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บทคัดย่ อ
งานวิ จัย นี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ตรวจวัด ปริ มาณฝุ่ นละอองรวมและระดับ ความดัง เสี ย งในบริ เวณพื้ น ที่
ซึ่ งอยู่ในขั้นตอนการผลิ ตของโรงงานอุ ตสาหกรรมทอผ้าสั งเคราะห์ แ ห่ งหนึ่ ง และเปรี ยบเที ย บกับ ค่ามาตรฐาน ซึ่ ง
กระทรวงมหาดไทยกําหนด โดยกําหนดจุ ดตรวจวัดทั้งหมด 5 จุ ด ดังนี้ 1) บริ เวณผสมเส้นด้าย 2) บริ เวณทําเส้นด้าย
3) บริ เวณกรอเส้นด้าย 4) บริ เวณบิ ดเกลี ยวเส้นด้าย และ 5) สํานักงาน โดยตรวจวัดปริ มาณฝุ่ นละอองรวมและระดับ
ความดังเสี ยงในช่ วงเวลา 10 เดื อน (ตั้งแต่ พ.ย. 57 ถึ ง ส.ค. 58) ผลการตรวจวัดทั้ง 5 จุ ด เป็ นดังนี้ ค่ าเฉลี่ ย ปริ มาณ
ฝุ่ นละอองรวม (8 ชม.) เท่ ากับ 9.08, 7.62, 6.54, 7.29 และ 4.62 มก./ลบ.ม. และค่าเฉลี่ ยระดับความดังเสี ยง (8 ชม.)
เท่ากับ 83.05, 90.64, 84.58, 89.88 และ 60.99 เดซิ เบล (เอ) สําหรับจุดตรวจวัดที่ 1-5 ตามลําดับ
ผลการตรวจวัดปริ มาณฝุ่ นละอองรวมและระดับความดังเสี ยงข้างต้น มีค่าไม่เกินค่ามาตรฐาน แต่อย่างไรก็ตาม
ควรกําหนดแนวปฏิบตั ิที่ดีเพื่อความปลอดภัยและประสิ ทธิ ภาพในการทํางานของพนักงาน นอกจากนั้นผูป้ ฏิบตั ิงานควร
ปฏิบตั ิตามกฎของโรงงานอย่างเคร่ งครัดเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุ ขภาพที่อาจเกิดขึ้น
คําสํ าคัญ : ฝุ่ นละอองรวม; ความดังเสี ยง; เสี ยงรบกวน; อากาศภายในอาคาร
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Abstract
This research aims to monitor total dust concentration and noise level in the processing area of a weaving
factory and compare with the standards issued by the ministry of internal affairs. Five monitoring points including
1) blowing area, 2) spinning area, 3) winding area, 4) double twisting area, and 5) office area were selected. The total
dust concentration and noise levels were monitored for a period of 10 month (November 2014-August 2015). The
results for five selected points are as follows: the 8 hraverage concentrations of total dust are 9.08, 7.62, 6.54, 7.29
and 4.62 mg/m3 and the 8 hraverage noise levels are 83.05, 90.64, 84.58, 89.88 and 60.99 dB (A) for the monitoring
point number 1-5, respectively.
The average concentrations of total dust and noise level presented above do not exceed the standards.
However, the best practice should be set for safety and working efficiency of employees. In additions, workers should
strictly follow the factory policy in order to prevent adverse health effects that might be caused.
Keywords : total dust; sound; noise; indoorair

บทนํา
ในปัจจุบนั ปัญหามลภาวะทางอากาศเป็ นปั ญหา
ที่ ไ ด้รั บ ความสนใจมากขึ้ น เนื่ อ งจากสภาพอากาศที่
ปนเปื้ อนนั้นก่อให้เกิดอันตรายต่อสุ ขภาพของมนุ ษย์ได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพอากาศภายในอาคาร เพราะใน
แต่ ล ะวัน มนุ ษ ย์ ม ั ก จะใช้ เ วลาอยู่ ใ นอาคารนานถึ ง
ร้ อยละ 89 จึ งมี โอกาสที่ จะสัมผัสและได้รับผลกระทบ
จากสารมลพิษอากาศภายในอาคารสู ง ซึ่ งผลกระทบของ
สารมลพิษในอาคารต่อสุ ขภาพร่ างกายของมนุษย์น้ นั มีท้ งั
ชนิ ด เฉี ย บพลัน (Acute) ที่ เ กิ ด ขึ้ น ทัน ที ท ัน ใดหลัง จาก
ได้รับสารมลพิษและก่อให้เกิดอาการทัว่ ๆ ไป เช่น รู ้สึก
ไม่สบายปวดศีรษะ ระคายเคืองจมูกและคอ อาการเหล่านี้
จะหายไปอย่างรวดเร็ วหลังจากที่ไม่ได้รับสารพิษนั้นแล้ว
และผลกระทบชนิ ดที่ สอง คื อ ชนิ ดเรื้ อรัง (Chronic) ซึ่ ง
เป็ นผลเนื่ อ งมาจากการได้รั บ สารมลพิ ษ อากาศเป็ น
เวลานานต่อเนื่อง และอาจนําไปสู่ การเกิดโรคมะเร็ ง [1]
ปั จ จัย ที่ มี ผ ลทํา ให้ เ กิ ด ปั ญ หาคุ ณ ภาพอากาศ
ภายในอาคารทั้งที่เป็ นอาคารที่อยูอ่ าศัย อาคารสํานักงาน
โรงงานอุตสาหกรรมหรื ออาคารชนิ ดอื่นๆ ได้แก่ การมี

สารพิ ษ สะสมอยู่ ภ ายในอาคาร การระบายและการ
แลกเปลี่ ย นอากาศที่ ไ ม่ เ หมาะสม โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง
อาคารที่ มี แ หล่ ง กํา เนิ ด มลพิ ษ ภายในอาคารประเภท
โรงงานอุตสาหกรรม ประกอบกับลักษณะความซับซ้อน
ของอาคารที่ มี ก ารตกแต่ ง ด้ว ยวัส ดุ ที่ เ ป็ นแหล่ ง กํา เนิ ด
มลพิษ ก็เป็ นปั จจัยที่ ทาํ ให้คุณภาพอากาศภายในอาคาร
แห่ งนั้นไม่ดีได้ โดยโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ อาจเป็ น
แหล่งก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศภายในอาคารได้ หาก
ไม่ มี การควบคุ ม จัดการ และการบริ ห ารสิ่ งแวดล้อ มที่
เป็ นมาตรฐาน
ดังนั้น งานวิจัย นี้ จึ งศึ ก ษาคุ ณภาพอากาศและ
ระดับ ความดัง ของเสี ยงภายในอาคาร ของโรงงาน
อุ ต สาหกรรมผลิ ต ผ้า สั ง เคราะห์ แ ห่ ง หนึ่ งในจัง หวัด
นครปฐม โดยสารมลพิษภายในอาคารที่เลือกตรวจวัด คือ
ปริ มาณฝุ่ นละอองรวม (Total dust) และระดับความดัง
ของเสี ยง (LAeq) โดยมี ระยะเวลาการตรวจวัด 8 ชัว่ โมง
(ช่ วงเวลาการทํางาน) เพื่อเป็ นแนวทางในการวางแผน
กํา หนดนโยบาย และมาตรการป้ อ งกัน เพื่ อ ลดปั ญ หา
มลพิษภายในอาคารที่ส่งผลเสี ยต่อสุ ขภาพของพนักงาน
หรื อผูใ้ ช้อาคารดังที่ได้กล่าวมาแล้ว
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อุปกรณ์ และวิธีการ
แผนการตรวจวัดปริ มาณฝุ่ นละอองรวม (Total Dust)
และการตรวจวัดระดับความดังของเสี ยง
ทํา การเก็ บ ตัว อย่ า งตั้ง แต่ เ ดื อ นพฤศจิ ก ายน
2557–สิ งหาคม 2558 ในระหว่ า งวัน จั น ทร์ –วัน เสาร์
เวลา 08.00-17.00 น. (ช่ วงเวลาปฏิ บ ัติงาน) และทําการ
เลือกจุดเก็บตัวอย่าง โดยทําการศึกษาข้อมูลกระบวนการ
ผลิ ต การปฏิ บ ัติ ง านของพนัก งาน ข้อ มู ล การใช้พ้ื น ที่
ปฏิ บ ัติงาน พื้นที่ ที่ คาดว่าจะมี ป ริ มาณฝุ่ นละอองสู ง ซึ่ ง
จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นได้กาํ หนดพื้นที่เก็บตัวอย่าง
จํา นวน 5 จุ ด ดัง แสดงในรู ป ที่ 1 (วัด จุ ด ละ 8 ชั่ว โมง
สั ป ดาห์ ล ะ 1 ครั้ ง (เดื อ นละ 4 ครั้ ง) เป็ นระยะเวลา
10 เดือน รวมเป็ น 40 ครั้งต่อจุด) ประกอบด้วย
1) จุ ด ผสมเส้ น ใย (Blowing) เป็ นบริ เ วณที่
ผสมเส้นใยต่างชนิ ดกันในอัตราส่ วนผสมมาตรฐาน เพื่อ
ใช้ในกระบวนการผลิตเส้นด้ายและผ้าสังเคราะห์ต่อไป
2) จุ ด ทํา เส้ น ด้า ย (Spinning) เป็ นบริ เ วณที่
ติ ด ตั้ง เครื่ องจัก ร ซึ่ งทํา หน้า ที่ ท ํา เส้ น ด้า ยโดยการบิ ด
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เกลียวและตึงยึดเส้นโรพวิ่ง (Roving) และนําเส้นด้ายพัน
ลงในหลอดด้าย โดยเรี ยงเป็ นชั้นให้ได้ทรงมาตรฐาน
3) จุ ด กรอเส้ น ด้า ย (Winding) เป็ นบริ เ วณ
ที่ ต้ ัง เครื่ อ งจัก ร ซึ่ งทํา หน้า ที่ เ ป็ นการรวมเส้ น ด้า ยจาก
หลอดด้ายในขบวนการปั่ นด้ายให้มีความยาวต่อเนื่ องกัน
และพร้อมกันนั้นเป็ นการตรวจและกําจัดข้อบกพร่ องของ
เส้นด้ายด้วย
4) จุ ดบิ ดเกลี ยวเส้ นด้าย (Double Twisting)
เป็ นการบิดเกลียวของเส้นด้าย จากเส้นด้ายที่ทาํ การควบ
เกลี ย วมาแล้ว มี ค วามยาวต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ที่ จ ะนํา ไปใช้ใ น
กระบวนการทอผ้าต่อไป
5) บริ เวณสํานักงาน (Office) เป็ นบริ เวณที่
ทํางานของพนักงานออฟฟิ ซ ซึ่ งมี ทางเชื่ อมต่อสู่ บริ เวณ
ติดตั้งเครื่ องจักรในกระบวนการผลิต
อุปกรณ์ ตรวจวัดปริ มาณฝุ่ นละอองรวม (Total Dust)
ประกอบด้ วย
1) เครื่ องดู ด อากาศแบบพกพา (Personal
Sampler Pump) ยีห่ อ้ SKC รุ่ น 224-PCXR8

รู ปที่ 1 แผนผังแสดงจุดเก็บตัวอย่ าง
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2) เครื่ องสอบเทียบอัตราการดูดอากาศของ
ปั๊ม (Pump Calibrators) ยีห่ อ้ SKC รุ่ น 510 Model
3) กระดาษกรอง (Polyvinyl chloride; PVC)
เส้ น ผ่า นศู น ย์ก ลาง 37 มิ ล ลิ เ มตร สํา หรั บ เก็บ ตัว อย่า ง
ฝุ่ นละออง
4) ตลับ ใส่ ก ระดาษกรอง 2 ชั้น (Cassette)
สําหรับบรรจุกระดาษกรองโดยมีจุกปิ ดมิดชิด
5) ซองใส่ ชุดเก็บตัวอย่าง ใช้สาํ หรับเก็บตลับ
Cassette ที่เก็บตัวอย่างแล้ว
6) ขาตั้งกล้อง สําหรับเป็ นฐานในการติดตั้ง
เครื่ องดูดอากาศ
7) โถดู ด ความชื้ น (Desiccator) สํา หรั บ ดู ด
ความชื้ น จากกระดาษกรองทั้ง ก่ อ นและหลัง การเก็ บ
ตัวอย่างฝุ่ นละออง
8) เครื่ องชัง่ นํ้าหนักแบบละเอียด ทศนิ ยม 4
ตําแหน่ ง ของกรัมสําหรับชัง่ นํ้าหนักกระดาษกรองก่อน
และหลังการเก็บตัวอย่างฝุ่ นละออง
วิธีการตรวจวัดปริมาณฝุ่ นละอองรวม
การตรวจวัดปริ มาณฝุ่ นละอองรวมในงานวิจยั นี้
เป็ นการตรวจวัดปริ มาณฝุ่ นละอองรวมแบบพื้นที่ (Area
Sampling) ซึ่ งเป็ นการตรวจวัด ปริ มาณฝุ่ นละอองใน
สถานที่ โดยไม่มีการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ในระหว่างการ
ตรวจวัด แตกต่ า งจากการตรวจวัด ปริ มาณฝุ่ นละออง
แบบติดตัวคน (Personal Sampling) ซึ่ งอุปกรณ์ตรวจวัด
จะเคลื่อนที่ไปตามตัวบุคคลนั้น ซึ่ งหากตัวบุคคลเคลื่อนที่
เข้า ใกล้ห รื อออกห่ า งจากแหล่ ง กํา เนิ ด ฝุ่ น อาจทํา ให้
ปริ มาณฝุ่ นที่ ต รวจวัด ได้ มี ค่ า แปรผัน ค่ อ นข้ า งมาก
โดยหลั ก การตรวจวัด เป็ นแบบระบบกราวิ เ มตริ ก
(Gravimetric method) ซึ่ งก็คือการวัดปริ มาณฝุ่ นละออง
โดยการดู ดอากาศผ่านแผ่นกรอง ประสิ ทธิ ภาพในการ
กรองฝุ่ นละอองขนาด 0.3 ไมครอน ได้ร้อยละ 99 แล้วหา
นํ้าหนักฝุ่ นละอองจากกระดาษกรองนั้น [2]
การคํา นวณนํ้า หนัก ฝุ่ นละอองจากกระดาษ
กรอง
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1) คํา นวณนํ้า หนัก ฝุ่ นละอองของกระดาษ
กรองแต่ละแผ่นในรอบวันเดียวกัน
Post weight – Pre weight = Dust weight
2) คํา นวณนํ้า หนัก ฝุ่ นละอองรวมเฉลี่ ย ใน
ช่วงเวลา 8 ชัว่ โมง
นํ้าหนักฝุ่ นละอองรวมเฉลี่ ยในช่ วงเวลา
8 ชัว่ โมง = ∑ Dust weight = A มิลลิกรัม
นํา ค่ า นํ้า หนัก ฝุ่ นที่ ไ ด้ มาคํา นวณหาปริ ม าณ
ฝุ่ นละออง
ปริ มาตรอากาศ = อัต ราการไหลของ
อากาศ x ระยะเวลาที่เก็บ = B ลบ.ม.


ปริ มาณฝุ่ นละออง = ( ) มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ
ลบ.ม.



อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับความดังเสี ยง ประกอบด้ วย
1) เครื่ องวัด ระดั บ ความดั ง เสี ยง (Sound
Level Meter) ยี่ห้อ CEM รุ่ น DT-8852 ซึ่ งเป็ นเครื่ องวัด
ระดับเสี ยงตามมาตรฐาน IEC61672 โดยสามารถตรวจวัด
ตามระยะเวลาที่กาํ หนดได้ พร้อมทั้งเรี ยกดูขอ้ มูลที่บนั ทึก
ระดับความดังเสี ยงได้
2) ไมโครโฟน (Microphone) เป็ นส่ ว นที่ มี
ความบอบบางมาก ควรหลี ก เลี่ ย งการสั ม ผัส บริ เวณ
ด้า นหน้า ของไมโครโฟน ระวัง การตก กระแทก หรื อ
สั่นสะเทือนอย่างแรง ขณะทําการปรั บเที ยบการอ่านค่า
ควรกระทําอย่างระมัดระวังที่สุด
3) อุ ป กรณ์ ป้ อ งกัน ลม (Windscreen) เพื่ อ
ไม่ ให้ระดับ เสี ยงที่ วดั ได้มี ค่าสู งขึ้ นจากแรงลมที่ ป ะทะ
ไมโครโฟน อุ ป กรณ์ ป้ อ งกัน ลมยัง สามารถป้ อ งกัน
ไมโครโฟนจากฝนที่ตกปรอยๆ ได้
4) ขาตั้ง เครื่ อ งวัด ระดับ เสี ย ง (Tripod) ซึ่ ง
ปรับที่ระดับความสู งไม่นอ้ ยกว่า 1.2-1.5 เมตร
5) สายสั ญ ญาณ (Cable Line) ใช้ สํ า หรั บ
เชื่ อ มต่ อ สั ญ ญาณในการประมวลผลและแสดงผลการ
ตรวจวัดระดับเสี ยงบนเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่มีโปรแกรม
ข้อมูล Sound Level Meter
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6) อุปกรณ์สอบเที ยบเครื่ องวัดเสี ยง (Sound
Calibrator) ยีห่ อ้ CEM รุ่ น SC-05

4) ติดตั้งเครื่ องวัดเสี ยงโดยหันไมโครโฟน
ไปยังแหล่งกําเนิ ดเสี ยง โดยทําการวัดเป็ นเวลา 8 ชัว่ โมง
(ช่วงเวลาการทํางาน) ในแต่ละจุดเก็บตัวอย่างตามแผนที่
กําหนดไว้
5) อ่ า นค่ า ผลการวัด จากหน้ า จอแสดงผล
และบันทึกผลการตรวจวัดลงในแบบบันทึก

วิธีการตรวจวัดระดับความดังเสี ยง
การตรวจวัดระดับเสี ยงใช้ Sound Level Meter
ยีห่ อ้ CEM รุ่ น DT-8852 ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือพื้นฐานในการ
วัดระดับเสี ยง และทําการสอบเทียบเครื่ องวัดระดับเสี ยง
ด้วยเครื่ องมื อสอบเที ยบ (CEM รุ่ น SC-05) ก่อนการใช้
งานทุ กครั้ งโดยเครื่ องวัดระดับเสี ยงตามมาตรฐาน IEC
61672 เป็ นเครื่ องมือการวัดระดับเสี ยงที่สามารถแสดงผล
ค่ า Lmin, Lmax และ LAeq ได้โ ดยมี วิ ธี ก ารตรวจวัด ระดับ
ความดังเสี ยง ดังนี้ [3]
1) สวมไมโครโฟนเข้า กับ เครื่ อ ง ก่ อ นการ
เปิ ดเครื่ องตรวจวัด
2) สวมฟองนํ้ากันกระแสลม (Wind screen)
ที่ไมโครโฟน
3) เปิ ดเครื่ องทิ้งไว้ประมาณ 1 นาที ปรับตั้ง
ค่าการวัดและทําการสอบเทียบเครื่ องมือวัดระดับความดัง
ของเสี ยง

ผลการศึกษาและวิเคราะห์
การศึกษาปริมาณฝุ่ นละอองรวม
การตรวจวัด คุ ณ ภาพอากาศภายในอาคารใน
บริ เ วณจุ ด เก็ บ ตัว อย่า งทั้ง 5 จุ ด นั้น พบว่ า บริ เวณที่ มี
ปริ มาณฝุ่ นรวมเฉลี่ ยในแต่ ละเดื อนเรี ย งจากมากไปหา
น้อย ดังนี้ 1) บริ เวณจุดผสมเส้นใย; Blowing 2) บริ เวณ
ทําเส้น ด้าย; Spinning 3) บริ เ วณจุ ดบิ ด เกลี ย วเส้ นด้าย;
Double Twisting 4) บริ เวณจุดกรอเส้นด้าย; Winding
และ 5) บริ เ วณสํา นัก งาน; Office โดยผลการตรวจวัด
แสดงเป็ นค่ า เฉลี่ ย รายเดื อ นในแต่ ล ะจุ ด และค่ า เฉลี่ ย
ตลอดเวลาการวัด ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 การตรวจวัดปริมาณฝุ่ นละอองรวมเฉลีย่ รายเดือน (40 ชุด ข้ อมูลสํ าหรับแต่ ละจุดเก็บตัวอย่าง)
ความเข้ มข้ นของฝุ่ นละอองรวม (8 ชม.) (mg/m3)
เดือน / ปี
(ทีท่ าํ การตรวจวัด)
Blowing
Spinning
Winding
Twisting
Office
พฤศจิกายน 2557
11.25 ± 0.39
10.83 ± 0.21
8.75 ± 0.80
8.75 ± 0.33
5.83 ± 0.26
ธันวาคม 2557
10.42 ± 0.52
8.75 ± 0.31
7.50 ± 0.43
7.92 ± 0.22
6.67 ± 0.21
มกราคม 2558
9.17 ± 0.34
9.17 ± 0.31
6.67 ± 0.18
9.58 ± 0.22
4.58 ± 0.27
กุมภาพันธ์ 2558
7.92 ± 0.32
8.33 ± 0.15
6.25 ± 0.28
7.92 ± 0.27
3.75 ± 0.21
มีนาคม 2558
10.42 ± 0.28
6.67 ± 0.24
5.42 ± 0.31
5.83 ± 0.31
3.75 ± 0.21
เมษายน 2558
9.58 ± 0.31
7.92 ± 0.10
6.67 ± 0.41
6.25 ± 0.33
4.17 ± 0.24
พฤษภาคม 2558
9.17 ± 0.35
7.08 ± 0.20
6.25 ± 0.26
8.75 ± 0.32
3.33 ± 0.10
มิถุนายน 2558
7.92 ± 0.39
5.00 ± 0.29
5.00 ± 0.35
5.42 ± 0.32
2.92 ± 0.07
กรกฎาคม 2558
7.08 ± 0.28
5.83 ± 0.55
5.41 ± 0.41
5.83 ± 0.35
5.42 ± 0.38
สิ งหาคม 2558
7.92 ± 0.28
6.67 ± 0.17
7.50 ± 0.22
6.67 ± 0.23
5.83 ± 0.38
เฉลี่ย
9.08 ± 1.34
7.62 ± 1.67
6.54 ± 1.16
7.29 ± 1.44
4.62 ± 1.22
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จากตารางที่ 1 แส ดงให้ เ ห็ น ว่ า ป ริ ม า ณ
ฝุ่ นละอองรวม (Total Dust) ของจุดเก็บตัวอย่างทั้ง 5 จุด
ไม่ เ กิ น ค่ า มาตรฐานคุ ณ ภาพอากาศภายในอาคาร
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ อง ความปลอดภัย
ในการทํ า งานเกี่ ย วกั บ ภาวะแวดล้ อ ม (สารเคมี )
พ.ศ. 2520 [4] ซึ่ งกําหนดค่าความเข้มข้นของฝุ่ นละออง
รวมภายในอาคาร ไม่เกิน 15 มก./ลบ.ม. โดยวิเคราะห์ผล
การตรวจวัดปริ มาณฝุ่ นละอองรวมเฉลี่ยแต่ละจุด ดังนี้
1) บริ เวณจุดผสมเส้นใย (Blowing) พบว่ามี
ปริ มาณฝุ่ นละอองรวมเฉลี่ย เท่ากับ 9.08 ± 1.34 มก./ลบ.ม.
ซึ่ งบริ เวณนี้ มี ป ริ ม าณฝุ่ นละอองรวมสู งที่ สุ ด เนื่ อ งจาก
บริ เ วณนี้ ใ ช้ติ ดตั้ง เครื่ อ งจัก รสําหรั บ กระบวนการผสม
เส้ น ใยต่ า งๆ เพื่ อ ใช้ใ นกระบวนการผลิ ต เส้ น ด้า ยและ
ผ้าสังเคราะห์ ดังนั้นจึ งเป็ นบริ เวณที่ เกิ ดการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่ นละอองมากกว่าบริ เวณจุ ดเก็บตัวอย่างอื่นๆ และ
พบว่า ในช่ วงเดื อ นพฤศจิ กายน 2557 มี ค่า ความเข้ม ข้น
ของฝุ่ นละอองมากที่สุดถึง 11.25 ± 0.39 มก./ลบ.ม. ซึ่ ง
ช่ ว งเวลาดัง กล่า วสามารถผลิ ต เส้ นด้า ยเพื่ อ นํามาใช้ใ น
กระบวนการผลิตผ้าได้ถึง 979,934 ปอนด์ ซึ่ งเป็ นปริ มาณ
การผลิตสู งสุ ดตลอดระยะเวลาการเก็บตัวอย่าง
2) บริ เวณจุดทําเส้นด้าย (Spinning) พบว่ามี
ปริ มาณฝุ่ นละอองรวมเฉลี่ย เท่ากับ 7.62 ± 1.67 มก./ลบ.ม.
โดยบริ เวณจุดทําเส้นด้ายมีปริ มาณฝุ่ นละอองรวมเฉลี่ยสู ง
เป็ นลําดับที่ 2 จากจุดเก็บตัวอย่างทั้ง 5 จุด เนื่ องจากเป็ น
บริ เวณที่มีกระบวนการบิดเกลียวเส้นด้าย ทําให้เกิดการ
ฟุ้งกระจายของฝุ่ นด้ายออกจากตัวเส้นด้าย ก่อนจะนํามา
พันลงในหลอดด้าย
3) บริ เวณจุดกรอเส้นด้าย (Winding) พบว่ามี
ปริ มาณฝุ่ นละอองรวมเฉลี่ย เท่ากับ 6.54 ± 1.16 มก./ลบ.ม.
โดยบริ เวณจุดกรอเส้นด้าย มีปริ มาณฝุ่ นละอองรวมเฉลี่ย

วารสารวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อมไทย ปี ที่ 30 ฉบับที่ 3 (2559)
ไม่มากนัก เนื่องจากพื้นที่บริ เวณดังกล่าวใช้เป็ นบริ เวณที่
ติ ด ตั้งเครื่ อ งจัก รสํา หรั บ การต่ อ ด้า ยให้ย าวต่อ เนื่ อ งกัน
เท่านั้น จึงไม่เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละอองเท่าใดนัก
4) บริ เวณจุ ด บิ ด เกลี ย วเส้ น ด้ า ย (Double
Twisting) พบว่า มี ป ริ ม าณฝุ่ นละอองรวมเฉลี่ ย เท่ า กับ
7.29 ± 1.44 มก./ลบ.ม. โดยบริ เวณบิดเกลียวเส้นด้ายนี้ มี
ปริ มาณฝุ่ นละอองรวมเฉลี่ยสู งเป็ นลําดับที่ 3 จากจุดเก็บ
ตัวอย่างทั้ง 5 จุด เนื่ องจากบริ เวณนี้ ใช้ติดตั้งเครื่ องจักรที่
ทําหน้าที่ บิ ดเกลี ยวเส้นด้ายหลายเส้นรวมกันเพื่อความ
หนาและแข็งแรงของเส้นด้าย จึงทําให้เกิดการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่ นด้ายออกจากตัวเส้นด้ายแต่ละเส้นที่ จะนํามาบิ ด
เกลียวเข้าด้วยกัน
5) บริ เวณสํานักงาน (Office) พบว่ามีปริ มาณ
ฝุ่ นละอองรวมเฉลี่ย เท่ากับ 4.62 ± 1.22 มก./ลบ.ม. โดย
บริ เวณนี้ มีปริ มาณฝุ่ นละอองรวมตํ่าที่ สุด เนื่ องจากเป็ น
บริ เวณที่อยูห่ ่ างจากบริ เวณที่ติดตั้งเครื่ องจักรพอสมควร
มี ก ารกั้ นผนั ง ห้ อ งมิ ด ชิ ด และมี ร ะบบฟอกอากาศที่
เพียงพอ ทําให้ฝนละอองที
ุ่
่ฟุ้งกระจายในบริ เวณใกล้เคียง
เข้ามาภายในได้เพียงเล็กน้อย
รู ปที่ 2 แสดงการเปรี ยบเที ยบผลการตรวจวัด
ความเข้มข้นของฝุ่ นละอองรวมที่แต่ละจุดตรวจวัด ตลอด
ช่วงเวลาที่ทาํ การตรวจวัด
การศึกษาระดับความดังเสี ยง
การตรวจวัดค่าระดับความดังเสี ยงภายในอาคาร
บริ เวณจุดเก็บตัวอย่างทั้ง 5 จุด เพื่อนํามาเปรี ยบเทียบค่า
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุ ต สาหกรรมสําหรั บ
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานต่อเนื่ อ งเป็ นระยะเวลา 8 ชั่วโมงต่อ วัน ซึ่ ง
ต้องมี ระดับความดังเสี ยงไม่เกิ น 90 เดซิ เบล (เอ) ซึ่ งผล
การตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 2
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รู ปที่ 2 ความเข้ มข้ นของฝุ่ นละอองรวมทีต่ รวจวัดในแต่ ละจุด
ตารางที่ 2 การตรวจวัดระดับความดังเสี ยงเฉลีย่ รายเดือน (40 ชุ ด ข้ อมูลสํ าหรับแต่ ละจุดเก็บตัวอย่ าง)
ระดับความดังเสี ยง (8 ชม.) (dB(A))
เดือน / ปี
(ทีท่ าํ การตรวจวัด)
Blowing
Spinning
Winding
Twisting
พฤศจิกายน 2557
84.30±0.53
91.40±0.42
83.90±1.02
89.50±1.53
ธันวาคม 2557
82.10±1.20
91.80±0.08
85.70±1.12
90.80±0.36
มกราคม 2558
83.60±1.12
89.90±0.70
83.70±2.20
91.30±1.45
กุมภาพันธ์ 2558
82.90±1.46
90.90±0.91
84.90±0.98
88.70 ± 3.41
มีนาคม 2558
83.10±1.46
89.70 ± 1.42
85.20± 3.36
89.60±1.82
เมษายน 2558
82.60±1.43
90.20± 0.76
84.60 ± 2.27
90.50±0.74
พฤษภาคม 2558
82.80±1.69
91.30±0.39
86.30 ± 1.56
88.90±2.90
มิถุนายน 2558
82.70±4.70
89.90±0.88
82.90±1.32
90.20±0.42
กรกฎาคม 2558
83.90±1.19
90.20±1.10
83.40±1.96
88.90±1.56
สิ งหาคม 2558
82.50±3.20
91.10 ± 0.61
85.20±2.23
90.40±1.14
เฉลี่ย
83.05±1.99
90.64 ± 1.01
84.58±1.99
89.88±1.80
จากตารางที่ 2 จะเห็นว่าค่าเฉลี่ยรายเดือนระดับ
ความดังเสี ยงที่ ตรวจวัดได้น้ นั เกิ นกว่ามาตรฐานกําหนด
ในบางช่ ว งเวลา เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ ค่ า มาตรฐานตาม

Office
61.10 ± 1.00
60.20±2.15
61.70±0.76
60.40±1.19
60.70±1.29
61.80±2.81
61.40±1.13
60.50±2.02
61.20±1.22
60.90±1.79
60.99 ± 1.54

ประกาศของกระทรวงอุ ต สาหกรรม เรื่ อง มาตรการ
คุม้ ครองความปลอดภัยในการประกอบกิ จการโรงงาน
เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2546 [5] ซึ่ ง
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กํา หนดให้ ผูท้ ี่ ป ฏิ บ ัติ ง าน 8 ชั่ว โมงต่ อ วัน สั ม ผัส เสี ย ง
ติดต่อกันได้ไม่เกิน 90 เดซิ เบล (เอ) และเมื่อวิเคราะห์ผล
การตรวจวัด ระดั บ ความดั ง เสี ยงเฉลี่ ย ในช่ ว งเดื อ น
พฤศจิ กายน 2557 ถึงสิ งหาคม 2558 ที่ แต่ละจุ ดตรวจวัด
ได้ผลดังนี้
1) บริ เวณจุดผสมเส้นใย (Blowing) ค่าระดับ
ความดังเสี ยงเฉลี่ ย เท่ ากับ 83.05±1.99 เดซิ เบล (เอ) ซึ่ ง
บริ เวณนี้มีการติดตั้งเครื่ องจักรจํานวนน้อย และส่ วนใหญ่
เป็ นพื้นที่ โล่ง การเรี ยงตัวกันของเครื่ องจักรมี ระยะห่ าง
กันพอควร จึ งทําให้ระดับความดังเสี ยงที่เกิดขึ้นนั้นมี ค่า
ไม่มากนัก
2) บริ เวณทําเส้นด้าย (Spinning) ระดับความ
ดังเสี ยงเฉลี่ยเท่ากับ 90.64±1.01 เดซิ เบล (เอ) โดยเสี ยงใน
บริ เวณนี้ เกิ ดขึ้นจากการทํางานของมอเตอร์ เครื่ องจักรที่
ทําหน้าที่ ในการบิ ดเกลี ยวเส้นด้ายและพันด้ายลงหลอด
ประกอบกับการติดตั้งเครื่ องจักรดังกล่าวมีลกั ษณะที่เป็ น
แถวชิ ด กัน ทํา ให้ เ สี ย งที่ เ กิ ด จากเครื่ องจัก รแต่ ล ะตัว
สะท้อนกันไปมาจึงทําให้เกิดเสี ยงที่ดงั มากยิง่ ขึ้น

3) บริ เวณจุ ด กรอเส้ น ด้ า ย (Winding) ค่ า
ระดับความดังเสี ยงเฉลี่ย เท่ากับ 84.58±1.99 เดซิ เบล (เอ)
ซึ่ งบริ เวณนี้ ติดตั้งเครื่ องจักรในระยะห่ างกันจึงมีค่าระดับ
ความดังของเสี ยงไม่มากนัก
4) บริ เวณจุ ด บิ ด เกลี ย วเส้ น ด้ า ย (Double
Twisting) ค่าระดับความดังเสี ยงเฉลี่ย เท่ากับ 89.88±1.80
เอซิ เบล (เอ) (อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน) โดยเสี ยงในบริ เวณ
นี้ เกิดขึ้นจากการหมุนของหลอดด้ายจํานวนมาก กับเสี ยง
ของมอเตอร์ เครื่ องจักรที่ทาํ หน้าที่บิดเกลียวเส้นด้าย
5) บริ เวณสํานักงาน (Office) ค่าระดับความ
ดังเสี ยงเฉลี่ ย เท่ากับ 60.99±1.54 เดซิ เบล (เอ) เนื่ องจาก
บริ เวณนี้ เป็ นบริ เวณที่ มีการปิ ดกั้นผนังห้อ ง และประตู
หน้าต่าง และอยู่ห่างจากเครื่ องจักรในกระบวนการผลิต
จึงทําให้ระดับความดังเสี ยงที่เกิดขึ้นมีค่าไม่มากนัก
โดยการเปรี ยบเทียบผลการตรวจวัดระดับความ
ดังของเสี ยงในแต่ ละจุ ด ตลอดช่ วงเวลาที่ ท าํ การศึ ก ษา
แสดงในรู ปที่ 3

รู ปที่ 3 ระดับความดังของเสี ยงที่ตรวจวัดในแต่ ละจุด
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สรุปผลการศึกษา
การศึกษาปริ มาณฝุ่ นละอองรวม (Total Dust)
ภายในอาคารผลิ ตแผนกปั่ นด้าย ของบริ ษ ทั ไทยโทเร
เท็กซ์ไทล์มิลลส์ จํากัด (มหาชน) พบว่าปริ มาณฝุ่ นละออง
รวมที่ ต รวจวัด ในแต่ ล ะจุ ด มี ค่ า ไม่ เ กิ น มาตรฐานตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ อง ความปลอดภัย
ในการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี) พ.ศ. 2520
ซึ่ งกําหนดให้ระดับปริ มาณความเข้มข้นของฝุ่ นละออง
รวม (Total Dust) ภายในอาคาร ไม่ เ กิ น 15 มก./ลบ.ม.
จึ ง ถื อ ได้ว่ า คุ ณ ภาพอากาศภายในอาคารผลิ ต แผนก
ปั่นด้ายของบริ ษทั เป็ นที่ยอมรับได้
การศึ ก ษาระดับ ความดัง เสี ย งเฉลี่ ย รายเดื อ น
ภายในอาคารระหว่างการทํางาน พบว่ามีค่าสู งกว่าเกณฑ์
ที่กระทรวงอุตสาหกรรมกําหนดตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่ อง มาตรการคุม้ ครองความปลอดภัยใน
การประกอบกิจการโรงงานที่เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมใน
การทํางาน พ.ศ. 2556 ซึ่ งกําหนดให้พนักงานในสถาน
ประกอบการที่ ป ฏิ บ ั ติ ง านเป็ นระยะเวลา 8 ชั่ ว โมง
ติดต่อกัน มีระดับความดังเสี ยงไม่เกิน 90 เดซิ เบล (เอ)
ทั้งนี้ หากมี ค่าเกิ นจากกําหนดให้ท าํ การปรั บ ปรุ งแก้ไข
หรื อจัดให้ลูกจ้างสวมใส่ ปลัก๊ อุดหู หรื อครอบหัวป้องกัน
เสี ยงอันเกิดจากการปฏิบตั ิงานให้เหมาะสม

ข้ อเสนอแนะ
1. ถึงแม้ปริ มาณฝุ่ นละอองรวม (Total Dust)
ที่ ต รวจวัด ได้น้ ันมี ค่าเฉลี่ ยไม่ เกิ นมาตรฐานที่ ก ฎหมาย
กําหนด แต่หากพนักงานหรื อผูใ้ ช้สอยอาคารติ ดต่อกัน
เป็ นระยะเวลานานอาจจะส่ งผลให้เกิดปั ญหาสุ ขภาพต่อ
ระบบทางเดินหายใจได้เช่นกัน ดังนั้นผูป้ ระกอบการจึ ง
ควรตรวจวัดประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องจักรอย่างสมํ่าเสมอ
หากพบสาเหตุ ที่ท าํ ให้เครื่ องจักรไม่ ส ามารถทํางานได้
โดยสมบู ร ณ์ อาจก่ อ ให้เ กิ ด มลภาวะ ควรเร่ ง ปรั บ ปรุ ง
แก้ ไ ขให้ เ ครื่ องจั ก รสามารถกลั บ มาทํา งานได้ เ ต็ ม
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ประสิ ทธิ ภาพเช่ นเดิ ม อี กทั้งควรมี การตรวจวัดปริ มาณ
ฝุ่ นละอองขนาดเล็ก (Respiration Dust) ซึ่ งมีผลกระทบ
ต่อสุ ขภาพมากกว่าฝุ่ นละอองรวม
2. บริ เวณที่ ต รวจพบเครื่ องจัก รที่ มี ร ะดับ
ความดังเสี ยงเกินมาตรฐาน (เกิน 90 เดซิ เบล (เอ) สําหรับ
การปฏิ บ ัติ ง านมากกว่า 8 ชั่ว โมง) ผูป้ ระกอบการควร
แก้ไ ข หรื อ ปรั บ ปรุ ง สิ่ ง ที่ เ ป็ นต้น กํา เนิ ด ของเสี ย งหรื อ
ทางผ่านของเสี ย งให้มี ระดับ ความดัง เสี ย งอยู่ใ นเกณฑ์
มาตรฐาน หรื อหากแก้ไขไม่ได้แล้ว ควรกําหนดมาตรการ
ในการบังคับให้พนักงานใช้อุปกรณ์ป้องกันในระหว่าง
การปฏิบตั ิงาน
3. ส่ งเสริ มพนักงานให้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
และข้อบังคับในการปฏิบตั ิงานอย่างเคร่ งครัด โดยเฉพาะ
ด้า นการป้ อ งกัน อัน ตรายในกระบวนการผลิ ต และ
การป้ อ งกัน ตนเองจากมลภาวะที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายในอาคาร
เช่น การใส่ ปลัก๊ ลดเสี ยง ที่ครอบหู ลดเสี ยง และหน้ากาก
ป้ อ งกัน ฝุ่ นละอองเข้า ปากและจมู ก ตลอดจนการดู แ ล
รักษาพื้นที่ให้สะอาดอยูส่ มํ่าเสมอ เป็ นต้น
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