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บทคดัย่อ  
 การศกึษาครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อประเมนิระดบัเสยีงดงัในสภาพแวดลอ้มการท างาน และจดัท าแผน ทีเ่สน้เสยีง
ในกระบวนการผลติโรงงานผลติตู้แช่เย็น โดยท าการตรวจวดัระดบัเสยีงทัง้หมด 8 แผนก และทางเดนิรอบไลน์การผลิต
ทัง้ 4 แถบ ไดแ้ก่ ในพืน้ทีก่ารท างาน พืน้ทีท่างเดนิดา้นหน้าไลน์การผลติ ทางเดนิดา้นขา้งไลน์ผลติติดกบัแผนกโลจิสติกส ์
พืน้ทีด่า้นขา้งไลน์ผลติติดกบัแผนกสโตร์ พืน้ทีท่างเดนิดา้นหลงัติดกบัแผนกโฟมและโลหะ ทางเดนิดา้นหน้าไลน์การผลิต 
แผนกคอล์ย แผนก PATAVIA แผนก CONDENSING แผนก JINNY แผนกไฟฟ้า แผนกโลหะ และแผนกโฟม แผนก
เชื่อม โดยท าการตรวจวดัเสียงทัง้หมด 540 จุด โดยใช้โดยใช้เครื่องวดัระดบัเสียง Sound level meter ที่ได้มาตรฐาน 
เครื่องวเิคราะหเ์สยีง 25 to 141dB มาตรฐาน Class 2 Frequency weighting A / C / Z, range 20 Hz to 8k Hz ตวัเครื่อง
มาตรฐาน IP54, EC 61672-1, ANSI S1.4, JISC1509-1 น าผลการตรวจวดัระดบัเสียงมาจดัท าแผนทีเ่ส้นเสียง (Noise 
Contour Map) และก าหนดพืน้ทีใ่นการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล ผลการศกึษาพบว่าทางเดินดา้นหน้า
ไลน์การผลิต ตรวจวดัทัง้หมด 54 จุดมีระดบัเสียงเฉลี่ย 72.9 dB(A) ทางเดินด้านข้างไลน์ผลติติดกบัแผนกโลจิสติกส์ 
ตรวจวดัทัง้หมด 40 จุด มรีะดบัเสยีงดงัเฉลีย่ 75.1 dB(A) ทางเดนิดา้นขา้งไลน์ผลติติดกบัแผนกสโตร์ ตรวจวดัทัง้หมด 
40 จุด มรีะดบัเสยีงดงัเฉลีย่ 75.3 dB(A) ทางเดนิดา้นหลงัไลน์ผลติติดกบัแผนกโลหะและโฟมตรวจวดัทัง้หมด 54 จุด มี
ระดบัเสยีงดงัเฉลีย่ 83.2 dB(A) แผนกคอลย ์ตรวจวดัทัง้หมด 43 จุด มรีะดบัเสยีงดงัเฉลีย่ 76.7 dB(A)  แผนก PATAVIA 
ตรวจวดัทัง้หมด 45 จุด มรีะดบัเสยีงดงัเฉลีย่ 73.2 dB(A) แผนก CONDENSING ตรวจวดัทัง้หมด 42จุด มรีะดบัเสยีงดงั
เฉลี่ย 77.2 dB(A)  แผนก JINNY ตรวจวดัทัง้หมด 40 จุด มีระดบัเสียงดงัเฉลี่ย 75.2 dB(A)  แผนกไฟฟ้า ตรวจวดั
ทัง้หมด 44 จุด มรีะดบัเสยีงดงัเฉลีย่ 75.8 dB(A)  แผนกโลหะ ตรวจวดัทัง้หมด 45 จุด มรีะดบัเสยีงดงัเฉลีย่ 86.5 dB(A) 
แผนกโฟม ตรวจวดัทัง้หมด 50 จุด มรีะดบัเสยีงดงัเฉลีย่ 83.4 dB(A)  แผนกเชื่อมตรวจวดัทัง้หมด 43 จุด มรีะดบัเสยีงดงั
เฉลีย่ 84.8 dB(A) จากผลตรวจวดัระดบัเสยีงในพื้นที่การท างานในโรงผลติตู้แช่เย็น พบว่า ร้อยละ 15.18 ทีม่รีะดบัเสยีง
เกนิทีม่าตรฐานทีย่อมรบัได ้ ดงันัน้เบื้องต้นควรมีการป้องกนั การเสื่อมสมรรถภาพการไดย้ินโดยการใช้อุปกรณ์ป้องกนั
อนัตรายส่วนบุคคล คอื Ear Plug ซึง่เป็นอุปกรณ์ทีส่ามารถลดการรบัสมัผัสเสยีงดงัได ้ โดยในพืน้ทีท่ีพ่นกังานต้องมีการ
ใช ้Ear Plug คอืแผนกโลหะ แผนกเชื่อม แผนกโฟม แผนกไฟฟ้า และด าเนินการจดัท าโครงการอนุรกัษ์การไดย้นิเพื่อให้
สอดคลอ้งกบักฎหมายกระทรวงแรงงาน และเพื่อลดความเสีย่งทางดา้นสมรรถภาพการไดย้นิของพนกังาน 

ค าส าคญั: เสยีงดงั, แผนทีเ่สยีง  
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Abstract 
 This study aimed to evaluate the noise level in the work environment and develop a plan of vocal 
production plant fridge. By measuring the volume all the way around the department and 8 production lines 
including 4 bars in the area working. The front line of the corridor. Corridor adjacent to the front side of the 
production line logistics. The area beside the production line next to the department store. Walking back to the 
area next to the front and metal foam. Corridor front line of the front coil front desk PATAVIA CONDENSING 
JINNY department, electricity department, division, department, and metal foam front by linking the measurements 
of the total of 540 points. By using a sound level meter Sound level meter standard meter standards. 25 to 141 
dB Analyzer Standard Class 2 Frequency weighting A / C / Z, range 20 Hz to 8k Hz unit standard IP54, EC 
61672-1, ANSI S1.4, JISC1509-1. And the result of the measurement volume. The preparation of the noise maps 
(Noise Contour Map) and define the area to wear personal protective equipment. The study indicated that. The 
front line of the corridor Measuring a total of 54 points, with average noise level 72.9 dB (A) tract adjacent to the 
front side of the production line logistics. All 40 points are measured noise levels average 75.1 dB (A) tract beside 
the production line next to the department store. Measuring a total of 40 points with a volume average of 75.3 
dB (A) tract behind the production line equipped with front metal and foam, measuring a total of 54 points with a 
volume average of 83.2 dB (A) front Coil measurement 43. the average noise level is 76.7 dB (A) division 
PATAVIA measuring a total of 45 points, with an average volume of 73.2 dB (A).Department CONDENSING 
measuring a total of 42 points with a volume average of 77.2 dB (A) Division JINNY measuring a total of 40 
points with a volume average of 75.2 dB (A) Department of Electrical Measurements 44 points a volume average 
of 75.8 dB (A. ) the front metal measuring a total of 45 points with a volume average of 86.5 dB (a) department 
of foam measuring 50 points, with volume averaging 83.4 dB (a) department to monitor a total of 43 points with 
a volume average of 84.8 dB (. a) of the measurement volume. The area of operation of the chiller plant, found 
that 15 percent. 18 where noise levels exceed acceptable standards. The introduction should be 
protected Hearing dysfunction by using personal protective equipment is Ear Plug the device. Can reduce 
exposure to noise. In areas where the staff must be used Ear Plug is a front metallic foam department to 
department, electricity department and the operator prepared. Hearing conservation program to ensure 
compliance with the law. And to reduce the risk to hearing. 

Keywords: Noise, Noise contour map 
 
1. บทน า 
 โดยทัว่ไปในกระบวนการผลิตตู้แช่เย็นรูปแบบต่างๆ ต้องอาศัยคนงานในทุกกระบวนการผลิต ในทุก
กระบวนการผลติมีความจ าเป็นทีต่้องใหพ้นักงานประจ าอยู่ใกลบ้ริเวณเครื่องจกัร ซึ่งส่งผลใหพ้นักงานได้รบัผลกระทบ
เสยีงโดยตรง หากท างานระยะยาวอาจส่งผลต่อการสญูเสยีสมรรถภาพการไดย้นิ ท าใหพ้นกังานต้องพบกบัปัจจยัเสีย่งใน
สภาพแวดลอ้มการท างานทีม่ผีลกระทบต่อสุขภาพ ซึง่ในการท างานแต่ละวนัของคนงานนัน้จะต้องสมัผัสกบัเสยีงทีร่ะดบั
ต่างๆ กนั ผลเสยีเกดิขึน้โดยตรงต่อหคูอืท าใหส้ญูเสยีสมรรถภาพการไดย้นิไปชัว่ขณะหรืออาจสญูเสยีการไดย้นิแบบถาวร 
หากไดร้บัเสยีงทีม่คีวามดงัติดต่อกนัเป็นเวลานานๆ จะท าใหค้วามสามารถในการไดย้นิเสยีงลดลงเมื่อเทยีบกบัหขูองคน
ปกติ นอกจากน้ียงัมผีลต่อร่างกายและจิตใจคือท าใหเ้กดิความเครียด ท าใหป้ระสทิธิภาพในการท างานลดลงและอาจท า  
ใหไ้ดผ้ลผลติทีไ่ม่มคุีณภาพ [1] จากการวเิคราะหอ์นัตรายขัน้ตอนการท างานพบว่า ขัน้ตอนการปัม๊โลหะเสยีงดงัเกนิกว่า 
85 dB(A) ตามที่ประกาศกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงานก าหนด เรื่อง  มาตรฐานระดบัเสียงทีย่อมให้ลูกจ้างไดร้บั
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เฉลีย่ตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวนั  ระยะเวลาการท างาน 8 ชัว่โมง ระดบัเสยีงเฉลีย่ตลอดเวลาท างานต้องไม่
เกนิ 85 dB(A) เป็นปัจจยัเสีย่งทีส่่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนงาน เหน็ไดว่้าปัญหาเรื่องเสยีงดงัเป็นปัญหาทีท่ าให้เกิด
อนัตรายต่อสุขภาพของพนักงาน โดยเฉพาะเรื่องการสูญเสียการได้ยนิ จึงท าการตรวจวดัระดบัเสียงขึน้ เพื่อเป็นการ
คุม้ครองผู้ประกอบอาชพีจากการสญูเสยีการได้ยนิเ น่ืองจากการท างาน สภาพการท างานทีม่เีสียงดงัมีความสมัพนัธ์เชิง
บวกกบัอตัราการเกิดอุบัติเหตุอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ซึ่งผลที่ตามมาคือ การสูญเสียเวลางานและค่าใช้จ่ายในกา
รกัษาพยาบาล รวมถึงผลกระทบทางธุรกจิอื่นๆ ดงันัน้การตรวจวดัและการจดัท าแผนทีแ่สดงระดบัเสยีงรบกวน จะช่วยให้
สามารถบ่งชีถ้ึงปัญหาและการไดร้บัเสยีงรบกวนจากเครื่องจกัรไดต้ัง้แต่แรกเริ่ม ท าใหป้้องกนัและควบคุมเสยีงรบกวนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทัง้ท าให้ทราบถึงพื้นที่ที่มคีวามเสี่ยงทีส่่งผลกระทบต่อการได้ยินอีกด้วย  จากการเดินส ารวจ
เบื้องต้นพบว่าเสยีงในแผนกปัม๊โลหะ มคีวามดงัอยู่ตลอดเวลาในขณะทีพ่นกังานท างาน ซึง่เวลาท าการผลติจะเกดิเสยีงดงั
มาก เสยีงดงักล่าวมลีกัษณะเป็นเสยีงดงัสม ่าเสมอทีเ่กิดจาการเดนิเครื่องจักรโดยเสยีงเครื่องจักรดงักล่าวมีการกระจาย
ของเสยีงไปทัว่พืน้ทีก่ระบวนการผลติ เสยีงดงักล่าวจึงสามารถท าใหห้ขูองพนกังานเกดิการสญูเสยีสมรรถภาพการได้ยิน
ได ้การตรวจวดัเสยีงจึงเป็นการศกึษาการรบัสมัผสัเสยีงของพนกังานทีท่ างานในกระบวนการผลติ ทีไ่ดร้บัผลกระทบจาก
เครื่องจกัร จึงท าการตรวจวดัและการจัดท าแผนที่แสดงระดบัเสยีงรบกวน เพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการควบคุม
เสยีงดงั เช่น การก าหนดพื้นทีเ่สีย่งต่อการสญูเสียสมรรถภาพการไดย้ิน การใหพ้นกังานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนั (PPE) 
ตลอดระยะเวลาการท างาน การจัดหาวัสดุปิดกัน้เสียง ตลอดจนการให้ความรู้ เกี่ยวกับเสียง  แก่พนักงาน การ
ประชาสมัพนัธ์เรื่องเสยีงและการรณรงค์การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนั (PPE) เป็นต้น จากหลกัการและเหตุผลดงักล่าวจะ
เห็นว่าการสูญเสียการได้ยินจากเสียงดงั (Noise induced hearing loss) เป็นพยาธิสภาพที่เกี่ยวข้องกบั รูปแบบการ
ด ารงชีวิตและการท างาน โดยเฉพาะการท างานในอุตสาหกรรมทีม่ีการใช้เครื่องจกัร  การสูญเสียการได้ยินเป็นพยาธิ
สภาพทีก่่อใหเ้กดิภาระโรคเป็นอนัดบั 15 ของโลก ซึง่การเกดิการสญูเสยีการไดย้นิจะเกดิจากการท าลายประสาทการได้
ยนิค่อยๆ สะสมเป็นระยะเวลานานหลายปี ซึง่จะส่งผลใหผู้้ทีไ่ดร้บัสมัผสัเกดิการสญูเสยีสมรรถภาพการได้ยนิไปชัว่ขณะ
หรืออาจสญูเสยีการไดย้นิแบบถาวรได ้นอกจากน้ีการสญูเสยีการได้ยนิเน่ืองจากการสมัผสักบัเสยีงดงั เป็นปัญหาสุขภาพ
ที่ก่อให้เกิดปัญหาการติดต่อสื่อสารกบัเพื่อนร่วมงาน สมาชิกในครอบครวั สงัคม และมีคุณภาพชวีิตต ่าลง ดงันัน้ผู้วจิยั  
จึงได้ท าการการตรวจวดัและการจดัท าแผนทีแ่สดงระดบัเสียงรบกวนเพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดพื้นทีเ่สี่ยงต่ อการ
สูญเสียการได้ยิน เพื่อจัดหามาตรการควบคุมและป้องกนัอนัตรายจากเสียงใหก้บัพนักงาน และน าไปใช้ในการจดัการ
มลพษิดา้นเสยีง ต่อไป 
 
2. วตัถปุระสงค์ของการวิจยั 
 2.1. เพื่อประเมนิระดบัเสยีงดงัในสภาพแวดลอ้มการท างานในกระบวนการผลติโรงงานตู้แช่เยน็ 
 2.2. จดัท าแผนทีเ่สน้เสยีง (Noise Contour Map) ในกระบวนการผลติโรงงานผลติตู้แช่เยน็ 
 2.3. เพื่อก าหนดพื้นที่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment) เมื่อ
พนกังานปฏิบตัิงานในพืน้ที ่ทีม่โีอกาสไดร้บัสมัผสัเสยีงดงัทีเ่กนิมาตรฐานทีก่ าหนด 
 
3. วิธีด าเนินการวิจยั 
 การศกึษาครัง้น้ีเป็นการศกึษาแบบภาคตดัขวาง (Cross sectional study) ซึง่ศกึษาในกระบวนการผลติตู้แช่เย็น
รูปเพื่อด าเนินการตรวจวดัและประเมินระดบัเสียงและน าข้อมูลมาจัดท าแผนที่เส้นเสียง โดยท าการศึกษาตัง้แต่ 4 
มกราคม 2561 ถึง 5 เมษายน 2561 
 3.1 กลุ่มตวัอย่างในการวจิยั  
 การศกึษาครัง้น้ีเป็นการศกึษาในกระบวนการผลติตู้แช่เยน็ ซึง่ประกอบดว้ย พืน้ทีท่างเดนิดา้นหน้าสายการผลิต 
พืน้ทีด่า้นขา้งสายผลติติดกบัแผนกสโตร์ พืน้ทีท่างเดนิดา้นหลงั ทางเดนิดา้นขา้งสายผลติติดกบัแผนกโลจิสติกส์ แผนก
โฟม แผนกปัม๊โลหะ  แผนกคอลย ์แผนก JN  แผนกเชื่อม แผนกประกอบไฟฟ้า แผนก PV  และ แผนก SL  โดยท าการ
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ตรวจวดัเสียงทัง้หมด  540  จุด ดงัน้ี พื้นที่ทางเดินด้านหน้าไลน์การผลติ จ านวน จุด 54 พื้นที่ด้านข้างไลน์ผลติติดกบั
แผนกสโตร์จ านวน 40 จุด พืน้ทีท่างเดนิดา้นหลงัจ านวน 54 จุด ทางเดนิดา้นขา้งสายผลติติดกบัแผนกโลจิสติกสจ์ านวน 
40  จุด แผนกโฟมจ านวน 50 จุด แผนกปัม๊โลหะจ านวน 45 จุด แผนกคอลยจ์ านวน 43 จุด  แผนก JN จ านวน 40 จุด 
แผนกเชื่อมจ านวน 43 จุด แผนกประกอบไฟฟ้าจ านวน 44 จุด แผนก PV จ านวน  45  และแผนก SL จ านวน 42 จุด 
 3.2  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
 โดยใช้โดยใช้เครื่ องวดัระดับเสียง  Sound level meter ที่ได้มาตรฐาน เครื่ องวิเคราะห์เสียง  25 to141dB 
มาตรฐาน Class 2 Frequency weighting A / C / Z, range 20 Hz to 8k Hz ตัวเครื่องมาตรฐาน IP54, EC 61672-1, 
ANSI S1.4, JISC1509-1 [2] และตรวจวัดตามหลักเกณฑ์ของประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  เรื่ อง
หลกัเกณฑ์วิธีด าเนินการตรวจวดัและวิเคราะหส์ภาวะการท างานเกี่ยวกบัระดบัความร้อน  แสงสว่าง หรือเสียงภายใน
สถานประกอบการ ระยะเวลาและประเภทกจิการทีต่้องด าเนินการ พ.ศ. 2550 
 3.3 ข ัน้ตอนการเกบ็ขอ้มมลู 
  3.3.1 การส ารวจเบื้องต้น เป็นการส ารวจพื้นที่ท างานของสถานประกอบกิจการทัง้หมด เพื่อเก็บข้อมูล
เบื้องต้นโดยการเดินส ารวจและจดบันทกึข้อมลูว่าบริเวณการท างานใดบ้างทีผู่้ปฏิบัติงานอาจได้รบัหรือสมัผสัเสยีงดงั  
เสียงดงัที่เกิดขึ้นมีลกัษณะแบบใดและระยะเวลาที่ได้รับหรือสมัผัสเสียงของพนักงานนานเพียงใด แล้วพิจารณาเลอืก
เครื่องมือให้เหมาะสมกบัการตรวจวดั ระหว่างการส ารวจน้ีมแีผนผงัของโรงงานและกระบวนการผลิตด้วย เพื่อความ
สะดวกในการบนัทกึข้อมลูเบื้องต้นที่พบระหว่างการส ารวจ การวางแผนก าหนดจุดตรวจวดั และบนัทกึขอ้มลูทีเ่กีย่วข้อง
หรือปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อการตรวจวดัโดยย่อ 
  3.3.2 ก าหนดจุดตรวจวดัจากพื้นที่กระบวนการผลิตทัง้หมด มาท าการตีกริดก าหนดระยะห่างจุดตรวจวดั
โดยตีกริดระยะห่างช่องละ 2*2 เซนติเมตร ทัง้พืน้ทีก่ระบวนการผลติได ้540 จุด [3] 
  3.3.3 ตัง้ค่าเครื่องตรวจวดัโดยเลือก  Weighting Network A  การตอบสนองแบบช้า (Slow) และช่วงการ
ตรวจวดัสงู  จากนัน้สวมฟองน ้ากนัลม (Wind screen) ทีไ่มโครโฟน แลว้ท าการตรวจวดัโดยใหไ้มโครโฟนอยู่ทีร่ะดบัหู
ของผู้ปฏิบตัิงานรศัมไีม่เกนิ 30 เซนติเมตร หากท าการถือใหย้ื่นเครื่องมอืตรวจวดัออกไปในลกัษณะเฉียง ใหห้่างจากตวั
มากทีสุ่ดเพื่อป้องกนัการสะทอ้นของเสยีง โดยท าการตรวจวดัจุดละ 5 นาท ี[3] 
  3.3.4 เมื่อครบ 5 นาท ีท าการบนัทกึค่าทีไ่ดจ้ากการตรวจวดั และตัง้ค่าเครื่องทุกครัง้ก่อนท าการตรวจวดัครัง้
ต่อไป [3] 
  3.3.5 หลงัจากการตรวจวดัระดบัเสยีงเรียบร้อยแลว้ น าขอ้มลูทีผ่่านการวิเคราะหท์ ัง้หมดมาจัดท าเป็นแผน
แสดงระดบัเสยีงในกระบวนการผลติของบริษทั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รปูท่ี 1 การก าหนดจุดตรวจวดั 
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  3.3.6 การกรอกข้อมูลล าดบัจุดตรวจวดัลงในโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการท าแผนที่เสียง  (SURFER13) 
กรอกข้อมูลตามแกน x,y,z โดยค่า  x แสดงแถวที่ท าการตรวจวดั ค่า y แสดงจุดตรวจวดัในแถวนัน้ๆ และ ค่า z แทน 
ระดบัเสยีงในแต่จุดตรวจวดั 
 

 

 

 

 

 

 

 

รปูท่ี 2 น าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการส ารวจคยีล์งโปรแกรมส าเรจ็รูป 

  3.3.7 น าขอ้มลูขา้งต้นมาวเิคราะห ์ลงแผนทีเ่สยีง ตามจุดตรวจวดั 
 

 
 

รปูท่ี 3 แถบสแีสดงระดบัเสยีงตามจุดตรวจวดัต่าง 
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   3.3.8 น าแผนผงัโรงงาน ใส่ตามแผนทีเ่สยีง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 4 แผนผงัโรงงานผลติตู้แช่เยน็ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 5 ใส่แผนผงัโรงงานลงในแผนทีเ่สยีงทีไ่ดค้ยีข์อ้มลูขา้งต้น 
 
4. ผลการวิจยั 
 4.1 ผลการตรวจวดัระดบัเสยีงสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
 ผลการศึกษาพบว่า ทางเดินด้านหน้าสายการผลิต ตรวจวดัทัง้หมด 54 จุดมีระดบัเสียงเฉลี่ย 72.9 dB(A) 
ทางเดนิดา้นขา้งสายการผลติติดกบัแผนกโลจิสติกส์ ตรวจวดัทัง้หมด 40 จุด มรีะดบัเสยีงดงัเฉลีย่ 75.1 dB(A) ทางเดนิ
ด้านข้างสายการผลิตติดกบัแผนกสโตร์ ตรวจวดัทัง้หมด 40 จุด มีระดบัเสียงดงัเฉลี่ย 75.3 dB(A) ทางเดินด้านหลงั
ขบวนการผลติติดกบัแผนกโลหะและโฟมตรวจวดัทัง้หมด 54 จุด มรีะดบัเสยีงดงัเฉลีย่ 83.2 dB(A)  แผนกคอลย ์ตรวจวดั
ทัง้หมด 43 จุด มรีะดบัเสยีงดงัเฉลีย่ 76.7 dB(A)  แผนก PATAVIA ตรวจวดัทัง้หมด 45 จุด มรีะดบัเสยีงดงัเฉลีย่ 73.2 
dB(A) แผนก CONDENSING ตรวจวดัทัง้หมด 42 จุด มรีะดบัเสยีงดงัเฉลีย่ 77.2 dB(A)  แผนก JINNY ตรวจวดัทัง้หมด 
40 จุด มรีะดบัเสยีงดงัเฉลีย่ 75.2 dB(A)  แผนกไฟฟ้า ตรวจวดัทัง้หมด 44 จุด มรีะดบัเสยีงดงัเฉลีย่ 75.8 dB(A)  แผนก
โลหะ ตรวจวดัทัง้หมด 45 จุด มรีะดบัเสยีงดงัเฉลีย่ 86.5 dB(A) แผนกโฟม ตรวจวดัทัง้หมด 50 จุด มรีะดบัเสยีงดงัเฉลีย่ 
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83.4 dB(A)  แผนกเชื่อมตรวจวัดทัง้หมด 43 จุด มีระดับเสียงดังเฉลี่ย 84.8 dB(A) และเมื่อน าผลการศึกษามา 
เปรียบเทียบกบัมาตรฐานของประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยัและ
สภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกบัความร้อน  แสงสว่างและเสียง  พ.ศ. 2559 เรื่อง มาตรฐานระดบัเสียงทีย่อมให้
ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวนั ที่ได้ก าหนดมาตรฐานการรับสมัผัส เสียงดงักรณีท างาน 8 
ชัว่โมงต่อวนั จะต้องได้รบัสมัผสัเสียงไม่เกิน 85 dB(A) ซึ่งผลการศึกษา พบว่า ทางเดินด้านหน้าสายการผลิต ไม่ผ่าน
มาตรฐานทัง้หมด 1 จุด คิดเป็นร้อยละ 1.85  ทางเดินด้านหลงัสายผลิตติดกบัแผนกโลหะและโฟม ไม่ผ่านมาตรฐาน
ทัง้หมด 6 จุด คดิเป็นร้อยละ 11.11 แผนก CONDENSING ไม่ผ่านมาตรฐานทัง้หมด 1 จุด คดิเป็นร้อยละ 2.38 แผนก 
JINNY ไม่ผ่านมาตรฐานทัง้หมด 1 จุด คิดเป็นร้อยละ 2.5 แผนกไฟฟ้า ไม่ผ่านมาตรฐานทัง้หมด 4 จุด คิดเป็นร้อยละ 
9.09 แผนกโลหะ ไม่ผ่านมาตรฐานทัง้หมด 30 จุด คดิเป็นร้อยละ 66.67  แผนกโฟม ไม่ผ่านมาตรฐานทัง้หมด 23 จุด คดิ
เป็นร้อยละ 46 แผนกเชื่อม ไม่ผ่านมาตรฐานทัง้หมด 11 จุด คดิเป็นร้อยละ 25.58 ดงัตารางที ่1 
 
ตารางท่ี 1 ผลการตรวจวดัระดบัเสยีงในสภาพแวดลอ้มการท างานในกระบวนการผลติโรงงานผลติตู้แช่เยน็ 
 

 
 
 4.2 การจดัท าแผนทีแ่นวเสน้เสยีง   
 จากผลการศกึษาระดบัเสยีงดงัในพืน้ทีก่ารท างาน ในกระบวนการของโรงงานผลติตู้แช่เยน็ ไดน้ ามาจดัท าแผนที่
เสน้เสยีง โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป ส าหรบัการท าแผนทีเ่สยีง (SURFER13) ดงัน้ี 
  

แผนกงาน 
จ านวนจดุ
ท่ีตรวจวดั 

ค่าเฉล่ีย  
dB(A) 

ต ่าสดุ-สงูสดุ 
dB(A) 

ผลการตรวจวดั 

ผ่านมาตรฐาน 
จดุ (รอ้ยละ) 

ไม่ผ่านมาตรฐาน 
จดุ (รอ้ยละ) 

ทางเดนิดา้นหน้า
สายการผลติ 

54 72.9 66.1 - 87.7 53(98.14) 1(1.85) 

ทางเดินด้านข้างสายผลิต
ติดกบัแผนกโลจิสติกส ์

40 75.1 68.8 – 84.2 40(100) 0(0.00) 

ทางเดินด้านข้างสายผลิต
ติดกบัแผนกสโตร์ 

40 75.3 66.8 – 84.2 40(100) 0(0.00) 

ทางเดินด้านหลังสายผลิต
ติดกบัแผนกโลหะและโฟม 

54 83.2 74.0 – 93.4 48(88.89) 6(11.11) 

แผนกคอลย ์ 43 76.7 70.5 – 84.2 43(100) 0(0.00) 
แผนก PATAVIA 45 73.2 66.9 – 85.1 45(100) 0(0.00) 
แผนก CONDENSING 42 77.2 65.2 – 87.1 41(97.61) 1(2.38) 
แผนก JINNY 40 75.2 68.4 – 86.8 39(97.50) 1(2.50) 
แผนกไฟฟ้า 44 79.5 70.0 – 88.1 40(90.90) 4(9.09) 
แผนกโลหะ 45 86.9 70.4 – 95.1 10(22.22) 35(77.77) 
แผนกโฟม 50 81.6 74.3 – 93.1 27(54.00) 23(46) 
แผนกเชื่อม 43 83.9 75.9 – 89.3 32(74.41) 11(25.58) 

รวม 540 83.8 73.2 – 91.7 458 82 
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รปูท่ี 6 แผนทีแ่สดงระดบัเสยีงรบกวนการผลติของโรงงานผลติตู้แช่เยน็ 
 
 4.3.การก าหนดพืน้ทีใ่ส่อุปกรณ์ป้องกนั 
 ในพืน้ทีจุ่ดตรวจวดัเสยีงมรีะดบัเสียงตัง้แต่ 85 dB(A) ต้องจดัใหม้อุีปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคลเช่น Ear plug หรือ 
Ear muff และจดัท าโครงการอนุรกัษ์การไดย้นิไดแ้ก่ แผนกโลหะ แผนกเชื่อม แผนกโฟม แผนกไฟฟ้า และพืน้ทีท่ีม่รีะดบั
เสยีงตัง้แต่ 80- 84 dB(A) ควรจดัใหม้มีาตรการป้องและเฝ้าระวงัต่อไป 
 
5. สรปุและอภิปรายผลการวิจยั 
 จากการตรวจวดัระดบัเสยีงในพืน้ทีก่ารท างานทัง้หมด 8 แผนก และทางเดนิรอบกระบวนการผลติการผลติทัง้ 4 
ดา้นพบว่าแผนกโลหะ มรีะดบัเสยีงเกนิ มาตรฐานทีก่ าหนดสงูทีสุ่ด คอื 35 จุด คดิเป็นร้อยละ 77.77 จากผลการศึกษา
พบว่า แผนกทีม่รีะดบัเสยีงทีเ่สีย่งต่อการสญูเสยีสมรรถภาพของพนักงาน คอื แผนกโลหะ ซึง่เป็นสาเหตุหลกัทีส่่งผลให้
ระดบัเสยีงในพืน้ทีบ่างจุดของแผนกต่างๆ มเีสยีงดงัเกนิมาตรฐานทีก่ าหนด เน่ืองจากเป็นพืน้ทีท่ีม่เีครื่องปัม๊โลหะ ท าให้
เกดิเสยีงดงัเมื่อเครื่องจักรท างาน  อกีทัง้พืน้ทีภ่ายใน อาคารเป็นอาคารแบบปิดทัง้สีด่้าน จึงส่งผลใหร้ะดบัเสยีงในพื้นที่
การท างานสงูเกนิมาตรฐานทีก่ าหนดไว ้
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศกึษาระดบัการระดบัเสยีงและแผนทีเ่สน้เสยีงในกระบวนการผลติของโรงงานผลติตู้แช่เยน็ พบว่า มี
ค่าระดบัความเสยีงเกนิมาตรฐานทีก่ าหนดไวค้ดิเป็นร้อยละ 15.18 ดงันัน้เพื่อเป็นการลดความเสีย่งการเสื่อม สมรรถภาพ
การไดย้นิของพนกังานควรมมีาตรการป้องกนั ควบคุม เพื่อลดระดบัเสยีงดงัใหล้ดลง โดยเบื้องต้น คอื การจดัท าโครงการ
อนุรกัษ์การไดย้นิในสถานประกอบการ และควรมกีารหมุนเวยีนช่วงเวลาการท างานเพื่อ ลดโอกาสในการรบัสมัผัสเสียง 
รวมทัง้ควรจดัอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล คอื Ear plug หรือ Ear muff ใหก้บัพนกังานทีต่้องท างานในพื้นทีเ่สียง
ดงั และควรมีการตรวจวดัสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานอย่างน้อยปีละ  1 ครัง้ เพื่อเป็นการเฝ้าระวงัการเสื่อม
สมรรถภาพการไดย้นิจากการท างาน  
 
7. กิตติกรรมประกาศ  
 ขอขอบคุณอาจารย์ทีป่รึกษาที่ให้ค าปรึกษาจนงานวิจยัน้ีส าเร็จตามเป้าหมาย และขอบคุณบริษัทโรงงานผลติ 
ตู้แช่เยน็ทีใ่หค้วามช่วยเหลอืในการเกบ็ข้อมมลู และขอขอบคุณ มหาวทิยาลยัเวสเทริ์น ไดส้นบัสนุนงบประมาณการวิจัย
ในครัง้น้ี 
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