
 

 

กะเทาะเปลือก 

แยกแกลบ 

ตะแกรงโยก ขัดขาวและแยกร า 

ขัดขาวและแยกร า 

ขัดมัน แยกข้าวหัก/คัดข้าว 

ร าหยาบ 

ร าละเอียด 

ร าละเอียด 

แกลบ~22% 

ปลายข้าว 1 ปลายข้าว 2 

ต้นข้าว 

 (ข้าวเต็มเมล็ด) 

ข้าวเปลือก 

ข้าวเปลือกท่ีไม่

ผ่านการกะเทาะ 

สิ่งเจือปน  

ลดความชื้น 

ท าความสะอาด นึ่งข้าว 

ลดความชื้น 

แช่น้ า/น้ าร้อน 

น้ าเสีย 

 ขั้นตอนกรณีมีการนึ่งข้าว 

กระบวนการสีข้าว 

โรงสีข้าว หมายถึง สถานที่สีข้าวเปลือกให้เป็น

ข้าวสารด้วยเครื่องจักร โดยสามารถแบ่งโรงสีข้าวตาม

ประเภทการใช้เชื้อเพลิงออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

1) โรงสีที่ใช้หม้อไอน้ า ใช้แกลบจากการสีข้าวเป็น

เชื้อเพลิง  

2) โรงสีไฟฟ้า ใช้กระแสไฟฟ้าในการขับเคลื่อน

มอเตอร์  

3) โรงสีที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ใช้น้ ามันดีเซลเป็นน้ ามัน

เชื้อเพลิง  

 

       ผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล อยู่ ในรูปของส่ิงเจือปนใน

ข้าวเปลือก เช่น วัชพืช หญ้า ฟาง เป็นต้น มูลฝอยอื่นที่

พบรองลงมาได้แก่ พลาสติก กระดาษ เศษอาหาร ท่ี

เกิดจากคนงานในโรงงาน หากทางโรงสีไม่มีมาตรการ

ในการจัดเก็บหรือก าจัด อาจจะก่อให้เกิดปัญหา

ตามมา เช่น เหตุร าคาญจากนก หนู แมลง และแหล่ง

เพาะพันธุ์พาหนะน าโรค รวมถึงปัญห าด้านกล่ิน และ

การปนเปื้อนของน้ าชะมูลฝอย 

มลพิษทางอากาศ  แบ่งออก

ได้ 2 ประเภทคือ ฝุ่น ละออง 

ที่เกิดขึ้นในขั้นตอนของการสี

ข้าว  บริเวณลานตาก

ข้าวเปลือกและการขนส่ง

ผลิตภัณฑ์  ฝุ่นที่เกิดขึ้นจะท า

ให้ผู้ท่ีได้รับ ฝุ่นมีสมรรถภาพ
ปอดลดลง เกิดกา รระคาย

เคืองของ เย่ือบุ ต า และ  

ผิวหนัง  

อีกประเภท คือ ก๊าซท่ีเกิดการเผาไหม้  กรณี

โรงสีที่มีการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงและโรงสีที่ใช้หม้อน้ าที่มี

การใช้ แกลบเป็นเชื้อเพลิง  เชื้อเพลิงดังกล่าวเมื่อเผา

ไหม้จะก่อให้เกิดมลสารในอากาศหรือไอเสีย ได้แก่ 

ควันที่เกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ของสารที่มี

คาร์บอนเป็นองค์ประกอบฝุ่นที่เป็นอนุภาคของแข็ง

ลอยตัวอยู่ในอากาศ นอกจากนี้การเผาไหม้ยัง

ก่อให้เกิดไอระเหยรวมถึงก๊าซและสารประกอบ ได้แก่ 

คาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอนมอนนอกไซด์ 

ไนโตรเจนออกไซด์ และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เมื่อได้รับ

จะท าให้ เกิดการวิงเวียนศีรษะ หน้ามืด ตาลาย   แสบ

จมูก และอาจท าให้เกิดโรคปอดได้ 

น้้า เสียและกลิ่น

เหม็น โรงสีข้าวนึ่งที่

ใช้ ไอน้ า ในการนึ่ง

ข้าวท าให้เกิดน้ า เสีย

และมีกล่ินเหม็น  

ส าหรับน้ า เสียที่สามารถเกิดขึ้นได้อีกทางหนึ่ง คือ เกิด

จากผงร าข้าวที่ตกลงตามพื้นและถูกชะล้าง โดยน้ า ฝน

ท าให้เกิดเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็น 

เสียงดัง เกิดจากกิจกรรมภายในโรงสีที่ก่อให้เกิดเสียง

ดังมาก ได้แก่ เครื่องกะเทาะ เครื่องแยก และเครื่องขัด

ขาว เมื่อได้รับเสียงดังมาก ๆ เป็นเวลาติดต่อกัน อาจ

ท าให้เกิดอาการหูตึงหรือหูหนวก อันตรายต่อสุขภาพ

ทั่วไปและจิตใจ รบกวนการนอนหลับ รบกวนการ

ท างานและประสิทธิภาพความถูกต้องของงานสูญเสีย

ไป  

ความปลอดภัยในการท้างาน  การเคล่ือนย้าย

ผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบ ซ่ึงจะมีความเส่ียงต่ออุบัติเหตุท่ี

เกิดขึ้นได้ โดย อาจเกิดจากการช ารุดของเครื่องจักร 



สภาพเครื่องจักรที่ไม่ปลอดภัย และ ความประมาท

เลินเล่อไม่อยากใช้เครื่องป้องกันอันตราย ท าให้

คนงานเกิดการบาดเจ็บ  สูญเสียอวัยวะ  หรือเสียชีวิต

ได้  

ปัญหาการยศาสตร์แรงงาน  การจัดสภาพการท างาน

ที่ไม่เหมาะสมในการปฏิบัติงานของแรงงานท า ให้เกิด

ความไม่สะดวกสบายหรือขาดความคล่องตัวในการ

ปฏิบัติงาน งานที่ต้องยืนทั้งวัน ท าให้รู้สึกเมื่อยล้าและ

อ่อนเพลียเช่นเดียวกันกับการยกแบกกระสอบข้าวสาร

ซึ่งต้องใช้พลังกล้ามเนื้อมากในการยกเคล่ือนย้ายซึ่ง

อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บของระบบกล้ามเนื้อ กระดูก

และข้อต่อได้  ท าให้ประสิทธิภาพการท างานและ

ผลผลิตลดลงรวมท้ังเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรการในการลดผลกระทบจากโรงสีข้าว 

 โรงสีข้าวต้องจัดท าเป็นระบบปิด ระบบ

ควบคุม ป้องกัน การฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง เขม่า 

เถ้าถ่าน ในทุกกระบวนการผลิต  กรณีมีการนึ่งข้าวต้อง

มีระบบบ าบัดน้ าทิ้งที่มีขนาดและประสิทธิภาพ 

 ที่ต้ังโรงสีข้าวต้องตั้งอยู่ ในที่ ที่ไม่ก่อให้เกิด

อันตราย เหตุร าคาญ หรือความเสียหายต่อบุคคลหรือ

ทรัพย์สินของผู้อื่น 

 ต้องมีการจัดการด้านสุขาภิบาล  ห้องน้ า ห้อง

ส้วมสะอาด และถูกหลักสุขาภิบาล มีภาชนะรองรับมูล

ฝอยท่ีเหมาะสมและเพียงพอ ถูกหลักสุขาภิบาล 

 จัดให้มีการป้องกันกลิ่น เสียง ความ

ส่ันสะเทือนจากการประกอบกิจการโรงสีข้าว  

 จัดให้มีบริการและด าเนินการเพื่อป้องกันและ

แก้ไขผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน  เช่น ตรวจ

สุขภาพคนงาน จัดเตรียมอุปกรณ์ในการป้องกันภัย

ส่วนบุคคล จัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและการใช้

เครื่องมืออย่างถูกต้องแก่ผู้ปฏิบัติงาน   และจัดให้มี

ป้ายเตือนอันตรายต่างๆ  

 จัดเตรียมระบบหรือเครื่องมือในการป้องกัน

อัคคีภัยอย่างเหมาะสม  

 

โรงสีข้าว 
 

 

 

 
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  กรมอนามัย  

กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ  

อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 

โทร 02-590-4484 โทรสาร 02-590-4356 

http://www.hia.anamai.moph.go.th 


