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สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อความปลอดภัยในการท�างานกับก๊าซเอทธิลีนออกไซด์
ส�าหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์จ่ายกลางโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
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บทคัดย่อ
 ศูนย์จ่ายกลางผลิตวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่ทนต่อความร้อนในห้องปลอดเชื้อ ต้องท�าการอบด้วย  

ก๊าซเอทธิลีนออกไซด์ซึ่งเป็นสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ ผู้ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานในบริเวณ

ดังกล่าวจึงมีความเสี่ยงในการสัมผัสก๊าซเอทธิลีนออกไซด์ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดท�าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ความปลอดภัยในการท�างานกับก๊าซเอทธิลีนออกไซด์ในศูนย์จ่ายกลางของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

และเพ่ือประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับก๊าซเอทธิลีนออกไซด์ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในศูนย์จ่ายกลาง

และสัมผัสก๊าซเอทธิลีน ออกไซด์ จ�านวน 22 คน ผลการศึกษาความรู้ความเข้าใจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉล่ียและ 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนการอบรมเท่ากับ 10.34 ± 2.87 หลังการอบรมมีค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 

17.78 ± 1.19 โดยมีค่าเฉลี่ยหลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t = 2.23) 

ค�าส�าคัญ: สื่ออิเล็กทรอนิกส์, ก๊าซเอทธิลีนออกไซด์, ศูนย์จ่ายกลาง
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Abstract
 The central sterile supply department produces medical equipment that is not heat resistant 

and can be disinfected by baking ethylene oxide gas, which is a substance that induce respiratory 

irritation, the workers are working in this area take a risk from exposure to ethylene oxide gas. The 

objective of this study to making electronic safety media for working with ethylene oxide gas in a 

central distribution center of a hospital in Phranakhon Si Ayutthaya Province and to evaluated the 

knowledge about ethylene oxide gas. The study group included 22 workers to working in a central 

distribution center operating and contact with ethylene oxide gas. The results of knowledge before 

training showed  = 10.34 S.D.=2.87 and results of knowledge after training showed  = 17.78 S.D.=1.19 

and There was statistically significant at 0.05 (t = 2.23)

Keywords: electronic media, ethylene oxide gas, central sterile supply

1. บทน�า
 เอทธิลีนออกไซด์ (Ethylene oxide: C

2
H

4
0) 

เป็นก๊าซที่ไม่มีสี มีกล่ินเฉพาะตัว ติดไฟได้ สารน้ีจะไม่

เสถียรเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น จึงนิยมน�ามาใช้เป็นสารรมควัน  

ส�าหรับผ้าขนสัตว์ อาหาร เป็นสารขับเคลื่อนส�าหรับจรวด  

ใช้ผลิตสารเคมีหลายชนิด และท่ีส�าคัญใช้อบฆ่าเชื้อโรค

บนอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ทนต่อความร้อน 

ได้แก่ สายยาง เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ท่ีจะเข้าสู ่

ร่างกาย เป็นต้น เมื่อร่างกายรับสัมผัสสารทางการหายใจ 

จะก่อให้เกิดการระคายเคือง คลื่นไส้ อาเจียน มึนงง ไอ 

ปอดบวม ถุงลมโป่งพอง การสัมผัสทางผิวหนังจะก่อให้

เกิดการระคายเคือง ปวดแสบปวดร้อน แผลไหม้ สัมผัส 

ถูกตาจะท�าให้เกิดการระคายเคืองตา ตาแดง ซึ่งสารนี้ 

มีการคาดว ่าจะเป ็นสารก ่อมะเร็งในมนุษย ์  (วิชัย  

เอกพลากร, 2542) และหน่วยงานของสหรัฐอเมริกา 

(IARC) ก็มีการยืนยันว่าสารดังกล่าวเป็นสารก่อมะเร็ง  

ที่ก่อให้เกิดความผิดปกติอื่น ๆ  เช่น มีผลต่อทารกในครรภ ์

ท�าให้ครรภ์เป็นพิษ การก่อกลายพันธุ์ในร่างกาย อีกทั้ง 

ยังส่งผลเรื้อรังต่อระบบประสาท (ส�านักงานวิจัยมะเร็ง

ระหว่างประเทศ, 2551)

 จากสถิติการเกิดอุบัติ เหตุในประเทศไทย 

เกี่ยวกับก๊าซเอทธิลีนออกไซด์ พบว่าในปี 2553 เคยเกิด

อุบัติเหตุจากก๊าซเอทธิลีนออกไซด์ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง 

พบว่า มีเจ้าหน้าที่ 3 คน ที่ปฏิบัติงานในห้องล้างเครื่องมือ 

ผ่าตดั หลังจากทีแ่กะซองเครือ่งมอืผ่าตดัทีผ่่านการอบแล้ว 

มีอาการระคายเคืองจมูก แสบตา มึนงง แน่นหน้าอก และ

อาเจียน โดยเกิดอาการหลังจากสัมผัสประมาณ 30 นาที 

และต้องนอนโรงพยาบาลเพื่อดูอาการเป็นเวลา 2 วัน 

 โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรี-

อยุธยาสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีการใช้เครื่องอบก๊าซ

ฆ่าเชื้อในแผนกจ่ายกลางที่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็น 

กลุม่เสีย่งหลกัทีอ่ยูใ่นบรเิวณห้องอบฆ่าเชือ้ และพบว่าก๊าซ

เอทธิลีน ออกไซด์ตกค้างในชิ้นงานที่อบฆ่าเชื้อ นอกจากนี้ 

ยังมีการรับสัมผัสก๊าซดังกล่าวไปยังหน่วยงานอื่น ๆ  

ในโรงพยาบาล เช่น ห้องผ่าตัด หอผู้ป่วยและผู้ป่วยนอก 

ส่งผลให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอื่น ๆ มีโอกาสได้รับสัมผัส

ก๊าซเอทธิลีนออกไซด์อีกด้วย แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่

ของโรงพยาบาลมีโอกาสรับสัมผัสก๊าซเอทธิลีนออกไซด์ 

ในกระบวนการของชิ้นงานที่ผ่านการอบฆ่าเชื้อ การหยิบ
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การขนย้ายชิ้นงานเก็บไว้ในห้องส�ารองของรอจ่าย และ

หากพบว่าถ้าการระบายอากาศไม่เพียงพอจะมีปริมาณ 

ก๊าซตกค้าง โดยชิ้นงานท่ีวางไว้ในห้องเก็บของสามารถ  

ที่จะปล่อยก๊าซที่ตกค้างออกมาในบรรยากาศได้ ท�าให ้

สามารถรับสัมผัสสารเข ้าสู ่ร ่างกายได ้ เ น่ืองจากมี  

สารตกค้างอยู ่ ภายในห่อวัสดุประเภทสายยางหรือ 

ชิ้นงานที่มีช่องว่างให้สารตกค้างภายในหีบห่อ (กอบโชค 

วุฒิโชติวณิชย์กิจ และคณะ, 2558)

 ผู ้จัดท�าจึงได้เล็งเห็นความส�าคัญของปัญหา 

ดังกล่าว จึงได้จัดท�าสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อความปลอดภัย 

ในการท�างานกับก๊าซเอทธิลีนออกไซด์ให้กับเจ้าหน้าที่ 

ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

เพื่อเป็นเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  

จากการสัมผัสก๊าซเอทธิลีนออกไซด์ตกค้างในขั้นตอน 

ของการอบก๊าซดังกล่าว รวมถึงการให้ความรู้กับบุคลากร 

ที่ปฏิบัติงานกับสัมผัสก๊าซเอทธิลีนออกไซด์ การดูแล

สุขภาพและการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
 2.1  เพ่ือจัดท�าสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อความ

ปลอดภัย ในการท�างานกับก๊าซเอทธิลีนออกไซด์ ของ 

โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 2.2  เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาลมีความรู้ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับก๊าซเอทธิลีนออกไซด์

3. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
 3.1  ก๊าซเอทธิลีนออกไซด์

   เอทธิลีนออกไซด์ (ethylene oxide)  

เป็นก๊าซที่ไม่มีสี มีกลิ่นเฉพาะตัว ติดไฟได้ มักน�ามาใช ้

อบฆ่าเชื้อบนอุปกรณ์ และเครื่องมือแพทย์ท่ีไม่ทนต่อ 

ความร้อน ก๊าซเอทธิลีน ออกไซด์มีพิษเฉียบพลันระดับ 

ปานกลางในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เป็นสารก่อมะเร็ง 

ในมนุษย์ และสลายตัว ในสิ่งแวดล้อมอย่างช้า ๆ ปัจจุบัน

ก๊าซเอทธิลีนออกไซด์ถูกจัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 

ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ของกรม

โรงงานอุตสาหกรรม

 3.2  ความหมายของความปลอดภัย

   ผู้วิจัยได้ท�าการรวบรวมความหมายของ

ความปลอดภัยจากแหล่งอ้างอิงต่าง ๆ ดังนี้

   จริญทร์ เจริญศรีวัฒกุล (2561) กล่าวว่า 

ความปลอดภัย หมายถึง สภาพที่ปราศจากภัยคุกคาม  

ไม่มีอันตราย และความเสียงใด ๆ

   พงระภี ศรีสวัสดิ์  (2558) กล ่าวว ่า  

ความปลอดภัย หมายถึง สภาวะที่ปราศจากอันตราย  

การบาดเจ็บ ความเสี่ยง และความสูญเสีย

   วิทยา อยู ่สุข (2557) กล่าวว่า ความ

ปลอดภัย หมายถึง สภาพแวดล้อมของการท�างาน 

ที่ปราศจาก ภัยคุกคาม ไม่มีอันตรายและความเสี่ยงใด ๆ 

ซึ่งในทางปฏิบัตินั้น อาจจะไม่สามารถควบคุมอันตราย 

หรือ ความเสี่ยงในการท�างานที่มีผลต่อสุขภาพ การบาดเจ็บ  

การพิการ การตายได้ทั้งหมด แต่ต้องมีการด�าเนินงาน 

มีการก�าหนดกิจกรรมด้านความปลอดภัย เพื่อให้เกิด

อันตรายหรือความเสี่ยงน้อยที่สุดเท่าที่จะท�าได้

   สรปุได้ว่า ความปลอดภยั หมายถงึ สภาวะ 

ที่ปราศจากภัยคุกคามอันตราย หรือความเส่ียงที่จะเกิด 

ต่อร่างกาย ชีวิตหรือทรัพย์สินในการปฏิบัติงาน

 3.3  ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุและ 

โรคจากการท�างาน

   สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์ (2547) ได้กล่าวถึง

ปัจจัยที่มี ผลต่อความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ และโรค

จากการท�างานไว้ 3 ประการ ดังนี้

   3.3.1 สภาพของผูป้ฏบิตังิาน ซึง่มลีกัษณะ

รูปร่างของคนท�างานที่ไม่เหมาะสม สามารถก่อให้เกิด

โรคกระดูกและกล้ามเน้ือ พฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน  

มีส่วนส�าคัญอย่างมากต่อการเกิดโรคจากการท�างาน  

เช่น การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ จะท�าให้ผู ้ปฏิบัติงาน 
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เป็นโรคตับแข็งหรือโรคปอดจากการสูบบุหรี่ได้มากขึ้น 

นอกจากนั้นประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงานยังมีผลต่อการ

เกิดอุบัติเหตุในการท�างาน โดยผู้ท่ีมีประสบการณ์น้อย 

มโีอกาสเกดิอบุตัเิหตจุากการท�างานได้ค่อนข้างมาก อกีทัง้ 

ผู ้ที่มีประสบการณ์น้อยก็ส่งผลให้ขาดความระมัดระวัง

ในการท�างานที่ต้องสัมผัสสิ่งคุกคามต่อสุขภาพในการ

ท�างานด้วย

   3.3.2 สภาพการท�างาน ได้แก่ ระบบงาน 

หน้าที่ความรับผิดชอบ การท�างานเป็นระยะเวลานาน  

ค่าจ้าง สวสัดกิาร และความสมัพนัธ์ระหว่างนายจ้างลกูจ้าง 

มีผลเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคจากการท�างาน เช่น ระบบ

การท�างานที่มุ่งเน้นจ�านวน ผลผลิต จะกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติ

งานมีความประมาท ขาดความระมัดระวังในการป้องกัน

อันตราย สภาพการท�างานที่ต้องเร่งรีบท�าให้ผู้ปฏิบัติงาน

มีปัญหาโรคกระเพาะอาหาร โรคหัวใจและปัญหาทางด้าน

จิตใจสังคม

   3.3.3 สิ่งแวดล้อมในการท�างาน เช่น

    1)  สิ่ งแวดล ้อมด ้ านกายภาพ  

ได้แก่ แสงจ้าเกินไปมีผลต่อสายตา เสียงดังเกินไป  

ความร้อน ความเย็น ส่งผลให้เกิดอุณหภูมิความร้อนหรือ

หนาวเกนิไป ท�าให้เสือ่มสมดลุของร่างกาย แรงสัน่สะเทอืน

มีผลต่อการเกิดโรคกระดูกและกล้ามเน้ือ

    2) สิ่งแวดล้อมด้านชีวภาพ ได้แก่ 

เชื้อโรคชนิดต่าง ๆ ในสถานพยาบาล สัตว์น�าโรคหรือสัตว์

มีพิษ ที่พบในภาคเกษตรกรรม เชื้อโรคและสัตว์ทดลอง  

ในห้องทดลองวิจัย 

    3) สิ่งแวดล้อมด้านเคมี ได้แก่  

สารเคมี โลหะหนักในรูปฝุ ่น ควัน หมอก ละออง  

ซึ่งสามารถเข้าสู่ร่างกายท้ังทางการหายใจ การกิน หรือ

ผิวหนัง สามารถท�าให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพผู้ปฏิบัติ

งานได้ทุกระบบ ทั้งเฉียบพลัน เรื้อรัง และอาจก่อให้เกิด

มะเร็ง

    4) ส่ิงแวดล ้อมทางด ้านจิตใจ  

ได้แก่ สภาพความเครียดในการท�างาน ความเหนื่อยล้า 

จากการท�างาน ซึ่งสามารถส่งผลให้เกิดโรคทางกายได้

    5) สิ่งแวดล้อมด้านการยศาสตร์ 

ซ่ึงการยศาสตร์เป็นวิชาที่เกี่ยวกับการน�าเอาศาสตร์ต่าง ๆ   

มาปรับใช ้กับการจัดสถานที่ท�างานให้เหมาะสมกับ 

ผู ้ปฏิบัติงาน ลักษณะการท�างานที่เข้ากันไม่ได้กับตัว 

ผู้ปฏิบัติงาน จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุและโรคจากการท�างาน

ตามมาได้ เช่น การที่ผู้ปฏิบัติงานต้องก้ม ๆ  เงย ๆ  ปฏิบัติงาน

อยู่ตลอดวัน ท�าให้เกิดอาการปวดหลังขึ้นได้

  จากรายละเอียดของปัจจัยที่มีผลต่อการ 

เกิดอุบัติเหตุและโรคจากการท�างาน สรุปได้ว่า สาเหต ุ

ที่ท�าให้เกิดอุบัติเหตุและโรคจากการท�างานมาจากการ 

กระท�าของผู้ปฏิบัติงาน และสาเหตุที่ท�าให้เกิดอุบัติเหตุ

และโรคจากการท�างานที่มาจากสภาพสิ่งแวดล้อมในการ

ท�างาน ที่ไม่ปลอดภัยนั้นเอง สาเหตุเหล่านี้ล้วนมีผลต่อ

การเกิดอุบัติเหตุและโรคจาก การท�างานทั้งสิ้น

4. วิธีการด�าเนินวิจัย
 การศึกษาวิจัยเรื่องจัดท�าส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

ความปลอดภัยในการท�างานกับก๊าซเอทธิลีนออกไซด์  

ศูนย์จ่ายกลางของโรงพยาบาล ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก�าหนดกลุ่มตัวอย่าง สร้างเครื่องมือในการ

วิจัย การเก็บข้อมูลและการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล

ดังนี้

 4.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

   ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เป็นเจ้าหน้าที ่

ศูนย์จ ่ายกลาง จ�านวน 22 คน ท�าการสุ ่มตัวอย่าง 

แบบเจาะจง เนื่องจากเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีการสัมผัสก๊าซ

เป็นประจ�า 

 4.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
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   4.2.1 สือ่อเิลก็ทรอนกิส์ด้านความปลอดภยั

ในการท�างานกับก๊าซเอทธิลีนออกไซด์ ส�าหรับเจ้าหน้าที่ 

ศูนย์จ่ายกลาง ซึง่มเีนือ้หาเกีย่วกบัก๊าซเอทธลีินออกไซด์ ได้แก่ 

    1)  คุณสมบัติทางเคมี และกายภาพ 

    2) ประโยชน์ก๊าซเอทธลินีออกไซด์ 

    3) อาชีพเสี่ยง 

    4) การเข้าสู่ร่างกาย 

    5) ผลกระทบต่อร่างกาย ผลกระทบ 

ต่อสิ่งแวดล้อม 

    6) การปฐมพยาบาล 

    7) การจัดเก็บและการเก็บรักษา

ตามกฎหมายของกรมโรงงานอุตสาหรรม 

    8) การใช ้งานและบ�ารุงรักษา

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 

    9) ข้อควรปฏิบัติส�าหรับบุคคล 

ในกรณีที่ ก๊าซหกหรือรั่วไหล 

    10) วิ ธีการก� าจัดตามแนวทาง

กฎหมายกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น โดยเนื้อหา

การท�าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้ผ่านการตรวจด้านเน้ือหา

จากหน่วยงานอาชีวเวชกรรม และทางคณาจารย์ที่มีความ

เชีย่วชาญทางด้านวทิยาศาสตร์สขุภาพ ว่าถูกต้องตามหลกั

วิชาการเรียบร้อยแล้ว 

   4.2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล คือ แบบสอบถามชนิดมีโครงสร้าง ซ่ึงผ่านการ 

ตรวจสอบจากผูท้รงคณุวฒิุ ซึง่ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ  2 ส่วน 

     ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

    ส่วนที ่2 ข้อมลูด้านความรูเ้กีย่วกบั 

ความเข้าใจกับก๊าซเอทธิลีนออกไซด์ ลักษณะข้อค�าถาม

เป็นแบบตอบถูก และตอบผิด 

 4.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

   ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บข้อมูลด้วยการอบรม

โดยใช้สื่ออิเล็คทรอนิกส์ท่ีผู ้ วิจัยได้ท�าขึ้นมาเอง และ 

จากแบบทดสอบวัดความรู้ 

 4.4  การวิเคราะห์ข้อมูล

   ท�าการวิ เคราะห ์ข ้อมูลทั่วไป ข ้อมูล 

ส่วนบุคคล ด้วยสถิติพรรณนาโดยน�าเสนอ จ�านวน ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

   ท�าการวิเคราะห์ผลการทดสอบความรู ้  

ก่อน – หลัง ด้วยสถิติเชิงพรรณาโดยน�าเสนอ จ�านวน  

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ 

เชิงวิเคราะห์ โดยน�าเสนอด้วยสถิติการเปรียบเทียบ 

ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระกัน

5. ผลการวิจัย
 5.1  ผลการศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ  

ก๊าซเอทธิลีนออกไซด์ ด้วยสื่ออิเล็คทรอนิกส์ เพื่อให้ 

เจ้าหน้าที่ศูนย์จ่ายกลางมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ  

ก๊าซเอทธิลีนออกไซด์ พร้อมทั้งท�าการวัดผลจากการ 

ท�าแบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม พบว่า เจ้าหน้าที่ 

ศูนย ์จ ่ายกลางตอบแบบสอบถาม จ�านวน 22 คน  

เป็นเพศหญิงทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100.00 ซึ่งพบว่า 

ความรู ้  ความเข ้าใจเกี่ยวกับก ๊าซเอทธิลีนออกไซด ์

ก่อนการอบรม มีค่าคะแนนเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 11.50 ± 2.87 และความรู้ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับ ก๊าซเอทธิลีนออกไซด์ หลังการอบรมมีค ่า 

คะแนนเฉล่ียและส ่วนเบี่ ยง เบนมาตรฐานเท ่ากับ  

17.80 ± 1.19 ซึ่งมีค่าคะแนนเฉลี่ยมากกว่าก่อนการ 

อบรม 

 5.2  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของกลุ ่ม

ตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระกัน พบว่าผลการเปรียบเทียบ 

ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนความรู ้ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับก๊าซเอทธิลีนอออกไซด์มีค่าเฉล่ียคะแนนความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับก๊าซเอทธิลีนอออกไซด์หลังการอบรม

สูงกว่าก่อนอบรมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t 

= 2.23) ดังแสดงในตารางที่ 1 
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6. อภิปรายผล 

 การศึกษาวิจัยเรื่องการจัดท�าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

เพื่อความปลอดภัยในการท�างานกับก๊าซเอทธิลีนออกไซด์ 

ส�าหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์จ่ายกลางโรงพยาบาลแห่งหน่ึง  

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจ�ากัด มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

จัดท�าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ความปลอดภัยในการท�างานกับ

ก๊าซเอทธิลีนออกไซด์ในศูนย์จ่ายกลางของโรงพยาบาล

แห่งหนึง่ในจงัหวดัพระนครศรอียธุยา และเพือ่ให้เจ้าหน้าที ่

มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับก๊าซเอทธิลีนออกไซด์ ซ่ึงผล

การศึกษา พบว่า เจ้าหน้าที่ศูนย์จ่ายกลาง เป็นเพศหญิง

ทั้งหมด จ�านวน 22 คน และพบว่าความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับก๊าซเอทธิลีนออกไซด์ก่อนการอบรมมีค่าคะแนน

เฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 11.50 ± 2.87  

และความรู ้ความเข้าใจเก่ียวกับก๊าซเอทธิลีนออกไซด์  

หลังการอบรมมีค่าคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เท่ากับ 17.80 ± 1.19 ซ่ึงมีค่าคะแนนเฉลี่ยมากกว่าก่อน

การอบรม และผลการเปรียบเทียบ ความแตกต่างของ

ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับก๊าซเอทธิลีน- 

อออกไซด์มีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 

ก๊าซเอทธิลีนอออกไซด์หลังการอบรมสูงกว่าก่อนอบรม

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 2.23) ซึ่งจะ

พบว่าเจ้าหน้าที่ศูนย์จ่ายกลาง ส่วนใหญ่มีความตั้งใจ 

เข้ารับการอบรมเป็นอย่างดี และส่ืออิเล็กทรอนิกส์มีความ

น่าสนใจ และสามารถน�าเอาสื่อ อิเล็กทรอกนิกส์เปิดก่อน 

เริ่มปฏิบัติงาน ช่วงการปฏิบัติงาน และช่วงเสร็จส้ินการ

ปฏิบัติงานได้ เพื่อให้เกิดความตระหนักและส่งเสริมความ

ปลอดภัยในการท�างาน สอดคล้องกับการศึกษาของ 

Bryant et al. (1998) ที่กล่าวว่า กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่สัมผัส

กบัก๊าซเอทธลินีออกไซด์ มกีารฝึกอบรมและการใช้อปุกรณ์

ป้องกัน (เช่น ถุงมือ เสื้อคลุม หน้ากาก หรือการใช้งาน

ทั้งหมด) มีความสัมพันธ์ กับความชุกของอาการระคาย

เคืองในการรับสัมผัส ก๊าซเอทธิลีนออกไซด์

7. ข้อเสนอแนะ
 7.1  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ 

   7.1.1 ควรจัดท�าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้าน

ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ 

ท�างานหลาย ๆ เรื่อง เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ให้กับ 

เจ ้าหน้าที่หลาย ๆ หน่วยงานให้มีความทันสมัยต่อ 

สภาพแวดล้อม ในการท�างานของโรงพยาบาล

   7.1.2 ควรมีการท�ากิจกรรมเสริมสร้าง

ความปลอดภัย ในการท�างาน นอกเหนือจากการอบรม 

ตารางท่ี 1 ร้อยละ และค่าเฉลี่ยคะแนนแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ ก่อน-หลัง การอบรมส่ือเพื่อความปลอดภัย 

  ในการท�างานกับก๊าซเอทธิลีนออกไซด์ส�าหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์จ่ายกลาง

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ก๊าซเอทธิลีนออกไซด์

จ�านวนกลุ่ม

ตัวอย่าง (N)

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.)

t pค่าเฉลี่ย

ของคะแนน ( )

ก่อนการอบรม

หลังการอบรม

11.50

17.80

2.87

1.19

0.21

2.23

.07

.00*
22

หมายเหตุ: * นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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เช่น การจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัย การประกวด

ค�าขวัญความปลอดภัย เป็นต้น เพื่อสร้างความตระหนัก

และเป็นการให้ความรู้ แก่เจ้าหน้าท่ีอีกทางหน่ึง

 7.2  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

   7.2.1 ควรมกีารศกึษาการรบัรูค้วามเสีย่ง  

และพฤติกรรมด้านความปลอดภัยของเจ้าหน้าท่ีของ 

หน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

   7.2.2 ควรมกีารส่งเสรมิการวจิยัเพือ่พฒันา

สือ่อเิลก็ทรอนกิส์ และการอบรมทีม่กีารจ�าลองสถานการณ์

ให้ผู ้ได้รับการฝึกอบรมได้ปฏิบัติการควบคุมและดูแล  

ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยพื้นฐาน 

8. กิตติกรรมประกาศ
 การจัดท�าสื่อเพื่อความปลอดภัยในการท�างาน

กับ ก๊าซเอทธิลีนออกไซด์ ส�าหรับเจ้าหน้าท่ีศูนย์จ่ายกลาง 

โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส�าเร็จ 

ลุล ่วงด้วยดีจากการสนับสนุนของทีมงานหน่วยงาน  

อาชีวเวชกรรมในการให้ค�าปรึกษา ให้ค�าแนะน�า ตลอดจน 

การแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ เพื่อให้งานออกมาสมบูรณ์  

จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี
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บทคัดย่อ
 ฟอสฟอรัสเป็นธาตุท่ีมีบทบาทส�าคัญต่อการเจริญและพัฒนาของพืชโดยเฉพาะการออกดอกและ การพัฒนา

ของราก งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิดของปุ๋ยฟอสฟอรัสต่อผลผลิต ความเข้มข้นของฟอสฟอรัส และปริมาณ

ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดินหลังปลูกข้าวโพดหวานที่ปลูกในชุดดินปากช่องและชุดดินตาคลี วางแผนการทดลอง 

แบบสุ่มสมบูรณ์จ�านวน 3 ซ�้า 5 ต�ารับการทดลอง ผลการทดลองพบว่า การใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสอัตรา 0.5 เท่าของเกษตรกร

ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ 1,000 กก./ไร่ ให้ค่าน�้าหนักฝักรวมเปลือกของข้าวโพดหวาน ที่ปลูกในชุดดินปากช่องสูงที่สุด  

(232 กรัม/ต้น) ในชดุดนิตาคลพีบว่า การใส่ปุย๋เคมฟีอสฟอรสัตามวธิเีกษตรกร (10 กก.P2O5/ไร่) ให้ค่าน�า้หนกัฝักรวมเปลือก  

น�้าหนักฝักไม่รวมเปลือก และน�้าหนักแห้งชีวมวลส่วนล�าต้นและใบสูงที่สุด (250, 177 และ 300 กรัม/ต้น ตามล�าดับ) 

ด้านความเข้มข้นของฟอสฟอรัสในพืชพบความแตกต่างเฉพาะฟอสฟอรัสในส่วนชีวมวลข้าวโพดหวานที่ปลูกในชุด 

ดินปากช่องเท่านั้น โดยการใส่ปุ๋ยเคมีฟอสฟอรัสตามวิธีเกษตรกรให้ค่าความเข้มข้นของฟอสฟอรัสสูงที่สุด (3.06 ก./กก)  

ในส่วนความเข้มข้นของฟอสฟอรัสในดินหลังปลูกพบความแตกต่างทางสถิติเฉพาะในชุดดินตาคลี โดยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 

500 กก./ไร่ ร่วมกับหินฟอสเฟต 200 กก./ไร่ และจุลินทรีย์ละลายฟอสเฟต 10 กก./ไร่ ให้ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็น

ประโยชน์ในดินหลังปลูกสูงท่ีสุด (175 มก./กก.)

ค�าส�าคัญ: ปุ๋ยฟอสฟอรัส, ข้าวโพดหวาน, ชุดดินปากช่อง, ชุดดินตาคลี
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Abstract
 Phosphorus (P) is a role essential element for growth and development of plants, especially 

flowering stage and root development. This research was conducted objectively to study types of 

P fertilizer on yield, P concentration and available P in the soil after harvesting sweet corn grown 

on Pak Chong (Pc) and Takhli (Tk) soil series. The experiment design was carried out in completely 

randomized design (CRD) with 3 replications and 5 treatments. Results revealed that, on Pc soil series, 

the applied P fertilizer at 0.5 times of farmer usage combining with organic fertilizer at 1,000 kg/rai 

gave the highest husked ear weight (232 g/plant). In Tk soil series, that the application of P fertilizer 

according to farmer usage (10 kg P2O5/rai) gave the highest of husked ear, unhusked ear and total 

dry weight biomass (250, 177 and 300 g/plant, respectively). Especially, on Pc soil series, P fertilizer 

applied at the rate of farmer usage gave the highest P concentration in stem and leaves (3.06 g/kg). 

In the part of available P in soil after harvesting, found that significantly different only in Tk soil series. 

The application of organic fertilizer at 500 kg/rai and rock phosphate at 250 kg/rai and phosphate 

solubilizing bacteria at 10 kg/rai gave the highest available P after harvesting (175 mg/kg)

Keywords: Phosphorus fertilizer, sweet corn, Pak Chong soil series, Takhli soil series

1. บทน�า
 ฟอสฟอรัส (P) เป็นธาตุอาหารพืชท่ีมีความ-

ส�าคัญเนื่องจากเป็นองค์ประกอบ DNA, RNA, ATP, 

IP3 และท�าหน้าที่ปรับสภาพของโปรตีนในพืช โดยปกติ

พืชต้องการฟอสฟอรัสประมาณ 3-5 ก./กก. การขาด 

ฟอสฟอรัสมีผลให ้ใบขยายขนาดช ้าและจ�านวนใบ 

ต่อต้นน้อย สัดส่วนระหว่างส่วนเหนือดินต่อรากลดลง  

(ยงยุทธ โอสถสภา, 2558) การขาดฟอสฟอรัสมีผล 

อย่างมากต่อการเจริญพันธุ์ของพืช เน่ืองจากท�าให้พืช

ออกดอกช้า จ�านวนดอก ผล และเมล็ดน้อยลง ใบพืช 

เสื่อมอายุและร่วงหล่นเร็วกว่าปกติ ซึ่งเป็นสาเหตุท�าให้

ผลผลิตพืชลดต�่าลง (ยงยุทธ โอสถสภา, 2558; Barry 

and Miler, 1989) การใช้ปุ๋ยฟอสฟอรัส ในรูปของปุ๋ยเคมี 

เป็นการปรับปรุงสถานะของฟอสฟอรัสในดินและเพิ่ม 

การเจริญเติบโตของพืชปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 สายชล สุขญาณกิจ และคณะ (2558) ศึกษา

การใช้ปุ ๋ยฟอสฟอรัสต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และ 

การดูดใช้ฟอสฟอรัสในข้าวพันธุ์ กข41 พบว่าข้าวมีการ 

ตอบสนองต่อปุย๋ฟอสฟอรสัอย่างด ีโดยการใส่ปุย๋ฟอสฟอรสั 

ตามวิธีการของเกษตรกร (7 กก.P
2
O

5
/ไร่) และการใส่ปุ๋ย

ตามค่าวิเคราะห์ดิน (2.5 กก.P
2
O

5
/ไร่) ให้ค่าผลผลิตเมล็ด

สูงกว่าการไม่ใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสถึง 37 และ 24 เปอร์เซ็นต์ 

ตามล�าดับ แต่ยังมีปัจจัยอื่น ๆ อีกมากที่มีผลในการ 

ลดระดับของฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดิน เช่น ความ

เป็นกรด-ด่างของดิน ปริมาณออกไซด์หรือไฮดร็อกไซด์

ของเหล็กและอะลูมินัมในดิน รวมถึงการใส่ปูนในอัตราสูง

ก็มีผลในการลดระดับความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัส

ในดินด้วย (Armstrong, 1999; Dobermann and 

Fairhurst, 2000) การปรับปรุงสถานะของฟอสฟอรัส  
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ในดินโดยการใช้ปุ ๋ยอินทรีย์ หินฟอสเฟต หรือการใช้

จุลินทรีย์ละลายฟอสเฟตได้รับการศึกษาอย่างแพร่หลาย

และมีรายงานหลายฉบับชี้ให้เห็นว่าสามารถเพิ่มระดับ

ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสในดินและผลผลิตพืช 

(สมศักดิ์ ฉิมมา และคณะ, 2563; สายชล สุขญาณกิจ และ

คณะ, 2562; Attanandana and Vacharotayns, 1984; 

Rodriguez and Fraga, 1999) โดยสมศักดิ์ ฉิมมา และ

คณะ (2563) ได้ศึกษาการใช้ปุ๋ย

 วิธีเกษตรกร+ปุ๋ยอินทรีย์ 1,000 กก./ไร่ T4-

ใส่ปุ ๋ยฟอสฟอรัสอัตรา 0.5 เท่าของวิธีเกษตรกร+หิน

ฟอสเฟต 500 กก./ไร่ และ T5-ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 500 กก./ไร่ 

+ หินฟอสเฟต 250 กก./ไร่ + จุลินทรีย์ละลายฟอสเฟต 

10 กก./ไร่ โดยสมบัติของปุ๋ยอินทรีย์และหินฟอสเฟต

แสดงในตารางที่ 2 ส่วนจุลินทรีย์ละลายฟอสเฟตท่ีใช้เป็น

ปุ๋ยชีวภาพชนิด Penicilium pinophilum มีปริมาณเช้ือ 

1.0x107 โคโลน/ีน�า้หนกัปุย๋ชวีภาพ 1 กรมั (ผลติภณัฑ์ของ 

กรมวิชาการเกษตร) ด�าเนินการทดลองในสภาพกระถาง 

ณ แปลงฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาเกษตรศาสตร์  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยน�าตัวอย่างดิน 

ที่ผึ่งแดดแห้งสนิทแล้วชั่งใส่กระถาง ๆ ละ 8 กก. น�าเมล็ด 

ข ้าวโพดหวานพันธุ ์การค ้าของบริษัทเจียไต ๋ลงปลูก 

ในกระถาง ๆ ละ 3 เมล็ด หลังเมล็ดงอกแล้ว 7 วัน  

ท�าการถอนแยกให้เหลือ 1 ต้น/กระถาง ด้านการใส่ปุ๋ย  

ประกอบด้วยปุ ๋ยเคมีฟอสฟอรัส (ใช้ในรูปปุ ๋ยซูเปอร์

ฟอสเฟต, 0-20-0) ปุ๋ยฟอสฟอรัสชนิดต่าง ๆ ต่อการ

เจริญเติบโตและผลผลิตแตงกวาลูกผสมพบว่า การใส่ปุ๋ย

ฟอสฟอรัสอัตรา 0.5 เท่าของเกษตรกรร่วมกับ ปุ๋ยอินทรีย์

และหินฟอสเฟตในอัตราอย่างละ 250 กก./ไร่ ให้ผลผลิต

แตงกวาสูงกว่าการใช้ปุ๋ยเคมีตามวิธีเกษตรกรประมาณ 

40 เปอร์เซ็นต์ และสูงกว่าการไม่ใส่ปุ๋ยชนิดใดเลยถึง 58 

เปอร์เซน็ต์ ดงันัน้การใช้ปุย๋ฟอสฟอรสัในรปูของปุย๋อนิทรย์ี

หรือปุ๋ยชีวภาพอาจเป็นทางเลือกในการเพิ่มผลผลิตพืช 

และช่วยปรับปรุงสถานะของฟอสฟอรัสในดิน ซึ่งเป็น

ที่มาของงานวิจัยน้ีโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการใช้

ปุ๋ยฟอสฟอรัสชนิดต่าง ๆ ต่อผลผลิตข้าวโพดหวานและ

ความเข้มข้นของฟอสฟอรสัในเนือ้เยือ่พชืและดนิหลงัปลกู

2. อุปกรณ์และวิธีการ
 2.1  การ เก็บตั วอย ่ า งดินและวางแผน 

การทดลอง

   เกบ็ตวัอย่างดนิชัน้ไถพรวน (Ap horizon) 

ที่ระดับความลึก 0-30 ซม. โดยเก็บแบบ composite 

sample จากแปลงเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดในจังหวัด

ลพบรุ ีประกอบด้วย 2 ชดุดนิ ได้แก่ ชดุดนิปากช่องเกบ็จาก

อ�าเภอหนองม่วงและชุดดินตาคลีเก็บจากอ�าเภอบ้านหม่ี 

(กรมพฒันาทีด่นิ, 2560) น�าดนิทีเ่กบ็มาผ่ึงแดดให้แห้งแล้ว

ทบุให้แตกละเอยีด แบ่งตวัอย่างดนิบางส่วนน�าไปวเิคราะห์

สมบัติดินเบื้องต้นตามวิธีการของ National Soil Survey 

Center (1996) ดังแสดงในตารางที่ 1 ท�าการวางแผน

การทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) จ�านวน 5 ต�ารับ 

ทดลอง ๆ  ละ 3 ซ�้า ดังนี้ T1-ไม่ใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัส (ควบคุม) 

T2-ใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสตามวิธีเกษตรกร (10 กก.P
2
O

5
/ไร่) 

T3-ใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสอัตรา 0.5 เท่าของวิธีเกษตรกร + 

ปุ๋ยอินทรีย์ 1,000 กก./ไร่ T4-ใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสอัตรา 0.5 

เท่าของวิธีเกษตรกร + หินฟอสเฟต 500 กก./ไร่ และ 

T5-ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 500 กก./ไร่ + หินฟอสเฟต 250 กก./ไร่ 

+ จุลินทรีย์ละลายฟอสเฟต 10 กก./ไร่ โดยสมบัติของปุ๋ย

อินทรีย์และ หินฟอสเฟตแสดงในตารางที่ 2 ส่วนจุลินทรีย์

ละลายฟอสเฟตที่ใช้เป็นปุ ๋ยชีวภาพชนิด Penicilium  

pinophilum มีปริมาณเชื้อ 1.0x107 โคโลนี/น�้าหนัก  

ปุ๋ยชีวภาพ 1 กรัม (ผลิตภัณฑ์ของกรมวิชาการเกษตร) 

ด�าเนนิการทดลองในสภาพกระถาง ณ แปลงฝึกประสบการณ์

วิชาชีพสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี โดยน�าตัวอย่างดินที่ ผ่ึงแดดแห้งสนิทแล้ว 
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ชั่งใส่กระถาง ๆ ละ 8 กก. น�าเมล็ดข้าวโพดหวานพันธุ์ 

การค้าของบริษัทเจียไต๋ลงปลูกในกระถาง ๆ ละ 3 เมล็ด 

หลังเมล็ดงอกแล้ว 7 วัน ท�าการถอนแยกให้เหลือ 1 ต้น/

กระถาง ด้านการใส่ปุ๋ย ประกอบด้วยปุ๋ยเคมีฟอสฟอรัส  

(ใช้ในรูปปุ๋ยซูเปอร์ฟอสเฟต, 0-20-0) ปุ๋ยโพแทสเซียม  

(ใช้ในรูปโพแทสเซียมคลอไรด์, 0-0-60) อัตรา 7.5 กก./ไร่  

ปุ๋ยอินทรีย์ หินฟอสเฟต และจุลินทรีย์ละลายฟอสเฟต 

ใช้วิธีใส่รองพื้นพร้อมปลูก ส่วนปุ๋ยไนโตรเจนใช้ในรูปของ

ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) โดยใส่ในอัตรา 30 กก./ไร่ โดยแบ่งใส่ 

3 ครั้ง ในครั้งแรกใส่เป็นปุ๋ยรองพื้นอัตรา 40 เปอร์เซ็นต์ 

ครั้งที่ 2 และ 3 ใส่ท่ีระยะ 20 และ 40 วันหลังปลูก 

ในอัตรา 30 เปอร์เซ็นต์จากปริมาณ ที่ก�าหนด การเก็บ

ข้อมูลการทดลองประกอบด้วยความสูงที่ระยะออกดอก  

น�า้หนกัฝักทัง้เปลอืก น�า้หนกัฝักหลงัปอกเปลอืก น�า้หนกัแห้ง 

ส่วนต้นและใบ ความเข้มข้นของฟอสฟอรัสในส่วนเมล็ด

และส่วนล�าต้นและใบ และปรมิาณฟอสฟอรสัในดนิหลงัปลกู

 2.2  การวิเคราะห์ดินและพืชทางเคมี

   วิเคราะห์ความเข้มข้นของฟอสฟอรัส 

ในส่วนเมล็ด ส่วนล�าต้นและใบ และในดินหลังปลูก 

ในรูปของฟอสฟอรัสท้ังหมด (Total P) โดยย่อยสลาย

ตัวอย่างด้วยกรดผสม 2 ชนิด (acid mixture, HNO
3
-

HClO
4
 อัตรา 2:1) (ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ และ จงรักษ์  

จันทร์เจริญสุข, 2542) โดยตัวอย่างพืชวิเคราะห์ปริมาณ

ฟอสฟอรัสโดยวิธี  Vanadomolybdate yellow 

color method ด้วยเครื่อง spectrophotometer 

ที่ความยาวคลื่น 420 นาโนเมตร (Murphy and 

Riley, 1962) ส่วนในตัวอย่างดินหลังปลูกวิเคราะห์

ปริมาณฟอสฟอรัสในรูปของฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ 

(Available P) โดยวิธี Colorimetric by ascorbic 

acid method ด้วยเครื่อง Spectrophotometer  

ที่ความยาวคลื่น 882 นาโนเมตร (Kuo, 1996)

 2.3  การวิเคราะห์ทางสถิติ

   วิ เคราะห ์ความแปรปรวนของข ้อมูล 

โดยวิธี Analysis of variance (ANOVA) ที่ระดับความ 

เชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ และเปรียบเทียบความแตกต่าง

ของค่าเฉลี่ยแต่ละต�ารับทดลองโดยวิธี Duncan’s new 

multiple range test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น  

95 เปอร์เซ็นต์

3. ผลการทดลอง
 3.1  สมบัติดินและวัสดุให้ธาตุฟอสฟอรัส

   ดินที่ใช้ทดลองประกอบด้วย 2 ชุดดิน คือ 

ชุดดนิปากช่อง (Very fine, kaolinitic, isohyperthermic 

Rhodic Kandiustox) จัดอยู ่ในอันดับออกซิโซลส์

และชุดดินตาคลี (Loamy-skeletal, carbonatic, 

isohyperthermic Entic Haplustolls) จัดอยู่ในอันดับ

มอลลิโซลส์ (กรมพัฒนาที่ดิน, 2560) สมบัติดินเบื้องต้น 

(ตารางที่ 1) พบว่า ชุดดินปากช่อง มีเนื้อดินเป็นดินร่วน 

ปนทรายส่วนชุดดินตาคลีเป็นดินร่วนปนเหนียว ค่าพีเอชดิน 

อยู ่ในระดับเป็นกลางถึงด่างเล็กน้อย ไม่เป็นดินเค็ม  

อินทรียวัตถุอยู่ในระดับสูงมาก ในชุดดินปากช่อง ส่วนชุด

ดินตาคลีอยู่ในระดับปานกลาง ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็น 

ประโยชน์ โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียมที่ 

แลกเปล่ียนได้ในชุดดินปากช่องอยู ่ระดับค่อนข้างสูง  

สูงมาก สูง และสูง ส่วนในชุดดินตาคลีมีค่าอยู่ในระดับ 

สูงมาก ปานกลาง สูงมาก และปานกลาง ตามล�าดับ  

(FAO Project Staff and Land Classification  

Division, 1973) ส่วนสมบัติของปุ๋ยอินทรีย์ที่ใช้ในการ

ทดลองพบว่าเป็นไปตามค่ามาตรฐานของกรมวิชาการ

เกษตร (กรมวิชาการเกษตร, 2548) ส่วนหินฟอสเฟต 

ทีใ่ช้นัน้ พบว่าปรมิาณฟอสฟอรสัทัง้หมดเท่ากบั 76 ก./กก. 

เมื่อจ�าแนกตามคุณภาพของหินฟอสเฟตแล้วจัดว่าอยู่ใน

ระดับต�่า (ยงยุทธ และคณะ, 2556) (ตารางที่ 1)
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 3.2  ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต

   ในส่วนของผลผลติและองค์ประกอบผลผลติ 

ของข้าวโพดหวานพจิารณาจากความสูง น�้าหนกัฝักรวมเปลือก 

น�้าหนักฝักไม่รวมเปลือก และชีวมวลส่วนเหนือดิน (ล�าต้น 

และใบ) (ตารางที ่2) พบว่าการให้ปุย๋ฟอสฟอรสัอตัราต่าง ๆ   

ส่งผลให้ข้าวโพดหวานมีผลผลิตและองค์ประกอบของ

ผลผลิตแตกต่างกันทางสถิติในชุดดินปากช่อง การให้ปุ๋ย 

ฟอสฟอรัสที่แตกต่างกันส่งผลให้ความสูง น�้าหนักฝัก 

รวมเปลือก และน�้าหนักฝักไม่รวมเปลือกของข้าวโพดหวาน

มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัยิง่ทางสถติ ิ(P < 0.01)  

โดยการใส่ปุ ๋ยฟอสฟอรัสตามวิธีเกษตรกร (T2) และ 

การใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสอัตรา 0.5 เท่าของเกษตรกรร่วมกับ 

ปุ๋ยอินทรีย์ 1,000 กก./ไร่ (T3) ให้ผลผลิตน�้าหนักฝัก 

รวมเปลือก และน�้าหนักฝักไม่รวมเปลือกใกล้เคียงกัน 

(227, 232 และ 179, 176 ก./กระถาง ตามล�าดับ)  

ส่วนในชุดดินตาคลี การให้ปุ๋ยฟอสฟอรัสที่แตกต่างกัน 

ตารางท่ี 1 สมบัติดิน ปุ๋ยอินทรีย์ และหินฟอสเฟตท่ีใช้ในการทดลอง

สมบัติท่ีตรวจวัด ชุดดินปากช่อง ชุดดินตาคลี ปุ๋ยอินทรีย์ หินฟอสเฟต

เนื้อดิน

 อนุภาคทราย (%)

 อนุภาคทรายแป้ง (%)

 อนุภาคดินเหนียว (%)

พีเอช (1
soil

:1
water

)

ค่าการน�าไฟฟ้า (dS/m)

ปริมาณอินทรียวัตถุ (%)

ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (mg/kg)

โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (mg/kg)

แคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (mg/kg)

แมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (mg/kg)

ไนโตรเจนทั้งหมด (g/kg)

ฟอสฟอรัสทั้งหมด (g/kg)

โพแทสเซียมทั้งหมด (g/kg)

แคลเซียมทั้งหมด (g/kg)

แมกนีเซียมทั้งหมด (g/kg)

อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน

ปริมาณกรวด (%) 

ดินร่วนปนทรายแป้ง

13.3

78.6

8.1

7.3

1.51/

7.1

17.7

1,427

3,242

557

-

-

-

-

-

-

-

ดินร่วนปนเหนียว

23.6

45.1

31.3

7.4

0.71/

1.7

144.0

86

12,109

247

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.1

5.82/

30.3

-

-

-

-

22.5

5.2

18.7

-

-

8:1

0

-

-

-

-

8.1

0.12/

0.3

-

-

-

-

0.35

76.0

1.0

132

518

-

-

1/ ตรวจวัดในสภาพดินอิ่มตัวด้วยน�้า (EC
e
); 2/ ตรวจวัดโดยใช้อัตราส่วนปุ๋ยต่อน�้าเท่ากับ 1:10 (EC

1:10
)
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ส่งผลให้น�้าหนักฝักรวมเปลือก น�้าหนักฝักไม่รวมเปลือก 

และชีวมวลในส่วนล�าต้นและใบมีความแตกต่างกันอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยการใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัส 

ตามวิธีเกษตรกรให้ค่าน�้าหนักฝักรวมเปลือก น�้าหนักฝัก 

ไม่รวมเปลือก และชีวมวลในส่วนล�าต้นและใบสูงที่สุด 

(250, 177 และ 300 ก./กระถาง ตามล�าดบั) ในข้าวโพดหวาน 

ฟอสฟอรัสมีบทบาทส�าคัญตั้งแต่กระบวนการงอกของเมล็ด 

จนถึงระยะเก็บเกี่ยว หากได้รับฟอสฟอรัส ไม่เพียงพอ

จะส่งผลให้น�้าหนักชีวมวลส่วนเหนือดินลดลงอย่างมาก

ส่งผลถึงการติดเมล็ดและผลผลิตท่ีลดลง (Grazia et al., 

2003) จากผลการทดลองเห็นได้ว่าข้าวโพดหวานท่ีปลูก

ในชดุดนิปากช่องมกีารตอบสนองต่อการใช้ปุย๋อนิทรย์ีได้ดี 

โดยให้ผลผลติน�า้หนกัฝักไม่รวมเปลอืกไม่แตกต่างทางสถติิ 

กับต�ารับที่ใช ้ปุ ๋ยเคมีฟอสฟอรัสตามวิธีของเกษตรกร  

ซึ่งแตกต่างกับข้าวโพดหวานที่ปลูกในชุดดินตาคลีที่มีการ

ตอบสนองต่อปุ๋ยเคมีฟอสฟอรัสอย่างชัดเจน ทั้งนี้อาจเป็น 

ผลมาจากสมบัติดินเบ้ืองต้นท่ีใช้ในการทดลอง โดยชุดดิน

ปากช่องมีปริมาณอินทรียวัตถุอยู่ในระดับสูงมาก (ตาราง

ที ่1) ทัง้นีอ้นิทรยีวตัถุเป็นแหล่งของธาตอุาหารพชืทีส่�าคญั 

ดังนั้นในดินที่มีปริมาณอินทรียวัตถุสูงจะส่งผลให้ดินนั้น 

มศีกัยภาพในการให้ธาตอุาหารแก่พชืทีป่ลกูสงูด้วย ซึง่ส่งผล 

โดยตรงต่อผลผลิตพืชปลูก จากรายงานของ เบ็ญจพร  

กุลนิตย์ และ สมพร นาสมพงษ์ (2560) ซึ่งศึกษาการ 

จัดการปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดหวาน

พบว่า การใส่ปุย๋เคมตีาม ค่าวเิคราะห์ดนิร่วมกบัซากจามจรุ ี

อัตรา 1,000 กก./ไร่ มีแนวโน้มให้ผลผลิตฝักของข้าวโพด

สูงกว่าทกุกรรมวธิ ีทีใ่ช้ทดลอง ซึง่กรรมวธิดีงักล่าวเป็นการ

เพิ่มอินทรียวัตถุแก่ดินซึ่งมีข้อดีทั้งในแง่ของการใส่ปุ ๋ย 

เพือ่เพิม่ การเจรญิเตบิโต ขณะเดยีวกนักเ็ป็นการเพิม่แหล่ง

ส�ารองธาตุอาหารให้พืชในอนาคตด้วย ส่วนข้าวโพดหวาน

ที่ปลูกในชุดดินตาคลีน้ันพบว่ามีการตอบสนองต่อการใช้ 

ปุย๋เคมฟีอสฟอรสัสงูกว่าต�ารบัการทดลองอืน่ ๆ  ทัง้นีจ้ะเหน็ 

ได้ว่าชุดดินตาคลีมีปริมาณฟอสฟอรัสและแคลเซียมอยู่ใน 

ระดับสูงมากแต่มีปริมาณอินทรียวัตถุอยู่ในระดับปานกลาง 

เท่านัน้ (ตารางที ่1) ซึง่อาจเป็นสาเหตหุนึง่ทีท่�าให้ข้าวโพดหวาน 

ทีป่ลกูมกีารตอบสนองต่อปุย๋เคมฟีอสฟอรสัทีใ่ส่ลงไปอย่าง

ชดัเจน การทีด่นิมอีนิทรยีวตัถตุ�า่นัน้หมายถงึว่าดนิมแีหล่ง

ส�ารองธาตุอาหารที่จะปลดปล่อยให้พืชได้ใช้ต�่าไปด้วย  

ดังนั้นพืชที่ปลูกในดินดังกล่าวจะมีแนวโน้มการตอบสนอง

ต่อปุ๋ยเคมีที่ใส่ลงไปด้วยเช่นกัน จากรายงานของ สายชล 

สุขญาณกิจ และคณะ (2564) ซึ่งศึกษาการใส่วัสดุปูน 

ร่วมกับการขังน�้าต่อความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสและ

ผลผลิตข้าวหอมปทุม ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พบว่า ปัจจัยด้าน ความอุดมสมบูรณ์ของดิน โดยเฉพาะ

ปริมาณอินทรียวัตถุในดินมีบทบาทอย่างมากต่อผลผลิต

พืชปลูก โดยพบว่าข้าวที่ปลูกในชุดดินท่าเรือซึ่งเป็นดิน 

ที่มีปริมาณอินทรียวัตถุต�่าให้ผลผลิตน้อยกว่าข้าวที่ปลูก 

ในดนิทีม่อีนิทรยีวตัถสุงู เช่น ชดุดนิอยธุยาและชดุดนิเสนา

ประมาณ 64-66% ชีใ้ห้เหน็ถงึความส�าคญัของอนิทรยีวตัถุ

ในดินที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อผลผลิตพืช
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 3.3  ความเข้มข้นของฟอสฟอรัสในพืช

   ความเข้มข้นของฟอสฟอรัสพิจารณาจาก

ในส่วน ชีวมวล (ต้นและใบ) และในส่วนเมล็ด โดยพบ  

ความแตกต่างทางสถิติของความเข ้มข ้นฟอสฟอรัส  

ในข้าวโพดหวานทีป่ลกูในชดุดนิปากช่องเฉพาะส่วน ชวีมวล 

เท่านั้น โดยการใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสตามวิธีการของเกษตรกร 

(T2) ให้ค่าความเข้มข้นของฟอสฟอรสัสงูทีส่ดุ (3.06 ก./กก.)  

ซึง่ไม่แตกต่างทางสถติกิบัการใส่ ปุย๋ฟอสฟอรสัอตัรา 0.5 เท่า 

ของที่เกษตรกรใช้ร่วมกับ หินฟอสเฟต 500 กก./ไร่ (T4) 

(3.02 ก./กก.) ขณะที่ต�ารับควบคุมให้ค่าความเข้มข้น 

ของฟอสฟอรัสในส่วน ชีวมวลต�่าที่สุด (1.84 ก./กก.)  

ส่วนความเข้มข้นของฟอสฟอรัสในเมล็ดพบว่าไม่มีความ

แตกต่างทางสถติ ิโดยมค่ีาพสิยัของความเข้มข้นอยูร่ะหว่าง 

2.05-3.51 ก./กก. ด้านความเข้มข้นของฟอสฟอรัส 

ในข้าวโพดหวานที่ปลกูในชุดดินตาคลีทั้งส่วนเมล็ดและส่วน

ชีวมวลพบว่า ไม่มีความแตกต่างทางสถิติระหว่างต�ารับ

ทดลองเช่นกัน โดยมีค่าพิสัยของความเข้มข้นอยู่ระหว่าง 

2.24-3.14 และ 2.16-3.17 ก./กก. ตามล�าดับ (รูปที่ 1)

ตารางท่ี 2 การตอบสนองด้านการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวโพดหวานต่อปุ๋ยฟอสฟอรัสชนิดต่าง ๆ

ต�ารับ
ทดลอง

ชุดดินปากช่อง1/

ความสูง ความสูงน�้าหนักฝัก
รวมเปลือก

น�้าหนักฝัก
รวมเปลือก

น�้าหนักฝัก
ไม่รวมเปลือก

น�้าหนักฝัก
ไม่รวมเปลือก

ล�าต้น
และใบ

ล�าต้น
และใบ

ชุดดินตาคลี1/

(ซม.) (ซม.)(---------------------กรัม---------------------) (---------------------กรัม---------------------)

T1

T2

T3

T4

T5

F-test

CV (%)

149bc

157b

173a

159b

139c

**

6.0

157

167

155

156

147

ns

6.3

133c

227a

232a

174b

181b

**

15.1

164c

250a

206b

159c

160c

*

23.4

93c

179a

176a

131b

120b

**

12.0

113c

177a

155b

118c

108c

*

23.1

168

183

190

174

175

ns

15.1

194c

300a

243b

198c

205c

*

21.3

หมายเหตุ: 1/ ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรที่ต่างกันในแนวตั้งมีความแตกต่างกันทางสถิติโดยวิธี DMRT; **,* ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันทางสถิติ 
 ท่ีระดับความเชื่อมั่น 99 และ 95 เปอร์เซ็นต์; ns ค่าเฉลี่ยไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (T1= ไม่ใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัส, T2= ใส่ปุ๋ย 
 ฟอสฟอรัสตามวิธีเกษตรกรในอัตรา 10 กก. P

2
O

5
/ไร่, T3= ใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสอัตรา 0.5 เท่าของที่เกษตรกรใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์  

 1,000 กก./ไร่, T4= ใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสอัตรา 0.5 เท่าของที่เกษตรกรใช้ร่วมกับหินฟอสเฟต 500 กก./ไร่, T5= ใส่ปุ๋ยอินทรีย์  
 500 กก./ไร่ ร่วมกับหินฟอสเฟต 250 กก./ไร่ และจุลินทรีย์ละลายฟอสเฟต 10 กก./ไร่)
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 จากการทดลองจะเหน็ได้ว่าการใส่ปุย๋ฟอสฟอรสั 

ชนิดต่าง ๆ ส่งผลให้ข้าวโพดหวานมีความเข้มข้นของ

ฟอสฟอรัสในเนื้อเยื่อส่วนต่าง ๆ สูงกว่ากรรมวิธีที่ไม่มี 

การใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัส โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวโพดหวาน 

ที่ปลูกในชุดดินปากช่อง การใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสตามวิธีการ

ของเกษตรกรให้ค่าความเข้มข้นของฟอสฟอรัสในเมล็ด 

สูงที่สุดในทั้งสองชุดดินที่ท�าการศึกษา ทั้งนี้เป็นผลมาจาก

ปุ ๋ยเคมีฟอสฟอรัสสามารถละลายน�้าและปลดปล่อย

ธาตุอาหารให้พืชใช้ได้อย่างรวดเร็ว ขณะที่การใส่ปุ๋ยอินทรีย์

หรือหินฟอสเฟตนั้นต้องใช้ระยะเวลาเพื่อให้จุลินทรีย์ดิน

ท�าการย่อยสลายก่อนจึงจะสามารถปลดปล่อยธาตุอาหาร

ออกมาได้ ซึ่งเป็นกระบวนการที่อาศัยระยะเวลา (ธงชัย 

มาลา, 2550) จึงเป็นเหตุผลส�าคัญที่ท�าให้ข้าวโพดหวาน 

ที่ใส่ปุ๋ยเคมีฟอสฟอรัสตามวิธีการของเกษตรกร มีความ

เข้มข้นของฟอสฟอรัสในเนื้อเยื่อพืชสูงกว่าต�ารับการ

ทดลองอื่น ๆ สอดคล้องกับงานทดลองของสมศักดิ์ ฉิมมา 

และคณะ (2563) พบว่าการใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัส ในแตงกวา

ตามวิธีการของเกษตรกรซ่ึงเป็นการใช้ปุ๋ยเคมีฟอสฟอรัส

ในอัตราสูงที่สุดของการทดลองส่งผลให้ ความเข้มข้นของ

ฟอสฟอรสัในส่วนล�าต้นและใบมค่ีาสงูทีส่ดุ ขณะที ่สายชล 

สุขญาณกิจ และคณะ (2558) รายงานว่าความเข้มข้นของ

ฟอสฟอรัสทั้งในส่วนเมล็ดและตอซัง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

เมื่อมีการใส่ปุ๋ยเคมีฟอสฟอรัสในอัตรา ที่สูงขึ้น

 3.4  ปริมาณฟอสฟอรัสในดินหลังปลูก

   ปริมาณฟอสฟอรัสในดินหลังปลูกท�าการ

ตรวจวดั ในรปูของฟอสฟอรสัทีเ่ป็นประโยชน์ (Available P)

แสดงในรูปที่ 2 โดยพบความแตกต่างทางสถิติของ

ฟอสฟอรัสในดินหลังปลูกข้าวโพดหวานเฉพาะในชุดดิน

ตาคลี ต�ารับการทดลองที่มีการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 500 กก./ไร่ 

ร่วมกับหินฟอสเฟต 200 กก./ไร่ และจุลินทรีย์ละลาย

ฟอสเฟต 10 กก./ไร่ (T5) ให้ปริมาณฟอสฟอรัสคงเหลือ

ในดินหลังปลูกสูงที่สุด (175 มก./กก.) ส่วนต�ารับควบคุม

ซึง่ไม่มกีารเตมิปุย๋ฟอสฟอรสัให้ปรมิาณฟอสฟอรสัคงเหลือ

ในดินหลังปลูกต�่าที่สุด (70 มก./กก.) ปริมาณฟอสฟอรัส

ในชุดดินปากช่องซึ่งไม่พบความแตกต่างทางสถิติระหว่าง

ต�ารับทดลองมีค่าพิสัยอยู่ระหว่างอยู่ระหว่าง 13.9-16.3 

มก./กก.

รูปที่ 1 ความเข้มข้นของฟอสฟอรัสในส่วนเมล็ด

และ ส่วนล�าต้นและใบของข้าวโพดหวาน

ที่ได้รับปุ๋ยฟอสฟอรัสแบบต่าง ๆ ชุดดินปากช่อง (ก) 

และชุดดินตาคลี (ข)
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 จากผลการทดลองจะเหน็ได้ว่าการใส่ปุย๋อนิทรย์ี 

หินฟอสเฟต รวมทั้งการใช้จุลินทรีย์ละลายฟอสเฟต 

ให้ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ในดินหลังปลูก 

สูงกว่าการไม่ใส่ปุ ๋ยฟอสฟอรัส หรือใส่ปุ ๋ยฟอสฟอรัส

ในรูปของปุ๋ยเคมี ทั้งนี้เป็นผลมาจากการใส่วัสดุทดแทน 

ปุ๋ยฟอสฟอรัสชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ในการทดลองนั้นถือเป็น

แหล่งส�ารองธาตุฟอสฟอรัสท่ีส�าคัญในดิน โดยวัสดุ

ชนดิต่าง ๆ  ทีใ่ช้จะเกดิกระบวนการย่อยสลายและปลดปล่อย

ธาตุอาหารออกมา ซึ่งกระบวนการเหล่าน้ีต้องอาศัยระยะ

เวลา จากรายงานของ Suwannarat and Wajananawat 

(1987) ศึกษาการใช้ปุ๋ยฟอสฟอรัสชนิดต่าง ๆ ต่อผลผลิต

ถั่วเหลืองที่ปลูกในระบบการปลูกพืชสองชนิดตามกัน 

(ข้าว-ถั่วเหลือง) พบว่า การใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสในรูปของ

หินฟอสเฟตให้ปริมาณฟอสฟอรัส ที่เป็นประโยชน์ในดิน

ภายหลังการเก็บเกี่ยวพืชสูงกว่า การใช้ปุ๋ยฟอสฟอรัส

ในรูปของปุ๋ยเคมี (ทริปเปลซูเปอร์ฟอสเฟต) สูงถึง 4 เท่า

และสูงกว่ากรรมวิธีที่ไม่มีการใส่ ปุ๋ยฟอสฟอรัสถึง 7 เท่า 

ขณะที ่Wahid et al. (2020) ศึกษาการใช้เช้ือราไมโคไรซา

และจุลินทรีย์ละลายฟอสเฟตในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การดูดใช้ฟอสฟอรัส ในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และข้าวสาลี

พบว่า กรรมวิธีการใช้หินฟอสเฟตร่วมกับเชื้อราไมโคไรซา

และจุลินทรีย์ละลายฟอสเฟตให้ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็น

ประโยชน์ในดินเนื้อปูนหลังปลูกสูงกว่ากรรมวิธีอื่น ๆ  ที่ใช้

ในการทดลอง ชี้ให้เห็นว่าการใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสในรูปของ

หินฟอสเฟต ปุ ๋ยอินทรีย์ หรือการใส่จุลินทรีย์ละลาย

ฟอสเฟตล้วนมีประสิทธิภาพในการเพิ่มความเป็นประโยชน์

ของฟอสฟอรัสในดิน ซ่ึงจะมีผลให้พืชที่ปลูกในฤดูกาล

ถัดไปได้รับฟอสฟอรัสเพียงพอต่อการเจริญเติบโตและ

ยังอาจส่งผลให้การใช้ปุ๋ยฟอสฟอรัสส�าหรับการผลิตพืช

ในรอบถัดไปลดลงด้วย

4. สรุปผล
 ฟอสฟอรสัทีเ่ป็นประโยชน์และความอดุมสมบรูณ์

ของดินในชุดดินปากช่องและชุดดินตาคลีมีค่าแตกต่างกัน 

ซึ่งส่งผลถึงผลผลิตข้าวโพดหวานที่ปลูก ในชุดดินปากช่อง

การใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสอัตรา 0.5 เท่าร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ 

1,000 กก./ไร่ ให้ค่าน�า้หนกัฝักรวมเปลอืกและชวีมวลส่วนต้น

และใบสูงสุด ส่วนในชุดดินตาคลีการใส่ ปุ๋ยฟอสฟอรัส

ตามวิธีการของเกษตรกรในอัตรา 10 กก. P
2
O

5
/ไร่ 

ให้ค่าน�้าหนักฝักรวมเปลือก น�้าหนักฝัก ไม่รวมเปลือก

และชีวมวลส่วนล�าต้นและใบสูงที่สุด ในส่วนของความ

เข้มข้นของฟอสฟอรัสในส่วนเมล็ดและส่วนล�าต้นและใบ 

พบความแตกต่างเฉพาะปริมาณฟอสฟอรัสในส่วนล�าต้น

และใบของข้าวโพดหวานที่ปลูกในชุดดินปากช่องเท่านั้น 

โดยการใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัส ตามวิธีการของเกษตรกรให้ค่า

ความเข้มข้นของฟอสฟอรัส ในส่วนล�าต้นและใบสูงที่สุด 

รูปที่ 2 ความเข้มข้นของฟอสฟอรัสในดิน

ภายหลังการปลูกข้าวโพดหวาน ก) ชุดดินปากช่อง 

และ ข) ชุดดินตาคลี
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ในส่วนของปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดิน 

หลังปลูกข้าวโพดหวานน้ัน การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ หินฟอสเฟต

และจุลินทรีย์ละลายฟอสเฟตส่งผลให้ความเป็นประโยชน์

ของฟอสฟอรัสมีค่าเพิ่มข้ึนอย่างชัดเจนโดยเฉพาะในชุด

ดินตาคลี

5. เอกสารอ้างอิง
กรมพัฒนาที่ดิน. (2560). ลักษณะและชุดดินไทย. สืบค้น

เมื่อ 7 กรกฎาคม 2560, แหล่งข้อมูล: www.

ldd.go.th/thaisoils_museum/pf_desc/

central/Ay.html. 

กรมวชิาการเกษตร. (2548). มาตรฐานปุย๋อนิทรย์ี พ.ศ. 2548.  

ราชกจิจานเุบกษา หน้า 9, เล่มที ่122 ตอนพเิศษ  

109 ง.

ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ และ จงรักษ์ จันทร์เจริญสุข. (2542). 

แบบฝึกหัดและคู ่มือปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน

และพืช. ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร 

มหาวิทยาลัย-เกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 108 

หน้า.

เบ็ญจพร กุลนิตย์ และ สมพร นาสมพงษ์. (2560).  

การจัดการปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตและผลผลิต

ของข้าวโพดหวาน. วารสารแก่นเกษตร, 45, 

133-142.

ธงชัย มาลา. 2550. ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ: เทคนิค

การผลิตและการใช้ประโยชน์ (พิมพ์ครั้งที่ 2).  

กรงุเทพ ฯ: ส�านกัพมิพ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์.

ยงยุทธ โอสถสภา. (2558). ธาตุอาหารพืช (พิมพ์ครั้งท่ี 4). 

กรงุเทพ ฯ: ส�านกัพมิพ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 

ยงยุทธ โอสถสภา อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ และ ชวลิต 

ฮงประยูร. (2556). ปุ๋ยเพื่อการเกษตรยั่งยืน.  

กรงุเทพฯ: ส�านกัพมิพ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 

สมศักดิ์ ฉิมมา, สายชล สุขญาณกิจ, สิริวรรณ สมิทธิ-

อาภรณ์, โสภิดา จิวประเสริฐ และ ธนวรรณ 

พาณิชพัฒน์. (2563). การตอบสนองด้านการ

เจริญเติบโตและผลผลิตของแตงกวาลูกผสม 

ต่อปุ๋ยฟอสฟอรัส. Thai Journal of Science 

and Technology, 9, 276-286.

สายชล สุขญาณกิจ, ธนภัทร ปลื้มพวก และ ธนวรรณ 

พาณิชพัฒน์. (2558). ผลของระดับฟอสฟอรัส

ต่อการเจรญิเตบิโต ผลผลติและการดดูฟอสฟอรสั 

ในข้าวเจ้าพันธุ์ กข41. หน้า 1751-1758.  

ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่  

12 สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ , 8-9 

ธันวาคม 2558. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตก�าแพงแสน. นครปฐม.

สายชล สุขญาณกิจ, ธนภัทร ปลื้มพวก และ ธนวรรณ 

พาณิชพัฒน์. (2562). ผลของชนิดปุ๋ยพืชสด

ร่วมกับการจัดการปุ๋ยต่อผลผลิต การดูดใช้ธาตุ

อาหาร และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของข้าว

พันธุ์ กข47 ที่ปลูกในชุดดินอยุธยา. วารสาร

เกษตร, 35, 61-73.

สายชล สุขญาณกิจ, ศานิต สวัสดิกาญจน์. สิริวรรณ  

สมิทธิอาภรณ์ และ ธนวรรณ พาณิชพัฒน์. 

(2564). ผลของวสัดปุนูและระยะเวลาการขงัน�า้ 

ต่อความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสและ

ผลผลิตข ้ าวหอมปทุมในดินพื้นที่ จั งหวัด

พระนครศรีอยุธยา. วารสารแก่นเกษตร, 49, 

842-855.

Armstrong, D. L. (1999). Important factors affecting 

crop response to phosphorus. Better 

Crops, 83, 16-19.

Attanadana, T. and Vacharotayan, S. (1984). 

Rock phosphate utilization on acid 

sulfate soils of Thailand, Ecology and 

Management of problem in Asia: FFTC 

book series no, 27, Taiwan.



วารสาร ราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 2 ฉบับที่ 2
สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

18

วารสาร ราชภัฏกรุงเก่า

Barry, D. A. and Miller, M. H. (1989). Phosphorus 

nutrition requirement of maize seedling 

for maximum yield. Agronomy Journal, 

81, 95-99.

Dobermann, A. and Fairhurst, T. (2000). Rice: 

Nutrient Disorders and Nutrient Manage-

ment. Potash and phosphate institute 

(PPI), Phosphate institute of Canada 

(PPIC) and International rice research 

institute (IRRI).

FAO Project Staff and Land Classification Division. 

(1973). Soil Interpretation Handbook 

for Thailand. Land Development 

Department, Ministry of Agriculture and 

Co-operative, Bangkok.

Grazia, J., Tittonell, P. A., Germinara, D. and Chiesa, 

A. (2003). Phosphorus and nitrogen 

fertilization in sweet corn (Zea mays L. 

var. saccharata Bailey). Spanish Journal 

of Agricultural Research, 1, 103-107.

Kuo, S. (1996). Phosphorus. pp. 869-919. In Sparks 

D. L. (ed.). Methods of soil analysis, 

part 3: Chemical methods. Soil Science 

Society of America Journal. Madison, Wis.

Murphy, J., and Riley, J. P. (1962). A modified single 

solution method for determination of 

phosphate in natural waters. Analytica 

Chimica Acta, 27, 31-36.

National Soil Survey Center. (1996). Soil Survey 

Laboratory Methods Manual. Soil Survey 

Investigations Report No. 42, Version 3.0. 

Natural Resources Conservation Service, 

USDA, Washington D.C.

Rodriguez, H. and Fraga, R. (1999). Phosphate 

solubilizing bacteria and their role in 

plant growth promotion. Biotechnology 

Advance, 17, 319-339.

Suwannarat, C. and Wajananawat, W. (1987). 

Effect of sources of phosphorus fertilizer 

on crop yields in rice- soybean double 

cropping. Kasetsart Journal (Natural 

Science), 21, 93-101.

Wahid, F., Fahad, S., Danish, S., Adnan, M., Yue, 

Z., Saud, S., Siddiqui, M. S., Brtnicky, 

M., Hammerschmiedt, T. and Datta, 

R. (2020). Sustainable management  

with mycorrhizae and phosphate 

solubilizing bacteria for enhanced 

phosphorus uptake in calcareous soils. 

Agriculture, 10, 334. doi:10.3390/agricul 

ture10080334.

 



วารสาร ราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 2 ฉบับที่ 2
สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

19

วารสาร ราชภัฏกรุงเก่า

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
ของผู้ดูแลเด็ก ในชุมชนต�าบลปากกราน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Factors Associated with Protective Behavior 
against Influenza Infection of Child Caregivers 

in Pakkran District Community, 
Phra Nakhon Si Ayutthaya Province

ปวีณา รัตนเสนา1, 3* เนตรชนก โพธ์ิด้วง4 อรอนงค์ ลีจ้อย2, 3 
สุทธิดา ศรีโยธา5 และ ประภัสสร บุษหมั่น6

Paweena Rattanasena1, 3*, Netchanok Pohduang4, Onanong Leejoy2, 3,            
Suthida Sriyotha5 and Prapassorn Bussaman6

1อาจารย์ 2นักศึกษา 3สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                          

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
4โรงพยาบาลธนบุรี บ�ารุงเมือง กรุงเทพมหานคร

5โรงพยาบาลราชธาณี คลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยา 
6ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1Lecturer 2Student 3Public Health Sub-Department, Faculty of Science and Technology,       

Phranakorn Si Ayutthaya Rajabhat University
4Thonburibamrungmuang Hospital, Bangkok

5Rajthanee Hospital, Klaung Suan Plu, Ayutthaya
6Department of Biotechnology, Faculty of Technology, Maha Sarakham University

*Email: drpaweena@aru.ac.th

บทคัดย่อ
 งานวจิยัเชงิส�ารวจนีเ้ป็นการศกึษาปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการป้องกนัโรคไข้หวดัใหญ่ของผูด้แูลเดก็

ในชมุชนต�าบลปากกราน อ�าเภอพระนครศรอียธุยา จงัหวดัพระนครศรอียธุยา โดยเป็นการเกบ็ข้อมลูแบบจ�าเพาะเจาะจง 

จากผู้ที่ท�าหน้าที่ดูแลเด็กอายุต�่ากว่า 10 ปี จ�านวน 50 คน ซึ่งเป็นเด็กที่มีประวัติเคยป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ มาก่อน  

การเกบ็ข้อมลูเป็นการใช้แบบสอบถามทีม่ค่ีาดชันคีวามสอดคล้องเท่ากบั 0.80 และค่าความเชือ่มัน่ที ่0.70 เพือ่ด�าเนนิการ

เก็บข้อมูลระหว่างวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ – วันท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 โดยข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามจะถูกวิเคราะห์

หาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และหาความสัมพันธ์โดยใช้สถิติไคสแควร์และค่าสัมประสิทธิ์
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สหสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนัทีร่ะดบันยัส�าคญัทางสถติ ิp≤0.05 ผลของการวจิยัพบว่า อายขุองเดก็และประเภทของผูด้แูลเดก็ 

มีความสัมพันธ์กับระดับพฤติกรรมของผู ้ดูแลเด็กในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในเด็กอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต ิ

ที่ p = 0.042 และ 0.021 ตามล�าดับ และเม่ือพิจารณาคะแนนความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการป้องโรคไข้หวัดใหญ ่

ของผูด้แูลเดก็กพ็บว่าอยูใ่นระดบัปานกลางทกุด้าน เมือ่น�าข้อมลูไปวเิคราะห์หาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ กพ็บว่าทศันคติ 

ของผู้ดูแลเด็กมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องโรคไข้หวัดใหญ่ในเด็กอายุต�่ากว่า 10 ปี (r = 0.282) อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ p ≤ 0.05 แสดงให้เห็นว่า ทัศนคติของผู้ดูแลเด็กเป็นปัจจัยที่ส�าคัญในการส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรค 

ไข้หวดัใหญ่ในเดก็อายตุ�า่กว่า 10 ปีของชมุชนต�าบลปากกราน และควรใช้เป็นแนวทางในการจดักจิกรรมส่งเสรมิพฤตกิรรม

การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในเด็กต่อไปในอนาคต

ค�าส�าคัญ: โรคไข้หวัดใหญ่, ผู้ดูแลเด็ก, ความรู้, ทัศนคติ, พฤติกรรมป้องกันโรค

Abstract
 This survey research aimed to study the factors associated with protective behavior against 

influenza infection of child caregivers in Pakkran district community, Phra Nakhon Si Ayutthaya 

province. Main child caregivers that taking care of children under 10 years old (n=50) who previously 

had experiences in influenza infection were purposively selected for this study. This study used 

questionnaire with overall IOC at 0.80 and reliability at 0.70 for obtaining the data during 1st of February 

to 30th of May 2017, and they were analyzed for frequency, percentage, mean, standard deviation, 

and associations between the factors by using Chi-square test and Pearson’s correlation coefficient 

at the statistical significance of p ≤ 0.05. The results showed that age of children and type of child 

caregivers were significantly associated with child caregivers’ health protective behavior against 

influenza infection in children at p = 0.042 and 0.021, respectively. These child caregivers were also 

found to have the average scores of knowledge, attitude and health protective behavior that involving 

protection against influenza infection all in medium levels. Pearson’s correlation coefficient analysis 

showed that attitude of child caregivers was associated with their health protective behavior against 

influenza infection in children under 10 years old (r = 0.282) at the significant level of p ≤ 0.05. The 

data from this study suggested that the attitude of child caregivers was an important factor that may 

promote their health protective behavior against influenza infection in children under 10 years old in 

Pakkran community, and the obtained knowledge should be used as guidelines for further designing 

of activities for protection against influenza infection in children. 

Keywords: Influenza infection, Child caregiver, Knowledge, Attitude, Health protective behavior
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1. บทน�า (Introduction)
 โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดเช้ือในระบบทางเดิน 

หายใจเฉียบพลัน (acute respiratory infection)  

ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ ซ่ึงเป็นไวรัสใน Family 

Orthomyxoviridae และมีหลาย immunological  

type ได้แก่ influenza A, B และ C โดยอุบัติการณ์ของ 

type A นั้นสูงที่สุด คือ ร้อยละ 80-90 ของผู้ป่วยโรค  

ไข้หวัดใหญ่ เพราะเป็น type ที่ก่อให้เกิด antigenic shift 

ทีท่�าให้เกดิความหลากหลายเป็น subtype H และ/หรอื N 

แต่ในระยะหลังพบว่ามีอุบัติการณ์ของ type B สูงเพิ่มขึ้น  

แต่ก็ยังอยู่ในระดับต�่ากว่า type A ส่วน type C นั้น  

พบระบาดน้อยที่สุด ระยะฟักตัวของโรคไข้หวัดใหญ่

คือ 2-3 วัน และก่อให้เกิดอาการไข้สูง หนาวสั่นอย่าง

เฉียบพลัน ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ น�้ามูกไหล 

เจ็บคอ ไอแห้ง ๆ หลอดลมอักเสบ ซ่ึงอาการจะคงอยู่นาน

ประมาณ 3 วันแล้วจะค่อย ๆ ฟื้นตัวซ่ึงจะกินเวลานาน

เป็นสัปดาห์ (พบชัย งามสกุลรุ่งโรจน์, 2556) ผู้ท่ีมีโรค 

เรื้อรัง โดยเฉพาะโรคความดันโลหิตสูง จะเสี่ยงต่อการ 

เสียชีวิตเนื่องจากโรคไข้หวัดใหญ่มากท่ีสุด โรคไข้หวัด 

สามารถตดิต่อผ่านทางการไอ จาม การหายใจเอาละอองฝอย 

จากผู้ติดเชื้อเข้าไป หรือการสัมผัสกับพื้นผิวท่ีปนเปื้อน 

เชื้อไวรัส โดยพื้นท่ีท่ีแออัด ได้แก่ สถานศึกษา เรือนจ�า  

และค่ายทหาร เป็นสถานที่ที่พบผู้ป่วยมากที่สุด (วรยา 

เหลอืงอ่อน, 2560) การตดิเชือ้ไวรสัไข้หวดัใหญ่จะก่อให้เกดิ 

อาการอยู่นานประมาณ 1-2 สัปดาห์ แต่ผู้ป่วยบางส่วน

อาจมีภาวะแทรกซ้อนและ มีอาการรุนแรงขึ้น ซ่ึงจ�าเป็น

ต้องเข้ารับการรักษา ในโรงพยาบาล และเสี่ยงต่อการ 

เสียชีวิตในที่สุด มีการประมาณการว่าในประเทศที่ก�าลัง

พัฒนา การเสียชีวิตของเด็กอายุต�่ากว่า 5 ปี เน่ืองมาจาก 

การตดิเชือ้ในระบบทางเดนิหายใจส่วนล่าง มสีาเหตมุาจาก

ไวรัสไข้หวัดใหญ่ สูงถึงร้อยละ 99 (Nair et al., 2011) 

จากรายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ปี พ.ศ. 2559 

- 2562 พบว่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ถึง 2562 มีผู้ติดเชื้อ 

ไข้หวดัใหญ่สะสม 168,843 คน, 199,775 คน, 181,949 คน  

และ 391,163 คน ตามล�าดับ ซึ่งเป็นแนวโน้มที่สูงขึ้น  

ส่วนจ�านวนผู้เสียชีวิตกลับมีแนวโน้มลดลง คือ 44 คน,  

55 คน, 31 คน และ 27 คน ตามล�าดบั (ส�านกัระบาดวทิยา 

กรมควบคุมโรค, ออนไลน์ เข้าถึงเมื่อ 15 เมษายน 2564) 

 ในรายงานของ มนัสนันท์ ลิมปวิทยากุล และ 

พาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ (2558) ที่ศึกษาการรับรู ้

ความเส่ียงและการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่  

ในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปกครองเด็ก

อายุ 6 เดือน - 6 ปี ผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป หญิงตั้งครรภ์  

4 เดือนขึ้นไป และผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่าง ๆ  พบว่า กลุ่มเสี่ยง 

มีการรับรู้ความเส่ียงและพฤติกรรมต่อ โรคไข้หวัดใหญ่ 

รวมไปถึงความรู้เรื่องโรค การติดต่อของโรคไข้หวัดใหญ่ 

การดแูลสขุภาพตนเองเมือ่เจบ็ป่วย พฤตกิรรมการป้องกนั

การแพร่กระจายเชื้อ และการไปพบแพทย์เมื่อคาดว่า

อาการโรคไข้หวัดใหญ่จะมี ความรุนแรงอยู ่ในระดับดี  

ส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างนั้น มีความยินดีที่จะฉีดวัคซีน 

แม้ว่าจะต้องจ่ายเงินค่าฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เอง 

และคิดว่าไม่เป็นภาระในการดูแลสุขภาพแต่อย่างใด 

อย่างไรก็ตาม กลุ่มเสี่ยงที่ตอบว่า การฉีดวัคซีนป้องกัน

โรคไข้หวัดใหญ่เป็นภาระน้ัน ระบุว่า ค่าเดินทาง/ค่ารถ  

ความเป็นไปได้ทีอ่าจจะได้รบัผลข้างเคยีง และการทีต้่องมา 

โรงพยาบาลบ่อย นับว่าเป็นภาระ 3 อันดับแรก ดังนั้น 

การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้เรื่องโรค ทัศนคติและ

พฤติกรรมที่มีต่อโรคไข้หวัดใหญ่ นับว่าเป็นการศึกษา 

ที่ส�าคัญที่จะช่วยลดความเสี่ยงและจ�านวนผู้ป่วยได้ต่อไป

ในอนาคต 

 จากการรายงานสรุปโครงการเฝ้าระวังโรค

ติดต ่อจากโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 31 
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ธันวาคม พ.ศ. 2559 พบว่ามีผู้ป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ ่

สายพันธุ ์  Influenza A H1 และ Influenza B  

รวมทั้งหมด 63 ราย โดยพบว่า มีอ�าเภอท่ีมีผู้ป่วยติดเชื้อ

โรคไข้หวัดใหญ่มากที่สุด 3 อ�าเภอ ดังน้ี อันดับท่ี 1 อ�าเภอ

พระนครศรีอยุธยา พบผู้ป่วยติดเชื้อ Influenza A H1 

จ�านวน 3 ราย และ Influenza B จ�านวน 7 ราย อันดับ

ที่ 2 อ�าเภอบางปะอิน พบผู้ป่วยติดเชื้อ Influenza A H1 

จ�านวน 2 ราย และ Influenza B จ�านวน 2 ราย และอนัดบั

ที่ 3 คือ อ�าเภอนครหลวง พบผู้ป่วยติดเชื้อ Influenza A 

H1 จ�านวน 1 ราย และไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อ Influenza B 

แสดงให้เห็นว่าอ�าเภอพระนครศรีอยุธยา มีผู้ป่วยติดเช้ือ 

โรคไข้หวัดใหญ่มากที่สุด ซ่ึงน�ามาสู่ปัญหาในการท�าวิจัยน้ี  

โดยพื้นที่ ที่พิจารณาแล้วว่ามีรายงานสถานการณ์โรค 

ไข้หวัดใหญ่ Influenza ในระดับสูงคือ ชุมชนต�าบล 

ปากกราน อ�าเภอพระนครศรีอยุธยา โดยพบว่าระหว่าง 

วนัที ่1 มกราคม ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ.2559 มรีายงาน

ผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ Influenza จ�านวนท้ังสิ้น 59 ราย 

จากจ�านวนหมูบ้่านทัง้หมด 14 หมูบ้่าน ซึง่มผีูป่้วยเพศชาย 

มากกว่าเพศหญิง โดยพบเพศชาย 32 ราย เพศหญิง  

27 ราย และกลุ่มอายุท่ีพบสูงสุด คือ กลุ่มเด็กอายุต�่ากว่า 

10 ปี โดยมีจ�านวนผู้ป่วยท้ังหมดเท่ากับ 42 ราย ดังน้ัน 

จึงระบุได้ว่าชุมชนต�าบลปากกรานพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่

สูงสุดในเด็กช่วงกลุ่มอายุต�่ากว่า 10 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยง

ที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนและการเสียชีวิตได้ จึงเป็นที่มา 

ของการด�าเนินงานวิจัยนี้ โดยผู ้วิจัยสนใจที่จะศึกษา 

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลกับ  

การป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ของเด็กในชุมชนต�าบลปากกราน 

ซึ่งความรู้ที่ได้จะสามารถน�าไปสู่การแก้ปัญหาและการ 

ลดจ�านวนของผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ในอนาคตต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย (Objectives)
 1. เพื่ อศึกษาพฤติกรรมการป ้องกันโรค 

ไข้หวัดใหญ่ของผู้ดูแลเด็กอายุต�่ากว่า 10 ปี ในชุมชน

ต�าบลปากกราน อ�าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ ์ระหว่างปัจจัย 

ส่วนบุคคล ความรู้ ทัศนคติ กับพฤติกรรมการป้องกัน

โรคไข้หวัดใหญ่ของผู้ดูแลเด็กอายุต�่ากว่า 10 ปี ในชุมชน

ต�าบลปากกราน อ�าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

3. วิธีการวิจัย (Materials and Methods)
 3.1  ประชากรและตัวอย่าง

   ประชากรในงานวิจัยครั้งนี้คือเด็กในหมู่ที่  

1-14 ชุมชนต�าบลปากกราน อ�าเภอพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นเด็กอายุต�่ากว่า 10 ปี 

ที่เคยมีประวัติป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่มาก่อน โดยเก็บ

ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กและผู้ที่ท�าหน้าที่หลักในการดูแลเด็ก

อย่างจ�าเพาะเจาะจง (Purposive sampling) ทั้งหมด 

50 คน การเก็บข้อมูลได้ด�าเนินการในระหว่างวันที่ 1 

กมุภาพนัธ์ – วนัที ่30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ซึง่ผูด้แูลเดก็

ได้อนุญาตให้ด�าเนินการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเด็กและตนเอง

และได้รบัค�าชีแ้จงและท�าความเข้าใจอย่างชดัเจนกบัผูต้อบ

แบบสอบถามก่อนจะด�าเนินการเก็บข้อมูล

 3.2  เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย

   เครื่องใช้ในงานวิจัยคือ แบบสอบถาม  

ซึ่งออกแบบโดยใช้แนวคิด PRECEDE model ของ Green 

et al. (1991) ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้
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   1)  แบบสอบถามด้านปัจจัยส่วนบุคคล 

เป็นแบบสอบถามแบบเลอืกตอบจ�านวน 10 ข้อ ประกอบด้วย 

การสอบถามข้อมูลของเด็กอายุต�่ากว่า 10 ปี มี 9 ข้อ 

ได้แก่ เพศ, อายุ, ชนิดของนมท่ีใช้เลี้ยงทารกตั้งแต่แรกเกิด 

ถึง 1 ปี, ระยะเวลาท่ีเด็กกินนมมารดา, โรคประจ�าตัว,  

การเข้ารบัการรกัษาเมือ่ป่วยเป็นโรคไข้หวดัใหญ่ ในระยะแรก, 

ประวัติการแพ้ยา, จ�านวนสมาชิกในครอบครัว และรายได้

ของครอบครัว ส่วนข้อมูลเก่ียวกับผู้ดูแลเด็ก มี 1 ข้อ คือ 

ประเภทของผู้ดูแลเด็ก 

   2) แบบทดสอบความรู ้ เกี่ ยวกับโรค 

ไข้หวัดใหญ่ เป็นข้อค�าถามท่ีเก่ียวกับความรู ้เก่ียวกับ 

โรคไข้หวัดใหญ่ของผู้ท่ีท�าหน้าท่ีดูแลเด็กอายุต�่ากว่า 10 ปี  

โดยให้เลือกตอบ 2 ตัวเลือก คือ ใช่และไม่ใช่ จ�านวน  

10 ข้อ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนคือ ตอบถูกได้ 1 คะแนน 

ตอบผิดได้ 0 คะแนน

   3) แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติในการ 

ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ของผู ้ที่ท�าหน้าที่ดูแลเด็กอาย ุ

ต�่ากว่า 10 ปี ซึ่งเป็นแบบสอบถามให้เลือกตอบ 3 ตัวเลือก  

คือ เห็นด้วย ไม่แน่ใจ และไม่เห็นด้วย จ�านวน 8 ข้อ  

โดยแบ่งเป็นข้อความเชิงบวกและเชิงลบ 

   4) แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรม 

การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ของผู้ที่ท�าหน้าที่ดูแลเด็กอาย ุ

ต�่ากว่า 10 ปี ซึ่งเป็นแบบสอบถามให้เลือกตอบ 3 ตัวเลือก 

คอื ปฏบิตัเิป็นประจ�า ปฏบิตับิางครัง้ และไม่ปฏบิตั ิจ�านวน 

10 ข้อ โดยแบ่งเป็นข้อความเชิงบวกและเชิงลบ

   แบบสอบถามส่วนที่ 2, 3 และ 4 มีการ 

แบ่งระดับคะแนนออกเป็น 3 ระดับ โดยใช้เกณฑ์แบ่ง 

ดังนี้ 

   ระดับสูง คะแนนต�่ากว่า      1 +   S.D.     2
   ถึงคะแนนสูงสุด

   ระดับปานกลาง คะแนนระหว่าง

        1 ±   S.D.     2
   ระดับต�่า ตั้งแต่คะแนนต�่าสุดถึงคะแนน

        1 -    S.D.     2
 3.4  การทดสอบเครื่องมือ

   แบบสอบถามได้ถูกน�าไปตรวจสอบความ

เที่ยงตรงของเนื้อหา (Content validity) โดยผู้เชี่ยวชาญ 

3 ท่าน แล้วท�าการปรับปรุงจนมีคะแนน Index of item-

objective congruence (IOC) เท่ากับ 0.80 จากนั้น  

จึงน�าไปทดสอบเพื่อหาค่าความเช่ือม่ัน (Reliability)  

โดยวิธีของ Cronbach’s Alpha (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2545) 

โดยทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มประชากรหมู่ที่ 1 - 12 

ของต�าบลส�าเภาล่ม อ�าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 30 คน 

ซึ่งได้ระดับความเชื่อมั่นที่ 0.70

 3.5  กรอบแนวคิดของงานวิจัย

   งานวิจัยนี้มีกรอบของแนวคิด ซึ่งพัฒนา 

มาจาก PRECEDE model ของ Green et al. (1991)  

ดังนี้
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 3.6  สถิติที่ใช้ในงานวิจัย

   ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามด้านปัจจัย

ส่วนบุคคลและระดับความรู ้ ทัศนคติและพฤติกรรม

การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ จะถูกวิเคราะห์โดยใช้สถิติ

พรรณนา ได้แก่ ความถี,่ ร้อยละ, ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบน

มาตรฐาน ส่วนการหาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบคุคล

กับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ใช้สถิติไคสแควร์ 

(Chi-square test, χ2) ที่ p ≤ 0.05 การหาความสัมพันธ์

ระหว่างความรู ้  ทัศนคติและพฤติกรรมการป้องกัน 

โรคไข้หวัดใหญ่ ใช้สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

(Pearson’s correlation coefficient, r) ท่ี p ≤ 0.05

4. ผลการวิจัย/ทดลอง (Results)
 จากการศึกษาพบว่า ตัวอย่างเด็กที่ส�ารวจ

ส่วนใหญ่ มีอายุต�่ากว่า 10 ปี เป็นเพศชาย (ร้อยละ 52.0) 

อายุระหว่าง 6 - 9 ปี (ร้อยละ 56.0) รับประทานนมมารดา

อย่างเดียว (ร้อยละ 46.0) มีระยะเวลาที่กินนมมารดานาน 

1 - 6 เดือน (ร้อยละ 46.0) ไม่มีโรคประจ�าตัว (ร้อยละ 80) 

ส่วนใหญ่ไม่เข้ารับการรักษาท่ีหน่วยบริการการแพทย์

เมื่อป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ในระยะแรก (ร้อยละ 54.0) ไม่มี

ประวัติแพ้ยา (ร้อยละ 98.0) ครอบครัวมีจ�านวนสมาชิก 

1-6 คน (ร้อยละ 88.0) รายได้ของครอบครัวต่อเดือน

อยู่ที่ประมาณ 5,001–8,000 บาท (ร้อยละ 40.0) และ

มีพ่อหรือแม่เป็นผู ้ดูแลหลัก (ร้อยละ 76.0) ดังแสดง

ในตารางที่ 1 เมื่อท�าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง

ปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

ของผู้ดูแลเด็ก โดยใช้สถิติไคสแควร์ พบว่าอายุของเด็กกับ

ประเภทของผู้ดูแลเด็กมีความสัมพันธ์กับระดับพฤติกรรม

การป้องกันโรคไข้หวัดใ หญ่อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 

p = 0.042 และ 0.021 ตาม ล�าดับ (ตารางที่ 1)

 เมือ่พจิารณาระดบัความรู ้ทศันคต ิและพฤตกิรรม

การป้องโรคไข้หวัดใหญ่ของผู้ดูแลเด็กอายุต�่ากว่า 10 ปี 

พบว่าทั้งหมดมีคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง (ตารางที่ 2) 

ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ระหว่าง

ทัศนคติกับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ของ

ผู้ดูแลเด็ก พบว่าทัศนคติของผู้ดูแลเด็กมีความสัมพันธ์กับ

พฤตกิรรมการป้องโรคไข้หวดัใหญ่ ในเดก็อายตุ�า่กว่า 10 ปี 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (r = 0.282) (ตารางที่ 3)

5. อภิปรายผล (Discussion)
 การส�ารวจข้อมูลของเด็กอายุต�่ากว่า 10 ปี 

ทีเ่คยมปีระวตัป่ิวยเป็นโรคไข้หวดัใหญ่กบัผูท้ีท่�าหน้าทีด่แูล

เด็กกลุ่มดังกล่าว ในหมู่ที่ 1 - 14 ชุมชนต�าบลปากกราน 

อ�าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

พบว่า ผู้ดูแลเด็กมีความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการ

ป้องโรคไข้หวดัใหญ่โดยเฉลีย่อยูใ่นระดบัปานกลาง ซึง่อายุ

ของเดก็ ประเภทของผูด้แูลเดก็ และทศันคตขิองผูด้แูลเดก็ 

มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ p ≤ 0.05 อาจเป็นเพราะ

ผู ้ดูแลเด็กส่วนใหญ่เป็นบิดามารดาของเด็กเอง ซึ่งมี

แนวโน้มที่จะให้ความเอาใจใส่มากกว่าผู้ดูแลอื่น ๆ และ

จะให้ความเอาใจใส่ในเด็กแรกเกิดถึงอายุ 5 ขวบเป็นพิเศษ 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดของงานวิจัย



วารสาร ราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 2 ฉบับที่ 2
สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

25

วารสาร ราชภัฏกรุงเก่า

จงึท�าให้มทีศันคตแิละแรงจงูใจในการป้องกนัโรคไข้หวดัใหญ่ 

ในบุตรของตนสูงกว่า การมีทัศนคติท่ีดีในการป้องกันโรค 

ไข้หวดัใหญ่ถกูพบว่ามคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรม การป้องกนั

โรคไข้หวดัใหญ่อย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิดงัเช่นในงานวจิยั

ของ สุพิดา เย็นโภคา (2553) ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ

พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 

ของนักเรียนช่วงชั้นท่ี 3 สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขต

กรงุเทพตะวนัออก พบว่า พฤตกิรรมการป้องกนัโรคไข้หวดัใหญ่ 

มีความสัมพันธ์กับการเปิดรับสื่อเก่ียวกับโรคไข้หวัดใหญ่  

แรงจูงใจในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ และอิทธิพลของ 

ครอบครัวที่มีต่อโรคไข้หวัดใหญ่ที่นัยส�าคัญ .01 และความ

ตระหนกัรูเ้กีย่วกบัโรคไข้หวดัใหญ่ทีน่ยัส�าคญั .05 นอกจากน้ี

งานวิจัยของ สัญญา สุปัญญาบุตร (2554) ท่ีศึกษาปัจจัย  

ที่ มี ผล ต่อ การ ปฏิบัติ ตน เพื่อ ป้องกัน โรค ไข้ หวัด ใหญ่ ชนิด A  

(2009 H1N1) ของ ประชาชน อ�าเภอ นามน จังหวัด กาฬสินธุ์ 

พบว่าการได้รับข้อมลูข่าวสาร การรบัรู ้ความรูแ้ละทศันคติ

มีผลต่อการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่อย่างมี 

นัยส�าคัญที่ p ≤ 0.001 แสดงให้เห็นว่าการได้รับข้อมูล

ข่าวสารและการมีทัศนคติท่ีถูกต้องจะช่วยส่งเสริมให้มี

พฤติกรรมการป้องกันโรคท่ีถูกต้องไปด้วย ดังเช่นในงาน

วิจัยของ กัญญาภัค ประทุมชมภู (2559) และ ปณิตา 

ครองยุทธ (2561) ท่ีศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อ การรับบริการ

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในผู้สูงอายุ ซึ่งพบว่า การรับรู้ความ

สามารถตนเองในการป้องกนัโรค การรบัรูโ้อกาสเสีย่งและ

ความรนุแรงของโรค การรบัรูป้ระโยชน์ และการรบัรูข้้อมลู

ข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ มีผลต่อการเข้ารับการฉีดวัคซีน 

ป้องกันโรคอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ โดยสามารถน�า 

องค์ความรู้ดังกล่าวไปสร้างโปรแกรม เพื่อส่งเสริมการ

ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเสี่ยงได้ ซึ่ง กชกร สมมัง 

(2557) ได้เสนอแนะว่าการออกแบบโปรแกรมสุขศึกษา 

เพื่อสร้างความตระหนักในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 

ในชุมชน ควรเน้นการสร้างความตระหนักในสถานะ

สุขภาพ การปรับค่านิยมและทัศนคติ รวมทั้งส่งเสริม 

การสือ่สารจากโทรทศัน์หรอืหอกระจายข่าว ซึง่สอดคล้อง

กับงานวิจัยในนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

โดยพลากร สืบส�าราญ และคณะ (2554) ที่เสนอแนะว่า 

การกระตุน้ส่งเสรมิความรูค้วามเข้าใจสามารถส่งผลให้เกดิ 

ทัศนคติและการปฏิบัติในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่  

type A H1N1 ได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้น การส่งเสริม

ทัศนคติที่ถูกต้องแก่ผู้ดูแลเด็กในการป้องโรคไข้หวัดใหญ่

ในเด็กอายุต�่ากว่า 10 ปี ด้วยการให้ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ 

ในชุมชนต�าบลปากกรานอย่างสม�่าเสมอก็อาจจะสามารถ

ลดความเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในเด็ก 

ของชุมชนนี้ได้
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Table 1 Associations between personal factors of children and child caregivers and levels of health  

 protective behavior against influenza infection in children under 1 years old Pakkran district  

 community, Phra Nakhon Si Ayutthaya province

Personal factor Number of child caregivers
with correlated level 

of health protective behavior

Total

Low Medium High

% χ2

Children’s personal factors

1. Children’s gender

 Male   3 15 8 26 52.0 0.725

 Female   5 13 6 24 48.0 

2. Child’s age

 0-5   1 15 6 22 44.0 0.042*

 6-9   7 13 8 28 56.0 

3. Type of milk used for feeding since birth to 1 year of age

 Breast milk         4 11 8 23 46.0 0.295

 Breast milk and mixed milk        4 10 4 18 36.0 

 Breast milk and modified milk 0 7 1 8 16.0 

 Modified milk 0 0 1 1 2.0 

4. Duration of breastfeeding (months) 

 1 - 6   4 10 9 23 46.0 0.508

 7 - 12   3 14 5 22 44.0 

 13 - 18   1 3 0 4 8.0 

 19 - 24   0 1 0 1 2.0 

5. Child’s congenital disease

 Yes   2 6 2 10 20.0 0.800

 No   6 22 12 40 80.0 

6. Attendance of healthcare setting during initial influenza infection  

 Attend   5 14 4 23 46.0 0.250

 Not attend  3 14 10 27 54.0 

n = 50
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Table 1 (to)

Personal factor Number of child caregivers
with correlated level 

of health protective behavior

Total

Low Medium High

% χ2

7. Drug allergy

 Yes   0 1 0 1 2.0 0.670

 No   8 27 14 49 98.0 

8. Number of family members 

 1 - 6   8 22 14 44 88.0 0.137

 7 - 12   0 6 0 6 12.0           

9. Family’s income per month

 below 2,000 baht 0 2 0 2 4.0 0.078

 2,000 – 5,000   baht 1 5 2 8 16.0 

 5,001 – 8,000   baht 2 10 8 20 40.0 

 8,001 – 11,000  baht 2 10 4 16 32.0 

 More than 11,000  baht 3 1 0 4 8.0 

Child caregivers’ personal factor

Type of child caregiver

Parents   4 20 14 38 76.0 0.021*

Guardians   4 8 0 12 24.0

n = 50

*Statistically significant at p ≤ 0.05
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6. บทสรุป (Conclusion)
 งานวิจัยนี้ท�าการศึกษาในเด็กอายุต�่ากว่า 10 ป ี

ซึ่งเคยมีประวัติป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่มาก่อนและผู้ท่ี 

ท�าหน้าที่ดูแลเด็กกลุ่มดังกล่าว ในหมู่ที่ 1 - 14 ของ

ต�าบลปากกราน อ�าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป ็นชุมชนที่พบเด็กป่วยโรค 

ไข้หวัดใหญ่จ�านวนมาก การศึกษาพบว่า ผู ้ดูแลเด็ก 

ส่วนใหญ่มีความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการป้องกันโรค 

ไข ้หวัดใหญ่ในเด็ก ทั้ งหมดอยู ่ ในระดับปานกลาง  

โดยทัศนคติมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกัน 

โรคไข้หวัดใหญ่ในเด็ก (r=.282) อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติ เมื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคล ก็พบว่า อายุของเด็กและ

ประเภทของผูด้แูลเดก็ มคีวามสมัพนัธ์กบัระดบัพฤตกิรรม

การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ p = 0.042 และ 0.021 p ≤ .05 ตามล�าดับ  

แสดงให้เห็นว่า ทัศนคติของผู้ดูแลเด็กเป็นปัจจัยที่ส�าคัญ

ในการส่งเสรมิพฤตกิรรมการป้องกนัโรคไข้หวดัใหญ่ในเดก็

อายุต�่ากว่า 10 ปีของชุมชนปากกราน จึงควรจัดโครงการ

ส่งเสริมผู้ดูแลเด็กให้มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อการป้องกัน

โรคไข้หวัดใหญ่ในเด็กของชุมชนนี้ ซึ่งก็อาจจะช่วยลดการ 

เจ็บป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ลงได้

 

Table 2  Average scores and interpreted levels of knowledge, attitude, and health protective behavior  

  against influenza infection of child caregivers in Pakkran district community, Ayutthaya

Child caregiver’s factors

Factors
Correlation coefficient (r)

Attitude Health protective behavior

Average score (%) Interpreted level

Knowledge  87.80 ± 10.90 Medium

Attitude    91.42 ± 5.79 Medium

Health protective behavior 89.40 ± 9.97 Medium

 Knowledge .256 .262

 Attitude - .282*

Table 3 Correlation coefficient (r) between the knowledge, attitude and health protective behavior  

 against influenza infection of child caregiver in Pakkran district community, Ayutthaya

*Statistically significant at p ≤ 0.05

*Statistically significant at p ≤ 0.05
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บทคัดย่อ
 งานวิจัยน้ีเป็นการเปรียบเทียบค่าปริมาณอนุภาค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 2.5 ไมโครเมตร (PM 2.5) 

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. 2563 ถึง 30 มี.ค. 2563 จากเครื่องวัดคุณภาพอากาศ 

แบบพกพากบัแอพพลเิคชนั Air4Thai ของกรมควบคมุมลพษิและ AirVisual ทีพ่ฒันาโดยบรษิทั Goldach สวติเซอร์แลนด์  

ผลการศึกษาพบว่าปริมาณ PM2.5 รายวันท่ีได้จากเครื่องวัดคุณภาพแบบพกพาทั้งสองยี่ห้อมีค่า ความใกล้เคียงกันและ

มีค่าสูงกว่าข้อมูลท่ีได้จากแอพพลิเคชันท้ังสองแอพ ถึงแม้ว่าค่าปริมาณฝุ่นที่ได้จากเครื่องวัดคุณภาพแบบพกพาปริมาณ

สูงกว่าความเป็นจริงแต่ค่าท่ีได้สะท้อนถึงปริมาณท่ีสัมพันธ์กับระดับของฝุ่นทันเหตุการณ์

ค�าส�าคัญ: ปริมาณอนุภาคขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 2.5 ไมโครเมตร, เครื่องวัดคุณภาพอากาศแบบพกพา,  

การวัดปริมาณอนุภาคจริง
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Abstract
 This research compared reading of fine particulate matter with diameter less than 2.5 µm 

(PM 2.5) collected in Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand between 1 February and 30 March 2020 by 

two brands of compact air quality monitors against reference data from the Air4Thai app (Thailand’s 

Pollution Control Department) and the AirVisual application (IQ Air, Goldach, Switzerland). Daily readings 

from the two air quality monitors were almost identical, but both monitors significantly overestimated 

the actual levels of airborne particulate matter as recorded by the two apps. However, the high levels 

of particulate pollution recorded by the monitors may still reflect relative levels of air pollution in 

real time.

Keywords: PM 2.5, Air quality monitors, Actual measurements of fine particulate matter

1. บทน�า
 ปริมาณอนุภาคขนาดเส ้นผ ่านศูนย ์กลาง 

น้อยกว่า 2.5 ไมโครเมตร หรือ Particulate matter 

2.5 เป็นค�าที่ใช้เรียกอนุภาคท่ีมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

น้อยกว่า 2.5 ไมโครเมตร ซ่ึงน้อยกว่า 1/20 ของเส้นผ่าน

ศูนย์กลางของเส้นผม และมีขนาดเล็กกว่าเม็ดเลือดแดง 

เมื่อสูดหายใจรับเอาอากาศท่ีมี PM 2.5 เข้าไปนอกจาก

สามารถถกู ดดูซบัสูป่อดโดยตรงแล้ว PM 2.5 สามารถเข้าสู่ 

ทุกเซลล์ของอวัยวะได้อย่างรวดเร็ว ดังน้ันการสูดอากาศ 

ที่มี PM 2.5 สามารถส่งผลต่อทุกอวัยวะของร่างกาย โดย 

PM 2.5 อาจหมายรวมถึงสสารท่ีมีพิษและอันตราย อาทิ  

โลหะหนัก และสามารถอยู่ได้ในบรรยากาศเป็นเวลานาน  

ผลกระทบที่ เกิดกับร ่างกายสามารถเกิดขึ้นท้ังแบบ

เฉียบพลันและแบบเรื้อรัง นอกจากน้ียังสามารถท�าให ้

เกดิโรคใหม่ หรอืการท�าให้โรคเดมิรนุแรงขึน้จนท�าให้เซลล์ 

ของอวยัวะต่าง ๆ  เกดิการเส่ือมเรว็และอาจน�าไปสู่การพฒันา

เป็นเซลล์มะเรง็ในทีส่ดุ จากการศกึษาโดย ศ.นพ. ชายชาญ 

โพธิรัตน ์ แพทย์ผู ้ เชี่ยวชาญหน่วยโรคระบบหายใจ  

เวชบ�าบัดวิกฤตและภูมิแพ้อายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ (ชายชาญ โพธิรัตน์, 2563) พบว่า  

คนไทยได้รับผลจากฝุ่น PM 2.5 มายาวนานโดยเฉพาะ

ช่วงธันวาคม – เมษายน ของทุกปี ซ่ึงเกิดจากการ 

เผาตอซังในพื้นที่เกษตร การเผาจากอุตสาหกรรมเกษตร 

มลพิษจากการจราจร หรือการปล่อยควันเสียจากโรงงาน

อุตสาหกรรม การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงที่ไม่สมบูรณ์ของ

รถยนต์ที่ใช้น�้ามันเบนซิน การปล่อยควันด�าจากรถยนต์ 

ที่ใช้น�้ามันดีเซล และจากการศึกษาของ ผศ. ดร.สุรัตน์  

บวัเลิศ คณบดคีณะส่ิงแวดล้อม มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

(ไทยพบัลก้ิา, 2563) กล่าวว่า ฝุน่ PM 2.5 สามารถเกดิจาก

การท�าปฏกิริยิาเคมทีางอากาศทีเ่รยีกว่า Photochemical 

Smog ซึง่เกดิจากสารตัง้ต้นออกไซด์ของไนโตรเจนผสมกบั

สารอนิทรย์ีระเหยง่าย โดยมแีสงจากดวงอาทติย์เป็นตวัเร่ง

ปฏกิริยิา ท�าให้เกดิโอโซน ซึง่ส่งผลต่อการระคายเคอืงทีต่า 

ผิวหนัง และการติดเชื้อที่ปอด 

 การใช้เครื่องวัด PM 2.5 แบบพกพาวัดค่าดัชนี

คุณภาพอากาศในบริเวณที่ตนเองอาศัยอยู่เป็นระยะ ๆ  

ท�าให ้สามารถเฝ ้าระวังและหลีกเลี่ยงอันตรายจาก  

การสูดอากาศที่มีค่าฝุ ่น PM 2.5 สูงได้ ควบคู ่ไปกับ  

การสวมใส่หน้ากากที่สามารถกรองฝุ ่นขนาดเล็กได้  

ร ่วมกับการน�าเครื่องกรองอากาศมาติดตั้งในอาคาร 

บ้านเรือน รวมถึงการหลีกเลี่ยงการท�ากิจกรรมกลางแจ้ง 

 ดังนั้น การทดลองนี้มุ้งเน้นที่จะศึกษาเปรียบเทียบ

ความเชื่อมั่นของเครื่องมือที่ใช้วัดค่า PM 2.5 แบบพก
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พา กับค่า PM 2.5 ท่ีวัดโดยแอปพลิเคชัน Air4Thai ของ 

กรมควบคุมมลพิษ และแอปพลิเคชัน Air Visual ของ 

สวติเซอร์แลนด์ ซึง่จะท�าให้สามารถน�าเครือ่งวดัค่า PM 2.5 

แบบพกพาไปประเมินคุณภาพอากาศในบริเวณที่ต้องการ 

เพื่อการป้องกันและแก้ปัญหาสภาพอากาศ ในบริเวณนั้น

ได้ถูกต้องมากที่สุด 

2. วิธีด�าเนินการวิจัย
 การศึกษาเปรียบเทียบค่าปริมาณอนุภาคขนาด 

เส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 2.5 ไมโครเมตร ที่ได้จาก 

เครื่องวัดแบบพกพากับค่า PM 2.5 ท่ีได้จากแอปพลิเคชัน  

Air4Thai ของกรมควบคุมมลพิษ และแอปพลิเคชัน  

Air Visual ของสวิตเซอร์แลนด์ มีข้ันตอนดังน้ี

 1) เก็บข้อมูล PM 2.5 บริเวณสวนหิน หน้าตึก 

ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. 2563 – 30 มี.ค. 2563 รวม 30 วัน 

โดยวัดค่า PM 2.5 เวลา 8.30 น. ของทุกวันด้วยเครื่องวัด 

PM 2.5 แบบพกพา 2 เครื่อง ได้แก่ เครื่องวัดคุณภาพ

อากาศ UNI-T รุ่น A25M ประเทศจีน และเครื่องวัด

คุณภาพอากาศ NID ประเทศจีน 

 2) รวบรวมข้อมูล PM 2.5 ในระหว่างวันที่ 1 

ก.พ. 2563 – 30 มี.ค. 2563 รวม 30 วัน จากแอปพลิเคชัน  

Air4Thai ของกรมควบคมุมลพษิทีต่ดิตัง้เครือ่งวดัคณุภาพ

อากาศที่โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย และ แอปพลิเคชัน  

Air Visual ของบริษัท IQ Air ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 

ทีต่ดิตัง้เครือ่งวดัคณุภาพอากาศ ทีจ่วนผูว่้าราชการจงัหวดั

พระนครศรีอยุธยา

 3) เปรียบเทียบปริมาณ PM 2.5 รายวันที่ได้

จากเครื่องวัดคุณภาพอากาศแบบพกพากับค่า PM 2.5  

ที่ได้จากแอปพลิเคชัน Air4Thai และ IQ Air ด้วยสถิติ  

two sample t-test แบบสองหางที่ระดับความเชื่อมั่น 

ร้อยละ 95 และวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นเพื่อสร้าง

สมการเส้นตรงด้วยโปรแกรม Microsoft Excel

3. ผลการทดลองและวิจารณ์
 ผลการศึกษาปริมาณอนุภาคขนาดเส้นผ่าน-

ศูนย์กลางน้อยกว่า 2.5 ไมโครเมตร (ไมโครกรัมต่อ

ลูกบาศก์เมตร) ที่วัดด้วยเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ

แบบพกพา UNIT และ NID และจากแอปพลิเคชัน 

Air4Thai และ IQ Air ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ในช่วงวันที่ 1 ก.พ. 2563 – 30 มี.ค. 2563 ดังแสดง 

ในรูปที่ 1 ซึ่งแสดงค่า PM 2.5 ที่วัดได้จากเครื่องทั้งสอง

มีค่าแตกต่างกันแต่ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ โดยพบว่า 

วันที่ 25 ก.พ. 63 แสดงปริมาณ PM 2.5 สูงที่สุดเฉลี่ย 

155.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในขณะที่วันที่ 13 

ก.พ. 63 มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุดเท่ากับ 17 ไมโครกรัมต่อ

ลูกบาศก์เมตร
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 ผลการรวบรวมข้อมูลปริมาณ PM 2.5 ของ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการตรวจวัดในระหว่าง

วันที่ 1 ก.พ. 2563 ถึง 30 มี.ค. 2563 จากแอปพลิเคชัน 

Air4Thai ของกรมควบคุมมลพิษแสดงในตารางท่ี 1 

 โดยค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 

2.5 ไมครอน เทียบกับค่าดัชนีคุณภาพอากาศของไทย

แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ (1) ปริมาณความเข้มข้นของ 

PM 2.5 = 0-25 µg/m3 ความหมาย คุณภาพอากาศดีมาก 

(2) ปริมาณ ความเข้มข้นของ PM 2.5 = 26-37 µg/m3 

ความหมายคุณภาพอากาศดี (3) ปริมาณความเข้มข้น

ของ PM 2.5 = 38-50 µg/m3 ความหมาย ปานกลาง 

(4) ปริมาณ ความเข้มข้นของ PM 2.5 = 51-90 µg/m3 

ความหมาย เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ (5) ปริมาณ

ความเข้มข้นของ PM 2.5 = 91 µg/m3 ความหมาย 

มีผลกระทบต่อสุขภาพ (กรมควบคุมมลพิษ, 2563)

 ตารางที่ 1 แสดงปริมาณ PM 2.5 µg/ m3 

ของจ ังหวัดพระนครศรีอยุธยา ช่วงวันท่ี 1 ก.พ. 2563 

– 30 มี.ค. 2563 ที่ได้จากแอปพลิเคชัน Air4Thai ของ

กรมควบคุมมลพิษ พบว่าวันที่ 2 (3 ก.พ. 63) และวันที่ 

17 (25 ก.พ. 6 3) มีปริมาณ PM 2.5 สูงที่สุดเท่ากันคือ 

82 µg/m3 ซึง่ประเมนิได้ว่าอยูใ่นระดบัเริม่ส่งผลต่อสขุภาพ 

ในขณะทีว่นัที ่10 (14 ก.พ. 63) ของการตรวจวดัมค่ีาเฉลีย่

ต�่าที่สุดเท่ากับ 15 µg/m3 ซึ่งประเมินได้ว่าอยู่ในระดับ

ดีมาก นอกจากนี้ยังพบว่าเมื่อเครื่องตรวจวัดคุณภาพ

อากาศแบบพกพาไปเปรียบเทียบกับข้อมูล PM 2.5 

รายวันที่ได้จากแอปพลิเคชัน Air4Thai ของกรมควบคุม

มลพิษ พบว่าค่า PM 2.5 มีความแตกต่างกันอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยมี

ค่า t-test เท่ากับ 5.58 หมายความว่าปริมาณ PM 2.5 

จากเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศมีค่าโดยเฉล่ียสูงกว่า

ค่าทีไ่ด้จากแอปพลเิคชนั Air4Thai ของกรมควบคมุมลพษิ

ดังแสดงในรูปที่ 2

รูปที่ 1 ปริมาณ PM 2.5 (µg/m3) 

ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในเดือนกุมภาพันธ์

และเดือนมีนาคม ท่ีตรวจวัดด้วยเครื่องวัดคุณภาพ

อากาศแบบพกพา UNIT และ NID

รูปที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยปริมาณ PM 2.5 (µg/m3) 

ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 1 ก.พ. 2563 – 

30 มี.ค. 2563 (30 วัน) ที่ตรวจวัดด้วยเครื่องตรวจวัด

คุณภาพอากาศแบบพกพาและข้อมูลจากแอปพลิเคชัน 

Air4Thai ของกรมควบคุมมลพิษ
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 เมื่อน�าค่าเฉลี่ยปริมาณ PM 2.5 รายวันที่ได้ 

จาก การตรวจวัดด้วยเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ 

แบบพกพามาวเิคราะห์การถดถอยเชงิเส้นกบัข้อมลู PM 2.5  

รายวันที่ได้จากแอปพลิเคชัน Air4Thai ของกรมควบคุม

มลพิษ (รูปที่ 3) พบว่าสามารถสร้างสมการเชิงเส้นได้ 

ดังสมการที่ 1 

 Y
1
 = 0.4504X + 15.415  

 R2 = 0.5181                             (1)

 เมื่อ 

 Y
1
 คือ ค่า PM 2.5 (µg/m3) ที่ได้จากแอปพลิ- 

เคชัน Air4Thai ของกรมควบคุมมลพิษ

 X คือ ค่าเฉลี่ยปริมาณรายวัน PM 2.5 (µg/m3) 

ที่ได้จากการตรวจวัดด้วยเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ

แบบพกพา

 R2 คือ ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ

ตารางท่ี 1 ปริมาณ PM 2.5 (µg/m3) ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ช่วงวันที่ 1 ก.พ. 2563 – 30 มี.ค. 2563  

  ตรวจวัดโดยแอปพลิเคชัน Air 4 Thai ของกรมควบคุมมลพิษ

วัน/เดือน/ปี

1 (1 ก.พ. 63)

2 (3 ก.พ. 63)

3 (4 ก.พ. 63)

4 (5 ก.พ. 63)

5 (6 ก.พ. 63)

6 (7 ก.พ. 63)

7 (11 ก.พ. 63)

8 (12 ก.พ. 63)

9 (13 ก.พ. 63)

10 (14 ก.พ. 63)

11 (17 ก.พ. 63)

12 (18 ก.พ. 63)

13 (19 ก.พ. 63)

14 (20 ก.พ. 63)

15 (21 ก.พ. 63)

16 (24ก.พ. 63)

17 (25 ก.พ. 63)

การประเมินผล

เริ่มส่งผลต่อสุขภาพ

เริ่มส่งผลต่อสุขภาพ

เริ่มส่งผลต่อสุขภาพ

ปานกลาง

ปานกลาง

ดี

ปานกลาง

เริ่มส่งผลต่อสุขภาพ

ดี

ดีมาก

ดี

ดี

ปานกลาง

เริ่มส่งผลต่อสุขภาพ

เริ่มส่งผลต่อสุขภาพ

เริ่มส่งผลต่อสุขภาพ

เริ่มส่งผลต่อสุขภาพ

PM 2.5 (µg/m3)

57

82

63

48

41

35

47

65

32

15

29

32

42

63

61

52

82
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18 (26 ก.พ. 63)

19 (27 ก.พ. 63)

20 (28 ก.พ. 63)

21 (6 มี.ค. 63)

22 (9 มี.ค. 63)

23 (10 มี.ค. 63)

24 (11 มี.ค. 63)

25 (12 มี.ค. 63)

26 (13 มี.ค. 63)

27 (16 มี.ค. 63)

28 (18 มี.ค. 63)

29 (19 มี.ค. 63)

30 (20 มี.ค. 63)

ค่าเฉล่ีย

71

55

32

24

33

51

45

51

32

24

24

27

26

45

เริ่มส่งผลต่อสุขภาพ

เริ่มส่งผลต่อสุขภาพ

ดี

ดีมาก

ดี

เริ่มส่งผลต่อสุขภาพ

ปานกลาง

เริ่มส่งผลต่อสุขภาพ

ดี

ดีมาก

ดีมาก

ดี

ดี

ปานกลาง

ตารางท่ี 1 (ต่อ)

วัน/เดือน/ปี การประเมินผลPM 2.5 (µg/m3)
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วารสาร ราชภัฏกรุงเก่า

 รูปที่ 3 สามารถอธิบายได้เม่ือปริมาณ PM 2.5 

ที่ได้จากเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบพกพาเพิ่มขึ้น 

1 µg/m3 ค่า PM 2.5 ของ แอปพลเิคชนั Air4Thai จะเพิม่ขึน้

0.4504 µg/m3 และเม่ือน�าปริมาณ PM 2.5 ท่ีตรวจวัดได้

ไปแทนค่าในสมการที่ 1 เพื่อเทียบเคียงกับค่า PM 2.5 

จากแอปพลิเคชัน Air4Thai ของกรมควบคุมมลพิษ 

พบว่าจะมีความถูกต้องร้อยละ 51.81 เม่ือเทียบกับข้อมูล 

PM 2.5 (µg/m3) ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก

แอปพลเิคชนั IQ Air ผลการรวบรวมข้อมลูปรมิาณ PM 2.5 

ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในช่วงวันที่ 1 ก.พ. 2563 – 

30 มี.ค. 2563 (30 วัน) จาก IQ Air ของ AirVisual 

ดังตารางที่ 2 นอกจากน้ีค่าที่วัดได้ ประมาณ 21 จาก 

30 วนั ซึง่คดิเป็นร้อยละ 70 มคีวามสอดคล้องกนั ดงัแสดง

ในกรอบประในรูปที่ 3

รูปที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยปริมาณ PM 2. 5 (µg/m3) จากเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบพกพา

กับค่า PM 2.5 (µg/m3) จากแอปพลิเคชัน Air4Thai ของกรมควบคุมมลพิษ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ข้อมูล ณ วันท่ี 1 ก.พ. 2563 – 30 มี.ค. 2563
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ตารางท่ี 2 ปริมาณ PM 2.5 ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ช่วงวันที่ตรวจวัด 1 ก.พ. 2563 – 30 มี.ค. 2563  

  โดยแอปพลิเคชัน IQ Air ของ AirVisual

วัน/เดือน/ปี

1 ก.พ. 63

3 ก.พ. 63

4 ก.พ. 63

5 ก.พ. 63

6 ก.พ. 63

7 ก.พ. 63

11 ก.พ. 63

12 ก.พ. 63

13 ก.พ. 63

14 ก.พ. 63

17 ก.พ. 63

18 ก.พ. 63

19 ก.พ. 63

20 ก.พ. 63

21 ก.พ. 63

24ก.พ. 63

25 ก.พ. 63

26 ก.พ. 63

27 ก.พ. 63

28 ก.พ. 63

6 มี.ค. 63

9 มี.ค. 63

10 มี.ค. 63

11 มี.ค. 63

12 มี.ค. 63

PM 2.5 (µg/m3)

57.0

49.2

37.8

28.8

25.2

21.6

28.2

39.0

21.0

44.0

16.8

19.2

24.6

37.8

37.8

30.0

49.2

42.0

33.0

19.2

14.4

19.8

30.6

26.4

30.6

US AQI

152

165

155

132

117

102

129

156

99

157

84

93

114

155

155

137

165

158

149

93

76

95

139

122

139

การประเมิน

มีผลกระทบต่อสุขภาพ

มีผลกระทบต่อสุขภาพ

มีผลกระทบต่อสุขภาพ

มีผลกระทบต่อสุขภาพต่อกลุ่มคนที่มีสัมผัสไวต่อมลพิษ

มีผลกระทบต่อสุขภาพต่อกลุ่มคนที่มีสัมผัสไวต่อมลพิษ

มีผลกระทบต่อสุขภาพต่อกลุ่มคนที่มีสัมผัสไวต่อมลพิษ

มีผลกระทบต่อสุขภาพต่อกลุ่มคนที่มีสัมผัสไวต่อมลพิษ

มีผลกระทบต่อสุขภาพ

ปานกลาง

มีผลกระทบต่อสุขภาพ

ปานกลาง

ปานกลาง

มีผลกระทบต่อสุขภาพต่อกลุ่มคนที่มีสัมผัสไวต่อมลพิษ

มีผลกระทบต่อสุขภาพ

มีผลกระทบต่อสุขภาพ

มีผลกระทบต่อสุขภาพต่อกลุ่มคนที่มีสัมผัสไวต่อมลพิษ

มีผลกระทบต่อสุขภาพ

มีผลกระทบต่อสุขภาพ

มีผลกระทบต่อสุขภาพต่อกลุ่มคนที่มีสัมผัสไวต่อมลพิษ

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

มีผลกระทบต่อสุขภาพต่อกลุ่มคนที่มีสัมผัสไวต่อมลพิษ

มีผลกระทบต่อสุขภาพต่อกลุ่มคนที่มีสัมผัสไวต่อมลพิษ

มีผลกระทบต่อสุขภาพต่อกลุ่มคนที่มีสัมผัสไวต่อมลพิษ
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 ตารางท่ี 2 แสดงข้อมูลปริมาณ PM 2.5 ของ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในระหว่างวันท่ี 1 ก.พ. 2563 

ถึง 30 มี.ค. 2563 ที่ได้จากแอปพลิเคชัน IQ Air ของ 

AirVisual พบว่าวันท่ี 20 มี.ค. 63 มีปริมาณ PM 2.5  

สูงที่สุดคือ 62.5 (µg/m3) ซ่ึงประเมินได้ว่าอยู่ในระดับ 

มีผลกระทบต่อสุขภาพ ในขณะที่วันที่  6 มี .ค. 63  

16 มี.ค. 63 และ 18 มี.ค. 63 ของการตรวจวัด มีค่าเฉลี่ย

ต�่าที่สุดเท่ากับ 14.4 (µg/m3) เท่ากันท้ัง 3 วัน ซ่ึงประเมิน

ได้ว่าอยู่ในระดับปานกลาง มีปริมาณ PM 2.5 สูงที่สุด 

เท่ากันคือ 82 (µg/m3) ซ่ึงประเมินได้ว่าอยู ่ในระดับ 

ปานกลาง ในขณะท่ีวันท่ี 25 ก.พ. 63 มีปริมาณ PM 2.5 

= 49.2 (µg/m3) มีผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกัน

นอกจากนี้ยังพบว่าเมื่อน�าปริมาณเฉลี่ย PM 2.5 รายวัน

ที่ได้จากการวัดด้วยเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบ

พกพาไปเปรียบเทียบกับข้อมูล PM 2.5 รายวันที่ได้จาก 

IQ Air แอปพลิเคชันของ AirVisual พบว่าค่า PM 2.5  

มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 

ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยมีค่า t-test เท่ากับ 7.67 

หมายความว่าปริมาณ PM 2.5 จาก เครื่องตรวจวัดคุณภาพ

อากาศมีค่าโดยเฉลี่ยสูงกว่า ค่าที่ได้จากแอปพลิเคชัน  

IQ Air ของ AirVisual ดังแสดงในรูปที่ 4

ตารางท่ี 2 (ต่อ)

วัน/เดือน/ปี PM 2.5 (µg/m3) US AQI การประเมิน

13 มี.ค. 63

16 มี.ค. 63

18 มี.ค. 63

19 มี.ค. 63

20 มี.ค. 63

ค่าเฉลี่ย 

19.8

14.4

14.4

15.0

62.5

30.3

95

76

76

78

155

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

มีผลกระทบต่อสุขภาพ

ปานกลาง

หมายเหตุ:
 AQI 0-50 คุณภาพดี AQI 51-100 คุณภาพปานกลาง
 AQI 101-150 มีผลกระทบต่อสุขภาพต่อกลุ่มคนที่มีสัมผัสไวต่อมลพิษ AQI 151-200 มผีลกระทบต่อสขุภาพมผีลกระทบต่อสขุภาพ
 AQI 201-300 มีผลกระทบต่อสุขภาพมีผลกระทบต่อสุขภาพมาก AQI 301-500 อันตราย 

ที่มา: สุปาง จตุจินดา, 2562
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 เมื่อน�าค่าเฉลี่ยปริมาณ PM 2.5 รายวันท่ีได้จาก 

การตรวจวดัด้วยเครือ่งตรวจวดัคณุภาพอากาศแบบพกพา

มาวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นกับข้อมูล PM 2.5 รายวัน

ทีไ่ด้จากแอปพลเิคชนั IQ Air ของ AirVisual ดงัแสดงในรปู

ที่ 5 พบว่าสามารถสร้างสมการเชิงเส้นได้ดังสมการท่ี (2) 

 Y
2
 = 0.2261X + 15.608       (2)

 R2 = 0.244        (3)

 เมื่อ 

 Y
2
 คือ ค่า PM 2.5 (µg/m3) ท่ีได้จาก IQ Air 

แอปพลิเคชัน ของ AirVisual

 X คือ ค่าเฉลี่ยปริมาณรายวัน PM 2.5 (µg/m3) 

ที่ได้จากการตรวจวัดด้วยเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ

แบบพกพา

 R2 คือ ค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ

 รูปที่ 5 สามารถอธิบายได้เมื่อปริมาณ PM 2.5 

ที่ได้จากเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบพกพาเพิ่มขึ้น 

1 µg/m3 ค่า PM 2.5 ของแอปพลิเคชัน IQ Air จะเพิ่มขึ้น 

0.2261 µg/m3 และเมื่อน�าปริมาณ PM 2.5 ที่ตรวจวัดได้

ไปแทนค่าในสมการที ่2 เพือ่เทยีบเคียงกบัค่า PM 2.5 จาก

แอปพลเิคชนั IQ Air ของ AirVisual พบว่ามค่ีาสมัประสิทธิ์

การตัดสินใจเท่ากับ 0.244 หรือสมการที่ (3) มีความ

แม่นย�าร้อยละ 24.4

 การที่ค่าของเครื่องวัดแบบพกพาวัดปริมาณฝุ่น

มากกว่าค่าที่ได้จากแอปพลิเคชัน เนื่องจากเซนเซอร์ของ

เครื่องพกพาใช้หลักการกระเจิงของแสง ซึ่งนอกจากฝุ่น

ยังมีสาเหตุอื่นที่ท�าให้เกิดการกระเจิงของแสงได้เช่นเดียวกัน 

เช่น ความชื้นในอากาศ หรือตั้งบริเวณที่มีรถผ่านตลอด

เวลา จะส่งผลต่อการวัดค่าที่สูงกว่าปกติ อย่างไรก็ตาม

ค่าที่วัดได้ ประมาณ 21 จาก 30 วัน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 70 

มีความสอดคล้องกัน ดังแสดง ในกรอบประในรูปที่ 5

รูปท่ี 4 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยปริมาณ PM 2.5 ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ในระหว่างวันที่ 1 ก.พ. 2563 ถึง 30 มี.ค. 2563 โดยตรวจวัดด้วยเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบพกพา

และข้อมูลจากแอปพลิเคชัน IQ Air ของ AirVisual
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4. สรุปผลการศึกษา
 ค่าเฉลี่ยปริมาณ PM 2.5 รายวันท่ีได้จาก 

การตรวจวัดด้วยเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบ

พกพา มีค่าแตกต่างจากข้อมูล PM 2.5 รายวันท่ีได้จาก 

แอปพลิเคชัน Air4Thai ของกรมควบคุมมลพิษ และ

แอปพลิเคชัน  IQ Air ของ AirVisual อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 อาจเน่ืองมาจาก

ที่ตั้งของอุปกรณ์ของอยู่คนละจุด อย่างไรก็ตามค่าท่ีวัดได้ 

ประมาณ 21 จาก 30 วัน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 70 มีความ

สอดคล้องกันระหว่างค่าท่ีได้จากแต่ละวิธี 

 ดังนั้นหากต้องการใช้เครื่องตรวจวัดคุณภาพ

อากาศแบบพกพาตรวจวัดปริมาณ PM 2.5 ในท่ีโล่ง

ที่ติดถนน เนื่องจากมีรถขับผ่านตลอดเวลา อาจส่งผล

ให้ปริมาณ ที่วัดได้มีค่าสูงกว่าค่า PM 2.5 ท่ีได้จาก 

แอปพลิเคชัน Air4Thai ของกรมควบคุมมลพิษ และ

แอปพลิเคชัน IQ Air ของ AirVisual หากไม่น�าปัจจัยเรื่อง

ความชื้น ณ บริเวณที่วัดมาพิจารณา ควรทดสอบระดับ

การวางของเครื่องจากพื้นที่เหมาะสม และจ�าเป็นต้องเพิ่ม

จ�านวนครั้งในการตรวจวัดค่าแต่ละวันให้มากขึ้น
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ค�าแนะน�าส�าหรับผู้เขียนบทความ
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

1. ค�าแนะน�าในการส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์
 บทความที่ส่งมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์จะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่าง

การพิจารณาของวารสารอ่ืน หากมีเนื้อหา ข้อมูลวิจัยบางส่วนเคยพิมพ์ในรายงานการประชุมวิชาการจะต้องมี

ส่วนที่เพิ่มเติมหรือขยายจากส่วนที่เคยตีพิมพ์และต้องมีคุณค่าทางวิชาการท่ีเด่นชัด โดยได้รับการกลั่นกรองจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิ และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ

2.	บทความที่รับพิจารณาลงพิมพ์
	 2.1	 บทความวจิยั มคีวามยาวไม่เกนิ 8 หน้ากระดาษ B5 ประกอบด้วย ชือ่เรือ่ง ชือ่ผูเ้ขยีน (Title) สถานท่ี

ท�างาน (Work place of author & co-authors) การติดต่อผู้เขียน (Contact address of correspondence) 

บทคัดย่อ (Abstract) และค�าส�าคัญ (Keywords ไม่เกิน 3 - 5 ค�า) โดยเนื้อหาดังกล่าวทั้งหมดข้างต้นต้องมีทั้ง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามด้วยเนื้อเรื่อง กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) เอกสารอ้างอิง ภาคผนวก (ถ้ามี) เนื้อเรื่อง

จะประกอบด้วย บทน�า (Introduction), ขอบเขตการวิจัย/วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการวิจัย/ทดลอง (Materials 

and Methods), ผลการวิจัย/ทดลอง (Results), วิจารณ์ อภิปรายผล (Discussion) บทสรุป (Conclusion) 

กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement, ถ้ามี) เอกสารอ้างอิง (References)

 2.2	 บทความวชิาการ มคีวามยาวไม่ต�า่กว่า 8 หน้ากระดาษ แต่ไม่เกนิ 15 หน้ากระดาษ B5 เป็นบทความ

ที่รวบรวมหรือเรียบเรียงจากหนังสือ เอกสาร ประสบการณ์หรือเรื่องแปลเพื่อเผยแพร่ความรู้ในสาขาต่าง ๆ หรือ

แสดงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มีคุณค่าทางวิชาการ บทความวิชาการควรประกอบด้วย ชื่อเรื่อง 

ชื่อผู้เขียน สถานที่ท�างาน วิธีการการติดต่อผู้เขียน บทคัดย่อ (Abstract) และค�าส�าคัญ (Keywords ไม่เกิน 5 ค�า) 

ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษตามด้วยเนือ้เรือ่ง ซึง่ลกัษณะองค์ประกอบของเน้ือเรือ่งอาจจะคล้ายคลึงกบับทความ

วิจัย แต่ไม่มีเนื้อหาของ วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการทดลอง ผลการวิจัยหรือผลการทดลอง เป็นต้น

3.	การส่งต้นฉบับ
 ผู้เขียนต้องส่งต้นฉบับบทความวิจัย/บทความวิชาการ ผ่านอีเมลล์ คุณปวีณา การีมี ทาง e-mail address : 

nafeesah_47@hotmail.com

4.	รูปแบบบทความวิจัยและการพิมพ์เนื้อหาของเรื่อง
 เพื่อความสะดวกในการแก้ไข ควรใช้โปรแกรม Microsoft Word for windows พิมพ์บนกระดาษ B5 

โดยตัง้หน้ากระดาษดงันี ้ขอบกระดาษด้านบน-ล่าง 1.5 ซม. ขอบกระดาษด้านซ้ายและขวา 1.5 ซม. พมิพ์ 2 คอลมัน์ 

กว้าง 7.25 ซม. ระยะห่าง 0.7 ซม. ระยะหัวกระดาษ และ ท้ายกระดาษ 1.5 ซม.

 4.1	 รูปแบบและขนาดอักษร ตัวอักษรท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวอักษรแบบ TH 

SarabunPSK สีด�าเท่านั้น

ภาคผนวก



 4.2	 หน้าแรก หน้าแรกของบทความจะประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียนและผู้เขียนร่วม บทคัดย่อ และ

เชิงอรรถบ่งบอกต�าแหน่งและสถานที่ท�างานของผู้เขียนและผู้เขียนร่วม ให้พิมพ์หน้าแรกทั้งแบบภาษาไทยและ 

ภาษาอังกฤษเรียงตามล�าดับ โดยจัดหน้าเป็นแบบ 1 คอลัมน์ กว้าง 15.2 ซม.

 4.3	 ชื่อเรื่อง พิมพ์อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ เริ่มจากชื่อภาษาไทยแล้วตามด้วยชื่อภาษาอังกฤษ

 4.4	 ชื่อผู้เขียน พิมพ์อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ ไว้หลังชื่อเรื่อง และเว้น 1 บรรทัด ทั้งด้านบนและใต้ชื่อ

ผู้เขียน ถ้ามีมากกว่า 1 คนให้พิมพ์ค�าว่า “และ” หน้าชื่อคนสุดท้าย ไม่ต้องใส่ค�าน�าหน้าชื่อใด ๆ ทั้งสิ้น และให้ใช้

ตัวเลขอารบิคพิมพ์แบบตัวยกต่อท้ายชื่อ เพื่อแสดงความแตกต่างของสถานที่ท�างานดังตัวอย่างประกอบหน้าแรก

 4.5	 บทคัดย่อ	 (Abstract)	 ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พิมพ์หัวเรื่องค�าว่า “บทคัดย่อ” ส�าหรับ

บทคัดย่อภาษาไทย และ “Abstract” ส�าหรับบทคัดย่อภาษา-อังกฤษ โดยจัดให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ ส�าหรับ

ค�าว่า “Abstract” เฉพาะตัวอักษร “A” เท่านั้นที่ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ ส่วนเนื้อความให้จัดพิมพ์เป็นแบบ 1 คอลัมน์  

โดยบรรทัดแรกให้ย่อหน้า 1.5 ซม. และมีอย่างละย่อหน้าเดียว ทั้งนี้บทคัดย่อไม่ควรใส่เอกสารอิงอิงใด ๆ ทั้งสิ้น 

และมีจ�านวนค�าไม่เกินอย่างละ 300 ค�า

 4.6	 ค�าส�าคัญ	(Keywords)	ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พิมพ์หัวเรื่องค�าว่า “ค�าส�าคัญ” โดยพิมพ์ไว ้

ใต้บทคดัย่อภาษาไทย เว้น 1 บรรทดั และจดัชดิซ้ายของคอลมัน์ ค�าส�าคญัในแต่ละบทความควรจะมปีระมาณ 3 - 5 ค�า 

ให้พิมพ์หัวเรื่องค�าว่า “Keywords” (เฉพาะตัวอักษร “K” เท่านั้นที่ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่) โดยพิมพ์ไว้ใต้ บทคัดย่อภาษา

อังกฤษ เว้น 1 บรรทัด ให้ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะตัวแรกของค�าแรกของแต่ละค�าส�าคัญเท่านั้น

 4.7	 ต�าแหน่ง และสถานที่ท�างาน ให้พิมพ์สถานที่ท�างานของผู้เขียนทุกคน โดยเรียงตามหมายเลข และ 

Email address ต่อจากชื่อผู้เขียน

5.	ส่วนอื่น	ๆ	ของบทความ
 เนื้อเรื่อง ได้แก่ บทน�า ขอบเขตการวิจัย วัสดุ-อุปกรณ์และวิธีการวิจัย/ทดลอง (ถ้ามี) ผลการวิจัย/ทดลอง 

วจิารณ์/อภปิรายผล บทสรปุ กติตกิรรม-ประกาศ (ถ้าม)ี เอกสารอ้างองิ และภาคผนวก (ถ้าม)ี ให้พมิพ์เป็น 2 คอลมัน์  

โดยไม่ต้องเว้นบรรทัด เมื่อจะขึ้นหัวข้อใหม่ให้เว้น 1 บรรทัด การพิมพ์หัวข้อให้พิมพ์ชิดซ้ายของแต่ละคอลัมน์  

ส่วนของเนื้อเรื่องให้ย่อหน้า 0.5 ซ.ม. การล�าดับหัวข้อในเนื้อเรื่อง ให้ใส่เลขก�ากับ โดยให้บทน�าเป็นหัวข้อหมายเลข

ที่ “1.” และหากมีการแบ่งหัวข้อย่อย ก็ให้ใช้ระบบเลขทศนิยมก�ากับหัวข้อย่อย เช่น 1.1, 1.1.1, 1.2, 1.2.1 เป็นต้น

6.	การจัดรูปภาพ	ตาราง	และการเขียนสมการ
 เนือ้หาและข้อมูลภายในรปูภาพและตารางให้ใช้ภาษาองักฤษ รปูภาพทกุรปูและตารางจะต้องมหีมายเลข 

และค�าบรรยายอย่างชัดเจน

 6.1	 รูปภาพ รูปภาพที่เตรียมควรมีขนาดความกว้างไม่เกิน 15 ซม. และความละเอียดท่ีเหมาะสม  

โดยตัวอักษรที่ปรากฏในรูปภาพจะต้องมีขนาดใหญ่สามารถอ่านได้สะดวก และต้องไม่เล็กกว่าตัวอักษรในเนื้อเรื่อง 

และเมือ่ย่อขนาดลงทีค่วามกว้าง 7 ซม. จะต้องยงัสามารถเหน็รายละเอยีดของภาพทีช่ดัเจน ให้วางภาพข้อมลูทัง้หมด 

ไว้ท้ายบทความถัดจากข้อมูลตาราง โดยทุกรูปภาพที่ใส่ไว้ท้ายบทความจะต้องมีการกล่าวอ้างในเนื้อบทความ 

ทกุรปูภาพ และรปูภาพทัง้หมดควรมองเหน็ชดัเจนเมือ่บทความถกูพมิพ์ด้วยเครือ่งพมิพ์ การเขยีนค�าบรรยายใต้ภาพ 

ให้ใช้ TH SarabunPSK ขนาด 14 pt โดยพิมพ์ตัวหนาส�าหรับหัวเรื่องและหมายเลขของรูป และตัวพิมพ์ธรรมดา 

ส�าหรบัค�าอธบิายรปูภาพจดัพมิพ์ไว้กึง่กลางคอลมัน์ รปูลายเส้นของรปูภาพจะต้องเป็นเส้นสดี�า ส่วนรปูถ่ายควรจะเป็น 

รูปขาวด�าที่มีความคมชัดรูปภาพควรจะมีรายละเอียดเท่าที่จ�าเป็นเท่านั้น และ เพื่อความสวยงามให้เว้นบรรทัด

เหนือรูปภาพ 1 บรรทัด และเว้นใต้ค�าบรรยายรูปภาพ 1 บรรทัด



 6.2	 ตาราง ตารางทกุตารางจะต้องมีหมายเลข และค�าบรรยายก�ากบัเหนอืตาราง โดยปกตใิห้ใช้ตวัอกัษร 

THSarabunPSK ขนาด 14 pt โดยพิมพ์ตัวหนาส�าหรับหัวเรื่องและหมายเลขของตาราง และตัวพิมพ์ธรรมดา 

ส�าหรบัค�าอธบิายตาราง ถ้ามข้ีอมลูฟตุโนต็ด้านล่างของตารางให้ใช้ตัวหนังสือเป็นแบบเดียวกนัหากแต่ขนาดตัวอักษร 

เป็น 12 pt ให้จัดพิมพ์ชิดซ้ายของคอลัมน์ เพื่อความสวยงาม ให้เว้นบรรทัดเหนือค�าบรรยายตาราง 1 บรรทัด และ

เว้นบรรทัดใต้ตาราง 1 บรรทัด

 ในกรณีทีจ่�านวนข้อมลูในตารางมปีรมิาณน้อย ตารางควรมขีนาดความกว้างไม่เกนิ 7 ซ.ม. ตารางขนาดใหญ่ 

อาจยอมให้มีความกว้างได้ไม่เกินขนาด 15×19 ซ.ม. ในแนวตั้ง หรือขนาด 19×15 ซ.ม. ในแนวนอน ให้ใส่ตาราง

ทั้งหมดไว้หลังหัวข้อรูปภาพ โดยทุกตารางที่ใส่ไว้ท้ายบทความจะต้องมีการกล่าวอ้างในเนื้อบทความทุกตาราง และ 

ให้วางภาพข้อมูลทั้งหมดไว้ท้ายบทความ หลังจากหัวข้อ “เอกสารอ้างอิง”

	 6.3	 สมการ ต้องพิมพ์อยู่กึ่งกลางคอลัมน์ หรือในกรณีที่สมการมีความยาวมากอาจยอมให้มีความกว้าง

ได้เต็มหน้ากระดาษ และจะต้องมีหมายเลขก�ากับอยู่ภายในวงเล็บ ต�าแหน่งของหมายเลขสมการจะต้องอยู่ชิดขอบ 

ด้านขวาของคอลัมน์

7.	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
 การเขียนหน่วยต่าง ๆ ควรใช้ระบบ SI และเป็นสากล ถ้าหากต้องการย่อหน่วย ควรใช้ตัวย่อเป็นภาษา

อังกฤษที่ถูกต้องและเป็นสากล การใช้ศัพท์วิทยาศาสตร์ให้ยึดค�าบัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน ชื่อสถานที่ต่าง ๆ  

ให้ใช้ตามประกาศของส�านักนายกรัฐมนตรีการเขียนค�าที่มาจากภาษาต่างประเทศ หากต้องการทับศัพท์เป็นภาษาไทย

หรอืต้องการแปลเป็นภาษาไทย การแปลหรอืเขยีนทบัศพัท์ครัง้แรกควรใส่ค�าศพัท์เดิมไว้ในวงเล็บต่อท้ายค�าแปลด้วย 

ซึ่งถ้าค�าศัพท์ใดที่ไม่ใช่ค�าศัพท์เฉพาะ ก็ไม่จ�าเป็นต้องขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เช่น “เวเบอร์ (weber)” และเมื่อต้องการ

ใช้ค�าแปลเดิมซ�้าอีก ให้ใช้ภาษาไทยโดยไม่ต้องใส่ภาษาอังกฤษก�ากับ

8.	เอกสารอ้างอิง 
 การอ้างอิงในบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้ระบบนาม - ปี เป็นภาษาอังกฤษ ตามรูปแบบ 

ของ APA (American Psychological Association) การอ้างองิเอกสารทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ กรณผีูเ้ขยีน

คนเดียว ใช้นามสกุลผู้แต่งและปี ค.ศ. เช่น (Sookdee, 2017) กรณีผู้เขียนสองคน ใช้ (Sookdeeand Sooksan, 

2017) กรณีผู้เขียนมากกว่าสองคน ใช้ “et al.” ต่อจากนามสกุลผู้แต่งคนแรก เช่น (Sookdeeet al., 2017) กรณี

อ้างอิงจากหลายแหล่งอ้างอิงใช้ “ ; ” คั่นระหว่างแหล่งอ้างอิงเช่น (Sookdee, 2015; SookdeeandSooksan, 

2016; Sookdeeet al., 2017)

 เอกสารอ้างอิงให้พิมพ์ตามล�าดับตัวอักษรชิดขอบซ้ายและให้ตรงกันทุกเอกสาร หากเอกสารอ้างอิง 

มีความยาวเกินหนึ่งบรรทัด บรรทัดถัดไปให้เยื้องเข้ามา1.27 ซม. ตัวอย่างรูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงมีดังนี้
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ผู้แต่ง. (ปี ). ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร, ปี ที่(ฉบับที่), เลขหน้า.doi หรือ URL ของ doi (ถ้ามี) โดยชื่อวารสารภาษาไทย

และภาษาต่างประเทศให้ใช้ชื่อเต็ม

ตัวอย่าง

Smile, A. A., Smell, B. B. and Small, C. C. (2016).Effect of UV-D on some elements under the sea.

The Journal of Applied Science,12(4), 1-12. http://dx.doi.org/1234/2016/001

Sookdee, A., Sooksan, B. andSooksom, C. (2017).Chemical analysis for plant cells.Current Topic 

Journal, 56(3), 21-36.doi: 1234/j.curr.2014.01.001 (in Thai) 
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