บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม ประชากรสวนใหญของประเทศประกอบอาชีพ
ทางการเกษตร ในอดีตการเกษตรของไทยเปนการเกษตรแบบดั้งเดิม พออยูพอกิน ผลิตเพื่อกิน
เพื่อใชภายในครัวเรือน ขายสวนที่เหลือและมีการแบงปน พืชหลักที่ปลูกคือ ขาว แรงงานที่ใชใน
การผลิตเปนแรงงานคนและสัตว เชน วัว ควาย ชวยในการทําไรไถนา สวนแรงงานคนที่ใชเปน
แรงงานคนในครัวเรือน และมีการลงแขกหรือเอามื้อเอาวัน แลกเปลี่ยนแรงงานกันทั้งในระหวาง
เครือญาติและในชุมชน
ในชวง 20 ปที่ผานมารูปแบบการเกษตรไดปรับเปลี่ยนเปนแบบใหมคือ ผลิตเพื่อการคา
เพื่ อ สนองความต อ งการของตลาด พื ช ที่ ป ลู ก จึ ง เป น พื ช เชิ ง เดี่ ย วหรื อ พื ช เศรษฐกิ จ ที่ ต อ งใช
เทคโนโลยีเขามาชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เชน การใชเครื่องจักรกลการเกษตร การใช
ปุยเคมี และสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช ประกอบกับในสวนของภาครัฐมีการดําเนินนโยบาย
การเกษตรเพื่อการคาเชิงพาณิชย เปนการสนับสนุนวิถีชีวิตการเกษตรเชิงเดี่ยวและสนับสนุนให
เกษตรกรมีการพึ่งพาสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช เพื่อชวยเพิ่มผลผลิต ทําใหสารเคมีปองกันกําจัด
ศัตรู พืชกลายเป น ป จจั ยการผลิ ตที่สําคั ญและมีความจําเปน สํ าหรั บเกษตรกร ดังนั้ น จึงทํา ใหมี
ปริมาณการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชมาใชในภาคการเกษตรเพิ่มสูงขึ้นทุกป
การใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชติดตอกันเปนเวลานานจะนําไปสูการดื้อยาของ
แมลงไดนอกจากนี้ เนื่องจากประเทศไทยไมสามารถผลิตสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชทุกชนิดได
เองจึงตองมีการนําเขามาจากตางประเทศ ในชวง 5 ปที่ผานมา ไดมีการนําเขาสารเคมี ปริมาณสูงถึง
37,039 ตัน รวมเปนมูลคา 8,761 ลานบาท ในป พ.ศ. 2544 มีการนําเขาเพิ่มขึ้นเปน 80,166 ตัน และ
เพิ่มขึ้นจนมีมูลคา 11,360 ลานบาท ในป พ.ศ. 2548 (กรมสงเสริมการเกษตร, 2547) นอกจาก การ
ใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช ถูกกําหนดโดยออมจากนโยบายของรัฐแลว ยังพบวาการใชสารเคมี
ปองกันกําจัดศัตรูพืชดังกลาว มีปจจัยเกี่ยวของอยางใกลชิดกับผูใช คือตัวเกษตรกรเองและแมวา
เกษตรกรมีความตระหนักถึงพิษภัยของสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช แตเกษตรกรสวนใหญยังคิด
วาไมสามารถหลีกเลี่ยงการใชสารพิษเหลานี้ได จากขอมูลสถิติสาธารณสุข พ.ศ. 2548 พบวา มี
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ผูปวยดวยโรคจากการประกอบอาชีพ 2,980 รายปวยจากการถูกพิษยาฆาแมลง 1,632 ราย และปวย
ดวยโรค อันเกิดจากพิษของสารอันตรายสารกําจัดศัตรูพืช 1,864 ราย (กองระบาดวิทยา, 2548)
นอกจากนั้นขอมูลจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยระบุวา ประเทศไทยเปน
ประเทศหนึ่งที่ใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต แมวาตัวเลข
รายไดจากการสงออกผลิตผลทางการเกษตรจะเพิ่มสูงขึ้นในแตละป แตก็มีการนําปุยและสารเคมี
ปองกันกําจัดศัตรูพืชเพิ่มมากขึ้นเชนกันและในประเทศไทยพบวา จังหวัดในภาคเหนือที่มีการใช
สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชมากที่สุด ไดแก จังหวัดเชียงใหม ลําพูน เชียงราย แพร พะเยา และ
แมฮองสอน (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2547)
การทําความเขาใจการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชในภาคเหนือ จําเปนตองทําความ
เขาใจสภาพพื้นที่และความหลากหลายของผูคนโดยเฉพาะชนเผาตางๆในภาคเหนือ ภาคเหนือ
เปน ภูมิภาคที่ อยู ต อนบนสุด ของประเทศไทยที่ มีพื้น ที่สูง เป น จํา นวนมากโดยเฉพาะภาคเหนื อ
ตอนบน ครอบคลุมพื้นที่ 85,920 ตารางกิโลเมตร หรือ 1 ใน 5 ของประเทศ มีความสูงจาก
ระดับน้ําทะเลตั้งแต 100 เมตร ณ บริเวณที่ราบลุมน้ําวัง จนถึง 2,595 เมตร ที่ยอดดอยอินทนนท
อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม มีความลาดชันของพื้นที่ตั้งแตตั้งแตนอยกวา รอยละ 1 ถึงรอยละ
35 แบงสัดสวนตามลักษณะของพื้นที่เปน 5 สวน คือ ที่ลุมรอยละ 9.8 (5,258,451ไร) ที่ดอน รอยละ
16.7 (8,960,829 ไร) ที่ลุมสลับดอน รอยละ 1.2 (643,892ไร) ที่สูง รอยละ72 (36,633,517ไร) และ
แหลงน้ํา รอยละ 0.3 (160,973 ไร) ประกอบดวยเทือกเขาแดนลาว ถนนธงชัย ผีปนน้ํา และเทือกเขา
หลวงพระบาง เปนแหลงตนน้ําของแมน้ําสายหลัก 4 สาย คือ ปง วัง ยม นาน ภาคเหนือจึงเปน
แหลงทรัพยากรที่สําคัญมีความหลากหลายทางชีวภาพที่หลอเลี้ยงภาคอื่นๆทั้งประเทศ มีประชากร
ที่ประกอบดวยหลากหลายเผาพันธุ เชน เยา มูเซอ กะเหรี่ยง อีกอ ลีซู เปนตน อาชีพของชนบทพื้นที่
สูงคือ การเกษตรกรรม เดิมปลูกขาว ซึ่งสวนมากเปนขาวไร ผักพื้นเมืองตางๆ ตอมาพืชที่ปลูกจึง
เปลี่ยนแปลงมาเปนพืชเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังมีผูประกอบการบางรายที่อยูพื้นที่ลางไปทําการปลูก
พืชเชิงพาณิชยบนพื้นที่สูงอีกดวย (สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร, 2540)
สารเคมี ป อ งกั น กํ า จั ด ศั ต รู พื ช ทางการเกษตร รวมทั้ ง ปุ ย เคมี เป น อี ก ป ญ หาหนึ่ ง
โดยเฉพาะสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช ซึ่งมีการนําไปใชบนพื้นที่สูงที่เปนแหลงตนน้ําลําธารกัน
โดยมีการกลาวอางถึง การใชอยางผิดวิธีของชาวเขา เนื่องจากสวนใหญอานหนังสือไมออก จึงไม
สามารถทําความเขาใจรายละเอียดบนสลากสารเคมีได
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การใชสารเคมีทําใหสารพิษแพรกระจายสูสิ่งแวดลอม กอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอม
เนื่องจากการฟุงกระจายในการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช รวมถึงการตกคางของสารเคมีที่อยู
บนพื้ น ดิ น และมี ก ารซึ ม ลงไปในดิ น ทํ า ให สิ่ ง มี ชี วิ ต ในดิ น อากาศและน้ํ า ได ถู ก ทํ า ลายไป
นอกจากนี้ ยังมีอันตรายตอสุขภาพของคนที่เกี่ยวของทั้งทางตรงและทางออม เมื่อศึกษาถึงชนิด
ของสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชที่เปนสาเหตุของการเกิดพิษพบปริมาณตกคางของสารเคมีปราบ
ศัตรูพื ชจากกลุมออรกาโนฟอสเฟต และกลุมออรกาโนคลอรีน ทําใหสารเคมี มีสภาพในการ
สลายตัวชาอยูในสิ่งแวดลอมทั่วไป ทั้งในดิน แหลงน้ํา ตะกอนดิน สัตวน้ํา รวมทั้งผลผลิตทางการ
เกษตรที่นํามาบริโภค (กาญจนศักดิ์ ผลบูรณ, 2543) และจากการศึกษาของ สุภาณี พิมพสมาน ใน
ป พ.ศ. 2541 กลาววาสารเคมีสามารถเขาสูรางกายทางตรงนั้นเกิดจากการไดรับสารเคมีระหวางการ
ใช ใ นแปลง เกษตร ส ว นทางออ มเกิ ด จากการได รั บ สารเคมี ที่ต กค า งในผั ก ซึ่ ง การได รั บ พิ ษ
เฉียบพลันโดยตรงเปนอันตรายที่เดนชัดที่สุดอาจทําใหเสียชีวิตได สารเคมีสามารถเขาสูรางกายได
3 ทาง คือ ทางผิวหนัง ทางปาก และการหายใจ ปญหาพิษภัยของสารเคมีตอสุขภาพนั้นสวนใหญมี
สาเหตุมาจากพฤติกรรมการใชสารเคมีอยางผิดวิธีของเกษตรกรทําใหเกิดการเจ็บปวยได
มีการศึกษาพบวาผูปวยจากการไดรับสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช ซึ่งเกิดจากการใชที่
ไมถูกวิธีหรือไมระมัดระวังจะทําใหเกิดอันตรายตอผูใช ผูไมเกี่ยวของและสัตวตางๆ รวมถึงขาด
ความรูความเขาใจอาจกอใหเกิดปญหาตางๆ อาทิ พิษตกคางในสิ่งแวดลอม พิษตกคางในพืชผล
และที่สําคัญคือการเกิดพิษภัยตอเกษตรกรผูใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยตรง อันตรายจะ
รุนแรงเพียงใดขึ้นอยูกับชนิดของสารพิษ หนทางที่ไดรับ ปริมาณที่ไดรับและสภาพความแข็งแรง
ของผูไดรับสารเคมี (ปตพงษ เกษตรสมบูรณ, 2546)
จังหวัดแมฮองสอน มีพื้นที่ทั้งหมด 7,925,787ไร เปนพื้นที่ถือครองทางการเกษตร
จํานวน 249,025 ไร คิดเปนรอยละ 3.14 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยแยกเปนที่นา จํานวน 136,844 ไร ที่
ไรจํานวน 58,358.50 ไร (สํานักงานปาไม, 2547) ซึ่งพื้นที่ไรจะปลูกพืชเศรษฐกิจเปนสวนใหญ เชน
กระเทียม ถั่วเหลือง ถั่วดิน กะหล่ําปลี ขาวโพด เผือก ขิง ซึ่งการปลูกพืชดังกลาวลวนตองมีการใช
สารเคมี
อําเภอปางมะผา มีพื้นที่ทั้งสิ้น 345,325 ไร หรือ 552.521 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ทํา
การเกษตร 54,821ไร (สํานักงานปาไม, 2547) ซึ่งพื้นที่ดังกลาวไดมีการจับจองเปนพื้นที่ทํา
การเกษตรเปนสวนใหญ พืชเศรษฐกิจที่ปลูกคือ ขิง เผือก ถั่วแดง ขาวโพด เปนตน
สําหรับหมูบานกึ้ดสามสิบ ตําบลสบปอง อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน เปนหมูบาน
ที่อยูบนพื้นที่สูง เปนชาวเขาเผาลีซู ซึ่งเปนอีกหมูบานหนึ่งที่มีการปลูกพืชเศรษฐกิจตลอดป พื้นที่
การปลูกมีมาก ซึ่งมีการลักลอบตัดไมทําลายปาที่กวางขึ้น และมีการใชสารเคมีมากขึ้นทุกวัน เพื่อ
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เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร จากเศรษฐกิจของหมูบานกึ้ดสามสิบ มีการปลูกพืชเศรษฐกิจหมุนเวียน
ตลอดปเชน ขิง เผือก ถั่วแดง ขาวโพด เปนตน จากการปลูกพืชดังกลาว ทําใหมีรายไดมหาศาล เห็น
วารายไดที่มากขึ้นนี้เอง ทําใหกลุมเกษตรกรมีการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชและจากการ
ซักถามขอมูลพบวา สาเหตุที่ใชเนื่องมาจากมีการแนะนําจากกลุมพอคาและ เพื่อนทําใหเขาใจ วา
เมื่อใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช ผลผลิต รายไดก็จะเพิ่มขึ้นดวย
หมูบานกึ้ดสามสิบมีจํานวนประชากรทั้งหมด 1,050 คน แยกชาย จํานวน 543 คน หญิง
จํานวน 507 คน และ มีกลุมที่เปนวัยแรงงาน ทั้งหมด 380 คน โดยแยกชายจํานวน 196 คน และ
หญิง จํานวน 194 คน (สรุปบัญชี 1- 8, 2549) นอกจากนี้พบขอมูล จํานวนผูปวยที่มารับบริการที่
สถานีอนามัยมีจํานวนที่เพิ่มขึ้น และลักษณะการปวยมีอาการที่ไดรับพิษจากสารเคมี คือ วิงเวียน
ศีรษะ ปวดศีรษะ คลื่นไสอาเจียน เพลีย และ จากขอมูลผูปวยที่มารับบริการในสถานีอนามัย ป
2547 จํานวน 5,112 ครั้งตอป ป 2548 จํานวน 5,886 ครั้งตอป และป 2549 จํานวน 6,437 ครั้งตอป
คิดเปนกลุมวัยแรง คือ ป 2547 จํานวน 2,477 ครั้งตอป ป 2548 จํานวน 3,742 ครั้งตอป และป 2549
จํานวน 4,150 ครั้งตอป คิดเปนรอยละ 48.45, 63.57 และ 64.47 ตามลําดับ (สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอปางมะผา รายงานผูปวย สปภ. 01, 2547 – 2549)
ในการมารับบริการรักษาพยาบาลทั่วไปที่สถานีอนามัยบานกึ้ดสามสิบ สวนใหญมีการมา
รับบริการมากในตนฤดูฝน ถึงปลายฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม ถึง ปลายเดือนตุลาคม) มีจํานวนผูมา
รับบริการรักษาพยาบาลทั่วไป ในปงบประมาณ 2548 และ 2549 จํานวน1,982 ครั้ง คิดเปน รอยละ
52.94 และ 2,876 ครั้ง คิดเปนรอยละ 69.30 ของจํานวนครั้งทั้งหมดที่มารับบริการรักษาพยาบาล
ทั่วไปตามตามลําดับ สวน เดือน มีนาคม ถึงเดือน เมษายน มีจํานวนผูมารับบริการรักษาพยาบาล
ทั่วไป ในปงบประมาณ 2548 และ 2549 จํานวน1,439 ครั้ง คิดเปนรอยละ 38.45 และ 985 ครั้ง คิด
เปนรอยละ 23.73 ของจํานวนครั้งทั้งหมดที่มารับการรักษาพยาบาลทั่วไป ตามลําดับ (สํานักงาน
สาธารณสุ ข อํ า เภอปางมะผ า รายงานผู ป ว ย สปภ. 01, 2548-2549) อาการที่ ม ารั บ บริ ก าร
รักษาพยาบาลเปนอาการที่สัมผัสกับสารเคมี พบวา ปงบประมาณ 2549 มีอาการคันตามผิวหนัง
จํานวน 367 ครั้งตอป คิดเปนรอยละ 18.51 วิงเวียนศีรษะ จํานวน 702 ครั้งตอป คิดเปนรอยละ
35.41 คลื่นไสอาเจียน จํานวน 571 ครั้งตอป คิดเปนรอยละ 28.80 และปวดศีรษะ จํานวน 219 ครั้ง
ตอปคิดเปนรอยละ 10.04 (สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปางมะผา รายงานผูปวย 504, 2549) ในอดีต
มีการปลูกฝนเปนอาชีพหลัก และตอมาหนวยงานภาครัฐไดมีการสํารวจพื้นที่และมีการทําลายพื้นที่
ปลูกฝน ในระยะตอมารัฐบาลไดมีการเสริมการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจใหประชากรแทนการปลูก
ฝนเดิม ปจจุบันประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนสวนมาก เชน การทําไร การปลูกพืช
เศรษฐกิจ ซึ่งการปลูกพืชตางๆ มักประสบปญหาจากการระบาดของโรคพืชและแมลงเขาทําลาย
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ศัตรูพืช เพราะลักษณะภูมิอากาศเปนอีกปจจัยหนึ่งที่เอื้อตอการเจริญเติบโตของแมลงศัตรูพืช เกิด
ความเสียหายทางการเกษตร และเริ่มมีการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชมากขึ้นเพื่อใหไดผลผลิต
ทางการเกษตรที่ ดี รวมทั้ ง ขาดความรู ค วามเข า ใจในการใช ส ารเคมี ซึ่ ง มี ผ ลต อ สุ ข ภาพ และ
สิ่งแวดลอมในพื้นที่
การศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาสนใจเกษตรกรบนพื้นที่สูง คือชาวเขาเผาลีซู ที่ใชสารเคมีปองกัน
กําจัดศัตรูพืช ซึ่งยังไมมีใครศึกษาวิจัยอยางเฉพาะเจาะจงในชาวเขาเผาลีซู เนื่องจากเปนหมูบานที่
หางไกล รวมทั้งผูศึกษาวิจัยเปนผูปฏิบัติงานในพื้นที่นี้ จึงตองการทําความเขาใจสถานการณและ
พฤติกรรมการปองกันตนเอง รวมทั้งการใชสารเคมีปราบศัตรูพืช ซึ่งผลการศึกษาจะเปนการ
สงเสริมใหประชาชนมีความรูความเขาใจถึงวิธีการใชสารเคมีที่ถูกตอง รวมทั้งการเฝาระวังและ
ควบคุ ม คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มของเกษตรกร เพื่ อ ให ค รอบครั ว ชุ ม ชน มี คุ ณ ภาพชี วิ ต และ
สภาพแวดลอมที่ดีในการดํารงชีวิตที่ผาสุกตอไป
วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสถานการณการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชของชาวเขาเผาลีซู
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชของชาวเขาเผาลีซู
คําถามการวิจัย
1. มีเงื่อนไขหรือปจจัยใดที่ทําใหชาวเขาเผาลีซูใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช
2. ชาวเขาเผาลีซูมีรูปแบบในการปองกันและปฏิบัติตัวอยางไรบาง เมื่อตองมีการสัมผัส
สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช
ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ศึกษาเกี่ยวกับสถานการณและพฤติกรรมการใชสารเคมีปองกันกําจัด
ศัตรูพืชทางการเกษตรกรของชาวเขาเผาลีซู หมูบานกึ้ดสามสิบ ตําบลสบปอง อําเภอปางมะผา
จังหวัดแมฮองสอน ซึ่งเก็บขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณเชิงลึก ในกลุมเกษตรกรที่ใชสารเคมีปองกัน
กําจัดศัตรูพืช โดยทําการศึกษาระหวางเดือน มิถุนายน 2550 ถึงเดือน พฤศจิกายน 2550
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คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย
สถานการณ หมายถึง เหตุการณในปจจุบันและการเปลี่ยนแปลงที่คาดวาจะเกิดขึ้นใน
อนาคต เกี่ยวกับพฤติกรรมการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช
สารเคมี ป อ งกั น กํ า จั ด ศั ต รูพื ช หมายถึ ง สารสั ง เคราะหต ามกระบวนการทางเคมี ที่
เกษตรกรนํ า มาใช ป อ งกั น กํา จั ด ศั ต รู พื ช ได แ ก สารเคมี ป อ งกั น กํ าจั ด วัช พื ช แมลงและโรคพื ช
ศัตรูพืชตางๆ
พฤติกรรมการใชสารเคมีทางการเกษตร หมายถึง ความรู การรับรู ความตระหนัก การ
ปฏิบัติตามคําแนะนําในฉลากกํากับยา การเลือกเวลาที่ฉีดพน การปฏิบัติตนกอนใช ระหวางใช และ
หลังการใช ตลอดจนการจัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ ขวด ซอง และกระปองสารเคมี
ชาวเขาเผาลีซู หมายถึง ประชาชนที่อยูอาศัยในพื้นที่สูงบานกึ้ดสามสิบ อําเภอปางมะ
ผา ซึ่งเปนกลุมวัยแรงงานที่มีอายุ 15-59 ป

