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บทคัดยอ 

 งานวิจัยครั้งนี้ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาว
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ภายในโรงสีขาวเพ่ือเทียบกับคามาตรฐาน และ ทําการศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางของฝุนละอองขนาด

เล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสขีาวขนาดใหญและโรงสีขาวขนาดเล็กโดยใชหลักทางสถิติ (Paired Samples 

t-Test) ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยตั้งเครื่องเก็บตัวอยางบริเวณเครื่องกระเทาะเปลือกโดยใชเวลาในการเก็บ

ตัวอยาง 60 นาที ผลการศึกษาพบวา1)ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนเพ่ือเทียบกับคามาตรฐาน

ภายในโรงสีขาวขนาดใหญอยูในชวง    3.35 – 5.49 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.52 มิลลิกรัม

ตอลูกบาศกเมตร และโรงสีขาว  ขนาดเล็กอยูในชวง 4.02 – 7.21 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 

5.76 มิลลิกรัมตอลูกบาศก และ 2)ผลการศึกษาเปรียบเทียบปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน

ภายในโรงสีขาวขนาดใหญและโรงสีขาวขนาดเล็กผลจากการวิจัยพบวาปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 

ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดใหญอยูในชวง 0.26 – 1.73 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร มีปริมาณฝุนละออง

เฉลี่ยอยูท่ี 1.18 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร และ ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาว

ขนาดเล็ก อยูในชวง 0.69 – 1.99 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร มีปริมาณฝุนละอองเฉลี่ยอยูท่ี (1.25) มิลลิกรัม

ตอลูกบาศก ผลการวิเคราะทางสถิติ t-Test (Paired Samples Test) มีคา Sig 2 (2-tailed) มีคาเทากับ 

0.500 ดังนั้นจึงสรุปไดวาปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดใหญและโรงสีขาว

ขนาดเล็กมีคาไมแตกตางกัน 
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  4.6 กราฟแสดงปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดใหญ 

  และโรงสีขาวขนาดเล็กเปรียบเทียบกับคามาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนด  37 

 



บทที ่1 

บทนํา 

 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ปญหามลพิษทางอากาศของประเทศไทยขณะนี้นับวามีความรุนแรงข้ึนทุกวันซ่ึงสาเหตุมา

จาก 2 แหลงใหญๆ คือจากอุตสาหากรรมและจากยานพาหนะซ่ึงสาเหตุท้ัง 2 นี้จะกอใหเกิดปญหา

มลพิษทางอากาศในบริเวณชุมชนท่ีอยูใกลเคียงซ่ึงถามีสถานประกอบการมากหรือมีจํานวนการผลิต

สูงในแตละยานชุมชนอาจกอใหเกิดปญหาผลกระทบดานมลพิษทางอากาศท่ีสงผลกระทบตอสุขภาพ

อยางรุนแรง โดยเฉพาะฝุนละอองท่ีแขวนลอยอยูในบรรยากาศจากการปลอยฝุนควันจากสถาน

ประกอบกา ร ซ่ึ ง ฝุ น ล ะอองจ ะ มี ท้ั ง ขน าด ใหญ แ ล ะขน าด เล็ ก โ ด ยอนุ ภ าคฝุ น ท้ั ง หมด                                

(Total Suspended Particulate Matter : TSP) จะทําใหเกิดการระคายเคืองตอระบบทางเดิน

หายใจสวนตน ทัศนวิสัยการมองเห็นเสื่อม กัดกรอนผิวโลหะ สําหรับฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 

ไมครอนหรือฝุนท่ีสามารถเขาสูระบบทางเดินหายใจได  (Suspended Particulate Matter : PM-10 

or Respirable Dust) สามารถผานเขาสูระบบทางเดินหายใจสวนลางและถุงลมปอด ทําใหเกิดโรค

ระบบทางเดินหายใจและโรคปอด ซ่ึงถาไดรับติดตอกันเปนเวลานานและในปริมาณมากจะทําใหการ

ทํางานของปอดเสื่อม ประสิทธิภาพลดลง หลอดลมอักแสบ มีอาการหอบหืด ถุงลมโปงพองและมี

โอกาศติดโรคระบบทางเดินหายใจเนื่องจากการติดเชื้อมากข้ึน ตัวอยางโรงงานอุตสาหกรรมหรือ

สถานประกอบการท่ีทําใหเกิดฝุนละออง ไดแก อุตสาหกรรมสีขาว โรงงานแปรรูปไม โรงงานผลิตแปง

มันสําปะหลัง เปนตน สวนอุตสาหกรรมท่ีมีจํานวนเยอะเปนอันดับตนของประเทศคืออุตสาหกรรม     

สีขาว เพราะอุตสาหกรรมสีขาวมีความสําคัญอยางมากเนื่องจากเปนกระบวนการแปรรูปสินคาเกษตร

ใหมีมูลคาสูงข้ึนซ่ึงประเทศไทยเปนผูสงออกขาวเปนอันดับ 1 ของโลกมานานกวา 20 ป สามารถนํา

รายไดเขาประเทศเกือบแสนลานบาทตอปและในปจจุบันโรงสีขาวท้ังประเทศไทยไมวาจะเปนขนาด

เล็ก ขนาดกลางหรือขนาดใหญมีมากเปนหม่ืนๆแหง ในขณะเดียวกันอุตสาหกรรมสีขาวอาจเปนอุตสา

หกรรมท่ีมีปจจัยเสี่ยงท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยจากการทํางานใน

โรงงาน (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2552)  

ในป พ. ศ. 2559 (กรมโรงงานอุสาหกรรม , 2559) ไดมีโรงสีขาวข้ึนทะเบียนกับกรมโรงงาน

อุสาหกรรมท้ังหมด 38,928 กระจายอยูท่ัวประเทศและโรงสีขาวแบงไดหลายขนาดตามกําลังการผลิต
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และการใชเชื่อเพลิงถาแบงโรงสีขาวตามประเภทการใชเชื้อเพลิงจะแบงได 3 ประเภท คือ โรงสีท่ีใช

หมอไอน้ําใชแกลบจากการสีขาวเปนเชื้อเพลิง โรงสีไฟฟาใชกระแสไฟฟาในการขับเคลื่อนมอเตอรและ

โรงสีท่ีใชเครื่องยนตดีเซลใชน้ํามันดีเซลเปนน้ํามันเชื้อเพลิง แบงตามกําลังการผลิตจะแบงได 3 ขนาด

คือโรงสีขาวขนาดเล็ก ไมเกิน 20 ตันตอวัน โรงสีขาวขนาดกลาง มากกวา 20 ตันตอวัน แตไมเกิน 50 

ตันตอวัน และโรงสีขาวขนาดใหญ มากกวา 50 ตันตอวัน อยางไรก็ตามแมวาโรงสีขาวจะแบงไดหลาย

ขนาดหรือปลายประเภท แตโรงสีขาวในประเทศไทยมีกระบวนการสีขาวคลายคลึงกัน กลาวคือการ

ลดความชื้นขาวเปลือกโดยใชแสงแดดเพ่ือลดความชื้นของขาวโดยการตากขาวบนลานตากขาว หรือ

ใชเครื่องอบแหงโดยการเปาลมรอนอยางตอเนื่องทําใหขาวเปลือกแหง รวมท้ังคือ การทําความสะอาด 

ขาวเปลือก เพ่ือแยกสิ่งเจือปนออกจากขาวเปลือก เชน ฝุนละออง เศษหิน ดิน ทราย เศษหญา เศษ

ฟาง เมล็ดขาวลีบ และสิ่งแปลกปลอมตางๆ รวมท้ังเศษเหล็กและตะปู และทําการกะเทาะขาวเปลือก

ออกจากเมล็ดขาวและทําการแยกแกลบ ขาวกลอง และขาวเปลือกท่ียังไมไดกะเทาะจะเขาสูเครื่อง

แยกแกลบ เพ่ือแยกแกลบออก โดยแกลบจะถูกพัดลมดูดเขาไปเก็บในยุงเก็บแกลบและการแยกขาว

เปลือกออกจากขาวกลอง โดยขาวกลองท่ีถูกแยกจะเขาสูกระบวนการขัดขาว และสําหรับขาวเปลือก

ท่ีปนมาจะถูกสงกลับไปยังข้ันตอนกะเทาะเปลือกอีกครั้ง และทําการขัดขาว   เปนการขัดขาวขาวกล

องใหเปนขาวสารและขัดมันขาวสารท่ีผานการขัดขาวแลวเหตุท่ีตองทําการขัดมันเพราะ บริเวณ ผิว

ของเมล็ดขาวจะมีรอยขีดขวนและมีรําขาวติดอยู อาจทําใหขาวเกิดกลิ่นเหม็นเปรี้ยวและข้ึนราไดงาย 

จึงตองมีการขัดมันและทําการแยกขนาดเมล็ดและบรรจุกระสอบในการบวณการสีขาวจะมีการปลอย

ฝุนละอองออกมาตั่งแตกระบวนการแรก คือ การรับขาวเปลือกจนถึงกระบวนการขัดขาวแยกรํา ฝุน

ละอองท่ีออกจากกระบวนสีขาวนั้น จากรายงานป 2548 กรมควบคุมมลพิษไดทําการศึกษาพบวามี

อนุภาคฝุนละอองและสิ่งปลอมปนถึง 3.60 ตันตอขาวเปลือก 120 ตัน (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 

2552) ทําใหโรงสีขาวเปนแหลงปลอยมลพิษทางอากาศลําดับตนๆ  ดังนั้นจึงตองมีการติดต้ังระบบ

บําบัดอากาศในโรงสีขาวเพ่ือไมใหปลอยอากาศเสียไปสูชุมชนไกลเคลียง ซ่ึงจะบําบัดไดโดยใชไซโคลน 

(cyclone) หรือถุงกรอง (bag filter ) หรือใชท้ังสองระบบประกอบเขาดวยกัน และ ฝุนจากการเผา

แกลบในหมอน้ําซ่ึงสามารถบําบัดไดโดยใช ไซโคลน หรือระบบดักฝุนแบบเปยก (wet scrubber) 

(กรมโรงงานอุสาหกรรม , 2552) ประสิทธิภาพในการบําบัดนั้นจะข้ึนอยูกับชนิดของฝุน ถาเปน ฝุนรํา

และฝุนจากการขัดขาว ประสิทธิภาพในการใชไซโคลนบําบัดอยูท่ีประมาณ 80 % และ ประสิทธิภาพ

ภาพในการใชถุงกรองนั้นอยูท่ี 95 -99 %  การเลือกใชอุปกรณดักจับฝุนตองพิจารณาปจจัยท่ีเก่ียวข

องหลายดาน เชน สมรรถนะท่ีตองการ ขนาดของฝุน อัตราการไหล คาใชจาย แตถาโรงสีขนาดเล็กท่ี

มีกําลังการผลิตไมถึง 20 ตั้นตอวันไมตองทําการติดตั้งระบบบําบัดฝุนละออง 
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ในอําเภอ ทาตะโก จังหวัดนครสวรรค มีโรงสีขาวขนาดเล็กท่ีกําลังการผลิตไมเกิณ 20 ตันตอ

วันทําใหไมตองติดตั้งระบบบําบัดฝุนละออง ถึง 32 โรงและมีโรงสีขาวท่ีมีกําลังการผลิตเกิน 20 ตันตอ

วัน ถึง 14 โรง โรงสีท่ีมีการติดตั้งระบบบําบัดนั้นมีจํานวนนอยกวา ท่ีไมติดตั้ง ทําใหฝุนละอองท่ีเกิด

จากกระบวนการสีขาวกระจายไปสูชุมชนโดยรอบอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพหรือผูท่ีทํางานอยู

ภายในโรงสีขาว ผูวิจัยจึงเล็งเห็นปญหาฝุนละอองท่ีเกิดจากโรงสีขาวท้ังขนาดใหญท่ีกําลังการผลิตสูง

หรือโรงสีขาวขนาดเล็กท่ีกําลังการผลิตต่ํากวา 20 ตัน จึงทําการศึกษาเปรียบเทียบปริมาณฝุนละออง

ขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน ภายในโรงสีขาวขนาดใหญและโรงสีขาวขนาดเล็กวาปริมาณฝุนท่ีปลอย

ออกมานั้นมีคาแตกตางกันมากนอยเพียงใดและควรตองติดตั้งระบบบําบัดฝุนละอองหรือไมและ

กระทบกับคนท่ีทํางานในโรงสีขาวหรือไมและคาความเขมขนของฝุนละอองเกินคามาตรฐานท่ี

กฎหมายกําหนดและเพ่ือเปนประโยชนตอการควมคุมและแกไขปญหาฝุนละอองภานในโรงสีขาว

ตอไป 

 

วัตถุประสงคของงานวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดใหญและ

โรงสีขาวขนาดเล็กเพ่ือเทียบกับคามาตรฐานตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางของปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน

ระหวางโรงสีขาวขนาดใหญ และโรงสีขาวขนาดเล็ก 

 

สมมติฐานของงานวิจัย 

 ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายโรงสีขาวขนาดใหญและโรงสีขาวขนาดเล็ก 

มีความแตกตางกัน 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ขอบเขตดานเนื้อหา 

             การเก็บตัวอยางปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน ภายในโรงสีขาวขนาดใหญ

และโรงสีขาวขนาดเล็กโดยวิธีการกราวิเมตริกเพ่ือนําไปเปรียบเทียบกับคาใตรฐานและทําการศึกษา

เปรียบเทียบความแตกตางของปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาด
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ใหญ และโรงสีขาวขนาดเล็กโดยวิเคราะหดวยหลักทางสถิติ ทดสอบความแตกตางหรือเปรียบเทียบ

คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุม t-Test (Paired Samples Test)  ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

2. ขอบเขตดานตัวแปร 

   การศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางของปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน

ภายในโรงสีขาวขนาดใหญ และ โรงสีขาวขนาดเล็กมีตัวแปรท่ีเก่ียวของดังนี้ 

2.1 ตัวแปรอิสระ คือ ประเภทของโรงสีขาว ไดแก 

2.1.1 โรงสีขาวขนาดใหญ ท่ีมีกําลังการผลิตมากกวา 50 ตันตอวัน 

2.1.2 โรงสีขาวขนาดเล็ก ท่ีมีกําลังการผลิตไมเกิน 20 ตันตอวัน 

2.2 ตัวแปรตาม คือปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน มิลลิกรัมตอลูกบาศก

เมตร 

2.3 ตัวแปรควบคุม คือ 

2.3.1 จุดเก็บตัวอยาง 

2.3.2 เวลาในการเก็บตัวอยาง 

2.3.3 วิธีการวิเคราะห 

2.3.4 ชนิดของขาว 

3. ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 

    การศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดทําการศึกษาปริมาณของฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน

ภายในโรงสีขาวขนาดใหญและโรงสีขาวขนาดเล็ก จํานวน 2 โรง ตําบลเขาขาด อําเภอทาตะโก 

จังหวัดนครสวรรค ซ่ึงประกอบดวย โรงสีขนาดใหญ หางหุนสวนจํากัด โรงสีไฟไทยทองเฮง และ        

โรงสีขนาดเล็ก โรงสีไทยวัฒนากร  

 

4. ขอบเขตดานเวลา 

       ระยะเวลาการศึกษาและเก็บขอมูลในการดําเนินงานวิจัยเริ่มตั่งแตเดือนกันยายน-ธันวาคม 

2559 โดยดําเนินการเก็บตัวอยางเพ่ือศึกษาปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนอยูใน

ชวงเวลา 08.00 – 16.00 น. และดําเนินการเก็บตัวอยางเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางของ

ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนระหวางโรงสีขาวขนาดใหญ และโรงสีขาวขนาดเล็กอยูใน

ชวงเวลา 60 นาที  

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
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 1. เพ่ือทราบถึงปริมาณความเขมขนของฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสี

ขาวขนาดใหญและโรงสีขาวขนาดเล็ก 

 2. นําขอมูลท่ีไดเพ่ือเปนแนวทางในการจัดการฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนในโรงสี

ขาวเพ่ือลดปญหามลพิษและลดผลกระทบตอคนงานในโรงสีขาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการดําเนินงานวิจัย  

 การดําเนินงานตามโครงการศึกษาเปรียบเทียบอนุภาคฝุนท้ังหมดภายในโรงสีขาวขนาดใหญ

และโรงสีขาวขนาดเล็กมีข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินงานดังแสดงไวในตาราง 1.1 

ตาราง 1.1 แผนการดําเนินงานวิจัย 

 

 

ข้ันตอนดําเนินงาน 

 

ระยะเวลาการดําเนินงานวิจัย 

 

ส.ค.     ก.ย.     ต.ค.     พ.ย.     ธ.ค.     ม.ค. 

2559   2559    2559    2559   2559   2560 
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1. กําหนดหัวของานวิจัย 

2. ศึกษาขอมมูลระดับทุติยภูมิจากเอกสารตาง ๆ 

3. กําหนดพ้ืนท่ีในการเก็บตัวอยาง 

4. ดําเนินการเก็บขอมูลภาคสนาม 

5. วิเคราะหและสรุปผลการวิจัย 

6. จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
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 ในการศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานวิจัยเรื่อง การศึกษา

เปรียบเทียบปริมาณอนุภาคฝุนท้ังหมดภายในโรงสีขาวขนาดใหญและโรงสีขาวขนาดเล็ก กรณีศึกษา

โรงสีขาว อําเภอทาตะโกจังหวัดนครสวรรค ผูวิจัยไดรวบรวมและเรียบเรียงเนื้อหาทางวรรณกรรม

ตลอดจนเอกสารและงานวิจัยตาง ตามหัวขอตอไปนี้ 

 1. ความรูท่ัวไปเก่ียวกับฝุนละออง 

 2. ผลกระทบของฝุนละออง 

 3. โรงสีขาว 

 4. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

  

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับฝุนละออง 

 เม่ือกลาวถึงการประกอบการโรงสีขาว คนท่ัวไปมักนึกถึงปญหาผลกระทบดานฝุนละอองเปน

ลําดับตนๆ ถึงปญหาผลกระทบจากฝุนละออง ดังนั้น จึงควรสรางความรูและความเขาใจเก่ียวกับฝุน

ละออง รวมถึงการปองกันผลกระทบจากฝุนละอองท่ีอาจเกิดข้ึนจากการทําโรงสีขาว  

1. ความหมายของฝุนละออง 

ฝุนละออง (particulate matter) มีความหมายรวมถึง อนุภาคของแข็งและหยดละออง

ของเหลวท่ีแขวนลอยกระจายในอากาศ อนุภาคท่ีกระจายในอากาศนี้บางชนิดมีขนาดใหญ และมีสีดํา

จนมองเห็นเปนเขมาและควัน แตบางชนิดมีขนาดเล็กมากจนมองดวยตาเปลาไมเห็น ฝุนละอองท่ี

แขวนลอยในบรรยากาศ โดยท่ัวไปมีขนาดต้ังแต 100 ไมโครเมตรลงมา ฝุนละอองสามารถกอใหเกิด

ผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของคน สัตว พืช เกิดความเสียหายตออาคารบานเรือน ทําใหเกิดความ

เดือดรอนรําคาญตอประชาชน บดบังทัศนวิสัย ทําใหเกิดอุปสรรคในการคมนาคมขนสงในประเทศ

ไทยไดมีการใหความหมายของคําวาฝุนละออง (ศิวพันธุ ชูอินทร, 2556 , หนา 34) 

(1) ฝุนรวม (total suspended particulate) หมายถึง ฝุนขนาดใหญท่ีมีเสนผานศูนยกลาง

ตั้งแต 100 ไมโครเมตรลงมา 

(2) ฝุนขนาดเล็กกวา (PM10) หมายถึง ฝุนท่ีมีเสนผานศูนยกลางต้ังแต 10 ไมโครเมตรลงมา 

ซ่ึงPM10 หรืออนุภาคท่ีมีขนาดไมเกิน 10 ไมโครเมตรเม่ือเทียบกับเสนผมของมนุษยจะมีขนาดเล็ก

มากดังภาพท่ี 2.1 เปนอนุภาคท่ีมีสภาพเปนไดท้ังของแข็งและของเหลวท่ีความดันและอุณหภูมิปกติ 

ประกอบดวยสสารท่ีแตกตางกัน และสามารถอยูในสภาพแขวนลอยในบรรยากาศไดจากการกระทํา

ของกระแสลม หรือการสั่นสะเทือน และสามารถแขวนลอยอยูในบรรยากาศไดนาน เนื่องจากขนาด

ของอนุภาคมีขนาดเล็กฝุนละอองในบรรยากาศมีแหลงกําเนิดท่ีแตกตางกัน และเคลื่อนตัวอยู
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ตลอดเวลา (dynamic system) ตามสภาพทางภูมิอากาศและลักษณะทางอุตุนิยมวิทยา เม่ือฝุน

ละอองเกิดข้ึนจะถูกปลดปลอยออกสูบรรยากาศแลว อาจแขวนลอยอยูในบรรยากาศหรือถูกพัดพาไป

โดยการพัดพาของอากาศและกระแสลม ฝุนละอองท่ีมีขนาดใหญ น้ําหนักมากจะแขวนลอยใน

บรรยากาศไดไมนานก็ตกกลับดวยแรงโนมถวงของโลก สวนฝุนละอองท่ีมีขนาดเล็กเสนผานศูนยกลาง

ไมเกิน 10 ไมโครเมตร มีความเร็วในการตกตัวต่ํา จะแขวนลอยในบรรยากาศไดนานกวา 

 

 

ภาพท่ี 2.1 ขนาดของฝุนละอองเม่ือเทียบกับเสนผมของมนุษย 

ท่ีมา : ศิวพันธุ ชูอินทร. 2556 

 

2. แหลงท่ีมาของฝุนละออง 

 (ศิวพันธุ ชูอินทร. 2556)แหลงท่ีมาของฝุนละอองท่ีปนเปอนในอากาศจําแนกได 2 ประเภท  

 2.1 ฝุนละอองท่ีเกิดจากธรรมชาติ มักเปนฝุนละอองท่ีมีขนาดใหญ เชน ดิน ทราย หิน ฝุน

เกลือจากทะเล ฝุนละอองประเภทนี้มีผลตอสุขภาพอนามัยของคนนอย เพราะเม่ือหายใจเขาไปจะถูก

กรองดวยระบบทางเดนิหายใจและกําจัดออกทางลมหายใจออกทําใหมีการสัมผัสนอย 

 2.2 ฝุนละอองท่ีเกิดจากกิจกรรมของคน ไดแก จากการคมนาคมขนสง การจราจร การ

กอสราง อุตสาหกรรม เปนตน ฝุนละอองท่ีปลอยจากกระบวนการอุตสาหกรรมสวนใหญเปนฝุน

ละอองท่ีมีขนาดเล็ก เนื่องจากฝุนละอองท่ีมีขนาดใหญจะติดอยูกับระบบบําบัด  
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 ข้ันตอนการสีขาวเพ่ือขัดสีแกลบออกจากเมล็ดขาวทําใหเกิดฝุนละอองขนาดเล็กข้ึนเปน

ปริมาณมาก สงผลใหเกิดมลภาวะทางอากาศในโรงสีขาว รวมท้ังประชาชนและชุมชนในบริเวณ

โดยรอบอาจไดรับผลกระทบไปดวย วิธีการกําจัดฝุนในโรงสีขาวท่ีใชอยูในปจจุบันมีการใชเครื่องเก็บ

อนุภาคฝุนแบบไซโคลน เพราะมีโครงสรางท่ีงายตอการบํารุงรักษา ประกอบกับใชพ้ืนท่ีในการติดตั้ง

นอย และจัดเก็บฝุนไดอยางตอเนื่อง ซ่ึงขนาดฝุนละอองท่ีเก็บไดตองมีขนาดใหญกวา 10 ไมโครเมตร 

อยางไรก็ตามพบวายังมีฝุนละอองท่ีมีขนาดเล็กกวาท่ีไซโคลนจะจับไวไดหลงเหลืออยูเปนปริมาณมาก 

ซ่ึงอนุภาคท่ีฟุงกระจายออกไปในอากาศเปนภัยตอสุขภาพอนามัยของพนักงานและประชาชนรอบ

โรงงาน เปนการเพ่ิมอัตราเสี่ยงตอการเปนมะเร็งปอดและภูมิแพ 

3. มาตรฐานฝุนละอองในสถานประกอบการ 

ฝุนละอองรวมท่ีกอใหเกิดความรําคาญและมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชนอาศัยตาม

ประกาศ กระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  ความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับสารเคมีอันตราย โดย

กําหนดปริมาณฝุนละอองเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทํางานปกติอยูท่ีฝุนทุกขนาด (>10ไมครอน)ตลอด

ระยะเวลาทํางานตองไมเกิน 15 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตรและฝุนขนาดท่ีสามารถเขาถึงและสะสมใน

ถุงลมของปอดได (<10ไมครอน) ตลอดระยาเวลาทํางานตองไมเกิน 5 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร 

(ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับภาวะแวดลอม(สารเคมี) ฉบับ

ท่ี 2 (พ.ศ. 2554)    

 

โรงสีขาว 

โรงสีขาวในประเทศไทยท่ีข้ึนทะเบียนกับกรมโรงงานอุสาหกรรมมีจํานวน 38,928 โรงและใน

จังหวัด นครสวรรคมีจํานวนโรงสีท่ีข้ึนทะเบียนกับกรมโรงงานอุสาหกรรมมีจํานวน 294 โรง (กรม

โรงงานอุสาหกรรม, 2559 ) 

โรงสีขาว หมายถึง สถานท่ีสีขาวเปลือกใหเปนขาวสารดวยเครื่องจักร โดยสามารถแบงโรงสี

ขาวตามประเภทการใชเชื้อเพลิงออกเปน 3 ประเภท ไดแก โรงสีท่ีใชหมอไอน้ํา ใชแกลบจากการสี

ขาวเปนเชื้อเพลิง โรงสีไฟฟา ใชกระแสไฟฟาในการขับเคลื่อนมอเตอร โรงสีท่ีใชเครื่องยนตดีเซล ใช

น้ํามันดีเซลเปนน้ํามันเชื้อเพลิง(กรมโรงงานอุสาหกรรม , 2552) 
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1.ประเภทของโรงสีขาว 

 สําหรับโรงสีขาวของไทยสามารถแบงออกเปน 3 ขนาด ตามกําลังการผลิตของโรงสีขาว

ดังนี้คือ โรงสีขาวขนาดเล็กกําลังผลิตไมเกิน 20 ตันตอวัน โรงสีขาวขนาดกลางกําลังผลิตมากกวา 20 

ตันตอวันแตไมเกิน 50 ตันตอวัน และโรงสีขาวขนาดใหญกําลังการผลิต มากกวา 50 ตันตอวัน     

(กรมโรงงานอุสาหกรรม , 2552) 

ขาวเปลือกเม่ือนํามาแปรรูปเปนขาวสารจะไดผลผลิตและผลพลอยได ตามอัตราสวนตางๆ 

ขาวเปลือกคุณภาพดี 120 ตัน เม่ือนํามาแปรรูปเขาขบวนการโรงสีขาวจะไดผลผลิตดังตารางท่ี 2.1 

ตารางท่ี 2.1 ผลผลิตและผลพลอยไดของการนําขาวเปลือกมาแปรรูป 

ผลผลิตและผลพลอยได    น้ําหนัก  รอยละ 

1.ขาวสาร     60 ตัน  รอยละ 50  

2.แกลบ      26.40 ตัน รอยละ 22  

3.ปลายขาว     18 ตัน  รอยละ 15 

4.รําหยาบและรําละเอียด    12 ตัน  รอยละ 10 

5.ฝุนละอองกับสิ่งปลอมปน   3.60 ตัน รอยละ 3  

ท่ีมา : กรมโรงงานอุสาหกรรม , 2552  

  2.กระบวนการสีขาว 

 กระบวนการสีขาวโดยนําไปแบงออกเปนข้ันตอนตางๆไดดังตอไปนี้ (กรมโรงงานอุสาหกรรม , 

2552) 

2.1 การลดความชื้นขาวเปลือกเพ่ือเตรียมเขาสูกระบวนการสีขาวจะเปนการตาก ขาวโดยใช

แสงแดด (แสงอาทิตย) ซ่ึงจะทําบนลานตากขาว ความหนาของกองขาวท่ีตากควรหนาประมาณ 5–10 

เซนติเมตร ระหวางการตากควรหม่ันกลับกองขาวทุกๆ 2 ชั่วโมง หรือวันละ 4 ครั้ง เพ่ือชวยในการลด

ความชื้นไดอยางรวดเร็วและสมํ่าเสมอ โดยปกติจะตากขาวประมาณ 2–3 แดด สําหรับอีกวิธีในการ

ลดความชื้นขาวเปลือก คือ การใชเครื่องอบแหง เปนการเปาลมรอนผานเมล็ดขาวอยางตอเนื่องจนทํา

ใหขาวเปลือกแหง การอบแหงจะชวยลด ความเสียหายจากเชื้อราและยีสต โดยเฉพาะในชวงฤดูฝน 

ซ่ึงไมสามารถใชลานตากขาวไดอยางมีประสิทธิภาพ ขาวเปลือกท่ีผานการลดความชื้นแลวจะมี
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ความชื้นเหลือเพียง 14% เพ่ือเขาสูข้ันตอนการทําความสะอาด ขาวเปลือกตอไป สําหรับเครื่องจักรท่ี

สําคัญ คือ เครื่องอบแหง 

 2.2 การทําความสะอาดขาวเปลือก คือเพ่ือแยกสิ่งเจือปนออกจากขาวเปลือก เชน ฝุนละออง 

เศษหิน ดิน ทราย เศษหญา เศษฟาง เมล็ดขาวลีบ และสิ่งแปลกปลอมตางๆ รวมท้ังเศษเหล็กและ

ตะปู จากนั้นขาวเปลือกท่ีไมมีสิ่งปลอมปนจะเขา สูกระบวนการกะเทาะเปลือกในลําดับตอไป สําหรับ

เครื่องจักรท่ีสําคัญ คือ เครื่องแยกหิน (destoner) เครื่องทําความสะอาดเมล็ด และเครื่องแยกเศษ

เหล็กและตะปู (milling separator) 

 2.3 การกะเทาะขาวเปลือกคือขาวเปลือกท่ีผานการทําความสะอาดแลว จะถูกลําเลียงเขาสู

เครื่องกะเทาะขาวเปลือก ซ่ึงอาจเปนเครื่องกะเทาะเปลือกแบบหินโม หรือแบบลูกกลิ้งยาง หรือ

สายพานยางหมุน เพ่ือแยก เปลือกหุมแข็งออกจากขาวกลอง 

 2.4 การแยกแกลบคือขาวกลอง แกลบ และขาวเปลือกท่ียังไมไดกะเทาะจะเขาสูเครื่องแยก

แกลบ เพ่ือแยกแกลบออก โดยแกลบจะถูกพัดลมดูดเขาไปเก็บในยุงเก็บแกลบ เพ่ือนําไปเปนเชื้อเพลิง

หรือรอจําหนาย เหลือแตขาวกลอง และขาวเปลือกท่ียังไมไดกะเทาะ จากนั้นกะพอจะตักขาวเทเขาไป

เครื่องแยกขาวเปลือกออกจากขาวกลอง (paddy separator) ตอไป เครื่องจักรสําคัญ คือ เครื่องแยก

แกลบ (husk separator) 

 2.5 การแยกขาวเปลือกออกจากขาวกลองคือเปนการแยกขาวกลองออกจากขาวเปลือก โดย      

ขาวกลองท่ีถูกแยกจะเขาสูกระบวนการขัดขาว ในลําดับตอไป สําหรับขาวเปลือกท่ีปนมาจะถูกสง  

กลับไปยังข้ันตอนกะเทาะเปลือกอีกครั้ง เครื่องจักรท่ี สําคัญ คือ เครื่องแยกขาวเปลือกออกจาก        

ขาวกลองหรือตะแกรงโยก 

 2.6 การขัดขาวคือเปนการขัดขาวขาวกลองใหเปนขาวสาร โรงสีท่ัวไปจะมีการขัดขาว 2 ครั้ง          

แตในปจจุบันการ ขัดขาวไดเพ่ิมเปนขัด 3 ครั้งหรือมากกวา โดยเฉพาะขาวหอมมะลิ ซ่ึงตองการความ

ขาวคอนขางมาก และ ขาวสารจะถูกสงไปยังเครื่องขัดมันในข้ันตอนตอไป จากข้ันตอนนี้จะไดรําขาว 

หยาบ ซ่ึงจะถูกพัดลมดูดไป เก็บในยุง เพ่ือรอจําหนายตอไป เครื่องจักรท่ีสําคัญ คือ เครื่องขัดขาว 

(rice whitener) 

2.7 การขัดมันคือขาวสารท่ีผานการขัดขาวแลว บริเวณ ผิวของเมล็ดขาวจะมีรอยขีดขวนและ

มีรําขาวติดอยู อาจทําใหขาวเกิดกลิ่นเหม็นเปรี้ยวและข้ึนราไดงาย เครื่องขัดมันจะขัดผิวเมล็ดขาวให

มันเรียบ และลบ รอยขีดขวนหายไป ทําใหไดขาวท่ีมีคุณสมบัติดีข้ึน สามารถเก็บรักษาไดเปนระยะ
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เวลานาน และจาก ข้ันตอนนี้จะไดรําขาวละเอียด ซ่ึงจะถูกพัดลมดูดไป เก็บในยุง เพ่ือรอจําหนาย     

ตอไป เครื่องจักรท่ีสําคัญ คือ เครื่องขัดมัน (rice polisher) 

2.8 การแยกขนาดเมล็ดคือขาวสารจะถูกกระพอตักมาเทลงตะแกรงเหลี่ยม โดยจะผานรู

ตะแกรงแตละชั้น เพ่ือทําการคัด ขาวหักออกจากตนขาว โดยขาวหักจะถูกสงตอไปยังตะแกรงกลม 

เพ่ือแยกขนาดเมล็ด (size of rice) อีกครั้ง ขนาดเมล็ดขาวแบงออกเปน 5 ขนาดไดแก 

 2.8.1 ขาวเต็มเมล็ด (whole grain) หมายถึง เมล็ดขาวท่ีอยูในสภาพเต็มเมล็ดโดย

มิไดมีสวนใดหักออกเลย   

2.8.2 ตนขาว (head rice) หมายถึง เมล็ดขาวท่ีบางสวนจะเปนหัวหรือทาย หรือ

ท้ังหัวและทายของเมล็ดขาวไดหักหรือมีความยาวเหลืออยูตั้งแต 8 สวนข้ึนไป ตามมาตรฐานของ

ชนิดขาวท่ีกําหนดไว  

  2.8.3 ขาวหักใหญ (big broken rice) หมายถึง เมล็ดขาวหักท่ีมีความยาวตั้งแต 5 

สวน ข้ึนไป ของขาวเต็มเมล็ด ตามมาตรฐานของชนิดท่ีกําหนดไว แตไมถึงความยาวของตนขาว  

  2.8.4 ขาวหัก (broken rice) หมายถึง เมล็ดขาวหักท่ีมีความยาวตั้งแต 2.5 สวนข้ึน

ไปของขาว เต็มเมล็ด ตามมาตรฐานของชนิดท่ีกําหนดไว แตไมถึงความยาวของขาวหักใหญ  

 2.8.5 ปลายขาว (small broken rice) หมายถึง เมล็ดขาวหักท่ีมีความยาวตากวา 

2.5 สวนของ ขาวเต็มเมล็ด และมีขนาดตามมาตรฐานของชนิดปลายขาวท่ีกําหนดไว 

 2.9 การแยกสีเมล็ดขาวสารคือเปนการคัดแยกเมล็ดขาวสารท่ีมีสีคลาเกินไปหรือสีอ่ืน

นอกเหนือจากสีขาวปกติ ในปจจุบันนิยม ใชเครื่องคัดแยกสีขาวระบบอัตโนมัติ โดยใชหลักการ         

โฟโตอิเล็กทริก เม่ือแสงสะทอนผานเมล็ดขาวทําใหเห็น ถึงความแตกตางของเมล็ดขาวสีปกติและ

เมล็ดขาวสีคลา ซ่ึงระบบจะทําการคัดขาวสีคล้ําออกไป เครื่องจักรท่ี สําคัญคือ เครื่องคัดแยกสีขาว 

(color sorter) 

2.10 การบรรจุขาวลงกระสอบคือขาวสารจะถูกบรรจุลงในกระสอบตามขนาดท่ีแตละโรงงาน

กําหนด โดยมีนาหนักตั้งแต 1 - 1,000 กิโลกรัม เพ่ือนําสงไปจําหนายใหกับลูกคาท้ังในและ              

ตางประเทศ โดยทางรถหรือลําเลียงลงเรือ เครื่องจักรท่ีสําคัญ คือ เครื่องบรรจุ (packing) 
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ภาพท่ี 2.2 ข้ันตอนการสีขาว 

 ท่ีมา : กรมโรงงานอุสาหกรรม , 2552 

3. ชนิดขาว 

 ผลิตภัณฑท่ีไดจากอุตสาหกรรมสีขาว สีขาวนึ่ง คือ ขาวกลอง ขาวขาว ขาวเหนียวขาว         

ขาวนึ่ง และ ขาวกลองนึ่ง โดยมีตลาดท่ีสําคัญท้ังในและตางประเทศ สําหรับแกลบ ปลายขาว และ

รําขาว ซ่ึงท่ัวไปถือวาเปน ผลพลอยไดนั้น ในท่ีนี้จะถือตามท่ีกฎหมายกําหนดวาเปนสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ

ท่ีไมใชแลวของโรงงาน(กรมโรงงานอุสาหกรรม , 2552)   

 1. ขาวกลอง (brown rice) หมายถึง ขาวท่ีไดจากการสีขาวเปลือก ขาวเปลือกขาวเหนียว 

เพ่ือเอาเปลือกออกเทานั้นจะไมมีการขัดขาว  

 2. ขาวขาว (white rice) หมายถึง ขาวท่ีไดจากการสีขาวเปลือก โดยเอาเปลือกออกและขัด 

เอารําออกจนมีสีขาวซ่ึงจะตางจากขาวกลองเพราะมีการขัดเอารําออก 

   3. ขาวเหนียวขาว (white glutinous rice) หมายถึง ขาวท่ีไดจากการสีขาวเปลือกขาว

เหนียว โดยสี เอาเปลือกออกและขัดเอารําออกจนมีสีขาววิธีการจะคลายกับขาวขาว  

 4. ขาวนึ่ง (parboiled rice) หมายถึง ขาวซ่ึงไดจากการสีขาวเปลือก ท่ีผานการแชน้ําและ 

อบดวยความรอนแลว ทําใหแหงกอนทําการสี ถาสีโดยขัดเอารําออกหมดเรียกวา ขาวนึ่งหากสีโดยเอา 

เปลือกออกเทานั้นใหเรียกวา ขาวกลองนึ่ง 

  4. การจัดการมลพิษอากาศในโรงสีขาว   

 มลพิษอากาศท่ีสําคัญเกิดจากการสีขาว สีขาวนึ่งไดแก ฝุ นจากการแยกรําและการขัดขาว    

ซ่ึงบําบัดไดโดยใชไซโคลน (cyclone) หรือถุงกรอง (bag filter) หรือใชท้ังสองระบบประกอบเขา      

ดวยกัน และฝุนจากการเผาแกลบในหมอน้ํา ซ่ึงสามารถบําบัดไดโดยใช ไซโคลนหรือระบบดักฝุนแบบ

เปยก (wet scrubber) โดยมีทางเลือกในการบําบัดมลพิษอากาศซ่ึงเกิดในโรงงานสีขาวนึ่ง ดังนี้ 
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 ฝุ นจากการแยกรําและการขัดขาว   มลพิษอากาศมีเฉพาะฝุ นรําและฝุ นจากการขัดขาว      

เทานั้น การควบคุมมลพิษอากาศมีทางเลือกในการใชอุปกรณดักจับฝุน 3 รูปแบบ ดังนี้  (กรมโรงงาน

อุสาหกรรม , 2552 ) 

(1) ไซโคลน มีประสิทธิภาพในการบําบัดประมาณ รอยละ 80  

  (2) ถุงกรอง มีประสิทธิภาพในการบําบัดประมาณ รอยละ 95–99    

(3) ไซโคลน + ถุงกรอง    

 

 

 

 

 

 

ชนิดของ

อุปกรณ 

ขอดี ขอเสีย 

1.ไซโคลน -โครงสรางงาย ไมเคลื่อนท่ี 

บํารุงรักษางาย และใชพ้ืนท่ีติดตั้ง

นอย 

-สรางดวยวัสดุท่ีทนตออุณหภูมิสูงได 

-ความดันสูญเสียไมสูงนัก 

- ใชดักจับฝุนท่ีมีขนาดใหญไดดี (>10 

ไมครอน) แต มีประสิทธิภาพต่ําในการ

จับฝุนขนาดเล็ก จึงมัก นิยมใชเปน   

อุปกรณจับฝุนเบื้องตน (precleaner) 

2.ถุงกรอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ประสิทธิภาพในการจับฝุนขนาดเล็ก

สูงมาก (≥ 99%)  

-ความดันสูญเสียต่ํากวาเวนทูรี่ 

สครับเบอร  

-ใชดักจับฝุนท่ีความตานทานไฟฟ

าสูง 

-ประสิทธิภาพการจับฝุนไมข้ึนกับ

ปริมาณฝุนท่ี เขาเครื่อง (Inlet 

loading)  

-เดินเครื่องงาย 

-ใชจับฝุนท่ีมีอุณหภูมิสูงไมได นอก

จากตองลด อุณหภูมิดวย precooler 

หรือใชผากรองชนิด พิเศษ  

-จับฝุนในกระแสกาซท่ีมีความชื้นสูงไม

ได  

-ฝุนท่ีมีคุณสมบัติเสียดสีจะทําให      

ผากรอง สึกกรอนเสียหายได  

 

-ถาฝุนมีขนาดใหญกวา 20 ไมครอน 

มักใชอุปกรณ จับฝุนเบื้องตน เชน 
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ตารางท่ี 2.2  ชนิดของระบบบําบัด 

ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม , 2552  

 

 

 

 

 

การเลือกใชอุปกรณดักจับฝุนตองพิจารณาปจจัยท่ีเก่ียวของหลายดาน เชนสมรรถนะท่ีตอง

การขนาดของฝุนอัตราการไหลคาใชจายสําหรับอุปกรณท่ีใชในการดักจับฝุนแตละประเภทมีขอดีขอ  

ดอยตางกันดังท่ีเปรียบเทียบไวในตารางท่ี 1 ชนิดของระบบบาํบัด 

ไซโคลน คือใชแยกอนุภาคขนาดใหญกวา 10 ไมครอนโดยอาศัยแรงเหวี่ยงและแรงโนมถวง

มักใชในการบําบัดข้ันตน ประกอบดวยสวนรูปทรงกระบอกและมีปลายเปนรูปโคนอากาศเคลื่อนเขาสู

ไซโคลน ดวยความเร็วท่ีปากทางเขาประมาณ 15-20 เมตรตอวินาทีเม่ืออากาศผานเขามาในไซโคลน

จะเกิดกระแสวนข้ึนเรียกวา main vortex ซ่ึงทําใหเกิดแรงหนีศูนยกลางเหวี่ยงอนุภาคไปยังผนังของ

ไซโคลนกระแสวนนี้จะเคลื่อนจนถึงจุดหนึ่งท่ีอยูเกือบปลายโคน อากาศจะหมุนกลับเปนกระแสวนท่ี

เล็กกวาเดิมเรียกวา core vortex และเคลื่อนท่ีข้ึนไปตามตัวไซโคลนจนออกไปทางทอออกท่ีอยูสวน

บนของเครื่องนั่น คือมีกระแสวน 2 ชั้น (double vortex) เกิดข้ึนในทิศทางเดียวกันสําหรับอนุภาคท่ี

ถูกเหวี่ยงไปยังผนังของไซโคลนจะเคลื่อนท่ีลงไปยังสวนปลายของโคนไปยังถังพัก (hopper) เนื่องจาก

แรงถวงสวนอากาศท่ีไมมีอนุภาคก็จะหมุนออกไปทางทอออกท่ีอยูสวนบนของไซโคลนถาใชไซโคลนตัว

เล็กๆ (axial cyclones) จํานวนมากมาตอเรียงกันเรียกวา มัลติไซโคลน (multi-cyclones) 

 

 

ไซโคลน กอนเขาสูถุงกรอง  

-สําหรับฝุนท่ีกัดกรอนได ตองใชผา

กรองชนิด พิเศษ  

-มีขนาดใหญ ตองใชพ้ืนท่ีติดตั้งมาก -ถุง

กรองมีอายุการใชงานจํากัด การเปลี่ยน

ถุงกรอง ตามกําหนดอายุมีคาใชจายสูง  
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ถุงกรอง คือโครงสรางท่ีเปนรูพรุน ประกอบดวยสารท่ีเปนเม็ดเล็กหรือเสนใย ซ่ึงจะกักก้ัน

อนุภาคไวใหกาซไหลผานชองวางของเครื่องกรองโดยปกติทําดวยผาทอ (woven fabric) หรือ         

ผาสักหลาด (felted fabric) เปนอุปกรณท่ีแยกฝุนออกจากกระแสกาซไดอยางมีประสิทธิภาพสูง คือ 

ชวง ขนาด 0.1 ไมครอน โดยเฉพาะอยางยิ่งขนาด 0.2–0.5 ไมครอน ซ่ึงดักจับยากชั้นฝุนท่ีสะสมอยู

บนผากรองนี้จะชวยกรองอนุภาคไดอยางมีประสิทธิภาพสูง เม่ือชั้นฝุนสะสมจนหนาพอสมควจะตอง

ทําความสะอาดถุงกรอง ทําใหฝุ นตกลงไปในถังพัก ซ่ึงเอาออกโดยใช pneumatic หรือ screw 

conveyor การทําความสะอาดถุงกรองท่ีนิยมใชกัน 3 วิธี วิธีท่ีเกาท่ีสุด คือการเขยา (shaking) ถุง

กรองใหฝุนท่ีจับอยูหลุดออกไปอีก 2 วิธี เปนเปาฝุนใหหลุดจากถุงกรองโดยใชอากาศท่ีไหลยอนกับ  

เปนตัวเปา (reverse air flow) หรือโดยใชอากาศอัด (compressed air) พนเปนพัลสเจท (pulse 

jets) เพ่ือกระแทกฝุนท่ีเกาะอยู ขอเสีย ของระบบนี้ คือตองทําความสะอาดถุงกรองและเปลี่ยนเม่ือ

ชํารุด และตองระวังกาซรอนอาจเกิดประกายไฟไหมถุงกรอง 

 

ผลกระทบของฝุนละออง  

หลักฐานการวิจัยในตางประเทศหลายฉบับระบุวาฝุนขนาดเล็กมีความสัมพันธอยางมีนันยสําคัญ

กับอัตราการปวยการเขารักษาในสถานพยาบาล (hospital admission) และอัตราการเสียชีวิตของ

ประชาชนในบางเมือง ท้ังนี้ประชากรกลุมท่ีมีความเสี่ยงสูงจะเปนกลุมท่ีมีโรคประจําตัวบางอยางอยู

แลว เชน หืดหอบ ภูมิแพ หลอดลมเรื้อรัง เหตุการณเหลานี้เกิดข้ึนแมวาระดับของฝุนในอากาศจะต่ํา

กวาคามาตรฐานท่ีทางราชการกําหนดไวปญหาชองฝุนตอสุขภาพยังสามารถแยกแยะออกเปน 

ผลกระทบอยางเฉียบพัน (acute) หรือเรื้อรัง (chronic) อยางไรก็ตามยังไมมีหลักฐานท่ีบงชัดวาจริงๆ 

แลวอะไรท่ีเปนสาเหตุท่ีแทจริงไมวาจะเปนตัวของฝุนเองหรือสารบางประเภทในฝุน เชน โลหะหนัก 

สารกอมะเร็งบางชนิดท่ีมีอยูในเขมา (ศิวพันธุ ชูอินทร. 2556)  

3.1 ผลกระทบท่ัวไป 

  ทัศนภาพสภาพและทัศนวิสัยของการมีฝุนละอองรวมมากในสิ่งแวดลอมทําใหสภาพจิตใจหดหู

ไมสดชื่นแจมใส จนอาจเกิดภาวะเครียดได ซ่ึงหากประกอบ กับภาวะบีบค้ันอ่ืน เชนการทํางานอาจ

เกิดผลกระทบท่ีรุนแรงได ฝุนควันภายในการเผาหญาหรือเผาปาเปนตัวอยางสําคัญท่ีมีผลตออุบัติเหตุ

ของยวดยาน ในทองถนน และการเกิดกาซคารบอนไดออกไซด ซ่ึงมีผลกระทบตอบรรยากาศชั้น

โอโซน ซ่ึงมีผลพวกกระทบตอสุขภาพของมนุษยหลายประการ 

 

3.2 ฝุนละอองมีผลตอส่ิงแวดลอม 
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         ฝุนละอองจะลดความสามารถในการมองเห็น ทําใหทัศนวิสัยไมดี เนื่องจากฝุนละอองใน

บรรยากาศเปนอนุภาคของแข็งท่ีดูดซับและทําใหเกิดหักเหแสงได ท้ังนี้ข้ึนอยูกับขนาดและความ

หนาแนน และองคประกอบของฝุนละออง ฝุนละอองท่ีตกลงมา นอกจากจะทําใหเกิดความสกปรก

เลอะเทอะแกบานเรือน อาคาร สิ่งกอสรางแลว ยังทําใหเกิดการทําลายและกัดกรอนผิวหนาของโลหะ 

หินออน หรือวัตถุอ่ืนๆ เชน รั้วเหล็ก หลังคาสังกะสี รูปปน 

 3.3 ฝุนละอองมีผลตอสุขภาพ 

          ฝุนละอองมีผลตอสุขภาพของคนในลักษณะเรื้อรัง โดยสามารถสะสมในรางกายได เม่ือมี

ปริมาณมากจึงจะปรากฏอาการ ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนมี 3 รูปแบบคือ 

 (1.) ฝุนละอองเปนพิษเนื่องจากองคประกอบทางเคมีหรือลักษณะทางกายภาพ เชน มีขนาด

เล็ก มีลักษณะแหลม คม มีการปนเปอนของสารเคมี มีฤทธิ์เปนกรด-ดาง 

 (2.) ฝุนละอองเขาไปรบกวนระบบหายใจโดยตรง ทําใหหายใจลําบากข้ึน 

 (3.) ฝุนละอองเปนตัวพาหรือดูดซับสารมลพิษและพาเขาสูรางกาย เชน แคดเมียม (Cd) 

โครเมียม (Cr) แมงกานีส (Mn) นิกเกิล (Ni) ตะกัว (Pb) และเชื้อโรคประเภทตางๆทําใหรางกายเกิด

โรคจากสารเหลานั้น 

  

 

 

 

ภาพท่ี 2.3 ขนาดของอนุภาคฝุนท่ีเขาสูระบบทางเดินหายใจ 
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   ท่ีมา : ศิวพันธุ ชูอินทร. 2556  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

วีระ พันอินทร (2558) งานวิจัยนี้ไดทําการออกแบบและสรางเครื่องดักจับฝุนชนิดสครับเบอร

แบบเปยกท่ีเหมาะสมกับโรงสีขาวขนาดเล็กบานกาดเมฆ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลําปาง เพ่ือชวยลดปญหา

ฝุนละอองรวมท่ีฟุงกระจายในอากาศซ่ึงเปนปญหาในพ้ืนท่ีชุมชน โดยทําการศึกษาคาความเขมขนของ

ฝุนละอองรวมจากการสีขาวของโรงสีขาวขนาดเล็กซ่ึงคามาตรฐานฝุนละอองรวม ณ จุดปลอยกําหนด

ไวไมเกิน 0.10 มิลกรัมตอลูกบาศกเมตรและพารามิเตอรท่ีเก่ียวของตางๆ อาทิความดันและความเร็ว

ลมในทอระบายอากาศเสีย อัตราการไหลของน้ําท่ีเหมาะสมตออัตราการไหลของอากาศรวมท้ังทําการ

ออกแบบตัวกลางชั้นดูดซึมชนิดอุปกรณเคลือบดวยเซรามิคจากนั้นนําขอมูลท่ีไดมาทําการออกแบบสค

รับเบอรแบบเปยกโดยใชโปรแกรมสําเร็จในการออกแบบ ผลการศึกษาคาความเขมขนของฝุนละออง

รวม จากการสีขาวของโรงสีขาวขนาดเล็กพบวาคาความเขมขนฝุนละอองรวม จากโรงสีขาวขณะเดิน

ระบบสีขาวมีคา 2.12 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตรและคาความเขมขนฝุนละอองรวม จากโรงสีขาวขณะ

หยุดเดินระบบสีขาวมีคา 0.71 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตรซ่ึงเกินคามาตรฐานฝุนละอองรวมจากโรงสี

ขาวสครับเบอรแบบเปยกท่ีทําการออกแบบมีขนาดเสนผานศูนยกลางของตัวถังเทากับ 1.0 เมตร และ

ความยาว 1.5 เมตร ตัวกลางชั้นดูดซึมชนิดอุปกรณเคลือบดวยเซรามิคจากดินเบานํามาเผาท่ีอุณหภูมิ 

900 องศาเซลเซียสมีประสิทธิภาพในการดูดซึมน้ํา และฝุนดีท่ีสุดเม่ือนําสครับเบอรแบบเปยกท่ี

ออกแบบไปติดตั้งกับโรงสีขาวขนาดเล็กสามารถลดปริมาณฝุนละอองรวมภายในระบวนการสีขาวของ

โรงสีขาวขนาดเล็กไดถึง 91% ท่ีอัตราการไหลของน้ําสเปรย 0.30 บรา 

 

พิชัย ศิริสุโขดม  (2557)  ไดดําเนินการวิเคราะหหาปริมาณฝุนละอองรวมขนาดเล็กกวา 10 

ไมครอน และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับผูปฏิบัติงานในโรงงานอาหารสัตวในชวงระยะเวลาทํางานของ

ผูปฏิบัติงานเปนระยะเวลา 8 ชั่วโมง วิธีการศึกษาแบงออกเปน 2 สวน คือสวนแรกทําการเก็บ

ตัวอยางปริมาณฝุนละอองรวมขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน 2 จุด ไดแกกระบวนการผลิต และ

สํานักงานเพ่ือวิเคราะหปริมาณฝุนท่ีสามารถเขาสูทางเดินหายใจได โดยการเก็บตัวอยางฝุนละออง

รวมขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนจะใชวิธีการเก็บตัวอยางแบบท่ีตัวบุคคลในสวนท่ีสองจะเปนการศึกษา

ลักษณะของกลุมตัวอยางใชแบบสัมภาษณในการศึกษา ซ่ึงประกอบดวย 3 สวน คือขอมูลท่ัวไป 

ประวัติการทํางาน ขอมูลการปฏิบัติงานและปญหาสุขภาพ ผลการศึกษาพบวามีปริมาณฝุนละออง

รวมขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง ในสํานักงานและกระบวนการผลิตเฉลี่ย
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เทากับ 0.16±0.05 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร และ 0.32±0.06 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ซ่ึงมีคาไม

เกินคามาตรฐานคุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการตามประกาศกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 

2535 กําหนดไววา ระดับ PM-10 ไมเกิน 5 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตรและผลจากการศึกษาประเมิน

ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอคุณภาพอากาศท่ีไดจากแบบสอบถามจากผูปฏิบัติงานในโรงงาน

จํานวน 38 คน โดยจากกระบวนการผลิต 28 คน และสํานักงาน 10 คน พบวาอาการภูมิแพรอยละ 

23.7 ยังคงเปนอยูและ 18.4 และเคยเปนการใชอุปกรณปองกันอันตรายจากฝุนรอยละ 21.1 โดยท่ี

อุปกรณปองกันฝุนท่ีใชสวนใหญ คือผาปดจมูกรอยละ 87.5 ทางดานสุขภาพของผูปฏิบัติงานอาการไอ

ตอนเชาหรือหลังจากตื่นนอนพบวามีการไอรอยละ 15.8 ขณะทํางานมีอาการไอรอยละ 21.1 มี

เสมหะออกตอนเชาหรือหลังจากตื่นนอนรอยละ 26.3 มีอาการแนนหนาอกหรือหายใจลําบากรอยละ 

18.4 

สมสมัย แพงดวง (2551) การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเ พ่ือศึกษาปริมาณฝุนละอองท่ี

ผูปฏิบัติงานในโรงสีขาวขนาดเล็กไดรับขณะปฏิบัติงาน ศึกษาตัวอยางโรงสีขาวในอําเภอโนนศิลา 

จังหวัดขอนแกน จํานวน 20 แหง โดยการเก็บตัวอยางฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน และฝุนรวมผล

การศึกษาปริมาณ ฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน มีคาอยูในชวง (คาเฉลี่ย 0.57 ± 0.34) มก./ลบ.ม. 

สวนปริมาณฝุนรวมในโรงสีขาว มีคาอยูในชวง (คาเฉลี่ย 2.98 ± 2.46) มก./ลบ.ม. ซ่ึงไมเกินคา

มาตรฐานฝุนในสถานประกอบการจากการสักเกตขณะผูปฏิบัติงานสีขาวจะมีฝุนฟุงกระจายจากการเท

ขาวเปลือกลงสูท่ีรับขาวเปลือกเขาสูเครื่องกะเทาะจะมีฝุนฟุงกระจายออกมามาก 

ครุศิริ ฉลาด และณัฐพงษ กาญจนการี (2549) ไดทําการศึกษาเรื่องปริมาณฝุนละอองรวมใน

โรงสีขาวท่ีใชเครื่องจักรกลในเขตพ้ืนท่ีอําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา

ปริมาณฝุนรวม และฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน ในบริเวณการทํางานในโรงสีขาว ในเขตอําเภอทา

มะกา จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือเปรียบเทียบปริมาณฝุนรวม และฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนกับคา

มาตรฐานฝุนละอองรวมในสถานประกอบการเพ่ือเปรียบเทียบปริมาณฝุนละอองรวมท่ีเกิดข้ึนในโรงสี

ขาวท้ัง 3 ประเภท เพ่ือเปรียบเทียบปริมาณฝุนรวมและฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน ท่ีเกิดข้ึนแตละ

ข้ันตอนของกระบวนการสีขาวในโรงสีขาวประเภทท่ี 3กลุมโรงงานท่ีใชศึกษาครั้งนี้ คือโรงสีขาวในเขต

พ้ืนท่ีอําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ในการเก็บรวบรวมขอมูลดวยเครื่อง   

Personal air sampling  สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูลไดแก ANOVA (Analysis of Variance)ผล

การศึกษาพบวา ปริมาณฝุนรวมท่ีเกิดข้ึนในโรงสีขาวประเภทท่ี 1 คาเฉลี่ยของปริมาณฝุนรวมมีคา 

6.82 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตรปริมาณฝุนรวมท่ีเกิดข้ึนในโรงสีขาวประเภทท่ี 1 ไมมีคาใดท่ีเกินคา

มาตรฐานในสถานประกอบการปริมาณฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนท่ีเกิดข้ึนในโรงสีขาวประเภทท่ี 1 
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ปริมาณฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนมีคาเฉลี่ย 1.76 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตรปริมาณฝุนท่ีเล็กกวา 

10 ไมครอนท่ีเกิดข้ึนในโรงสีขาวประเภทท่ี 1ไมมีคาใดท่ีเกินคามาตรฐานในสถานประกอบการปริมาณ

ฝุนรวมท่ีเกิดข้ึนใรโรงสีขาวประเภทท่ี 2 คาเฉลี่ยของปริมาณฝุนรวมมีคา 6.72 มิลลิกรัมตอลูกบาศก

เมตร  ปริมาณฝุนรวมท่ีเกิดข้ึนในโรงสีขาวประเภทท่ี 2 ไม มีคาใดท่ีเกินมาตรฐานในสถาน

ประกอบการ ปริมาณฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนท่ีเกิดข้ึนในโรงสีขาวประเภทท่ี 2  ปริมาณฝุน

ขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน มีคา 2.30 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตรปริมาณฝุนขนาดเล็กกวา 10 

ไมครอนท่ีเกิดข้ึนในโรงสีขาวประเภทท่ี 2 ไมมีคาใดเกินคามาตรฐานในสถานประกอบการปริมาณฝุน

รวมท่ีเกิดข้ึนในโรงสีขาวประเภทท่ี 3 มากท่ีสุดบริเวณเครื่องทําความสะอาดขาวเปลือกตรวจวัดได 

15.58 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ลองลงมาบริเวณเครื่องกะเทาะขาวเปลือกตรวจวัดได 14.49 

มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตรและปริมาณฝุนรวมท่ีมีคานอยท่ีสุดบริเวณเครื่องขัดขาวและแยกรําตรวจวัด

ได 4.58 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตรคาเฉลี่ยของปริมาณฝุนรวมมีคา 10.29 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร

ปริมาณฝุนรวมท่ีเกิดในโรงสีขาวประเภทท่ี 3 มีคาเกินคามาตรฐานในสถานประกอบการคือบริเวณ

เครื่องทําความสะอาดขาวเปลือก ปริมาณฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนท่ีเกิดข้ึนในโรงสีขาวประเภท

ท่ี 3 มากท่ีสุดบริเวณเครื่องแยกแกลบออกจากขาวกลองตรวจวัดได 3.87 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร

รองลงมาบริเวณเครื่องทําความสะอาดขาวเปลือกตรวจวัดได 3.56 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร
 และ

ปริมาณฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนท่ีมีคานอยท่ีสุดบริเวณเครื่องขัดขาวและแยกรําตรวจวัดได 1.90 

มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร คาเฉลี่ยของปริมาณฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนมีคา 3.15 มิลลิกรัมตอ

ลูกบาศกเมตรปริมาณฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนท่ีเกิดข้ึนในโรงสีขาวประเภทท่ี 3 ไมมีคาใดเกิณ

คามาตรฐานในสถานประกอบการ 

สุจิรา ประสารพันธ(2544)ไดทําศึกษาปริมาณฝุนละอองรวม ในสิ่งแวดลอมและปริมาณฝุน

ละอองรวมในโรงสีขาวรวมถึงการศึกษาขอมูลความคิดเห็นและปญหาสุขภาพของคนงานในโรงสีขาว

และประชาชนในชุมชนท่ีอยูใกลเคียงศึกษาท่ีโรงสีขาวในจังหวัดกาฬสินธุ จํานวน 22 แหงการเก็บ

ตัวอยางฝุนละอองรวมในโรงสีขาวทําการเก็บฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน และฝุนรวม คาเฉลี่ย       

8 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลาทํางานการเก็บตัวอยาง ฝุนละอองรวม ในสิ่งแวดลอมชุมชน ไดเก็บฝุน

ขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน และฝุนรวม คาเฉลี่ย 24 ชั่วโมง การเก็บขอมูลดานความคิดเห็นและ

ปญหาสุขภาพ โดยใชแบบสอบถามตัวอยางท่ีใชศึกษา คือคนงานโรงสีขาว จํานวน 44 คน ผูอาศัยใน

ชุมชนใกลเคียงโรงสีขาว และชุมชนเปรียบเทียบ เปนตัวแทนในการตอบแบบสอบถามหลังคาเรือนละ 

1 คน กลุมละ 156 หลังคาเรือน ผลการศึกษาปริมาณฝุนในโรงสีขาวฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน

บริเวณจุดเท ขาวเปลือกมีคาอยูในชวง 0.25-4.82 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร (คาเฉลี่ย 2.05±1.31 
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มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) และบริเวณบรรจุรํามีคาอยูในชวง 0.32-3.79 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร

(คาเฉลี่ย 1.83±1.13 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) สวนปริมาณฝุนรวมบริเวณจุดเทขาวเปลือกมีคาอยู

ในชวง4.44-16.84มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตรคาเฉลี่ย 10.02±3.24 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตรและ

บริเวณบรรจุรํามีคาอยูในชวง 3.42-16.26มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตรคาเฉลี่ย 17.70±2.89 มิลลิกรัม

ตอลูกบาศกเมตรซ่ึงไมเกินคามาตรฐานฝุนในสถานประกอบการตามประกาศกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 

2520 การตรวจวัดปริมาณฝุนละอองรวมในสิ่งแวดลอมชุมชนท่ีต้ังของโรงสี พบวาปริมาณฝุนขนาด

เล็กกวา 10 ไมครอน มีคาอยูในชวง0.13-116.23 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร(คาเฉลี่ย 97.07±14.30 

มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) และปริมาณฝุนรวมมีคาอยูในชวง 93.35 - 180.38 มิลลิกรัมตอลูกบาศก

เมตร(คาเฉลี่ย 138.94±39.65 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) ซ่ึงคาท่ีตรวจวัดไดสูงกวาชุมชน

เปรียบเทียบแตไมเกินคามาตรฐานฝุนละอองรวมในบรรยากาศท่ัวไปประกาศกรมควบคุมมลพิษ พ.ศ.

2538 ผลการศึกษาจากแบบสอบถามคนทํางานในโรงสีเห็นวาทุกคนควรรวมกันแกไขปญหาฝุน

ละอองรวมจากโรงสีขาวสวนผูท่ีอาศัยในชุมชนท่ีตั้งโรงสีและชุมชนเปรียบเทียบเห็นวาเจาของโรงสี

ควรเปนผูแกไขปญหานี้ ผูทํางาน ในโรงสีขาว (รอยละ 97.73) มีอาการเก่ียวกับระบบทางเดินหายใจ

และพบวาในชุมชนอาการ เก่ียวกับระบบทางเดินหายใจมีความสัมพันธกับการไดรับฝุนละอองรวม 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-vale<0.05) ซ่ึงผูอาศัยอยูใกลเคียงโรงสีมีโอกาสมีอาการเก่ียวกับระบบ 

ทางเดินหายใจภายในฝุนละอองรวมอาการใดอาการหนึ่งหรือหลายอาการมีคา 4.38 เทาของผูท่ีอาศัย

ในชุมชนเปรียบเทียบ (95 % CI = 2.28 - 8.49) จากผลการศึกษาทําใหทราบวาปริมาณฝุนรวมและ

ฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน ในโรงสีขาวและในสิ่งแวดลอมชุมชนถึงแมมีคาไมเกินมาตรฐานแตอยู

ในระดับท่ีสูงซ่ึงจําเปนอยางยิ่งท่ีเจาของโรงสีและหนวยงานท่ีเก่ียวของควรใหการเฝาระวังเพ่ือปองกัน

ปญหาและลดมลพิษดานฝุนละอองรวมภายในโรงสีขาวในจังหวัดกาฬสินธุตอไป 
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินงานวิจัย 

 

การวิจัยครั้งนี้มุงเนนท่ีจะศึกษาเปรียบเทียบปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน

ภายในโรงสีขาวขนาดใหญ และ โรงสีขาวขนาดเล็ก กรณีศึกษาโรงสีขาว อําเภอทาตะโก          

จังหวัดนครสวรรค โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับวิธีดําเนินงานวิจัยตามหัวขอตอไปนี้ 

1. พ้ืนท่ีทําการวิจัย 

2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

4. ข้ันตอนในการดําเนินงานวิจัย 

5. การวิเคราะหขอมูล 

 

พ้ืนที่ที่ทําการวิจัย 

พ้ืนท่ี ท่ีทําการวิจัยครั้งนี้ ไดแก โรงสีขาวขนาดใหญ และโรงสีขาวขนาดเล็กในพ้ืนท่ี              

อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค  

 1. หางหุนสวนจํากัด โรงสีไฟไทยทองเฮง เปนโรงสีขาวขนาดใหญตั้งอยูใน ตําบลหัวถนน 

อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค กําลังการผลิต 180 ตัน / วัน ดังภาพท่ี 3.1 

 2. โรงสีไทยวัฒนากร ตําบลวังมหากร เปนโรงสีขาวขนาดเล็กตั้งอยูใน อําเภอทาตะโก 

จังหวัดนครสวรรค กําลังการผลิต 13 ตัน / วัน  ดังภาพท่ี 3.2 
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ภาพท่ี 3.1 โรงสีขาวขนาดใหญ(หางหุนสวนจํากัด โรงสีไฟไทยทองเฮง) 

 

ภาพท่ี 3.2 โรงสีขาวขนาดเล็ก(โรงสีไทยวัฒนากร) 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 1.เครื่องมือท่ีใชในการตรวจวัดภาคสนาม 

   1.1 ปมเก็บตัวอยาง (sampling pump)  

   1.2 กระดาษกรองชนิด PVC ขนาด 37 มิลลิเมตร ผานการดูดความชื้นในตูดูดความชื้น

แลวไมนอยกวา 24ชั่วโมง 

   1.3 ตลับกระดาษกรอง ขนาด 37 มิลลิเมตร 

   1.4 เครื่องสอบเทียบอัตราการไหลของปมเก็บตัวอยางอนุภาคฝุน 

   1.5 ปากคีบ ใชสําหรับคีบกระดาษกรอง 

   1.6 สายยาง   

 2.เครื่องมือท่ีใชในหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร 
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   2.1 เครื่องชั้งท่ีมีทศนิยม 5 ตําแหนง 

   2.2 ตูดูดความชื้น 

   2.3 ปากคีบ ใชสําหรับคีบกระดาษกรอง 

 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 1. การเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ 
    ทําการศึกษาเอกสารทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 

10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดใหญและโรงสีขาวขนาดเล็ก ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณและ

ข้ันตอนการเก็บตัวอยางฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน 

 2. การเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ  

2.1 การศึกษาปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดใหญ 

และโรงสีขาวขนาดเล็กเพ่ือเทียบกับคามาตรฐานตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 2.1.1 ทําการเก็บตัวอยางฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาด

ใหญและโรงสีขาวขนาดเล็กท้ังหมด 3 ตัวอยาง ตัวอยางละ 8 ชั่วโมงเพราะกฎหมายกําหนด 

 2.1.2 การเก็บตัวอยางจะใชปมท่ีผานการสอบเทียบอัตราการไหลของอากาศและ

นําไปเก็บตัวอยางฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนโดยใชกระดาษกรองชนิดโพลิไวนิลคลอไรด  

(PVC)  ขนาดเสนผานศูนยกลาง 37 มิลลิเมตรในการเก็บตัวอยาง 

 2.1.3 นําตัวอยางฝุนละอองขนาดเล็กกกวา 10 ไมครอนมาวิเคราะหหาความเขมขน

ของปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนและนําไปเปรียบเทียบกับคามาตรฐานฝุนละอองใน

สถานประกอบการณตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับ

ภาวะแวดลอม(สารเคมี) ในเวลา 8 ชั่วโมง ฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนตองไมเกิน              

5 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร 

 2.2 การศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางของฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายใน

โรงสีขาวขนาดใหญ และโรงสีขาวขนาดเล็ก 

 2.2.1 ทําการเก็บตัวอยางฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาด

ใหญและโรงสีขาวขนาดเล็กท้ังหมด 30 ตัวอยาง ตัวอยางละ 1 ชั่วโมง เพราท้ังโรงสีขาวขนาดใหญ

และโรงสีขาวขนาดเล็ก ใชเวลาในการสีขาว 1 ชั่วโมงเพราะการสีขาว 1 รอบการผลิตใชเวลา 1 ชั่วโมง 
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 2.2.2 การเก็บตัวอยางจะใชปมท่ีผานการสอบเทียบอัตราการไหลของอากาศและ

นําไปเก็บตัวอยางฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนโดยใชกระดาษกรองชนิดโพลิไวนิลคลอไรด  

(PVC)  ขนาดเสนผานศูนยกลาง 37 มิลลิเมตรในการเก็บตัวอยาง 

2.2.3 นําตัวอยางฝุนละอองขนาดเล็กกกวา 10 ไมครอนมาวิเคราะหหาความเขมขน

ของปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนและทําการศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางฝุน

ละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนดวยหลักทางสถิติ ทดสอบความแตกตางหรือเปรียบเทียบคาเฉลี่ย

ของกลุมตัวอยาง 2 กลุม (t-Test) ท่ีระดับสําคัญ 0.05                                                                                

 

ข้ันตอนในการดําเนินงานวิจัย  

การดําเนินการวิจัยศึกษาเปรียบเทียบปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายใน

โรงสีขาวขนาดใหญ และ โรงสีขาวขนาดเล็ก กรณีศึกษาโรงสีขาว อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค 

มีข้ันตอนการทําวิจัยดังนี้ (ภาพท่ี 3.3) 

 1 ศึกษาหัวของานวิจัย 

 2 ทําการศึกษาหาขอมูลปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนในโรงสีขาว 

 3  ทําการสํารวจพ้ืนท่ีเพ่ือดําเนินการเก็บตัวอยาง 

 4  ดําเนินการเก็บตัวอยางฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดใหญ  

และโรงสีขนาดเล็กและนําไปเปรียบเทียบกับคามาตรฐานตามกฎหมาย เปนเวลา 8 ชั่วโมง จํานวน  

3 ตัวอยาง 

 5  ดําเนินการเก็บตัวอยางฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดใหญ  

และโรงสีขนาดเล็กเปนเวลา 1 ชั่วโมง จํานวน 30 ตัวอยาง 

 6  วิเคราะหหาปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดใหญ และ 

โรงสีขาวขนาดเล็ก 

 7  ศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางของปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายใน 

โรงสีขาวขนาดใหญและโรงสีขาวขนาดเล็กโดยวิเคราะหทางสถิติ ทดสอบความแตกตางหรือ

เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุม (t-Test) ระดับนัยสําคัญ 0.05 

   8 วิเคราะหและสรุปผลการทดลอง 

           9  สรุป และจัดรปูเลมรายงานฉบับสมบูรณ 
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กําหนดหัวของานวิจัย 

รวบรวมขอมูลและกําหนดพ้ืนท่ีในการเก็บตัวอยาง 

ศึกษาขอมูลระดับทุติยภูมิจากเอกสารตาง ๆ และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
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ภาพท่ี 3.3 แผนผังแสดงข้ันตอนการดําเนินงานวิจัย 

การวิเคราะหขอมูล 

 

 1 การวิเคราะหฝุนละออง 

ทําการเก็บตัวอยางฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดใหญและ

โรงสีขาวขนาดเล็ก 

โรงสีขาวขนาดใหญ โรงสีขาวขนาดเล็ก 

   วิเคราะหหาปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาว 

ทําการเปรียบเทียบกับคามาตรฐานตาม

กฎหมาย ทําการเ ก็บตัวอยาง ท้ังหมด         

3 ตัวอยาง ตัวอยางละ 8 ชั่วโมง 

สรุปผลการวิจัย และ จัดทํารูปเลมฉบับสมบูรณ 

ทําการวิเคราะหดวยหลักการทางสถิติ 

t-Testทําการเก็บตัวอยางท้ังหมด 30 

ตัวอยาง ตัวอยางละ 1 ชั่วโมง 
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       สูตรการคํานวนหาความเขมขนฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน  

  ความเขมขนฝุนละออง(มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร) = 
(Wf−Wi)

V
×  103  

 เม่ือ  Wi  คือ น้ําหนักกระดากรองกอนเก็บตัวอยาง (มิลลิกรัม) 

        Wf  คือ น้ําหนักกระดากรองหลังเก็บตัวอยาง (มิลลิกรัม) 

         V  คือ ปริมาตรอากาศในการเก็บตัวอยาง (ลิตร) 

 2 การวิเคราะหทางสถิติ 

 การวิเคราะหปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขา ขนาดใหญ และ 

โรงสีขาวขนาดเล็ก สามารถนําผลมาวิเคราะหมาคํานวณและวิเคราะหผลทางสถิติไดดังนี้ 

   2.1. สถิติเชิงพรรณนา 

        การวิเคราะหปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดใหญ 

และ โรงสีขาวขนาดเล็ก นําเสนอในลักษณะท่ัวไปของขอมูลปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10        

ท่ีรวบรวมไวในรูปของ คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปริมาณฝุนขนาด

เล็กกวา 10 ท่ีไดทําการเก็บตัวอยาง 30 ตัวอยาง 

   2.2. สถิติเชิงอนุมาน 

       การวิเคราะหปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดใหญ 

และ โรงสีขาวขนาดเล็กจํานวน 30 ตัวอยาง โดยใชโปรแกรมการวิเคราะหขอมูลนํามาวิเคราะหดวย

หลักการทางสถิติ  ทดสอบความแตกต างหรือค า เฉลี่ ยของกลุ มตั วอย าง  2 กลุ ม                                     

(Paired Samples t-Test)  ระดับนัยสําคัญ 0.05 มีสมมติฐานในการวิเคราะห ดังนี้ 

  H0 : ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดใหญและ

โรงสีขาวขนาดเล็กไมแตกตางกัน 

  H1 : ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดใหญและ

โรงสีขาวขนาดเล็กแตกตางกัน 
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บทท่ี 4 

ผลการวิจัย 

 
 การศึกษาวิจัยนี้เปนการศึกษา “การศึกษาเปรียบเทียบฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน

ภายในโรงสีข าวขนาดใหญและโรงสีข าวขนาดเล็กกรณีศึกษาโรงสีข าว อํา เภอทาตะโก                     

จังหวัดนครสวรรค”โดยมีผลการวิจัยดังนี้ 

 

ผลการศึกษาปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดใหญ 

และโรงสีขาวขนาดเล็ก 

 1. ผลการศึกษาปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดใหญ 

ครั้งท่ี วันท่ีเก็บตัวอยาง ปริมาณฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาด

ใหญ (มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) 

1   15 พ.ย.2559 1.12 

2   15 พ.ย.2559 0.26 

3   15 พ.ย.2559 0.61 

4 15 พ.ย. 2559 1.73 

5 16 พ.ย. 2559 1.30 

6 16 พ.ย. 2559 1.47 

7 16 พ.ย. 2559 0.77 

8 16 พ.ย. 2559 1.03 

9 16 พ.ย. 2559 1.72 

10 17 พ.ย. 2559 1.30 

11 17 พ.ย. 2559 1.30 

12 17 พ.ย. 2559 1.30 

13 18 พ.ย. 2559 1.30 
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ก

า ร ศึ

ก ษ า

ป ริ ม

าณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดใหญ                       ดังแสดง

รายละเอียดในตารางท่ี 4.1 และภาพท่ี 4.1 ตอไปนี ้

ตารางท่ี 4.1 ผลการศึกษาปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดใหญ 

ตารางท่ี 4.1 (ตอ) 

ครั้งท่ี วันท่ีเก็บตัวอยาง ปริมาณฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดใหญ 

(มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) 

18 21 พ.ย. 2559 1.30 

19 21 พ.ย. 2559 1.73 

20 21 พ.ย. 2559 1.12 

21 21 พ.ย. 2559 1.46 

22 21 พ.ย. 2559 1.46 

23 22 พ.ย. 2559 0.86 

24 22 พ.ย. 2559 1.03 

25 22 พ.ย. 2559 0.43 

25 22 พ.ย. 2559 1.12 

27 22 พ.ย. 2559 1.03 

28 22 พ.ย. 2559 1.46 

29 23 พ.ย. 2559 1.03 

30 23 พ.ย. 2559 1.20 

หมายเหตุ : โรงสีขาวขนาดใหญ (หางหุนสวนจํากัด โรงสีไฟไทยทองเฮง) 

14 18 พ.ย. 2559 1.38 

15 18 พ.ย. 2559 1.21 

16 18 พ.ย. 2559 1.30 

17 18 พ.ย. 2559 1.21 

               คาต่ําสุด                0.26 

               คาสูงสุด                1.73 

               คาเฉลี่ย                1.18 

               สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน                0.35 
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ภาพท่ี 4.1 กราฟแสดงปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดใหญ 

 จากตารางท่ี 4.1 และภาพท่ี 4.1  ผลการตรวจวัดปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน

ภายในโรงสีขาวขนาดใหญไดมีคาสูงสุดเทากับ1.73 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร มีคาต่ําสุดเทากับ 0.26  

มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตรและคาเฉลี่ยเทากับ1.18 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เทากับ 0.35 

 2.ผลการศึกษาปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดเล็ก 

 การศึกษาปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดเล็ก                      

ดังแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 4.2และภาพท่ี 4.2 ตอไปนี้ 

ตารางท่ี 4.2 ผลการศึกษาปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดเล็ก 
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จํานวนครัง้ท่ีเก็บตวัอยา่ง 

ครั้งท่ี วันท่ีเก็บตัวอยาง ปริมาณฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาด

ใหญ (มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) 

1   15 พ.ย.2559 1.12 

2   15 พ.ย.2559 0.26 

3   15 พ.ย.2559 0.61 

4 15 พ.ย. 2559 1.73 

5 16 พ.ย. 2559 1.30 

6 16 พ.ย. 2559 1.47 

7 16 พ.ย. 2559 0.77 

8 16 พ.ย. 2559 1.03 
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ต า ร

า ง ท่ี 

4 . 2 

(ตอ) 

หมา

ย

เหตุ 

: 

โรงสี

ขาว

ขนา

ดเล็ก (โรงสีไทยวัฒนากร) 

 

ภาพท่ี 4.2 กราฟแสดงปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดเล็ก 
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จํานวนครั้งท่ีเก็บตัวอยาง 

โรงสีขาวขนาดเล็ก (โรงสีไทยวัฒนากร) 

9 16 พ.ย. 2559 1.72 

10 17 พ.ย. 2559 1.30 

11 17 พ.ย. 2559 1.30 

12 17 พ.ย. 2559 1.30 

13 18 พ.ย. 2559 1.30 

14 18 พ.ย. 2559 1.38 

15 18 พ.ย. 2559 1.21 

16 18 พ.ย. 2559 1.30 

17 18 พ.ย. 2559 1.21 

18 21 พ.ย. 2559 1.30 

19 21 พ.ย. 2559 1.21 

20 21 พ.ย. 2559 1.04 

21 21 พ.ย. 2559 1.21 

22 21 พ.ย. 2559 1.04 

23 22 พ.ย. 2559 1.90 

ครั้งท่ี วันท่ีเก็บตัวอยาง ปริมาณฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาด

ใหญ (มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) 

24 22 พ.ย. 2559 1.12 

25 22 พ.ย. 2559 1.21 

26 22 พ.ย. 2559 1.04 

27 22 พ.ย. 2559 1.82 

28 22 พ.ย. 2559 0.87 

29 23 พ.ย. 2559 1.12 

30 23 พ.ย. 2559 1.04                คาต่ําสุด            0.69 

               คาสูงสุด            1.99 

               คาเฉลี่ย            1.25 

               สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน            0.30 



34 
 

 จากตารางท่ี 4.2 และภาพท่ี 4.2  ผลการตรวจวัดปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน

ภายในโรงสีขาวขนาดเล็กไดมีคาสูงสุดเทากับ1.99 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร มีคาต่ําสุดเทากับ 0.69 

มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตรและคาเฉลี่ยเทากับ1.25 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เทากับ 0.30 

 3.ผลการเปรียบเทียบปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนระหวางโรงสีขาวขนาด

ใหญ และโรงสีขาวขนาดเล็ก 

 ผลการศึกษาเปรียบเทียบฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายโรงสีขาวขนาดใหญและ         

โรงสีขาวขนาดเล็ก ดังแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 4.3 และภาะท่ี 4.3 ตอไปนี้ 

ตารางท่ี 4.3 ผลการเปรียบเทียบปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนระหวางโรงสีขาว        

ขนาดใหญและโรงสีขาวขนาดเล็ก 

 

ครั้งท่ี 
 

วันท่ีเก็บตัวอยาง 
ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน 

(มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) 

โรงสีขาวขนาดใหญ โรงสีขาวขนาดเล็ก 
1 15 พ.ย.2559 1.12 1.99 

2 15 พ.ย.2559 0.26 1.47 

3 15 พ.ย.2559 0.61 1.04 

4 15 พ.ย. 2559 1.73 1.21 

5 16 พ.ย. 2559 1.30 1.21 

6 16 พ.ย. 2559 1.47 0.69 

7 16 พ.ย. 2559 0.77 0.87 

8 16 พ.ย. 2559 1.03 0.95 

9 16 พ.ย. 2559 1.72 1.38 

10 17 พ.ย. 2559 1.30 1.47 

11 17 พ.ย. 2559 1.30 1.04 

12 17 พ.ย. 2559 1.30 1.38 

13 18 พ.ย. 2559 1.30 1.38 

14 18 พ.ย. 2559 1.38 1.38 

15 18 พ.ย. 2559 1.21 1.12 

16 18 พ.ย. 2559 1.30 1.64 
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17 18 พ.ย. 2559 1.21 1.21 

18 21 พ.ย. 2559 1.30 1.30 

19 21 พ.ย. 2559 1.73 1.21 

20 21 พ.ย. 2559 1.12 1.04 

21 21 พ.ย. 2559 1.46 1.21 

22 21 พ.ย. 2559 1.46 1.04 

23 22 พ.ย. 2559 0.86 1.90 

24 22 พ.ย. 2559 1.03 1.12 

25 22 พ.ย. 2559 0.43 1.21 
 

ครั้งท่ี 
 

วันท่ีเก็บตัวอยาง 
ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน 

(มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) 

โรงสีขาวขนาดใหญ โรงสีขาวขนาดเล็ก 
26 22 พ.ย. 2559 1.12 1.04 

27 22 พ.ย. 2559 1.03 1.82 

28 22 พ.ย. 2559 1.46 0.87 

29 23 พ.ย. 2559 1.03 1.12 

30 23 พ.ย. 2559 1.20 1.04 

 

         คาต่ําสุด 

         คาสูงสุด 

         คาเฉลี่ย 

        สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

                              0.26 

                              1.73 

                              1.18 

                              0.35 

                    0.69 

                    1.99 

                    1.25 

                    0.30 
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ภาพท่ี 4.3 กราฟแสดงผลการเปรียบเทียบปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนระหวาง   

              โรงขาวขนาดใหญและโรงสีขาวขนาดเล็ก 

 จากตารางท่ี 4.3 และภาพท่ี 4.3 ผลการตรวจวัดปริมาฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน

ระหวางโรงสีขาวขนาดใหญและโรงสีขาวขนาดเล็ก ไดทําการเปรียบเทียบปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก

กวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดใหญไดมีคาเทากับ 1.73 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร มีคาต่ําสุด

เทากับ 0.26  มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตรและคาเฉลี่ยเทากับ 1.18 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ภายใน

โรงสีขาวขนาดเล็กมีคาสูงสุดเทากับ 1.99 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตรคาต่ําสุดเทากับ 0.69 มิลลิกรัม

ตอลูกบาศกเมตร คาเฉลี่ยเทากับ1.25 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร 

  สําหรับการเปรียบเทียบผลปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนระหวางโรงสีขาว

ขนาดใหญและโรงสีขาวขนาดเล็ก จํานวน 30 ตัวอยางนําไปทดสอบโดยวิธีทางสถิติ t-Test (paired-

sample test) 0.05 โดยตั้งสมมุติฐานดังนี้ 

 H0 : ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดใหญและโรงสีขาว

ขนาดเล็กไมแตกตางกัน 

 H1 : ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดใหญและโรงสีขาว

ขนาดเล็กแตกตางกัน 

ตารางท่ี 4.4 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน                                       

ระหวางโรงสีขาวขนาดใหญและโรงสีขาวขนาดเล็ก  
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ประเภทโรงสีขาว N Mean t Sig. (2-tailed) 

โรงสีขาวขนาดใหญ 30 1.18  
- 0.684 

 
0.500 

 โรงสีขาวขนาดเล็ก 30 1.25 

 

 จากตารางท่ี 4.4 พบวา คา Sig (2-tailed) มีคาเทากับ 0.500 ซ่ึงมากกวาระดับนัยสําคัญท่ี

กําหนด 0.05 แสดงวา ปฎิเสธ H1 และยอมรับ H0  ดังนั้นจึงสรุปไดวาปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 

10 ไมครอนระหวางโรงสีขาวขนาดใหญและโรงสีขาวขนาดเล็กมีคาไมแตกตางกัน 

ผลการศึกษาปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดใหญ 

และโรงสีขาวขนาดเล็กเปรียบเทียบกับคามาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด 

 การศึกษาเปรียบเทียบฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดใหญเพ่ือ

เปรียบเทียบกับคามาตรฐานจะทําการเก็บตัวอยาง 8 ชั่วโมงตอตัวอยางและทําการเก็บตัวท้ังหมด     

3 ตัวอยางเพ่ือนําไปเปรียบเทียบกับคามาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนด 

4. ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดใหญเปรียบเทียบ

กับคามาตรฐาน 

การศึกษาเปรียบเทียบฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดใหญ  

เปรียบเทียบกับคามาตรฐานดังแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 4.5 และภาพท่ี 4.4 ตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 4.5 ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดใหญเปรียบเทียบกับ

คามาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนด 

ครั้งท่ี วันท่ีเก็บตัวอยาง ปริมาณฝุนขนาดเล็กกวา 10 

ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาด

ใหญ (มิลลิกรัมตอลูกบาศก

เมตร) 
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1 23 พ.ย.2559 3.35 

2 24 พ.ย.2559 4.72 

3 28 พ.ย.2559 5.49 

   หมายเหตุ : โรงสีขาวขนาดใหญ (หางหุนสวนจํากัด โรงสีไฟไทยทองเฮง) 

จากตารางท่ี 4.5 พบวาปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาด

ใหญมีคาสูงสุดเทากับ 5.49 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร และคาต่ําสุดเทากับ 3.35 มิลลิกรัมตอ

ลูกบาศกเมตร และคาเฉลี่ยเทากับ 4.52 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร 

 
ภาพท่ี4.4 กราฟแสดงปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดใหญ                  

             เปรียบเทียบกับคามาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนด 

  

 

 

 จากตารางท่ี 4.5 และภาพท่ี 4.4 ผลการศึกษาเปรียบเทียบฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 

ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดใหญเพ่ือเปรียบเทียบกับคามาตรฐานและเม่ือนําไปเปรียบเทียบกับคา

มาตรฐานตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับภาวะแวดลอม
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(สารเคมี)อยูท่ี 5 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตรจะเห็นไดวามีปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน

ภายในโรงสีขาวขนาดใหญมีคาท่ีเกินมาตรฐานคิดเปนรอยละ 33.3 

5. ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดเล็กเปรียบเทียบกับ

คามาตรฐาน 

 การศึกษาเปรียบเทียบฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดเล็กเพ่ือ

เปรียบเทียบกับคามาตรฐานจะทําการเก็บตัวอยาง 8 ชั่วโมงตอตัวอยางและทําการเก็บตัวท้ังหมด     

3 ตัวอยางเพ่ือนําไปเปรียบเทียบกับคามาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนด 

การศึกษาเปรียบเทียบฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดเล็ก  

เปรียบเทียบกับคามาตรฐานดังแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 4.6 และภาพท่ี 4.5 ตอไปนี ้

ตารางท่ี 4.6 ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดเล็กเปรียบเทียบกับ

คามาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนด 

 

ครั้งท่ี วันท่ีเก็บตัวอยาง ปริมาณฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายใน

โรงสีขาวขนาดเล็ก (มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) 

1 23 พ.ย.2559 4.02 

2 24 พ.ย.2559 7.21 

3 28 พ.ย.2559 6.04 

 หมายเหตุ : โรงสีขาวขนาดเล็ก (โรงสีไทยวัฒนากร) 

จากตารางท่ี 4.6 พบวาปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาด

เล็กมีคาสูงสุดเทากับ 7.21 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร และคาต่ําสุดเทากับ 4.02 มิลลิกรัมตอลูกบาศก

เมตร และคาเฉลี่ยเทากับ 5.76 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร 

 
 
 
 

      คาต่ําสุด 
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ภาพท่ี4.5 กราฟแสดงปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดเล็ก 

             เปรียบเทียบกับคามาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนด 

จากตารางท่ี 4.6 และภาพท่ี 4.5 ผลการศึกษาเปรียบเทียบฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 

ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดเล็กเพ่ือเปรียบเทียบกับคามาตรฐาน และเม่ือนําไปเปรียบเทียบกับคา

มาตรฐานตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับภาวะแวดลอม

(สารเคมี)อยูท่ี 5 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร จะเห็นไดวามีปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 

ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดใหญมีคาท่ีเกินมาตรฐานคิดเปนรอยละ 66.7 

6. ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดใหญและโรงสีขาว

ขนาดเล็กเปรียบเทียบกับคามาตรฐาน 

การศึกษาปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดใหญและโรงสี

ขาวขนาดเล็กเปรียบเทียบกับคามาตรฐานดังแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 4.7 และภาพท่ี 4.6 ตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 4.7 ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดใหญและโรงสีขาว

ขนาดเล็กเพ่ือเปรียบเทียบกับคามาตรฐาน 

ครั้งท่ี วันท่ีเก็บตัวอยาง ปริมาณฝุนขนาดเล็กกวา 

10 ไมครอนภายในโรงสี

ขาวขนาดใหญ (มิลลิกรัม

ตอลูกบาศกเมตร) 

ปริมาณฝุนขนาดเล็กกวา 

10 ไมครอนภายในโรงสี

ขาวขนาดเล็ก (มิลลิกรัม

ตอลูกบาศกเมตร) 

1 23 พ.ย.2559 3.35 4.02 

2 24 พ.ย.2559 4.72 7.21 

3 28 พ.ย.2559 5.49 6.04 

หมายเหตุ : คามาตรฐานอางอิงตาม ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทํางาน

เก่ียวกับภาวะแวดลอม(สารเคมี) ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2554) 

 
ภาพท่ี4.6 กราฟแสดงปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดใหญและ  

             โรงสีขาวขนาดเล็กเปรียบเทียบกับคามาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนด 
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โรงสีขาวขนาดเล็ก โรงสีขาวขนาดใหญ 
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 จากตารางท่ี 4.7 และภาพท่ี 4.6 ซ่ึงแสดงผลการศึกษาเปรียบเทียบฝุนละอองขนาดเล็กกวา 

10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดใหญและโรงสีขาวขนาดเล็กเทียบกับคามาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนด 

จํานวน 3 ตัวอยาง มีปริมาณของฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดใหญมี

คาสูงสุดเทากับ 5.49 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร และคาต่ําสุดทากับ 3.35 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร 

และคาเฉลี่ยเทากับ 4.52 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร  และภายในโรงสีขาวขนาดเล็กมีคาสูงสุดทากับ 

7.21 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร และคาต่ําสุดทากับ 4.02 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตรและคาเฉลี่ยทา

กับ 5.76 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร และนําคาปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายใน

โรงสีขาวขนาดใหญและโรงสีขาวขนาดเล็กเพ่ือนําไปเปรียบเทียบกับคามาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนดไว

ท่ี 5 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตรโรงสีขาวขนาดใหญนั้นมีจํานวนตัวอยางท่ีเกินมาตรฐานท่ีกฎหมาย

กําหนดอยู 1 ตัวอยาง และโรงสีขาวขนาดเล็กนั้นมีจํานวนตัวอยางท่ีเกินมาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนด

อยู 2 ตัวอยางคิดเปนรอยละ 33.3 และ 66.7 
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บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

 

 ในการศึกษาเปรียบเทียบของปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาว

ขนาดใหญและโรงสีขาวขนาดเล็กกรณีศึกษาโรงสีขาว อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค ซ่ึงมี

วัตถุประสงคคือ 1) เพ่ือศึกษาปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดใหญ

และโรงสีขาวขนาดเล็กและ 2) ศึกษาเปรียบเทียบของปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน

ระหวางโรงสีขาวขนาดใหญและโรงสีขาวขนาดเล็ก ซ่ึงผลของการดําเนินงานวิจัยมีรายละเอียดโดย

สรุปและรวมท้ังขอเสนอแนะตางๆ จากการวิจัยดังตอไปนี้ 

สรุปผลการทําวิจัย   

 1. วัตถุประสงค 

   1.1 เพ่ือศึกษาปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดใหญ และ

โรงสีขาวขนาดเล็กเพ่ือเทียบกับคามาตรฐานตามท่ีกฎหมายกําหนด 

   1.2 ศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางของฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสี

ขาวขนาดใหญ และโรงสีขาวขนาดเล็ก 

 2. วิธีการดําเนินการวิจัย 

   การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณฝุนละองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาด

ใหญและโรงสีขาวขนาดเล็ก ทําการเก็บตัวอยางปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายใน
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โรงสีขาวขนาดใหญและโรงสีขาวขนาดเล็กโดยใชวิธีการวิเคราะแบบกราวิเมตริก (gravimetry) โดยใช

ปมดูดอากาศท่ีผานการการวัดอัตราการไหลแลวใหอยูในชวง1-2 ลิตรตอนาที และใชกระดาษกรอง

ชนิดโพลิไวนิลคลอไรด  (PVC)  ขนาดเสนผานศูนยกลาง 37 มิลลิเมตรใชในการเก็บตัวอยางแลวนําไป

วิเคราะหหาปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนทําการเก็บตัวอยางท้ังหมด 3 ตัวอยาง

ตัวอยางละ 8 ชั่วโมงระยะเวลาในการเก็บ 1 เดือนเพ่ือนํามาเปรียบเทียบกําคามาตรฐานตามกฎหมาย

กําหนอและทําการเก็บตัวอยางตามวัตถุประสงคขอท่ี 2 คือการศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางของ

ฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดใหญ และโรงสีขาวขนาดเล็กโดยการเก็บ

ตัวอยางท้ังหมด 30 ตัวอยาง ตัวอยางละ 1 ชั่วโมงและนํามาศึกษาเปรียบเทียบปริมาณฝุนละออง

ขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดใหญและโรงสีขาวขนาดเล็กโดยใชหลักทางสถิต ิ      

t-Test (paired sample test) ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  

  

 

3.ผลงการวิจัย  

จากการดําเนินงานวิจัยตามวัตถุประสงคและข้ันตอนการวิจัยดังกลาว สรุปไดดั้งนี้ 

3.1 ผลการวิเคราะหปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดใหญ

และโรงสีขาวขนาดเล็ก ผลการวิเคราะหไดดั้งนี้ 

1 .ปริ มาณฝุ นละอองขนาดเล็ กกว า  10 ไมครอนภายใน โ ร งสี ข า วขนาดใหญ                       

(โรงสีไฟไทยทองเฮง) จํานวน 30 ตัวอยาง อยูในชวง 0.26 – 1.73 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร          

มีคาความเขมขนเฉลี่ยเทากับ 1.18 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตรและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 

0.35 

2 .  ปริ มาณฝุ นละอองขนาด เล็กกว า  10  ไมครอนภายใน โ รงสี ข า วขนาดเล็ ก                      

(โรงสีไทยวัตนากร) จํานวน 30 ตัวอยาง อยูในชวง 0.69 – 1.99 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร มีคาความ

เขมขนเฉลี่ยเทากับ1.25 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตรและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.30 

3.2 ผลการศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน

ภายในโรงสีขาวขนาดใหญและโรงสีขาวขนาดเล็กสรุปไดวาปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 

ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดใหญมีคานอยกวาโรงสีขาวขนาดเล็กอยูเพียงเล็กนอยเพราะโรงสีขาว

ขนาดใหญมีการติดตั้งระบบบําบัดอากาศแตโรงสีขาวขนาดเล็กไมมีการติดตั้งทําใหฝุนละอองท่ีออกมา
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จากเครื่องกะเทาะเปลือกขาวนั้นสูงกวาโรงสีขาวขนาดใหญเล็กนอยซ่ึงไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิตท่ีระดับ 0.05  

3.3 ผลการวิเคราะหปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดใหญ

และโรงสีขาวขนาดเล็กเพ่ือเทียบกับคามาตรฐานตามท่ีกฎหมายกําหนดผลการวิเคราะหไดดั้งนี้  

(1 )  ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกว า  10 ไมครอนภายในโรงสีข าวขนาดใหญ                     

(โรงสีไฟไทยทองเฮง) จํานวน 3 ตัวอยาง ตัวอยาง อยูในชวง 3.35 – 5.49 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร

มีคาความเขมขนเฉลี่ยเทากับ4.52 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตรและกฎหมายกําหนดอยู ท่ีตลอด

ระยะเวลาทํางานปกติ (8 ชั่วโมง) ตองไมเกิน 5 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร(ฝุนขนาดเล็กกวา 10 

ไมครอน) ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายใโรงสีขาวขนาดใหญ (โรงสีไฟไทยทองเฮง) 

คิดเปนรอยละ 33.3 ท่ีเกินมาตรฐาน  

(2 )  ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกว า  10 ไมครอนภายในโรงสีข าวขนาดใหญ                 

(โรงสีไทยวัตนากร) จํานวน 3 ตัวอยาง อยูในชวง 4.02 – 7.21 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร  มีคาความ

เขมขนเฉลี่ยเทากับ5.76 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตรและกฎหมายกําหนดอยูท่ีตลอดระยะเวลาทํางาน

ปกติ (8 ชั่วโมง) ตองไมเกิณ 5 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร (ฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน ) ปริมาณ

ฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดใหญ (โรงสีไฟไทยทองเฮง) คิดเปนรอยละ

66.7ท่ีเกินมาตรฐาน  

 3.4 ผลการวิเคราะหปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดใหญ

และโรงสีขาวขนาดเล็กเปรียบเทียบกับคามาตรฐานสรุปไดวาปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 

ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดเล็กมีคาเกินมาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนดมากกวาโรงสีขาวขนาดใหญ 

เพราะโรงสีขาวขนาดใหญมีการติดตั้งระบบบําบัดอากาศแตโรงสีขาวขนาดเล็กไมมีการติดตั้งทําใหฝุน

ละอองภายในโรงสีขาวขนาดเล็กมากกวาโรงสีขาวขนาดใหญ 

ขอเสนอแนะ 

 จากการศึกษาเปรียบเทียบปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาว

ขนาดใหญและโรงสีขาวขนาดเล็กกรณีศึกษา อําเภอทาตะโกจังหวัดนครสวรรค ผูวิจัยขอเสนอแนะ

เพ่ือใหงานวิจัยสมบูรณยิ่งข้ึนดังตอไปนี 

 1. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้ 

   1.1 ควรจะเพ่ิมจํานวนการเก็บตัวอยางและจํานวนของโรงสีขาวขนาดใหญและโรงสีขาว

ขนาดเล็กใหมีปริมาณมากข้ึนเพ่ือใหคาท่ีไดมีความแนนอนและหนาเชื่อถือ 

 2. ขอเสนอแนะนําสําหรับทํางานวิจัยตอไป  
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   2.1 ในงานวิจัยครั้งนี้ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 

ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดใหญและโรงสีขาวขนาดเล็ก แตยังขาดโรงสีขาวขนาดกลางควรท่ีจะทํา

การเปรียบเทียบปริมาณฝุนละอองภายโรงสีขาวท้ัง 3 ขนาด เพ่ือท่ีจะไดทําการศึกษาวาปริมาณฝุน

ละอองภายในโรงสีขาวขนาดใดมีปริมาณฝุนละอองมากท่ีสุด  
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ประกาศกระทรวงมหาดไทย 

เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดลอม 

(สารเคมี) ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2554) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย 

ฉบับท่ี ๒ ( พ.ศ. ๒๕๕๔ ) 

เรื่องความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดลอม (สารเคมี) 

 ประกาศฯ ฉบับนี้ มีการกําหนดแบงเปน ๓ หมวด คือ หมวด ๑ สารเคมี หมวด ๒ 

มาตรฐานเก่ียวกับอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล และหมวด ๓ เบ็ดเตล็ด ซ่ึงขอกําหนด

ท้ังหมดถือเปนมาตรฐานข้ันต่ําท่ีตองปฏิบัติเทานั้น สรุปสาระสําคัญของประกาศฯ ฉบับนี้ คือ การ

กําหนดคามาตรฐานสาเคมีในบรรยากาศของสถานท่ีทํางานหรือในการทํางาน โดยในประกาศฉบับนี้

กําหนดคามาตรฐานสารเคมีในบรรยากาศของการทํางานโดยสัมพันธกับระยะเวลาท่ีทํางานในท่ีท่ี

สารเคมีฟุงกระจายและจัดแบงเปน ๔ ตาราง คือ 

 ตารางหมายเลข ๑ จะกําหนดวา ตลอดระยะเวลาทํางานปกติ (คือ ๘ ชั่วโมงตอวัน) ปริมาณ

สารเคมีฟุงกระจายในบรรยากาศของการทํางานโดยเฉลี่ย จะเกินกวาท่ีกําหนดไวในตารางดังกลาว

ไมได ซ่ึงในตารางกําหนดสารเคมีใหท้ังสิ้น ๗๒ ชนิด ตัวอยางเชน สารอัลดริน สามารถฟุงกระจายใน

บรรยากาศท่ีทํางานเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทํางาน ๘ ชั่วโมงไดไมเกิน o.๒๕ มิลลิกรัมต1อลูกบาศก

เมตร 

 สําหรับตารางหมายเลข ๒ เปนคามาตรฐานเคมีในการบรรยากาศของการทํางานท่ีไมวาเวลาใด

ของการทํางานปกติ หามเกินเทาท่ีกําหนดไวโดยตารางกําหนดสารเคมีไว ท้ังสิ้น  ๒๔  ชนิด 

ตัวอยางเชน บิวทิลอะไมด ในท่ีทํางานไมวาเวลาใดๆ สามารถฟุงกระจายไดไมเกิน ๕ ลานในลานสวน

หรือ ๑๕ มิลลิกรัมตอลูกบาศกกเมตร เปนตน 

 สําหรับตารางหมายเลข ๓ นั้น จะกําหนดคามาตรฐานสารเคมีเปนคาความเขมขนเฉลี่ยตลอด

ระยะเวลาทํางานปกติ และคาความเขมขนในระยะเวลาท่ีกําหนดใหทํางานไดซ่ึงในตารางกําหนด

สารเคมีไวท้ังสิ้น ๒๑ ชนิดสวนตารางหมายเลข ๔  กําหนดคามาตรฐาน ปริมาณสารเคมีเปนคาเฉลี่ย

ตลอดระยะเวลาทํางานปกติเชนเดียวกัน ตารางท่ี ๑ เพียงแตสารเคมีในตารางท่ี ๔ นี้ จะอยูในรูปฝุน

แร ซ่ึงในตารางกําหนดสารเคมีในรูปฝุนแรไว  ๔  ชนิดตัวอยางเชน  ฝุนท่ีกอใหเกิดความรําคาญชนิด

ฝุนทุกขนาด( Total  Dust )  สามารถฟุงกระจายในบรรยากาศท่ีทํางานเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการ

ทํางานปกติ ( ๘ ชม. ) ไดไมเกิน ๑๕ มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ฝุนท่ีกอใหเกิดความรําคาญชนิดฝุน



ขนาดท่ีสามารถเขาถึงและสะสมในถุงลมปอดได ( Respirable Dust ) สามารถฟุงกระจายใน

บรรยากาศท่ีทํางานเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทํางานปกติ ( ๘ ชม. ) ไดไมเกิน ๕ มิลลิกรัมตอ

ลูกบาศกเมตร 

ประกาศ ณ วันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๕๔ 

ชวรัตน ชาญวีรกูล  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

เรื่อง  กําหนดใหโรงสีขาวทุกประเภทเปนแหลงกําเนิดมลพิษท่ีจะตองถูกควบคุมการปลอยท้ิง

อากาศเสียออกสูบรรยากาศ (พ.ศ. 2550) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

เรื่อง  กําหนดใหโรงสีขาวทุกประเภทเปนแหลงกําเนิดมลพิษท่ีจะตองถูกควบคุมการปลอยท้ิง

อากาศเสียออกสูบรรยากาศ 

โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เพ่ือให 

ครอบคลุมการกอใหเกิดอากาศเสียทุกประเภทจากการประกอบกิจการโรงสีขาวอาศัยอํานาจตาม

ความ ในมาตรา  ๖๘  แหงพระราชบัญญัติส งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ            

พ.ศ.  ๒๕๓๕  รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  โดยคําแนะนําของ

คณะกรรมการควบคุม มลพิษจึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี ้

 ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เรื่อง  กําหนดให    

โรงสี  ขาว ท่ีใชหมอไอน้ําเปนแหลงกําเนิดมลพิษท่ีจะตองถูกควบคุมการปลอยท้ิงอากาศเสียออก     

สูบรรยากาศ ลงวันท่ี  ๒๓  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

 ขอ ๒ ในประกาศนี้ “โรงสีขาว”  หมายความวา  โรงงานท่ีประกอบกิจการเก่ียวกับการสี        

ฝด  หรือขัดขาว ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 

 “หมอไอน้ํา”  หมายความวา  หมอไอน้ําท่ีเปนตนกําเนิดของพลังงานในการประกอบกิจการ 

โรงสีขาว  โดยใชเแกลบเปนเชื้อเพลิง 

  “คาความทึบแสง”  หมายความวา  จํานวนรอยละของแสงท่ีไมสามารถสองผานเขมาควัน 

จากปลองปลอยท้ิงอากาศเสียของโรงสีขาวท่ีใชหมอไอน้ํา 

 “ฝุนละอองฟุงกระจายจากโรงสีขาว”  หมายความวา  ฝุนละอองหรืออนุภาคขนาดเล็กจาก

การประกอบกิจการโรงสีขาวท่ีฟุงกระจายออกสูบรรยากาศ 

 “ฝุนละอองหรืออนุภาคขนาดเล็ก”  หมายความวา  ฝุนละอองหรืออนุภาคท่ีมีขนาดไมเกิน   

๑๐  ไมครอน 

 ขอ ๓ ใหโรงสีขาวท่ีใชหมอไอน้ําทุกขนาด  เปนแหลงกําเนิดมลพิษท่ีจะตองถูกควบคุม คาความ

ทึบแสงจากปลองปลอยท้ิงอากาศเสียออกสูบรรยากาศ  และใหโรงสีขาวทุกประเภทท่ีมีกําลัง การ



ผลิตมากกวา  ๒๐  ตันตอวันข้ึนไป  เปนแหลงกําเนิดมลพิษท่ีจะตองถูกควบคุมคาความเขมขน      

ของฝุนละอองฟุงกระจายจากกระบวนการผลิตออกสูบรรยากาศ 

 ขอ ๔ หามมิใหเจาของหรือผู ครอบครองโรงสีขาว  ดังตอไปนี้ ปลอยท้ิงอากาศเสียออก          

สู บรรยากาศ 

 (๑) โรงสีขาวท่ีใชหมอไอน้ําทุกขนาด  เวนแตจะไดทําการบําบัดอากาศเสียใหเปนไปตาม 

มาตรฐานคาความทึบแสงจากปลองปลอยท้ิงอากาศเสียของโรงสีขาวท่ีใชหมอไอน้ําท่ีกําหนดไวใน 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เรื่อง  กําหนด  มาตรฐานคาความทึบแสงจาก 

ปลองปลอยท้ิงอากาศเสียของโรงสีขาวท่ีใชหมอไอน้ํา 

 (๒) โรงสีขาวทุกประเภทท่ีมีกําลังการผลิตมากกวา  ๒๐  ตันตอวันข้ึนไป  เวนแตจะไดทําการ 

บําบัดอากาศเสียใหเปนไปตามคาความเขมขนของฝุนละอองฟุงกระจายจากโรงสีขาวตามท่ีกําหนดไว

ใน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เรื่อง  กําหนดมาตรฐานฝุนละอองฟุง  

กระจายจากโรงสีขาว 

 ขอ ๕ ประกาศนี้ใหมีผลบังคับใชกับโรงสีขาวดังตอไปนี ้

 (๑) โรงสีขาวท่ีใชหมอไอน้ําทุกขนาด  ท่ีจะตองถูกควบคุมคาความทึบแสงจากปลองปลอยท้ิง 

อากาศเสียออกสูบรรยากาศ  นับถัดจากวันท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 (๒) โรงสีขาวทุกประเภทท่ีมีกําลังการผลิตมากกวา  ๒๐  ตันตอวันข้ึนไป  ท่ีจะตองถูกควบคุม 

คาความเขมขนของฝุ นละอองฟุงกระจายจากกระบวนการผลิตออกสูบรรยากาศเม่ือพนกําหนด

ระยะเวลา หนึ่งรอยแปดสิบวัน  นับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๘  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เกษม  สนิทวงศ  ณ  อยธุยา 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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วิธีการตรวจวัดตัวอยางปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิธีการตรวจวัดตัวอยางปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน 

หลักการ 

 วิธีการตรวจวัดฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM 10) ในสถานประกอบการณ 

สามารถดวยวิธีกราวิเมตริก (Gravimetric methon) ซ้ึงจะมีหลักการตรวจวัดดังนี้ 

 การเก็บตัวอยางฝุนละอองดวยวิธี (gravimetric methon) จะใชเครื่องมือการเก็บตัวอยาง

อากาศชนิด Sampling Pump  อากาศจะถูกดูดผานกระดาษกรอง PVC ท่ีมีรูพรุน 5 ไมครอน ดวย

จะปรับอัตราการไหลดวยเครื่องวัดอัตราการไหลของปมเก็บตัวอยางใหเอยู ท่ีระหวาง 1-2             

ลิตรตอนาทีซ่ึงอนุภาคฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน จะติดอยูบนกระดาษกรอง

เสนผาศูนยกลางขนาด 37 มิลลิเมตร ซ่ึงผานการชั่งน้ําหนักมาแลว จากนั้นนํามาหาปริมาณฝุนละออง

โดยวิธีการหาคาความแตกตางของน้ําหนักกระดาษกรองระหวางกอนและหลังการเก็บตัวอยาง แลว

คํานวณหาคาความเขมขนเปนหนวยน้ําหนักตอปริมาตรอากาศ  

อุปกรณที่ใชในการเก็บปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน 

1. ปมสําหรับเก็บตัวอยาง (sampling pump)  

2. กระดาษกรองชนิด PVC ขนาด 37mm pore size 5 um ผานการดูดความชื้นในตูดูด

ความชื้นแลวไมนอยกวา 24ชั่วโมง 

3. ตลับกระดาษกรอง ขนาด 37 มิลลิเมตร 

4. เครื่องสอบเทียบอัตราการไหลของปมเก็บตัวอยางอนุภาคฝุน 

5. ปากคีบ ใชสําหรับคีบกระดาษกรอง 

6. สายยาง   

7. เครื่องชั่งท่ีมีทศนิยม 5 ตําแหนง 

8. ตูดูดความชื้น 

9. ปากคีบ ใชสําหรับคีบกระดาษกรอง 

หลักเกณทั่วไปในการเลือกจุดเก็บตัวอยางอนุภาคฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน  

1. เลือกขนาดของโรงสีขาวตามกําลังการผลิตใหตรงกับวัตถุประสงค 

2. ทําการติดตั้งเครื่องเก็บตัวอยางฝุนละอองภายในโรงสีขาวขนาดใหญและโรงสีขาวขนาด

เล็กบริเวณเครื่องกะเทาะ 



3. เครื่องเก็บตัวอยางไมควรอยูไกลบริเวณเครื่องมืออ่ืนนอกจากบริเวณเครื่องกะเทาะ 

ข้ันตอนดําเนินการเก็บตัวอยางฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน 

(1). ตรวจดูความสมบูรณจองกระดาษกรอง เชน รอยฉีดขาด 

(2). สภาวะแวดลอมสําหรับการอบกระดาษกรองกอนเก็บตัวอยาง ความชื้อสัมพัทธนอยกวา 

50% โดยควบคุมไมใหเปลี่ยนแปลงเกิน ± 5% อุณหภูมิหองระหวาง 15 – 30 องศาเซลเซียส โดย

ควบคุมไมใหเปลี่ยนแปลงเกิน ± 3 องศาเซลเซียส 

(3). กอนอบกระดาษกรอง ใหทําความสะอาดตูดูดความชื้นทุกครั้ง 

(4). วางกระดาษกรองบนชั้นวางของตูดูดความชื้น โดยหงายดานท่ีใชเก็บตัวอยางข้ึน 

(5). นํากระดาษกรองท่ีผานการดูดความชื้นแลวมาชั่งน้ําหนักกอน 

(6). บันทึกคาน้ําหนักกระดาษกรองเปนคาน้ําหนักกอน 

(7). นํากระดาษกรองไปใสในตลับใสกระดาษกรองและนําปมดูดอากาศและตลับใส          

กระดาษกรองไปติดตั้งกับขาตั้งกลองใหมีความสูงจากพ้ืนไมเกิน 1.5 เมตร และทําการเก็บตัวอยางฝุน

ละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดใหญและโรงสีขาวขนาดเล็กเปนเวลา 8 ชั่วโมง 

จํานวน 3 ตัวอยาง และ 1 ชั่วโมง จํานวน 30 ตัวอยาง 

(8). นํากระดาษกกรองท่ีผานการเก็บตัวอยางแลวมาเขาตูดูดความชื้น 

(9). บันทึกคาน้ําหนักกระดาษกรองเปนคาน้ําหนักหลัง 

(10). คํานวณหาคาความเขมขนของปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน 

(11). นําคาความเขมขนของฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวจํานวน      

3 ตัวอยาง ตัวอยางละ 8 ชั่วโมงนํามาเปรียบเทียบกับคามาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนดและนําคาความ

เขมขนของปริมาณฝุนละอองขนากดเล็กกวา 10 ไมครอน จํานวน 30 ตัวอยางท่ีทําการเก็บ 1 ชั่วโมง

ตอตัวอยางมาเปรียบเทียบปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กวา 10 ไมครอนโดยใชหลักการทางสถิติ t-Test 

(Paired Samples)  

 

 

 

 

 



วิธีการวิเคราะหความเขมขนของปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน 

 คํานวณอันตราการไหลท่ีสภาวะมาตรฐานคํานวณอัตราไหลท่ีถูกตอง (ถาจําเปนในกรณีท่ี

อุณหภูมิท่ีทําการเก็บตัวอยางไมเทากับ 25 องศาเซลเซียส และความดันบรรยากาศไมเทากับสภาวะ

มาตรฐาน) ดังสมการท่ี (ง.1 – ง.3) 

 

Qstp =Qsample ×
Psamp

Pstp
 ×  Tstp

Tsamp
  ------- (ง.1) 

เม่ือ Qstp     คือ อัตราการไหลท่ีสภาวะมาตรฐาน (ลูกบาศกเมตรตอนาที) 

      Qsamp   คือ  อัตราการไหลของอากาศในการเก็บตัวอยาง (ลูกบาศกเมตรตอนาที)  

      Psamp    คือ  ความดันอากาศในการเก็บตัวอยาง (มิลลิเมตรปรอท) 

      Pstp      คือ  ความดันอากาศท่ีสภาวะมาตรฐาน (มิลลิเมตรปรอท) 

      Tstp       คือ  อุณหภูมิอากาศท่ีสภาวะมาตรฐาน  (องศาเคลลวิน) 

      Tsamp    คือ  อุณหภูมิอากาศในการเก็บตัวอยาง  (องศาเคลลวิน)       

คํานวณปริมาตรอากาศ (ลูกบาศกเมตร) 

อัตราการไหล (ลูกบาศกเมตรตอนาที) × เวลาเก็บตัวอยาง (นาที)  ------- (ง.2) 

คํานวณน้ําหนักอนุภาคฝุน (มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) 

PM 10 =  ( Wf − Wi)
V

 ×  103 ------- (ง.3)
 

เม่ือ  PM 10  คือ  ความเขมขนฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) 

       Wf      คือ  น้ําหนักแผนกระดาษกรองหลังการเก็บตัวอยาง  (กรัม) 

       Wi      คือ  น้ําหนักแผนกระดาษกรองกอนการเก็บตัวอยาง  (กรัม) 

       V       คือ  ปริมาตรอากาศตัวอยาง  (ลูกบาศกเมตร) 

       103     คือ  คาแปลงหนวยจากกรัมเปนมิลลิกรัม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

ผลการตรวจวัดปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี ง-1 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดใหญ 

 

ท่ี 

 

วันท่ีทําการตรวจวัด 

น้ําหนักกระดาษกรอง 

(กรัม) 

เวลา 

(นาที) 

ความเขมขน

ของอนุภาคฝุน 

(มิลลิกรัมตอ

ลูกบาศกเมตร) 

น้ําหนัก

กอน 

น้ําหนัก

หลัง 

1 15 พฤศจิกายน 2559 0.03616 0.03629 60 1.12 

2 15 พฤศจิกายน 2559 0.03634 0.03637 60 0.26 

3 15 พฤศจิกายน 2559 0.0362 0.03627 60 0.61 

4 15 พฤศจิกายน 2559 0.03648 0.03668 60 1.73 

5 16 พฤศจิกายน 2559 0.03614 0.03629 60 1.30 

6 16 พฤศจิกายน 2559 0.03639 0.03656 60 1.47 

7 16 พฤศจิกายน 2559 0.03621 0.0363 60 0.77 

8 16 พฤศจิกายน 2559 0.0363 0.03642 60 1.03 

9 16 พฤศจิกายน 2559 0.03611 0.03631 60 1.72 

10 17 พฤศจิกายน 2559 0.03634 0.03649 60 1.30 

11 17 พฤศจิกายน 2559 0.03626 0.03641 60 1.30 

12 17 พฤศจิกายน 2559 0.03616 0.03631 60 1.30 

13 18 พฤศจิกายน 2559 0.03623 0.03638 60 1.30 

14 18 พฤศจิกายน 2559 0.03611 0.03627 60 1.38 

15 18 พฤศจิกายน 2559 0.03628 0.03642 60 1.21 

16 18 พฤศจิกายน 2559 0.0362 0.03635 60 1.30 

17 18 พฤศจิกายน 2559 0.03626 0.0364 60 1.21 

18 21 พฤศจิกายน 2559 0.03638 0.03653 60 1.30 

19 21 พฤศจิกายน 2559 0.03622 0.03642 60 1.73 

20 21 พฤศจิกายน 2559 0.03646 0.03659 60 1.12 

21 21 พฤศจิกายน 2559 0.03604 0.03621 60 1.46 

22 21 พฤศจิกายน 2559 0.03632 0.03649 60 1.46 

23 22 พฤศจิกายน 2559 0.03588 0.03598 60 0.86 

24 22 พฤศจิกายน 2559 0.03652 0.03664 60 1.03 

25 22 พฤศจิกายน 2559 0.03595 0.036 60 0.43 

26 22 พฤศจิกายน 2559 0.03653 0.03666 60 1.12 



27 22 พฤศจิกายน 2559 0.03636 0.03648 60 1.03 

28 22 พฤศจิกายน 2559 0.03636 0.03653 60 1.46 

29 23 พฤศจิกายน 2559 0.03624 0.03636 60 1.03 

30 23 พฤศจิกายน 2559 0.03627 0.03641 60 1.20 

 

ตารางท่ี ง-2 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดเล็ก 

 

ท่ี 

 

วันท่ีทําการตรวจวัด 

น้ําหนักกระดาษกรอง (กรัม) เวลา 

(นาที) 

ความเขมขน

ของอนุภาคฝุน 

(มิลลิกรัมตอ

ลูกบาศกเมตร) 

น้ําหนักกอน น้ําหนักหลัง 

1 15 พฤศจิกายน 2559 0.03625 0.03648 60 1.99 

2 15 พฤศจิกายน 2559 0.0364 0.03657 60 1.47 

3 15 พฤศจิกายน 2559 0.03622 0.03634 60 1.04 

4 15 พฤศจิกายน 2559 0.03653 0.03667 60 1.21 

5 16 พฤศจิกายน 2559 0.03616 0.0363 60 1.21 

6 16 พฤศจิกายน 2559 0.03656 0.03664 60 0.69 

7 16 พฤศจิกายน 2559 0.03611 0.03621 60 0.87 

8 16 พฤศจิกายน 2559 0.03656 0.03667 60 0.95 

9 16 พฤศจิกายน 2559 0.03612 0.03628 60 1.38 

10 17 พฤศจิกายน 2559 0.03644 0.03661 60 1.47 

11 17 พฤศจิกายน 2559 0.03625 0.03637 60 1.04 

12 17 พฤศจิกายน 2559 0.03649 0.03665 60 1.38 

13 18 พฤศจิกายน 2559 0.03642 0.03658 60 1.38 

14 18 พฤศจิกายน 2559 0.03631 0.03647 60 1.38 

15 18 พฤศจิกายน 2559 0.03649 0.03662 60 1.12 

16 18 พฤศจิกายน 2559 0.03633 0.03652 60 1.64 

17 18 พฤศจิกายน 2559 0.03655 0.03669 60 1.21 

18 21 พฤศจิกายน 2559 0.03635 0.0365 60 1.30 

19 21 พฤศจิกายน 2559 0.03648 0.03662 60 1.21 

20 21 พฤศจิกายน 2559 0.03623 0.03635 60 1.04 



21 21 พฤศจิกายน 2559 0.03644 0.03658 60 1.21 

22 21 พฤศจิกายน 2559 0.03637 0.03649 60 1.04 

23 22 พฤศจิกายน 2559 0.03637 0.03659 60 1.90 

24 22 พฤศจิกายน 2559 0.03631 0.03644 60 1.12 

25 22 พฤศจิกายน 2559 0.03622 0.03636 60 1.21 

26 22 พฤศจิกายน 2559 0.03639 0.03651 60 1.04 

27 22 พฤศจิกายน 2559 0.0361 0.03631 60 1.82 

28 22 พฤศจิกายน 2559 0.03633 0.03643 60 0.87 

29 23 พฤศจิกายน 2559 0.03605 0.03618 60 1.12 

30 23 พฤศจิกายน 2559 0.03584 0.03596 60 1.04 

 

ตารางท่ี ง-3 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดใหญ

เพ่ือเทียบกับคามาตรฐาน 

 

 

วันท่ีทําการตรวจวัด 

น้ําหนักระดาษกรอง(กรัม)  เวลา 

(ชั่วโมง) 

ความเขมขนของ

อนุภาคฝุน 

(มิลลิกรัมตอ

ลูกบาศกเมตร) 

น้ําหนักกอน น้ําหนักหลัง 

24 พฤศจิกายน 2559 0.03623 0.03662 8 3.35 

25 พฤศจิกายน 2559 0.03612 0.03676 8 4.72 

28 พฤศจิกายน 2559 0.03623 0.03687 8 5.49 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี ง-4 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดเล็ก

เพ่ือเทียบกับคามาตรฐาน 

วันท่ีทําการตรวจวัด น้ําหนักระดาษกรอง(กรัม)  เวลา 

(ชั่วโมง) 

ความเขมขนของ

อนุภาคฝุน 

(มิลลิกรัมตอ

ลูกบาศกเมตร) 

น้ําหนักกอน น้ําหนักหลัง 

24 พฤศจิกายน 2559 0.03622 0.04002 8 4.02 

25 พฤศจิกายน 2559 0.03612 0.04292 8 7.21 

28 พฤศจิกายน 2559 0.03623 0.04191 8 6.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

ผลการวิเคราะหทางสถิติ paired sample t-test 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการวิเคราะหทางสถิติ 

 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1  BIG 1.1847 30 .34558 .06309 

          SMALL 1.2450 30 .30118 .05499 

Paired Samples Correlations 
 

 N Correlation Sig 

Pair 1  BIG & SMALL 30 .113 .553 

Paired Samples Test 

 

 Paired Differences    

  

 

 

 

Mean 

 

 

 

Std. 

Deviati

on 

 

 

 

Std. 

Error 

Mean 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

   

 

 

Sig. (2-

tailed)  Lower Uppe

r 
t df 

Pair1 

BIG -SMALL 

-.06033 .48333 .08824 -.24081 .12015 -.684 29 .500 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ฉ 

ภาพข้ันตอนในการดําเนินงานวิจัย 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ภาพท่ี ฉ-1 เครื่องปมเก็บตัวอยางอากาศ (Air Samping Pump) 

 

 

 

ภาพท่ี ฉ-2 ตลับกรอง (Closed Face Filter Cassette) 



 

 

 

 

 

ภาพท่ี ฉ-3 สายยางสําหรับดูดเก็บตัวอยางอากาศ 

 

     

          ภาพท่ี ฉ-4 กระดาษกรองชนิดโพลิไวนิลคลอ (Polyvinyl chloride) 



 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ฉ-5 ตูดูดความชื้นสําหรับใสกระดาษกรองกอนเก็บตัวอยาง 

 

 



 

ภาพท่ี ฉ-6 การนํากระดาษกรองไปชั่งน้ําหนักกอน 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ฉ-7 ข้ันตอนการเก็บตัวอยางภายในโรงสีขาวขนาดใหญ 

 



 

ภาพท่ี ฉ-8 ข้ันตอนการเก็บตัวอยางภายในโรงสีขาวขนาดเล็ก 

 

 

 

ภาพท่ี ฉ-9 ลักษณะการติดตั้งการเก็บตัวอยาง 

 



                  

                             ภาพท่ี ฉ-10 การนํากระดาษกรองไปชั่งน้ําหนักหลัง 

 

 

 


