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บทคัดยอ 
เสียงดังจากเครื่องจักรในสิ่งแวดลอมการทํางานของโรงงานไมแปรรูปขนาดใหญ  เปน

ปจจัยอันตรายที่สงผลตอสมรรถภาพการไดยิน  การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
การสัมผัสเสียงและการรับรูภาวะเสี่ยงจากการสัมผัสเสียงของคนงานในโรงงานไมแปรรูปขนาด
ใหญ  กลุมตัวอยางในการวิจัยเปนคนงานในแผนกเลื่อย ซอย และไสไม  จํานวน 98 คน คัดเลือก
ตามสะดวก  รวบรวมขอมูลระหวางเดือนพฤศจิกายน 2548 ถึง เดือนมกราคม 2549  เครื่องมือที่ใช
ในการวิจัยประกอบดวย  เครื่องวัดระดับความดังของเสียงแบบอินติเกรติ้ง ซาวด เลเวล มิเตอร 
(integrating sound level meter)  และแบบสอบถามที่ผูวิจัยดัดแปลงมาจากแบบประเมินการรับรู
ภาวะเสี่ยงจากการสัมผัสเสียงของอารเซสและมิกูเอล (Arezes & Miguel, 2005) แบบสอบถาม
ดังกลาวไดผานการตรวจสอบความตรงของเนื้อหา  โดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ทาน  คาดัชนีความ
ตรงของเนื้อหาเทากับ  0.98 ทดสอบความเชื่อมั่นไดคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค  
(Cronbach’s alpha coefficient) ของการรับรูในแตละดานในระดับที่ยอมรับได (0.81-0.87)  
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา   
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ผลการวิจัยพบวา คนงานทุกแผนกทั้งแผนกเลื่อย  ซอย และไสไม รอยละ 57.1 มีการ
สัมผัสเสียงตลอดระยะเวลา 8 ช่ัวโมงการทํางานเกิน 85  เดซิเบล (เอ) (พิสัย 85.1-103.0) โดยเฉพาะ
สวนใหญของคนงานแผนกเลื่อย (รอยละ 83.3) สวนการรับรูภาวะเสี่ยงจากการสัมผัสเสียงทั้ง 4  
ดานคือ การรับรู แหลงที่กอใหเกิดอันตรายตอการสูญเสียการไดยิน  ความรูเกี่ยวกับเสียง  การ
ปองกันการสูญเสียการไดยิน  และสมรรถนะแหงตนพบวา  คนงานทุกแผนกประมาณรอยละ 64–
68  มีการรับรูภาวะเสี่ยงจากการสัมผัสเสียงในแตละดานในระดับปานกลาง  ขณะที่คนงานทุก
แผนกประมาณรอยละ 13–15  มีการรับรูภาวะเสี่ยงจากการสัมผัสเสียงในแตละดานในระดับต่ํา 

ผลการวิจัยช้ีใหเห็นวา  พยาบาลอาชีวอนามัยและหนวยงานที่เกี่ยวของดานอาชีวอนามัย 
ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม  ควรตระหนักถึงความสําคัญของการเฝาระวังทั้งทางดาน
ส่ิงแวดลอมในการทํางาน และความเสี่ยงดานสุขภาพของคนงานที่ทํางานสัมผัสเสียงดังในโรงงาน
ไมแปรรูปโดยเฉพาะแผนกเลื่อย  และควรดําเนินการสื่อสารความเสี่ยง ตลอดจนสงเสริมการใช
อุปกรณปองกันเสียงในกลุมคนงานที่สัมผัสเสียงดังเกินมาตรฐานอยางจริงจัง 
 

คําสําคัญ  การสัมผัสเสียง,  การรับรูภาวะเสี่ยงจากการสัมผัสเสียง,  โรงงานไมแปรรูปขนาดใหญ 
 
Abstract 
 

Noise generated by machinery inside large lumber mills is a significant environmental 
hazard that could induce permanent hearing loss.  The main purpose of this descriptive study was 
to examine noise exposure and risk perception of noise exposure among workers in a large 
lumber mill.  The sample population, chosen conveniently, was 98 employees working in a saw 
line, cut line and wood planning line.  Data collection was conducted during November 2005 to 
January 2006.  The research instruments comprised an integrating sound level meter and a 
questionnaire which was modified from Arezes and Miguel (2005).  This questionnaire was 
reviewed by five experts, with a content validity index of 0.98.  The reliability of the 
questionnaire was tested using Cronbach’s alpha coefficient, and its value of risk each dimension 
of perception was at an acceptable level (0.81–0.87).  Data were analyzed using descriptive 
statistics. 

The main results of the study revealed that 57.1 percent of workers who worked in all 
departments: saw line, cut line, and wood planning line, Especially in the saw line department had 
noise exposure during an 8 hour workday exceeding 85 dB(A) (range 85.1-103.0), where most 
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workers (83.3%). Concerning risk perceptions of noise exposure, including risk perception of 
sources of noise, knowledge about noise, hearing protection, and self-efficacy, it was found that 
64-68 percent of workers had perceived risk of each dimension at a moderate level while 13-15 
percent of workers had perceived each dimension at a low level. 

The results of this study indicate that occupational health nurses including institutions 
related to occupational and environmental health should recognize the importance of both 
environmental surveillance of noise exposure and health risks to employees exposed to noise 
while working in a lumber mill, especially saw lines.  Risk communication as well as promoting 
the use of hearing protective devices among high risk workers should be seriously implemented. 
 

Key words:   Noise exposure,  Risk  perception  of  noise  exposure,  Large  Lumber  Mill 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

อุตสาหกรรมไมแปรรูปจัดเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมสงออกที่มีความสําคัญตอการพัฒนา
ประเทศ  โดยทั่วไปอุตสาหกรรมไมแปรรูปตองอาศัยคนงานในทุกกระบวนการผลิต  ทําใหคนงาน
เหลานี้ตองเผชิญกับปจจัยอันตรายในสภาพแวดลอมการทํางานที่มีผลกระทบตอภาวะสุขภาพหลาย
ประการ เชน  ปจจัยอันตรายดานกายภาพ   ไดแก  เสียงดังจากการเลื่อย และไสไม  ความ
ส่ันสะเทือนที่เกิดจากการใชเครื่องจักรกล  ปจจัยอันตรายดานเคมี ไดแก  สารตัวทําละลายประเภท
แลคเกอร และฝุนจากการไสไม  ปจจัยอันตรายดานเออรโกโนมิกส  เกิดจากการทํางานที่มีการใช
เครื่องมือ  ลักษณะงานที่ตองใชขอมือ  หลัง  และขอตอตาง ๆ ซ่ึงตองออกแรงในการบิดหรือเอี้ยว
ตัวรวมทั้งมีทาทางในการทํางานที่ไมเหมาะสม  (Occupational Safety and Health Administration 
[OSHA] , 1999) สวนปจจัยอันตรายดานจิตสังคม  ไดแก  ความเครียดหรือความเบื่อหนายกับการ
ทํางาน จากปริมาณงานที่มากเกินไปหรือจากการควบคุมกํากับงานจากเจาของกิจการที่เขมงวด  
ปจจัยอันตรายเหลานี้ลวนกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพของคนงานซึ่งเปนกําลังสําคัญในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ (Punnett & Wegman, 2003) 

มีหลักฐานเชิงประจักษที่ระบุวา  เสียงเปนหนึ่งปจจัยอันตรายสําคัญที่กอใหเกิดปญหา
สุขภาพจากการทํางานในโรงงานไมแปรรูปขนาดใหญ  (สันติ ใจจอง, 2542)  กลาวคือ  หากคนงาน
ไดรับสัมผัสเสียงที่มีความดังเกินกวามาตรฐานที่กําหนดไวคือ  85 เดซิเบล (เอ)  ตลอดระยะเวลา  8  
ช่ัวโมงการทํางาน  จะทําใหคนงานมีโอกาสเกิดสมรรถภาพการไดยินผิดปกติหรือเกิดภาวะสูญเสีย
การไดยินได  (The National Institute for Occupational Safety and Health [NIOSH], 1998)  ภาวะ
สูญเสียการไดยินนอกจากจะสงผลกระทบตอสุขภาพของคนงานโดยตรง    ยังสงผลกระทบตอ         
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สถานประกอบกิจการและภาครัฐหรือกองทุนเงินทดแทน ผลกระทบที่เกิดขึ้นตอคนงานที่มีการ
สูญเสียการไดยินที่สําคัญ  คือ  การแยกตัวออกจากสังคม  ผลกระทบทางดานจิตใจทําใหคนงาน
รูสึกโดดเดี่ยว  อางวาง  ซึมเศรา  วิตกกังวล  คนงานอาจมีปญหาในการสื่อสารกับสมาชิกใน
ครอบครัว  ชุมชน  และเพื่อนรวมงาน ทําใหเกิดความผิดพลาดในการสื่อสารและการแปล
ความหมาย  โดยเฉพาะการรับสัญญาณในขณะปฏิบัติงาน  อาจทําใหเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ
จากการทํางานได (สุทัศน  ยกสาน, 2546; National Occupational Research Agenda [NORA], 
2001) ผลจากการเกิดอุบัติเหตุและบาดเจ็บดังกลาว ทําใหสถานประกอบกิจการตองสูญเสีย
คาใชจายในการรักษาพยาบาล  รวมทั้งเสียเวลาและคาใชจายในการสอนหรือฝกอบรมพนักงาน
ใหม  ผลกระทบที่สําคัญอีกประการหนึ่งตอสถานประกอบกิจการหรือนายจาง  คือผลผลิตอาจให
ปริมาณผลผลิตลดลง (productivity  loss)  เนื่องจากคนงานไมสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  (วิทยา อยูสุข, 2542;  NORA, 2001)  จึงเห็นไดวาภาวะสูญเสียการไดยินทําใหเกิด
ความสูญเสียทั้งทางดานสุขภาพและเศรษฐกิจ  ดังนั้นจึงจําเปนตองพิจารณาหามาตรการในการ
ปองกันและลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากสภาพแวดลอมการทํางานที่มีเสียงดัง 

มาตรการในการปองกันเพื่อลดอันตรายจากเสียงดังวิธีหนึ่งและเปนที่ยอมรับคือ  การเฝา
ระวังทางสิ่งแวดลอม โดยการประเมินระดับเสียงในสิ่งแวดลอมการทํางานที่คนงานสัมผัสตลอด
ระยะเวลา 8 ช่ัวโมงการทํางาน  โดยมีวัตถุประสงค คือ  1)  เพื่อทราบขอมูลเฉพาะเกี่ยวกับระดับ
ของเสียงที่คนงานแตละคนสัมผัสเสียงในแตละวันโดยเทียบกับเกณฑมาตรฐาน  2) เพื่อหาแนวทาง
บริหารจัดการและการเลือกใชอุปกรณปองกันอันตรายที่เหมาะสม  และ 3) เพื่อระบุคนงานที่
จําเปนตองไดรับการตรวจสมรรถภาพการไดยิน (สันติ ใจจอง, 2542; สราวุธ   สุธรรมาสา, 2547; 
สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม, 2547)  ลักษณะการประเมินการสัมผัสเสียงจะใช
การประเมินการสัมผัสเสียงที่ตัวคนงาน (personal  monitoring)  โดยการวัดเสียงที่ระดับการไดยิน
ของคนงาน (hearing zone)  สําหรับการเลือกชนิดของเครื่องวัดเสียงที่ใชในการประเมินการสัมผัส
เสียงนั้นขึ้นกับลักษณะของเสียงที่เกิดขึ้นในการทํางาน  ถาลักษณะของเสียงดังสม่ําเสมอโดยชวง
แตกตางไมมากกวา ±2.5 เดซิเบล (เอ) ในเวลา 1 วินาที  สามารถใชเครื่องวัดระดับความดังของ
เสียง (sound level meter) ได  แตถามีชวงความแตกตางมากกวา ±2.5  เดซิเบล (เอ) ในเวลา 1 วินาที    
ดังเชน  เสียงในโรงงานไมแปรรูปแผนกเลื่อย ซอย และไสไม  ที่มีการเปลี่ยนแปลงเกินกวา 5                      
เดซิเบล (เอ) ใน 1 วินาที (fluctuating noise) ตองใชเครื่องวัดระดับความดังของเสียงแบบอนิตเิกรติง้ 
ซาวด เลเวล มิเตอร (integrating sound level meter)  หรือเครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม (noise 
dosimeter) เทานั้น (สราวุธ สุธรรมาสา, 2547) ดังนั้นการประเมินการสัมผัสเสียงของคนงานจึงเปน
ส่ิงจําเปน  เพราะผลของการประเมินจะนําไปสูการหามาตรการในการปองกันเพื่อลดอันตรายจาก
เสียงดังและลดภาวะเสี่ยงจากการเกิดภาวะสูญเสียการไดยินได 
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มาตรการในการปองกันเพื่อลดอันตรายจากเสียงดัง  นอกจากการเฝาระวังทาง
ส่ิงแวดลอมโดยการประเมินระดับเสียงในสิ่งแวดลอมการทํางานที่คนงานสัมผัสตลอดระยะเวลา 8 
ช่ัวโมงการทํางานแลว  ยังตองมีการควบคุมปองกันอันตรายจากเสียงดังที่ตัวคนงาน (worker)  วิธี
หนึ่งคือ  การใชอุปกรณปองกันเสียงที่เหมาะสม (พรพิมล  กองทิพย, 2543) ตามกฎหมายไดกําหนด
ไววาคนงานทุกคนที่สัมผัสเสียงดังเกินกวา 80 เดซิเบล (เอ) ตองใสที่อุดหู (ear plug)  ที่มี
ประสิทธิภาพ  (สุวลักษณ  จูสวัสดิ์ และประธาน  อารีพล, 2544)  อยางไรก็ตามจากการศึกษาที่ผาน
มาพบวา  คนงานที่สัมผัสเสียงดังในสิ่งแวดลอมการทํางานมากกวา 80 เดซิเบล (เอ) มีการใช
อุปกรณปองกันเสียงในระดับที่ต่ําหรือไมใชเลย  และผลการตรวจสมรรถภาพการไดยินพบวา   
คนงานที่มีพฤติกรรมการใชอุปกรณปองกันเสียงในระดับต่ํา  มีอัตราการสูญเสียการไดยินมากกวา
คนงานที่มีพฤติกรรมการใชอุปกรณปองกันเสียงอยางสม่ําเสมอ  สาเหตุที่คนงานไมใชอุปกรณ
ปองกันเสียงพบวา  คนงานรับรูวาอุปกรณดังกลาวไมสามารถปองกันเสียงไดเพียงพอ  ใสแลวรูสึก
ไมสุขสบาย  รบกวนการติดตอส่ือสาร  ไมรับรูภาวะเสี่ยงจากการสัมผัสเสียง  รวมทั้งขาดการ
ฝกอบรมเกี่ยวกับการใชอุปกรณปองกันเสียง (Purdy & Williams, 2002;  Sadhra, Jackson, Ryder, 
& Brown, 2002; Arezes & Miguel, 2005; Neitzel & Seixas, 2005)  จึงเห็นไดวาสาเหตุที่คนงานไม
ใชอุปกรณปองกันเสียงประกอบดวยหลายปจจัย  แตมีการศึกษาที่ระบุวา  รอยละ 69 ของคนงานไม
มีการรับรูภาวะเสี่ยงจากการสัมผัสเสียง  (Sadhra et al., 2002)  จึงทําใหคนงานมีพฤติกรรมการใช
อุปกรณปองกันเสียงต่ํา  ดังนั้นการจะกระตุนหรือสงเสริมใหคนงานมีพฤติกรรมการใชอุปกรณ
ปองกันเสียง  ส่ิงหนึ่งที่พบวาควรทําเปนขั้นตอนแรกแตยังไดรับความสนใจนอยมากในดาน         
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม  คือการศึกษาการรับรูภาวะเสี่ยงจากการสัมผัสเสียง  เพราะการรับรู
ดังกลาวมีบทบาทสําคัญและเปนกลไกตัวแรกที่กระตุนใหบุคคลมีพฤติกรรมการใชอุปกรณปองกัน
เสียงสงผลตอการตัดสินใจในการใชอุปกรณปองกันเสียง  ทั้งนี้คนงานจะตองรับรูวาตนมีความเสีย่ง
จากการสัมผัสเสียง  จึงจะเริ่มยอมรับและมีพฤติกรรมการใชอุปกรณปองกันเสียง (พงศเทพ            
วิวรรธนะเดช, 2547; Arezes & Miguel, 2005)  

การรับรูภาวะเสี่ยงจากการสัมผัสเสียง เปนความคิดเห็นของบุคคลตอโอกาสที่ตนจะเกิด
โรคหรือภาวะคุกคามตอสุขภาพจากการสัมผัสเสียง   มีนักวิชาการใหความเห็นวาการรับรูภาวะ
เสี่ยงจากการสัมผัสเสียง  ประกอบดวยการรับรู 4 ดาน  คือ 1) การรับรูแหลงที่กอใหเกิดอันตราย
หรือเสี่ยงตอการสูญเสียการไดยิน  (risk source perception) เปนการรับรูของบุคคลเกี่ยวกับแหลงที่
กอใหเกิดอันตรายหรือเสี่ยงตอการสูญเสียการไดยิน 2) ความรูเกี่ยวกับเสียง (knowledge about 
noise) เปนความรูความเขาใจเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากเสียง  และระดับเสียงที่เปนอันตรายสงผล
กระทบตอสุขภาพ  3) ความรูเกี่ยวกับการปองกันการสูญเสียการไดยิน (knowledge about hearing 
protection) เปนความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการปองกันเสียงดัง  ผลของการใชอุปกรณปองกันเสียงแตละ
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ชนิด  ระยะเวลาในการใชอุปกรณปองกันเสียง  การหลีกเลี่ยงการสัมผัสเสียงดัง และการลดเสียงใน
สถานที่ทํางาน  และ 4) การรับรูสมรรถนะแหงตน (perceived self-efficacy) เปนการรับรู
ความสามารถของบุคคลที่เชื่อมั่นวา ตนสามารถปฏิบัติพฤติกรรมการปองกันอันตรายจาก
การสัมผัสเสียงดังได  (Arezes & Miguel, 2005; Deep, 2005)  การศึกษาการรับรูภาวะเสี่ยงจาก
การสัมผัสเสียงจึงมีความสําคัญ  ผลที่ไดสามารถนําไปสูการวางแผน เพื่อสงเสริมพฤติกรรม
การปองกันอันตรายจากการสัมผัสเสียงดัง และลดภาวะเสี่ยงของการสูญเสียการไดยินจาก
การทํางานตอไป 

จังหวัดเชียงใหมเปนจังหวัดหนึ่งที่มีการขยายตัวของอุตสาหกรรมไมแปรรูปเพิ่มขึ้น            
จะเห็นไดจากจํานวนโรงงานไมแปรรูปที่ขึ้นทะเบียนกับสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม    
ในป พ.ศ. 2541 จํานวน 36 โรง มีจํานวนคนงาน 1,057 คนและในป พ.ศ. 2547 เพิ่มขึ้นเปน 136 โรง  
จํานวนคนงาน 4,331 คน (สํานักงานอุตสาหกรรมเชียงใหม, 2547) โรงงานไมแปรรูปนั้นมีการนํา
เครื่องจักรมาใชในกระบวนการผลิตจํานวนมาก  โดยแตละขั้นตอนยังคงตองใชคนทํางานกับ
เครื่องจักรตลอดเวลา โดยเฉพาะในแผนกเลื่อย ซอยและไสไม ซ่ึงมีเสียงดัง และจากการเขาศึกษา
เบื้องตนของผูวิจัยพบวา  คนงานที่สัมผัสเสียงดังมากกวารอยละ 90 ไมมีการใชอุปกรณปองกัน
เสียง  ทําใหคนงานมีโอกาสสัมผัสกับเสียงดังตลอดระยะเวลาการทํางาน ซ่ึงมีความเสี่ยงตอการเกิด
การสูญเสียการไดยินได ผูวิจัยในฐานะเปนพยาบาลอาชีวอนามัยมีบทบาทสําคัญในการลดความ
เสี่ยงตอสุขภาพของคนทํางาน  และสงเสริมใหคนวัยทํางานมีสุขภาพดี จึงมีความสนใจที่จะ
ทําการศึกษาการสัมผัสเสียง และการรับรูภาวะเสี่ยงของการสัมผัสเสียงของคนงานในโรงงาน                
ไมแปรรูป  เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานนําไปสูการวางแผนการดูแลสุขภาพของคนทํางาน  ลดปจจัย
เสี่ยงจากการทํางานโดยเฉพาะการสื่อสารความเสี่ยงกอใหเกิดการปกปองสุขภาพไดอยางเหมาะสม
กับสถานการณที่แทจริงตอไป 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 

1.  เพื่อศึกษาการสัมผัสเสียงของคนงานแผนกเลื่อย  ซอยและไสไม  ในโรงงานไมแปรรูป
ขนาดใหญในพื้นที่จังหวัดเชยีงใหม 

2.  เพื่อศึกษาการรับรูภาวะเสี่ยงจากการสัมผัสเสียงของคนงานแผนกเลื่อย  ซอยและ     
ไสไม  ในโรงงานไมแปรรูปขนาดใหญในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

การวิจัยคร้ังนี้ใชกรอบแนวคิดดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ซ่ึงเกี่ยวของกับการ
ทํางานและผูประกอบอาชีพโดยตรง  กลาวถึงการประกอบอาชีพในสภาพแวดลอมของการทํางาน  
มีโอกาสสัมผัสกับปจจัยอันตรายคุกคามตอสุขภาพ  โดยในกระบวนการผลิตของโรงงานไมแปรรูป
ขนาดใหญนั้นในสภาพแวดลอมการทํางานจะกอใหเกิดปจจัยอันตรายตาง ๆ ขึ้น โดยเฉพาะเสียงดัง
ในสภาพแวดลอมการทํางานนับเปนปจจัยอันตรายดานกายภาพที่สําคัญ  ซ่ึงลักษณะของเสียงใน
งานเลื่อย  ซอยและไสไม  เปนเสียงที่เปลี่ยนแปลงระดับสม่ําเสมอ  โดยเปนเสียงที่มีความเขมสูง ๆ 
ต่ํา ๆ  (fluctuating noise)  สามารถประเมินการสัมผัสเสียงไดโดยใชเครื่องวัดระดับความดังของ
เสียงแบบอินติเกรติ้ง ซาวด เลเวล มิเตอร ชนิดที่ 2  (integrating sound level meter  type II)  จาก
โอกาสการสัมผัสปจจัยอันตรายตอสุขภาพ  จึงมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานที่เนน  
พฤติกรรมการปองกันเสียงดังของคนงานจึงมีความสําคัญ  แตทั้งนี้การจะมีพฤติกรรมปองกัน
ดังกลาวจําเปนตองมีกลไกกระตุนที่สําคัญคือ  การรับรูภาวะเสี่ยงจากการสัมผัสเสียง  ซ่ึงหมายถึง 
ความคิดเห็นของบุคคลตอโอกาสที่ตนจะเกิดโรคหรือภาวะคุกคามตอสุขภาพจากการสัมผัสเสียงที่
อาจเกิดขึ้นไดจากการทํางานในสิ่งแวดลอมที่มีเสียงดัง  ประกอบดวย  1)  การรับรูแหลงหรือบริเวณ
ที่กอใหเกิดอันตรายหรือเสี่ยงตอการสูญเสียการไดยิน  2) ความรูเกี่ยวกับเสียง  3) ความรูเกี่ยวกับ
การปองกันการสูญเสียการไดยิน และ 4) การรับรูสมรรถนะแหงตน       

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาเชิงพรรณนา  ศึกษาการสัมผัสเสียงและการรับรูภาวะเสี่ยง
จากการสัมผัสเสียงของคนงานแผนกเลื่อย  ซอยและไสไม  ในโรงงานไมแปรรูปขนาดใหญ จํานวน 
1 แหง กลุมตัวอยางเปนคนงานที่ทํางานในแผนกเลื่อย  ซอยและไสไม  จํานวน  98  คน ทําการ
เลือกกลุมตัวอยางตามสะดวก  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1)  เครื่องวัดระดับความดัง
ของเสียงแบบอินติเกรติ้ง ซาวด เลเวล มิเตอร (integrating sound level meter)  ตรวจสอบความตรง
ของเครื่องมือโดยเปรียบเทียบกับคามาตรฐานของเสียงภายในเครื่อง (internal calibration) ปรับคา
ตรวจสอบกอนและหลังการตรวจวัดและดําเนินตามคูมือการใชของเครื่องมือกอนใชงานทุกครั้ง     
2) แบบสอบถามมี 2 สวนคือ  ขอมูลทั่วไปและการรับรูภาวะเสี่ยงจากการสัมผัสเสียงที่ผูวิจัย
ดัดแปลงมาจากแบบประเมินการรับรูภาวะเสี่ยงจากการสัมผัสเสียงของอารเซส และมิกูเอล (Arezes 
& Miguel, 2005)  ซ่ึงผานการตรวจสอบความตรงของเนื้อหาโดยผูทรงคุณวุฒิ 5 ทาน และผานการ
ทดสอบความเชื่อมั่นกับคนงานในโรงงานไมแปรรูปขนาดใหญในจังหวัดลําพูน  จํานวน 10 ราย  
เพื่อพิจารณาความชัดเจนและความเหมาะสมในดานภาษา  สวนความเชื่อมั่นของผูวิจัยในการใช
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เครื่องวัดระดับความดังของเสียงทําการตรวจสอบกับผูเชี่ยวชาญ (interrater reliability)  โดยการ
เปรียบเทียบผลประเมินระดับเสียงจนไดผลสรุปตรงกันรอยละ 100   

ภายหลังโครงรางการวิจัยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรม  ผูวิจัย
ดําเนินการรวบรวมขอมูลโดยเขาพบผูจัดการโรงงานไมแปรรูปและกลุมตัวอยาง  เพื่อช้ีแจง
วัตถุประสงคของการวิจัยรวมทั้งแจงการพิทักษสิทธิ์และขอความรวมมือในการวิจัย  เมื่อไดรับ
ความยินยอมจึงดําเนินการตรวจวัดระดับความดังของเสียงตามจุดตาง ๆ ที่กําหนดไว  และทําการ
ประเมินการสัมผัสเสียงของคนงานแตละคน  จากนั้นนําแบบสอบถามการรับรูภาวะเสี่ยงจากการ
สัมผัสเสียงไปแจกใหกลุมตัวอยาง  ตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลที่ได  วิเคราะหขอมูลโดยใช
สถิติเชิงพรรณนา 
 

ผลการวิจัย 
   

กลุมตัวอยางเปนคนงาน 98 คน  ในแผนกเลื่อย  ซอย และไสไม  ในโรงงานไมแปรรูป
ขนาดใหญ 1 แหง  เปนเพศชายรอยละ 69.4  และเพศหญิงรอยละ 30.6  กลุมตัวอยางรอยละ 24       
มีประวัติเคยสัมผัสเสียงดัง  และ กลุมตัวอยางรอยละ 34.7  เคยมีประวัติความผิดปกติของการไดยิน  
สําหรับระยะเวลาการทํางานพบวา  รอยละ 33.7  ของกลุมตัวอยางมีระยะเวลาการทํางาน 5-9 ป  
(เฉลี่ย 8.4  ป) สวนจํานวนชั่วโมงตอสัปดาหนั้นพบวา  กลุมตัวอยางรอยละ 81.6  ทํางานมากกวา 48 
ช่ัวโมงตอสัปดาห  ดานการไดรับความรูเกี่ยวกับอันตรายจากเสียงดังจากทางโรงงานพบวา  มีเพียง
คร่ึงหนึ่งของกลุมตัวอยางระบุวาไดรับความรูเกี่ยวกับอันตรายจากเสียงดัง  ในดานการจัดอุปกรณ
ปองกันเสียง กลุมตัวอยางรอยละ 58.2  ระบุวาโรงงานมีการจัดอุปกรณปองกันเสียงใหกับคนงาน   
และกลุมตัวอยางรอยละ 78.6  ใชอุปกรณปองกันเสียงดัง   

ผลการสัมผัสเสียงตลอดระยะเวลา 8 ช่ัวโมงการทํางานของกลุมตัวอยางทุกแผนกคือ  
แผนกเล่ือย  แผนกซอย แผนกไส  และแผนกซอยและไส  พบวากลุมตัวอยางทุกแผนกรอยละ 57.1 
มีสัมผัสเสียงเกิน 85 เดซิเบล (เอ) ทั้งนี้เมื่อแยกตามแผนก พบวา กลุมตัวอยางแผนกเลื่อยรอยละ 
83.3  กลุมตัวอยางแผนกซอยรอยละ 55.0   กลุมตัวอยางแผนกไสรอยละ 40.7   และกลุมตัวอยาง
แผนกซอยและไสรอยละ 61.5   มีสัมผัสเสียงเกิน 85 เดซิเบล (เอ)  ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1  
จํานวนและรอยละการสัมผัสเสียงตลอดระยะเวลาการทํางาน 8 ช่ัวโมงการทํางานของคนงานทุก
แผนกและแตละแผนก  (n=98) 
 

การสัมผัสเสยีงตลอดระยะเวลา 8 ชั่วโมงการทํางาน  จํานวน รอยละ 
ทุกแผนก (n=98) 
         ≤   85 เดซิเบล (เอ)   (พิสัย =  65.8 – 85.0) 

 
42 

 
42.9 

         >   85 เดซิเบล (เอ)   (พิสัย =  85.1 – 103.0) 

 

56 57.1 

แผนกเลื่อย (n=18) 
         ≤   85 เดซิเบล (เอ)   (พิสัย =  66.7 – 84.9) 

 
3 

 
16.7 

         >   85 เดซิเบล (เอ)  (พิสัย =  86.5 – 96.5) 
  
 

15 83.3 

แผนกไส (n=27) 
         ≤   85 เดซิเบล (เอ)   (พิสัย =  69.8 – 84.4) 

 
16 

 
59.3 

         >  85 เดซิเบล (เอ)   (พิสัย =  85.1 – 97.8) 

 

11 40.7 

แผนกซอยและไส (n=13) 
         ≤   85 เดซิเบล (เอ)  (พิสัย =  74.8 – 83.4) 

 
5 

 
38.5 

         >  85 เดซิเบล (เอ)  (พิสัย =  85.1 – 103.0) 

 

8 61.5 

 
 การรับรูภาวะเสี่ยงจากการสัมผัสเสียง  ประกอบดวยการรับรู 4 ดานคือ  การรับรูแหลง

ที่กอใหเกิดอันตรายตอการสูญเสียการไดยิน  ความรูเกี่ยวกับเสียง  ความรูเกี่ยวกับการปองกันการ
สูญเสียการไดยิน และสมรรถนะแหงตน  ผลการศึกษาพบวา การรับรูภาวะเสี่ยงจากการสัมผัสเสียง
ในดานการรับรูแหลงที่กอใหเกิดอันตรายตอการสูญเสียการไดยินของกลุมตัวอยางพบวา  กลุม
ตัวอยางรอยละ 68.4  มีการรับรูแหลงที่กอใหเกิดอันตรายตอการสูญเสียการไดยินในระดับ        
ปานกลาง  และอีกรอยละ 14.3  มีการรับรูแหลงหรือบริเวณที่กอใหเกิดอันตรายหรือเสี่ยงตอการ
สูญเสียการไดยินในระดับต่ํา  การรับรูที่เกี่ยวกับดานความรูดานเสียง พบวากลุมตัวอยางรอยละ 
67.3  มีการรับรูเกี่ยวกับดานความรูดานเสียงในระดับปานกลาง  และอีกรอยละ 13.3  มีการรับรู
ดังกลาวในระดับต่ํา  ดานการรับรูความรูการปองกันการสูญเสียการไดยิน  พบวากลุมตัวอยางรอย
ละ 66.3  มีการรับรูความรูการปองกันการสูญเสียการไดยินในระดับ ปานกลาง และอีกรอยละ 13.3  
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มีการรับรูความรูการปองกันการสูญเสียการไดยินในระดับต่ํา สวนในดานการรับรูสมรรถนะ    
แหงตน  พบวากลุมตัวอยางรอยละ 64.3  มีการรับรูสมรรถนะแหงตนในระดับปานกลาง  และอีก
รอยละ 15.1  มีการรับรูดังกลาวในระดับต่ํา  ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่  2 
จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการรับรูภาวะเสี่ยงจากการสัมผัสเสียงในแตละดาน 
(n=98) 
 

การรับรูภาวะเสี่ยง จํานวน(คน) รอยละ 
   แหลงที่กอใหเกิดอันตรายเสีย่งตอการสูญเสยีการไดยิน   
                      ระดับสูง 17 17.3 
                      ระดับปานกลาง 67 68.4 
                      ระดับต่ํา 14 14.3 
    พิสัย =  8.0 - 26.0   
   ( )..DSX  =  19.0 (4.0)   
     ความรูเกี่ยวกับเสียง    
                      ระดับสูง 19 19.4 
                      ระดับปานกลาง 66 67.3 
                      ระดับต่ํา 13 13.3 
    พิสัย =  12.0 - 25.0    
   ( )..DSX  =  20.2 (2.7)   
     ความรูเกี่ยวกับการปองกันการสูญเสียการไดยิน     
                      ระดับสูง 20 20.4 
                      ระดับปานกลาง 65 66.3 
                      ระดับต่ํา 13 13.3 
    พิสัย =  13.0 – 23.0   
   ( )..DSX  =  17.6 (2.0)   
     การรับรูสมรรถนะแหงตน     
                      ระดับสูง 20 20.4 
                      ระดับปานกลาง 63 64.3 
                      ระดับต่ํา 15 15.1 
    พิสัย =  17.0 – 31.0   
   ( )..DSX  =  24.7 (3.2)   
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การอภิปรายผล 
  

การสัมผัสเสียงของคนงานแผนกเลื่อย  ซอยและไสไม  ในโรงงานไมแปรรูปขนาดใหญ 
ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางทุกแผนกคือแผนกเลื่อย ซอย และไสไมรอยละ 57.1   สัมผัสเสียง
ตลอดระยะเวลา 8 ช่ัวโมงการทํางานเกิน 85  เดซิเบล (เอ)   และการสัมผัสเสียงของคนงานในแตละ
แผนก  เมื่อแยกตามแผนกพบวา กลุมตัวอยางในแผนกเลื่อยรอยละ 83.3  กลุมตัวอยางในแผนกซอย
รอยละ 55.0  กลุมตัวอยางในแผนกไสรอยละ 40.7  และกลุมตัวอยางในแผนกซอยและไสรอยละ 
61.5  สัมผัสเสียงตลอดระยะเวลา 8 ช่ัวโมงการทํางานเกิน 85  เดซิเบล (เอ)  ซ่ึงเปนระดับเสียงที่เกิน
มาตรฐาน (NIOSH, 1998)  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากลักษณะกระบวนการทํางานที่ตองใชเครื่องจักร
หรือเคร่ืองมือที่กอใหเกิดเสียงดัง และมาตรการปองกันเสียงที่อาจกระทําได คือการควบคุมที่
แหลงกําเนิดของเสียง โดยการติดตั้งอุปกรณดูดซึมเสียงมาปดกั้นแหลงกําเนิดเสียง  และการซอม
บํารุงเครื่องจักรอยางสม่ําเสมอ อยางไรก็ตามมาตราการดังกลาวเปนมาตรการที่ทําสําเร็จไดยาก  
เพราะตองใชตนทุนสูง (พัฒนา    มูลพฤกษ, 2545)  ดวยเหตุผลนี้จึงทําใหโรงงานใชมาตรการการ
ปองกันที่แหลงกําเนิดของเสียงนอย  เมื่อพิจารณาแตละแผนกในสวนของจํานวนคนงานที่สัมผัส
เสียงตลอดระยะเวลา 8 ช่ัวโมงการทํางานเกิน 85  เดซิเบล (เอ) พบวา  แผนกเลื่อยมีจํานวนกลุม
ตัวอยางรอยละ 83.3  ที่สัมผัสเสียงดังเกินมาตรฐานในสัดสวนที่สูงสุด  การที่สวนใหญของกลุม
ตัวอยางที่ทํางานในแผนกเลื่อยมีการสัมผัสเสียงเกินมาตรฐาน  ทั้งนี้เนื่องจากในทางปฏิบัติจากการ
ประเมินพบวา  จุดปฏิบัติงานสวนใหญในแผนกเลื่อยจะอยูใกลกับเครื่องเลื่อยสายพานซึ่งเปน
แหลงกําเนิดเสียงที่ใหญ  และสภาพเกาไมมีการติดตั้งอุปกรณดูดซึมเสียง  และทําการเลื่อยทอนซุง
ขนาดใหญ  ซ่ึงตองใชคนงานจํานวนมากในการสงไมและรับไมที่ไดจากการเลื่อยสงผลทําให
คนงานใกลชิดแหลงกําเนิดเสียงจากลักษณะการปฏิบัติงาน  ดังนั้นการปองกันเสียงที่เนนที่คนงาน
หรือผูสัมผัสเสียงโดยการสวมใสอุปกรณปองกันเสียงในขณะทํางานดูจะเปนวิธีที่มีความเปนไปได
สูง  คงไวซ่ึงประสิทธิภาพและเสียคาใชจายนอยกวา  (ชัชณี  คําภิบาล, 2543; Lusk, 1997)       

 
  การรับรูภาวะเสี่ยงจากการสัมผัสเสียงของคนงานแผนกเลื่อย  ซอยและไสไม  ใน

โรงงานไมแปรรูปขนาดใหญ  ผลการศึกษาพบวา  การรับรูภาวะเสี่ยงจากการสัมผัสเสียงทั้ง 4 ดาน
คือ  การรับรูแหลงหรือบริเวณที่กอใหเกิดอันตรายหรือเสี่ยงตอการสูญเสียการไดยิน  ความรู
เกี่ยวกับเสียง  ความรูเกี่ยวกับการปองกันการสูญเสียการไดยิน  และการรับรูสมรรถนะแหงตน  
กลุมตัวอยางรอยละ 64.3-68.4  มีการรับรูภาวะเสี่ยงจากการสัมผัสเสียงในแตละดานในระดับ           
ปานกลาง  และอีกรอยละ 13.3-15.1 ของกลุมตัวอยาง  มีการรับรูภาวะเสี่ยงจากการสัมผัสเสียงใน
แตละดานในระดับต่ํา  อาจเนื่องจากมีคนงานครึ่งหนึ่งไดรับความรูที่โรงงานจัดใหในเร่ืองอันตราย
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จากเสียงดังและการปองกันการสูญเสียการไดยิน  และการไดรับความรูนั้นกลุมตัวอยางรอยละ 51.7 
ไดรับความรูโดยวิธีการอบรม  ซ่ึงความรูที่ไดจากการอบรมชวยใหมีความสามารถในการตัดสิน
หรือการใหเหตุผลมีความเปนรูปธรรมที่ชัดเจน  อีกทั้งชวยใหการรับรูที่ถูกตองและชัดเจนมากขึ้น  
และความรูเปนปจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลตอการรับรูภาวะเสี่ยง (ศิริเพิ่ม  เชาวนศิลป, 2533; Anne, 
2003; Calvin, 2005)   
 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 

 1.  ดานการสื่อสารความเสี่ยง (risk  communication)   โดยการเผยแพรขอมูลขาวสาร
ดานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม  ในดานการรับรูแหลงหรือบริเวณที่กอใหเกิดอันตรายหรือเสี่ยง
ตอการสูญเสียการไดยิน  ดานความรูเกี่ยวกับเสียง  ดานความรูเกี่ยวกับการปองกันการสูญเสียการ
ไดยิน  และดานการรับรูสมรรถนะแหงตน 

  2. ดานบริหารความเสี่ยงตอสุขภาพในการทํางาน (risk management) โดยมีการ
ประสานงานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของดานอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม ใหการ
สนับสนุนกิจกรรมดานอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมใหกับโรงงานไมแปรรูปดังนี้ 

 2.1 การเฝาระวังดานสิ่งแวดลอม (environmental surveillance) เพื่อเปนการ
ตรวจสอบและคงไวซ่ึงสภาพการทํางานที่ปลอดภัย โดยหนวยงานที่เกี่ยวของและเจาของโรงงานไม
แปรรูป ควรจัดใหมีการตรวจสภาพความปลอดภัยในการทํางาน โดยการประเมินการสัมผัสเสียงที่
ตัวคนงานอยางสม่ําเสมอ อยางนอยปละ 1 คร้ัง (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2546)       

2.2 การเฝาระวังดานสุขภาพ (health surveillance) โดยการจัดใหมีการตรวจ
สมรรถภาพการไดยินใหแกคนงานกลุมเสี่ยง 

2.3 การลดความเสี่ยงจากการทํางาน (risk  reduction) เพื่อสรางใหคนงานตระหนัก
ถึงการใชอุปกรณปองกันเสียงในการทํางาน  โดยการใหขอมูลขาวสารที่สะทอนใหเห็นถึง
ผลกระทบของการสัมผัสเสียง  ประโยชนของการใชอุปกรณปองกันเสียง  และเจาของโรงงานไม
แปรรูปควรมีการจัดหาอุปกรณปองกันเสียงใหแกคนงานโดยเฉพาะแผนกเลื่อยสวมใสอยาง
เพียงพอ 

2.4 เสนอแนะตอโรงงาน ควรมีการออกกฎระเบียบ ขอบังคับ และมีมาตรการ
สนับสนุนการใชอุปกรณปองกันเสียง  
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ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 

1. ศึกษาปจจัยที่กอใหเกิดพฤติกรรมการใชอุปกรณปองกันเสียงของคนงานในโรงงาน
ไมแปรรูปขนาดใหญ  ไดแก  ความเชื่อดานสุขภาพวามีอิทธิพลตอพฤติกรรมการใชอุปกรณปองกัน
เสียงหรือไม  อยางไร 

2. ศึกษากลวิธีในการกระตุนสงเสริมใหคนงานในไมแปรรูปขนาดใหญ  มีการปฏิบัติตัว
เพื่อปองกันอันตรายจากเสียงในระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการใชอุปกรณปองกันเสียง 
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