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บทคัดย่อ

ศูนย์จ่ายกลางผลิตวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่ทนต่อความร้อนในห้องปลอดเชื้อ ต้องท�ำการอบด้วย
ก๊าซเอทธิลีนออกไซด์ซึ่งเป็นสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ ผู้ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานในบริเวณ
ดังกล่าวจึงมีความเสี่ยงในการสัมผัสก๊าซเอทธิลีนออกไซด์ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดท�ำสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ความปลอดภัยในการท�ำงานกับก๊าซเอทธิลีนออกไซด์ในศูนย์จ่ายกลางของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และเพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับก๊าซเอทธิลีนออกไซด์ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในศูนย์จ่ายกลาง
และสัมผัสก๊าซเอทธิลีน ออกไซด์ จ�ำนวน 22 คน ผลการศึกษาความรู้ความเข้าใจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนการอบรมเท่ากับ 10.34 ± 2.87 หลังการอบรมมีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
17.78 ± 1.19 โดยมีค่าเฉลี่ยหลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t = 2.23)
ค�ำส�ำคัญ: 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�ำ

เอทธิลีนออกไซด์ (Ethylene oxide: C2H40)
เป็นก๊าซที่ไม่มีสี มีกลิ่นเฉพาะตัว ติดไฟได้ สารนี้จะไม่
เสถียรเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น จึงนิยมน�ำมาใช้เป็นสารรมควัน
ส�ำหรับผ้าขนสัตว์ อาหาร เป็นสารขับเคลื่อนส�ำหรับจรวด
ใช้ผลิตสารเคมีหลายชนิด และที่ส�ำคัญใช้อบฆ่าเชื้อโรค
บนอุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งมื อ แพทย์ ที่ ไ ม่ ท นต่ อ ความร้ อ น
ได้ แ ก่ สายยาง เครื่ อ งช่ ว ยหายใจ อุ ป กรณ์ ที่ จ ะเข้ า สู ่
ร่างกาย เป็นต้น เมื่อร่างกายรับสัมผัสสารทางการหายใจ
จะก่อให้เกิดการระคายเคือง คลื่นไส้ อาเจียน มึนงง ไอ
ปอดบวม ถุงลมโป่งพอง การสัมผัสทางผิวหนังจะก่อให้
เกิดการระคายเคือง ปวดแสบปวดร้อน แผลไหม้ สัมผัส
ถูกตาจะท�ำให้เกิดการระคายเคืองตา ตาแดง ซึ่งสารนี้
มี ก ารคาดว่ า จะเป็ น สารก่ อ มะเร็ ง ในมนุ ษ ย์ (วิ ชั ย
เอกพลากร, 2542) และหน่วยงานของสหรัฐอเมริกา
(IARC) ก็มีการยืนยันว่าสารดังกล่าวเป็นสารก่อมะเร็ง
ที่ก่อให้เกิดความผิดปกติอื่น ๆ เช่น มีผลต่อทารกในครรภ์
ท�ำให้ครรภ์เป็นพิษ การก่อกลายพันธุ์ในร่างกาย อีกทั้ง
ยังส่งผลเรื้อรังต่อระบบประสาท (ส� ำนักงานวิจัยมะเร็ง
ระหว่างประเทศ, 2551)
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จากสถิ ติ ก ารเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ใ นประเทศไทย
เกี่ยวกับก๊าซเอทธิลีนออกไซด์ พบว่าในปี 2553 เคยเกิด
อุบัติเหตุจากก๊าซเอทธิลีนออกไซด์ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
พบว่า มีเจ้าหน้าที่ 3 คน ที่ปฏิบัติงานในห้องล้างเครื่องมือ
ผ่าตัด หลังจากทีแ่ กะซองเครือ่ งมือผ่าตัดทีผ่ า่ นการอบแล้ว
มีอาการระคายเคืองจมูก แสบตา มึนงง แน่นหน้าอก และ
อาเจียน โดยเกิดอาการหลังจากสัมผัสประมาณ 30 นาที
และต้องนอนโรงพยาบาลเพื่อดูอาการเป็นเวลา 2 วัน
โรงพยาบาลแห่ ง หนึ่ ง ในจั ง หวั ด พระนครศรี อยุธยาสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีการใช้เครื่องอบก๊าซ
ฆ่ า เชื้ อ ในแผนกจ่ า ยกลางที่ มี เจ้ า หน้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ง านเป็ น
กลุม่ เสีย่ งหลักทีอ่ ยูใ่ นบริเวณห้องอบฆ่าเชือ้ และพบว่าก๊าซ
เอทธิลีน ออกไซด์ตกค้างในชิ้นงานที่อบฆ่าเชื้อ นอกจากนี้
ยั ง มี ก ารรั บ สั ม ผั ส ก๊ า ซดั ง กล่ า วไปยั ง หน่ ว ยงานอื่ น ๆ
ในโรงพยาบาล เช่น ห้องผ่าตัด หอผู้ป่วยและผู้ป่วยนอก
ส่งผลให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอื่น ๆ มีโอกาสได้รับสัมผัส
ก๊าซเอทธิลีนออกไซด์อีกด้วย แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่
ของโรงพยาบาลมีโอกาสรับสัมผัสก๊าซเอทธิลีนออกไซด์
ในกระบวนการของชิ้นงานที่ผ่านการอบฆ่าเชื้อ การหยิบ
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การขนย้ายชิ้นงานเก็บไว้ในห้องส�ำรองของรอจ่าย และ
หากพบว่าถ้าการระบายอากาศไม่เพียงพอจะมีปริมาณ
ก๊าซตกค้าง โดยชิ้นงานที่วางไว้ในห้องเก็บของสามารถ
ที่จะปล่อยก๊าซที่ตกค้างออกมาในบรรยากาศได้ ท�ำให้
สามารถรั บ สั ม ผั ส สารเข้ า สู ่ ร ่ า งกายได้ เนื่ อ งจากมี
สารตกค้ า งอยู ่ ภายในห่ อ วั ส ดุ ป ระเภทสายยางหรื อ
ชิ้นงานที่มีช่องว่างให้สารตกค้างภายในหีบห่อ (กอบโชค
วุฒิโชติวณิชย์กิจ และคณะ, 2558)
ผู ้ จั ด ท� ำ จึ ง ได้ เ ล็ ง เห็ น ความส� ำ คั ญ ของปั ญ หา
ดังกล่าว จึงได้จัดท�ำสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อความปลอดภัย
ในการท�ำงานกับก๊าซเอทธิลีนออกไซด์ให้กับเจ้าหน้าที่
ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เพื่อเป็นเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
จากการสั ม ผั ส ก๊ าซเอทธิลีน ออกไซด์ต กค้างในขั้น ตอน
ของการอบก๊าซดังกล่าว รวมถึงการให้ความรู้กับบุคลากร
ที่ ป ฏิ บั ติ ง านกั บ สั ม ผั ส ก๊ า ซเอทธิ ลี น ออกไซด์ การดู แ ล
สุขภาพและการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

2. วัตถุประสงค์การวิจัย

2.1		 เพื่ อ จั ด ท� ำ สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ พื่ อ ความ
ปลอดภัย ในการท�ำงานกับก๊าซเอทธิลีนออกไซด์ ของ
โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2.2		 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับก๊าซเอทธิลีนออกไซด์

3. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

3.1		 ก๊าซเอทธิลีนออกไซด์
			 เอทธิ ลี น ออกไซด์ (ethylene oxide)
เป็นก๊าซที่ไม่มีสี มีกลิ่นเฉพาะตัว ติดไฟได้ มักน�ำมาใช้
อบฆ่าเชื้อบนอุปกรณ์ และเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ทนต่อ
ความร้อน ก๊าซเอทธิลีน ออกไซด์มีพิษเฉียบพลันระดับ
ปานกลางในสั ต ว์ เ ลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนม เป็ น สารก่ อ มะเร็ ง
ในมนุษย์ และสลายตัว ในสิ่งแวดล้อมอย่างช้า ๆ ปัจจุบัน
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ก๊าซเอทธิลีนออกไซด์ถูกจัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3
ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ของกรม
โรงงานอุตสาหกรรม
3.2		 ความหมายของความปลอดภัย
			 ผู้วิจัยได้ท�ำการรวบรวมความหมายของ
ความปลอดภัยจากแหล่งอ้างอิงต่าง ๆ ดังนี้
			 จริญทร์ เจริญศรีวัฒกุล (2561) กล่าวว่า
ความปลอดภัย หมายถึง สภาพที่ปราศจากภัยคุกคาม
ไม่มีอันตราย และความเสียงใด ๆ
			 พงระภี ศรี ส วั ส ดิ์ (2558) กล่ า วว่ า
ความปลอดภัย หมายถึง สภาวะที่ปราศจากอันตราย
การบาดเจ็บ ความเสี่ยง และความสูญเสีย
			 วิ ท ยา อยู ่ สุ ข (2557) กล่ า วว่ า ความ
ปลอดภั ย หมายถึ ง สภาพแวดล้ อ มของการท� ำ งาน
ที่ปราศจาก ภัยคุกคาม ไม่มีอันตรายและความเสี่ยงใด ๆ
ซึ่งในทางปฏิบัตินั้น อาจจะไม่สามารถควบคุมอันตราย
หรือ ความเสี่ยงในการท�ำงานที่มีผลต่อสุขภาพ การบาดเจ็บ
การพิการ การตายได้ทั้งหมด แต่ต้องมีการด�ำ เนินงาน
มีการก�ำหนดกิจกรรมด้านความปลอดภัย เพื่อให้เกิด
อันตรายหรือความเสี่ยงน้อยที่สุดเท่าที่จะท�ำได้
			 สรุปได้วา่ ความปลอดภัย หมายถึง สภาวะ
ที่ปราศจากภัยคุกคามอันตราย หรือความเสี่ยงที่จะเกิด
ต่อร่างกาย ชีวิตหรือทรัพย์สินในการปฏิบัติงาน
3.3		 ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ แ ละ
โรคจากการท�ำงาน
			 สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์ (2547) ได้กล่าวถึง
ปัจจัยที่มี ผลต่อความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ และโรค
จากการท�ำงานไว้ 3 ประการ ดังนี้
			 3.3.1 สภาพของผูป้ ฏิบตั งิ าน ซึง่ มีลกั ษณะ
รูปร่างของคนท�ำงานที่ไม่เหมาะสม สามารถก่อให้เกิด
โรคกระดู ก และกล้ า มเนื้ อ พฤติ ก รรมของผู ้ ปฏิ บัติ ง าน
มี ส ่ ว นส� ำ คั ญ อย่ า งมากต่ อ การเกิ ด โรคจากการท� ำ งาน
เช่ น การดื่ ม สุ ร า การสู บ บุ ห รี่ จะท� ำ ให้ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง าน
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เป็นโรคตับแข็งหรือโรคปอดจากการสูบบุหรี่ได้มากขึ้น
นอกจากนั้นประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงานยังมีผลต่อการ
เกิดอุบัติเหตุในการท�ำงาน โดยผู้ที่มีประสบการณ์น้อย
มีโอกาสเกิดอุบตั เิ หตุจากการท�ำงานได้คอ่ นข้างมาก อีกทัง้
ผู้ที่มีประสบการณ์น้อยก็ส่งผลให้ขาดความระมัดระวัง
ในการท� ำ งานที่ ต ้ องสัม ผัสสิ่งคุก คามต่อสุขภาพในการ
ท�ำงานด้วย
			 3.3.2 สภาพการท�ำงาน ได้แก่ ระบบงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ การท�ำงานเป็นระยะเวลานาน
ค่าจ้าง สวัสดิการ และความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างลูกจ้าง
มีผลเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคจากการท�ำงาน เช่น ระบบ
การท�ำงานที่มุ่งเน้นจ�ำนวน ผลผลิต จะกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติ
งานมีความประมาท ขาดความระมัดระวังในการป้องกัน
อันตราย สภาพการท�ำงานที่ต้องเร่งรีบท�ำให้ผู้ปฏิบัติงาน
มีปัญหาโรคกระเพาะอาหาร โรคหัวใจและปัญหาทางด้าน
จิตใจสังคม
			 3.3.3 สิ่งแวดล้อมในการท�ำงาน เช่น
				
1) สิ่ ง แวดล้ อ มด้ า นกายภาพ
ได้ แ ก่ แสงจ้ า เกิ น ไปมี ผ ลต่ อ สายตา เสี ย งดั ง เกิ น ไป
ความร้อน ความเย็น ส่งผลให้เกิดอุณหภูมิความร้อนหรือ
หนาวเกินไป ท�ำให้เสือ่ มสมดุลของร่างกาย แรงสัน่ สะเทือน
มีผลต่อการเกิดโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ
				
2) สิ่งแวดล้อมด้านชีวภาพ ได้แก่
เชื้อโรคชนิดต่าง ๆ ในสถานพยาบาล สัตว์น�ำโรคหรือสัตว์
มีพิษ ที่พบในภาคเกษตรกรรม เชื้อโรคและสัตว์ทดลอง
ในห้องทดลองวิจัย
				
3) สิ่ ง แวดล้ อ มด้ า นเคมี ได้ แ ก่
สารเคมี โลหะหนั ก ในรู ป ฝุ ่ น ควั น หมอก ละออง
ซึ่งสามารถเข้าสู่ร่างกายทั้งทางการหายใจ การกิน หรือ
ผิวหนัง สามารถท�ำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพผู้ปฏิบัติ
งานได้ทุกระบบ ทั้งเฉียบพลัน เรื้อรัง และอาจก่อให้เกิด
มะเร็ง
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4) สิ่ ง แวดล้ อ มทางด้ า นจิ ต ใจ
ได้แก่ สภาพความเครียดในการท�ำงาน ความเหนื่อยล้า
จากการท�ำงาน ซึ่งสามารถส่งผลให้เกิดโรคทางกายได้
				
5) สิ่งแวดล้อมด้านการยศาสตร์
ซึ่งการยศาสตร์เป็นวิชาที่เกี่ยวกับการน�ำเอาศาสตร์ต่าง ๆ
มาปรั บ ใช้ กั บ การจั ด สถานที่ ท� ำ งานให้ เ หมาะสมกั บ
ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง าน ลั ก ษณะการท� ำ งานที่ เข้ า กั น ไม่ ไ ด้ กั บ ตั ว
ผู้ปฏิบัติงาน จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุและโรคจากการท�ำงาน
ตามมาได้ เช่น การที่ผู้ปฏิบัติงานต้องก้ม ๆ เงย ๆ ปฏิบัติงาน
อยู่ตลอดวัน ท�ำให้เกิดอาการปวดหลังขึ้นได้
		 จากรายละเอียดของปัจจัยที่มีผลต่อการ
เกิดอุบัติเหตุและโรคจากการท�ำงาน สรุปได้ว่า สาเหตุ
ที่ท�ำให้เกิดอุบัติเหตุและโรคจากการท�ำงานมาจากการ
กระท�ำของผู้ปฏิบัติงาน และสาเหตุที่ท�ำให้เกิดอุบัติเหตุ
และโรคจากการท�ำงานที่มาจากสภาพสิ่งแวดล้อมในการ
ท�ำงาน ที่ไม่ปลอดภัยนั้นเอง สาเหตุเหล่านี้ล้วนมีผลต่อ
การเกิดอุบัติเหตุและโรคจาก การท�ำงานทั้งสิ้น

4. วิธีการด�ำเนินวิจัย

การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ งจั ด ท� ำ สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ความปลอดภั ย ในการท� ำ งานกั บก๊ า ซเอทธิ ลี น ออกไซด์
ศูนย์จ่ายกลางของโรงพยาบาล ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก�ำหนดกลุ่มตัวอย่าง สร้างเครื่องมือในการ
วิจัย การเก็บข้อมูลและการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
ดังนี้
4.1		 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
			 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เป็นเจ้าหน้าที่
ศู น ย์ จ ่ า ยกลาง จ� ำ นวน 22 คน ท� ำ การสุ ่ ม ตั ว อย่ า ง
แบบเจาะจง เนื่องจากเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีการสัมผัสก๊าซ
เป็นประจ�ำ
4.2		 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
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			 4.2.1 สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ดา้ นความปลอดภัย
ในการท�ำงานกับก๊าซเอทธิลีนออกไซด์ ส�ำหรับเจ้าหน้าที่
ศูนย์จา่ ยกลาง ซึง่ มีเนือ้ หาเกีย่ วกับก๊าซเอทธิลนี ออกไซด์ ได้แก่
				
1) คุณสมบัติทางเคมี และกายภาพ
				
2) ประโยชน์กา๊ ซเอทธิลนี ออกไซด์
				
3) อาชีพเสี่ยง
				
4) การเข้าสู่ร่างกาย
				
5) ผลกระทบต่อร่างกาย ผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม
				
6) การปฐมพยาบาล
				
7) การจัดเก็บและการเก็บรักษา
ตามกฎหมายของกรมโรงงานอุตสาหรรม
				
8) การใช้ ง านและบ� ำ รุ ง รั ก ษา
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
				
9) ข้ อ ควรปฏิ บั ติ ส� ำ หรั บ บุ ค คล
ในกรณีที่ ก๊าซหกหรือรั่วไหล
				 10) วิ ธี ก ารก� ำ จั ด ตามแนวทาง
กฎหมายกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น โดยเนื้อหา
การท�ำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้ผ่านการตรวจด้านเนื้อหา
จากหน่วยงานอาชีวเวชกรรม และทางคณาจารย์ที่มีความ
เชีย่ วชาญทางด้านวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ ว่าถูกต้องตามหลัก
วิชาการเรียบร้อยแล้ว
			 4.2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล คือ แบบสอบถามชนิดมีโครงสร้าง ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบจากผูท้ รงคุณวุฒิ ซึง่ ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ 2 ส่วน
				
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
				
ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านความรูเ้ กีย่ วกับ
ความเข้าใจกับก๊าซเอทธิลีนออกไซด์ ลักษณะข้อค�ำถาม
เป็นแบบตอบถูก และตอบผิด
4.3		 การเก็บรวบรวมข้อมูล
			 ผู้วิจัยด�ำเนินการเก็บข้อมูลด้วยการอบรม
โดยใช้ สื่ อ อิ เ ล็ ค ทรอนิ ก ส์ ที่ ผู ้ วิ จั ย ได้ ท� ำ ขึ้ น มาเอง และ
จากแบบทดสอบวัดความรู้

4.4		 การวิเคราะห์ข้อมูล
			 ท� ำ การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ทั่ ว ไป ข้ อ มู ล
ส่วนบุคคล ด้วยสถิติพรรณนาโดยน�ำเสนอ จ�ำนวน ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
			 ท� ำ การวิ เ คราะห์ ผ ลการทดสอบความรู ้
ก่อน – หลัง ด้วยสถิติเชิงพรรณาโดยน�ำเสนอ จ�ำนวน
ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และสถิ ติ
เชิ ง วิ เ คราะห์ โดยน� ำ เสนอด้ ว ยสถิ ติ ก ารเปรี ย บเที ย บ
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระกัน

5. ผลการวิจัย

5.1		 ผลการศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ก๊ า ซเอทธิ ลี น ออกไซด์ ด้ ว ยสื่ อ อิ เ ล็ ค ทรอนิ ก ส์ เพื่ อ ให้
เจ้ า หน้ า ที่ ศู น ย์ จ ่ า ยกลางมี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
ก๊ า ซเอทธิ ลี น ออกไซด์ พร้ อ มทั้ ง ท� ำ การวั ด ผลจากการ
ท�ำแบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม พบว่า เจ้าหน้าที่
ศู น ย์ จ ่ า ยกลางตอบแบบสอบถาม จ� ำ นวน 22 คน
เป็นเพศหญิงทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100.00 ซึ่งพบว่า
ความรู ้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ก๊ า ซเอทธิ ลี น ออกไซด์
ก่ อ นการอบรม มี ค ่ า คะแนนเฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐานเท่ากับ 11.50 ± 2.87 และความรู้ความเข้าใจ
เกี่ ย วกั บ ก๊ า ซเอทธิ ลี น ออกไซด์ หลั ง การอบรมมี ค ่ า
คะแนนเฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ า กั บ
17.80 ± 1.19 ซึ่งมีค่าคะแนนเฉลี่ยมากกว่าก่อนการ
อบรม
5.2		 ผลการเปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย ของกลุ ่ ม
ตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระกัน พบว่าผลการเปรียบเทียบ
ความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย คะแนนความรู ้ ค วามเข้ า ใจ
เกี่ยวกับก๊าซเอทธิลีนอออกไซด์มีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับก๊าซเอทธิลีนอออกไซด์หลังการอบรม
สูงกว่าก่อนอบรมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t
= 2.23) ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ร้อยละ และค่าเฉลี่ยคะแนนแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ ก่อน-หลัง การอบรมสื่อเพื่อความปลอดภัย
		 ในการท�ำงานกับก๊าซเอทธิลีนออกไซด์ส�ำหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์จ่ายกลาง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ก๊าซเอทธิลีนออกไซด์
ก่อนการอบรม
หลังการอบรม

จ�ำนวนกลุ่ม
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน
ตัวอย่าง (N) ของคะแนน ( ) มาตรฐาน (S.D.)
22

t

p

11.50

2.87

0.21

.07

17.80

1.19

2.23

.00*

หมายเหตุ: * นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

6. อภิปรายผล

การศึกษาวิจัยเรื่องการจัดท�ำสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เพื่อความปลอดภัยในการท�ำงานกับก๊าซเอทธิลีนออกไซด์
ส� ำ หรั บ เจ้ า หน้ า ที่ ศู น ย์ จ ่ า ยกลางโรงพยาบาลแห่ ง หนึ่ ง
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจ�ำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อ
จัดท�ำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ความปลอดภัยในการท�ำงานกับ
ก๊าซเอทธิลีนออกไซด์ในศูนย์จ่ายกลางของโรงพยาบาล
แห่งหนึง่ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเพือ่ ให้เจ้าหน้าที่
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับก๊าซเอทธิลีนออกไซด์ ซึ่งผล
การศึกษา พบว่า เจ้าหน้าที่ศูนย์จ่ายกลาง เป็นเพศหญิง
ทั้งหมด จ�ำนวน 22 คน และพบว่าความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับก๊าซเอทธิลีนออกไซด์ก่อนการอบรมมีค่าคะแนน
เฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 11.50 ± 2.87
และความรู ้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ก๊ า ซเอทธิ ลี น ออกไซด์
หลังการอบรมมีค่าคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 17.80 ± 1.19 ซึ่งมีค่าคะแนนเฉลี่ยมากกว่าก่อน
การอบรม และผลการเปรียบเทียบ ความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับก๊าซเอทธิลีนอออกไซด์มีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ก๊าซเอทธิลีนอออกไซด์หลังการอบรมสูงกว่าก่อนอบรม
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 2.23) ซึ่งจะ
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พบว่าเจ้าหน้าที่ศูนย์จ่ายกลาง ส่วนใหญ่มีความตั้งใจ
เข้ารับการอบรมเป็นอย่างดี และสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีความ
น่าสนใจ และสามารถน�ำเอาสื่อ อิเล็กทรอกนิกส์เปิดก่อน
เริ่มปฏิบัติงาน ช่วงการปฏิบัติงาน และช่วงเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานได้ เพื่อให้เกิดความตระหนักและส่งเสริมความ
ปลอดภั ย ในการท� ำ งาน สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ
Bryant et al. (1998) ที่กล่าวว่า กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่สัมผัส
กับก๊าซเอทธิลนี ออกไซด์ มีการฝึกอบรมและการใช้อปุ กรณ์
ป้องกัน (เช่น ถุงมือ เสื้อคลุม หน้ากาก หรือการใช้งาน
ทั้งหมด) มีความสัมพันธ์ กับความชุกของอาการระคาย
เคืองในการรับสัมผัส ก๊าซเอทธิลีนออกไซด์

7. ข้อเสนอแนะ

7.1		 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้
			 7.1.1 ควรจัดท�ำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ท�ำงานหลาย ๆ เรื่อง เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ให้กับ
เจ้ า หน้ า ที่ ห ลาย ๆ หน่ ว ยงานให้ มี ค วามทั น สมั ย ต่ อ
สภาพแวดล้อม ในการท�ำงานของโรงพยาบาล
			 7.1.2 ควรมี ก ารท� ำ กิ จ กรรมเสริ ม สร้ า ง
ความปลอดภัย ในการท�ำงาน นอกเหนือจากการอบรม
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เช่ น การจั ด งานสั ป ดาห์ ค วามปลอดภั ย การประกวด
ค�ำขวัญความปลอดภัย เป็นต้น เพื่อสร้างความตระหนัก
และเป็นการให้ความรู้ แก่เจ้าหน้าที่อีกทางหนึ่ง
7.2		 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
			 7.2.1 ควรมีการศึกษาการรับรูค้ วามเสีย่ ง
และพฤติ ก รรมด้ า นความปลอดภั ย ของเจ้ า หน้ า ที่ ข อง
หน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
			 7.2.2 ควรมีการส่งเสริมการวิจยั เพือ่ พัฒนา
สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ และการอบรมทีม่ กี ารจ�ำลองสถานการณ์
ให้ ผู ้ ไ ด้ รั บ การฝึ ก อบรมได้ ป ฏิ บั ติ ก ารควบคุ ม และดู แ ล
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยพื้นฐาน
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บทคัดย่อ

ฟอสฟอรัสเป็นธาตุที่มีบทบาทส�ำคัญต่อการเจริญและพัฒนาของพืชโดยเฉพาะการออกดอกและ การพัฒนา
ของราก งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิดของปุ๋ยฟอสฟอรัสต่อผลผลิต ความเข้มข้นของฟอสฟอรัส และปริมาณ
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดินหลังปลูกข้าวโพดหวานที่ปลูกในชุดดินปากช่องและชุดดินตาคลี วางแผนการทดลอง
แบบสุ่มสมบูรณ์จ�ำนวน 3 ซ�้ำ 5 ต�ำรับการทดลอง ผลการทดลองพบว่า การใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสอัตรา 0.5 เท่าของเกษตรกร
ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ 1,000 กก./ไร่ ให้ค่าน�้ำหนักฝักรวมเปลือกของข้าวโพดหวาน ที่ปลูกในชุดดินปากช่องสูงที่สุด
(232 กรัม/ต้น) ในชุดดินตาคลีพบว่า การใส่ปยุ๋ เคมีฟอสฟอรัสตามวิธเี กษตรกร (10 กก.P2O5/ไร่) ให้คา่ น�ำ้ หนักฝักรวมเปลือก
น�้ำหนักฝักไม่รวมเปลือก และน�้ำหนักแห้งชีวมวลส่วนล�ำต้นและใบสูงที่สุด (250, 177 และ 300 กรัม/ต้น ตามล�ำดับ)
ด้านความเข้มข้นของฟอสฟอรัสในพืชพบความแตกต่างเฉพาะฟอสฟอรัสในส่วนชีวมวลข้าวโพดหวานที่ปลูกในชุด
ดินปากช่องเท่านั้น โดยการใส่ปุ๋ยเคมีฟอสฟอรัสตามวิธีเกษตรกรให้ค่าความเข้มข้นของฟอสฟอรัสสูงที่สุด (3.06 ก./กก)
ในส่วนความเข้มข้นของฟอสฟอรัสในดินหลังปลูกพบความแตกต่างทางสถิติเฉพาะในชุดดินตาคลี โดยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์
500 กก./ไร่ ร่วมกับหินฟอสเฟต 200 กก./ไร่ และจุลินทรีย์ละลายฟอสเฟต 10 กก./ไร่ ให้ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็น
ประโยชน์ในดินหลังปลูกสูงที่สุด (175 มก./กก.)
ค�ำส�ำคัญ: 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�ำ

ฟอสฟอรัส (P) เป็นธาตุอาหารพืชที่มีความส�ำคัญเนื่องจากเป็นองค์ประกอบ DNA, RNA, ATP,
IP3 และท�ำหน้าที่ปรับสภาพของโปรตีนในพืช โดยปกติ
พืชต้องการฟอสฟอรัสประมาณ 3-5 ก./กก. การขาด
ฟอสฟอรั ส มี ผ ลให้ ใ บขยายขนาดช้ า และจ� ำ นวนใบ
ต่อต้นน้อย สัดส่วนระหว่างส่วนเหนือดินต่อรากลดลง
(ยงยุ ท ธ โอสถสภา, 2558) การขาดฟอสฟอรั ส มี ผ ล
อย่างมากต่อการเจริญพันธุ์ของพืช เนื่องจากท�ำให้พืช
ออกดอกช้า จ�ำนวนดอก ผล และเมล็ดน้อยลง ใบพืช
เสื่อมอายุและร่วงหล่นเร็วกว่าปกติ ซึ่งเป็นสาเหตุท�ำให้
ผลผลิตพืชลดต�่ำลง (ยงยุทธ โอสถสภา, 2558; Barry
and Miler, 1989) การใช้ปุ๋ยฟอสฟอรัส ในรูปของปุ๋ยเคมี
เป็นการปรับปรุงสถานะของฟอสฟอรัสในดินและเพิ่ม
การเจริญเติบโตของพืชปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สายชล สุขญาณกิจ และคณะ (2558) ศึกษา
การใช้ปุ๋ยฟอสฟอรัสต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และ
การดูดใช้ฟอสฟอรัสในข้าวพันธุ์ กข41 พบว่าข้าวมีการ
ตอบสนองต่อปุย๋ ฟอสฟอรัสอย่างดี โดยการใส่ปยุ๋ ฟอสฟอรัส
ตามวิธีการของเกษตรกร (7 กก.P2O5/ไร่) และการใส่ปุ๋ย
ตามค่าวิเคราะห์ดิน (2.5 กก.P2O5/ไร่) ให้ค่าผลผลิตเมล็ด
สูงกว่าการไม่ใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสถึง 37 และ 24 เปอร์เซ็นต์
ตามล� ำ ดั บ แต่ ยั ง มี ป ั จ จั ย อื่ น ๆ อี ก มากที่ มี ผ ลในการ
ลดระดับของฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดิน เช่น ความ
เป็นกรด-ด่างของดิน ปริมาณออกไซด์หรือไฮดร็อกไซด์
ของเหล็กและอะลูมินัมในดิน รวมถึงการใส่ปูนในอัตราสูง
ก็มีผลในการลดระดับความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัส
ในดินด้วย (Armstrong, 1999; Dobermann and
Fairhurst, 2000) การปรับปรุงสถานะของฟอสฟอรัส
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ในดิ น โดยการใช้ ปุ ๋ ย อิ น ทรี ย ์ หิ น ฟอสเฟต หรื อ การใช้
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 T4ใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสอัตรา 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 ส่วนจุลินทรีย์ละลายฟอสเฟตที่ใช้เป็น
ปุ๋ยชีวภาพชนิด Penicilium pinophilum มีปริมาณเชื้อ
1.0x107 โคโลนี/น�ำ้ หนักปุย๋ ชีวภาพ 1 กรัม (ผลิตภัณฑ์ของ
กรมวิชาการเกษตร) ด�ำเนินการทดลองในสภาพกระถาง
ณ แปลงฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี โดยน� ำ ตั ว อย่ า งดิ น
ที่ผึ่งแดดแห้งสนิทแล้วชั่งใส่กระถาง ๆ ละ 8 กก. น�ำเมล็ด
ข้ า วโพดหวานพั น ธุ ์ ก ารค้ า ของบริ ษั ท เจี ย ไต๋ ล งปลู ก
ในกระถาง ๆ ละ 3 เมล็ด หลังเมล็ดงอกแล้ว 7 วัน
ท�ำการถอนแยกให้เหลือ 1 ต้น/กระถาง ด้านการใส่ปุ๋ย
ประกอบด้ ว ยปุ ๋ ย เคมี ฟ อสฟอรั ส (ใช้ ใ นรู ป ปุ ๋ ย ซู เ ปอร์
ฟอสเฟต, 0-20-0) ปุ๋ยฟอสฟอรัสชนิดต่าง ๆ ต่อการ
เจริญเติบโตและผลผลิตแตงกวาลูกผสมพบว่า การใส่ปุ๋ย
ฟอสฟอรัสอัตรา 0.5 เท่าของเกษตรกรร่วมกับ ปุ๋ยอินทรีย์
และหินฟอสเฟตในอัตราอย่างละ 250 กก./ไร่ ให้ผลผลิต
แตงกวาสูงกว่าการใช้ปุ๋ยเคมีตามวิธีเกษตรกรประมาณ
40 เปอร์เซ็นต์ และสูงกว่าการไม่ใส่ปุ๋ยชนิดใดเลยถึง 58
เปอร์เซ็นต์ ดังนัน้ การใช้ปยุ๋ ฟอสฟอรัสในรูปของปุย๋ อินทรีย์
หรือปุ๋ยชีวภาพอาจเป็นทางเลือกในการเพิ่มผลผลิตพืช
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และช่วยปรับปรุงสถานะของฟอสฟอรัสในดิน ซึ่งเป็น
ที่มาของงานวิจัยนี้โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการใช้
ปุ๋ยฟอสฟอรัสชนิดต่าง ๆ ต่อผลผลิตข้าวโพดหวานและ
ความเข้มข้นของฟอสฟอรัสในเนือ้ เยือ่ พืชและดินหลังปลูก

2. อุปกรณ์และวิธีการ

2.1		 การเก็ บ ตั ว อย่ า งดิ น และวางแผน
การทดลอง
			 เก็บตัวอย่างดินชัน้ ไถพรวน (Ap horizon)
ที่ระดับความลึก 0-30 ซม. โดยเก็บแบบ composite
sample จากแปลงเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดในจังหวัด
ลพบุรี ประกอบด้วย 2 ชุดดิน ได้แก่ ชุดดินปากช่องเก็บจาก
อ�ำเภอหนองม่วงและชุดดินตาคลีเก็บจากอ�ำเภอบ้านหมี่
(กรมพัฒนาทีด่ นิ , 2560) น�ำดินทีเ่ ก็บมาผึง่ แดดให้แห้งแล้ว
ทุบให้แตกละเอียด แบ่งตัวอย่างดินบางส่วนน�ำไปวิเคราะห์
สมบัติดินเบื้องต้นตามวิธีการของ National Soil Survey
Center (1996) ดังแสดงในตารางที่ 1 ท�ำการวางแผน
การทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) จ�ำนวน 5 ต�ำรับ
ทดลอง ๆ ละ 3 ซ�้ำ ดังนี้ T1-ไม่ใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัส (ควบคุม)
T2-ใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสตามวิธีเกษตรกร (10 กก.P2O5/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
ละลายฟอสเฟตที่ใช้เป็นปุ๋ยชีวภาพชนิด Penicilium
pinophilum มีปริมาณเชื้อ 1.0x107 โคโลนี/น�้ำหนัก
ปุ๋ยชีวภาพ 1 กรัม (ผลิตภัณฑ์ของกรมวิชาการเกษตร)
ด�ำเนินการทดลองในสภาพกระถาง ณ แปลงฝึกประสบการณ์
วิชาชีพสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยน� ำ ตั ว อย่ า งดิ น ที่ ผึ่ ง แดดแห้ ง สนิ ท แล้ ว
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ชั่งใส่กระถาง ๆ ละ 8 กก. น�ำเมล็ดข้าวโพดหวานพันธุ์
การค้าของบริษัทเจียไต๋ลงปลูกในกระถาง ๆ ละ 3 เมล็ด
หลังเมล็ดงอกแล้ว 7 วัน ท�ำการถอนแยกให้เหลือ 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 ใส่ที่ระยะ 20 และ 40 วันหลังปลูก
ในอัตรา 30 เปอร์เซ็นต์จากปริมาณ ที่ก�ำหนด การเก็บ
ข้อมูลการทดลองประกอบด้วยความสูงที่ระยะออกดอก
น�ำ้ หนักฝักทัง้ เปลือก น�ำ้ หนักฝักหลังปอกเปลือก น�ำ้ หนักแห้ง
ส่วนต้นและใบ ความเข้มข้นของฟอสฟอรัสในส่วนเมล็ด
และส่วนล�ำต้นและใบ และปริมาณฟอสฟอรัสในดินหลังปลูก
2.2 การวิเคราะห์ดินและพืชทางเคมี
			 วิ เ คราะห์ ค วามเข้ ม ข้ น ของฟอสฟอรั ส
ในส่ ว นเมล็ ด ส่ ว นล� ำ ต้ น และใบ และในดิ น หลั ง ปลู ก
ในรูปของฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total P) โดยย่อยสลาย
ตัวอย่างด้วยกรดผสม 2 ชนิด (acid mixture, HNO3HClO4 อัตรา 2:1) (ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ และ จงรักษ์
จันทร์เจริญสุข, 2542) โดยตัวอย่างพืชวิเคราะห์ปริมาณ
ฟอสฟอรั ส โดยวิ ธี Vanadomolybdate yellow
color method ด้วยเครื่อง spectrophotometer
ที่ ค วามยาวคลื่ น 420 นาโนเมตร (Murphy and
Riley, 1962) ส่ ว นในตั ว อย่ า งดิ น หลั ง ปลู ก วิ เ คราะห์
ปริมาณฟอสฟอรัสในรูปของฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์
(Available P) โดยวิธี Colorimetric by ascorbic
acid method ด้ ว ยเครื่ อ ง Spectrophotometer
ที่ความยาวคลื่น 882 นาโนเมตร (Kuo, 1996)

2.3 การวิเคราะห์ทางสถิติ
			 วิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนของข้ อ มู ล
โดยวิธี Analysis of variance (ANOVA) ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ และเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยแต่ละต�ำรับทดลองโดยวิธี Duncan’s new
multiple range test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น
95 เปอร์เซ็นต์

3. ผลการทดลอง

3.1		 สมบัติดินและวัสดุให้ธาตุฟอสฟอรัส
			 ดินที่ใช้ทดลองประกอบด้วย 2 ชุดดิน คือ
ชุดดินปากช่อง (Very fine, kaolinitic, isohyperthermic
Rhodic Kandiustox) จั ด อยู ่ ใ นอั น ดั บ ออกซิ โซลส์
และชุ ด ดิ น ตาคลี (Loamy-skeletal, carbonatic,
isohyperthermic Entic Haplustolls) จัดอยู่ในอันดับ
มอลลิโซลส์ (กรมพัฒนาที่ดิน, 2560) สมบัติดินเบื้องต้น
(ตารางที่ 1) พบว่า ชุดดินปากช่อง มีเนื้อดินเป็นดินร่วน
ปนทรายส่วนชุดดินตาคลีเป็นดินร่วนปนเหนียว ค่าพีเอชดิน
อยู ่ ใ นระดั บ เป็ น กลางถึ ง ด่ า งเล็ ก น้ อ ย ไม่ เ ป็ น ดิ น เค็ ม
อินทรียวัตถุอยู่ในระดับสูงมาก ในชุดดินปากช่อง ส่วนชุด
ดินตาคลีอยู่ในระดับปานกลาง ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็น
ประโยชน์ โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียมที่
แลกเปลี่ ย นได้ ใ นชุ ด ดิ น ปากช่ อ งอยู ่ ร ะดั บ ค่ อ นข้ า งสู ง
สูงมาก สูง และสูง ส่วนในชุดดินตาคลีมีค่าอยู่ในระดับ
สูงมาก ปานกลาง สูงมาก และปานกลาง ตามล�ำดับ
(FAO Project Staff and Land Classification
Division, 1973) ส่วนสมบัติของปุ๋ยอินทรีย์ที่ใช้ในการ
ทดลองพบว่าเป็นไปตามค่ามาตรฐานของกรมวิชาการ
เกษตร (กรมวิชาการเกษตร, 2548) ส่วนหินฟอสเฟต
ทีใ่ ช้นนั้ พบว่าปริมาณฟอสฟอรัสทัง้ หมดเท่ากับ 76 ก./กก.
เมื่อจ�ำแนกตามคุณภาพของหินฟอสเฟตแล้วจัดว่าอยู่ใน
ระดับต�่ำ (ยงยุทธ และคณะ, 2556) (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 สมบัติดิน ปุ๋ยอินทรีย์ และหินฟอสเฟตที่ใช้ในการทดลอง
สมบัติที่ตรวจวัด

ชุดดินปากช่อง

เนื้อดิน

ชุดดินตาคลี

ดินร่วนปนทรายแป้ง ดินร่วนปนเหนียว
อนุภาคทราย (%)
23.6
13.3
อนุภาคทรายแป้ง (%)
45.1
78.6
อนุภาคดินเหนียว (%)
31.3
8.1
พีเอช (1soil:1water)
7.4
7.3
1/
ค่าการน�ำไฟฟ้า (dS/m)
0.71/
1.5
7.1
1.7
ปริมาณอินทรียวัตถุ (%)
17.7
144.0
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (mg/kg)
1,427
86
โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (mg/kg)
3,242
12,109
แคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (mg/kg)
557
247
แมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (mg/kg)
ไนโตรเจนทั้งหมด (g/kg)
ฟอสฟอรัสทั้งหมด (g/kg)
โพแทสเซียมทั้งหมด (g/kg)
แคลเซียมทั้งหมด (g/kg)
แมกนีเซียมทั้งหมด (g/kg)
อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน
ปริมาณกรวด (%)
1/

ปุ๋ยอินทรีย์

หินฟอสเฟต

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
-

ตรวจวัดในสภาพดินอิ่มตัวด้วยน�้ำ (ECe); 2/ ตรวจวัดโดยใช้อัตราส่วนปุ๋ยต่อน�้ำเท่ากับ 1:10 (EC1:10)

3.2		 ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต
			 ในส่วนของผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต
ของข้าวโพดหวานพิจารณาจากความสูง น�้ำหนักฝักรวมเปลือก
น�้ำหนักฝักไม่รวมเปลือก และชีวมวลส่วนเหนือดิน (ล�ำต้น
และใบ) (ตารางที่ 2) พบว่าการให้ปยุ๋ ฟอสฟอรัสอัตราต่าง ๆ
ส่งผลให้ข้าวโพดหวานมีผลผลิตและองค์ประกอบของ
ผลผลิตแตกต่างกันทางสถิติในชุดดินปากช่อง การให้ปุ๋ย
ฟอสฟอรั ส ที่ แ ตกต่ า งกั น ส่ ง ผลให้ ค วามสู ง น�้ ำ หนั ก ฝั ก
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รวมเปลือก และน�้ำหนักฝักไม่รวมเปลือกของข้าวโพดหวาน
มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญยิง่ ทางสถิติ (P < 0.01)
โดยการใส่ ปุ ๋ ย ฟอสฟอรั ส ตามวิ ธี เ กษตรกร (T2) และ
การใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสอัตรา 0.5 เท่าของเกษตรกรร่วมกับ
ปุ๋ยอินทรีย์ 1,000 กก./ไร่ (T3) ให้ผลผลิตน�้ำหนักฝัก
รวมเปลือก และน�้ำหนักฝักไม่รวมเปลือกใกล้เคียงกัน
(227, 232 และ 179, 176 ก./กระถาง ตามล�ำดับ)
ส่วนในชุดดินตาคลี การให้ปุ๋ยฟอสฟอรัสที่แตกต่างกัน
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ส่งผลให้น�้ำหนักฝักรวมเปลือก น�้ำหนักฝักไม่รวมเปลือก
และชีวมวลในส่วนล�ำต้นและใบมีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยการใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัส
ตามวิธีเกษตรกรให้ค่าน�้ำหนักฝักรวมเปลือก น�้ำหนักฝัก
ไม่รวมเปลือก และชีวมวลในส่วนล�ำต้นและใบสูงที่สุด
(250, 177 และ 300 ก./กระถาง ตามล�ำดับ) ในข้าวโพดหวาน
ฟอสฟอรัสมีบทบาทส�ำคัญตั้งแต่กระบวนการงอกของเมล็ด
จนถึงระยะเก็บเกี่ยว หากได้รับฟอสฟอรัส ไม่เพียงพอ
จะส่งผลให้น�้ำหนักชีวมวลส่วนเหนือดินลดลงอย่างมาก
ส่งผลถึงการติดเมล็ดและผลผลิตที่ลดลง (Grazia et al.,
2003) จากผลการทดลองเห็นได้ว่าข้าวโพดหวานที่ปลูก
ในชุดดินปากช่องมีการตอบสนองต่อการใช้ปยุ๋ อินทรียไ์ ด้ดี
โดยให้ผลผลิตน�ำ้ หนักฝักไม่รวมเปลือกไม่แตกต่างทางสถิติ
กั บ ต� ำ รั บ ที่ ใช้ ปุ ๋ ย เคมี ฟ อสฟอรั ส ตามวิ ธี ข องเกษตรกร
ซึ่งแตกต่างกับข้าวโพดหวานที่ปลูกในชุดดินตาคลีที่มีการ
ตอบสนองต่อปุ๋ยเคมีฟอสฟอรัสอย่างชัดเจน ทั้งนี้อาจเป็น
ผลมาจากสมบัติดินเบื้องต้นที่ใช้ในการทดลอง โดยชุดดิน
ปากช่องมีปริมาณอินทรียวัตถุอยู่ในระดับสูงมาก (ตาราง
ที่ 1) ทัง้ นีอ้ นิ ทรียวัตถุเป็นแหล่งของธาตุอาหารพืชทีส่ ำ� คัญ
ดังนั้นในดินที่มีปริมาณอินทรียวัตถุสูงจะส่งผลให้ดินนั้น
มีศกั ยภาพในการให้ธาตุอาหารแก่พชื ทีป่ ลูกสูงด้วย ซึง่ ส่งผล
โดยตรงต่อผลผลิตพืชปลูก จากรายงานของ เบ็ญจพร
กุลนิตย์ และ สมพร นาสมพงษ์ (2560) ซึ่งศึกษาการ
จัดการปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดหวาน
พบว่า การใส่ปยุ๋ เคมีตาม ค่าวิเคราะห์ดนิ ร่วมกับซากจามจุรี
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อัตรา 1,000 กก./ไร่ มีแนวโน้มให้ผลผลิตฝักของข้าวโพด
สูงกว่าทุกกรรมวิธี ทีใ่ ช้ทดลอง ซึง่ กรรมวิธดี งั กล่าวเป็นการ
เพิ่มอินทรียวัตถุแก่ดินซึ่งมีข้อดีทั้งในแง่ของการใส่ปุ๋ย
เพือ่ เพิม่ การเจริญเติบโต ขณะเดียวกันก็เป็นการเพิม่ แหล่ง
ส�ำรองธาตุอาหารให้พืชในอนาคตด้วย ส่วนข้าวโพดหวาน
ที่ปลูกในชุดดินตาคลีนั้นพบว่ามีการตอบสนองต่อการใช้
ปุย๋ เคมีฟอสฟอรัสสูงกว่าต�ำรับการทดลองอืน่ ๆ ทัง้ นีจ้ ะเห็น
ได้ว่าชุดดินตาคลีมีปริมาณฟอสฟอรัสและแคลเซียมอยู่ใน
ระดับสูงมากแต่มีปริมาณอินทรียวัตถุอยู่ในระดับปานกลาง
เท่านัน้ (ตารางที่ 1) ซึง่ อาจเป็นสาเหตุหนึง่ ทีท่ ำ� ให้ขา้ วโพดหวาน
ทีป่ ลูกมีการตอบสนองต่อปุย๋ เคมีฟอสฟอรัสทีใ่ ส่ลงไปอย่าง
ชัดเจน การทีด่ นิ มีอนิ ทรียวัตถุตำ�่ นัน้ หมายถึงว่าดินมีแหล่ง
ส�ำรองธาตุอาหารที่จะปลดปล่อยให้พืชได้ใช้ต�่ำไปด้วย
ดังนั้นพืชที่ปลูกในดินดังกล่าวจะมีแนวโน้มการตอบสนอง
ต่อปุ๋ยเคมีที่ใส่ลงไปด้วยเช่นกัน จากรายงานของ สายชล
สุขญาณกิจ และคณะ (2564) ซึ่งศึกษาการใส่วัสดุปูน
ร่วมกับการขังน�้ำต่อความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสและ
ผลผลิตข้าวหอมปทุม ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พบว่า ปัจจัยด้าน ความอุดมสมบูรณ์ของดิน โดยเฉพาะ
ปริมาณอินทรียวัตถุในดินมีบทบาทอย่างมากต่อผลผลิต
พืชปลูก โดยพบว่าข้าวที่ปลูกในชุดดินท่าเรือซึ่งเป็นดิน
ที่มีปริมาณอินทรียวัตถุต�่ำให้ผลผลิตน้อยกว่าข้าวที่ปลูก
ในดินทีม่ อี นิ ทรียวัตถุสงู เช่น ชุดดินอยุธยาและชุดดินเสนา
ประมาณ 64-66% ชีใ้ ห้เห็นถึงความส�ำคัญของอินทรียวัตถุ
ในดินที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อผลผลิตพืช
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ตารางที่ 2 การตอบสนองด้านการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวโพดหวานต่อปุ๋ยฟอสฟอรัสชนิดต่าง ๆ
ชุดดินปากช่อง1/
ต�ำรับ
ทดลอง ความสูง น�้ำหนักฝัก น�้ำหนักฝัก ล�ำต้น
รวมเปลือก ไม่รวมเปลือก และใบ
(ซม.) (---------------------กรัม---------------------)
T1
93c
168
149bc
133c
b
a
a
157
227
179
T2
183
173a
232a
176a
T3
190
b
b
b
159
174
131
T4
174
139c
181b
120b
T5
175
**
**
**
F-test
ns
15.1
12.0
CV (%) 6.0
15.1

ชุดดินตาคลี1/
ความสูง น�้ำหนักฝัก น�้ำหนักฝัก ล�ำต้น
รวมเปลือก ไม่รวมเปลือก และใบ
(ซม.) (---------------------กรัม---------------------)
157
164c
113c
194c
250a
177a
300a
167
206b
155b
243b
155
159c
118c
198c
156
160c
108c
205c
147
*
*
*
ns
23.4
23.1
21.3
6.3

หมายเหตุ: 1/ ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรที่ต่างกันในแนวตั้งมีความแตกต่างกันทางสถิติโดยวิธี DMRT; **,* ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันทางสถิติ
ที่ระดับความเชื่อมั่น 99 และ 95 เปอร์เซ็นต์; ns ค่าเฉลี่ยไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (T1= ไม่ใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัส, T2= ใส่ปุ๋ย
ฟอสฟอรัสตามวิธีเกษตรกรในอัตรา 10 กก. P2O5/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)

3.3		 ความเข้มข้นของฟอสฟอรัสในพืช
			 ความเข้มข้นของฟอสฟอรัสพิจารณาจาก
ในส่วน ชีวมวล (ต้นและใบ) และในส่วนเมล็ด โดยพบ
ความแตกต่ า งทางสถิ ติ ข องความเข้ ม ข้ น ฟอสฟอรั ส
ในข้าวโพดหวานทีป่ ลูกในชุดดินปากช่องเฉพาะส่วน ชีวมวล
เท่านั้น โดยการใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสตามวิธีการของเกษตรกร
(T2) ให้คา่ ความเข้มข้นของฟอสฟอรัสสูงทีส่ ดุ (3.06 ก./กก.)
ซึง่ ไม่แตกต่างทางสถิตกิ บั การใส่ ปุย๋ ฟอสฟอรัสอัตรา 0.5 เท่า
ของที่เกษตรกรใช้ร่วมกับ หินฟอสเฟต 500 กก./ไร่ (T4)
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(3.02 ก./กก.) ขณะที่ต�ำรับควบคุมให้ค่าความเข้มข้น
ของฟอสฟอรัสในส่วน ชีวมวลต�่ำที่สุด (1.84 ก./กก.)
ส่วนความเข้มข้นของฟอสฟอรัสในเมล็ดพบว่าไม่มีความ
แตกต่างทางสถิติ โดยมีคา่ พิสยั ของความเข้มข้นอยูร่ ะหว่าง
2.05-3.51 ก./กก. ด้ า นความเข้ ม ข้ น ของฟอสฟอรั ส
ในข้าวโพดหวานที่ปลูกในชุดดินตาคลีทั้งส่วนเมล็ดและส่วน
ชีวมวลพบว่า ไม่มีความแตกต่างทางสถิติระหว่างต� ำรับ
ทดลองเช่นกัน โดยมีค่าพิสัยของความเข้มข้นอยู่ระหว่าง
2.24-3.14 และ 2.16-3.17 ก./กก. ตามล�ำดับ (รูปที่ 1)
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รูปที่ 1 ความเข้มข้นของฟอสฟอรัสในส่วนเมล็ด
และ ส่วนล�าต้นและใบของข้าวโพดหวาน
ที่ได้รับปุ๋ยฟอสฟอรัสแบบต่าง ๆ ชุดดินปากช่อง (ก)
และชุดดินตาคลี (ข)
จากการทดลองจะเห็นได้วา่ การใส่ปยุ๋ ฟอสฟอรัส
ชนิดต่าง ๆ ส่งผลให้ข้าวโพดหวานมีความเข้มข้นของ
ฟอสฟอรัสในเนื้อเยื่อส่วนต่าง ๆ สูงกว่ากรรมวิธีที่ไม่มี
การใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัส โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวโพดหวาน
ที่ปลูกในชุดดินปากช่อง การใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสตามวิธีการ
ของเกษตรกรให้ค่าความเข้มข้นของฟอสฟอรัสในเมล็ด
สูงที่สุดในทั้งสองชุดดินที่ท�าการศึกษา ทั้งนี้เป็นผลมาจาก
ปุ ๋ ย เคมี ฟ อสฟอรั ส สามารถละลายน�้ า และปลดปล่ อ ย
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ธาตุอาหารให้พืชใช้ได้อย่างรวดเร็ว ขณะที่การใส่ปุ๋ยอินทรีย์
หรือหินฟอสเฟตนั้นต้องใช้ระยะเวลาเพื่อให้จุลินทรีย์ดิน
ท�าการย่อยสลายก่อนจึงจะสามารถปลดปล่อยธาตุอาหาร
ออกมาได้ ซึ่งเป็นกระบวนการที่อาศัยระยะเวลา (ธงชัย
มาลา, 2550) จึงเป็นเหตุผลส�าคัญที่ท�าให้ข้าวโพดหวาน
ที่ใส่ปุ๋ยเคมีฟอสฟอรัสตามวิธีการของเกษตรกร มีความ
เข้ ม ข้ น ของฟอสฟอรั ส ในเนื้ อ เยื่ อ พื ช สู ง กว่ า ต� า รั บ การ
ทดลองอื่น ๆ สอดคล้องกับงานทดลองของสมศักดิ์ ฉิมมา
และคณะ (2563) พบว่าการใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัส ในแตงกวา
ตามวิธีการของเกษตรกรซึ่งเป็นการใช้ปุ๋ยเคมีฟอสฟอรัส
ในอัตราสูงที่สุดของการทดลองส่งผลให้ ความเข้มข้นของ
ฟอสฟอรัสในส่วนล�าต้นและใบมีคา่ สูงทีส่ ดุ ขณะที่ สายชล
สุขญาณกิจ และคณะ (2558) รายงานว่าความเข้มข้นของ
ฟอสฟอรัสทั้งในส่วนเมล็ดและตอซัง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
เมื่อมีการใส่ปุ๋ยเคมีฟอสฟอรัสในอัตรา ที่สูงขึ้น
3.4 ปริมาณฟอสฟอรัสในดินหลังปลูก
ปริมาณฟอสฟอรัสในดินหลังปลูกท�าการ
ตรวจวัด ในรูปของฟอสฟอรัสทีเ่ ป็นประโยชน์ (Available P)
แสดงในรู ป ที่ 2 โดยพบความแตกต่ า งทางสถิ ติ ข อง
ฟอสฟอรัสในดินหลังปลูกข้าวโพดหวานเฉพาะในชุดดิน
ตาคลี ต�ารับการทดลองที่มีการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 500 กก./ไร่
ร่วมกับหินฟอสเฟต 200 กก./ไร่ และจุลินทรีย์ละลาย
ฟอสเฟต 10 กก./ไร่ (T5) ให้ปริมาณฟอสฟอรัสคงเหลือ
ในดินหลังปลูกสูงที่สุด (175 มก./กก.) ส่วนต�ารับควบคุม
ซึง่ ไม่มกี ารเติมปุย๋ ฟอสฟอรัสให้ปริมาณฟอสฟอรัสคงเหลือ
ในดินหลังปลูกต�่าที่สุด (70 มก./กก.) ปริมาณฟอสฟอรัส
ในชุดดินปากช่องซึ่งไม่พบความแตกต่างทางสถิติระหว่าง
ต�ารับทดลองมีค่าพิสัยอยู่ระหว่างอยู่ระหว่าง 13.9-16.3
มก./กก.
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รูปที่ 2 ความเข้มข้นของฟอสฟอรัสในดิน
ภายหลังการปลูกข้าวโพดหวาน ก) ชุดดินปากช่อง
และ ข) ชุดดินตาคลี
จากผลการทดลองจะเห็นได้วา่ การใส่ปยุ๋ อินทรีย์
หิ น ฟอสเฟต รวมทั้ ง การใช้ จุ ลิ น ทรี ย ์ ล ะลายฟอสเฟต
ให้ ป ริ ม าณฟอสฟอรั ส ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ใ นดิ น หลั ง ปลู ก
สู ง กว่ า การไม่ ใ ส่ ปุ ๋ ย ฟอสฟอรั ส หรื อ ใส่ ปุ ๋ ย ฟอสฟอรั ส
ในรูปของปุ๋ยเคมี ทั้งนี้เป็นผลมาจากการใส่วัสดุทดแทน
ปุ๋ยฟอสฟอรัสชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ในการทดลองนั้นถือเป็น
แหล่ ง ส� า รองธาตุ ฟ อสฟอรั ส ที่ ส� า คั ญ ในดิ น โดยวั ส ดุ
ชนิดต่าง ๆ ทีใ่ ช้จะเกิดกระบวนการย่อยสลายและปลดปล่อย
ธาตุอาหารออกมา ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ต้องอาศัยระยะ
เวลา จากรายงานของ Suwannarat and Wajananawat
(1987) ศึกษาการใช้ปุ๋ยฟอสฟอรัสชนิดต่าง ๆ ต่อผลผลิต
ถั่ ว เหลื อ งที่ ป ลู ก ในระบบการปลู ก พื ช สองชนิ ด ตามกั น
(ข้าว-ถั่วเหลือง) พบว่า การใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสในรูปของ
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หินฟอสเฟตให้ปริมาณฟอสฟอรัส ที่เป็นประโยชน์ในดิน
ภายหลังการเก็บเกี่ยวพืชสูงกว่า การใช้ปุ๋ยฟอสฟอรัส
ในรูปของปุ๋ยเคมี (ทริปเปลซูเปอร์ฟอสเฟต) สูงถึง 4 เท่า
และสูงกว่ากรรมวิธีที่ไม่มีการใส่ ปุ๋ยฟอสฟอรัสถึง 7 เท่า
ขณะที่ Wahid et al. (2020) ศึกษาการใช้เชือ้ ราไมโคไรซา
และจุลินทรีย์ละลายฟอสเฟตในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การดูดใช้ฟอสฟอรัส ในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และข้าวสาลี
พบว่า กรรมวิธีการใช้หินฟอสเฟตร่วมกับเชื้อราไมโคไรซา
และจุลินทรีย์ละลายฟอสเฟตให้ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็น
ประโยชน์ในดินเนื้อปูนหลังปลูกสูงกว่ากรรมวิธีอื่น ๆ ที่ใช้
ในการทดลอง ชี้ให้เห็นว่าการใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสในรูปของ
หิ น ฟอสเฟต ปุ ๋ ย อิ น ทรี ย ์ หรื อ การใส่ จุ ลิ น ทรี ย ์ ล ะลาย
ฟอสเฟตล้วนมีประสิทธิภาพในการเพิ่มความเป็นประโยชน์
ของฟอสฟอรัสในดิน ซึ่งจะมีผลให้พืชที่ปลูกในฤดูกาล
ถัดไปได้รับฟอสฟอรัสเพียงพอต่อการเจริญเติบโตและ
ยังอาจส่งผลให้การใช้ปุ๋ยฟอสฟอรัสส�าหรับการผลิตพืช
ในรอบถัดไปลดลงด้วย

4. สรุปผล

ฟอสฟอรัสทีเ่ ป็นประโยชน์และความอุดมสมบูรณ์
ของดินในชุดดินปากช่องและชุดดินตาคลีมีค่าแตกต่างกัน
ซึ่งส่งผลถึงผลผลิตข้าวโพดหวานที่ปลูก ในชุดดินปากช่อง
การใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสอัตรา 0.5 เท่าร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์
1,000 กก./ไร่ ให้คา่ น�า้ หนักฝักรวมเปลือกและชีวมวลส่วนต้น
และใบสูงสุด ส่วนในชุดดินตาคลีการใส่ ปุ๋ยฟอสฟอรัส
ตามวิ ธี ก ารของเกษตรกรในอั ต รา 10 กก. P 2O 5/ไร่
ให้ค่าน�้าหนักฝักรวมเปลือก น�้าหนักฝัก ไม่รวมเปลือก
และชีวมวลส่วนล�าต้นและใบสูงที่สุด ในส่วนของความ
เข้มข้นของฟอสฟอรัสในส่วนเมล็ดและส่วนล�าต้นและใบ
พบความแตกต่างเฉพาะปริมาณฟอสฟอรัสในส่วนล�าต้น
และใบของข้าวโพดหวานที่ปลูกในชุดดินปากช่องเท่านั้น
โดยการใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัส ตามวิธีการของเกษตรกรให้ค่า
ความเข้มข้นของฟอสฟอรัส ในส่วนล�าต้นและใบสูงที่สุด
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ในส่ ว นของปริ ม าณฟอสฟอรั ส ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ใ นดิ น
หลังปลูกข้าวโพดหวานนั้น การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ หินฟอสเฟต
และจุลินทรีย์ละลายฟอสเฟตส่งผลให้ความเป็นประโยชน์
ของฟอสฟอรัสมีค่าเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนโดยเฉพาะในชุด
ดินตาคลี
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บทคัดย่อ

งานวิจยั เชิงส�ำรวจนีเ้ ป็นการศึกษาปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ของผูด้ แู ลเด็ก
ในชุมชนต�ำบลปากกราน อ�ำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเป็นการเก็บข้อมูลแบบจ�ำเพาะเจาะจง
จากผู้ที่ท�ำหน้าที่ดูแลเด็กอายุต�่ำกว่า 10 ปี จ�ำนวน 50 คน ซึ่งเป็นเด็กที่มีประวัติเคยป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ มาก่อน
การเก็บข้อมูลเป็นการใช้แบบสอบถามทีม่ คี า่ ดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.80 และค่าความเชือ่ มัน่ ที่ 0.70 เพือ่ ด�ำเนินการ
เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 โดยข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามจะถูกวิเคราะห์
หาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาความสัมพันธ์โดยใช้สถิติไคสแควร์และค่าสัมประสิทธิ์
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สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั ทีร่ ะดับนัยส�ำคัญทางสถิติ p≤0.05 ผลของการวิจยั พบว่า อายุของเด็กและประเภทของผูด้ แู ลเด็ก
มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ระดั บ พฤติ ก รรมของผู ้ ดู แ ลเด็ ก ในการป้ อ งกั น โรคไข้ ห วั ด ใหญ่ ใ นเด็ ก อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ
ที่ p = 0.042 และ 0.021 ตามล�ำดับ และเมื่อพิจารณาคะแนนความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการป้องโรคไข้หวัดใหญ่
ของผูด้ แู ลเด็กก็พบว่าอยูใ่ นระดับปานกลางทุกด้าน เมือ่ น�ำข้อมูลไปวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ ก็พบว่าทัศนคติ
ของผู้ดูแลเด็กมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องโรคไข้หวัดใหญ่ในเด็กอายุต�่ำกว่า 10 ปี (r = 0.282) อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ p ≤ 0.05 แสดงให้เห็นว่า ทัศนคติของผู้ดูแลเด็กเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญในการส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรค
ไข้หวัดใหญ่ในเด็กอายุตำ�่ กว่า 10 ปีของชุมชนต�ำบลปากกราน และควรใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรม
การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในเด็กต่อไปในอนาคต
ค�ำส�ำคัญ: 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�ำ (Introduction)

โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดเชื้อในระบบทางเดิน
หายใจเฉี ย บพลั น (acute respiratory infection)
ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ ซึ่งเป็นไวรัสใน Family
Orthomyxoviridae และมี ห ลาย immunological
type ได้แก่ influenza A, B และ C โดยอุบัติการณ์ของ
type A นั้นสูงที่สุด คือ ร้อยละ 80-90 ของผู้ป่วยโรค
ไข้หวัดใหญ่ เพราะเป็น type ที่ก่อให้เกิด antigenic shift
ทีท่ ำ� ให้เกิดความหลากหลายเป็น subtype H และ/หรือ N
แต่ในระยะหลังพบว่ามีอุบัติการณ์ของ type B สูงเพิ่มขึ้น
แต่ก็ยังอยู่ในระดับต�่ำกว่า type A ส่วน type C นั้น
พบระบาดน้ อ ยที่ สุ ด ระยะฟั ก ตั ว ของโรคไข้ ห วั ด ใหญ่
คือ 2-3 วัน และก่อให้เกิดอาการไข้สูง หนาวสั่นอย่าง
เฉียบพลัน ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ น�้ำมูกไหล
เจ็บคอ ไอแห้ง ๆ หลอดลมอักเสบ ซึ่งอาการจะคงอยู่นาน
ประมาณ 3 วันแล้วจะค่อย ๆ ฟื้นตัวซึ่งจะกินเวลานาน
เป็นสัปดาห์ (พบชัย งามสกุลรุ่งโรจน์, 2556) ผู้ที่มีโรค
เรื้อรัง โดยเฉพาะโรคความดันโลหิตสูง จะเสี่ยงต่อการ
เสียชีวิตเนื่องจากโรคไข้หวัดใหญ่มากที่สุด โรคไข้หวัด
สามารถติดต่อผ่านทางการไอ จาม การหายใจเอาละอองฝอย
จากผู้ติดเชื้อเข้าไป หรือการสัมผัสกับพื้นผิวที่ปนเปื้อน
เชื้อไวรัส โดยพื้นที่ที่แออัด ได้แก่ สถานศึกษา เรือนจ�ำ
และค่ายทหาร เป็นสถานที่ที่พบผู้ป่วยมากที่สุด (วรยา
เหลืองอ่อน, 2560) การติดเชือ้ ไวรัสไข้หวัดใหญ่จะก่อให้เกิด
อาการอยู่นานประมาณ 1-2 สัปดาห์ แต่ผู้ป่วยบางส่วน
อาจมีภาวะแทรกซ้อนและ มีอาการรุนแรงขึ้น ซึ่งจ�ำเป็น
ต้องเข้ารับการรักษา ในโรงพยาบาล และเสี่ยงต่อการ
เสียชีวิตในที่สุด มีการประมาณการว่าในประเทศที่ก�ำลัง
พัฒนา การเสียชีวิตของเด็กอายุต�่ำกว่า 5 ปี เนื่องมาจาก
การติดเชือ้ ในระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง มีสาเหตุมาจาก
ไวรัสไข้หวัดใหญ่ สูงถึงร้อยละ 99 (Nair et al., 2011)
จากรายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ปี พ.ศ. 2559

สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- 2562 พบว่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ถึง 2562 มีผู้ติดเชื้อ
ไข้หวัดใหญ่สะสม 168,843 คน, 199,775 คน, 181,949 คน
และ 391,163 คน ตามล�ำดับ ซึ่งเป็นแนวโน้มที่สูงขึ้น
ส่วนจ�ำนวนผู้เสียชีวิตกลับมีแนวโน้มลดลง คือ 44 คน,
55 คน, 31 คน และ 27 คน ตามล�ำดับ (สาํ นักระบาดวิทยา
กรมควบคุมโรค, ออนไลน์ เข้าถึงเมื่อ 15 เมษายน 2564)
ในรายงานของ มนัสนันท์ ลิมปวิทยากุล และ
พาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ (2558) ที่ศึกษาการรับรู้
ความเสี่ ย งและการฉี ด วั ค ซี น ป้ อ งกั น โรคไข้ ห วั ด ใหญ่
ในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปกครองเด็ก
อายุ 6 เดือน - 6 ปี ผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป หญิงตั้งครรภ์
4 เดือนขึ้นไป และผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่าง ๆ พบว่า กลุ่มเสี่ยง
มีการรับรู้ความเสี่ยงและพฤติกรรมต่อ โรคไข้หวัดใหญ่
รวมไปถึงความรู้เรื่องโรค การติดต่อของโรคไข้หวัดใหญ่
การดูแลสุขภาพตนเองเมือ่ เจ็บป่วย พฤติกรรมการป้องกัน
การแพร่กระจายเชื้อ และการไปพบแพทย์เมื่อคาดว่า
อาการโรคไข้หวัดใหญ่จะมี ความรุนแรงอยู่ในระดับดี
ส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างนั้น มีความยินดีที่จะฉีดวัคซีน
แม้ว่าจะต้องจ่ายเงินค่าฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เอง
และคิ ด ว่ า ไม่ เ ป็ น ภาระในการดู แ ลสุ ข ภาพแต่ อ ย่ า งใด
อย่างไรก็ตาม กลุ่มเสี่ยงที่ตอบว่า การฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคไข้หวัดใหญ่เป็นภาระนั้น ระบุว่า ค่าเดินทาง/ค่ารถ
ความเป็นไปได้ทอี่ าจจะได้รบั ผลข้างเคียง และการทีต่ อ้ งมา
โรงพยาบาลบ่อย นับว่าเป็นภาระ 3 อันดับแรก ดังนั้น
การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้เรื่องโรค ทัศนคติและ
พฤติกรรมที่มีต่อโรคไข้หวัดใหญ่ นับว่าเป็นการศึกษา
ที่ส�ำคัญที่จะช่วยลดความเสี่ยงและจ�ำนวนผู้ป่วยได้ต่อไป
ในอนาคต
จากการรายงานสรุ ป โครงการเฝ้ า ระวั ง โรค
ติ ด ต่ อ จากโรงพยาบาลพระนครศรี อ ยุ ธ ยา จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 31
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ธันวาคม พ.ศ. 2559 พบว่ามีผู้ป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่
สายพั น ธุ ์ Influenza A H1 และ Influenza B
รวมทั้งหมด 63 ราย โดยพบว่า มีอ�ำเภอที่มีผู้ป่วยติดเชื้อ
โรคไข้หวัดใหญ่มากที่สุด 3 อ�ำเภอ ดังนี้ อันดับที่ 1 อ�ำเภอ
พระนครศรีอยุธยา พบผู้ป่วยติดเชื้อ Influenza A H1
จ�ำนวน 3 ราย และ Influenza B จ�ำนวน 7 ราย อันดับ
ที่ 2 อ�ำเภอบางปะอิน พบผู้ป่วยติดเชื้อ Influenza A H1
จ�ำนวน 2 ราย และ Influenza B จ�ำนวน 2 ราย และอันดับ
ที่ 3 คือ อ�ำเภอนครหลวง พบผู้ป่วยติดเชื้อ Influenza A
H1 จ�ำนวน 1 ราย และไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อ Influenza B
แสดงให้เห็นว่าอ�ำเภอพระนครศรีอยุธยา มีผู้ป่วยติดเชื้อ
โรคไข้หวัดใหญ่มากที่สุด ซึ่งน�ำมาสู่ปัญหาในการท�ำวิจัยนี้
โดยพื้นที่ ที่พิจารณาแล้วว่ามีรายงานสถานการณ์โรค
ไข้ ห วั ด ใหญ่ Influenza ในระดั บ สู ง คื อ ชุ ม ชนต� ำ บล
ปากกราน อ�ำเภอพระนครศรีอยุธยา โดยพบว่าระหว่าง
วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2559 มีรายงาน
ผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ Influenza จ�ำนวนทั้งสิ้น 59 ราย
จากจ�ำนวนหมูบ่ า้ นทัง้ หมด 14 หมูบ่ า้ น ซึง่ มีผปู้ ว่ ยเพศชาย
มากกว่าเพศหญิง โดยพบเพศชาย 32 ราย เพศหญิง
27 ราย และกลุ่มอายุที่พบสูงสุด คือ กลุ่มเด็กอายุต�่ำกว่า
10 ปี โดยมีจ�ำนวนผู้ป่วยทั้งหมดเท่ากับ 42 ราย ดังนั้น
จึงระบุได้ว่าชุมชนต�ำบลปากกรานพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่
สูงสุดในเด็กช่วงกลุ่มอายุต�่ำกว่า 10 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยง
ที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนและการเสียชีวิตได้ จึงเป็นที่มา
ของการด� ำ เนิ น งานวิ จั ย นี้ โดยผู ้ วิ จั ย สนใจที่ จ ะศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลกับ
การป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ของเด็กในชุมชนต�ำบลปากกราน
ซึ่งความรู้ที่ได้จะสามารถน�ำไปสู่การแก้ปัญหาและการ
ลดจ�ำนวนของผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ในอนาคตต่อไป
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2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย (Objectives)

1. เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการป้ อ งกั น โรค
ไข้หวัดใหญ่ของผู้ดูแลเด็กอายุต�่ำกว่า 10 ปี ในชุมชน
ต� ำ บลปากกราน อ� ำ เภอพระนครศรี อ ยุ ธ ยา จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย
ส่วนบุคคล ความรู้ ทัศนคติ กับพฤติกรรมการป้องกัน
โรคไข้หวัดใหญ่ของผู้ดูแลเด็กอายุต�่ำกว่า 10 ปี ในชุมชน
ต� ำ บลปากกราน อ� ำ เภอพระนครศรี อ ยุ ธ ยา จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา

3. วิธีการวิจัย (Materials and Methods)

3.1		 ประชากรและตัวอย่าง
			 ประชากรในงานวิจัยครั้งนี้คือเด็กในหมู่ที่
1-14 ชุมชนต�ำบลปากกราน อ�ำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นเด็กอายุต�่ำกว่า 10 ปี
ที่เคยมีประวัติป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่มาก่อน โดยเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กและผู้ที่ท�ำหน้าที่หลักในการดูแลเด็ก
อย่างจ�ำเพาะเจาะจง (Purposive sampling) ทั้งหมด
50 คน การเก็บข้อมูลได้ด�ำเนินการในระหว่างวันที่ 1
กุมภาพันธ์ – วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ซึง่ ผูด้ แู ลเด็ก
ได้อนุญาตให้ด�ำเนินการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเด็กและตนเอง
และได้รบั ค�ำชีแ้ จงและท�ำความเข้าใจอย่างชัดเจนกับผูต้ อบ
แบบสอบถามก่อนจะด�ำเนินการเก็บข้อมูล
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
			 เครื่ อ งใช้ ใ นงานวิ จั ย คื อ แบบสอบถาม
ซึ่งออกแบบโดยใช้แนวคิด PRECEDE model ของ Green
et al. (1991) ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้
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			 1) แบบสอบถามด้านปัจจัยส่วนบุคคล
เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบจ�ำนวน 10 ข้อ ประกอบด้วย
การสอบถามข้อมูลของเด็กอายุต�่ำกว่า 10 ปี มี 9 ข้อ
ได้แก่ เพศ, อายุ, ชนิดของนมที่ใช้เลี้ยงทารกตั้งแต่แรกเกิด
ถึง 1 ปี, ระยะเวลาที่เด็กกินนมมารดา, โรคประจ�ำตัว,
การเข้ารับการรักษาเมือ่ ป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ ในระยะแรก,
ประวัติการแพ้ยา, จ�ำนวนสมาชิกในครอบครัว และรายได้
ของครอบครัว ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับผู้ดูแลเด็ก มี 1 ข้อ คือ
ประเภทของผู้ดูแลเด็ก
			 2) แบบทดสอบความรู ้ เ กี่ ย วกั บ โรค
ไข้ ห วั ด ใหญ่ เป็ น ข้ อ ค� ำ ถามที่ เ กี่ ย วกั บ ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ
โรคไข้หวัดใหญ่ของผู้ที่ท�ำหน้าที่ดูแลเด็กอายุต�่ำกว่า 10 ปี
โดยให้เลือกตอบ 2 ตัวเลือก คือ ใช่และไม่ใช่ จ�ำนวน
10 ข้อ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนคือ ตอบถูกได้ 1 คะแนน
ตอบผิดได้ 0 คะแนน
			 3) แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติในการ
ป้ อ งกั น โรคไข้ ห วั ด ใหญ่ ข องผู ้ ที่ ท� ำ หน้ า ที่ ดู แ ลเด็ ก อายุ
ต�่ำกว่า 10 ปี ซึ่งเป็นแบบสอบถามให้เลือกตอบ 3 ตัวเลือก
คือ เห็นด้วย ไม่แน่ใจ และไม่เห็นด้วย จ�ำนวน 8 ข้อ
โดยแบ่งเป็นข้อความเชิงบวกและเชิงลบ
			 4) แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรม
การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ของผู้ที่ท�ำหน้าที่ดูแลเด็กอายุ
ต�่ำกว่า 10 ปี ซึ่งเป็นแบบสอบถามให้เลือกตอบ 3 ตัวเลือก
คือ ปฏิบตั เิ ป็นประจ�ำ ปฏิบตั บิ างครัง้ และไม่ปฏิบตั ิ จ�ำนวน
10 ข้อ โดยแบ่งเป็นข้อความเชิงบวกและเชิงลบ
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			 แบบสอบถามส่วนที่ 2, 3 และ 4 มีการ
แบ่งระดับคะแนนออกเป็น 3 ระดับ โดยใช้เกณฑ์แบ่ง
ดังนี้
			 ระดับสูง คะแนนต�่ำกว่า + 12 S.D.
			 ถึงคะแนนสูงสุด
			 ระดับปานกลาง คะแนนระหว่าง
			 ± 12 S.D.
			 ระดับต�่ำ ตั้งแต่คะแนนต�่ำสุดถึงคะแนน
			 - 12 S.D.
3.4		 การทดสอบเครื่องมือ
			 แบบสอบถามได้ถูกน�ำไปตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา (Content validity) โดยผู้เชี่ยวชาญ
3 ท่าน แล้วท�ำการปรับปรุงจนมีคะแนน Index of itemobjective congruence (IOC) เท่ากับ 0.80 จากนั้น
จึ ง น� ำ ไปทดสอบเพื่ อ หาค่ า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability)
โดยวิธีของ Cronbach’s Alpha (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2545)
โดยทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มประชากรหมู่ที่ 1 - 12
ของต�ำบลส�ำเภาล่ม อ�ำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 30 คน
ซึ่งได้ระดับความเชื่อมั่นที่ 0.70
3.5		 กรอบแนวคิดของงานวิจัย
			 งานวิจัยนี้มีกรอบของแนวคิด ซึ่งพัฒนา
มาจาก PRECEDE model ของ Green et al. (1991)
ดังนี้
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รูปที่ 1 กรอบแนวคิดของงานวิจัย
3.6 สถิติที่ใช้ในงานวิจัย
ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามด้านปัจจัย
ส่ ว นบุ ค คลและระดั บ ความรู ้ ทั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรม
การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ จะถูกวิเคราะห์โดยใช้สถิติ
พรรณนา ได้แก่ ความถี,่ ร้อยละ, ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน ส่วนการหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล
กับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ใช้สถิติไคสแควร์
(Chi-square test, χ2) ที่ p ≤ 0.05 การหาความสัมพันธ์
ระหว่ า งความรู ้ ทั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมการป้ อ งกั น
โรคไข้หวัดใหญ่ ใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
(Pearson’s correlation coefficient, r) ที่ p ≤ 0.05

4. ผลการวิจัย/ทดลอง (Results)

จากการศึ ก ษาพบว่ า ตั ว อย่ า งเด็ ก ที่ ส� า รวจ
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)
ส่วนใหญ่ไม่เข้ารับการรักษาที่หน่วยบริการการแพทย์
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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
มีพ่อหรือแม่เป็นผู้ดูแลหลัก (ร้อยละ 76.0) ดังแสดง
ในตารางที่ 1 เมื่อท�าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
ของผู้ดูแลเด็ก โดยใช้สถิติไคสแควร์ พบว่าอายุของเด็กกับ
ประเภทของผู้ดูแลเด็กมีความสัมพันธ์กับระดับพฤติกรรม
การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ
p = 0.042 และ 0.021 ตามล�าดับ (ตารางที่ 1)
เมือ่ พิจารณาระดับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม
การป้องโรคไข้หวัดใหญ่ของผู้ดูแลเด็กอายุต�่ากว่า 10 ปี
พบว่าทั้งหมดมีคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง (ตารางที่ 2)
ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ระหว่าง
ทั ศ นคติ กั บ พฤติ ก รรมการป้ อ งกั น โรคไข้ ห วั ด ใหญ่ ข อง
ผู้ดูแลเด็ก พบว่าทัศนคติของผู้ดูแลเด็กมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการป้องโรคไข้หวัดใหญ่ ในเด็กอายุตา�่ กว่า 10 ปี
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (r = 0.282) (ตารางที่ 3)

5. อภิปรายผล (Discussion)

การส� า รวจข้ อ มู ล ของเด็ ก อายุ ต�่ า กว่ า 10 ปี
ทีเ่ คยมีประวัตปิ ว่ ยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่กบั ผูท้ ที่ า� หน้าทีด่ แู ล
เด็กกลุ่มดังกล่าว ในหมู่ที่ 1 - 14 ชุมชนต�าบลปากกราน
อ� า เภอพระนครศรี อ ยุ ธ ยา จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
พบว่า ผู้ดูแลเด็กมีความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการ
ป้องโรคไข้หวัดใหญ่โดยเฉลีย่ อยูใ่ นระดับปานกลาง ซึง่ อายุ
ของเด็ก ประเภทของผูด้ แู ลเด็ก และทัศนคติของผูด้ แู ลเด็ก
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ p ≤ 0.05 อาจเป็นเพราะ
ผู ้ ดู แ ลเด็ ก ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น บิ ด ามารดาของเด็ ก เอง ซึ่ ง มี
แนวโน้มที่จะให้ความเอาใจใส่มากกว่าผู้ดูแลอื่น ๆ และ
จะให้ความเอาใจใส่ในเด็กแรกเกิดถึงอายุ 5 ขวบเป็นพิเศษ
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จึงท�ำให้มที ศั นคติและแรงจูงใจในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
ในบุตรของตนสูงกว่า การมีทัศนคติที่ดีในการป้องกันโรค
ไข้หวัดใหญ่ถกู พบว่ามีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม การป้องกัน
โรคไข้หวัดใหญ่อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ ดังเช่นในงานวิจยั
ของ สุพิดา เย็นโภคา (2553) ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009
ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขต
กรุงเทพตะวันออก พบว่า พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
มีความสัมพันธ์กับการเปิดรับสื่อเกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่
แรงจูงใจในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ และอิทธิพลของ
ครอบครัวที่มีต่อโรคไข้หวัดใหญ่ที่นัยส�ำคัญ .01 และความ
ตระหนักรูเ้ กีย่ วกับโรคไข้หวัดใหญ่ทนี่ ยั ส�ำคัญ .05 นอกจากนี้
งานวิจัยของ สัญญา สุปัญญาบุตร (2554) ที่ศึกษาปัจจัย
ที่มีผ ลต่อการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคไข้ห วัดใหญ่ ชนิด A
(2009 H1N1) ของประชาชน อ�ำเภอนามน จังหวัดก าฬสินธุ์
พบว่าการได้รบั ข้อมูลข่าวสาร การรับรู้ ความรูแ้ ละทัศนคติ
มีผลต่อการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่อย่างมี
นัยส�ำคัญที่ p ≤ 0.001 แสดงให้เห็นว่าการได้รับข้อมูล
ข่าวสารและการมีทัศนคติที่ถูกต้องจะช่วยส่งเสริมให้มี
พฤติกรรมการป้องกันโรคที่ถูกต้องไปด้วย ดังเช่นในงาน
วิจัยของ กัญญาภัค ประทุมชมภู (2559) และ ปณิตา
ครองยุทธ (2561) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ การรับบริการ
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ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในผู้สูงอายุ ซึ่งพบว่า การรับรู้ความ
สามารถตนเองในการป้องกันโรค การรับรูโ้ อกาสเสีย่ งและ
ความรุนแรงของโรค การรับรูป้ ระโยชน์ และการรับรูข้ อ้ มูล
ข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ มีผลต่อการเข้ารับการฉีดวัคซีน
ป้ อ งกั น โรคอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ โดยสามารถน� ำ
องค์ความรู้ดังกล่าวไปสร้างโปรแกรม เพื่อส่งเสริมการ
ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเสี่ยงได้ ซึ่ง กชกร สมมัง
(2557) ได้เสนอแนะว่าการออกแบบโปรแกรมสุขศึกษา
เพื่อสร้างความตระหนักในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
ในชุ ม ชน ควรเน้ น การสร้ า งความตระหนั ก ในสถานะ
สุขภาพ การปรับค่านิยมและทัศนคติ รวมทั้งส่งเสริม
การสือ่ สารจากโทรทัศน์หรือหอกระจายข่าว ซึง่ สอดคล้อง
กับงานวิจัยในนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โดยพลากร สืบส�ำราญ และคณะ (2554) ที่เสนอแนะว่า
การกระตุน้ ส่งเสริมความรูค้ วามเข้าใจสามารถส่งผลให้เกิด
ทั ศ นคติ แ ละการปฏิ บั ติ ใ นการป้ อ งกั น โรคไข้ ห วั ด ใหญ่
type A H1N1 ได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้น การส่งเสริม
ทัศนคติที่ถูกต้องแก่ผู้ดูแลเด็กในการป้องโรคไข้หวัดใหญ่
ในเด็กอายุต�่ำกว่า 10 ปี ด้วยการให้ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ
ในชุมชนต�ำบลปากกรานอย่างสม�่ำเสมอก็อาจจะสามารถ
ลดความเสี่ ย งของการติ ด เชื้ อ ไวรั ส ไข้ ห วั ด ใหญ่ ใ นเด็ ก
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
n = 50
Personal factor

Number of child caregivers
with correlated level
of health protective behavior
Low

Medium

%

χ2

26
24

52.0
48.0

0.725

22
28

44.0
56.0

0.042*

23
18
8
1

46.0
36.0
16.0
2.0

0.295

23
22
4
1

46.0
44.0
8.0
2.0

0.508

10
40

20.0
80.0

0.800

23
27

46.0
54.0

0.250

High

Children’s personal factors
1. Children’s gender
Male			
3
15
8
Female			
5
13
6
2. Child’s age
0-5			
1
15
6
6-9			
7
13
8
3. Type of milk used for feeding since birth to 1 year of age
Breast milk
4
11
8
Breast milk and mixed milk
4
10
4
Breast milk and modified milk
0
7
1
Modified milk
0
0
1
4. Duration of breastfeeding (months)
1 - 6			
4
10
9
7 - 12			
3
14
5
13 - 18			
1
3
0
19 - 24			
0
1
0
5. Child’s congenital disease
Yes			
2
6
2
No			
6
22
12
6. Attendance of healthcare setting during initial influenza infection
Attend			
5
14
4
Not attend		
3
14
10
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Table 1 (to)

n = 50
Personal factor

7. Drug allergy
Yes			
No			
8. Number of family members
1 - 6			
7 - 12			
9. Family’s income per month
below 2,000 baht
2,000 – 5,000 baht
5,001 – 8,000 baht
8,001 – 11,000 baht
More than 11,000 baht
Child caregivers’ personal factor
Type of child caregiver
Parents			
Guardians			

Number of child caregivers
with correlated level
of health protective behavior

Total

%

χ2

Low

Medium

High

0
8

1
27

0
14

1
49

2.0
98.0

0.670

8
0

22
6

14
0

44
6

88.0
12.0

0.137

0
1
2
2
3

2
5
10
10
1

0
2
8
4
0

2
8
20
16
4

4.0
16.0
40.0
32.0
8.0

0.078

4
4

20
8

14
0

38
12

76.0
24.0

0.021*

*Statistically significant at p ≤ 0.05
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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

Average score (%)

Interpreted level

Knowledge		
Attitude				
Health protective behavior

87.80 ± 10.90
91.42 ± 5.79
89.40 ± 9.97

Medium
Medium
Medium

*Statistically significant at p ≤ 0.05

Table 3 Correlation coefficient (r) between the knowledge, attitude and health protective behavior
against influenza infection of child caregiver in Pakkran district community, Ayutthaya

Factors
Knowledge
Attitude

Correlation coefficient (r)
Attitude

Health protective behavior

.256
-

.262
.282*

*Statistically significant at p ≤ 0.05

6. บทสรุป (Conclusion)

งานวิจัยนี้ท�ำการศึกษาในเด็กอายุต�่ำกว่า 10 ปี
ซึ่งเคยมีประวัติป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่มาก่อนและผู้ที่
ท�ำหน้าที่ดูแลเด็กกลุ่มดังกล่าว ในหมู่ที่ 1 - 14 ของ
ต� ำ บลปากกราน อ� ำ เภอพระนครศรี อ ยุ ธ ยา จั ง หวั ด
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ซึ่ ง เป็ น ชุ ม ชนที่ พ บเด็ ก ป่ ว ยโรค
ไข้ ห วั ด ใหญ่ จ� ำ นวนมาก การศึ ก ษาพบว่ า ผู ้ ดู แ ลเด็ ก
ส่วนใหญ่มีความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการป้องกันโรค
ไข้ ห วั ด ใหญ่ ใ นเด็ ก ทั้ ง หมดอยู ่ ใ นระดั บ ปานกลาง
โดยทั ศ นคติ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมการป้ อ งกั น
โรคไข้หวัดใหญ่ในเด็ก (r=.282) อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
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สถิติ เมื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคล ก็พบว่า อายุของเด็กและ
ประเภทของผูด้ แู ลเด็ก มีความสัมพันธ์กบั ระดับพฤติกรรม
การป้ อ งกั น โรคไข้ ห วั ด ใหญ่ อ ย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ
ที่ระดับ p = 0.042 และ 0.021 p ≤ .05 ตามล�ำดับ
แสดงให้เห็นว่า ทัศนคติของผู้ดูแลเด็กเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญ
ในการส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในเด็ก
อายุต�่ำกว่า 10 ปีของชุมชนปากกราน จึงควรจัดโครงการ
ส่งเสริมผู้ดูแลเด็กให้มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อการป้องกัน
โรคไข้หวัดใหญ่ในเด็กของชุมชนนี้ ซึ่งก็อาจจะช่วยลดการ
เจ็บป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ลงได้
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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการเปรียบเทียบค่าปริมาณอนุภาค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 2.5 ไมโครเมตร (PM 2.5)
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. 2563 ถึง 30 มี.ค. 2563 จากเครื่องวัดคุณภาพอากาศ
แบบพกพากับแอพพลิเคชัน Air4Thai ของกรมควบคุมมลพิษและ AirVisual ทีพ่ ฒ
ั นาโดยบริษทั Goldach สวิตเซอร์แลนด์
ผลการศึกษาพบว่าปริมาณ PM2.5 รายวันที่ได้จากเครื่องวัดคุณภาพแบบพกพาทั้งสองยี่ห้อมีค่า ความใกล้เคียงกันและ
มีค่าสูงกว่าข้อมูลที่ได้จากแอพพลิเคชันทั้งสองแอพ ถึงแม้ว่าค่าปริมาณฝุ่นที่ได้จากเครื่องวัดคุณภาพแบบพกพาปริมาณ
สูงกว่าความเป็นจริงแต่ค่าที่ได้สะท้อนถึงปริมาณที่สัมพันธ์กับระดับของฝุ่นทันเหตุการณ์
ค�ำส�ำคัญ: 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�ำ

ปริ ม าณอนุ ภ าคขนาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลาง
น้อยกว่า 2.5 ไมโครเมตร หรือ Particulate matter
2.5 เป็นค�ำที่ใช้เรียกอนุภาคที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
น้อยกว่า 2.5 ไมโครเมตร ซึ่งน้อยกว่า 1/20 ของเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของเส้นผม และมีขนาดเล็กกว่าเม็ดเลือดแดง
เมื่อสูดหายใจรับเอาอากาศที่มี PM 2.5 เข้าไปนอกจาก
สามารถถูก ดูดซับสูป่ อดโดยตรงแล้ว PM 2.5 สามารถเข้าสู่
ทุกเซลล์ของอวัยวะได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นการสูดอากาศ
ที่มี PM 2.5 สามารถส่งผลต่อทุกอวัยวะของร่างกาย โดย
PM 2.5 อาจหมายรวมถึงสสารที่มีพิษและอันตราย อาทิ
โลหะหนัก และสามารถอยู่ได้ในบรรยากาศเป็นเวลานาน
ผลกระทบที่ เ กิ ด กั บ ร่ า งกายสามารถเกิ ด ขึ้ น ทั้ ง แบบ
เฉียบพลันและแบบเรื้อรัง นอกจากนี้ยังสามารถท�ำให้
เกิดโรคใหม่ หรือการท�ำให้โรคเดิมรุนแรงขึน้ จนท�ำให้เซลล์
ของอวัยวะต่าง ๆ เกิดการเสือ่ มเร็วและอาจน�ำไปสูก่ ารพัฒนา
เป็นเซลล์มะเร็งในทีส่ ดุ จากการศึกษาโดย ศ.นพ. ชายชาญ
โพธิ รั ต น์ แพทย์ ผู ้ เชี่ ย วชาญหน่ ว ยโรคระบบหายใจ
เวชบ�ำบัดวิกฤตและภูมิแพ้อายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ (ชายชาญ โพธิรัตน์, 2563) พบว่า
คนไทยได้รับผลจากฝุ่น PM 2.5 มายาวนานโดยเฉพาะ
ช่ ว งธั น วาคม – เมษายน ของทุ ก ปี ซึ่ ง เกิ ด จากการ
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เผาตอซังในพื้นที่เกษตร การเผาจากอุตสาหกรรมเกษตร
มลพิษจากการจราจร หรือการปล่อยควันเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรม การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงที่ไม่สมบูรณ์ของ
รถยนต์ที่ใช้น�้ำมันเบนซิน การปล่อยควันด�ำจากรถยนต์
ที่ใช้น�้ำมันดีเซล และจากการศึกษาของ ผศ. ดร.สุรัตน์
บัวเลิศ คณบดีคณะสิง่ แวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(ไทยพับลิกา้ , 2563) กล่าวว่า ฝุน่ PM 2.5 สามารถเกิดจาก
การท�ำปฏิกริ ยิ าเคมีทางอากาศทีเ่ รียกว่า Photochemical
Smog ซึง่ เกิดจากสารตัง้ ต้นออกไซด์ของไนโตรเจนผสมกับ
สารอินทรียร์ ะเหยง่าย โดยมีแสงจากดวงอาทิตย์เป็นตัวเร่ง
ปฏิกริ ยิ า ท�ำให้เกิดโอโซน ซึง่ ส่งผลต่อการระคายเคืองทีต่ า
ผิวหนัง และการติดเชื้อที่ปอด
การใช้เครื่องวัด PM 2.5 แบบพกพาวัดค่าดัชนี
คุณภาพอากาศในบริเวณที่ตนเองอาศัยอยู่เป็นระยะ ๆ
ท� ำ ให้ ส ามารถเฝ้ า ระวั ง และหลี ก เลี่ ย งอั น ตรายจาก
การสู ด อากาศที่ มี ค ่ า ฝุ ่ น PM 2.5 สู ง ได้ ควบคู ่ ไ ปกั บ
การสวมใส่ ห น้ า กากที่ ส ามารถกรองฝุ ่ น ขนาดเล็ ก ได้
ร่ ว มกั บ การน� ำ เครื่ อ งกรองอากาศมาติ ด ตั้ ง ในอาคาร
บ้านเรือน รวมถึงการหลีกเลี่ยงการท�ำกิจกรรมกลางแจ้ง
ดังนั้น การทดลองนี้มุ้งเน้นที่จะศึกษาเปรียบเทียบ
ความเชื่อมั่นของเครื่องมือที่ใช้วัดค่า PM 2.5 แบบพก
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พา กับค่า PM 2.5 ที่วัดโดยแอปพลิเคชัน Air4Thai ของ
กรมควบคุมมลพิษ และแอปพลิเคชัน Air Visual ของ
สวิตเซอร์แลนด์ ซึง่ จะท�ำให้สามารถน�ำเครือ่ งวัดค่า PM 2.5
แบบพกพาไปประเมินคุณภาพอากาศในบริเวณที่ต้องการ
เพื่อการป้องกันและแก้ปัญหาสภาพอากาศ ในบริเวณนั้น
ได้ถูกต้องมากที่สุด

2. วิธีด�ำเนินการวิจัย

การศึกษาเปรียบเทียบค่าปริมาณอนุภาคขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 2.5 ไมโครเมตร ที่ได้จาก
เครื่องวัดแบบพกพากับค่า PM 2.5 ที่ได้จากแอปพลิเคชัน
Air4Thai ของกรมควบคุ ม มลพิ ษ และแอปพลิ เ คชั น
Air Visual ของสวิตเซอร์แลนด์ มีขั้นตอนดังนี้
1) เก็บข้อมูล PM 2.5 บริเวณสวนหิน หน้าตึก
ศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี คณะวิ ท ยาศาสตร์
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 ของกรมควบคุมมลพิษทีต่ ดิ ตัง้ เครือ่ งวัดคุณภาพ
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อากาศที่ โรงเรี ย นอยุ ธ ยาวิ ท ยาลั ย และ แอปพลิ เ คชั น
Air Visual ของบริษัท IQ Air ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
ทีต่ ดิ ตัง้ เครือ่ งวัดคุณภาพอากาศ ทีจ่ วนผูว้ า่ ราชการจังหวัด
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

ผลการศึกษาปริมาณอนุภาคขนาดเส้นผ่านศู น ย์ ก ลางน้ อ ยกว่ า 2.5 ไมโครเมตร (ไมโครกรั ม ต่ อ
ลูกบาศก์เมตร) ที่วัดด้วยเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ
แบบพกพา UNIT และ NID และจากแอปพลิ เ คชั น
Air4Thai และ IQ Air ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในช่วงวันที่ 1 ก.พ. 2563 – 30 มี.ค. 2563 ดังแสดง
ในรูปที่ 1 ซึ่งแสดงค่า PM 2.5 ที่วัดได้จากเครื่องทั้งสอง
มี ค ่ า แตกต่ า งกั น แต่ ไ ม่ มี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ โดยพบว่ า
วันที่ 25 ก.พ. 63 แสดงปริมาณ PM 2.5 สูงที่สุดเฉลี่ย
155.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในขณะที่วันที่ 13
ก.พ. 63 มีค่าเฉลี่ยต�่ ำที่สุดเท่ากับ 17 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร
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รูปที่ 1 ปริมาณ PM 2.5 (µg/m3)
ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในเดือนกุมภาพันธ์
และเดือนมีนาคม ที่ตรวจวัดด้วยเครื่องวัดคุณภาพ
อากาศแบบพกพา UNIT และ NID
ผลการรวบรวมข้อมูลปริมาณ PM 2.5 ของ
จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ในการตรวจวั ด ในระหว่ า ง
วันที่ 1 ก.พ. 2563 ถึง 30 มี.ค. 2563 จากแอปพลิเคชัน
Air4Thai ของกรมควบคุมมลพิษแสดงในตารางที่ 1
โดยค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน
2.5 ไมครอน เทียบกับค่าดัชนีคุณภาพอากาศของไทย
แบ่ ง เป็ น 5 ระดั บ คือ (1) ปริม าณความเข้ม ข้น ของ
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/m 3
ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ช่วงวันที่ 1 ก.พ. 2563
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– 30 มี.ค. 2563 ที่ได้จากแอปพลิเคชัน Air4Thai ของ
กรมควบคุมมลพิษ พบว่าวันที่ 2 (3 ก.พ. 63) และวันที่
17 (25 ก.พ. 63) มีปริมาณ PM 2.5 สูงที่สุดเท่ากันคือ
82 µg/m3 ซึง่ ประเมินได้วา่ อยูใ่ นระดับเริม่ ส่งผลต่อสุขภาพ
ในขณะทีว่ นั ที่ 10 (14 ก.พ. 63) ของการตรวจวัดมีคา่ เฉลีย่
ต�่าที่สุดเท่ากับ 15 µg/m3 ซึ่งประเมินได้ว่าอยู่ในระดับ
ดีมาก นอกจากนี้ยังพบว่าเมื่อเครื่องตรวจวัดคุณภาพ
อากาศแบบพกพาไปเปรี ย บเที ย บกั บ ข้ อ มู ล 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
จากเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศมีค่าโดยเฉลี่ยสูงกว่า
ค่าทีไ่ ด้จากแอปพลิเคชัน Air4Thai ของกรมควบคุมมลพิษ
ดังแสดงในรูปที่ 2

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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เมื่อ
Y1 คือ ค่า PM 2.5 (µg/m3) ที่ได้จากแอปพลิเคชัน Air4Thai ของกรมควบคุมมลพิษ
X คือ ค่าเฉลี่ยปริมาณรายวัน PM 2.5 (µg/m3)
ที่ได้จากการตรวจวัดด้วยเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ
แบบพกพา
R2 คือ ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ

เมื่อน�ำค่าเฉลี่ยปริมาณ PM 2.5 รายวันที่ได้
จาก การตรวจวั ด ด้ ว ยเครื่ อ งตรวจวั ด คุ ณ ภาพอากาศ
แบบพกพามาวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นกับข้อมูล PM 2.5
รายวันที่ได้จากแอปพลิเคชัน Air4Thai ของกรมควบคุม
มลพิษ (รูปที่ 3) พบว่าสามารถสร้างสมการเชิงเส้นได้
ดังสมการที่ 1
Y1 = 0.4504X + 15.415		
R2 = 0.5181

(1)

ตารางที่ 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

PM 2.5 (µg/m3)

การประเมินผล

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)

57
82
63
48
41
35
47
65
32
15
29
32
42
63
61
52
82

เริ่มส่งผลต่อสุขภาพ
เริ่มส่งผลต่อสุขภาพ
เริ่มส่งผลต่อสุขภาพ
ปานกลาง
ปานกลาง
ดี
ปานกลาง
เริ่มส่งผลต่อสุขภาพ
ดี
ดีมาก
ดี
ดี
ปานกลาง
เริ่มส่งผลต่อสุขภาพ
เริ่มส่งผลต่อสุขภาพ
เริ่มส่งผลต่อสุขภาพ
เริ่มส่งผลต่อสุขภาพ
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
วัน/เดือน/ปี

PM 2.5 (µg/m3)

การประเมินผล

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)
ค่าเฉลี่ย

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
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รูปที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยปริมาณ PM 2. 5 (µg/m3) จากเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบพกพา
กับค่า PM 2.5 (µg/m3) จากแอปพลิเคชัน Air4Thai ของกรมควบคุมมลพิษ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.พ. 2563 – 30 มี.ค. 2563
รูปที่ 3 สามารถอธิบายได้เมื่อปริมาณ PM 2.5
ที่ได้จากเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบพกพาเพิ่มขึ้น
1 µg/m3 ค่า PM 2.5 ของ แอปพลิเคชัน Air4Thai จะเพิม่ ขึน้
0.4504 µg/m3 และเมื่อน�าปริมาณ PM 2.5 ที่ตรวจวัดได้
ไปแทนค่าในสมการที่ 1 เพื่อเทียบเคียงกับค่า PM 2.5
จากแอปพลิ เ คชั น Air4Thai ของกรมควบคุ ม มลพิ ษ
พบว่าจะมีความถูกต้องร้อยละ 51.81 เมื่อเทียบกับข้อมูล

PM 2.5 (µg/m3) ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก
แอปพลิเคชัน IQ Air ผลการรวบรวมข้อมูลปริมาณ PM 2.5
ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในช่วงวันที่ 1 ก.พ. 2563 –
30 มี.ค. 2563 (30 วัน) จาก IQ Air ของ AirVisual
ดังตารางที่ 2 นอกจากนี้ค่าที่วัดได้ ประมาณ 21 จาก
30 วัน ซึง่ คิดเป็นร้อยละ 70 มีความสอดคล้องกัน ดังแสดง
ในกรอบประในรูปที่ 3
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ตารางที่ 2 ปริมาณ PM 2.5 ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ช่วงวันที่ตรวจวัด 1 ก.พ. 2563 – 30 มี.ค. 2563
		 โดยแอปพลิเคชัน IQ Air ของ AirVisual
วัน/เดือน/ปี

PM 2.5 (µg/m3)

US AQI

การประเมิน

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

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

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

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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ตารางที่ 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 มีผลกระทบต่อสุขภาพมีผลกระทบต่อสุขภาพ
AQI 201-300 มีผลกระทบต่อสุขภาพมีผลกระทบต่อสุขภาพมาก
AQI 301-500 อันตราย
ที่มา: สุปาง จตุจินดา, 2562

ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลปริมาณ PM 2.5 ของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในระหว่างวันที่ 1 ก.พ. 2563
ถึง 30 มี.ค. 2563 ที่ได้จากแอปพลิเคชัน IQ Air ของ
AirVisual พบว่าวันที่ 20 มี.ค. 63 มีปริมาณ PM 2.5
สูงที่สุดคือ 62.5 (µg/m3) ซึ่งประเมินได้ว่าอยู่ในระดับ
มี ผ ลกระทบต่ อ สุ ข ภาพ ในขณะที่ วั น ที่ 6 มี . ค. 63
16 มี.ค. 63 และ 18 มี.ค. 63 ของการตรวจวัด มีค่าเฉลี่ย
ต�่ำที่สุดเท่ากับ 14.4 (µg/m3) เท่ากันทั้ง 3 วัน ซึ่งประเมิน
ได้ว่าอยู่ในระดับปานกลาง มีปริมาณ PM 2.5 สูงที่สุด
เท่ากันคือ 82 (µg/m3) ซึ่งประเมินได้ว่าอยู่ในระดับ
ปานกลาง ในขณะที่วันที่ 25 ก.พ. 63 มีปริมาณ PM 2.5

= 49.2 (µg/m3) มีผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกัน
นอกจากนี้ยังพบว่าเมื่อน�ำปริมาณเฉลี่ย PM 2.5 รายวัน
ที่ได้จากการวัดด้วยเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบ
พกพาไปเปรียบเทียบกับข้อมูล PM 2.5 รายวันที่ได้จาก
IQ Air แอปพลิเคชันของ AirVisual พบว่าค่า PM 2.5
มี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยมีค่า t-test เท่ากับ 7.67
หมายความว่าปริมาณ PM 2.5 จาก เครื่องตรวจวัดคุณภาพ
อากาศมีค่าโดยเฉลี่ยสูงกว่า ค่าที่ได้จากแอปพลิเคชัน
IQ Air ของ AirVisual ดังแสดงในรูปที่ 4
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รูปที่ 4 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยปริมาณ PM 2.5 ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในระหว่างวันที่ 1 ก.พ. 2563 ถึง 30 มี.ค. 2563 โดยตรวจวัดด้วยเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบพกพา
และข้อมูลจากแอปพลิเคชัน IQ Air ของ AirVisual
เมื่อน�าค่าเฉลี่ยปริมาณ PM 2.5 รายวันที่ได้จาก
การตรวจวัดด้วยเครือ่ งตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบพกพา
มาวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นกับข้อมูล PM 2.5 รายวัน
ทีไ่ ด้จากแอปพลิเคชัน IQ Air ของ AirVisual ดังแสดงในรูป
ที่ 5 พบว่าสามารถสร้างสมการเชิงเส้นได้ดังสมการที่ (2)
(2)
Y2 = 0.2261X + 15.608
2
(3)
R = 0.244
เมื่อ
Y2 คือ ค่า PM 2.5 (µg/m3) ที่ได้จาก IQ Air
แอปพลิเคชัน ของ AirVisual
X คือ ค่าเฉลี่ยปริมาณรายวัน PM 2.5 (µg/m3)
ที่ได้จากการตรวจวัดด้วยเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ
แบบพกพา
R2 คือ ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ
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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
ไปแทนค่าในสมการที่ 2 เพือ่ เทียบเคียงกับค่า PM 2.5 จาก
แอปพลิเคชัน IQ Air ของ AirVisual พบว่ามีคา่ สัมประสิทธิ์
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
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รูปที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยปริมาณ PM 2.5 ของเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบพกพา
กับค่า PM 2.5 จาก แอปพลิเคชัน IQ Air ของ AirVisual จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในระหว่าง วันที่ 1 ก.พ. 2563 ถึง 30 มี.ค. 2563

4. สรุปผลการศึกษา

ค่ า เฉลี่ ย ปริ ม าณ PM 2.5 รายวั น ที่ ไ ด้ จ าก
การตรวจวั ด ด้ ว ยเครื่ อ งตรวจวั ด คุ ณ ภาพอากาศแบบ
พกพา มีค่าแตกต่างจากข้อมูล PM 2.5 รายวันที่ได้จาก
แอปพลิเคชัน Air4Thai ของกรมควบคุมมลพิษ และ
แอปพลิเคชัน IQ Air ของ AirVisual อย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 อาจเนื่องมาจาก
ที่ตั้งของอุปกรณ์ของอยู่คนละจุด อย่างไรก็ตามค่าที่วัดได้
ประมาณ 21 จาก 30 วัน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 70 มีความ
สอดคล้องกันระหว่างค่าที่ได้จากแต่ละวิธี
ดังนั้นหากต้องการใช้เครื่องตรวจวัดคุณภาพ
อากาศแบบพกพาตรวจวัดปริมาณ PM 2.5 ในที่โล่ง
ที่ติดถนน เนื่องจากมีรถขับผ่านตลอดเวลา อาจส่งผล
ให้ ป ริ ม าณ ที่ วั ด ได้ มี ค ่ า สู ง กว่ า ค่ า PM 2.5 ที่ ไ ด้ จ าก
แอปพลิเคชัน Air4Thai ของกรมควบคุมมลพิษ และ
แอปพลิเคชัน IQ Air ของ AirVisual หากไม่น�าปัจจัยเรื่อง

ความชื้น ณ บริเวณที่วัดมาพิจารณา ควรทดสอบระดับ
การวางของเครื่องจากพื้นที่เหมาะสม และจ�าเป็นต้องเพิ่ม
จ�านวนครั้งในการตรวจวัดค่าแต่ละวันให้มากขึ้น
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ภาคผนวก
ค�าแนะน�าส�าหรับผู้เขียนบทความ
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. ค�าแนะน�าในการส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์

บทความที่ส่งมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์จะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่าง
การพิจารณาของวารสารอื่น หากมีเนื้อหา ข้อมูลวิจัยบางส่วนเคยพิมพ์ในรายงานการประชุมวิชาการจะต้องมี
ส่วนที่เพิ่มเติมหรือขยายจากส่วนที่เคยตีพิมพ์และต้องมีคุณค่าทางวิชาการที่เด่นชัด โดยได้รับการกลั่นกรองจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ

2. บทความที่รับพิจารณาลงพิมพ์

2.1 บทความวิจยั มีความยาวไม่เกิน 8 หน้ากระดาษ B5 ประกอบด้วย ชือ่ เรือ่ ง ชือ่ ผูเ้ ขียน (Title) สถานที่
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 บทความวิชาการ มีความยาวไม่ตา�่ กว่า 8 หน้ากระดาษ แต่ไม่เกิน 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)
ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามด้วยเนือ้ เรือ่ ง ซึง่ ลักษณะองค์ประกอบของเนือ้ เรือ่ งอาจจะคล้ายคลึงกับบทความ
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
โดยตัง้ หน้ากระดาษดังนี้ ขอบกระดาษด้านบน-ล่าง 1.5 ซม. ขอบกระดาษด้านซ้ายและขวา 1.5 ซม. พิมพ์ 2 คอลัมน์
กว้าง 7.25 ซม. ระยะห่าง 0.7 ซม. ระยะหัวกระดาษ และ ท้ายกระดาษ 1.5 ซม.
4.1 รู ป แบบและขนาดอั ก ษร ตั ว อั ก ษรทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษให้ ใช้ ตั ว อั ก ษรแบบ TH
SarabunPSK สีด�าเท่านั้น

4.2 หน้าแรก หน้าแรกของบทความจะประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียนและผู้เขียนร่วม บทคัดย่อ และ
เชิงอรรถบ่งบอกต�ำแหน่งและสถานที่ท�ำงานของผู้เขียนและผู้เขียนร่วม ให้พิมพ์หน้าแรกทั้งแบบภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเรียงตามล�ำดับ 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�ำว่า “และ” หน้าชื่อคนสุดท้าย ไม่ต้องใส่ค�ำน�ำหน้าชื่อใด ๆ ทั้งสิ้น และให้ใช้
ตัวเลขอารบิคพิมพ์แบบตัวยกต่อท้ายชื่อ เพื่อแสดงความแตกต่างของสถานที่ท�ำงานดังตัวอย่างประกอบหน้าแรก
4.5 บทคัดย่อ (Abstract) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พิมพ์หัวเรื่องค�ำว่า “บทคัดย่อ” ส�ำหรับ
บทคัดย่อภาษาไทย และ “Abstract” ส�ำหรับบทคัดย่อภาษา-อังกฤษ โดยจัดให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ ส�ำหรับ
ค�ำว่า “Abstract” เฉพาะตัวอักษร “A” เท่านั้นที่ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ ส่วนเนื้อความให้จัดพิมพ์เป็นแบบ 1 คอลัมน์
โดยบรรทัดแรกให้ย่อหน้า 1.5 ซม. และมีอย่างละย่อหน้าเดียว ทั้งนี้บทคัดย่อไม่ควรใส่เอกสารอิงอิงใด ๆ ทั้งสิ้น
และมีจ�ำนวนค�ำไม่เกินอย่างละ 300 ค�ำ
4.6 ค�ำส�ำคัญ (Keywords) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พิมพ์หัวเรื่องค�ำว่า “ค�ำส�ำคัญ” โดยพิมพ์ไว้
ใต้บทคัดย่อภาษาไทย เว้น 1 บรรทัด และจัดชิดซ้ายของคอลัมน์ ค�ำส�ำคัญในแต่ละบทความควรจะมีประมาณ 3 - 5 ค�ำ
ให้พิมพ์หัวเรื่องค�ำว่า “Keywords” (เฉพาะตัวอักษร “K” เท่านั้นที่ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่) โดยพิมพ์ไว้ใต้ บทคัดย่อภาษา
อังกฤษ เว้น 1 บรรทัด ให้ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะตัวแรกของค�ำแรกของแต่ละค�ำส�ำคัญเท่านั้น
4.7 ต�ำแหน่ง และสถานที่ท�ำงาน ให้พิมพ์สถานที่ท�ำงานของผู้เขียนทุกคน โดยเรียงตามหมายเลข และ
Email address ต่อจากชื่อผู้เขียน

5. ส่วนอื่น ๆ ของบทความ

เนื้อเรื่อง ได้แก่ บทน�ำ ขอบเขตการวิจัย วัสดุ-อุปกรณ์และวิธีการวิจัย/ทดลอง (ถ้ามี) ผลการวิจัย/ทดลอง
วิจารณ์/อภิปรายผล บทสรุป กิตติกรรม-ประกาศ (ถ้ามี) เอกสารอ้างอิง และภาคผนวก (ถ้ามี) ให้พมิ พ์เป็น 2 คอลัมน์
โดยไม่ต้องเว้นบรรทัด เมื่อจะขึ้นหัวข้อใหม่ให้เว้น 1 บรรทัด การพิมพ์หัวข้อให้พิมพ์ชิดซ้ายของแต่ละคอลัมน์
ส่วนของเนื้อเรื่องให้ย่อหน้า 0.5 ซ.ม. การล�ำดับหัวข้อในเนื้อเรื่อง ให้ใส่เลขก�ำกับ โดยให้บทน�ำเป็นหัวข้อหมายเลข
ที่ “1.” และหากมีการแบ่งหัวข้อย่อย ก็ให้ใช้ระบบเลขทศนิยมก�ำกับหัวข้อย่อย เช่น 1.1, 1.1.1, 1.2, 1.2.1 เป็นต้น

6. การจัดรูปภาพ ตาราง และการเขียนสมการ

เนือ้ หาและข้อมูลภายในรูปภาพและตารางให้ใช้ภาษาอังกฤษ รูปภาพทุกรูปและตารางจะต้องมีหมายเลข
และค�ำบรรยายอย่างชัดเจน
6.1 รูปภาพ รูปภาพที่เตรียมควรมีขนาดความกว้างไม่เกิน 15 ซม. และความละเอียดที่เหมาะสม
โดยตัวอักษรที่ปรากฏในรูปภาพจะต้องมีขนาดใหญ่สามารถอ่านได้สะดวก และต้องไม่เล็กกว่าตัวอักษรในเนื้อเรื่อง
และเมือ่ ย่อขนาดลงทีค่ วามกว้าง 7 ซม. จะต้องยังสามารถเห็นรายละเอียดของภาพทีช่ ดั เจน ให้วางภาพข้อมูลทัง้ หมด
ไว้ท้ายบทความถัดจากข้อมูลตาราง โดยทุกรูปภาพที่ใส่ไว้ท้ายบทความจะต้องมีการกล่าวอ้างในเนื้อบทความ
ทุกรูปภาพ และรูปภาพทัง้ หมดควรมองเห็นชัดเจนเมือ่ บทความถูกพิมพ์ดว้ ยเครือ่ งพิมพ์ การเขียนค�ำบรรยายใต้ภาพ
ให้ใช้ TH SarabunPSK ขนาด 14 pt โดยพิมพ์ตัวหนาส�ำหรับหัวเรื่องและหมายเลขของรูป และตัวพิมพ์ธรรมดา
ส�ำหรับค�ำอธิบายรูปภาพจัดพิมพ์ไว้กงึ่ กลางคอลัมน์ รูปลายเส้นของรูปภาพจะต้องเป็นเส้นสีดำ� ส่วนรูปถ่ายควรจะเป็น
รูปขาวด�ำที่มีความคมชัดรูปภาพควรจะมีรายละเอียดเท่าที่จ�ำเป็นเท่านั้น และ เพื่อความสวยงามให้เว้นบรรทัด
เหนือรูปภาพ 1 บรรทัด และเว้นใต้ค�ำบรรยายรูปภาพ 1 บรรทัด

6.2 ตาราง ตารางทุกตารางจะต้องมีหมายเลข และค�ำบรรยายก�ำกับเหนือตาราง โดยปกติให้ใช้ตวั อักษร
THSarabunPSK ขนาด 14 pt โดยพิมพ์ตัวหนาส�ำหรับหัวเรื่องและหมายเลขของตาราง และตัวพิมพ์ธรรมดา
ส�ำหรับค�ำอธิบายตาราง ถ้ามีขอ้ มูลฟุตโน็ตด้านล่างของตารางให้ใช้ตวั หนังสือเป็นแบบเดียวกันหากแต่ขนาดตัวอักษร
เป็น 12 pt ให้จัดพิมพ์ชิดซ้ายของคอลัมน์ เพื่อความสวยงาม ให้เว้นบรรทัดเหนือค�ำบรรยายตาราง 1 บรรทัด และ
เว้นบรรทัดใต้ตาราง 1 บรรทัด
ในกรณีทจี่ ำ� นวนข้อมูลในตารางมีปริมาณน้อย ตารางควรมีขนาดความกว้างไม่เกิน 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�ำกับอยู่ภายในวงเล็บ ต�ำแหน่งของหมายเลขสมการจะต้องอยู่ชิดขอบ
ด้านขวาของคอลัมน์

7. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

การเขียนหน่วยต่าง ๆ ควรใช้ระบบ SI และเป็นสากล ถ้าหากต้องการย่อหน่วย ควรใช้ตัวย่อเป็นภาษา
อังกฤษที่ถูกต้องและเป็นสากล การใช้ศัพท์วิทยาศาสตร์ให้ยึดค�ำบัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน ชื่อสถานที่ต่าง ๆ
ให้ใช้ตามประกาศของส�ำนักนายกรัฐมนตรีการเขียนค�ำที่มาจากภาษาต่างประเทศ หากต้องการทับศัพท์เป็นภาษาไทย
หรือต้องการแปลเป็นภาษาไทย การแปลหรือเขียนทับศัพท์ครัง้ แรกควรใส่คำ� ศัพท์เดิมไว้ในวงเล็บต่อท้ายค�ำแปลด้วย
ซึ่งถ้าค�ำศัพท์ใดที่ไม่ใช่ค�ำศัพท์เฉพาะ ก็ไม่จ�ำเป็นต้องขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เช่น “เวเบอร์ (weber)” และเมื่อต้องการ
ใช้ค�ำแปลเดิมซ�้ำอีก ให้ใช้ภาษาไทยโดยไม่ต้องใส่ภาษาอังกฤษก�ำกับ

8. เอกสารอ้างอิง

การอ้างอิงในบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้ระบบนาม - ปี เป็นภาษาอังกฤษ ตามรูปแบบ
ของ APA (American Psychological Association) การอ้างอิงเอกสารทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กรณีผเู้ ขียน
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)
เอกสารอ้างอิงให้พิมพ์ตามลําดับตัวอักษรชิดขอบซ้ายและให้ตรงกันทุกเอกสาร หากเอกสารอ้างอิง
มีความยาวเกินหนึ่งบรรทัด บรรทัดถัดไปให้เยื้องเข้ามา1.27 ซม. ตัวอย่างรูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงมีดังนี้
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