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ความสัมพันธ์ของพฤตกิรรมและการปฏิบัตตินในการใช้สารเคมีของเกษตรกรในพืน้ท่ี

กรุงเทพมหานครและนครปฐมกับระดับโคลีนเอสเตอเรส 

Relationships of Farmer’s Behaviors and Practices in Using the Chemical in Bangkok and 

Nakhon Pathom Areas with Cholinesterase Level 
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บทคัดย่อ 

การศกึษาครัง้นีเ้ป็นการศกึษาแบบกึ่งทดลองในประชากรตวัอย่าง โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศกึษาข้อมูล

ทั่วไปและเก่ียวกับสุขภาพของเกษตรกรในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครและนครปฐม และศึกษาความสมัพันธ์ของ

พฤติกรรมและการปฏิบติัตนในการใช้สารเคมีของเกษตรกรในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครและนครปฐมกบัระดบัโคลีน

เอสเตอเรส ในการเลือกกลุม่ตวัอย่าง ผู้ วิจยัได้คดัเลือกกลุม่ตวัอย่างจํานวน 86 คน ในพืน้ท่ีเขตทวีวฒันา จงัหวดั

กรุงเทพมหานคร และ อําเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม การวิเคราะห์ข้อมลูใช้สถิติเชิงพรรณนา ร้อยละ คา่เฉลี่ย

และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติวิเคราะห์ t-test และคา่สหสมัพนัธ์ (correlation) 

ผลการวิจยัพบวา่ เกษตรกรในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครและนครปฐม ส่วนใหญ่อ่านฉลากทุกครัง้ก่อนใช้

สารเคมี ร้อยละ 73.2  และร้อยละ 93.3 ปฏิบติัตามฉลากบ่งบอกร้อยละ 100  และร้อยละ 91.1 ตามลําดบั ผล

ตรวจหาโคลีนเอสเตอเรสโดยชุดตรวจวดัโคลีนเอสเตอเรส ปรากฏว่า เกษตรกรมีระดบัโคลีนเอสเตอเรสอยู่ใน

ระดบั ปกติ และ ปลอดภยั เม่ือพิจารณาความแตกต่างของระดบัโคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกรในพืน้ท่ี

กรุงเทพมหานครและนครปฐม พบว่ามีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.382 ซึง่มีผลแตกต่างของผลเลือดทัง้ 2 

พืน้ท่ี อย่างไมมี่นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 

คาํสาํคัญ: สารเคมี โคลีเอสเตอเรส  พฤติกรรมเกษตรกร  

 

ABSTRACT 

This study was semi-experiment in the sample. The objectives were to study about health 

information of farmers in Bangkok and Nakhon Pathom areas and to study the relationships of 

behaviors and practices of farmers when using chemical in both areas.  For sample selection, 

researchers chose 86 sample in Taweewattana, Bangkok and Sampran, Nakhon Pathom. Descriptive 

statistic such as percentage, mean, standard deviation were used while t-test and correlation were 

used for data analysis. 

The results of study found that most farmers in Bangkkok and Nakhon Pathom read and 

followed label every time they used the chemical (73.2%, 93.3%, 100% and 91.1% respectively). The 
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result of Cholinesterase level in blood of farmers in Bangkok and Nakhon Pathom areas were normal 

and safe when considering standard deviation which was equal 0.382, it indicated that blood results 

in both areas had no significant difference at 0.05 level. 

Key   Words:   chemical, cholinesterase, farmer behavior 

E-mail   address:  nice_doraemon@hotmail.com 

 

คาํนํา 

เกษตรกรสว่นใหญ่นิยมใช้สารเคมีกําจดัศตัรูพืชเน่ืองจากปัจจบุนัการทําการเกษตรนัน้มิได้ทําเพ่ือบริโภค

ในครัวเรือนเหมือนในอดีต แต่เป็นการผลิตเพ่ือจําหน่ายหารายได้เข้าครัวเรือน ดงันัน้จึงต้องหาวิธีการท่ีทําให้

ได้ผลผลิตมากและมีคุณภาพดี ดงันัน้ความต้องการใช้ปุ๋ ย ฮอร์โมนและสารเคมีต่างๆจึงเข้ามามีบทบาทในหมู่

เกษตรกรเพ่ิมมากขึน้โดยเฉพาะสารเคมีกําจดัศตัรูพืชเป็นสิ่งหนึง่ท่ีถกูนํามาใช้ เพ่ือลดการสญูเสียจากการทําลาย

ของแมลงและวชัพืชซึง่มกัยงัอยู่ระหวา่งการทดลอง โดยบางชนิดมีประสิทธิภาพดีกว่าสารเคมีเดิมท่ีเคยใช้อยู่จริง

แต่ข้อมูลทางด้านพิษวิทยานัน้ยังไม่เพียงพอ  อย่างไรก็ตามเกษตรกรมกัมีความภูมิใจว่าตนเองเป็นผู้ ก้าวหน้า

ทนัสมยั และก้าวเร็วกวา่ทางราชการซึง่จําเป็นต้องศกึษาข้อมลูทางด้านพิษวิทยาให้ถ่องแท้เสียก่อนจึงจะแนะนํา

ให้ใช้กว่าเกษตรกรเหล่านัน้จะรู้ตวัก็รับพิษเข้าไปมากแล้ว ฝ่ายผู้ นําเข้าสารพิษชนิดนัน้เข้ามาเม่ือเห็นว่าผู้ ท่ีเกิด

อนัตรายหรือปัญหาต่อพืช ต่อสิ่งแวดล้อมและเม่ือต่างประเทศได้แจ้งข้อมูลทางพิษวิทยาเพ่ิมเติมมาว่าอาจจะ

เป็นพิษเรือ้รังก่อให้เกิดมะเร็งไมค่วรใช้ก็เพียงแตเ่ลิกนําเข้ามาทําให้เกษตรกรได้รับสารพิษเข้าสูร่่างกาย  

อนนัต์ วฒันธญักรรม (2555:11-13) ได้จําแนกสารเคมีกําจดัศตัรูพืชท่ีเกษตรกรนิยมใช้ไว้ 6 ประเภทคือ  

คลอริเนตเตอร์ไฮโดรคาร์บอน (Chlorimaterhydrocarbon หรือ Dieldrin) สารประกอบฟอสเฟส (Phosphoruns 

compound) สารประกอบคาร์บาเมท (Carbamate)  สารไพรีทรอยด์ (Pyretroid) สารระงบัการลอกคราบ หรือ 

ระงบัการสร้างไคติน (Chin synthesis inhibitor) และสารฆ่าแมลงจําพวกจุลินทรีย์ (Microbial compounds) 

สารเคมีเหลา่นี ้ล้วนจะก่อให้เกิดมลพิษแก่สิ่งแวดล้อมได้ทัง้สิน้ ถงึแม้วา่การสารเคมี จะก่อให้เกิดปัญหามลพิษแก่

สิ่งแวดล้อม แตย่งัไมมี่วิธีใดท่ีจะกําจดัศตัรูพืชได้สะดวก และมีประสิทธิภาพเท่ากบัการใช้สารเคมีเพราะเป็นวิธีท่ี

สะดวก รวดเร็ว และได้ผลดี (เกษม น้อยนํา้ใส, 2555:2) เพ่ือให้ได้ผลผลิตมากขึน้เกษตรกรยอมสญูเสียเงินเป็น

ค่าใช้จ่ายกับการใช้สารเคมีกําจัดแมลงนัน้มีเพ่ิมขึน้เร่ือยๆและท่ีสําคญัพบว่าเกษตรกรไทยจํานวนมากยังขาด

ความรู้ ความเข้าใจในการใช้สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืช จึงทําให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพร่างกายหรือ

เสียชีวิตก่อนวยัอนัควร ผลท่ีตามมา คือ การขาดแคลนคนงาน ขาดหวัหน้าครอบครัว อนัก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

จิตใจ กระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจภายในครอบครัว นอกจากนีก้ารใช้สารเคมีและสารกําจัดศตัรูพืชไม่ถูก

วิธีการและยงัก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น การส่งผลผลิตไปจําหน่ายในต่างประเทศ ไม่ได้เน่ืองจากมีสารเคมีและ

สารกําจดัศตัรูพืชเจือปนอยู่ ทําให้เกษตรกรมีฐานะยากจน ประเทศชาติขาดรายได้ ดงันัน้ จงึจดัทําโครงการศกึษา

ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมและการปฏิบัติตนในการใช้สารเคมีของเกษตรกรในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครและ

นครปฐมกบัระดบัของโคลีนเอสเตอเรส 

 

วัตถุประสงค์   

1. เพ่ือทราบข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัสขุภาพของเกษตรในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครและนครปฐม 
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2. เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ของพฤติกรรมและการปฏิบติัตนในการใช้สารเคมีของเกษตรกรใน     

    กรุงเทพมหานครและนครปฐมกบัระดบัโคลีนเอสเตอเรส 

                                            

                                          วิธีวิจัย 

การวิจัยนีเ้ป็นแบบผสมผสานทัง้เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ คือ เชิงปริมาณใช้การสํารวจโดยใช้

แบบสอบถาม และเชิงคณุภาพใช้การสมัภาษณ์ กระบวนการกลุม่และโครงการเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม โดย

การประเมินความเสี่ยงด้านสขุภาพ (Health Risk Assessment; HRA) ซึง่เป็นการศกึษาโอกาสหรือความน่าจะ

เป็นของผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพของมนุษย์ ซึ่งสิ่งแวดล้อมในท่ีนีก้็หมายถึง สิ่งคุกคาม (Hazard) 

การประเมินความเสี่ยงจดัเป็นกระบวนการของความคิดท่ีทําเพ่ือจะให้ได้รู้วา่ความเสี่ยงนัน้มากน้อยเพียงใด 

ประชากร 

 ประชากรในการวิจัยนี ้คือ เกษตรกรท่ีใช้สารเคมีและกําจัดศัตรูพืชในพืน้ท่ีการปลูกกล้วยไม้เขตทวี

วฒันา จหัวดักรุงเทพมหานครและพืน้ท่ีอําเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 

กลุ่มตัวอย่าง 

 ในการเลือกกลุม่ตวัอย่าง ผู้ วิจยัได้คดัเลือกกลุ่มตวัอย่างจํานวน 86 คน โดยการนําเขตท่ีนิยมใช้สารเคมี

กําจัดศตัรูพืชคือ ในพืน้ท่ีเขต ทวีวฒันา และ อําเภอสามพราน จากนัน้ผู้ วิจัยได้ทําการคดัเลือกพืน้ท่ีศึกษาโดย

กําหนดเกณฑ์ในการคดัเลือกหมูบ้่านกลุม่ทดลองด้วย 

1. ต้องเป็นหมูบ้่านท่ีมีจํานวนเกษตรกรจํานวนใกล้เคียงกนั 

2. หมูบ้่านนัน้ต้องอยู่ห่างกนั เพ่ือป้องกนัการสง่ข่าวถงึกนัได้สะดวก 

3. เป็นหมูบ้่านท่ีมีลกัษณะคล้ายคลงึกนั คือ ต้องมีนํา้ใช้อย่างเพียงพอตอ่การเกษตรกรตลอดปี ทําเกษตรกรรมมา

นาน 3 – 5 ปี และเกษตรกรทําการฉีดพ่นสารเคมีกําจดัศตัรูพืชด้วยตนเอง 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูได้แก่ 

   1. แบบสอบถามข้อมลูพืน้ฐานทัว่ไป  

   2. แบบสอบถามประเมินความเสี่ยง 

   3. เคร่ืองมือท่ีใช้ตรวจสอบความเสี่ยงของสารเคมีกําจดัศตัรูพืช โดยชดุตรวจวดัโคลีนเอสเตอเรสในเลือดเพ่ือวดั

เอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส 

วิธีการหาภาวะการเส่ียงต่อเกษตรกรในการใช้สารกาํจัดศัตรูพืช 

 หาได้จากชุดตรวจวดัโคลีนเอสเตอเรสในเลือดเพ่ือวดัเอนไซม์โคลารีนเอสเตอเรส ซึง่สมัพนัธ์ผกผันกับ

ระดบัสารออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมทในเลือด  

ระดับความเส่ียง 

- สีเหลืองจะให้ผลการทดสอบอยู่ในระดบัปกติ มีคา่เท่ากบั 1 

- สีเขียวเหลืองจะให้ผลการทดสอบอยู่ในระดบัปลอดภยั มีคา่เท่ากบั 2 

- สีเขียวจะให้ผลการทดสอบอยู่ในระดบัเสี่ยง มีคา่เท่ากบั 3 

- สีเขียวนํา้เงินจะให้ผลการทดสอบอยู่ในระดบัไมป่ลอดภยั มีคา่เท่ากบั 4 
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 หลงัจากนัน้ก็จะจัดระดบัสารกําจัดศตัรูพืชในเลือดเป็น 4 ระดบั คือ ผลเลือดอยู่ในภาวะระดบัปกติ 

ภาวะระดับปลอดภัย ภาวะระดับเสี่ยงและในภาวะระดับไม่ปลอดภัย ส่วนผลเลือดอยู่ในภาวะไม่เสี่ยง 

ประกอบด้วยผลการทดสอบอยู่ในระดับปกติและปลอดภัยในโครงการมีการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง 1 

กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2555 โดยประสานงานกับเจ้าของธุรกิจหรือหัวหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรงของสถาน

ประกอบการหรือสวนเพาะเลีย้งกล้วยไม้ในพืน้ท่ีการปลูกกล้วยไม้อยู่บริเวณกรุงเทพฯหรือทวีวัฒนาและพืน้ท่ี

อําเภอสามพรานเพ่ือนัดวันเวลาให้กับเกษตรกรและจะร่วมในการสัมภาษณ์พร้อมให้ความรู้และเจาะเลือด

เกษตรกร 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติเชิงพรรณาใช้จํานวนร้อยละ คา่เฉลี่ยและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2. สถิติวิเคราะห์ โดยการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ทางสถิติด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยกําหนดความเช่ือมัน่ในการ

ทดสอบทางสถิติท่ีระดบัในสําคญั เท่ากบั 0.05 เป็นท่ียอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐานของการวิจยั  

ผลการวิจัยและวิจารณ์ 

ตอนที่ 1 ลักษณะข้อมูลทั่วไปทางด้านเศรษฐกจิและสังคมของเกษตรกรตัวอย่างในพืน้ที่เขต 

             กรุงเทพมหานครและเขตนครปฐม 

 1.1 ลกัษณะทัว่ไปของเกษตรกรตวัอย่างในพืน้ท่ีเขตกรุงเทพมหานครและจงัหวดันครปฐม  

พบว่าเพศในพืน้ท่ีท่ีศึกษาทัง้จงัหวดักรุงเทพมหานคร และจังหวดันครปฐม ทัง้สองพืน้ท่ีส่วนใหญ่เป็น

เพศชาย ร้อยละ 56.7 และร้อยละ 53.3และเพศหญิง ร้อยละ 43.9 และร้อยละ 46.7 ในเขตกรุงเทพมหานคร

เกษตรกรกว่าคร่ึงคือ ร้อยละ 51.4 มีอายุระหว่าง และ 41-50 ปี ส่วนในจงัหวดันครปฐมเกษตรกรมีอายุระหว่าง 

31-40 ปี และ 41-50 ปี  เท่ากนัคือ ร้อยละ 42.2 และจบการศกึษาประถมศกึษาและมธัยมตอนต้น มีจํานวนร้อย

ละ 39.0 และร้อยละ 71.1 ตามลําดบั 
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 ตารางที่ 1 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาํแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา  

(n = 86) 

1.2 พฤติกรรมการใช้สารเคมีและสารกําจดัศตัรูพืชของเกษตรกรในพืน้ท่ีเขตกทมและนครปฐม  

พบว่า เกษตรกรในกรุงเทพมหานครและนครปฐมส่วนใหญ่อ่านฉลากก่อนใช้สารเคมีทุกครัง้ ร้อยละ 

73.2 และร้อยละ 93.3 ตามลําดบั ส่วนอ่านบางครัง้ ร้อยละ 26.8 และร้อยละ 2.2 ตามลําดบั เน่ืองจากเป็น

สารเคมีท่ีเคยใช้มาก่อน สว่นท่ีไมอ่า่นและอา่นไมอ่อกเพราะคิดว่าไม่สําคญัมีเพียงส่วนน้อยร้อยละ 4.4 และ ร้อย

ละ 4.4 ตามลําดับ ในการใช้สารเคมีเกษตรกรทัง้หมดในกรุงเทพมหานครปฏิบัติตามฉลากบ่งบอก ขณะท่ี

เกษตรกรจังหวดันครปฐมส่วนใหญ่ปฏิบัติตามฉลากบ่งบอก ร้อยละ 91.1 และไม่ปฏิบัติตามเพียงร้อยละ 4.4 

และไมอ่า่นมีเพียงสว่นน้อยร้อยละ 4.4 การผสมสารเคมีปรากฏวา่ เกษตรกร ทัง้หมดผสมสารเคมีเท่าท่ีฉลากระบุ

มีการสวมถงุมือระหวา่งการผสมสารเคมี และใช้ไม้คนสารเคมี การผสมสารเคมีปรากฏวา่เกษตรกรทัง้หมดใช้สาร

ชนิดเดียวกนัในการผสมสารเคมี  

 

ข้อมลูพืน้ฐานทางเศรษฐกิจและ

สงัคมของเกษตรกร 

เขตจงัหวดักรุงเทพฯ 

n =41 

เขตจงัหวดันครปฐม 

n =45 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

เพศ 

        ชาย                                                                

        หญิง 

อายุ (ปี) 

       ≤ 30 

       31-40 

       41-50 

        51-60 

 

23 

18 

 

5 

13 

21 

2 

 

56.1 

43.9 

 

12.1 

31.7 

51.4 

4.8 

 

24 

21 

 

7 

19 

19 

0 

 

53.3 

46.7 

 

15.6 

42.2 

42.2 

0 

ค่าตํ่าสุด                                                 25 ปี                                27 ปี 

ค่าสูงสุด                                                 55 ปี                               49 ปี 

                                                x̄  =41.05, S.D.= 1.144                      x̄ =39.40, S.D.=.875 

ระดับการศึกษา 

        ประถมศกึษา 

        มธัยมศกึษาตอนต้น 

        มธัยมศกึษาตอนปลาย 

        ปริญญาตรี 

 

16 

14 

10 

1 

 

39.0 

34.1 

24.4 

2.4 

 

2 

32 

7 

4 

 

4.4 

71.1 

15.6 

8.9 
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ตารางที่ 2 จาํนวน และร้อยละของปัจจัยพฤติกรรมการใช้สารเคมีและสารกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร

ในพืน้ที่เขตกรุงเทพมหานครและนครปฐม 

(n = 86) 

ข้อมลูพืน้ฐานทางเศรษฐกิจและสงัคมของ

เกษตรกร 

เขตจงัหวดักรุงเทพฯ 

n = 41 

เขตจงัหวดันครปฐม 

n = 45 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

ท่านอ่านฉลากก่อนใช้สารเคมีหรือไม่ 

           อา่นทกุครัง้                              

           อา่นบางครัง้             

           ไมอ่า่น               

เม่ืออ่านฉลากเข้าใจแล้วปฏบิัตติาม

หรือไม่ 

ปฏิบติัตามท่ีฉลากบ่งบอก   

ไมป่ฏิบติัตาม   

ท่านผสมสารเคมีในอัตราส่วน                  

เท่าท่ีฉลากระบ ุ           

ในการผสมสารเคมีป้องกันกาํจัด

ศัตรูพืช ท่านได้สวมถุงมือหรือไม่ 

สวม   

 

30 

11 

0 

 

 

41 

0 

 

41 

 

 

41 

 

73.2 

26.8 

0 

 

 

100.0 

0 

 

100.0 

 

 

100.0 

 

42 

1 

2 

 

 

41 

2 

 

45 

 

 

45 

 

93.3 

2.2 

4.4 

 

 

91.1 

4.4 

 

100.0 

 

 

100.0 

 

ตอนที่  2 ผลการเจาะเลือดหาระดับสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตกค้างในเลือดเกษตรกรในพืน้ที่ เขต

กรุงเทพมหานครและนครปฐม 

กลุ่มที่ 1 แสดงผลการตรวจวิเคราะห์เลือดในพืน้ท่ี เขตทวีวฒันา จังหวดักรุงเทพฯ ใน 3 แหล่ง สุ่ม

ตวัอย่างแหลง่ละ 4 คน รวมทัง้สิน้ 12 คน โดยชดุตรวจวดัโคลีนเอสเตอเรสในเลือดเพ่ือวดัเอนไซม์โคลารีนเอสเตอ

เรส ผลการเจาะเลือดโดยชดุตรวจวดัโคลีนเอสเตอเรสในเลือดเพ่ือวดัเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส พบว่า เกษตรกรมี

ระดบัโคลีนเอสเตอเรส ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปกติ ร้อยละ 16.6 รองลงมาได้แก่ ระดบัปลอดภยั ร้อยละ 41.6 มี

ความเสี่ยง ร้อยละ 16.6 และระดบัไมป่ลอดภยั ร้อยละ 25.2 ตามลําดบั 

กลุ่มที่  2 แสดงผลการตรวจวิเคราะห์เลือดในพืน้ท่ี อําเภอสามพราน จงัหวดันครปฐมใน 3 แหล่ง สุ่ม

ตวัอย่างแหล่งละ 4 คน รวมทัง้สิน้ 12 คน โดยชุดตรวจวดัโคลีนเอสเตอเรสในเลือดเพ่ือวดัเอนไซม์โคลีนเอสเตอ

เรส ผลการเจาะเลือดโดยชดุตรวจวดัโคลีนเอสเตอเรสในเลือดเพ่ือวดัเอนไซม์โคลารีนเอสเตอเรส พบว่า เกษตรกร

มีระดบัโคลีนเอสเตอเรส ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปกติ และ ปลอดภยั ร้อยละ 41.7 และ มีความเสี่ยง ร้อยละ 16.6 

ตามลําดบั 
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ตารางที่ 3 การเปรียบเทยีบความแตกต่างของระดับโคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกรในพืน้ที่เขต

กรุงเทพมหานครและนครปฐม 

                                                                                                               (n =24) 

ตวัแปร x̄   S.D. t-test df p-value 

กทม 

นครปฐม 

2.50 

1.75 

1.087 

0.754 

1.964 

1.964 

22 

19.591 

0.062 

0.064 

เ ม่ือพิจารณาความแตกต่างของระดับโคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกรในพืน้ ท่ี เขต

กรุงเทพมหานครและนครปฐม พบวา่ ระดบัโคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกรในพืน้ท่ีศกึษาในการใช้สารเคมี

กําจดัศตัรูพืช ในทางสถิตินัน้พบวา่ อยู่ในระดบัท่ีปกติและปลอดภยั ทําให้ไมมี่นยัสําคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05  

ซึง่ส่วนใหญ่ในพืน้ท่ีศึกษานัน้ มีความระมดัระวงัในการใช้สารเคมีกําจดัศตัรูพืชและเกษตรกรมีความรู้

ความชํานาญเพราะมีประสบการณ์ในการทํางานมานานจึงส่งผลในการใช้สารเคมีกําจดัแมลงได้ถูกต้อง ฉะนัน้

สว่นน้อยท่ีจะมีระดบัความเสี่ยงและไม่ปลอดภยั แต่มีความรู้อนัตรายของสารเคมีกําจดัศตัรูพืชจึงพบว่ามีการใช้

ปุ๋ ยชีวภาพร่วมกบัการใช้สารเคมีกําจดัศตัรูพืชในทัง้สองพืน้ท่ีคือกรุงเทพมหานครและนครปฐม 

ตารางท่ี 4  ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมและการปฏิบัติตนในการใช้สารเคมีของเกษตรกรใน

พืน้ท่ีกรุงเทพมหานครและนครปฐมกับระดับโคลีนเอสเตอเรส 

(n=86) 

การหาความสมัพนัธ์ พบวา่ ประสบการณ์การใช้สารเคมีมาเป็นเวลานานมากกว่า 10 ปี และระยะเวลา

ในการใช้สารเคมีกําจดัศตัรูพืชในระยะเวลา 4-10 ปีขึน้ไปและส่วนใหญ่มีวิธีกําจดัป้องกนัสารเคมีกําจดัศตัรูพืช

และมีการปฎิบติัตามคําแนะนําในการกําจดัศตัรูพืชเม่ือได้รับสารพิษเกษตรกรจะหยุดพ่นทนัทีท่ีได้รับสารเคมีเข้า

สู่ร่างกาย จากความสัมพันธ์ข้างต้นทําให้เกษตรกรในพืน้ท่ีมีความรู้ในการใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืชในพืน้ท่ี

กรุงเทพมหานครและนครปฐม ได้ผลระดบัโคลีนเอสเตอเรสท่ีอยู่ในระดบัปกติและปลอดภยัและในทางสถิติมีค่า

นัยสําคญัท่ีระดบัทางสถิติ 0.05 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% จากผลท่ีศึกษาข้างต้นตารางท่ี 3 ซึ่งแสดงว่าเม่ือ

เกษตรกรมีความรู้ในการใช้สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชมากขึน้จะมีผลทําให้เกษตรกรมีการใช้สารเคมี

ป้องกนัและกําจดัแมลงศตัรูพืชในกล้วยไม้ได้ถกูต้องและปลอดภยัทัง้ตอ่ตนเอง ตลอดจนสิ่งแวดล้อมมากย่ิงขึน้ 

 

สรุป 

จากผลการศกึษาพบว่า เกษตรกรท่ีใช้สารเคมีกําจดัศตัรูพืช และตกเป็นกลุ่มตวัอย่างในกรณีศกึษาใน

พืน้ท่ีเขตกทมและนครปฐมส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย อาจเน่ืองมาจากเพศชายเป็นเพศท่ีแข็งแรงสามารถแบกหรือทํา

ตวัแปร r p-value 

1. ประสบการณ์การใช้สารเคมีมาเป็นเวลา 

2. ระยะเวลาในการใช้สารเคมีกําจดัศตัรูพืช 

3. มีวิธีกําจดัป้องกนัสารเคมีกําจดัศตัรูพืช 

4. การกําจดัศตัรูพืชเม่ือได้รับสารพิษ 

1.000 

-0.068 

-0.040 

-0.256 

0.000 

0.532 

0.711 

0.018 
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กิจกรรมใช้ความอดทนหรือนํา้หนักสูงเป็นเวลานานๆได้ ตลอดจนอาจมีความต้านทานในการแพ้พิษสารเคมี

กําจัดศตัรูพืชได้ดีกว่า ส่วนด้านในการศึกษาในพืน้ท่ีเขตกทมและนครปฐมส่วนใหญ่จบชัน้ประถมศึกษา(ป.4) 

และ มธัยมศึกษาตอนต้นซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ กลิ่นจันทร์ เขียวเจริญ (2543 : 71 -73) ท่ีพบว่า

เกษตรกรท่ีทําการฉีดพ่นสารเคมีกําจดัศตัรูพืช ส่วนใหญ่จบชัน้ ป.4 ซึง่เป็นการศึกษาภาคบงัคบัสมยัก่อน ส่วน

ด้านการหาระดบัโคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกรในพืน้ท่ีเขตกทมและนครปฐม พบว่า ระดบัโคลีนเอสเตอ

เรสในเลือดของเกษตรกรในแต่ละพืน้ท่ีมีระดับปกติและปลอดภัย มากท่ีสุด แสดงว่าเกษตรกรมีการป้องกัน

อนัตรายจากสารเคมีกําจดัแมลงศตัรูพืช ดงันัน้เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขท่ีเก่ียวข้อง โดยเฉพาะงาน        อาชีวอนา

มยัภาคเกษตรกรรมในพืน้ท่ีเขตกทมและนครปฐม ควรพิจารณาให้ความรู้แก่เกษตรกรในการใช้สารเคมีกําจัด

ศตัรูพืชท่ีถกูต้อง เพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงด้านสขุภาพของเกษตรกร 
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