ไป นอกจากนี้ ผลการศึกษาระดับความน่ ารังเกียจ
ของกลิ่น โดยให้เจ้าหน้ าที่ท่ที าการตรวจวัด กลิ่นเป็ นผู้ประเมิน นัน้ พบว่า ร้อยละ 100 ของ
ตัวอย่างกลิน่ ทัง้ หมดที่ระดับความเข้มข้นกลิน่ ตัง้ แต่ 4 D/T ขึน้ ไป จะมีระดับความน่ ารังเกียจ
ตัง้ แต่ระดับ 2 ขึน้ ไปซึ่งเป็ นสภาวะที่มแี นวโน้มจะก่อให้เกิดกลิน่ รบกวน สร้างความเดือดร้อน
ราคาญต่อประชาชนทีอ่ าศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้ ดังนัน้ ค่าระดับความเข้มข้นกลิน่ ที่แนะนา
เพื่อใช้ในการบ่งชีก้ ารก่อเหตุราคาญสาหรับชุมชนและพื้นที่สาหรับอยู่อาศัยของประชาชนไทย
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข คือ 4 D/T อย่างไรก็ตาม แม้วา่ ค่าความเข้มข้นกลิน่ ทีว่ ดั ได้
มีค่าต่ากว่าทีก่ าหนดไว้ในข้อเสนอแนะนี้ ประชาชนก็อาจรู้สกึ ว่าถูกรบกวนหรือมีผลต่อสุขภาพ
ได้หากกลิ่นมีลกั ษณะน่ ารังเกียจ จานวนความถี่ในการสัมผัสกลิ่นบ่อยและระยะเวลาในการ
สัมผัสกลิน่ ยาวนาน

ข้อเสนอแนะ
แม้ว่าค่าความเข้มข้นกลิ่นที่ก่อให้เกิดเหตุราคาญที่วเิ คราะห์ ได้จากการศึกษานี้จะช่วย
อานวยความสะดวกให้กบั เจ้าหน้ าที่ผู้ตรวจในการวินิจฉัยเหตุ ราคาญได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ตาม
เจ้าหน้าที่ก็ยงั มีจาเป็ นที่ต้องเก็บข้อมูลลักษณะของกลิ่น ความถี่ ระยะเวลาและจานวนผูท้ ่ไี ด้รบั
ผลกระทบเพื่อทีจ่ ะให้การวินิจฉัยเหตุราคาญมีความถูกต้องและเป็ นธรรมกับทางผูท้ ่กี ่อเหตุราคาญ
และผูท้ ่ไี ด้รบั ผลกระทบมากที่สุดโดยเฉพาะในกรณีท่คี วามเข้มข้นกลิน่ มีค่าต่ ากว่าขีดจากัดในการ
ตรวจวัดของเครื่องมือและระยะการเกิดกลิน่ มีระยะเวลาสัน้ จนกระทังเครื
่ ่องมือไม่สามารถตรวจวัดได้
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