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 The objectives of this research were to quantify of particulate matter less than 10 

microns (PM10) and its impacts on workers in an animal feed factory during working of 8 hours. 

The results found that average 8 hours PM10 value as area sampling measured at production 

process and office were 0.32±0.08 mg/m3 and 0.17±0.07 mg/m3, respectively. Average 8 hours 

PM10 value as personal sampling measured at production process and office were 0.29±0.04 
mg/m3 and 0.14±0.03 mg/m3, respectively. These were less than the Thai’s standard air quality. 

The results of the workers characteristics in the factory including 38 people (28 people from the 

production process and 10 people from office) were found that 23.7% still have had allergies and 

18.4% had allergies. 21.1% of dust protective equipment, which mostly used mask (87.5%). The 

workers cough in the morning or after waking (15.8%) during working (21.1%), having mucus in 

the morning or often waking (26.3%) and having angina or dyspnea (18.4%). Health problems of 

the workers were happened due to not use dust protective equipment and working for a long 

period of time causing accumulation of dust in the body. These were caused the symptoms as well 

as most of them also smoked. This might cause such respiratory symptoms. 
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บทที่ 1 

บทนํา 
 

1.1 ความเปนมาของงานวิจัย 

ประเทศไทยเปนประเทศที่ทําการเพาะปลูกพืชเปนอาชีพหลัก โดยเฉพาะอาชีพการทํานา
ปลูกขาว ผลพลอยไดจากการสีขาว คือ รําและปลายขาว ซึ่งชาวบานใชเปนแหลงวัตถุดิบอาหาร
สัตวมาชานาน ตอมาไดมีการสงเสริมการเลี้ยงสัตวมากข้ึนเพ่ือใหสอดคลองกับการขยายตัวของ
ประชากรท่ีเพิ่มอยางรวดเร็ว ผูเลี้ยงสัตวหลายรายไดเล็งเห็นผลกําไรจากการเลี้ยงสัตวเปนฟารม
ขนาดใหญ จึงมีการต้ังฟารมเลี้ยงสัตวมากข้ึนเร่ือยๆ ซึ่งการเลี้ยงสัตวที่มีจํานวนมาก จะมีปญหาการ
ใหอาหารสัตวตามมา จึงแกไขโดยปรับปรุงสูตรอาหาร รูปแบบอาหารวิธีการใหอาหารและการ
จัดหาอาหารสัตวใหเหมาะสมกับสัตวเลี้ยง และเกิดความสะดวกในการจัดการ ซึ่งทําใหการผลิต
อาหารสัตวดังกลาวเกิดเปนอุตสาหกรรมอาหารสัตวขึ้นมา ซึ่งผูเลี้ยงสัตวที่ใชอาหารผลิตเองจะมีผล
กําไรตอบแทนสูง สูงกวาซื้ออาหารสําเร็จรูปมาเลี้ยง แตถาผูเลี้ยงสัตวไมมีความรอบรู หรือไมมีเวลา 
หรือไมมีแรงงานในการผสมอาหาร ควรซื้ออาหารสําเร็จรูปมาเลี้ยงสัตวจะสะดวกรวดเร็ว และ
เหมาะสมกวา 

อุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตวนับวามีความสําคัญยิ่งตอประเทศ จัดไดวาเปนอุตสาหกรรม
แปรรูปทางเกษตร (Agro - Industry) ในปจจุบันประเทศไทยมีโรงงานผลิตอาหารสัตวประมาณ 618 

โรงงาน มีจํานวนคนงานประมาณ 21,804 คน ซึ่งมักมีสถิติการเจ็บปวยเกี่ยวกับโรคระบบทางเดิน
หายใจ เนื่องจากสภาวะแวดลอมการทํางานของคนงานตองสัมผัสกับสารท่ีกอใหเกิดโรคและมี
ผลกระทบตอทางเดินหายใจ (พรพรรณ, 2542) 

อาหารสัตวน้ํานับเปนปจจัยอีกปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญอยางมากเปนปจจัยพื้นฐานในการ
ผลิตสัตวน้ํา และตนทุนการผลิตเน่ืองจากอาหารเปนบอเกิดพลังงานท่ีใชในการดํารงชีวิต การ
เจริญเติบโตและการสืบพันธุตลอดจนเปนตนทุนผันแปรท่ีสูงท่ีสุดของการเลี้ยงสัตวน้ําจึงมีผล
โดยตรงตอกําไรหรือขาดทุนของผูเลี้ยงตนทุนการผลิตสัตวน้ําประมาณรอยละ 30 - 50 จาก
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คาอาหารการเลี้ยงจะประสบความสําเร็จมากนอยขึ้นอยูกับคุณภาพปริมาณวิธีการใหและ
ราคาอาหารเปนสําคัญ นอกจากน้ันยังมีผลตอคุณภาพน้ําเชนกันกลาวคือ หากใหอาหารที่พอเหมาะ
คุณภาพดีก็จะชวยรักษาคุณภาพนํ้าในบอเลี้ยงไดหากใหมากเกินไปหรือคุณภาพไมดีนอกจากเพ่ิม
คาใชจายแลวโอกาสการเกิดนํ้าเสียและเกิดโรคจะเพิ่มสูงข้ึนในธรรมชาติสัตวน้ําสามารถท่ีจะหา
อาหารไดเองตามแหลงนํ้าแตหากจับมาเลี้ยงในท่ีจํากัดการจัดการเร่ืองอาหาร คุณสมบัติของอาหาร
การใหอาหารจึงมีความจําเปนมากย่ิงข้ึน(แหลงเรียนรูทางดานประมง, 2555) 

การศึกษาคร้ังน้ีไดตระหนักถึงความสําคัญของปญหาฝุนละอองท่ีผูปฏิบัติงานโรงงานผลิต
อาหารสัตวไดรับขณะปฏิบัติงาน ซึ่งสงผลกระทบตอสุขภาพของผูปฏิบัติงานเพื่อที่จะนําขอมูลท่ีได
ไปใชประโยชนในการแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนประโยชนแกหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
ในการหาทางปองกันและควบคุมปญหาตอไป 
 

1.2 วัตถุประสงค 
1.2.1 เพื่อศึกษาปริมาณ PM10 ในโรงงานผลิตอาหารสัตว อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

1.2.2  เพื่อศึกษาปญหาสุขภาพของผูปฏิบัติงานในโรงงานผลิตอาหารสัตว อําเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 
1.3.1 ศึกษาปริมาณ PM10 ที่ผูปฏิบัติงานไดรับขณะปฏิบัติงาน 

1.3.2 ชนิดของฝุนละอองท่ีทําการตรวจวัดคือ PM10 

1.3.3 แบบสอบถาม โดยทําการสัมภาษณผูปฏิบัติงานในโรงงานผลิตอาหารสัตว 
1.4 วิธีการดําเนินการวิจัย 

1.4.1 รวบรวมขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของกับ โรงงานผลิตอาหารสัตว และ PM10 

1.4.2 เตรียมเคร่ืองมือในการตรวจวัด และการวิเคราะหผล 

1.4.3 ทําการสัมภาษณผูปฏิบัติงานในโรงงานผลิตอาหารสัตวโดยใชแบบสอบถาม 

1.4.4 เก็บตัวอยางปริมาณ PM10 ที่ผูปฏิบัติงานไดรับขณะปฏิบัติงานในแตละลักษณะงาน 

1.4.5 วิเคราะหปริมาณฝุนที่ไดจากการตรวจวัด 

1.4.6 นําขอมูลท้ังหมดมาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมทางสถิติ SPSS 
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1.4.7 สรุปผลการทดลอง 

1.4.8 เขียนรายงานผลการทดลอง 

1.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1.5.1 ไดทราบปริมาณฝุนละอองท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตอาหารกุง และผลกระทบที่

อาจเกิดขึ้นตอผูปฏิบัติงานที่ทํางานในโรงงานดังกลาว 

1.5.2 ไดแนวทางปองกันที่เหมาะสมในการลดปญหาที่สงผลตอสุขภาพของผูปฏิบัติงาน 
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บทที่ 2 

ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
2.1 ฝุนละออง 

ฝุนละออง หมายถึง อนุภาคของแข็งและหยดละอองของเหลวที่แขวนลอยกระจายใน
อากาศอนุภาคท่ีกระจายในอากาศน้ีบางชนิดมีขนาดใหญและมีสีดําจนมองเห็นเปนเขมาและควัน
แตบางชนิดมีขนาดเล็กมากจนมองดวยตาเปลาไมเห็นฝุนละอองท่ีแขวนลอยในบรรยากาศ  
โดยทั่วไปมีขนาดต้ังแต 100 ไมครอนลงมาฝุนละอองสามารถกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพ
อนามัยของคน สัตว พืชเกิดความเสียหายตออาคารบานเรือน ทําใหเกิดความเดือดรอนรําคาญตอ
ประชาชนบดบังทัศนวิสัย ทําใหเกิดอุปสรรคในการคมนาคมขนสงนานาประเทศจึงไดมีการ
กําหนดมาตรฐานฝุนละอองในบรรยากาศขึ้นสําหรับในประเทศสหรัฐอเมริกา US EPA (United 

State Environmental Protection Agency) ไดมีการกําหนดคามาตรฐานของฝุนรวม (Total 

Suspended Particulate) และฝุนท่ีมีขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM10) แตเนื่องจากมีการศึกษาวิจัย
ฝุนขนาดเล็กนั้นจะเปนอันตรายตอสุขภาพมากกวาฝุนรวมเนื่องจากสามารถผานเขาไประบบ
ทางเดินหายใจสวนในและมีผลตอสุขภาพมากกวาฝุนรวม ดังน้ัน US EPA จึงไดมีการยกเลิกคา
มาตรฐานฝุนรวมและกําหนดคามาตรฐานฝุนขนาดเล็กเปน 2 ชนิด คือ PM10 และ PM2.5 (ฝุนที่มี
ขนาดเล็กกวา 2.5 ไมครอน) 

PM10 ตามคําจํากัดความของ US EPA หมายถึง ฝุนหยาบ (Course Particle) เปนอนุภาคท่ีมี
เสนผานศูนยกลาง 2.5 – 10  ไมครอน มีแหลงกําเนิดจากการจราจรบนถนนที่ไมไดลาดยางตามการ
ขนสงวัสดุฝุนจากกิจกรรมบดยอยหิน PM2.5 ตามคําจํากัดความของ US EPA หมายถึง ฝุนละเอียด 
(Final Particles) เปนอนุภาคท่ีมีเสนผานศูนยกลางเล็กกวา 2.5 ไมครอนฝุนละเอียดท่ีมีแหลงกําเนิด
จากควันเสียของรถยนต โรงไฟฟา โรงงานอุตสาหกรรม ควันท่ีเกิดจากการหุงตมอาหารโดยใชฟน 
นอกจากน้ีกาซซัลเฟอรไดออกไซดกาซไนโตรเจนออกไซดและสารประกอบอินทรียในบรรยากาศ
จะทําปฏิกิริยากับสารอ่ืนในอากาศทําใหเกิดฝุนละเอียดได (สํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง, 

2554) 
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ฝุนละอองท่ีแขวนลอยอยูในอากาศไดนานมักจะเปนฝุนละอองขนาดเล็ก (ซึ่งมีขนาด
เสนผาศูนยกลางนอยกวา 10 ไมครอน) เนื่องจากมีความเร็วในการตกตัวต่ํา หากมีแรงกระทําจาก
ภายนอกเขามามีสวนเกี่ยวของ เชน การไหลเวียนของอากาศ กระแสลม เปนตน จะทําใหแขวนลอย
อยูในอากาศไดนานมากข้ึน ฝุนละอองท่ีมีขนาดใหญ (ขนาดเสนผาศูนยกลางใหญหวา 100 

ไมครอน) อาจแขวนลอยอยูในอากาศไดเพียง 2-3 นาที แตฝุนละอองท่ีมีขนาดเล็กกวา 0.5 ไมครอน 
อาจแขวนลอยอยูในบรรยากาศไดนานเปนป (เรืองเดช, 2541) 

 2.2 คําจํากัดความของฝุนละออง  
มีคําจํากัดความเกี่ยวกับฝุนละอองไวมากมาย โดยกําหนดจากคุณสมบัติตางๆ เชน สถานะ

ของฝุน ขนาด และกระบวนการเกิดฝุนละออง เปนตน โดยมีคําจํากัดความดังนี้ 
2.2.1 ฝุน (Dust) 

อนุภาคของแข็งเกิดจากการถูกทุบ ตี บด กระแทก จนมีอนุภาคขนาดเล็ก ขนาด
ของฝุนไมแนนอน อาจมีขนาดเล็กกวา 0.2 ไมครอน หรือมากกวา 100 ไมครอน ฝุนที่เราสามารถ
มองเห็นไดดวยตาเปลามีขนาดต้ังแต 50 ไมครอนขึ้นไป 

2.2.2 ควัน (Smoke) 

อนุภาคขนาดเล็กของคารบอนที่เกิดจากการเผาไหมที่ไมสมบูรณแลวฟุงกระจาย
ไปในชั้นบรรยากาศ มีขนาดเล็กกวา 1 ไมครอน 

2.2.3 ละออง (Fames) 

 อนุภาคของแข็งท่ีเกิดจากการเผาไหมของสารประกอบจําบวก PbO Fe2O3 หรือ 
ZnO ขนาดของอนุภาคใกลเคียงกับ Smoke 

2.2.4 ขี้เถา (Fly ash) 

  ขี้เถาเรียกอีกชื่อหนึ่งวา ขี้เถาถอย เปนอนุภาคขนาดเล็กซึ่งเกิดจากการเผาไหมอยาง
ไมสมบูรณของถานหิน พบไดมากในอากาศเสียจากโรงไฟฟาถานหิน มักมีสวนประกอบของโลหะ
หนักปนอยูดวย เชน Ni AS Be Cd เปนตน มีขนาด 0.5–100 ไมครอน 

2.2.5 ละอองนํ้า (Mist) 

 อนุภาคของเหลวท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะจากกาซเปนของเหลว โดยการ
กลั่นตัวของไอระเอย ปฏิกิริยาเคมี ในรูปละอองไอขนาดเล็ก ฟุงกระจายข้ึนสูชั้นบรรยากาศ มีขนาด 
40-500 ไมครอน ซึ่งมีขนาดใหญพอจะตกลงมาจากอากาศในรูปของหยดน้ํา 

2.2.6 หมอก (Fog) 

 ละอองไอท่ีมีมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะจากกาซมาเปนของเหลว เชนเดียวกับ 
Mist แตมีขนาดเล็กกวา มีขนาดโดยเฉล่ีย 1.0-40 ไมครอน 
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2.2.7 หมอกผสม (Smog) 

 หมอกผสม คือ การรวมตัวกันระหวาง Smoke กับ Fog ใชในการอธิบายสภาวะ
มลพิษทางอากาศท่ีเกิดจากสภาวะอากาศเย็นที่มีหมอก เกิดการปนเปอนกับกลุมควันที่ปลอยออก
จากแหลงกําเนิดประเภทตางๆ สามารถแบงไดเปนประเภท คือ London Smog เกิดจากการเผาไหม
ถานหินและเช้ือเพลิง มีองคประกอบของกํามะถันและซัลเฟอรออกไซด (SOx) และ Photochemical 

Smog เกิดจากการเผาไหมเชื่อเพลิง มีองคประกอบของ ไนโตรเจนออกไซด (NOx) โอโซน (O3) 

คารบอนมอนอกไซด (CO) และสารประกอบไฮโดรคารบอน (HC) ซึ่งขนาคของอนุภาคโดยท่ัวไป
มีขนาดเล็กกวา 2.5 ไมครอน 

2.2.8 ไอควัน (Fume) 

 อนุภาคของแข็งท่ีเกิดจากการควบแนนของสารท่ีอยูในสถานะท่ีเปนกาซ 
โดยท่ัวไปสารน้ันๆ จะอยูในสถานะของแข็งท่ีอุณหภูมิหอง เมื่อไดรับความรอนก็จะระเหยและจะ
ควบแนนทันที เชน ไอควันของเหล็กออกไซด มีขนาดเล็กกวา 1 ไมครอน 

2.2.9 เสนใย (Fiber) 

 อนุภาคของแข็งท่ีมีรูปรางยาวและบาง มีความยาวเกินกวาความกวาง 3 เทาน้ันไป 
ขนาดของความกวางจะตํ่ากวาประมาณ 3 ไมครอน เชน ฝุนซิลิกา ฝุนแอสเบสตอส เปนตน (ยศกิต, 

2552) 

2.3 แหลงท่ีมาที่สําคัญของฝุนละออง 

2.3.1 แหลงท่ีมาของฝุนละอองในบรรยากาศโดยท่ัวไป 

แหลงที่มาของฝุนละอองในบรรยากาศโดยทั่วไปจะแบงเปน 2 ประเภทใหญๆคือ 

2.3.1.1 ฝุนละอองท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ (Natural particle) ไดแกดินทรายหิน 
ละอองไอนํ้าเขมาควันจากไฟปาและฝุนเกลือจากทะเลเปนตน 

2.3.1.2 ฝุนละอองที่เกิดจากกิจกรรมที่มนุษยสรางขึ้น (Man–made particle) ไดแก 
1. ฝุนจากการคมนาคมขนสงและการจราจรเชนฝุนดินทรายท่ีฟุงกระจาย

ในถนนขณะที่รถยนตวิ่งผานฝุนดินทรายท่ีหลนจากการบรรทุกขนสงการกองวัสดุสิ่งของบนทาง
เทาหรือบนเสนทางการจราจร 

2. ฝุนจากการกอสรางเชนฝุนจากการสรางถนน/อาคารการปรับปรุงผิว
การจราจรการร้ือถอนอาคารและสิ่งกอสรางตางๆการกอสรางเพ่ือติดต้ังหรือปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภค 
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3. ฝุนจากการประกอบการอุตสาหกรรมเชนการทําปูนซีเมนตโรงงาน
ประกอบกิจการเกี่ยวกับหินกรวดทรายหรือดินสําหรับใชในการกอสรางอยางใดอยางหน่ึง การโม
บดหรือยอยหินการรอนการคัดกรวดหรือทราย 

4. ฝุนจากการประกอบกิจกรรมอ่ืนๆ  เชนการทําความสะอาดการ
ทําอาหาร การทาสีเปนตน 

2.3.2 การจําแนกประเภทของฝุนละอองในอากาศ 

การจําแนกประเภทของฝุนละอองในอากาศสามารถจําแนกไดอีกลักษณะหนึ่งคือ
ลักษณะการเกิดของฝุนละอองซึ่งจําแนกไดดังนี้ 

2.3.2.1 ฝุนปฐมภูมิที่เกิดจากการปลอยจากแหลงกําเนิดโดยตรง(Primary emission 

particulate matter) เชนฝุนจากถนนฝุนเกลือจากทะเลฝุนจากกระแสลมท่ีพัดผานขี้เถาเขมาควันไฟ 

2.3.2.2 ฝุนทุติยภูมิที่เกิดจากปฏิกิริยาตางๆในบรรยากาศหลังจากท่ีฝุนถูกปลอย
ออกจากแหลงกําเนิดไดระยะหน่ึง (Secondary emission particulate matter) ฝุนประเภทน้ีเปน
อนุภาคใหมหรือเปนอนุภาคเดิมท่ีมีองคประกอบเพ่ิมข้ึนสารท่ีเปนองคประกอบหลักคือซัลเฟตไน
เตรทและคารบอนอินทรียโดยซัลเฟตและไนเตรทในบรรยากาศเกือบท้ังหมดเปนสารทุติยภูมิ โดย
มีกาซซัลเฟอรไดออกไซดและไนโตรเจนออกไซดเปนสารเร่ิมตนปฏิกิริยา (Precursor) ของฝุนทุติย
ภูมิกลาวคือกาซซัลเฟอรไดออกไซดเมื่อถูกปลอยสูบรรยากาศจะถูกออกซิไดซเปนกรดซัลฟุริคทํา
ใหเร่ิมจับตัวเปนฝุนขนาดเล็กจากกระบวนการรวมตัวของอนุภาคเกิดเปนนิวเคลียส และเพิ่มขนาด
เม็ดฝุนจากกระบวนการแข็งตัวและการควบแนน ปฏิกิริยาตางๆ ในวัฏภาคตางๆ ทั้งในวัฎภาคกาซ
และในกลุมเมฆลวนเปนสวนสําคัญที่ทําใหซัลเฟตจับกันเปนเม็ดฝุนใหมและยังมีสวนทําให
สารอินทรียจับกันเปนเม็ดฝุนใหมเชนกัน (Organic Aerosol) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอระดับของการจับ
กันเปนเม็ดฝุนใหม (Degree of Secondary Formation) ไดแกปริมาณของ Precursor สภาพ
บรรยากาศและปฏิกิริยาของ Precursor กับอนุภาคฝุนท่ีมีอยูในกลุมเมฆหรือละอองหมอก (นริศรา , 

2552) โดยความแตกตางระหวางฝุนขนาดเล็กและขนาดใหญ แสดงดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 ความแตกตางระหวางฝุนขนาดใหญและขนาดเล็ก 

 ฝุนขนาดใหญ ฝุนขนาดเล็ก 

แหลงที่มา - การฟุงกระจายของฝุนดินบนถนน 

- การฟุงของฝุนดินที่เกิดจากการ 

ทําเหมืองแรสัตวเลี้ยง 

- เศษสิ่งมีชีวิต 

- การกอสรางและร้ือถอน 

- การเผาไหมของถานหินและน้ํามัน 

- ทะเลมหาสมุทร 

- การเผาไหมถานหินนํ้ามัน 

เศษไม 
- การเปล่ียนสภาพของกาซ 

ไนโตรเจนออกไซดซัลเฟอร 
ไดออกไซดและสารประกอบ 

อินทรียในบรรยากาศ 

- กระบวนการที่ใชความรอนสูง 

เตาหลอมโรงบดเหล็กเปนตน 

กระบวนการ - ถูกบดกระแทก 

- การระเหยของแกสบางชนิด 

- การแขวนลอยของผงฝุน 

- กระบวนการทางเคมี/การกลายเปนไอ 

- Nucleation, Condensation 

และ Coagulation 

- การระเหยของหมอกและหยด 

น้ําในกอนเมฆซึ่งมีกาซละลาย 

และเกิดปฏิกิริยา 
องคประกอบหลัก - ผงฝุนที่ฟุงกระจาย 

- ขี้เถาลอยจากถานหินและนํ้ามัน 

- ออกไซดของธาตุที่เปน
องคประกอบของเปลือกโลก 

- CaCo3  NaCl ฝุนจากเกลือทะเล 

- เกสรดอกไม สปอรของเช้ือรา 
- ฝุนที่เกิดจากยางรถยนต 

- ซัลเฟต (SO4) 

- ไนเตรท (NO3
-) 

- แอมโมเนีย (NH4
+) 

- ไฮโดรเจนอิออน (H+) 

- ธาตุคารบอน(C) 

- คารบอนอินทรีย (เชน PAHs) 

- โลหะ (Pb Cd Ni Cu Zn) 

- ละอองน้ําที่จับตัวกับฝุน 

ที่มา : นริศรา (2552) 
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2.4 ปจจัยท่ีมีผลตอการกระจายตัวของฝุนละออง 

2.4.1 ความเร็วและทิศทางลม 
ลม คืออากาศที่เคลื่อนไหว เปนผลรวมของความกดอากาศและแรงตางๆ บนพื้น

โลก ซึ่งในท่ีนี้จะกลาวถึงเฉพาะแรงเสียดทานเทาน้ัน อากาศจะเคลื่อนตัวจากบริเวณท่ีมีความกด
อากาศสูง   ไปสูบริเวณท่ีมีความกดอากาศต่ํา หากลมพัดอยูในทุงโลง ยอมไมเกิดแรงเสียดทานหรือ
การตานลมได เทากับในเมืองซึ่งมีอาคารบานเรือน  ในบรรยากาศช้ันสูงข้ึนไปจะมีแรงตานลมนอย
กวาชั้นอากาศท่ีอยูติดกับพื้นผิวโลกดังนั้นลมยอมพัดแรงขึ้น 

มลพิษทางอากาศเมื่อระบายออกจากแหลงกําเนิดแลวจะถูกลมพัดพาไป แตลมท่ี
พัดพาไปน้ันมิไดพัดไปตรงๆ เสมอ เพราะในประเทศไทย มีความแนนอนของทิศทางลมนอยมาก
แมแตในช่ัวโมงหนึ่งๆ ลมก็อาจจะพัดไปไดหลายทิศทาง  ทั้งน้ีเพราะประเทศไทยเปนเมืองรอน มี
แสงอาทิตยสองมาก ทําใหความแตกตางของอุณหภูมิที่พื้นดิน น้ํากับอากาศมีไดสู ง (พื้นดินจะดูด
ซับความรอนไดมากกวาอากาศหรือน้ํา)  ดังน้ันลมจะเกิดจากการยกตัวของอากาศท่ีอยูใกลพื้นดิน
และการพัดเขาไปแทนที่ของอากาศท่ีเย็นกวาท่ีเขาไปแทนที่ตัวอยางระดับทองท่ี  ไดแก ลมทะเล 
และตัวอยางระดับภูมิภาค ไดแก ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต  สวนในเวลากลางคืนหรือฤดูหนาว  
พื้นดินจะเย็นลงเร็วกวาอากาศหรือน้ํา ทําใหทิศทางลมกลับกัน 

นอกจากลมระดับทองท่ีหรือระดับภูมิภาคแลว ยังมีลมท่ีเกิดข้ึนเฉพาะท่ี เชน อาจ
เกิดจากสภาพภูมิประเทศ เชน มีอาคารหรือภูเขา ทําใหทิศทางลมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได 

2.4.2 ความปนปวน 

อากาศเม่ือมีการเคลื่อนที่ บางคร้ังจะเกิดกระแสวน (Eddy) ในลักษณะคลายคลึง
กับวังนํ้าวนในแมน้ํา กระแสวนน้ีจะพัดพามลพิษและทําใหเกิดการกระจายตัวไปในทิศทางตาง ๆ  
เมื่อพวยควันจากปลองโรงงานเขาสูบรรยากาศ กระแสวนที่มีขนาดเล็กจะไมมีผลตอการกระจายตัว
มากนัก เชนเดียวกับเมื่อกระแสวนขนาดใหญเกินกวาพวยควัน ซึ่งจะพัดพาพวยควันใหวกวนไปมา 
แตมิไดชวยทําใหเกิดการกระจายมลพิษไดดีเทากับกระแสนที่มีขนาดไลเลี่ยกับพวยควัน 

กระแสปนปวนเกิดจากสิ่งกีดขวางการเคลื่อนที่ เรียกวา ความปนปวนทางกล 
(Mechanical turbulence) และเกิดการเปลี่ยนแปลงทางอุณหภูมิ เรียกวา ความปนปวนทางความรอน 
(Thermal turbulence) ความปนปวนทางกลเกิดข้ึนเมื่อมีการขัดขวางการเคลื่อนที่ของอากาศ เชน 
อาคาร ตนไม ภูเขา ซึ่งทําใหเกิดแรงเสียดทานพรอมกันไปดวย หากลมพัดแรง ความปนปวนจะเกิด
มากข้ึนตามไปดวย  
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สวนความปนปวนทางความรอนเกิดขึ้นเมื่อผิวโลกไดรับความรอนจากดวงอาทิตย 
พื้นดินรวมท้ังอากาศท่ีอยูใกลเคียงจะมีอุณหภูมิสูงข้ึน ทําใหเกิดกระแสลมปนข้ึนในบรรยากาศช้ัน
ลาง ในทางตรงขามในเวลากลางคืน พื้นดินและอากาศท่ีอยูใกลพื้นผิวโลกเย็นลง เนื่องจากพื้นดิน
แผรังสีความรอนกลับสูบรรยากาศจึงทําใหอากาศหยุดนิ่ง และความปนปวนลดนอยที่สุด 

2.4.3 อุณหภูมิ 
อุณหภูมิของบรรยากาศท่ีระดับตางๆ จะไมเทากัน ตามปกติอุณหภูมิจะลดลงตาม

ความสูง กลาวคือ ยิ่งสูงอากาศจะย่ิงเย็นลง และความแตกตางของอุณหภูมิที่ความสูงตาง ๆ ใน
ลักษณะเชนน้ี จะทําใหมีการกระจายตัวของมลพิษไดเปนอยางดี ในทางตรงกันขามเมื่อใดท่ียิ่ง
สูงขึ้นไปอากาศยิ่งรอนแลว การกระจายตัวของมลพิษจะเปนไปไดนอยที่สุดหรือไมมีเลย 

ดังน้ันจึงจําเปนตองวัดอุณหภูมิที่ระดับความสูงตาง ๆ โดยใชลูกบอลลูนตรวจ
อากาศหรือหอสูง ความแตกตางของอุณหภูมิที่ระดับตางๆ  จะเปนตัวบงช้ีทางออมวามีความ
ปนปวนมากนอยเพียงใด และจะมีผลตอการกระจายมลพิษในบรรยากาศเพียงใด 

2.4.4 ภูมิประเทศ 

ภูมิประเทศจะมีผลตอลมในทองถิ่นนั้นๆ เชน บริเวณชายทะเล  จะเกิดมีลมบก – 
ลมทะเล เมื่อพื้นน้ําที่กวางใหญ เชน ทะเลหรือมหาสมุทร  ไดรับแสงแดดรอนชากวาพ้ืนดิน อากาศ
ที่รอนบนพ้ืนดินจะลอยตัวสูงข้ึน อากาศท่ีเย็นเหนือพื้นน้ําจะไหลเขามาแทนท่ี เรียกวา ลมบก 
เน่ืองจากพื้นดินคายความรอนไดดีกวาพื้นน้ํา 

นอกจากน้ีสภาพทางภูมิประเทศ  เชน ภูเขา หุบเขา เหลาน้ียังกอใหเกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงของทิศทางหรือการแบงแยกของลม เชน เมื่อลมพัดมาตามแนวของหุบเขา หากมีรอย
แยกของสันเขาบางดาน ลมน้ันก็อาจจะแบงออกไปตามชองวางนั้นเปนบางสวน และยังเหลือสวนที่
ยังคงพัดตามแนวหุบเขาเดิมอีกดวยก็ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับรายละเอียดดานภูมิประเทศของแตละบริเวณ
ดวย (เรืองเดช, 2541) 
2.5 ผลกระทบของฝุนละออง 

2.5.1 ผลกระทบของฝุนละอองตอสภาพบรรยากาศท่ัวไป 

 ฝุนละอองจะลดความสามารถในการมองเห็น เนื่องจากฝุนละอองในบรรยากาศ
เปนอนุภาคของแข็งสามารถดูดซับและหักเหแสงได ทําใหทัศนวิสัยในการมองเห็นลดลงท้ังน้ี
ขึ้นอยูกับขนาด ความหนาแนน และองคประกอบทางเคมีของฝุนละออง 
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2.5.2 ผลกระทบของฝุนละอองตอวัตถุและส่ิงกอสราง 

 ฝุนละอองในบรรยากาศสามารถทําอันตรายตอวัตถุสิ่งกอสรางได เชน กรอน
โลหะ การทําลายผิวหนาของส่ิงกอสราง การเสื่อมคุณภาพของผลงานทางศิลปะ ความสกปรกเลอะ
เทอะของวัตถุ เปนตน 

2.5.3 ผลกระทบของฝุนละอองตอพืชพรรณ 

 ฝุนละอองจะตกลงจับบนพืช รวมท้ังใบกิ่งกาน ดอกผล อาจเกรอะกรังอยูในสภาพ
ฝุนแหงๆ เปนคราบเหนียวเหมือนนํ้ามันดิน ทําใหพืชหายใจไดอยางจํากัดเปนผลใหการสังเคราะห
แสงลดลง แตกลับสะสมความรอนไวภายในมากข้ึนจึงมีสวนเรงรัด หรือขัดขวางการเจริญเติบโต
ของพืชก็ไดแลวแตกรณี หากฝุนนั้นมีสารพิษปะปนอยู เชน ฝุนปูนซีเมนต พืชนั้นก็จะไดรับพิษเพ่ิม
จากสารตางๆเหลานั้นดวย 

2.5.4 ผลกระทบของฝุนละอองตอสุขภาพอนามัยของมนุษย 
 ฝุนละอองท่ีมีขนาดใหญกอใหเกิดปญหามลพิษหรือเหตุเดือดรอนรําคาญสวนฝุน

ละอองท่ีสามารถเขาสูระบบทางเดินหายใจของมนุษยไดมีขนาดเล็กกวา  10 ไมครอนฝุนละออง
ขนาดเล็กเหลาน้ีเมื่อเขาสูระบบทางเดินหายใจจะเกาะตัวหรือตกตัวไดในสวนตางๆของระบบ
ทางเดินหายใจกอใหเกิดการระคายเคืองและทําลายเนื้อเยื่อของอวัยวะน้ันๆ เชนเนื้อเยื่อปอดซึ่งหาก
ไดรับในปริมาณมากหรือในชวงเวลานานจะสามารถสะสมในเน้ือเยื่อปอดเกิดเปนพังผืดหรือแผล
ขึ้นไดและทําใหการทํางานของปอดเสื่อมประสิทธิภาพลงทําใหหลอดลมอักเสบเกิดหอบหืดถุงลม
โปงพองและโอกาสเกิดโรคระบบทางเดินหายใจเน่ืองจากติดเช้ือเพิ่มข้ึนได ซึ่งมีอาการแสดงของ
โรคดังนี้ (เรืองเดช, 2541) 

2.5.4.1 การระคายเคือง (Irritant effects) หมายถึง การระคายเคืองตอเยื่อบุตา 
ผิวหนังและเย่ือบุทางเดินหายใจ อาการแสดงท่ีปรากฏ คือ อาการหลอดลมตีบ มีเสมหะในลําคอ 
การไอ จาม 

2.5.4.2 เปนพิษตอระบบของรางกาย (Systemic toxic effect) ฝุนเม่ือเขาปอด
สามารถเขาสูระบบเลือด และสามารถเขาสูระบบทางเดินอาหารได โดยการกลืนฝุนเขาไปในน้ําลาย
หรือเสมหะ ซึ่งจะทําใหกระจายเขาไปในสวนตางๆของรางกาย เชน ตับหรือไต 

2.5.4.3 เกิดโรคในระบบตางๆ ภายในรางกาย ฝุนบางชนิดเม่ือหายใจเขาไปใน
ปอดจะเขาสูกระแสโลหิตและแพรกระจายไปสูสวนตางๆของรางกาย สวนฝุนบางชนิดเม่ือเขาไป
ในปอดจะสะสมตัวอยูในเน้ือเยื่อปอด กอใหเกิดความระคายเคืองและการทําลายเนื้อเย่ือบริเวณท่ีฝุน
เขาไปสะสมทําใหเกิดโรคปอด นอกจากน้ันยังเปนสาเหตุทําใหความตานทานโรคปอดลดลง เกิด
การติดเชื้อโรคหรือถูกชักนําใหเกิดโรคไดงายข้ึน 
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2.6 อันตรายของฝุนละอองตอรางกาย 

เมื่อฝุนละอองเขาสูรางกายโดยระบบทางเดินหายใจอาจเกิดอาการเพียงเล็กนอย เชน อาการ
แพหรือระคายเคืองตอเย่ือบุจมูกและลําคอหรืออาจกอใหเกิดการทําลายเนื้อเยื่อภายในเกิดโรคปอด
ขึ้น โดยอันตรายของฝุนละอองตอระบบทางเดินหายใจจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับ 

2.6.1 ชนิดของฝุนละออง (Type of dust involved) จะทําใหฝุนละอองน้ันมีผลทั้งทางเคมี
และฟสิกสตอรางกายแตกตางกัน 

2.6.2 ความเขมขนของฝุนละออง (Dust concentration) ปริมาณฝุนละอองหรือความ
เขมขนท่ีจะเปนอันตรายตอระบบทางเดินหายใจ เมื่อมีปริมาณมากเกิน 5 mppcf สําหรับฝุนท่ีเปน
พิษปริมาณที่ทําใหเกิดอันตรายอาจนอยกวา 1 mppcf (ลานอนุภาคใน 1 ลูกบาศกฟุตของอากาศ) 

2.6.3 ขนาดฝุนละออง (Particle size) ฝุนละอองท่ีทําใหเกิดโรคตองมีขนาด 2 – 10 

ไมครอนท้ังน้ีเพราะฝุนละอองที่มีขนาดดังกลาว สามารถผานลงไปในสวนลึกของทางเดินหายใจได
มาก ฝุนละอองท่ีมีขนาดใหญกวา 10 ไมครอน มักจะติดอยูบริเวณจมูก ปาก และลําคอ 

2.6.4 ระยะเวลาท่ีไดรับ (Length of exposure) ความตอเนื่องท่ีไดรับฝุนละอองสวนใหญ
จะตองทํางานในบรรยากาศของฝุนเปนเวลาหลายปและเวลาท่ีเกิดอาการของโรคเหลาน้ีอาจตองรอ
เปนเวลาถึง 10 ป จึงจะมีอาการแสดงของโรค 

2.6.5 ภูมิตานทานของแตละบุคคล (Hypersensitivity) ความสมบูรณของรางกายจะทําให
แตละคนมีความตานทานโรคปอดท่ีเกิดจากฝุนไมเทากัน (เรืองเดช, 2541) 

2.7 ฝุนละอองที่สามารถเขาสูรางกาย 

ฝุนละอองสามารถเขาสูรางกายได 3 ชองทางดังนี้ 
2.7.1.1 ทางผวิหนงั ฝุนละอองจะปลิวมาติดอยูตามผิวหนังจะดูดซับน้ํา และนํ้ามัน

ออกจากผิวหนังทําใหระคาย ผิวหนังแหง กอใหเกิดความรําคาญ ฝุนบางชนิดจะทําใหบางคนแพผื่น
คันได สวนปริมาณสารพิษที่จะซึมเขาสูรางกาย ตามปกติแลวจะมีไมมากนัก ยกเวนพวกยาฆาแมลง 

2.7.1.2 ทางปาก วิธีการนี้จะมีฝุนละอองติดเขาไปไมมากนัก นอกจากจะปลิวตกลง
ไปในอากาศแลวกินเขาไป ซึ่งสวนมากตะไมเปนอันตราย ยกเวนฝุนละอองท่ีเปนพิษตอรางกาย 

2.7.1.3 ทางจมูก โดยการหายใจเขาไป ซึ่งฝุนละอองจะเขาสูรางกายโดยวิธีนี้มาก
ที่สุดตามปกติในรูจมูกจะมีขนจมูกคอยกรองฝุนละอองออกช้ันหนึ่งอยูแลว ถาปริมาณฝุนมีไมมาก
นักหรือเปนชิ้นใหญก็จะทําการกรองไดเองตามธรรมชาติ แตถาปริมาณฝุนมีมากเกินไป ก็ควรจะมี
การปองกันโดยสรางระบบขจัดฝุนละออง หรือใชหนากากกรองฝุนละออง (ปฏิวัติ, 2552) 
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2.8 ระบบทางเดินหายใจ (Respiration system) 

ระบบทางเดินหายใจแบงออกเปน 3 สวนดังนี้ 
2.8.1 ระบบทางเดินหายใจสวนตน (upper respiratory tract) เร่ิมจากโพรงจมูกผานคอ

หอย (pharynx) ลงไปจนถึงกลองเสียง(larynx) 

2.8.2 ระบบทางเดินหายใจสวนลาง (lower respiratory tract) เร่ิมจากทอหลอดลม 
(trachea) แลวแยกออกเปนหลอดลมใหญขวาและซาย หลอดลมแขนงยอยตางๆ จนถึงหลอดลม
สวนปลาย (bronchiole) อยูติดกับถุงลมปอด ซึ่งทางเดินหายใจเหลาน้ีมีเซลลที่มีขน (cilia) เซลลขับ
เมือก (mucous) และเซลลอ่ืนๆ อีกหลายชนิด อยูตลอดทางเดินหายใจ 

2.8.3 เน้ือปอด จะประกอบดวยถุงลม (alveoli) ซึ่งเปนสวนที่มีการแลกเปลี่ยนกาซ
ออกซิเจนและคารบอนไดออกไซดเกิดข้ึน ถุงลมจะอยูติดกับเสนเลือดดํา (pulmonary) และเสน
เลือดฝอย (capillary) และเสนเลือดแดง (pulmonary arterial system) เพื่อแลกเปลี่ยนกาซ (สมสมัย, 

2551) 

โดยท่ัวไปแลวระบบทางเดินหายใจมีหนาท่ีหลัก คือ นําออกซิเจนเขาสูรางกายและระบาย
คารบอนไดออกไซดออกจากรางกายโดยแลกเปลี่ยนกาซระหวางอากาศกับหลอดเลือดฝอย ควบคุม
คา pH ในรางกาย ระบายความรอนออกจากรางกาย เปนตน เมื่อฝุนละอองเขาสูปอด ฝุนละอองจะ
ฝงตัวอยูในเน้ือปอด ลดพ้ืนที่ในการแลกเปลี่ยนกาซ ทําใหปอดไดรับความเสียหาย กาซออกซิเจน
เขาสูรางกายนอยลง สงผลใหเกิดอาหารเหน่ือยงาย เปนตน 
2.9 การตอบสนองตอส่ิงแปลกปลอมที่เปนฝุนของปอด 

เมื่อสิ่งแปลกปลอมเขาสูระบบทางเดินหายใจ รางกายจะมีระบบปองกันสิ่งแปลกปลอมที่
เขามา โดยมีรูปแบบตางกัน ซึ่งข้ึนอยูกับขนาด รูปรางและชนิดของสิ่งแปลกปลอมน้ันๆ แสดงดัง
ตารางที่ 2 

2.9.1 การกรองอยางหยาบ (Coarse filtration) 
การกรองอยางหยาบเปนการตอบสนองข้ันตนของระบบทางเดินหายใจ ฝุนละออง

ที่เขามาจะถูกดักจับตามซอกจมูกและลําคอ โดยขนจมูกและเมือก จะถูกขับออกมาโดยการไอ จาม 
สั่งนํ้ามูกหรือถูกกลืนลงหลอดอาหาร โดยท่ัวไปจะเปนฝุนที่มีขนาดใหญ ซึ่งมีเสนผานศูนยกลาง
มากกวา 15 ไมครอนขึ้นไป 
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2.9.2 การกรองอยางละเอียด (Fine filtration) 
การกรองอยางละเอียดเปนการตอบสนองข้ันตอมาเมื่อฝุนละอองมีขนาดเล็กลงจน

ไมสามารถดักจับไดดวยวิธีการข้ันตน (มีเสนผานศูนยกลางนอยกวา 15 ไมครอน แตมากกวา 5 
ไมครอน) ฝุนจะหลุดเลยผานจมูกและลําคอไปท่ีบริเวณหลอดลมใหญจนถึงหลอดลมฝอย และจะ
ถูกจับโดยเย่ือเมือกที่เซลลบุผิวทางเดินหายใจ  จากน้ันเซลลขนโบกพัด (Cilia) ขึ้นสูดานบนไปยัง
ระบบทางเดินหายใจสวนบน ซึ่งใชเวลาประมาณ 15 – 20 นาที แลวขับออกมาทางการไอ จาม หรือ
กลืน ซึ่งกระบวนการกําจัดฝุนละอองออกจากรางกายโดยวิธีนี้เรียกวา mucociliary movement 

2.9.3 กลไกปองกันระดับเซลล (Cellular level defense) 
กลไกปองกันระดับเซลลเปนการตอบสนองตอฝุนละอองขนาดเล็กมาก  มีเสน

ผานศูนยกลางนอยกวา 5 ไมครอน เมื่อฝุนละอองเขาสูระบบทางเดินหายใจจะผานระบบทางเดิน
หายใจสวนบน ระบบทางเดินหายใจสวนกลาง จนถึงถุงลม ฝุนละอองสวนหนึ่งจะถูกขับออกจาก
รางกายโดยปนกับอากาศขณะหายใจออก อีกสวนหน่ึงจะถูก Macrophage ซึ่งเปนเซลลที่คอยกําจัด
สิ่งแปลกปลอมเม่ือเขาสูรางกาย Macrophage จะอยูในกระแสเลือดเคลื่อนตัวผานผนังหลอกเลือด
มาสูผนังถุงลม  กินฝุนเขาไปภายในเซลลทําการยอยสลายฝุน ถา Macrophage สามารถยอยสลายฝุน
ได ฝุนก็จะถูกทําลายไป แตถาไมสามารถยอยสลายฝุนไดตัว Macrophage เองก็จะถูกทําลายแลว
แทรกตัวเขาไปในเน้ือเย้ือปอดกอใหเกิดปฏิกิริยาตางๆ ตอไป Macrophage ซึ่งกินฝุนแลวสวนหน่ึง
จะถูกจับโดยเยื่อเมือก แลวพัดกลับขึ้นมาสูทางเดินหายใจสวนบน ถูกไอ จาม ออกมาสูภายนอก อีก
สวนหน่ึงจะเคลื่อนเขาสูทอนํ้าเหลืองและถูกขับออกทางระบบนํ้าเหลือง (สุจิรา, 2545) 

 

ตารางท่ี 2 กระบวนการการกําจัดฝุนละออง ในสวนตางๆ ของระบบทางเดินหายใจ 

ขนาดของฝุนละออง กระบวนการกําจัดฝุนละออง บริเวณท่ีเกิดปฏิกิริยาขึ้น 

ระบบทางเดินอากาศหายใจ 

>15ไมครอน 
5-15 ไมครอน 
< 5 ไมครอน 

Coarse filtration 

Fine filtration 

Cellular level defense 

จมูกและคอ 
หลอดลม-หลอดลมฝอย 
ถุงลมและบริเวณถุงลม 

ที่มา : ยศกิต (2552) 
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2.10 คามาตรฐานฝุนละออง 

2.10.1 มาตรฐานฝุนละอองในบรรยากาศท่ัวไป 

สําหรับคามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศท่ัวไปและพระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ไดกําหนดคามาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศทั่วไปที่เกี่ยวของกับฝุนละออง แสดงดังตารางท่ี 3 พอสรุปไดดังนี ้

2.10.1.1 ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน 

คาเฉลี่ยของฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน ในเวลา 24 

ชั่วโมง จะตองไมเกิน 0.12 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตรและคาเฉลี่ยเรขาคณิตในเวลา 1 ป จะตองไม
เกิน 0.05 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร 

2.10.1.2 ฝุนละอองรวมและฝุนละอองขนาดไมเกิน100  ไมครอน 

คาเฉลี่ยของฝุนละอองรวมและฝุนละอองขนาดไมเกิน100 
ไมครอน ในเวลา 24 ชั่วโมง จะตองไมเกิน 0.33 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตรและคาเฉลี่ยเรขาคณิตใน
เวลา 1 ป จะตองไมเกิน 0.10มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร 

 

ตารางท่ี 3 แสดงคามาตรฐานฝุนละอองในบรรยากาศทั่วไป 

ประเภทมวลสาร คาเฉลี่ย 

24 ชั่วโมง 
คาเฉลี่ย 

1 ป 
วิธีการตรวจวัด 

- ฝุนละอองรวม 

Total Suspended Particulate : 

TSP (mg/m3) 

 

- ฝุนขนาดไมเกิน 10 ไมครอน 

Particulate Matter : PM - 10 

(mg/m3) 

0.33 

 

 

 

0.12 

0.10 

 

 

 

0.05 

Gravimetric – High Volume 

 

 

 

Gravimetric – High Volume 

ที่มา: คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ (2538) 
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2.10.2 มาตรฐานฝุนละอองในสถานประกอบการ 

 ฝุนที่กอใหเกิดความรําคาญและมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชนอาศัย
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับสารเคมีอันตราย โดย
กําหนดปริมาณฝุนเฉลี่ยตลอดระยะเวลาทํางานปกติ ไวดังนี้ 

2.10.2.1 ฝุนละอองรวม (TSP) ไมเกิน 15 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร 

2.10.2.2 ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM-10)  ไมเกิน 5 มิลลิกรัมตอ
ลูกบาศกเมตร 

2.10.3 คามาตรฐานฝุนละอองในชุมชน 
อาศัยตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2538) เร่ืองกําหนด

มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศในบรรยากาศท่ัวไปท่ีเกี่ยวของกับฝุนละออง โดยมี
สาระสําคัญในการกําหนดคามาตรฐานฝุนละอองในชุมชน ไวดังนี้ 

2.10.3.1 ฝุนละอองรวม (TSP) ไมเกิน 0.33 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร 

2.10.3.2 ฝุนละอองขนาดไมเกิน10ไมครอน (PM-10) ไมเกิน 0.12 มิลลิกรัมตอ
ลูกบาศกเมตร 

2.11 ความสําคัญของโรงงานอาหารสัตว 
การเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจของประเทศไทยอยางรวดเร็ว ทําใหภาคอุตสาหกรรม

เกิดการขยายตัว ภาคเกษตรกรรมและปศุสัตวจึงตองพัฒนาควบคูกันไปดวย การพัฒนาการปศุสัตว
โดยสนับสนุนการสงออกเพื่อทดแทนการนําเขาสินคาเปนวิธีการท่ีชวยพัฒนาภาคเกษตรกรรมทาง
หนึ่ง อาหารสัตวจึงเปนปจจัยสําคัญที่มีสวนชวยพัฒนาการปศุสัตว โดนการพัฒนาใหสามารถ
แขงขันกับตลาดในตางประเทศได คือ การลดตนทุนการผลิต ซึ่งอาหารสัตวเปนตนทุนท่ีสูงถึงรอย
ละ 60-70 ของตนทุนทั้งหมด สงผลถึงอุตสาหกรรมอาหารสัตวที่จะตองพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร
สัตวใหเขาสูระบบสากล จึงตองดําเนินการตามมาตรฐาน GMP (Good manufacturing practice) ซึ่ง
เปนมาตรฐานท่ีเนนการปองกันและขจัดความเสี่ยงท่ีอาจจะทําใหอาหารเปนพิษ เปนอันตราย หรือ
เกิดความไมปลอดภัยแกผูบริโภค และเปนระบบประกันคุณภาพพื้นฐานท่ีจะพัฒนาไปสูระบบ
ประกันคุณภาพอ่ืนๆ 
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2.11.1 วัตถุดิบท่ีเติมในอาหารสัตว 
วัตถุดิบที่เติมในอาหารสัตวเพื่อเปนสวนผสมของอาหารสัตวซึ่งอาจแบงกลุมได  3 

กลุมดังนี ้
2.11.1.1 วัตถุดิบซึ่งจัดเปนวัตถุดิบหลักไดแก 

1.วัตถุดิบที่เปนแหลงอาหารโปรตีนจากพืช เชน ถั่วเหลืองอบ 
กากถั่วเหลือง กากถั่วลิสง 

2. วัตถุดิบท่ีเปนแหลงอาหารโปรตีนจากสัตว เชน ปลาปน ปลา
และกระดูกปลาปน ขนสัตวปกปน เน้ือปน และกระดูกปน 

3. วัตถุดิบที่เปนแหลงอาหารพลังงานและคารโบไฮเดรต เชน 
ขาวโพด ขาวสาลี รําสกัดน้ํามัน รําสด ปลายขาว มันสําปะหลัง ไขมันพืช ไขมันสัตว 
  2.11.1.2 วัตถุที่เติมในอาหารสัตวซึ่งจัดเปนวัตถุดิบรอง ไดแก วิตามิน แรธาตุ 
กรดอะมิโน ลิปด และอนุพันธ 

2.11.1.3 วัตถุที่เติมในอาหารสัตวซึ่งเติมเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะเจาะจง เชน สาร
เรงการเจริญเติบโต เอนไซม ถนอมคุณภาพอาหารสัตว เสริมชีวนะ ชวยเสริมการยอย ปรับปรุง
คุณภาพซากสัตว ปองกันหนอนและแมลง ซึ่งผูจัดซื้อและผูคํานวณสูตร จําเปนตองทราบพ้ืนฐาน
ของวัตถุดิบและวัตถุที่เติมในอาหารสัตว เพื่อจะไดมีความระมัดระวัง ในการคัดเลือกและประกอบ
สูตร เชน วัตถุดิบที่เปนแหลงอาหารโปรตีนจากสัตวจะมีโอกาสปนเปอนเชื้อซัลโมเนลลามากกวา
วัตถุดิบที่เปนแหลงอาหารโปรตีนจากพืช วัตถุดิบท่ีเปนแหลงอาหารโปรตีนจากสัตวบางชนิด เชน
ปลาปนจากบางแหลงจะพบประมาณโลหะหนักสูงกวาคามาตรฐาน วัตถุดิบที่เปนแหลงอาหาร
โปรตีนจากพืชจะปนเปอนอัลฟลาทอกซิน หรือสารพิษจากเช้ือราสูงหรือมีปริมาณสารกําจัดแมลง 
สารกําจัดศัตรูพืชสูง การเลือกใชวัตถุที่เติมในอาหารบางชนิด เชน สารเรงการเจริญเติบโตบางตัว
ตองตรวจสอบวาประเทศคูคาหามใชหรือไมหรือกรณีไดออกซินซึ่งปนเปอนในวัตถุดิบอาหารสัตว
บางชนิดเกิดจากความผิดพลาดของผูปฏิบัติการนําน้ํามันเคร่ืองท่ีไมใชแลวผสมในถังรวมนํ้ามันเพื่อ
ใชผสมอาหารสัตว ดังน้ันจึงมีความจําเปนที่จะตองมีความพิถีพิถันในการเลือกใชวัตถุดิบอาหาร
สัตวและวัตถุที่เติมในอาหารสัตวเพื่อใหไดอาหารสัตวที่มีคุณภาพตามที่ตองการและปลอดภัย 
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2.11.2 ประเภทของโรงงานในอุตสาหกรรมอาหารสัตว 
ประเภทของโรงงานในอุตสาหกรรมอาหารสัตวสามารถจําแนกได 2 กลุมใหญๆ 

โรงงานท่ีผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว และโรงงานผลิตอาหารสัตวแปรรูป  ลั กษณะท่ัวไปของ
โรงงานผลิตอาหารสัตวจะกอบกอบดวย ที่เก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ หมอไอนํ้าหรือหมอน้ํามัน
รอน ระบบบําบัดกลิ่น เคร่ืองจักรตางๆ เชน เคร่ืองผสม เคร่ืองอัดเม็ด หมออบ ซึ่งข้ันตอนการผลิต
อาหารสัตวของโรงงานผลิตอาหารสัตวแสดงดังรูปที่ 1 (กรมควบคุมมลพิษ, 2548) 

2.11.2.1 การรับวัตถุดิบ 

กระบวนการผลิตอาหารสัตวจะมีการใชวัตถุดิบ ทั้งวัตถุดิบท่ีแปรรูปแลว 
และยังไมไดแปรรูป สิ่งสําคัญในขั้นตอนน้ี คือ การจัดเก็บวัตถุดิบ เพื่อรอการผลิตไมใหเกิดวัตถุดิบ
คาง สําหรับโรงงานผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว วัตถุดิบท่ีใชเกือบท้ังหมดเปนวัตถุดิบสดที่ไมผานการ
แปรรูป เชน ปลาปน, เปลือกกุง สามารถเก็บไดเพียงชวงระยะเวลาสั้นๆ เทาน้ัน หากเก็บวัตถุดิบไว
นานจะเกิดการยอยสลาย และเกิดเช้ือรา แบคทีเรีย ซึ่งสงผลตอคุณภาพของผลิตภัณฑ อันจะนําไปสู
ผลกระทบตอสัตวที่บริโภคอาหารสัตวได และเปนสาเหตุของการเกิดกลิ่นเหม็น นอกจากน้ี 
โรงงานท่ีใชวัตถุดิบสดในการผลิต จะมีกิจกรรมการลางรถขนสงวัตถุดิบ รวมถึงการลางวัตถุดิบที่มี
สิ่งเจือปนสูง ซึ่งเปนกิจกรรมที่กอใหเกิดน้ําเสียที่มีความสกปรกสูง 

2.11.2.2 ทําใหสุกโดยความรอน 

ในข้ันตอนน้ีจะใชความรอนจากหมอไอน้ําหรือหมอน้ํารอน เพื่อให
วัตถุดิบสุกและงายตอการบดใหละเอียดโดยอุณหภูมิและเวลาที่ใชในการอบนั้นกับชนิดของ
วัตถุดิบ หากใชอุณหภูมิที่สูงเกินไปหรือระยะเวลานานเกินไป จะทําใหผลิตภัณฑที่ไดมีกลิ่นเหม็น
ไหม สงผลตอคุณภาพของผลิตภัณฑ นอกจากนี้ กระบวนการอบยังกอใหเกิดมลพิษอากาศจากเขมา
ควันของการเผาไหมเชื้อเพลิงในหมอไอนํ้าหรือหมอน้ํารอน รวมทั้งกลิ่นเหม็นจากการอบวัตถุดิบ
อีกดวย 

2.11.2.3 รอนผานตะแกรง 

วัตถุดิบที่ผานกระบวนการอบแลวจะถูกนํา เพื่อแยกวัตถุดิบและสิ่งเจือปน
ที่มีขนาดใหญ รวมถึงสวนท่ีไมสามารถบดไดอีก เชน กระดูกปลาช้ินใหญ เปนตน ซึ่งทําให
กระบวนการบดมีประสิทธิภาพมากข้ึน ทั้งน้ี จะเกิดปญหาฝุนละอองจากการฟุงกระจายของวัตถุ
ระหวางการรอน และกากของเสียที่คางอยูบนตะแกรง 
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2.11.2.4 การบดใหละเอียด 

บดวัตถุดิบที่ผานตะแกรงใหละเอียด เพื่องายตอการผสมกับวัตถุดิบชนิด
อ่ืน โดยการลําเลียงวัตถุดิบดวยสายพานลําเลียงหรือสกรูลําเลียงควรเปนระบบปด เพื่อลดการ
สูญเสียวัตถุดิบและลดการฟุงกระจายของฝุนละอองในสถานท่ีทํางานอีกดวย 

2.11.2.5 การลดอุณหภูมิ 
ทําการลดอุณหภูมิของวัตถุดิบที่ผานการบดละเอียด  ใหมี อุณหภูมิ

ใกลเคียงกับอุณหภูมิหอง และไมสูงกวา 40 องศาเซลเซียส โดยใชน้ําสะอาดในการหลอเย็น ซึ่งตอง
เปลี่ยนน้ําที่ใชเพื่อปองกันความสกปรกอยางนํ้าสัปดาหละคร้ัง 

2.11.2.6 การบรรจขุั้นตน 

ทําการบรรจุวัตถุดิบเพื่อสงมอบใหแกลูกคาหรือสงไปยังกระบวนการ
ผสมกับวัตถุดิบอื่นตอไป โดยจะใชไซโลในการบรรจุ ซึ่งกอใหเกิดการฟุงกระจาย เปนสาเหตุหนึ่ง
ของปญหาการสูญเสียวัตถุดิบและปญหาฝุนละอองในสถานท่ีทํางาน 

2.11.2.7 การผสม 

ผสมวัตถุดิบตางๆ เขาดวยกันตามสูตรเฉพาะของแตละโรงงาน ซึ่งอาศัย
การทํางานเคร่ืองจักร โดยการเทวัตถุดิบลงในเคร่ืองผสมนั้น กอใหเกิดฝุนละอองของวัตถุดิบท่ีฟุง
กระจาย และเกิดการสูญเสียวัตถุดิบจากการใชอุปกรณในการขนถายวัตถุดิบ 

2.11.2.8 การอัดเม็ด 

วัตถุดิบที่ผานการผสมจะถูกนํามาอัดเม็ดเพ่ือใหมีคุณภาพคงที่ โดยอาศัย
ความช้ืนจากไอน้ํารอนทําใหวัตถุดิบจับตัวและอัดผานชองเล็กๆ โดยเม็ดอาหารสัตวที่อัดออกมาจะ
มีลักษณะนิ่มและมีอุณหภูมิสูงท้ังน้ีอาจมีอาหารสัตวที่ไมไดมาตรฐานเกิดข้ึน ซึ่งของเสียเหลาน้ีจะ
สามารถนําไปผสมเปนวัตถุดิบรองในการผลิตคร้ังตอไปได นอกจากน้ีในกระบวนการอัดเม็ดยัง
กอใหเกิดกลิ่นเหม็น ซึ่งจําเปนตองทําการบําบัดอีกดวย 

2.11.2.9 ปรับสภาพและอบแหง 
อาหารสัตวที่ผานการอัดเม็ด ตองการปรับสภาพเพื่อใหสวนผสมใน

อาหารสัตวนั้นสุก และใหเหมาะกับความตองการของสัตวนั้นๆ จากน้ันจึงลดความช้ืนในอาหาร
สัตวใหมีคาประมาณรอยละ 8-15 ซึ่งขั้นตอนนี้จะกอใหเกิดกลิ่นเหม็นเชนกัน 
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2.11.2.10 การทําใหเย็น 

วัตถุดิบที่ผานการอบแหงยังมีอุณหภูมิที่สูง จึงตองผานการทําใหเย็นเพื่อ
สะดวกในการบรรจุ โดยอาศัยน้ําเปนตัวระเหยความรอนและหมุนเวียนในระบบ แตทั้งน้ีตองมีการ
เปลี่ยนถายเพื่อปองกันความสกปรกอยางนอยสัปดาหละคร้ัง 

2.11.2.11 คัดขนาด 

นําอาหารสัตวที่ผานกระบวนการตางๆ มาคัดขนาดโดยรอนผานตะแกรง
เพื่อใหไดขนาดตามท่ีตองการ การรอนคัดขนาดกอใหเกิดใหเกิดฝุนละอองของอาหารสัตว ซึ่งเปน
การสูญเสียวัตถุดิบ สวนอาหารสัตวที่ไมผานตะแกรงก็สามารถนําไปบดอีกรอบ และนําไปผสมเปน
วัตถุดิบคร้ังตอไป 

2.112.12 การบรรจแุละการสงมอบ  
การบรรจุผลิตภัณฑอาหารสัตวโดยไซโลนั้น กอใหเกิดการสูญเสียจาก

การฟุงกระจายของอาหารสัตว นอกจากน้ียังตองนําอาหารสัตวนั้นไปตรวจสอบคุณภาพ ไมวาจะ
เปนเร่ืองสี กลิ่น ธาตุอาหารตางๆ และจัดเก็บผลิตภัณฑอาหารสัตวโดยตองควบคุมความช้ืน เพื่อ
ปองกันการเหม็นหืนของอาหารสัตว ที่มีสวนประกอบของไขมันมาก และเพ่ือปองกันเชื้อโรคตางๆ 
ในอาหารสัตว กอนสงมอบใหกับลูกคา 
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ขั้นตอนการผลิตดังกลาวขางตนสามารถแสดงในผังกระบวนการผลิตดังรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 กระบวนการผลิตอาหารสัตว 
   ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (2548) 

รับวัตถุดิบ น้ําเสีย วัตถุดิบสด,น้ํา 

อบ, ทําใหสุก น้ําเสีย ความรอน, ไฟฟา, น้ํา 

รอนคัดขนาด ฝุนละออง ไฟฟา 

บดใหละเอียด ฝุนละออง ไฟฟา 

ลดอุณหภูมิ น้ําเสีย ไฟฟา, น้ํา 

การบรรจุขั้นตน ฝุนละออง ไฟฟา 

ผสมวัตถุดิบตน บรรจุภัณฑ วัตถุดิบอ่ืนๆ, ไฟฟา 

อัดเม็ด, ปม น้ําเสีย ความรอน, ไฟฟา, น้ํา 

ปรับสภาพและอบแหง น้ําเสีย ความรอน, ไฟฟา, น้ํา 

ลดอุณหภูมิ น้ําเสีย ไฟฟา, น้ํา 

คัดขนาด ฝุนละออง ไฟฟา 

ผลิตภัณฑ 

การบรรจุ ฝุนละออง ไฟฟา 
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2.12 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

สุพัฒนา (2549) ไดศึกษาปริมาณฝุนในสิ่งแวดลอมและปริมาณฝุนท่ีผูประกอบอาชีพ
ผลิตครกหินไดรับจากการผลิตครกหิน  ฝุนรวมบริเวณสถานท่ีผลิตครกหิน  รวมท้ังใช
แบบสอบถามศึกษาขอมูลความคิดเห็นและปญหาสุขภาพของผูประกอบอาชีพผลิตครกหินและ
ประชาชนในชุมชนที่อยูใกลเคียง พบวาฝุนรวมบริเวณสถานท่ีผลิตครกหิน มีคาอยูในชวง 3.97 

- 4.20 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร ฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน มีคาอยูในชวง1.65 - 2.99 
ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร ซึ่งไมเกินคามาตรฐานฝุนในสถานประกอบการ สวนการตรวจวัด
ปริมาณฝุนละอองในสิ่งแวดลอมชุมชนท่ีตั้งอยูใกล เคียงสถานท่ีผลิต พบวา ฝุนรวมมีคาอยู
ในชวง 2.03 - 3.16 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร ฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน มีคาอยูในชวง 
0.23 - 0.51 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร ซึ่งไมเกินคามาตรฐานท่ีกําหนด และจากการตอบ
แบบสอบถามของประชาชนท่ีอาศัยอยูใกลเคียง พบวามีอาการเจ็บปวยดวยโรคระบบทางเดิน
หายใจ อาการของโรคสวนมากจะเปนภูมิแพซึ่งมีอาการไอ เปนหวัด มีน้ํามูกเปนระยะเวลา
ยาวนาน ระคายเคืองตาและคันตามผิวหนัง อีกท้ังผูประกอบอาชีพครกหินยังไมใหความสนใจ
ในการใชอุปกรณปองกันอันตรายจากฝุน อาจทําใหเกิดอันตรายหากทําในระยะเวลานานๆ 
เน่ืองจากฝุนที่ผลิตมีสวนผสมของซิลิกาเปนองคประกอบ และซิลิกาเปนสาเหตุของการเกิดโรค
ปอดฝุนทราย หรือโรคซิลิโคซีส 

สุจิรา (2545) ศึกษาฝุนละอองในสิ่งแวดลอมและฝุนละอองในโรงสีขาว รวมท้ังใช
แบบสอบถามศึกษาขอมูลความคิดเห็นและปญหาสุขภาพของคนงานในโรงสี ขาวและ
ประชาชนในชุมชนที่อยูใกลเคียง โดยทําการเก็บตัวอยางฝุนท่ีโรงสีขาวจํานวน 22 แหง พบวา 
ปริมาณฝุนในโรงสีขาว มีคาไมเกินคามาตรฐานฝุนในสถานประกอบการตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2520 สวนจุดท่ีมีปริมาณฝุนรวมและฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 

ไมครอน มากท่ีสุดอยูบริเวณจุดเทขาวเปลือกมีคาอยูในชวง 4.44 - 16.84 ไมโครกรัมตอ
ลูกบาศกเมตร และ 0.25 - 4.82 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร ตามลําดับ  และจากการตอบ
แบบสอบถามของประชาชนท่ีอาศัยอยูใกลเคียง พบวามีอาการเจ็บปวยดวยโรคระบบทางเดิน
หายใจ รอยละ 97.73 และพบวาประชาชนในหมูบานมีอาการเก่ียวกับระบบทางเดินหายใจมี
ความสัมพันธกับการไดรับฝุนละอองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ซึ่งผูอาศัยอยู
ใกลเคียงโรงสีมีโอกาสมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจท่ีเกิดจากฝุนละอองอาการใด
อาการหน่ึงหรือหลายอาการ มีคา 4.38 เทาของผูที่อาศัยในหมูบาน 
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นริศรา (2552) ศึกษาการแพรกระจายฝุนละอองขนาดเล็กจากโรงงานโมหิน พบวา 
ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน มีคาการแพรกระจายของฝุนลดลงตามระยะทางท่ี
เพิ่มขึ้น สวนแหลงตรวจวัดท่ีปากโมจนถึงบริเวณทุงนาสวนบริเวณถนนโรงโมหินและหมูบาน
นากุดผึ้งมีความเขมขนสูงขึ้นและสีฝุนมีสีแดงแตกตางกับปากโมที่มีฝุนสีเทาแสดงใหเห็นวาจุด
ดังกลาวมีมลพิษจากแหลงอ่ืนมาเพ่ิมเติมในการศึกษาคร้ังน้ีแสดงใหเห็นถึงระยะทางที่สําคัญ
กลาวคือระยะทางซึ่งหางจากปากโม 1,000 เมตรบริเวณทุงนาจะไมไดรับผลกระทบจากฝุนใน
การแพรกระจายจากปากโมรัศมีการแพรกระจายของฝุนละอองขนาดเล็กกวา  10 ไมโครเมตร
จะอยูในบริเวณโรงโมหินเทาน้ันและไมสงผลกระทบตอแหลงรองรับมลพิษนอกโรงโมหิน
หรือบริเวณชุมชนใกลเคียง 

ยศกิต (2552) ศึกษาปริมาณของฝุนละอองขนาดเล็กจากโรงโมหินท่ีมีตอสุขภาพของ
เด็กนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดทุงหลวง ตําบลทุงหลวง อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี และ
โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส ตําบลทุงหลวง อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี พบวา โรงเรียน
ชุมชนวัดทุงหลวง มีปริมาณฝุนรวมและฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน เฉลี่ย 8 ชั่วโมง 
ภายในหองเรียน มีคา 0.5307±0.3009 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร และ 0.3023±0.2499 
ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร สวนโรงเรียนวัดสนามสุทธาวาสมีปริมาณฝุนรวมและฝุนละออง
ขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน เฉลี่ย 8 ชั่วโมง ภายในหองเรียน มีคา 0.2433±0.1068 ไมโครกรัมตอ
ลูกบาศกเมตร และ 0.1212±0.0430 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร ขอมูลอาการและอาการแสดง
ของโรคระบบทางเดินหายใจของท้ังสองโรงเรียน ในฤดูฝนและฤดูหนาวไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) สวนความเสี่ยงตอการเกิดอาการและอาการแสดงของโรคระบบ
ทางเดินหายใจอาการใดอาการหนึ่งหรือหลายอาการ พบวา โรงเรียนวัดสนามทุงหลวงมีความ
เสี่ยงในการเกิดอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจอาการใดอาการหนึ่งหรือ
หลายอาการท้ังในฤดูฝนและฤดูหนาว และระหวางฤดูฝนกับฤดูหนาว มากกวาโรงเรียนวัด
สนามสุทธาวาส 

ปฏิวัติ (2552) ศึกษาแนวทางการจัดการในการควบคุมปริมาณฝุนละอองท่ีเกิดข้ึนใน
โรงงานพลาสติกคอมพาวด โดยแบงการเก็บตัวอยางออกเปน 2 แบบ คือ การเก็บตัวอยางฝุนใน
บรรยากาศภายในพื้นท่ีทํางาน และการเก็บตัวอยางฝุนขนาดเล็กที่พนักงานไดรับ ในเวลาการ
ทํางาน 8 ชั่วโมง พบวา ปริมาณฝุนที่ตรวจพบมีปริมาณสูงกวามาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ
ที่กําหนดไว และปริมาณฝุนรวม และฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน จะลดลงตามระยะทางที่
หางจากหมอผสม สวนพนักงานควบคุมเคร่ืองจักรไดรับฝุน PM2.5 เปนปริมาณ 297 ไมโครกรัม
ตอลูกบาศกเมตร และพนักงานผสมวัตถุดิบไดรับฝุน PM2.5 เปนปริมาณ 505 ไมโครกรัมตอ
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ลูกบาศกเมตร ซึ่งเปนปริมาณท่ีสูงและอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพได และไดเสนอแนว
ทางแกไข 3 แนวทางคือ การควบคุมท่ีแหลงกําเนิด โดยใชวัสดุกั้นการฟุงกระจายในขณะเท
วัตถุดิบในระดับที่เหมาะสม สวนการควบคุมในบรรยากาศสามารถทําไดโดยติดต้ังระบบกําจัก
ฝุนแบบถุงกรอง (Bag house filter) การติดต้ังมานอากาศและการควบคุมแรงดันภายในหอง
เคร่ืองจักรใหสูงกวาภายนอก เพื่อลดการกระจายของฝุนละอองเขาสูหองเคร่ืองจักรได และการ
ควบคุมปริมาณฝุนที่พนักงานไดรับควรใสหนากากปองกันฝุนละอองขนาดเล็ก 

Pornpun (2006) ศึกษาการประเมินความเสี่ยงดานสุขภาพอนามัยของผูปฏิบัติงานใน
โรงงานผลิตอาหารสัตว โดยแบงการศึกษาออกเปน 3 สวนสวนแรกศึกษาโดยวิธีการสํารวจ
ขอมูลเบื้องตน เพื่อคนหาสิ่งคุกคามสุขภาพที่มีอยูในสถานท่ีทํางานและจําแนกลักษณะงาน 
สวนที่สองตรวจวัดสิ่งแวดลอมในการทํางาน เพื่อศึกษาการสัมผัสสิ่งคุกคามสุขภาพและทําการ
ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง  และสัมภาษณพนักงาน  สวนที่สาม  นําผลการตรวจวัด
สภาพแวดลอมในการทํางานมาจัดระดับผลกระทบตอสุขภาพโดยเปรียบเทียบกับกฎหมาย 
และนําผลตรวจวัดสมรรถภาพมาจัดระดับการสัมผัส จากน้ันจึงนํามาประเมินขนาดของความ
เสี่ยงเชิงคุณภาพและจัดลําดับกลุมเสี่ยง ซึ่งผลการศึกษาพบวา ชนิดของสิ่งคุกคามสุขภาพมี
ความคลายคลึงกันแตปริมาณสิ่งคุกคามสุขภาพไมเทากันทุกลักษณะงาน เนื่องจากลักษณะงาน
ที่รับผิดชอบแตกตางกัน สวนการจัดระดับผลกระทบตอสุขภาพและระดับการสัมผัสดานฝุน 
เสียง มากท่ีสุดอยูในสวนการจัดเก็บและเตรียมวัตถุดิบเขากระบวนการผลิต (สัมผัสฝุนอยาง
ตอเน่ือง นอยกวา 5 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ตลอดระยะเวลาการทํางาน 8 ชั่วโมง และระดับ
เสียงท่ีสัมผัส 85 – 90 เดซิเบล(เอ) ตลอดระยะเวลาการทํางาน 8 ชั่วโมง) 

Smid et al. (1994) ไดศึกษาฝุนและสารพิษท่ีเกิดภายในรางกาย (Endotoxin) มี
ความสัมพันธกับสภาพปอดที่เปลี่ยนแปลงไปอยางเฉียบพลันและเกี่ยวของกับลักษณะงานท่ี
คนงานทํางานในโรงงานผลิตอาหารสัตว โดยศึกษาระบบทางเดินหายใจเปรียบเทียบระหวาง
คนงาน 2 กลุม คือ กลุมคนงานท่ีสัมผัสฝุนอาหารสัตว จํานวน 265 คน และกลุมคนที่ไมสัมผัส
ฝุนอาหารสัตว จํานวน 175 คน ในโรงงานอาหารสัตวที่เดียวกัน อาการของทางเดินหายใจและ
การระคายเคืองบริเวณจมูก พบวาไอรอยละ 9  จามรอยละ 21 จากการศึกษาพบวามีอาการไอ
หลังเลิกงาน เพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญ ในคนงาน 119 คน จากท้ังหมด 457 คน ที่ทดสอบโดย  
Spirometer พบวาสมรรถภาพปอดเปลี่ยนแปลงไป และพบวาคนงานเกือบท้ังหมดสมรรถภาพ
ปอดจะลดลงในชวงระยะเวลาทํางาน 
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บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

3.1 สถานท่ีทําการทดลอง 

การศึกษาวิจัยนี้ทําโดยการเก็บตัวอยางปริมาณ  PM10 แบบตัวบุคคลและแบบพ้ืนท่ีใน
กระบวนการผลิตและสํานักงาน เปนเวลา 8 ชั่วโมง สัปดาหละ 2 คร้ัง ระยะเวลาในการเก็บตัวอยาง
ทั้งหมด 3 เดือน ในชวงเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม รวมทั้งสิ้น 48 ตัวอยาง และจากการสํารวจ
โรงงานอาหารสัตวที่ทําการศึกษา จึงไดทําการกําหนดจุดเก็บตัวอยางท้ังหมด 2 จุด ไดแก 
กระบวนการผลิตและสํานักงาน โดยกระบวนการผลิตจะทําการเก็บในขั้นตอนการบรรจุขั้นตนและ
การบรรจุผลิตภัณฑเนื่องจากข้ันตอนกระบวนการผลิตเปนระบบสายพานทําใหมีเพียงสองจุดมี
ปริมาณฝุนละอองกระจายเปนจํานวนมากและสํานักงานซึ่ ง เปนระบบปดและมีการติด
เคร่ืองปรับอากาศทําใหไมมีอากาศหมุนเวียน แสดงดังรูปที่ 2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

รูปท่ี 2 แสดงภาพแผนผังโรงงานอาหารสัตว 
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3.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการทดลอง 
เคร่ืองมือ และอุปกรณในการเก็บฝุน PM10 
3.2.1 เคร่ืองมือเก็บตัวอยางฝุนชนิดติดตัว (Personal pump) 

3.2.2 กระดาษกรอง Polyvinyl Chloride (PVC) ขนาด pore size 5.0 ไมครอน มีเสนผาน
ศูนยกลาง 37 มิลลิเมตร และตลับกระดาษกรอง 

 3.2.3 ชุดอุปกรณในการปรับความถูกตองอัตราการไหลของอากาศของเคร่ือง Personal 

Pump 

3.2.4 ชุดไซโคลน (Cyclone) สําหรับเก็บฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน 

3.2.5 เคร่ืองชั่งน้ําหนักแบบละเอียด ทศนิยม 4 ตําแหนง 

3.2.6 อุปกรณอ่ืนๆ เชน สายยาง แบตเตอร่ี ปากคีบ (Forceps) สามขา เปนตน 

3.3 การเก็บตัวอยางฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน โดยใชไซโคลนขนาดเล็ก  
3.3.1 นํากระดาษกรองเขาโถดูดความช้ืนอยางนอย  24  ชั่งโมง  และช่ังนํ้าหนักกระดาษ

กรองกอนเก็บตัวอยาง 
3.3.2 บรรจุกระดาษกรองใสตลับ 

3.3.3 ตอตลับกระดาษกรองในขอ  2  แลวตอเขากับปมอากาศขนาดเล็กที่ผาน 

3.3.4 การปรับเทียบความถูกตองของอัตราการไหลของอากาศ 

3.3.5 นําชุดอุปกรณเคร่ืองมือในขอ 3 ไปติดตัวกลุมตัวอยาง การติดต้ังใหไซโคลนขนาด
เล็กใกลตําแหนงระดับการหายใจ (Breathing zone) 

3.3.6 เปดเคร่ืองปมดูดอากาศจดเวลาเร่ิมตนในแบบบันทึกการเก็บตัวอยางอากาศ 

3.3.7 ปรับอัตราการไหลของอากาศใหได 2 ลิตรตอนาที  สังเกตการณทํางานของปมวามี
อะไรผิดปกติหรือไม 

3.3.8 บันทึกขอมูลตางๆ ตามแบบบันทึกการเก็บตัวอยางอากาศ 

3.3.9 เมื่อสิ้นสุดการเก็บตัวอยางปดปมดูดอากาศ จดบันทึกเวลาการสิ้นสุดน้ีไว ถอดตลับ
กระดาษกรองดวยความระมัดระวัง แลวปดจุกพลาสติกทั้งดานบนและดานลางของตลับ 

3.3.10 นํากระดาษกรองเขาโถดูดความชื้นอยางนอย 24 ชั่งโมงและนําไปช่ังนํ้าหนัก
กระดาษกรองหลังเก็บตัวอยาง 

 

 



27 

 

 

3.3.11 เก็บขอมูลทั้งหมดที่ไดนําไปคํานวณ โดยวิธีคํานวณมีดังนี้ 
ปริมาณฝุนที่อยูในบรรยากาศ =   น้ําหนักฝุนที่ชั่งได (กรัม) x 103 

ปริมาตรอากาศท่ีใชเก็บตัวอยาง (ลูกบาศกเมตร) 
น้ําหนักฝุนที่ชั่งได = น้ําหนักกระดาษกรองหลังเก็บตัวอยาง –  น้ําหนักกระดาษกรองกอนเก็บตัวอยาง 

ปริมาตรอากาศท่ีใชเก็บตัวอยาง = อัตราการไหลผานของอากาศเวลาที่ใชเก็บ (นาที) 
โดย 103 = เปลี่ยนหนวยจากกรัมเปนมิลลิกรัม 

3.4 การใชแบบสอบถาม 

โดยการทําแบบสัมภาษณสําหรับผูปฏิบัติงานในโรงงานผลิตอาหารสัตวที่ศึกษาใน
กระบวนการผลิตและสํานักงานซ่ึงมีหัวขอหลักดังตอไปน้ี  

3.4.1 ขอมูลทั่วไป  
3.4.2 ขอมูลประวัติการทํางานและปญหาสุขภาพในอดีต  
3.4.3 ขอมูลการปฏิบัติตัวของผูปฏิบัติงานและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจใน

ปจจุบัน 
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บทที่  4 

ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
 

4.1 ผลการวิเคราะหปริมาณ  PM10  ในโรงงานอาหารสัตว 
  ผลการวิเคราะหปริมาณ PM10 แบบตัวบุคคลและแบบพ้ืนที่ในกระบวนการผลิตและ
สํานักงาน ตลอดระยะเวลาทํางานเปนเวลา 8 ชั่วโมง แสดงตารางท่ี 4 

 

ตารางท่ี 4 ปริมาณ PM10 ในสํานักงาน และกระบวนการผลิต 

 

 

ตัวอยางที่ 
ปริมาณฝุนในสํานักงาน 

(มก./ลบ.ม.) 
ปริมาณฝุนในกระบวนการผลิต 

(มก./ลบ.ม.) 
พื้นที่ ตัวบุคคล พื้นที่ ตัวบุคคล 

1 0.13 0.11 0.33 0.29 

2 0.14 0.12 0.32 0.30 

3 0.18 0.18 0.26 0.24 

4 0.19 0.17 0.34 0.28 

5 0.19 0.17 0.33 0.29 

6 0.12 0.12 0.32 0.29 

7 0.30 0.20 0.50 0.36 

8 0.14 0.12 0.32 0.30 

9 0.13 0.11 0.32 0.30 

10 0.31 0.19 0.51 0.35 

11 0.14 0.12 0.34 0.28 

12 0.13 0.12 0.27 0.23 

เฉลี่ย 0.17 0.14 0.32 0.29 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.07 0.03 0.08 0.04 
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4.2  ผลการเปรียบเทียบปริมาณ PM10 แบบพื้นที่ในกระบวนการผลิตกับสํานักงาน 

เมื่อเปรียบเทียบปริมาณ PM10 จากการเก็บแบบพ้ืนท่ีในสํานักงานและกระบวนการผลิต
พบวาปริมาณ PM10 ในกระบวนการผลิตเฉลี่ยเทากับ 0.32±0.08 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร และ
ปริมาณ  PM10 ในสํานักงานเฉล่ียเทากับ 0.17±0.07 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร เมื่อพิจารณาปริมาณ  
PM10 ที่วิเคราะหพบวามีคาไมเกินคามาตรฐานคุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการ ตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2535 กําหนดไววาระดับ  PM10 ไมเกิน 5 มิลลิกรัมตอลูกบาศก
เมตร (คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ, 2538) แสดงใหเห็นวาคุณภาพอากาศภายในโรงงาน
อาหารสัตวมีความปลอดภัย แสดงดังรูปที่ 3 และเมื่อนําคาของปริมาณ PM10  เก็บแบบพ้ืนท่ีทั้ง 2 จุด
มาทดสอบคาความแตกตางทางสถิติ โดยใชสถิติ  Mann-Whitney U test ที่ระดับความเชื่อมั่น  95% 
(p-value = 0.05)  พบวา PM10 ทั้ง 2 จุด มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3 ปริมาณ PM10 แบบพื้นที่ในกระบวนการผลิตและสํานักงานกับคามาตรฐาน 
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4.3  ผลการเปรียบเทียบปริมาณ PM10 เก็บท่ีตัวบุคคลในกระบวนการผลิตกับสํานักงาน 

 เมื่อเปรียบเทียบปริมาณ PM10 จากการเก็บแบบท่ีตัวบุคคลในสํานักงานและกระบวนการ
ผลิตพบวาปริมาณ PM10 ในกระบวนการผลิตมีปริมาณ PM10  เทากับ 0.29±0.04 มิลลิกรัมตอ
ลูกบาศกเมตร และปริมาณ PM10 ในสํานักงานเฉลี่ยเทากับ 0.14±0.03 เมื่อพิจารณาปริมาณ  PM10 ที่
วิเคราะหพบวามีคาไมเกินคามาตรฐานคุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการ ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2535 กําหนดไววาระดับ  PM10 ไมเกิน 5 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร
(คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ, 2538) แสดงใหเห็นวาคุณภาพอากาศภายในโรงงานอาหาร
สัตวมีความปลอดภัย แสดงดังรูปที่ 4 และเม่ือนําคาของปริมาณ PM10  เก็บท่ีตัวบุคคลท้ัง 2 จุดมา
ทดสอบคาความแตกตางทางสถิติ โดยใชสถิติ  Mann-Whitney U test ที่ระดับความเช่ือมั่น  95% 
(p-value = 0.05)  พบวา PM10 ทั้ง 2 จุด มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4 ปริมาณ PM10 แบบตัวบุคคลในกระบวนการผลิตและสํานักงานกับคามาตรฐาน 

 

 

 



31 

 

 

4.4 ผลการประเมินความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอคุณภาพอากาศ 

4.4.1 ขอมูลท่ัวไปของคนในโรงงานอาหารสัตว 
ผลการศึกษาท่ีไดจากการสอบถามคนงานในโรงงานอาหารสัตว ที่เลือกเปน

ตัวอยางในการศึกษาโดยเปนคนงานท่ีมีหนาท่ีในดานกระบวนการผลิตและสํานักงาน ในโรงงาน
อาหารสัตว รวมจํานวน 38 คน มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

คนงานในโรงงานอาหารสัตวผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชายรอยละ 65.8 และ
เพศหญิงรอยละ 34.2 โดยสวนใหญรอยละ 31.6  มีอายุระหวาง 31 – 35  รองลงมา รอยละ 28.9  มี
อายุระหวาง 26 – 30  รอยละ 18.4  มีอายุระหวาง 36 – 40 ที่เหลือรอยละ 13.2  และ 7.9 มีอายุ
ระหวาง 41 – 45 และ 21 – 25 ตามลําดับ  

การศึกษาของคนงานในโรงงานอาหารสัตว สวนใหญไดรับการศึกษาสูงสุดใน
ระดับอนุปริญญา รอยละ 50 รองลงมาระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา รอยละ 34.2  ระดับ
ประถมศึกษา รอยละ 15.8 

ดานที่พักของคนงานในโรงงานอาหารสัตวในปจจุบัน รอยละ 52.6 พักอยูไกลจาก
โรงงาน รองลงมารอยละ 42.1 พักอยูใกลจากโรงงาน และรอยละ 5.3 พักอยูในบริเวณโรงงาน โดย
ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในท่ีพักนี้สวนใหญรอยละ 52.6 อาศัยอยูเปนเวลานาน 10 ปขึ้นไป ที่เหลือรอย
ละ 26.3 และ 21.1 อาศัยอยูเปนระยะเวลาระหวาง 5-10 ป และ นอยกวา 5 ป ตามลําดับ 

ทางดานสุขภาพคนงานในโรงงานอาหารสัตวสวนใหญรอยละ 39.5 คนงานออก
กําลังกายนานๆ คร้ัง รองลงมารอยละ 26.3 คนงานไมออกกําลังกาย รอยละ 23.7 พบวาอยางนอย
คนงานออกกําลังกายสัปดาหละ 1 คร้ัง และรอยละ 10.5 คนงานออกกําลังกายทุกวัน ตามลําดับ 
สวนอาการภูมิแพสวนใหญรอยละ 57.9 ไมเคยเปน ที่เหลือรอยละ 23.7 และ 18.4 ยังคงเปนอยูและ
เคยเปน ตามลําดับ แสดงดังตารางท่ี 5 
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ตารางท่ี 5 ขอมูลทั่วไป ของคนในโรงงานอาหารสัตว 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

1. เพศ   

ชาย 

หญิง 

รวม 

25 

13 

38 

65.8 

34.2 

100 

2. อายุ (ป)   

21 – 25 

26 – 30 

31 – 35 

36 – 40 

41 – 45 

รวม 

3 

11 

12 

7 

5 

38 

7.9 

28.9 

31.6 

18.4 

13.2 

100 

3. ระดับการศึกษาสูงสุด   

ระดับประถมศึกษา 
ระดับอนุปริญญา 
ระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา 
รวม 

6 

19 

13 

38 

15.8 

50.0 

34.2 

100 

4. ท่ีพักปจจุบัน   

ที่พักอยูใกลโรงงาน 

ที่พักอยูในบริเวณโรงงาน 

ที่พักอยูไกลจากโรงงาน 

รวม 

16 

2 

20 

38 

42.1 

5.3 

52.6 

100 
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ตารางท่ี 5 ขอมูลทั่วไป ของคนในโรงงานอาหารสัตว(ตอ) 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

5. ระยะเวลาท่ีทานอาศัยอยูในท่ีพักน้ี 

นอยกวา 5 ป 
5 – 10 ป 
10 ป ขึ้นไป 

รวม 

8 

10 

20 

38 

21.1 

26.3 

52.6 

100 

6. ปจจุบันทานออกกําลังกายบางหรือไม 
ออกกําลังกายทุกวัน 

อยางนอยสัปดาหละ 1 คร้ัง 

นานๆ ครั้ง 

ไมออกกําลังกาย 

รวม 

4 

9 

15 

10 

38 

10.5 

23.7 

39.5 

26.3 

100 

7. ทานเคยเปนโรคภูมิแพหรือไม 
เคย 

ไดรับการรักษาจนหายแลว 

ยังเปนอยู 
ไมเคยเปน 

รวม 

7 

0 

9 

22 

38 

18.4 

0.0 

23.7 

57.9 

100 

 

4.4.2 ประวัติการทํางานของคนในโรงงานอาหารสัตว 
ระยะเวลาท่ีผูปฏิบัติงานทํางานในโรงงานอาหารสัตว รอยละ 50   ทํางานเปนเวลา 

5 – 10 ป รอยละ 26.3 ทํางานนอยกวา 5 ป และรอยละ 23.7 ทํางานเปนเวลา 10 ปขึ้นไป สวน
ลักษณะงานท่ีทํา รอยละ 73.7 ทํางานอยูในบริเวณการผลิต รอยละ 26.3 ทํางานอยูในสํานักงาน 

ระยะเวลาท่ีทํางานตอวันในโรงงานรอยละ 65.8 ทํางาน 8 ชั่วโมง รอยละ 21.1

ทํางาน 10 ชั่วโมง และรอยละ 13.1 ทํางาน 12 ชั่วโมง โดยสภาพฝุนฟุงกระจายในการ ทํ า ง านจาก
การสอบถามรอยละ 50.0 ตอบวาไมมีฝุนฟุงกระจาย รอยละ 26.3 ตอบวามีฝุน ฟุงกระจายนอย และ
รอยละ 23.7 ตอบวามีฝุนฟุงกระจายปานกลาง แสดงดังตารางท่ี 6 
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ตารางท่ี 6 ประวัติการทํางาน 

ประวัติการทํางาน จํานวน รอยละ 

8. ระยะเวลาท่ีทานทํางานในโรงงาน 

นอยกวา 5 ป 
5 – 10 ป 
10 ป ขึ้นไป 

รวม 

10 

19 

9 

38 

26.3 

50.0 

23.7 

100 

9. ลักษณะงานท่ีทํา 
ทํางานอยูในบริเวณการผลิต 

              ทํางานอยูในสํานักงาน 
 รวม 

28 

10 

38 

73.7 

26.3 

100 

10. ทานทํางานในโรงงานเปนระยะเวลากี่ชั่วโมงตอวัน 
8 ชั่วโมง 

10 ชั่วโมง 

12 ชั่วโมง 

รวม 

25 

8 

5 

38 

65.8 

21.1 

13.1 

100 

11. สภาพฝุนฟุงกระจายในการทํางานของทานมีลักษณะเปนอยางไร 

มาก 
ปานกลาง 
นอย 
ไมมีฝุนฟุงกระจาย 

รวม 

0 

9 

10 

19 

38 

0 

23.7 

26.3 

50.0 

100 
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4.4.3 ขอมูลการปฏิบัติงานและปญหาสุขภาพของคนในโรงงานอาหารสัตว 
การใชอุปกรณปองกันอันตรายจากฝุน  ใชอุปกรณปองกันฝุน รอยละ 21.1 และไม

ใชอุปกรณ รอยละ 78.9 อุปกรณปองกันฝุนที่ใช สวนใหญคือ ผาปดจมูก รอยละ 87.5 ผาขาวมา  
รอยละ 12.5  

ประวัติการสูบบุหร่ี  รอยละ 52.6 สูบบุหร่ี และรอยละ 47.4 ไมเคยสูบ สวนใหญ
ผูปฏิบัติงานสูบบุหร่ี รอยละ 45.0 สูบมานาน 6 - 10 ป รอยละ 30.0 สูบมานาน 1 – 5 ป และรอยละ 

25.0 สูบมานาน 11–15 ป 
ทางดานสุขภาพของผูปฏิบัติงาน ดานอาการไอตอนเชาหรือหลังจากต่ืนนอน 

พบวารอยละ 84.2 ไมมีอาการไอ รอยละ 15.8 มีอาการไอ สวนอาการไอขณะทํางาน รอยละ 78.9 

ไมมีอาการไอขณะทํางาน รอยละ 21.1 มีอาการไอขณะทํางาน การมีเสมหะออกตอนเชาหรือ
หลังจากต่ืนนอน รอยละ 73.9 ไมมีเสมหะ รอยละ 26.3 มีเสมหะออกตอนเชาหรือหลังจากต่ืนนอน 
การมีอาการแนนหนาอกหรือหายใจลําบาก รอยละ 81.6 ไมมีอาการ รอยละ 18.4 มีอาการแนน
หนาอกหรือหายใจลําบาก สวนอาการอึดอัด หอบ เมื่อเวลาเดินไปในทางราบธรรมดาหรือขึ้นเนิน 
รอยละ 81.6 ไมมีอาการดังกลาว รอยละ 18.4 มีอาการอึดอัด หอบ เมื่อเวลาเดินไปในทางราบ
ธรรมดาหรือขึ้นเนิน แสดงดังตารางท่ี 7 

 

ตารางท่ี 7 ขอมูลการปฏิบัติงานและปญหาสุขภาพ 

ขอมูลการปฏิบัติงานและ 

ปญหาสุขภาพ 
จํานวน รอยละ 

12. ขณะปฏิบัติงานมีการใชอุปกรณปองกันอันตรายจากฝุนหรือไม 
ใช 
ไมใช 
รวม 

8 

30 

38 

21.1 

78.9 

100 

13. อุปกรณปองกันอันตรายจากฝุน 

หนากากกรองฝุน 

ผาปดจมูก 

ผาขาวมา 
หมวกโมง 

รวม 

0 

7 

1 

0 

8 

0.0 

87.5 

12.5 

0.00 

100 
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ตารางท่ี 7 ขอมูลการปฏิบัติงานและปญหาสุขภาพ(ตอ) 

ขอมูลการปฏิบัติงานและ 

ปญหาสุขภาพ 
จํานวน รอยละ 

14. ปจจุบันทานสูบบุหร่ีหรือไม 
สูบ 

ไมสูบ 

รวม 

20 

18 

38 

52.6 

47.4 

100 

15. ระยะเวลาท่ีทานเร่ิมสูบบุหร่ีจนถึงปจจุบันเปนเวลานานก่ีป 
1 – 5 ป 
6 – 10 ป 
11 – 15 ป 
16 – 20 ป  
รวม 

6 

9 

5 

0 

20 

30.0 

45.0 

25.0 

0.0 

100 

16. ทานมีอาการไอตอนเชาหรือหลังจากตื่นนอนหรือไม 
มี              
ไมมี         
รวม 

6 

32 

38 

15.8 

84.2 

100 

17. ทานมีอาการไอขณะทํางานหรือไม  

มี              
ไมมี         
รวม 

8 

30 

38 

21.1 

78.9 

100 

18. ทานมีเสมหะออกตอนเชาหรือหลังจากตื่นนอนหรือไม 
มี              
ไมมี         
รวม 

10 

28 

38 

26.3 

73.9 

100 
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ตารางท่ี 7 ขอมูลการปฏิบัติงานและปญหาสุขภาพ(ตอ) 

ขอมูลการปฏิบัติงานและ 

ปญหาสุขภาพ 
จํานวน รอยละ 

19. ทานมีอาการแนนหนาอกหรือหายใจลําบากบางหรือไม 
มี              
ไมมี         
รวม 

7 

31 

38 

18.4 

81.6 

100 

20. ทานรูสึกอึกอัด เน่ืองจากตองหายใจถ่ี(หอบ) เม่ือเวลาเดินไปในทางราบธรรมดา
หรือข้ึนเนินบางหรือไม 
มี              
ไมมี         
รวม 

7 

31 

38 

18.4 

81.6 

100 

 

ผลการศึกษาประเมินความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอคุณภาพอากาศเพื่อศึกษาขอมูลท่ัวไป 
ประวัติการทํางานและปญหาสุขภาพในอดีต การปฏิบัติตัวของผูปฏิบัติงานและอาการแสดงของ
โรคระบบทางเดินหายใจในปจจุบัน ที่ไดจากแบบสอบถามจากผูปฏิบัติงานในโรงงาน จํานวน 38 
คน โดยจากกระบวนการผลิต 28 คน และสํานักงาน 10 คน พบวา อาการภูมิแพรอยละ 23.7 ยังคง
เปนอยู และรอยละ 18.4 เคยเปนมากอน มีการใชอุปกรณปองกันอันตรายจากฝุนรอยละ 21.1 ซึ่ง
อุปกรณปองกันฝุนท่ีใชสวนใหญคือ ผาปดจมูก (รอยละ 87.5) ทางดานสุขภาพของผูปฏิบัติงาน 
พบวามีอาการไอตอนเชาหรือหลังจากต่ืนนอนรอยละ 15.8 ขณะทํางานมีอาการไอรอยละ 21.1 มี
เสมหะออกตอนเชาหรือหลังจากต่ืนนอนรอยละ 26.3 มีอาการแนนหนาอกหรือหายใจลําบาก รอย
ละ 18.4 ปญหาสุขภาพผูปฏิบัติงานท่ีเกิดข้ึน เกิดจากการท่ีตัวผูปฏิบัติงานสวนใหญไมไดใสเคร่ือง
ปองกันในขณะปฏิบัติงานและทํางานมาเปนเวลาหลายปทําใหเกิดการสะสมของฝุนละอองใน
รางกายจนทําใหเกิดอาการตางๆ และสวนใหญมีการสูบบุหร่ีซึ่งอาจมีสวนทําใหเกิดอาการเกี่ยวกับ
ระบบทางเดินหายใจ 
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4.5 อภิปรายผลการศึกษาปริมาณ PM10 แบบพื้นที่และแบบติดตัวในกระบวนการผลิตกับสํานักงาน 

  จากผลการศึกษาดานปริมาณ PM10 แบบพ้ืนที่ในกระบวนการผลิตกับสํานักงาน
พบวามีปริมาณ  PM10 ในกระบวนการผลิตเฉลี่ยเทากับ 0.32±0.08 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร และ
ปริมาณ  PM10 ในสํานักงานเฉลี่ยเทากับ 0.17±0.07 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร และปริมาณ PM10 
แบบติดตัวในกระบวนการผลิตกับสํานักงานมีปริมาณ  PM10  ในกระบวนการผลิตเทากับ 
0.29±0.04 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร และปริมาณ PM10 ในสํานักงานเฉลี่ยเทากับ 0.14±0.03
มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ซึ่งมีคาไมเกินคามาตรฐานคุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการ 
กําหนดไววาระดับ  PM10 ไมเกิน 5 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร (คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ, 
2538) โดยคาสูงสุดของ  PM10 แบบพ้ืนท่ีในกระบวนการผลิตอยูที่ 0.51 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร 
และคาสูงสุด  PM10 แบบติดตัวในกระบวนการผลิตอยูที่ 0.36 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร เนื่องจาก
ขณะเก็บตัวอยางเปนชวงที่มีการเตรียมวัตถุดิบในกระบวนการบรรจุขั้นตนจึงทําใหมีการฟุงกระจาย
ของฝุนละอองมากกวาผิดปกติ อีกทั้งชวงท่ีเก็บเปนชวงฤดูหนาว ทําใหอุณภูมิต่ํา ความช้ืนสัมพัทธ
ต่ํา สงผลใหฝุนละอองมีการกระจายตัวสูง คางอยูในบรรยากาศนาน ผลการตรวจวัดจึงมีคาสูง  และ
ในการช่ังนํ้าหนักฝุน PM10 หลังเก็บตัวอยางเปนการช่ังนํ้าหนักท่ีมีความละเอียดตํ่าคาปริมาณ  PM10 
จึงมีคาไมแตกตางกันทําใหผลที่ไดมีคาใกลเคียงกันการวิเคราะหผลจึงไมละเอียด และเม่ือนําคา
ปริมาณ PM10  แบบพื้นที่และติดตัวจากการเก็บท้ัง 2 จุดมาทดสอบคาความแตกตางทางสถิติ โดยใช
สถิติ  Mann-Whitney U test ที่ระดับความเชื่อมั่น  95% (p-value = 0.05)  พบวา PM10 แบบพ้ืนท่ี
และติดตัวทั้ง 2 จุด มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05)  

จากผลการศึกษา พบวาคาปริมาณ PM10 แบบพ้ืนท่ีและติดตัวในกระบวนการผลิต
กับสํานักงาน มีคาปริมาณ PM10 ความแตกตางกันตามลักษณะงานสอดคลองกับการศึกษาของ
การศึกษาของพรพรรณ (2542) ที่ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเสื่อมสมรรถภาพปอดของ
คนงานในโรงงานผลิตอาหารสัตว พบวาคาเฉลี่ยปริมาณความเขมขนของฝุนที่สามารถเขาสูทางเดิน
หายใจได 3.54 (3.54±1.64) มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ซึ่งไมเกินมาตรฐานคุณภาพอากาศภายใน
สถานประกอบการ  และเม่ือทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยปริมาณความเขมขนฝุนเขาสูทางเดิน
หายใจไดที่กลุมตัวอยางสัมผัสแยกตามลักษณะงาน พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p-value<0.05)  
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บทที่ 5 

สรุปผลและขอเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการทดลอง 

ปริมาณ  PM10 แบบพ้ืนที่ในกระบวนการผลิตกับสํานักงานพบวาปริมาณ   PM10 ใน
กระบวนการผลิตเฉลี่ยเทากับ 0.32±0.08 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร และปริมาณ  PM10 ใน
สํานักงานเฉลี่ยเทากับ 0.17±0.07 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร และปริมาณ PM10 แบบติดตัวใน
กระบวนการผลิตกับสํานักงานพบวามีปริมาณ  PM10  ในกระบวนการผลิตเทากับ 0.29±0.04 
มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร และปริมาณ PM10 ในสํานักงานเฉลี่ยเทากับ 0.14±0.03มิลลิกรัมตอ
ลูกบาศกเมตร ซึ่งมีคาไมเกินคามาตรฐานคุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการ ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2535 กําหนดไววาระดับ PM10 ไมเกิน 5 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร 
(คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ, 2538) เมื่อนําคาปริมาณ PM10  แบบพื้นท่ีและติดตัวจากการ
เก็บทั้ง 2 จุดมาทดสอบคาความแตกตางทางสถิติ โดยใชสถิติ  Mann-Whitney U test ที่ระดับความ
เชื่อมั่น  95% (p-value = 0.05)  พบวา PM10 แบบพื้นท่ีและติดตัวทั้ง 2 จุด มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05)  สอดคลองกับการศึกษาของพรพรรณ (2542) ที่ศึกษาปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับการเสื่อมสมรรถภาพปอดของคนงานในโรงงานผลิตอาหารสัตว พบวาคาเฉลี่ย
ปริมาณความเขมขนของฝุนที่สามารถเขาสูทางเดินหายใจได 3.54 (3.54 ±1.64) มิลลิกรัมตอ
ลูกบาศกเมตร ซึ่งไมเกินมาตรฐานคุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการ  ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2535 และเม่ือทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยปริมาณความเขมขนฝุนเขาสู
ทางเดินหายใจไดที่กลุมตัวอยางสัมผัสแยกตามลักษณะงาน พบวา มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p-value<0.05) และการศึกษาของสุจิรา (2545) ไดศึกษาฝุนละอองใน
สิ่งแวดลอมและฝุนละอองในโรงสีขาว รวมท้ังใชแบบสอบถามศึกษาขอมูลความคิดเห็นและปญหา
สุขภาพของคนงานในโรงสีขาวและประชาชนในชุมชนท่ีอยูใกลเคียง  พบวา ปริมาณฝุนในโรงสี
ขาว มีคาไมเกินคามาตรฐานสวนจุดท่ีมีปริมาณฝุนรวมและฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน 
มากท่ีสุดอยูบริเวณจุดเทขาวเปลือกมีคาอยูในชวง 4.44 - 16.84 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร และ 
0.25 - 4.82 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร ตามลําดับ  และจากการตอบแบบสอบถามของประชาชนท่ี
อาศัยอยูใกลเคียง พบวามีอาการเจ็บปวยดวยโรคระบบทางเดินหายใจ รอยละ 97.73 และพบวา
ประชาชนในหมูบานมีอาการเก่ียวกับระบบทางเดินหายใจมีความสัมพันธกับการไดรับฝุนละออง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ซึ่งผูอาศัยอยูใกลเคียงโรงสีมีโอกาสมีอาการเก่ียวกับ
ระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากฝุนละอองอาการใดอาการหนึ่งหรือหลายอาการ มีคา 4.38 เทาของผูที่
อาศัยในหมูบาน 
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จากผลการศึกษาประเมินความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอคุณภาพอากาศเพ่ือศึกษาขอมูล
ทั่วไป ประวัติการทํางานและปญหาสุขภาพในอดีต การปฏิบัติตัวของผูปฏิบัติงานและอาการแสดง
ของโรคระบบทางเดินหายใจในปจจุบัน ที่ไดจากแบบสอบถามจากผูปฏิบัติงานในโรงงาน จํานวน 
38 คน โดยจากกระบวนการผลิต 28 คน และสํานักงาน 10 คน พบวา อาการภูมิแพรอยละ 23.7 

ยังคงเปนอยู และรอยละ 18.4 เคยเปนมากอน มีการใชอุปกรณปองกันอันตรายจากฝุนรอยละ 21.1 
ซึ่งอุปกรณปองกันฝุนท่ีใชสวนใหญคือ ผาปดจมูก(รอยละ 87.5) ทางดานสุขภาพของผูปฏิบัติงาน 
พบวามีอาการไอตอนเชาหรือหลังจากต่ืนนอนรอยละ 15.8 ขณะทํางานมีอาการไอรอยละ 21.1 มี
เสมหะออกตอนเชาหรือหลังจากต่ืนนอนรอยละ 26.3 มีอาการแนนหนาอกหรือหายใจลําบาก รอย
ละ 18.4 ปญหาสุขภาพผูปฏิบัติงานท่ีเกิดข้ึน เกิดจากการท่ีตัวผูปฏิบัติงานสวนใหญไมไดใสเคร่ือง
ปองกันในขณะปฏิบัติงานและทํางานมาเปนเวลาหลายปทําใหเกิดการสะสมของฝุนละอองใน
รางกายจนทําใหเกิดอาการตางๆ และสวนใหญมีการสูบบุหร่ีซึ่งอาจมีสวนทําใหเกิดอาการเกี่ยวกับ
ระบบทางเดินหายใจ 

จากการเก็บตัวอยางฝุนละออง และแบบประเมินความคิดเห็นของผูปฏิบัติงาน พบวา 
ปริมาณฝุนละอองมีคาไมเกินมาตรฐาน และขอมูลท่ีไดจากแบบประเมิน พบวามีผูปฏิบัติงานบาง
รายมีอาการเก่ียวกับระบบทางเดินหายใจ ซึ่งสวนใหญเปนผูปฏิบัติงานท่ีทํางานมาเปนระยะ
เวลานาน ทําใหเกิดการสะสมของฝุนละอองในรางกาย โดยผูปฏิบัติงานยังขาดการปฏิบัติงานท่ีถูก
วิธี เชน การใชเคร่ืองมือที่ไมถูกตอง การจัดเก็บเคร่ืองมือ วัสดุ และอุปกรณตางๆ หลังการ
ปฏิบัติงานที่ไมเหมาะสม รวมทั้งขาดการดูแลทําความสะอาดเคร่ืองมืออยางสมํ่าเสมอ จึงทําใหเกิด
การสะสมฝุนละอองปริมาณมาก เนื่องจากอาคารไมมีการติดต้ังพัดลมดูดอากาศ อีกท้ังยังไมมีการ
ใชอุปกรณปองกันฝุน ควรมีการใหคําแนะนําแกผูปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากฝุน
ละอองสําหรับการทํากิจกรรมตางๆ รวมถึงการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ และผลกระทบที่มี
ตอสุขภาพอยางตอเนื่องเพ่ือนําขอมูลมาใชในการควบคุม  ปองกัน  และแกไขปญหาฝุนละออง  
รวมถึงการนําไปใชกําหนดแนวทางเปนมาตรการนโยบายการปรับปรุงใหมีคุณภาพดีขึ้น เพื่อความ
ปลอดภัยตอสุขภาพของผูปฏิบตัิงาน 
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5.2 ขอเสนอแนะ 

5.2.1 ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ และผลกระทบที่มีผลตอสุขภาพอยางตอเนื่อง เพื่อ
นําขอมูลมาใชในการควบคุม ปองกัน และแกไขปญหาฝุนละออง รวมถึงการนําไปใชกําหนด
แนวทางเปนมาตรการ หรือนโยบาย 

5.2.2 หนวยงานราชการที่มีสวนเกี่ยวของ เชน กระทรวงสาธารณสุข ควรมีการจัดอบรมให
ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับอันตรายของฝุนละออง การปองกัน แกผูปฏิบัติงานในโรงงาน 
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ภาคผนวก ก  
สภาพแวดลอมและการเก็บตัวอยางฝุน 
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ภาคผนวก ก  
สภาพแวดลอมและการเก็บตัวอยางฝุน 
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(c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(d) 

รูปท่ี 5 (a)-(d) สภาพแวดลอมและการเก็บตัวอยางฝุน 
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ภาคผนวก ข  
แบบสอบถามสําหรับผูปฏิบัติงานในโรงงานอาหารสัตว 
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ภาคผนวก ข  
แบบสอบถามสําหรับผูปฏิบัติงานในโรงงานอาหารสัตว 

แบบสอบถาม 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. อายุ.......................ป 
2. เพศ (   ) ชาย              (   )  หญิง 

3. ทานเรียนจบระดับการศึกษาสูงสุดใด 

(   ) ไมไดเรียนหนังสือ  (   )  ระดับประถมศึกษา 
(   )  ระดับอนุปริญญา  (   )  ระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา 

4. ที่พักปจจุบัน  
(   )  บานพักอยูใกลกับโรงงานผลิตอาหารสัตว 
(   )  พักในบริเวณโรงงานหรือติดกับโรงงาน 

(   )  อ่ืน ระบุ........................................................................ 
5. ระยะเวลาท่ีทานพักอาศัยในที่พักปจจุบัน .....................ป...........................เดือน 

6. ปจจุบันทานออกกําลังกายบางหรือไม 
 (   )  ไมออกกําลังกาย 

 (   )  ออกกําลังกายสมํ่าเสมอทุกวัน 

 (   )  สัปดาหละอยางนอย 1 คร้ัง 
 (   )  นานๆ คร้ัง 

7. ทานเคยเปนโรคภูมิแพหรือไม 
(   )  เคย 

(   )  ไดรับการรักษาจนหายแลว 

(   )  ยังเปนอยู 
 (   )  ไมเคย 
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สวนท่ี 2 ประวัติการทํางาน 

8. ทานทํางานในโรงงานน้ีต้ังแตเร่ิมแรก จนถึงปจจุบันเปนระยะเวลา……. ป 
9. ลักษณะงานท่ีทํา 

(   )  ทํางานอยูในบริเวณการผลิต 
(   )  ทํางานอยูในสํานักงาน 

 (   )  อ่ืนๆ …………………………. 

10. ทานทํางานในโรงงานเปนระยะเวลากี่ชั่วโมงตอวัน 

(   )  8 ชั่วโมง 
(   )  10 ชั่วโมง 
(   )  12 ชั่วโมง 

11. สภาพฝุนฟุงกระจายในการทํางานของทานมีลักษณะเปนอยางไร 

 (   )  ฝุนฟุงกระจายมาก 
 (   )  ฝุนฟุงกระจายปานกลาง 

 (   )  ฝุนฟุงกระจายนอย 
 (   )  ไมมีฝุนฟุงกระจาย 

 

สวนท่ี 3 ขอมูลการปฏิบัติงานและปญหาสุขภาพ 

12. ขณะปฏิบัติงานมีการใชอุปกรณปองกันอันตรายจากฝุนหรือไม 
 (   )  ใช   (   )  ไมใช 

13. อุปกรณปองกันอันตรายจากฝุน 

 (   )  หนากากกรองฝุน 

 (   )  ผาปดจมูก 

 (   )  ผาขาวมา 
 (   )  หมวกโมง 

14. ปจจุบันทานสูบบุหร่ีหรือไม 
 (   )  สูบ    (   )  ไมสูบ ขามไปขอ 20 

15. ระยะเวลาท่ีทานเร่ิมสูบบุหร่ีจนถึงปจจุบันเปนเวลานาน…………ป 
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16. ทานมีอาการไอตอนเชาหรือหลังจากต่ืนนอนหรือไม 
 (   ) มี              (   )  ไมมี 

17. ทานมีอาการไอขณะทํางานหรือไม 
 (   ) มี              (   )  ไมมี 

18. ทานมีเสมหะออกตอนเชาหรือหลังจากต่ืนนอนหรือไม 
 (   ) มี              (   )  ไมมี 

19. ทานมีอาการแนนหนาอกหรือหายใจลําบากบางหรือไม 
 (   ) มี              (   )  ไมมี 

20. ทานรูสึกอึกอัด เนื่องจากตองหายใจถี่(หอบ) เมื่อเวลาเดินไปในทางราบธรรมดาหรือขึ้น
เนินบางหรือไม 
 (   ) มี              (   )  ไมมี 
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ภาคผนวก ค  
สถิติท่ีใชในการศึกษา 
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ภาคผนวก ค  
สถิติท่ีใชในการศึกษา 

การเปรียบเทียบผลระหวางกลุมตัวอยาง 2 กลุม เพื่อสรุปวาคาของตัวอยางท้ัง 2 กลุมน้ัน 
แตกตางกันหรือไม โดยกําหนดสมมติฐานให 

H0 : μ1 = μ2 

H1 : μ1 ≠ μ2 

 การทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยสองคาท่ีไดจากกลุมตัวอยางสองกลุมท่ีเปน
อิสระจากกันและตัวอยางมีจํานวนนอย(นอยกวา 30)  ดังน้ันการวิเคราะหขอมูลจึงเลือกใชการ
วิเคราะห non-parametric test โดยใช สถิติ คือ  Mann-Whitney U test  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. ปอนขอมูลที่ตองการเปรียบเทยีบลงไป 

2. เลือกเมนแูละคําสั่งตามลําดับ ดังนี้    

Analyze                 Nonparametric Tests       Legacy dialogs                 

2 Independent Samples 

3. เลือกตัวแปรมาไวที่บอกซของ Test Variable(s) ในตัวอยางนี้ใชปริมาณฝุน PM10 และ
เลือก Define Groups โดย 
 กําหนดคา 1 ซึ่งแทน สํานักงาน ไวที่บอกซของ Group 1 

 กําหนดคา 2 ซึ่งแทน กระบวนการผลิต ไวที่บอกซของ Group 2 

4. เมื่อดําเนินการเสร็จใหคลิกที่ปุม OK จะปรากฏผลลัพธในวินโดวส Output แสดงดัง
รูปที่ 6 
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(a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 
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(c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(d) 

รูปท่ี 6 (a)-(d) ขั้นตอนการทดสอบ Mann-Whitney U test  
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 การสรุปผล สําหรับสมมติฐาน 

  H0 : คาปริมาณฝุน PM10 ในสํานักงานและกระบวนการผลิตไมแตกตางกัน 
H1 : คาปริมาณฝุน PM10 ในสํานักงานและกระบวนการผลิตแตกตางกัน 

กรณีที่คา p-value มีคาสูงกวา 0.05 จะปฎิเสธ H0 ยอมรับสมมติฐาน H1 ซึ่งสรุปได
วาคาปริมาณฝุน PM10 ของท้ัง 2 จุด ไมแตกตางกัน สําหรับตัวอยางท่ีนํามาจากผลการศึกษาน้ี มีคา 
p-value = 0.00 ซึ่งนอยกวา 0.05 สามารถสรุปไดวาคาปริมาณฝุน PM10 ของท้ัง 2 จุด ในสํานักงาน
และกระบวนการผลิตมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเช่ือมั่น 95% 
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