บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมซึ่งตั้งอยูใ นเขตรอน สามารถทําการเกษตรไดทั้ง
ปประชากรรอยละ 55.4 ของประเทศประกอบอาชีพทางการเกษตร (สํานักโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดลอม, 2547) ในอดีตการเกษตรของไทยเปนแบบพออยูพอกินเพื่อใชภายใน
ครัวเรือน ปจจุบนั การเกษตรมีการพัฒนาเจริญกาวหนามาก ทั้งทางดานเทคโนโลยีการผลิตและ
เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต เกษตรกรสวนใหญมจี ดุ มุง หมายในการจัดการเพื่อเพิม่ ผลผลิตทาง
การเกษตรเพือ่ ความอยูรอดและเพิ่มพูนรายได ซึ่งการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรสามารถทําไดหลาย
วิธี เชน การขยายพืน้ ทีท่ ําการเกษตร การทําการเกษตรแบบผสมผสานดวยการหมุนเวียนใชระบบ
ปลูกพืชหลายๆ ชนิด การนําเอาเทคโนโลยีตางๆ เขามาในระบบการผลิต ไมวาจะเปนเครื่องมือ
เครื่องใช เครื่องจักรกล ปุย นอกจากนี้ยังมีการนําเอาสารเคมีในรูปแบบตางๆ มาใชในการเรงการ
ผลิต
การควบคุมการผลิต และการสนับสนุนการผลิต เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว
โดยเฉพาะสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช (ยรรยง นาคมา, 2545) ประกอบกับสารเคมีปองกันกําจัด
ศัตรูพืชหางาย สะดวก งายตอการใช สามารถกําจัดศัตรูพืชไดในบริเวณกวางและคงทนไดเปน
เวลานาน
รวมทัง้ ประหยัดเวลาและแรงงานของเกษตรกร เกษตรกรสวนใหญจึงนึกถึงสารเคมี
ปองกันกําจัดศัตรูพืชเปนสิ่งแรกที่นํามาใชในการกําจัดแมลงและวัชพืช โดยถือวาเปนปจจัยสําคัญ
ในการเพิ่มผลผลิตเพื่อใหมนุษยอยูรอดจากแมลงศัตรูพืชกวา 10,000 ชนิด วัชพืชอีก 600 ชนิด โรค
พืช 1,500 โรค และไสเดือนฝอยอีก 1,500 ชนิด (Brady, 1990)
สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหสิ่งแวดลอมไมเหมาะสมกับการ
ดํารงชีพของมนุษย สัตว และพืช โดยปกติเกษตรกรจะไมคํานึงถึงผลเสียที่เกิดจากการใชสารเคมี
ปองกันกําจัดศัตรูพืชเหลานี้
มักจะคาดหวังวาเมื่อใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชแลวจะทําให
แมลงหรือเชื้อโรคตายได มีผคู ํานวณไววาการใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชเพื่อผลิตอาหารนั้นจะ
ไดผลผลิตเพิ่มขึ้น 3 เทากลาวคือ หากลงทุนลงไป 1 สวน ก็จะไดผลผลิต 3 สวน แตขณะเดียวกัน
จะตองใชเงินไมนอยกวา 1.5 สวนในการทําความสะอาดสิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจากการใชสารเคมี
ปองกันกําจัดศัตรูพืชเหลานัน้ และอาจเสียเงินเพิม่ ขึ้นเพื่อแกไขอันตรายจากพิษของสารเคมีปอ งกัน
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กําจัดศัตรูพืชอีกดวย ผลกระทบที่เกิดจากสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชนอกจากจะทําใหเกิดมลพิษ
ตอสิ่งแวดลอมและผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตหลายประการแลว ยังสงผลกระทบถึงดานเศรษฐกิจและ
สังคมคือ ตองสูญเสียคาใชจา ยในการรักษาพยาบาล ทําความสะอาดสิ่งแวดลอม รวมถึงสินคา
การเกษตรทีต่ รวจพบสารพิษตกคางจะถูกปฏิเสธจากลูกคา ในมนุษยและสัตวอาจไดรบั พิษโดยตรง
คือ ไดรับละอองของสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชที่ฟุงกระจายในบรรยากาศจากการฉีดพนในแปลง
เพาะปลูก หรือพื้นที่ใกลเคียงที่มกี ารใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืช นอกจากนี้ยังไดรบั จากทาง
หวงโซอาหาร (food chain) ซึ่งนับเปนหนทางหลักที่สารพิษเหลานี้เขาสูสิ่งมีชีวิตที่เปนสัตวและ
มนุษย เมื่อไดบริโภคไปนานๆ การสะสมจะเปนแบบทวีคูณทําใหไดรบั พิษสะสมในปริมาณมาก
ขึ้นจนกอใหเกิดความผิดปกติของระบบอวัยวะหรือพฤติกรรมของสิ่งมีชวี ิตที่เปลี่ยนแปลงไป (นวล
ศรี ทยาพัชร, 2533)
จากสถิติการนําเขาวัตถุอันตรายทางการเกษตรจากตางประเทศ มีแนวโนมที่เพิม่ ขึน้ ทัง้
ปริมาณและมูลคา ในป 2542 มีปริมาณการนําเขา 38,569,964 กิโลกรัม มูลคา 4,725 ลานบาท ป
2543 มีปริมาณการนําเขา 52,738,738 กิโลกรัม มูลคา 7,294 ลานบาท และในป 2544 มีปริมาณ
การนําเขา 60,541,450 กิโลกรัม มูลคา 8,760 ลานบาท ป 2545 ปริมาณการนําเขา 65,310,259
กิโลกรัม มูลคา 9,115 ลานบาท (สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม, 2547) เมื่อ
สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชถูกนํามาใชโดยไมมีขอบเขตจํากัด จึงกอใหเกิดพิษภัยตามมา ทําให
เกิดผลกระทบหลายดาน ไดแก การเกิดอันตรายอยางเฉียบพลันตอมนุษยและสิ่งมีชวี ิตอื่น เกิดภาวะ
สิ่งแวดลอมเปนพิษและเกิดการสะสมพิษในรางกายคนตลอดจนเกิดผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ
จากอาหารที่สงออกไปจําหนายในตางประเทศมีสารพิษตกคางในปริมาณที่เกินกําหนด (วิเชียร ศรี
วิชัย, 2541)
สถานการณแนวโนมการไดรบั พิษจากสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืช จากรายงานการเฝา
ระวังทางระบาดวิทยาในชวงป พ.ศ. 2536 – 2545 พบวามีแนวโนมลดลง ในปพ.ศ. 2545 มีรายงาน
จํานวนผูปว ยดวยโรคจากการประกอบอาชีพทัง้ สิน้ 2,824 ราย เปนโรคพิษจากสารเคมีปองกันกําจัด
ศัตรูพืชถึง 2,571 ราย คิดเปนอัตราปวยเทากับ 4.11 ตอประชากรแสนคน ผูปวยเสียชีวติ 11 ราย
อัตราตาย 0.02 ตอประชากรแสนคน สามารถจําแนกชนิดของสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชทีท่ าํ ให
เกิดพิษไดเพียงรอยละ 2.5 ในจํานวนนีก้ ลุมสารเคมีท่พี บมากที่สุดคือ กลุมออรแกโนฟอสเฟต
รอยละ 84.4 คารบาเมต รอยละ 6.2 สารกําจัดหนูและสัตวแทะ รอยละ 4.7 และอื่นๆ รอยละ 4.7
และจากขอมูลการเฝาระวังความเสี่ยงของเกษตรกรตอการสัมผัสสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชตั้งแต
ปพ.ศ. 2540 – 2545 พบวาเกษตรกรมีความเสี่ยงและไมปลอดภัยตอการสัมผัสสารเคมีปอ งกันกําจัด
ศัตรูพืชมีแนวโนมสูงขึ้น โดยในป พ.ศ. 2545 สูงถึงรอยละ 29.4 และป พ.ศ. 2545 สวนบริหาร
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ศัตรูพืช สํานักพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร ไดสุมตรวจพืช ผัก ผลไม
ของเกษตรกรทั่วไป พบวามีสารเคมีตกคางประมาณรอยละ 60.0 และจากผลการตรวจวิเคราะห
สารเคมีตกคางในพืชผักทีข่ ายในตลาดเขตกรุงเทพมหานคร จากจํานวนตัวอยาง 53,431 ตัวอยาง
พบสารเคมีตกคางในระดับปลอดภัย 18,826 ตัวอยาง (รอยละ 12.3) ระดับไมปลอดภัย 1,225
ตัวอยาง (รอยละ 2.3) (สํานักระบาดวิทยา, 2547) และจากการตรวจเลือดของเกษตรกร เพื่อคนหา
เกษตรกรผูเสี่ยงตอสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชจังหวัดเชียงใหมในป 2546 จํานวน 2,732 คน
พบวามีผลเลือดเสี่ยงและไมปลอดภัยจํานวน 618 ราย คิดเปนรอยละ 22.6 (สํานักงานปองกัน
ควบคุมโรคที่ 10, 2546) และในการฝกภาคสนามทางสาธารณสุขของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตรม
หาบัณฑิต ภาคพิเศษ ณ บานทุงแดง หมูที่ 1 ตําบลโหลงขอด อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ได
มีการเจาะเลือดเกษตรกรเพื่อตรวจดูสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช จํานวน 128 คน พบวามีผลเลือด
เสี่ยงและไมปลอดภัยจํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 53.9
สถานการณผลกระทบจากสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชดังกลาว
เปนเพียงขอมูล
บางสวนที่แสดงใหเห็นสภาพปญหาความเสี่ยงและอันตรายที่เกิดจากการสัมผัสสารเคมีปองกัน
กําจัดศัตรูพืชทัง้ ในกลุมเกษตรกรและประชาชนทั่วไป แตในสภาพความเปนจริงอันตรายที่เกิดจาก
สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชอาจมีสภาพปญหาที่มีภาพกวางมากกวานี้
เมื่อเทียบกับปริมาณการ
นําเขาวัตถุอันตรายทางการเกษตรจากตางประเทศ
ประกอบกับขอมูลการไดรบั ผลกระทบตอ
สุขภาพจนเกิดการเจ็บปวย เปนขอมูลที่เก็บรวบรวมเฉพาะผูปวยทีม่ ีอาการเฉียบพลันรุนแรงเขารับ
การรักษาในโรงพยาบาลเทานัน้ แตยังมีผูไดรบั ผลกระทบอีกจํานวนมากที่ไมไดเขารับการรักษาใน
โรงพยาบาล เนื่องจากมีอาการไมรนุ แรง และไดรบั ในปริมาณทีละนอย ซึ่งมักจะมีการสะสมของ
สารเคมีในรางกายเปนเวลานาน สงผลใหเกิดโรคหรืออาการรายแรงในระยะยาว
รัฐบาลไดเล็งเห็นความสําคัญของปญหาจากการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช เพราะ
มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพอนามัยของประชาชน จึงไดพยายามแกไขปญหาดวยกลวิธี
ตางๆ ไดแก มาตรการทางดานกฎหมาย รัฐไดตราพระราชบัญญัติวัตถุมีพษิ ขึน้ มาเมื่อป พ.ศ. 2510
โดยมีเปาหมายที่จะควบคุมธุรกิจการคาที่เกี่ยวกับวัตถุมีพิษใหเปนไปอยางถูกตองตามหลักวิชาการ
และใหหนวยราชการที่เกี่ยวของชวยกันรณรงคในเรื่องความปลอดภัยของประชาชน เชน กระทรวง
เกษตรและสหกรณดแู ลเรื่องการนําเขา การผลิตเพื่อการคา ดูแลการใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืช
ของเกษตรกร ตลอดจนการใหคําแนะนําวิธีการใชอยางถูกตองและปลอดภัย สวนของสํานักงาน
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
ดูแลในเรื่องพิษของสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชทีจ่ ะเหลือ
ตกคางในสิ่งแวดลอม และกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรค ไดมนี โยบายใหสํานักงาน
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สาธารณสุขจังหวัดทัว่ ประเทศดําเนินงานปองกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม
ภาคเกษตรกรรมขึ้น
จากขอมูลดังกลาวจะเห็นความรุนแรงของปญหาที่เกิดจากการใชสารเคมีปอ งกันกําจัด
ศัตรูพืชของเกษตรกร
ซึ่งเกษตรกรผูใชและสัมผัสกับสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชเปนผูที่ไดรับ
ผลกระทบโดยตรง และการศึกษาถึงพฤติกรรมการใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชมีความสัมพันธ
กับระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอเรสในเลือดอยางไรยังมีผูศึกษาไมมาก หากผลการศึกษาครั้งนี้พบวา
ระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอเรสในเลือดที่ต่ํามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชสารเคมีปอ งกัน
กําจัดศัตรูพืชที่ไมถูกตอง ก็จะเปนหลักฐานทางวิทยาศาสตรที่สําคัญที่จะนําไปใชในการรณรงคเพือ่
แกไขและปองกันปญหาตอไป
ผูศึกษาในฐานะที่เปนเจาหนาที่สาธารณสุขในกลุมโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม ซึ่งมีบทบาทหนาที่
ในการสนับสนุนวิชาการและเทคโนโลยีในการปองกันควบคุมโรค จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาเรื่อง
นี้ เพื่อเปนแนวทางในการสรางเสริมพฤติกรรมการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชอยางถูกตองและ
ปลอดภัยของเกษตรกร รวมถึงเพื่อพัฒนางานดานโรคจากการประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรม
ตอไป
วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรหมูบานทุงแดง
ตําบลโหลงขอด อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชกับ
ระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกรหมูบ า นทุง แดง ตําบลโหลงขอด อําเภอพราว
จังหวัดเชียงใหม
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สมมติฐานของการศึกษา
พฤติกรรมการใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชมีความสัมพันธกับระดับเอนไซมโคลีน
เอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกร
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ขอบเขตการศึกษา
ทําการศึกษาในครัวเรือนของเกษตรกรหมูบานทุงแดง ตําบลโหลงขอด อําเภอพราว
จังหวัดเชียงใหม ทีป่ ระกอบอาชีพปลูกมันฝรั่งเพื่อการจําหนายทุกหลังคาเรือน โดยเจาะจงเลือก
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เกษตรกรที่ทําหนาทีห่ ลักในการฉีดพนสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืช หลังคาเรือนละ 1 คน และเก็บ
ขอมูลระหวางวันที่ 21 กุมภาพันธ ถึง 5 มีนาคม 2548
คําจํากัดความทีใ่ ชในการศึกษา
1. พฤติกรรมการใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพชื หมายถึงการกระทําของบุคคลในภาวะ
ปกติตามความพอใจ เกี่ยวกับการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช ไดแก การปฏิบัติตวั กอนการฉีด
พนสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืช การปฏิบัติตวั ขณะฉีดพนและหลังการฉีดพนสารเคมีปองกันกําจัด
ศัตรูพชื
2. สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช หมายถึงสารหรือสวนผสมของสารที่นํามาใชประโยชน
เพื่อทําลาย ปองกัน ควบคุม หรือทําใหเกิดอาการผิดปกติตอศัตรูพืช นอกจากนี้ยังรวมทั้งสารที่
นํามาใชลอ ไล และควบคุมการเจริญเติบโตของศัตรูพืชดวย
3. ระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอเรส หมายถึง การตรวจหาปริมาณเอนไซมโคลีนเอสเตอ
เรสในเลือด หลังจากรางกายไดรับสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชกลุมออรแกโนฟอสเฟตและคารบา
เมต โดยใชกระดาษทดสอบพิเศษ (Reactive paper) ซึ่งแปลผลดวยการเทียบสีมาตรฐานของชุด
ตรวจ ซึ่งแปลผลการตรวจได 4 ระดับ คือ
ระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอเรสมากกวาหรือเทากับ 100 หนวยตอมิลลิลิตร คือปกติ
กระดาษทดสอบจะเปนสีเหลือง
ระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอเรสเทากับ 87.5-99.9 หนวยตอมิลลิลิตร คือปลอดภัย
กระดาษทดสอบจะเปนสีเขียวเหลือง หรือเขียวมะกอก
ระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอเรสเทากับ 75-87.4 หนวยตอมิลลิลิตร คือมีความเสี่ยง
กระดาษทดสอบจะเปนสีเขียว
ระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอเรสต่ํากวา 75 หนวยตอมิลลิลิตร คือไมปลอดภัย กระดาษ
ทดสอบจะเปนสีเขียวเขม
4. เกษตรกร หมายถึงผูประกอบอาชีพปลูกมันฝรั่งเพื่อการจําหนาย และทําหนาที่หลัก
ของครัวเรือนในการฉีดพนสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืช อาศัยในหมูบานทุงแดง ตําบลโหลงขอด
อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม
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ประโยชนทไี่ ดรบั จากการศึกษา
1. เปนแนวทางในการวางแผนเพื่อปองกัน สงเสริมสุขภาพ ตลอดจนเกิดพฤติกรรมที่
ถูกตองในการใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร
2. ประยุกตใชในการจัดกิจกรรมเพื่อแกไขปญหาการไดรบั สารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืช
ของเกษตรกร
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