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ภาคผนวก ก
แบบสัมภาษณเชิงลึก
เรื่อง

สถานการณและพฤติกรรมการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชทางการเกษตรของ
ชาวเขาเผาลีซู หมูบานกึด้ สามสิบ ตําบลสบปอง อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน

สนทนากลุม
1. ประวัติความเปนมาของชุมชน
1.1 ชุมชนมีประวัติความเปนมาอยางไร ใครเปนผูกอตั้ง และกอตั้งมานานเทาใด
1.2 มีการอพยพเขามาในหมูบ
 านเพิ่มเปนชวงๆหรือไม อยางไร เพราะเหตุใด
1.3 คนในชุมชน/หมูบาน ไดเขาไปสัมพันธในเมืองตั้งแตเมื่อไร ไปทําอะไร
1.4 การเขาไปในเมือง สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของหมูบาน/ชุมชนหรือไม อยางไร
ดานการเกษตร ที่มีการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช
2. การเปลี่ยนแปลงของชุมชน
2.1 ตั้งแตตั้งชุมชนมา พื้นทีใ่ นการเพาะปลูกและการตั้งบานเรือนเปลีย
่ นแปลงไป
อยางไรบาง
2.2 คิดวาชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงอะไรทีส
่ ําคัญตอการใชชีวิตและการทํามาหากินของ
คนในชุมชน ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
2.3 การเปลี่ยนแปลง พืชเศรษฐกิจเกิดขึน
้ /เริ่มตน เมื่อไร อยางไร
2.4 การใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช ไดเริ่มเขามาเมื่อไร มีอะไรที่ตองทําใหคนใน
ชุมชนจําเปนตองใชสารเคมี
2.5 เมื่อกอนทีไ
่ มใชสารเคมี ผลผลิตทางการเกษตรเปนอยางไรบาง พอมีพอกินหรือไม
เพราะเหตุใด
2.6 เมื่อไมมีสารเคมี ผลผลิตเสียหาย ไมไดผลตามที่คาดไว ชุมชนมีวิธีจัดการอยางไร
2.7 หลังจากใชสารเคมี คิดวามีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงของดิน น้ํา ปา สัตว
หรือไม อยางไร
2.8 ชุมชนมีการปองกันและแกไขผลกระทบดังกลาวหรือไม อยางไร
2.9 ชุมชนมีความเชื่อถือประเพณีหรือพิธีกรรม ที่เกี่ยวของกับดิน น้าํ ปา สัตว
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อยางไรบาง
2.10 ประเพณีดังกลาว จะชวยในเรื่องใดบาง/มีประเพณีใดที่มีความสัมพันธกับการทํา
เกษตรของชาวลีซู
2.11 ประเพณีดังกลาว ไดชว
 ยในเรื่องการเกษตรหรือไม เพราะเหตุใด
2.12 การใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช มีผลตอความเชื่อและประเพณีดังกลาว
หรือไม อยางไร เพราะเหตุใด
3. กลุมองคกรในชุมชน
3.1ในชุมชนมีกลุมองคกรใดบาง กลุมองคกรใดจัดตั้งโดยหนวยงานราชการ องคกรใด
จัดตั้งโดยชุมชน
3.2 แตละกลุมองคกรไดมีหนาที่อยางไรบาง
3.3 กลุมองคกรตางๆ มีใครเปนประธาน คณะกรรมการมีใครบาง
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ภาคผนวก ข
แบบสัมภาษณเชิงลึก
กลุมผูใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช(เกษตรกร)
1. ขอมูลสวนบุคคล
1.1 อายุ เพศ การศึกษา สถานภาพ รายได/ป รายจาย/ป
1.2 ประวัติตนเอง เชนทานเกิดและเติบโตในหมูบานหรือ อพยพยายจากที่อื่น และมา
อยูเมื่อไร อยางไร มีสาเหตุอะไรบางในการยายมาอยูในชุมชนนี้
1.3 มีการเปลี่ยนแปลงอาชีพหรือไมอยางไร ระหวางในอดีต และในปจจุบัน สาเหตุ
เพราะอะไร
2. ขอมูลเกี่ยวกับชนิด ปริมาณการใช การบริหารการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพช
ื
2.1 ชนิดของพืชที่ปลูกมีอะไรบาง สาเหตุเพราะอะไร
2.2 จํานวนพื้นที่ปลูกเทาไร
2.3 ทานเริ่มใชสารเคมีเมื่อใด เพราะอะไร
2.4 เมื่อใชสารเคมีแลว มีรายไดที่เพิ่มขึ้นหรือไม อยางไร และตองใชขนาดไหนถึงจะ
ทําใหเพิ่มรายไดที่มากขึ้น
2.5 กอนที่จะมีการใชสารเคมี ทานมีการจัดการปญหาอยางไรบาง
2.6 ปริมาณภาชนะที่ผสมมีขนาดจํานวนเทาใด สาเหตุเพราะอะไร
2.7 ชวงระยะเวลาหรือฤดูกาลใดที่ทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้น มีวิธีการอยางไร
2.8 อัตราสวนผสม (จํานวนสารเคมีตอจํานวนน้ําที่ผสม) มีวิธีผสมอยางไร เพราะเหตุ
ใด
2.9 ทานประยุกตใชการผสมสารเคมีดวยตนเองหรือไมอยางไร เพราะเหตุใด
2.10 การผสมสารเคมีดังกลาวนั้น ทานไดรับรูจากที่ใดบาง
2.11 มีการประเมินอยางไรในการกําหนด ชนิดของสารเคมี ปริมาณการใช ความถี่
ของการฉีดพน เพราะ เหตุใด
2.12 ในอดีตไมมีการใชสารเคมีในการทําเกษตรกรรม แตปจจุบันมีการใชสารเคมีอยาง
แพรหลายกันมาก ใหใหยอนมาเหมือนอดีต ทานคิดอยางไรบาง เพราะเหตุใด
2.13 ความเชื่อพิธีกรรมตางๆ มีความเกีย
่ วของกับการใชสารเคมีอยางไร เพราะเหตุใด
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2.14 หลังจากมีการใชสารเคมีแลว

มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือไม เกี่ยวกับดิน น้ํา พืช

สุขภาพ
2.15 ทานเคยไดยินเกี่ยวกับผลกระทบทางดานสุขภาพหรือไม อยางไร ถาเคยไดยน
ิ
ไดยินมาจากที่ไหน ใคร
2.16 ทานคาดวาจะมีจํานวนการใชสารเคมีอยางไรในอนาคต เพราะเหตุใด
3.

การรับรูเกี่ยวกับขอมูลขาวสาร และการปฏิบัติจากการใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืช
3.1 ทานไดรับขอมูลหรือขาวสารเกี่ยวกับสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพช
ื มาจากแหลง
ใดบาง อยางไร
3.2 แหลงความรูใดบางเมื่อรับรูแลวทําใหทานเขาใจ และสามารถที่จะนําไปใช
ประโยชนหรือปฏิบัติได
3.3 มีแหลงซื้อสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพช
ื ที่ไหนบาง อยางไร
3.4 แหลงที่ซื้อสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพช
ื นั้นมีการใหคําแนะนํา และการดูแลตนเอง
หรือไม อยางไร
3.5 มีหลักเกณฑในการพิจารณาเลือกซื้อสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชหรือไม อยางไร
เชน ความรุนแรงของสารเคมี ราคา เปนตน

4. พฤติกรรมการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช

แบง 3 ขั้นตอน คือ
4.1 พฤติกรรมกอนการใชสารเคมีปราบศัตรูพืชวามีการปฏิบัติอยางไร เพราะเหตุใด
- มีการสํารวจความเสียหายของพืชอยางไร กอนที่จะตัดสินใจใชสารเคมี
ปราบศัตรูพืช
- การอานฉลากขางขวดหรือคําแนะนําหรือไม
- มีการสวมถุงมือหรือไมเมื่อตองสัมผัสสารเคมีปราบศัตรูพืช
- มีการคนสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช ดวยอุปกรณอะไร
- มีการตรวจสภาพของอุปกรณกอนใชอยางไร
- หากสารเคมีปอ
 งกันกําจัดศัตรูพืชมีการหมดอายุแลว ทานจะทําอยางไร
4.2 พฤติกรรมระหวางใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชวามีการปฏิบต
ั ิอยางไร เพราะ

เหตุใด
-

ใชอุปกรณปองกันตัวเองอะไรบาง ในขณะที่พนสารเคมีปองกันกําจัด
ศัตรูพืช
มีการฉีดหรือพนสารเคมีชวงใดมากที่สุด เพราะอะไร
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ทานไดมีการบอกสัญลักษณอยางไร วา ณ ขณะนี้มกี ารพนสารเคมีปราบ
ศัตรูอยู หามมิใหผคู นหรือสัตวเขามา ณ บริเวณนั้น
ในระหวางที่ฉดี หรือพนสารเคมีปราบศัตรูพืช ทานไดรับประทาน ดื่มน้ํา
หรือสูบบุหรี่หรือไม เพราะเหตุใด
มีอาการบนบอกอยางไร อะไรบาง ขณะที่ฉีดหรือพนสารเคมีดังกลาว
4.3 พฤติกรรมหลังใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชวามีการปฏิบต
ั ิอยางไร เพราะเหตุใด
มีการบงบอกใหผูอื่นทราบอะไรบาง หลังจากฉีดหรือพนสารเคมีปองกัน
กําจัดศัตรูพืช
เสร็จจากการพนสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชแลวทานมีวิธีดูแลตัวเอง
อยางไรบาง ตลอดจนอุปกรณตางๆที่ใช
ไดจัดเก็บสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชอยางไรบาง เพราะเหตุใด
คิดวาการเก็บสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพชื นั้น ปลอดภัยสําหรับเด็กหรือ
ครอบครัวหรือไม
5. การจัดการภาชนะบรรจุสารเคมี
5.1 ภาชนะบรรจุสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชไดมีการจัดเก็บที่ใด อยางไร เพราะเหตุ
ใด
5.2 ภาชนะบรรจุสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชที่ใชหมดแลว ทานไดกลับนํามาใช
ชีวิตประจําวันหรือไม อยางไร เพราะเหตุใด
5.3 มีการกําจัด และทําลายภาชนะที่บรรจุสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชอยางไร เพราะ
เหตุใด
6.อาการที่เคยพบ
ในขณะฉีดพนสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชและหลังพนสารเคมีปองกันกําจัด
ศัตรูพืช
6.1 ทานมีการแพสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชหรือไม อาการแพสารเคมีเปนอยางไร
6.2 หลังจากใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชทานมีอาการเปนอยางไรบาง
6.3 ทานคิดวาอาการแพสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช เปนอยางไร อะไรคืออาการที่บง
บอกวาแพสารเคมี (ความผิดปกติและปกติ การใชสารเคมี
6.4 ถาทานแพ ทานมีวิธีการออยางไรบาง เพราะเหตุใด และมีการรักษาอยางไร
เพราะเหตุใด
-
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ภาคผนวก ค
แบบสัมภาษณเชิงลึก
ผูจําหนายสารเคมีทางการเกษตร
1. รานคาของทานเกิดขึน
้ ไดอยางไร จําหนายสินคาอะไรบาง
2. ระยะเวลานานเทาไรที่จําหนายสินคาทัว
่ ไป (ของชํา) และไดจําหนายสารเคมีมานาน
เทาใด เพราะอะไร
3. เหตุใดถึงตัดสินใจจําหนายสารเคมี เพราะเหตุใด
4. มีใครเปนผูแนะนําใหจําหนายสารเคมีหรือไม อยางไร
5. แหลงซื้อสารเคมีฯ ที่นํามาจําหนายมาจากแหลงใดบาง เพราะสาเหตุอะไร
6. ชวงฤดูกาลใดที่จําหนายสารเคมีทากที่สุด เพราะเหตุใด
7. มีการตัดสินใจอยางไรบางที่ไดเลือกซื้อสารเคมีแตละชนิดหรือยีห
่ อ
8. สารเคมีชนิดหรือยีห
่ อใดที่จําหนายไดมากที่สุด เพราะอะไร
9. ผูซื้อสารเคมีแตละทานมีการซักถามเกีย
่ วกับวิธีการใชสารเคมีหรือไม อยางไร และ
ทานไดแนะนําการใชอยางไรบาง
10. ผูซื้อสารเคมีไดมีการแลกเปลี่ยนประสบการณในการใชหรือไม อยางไร / ใหมี
การหาสารเคมีชนิดอื่นมาจําหนาย
11. ทานมีวิธีเทคนิคการจําหนายสารเคมีหรือไมอยางไร เพราะเหตุใด (สังเกตการณ)
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ภาคผนวก ง
ตารางการจัดระเบียบขอมูลจากกรณีศึกษา(เกษตรกรผูใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพชื )
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กรณีศึกษา
1.สมชาย

ขอมูลสวนบุคคล

การรับรูขาวสาร

พฤติกรรมการใชสารเคมี

เจาหนาที่
สาธารณสุข แตไม
ปฏิบัติ
- แหลงซื้อที่อําเภอ
ปาย ราคาถูก สนิท
สนมกันดี
พูด
เพราะ มีเครดิต
- รานคาไมมีการ
แนะนํา การดูแล
ตนเอง
- ใชพาราควอต
และไกลโฟเซต

-สํารวจพืชที่ปลูกวามีวัชพืชขึ้น
หรือไม ถาขึ้นสูงกวาจะพนยา
-ไมมีการอานฉลาก
-คนสารเคมีใชหัวดูดสายยางคน
-ตรวจสภาพเครื่องยนตวามีน้ํามัน
หรือไม
-ไมไดดูวันหมดอายุสารเคมี
-ขณะสัมผัสและพนสารเคมีไมมีการ
ปองกันตนเองใดๆ
-ไมมีการบอกสัญลักษณทั้งพนและ
หลังพน
-ขณะพักจะสูบบุหรี่และน้ํา ไมมีการ
ลางมือ
- เสร็จการพนไมมีการดูแลตนเอง
- สายยางจะเก็บพับ สารเคมีเก็บไว
ในบานติดกับผนัง จะหยิบงาย

การจัดการ
ภาชนะบรรจุ
-ปลอยทิ้งภาชนะ
ที่ใชหมดแลวไว
ขางๆหวยและไร
สะดวกและเห็น
คนอื่นทิ้งกัน

อาการที่เคยพบขณะที่
พน/หลังการพน
- ขณะพนไมมีอาการ
ไมมีแพสารเคมี
-หลังใชมีอาการ
วิงเวียนศีรษะบางครั้ง
-เมื่อมีอาการแพ
สารเคมีดื่มน้ําสมุนไพร
หากไมหายไปที่สถานี
อนามัย และรวมกับ
ประกอบพิธีกรรม การ
เลี้ยงผี
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ปริมาณการใช/การบริหาร
การใชสารเคมี
- ใชสารเคมีมา 5 ป
- อายุ 29 ป
- ปริมาณภาชนะ/ผสม
- จบชั้น ป.2
สารเคมี น้ํา200 ลิตรตอ
- มีลูก 4 คน
สารเคมี 500 ซีซี
- รายได 45,000 บ./ป
-สูตรการผสมสารเคมี ได
- รายจาย 10,000 บ.
- อยูที่นี่กับพอ แม จากการทดลองดวยตนเอง
ไมไดอานตามคําแนะนํา
ตั้งแตเกิด
จะเพิ่ม
- อาชีพเริ่มจาก หาของ หากไมไดผล
ปริมาณสารเคมีอีก และ
ปา รับจาง เลื่อยไม
การเกษตร (ปลูกเผือก เปลี่ยนยี่หอสารเคมีอื่น
- ความถี่การพน ดูจาก
ขาวโพด ขิง ถั่วแดง
วัชพืชที่ขึ้น ถาวัชพืชขึ้น
ขาว)
สูงกวาพืชที่ปลูก จะทํา
การพน
-เลิกใชไมได เพราะ
จํานวนแรงงานคนนอย
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กรณีศึกษา
2.อะตะยะ

ขอมูลสวนบุคคล

การรับรูขาวสาร

พฤติกรรมการใชสารเคมี

-วิทยุ
-เพื่อนบาน
-แหลงซื้อที่อําเภอ
ปาย ราคาถูก มี
ของแถม
รานคามีการ
อธิบายการใช แต
ไมละเอียด การ
ดูแลตนเองไมได
แนะนํา
-ใชพาราควอตและ
ไกลโฟเซต

-สํารวจพืชที่ปลูกวามีวัชพืชขึ้น
หรือไม ถาขึ้นสูงกวาจะพนยา
-ไมมีการอานฉลาก ไมสําคัญ
-ใชไมคนสารเคมี
-ตรวจสภาพเครื่องยนตวามีน้ํามัน
หรือไม
-ไมไดดูวันหมดอายุ
-ขณะสัมผัสและพนสารเคมีไมมีการ
ปองกันตนเองใดๆ ไมเคยชิน
-ไมมีการบอกสัญลักษณทั้งพนและ
หลังพน
-ขณะพนมีการสูบบุหรี่ เพื่อไลยุง
-เสร็จการพนไมมีการดูแลตนเอง
- สายยาง จะเก็บพับไว ลาง
เครื่องยนตพน สารเคมีและอุปกรณ
เก็บไวในบานติดกับผนัง จะหยิบ
งาย สะดวก และไมมีที่เก็บ

การจัดการ
ภาชนะบรรจุ
- ปลอยทิ้งภาชนะ
ที่ใชหมดแลวไว
ขางๆหวยและไร
(ชนิดซอง ขวด)
-เอาไปใชตอ ไว
เก็บน้ํา (ชนิด
แกลลอน)

อาการที่เคยพบขณะที่
พน/หลังการพน
-หลังพนมีอาการ
คลื่นไส อาเจียน
-เมื่อมีอาการปลอยให
หายเอง
-การแพสารเคมี นาจะ
เปน คลื่นไส อาเจียน
ปวดศีรษะ ไข
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- อายุ 24 ป
- จบชั้น ป.6
- มีลูก 1 คน เพศชาย
- รายได 40,000 บ./ป
- รายจาย 25,000 บ.
(เปนคาผอน
รถจักรยานยนต คา
สารเคมี)
- เปนคนหมูบานอื่น
ยายมาอยูได 5 ป
ที่หมูบานเกาไมมี
พื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ
และพอมีที่ทํากินที่นี่
-อาชีพเริ่มจาก เปนยาม
ลูกจาง ทํานา ทําไร
(ปลูก ขาวโพด ขิง ถั่ว
แดง ขาว)

ปริมาณการใช/การบริหาร
การใชสารเคมี
- ใชสารเคมีมา 5 ป
- ปริมาณภาชนะ/ผสม
สารเคมี น้ํา200 ลิตรตอ
สารเคมี 500 ซีซี
-สูตรการผสมสารเคมี
เห็นคนขางบานใชกันและ
ซักถาม
-ไมไดอานตามคําแนะนํา
-ถามีวัชพืชมาก และมี
แมลงกินใบ จะพน
สารเคมี -เลิกใชไมได
เพราะไมทันเพื่อน
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กรณีศึกษา
3.อะซาผะ

ขอมูลสวนบุคคล

การรับรูขาวสาร
-เพื่อนบาน
-ผูจําหนาย
-ปายโฆษณา
แหลงซื้อที่
จังหวัดเชียงใหม
ราคาถูก ไมเสีย
เที่ยวไป
- รานคาไมมีการ
อธิบายการใช การ
แนะนําและ การ
ดูแลตนเอง
-ใชพาราควอตและ
ไกลโฟเซต

พฤติกรรมการใชสารเคมี

การจัดการ
ภาชนะบรรจุ
-สํารวจพืชที่ปลูกวามีวัชพืชขึ้น
- ปลอยทิ้งภาชนะ
หรือไม
ถาขึ้นสูงกวาจะพนยา ที่ใชหมดแลวไว
สํารวจโรคของใบ แมลง
ที่ไร
-ไมมีการอานฉลาก
-เอาไปใชตอ ไว
-ใชไมคนสารเคมี
เก็บน้ําบางครั้ง
-ตรวจสภาพเครื่องยนตวามีน้ํามัน
(ชนิดแกลลอน)
หรือไม
-ไมไดดูวันหมดอายุ
-ขณะพนมีการสวมใสหมวกโมง
และสวมรองเทาบูท
-ไมมีการบอกสัญลักษณทั้งพนและ
หลังพน
-ขณะพนจะพักเปนชวงๆ
-เสร็จการพนมีการดูแลตนเอง
- สายยาง จะเก็บพับไว ลาง
เครื่องยนตพน สารเคมีและอุปกรณ
เก็บไวใตถุนบาน สะดวกหยิบ

อาการที่เคยพบขณะที่
พน/หลังการพน
-หลังพนมีอาการไข
เพลีย
-เมื่อมีอาการดื่ม
สมุนไพร จิบน้ําชา
-การแพสารเคมี นาจะ
เปน คอแหง ซึม ซีด
รับประทานอาหารได
นอย
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- อายุ 30 ป
- จบชั้น ป.6
- มีลูก 2 คน เพศหญิง
- รายได 150,000 บ./ป
- รายจาย 80,000 บ.
(เปนคาผอนรถยนต คา
สารเคมีและคา
ซอมแซมตางๆ)
- เปนคนหมูบานนี้โดย
กําเนิด
-ถิ่นกําเนิดพอแมอยู
เพรชบูรณ ยายมาเพราะ
พื้นที่เหมาะสมปลูกพืช
เศรษฐกิจเดิมปลูกฝน
กอน
-อาชีพเริ่มจาก ปลูกฝน
ตามแม แลวปลูกพืช
เศรษฐกิจ (ปลูก เผือก
ขาวโพด ขิง ถั่วแดงขาว)

ปริมาณการใช/การบริหาร
การใชสารเคมี
- ใชสารเคมีมา 7 ป
-ปริมาณภาชนะ/ผสม
สารเคมี น้ํา200 ลิตรตอ
สารเคมี 1,000 ซีซี
-สูตรการผสมสารเคมี จาก
เพื่อนขางบาน
-ไมไดอานตามคําแนะนํา
- ถามีวัชพืชมาก และมี
แมลงกินใบ จะพน
สารเคมี - เลิกใชไมได
เพราะพื้นที่ปลูกเยอะ
แรงงานคนมีนอย
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กรณีศึกษา
4. สี่

ขอมูลสวนบุคคล

การรับรูขาวสาร

พฤติกรรมการใชสารเคมี

-วิทยุ
-โทรทัศน
-ปายโฆษณา
-เพื่อนบาน
- แหลงซื้อที่อําเภอ
ปาย ราคาถูก มี
ของแถม
- รานคาไมมีการ
อธิบายการใช และ
การดูแลตนเอง
-ใชพาราควอต
ไกลโฟเซต
และอัลไลต

-สํารวจพืชที่ปลูกวามีวัชพืชขึ้น
หรือไม ถาขึ้นสูงกวาจะพนยา
-ไมมีการอานฉลาก อานไมออก
-ใชหัวดูดพนคนสารเคมี
-ตรวจสภาพเครื่องยนตวามีน้ํามัน
หรือไม
-ไมไดดูวันหมดอายุ
-ขณะสัมผัสและพนสารเคมีสวมใส
รองเทาบูท
- ไมมีการบอกสัญลักษณทั้งพนและ
หลังพน
- ขณะพนมีการพักและสูบบุหรี่ เพื่อ
ไลยุง
-เสร็จการพนไมมีการดูแลตนเองถึง
บานจะดื่มเหลา
-สายยาง จะเก็บพับไว ลางเครื่องยนต
พน สารเคมีและอุปกรณเก็บไวในบาน
ติดกับผนัง จะหยิบงาย สะดวก

การจัดการ
ภาชนะบรรจุ
- ปลอยทิ้งภาชนะ
ที่ใชหมดแลวไว
ในปาและไร
(ชนิดซอง ขวด)
-เอาไปใชตอ ไว
เก็บน้ํา (ชนิด
แกลลอน)

อาการที่เคยพบขณะที่
พน/หลังการพน
-หลังพนมีอาการคัน
ผิวหนัง วิงเวียนศีรษะ
คลื่นไส อาเจียน
-เมื่อมีอาการดื่ม
สมุนไพร เลี้ยงผี ไม
หายไปสถานีอนามัย
-การแพสารเคมี นาจะ
เปน
เพลียไข
รับประทานอาหารได
นอย
-ถาปกติจะมีอาการ
ปวดศีรษะ เดินไมไหว
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- อายุ 53 ป
- จบชั้น ป.1
- มีลูก 13 คน
- รายได 70,000 บ./ป
- รายจาย 50,000 บ.
(เปนคาผอนเครื่องยนต
พน คาสารเคมี คา
ซอมแซมอื่นๆ หนี้ ธ.
ก.ส.)
- เปนคนอําเภอเวียง
แหง ยายมาได 32 ป
ที่หมูบานเกาไมมี
พื้นที่ทํากิน ที่นี่เหมาะ
การปลูกพืช
- อาชีพเริ่มจากปลูกฝน
และปลูกพืชเศรษฐกิจ
เชน (ปลูก เผือก
ขาวโพด ขิง ถั่วแดงขาว)

ปริมาณการใช/การบริหาร
การใชสารเคมี
- ใชสารเคมีมา 7 ป
- ปริมาณภาชนะ/ผสม
สารเคมี น้ํา200 ลิตรตอ
สารเคมี 1,000 ซีซี
-สูตรการผสมสารเคมี
เห็นคนขางบานใชกันและ
ไดยินคนเลา
-ไมไดอานตามคําแนะนํา
- ถามีวัชพืชมาก และมี
แมลงกินใบ จะพน
สารเคมี - เลิกใชไมได
เพราะแรงงานนอย(คน)
ผูรับจางหายาก
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กรณีศึกษา
5.อะซือผะ

ขอมูลสวนบุคคล

การรับรูขาวสาร
-วิทยุ
-พอคาคนกลาง
-โทรทัศน
-เจาหนาที่
สาธารณสุข
รูจักเจาของราน
- แหลงซื้อที่อําเภอ
ปาย ราคาถูก มี
ของแถม
รูจัก
เจาของราน
อัธยาศัยดี
- รานคาไมมีการ
อธิบายการใช และ
การดูแลตนเอง
-ใชพาราควอตและ
ไกลโฟเซต

พฤติกรรมการใชสารเคมี

การจัดการ
ภาชนะบรรจุ
-สํารวจพืชที่ปลูกวามีวัชพืชขึ้น
- ภาชนะที่ใชจะ
หรือไม มีโรคแมลง โรคเนาหรือไม ลางและใชตอ
ถามีจะพนยา
เพื่อใสน้ําใช
-ไมมีการอานฉลาก อานไมออก
-ใชหัวดูดคนสารเคมี
-ไมมีการตรวจสภาพเครื่องยนตดู
น้ํามันมีหรือไม
-ไมไดดูวันหมดอายุ
-ขณะสัมผัสและพนสารเคมี สวมใส
รองเทาบูทอยางเดียว
-ไมมีการบอกสัญลักษณทั้งพนและ
หลังพน
-ขณะพนจะพักมีการสูบบุหรี่และ
ดื่มน้ํา เสร็จการพนไมมีการดูแล
ตนเองจนกวารับประทานอาหาร
เสร็จ
- สายยาง จะเก็บพับไว ลาง
เครื่องยนตพน เก็บไวโรงครัว

อาการที่เคยพบขณะที่
พน/หลังการพน
-หลังพนมีอาการ
ตาลาย หนามืด สังเกต
พบวาคันตามแขน ขา
ใบหนา
-เมื่อมีอาการไปสถานี
อนามัย
-การแพสารเคมี นาจะ
เปน หนามืด ตาลาย
-อาการผิดปกติ เชน
ปวดศีรษะ เพลีย
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- อายุ 44 ป
- ไมไดเรียน
- มีลูก 3 คน
-รายไดสูงสุด 200,000
บ./ป
- รายจาย 30,000 บ.
(เปนคาผอนรถยนต คา
สารเคมี คาแรงงานคน)
- เปนคนหมูบานอื่น
ยายมาอยูได 20 ป ยาย
ตามพอ แม เพราะดินดี
อุดมสมบูรณ
- อาชีพเริ่มจากปลูก ฝน
แลวมาปลูกพืช
เศรษฐกิจ เชน (ปลูก
เผือก ขาวโพด ขิง ถั่ว
แดง ขาว)

ปริมาณการใช/การบริหาร
การใชสารเคมี
- ใชสารเคมีมา 7 ป
- ปริมาณภาชนะ/ผสม
สารเคมี น้ํา200 ลิตรตอ
สารเคมี 1,000 ซีซี
-สูตรการผสมสารเคมี ได
ยินจากพอคาคนกลาง
เพื่อน
-ไมไดอานตามคําแนะนํา
อานไมได
- ถามีวัชพืชมาก และมี
แมลงกินใบ จะพน
สารเคมี - เลิกใชไมได
เพราะไมทันเพื่อน พื้นที่
ปลูกมาก แรงงานมีนอย
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กรณีศึกษา
6.นางอะลูมะ

ขอมูลสวนบุคคล

การรับรูขาวสาร
-เพื่อนขางบาน
อาสาสมัคร
สาธารณสุข
- แหลงซื้ออําเภอ
ปางมะผาและ
อําเภอปาย แลวแต
ความสะดวก
- รานคาไมมีการ
อธิบายการใช และ
การดูแลตนเอง
-ใชพาราควอตและ
ไกลโฟเซต

พฤติกรรมการใชสารเคมี

การจัดการ
ภาชนะบรรจุ
-สํารวจพืชที่ปลูกวามีวัชพืชขึ้น
- ภาชนะที่ใชจะ
หรือไมมีโรคแมลง โรคเนาหรือไม ทิ้งตามปางายดี
ถามีจะพนยา
ไกลจากที่บาน
-ไมมีการอานฉลาก อานไมออก
ดวย
-คนสารเคมีโดยการเขยาโมโด
-ไมมีการตรวจสภาพโมโด
-ไมไดดูวันหมดอายุ
-ขณะสัมผัสและพนสารเคมี ไมมี
อุปกรณปองกันตนเอง
-ไมมีการบอกสัญลักษณทั้งพนและ
หลังพน
- ขณะพนจะพักมีการดื่มน้ํา
-เสร็จการพนไมมีการดูแลตนเอง
จนกวารับประทานอาหารเสร็จ
- จะลางโมโดและเก็บสารเคมีขาง
ฝาผนังบาน เคยชินแลว

อาการที่เคยพบขณะที่
พน/หลังการพน
-หลังพนมีอาการผื่น
แพที่หลังและแขน
บางครั้งปวดเมื่อยตาม
ตัว
-เมื่อมีอาการไปสถานี
อนามัย
-ไมทราบวาการแพ
สารเคมีเปนอยางไร
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- อายุ 42 ป
- ไมไดเรียน
- มีลูก 1 คน เพศชาย
- รายไดสูงสุด 35,000
บ./ป
- รายจาย 20,000 บ.
(เปนคาผอน
รถจักรยานยนต คา
สารเคมี )
- เปนคนอําเภอเวียง
แหง ยายมาอยูได 23 ป
ยายตามญาติ เพราะดิน
ดี อุดมสมบูรณ
- อาชีพเริ่มจากปลูก ฝน
รับจางแลวมาปลูกพืช
เศรษฐกิจ เชน (ปลูก
เผือก ขาวโพด ขิง ถั่ว
แดง ขาว)

ปริมาณการใช/การบริหาร
การใชสารเคมี
- ใชสารเคมีมา 6 ป
- ปริมาณภาชนะ/ผสม
สารเคมี
น้ํา20ลิตรตอ
สารเคมี 1-2 ฝา
-สูตรการผสมสารเคมี
ไดมาจากเพื่อนบานใช
เมื่อกอน
-ไมไดอานตามคําแนะนํา
อานไมได
- ถามีวัชพืชมาก และมี
โรคและแมลงกินใบ
หรือไมถามี จะพนสารเคมี
-เลิกใชไมได เพราะไมทัน
เพื่อน ใชแรงงานคนไม
ไหว
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กรณีศึกษา
7.อะตาผะ

ขอมูลสวนบุคคล

การรับรูขาวสาร
-พอคาคนกลาง
-ปายโฆษณา
-โทรทัศน
-เจาหนาที่
สาธารณสุข
แหลงซื้อที่
จังหวัดเชียงใหม
ราคาถูก
- รานคาไมมีการ
อธิบายการใช และ
การดูแลตนเอง
-ใชพาราควอตและ
ไกลโฟเซต

พฤติกรรมการใชสารเคมี

การจัดการ
ภาชนะบรรจุ
-สํารวจพืชที่ปลูกวามีวัชพืชขึ้น
- ภาชนะที่ใชจะ
หรือไม มีโรคแมลง โรคเนาหรือไม ทิ้งขางไรบางครั้ง
ถามีจะพนยา
ลางและใชตอ
-ไมมีการอานฉลาก
เพื่อใสน้ําใช
-ใชหัวดูดคนสารเคมี
-มีการตรวจสภาพเครื่องยนตดู
น้ํามันมีหรือไม
-ไมไดดูวันหมดอายุ
-ขณะสัมผัสและพนสารเคมี ไมสวม
ใสอุปกรณปองกันใดๆ
- ไมมีการบอกสัญลักษณทั้งพนและ
หลังพน
- ขณะพนจะพักมีการดื่มน้ํา เสร็จ
การพนไมมีการดูแลตนเองจนกวา
รับประทานอาหารเสร็จ
- สายยาง จะเก็บพับไว ลาง
เครื่องยนตพน เก็บไวในบาน หยิบ
ใชงาย สะดวก เคยชิน

อาการที่เคยพบขณะที่
พน/หลังการพน
- หลังพนมีอาการตุม
คันที่แขนและขา
-เมื่อมีอาการจะไป
สถานีอนามัย
-การแพสารเคมี เชน
คลื่นไส อาเจียน คัน
ผิวหนัง บางครั้งอาจ
เสียชีวิตได
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- อายุ 40 ป
- จบชั้น ป.4
- มีลูก4 คน
- รายไดสูงสุด 400,000
บ./ป
- รายจาย 50,000 บ.
(เปนคาผอนรถยนต คา
สารเคมี คาแรงงานคน
คาเลาเรียนบุตร
คา
ซอมแซมอื่นๆ)
- อยูที่นี่ตั้งแตเกิดเปน
พอ แมคนหมูบานอื่น
ยายมาที่นี่เพราะดินดี
อุดมสมบูรณดวยอาหาร
- อาชีพเริ่มจากปลูก ฝน
แลวมาปลูกพืช
เศรษฐกิจ เชน (ปลูก
เผือก ขาวโพด ขิง ถั่ว
แดง ขาว)

ปริมาณการใช/การบริหาร
การใชสารเคมี
- ใชสารเคมีมา 7-8 ป
- ปริมาณภาชนะ/ผสม
สารเคมี น้ํา200 ลิตรตอ
สารเคมี 1,000 ซีซี
-สูตรการผสมสารเคมี ได
ยินจากพอคาคนกลาง
-ไมไดอานตามคําแนะนํา
เพราะใจรอน
- ถามีวัชพืชมาก และมี
แมลงกินใบ จะพน
สารเคมี - เลิกใชไมได
เพราะกลัวพืชผลทาง
การเกษตรไมดี
แรงงานคนนอย
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ตารางการจัดระเบียบขอมูลจากกรณีศึกษา(ผูจําหนายสารเคมี)
กรณีศึกษา
1.แดง

-

ขอมูลสวนบุคคล
อายุ 36 ป
จบ ป.6
ปจจุบันอยูกับสามีคนใหม
มีบุตร 2 คน
เปนคนอําเภอปาย

-

-
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-

ขอมูลดานการจําหนายสารเคมี
การรับรูขาวสาร
ขายของชํา อาหารแหง เชน ขา ปลากระปอง ปลาแหง เปนตน
- ไมมีใครแนะนําการขายสารเคมี คิด
รานเกิดขึ้นไดโดยไมอยากทําการเกษตรเพราะลําบาก
และปรึกษากับสามี
ขายของชํามา 5 ป และสารเคมี 2 ป
- ซื้อสารเคมีอําเภอปาย ราคาถูกกวาที่
รานคาประจําหมูบานมีนอย ถาเปดรานนาจะขายไดดี การคมนาคม
อําเภอปางมะผา มีคูปองแจกเพื่อจับ
ฉลากสิ้นป (กรณีซื้อครบ 1,000 บาท
ลําบากและบางคนไมมียานพาหนะ
ขึ้นไป)
เห็นชาวบานมีการใชสารเคมีโดยมีการถือแกลลอนเพื่อไปพนหญา
และแมลง
ฤดูฝนจําหนายสารเคมีมากที่สุด เพราะมีการลงสวน และไรกัน
สารเคมีที่จําหนายดีที่สุดคือ ไกลโฟเซต เปนสารเคมีที่ดูดซึมไดดีกวา
ใชแลวเห็นผลดีกวา ชนิดอื่น
ผูซื้อไมมีการซักถามเกี่ยวกับการใชสารเคมี ทุกคนรูอยูแลวตองใช
อยางไร และไมมีการแนะนําใหกับผูซื้อสารเคมี
ผูซื้อไมมีการแลกเปลี่ยนประสบการณกับผูขาย แตไดยินจากพอสามี
คนใหมวาสารเคมีชนิดนี้ดี
การวางจําหนายสารเคมีจะวางอยูติดฝาผนังบาน เพื่อผูมาซื้อเห็นได
ชัดเจน และมีการติดราคาสารเคมีที่หนา
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กรณีศึกษา
2.อะสะมะ

ขอมูลสวนบุคคล
- อายุ 42 ป
- จบ ป.2
- มีบุตร 2 คน

-

-

-
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-

ขอมูลดานการจําหนายสารเคมี
การรับรูขาวสาร
- ไมมีใครแนะนําการขายสารเคมี คิด
ขายของชํา และชุดประจําเผาของลีซู
และเพื่อนสนิทแนะนําใหขาย
ไดเปดรานคนแรกของหมูบานเพราะการคมนาคมลําบาก สมัยกอน
ในหมูบานไมมีรถยนต
อาศัยมาเปนพาหนะในการซื้อของมา - ซื้อสารเคมีอําเภอปาย ราคาถูกกวาที่
อําเภอปางมะผา และมีของแถม เชน
จําหนาย
เสื้อแขนสัน้
ขายสารเคมี 5 ป
ขายสารเคมีเพราะ ไมคอยมีการใชแรงงานคน ประกอบกับยุคใหมที่
มีการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย
- ฤดูฝนจะจําหนายสารเคมีมากที่สุด เพราะมีการลงสวน และไร
กัน
สารเคมีที่จําหนายดีที่สุดคือ ไกลโฟเซต เปนสารเคมีที่ใชแลวไดผล
ดีกวา
ผูจําหนายไมมีการซักถามเกี่ยวกับการใชสารเคมี ทุกคนรูอยูแลว
ตองใชอยางไร และไมมีการแนะนําใหกับผูซื้อสารเคมี
ผูซื้อไมมีการแลกเปลี่ยนประสบการณกับผูขาย แตผูจําหนายจะมี
การซักถามผูซ้อื วาใชแลวไดผลอยางไรบาง
การวางจําหนายสารเคมีจะวางในบานชั้นลาง ซึ่งถาไมสังเกตจะไม
เห็น แตผูซื้อทุกคนรูอยูแลววาตนเองขายสารเคมีอยูติดฝาผนังบาน
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ภาคผนวก จ
รูปภาพประกอบ
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สภาพแวดลอมการปลูกพืชเศรษฐกิจ

การปลูกเผือกที่ไดรับการกําจัดวัชพืชแลว

89

ขาวโพดที่เกษตรกรนํามาตมเหลา ขาย และเปนอาหารสุกร

น้ําบรรจุ 200 ลิตร และเครื่องพนพรอมใชงาน
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การคนสารเคมีโดยใชหัวทีด่ ดู คนใหเขากัน

ตวงสารเคมีโดยใชขวดพลาสติกในการกะประมาณในการผสม

91

ผสมสารเคมีโดยไมมีการปองกัน

ผูพนสารเคมีและผูชวย

92

ที่เก็บสารเคมีและอาหารวางใกลชิดกัน

แกลลอนสารเคมีที่นํามาบรรจุน้ําใชตอ

รานจําหนายสารเคมีในชุมชน

93

สนทนากลุม แกนนําในชุมชนในยามดึก

94

ประวัติผูเขียน
ชื่อ

นายวรวิทย

รัตนไพรวัลย

วัน เดือน ป เกิด

26 พฤษภาคม 2518

ประวัติการศึกษา

สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนแมลานอยดรุณสิกข
อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน ปการศึกษา 2538
สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร (สาธารณสุขชุมชน)
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ปการศึกษา 2540
สําเร็จการศึกษาปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปการศึกษา 2548

ประสบการณการทํางาน
เมษายน 2540

เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน สถานีอนามัยน้ําฮูผาเสือ่ ตําบลนาปูปอม
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน

ธันวาคม 2546 - ปจจุบัน เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน สถานีอนามัยกึด้ สามสิบ ตําบลสบปอง
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน

