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บทคัดย2อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค4เพื่อศึกษาสถานการณ4และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ความรAอนที่มีตBอสุขภาพและประสิทธิภาพการทํางานในกลุBมผูAประกอบอาชีพในประเทศไทย การวิจัยเชิงพรรณนา
และเชิงวิเคราะห4นี้ไดAเก็บขAอมูลในกลุBมเกษตรกร จํานวน 46 คน และพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม จํานวน 21
คน ในจังหวัดปทุมธานี กาญจนบุรี และสมุทรปราการ โดยวัดอุณหภูมิเวทบัลบ4โกลบ (WBGT) อุณหภูมิกระเปาะแหAง
อุณหภูมิโกลบ อุณหภูมิกระเปาะเปWยก ความชื้นสัมพัทธ4 และดัชนีความรAอน (HI) ตลอด 10 วัน ในชBวงฤดูหนาวและ
ฤดูรAอน กลุBมตัวอยBางไดAรับการสัมภาษณ4เกี่ยวกับขAอมูลการทํางาน การสัมผัสความรAอนขณะทํางาน ผลกระทบทาง
สุขภาพจากความรAอน ผลกระทบที่มีตBอประสิทธิภาพในการทํางาน และการป\องกันภาวะเครียดจากความรAอน โดย
ไดAมีการบันทึกประจําวันเกี่ยวกับระยะเวลาพัก วิธีบรรเทาความรAอน การดื่มน้ํา อาการผิดปกติจากความรAอน
ปริมาณผลผลิตที่ทําไดA อัตราการเตAนของหัวใจ และอุณหภูมิรBางกายระหวBางทํางาน ผลการวิจัยพบวBาดัชนี WBGT
ในพื้นที่โรงงานเหล็ก นาขAาว และไรBอAอย มีความแตกตBางกันอยูBที่ 30.3, 26.7 และ 24.5 องศาเซลเซียส ตามลําดับ
ดัชนีความรAอนเฉลี่ยของกลุBมพนักงานโรงงานเหล็ก กลุBมเกษตรกรผูAปลูกขAาวและผูAปลูกอAอย คือ 42.6, 33.6 และ
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29.7 องศาเซลเซียส ตามลําดับ ทั้งนี้ดัชนีความรAอนของกลุBมพนักงานโรงงานเหล็กมีคBามากกวBา 40.5 องศาเซลเซียส
จัดวBาอยูBในระดับอันตรายหรือมีผลกระทบตBอสุขภาพและรBางกาย สิ่งที่นBาสนใจ คือ ปริมาณผลผลิตที่ทําไดAในชBวงฤดู
หนาว เมื่อเทียบกับฤดูรAอนในกลุBมเกษตรกรผูAปลูกขAาวพบวBามีคBาลดลงรAอยละ 9.68 งานวิจัยอนาคตควรจะเนAน
ความสําคัญในเรื่องอาชีวอนามัยในสถานที่ทํางานที่มีความหลากหลาย และกําหนดนโยบายที่จะนําไปสูBการลดคBา
ดัชนีความรAอนในกลุBมผูAประกอบอาชีพ
คําสําคัญ : การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ; การสัมผัสความรAอน; ดัชนีความรAอน; ภาวะเครียดจากความรAอน

Abstract
This research aimed to explore situation and effects of climate change and heat exposure
workers’ health and productivity in Thailand. This cross-sectional descriptive and analytic study
was performed on 46 agricultural workers and 21 industrial workers in Pathum Thani, Kanchanaburi,
and Samut Prakan provinces. Environmental parameters including WBGT (wet bulb globe
temperature), dry temperature, globe temperature, natural wet bulb temperature, relative
humidity, and heat index (HI) were measured over ten consecutive days in winter and summer. In
this study, participants were interviewed about work information, heat exposure at work, health
impacts of heat, impact on productivity, and preventing heat stress at work and were then
recorded length of breaks, cooling actions, water intake, symptoms of heat-related illnesses,
production output, heart rate, and body temperature during work period. The results demonstrate
that WBGT index according to different study sites was 30.3, 26.7, and 24.5 °C for working in iron
factory, rice farm, and sugarcane farm, respectively. The mean heat index at work of industrial
workers in iron factory, agricultural workers in rice farm, and sugarcane farm were 42.6, 33.6, and
29.7 °C, respectively. At a heat index above 40.5 °C considers the industrial workers' risk is danger
or affects human health. Interestingly, the average loss productivity of agricultural workers in rice
farm was 9 . 6 8 % in winter compared with summer. For future research, we suggest that paying
more attention to the occupational health issues in different workplace settings and policies to
reduce heat indexes in worker should be developed.
Keywords: climate change; heat exposure; heat index; heat stress

1. บทนํา

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นั่นคือ สภาวะ
อากาศของโลกรAอนขึ้น (global warming) ทั้งนี้พบวBา
อุณหภูมิเฉลี่ยที่ผิวโลกในชBวงศตวรรษที่ผBานมา (พ.ศ.
2449-2548) เพิ่มขึ้นจากเดิมถึง 0.74 องศาเซลเซียส
[1] ซึ่งมากกวBาที่เคยประเมินไวAโดย IPCC [2] ถึง 0.6

การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ (climate
change) เ ปw น ปx ญ ห า สิ่ ง แ ว ด ลA อ ม โ ล ก (global
problem) ที่ทุกประเทศไดAรับผลกระทบ หลักฐานทาง
วิทยาศาสตร4ไดAแสดงใหAเห็นถึงผลกระทบที่สําคัญที่เกิด
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วิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ (quantitative study) ซึ่ ง ศึ ก ษา
เกี่ ย วกั บ ผลกระทบจากความรA อ น ภาระงาน (work
capacity) และการป\องกัน
2.1 พื้นที่ศึกษา
พื้ น ที่ ศึ ก ษา คื อ จั ง หวั ด ปทุ มธานี จั ง หวัด
กาญจนบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ
2.2 กลุ2มตัวอย2าง
กลุBมตัวอยBาง คือ ผูAประกอบอาชีพที่ทํางาน
เกี่ ย วขA อ งกั บ ความรA อ น ทั้ งในภาคเกษตรกรรมและ
ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งในภาคเกษตรกรรม คือ การทํานา
และการตัด อAอ ย และภาคอุ ตสาหกรรม คื อ โรงงาน
เหล็ก ซึ่งงานวิจัยนี้ไดAมีการเลือกอาสาสมัครในการวิจัย
โดยวิธีสมัครใจ
2.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขAอมูล มีดังนี้
2.3.1 สั ม ภาษณ4 เ ชิ ง ลึ ก (individual indepth interview) กั บ กลุB ม ตั ว อยB า ง ซึ่ ง ประกอบไป
ดAวยกลุBมเกษตรกรผูAปลูกขAาวและผูAตัดอAอย และกลุBมผูA
ประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรมโรงงานเหล็ก โดย
ใชA แ บบสอบถามที่ เ ปw น คํ า ถามปลายเป• ด (semistructure interview guide with open-ended
question) และมีการเก็บขAอมูลโดยละเอียดในอาสา
สมัครแตBละราย ทั้งนี้แบบสอบถามมีดAวยกันอยูB 7 สBวน
ไดAแกB (1) ขAอมูลทั่วไป (2) ชนิดของงาน (3) การสัมผัส
ความรAอนขณะทํางาน (4) ผลกระทบทางสุขภาพจาก
ความรA อ น (5) ผลกระทบที่มี ตBอ กิจ กรรมการทํ างาน
และประสิ ท ธิ ภ าพในการทํ า งาน (6) แนวทางการ
ป\ อ งกั น ความรA อ น และ (7) การเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในอดีต การสัมผัสความรAอนนอกเวลางาน
2.3.2 ใชA เ ครื่ อ งวั ด ระดั บ ความ รA อ น ที่
สามารถอB า นและคํ า นวณคB า อุ ณ หภู มิ เ วตบั ล บ4 โ กลบ
(WBGT) ไดA โ ดยตรงตามมาตรฐาน ISO 7243 ของ
องค4 ก ารมาตรฐานระหวB า งประเทศ (International

องศาเซลเซียส แนวโนAมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลก
ในชBวง 50 ปWที่ผBานมาสูงกวBาในชBวง 100 ปWกBอนเกือบ
สองเทBา และอุณหภูมิของโลกมีแนวโนAม ที่จะสู ง กวB า
อุณหภูมิเฉลี่ยในชBวงปW พ.ศ. 2523-2542 ถึง 1.8-4.0
องศาเซลเซียสภายในปW พ.ศ. 2643
ผลการศึกษาโดยการจําลองสภาพภูมิอากาศ
ของประเทศไทยในอนาคต [3] ภายใตAเงื่อนไขที่ก|าซ
คาร4บอนไดออกไซด4ในบรรยากาศเพิ่มปริมาณสูงขึ้น
บBงชี้วBาทิศทางและแนวโนAมของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในประเทศไทยในอนาคตจะเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่มีจํานวนวันที่ฝนตกเฉลี่ยรายปWลดนAอยลงในทุก
ภาค แตBปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายปW (มิลลิเมตรตBอปW) จะ
เพิ่มขึ้น ซึ่งทําใหAแนวโนAมความหนาแนBนของฝนเฉลี่ย
รายปW (มิลลิเมตรตBอวัน) เพิ่มขึ้น ซึ่งหมายความวBาฝน
จะตกหนักขึ้น แตBจํานวนวันที่ฝนตกจะลดลง อุณหภูมิ
เฉลี่ ย รายปW ข องไทยจะเพิ่ ม ขึ้ น อยB า งตB อ เนื่ อ ง โดย
คาดการณ4 วB า อุ ณ หภู มิ เ ฉลี่ ย ในทุ ก ภาคจะเพิ่ ม ขึ้ น
ประมาณ 1-4 องศาเซลเซี ย สในชB ว งปW พ.ศ. 25532632 และการเปลี่ยนแปลงในเชิงของอุณหภูมิที่สําคัญ
อีกประการหนึ่ง คือ จํานวนวันที่มีอากาศเย็นมีแนวโนAม
ที่จะลดลงอยBางเห็นไดAชัด และในทางกลับกัน จํานวน
วันที่มีอากาศรAอนมีแนวโนAมเพิ่มขึ้นอยBางตBอเนื่องในทุก
ภูมิภาค
งานวิ จั ย นี้ จึ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค4 เ พื่ อ ศึ ก ษาผล
กระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความ
รAอนที่มีตBอสุขภาพและประสิทธิภาพการทํางานในกลุBม
ผูAประกอบอาชีพในประเทศไทย

2. วิธีการวิจัย
งานวิจัยนี้ไดAออกแบบการศึกษาเปwนแบบการ
วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (qualitative study) โดยศึ ก ษา
เกี่ยวกับผลกระทบจากความรAอน (heat impact) และ
แนวทางป\ อ งกั น (preventive approach) และการ
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Organization for Standardization) หรื อ เที ย บเทB า
[4] โดยติดตั้งอุปกรณ4หรือเครื่องวัดในตําแหนBงสูงจาก
พื้นระดับหนAาอกของกลุBมตัวอยBาง
2.3.3 ตรวจวัดดัชนี WBGT ในพื้นที่ศึกษา
ในชBวงเดือนมีนาคมถึงเมษายน และเดือนพฤศจิกายน
ถึ ง ธั น วาคม ซึ่ ง อยูB ใ นชB ว งฤดู รA อ นและฤดู ห นาว ตาม
ลําดับ อยBางตBอเนื่อง 24 ชั่วโมง เปwนระยะเวลา 10 วัน
ในแตBละพื้นที่ศึกษา โดยจุดที่จะตรวจวัด คือ บริเวณ
สถานที่ทํางานที่มีคนปฏิบัติงานอยูB จํานวนทั้งสิ้น 3 จุด
ในแตBละพื้นที่ศึกษา และตรวจวัดในชBวงเวลาเดียวกัน
ทั้ง 3 จุด ทั้งนี้ความถูกตAองและความนBาเชื่อถือของการ
ตรวจวัดขึ้นอยูBกับความถูกตAองแมBนยําของเครื่องมือที่
ไดA มี ก ารปรั บ เที ย บความถู ก ตA อ งอยB า งสม่ํ า เสมอ ซึ่ ง
ขAอมูลคBาความรAอนหรือระดับความรAอนจะถูกบันทึก
โดยอัตโนมัติดAวยเครื่อง WBGT heat stress monitor
และถอดขA อ มู ล ลงในตารางเปw น รายชั่ ว โมง เพื่ อ
ประกอบการวิเคราะห4ผลในขั้นตอนตBอไป งานวิจัยนี้มี
การเปรียบเทียบระดับความรAอน ณ ชBวงเวลาหนึ่ง โดย
เปรียบเทียบความแตกตBางระหวBางฤดูรAอนกับฤดูหนาว
โดยจะไมB มี ก ารเปรี ย บเที ย บความแตกตB า งระหวB า ง
ขั้นตอนการทํางานตBาง ๆ ของผูAประกอบอาชีพทั้งใน
ภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม โดย WBGT คือ
อุณหภูมิเปwนองศาเซลเซียสเวทบัลบ4โกลบ (wet bulb
globe temperature) Tnwb คื อ อุ ณ หภู มิ เ ปw น องศา
เซลเซียสที่อBานคBาจากเทอร4โมมิเตอร4กระเปาะเปWยก
(natural wet bulb globe) และ Tg คือ อุณหภูมิเปwน
องศาเซลเซี ย สที่ อB า นคB า จากเทอร4 โ มมิ เ ตอร4 โ กลบ
(globe temperature)
2.3.4 นํ า คB า ดั ช นี WBGT มาเปรี ย บเที ยบ
กับคBามาตรฐาน ซึ่งนําไปสูBคBาดัชนีความรAอน
2.3.5 ตรวจวัดอัตราการเตAนของหัวใจทุก 1
ชั่วโมง ตลอดชBวงเวลาทํางานดAวยเครื่อง heart rate
monitor เปwนระยะเวลา 10 วัน ซึ่งการวัดอัตราการ

เตAนของหัวใจสามารถบBงชี้ถึงภาระงานทางสรีรวิ ทยา
สภาพความรAอนในแตBละวัน และความเสี่ยงตBอการเกิด
โรคหัวใจ
2.3.6 จดบันทึกประจําวัน (diary) สําหรับ
กลุBมตัวอยBางแตBละคน โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะ
ของงานที่ ทํ า ระยะเวลาการทํ า งาน ระยะเวลาพั ก
ระหวBางการทํางาน การบรรเทาความรAอน (cooling
action) จํ า นวนงานที่ ผ ลิ ต (production output)
อั ต ราการเตA น ของหั ว ใจ และบั น ทึ ก สภาพอากาศ
(weather data)
2.4 การวิเคราะห[ขอมูล
วิ เ คราะห4 ผ ลทางสถิ ติ โ ดยใชA โ ปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS version 23.0 ซึ่งสถิติที่เหมาะสมใน
การวิ เ คราะห4 ขA อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ คื อ descriptive
analysis ทั้งนี้เพื่อประเมินผลกระทบทางสุขภาพที่มี
ตBอการสัมผัสความรAอนและประสิทธิภาพในการทํางาน
ที่ลดลงอันเปwนผลมาจากการสัมผัสความรAอนในขณะ
ทํางาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
2.4.1 วิ เ คราะห4 ขA อ มู ล โดยการแจกแจง
ขAอมูลตามคําตอบซึ่งเปwน การสัมภาษณ4แ บบเจาะลึ ก
และนําคําตอบมาจัดทํารหัสสําหรับใชAกับคอมพิวเตอร4
และสรAางคูBมือการลงรหัส บันทึกขAอมูล (data entry)
และวิ เ คราะห4 ขA อ มู ล โดยใชA คB า ความถี่ แ ละคB า รA อ ยละ
แลAวนําเสนอขAอมูลในรูปตารางและกราฟประกอบการ
บรรยาย
2.4.2 ประเมินผลกระทบทางสุขภาพและ
ประสิทธิภาพในการทํางาน โดยประมาณคBาของการ
สัมผัสความรAอนที่จะเกิดขึ้น จํานวนผูAประกอบอาชีพที่
จะไดA รั บ ผลกระทบ และความสั ม พั น ธ4 ร ะหวB า งการ
สัมผัสกับการเกิดผลกระทบทางสุขภาพ (exposureresponse relationship) ดั ง ส ม ก า ร I = f {WBGT
change, worker population change, exposureresponse relationship, modifying factors} ซึ่ง I ใน
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ชBว งฤดูร Aอ นมีผ ลตBอ การทํ า งาน กลBา วคือ ทํ า ใหA
ปริม าณของผลผลิต ที่ทํา ไดAมีป ริม าณลดลงและเคย
หยุด งานโดยมีส าเหตุม าจากความรAอ นในกลุ Bม
ตัวอยBางทั้ง 3 กลุBม ทั้งนี้กลุBมเกษตรกรผูAปลูกขAาวและ
ผูAตัด อAอ ยยัง ระบุอีก วBา คุณ ภาพของผลผลิต ที่ทํา ไดAมี
คุณภาพลดลง สําหรับแนวทางการป\องกันความรAอน
นั ้น กลุ Bม ตัว อยBา งคิด วBา นโยบายหรือ กฎระเบีย บ
เกี่ย วกับ การทํางานในสภาพอากาศรAอ นมีประโยชน4
(รAอ ยละ 61.2 ) มีค วามตระหนัก ในเรื่อ งมาตรฐาน
ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับความรAอน (รAอย
ละ 64.2) และทุก คนมีว ิธ ีล ดภาวะเครีย ดจาความ
รAอน (ตารางที่ 1)
3.2 ขอมู ล จากแบบบัน ทึก ประจํ า วัน และ
อัตราการเตนของหัวใจ
การเก็บ ขAอ มูล แบบบัน ทึก ประจํา วันและ
อัต ราการเตAน ของหัว ใจกลุ Bม เกษตรกรผู Aป ลูก ขAา ว
จํานวน 4 คน เกษตรกรผูAตัดอAอย จํานวน 5 คน และ
กลุ Bม ผู Aป ระกอบอาชีพ ในภาคอุต สาหกรรมโรงงาน
เหล็ก จํ า นวน 9 คน รวม 18 คน ในชBว งวัน ที ่ 20
ธัน วาคม พ.ศ. 2554 ถึง วัน ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.
2555 พบวBา ลัก ษณะงานของกลุBม เกษตรกรผูAป ลูก
ขAา ว ไดAแ กB หวBา นขAา ว ฉีด ยาฆBา หญAา และศัต รูพืช ใสB
ปุ‹ย และลักษณะงานของกลุBมเกษตรกรผูAตัดอAอย คือ
ตัดอAอยอยBางเดียว ซึ่งเปwนงานนอกอาคาร ในขณะที่
ลัก ษณะงานของกลุ Bม ผู Aป ระกอบอาชีพ ในภาค
อุต สาหกรรมโรงงานเหล็ก จะทํา งานหนAา เตาหลอม
ซึ่ง เปwน งานในอาคาร ทั้ง นี้ก ลุBม ตัว อยBา งมีร ะยะเวลา
พักระหวBางทํางานโดยเฉลี่ย 17.6 นาที กลุBมเกษตรกร
ผูAปลูกขAาวและผูAตัดอAอยมีวิธีบรรเทาความรAอน ไดAแกB
หลบในที่ที่มีรBมเงา และดื่มน้ําเปลBา/น้ําเกลือแรB ตBาง
ๆ ใ น ข ณ ะ ที ่ก ลุ Bม ผู Aป ร ะ ก อ บ อ า ช ีพ ใ น ภ า ค
อุตสาหกรรมโรงงานเหล็กมีวิธีบรรเทาความรAอน คือ
พัก ในหAอ งที ่ม ีเ ครื่อ งปรับ อากาศ และดื ่ม น้ํ า เปลBา /

ที่นี้ คือ future impact

3. ผลการวิจัยและวิจารณ[
ผลการวิเ คราะห4ข Aอ มูล จากแบบสอบถาม
แบบบัน ทึก ประจํ า วัน และอัต ราการเตAน ของหัว ใจ
ดัช นี WBGT รวมถึง ผลกระทบทางสุข ภาพและ
ประสิทธิภาพในการทํางาน มีดังนี้
3.1 ขอมูลจากแบบสอบถาม
การเก็บ ขAอ มูล แบบสอบถามของกลุ Bม
เกษตรกรผู Aป ลูก ขAา วและผู Aต ัด อAอ ย และกลุ Bม ผูA
ประกอบอาชีพ ในภาคอุต สาหกรรมโรงงานเหล็ก
ในชBว งวัน ที ่ 20 ธัน วาคม พ.ศ. 2554 ถึง วัน ที ่ 21
พฤษภาคม พ.ศ. 2555 จํานวน 67 คน พบวBา 2 ใน
3 เปwน เพศชาย (รAอ ยละ 71.6) อายุเ ฉลี ่ย 38.9 ปW
อายุงานเฉลี่ย 18.9 ปW สBวนใหญBรAอยละ 94.0 ทํางาน
วันละไมBเกิน 8 ชั่วโมง ผลกระทบจากการสัมผัสความ
รAอนขณะทํางาน ไดAแกB เหนื่อยงBาย เหงื่อออกมาก ไมB
สามารถทํางานตBอไดA และเกิดการเจ็บ ปˆวย โดยมีวิธี
หลีกเลี่ยงการสัมผัสความรAอนดังกลBาว เชBน หลบในที่
รBม ใสBหมวก กางรBม ลดชั่วโมงการทํางาน พักในหAอง
ที่มีเ ครื่อ งปรับ อากาศ และใสBอุป กรณ4ป\อ งกัน กลุBม
ตัว อยBา งทั ้ง 3 กลุ Bม รู Aจ ัก โรคเพลีย แดดหรือ โรคลม
รAอ น และรูAจักอาการของภาวะเครียดจากความรAอน
คิดเปwนรAอยละ 49.3 และ 46.3 ตามลําดับ สBวนใหญB
เคยมีอ าการของภาวะเครีย ดจากความรAอ นขณะ
ทํางาน เชBน เสียเหงื่อในระหวBางทํางาน หิวน้ํา ผื่นคัน
เหนื ่อ ยลAา และอBอ นเพลีย หนAา มืด และเปwน ลม
หงุด หงิด นอนไมBห ลับ คลื ่น ไสA วิง เวีย นและมึน งง
ปวดศีรษะ และตะคริว ในชBวงฤดูรAอนประมาณ 1-5
ครั ้ง ตBอ ปW อยBา งไรก็ต าม มีว ิธ ีจ ัด การเมื ่อ รู Aส ึก วBา มี
อาการของภาวะเครียดจากความรAอน ไดAแกB พักผBอน
ใหAเพียงพอ อาบน้ํา และดื่มน้ํา
นอกจากนี้การสัมผัสความรAอนขณะทํางานใน
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น้ํา เกลือ แรBตBา ง ๆ ซึ่ง กลุBม ตัว อยBา งทั้ง 3 กลุBม สBว น
ใหญBจ ะดื ่ม น้ํ า ระหวBา งทํ า งานนAอ ยกวBา หรือ เทBา กับ

250 มิลลิลิตร และมีเพียง 1 คน จากกลุBมเกษตรกรผูA
ตัดอAอยที่ระบุวBามีอาการผิดปกติจากความรAอน

ตารางที่ 1 ขAอ มูล จากแบบสอบถามของกลุBม เกษตรกรผูAป ลูก ขAา วและผูAตัด อAอย และกลุBมผูAป ระกอบอาชีพใน
ภาคอุตสาหกรรมโรงงานเหล็ก
ประเภทของขAอมูล
ขAอมูลทั่วไป
เพศชาย, n (%)
อายุ, n (%)
20 - 30 ปW
31 - 40 ปW
41 - 50 ปW
51 - 60 ปW
60 ปWขึ้นไป
ขAอมูลการทํางาน
ระยะเวลางาน, n (%)
< 10 ปW
> 10 ปW
ชั่วโมงการทํางานตBอวัน, n (%)
< 8 ชั่วโมง
> 8 ชั่วโมง
การสัมผัสความรAอนขณะทํางาน
ผลกระทบจากการสัมผัสความรAอน, n (%)
- เหนื่อยงBาย
- เหงื่อออกมาก
- ไมBสามารถทํางานตBอไดA
- เกิดการเจ็บปˆวย
วิธีหลีกเลี่ยงการสัมผัสความรAอน, n (%)
- หลบในที่รBม
- ลดชั่วโมงการทํางาน
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เกษตรกร
ผูAปลูกขAาว
(N = 29)

เกษตรกร
ผูAตัดอAอย
(N = 17)

พนักงาน
โรงงานเหล็ก
(N = 21)

23 (79.3)

4 (23.5)

21 (100.0)

5 (17.3)
4 (13.8)
9 (31.0)
7 (24.1)
4 (13.8)

2 (11.8)
4 (23.5)
9 (52.9)
0
2 (11.8)

18 (85.7)
2 (9.5)
1 (4.8)
0
0

7 (24.1)
22 (75.9)

10 (58.8)
7 (41.2)

20 (95.2)
1 (4.8)

25 (86.2)
4 (13.8)

17 (100.0)
0

21 (100.0)
0

17 (58.6)
6 (20.7)
3 (10.3)
2 (6.9)

10 (58.8)
2 (11.8)
3 (17.6)
4 (23.5)

6 (28.6)
9 (42.9)
1 (4.8)
5 (23.8)

16 (55.2)
4 (13.8)

16 (94.1)
0

0
0
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ตารางที่ 1 (ตBอ)
เกษตรกร
ผูAปลูกขAาว
(N = 29)
0
0

ประเภทของขAอมูล

เกษตรกร
ผูAตัดอAอย
(N = 17)
0
0

- พักในหAองที่มีเครื่องปรับอากาศ
- ใสBอุปกรณ4ป\องกัน
ผลกระทบทางสุขภาพจากความรAอน
รูAจักโรคเพลียแดดหรือโรคลมรAอน, n (%)
18 (62.1)
7 (41.2)
รูAจักอาการของภาวะเครียดจากความรAอน, n (%)
15 (51.7)
9 (52.9)
เคยมีอาการของภาวะเครียดจากความรAอนขณะทํางาน, n (%)
- เสียเหงื่อในระหวBางทํางาน
29 (100.0) 17 (100.0)
- หิวน้ํา
29 (100.0) 17 (100.0)
- ผื่นคัน
14 (48.3)
7 (41.2)
- เหนื่อยลAา อBอนเพลีย
29 (100.0) 16 (94.1)
- หนAามืด เปwนลม
9 (31.0)
4 (23.5)
- หงุดหงิด
21 (72.4) 14 (82.4)
- นอนไมBหลับ
15 (51.7)
9 (52.9)
- คลื่นไสA
14 (48.3)
4 (23.5)
- วิงเวียน มึนงง
18 (62.1) 11 (64.7)
- ปวดศีรษะ
23 (79.3) 13 (76.5)
- ตะคริว
17 (58.6)
3 (17.7)
ความถี่ของการเกิดอาการภาวะเครียดจากความรAอนในชBวงฤดูรAอน, n (%)
0 ครั้ง
2 (6.9)
0
1 - 5 ครั้ง
23 (79.3) 14 (82.4)
> 5 ครั้ง
4 (13.8)
3 (17.6)
วิธีจัดการเมื่อรูAสึกวBามีอาการของภาวะเครียดจากความรAอน, n (%)
- พักผBอนใหAเพียงพอ
19 (65.5) 13 (76.5)
- อาบน้าํ
6 (20.7)
6 (35.3)
- ดื่มน้ํา
4 (13.8)
1 (5.9)
ผลกระทบที่มีตBอกิจกรรมการทํางานและประสิทธิภาพในการทํางาน
การสัมผัสความรAอนขณะทํางานในชBวงฤดูรAอนมีผลตBอการ
23 (79.3) 14 (82.4)
ทํางาน, n (%)
มีผลตBอปริมาณของผลผลิต, n (%)
16 (55.2) 14 (82.4)
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พนักงาน
โรงงานเหล็ก
(N = 21)
12 (57.1)
6 (28.6)
8 (38.1)
7 (33.3)
21 (100.0)
21 (100.0)
9 (42.9)
21 (100.0)
0
10 (47.6)
9 (42.9)
2 (9.5)
7 (33.3)
10 (47.6)
5 (23.8)
1 (4.8)
17 (80.9)
3 (14.3)
16 (76.2)
1 (4.8)
6 (28.6)

12 (57.1)
2 (9.5)
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ตารางที่ 1 (ตBอ)
เกษตรกร
ผูAปลูกขAาว
(N = 29)
20 (69.0)
20 (69.0)

ประเภทของขAอมูล

เกษตรกร
ผูAตัดอAอย
(N = 17)
12 (70.6)
6 (35.3)

มีผลตBอคุณภาพของผลผลิต, n (%)
เคยหยุดงานโดยมีสาเหตุมาจากความรAอน, n (%)
แนวทางการป\องกันความรAอน
นโยบายหรือกฎระเบียบเกี่ยวกับการทํางานในสภาพอากาศ
15 (51.7)
7 (41.2)
รAอนมีประโยชน4, n (%)
มีความตระหนักในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยในการ
16 (55.2)
9 (52.9)
ทํางานเกี่ยวกับความรAอน, n (%)
มีวิธีลดภาวะเครียดจาความรAอน, n (%)
29 (100.0) 17 (100.0)
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอดีต การสัมผัสความรAอนนอกเวลางาน
ความรAอนมีผลกระทบตBอกิจวัตรประจําวัน, n (%)
6 (20.7)
5 (29.4)
ความรAอนในบAานมีผลกระทบตBอสุขภาพ, n (%)
11 (37.9)
3 (17.6)

ปริมาณผลผลิตที่ทําไดAโดยเฉลี่ยตBอชั่วโมง
ในกลุBมผูAประกอบอาชีพ ในภาคอุตสาหกรรมโรงงาน
เหล็ก คือ 85 ชิ้น เทBากันทุกคน เนื่องจากเปwนไปตาม
เป\าหมายของโรงงาน และอัตราการเตAนของหัวใจใน
กลุ Bม ผู Aป ระกอบอาชีพ ในภาคอุต สาหกรรมโรงงาน
เหล็ก จะนAอ ยกวBา กลุBม เกษตรกรผูAป ลูก ขAา วและผูAตัด
อAอย ในขณะที่อุณหภูมิของรBางกายกBอนเริ่มงานและ
สิ้นสุดงานของกลุBมเกษตรกรตัดอAอยจะมากกวBากลุBม
เกษตรกรผู Aป ลูก ขAา วและกลุ Bม ผู Aป ระกอบอาชีพ ใน
ภาคอุตสาหกรรมโรงงานเหล็ก (ตารางที่ 2)
3.3 ดัชนี WBGT
การตรวจวัดดัชนี WBGT ในพื้นที่นาขAาว ไรB
อAอย และโรงงานเหล็กในฤดูหนาว พบวBาดัชนี WBGT
ในพื้นที่โรงงานเหล็กมีคBาสูงกวBานาขAาวและไรBอAอย โดย
เฉลี่ยอยูBที่ 29.0, 25.5 และ 21.4 องศาเซลเซียส ตาม
ลําดับ (รูปที่ 1) เชBนเดียวกับในฤดูรAอน กลBาวคือ ดัชนี
WBGT ในพื้นที่โรงงานเหล็กมีคBาสูงกวBานาขAาวและไรB

พนักงาน
โรงงานเหล็ก
(N = 21)
0
1 (4.8)

19 (90.5)
18 (85.7)
21 (100.0)
2 (9.5)
8 (38.1)

อA อ ย โดยเฉลี่ ย อยูB ที่ 31.6, 27.9 และ 27.6 องศา
เซลเซียส ตามลําดับ (รูปที่ 2) ทั้งนี้ดัชนี WBGT ในฤดู
รAอนมีคBาสูงกวBาฤดูหนาว
3.4 ผลกระทบทางสุข ภาพและประสิท ธิภาพในการทํางาน
ดั ช นี ค วามรA อ น (heat index) ในพื้ น ที่ น า
ขAาว ไรBอAอย และโรงงานเหล็ก ในฤดูหนาวและฤดูรAอน
พบวBาดัชนีความรAอนในฤดูรAอนมีคBาสูงกวBาฤดูหนาวทั้ง
3 พื้นที่การศึกษา (ตารางที่ 3) ซึ่งเมื่อเทียบกับคBาเฝ\า
ระวั ง เตื อ นภั ย ผลกระทบตB อ สุ ข ภาพจากความรA อ น
(ตารางที่ 4) พบวBาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตBอรBางกาย
ของกลุBมเกษตรกรผูAปลูกขAาวและผูAตัดอAอย ในฤดูรAอน
อยูBในระดับคําเตือนใหAระมัดระวังเปwนพิเศษ ในขณะที่
กลุ Bม ผู Aป ระกอบอาชีพ ในภาคอุต สาหกรรมโรงงาน
เหล็ก อยูBในระดับอันตราย/มีผลกระทบตBอสุขภาพและ
รBางกาย
687

วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ปที่ 26 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - สิงหาคม 2561

ตารางที่ 2 ขAอมูลจากแบบบันทึกประจําวันและอัตราการเตAนของหัวใจ
เกษตรกร
ผูAปลูกขAาว
15.8 (11.0)

ประเภทของขAอมูล

เกษตรกร
ผูAตัดอAอย
17.2 (7.2)

พนักงาน
โรงงานเหล็ก
19.6 (3.1)

ระยะเวลาพักระหวBางทํางาน (นาที), Mean (SD)1
วิธีบรรเทาความรAอน, n (%)
- หลบในที่ที่มีรBมเงา
42 (70.0)
56 (93.3)
0
- ใชAพัด/พัดลม
0
0
0
- พักในหAองที่มีเครื่องปรับอากาศ
0
0
60 (100.0)
- ดื่มน้ําเปลBา/น้าํ เกลือแรBตBาง ๆ
54 (90.0)
59 (98.3)
60 (100.0)
ดื่มน้าํ ระหวBางทํางาน, n (%)
< 250 มิลลิลิตร
41 (68.3)
45 (75.0)
48 (80.0)
> 250 มิลลิลิตร
19 (31.7)
15 (25.0)
12 (20.0)
อาการผิดปกติจากความรAอน, n (%)
- เวียนและปวดศีรษะ
0
1 (1.7)
0
2
ปริมาณผลผลิตที่ทําไดAเฉลี่ยตBอคนตBอชั่วโมง , Mean (SD) 2.98 (0.87) 34.8 (21.5)
85.0 (0)
อัตราการเตAนของหัวใจ (ครั้งตBอนาที), Mean (SD)
105.9 (9.2) 107.0 (10.9) 97.6 (5.1)
อุณหภูมิของรBางกาย (องศาเซลเซียส) , Mean (SD)
- กBอนเริ่มงาน
36.0 (0.4)
36.4 (0.4)
36.2 (0.4)
- ขณะทํางาน
36.4 (0.3)
36.6 (0.3)
N/A3
- สิ้นสุดงาน
36.3 (0.4) 36.6 (0.4)
36.5 (0.4)
1
2
standard deviation (คBาสBวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน); หนBว ยของผลผลิตของเกษตรกรผูAปลูก ขAา ว เกษตรกรผูAตัด
อAอย และพนักงานโรงงานเหล็ก คือ งาน วา และชิ้น ตามลําดับ; 3N/A หมายถึง ไมBสามารถวัดไดA

ตารางที่ 3 ขAอมูลดัชนีความรAอนในพื้นที่ศึกษา
พื้นที่ศึกษา
นาขAาว
ไรBอAอย
โรงงานเหล็ก

Heat index ฤดูหนาว, °C (°F)
30.5 (86.9)
24.7 (76.5)
39.8 (103.6)

ประสิท ธิภ าพในการทํ า งานของกลุ Bม
เกษตรกรผูAปลูกขAาว พบวBาปริมาณผลผลิตที่ทําไดAใน
ฤดูหนาวเมื่อเทียบกับฤดูรAอนมีคBาลดลง ในขณะที่กลุBม
เกษตรกรผูAตัดอAอยมีคBาเพิ่มขึ้น อยBางไรก็ตาม กลุBมผูA

Heat index ฤดูรAอน, °C (°F)
36.6 (97.9)
34.6 (94.3)
45.4 (113.7)

ประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรมโรงงานเหล็กนั้น
ไมBมีการเปลี่ยนแปลงเนื่อ งจากตAอ งผลิต ใหAไ ดAต ามที่
โรงงานตAองการ (ตารางที่ 5)
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ดัชนี WBGT ในฤดูหนาว

WBGT (องศาเซลเซียส)

40
30
20

ไรBอAอย

10

นาขAาว
โรงงานเหล็ก

0

รูปที่ 1 ดัชนี WBGT ของพื้นที่ศึกษาในฤดูหนาว

WBGT (องศาเซลเซียส)

ดัชนี WBGT ในฤดูรอน
35
30
25
20
15
10
5
0

ไรBอAอย
นาขAาว
โรงงานเหล็ก

รูปที่ 2 ดัชนี WBGT ของพื้นที่ศึกษาในฤดูรAอน
ตารางที่ 4 ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นตBอรBางกายมนุษย4ตามคBา Heat Index
Category

Extreme danger

Heat index
130 °F or
higher

Possible heat disorders for people in high risk groups

Heat stroke or sunstroke likely.

Sunstroke, muscle cramps, and/or heat exhaustion likely. Heatstroke
possible with prolonged exposure and/or physical activity.
Sunstroke, muscle cramps, and/or heat exhaustion possible with
Extreme caution
91-104 °F
prolonged exposure and/or physical activity.
Caution
80-90 °F Fatigue possible with prolonged exposure and/or physical activity.
ที่มา : National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), U.S. Department of Commerce, 2017 [5]

Danger

105-129 °F
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ตารางที่ 5 การสัมผัสความรAอนและประสิทธิภาพในการทํางานของกลุBมตัวอยBาง
การสัมผัสความรAอน1
การเปลีย่ นแปลงปริมาณผลผลิต
T (°C) RH (%) WBGT (°C) HI (°C) ที่ทําไดAในฤดูหนาวเทียบฤดูรAอน2
เกษตรกรผูAปลูกขAาว
27.2 67.5
24.5
29.7
-9.68 %
เกษตรกรผูAตดั อAอย
28.7 75.9
26.7
33.6
114.72 %
ผูAประกอบอาชีพในโรงงานเหล็ก 33.9 61.9
30.3
42.6
ไมBมีการเปลี่ยนแปลง
1
T = temperature; RH = relative humidity; WBGT = wet bulb globe temperature; HI = heat index;
2
หนBวยของผลผลิตของเกษตรกรผูAปลูกขAาว เกษตรกรผูAตัดอAอย และพนักงานโรงงานเหล็ก คือ งาน วา และชิ้น
ตามลําดับ

กลุBม

4. สรุปและขอเสนอแนะ

กรรมโรงงานเหล็ก อยBา งไรก็ตาม อัตราการเตAนของ
หัวใจและอุณหภูมิของรBางกายที่วัดไดA อาจมีปxจจัยอื่น
นอกเหนือจากผลกระทบจากความรAอน ไดAแกB ความ
หนักของการออกแรงในการทํา งานและคุณลั ก ษณะ
ทางสรีรวิทยาอื่น ๆ ของอาสาสมัครแตBละคน เชBน อายุ
เพศ และระดับความแข็งแรงตั้งตAนของบุคคล เปwนตAน
[7,8]
ดั ช นี WBGT ในพื้ น ที่ โ รงงานเหล็ ก ในฤดู
หนาวและฤดูรAอน มีคBาสูงกวBานาขAาวและไรBอAอย โดย
ดัชนี WBGT ในฤดูรAอนมีคBาสูงกวBาฤดูหนาว ดัชนีความ
รA อ นในฤดู รA อ นมี คB า สู ง กวB า ฤดู ห นาวทั้ ง 3 พื้ น ที่ ก าร
ศึ ก ษา ผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ตB อ รB า งกายของกลุB ม
เกษตรกรผูA ป ลู ก ขA า วและผูA ตั ด อA อ ย ในฤดู รA อ นอยูB ใ น
ระดับคําเตือนใหAระมัดระวังเปwนพิเศษ ในขณะที่กลุBมผูA
ประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรมโรงงานเหล็ก อยูB
ในระดับอันตราย/มีผลกระทบตBอสุขภาพและรBางกาย
อ ยBา ง ไ ร ก็ต า ม ก ลุ Bม ผู Aป ร ะ ก อ บ อ า ชีพ ใ น ภ า ค
อุต สาหกรรมโรงงานเหล็ก มีค วามตระหนัก ในเรื่อ ง
มาตรฐานความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับความ
รAอนสูงกวBากลุBมเกษตรกรผูAปลูกขAาวและผูAตัดอAอย
ในปW พ.ศ. 2560 กรมอนามัยกําลังพัฒนา
ระบบและกลไกการเตือ นภัย สุข ภาพจากความรAอน
สํา หรับ ประเทศไทย ระดับ ประเทศและระดับตําบล

4.1 ผลกระทบของการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและความรอนที่มีต2อสุขภาพ
ผลกระทบจากการสัม ผัสความรAอนขณะ
ทํางาน ไดAแกB เหนื่อยงBาย เหงื่อออกมาก ไมBสามารถ
ทํา งานตBอ ไดA และเกิด การเจ็บ ปˆว ย สBว นใหญBเ คยมี
อาการของภาวะเครีย ดจากความรAอ นขณะทํา งาน
เชBน เสียเหงื่อในระหวBางทํางาน หิวน้ํา ผื่นคัน เหนื่อย
ลAาและอBอนเพลีย หนAามืดและเปwนลม หงุดหงิด นอน
ไมBห ลับ คลื่น ไสA วิง เวีย นและมึน งง ปวดศีร ษะ และ
ตะคริว กลุBม ตัว อยBา งทั้ง 3 กลุBม สBว นใหญBจ ะดื่ม น้ํา
ระหวBางทํางานนAอยมากเมื่อตAองอยูBในสถานที่ทํางาน
ที่มีค วามรAอ นสูง ซึ่ง ควรดื่ม น้ํา 150-250 มิล ลิลิต ร
ทุก 20-30 นาที เพื่อป\องกันอาการของภาวะเครียด
จากความรAอ นขณะทํา งาน [6] อยBา งไรก็ต าม มีวิธี
หลีกเลี่ยงการสัมผัสความรAอนและวิธีจัดการเมื่อรูAสึก
วBามีอาการของภาวะเครียดจากความรAอน
อัตราการเตAนของหัวใจในกลุBมผูAประกอบ
อาชีพในภาคอุตสาหกรรมโรงงานเหล็ก จะนAอยกวBา
กลุ Bม เกษตรกรผู Aป ลูก ขAา วและผู Aต ัด อAอ ย ในขณะที่
อุณหภูมิของรBางกายกBอนเริ่มงานและสิ้นสุดงานของ
กลุBม เกษตรกรตัด อAอ ย จะมากกวBา กลุBม เกษตรกรผูA
ปลูก ขAา วและกลุBม ผูAป ระกอบอาชีพ ในภาคอุต สาห690
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ภายใตAโ ครงการศึก ษา ผลกระทบตBอ สุข ภาพเชิง
เศรษฐศาสตร4จ ากความรAอ นและมลพิษ ทางอากาศ
ระดับ
1
2
3
4

ระดับความเสี่ยง
ระดับเฝ\าระวัง (surveillance)
ระดับเตือนภัย (alert)
ระดับอันตราย (warning)
ระดับอันตรายมาก (danger)

ของประชาชนในพื้น ที่เ ขตเมือ ง [9] ซึ่ง มีเ กณฑ4ก าร
เตือนภัยสุขภาพจากความรAอนของประเทศไทย ดังนี้
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)

< 38
38.1 - 40.0
40.1 - 43.0
> 43 องศาเซลเซียส ขึ้นไปติดตBอกัน 3 วัน หรือ > 45 องศาเซลเซียส

เกณฑ4ก ารเตือ นภัย สุข ภาพจากความรAอ น
ของประเทศไทยดัง กลBา ว กลุBม เกษตรกรผูAป ลูก ขAา ว
และผูAต ัด อAอ ยอยูBในระดับเฝ\า ระวัง ในขณะที ่ก ลุBม ผูA
ประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรมโรงงานเหล็ก อยูB
ในระดับอันตราย เชBนเดียวกับผลการวิจัย
4.2 ผลกระทบของการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภู มิ อ ากาศและความรอนที่ มี ต2 อ ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ทํางาน
การสัม ผัส ความรAอ นขณะทํ า งานในชBว ง
ฤดูรAอนมีผลตBอการทํางานในเชิงปริมาณของผลผลิต
ทํา ใหAป ริม าณของผลผลิต ที่ทํา ไดAมีป ริม าณลดลง ผูA
ประกอบอาชีพ เองเคยหยุด งานโดยมีส าเหตุม าจาก
ความรAอ น ปริม าณผลผลิต ที ่ทํ า ไดAใ นฤดู ห นาวเมื่ อ
เทียบกับฤดูรAอนในกลุBมเกษตรกรผูAปลูกขAาวมีคBาลดลง
ในขณะที่กลุBมเกษตรกรผูAตัดอAอยมีคBาเพิ่มขึ้น ซึ่งกลุBม
เกษตรกรผูAตัดอAอยทุกคนเปwนลูกจAางรายวันประกอบ
กับ ตAอ งทํ า งานเพิ ่ม ปริม าณผลผลิต ใหAไ ดAใ นชBว งฤดู
หนาวกBอ นที ่จ ะมีก ารเผาไรBอ Aอ ยเพื่อ เริ่ม ตAน ฤดูก าล
ผลิต ใหมB ทั้ง นี้ก ลุBม ผูAป ระกอบอาชีพ ในภาคอุต สาหกรรมโรงงานเหล็กนั้น ไมBมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจาก
ตAองผลิตใหAไดAตามที่โรงงานตAองการ
นอกจากนี ้ก ารสัม ผัส ความรAอ นขณะ
ทํ า งานในชBว งฤดูร Aอ นมีผ ลตBอ การทํ า งานในเชิง
คุณ ภาพของผลผลิต อีก ดAว ย กลBา วคือ คุณ ภาพของ
ผลผลิตที่ทําไดAมีคุณภาพลดลงในกลุBมเกษตรกรผูAปลูก

ขAาวและผูAตัดอAอย การสัมผัสความรAอนขณะทํางานจึง
เปwนปxญหาในภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม
ซึ ่ง ควรมีค วามตระหนัก ในเรื ่อ งมาตรฐานความ
ปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับความรAอน
4.3 ขอเสนอแนะ
งานวิจัยนี้มีขAอเสนอแนะ ดังนี้
4.3.1 หนBวยงานที่ดูแลสุขภาพประชาชน
ควรมีแนวทางในการเฝ\าระวังสุขภาพผูAประกอบอาชีพ
ทั้งภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม รวมถึงกลุBม
เปราะบางตBาง ๆ ที่ชัดเจน
4.3.2 บูร ณ า ก ารแ ละป ระสานความ
รBวมมือระหวBางหนBวยงานที่ดูแลสุขภาพประชาชนกับ
หนBว ยงานที ่ต รวจวัด สภาพภูม ิอ ากาศ ดAา นการ
เชื่อ มโยงขAอ มูลระหวBางหนBว ยงาน และตกลงรBวมมือ
กันในการสนับสนุนการดําเนินงานดAานเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ

5. กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จั ย นี้ สนั บ สนุ นโดยทุ นอุ ดหนุ นการวิจัย
จากโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแหBงชาติของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และกองทุนวิจัยคณะ
วิ ท ยาลั ย โลกคดี ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร4
ประจําปW 2559
คณะผูA วิ จั ย ขอขอบคุ ณ สํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ
การเกษตร ศูนย4วิจัยขAาวปทุมธานี 1 สํานักงานเกษตร
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จังหวัดปทุมธานี สํานักงานเกษตรลาดหลุมแกAว จังหวัด
ปทุมธานี สํานักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี สํานักงาน
เกษตรพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี สําหรับขAอมูลและ
ความรB ว มมือ บริ ษั ท วิ เ ชี ย ร บริ ษั ท เสถี ยรพลาสติค
แอนด4 ไฟเบอร4 จํากัด และบริษัท เอ็น.ที.เอส.สตีลกรุ|ป
จํากัด (มหาชน) สําหรับการเยี่ยมชมและเอื้อเฟ•–อในการ
ทดสอบแบบสอบถาม กลุBมเกษตรผูAปลูกขAาวและผูAตัด
อA อ ย กลุ Bม ผู Aป ระกอบอาชีพ ในภาคอุต สาหกรรม
โรงงานเหล็ก สําหรับขAอมูลการวิจัย
ขอขอบคุณ นิสิต คณะวิทยาศาสตร4 สาขาวิชา
เคมี ป ระยุ ก ต4 (หลั ก สู ต รนานาชาติ ) จุ ฬ าลงกรณ4
มหาวิทยาลัย นักศึกษาจาก Worcester Polytechnic
Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา ผูAชBวยวิจัยภาคสนาม
และผูAชBวยวิจัยประจําโครงการ สําหรับความมุBงมั่นใน
การทํางาน
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