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ความสัมพันธ์ ของพฤติกรรมและการปฏิบัตติ นในการใช้ สารเคมีของเกษตรกรในพืน้ ที่
กรุงเทพมหานครและนครปฐมกับระดับโคลีนเอสเตอเรส
Relationships of Farmer’s Behaviors and Practices in Using the Chemical in Bangkok and
Nakhon Pathom Areas with Cholinesterase Level
อุทัยทิพย์ สังกลม1 ปั ทธมาภรณ์ ขุนทรง และ กฤษณา พิรุณโปรย
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บทคัดย่ อ

การศึกษาครั ง้ นี ้เป็ นการศึกษาแบบกึ่งทดลองในประชากรตัวอย่าง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาข้ อมูล
ทั่วไปและเกี่ยวกับสุขภาพของเกษตรกรในพืน้ ที่กรุ งเทพมหานครและนครปฐม และศึกษาความสัมพันธ์ ของ
พฤติกรรมและการปฏิบตั ิตนในการใช้ สารเคมีของเกษตรกรในพื ้นที่กรุ งเทพมหานครและนครปฐมกับระดับโคลีน
ั นา จังหวัด
เอสเตอเรส ในการเลือกกลุม่ ตัวอย่าง ผู้วิจยั ได้ คดั เลือกกลุม่ ตัวอย่างจํานวน 86 คน ในพื ้นที่เขตทวีวฒ
กรุ งเทพมหานคร และ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ สถิติเชิงพรรณนา ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติวิเคราะห์ t-test และค่าสหสัมพันธ์ (correlation)
ผลการวิจยั พบว่า เกษตรกรในพื ้นที่กรุงเทพมหานครและนครปฐม ส่วนใหญ่อ่านฉลากทุกครัง้ ก่อนใช้
สารเคมี ร้ อยละ 73.2 และร้ อยละ 93.3 ปฏิบตั ิตามฉลากบ่งบอกร้ อยละ 100 และร้ อยละ 91.1 ตามลําดับ ผล
ตรวจหาโคลีนเอสเตอเรสโดยชุดตรวจวัดโคลีนเอสเตอเรส ปรากฏว่า เกษตรกรมีระดับโคลีนเอสเตอเรสอยู่ใน
ระดับ ปกติ และ ปลอดภัย เมื่อพิจารณาความแตกต่างของระดับโคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกรในพื ้นที่
กรุ งเทพมหานครและนครปฐม พบว่ามีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.382 ซึง่ มีผลแตกต่างของผลเลือดทัง้ 2
พื ้นที่ อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ: 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

คํานํา
เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมใช้ สารเคมีกําจัดศัตรู พืชเนื่องจากปั จจุบนั การทําการเกษตรนันมิ
้ ได้ ทําเพื่อบริ โภค
ในครั วเรื อนเหมือนในอดีต แต่เป็ นการผลิตเพื่อจําหน่ายหารายได้ เข้ าครั วเรื อน ดังนัน้ จึงต้ องหาวิธีการที่ทําให้
ได้ ผลผลิตมากและมีคุณภาพดี ดังนัน้ ความต้ องการใช้ ปุ๋ย ฮอร์ โมนและสารเคมีต่างๆจึงเข้ ามามีบทบาทในหมู่
เกษตรกรเพิ่มมากขึ ้นโดยเฉพาะสารเคมีกําจัดศัตรู พืชเป็ นสิ่งหนึง่ ที่ถกู นํามาใช้ เพื่อลดการสูญเสียจากการทําลาย
ของแมลงและวัชพืชซึง่ มักยังอยู่ระหว่างการทดลอง โดยบางชนิดมีประสิทธิภาพดีกว่าสารเคมีเดิมที่เคยใช้ อยู่จริ ง
แต่ข้อมูลทางด้ านพิษวิทยานัน้ ยังไม่เพียงพอ อย่างไรก็ตามเกษตรกรมักมีความภูมิใจว่าตนเองเป็ นผู้ก้าวหน้ า
ทันสมัย และก้ าวเร็ วกว่าทางราชการซึง่ จําเป็ นต้ องศึกษาข้ อมูลทางด้ านพิษวิทยาให้ ถ่องแท้ เสียก่อนจึงจะแนะนํา
ให้ ใช้ กว่าเกษตรกรเหล่านันจะรู
้ ้ ตัวก็รับพิษเข้ าไปมากแล้ ว ฝ่ ายผู้นําเข้ าสารพิษชนิดนันเข้
้ ามาเมื่อเห็นว่าผู้ที่เกิด
อันตรายหรื อปั ญหาต่อพืช ต่อสิ่งแวดล้ อมและเมื่อต่างประเทศได้ แจ้ งข้ อมูลทางพิษวิทยาเพิ่มเติมมาว่าอาจจะ
เป็ นพิษเรื อ้ รังก่อให้ เกิดมะเร็ งไม่ควรใช้ ก็เพียงแต่เลิกนําเข้ ามาทําให้ เกษตรกรได้ รับสารพิษเข้ าสูร่ ่ างกาย
อนันต์ วัฒนธัญกรรม (2555:11-13) ได้ จําแนกสารเคมีกําจัดศัตรู พืชที่เกษตรกรนิยมใช้ ไว้ 6 ประเภทคือ
คลอริ เนตเตอร์ ไฮโดรคาร์ บอน (Chlorimaterhydrocarbon หรื อ Dieldrin) สารประกอบฟอสเฟส (Phosphoruns
compound) สารประกอบคาร์ บาเมท (Carbamate) สารไพรี ทรอยด์ (Pyretroid) สารระงับการลอกคราบ หรื อ
ระงับการสร้ างไคติน (Chin synthesis inhibitor) และสารฆ่าแมลงจําพวกจุลินทรี ย์ (Microbial compounds)
สารเคมีเหล่านี ้ ล้ วนจะก่อให้ เกิดมลพิษแก่สิ่งแวดล้ อมได้ ทงสิ
ั ้ ้น ถึงแม้ วา่ การสารเคมี จะก่อให้ เกิดปั ญหามลพิษแก่
สิ่งแวดล้ อม แต่ยงั ไม่มีวิธีใดที่จะกําจัดศัตรู พืชได้ สะดวก และมีประสิทธิภาพเท่ากับการใช้ สารเคมีเพราะเป็ นวิธีที่
สะดวก รวดเร็ ว และได้ ผลดี (เกษม น้ อยนํ ้าใส, 2555:2) เพื่อให้ ได้ ผลผลิตมากขึ ้นเกษตรกรยอมสูญเสียเงินเป็ น
ค่าใช้ จ่ายกับการใช้ สารเคมีกําจัดแมลงนัน้ มีเพิ่มขึน้ เรื่ อยๆและที่สําคัญพบว่าเกษตรกรไทยจํานวนมากยังขาด
ความรู้ ความเข้ าใจในการใช้ สารเคมีป้องกันและกํ าจัดศัตรู พืช จึงทํ าให้ เกิ ดอันตรายต่อสุขภาพร่ างกายหรื อ
เสียชีวิตก่อนวัยอันควร ผลที่ตามมา คือ การขาดแคลนคนงาน ขาดหัวหน้ าครอบครัว อันก่อให้ เกิดผลกระทบต่อ
จิตใจ กระทบต่อสังคมและเศรษฐกิ จภายในครอบครั ว นอกจากนี ก้ ารใช้ สารเคมีและสารกําจัดศัตรู พืชไม่ถูก
วิธีการและยังก่อให้ เกิดปั ญหาต่างๆ เช่น การส่งผลผลิตไปจําหน่ายในต่างประเทศ ไม่ได้ เนื่องจากมีสารเคมีและ
สารกําจัดศัตรู พืชเจือปนอยู่ ทําให้ เกษตรกรมีฐานะยากจน ประเทศชาติขาดรายได้ ดังนัน้ จึงจัดทําโครงการศึกษา
ความสัม พันธ์ ของพฤติก รรมและการปฏิ บัติตนในการใช้ สารเคมีของเกษตรกรในพื น้ ที่ กรุ งเทพมหานครและ
นครปฐมกับระดับของโคลีนเอสเตอเรส
วัตถุประสงค์
1. เพื่อทราบข้ อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับสุขภาพของเกษตรในพื ้นที่กรุงเทพมหานครและนครปฐม
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2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของพฤติกรรมและการปฏิบตั ิตนในการใช้ สารเคมีของเกษตรกรใน

กรุงเทพมหานครและนครปฐมกับระดับโคลีนเอสเตอเรส
วิธีวิจัย

การวิ จัย นี เ้ ป็ นแบบผสมผสานทัง้ เชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุณ ภาพ คื อ เชิ ง ปริ ม าณใช้ ก ารสํ ารวจโดยใช้
แบบสอบถาม และเชิงคุณภาพใช้ การสัมภาษณ์ กระบวนการกลุม่ และโครงการเชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม โดย
การประเมินความเสี่ยงด้ านสุขภาพ (Health Risk Assessment; HRA) ซึง่ เป็ นการศึกษาโอกาสหรื อความน่าจะ
เป็ นของผลกระทบจากสิ่งแวดล้ อมต่อสุขภาพของมนุษย์ ซึ่งสิ่งแวดล้ อมในที่นีก้ ็หมายถึง สิ่งคุกคาม (Hazard)
การประเมินความเสี่ยงจัดเป็ นกระบวนการของความคิดที่ทําเพื่อจะให้ ได้ ร้ ู วา่ ความเสี่ยงนันมากน้
้
อยเพียงใด
ประชากร
ประชากรในการวิจัยนี ้ คือ เกษตรกรที่ ใช้ สารเคมีและกํ าจัดศัตรู พืชในพื น้ ที่ การปลูกกล้ วยไม้ เขตทวี
วัฒนา จัหวัดกรุ งเทพมหานครและพื ้นที่อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
กลุ่มตัวอย่ าง
ในการเลือกกลุม่ ตัวอย่าง ผู้วิจยั ได้ คดั เลือกกลุ่มตัวอย่างจํานวน 86 คน โดยการนําเขตที่นิยมใช้ สารเคมี
กําจัดศัตรู พืชคือ ในพืน้ ที่เขต ทวีวฒ
ั นา และ อําเภอสามพราน จากนันผู
้ ้ วิจัยได้ ทําการคัดเลือกพืน้ ที่ศึกษาโดย
กําหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกหมูบ่ ้ านกลุม่ ทดลองด้ วย
1. ต้ องเป็ นหมูบ่ ้ านที่มีจํานวนเกษตรกรจํานวนใกล้ เคียงกัน
2. หมูบ่ ้ านนันต้
้ องอยู่ห่างกัน เพื่อป้องกันการส่งข่าวถึงกันได้ สะดวก
3. เป็ นหมูบ่ ้ านที่มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกัน คือ ต้ องมีนํ ้าใช้ อย่างเพียงพอต่อการเกษตรกรตลอดปี ทําเกษตรกรรมมา
นาน 3 – 5 ปี และเกษตรกรทําการฉีดพ่นสารเคมีกําจัดศัตรู พืชด้ วยตนเอง
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลได้ แก่
1. แบบสอบถามข้ อมูลพื ้นฐานทัว่ ไป
2. แบบสอบถามประเมินความเสี่ยง
3. เครื่ องมือที่ใช้ ตรวจสอบความเสี่ยงของสารเคมีกําจัดศัตรู พืช โดยชุดตรวจวัดโคลีนเอสเตอเรสในเลือดเพื่อวัด
เอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส
วิธีการหาภาวะการเสี่ยงต่ อเกษตรกรในการใช้ สารกําจัดศัตรู พืช
หาได้ จากชุดตรวจวัดโคลีนเอสเตอเรสในเลือดเพื่อวัดเอนไซม์โคลารี นเอสเตอเรส ซึง่ สัมพันธ์ ผกผันกับ
ระดับสารออร์ กาโนฟอสเฟตและคาร์ บาเมทในเลือด
ระดับความเสี่ยง
- สีเหลืองจะให้ ผลการทดสอบอยู่ในระดับปกติ มีคา่ เท่ากับ 1
- สีเขียวเหลืองจะให้ ผลการทดสอบอยู่ในระดับปลอดภัย มีคา่ เท่ากับ 2
- สีเขียวจะให้ ผลการทดสอบอยู่ในระดับเสี่ยง มีคา่ เท่ากับ 3
- สีเขียวนํ ้าเงินจะให้ ผลการทดสอบอยู่ในระดับไม่ปลอดภัย มีคา่ เท่ากับ 4
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หลังจากนัน้ ก็จะจัดระดับสารกําจัดศัตรู พืชในเลือดเป็ น 4 ระดับ คือ ผลเลือดอยู่ในภาวะระดับปกติ
ภาวะระดับ ปลอดภัย ภาวะระดับ เสี่ ย งและในภาวะระดับ ไม่ ป ลอดภัย ส่ ว นผลเลื อ ดอยู่ ใ นภาวะไม่ เ สี่ ย ง
ประกอบด้ วยผลการทดสอบอยู่ใ นระดับ ปกติ แ ละปลอดภัย ในโครงการมี ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อมูล ระหว่าง 1
กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2555 โดยประสานงานกับเจ้ าของธุรกิจหรื อหัวหน้ าที่รับผิดชอบโดยตรงของสถาน
ประกอบการหรื อสวนเพาะเลีย้ งกล้ วยไม้ ในพืน้ ที่การปลูกกล้ วยไม้ อยู่บริ เวณกรุ งเทพฯหรื อทวีวัฒนาและพืน้ ที่
อําเภอสามพรานเพื่ อนัดวันเวลาให้ กับเกษตรกรและจะร่ วมในการสัมภาษณ์ พร้ อมให้ ค วามรู้ และเจาะเลือ ด
เกษตรกร
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. สถิติเชิงพรรณาใช้ จํานวนร้ อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิติวิเคราะห์ โดยการใช้ โปรแกรมสําเร็ จรู ป ทางสถิติด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยกําหนดความเชื่อมัน่ ในการ
ทดสอบทางสถิติที่ระดับในสําคัญ เท่ากับ 0.05 เป็ นที่ยอมรับหรื อปฏิเสธสมมติฐานของการวิจยั

ผลการวิจัยและวิจารณ์
ตอนที่ 1 ลักษณะข้ อมูลทั่วไปทางด้ านเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรตัวอย่ างในพืน้ ที่เขต
กรุ งเทพมหานครและเขตนครปฐม
1.1 ลักษณะทัว่ ไปของเกษตรกรตัวอย่างในพื ้นที่เขตกรุ งเทพมหานครและจังหวัดนครปฐม
พบว่าเพศในพื ้นที่ที่ศึกษาทัง้ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร และจังหวัดนครปฐม ทัง้ สองพืน้ ที่ส่วนใหญ่เป็ น
เพศชาย ร้ อยละ 56.7 และร้ อยละ 53.3และเพศหญิ ง ร้ อยละ 43.9 และร้ อยละ 46.7 ในเขตกรุ งเทพมหานคร
เกษตรกรกว่าครึ่ งคือ ร้ อยละ 51.4 มีอายุระหว่าง และ 41-50 ปี ส่วนในจังหวัดนครปฐมเกษตรกรมีอายุระหว่าง
31-40 ปี และ 41-50 ปี เท่ากันคือ ร้ อยละ 42.2 และจบการศึกษาประถมศึกษาและมัธยมตอนต้ น มีจํานวนร้ อย
ละ 39.0 และร้ อยละ 71.1 ตามลําดับ
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ตารางที่ 1 จํานวนและร้ อยละของกลุ่มตัวอย่ างจําแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา
ข้ อมูลพื ้นฐานทางเศรษฐกิจและ
สังคมของเกษตรกร
เพศ

ชาย
หญิง
อายุ (ปี )
≤ 30
31-40
41-50
51-60
ค่ าตํ่าสุด
ค่ าสูงสุด
xˉ

ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้ น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปริ ญญาตรี

เขตจังหวัดกรุ งเทพฯ
n =41
จํานวน
ร้ อยละ

(n = 86)

เขตจังหวัดนครปฐม
n =45
จํานวน ร้ อยละ

23
18

56.1
43.9

24
21

53.3
46.7

5
13
21
2

12.1
31.7
51.4
4.8

7
19
19
0

15.6
42.2
42.2
0

25 ปี
55 ปี
=41.05, S.D.= 1.144
16
14
10
1

xˉ

39.0
34.1
24.4
2.4

27 ปี
49 ปี
=39.40, S.D.=.875
2
32
7
4

4.4
71.1
15.6
8.9

1.2 พฤติกรรมการใช้ สารเคมีและสารกําจัดศัตรู พืชของเกษตรกรในพื ้นที่เขตกทมและนครปฐม
พบว่า เกษตรกรในกรุ งเทพมหานครและนครปฐมส่วนใหญ่อ่านฉลากก่อนใช้ สารเคมีทุกครั ง้ ร้ อยละ
73.2 และร้ อยละ 93.3 ตามลําดับ ส่วนอ่านบางครัง้ ร้ อยละ 26.8 และร้ อยละ 2.2 ตามลําดับ เนื่องจากเป็ น
สารเคมีที่เคยใช้ มาก่อน ส่วนที่ไม่อา่ นและอ่านไม่ออกเพราะคิดว่าไม่สําคัญมีเพียงส่วนน้ อยร้ อยละ 4.4 และ ร้ อย
ละ 4.4 ตามลําดับ ในการใช้ สารเคมีเกษตรกรทัง้ หมดในกรุ งเทพมหานครปฏิ บัติตามฉลากบ่งบอก ขณะที่
เกษตรกรจังหวัดนครปฐมส่วนใหญ่ปฏิบัติตามฉลากบ่งบอก ร้ อยละ 91.1 และไม่ปฏิบัติตามเพียงร้ อยละ 4.4
และไม่อา่ นมีเพียงส่วนน้ อยร้ อยละ 4.4 การผสมสารเคมีปรากฏว่า เกษตรกร ทังหมดผสมสารเคมี
้
เท่าที่ฉลากระบุ
มีการสวมถุงมือระหว่างการผสมสารเคมี และใช้ ไม้ คนสารเคมี การผสมสารเคมีปรากฏว่าเกษตรกรทังหมดใช้
้
สาร
ชนิดเดียวกันในการผสมสารเคมี
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ตารางที่ 2 จํานวน และร้ อยละของปั จจัยพฤติกรรมการใช้ สารเคมีและสารกําจัดศัตรู พืชของเกษตรกร
ในพืน้ ที่เขตกรุ งเทพมหานครและนครปฐม
(n = 86)
ข้ อมูลพื ้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของ
เขตจังหวัดกรุ งเทพฯ
เขตจังหวัดนครปฐม
เกษตรกร
n = 41
n = 45
จํานวน
ร้ อยละ
จํานวน
ร้ อยละ
ท่ านอ่ านฉลากก่ อนใช้ สารเคมีหรื อไม่
อ่านทุกครัง้
อ่านบางครัง้
ไม่อา่ น
เมื่ออ่ านฉลากเข้ าใจแล้ วปฏิบัตติ าม
หรื อไม่
ปฏิบตั ิตามที่ฉลากบ่งบอก
ไม่ปฏิบตั ิตาม
ท่ านผสมสารเคมีในอัตราส่ วน
เท่าที่ฉลากระบุ
ในการผสมสารเคมีป้องกันกําจัด
ศัตรู พืช ท่ านได้ สวมถุงมือหรื อไม่
สวม

30
11
0

73.2
26.8
0

42
1
2

93.3
2.2
4.4

41
0

100.0
0

41
2

91.1
4.4

41

100.0

45

100.0

41

100.0

45

100.0

ตอนที่ 2 ผลการเจาะเลื อ ดหาระดั บ สารเคมี กํ า จั ด ศั ต รู พื ช ตกค้ า งในเลื อ ดเกษตรกรในพื น้ ที่ เ ขต
กรุ งเทพมหานครและนครปฐม
กลุ่ มที่ 1 แสดงผลการตรวจวิเคราะห์ เลือดในพืน้ ที่ เขตทวีวฒ
ั นา จังหวัดกรุ งเทพฯ ใน 3 แหล่ง สุ่ม
ตัวอย่างแหล่งละ 4 คน รวมทังสิ
้ ้น 12 คน โดยชุดตรวจวัดโคลีนเอสเตอเรสในเลือดเพื่อวัดเอนไซม์โคลารี นเอสเตอ
เรส ผลการเจาะเลือดโดยชุดตรวจวัดโคลีนเอสเตอเรสในเลือดเพื่อวัดเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส พบว่า เกษตรกรมี
ระดับโคลีนเอสเตอเรส ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปกติ ร้ อยละ 16.6 รองลงมาได้ แก่ ระดับปลอดภัย ร้ อยละ 41.6 มี
ความเสี่ยง ร้ อยละ 16.6 และระดับไม่ปลอดภัย ร้ อยละ 25.2 ตามลําดับ
กลุ่มที่ 2 แสดงผลการตรวจวิเคราะห์เลือดในพื ้นที่ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมใน 3 แหล่ง สุ่ม
ตัวอย่างแหล่งละ 4 คน รวมทังสิ
้ ้น 12 คน โดยชุดตรวจวัดโคลีนเอสเตอเรสในเลือดเพื่อวัดเอนไซม์โคลีนเอสเตอ
เรส ผลการเจาะเลือดโดยชุดตรวจวัดโคลีนเอสเตอเรสในเลือดเพื่อวัดเอนไซม์โคลารี นเอสเตอเรส พบว่า เกษตรกร
มีระดับโคลีนเอสเตอเรส ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปกติ และ ปลอดภัย ร้ อยละ 41.7 และ มีความเสี่ยง ร้ อยละ 16.6
ตามลําดับ
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ตารางที่ 3 การเปรี ยบเทียบความแตกต่ างของระดับโคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกรในพืน้ ที่เขต
กรุ งเทพมหานครและนครปฐม
(n =24)
xˉ
ตัวแปร
S.D.
t-test
df
p-value
กทม
2.50
1.087
1.964
22
0.062
นครปฐม
1.75
0.754
1.964
19.591
0.064
เมื่ อ พิ จ ารณาความแตกต่ า งของระดั บ โคลี น เอสเตอเรสในเลื อ ดของเกษตรกรในพื น้ ที่ เ ขต
กรุ งเทพมหานครและนครปฐม พบว่า ระดับโคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกรในพื ้นที่ศกึ ษาในการใช้ สารเคมี
กําจัดศัตรู พืช ในทางสถิตินนพบว่
ั้
า อยู่ในระดับที่ปกติและปลอดภัย ทําให้ ไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05
ซึง่ ส่วนใหญ่ในพื ้นที่ศึกษานัน้ มีความระมัดระวังในการใช้ สารเคมีกําจัดศัตรู พืชและเกษตรกรมีความรู้
ความชํานาญเพราะมีประสบการณ์ ในการทํางานมานานจึงส่งผลในการใช้ สารเคมีกําจัดแมลงได้ ถูกต้ อง ฉะนัน้
ส่วนน้ อยที่จะมีระดับความเสี่ยงและไม่ปลอดภัย แต่มีความรู้ อนั ตรายของสารเคมีกําจัดศัตรู พืชจึงพบว่ามีการใช้
ปุ๋ ยชีวภาพร่ วมกับการใช้ สารเคมีกําจัดศัตรู พืชในทังสองพื
้
้นที่คือกรุ งเทพมหานครและนครปฐม

ตารางที่ 4 ความสั มพันธ์ ของพฤติกรรมและการปฏิบัติตนในการใช้ สารเคมี ของเกษตรกรใน
พืน้ ที่กรุงเทพมหานครและนครปฐมกับระดับโคลีนเอสเตอเรส

(n=86)

ตัวแปร
1. ประสบการณ์การใช้ สารเคมีมาเป็ นเวลา
2. ระยะเวลาในการใช้ สารเคมีกําจัดศัตรู พืช
3. มีวิธีกําจัดป้องกันสารเคมีกําจัดศัตรู พืช
4. การกําจัดศัตรู พืชเมื่อได้ รับสารพิษ

r
1.000
-0.068
-0.040
-0.256

p-value
0.000
0.532
0.711
0.018

การหาความสัมพันธ์ พบว่า ประสบการณ์การใช้ สารเคมีมาเป็ นเวลานานมากกว่า 10 ปี และระยะเวลา
ในการใช้ สารเคมีกําจัดศัตรู พืชในระยะเวลา 4-10 ปี ขึน้ ไปและส่วนใหญ่มีวิธีกําจัดป้องกันสารเคมีกําจัดศัตรู พืช
และมีการปฎิบตั ิตามคําแนะนําในการกําจัดศัตรู พืชเมื่อได้ รับสารพิษเกษตรกรจะหยุดพ่นทันทีที่ได้ รับสารเคมีเข้ า
สู่ร่ างกาย จากความสัมพันธ์ ข้ างต้ นทํ าให้ เกษตรกรในพื น้ ที่ มีค วามรู้ ในการใช้ สารเคมีกํ าจัด ศัต รู พืช ในพื น้ ที่
กรุ งเทพมหานครและนครปฐม ได้ ผลระดับโคลีนเอสเตอเรสที่อยู่ในระดับปกติและปลอดภัยและในทางสถิติมีค่า
นัยสําคัญที่ระดับทางสถิติ 0.05 ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% จากผลที่ ศึกษาข้ างต้ นตารางที่ 3 ซึ่งแสดงว่าเมื่อ
เกษตรกรมีความรู้ ในการใช้ สารเคมีป้องกันและกํ าจัดศัตรู พืชมากขึน้ จะมีผลทําให้ เกษตรกรมีการใช้ สารเคมี
ป้องกันและกําจัดแมลงศัตรู พืชในกล้ วยไม้ ได้ ถกู ต้ องและปลอดภัยทังต่
้ อตนเอง ตลอดจนสิ่งแวดล้ อมมากยิ่งขึ ้น

สรุ ป

จากผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรที่ใช้ สารเคมีกําจัดศัตรู พืช และตกเป็ นกลุ่มตัวอย่างในกรณี ศกึ ษาใน
พื ้นที่เขตกทมและนครปฐมส่วนใหญ่เป็ นผู้ชาย อาจเนื่องมาจากเพศชายเป็ นเพศที่แข็งแรงสามารถแบกหรื อทํา
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กิจกรรมใช้ ความอดทนหรื อนํ า้ หนักสูงเป็ นเวลานานๆได้ ตลอดจนอาจมีความต้ านทานในการแพ้ พิษสารเคมี
กําจัดศัตรู พืชได้ ดีกว่า ส่วนด้ านในการศึกษาในพืน้ ที่ เขตกทมและนครปฐมส่วนใหญ่จบชัน้ ประถมศึกษา(ป.4)
และ มัธยมศึกษาตอนต้ นซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาของ กลิ่นจันทร์ เขียวเจริ ญ (2543 : 71 -73) ที่ พบว่า
เกษตรกรที่ทําการฉีดพ่นสารเคมีกําจัดศัตรู พืช ส่วนใหญ่จบชัน้ ป.4 ซึง่ เป็ นการศึกษาภาคบังคับสมัยก่อน ส่วน
ด้ านการหาระดับโคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกรในพื ้นที่เขตกทมและนครปฐม พบว่า ระดับโคลีนเอสเตอ
เรสในเลือดของเกษตรกรในแต่ละพื น้ ที่ มีระดับปกติและปลอดภัย มากที่ สุด แสดงว่าเกษตรกรมีการป้องกัน
อันตรายจากสารเคมีกําจัดแมลงศัตรู พืช ดังนันเจ้
้ าหน้ าที่สาธารณสุขที่เกี่ยวข้ อง โดยเฉพาะงาน
อาชีวอนา
มัยภาคเกษตรกรรมในพืน้ ที่เขตกทมและนครปฐม ควรพิจารณาให้ ความรู้ แก่เกษตรกรในการใช้ สารเคมีกําจัด
ศัตรู พืชที่ถกู ต้ อง เพื่อเป็ นการลดความเสี่ยงด้ านสุขภาพของเกษตรกร
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การศึกษาโครงการครัง้ นี ้ประสบความสําเร็ จได้ ด้วยความกรุ ณาอย่างยิ่งจากเกษตรกรเพาะปลูกกล้ วยไม้
ทัง้ 6 แหล่ง และขอบพระคุณสํานักงานเขตทวีวฒ
ั นา กรุ งเทพมหานคร และสํานักงานอําเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม
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