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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงทดลอง เพือ่ ศึกษาตรวจประเมินสภาพแวดล้อมในการท�ำงานของพนักงาน
โรงงานซักฟอกย้อมเครือ่ งนุง่ ห่มเปรียบเทียบกับมาตรฐานของกฎกระทรวง เรือ่ ง ก�ำหนดมาตรฐานในการบริหาร
จัดการและด�ำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานเกี่ยวกับความร้อน
แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 กับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการท�ำงานเกี่ยวกับสาร
เคมีอนั ตราย (พ.ศ. 2534) ผลการศึกษาพบว่า ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบริเวณพืน้ ทีก่ ารท�ำงานทุกจุดตรวจวัด
พบว่า ระดับความดังเสียงต�่ำกว่าค่ามาตรฐาน (< 85 เดซิเบล (เอ)) ผลการตรวจวัดปริมาณค่าฝุ่นทุกขนาด และ
ค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ทั้ง 4 แผนก มีค่าไม่เกินมาตรฐานส�ำนักงานบริหารความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยแห่งชาติ กรมแรงงาน ประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการตรวจวัดอุณหภูมิสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
ด้วยเครือ่ งวัดดัชนีกระเปาะเปียกและโกลบ จ�ำนวน 2 แห่ง มีคา่ ไม่เกินค่ามาตรฐาน แต่ผลการตรวจประเมินความ
เข้มแสงสว่างในการท�ำงานด้วยเครื่องวัดความเข้มแสง ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 21.00 โดยต�ำแหน่งที่
ไม่ได้มาตรฐาน คือ โต๊ะท�ำงานในส่วนห้องท�ำงาน และโต๊ะท�ำงานเช็กผ้าในห้องวิจัยและพัฒนา และห้องเก็บสาร
เคมี ควรมีการติดตัง้ หลอดไฟให้เพิม่ มากขึน้ บริษทั ควรมีการส่งเสริมความตระหนักให้เกิดความปลอดภัยในพืน้ ที่
การท�ำงานและผู้ปฏิบัติงานควรให้ความส�ำคัญกับการท�ำงานในสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพด้วย
ค�ำส�ำคัญ: สิ่งคุกคาม โรงงานซักฟอกย้อม อาชีวอนามัย
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ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ABSTRACT
This research was an experimental research aimed to measure work environment
hazards of the employees working for a garment dyeing factory. This measurement was
compared with Ministerial Regulation on the Prescribing of Standard for Administration and
Management of Occupational Safety, Health and Environment in Relation to Heat, Light and
Noise B.E. 2559 (2016) and Notification of the Ministry of Interior: Occupational Safety for Works
Involving Hazardous Chemicals B.E. 2534. The results showed that noise levels in working
area were less than 85 dB(A). This result indicated that total dust and PM10 in all production process of garment dyeing factory did not exceed the standard of Occupational Safety
and Health Administration: OSHA. Results revealed that the average temperature of working
environment measured by Wet Bulb Globe Temperature (WBGT) did not exceed the standard.
However, quality of illumination in working area were less than the standard (21%) the areas
were lower than the standard. More light bulbs should be installed at the desks in the office as
well as in R & D Room and chemical storage room. Also, the company should promote more
safety awareness to the employees and provide them with the suitable protective equipment.
KEYWORDS: Hazard, Dyeing Factory, Occupational Health
บทน�ำ

การพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมและ
การเกษตรของประเทศไทยในปัจจุบันเป็นไปอย่าง
รวดเร็วส่งผลกระทบคือ การเกิดโรคจากการท�ำงาน
สิง่ แวดล้อม และสารพิษ ทัง้ แบบเรือ้ รัง และเฉียบพลัน
หลายครั้งมีความรุนแรง พิการ และสูญเสียชีวิต
ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สามารถป้องกันได้ โดยผู้ปฏิบัติ
งานเองและการให้ความสนใจจากทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง
(สยาม อรุณศรีมรกตและ ชิงชัย เมธพัฒน์, 2559)
จั ง หวั ด สมุ ท รสาครเป็ น จั ง หวั ด หนึ่ ง ที่ มี อั ต ราการ
เจริญเติบโตทางอุตสาหกรรมสูงขึน้ อย่างรวดเร็ว และ
ยั ง ขาดระบบการดู แ ลเกี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย ต่ อ
สุขภาพของคนงาน คือ อุตสาหกรรมซักฟอกย้อม
เครื่องนุ่งห่ม ซึ่งจากขั้นตอนการผลิตของโรงงาน

พบปัญหาที่คุกคามต่อสุขภาพของคนงานหลายด้าน
ได้แก่ เสียงดัง ฝุ่น แสงสว่าง สารเคมีที่ใช้ย้อมหรือ
ฟอกผ้า และความร้อนของสภาพงาน
ปี พ.ศ. 2559 กองทุนเงินทดแทน ด�ำเนิน
การวินิจฉัย เรื่อง การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
เนื่ อ งจากการท�ำงาน และลู ก จ้ า งมี สิ ท ธิ ไ ด้ รับ เงิ น
ทดแทน จ�ำนวนทั้งสิ้น 89,488 ราย ซึ่งอัตราการ
ประสบอันตรายต่อลูกจ้าง 1,000 ราย โดยเทียบ
กั บ จ�ำนวนลู ก จ้ า งในความคุ ้ ม ครอง กองทุ น เงิ น
ทดแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 จ�ำนวน
9,449,984 ราย พบว่า มีอัตราการประสบอันตราย
เท่ากับ 9.47 ต่อพันราย และหากนับจ�ำนวนการ
ประสบอันตรายเฉพาะกรณีรา้ ยแรง พบว่า อัตราการ
ประสบอันตราย เท่ากับ 3.04 ต่อพันราย นับจ�ำนวน
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562
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การประสบอันตราย (ทุกกรณีความรุนแรง) พบว่า
จังหวัดสมุทรปราการ มีอัตราการประสบอันตราย
สูงสุด เท่ากับ 18.75 ต่อพันราย รองลงมา คือ จังหวัด
สมุทรสาคร เท่ากับ 16.12 ต่อพันราย และจังหวัด
อุตรดิตถ์เท่ากับ 14.29 ต่อพันราย ตามล�ำดับ ถ้านับ
จ�ำนวนการประสบอันตราย (กรณีร้ายแรง) พบว่า
จังหวัดสตูล มีอตั ราการประสบอันตรายสูงสุด เท่ากับ
9.58 ต่อพันราย รองลงมา คือ จังหวัดพัทลุง เท่ากับ
8.25 ต่อพันราย และจังหวัดกระบี่ เท่ากับ 6.80 ต่อ
พันราย ตามล�ำดับ (กระทรวงแรงงาน ส�ำนักงาน
ประกันสังคม ส�ำนักงานกองทุนเงินทดแทน, 2560)
การสั ม ผั ส สิ่ ง คุ ก คามจากการท�ำงาน
(Hazard Exposure) คือ สิง่ คุกคามในสภาพแวดล้อม
การท�ำงาน หมายถึ ง สิ่ ง คุ ก คามที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด
อันตรายต่อสุขภาพของพนักงาน ซึ่งสามารถแบ่งได้
เป็น 5 ด้าน (สุวรรณดา สงธนู, 2558) คือ
1) สิง่ คุกคามด้านกายภาพ (Physical Hazards) หมายถึงการท�ำงานในสิง่ แวดล้อมทีม่ คี วามร้อน
เสียงดัง แสงสว่าง ความสั่นสะเทือน ความเย็น หรือ
อย่างใดอย่างหนึง่ ซึง่ มีผลกระทบต่อสุขภาพของคนงาน
สิ่งคุกคามทางกายภาพที่พบในแผนกซักฟอกย้อม
ได้แก่
- การเป็ น ลมเนื่ อ งจากความร้ อ นใน
ร่างกายสูง (Heat Stroke) พบในขั้นตอนการซักอบ
แห้งและรีดผ้า
- เสียงดัง เกิดจากการสั่นสะเทือนของ
เครือ่ งซักผ้าแล้วท�ำให้เกิดคลืน่ เสียง ท�ำให้รบกวนการ
ได้ยินและอาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุจากการท�ำงาน
พบในขั้นตอนการซักและอบแห้งในแผนกซักผ้า
- แสงสว่าง หากการปฏิบัติงานในที่มี
แสงสว่างไม่เพียงพอท�ำให้กล้ามเนื้อตาเกิดอาการล้า
และรบกวนการท�ำงาน พบในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ในทุกขั้นตอน
20

2) สิ่งคุกคามทางเคมี (Chemical Hazard)
การท�ำงานในสิ่งแวดล้อมที่มีการใช้สารเคมี ไม่ว่า
จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือสังเคราะห์ขึ้นโดย
จะอยูใ่ นรูปต่างๆ ได้แก่ ฝุน่ ไอระเหย ละออง ฟูม ก๊าซ
ตัวท�ำละลาย และควัน ซึง่ มีผลกระทบต่อสุขภาพของ
คนงานสิ่งคุกคามทางเคมีที่พบในแผนกซักฟอกย้อม
ได้แก่ การสัมผัสฝุน่ ผ้าเป็นระยะเวลานานมีความเสีย่ ง
ต่อสุขภาพในการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจ พบใน
ขั้นตอนการรีดผ้า พับผ้า และเจียร์ผ้า
3) สิ่ ง คุ ก คามทางชี ว ภาพ (Biological
Hazard) สิ่งแวดล้อมจากการท�ำงานที่มีเชื้อจุลินทรีย์
เช่น แบคทีเรีย เชือ้ รา ไวรัส ซึง่ มีผลกระทบต่อสุขภาพ
ของคนงานสิ่ ง คุ ก คามทางชี ว ภาพที่ พ บในแผนก
ซักฟอกย้อม ได้แก่ การเกิดเชือ้ ราทีผ่ วิ หนัง การอักเสบ
บวมแดง เนื่องจากมือมีการเปียกชื้นตลอดเวลา
4) สิ่งคุกคามทางการยศาสตร์ (Ergonomics
Hazard) สิ่งคุกคามที่เกิดขึ้นจากการท�ำงานในท่าที่
ผิดปกติจนท�ำให้เกิดความเมื่อยล้าและบาดเจ็บของ
กล้ามเนื้อและกระดูกซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพของ
คนงาน สิ่งคุกคามทางการยศาสตร์ที่พบในแผนก
ซักฟอกย้อม ได้แก่ การยืน การนั่งเป็นเวลานาน
พบในขั้นตอนการรีดผ้า การเจียร์ผ้า
5) สิง่ คุกคามทางจิตวิทยาสังคม (Psychosocial
Hazard) สิ่งแวดล้อมในการท�ำงานที่สามารถก่อให้
เกิดสภาวะเครียด เนื่องมาจากจิตใจหรืออารมณ์ที่ได้
รับความบีบคั้น ยังมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
ด้านร่างกาย ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพของคนงาน
สิ่งคุกคามทางจิตวิทยาสังคมที่พบในแผนกซักฟอก
ย้อม ได้แก่ สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมกับการท�ำงาน
ความเครียด ความกดดันจากสภาพงานทีไ่ ม่เหมาะสม
พบในขั้นตอนการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอน
โดยพนั ก งานที่ ท�ำงานจะได้ รั บการสั ม ผั ส
สิ่งคุกคามเหล่านี้ ถ้าสภาพแวดล้อมจากการท�ำงาน
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ไม่เหมาะสมก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนงานได้
อาจท�ำให้เกิดความเจ็บป่วยเล็กน้อยหรือถึงขัน้ รุนแรง
ซึ่งพนักงานส่วนใหญ่ก็ละเลยที่จะดูแลในเรื่องของ
สุขภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการท�ำงาน
ของตนเอง (สุนสิ า ชายเกลีย้ ง, วรวรรณ ภูชาดา, และ
รัชติญา นิธิธรรมธาดา, 2559)
จากข้อมูลข้างต้นท�ำให้ผวู้ จิ ยั ได้ตระหนักและ
ให้ความส�ำคัญในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัด
ท�ำงานวิจยั เรือ่ งการตรวจวัดสิง่ คุกคามจากการท�ำงาน
ของพนักงานโรงงานซักฟอกย้อมเครื่องนุ่งห่มแห่ง
หนึ่งใน จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อตรวจประเมินสภาพ
แวดล้อมในการท�ำงานของพนักงานโรงงานซักฟอก
ย้อมเครื่องนุ่งห่มในการท�ำงานและใช้เป็นข้อมูลใน
การเฝ้าระวัง ก�ำหนดแนวทางในการป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากสภาพแวดล้อมในการ
ท�ำงานไม่ได้มาตรฐานในกรณีที่ผลการตรวจวัดเกิน
ค่ามาตรฐาน และอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ
ผู้ปฏิบัติงานได้
วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาตรวจประเมินสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงานของพนักงานโรงงานซักฟอกย้อมเครือ่ ง
นุ่งห่มเปรียบเทียบกับมาตรฐานของกฎกระทรวง
เรื่อง ก�ำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและ
ด�ำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้ อ มในการท�ำงานเกี่ ย วกั บ ความร้ อ น
แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 และประกาศกระทรวง
มหาดไทย เรือ่ ง ความปลอดภัยในการท�ำงานเกีย่ วกับ
สารเคมีอันตราย (พ.ศ. 2534)
2) เพือ่ ใช้เป็นข้อมูลในการเฝ้าระวัง ก�ำหนด
แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมในการท�ำงานของพนักงานโรงงาน
ซักฟอกย้อมเครื่องนุ่งห่ม

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง ปริ ม าณฝุ ่ น ละออง
ความเข้มแสง ปริมาณความร้อนและความเข้มเสียง
ในบริเวณที่ท�ำการตรวจวัด
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บปริ ม าณฝุ ่ น ละออง
ความเข้มแสง ปริมาณความร้อน และความเข้มเสียง
กับค่ามาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
ซึ่งสามารถน�ำไปใช้ในการเสนอแนะและหาแนวทาง
ในการป้องกัน แก้ไขปัญหา รวมถึงการติดตามเฝ้า
ระวังสุขภาพของคนงานที่ท�ำงานในโรงงานแห่งนี้
วิธีดำ� เนินการวิจัย
การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง ทดลอง
(Experimental Research) ผู้วิจัยได้ท�ำการศึกษา
โรงงานซักฟอกย้อมแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร
การศึกษาข้อมูลสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน โดยใช้
เครื่องมือทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมในการวัดสภาพ
แวดล้อมในการท�ำงานภายในโรงงานซักฟอกย้อม
เครื่องนุ่งห่มขั้นตอนการศึกษาข้อมูล แสดงดังภาพ
ที่ 1 ซึ่งประกอบไปด้วย เครื่องตรวจวัดความเข้มของ
แสงสว่าง เครื่องตรวจวัดระดับเสียง เครื่องตรวจ
วั ด ระดั บ ความร้ อ นและเครื่ อ งมื อ ตรวจวั ด ความ
เข้มข้นของฝุ่นที่ก่อให้เกิดความร�ำคาญในพื้นที่การ
ท�ำงาน แสดงแผนผังแสดงจุดตรวจวัดดังภาพที่ 2
ซึ่งท�ำการตรวจทั้งฝุ่นทุกขนาด (Total Dust) และ
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เพื่อ
น�ำไปเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานของกฎกระทรวง
เรื่อง ก�ำหนดมาตรฐานในการบริการและจัดการด้าน
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การท�ำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง
พ.ศ. 2559 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง
ความปลอดภัยในการท�ำงานเกีย่ วกับสารเคมีอนั ตราย
(พ.ศ. 2534) (น�้ำเงิน จันทรมณี และ ศศิวิมล บุตรสี
เขียว, 2556)
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562
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เครื่องมือ
1. เครื่ อ งตรวจวั ด ความเข้ ม ข้ น ของฝุ ่ น
ทุกขนาดและฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน
โดยใช้ปั๊มเก็บตัวอย่างยี่ห้อ Gilian รุ่น GilAir-Plus
2. เครือ่ งตรวจวัดความเข้มข้นของแสงสว่าง
ยี่ห้อ Extech รุ่น 407026
3. เครื่องตรวจวัดระดับเสียง ยี่ห้อ Rion
รุ่น NL-42
4. เครือ่ งตรวจวัดระดับความร้อน ยีห่ อ้ 3M
รุ่น QUESTemp 36
วิธีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
1. การตรวจวัดความเข้มข้นของฝุ่นทุกขนาด
และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน โดยการ
เก็บตัวอย่างฝุ่นได้ท�ำการเก็บ 4 แผนกได้แก่ แผนก
ขัดลายผ้า แผนกอบผ้า แผนกจัดเก็บผ้าและพื้นที่จัด
เก็บผลิตภัณฑ์รอส่ง โดยแต่ละจุดเก็บจ�ำนวน 3 ซ�้ำ
ตลอดระยะเวลาที่คนงานท�ำงาน โดยท�ำการติดตั้ง
เครื่องมือเก็บตัวอย่างฝุ่นทุกขนาด ในบริเวณสถาน
ประกอบการทั้ง 4 แผนก เก็บตัวอย่างแบบพื้นที่
(Area Sampling) ที่มีคนท�ำงานแล้วน�ำมาวิเคราะห์
หาค่าปริมาณฝุ่นด้วยวิธี Gravimetric Method
(The National Institute for Occupational
Safety and Health (NIOSH), n.d.) โดยใช้เครื่อง
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เก็บตัวอย่างอากาศชนิด Sampling Pump ยี่ห้อ
Gilian รุ่น GilAir-Plus อัตราการไหล 2 ลิตร/นาที
ซึง่ บรรจุกระดาษกรองไว้ส�ำหรับใช้เป็นตัวกลางในการ
ดักจับฝุ่นละอองในบรรยากาศในช่วงที่มีการท�ำงาน
ซึง่ เก็บซำ 
�้ 3 ครัง้ ส่วนการเก็บตัวอย่างฝุน่ ละอองขนาด
ไม่เกิน 10 ไมครอน ในบริเวณสถานประกอบการทั้ง
4 แผนก ท�ำการเก็บตัวอย่างแบบติดตัวคนท�ำงาน
(Personal Sampling) แล้ ว น�ำมาวิ เ คราะห์ ห า
ค่าปริมาณฝุ่นขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ด้วยวิธี
Gravimetric Method โดยใช้เครื่องเก็บตัวอย่าง
อากาศชนิ ด Sampling Pump   ยี่ ห ้ อ Gilian
รุ่น GilAir-Plus อัตราการไหล 2.50 ลิตร/นาที ต่อ
กับชุด Aluminum Cyclone เพื่อคัดแยกขนาดฝุ่น
ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ท�ำการเก็บตัวอย่างโดย
ใช้กระดาษกรองชนิดโพลีไวนิลคลอไรด์ (Polyvinyl
Chloride: PVC) ขนาดรูพรุน 5 ไมโครเมตร เก็บใน
ช่วงทีม่ กี ารท�ำงาน ซึง่ ท�ำการเก็บซำ 
�้ 3 ครัง้ โดยท�ำการ
เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ตามวิธีมาตรฐานคุณภาพ
อากาศของสถาบันความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
แห่งชาติ (National Institute for Occupational
Safety and Health: NIOSH) ประเทศสหรัฐอเมริกา
(The National Institute for Occupational Safety
and Health, n.d.)  

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการศึกษาข้อมูล

ภาพที่ 2  ต�ำแหน่งการตรวจวัดสิ่งคุกคามในสภาพแวดล้อมการท�ำงาน
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562
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2. การตรวจวั ด ความร้ อ น (Wet Bulb
Globe Temperature: WBGT) ท�ำโดยการติดตั้ง
เครื่องให้อยู่ระดับหน้าอกของพนักงาน ท�ำการเก็บ
ตัวอย่าง 2 จุด คือ บริเวณแผนกรีดผ้าและอาคาร
ที่ มี ก ารติ ด ตั้ ง หม้ อ น�้ ำ  ใช้ เ ครื่ อ งวั ด ความร้ อ นรุ ่ น
QUESTemp 36 เครื่องวัดระดับความร้อนสามารถ
อ่านค่าอุณหภูมิแต่ละชนิดพร้อมทั้งค่า WBGT โดย
เปิดเครือ่ งทิง้ ไว้อย่างน้อย 10-15 นาทีกอ่ นเริม่ ท�ำการ
เก็บตัวอย่างและท�ำการเก็บตัวอย่างในเวลา 2 ชั่วโมง

โดยติดตั้งเครื่องมือให้อยู่ระดับหน้าอกของพนักงาน
เมื่อเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้น�ำค่าดัชนี WBGT ที่
ได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานซึง่ ก�ำหนดไว้ส�ำหรับ
งานเบา งานปานกลาง และงานหนัก ในการค�ำนวณ
ภาระงานจะพิจารณาจากลักษณะการท�ำงานและ
ระยะเวลาในการท�ำงานที่สัมผัสกับความร้อนแล้ว
น�ำค่ า ที่ ไ ด้ ไ ปเปรี ย บเที ย บกั บ ค่ า มาตรฐานของ
กฎกระทรวงฯ แสดงดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1  ระดับความร้อน WBGT ในสภาพแวดล้อมการท�ำงาน
ลักษณะงาน
งานหนัก
งานปานกลาง
งานเบา

อุณหภูมิ WBGT (°C) ในสภาพแวดล้อมการท�ำงาน
≤30 °C
≤32 °C
≤34 °C

ที่มา: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กองความปลอดภัยแรงงาน (2559)

3. การตรวจวัดระดับเสียง Sound Level
Meter เพื่อประเมินค่าระดับความดังเสียงที่ผู้ปฏิบัติ
งานได้รับสัมผัสขณะปฏิบัติงาน โดยท�ำการน�ำค่า
ระดับเสียงตลอดระยะเวลาท�ำงานที่คนงานสัมผัส
มาค�ำนวณเพื่อหาระดับความดังเฉลี่ยที่ลูกจ้างได้
รับตลอดเวลาการท�ำงานแล้วน�ำค่าที่ได้ไปเปรียบ
เทียบกับค่ามาตรฐานของกฎกระทรวงฯ โดยระดับ
เสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการท�ำงาน (Time Weighted
Average: TWA) ไม่เกิน 85 เดซิเบล (เอ) ตลอดระยะ
เวลาการท�ำงานที่ได้รับเสียงต่อวันไม่เกิน 8 ชั่วโมง
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4. การตรวจวั ด ความเข้ ม แสงสว่ า ง โดย
ใช้เครื่องมือ LUX Meter โดยมีวิธีการเก็บตัวอย่าง
2 แบบ คือการวัดแบบจุด จะท�ำการตรวจวัดใน
จุ ด ที่ ส ายตาตกกระทบชิ้ น งาน และการวั ด แสง
เฉลี่ ย แบบพื้ น ที่ เป็ น การตรวจวั ด ในบริ เวณพื้ น ที่
ทั่ ว ไปภายในสถานประกอบกิ จ การ จากนั้ น น�ำ
ค่าทีไ่ ด้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานของกฎกระทรวงฯ
แสดงดังตารางที่ 2

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ตารางที่ 2  มาตรฐานความเข้มของแสงสว่างบริเวณพืน้ ทีท่ วั่ ไปและบริเวณการผลิตภายในสถานประกอบกิจการ
บริเวณพื้นที่และ/
หรือลักษณะงาน
บริเวณพื้นที่ทั่วไปของอาคาร

บริเวณพื้นที่ใช้ประโยชน์ใน
ส�ำนักงาน
บริเวณพื้นที่ใช้ประโยชน์ใน
กระบวนการผลิตหรือการ
ปฏิบัติงาน

ตัวอย่างบริเวณพื้นที่ และ/
หรือลักษณะงาน
-

-

ค่าเฉลี่ยความเข้ม
ของแสงสว่าง (ลักซ์)

ห้องสุขา ห้องอาบน�้ำ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า
ห้องลอบบี้หรือบริเวณต้อนรับ
ห้องเก็บของ
โรงอาหาร ห้องปรุงอาหาร ห้องตรวจรักษา
ห้องส�ำนักงาน ห้องฝึกอบรม ห้องบรรยาย
ห้องเอกสาร ห้องถ่ายเอกสาร  ห้องคอมพิวเตอร์
ห้องประชุม บริเวณโต๊ะประชาสัมพันธ์
ห้องเก็บวัตถุดิบ บริเวณห้องอบหรือห้องท�ำให้แห้ง
ของโรงซักรีด
จุด/ลานขนถ่ายสินค้า
คลังสินค้า/โกดังเก็บของไว้เพื่อการเคลื่อนย้าย
อาคารหม้อน�้ำ 
ห้องควบคุม ห้องสวิตซ์
บริเวณเตรียมการผลิต การเตรียมวัตถุดิบ
บริเวณพื้นที่บรรจุภัณฑ์
บริเวณกระบวนการผลิต/บริเวณที่ท�ำงานกับเครื่องจักร  
บริเวณการก่อสร้าง การขุดเจาะ การขุดดิน

100
300
300

100
200

300

งานที่ชิ้นงานมีขนาดเล็ก สามารถ
มองเห็นได้แต่ไม่ชัดเจน ต้องใช้สายตา
ในการท�ำงานมากและใช้เวลาในการท�ำงาน

- การตรวจสอบการตัดเย็บเสื้อผ้าด้วยมือ
- การตรวจสอบและตกแต่งสิ่งทอ สิ่งถัก
- การเทียบสีในงานย้อมผ้า

800-1200

งานที่ชิ้นงานมีขนาดปานกลางหรือเล็ก
สามารถมองเห็นได้แต่ไม่ชัดเจน

- งานประจ�ำในส�ำนักงาน เช่น งานเขียน งานพิมพ์
งานบันทึกข้อมูล การอ่านและ ประมวลผลข้อมูล
การจัดเก็บแฟ้ม

400-500

ที่มา: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กองความปลอดภัยแรงงาน (2559)

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562
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5. เปรี ย บเที ย บผลการตรวจวั ด สภาพ
แวดล้อมในการท�ำงาน ความร้อน แสงสว่างและ
เสียงตามประกาศกฎกระทรวงฯ และความเข้มข้น
ของฝุ่นที่ก่อให้เกิดความร�ำคาญในพื้นที่การท�ำงาน
ตามประกาศกระทรวงฯ
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการตรวจวัดความเข้มข้นของฝุ่นที่
ก่อให้เกิดความร�ำคาญในพื้นที่การท�ำงาน
1.1 ผลการตรวจวัดความเข้มข้นของ
ฝุน่ ทุกขนาด และฝุน่ ละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน
โดยการเก็บตัวอย่างฝุ่นได้ท�ำการเก็บ 4 แผนก ได้แก่
แผนกขัดลายผ้า แผนกอบผ้า แผนกจัดเก็บผ้าและ
พื้นที่จัดเก็บผลิตภัณฑ์รอส่ง พบว่าฝุ่นทุกขนาด โดย
เฉลี่ยของแผนกขัดลายผ้ามีความเข้มข้นเฉลี่ยอยู่ใน
ช่วง 1.67±0.037 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร แผนก
อบผ้ามีความเข้มข้นเฉลี่ยอยู่ในช่วง 2.67±0.015
มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร แผนกจัดเก็บผ้ามีความ
เข้มข้นเฉลี่ยอยู่ในช่วง 0.83±0.025 มิลลิกรัมต่อ
ลู ก บาศก์ เ มตร และพื้ น ที่ จั ด เก็ บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ร อส่ ง
มีความเข้มข้นเฉลี่ยอยู่ในช่วง 0.83±0.015 มิลลิกรัม

ต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานก�ำหนด ส่วน
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ซึ่งท�ำการตรวจ
วัดแบบติดตัวบุคคล แสดงดังภาพที่ 3 โดยเฉลี่ย
ของแผนกขัดลายผ้ามีความเข้มข้นเฉลี่ยอยู่ในช่วง
0.67±0.010 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร แผนกอบผ้า
มีความเข้มข้นเฉลี่ยอยู่ในช่วง 0.67±0.010 มิลลิกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร แผนกจัดเก็บผ้ามีความเข้มข้นเฉลีย่
อยู่ในช่วง ‹0.001±0.000 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
และพื้นที่จัดเก็บผลิตภัณฑ์รอส่งมีความเข้มข้นเฉลี่ย
อยู่ในช่วง 0.67±0.113 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานก�ำหนด ซึ่งประกาศกระทรวง
มหาดไทย เรือ่ ง ความปลอดภัยในการท�ำงานเกีย่ วกับ
สารเคมีอันตราย (พ.ศ. 2534) เรื่องความปลอดภัย
ในการท�ำงานเกี่ ย วกั บ ภาวะแวดล้ อ ม ได้ ก�ำหนด
มาตรฐานสารเคมีในการท�ำงานตลอดระยะเวลาการ
ท�ำงานปกติเกี่ยวกับเรื่องฝุ่นละอองทุกขนาดไม่ควร
เกิน 15 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและเรื่องฝุ่นที่ก่อ
ให้เกิดความร�ำคาญของฝุน่ ทีส่ ามารถเข้าถึงและสะสม
อยู่ในถุงลมปอดได้ (Respirable Dust) ไม่ควรเกิน
5 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร แสดงดังตารางที่ 3

ภาพที่ 3 จุดตรวจวัดฝุ่นละอองแบบติดตัวบุคคลแผนกขัดลายผ้า
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ตารางที่ 3  ผลการตรวจวัดความเข้มข้นฝุ่นทุกขนาดและฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน
แผนก
ค่าเฉลี่ยฝุ่น ค่ามาตรฐาน		
		
ทุกขนาด ตามกฎหมาย		
		
(mg/m3) (mg/m3)		
					
ขัดลายผ้า
อบผ้า
จัดเก็บผ้า
พื้นที่จัดเก็บผลิตภัณฑ์รอส่ง

1.67±0.037
2.67±0.015
0.83±0.025
0.83±0.015

15
15
15
15

1.2 ผลการตรวจวัดระดับความร้อนในพืน้ ที่
การท�ำงาน ผลการตรวจวัดระดับความร้อนในบริเวณ
พื้นที่การท�ำงาน ผู้วิจัยได้ท�ำการตรวจวัด 2 จุด คือ
บริ เวณแผนกรี ด ผ้ า และอาคารที่ มี ก ารติ ด ตั้ ง หม้ อ
น�้ำ  ความร้อนที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับสัมผัสมาจากความ
ร้อนจากการรีดผ้าและไอร้อนจากหม้อน�้ำ  โดยผลที่
ตรวจวัดความร้อนเปรียบเทียบผลการตรวจวัดสภาพ
แวดล้อมในการท�ำงาน ความร้อน แสงสว่างและเสียง
กับกฎกระทรวงฯ โดยผลการตรวจวัดระดับความร้อน
เฉลีย่ อุณหภูมเิ วตบัลบ์โกลบ ทีแ่ ผนกรีดเท่ากับ 29.61
องศาเซลเซียส มีลักษณะงานเบาซึ่งคนงานส่วนใหญ่
จะท�ำการยืนรีดกางเกงยีนส์ โดยใช้มอื และแขนในการ
ออกแรงรีดผ้าซึ่ง พบว่าระดับความร้อนเฉลี่ยในพื้นที่

ค่าเฉลี่ย PM10 ค่ามาตรฐาน
ตรวจวัดแบบ ตามกฎหมาย
ติดตัวบุคคล (mg/m3)
(mg/m3)

อยู่ในเกณฑ์      0.67±0.010
อยู่ในเกณฑ์      0.67±0.015
อยู่ในเกณฑ์      ‹0.001±0.000
อยู่ในเกณฑ์      0.67±0.113

5
5
5
5

อยู่ในเกณฑ์     
อยู่ในเกณฑ์     
อยู่ในเกณฑ์     
อยู่ในเกณฑ์   

การท�ำงานไม่เกินค่ามาตรฐาน ซึง่ ลักษณะงานเบามีคา่
มาตรฐานระดับความร้อนเฉลีย่ อุณหภูมเิ วตบัลบ์โกลบ
น้อยกว่า 34.00 องศาเซลเซียส ส่วนผลการตรวจวัด
ระดับความร้อนเฉลีย่ อุณหภูมเิ วตบัลบ์โกลบ ทีอ่ าคาร
ที่มีการติดตั้งหม้อน�้ำ เท่ากับ 29.63 องศาเซลเซียส มี
ลักษณะงานปานกลางซึง่ ไม่มคี นงานท�ำงานบริเวณนัน้
แต่อาคารนีเ้ ป็นส่วนทีผ่ ลิตไอน�ำ้ เพือ่ ใช้ในการรีดผ้า ซัก
ผ้า อบผ้า ซึ่งพบว่าระดับความร้อนเฉลี่ยในพื้นที่การ
ท�ำงานไม่เกินค่ามาตรฐาน ซึ่งลักษณะงานเบามีค่า
มาตรฐานระดั บ ความร้ อ นเฉลี่ ย อุ ณ หภู มิ เวตบั ล บ์
โกลบน้อยกว่า 32.00 องศาเซลเซียส แสดงดังตารางที่
4 และจุดตรวจวัดความร้อนบริเวณอาคารที่มีการ
ติดตั้งหม้อไอน�้ำ แสดงดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4  จุดตรวจวัดความร้อนอาคารที่มีการติดตั้งหม้อไอน�้ำ
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ตารางที่ 4 ผลการตรวจวัดค่าความร้อน WBGT
ต�ำแหน่งการ
ลักษณะงาน
ค่ามาตรฐาน ผลการตรวจวัด
ตรวจวัด		
ตามกฎหมาย
อุณหภูมิ
		
(°C)
(°C)
			
WBGT
งานเบา (Indoor)
34.00
29.61
แผนกรีด
งานปานกลาง (Indoor)
32.00
29.63
อาคารที่มีการ
ติดตั้งหม้อน�้ำ
1.3 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่การ
ท�ำงานจากการตรวจวัดระดับเสียงในพืน้ ทีก่ ารท�ำงาน
พบว่าระดับเสียงที่คนงานได้รับเฉลี่ยตลอด 8 ชั่วโมง
การท�ำงาน (Time Weighted Average: TWA) ซึ่ง
ค่ามาตรฐานก�ำหนดไว้ไม่เกิน 85.00 เดซิเบล (เอ)
(OSHA, n.d.) โดยท�ำการเก็บตัวอย่าง 2 จุด คือ
บริเวณแผนกซักผ้าและแผนกจับยึดผ้า ผลการตรวจ

อยู่ในเกณฑ์     
อยู่ในเกณฑ์     

วัดระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการท�ำงาน 8 ชั่วโมง
ในการท�ำงาน โดยบริเวณแผนกซักผ้ามีค่า 83.50
เดซิเบล (เอ) และแผนกจับยึดผ้ามีค่า 70.80 เดซิเบล (เอ) เมื่อน�ำผลตรวจวัดระดับเสียงเปรียบเทียบ
กับค่ามาตรฐานของกฎกระทรวงฯ พบว่ามีค่าไม่เกิน
ค่ามาตรฐาน แสดงดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 แสดงผลการตรวจวัดระดับเสียง 8 ชั่วโมง
แผนก

แผนกซักผ้า
แผนกเจียร์ลายผ้า

ระดับเสียงเฉลี่ย [noise Level dB(A)]
ค่ามาตรฐาน
Leq max
ค่ามาตรฐาน Leq 8hr
ตามกฎหมาย		
ตามกฎหมาย
85.00
85.00

83.50
70.80

1.4 ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงใน
พื้นที่การท�ำงานจากการตรวจวัดความเข้มของแสง
สว่าง จ�ำนวน 100 จุด ซึ่งแบ่งเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้
คือ แผนกจัดเก็บผ้า แผนกซัก ห้องวิจัยและพัฒนา
ปฏิบตั กิ าร ห้องเก็บสารเคมี แผนกพ่นสี อาคารทีม่ กี าร
ติดตั้งหม้อน�้ำ  พื้นที่จัดเก็บผลิตภัณฑ์รอส่ง แผนกรีด
แผนกบรรจุสินค้า โต๊ะท�ำงานในส่วนส�ำนักงาน และ
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140.00
140.00

99.80
103.30

อยู่ในเกณฑ์     
อยู่ในเกณฑ์   

ทางเดิน ซึ่งผลการตรวจวัดน�ำมาเปรียบเทียบกับค่า
มาตรฐานของกฎกระทรวงฯ พบว่าผลการตรวจวัด
ความเข้มของแสงสว่างในบริเวณพื้นที่การท�ำงาน
ทั้งหมดส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์และแสง
สว่างจากหลอดไฟชนิดฟลูออเรสเซนต์   พบว่าจาก
จ�ำนวน 100 จุดที่ท�ำการตรวจวัด มีที่ไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 21 จุดแสดงดังตารางที่ 6  คิดเป็นร้อยละ

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
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21.00 โดยต�ำแหน่งที่ไม่ได้มาตรฐาน คือ โต๊ะท�ำงาน
ในส่วนส�ำนักงาน โต๊ะตรวจสอบคุณภาพกางเกง โต๊ะ
แพ็กสินค้า ห้องน�ำ 
้ ห้องวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์และ

ภายในห้องเก็บสารเคมี ซึ่งจุดตรวจวัดความเข้มแสง
โต๊ะท�ำงานในส่วนส�ำนักงาน แสดงดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5  จุดตรวจวัดความเข้มแสงโต๊ะท�ำงานในส่วนส�ำนักงาน
ตารางที่ 6 แสดงผลการตรวจวัดความเข้มแสงสว่างที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 21 จุด
ต�ำแหน่งการตรวจวัด
  ส่วนส�ำนักงาน
- โต๊ะท�ำงาน ตัวที่ 1
- โต๊ะท�ำงาน ตัวที่ 2
- โต๊ะท�ำงาน ตัวที่ 3
- โต๊ะท�ำงาน ตัวที่ 4
- โต๊ะท�ำงาน ตัวที่ 5
- โต๊ะท�ำงาน ตัวที่ 6
- โต๊ะท�ำงาน ตัวที่ 7
- โต๊ะท�ำงาน ตัวที่ 8
โต๊ะตรวจสอบคุณภาพกางเกง
- โต๊ะ ตัวที่ 1
- โต๊ะ ตัวที่ 2
- โต๊ะ ตัวที่ 3

ลักษณะ/ประเภท
ของงาน

ค่ามาตรฐาน
(ลักซ์)

คอมพิวเตอร์

400-500

ตรวจสอบ

800-1,200

ผลการตรวจวัด
(ลักซ์)
307
330
305
296
380
370
350
330
780
740
690

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562
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ตารางที่ 6 แสดงผลการตรวจวัดความเข้มแสงสว่างที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 21 จุด (ต่อ)
ต�ำแหน่งการตรวจวัด
ลักษณะ/ประเภท
ค่ามาตรฐาน
ผลการตรวจวัด
ของงาน
(ลักซ์)
(ลักซ์)
- โต๊ะ ตัวที่ 4
ห้องวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ห้องเก็บสารเคมี
จุดโหลดสารเคมี
โต๊ะแพ็กสินค้า
- โต๊ะ ตัวที่ 1
- โต๊ะ ตัวที่ 2
- โต๊ะ ตัวที่ 3
- โต๊ะ ตัวที่ 4
ห้องน�้ำชาย
ห้องน�้ำหญิง

เอกสาร
เก็บสารเคมี
ชั่งสารเคมี
แพ็กสินค้า

400-500
100
300
200

ห้องน�้ำ
ห้องน�้ำ

100
100

2. ก�ำหนดแนวทางในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาที่เกิดจากสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
ผลการตรวจวั ด สิ่ ง คุ ก คามในสภาพ
แวดล้อมในการท�ำงานทีไ่ ด้ท�ำการตรวจวัดระดับเสียง
ความเข้มของแสงสว่าง ความร้อนและฝุ่น ได้เสนอ
แนวทางป้องกันและแก้ไขดังนี้
1) ฝุ ่ น ทุ ก ขนาดและฝุ ่ น ละอองขนาด
ไม่เกิน 10 ไมครอน แนวทางแก้ไขคือเนื่องจากเป็น
อุต สาหกรรมผ้ า จึ งมีฝุ่นค่อนข้างเยอะได้มีก ารให้
พนักงานสวมใส่ผา้ ปิดจมูกขณะท�ำงาน และส่งเสริมให้
พนักงานสวมใส่ผา้ ปิดจมูกทุกคนจะเป็นการป้องกันที่
ตัวบุคคลได้เป็นอย่างดี
2) ความร้อน แนวทางแก้ไข คือระบบ
ระบายอากาศมีการระบายอากาศแบบธรรมชาติเข้า
มาช่วยท�ำให้ระบายอากาศได้ดีรวมถึงมีการจัดให้มี
พัดลมตามจุดต่างๆ อากาศจึงไม่ร้อนมากและบริเวณ
แผนกรีดที่ได้ท�ำการตรวจวัดทางโรงงานได้จัดให้อยู่
บริเวณประตูซึ่งมีการระบายอากาศที่ดี
30

750
250
65
267
182
190
180
185
96
88

3) ระดับเสียงแนวทางแก้ไข คือ อาคาร
เตรียมงานมีเสียงดังเป็นช่วงๆ เนื่องจากลักษณะของ
งานและเครื่องจักรมีขนาดเล็ก เช่น เครื่องเจียร์ลาย
ผ้าด้วยมือและเสียงขัดลายผ้า ซึง่ ไม่ได้ดงั มากจนท�ำให้
เกินค่ามาตรฐานหรือเกิดความร�ำคาญ ควรส่งเสริม
ให้พนักงานใส่ที่อุดหูเพื่อเป็นการลดเสียงดังอย่าง
ต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการท�ำงาน
4) ความเข้มข้นของแสงสว่าง แนวทาง
แก้ ไข คื อ บางจุ ด ที่ ต ้ อ งเพิ่ ม ความเข้ ม แสงสว่ า ง
เนื่องจากจุดนั้นเป็นจุดที่มีการท�ำงานที่ต้องใช้ความ
ละเอี ย ดหรื อ ใช้ ส ายตาในการท�ำงาน ดั ง นั้ น จึ ง มี
ข้อเสนอแนะดังนี้
- ควรติ ด ตั้ ง หลอดไฟให้ ต รงตาม
ต�ำแหน่ ง หรื อ พื้ น ที่ ท�ำงานเพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ แสงสว่ า ง
โดยตรง และใช้ประโยชน์จากความสว่างของหลอดไฟ
ได้สูงสุด
- ควรตรวจเช็กสภาพสายไฟ รางไฟ
และหลอดไฟอย่างสมำ�่ เสมอ และควรท�ำความสะอาด
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หลอดไฟและที่ครอบไฟอย่างสม�่ำเสมอเพื่อป้องกัน
การเกาะตัวของฝุ่นตามหลอดไฟ ซึ่งจะท�ำให้หลอด
ไฟมีประสิทธิภาพลดลง
- การเลือกแสงสว่างให้เหมาะสมกับ
ลักษณะงาน จะช่วยให้เกิดการมองเห็นทีด่ เี ป็นสาเหตุ
ให้ผลผลิตดีและลดอัตราการสูญเสียของชิ้นงานได้
ดั ง นั้ น บริ เวณที่ มี ค ่ า ความเข้ ม แสงต�่ ำ กว่ า เกณฑ์
มาตรฐานจึงควรท�ำการติดตัง้ แสงสว่างทัง้ แบบเฉพาะ
ทีแ่ ละแบบทัว่ ไปให้เหมาะสมเพือ่ ควบคุมแสงสว่างให้
อยู่ในทิศทางที่ต้องการ โดยอาคารที่มีโครงสร้างสูง
มากกว่า 7 เมตร จะต้องระมัดระวังการเกิดเงาจาก
การสะท้อนแสงของเครื่องจักร ระบบไฟที่เหมาะสม
ได้แก่ หลอดเมทัลฮาไลด์ (Metal Halide Lamp) หรือ
หลอดไฮเพรสเซอร์โซเดียม (High Pressure Sodium
Lamp) ซึ่งเป็นดวงไฟที่มีการส่องสว่างขนาดสูงหรือ
ท�ำการติดตั้งหลอดไฟชนิดฟลูออเรสเซนต์บริเวณที่
น�ำชิ้นงานเข้า-ออกจากเครื่องจักรและบริเวณโต๊ะ
เขียนหนังสือ
- ควรติดตามตรวจวัดค่าความเข้ม
แสงสว่างอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้ในการปรับปรุงสภาพ
แวดล้อมในการท�ำงานเพื่อเป็นแนวทางแก้ไขและ
ป้องกันผลกระทบเกี่ยวกับแสงสว่างไม่เพียงพอ
- การเลือกใช้แสงสว่างให้เหมาะสม
กับลักษณะงานจะช่วยให้เกิดการมองเห็นที่ดีเป็น
สาเหตุให้ผลผลิตดี และลดการสูญเสียของชิ้นงานได้
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล
ผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
ในโรงงานซักฟอกย้อมเครื่องนุ่งห่ม โดยผลการตรวจ
วัดระดับความดังเสียง ความร้อนและความเข้มข้น
ของฝุ่นและผลการตรวจวัดความเข้มข้นของฝุ่นทุก
ขนาดและฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน โดย
ท�ำการตรวจวัดตลอดระยะเวลาท�ำงานเพื่อจะท�ำให้

ทราบว่ า ตลอดระยะเวลาที่ ค นงานท�ำงานมี ค วาม
เข้มข้นของฝุ่นเท่าใด ซึ่งพบว่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน
ที่ได้ก�ำหนดไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ น�้ำเงิน
จันทรมณี และศศิวิมล บุตรสีเขียว (2556) ได้ท�ำการ
วิจัยเรื่อง ความตระหนักทางด้านความปลอดภัยของ
ผู้ปฏิบัติงานและผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมใน
การท�ำงานของกลุ่มทอผ้าด้วยมือ จังหวัดพะเยา ได้
ท�ำการตรวจวัดระดับเสียง ความร้อน ฝุ่นทุกขนาด
และฝุ่นที่สะสมในถุงลมปอด พบว่ามีค่าความเข้มข้น
เฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท�ำงาน 8 ชั่วโมงไม่เกิน
เกณฑ์มาตรฐานเพราะทางโรงงานมีมาตรการในการ
จัดการสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับคนงานและมี
การตรวจวัดประเมินสภาพแวดล้อมในการท�ำงานทุก
6 เดือน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุจริ า ประสารพันธ์
(2545) ศึกษาฝุน่ ละอองในสิง่ แวดล้อมและฝุน่ ละออง
ที่คนงานได้รับในโรงสีข้าว จังหวัดกาฬสินธุ์พบว่า
ปริมาณฝุ่น PM10 มีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานฝุ่นใน
สถานประกอบการตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
ที่ก�ำหนดไว้ไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ตลอดระยะเวลาท�ำงาน 8 ชั่วโมง และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุพัฒนา บุญสืบชาติ (2549) ได้ศึกษา
ปริมาณฝุน่ ละออง PM10 ในสิง่ แวดล้อมการผลิตครกหิน
ฝุ่นทุกขนาดบริเวณสถานที่ผลิตครกหินมีค่าอยู่ใน
ช่วง 1.65–2.99 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งไม่เกิน
ค่ามาตรฐาน ส่วนผลการตรวจวัดความเข้มของแสง
สว่างในพื้นที่ท�ำงานพบว่าต�ำแหน่งที่ไม่ได้มาตรฐาน
คือ โต๊ะท�ำงานในส่วนส�ำนักงานและโต๊ะท�ำงานเช็ก
ผ้าในห้องวิจัยและพัฒนาปฏิบัติการ ภายในห้องเก็บ
สารเคมีสอดคล้องกับงานวิจัยของ น�้ำเงิน จันทรมณี
และ ศศิวิมล บุตรสีเขียว (2556)  พบว่าแสงสว่างต�่ำ
กว่ามาตรฐานบริเวณทีค่ นงานทอผ้าเพราะบริเวณทอ
ผ้าต้องท�ำงานโดยใช้สายตามองเฉพาะจุด เพื่อตรวจ
สอบลายผ้ามีความละเอียด และสอดคล้องกับงาน
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วิจัยของ สุนิสา ชายเกลี้ยง, วรวรรณ ภูชาดา, และ
รัชติญา นิธิธรรมธาดา (2559) ได้ท�ำการวิจัยเรื่องสิ่ง
คุกคามในสภาพแวดล้อมการท�ำงานและความเสี่ยง
ทางการยศาสตร์ของทันตบุคลากร พบว่าจากการ
ส�ำรวจสิ่งคุกคามทางกายภาพในหน่วยทันตกรรม
ของโรงพยาบาลของรัฐ 85 แห่ง พบว่า หน่วยทันตกรรมเกินร้อยละ 70.00 มีสิ่งคุกคามต่อสุขภาพทาง
กายภาพ ได้แก่ แสงสว่างไม่เพียงพอ ทั้งนี้อาจเนื่อง
มาจาก ความเข้มแสงที่ระบบโฟกัส ของระบบให้แสง
สว่างนัน้ ตำ�่ กว่า 13,000 ลักซ์ (ร้อยละ 68.20) ซึง่ ส่งผล
ให้ท่าทางการท�ำงานของทันตบุคลากรส่วนใหญ่ยืน
หลังงอ (ร้อยละ 53.60) เนือ่ งจากใช้สายตาเพ่งในการ
ให้บริการทันตกรรมและสอดคล้องกับงานวิจัยของ
สุวรรณดา สงธนู (2558) ได้ท�ำการวิจัยเรื่องปัจจัยที่
มีผลรับรูต้ อ่ ความเสีย่ งและพฤติกรรมการป้องกันและ
ควบคุมความเสีย่ งจากการท�ำงานของบุคลากรแผนก
ซักฟอกย้อมโรงพยาบาลชุมชน ซึ่งพบว่าคนงานส่วน
ใหญ่พบปัญหาแสงสว่างไม่เพียงพอต่อการท�ำงาน
ท�ำให้เกิดการเมื่อยล้าของดวงตา (ร้อยละ 35.70)
รองลงมาเป็นปัญหาจากการสัมผัสฝุ่น ความร้อน
หรือเสียงดังจนท�ำให้เกิดความเครียด (ร้อยละ 39.00)
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรติ ด ตามการตรวจวั ด ปริ ม าณฝุ ่ น
ละออง ความเข้มแสง ปริมาณความร้อนและความ
เข้มเสียงอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้ในการปรับปรุงสภาพ
แวดล้อมในการท�ำงานเพื่อเป็นแนวทางแก้ไขและ
ป้ อ งกั น ผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น กั บ สุ ข ภาพของ
พนักงาน
2. ควรศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดพื้นที่
ท�ำงานให้เหมาะสมกับปริมาณฝุ่นละออง ความเข้ม
แสง ปริมาณความร้อนและความเข้มเสียงทีค่ วรได้รบั
ในแต่ละประเภทของกิจกรรม
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ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. ผลการตรวจวัดที่ได้ทางสถานประกอบ
การสามารถน�ำข้อมูลไปใช้ในการหามาตรการในการ
ลดความเสี่ยงหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพ
ของคนงานได้
2. สถานประกอบการสามารถน�ำข้อมูลไป
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้ดีขึ้น
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