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บทคดัย่อ 
การวจิยัในครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อประเมนิเสีย่ง ด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภยัในการท างาน ใน

โรงเตาเผาอิฐมอญ โดยการน ากระบวนการประเมนิความเสีย่งของกรมโรงงานอุตสาหกรรมมาปรบัใช้ ผู้วจิยัได้
พฒันาแบบตรวจสอบและสงัเกตทางดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัในการท างาน มาใชใ้นการชี้บ่งอนัตราย
จากการท างาน ซึ่งการวจิยัในครัง้นี้ครอบคลุมถงึสภาพแวดลอ้มพื้นทีก่ารท างานทัว่ไป และขัน้ตอนการท างานของ
คนงานโรงเผาอิฐทัง้ 5 ข ัน้ตอน ผลการศึกษาโดยใช้แบบตรวจสอบและสงัเกตทางด้านอาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยัในการท างาน พบประเดน็อนัตรายทัง้หมด 64 ประเดน็ โดยพบว่าข ัน้ตอน 3 อนัดบัแรกทีม่อีนัตรายมาก
ทีสุ่ดคอื ข ัน้ตอนการเตรยีมดนิก่อนเผาอฐิ รองลงมาคอืสภาพพื้นทีก่ารท างานและขัน้ตอนการตากดนิ ประเดน็ที่
พบว่าเป็นความเสีย่งสงูในสภาพพืน้ทีก่ารท างานและขัน้ตอนการท างานเกอืบทุกขัน้ตอนคอื เสยีงดงัจากเครือ่งจกัร 
สถานทีท่ างานมฝีุน่ฟุ้งกระจาย ท่าทางการยกเคลือ่นยา้ยไมถู่กตอ้งและคนงานไมส่วมอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วน
บุคคล  และจากผลการศกึษาผูป้ระกอบการโรงเตาเผาอฐิมอญควรมกีารจดัท าแผนบรหิารจดัการความเสีย่ง การ
จดัสภาพแวดลอ้มทีด่ใีนการท างาน เพื่อลดความเสีย่งในการท างานและส่งเสรมิใหเ้กดิความปลอดภยัในการท างาน
มากขึน้ 

 

ค าส าคญั: การประเมนิความเสี่ยงดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัในโรงเตาเผาอิฐมอญ การชี้บ่งอนัตราย  
โรงเตาเผาอฐิมอญ   

 

Abstract 
The aim of this study was to assess the occupational health and safety risk of a red clay brick factory by 
the application of methods of the Department of Industrial Works. An audit and observation checklist 
initiated by the researchers of hazards and risk assessment was developed. This study took place in 
workplace conditions and involved five red clay brick production processes. Results found 64 hazards. 
The three most hazardous levels were found in clay preparation, workplace conditions, and drying clay. 
Common issues found in all processes included high noise levels from machines, high levels of dust, 
poor lifting procedures, and not wearing personal protective equipment. The study suggests that the 
factory owner should develop a risk management plan and provide good facilities in the workplace to 
reduce risk and encourage safety awareness. 
 

Keywords: Occupational health and safety risk assessment in Clay Red Brick Factory; Hazard 
identification; Clay Red Brick Factory 



วารสารวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัอุบลราชธานี ปีที ่18 ฉบบัที ่1 มกราคม – เมษายน 2559    40 

บทน า 
ในปจัจุบนัอุตสาหกรรมต่างๆได้มกีารขยาย

และกระจายลงสู่ท้องถิ่นมากขึ้น ซึ่งในการประกอบ
อาชพีทางด้านอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรม
ครอบครวั อุตสาหกรรมขนาดย่อม ขนาดกลางหรือ
ขนาดใหญ่ ย่อมมโีอกาสเสีย่งในการเกดิอนัตรายขึน้ได ้
โดยส่วนใหญ่อุตสาหกรรมที่กระจายลงสู่ท้องถิ่นหรอื
ชุมชนนัน้ จะเป็นอุตสาหกรรมในครวัเรอืน และแมว้่า
จะไม่มสีถิติการได้รบัอนัตรายจากที่ท างานที่เห็นได้
ชัด เจน แต่ก็มีอุบัติเห ตุแผงที่ เกิดขึ้นกับโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเล็กเป็นประจ าในขณะปฏบิตัิงาน 
[1] ซึง่อุตสาหกรรมในครวัเรอืนเป็นอุตสาหกรรมขนาด
เล็กซึ่งยงัไม่มรีะบบการจดัการทัง้ดา้นความปลอดภัย
และสิง่แวดลอ้มทีช่ดัเจน จงึเป็นอุปสรรคในการพฒันา
มาตรฐานดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัให้เกดิ
ความปลอดภยัต่อลกูจา้งอย่างเหมาะสมได ้[2] บา้นขวั
ไมแ้ก่น หมูท่ี ่2 ต าบลหนองกนิเพล ประชากรโดยส่วน
ใหญ่จะประกอบอาชพี ท าไมก้วาดทางมะพรา้ว และ
โรงงานอิฐมอญ โดยโรงงานอิฐมอญได้มกีารด าเนิน
กจิการมานานกว่า 10 ปีและเป็นอาชพีทีม่ลีกัษณะเป็น
ธุรกิจครัวเรือน มีการใช้ว ัตถุดิบในการผลิตคือดิน
เหนียว โดยมขี ัน้ตอนการผลติคอื การเตรยีมดนิก่อน
เผาอิฐ การขึน้รูปดนิ การตากตนิ การเผาอฐิ และการ
จ าหน่ายอิฐ  และจากข้อมูลสถานการณ์การเจ็บป่วย
ของประชาชนที่มารบับรกิารในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลปากกุดหวายโดยท าการเก็บรวบรวม
จากรายงานผู้ป่วยนอกและรายงานผู้ป่วยใน (รง.504 
และ รง.505 ) จ าแนกกลุ่มสาเหตุการเจ็บป่วยตาม
เกณฑ์การจ าแนกโรค ฯ 10 อันดับ ปี 2554 - 2556 
พบว่า สาเหตุการปว่ยทีพ่บมาก เป็นอนัดบั 1 คอื โรค
ระบบทางเดินหายใจ ซึ่งมีจ านวน 1,380 คน โดยมี
อัตราป่วย 19,620.25 ต่อแสนประชากร [3] ซึ่งจาก
การลงส ารวจพืน้ทีบ่า้นขวัไมแ้ก่น หมูท่ี ่2 พบว่า พืน้ที่
โรงงานท าอิฐมอญของชาวบ้านจะมลีกัษณะบริเวณ
พื้นที่ทีอ่ยู่ติดกนั และมลีกัษณะกระจายของแต่ละโรง
ล้อมหมู่บ้าน ทรพัยากรที่ชาวบ้านน ามาท าอิฐมอญ 
ได้แก่ ดินเหนียวที่อยู่ในบริเวณพื้นที่หมู่บ้าน โดย
ปญัหาทีพ่บในการลงส ารวจพื้นทีบ่้านขวัไมแ้ก่นหมู่ที ่

2 คอื ปญัหาฝุ่นละออง และควนัจากการเผาไหมข้อง
แกลบทีช่าวบา้นน ามาใชเ้ป็นเชื้อเพลงิเพื่อท าการเผา
อฐิมอญภายในโรงเผา เสยีงดงัของเครือ่งจกัร เสยีงดงั
จากรถบรรทุกที่วิง่เขา้ - ออกบรเิวณเตาเผาตลอดทัง้
วนั ท าใหเ้สีย่งต่อการสูญเสยีไดย้นิ สถานทีท่ างานทีม่ ี
ความร้อนสูง ท าให้ขาดสมาธใินการท างาน ร่างกาย
อ่อนเพลยี หรอืท างานในทีแ่สงสว่างไมเ่พยีงพอ ท าให้
การมองเห็นลดลงเกดิความเมื่อยล้าของตา ส่งผลให้
เกดิอุบตัเิหตุตามมา นอกจากนี้ยงัพบปญัหาดา้นการย
ศาสตร์ เช่น การหิ้ว ยกของไม่ถูกวธิ ีการนัง่หรอืยืน
เป็นเวลานาน การเอื้อมหยิบสิ่งของ การก้มโค้งหรอื
เอี้ยวตวัขณะท างาน [4]  และตามระเบยีบกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การชี้บ่งอนัตรายและ
การประเมนิความเสีย่งและการจดัท าแผนบรหิารความ
เสีย่ง พ.ศ.2543 ไดใ้หค้วามหมายของความเสีย่งว่าคอื 
ผลลัพธ์ของความน่าจะเกิดอันตรายและผลจาก
อนัตรายนัน้ และได้ก าหนดวธิีการชี้บ่งอนัตรายและ
การประเมินความเสี่ยงส าหรับผู้ประกอบกิจการ
โรงงานขึ้น ซึ่งการประเมนิความเสี่ยงด้านอาชวีอนา
มยัและความปลอดภยั เป็นการวเิคราะห์  พจิารณาถงึ
โอกาสและความรุนแรงของอันตรายทั ้งหมดที่
เกีย่วขอ้งกบักจิกรรมของคนงานทีค่รอบคลุมทุกพื้นที ่
ทัง้คนท างาน เครือ่งจกัรกล และขัน้ตอนการท างาน ที่
อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย เกิดความ
เสยีหายต่อทรพัยส์นิ ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม [5]  

จากข้อมูลข้างต้นผู้วิจ ัยจึงสนใจศึกษาการ
ประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภยัของคนงานในโรงเตาเผาอฐิมอญแห่งหนึ่ง ใน
อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี  เพื่อเป็น
ขอ้มลูพืน้ฐานแก่ราชการส่วนทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วขอ้งในการ
หาแนวทางหรือมาตรการเพื่อการจัดการ ป้องกัน 
ควบคุมความเสี่ยงในการท างาน ลดการเกดิอุบตัิเหตุ
ในขณะท างานของคนงาน และเพื่อให้คนงานในโรง
เตาเผาอฐิมอญมกีารจดัการความเสีย่งในการท างานที่
ดต่ีอไป 
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วตัถปุระสงค ์
เพื่อประเมนิความเสีย่งด้านอาชวีอนามยัและ

ความปลอดภัยในโรงเตาเผาอิฐมอญแห่งหนึ่ง ใน
อ าเภอวารนิช าราบ จงัหวดัอุบลราชธานี 
วสัดอุปุกรณ์และวิธีด าเนินการวิจยั 

รปูแบบการศึกษา 
การวิจัยครัง้นี้  เป็น การ วิจัย เชิงส ารวจ 

(Survey Research) เพื่ อ ป ร ะ เมิ น ค ว าม เสี่ ย ง ใน
กระบวนการผลติและสภาพแวดลอ้มภายในโรงเตาเผา
อิฐมอญ โดยใช้แบบประเมินที่พัฒนาขึ้นมาเป็น
เครือ่งมอืในการประเมนิ 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา 
จากการประเมนิสภาพพื้นทีแ่ละกระบวนการ

ผลติของโรงเตาเผาอฐิมอญที่ตัง้อยู่ใน บา้นขวัไมแ้ก่น 
ต าบลหนองกินเพล อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธานี ในเบือ้งตน้ พบว่ามกีระบวนการผลติและ
สภาพพืน้ทีท่ีค่ลา้ยคลงึกนั ผูว้จิยัจงึไดเ้จาะจงเลอืกโรง
เตาเผาอิฐมอญที่พร้อมจะให้ผู้ว ิจ ัยเข้าเก็บข้อมูล 
จ านวน 1 โรงงาน  

เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี้ คือ แบบ

ตรวจสอบและแบบสงัเกตการณ์การท างานเพื่อใชเ้ป็น
เครื่องมอืในการชี้บ่งอนัตราย ซึง่ผูว้จิยัไดพ้ฒันาขึน้มา
จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลและทฤษฎีต่ างๆที่
เกีย่วขอ้ง และแบบประเมนิความเสีย่งซึง่อา้งองิเกณฑ์
จากระเบียบกรม โรงงาน อุตสาหกรรมว่ าด้ว ย
หลกัเกณฑ์การชี้บ่งอันตรายและการประเมินความ
เสีย่งและการจดัท าแผนบรหิารความเสีย่ง พ.ศ.2543 
เพือ่วเิคราะหค์วามเสีย่งและจดัระดบัความเสีย่ง 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 ก ารด า เนิ น ก าร เก็ บ ร วบ รวม ข้ อ มู ล มี

วธิดี าเนินการ ดงันี้ 
1. ตดิต่อประสานงานกบัเจา้ของโรงเตาเผา

อิฐมอญเพื่อขออนุญาตในการท าวจิยัและเก็บข้อมูล
เกีย่วกบัโรงเตาเผา 

2. ชี้แจงวตัถุประสงค์ของการเก็บขอ้มลูแก่
เจา้ของโรงเตาเผาอฐิมอญ 

3. ส ารวจขอ้มลูโรงเตาเผาอฐิมอญ 

4. ศกึษาขอ้มลูและทฤษฎต่ีางๆทีเ่กีย่วขอ้ง 
และพฒันาแบบตรวจสอบและแบบสงัเกตการณ์การ
ท างาน 

5. ด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเอง 
ประกอบกับการสอบถามคนงาน หรือผู้ที่รู้ เกี่ยวกับ
ขัน้ตอนการปฏบิตัิงานและบนัทกึรูปภาพ โดยใชแ้บบ
ตรวจสอบและแบบสงัเกตการณ์การท างานทีพ่ฒันาขึน้  

6. น าแบบประเมนิความเสีย่งไปตรวจสอบ 
พื้ นที่ และขั ้นตอนการปฏิบัติงานที่ ก าหนด  มา
ด าเนินการประเมนิความเสีย่ง 

7. น าผ ลจ ากการต รวจสอบที่ พ บ ว่ า                  
มีข้อผิดพลาด ข้อบกพร่อง ข ัน้ตอน/เรื่องที่ไม่ได้
ด าเนินการ หรอืไม่ได้มาตรฐานมาประเมนิความเสีย่ง
ในการท างานต่อไป 

8. สรุปผลการประเมนิความเสีย่ง 
การวิเคราะหข้์อมลู 
การวเิคราะห์ขอ้มูลในการชี้บ่งอนัตราย จาก

การวิเค ราะห์ แบบตรวจสอบและสังเกตการณ์
กระบวนการผลติ  โดยใชส้ถติเิชงิพรรณา ในการชี้บ่ง
อนัตรายจากผลการเกบ็รวบรวมขอ้มลู และใชส้ถติริอ้ย
ละในการสรุปและจ าแนกระดบัความเสีย่ง 
 

ผลการวิจยั 
ผลจากการตรวจสอบและสงัเกตการท างาน  

พบมปีระเด็นอนัตรายจ านวน 64 ประเด็น  ซึ่งในด้าน
สภาพแวดล้อมทัว่ไป ขัน้ตอนการเตรยีมดินก่อนเผา
อฐิ ข ัน้ตอนการขึน้รปู ข ัน้ตอนการตากดนิ ขัน้ตอนการ
เผาอิฐ และขัน้ตอนการจ าหน่ายอฐิ จะพบความเสี่ยง
ระดบัสูง ซึ่งเป็นระดบัความเสี่ยงที่จ าเป็นจะต้องท า
การปรบัปรุงแก้ไข เพื่อให้เกิดความปลอดภยัในการ
ท างานของคนงาน ดงัแสดงในตาราง ที ่1 
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ตารางท่ี 1 แสดงผลการชีบ้่งอนัตรายและประเมนิความเสีย่ง ทีพ่บระดบัความเสีย่ง “ระดบัสงู”  ในโรงงานเตาเผา
อฐิมอญ 

 
หน่วย/พ้ืนท่ี/ 
กระบวนการ
ท างานท่ีประเมิน
ความเส่ียง 

ผลจากการ
ตรวจสอบและ
สงัเกตการท างาน 

อนัตรายหรือผลท่ีอาจ
เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการ
ป้องกนั
ควบคมุ 

ข้อเสนอแนะ 

ดา้นสภาพแวดลอ้ม
ทัว่ไป 

- ภายในโรงเตาเผา
ไมม่ถีงัดบัเพลงิ 
- สายไฟระโยง
รยางคก์ดีขวาง
ทางเดนิ  
- สถานทีท่ างานมี
เสยีงดงั 

- ไมส่ามารถระงบัเหตุ
ฉุกเฉินไดท้นัทว่งทกีรณี
เกดิเพลงิไหม ้
- เกดิไฟฟ้าลดัวงจร  
และเกดิอคัคภียัขึน้ใน
โรงงาน 
- เกดิอนัตรายต่อการได้
ยนิของคนงาน 

- มี
หน่วยงานที่
สามารถเขา้
ชว่ยเหลอื
เมื่อเกดิเหตุ
เพลงิไหม ้
 

- ตดิตัง้ถงัดบัเพลงิชนิดมอืถอื
ประเภทผงเคมแีหง้ในโรงงาน 
- ซ่อมบ ารงุเครื่องจกัรใหม้ี
สภาพพรอ้มใชง้านและใหเ้กดิ
เสยีงดงัน้อยทีสุ่ด 

ขัน้ตอนการเตรยีม
ดนิก่อนเผาอฐิ 

ทา่ทางการยกหรอื
เคลื่อนยา้ยดนิไม่
ถูกตอ้งตาม
หลกัการยศาสตร ์

คนงานเกดิการบาดเจบ็
ของกลา้มเนื้อ ขอ้และ
กระดกู  

ใชเ้ครื่องทุน่
แรง
เคลื่อนยา้ย
กรณีทีว่ตัถุ
หนกัเกนิแรง
ยกไหว 

- อบรมใหค้วามรูเ้รื่องการยก
เคลื่อนยา้ยวสัดุ อยา่งปลอดภยั 

ขัน้ตอนการขึน้รปู พืน้ทีก่ารท างาน  
เครื่องจกัรและ
ลกัษณะการท างาน
กบัเครื่องอดั ขึน้รปู
ไมเ่หมาะสม 

- เกดิการบาดเจบ็จาก
กลา้มเนื้อ กระดูก 
- คนงานไดร้บัสมัผสัฝุน่ 
- คนงานไดร้บัเสยีงดงั
รบกวน ซึง่สง่ผลต่อ
ความสามารถในการได้
ยนิ 

- - ฝึกอบรมเรื่องการยก
เคลื่อนยา้ยวสัดุ 
- ซ่อมบ ารงุเครื่องอดัขึน้รปูใหม้ี
สภาพพรอ้มใชง้านและ ลด
ปญัหาเสยีงดงั 
- จดัหาอปุกรณ์ป้องกนัฝุน่และ
เสยีงใหก้บัคนงาน 
- ใหค้นงานมชีว่งเวลาพกั ยดื
เหยยีดกลา้มเนื้อ 

ขัน้ตอนการตากดนิ - สถานทีท่ างานมี
ฝุน่ฟุ้งกระจาย 
- การยกเคลื่อนยา้ย
กอ้นอฐิทีข่ ึน้รปูแลว้ 
ไมถู่กตอ้งตาม
หลกัการยศาสตร ์

- เกดิอนัตรายต่อระบบ
ทางเดนิหายใจของ
คนงาน  ภูมแิพ ้ระคาย
เคอืงผวิหนงั ดวงตา 
- คนงานเกดิการ
บาดเจบ็กลา้มเนื้อ และ
กระดกู 

- 
 
 
 
 
- ใชเ้ครื่อง
ทุน่แรงใน
การยก
เคลื่อนยา้ย
วตัถุหนกั 
 

- ลดฝุน่ในพืน้ทีท่ างานเชน่การ
ฉีดพรมน ้าบรเิวณพืน้ทีท่ างาน  
- จดัใหม้กีารตรวจสุขภาพ
ประจ าปี 
- จดัหาอปุกรณ์ป้องกนัฝุน่ใหแ้ก่
คนงาน 
- อบรมหรอืการประชาสมัพนัธ์
ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการยก
เคลื่อนยา้ยวสัดุอย่างปลอดภยั 
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หน่วย/พ้ืนท่ี/ 
กระบวนการ
ท างานท่ีประเมิน
ความเส่ียง 

ผลจากการ
ตรวจสอบและ
สงัเกตการท างาน 

อนัตรายหรือผลท่ีอาจ
เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการ
ป้องกนั
ควบคมุ 

ข้อเสนอแนะ 

ขัน้ตอนการเผาอฐิ มคีวนัทีเ่กดิจากการ
เผา ออกสู่
สิง่แวดลอ้ม 

- ควนัจากการเผาฟุ้ง
กระจาย ส่งผลต่อปญัหา
ภาวะโลกรอ้น 
- คนงานสูดดมกลิน่ควนั
ทีเ่กดิจากการเผาไหมไ้ม่
สมบูรณ์ 
- เกดิทศันวสิยัทีไ่มด่ ี
เกดิความร าคาญต่อ
ชมุชนทีอ่ยู่ใกลเ้คยีง 

- สรา้งระบบเตาเผาเป็นแบบ
ระบบปิด 

คนงานตอ้งกม้ๆ 
เงยๆ ยดื และโคง้
ตวัขณะจดัเรยีงกอ้น
อฐิเพื่อเผา 

คนงานเกดิการบาดเจบ็
กลา้มเนื้อและกระดกู 

- อบรมหรอืประชาสมัพนัธใ์ห้
ความรูเ้กีย่วกบัการยก
เคลื่อนยา้ยวสัดุอย่างปลอดภยั 

ขัน้ตอนการ
จ าหน่ายอฐิ 
 

- มฝีุน่ฟุ้งกระจายใน
พืน้ทีท่ างาน 
- คนงานตอ้งยก ยดื 
กม้โคง้ตวั ขณะยก
เคลื่อนยา้ยอฐิ ขึน้
รถเพื่อการจ าหน่าย  

- เกดิอนัตรายต่อระบบ
ทางเดนิหายใจของ
คนงาน  ภูมแิพ ้ระคาย
เคอืงผวิหนงั ดวงตา 
- คนงานเกดิการ
บาดเจบ็กลา้มเนื้อ และ
กระดกู 

 - ลดฝุน่ในพืน้ทีท่ างานเชน่การ
ฉีดพรมน ้าบรเิวณพืน้ทีท่ างาน  
- อบรมหรอืประชาสมัพนัธใ์ห้
ความรูเ้กีย่วกบัการยก
เคลื่อนยา้ยวสัดุอย่างปลอดภยั 
-จดัใหค้นงานมเีวลาพกั เพื่อยดื
เหยยีดกลา้มเนื้อ  

 
และโดยสรุปจะพบว่า ผลการตรวจสอบและ

สงัเกตการท างานพบว่ามปีระเด็นอันตรายจ านวน 64 
ประเดน้ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

สภาพแวดลอ้มพืน้ทีท่ างานทัว่ไป พบประเดน็
อนัตราย 15 ประเด็น โดยประเด็นอนัตรายส่วนใหญ่
รอ้ยละ 53.33 อยู่ในระดบัความเสี่ยงสูง เช่น เสยีงดงั
จากเครือ่งจกัร ฝุน่ฟุ้งกระจายอยู่โดยรอบบรเิวณ พืน้ที่
การท างานไมเ่ป็นระเบยีบ เป็นตน้ 

ขัน้ตอนการท างาน ไดแ้ก่  
- ขัน้ตอนการเตรียมดินก่อนเผาอิฐ พบ

ประเด็นอันตราย 8 ประเด็น โดยประเด็นอันตราย  
ส่วนใหญ่ร้อยละ 63.50 อยู่ในระดับความเสี่ยงที่สูง 
เช่น ฝุ่นฟุ้งกระจายอยู่โดยรอบบรเิวณ การไม่สวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันอันตราย ท่าทางในการท างานไม่
ถูกตอ้ง เป็นตน้ 

- ขัน้ตอนการขึน้รูป พบประเดน็อนัตราย 16 
ประเด็น โดยประเด็นอนัตรายส่วนใหญ่รอ้ยละ 43.75 
อยู่ในระดบัความเสีย่งทีสู่งและยอมรบัได้ เช่น เสยีงดงั
จากเครื่องจกัร ฝุ่นฟุ้งกระจายอยู่โดยรอบบรเิวณ การ
ไม่สวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันอันตราย ท่าทางในการ
ท างานไมถู่กตอ้ง เป็นตน้ 

- ขัน้ตอนการตากดนิ พบประเดน็อนัตราย 4 
ประเดน็ โดยประเดน็อนัตรายส่วนใหญ่รอ้ยละ 50 อยู่
ในระดบัความเสี่ยงที่สูงและยอมรบัได้ เช่น การขาด
การประชาสมัพนัธ์การท างานทีถู่กตอ้ง ความรอ้นจาก
แสดแดด เป็นตน้ 

- ขน้ตอนการเผาดนิ พบประเดน็อนัตราย 14 
ประเด็น โดยประเด็นอนัตรายส่วนใหญ่รอ้ยละ 64.29 
อยู่ในระดบัความเสี่ยงยอมรบัได้ เช่น ฝุ่นฟุ้งกระจาย
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อยู่โดยรอบบรเิวณ ท่าทางในการท างานไม่ถูกต้อง 
มลพษิจากการเผาดนิ เป็นตน้ 

- ขัน้ ตอนการจ าห น่ ายอิฐ  พบประเด็น
อันตราย 7 ประเด็น โดยประเด็นอันตรายส่วนใหญ่
รอ้ยละ 71.43 อยู่ในระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได ้เช่น 
ฝุ่นฟุ้งกระจายอยู่โดยรอบบริเวณ ท่าทางในการยก
เคลือ่นยา้ยไมถู่กตอ้ง เป็นตน้ 
 

สรปุผล 
ผลการวจิยัการประเมนิความเสีย่งดา้นอาชวีอ

นามยัและความปลอดภยัในสภาพแวดลอ้มการท างาน
ทัว่ไปและขัน้ตอนการท างาน 5 ขัน้ตอน ซึ่งไดแ้ก่การ
เตรยีมดนิก่อนเผาอิฐ การขึน้รูป การตากดนิ การเผา
ดนิ และการจ าหน่ายอิฐ พบว่า ทุกพื้นที่การท างานมี
ความเสี่ยงสูงในเรื่องของสถานที่ท างานมีเสียงดัง
รบกวนจากเครื่องจักรตลอดเวลา คนงานต้องพูด     
คุยกนัโดยต้องตะโกนหรอืใชเ้สยีงดงั สถานที่ท างานมี
ฝุน่ฟุ้งกระจายอยู่โดยรอบ คนงานไม่สวมแว่นตา หรอื
หน้ากากป้องกนั ไม่สวมผ้าปิดปาก ปิดจมูก และไม่
สวมถุงมอืในขณะท างาน ในขัน้ตอนการท างาน พบ
การปล่อยมลพษิและควนัออกสู่สิง่แวดลอ้มและชุมชน 
เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายโดยรอบบรเิวณท างาน  ท าให้เกิด
ทศันียภาพไม่สวยงามและควนัที่ปล่อยออกมามกีลิน่
เหม็นไหม้รบกวน  รวมถึงคนงานมีท่าทางในการ
ท างานไมถู่กตอ้งตามหลกัการยศาสตร์ ซึง่ลกัษณะการ
ท างานซ ้าซากและเป็นการท างานที่มรีะยะเวลาการ
ท างานติดต่อกันเป็นเวลานาน  อาจก่อให้เกิดความ
เมือ่ยลา้ การบาดเจบ็ของกลา้มเนื้อ  

โดยสรุปแล้วการศกึษาครัง้นี้ พบว่าประเด็น
อัน ต รายที่ พ บ จากการ ใช้ แบบต รวจสอบแล ะ
สงัเกตการณ์กระบวนการผลิต จ านวน 64 ประเด็น 
และประเด็นที่มรีะดบัความเสี่ยงสูงโดยอ้างอิงเกณฑ์
ตามระเบยีบฯของกรมโรงงานอุตสาหกรรมจ านวน 29 
ประเด็น โดยขัน้ตอนการเตรียมดินก่อนเผามรีะดับ
ความเสี่ยงสูงมากที่สุดร้อยละ 63.50 รองลงมาคือ
สภาพพื้นทีก่ารท างานและขัน้ตอนการตากดนิคดิเป็น
ร้อยละ 53.33 และ 50.00 ตามล าดบั และประเด็นที่
พบโดยทัว่ ไปในทุกขัน้ตอนได้แก่  เสียงดังจาก

เครื่องจกัร สถานที่ท างานมีฝุ่นฟุ้งกระจายและการ
ท างานดว้ยท่าทางทีไ่มถู่กตอ้ง 
 

อภิปรายผล 
ผลการวจิยัการประเมนิความเสี่ยงดา้นอาชวี 

อน ามัยและความปลอดภัย ในสภาพแวดล้อม            
การท างานทัว่ไปและขัน้ตอนการท างานทัง้ 5 ขัน้ตอน 
พบว่า ทุกพื้นทีก่ารท างานมคีวามเสีย่งสงูในเรือ่งต่างๆ 
ดงันี้ 

1. เสีย งดังจากเสียงเครื่อ งจักรที่ท างาน
ตลอดเวลา ซึ่งจะส่งผลให้ความสามารถในการได้ยิน
ลดลง และหากอยู่ในสภาพแวดลอ้มทีม่เีสยีงดงัมากๆ 
ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานอาจท าให้หูหนวก ไม่
สามารถได้ยินหรือติดต่อพูดคุยเช่นปกติได้ [6]  ซึ่ง
ตามกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบรหิารและ
การจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับความร้อน             
แสงสว่างและเสยีง พ.ศ. 2549 ก าหนดระดบัเสียงที่
ลูกจ้างได้รบัเฉลีย่ตลอดเวลาการท างาน 8 ชัว่โมง ใน
แต่ละวนัไมเ่กนิ 90 เดซเิบลเอ 

2. สถานทีท่ างานมฝีุ่นฟุ้งกระจาย ซึ่งมสีาเหตุ
จากดินที่น ามาเป็นวัตถุดิบ  โดยการสัมผัสฝุ่นเป็น
เวลานานจะท าให้เกิดอาการระคายเคืองตาและท า
อันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะฝุ่นที่มี
ขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนจะสามารถเลด็ลอดเขา้ไป
ในระบบทางเดินหายใจ และเมื่อเขา้สู่ระบบทางเดิน
หายใจจะเกาะตัวหรือตกค้างได้ในส่วนต่างๆ  ของ
ระบบทางเดินหายใจ ก่อให้เกิดการระคายเคืองและ
ท าลายเนื้อเยื่อของอวยัวะนัน้ ๆ เช่น เนื้อเยือ่ปอด ซึ่ง
หากไดร้บัในปรมิาณมากหรอืเป็นเวลานานจะสะสมใน
เนื้อเยื่อปอดเกดิเป็นพงัผดืหรอืแผลขึ้นได้ ท าให้การ
ท างานของปอดเสื่อมลง หลอดลมอกัเสบ เกดิหอบหดื 
ถุ งลมโป่ งพอง  และอาจติด เชื้ อ เพิ่ มขึ้น  [7 ]  ซึ่ ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุรีย์  อ่อนจันทร ์
(2553) [8] ทีศ่กึษาการประเมนิความเสีย่งด้านอาชวีอ
นามัยและความปลอดภัย  กรณี ศึกษ าโรงงาน
เฟอร์นิเจอร์ไม้แห่งหนึ่ง อ าเภอวารนิช าราบ จงัหวดั
อุบลราชธานี พบว่า ในขัน้ตอนการปฏิบัติงานที่มี
ความเสี่ยงมากที่สุด คอื ฝุ่นไม ้เศษฝุ่นฟุ้งกระจายใน
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การท างาน ท าให้มผีลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของ
คนงาน และการสูดดมควนัก่อให้เกิดมะเร็งปอดได้ 
นอกจากปญัหาสุขภาพแล้ว ฝุ่นยงัก่อให้เกิดปญัหา
มลพิษทางอากาศและทศันียภาพที่ไม่สวยงามได้อีก
ดว้ย 

3. การท างานด้วยท่าทางที่ไม่ถูกต้อง และ
ท างานเป็นระยะเวลานานอาจก่อให้เกิด อาการ                
ปวดเมือ่ยกลา้มเนื้อ ปวดขอ้ ปวดหลงั เช่น ท่าทางการ
ยกของหนักโดยทัว่ไปมกัจะกม้หลงัยกซึ่งถอืเป็นวธิทีี่
ผดิ ซึ่งควรจะใชก้ารย่อตวัแทน เพราะการกม้หลงันัน้
จะส่งผลเสยีต่อกระดูกสนัหลงัเป็นต้นเหตุของอาการ
ปวดหลงั การนัง่หรอืยนืท างานตลอดทัง้วนั ซึ่งเป็นสิ่ง
ทีไ่ม่ดต่ีอสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิง่ส่วนของหลงั จงึ
ควรค านึงถึงท่านัง่หรอืยืนในลกัษณะหลงัตรง ปล่อย
ไหล่ตามสบาย ไม่ เกร็ง และต้องจัดให้มีเก้าอี้ที่             
นัง่สบาย ขยบัขาได้และสามารถปรบัระดับความสูง
ของเกา้อี้ได[้9] ทัง้นี้ในกรณีของหนกัเกนิอตัราน ้าหนัก
ที่ก าหนดให้นายจ้างจดัให้มีและให้ลูกจ้างใช้เครื่อง          
ทุ่นแรงทีเ่หมาะสม และไมเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพและ
ความปลอดภยัของลูกจา้ง โดยอตัราน ้าหนักในการยก 
คือ ยี่สิบกิโลกรมัส าหรบัลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กหญิงอายุ
ตัง้แต่สบิห้าปีแต่ยงัไม่ถึงสบิแปดปี  ยี่สบิห้ากิโลกรมั
ส าหรบัลูกจ้างซึ่งเป็นเดก็ชายอายุตัง้แต่สบิหา้ปีแต่ยงั
ไม่ถึงสบิแปดปี ยี่สบิหา้กโิลกรมัส าหรบัลูกจา้งซึ่งเป็น
หญิง และห้าสบิห้ากโิลกรมัส าหรบัลูกจ้างซึ่งเป็นชาย
[10]   
  

ข้อเสนอแนะจากการวิจยั  
เนื่ องจากการวิจัยในครัง้นี้ เป็นเพียงการ

ประเมนิความเสี่ยงเพื่อค้นหาอันตรายและระบุระดบั
ความเสี่ยงเท่านัน้ จงึควรมกีารศกึษาเพิ่มเติมในส่วน
ของการหามาตรการป้องกนัและการบริหารจดัการ
ความเสี่ยง เพื่อควบคุมไม่ให้เกดิอนัตรายและให้เกิด
ความปลอดภัยต่อคนงานที่ท างานในโรงเตาเผาอิฐ 
เช่น การควบคุมเสยีงดงัจากเครื่องจกัร การน าระบบ
เปียกมาใช้ในกระบวนการเพื่อป้องกนัฝุ่นฟุ้งกระจาย 
การจดัระบบระบายอากาศที่เหมาะสม การปรบัปรุง
สถานที่ท างานให้มีความเหมาะสมกับสรีระของ
ผูป้ฏบิตังิาน เพื่อป้องกนัการปวดเมือ่ยกลา้มเนื้อ และ

การจดัอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลทีเ่หมาะสม
และเพยีงพอส าหรบัคนงานทีท่ างาน เป็นตน้  

นอกเหนือจากนี้ควรมกีารศึกษาเพิ่มเติมใน
เขตพืน้ทีต่่างๆ เพือ่ใหค้รอบคลุมทุกกลุ่มประชากรและ
เป็นข้อมูลพื้นฐานในเรื่องความปลอดภัยในกลุ่ม
คนงานโรงเตาเผาอฐิมอญ 
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