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บทคัดย่อ

ปัจจุบนั ประชาชนได้ให้ความส�ำคัญกับความปลอดภัยของอาหาร การตกค้าง
ของสารเคมีป้องกันและก�ำจัดศัตรูพืชในผลผลิตทางการเกษตร เป็นปัญหาที่
ส�ำคัญของประเทศ การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ คือ ศึกษาและเปรียบเทียบชนิด
ปริมาณ และการใช้สารเคมีป้องกันและก�ำจัดแมลงศัตรูพืชในผักใบเขียว จาก
การปลูกผักแบบทั่วไป แบบปลอดสารพิษ แบบอินทรีย์และสารชีวภาพในพื้นที่
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University,
Associate Professor
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Abstract

At present, people are highly concerned about food safety.
Pesticide residues in agricultural products have become a serious
problem in the country. The purpose of this research was to study
and compare the quantity, types and the use of pesticides in green
leafy vegetables from general, pesticide-free, organic cultivation and
Bio-agents in Nakhon Pathom province. It also aimed to find out
the knowledge and understanding, behavior and attitude of farmers
regarding the use of pesticide in green leafy vegetables, pesticide

บทที่ 3

จังหวัดนครปฐม รวมไปถึงศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจ พฤติกรรม
และเจตคติในการใช้สารเคมีป้องกันและก�ำจัดแมลงศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูก
ผักใบเขียว ผลการศึกษาพบสารเคมีตกค้างในผักกินใบทีป่ ลูกแบบทัว่ ไปและปลูก
แบบปลอดสารพิษในกลุ่มไพรีทรอยด์ Cypermethrin ตกค้างในปริมาณ <0.01
mg/kg และ Deltamethrin ตกค้างในปริมาณ 0.06 mg/kg จากการปลูกแบบ
ปลอดสารพิษ นอกจากนัน้ เรือ่ งความรูค้ วามเข้าใจพบว่าเกษตรกรผูป้ ลูกผักใบเขียว
ทีป่ ลูกแบบอินทรียไ์ ด้รบั คะแนนสูงทีส่ ดุ และคะแนนอยูใ่ นระดับสูง (14.00±1.15)
รองลงมาคือ เกษตรกรผูป้ ลูกแบบปลอดสารพิษและปลูกแบบทัว่ ไปตามล�ำดับ ใน
ส่วนของพฤติกรรมในใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชพบว่าผู้ปลูกแบบเกษตรอินทรีย์มี
ระดับคะแนนของพฤติกรรมการใช้อยู่ในระดับดี เกษตรกรผู้ปลูกแบบอินทรีย์ได้
คะแนนเฉลีย่ (2.61±0.80) รองลงมาคือ เกษตรกรผูป้ ลูกแบบปลอดสารพิษและ
ปลูกแบบทั่วไปตามล�ำดับ เกษตรกรผู้ปลูกแบบปลอดสารพิษและแบบอินทรีย์มี
ค่าคะแนนเฉลี่ยเรื่องเจตคติอยู่ในระดับสูงสุด และเกษตรกรผู้ปลูกแบบทั่วไปได้
รับคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง
ค�ำส�ำคัญ : สารเคมีปอ้ งกันและก�ำจัดแมลงศัตรูพชื ผักปลอดสารพิษ ผักอินทรีย์
ความรู้ความเข้าใจพฤติกรรมและเจตคติในใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช
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free and organic cultivation.
Results of the study found the presence of pesticide residues
in green leafy vegetables that were general and pesticide-free
cultivation in Pyrethroid group. There are Cypermethrin residues
in quantities of <0.01 mg/kg and 0.06 mg/kg of Deltamethrin from
pesticide-free cultivation. In addition, in terms of knowledge and
understanding, it was found that farmers who grew green leafy
vegetables by organic cultivation received the highest mean scores
(14.00±1.15) followed by pesticide-free and general cultivation
farmers, respectively. Moreover, in terms of the behavior for using
pesticide, it was found that pesticide-free and organic cultivation
farmers had good behavior. Farmers who did organic cultivation
were (2.61±0.80), followed by pesticide-free and general cultivation
farmers, respectively. In addition, the farmer who grew by
pesticide-free and organic cultivation received very high mean score
level of attitude and the farmers who grew by general cultivation
received high mean score level of attitude, respectively.
Keywords : Insecticide ; Pesticide ; Free Cultivation ;
		
Organic Cultivation ; Knowledge and Understanding ;
		
Behavior ; Attitude

บทน�ำ

ในปัจจุบันประชาชนได้ให้ความส�ำคัญกับเรื่องความปลอดภัยของอาหาร
อาหารที่จะน�ำมาบริโภคนั้นต้องปลอดภัยต่อสุขภาพ การตกค้างของสารเคมี
ป้องกันและก�ำจัดศัตรูพืชในผลผลิตทางการเกษตร ได้กลายเป็นปัญหาที่ส�ำคัญ
ของประเทศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ใช้ ผู้บริโภคทั้งแบบเฉียบพลัน และ
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ระยะยาว อีกทั้งยังปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม (ภัทรานิษฐ์ เปลี่ยนไธสง, 2554)
ประเทศไทยได้ตระหนักถึงปัญหานี้ จึงมีการก�ำหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่เหมาะสมเกี่ยวกับอาหารปลอดภัย ไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 11 ปี 2555-2559 เพือ่ เร่งสร้างภูมคิ มุ้ กันในด้านต่างๆควบคูไ่ ปกับ
การพัฒนาคนและสังคมไทย ให้มคี ณ
ุ ภาพในการบริโภคทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
มีการควบคุมก�ำกับดูแลการน�ำเข้าและใช้สารเคมีทางการเกษตร พัฒนาเสริมสร้าง
องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่าง ๆ น�ำหลักการของเกษตรทฤษฎี
ใหม่มาประยุกต์ใช้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งยุทธศาสตร์ครัวไทย
สู่ครัวโลกที่ส่งเสริมให้ผลิตอาหารที่ปลอดภัยมีคุณภาพ มีคุณค่าทางโภชนาการ
(สถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรม, 2555) และนโยบายเกษตรอินทรียท์ เี่ ป็น
วาระแห่งชาติ เพือ่ ให้ประชาชนหันมาท�ำการเกษตรทีล่ ดการใช้สารเคมีปอ้ งกันและ
ก�ำจัดศัตรูพชื มุง่ เน้นทีจ่ ะท�ำให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก และผูน้ ำ� ด้านการเกษตร
ในการผลิตอาหารป้อนสู่ตลาดโลก (มูลนิธิเกษตรยั่งยืนประเทศไทย, 2554)
ผักเป็นสินค้าเกษตรทีส่ ำ� คัญของจังหวัดนครปฐมแต่เนือ่ งจากผักเป็นพืชอวบ
น�้ำมีศัตรูพืชมาก จึงมีการใช้สารเคมีป้องกันก�ำจัดศัตรูมากตามไปด้วย การจาก
ตื่นตัวเรื่องของความปลอดภัยทางอาหาร จังหวัดนครปฐมจึงเริ่มมีโครงการต่าง
ที่ๆส่งเสริมเรื่องความปลอดภัยทางอาหารในด้านการเกษตร อาทิเช่น เรื่องของ
เกษตรปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย์ เพือ่ ให้เกษตรกรหันมาใช้สารอินทรียท์ ดแทน
สารเคมีในการป้องกันและก�ำจัดศัตรูพืช (กรมพัฒนาที่ดิน, 2550) มหาวิทยาลัย
มหิดลได้เป็นส่วนหนึง่ ในโครงการอาหารปลอดภัยในจังหวัดนครปฐม ทีจ่ ะมีสว่ น
ร่วมในการวิจัยและให้ความรู้แก่ประชน
ดังนั้นงานวิจัยนี้จะศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์หาสารเคมีป้องกันและก�ำจัด
แมลงศัตรูพืชที่ตกค้างในผักใบเขียวจากการปลูกที่แตกต่างกันจากการปลูกแบบ
ทัว่ ไป แบบปลอดสารพิษและแบบอินทรีย์ จะมีความแตกต่างกันอย่างไร ถึงแม้วา่
จะเป็นการปลูกแบบอินทรียแ์ ต่บางครัง้ ยังไม่ได้เป็นทีแ่ น่ใจว่าจะไม่ใช้สารเคมีกำ� จัด
ศัตรูพืชเลย ผู้วิจัยจึงต้องการตรวจสอบว่าการปลูกแบบอินทรีย์จะเป็นจริงหรือไม่
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และศึกษาเกีย่ วกับความรูค้ วามเข้าใจ พฤติกรรมการใช้และเจตคติของเกษตรกรใน
การใช้สารเคมีปอ้ งกันและก�ำจัดแมลงศัตรูพชื เพือ่ เป็นข้อมูลพืน้ ฐานแก่เกษตรกร
และผู้บริโภค ในการตระหนักรู้ถึงชนิดและปริมาณของสารเคมีที่ตกค้าง ความ
ปลอดภัยทางด้านอาหาร และเป็นแรงจูงให้เกษตรกรหันมาท�ำเกษตรปลอดสาร
พิษ เกษตรอินทรีย์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค อีกทั้งยังเป็นแนวทาง
ในการลดการใช้สารก�ำจัดศัตรูพืชที่ส่งผลกระทบต่อร่างกาย ทั้งตัวเกษตรกร
ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบชนิด ปริมาณ และการใช้สารเคมีป้องกันและ
ก�ำจัดแมลงศัตรูพืชในผักใบเขียวจากการปลูกแบบทั่วไป แบบปลอดสารพิษ และ
แบบอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
2. ศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจ พฤติกรรม เจตคติในการใช้
สารเคมีป้องกันและก�ำจัดแมลงศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกผักใบเขียว จากการ
ปลูกแบบทั่วไป แบบปลอดสารพิษและแบบอินทรีย์

ขอบเขตการวิจัย

1. ขอบเขตด้านพื้นที่ ท�ำการวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสารเคมีป้องกัน
และก�ำจัดแมลงศัตรูพืชตกค้างในผักใบเขียว จากแปลงปลูกผักใบเขียวในพื้นที่
7 อ�ำเภอของจังหวัดนครปฐม ซึ่งประกอบไปด้วย อ�ำเภอเมือง อ�ำเภอบางเลน
อ�ำเภอก�ำแพงแสน อ�ำเภอนครชัยศรี อ�ำเภอสามพราน อ�ำเภอดอนตูม และอ�ำเภอ
พุทธมณฑล
2. ขอบเขตด้านเนือ้ หา ศึกษาชนิดและปริมาณของสารเคมีปอ้ งกันและก�ำจัด
แมลงศัตรูพืชที่ตกค้างในผักใบเขียว วิเคราะห์สารในกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟต
ออร์แกโนคลอรีน และคาร์บาเมท ในห้องปฏิบัติการโดย GC-MS และใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการสัมภาษณ์เพื่อทราบถึงสาเหตุที่ใช้สารเคมี
ป้องกันและก�ำจัดแมลงศัตรูพืชที่ไม่เหมาะสมในการปลูกผักใบเขียว
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ระเบียบวิธีการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณสารเคมีป้องกันและก�ำจัด
แมลงศัตรูพืชตกค้างในผักใบเขียวในจังหวัดนครปฐม โดยศึกษาจากการเก็บ
ตัวอย่างผักใบเขียวเพื่อน�ำกลับไปวิเคราะห์หาสารป้องกันและก�ำจัดแมลงศัตรู
พืชตกค้างในห้องปฏิบัติการ และใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลปฐมภูมิจาก
เกษตรกรผูป้ ลูกผักใบเขียว อีกทัง้ ยังใช้ขอ้ มูลทุตยิ ภูมจิ ากงานวิจยั ต่างๆทีเ่ กีย่ วข้อง
ท�ำการการก�ำหนดประชากร การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัด
ท�ำและการวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิจัยและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อน�ำ
มาใช้งานวิจัยในครั้งนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. เกษตรกร
ผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมการปลูกผักใบเขียว และเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยว
กับการใช้สารเคมีป้องกันก�ำจัดศัตรูพืชทั้ง 7 อ�ำเภอ ในจังหวัดนครปฐม 2. ผัก
ใบเขียว 1) ผักคะน้า 2) ผักกวางตุ้ง 3) ผักบุ้ง 4) ผักกาดหอม ที่ปลูกในจังหวัด
นครปฐม ซึง่ เก็บตัวอย่างเพือ่ วิเคราะห์ปริมาณสารเคมีปอ้ งกันและก�ำจัดแมลงศัตรู
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3. ขอบเขตด้านประชากร ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ (1) เก็บตัวอย่าง
ผักใบเขียวจากแปลงปลูก จ�ำนวน 6 ตัวอย่าง โดยแบ่งเป็นผักที่ปลูกแบบปกติ 2
ตัวอย่าง ผักใบเขียวปลอดสารพิษ 2 ตัวอย่าง และผักใบเขียวที่ปลูกแบบเกษตร
อินทรีย์ 2 ตัวอย่าง ในพื้นที่ทั้ง 7 อ�ำเภอของจังหวัดนครปฐม เพื่อน�ำวิเคราะห์หา
สารเคมีปอ้ งกันและก�ำจัดแมลงศัตรูพชื ตกค้าง 4 กลุม่ คือ กลุม่ ออร์กาโนฟอสเฟต
ออร์กาโนคลอรีน คาบาเมท และไพรีทรอยด์ (2) ท�ำการสุม่ ตัวอย่างโดยใช้การสุม่
แบบแบ่งชั้น เพื่อสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกผักใบเขียว จ�ำนวน 387 คน โดยใช้
แบบสอบถาม จากพื้นที่เกษตรที่เก็บตัวอย่างผักใบเขียว
4. ขอบเขตด้านระยะเวลา ระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. 2555 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558
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พืชตกค้างในผักใบเขียว
การก�ำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จากการสืบค้นข้อมูลเกษตรกรจาก
ส�ำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ปี 2554 พบว่ามีครัวเรือนเกษตรกรที่ปลูกผัก
ใบเขียวทั้งสิ้น 8,604 ครัวเรือน โดยแยกเป็นปลูกแบบปกติจ�ำนวน 8,414 ครัว
เรือน ปลูกแบบปลอดสารพิษจ�ำนวน 186 ครัวเรือน และปลูกแบบเกษตรอินทรีย์
จ�ำนวน 4 ครัวเรือน ในการศึกษาครั้งนี้ตัวอย่างเกษตรกรผู้ปลูกผักใบเขียวที่ปลูก
แบบเกษตรอินทรีย์จะท�ำเก็บตัวอย่างทั้งหมด คือ 4 ครัวเรือน ดังนั้นจ�ำนวนครัว
เรือนที่น�ำมาคิดจากสูตรจะได้ดังต่อไปนี้ 8,604-4 = 8,600 ครัวเรือน และน�ำมา
เข้าสูตรการก�ำหนดขนาดประชากรของ Taro Yamane ดังนี้ (Yamane, 1973)
จะได้ 383 ตัวอย่าง จากนัน้ น�ำมารวมกับการปลูกแบบเกษตรอินทรียจ์ ำ� นวน 4 คน
จะได้ 383+4 = 387 ตัวอย่าง เมื่อน�ำมาเทียบสัดส่วนในแต่ละอ�ำเภอจะได้ขนาด
ตัวอย่างดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงสัดส่วนจ�ำนวนตัวอย่างครัวเรือนผู้ปลูกผักใบเขียวในจังหวัด
นครปฐม
อ�ำเภอ
เมือง
บางเลน
ก�ำแพงแสน
นครชัยศรี
สามพราน
ดอนตูม
พุทธมณฑล
รวม

จ�ำนวนครัวเรือน
(ผู้ปลูกผักใบเขียว)
4,827
877
1,072
622
131
887
188
8,604

ปลูกแบบ
ทั่วไป
213
38
45
27
5
38
8
374

ที่มา: ส�ำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม (2554)

ขนาดตัวอย่าง
ผักปลอดสาร ปลูกแบบ
พิษ
เกษตรอินทรีย์
2
2
1
0
3
1
1
0
1
0
1
0
0
1
9
4
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ในส่วนของตัวอย่างผักกินใบที่จะน�ำมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ผู้วิจัยจะ
ท�ำการเก็บตัวอย่างผักจากแปลงปลูกผักใบเขียวของเกษตรกรผูท้ ใี่ ห้สมั ภาษณ์ โดย
การก�ำหนดขนาดของกลุม่ ตัวอย่างผักใบเขียวทีจ่ ะเก็บตัวอย่างไปวิเคราะห์ในห้อง
ปฏิบตั กิ าร เนือ่ งด้วยงบประมาณทีจ่ ำ� กัดทางผูว้ จิ ยั ได้กำ� หนดจ�ำนวนตัวอย่างผักกิน
ใบที่น�ำไปวิเคราะห์ 6 ตัวอย่าง มีดังต่อไปนี้ 1) ผักที่ปลูกแบบทั่วไป 2 ตัวอย่าง 2)
ผักปลอดสารพิษ 2 ตัวอย่าง 3) ผักที่ปลูกแบบอินทรีย์ 2 ตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่ม
อย่างง่ายของในแต่ละกลุ่มออกมา (สมชาย วรกิจเกษมสกุล, 2553)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ส่วนที่ 1 คือ แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์
แนวค�ำถามในการวิจยั สร้างจากกรอบแนวคิดและทฤษฏีโดยใช้คำ� ถามทัง้ ปลายปิด
และปลายเปิด มี 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วน
ที่ 2 ความรู้ความเข้าใจในการใช้สารเคมีก�ำจัดแมลงศัตรูพืช ส่วนที่ 3 พฤติกรรม
การใช้สารเคมีก�ำจัดแมลงศัตรูพืช ส่วนที่ 4 เจตคติเกี่ยวกับผักปลอดสารพิษและ
เกษตรอินทรีย์กับสารเคมีก�ำจัดแมลงศัตรูพืช ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นและข้อเสนอ
แนะ ซึง่ ผ่านการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคนชุดกลาง
มหาวิทยาลัยมหิดล (MU Central-IRB) ส่วนที่ 2 เครือ่ งมือในการวิเคราะห์สาร
เคมีก�ำจัดศัตรูพชื ตกค้างในผักใบเขียว ได้แก่ GC-MS (with ECD Detector)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการวิจัยและเก็บข้อมูล ดังต่อไปนี้ 1.การสัมภาษณ์
ประกอบแบบสอบถามกับเกษตรกรผูป้ ลูกผักใบเขียวจ�ำนวน 387 คน ศึกษาข้อมูล
ด้วยการสังเกต สอบถามและจดบันทึกจากการให้ข้อมูลของเกษตรกร 2.การเก็บ
ตัวอย่างผักใบเขียว เก็บตัวอย่างจากแปลงปลูกผักใบเขียวของเกษตรกร โดยเก็บ
ตัวอย่างผักใบเขียวจากทุกร่อง ร่องเว้นร่อง หรือร่องเว้น 2-3 ร่อง เลือกตัวอย่าง
ผักใบเขียวที่มีน�้ำหนักไม่เกิน 25-50 กรัม ให้เก็บปริมาณตัวอย่าง 1 กิโลกรัม
ผักที่มีขนาดใหญ่น�้ำหนัก 500 กรัม ให้เก็บ 2 กิโลกรัม (ส�ำนักชลประทานที่ 15,
2554) ทั้งหมด 6 ตัวอย่างที่ได้จากการสุ่มตัวอย่าง โดยแบ่งเป็นผักที่ปลูกแบบ
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ทั่วไป 2 ตัวอย่าง คือ 1) ผักบุ้ง 2) ผักกวางตุ้ง ผักที่ปลูกแบบปลอดสารพิษ 2
ตัวอย่าง คือ 1) ผักคะน้า 2) ผักกาดหอม และผักที่ปลูกแบบอินทรีย์ 2 ตัวอย่าง
คือ 1) ผักกวางตุ้ง 2) ผักกาดหอม
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม น�ำข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบและ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมทางสถิติ 1) สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่
ความถี่ ร้อยละ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบ
รวมถึงข้อมูลความรู้ความเข้าใจในการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช พฤติกรรมในการ
ใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช และเจตคติเกี่ยวกับผักปลอดสารพิษและเกษตรอินทรีย์
2) สถิติเชิงอนุมาน โดยใช้ค่าสถิติ Chi-Square Test ในการทดสอบสมมติฐาน
ที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.05 เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ
2. การวิเคราะห์สารก�ำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักใบเขียว เมื่อท�ำการเก็บ
ตัวอย่างผักใบเขียวจากแปลงปลูก จากนัน้ น�ำตัวอย่างทีไ่ ด้สง่ ไปวิเคราะห์หาปริมาณ
สารก�ำจัดศัตรูพืชตกค้างที่ห้องปฏิบัติการตรวจสอบสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชตกค้าง
ในพืชที่ บริษัทปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ�ำกัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดยวิเคราะห์ด้วยเครื่อง GC/MS น�ำข้อมูลผลการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการ
มาเปรียบเทียบกับค่า MRLs ของไทยตามมาตรฐานโคเด็กซ์ เพื่อดูว่ามีค่าเกิน
มาตรฐานหรือไม่

ผลการวิจัย

ผลการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการ
จากการเก็บตัวอย่างผักใบเขียวจากแปลงปลูก จ�ำนวน 6 ตัวอย่าง ซึ่งแบ่ง
ออกเป็นผักจากการปลูกแบบทัว่ ไป แบบปลอดสารพิษและแบบอินทรียช์ นิดละ 2
ตัวอย่าง วิเคราะห์หาสารก�ำจัดศัตรูพืชตกค้าง 4 กลุ่ม คือ กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต
ออร์กาโนคลอรีน คาบาเมท และไพรีทรอยด์
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ตารางที่ 1 แสดงผลการตรวจสอบสารเคมีกำ� จัดศัตรูพชื ตกค้างในตัวอย่างผัก
ในแต่ละชนิดการปลูก

ชนิดผัก

ออร์กาโน
ฟอสเฟต

ออร์กาโน
คลอรีน

คาบาเมท

ไพรีทรอยด์

1ผักบุ้ง

ไม่พบ

ไม่พบ

ไม่พบ

Cypermethrin

<0.01

1

2. ผักกวางตุ้ง

ไม่พบ

ไม่พบ

ไม่พบ

ไม่พบ

ไม่พบ

-

การปลูกแบบทั่วไป

การปลูกแบบปลอดสารพิษ
1. ผักคะน้า

ไม่พบ

ไม่พบ

ไม่พบ

Cypermethrin

0.14

1

2. ผักกาดหอม

ไม่พบ

ไม่พบ

ไม่พบ

Deltamethrin

0.06

0.1

1. ผักกวางตุ้ง

ไม่พบ

ไม่พบ

ไม่พบ

ไม่พบ

ไม่พบ

-

2. ผักกาดหอม

ไม่พบ

ไม่พบ

ไม่พบ

ไม่พบ

ไม่พบ

-

การปลูกแบบอินทรีย์

จากผลการวิเคราะห์พบสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชในกลุ่มที่ 4 คือ กลุ่มไพรี
ทรอยด์ ตกค้างในตัวอย่างผักดังต่อไปนี้คือ 1) ผักบุ้งจีนจากการปลูกแบบทั่วไป
พบสาร Cypermethrin ตกค้างในปริมาณ <0.01 mg/kg 2) ผักคะน้าจากการ
ปลูกแบบปลอดสารพิษ พบสาร Cypermethrin ตกค้างในปริมาณ 0.14 mg/
kg และ 3) ผักกาดหอมจากการปลูกแบบปลอดสารพิษ พบสาร Deltamethrin
ตกค้างในปริมาณ 0.06 mg/kg ในส่วนของกวางตุ้งและผักกาดหอมที่ปลูกแบบ
อินทรีย์ ไม่พบการตกค้างของสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชทั้ง 4 กลุ่ม
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ปริมาณสาร
พิษตกค้าง
(mg/kg)

ค่าปริมาณ
สูงสุดของ
สารพิษ
ตกค้าง(mg/
kg)

ชนิดของสารพิษตกค้างในแต่ละกลุ่ม
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ปลูก
ผักกินใบ ร้อยละ 96.4 ปลอดสารพิษ ร้อยละ 2.6 และอินทรียร์ อ้ ยละ 1 จ�ำนวนและ
ร้อยละประเภทปุย๋ ทีใ่ ช้ จ�ำแนกตามประเภทการปลูกผัก ในส่วนของการใช้ปยุ๋ และ
สารเคมี พบว่า ประเภทปุ๋ยที่ใช้ขึ้นอยู่กับประเภทการปลูกผัก (Chi – Square =
271.333 และ P-value < 0.0009) ซึ่งเกษตรกรที่ปลูกแบบปลอดสารพิษ และ
ปลูกแบบอินทรีย์ จะใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างเดียว ขณะที่การปลูกแบบทั่วไปจะใช้ปุ๋ย
เคมีอย่างเดียวและการใช้ทั้งปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีจะไม่พบในเกษตรกรที่ปลูก
แบบอินทรียแ์ ต่พบในการปลูกแบบทัว่ ไปและการปลูกแบบปลอดสารพิษ ในส่วน
ของ ร้อยละประเภทผักที่ปลูกของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง พืชที่ปลูกมากที่สุด คือ
กวางตุ้ง ร้อยละ 34.63 ประเภทผักที่มีรอบการปลูกสูงที่สุดคือผักบุ้ง 17 รอบ/ปี
ผลผลิตต่อรอบสูงทีส่ ดุ คือ คะน้า 2,500 กิโลกรัม/รอบ ส่วนผักทีม่ รี าคา/กิโลกรัม
สูงที่สุดคือ ผักหวาน 90 บาท/กิโลกรัม
การด�ำเนินการกับผลผลิตที่ได้จ�ำแนกตามประเภทการปลูกผัก พบว่า สรุป
ได้ว่า การด�ำเนินการกับผลผลิตที่ได้ของประเภทการปลูกผักไม่แตกต่างกัน
(Chi – Square = 0.514 และ P-value = 0.773) โดยพบว่าทุกประเภทการ
ปลูกผัก ส่วนมากน�ำผลผลิตที่ได้ไปจ�ำหน่าย ทางด้านของสาเหตุที่เก็บผลผลิต
ไว้บริโภคเอง มีผู้ที่เก็บผลผลิตไว้บริโภคเองและน�ำไปขาย จ�ำนวน 61 คนพบว่า
ไม่แยกปลูกร้อยละ 56.57 ส่วนการแยกปลูกส่วนใหญ่นั้นเนื่องจากทราบว่าสาร
เคมีตกค้างสูง ร้อยละ 28.33 รองลงมาคือ แยกปลูกเพราะกลัวเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ ร้อยละ 6.67 ในส่วนของการว่าจ้างแรงงาน การปลูกแบบทั่วไปส่วนใหญ่
มีการจ้างแรงงานเพื่อ ฉีดพ่นสารเคมี และเก็บเกี่ยวผลผลิต ขณะที่แบบปลูกแบบ
ปลอดสารพิษมีการจ้างแรงงานเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต ส่วนการปลูกแบบอินทรีย์มี
การจ้างแรงงานเพื่อเตรียมแปลง และเก็บเกี่ยวผลผลิต ทางด้านของอาการเจ็บ
ป่วยจากการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 86.8 ไม่มีการ
เจ็บป่วย มีอาการแสบตาร้อยละ 5.7 เป็นผื่นคันร้อยละ 5.2 และอาเจียนวิงเวียน
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ศีรษะร้อยละ 2.7 จากการทดสอบพบว่า การเกิดอาการเจ็บป่วยจากการใช้สารเคมี
ก�ำจัดศัตรูพืช ของแต่ละอ�ำเภอ ไม่แตกต่างกัน (Chi – Square = 15.150 และ
P-value = 0.627) โดยพบว่าทุกอ�ำเภอ ส่วนใหญ่ไม่เคยเกิดอาการเจ็บป่วยจาก
การใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช
ส่วนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจในการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช จากข้อมูลพบ
ว่าระดับความรู้ความเข้าใจในการใช้สารเคมีทางการเกษตรของเกษตรกรผู้ปลูก
ทั้งสามแบบพบว่ามีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในอันตรภาคชั้นที่ 3 ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้
ความเข้าใจอยู่ในระดับสูง โดยที่เกษตรกรผู้ปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ได้คะแนน
เฉลี่ยมากที่สุด มีค่า (14.00±1.15) รองลงมาคือเกษตรกรผู้ปลูกแบบปลอดสาร
พิษ มีค่า (13.70±1.49) และล�ำดับสุดท้ายคือ เกษตรกรผู้ปลูกแบบทั่วไป มีค่า
(12.47±1.53)
ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช ผลการทดลองพบว่าระดับ
พฤติกรรมในการใช้สารเคมีทางการเกษตรของเกษตรกรผูป้ ลูกแบบปลอดสารพิษ
และปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ โดยคะแนนเฉลีย่ ของพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำ� จัด
ศัตรูพืชอยู่ในระดับดี ซึ่งผู้ปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ มีค่า (2.61±0.80) รองลงมา
ได้แก่ เกษตรกรผูป้ ลูกแบบปลอดสารพิษ มีคะแนนเฉลีย่ (2.45±0.49) ตามล�ำดับ
ส่วนของเกษตรกรที่ปลูกแบบทั่วไปพบว่ามีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ (2.29± 0.44) นั่น
หมายถึงระดับพฤติกรรมในการใช้สารเคมีกำ� จัดศัตรูพชื อยูใ่ นระดับปานกลาง และ
พฤติกรรมในการใช้สารเคมีทไี่ ด้รบั คะแนนน้อยทีส่ ดุ คือ พฤติกรรมการจัดเก็บสาร
เคมีกำ� จัดศัตรูพชื และอุปกรณ์ ในหัวข้อการล้างภาชนะบรรจุทหี่ มดแล้วก่อนน�ำไป
ก�ำจัด มีคะแนนเฉลีย่ อยูท่ ี่ (1.66±0.52) ซึง่ ได้รบั คะแนนเฉลีย่ จัดอยูใ่ นพฤติกรรม
ในการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชที่ไม่ดี
ส่วนที่ 4 เจตคติเกี่ยวกับผักปลอดสารพิษและเกษตรอินทรีย์ กับสารเคมี
ก�ำจัดแมลงศัตรูพืช จากผลการทดลองพบว่าระดับเจตคติเกี่ยวกับผักปลอดสาร
พิษและเกษตรอินทรีย์กับสารเคมีก�ำจัดแมลงศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกแบบ
ปลอดสารพิษและปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ โดยคะแนนเฉลีย่ จัดอยูใ่ นระดับสูงมาก
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ซึ่งผู้ปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ มีค่า (4.88±0.22) รองลงมาได้แก่ เกษตรกรผู้ปลูก
แบบปลอดสารพิษ มีคะแนนเฉลี่ย (4.44±0.72) ตามล�ำดับ ส่วนของเกษตรกรที่
ปลูกแบบทัว่ ไปพบว่ามีคะแนนเฉลีย่ อยูท่ ี่ (3.89±0.67) หมายถึงระดับพฤติกรรม
ในการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชอยู่ในระดับสูง และเจตคติเกี่ยวกับผักปลอดสาร
พิษและเกษตรอินทรีย์กับสารเคมีก�ำจัดแมลงศัตรูพืชที่ได้รับคะแนนน้อยที่สุด
คือ เจตคติเรื่องการปลูกผักแบบเกษตรอินทรีย์ไม่แตกต่างกับการปลูกผักปลอด
สารพิษ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ (3.74±0.85) ซึ่งได้รับคะแนนเฉลี่ยจัดอยู่ในระดับ
สูง ของเจตคติเกีย่ วกับผักปลอดสารพิษและเกษตรอินทรียก์ บั สารเคมีกำ� จัดแมลง
ศัตรูพชื หมายถึงเกษตรกรบางรายอาจจะยังสับสนหรือไม่เข้าใจกับความแตกต่าง
ในการปลูกของทั้งสองรูปแบบนี้ รองลงมาคือ ข้อที่ 10 คือ การควบคุมศัตรูพืช
ในการปลูกผักแบบเกษตรอินทรีย์สามารถใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชได้ในบางครั้ง
ถ้ามีการระบาดอย่างรุนแรง ได้คะแนนเฉลี่ย (3.76±1.00) และต่อมาคือ ข้อที่ 9
คือ การปลูกผักปลอดสารพิษและอินทรีย์เป็นการเพิ่มภาระและค่าใช้จ่ายให้แก่
เกษตรกร และต้องดูแลเป็นพิเศษ ได้คะแนนเฉลี่ย (3.78±0.99) ซึ่งท�ำให้เห็นว่า
เกษตรกรส่วนใหญ่นนั้ มีมมุ มองทีว่ า่ การผลิตผักทีไ่ ร้สารพิษนัน้ เป็นการเพิม่ ต้นทุน
ในการผลิต ท�ำให้เกษตรกรไม่ค่อยหันมาท�ำเนื่องจากอาจจะไม่คุ้มทุน

อภิปรายผลการวิจัย

1. การศึกษาชนิด ปริมาณ และการใช้สารเคมีป้องกันและก�ำจัดแมลง
ศัตรูพืชในผักใบเขียวทั้ง 6 ชนิด พบว่า 1) ผักบุ้งจากการปลูกแบบทั่วไปพบ
Cypermethrin ตกค้างในปริมาณ <0.01 mg/kg 2.ผักคะน้าจากการปลูกแบบ
ปลอดสารพิษพบ Cypermethrin 0.14 mg/kg และ 3.ผักกาดหอมที่ปลูกแบบ
ปลอดสารพิษ พบ Deltamethrin ตกค้างในปริมาณ 0.06 ซึ่งทั้งหมดอยู่ในกลุ่ม
Pyrethroid และผักที่ปลูกแบบอินทรีย์นั้นไม่พบสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชตกค้าง
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศูนย์วิจัยพืชสวนกาญจนบุรี (2554) ซึ่งรายงานผล
การตรวจสอบผักผลไม้ที่ปลูกในจังหวัดนครปฐมในปี 2553-2554 จ�ำนวน 303
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แบบทั่วไป แบบปลอดสารพิษ และแบบอินทรีย์ในจังหวัดนครปฐม
A Comparative Study on Insecticide Residues of Green Leafy Vegetables from General
Cultivation, Pesticide-free Vegetable and Organic Vegetable Production in Nakhon Pathom Province

บทที่ 3

ตัวอย่างจากพืชผักผลไม้ 42 ชนิด พบว่าสารตกค้างทีต่ รวจพบมากเป็นอันดับหนึง่
คือ Cypermethrin รองลงมา ได้แก่ Chlorpyrifos และ Profenofos
2. การเปรียบเทียบระดับของสารเคมีปอ้ งกันและก�ำจัดแมลงศัตรูพชื จากการ
ปลูกผักแบบทัว่ ไป แบบปลอดสารพิษและแบบอินทรีย์ จากการทดสอบพบว่าการ
ปลูกแบบทั่วไป และการปลูกแบบปลอดสารพิษนั้นยังมีการตกค้างของสารก�ำจัด
ศัตรูพืชตกค้างในปริมาณที่เกินมาตรฐาน เนื่องจากเกษตรกรมีการใช้สารก�ำจัด
ศัตรูพืชเกินปริมาณที่ก�ำหนด อีกทั้งในช่วงของระยะเวลาการเก็บเกี่ยว สารเคมี
ก�ำจัดศัตรูพชื จะมีระยะเวลาในการสลายตัวแต่เกษตรกรไม่ได้ปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำ
จึงเป็นสาเหตุหนึง่ ทีท่ ำ� ให้เกิดการตกค้างในผักกินใบ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
นันทิรา หงษ์ศรีสวุ รรณ (2557) ทีไ่ ด้ศกึ ษาเรือ่ งความปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง
ในผักปลอดสาร พบว่าจากผลการสุ่มตรวจตัวอย่างผักสดและผักปลอดสารหลาย
ชนิดในหลายแห่ง ตรวจพบว่ามีสารเคมีตกค้างเกินเกณฑ์มาตรฐานอยู่หลายชนิด
และสารเคมีตกค้างบางชนิด เป็นสารเคมีที่มีพิษร้ายแรง รวมทั้งยังเป็นสารเคมีที่
หน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศให้การเฝ้าระวัง ดังนั้น ผักปลอดสาร
อาจจะไม่ปลอดภัยดังเช่นชื่อที่ปรากฏ แม้ว่าจะซื้อจากแหล่งที่น่าเชื่อถือได้ก็ตาม
3. การศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจ พฤติกรรม เจตคติการใช้
สารเคมีป้องกันและก�ำจัดแมลงศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกผักใบเขียว ในด้าน
ความรูค้ วามเข้าใจในการใช้สารเคมีกำ� จัดแมลงศัตรูพชื พบว่าเกษตรกรผูป้ ลูกแบบ
เกษตรอินทรีย์ได้คะแนนเฉลี่ยมากที่สุด (14.00±1.15) รองลงมาคือเกษตรกร
ผู้ปลูกแบบปลอดสารพิษ และล�ำดับสุดท้ายคือ เกษตรกรผู้ปลูกแบบทั่วไป และ
เมื่อพิจารณาหัวข้อที่ได้คะแนนต�่ำ เช่น การผสมสารเคมีหลายชนิดเข้าด้วยกันจะ
มีประสิทธิภาพมากกว่าชนิดเดียว หรือ ถ้าใช้สารเคมีกำ� จัดศัตรูพชื ในปริมาณปกติ
ไม่ได้ผล ควรจะเพิ่มปริมาณการใช้ให้มากขึ้น หรือเพิ่มรอบในการฉีดพ่น ท�ำให้
ทราบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจ หรือยังไม่ตระหนักรู้ถึงความไม่ปลอดภัย
ของผลผลิตที่จะน�ำไปสู่ผู้บริโภค แม้กระทั่งสุขภาพของตัวเกษตรกรเอง เน้นไปที่
ผลผลิตเป็นสิง่ ส�ำคัญ ซึง่ สอดคล้องกับบทความของสหกรณ์กรีนเนท จ�ำกัด (2556)
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เรื่องพิษภัยของสารเคมีเกษตร พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เข้าใจว่าการใช้สารเคมี
การเกษตรช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้ แต่ในความเป็นจริงมันจะส่งผล
กระทบต่อระบบนิเวศการเกษตร ตกค้างอยู่ในผลผลิตซึ่งไม่สามารถล้างออกได้
ด้วยน�้ำ หรือท�ำลายด้วยความร้อนจากการหุงต้ม โดยเฉพาะผลผลิตการเกษตร
ในประเทศก�ำลังพัฒนา ซึ่งเกษตรกรมักจะไม่มีความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมี
การเกษตรอย่างถูกต้อง และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องก็ไม่สามารถก�ำกับและ
ควบคุมการใช้สารเคมีของเกษตรกรได้ จึงท�ำให้เกิดการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช
อย่างไม่ถูกต้อง ส่งผลกระทบทั้งต่อตัวเกษตรกรเอง สิ่งแวดล้อม และผู้บริโภค
ดังนั้นตัวเกษตรกรเองควรค�ำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อตนเองและผู้บริโภค
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรลงพื้นที่จัดการประชุมเสวนาให้ความรู้ พิษภัยจากการ
ใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชและส่งเสริมการปลูกแบบอินทรีย์
ด้านพฤติกรรมการใช้สารเคมีก�ำจัดแมลงศัตรูพืช พบว่าระดับพฤติกรรม
ในการใช้สารเคมีทางการเกษตรของเกษตรกรผู้ปลูกแบบปลอดสารพิษและปลูก
แบบเกษตรอินทรีย์ โดยคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช
อยู่ในระดับดี ซึ่งผู้ปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ มีค่า (2.61±0.80) รองลงมาได้แก่
เกษตรกรผูป้ ลูกแบบปลอดสารพิษ และเกษตรกรทีป่ ลูกแบบทัว่ ไปตามล�ำดับ โดย
เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ค่อยปฏิบัติตามข้อแนะน�ำไม่สวมชุดป้องกันเพราะยุ่งยาก
และเสียเวลา การจัดเก็บอุปกรณ์สว่ นใหญ่จะไม่มที แี่ ยกเก็บเพราะพืน้ ทีน่ อ้ ยท�ำให้
ใกล้กบั ทีพ่ กั อาศัยและใกล้มอื เด็ก พฤติกรรมในการใช้สารเคมีทไี่ ด้รบั คะแนนน้อย
ทีส่ ดุ คือ พฤติกรรมการจัดเก็บสารเคมีกำ� จัดศัตรูพชื และอุปกรณ์ ในหัวข้อการล้าง
ภาชนะบรรจุที่หมดแล้วก่อนน�ำไปก�ำจัด มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ (1.66±0.52) ซึ่งได้
รับคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชอยู่ในระดับไม่ดี ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของวรเชษฐ์ ขอบใจ (2553) ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการ
ใช้สารเคมีป้องกันก�ำจัดศัตรูพืชและระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของ
กลุ่มเกษตรกรต้นน�้ำ กรณีศึกษาชาวเขาเผ่าม้ง จังหวัดพะเยาพบว่า พฤติกรรมใช้
สารเคมีปอ้ งกันก�ำจัดศัตรูพชื เกษตรกรกลุม่ ตัวอย่าง ไม่คอ่ ยปฏิบตั ติ ามวิธที เี่ หมาะ

บทที่ 3 การศึกษาเปรียบเทียบสารกำ�จัดแมลงตกค้างในผักใบเขียวของการปลูกพืช
แบบทั่วไป แบบปลอดสารพิษ และแบบอินทรีย์ในจังหวัดนครปฐม
A Comparative Study on Insecticide Residues of Green Leafy Vegetables from General
Cultivation, Pesticide-free Vegetable and Organic Vegetable Production in Nakhon Pathom Province

ข้อเสนอแนะ

1. จากการเก็บตัวอย่างผักกินใบ เนื่องด้วยแปลงปลูกแต่ละแปลงที่ท�ำการ
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สม ไม่สวมอุปกรณ์ป้องกันขณะปฏิบัติงาน ดังนั้นเกษตรกรควรให้ความใส่ใจแก่
การปฏิบัติตนตามค�ำแนะน�ำและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรู
พืชให้เหมาะสมและถูกวิธี
ด้านเจตคติเกี่ยวกับผักปลอดสารพิษและเกษตรอินทรีย์กับสารเคมีก�ำจัด
แมลงศัตรูพชื ของเกษตรกรผูป้ ลูกแบบปลอดสารพิษและปลูกแบบเกษตรอินทรีย์
พบว่าอยูใ่ นระดับสูงมาก ส่วนของเกษตรกรทีป่ ลูกแบบทัว่ ไปพบว่ามีคะแนนเฉลีย่
อยู่ในระดับสูง และคะแนนเฉลี่ยเจตคติที่ได้รับคะแนนน้อยที่สุดคือ เจตคติเรื่อง
การปลูกผักแบบเกษตรอินทรียไ์ ม่แตกต่างกับการปลูกผักปลอดสารพิษ นัน่ หมาย
ถึงเกษตรกรบางรายอาจจะยังสับสนหรือไม่เข้าใจกับความแตกต่างในการปลูกของ
ทัง้ สองรูปแบบนี้ รองลงมาคือ หัวข้อการควบคุมศัตรูพชื ในการปลูกผักแบบเกษตร
อินทรียส์ ามารถใช้สารเคมีกำ� จัดศัตรูพชื ได้ในบางครัง้ ถ้ามีการระบาดอย่างรุนแรง
และหัวข้อการปลูกผักปลอดสารพิษและอินทรียเ์ ป็นการเพิม่ ภาระและค่าใช้จา่ ยให้
แก่เกษตรกร และต้องดูแลเป็นพิเศษ ซึง่ แสดงให้เห็นถึงเจตคติทวี่ า่ เกษตรกรส่วน
ใหญ่ มีมุมมองการผลิตผักที่ไร้สารพิษนั้นเป็นการเพิ่มต้นทุนในการผลิต ท� ำให้
เกษตรกรไม่ค่อยหันมาท�ำเนื่องจากอาจจะไม่คุ้มทุน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ธนภร โชคศิริวัชร (2554) เรื่องการเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนในการ
ผลิตผักปลอดสารพิษกับการผลิตผักโดยใช้สารเคมี : กรณีศึกษา ต�ำบลบึงพระ
จังหวัดพิษณุโลก ท�ำการวิเคราะห์ตน้ ทุนและรายได้ของผัก คะน้า กวางตุง้ และผัก
กาดหอม พบว่าต้นทุนการผลิตผักปลอดสารพิษนัน้ มีตน้ ทุนการผลิตทีส่ งู กว่าปลูก
แบบทั่วไปถึง 5 เท่า แต่เมื่อคิดรายได้ต่อปีการปลูกผักแบบปลอดสารพิษจะให้
รายได้ที่สูงกว่า สิ่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่เกษตรกรไม่อยากหันมาปลูกเนื่องจาก
ต้องมีการลงทุนสูง มีความเสี่ยงไม่ทราบว่าจะเกิดอะไรต่อไปในอนาคตทั้งโรคพืช
แมลง สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง ฯลฯ
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เก็บตัวอย่างนั้นอยู่ห่างไกลกันและอยู่คนละอ�ำเภอ จึงใช้ระยะเวลานานในการ
เก็บทั้ง 6 ตัวอย่าง จากนั้นจึงน�ำตัวอย่างกลับมาท�ำความสะอาด เพื่อเอาดินและ
ส่วนใบที่เน่าออกจากนั้นน�ำไปแช่เย็นไว้ก่อนที่วันรุ่งขึ้นจะน�ำไปส่งตรวจ ผู้วิจัยจึง
เสนอแนะให้ผู้วิจัยอื่นๆ แบ่งเวลาเก็บตัวอย่างจากแปลงเป็นหลายวันและเก็บใน
ช่วงเช้าให้ได้ 2-3 ตัวอย่างและให้รีบน�ำตัวอย่างไปส่งตรวจในตอนบ่าย ซึ่งไม่
จ�ำเป็นต้องน�ำกลับมาล้างและทิง้ ข้ามคืน เพราะอาจจะท�ำให้สารเคมีนนั้ อาจจะสลาย
ตัว ท�ำให้ได้ผลจากห้องปฏิบัติการที่ได้อาจมีความคลาดเคลื่อน
2. จากแบบสอบถาม ข้อค�ำถามบางค�ำถามเกษตรกรไม่เข้าใจเนื่องจากมี
ภาษาทีเ่ ป็นทางการ ท�ำให้ผวู้ จิ ยั ต้องอธิบายเป็นภาษาแบบไม่เป็นทางการท�ำให้เสีย
เวลาในการลงพืน้ ที่ ในส่วนของเรือ่ งความรูค้ วามเข้าใจในการใช้สารเคมี เกษตรกร
ส่วนหนึง่ ทราบว่าสารเคมีนนั้ เป็นอันตรายแต่เนือ่ งด้วยต้องการผลผลิตในปริมาณ
ที่มากและรวดเร็ว จึงจ�ำเป็นต้องมีการใช้สารเคมีอย่างต่อเนื่องและเพิ่มขึ้น ดังนั้น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะเข้ามาให้ความรู้ จัดอบรมเกษตรกรรุ่นใหม่ปลอดภัย
จากสารพิษและแนะน�ำปรับเปลี่ยนการปลูกมาท�ำเป็นรูปแบบอินทรีย์สอดคล้อง
กับนโยบายของจังหวัดและนโยบายของประเทศ
ด้านพฤติกรรมการใช้สารเคมี จากการสังเกตเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ค่อย
ปฏิบัติตามข้อแนะน�ำทั้งในส่วนของการสวมอุปกรณ์ป้องกันสารเคมีอีกทั้งการ
จัดเก็บอุปกรณ์และสารเคมี ยังคงวางไม่เป็นที่เรียบร้อยบางพื้นที่ที่ผู้วิจัยท�ำการ
สัมภาษณ์พบว่าจัดเก็บอุปกรณ์ใกล้กับห้องครัว ใกล้มือเด็ก ดังนั้นควรท�ำที่จัด
เก็บให้เป็นสัดส่วน นอกจากนั้นควรปฏิบัติตามข้อแนะน�ำในการใช้สารเคมี ไม่
ควรใช้เกินปริมาณที่ก�ำหนด เปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน�้ำทุกครั้งหลังจากการใช้สารเคมี
ท�ำงานอย่างมีสติ
เจตคติเกี่ยวกับผักปลอดสารพิษอินทรีย์กับสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชพบว่า
เกษตรกรส่วนใหญ่ยังคงสับสนและแยกไม่ออกเกี่ยวกับผักปลอดสารพิษและ
อินทรีย์ ซึ่งนี่คือปัญหาใหญ่ มีความคิดที่ว่าการท�ำเกษตรอินทรีย์นั้นยุ่งยากและ
เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายกับกับเกษตรกร อีกทั้งไม่มีที่จ�ำหน่ายผลผลิตดังนั้นหน่วยงาน
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ทีเ่ กีย่ วข้องควรเข้ามาให้ความรูแ้ นะน�ำชักจูงเกษตรกรให้ปรับเปลีย่ นมาท�ำเกษตร
อินทรีย์และหาตลาดให้แก่เกษตรกร อีกทั้งตัวเกษตรกรเองก็ควรจะปรับเปลี่ยน
เจตคติที่คิดถึงผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น

ข้อเสนอแนะในการท�ำการวิจัยครั้งต่อไป

บทที่ 3

ผูว้ จิ ยั ใคร่เสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะบางประการเพือ่ เป็นประโยชน์ตอ่
การน�ำไปใช้ในการวิจัยครั้งต่อไปดังนี้
1. การศึกษาในครัง้ นีเ้ ป็นการศึกษาในผักกินใบซึง่ เป็นผลผลิตทางการเกษตร
เพียงส่วนหนึ่งของจังหวัดนครปฐม การศึกษาในอนาคตนั้นสามารถลองไปปรับ
เปลี่ยนเป็นชนิดพืชผักอื่น ๆ เช่นพืชไร่ พืชสวนต่าง ๆ รวมไปถึงในเรื่องของพื้นที่
ปลูกในจังหวัดอื่น ๆ ได้อีกด้วย
2. ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพ มีการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับปัจจัยหรือตัว
ชี้วัดอะไรที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเจตคติของเกษตรกร เพื่อเป็น
แนวทางในการลดการใช้สารเคมีกำ� จัดศัตรูพชื ให้หนั มาปลูกผักปลอดสารพิษและ
ผักอินทรีย์
3. ควรท�ำการศึกษาถึงผลกระทบอันตรายทีเ่ กิดขึน้ ต่อเกษตรกร ผูบ้ ริโภคและ
สิง่ แวดล้อมจากการใช้สารเคมี หรือผลดีจากการปรับเปลีย่ นการปลูกมาท�ำเกษตร
ปลอดสารพิษและเกษตรอินทรีย์ให้เห็นเป็นรูปธรรมปฏิบัติได้จริง
4. เรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ซึ่งการลงพื้นที่แต่ละ
แปลงนัน้ จะอยูห่ า่ งกันมากจากการสุม่ ตัวอย่างในแต่ละหมูบ่ า้ น และบางพืน้ ทีเ่ ข้าไป
ล�ำบาก จึงแนะน�ำว่าควรจะติดต่อพูดคุยกับก�ำนันผู้ใหญ่บ้านในการขออนุเคราะห์
ขอความร่วมมือในการรวบรวมเกษตรกรมาประชุมในวันที่ว่างเว้นจากการเพาะ
ปลูก หรือติดต่อสอบถามเกษตรจังหวัด เกษตรอ�ำเภอหรือเกษตรต�ำบล ตรวจสอบ
ว่าวันไหนมีการประชุมเกษตรกรประจ�ำเดือน เพือ่ ทีจ่ ะเข้าไปท�ำการสัมภาษณ์ ณ ที่
นั้น ๆ เพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการลงไปเก็บข้อมูล
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