
เอกสารเผยแพร ่
การเก็บตัวอย่างกลิ่นและตรวจสอบกลิ่นจากโรงงาน 



“กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานและ 
วิธีการตรวจวัดกลิ่นจากโรงงาน” 

ทวี  อ าพาพันธ์   
นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ 

 

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ  
กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน  

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 



กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานและวิธีการตรวจวัดกลิ่น 
จากโรงงานอุตสาหกรรม 

1 2 

3 

4 

ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับกลิ่น 

1 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กับมาตรฐาน 

วิธีการตรวจวัดกลิ่น 
ตามมาตรฐาน 

การรจัดการปัญหา
กลิ่น 



ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกลิ่น 

น. สิ่งที่รู้สึกด้วย “จมูก” เช่น เหม็น และหอม 

กลิ่น คือ อนุภาคทางเคมี (particle chemical)    
ที่กระจายตัวอยู่ในอากาศโดยสามารถรับรู้ได้ด้วย
อวัยวะรับกลิ่น อวัยวะรับกลิ่นของมนุษย์และสัตว์
คือ จมูก กลิ่นโดยทั่วไปแล้วแบ่งเป็นกลิ่นหอม
และกลิ่นเหม็น โดยส่งผลต่อระดับความพึงพอใจ
ของทั้งมนุษย์และสัตว์  

smell 

odor 

scent 



กลิ่น หมายถึง สิ่งเจือปนในอากาศที่รู้ได้ด้วยจมูกของคนหรือเครื่องมือ ซึ่งปริมาณของ
กลิ่นที่ก่อให้เกิดการรับรู้กลิ่นได้นั้นต้องมีความเข้มข้นของสารให้กลิ่นถึงจดุหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า 
threshold ของกลิ่น โดยกลิ่นจัดเป็นตัวการส าคัญท่ีท าให้เกิดมลพิษทางอากาศ ได้แก่  
ก๊าซต่างๆ ไอระเหยอินทรีย์ (Volatile Organic Compounds: VOCs) และสารพวก 
HAPs (Hazardous Air Pollutants) ซึ่งมลพิษเหล่านี้เป็นสารองค์ประกอบในพวกสี           
ตัวท าละลาย น้ ามัน โดยมีแหล่งปล่อยออกมาจากยานยนต์ เครื่องจักรกล โรงงาน
อุตสาหกรรม และบริเวณที่มีน้ าเสียต่างๆ 

ค าจ ากัดความและคุณสมบัติของกลิ่น 

ค าจ ากัดความ 1 



ค าจ ากัดความและคุณสมบัติของกลิ่น 

“กลิ่น” ถือว่าเป็น “สสาร” ชนิดหนึ่งในสภาวะ “ก๊าซ” ที่ไม่สามารถจับต้องได้
และเห็นรูปของกลิ่นได้ แต่ สามารถเห็นรูปร่างของแหล่งที่มาของกลิ่นได้      
โดยสิ่งที่ท าให้เกิดกลิ่นก็คือตัวสารเคมี (ในรูปของโมเลกุล) กลิ่นจึงเป็นโมเลกุล
ของสสารที่มีความไวมาก จะหลุดตัวออกจากสารตั้งตน้ได้งา่ย หากได้รับกลิ่น
จากตัวสารมลพิษจะมีผลต่อสุขภาพ โดยผลกระทบท่ีได้รับจะขึ้นอยู่ความเป็น
พิษของตัวสารมลพิษนั้นระยะเวลาและปริมาณที่ได้รับด้วยการหายใจเข้าไป ซึ่ง
โดยมากจะไประคายเคืองระบบทางเดินหายใจ ท าให้เกิดอาการปวดหัว มึนงง 
การมองเห็นผิดปกติ และมีผลต่อการท างานของสมอง หากมีการสะสม         
ในปริมาณพอเพียงก็อาจเกิดเป็นมะเร็งในอวัยวะต่างๆ ได้ 

คุณสมบัติของกลิ่น 2 





กลไกการรับกลิ่น 

“จมูก” นั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน คือ 

Vestibular region 
ประกอบด้วย รูจมูกส่วนนอกมีทั้ง
ขนจมูก และต่อมน้ ามัน 

1 

ส่วนหายใจ 
(Respiratory region) 
ประกอบด้วย ต่อม      
มีเมือก และเส้นเลือด
ฝอยมากมาย 

2 

ส่วนดมกลิ่น  
(Olfactory region) 
ประกอบด้วย Olfactory 
epithelium, Olfactory 
bulb และ Olfactory 
tract หรือ ประสาทสมอง
คู่ที่ 1  
ท าหน้าที่เกี่ยวกับการดม
กลิ่น 

3 Olfactory bulb 

Olfactory tract  

Olfactory epithelium 



กลไกการรับกลิ่น 

การรับกลิ่น เป็นการท างานที่ซับซ้อน
ระหว่างจมูกและสมองส่วนหนา้บริเวณ
ที่เรียกว่า ออลแฟกทอรี่บัลบ์ 
(Olfactory bulb) เพ่ือส่งต่อสัญญาณ
ไปยังสมองส่วนซีรีบรัมให้ แปลข้อมูล
ว่าเป็นกลิ่นอะไร หอมหรือเหม็น      
การรับรู้กลิ่นช่วยในการอยู่รอดของ
มนุษย์ท าให้รับรู้คุณภาพของอาหาร 
เป็นสัญญาณเตือนภัยให้มนุษย์และสัตว์
อื่นๆ รู้ล่วงหน้าว่าภัยใกล้จะถึงตัว 



กลไกการรับกลิ่น 

“ปริมาณของกลิ่นที่ก่อให้เกิดการรับรู้ได้ต้องมีความเข้มข้นของสารให้กลิ่นถึงจุด 
“ระดับรับรู้กลิ่น” 



ขั้นตอนการรับรู้กลิ่น Acquisitions 

“การรับกลิ่น” เกิดขึ้นเม่ือโมเลกุลของ สารผ่านจมูกในส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2 จนถึงส่วน
ที่ 3 และสัมผัสกับเซลล์ Olfactory cilia ซึ่งมีลักษณะเป็นขน   อยู่ด้านนอกสุด 
จากนั้นจึงไปกระตุ้นให้ Olfactory receptor cell ซึ่งเป็นเซลล์รับกลิ่น ซึ่งเซลล์นี้จะ
ส่งกระแสประสาท ไปยัง Olfactory bulb (จุดรวมของ Olfactory nerve ทั้งหมด) 
แล้วจึงผ่าน Olfactory tract ซึ่งเป็นเส้นประสาทสมองคู่ที่ 1 เข้าสู่สมอง โดยจะแยก
เป็น 2 ทาง คือbไปสู่ medial olfactory area และไปสู่ lateral olfactory area 
medial olfactory area ของสมองมีความส าคัญในสัตว์มากเพราะส่วนนี้ควบคุม 
primitive respons ของการรับกลิ่น เช่น การเลียริมฝีปาก น้ าลายไหล และการกิน
อาหาร ฯลฯ ตลอดจนแรงผลักดันทางอารมณ์ (emotional drive) เม่ือได้รับกลิ่น 







ความรู้สึกการรับรู้กลิ่นและการตอบสนองต่อกลิ่น      
ของแต่ละบุคลขึ้นอยู่กับความไวต่อการรับรู้กลิ่น        
ซึ่งแตกต่างกันไปแต่ละบุคคล 
      ถ้าบุคคลมีความรู้สึกไวต่อกลิ่นก็จะรับรู้และ

ตอบสนองต่อกลิ่น  
      ถ้าบุคคลใดมีความรู้สึกชินต่อกลิ่นอาจจะไม่รับรู้และ

ตอบสนองต่อกลิ่นได้  
 

1 
2 



“ค่าความเข้นข้นต่ าสุดของสารมีกลิ่นที่ท าให้
คนรู้สึกเริ่มได้กลิ่นเรียกว่า Thresholds” 
แบ่งเป็น 2 ชนิด 

          Detection Thresholds 
          Recognition threshold 

ค่า Threshold ของกลิ่น 

1 

2 



Detection Threshold  ; DT 
เป็นค่าความเข้มข้นต่ าสุดของสารมีกลิ่นที่ท าให้ร้อยละ 50   
ของกลุ่มตัวอย่างที่ทดสอบมีการตอบสนองของประสาทการรับ
กลิ่นไม่เก่ียวข้องกับการจ ากลิ่นได้ 

ค่า Threshold ของกลิ่น 

Recognition Threshold  : RT 
เป็นค่าความเข้มข้นต่ าสุดที่ผู้รับกลิ่นจะมีความรู้สึกจ ากลิ่นที่มี
ลักษณะเฉพาะตัวในเชิงคุณภาพได้ โดยปกติจะใช้ค่าที่ท าให้ 
ร้อยละ 50 ของกลุ่มตัวอย่างสามารถรู้สึกจดจ ากลิ่นเฉพาะตัวได้ 

01 

02 



ระดับการรับรู้กลิ่น 

ระดับที่ตรวจจับกลิ่นได ้(DT: Detection Threshold) 
ความเข้มข้นของกลิ่น 11-20 OU 
ระดับที่ท าให้จดจ ากลิ่นได้ (RT: Recognition Threshold) 
ความเข้มข้นของกลิ่น 21-30 OU 
ระดับที่ก่อให้เกิดความร าคาญ (AT: Annoyance Threshold) 
ความเข้มข้นของกลิ่น 31-40 OU 

01 

03 

02 



ผลกระทบจากกลิ่น 

ขึ้นอยู่กับความสามารถในการรับรู้กู้กลิ่นและภูมิต้านทานของแต่ล่ละคน 

ความเดือดร้อนร าคาญ 
     หงุดหงิด 
     ร าคาญ 

สุขภาพอนามัย 
    สารมลพิษและความเป็นพิษ        

ระยะเวลาที่ได้รับ 
    ปริมาณที่ได้รับ 

อาจจะระคายเคือง 
ต่อระบบทางเดินหายใจ 

การปวดหัว มึนงง การมองเห็นผิดปกติ 
และอาจมีผลต่อการท างานของสมอง 

หากมีการสะสมในปริมาณมาก 
อาจท าให้เกิดมะเร็งได้ 



ปัญหามลพิษกลิ่น 

มนุษย์สามารถรับรู้กลิ่นสัมผัสได้มากกวา่ 
10,000 ชนิด 

มลพิษทางกลิ่น ปัญหาเดือดร้อนชุมชน 

ปัญหาความขัดแย้งระหว่าง “ชุมชน” 
กับ “โรงงานอุตสาหกรรม” เป็นปัญหาที่
สะสมเรื้อรังมานานมีให้เห็นบ่อยหลาย
พื้นที่ เนื่องจากกระบวนการผลิตส่วน
ใหญ่ต้องอาศัยพลังงานเช้ือเพลิง และ
การระบายน้ าเสีย กลิ่นเหม็นล้วนเป็น

มลพิษทั้งสิ้น  



แหล่งก าเนิดมลพิษทางกลิ่น 

โรงงานอุตสาหกรรม โรงงานที่ใช้กระบวนการผลิตขนาดใหญ่ 
จ าเป็นต้องใช้พลังงานเช้ือเพลิง และการระบายน้ าเสียตลอดถึง
ขยะ การปล่อยควันเสียขึ้นสู่อากาศ ท าให้เป็นสถานที่ก่อ
มลภาวะมากที่สุด…….? 

01 

02 โรงงานคัดแยกขยะ ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขยะพลาสติก ขยะรี
ไซเคิล โรงงานประเภทน้ีมักไม่ค่อยก่อปัญหามลพิษทางกลิ่น 
อาจมีเพียงน้อยนิด แต่ถ้าหากสะสมไว้จ านวนมากและเป็น
เวลานานอาจเพิ่มกลิ่นเหม็นได้ 



แหล่งก าเนิดมลพิษทางกลิ่น 

ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ แหล่งก าเนิด
กลิ่นที่ส าคัญในฟาร์มสัตว์ คือ  
มูลสัตว์ ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
อาหารสัตว์ 

03 

04 
บ่อทิ้งขยะ บ่อฝังกลบขยะ ขยะเหล่านี้
ส่วนมากเป็นขยะมูลฝอย ขยะพลาสติก 
ที่ไม่คัดแยกประเภทขยะก่อนทิ้ง ท าให้
เกิดการหมักหมมของอาหาร ส่งกลิ่น
เหม็นเน่าได้ในวงกว้าง 



ปัญหาร้องเรียนจากโรงงานผลิตสัปะรดกระป๋อง 

ของเสียเสียจากกระบวนการผลิต 

ก่อให้เกิดมลพิษกลิ่นจาก
การประกอบกิจการ 



ปัญหาร้องเรียนจากลานมันส าปะหลัง 

เสียจากกระบวนการผลิต 

ก่อให้เกิดมลพิษกลิ่นจากการ
ประกอบกิจการ 



ปัญหาร้องเรียนจากโรงงานผลิตน้ ามันงา 

เสียจากกระบวนการผลิต 

ก่อให้เกิดมลพิษกลิ่นจากการ
ประกอบกิจการ 



ปัญหาร้องเรียนจากโรงงานผลิตมะม่วงอบแห้ง 

ของเสียจาก
กระบวนการผลิต 

ก่อให้เกิดมลพิษกลิ่นจากการ
ประกอบกิจการ 



แนวทางการแก้ปัญหามลพิษทางกลิ่น 

“การควบคุม” หรือ “ลด” ความเขม   
  กลิ่นเปน วิธีการหน่ึงในการ ชวยบรรเทาปญหา 01 

02   การก าหนด “ค่ามาตรฐาน”  
  คา “ความเขมกลิ่น”  

กฏหมายควบคุมกลิ่น 



แนวทางการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดการปัญหากลิ่น 

การรวบรวมข้อมูลเรื่องร้องเรียน 
       การตรวจสอบและเก็บตัวอย่างอากาศ 

                   การวิเคราะห์ตัวอย่าง 

        การวิเคราะห์ข้อมูล/ผลการตรวจสอบ 

                   หาแนวทางเพื่อบ าบัด/ก าจัดกลิ่น 

01 

04 

02 
03 



กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกลิ่นในประเทศไทย 

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 
                   พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ง 
                   แวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535  
พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535  
                   พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 
                   สภาพแวดลอมในการท างาน พ.ศ.2554 



ก่อนปี 2548 
ประเทศไทยไม่มีกฎหมาย 
ควบคุมปัญหากลิ่นในอากาศ 
ใช้ พ.ร.บ.การสาธารณสุข 
พ.ศ.2535 กรณีได้รับ 
ความเดือดร้อนร าคาญ 

การควบคุมกลิ่นในประเทศไทย 

ตั้งแต่ปี  2548 
กฎกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง 
ก าหนดมาตรฐานและวิธีการตรวจสอบ
กลิ่นในอากาศจากโรงงาน พ.ศ.2548 
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่องก าหนดมาตรฐานค่า
ความเข้มกลิ่นของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้ง
จากแหล่งก าเนิดมลพิษพ.ศ.2553 
พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 
กรณีได้รับความเดือดร้อนร าคาญ 



การควบคุมกลิ่นในประเทศไทย 



การควบคุมกลิ่นในประเทศไทย 



การควบคุมกลิ่นในประเทศไทย 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ.2553  

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2553  
บังคับใชตั้งแตวันที่ 11 กรกฎาคม 2553  
     ใหบังคับใชกับโรงงาน รวม 23 ประเภท (เหมือนประกาศ   
     กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2548)  
ใชวิธีการเก็บตัวอยางและวิเคราะหผลตามที่ ASTM/JIS 
ก าหนด 



การควบคุมกลิ่นในประเทศไทย 



การควบคุมกลิ่นในประเทศไทย 

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 



การควบคุมกลิ่นในประเทศไทย 
พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 

ม. 25 ก าหนดลักษณะกิจการหรือการกระทที่ใหถือ วาเปนเหตุ
ร าคาญซึ่งรวมถึงการกระท าใดๆ อันเปน เหตุใหเกิดกลิ่น แสง รังสี 
เสียง ความรอน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุนละออง เขมา เถา 
หรือกรณี อื่นใดจนเปนเหตุ  ใหเสื่อมหรือ อาจเปนอันตรายตอ  
สุขภาพ  ม. 26 และ 27 ไดใหอ านาจแกเจาพนักงาน      

ทองถิ่น สามารถมีดุลพินิจท่ีจะชี้วาการกระท าใดเปนเหตุ        
ใหเสื่อมหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพหรือไม และ 
สามารถใชอ านาจทางบริหารหามมิใหมีการกอเหตุ 
ร าคาญ หรือใหระงับปองกันเหตุร าคาญนั้นเสีย 



การควบคุมกลิ่นในประเทศไทย 
พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 

เปนกฏหมายที่คมุครองดานสุขลักษณะและการอนามัย สิ่งแวดลอมหรือ     
การสขุาภิบาลสิ่งแวดลอม (ครอบคลุมกิจกรรม/การกระท า/และกิจการ
ประเภทที่มี ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพอนามัยของประชาชน) 

 หมวด หมวด 5 : เหตุร าคาญ  
เหตุร าคาญ กรณีเหตุเดือดร้อน 
ร าคาญจากการประกอบกิจการ 
เป็นที่น่ารังเกียจ 

หมวด 5 : (ฉบับแกไข) 
กรณีเหตุเดือดรอนร าคาญ       
จากกิจการที่เปนอันตราย     
ตอสุขภาพ 



การควบคุมกลิ่นในประเทศไทย 
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 
สภาพแวดลอมในการท างาน พ.ศ.2554 

กฎหมายวาดวยความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน การท างาน        
เพ่ือก าหนดการด าเนินการควบคุม ก ากับ ดูแล และบริหารจัดการดานความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการท างานเปนการเฉพาะ 

คมุครองแรงงานที่ท างานภายในโรงงาน มีการก าหนดคาความเข้มข้น
ของสารเคมีในบรรยากาศของการท างานไมให เกินคาที่ก าหนด และ
หากมีสารเคมีหรือฝุ่นแรกระจายสู่บรรยากาศ ของการท างานเกิน

ก าหนดตองปรับปรงุแกไข 



การควบคุมและจัดการปญหากลิ่นในตางประเทศ 

การก าหนดเปนคามาตรฐาน  
        คาความเขมกลิ่น  
        คาความเขมขนของสารที่มีกลิ่น  

การก าหนดระยะหางระหวางพื้นที่ที่มี กลิ่นกับ
ชุมชน (Setback Distances หรือ Separation 
Distances) 



มาตรฐานกลิ่นประเทศออสเตรเลีย 
เมือง ลักษณะกิจกรรมที่ก่อ          ให้เกิด

กลิ่น 
ค่ามาตรฐาน 

 
นิวเซาทเวลส์ ความเขมกลิ่นที่เหมาะสมส าหรับบานพักอาศัย

เดี่ยว 
ความเขมกลิ่นที่เหมาะสมส าหรับบานพัก อาศัย

ที่มีประชากรขนาดใหญ่ 

7 OU/m3 
 

2 OU/m3 
 

วิคตอเรีย  ความเขมกลิ่นของสารไมทราบชนิด -วิธีดม
กลิ่นตามวิธีมาตรฐานของ EPA : B2 method : 

Odour Dynamic Olfactometry 

1 OU/m3 
 

ควนีสแลนด์ ความเขมกลิ่นของฟารมสุกร (Percentile98    
ในเวลา 1 ชม.) 

10 OU/m3 
 



มาตรฐานกลิ่นประเทศญี่ปุ่น 

คาความเขมขนของสารที่ท า 
ใหเกิดกลิ่น(Concentration 
of Offensive Odor 
Substances)  
 
Odor Index 



มาตรฐานกลิ่นประเทศญี่ปุ่น 

Odor Index 
      ความเขมขนของสเกลที่ใช คือ  
      0          ไมมีกลิ่น 
      1          กลิ่นออนมาก  
      2          มีกลิ่นอ่อน 
      3          มีกลิ่นที่รับได 
      4          มีกลิ่นแรง 
      5          มีกลิ่นแรงมาก 

 



วิธีการตรวจวัดกลิ่น 



การตรวจวัดกลิ่น 

ใช้เครื่องมืออ่านค่าโดยตรง 01 

ใช้การดมกลิ่น 03 

ใช้อุปกรณ์เก็บตัวอย่าง 02 



ใช้เครื่องมืออ่านค่าโดยตรง 

ใชเครื่องมือตรวจวัดเพื่ออานคาความ เขมขนของ
กลิ่น โดยมี Detector เปน ตัวกลางที่ใชบงชี้ระดับ
ของกลิ่นที่ตรวจวัด เชน 
          Odor Meter  
        Photo Iononization Detector (PID)  
        Flame Iononization Detector (FID) เปนตน 

 



ใช้อุปกรณ์เก็บตัวอย่าง 

ใชอุปกรณที่เก็บตัวอยางอากาศที่มีกลิ่น แลวน ามา        
วิเคราะหคาความเข้มขนของสารที่ท าใหเกิดกลิ่น       
ในหองปฏิบัติการ 
        ใชหลอดเก็บตัวอยางอากาศ (Tube) 
      ใชถุงเก็บตัวอยางอากาศ (Sampling Bag)  



การตรวจวัดโดยใชคนดม  

เปนการเก็บตัวอยางกลิ่นจากแหลงก าเนิด 
หรือในบรรยากาศทั่วไป 
น ามาตรวจวิเคราะหคาความเขมกลิ่นโดยใช
คนดม เพื่อหาความสัมพันธของความเขมขน 
ของกลิ่นกับความรูสึกของคนที่ไดรบักลิ่น 



กฏกระทรวง  
เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนและวิธีกำรตรวจสอบ
กลิ่นในอำกำศจำกโรงงำน พ.ศ. 2548 



กฏกระทรวง เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนและวิธีกำรตรวจสอบ
กลิ่นในอำกำศจำกโรงงำน พ.ศ. 2548 



กฏกระทรวง เร่ือง ก าหนดมาตรฐานและวิธีการตรวจสอบ
กลิ่นในอากาศจากโรงงาน พ.ศ. 2548 



กฏกระทรวง เร่ือง ก าหนดมาตรฐานและวิธีการตรวจสอบ
กลิ่นในอากาศจากโรงงาน พ.ศ. 2548 



กฏกระทรวง เร่ือง ก าหนดมาตรฐานและวิธีการตรวจสอบ
กลิ่นในอากาศจากโรงงาน พ.ศ. 2548 



ค่าความเข้มข้นท่ีรั้ว  
ค่าความเข้มข้นที่ปล่อง 



กฏกระทรวง เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนและวิธีกำรตรวจสอบ
กลิ่นในอำกำศจำกโรงงำน พ.ศ. 2548 

จุดตรวจวัด 



กฏกระทรวง เร่ือง ก าหนดมาตรฐานและวิธีการตรวจสอบ
กลิ่นในอากาศจากโรงงาน พ.ศ. 2548 

ตรวจวัดกลิ่นเมื่อไหร่..........? 



กฏกระทรวง เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนและวิธีกำรตรวจสอบ
กลิ่นในอำกำศจำกโรงงำน พ.ศ. 2548 

การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทดสอบกลิ่น.........? 



การตรวจวดักลิ่นโดยวิธีการดม 

ASTM: American Society for Testing and Materials  
       ASTM E 679-91 Standard Practice for Determination of    
       Odor Taste Thresholds by Forced Choice Ascending  
       Concentration Series Method of Limits  
       ASTM E 544-75 Standard Practices for Referencing    
       SuprathresholdOdor Intensity 
JIS : Japanese Industrial Standards   
      TRIANGULAR ODOR BAG METHO 



ขั้นตอนการจัดการ การร้องเรียนปัญหาเรื่องกลิ่น 

ผู้ได้รับกลิ่น 

เปรียบเทียบความรู้สึกของกลิ่น เช่น กลิ่นไข่เน่า กลิ่นทินเนอร ์
กลิ่นแสบจมูก กลิ่นแอมโมเนีย 

จดวันเวลา และต าแหน่งทีไ่ด้รับกลิ่น 

สังเกตทิศทางลม 

แจ้งเรื่องร้องเรียน 

เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน 

ตรวจสอบและด าเนินการแก้ไขปัญหา 



ก าหนดมาตรฐานของกลิ่นทรีะบายออกจากโรงงานดังนี้ 
                                        ค่าความเข้มข้นที่รั้ว           ค่าความเข้มข้นที่ปล่อง 
     เขตอุตสาหกรรม                     30                                  1,000 
     นอกเขตอุตสาหกรรม               15                                    300 

เก็บตัวอย่างกลิ่นที่จุดห่างจากรั้วโรงงาน หรือเขตของโรงงาน 1 เมตร ในทิศทางใต้ลม 

แต่งตั้งคณะกรรมการดมกลิ่น (จ านวน 6 คน) เพื่อด าเนินการตรวจวัดความเข้มข้น
กลิ่นในอากาศตามวิธีการที่ก าหนด 



ตรวจวัดกลิ่นเฉพาะโรงงานที่ถูกร้องเรียน หรือราชการสงสัย 

ใช้คนดมกลิ่น ไม่จ าเป็นต้องรู้ชนิดของสาร 

บังคับใช้กับโรงงาน รวม 23 ประเภท  
(ส่วนใหญ่เป็นโรงงานผลิตอาหาร) 



ล าดับที่ของโรงงานที่เข้าข่ายกฎกระทรวงเรื่องกลิ่น 

ล าดับที่ 1  
ล าดับที่ 2 
ล าดับที่ 4 
ล าดับที่ 5 
ล าดับที่ 6 
ล าดับที่ 7 
ล าดับที่ 8 
ล าดับที่ 9 
 

ล าดับที่ 10  
ล าดับที่ 11 
ล าดับที่ 12 
ล าดับที่ 13 
ล าดับที่ 15 
ล าดับที่ 16 
ล าดับที่ 17 
ล าดับที่ 18 
 

ล าดับที่ 19  
ล าดับที่ 20 
ล าดับที่ 21 
ล าดับที่ 29 
ล าดับที่ 30 
ล าดับที่ 43 
ล าดับที่ 92 
 
 



ตรวจสอบกลิ่นโรงงาน 23 ประเภท  

โรงงานบ่มใบยาสูบ   โรงงานผลิตสุรา 
โรงงานเกี่ยวกับผลิตผลเกษตร             โรงงานผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ 
โรงฆ่าสัตว ์    โรงงานผลิตสุราจากผลไม้ 
โรงงานผลิตน้ านม   โรงงานผลิตเบียร์ 
โรงงานผลิตปลากระป๋อง              โรงงานผลิตน้ าอัดลม 
โรงงานผลิตน้ ามันพืชหรือไขมันสัตว์ โรงงานผลิตบุหร่ี  
โรงงานผลิตผลไม้กระป๋อง              โรงงานหนังสัตว ์
โรงสีข้าว    โรงงานฟอก ย้อมสี  หรือแต่งขนสัตว์ 
โรงงานผลิตอาหาจากแป้ง  โรงงานผลิตปุ๋ยคอก 
โรงงานผลิตน้ าตาล   โรงงานห้องเย็น 
โรงงานผลิตน้ าชา กาแฟ ช็อกโกแลต โรงงานผลิตอาหารสัตว์ 
โรงงานผลิตเคร่ืองปรุงอาหาร 
             ตรวจสอบกลิ่นเฉพาะคณะกรรมการทดสอบกลิ่น 



การทดสอบกลิ่น 
(Sensory Test)  



การเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์ค่า ความเข้ม
กลิ่นด้วยการดม (Sensory Test) 

JIS : Japanese Industrial Standards 
       Triangular Odor Bag Method 



ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดมกลิ่น 

คณะกรรมการ 
ทดสอบกลิน่ 

ผูเ้ก็บตัวอยา่ง 

ผูร้อ้งเรยีน 

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 



คณะกรรมการทดสอบกลิ่น 

บุคคลทั่วไปที่ได้รับการคัดเลือกจ านวน  
 ไม่น้อยกว่า 6 คน  

ผู้ทดสอบกลิ่น มีอายุครั้งละ 2 ปี 

    ผู้ทดสอบกลิ่นที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทดสอบกลิ่นของ   
    กรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานที่กรมโรงงาน 
    อุตสาหกรรมมอบหมายหรือรับรอง  



คุณสมบัติของผู้ทดสอบกลิ่น 
มีอายุอยู่ระหว่าง 16 – 60 ปี 

มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคภูมิแพ้ หรือโรคระบบทางเดินหายใจ และมีสุขภาพจิตดี 

 มีประสาทสัมผัสรับรู้รับกล่ิน สามารถตรวจ แยกแยะกลิ่น 
 และจดจ ากล่ินได้ 

ไม่ตื่นเต้น ตื่นตระหนก หรือตกใจง่าย 

ไม่ดื่มสุรา และไม่สูบบุหรี่หรือเกี่ยวข้องกับสารเสพติดอื่นใด 

ไม่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ 

ไม่ท างานหรืออาศัยอยู่ในหรือใกล้เคียงโรงงานอุตสาหกรรม 
หรือสถานประกอบกิจการที่อาจท าให้เกิดความคุ้นเคยกับกลิ่น 

ผ่านการทดสอบการรับรู้กล่ิน 



การทดสอบการรับรู้กลิ่น 

อุปกรณ ์
     1 แผ่นกระดาษส าหรับจุ่มสารทดสอบกลิ่น 
     2 ฐานรอง 
     3 สารทดสอบการรับรู้กลิ่น 
           Liquid Parafin   สารไม่มีกลิ่น 
        A) Beta Phenyl-ethyl Alcohol  กลิ่นดอกไม ้
        B) Methyl Cyclopentanolon    กลิ่นไหม ้
 C) Iso- Valeric Acid                กลิ่นเน่า 
 D) Gamma Undecalactone     กลิ่นผลไม ้
 E) Scatol                              กลิ่นอุจจาระ 



ฐานรองและแผ่นกระดาษส าหรับจุ่มสารทดสอบกลิ่น 



สารทดสอบการรับรู้กลิ่น 



กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้จัดท าโครงการขึ้นทะเบียน 
รายชื่อผู้ทดสอบกลิ่นของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ขึ้นทะเบียนผู้ทดสอบกลิ่น 

จัดหาสารมาตรฐานและอุปกรณ์ทดสอบกลิ่น 

 อบรมและเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ กรอ. 
ในการทดสอบกลิ่น 

คัดเลือกผู้ทดสอบกลิ่น 

ขึ้นทะเบียนผู้ทดสอบกลิ่น 
ประจ าศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาศกัยภาพ 
ศนูยว์จิยัและเตอืนภัยมลพษิ

โรงงาน  



การทดสอบประสิทธิภาพกรรมการดมกลิ่น 



การทดสอบการรับรู้กลิ่น 



การทดสอบการรับรู้กลิ่น 



Teflon Tube 

 

 

Sampling 

Bag 

Pump 

การเก็บตัวอย่างอากาศที่มีกลิ่น 

1) บริเวณทั่วไป  
     Vacuum Bottle Method  
     Sampling Bag Method 
2) ปล่องระบายอากาศเสีย 
    Direct Method 
    Indirect Method 



อุปกรณ์เก็บตัวอย่างกลิ่นในบรรยากาศ 



อุปกรณ์เก็บตัวอย่างกลิ่นในบรรยากาศ 



อุปกรณ์เก็บตัวอย่างกลิ่นในบรรยากาศ 



ปั๊มส าหรับเก็บตัวอย่างอากาศ 



ขั้นตอนการตรวจวัดกลิ่นจากการประกอบกิจการ 

เครื่องมือและอุปกรณ ์



ขั้นตอนการตรวจวัดกลิ่นจากการประกอบกิจการ 

ขั้นตอนการเก็บตัวอย่าง 



ตัวอย่างอากาศที่เก็บได้ 



การทดสอบกลิ่น 

ผู้ทดสอบกลิ่นท าการดมกลิ่นจากผู้เตรียมตัวอย่างกลิ่น 
ที่ท าการเจือจางตัวอย่างอากาศ 

      ถ้าค าตอบของผู้ทดสอบกลิ่นทุกคนถูกต้อง ให้ท าการ
ทดสอบตัวอย่างชุดใหม่ โดยการเจือจางตัวอย่างกลิ่น และ
หยุดการทดสอบกลิ่นเมื่อเจือจางแล้วผู้ดมกลิ่นตอบถูกคน
เดียว 

ค านวณความเข้มข้นของกลิ่น 





การเตรียมห้องทดสอบกลิ่น 



อุปกรณ์วิเคราะห์กลิ่นด้วยการดม 

ปั้มดูดอากาศ 

เครื่องกรองอากาศ 

กระบอกส าหรับดูดตัวอย่างอากาศ 

กระบอกฉีด 

ถุงทดสอบกลิ่น 

 



อุปกรณ์ส าหรับเตรียมอากาศบริสุทธิ์ 



การเตรียมถุง
ส าหรับการเจือจาง

ตัวอย่าง 



การเตรียมถุง
ส าหรับการเจือจาง

ตัวอย่าง 



การเจือจางอากาศเพื่อทดสอบกลิ่น 



การเจือจาง
ตัวอย่าง 



การถ่ายตัวอย่างกลิ่นไปยังถุงดมกลิ่น 



คณะกรรมการดมกลิ่น 

กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรม 



การดมกลิ่น 



การดมกลิ่น 



การบันทึกข้อมูล การสังเกตการจากผู้บริหารระดับสูง 



เตรียมความอัตราส่วนเจืออจางที่ 1 



เตรียมความอัตราส่วนเจืออจางที่ 2 



เตรียมความอัตราส่วนเจืออจางที่ 3 

หยุดเมื่อคนสุดท้ายตอบผิด 



Theshold (XA) = [log A1 + log A2)]/2 



การค านวณผลการทดสอบกลิ่น (ปล่องระบาย) 



การค านวณความเข้มข้นกลิ่นริมรั้วโรงงาน 

 ทดสอบกลิ่น 3 ครั้ง ต่อ 1 อัตราส่วนการเจือจาง 
 ถ้าใช้ผู้ดมกลิ่น 6 คน ได้ค าตอบ 6*3 = 18 ค าตอบ 
     และก าหนดให้ ค าตอบถูก    =    1 
                       ค าตอบผิด    =    0 
                       ไม่แน่ใจ       =    0.33 
ค่าเฉลี่ยความถูกต้อง = (จน.คน ตอบถูก*1 + จน.ไม่แน่ใจ*0.33 + จน.ตอบผิด*0)/18 

ถ้าค่าเฉลี่ยความถูกต้องมีค่ามากกว่า 0.58 ต้องท าการเจือจางในอัตราส่วนถัดไป 

เจือจางจนตัวอย่างจนได้ค่าเฉลี่ยความถูกต้องมีค่า  < 0.58  
จึงค านวณค่าความเข้มข้นของกลิ่น 



การค านวณความเข้มข้นกลิ่นริมรั้วโรงงาน 

Odour concentration = t x 10(M-0.58)/(M-N) 

 t   = อัตรส่วนการเจือจางครั้งแรก 
 M  = อัตราค่าเฉลี่ยความถูกต้องที่ใช้ในการเจือจางครั้งแรก 
 N  = อัตราค่าเฉลี่ยความถูกต้องที่ใช้ในการเจือจางครั้งที่สอง 





ทวี  อ าพาพันธ์   
นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ 

Tawee.a@diw.mail.go.th 
nier@diw.mail.go.th 

โทร 08 6654 3778/0 5330 4501-2  โทรสาร 0 5330 4499  

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ  
กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน  

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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