หนวยที่ 14 อันตรายจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม
แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม
กระบวนการผลิตเปนการเปลี่ยนรูปแบบของวัสดุ เพื่อใหเกิดผลิตภัณฑตางๆ ตามที่ตองการ โดยผานสิ่งที่เรียกวาระบบการ
ผลิต ซึ่งประกอบดวย วัตถุดบิ นําเขา (input) กระบวนการผลิต (process) และผลิตผล หรือผลิตภัณฑ (output) หรือสินคาที่
ตองการ

วัตถุดิบ (input) ที่เปนสวนนําเขาของกระบวนการผลิตทีส่ ําคัญ ไดแก เงินทุน แรงงาน วัสดุตางๆ พลังงานตางๆ ที่ใชก็เปน
สวนนําเขาที่สาํ คัญของการผลิตสินคาเชนกัน
กระบวนการผลิต (process) เปนการวางแผนการดําเนินงาน การจัดองคกร ดําเนินงาน การกําหนดทิศทาง และการ
ควบคุมการดําเนินงานใหเกิดผลิตผลที่ไดคุณภาพมาตรฐาน ในสวนของการวางแผนการดําเนินการผลิตเปนสวนที่มี
ความสําคัญมากเพราะจะตองจัดการใหแรงงาน คือ คนและเครื่องจักรฯ เพื่อใหมีการทํางานที่ประสานกันอยางดีทสี่ ุด ทําให
ไดผลลัพธคือผลิตผล/ผลิตภัณฑ หรือสินคาที่ดีที่สุดนั่นเอง
ผลิตผลเปนผลลัพธของกระบวนการผลิต ก็คือผลผลิต หรือผลิตภัณฑ (products) ซึ่งจําเปนตองใชในการอุปโภคและบริโภค
ของลูกคา อยางไรก็ตาม ผลผลิตบางชนิด อาจเปนวัตถุดบิ ในการผลิตสินคาอื่นๆ ตอไป เชน โรงงานผลิตชิ้นสวนของเครื่อง
ทําความเย็นใหกับอีกโรงงานหนึ่งเพื่อใชประกอบกันเปนเครื่องทําความเย็นชนิดตางๆ เปนตน
ขอมูลปอนกลับ (feed back) เปนการนําขอมูลตางๆ ที่ไดรับจากผลผลิตทั้งสวนที่ดแี ละสวนที่บกพรองมาพัฒนาปรับปรุง
แกไข ทั้งในสวนที่เปนวัตถุดิบนําเขา และสวนที่เปนกระบวนการผลิต เพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐานเปนที่พึงพอใจ
ของลูกคา
ผลิตสินคาหรือผลิตภัณฑ โดยใชจํานวนยอดสินคาที่ทําการผลิตเปนตัวกําหนด ซึ่งสามารถจําแนกได 3 ชนิดคือ
1. การผลิตเปนจํานวนมาก (mass production) เปนการผลิตสินคาจํานวนมากในระยะเวลานานๆ
2. การผลิตแบบพอประมาณ (moderate production) เปนการผลิตจํานวนมากเชนกัน แตจํานวนการผลิตขึ้นกับยอดสั่ง (order)
มากกวา เครื่องจักรที่ใชเปนเครื่องจักรอเนกประสงค เชน เครื่องกลึง (lathe) เครื่องเจาะ (drill) เครื่องอัด (press) และเครื่องกัด
(mill) เปนตน
3. การผลิตแบบรับงานยอยเปนชวง (job lot production) สินคาจากการผลิตแบบนี้ ผลผลิตจะขึ้นอยูกับยอดขาย พนักงานตอง
มีความชํานาญ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ จํานวนยอดการผลิตมีการขึ้นลงอยูตลอดเวลา

ในการผลิตทั้ง 3 ชนิดดังกลาวแลวก็มีขั้นตอนการผลิตตางๆ ซึ่งเรียกวาแผนภูมกิ ารทํางานของกระบวนการผลิตหรือแผนภูมิ
การผลิต โดยทั่วไปสัญลักษณที่ใชสําหรับแผนภูมกิ ารทํางานของกระบวนการผลิตมี 2 ลักษณะที่สําคัญ คือ
หมายถึง การทํางาน เชน การเจาะ การตัด การกลึง การปม การขึ้นรูป ฯลฯ เปนตน
หมายถึง การตรวจสอบวาของที่ผลิตนั้นมีคุณภาพมาตรฐานตามที่กําหนดไวหรือไมอยางไร

แผนภูมิการทํางานของกระบวนการผลิตการประกอบตัวหมุนของสวิตซ

กิจกรรม 14.1.1
ในระบบการผลิตนั้นประกอบไปดวยขั้นตอนที่สําคัญกี่ขั้นตอน อะไรบาง
แนวตอบกิจกรรม 14.1.1
ประกอบไปดวย 4 ขั้นตอนคือ
1. วัตถุดิบนําเขา
2. กระบวนการ
3. ผลผลิต/ผลิตภัณฑ
4. ขอมูลปอนกลับ

ประเภทของกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม
1. กระบวนการผลิตแบบตอเนื่อง (continuous process) เปนกระบวนการผลิตที่ทําการผลิตผลิตภัณฑสําเร็จรูปจากวัตถุดิบ
อยางตอเนื่อง โดยใชเวลายาวนานผานขัน้ ตอน เครื่องจักรตางๆ ที่เปนไปคอนขางอัตโนมัติ จึงเปนกระบวนการผลิตที่ทํางาน
ตลอดเวลา พนักงานสวนใหญทํางานเปนกะ (shift work) ดังนั้น กระบวนการผลิตแบบนี้จึงมีลักษณะที่สําคัญคือ มีอุปกรณ
และขั้นตอนการผลิตที่ไดมาตรฐาน ขั้นตอนการผลิตมีลําดับที่แนนอนและประเภทผลิตภัณฑมีไมมาก มีกระบวนการไหล
ของงานอยางตอเนื่อง ไมมกี ารหยุดรอ อัตราการไหลของการผลิตคอนขางแนนอน ปริมาณผลผลิตหรือผลิตภัณฑมีจํานวน
มากและเปนการผลิตเพื่อรอจําหนาย และมีการลงทุนคอนขางสูง
ตัวอยางอุตสาหกรรมประเภทนี้ เชน โรงงานกระดาษ โรงงานปโตรเคมี โรงงานปูนซิเมนต โรงงานถลุงเหล็ก โรง
กลั่นน้ํามัน โรงงานกระจก โรงงานผลิตสารเคมี เปนตน
2. กระบวนการผลิตแบบไมตอเนื่อง (intermittent process) เปนการผลิตสินคาในโรงงานอุตสาหกรรมที่เปนไปตามใบสั่งซื้อ
ของลูกคา ดังนั้น กระบวนการผลิตจึงแตกตางกันตามลักษณะของใบสั่งซื้อสินคา ลําดับการผลิตจึงแตกตางกันไปบางครั้งจึง
เรียกกระบวนการผลิตแบบนี้วา กระบวนการผลิตแบบการผลิตตามงาน (job shop production process) ซึ่งมีลักษณะที่
สําคัญดังนี้ คือ มีปริมาณการผลิตต่ําเพราะผลิตสินคาตามใบสั่งของลูกคา ลําดับการผลิตจึงเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา อุปกรณ
ที่ใชฯ และกระบวนการผลิตมีความยืดหยุน ไดสูง อัตราการผลิตสินคาไมแนนอน ผลิตสินคาไดหลายประเภท กระบวนการ
ไหลของงานไมตอเนื่อง มีโอกาสมากในการหยุดรอการผลิต มีความตองการใชพนักงานที่มีทักษะความชํานาญเฉพาะงาน
นั้นๆ และไมตอ งลงทุนมากทางดานเครื่องจักรการผลิต
ตัวอยางอุตสาหกรรมประเภทนี้ เชน โรงชุบ โรงกลึง โรงหลอ โรงงานแปรรูปโลหะ โรงพิมพ โรงงานผลิตภัณฑ
พลาสติก โรงงานทําเบาะรถยนต โรงงานประกอบบันไดเลื่อน โรงซอมรถยนต เปนตน
3. กระบวนการผลิตแบบผลิตซ้ํา (repetitive process) เปนกระบวนการผลิตที่มีการผลิตในแตละลําดับของการผลิต
เปนการผลิตแบบซ้ําๆ หลายๆ หนวยของผลิตภัณฑ บางครั้งเรียกวา กระบวนการผลิตแบบกึ่งตอเนือ่ ง ผลิตภัณฑที่ผลิตจะทํา
การผลิตจากแผนกหนึ่งแลวสงไปทําการผลิตอีกแผนกหนึ่งตอๆ กันไป จนสําเร็จเปนผลิตภัณฑที่สมบูรณ ลักษณะที่สําคัญ

ของกระบวนการผลิตแบบนี้ คือ กระบวนการผลิตและอุปกรณมีความยืดหยุนได ลําดับการผลิตคอนขางแนนอน แตสามารถ
ปรับเปลี่ยนได อัตราการผลิตของแตละลําดับหรือแตละแผนกแนนอน แตอัตราการผลิตเปนผลิตภัณฑที่สมบูรณอาจควบคุม
ไดยาก การผลิตเปนรุน (production lot) มีปริมาณการผลิตสูง มีกระบวนการไหลของงานแบบตอเนื่อง แตมีโอกาสเกิดการ
หยุดรอระหวางลําดับการผลิตที่ตอเนื่องกัน และสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตได และมีความตองการใชพนักงานที่มี
ทักษะความชํานาญงาน
ตัวอยางอุตสาหกรรมประเภทนี้ เชน โรงงานทอกระสอบ โรงงานทอผา โรงงานทํารองเทา โรงงานประกอบรถยนต
โรงงานประกอบเครื่องใชไฟฟา โรงงานเย็บเสื้อผา โรงงานประดิษฐดอกไม โรงงานผลิตชิ้นสวนรถยนต โรงงานประกอบ
ของเลน เปนตน
4. กระบวนการผลิตแบบงานโครงการ (project-type process) เปนกระบวนการผลิตที่ใชเฉพาะกับงานโครงการ
ใหญ ดังนัน้ จึงเปนกระบวนการที่ไมผลิตซ้ําและไมตอเนื่อง ทําใหลําดับหรือขั้นตอนการผลิตสามารถเปลี่ยนแปลงได
ตลอดเวลา ซึ่งมีลักษณะที่สําคัญ คือ อุปกรณและกระบวนการผลิตมีความยืดหยุนสูง ขั้นตอนการผลิตปรับเปลี่ยนได ผลิต
งานเปนโครงการชนิดเดียว กระบวนการไหลของงานเปนแบบไมตอเนื่องสามารถหยุดรอได อัตราการผลิตคอนขางต่ํา และ
ตองมีแผนงานและการควบคุมที่เครงครัด มีการสูญเสียทางดานวัสดุสูง
ตัวอยางอุตสาหกรรมประเภทนี้ เชน โรงงานตอประกอบโครงเหล็ก โรงงานผลิตหมอไอน้ํา โรงงานตอเรือ
โรงงานผลิตเสาคอนกรีต โรงงานผลิตตามสัญญาโครงการตางๆ เปนตน
กิจกรรม 14.1.2
ประเภทของกระบวนการผลิตจําแนกตามลักษณะของการไหลของงานแบงออกเปนกีป่ ระเภท อะไรบาง
แนวตอบกิจกรรม 14.1.2
แบงประเภทการผลิตฯ ได 4 ประเภท คือ
1. กระบวนการผลิตแบบตอเนื่อง
2. กระบวนการผลิตแบบไมตอเนื่อง
3. กระบวนการผลิตแบบผลิตซ้ํา
4. กระบวนการผลิตแบบงานโครงการ

ปจจัยและขัน้ ตอนในการออกแบบกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม
1. ปจจัยสําคัญในการออกแบบกระบวนการผลิต
สําหรับปจจัยสําคัญที่ตองพิจารณาในการออกแบบกระบวนการผลิตมีดังนี้
1.1 ปจจัยผลิตภัณฑ จะตองพิจารณาถึงปจจัยทางดานตางๆ ที่สําคัญ เชน กระบวนการวิธีการผลิต อัตราการผลิต
วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ เวลาในการผลิต แนวโนมความตองการทางการตลาด หรือความตองการของลูกคา ระดับคุณภาพ
ความทนทาน การบรรจุผลิตภัณฑ เปนตน

1.2 ปจจัยทางวัสดุ ซึ่งจะตองพิจารณาถึงปจจัยตางๆ เชน แหลงของวัสดุ ชนิด รูปแบบ ขนาด รูปราง วัสดุคงคลัง การ
ขนยายวัสดุคณ
ุ สมบัติอื่นๆ ของเศษของเสีย ความพรอม วิธีการรับวัสดุ ตันทุนฯ เปนตน
1.3 ปจจัยเครื่องจักร มีปจจัยสําคัญที่ตองพิจารณา เชน วัสดุท่ใี ชสราง ความคงทน ความเชื่อถือได ลักษณะทาง
กายภาพ กําลังการผลิต ลําดับการผลิต อายุการใชงาน ความสามารถในการปรับตัว เปนเครื่องจักรแบบอเนกประสงคหรือเอก
ประสงค ความแมนยําทีไ่ ดและสมรรถนะของการผลิต เปนตน
1.4 ปจจัยการผลิต มีปจจัยตางๆ ที่สําคัญ เชน ประสิทธิภาพของการผลิต การขัดจังหวะทางการผลิต ปจจัยที่เกี่ยวกับ
คน สภาพแวดลอม ความปลอดภัย ความตองการดานแรงงาน เวลาจัดปรับและตั้งเครื่องจักรฯ เปนตน
1.5 ปจจัยตนทุน มีปจจัยที่ตอ งคํานึงถึง เชน การลงทุน การประหยัด เครื่องมือเครื่องใช เงินทุนที่หาได ผลตอบแทน
จากการลงทุน เชาหรือซื้อ ราคาซาก ผลไดหรือผลเสียของพื้นที่ แนวโนมตนทุนของเครื่องจักรฯ เปนตน
1.6 ปจจัยอาคาร ที่สําคัญ เชน พื้นที่ท่มี ีระยะหางของเสา โครงสรางอาคาร ทางเดินและทางวิ่งของรถขนยาย จํานวน
ชั้นของอาคาร หนาตางและประตู ความสามารถรับน้ําหนักของพื้นที่ ความสูงของเพดานฯ เปนตน
1.7 ปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน ปจจัยทางดานพลังงานที่ใช แผนการขยายตัว แนวโนมทางธุรกิจ ลิขสิทธิ์ ความมั่นคง
ปลอดภัย การบริหาร ชื่อเสียงองคกร การตรวจสอบคุณภาพ และคุณภาพการใหบริการฯ เปนตน
2. ขั้นตอนการออกแบบกระบวนการผลิต
2.1 การรวบรวมขอมูลที่จําเปน ในการออกแบบกระบวนการผลิต ขอมูลที่จําเปนจะประกอบดวยขอมูลของวัสดุที่ใช การ
ผลิตและผลิตภัณฑ โดยทัว่ ไปจะตองมีแบบเขียนของผลิตภัณฑ และสวนประกอบของผลิตภัณฑ และขอกําหนดตางๆ ของ
ผลิตภัณฑทางดานรูปลักษณภายนอกและคุณภาพ สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวัสดุจะพิจารณาจากใบรายการวัสดุ หรือรายการ
ชิ้นสวนและขอมูลทางการผลิต เชน อัตราการผลิต ปริมาณการผลิตและการจัดหาสวนประกอบผลิตภัณฑ โดยจะใชวิธีการ
ผลิตหรือการจัดซื้อ ขอกําหนดทางการผลิตและระยะเวลาการจัดสง เปนตน
2.2 การวิเคราะหผลิตภัณฑ เปนการวิเคราะหเพื่อจะไดกาํ หนดเงื่อนไขที่จําเปนของขอกําหนดของชิ้นสวน
ผลิตภัณฑ โดยกําหนดวิธีการแสดงชิ้นสวนในภาพเขียน ลักษณะของชิ้นสวน การประกอบชิ้นสวน การเลือกใชวสั ดุ
รายละเอียดขอกําหนดตางๆ การวิเคราะหขนาด และเกณฑความคลาดเคลื่อนของผลิตภัณฑ
2.3 การจัดทําแบบขอกําหนดรายการของงาน ขั้นตอนนีเ้ ปนการบันทึกสวนรายละเอียดที่สําคัญของงานวามีงาน
อะไรบางที่จะตองทํารายการของงานจะประกอบดวยงานที่เปลี่ยนแปลงรูปรางและรูปแบบของชิ้นสวน เชน การเจาะ การตัด
การเจียร ฯลฯ หรืองานที่เปลี่ยนแปลงโครงสรางภายในของชิ้นสวน เชน การชุบแข็ง ชุบผิว เคลือบสังกะสี ตีหมายเลข ทาสี
ฯลฯ และงานที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตเอง เชน การทําความสะอาด การยืดใหตรง ฯลฯ ดังนั้นรายการของงานจึงเปนการ
แสดงหนวยของกระบวนการผลิต (unit process) ของชิ้นสวนตางๆ ที่ใช
2.4 การดําเนินงานการผลิต เมื่อไดขอมูลรายการของงานแลว ขั้นตอนตอไปคือการรวมหนวย กระบวนการผลิต
โดยมีอุปกรณและเครื่องจักรที่เหมาะสมกับหนวยกระบวนการผลิตทั้งหมดในการดําเนินการผลิตหนึ่งๆ การรวมหนวย
กระบวนการผลิตนี้จะมีขอดีคือ ลดวัสดุระหวางกระบวนการผลิต ลดสถานีผลิต ลดการขนยาย ลดงานเอกสาร และลดการ
ตรวจสอบ แตอาจมีขอเสียคือ อาจจําเปนตองใชเครื่องจักรหรืออุปกรณที่มีความสามารถพิเศษในการดําเนินการผลิต ซึ่งเกิด

จากการรวมหนวยกระบวนการผลิตเขาดวยกัน ตองใชเวลาในการปรับใชเครื่องจักรเพิ่มมากขึ้น ตองการพนักงานที่มีความ
ชํานาญในกระบวนการผลิต เปนตน
2.5 การจัดลําดับการดําเนินงานการผลิต เปนสิ่งที่จําเปนในการกําหนดตําแหนงทีต่ ั้งของสถานีผลิต ทั้งนี้เนื่องจาก
เมื่อมีการจัดกลุมหนวยกระบวนการผลิต เพื่อดําเนินงานการผลิตแลว อาจมีขอจํากัดตางๆ เกิดขึ้นหลายอยาง เชน ความจําเปน
กอนและหลังการผลิต ขอจํากัดของอุปกรณการผลิต ขอจํากัดของสถานที่ ฯลฯ ดังนัน้ จะตองพิจารณากําหนดลําดับการผลิต
ใหเหมาะสมวาการผลิตใดควรทํากอน-หลัง เปนตน
2.6 การศึกษาขอมูลเครื่องจักรและอุปกรณ ทั้งนี้เพื่อเปนการเลือกใชเครื่องจักรและอุปกรณการผลิตที่เหมาะสม เปน
สิ่งสําคัญในการออกแบบกระบวนการผลิต เพราะวามีผลตออัตราการผลิต และตนทุนการผลิต ทําใหสามารถคาดการณ
ประมาณตนทุนผลิตภัณฑเพือ่ จะไดใชเปนตัวกําหนดราคา ผลิตภัณฑตอ ไป
2.7 การจัดเตรียมแบบแผนการดําเนินงานการผลิต เปนแบบแสดงเสนทางงาน แผนภูมิกระบวนการผลิต และ
แผนภูมิประกอบ โดยจัดทําเปนมาตรฐานกระบวนการผลิตใหเปนเอกสารอางอิงไดชัดเจน เพื่อใชในการพิจารณารายละเอียด
ของลําดับขั้นตอนการดําเนินการผลิต และจัดทําแผนการผลิต และใชเปนขอมูลอางอิงสําหรับการปรับปรุงแกไข
กระบวนการผลิตตอไปถาหากมีการเปลี่ยนแปลง
2.8 การคํานวณจํานวนเครื่องจักรและพนักงานคุมเครื่องจักร ในแตละลําดับการผลิตการคํานวณดังกลาวจะตอง
อาศัยขอมูลประมาณการความตองการผลิตภัณฑทางการตลาด กําลังการผลิตของเครื่องจักรที่เลือกใช และนโยบายทางการ
ผลิตดวยและในบางกรณีกระบวนการผลิตนั้นมีเครื่องจักรที่มีอัตราการผลิตไมเทากัน ดังนั้นในการคํานวณเครื่องจักรและ
พนักงานคุมเครื่องจักรเหลานั้นจึงตองอาศัยขอมูลพื้นฐานของเครื่องจักรแตละตัวประกอบดวย ทําใหจํานวนเครื่องจักรที่
จําเปนจะตองใชในแตละลําดับ การผลิตแตกตางกัน ทั้งนี้เพื่อเปนการควบคุมผลิตภัณฑที่ไดจากกระบวนการผลิตใหได
คุณภาพและมาตรฐานตามทีก่ ําหนด
2.9 การจัดทําแผนสถานที่ทํางานเบื้องตน ซึ่งสามารถดําเนินการไดโดยพิจารณาขอกําหนดของเครื่องจักรและความ
ตองการการใชพื้นที่ ซึ่งไดแก พื้นที่สําหรับการบริการ พื้นที่สําหรับจัดเก็บวัสดุตางๆ พื้นที่บริเวณงานของพนักงานคุมเครื่อง
รวมทั้งอุปกรณการเคลื่อนยายวัสดุตางๆ ดวย
2.10 การจัดซือ้ จัดทําเครื่องจักรและอุปกรณการผลิตที่ตองการ ตามปกติฝายจัดซื้อจะดําเนินการในการจัดซื้อจัดหา
เครื่องจักรที่จําเปนตองใช ทั้งนี้ตองดําเนินการใหเปนไปตามความตองการของฝายกระบวนการผลิตในโรงงาน จะเห็นไดวา
การใชเครื่องจักรและอุปกรณตางๆ เปนการลงทุนที่มีผลตอตนทุนการผลิตและผลกําไรของโรงงาน ดังนั้นการจัดซื้อจัดหา
เครื่องจักรและอุปกรณตางๆ ใหตรงกับความตองการ ยอมทําใหกระบวนการผลิตเกิดประสิทธิภาพและผลสําเร็จของงานผลิต
ผลิตภัณฑที่ตอ งการ
กิจกรรม 14.1.3
ปจจัยสําคัญทีต่ องพิจารณาในการออกแบบกระบวนการผลิตมีอะไรบาง จงบอกมาสัก 5 ปจจัย
แนวตอบกิจกรรม 14.1.3
ปจจัยสําคัญฯ เหลานั้นไดแก 1. ปจจัยผลิตภัณฑ 2. ปจจัยทางวัสดุ 3. ปจจัยเครื่องจักร 4. ปจจัยการผลิต 5. ปจจัย
ตนทุน

แนวคิดทั่วไปเกี่ยวสิ่งที่กอใหเกิดกับอันตรายตอสุขภาพจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม
อันตรายจากสิ่งแวดลอมจากการทํางานทางดานสุขศาสตรอุตสาหกรรม (indudtrial hygine) เหลานัน้ ซึ่งแบงออกได 5
ประเภทดังนี้
1. สิ่งแวดลอมทางกายภาพ (physical environment) ไดแก อันตรายจากสภาพการทํางานที่เกิดจากกระบวนการผลิตและ
สภาพแวดลอมภายในสถานประกอบการหรือโรงงานที่สําคัญ เชน แสงสวาง ความรอน ความเย็น ความสั่นสะเทือน ความ
กดดันบรรยากาศ
2. สิ่งแวดลอมทางเคมี (chemical environment) ไดแก อันตรายตางๆ จากกระบวนการผลิตที่เปนสารเคมี เชน สารเคมีในรูป
ของอนุภาค (particulate) เชน ฝุน (dust) ฟูม (fume) ละออง (mist) และเสนใย (fiber) และสารเคมีที่ฟุงกระจายในรูปของ
กาซและไอระเหย (gas and vapour)
3. สิ่งแวดลอมทางชีวภาพ (biological environment) สิ่งแวดลอมประเภทนี้ ไดแก เชื้อโรคตางๆ จากกระบวนการผลิต และ
สภาพการทํางานที่สงเสริมใหเชื้อโรคแพรกระจาย เชื้อโรคทางสิ่งแวดลอมทางชีวภาพที่สําคัญ เชน แบคทีเรีย ไวรัส รา โปร
โตซัว
4. สิ่งแวดลอมทางดานเออรโกโนมิคส (Egonomic environment) ไดแก สภาพแวดลอมในการทํางานที่เกีย่ วของกับการจัด
สภาพการทํางานใหเหมาะสมกับสภาพรางกายและจิตใจของพนักงาน เชน ลักษณะทาทางการทํางาน การยืนหรือนั่งทํางาน
นานๆ การยกเคลื่อนยายวัสดุที่ไมถูกตองทําใหเกิดอาการปวดหลัง
5. สิ่งแวดลอมทางดานจิตสังคม (psychosocial environment) คือ สภาพสังคมสิ่งแวดลอมในการทํางานของพนักงาน
ความสัมพันธระหวางหัวหนางานกับผูปฏิบัติงานหรือความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจ สังคมของ
ครอบครัวพนักงานเอง ซึ่งจะสงผลกระทบทําใหเกิดความเครียดตางๆ และสงผลกระทบโดยตรงตอการทํางาน
สําหรับทางดานอาชีวนิรภัย (industrial safety) หรือความปลอดภัยในการทํางานนั้น สิ่งที่อาจกอใหเกิดอันตรายที่อาจจะเกิด
ขึ้นกับพนักงานนั้นมีสาเหตุสําคัญ 3 ประเภท ดังนี้
1. ทางดานการบริหารจัดการความปลอดภัย (safety management) หมายถึง ความสนใจของผูบริหารในโรงงานที่เอาใจใส
เกี่ยวกับการปองกันอุบัติเหตุตางๆ ภายในโรงงาน เชน กําหนดนโยบายความปลอดภัย การจัดตั้งคณะกรรมการความ
ปลอดภัยฯ เจาหนาที่ความปลอดภัย (จป.)
2. การกระทําที่ต่ํากวามาตรฐาน (substandard acts) หรือการกระทําทีไ่ มปลอดภัย (unsafe acts) คือ การทํางานโดย
ปราศจากความระมัดระวัง ความประมาท เลินเลอ หยอกลอกับเพื่อนรวมงาน ทํางานโดยไมใชหนาที่ของตน ซึ่งอาจนําไปสู
การเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานได
3. สภาพการณที่ต่ํากวามาตรฐาน (substandard condition) หรือสภาพการณที่ไมปลอดภัย (unsafe condition) เชน
โครงสราง อาคารโรงงานที่ไมแข็งแรง พืน้ ทางเดินไมเรียบ เปนหลุมเปนบอ หรือพืน้ ลื่นตลอดเวลา คนงานอาจสะดุดหกลม
ได อุปกรณเครื่องจักรเครื่องมือตางๆ ไมมีอุปกรณปองกันอันตราย (safe guard)

กิจกรรม 14.2.1
สิ่งแวดลอมในการทํางานทีก่ อใหเกิดอันตรายแกผูปฏิบตั ิงานทางดานสุขศาสตรอุตสาหกรรมแบงออกไดกี่ประเภท
อะไรบาง
แนวตอบกิจกรรม 14.2.1
แบงออกได 5 ประเภทคือ
1. สิ่งแวดลอมทางดานกายภาพ
2. สิ่งแวดลอมทางดานเคมี
3. สิ่งแวดลอมทางดานชีวภาพ
4. สิ่งแวดลอมทางดานเออรโกโนมิคส
5. สิ่งแวดลอมทางดานจิตสังคม

สิ่งที่กอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพในอุตสาหกรรมการหลอมเหล็ก
กระบวนการผลิตเหล็ก
ในกระบวนการผลิตเหล็กจะตองใชเตาหลอมเหล็ก (blast- furnace) ที่มีอุณหภูมิสูงมากเพื่อใหเกิดการหลอมละลายที่
สมบูรณ ตามปกติ ระดับอุณหภูมิจะอยูทปี่ ระมาณ 1600๐ c วัตถุดิบทีใ่ ชคือแรเหล็ก ถานโคก (coke) และหินปูน (limestone)
ในกระบวนการเผา เชื้อเพลิงจะเผาใหความรอนขึ้นมาจากทางดานลาง ในเตาหลอมโดยหินปูนจะทําหนาที่เปนตัวเรงใหเกิด
การหลอมเหล็ก ไดเปนเหล็กถลุง (pig iron) ซึ่งจะหลอมรวมกันอยูทางดานลางของเตาหลอม สวนหินปูนจะถูกแยกออกมา
รวมกับสวนอืน่ ๆ ในรูปของกากแร (slag) เมื่อหลอมละลายหมดแลวเตาหลอมจะเปดออก เทเหล็กหลอมออกมาในรูปของ
เหล็กถลุงที่มีปริมาณคารบอนอยูมาก ซึ่งจําเปนตองแยกออกเพื่อลดปริมาณคารบอนดังกลาวกอนการนําไปใชงานตอไป
สําหรับกระบวนการผลิตเหล็กแบงออกเปนขั้นตอนตางๆ ไดดังภาพที่ 14.6
การจัดเตรียมวัตถุดิบ
การรีดแทงเหล็กเปนเสน

การหลอม

การปรับปรุงเนื้อเหล็ก

การอบเหล็กแทง

การหลอเหล็ก

การจัดเก็บเหล็กเสนรอจําหนาย
ภาพที่ 14.6 กระบวนการผลิตเหล็ก
1. การจัดเตรียมวัตถุดิบ (Iron ore/Scrap Preparation) เปนการจัดเตรียมโดยการนําแรเหล็ก

หรือเศษเหล็กตางๆ ที่รวบรวมไดมาทําการคัด แยก ลาง ทําความสะอาด และทําการยอยขนาดใหเล็กลงเพื่อเตรียมการหลอม
เหล็ก
2. การหลอม (melting) เปนขั้นตอนของการหลอมเหล็กจากวัตถุดิบที่เตรียมไวในขั้นตอนที่ 1 นํามาใสลงในเตา
หลอมที่เรียกวา blast furnace หรือ แupola furnace เตาหลอมนี้อาจใชแหลงพลังงานจากไฟฟา (electric arc) หรือใชเชื้อเพลิง
จากแหลงอื่นๆ ก็ได เชน ถานหิน (charcoal) ซึ่งในกระบวนการหลอมนั้นจะใชถานหินทําใหแรเหล็กกลายเปนน้าํ เหล็กหรือ
เหล็กถลุง โดยใชหินปูน (Line stone) เปนตัวเรงใหเกิดการหลอมและใชอุณหภูมิสูงถึง 1600๐ c ซึ่งเปนอุณหภูมิทสี่ ูงมาก
ดังนั้น ขั้นตอนนี้จึงเปนขั้นตอนที่สําคัญที่จะทําใหเกิดอันตรายทางดานตางๆ เชน ทางดานกายภาพ คือ ความรอนที่สูงมาก
บริเวณหนาเตาหลอม รวมทัง้ แสงจาที่เกิดจากการหลอมเหล็กดวย และทางดานเคมี คือพวกไอ (fume) ของสารเคมีตางๆ ที่แร
เหล็กและถานหินที่ใชเปนเชือ้ เพลิง ซึ่งในแรเหล็กอาจมีพวกโลหะหนักตางๆ เชน แมงกานีส ฟอสฟอรัส กํามะถัน ซึ่งจะอยู
ในรูปของกากแร
3. การปรับปรุงเนื้อเหล็ก (refining) เมื่อแรเหล็กหรือสวนผสมตางๆ ไดรับความรอนจน
หลอมละลายหมดแลว ก็จะเปนการปรับปรุงน้ําเหล็ก (pigiron) โดยทําตัวอยางน้ําเหล็กไปทําการวิเคราะหหาปริมาณของ
คารบอน แมงกานีส กํามะถัน ฟอสฟอรัส ฯลฯ และมีการปรุงน้ําเหล็กใหมีคุณสมบัตทิ างเคมีตามที่ตองการโดยใชปูนขาว
(CaO) เฟอรโรซิริกอน เฟอรโรแมงกานีส ฟลูออสปาร (CaF2) อะลูมิเนียม ฯลฯ และมีการเติมสารตางๆ ลงไปอีกตาม
วัตถุประสงคของการผลิต เชน
- เติมแมงกานีส (Mn) ในการผลิตเหล็กกลา เพื่อใหเหล็กมีความเหนียว
- เติมเซเลเนียม (Se) เพื่อปองกันการเกิดสนิมในเหล็ก
- เติมพลวง (antimony) ทําใหเหล็กมีความเหนียว และแข็งแรงขึ้น เปนตน และอาจมีการเติม
โลหะหนักอื่นๆ เชน โครเมี่ยม (Cr) แดดเมียม (Cd) นิเกิล (Ni) ซึ่งเปนพวกโลหะหนักที่สามารถกอใหเกิดอันตรายไดเชนกัน
4. การหลอเหล็ก (molding) จากขั้นตอนที่ 3 เมื่อไดน้ําเหล็กที่มีคุณสมบัติที่ตองการแลวก็จะเทน้ําเหล็กนี้ลงในถังรับ
น้ําเหล็ก (laddle) แลวนําไปเทหลอในแบบหลอเปนแทงเหล็กตอไป ทั้งนี้จะตองมีการนําเอาตัวอยางเนื้อเหล็กนี้ไปทําการ
วิเคราะหสวนผสมทางเคมีอีกครั้งหนึ่งเพื่อเปนการตรวจสอบวาเหล็กแทงนี้มีคุณภาพมาตรฐานตามที่ตองการ ซึ่งสามารถ
ดําเนินการไดหลังจากเทเหล็กลงในการหลอและเมื่อเนือ้ เหล็กเริ่มแข็งตัวก็จะถอดแบบหลอออก นําเหล็กไปแปรรูปเปน
เหล็กเสนหรือแปรรูปเปนอยางอื่นตามความตองการตอไป แตถาตองการเก็บไวเปนแทงเหล็กโดยไมตองการแปรรูป ก็จะฉีด
น้ําทําใหเย็นลงแลวเก็บไวเปนแทงเหล็ก
5. การอบแทงเหล็ก (reheating) ถาตองการแปรรูปเหล็ก เชน ทําเหล็กเสนขนาดตางๆ ก็จะตองนําแทงเหล็กมาอบให
รอน (reheating) โดยทีแ่ ทงเหล็กนี้จะตองมีอุณหภูมิสูงถึง 1300๐ c เพือ่ ที่จะไดสงเขาเครื่องรีดใหเปนเหล็กเสนตอไป
6. การรีดแทงเหล็ก (rolling mill) เปนการแปรรูปแทงเหล็กใหเปนเหล็กเสนที่มีขนาดตางๆ กัน โดยที่ในที่สุดของ
การรีดจะไดเหล็กกลมขดเปนวง (coil) เพราะวาเหล็กที่รีดออกมา มีความยาวมาก จึงตองมวนขดโดยเครื่องมวนอัตโนมัติ
(coiler) และเหล็กที่มวนขดนี้ จะตองนํามาเขาเครื่องเหยียดตรงใหเปนเสนตรง แลวจึงตัดใหไดตามความยาวที่ตองการ แลว
จึงนับจํานวนมัดรวมกัน ติดปายกํากับมัดเหล็กเสน เขาเครื่องงอพับครึ่งของเสนเหล็ก ซึ่งเปนขั้นสุดทายของการแปรรูปเหล็ก

7. การจัดเก็บเหล็กเสนเพื่อรอจําหนาย (storage) หลังจากพับครึ่งมัดเหล็กเสนเรียบรอยแลว ก็จะนํามาจัดเก็บโดย
เรียงใหเปนระเบียบทั้งขนาดและความยาวของเหล็กเสนในสวนของโรงงานที่เปนบริเวณจัดเก็บ ซึ่งควรจะตองมีสถานที่จัด
วางใหเรียบรอย สะดวกแกการขนยายเมื่อตองนําออกจําหนายตอไป
สรุปสิ่งที่กอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพจากอุตสาหกรรมหลอมเหล็กทีส่ ําคัญคือ
1. ฝุน (particulate) จากกระบวนการผลิตในหลายๆ กระบวนการทําใหมีฝุนเกิดขึ้นเปนจํานวน
มาก เชน ในขัน้ ตอนการจัดเตรียมเศษเหล็กที่เกิดฝุนจากตะกอนของกากแร หินปูน หินทรายตางๆ ฯลฯ และบริเวณเตาหลอม
จะมีฝุนที่เกิดจากแรเหล็ก และโลหะที่มีสวนผสมของเหล็ก ซึ่งจะเปนอันตรายตอผูปฏิบัติงานในบริเวณดังกลาว
2. ความรอน (heat) ในทุกๆ กระบวนการขั้นตอนของการผลิตของอุตสาหกรรมหลอมเหล็ก
จะตองใชความรอนที่สูงและผูปฏิบัติงานในบริเวณดังกลาวยอมสัมผัสกับความรอนจากกระบวนการผลิตเหลานั้นได ถา
สัมผัสเปนเวลานานๆ ยอมเกิดผลเสีย เปนอันตรายตอรางกายหลายอยาง
3. กาซคารบอนมอนอกไซด (carbon monozide: CO) เปนกาซที่เกิดจากกระบวนการผลิต โดยเฉพาะในขัน้ ตอนของ
การหลอมเหล็ก เนื่องจากในแรเหล็กนัน้ มีคารบอนเปนสวนประกอบคอนขางสูง และยังมีคารบอนในถานโคกที่ใชเติมลงไป
ในการหลอม และจากเชื้อเพลิงที่ใชเผาไหม คือถานหิน ดังนั้น ปริมาณกาซคารบอนมอนอกไซดทเี่ กิดขึ้นจึงมีปริมาณมาก
โดยเฉพาะในการหลอมเหล็กจะมี CO ถึง 27-30% และจากกระบวนการขั้นตอนการผลิตอื่นๆ อีก 7-10% และกาซ CO นี้ อาจ
รั่วไหลออกมาเมื่อผูปฏิบัติงานหายใจเขาสูร างกายยอมทําใหเกิดการเปนพิษ CO อยางเฉียบพลัน หรือเมื่อสัมผัสทุกวัน ตลอด
ระยะเวลาการทํางานก็ทําใหเกิดผลเสียอยางเรื้อรัง (chronic effect) ตอรางกายได
4. โลหะหนัก (heavy metal) ในขั้นตอนการผลิตหลายขั้นตอนมีการใชโลหะหนักหลายชนิดกลาวคือ
4.1 นิเกิล (nickle: ni) ใชในกระบวนการผลิตเหล็ก โดยใชเติมลงในน้ําเหล็กหลอม เพื่อทําเหล็กกลา คือทําให
เหล็กมีคุณสมบัติมีความแข็งแรงมากยิ่งขึน้
4.2 เหล็ก (iron, fe) จากขัน้ ตอนการจัดเตรียมแรเหล็ก (iron ore preparation) คือการคัดแยก ลางแรบดยอยใหมี
ขนาดเล็กลง ซึ่งจะเกิดฝุนของออกไซดของเหล็ก (iron oxide) และในขัน้ ตอนของการหลอมก็จะมีไอระเหย (fume) ของเหล็ก
ดวย
4.3 แมงกานีส (manganese: mn) ใช Mn ใสลงไปในกระบวนผลิตเหล็ก เพื่อใหเหล็กมีความเหนียว ทนทานและแข็ง
คือใชในขั้นตอนของการหลอมเหล็ก และการผสมเนื้อเหล็ก ซึ่งจะเปนอันตรายตอผูปฏิบัติงานได
4.4 เซเลเนียม (selenium, se) ใชในขั้นตอนของการปรุงเนื้อเหล็ก โดยเติมลงไปเพื่อปองกันการเกิดสนิมของเหล็ก
4.5 พลวง (antimony an) เปนโลหะหนักทีใ่ สในขั้นตอนการปรุงเนื้อเหล็กของกระบวนการผลิตเหล็ก ทั้งนี้เพื่อให
เหล็กเกิดความแข็งแรง เหนียวและทนทาน ดังนั้น ผูปฏิบัติงานในขัน้ ตอนดังกลาวก็อาจไดรับสารนี้เขารางกาย ซึ่งกอใหเกิด
อันตรายไดเชนกัน
4.6 เทเลเนียม (telenium, ti) เปนโลหะหนักที่ใสลงไปในการปรุงเนื้อเหล็ก เพื่อปองกันไมใหเนื้อเหล็กเกิดการผุ
กรอนเชนเดียวกับโลหะหนักอื่นๆ เมื่อผูปฏิบัติงานไดรบั เขาสูรางกายก็เปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยได

กิจกรรม 14.2.2
สิ่งที่กอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพจากอุตสาหกรรมหลอมเหล็กที่สําคัญ มีอะไรบาง
แนวตอบกิจกรรม 14.2.2
อันตรายจากอุตสาหกรรมหลอมเหล็กเกิดจาก
1. ฝุน
2. ความรอน
3. กาซ CO
4. โลหะหนักหลายชนิด

สิ่งที่กอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพจากอุตสาหกรรมการผลิตเยื่อกระดาษและการผลิตกระดาษ
1. อุตสาหกรรมการผลิตเยื่อกระดาษ
อุตสาหกรรมประเภทนี้ทําไดโดยใชเศษไม ไมทอน ตนไมและกากจากโรงเลื่อยจักรมายอยสลายโดยใชสารเคมีหรือ
บดใหละเอียดโดยใชเครื่องจักร หลังจากนัน้ นํามาฟอกใหไดคณ
ุ สมบัติตามที่ตองการแลวจึงนําเยื่อที่ไดไปผลิตเปนกระดาษ
สําหรับการเตรียมเยื่อกระดาษมีวิธีการที่สําคัญอยู 2 วิธี คือ การเตรียมเยือ่ กระดาษโดยกระบวนการทางเคมีและการ
เตรียมเยื่อกระดาษโดยใชเครือ่ งจักร
1. การเตรียมเยื่อกระดาษดวยกระบวนการทางเคมี (chemical pulping) มี 3 วิธีคือ การเตรียมเยื่อกระดาษดวยวิธี
คราฟ (kraft pulping) การเตรียมเยื่อกระดาษดวยวิธีกรดซัลไฟท (acid sulfite pulping) และการเตรียมเยื่อกระดาษดวยวิธีกึ่ง
เคมีซัลไฟทที่เปนกลาง (neutral sulfite semichemical pulping
2. การเตรียมเยื่อกระดาษดวยเครือ่ งจักร (mechanical pulping) ในการเตรียมเยื่อกระดาษดวยเครื่องจักรนั้นมีหลาย
วิธีที่ใชกนั ทั่วไป ไดแก วิธี refiner mechanical pulping (RMP) วิธี thermo mechanical pulping (TMP) วิธี chemimechanical
pulping (CMP) และวิธี Chemi thermomechanical pulping (CTMP)
หลักการของวิธี RMP ก็คือ ทําโดยนําเศษไมมาเตรียมเยือ่ กระดาษที่ความดันปกติ บางครั้งอาจใชสารเคมีชวยในการ
เตรียมเยื่อกระดาษดวย
สวนกระบวนการผลิตแบบ TMP นั้นจะนําเศษไมมาอบไอน้ําที่ความดัน 20-40 psi เปนเวลานาน 2-4 นาที กอนทีจ่ ะ
แยกเยื่อกระดาษออกมา
ตอมามีการทดลองใชสารเคมี (CMP) ในกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษแบบ RMP และ TMP ซึ่งเปนปฏิกิริยา
sulphonation โดยใชสารเคมีทําปฏิกิริยากับเศษไมกอนที่จะเตรียมเยื่อกระดาษหรือระหวางการเตรียมเยื่อกระดาษหรือหลัง
การเตรียมเยื่อกระดาษ โดยปกติจะใชสาระละลายโซเดียมซัลไฟท (sodium sulfite) ที่ pH 4-9 เปนเวลา 30 นาทีที่อุณหภูมิ
270 – 3200 ฟ. เพื่อทําใหไมนมุ ขึ้น
สําหรับวิธีการของ CTMP นั้นจะนําเศษไมมาทําปฏิกิริยากับโซเดียมซัลไฟท 1-4% เพือ่ ใหเศษไมนุมขึ้นแลวจึง
เตรียมเยื่อกระดาษภายใตความดันตอไป

สารเคมีและกาซที่เปนมลพิษที่สําคัญจากกระบวนการเตรียมเยื่อกระดาษดวยเครื่องจักรนั้น คือ พวกสารประกอบ
ของสารอินทรียระเหย (volatile organic compounds: VOCs)

2. อุตสาหกรรมการผลิตกระดาษ
อุตสาหกรรมผลิตกระดาษเริ่มตนจากการนําเยื่อกระดาษที่ไดจากกระบวนการผลิตทางเคมีหรือจากเครื่องจักร
ดังกลาวมาแลวขางตนมาลาง ฟอกและเก็บรวมกันไวในถังบรรจุ (storage tanks) เพื่อนํามาทํากระดาษโดยมีขนั้ ตอนที่สําคัญ
ดังนี้
1) การเตรียมเยื่อกระดาษ (stock preparation)
2) การรีดใหเปนแผน (sheet formation)
3) การทําใหแหง (dryer section)
4) การทําใหเปนกระดาษสําเร็จ (finishing products)
ดังแสดงในภาพที่ 14.7
1) การเตรียมเยื่อกระดาษ ทําไดโดยผสมเยื่อชนิดตางๆ กับสารแตงเสริม (additives) เขาดวยกับ เยือ่ เหลานั้นไดแก
เยื่อจากไมซึ่งเปนเยื่อบริสุทธิ์ เยื่อจากการนํากระดาษเกามาใชสําหรับพวกกระดาษหนังสือพิมพ กระดาษผสม กระดาษยน
พวกนี้ตองนํามาปนใหกระจายตัวโดยใชสารเคมีตางๆ หลายชนิดที่สาํ คัญ ไดแก สารฟอกสี สารขจัดฟอง กรดปรับ pH แลว
จึงผสมเยื่อทั้งหมดใหเขากันมีความสม่ําเสมอเปนเนื้อเดียวกัน (homogeneous)
2) การรีดใหเปนแผน เมื่อเยือ่ เปนเนื้อเดียวกันแลวก็ปมเขาสู head box ของเครื่องทํากระดาษโดยเยือ่ จะถูกทําใหเจือ
จางประมาณ 0.5% แลวเกลี่ยเยื่อบนเครื่องทํากระดาษ (wire) ซึ่งจะรีดน้าํ ออกไปประมาณ 98% ดวยระบบสูญญากาศก็จะได
แผนเยื่อทีย่ ังคงชุมดวยน้ําอยู ซึ่งจะสงตอไปยังแผนกรีด (pressing section) ก็จะไดกระดาษทีเ่ รียบและมีความชื้นนอยลง
3) การทําใหแหง กระดาษเรียบที่มีความชืน้ นอยลงจะเขาสูแผนกทําใหแหง (dryer section) ดวยความรอน ก็จะได
กระดาษที่แหงแลวจึงนําไปเคลือบสีที่ผิวดวยสารละลายสี (pigments) ชนิดตางๆ เพือ่ ใหกระดาษเกิดสีหรือใชแปง เพื่อให
กระดาษมีความหนาตามตองการ หลังจากนั้นก็นําไประเหยน้ําออกใหแหงโดยใชอากาศเขาหรือพลังงานความรอนหรือไอน้ํา
แลวนํามารีดใหเรียบใน calenda staik
4) การทําใหเปนกระดาษสําเร็จ หลังจากผานเครื่องรีดใหเรียบแลวก็จะนํากระดาษมามวนใหเปนมวนแลวจัดเก็บรอ
จําหนายตอไป

STOCK PREPARATION
High density
blending
storage tank

SHEET FORMATION

chest

PULP FROM WASHERS

head box

refiners

wire

DRYING
calendar stack
coater & dryer
pressing section
dryer section

PAPER OR PAPERBOARD ROLLS

white water pit
ภาพที่ 14.7 อุตสาหกรรมการผลิตกระดาษ
ที่มา: คูมือปฏิบัติการสําหรับเจาพนักงานควบคุมมลพิษในการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม 2539
สําหรับ white water เปนน้ําเสียที่เกิดจากกระบวนการวัดเยื่อและทําใหเปนแผนน้ําเสียมักประกอบดวยเสนใย
ละเอียดจํานวนมาก
สารเคมีที่เปนมลพิษที่สําคัญและอนุภาคจากการผลิตกระดาษที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ ไดแก จากกระบวนการ
ทําใหแหง (dryer section) คือ ไอน้ําและอนุภาคจากสารเคมีที่ใชแตงเสริม (additives) ตางๆ หลายชนิดที่ใสลงในขั้นตอน
การเตรียมเยื่อกระดาษ (stock preparation) การรีดใหเปนแผนและการทําใหเปนกระดาษสําเร็จรูป นอกจากนี้ยงั มี
ฟอรมาลดีไฮด (formaldehyde) พีนอล (phenol) แอมโมเนีย (ammonia) และสารประกอบของสารอินทรียระเหย (volatile
organic compounds) หลายชนิดสําหรับลางอุปกรณตางๆ เชน hexane ylene toluene และ petroleum naptha เปนตน
กิจกรรม 14.2.3
การเตรียมเยื่อกระดาษมีกวี่ ิธีการอะไรบาง
แนวตอบกิจกรรม 14.2.3
มี 2 วิธีการคือ การเตรียมเยื่อกระดาษโดยกระบวนการทางเคมีและการเตรียมเยื่อกระดาษโดยใชเครือ่ งจักร

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส
อุตสาหกรรมผลิตเซมิคอนดักเตอรเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส โรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอรเปนโรงงานที่
สะอาดในกระบวนการผลิตจึงมีขั้นตอนการทําความสะอาดหลายขั้นตอนเพื่อปองกันฝุนซึ่งจะกอใหเกิดความเสียหายตอ
ชิ้นงานได การผลิตเซมิคอนดักเตอรมีการใชสารเคมีหลายชนิดในกระบวนการผลิต
กระบวนการผลิตเซมิคอนดักเตอร
1. การออกแบบ (design) วงจรไฟฟาของเซมิคอนดักเตอรจะถูกออกแบบโดยคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรจะถูกใชใน
การพัฒนาและทดสอบแผนผังของวงจรไฟฟา จากนั้นจะนําแบบทีต่ องการมาประกอบกับอุปกรณและตั้งสภาวะการทํางาน
2. การสรางผลึก (crystar processing) ผลึกซิลิกอนจะถูกสรางโดยเทคนิคการควบคุมใหมีโครงสรางของผลึกเปน
รูปแบบเดียวกัน และเนื่องจากผลึกของซิลิกอนบริสุทธิ์ นําไฟฟาไดไมดีจึงตองใสสารเคมีหรือโดแพนทในระหวางการพัฒนา
แทงซิลิกอนเพื่อใหเกิดสมบัติกึ่งตัวนํา ซึ่งโดแพนทจะถูกใชโดยกระบวนการ Diffusion หรือ Ion Implantation ทําใหเกิด
วงจรและเกิดการไหลของกระแสไฟฟา
3. การทําเวเฟอร (wafer fabrication) การเตรียมเวเฟอรจะเริ่มดวยขั้นตอนการทําปฏิกิรยิ าออกซิเดชั่น ซึ่งจะทําให
เกิดฟลมของซิลิกอนไดออกไซดบนผิวขางนอกของซิลิกอนเวเฟอรปฏิกิริยาออกซิเดชัน จะเกิดขึ้นระหวางผิวซิลิกอนเวเฟอร
กับกาซออกซิแดนท เชน ออกซิเจน หรือไอน้ํา ฟลมที่เกิดขึ้นจะปองกันเวเฟอรในกระบวนการตอไป เมื่อทําปฏิกิริยา
ออกซิเดชัน ประกอบดวยซิลิกอนไดออกไซด กรดไฮโดรฟลูออริค และตัวทําละลาย
เวเฟอรจะถูกทําใหเกิดรอยพิมพโดยใชกระบวนการกัดที่ทําใหเกิดรอยพิมพ (photolithography) โดยซิลิกอนเวเฟอร
จะถูกเคลือบดวยฟลมบางๆ สวนแผนแกว หรือหนากาก (mask) จะทําใหเปนวงจร และนําแบบมาทําใหเกิดรอยพิมพใน
วิธีการตางๆ เชน ฉายรังสีเอ็กซ ผานหนากากที่ติดกับแผนซิลิกอน หรืออีกวิธีหนึ่งโดยใชลําแสงอิเล็กตรอน (electron-beam)
ทําโดยควบคุมลําแสงอิเล็กตรอนและตัวตานทานอิเล็กตรอน เมื่อแบบถูกพัฒนาบางพื้นที่ของเวเฟอรจะถูกกําจัด และที่เหลือ
จะถูกควบคุมดวยตัวตานทาน
หลังจากกระบวนการกัดที่ทําใหเกิดรอยพิมพ สารเคมีที่เปนตัวแบบพัฒนา (developers) จะถูกใชกําจัดสารเคลือบ
หรือวัสดุตานทานที่เหลือ จากนั้นเวเฟอรจะถูกกัดในสารละลายกรดเพื่อกําจัดสวนของชั้นออกไซด ที่สรางรองหรือแบบ ซึ่ง
เปนบริเวณที่ตดิ โดแพนทนําเวเฟอรไปลางเพื่อกําจัดตัวตานทานที่ไมตองการ (photoresist) แลวทําใหแหงระหวางขั้นตอน
ตอไปโดแพทนถูกนํามาติดที่ผิวของเวเฟอรโดยการแพรกระจาย (diffusion) หรือการฝง (ion implantation)
4. การเรียงขัน้ สุดทาย และทําความสะอาด (final layering and cleaning) เมื่อเวเฟอรถูกเตรียมแลว ผิวของเวเฟอร
จะถูกเคลือบดวยชั้นบางของโลหะซึ่งโลหะนี้จะทําหนาที่เปนวงจรภายใน
เซมิคอนดักเตอร การตอภายนอกกับซิลิกอนเวเฟอรโดยการระเหยฟลมโลหะ บนพื้นผิวของเซมิคอนดักเตอรในสุญญากาศ
โลหะเกือบทุกชนิดสามารถใชทําการเชื่อมตอทางไฟฟากับซิลิกอนได เชน อะลูมิเนียม แพทตินัม ไททาเนียม นิเกิล/โครเมียม
เงิน ทองแดง ทังสะเตน ทอง เจอมาเนียม และแทนทาลัม เปนตน ในบางครั้งมีการใชกาซอารกอนดวย
5. การประกอบ (assembly) มีขั้นตอน ดังนี้

5.1 กระบวนการตัดแผนเวเฟอรใหแยกออกจากกัน (expansion หรือ die separation) เพื่อใหเครื่องจักร
สามารถหยิบชิพไดสะดวก โดยการนําเอาแผนเวเฟอรมาติดที่แผนพลาสติกเหนียว (adhesive sheet) แลวใชเลเซอรและเลื่อย
ทําการตัดเปนหนวยๆ ในขัน้ นี้มีการใชตวั ทําละลายในการทําความสะอาดดวย
5.2 กระบวนการเชื่อมชิพลงบนแผนเฟรม (die bonding) โดยการนําชิพจากเวเฟอรมาติดไวบนแผนเฟรม
มาติดไวบนแผนเฟรมซึ่งตองใชตัวประสานระหวางชิพกับแผนเฟรม เชน อีพ็อคซีเรซิน (eproxy resin) หรือกาวเงิน (ag
paste)
5.3 กระบวนการเชื่อมระหวางชิพกับขาของแผนเฟรมเขาดวยกันดวยเสนลวดทองคํา หรืออลูมิเนียม (wire
bonding) เพื่อใหตวั ไอซีสามารถนําสัญญาณได
5.4 กระบวนการหุมชิพและเสนลวดทีต่ อกับชิพดวยเรซินหรือพลาสติก (molding) เพื่อปองกันการ
กระทบกระเทือนของชิพและเสนลวด และงายตอการหยิบจับ
5.5 กระบวนการขจัดเรซินที่ไมตองการออก (soldering หรือ plating) ปองกันสนิมและออกไซด ทําความ
สะอาด และทําการชุบขาไอซีเพื่อใหนําไฟฟาไดดีขนึ้ โดยในขัน้ นี้มีการใชสารเคมีหลายชนิด ไดแก ตัวทําละลาย กรด อัล
คาไลด ไซยาไนด อีพ็อกซิน
5.6 กระบวนการตัดขาของตัวไอซีที่ไมตอ งการออกจากแผนเฟรม (cutting)
5.7 กระบวนการตรวจสอบสมบัติทางไฟฟา (testing) คุณภาพของผลิตภัณฑและอืน่ ๆ กอนที่จะนําไปขาย
5.8 กระบวนการพิมพหมายเลขและอื่นๆ ที่ตัวไอซี (making) ซึ่งแลวแตบริษัท โดยมีการพิมพดว ยหมึกและ
เลเซอร
5.9 กระบวนการบรรจุผลิตภัณฑลงกลองหรือบรรจุภัณฑอื่นๆ (packing) เพื่องายตอการจัดเก็บและจําหนาย
ตอไป
โรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส กลุมเซมิคอนดักเตอรปจจุบันจะเปนโรงงานประกอบ ซึ่งเมื่อวิเคราะหตาม
กระบวนการผลิตผลกระทบตอสุขภาพมีดงั นี้ (ภาพที่ 14.8)

วัตถุดิบ

ขั้นตอนการผลิต

แผนเวเฟอร

ตัดแผนเวเฟอร (die separation)

แผนเฟรม
กาวเงิน
อะซิโตน

เชื่อมชิพลงบนแผนเฟรม (die bonding)

ลวดทองคํา

เรซิน

สารเคมี

เชื่อมชิพกับขาของแผนเฟรมดวยเสนลวด (wire bonding)

หุมชิพและเสนลวดดวยเรซิน (molding)

ขจัดเรซินที่ไมตองการออก (soldering and washing)

ตัดขาไอซีที่ไมตองการ

ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ (testing)
พิมพหมายเลข (marking)

บรรจุผลิตภัณฑ (packing)

สิ่งที่ทําใหเกิดอันตราย
เศษฝุนซิลิกอน (< pm10)

กลิ่นไออะซิโตน

เศษลวดทองคํา

กลิ่นเรซิน
ฝุนเรซิน
ฟูม ไอ สารเคมี

ฝุน โลหะและเรซิน

ภาพที่ 14.8 แผนผังกระบวนการผลิตเซมิคอนดักเตอร เฉพาะขั้นตอนการประกอบการผลกระทบตอสุขภาพ
จากกระบวนการผลิตเซมิคอนดักเตอรนนั้ มีหลายขั้นตอนในการผลิตที่มีผลกระทบตอสุขภาพ
สรุปไดดังนี้
1. กระบวนการตัดแผนเวเฟอร สิ่งที่กอใหเกิดผลกระทบกับสุขภาพ ไดแก ฝุนที่เกิดจากการตัด
แผนเวเฟอรทอี่ อกมาจากกระบวนการผลิตซึ่งมีขนาดเล็ก ( 10 pm) จะอยูในรูปของตะกอนเปยก และ
ปนเปอนในน้าํ ที่ใชหลอลื่นแผนเวเฟอรขณะเครื่องจักรทําการตัดแผนเวเฟอร สารประกอบของเวเฟอรท่ี
เปนอันตราย ไดแก สารหนู (arsenic) ทั้งนี้สารประกอบอันตรายอาจขึน้ อยูกับแตกระบวนการผลิต ทาง
สูรางกาย ไดแก ทางผิวหนังจากการสัมผัสกับตะกอน และน้ําเสียที่ปนเปอนเศษตะกอนและการหายใจจากการใชปนลมเปา
ทําความสะอาดเครื่องจักรขณะทําการซอมบํารุงรักษาเครื่องจักร
2. กระบวนการเชื่อมชิพลงบนแผนเฟรม สิ่งที่กอใหเกิดผลกระทบกับสุขภาพ ไดแก ไอระเหยอะซิโตน ใน
กระบวนการนี้มีการใช อะซิโตน ทําความสะอาดชะลางกาวเงินออกจากหัวฉีดกาวเงิน (nozzle) ทั้งนี้ อาจใชสารเคมีแตกตาง
กัน สารที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ไดแก ไอระเหยอะ
ซิโตน ทางที่เขาสูรางกาย ไดแก การหายใจและทางผิวหนังจากการสัมผัสขณะทําการลางหัวฉีดกาวเงิน
3. กระบวนการหุมชิพและเสนลวดดวยเรซิน สิ่งที่กอใหเกิดผลกระทบกับสุขภาพไดแก สารพลวง สารประกอบ
โบรมีน ซึ่งเปนสวนประกอบอยูในเรซิน แตทั้งนี้อาจมีการใชสารเคมีที่แตกตางกัน ในกระบวนการนี้จะมีการอบชิ้นงานดวย
ความรอนอุณหภูมิประมาณ 180 องศาเซลเซีนส นอกจากนี้ในกระบวนการผลิตจะมีการฟุงกระจายของฝุนเรซินที่เกิดจากการ
ถายเทเรซินทางเขาสูรางกายไดแก การหายใจ
4. กระบวนการขจัดเรซินที่ไมตองการออก สิ่งที่กอใหเกิดผลกระทบกับสุขภาพ ไดแก ฟูมไอสารเคมีจากกระบวน
ลางขจัดเรซินสวนเกินออกและการชุบสารเคมีเพื้อปองกันสนิมสารเคมีอันตรายที่ใช ไดแก ตะกั่ว ดีบุก หรือบิสมัส กรด
ซัลฟลูริค โปรแตสเซียมคลอไรด กรดไฮโดรคลอริค กรดไนตริก เปนตน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับแตละโรงงาน สามารถเขาสูรางกาย
ไดโดยการหายใจและทางผิวหนังจากการสัมผัส
5. กระบวนการตัดขาไอซีที่ไมตองการออก สิ่งที่กอใหเกิดผลกระทบกับสุขภาพไดแก เสียงซึ่งในกระบวนการนี้จะ
มีเสียงดังจากเครื่องจักรทํางาน ประมาณ 75–90 เดซิเบลเอ ซึ่งขึ้นอยูกับความหนาแนนของเครื่องจักรและขนาดหอง
นอกจากนี้ในกระบวนการนี้ยังมีฝุนจากเศษโลหะและเรวินจากตัดขาไอซี ที่เขาสูรางกายไดแก การหายใจ
6. การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑเซมิคอนดักเตอรจะมีความละเอียดสูงมีขนาดเล็ก ในการตรวจสอบ
คุณภาพงานจะตองมองผานกลองไมโครสโครปกําลังขยายสูง อยูที่ประมาณ 100 เทา ผลกระทบตอสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นแก
สายตาและความเครียด ปจจัยเสริมที่มีผลตอการเกิดผลกระทบสายตาและความเครียด ไดแก ระยะเวลาการทํางานและแสง
สวางทําการทํางานดวย

กิจกรรม 14.2.4
จงบอกอันตรายจากกระบวนการผลิต เซมีคอนดักเตอรมาสัก 3 กระบวนการ
แนวตอบกิจกรรม 14.2.4
อันตรายจากกระบวนการผลิตเซมิคอนดักเตอร
1. กระบวนการตัดเวเฟอร ไดแก ฝุนที่อยูในรูปของตะกอนเปยกของสารหนู (arsenic)
2. กระบวนการเชื่อมชิพลงบนแผนเฟรม ไดแก ไอระเหยของอะซิโตน
3. กระบวนการหุมชิพและเสนลวดดวยเรซิน ไดแก สารพลวงและสารประกอบโบรมีน
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