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หลักการและวัตถุประสงค: ปญหาสุขภาพเนือ่ งจากการใช
สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเปนปญหาระดับชาติของสังคมไทย
วั ต ถุ ป ระสงค ข องการศึ ก ษานี้ คื อ เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ความรู
ทั ศ นคติ และพฤติ ก รรมการใช ส ารเคมี กำจั ด ศั ต รู พื ช ของ
เกษตรกรบาน หวยสามขา ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ
จังหวัด นครราชสีมา
วิ ธี ก ารศึ ก ษา: เป น การศึ ก ษาเชิ ง พรรณนาในเกษตรกร
บานหวยสามขา จำนวน 142 ราย เก็บขอมูลระหวางเดือน
กันยายน ถึงตุลาคม พ.ศ. 2556 โดยใชแบบสอบถามทีผ่ วู จิ ยั
ปรับปรุงขึ้น วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา
ผลการศึกษา: กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ
92.3 มีอายุ 30-44 ป รอยละ 40.8 มีความถีใ่ นการใชสารเคมี
กำจัดศัตรูพชื 1 ครัง้ ตอเดือน รอยละ 41.5 เคยไดรบั ขอมูล
เกีย่ วกับการใชสารเคมีกำจัดศัตรูพชื รอยละ 95.1 โดยไดรบั
ผานทางสือ่ วิทยุหรือโทรทัศน รอยละ 68.3 และมีประสบการณ
การไดรับพิษจากการใชสารเคมีกำจัดศัตรูพืช รอยละ 52.8
โดยอาการทีพ่ บมากทีส่ ดุ ไดแก ปวดศีรษะ วิงเวียน คลืน่ ไส
อาเจียน ทั้งนี้ยังพบวากลุม ตัวอยางสวนใหญมีคาคะแนน
ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมที่ถูกตองเกี่ยวกับการใช
สารเคมีกำจัดศัตรูพชื อยใู นระดับสูง คิดเปนรอยละ 88.7, 85.2
และ 86.6-97.9 ตามลำดับ
สรุ ป : เกษตรกรบ า นห ว ยสามขาส ว นใหญ มี ค วามรู แ ละ
ทัศนคติทถี่ กู ตองเกีย่ วกับการใชสารเคมีกำจัดศัตรูพชื แตยงั มี
การปฏิบัติตัวที่ไมเหมาะสมในบางเรื่อง ซึ่งควรไดรับการ
แกไข
คำสำคัญ: ความรู, ทัศนคติ, พฤติกรรมการใชสารเคมีกำจัด
ศัตรูพชื , เกษตรกร

Background and objective: Inappropriate pesticide
usage is the national health problem in Thai social. This
study aimed to investigate knowledge, attitudes and
pesticide usage behaviors among the agricultural
workers at Huay Sam Kha Village, Tub Ruang Subdistrict,
Phra Thong Kum District, Nakhon Ratchasima Province.
Methods: This was a descriptive study of 142
agricultural workers living in Huay Sam Kha Village. Data
were collected during September 2013 to October 2013
by using the researchers-adapted questionnaire and
analyzed by using the descriptive statistics.
Results: The findings pointed out that 92.3% of
participants were males and most of them (40.8%) aged
between 30 and 44 years old. Approximately 41.5% of
subjects used the chemical pesticide once a month. The
majority (95.1%) had gained some pesticide usage
informations mostly from the radio or television (68.3%).
Over half (52.8%) experienced mild symptoms from
exposure comprising headache, dizziness, nausea, and
vomiting. In addition, the high levels of knowledge,
attitudes and pesticide usage behaviors were presented
in 88.7%, 85.2% and 86.6-97.9%, respectively.
Conclusions: The findings revealed that most
agricultural workers have the correct knowledge and
attitudes of pesticide usage. However, some inappropriate
behaviors need to be corrected.
Keywords: Knowledge, Attitudes, Pesticide Usage
Behaviors, Agricultural workers
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บทนำ

วิธีการศึกษา

ประเทศไทยเป น ประเทศเกษตรกรรมมาตั้ ง แต อ ดี ต
ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิดเปนรอยละ
70 ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด1 ปจจุบันนี้จุดมุงหมายการ
ผลิตทางการเกษตรมีการเปลี่ยนแปลงจากเพื่อการยังชีพใน
ครัวเรือนเปนเพื่อการคาและการสงออก ทำใหเกษตรกรมี
ความจำเปนตองเพิ่มผลผลิตใหเพียงพอตามความตองการ
ของตลาดจึงมีการนำสารเคมีกำจัดศัตรูพืชมาใชมากยิ่งขึ้น
เนือ่ งจากหาซือ้ ไดงา ย ใชสะดวก และกำจัดศัตรูพชื ไดเร็ว2
จังหวัดนครราชสีมา เปนจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดใน
ประเทศไทย มีจำนวนพื้นที่ทั้งหมด 12.8 ลานไร เปนพื้นที่
ทำการเกษตรประมาณ 8.7 ลานไร หรือคิดเปนรอยละ 68 ของ
พืน้ ทีท่ งั้ หมด โดยพืน้ ทีส่ ว นใหญจะปลูกขาว และพืชไรจำพวก
มันสำปะหลัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว ขาวฟาง ปอ ออย โดย
มันสำปะหลังมีมลู คาการผลิตมากทีส่ ดุ คือ 10,085 ลานบาท
จากขอมูลของสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา พบครัวเรือน
ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรวมทั้งสิ้น 326,587 ครัวเรือน3
บานหวยสามขา ตำบลทัพรัง้ อำเภอพระทองคำ ตัง้ อยู
หางจากจังหวัดนครราชสีมาไปทางทิศเหนือ ประมาณ 60
กิ โ ลเมตร เป น พื้ น ที่ ทำการเกษตรที่ สำคั ญ แห ง หนึ่ ง ของ
จังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากประชากรสวนใหญรอยละ 90
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จากการสำรวจขอมูลโดยองคการ
บริหารสวนตำบลทัพรั้งในป พ.ศ. 2554-2555 พบจำนวน
ครัวเรือนทีป่ ระกอบอาชีพเกษตรกรรม 158 และ 162 ครัวเรือน
ตามลำดับ4 และจากการประเมินความเสีย่ งตอการสัมผัสสาร
เคมีกำจัดศัตรูพชื โดยทดสอบระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอเรส
(cholinesterase) ในเลือด พบวาเกษตรกรบานหวยสามขา
มีผลการทดสอบจัดอยใู นระดับไมปลอดภัยเพิม่ สูงขึน้ คือ 10
และ 19 ราย5 ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากการขาดความรแู ละทัศนคติ
ที่ถูกตองในการใชสารเคมีกำจัดศัตรูพืช จึงทำใหเกษตรกร
ละเลยขาดความเอาใจใสและแสดงพฤติกรรมที่ไมถูกตอง
เหมาะสมตามมา6 อันจะนำไปสูการตกคางและการสะสม
ของสารพิษในรางกาย รวมทัง้ มีความเสีย่ งตอการเกิดโรคไม
ติดตอเรื้อรัง ไดแก โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคตอมไรทอ
ซึง่ สอดคลองกับฐานขอมูลผปู ว ยจากระบบประกันสุขภาพแหงชาติ
ทีพ่ บวาปจจุบนั มีผปู ว ยจากการใชสารเคมีกำจัดศัตรูพชื จำนวน
8,546 ราย และมีการคาดการณวา ในอนาคตขางหนาตัวเลข
ผปู ว ยจากสารเคมีอาจสูงถึงปละ 200,000-400,000 ราย7 เพือ่
ปองกันการเกิดโรคดังกลาว ผวู จิ ยั จึงสนใจศึกษาระดับความ
รู ทัศนคติ และพฤติกรรมการใชสารเคมีกำจัดศัตรูพืชของ
เกษตรกรบานหวยสามขา ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำขอมูลที่ไดไปใชในการวางแผน
ปองกันและแกไขปญหาการใชสารเคมีกำจัดศัตรูพืชไดอยาง
ถูกตองเหมาะสมกับสภาพพื้นฐานของเกษตรกรตอไป

การศึกษาครัง้ นีเ้ ปนการศึกษาเชิงพรรณนา (descriptive
study) มีวธิ กี ารศึกษา ดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษา คื อ เกษตรกรบ า นห ว ย
สามขา ตำบลทัพรัง้ อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
จำนวน 219 ราย
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ เกษตรกรบาน
ห ว ยสามขา ตำบลทั พ รั้ ง อำเภอพระทองคำ จั ง หวั ด
นครราชสีมา จำนวน 142 ราย ซึ่งไดมาจากการสุมตามจุด
มงุ หมาย (purposive sampling)8 โดยเลือกเฉพาะเกษตรกร
ที่มีความสมัครใจเขารวมการศึกษาในชวงเดือนกันยายน
ถึงตุลาคม พ.ศ. 2556 มีสติสมั ปชัญญะสมบูรณ และอานออก
เขียนได
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการเก็ บ รวมรวบข อ มู ล คื อ แบบ
สอบถามซึ่งผูวิจัยไดปรับปรุงจากการศึกษาของ เสกสรร
กฤษณะสุวรรณ9 ประกอบดวย 4 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง จำนวน 8 ขอ
ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได
เฉลี่ยตอเดือน ความถี่ในการใชสารเคมีกำจัดศัตรูพืช การ
ไดรบั ขอมูลขาวสารเกีย่ วกับการใชสารเคมีกำจัดศัตรูพชื และ
ประสบการณการไดรับพิษจากการใชสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
สวนที่ 2 ความรูเกี่ยวกับการใชสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
จำนวน 16 ขอ เปนคำถามปลายปดแบบเลือกตอบ มี 2 ระดับ
คือ ตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน และแบงระดับ
คะแนนโดยใชเกณฑของ Bloom10 กลาวคือ คะแนนตัง้ แต รอย
ละ 80 มีความรอู ยใู นระดับสูง, คะแนนรอยละ 60-79 มี ความ
รอู ยใู นระดับปานกลาง และคะแนนนอยกวารอยละ 60 มีความ
รูอยูในระดับต่ำ
สวนที่ 3 ทัศนคติเกี่ยวกับการใชสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
จำนวน 18 ขอ เปนคำถามปลายปดแบบมาตราสวนประมาณ
คา (rating scale) มี 3 ระดับ คือ เห็นดวย ไมแนใจ และไม
เห็นดวย โดยขอคำถามเชิงบวกมีเกณฑการใหคะแนนเทากับ
3, 2 และ 1 คะแนน ตามลำดับ ขอคำถามเชิงลบมีเกณฑการ
ใหคะแนนเทากับ 1, 2 และ 3 คะแนน ตามลำดับ และแบง
ระดับคะแนนโดยใชเกณฑของ Best11 กลาวคือ คะแนนเฉลีย่
2.34-3.00 มีทศั นคติอยใู นระดับสูง คะแนนเฉลีย่ 1.67-2.33
มีทศั นคติอยใู นระดับปานกลาง และคะแนนเฉลีย่ 1.00-1.66
มีทัศนคติอยูในระดับต่ำ
ส ว นที่ 4 พฤติ ก รรมการใช ส ารเคมี กำจั ด ศั ต รู พื ช
ประกอบดวย พฤติกรรมกอนการใชสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
ขณะใชสารเคมีกำจัดศัตรูพืช และหลังการใชสารเคมีกำจัด

430

ศรีนครินทรเวชสาร 2557; 29 (5)  Srinagarind Med J 2014; 29 (5)

จารุวรรณ ไตรทิพยสมบัติ และคณะ

x Jaruwan Tritipsombut, et al.

ศัตรูพชื จำนวน 26 ขอ เปนคำถามปลายปดแบบมาตราสวน
ประมาณคา มี 3 ระดับ คือ ปฏิบตั เิ ปนประจำ (4-6 ครัง้ ตอ
สัปดาห) ปฏิบัติเปนบางครั้ง (1-3 ครั้งตอสัปดาห) และไม
เคยปฏิบัติ โดยขอคำถามเชิงบวกมีเกณฑการใหคะแนน
เทากับ 3, 2 และ 1 คะแนน ตามลำดับ ขอคำถามเชิงลบมี
เกณฑการใหคะแนนเทากับ 1, 2 และ 3 คะแนน ตามลำดับ
และแบงระดับคะแนนโดยใชเกณฑของ Best11 กล า วคื อ
คะแนนเฉลี่ ย 2.34-3.00 มี พ ฤติ ก รรมอยู ใ นระดั บ สู ง
คะแนนเฉลีย่ 1.67-2.33 มีพฤติกรรมอยใู นระดับปานกลาง และ
คะแนนเฉลีย่ 1.00-1.66 มีพฤติกรรมอยใู นระดับต่ำ
แบบสอบถามไดผา นการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หา
และการใชภาษา (content validity) โดยใหผเู ชีย่ วชาญดานการ
เกษตรและการบริหารงานสาธารณสุข จำนวน 3 ทาน ตรวจ
สอบ ขอคำถามแลวนำผลคะแนนที่ไดมาคำนวณหาคาดัชนี
ความสอดคลองระหวางขอคำถามกับวัตถุประสงค (Index of
Item Objective Congruence: IOC) แลวคัดเลือกขอคำถาม
ทีม่ คี า IOC ระหวาง 0.67-1.00 มาทดลองใชกบั เกษตรกรทีม่ ี
ลักษณะคลายกับกลมุ ตัวอยาง จำนวน 30 ราย เพือ่ หาความ
เชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถาม โดยคำนวณหาคา
คูเดอร-ริชารดสัน 20 (Kuder-Richardson 20: KR-20) ในสวน
ของคำถามวัดความรู และคำนวณหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ในสวนของ
คำถามวัดทัศนคติและพฤติกรรม ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ
0.789, 0.788 และ 0.788 ตามลำดับ ทำการเก็บรวบรวมขอมูล
และตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม เพื่อนำไป
วิเคราะหทางสถิติโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป
วิเคราะหขอ มูลทัว่ ไป ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช
สารเคมีกำจัดศัตรูพืชโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (descriptive
statistics) ไดแก ความถี่ (frequency) รอยละ (percentage)
ค า เฉลี่ ย (mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard
deviation: SD)

95.1 โดยไดรับขอมูลผานทางสื่อวิทยุหรือโทรทัศน รอยละ
68.3 รองลงมาคือจากการเขารวมประชุมหรืออบรม รอยละ
66.2 และจากเจาหนาทีเ่ กษตรอำเภอ รอยละ 62.0 นอกจากนี้
กลมุ ตัวอยางสวนใหญมปี ระสบการณการไดรบั พิษจากการใชสาร
เคมีกำจัดศัตรูพืช รอยละ 52.8 โดยอาการที่พบมากที่สุด
ไดแก ปวดศีรษะ วิงเวียน คลืน่ ไส อาเจียน
2. ความรูเกี่ยวกับการใชสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
กลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับการใชสารเคมี
กำจัดศัตรูพชื อยใู นระดับสูงคิดเปนรอยละ 88.7 (ตารางที่ 1)
โดยขอคำถามทีเ่ กษตรกรตอบถูกตองมากทีส่ ดุ คือ ขณะฉีด
พนสารเคมีกำจัดศัตรูพชื เกษตรกรควรสวมใสเสือ้ ผาทีม่ ดิ ชิด
รัดกุม มีอปุ กรณปด ปากและจมูก รอยละ 100 อาการเริม่ ตน
ตอการไดรบั พิษจากการใชสารเคมีกำจัดศัตรูพชื ไดแก ปวด
ศีรษะวิงเวียน คลื่นไส อาเจียน รอยละ 100 รองลงมาคือ
เกษตรกรควรตัดสินใจเลือกซือ้ สารเคมีทอี่ อกฤทธิเ์ จาะจงตาม
ชนิดของศัตรูพชื รอยละ 97.9 สวนขอคำถามทีเ่ กษตรกรตอบ
ไมถูกตองมากที่สุด คือ ภาชนะบรรจุสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
ที่ ใ ช ห มดแล ว ควรกำจั ด ด ว ยการขุ ด หลุ ม ฝ ง และกลบดิ น
ใหมิดชิด รอยละ 43.7 รองลงมาคือสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
สามารถเขาสรู า งกายทางการหายใจ ทางปาก และทางผิวหนัง
ร อ ยละ 21.1 และสารเคมี กำจั ด ศั ต รู พื ช หมายถึ ง สาร
สังเคราะหทใี่ ชสำหรับปองกัน ควบคุม ทำลายพืช แมลง หรือ
สัตวทขี่ ดั ขวางการเจริญเติบโตของพืช รอยละ 16.2
3. ทัศนคติเกี่ยวกับการใชสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
เมือ่ พิจารณาโดยภาพรวมพบวากลมุ ตัวอยางสวนใหญมี
ทัศนคติเกี่ยวกับการใชสารเคมีกำจัดศัตรูพืชอยูในระดับสูง
คิดเปนรอยละ 85.2 (ตารางที่ 2) และเมือ่ พิจารณาเปนรายขอ
พบวากลุมตัวอยาง สวนใหญมีทัศนคติที่ถูกตองมากที่สุดใน
เรื่องดังตอไปนี้ คือ ควรอาบน้ำฟอกสบูภายหลังจากการใช
สารเคมี กำจั ด ศั ต รู พื ช ทุ ก ครั้ ง ร อ ยละ 96.5 ควรสวมเสื้อ
แขนยาว กางเกงขายาว ในขณะฉีดพนสารเคมีกำจัดศัตรูพชื
เพราะจะชวยลดการสัมผัสกับละอองสารเคมีขณะปฏิบัติงาน
รอยละ 96.5 และควรเก็บภาชนะบรรจุสารเคมีกำจัดศัตรูพชื
ผลการศึกษา
ไว
ในที่หางไกลจากเด็กหรือสัตวเลี้ยงรอยละ 96.5
การศึกษาครัง้ นี้ ผวู จิ ยั ไดรบั แบบสอบถามทีส่ มบูรณกลับ
คื น มาทั้ ง สิ้ น 142 ชุ ด คิ ด เป น อั ต ราการตอบกลั บ คื น
(Response rate) รอยละ 100 ซึง่ มีผลการศึกษา ดังนี้
ตารางที่ 1 จำนวนและรอยละของเกษตรกรจำแนกตามระดับ
1. ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
ความรเู กีย่ วกับการใชสารเคมีกำจัดศัตรูพชื (n = 142)
กลุ ม ตั ว อย า งส ว นใหญ เ ป น เพศชาย ร อ ยละ 92.3
จำนวน (ราย)
รอยละ
มีอายุระหวาง 30-44 ป รอยละ 40.8 มีสถานภาพสมรสคู ความรูเกี่ยวกับการใช
รอยละ 64.1 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา รอยละ 41.5 สารเคมีกำจัดศัตรูพืช
126
88.7
มีรายไดเฉลีย่ ตอเดือน 5,001-7,000 บาท รอยละ 40.8 มีความ ระดับสูง
ระดั
บ
ปานกลาง
13
9.2
ถีใ่ นการใชสารเคมีกำจัดศัตรูพชื 1 ครัง้ ตอเดือน รอยละ 41.5
ระดั
บ
ต่
ำ
3
2.1
เคยไดรับขอมูลเกี่ยวกับการใชสารเคมีกำจัดศัตรูพืช รอยละ
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การศึกษาความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการใชสารเคมีกำจัดศัตรูพชื

กลุมตัวอยางสวนใหญมีทัศนคติที่ไมถูกตองมากที่สุด
ในเรือ่ งดังตอไปนี้ คือ สารเคมีทสี่ ามารถกำจัดศัตรูพชื ไดหลาย
ชนิดเปนสารเคมีทมี่ คี ณ
ุ ภาพดีเหมาะแกการนำมาใชงาน รอย
ละ 38.7 รองลงมาคือเสือ้ ผาทีใ่ สฉดี พนสารเคมีกำจัดศัตรูพชื
สามารถนำไปซักรวมกับผาอื่น ๆ ได รอยละ 24.6 และ
สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่สะสมในรางกาย ถาไมมีอาการปวย
ก็ไมเกิดอันตรายใด ๆ รอยละ 21.1
4. พฤติกรรมการใชสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมพบวากลุมตัวอยางสวนใหญ
มีพฤติกรรมกอนการใช ขณะใช และหลังการใชสารเคมีกำจัด
ศัตรูพชื อยใู นระดับสูง คิดเปนรอยละ 97.9, 95.8 และ 86.6
ตามลำดับ (ตารางที่ 3) เมือ่ พิจารณาเปนรายขอจำแนกตาม
การปฏิบัติพบวา กอนการใชสารเคมีกำจัดศัตรูพืช กลุ ม
ตัวอยางสวนใหญมกี ารตรวจสอบอุปกรณการฉีดพนใหอยใู น
สภาพดีกอ นนำมาใชงาน รอยละ 96.5 การอานฉลากขางขวด
สารเคมีกำจัดศัตรูพชื และปฏิบตั ติ ามคำแนะนำอยางเครงครัด
รอยละ 96.5 และการเลือกชนิดสารเคมีใหเจาะจงกับศัตรูพชื ที่
ระบาดในพืน้ ทีเ่ พาะปลูก รอยละ 95.1 ขณะใชสารเคมีกำจัด
ศัตรูพชื กลมุ ตัวอยางสวนใหญมกี ารสวมกางเกงขายาวขณะ
ฉี ด พ น สารเคมี กำจั ด ศั ต รู พื ช ร อ ยละ 95.8 รองลงมาคือ
การเลือกชวงเวลาในตอนเชาหรือแสงแดด ไมรอนจัดและจะ
ฉีดพนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในขณะที่ลมสงบเทานั้น รอยละ
95.1 และการฉีดพนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเหนือลม รอยละ
95.1 หลังการใชสารเคมีกำจัดศัตรูพชื กลมุ ตัวอยางสวนใหญ
จะอาบน้ำฟอกสบูกอนที่จะรับประทานอาหาร รอยละ 97.2
รองลงมาคือการเก็บสารเคมีกำจัดศัตรูพชื ในทีม่ ดิ ชิดและหาง
ไกลจากความรอน รอยละ 95.1 และการทำความสะอาด
ซ อ มแซมอุ ป กรณ ป อ งกั น อั น ตรายหลั ง การใช ง านทุ ก ครั้ ง
รอยละ 90.8
ส ว นพฤติ ก รรมการใช ส ารเคมี กำจั ด ศั ต รู พื ช ที่ ก ลุ ม
ตัวอยางสวนใหญมีการปฏิบัติที่ไมถูกตองมากที่สุด คือ การ
ไมใสแวนตาขณะฉีดพนสารเคมีกำจัดศัตรูพืช รอยละ 66.2
รองลงมาคือการนำภาชนะบรรจุสารเคมีกำจัดศัตรูพชื ทีใ่ ชหมด
แลวไปทำลายโดยการทิง้ ขยะรอยละ 28.9 และหลังการฉีดพน
สารเคมีกำจัดศัตรูพชื แลว เกษตรกรจะลางอุปกรณในแหลงน้ำ
ธรรมชาติ ไดแก แมน้ำลำคลอง หรืออางเก็บน้ำ รอยละ 16.9

x The Study of Knowledge, Attitudes and Pesticide Usage Behaviors
ตารางที่ 3 จำนวนและรอยละของเกษตรกรจำแนกตามระดับ
พฤติกรรมการใชสารเคมีกำจัดศัตรูพชื (n = 142)
พฤติกรรมการใชสารเคมีกำจัด
ศัตรูพืช
กอนการใชสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
ระดับสูง
ระดับปานกลาง
ระดับต่ำ
ขณะใชสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
ระดับสูง
ระดับปานกลาง
ระดับต่ำ
หลังการใชสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
ระดับสูง
ระดับปานกลาง
ระดับต่ำ

จำนวน (ราย)

รอยละ

ก
139
3
0

ก
97.9
2.1
0.0

136
6
0

95.8
4.2
0.0

123
19
0

86.6
13.4
0.0

วิจารณ

จากการศึ ก ษาความรู เ กี่ ย วกั บ การใช ส ารเคมี กำจั ด
ศัตรูพืชของเกษตรกรบานหวยสามขา พบวากลุมตัวอยาง
สวนใหญมีความรูอยูในระดับสูง คิดเปนรอยละ 88.7 ซึ่ ง
สอดคลองกับการศึกษาของจิราณุวัฒน ตีสนิท12 ที่ พ บว า
เกษตรกรสถานีอนามัยตำบลน้ำเขียว อำเภอรัตนบุรี จังหวัด
สุรินทร มีความรูอยูในระดับสูง รอยละ 77.5 อธิบายไดวา
เกษตรกรบานหวยสามขาสวนใหญเคยไดรับขอมูลเกี่ยวกับ
การใชสารเคมีกำจัดศัตรูพืชจากสื่อวิทยุหรือ โทรทัศน การ
เขารวมประชุมหรืออบรม และจากเจาหนาที่ เกษตร อยางไร
ก็ตาม เกษตรกรรอยละ 43.7 ยังมีความรทู ไี่ มถกู ตองเกีย่ วกับ
วิธกี ารกำจัดภาชนะบรรจุสารเคมีทใี่ ชหมดแลว โดยเกษตรกร
มีความเขาใจวาสามารถนำภาชนะดังกลาวกลับไปใชไดอกี จึง
นำไปขายใหกับรานรับซื้อของเกา สอดคลองกับการศึกษา
ของดาริวรรณ เศรษฐีธรรม และวรรณภา อิชิดะ13 ที่พบวา
การกระทำดังกลาวจะกอใหเกิดอันตรายตอตนเอง และผูอื่น
จากการปนเปอนของสารเคมีกับสิ่งของที่บรรจุในภาชนะ
และสอดคลองกับการศึกษาของสมชาย เพชรอำไพ14 ที่
พบวาการกำจัดภาชนะบรรจุสารเคมีที่ใชแลวอยางไมถูกวิธี
เปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการเจ็บปวยดวยโรคพิษสารกำจัด
ศัตรูพืชในเกษตรกรอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ตารางที่ 2 จำนวนและรอยละของเกษตรกรจำแนกตามระดับ นอกจากนี้ เกษตรกรรอยละ 21.1 มีความเขาใจวาสารเคมี
กำจัด ศัตรูพืชสามารถเขาสูรางกายทางกระแสเลือดเทานั้น
ทัศนคติเกีย่ วกับการใชสารเคมีกำจัดศัตรูพชื (n = 142)
ซึ่งแทจริงแลวสามารถเขาสูรางกายได 3 ทาง คือ ทางการ
ความรูเกี่ยวกับการใช
จำนวน (ราย)
รอยละ
หายใจ ทางปาก และทางผิวหนัง ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการ
สารเคมีกำจัดศัตรูพืช
สั ม ผั ส กั บ ละอองสารเคมี เกษตรกรจึ ง ควรสวมใส เ สื้ อ ผ า
ระดับสูง
121
85.2
ที่ มิ ด ชิ ด มี อุ ป กรณ ป ด ปากและจมู ก ทุ ก ครั้ ง ที่ ใ ช ส ารเคมี
ระดับปานกลาง
21
14.8
กำจัดศัตรูพืช รวมทั้งไมควรรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำ
ระดับต่ำ
0
0.0
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จารุวรรณ ไตรทิพยสมบัติ และคณะ

ระหวางการปฏิบัติงาน
จากการศึกษาทัศนคติเกีย่ วกับการใชสารเคมีกำจัดศัตรู
พืชของเกษตรกรบานหวยสามขา พบวากลมุ ตัวอยางสวน ใหญ
มีทศั นคติอยใู นระดับสูง คิดเปนรอยละ 85.2 ซึง่ ไมสอดคลอง
กับการศึกษาของโกวิท สารโภคา15 ที่พบวา เกษตรกรเขต
ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ จังหวัดสระแกว มีทศั นคติ
อยูในระดับปานกลาง รอยละ 80 อธิบาย ไดวาเกษตรกร
บานหวยสามขาสวนใหญมที ศั นคติทถี่ กู ตองในการใชสารเคมี
กำจัดศัตรูพืช อาจเนื่องมาจากเกษตรกร มีความรูที่ถูกตอง
เกี่ยวกับการใชสารเคมีกำจัดศัตรูพืชสอดคลองกับการศึกษา
ของมรกต ขุนหาญ16 ที่พบวา ความรูมีผลตอทัศนคติและ
สงผลตอพฤติกรรมการใชสารเคมีกำจัดศัตรูพชื อยางไรก็ตาม
เกษตรกรบางสวนรอยละ 38.7 ยังมีทศั นคติทไี่ มถกู ตองเกีย่ วกับ
การเลือกชนิดของสารเคมี กำจัดศัตรูพชื ซึง่ เกษตรกรจำเปน
ตองเลือกใชสารเคมีที่ออกฤทธิ์เฉพาะเจาะจงและเหมาะสม
กั บ ชนิ ด ของศั ต รู พื ช รองลงมาคือเกษตรกรรอยละ 24.6
มี ค วามคิ ด เห็ น ว า เสื้ อ ผ า ที่ ใ ส ฉี ด พ น สารเคมี กำจั ด ศั ต รู พื ช
สามารถนำไปซักรวมกับผาอืน่ ๆ ได ซึง่ การกระทำดังกลาว
สงผลใหสารเคมีตกคางในเสือ้ ผาของคนอืน่ ๆ โดยเฉพาะเด็กเล็ก
และคนแกซึ่งเปนวัยที่ออนแอและมีการตอบสนองของระบบ
ภูมคิ มุ กันดอยกวาวัยอืน่ ๆ ทำใหเกิดอาการแพพษิ ไดงา ย17, 18
และเกษตรกร รอยละ 21.1 มีความคิดเห็นเกีย่ วกับการสะสม
ของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในรางกายวาหากไมมีอาการปวย
ก็ไมมอี นั ตรายใด ๆ ซึง่ แทจริงแลวอาการพิษจากการไดรบั สาร
เคมีกำจัดศัตรูพชื มี 2 แบบ คือ แบบเฉียบพลันและเรือ้ รัง ซึง่
พิษแบบเฉียบพลัน ไดแก ปวดศีรษะ มึนงง คลืน่ ไส อาเจียน
เจ็บหนาอก ปวดกลามเนือ้ ทองรวง เปนตะคริว หายใจติดขัด
หรือ มองเห็นไมชัดเจน สวนพิษแบบเรื้อรังจะแสดงผลชา
ใชระยะเวลานานเปนเดือนหรือเปนป ไดแก การเกิดโรคมะเร็ง19
จากการศึกษาพฤติกรรมการใชสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
ของเกษตรกรบานหวยสามขา พบวากลมุ ตัวอยางสวนใหญมี
พฤติกรรมกอนการใช ขณะใช และหลังการใชสารเคมีกำจัด
ศัตรูพชื อยใู นระดับสูง คิดเปนรอยละ 97.9, 95.8 และ 86.6
ตามลำดับ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของวรเชษฐ ขอบใจ
และคณะ20 ทีพ่ บวากลมุ เกษตรกรตนน้ำ ชาวเขาเผามง จังหวัด
พะเยา มีพฤติกรรมการใชสารเคมีกำจัดศัตรูพชื โดยรวมอยู
ในระดับสูง อธิบายไดวาเกษตรกรบานหวยสามขาสวนใหญ
มีพฤติกรรมที่ถูกตองเกี่ยวกับการใชสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
อาจเนือ่ งมาจากเกษตรกรมีความรทู ถี่ กู ตองเกีย่ วกับการใชสารเคมี
กำจัดศัตรูพืช สอดคลองกับการศึกษาของวิชชาดา สิมลา
และตัม้ บุญรอด21 ทีพ่ บวาการไดรบั ความรู คำแนะนำหรือเคย
ไดรับการอบรมเกี่ยวกับอันตรายจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชมี
ความสัมพันธกบั พฤติกรรมการปองกันสารเคมีกำจัดศัตรูพชื

x Jaruwan Tritipsombut, et al.
ของเกษตรกรอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
สอดคล อ งกั บ การศึ ก ษาของสุ เ พ็ ญ ศรี เบ า ทอง และ
อุไรวรรณ อินทรมวง22 ที่พบวาความรูมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการใชสารเคมีกำจัดศัตรูพืชอยางมีนัยสำคัญทาง
สถิตทิ รี่ ะดับ 0.001 ดังนัน้ การสงเสริมสนับสนุนใหความรแู ก
เกษตรกรจึงมีความสำคัญอยางยิ่งที่จะนำไปสูการปฏิบัติ
ที่ถูกตองในระยะยาว อยางไรก็ตาม เกษตรกรรอยละ 66.2
ไมใสแวนตาขณะฉีดพนสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ซึ่งสอดคลอง
กับการศึกษากอนหนา20, 23 ที่พบวาการใสแวนตาจะทำให
เกะกะและมองเห็นไมชัดเจนขณะปฏิบัติงาน ซึ่งการกระทำ
ดังกลาวสงผลใหละอองสารเคมีกระเด็นเขาตา สอดคลองกับ
การศึกษาเกีย่ วกับพิษภัยของสารเคมีทางการเกษตรทีพ่ บวารอยละ
90 ของสารเคมีจะถูกดูดซึมเขาสรู า งกายผานทางตาโดยตรง19
ดังนั้น เพื่อปองกันการเกิดอันตรายแกดวงตาและลดความ
เสี่ยงตอการสูญเสียการมองเห็น หนวยงานที่เกี่ยวของควร
แนะนำใหเกษตรกร ใสแวนตาขณะปฏิบตั งิ าน และควรจัดหา
แวนตาหรือหนากากที่สวมใสแลวปฏิบัติงานไดสะดวกมา
จำหน า ยให แ ก เ กษตรกรในราคาย อ มเยา รองลงมาคื อ
เกษตรกรรอยละ 28.9 นำภาชนะบรรจุสารเคมีกำจัดศัตรู
พืชที่ใชหมดแลวไปทำลายโดยการทิ้งขยะเปนประจำ ซึ่งผล
การศึกษาทีไ่ ดสอดคลองกับคาคะแนนความรเู กีย่ วกับวิธกี ารกำจัด
วัตถุมพี ษิ และเกษตรกรรอยละ 16.9 ลางอุปกรณฉดี พนสาร
เคมีกำจัดศัตรูพืชในแหลงน้ำธรรมชาติเปนประจำ ซึ่งการ
กระทำดังกลาวสงผลใหเกิดมลพิษทางน้ำและเปนอันตรายตอ
มนุษย สัตว และพืช รวมทั้งอาจทำลายทัศนียภาพในเรื่อง
สิ่งแวดลอมดวย

สรุป

เกษตรกรบานหวยสามขา ตำบลทัพรัง้ อำเภอพระทองคำ
จังหวัดนครราชสีมา สวนใหญมีความรูและทัศนคติที่ถูกตอง
เกี่ยวกับการใชสารเคมีกำจัดศัตรูพืช แตยังมีการปฏิบัติตัว
ที่ไมเหมาะสมในบางเรื่อง ดังนั้น หนวยงานที่เกี่ยวของทั้ง
ภาครัฐและเอกชนควรนำขอมูลทีไ่ ดจากการศึกษาครัง้ นีไ้ ปใช
ในการวางแผนปองกันและแกไขปญหาการใชสารเคมีกำจัด
ศั ต รู พื ช ได อ ย า งถู ก ต อ งเหมาะสมกั บ สภาพพื้ น ฐานของ
เกษตรกรตอไป

กิตติกรรมประกาศ
ผวู จิ ยั ขอขอบคุณเกษตรกรบานหวยสามขา ตำบลทัพรัง้
อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ทุกทานที่ใหความ
รวมมือในการตอบแบบสอบถามอยางดียิ่ง และขอขอบคุณ
ผใู หญบา น เจาหนาทีโ่ รงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลทัพรัง้
ที่ไดกรุณาใหขอมูลที่เปนประโยชน

ศรีนครินทรเวชสาร 2557; 29 (5)  Srinagarind Med J 2014; 29 (5)

433

การศึกษาความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการใชสารเคมีกำจัดศัตรูพชื

เอกสารอางอิง

1. ปราโมทย ประสาทกุล, สุรยี พ ร พันพึง่ , ปทมา วาพัฒนวงศ. ระเบิด
คนเมืองในประเทศไทย. ประชากรและสังคม 2550; 3: 4-17.
2. สุนสิ า ชายเกลีย้ ง, สายชล แปรงกระโทก. การประเมินทางชีวภาพ
ดาน ความเสีย่ งตอการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพชื ในกลมุ เกษตรกร
ผู ทำนา: กรณีศึกษาตำบลแกงสนามนาง อำเภอแกงสนามนาง
จังหวัดนครราชสีมา. ศรีนครินทรเวชสาร 2556; 28: 382-9.
3. สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา. บรรยายสรุปจังหวัดนครราชสีมา.
[เข า ถึ ง เมื่ อ 15 มี น าคม 2557]. เข า ถึ ง ได จ าก: http://
www.nakhonratchasima.go.th/service/nakhonratchasima.pdf.
4. องคการบริหารสวนตำบลทัพรัง้ . สรุปผลการสำรวจขอมูลประชากร
ประจำป 2554-2555 [เอกสารอั ด สำเนา]. นครราชสี ม า:
องคการบริหารสวนตำบล, 2555.
5. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลทัพรัง้ . สรุปผลการตรวจสุขภาพ
ประชาชนบ า นห ว ยสามขาประจำป 2554-2555 [เอกสาร
อัดสำเนา]. นครราชสีมา: โรงพยาบาล, 2555.
6. Jariya W, Kuruchittham V. Effectiveness of participatory
learning program on pesticide utilization among agriculturists
in Srinakorn district, Sukhothai province, Thailand. Journal of
Health Research 2007; 21: 215-8.
7. นิภาพร ทับหนุ . พันธนาการทีช่ อื่ สารเคมี. [เขาถึงเมือ่ 29 กรกฎาคม
2557]. เขาถึงไดจาก: http://www.bangkokbiznews.com/home/
detail/life-style/lifestyle/20130711/516414/พันธนาการที่ชื่อสารเคมี.html.
8. เกียรติคุณ จินตวร. วิธีการสุมตัวอยางประชากร. [เขาถึงเมื่อ 4
กรกฎาคม 2557]. เข า ถึ ง ได จ าก: http://tm.dru.ac.th/001/
documment/Sampling%20and%20Population%
20Method.doc.
9. เสกสรร กฤษณะสุวรรณ. การปฏิบตั ติ นเกีย่ วกับการปองกันสารเคมี
กำจัดศัตรูพืชในเกษตรกรผูปลูกพริก ตำบลมาบกราด กิ่งอำเภอ
พระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา. [รายงานการศึกษาคนควาอิสระ
สาธารณสุ ข ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสาธารณสุ ข ศาสตร ]
มหาสารคาม: คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
2550.
10. Bloom BS. Human characteristics and school learning. New
York: McGraw Hill Book Co; 1976.
11. Best JW. Research in education. New Jersey: Prentice Hall;
1977.
12. จิราณุวัฒน ตีสนิท. พฤติกรรมการใชสารเคมีกำจัดศัตรูพืชของ
เกษตรกรสถานีอนามัยตำบลน้ำเขียว อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรนิ ทร.
[เข า ถึ ง เมื่ อ 3 เมษายน 2557]. เข า ถึ ง ได จ าก: http://www.
surinpho.com/main.php?action=detailkm&kmid=28.
13. ดาริวรรณ เศรษฐีธรรม, วรรณภา อิชิดะ. พฤติกรรมในการใชสาร
เคมี กำจั ด ศั ต รู พื ช ของเกษตรกรบ า นเต า นอ ต.ศิ ล า อ.เมื อ ง
จ.ขอนแกน. ศรีนครินทรเวชสาร 2544; 16: 173-80.

434

x The Study of Knowledge, Attitudes and Pesticide Usage Behaviors
14. สมชาย เพชรอำไพ. ปจจัยทีม่ ผี ลตอการเจ็บปวยดวยโรคพิษสารเคมี
กำจัดศัตรูพชื ในเกษตรกร พ.ศ. 2541 กรณีศกึ ษาอำเภอพรหมพิราม
จังหวัดพิษณุโลก. วารสารสาธารณสุขพิษณุโลก 2541; 1: 2-13.
15. โกวิท สารโภคา. พฤติกรรมการใชสารเคมีในการกำจัดศัตรูพชื ของ
เกษตรเขตตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ จังหวัดสระแกว.
[รายงานการศึ ก ษาค น คว า อิ ส ระสาธารณสุ ข ศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร] มหาสารคาม: คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 2552.
16. มรกต ขุนหาญ. เปรียบเทียบความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช
สารเคมีกำจัดศัตรูพืชระหวางกลุมเกษตรกรที่มีระดับเอนไซมโคลีน
เอสเตอรเรสในเลือดปกติกับกลุมผิดปกติ อำเภอคลอง จังหวัด
สระแกว. [เขาถึงเมือ่ 11 กรกฎาคม 2557]. เขาถึงไดจาก: http://
library.pi.ac.th/dublin.php?ID=11242#.U79bLrFPreQ.
17. โภคิน ศักรินทรกลุ . How-To เลีย่ งสารพิษชีวติ ไกลมะเร็ง. [เขาถึงเมือ่
9 กรกฎาคม 2557]. เขาถึงไดจาก: http://www.kmnci.com/km/
คลั ง ความรู / บทความวิ ช าการ/ /KMNEWS/tabid/66/ctl/
ArticleView/mid/389/articleId/1993/HOWTO-.aspx.
18. ภาควิชากุมารเวชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล. กลไกการปองกัน
และการตอบสนองตอระบบภูมิคุมกัน [เขาถึงเมื่อ 9 กรกฎาคม
2557]. เขาถึงไดจาก: www.ped.si.mahidol.ac.th/site_data/
mykku_med/701000019/Health%20Science/Host%
20defense%20and%20Immune%20response.doc.
19. พิษภัยของสารเคมีทางการเกษตร. บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด
เอ็นไวรอนเมนทอล เซอรวิส จำกัด. [เขาถึงเมือ่ 3 เมษายน 2557].
เข า ถึ ง ได จ าก: http://www.npc-se.co.th/npc_date/npc_
previews.asp?id_head=5&id_sub=7&id=378.
20. วรเชษฐ ขอบใจ, อารักษ ดำรงสัตย, พิ ทั ก ษ พ งศ ป น ต ะ, เดช
ดอกพวง. พฤติกรรมการใชสารเคมีปอ งกันกำจัดศัตรูพชื และระดับ
เอนไซม โ คลี น เอสเตอเรสในเลื อ ดของกลุ ม เกษตรกรต น น้ำ :
กรณี ศึ ก ษาชาวเขาเผ า ม ง จั ง หวั ด พะเยา. วารสารวิ จั ย ทาง
วิทยาศาสตรสขุ ภาพ 2553; 4: 36-46.
21. วิ ช ชาดา สิ ม ลา, ตั้ ม บุ ญ รอด. ป จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ
พฤติกรรมการ ปองกันสารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรตำบล
แหลมโตนด อำเภอควนขุน จังหวัดพัทลุง. วารสารสาธารณสุข
ศาสตร 2555; 42: 103-13.
22. สุเพ็ญศรี เบาทอง, อุไรวรรณ อินทรมวง. พฤติกรรมในการใชสาร
เคมีปองกันและกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรที่เพาะปลูกมะเขือเทศ
บานลาดนาเพียง ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน.
วารสารวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2556; 8: 65-72.
23. ดาริวรรณ เศรษฐีธรรม, วงศา เลาหศิรวิ งศ. พฤติกรรมการใชและ
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการลดการสัมผัสสารกำจัดศัตรูพืชในกลุม
เกษตรกรในขอนแกน ประเทศไทย. วารสารวิทยาศาสตรบูรพา
2555; 17: 35-49.

ศรีนครินทรเวชสาร 2557; 29 (5)  Srinagarind Med J 2014; 29 (5)

