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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (mixed method) มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาพฤติกรรมการ
ใช้สารเคมีทางการเกษตรของกลุ่มเกษตรกรและระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกร (2) ศึกษาปัจจัย
ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สารเคมีทางการเกษตรและระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกร
กลุ่มตัวอย่าง คือ เกษตรกรที่มีผลเลือดเสี่ยงหรือไม่ปลอดภัย จ�ำนวน 84 คน เก็บข้อมูลโดยการตอบแบบสอบถาม
สัมภาษณ์เชิ ง ลึ ก และการสนทนากลุ ่ ม ระหว่ า งวั น ที่ 1-30 กั น ยายน 2560 วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล โดยใช้ ความถี่ ร้ อ ยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ไคสแควร์ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน การท�ำนายอิทธิพลด้วย
สถิติถดถอยพหุคูณ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่าเกษตรกรมีพฤติกรรมการใช้สารเคมีทางการเกษตร
ที่มีผลต่อระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือด ร้อยละ 63.1 มีพฤติกรรมถูกต้อง สม�่ำเสมอ ร้อยละ 31.0 มีพฤติกรรม
ถูกต้องไม่สม�่ำเสมอ ร้อยละ 6.0 มีพฤติกรรมไม่ถูกต้อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สารเคมีทางการเกษตร
ของเกษตรกรและระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกรอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p-value<.05) ได้แก่
ประเภทการท�ำการเกษตร รายได้ต่อเดือน จ�ำนวนวันที่ใช้สารเคมี ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีทางการเกษตร ทัศนคติ
ต่อการใช้สารเคมีทางการเกษตร และปัจจัยที่มีอิทธิพลและสามารถคาดท�ำนายพฤติกรรมการใช้สารเคมีทางการเกษตร
ของเกษตรกรและระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกร อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p-value<.05) ได้แก่
รายได้ต่อเดือน ประเภทการท�ำการเกษตร และสถานภาพสมรส สามารถคาดท�ำนายได้ ร้อยละ 20 ผลการศึกษานี้เสนอ
แนะให้ ส าธารณสุ ข อ� ำ เภอ ด� ำ เนิ น การประชาสั ม พั น ธ์ พ ฤติ ก รรมการใช้ ส ารเคมี อ ย่ า งปลอดภั ย และการปรั บ ทั ศ นคติ
ต่ อ การใช้สารเคมีของเกษตรกร
ค�ำส�ำคัญ: พฤติกรรมการใช้สารเคมี, ความรู้, ทัศนคติ, ระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรส
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Abstract
This research was a mixed method study with the aims and objective of (1) to study the
correlation of agricultural chemical usage behavior with cholinesterase enzyme levels in the blood
of farmers, and (2) to study factors related with the agricultural chemical usage behavior and
cholinesterase enzymes levels in blood of farmers. The samples were comprised of 84 farmers who
had risky or unsafe blood results. Data were collected by using questionnaires, in-depth interviews,
and group discussions during 1–30 September 2017. The data were then analyzed by using frequency,
percentage, mean, standard deviation, Chi-square analysis, Pearson’s Product Moment Correlation
Coefficient, and predictive influences with multiple regression statistics. Referring to qualitative
research, data were analyzed by means of the content analysis method to summarize the topics
and issues to cover the data. The result this research showed that the behavior of farmers who had
used agricultural chemicals affecting the level of cholinesterase enzymes level in blood as follows:
the farmers had right behavior practice regularly at 63.1%; they had right behavior, but practice not
regularly. at 31.0%, and had incorrect behavior at 6.0% respectively. The factors related to the agricultural
chemical usage behavior and cholinesterase enzymes level in blood of farmers were statistically
significant (p-value<.05), including the types of farming, monthly income and a number of days spent
using chemicals, the knowledge of using agricultural chemicals, and the attitudes towards using
agricultural chemicals. Additionally, fhe factors influencing and predicting the agricultural chemical
usage behaviors and cholinesterase enzymes level in blood of farmers were statistically significant
(p-value<.05) They were shown at predicting at 20%, including the monthly income, marital status
and type of agriculture. The results of this study suggest that public health executives should conduct
public relations about correct self-use of behaviors when using chemicals so that farmers can adapt
their attitudes when using agricultural chemicals.
Keywords: chemical use behavior, knowledge, attitude, Cholinesterase enzymes levels

บทน�ำ
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม มีการน�ำ
สารเคมี ม าใช้ ใ นการท� ำ เกษตรกรรมจ� ำ นวนมาก ถึ ง แม้
บริษัทที่ผลิตสารเคมีต่างๆจะมีคู่มือในการใช้สารเคมีอย่าง
ปลอดภัยแต่ก็พบว่า ผู้ใช้สารเคมีนั้นยังไม่สามารถปฏิบัติ
ตามค�ำแนะน�ำที่ให้ไว้อย่างครบถ้วนถูกต้อง ท�ำให้เกิดผล
เสียหรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผลกระทบด้านสุขภาพ
(Siriphanit, 2015) ที่สามารถตรวจสอบได้ โดยการยืนยัน
ผลการตรวจหาสารเคมีตกค้างทางเลือดได้ สถานการณ์
ปัญหาการใช้สารเคมีในการเกษตร พ.ศ. 2556 ปริมาณ
59

การน�ำเข้าสารก�ำจัดวัชพืช 137,049 ตัน สารก�ำจัดแมลง
21,485 ตัน สารป้องกันและก�ำจัดโรคพืช 10,350 ตัน คิด
เป็นมูลค่า 23,902 ล้านบาท พ.ศ.2557 ปริมาณการน�ำ
เข้าสารก�ำจัดวัชพืช 117,645 ตัน สารก�ำจัดแมลง 13,910
ตัน สารป้องกันและก�ำจัดโรคพืช 10,988 ตัน คิดเป็น
มูลค่า 22,156 ล้านบาท พ.ศ.2558 ปริมาณการน�ำเข้า
สารก�ำจัดวัชพืช 119,971 ตัน สารก�ำจัดแมลง12,927
ตัน สารป้องกันและก�ำจัดโรคพืช 11,088 ตัน คิดเป็นมูลค่า
18,539 ล้านบาท (Office of Epidemiology, 2016)
จากการที่สารเคมีป้องกันก�ำจัดแมลงศัตรูพืช ถูกน�ำมาใช้
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อย่างแพร่หลาย ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกร
และผูบ้ ริโภค ตลอดจนเกิดปัญหาการตกค้างของสารเคมีใน
สิ่งแวดล้อม การเกิดพิษสารก�ำจัดแมลงศัตรูพืช การได้รับ
สัมผัสสารเข้าสู่ร่างกาย ทั้งทางปาก ผิวหนังและการหายใจ
มีผลท�ำให้เกิดการเจ็บป่วยทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
จากสถิติอัตราป่วย/แสนประชากร จากการได้รับ
สารพิษก�ำจัดศัตรูพชื ตัง้ แต่ พ.ศ. 2556 ข้อมูลระดับประเทศ
อัตราป่วย 0.67 จังหวัดลพบุรี อัตราป่วย 0.66 พ.ศ. 2557
ข้อมูลระดับประเทศ อัตราป่วย 0.43 จังหวัดลพบุรี อัตรา
ป่วย 0.53 พ.ศ.2558 ข้อมูลระดับประเทศ อัตราป่วย 0.29
จังหวัดลพบุรอี ตั ราป่วย 0.92 (Banmi District Public Health
Office, 2015) การบริหารจัดการในการด�ำเนินงานมาตรการ
เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพผูป้ ระกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ส� ำ นั ก โรคจากการประกอบอาชี พ และ
สิ่ ง แวดล้อม กรมควบคุมโรค ได้ให้ความส�ำคัญต่อการดูแล
สุขภาพเกษตรกร โดยมีการตรวจคัดกรองสุขภาพกลุ่ม
เกษตรกรทีม่ กี ารใช้สารก�ำจัดศัตรูพชื กลุม่ ออร์กาโนฟอสเฟต
และคาร์บาเมตด้วยกระดาษทดสอบพิเศษ (reactive paper)
เพือ่ ตรวจหาระดับเอ็นไซม์คลอรีนเอสเตอเรสในร่างกายของ
ผู้สัมผัสสารเคมี(Office of Occupational Diseases and
the Environment, 2016) โดยมอบให้องค์การเภสัชกรรม
เป็นผูผ้ ลิตและจ�ำหน่ายให้สำ� นักงานสาธารณสุขจังหวัดน�ำไป
ใช้ในการตรวจคัดกรองสุขภาพให้แก่เกษตรกร มีการรายงาน
ผลการตรวจคัดกรองเพือ่ หาระดับเอ็นไซม์คลอรีนเอสเตอเรส
ในเลือดเกษตรกรด้วยกระดาษทดสอบพิเศษ (reactive paper)
พ.ศ. 2556 คัดกรอง 314,805 ราย มีผลเสี่ยง 96,277 ราย
คิดเป็นร้อยละ30.57 พ.ศ.2557 คัดกรอง 317,600 ราย มี
ผลเสี่ยง 108,062 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.02 พ.ศ. 2558
คัดกรอง 341,039 ราย มีผลเสี่ยง 110,672 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 32.45 (Banmi District Public Health Office,
2016)
อ�ำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ประชาชนประกอบ
อาชีพหลัก คือ การเกษตร ท�ำนา ท�ำไร่ จึงมีการใช้สารเคมี
ในการท�ำเกษตรกรรมจ�ำนวนมาก การด�ำเนินงานด้านการ
เฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพของโรงพยาบาลส่ง
เสริมสุขภาพต�ำบลในเขตอ�ำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี พ.ศ.
2558 ได้ด�ำเนินการเจาะเลือดเกษตรกรเพื่อตรวจคัดกรอง
โดยใช้กระดาษทดสอบพิเศษ (reactive paper) จ�ำนวน
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545 คนจากจ�ำนวนประชากรที่อยู่ในแรงงานภาคเกษตร
จ�ำนวน 1,298 คน คิดเป็นร้อยละ 41.99 ผลการตรวจพบ
มีความเสี่ยงและ/หรือไม่ปลอดภัย 189 คน คิดเป็นร้อยละ
34.68 (Banmi District Public Health Office, 2015) และ
จากการประเมินความเสี่ยงในการท�ำงานด้วยแบบ นบก.
1-56 มีผู้ท�ำแบบประเมิน 1,295 คน พบว่ามีจ�ำนวนผู้ที่
เปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปื้อนสารเคมีทันที ณ จุดท�ำงาน หลังเลิก
การฉีดพ่น ทุกครั้งและจ�ำนวนผู้ที่อาบน�้ำท�ำความสะอาด
ร่างกายหลังเลิกงานทันที ณ บริเวณที่ท�ำงาน เมื่อเสื้อผ้า
เปียกชุ่มสารเคมีเพียงร้อยละ 39.54 และมีจ�ำนวนผู้สวม
ถุงมือยางป้องกันสารเคมี ขณะท�ำงานกับสารเคมี ทุกครั้ง
และมีจ�ำนวนผู้สวมใส่รองเท้าบู๊ท หรือรองเท้าที่ปิดมิดชิด
กันสารเคมี ทุกครั้งร้อยละ 44.63 ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เป็น
ความเสี่ยง ท�ำให้สารเคมีเข้าสู่ร่างกายได้ ถึงแม้ว่าเกษตรกร
จะทราบว่าสารเคมีทใี่ ช้กำ� จัดศัตรูพชื นีจ้ ะก่อให้เกิดอันตราย
ต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (Wilson, 1999, 2001) แต่
ไม่ท ราบถึ ง วิ ธี ก ารหรื อ หลั ก การที่ จ ะปฏิ บั ติ ต นให้ เ กิ ด
ความปลอดภัยต่อตนเอง หรือเกิดความประมาทระหว่าง
การใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช จึงมีการใช้งานและการปฏิบตั ทิ ี่
เสีย่ งต่ออันตราย จนเกิดเป็นความเคยชินด้วยความรูเ้ ท่าไม่ถงึ
การณ์ ความรูเ้ กีย่ วกับสารก�ำจัดศัตรูพชื และความตระหนักใน
ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นปัจจัยทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการใช้
สารก� ำ จั ด ศั ต รู พื ช ของเกษตรกร ปั ญ หาและอุ ป สรรคใน
การใช้สารก�ำจัดศัตรูพชื ของเกษตรกร คือ การขาดความรูแ้ ละ
ความเข้าใจที่ถูกต้องของเกษตร รวมถึงความเชื่อ ทัศนคติ
ที่ไม่ถูกต้องของเกษตรกรในการใช้สารก�ำจัดศัตรูพืช ท�ำให้
เกษตรกรต้องใช้สารก�ำจัดศัตรูพืชในอัตราและปริมาณที่
เพิม่ ขึน้ (Nuthong, 2013) ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้สารเคมี
ทางการเกษตรและระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือด
ของเกษตรกร ดังนั้นคณะผู้วิจัย จึงมีความสนใจที่จะศึกษา
พฤติกรรมการใช้สารเคมีทางการเกษตรและระดับเอ็นไซม์
โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกร อ�ำเภอบ้านหมี่
จังหวัดลพบุรี เพื่อใช้ผลการวิจัยที่ได้เป็นข้อมูลส�ำคัญในการ
บริหารการจัดการวางแผนร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
เช่น หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานภาคเกษตรจังหวัด
หน่วยงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภค ภาคเอกชนร้านค้าทีจ่ ดั จ�ำหน่าย
สารเคมี ในการช่วยจัดการลดความเสีย่ งในกลุม่ เกษตรกรที่
ใช้สารเคมีปอ้ งกันและก�ำจัดศัตรูพชื ให้มสี ขุ ภาพทีด่ ี ลดภาวะ

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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เสีย่ งต่อการมีสารเคมีในเลือด สามารถประกอบอาชีพได้โดย
ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ สามารถสร้าง
ผลผลิตทางการเกษตรที่ก่อให้เกิดรายได้ เพื่อความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจของประเทศในล�ำดับต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพีอ่ ศึกษาพฤติกรรมการใช้สารเคมีทางการเกษตร
และระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกร
อ�ำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ประเทศไทยแนวคิดทฤษฎี
ที่เ กี่ ย วข้ อ ง ผู ้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี จ ากเอกสาร
และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นพื้นฐานและแนวทางใน
การวิจัยซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ (1) ความรู้เกี่ยวกับสารเคมี
ที่ใช้ในการป้องกันและก�ำจัดศัตรูพชื (2) แนวคิดทฤษฎีเกีย่ ว
กับพฤติกรรมและพฤติกรรมการใช้สารเคมี (3) ระดับเอนไซม์
โคลีนเอสเตอเรส (4) ทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้ (5) แนวคิด
ทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ (6) แนวคิดความเชื่อด้านสุขภาพ
เกี่ยวกับการรับรู้ของการเกิดโรค โดยมีตัวแปรอิสระ คือ
ปัจจัยส่วนบุคคล ความรูเ้ กีย่ วกับการใช้สารเคมีทางการเกษตร
ทัศนคติต่อการใช้สารเคมีทางการเกษตร ความเชื่อด้าน
สุขภาพเกี่ยวกับการรับรู้ของการเกิดโรค ตัวแปรตาม คือ
พฤติกรรมการใช้สารเคมีและระดับเอ็นไซด์โคลีนเอสเตอเรส
ในเลือดของเกษตร แบ่งเป็น พฤติกรรมก่อนใช้สารเคมี
พฤติกรรมขณะใช้สารเคมี พฤติกรรมหลังใช้สารเคมี

สมมติฐานการวิจัย
1. ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน จ�ำนวนวันในการใช้
สารเคมีต่อเดือน ประเภทการท�ำการเกษตรมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการใช้สารเคมีทางการเกษตรของเกษตรกรและ
ระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกร
2. ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีทางการเกษตร
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สารเคมีทางการเกษตร
ของเกษตรกรและระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือด
ของเกษตรกร
3. ทัศนคติต่อการใช้สารเคมีทางการเกษตรของ
เกษตรกร มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สารเคมี
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ทางการเกษตรของเกษตรกรและระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรส
ในเลือดของเกษตรกร
4. ความเชื่ อ ด้ า นสุ ข ภาพเกี่ ย วกั บ การรั บ รู ้ ข อง
การเกิดโรคของเกษตรกร มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การใช้ ส ารเคมี ท างการเกษตรของเกษตรกรและระดั บ
เอ็ น ไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกร
5. ปัจจัยส่วนบุคคล ความรูเ้ กีย่ วกับการใช้สารเคมี
ทางการเกษตร ทัศนคติต่อการใช้สารเคมีทางการเกษตร
ความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับการรับรู้ของการเกิดโรค มี
อิทธิพลและสามารถคาดท�ำนายพฤติกรรมการใช้สารเคมี
ทางการเกษตรของเกษตรกรและระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรส
ในเลือดของเกษตรกร

วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (mixed
method research) คือ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและ
การวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นเกษตรกรที่ได้
รับการประเมินความเสีย่ งจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร
โดยใช้แบบประเมิน นบก. 1-56 จ�ำนวน 644 คน จาก
การด�ำเนินงานโครงการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอ�ำเภอ
บ้านหมี่ ระหว่างเดือนตุลาคม 2558-กันยายน 2559 ได้
กลุ่มตัวอย่างความเสี่ยงหลังการประเมินความเสี่ยง จ�ำนวน
544 คน และผูว้ จิ ยั ได้ชแี้ จงแนะน�ำเกษตรกรกลุม่ เสีย่ งทุกคน
เพือ่ รับการเจาะเลือดตรวจคัดกรองโดยใช้ Cholinesterase
Reactive papers หลังจากเจาะเลือดตรวจคัดกรองแล้ว ได้
กลุม่ ตัวอย่างทีผ่ ลเลือดมีความเสีย่ งและไม่ปลอดภัย จ�ำนวน
84 คน ซึง่ มีผลการตรวจแบ่งเป็น 2 กลุม่ คือ (1) เกษตรกรทีม่ ี
ผลระดับ เอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสเสีย่ ง 70 คน (2) เกษตรกร
กลุม่ ทีม่ ผี ลระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสไม่ปลอดภัย 14 คน
และน�ำกลุม่ ตัวอย่างทีไ่ ด้ไปด�ำเนินการท�ำ focus group โดย
ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมา
ท�ำแบบสัมภาษณ์ต่อไป

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและตอบแบบ
สัมภาษณ์ทผี่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ จากการดัดแปลงมาจากการทบทวน
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วรรณกรรม มีเนื้อหาที่ครอบคลุมตัวแปรที่ต้องการศึกษา
ดังนี้ ตอนที่ 1 มี 5 ส่วน ส่วนที่ 1 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับ
ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสัมภาษณ์ จ�ำนวน 8 ข้อ ส่วนที่ 2
แบบสัมภาษณ์เกีย่ วกับความรูเ้ กีย่ วกับการใช้สารเคมีทางการ
เกษตรของเกษตรกรจ�ำนวน 15 ข้อ มีลักษณะเป็นปรนัย
ชนิดเลือกตอบ 2 ตัวเลือก เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ตอบ
ถูก ให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน เกณฑ์การประเมิน
ความรู้ การแปลผลค่าร้อยละโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ของ
Bloom and Benjamin (1975) ทีก่ ำ� หนด ดังนี้ ร้อยละ 80
ขึน้ ไป ระดับมาก ร้อยละ 60-79) ระดับปานกลาง น้อยกว่า
ร้อยละ 60 ระดับน้อย ส่วนที่ 3 แบบสัมภาษณ์เกีย่ วกับทัศนคติ
ต่อการใช้สารเคมีทางการเกษตรของเกษตรกรจ�ำนวน 15 ข้อ
ส่วนที่ 4 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับความเชื่อเกี่ยวกับการรับรู้
ของการเกิดโรคในการใช้สารเคมีของเกษตรกร จ�ำนวน 15 ข้อ
เป็นแบบสอบถามลิเคอร์ท (5 ระดับ) แบ่งเป็นข้อความทางบวก
ก�ำหนดคะแนน 5 4 3 2 1 ข้อความทางลบ ก�ำหนดคะแนน
1 2 3 4 5 แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ร้อยละ 80 ขึ้นไป ระดับ
มาก ร้อยละ 60-79 ระดับปานกลาง น้อยกว่าร้อยละ 60
ระดับน้อย ส่วนที่ 5 แบบสัมภาษณ์เกีย่ วกับพฤติกรรมการใช้
สารเคมีทางการเกษตรของเกษตรกรจ�ำนวน 15 ข้อ เป็น
แบบสอบถามลิเคอร์ท (5 ระดับ) แบ่งเป็นข้อความทางบวก
ก�ำหนดคะแนน 5 4 3 2 1 ข้อความทางลบ ก�ำหนดคะแนน
1 2 3 4 5 แบ่งเป็น 3 ระดับ ร้อยละ 80 ขึ้นไป ระดับมาก
มีพฤติกรรมถูกต้องปฏิบัติสม�่ำเสมอ ร้อยละ 60-79 ระดับ
ปานกลาง มีพฤติกรรมถูกต้องปฏิบัติไม่สม�่ำเสมอ น้อยกว่า
ร้อยละ 60 ระดับน้อย มีพฤติกรรมไม่ถูกต้อง ตอนที่ 2 แบบ
สัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลเดือนตุลาคม
2558-กันยายน 2559 การด�ำเนินการวิจัยในพื้นที่อ�ำเภอ
บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึกโดยท�ำ 
focus group โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และ
สร้างแบบสัมภาษณ์

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติเชิงพรรณนา เพื่อสรุปข้อมูลที่ได้จากการ

ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกราคม-เมษายน 2563

ศึ ก ษาใช้ ใ นการบรรยายลั ก ษณะของข้ อ มู ล โดยใช้ค่า
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
การวิ เ คราะห์ ไ คสแควร์ สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ข อง
เพี ย ร์ สั น การท� ำ นายอิ ท ธิ พ ลด้ ว ยสถิ ติ ถ ดถอยพหุ คู ณ
2. การประมวลข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วธิ กี ารวิเคราะห์
เชิงเนื้อหา เพื่อสรุปใจความครั้งละประเด็นจนครอบคลุม
ข้อมูลจากทุกกลุ่มตัวอย่าง

ผลการวิ จั ย
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบว่า (1) ด้านความรู้
เกษตรกรมีความเข้าใจเกี่ยวกับสารเคมีว่าเป็นยาฆ่าแมลง
และก�ำจัดวัชพืชเพือ่ เพิม่ ผลผลิตทางการเกษตร การผสมสาร
เคมีต้องท�ำตามค�ำแนะน�ำที่ฉลากข้างขวดและวิธีการใช้สาร
เคมีอย่างถูกต้อง มีตรวจสอบอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งาน เวลาฉีดพ่น ต้องยืนอยูเ่ หนือลมและเลือกช่วงเวลาฉีด
ทีเ่ หมาะสม แต่งกายให้มดิ ชิด (2) ด้านทัศนคติ สารเคมีจำ� เป็น
ต่อการท�ำการเกษตรเพราะช่วยก�ำจัดแมลง ศัตรูพืช วัชพืช
โรคพืชต่าง ๆ และท�ำให้ได้ผลผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้ (3) ความเชือ่ ด้าน
สุขภาพ มีโอกาสเสี่ยงในการได้รับอันตราย(4) พฤติกรรม
การใช้สารเคมีทางการเกษตร มีการปฏิบัติตนก่อนการฉีด
พ่นสารเคมีโดยเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้พ่นสารเคมีให้พร้อมใช้
งาน แต่งกายโดยสวมเสื้อผ้าให้มิดชิด ดูทิศทางลม ขณะ
การฉีดพ่นสารเคมี คือหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารเคมี ทาง
ผิวหนัง ปาก จมูก ท�ำให้เกิดผลเสียในระยะยาว ร่างกาย
ไม่แข็งแรง เจ็บป่วยได้ง่าย จากข้อมูลเชิงลึกไปด�ำเนินการ
เก็บข้อมูลระหว่างวันที่  1-30 กันยายน 2560 โดยตรง ไม่
ดื่มน�้ำ ไม่สูบบุหรี่ การปฏิบัติตนหลังการฉีดพ่นสารเคมี คือ
เปลี่ยนเสื้อผ้า อาบน�้ำสระผม ช�ำระล้างร่างกายให้สะอาด
ล้างอุปกรณ์เก็บให้เรียบร้อย
ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว่า
1. ข้อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย
ร้อยละ 70.2 ส่วนมากมีอายุ 40-60 ปี ร้อยละ 48.8 โดย
มีอายุน้อยสุด 21 ปี และอายุมากที่สุด 74 ปี อายุเฉลี่ย
เท่ากับ 55.05 ปี (SD=11.816) สถานภาพสมรส พบว่า
ส่วนใหญ่เป็นสถานภาพคู่ ร้อยละ 78.6 ส่วนมากมีระดับ
การศึกษาชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 48.8 ส่วนใหญ่ประกอบ

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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อาชีพเกษตรกรรมอย่างเดียว ร้อยละ 77.4 รายได้ต่อเดือน
อยู่ในช่วง 400-5,000 บาท ร้อยละ 42.9 ร้อยละ 13.1 และ
มากกว่า 15,000 บาท ร้อยละ 9.5 โดยมีรายได้ต�่ำสุด 400
บาทต่อเดือน รายได้สูงสุด 80,000 บาทต่อเดือน รายได้
เฉลี่ยเท่ากับ 12,447.62 บาทต่อเดือน (SD=19363.588)
เกษตรกรส่วนใหญ่มีการใช้สารเคมีหรือสัมผัสสารเคมี 0-5
วันต่อเดือน ร้อยละ 70.2 ส่วนมากท�ำนาข้าว ร้อยละ 96.5
บาทต่อเดือน (SD=19363.588)
2. ระดับความรูเ้ กีย่ วกับการใช้สารเคมีทางการเกษตร
ของเกษตรกร ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 57.1
รองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 26.2 และระดับ
น้อย ร้อยละ 16.7

4. ระดับความเชือ่ ด้านสุขภาพเกีย่ วการการรับรู้ของ
การเกิดโรคของเกษตรกร อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 59.5
รองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 39.3 และระดับ
น้อย ร้อยละ 12.2 ตามล�ำดับ
5. เกษตรกรมีพฤติกรรมการใช้สารเคมีทางการเกษตร
และระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือด ร้อยละ 63.0 มี
พฤติกรรมการปฏิบัติถูกต้อง ปฏิบัติสม�่ำเสมอ ร้อยละ 31.0
พฤติกรรมการปฏิบัติถูกต้อง ปฏิบัติไม่สม�่ำเสมอ ร้อยละ
6.0 มีพฤติกรรมการปฏิบัติไม่ถูกต้อง แสดงดังตาราง 1

3. ระดับทัศนคติต่อการใช้สารเคมีทางการเกษตร
ของเกษตรกร อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 65.5 ระดับ
น้อย ร้อยละ 19.0 ระดับมาก ร้อยละ 15.5 ตามล�ำดับ
ตาราง 1
พฤติกรรมการใช้สารเคมีทางการเกษตรและระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกร (n=84)
พฤติกรรมการใช้สารเคมีทางการเกษตร
พฤติกรรมถูกต้อง ปฏิบัติสม�่ำเสมอ
พฤติกรรมถูกต้อง ปฏิบัติไม่สม�่ำเสมอ
พฤติกรรมไม่ถูกต้อง
วิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้ Chi-Square พบว่า
ประเภทการท�ำการเกษตรมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้
สารเคมีทางการเกษตรของเกษตรกรและระดับเอ็นไซม์
โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกร (p-value<.05)
ดังแสดงในตาราง 2
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ โดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านรายได้ตอ่
เดือน (r=-0.249) และจ�ำนวนวันที่ใช้สารเคมี (r=-0.228)
มีความสัมพันธ์เชิงลบในระดับต�ำ่ กับพฤติกรรมการใช้สารเคมี
ทางการเกษตรของเกษตรกรและระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรสใน

63

จ�ำนวน
53
26
5

ร้อยละ
63.0
31.0
6.0

เลือดของเกษตรกรอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p-value<.05)
ดังแสดงในตารางที่ 3 เมื่อน�ำปัจจัยที่มีความสัมพันธ์มา
ท�ำการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบมีขั้นตอนเพื่อหา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลและคาดท�ำนายพฤติกรรมการใช้สารเคมี
ทางการเกษตรของเกษตรกรและระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรส
ในเลือดของเกษตรกร อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p-value <.05)
ได้แก่ รายได้ต่อเดือน ประเภทการท�ำการเกษตร และ
สถานภาพสมรส สามารถคาดท�ำนายได้ ร้อยละ 20 แสดง
ดังตาราง 4
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ตาราง 2
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ ประเภทการท�ำการเกษตรกับ
พฤติกรรมการใช้สารเคมีทางการเกษตรของเกษตรกรและระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกร ใช้วิธี
ค�ำนวณสถิติวิเคราะห์ไคสแควร์ (n=84)
ตัวแปร

พฤติกรรมการใช้สารเคมีทางการเกษตร
มาก (ร้อยละ) ปานกลาง (ร้อยละ) น้อย (ร้อยละ)

เพศ
-ชาย
-หญิง
สถานภาพสมรส
-โสด
-คู่
-หม้าย/หย่า/แยก
ระดับการศึกษา
-ประถมศึกษา
-มัธยมศึกษา
-ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
อาชีพ
-ท�ำเกษตรกรรมอย่างเดียว
-ท�ำเกษตรกรรมร่วมกับอาชีพอื่นเสริม
ประเภทการท�ำการเกษตร
-นาข้าว
-ท�ำสวน/อื่น ๆ

p-value
.661

39 (46.4)
14 (16.6)

17 (20.4)
9 (10.6)

3 (3.6)
2 (2.4)
.076

8 (9.5)
44 (52.4)
1 (1.2)

3 (3.6)
18 (21.4)
5 (5.9)

0 (0.0)
4 (4.8)
1 (1.2)
.217

22 (26.2)
21 (25.0)
10 (11.9)

17 (20.3)
6 (7.1)
3 (3.6)

2 (2.3)
3 (3.6)
0 (0.0)
.819

42 (50.0)
11 (13.1)

19 (22.6)
7 (8.3)

4 (4.8)
1 (1.2)
.009*

51 (60.7)
1 (1.2)

26 (31.0)
1 (1.2)

4 (4.7)
1 (1.2)

*p-value<.05
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วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

64

ตาราง 3
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สารเคมีทางการเกษตรของเกษตรกรโดยวิธี
การค�ำนวณสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (n=84)
ตัวแปร

พฤติกรรมการใช้สารเคมีทางการเกษตรของเกษตรกร
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์(r)
p-value*
.088
.424
-.249
.023*
-.228
.037*
-.211
.044*
-.324
.003*
-.153
.165

-อายุ
-รายได้ต่อเดือน
-จ�ำนวนวันที่ใช้สารเคมี
-ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมี
-ทัศนคติต่อการใช้สารเคมีทาง
-ความเชื่อด้านสุขภาพฯ
* p-value<.05 (Pearson’s Correlation)

ตาราง 4
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบมีขนั้ ตอน ระหว่างตัวท�ำนายและพฤติกรรมการใช้สารเคมีทางการเกษตรของเกษตรกร
และระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกร
ตัวท�ำนาย
รายได้ต่อเดือน
ประเภทการท�ำการเกษตร
สถานภาพสมรส

B

Std.Error (B)

-8.765
0.50
0.299

0.00
0.223
0.131

Standardized
Coeffcients (Beta)
-0.280
0.221
0.228

t

p-value*

-2.841
2.240
2.290

.006
.027
.025

B (0)=0.860 Std. Error B (0)=0.418 R2=0.239 Adj R2=0.20 Sig F<0.043

การอภิปรายผล
การวิจยั เรือ่ งพฤติกรรมการใช้สารเคมีทางการเกษตร
และระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกร
อ�ำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี สามารถอภิปรายผลตาม
วัตถุประสงค์และสมมติฐานการวิจัยได้ ดังนี้ คือ
1. พฤติกรรมการใช้สารเคมีทางการเกษตรของ
เกษตรกรและระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของ
เกษตรกร อ�ำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี พบว่า เกษตรกร
มีพฤติกรรมการใช้สารเคมีทางการเกษตร ดังนี้ ร้อยละ
63.0 มีพฤติกรรมการปฏิบัติที่ดี สม�่ำเสมอ ร้อยละ 31.0
มีพฤติกรรมการปฏิบัติที่ดี แต่ไม่สม�่ำเสมอ ร้อยละ 6.0 มี
65

พฤติกรรมการปฏิบัติที่ไม่ดี และจากการสัมภาษณ์พบว่า
เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างมีการปฏิบัติตนก่อนการใช้สารเคมี
ขณะใช้สารเคมีและหลังการใช้สารเคมีที่ถูกต้อง สามารถ
อธิบายได้ว่าพฤติกรรมการใช้สารเคมีของบุคคลจะเป็น
ไปตามประสบการณ์จริงและการปฏิบัติตามคู่มือเกษตร
ปลอดโรคส�ำหรับเกษตรกรและอาสาสมัค รสาธารณสุ ข
ประจ� ำหมู ่ บ ้ า น จากการสนทนากลุ ่ ม พบว่ า เกษตรกรมี
พฤติกรรมและวิธีการใช้สารเคมีที่เหมาะสมตามคู่มือฯ แต่
การปฏิบัติตัวดังกล่าวนั้นไม่ส่งผลให้เกิดความปลอดภัย
จากสารเคมี ดังจะเห็นได้จากการทีเ่ กษตรกรมีระดับเอ็นไซม์
โคลีนเอสเตอเรสในเลือดผิดปกติ แสดงว่าพฤติกรรมการใช้
สารเคมีถึงจะปฏิบัติตัวได้ดีเพียงใดแต่ฤทธิ์ของสารเคมีก็
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ยังมีความรุนแรงและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเกษตรกร
อย่างน่าเป็นห่วงซึง่ สอดคล้องกับวัชราภรณ์ วงศ์สกุลกาญจน์
(Wongsakoonkan, 2016) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใช้
สารเคมีกำ� จัดศัตรูพชื และระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสใน
เลือดของเกษตรกร: กรณีศกึ ษาอ�ำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธานี พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในการใช้
สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชระดับดีร้อยละ 75.5 รองลงมามีการ
ปฏิบัติตนปานกลางและปฏิบัติตนไม่ดีร้อยละ 21.8 และ
ร้อยละ 2.7 ตามล�ำดับ ระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสใน
เลือดของเกษตรกรอยู่ในระดับเสี่ยงร้อยละ 53.6 รองลง
มาอยู่ในระดับไม่ปลอดภัย ร้อยละ 34.5 และอยู่ในระดับ
ปลอดภัย ร้อยละ 11.8
2. ปัจจัยส่วนบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การใช้สารเคมีทางการเกษตรของเกษตรกรและระดับเอ็นไซม์
โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกร ได้แก่
2.1 รายได้ตอ่ เดือน (r=-0.249) มีความสัมพันธ์เชิง
ลบในระดับน้อยกับพฤติกรรมการใช้สารเคมีท างการเกษตร
ของเกษตรกรและระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือด
ของเกษตรกรอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p-value<.05)
สามารถอธิบายได้ว่า การที่เกษตรกรมีรายได้น้อย ก็จะ
ต้องยิ่ ง เร่ ง รั บ จ้ า งท� ำ งานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้ ส ารเคมี
ทางการเกษตรหรือถ้าเป็นเกษตรกรที่มีพื้นที่ท�ำการเกษตร
เองก็ จ ะมี การใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช กันมากขึ้นเพราะ
ต้องการให้ผลผลิตของตนที่เพาะปลูกไว้ปราศจากโรคและ
แมลงมาท�ำลายจนก่อให้เกิดความเสียหายและต้องการให้
ผลผลิตดีมีรายได้เพิ่มขึ้นโอกาสได้รับสารเคมีจึงเพิ่มขึ้น
ไม่สอดคล้องกับณัฐธญา วิไลวรรณ (Wilaiwan, 2016)
ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการป้องกันอันตรายจาก
การใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชในกลุ่มเกษตรกร อ�ำเภอเมือง
จังหวัดปทุมธานี พบว่ารายได้ของครอบครัวไม่มคี วามสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีก�ำจัด
ศัตรูพืชของเกษตรกรอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2 จ� ำ นวนวั น ในการใช้ ส ารเคมี ต ่ อ เดื อ น
(r=-0.228) มีความสัมพันธ์เชิงลบในระดับน้อย สามารถ
อธิบายได้ว่าการใช้สารเคมีไม่ว่าจะมีจ�ำนวนวันที่ใช้สารเคมี
มากหรือน้อยก็ส่งผลต่อสุขภาพได้ ยิ่งจ�ำนวนการใช้สารเคมี
มากวันก็ยิ่งส่งผลต่อสุขภาพมากขึ้น ในขณะเดียวกันนั้น
เกษตรกรอาจจะมีความเคยชินต่อการใช้สารเคมีและไม่มี
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อาการผิดปกติใด ๆ เกิดขึ้น จึงท�ำให้ขาดความระมัดระวัง
ท�ำให้ไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกัน ก็จะยิ่งท�ำให้ได้รับสารเคมีเข้า
สูร่ า่ งกายในปริมาณมากขึน้ สอดคล้องกับวิมลรัตน์ กุดทิงและ
มานพ คณะโต (Kudting & Kanato, 2015) ที่ศึกษาเรื่อง
ความรู้พฤติกรรมและผลกระทบด้านสุขภาพของเกษตรกร
ผู้ใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืชในพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบลสุขสําราญ ตําบลนาด่าน อําเภอสุวรรณคูหา
จังหวัดหนองบัวล�ำภู ผลการวิจัยพบว่า ระยะเวลาการใช้
สารเคมีมีความสัมพันธ์กับผลกระทบด้านสุขภาพอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (95% CI=1.14-6.76) สอดคล้องกับ วิมลรัตน์
กุดทิงและมานพ คณะโต (Kudting & Kanato, 2015) ที่
ศึกษาเรื่องความรู้พฤติกรรมและผลกระทบด้านสุขภาพ
ของเกษตรกรผู้ใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืชในพื้นที่รับผิดชอบ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลสุขสําราญ ตําบลนาด่าน
อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล�ำภู ผลการวิจัยพบว่า
ระยะเวลาการใช้สารเคมีมีความสัมพันธ์กับผลกระทบด้าน
สุขภาพอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (95% CI=1.14-6.76)
2.3 ประเภทการท�ำการเกษตรของเกษตรกร
สามารถอธิบายได้วา่ การท�ำเกษตรประเภทเดียวกัน ประเภท
การใช้สารเคมีกจ็ ะเหมือนกัน ท�ำให้เกษตรกรได้รบั สารเคมีใน
ปริมาณทีม่ ากขึน้ จากการใช้สารเคมีชนิดนัน้ ในการท�ำการเกษตร
ของตนเองหรือการไปรับจ้างในการฉีดพ่นสารเคมีให้กบั พืน้ ที่
การเกษตรใกล้เคียง รวมทั้งมีการใช้สารเคมีหลายชนิดใน
การฉีดพ่นในคราวเดียวกันจึงท�ำให้ได้รับสารเคมีในปริมาณ
ที่เพิ่มขึ้นซึ่งสอดคล้องกับคู่มือเกษตรกรปลอดโรคส�ำหรับ
เกษตรกรและอาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจ� ำ หมู ่ บ ้ า นมี
ใจความว่าสารเคมีกำ� จัดศัตรูพชื ทีเ่ กษตรกรนิยมใช้ในปัจจุบนั
มีอยู่มากมายหลายชนิด หลากหลายชื่อการค้า บางครั้ง
เกษตรกรใช้สารเคมีผสมรวม ๆ กันเพราะมีความเชื่อว่าจะ
ได้ผลดี แต่บางครัง้ ก็ไม่ทราบว่าเป็นชนิดเดียวกันและยังเป็น
ชนิดทีม่ คี วามเป็นพิษสูง เกษตรกรจึงมีโอกาสเสีย่ งทีจ่ ะได้รบั
อันตรายจากสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ
จิตติพัฒน์ สืบสิมมาและคณะ (Seabsimma et al., 2017)
ที่ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใช้และการป้องกันตนเองจาก
สารเคมีกำ� จัดศัตรูพชื และผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกร
เพาะปลูกพริกผู้ฉีดพ่นสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช กรณีศึกษา
ต�ำบลสวนกล้วย อ�ำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ผล
การวิจยั พบว่า การฉีดพ่นสารเคมีในการเพาะปลูกพืชชนิดอื่ น

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมการใช้ แ ละการป้องกัน
ตนเองจากสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(p-value< .05)
3. ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีทางการเกษตร
(r=-.211) มีความสัมพันธ์พฤติกรรมการใช้สารเคมีทาง
การเกษตรของเกษตรกรและระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรสใน
เลือดของเกษตรกร อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p-value<.05)
สามารถอธิ บ ายได้ ว ่ า ความรู ้ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ที่ ผ กผั น กั บ
พฤติกรรมการใช้สารเคมี ในการวิจัยพบว่าเกษตรกรที่มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สารเคมีที่ถูกต้อง แต่
เกษตรกรยั ง พฤติ ก รรมในการใช้ ส ารเคมี ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ซึ่ ง
สอดคล้องกับจิตติพัฒน์ สืบสิมมาและคณะ(Seabsimma
et al., 2017) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใช้และการป้องกัน
ตนเองจากสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชและผลกระทบต่อสุขภาพ
ของเกษตรกรเพาะปลูกพริกผู้ฉีดพ่นสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช:
กรณีศึกษาต�ำบลสวนกล้วย อ�ำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัด
ศรีษะเกษ พบว่าระดับความรู้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การใช้และการป้องกันตนเองจากสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช
4. ทัศนคติตอ่ การใช้สารเคมีทางการเกษตร (r=-0.324)
ความสั ม พั น ธ์ เชิ ง ลบในระดั บ น้ อ ยกั บ พฤติ ก รรมการใช้
สารเคมีทางการเกษตรของเกษตรกรและระดับเอ็นไซม์
โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกร อย่างมีนัยส� ำ คั ญ
ทางสถิติ (p-value<.05) สามารถอธิบายได้ว่า ทัศนคติมี
ความสัมพันธ์ผกผันกับพฤติกรรมการใช้สารเคมี ในการ
วิจัยพบว่าเกษตรที่มีทัศนคติที่ดีและตระหนักถึงอั น ตราย
จากการใช้ ส ารเคมี แ ต่ ก็ ยั ง มี พ ฤติ ก รรมการใช้สารเคมีใน
ปริมาณเพิม่ ขึน้ สอดคล้องกับณัฐธญา วิไลวรรณ (Wilaiwan,
2016) ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ต ่ อ การป้ อ งกั น
อันตรายจากการใช้ สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชในกลุ่มเกษตรกร
อ�ำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี พบว่าทัศนคติมีความสัมพันธ์
กั บ พฤติ ก รรมการป้ อ งกั น ตนเองจากอั น ตรายในการใช้
สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ (p<.05)
5. ความเชือ่ ด้านสุขภาพเกีย่ วกับการรับรูข้ องการเกิด
โรคของเกษตรกร (r=-.153)ไม่มีความสัมพันธ์พฤติกรรม
การใช้สารเคมีทางการเกษตรของเกษตรกรและระดับเอ็นไซม์
โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกร สามารถอธิบายได้
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ว่ า อาจเนื่ อ งมาจากเกษตรกรมี ค วามเชื่ อ ด้ า นสุ ข ภาพ
เกีย่ วกับการรับรูข้ องการเกิดโรค แต่มพี ฤติกรรมความเคยชิน
ประสบการณ์การใช้สารเคมีและมีความต้องการรายได้เพิ่ม
ขึน้ จึงขาดความระมัดระวังในความปลอดภัยจากการใช้สารเคมี
ท�ำให้ไม่เกิดความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับการรับรู้ของ
การเกิดโรค สอดคล้องกับชุติญา ดานะ (Dana,2014) ได้
ศึกษาพฤติกรรมการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร
ไร่ออ้ ย ผลการวิจยั พบว่าเกษตรไร่ออ้ ยทัง้ หมดใช้สารเคมีกำ� จัด
ศัตรูพชื มีพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำ� จัดศัตรูพชื โดยภาพรวมมี
ความเหมาะสมอยูใ่ นระดับปานกลางและความรูเ้ กีย่ วกับผล
กระทบจากการใช้สารเคมีกำ� จัดศัตรูพชื อยูใ่ นระดับต�ำ 
่ แสดง
ให้เห็นถึงว่าเกษตรกรไม่มีความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับ
การรับรูข้ องการเกิดโรคจากสารเคมี
6. ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลและสามารถคาดท� ำ นาย
พฤติกรรมการใช้สารเคมีทางการเกษตรของเกษตรกรและ
ระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกร ได้แก่
รายได้ต่อเดือน ประเภทการท�ำการเกษตร และสถานภาพ
สมรส สามารถคาด ท�ำนายได้ ร้อยละ 20 สามารถอธิบาย
ได้ว่ารายได้ต่อเดือน เนื่องจากเกษตรกรมีรายได้น้อย ก็จะ
ต้องรับจ้างท�ำงานพ่นสารเคมีทางการเกษตรหรือถ้าเป็น
เกษตรกรที่มีพื้นที่ท�ำการเกษตรเองก็จะมีการใช้สารเคมี
ก�ำจัดศัตรูพืชกันมากขึ้นเพราะต้องการให้ผลผลิตของตน
ที่เพาะปลูกไว้ปราศจากโรคและแมลงมาท�ำลายจนก่อให้
เกิดความเสียหายและต้องการให้ผลผลิตดีมีรายได้เพิ่มขึ้น
สถานภาพสมรส มีอ�ำนาจการท�ำนายเนื่องจากครอบครัว
ต้องมีค่าใช้จ่าย มีภาระที่รับผิดชอบมาเลี้ยงครอบครัวเพิ่ม
ขึ้น และประเภทการท�ำเกษตรกรรม (นาข้าว) มีอ�ำนายการ
ท�ำนายเนือ่ งจากความต้องการผลผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้ จึงใช้สารเคมี
เพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะการเกษตร (นาข้าว) ทีเ่ ป็นอาชีพหลักของ
เกษตรกร ไม่สอดคล้องกับวิชชาดา สิมลาและตั้ม บุญรอด
(Simla & Boonrod, 2012) ทีศ่ กึ ษาเรือ่ งปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการป้องกันสารเคมีกำ� จัดศัตรูพชื ของเกษตรกร
ต�ำบลแหลมโตนด อ�ำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง พบว่า เพศ
ระดับการศึกษา ระยะเวลา ในการท�ำการเกษตร จ�ำนวนครัง้
ของการฉีดพ่นสารเคมีกำ� จัดศัตรูพชื การตรวจหาสารเคมีกำ� จัด
ศัตรูพชื การได้รบั ความรูห้ รือค�ำแนะน�ำหรือเคยได้รบั การอบรม
เกีย่ วกับอันตรายจากสารเคมีกำ� จัดศัตรูพชื และความเชือ่ ด้าน
สุขภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันสารเคมี
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สรุป
ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรมีพฤติกรรมการใช้
สารเคมีทางการเกษตรทีม่ ผี ลต่อระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรส
ในเลือด มีพฤติกรรมการปฏิบตั ทิ ดี่ ี สม�ำ่ เสมอ ร้อยละ 63.1
ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านรายได้ตอ่ เดือน จ�ำนวนวันที่ใช้สารเคมี
มีความสัมพันธ์เชิงลบในระดับต�ำ่ กับพฤติกรรมการใช้สารเคมี
ทางการเกษตรของเกษตรกรและระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรส
ในเลือดของนอกจากนีป้ ระเภทการท�ำการเกษตร ความรู้และ
ทัศนคติเกีย่ วกับการใช้สารเคมีทางการเกษตรมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการใช้สารเคมีทางการเกษตรของเกษตรกร
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p-value <.05) ผลการวิเคราะห์
ปัจจัยที่มีอิทธิพลและสามารถคาดท�ำนายพฤติกรรมการใช้
สารเคมีทางการเกษตรของเกษตรกรและระดับเอ็นไซม์
โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกร อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ (p-value <.05) ได้แก่ รายได้ต่อเดือน ประเภท
การท�ำการเกษตร สามารถคาดท�ำนายได้ ร้อยละ 20 จาก
การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม พบว่า เกษตรกร
มี ค วามรู ้ ใ นการใช้ ส ารเคมี ที่ ดี ต ามคู ่ มื อ เกษตรกรปลอด
โรคส�ำหรับเกษตรกรและอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำ
หมู่บ้านและมีการปฏิบัติตนในการใช้สารเคมีที่ดีแต่ยังพบ
ว่าเกษตรกรมีระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดผิดปกติ

2. หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องมีนโยบายร่วมกันทุกภาค
ส่วนในการด�ำเนินการเกีย่ วกับการใช้สารเคมีทางการเกษตร
เพือ่ ป้องกันอันตรายจากภาวะแทรกซ้อนของการใช้สารเคมี
ทางการเกษตรของเกษตรกร
3. มีนโยบายในการควบคุมร้านค้าหรือแหล่งผลิต
สารเคมีทางการเกษตร

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ ดร.มโน มณีฉาย สาธารณสุข
อ�ำเภอบ้านหมี่ ที่กรุณาอนุญาตให้เก็บข้อมูลในการท�ำวิจัย
รศ.ดร.ประภาเพ็ญ สุวรรณ รศ.ดร.ชุติมา มุสิกานนท์ และ
รศ.ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย ที่กรุณาให้ค�ำแนะน�ำ  เสนอ
แนะ และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความถูกต้องและความ
ครบถ้วนในเนือ้ หาของแบบสัมภาษณ์ ขอบคุณผูอ้ ำ� นวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลและเจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบล ในอ�ำเภอบ้านหมี่ เกษตรกรอ�ำเภอ
บ้านหมี่ที่มีส่วนในการตอบแบบสัมภาษณ์ และขอบคุณ
กัลยาณมิตรทุกท่านที่ไม่ได้ กล่าวนามไว้ ณ ที่นี้

ข้อเสนอแนะ
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น สาธารณสุขอ�ำเภอ
และโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต� ำ บล ควรรณรงค์ ใ ห้
เกษตรกรปรับพฤติกรรมการใช้สารเคมีอย่างเคร่งครัดโดย
การรณรงค์ให้ใช้สารชีวภาพ
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