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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึก ษาเชิงพรรณา เพื่อศึก ษาพฤติก รรมการใชสารเคมีปองกัน
กําจัด ศัตรูพืชของเกษตรกร และความสัมพัน ธร ะหวางพฤติก รรมการใชสารเคมีปองกัน กําจัด
ศัตรูพืชกับระดับเอนไซมโ คลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกร โดยกลุมตัวอยางไดจ ากการ
เจาะจงเลือกเกษตรกรที่ทําหนาที่หลักในการฉีดพนสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชของทุกหลังคาเรือน
ที่ปลูกมันฝรั่งเพื่อการจําหนาย หลังคาเรือนละ 1 คน จํานวน 99 คน วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิง
พรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน
จากการศึก ษาพบวา เกษตรกรมีพฤติก รรมในการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัต รูพืชใน
ระดับปานกลาง รอยละ 57.6 พฤติกรรมที่เกษตรกรปฏิบัติไมถูกตอง ไดแก การใชมือเปลาในการ
ผสมสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช การพักรับประทานอาหารโดยไมเปลี่ยนเสื้อผา การหยุดพักสูบ
บุหรี่หรือดื่มน้ําหรือรับประทานอาหารในระหวางการฉีดพนสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช การลาง
ภาชนะหรืออุปกรณพน สารเคมีปองกัน กําจัด ศัต รูพืชในแหลงน้ําธรรมชาติ ผลการตรวจระดับ
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เอนไซมโคลีนเอสเตอเรสในเลือดเกษตรกร พบวา อยูในระดับปลอดภัยรอยละ 78.7 ระดับไม
ปลอดภัยรอยละ 21.3 วิเคราะหหาความสัมพันธของปจจัยตางๆ กับระดับพฤติกรรมการใชสารเคมี
ปองกัน กําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร พบวา กลุมอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด
ความเพียงพอของรายได การเคยไดรับความรูเกี่ยวกับการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช ไมมี
ความสัมพันธกบั ระดับพฤติกรรมในการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช วิเคราะหความแปรปรวน
เพื่อทดสอบความแตกตางของระดับพฤติกรรมการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรที่มี
ลัก ษณะทั่ว ไปของประชากรแตกตางกัน พบวา กลุมอายุ สถานภาพสมรส สถานภาพใน
ครอบครัว ระดับการศึก ษาสูงสุด รายได การเคยแพสารเคมีปองกัน กําจัด ศัต รูพืชไมมีค วาม
แตกตางของคะแนนเฉลี่ยการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช แตเกษตรกรที่เคยไดรับความรูเรื่อง
การใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชที่ถูกตองและปลอดภัยมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการใชสารเคมี
ปองกันกําจัดศัตรูพืชสูงกวาเกษตรกรที่ไมเคยไดรับความรู จากการทดสอบความสัมพันธระหวาง
พฤติกรรมการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชกับระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอเรสในเลือดเกษตรกร
พบวาไมมีความสัมพันธกัน
ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งนี้คือ หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนควรมี
กิจ กรรมที่สง เสริม ความรู และความเขา ใจเกี่ ย วกับ การใชสารเคมีป องกัน กําจัด ศัต รูพื ชใหแ ก
เกษตรกรอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกษตรกรมีความรู ความเขาใจจนเกิดความตระหนักตอพิษภัยของ
สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชสงผลใหเกษตรกรใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชอยางถูกตอง
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ABSTRACT
This study is a descriptive study to evaluate the practices on
agrochemical usage and relationship between agrochemical usage and blood
enzyme cholinesterase levels in farmers. Each farmer who had the most
responsibility in agrochemical usage in the farm was selected from every
households. Data from a total of 99 samples were analyzed using descriptive
and inferential statistics.
The results showed that 57.6% of the farmers practicing on
agrochemical usages in a moderate level had incorrect practices including using
bare hand in mixing chemical agents, having a meal without changing cloth,
smoking, drinking, or eating during administration of agrochemical agents,
washing administration container with public water source. The results of blood
enzyme cholinesterase test showed that 78.7 % of the subjects were in the
normal levels, but 21.3 % were in the unsafe levels. The analysis of factors
associated with the levels of agrochemical usage showed that ages, marrital
status, education levels, income, and the previous training on agrochemical
usage had no association with the usage levels. The analysis of variance
showed that age, marrital status, family status, education levels, income, and
history of allergy to agrochemical agents had no association with the levels of
agrochemical usage. However, the farmers who were trained on agrochemical
usage had an average score of the agrochemical usage level higher than those
who were not. No relationship was found between levels of agrochemical
practice and blood cholinesterase levels of farmers.
The suggestion of this study is to mobilize the involved units to have
the follow-up training for farmers on knowledge and understanding of the toxic
effects of agrochemical usages, and subsequently it would lead to the good
practice on agrochemical usages.
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