บทที่ 5
สรุป อภิปรายผลการศึกษา และขอเสนอแนะ
การศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชกับ
ระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอเรสในเลือดเกษตรกร หมูบานทุงแดง ตําบลโหลงขอด อําเภอพราว
จังหวัดเชียงใหม เปนการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Study) มีวตั ถุประสงคเพื่อศึกษา
พฤติกรรมการใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืช และความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการใชสารเคมี
ปองกันกําจัดศัตรูพืชกับระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกร โดยกลุมตัวอยางได
จากการเจาะจงเลือกเกษตรกรทีป่ ระกอบอาชีพปลูกมันฝรั่งเพื่อการจําหนาย และทําหนาที่หลักของ
ครัวเรือนในการฉีดพนสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืช ครัวเรือนละ 1 คน ไดกลุมตัวอยาง 99 คน ทํา
การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณที่ผูศึกษาสรางขึ้นตามแนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ
ซึ่งไดรับการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและความเหมาะสมของการใชภาษาโดย
ผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน หลังจากปรับปรุงแกไข ไดนําไปทดลองใชกับเกษตรกรบานปาแตง ตําบล
โหลงขอด อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม จํานวน 40 คน ซึ่งมีลักษณะทางประชากรคลายคลึงกัน
ไดคาความเชื่อมั่นดวยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคเทากับ 0.7 และใชเครื่องมือตรวจ
เลือดเกษตรกรหาระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอเรส ซึ่งเปนชุดตรวจหาการแพพษิ จากสารกําจัดแมลง
(อ.30-001) ขององคการเภสัชกรรม จากนัน้ นําแบบสัมภาษณไปรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง
และเจาะเลือดเกษตรกรระหวางวันที่ 21 กุมภาพันธ ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2548 โดยการสัมภาษณ
และเจาะเลือดเกษตรกรดําเนินการภายใน 1 สัปดาหหลังจากที่เกษตรกรใชสารเคมีปอ งกันกําจัด
ศัตรูพืช จากนัน้ นําขอมูลที่ไดจากแบบสัมภาษณมาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก การ
แจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต คาต่ําสุด คาสูงสุด สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใชสถิติ
เชิงอนุมาน ไดแก Chi-square Test , Fisher’ s Exact Test และ ANOVA
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สรุปผลการศึกษา
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. ลักษณะทัว่ ไปของประชากร
เกษตรกรกลุมตัวอยางทั้งหมดเปนเพศชาย อายุเฉลี่ยเทากับ 47 ป พบมากในชวงอายุ
41-50 ป รอยละ 50.5 รองลงมาคือชวงอายุ 51-60 ป รอยละ 29.4 สวนใหญมีสถานภาพสมรสคู
คิดเปนรอยละ 93.9 รองลงมาคือ สถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 5.1 สถานภาพในครอบครัวเปน
หัวหนาครอบครัว รอยละ 97.0 เปนบุตรรอยละ 3.0 เกษตรกรสวนใหญมีการศึกษาสูงสุดระดับ
ประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 88.9 รองลงมาคือมัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 9.1 ดานเศรษฐกิจการ
ประเมินรายไดของครอบครัวดวยตนเอง พบวามีเกษตรกรที่ตอบวาตนเองมีรายไดพอใช รอยละ
73.7 รองลงมาคือมีหนี้สิน คิดเปนรอยละ 17.2
2. ลักษณะทัว่ ไปของการใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชและประวัตกิ ารแพสารเคมีปอ งกันกําจัด
ศัตรูพืช
ระยะเวลาทีเ่ กษตรกรสัมผัสสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชมานานเฉลี่ย 11.7 ป สวนใหญ
เกษตรกรใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชติดตอกันนาน 6-10 ป คิดเปนรอยละ 32.3 ใน 1 ป
เกษตรกรใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชเฉลี่ย 4.8 เดือน ใน 1 ปมีเกษตรกรรอยละ 44.4 ใชสารเคมี
ปองกันกําจัดศัตรูพืช 1-3 เดือน รองลงมาเกษตรกรรอยละ 40.4 ใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืช 46 เดือน ใน 1 เดือนเกษตรกรใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชเฉลี่ย 4.6 ครั้ง สวนใหญ ใน 1 เดือน
เกษตรกรจะใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืช 3-4 ครั้ง คิดเปนรอยละ 60.6 และในแตละครั้งใชเวลา
ในการใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชเฉลีย่ 4.0 ชัว่ โมง เกษตรกรสวนใหญใน 1 วันใชสารเคมี
ปองกันกําจัดศัตรูพืชนาน 3-4 ชั่วโมง คิดเปนรอยละ 43.4 การใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชใน
แตละรอบของการปลูกมันฝรั่งคือระหวางเดือนธันวาคมถึงมีนาคม
เกษตรกรใชสารเคมีปอ งกัน
กําจัดศัตรูพืชเฉลี่ย 11.5 ครั้ง สวนใหญใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืช 6-10 ครั้ง คิดเปนรอยละ
57.6 เกษตรกรสวนใหญใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชในปริมาณตามทีฉ่ ลากกําหนด รอยละ 74.7
รองลงมา คือใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชตามประสบการณ รอยละ 22.2 สวนจํานวนชนิดของ
สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชทีเ่ กษตรกรใชในแตละครั้ง
สวนใหญจะใชสารเคมีปอ งกันกําจัด
ศัตรูพืชครั้งละสีช่ นิดขึ้นไป คิดเปนรอยละ 49.6 และรองลงมาคือใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืช
ครั้งละสามชนิด คิดเปนรอยละ 34.3 มีเกษตรกรที่เคยแพสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชรอยละ 7.1
โดยทุกคนทีม่ ีอาการแพสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชมีคัน รองลงมา คือ มีอาการเวียนศีรษะ
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3. การตัดสินใจเลือกใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชและการไดรบั ความรูเกี่ยวกับสารเคมีปอ งกัน
กําจัดศัตรูพืช
แหลงขอมูลที่เกษตรกรใชในการตัดสินใจเลือกใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชมากที่สุด
คือ ใชตามคําแนะนําของพนักงานหรือบริษัท รอยละ 55.6 รองลงมาคือเลือกใชสารเคมีปอ งกัน
กําจัดศัตรูพืชตามคําแนะนําของเจาหนาที่สํานักงานเกษตร คิดเปนรอยละ 24.2 เกษตรกรรอยละ
82.8 เคยไดรับความรูเรื่องการใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืช โดยสวนใหญไดรบั ความรูจ าก
พนักงานขายหรือบริษัท รอยละ 39.0 รองลงมาไดรับความรูจากเจาหนาที่สํานักงานเกษตร คิดเปน
รอยละ 37.8 และระยะเวลาของการไดรบั ความรูครั้งหลังสุดจนถึงปจจุบันสวนใหญ คือภายใน 3
เดือน คิดเปนรอยละ 28.0 รองลงมาคือไดรบั ความรูครั้งหลังสุดนานกวา 1 ป คิดเปนรอยละ 26.8
สวนที่ 2 พฤติกรรมการใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพชื
เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร โดยแบงเปน 3
ขั้นตอน คือกอนการฉีดพนสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืช ระหวางการฉีดพนสารเคมีปอ งกันกําจัด
ศัตรูพืช และหลังการฉีดพนสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพชื โดยพบวาในขั้นตอนกอนการฉีดพน
สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช เกษตรกรรอยละ 37.4 มีพฤติกรรมกอนการฉีดพนสารเคมีปอ งกัน
กําจัดศัตรูพืชในระดับดี รอยละ 36.4 มีพฤติกรรมกอนการฉีดพนสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชใน
ระดับปานกลาง รอยละ 26.2 มีพฤติกรรมกอนการฉีดพนสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชในระดับไมดี
สวนพฤติกรรมขณะฉีดพนสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืช พบวา เกษตรกรรอยละ 62.6 มีพฤติกรรม
ขณะฉีดพนสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชในระดับปานกลาง เกษตรกรรอยละ 22.2 มีพฤติกรรม
ขณะฉีดพนสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชในระดับดี รอยละ 15.2 มีพฤติกรรมขณะฉีดพนสารเคมี
ปองกันกําจัดศัตรูพืชในระดับไมดี
และพฤติกรรมหลังการฉีดพนสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืช
พบวา เกษตรกรรอยละ 56.6 มีพฤติกรรมหลังการฉีดพนสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชในระดับปาน
กลาง รอยละ 24.2 มีพฤติกรรมหลังการฉีดพนสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชในระดับไมดี รอยละ
19.2 มีพฤติกรรมหลังการฉีดพนสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชในระดับดี และในพฤติกรรมการใช
สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพชื ทั้ง 3 ขั้นตอน พบวาเกษตรกรรอยละ 57.6 มีพฤติกรรมในการใช
สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชทั้ง 3 ขั้นตอนในระดับปานกลาง รอยละ 21.2 มีพฤติกรรมในการใช
สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชทั้ง 3 ขั้นตอนในระดับไมดี และมีพฤติกรรมในการใชสารเคมีปองกัน
กําจัดศัตรูพืชทั้ง 3 ขั้นตอนในระดับดีเทากันคือรอยละ 21.2 โดยเกษตรกรมีคะแนนพฤติกรรมใน
การใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชสูงสุด 73 คะแนน ต่าํ สุด 44 คะแนน และคะแนนเฉลี่ย 61.9
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คะแนน พฤติกรรมการใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชที่ถูกตองที่เกษตรกรปฏิบัติทุกครั้งกอนการ
ฉีดพนสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชมากที่สุดคือ อานคําแนะนําจนเขาใจกอนการใชสารเคมีปอ งกัน
กําจัดศัตรูพืช คิดเปนรอยละ 98.0 รองลงมาคือเลือกซื้อสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชที่มีฉลาก
ถูกตอง มีเครื่องหมายแสดงคําเตือน ชื่อสารเคมี ชื่อผูผ ลิต เลขทะเบียนวัตถุอันตราย คิดเปนรอยละ
97.0 พฤติกรรมการใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชที่ถกู ตองที่เกษตรกรปฏิบัติทกุ ครั้งกอนการฉีด
พนสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชนอยที่สุดคือ
การเลือกใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชตาม
คําแนะนําของเจาหนาที่สํานักงานเกษตร คิดเปนรอยละ 35.4 รองลงมาคือ ยืนอยูเหนือลมในขณะ
ผสมสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืช คิดเปนรอยละ 69.7 พฤติกรรมการใชสารเคมีปอ งกันกําจัด
ศัตรูพืชที่ไมถูกตองที่เกษตรกรปฏิบัตทิ กุ ครั้งมากที่สุดคือ ใชมอื เปลาในการผสมสารเคมีปอ งกัน
กําจัดศัตรูพืช คิดเปนรอยละ 9.1 พฤติกรรมการใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชที่ไมถูกตองที่
เกษตรกรปฏิบัติทกุ ครั้งนอยที่สุดคือ ใชปากเปดขวดหรือซองบรรจุสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืช คิด
เปนรอยละ 1.0 พฤติกรรมการใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชที่ถูกตองที่เกษตรกรปฏิบัติทกุ ครั้ง
ในขณะฉีดพนสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชมากที่สุดคือ สวมกางเกงขายาว คิดเปนรอยละ 99.0
รองลงมาคือสวมรองเทาบูทและสวมเสื้อแขนยาว คิดเปนรอยละ 97.0 พฤติกรรมการใชสารเคมี
ปองกันกําจัดศัตรูพืชที่ถูกตองที่เกษตรกรปฏิบัติทกุ ครั้งในขณะฉีดพนสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืช
นอยที่สุดคือ สวมแวนตา คิดเปนรอยละ 25.3 รองลงมาคือ สวมอุปกรณครอบปากหรือครอบจมูก
คิดเปนรอยละ 56.6 พฤติกรรมการใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชที่ไมถูกตองที่เกษตรกรปฏิบัติทุก
ครั้งมากที่สุดคือ การพักรับประทานอาหารโดยไมเปลี่ยนเสือ้ ผา คิดเปนรอยละ 18.2 รองลงมาคือ
หยุดพักสูบบุหรี่หรือดื่มน้ําหรือรับประทานอาหาร คิดเปนรอยละ 8.1 พฤติกรรมการใชสารเคมี
ปองกันกําจัดศัตรูพืชที่ไมถูกตองที่เกษตรกรไมเคยปฏิบัตเิ ลยคือ ใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชใน
ขณะที่ลมแรง พฤติกรรมการใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชที่ถูกตองที่เกษตรกรปฏิบัตทิ ุกครั้งหลัง
การฉีดพนสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชมากที่สุดคือ เก็บสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชและอุปกรณ
ในที่ปลอดภัย หางไกลจากเด็กและสัตวเลี้ยง คิดเปนรอยละ 93.9 รองลงมาคือซักเสื้อผาชุดเกาที่
สวมใสพนสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชทันที คิดเปนรอยละ 90.9 พฤติกรรมการใชสารเคมีปอ งกัน
กําจัดศัตรูพืชที่ถูกตองที่เกษตรกรปฏิบัติทกุ ครั้งหลังการฉีดพนสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชนอย
ที่สุดคือ ทุบทําลายภาชนะบรรจุสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชที่ใชหมดแลว คิดเปนรอยละ 35.4
รองลงมาคือทิ้งภาชนะบรรจุสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชที่ใชหมดแลวในหลุมแลวกลบดินมิดชิด
คิดเปนรอยละ 49.5 พฤติกรรมการใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชที่ไมถกู ตองที่เกษตรกรปฏิบัติ
ทุกครั้งมากที่สุดคือ ลางภาชนะหรืออุปกรณพนสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชในแหลงน้ําธรรมชาติ
เชน บอน้ํา แมน้ํา ลําคลอง คิดเปนรอยละ 17.2 พฤติกรรมการใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชที่ไม
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ถูกตองที่เกษตรกรปฏิบัติทุกครั้งนอยที่สุดคือ
ความดันภายใน คิดเปนรอยละ 6.1

เผาภาชนะบรรจุสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชทีม่ ี

สวนที่ 3 ผลการตรวจระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอเรสในเลือด
ผลการตรวจระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกร โดยใชชดุ ตรวจหา
การแพพิษจากสารกําจัดแมลง (อ.30-001) ขององคการเภสัชกรรม พบวาผลเลือดของเกษตรกรอยู
ในระดับปลอดภัย รอยละ 78.7 และอยูในระดับไมปลอดภัย รอยละ 21.3
สวนที่ 4 การวิเคราะหความสัมพันธและวิเคราะหความแปรปรวน
1. วิเคราะหความสัมพันธของปจจัยตางๆ กับระดับพฤติกรรมการใชสารเคมีปอ งกันกําจัด
ศัตรูพืชของเกษตรกร
จากการวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยตางๆ กับระดับพฤติกรรมการใชสารเคมีปอ งกัน
กําจัดศัตรูพืชทั้ง 3 ขั้นตอนของเกษตรกร โดยใชสถิติ Chi-square Test และ Fisher’ s Exact Test
พบวา กลุมอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด ความเพียงพอของรายได การเคยไดรบั
ความรูเกี่ยวกับการใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืช ไมมีความสัมพันธกับระดับพฤติกรรมในการใช
สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชทั้ง 3 ขัน้ ตอน
2. วิเคราะหความแปรปรวนเพื่อทดสอบความแตกตางของระดับพฤติกรรมการใชสารเคมีปองกัน
กําจัดศัตรูพืชทั้ง 3 ขัน้ ตอนของเกษตรกรทีม่ ีลักษณะทั่วไปของประชากรแตกตางกัน
เมื่อวิเคราะหความแปรปรวนเพือ่ ทดสอบความแตกตางของระดับพฤติกรรมการใช
สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชทั้ง 3 ขั้นตอนของเกษตรกรทีม่ ีลักษณะทัว่ ไปของประชากรแตกตางกัน
โดยใช ANOVA พบวาเกษตรกรทีม่ กี ลุมอายุ สถานภาพสมรส สถานภาพในครอบครัว ระดับ
การศึกษาสูงสุด รายได การเคยแพสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชแตกตางกัน ไมมคี วามแตกตางของ
คะแนนเฉลี่ยการใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตเกษตรกรที่เคยไดรับ
ความรูเรื่องการใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชที่ถูกตองและปลอดภัยมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการ
ใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชสูงกวาเกษตรกรที่ไมเคยไดรบั ความรูเรื่องการใชสารเคมีปอ งกัน
กําจัดศัตรูพืชอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
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3. วิเคราะหความสัมพันธระหวางระยะเวลาของการใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชกับระดับ
เอนไซมโคลีนเอสเตอเรสในเลือด
จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางระยะเวลาของการใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืช
กับระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอเรสในเลือด โดยใช Chi-square Test และ Fisher’ s Exact Test
พบวา ประสบการณในการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช ระยะเวลาในการใชสารเคมีปอ งกัน
กําจัดศัตรูพืชในรอบ 1 ป ความถี่ของการใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชใน 1 เดือน ระยะเวลาใน
การใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชใน 1 วัน และความถีข่ องการใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชใน
1 รอบของการปลูกมันฝรั่ง ไมมคี วามสัมพันธกับระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอเรสในเลือดของ
เกษตรกร
4.วิเคราะหความสัมพันธระหวางระดับพฤติกรรมการใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชกับระดับ
เอนไซมโคลีนเอสเตอเรสในเลือด
เมื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางระดับพฤติกรรมการใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืช
กับระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกร โดยวิธีหาคา Chi-square Test พบวาระดับ
พฤติกรรมในการใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชไมมคี วามสัมพันธกับระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอ
เรสในเลือดของเกษตรกร
เมื่อพิจารณาเฉพาะขอปฏิบัติที่เกษตรกรมีโอกาสไดรบั สารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชเขาสู
รางกาย ไดแกขอปฏิบัติกอนการฉีดพนสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชขอที่ 8, 9, 10และ 11 ขอปฏิบัติ
ขณะฉีดพนสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชขอที่ 1–14 และขอปฏิบัติหลังการฉีดพนสารเคมีปอ งกัน
กําจัดศัตรูพืชขอที่ 1, 2, 3, 4 และ 12 แลวนํามาวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางระดับพฤติกรรม
การใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชเฉพาะขอปฏิบัติที่เกษตรกรมีโอกาสไดรบั สารเคมีปอ งกันกําจัด
ศัตรูพืชเขาสูรางกายกับระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอเรสในเลือด โดยวิธีหาคา Chi-square Test
พบวาระดับพฤติกรรมในการใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชเฉพาะขอปฏิบัติที่เกษตรกรมีโอกาส
ไดรบั สารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชเขาสูรา งกาย ไมมีความสัมพันธกับระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอ
เรสในเลือดของเกษตรกร
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จากการศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืช
กับระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอเรสในเลือดเกษตรกรหมูบ า นทุง แดง ตําบลโหลงขอด อําเภอพราว
จังหวัดเชียงใหม พบวา เกษตรกรที่ใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชเปนเพศชาย สวนใหญมีอายุ
ระหวาง 41–50 ป สถานภาพสมรสคู และเปนหัวหนาครอบครัว ระดับการศึกษาสูงสุด คือ
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ประถมศึกษา ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของนริศร คงสมบุญ (2541) ทีศ่ กึ ษาเรื่องการใชสารเคมี
ปองกันกําจัดศัตรูขาวของเกษตรกรในจังหวัดสิงหบุรี
จะเห็นวาเกษตรกรสวนใหญจะมีอายุอยู
ในชวงนี้ เพราะเปนชวงอายุที่เปนวัยแรงงาน ซึ่งเปนกําลังสําคัญของครอบครัวและกําลังสําคัญใน
การพัฒนาประเทศดวย
จากขอมูลการใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืช พบวาเกษตรกรมี
ประสบการณในการใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชนาน 6–10 ป สอดคลองกับการศึกษาของมนัส
พร เดชะวงศ (2541) ที่ไดประเมินผลความรูและการปฏิบัติการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชอยาง
ถูกตองและปลอดภัยของเกษตรกรชาวไรออย ในจังหวัดลําปาง และสอดคลองกับการศึกษาของ
สมบูรณ สูประเสริฐ และคณะ (2536) ทีศ่ กึ ษาเรื่องการเกิดอุบัติเหตุทมี่ ีสาเหตุมาจากการใชสารเคมี
กําจัดแมลงที่ใชในครอบครัวเกษตรกรเชียงใหม พบวาเกษตรกรสวนใหญใชสารเคมีปองกันกําจัด
ศัตรูพืช 3–4 ครั้งใน 1 เดือน ในแตละครั้งจะใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชประมาณ 3–4 ชั่วโมง
ซึ่งระยะเวลาการใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชนานๆ
และบอยครั้งมีโอกาสที่เกษตรกรไดรบั
สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชไดมากและยังทําใหมกี ารสะสมของสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชใน
รางกายมากขึ้น หากเกษตรกรใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชไมถูกตอง
ในการตัดสินใจเลือกใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืช พบวา เกษตรกรสวนใหญเลือกใช
สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชตามคําแนะนําของพนักงานขาย/บริษัท ซึ่งแตกตางจากการศึกษาของ
อํานวย แสงโนรี (2535) ศึกษาเรื่องผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพของเกษตรกรจากการใช
สารพิษกําจัดแมลงศัตรูพืชในการผลิตทางการเกษตร : กรณีศึกษาเกษตรกรชาวสวน อําเภอดําเนิน
สะดวก จังหวัดราชบุรี พบวาเกษตรกรจังหวัดราชบุรสี ว นใหญตัดสินใจใชสารเคมีตามคําแนะนํา
ของรานคาปลีก รอยละ 42 อาจเปนเพราะเกษตรกรบานทุงแดงที่ปลูกมันฝรั่งสวนใหญเปนการทํา
การเกษตรแบบพันธะสัญญากับบริษัท ในการเพาะปลูกมันฝรั่งเกษตรกรตองปฏิบัติตามขอกําหนด
ของบริษัท ซึ่งรวมไปถึงการใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืช แตมีเกษตรกรบางสวนที่ไมไดปฏิบัติ
ตามขอกําหนดของบริษัท และไมไดทําการเกษตรแบบพันธะสัญญากับบริษัท
ดานพฤติกรรมการใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืช พบวาเกษตรกรบานทุงแดง สวน
ใหญมีพฤติกรรมการใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชในระดับปานกลาง รอยละ 57.6 ซึ่งสอดคลอง
กับการศึกษาของยรรยง นาคมา (2545) ที่ไดศกึ ษาพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรกลุมเสี่ยง อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี พบวา เกษตรกรกลุมเสี่ยง
รอยละ 64.2 มีการปฏิบัติในการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในระดับปานกลาง
และสอดคลองกับการศึกษาของบุรนิ ทร
พิมลลิขิต และคณะ (2539) ที่ไดศกึ ษาความรูและ
พฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ตําบลบางพลับ อําเภอสองพี่นอง จังหวัด
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สุพรรณบุรี พบวา เกษตรกรสวนใหญมคี วามรูและการปฏิบัติในการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชอยูใ น
ระดับปานกลาง
ปญหาของเกษตรกรบานทุง แดงในการใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืช ไดแก การไม
สวมอุปกรณปองกันอันตรายจากสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืช เชน ไมสวมถุงมือ ไมสวมแวนตา
ไมสวมอุปกรณครอบปากหรือจมูก สอดคลองกับการศึกษาของบุญชู เล็กไมนอย (2539) ที่ศึกษา
เรื่องภาวการณเจ็บปวยเนื่องจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพชื ของเกษตรกรทีป่ ลูกพริก ในจังหวัด
อุบลราชธานี พบวา เกษตรกรใชเครื่องปองกันตนเองนอย ไดแก การสวมหนากาก หรือใชผา ปด
จมูก สวมแวนตา สวมถุงมือ เปนเพราะเกษตรกรเห็นวา การสวมอุปกรณเหลานี้กอใหเกิด
ความรูสึกอึดอัด ทํางานไมสะดวก แตในขณะการฉีดพนสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืช เกษตรกร
บานทุงแดงสวนใหญสวมรองเทาบูท สวมเสื้อแขนยาว สวมกางเกงขายาว สอดคลองกับการศึกษา
ของสุภาพ มณีรัตน (2542) ที่ไดศกึ ษาปจจัยทีม่ ีผลตอวิธกี ารปองกันกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรบาน
แมสาใหม ตําบลโปงแยง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ที่พบวาเกษตรกรสวมเสื้อแขนยาว
กางเกงขายาว รอยละ 90.0 จากการศึกษาครั้งนี้ พบวา เกษตรกรอยูเหนือลมในขณะฉีดพน
สารเคมีเพียงรอยละ 63.6 เปนเพราะในการฉีดพนสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืช เกษตรกรจะพนตาม
ความสะดวกของตนเอง ไมสามารถพนใหถูกตองไดทกุ ครั้ง เนื่องจากไมมีความสะดวกหลาย
ประการ เชน ตองใชเวลามากเกินไป และพืน้ ที่ในการเพาะปลูกมีจาํ นวนมาก ไมสามารถจะ
กลับมาตั้งตนฉีดพนสารเคมีตามทิศทางที่อยูเหนือลมไดทกุ ครั้ง การศึกษาครั้งนี้ยังพบวาเกษตรกร
ยังมีการกําจัดภาชนะบรรจุสารเคมีที่ไมถูกตอง หลังจากใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชหมดแลวจะ
ทิง้ ภาชนะบรรจุไวในพื้นที่เพาะปลูกเลย โดยไมไดกําจัดภาชนะบรรจุสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืช
เหลานั้นใหถูกตอง ซึ่งอาจกอใหเกิดปญหาผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตอื่นๆ และสิ่งแวดลอมได
นอกจากนีป้ ระวัตกิ ารแพพิษจากสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร อาจเปนสิ่ง
ยืนยันไดวาเกษตรกรมีการปฏิบัติที่ไมถูกตองในการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช จากการศึกษา
ครั้งนี้พบวา เกษตรกรเคยแพพษิ สารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชเพียงรอยละ 7.1 ซึ่งไมสูงมากนักเมื่อ
เทียบกับการศึกษาของมานิตย ธีระตันติกานนท (2532) สันติ วิริยางกูร และคณะ (2537) และเพ็ญ
ศรี รักผักแวน (2535) ที่พบวา เกษตรกรเคยมีประสบการณการแพพษิ สารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืช
ถึงรอยละ 51.3 62.0 และ 60.0 ตามลําดับ
จากขอมูลการตรวจเลือดเกษตรกรเพื่อหาระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอเรสของเกษตรกร
บานทุงแดง พบวาอยูในระดับปลอดภัยรอยละ 78.7 ไมปลอดภัยรอยละ 21.3 ซึ่งใกลเคียงกับ
การศึกษาของสมบูรณ สูประเสริฐ และคณะ ซึ่งไดศกึ ษาเรื่องการเกิดอุบัติเหตุที่มีสาเหตุมาจากการ
ใชสารเคมีกําจัดแมลง ที่ใชในการเกษตรในครอบครัวเกษตรกรเชียงใหม พบวาเกษตรกรมีผลการ
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ตรวจระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอเรสอยูในระดับไมปลอดภัยรอยละ 24.4 แตต่ํากวาการศึกษาของ
ตุหิน ไตรทิพย (2539) ที่ศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางระดับโคลีนเอสเตอเรสกับการปฏิบัติใน
การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร หมูบ า นทาแก ตําบลลุมน้ําชี อําเภอบานเขวา จังหวัด
ชัยภูมิ พบวา เกษตรกรมีผลการตรวจเลือดอยูในระดับไมปลอดภัยถึงรอยละ 36.5 ที่เปนเชนนี้อาจ
เนื่องมาจากชวงที่เก็บขอมูลในการศึกษาครั้งนี้เปนชวงที่เกษตรกรไมคอยใชสารเคมีปอ งกันกําจัด
ศัตรูพืชแลว เพราะใกลถึงชวงเวลาที่จะขุดหัวมันฝรั่ง ซึ่งไมคอยมีแมลงศัตรูพืชรบกวน แตชวงที่
เกษตรกรใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชมากคือชวงเดือนธันวาคมถึงมกราคมที่ตน มันฝรั่งกําลัง
แตกใบ และแมลงศัตรูพืชในชวงนี้จะมีมาก เชน เพลี้ย ดวงกัดกินใบ หนอนกัดกินใบ จึงทําให
การตรวจระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกรไมพบความผิดปกติ และสารเคมี
ปองกันกําจัดศัตรูพืชที่เกษตรกรใชอาจเปนกลุมอื่นๆ ทีน่ อกเหนือจากกลุมออรแกโนฟอสเฟตและ
คารบาเมต ซึ่งกระดาษทดสอบพิเศษไมสามารถตรวจพบความผิดปกติของระดับโคลีนเอสเตอเรส
ในเลือดได ประกอบกับการศึกษาครั้งนี้ไดเจาะเลือดเกษตรกรภายใน 1 สัปดาหหลังจากมีการใช
สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช ซึ่งสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชกลุมคารบาเมตมีคาครึ่งชีวิต (half
life) สั้นเพียง 2-8 ชั่วโมง การเจาะเลือดเพื่อตรวจระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอเรสของเกษตรกร
หลังจากทีม่ ีการใชสารเคมีกลุมคารบาเมตเกิน 8 ชั่วโมงแลว จึงไมพบความผิดปกติ อยางไรก็ตาม
ยังมีปจจัยอื่นๆ ที่ทําใหระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอเรสลดต่ําลงไดโดยไมตองรับสารเคมีปองกัน
กําจัดศัตรูพืช เชน การเปนโรคพิษสุราเรื้อรัง การเคยเปนโรคตับ เปนตน
จากการวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยตางๆ เชน กลุมอายุ ความเพียงพอของรายได
พบวาไมมีความสัมพันธกับระดับพฤติกรรมในการใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืช ซึ่งแตกตางจาก
การศึกษาของยรรยง นาคมา (2545) ที่พบวาเพศ กลุมอายุ ความเพียงพอของรายได มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช แต สอดคลองใน
เรื่องของสถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด ทีพ่ บวาไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
การวิเคราะหความสัมพันธระหวางระยะเวลาในการใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชและ
ความถี่ในการใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชกับระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอเรสในเลือดของ
เกษตรกร
พบวาไมมคี วามสัมพันธกับระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกร
สอดคลองกับการศึกษาของตุหิน ไตรทิพย (2539) ศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางระดับโคลีนเอส
เตอเรสกับการปฏิบัติในการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร หมูบานทาแก ตําบลลุมน้ําชี
อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ ทีพ่ บวาไมมีความสัมพันธกันเปนเพราะ การเก็บขอมูลอยูในชวงที่
เกษตรกรใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชไมมาก และสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชที่เกษตรกรใช
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ในชวงที่ผูศกึ ษาเก็บรวบรวมขอมูลไมอยูในกลุม ออรแกโนฟอสเฟตและคารบาเมต รวมทั้งเกษตรกร
บางคนเจาะเลือดเพื่อตรวจหาระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอเรสหลังจากการใชสารเคมีปอ งกันกําจัด
ศัตรูพืชหลายวัน ซึ่งสารเคมีกลุมคารบาเมตจะตรวจพบการลดลงของเอนไซมโคลีนเอสเตอเรสได
ภายใน 2 – 8 ชั่วโมงหลังไดรบั สารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพชื จึงทําใหการตรวจระดับเอนไซมโคลีน
เอสเตอเรสไมพบความผิดปกติ
การวิเคราะหความสัมพันธระหวางระดับพฤติกรรมการใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืช
กับระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอเรสในเลือด พบวาไมมีความสัมพันธกัน เปนเพราะวากลุมตัวอยาง
มีไมมาก และผูศึกษาไดศกึ ษาพฤติกรรมในการใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชเปนจํานวนมาก ซึ่ง
บางขออาจไมมีผลโดยตรงตอการไดรบั สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชเขาสูรางกาย เชน การเลือกซื้อ
สารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชทีม่ ฉี ลากถูกตอง มีเครื่องหมายแสดงคําเตือน ชื่อสารเคมี ชื่อผูผลิต
เลขทะเบียนวัตถุอันตราย การสํารวจชนิดและปริมาณของแมลงศัตรูพืชที่ระบาด และการกําจัด
ภาชนะบรรจุสารเคมีหลังจากการใชสารเคมีหมดแลว เปนตน ดังนัน้ ผูศกึ ษาจึงไดวิเคราะห
ความสัมพันธของพฤติกรรมเฉพาะขอปฏิบัติที่เกษตรกรมีโอกาสไดรบั สารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืช
เขาสูรา งกายทั้งกอนการฉีดพนสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพชื จํานวน 4 ขอ ขณะฉีดพนสารเคมี
ปองกันกําจัดศัตรูพืชจํานวน 14 ขอ และหลังการฉีดพนสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืช จํานวน 5 ขอ
รวมทั้งสิ้น 23 ขอ ซึ่งการวิเคราะหครั้งนีพ้ บวาระดับพฤติกรรมในการใชสารเคมีปอ งกันกําจัด
ศัตรูพืช เฉพาะขอปฏิบัติที่เกษตรกรมีโอกาสไดรบั สารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชเขาสูรา งกาย ไมมี
ความสัมพันธกับระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกร
ขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษา
1. การรับรูข อมูลขาวสารทางการเกษตรของเกษตรกรเปนทีม่ าของความรู ความเขาใจ
และสงผลตอพฤติกรรมการใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพชื อยางถูกตองและปลอดภัย ผูเกี่ยวของ
กับการแกไขปญหาทัง้ ภาครัฐและเอกชนจึงควรมีกิจกรรมที่สงเสริมความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการ
ใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชใหแกเกษตรกรอยางตอเนือ่ ง เชน จัดอบรม สัมมนา เพื่อให
เกษตรกรมีความรู ความเขาใจจนเกิดความตระหนักตอพิษภัยของสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืช และ
นําไปปฏิบัติในการใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชไดอยางถูกตอง
2. รูปแบบการเผยแพรความรู ความเขาใจเกีย่ วกับการใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืช
ควรเลือกใชสื่อที่เกษตรกรเขาใจไดงาย และเผยแพรในชวงเวลาที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของเกษตรกร
โดยเฉพาะในชวงเชามืดกอนไปทํางานและชวงเวลาเย็นหลังเลิกงาน
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3. ในการที่จะใหเกษตรกรมีความรู ความเขาใจและพฤติกรรมในการใชสารเคมีปอ งกัน
กําจัดศัตรูพืชที่ถูกตอง และมีความตระหนักถึงอันตรายที่เกิดขึน้
ควรใหเกษตรกรไดทราบถึง
ปญหาที่เกิดขึน้ ดวยตนเอง จึงควรทําการศึกษาแบบมีสว นรวมเพื่อเปนการสรางการมีสวนรวมใน
ชุมชน จะทําใหการดําเนินงานเปนไปไดงายขึ้นและไดรบั ความรวมมือจากเกษตรกรในชุมชน
4. ควรสงเสริม สนับสนุน องคกรตางๆ ในชุมชน เชน อาสาสมัครสาธารณสุข แกนนํา
เกษตรกรในหมูบ า น ใหมีบทบาทมากขึ้นในการรวมวางแผนแกไขปญหา เนื่องจากบุคคลเหลานี้มี
โอกาสใกลชดิ กับเกษตรกรไดมากกวาบุคลากรจากภาครัฐ
5. ควรมีการสงเสริมใหเกษตรกรใชพืชสมุนไพรแทนการใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืช
เพราะนอกจากจะปลอดภัยตอมนุษย สัตวเลี้ยง และสิ่งแวดลอมแลว ยังชวยลดคาใชจา ยในการซือ้
สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช ซึ่งจะสงผลดีตอเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
6. หนวยงานที่เกีย่ วของควรมีพฒ
ั นาอุปกรณปองกันตนเองที่ใชไดงาย ราคาไมแพง มี
ความเหมาะสมกับเกษตรกรและสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
1.ควรมีการศึกษาระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอเรสในเลือดของประชากรกลุมอื่นๆ ที่จะ
เกี่ยวของในกระบวนการเพาะปลูก เชน บุคคลในครอบครัวทีช่ วยเหลือในการเพาะปลูก เพื่อดู
สถานการณและปริมาณการไดรบั พาสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชเพิ่มมากขึ้น
2. ควรมีการศึกษาระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอเรสในเลือดของผูบริโภค โดยเฉพาะผูที่
ไมไดประกอบอาหารเพื่อรับประทานเอง เนื่องจากผัก ผลไมท่จี าํ หนายยังทิ้งระยะหางในการเก็บ
หลังการฉีดพนสารเคมีไมเหมาะสม หากผูบริโภคทําความสะอาดไมเพียงพอก็อาจไดรบั สารเคมี
เขาสูรางกายได จึงควรศึกษาเพื่อหาแนวทางในการปองกันตอไป
3. ควรมีการศึกษาทางเภสัชวิทยาอยางละเอียดเกี่ยวกับการลางพิษหรือขับพิษในรางกาย
ของผูใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชโดยสมุนไพร เชน วานรางจืด เพื่อสนับสนุนใหเกษตรกรหัน
มาปลูกพืชสมุนไพรเพื่อใชปอ งกันอันตรายจากสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืช
และเปนการลด
คาใชจายในการรักษาพยาบาลดวย
4. ควรมีการศึกษาทางดานเศรษฐศาสตรเกี่ยวกับรายจายจากการใชสารเคมีปอ งกันกําจัด
ศัตรูพืช และรายจายดานคารักษาพยาบาลที่เกิดจากพิษของสาเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืช เปรียบเทียบ
กับรายไดจากการเพาะปลูก เพื่อใหเกษตรกรเลือกใชสารเคมีเทาทีม่ ีความจําเปนเทานัน้ รวมถึง
เกษตรกรจะไดใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชอยางถูกตองปลอดภัยมากขึน้
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