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บทคัดยอ 
การศึกษาในครั้ งนี้ เปนการศึกษาวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (cross - sectional descriptive 

research) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของคนงาน ประชากรในการศึกษา
ทั้งสิ้น 45 คน ควบคูกับการประเมินความเสี่ยงดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยกรณีศึกษาในรานรับซื้อของเกา
ในตําบลแสนสุข อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือรวบรวมขอมูลพฤติกรรม
ความปลอดภัยชี้บงอันตราย ดวยวิธี Check List ในสภาพแวดลอมทั่วไปและขั้นตอนการทํางานและประเมินความ
เสี่ยงตามวิธีการของระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2543 

ผลการศึกษาพบวาพฤติกรรมความปลอดภัยของคนงานในรานรับซื้อของเกามีระดับพฤติกรรมความปลอดภัย
ในการทํางานอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 53.30 โดยพบวาคนงานสวนใหญมีพฤติกรรมที่ไมปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน คือ ไมสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลจนกวาจะเห็นอุบัติเหตุเกิดขึ้น คิดเปนเปนรอยละ 26.70 
รองลงมา คือ ปฏิบัติงานในขณะที่เจ็บปวยหรือบาดเจ็บและสูบบุหรี่ระหวางปฏิบัติงาน คิดเปนรอยละ 20.00            
ไมสวมอุปกรณปองกันอันตราย เพราะเปนอุปสรรคตอการทํางาน คิดเปนรอยละ 17.80 ตามลําดับ สวนการประเมิน
ความเสี่ยงดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ความเสี่ยงที่ยอมรับไมไดพบมากที่สุด 2 ประเด็น คือ คนงานสูบบุหรี่
ขณะปฏิบัติงาน และบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานมีสัตวนําโรค เชน หนู แมลงสาบ แมลงวัน ในแผนกขั้นตอนการ
เคลื่อนยายของเกาและแผนกขั้นตอนการคัดแยกของเกาสถานประกอบการควรจัดใหมีปายหามสูบบุหรี่ในขณะที่
คนงานปฏิบัติงานและควรมีการจัดการบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานที่มีสัตวนําโรค ใหมีความเปนระเบียบ สะอาด          
ถูกสุขลักษณะ ผูประกอบการควรควรอบรมเพื่อใหความรูเกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในการทํางาน เพื่อใหเกิด       
ความตระหนักและมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทํางาน อีกทั้งควรมีการสงเสริมและสนับสนุนอุปกรณปองกัน
อันตรายสวนบุคคลใหแกผูปฏิบัติงานและหามสูบบุหรี่ระหวางปฏิบัติงาน 
 

คําสําคัญ :  พฤติกรรมความปลอดภัย  การประเมินความเสี่ยง  รานรับซ้ือของเกา 
 

Abstract 
This study is a cross-sectional descriptive study research. Its objectives were to study the 

occupational safety behavior of workers. Total of the population were 45 persons, along with the 
occupational health and safety risk assessment of junk-shops in Warin Chamrap District, Ubon 
Ratchathani province. The questionnaire was used as a tool to collect information on safety 
behavior, hazard identification by check-list method in general environment and working 
procedures, and risk assessment in accordance with the methodology of the Department of 
Industrial Works, 2000 . 
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The results showed that the safety behavior of workers in junk-shops had moderate level of 
safety behavior 53.30%. That is workers do not wear personal protective equipment until the 
accident occurred 26.70%. Work while sick or injured and smoke during work 20.00% . Do not 
wear personal protective equipment because it is obstacle to work 17.80%. The risk assessment 
for occupational health and safety is the most unacceptable risk. The two most common 
occupational are workers in the workplace and at the workplace are exposed to Animal disease 
such as rats, cockroaches, flies in the department of move procedures and the department of 
screening procedures. the establishment should provide a no smoking sign while the workers. 
Practice and should be eliminated at the area where the animals. Entrepreneurs should educate 
of Safety behaviors for workers, a training program should be provided to educate and revitalize 
knowledge about safety in work to raise awareness and change work behavior and support of 
personal protective equipment for workers and do not smoke during work. 

 

Keywords :  safety behavior;  risk assessment;  junk shop 
 

บทนํา 
ปจจุบันปญหามลพิษของประเทศไดทวีความ

รุนแรงขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาขยะมูลฝอยจาก
แหลงกําเนิดตางๆที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
เนื่องจากประชากรมีจํานวนเพิ่มขึ้น ปริมาณการบริโภค
เพิ่มขึ้นทําใหปริมาณขยะเพิ่มขึ้นดวย หลายหนวยงานที่
มีหนาที่รับผิดชอบในการจัดการขยะไดมีมาตรการและ
วิธีการแกไขปญหาอยูหลายวิธี เชน วิธีการฝงกลบขยะ 
การนําขยะไปเผา การนําไปใชประโยชน เปนตน          
การนําขยะไปใชประโยชนเปนชองทางหนึ่งในการแกไข
ปญหาที่ดีเนื่องจากขยะที่ถูกทิ้งจากผูบริโภคสวนหนึ่ง
สามารถใชประโยชนไดโดยการนํากลับมาใชอีกครั้งหรือ
สามารถนําไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑชนิดอื่นทําใหขยะ
สวนนั้นกลายเปนของเหลือใชที่มีมูลคา ชวงเวลาที่ผาน
มาไดมีธุรกิจและอุตสาหกรรมหลายประเภทที่นําขยะ
ไปใชซ้ําหรือนําขยะไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑอื่น เชน 
ขยะประเภทแกว กระดาษหรือโลหะบางชนิดทําใหขยะ
ที่เดิมไมมีประโยชนกลายเปนวัสดุเพื่อซื้อขายในเชิง
พาณิชยโดยผูประกอบกิจการรับซื้อของเกาทําหนาที่
เปนตัวกลางในการเก็บหรือการรับซื้อจากบานเรือน 
ชุมชน รานคาหรือสถานประกอบการเพื่อรวบรวมสง
ตอไปยังรานรับซื้อของเกาขนาดใหญขึ้นหรือสงตอไปยัง
โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปเปนวัสดุใหม การจัดการ
ดูแลสถานประกอบกิจการที่ไมถูกสุขลักษณะยอมสงผล

กระทบตอสิ่ งแ วดล อมและสุ ขภ าพอนามัยของ
ผูประกอบการเองและประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณ
ใกลเคียง เชน ปญหากลิ่นเหม็นจากการหมักหมม        
ของสิ่งตกคางเนาเสีย น้ําเสียจากการลางภาชนะ ปญหา
แหลงเพาะพันธุสัตวนําโรค ปญหาเสียงดังจากการ
ดําเนินกิจกรรมของราน อุบัติเหตุจากสัมผัสของมีคม
หรือสัมผัสสารเคมีวัตถุอันตรายที่มากับขยะและความ
เสี่ยงในขั้นตอนการปฏิบัติงาน[1]   

จากการสํารวจขอมูลของกรมควบคุมมลพิษ ในป 
2552 พบวามีรานรับซื้อของเกาทั่วประเทศ จํานวน 
10,200 ราน  แยก เป นร านรับซื้ อของเก าใน เขต
ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร แ ล ะ ป ริ ม ณ ฑ ล จํ า น ว น               
3,060 รานภาคกลางและตะวันออก1,632 ราน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 1,836 ราน ภาคเหนือ 1,632 
ราน และภาคใต 816 ราน [1] ปญหาขยะมูลฝอย
อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานีมีปริมาณของ
ขยะเทากับ 50 ตัน/วัน ปริมาณความสามารถที่จัดเก็บ
ได 30-40 ตัน/วัน มีถังขยะรองรับขยะ จํานวน 1,200 
ใบ เจาหนาที่ปดกวาดถนน จํานวน 31 คน เจาหนาที่
เก็บขนขยะ จํานวน 23 คนเจาหนาที่ชุดโยธา จํานวน 
21 คน ซึ่งขยะในอําเภอวารินชําราบมีปริมาณ 18,250 
ตันตอปและจากการสํารวจพบวาตําบลแสนสุขมีรานรับ
ซื้อของเกามากที่สุดในอําเภอวารินชําราบ ซึ่งตําบล      
แสนสุขมีปริมาณขยะเฉลี่ย 9.5 ตัน / วัน ในแตละเดือน
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มีปริมาณขยะประมาณ 250-300 ตัน/เดือน ในการ
ทํางานในรานรับซื้อของเก ามีความเสี่ยงที่ จะเกิด
อุบัติเหตุในการทํางานโดยเฉพาะคนงานในรานรับซื้อ
ของเกาเปนอาชีพที่ ไม เอื้อตอการปฏิบัติพฤติกรรม
สงเสริมสุขภาพ มีการสัมผัสฝุนละออง เสียงดัง สารเคมี
และมีการทํางานกลางแดดที่รอนอบอาว โดยพบวา
คนงานในรานรับซื้อของเกามีปญหาทางสุขภาพทาง
สายตา อาการทางระบบหายใจและการปวดเมื่อย
กลามเนื้อในกระบวนการทํางานในรานรับซื้อของเกาจึง
มี ค ว า ม เสี่ ย ง ใน ก า ร ทํ า ง า น ใน ก ร ะ บ ว น ก า ร                 
การเคลื่อนยายของเกา การชั่งน้ําหนักของเกาการคัด
แยกของเกาเปนประเภท และการแปรรูปของเกาบด 
ตัด อัด ซึ่งกระบวนการในการทํางานที่กลาวมามีความ
เสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุในการทํางานหากไมมีการ
ปองกันอันตรายในการปฏิบัติงานอาจสงผลกระทบตอ
สุขภาพและเกิดอุบัติเหตุในระหวางปฏิบัติงานใหกับ
คนงานในรานรับซ้ือของเกา  

จากการศึกษางานวิจัย เรื่องสิ่งคุกคามสุขภาพ
จากการทํางานของคนงานในรานรับซื้อของเกาเขต
อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด [2] พบวารานรับซื้อของ
เกาแตละแหงมีขั้นตอนการทํางานที่คลายคลึงกันซึ่งมี
ความเสี่ยงทุกขั้นตอน ไดแก การรับซื้อของเกา การชั่ง
น้ําหนักของเกา การคัดแยกของเกาออกเปนประเภท
ตางๆและการแปรรูปของเกา(บด ตัด อัด)ซึ่งพบวา
คนงานมีการสัมผัสสิ่งคุกคามทางกายภาพ ไดแก การ
ทํางานในบริเวณที่มีแสงจาหรือกลางแดดรอยละ 29.59 
สัมผัสกับสิ่งคุกคามทางเคมีรอยละ 23.47 และสัมผัส
กับสิ่งคุกคามชีวภาพรอยละ 15.31 มีอุบัติเหตุหรือการ
บาดเจ็บจากการทํางานรอยละ 65.52 ตามลําดับและ
จากการศึกษาปญหาสุขภาพแรงงานคุยขยะในพื้นที่
จังหวัดอุบลราชธานีของกองการเจาหนาที่ [3] ผลการ
ตรวจสุขภาพรางกายการตรวจหาโลหะหนักพบกลุม
ตัวอยางทุกคนมีแมงกานีสสูงรองลงมาคือ สารหนู 
ตะกั่วและโครเมียม เปนตน   

ผู วิ จั ย ได เล็ ง เห็ นถึ งความสํ าคัญของปญ หา
ดังกลาว จึงทําการศึกษาถึงพฤติกรรมความปลอดภัยใน
การทํางานของคนงานในรานรับซื้อของเกาพรอมทั้งทํา
การประเมินความเสี่ยงดานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในตําบลแสนสุข อําเภอวารินชําราบ จังหวัด

อุบลราชธานี เพื่อใหผูประกอบการและคนงานมีความ
ตระหนักและใหความสําคัญเรื่องความปลอดภัยในการ
ทํ า ง าน แ ล ะ ก า รป ระ เมิ น ค ว าม เสี่ ย งท า งด า น
สภาพแวดลอมในการทํางานที่ไมเหมาะสม เพื่อใหรูจัก
ปองกันตนเองจากอันตรายและหนวยงานที่เกี่ยวของ
หรือที่มีหนาที่รับผิดชอบสามารถนําขอมูลท่ีไดไปใชเปน
แนวทางในการสรางมาตรการปองกันการสงเสริม
สุขภาพและการจัดการสิ่งแวดลอมในการทํางานในราน
รับซื้อของเกาหรืออาชีพอื่นท่ีมีลักษณะคลายคลึงกันได 
 
วัตถุประสงค 

เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ทํางานของคนงาน  และประเมินความเสี่ยงดานอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัยในรานรับซื้อของเกาในตําบล
แสนสุข อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
 
วิธีการวิจัย 

1. รูปแบบการวิจัย  การศึกษาในครั้งนี้เปนการ
ศึกษาวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross - 
sectional descriptive research) 

2. กลุมตัวอยางที่ ใช ในการวิจัย  คือ กลุม
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก คนงานในราน         
รับซื้อของเกาในตําบลแสนสุข อําเภอวารินชําราบ 
จังหวัดอุบลราชธานีทุกคน จํานวน 45 คน  

3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
3.1 แบบสอบถามเกี่ ยวกับพฤติกรรมความ

ปลอดภัยในการทํางานและประเมินผลใชเปนมาตรา
สวนประเมินคา(Rating Scale) ตามแบบของลิเคิรท 
(Likert Scale) มี 5 สเกลแตประยุกตใหเหลือ 3 สเกล 
คือ การปฏิบัติทุกครั้ง บางครั้งและไมเคยปฏิบัติเพื่อ
สะดวกในการเก็บขอมูลและเหมาะสมกับกลุมตัวอยางที่
ศึกษาและมีขนาดเล็กที่สรางขึ้นมาจากงานวิจัยที่
เกี่ยวของแบงเปน 2 สวน ดังนี ้

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปซึ่งมีลักษณะขอคําถามเปน
แบบเลือกตอบประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ประสบการณการทํางาน แผนก/
ตําแหนง/สวนงาน โรคประจําตัว ประวัติการไดรับ
อุบัติเหตุในขณะปฏิบัติงาน อวัยวะสวนที่เกิดจากการ
บาดเจ็บ ลักษณะของอุบัติเหตุความรุนแรงของอุบัติเหตุ 
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การสัมผัสสารเคมีการไดรับขอมูลขาวสารและอุปกรณ
ปองกันสวนบุคคลจํานวน 13 ขอ 

สวนที่ 2 พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน
จํานวน 30 ขอ ประกอบดวย คําถามเชิงบวกจํานวน 
2 2  ข อ แ ล ะ คํ า ถ า ม เชิ ง ล บ จํ า น ว น  8  คื อ ข อ
7,8,12,15,16,23,24 และขอ 27 ขอลักษณะคําตอบมี  
3 ตัวเลือกคือปฏิบัติทุกครั้ง ปฏิบัติบางครั้งและไม
ปฏิบัติเลยโดยครอบคลุมเนื้อหาการใชอุปกรณปองกัน
ตัวสวนบุคคลขณะปฏิบัติงาน การดูแลสุขภาพเบื้องตน
และการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อความปลอดภัยใน
การทํางาน 

สวนที่ 3 ใชแบบตรวจประเมินความเสี่ยงดานอา
ชีวอนามัยและความปลอดภัยตามระเบียบกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมวาดวยหลักเกณฑการบงชี้อันตรายการ
ประเมินความเสี่ยงและการจัดทําแผนงานบริหาร
จัดการความเสี่ยง พ.ศ. 2543 

 
4. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
4.1 ศึกษาขอมูลของรานรับซื้อของเกาในตําบล

แสนสุข อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อ
กําหนดขอบเขตในการทําวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูล  

4.2 สํารวจจํานวนประชากร เพื่ อจัดเตรียม
เอกสารและแบบสอบถามในการเก็บขอมูล 

4.3 เก็บแบบสอบถามรายบุคคลโดยผูวิจัย 
4.4 ผูวิจั ย เก็บรวบรวมและตรวจสอบความ

สมบูรณของชุดแบบสอบถามในแตละวัน หากพบความ
ไมสมบูรณหรือบกพรอง จะกลับไปเก็บขอมูลซ้ําอีกครั้ง
จนครบถวน 

4.5 ทําการลงรหัสขอมูลวิจัยเพื่อ เตรียมการ
วิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอร 

5. ระยะเวลาท่ีใชในการวิจัย  การวิจัยในครั้งนี้
ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลไดในชวงเดือนในชวง
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 – กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

6. การวิเคราะหขอมูล  
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
- ตัวแปรที่ระดับการวัดเชิงคุณภาพ วิเคราะห

ขอมูล โดยการแจกแจงความถี่  (Frequency) และ       
รอยละ (Percent) 

- ตัวแปรที่ระดับการวัดเชิงปริมาณ ไดแก อายุ 
และระยะเวลาการทํางาน วิเคราะหขอมูล โดยคาสูงสุด 
(Maximum) คาต่ําสุด (Minimum) คาเฉลี่ย (Mean) 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

สวนที่  2 การวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการทํางาน การแปลความหมายคะแนน
พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานโดยรวมโดย
พิจารณ าตามเกณ ฑ ของเบสท  (Best, 1977) [4] 
แบงเปน 3 ระดับ ดังนี้ใชคาเฉลี่ยที่มีคาตั้งแต 0-60 โดย
พิจารณาตามเกณฑของเบสท 

 

 Maximum – Minimum    =      คะแนนสูงสุด – ต่ําสุด   
           Interval                             จํานวนชั้น 

             = 60-0     = 20 
                   3                     

 

ชวงคะแนน 40.00 - 60.00 หมายถึง พฤติกรรม
ความปลอดภัยในการทํางานอยูในระดับดี 

ชวงคะแนน 20.00 - 39.00 หมายถึง พฤติกรรม
ความปลอดภัยในการทํางานอยูในระดับปานกลาง 

ชวงคะแนน 0.00 - 19.00 หมายถึง พฤติกรรม
ความปลอดภัยในการทํางานอยูในระดับควรปรับปรุง 

สวนที่ 3 การวิเคราะหความเสี่ยงเพื่อมาจัดระดับ
ความเสี่ยงนั้น ใชวิธีวิเคราะหตามระเบียบกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมวาดวยหลักเกณฑการบงชี้อันตราย          
การประเมินความเสี่ยงและการจัดทําแผนงานบริหาร
จัดการความเสี่ยง พ.ศ. 2543 [5] 

 โดยพิจารณาถึงผลลัพธของระดับโอกาสที่จะเกิด
อันตราย คูณกับระดับความรุนแรงของที่มีผลกระทบตอ
คนงานในรานรับซื้อของเกา มีคาแตกตางกันใหเลือก
ระดับความเสี่ยงที่มีคาสูงกวา เปนผลของการประเมิน
ความเสี่ยงในเรื่องนั้น 

การพิจารณาระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ     
ตาง ๆ การพิจารณาโอกาสแบงออกเปน 4 ระดับโดย
พิจารณาไดจากสถิติการเกิดเหตุการณ สิ่งที่เปนความ
เสี่ยงนั้นในอดีตและพิจารณาจากมาตรการปองกันและ
ควบคุมอันตรายที่โรงงานดําเนินการอยูในปจจุบันถา
เปนมาตรการที่ถูกตองและเหมาะสมโดยเปนมาตรการ   
ที่สามารถแกไขปญหาที่สาเหตุโดยตรงและมีมาตรการที่
เพียงพอ จึงสามารถพิจารณาโอกาสวาเกิดนอยได
ตัวอยางการจัดระดับโอกาสแสดงดัง Table 1 
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Table 1  Opportunity leveling 
level Description 

1 In a rare occurrence, as it has never happened 
in the period of 10 years. 

2 There is a low probability of occurrence, such as 
frequency of occurrence 1 time in 5-10 years. 

3 There is a moderate chance of occurrence, such 
as frequency of occurrence 1 time in 1-5 years. 

4 There is a high probability of occurrence, such 
as frequency of occurrence more than once in a 
year. 
 

ผลกระทบตอคน สภาพแวดลอมและทรัพยสิน
แบงออกเปน 4 ระดับในการพิจารณาความรุนแรงจะไม
นํามาตรการปองกันและควบคุมอันตรายที่มีอยูมา
พิจารณาเพื่อลดความรุนแรงลงแตใหพิจารณาเหมือนไม
มีมาตรการปองกันและควบคุมอันตรายเพื่อจะประเมิน
วาเมื่อเกิดเหตุการณนั้นแลวจะเกิดความรุนแรงไดมาก
เพียงใด แสดงดัง Table 2 ถึง Table 4 

 
Table 2 The severity of events that affect 
individual. 
Level violence Description 

1 low There are minor injuries at the first 
aid level. 

2 medium There are injuries that require 
medical attention. 

3 high Have an injury or serious illness. 
4 Very high Disability or death 

 

 
Table 3 The severity of events that affect the 
environment 
Level violence Description 

1 low Little impact on the environment 
Can be controlled or modified. 

2 medium Moderate environmental impact 
can be solved in a short period of 
time. 

3 high Have severe environmental 
impacts need time to resolve. 

4 Very high It has a very serious 
environmental impact, requires 
resources and long time to fix 

Table 4 Event Severity Classification that 
affect the property. 
Level violence Description 

1 low Property damage is very little or not 
damaged at all. 

2 medium The property is moderate and can 
continue to be productive. 

3 high The property was very damaged and 
had to stop production in part. 

4 Very high The property was very damaged and 
had to stop all production. 

 

การจัดระดับความเสี่ยงพิจารณาโดยนํา
ผลลัพธของระดับโอกาสคูณกับระดับความรุนแรงที่มี
ผลกระทบตอคนงานในรานรับซื้อของเกา ผลกระทบตอ
สภาพแวดลอมและทรัพยสิน หากระดับความเสี่ยงที่มี
ผลกระทบตอคนงานในรานรับซื้อของเกา ผลกระทบตอ
สภาพแวดลอมและทรัพยสินมีคาแตกตางกันใหเลือก
ระดับความเสี่ยงที่มีคาสูงกวาเปนผลของการประเมิน
ความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆระดับความเสี่ยงจัดเปน 4 
ระดับ รายละเอียดแสดงการจัดระดับความเสี่ยงแสดง
ดัง Table 5  

 
Table 5 Hazard Classification 
Level of risk  Result  Description 

1 1-2 Slight risk 
2 3-6 Acceptable risk ,Control 

measures must be reviewed. 
3 8-9 high risk, Action is needed to 

reduce risk. 
4 12-16 Unacceptable risk , must be 

stopped and corrected to 
reduce the risk immediately. 

 

ผลการวิจัย 
1. ขอมูลทั่ วไปของกลุมตัวยางประชากร  

พบวาคนงานเปนเพศชายรอยละ 73.30 มีอายุเฉลี่ย 40 
ป  (S.D.= 1 0 .3 0 ) ร ะ ดั บ ก า รศึ ก ษ าอ ยู ที่ ร ะ ดั บ
ป ระถม ศึ ก ษ าม าก ที่ สุ ด คิ ด เป น ร อ ย ล ะ  7 1 .1 0                    
มีประสบการณในทํางานเฉลี่ย 5 ป (S.D.= 3.50) โดย
สวนใหญทํางานมากกวา 9 ปขึ้นไปมากที่สุด คิดเปน
รอยละ 20.00 ทํางานในแผนกหรือตําแหนงพนักงาน      
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คัดแยกของเกา 57.80 คนงานสวนใหญไมมีโรคประจํา 
คิดเปนรอยละ 91.10 แตเคยมีประสบการณไดรับ
อุบัติเหตุในชวงระยะเวลา 3 เดือนที่ผานมาคิดเปนรอย
ละ 31.10 โดยบริเวณนิ้วมือเปนอวัยวะที่ไดรับบาดเจ็บ
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 92.85 รองลงมา คือบริเวณ
แขน คิดเปนรอยละ 50.00 บริเวณลําตัว คิดเปนรอย
ละ 28.57 บริเวณดวงตา คิดเปนรอยละ 14.28 บริเวณ
เทา คิดเปนรอยละ 7.14 ตามลําดับ ลักษณะของ
อุบัติเหตุที่เกิดมากที่สุด คือ วัตถุของมีคมบาดมือ คิด
เปนรอยละ 85.71 รองลงมา คือ วัตถุพังทลายใส/หลน
ใสและอื่นๆ คิดเปนรอยละ 42.85 วัตถุกระเด็นเขาตา 
คิดเปนรอยละ 21.42 ลื่นหกลมจากพื้นที่ชื้นแฉะ 14.28 
ตามลําดับ ความรุนแรงของอุบัติ เหตุโดยสวนใหญ 
บาดเจ็บเล็กนอยโดยไมตองหยุดงาน คิดเปนรอยละ 
92.85 และไดรับบาดเจ็บหยุดงานเกิน 3 วัน คิดเปน
รอยละ 7.14 คนงานสวนใหญ เคยไดรับสัมผัสสาร
เบนซินจากถังน้ํามัน คิดเปนรอยละ 75.00 รองลงมา
คือ กรด–ดาง คิดเปนรอยละ 41.11 สารกัดกรอน คิด
เปนรอยละ 33.33 ตามลําดับ คนงานสวนใหญไดรับ
ขอมูลขาวสารผลกระทบตอสุขภาพเกี่ยวกับงานที่ทํา
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 55.60 จากแหลงขอมูล
ขาวสารที่ไดรับมากที่สุด  คือ วิทยุ/โทรทัศน คิดเปน
รอยละ 80.00 รองลงมา คือ หนังสือพิมพ คิดเปนรอย
ละ 52.00 แผนพับ/ใบปลิว คิดเปนรอยละ 20.00และ
ไดรับขอมูลขาวสารจากหอกระจายขาวนอยที่สุด คิด
เปนรอยละ 16.00 ตามลําดับ คนงานมีอุปกรณปองกัน
อันตรายที่ใชในการปฏิบัติงาน คิดเปนรอยละ 97.80 
โดยสวนใหญอุปกรณที่คนงานใชในการปฏิบัติงาน คือ 
เสื้อแขนยาว,กางเกงขายาว คิดเปนรอยละ 97.80 
รองลงมา คือ ผาปดจมูก ผาปดปาก คิดเปนรอยละ 
72.72 รองเทาหุมสน/รองเทาบูท 65.90 ถุงมือผา ถุง
มือยาง คิดเปนรอยละ 54.54 อุปกรณปองกันอันตราย
ที่ใชในการปฏิบัติงานนอยที่สุด คือ ผากันเปอนและ
แวนตาปองกัน คิดเปนรอยละ 13.63 ตามลําดับสภาวะ
สุขภาพ กลุมตัวอยางมีอาการเฉียบพลันที่พบมากที่สุด
คือ ออนเพลีย รอยละ 55.3 รองลงมาคือ ปวดศีรษะ 
รอยละ 51.1 เวียนศีรษะ รอยละ 44.7 ซึ่งรุนแรงถึงขั้น
เขาโรงพยาบาล คิดเปนรอยละ 6.4 สวนอาการแบบ
เรื้อรังที่พบมากที่สุดในกลุมตัวอยาง คือ กระวนกระวาย 

หงุดหงิด และความจําไมดี /หลงลืม รอยละ 51.1 
รองลงมาคือ เบื่ออาหาร และนอนไมหลับ คิดเปนรอย
ละ 27.7 และ 25.5 ตามลําดับ 

 
2. พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน

ของคนงานในรานรับซื้อของเกา 
Table 6 level Safety behavior of workers in 
junk shop (N=45) 

Level Amount of 
worker 

percent 

unsuitable behavior 17 37.80 
average level 24 53.30 

suitable behavior 4 8.90 
Mean = 34.69, SD = 3.67 
 

ในชวงระยะเวลา 3 เดือนที่ผานมา พบวาคนงานมี
พฤติกรรมความปลอดภัยที่ปฏิบัติทุกครั้งมากที่สุด คือ 
ทานปฏิบัติตามกฎระเบียบในการทํางานเพื่อการทํางาน
ที่ปลอดภัย คิดเปนรอยละ 57.80 รองลงมาคือ แตง
กายดวยเสื้อผาที่รัดกุมกอนปฏิบัติงาน คิดเปนรอยละ 
55.60 ลางมือกอนและหลังรับประทานอาหาร คิดเปน
รอยละ 42.20 ตามลําดับ โดยมีพฤติกรรมความ
ปลอดภัยที่ไมเคยปฏิบัติเลยมากที่สุด คือ หลีกเลี่ยงจุด
ปฏิบัติงานที่ทานคิดวามีโอกาสเกิดอันตรายสูง คิดเปน
รอยละ 31.10  รองลงมา คือ เก็บอุปกรณหลังจาก
ทํางานเสร็จ คิดเปนรอยละ 28.90 สวมรองเทาหุมสน
หรือรองเทาบูทขณะปฏิบัติงานและยืดกลามเนื้อหรือ
อบอุนรางกายกอนปฏิบัติงาน คิดเปนรอยละ 26.70 
ตามลําดับ และพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงแตปฏิบัติมาก
ที่สุด คือ ใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลก็ตอเมื่อ
มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับคนงานทานอื่นเทานั้นคิดเปนรอย
ละ 26.70 รองลงมา คือ ปฏิบัติงานในขณะที่เจ็บปวย
หรือบาดเจ็บและสูบบุหรี่ระหวางปฏิบัติงาน คิดเปน
รอยละ 20.00 ไมสวมอุปกรณปองกันอันตรายเพราะ
เปนอุปสรรคตอการทํางาน คิดเปนรอยละ 17.80 
ตามลําดับ 

 
3. การประเมินความเสี่ยงดานอาชีวอนามัย

และความปลอดภัยจากการชี้บ งอันตรายดวยวิธี 
Checklist พบสิ่งที่เปนความเสี่ยง ดังนี ้
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3.1 ดานสภาพแวดลอมทั่วไป  
Table 7 Risk Assessment in Environment (N=5) 

 

พบสิ่งที่เปนความเสี่ยง ดังนี้ ความเสี่ยงที่ยอมรับ
ไมได 2 ประเด็น คือ บริเวณสถานที่ทํางานไมมีความ
เขมของแสงสวางเพียงพอ ไมมีปายหามสูบบุหรี่ความ
เสี่ยงสูง 3 ประเด็น  คือ ไมมีการติดประกาศหรือปาย
เตือน ไมมีปายบอกพื้นท่ีเก็บอุปกรณในการทํางานอยาง
ชัดเจน มีถังดับเพลิงแตติดตั้งไมถูกตอง ความเสี่ยงที่
ยอมรับได 2 ประเด็น  คือ  ภายในสถานที่ทํางานไมมี
พัดลมระบายอากาศ ไมมีสถานที่พักผอนสําหรับคนงาน  
       3.2 ดานกระบวนการทํางาน พบสิ่งที่เปนความ
เสี่ยง 33 ประเด็น โดยพบวาเปนความเสี่ยงที่ยอมรับได 
ความเสี่ยงสูง และความเสี่ยงที่ยอมรับไมได 11 , 16 
และ 6 ประเด็นตามลําดับ  
 

Table 8 Risk Assessment in Occupational 
Health and Safety (N=33)         

3.2.1 ขั้นตอนการชั่งน้ําหนักของเกาพบความ
เสี่ยงสูง 2 ประเด็น คือ มีควันเขมาฟุงกระจายในพื้นที่
ปฏิบัติงานคนงานไมใชเครื่องทุนแรงในการเคลื่อนยาย
ของเกาที่มีน้ําหนักเกิน 100 กิโลกรัม ความเสี่ยงที่
ยอมรับได 1 ประเด็น  คือ คนงานไมสวมถุงมือในขณะ
ปฏิบัติงาน  

3.2.2 ขั้นตอนการคัดแยกของเกาพบความเสี่ยง
สูง 2 ประเด็น คือ มีควันเขมาฟุ งกระจายในพื้นที่
ปฏิบัติงาน บริเวณปฏิบัติงานมีฝุนละอองฟุงกระจาย 
ความเสี่ยงที่ยอมรับไมได 2 ประเด็น คือ คนงานสูบ
บุหรี่ขณะปฏิบัติงาน บริเวณสถานที่ปฏิบัติงานมีสัตวนํา
โรค เชน หนู แมลงสาบ แมลงวันความเสี่ยงที่ยอมรับได 
2 ประเด็น คือ คนงานไมสวมถุงมือในขณะปฏิบัติงาน 
ที่ทํางานชื้นแฉะ       

3.2.3 ขั้นตอนการเคลื่อนยายของเกา ความเสี่ยง
ที่ยอมรับได 5 ประเด็น มีอาหารวางในพื้นที่ปฏิบัติงาน 
คนงานไมสวมถุงมือในขณะปฏิบัติงาน คนงานไมสวม
รองเทาบูทในขณะปฏิบัติงาน คนงานไมสวมผาปดจมูก
ในขณะปฏิบัติงาน และที่ทํางานชื้นแฉะความเสี่ยงสูง 4 
ประเด็น คือ บริเวณปฏิบัติงานมีฝุนละอองฟุงกระจาย 
บริเวณสถานที่ เคลื่อนยายของเกามีฝุนฟุงกระจาย 
คนงานสูบบุหรี่ขณะทําการเคลื่อนยายของ และคนงาน
ไมใชเครื่องทุนแรงในการเคลื่อนยายของเกาที่มีน้ําหนัก
เกิน  100 กิ โลกรัม  ความเสี่ ย งที่ ยอมรับไม ได   2 
ประเด็น คือ คนงานสูบบุหรี่ขณะปฏิบัติงานบริเวณ
สถานที่ปฏิบัติงานมีสัตวนําโรค เชน หนู แมลงสาบ 
แมลงวัน  

3.2.4 ขั้นตอนการแปรรูปของเกา(บด,ตัด,อัด) 
กอให เกิดความเสี่ ย งสู ง 4 ประเด็น  ดั งนี้  บริ เวณ
ปฏิบัติงานมีฝุนละอองฟุงกระจาย  เสียงดังจากการแปร
รูปของเกาจากการบดแกวทําใหคนงานไมสามารถ
พูดคุยไดตามปกติ เครื่องจักรไมมีการติดตั้งการดเพื่อ
ปองกันการตกหรือทับจากสิ่งของ คนงานไมสามารถ
หยิบจับ ควา ยกสิ่งของขึ้น-ลง ไดสะดวก  

3.2.5 ขั้นตอนในการอัดกระดาษ/อัดเหล็กที่
ก อ ให เกิดความเสี่ ย งสู ง 4 ประเด็น  ดั งนี้  บริ เวณ
ปฏิบัติงานมีฝุนละอองฟุงกระจาย คนงานไมใชเครื่อง
ทุนแรงในการเคลื่อนยายของเกาที่มีน้ําหนักเกิน 100 
กิโลกรัม คนงานไมสามารถหยิบจับ ควา ยกสิ่งของขึ้น-
ลง ไดสะดวก สถานที่ทํางานไมสะอาดและไมปลอดภัย
ความเสี่ยงที่ยอมรับได 3 ประเด็น คือ คนงานไมสวม
รองเทาบูทในขณะปฏิบัติงาน คนงานไมสวมผาปดจมูก
ในขณะปฏิบัติงาน  ที่ทํางานชื้นแฉะความเสี่ยงที่
ยอมรับไมได 2 ประเด็น  คือ คนงานสูบบุหรี่ขณะ
ปฏิบัติงาน บริเวณสถานที่ปฏิบัติงานมีสัตวนําโรค เชน 
หนู แมลงสาบ แมลงวัน 

 

สรุปผลการวิจัย 
       จากการศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ทํางานของคนงานควบคูกับการประเมินความเสี่ยงดาน   
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยกรณีศึกษาในราน          
รับซื้อของเกาในตําบลแสนสุข อําเภอวารินชําราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี สามารถอภิปรายผลการศึกษาได
ดั งต อ ไปนี้  คนงานในร าน รับซื้ อ ของเก ามี ระดั บ

Level of risk  Result  percent 
1 1-2 0.00 
2 3-6 0.00 
3 8-9 60.00 
4 12-16 40.00 

Level of risk  Result  percent 
1 1-2 0.00 
2 3-6 33.33 
3 8-9 48.49 
4 12-16 18.18 
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พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานอยูในระดับปาน
กลาง คิดเปนรอยละ 53.30 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษา
ของนพรัตน เที่ยงคําดี[6] (2556) ไดศึกษาปจจัยที่มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมการปองกันอุบัติ เหตุจากการ
ทํางานของพนักงานเก็บขยะ อําเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี ผลการวิจัยพนักงานเก็บขยะมีพฤติกรรมการ
ปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานในภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง คิดเปนรอยละ 57.80 ผูประกอบการควร
จัดการใหความรูดานพฤติกรรมที่ปลอดภัยใหแกคนงาน 
เชน ควรสงเสริมใหคนงานสวมใสอุปกรณปองกัน
อันตรายสวนบุคคลและหามสูบบุหรี่ระหวางปฏิบัติงาน 
สงเสริมสุขภาพของคนงานโดยมีการตรวจสุขภาพ
ประจําป หรือทุกๆ 6 เดือน ปจจัยนําไดแก อายุ ความรู
เกี่ยวกับการปองกันอุบัติเหตุ ปจจัยเอื้อไดแก การไดรับ
อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล นโยบายของ
หนวยงาน ปจจัยเสริมไดแก ไดรับการสนับสนุนทาง
สังคมมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปองกัน
อุบัติ เหตุจากการทํางาน และประสบการณ ไดรับ
อุบัติ เหตุมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกัน
อุบัติเหตุและสอดคลองกับการศึกษาของ นฤมล เกตุทิม
[7] ไดทํ าการศึกษาเรื่อ งป จจัยและผลกระทบที่
เกี่ยวของกับการเกิดอุบัติ เหตุการที่พนักงานไดรับ
อุปกรณปองกันตัวสวนบุคคลไมครบ ทุกชิ้นอาจสงผล
ใหพนักงานไมเห็นความสําคัญหรือความจําเปนที่ตอง
สวมใส จึงทําใหคะแนนพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุ
จากการทํางานดานการใชอุปกรณปองกันอันตรายสวน
บุคคลอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 57.40 และ
ไดสอดคลองกับ สมบูรณ ศรีวงษ [8] ไดทําการศึกษา
พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการทํางานของ
พนักงานคัดแยกขยะในโรงงานคัดแยกขยะรีไซเคิลใน
เขตพื้นที่ตําบลสุมเสา อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ผล
การศึกษาพบวา ระดับพฤติกรรมการปองกันอันตราย
ของพนักงานคัดแยกขยะอยูในระดับปานกลาง คิดเปน
รอยละ 53.70 
        เมื่อพิจารณาขอมูลเปนรายขอพบวาคนงานมี
พฤติกรรมความปลอดภัยที่ปฏิบัติทุกครั้งมากที่สุด คือ 
ปฏิบัติตามกฎระเบียบในการทํางานเพื่อการทํางานที่
ปลอดภัย คิดเปนรอยละ 57.80 รองลงมาคือ แตงกาย
ดวยเสื้อผาที่รัดกุมกอนปฏิบัติงาน คิดเปนรอยละ 

55.60 และลางมือกอนและหลังรับประทานอาหาร คิด
เปนรอยละ 42.20 ตามลําดับ ซึ่ งการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบในการทํางานเพื่อการทํางานที่ปลอดภัยจะ
ชวยใหเราไมเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานในระหวางการ
ปฏิบัติงาน เกิดความปลอดภัยตอตนเองและเพื่อน
รวมงาน การอยูรวมกันของผูคนเปนจํานวนมากในการ
ทํางานตองปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับจากผูวาจาง
เพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการทํางาน การแตงกาย
ดวยเสื้อผาที่รัดกุมกอนปฏิบัติงานสามารถชวยปองกัน
เชื้อโรคและอันตรายทางดานกายภาพ เชน ความรอน
จากแสงอาทิตย ความรอนจากการยืนในสถานท่ีจาแดด
จาในเวลากลางวัน ความรอนจากเครื่องจักรกลในสถาน
ประกอบการ ปองกันสารเคมีที่หกรั่วไหลไมใหสัมผัสกับ
ผิวหนังบนรางกายโดยตรง อันตรายจากเคมี เชน 
ปองกันฝุนละอองจากการเคลื่อนยายของเกาเพื่อความ
ปลอดภัยตอการเกิดโรคและการบาดเจ็บจากการ
ทํางาน ในสวนของการลางมือกอนและหลังรับประทาน
อาหารเพื่อใหถูกหลักสุขอนามัย ปองกันเชื้อโรคเขาสู
รางกายที่จะทําใหเปนสาเหตุของการเกิดโรคติดตอ
ระบบทางเดินอาหาร เชน อุจจาระรวง อหิวาตกโรค 
อาหารเปนพิษ โรคตับอักเสบชนิดเอ โรคพยาธิชนิด
ตางๆ การติดตอเกิดจากการที่มือปนเปอนเชื้อเหลานั้น 
แลวหยิบจับอาหารรับประทาน สุขอนามัยเปนการ
ปฏิบัติตัวในชีวิตประจําวันที่มีผลโดยตรงและโดยออม
ตอสุขภาพทั้งตอตนเองและผูอื่น การปฏิบัติตัวเหลานี้
เมื่อปฏิบัติอยางถูกตองและเปนนิสัยจะเปนการดูแล
สุขภาพและการปองกันโรคตางๆ ทําใหผูปฏิบัตินั้นมี
สุขภาพดีไมเจ็บปวยและเนื่องจากมือเปนพาหะสําคัญที่
นําเชื้อโรคตางๆเขาสูรางกาย โดยมีพฤติกรรมความ
ปลอดภัยที่ไมเคยปฏิบัติเลยมากที่สุด คือ หลีกเลี่ยงจุด
ปฏิบัติงานที่ทานคิดวามีโอกาสเกิดอันตรายสูง คิดเปน
รอยละ 31.10 ซึ่ งพฤติก รรม เหล านี้ จะส งผลให
ประสิทธิภาพในการทํางานลดลงและอาจเกิดอุบัติเหตุ
ในการทํางานได เชน อุบัติ เหตุที่พบมากที่สุด คือ 
บริเวณนิ้วมือเปนอวัยวะที่ไดรับบาดเจ็บมากที่สุด คิด
เปนรอยละ 92.85 รองลงมา คือบริเวณแขน คิดเปน
รอยละ 50.00 บริเวณลําตัว คิดเปนรอยละ 28.57 
บริ เวณดวงตา คิดเปนรอยละ 14.28 บริ เวณ เทา         
คิดเปนรอยละ 7.14 ตามลําดับ จากการสอบถาม
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คนงานมีการเก็บอุปกรณหลังจากทํางานเสร็จ คิดเปน
รอยละ 28.90 และคนงานสวมรองเทาหุมสนหรือ
รองเทาบูทขณะปฏิบัติงานและยืดกลามเนื้อหรืออบอุน
รางกายกอนปฏิบัติงาน คิดเปนรอยละ 26.70 เนื่องจาก
รองเทาบูทมีน้ําหนักมากจึงทําใหเคลื่อนไหวไมสะดวก 
ไมสะดวกสบายในการปฏิบัติงาน มีอากาศรอน เหงื่อ
อก อับชื้น [8] และพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงแตปฏิบัติ
มากที่สุด คือ ใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลก็
ตอเมื่อ   มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับคนงานทานอื่นเทานั้นคิด
เปนรอยละ 26.70 รองลงมา คือ ปฏิบัติงานในขณะที่
เจ็บปวยหรือบาดเจ็บและสูบบุหรี่ระหวางปฏิบัติงาน 
คิดเปนรอยละ 20.00 หากมีอาการเจ็บปวยควรพบ
แพทยไมควรปฏิบัติงานในขณะที่เจ็บปวยหรือบาดเจ็บ
หากคนงาน สูบบุหรี่ในระหวางทํางานกนบุหรี่อาจทําให
เกิดเพลิงไหมได ไมสวมอุปกรณปองกันอันตรายเพราะ
เปนอุปสรรคตอการทํางาน ซึ่งพฤติกรรมเหลานี้อาจ
สงผลใหเกิดอุบัติเหตุในระหวางปฏิบัติงานตอตนเอง
และเพื่อนรวมงาน[7] คิดเปนรอยละ 17.80 เชน สูบ
บุหรี่ในขณะปฏิบัติงานกนบุหรี่ทําใหเกิดประกายไฟอาจ
กอให เกิดเพลิงไหมได หากคนงานไมสวมอุปกรณ
ปองกันอันตรายสวนบุคคลหากไดรับอุบัติเหตุจากการ
ปฏิบัติงานอาจสงผลตอชีวิตและทรัพยสินได 

การประเมินความเสี่ยงดานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย จากการชี้บงอันตรายวิธี Checklist ใน
สภาพแวดลอมทั่วไปและกระบวนการทํางาน คือ การ
ชั่งน้ําหนักของเกา การคัดแยกของเกา การแปรรูปของ
เกา (บด,อัด,ตัด) การเคลื่อนยายของเกา โดยแบงการ
ประเมินความเสี่ ย งด านอาชี วอนามัยและความ
ปลอดภัยเปน 4 ดาน คือ ดานกายภาพ ดานเคมี ดาน
ชีวภาพ ดานการยศาสตร ซึ่งจากการประเมินความ
เสี่ยงดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในรานรับซื้อ
ของเก า พบวามีความเสี่ยงที่คลายกันเนื่ องจากมี
สภาพแวดลอมและการทํางานที่คลายๆ กัน ไดแก 
ภายในสถานที่ทํางานไมมีพัดลมระบายอากาศ ทําใหมี
อากาศที่รอนอบอาวอากาศไมสามารถถายเทไดสะดวก 
ไมมีสถานที่พักผอนสําหรับคนงานและลูกคาควรมีการ
จัดสถานท่ีพักผอนใหชัดเจนเพื่อเปนการปองกันการเกิด
อันตรายระหวางปฏิบัติงาน จากการประเมินความเสี่ยง
ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยดานกายภาพ พบ

ความเสี่ยงที่ยอมรับไมได คือ บริเวณสถานท่ีทํางานไมมี
ความเขมของแสงสวางเพียงพอ หากแสงสวางนอย
เกินไปจะมีผลใหตาทํางานหนักเกินไป เนื่องจากตอง
บังคับใหมานตาเปดกวางเพื่อใหมองเห็นไดชัดเจนขึ้น 
เกิดการเมื่อยลาของตาทําใหเกิดอาการปวดกระบอกตา
สงผลกระทบตอการทํางานทําใหมีประสิทธิภาพลด
นอยลง รวมถึงอาจเกิดความผิดพลาดในการหยิบจับใช
สอยอุปกรณเครื่องมือทําใหเกิดอุบัติเหตุได (กระทรวง
สาธารณสุข, 2552) การชั่งน้ําหนักของเกา การคัดแยก
ของ เก า  ก ารแป รรูปของเก า  (บ ด ,อั ด ,ตั ด ) ก าร
เคลื่อนยายของเกาทําใหเกิดฝุนละอองซึ่งเปนอันตราย
ตอดานเคมี ที่อาจสงผลกระทบตอสุขภาพอาจกอโรค
เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เชน ภูมิแพ หอบหืด
เรื้อรัง ปอดอักเสบเรื้อรัง โรคหลอดเลือดและหัวใจ[9] 
เนื่ องจากคนงานไมสวมใสผ าปดจมูกในระหวาง
ปฏิบัติงาน ซึ่งเปนโรคที่เกิดมาจากการทํางานสงผลเสีย
ตอสุขภาพ การเกิดเสียงดังจากการบดอัดพลาสติก 
อะลูมิ เนี ยม การตัด เหล็ ก เป นชิ้ น เล็ กๆและจาก
เครื่องจักรอุปกรณที่ใชในการทํางานทําใหเสี่ยงตอการ
สูญเสียสมรรถภาพการไดยิน ทําใหการสนทนาเปนไป
ดวยความลําบาก สงผลใหสูญเสียการไดยินแบบถาวร 
สอดคลองกับผลการศึกษาของบุญญิสา แสงจันทร[2] 
ไดทําการศึกษาสิ่งคุกคามสุขภาพและปญหาสุขภาพ
จากการทํ างานของคนงานในรานรับซื้อของเก า           
เขตอําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด พบวาความปลอดภัย
พบวาสิ่งคุกคามสุขภาพจากการทํางานในรานรับซื้อของ
เกาที่พบมากที่สุดคือ ฝุน ละออง เสียงดัง การทํางานใน
บริเวณที่มีแสงแดดจาหรือทํางานกลางแดด สิ่งคุกคาม
สุขภาพทางเคมีและสิ่งคุกคามสุขภาพทางชีวภาพ
ตามลําดับ ซึ่งหากพิจารณาแตละขั้นตอนการทํางานจะ
พบวา คนงานมีการสัมผัสกับสิ่งคุกคามสุขภาพทุก
ขั้นตอนเนื่องจากเปนการทํางานในบริเวณใกลเคียงกัน
และเปนที่ โลง แตสวนใหญมักจะไมสวมใสอุปกรณ
ปองกันอันตรายสวนบุคคลเพื่อปองกันสิ่งคุกคามตอ
สุขภาพจากการประเมินความเสี่ยงดานอาชีวอนามัย
และความปลอดภั ยในรานรับซื้ อของเก า พบวา             
ในสถานที่ทํางานไมมีปายบงชี้วาหามสูบบุหรี่จากการ
สอบถามคนงาน คิดเปนรอยละ 20 ที่สูบบุหรี่ในขณะ
ปฏิบัติงานหากคนงานทิ้งกนบุหรี่ไมถูกที่อาจทําใหเกิด
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เพลิงไหมไดประกอบกับการติดตั้งถังดับเพลิงไมถูกตอง 
บางสถานประกอบการมีถังดับเพลิงแตติดตั้งไมถูกตอง
หากเกิดกรณีเกิดเพลิงไหมจะไมสามารถนําออกมาใช
งานไดซึ่งจัดเปนความเสี่ยงสูงหากไมมีปายชื่อบอก
ประเภทของขยะแตละประเภทหากคนงานทิ้งขยะไม
ถูกประเภทวัตถุอันตรายที่งายตอการลุกไหมปะปนตอ
สถานที่ หรือแผนกการชั่งน้ําหนักของเกา  การคัดแยก
ของเกา การแปรรูปของเกา(บด,อัด,ตัด)การเคลื่อนยาย
ของเกา ไม เปนระเบียบ ไมสะอาด ไมปลอดภัยมี 
อาหารวางในพื้นที่ปฏิบัติงานเปนที่อยูของแหลงรังโรค
ซึ่งเปนอันตรายทางดานชีวภาพ เชน หนู แมลงสาบ 
แมลงวัน ไดรับเชื้อโรคที่ปะปนมากับขยะเขาสูรางกาย 
ในการเคลื่อนยายหรือยกของที่มีน้ําหนักเกิน 100 
กิโลกรัมควรใชเครื่องทุนแรงหากมีการเคลื่อนยายมีชั้น
วางของมากเกิน 2 ชั้นคนงานไมสามารถหยิบจับ ควา 
ยกสิ่งของขึ้น-ลง ไดสะดวกทําใหปวดเมื่อยกลามเนื้อ
เกิดความเสี่ยงสูงในดานการยศาสตร[10] 
 
ขอเสนอแนะและการนําวิจัยไปใช 

1. ควรมี การจั ดตั้ งระ เบี ยบ เกี่ ย วกั บความ
ปลอดภัยในการทํางานของผูประกอบอาชีพรับซื้อของ
เกา 

2. ควรจัดมาตรการประเมินความเสี่ยงในสถาน
ประกอบการทุกแหงเพื่อความปลอดภัยในการทํางาน
ของพนักงานรับซื้อของเกา  
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