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บทคัดยอ
งานวิจัยครั้งนี้ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาว
ขนาดใหญและโรงสีขาวขนาดเล็ก โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน
ภายในโรงสีขาวเพื่อเทียบกับคามาตรฐาน และ ทําการศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางของฝุนละอองขนาด
เล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดใหญและโรงสีขาวขนาดเล็กโดยใชหลักทางสถิติ (Paired Samples
t-Test) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยตั้งเครื่องเก็บตัวอยางบริเวณเครื่องกระเทาะเปลือกโดยใชเวลาในการเก็บ
ตัวอยาง 60 นาที ผลการศึกษาพบวา1)ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนเพื่อเทียบกับคามาตรฐาน
ภายในโรงสีขาวขนาดใหญอยูในชวง 3.35 – 5.49 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.52 มิลลิกรัม
ตอลูกบาศกเมตร และโรงสีขาว ขนาดเล็กอยูในชวง 4.02 – 7.21 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร มีคาเฉลี่ยอยูที่
5.76 มิลลิกรัมตอลูกบาศก และ 2)ผลการศึกษาเปรียบเทียบปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน
ภายในโรงสีขาวขนาดใหญและโรงสีขาวขนาดเล็กผลจากการวิจัยพบวาปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10
ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดใหญอยูในชวง 0.26 – 1.73 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร มีปริมาณฝุนละออง
เฉลี่ยอยูที่ 1.18 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร และ ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาว
ขนาดเล็ก อยูในชวง 0.69 – 1.99 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร มีปริมาณฝุนละอองเฉลี่ยอยูที่ (1.25) มิลลิกรัม
ตอลูกบาศก ผลการวิเคราะทางสถิติ t-Test (Paired Samples Test) มีคา Sig 2 (2-tailed) มีคาเทากับ
0.500 ดังนั้นจึงสรุปไดวาปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดใหญและโรงสีขาว
ขนาดเล็กมีคาไมแตกตางกัน

คําสําคัญ (Keywords) : ฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน โรงสีขาวขนาดใหญ โรงสีขาวขนาดเล็ก
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บทที่ 1
บทนํา
ที่มาและความสําคัญของปญหา
ปญหามลพิษทางอากาศของประเทศไทยขณะนี้นับวามีความรุนแรงขึ้นทุกวันซึ่งสาเหตุมา
จาก 2 แหลงใหญๆ คือจากอุตสาหากรรมและจากยานพาหนะซึ่งสาเหตุทั้ง 2 นี้จะกอใหเกิดปญหา
มลพิษทางอากาศในบริเวณชุมชนที่อยูใกลเคียงซึ่งถามีสถานประกอบการมากหรือมีจํานวนการผลิต
สูงในแตละยานชุมชนอาจกอใหเกิดปญหาผลกระทบดานมลพิษทางอากาศที่สงผลกระทบตอสุขภาพ
อย า งรุ น แรง โดยเฉพาะฝุ นละอองที่แขวนลอยอยูในบรรยากาศจากการปล อยฝุ น ควัน จากสถาน
ปร ะ ก อ บก า ร ซึ่ งฝุ น ล ะ อ อง จ ะ มี ทั้ ง ข น า ด ให ญ แ ล ะข น า ด เล็ ก โ ด ย อนุ ภ า ค ฝุ น ทั้ ง ห ม ด
(Total Suspended Particulate Matter : TSP) จะทําใหเกิดการระคายเคืองตอระบบทางเดิน
หายใจสวนตน ทัศนวิสัยการมองเห็นเสื่อม กัดกรอนผิวโลหะ สําหรับฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10
ไมครอนหรือฝุนที่สามารถเขาสูระบบทางเดินหายใจได (Suspended Particulate Matter : PM-10
or Respirable Dust) สามารถผานเขาสูระบบทางเดินหายใจสวนลางและถุงลมปอด ทําใหเกิดโรค
ระบบทางเดินหายใจและโรคปอด ซึ่งถาไดรับติดตอกันเปนเวลานานและในปริมาณมากจะทําใหการ
ทํางานของปอดเสื่อม ประสิทธิภาพลดลง หลอดลมอักแสบ มีอาการหอบหืด ถุงลมโปงพองและมี
โอกาศติดโรคระบบทางเดินหายใจเนื่องจากการติดเชื้อมากขึ้น ตัวอยางโรงงานอุตสาหกรรมหรือ
สถานประกอบการที่ทําใหเกิดฝุนละออง ไดแก อุตสาหกรรมสีขาว โรงงานแปรรูปไม โรงงานผลิตแปง
มันสําปะหลัง เปนตน สวนอุตสาหกรรมที่มีจํานวนเยอะเปนอันดับตนของประเทศคืออุตสาหกรรม
สีขาว เพราะอุตสาหกรรมสีขาวมีความสําคัญอยางมากเนื่องจากเปนกระบวนการแปรรูปสินคาเกษตร
ใหมีมูลคาสูงขึ้นซึ่งประเทศไทยเปนผูสงออกขาวเปนอันดับ 1 ของโลกมานานกวา 20 ป สามารถนํา
รายไดเขาประเทศเกือบแสนลานบาทตอปและในปจจุบันโรงสีขาวทั้งประเทศไทยไมวาจะเปนขนาด
เล็ก ขนาดกลางหรือขนาดใหญมีมากเปนหมื่นๆแหง ในขณะเดียวกันอุตสาหกรรมสีขาวอาจเปนอุตสา
หกรรมที่มีปจจัยเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยจากการทํางานใน
โรงงาน (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2552)
ในป พ. ศ. 2559 (กรมโรงงานอุสาหกรรม , 2559) ไดมีโรงสีขาวขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงาน
อุสาหกรรมทั้งหมด 38,928 กระจายอยูทั่วประเทศและโรงสีขาวแบงไดหลายขนาดตามกําลังการผลิต
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และการใชเชื่อเพลิงถาแบงโรงสีขาวตามประเภทการใชเชื้อเพลิงจะแบงได 3 ประเภท คือ โรงสีที่ใช
หมอไอน้ําใชแกลบจากการสีขาวเปนเชื้อเพลิง โรงสีไฟฟาใชกระแสไฟฟาในการขับเคลื่อนมอเตอรและ
โรงสีที่ใชเครื่องยนตดีเซลใชน้ํามันดีเซลเปนน้ํามันเชื้อเพลิง แบงตามกําลังการผลิตจะแบงได 3 ขนาด
คือโรงสีขาวขนาดเล็ก ไมเกิน 20 ตันตอวัน โรงสีขาวขนาดกลาง มากกวา 20 ตันตอวัน แตไมเกิน 50
ตันตอวัน และโรงสีขาวขนาดใหญ มากกวา 50 ตันตอวัน อยางไรก็ตามแมวาโรงสีขาวจะแบงไดหลาย
ขนาดหรือปลายประเภท แตโรงสีขาวในประเทศไทยมีกระบวนการสีขาวคลายคลึงกัน กลาวคือการ
ลดความชื้นขาวเปลือกโดยใชแสงแดดเพื่อลดความชื้นของขาวโดยการตากขาวบนลานตากขาว หรือ
ใชเครื่องอบแหงโดยการเปาลมรอนอยางตอเนื่องทําใหขาวเปลือกแหง รวมทั้งคือ การทําความสะอาด
ขาวเปลือก เพื่อแยกสิ่งเจือปนออกจากขาวเปลือก เชน ฝุนละออง เศษหิน ดิน ทราย เศษหญา เศษ
ฟาง เมล็ดขาวลีบ และสิ่งแปลกปลอมตางๆ รวมทั้งเศษเหล็กและตะปู และทําการกะเทาะขาวเปลือก
ออกจากเมล็ดขาวและทําการแยกแกลบ ขาวกลอง และขาวเปลือกที่ยังไมไดกะเทาะจะเขาสูเครื่อง
แยกแกลบ เพื่อแยกแกลบออก โดยแกลบจะถูกพัดลมดูดเขาไปเก็บในยุงเก็บแกลบและการแยกขาว
เปลือกออกจากขาวกลอง โดยขาวกลองที่ถูกแยกจะเขาสูกระบวนการขัดขาว และสําหรับขาวเปลือก
ที่ปนมาจะถูกสงกลับไปยังขั้นตอนกะเทาะเปลือกอีกครั้ง และทําการขัดขาว เปนการขัดขาวขาวกล
องใหเปนขาวสารและขัดมันขาวสารที่ผานการขัดขาวแลวเหตุที่ตองทําการขัดมันเพราะ บริเวณ ผิว
ของเมล็ดขาวจะมีรอยขีดขวนและมีรําขาวติดอยู อาจทําใหขาวเกิดกลิ่นเหม็นเปรี้ยวและขึ้นราไดงาย
จึงตองมีการขัดมันและทําการแยกขนาดเมล็ดและบรรจุกระสอบในการบวณการสีขาวจะมีการปลอย
ฝุนละอองออกมาตั่งแตกระบวนการแรก คือ การรับขาวเปลือกจนถึงกระบวนการขัดขาวแยกรํา ฝุน
ละอองที่ออกจากกระบวนสีขาวนั้น จากรายงานป 2548 กรมควบคุมมลพิษไดทําการศึกษาพบวามี
อนุภาคฝุนละอองและสิ่งปลอมปนถึง 3.60 ตันตอขาวเปลือก 120 ตัน (กรมโรงงานอุตสาหกรรม,
2552) ทําใหโรงสีขาวเปนแหลงปลอยมลพิษทางอากาศลําดับตนๆ ดังนั้นจึงตองมีการติดตั้งระบบ
บําบัดอากาศในโรงสีขาวเพื่อไมใหปลอยอากาศเสียไปสูชุมชนไกลเคลียง ซึ่งจะบําบัดไดโดยใชไซโคลน
(cyclone) หรือถุงกรอง (bag filter ) หรือใชทั้งสองระบบประกอบเขาดวยกัน และ ฝุนจากการเผา
แกลบในหมอน้ําซึ่งสามารถบําบัดไดโดยใช ไซโคลน หรือระบบดักฝุนแบบเปยก (wet scrubber)
(กรมโรงงานอุสาหกรรม , 2552) ประสิทธิภาพในการบําบัดนั้นจะขึ้นอยูกับชนิดของฝุน ถาเปน ฝุนรํา
และฝุนจากการขัดขาว ประสิทธิภาพในการใชไซโคลนบําบัดอยูที่ประมาณ 80 % และ ประสิทธิภาพ
ภาพในการใชถุงกรองนั้นอยูที่ 95 -99 % การเลือกใชอุปกรณดักจับฝุนตองพิจารณาปจจัยที่เกี่ยวข
องหลายดาน เชน สมรรถนะที่ตองการ ขนาดของฝุน อัตราการไหล คาใชจาย แตถาโรงสีขนาดเล็กที่
มีกําลังการผลิตไมถึง 20 ตั้นตอวันไมตองทําการติดตั้งระบบบําบัดฝุนละออง
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ในอําเภอ ทาตะโก จังหวัดนครสวรรค มีโรงสีขาวขนาดเล็กที่กําลังการผลิตไมเกิณ 20 ตันตอ
วันทําใหไมตองติดตั้งระบบบําบัดฝุนละออง ถึง 32 โรงและมีโรงสีขาวที่มีกําลังการผลิตเกิน 20 ตันตอ
วัน ถึง 14 โรง โรงสีที่มีการติดตั้งระบบบําบัดนั้นมีจํานวนนอยกวา ที่ไมติดตั้ง ทําใหฝุนละอองที่เกิด
จากกระบวนการสีขาวกระจายไปสูชุมชนโดยรอบอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพหรือผูที่ทํางานอยู
ภายในโรงสีขาว ผูวิจัยจึงเล็งเห็นปญหาฝุนละอองที่เกิดจากโรงสีขาวทั้งขนาดใหญที่กําลังการผลิตสูง
หรือโรงสีขาวขนาดเล็กที่กําลังการผลิตต่ํากวา 20 ตัน จึงทําการศึกษาเปรียบเทียบปริมาณฝุนละออง
ขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน ภายในโรงสีขาวขนาดใหญและโรงสีขาวขนาดเล็กวาปริมาณฝุนที่ปลอย
ออกมานั้ นมี คาแตกตา งกัน มากน อยเพีย งใดและควรตองติดตั้งระบบบําบัดฝุน ละอองหรือไมและ
กระทบกั บ คนที่ ทํ างานในโรงสี ข าวหรื อไม และค าความเข มข น ของฝุ น ละอองเกิ น ค า มาตรฐานที่
กฎหมายกําหนดและเพื่อเปนประโยชนตอการควมคุมและแกไขปญหาฝุนละอองภานในโรงสีขาว
ตอไป

วัตถุประสงคของงานวิจัย
1. เพื่อศึกษาปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดใหญและ
โรงสีขาวขนาดเล็กเพื่อเทียบกับคามาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางของปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน
ระหวางโรงสีขาวขนาดใหญ และโรงสีขาวขนาดเล็ก

สมมติฐานของงานวิจัย
ปริมาณฝุน ละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายโรงสีขาวขนาดใหญและโรงสีขาวขนาดเล็ก
มีความแตกตางกัน

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตดานเนื้อหา
การเก็บตัวอยางปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน ภายในโรงสีขาวขนาดใหญ
และโรงสีขาวขนาดเล็กโดยวิธีการกราวิเมตริกเพื่อนําไปเปรียบเทียบกับคาใตรฐานและทําการศึกษา
เปรียบเทียบความแตกตางของปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาด
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ใหญ และโรงสีขาวขนาดเล็กโดยวิเคราะหดวยหลักทางสถิติ ทดสอบความแตกตางหรือเปรียบเทียบ
คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุม t-Test (Paired Samples Test) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
2. ขอบเขตดานตัวแปร
การศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางของปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน
ภายในโรงสีขาวขนาดใหญ และ โรงสีขาวขนาดเล็กมีตัวแปรที่เกี่ยวของดังนี้
2.1 ตัวแปรอิสระ คือ ประเภทของโรงสีขาว ไดแก
2.1.1 โรงสีขาวขนาดใหญ ที่มีกําลังการผลิตมากกวา 50 ตันตอวัน
2.1.2 โรงสีขาวขนาดเล็ก ที่มีกําลังการผลิตไมเกิน 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. ขอบเขตดานพื้นที่
การศึกษาวิ จั ยครั้ งนี้ได ทําการศึกษาปริมาณของฝุน ละอองขนาดเล็กกว า 10 ไมครอน
ภายในโรงสีขาวขนาดใหญและโรงสีขาวขนาดเล็ก จํานวน 2 โรง ตําบลเขาขาด อําเภอทาตะโก
จังหวัด นครสวรรค ซึ่ งประกอบดวย โรงสีขนาดใหญ หางหุนสว นจํากัด โรงสี ไฟไทยทองเฮง และ
โรงสีขนาดเล็ก โรงสีไทยวัฒนากร
4. ขอบเขตดานเวลา
ระยะเวลาการศึกษาและเก็บขอมูลในการดําเนินงานวิจัยเริ่มตั่งแตเดือนกันยายน-ธันวาคม
2559 โดยดําเนินการเก็บตัวอยางเพื่อศึกษาปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนอยูใน
ชวงเวลา 08.00 – 16.00 น. และดําเนินการเก็บตัวอยางเพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางของ
ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนระหวางโรงสีขาวขนาดใหญ และโรงสีขาวขนาดเล็กอยูใน
ชวงเวลา 60 นาที

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
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1. เพื่อทราบถึงปริมาณความเขมขนของฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสี
ขาวขนาดใหญและโรงสีขาวขนาดเล็ก
2. นําขอมูลที่ไดเพื่อเปนแนวทางในการจัดการฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนในโรงสี
ขาวเพื่อลดปญหามลพิษและลดผลกระทบตอคนงานในโรงสีขาว

แผนการดําเนินงานวิจัย
การดําเนินงานตามโครงการศึกษาเปรียบเทียบอนุภาคฝุนทั้งหมดภายในโรงสีขาวขนาดใหญ
และโรงสีขาวขนาดเล็กมีขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงานดังแสดงไวในตาราง 1.1
ตาราง 1.1 แผนการดําเนินงานวิจัย
ระยะเวลาการดําเนินงานวิจัย
ขั้นตอนดําเนินงาน
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. กําหนดพื้นที่ในการเก็บตัวอยาง
4. ดําเนินการเก็บขอมูลภาคสนาม
5. วิเคราะหและสรุปผลการวิจัย
6. จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
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ในการศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานวิจัยเรื่อง การศึกษา
เปรียบเทียบปริมาณอนุภาคฝุนทั้งหมดภายในโรงสีขาวขนาดใหญและโรงสีขาวขนาดเล็ก กรณีศึกษา
โรงสีขาว อําเภอทาตะโกจังหวัดนครสวรรค ผูวิจัยไดรวบรวมและเรียบเรียงเนื้อหาทางวรรณกรรม
ตลอดจนเอกสารและงานวิจัยตาง ตามหัวขอตอไปนี้
1. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับฝุนละออง
2. ผลกระทบของฝุนละออง
3. โรงสีขาว
4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับฝุนละออง
เมื่อกลาวถึงการประกอบการโรงสีขาว คนทั่วไปมักนึกถึงปญหาผลกระทบดานฝุนละอองเปน
ลําดับตนๆ ถึงปญหาผลกระทบจากฝุนละออง ดังนั้น จึงควรสรางความรูและความเขาใจเกี่ยวกับฝุน
ละออง รวมถึงการปองกันผลกระทบจากฝุนละอองที่อาจเกิดขึ้นจากการทําโรงสีขาว
1. ความหมายของฝุนละออง
ฝุนละออง (particulate matter) มีความหมายรวมถึง อนุภาคของแข็งและหยดละออง
ของเหลวที่แขวนลอยกระจายในอากาศ อนุภาคที่กระจายในอากาศนี้บางชนิดมีขนาดใหญ และมีสีดํา
จนมองเห็นเปนเขมาและควัน แตบางชนิดมีขนาดเล็กมากจนมองดวยตาเปลาไมเห็น ฝุนละอองที่
แขวนลอยในบรรยากาศ โดยทั่วไปมีขนาดตั้งแต 100 ไมโครเมตรลงมา ฝุนละอองสามารถกอใหเกิด
ผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของคน สัตว พืช เกิดความเสียหายตออาคารบานเรือน ทําใหเกิดความ
เดือดรอนรําคาญตอประชาชน บดบังทัศนวิสัย ทําใหเกิดอุปสรรคในการคมนาคมขนสงในประเทศ
ไทยไดมีการใหความหมายของคําวาฝุนละออง (ศิวพันธุ ชูอินทร, 2556 , หนา 34)
(1) ฝุนรวม (total suspended particulate) หมายถึง ฝุนขนาดใหญที่มีเสนผานศูนยกลาง
ตั้งแต 100 ไมโครเมตรลงมา
(2) ฝุนขนาดเล็กกวา (PM10) หมายถึง ฝุนที่มีเสนผานศูนยกลางตั้งแต 10 ไมโครเมตรลงมา
ซึ่งPM10 หรืออนุภาคที่มีขนาดไมเกิน 10 ไมโครเมตรเมื่อเทียบกับเสนผมของมนุษยจะมีขนาดเล็ก
มากดังภาพที่ 2.1 เปนอนุภาคที่มีสภาพเปนไดทั้งของแข็งและของเหลวที่ความดันและอุณหภูมิปกติ
ประกอบดวยสสารที่แตกตางกัน และสามารถอยูในสภาพแขวนลอยในบรรยากาศไดจากการกระทํา
ของกระแสลม หรือการสั่นสะเทือน และสามารถแขวนลอยอยูในบรรยากาศไดนาน เนื่องจากขนาด
ของอนุ ภ าคมี ข นาดเล็ ก ฝุ น ละอองในบรรยากาศมี แ หล ง กํ า เนิ ด ที่ แ ตกต า งกั น และเคลื่ อ นตั ว อยู
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ตลอดเวลา (dynamic system) ตามสภาพทางภูมิอากาศและลักษณะทางอุตุนิยมวิทยา เมื่อฝุน
ละอองเกิดขึ้นจะถูกปลดปลอยออกสูบรรยากาศแลว อาจแขวนลอยอยูในบรรยากาศหรือถูกพัดพาไป
โดยการพั ด พาของอากาศและกระแสลม ฝุน ละอองที่มี ขนาดใหญ น้ํา หนัก มากจะแขวนลอยใน
บรรยากาศไดไมนานก็ตกกลับดวยแรงโนมถวงของโลก สวนฝุนละอองที่มีขนาดเล็กเสนผานศูนยกลาง
ไมเกิน 10 ไมโครเมตร มีความเร็วในการตกตัวต่ํา จะแขวนลอยในบรรยากาศไดนานกวา

ภาพที่ 2.1 ขนาดของฝุนละอองเมื่อเทียบกับเสนผมของมนุษย
ที่มา : ศิวพันธุ ชูอินทร. 2556
2. แหลงที่มาของฝุนละออง
(ศิวพันธุ ชูอินทร. 2556)แหลงที่มาของฝุนละอองที่ปนเปอนในอากาศจําแนกได 2 ประเภท
2.1 ฝุนละอองที่เกิดจากธรรมชาติ มักเปนฝุนละอองที่มขี นาดใหญ เชน ดิน ทราย หิน ฝุน
เกลือจากทะเล ฝุนละอองประเภทนี้มีผลตอสุขภาพอนามัยของคนนอย เพราะเมื่อหายใจเขาไปจะถูก
กรองดวยระบบทางเดินหายใจและกําจัดออกทางลมหายใจออกทําใหมีการสัมผัสนอย
2.2 ฝุนละอองที่เกิดจากกิจกรรมของคน ไดแก จากการคมนาคมขนสง การจราจร การ
กอสราง อุตสาหกรรม เปนตน ฝุนละอองที่ปลอยจากกระบวนการอุตสาหกรรมสวนใหญเปนฝุน
ละอองที่มีขนาดเล็ก เนื่องจากฝุนละอองที่มีขนาดใหญจะติดอยูกับระบบบําบัด
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ขั้น ตอนการสีขา วเพื่ อขั ดสีแกลบออกจากเมล็ดขาวทําใหเกิดฝุน ละอองขนาดเล็กขึ้นเปน
ปริ มาณมาก ส งผลให เ กิดมลภาวะทางอากาศในโรงสีขาว รวมทั้งประชาชนและชุ มชนในบริเวณ
โดยรอบอาจไดรับผลกระทบไปดวย วิธีการกําจัดฝุนในโรงสีขาวที่ใชอยูในปจจุบันมีการใชเครื่องเก็บ
อนุภาคฝุนแบบไซโคลน เพราะมีโครงสรางที่งายตอการบํารุงรักษา ประกอบกับใชพื้นที่ในการติดตั้ง
นอย และจัดเก็บฝุนไดอยางตอเนื่อง ซึ่งขนาดฝุนละอองที่เก็บไดตองมีขนาดใหญกวา 10 ไมโครเมตร
อยางไรก็ตามพบวายังมีฝุนละอองที่มีขนาดเล็กกวาที่ไซโคลนจะจับไวไดหลงเหลืออยูเปนปริมาณมาก
ซึ่งอนุภาคที่ฟุงกระจายออกไปในอากาศเปนภัยตอสุขภาพอนามัยของพนักงานและประชาชนรอบ
โรงงาน เปนการเพิ่มอัตราเสี่ยงตอการเปนมะเร็งปอดและภูมิแพ
3. มาตรฐานฝุนละอองในสถานประกอบการ
ฝุนละอองรวมที่กอใหเกิดความรําคาญและมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชนอาศัยตาม
ประกาศ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอัน ตราย โดย
กําหนดปริมาณฝุนละอองเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทํางานปกติอยูที่ฝุนทุกขนาด (>10ไมครอน)ตลอด
ระยะเวลาทํางานตองไมเกิน 15 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตรและฝุนขนาดที่สามารถเขาถึงและสะสมใน
ถุงลมของปอดได (<10ไมครอน) ตลอดระยาเวลาทํางานตองไมเกิน 5 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร
(ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดลอม(สารเคมี) ฉบับ
ที่ 2 (พ.ศ. 2554)

โรงสีขาว
โรงสีขาวในประเทศไทยที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุสาหกรรมมีจํานวน 38,928 โรงและใน
จังหวัด นครสวรรคมีจํานวนโรงสีที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุสาหกรรมมีจํานวน 294 โรง (กรม
โรงงานอุสาหกรรม, 2559 )
โรงสีขาว หมายถึง สถานที่สีขาวเปลือกใหเปนขาวสารดวยเครื่องจักร โดยสามารถแบงโรงสี
ขาวตามประเภทการใชเชื้อเพลิงออกเปน 3 ประเภท ไดแก โรงสีที่ใชหมอไอน้ํา ใชแกลบจากการสี
ขาวเปนเชื้อเพลิง โรงสีไฟฟา ใชกระแสไฟฟาในการขับเคลื่อนมอเตอร โรงสีที่ใชเครื่องยนตดีเซล ใช
น้ํามันดีเซลเปนน้ํามันเชื้อเพลิง(กรมโรงงานอุสาหกรรม , 2552)
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1.ประเภทของโรงสีขาว
สําหรับโรงสีขาวของไทยสามารถแบงออกเป น 3 ขนาด ตามกําลังการผลิตของโรงสี ขาว
ดังนี้คือ โรงสีขาวขนาดเล็กกําลังผลิตไมเกิน 20 ตันตอวัน โรงสีขาวขนาดกลางกําลังผลิตมากกวา 20
ตัน ต อวั น แตไมเกิ น 50 ตัน ต อวั น และโรงสีขาวขนาดใหญกําลังการผลิต มากกว า 50 ตัน ตอวั น
(กรมโรงงานอุสาหกรรม , 2552)
ขาวเปลือกเมื่อนํามาแปรรูปเปนขาวสารจะไดผลผลิตและผลพลอยได ตามอัตราสวนตางๆ
ขาวเปลือกคุณภาพดี 120 ตัน เมื่อนํามาแปรรูปเขาขบวนการโรงสีขาวจะไดผลผลิตดังตารางที่ 2.1
ตารางที่ 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

ที่มา : กรมโรงงานอุสาหกรรม , 2552
2.กระบวนการสีขาว
กระบวนการสีขาวโดยนําไปแบงออกเปนขั้นตอนตางๆไดดังตอไปนี้ (กรมโรงงานอุสาหกรรม ,
2552)
2.1 การลดความชื้นขาวเปลือกเพื่อเตรียมเขาสูกระบวนการสีขาวจะเปนการตาก ขาวโดยใช
แสงแดด (แสงอาทิตย) ซึ่งจะทําบนลานตากขาว ความหนาของกองขาวที่ตากควรหนาประมาณ 5–10
เซนติเมตร ระหวางการตากควรหมั่นกลับกองขาวทุกๆ 2 ชั่วโมง หรือวันละ 4 ครั้ง เพื่อชวยในการลด
ความชื้นไดอยางรวดเร็วและสม่ําเสมอ โดยปกติจะตากขาวประมาณ 2–3 แดด สําหรับอีกวิธีในการ
ลดความชื้นขาวเปลือก คือ การใชเครื่องอบแหง เปนการเปาลมรอนผานเมล็ดขาวอยางตอเนื่องจนทํา
ใหขาวเปลือกแหง การอบแหงจะชวยลด ความเสียหายจากเชื้อราและยีสต โดยเฉพาะในชวงฤดูฝน
ซึ่งไม ส ามารถใชล านตากขาวไดอยางมีประสิทธิภ าพ ขาวเปลือกที่ผ  านการลดความชื้ นแลว จะมี
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ความชื้นเหลือเพียง 14% เพื่อเขาสูขั้นตอนการทําความสะอาด ขาวเปลือกตอไป สําหรับเครื่องจักรที่
สําคัญ คือ เครื่องอบแหง
2.2 การทําความสะอาดขาวเปลือก คือเพื่อแยกสิ่งเจือปนออกจากขาวเปลือก เชน ฝุนละออง
เศษหิน ดิน ทราย เศษหญา เศษฟาง เมล็ดขาวลีบ และสิ่งแปลกปลอมตางๆ รวมทั้งเศษเหล็กและ
ตะปู จากนั้นขาวเปลือกที่ไมมีสิ่งปลอมปนจะเขา สูกระบวนการกะเทาะเปลือกในลําดับตอไป สําหรับ
เครื่องจักรที่สําคัญ คือ เครื่องแยกหิน (destoner) เครื่องทําความสะอาดเมล็ด และเครื่องแยกเศษ
เหล็กและตะปู (milling separator)
2.3 การกะเทาะขาวเปลือกคือขาวเปลือกที่ผานการทําความสะอาดแลว จะถูกลําเลียงเขาสู
เครื่องกะเทาะขาวเปลือก ซึ่งอาจเปนเครื่องกะเทาะเปลือกแบบหินโม หรือแบบลู กกลิ้งยาง หรื อ
สายพานยางหมุน เพื่อแยก เปลือกหุมแข็งออกจากขาวกลอง
2.4 การแยกแกลบคือขาวกลอง แกลบ และขาวเปลือกที่ยังไมไดกะเทาะจะเขาสูเครื่องแยก
แกลบ เพื่อแยกแกลบออก โดยแกลบจะถูกพัดลมดูดเขาไปเก็บในยุงเก็บแกลบ เพื่อนําไปเปนเชื้อเพลิง
หรือรอจําหนาย เหลือแตขาวกลอง และขาวเปลือกที่ยังไมไดกะเทาะ จากนั้นกะพอจะตักขาวเทเขาไป
เครื่องแยกขาวเปลือกออกจากขาวกลอง (paddy separator) ตอไป เครื่องจักรสําคัญ คือ เครื่องแยก
แกลบ (husk separator)
2.5 การแยกขาวเปลือกออกจากขาวกลองคือเปนการแยกขาวกลองออกจากขาวเปลือก โดย
ขาวกลองที่ถูกแยกจะเขาสูกระบวนการขัดขาว ในลําดับตอไป สําหรับขาวเปลือกที่ปนมาจะถูกสง
กลับ ไปยังขั้น ตอนกะเทาะเปลือกอีกครั้ ง เครื่องจักรที่ สําคัญ คื อ เครื่องแยกขาวเปลือกออกจาก
ขาวกลองหรือตะแกรงโยก
2.6 การขัดขาวคือเปนการขัดขาวขาวกลองใหเปนขาวสาร โรงสีทั่วไปจะมีการขัดขาว 2 ครั้ง
แตในปจจุบันการ ขัดขาวไดเพิ่มเปนขัด 3 ครั้งหรือมากกวา โดยเฉพาะขาวหอมมะลิ ซึ่งตองการความ
ขาวคอนขางมาก และ ขาวสารจะถูกสงไปยังเครื่องขัดมันในขั้นตอนตอไป จากขั้นตอนนี้จะไดรําขาว
หยาบ ซึ่งจะถูกพัดลมดูดไป เก็บในยุง เพื่อรอจําหนายตอไป เครื่องจักรที่สําคัญ คือ เครื่องขัดขาว
(rice whitener)
2.7 การขัดมันคือขาวสารที่ผานการขัดขาวแลว บริเวณ ผิวของเมล็ดขาวจะมีรอยขีดขวนและ
มีรําขาวติดอยู อาจทําใหขาวเกิดกลิ่นเหม็นเปรี้ยวและขึ้นราไดงาย เครื่องขัดมันจะขัดผิวเมล็ดขาวให
มันเรียบ และลบ รอยขีดขวนหายไป ทําใหไดขาวที่มีคุณสมบัติดีขึ้น สามารถเก็บรักษาไดเปนระยะ

12

เวลานาน และจาก ขั้นตอนนี้จะไดรําขาวละเอียด ซึ่งจะถูกพัดลมดูดไป เก็บในยุง เพื่อรอจําหนาย
ตอไป เครื่องจักรที่สําคัญ คือ เครื่องขัดมัน (rice polisher)
2.8 การแยกขนาดเมล็ดคือขาวสารจะถูกกระพอตักมาเทลงตะแกรงเหลี่ยม โดยจะผานรู
ตะแกรงแตละชั้น เพื่อทําการคัด ขาวหักออกจากตนขาว โดยขาวหักจะถูกสงตอไปยังตะแกรงกลม
เพื่อแยกขนาดเมล็ด (size of rice) อีกครั้ง ขนาดเมล็ดขาวแบงออกเปน 5 ขนาดไดแก
2.8.1 ขาวเต็มเมล็ด (whole grain) หมายถึง เมล็ดขาวที่อยูในสภาพเต็มเมล็ดโดย
มิไดมีสวนใดหักออกเลย
2.8.2 ตนขาว (head rice) หมายถึง เมล็ดขาวที่บางสวนจะเปนหัวหรือทาย หรือ
ทั้งหัวและทายของเมล็ดขาวไดหักหรือมีความยาวเหลืออยูตั้งแต 8 สวนขึ้นไป ตามมาตรฐานของ
ชนิดขาวที่กําหนดไว
2.8.3 ขาวหักใหญ (big broken rice) หมายถึง เมล็ดขาวหักที่มีความยาวตั้งแต 5
สวน ขึ้นไป ของขาวเต็มเมล็ด ตามมาตรฐานของชนิดที่กําหนดไว แตไมถึงความยาวของตนขาว
2.8.4 ขาวหัก (broken rice) หมายถึง เมล็ดขาวหักที่มีความยาวตั้งแต 2.5 สวนขึ้น
ไปของขาว เต็มเมล็ด ตามมาตรฐานของชนิดที่กําหนดไว แตไมถึงความยาวของขาวหักใหญ
2.8.5 ปลายขาว (small broken rice) หมายถึง เมล็ดขาวหักที่มีความยาวตากวา
2.5 สวนของ ขาวเต็มเมล็ด และมีขนาดตามมาตรฐานของชนิดปลายขาวที่กําหนดไว
2.9 การแยกสีเมล็ ดขาวสารคือเปน การคัดแยกเมล็ ดขาวสารที่มีสีคาเกิ
ล น ไปหรือสีอื่น
นอกเหนือจากสีข า วปกติ ในป จ จุ บัน นิ ย ม ใชเครื่องคัดแยกสีขาวระบบอัตโนมัติ โดยใชห ลั กการ
โฟโตอิเล็กทริก เมื่อแสงสะทอนผานเมล็ดขาวทําใหเห็น ถึงความแตกตางของเมล็ดขาวสีปกติและ
เมล็ดขาวสีคา
ล ซึ่งระบบจะทําการคัดขาวสีคล้ําออกไป เครื่องจักรที่ สําคัญคือ เครื่องคัดแยกสีขาว
(color sorter)
2.10 การบรรจุขาวลงกระสอบคือขาวสารจะถูกบรรจุลงในกระสอบตามขนาดที่แตละโรงงาน
กําหนด โดยมีาหนั
น กตั้งแต 1 - 1,000 กิโลกรัม เพื่อนําสงไปจําหน ายใหกับลูกคาทั้งในและ
ตางประเทศ โดยทางรถหรือลําเลียงลงเรือ เครื่องจักรที่สําคัญ คือ เครื่องบรรจุ (packing)
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ภาพที่ 2.2 ขั้นตอนการสีขาว
ที่มา : กรมโรงงานอุสาหกรรม , 2552
3. ชนิดขาว
ผลิ ตภั ณฑที่ได จ ากอุ ตสาหกรรมสีขาว สีขาวนึ่ง คือ ขาวกล อง ขาวขาว ข าวเหนีย วขาว
ขาวนึ่ง และ ขาวกลองนึ่ง โดยมีตลาดที่สําคัญทั้งในและตางประเทศ สําหรับแกลบ ปลายขาว และ
รําขาว ซึ่งทั่วไปถือวาเปน ผลพลอยไดนั้น ในที่นี้จะถือตามที่กฎหมายกําหนดวาเปนสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ
ที่ไมใชแลวของโรงงาน(กรมโรงงานอุสาหกรรม , 2552)
1. ขาวกลอง (brown rice) หมายถึง ขาวที่ไดจากการสีขาวเปลือก ขาวเปลือกขาวเหนียว
เพื่อเอาเปลือกออกเทานั้นจะไมมีการขัดขาว
2. ขาวขาว (white rice) หมายถึง ขาวที่ไดจากการสีขาวเปลือก โดยเอาเปลือกออกและขัด
เอารําออกจนมีสีขาวซึ่งจะตางจากขาวกลองเพราะมีการขัดเอารําออก
3. ขาวเหนียวขาว (white glutinous rice) หมายถึง ขาวที่ไดจากการสีขาวเปลือกขาว
เหนียว โดยสี เอาเปลือกออกและขัดเอารําออกจนมีสีขาววิธีการจะคลายกับขาวขาว
4. ขาวนึ่ง (parboiled rice) หมายถึง ขาวซึ่งไดจากการสีขาวเปลือก ที่ผานการแชน้ําและ
อบดวยความรอนแลว ทําใหแหงกอนทําการสี ถาสีโดยขัดเอารําออกหมดเรียกวา ขาวนึ่งหากสีโดยเอา
เปลือกออกเทานั้นใหเรียกวา ขาวกลองนึ่ง
4. การจัดการมลพิษอากาศในโรงสีขาว
มลพิษอากาศที่สําคัญเกิดจากการสีขาว สีขาวนึ่งไดแก ฝุนจากการแยกรําและการขัดขาว
ซึ่งบําบัดไดโดยใชไซโคลน (cyclone) หรือถุงกรอง (bag filter) หรือใชทั้งสองระบบประกอบเขา
ดวยกัน และฝุนจากการเผาแกลบในหมอน้ํา ซึ่งสามารถบําบัดไดโดยใช ไซโคลนหรือระบบดักฝุนแบบ
เปยก (wet scrubber) โดยมีทางเลือกในการบําบัดมลพิษอากาศซึ่งเกิดในโรงงานสีขาวนึ่ง ดังนี้
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ฝุนจากการแยกรํ าและการขั ดขาว มลพิษอากาศมีเ ฉพาะฝุ นรํ าและฝุ น จากการขัดขาว
เทานั้น การควบคุมมลพิษอากาศมีทางเลือกในการใชอุปกรณดักจับฝุน 3 รูปแบบ ดังนี้ (กรมโรงงาน
อุสาหกรรม , 2552 )
(1) ไซโคลน มีประสิทธิภาพในการบําบัดประมาณ รอยละ 80
(2) ถุงกรอง มีประสิทธิภาพในการบําบัดประมาณ รอยละ 95–99
(3) ไซโคลน + ถุงกรอง

ชนิดของ
อุปกรณ
1.ไซโคลน

2.ถุงกรอง

ขอดี

ขอเสีย

-โครงสรางงาย ไมเคลื่อนที่
บํารุงรักษางาย และใชพื้นที่ติดตั้ง
นอย
-สรางดวยวัสดุที่ทนตออุณหภูมิสูงได
-ความดันสูญเสียไมสูงนัก
-ประสิทธิภาพในการจับฝุนขนาดเล็ก
สูงมาก (≥ 99%)
-ความดันสูญเสียต่ํากวาเวนทูรี่
สครับเบอร
-ใชดักจับฝุนที่ความตานทานไฟฟ
าสูง
-ประสิทธิภาพการจับฝุนไมขึ้นกับ
ปริมาณฝุนที่ เขาเครื่อง (Inlet
loading)
-เดินเครื่องงาย

- ใชดักจับฝุนที่มีขนาดใหญไดดี (>10
ไมครอน) แต มีประสิทธิภาพต่ําในการ
จับฝุนขนาดเล็ก จึงมัก นิยมใชเปน
อุปกรณจับฝุนเบื้องตน (precleaner)
-ใชจับฝุนที่มีอุณหภูมิสูงไมได นอก
จากตองลด อุณหภูมิดวย precooler
หรือใชผากรองชนิด พิเศษ
-จับฝุนในกระแสกาซที่มีความชื้นสูงไม
ได
-ฝุนที่มีคุณสมบัติเสียดสีจะทําให
ผากรอง สึกกรอนเสียหายได
-ถาฝุนมีขนาดใหญกวา 20 ไมครอน
มักใชอุปกรณ จับฝุนเบื้องตน เชน
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ไซโคลน กอนเขาสูถุงกรอง
-สําหรับฝุนที่กัดกรอนได ตองใชผา
กรองชนิด พิเศษ
-มีขนาดใหญ ตองใชพื้นที่ติดตั้งมาก -ถุง
กรองมีอายุการใชงานจํากัด การเปลี่ยน
ถุงกรอง ตามกําหนดอายุมีคาใชจายสูง
ตารางที่ 2.2 ชนิดของระบบบําบัด
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม , 2552

การเลือกใชอุปกรณดักจับฝุนตองพิจารณาปจจัยที่เกี่ยวของหลายดาน เชนสมรรถนะที่ตอง
การขนาดของฝุนอัตราการไหลคาใชจายสําหรับอุปกรณที่ใชในการดักจับฝุนแตละประเภทมีขอดีขอ
ดอยตางกันดังที่เปรียบเทียบไวในตารางที่ 1 ชนิดของระบบบําบัด
ไซโคลน คือใชแยกอนุภาคขนาดใหญกวา 10 ไมครอนโดยอาศัยแรงเหวี่ยงและแรงโนมถวง
มักใชในการบําบัดขั้นตน ประกอบดวยสวนรูปทรงกระบอกและมีปลายเปนรูปโคนอากาศเคลื่อนเขาสู
ไซโคลน ดวยความเร็วที่ปากทางเขาประมาณ 15-20 เมตรตอวินาทีเมื่ออากาศผานเขามาในไซโคลน
จะเกิดกระแสวนขึ้นเรียกวา main vortex ซึ่งทําใหเกิดแรงหนีศูนยกลางเหวี่ยงอนุภาคไปยังผนังของ
ไซโคลนกระแสวนนี้จะเคลื่อนจนถึงจุดหนึ่งที่อยูเกือบปลายโคน อากาศจะหมุนกลับเปนกระแสวนที่
เล็กกวาเดิมเรียกวา core vortex และเคลื่อนที่ขึ้นไปตามตัวไซโคลนจนออกไปทางทอออกที่อยูสวน
บนของเครื่องนั่น คือมีกระแสวน 2 ชั้น (double vortex) เกิดขึ้นในทิศทางเดียวกันสําหรับอนุภาคที่
ถูกเหวี่ยงไปยังผนังของไซโคลนจะเคลื่อนที่ลงไปยังสวนปลายของโคนไปยังถังพัก (hopper) เนื่องจาก
แรงถวงสวนอากาศที่ไมมีอนุภาคก็จะหมุนออกไปทางทอออกที่อยูสวนบนของไซโคลนถาใชไซโคลนตัว
เล็กๆ (axial cyclones) จํานวนมากมาตอเรียงกันเรียกวา มัลติไซโคลน (multi-cyclones)
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ถุงกรอง คือโครงสรางที่เปนรูพรุน ประกอบดวยสารที่เปนเม็ดเล็กหรือเสนใย ซึ่งจะกักกั้น
อนุภาคไวใหกาซไหลผานชองวางของเครื่องกรองโดยปกติทําดวยผาทอ (woven fabric) หรื อ
ผาสักหลาด (felted fabric) เปนอุปกรณที่แยกฝุนออกจากกระแสกาซไดอยางมีประสิทธิภาพสูง คือ
ชวง ขนาด 0.1 ไมครอน โดยเฉพาะอยางยิ่งขนาด 0.2–0.5 ไมครอน ซึ่งดักจับยากชั้นฝุนที่สะสมอยู
บนผากรองนี้จะชวยกรองอนุภาคไดอยางมีประสิทธิภาพสูง เมื่อชั้นฝุนสะสมจนหนาพอสมควจะตอง
ทําความสะอาดถุงกรอง ทําใหฝุนตกลงไปในถังพัก ซึ่งเอาออกโดยใช pneumatic หรือ screw
conveyor การทําความสะอาดถุงกรองที่นิยมใชกัน 3 วิธี วิธีที่เกาที่สุด คือการเขยา (shaking) ถุง
กรองใหฝุนที่จับอยูหลุดออกไปอีก 2 วิธี เปนเปาฝุนใหหลุดจากถุงกรองโดยใชอากาศที่ไหลยอนกับ
เปนตัวเปา (reverse air flow) หรือโดยใชอากาศอัด (compressed air) พนเปนพัลสเจท (pulse
jets) เพื่อกระแทกฝุนที่เกาะอยู ขอเสีย ของระบบนี้ คือตองทําความสะอาดถุงกรองและเปลี่ยนเมื่อ
ชํารุด และตองระวังกาซรอนอาจเกิดประกายไฟไหมถุงกรอง

ผลกระทบของฝุนละออง
หลักฐานการวิจัยในตางประเทศหลายฉบับระบุวาฝุนขนาดเล็กมีความสัมพันธอยางมีนันยสําคัญ
กับอัตราการปวยการเขารักษาในสถานพยาบาล (hospital admission) และอัตราการเสียชีวิตของ
ประชาชนในบางเมือง ทั้งนี้ประชากรกลุมที่มีความเสี่ยงสูงจะเปนกลุมที่มีโรคประจําตัวบางอยางอยู
แลว เชน หืดหอบ ภูมิแพ หลอดลมเรื้อรัง เหตุการณเหลานี้เกิดขึ้นแมวาระดับของฝุนในอากาศจะต่ํา
กว าค า มาตรฐานที่ ทางราชการกํ า หนดไว ป ญหาชองฝุ น ต อ สุ ขภาพยั ง สามารถแยกแยะออกเป น
ผลกระทบอยางเฉียบพัน (acute) หรือเรื้อรัง (chronic) อยางไรก็ตามยังไมมีหลักฐานที่บงชัดวาจริงๆ
แลวอะไรที่เปนสาเหตุที่แทจริงไมวาจะเปนตัวของฝุนเองหรือสารบางประเภทในฝุน เชน โลหะหนัก
สารกอมะเร็งบางชนิดที่มีอยูในเขมา (ศิวพันธุ ชูอินทร. 2556)
3.1 ผลกระทบทั่วไป
ทัศนภาพสภาพและทัศนวิสัยของการมีฝุนละอองรวมมากในสิ่งแวดลอมทําใหสภาพจิตใจหดหู
ไมสดชื่นแจมใส จนอาจเกิดภาวะเครียดได ซึ่งหากประกอบ กับภาวะบีบคั้นอื่น เชนการทํางานอาจ
เกิดผลกระทบที่รุนแรงได ฝุนควันภายในการเผาหญาหรือเผาปาเปนตัวอยางสําคัญที่มีผลตออุบัติเหตุ
ของยวดยาน ในทองถนน และการเกิดกาซคาร บอนไดออกไซด ซึ่งมีผลกระทบต อบรรยากาศชั้ น
โอโซน ซึ่งมีผลพวกกระทบตอสุขภาพของมนุษยหลายประการ
3.2 ฝุนละอองมีผลตอสิ่งแวดลอม
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ฝุน ละอองจะลดความสามารถในการมองเห็น ทําใหทัศนวิสัยไมดี เนื่ องจากฝุน ละอองใน
บรรยากาศเปน อนุภ าคของแข็งที่ดูด ซับและทําใหเกิดหักเหแสงได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ ขนาดและความ
หนาแนน และองคประกอบของฝุนละออง ฝุนละอองที่ตกลงมา นอกจากจะทําใหเกิดความสกปรก
เลอะเทอะแกบานเรือน อาคาร สิ่งกอสรางแลว ยังทําใหเกิดการทําลายและกัดกรอนผิวหนาของโลหะ
หินออน หรือวัตถุอื่นๆ เชน รั้วเหล็ก หลังคาสังกะสี รูปปน
3.3 ฝุนละอองมีผลตอสุขภาพ
ฝุนละอองมีผลต อสุขภาพของคนในลักษณะเรื้ อรัง โดยสามารถสะสมในรางกายได เมื่อมี
ปริมาณมากจึงจะปรากฏอาการ ผลกระทบที่เกิดขึ้นมี 3 รูปแบบคือ
(1.) ฝุนละอองเปนพิษเนื่องจากองคประกอบทางเคมีหรือลักษณะทางกายภาพ เชน มีขนาด
เล็ก มีลักษณะแหลม คม มีการปนเปอนของสารเคมี มีฤทธิ์เปนกรด-ดาง
(2.) ฝุนละอองเขาไปรบกวนระบบหายใจโดยตรง ทําใหหายใจลําบากขึ้น
(3.) ฝุ นละอองเปน ตัวพาหรื อดูด ซับสารมลพิษและพาเขาสูรางกาย เช น แคดเมียม (Cd)
โครเมียม (Cr) แมงกานีส (Mn) นิกเกิล (Ni) ตะกัว (Pb) และเชื้อโรคประเภทตางๆทําใหรางกายเกิด
โรคจากสารเหลานั้น

ภาพที่ 2.3 ขนาดของอนุภาคฝุนที่เขาสูระบบทางเดินหายใจ
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ที่มา : ศิวพันธุ ชูอินทร. 2556

งานวิจัยที่เกี่ยวของ
วีระ พันอินทร (2558) งานวิจัยนี้ไดทําการออกแบบและสรางเครื่องดักจับฝุนชนิดสครับเบอร
แบบเปยกที่เหมาะสมกับโรงสีขาวขนาดเล็กบานกาดเมฆ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลําปาง เพื่อชวยลดปญหา
ฝุนละอองรวมที่ฟุงกระจายในอากาศซึ่งเปนปญหาในพื้นที่ชุมชน โดยทําการศึกษาคาความเขมขนของ
ฝุนละอองรวมจากการสีขาวของโรงสีขาวขนาดเล็กซึ่งคามาตรฐานฝุนละอองรวม ณ จุดปลอยกําหนด
ไวไมเกิน 0.10 มิลกรัมตอลูกบาศกเมตรและพารามิเตอรที่เกี่ยวของตางๆ อาทิความดันและความเร็ว
ลมในทอระบายอากาศเสีย อัตราการไหลของน้ําที่เหมาะสมตออัตราการไหลของอากาศรวมทั้งทําการ
ออกแบบตัวกลางชั้นดูดซึมชนิดอุปกรณเคลือบดวยเซรามิคจากนั้นนําขอมูลที่ไดมาทําการออกแบบสค
รับเบอรแบบเปยกโดยใชโปรแกรมสําเร็จในการออกแบบ ผลการศึกษาคาความเขมขนของฝุนละออง
รวม จากการสีขาวของโรงสีขาวขนาดเล็กพบวาคาความเขมขนฝุนละอองรวม จากโรงสีขาวขณะเดิน
ระบบสีขาวมีคา 2.12 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตรและคาความเขมขนฝุนละอองรวม จากโรงสีขาวขณะ
หยุดเดินระบบสีขาวมีคา 0.71 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตรซึ่งเกินคามาตรฐานฝุนละอองรวมจากโรงสี
ขาวสครับเบอรแบบเปยกที่ทําการออกแบบมีขนาดเสนผานศูนยกลางของตัวถังเทากับ 1.0 เมตร และ
ความยาว 1.5 เมตร ตัวกลางชั้นดูดซึมชนิดอุปกรณเคลือบดวยเซรามิคจากดินเบานํามาเผาที่อุณหภูมิ
900 องศาเซลเซียสมีประสิทธิภาพในการดูดซึมน้ํา และฝุนดีที่สุดเมื่อนําสครับเบอรแบบเปยกที่
ออกแบบไปติดตั้งกับโรงสีขาวขนาดเล็กสามารถลดปริมาณฝุนละอองรวมภายในระบวนการสีขาวของ
โรงสีขาวขนาดเล็กไดถึง 91% ที่อัตราการไหลของน้ําสเปรย 0.30 บรา
พิชัย ศิริสุโขดม (2557) ไดดําเนินการวิเคราะหหาปริมาณฝุนละอองรวมขนาดเล็กกวา 10
ไมครอน และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผูปฏิบัติงานในโรงงานอาหารสัตวในชวงระยะเวลาทํางานของ
ผู ป ฏิ บั ติงานเป น ระยะเวลา 8 ชั่ ว โมง วิธี การศึกษาแบ งออกเปน 2 สว น คือสว นแรกทํา การเก็ บ
ตั ว อย า งปริ ม าณฝุ น ละอองรวมขนาดเล็ ก กว า 10 ไมครอน 2 จุ ด ได แ ก ก ระบวนการผลิ ต และ
สํานักงานเพื่อวิเคราะหปริมาณฝุนที่สามารถเขาสูทางเดินหายใจได โดยการเก็บตัวอยางฝุนละออง
รวมขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนจะใชวิธีการเก็บตัวอยางแบบที่ตัวบุคคลในสวนที่สองจะเปนการศึกษา
ลักษณะของกลุ มตัว อย างใช แบบสัมภาษณในการศึกษา ซึ่งประกอบดว ย 3 สวน คือขอมูลทั่ ว ไป
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 ซึ่งมีคาไม
เกินคามาตรฐานคุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการตามประกาศกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.
2535 กําหนดไววา ระดับ PM-10 ไมเกิน 5 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตรและผลจากการศึกษาประเมิน
ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอคุณภาพอากาศที่ไดจากแบบสอบถามจากผูปฏิบัติงานในโรงงาน
จํานวน 38 คน โดยจากกระบวนการผลิต 28 คน และสํานักงาน 10 คน พบวาอาการภูมิแพรอยละ
23.7 ยังคงเปนอยูและ 18.4 และเคยเปนการใชอุปกรณปองกันอันตรายจากฝุนรอยละ 21.1 โดยที่
อุปกรณปองกันฝุนที่ใชสวนใหญ คือผาปดจมูกรอยละ 87.5 ทางดานสุขภาพของผูปฏิบัติงานอาการไอ
ตอนเชา หรื อหลังจากตื่น นอนพบว ามีการไอรอยละ 15.8 ขณะทํ างานมีอาการไอรอยละ 21.1 มี
เสมหะออกตอนเชาหรือหลังจากตื่นนอนรอยละ 26.3 มีอาการแนนหนาอกหรือหายใจลําบากรอยละ
18.4
สมสมั ย แพงดวง (2551) การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาปริ ม าณฝุ น ละอองที่
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. ซึ่งไมเกินคา
มาตรฐานฝุนในสถานประกอบการจากการสักเกตขณะผูปฏิบัติงานสีขาวจะมีฝุนฟุงกระจายจากการเท
ขาวเปลือกลงสูที่รับขาวเปลือกเขาสูเครื่องกะเทาะจะมีฝุนฟุงกระจายออกมามาก
ครุศิริ ฉลาด และณัฐพงษ กาญจนการี (2549) ไดทําการศึกษาเรื่องปริมาณฝุนละอองรวมใน
โรงสีขาวที่ใชเครื่องจักรกลในเขตพื้นที่อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ปริมาณฝุนรวม และฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน ในบริเวณการทํางานในโรงสีขาว ในเขตอําเภอทา
มะกา จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเปรียบเทียบปริมาณฝุนรวม และฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนกับคา
มาตรฐานฝุนละอองรวมในสถานประกอบการเพื่อเปรียบเทียบปริมาณฝุนละอองรวมที่เกิดขึ้นในโรงสี
ขาวทั้ง 3 ประเภท เพื่อเปรียบเทียบปริมาณฝุนรวมและฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน ที่เกิดขึ้นแตละ
ขั้นตอนของกระบวนการสีขาวในโรงสีขาวประเภทที่ 3กลุมโรงงานที่ใชศึกษาครั้งนี้ คือโรงสีขาวในเขต
พื้นที่อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ในการเก็บรวบรวมขอมูลดวยเครื่อง
Personal air sampling สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลไดแก ANOVA (Analysis of Variance)ผล
การศึกษาพบวา ปริมาณฝุนรวมที่เกิดขึ้นในโรงสีขาวประเภทที่ 1 คาเฉลี่ยของปริมาณฝุนรวมมีคา
6.82 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตรปริมาณฝุนรวมที่เกิดขึ้นในโรงสีขาวประเภทที่ 1 ไมมีคาใดที่เกินคา
มาตรฐานในสถานประกอบการปริมาณฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนที่เกิดขึ้นในโรงสีขาวประเภทที่ 1
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ปริมาณฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนมีคาเฉลี่ย 1.76 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตรปริมาณฝุนที่เล็กกวา
10 ไมครอนที่เกิดขึ้นในโรงสีขาวประเภทที่ 1ไมมีคาใดที่เกินคามาตรฐานในสถานประกอบการปริมาณ
ฝุนรวมที่เกิดขึ้นใรโรงสีขาวประเภทที่ 2 คาเฉลี่ยของปริมาณฝุนรวมมีคา 6.72 มิลลิกรัมตอลูกบาศก
เมตร ปริ ม าณฝุ น รวมที่ เ กิ ด ขึ้ น ในโรงสี ข า วประเภทที่ 2 ไม มี ค า ใดที่ เ กิ น มาตรฐานในสถาน
ประกอบการ ปริมาณฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนที่เกิดขึ้นในโรงสีขาวประเภทที่ 2 ปริมาณฝุน
ขนาดเล็ กกว า 10 ไมครอน มี ค า 2.30 มิ ล ลิ กรั มต อลู กบาศก เ มตรปริ มาณฝุ น ขนาดเล็ก กว า 10
ไมครอนที่เกิดขึ้นในโรงสีขาวประเภทที่ 2 ไมมีคาใดเกินคามาตรฐานในสถานประกอบการปริมาณฝุน
รวมที่เกิดขึ้นในโรงสีขาวประเภทที่ 3 มากที่สุดบริเวณเครื่องทําความสะอาดขาวเปลือกตรวจวัดได
15.58 มิล ลิ กรั มตอลู กบาศก เ มตร ลองลงมาบริเวณเครื่องกะเทาะขาวเปลือกตรวจวัดได 14.49
มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตรและปริมาณฝุนรวมที่มีคานอยที่สุดบริเวณเครื่องขัดขาวและแยกรําตรวจวัด
ได 4.58 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตรคาเฉลี่ยของปริมาณฝุนรวมมีคา 10.29 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร
ปริมาณฝุนรวมที่เกิดในโรงสีขาวประเภทที่ 3 มีคาเกินคามาตรฐานในสถานประกอบการคือบริเวณ
เครื่องทําความสะอาดขาวเปลือก ปริมาณฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนที่เกิดขึ้นในโรงสีขาวประเภท
ที่ 3 มากที่สุดบริเวณเครื่องแยกแกลบออกจากขาวกลองตรวจวัดได 3.87 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร
รองลงมาบริเวณเครื่องทําความสะอาดขาวเปลือกตรวจวัดได 3.56 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร และ
ปริมาณฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนที่มีคานอยที่สุดบริเวณเครื่องขัดขาวและแยกรําตรวจวัดได 1.90
มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร คาเฉลี่ยของปริมาณฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนมีคา 3.15 มิลลิกรัมตอ
ลูกบาศกเมตรปริมาณฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนที่เกิดขึ้นในโรงสีขาวประเภทที่ 3 ไมมีคาใดเกิณ
คามาตรฐานในสถานประกอบการ
สุจิรา ประสารพันธ(2544)ไดทําศึกษาปริมาณฝุนละอองรวม ในสิ่งแวดลอมและปริมาณฝุน
ละอองรวมในโรงสีขาวรวมถึงการศึกษาขอมูลความคิดเห็นและปญหาสุขภาพของคนงานในโรงสีขาว
และประชาชนในชุมชนที่อยูใกลเคียงศึกษาที่โรงสีขาวในจังหวัดกาฬสินธุ จํานวน 22 แหงการเก็บ
ตัวอยางฝุนละอองรวมในโรงสีขาวทําการเก็บฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน และฝุนรวม คาเฉลี่ย
8 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลาทํางานการเก็บตัวอยาง ฝุนละอองรวม ในสิ่งแวดลอมชุมชน ไดเก็บฝุน
ขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน และฝุนรวม คาเฉลี่ย 24 ชั่วโมง การเก็บขอมูลดานความคิดเห็นและ
ปญหาสุขภาพ โดยใชแบบสอบถามตัวอยางที่ใชศึกษา 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
ตอลูกบาศกเมตรซึ่งไมเกินคามาตรฐานฝุนในสถานประกอบการตามประกาศกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.
2520 การตรวจวัดปริมาณฝุนละอองรวมในสิ่งแวดลอมชุมชนที่ตั้งของโรงสี พบวาปริมาณฝุนขนาด
เล็กกวา 10 ไมครอน มีคาอยูในชวง0.13-116.23 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร(คาเฉลี่ย 97.07±14.30
มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) และปริมาณฝุนรวมมีคาอยูในชวง 93.35 - 180.38 มิลลิกรัมตอลูกบาศก
เมตร(ค า เฉลี่ ย 138.94±39.65 มิ ล ลิ ก รั ม ต อ ลู กบาศก เ มตร) ซึ่ ง ค า ที่ ต รวจวั ดได สู ง กว า ชุ ม ชน
เปรียบเทียบแตไมเกินคามาตรฐานฝุนละอองรวมในบรรยากาศทั่วไปประกาศกรมควบคุมมลพิษ พ.ศ.
2538 ผลการศึกษาจากแบบสอบถามคนทํางานในโรงสีเห็นวาทุกคนควรรวมกันแกไขปญหาฝุน
ละอองรวมจากโรงสีขาวสวนผูที่อาศัยในชุมชนที่ตั้งโรงสีและชุมชนเปรียบเทียบเห็นวาเจาของโรงสี
ควรเปนผูแกไขปญหานี้ ผูทํางาน ในโรงสีขาว (รอยละ 97.73) มีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
และพบวาในชุมชนอาการ เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจมีความสัมพันธกับการไดรับฝุนละอองรวม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-vale<0.05) ซึ่งผูอาศัยอยูใกลเคียงโรงสีมีโอกาสมีอาการเกี่ยวกับระบบ
ทางเดินหายใจภายในฝุนละอองรวมอาการใดอาการหนึ่งหรือหลายอาการมีคา 4.38 เทาของผูที่อาศัย
ในชุมชนเปรียบเทียบ (95 % CI = 2.28 - 8.49) จากผลการศึกษาทําใหทราบวาปริมาณฝุนรวมและ
ฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน ในโรงสีขาวและในสิ่งแวดลอมชุมชนถึงแมมีคาไมเกินมาตรฐานแตอยู
ในระดับที่สูงซึ่งจําเปนอยางยิ่งที่เจาของโรงสีและหนวยงานที่เกี่ยวของควรใหการเฝาระวังเพื่อปองกัน
ปญหาและลดมลพิษดานฝุนละอองรวมภายในโรงสีขาวในจังหวัดกาฬสินธุตอไป
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บทที่ 3
วิธีดําเนินงานวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มุงเนนที่จะศึกษาเปรียบเทียบปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน
ภายในโรงสี ข า วขนาดใหญ และ โรงสี ข า วขนาดเล็ ก กรณี ศึ ก ษาโรงสี ข า ว อํ า เภอท า ตะโก
จังหวัดนครสวรรค โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดําเนินงานวิจัยตามหัวขอตอไปนี้
1. พื้นที่ทําการวิจัย
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
4. ขั้นตอนในการดําเนินงานวิจัย
5. การวิเคราะหขอมูล

พื้นที่ที่ทําการวิจัย
พื้ น ที่ ที่ ทํ า การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ด แ ก โรงสี ข า วขนาดใหญ และโรงสี ข า วขนาดเล็ ก ในพื้ น ที่
อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค
1. หางหุนสวนจํากัด โรงสีไฟไทยทองเฮง เปนโรงสีขาวขนาดใหญตั้งอยูใน ตําบลหัวถนน
อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค กําลังการผลิต 180 ตัน / วัน ดังภาพที่ 3.1
2. โรงสี ไทยวั ฒ นากร ตํ า บลวังมหากร เปน โรงสีข าวขนาดเล็ กตั้ งอยู ใน อํ าเภอทา ตะโก
จังหวัดนครสวรรค กําลังการผลิต 13 ตัน / วัน ดังภาพที่ 3.2
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ภาพที่ 3.1 โรงสีขาวขนาดใหญ(หางหุนสวนจํากัด โรงสีไฟไทยทองเฮง)

ภาพที่ 3.2 โรงสีขาวขนาดเล็ก(โรงสีไทยวัฒนากร)

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1.เครื่องมือที่ใชในการตรวจวัดภาคสนาม
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.เครื่องมือที่ใชในหองปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร
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2.1 เครื่องชั้งที่มีทศนิยม 5 ตําแหนง
2.2 ตูดูดความชื้น
2.3 ปากคีบ ใชสําหรับคีบกระดาษกรอง

การเก็บรวบรวมขอมูล
1. การเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ
ทําการศึกษาเอกสารทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา
10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดใหญและโรงสีขาวขนาดเล็ก ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณและ
ขั้นตอนการเก็บตัวอยางฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน
2. การเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ
2.1 การศึกษาปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดใหญ
และโรงสีขาวขนาดเล็กเพื่อเทียบกับคามาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด
2.1.1 ทําการเก็บตัวอยางฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาด
ใหญและโรงสีขาวขนาดเล็กทั้งหมด 3 ตัวอยาง ตัวอยางละ 8 ชั่วโมงเพราะกฎหมายกําหนด
2.1.2 การเก็บตัวอยางจะใชปมที่ผานการสอบเทียบอัตราการไหลของอากาศและ
นําไปเก็บตัวอยางฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนโดยใชกระดาษกรองชนิดโพลิไวนิลคลอไรด
(PVC) ขนาดเสนผานศูนยกลาง 37 มิลลิเมตรในการเก็บตัวอยาง
2.1.3 นําตัวอยางฝุนละอองขนาดเล็กกกวา 10 ไมครอนมาวิเคราะหหาความเขมขน
ของปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนและนําไปเปรียบเทียบกับคามาตรฐานฝุนละอองใน
สถานประกอบการณตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับ
ภาวะแวดลอม(สารเคมี) ในเวลา 8 ชั่ วโมง ฝุน ละอองขนาดเล็กกว า 10 ไมครอนต องไมเกิน
5 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร
2.2 การศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางของฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายใน
โรงสีขาวขนาดใหญ และโรงสีขาวขนาดเล็ก
2.2.1 ทําการเก็บตัวอยางฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาด
ใหญและโรงสีขาวขนาดเล็กทั้งหมด 30 ตัวอยาง ตัวอยางละ 1 ชั่วโมง เพราทั้งโรงสีขาวขนาดใหญ
และโรงสีขาวขนาดเล็ก ใชเวลาในการสีขาว 1 ชั่วโมงเพราะการสีขาว 1 รอบการผลิตใชเวลา 1 ชั่วโมง
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2.2.2 การเก็บตัวอยางจะใชปมที่ผานการสอบเทียบอัตราการไหลของอากาศและ
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) ที่ระดับสําคัญ 0.05

ขั้นตอนในการดําเนินงานวิจัย
การดําเนินการวิจัยศึกษาเปรียบเทียบปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายใน
โรงสีขาวขนาดใหญ และ โรงสีขาวขนาดเล็ก กรณีศึกษาโรงสีขาว อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค
มีขั้นตอนการทําวิจัยดังนี้ (ภาพที่ 3.3)
1 ศึกษาหัวของานวิจัย
2 ทําการศึกษาหาขอมูลปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนในโรงสีขาว
3 ทําการสํารวจพื้นที่เพื่อดําเนินการเก็บตัวอยาง
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
โรงสี ข า วขนาดใหญ แ ละโรงสี ข า วขนาดเล็ ก โดยวิ เ คราะห ท างสถิ ติ ทดสอบความแตกต า งหรื อ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุม (t-Test) ระดับนัยสําคัญ 0.05
8 วิเคราะหและสรุปผลการทดลอง
9 สรุป และจัดรูปเลมรายงานฉบับสมบูรณ
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กําหนดหัวของานวิจัย

ศึกษาขอมูลระดับทุติยภูมิจากเอกสารตาง ๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ

รวบรวมขอมูลและกําหนดพื้นที่ในการเก็บตัวอยาง
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ทําการเก็บตัวอยางฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดใหญและ
โรงสีขาวขนาดเล็ก

โรงสีขาวขนาดเล็ก

โรงสีขาวขนาดใหญ

วิเคราะหหาปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาว

ทํ า การเปรี ย บเที ย บกั บ ค า มาตรฐานตาม
กฎหมาย ทํ า การเก็ บ ตั ว อย า งทั้ ง หมด
3 ตัวอยาง ตัวอยางละ 8 ชั่วโมง

ทําการวิเคราะหดวยหลักการทางสถิติ
t-Testทําการเก็บ ตัว อย างทั้งหมด 30
ตัวอยาง ตัวอยางละ 1 ชั่วโมง

สรุปผลการวิจัย และ จัดทํารูปเลมฉบับสมบูรณ

ภาพที่ 3.3 แผนผังแสดงขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย

การวิเคราะหขอมูล
1 การวิเคราะหฝุนละออง
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สูตรการคํานวนหาความเขมขนฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน
(W −W )

ความเขมขนฝุนละออง(มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร) = f i × 103
V
เมื่อ 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 โรงสีขาวขนาดเล็ ก นํา เสนอในลักษณะทั่ว ไปของขอมูลปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10
ที่รวบรวมไวในรูปของ คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปริมาณฝุนขนาด
เล็กกวา 10 ที่ไดทําการเก็บตัวอยาง 30 ตัวอยาง
2.2. สถิติเชิงอนุมาน
การวิเคราะหปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดใหญ
และ โรงสีขาวขนาดเล็กจํานวน 30 ตัวอยาง โดยใชโปรแกรมการวิเคราะหขอมูลนํามาวิเคราะหดวย
กลุ ม
หลั ก การทางสถิ ติ ทดสอบความแตกต า งหรื อ ค า เฉลี่ ย ของกลุ ม ตั ว อย า ง 2
(Paired Samples t-Test) ระดับนัยสําคัญ 0.05 มีสมมติฐานในการวิเคราะห ดังนี้
H0 : ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดใหญและ
โรงสีขาวขนาดเล็กไมแตกตางกัน
H1 : ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดใหญและ
โรงสีขาวขนาดเล็กแตกตางกัน
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บทที่ 4
ผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยนี้เปนการศึกษา “การศึกษาเปรียบเทียบฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน
ภายในโรงสี ข า วขนาดใหญ แ ละโรงสี ข า วขนาดเล็ ก กรณี ศึ ก ษาโรงสี ข า วอํ า เภอท า ตะโก
จังหวัดนครสวรรค”โดยมีผลการวิจัยดังนี้

ผลการศึกษาปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดใหญ
และโรงสีขาวขนาดเล็ก
1. ผลการศึกษาปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดใหญ

ครั้งที่

วันที่เก็บตัวอยาง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

15 พ.ย.2559
15 พ.ย.2559
15 พ.ย.2559
15 พ.ย. 2559
16 พ.ย. 2559
16 พ.ย. 2559
16 พ.ย. 2559
16 พ.ย. 2559
16 พ.ย. 2559
17 พ.ย. 2559
17 พ.ย. 2559
17 พ.ย. 2559
18 พ.ย. 2559

ปริมาณฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาด
ใหญ (มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร)
1.12
0.26
0.61
1.73
1.30
1.47
0.77
1.03
1.72
1.30
1.30
1.30
1.30
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ก 14
18 พ.ย. 2559
1.38
15
18 พ.ย. 2559
1.21
า ร ศึ
16
18 พ.ย. 2559
1.30
กษา
17
18 พ.ย. 2559
1.21
ป ริ ม
าณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดใหญ
รายละเอียดในตารางที่ 4.1 และภาพที่ 4.1 ตอไปนี้

ดังแสดง

ตารางที่ 4.1 ผลการศึกษาปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดใหญ
ตารางที่ 4.1 (ตอ)
ครั้งที่

วันที่เก็บตัวอยาง

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
คาต่ําสุด
0.26
คาสูงสุด
1.73
คาเฉลี่ย
1.18
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.35
หมายเหตุ : โรงสีขาวขนาดใหญ (หางหุนสวนจํากัด โรงสีไฟไทยทองเฮง)

ฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (mg/m3)
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2.00
1.80
1.60
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
1

5

9

13

17

21

25

29

จํานวนครัง้ ที่เก็บตัวอย่าง

ภาพที่ 4.1 กราฟแสดงปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดใหญ
จากตารางที่ 4.1 และภาพที่ 4.1 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน
ภายในโรงสีขาวขนาดใหญไดมีคาสูงสุดเทากับ1.73 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร มีคาต่ําสุดเทากับ 0.26
มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตรและคาเฉลี่ยเทากับ1.18 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.35
2.ผลการศึกษาปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดเล็ก
การศึ ก ษาปริ ม าณฝุ น ละอองขนาดเล็ ก กว า 10
ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 4.2และภาพที่ 4.2 ตอไปนี้

ไมครอนภายในโรงสี ข า วขนาดเล็ ก

ตารางที่ 4.2 ผลการศึกษาปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดเล็ก
ครั้งที่

วันที่เก็บตัวอยาง

1
2
3
4
5
6
7
8

15 พ.ย.2559
15 พ.ย.2559
15 พ.ย.2559
15 พ.ย. 2559
16 พ.ย. 2559
16 พ.ย. 2559
16 พ.ย. 2559
16 พ.ย. 2559

ปริมาณฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาด
ใหญ (มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร)
1.12
0.26
0.61
1.73
1.30
1.47
0.77
1.03
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16 พ.ย. 2559
1.72
17 พ.ย. 2559
1.30
17 พ.ย. 2559
1.30
17 พ.ย. 2559
1.30
18 พ.ย. 2559
1.30
วั18
นที่เพ.ย.
ก็บตั2559
วอยาง ปริมาณฝุนขนาดเล็กกวา 101.38
ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาด
ใหญ (มิลลิกรัม1.21
ตอลูกบาศกเมตร)
18 พ.ย. 2559
22
1.12
18 พ.ย.
พ.ย. 2559
2559
1.30
22
1.21
18 พ.ย.
พ.ย. 2559
2559
1.21
22
1.04
21 พ.ย.
พ.ย. 2559
2559
1.30
22
1.82
21 พ.ย.
พ.ย. 2559
2559
1.21
22
0.87
21 พ.ย.
พ.ย. 2559
2559
1.04
23
1.12
21 พ.ย.
พ.ย. 2559
2559
1.21
คาต่พ.ย.
ําสุด 2559
0.69
23
1.04
21
พ.ย.
2559
1.04
คาสูพ.ย.
งสุด 2559
1.99
22
1.90
คาเฉลี่ย
1.25
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.30
ดเล็ก (โรงสีไทยวัฒนากร)
ฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (mg/m3)

9
10
11
12
13
ครั14
้งที่
15
24
16
25
17
26
18
27
19
28
20
29
21
30
22
23

ตาร
า ง ที่
4.2
(ตอ)
หมา
ย
เหตุ
:
โรงสี
ขาว
ขนา

โรงสีขาวขนาดเล็ก (โรงสีไทยวัฒนากร)
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
1

5

9

13

17

21

25

29

จํานวนครั้งที่เก็บตัวอยาง
ภาพที่ 4.2 กราฟแสดงปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดเล็ก
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จากตารางที่ 4.2 และภาพที่ 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 ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 4.3 และภาะที่ 4.3 ตอไปนี้
ตารางที่ 4.3 ผลการเปรียบเทียบปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนระหวางโรงสีขาว
ขนาดใหญและโรงสีขาวขนาดเล็ก
ครั้งที่

วันที่เก็บตัวอยาง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

15 พ.ย.2559
15 พ.ย.2559
15 พ.ย.2559
15 พ.ย. 2559
16 พ.ย. 2559
16 พ.ย. 2559
16 พ.ย. 2559
16 พ.ย. 2559
16 พ.ย. 2559
17 พ.ย. 2559
17 พ.ย. 2559
17 พ.ย. 2559
18 พ.ย. 2559
18 พ.ย. 2559
18 พ.ย. 2559
18 พ.ย. 2559

ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน
(มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร)
โรงสีขาวขนาดใหญ
โรงสีขาวขนาดเล็ก
1.12

1.99

0.26

1.47

0.61

1.04

1.73

1.21

1.30

1.21

1.47

0.69

0.77

0.87

1.03

0.95

1.72

1.38

1.30

1.47

1.30

1.04

1.30

1.38

1.30

1.38

1.38

1.38

1.21

1.12

1.30

1.64
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17
18
19
20
21
22
23
24
25

18 พ.ย. 2559
21 พ.ย. 2559
21 พ.ย. 2559
21 พ.ย. 2559
21 พ.ย. 2559
21 พ.ย. 2559
22 พ.ย. 2559
22 พ.ย. 2559
22 พ.ย. 2559

ครั้งที่

วันที่เก็บตัวอยาง

26
22 พ.ย. 2559
27
22 พ.ย. 2559
28
22 พ.ย. 2559
29
23 พ.ย. 2559
30
23 พ.ย. 2559
คาต่ําสุด
คาสูงสุด
คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

1.21

1.21

1.30

1.30

1.73

1.21

1.12

1.04

1.46

1.21

1.46

1.04

0.86

1.90

1.03

1.12

0.43

1.21

ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน
(มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร)
โรงสีขาวขนาดใหญ
โรงสีขาวขนาดเล็ก
1.12

1.04

1.03

1.82

1.46

0.87

1.03

1.12

1.20

1.04

0.26
1.73
1.18
0.35

0.69
1.99
1.25
0.30
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ฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (mg/m3)

โรงสีขาวขนาดใหญ

โรงสีขาวขนาดเล็ก

2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
1

5

9

13

17

21

25

29

จํานวนครั้งที่เก็บตัวอยาง
ภาพที่ 4.3 กราฟแสดงผลการเปรียบเทียบปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนระหวาง
โรงขาวขนาดใหญและโรงสีขาวขนาดเล็ก
จากตารางที่ 4.3 และภาพที่ 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 (pairedsample test) 0.05 โดยตั้งสมมุติฐานดังนี้
H0 : ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดใหญและโรงสีขาว
ขนาดเล็กไมแตกตางกัน
H1 : ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดใหญและโรงสีขาว
ขนาดเล็กแตกตางกัน
ตารางที่ 4.4 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน
ระหวางโรงสีขาวขนาดใหญและโรงสีขาวขนาดเล็ก
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ประเภทโรงสีขาว

N

Mean

โรงสีขาวขนาดใหญ
โรงสีขาวขนาดเล็ก

30
30

1.18
1.25

t

Sig. (2-tailed)

- 0.684

0.500

จากตารางที่ 4.4 พบวา คา Sig (2-tailed) มีคาเทากับ 0.500 ซึ่งมากกวาระดับนัยสําคัญที่
กําหนด 0.05 แสดงวา ปฎิเสธ H1 และยอมรับ H0 ดังนั้นจึงสรุปไดวาปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา
10 ไมครอนระหวางโรงสีขาวขนาดใหญและโรงสีขาวขนาดเล็กมีคาไมแตกตางกัน

ผลการศึกษาปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดใหญ
และโรงสีขาวขนาดเล็กเปรียบเทียบกับคามาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด
การศึกษาเปรียบเทียบฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดใหญเพื่อ
เปรียบเทียบกับคามาตรฐานจะทําการเก็บตัวอยาง 8 ชั่วโมงตอตัวอยางและทําการเก็บตัวทั้งหมด
3 ตัวอยางเพื่อนําไปเปรียบเทียบกับคามาตรฐานที่กฎหมายกําหนด
4. ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดใหญเปรียบเทียบ
กับคามาตรฐาน
การศึกษาเปรียบเทียบฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดใหญ
เปรียบเทียบกับคามาตรฐานดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 4.5 และภาพที่ 4.4 ตอไปนี้

ตารางที่ 4.5 ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดใหญเปรียบเทียบกับ
คามาตรฐานที่กฎหมายกําหนด
ครั้งที่
วันที่เก็บตัวอยาง
ปริมาณฝุนขนาดเล็กกวา 10
ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาด
ใหญ (มิลลิกรัมตอลูกบาศก
เมตร)
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1
2

23 พ.ย.2559
24 พ.ย.2559
28 พ.ย.2559

3.35
4.72

3
5.49
คาต่ําสุด
3.35
คาสูงสุด
5.49
คาเฉลี่ย
4.52
คามาตรฐาน
5.00
หมายเหตุ : โรงสีขาวขนาดใหญ (หางหุนสวนจํากัด โรงสีไฟไทยทองเฮง)
จากตารางที่ 4.5 พบวาปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาด
ใหญ มี คา สู ง สุ ด เท ากั บ 5.49 มิ ล ลิ ก รั ม ตอ ลู ก บาศก เ มตร และคา ต่ํ า สุ ด เท ากั บ 3.35 มิ ล ลิ ก รั ม ต อ
ลูกบาศกเมตร และคาเฉลี่ยเทากับ 4.52 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร
ฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (mg/m3)

6.00
5.00

คามาตรฐาน = 5

4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
1

2

3

จํานวนครั้งที่เก็บตัวอยาง

ภาพที่4.4 กราฟแสดงปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดใหญ
เปรียบเทียบกับคามาตรฐานที่กฎหมายกําหนด

จากตารางที่ 4.5 และภาพที่ 4.4 ผลการศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บฝุ น ละอองขนาดเล็ ก กว า 10
ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดใหญเพื่อเปรียบเทียบกับคามาตรฐานและเมื่อนําไปเปรียบเทียบกับคา
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดลอม
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(สารเคมี)อยูที่ 5 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตรจะเห็นไดวามีปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน
ภายในโรงสีขาวขนาดใหญมีคาที่เกินมาตรฐานคิดเปนรอยละ 33.3
5. ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดเล็กเปรียบเทียบกับ
คามาตรฐาน
การศึกษาเปรียบเทียบฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดเล็กเพื่อ
เปรียบเทียบกับคามาตรฐานจะทําการเก็บตัวอยาง 8 ชั่วโมงตอตัวอยางและทําการเก็บตัวทั้งหมด
3 ตัวอยางเพื่อนําไปเปรียบเทียบกับคามาตรฐานที่กฎหมายกําหนด
การศึกษาเปรียบเทียบฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดเล็ก
เปรียบเทียบกับคามาตรฐานดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 4.6 และภาพที่ 4.5 ตอไปนี้
ตารางที่ 4.6 ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดเล็กเปรียบเทียบกับ
คามาตรฐานที่กฎหมายกําหนด
ครั้งที่

วันที่เก็บตัวอยาง

ปริมาณฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายใน
โรงสีขาวขนาดเล็ก (มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร)

1
23 พ.ย.2559
2
24 พ.ย.2559
3
28 พ.ย.2559
คาต่ําสุด
คาสูงสุด
คาเฉลี่ย
คามาตรฐาน
หมายเหตุ : โรงสีขาวขนาดเล็ก (โรงสีไทยวัฒนากร)

4.02
7.21
6.04
4.02
7.21
5.76
5.00

จากตารางที่ 4.6 พบวาปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาด
เล็กมีคาสูงสุดเทากับ 7.21 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร และคาต่ําสุดเทากับ 4.02 มิลลิกรัมตอลูกบาศก
เมตร และคาเฉลี่ยเทากับ 5.76 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร

ฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (mg/m3)
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8.00
7.00
6.00
5.00

คามาตรฐาน = 5

4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
1

2

3

จํานวนครั้งที่เก็บตัวอยาง
ภาพที่4.5 กราฟแสดงปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดเล็ก
เปรียบเทียบกับคามาตรฐานที่กฎหมายกําหนด
จากตารางที่ 4.6 และภาพที่ 4.5 ผลการศึกษาเปรียบเทียบฝุน ละอองขนาดเล็กกวา 10
ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดเล็กเพื่อเปรียบเทียบกับคามาตรฐาน และเมื่อนําไปเปรียบเทียบกับคา
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดลอม
(สารเคมี)อยูที่ 5 มิล ลิกรัมตอลูกบาศก เมตร จะเห็ นไดว ามีปริมาณฝุน ละอองขนาดเล็กกวา 10
ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดใหญมีคาที่เกินมาตรฐานคิดเปนรอยละ 66.7
6. ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดใหญและโรงสีขาว
ขนาดเล็กเปรียบเทียบกับคามาตรฐาน
การศึกษาปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดใหญและโรงสี
ขาวขนาดเล็กเปรียบเทียบกับคามาตรฐานดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 4.7 และภาพที่ 4.6 ตอไปนี้
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ตารางที่ 4.7 ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดใหญและโรงสีขาว
ขนาดเล็กเพื่อเปรียบเทียบกับคามาตรฐาน
ครั้งที่
วันที่เก็บตัวอยาง
ปริมาณฝุนขนาดเล็กกวา ปริมาณฝุนขนาดเล็กกวา
10 ไมครอนภายในโรงสี 10 ไมครอนภายในโรงสี
ขาวขนาดใหญ (มิลลิกรัม ขาวขนาดเล็ก (มิลลิกรัม
ตอลูกบาศกเมตร)
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
คาต่ําสุด
3.35
4.02
คาสูงสุด
5.49
7.21
คาเฉลี่ย
4.52
5.76
คามาตรฐาน
5.00
5.00
หมายเหตุ : คามาตรฐานอางอิงตาม ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทํางาน
เกี่ยวกับภาวะแวดลอม(สารเคมี) ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2554)

ฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (mg/m3)

โรงสีขาวขนาดเล็ก

โรงสีขาวขนาดใหญ

8.00
7.00
6.00
5.00

คามาตรฐาน = 5

4.00
3.00
2.00
1.00
0.00

1

2

3

จํานวนครั้งทีเก็บตัวอยาง

ภาพที่4.6 กราฟแสดงปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดใหญและ
โรงสีขาวขนาดเล็กเปรียบเทียบกับคามาตรฐานที่กฎหมายกําหนด
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จากตารางที่ 4.7 และภาพที่ 4.6 ซึ่งแสดงผลการศึกษาเปรียบเทียบฝุนละอองขนาดเล็กกวา
10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดใหญและโรงสีขาวขนาดเล็กเทียบกับคามาตรฐานที่กฎหมายกําหนด
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
โรงสีขาวขนาดใหญและโรงสีขาวขนาดเล็กเพื่อนําไปเปรียบเทียบกับคามาตรฐานที่กฎหมายกําหนดไว
ที่ 5 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตรโรงสีขาวขนาดใหญนั้นมีจํานวนตัวอยางที่เกินมาตรฐานที่กฎหมาย
กําหนดอยู 1 ตัวอยาง และโรงสีขาวขนาดเล็กนั้นมีจํานวนตัวอยางที่เกินมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด
อยู 2 ตัวอยางคิดเปนรอยละ 33.3 และ 66.7
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
ในการศึกษาเปรียบเทียบของปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาว
ขนาดใหญ แ ละโรงสี ข า วขนาดเล็ กกรณี ศึก ษาโรงสีข าว อําเภอทา ตะโก จัง หวัดนครสวรรค ซึ่ง มี
วัตถุประสงคคือ 1) เพื่อศึกษาปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดใหญ
และโรงสีขาวขนาดเล็กและ 2) ศึกษาเปรียบเทียบของปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน
ระหวางโรงสีขาวขนาดใหญและโรงสีขาวขนาดเล็ก ซึ่งผลของการดําเนินงานวิจัยมีรายละเอียดโดย
สรุปและรวมทั้งขอเสนอแนะตางๆ จากการวิจัยดังตอไปนี้

สรุปผลการทําวิจัย
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อศึกษาปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดใหญ และ
โรงสีขาวขนาดเล็กเพื่อเทียบกับคามาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด
1.2 ศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางของฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสี
ขาวขนาดใหญ และโรงสีขาวขนาดเล็ก
2. วิธีการดําเนินการวิจัย
การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณฝุนละองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาด
ใหญและโรงสีขาวขนาดเล็ก ทําการเก็บตัวอยางปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายใน
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โรงสีขาวขนาดใหญและโรงสีขาวขนาดเล็กโดยใชวิธีการวิเคราะแบบกราวิเมตริก (gravimetry) โดยใช
ปมดูดอากาศที่ผานการการวัดอัตราการไหลแลวใหอยูในชวง1-2 ลิตรตอนาที และใชกระดาษกรอง
ชนิดโพลิไวนิลคลอไรด (PVC) ขนาดเสนผานศูนยกลาง 37 มิลลิเมตรใชในการเก็บตัวอยางแลวนําไป
วิเคราะห หาปริ มาณฝุ นละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนทําการเก็บ ตัว อยางทั้งหมด 3 ตัวอยาง
ตัวอยางละ 8 ชั่วโมงระยะเวลาในการเก็บ 1 เดือนเพื่อนํามาเปรียบเทียบกําคามาตรฐานตามกฎหมาย
กําหนอและทําการเก็บตัวอยางตามวัตถุประสงคขอที่ 2 คือการศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางของ
ฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดใหญ และโรงสีขาวขนาดเล็กโดยการเก็บ
ตัวอยางทั้งหมด 30 ตัวอยาง ตัวอยางละ 1 ชั่วโมงและนํามาศึกษาเปรียบเทียบปริมาณฝุนละออง
ขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดใหญและโรงสี ขาวขนาดเล็กโดยใชหลักทางสถิ ติ
t-Test (paired sample test) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

3.ผลงการวิจัย
จากการดําเนินงานวิจัยตามวัตถุประสงคและขั้นตอนการวิจัยดังกลาว สรุปไดดั้งนี้
3.1 ผลการวิเคราะหปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดใหญ
และโรงสีขาวขนาดเล็ก ผลการวิเคราะหไดดั้งนี้
1.ปริ ม าณฝุ น ละอองขนาดเล็ ก กว า 10 ไมครอนภายในโรงสี ข า วขนาดใหญ
(โรงสี ไฟไทยทองเฮง) จํ านวน 30 ตั ว อย า ง อยู ใ นช ว ง 0.26 – 1.73 มิ ล ลิ ก รั ม ต อ ลู กบาศก เ มตร
มีคาความเขมขนเฉลี่ยเทากับ 1.18 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตรและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
0.35
2. ปริ ม าณฝุ น ละอองขนาดเล็ ก กว า 10 ไมครอนภายในโรงสี 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
ภายในโรงสี ขา วขนาดใหญ และโรงสีขาวขนาดเล็กสรุป ไดวาปริมาณฝุน ละอองขนาดเล็กกวา 10
ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดใหญมีคานอยกวาโรงสีขาวขนาดเล็กอยูเพียงเล็กนอยเพราะโรงสีขาว
ขนาดใหญมีการติดตั้งระบบบําบัดอากาศแตโรงสีขาวขนาดเล็กไมมีการติดตั้งทําใหฝุนละอองที่ออกมา
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จากเครื่องกะเทาะเปลือกขาวนั้นสูงกวาโรงสีขาวขนาดใหญเล็กนอยซึ่งไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตที่ระดับ 0.05
3.3 ผลการวิเคราะหปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดใหญ
และโรงสีขาวขนาดเล็กเพื่อเทียบกับคามาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนดผลการวิเคราะหไดดั้งนี้
(1) ปริ ม าณฝุ น ละอองขนาดเล็ ก กว า 10 ไมครอนภายในโรงสี ข า วขนาดใหญ
(โรงสีไฟไทยทองเฮง) จํานวน 3 ตัวอยาง ตัวอยาง อยูในชวง 3.35 – 5.49 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร
มี ค า ความเข ม ข น เฉลี่ ย เท า กั บ 4.52 มิ ล ลิ ก รั ม ต อ ลู ก บาศก เ มตรและกฎหมายกํ า หนดอยู ที่ ต ลอด
ระยะเวลาทํางานปกติ (8 ชั่ว โมง) ตองไม เกิน 5 มิล ลิกรั มตอลู กบาศกเมตร(ฝุนขนาดเล็กกว า 10
ไมครอน) ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายใโรงสีขาวขนาดใหญ (โรงสีไฟไทยทองเฮง)
คิดเปนรอยละ 33.3 ที่เกินมาตรฐาน
(2) ปริ ม าณฝุ น ละอองขนาดเล็ ก กว า 10 ไมครอนภายในโรงสี ข า วขนาดใหญ
(โรงสีไทยวัตนากร) จํานวน 3 ตัวอยาง อยูในชวง 4.02 – 7.21 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร มีคาความ
เขมขนเฉลี่ยเทากับ5.76 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตรและกฎหมายกําหนดอยูที่ตลอดระยะเวลาทํางาน
ปกติ (8 ชั่วโมง) ตองไมเกิณ 5 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร (ฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน ) ปริมาณ
ฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดใหญ (โรงสีไฟไทยทองเฮง) คิดเปนรอยละ
66.7ทีเ่ กินมาตรฐาน
3.4 ผลการวิเคราะหปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดใหญ
และโรงสีขาวขนาดเล็กเปรียบเทียบกับคามาตรฐานสรุปไดวาปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10
ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดเล็กมีคาเกินมาตรฐานที่กฎหมายกําหนดมากกวาโรงสีขาวขนาดใหญ
เพราะโรงสีขาวขนาดใหญมีการติดตั้งระบบบําบัดอากาศแตโรงสีขาวขนาดเล็กไมมีการติดตั้งทําใหฝุน
ละอองภายในโรงสีขาวขนาดเล็กมากกวาโรงสีขาวขนาดใหญ

ขอเสนอแนะ
จากการศึ กษาเปรีย บเทียบปริ มาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาว
ขนาดใหญและโรงสีขาวขนาดเล็กกรณีศึกษา อําเภอทาตะโกจังหวัดนครสวรรค ผูวิจัยขอเสนอแนะ
เพื่อใหงานวิจัยสมบูรณยิ่งขึ้นดังตอไปนี
1. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้
1.1 ควรจะเพิ่มจํานวนการเก็บตัวอยางและจํานวนของโรงสีขาวขนาดใหญและโรงสีขาว
ขนาดเล็กใหมีปริมาณมากขึ้นเพื่อใหคาที่ไดมีความแนนอนและหนาเชื่อถือ
2. ขอเสนอแนะนําสําหรับทํางานวิจัยตอไป
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2.1 ในงานวิ จั ย ครั้ งนี้ ได ทํา การศึกษาเปรีย บเทีย บปริมาณฝุน ละอองขนาดเล็กกวา 10
ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดใหญและโรงสีขาวขนาดเล็ก แตยังขาดโรงสีขาวขนาดกลางควรที่จะทํา
การเปรียบเทียบปริมาณฝุนละอองภายโรงสีขาวทั้ง 3 ขนาด เพื่อที่จะไดทําการศึกษาวาปริมาณฝุน
ละอองภายในโรงสีขาวขนาดใดมีปริมาณฝุนละอองมากที่สุด
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กําหนดคามาตรฐานสารเคมีในบรรยากาศของการทํางานโดยสัมพันธกับระยะเวลาที่ทํางานในที่ที่
สารเคมีฟุงกระจายและจัดแบงเปน ๔ ตาราง คือ
ตารางหมายเลข ๑ จะกําหนดวา ตลอดระยะเวลาทํางานปกติ (คือ ๘ ชั่วโมงตอวัน) ปริมาณ
สารเคมีฟุงกระจายในบรรยากาศของการทํางานโดยเฉลี่ย จะเกินกวาที่กําหนดไวในตารางดังกลาว
ไมได ซึ่งในตารางกําหนดสารเคมีใหทั้งสิ้น ๗๒ ชนิด ตัวอยางเชน สารอัลดริน สามารถฟุงกระจายใน
บรรยากาศที่ทํางานเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทํางาน ๘ ชั่วโมงไดไมเกิน o.๒๕ มิลลิกรัมต1อลูกบาศก
เมตร
สําหรับตารางหมายเลข ๒ เปนคามาตรฐานเคมีในการบรรยากาศของการทํางานที่ไมวาเวลาใด
ของการทํ า งานปกติ ห า มเกิ น เท า ที่ กํ า หนดไว โ ดยตารางกํ า หนดสารเคมี ไ ว ทั้ ง สิ้ น ๒๔ ชนิ ด
ตัวอยางเชน บิวทิลอะไมด ในที่ทํางานไมวาเวลาใดๆ สามารถฟุงกระจายไดไมเกิน ๕ ลานในลานสวน
หรือ ๑๕ มิลลิกรัมตอลูกบาศกกเมตร เปนตน
สําหรับตารางหมายเลข ๓ นั้น จะกําหนดคามาตรฐานสารเคมีเปนคาความเขมขนเฉลี่ยตลอด
ระยะเวลาทํางานปกติ และคาความเขมขนในระยะเวลาที่กําหนดใหทํางานไดซึ่งในตารางกําหนด
สารเคมีไวทั้งสิ้น ๒๑ ชนิดสวนตารางหมายเลข ๔ กําหนดคามาตรฐาน ปริมาณสารเคมีเปนคาเฉลี่ย
ตลอดระยะเวลาทํางานปกติเชนเดียวกัน ตารางที่ ๑ เพียงแตสารเคมีในตารางที่ ๔ นี้ จะอยูในรูปฝุน
แร ซึ่งในตารางกําหนดสารเคมีในรูปฝุนแรไว ๔ ชนิดตัวอยางเชน ฝุนที่กอใหเกิดความรําคาญชนิด
ฝุนทุกขนาด( Total Dust ) สามารถฟุงกระจายในบรรยากาศที่ทํางานเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการ
ทํางานปกติ ( ๘ ชม. ) ไดไมเกิน ๑๕ มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ฝุนที่กอใหเกิดความรําคาญชนิดฝุน

ขนาดที่สามารถเขาถึงและสะสมในถุงลมปอดได ( Respirable Dust ) สามารถฟุงกระจายใน
บรรยากาศที่ ทํ า งานเฉลี่ ย ตลอดระยะเวลาการทํ างานปกติ ( ๘ ชม. ) ไดไ ม เกิ น ๕ มิล ลิก รัม ต อ
ลูกบาศกเมตร
ประกาศ ณ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔
ชวรัตน ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

ภาคผนวก ข
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เรื่อง กําหนดใหโรงสีขาวทุกประเภทเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยทิ้ง
อากาศเสียออกสูบรรยากาศ (พ.ศ. 2550)

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เรื่อง กําหนดใหโรงสีขาวทุกประเภทเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยทิ้ง
อากาศเสียออกสูบรรยากาศ
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อให
ครอบคลุมการกอใหเกิดอากาศเสียทุกประเภทจากการประกอบกิจการโรงสีขาวอาศัยอํานาจตาม
ความ ในมาตรา ๖๘ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ส  ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มแห ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการควบคุม มลพิษจึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหย กเลิกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่ อง กําหนดให
โรงสี ขาว ที่ใชหมอไอน้ําเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียออก
สูบรรยากาศ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
ขอ ๒ ในประกาศนี้ “โรงสีขาว” หมายความวา โรงงานที่ประกอบกิจ การเกี่ย วกับ การสี
ฝด หรือขัดขาว ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
“หมอไอน้ํา” หมายความวา หมอไอน้ําที่เปนตนกําเนิดของพลังงานในการประกอบกิจการ
โรงสีขาว โดยใชเแกลบเปนเชื้อเพลิง
“คาความทึบแสง” หมายความวา จํานวนรอยละของแสงที่ไมสามารถสองผานเขมาควัน
จากปลองปลอยทิ้งอากาศเสียของโรงสีขาวที่ใชหมอไอน้ํา
“ฝุนละอองฟุงกระจายจากโรงสีขาว” หมายความวา ฝุนละอองหรืออนุภาคขนาดเล็กจาก
การประกอบกิจการโรงสีขาวที่ฟุงกระจายออกสูบรรยากาศ
“ฝุนละอองหรืออนุภาคขนาดเล็ก” หมายความวา ฝุนละอองหรืออนุภาคที่มีขนาดไมเกิน
๑๐ ไมครอน
ขอ ๓ ใหโรงสีขาวที่ใชหมอไอน้ําทุกขนาด เปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุม คาความ
ทึบแสงจากปลองปลอยทิ้งอากาศเสียออกสูบรรยากาศ และใหโรงสีขาวทุกประเภทที่มีกําลัง การ

ผลิ ตมากกวา ๒๐ ตัน ตอวั นขึ้ นไป เปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะต องถูกควบคุ มคาความเขมขน
ของฝุนละอองฟุงกระจายจากกระบวนการผลิตออกสูบรรยากาศ
ข อ ๔ ห า มมิ ให เ จ า ของหรื อผู  ค รอบครองโรงสี ข าว ดัง ต อ ไปนี้ ปล อ ยทิ้ ง อากาศเสี ย ออก
สู บรรยากาศ
(๑) โรงสีข าวที่ใช หมอไอน้ําทุกขนาด เวน แตจ ะได ทําการบําบัดอากาศเสียใหเปน ไปตาม
มาตรฐานคาความทึบแสงจากปลองปลอยทิ้งอากาศเสียของโรงสีขาวที่ใชหมอไอน้ําที่กําหนดไวใน
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนด มาตรฐานคาความทึบแสงจาก
ปลองปลอยทิ้งอากาศเสียของโรงสีขาวที่ใชหมอไอน้ํา
(๒) โรงสีขาวทุกประเภทที่มีกําลังการผลิตมากกวา ๒๐ ตันตอวันขึ้นไป เวนแตจะไดทําการ
บําบัดอากาศเสียใหเปนไปตามคาความเขมขนของฝุนละอองฟุงกระจายจากโรงสีขาวตามที่กําหนดไว
ใน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานฝุนละอองฟุง
กระจายจากโรงสีขาว
ขอ ๕ ประกาศนี้ใหมีผลบังคับใชกับโรงสีขาวดังตอไปนี้
(๑) โรงสีขาวที่ใชหมอไอน้ําทุกขนาด ที่จะตองถูกควบคุมคาความทึบแสงจากปลองปลอยทิ้ง
อากาศเสียออกสูบรรยากาศ นับถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๒) โรงสีขาวทุกประเภทที่มีกําลังการผลิตมากกวา ๒๐ ตันตอวันขึ้นไป ที่จะตองถูกควบคุม
ค าความเข มขน ของฝุนละอองฟุงกระจายจากกระบวนการผลิตออกสู บ รรยากาศเมื่อพนกําหนด
ระยะเวลา หนึ่งรอยแปดสิบวัน นับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐
เกษม สนิทวงศ ณ อยุธยา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ภาคผนวก ค
วิธีการตรวจวัดตัวอยางปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน

วิธีการตรวจวัดตัวอยางปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน
หลักการ
วิธีการตรวจวัดฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM 10) ในสถานประกอบการณ
สามารถดวยวิธีกราวิเมตริก (Gravimetric methon) ซึ้งจะมีหลักการตรวจวัดดังนี้
การเก็บตัวอยางฝุนละอองดวยวิธี (gravimetric methon) จะใชเครื่องมือการเก็บตัวอยาง
อากาศชนิด Sampling Pump อากาศจะถูกดูดผานกระดาษกรอง PVC ที่มีรูพรุน 5 ไมครอน ดวย
จะปรั บ อั ต ราการไหลด ว ยเครื่ อ งวั ด อั ต ราการไหลของป ม เก็ บ ตั ว อย า งใหเอยู ที่ ร ะหว า ง 1-2
ลิ ต รต อ นาที ซึ่ ง อนุ ภ าคฝุ น ละอองขนาดเล็ ก กว า 10
ไมครอน จะติ ด อยู บ นกระดาษกรอง
เสนผาศูนยกลางขนาด 37 มิลลิเมตร ซึ่งผานการชั่งน้ําหนักมาแลว 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. เครื่องชั่งที่มีทศนิยม 5 ตําแหนง
8. ตูดูดความชื้น
9. ปากคีบ ใชสําหรับคีบกระดาษกรอง

หลักเกณทั่วไปในการเลือกจุดเก็บตัวอยางอนุภาคฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน
1. เลือกขนาดของโรงสีขาวตามกําลังการผลิตใหตรงกับวัตถุประสงค
2. ทําการติดตั้งเครื่องเก็บตัวอยางฝุนละอองภายในโรงสีขาวขนาดใหญและโรงสีขาวขนาด
เล็กบริเวณเครื่องกะเทาะ

3. เครื่องเก็บตัวอยางไมควรอยูไกลบริเวณเครื่องมืออื่นนอกจากบริเวณเครื่องกะเทาะ

ขั้นตอนดําเนินการเก็บตัวอยางฝุนละอองขนาดเล็กกวา 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 โดยหงายดานที่ใชเก็บตัวอยางขึ้น
(5). นํากระดาษกรองที่ผานการดูดความชื้นแลวมาชั่งน้ําหนักกอน
(6). บันทึกคาน้ําหนักกระดาษกรองเปนคาน้ําหนักกอน
(7). นํ า กระดาษกรองไปใส ใ นตลั บ ใส ก ระดาษกรองและนํ า ป ม ดู ด อากาศและตลั บ ใส
กระดาษกรองไปติดตั้งกับขาตั้งกลองใหมีความสูงจากพื้นไมเกิน 1.5 เมตร และทําการเก็บตัวอยางฝุน
ละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดใหญและโรงสีขาวขนาดเล็กเปนเวลา 8 ชั่วโมง
จํานวน 3 ตัวอยาง และ 1 ชั่วโมง จํานวน 30 ตัวอยาง
(8). นํากระดาษกกรองที่ผานการเก็บตัวอยางแลวมาเขาตูดูดความชื้น
(9). บันทึกคาน้ําหนักกระดาษกรองเปนคาน้ําหนักหลัง
(10). คํานวณหาคาความเขมขนของปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน
(11). นําคาความเขมขนของฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวจํานวน
3 ตัวอยาง ตัวอยางละ 8 ชั่วโมงนํามาเปรียบเทียบกับคามาตรฐานที่กฎหมายกําหนดและนําคาความ
เขมขนของปริมาณฝุนละอองขนากดเล็กกวา 10 ไมครอน จํานวน 30 ตัวอยางที่ทําการเก็บ 1 ชั่วโมง
ตอตัวอยางมาเปรียบเทียบปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กวา 10 ไมครอนโดยใชหลักการทางสถิติ t-Test
(Paired Samples)

วิธีการวิเคราะหความเขมขนของปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน
คํานวณอันตราการไหลที่สภาวะมาตรฐานคํานวณอัตราไหลที่ถูกตอง (ถาจําเปนในกรณีที่
อุณหภูมิที่ทําการเก็บตัวอยางไมเทากับ 25 องศาเซลเซียส และความดันบรรยากาศไมเทากับสภาวะ
มาตรฐาน) ดังสมการที่ (ง.1 – ง.3)

เมื่อ Qstp

Q stp = Q sample ×

Psamp
Pstp

×

Tstp

Tsamp

------- (ง.1)

คือ อัตราการไหลที่สภาวะมาตรฐาน (ลูกบาศกเมตรตอนาที)

Qsamp คือ อัตราการไหลของอากาศในการเก็บตัวอยาง (ลูกบาศกเมตรตอนาที)
Psamp คือ ความดันอากาศในการเก็บตัวอยาง (มิลลิเมตรปรอท)
Pstp

คือ ความดันอากาศที่สภาวะมาตรฐาน (มิลลิเมตรปรอท)

Tstp

คือ อุณหภูมิอากาศที่สภาวะมาตรฐาน (องศาเคลลวิน)

Tsamp คือ อุณหภูมิอากาศในการเก็บตัวอยาง (องศาเคลลวิน)
คํานวณปริมาตรอากาศ (ลูกบาศกเมตร)
อัตราการไหล (ลูกบาศกเมตรตอนาที) × เวลาเก็บตัวอยาง (นาที) ------- (ง.2)
คํานวณน้ําหนักอนุภาคฝุน (มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร)
PM 10 =

( Wf − Wi )
V

× 103 ------- (ง.3)

เมื่อ 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

ตารางที่ ง-1 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดใหญ
ที่

วันที่ทําการตรวจวัด

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

15 พฤศจิกายน 2559
15 พฤศจิกายน 2559
15 พฤศจิกายน 2559
15 พฤศจิกายน 2559
16 พฤศจิกายน 2559
16 พฤศจิกายน 2559
16 พฤศจิกายน 2559
16 พฤศจิกายน 2559
16 พฤศจิกายน 2559
17 พฤศจิกายน 2559
17 พฤศจิกายน 2559
17 พฤศจิกายน 2559
18 พฤศจิกายน 2559
18 พฤศจิกายน 2559
18 พฤศจิกายน 2559
18 พฤศจิกายน 2559
18 พฤศจิกายน 2559
21 พฤศจิกายน 2559
21 พฤศจิกายน 2559
21 พฤศจิกายน 2559
21 พฤศจิกายน 2559
21 พฤศจิกายน 2559
22 พฤศจิกายน 2559
22 พฤศจิกายน 2559
22 พฤศจิกายน 2559
22 พฤศจิกายน 2559

น้ําหนักกระดาษกรอง
(กรัม)
น้ําหนัก
น้ําหนัก
กอน
หลัง
0.03616 0.03629
0.03634 0.03637
0.0362
0.03627
0.03648 0.03668
0.03614 0.03629
0.03639 0.03656
0.03621
0.0363
0.0363
0.03642
0.03611 0.03631
0.03634 0.03649
0.03626 0.03641
0.03616 0.03631
0.03623 0.03638
0.03611 0.03627
0.03628 0.03642
0.0362
0.03635
0.03626
0.0364
0.03638 0.03653
0.03622 0.03642
0.03646 0.03659
0.03604 0.03621
0.03632 0.03649
0.03588 0.03598
0.03652 0.03664
0.03595
0.036
0.03653 0.03666

เวลา
(นาที)

60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

ความเขมขน
ของอนุภาคฝุน
(มิลลิกรัมตอ
ลูกบาศกเมตร)
1.12
0.26
0.61
1.73
1.30
1.47
0.77
1.03
1.72
1.30
1.30
1.30
1.30
1.38
1.21
1.30
1.21
1.30
1.73
1.12
1.46
1.46
0.86
1.03
0.43
1.12

27
28
29
30

22 พฤศจิกายน 2559
22 พฤศจิกายน 2559
23 พฤศจิกายน 2559
23 พฤศจิกายน 2559

0.03636
0.03636
0.03624
0.03627

0.03648
0.03653
0.03636
0.03641

60
60
60
60

1.03
1.46
1.03
1.20

ตารางที่ ง-2 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดเล็ก
ที่

วันที่ทําการตรวจวัด

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

15 พฤศจิกายน 2559
15 พฤศจิกายน 2559
15 พฤศจิกายน 2559
15 พฤศจิกายน 2559
16 พฤศจิกายน 2559
16 พฤศจิกายน 2559
16 พฤศจิกายน 2559
16 พฤศจิกายน 2559
16 พฤศจิกายน 2559
17 พฤศจิกายน 2559
17 พฤศจิกายน 2559
17 พฤศจิกายน 2559
18 พฤศจิกายน 2559
18 พฤศจิกายน 2559
18 พฤศจิกายน 2559
18 พฤศจิกายน 2559
18 พฤศจิกายน 2559
21 พฤศจิกายน 2559
21 พฤศจิกายน 2559
21 พฤศจิกายน 2559

น้ําหนักกระดาษกรอง (กรัม)
น้ําหนักกอน น้ําหนักหลัง

0.03625
0.0364
0.03622
0.03653
0.03616
0.03656
0.03611
0.03656
0.03612
0.03644
0.03625
0.03649
0.03642
0.03631
0.03649
0.03633
0.03655
0.03635
0.03648
0.03623

0.03648
0.03657
0.03634
0.03667
0.0363
0.03664
0.03621
0.03667
0.03628
0.03661
0.03637
0.03665
0.03658
0.03647
0.03662
0.03652
0.03669
0.0365
0.03662
0.03635

เวลา ความเขมขน
(นาที) ของอนุภาคฝุน
(มิลลิกรัมตอ
ลูกบาศกเมตร)
60
1.99
60
1.47
60
1.04
60
1.21
60
1.21
60
0.69
60
0.87
60
0.95
60
1.38
60
1.47
60
1.04
60
1.38
60
1.38
60
1.38
60
1.12
60
1.64
60
1.21
60
1.30
60
1.21
60
1.04

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

21 พฤศจิกายน 2559
21 พฤศจิกายน 2559
22 พฤศจิกายน 2559
22 พฤศจิกายน 2559
22 พฤศจิกายน 2559
22 พฤศจิกายน 2559
22 พฤศจิกายน 2559
22 พฤศจิกายน 2559
23 พฤศจิกายน 2559
23 พฤศจิกายน 2559

0.03644
0.03637
0.03637
0.03631
0.03622
0.03639
0.0361
0.03633
0.03605
0.03584

0.03658
0.03649
0.03659
0.03644
0.03636
0.03651
0.03631
0.03643
0.03618
0.03596

60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

1.21
1.04
1.90
1.12
1.21
1.04
1.82
0.87
1.12
1.04

ตารางที่ ง-3 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดใหญ
เพื่อเทียบกับคามาตรฐาน

วันที่ทําการตรวจวัด

น้ําหนักระดาษกรอง(กรัม)
น้ําหนักกอน น้ําหนักหลัง

24 พฤศจิกายน 2559
25 พฤศจิกายน 2559
28 พฤศจิกายน 2559

0.03623
0.03612
0.03623

0.03662
0.03676
0.03687

เวลา
(ชั่วโมง)

8
8
8

ความเขมขนของ
อนุภาคฝุน
(มิลลิกรัมตอ
ลูกบาศกเมตร)
3.35
4.72
5.49

ตารางที่ ง-4 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนภายในโรงสีขาวขนาดเล็ก
เพื่อเทียบกับคามาตรฐาน
วันที่ทําการตรวจวัด

น้ําหนักระดาษกรอง(กรัม)
น้ําหนักกอน น้ําหนักหลัง

24 พฤศจิกายน 2559
25 พฤศจิกายน 2559
28 พฤศจิกายน 2559

0.03622
0.03612
0.03623

0.04002
0.04292
0.04191

เวลา
(ชั่วโมง)

8
8
8

ความเขมขนของ
อนุภาคฝุน
(มิลลิกรัมตอ
ลูกบาศกเมตร)
4.02
7.21
6.04

ภาคผนวก จ
ผลการวิเคราะหทางสถิติ paired sample t-test

ผลการวิเคราะหทางสถิติ
Paired Samples Statistics
Mean
Pair 1 BIG
1.1847
SMALL
1.2450
Paired Samples Correlations
Pair 1 BIG & SMALL
Paired Samples Test

N
30
30
N
30

Std. Deviation Std. Error Mean
.34558
.06309
.30118
.05499
Correlation
.113

Sig
.553

Paired Differences

Pair1
BIG -SMALL

Std.
Mean Deviati
on
-.06033 .48333

95%
Confidence
Interval of the
Std.
Sig. (2Difference
Error
Lower Uppe
t
df tailed)
Mean
r
.08824 -.24081 .12015 -.684 29 .500

ภาคผนวก ฉ
ภาพขั้นตอนในการดําเนินงานวิจัย

ภาพที่ ฉ-1 เครื่องปมเก็บตัวอยางอากาศ (Air Samping Pump)

ภาพที่ ฉ-2 ตลับกรอง (Closed Face Filter Cassette)

ภาพที่ ฉ-3 สายยางสําหรับดูดเก็บตัวอยางอากาศ

ภาพที่ ฉ-4 กระดาษกรองชนิดโพลิไวนิลคลอ (Polyvinyl chloride)

ภาพที่ ฉ-5 ตูดูดความชื้นสําหรับใสกระดาษกรองกอนเก็บตัวอยาง

ภาพที่ ฉ-6 การนํากระดาษกรองไปชั่งน้ําหนักกอน

ภาพที่ ฉ-7 ขั้นตอนการเก็บตัวอยางภายในโรงสีขาวขนาดใหญ

ภาพที่ ฉ-8 ขั้นตอนการเก็บตัวอยางภายในโรงสีขาวขนาดเล็ก

ภาพที่ ฉ-9 ลักษณะการติดตั้งการเก็บตัวอยาง

ภาพที่ ฉ-10 การนํากระดาษกรองไปชั่งน้ําหนักหลัง

