
 

 

บทที่  1 
 

บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 

วิวัฒนาการทางการเกษตรมีการพัฒนามาเปนระยะซ่ึงแบงไดเปน 3 ระยะ คือ ชวงท่ี 1 
เกษตรแบบดั้งเดิม เปนการทําเกษตรอินทรียท่ีใหผลผลิตตํ่า ยังไมมีปุยและยาเคมี ชวงท่ี 2 เกษตร
เคมีภัณฑ หรือท่ีเรียกกันวา การปฏิวัติเขียว (Green Revolution) เปนการเพาะปลูกท่ีไดนําเอาปุย ยา
ปองกันกําจัดศัตรูพืช-สัตว และพลาสติกมาใช เพิ่มผลผลิตทางการเพาะปลูกอยางกวางขวาง 
การเกษตรยุคสมัยนี้มีประวัติดําเนินการมาอยางตอเนื่อง ป พ.ศ.1443 ประเทศจีนไดนํา สารหนู 
(Arsenic) สารตะก่ัว (Lead) มากําจัดแมลงศัตรูพืช-สัตว ป พ.ศ.2417 สหรัฐอเมริกาไดนําเอาสารหนู
เขียว (Paris Green) มาใชกําจัดดวงปกแข็งทําลายมันฝร่ัง ประเทศไทยไดนําเอา DDT นําเขามาใช
คร้ังแรกเม่ือป พ.ศ. 2489 และในป พ.ศ. 2499 บริษัท ยูเนียน คารไบด ประเทศสหรัฐอเมริกา ได
สังเคราะหสารกําจัดศัตรูพืช-สัตวกลุมใหมข้ึน เปนประเภทคาบาเมท (ชนวน รัตนวราหะ, 2542) 
ชวงท่ี 3 เกษตรวิศวกรรมแสงอาทิตย การปฏิวัติการเกษตรคร้ังท่ี 2 ยอนกลับไปสูเกษตรอินทรียท่ีให
ผลผลิตสูง (http://www.eco-agrotech.com) สําหรับประเทศไทยมีการพัฒนาเจริญกาวหนามากพืชท่ี
ปลูกจึงเปนพืชเชิงเดี่ยวหรือพืชเศรษฐกิจ สงผลใหมีการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว เพิ่มข้ึน (ยุทธนา 
คํามงคล, 2550) เห็นไดจากสถิติการนําเขาสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ในประเทศไทย ในป พ.ศ. 2549 -
2553 การนําเขาสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ปริมาณ 55,538 ตัน 67,894 ตัน 62,870 ตัน 68,768 ตัน และ 
69,868 ตัน ตามลําดับ (กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2553) มีการนําเขาสาร
กําจัดศัตรูพืช-สัตว เพิ่มข้ึนทุกปทําใหตนทุนในการผลิตเพิ่มสูงข้ึน โดยมีมูลคาการนําเขาสารเคมี
ทางการเกษตรของไทยเพ่ิมข้ึน ในป พ.ศ. 2549 มีมูลคา คิดเปนเงิน 12,898 ลานบาท เพิ่มเปน 
17,924 ลานบาท ในป พ.ศ. 2553 (กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2553)  

จากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช-สัตว พบวามีผูปวยท่ีไดรับพิษจากสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว 
ในประเทศไทยมี จํานวนเพิ่มมากข้ึนทุกป พ.ศ. 2549 - 2553 จํานวน 1,251, 1,452, 1,705, 1,691 
และ 2,015 รายตามลําดับ คิดเปนอัตราปวย เทากับ 2.00, 2.31, 2.70, 2.66 และ 3.17 ตอประชากร
แสนคน (สํานักระบาดวิทยา, 2553) โดยพบผูปวยท่ีไดรับพิษจากสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ใน
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ภาคเหนือมากท่ีสุด ตั้งแตป 2549 - 2553 มีจํานวน 566, 598, 877, 812 และ 975 รายตามลําดับ        
คิดเปนอัตราปวย เทากับ 4.76, 5.03, 7.39, 6.87 และ 8.28 ตอประชากรแสนคนตามลําดับ (สํานัก
ระบาดวิทยา, 2553) พบผูปวยท่ีไดรับพิษจากสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ในจังหวัดแมฮองสอน จํานวน 
6, 8, 19, 18 และ 14 ราย คิดเปนอัตราปวย เทากับ 2.36, 3.14, 7.49, 7.28 และ 5.79 ตอประชากรแสน
คนตามลําดับ (สํานักระบาดวิทยา, 2553) ผูปวยเสียชีวิตจากการไดรับพิษจากสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว 
ในป พ.ศ.2551 จํานวน 2 ราย อัตราตาย เทากับ 0.003 ตอประชากรแสนคน ป พ.ศ.2549 - 2550 และ 
ป พ.ศ.2552 - 2553 ไมมีผูเสียชีวิตจากการไดรับพิษสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว (สํานักระบาดวิทยา, 
2553)   

การใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว สงผลกระทบตอสุขภาพท้ังแบบเฉียบพลัน และแบบเร้ือรัง 
ซ่ึง ผลกระทบตอสุขภาพแบบเฉียบพลันเกิดข้ึนเม่ือไดรับสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ปริมาณมาก
ทันทีทันใด จะทําใหผูสัมผัสมีอาการนํ้าตาไหล น้ําลายไหล เหง่ือออกมาก รูมานตาหร่ี ปวดศีรษะ 
มึนงง คล่ืนไส อาเจียน และระคายเคือง (พาลาภ สิงหเสนี, 2537) สวนผลกระทบตอสุขภาพแบบ
เร้ือรังท่ีสําคัญไดแกผลกระทบตอระบบประสาท ระบบตอมไรทอ ระบบสืบพันธุ และการเกิด
มะเร็ง หากเกษตรกรใชติดตอกันไปนานๆ (ศักดา ศรีนิเวศน, 2545; ปริญญา ภานุเวศ, 2548) 
นอกจากสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว จะมีผลกระทบตอสุขภาพแลวยังกอใหเกิดปญหาและผลกระทบ
ทางดานส่ิงแวดลอม พบวา กอใหเกิดปญหาสารเคมีปนเปอนในส่ิงแวดลอมและการถูกรบกวนดวย
กล่ิน เนื่องมาจากการฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว สารกําจัดศัตรูพืช-สัตว บางชนิดมีระยะเวลา
สลายตัวยาวนาน สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและระบบนิเวศนในชุมชน เกิดการตกคางของสาร
กําจัดศัตรูพืช-สัตวในดินและแหลงน้ํา มีผลกระทบตอการดํารงชีวิตของสัตวท่ีอาศัยอยูในดินและ
ในน้ํา (วารุณี จิตอารีและคณะ, 2546 : อางในสมชาย จันทรซา, 2548) นอกจากนี้ยังพบวาความ
หลากหลายทางชีวภาพลดลงไสเดือน แมลงตางๆ ตายและมีจํานวนลดนอยลง (ทิพวรรณ 
ประภามณฑล และคณะ, 2547) มีการทําลายความสมดุลของระบบนิเวศน หวงโซอาหาร แหลงน้ํา
อุปโภคบริโภค มีการปนเปอนสารเคมี การใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ยังทําลายอาหารธรรมชาติท่ีหา
ไดตามทองไร ทองนา เชน ปลา กบ หอย และถาใชในปริมาณมากสงผลใหแมลงศัตรูพืชดื้อตอ
สารเคมีมากข้ึน (ปตพงษ เกษสมบูรณ, 2546) ดังนั้นจะเห็นไดวาการใชสารเคมีมากจะสงผลกระทบ
ตอสุขภาพสังคมและส่ิงแวดลอมได และถาหากไมสรางความตระหนักใหเห็นถึงพิษภัยจากการใช
สารเคมีแลว ยอมกอใหเกิดปญหาเพิ่มข้ึนในอนาคต 

จากสภาพปญหาดังกลาว รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการ
จัดการสารเคมีแหงชาติฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2550 - 2554) ซ่ึงแสดงใหเห็นทิศทางและแนวทางการ
ดําเนินงานในชวงระยะเวลา 5 ปขางหนาท่ีจะนําประเทศสู “สังคมปลอดภัยจากอันตรายดาน
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สารเคมี สูการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน และแขงขันไดในระดับสากล” ประกอบดวย 3 ยุทธศาสตร คือ 
1) พัฒนาระบบบริหารการจัดการสารเคมี 2) ลดความเส่ียงอันตรายจากสารเคมี โดยพัฒนาและ
สงเสริมเกษตรกรรมท่ีปลอดภัยตอสุขภาพและส่ิงแวดลอม พัฒนาและสงเสริมความปลอดภัยดาน
สารเคมีทางอุตสาหกรรมท่ีเหมาะสม 3) สงเสริมความปลอดภัยและบทบาทประชาชนในการจัดการ
สารเคมี (สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข, 2550) โดยนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุขท่ีสอดคลองและสงเสริมกับนโยบายรัฐบาลและวาระแหงชาติ คือ นโยบาย  
“เมืองไทยแข็งแรง คนไทยแข็งแรง (Healthy Thailand)” และนโยบายมุงเนนใหประเทศไทยเปน
แหลงผลิตอาหารท่ีปลอดภัย (Food Safety) “ครัวไทย สูครัวโลก” นอกจากนี้กระทรวงแรงงานได
พัฒนาประสิทธิภาพการคุมครองและสรางหลักประกันทางสังคม รวมท้ังเสริมสรางมาตรฐานความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานใหแกแรงงานในระบบอยางท่ัวถึง ตาม
นโยบาย “ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทํางาน” กระทรวงมหาดไทย ไดจัดต้ังกรมปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เพื่อรับผิดชอบ “นโยบายดานการปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย” 
ประสานการปฏิบัติงานปองกันและแกไขปญหาภัยพิบัติท่ีเกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย และ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดดําเนินการตามนโยบายลดการใชสารเคมีในภาคการเกษตร เพื่อ
นําไปสูการเกษตรท่ีปลอดภัยตอสุขภาพ และส่ิงแวดลอม และสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมใน
การจัดการสารเคมี (สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข, 2550) ประชาชน
จะมีสวนรวมในการจัดการสารเคมีจะตองมีการรับรูอันตรายจากการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ท่ี
ถูกตอง โดยไดจากการเสริมสรางพลังอํานาจใหบุคคล 

การรับรูเปนองคประกอบท่ีมีความสําคัญตอการแสดงพฤติกรรมของมนุษย เนื่องจากการ
รับรูของมนุษยจะเกิดปฏิกิริยาตอบสนองเพ่ือปรับตัวเองกับส่ิงเราตางๆโดยอาศัยกระบวนการรับรู
เปนพื้นฐานแรกกอน แลวจึงเกิดการแปลความหมายของการรับรูนั้น โดยใชประสบการณเดิมหรือ
ความรู เดิมเพื่อแปลความหมายอยางถูกตอง (ณิตชกมล นันตะแกว, 2548) จากการทบทวน
วรรณกรรมเก่ียวกับ การรับรูอันตรายจากสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว และพฤติกรรมการปฏิบัติตัวใน
การปองกันอันตรายจากการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตวของเกษตรกร จากการศึกษาของมารุต รักษา
ทรัพย (2549) เร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการปฏิบัติตัวในการปองกันอันตรายการใชสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร อําเภอบานหม่ี จังหวัดลพบุรี พบวาการรับรูอันตรายจากการใชสาร
กําจัดศัตรูพืช-สัตว ของเกษตรกร อยูในระดับปานกลาง เชนเดียวกับการศึกษาของกิ่งแกว เกษโกวิท
และคณะ (2550) เร่ืองการรับรูอันตรายและการปฏิบัติตนเพ่ือปองกันอันตรายจากสารฆาแมลงใน
ดอกมะลิและดอกพุด ของชาวบานตําบลศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน พบวา เกษตรกรมีการ
รับรูอันตรายยาฆาแมลงในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 59.8 สําหรับการทบทวนวรรณกรรมดาน
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พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว จากการศึกษาของวรวิทย รัตนไพร
วัลย (2551) เร่ืองสถานการณและพฤติกรรมการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชทางการเกษตรของ 
ชาวเขาเผาลีซู หมูบานกึ้ดสามสิบ ตําบลสบปอง อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน พบวา 
เกษตรกรมีพฤติกรรมในการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ท่ีไมถูกตอง คือ ไมมีการปองกันตนเองเม่ือ
สัมผัสสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว เชน ไมมีการสวมใสอุปกรณในการปองกันตนเองใหมิดชิด เม่ือมีการ
ฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ผสมสารเคมีเกินปริมาณท่ีฉลากกําหนด พฤติกรรมขณะฉีดพน
สารเคมีไมถูกตอง และไมมีการกําจัดภาชนะบรรจุสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว โดยท้ิงภาชนะบรรจุ
สารเคมี ไวขางสวน ขณะที่การศึกษาของพิริพัฒน ธรรมแงะ (2550) เร่ืองพฤติกรรมการปองกัน
อันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ชนเผาปกาเกอะญอ บานแมสายนาเลา         
ตําบลโหลงขอด อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม พบวา เกษตรกรชนเผาปกาเกอะญอ มีพฤติกรรมการ
ปองกันอันตรายจากการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ในระดับปานกลาง รอยละ 70.5 และพฤติกรรม
การปองกันอันตรายท่ีไมถูกตอง คือ ไมมีการสวมใสอุปกรณในการปองกันตนเองในขณะฉีดพน
สารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ท่ีถูกตองและเหมาะสม และมีการลางภาชนะท่ีใชฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช-
สัตว ลงในแหลงน้ํา เชนเดียวกับการศึกษาของวัชรีวรรณ คําแสน (2550) ศึกษาพฤติกรรมการใช
สารเคมี และปญหาสุขภาพในผูประกอบอาชีพหัตถกรรมไมมะมวง ในเขตพื้นท่ี ตําบลหวยทราย 
อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 324 ราย พบวาพฤติกรรมการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว 
อยูในระดับตํ่า คือ การใชอุปกรณปองกันสวนบุคคล คิดเปนรอยละ 68.50 ไมมีการสวมใสอุปกรณ
ปองกันตนเองใหมิดชิดอยางเหมาะสมทุกคร้ัง ขณะฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ผสมสารเคมีเกิน
ปริมาณท่ีกําหนด ไมสังเกตทิศทางลมขณะฉีดพน ดื่มน้ํา สูบบุหร่ี และรับประทานผลไมขณะพัก
โดยไมไดทําความสะอาดรางกาย ลางถังใสน้ํายาใกลแหลงน้ํา ท้ิงขวดภาชนะใสสารเคมีไวขางสวน
โดยไมไดกําจัดภาชนะใสสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว และการศึกษาของกิ่งแกว เกษโกวิท และคณะ 
(2550)  พบวา มีพฤติกรรมไมถูกตองในเร่ืองตางๆดังนี้ คือไมสวมถุงมือ รอยละ 33.4 ไมสวม
รองเทาบูต รอยละ 26.4 ไมอาบน้ําทันทีหลังฉีดพนยา รอยละ 10.3 ไมใชผาปดปากปดจมูก รอยละ 
9.2 ใชปากเปาหัวฉีดเม่ือเกิดการอุดตัน รอยละ 5.0 ใชมือเปลาคนยาฆาแมลง รอยละ 1.1 และเทน้ําท่ี
ลางอุปกรณฉีดพนใกลๆ บริเวณท่ีลางหรือในแหลงน้ําท่ีลาง รอยละ 81.2  จากปญหาพฤติกรรมการ
ใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว คือ การไมปองกันอันตรายจากการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว และปญหา
การรับรูอันตรายจากการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ของเกษตรกรดังกลาว ทําใหมีผลกระทบตอ
สุขภาพของเกษตรกร ปญหาสุขภาพของเกษตรกร ไดแก ปญหาท่ีเกิดกับระบบประสาท อาการท่ี
พบบอย คือ ปวดศีรษะ รอยละ 64.81 เวียนศีรษะ รอยละ 60.19 ปญหาเกี่ยวกับดวงตา คือมีน้ําตา
ไหล รอยละ 57.10 ปญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ไดแก ไอหรือจาม รอยละ 53.39 ปญหา
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เกี่ยวกับผิวหนัง คือ ผ่ืนคัน รอยละ 40.43 ระบบยอยอาหารและขับถาย พบอาการคล่ืนไสอาเจียน 
รอยละ 8.33               (วัชรีวรรณ  คําแสน, 2550) 

การเสริมสรางพลังอํานาจ (Empowerment) เปนกระบวนการ ชวยเหลือบุคคลในการ
ควบคุมปจจัยตางๆ ท่ีมีผลต อสุขภาพและคุณภาพของชีวิต ซ่ึงทําใหบุคคลมีพลัง มีความผาสุก และ
ตระหนักในศักยภาพของตนเองในการรักษาสุขภาพ (Gibson, 1991) จากการศึกษาของสนทยา  
อนุสรณรัชดา (2551) เร่ืองกิจกรรมการเสริมสรางพลังอํานาจในตนเองตอพฤติกรรมการปองกัน
อันตรายจากสารเคมี ของพนักงานศูนยวิจัยพืชไร จังหวัดเชียงใหม พบวาการปฏิบัติตนกอนการใช 
ระหวางการใช และหลังการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ภาพรวมกอนและหลังการจัดกิจกรรม          
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และการมีสวนรวม คือกระบวนการผูมี
สวนไดเสียไดมีโอกาสแสดงทัศนะ แลกเปล่ียนขอมูล และแสดงความคิดเห็น เพื่อแสวงหาทางเลือก
และการตัดสินใจตางๆเก่ียวกับโครงการท่ีเหมาะสม และเปนท่ียอมรับรวมกันทุกฝายท่ีเกี่ยวของ จึง
ควรเขารวมกระบวนการนี้ตั้งแตเร่ิมแรก เพื่อใหเกิดความเขาใจและการรับรู เรียนรู รวมกัน ซ่ึงจะ
เปนประโยชนตอทุกฝาย (เหนือ แสงลําพูน, 2552) จากการศึกษา ของเจษฎา งามประภาสม (2551) 
เร่ืองกระบวนการมีสวนรวมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของเกษตรบานมวงปอก อําเภอเวียงแหง 
จังหวัดเชียงใหม พบวาพฤติกรรมกอนการใช ระหวางการใช และหลังการใชสารเคมีปองกันวัชพืช 
และโรคพืช หลังเขาสูกระบวนการมีสวนรวม มีคาคะแนนเฉล่ียสูงกวากอนเขาสูกระบวนการมีสวน
รวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.001 ขณะท่ีการศึกษาของศิริพร สมบูรณ 
(2552) เร่ืองผลของการประยุกตแบบแผนความเช่ือดานสุขภาพรวมกับการมีสวนรวมของชุมชนตอ
พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในเกษตรกร อําเภอองครักษ จังหวัด
นครนายก พบวาเกษตรกรมีพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว สูง
กวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จากท่ีกลาวมา จะเห็นไดวาการสรางพลังทางสังคม 
สามารถนํามาประยุกตใชในกลุมเกษตรกร เร่ืองพฤติกรรมการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ได  
 จังหวัดแมฮองสอนเปนจังหวัดท่ีมีพื้นท่ีสวนใหญทําการเกษตรและพืชท่ีปลูกเปนหลัก คือ   
ขาวนาปปลูกเปนอันดับหนึ่ง รองลงมา คือ ถ่ัวเหลือง การปลูกถ่ัวเหลืองปละ 2 คร้ัง คือการปลูกถ่ัว
เหลือง ในชวงฤดูฝนชวงเดือนมิถุนายน - สิงหาคม และการปลูกถ่ัวเหลืองฤดูหนาวหลังฤดูทํานา 
ชวงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม (สํานักงานเกษตรจังหวัดแมฮองสอน, 2553) มีพื้นที่การปลูก
ถ่ัวเหลือง จํานวน 59,120 ไร ปลูกมากเปนอันดับท่ี 4 ของประเทศ (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
กระทรวง เกษตรและสหกรณ, 2552) พื้นท่ีอําเภอแมสะเรียง มีพื้นท่ีทางการเกษตร จํานวน 49,894 
ไร ปลูกถ่ัวเหลืองเปนอันดับสองรองลงมาจากขาวนาป (สํานักงานเกษตรอําเภอแมสะเรียง, 2553) 

และบานแมตอบเหนือ หมูท่ี 7 ตําบลบานกาศ อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน เปนหมูบานท่ี
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อยูบนพื้นท่ีสูง เปนชาวเขาเผากะเหร่ียง มีจํานวนประชากรท้ังหมด 735 คน จํานวนหลังคาเรือน
ท้ังหมด 207 หลังคาเรือน (สถานีอนามัยแมตอบเหนือ, 2553) ประชากรสวนใหญ ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม พื้นท่ีเพาะปลูกสวนใหญใชในการทํานาและปลูกถ่ัวเหลืองเปนหลัก บานแมตอบเหนือ
มีการปลูกถ่ัวเหลืองมากท่ีสุดในเขตตําบลบานกาศ (สํานักงานเกษตรอําเภอแมสะเรียง, 2553) มีการ
ปลูกถ่ัวเหลืองปละ 2 คร้ัง จํานวนครัวเรือนท่ีปลูกถ่ัวเหลืองท้ังหมด 91 ครัวเรือน สวนใหญจะปลูก
ถ่ัวเหลืองในชวงฤดูฝนมากกวาฤดูหนาว เพราะพ้ืนท่ีท่ีใชในการเพาะปลูกถ่ัวเหลืองในฤดูฝนจะเปน
พื้นท่ีดอนหรือพื้นที่ลุมตํ่า เชน ในนาขาว แตการปลูกถ่ัวเหลืองในชวงฤดูหนาวจะตองเปนพื้นท่ีลุม
ต่ํา หรือพื้นท่ีในเขตชลประทานเทานั้น การเพาะปลูกถ่ัวเหลืองจะมีการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว 
ในข้ันตอนของการเตรียมดินกอนการเพาะปลูกถ่ัวเหลืองและในข้ันตอนของการดูแลรักษาการ
เพาะปลูกถ่ัวเหลือง ในข้ันตอนของการเตรียมดินกอนการเพาะปลูกถ่ัวเหลืองสวนใหญจะใชสาร
กําจัดศัตรูพืช-สัตว ประเภทสารกําจัดวัชพืช คือ ไกลโฟเสทและพาราควอต (สํานักงานเกษตรอําเภอ
แมสะเรียง, 2553) ซ่ึงสารกําจัดวัชพืช คือ ไกลโฟเสทและพาราควอต ในการเจาะเลือดตรวจหาสาร
โคลีนเอสเตอเรสในรางกายไมสามารถตรวจได ท้ังนี้เพราะการเจาะเลือดตรวจหาสารโคลีนเอสเตอ
เรสในรางกาย สามารถตรวจสอบไดเพียง 2 กลุม คือ กลุมออรกาโนฟอสเฟต และกลุมคารบาเมต 
เทานั้น ดังนั้นการตรวจตรวจหาสารโคลีนเอสเตอเรส เพ่ือบอกระดับการแพพิษจากการสัมผัสสาร
กําจัดศัตรูพืช-สัตว จึงเปนตัวช้ีวัดในการประเมินความเส่ียงอันตรายจากสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ใน
การตรวจคัดกรองข้ันตนเทานั้น (พันธญาณี  ไชยแกว, 2551) สารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ประเภทอ่ืนๆ 
สวนใหญยังไมมีการใชในข้ันตอนของการเตรียมดินกอนการเพาะปลูกถ่ัวเหลือง แตในข้ันตอนของ
การดูแลรักษาการเพาะปลูกถ่ัวเหลืองจะมีการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ประเภท สารกําจัดวัชพืช 
สารกําจัดแมลง สารกําจัดเช้ือรา และสารกําจัดหนูหรือสัตวกัดแทะอ่ืนๆ ท้ังนี้การใชสารกําจัดแมลง 
สารกําจัดเช้ือรา และสารกําจัดหนูหรือสัตวกัดแทะอ่ืนๆ ข้ึนอยูกับศัตรูพืชของถ่ัวเหลืองวามีหรือไม 
เพราะวากอนการ ฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว เกษตรกรจะมีการตรวจสอบปริมาณและชนิดของ
แมลงกอนท่ีจะฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ปญหาที่สําคัญในการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตวของ
เกษตรกร คือ มีพฤติกรรมในการปองกันตนเองขณะฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช-สัตวท่ีไมถูกตองและ
เหมาะสม คือ เกษตรกรสวนใหญ รอยละ 80 มีพฤติกรรมไมสวมถุงมือ ไมสวมอุปกรณครอบปาก/
จมูก และไมสวมแวนตาหรือกระบังหนา ขณะฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว (รายงานสรุปผลงาน
ประจําปของสถานีอนามัยแมตอบเหนือ, 2553) และ มีผูปวยที่มารับบริการท่ีสถานีอนามัยแมตอบ
เหนือ ในปงบประมาณ 2553 เปนอาการท่ีสัมผัสกับสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว คือ มีอาการปวดศีรษะ 
จํานวน 187 คร้ังตอป คิดเปนรอยละ 4.78 วิงเวียนศีรษะจํานวน 17 คร้ังตอป คิดเปนรอยละ 0.43 ผ่ืน
คันตามผิวหนัง จํานวน 15 คร้ังตอป คิดเปนรอยละ 0.38 คล่ืนไสอาเจียน จํานวน 7 คร้ังตอป คิดเปน
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รอยละ 0.18 (สถานีอนามัยแมตอบเหนือ รายงานผูปวย 504, 2553) และผลการเจาะเลือดตรวจหา
สารโคลีนเอสเตอเรส พบวาเกษตรกรมีระดับสารโคลีนเอสเตอเรสในรางกาย อยูในระดับมีความ
เส่ียงและไมปลอดภัย ในป 2551, 2552 และ 2553 คิดเปนรอยละ 20.16, 21.87 และ 23.43 ตามลําดับ 
(สถานีอนามัยแมตอบเหนือ, 2553) ในสวนของสถานีอนามัยแมตอบเหนือท่ีรับผิดชอบ และ
ใหบริการดานสุขภาพใหแกประชาชนในพ้ืนท่ี ไดมีการดําเนินการแกไขปญหาดังกลาว โดยการ
ใหบริการเจาะเลือดตรวจหาสารโคลีนเอสเตอเรสในรางกาย ใหกับกลุมเกษตรกรและใหสุขศึกษา
รายบุคคล เกี่ยวกับวิธีการปองกันตนเองขณะฉีดพนสารเคมี และวิธีการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว 
อยางถูกตองและปลอดภัย แตการดําเนินงานแกไขปญหายังไมมีความตอเนื่อง โดยเฉพาะการ
ดําเนินงานดานพฤติกรรมการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตวท่ีถูกตองและเหมาะสมของเกษตรกร 
นอกจากนี้ในพื้นท่ียังไมมีการศึกษา ขอมูลพฤติกรรมการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ของเกษตรกร 
ในพื้นท่ี เพื่อแกไขปญหาดังกลาว ดังนั้นผูศึกษาในฐานะเปนเจาหนาท่ีสาธารณสุขท่ีปฏิบัติงานใน
พื้นท่ี ท่ีใกลชิดกับประชาชน จึงไดทําการศึกษา ผลของกระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจตอการ
รับรูและพฤติกรรมการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ของเกษตรกร ชาวเขาเผากะเหร่ียง ตําบลบานกาศ 
อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน โดยใชกระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจ ในการดําเนินงาน
กิจกรรมกลุม จํานวน 3 คร้ัง ในกลุมเกษตรกร ทําใหเกษตรกรเกิดการรับรูอันตรายจากการใชสาร
กําจัดศัตรูพืช-สัตว และสงผลตอการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการปองกันอันตรายจากการใชสาร
กําจัดศัตรูพืช-สัตวในทางท่ีดีข้ึน และเพื่อเปนแนวทางในการแกไขปญหาของเกษตรกรแบบบูรณา-
การตามสภาพของปญหา และเหมาะสมกับความตองการตามบริบทของเกษตรกรในพื้นท่ี ตอไป 
 
วัตถุประสงคของการศึกษา 
 

1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ การรับรูอันตราย จากการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ของเกษตรกร 
ระหวางกอนและหลังการใชกระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจ  

2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบ พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว 
ของเกษตรกรระหวางกอนและหลังการใชกระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจ   
 
สมมติฐานของการศึกษา 

 
1. ภายหลังการใช กระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจ เกษตรกรมี การรับรูอันตรายจากการ

ใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว มากกวากอนการทดลอง 
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2.ภายหลังการใช กระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจ เกษตรกรมีพฤติกรรมการปองกัน
อันตรายจากการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว มากกวากอนการทดลอง 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 

การศึกษาคร้ังนี้ ศึกษาผลของกระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจตอการรับรูและพฤติกรรม
การใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ของเกษตรกร ชาวเขาเผากะเหร่ียงบานแมตอบเหนือ ตําบลบานกาศ 
อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน จํานวน 30 คน ในระหวางเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2554 
 
คําจํากัดความท่ีใชในการศึกษา 
 
 การเสริมสรางพลังอํานาจ หมายถึง กระบวนการในการทําใหเกษตรกร มีการรับรู และ             
มีความสามารถในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ไดอยางถูกตองและ
เหมาะสม โดยการมีสวนรวมในการคนพบสภาพการณจริงรวมทั้งการสะทอนคิดอยางมี
วิจารณญาณ การตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับตนเอง และการคงไวซ่ึงการปฏิบัติท่ีมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือใหเกิดความรูสึกเช่ือม่ันในการจัดการตนเองและสามารถควบคุมตนเองได โดย
กระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจ มี 4 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนท่ี 1 การคนพบสภาพการณจริง 
ข้ันตอนท่ี 2 การสะทอนคิดอยางมีวิจารณญาณ ข้ันตอนท่ี 3 การตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติท่ีเหมาะสม 
และข้ันตอนท่ี 4 การคงไวซ่ึงการปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพ  
 พฤติกรรมการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว หมายถึง การปฏิบัติตนของเกษตรกรกอนการใช    
สารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ขณะใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว และหลังการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว วัด
โดยใชแบบสัมภาษณท่ีผูศึกษาสรางข้ึนเอง 
 สารกําจัดศัตรูพืช-สัตว หมายถึง สารอนินทรีย หรือสารอินทรียท่ีสังเคราะห ทางดาน
วิทยาศาสตร เพื่อใชในการควบคุมปองกันกําจัดวัชพืช แมลงและสัตวอ่ืน ท่ีทําลายผลผลิต                 
ทางการเกษตร ท่ีเกษตรกรนํามาใชในการเพาะปลูกถ่ัวเหลือง 
 เกษตรกร  หมายถึง ชาวเขาเผากะเหรี่ยง ท่ีประกอบอาชีพปลูกถ่ัวเหลือง และมีการฉีดพน     
สารกําจัดศัตรูพืช-สัตว อาศัยอยูในบานแมตอบเหนือ ตําบลบานกาศ อําเภอแมสะเรียง จังหวัด
แมฮองสอน 
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การรับรูอันตรายจากการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว หมายถึง ความเขาใจหรือความรูสึก        
ของเกษตรกรถึงอันตรายของการไดรับพิษจากสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ซ่ึงกอใหเกิดการเจ็บปวย
เร้ือรัง เสียชีวิต สูญเสียเวลา ในการรักษา ประเมินจากแบบสัมภาษณที่ผูศึกษาสรางขึ้นเอง 
 
 
 


