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การควบคุมมลพิษทางเสียงในโรงงานซอยหินแกรนิต

บัญจรัตน โจลานันท 1  ธีระศักดิ์ ทองประสาน 2  และ ชุติพงศ พงษสนิท 2

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลานนา เชยีงใหม  50300

บทคัดยอ

ระดับความดังเสียงของโรงงานซอยหินแกรนิต โดยทั่วไปมีคาคอนขางสูงเกินคาที่ยอมรับไดของการสัมผัส
เสียงจากการประกอบอาชีพ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค เพื่อหาแนวทางหรือมาตรการที่เหมาะสม และมีความ
เปนไปไดในการควบคมุมลพษิทางเสยีงทีเ่กดิขึน้ ดงันี ้1) การควบคมุเสยีงทีแ่หลงกาํเนดิ โดยการลดความสัน่สะเทอืน
และการเสียดสีของเครื่องตัดซอยหิน 2) การควบคุมเสียงที่ทางเดินของเสียง โดยการติดตั้งแผนกั้นเสียงระหวาง
เครื่องจักรกับผูปฏิบัติงาน และ 3) การควบคุมเสียงที่ผูรับเสียง โดยการใชปลั๊กอุดหูและที่ครอบหูสวนบุคคล
ทัง้สามมาตรการทีศึ่กษาถกูประเมนิผล จากการตรวจวดัระดบัความดงัเสยีงทัง้กอนและหลงัการดาํเนนิงาน รวมทัง้
การประเมินผลความพึงพอใจจากแบบสอบถาม การศึกษาพบวา ระดับเสียงเฉลี่ยและสูงสุดของโรงงานซอยหิน
แกรนติ ณ ตาํแหนงงานทีต่รวจวดั (5 จดุ) อยูในชวง 86.7-102 เดซเิบล-เอ และ 88.5-103.5 เดซเิบล-เอ ตามลาํดบั
ซ่ึงสวนใหญเกินเกณฑมาตรฐานระดับเสียงตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ที่กําหนดชวงเวลาการทํางานตอเนื่อง
8 ชัว่โมง ไมเกนิ 90 เดซเิบล-เอ ผลการดาํเนนิการบงชีว้า มาตรการที ่ 1 และ 3 จาํเปนตองถกูนาํมาใชรวมกนั
เพื่ออนุรักษการไดยินของผูปฏิบัติงาน โดยการสงวนการสัมผัสเสียงไมเกิน 90 เดซิเบล-เอ ทั้งสองมาตรการเปน
มาตรการที่เหมาะสมและทางโรงงานสามารถปฏิบัติไดทันที โดยมีคาระดับความพึงพอใจตอการดําเนินการอยู
ในระดับมาก-มากที่สุด (3.24) แมวามาตรการที่ 2 สามารถลดระดับความดังเสียงเฉลี่ยไดประมาณ 6.7-7.8
เดซิเบล-เอ แตอาจมีขอจํากัดดานการนําไปใชงานจริง สงผลใหคาระดับความพึงพอใจตอการดําเนินการอยูใน
ระดับปานกลาง-มาก (2.88) จากการตรวจวัดการไดยิน พบวารอยละ 40 ของคนงานมีอาการสูญเสียการไดยิน
ในชวงความถีส่งูบางยานความถี ่ (3,000-8,000 Hz) นอกเหนอืจากการดาํเนนิการตามมาตรการที ่1 และ 3 อยาง
เครงครัดแลว มาตรการการควบคุมเสียงโดยกําหนดใหทํางานในบริเวณที่เงียบกวาไดถูกเสนอแนะในการศึกษานี้

คาํสาํคญั : มลพษิทางเสยีง / โรงงานซอยหนิแกรนติ / การอนรุกัษการไดยนิ

1 อาจารย สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
2 นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
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Abstract

Generally, the noise levels in Granite stone slicing factory are relatively higher than the
accepted limits for occupational noise exposure.  This study aimed to determine suitable and
practical methods for controlling noise pollution in the factory.  Three controlled areas were studied;
(1) control at the noise source by reducing a vibration and friction of stone slicing machine; (2)
control at the sound conduction pathway by installing a wall between the machine and worker; and
(3) control at the receiver by using a personal ear plug or ear muff.  All methods were evaluated by
measuring the noise level before and after the implementation.  Additionally, the satisfaction
questionnaire was also used for the evaluation.  It was found that the average and maximum noise
levels of the Granite stone slicing factory at 5 working positions were ranging from 86.7-102 dB-A
and 88.5-103.5 dB-A, respectively.  Most of the noise levels were higher than 90 dB-A which is the
standard occupational noise exposure for 8 hours per day from Ministry of Interior.  The implementations
indicated that in order to conserve a hearing of workers by keeping the exposure below 90 dB-A, a
cooperative method between control noise at the source and the receiver was required to implement.
Moreover, both methods were suitable and practical for the factory to perform with the level of
satisfaction ranging from high to very high (3.24).  Although the second method could reduce the
noise levels about 6.7-7.8 dB-A, but there were some limitation for using this method thus the level of
satisfaction was ranging from moderate to high (2.88).  The hearing test demonstrated that 40% of
the workers were susceptibility to noise induced hearing loss at the noise frequency between 3,000-
8,000 Hz. In addition to controlling the noise at the source and at the receiver is strictly undertaken,
the administrative noise control by assigning the workers to work in a quieter area is also recommended.
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1. บทนาํ
เสยีงทีด่งัเกนิไปจากมาตรฐานทีก่าํหนดไว นบัเปนปญหาท่ีสาํคญัอยางหนึง่ของสิง่แวดลอมท่ีเปนพษิ ยงัผล

ใหเกดิปญหาโดยรวมทัง้ทางตรงและทางออมดานสขุภาพ สงัคม และเศรษฐกจิ ตอผูทีไ่ดรบัหรอืสมัผสัระดบัเสยีง
ดงัทีเ่กนิไปจากมาตรฐานทีก่าํหนดไวเปนประจาํ เชน การสญูเสยีการไดยนิ การรบกวนการตดิตอสือ่สาร ความเครยีด
จากการทาํงาน รวมทัง้ประสทิธภิาพการทาํงานลดลง เหลานีเ้ปนตน [1, 2] อตุสาหกรรมโรงงานซอยหนิแกรนติ ถอืเปน
อตุสาหกรรมประเภทหนึง่ทีม่บีทบาทในภาคอตุสาหกรรมของประเทศ ในปจจบุนัไดมกีารขยายตวัของอตุสาหกรรม
โรงซอยหนิอยางเปนลาํดบั โดยการนาํเทคโนโลยดีานตางๆ มาใชในกระบวนการผลติ ขณะเดยีวกนั การดาํเนนิการ
ยังขาดระบบการจัดการที่ดี และความตระหนักในเรื่องของผลกระทบที่มีตอสิ่งแวดลอม เปนเหตุใหเกิดปญหา
ดานภาวะมลพษิขึน้ เชน มลพษิทางอากาศ ฝุนละออง มลพษิทางน้าํ มลพษิทางเสยีง และความสัน่สะเทอืนจาก
แหลงกําเนิดตางๆ โดยเฉพาะมลพิษทางเสียงซึ่งมีแนวโนมเพิ่มความรุนแรงยังผลทําใหเกิดอันตรายตอประชาชน
ทัง้ในดานสขุภาพอนามยัและคณุภาพชวีติ ตามพระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุ พ.ศ. 2535

ปจจบุนัขอมลูระดบัความดงัเสยีง ผลกระทบจากมลพษิทางเสยีง รวมทัง้แนวทางหรอืมาตรการการแกไขปญหา
ที่เกิดขึ้นของอุตสาหกรรมโรงงานซอยหินแกรนิตของประเทศมีคอนขางนอย ยังคงตองการฐานขอมูลที่เกี่ยวของ
ผลการศึกษาที่ไดนอกจากสามารถนําไปใชเปนขอมูลในการกําหนดการวางแผนหรือการจัดการมลพิษทางเสียงจาก
อุตสาหกรรมแลว ยังสามารถประยุกตใชเปนแนวทางในการจัดการปญหามลพิษทางเสียงของอุตสาหกรรมอื่นที่
ใกลเคยีงกนัได ดงันัน้ การศกึษานีจ้งึมวีตัถปุระสงค เพือ่ศกึษาแหลงกาํเนดิและระดบัความดงัเสยีงของอตุสาหกรรม
โรงงานซอยหนิแกรนติ (โรงซอยหนิมานนั จาํกดั, จงัหวดัตาก) รวมท้ังหาแนวทางหรอืมาตรการทีเ่หมาะสม ตลอด
จนมีความเปนไปไดในการควบคุมมลพิษทางเสียงที่เกิดขึ้น

2. วธิกีารศกึษา
2.1 การวางแผนงาน

การวางแผนงานเพื่อศึกษาการควบคุมมลพิษทางเสียงในโรงงานซอยหินแกรนิต ไดแบงลําดับงาน
ออกเปน 4 ขัน้ตอนหลกัคอื

1) ขัน้ตอนที ่1 เปนการศกึษาเพือ่ประเมนิสถานการณภาวะมลพษิทางเสยีงของโรงงานในดานตางๆ เชน
ดานแหลงกําเนิดและระดับเสียงพื้นฐาน ดานผลกระทบตอสุขภาพ และดานกฎหมาย หรือมาตรฐานที่กําหนด
โดยผานการวเิคราะหขอมลูทัง้ในสวนภาคทฤษฎ ี และการเกบ็ขอมูลจรงิจากภาคสนาม

2) ขั้นตอนที่ 2 เปนการเสนอแนวทาง/มาตรการ การจัดการใหมใหแกโรงงานเพื่อลดปญหามลพิษ
ทางเสยีงใหอยูในระดบัมาตรฐานทีก่าํหนดคอื ระดับเสยีงเฉลีย่ตลอดเวลาการทาํงานไมเกนิ 90 เดซเิบล-เอ (dB-A)
ในชวงเวลาการทํางานไมเกิน 8 ชั่วโมงตอวัน (ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทํางาน
เกี่ยวกับภาวะแวดลอม พ.ศ. 2519) โดยดําเนินการศึกษามาตรการควบคุมเสียงที่แหลงกําเนิด ทางผานของเสียง
และทีผู่รบัเสยีง

3) ขั้นตอนที่ 3 เปนขั้นตอนการปฏิบัติจริงตามแนวทาง/มาตรการที่กําหนด รวมทั้งการประเมินและ
วเิคราะหผลกอน-หลงั การดาํเนนิการตามมาตรการทีก่าํหนด
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4) ขัน้ตอนที ่ 4 เปนขัน้ตอนการสงัเคราะหผลทีไ่ด การสรปุบทเรยีน และเสนอแนะการใชประโยชน
จากผลการศกึษา

2.2 วสัด ุอปุกรณ และเครือ่งมอืท่ีใชในการศกึษา
วสัด ุอปุกรณ และเครือ่งมอืทีใ่ชในการศกึษามาตรการการควบคมุเสยีง ทีแ่หลงกาํเนดิ ทีท่างผานของ

เสยีง และทีผู่รบัเสยีง มดีงันี้

1) เครือ่งวดัเสยีงสาํหรบัดาํเนนิโครงการรุน RION NL-05 Type 2 Sound Level Meter (IEC 651/
1979 & IEC 804/1985 type 2)

2) อปุกรณลดการสัน่สะเทอืนและการเสยีดสทีีแ่หลงกาํเนดิ (ใบตดั) เลอืกใชแผนยางขนาด 300x300x5
มม. สาํหรบัแผนกัน้เสยีงเปนวสัดทุาํจากแผนไมอดัยาง บดุวยฉนวนกัน้เสยีงรุน Cylence S050 ขนาด 0.60x1.20
เมตร (รปูที ่1)

(ก)       (ข)      (ค)

รปูที ่1 แผนยางลดการสัน่สะเทอืน (ก) ฉนวนกัน้เสยีงทีใ่ชในการศกึษา (ข)
และการประกอบตดิตัง้ผนงักัน้เสยีง (ค)

3) เครือ่งปองกนัเสยีงสวนบคุคลเลอืกใช Ear Plug (จกุอดุห)ู ชนดิยางรปูตนสน รุน 3M 1270 และ
เลอืกใช Ear Muff (ทีค่รอบห)ู รุน EM2262 - Phantom ในสวนตาํแหนงของพนกังานทีต่องสมัผสัระดบัเสยีงสงู
สดุตลอดระยะเวลาการทาํงาน 8 ชัว่โมงตอวนั

4) แบบสอบถามกอนและหลงัการดาํเนนิงาน โดยแบงสวนประกอบออกเปน 3 ตอนหลกั คอื 1) ขอมลู
ทัว่ไปของประชากร เชน เพศ อาย ุระดบัการศกึษา รายได ตาํแหนงการทาํงาน และระยะเวลาการทาํงาน เปนตน
2) ขอมลูผลกระทบจากมลพษิทางเสยีงในการทาํงาน เชน ดานสขุภาพ ดานประสทิธภิาพการทาํงาน ดานเศรษฐกจิ
และดานสงัคม และ 3) ขอมูลระดบัความพงึพอใจตอมาตรการตางๆ ทีด่าํเนนิการ
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2.3 การดาํเนนิการ
ขัน้ตอนการดาํเนนิโครงการสามารถแสดงเปนไดอะแกรม ดงันี้

การประชมุแนะนาํ
โครงการใหแกพนกังาน

การตรวจวดัระดบั
เสียงก่อนดำเนินการ

การทาํแบบทดสอบ
กอนการดาํเนนิการ

จดัทาํมาตรการควบคมุเสยีง
ทีแ่หลงกาํเนดิ

- การบาํรุงรกัษาเครือ่งจกัร
- การตดิอปุกรณเพือ่ลด
ความสัน่สะเทอืน

จดัทาํมาตรการควบคมุเสยีง
ทีท่างผานของเสยีง

- ตดิตัง้ผนงักัน้เสยีงระหวาง
เครือ่งจกัรกบัผูปฏบิตังิาน

จดัทาํมาตรการควบคมุ
เสยีงทีผู่รบัเสยีง

- ใชเครือ่งปองกนัเสยีงสวน
บุคคล

การตรวจวดัระดบั
เสยีงหลงัดาํเนนิการ

การทาํแบบทดสอบ
หลงัการดาํเนนิการ

วเิคราะหและประเมนิผล
จากขอมลูทีศ่กึษา

สงัเคราะหผลและสรปุผล

รปูท่ี 2 ขัน้ตอนการศกึษามาตรการควบคมุเสยีงของโรงงานซอยหนิแกรนติ (โรงงานมานนั จาํกดั)
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2.4 การวเิคราะหขอมลู
ขอมลูทีไ่ดจากการศกึษาจะถกูนาํมาวเิคราะห ดงันี้

1) การวเิคราะหขอมลูจากเครือ่งวดัเสยีง โดยการประเมนิผลระดบัความดงัเสยีงกอน-หลงัการดาํเนนิการ
และการประเมนิผลการสมัผสัเสยีง

กรณศีกึษาโรงงานซอยหนิมานนั จาํกดั พบวาผูปฏบิตังิานหรอืคนงานในตาํแหนงตางๆ ตองปฏบิตังิาน
ในตาํแหนงหรอืบรเิวณนัน้ตลอดระยะเวลาทีท่าํงาน ไมไดรบัการหมนุเวยีนไปทาํงานในตาํแหนงอืน่ ดงันัน้ การประเมนิ
การสมัผสัเสยีงของคนงานกรณใีชเครือ่งวดัเสยีง ใชสตูรในการคาํนวณดงันี ้ [3]

*โรงงานยงัไมพรอมใชคามาตรฐานเปน 85 เดซเิบล-เอ (Action level) ไดกาํหนดใชคา 90 เดซเิบล-เอ เปนคา
มาตรฐานแทน และยงัคงใชคาอตัราแลกเปลีย่นพลงังานเปน 5 (US-OSHA,1983) สาํหรับการศกึษาครัง้นี้

เมือ่ T = ระยะเวลาทีอ่นญุาตใหสมัผสัเสยีงทีด่งั L เดซเิบล-เอ หนวยเปนนาที
L = ระดบัเสยีงดงัทีผู่ปฏบิตังิานสมัผสั หนวยเปนเดซเิบล-เอ
480 = ระยะเวลาการทาํงาน 480 นาที
90 = คามาตรฐานเสยีงเปนเดซเิบล-เอ สาํหรับการทาํงาน 480 นาที
5 = คาอัตราแลกเปลีย่นพลงังาน (Energy Exchange Rate) หนวยเปนเดซเิบล

2) การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม โดยการประเมินผลกระทบจากการสัมผัสเสียง และการ
ประเมนิผลความพงึพอใจตอมาตรการทีด่าํเนนิการ

 ขอมลูพืน้ฐานทัว่ไปของประชากร ใชสถติเิชงิพรรณณา ประกอบดวยการแจกแจงความถี ่และ
การกระจายรอยละ

ขอมูลผลกระทบจากมลพิษทางเสียงในการทํางาน ใชสถิติเชิงพรรณณา ประกอบดวยการ
แจกแจงความถี่ และการกระจายรอยละ ในสวนการทดสอบสมมติฐานปจจัยกับประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
ผลกระทบทีไ่ดรบัจากมลพษิทางเสยีงในการทาํงาน ใชสถติวิเิคราะหแปรปรวนทางเดยีว (One-way ANOVA)

ขอมูลระดับความพึงพอใจตอมาตรการตางๆ ที่ดําเนินการ ใชสถิติเชิงพรรณณา ประกอบดวย
การแจกแจงความถี ่ และการกระจายรอยละ คาํนวณหาคามชัฉมิเลขคณติ และคาความเบีย่งเบนมาตรฐาน เพือ่
ใหทราบการกระจายของคะแนนในแตละขอคาํถาม ในการศกึษาครัง้นี ้ไดกาํหนดคาระดบัเกณฑการใหน้าํหนกัคะแนน
และระดับความพึงพอใจซึ่งมีระดับคะแนนดังนี้

[T =  480/2(L-90)/5]*
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เกณฑการใหน้าํหนกัคะแนน
ไมพึงพอใจ ใหคะแนน 0 คะแนน
พงึพอใจนอย ใหคะแนน 1 คะแนน
ปานกลาง ใหคะแนน 2 คะแนน
มาก ใหคะแนน 3 คะแนน
มากที่สุด ใหคะแนน 4 คะแนน

ระดับความพึงพอใจ
0.00 - 0.80 ไมพึงพอใจ
0.81 - 1.61 เริม่มีความพงึพอใจ-ความพงึพอใจนอย
1.62 - 2.41 ความพงึพอใจนอย-ความพงึพอใจปานกลาง
2.42 - 3.21 ความพงึพอใจปานกลาง-ความพงึพอใจมาก
3.22 - 4.00 ความพงึพอใจมาก-ความพงึพอใจมากทีส่ดุ

3) การวิเคราะหขอมูลจากผลทดสอบสมรรถภาพการไดยิน โดยผูเชี่ยวชาญจากศูนยความปลอดภัย
ในการทํางาน พื้นที่ 11 จังหวัดลําพูน เปนผูทําการทดสอบสมรรถภาพการไดยินของคนงาน ผลการทดสอบที่ได
สามารถนํามาวิเคราะหความสามารถในการไดยินวาอยูในภาวะปกติหรือมีการสูญเสียการไดยินมากนอยเพียงใด
และการสญูเสยีการไดยนิอยูในชวงยานความถีใ่ด เปนตน

3. ผลการศกึษา
จากการสาํรวจขอมลูทางดานสภาพแวดลอมของโรงงาน และลกัษณะการทาํงานของเครือ่งจกัรในกระบวนการ

ผลิต ตลอดจนขอมูลการตรวจวัดระดับเสียงพบวา บริเวณพื้นที่ของการทํางานในสวนตัดซอยหินแกรนิตใหได
ขนาดตางๆ (กระบวนการสดุทายกอนนาํไปจดัเกบ็) ใหคาระดับความดงัเสยีงสงูสดุ เกนิมาตรฐานทีก่าํหนด คอื 103.5
เดซเิบล-เอ (ตารางที ่ 1) สาํหรบัตาํแหนงงานอืน่ๆ มคีาระดบัความดงัเสยีงสงูสดุอยูในชวง 88.5-102.4 เดซเิบล-เอ
โดยสาเหตุหลักของการเกิดเสียงนั้น พบวาเกิดจากการกระทบและการเสียดสีกันระหวางใบตัดกับตัวหินแกรนิต
ซึง่การสัน่สะเทอืนทีเ่กดิขึน้และการเสยีดสกีนัระหวางวสัดทุัง้สองชนดิเปนทีม่าของเสยีงดงัรบกวน และเมือ่วเิคราะห
ขอมลูโดยการคาํนวณระยะเวลาการสมัผสัเสยีง พบวา ผูปฏบิตังิานทกุตาํแหนงงานยกเวนตาํแหนงพนกังานขนสง
(จดุตรวจที ่ 5) สมัผสัระดบัเสยีงดงัเกนิมาตรฐานทัง้สิน้

3.1 มาตรการการลดเสยีงทีแ่หลงกาํเนดิ
จากการดาํเนนิโครงการตามมาตรการลดเสยีงทีแ่หลงกาํเนดิ โดยการบาํรงุรกัษาชิน้สวนของเครือ่งจกัร

เพือ่ลดการสัน่สะเทอืนและลดการเสยีดสรีะหวางใบตดักบัตวัหนิแกรนติ เชน การใชน้าํมนัหลอลืน่ และการตดิอปุกรณ
(แผนยาง) เพื่อลดการสั่นของใบตัด จากการศึกษา พบวามาตรการดังกลาวสามารถลดระดับความดังเสียงเฉลี่ย
ทุกตําแหนงงานประมาณ 1.8 เดซิเบล-เอ โดยจุดตรวจที่ 5 ณ ตําแหนงเครื่องตัดซอยหินแกรนิต สามารถลด
ระดับความดังเสียงสูงสุดประมาณ 2.8 เดซิเบล-เอ (ตารางที่ 2) และเมื่อทําการวิเคราะหขอมูลโดยการคํานวณ
ระยะเวลาการสัมผัสเสียง พบวา ผูปฏิบัติงานทุกตําแหนงงานยกเวนตําแหนงงานพนักงานขนสง (จุดตรวจที่ 5)
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สัมผัสเสียงเกินมาตรฐาน ผลการศึกษาบงชี้วา การใชมาตรการควบคุมเสียงที่แหลงกําเนิดเพียงมาตรการเดียวนั้น
ยงัไมเพยีงพอและระดบัเสยีงทีล่ดลงไมผานมาตรฐานทีก่าํหนด

ตารางที ่1 ผลการตรวจวดัระดับเสยีงพืน้ฐานกอนดาํเนนิการ

                 ผลการตรวจวดั (dB-A) การประเมนิการสมัผสัเสยีง
Lmax Leq. (T, นาท)ี

1 พนกังานตดัซอย 103.5 102.0 91
2 พนกังานรบั, จดัเกบ็ 102.4 100.0 120
3 พนกังานสงหนิ 102.2 100.0 120
4 พนกังานตดัขอบ 97.8 96.6 192
5 พนกังานขนสง 88.5 86.7 >480

หมายเหต:ุ Lmax =  คาระดบัความดงัเสยีงสงูสดุทีบ่นัทกึไว, dB-A
Leq. =  คาเฉลีย่ความดงัเสยีง, dB-A
ยานความถีท่ีใ่ชในการศกึษาอยูในชวง 6,000-8,000 Hz.

ตารางที ่2 ผลการตรวจวดัระดบัเสยีงหลงัการใชมาตรการควบคมุเสยีงทีแ่หลงกาํเนดิ

ผลการตรวจวดั ระดบัเสยีงทีล่ดลง*
(dB-A) (dB-A)

Lmax Leq. Leq.

1 พนกังานตดัซอย 100.5 99.2 2.8 133
2 พนกังานรบั, จดัเกบ็ 99.5 98.2 1.8 155
3 พนกังานสงหนิ 99.2 98.0 2.0 160
4 พนกังานตดัขอบ 96.6 95.2 1.4 229
5 พนกังานขนสง 86.7 85.5 1.2 >480

หมายเหต:ุ Lmax =  คาระดบัความดงัเสยีงสงูสดุทีบ่นัทกึไว, dB-A
Leq. =  คาเฉลีย่ความดงัเสยีง, dB-A
ยานความถีท่ีใ่ชในการศกึษาอยูในชวง 6,000-8,000 Hz.
*คาํนวณจากคาเฉลีย่ความดงัเสยีง

ลาํดบั จดุตรวจ

ลาํดบั จดุตรวจ การประเมนิการสมัผสัเสยีง
(T, นาท)ี



วารสารวจิยัและพฒันา มจธ. ปที ่29 ฉบบัที ่4 ตลุาคม-ธนัวาคม 2549 507

จากผลวเิคราะหระดบัความพงึพอใจ (ตารางที ่ 3) ตอการดาํเนนิมาตรการควบคมุเสยีงทีแ่หลงกาํเนดิ
(การบาํรงุรกัษาเครือ่งจกัรและการลดการสัน่สะเทอืน) ของพนกังานทัง้หมดจาํนวน 11 คน พบวา ระดบัความความ
พึงพอใจตอมาตรการควบคุมเสียงที่แหลงกําเนิด อยูในระดับความพึงพอใจมากถึงมากที่สุด (3.24) โดยมีคาระดับ
คะแนนเฉลี่ยในประเด็นของความสะดวกในการนํามาตรการมาใชและระดับเสียงที่สามารถปองกันได อยูในระดับ
ความพึงพอใจปานกลางถึงมาก (2.91-3.00) สําหรับคาระดับคะแนนเฉลี่ยของการนําไปใชงาน อยูในระดับความ
พึงพอใจมากถึงมากที่สุด (3.82) โดยพนักงานเกือบทั้งหมดมีความคิดเห็นวา ควรนํามาตรการดังกลาวมาใชงาน
อยางตอเนือ่งหลงัจากสิน้สดุโครงการศกึษา

ตารางที ่3 ระดบัความพงึพอใจตอมาตรการควบคมุเสยีงทีแ่หลงกาํเนดิ

รายการ มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง นอย ไมพงึพอใจ x SD
ความสะดวก 1 9 1 0 0 3.00 1.05
ระดับเสยีงทีป่องกนัได 2 6 3 0 0 2.91 0.67
การนาํไปใชงาน 9 2 0 0 0 3.82 1.42

                     คาเฉลีย่ 3.24 1.05

3.2 มาตรการการลดเสยีงทีท่างเดนิของเสยีง
ดวยเสียงดังรบกวนจากกระบวนการตัดซอยนั้น สงผลกระทบตอพนักงานที่ทํางานบริเวณใกลเคียง

เปนอยางมาก ดงันัน้ มาตรการการลดเสยีงทีท่างเดนิของเสยีง โดยการจดัทาํผนงักัน้เสยีงคาดวาสามารถปองเสยีง
และลดระดบัเสยีงจากสวนของงานตดัซอยไปยงับรเิวณใกลเคยีงได จากการศกึษา พบวามาตรการดงักลาว สามารถ
ลดระดับความดังเสียงเฉลี่ยทุกตําแหนงงานไมรวมตําแหนงงานพนักงานตัดซอย (จุดตรวจที่ 1) ลงประมาณ 7.3
เดซิเบล-เอ โดยจุดตรวจที่ 3 ณ ตําแหนงพนักงานสงหินแกรนิต ระดับความดังเสียงลดลงสูงสุดประมาณ 8.0
เดซเิบล-เอ (ตารางที ่4) สาํหรบัคาระดับความดงัเสยีงทีเ่พิม่ขึน้ ณ ตาํแหนงจดุตรวจที ่1 เปนผลเนือ่งจากไมสามารถ
ติดตั้งแผนผนังกั้นเสียงมิดชิดโดยรอบ ทั้งนี้ตองคํานึงถึงความสะดวกในการทํางานของพนักงาน ดังนั้น อาจเกิด
การสะทอนของเสยีงในบรเิวณดานในของผนงักัน้เสยีง จงึสงผลใหระดับความดงัเสยีงทีจ่ดุตรวจที ่1 เพิม่สงูขึน้หลงั
การตดิตัง้ผนงักัน้เสยีง และเมือ่ทาํการวเิคราะหขอมลูโดยการคาํนวณระยะเวลาการสมัผสัเสยีง พบวา ผูปฏบิตังิาน
เฉพาะตาํแหนงพนกังานตดัขอบและขนสง (จดุตรวจที ่4 และ 5) เทานัน้ สมัผสัเสยีงตามมาตรฐานทีก่าํหนด ขณะที่
ตาํแหนงงานพนกังานตดัซอยกลบัไดรบัการสมัผสัเสยีงเกนิมาตรฐานเพิม่สงูขึน้ ผลการศกึษาบงชีว้า การใชมาตรการ
ควบคุมเสียงที่ทางเดินของเสียงเพียงมาตรการเดียวนั้นยังไมเพียงพอ และระดับเสียงที่ลดลงโดยสวนใหญไมผาน
มาตรฐานทีก่าํหนด
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ตารางที ่4 ผลการตรวจวดัระดบัเสยีงหลงัการใชมาตรการควบคมุเสยีงทีท่างเดนิของเสยีง

ผลการตรวจวดั ระดบัเสยีงทีล่ดลง*
(dB-A) (dB-A)

Lmax Leq. Leq.

1 พนกังานตดัซอย 104.5 103.0 -1.0** 80
2 พนกังานรบั, จดัเกบ็ 94.5 92.2 7.8 343
3 พนกังานสงหนิ 94.2 92.0 8.0 369
4 พนกังานตดัขอบ 92.2 90.0 6.6 >480
5 พนกังานขนสง 82.5 80.0 6.7 >480

หมายเหต:ุ Lmax =  คาระดบัความดงัเสยีงสงูสดุทีบ่นัทกึไว, dB-A
Leq. =  คาเฉลีย่ความดงัเสยีง, dB-A
ยานความถีท่ีใ่ชในการศกึษาอยูในชวง 6,000-8,000 Hz.
*คาํนวณจากคาเฉลีย่ความดงัเสยีง
**คาความดังเสยีงเพิม่ขึน้ 1 dB-A

จากผลวิเคราะหระดับความพึงพอใจ (ตารางที่ 5) ตอการดําเนินมาตรการควบคุมเสียงที่ทางเดิน
ของเสยีง (การตดิตัง้แผนกัน้เสยีง) ของพนกังานทัง้หมดจาํนวน 11 คน พบวา ระดบัความความพงึพอใจตอมาตรการ
ควบคุมเสียงที่ทางเดินของเสียงอยูในระดับความพึงพอใจปานกลางถึงมาก (2.88) โดยมีคาระดับคะแนนเฉลี่ย
ในประเดน็ของความสะดวกในการนาํมาตรการมาใช อยูในระดบัความพงึพอใจนอยถงึปานกลาง (2.18) และระดบั
เสียงที่สามารถปองกันได อยูในระดับความพึงพอใจปานกลางถึงมาก (3.00) สําหรับคาระดับคะแนนเฉลี่ยของ
การนําไปใชงาน อยูในระดับความพึงพอใจมากถึงมากที่สุด (3.45) โดยพนักงานสวนใหญมีความคิดเห็นวา ควร
นาํมาตรการดงักลาวมาใชงานอยางตอเนือ่งหลงัจากสิน้สดุโครงการศกึษา

ตารางที ่5 ระดับความพงึพอใจตอมาตรการควบคมุเสยีงทีท่างเดนิของเสยีง

รายการ มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง นอย ไมพงึพอใจ x  SD
ความสะดวก 0 2 9 0 0 2.18 0.71
ระดับเสยีงทีป่องกนัได 1 9 1 0 0 3.00 1.05
การนาํไปใชงาน 6 4 1 0 0 3.45 0.95

คาเฉลี่ย 2.88 0.90

การประเมนิการสมัผสัเสยีง
(T, นาท)ี

ลาํดบั จดุตรวจ
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3.3 มาตรการการลดเสยีงทีผู่รบัเสยีง
การดาํเนนิโครงการตามมาตรการลดเสยีงทีผู่รบัเสยีง จาํเปนตองไดรบัความรวมมอืจากผูปฏบิตังิาน  ซึง่

เปนผูที่ไดรับผลกระทบจากเสียงโดยตรง ดังนั้น กอนการดําเนินการทางคณะผูศึกษาจึงไดจัดการประชุม เพื่อ
แนะนาํเกีย่วกบัโครงการและขอความรวมมือจากผูปฏบิตังิานทกุคนทีเ่กีย่วของ สาํหรบัเครือ่งปองกนัเสยีงสวนบคุคล
โครงการนีจ้ะเลอืกใช Ear Plug (จกุอดุห)ู ชนดิยางรปูตนสน รุน 3M 1270 สามารถลดเสยีงลงได  15 เดซเิบล-เอ
(Noise Reduction Rate, NRR ในฉลาก) และเครื่องปองกันเสียงสวนบุคคลในสวนของพนักงานตัดซอยหิน
แกรนติ ซึง่เปนตาํแหนงงานทีไ่ดรบัระดบัเสยีงสงูสดุ โครงการนีแ้นะนาํใหเลอืกใช Ear Muff (ทีค่รอบห)ู รุน EM2262
- Phantom สามารถลดเสยีงลงได 20 เดซเิบล-เอ (Noise Reduction Rate, NRR ในฉลาก)

จากการศึกษา พบวามาตรการดังกลาว สามารถชวยลดระดับเสียงดังภายในหูทุกตําแหนงงานอยู
ในชวง 75.2-88.5 เดซเิบล-เอ (ตารางที ่ 6) และเมือ่ทาํการวเิคราะหขอมูล โดยการเปรยีบเทยีบกบัชวงระดบัเสยีงที่
เหมาะสมภายในหทูีส่วมใสอปุกรณปองกนัการสญูเสยีการไดยนิ ทีเ่สนอโดยหนวยงานกาํหนดมาตรฐานระดบัประเทศ
เชน BSI, SA/SNZ และ SPSB เปนตน [3] พบวา การใชเครือ่งปองกนัเสยีงสวนบคุคลชนดิทีค่รอบหแูละทีอ่ดุหู
สําหรับพนักงานตัดซอย (จุดตรวจที่ 1) และพนักงานขนสง (จุดตรวจที่ 5) สามารถใหความคุมครองจากการ
สูญเสียการไดยินได นอกจากนี้ ระดับเสียงดังภายในหูชวง 75.2-80.0 ถือเปนชวงที่เหมาะสมมาก ระดับเสียงที่
ลดลงไมสงผลตอปญหาการสือ่สาร ขณะทีต่าํแหนงงานทีเ่หลอื (จดุตรวจที ่2, 3 และ 4) พบวา การใชเครือ่งปองกนั
เสียงสวนบุคคลชนิดที่อุดหูไมสามารถปองกันการสูญเสียการไดยินได โดยมีคาระดับเสียงดังภายในหูสูงกวา 85
เดซเิบล-เอ ผลการศกึษาบงชีว้า การใชมาตรการควบคมุเสยีงทีผู่รบัเสยีงเพยีงมาตรการเดยีว สามารถปองกนัการสญู
เสียการไดยินของผูปฏิบัติงานไดเพียงบางตําแหนงงานเทานั้น และระดับเสียงดังภายในหูที่ลดลงโดยสวนใหญ
อยูในชวงที่ไมสามารถยอมรับได

จากผลวเิคราะหระดับความพงึพอใจ (ตารางที ่7) ตอการดาํเนนิมาตรการควบคมุเสยีงทีผู่รบัเสยีง (การใช
เครือ่งปองกนัเสยีงสวนบคุคล) ของพนกังานทัง้หมดจาํนวน 11 คน พบวา ระดับความความพงึพอใจตอมาตรการ
ควบคุมเสียงที่ผูรับเสียง อยูในระดับความพึงพอใจมากถึงมากที่สุด (3.24) โดยมีคาระดับคะแนนเฉลี่ยในประเด็น
ของความสะดวกในการนาํมาตรการมาใช และระดบัเสยีงทีส่ามารถปองกนัได อยูในระดบัความพงึพอใจปานกลาง
ถงึมาก (2.91-3.00) สาํหรับคาระดับคะแนนเฉลีย่ของการนาํไปใชงาน อยูในระดบัความพงึพอใจมากถงึมากทีส่ดุ (3.82)
โดยพนกังานเกอืบทัง้หมดมคีวามคิดเหน็วา ควรนาํมาตรการดงักลาวมาใชงานอยางตอเนือ่งหลงัจากสิน้สดุโครงการ
ศกึษา
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ตารางที ่6 ระดบัเสยีงดงัภายในหหูลงัการใชมาตรการควบคมุเสยีงทีผู่รบัเสยีง

Leq. NRR* ระดบัเสยีงดงัในห*ู*
(dB-A) (dB-A)  (dB-A)

1 พนกังานตดัซอย 102.0 15 80.0 ใหความคุมครองได
2 พนกังานรบั, จดัเกบ็ 100.0 4.5 88.5 ไมสามารถปองกนัการ

สญูเสยีการไดยนิ
3 พนกังานสงหนิ 100.0 4.5 88.5 ไมสามารถปองกนัการ

สญูเสยีการไดยนิ
4 พนกังานตดัขอบ 96.6 4.5 85.1 ไมสามารถปองกนัการ

สญูเสยีการไดยนิ
5 พนกังานขนสง 86.7 4.5 75.2 ใหความคุมครองได

หมายเหต:ุ Leq. =  คาเฉลีย่ความดงัเสยีง, dB-A
ยานความถีท่ีใ่ชในการศกึษาอยูในชวง 6,000-8,000 Hz.
*คา NRR (Noise Reduction Rate) ทีป่รบัแก (US-NIOSH,1998 อางโดย 3) โดยกาํหนด

- ทีค่รอบหู : ใหลดคา NRR ลงรอยละ 25
- ทีอ่ดุหชูนดิโฟม : ใหลดคา NRR ลงรอยละ 50
- ทีอ่ดุหชูนดิอืน่ๆ : ใหลดคา NRR ลงรอยละ 70

**ใชวธิกีารประเมนิอยางงาย [3] ดงันี้
- ระดบัเสยีงดงัในห ู= ระดบัเสยีงดงัในทีท่าํงาน - NRR ทีป่รบัแก - 7, dB-A

***ระดบัเสยีงทีเ่หมาะสมภายในหทูีส่วมใสอปุกรณปองกนัการสญูเสยีการไดยนิ [3]

ตารางที ่7 ระดบัความพงึพอใจตอมาตรการควบคมุเสยีงทีผู่รบัเสยีง

รายการ มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง นอย ไมพงึพอใจ x SD
ความสะดวก 0 2 9 0 0 2.18 0.71
ระดับเสยีงทีป่องกนัได 1 9 1 0 0 3.00 1.05
การนาํไปใชงาน 6 4 1 0 0 3.45 0.95

คาเฉลี่ย 2.88 0.90

3.4 มาตรการการลดเสยีงทีแ่หลงกาํเนดิรวมกบัมาตรการการลดเสยีงทีผู่รบัเสยีง
จากผลการดําเนินโครงการตามมาตรการลดเสียงทั้ง 3 มาตรการ พบวาแตละมาตรการที่ศึกษาไม

สามารถปองกนัการสญูเสยีการไดยนิของผูปฏบิตังิานไดครบทกุตาํแหนงงาน ดงันัน้ ในการหาแนวทางการลดระดบั
เสยีง และปองกนัการสญูเสยีการไดยนิของผูปฏบิตังิานทกุตาํแหนงงานใหเปนไปตามมาตรฐานทีก่าํหนด จงึไดพจิารณา
ใชมาตรการการลดเสยีงทีแ่หลงกาํเนดิรวมกบัมาตรการการลดเสยีงทีผู่รบัเสยีง โดยทาํการคาํนวณระดบัเสยีงดงัภาย
ในหขูองผูปฏบิตังิานภายหลงัการใชทัง้สองมาตรการรวมกนั ณ ตาํแหนงงานทีไ่มผานเกณฑมาตรฐาน (จดุตรวจวดั
ที ่ 1-4) ไดแก พนกังานตดัซอย พนกังานรบั,จดัเกบ็ พนกังานสงหนิ และพนกังานตดัขอบ (ตารางที ่ 8) เหตผุลใน

ลาํดบั จดุตรวจ ความคุมครอง***
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การพจิารณาใชมาตรการการลดเสยีงทีแ่หลงกาํเนดิรวมกบัมาตรการการลดเสยีงที ่ ผูรบัเสยีง เนือ่งจากระดบัความ
พงึพอใจตอการดาํเนนิการของมาตรการทัง้สองอยูในระดบัมากถงึมากทีส่ดุ และพนกังานเกอืบทัง้หมดมคีวามคิดเหน็วา
ควรนาํมาตรการทัง้สองดงักลาวมาใชงานอยางตอเนือ่งหลงัจากสิน้สดุโครงการศกึษา

ตารางที ่8 ระดบัเสยีงดงัภายในหหูลงัการใชมาตรการควบคมุเสยีงทีแ่หลงกาํเนดิเสยีงรวมกบัมาตรการควบคมุเสยีง
ทีผู่รบัเสยีง

Leq. NRR* ระดบัเสยีงดงัในห*ู*
(dB-A) (dB-A) (dB-A)

1 พนกังานตดัซอย 99.2 15 77.2 ใหความคุมครองได
2 พนกังานรบั,จดัเกบ็ 98.2 4.5 86.7 ไมสามารถปองกนัการ

สญูเสยีการไดยนิ
3 พนกังานสงหนิ 98.0 4.5 86.5 ไมสามารถปองกนัการ

สญูเสยีการไดยนิ
4 พนกังานตดัขอบ 95.2 4.5 83.7 ใหความคุมครองได

หมายเหต:ุ Leq. =  คาเฉลีย่ความดงัเสยีง, dB-A
ยานความถีท่ีใ่ชในการศกึษาอยูในชวง 6,000-8,000 Hz.
*คา NRR (Noise Reduction Rate) ทีป่รบัแก (US-NIOSH,1998 อางโดย 3) โดยกาํหนด

- ทีค่รอบหู : ใหลดคา NRR ลงรอยละ 25
- ทีอ่ดุหชูนดิโฟม : ใหลดคา NRR ลงรอยละ 50
- ทีอ่ดุหชูนดิอืน่ๆ : ใหลดคา NRR ลงรอยละ 70

**ใชวธิกีารประเมนิอยางงาย [3] ดงันี้
- ระดบัเสยีงดงัในห ู= ระดบัเสยีงดงัในทีท่าํงาน - NRR ทีป่รบัแก - 7, dB-A

***ระดบัเสยีงทีเ่หมาะสมภายในหทูีส่วมใสอปุกรณปองกนัการสญูเสยีการไดยนิ [3]

ผลการศึกษาพบวา การใชมาตรการทั้งสองรวมกันดังกลาวสามารถชวยลดระดับเสียงดังภายในหูทุก
ตาํแหนงงานอยูในชวง 77.2-86.7 เดซเิบล-เอ (ตารางที ่ 8) และเมือ่ทาํการวเิคราะหขอมลู โดยการเปรยีบเทยีบ
กับชวงระดับเสียงที่เหมาะสมภายในหูที่สวมใสอุปกรณปองกันการสูญเสียการไดยิน พบวา การใชเครื่องปองกัน
เสยีงสวนบคุคลชนดิทีค่รอบหแูละทีอ่ดุหสูาํหรบัพนกังานตดัซอย (จดุตรวจที ่ 1) และพนกังานตดัขอบ (จดุตรวจที่
4) สามารถใหความคุมครองจากการสญูเสยีการไดยนิได นอกจากนี ้ ระดบัเสยีงดงัภายในหชูวง 77.2-83.7 ถอืเปน
ชวงทีเ่หมาะสมมากถงึชวงทีย่อมรบัได ระดบัเสยีงทีล่ดลงไมสงผลตอปญหาการสือ่สาร ขณะทีต่าํแหนงงานทีเ่หลอื
(จุดตรวจที่ 2 และ 3) พบวา การใชเครื่องปองกันเสียงสวนบุคคลชนิดที่อุดหู (ชนิดยาง) รวมกับมาตรการการ
ลดเสยีงทีแ่หลงกาํเนดิยงัไมสามารถปองกนัการสญูเสยีการไดยนิไดดพีอ โดยมคีาระดบัเสยีงดงัภายในหสูงูกวา 85
เดซเิบล-เอ จงึควรพจิารณาปรบัเปลีย่นชนดิทีอ่ดุหโูดยใชทีอ่ดุหชูนดิอืน่หรอืรุนอืน่ทีม่คีวามเหมาะสมตอไป เชน การใช
ทีอ่ดุหชูนดิโฟม จะสงผลใหระดบัเสยีงดงัภายในหขูองจดุตรวจวดัที ่ 2 และ 3 อยูในชวง 83.5-83.7 (เนือ่งจากคา
NRR ลดลงรอยละ 50) ซึง่เปนคาทีอ่ยูในชวงทีส่ามารถใหความคุมครองและยอมรบัได

ลาํดบั จดุตรวจ ความคุมครอง***
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3.5 การทดสอบสมมตฐิานและการทดสอบสมรรถภาพการไดยนิ
การศกึษาไดทาํการทดสอบสมมตฐิาน โดยการวเิคราะหปจจยัหลกัเชน อายกุารทาํงานและตาํแหนงงาน

ซึง่เกีย่วของกบัระยะเวลาการสมัผสัเสยีงและระดบัความดงัเสยีง อาจสงผลกระทบตอพนกังานทัง้ในดานการตดิตอ
สือ่สารและดานประสทิธภิาพการทาํงาน ผลการทดสอบบงชีว้า อายกุารทาํงานและตาํแหนงงานสงผลตอประสทิธภิาพ
การทาํงานและการตดิตอสือ่สารอยางมนียัสาํคัญ (P<0.05) จากผลการทดสอบสมรรถภาพการไดยนิโดยผูเชีย่วชาญ
จากศูนยความปลอดภัยในการทํางานพื้นที่ 11 จังหวัดลําพูน เพื่อวินิจฉัยความสามารถการไดยินของผูปฏิบัติงาน
อยูในภาวะปกต ิ หรอืมกีารสญูเสยีการไดยนิไปมากนอยเพยีงใด พบพนกังานทีม่กีารไดยนิอยูในเกณฑปกต ิ (กลุมที่
1) จาํนวน 5 คน หรอืคดิเปนรอยละ 50 โดยอายกุารทาํงานทีต่องสมัผสัเสยีงอยูในชวง 3 เดอืน-7 ป พนกังานทีม่ี
การไดยนิลดลงในชวงความถีส่งูบางชวงความถีค่อืชวง 3,000-8,000 Hz. รวมถงึชวงการพดูคยุคือชวง 250-2,000
Hz. (กลุมที ่3) จาํนวน 4 คน หรอืคิดเปนรอยละ 40 โดยอายกุารทาํงานทีต่องสมัผสัเสยีงอยูในชวง 9 ป ขึน้ไป (พบ
สภาพการผิดปกติของหูทั้งสองขางหรือบางขางในบางคน) พนักงานที่มีการไดยินลดลงทุกชวงความถี่ (กลุมที่ 4)
จาํนวน 1 คน หรอืคดิเปนรอยละ 10 โดยอายกุารทาํงานทีต่องสมัผสัเสยีงอยูในชวง 9 ป (พบสภาพผดิปกตขิอง
หขูวาเนือ่งจากไดรบัการผาตัด) และไมพบพนกังานทีม่กีารไดยนิลดลงเฉพาะชวงความถีส่งู (กลุมที ่2) จากการสมัภาษณ
พนักงานผูปฏิบัติงาน พบปญหาการทํางานในบริเวณที่มีเสียงดังโดยไมใชอุปกรณลดเสียงหรือใชอุปกรณไมถูกวิธี
ดงันัน้ ผลการศกึษาเสนอแนะวา มาตรการทีค่วรดาํเนนิการตอไปทัง้กลุมปกตแิละผดิปกตคิอื การบงัคบัใชอปุกรณ
ปองกนัเสยีงสวนบคุคลอยางเครงครดัตลอดเวลาทีท่าํงานสมัผสักบัเสยีงดงั และตองแนะนาํการใชอปุกรณอยางถกูวธิี

4. วจิารณผลการศกึษา
จากการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐานของกระบวนการผลิตของโรงงานซอยหินแกรนิต พบวา ระดับเสียงดัง

ทีเ่กดิขึน้ในสวนการตดัซอยหนิแกรนติซึง่เปนกระบวนการสดุทาย (จดุตรวจที ่1) สงผลกระทบตอพนกังานทีต่าํแหนง
งานนั้นและบริเวณใกลเคียงเปนอยางมาก โดยระดับความดังเสียงเฉลี่ย 102 เดซิเบล-เอ เกินคามาตรฐานที่
กาํหนดตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ทีก่ารทาํงาน 8 ชัว่โมงตอวนั ระดบัเสยีงทีไ่ดรบัตดิตอกนัตองไมเกนิ 90
เดซิเบล-เอ แมวา ตําแหนงงานพนักงานขนสง (จุดตรวจที่ 5) เปนเพียงตําแหนงเดียวที่ผลการตรวจวัดความดัง
เสียงเฉลี่ยไมเกิน 90 เดซิเบล-เอ (86.7) อยางไรก็ตาม ระดับเสียงเฉลี่ยที่ 86.7 เดซิเบล-เอ อาจสงผลใหผูที่
สมัผสัเสีย่งตอการสญูเสยีการไดยนิได ดงัรายงานของ US-NIOSH (1998) พบวา ในชวงยานความถี ่ 0.5-1-2 kHz,
1-2-3 kHz, หรือ 1-2-3-4 kHz มจีาํนวนผูทีม่คีวามเสีย่งตอการสญูเสยีการไดยนิในการสมัผสัเสยีงดงัทีร่ะดบั 85
เดซิเบล-เอ ตลอดชีวิตการทำงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 1-16 ในช่วงปี 1971-1997 ของทุกองค์กรท่ีรายงาน ดังน้ัน ทาง
โรงงานมานัน จํากัด ควรหาแนวทางและจัดทํามาตรการในการลดความดังเสียงหรือปองกันการสัมผัสเสียงดัง
ใหแกพนกังาน เพือ่เปนการอนรุกัษการไดยนิของพนกังานในระยะยาว

ผลการศกึษามาตรการตางๆ เพือ่ลดระดบัความดงัเสยีงและปองกนัการสมัผสัเสยีงของพนกังาน ในโรงงาน
ซอยหินแกรนิต พบวา มาตรการควบคุมเสียงที่แหลงกําเนิด โดยการบํารุงรักษาชิ้นสวนของเครื่องจักรเพื่อลด
การสั่นสะเทือน และลดการเสียดสี สามารถลดระดับเสียงจากการทํางานของเครื่องตัดซอยหินแกรนิตไดเฉลี่ย
ทุกตําแหนงงานประมาณ 1.8 เดซิเบล-เอ ขณะที่ตําแหนงพนักงานตัดซอย (จุดตรวจที่ 1) สามารถลดไดสูงสุด
ประมาณ 2.8 เดซิเบล-เอ อยางไรก็ตาม ระดับความดังเสียงที่ลดลงยังคงเกินคาระดับมาตรฐานที่กําหนดเชนกัน
แตดวยเปนมาตรการที่มีความเปนไปไดสูงใชปฏิบัติไดทันที เนื่องจากมีความสะดวกไมรบกวนการทํางาน เสียคา
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ใชจายนอยมาก และนาํไปประยกุตใชไดด ี ดงันัน้ ผลการศกึษาบงชีว้า มาตรการควบคมุเสยีงทีแ่หลงกาํเนดิถอืเปน
แนวทางหนึง่ทีต่องปฏบิตั ิและสามารถนาํไปปฏบิตัคิวบคูกบัมาตรการอืน่ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการลดความดงัเสยีง
ไดอยางเหมาะสม สําหรับมาตรการควบคุมเสียงที่ทางเดินของเสียง โดยการทําผนังกั้นเสียงระหวางเครื่องจักรกับ
ผูปฏบิตังิาน พบวา นอกจากสงผลใหระดับเสยีง ณ ตาํแหนงงานพนกังานตดัซอย (จดุตรวจที ่ 1) ซึง่เปนตาํแหนง
งานทีม่รีะดบัความดงัเสยีงสงูสดุเพิม่สงูขึน้ประมาณ 1 เดซเิบล-เอ ยงัสงผลตอความไมสะดวกและความไมเคยชนิ
ในการทาํงานของผูปฏบิตังิาน รวมทัง้มคีาใชจายในการดาํเนนิมาตรการคอนขางสงู ทัง้นี ้อาจเนือ่งจากการออกแบบ
ผนังกั้นเสียงยังมีขอบกพรองที่ตองทําการปรับปรุงแกไขตอไป อยางไรก็ตาม มาตรการนี้ถือวาเปนแนวทางหนึ่งที่
นาสนใจ เนื่องจากสามารถลดระดับความดังเสียงไดคอนขางสูง หากมีการออกแบบผนังกั้นเสียงและการจัดการ
เสนทางการผลิต (Line production) ที่ดีและมีความสอดคลองกับความสะดวกขณะปฏิบัติงาน กรณีมาตรการ
ควบคมุทีผู่รบัเสยีง โดยการใชเครือ่งปองกนัเสยีงสวนบคุคล พบวา มคีวามสะดวกตอการนาํไปใชงาน อยางไรกต็าม
เมื่อทําการปรับแกคา NRR ของอุปกรณ การใชเครื่องปองกันเสียงสวนบุคคล พบวา สามารถใหความคุมครอง
ปองกนัการสญูเสยีการไดยนิแกผูปฏบิตังิาน เฉพาะตาํแหนงงานพนกังานตดัซอยและพนกังานขนสง (จดุตรวจที ่ 1
และ 5) โดยมรีะดบัเสยีงดงัภายในหอูยูในชวงทีเ่หมาะสมมาก [3] เนือ่งจากการศกึษาครัง้นี ้คณะผูศกึษาไดเลอืกใช
วสัดทุีอ่ดุหชูนดิยาง (ราคาคอนขางต่าํ) ซึง่การปรบัแกคา NRR สงูถงึรอยละ 70 ดงันัน้ การเลอืกใชวสัดทุีม่ปีระสทิธภิาพ
ในการลดเสยีงทีด่กีวาเชน ทีอ่ดุหชูนดิโฟม ซึง่การปรบัแกคา NRR อยูทีป่ระมาณรอยละ 50 อาจสงผลคุมครองการ
ปองกนัการสญูเสยีการไดยนิไดทีท่กุตาํแหนงงาน นอกจากนี ้ จากผลการทดสอบสมรรถภาพการไดยนิของพนกังาน
บงชี้วา การใชเครื่องปองกันเสียงสวนบุคคลถือเปนแนวทางหรือมาตรการหนึ่งที่มีความจําเปนตองปฏิบัติ แตตอง
ใหความรูและคาํแนะนาํถงึประโยชนและการใชงานอยางถกูวธิี

5. สรปุผลการศกึษา
การศกึษาและดาํเนนิการมาตรการตางๆ เพือ่ลดภาวะมลพษิทางเสยีงของโรงงานซอยหนิแกรนติ เชน มาตรการ

ควบคุมเสียงที่แหลงกําเนิด โดยการบํารุงรักษาชิ้นสวนของเครื่องจักรเพื่อลดการสั่นสะเทือนและลดการเสียดสี
มาตรการควบคมุเสยีงทีท่างเดนิของเสยีง โดยการทาํผนงักัน้เสยีงระหวางเครือ่งจกัรกบัผูปฏบิตังิาน และมาตรการ
ควบคุมเสียงที่ผูรับเสียง โดยการใชเครื่องปองกันเสียงสวนบุคคล ทั้งสามมาตรการที่ศึกษาไดทําการประเมินการ
ตรวจวัดระดับเสียงทั้งกอนและหลังการดําเนินโครงการ การประเมินระดับความพึงพอใจและปจจัยที่สงผลตอ
ความเสีย่งการสญูเสยีการไดยนิของพนกังานจากแบบสอบถาม และการทดสอบสมรรถภาพการไดยนิโดยผูเชีย่วชาญ
จากการวิเคราะหผลการประเมินดังกลาว ผูศึกษาเสนอแนะวา แผนระยะสั้นและแผนระยะยาวที่โรงงานสามารถ
นําไปปฏิบัติใชไดทันที ในการควบคุมการสัมผัสเสียงของพนักงาน ณ ทุกตําแหนงงาน ใหอยูในเกณฑมาตรฐาน
ทีก่าํหนด คอื มาตรการการลดเสยีงทีแ่หลงกาํเนดิเสยีงและมาตรการการลดเสยีงทีผู่รบัเสยีง เนือ่งจากเปนมาตรการ
ที่สามารถจัดการไดงาย มีประสิทธิผล เสียคาใชจายนอย และการทํางานเปนไปอยางปกติ สําหรับมาตรการการ
ลดเสยีงทีท่างเดนิของเสยีง เสนอใหเปนแผนระยะปานกลางถงึระยะยาว เนือ่งจากอาจตองมกีารปรบัลกัษณะการ
ทาํงานของพนกังานและสายการผลติ (พนกังานตดัซอยหนิแกรนติ) ใหปฏบิตังิานรวมกบัผนัง้กัน้เสยีง ดงันัน้ การ
ปรับเปลี่ยนดังกลาวอาจตองใชระยะเวลา เพื่อการใชมาตรการควบคุมเสียงทั้ง 3 วิธีรวมกันมีประสิทธิภาพและ
ประสทิธผิลมากยิง่ขึน้
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เนือ่งจากตาํแหนงของพนกังานตดัซอยหนิแกรนติมรีะดบัความดงัเสยีงเฉลีย่ ในชวงเวลาการทาํงานสงูกวา
ตาํแหนงอืน่ เพือ่เปนการลดระยะเวลาการสมัผสัเสยีงทีม่คีวามดงัเสยีงสงูสดุดงักลาว คณะผูศกึษาเสนอแนะวา การ
ปรับเวียนตําแหนงการทํางานในบริเวณที่เงียบกวาระหวางพนักงาน ซึ่งพนักงานมีความสามารถในการทํางานที่
ใกลเคยีงกนั (ไมสงผลตอการปฏบิตังิาน) สามารถสงผลการอนรุกัษการไดยนิของพนกังานในระยะยาวไดอกีแนวทาง
หนึ่ง นอกจากนี้ การจัดทําโครงการอนุรักษการไดยิน (Hearing Conservation Program) ตลอดจนมาตรการ
การบาํรุงรกัษาใหเครือ่งจกัรใหอยูในสภาพพรอมใชงานอยูตลอดเวลาและมาตรการปองกนัความเสยีหายของเครือ่งจกัร
ขณะทาํงาน ถอืเปนแนวทางในการใหความคุมครองตอการไดยนิของผูปฏบิตังิาน รวมท้ังการควบคมุมลพษิทาง  เสยีง
อกีทางหนึง่ [6]

6. กติตกิรรมประกาศ
โครงการนีไ้ดรบัความอนเุคราะหและการสนบัสนนุจาก ศนูยความปลอดภยัในการทาํงาน พืน้ที ่ 11 จงัหวดั

ลําพูน ในดานอุปกรณเครื่องมือวัดและเจาหนาที่ในการตรวจวัดเสียง โรงงานซอยหิน มานัน จํากัด ในดานพื้นที่
การศกึษา และบรษิทั สยามไฟเบอรกลาส จาํกดั ในดานวสัดฉุนวนกัน้เสยีง
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