การควบคุมมลพิษ และการจัดการแหล่ งมลพิษ
(Pollution Control and Management)

บทที่ 4 มลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน
เรื่อง แหล่ งกาเนิดเสียงและความสั่นสะเทือน
อาจารย์ร่ ุงเรือง งาหอม
สาขาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โรงงำน สถำนประกอบกำร
1. การทาเหมืองหิน
• เหมืองหิน หมายความว่า กิจการระเบิดหินตาม
กฎหมายที่ดิน หรือ กิจการโรงงานเกี่ยวกับการโม่ บด หรือ
ย่อยหิน
• เหมืองหิน เป็ นแหล่งกาเนิดมลพิษที่ต้องถูกควบคุม
ระดับเสียงและความสัน่ สะเทือน
• กำรใช้ วัตถุระเบิดเพื่อผลิตแร่ และการทางานของ
เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ ในการทาเหมืองได้ แก่ รถขุดแบ็คโฮ
รถตักล้ อยาง รถเจาะระเบิดไฮดรอลิค เครื่องเจาะกระแทก
รถบรรทุกเทท้ าย และรถบรรทุกน ้า เป็ นต้ น
• กำรระเบิดเพื่อผลิตแร่ วันละ 1 ครัง้ ในช่วงเวลาที่
กาหนด โดยก่อนและหลังการระเบิดจะต้ องจัดให้ มีป้าย
เตือนอันตรายจากการระเบิด และให้ สญ
ั ญาณธงแดง
เตือน พร้ อมสัญญาณเสียงที่สามารถได้ ยินชัดเจนในรัศมี
ไม่น้อยกว่า 500 เมตร
• การระเบิดแต่ละครัง้ ต้ องมีการควบคุมทิศทางของการ
ระเบิดให้ มีทิศทางตรงข้ ามกับที่ทากินหรือ ที่อยู่อาศัย

ผู้ก่อให้ เกิดเสียง
• เหตุรำคำญ
การกระทาใดๆ อันเป็ นเหตุให้ เกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้ อน สิ่งมีพิษ ความสัน่ สะเทือน
ฝุ่ น ละออง เขม่า เถ้ า หรื อกรณีอื่นใด จนเป็ นเหตุให้ เสื่อมหรื ออาจเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
• โทษทำงอำญำของผู้ก่อให้ เกิดเสียง
▫ ผู้ที่สง่ เสียงหรื อทาให้ เกิดเสียงหรื อกระทาความอื ้ออึงโดยไม่มีเหตุอนั ควรจนทาให้
ประชาชนตกใจหรื อเดือดร้ อน ต้ องระวางโทษปรับไม่เกิน 100 บาท
▫ การทะเลาะกันอื ้ออึงในทางสาธารณะ หรื อสาธารณสถาน อาจทาให้ ผ้ ทู ะเลาะเบาะแว้ งส่ง
เสียงดังอื ้ออึง มีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท
▫ ผู้ที่ยิงปื นหรื อใช้ ดินระเบิดโดยใช่เหตุในเมือง หมูบ่ ้ านหรื อที่ชมุ นุมชน ต้ องระวางโทษจาคุก
ไม่เกิน 10 วัน หรื อปรับไม่เกิน 500 บาท หรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บ

2. โรงงาน
โรงงำน หมายถึง อาคาร สถานที่ หรื อ ยานพาหนะที่ใช้ เครื่ องจักรมีกาลังรวมตังแต่
้ ห้าแรงม้ า
หรื อกาลังเทียบเท่าตังแต่
้ ห้าแรงม้ าขึ ้นไป หรื อใช้ คนงานตังแต่
้ เจ็ดคนขึ ้นไป โดยใช้ เครื่ องจักรหรื อไม่
ก็ตาม สาหรับทา ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบารุง ทดสอบ ปรับปรุงแปรสภาพ ลาเลียง เก็บ
รักษา หรื อทาลายสิ่งใดๆ
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 กาหนดหลักเกณฑ์ดงั นี้
(1) ทีต
่ ง้ั สภาพแวดลอม
และลักษณะอาคารของโรงงาน
้
(2) ลักษณะ ประเภทเครือ
่ งจักร เครือ
่ งอุปกรณ์ ทีใ่ ช้ในการประกอบกิจการโรงงาน
(3) มีคนงานซึ่งมีความรู้เฉพาะตามประเภท หรือขนาดของโรงงานเพือ
่ ปฏิบต
ั ห
ิ น้าทีป
่ ระจา
(4) การปฏิบต
ั ิ กรรมวิธก
ี ารผลิต และการจัดให้มีอุปกรณป
่ คคลและ
์ ้ องกันความเสี ยหายแกบุ
ทรัพยสิ์ น
(5) มาตรฐานและวิธก
ี ารควบคุมการปลอยของเสี
ย มลพิษทีเ่ กิดขึน
้ จากการประกอบกิจการ
่
โรงงาน
(6) มีเอกสารทีจ
่ าเป็ นประจาโรงงานเพือ
่ ใช้ในการควบคุมหรือตรวจสอบการปฏิบต
ั ิ
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• โรงงำนจำพวกที่ 1 สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ ทนั ที
โรงงานที่ใช้ เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้ า ไม่ก่อปั ญหามลพิษสิ่งแวดล้ อมหรือเหตุเดือดร้ อนอันตราย
เช่น ฟั กไข่โดยใช้ ต้ อู บ ซ่อมรองเท้ า ทาเครื่องหนัง ทาขนมจีน ไอศกรีม ผู้ผลิตไม่ต้องขออนุญาต ต้ อง
ปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ องตามกฎกระทรวงฯ และประกาศกระทรวงฯ รวมทังออกแบบก่
้
อสร้ าง
• โรงงำนจำพวกที่ 2 ที่เมื่อจะประกอบกิจการโรงงาน ต้ องแจ้ งให้ ผ้ อู นุญาตทราบก่อน
โรงงานที่ใช้ เครื่องจักรเกิน 20 แรงม้ า แต่ไม่เกิน 50 แรงม้ า อาจก่อปั ญหามลพาหรือเหตุเดือดร้ อน
ราคาญเล็กน้ อยแก้ ไขปรับปรุงได้ ไม่ยาก เช่น การขุดลอก กรวด ทราย ดิน การลาเลียงหิน กรวด/ทราย/ดิน
ด้ วยสายพานลาเลียง โรงงานผลิตน ้าดื่ม ไอศกรีม โรงผลิตน ้าแข็งใช้ เครื่องจักร ไม่เกิน 50 แรงม้ า
ผู้ผลิตไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องแจ้ งให้ ผ้ อู นุญาตทราบก่อนทางาน เสียค่าธรรมเนียมรายปี
• โรงงำนจำพวกที่ 3 จะต้ องได้ รับใบอนุญาตก่อนจึงจะดาเนินการ
โรงงานที่ไปใช้ เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้ า อาจก่อให้ เกิดปั ญหามลพิษหรือเหตุเดือดร้ อน ราคาญ หรือ
เหตุอนั ตรายต้ องควบคุมดูแลอย่างใกล้ ชิด เช่น โรงงานน ้าตาล โรงงานผลิตกระดาษ โรงงานผลิต สุรา โรง
กลัน่ น ้ามัน เป็ นต้ น
เมื่อได้ รับใบอนุญาตแล้ วจึงตังโรงงานได้
้
ก่อนดาเนินกิจการต้ องแจ้ งขอประกอบกิจการก่อน เสีย
ค่าธรรมเนียมรายปี และเสียค่าใบอนุญาตประกอบกิจการ

• กิจกำรที่เป็ นอันตรำยต่ อสุขภำพ ตำม พรบ. กำรสำธำรณสุข พ.ศ.2535
▫ กิจการเกี่ยวกับการเลี ้ยงสัตว์
▫ กิจการเกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
▫ กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร
▫ กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่ องสาอาง ผลิตภัณฑ์ชาระล้ าง
▫ กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
▫ กิจการเกี่ยวกับโลหะหรื อแร่
▫ กิจการเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่ องจักรหรื อเครื่ องกล
▫ กิจการเกี่ยวกับไม้
▫ กิจการเกี่ยวกับการบริการ
▫ กิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ
▫ กิจการเกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรื อวัตถุที่คล้ ายคลึง
▫ กิจการเกี่ยวกับปิ โตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี

ห้ามตั้งโรงงานจาพวกที่ 1 และโรงงานจาพวกที่ 2 ในบริเวณต่อไปนี้
• บ้านจัดสรรเพื่อการพักอาศัย อาคารชุดพักอาศัย และบ้านแถวเพื่อการพัก อาศัย
• ภายในระยะ 5 เมตร จากเขตติดต่อสาธารณสถาน ได้แก่ โรงเรียนหรือ
สถาบันการศึกษา วัดหรือศาสนสถาน โรงพยาบาล โบราณสถาน และสถานที่ทาการ
ของหน่ วยงานของรัฐ และแหล่งอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ห้ามตั้งโรงงานจาพวกที่ 3 ในบริเวณต่อไปนี้
• บ้านจัดสรรเพื่อการพักอาศัย อาคารชุดพักอาศัย และบ้านแถวเพื่อการพัก อาศัย
การศึกษา วัด หรือศาสนสถาน โรงพยาบาล โบราณสถาน และสถานที่ทาการของ
หน่ วยงานรัฐและให้หมายรวมถึงแหล่งอนุ รกั ษ์ ทรัพยากนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
• ต้องตั้งอยูใ่ นทาเลและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม บริเวณเพียงพอที่จะประกอบกิจการ
อุตสาหกรรมตามขนาดหรือประเภทหรือชนิ ดของโรงงาน โดยไม่อาจก่อให้เกิด
อันตราย เหตุราคาญ หรือความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผูอ้ ื่นด้วย

ผู้ประกอบกิจการที่เป็ นอันตรายต่ อสุ ขภาพ

▫ จัดให้มีการป้ องกันเสี ยงที่อาจเป็ นเหตุราคาญหรื ออาจเป็ นอันตรายต่อสุขภาพผูป้ ฏิบตั ิงานในสถาน
ประกอบการหรื อผูอ้ ยูอ่ าศัยใกล้เคียงหรื อมีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
▫ ปฏิบตั ิการทุกอย่างเพื่อรักษาความสะอาดและป้ องกันอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งการป้ องกันมิให้เกิด
เหตุราคาญหรื อโรคติดต่อ
▫ สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยูห่ ่างจากชุมชน วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงเรี ยน
สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรื อสถานที่อื่นๆ ในกรณี ที่สถานประกอบกิจการไม่เข้าข่ายเป็ น
โรงงาน ให้ราชการส่วนท้องถิ่นสามารถกาหนดในข้อกาหนดท้องถิ่น โดยคานึงถึงลักษณะและ
ประเภทของการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้นๆ ซึ่ งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุ ขภาพ
อนามัยของประชาชนหรื อก่อเหตุราคาญด้วย
▫ สถานประกอบกิจการใดที่ก่อให้เกิดมลพิษทางเสี ยง หรื อความสัน่ สะเทือน ต้องดาเนินการควบคุม
และป้ องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็ นเหตุราคาญหรื อเป็ นอันตรายต่อสุขภาพของคนงานและผูอ้ ยู่
อาศัยบริ เวณใกล้เคียง
▫ เจ้าของหรื อผูค้ รอบครองแหล่งกาเนิดมลพิษ ละเว้นไม่ใช้อุปกรณ์และเครื่ องมือของตนที่มีอยูส่ าหรับ
การควบคุมเสียง จะต้องเสี ยค่าปรับรายวันในอัตรา 4 เท่าของจานวนเงินค่าใช้จ่ายประจาวัน สาหรับ
การเปิ ดเดินเครื่ องทางานของอุปกรณ์ เครื่ องมือของตนตลอดเวลาที่ดาเนินการเช่นว่านั้น
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• การประกอบกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ ประเภทการจัดให้ มีการแสดงดนตรี เต้ นรา ราวง
ดิสโก้ เทค คาราโอเกะ หรือการแสดงอื่นๆ
▫ จัดให้มีการป้ องกันเสี ยงและความสั่นสะเทือนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุ ขภาพ
หรื อเป็ นเหตุราคาญแก่ผอู้ าศัยใกล้เคียง
▫ ระดับเสี ยงภายในสถานประกอบการตลอดระยะเวลาการทาการ ต้องมีคา่ เฉลี่ยของระดับเสี ยงไม่เกิน
90 เดซิเบลเอ มีคา่ สูงสุ ด ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ไม่เกิน 110 เดซิเบลเอ และระดับเสี ยงที่ออกนอกอาคาร
สถานประกอบการต้องไม่ก่อเหตราคาญ รบกวนประชาชนที่อยูอ่ าศัยใกล้เคียง
▫ ในระหว่างเวลาทาการ ต้องมีการหยุดหรื อลดระดับเสี ยงจากการแสดงดนตรี หรื อการเปิ ดเพลง หรื อ
จากเครื่ องกาเนิดเสี ยง หรื อกิจกรรมอื่นที่ก่อให้เกิดเสี ยงดังมากเป็ นระยะๆ เพื่อให้ผใู้ ช้บริ การได้พกั
จากการสัมผัสเสี ยง
▫ ต้องจัดให้มีบริ การอุปกรณ์ป้องกันเสี ยงที่ได้มาตรฐานและสะอาดสาหรับผูใ้ ช้บริ การเสมอเมื่อได้รับ
การร้องขอ และผูด้ าเนินกิจการต้องติดประกาศ หรื อให้ขอ้ มูลด้านวิธีการอื่นใดเพื่อให้ผใู้ ช้บริ การได้
ทราบถึงการป้ องกัน แก้ไข และการบรรเทาอันตรายที่อาจเกิดจากการได้ยนิ เสี ยงดัง
▫ สถานบริ การที่มีพ้นื ที่ต้งั แต่ 100 ตารางเมตร หรื อสถานประกอบการที่เคยก่อเหตุราคาญเรื่ องเสี ยง
ต้องจัดให้มีเครื่ องวัดระดับเสี ยงและแสดงผลการวัดผ่านทางจอแสดงผล เพื่อให้ผใู้ ช้บริ การได้ทราบ
ถึงระดับเสี ยงในขณะนั้น และสามารถพิจารณาการป้ องกันตัวเองได้

ยำนพำหนะ
• “ยานพาหนะ” หมายความว่า รถยนต์หรื อรถจักรยานยนตร์ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ เรื อ
ตามกฎหมายว่าด้วยเรื อไทย และ อากาศยาน ตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ
• จราจรทางบก

▫ ห้ ามมิให้ ผ้ใู ดนารถที่มีสภาพไม่ มั่นคงแข็งแรง หรืออาจเกิดอันตราย หรือทาให้ เสื่ อมเสี ยสุขภาพ
อนามัยของผูใ้ ช้ คนโดยสาร หรื อประชาชนมาใช้ในทางเดินรถ
▫ รถที่ใช้ในทางเดินรถ ผูข้ บั ขี่ตอ้ งจัดให้มีเครื่ องยนต์ เครื่ องอุปกรณ์ และหรื อส่วนควบที่ครบถ้วน
ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ หรื อกฎหมายว่าด้วยรถจ้าง และใช้การได้ดี
▫ ห้ ามมิให้ ผ้ใู ดนารถที่มีเสี ยงอือ้ อึงหรือมีสิ่งลากถูไปบนทางเดินรถมาใช้ ในทางเดินรถ
▫ ห้ ามมิให้ ผ้ใู ดนารถที่เครื่องยนต์ ก่อให้ เกิดเสี ยงเกินเกณฑ์ที่อธิบดีกาหนด มาใช้ ในทางเดินรถ
▫ ห้ามมิให้ผใู ้ ดแข่งรถในทาง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็ นหนังสื อจากเจ้าพนักงานจราจร ห้ามมิให้
ผูใ้ ดจัด สนับสนุน หรื อส่งเสริ มให้มีการแข่งรถในทาง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็ นหนังสื อจากเจ้า
พนักงานจราจร

กำรห้ ำมใช้ เสียง
• กาหนดบริเวณห้ ามก่อสร้ าง ดัดแปลง ใช้ หรือเปลี่ยนการใช้ อาคารบางชนิดหรือบาง
ประเภท ในท้ องที่บางส่วนของแขวงศาลาธรรมสพน์เขตทวีวฒ
ั นา กรุงเทพมหาน
กำรห้ำมใช้ เสียง บริ เวณโดยรอบวังทวีวัฒนำ
▫ ถนนบรมราชชนนีขาออก ตังแต่
้ คลองขุดถึงสุดเขต
นครบาล
▫ ถนนบรมราชชนนีขาออก ตังแต่
้ ซอยบรมราชชนนี
121 ถึงโรงเรี ยนตังพิ
้ รุณห์ธรรม
▫ ถนนบรมราชชนนีขาออก ตังแต่
้ ซอยบรมราชชนนี
123 ถึงสุดโครงการในหมูบ่ ้ านสกุลทิพย์
▫ ถนนบรมราชชนนีขาเข้ า ตังแต่
้ สดุ เขตนครบาลถึง
คลองขุด
▫ ถนนทวีวฒ
ั นา ตังแต่
้ ถนนทวีวฒ
ั นา ตัด ถนนบรม
ราชชนนี ถึง ถนนทวีวฒ
ั นา ตัดถนนกาญจนาภิเษก
▫ ถนนอุทยานด้ านทิศใต้ ตังแต่
้ ถนนอุทยาน ตัด ถนน
พุทธมณฑลสาย 3 ถึงถนนอุทยาน ตัดถนนพุทธมณฑล
สาย 4

1. พืน้ ที่ในบริเวณจำกเขตพระตำหนัก 200 เมตร ห้ าม
ก่อสร้ างอาคารใดๆ เว้ นแต่อาคารอยูอ่ าศัยประเภทบ้ านเดี่ยวที่มี
ความสูงไม่เกิน 10 เมตร พื ้นที่อาคารรวมกันไม่เกิน 400 ตาราง
เมตร เขื่อน สะพาน ทางหรื อท่อระบายน ้า ท่าน ้า รัว้ กาแพงหรื อ
ประตู อาคารของทางราชการ
2. พืน้ ที่ในบริเวณที่วัดจำกแนวเขตบริเวณที่ 1 ห้ ามมิให้
ก่อสร้ างอาคารชุดห้ องแถวหรื อ ตึกแถว หอถังน ้าที่มีความสูงเกิน
10 เมตร อาคารที่มีความสูงเกิน 10 เมตร สนามกอล์ฟ โรงงาน
โรงซ่อมเครื่ องยนต์ทกุ ชนิด การจัดให้ มีการแสดงดนตรี เต้ นรา รา
วง ดิสโก้ เธค คาราโอเกะหรื อการแสดงอื่นๆ สถานที่เก็บน ้ามัน
เชื ้อเพลิงและสถานีบริการก๊ าซ ตลาด โรงแรม สถานีขนส่ง อาคาร
เลี ้ยงสัตว์ สุสาน เพิงหรื อแผงลอย สวนสนุก การเล่นสเก็ตโดยมี
แสงหรื อเสียง

• การเดินเรือในน่ านน้าไทย
▫ ห้ ามมิให้ เรือกาปั่นไฟเล็ก ที่ทอดสมอ หรือกาลังเดิน เป่ าแตรหวีด
นอกจากเฉพาะสาหรับความสะดวกในการเดินเรื อ หรื อเพื่อป้ องกันมิให้
โดนกับเรื ออื่น และเสี ยงแตรที่เป่ าขึ้นนั้นห้ามมิให้เป่ านานเกินสมควร ข้อบังคับที่ว่า
นี้ ให้ใช้ได้สาหรับแตรเรื อยนต์เหมือนกัน
▫ ภายในเขตท่ากรุ งเทพ ห้ามมิให้เรื อใช้แตรที่มีเสี ยงห้าวหรื อเสี ยงครางครวญ
เว้นแต่เรื อจากต่างประเทศที่ไม่มีแตรอย่างอื่นนอกจากอย่างนั้น
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เครื่ องขยำยเสียง
• ควบคุมการใช้เครื่ องขยายเสี ยงในการโฆษณา ซึ่ งหมายถึงการบอกเล่า แจ้งความ ชี้แจง แนะนา หรื อแสดงความ
คิดเห็นแก่ประชาชน
• ไม่ใช้บงั คับแก่การโฆษณา
▫ คาสอนในทางศาสนา
▫ ของหน่วยงานราชการ
▫ หาเสี ยงเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทน สมาชิกสภาจังหวัด หรื อสมาชิกสภา
เทศบาล ซึ่ งโฆษณาด้วยตนเองเป็ นภาษาไทย
▫ กิจการของสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผูแ้ ทน สมาชิกสภาจังหวัด หรื อสมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งโฆษณาด้วย
ตนเองเป็ นภาษาไทย
▫ กิจการเกี่ยวกับการมหรสพเฉพาะในโรงมหรสพ และในระหว่างที่แสดงมหรสพ
▫ กิจการนิ ติบุคคลที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการอันเป็ นสาธารณะกุศล ซึ่ งนิ ติบุคคลนั้นโฆษณาเป็ นภาษาไทย
• ผูใ้ ดที่จะทาการโฆษณาโดยใช้เครื่ องขยายเสี ยงด้วยกาลังไฟฟ้ า จะต้องขอรับอนุ ญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อน เมื่อ
ได้รับอนุญาตแล้วจึงทาการโฆษณาได้
• ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบอนุ ญาตแก้ผขู ้ อรับอนุ ญาต และให้มีอานาจกาหนดเงื่อนไขลงในใบอนุญาตว่าด้วยเวลา
สถานที่ และเครื่ องอุปกรณ์ขยายเสี ยง และผูร้ ับอนุ ญาตต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาหนดนั้น

กำรก่ อสร้ ำง
ในระหว่างดาเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้ อถอน หรื อเคลื่อนย้ายอาคาร
• การทาฐานรากอาคาร
▫ การทาฐานรากอาคารโดยใช้เสาเข็มด้วยการเจาะ กด หรื อตอก และการขุดดิน ดาเนินการได้เฉพาะในเวลา
ระหว่างพระอาทิตย์ข้ นึ ถึงพระอาทิตย์ตก ถ้าจะกระทาในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ข้ นึ ต้อง
ได้รับอนุญาตเป็ นหนังสื อจากนายช่าง และได้รับความเห็นชอบจากผูว้ า่ ราชการฯ ก่อน
▫ ต้องจัดให้มีการป้ องกันเสี ยง ควัน และการฟุ้ งกระจายของเศษดินขณะดาเนินการโดยใช้ผา้ ใบทึบหรื อวัสดุ
อย่างอื่นหรื อเทียบเท่า ขึงรอบบริ เวณความสูงอย่างน้อย 2 ใน 3 ของความสูงของปั้ นจัน่ ที่ใช้ตอกเสาเข็ม
หรื อเจาะดิน
▫ การควบคุมเสี ยงและแสง
▫ การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้ อถอนหรื อเคลื่อนย้ายอาคารจะกระทาให้เกิดเสี ยงดังเกินกว่า 75 เดซิเบลเอ ในระยะ
ระหว่าง 30 เมตร ไม่ได้
▫ ห้ามก่อสร้างหรื อกระทาการใดๆ ในบริ เวณที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้ อถอนหรื อเคลื่อนย้าย
อาคาร ซึ่งก่อให้เกิดเสี ยง แสง และมลภาวะรบกวนต่อสุ ขภาพ ชีวิตของผูอ้ าศัยข้างเคียงระหว่าง 22.00 น.ถึง
06.00 น. เว้นแต่จะมีมาตรการป้ องกันเป็ นอย่างดี

กำรเลีย้ งสัตว์
• ในการเลี้ยงสุ นขั เจ้าของสุ นขั ต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
▫ ควบคุมดูแลสุ นขั มิให้ก่อเหตุเดือดร้อนราคาญ เช่น ก่อให้เกิดเสี ยงดังติดต่อกันเป็ น
เวลานานๆ

การดาเนินการก่อสร้ าง หรือปรับปรุ งสาธารณูปโภค
• ต้องจัดให้มีแผนการลดผลกระทบด้านเสี ยง และความสั่นสะเทือนขณะเจาะหรื อตอกเข็มและให้เป็ นไปตาม
มาตรฐานที่สานักงานนโยบายและแผนสิ่ งแวดล้อมกาหนด
• ต้องจัดให้มีการวางแผนกองวัสดุในบริ เวณก่อสร้าง โดยกองวัสดุเท่าที่จาเป็ น เมื่อเปิ ดหน้าดินแล้วต้องปิ ดหน้า
ดินด้วยวัสดุที่สามารถป้ องกันการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นละออง เช่น คอนกรี ต ยางแอลฟัลต์ ฯลฯ และจะต้อง
ดาเนินการปิ ดผิวดินทันทีที่ไม่มีความจาเป็ นต้องทางานที่ผิวพื้น โดยเฉพาะการก่อสร้างบนถนนในกรณี
จาเป็ นต้องใช้แผ่นเหล็ก ให้ใช้แผ่นเหล็กที่มีความแข็งแรงเพียงพอและไม่โก่งตัวมากเกินไป ไม่ก่อให้เกิดเสี ยง
ความสั่นสะเทือนรอยต่อของแผ่นเหล็กจะต้องให้ได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม และผิวของแผ่นเหล็กต้องไม่
ลื่นไถล
• เมื่อแนวโครงการตัดผ่านชุมชนหรื อแนวของโครงการอยูห่ ่างจากชุมชนไม่เกิน 100 เมตร จากของเขตโครงการ
หรื อเขตก่อสร้างบนถนน หรื อทางเดินเท้า จะต้องดาเนินการป้ องกันผลกระทบด้านฝุ่ นละออง เสี ยง ความ
สัน่ สะเทือน และการจราจร ดังต่อไปนี้
▫ บริ เวณที่ต้งั โรงงานผสมคอนกรี ต ต้องห่างจากชุมชนที่พกั อาศัยอย่างน้อย 100 เมตร หรื อเป็ นระบบปิ ด
ทั้งหมด และต้องกั้นรั้วสูงอย่างน้อย 3 เมตร
▫ การเจาะ การตอกเสาเข็ม การขุดผิวดิน การตอก กระแทก หรื อตอกภายในรั้วที่มีพ้นื ที่ก่อสร้างให้ทาใน
ช่วงเวลากลางวันไม่ควรทาในเวลากลางคืนเพราะจะเกิดความรบกวนต่อประชาชน
▫ เมื่อได้รับการร้องเรี ยนจากผลกระทบของการก่อสร้าง ผูด้ าเนินการจะต้องเร่ งดาเนินการแก้ไขทันที
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บริ กำรสำธำรณะ
• การควบคุมเหตุราคาญจากการกระทาของผูโ้ ดยสาร
• ผูโ้ ดยสารสาหรับการขนส่ งประจาทาง ต้องปฏิบตั ิตามข้อกาหนดว่าด้วยความ
ปลอดภัยและความสงบเรี ยบร้อย ตลอดเวลาที่อยูร่ ะหว่างการโดยสาร ดังต่อไปนี้
▫ ไม่กล่าววาจาไม่สุภาพ เสี ยดสี ดูหมิ่น ก้าวร้าว ส่ งเสี ยงอื้ออึง หรื อกระทาการใดๆ ใน
ลักษณะที่ก่อความราคาญแก่ผอู้ ื่น

กำรใช้ ประโยชน์ ท่ดี นิ
• ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ถกู ต้องตามที่กาหนด ซึ่งสามารถควบคุมเหตุเดือดร้อน
ราคาญจากเสี ยงจากการประกอบกิจการ หรื อกิจกรรมในแต่ละพื้นที่ได้
• ที่ดินประเภทที่อยูอ่ าศัยหนาแน่นน้อย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยูอ่ าศัย สถาบัน
ราชการ การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการเป็ นส่ วนใหญ่ สาหรับการใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของแปลงที่ดินที่ขออนุญาต ที่ดินประเภท
นี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อสนามแข่งรถ และซื้อขายเศษวัสดุ
• ที่ดินประเภทที่อยูอ่ าศัยหนาแน่นปานกลาง ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยูอ่ าศัย สถาบัน
ราชการ การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการเป็ นส่ วนใหญ่ สาหรับการใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกิน ร้อยละ 20 ของแปลงที่ดินที่ขออนุญาต ที่ดินประเภท
นี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อสนามแข่งรถ และซื้อขายเศษวัสดุ
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