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เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
 การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษา ผลของกระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจตอการรับรู และ
พฤติกรรมการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตวของเกษตรกร ชาวเขาเผากะเหร่ียง บานแมตอบเหนือ หมูท่ี 
7 ตําบลบานกาศ อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน ซ่ึงผูศึกษาไดทําการศึกษา คนควา จาก
เอกสาร วารสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ดังตอไปนี้ 

1. การเสริมสรางพลังอํานาจ 
2. แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู 
3. พฤติกรรมการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ของเกษตรกร 

 
การเสริมสรางพลังอํานาจ 
 
     1. ความหมายของการเสริมสรางพลังอํานาจ 

การเสริมสรางพลังอํานาจ (Empowerment) เปนแนวคิดท่ีมีความซับซอนและกวางขวาง 
ซ่ึงพบวามีความยากลําบากในการใหคําจํากัดความ เนื่องจากความหมายของการเสริมสรางพลัง
อํานาจ จะแตกตางกันไป เม่ือนําไปใชในกลุมบุคคลท่ีแตกตางกัน  

Gibson (1991) ใหความหมาย การเสริมสรางพลังอํานาจ วาเปนกระบวนการช วยเหลือ
บุคคล ในการควบคุมปจจัยตางๆ ท่ีมีผลต อสุขภาพและคุณภาพของชีวิต ซ่ึงทําให บุคคลมีพลังมี
ความผาสุกและตระหนักในศักยภาพของตนเองในการรักษาสุขภาพ การเสริมสรางพลังอํานาจจะ
ชวยให บุคคลสามารถเข าถึงแหลงประโยชน ต างๆ ท้ังในสวนบุคคล และสังคมมาใชใหเกิดประโย
ชน กับสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

Chandler (1992) การเสริมสรางพลังอํานาจ หมายถึง การชวยใหผูอ่ืนมีความรูสึกม่ันคง 
ม่ันใจในตนเอง และในงานสามารถตัดสินใจ และจัดการกับงานของตนเองได จนประสบ
ความสําเร็จ ดังท่ีตั้งใจไว 
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Rodwell (1996) การเสริมสรางพลังอํานาจ หมายถึง กระบวนการชวยสรางเสริมใหบุคคล        
มีทักษะ การปรับตัวตอสถานการณ โดยบุคคลไดรับรูถึงคุณคาของตนเอง มีสวนรวมและโอกาส        
ในการเลือกท่ีจะกระทํา และตัดสินใจแบบอิสระดวยตนเอง ภายใตแหลงประโยชน 

พิกุล นันทชัยพันธ (2542, อางใน กษิดตา พานทอง, 2551, หนา 9) การเสริมสรางพลัง
อํานาจ ตามความหมายท่ัวไป คือ การกระทําในรูปแบบตางๆ ท่ีมุงพัฒนาใหเกิดศักยภาพหรือ
ความสามารถ ความมีประสิทธิภาพ ความสามารถ ความแกรงในการทํากิจกรรมหรือการดํารงชีวิต 
เปนการใชในเชิงกระบวนการปฏิสัมพันธ (Interactional Process) ท่ีชวยใหบุคคลไดพัฒนาขีด
ความสามารถ ในการควบคุมปจจัยตางๆ ท่ีมีผลกระทบตอชีวิต การงาน ความสําเร็จ และความ
เปนอยูของตนเอง เปนกระบวนการสงเสริมอํานาจ ท่ีทําใหเกิดความรวมมือ หรือใหมีพลังอํานาจ
มากข้ึน   

กลาวโดยสรุป การเสริมสรางพลังอํานาจ หมายถึง กระบวนการที่ชวยสงเสริมใหบุคคล      
กลุมคน หรือชุมชนสามารถพัฒนาศักยภาพในการตัดสินใจเลือกวิถีชีวิตของตน สามารถควบคุม 
และจัดการกับสถานการณตางๆ ท่ีเขามามีผลกระทบตอชีวิตของตน เพื่อใหเกิดความรูสึกเช่ือม่ัน 
รูสึกมีคุณคาในตนเอง และรูสึกมีพลังอํานาจในตนเอง ท่ีจะกระทําส่ิงตางๆ เพื่อเปล่ียนแปลงตนเอง
ไปสูส่ิงท่ีดีข้ึนตลอดจนสามารถปฏิบัติหนาท่ีตามบทบาทของตนใหสําเร็จลุลวงไดอยางเหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพสูงสุดบรรลุตามจุดมุงหมายท่ีตองการ 

 
   2. กระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจ 

กระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจตามแนวคิดของกิบสัน  (Gibson,  1993)  เปน
กระบวนการสวนบุคคลในการพัฒนาตนเอง ประกอบดวย 4 ข้ันตอน ไดแก 
 ข้ันตอนท่ี 1 การคนพบสถานการณจริง (Discovering reality) เปนข้ันตอนของกระบวนการ
เสริมสรางพลังอํานาจ ในข้ันนี้จะทําใหบุคคลคนพบและยอมรับเหตุการณท่ีเกิดข้ึนจริงกับตนเอง        
จะมีการตอบสนองของบุคคล 3 ดาน คือ ดานอารมณ (Emotional) ดานสติปญญาการรับรู (Cognitive) 
และ ดานพฤติกรรม (Behavioral) 
 การตอบสนองดานอารมณ (Emotional Responses) เม่ือแตละบุคคลรับรู และตระหนัก
ถึงปญหาท่ีเกิดข้ึน ก็จะเกิดความรูสึกสับสน ไมแนใจ ตอตาน วิตกกังวล กระวนกระวาย กลัว โกรธ        
ซ่ึงอาการท้ังหมดเกิดจากท่ีบุคคลไมสามารถยอมรับปญหาท่ีเกิดข้ึนในสภาพของความเปนจริงได 
ความรูสึกเจ็บปวดท่ีจะตองเผชิญ ประกอบกับความไมเขาใจในสภาพและความยุงยากซับซอน         
ของปญหา ความไมสามารถคาดเดาเหตุการณลวงหนาได รวมทั้งการขาดความรูความเขาใจในการ
ดูแลท่ีจะเกิดข้ึนตอไป ในระยะนี้บุคคลจะรูสึกคับของใจ คิดวาผูปวยไมสามารถกลับคืนสูสภาวะ
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สุขภาพท่ีดีไดแตผูใหการดูแลจะรูสึกดีข้ึน หากเปล่ียนวิธีคิด และมีความหวังวาผูปวยมีโอกาสท่ีจะมี
อาการที่ดีข้ึน ซ่ึงการคิดในลักษณะนี้จะชวยใหผูดูแลมีกําลังใจท่ีดีข้ึน พยายามคนหาปญหา สาเหตุท่ี
เกิดข้ึนตามสภาพท่ีเปนจริง เพื่อใหการชวยเหลือไดอยางถูกตอง และเหมาะสม 
 การตอบสนองดานสติปญญาการรับรู (Cognitive Responses) เม่ือแตละบุคคลรูสึก
สูญเสียความสามารถ หรือไมม่ันใจในการดูแลผูปวย ก็จะมีการแสวงหาความชวยเหลือจากส่ิงรอบ
ขางโดยการหาขอมูลรูใหไดมากท่ีสุด เทาท่ีจะเปนไปได ไมวาจะเปนการอานจากหนังสือ การ
ซักถามขอมูลจากผูท่ีเกี่ยวของหรือผูท่ีประสบเหตุการณท่ีคลายคลึงกัน เพื่อใหเกิดความเขาใจ
เหตุการณและสถานการณ ท่ีเกิดข้ึนในระยะน้ี บุคคลจะใชขอมูลความรูท้ังหมดท่ีไดจากการ
แสวงหาจากแหลงตางๆ มาใชประกอบ การตัดสินใจใหความชวยเหลือผูปวย 
 การตอบสนองทางพฤติกรรม (Behavioral Responses) เม่ือแตละบุคคลไดรับรู และ
ตระหนัก วาท่ีสุดการดูแลผูปวยเปนหนาท่ีและความรับผิดชอบของตนเอง การที่บุคคลคิดวา การ
กระทําของตนเปนส่ิงท่ีดีท่ีสุดท่ีสามารถทําไดในขณะนั้น พยายามมองปญหาท่ีเกิดข้ึนในแงท่ีดี และ
พยายามทําความเขาใจกับปญหา และสถานการณท่ีเกิดข้ึนจนสามารถรูชัดเจนวาปญหาหรือส่ิงท่ี
ผูปวยตองการอยางแทจริง คืออะไร เกิดความเขาใจชัดเจนในการดูแล เกิดความเขาใจ และตระหนัก
ถึงความสําคัญของตนเอง โดยใชประสบการณการแกไขปญหาท่ีผานมาและประยุกตกับ
สถานการณใหม ในข้ันนี้บุคคลจะไดรับขอมูลยอนกลับ และการวิพากษวิจารณ การกระทําจาก
บุคคลท่ีเกี่ยวของอาจทําใหรูสึกสับสน คับของใจ และไมม่ันใจ จนในท่ีสุดผูดูแลจะตระหนักไดถึง
สภาพที่เกิดข้ึน และจะเร่ิมเปล่ียนวิธีการคิด คือ พยายามมาคิดในแงบวก และคิดวาปญหาทุกอยาง
สามารถแกไขได 
 ข้ันตอนท่ี 2 การสะทอนคิดอยางมีวิจารณญาณ (Critical Reflection) เม่ือบุคคลสามารถ
คนพบปญหาและเกิดความคับของใจมากขึ้น ก็จะสงผลใหบุคคลไดพัฒนาข้ึน ชวยใหกลับมามอง
ปญหา ประเมิน และคิดพินิจพิเคราะหถึงสถานการณหรือส่ิงท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดในแงมุมตางๆ ใหเกิด
ความเขาใจชัดเจน เพ่ือนําไปสูการแกปญหา และการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึน ในข้ันนี้จะชวยใหบุคคล
เกิดการพัฒนาความรูสึกมีพลังอํานาจในการควบคุมตนเอง (A sense of personal control) เปน
กระบวนการเร่ิมตน  ของกระบวนการเสริมสรางอํานาจ อันจะนําไปสูการตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติท่ี
เหมาะสม และชวยใหบุคคลมีการรับรูถึงพลังอํานาจในตนเอง 
 ข้ันตอนท่ี 3 การตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติกิจกรรมท่ีเหมาะสม (Taking charge) กอนนั้น
บุคคล มีความตระหนักในความเขมแข็ง เช่ือม่ันในความรูของตนเอง การตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติ
กิจกรรม ท่ีเหมาะสมเพื่อควบคุมจัดการกับปจจัยตางๆ ท่ีเกี่ยวของ โดยมีเง่ือนไข ดังนี้คือ การ
สงเสริม (Avocation for) การเรียนรูปญหา (Learning the ropes) การเรียนรูในการคงพฤติกรรม การ
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เจรจาตอรองเกี่ยวกับการ รักษาในโรงพยาบาล การสรางความรูสึกมีสวนรวม เปนส่ิงสําคัญท่ี
จะตองมีการรับรู และมีสวนรวมอยางจริงจังในการตัดสินใจในการรักษาและทราบผลที่เกิดข้ึนตอ
สุขภาพของตนเอง โดยบุคคลพยายามแสวงหาขอมูลท่ีทันสมัยประกอบการพิจารณาในเร่ืองท่ี
เกี่ยวกับสุขภาพ ตองการการส่ือสารระหวาง ทีมสุขภาพ ตองการการมีสวนรวมสุขภาพ ชวยใหการ
ตัดสินใจในการแกปญหาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพทําใหบุคคลเกิดความเช่ือม่ันในตนเองมากข้ึน 
และมีความมุงม่ันไปสูเปาหมายดวยตนเอง 
 ข้ันตอนท่ี 4 การคงไวซ่ึงการปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพ (Holding on) เปนข้ันตอนท่ีบุคคลมี
ความ สามารถในตนเอง มีความเช่ือม่ัน รูสึกมีพลังอํานาจในการจัดการส่ิงตางๆ ท่ีเปล่ียนไปตาม
สถานการณ และจะคงไวซ่ึงพฤติกรรมในการแกปญหาไวใช ในครั้งตอไป 

 
แนวคิดการเสริมสรางพลังอํานาจตามแนวคิดของลาสชินเจอร (Laschinger, 1999) เปน

แนวคิดท่ีมีพื้นฐานจากทฤษฏีโครงสรางพลังอํานาจในองคการ (structural theory of power in 
organization) ของแคนเตอร (Kanter, 1977, 1993) พฤติกรรมการทํางานของบุคคลในองคการ
ข้ึนกับส่ิงแวดลอมในการทํางานไมไดเกิดจากประสบการณทางสังคม หรือบุคลิกภาพของแตละ
บุคคล โดย แคนเตอร (Kanter, 1993) กลาวถึงพลังอํานาจ (Power) วาเปนความสามารถในการใช
ประโยชนจากทรัพยากรหรือการกระทําใหบรรลุตามจุดมุงหมายท่ีตั้งไว และถือวาพลังอํานาจเปน
โครงสรางในองคการที่เปนตัวตัดสินลักษณะพฤติกรรม และทัศนคติของบุคคลในองคการ พลัง
อํานาจสะสมใหเพ่ิมข้ึนได จากการเขาถึงกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับงานนั้นๆ และองคการเองสามารถ
เปนแหลงพลังอํานาจได จากลักษณะงานท่ีมีอิสระในการตัดสินใจ มีการยอมรับได และมีความ
สอดคลองกัน ซ่ึงหมายถึง การรับรูพลังอํานาจแบบเปนทางการ (formal power) การมีสัมพันธภาพ
กับผูบังคับบัญชา ผูรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา และผูท่ีอยูในสาขาอ่ืนท่ีเกี่ยวของ หมายถึง การรับรู
พลังอํานาจแบบไมเปนทางการ (informal power) และการเขาถึงโครงสรางงานท่ีมีการเสริมสราง
พลังอํานาจ ซ่ึงประกอบดวยตัวแปร 3 ตัว คือโครงสรางดานโอกาส (opportunity structures) 
โครงสรางดานพลังอํานาจ (power structures) และโครงสรางสัดสวนของประชากรในองคการ 
(proportion structures) พลังอํานาจแบบเปนทางการ มีผลตอพลังอํานาจแบบไมเปนทางการ พลัง
อํานาจแบบเปนทางการ และพลังอํานาจแบบไมเปนทางการมีอิทธิพลตอโครงสรางดานโอกาส 
โครงสรางดานพลังอํานาจ โครงสรางสัดสวนของประชากร สงผลกระทบตอบุคคล ไดแก 
ความสามารถในตนเองเพ่ิมข้ึนมีแรงจูงใจในระดับสูง มีความยึดม่ันผูกพันตอองคการเพ่ิมข้ึน ระดับ
ความเหนื่อยหนายลดลง การรับรู การมีสวนรวมในการบริหารงานมากข้ึน ความพึงพอใจในงาน
เพิ่มข้ึน เกิดประสิทธิผลของงาน มีการเคารพนับถือ และรวมมือกันในองคการ 



14 

แนวคิดการเสริมสรางพลังอํานาจตามแนวคิดของซุค บลิง (Suk Bling, 1998) เปนแนวคิด       
ท่ีสงเสริมใหบุคคลกําหนดแนวทางการดูแลสุขภาพดวยตนเอง และควบคุมสุขภาพของตนเอง          
ดวยการพัฒนาทักษะ และจิตสํานึกใหเกิดข้ึน รวมถึงการเพิ่มความสามารถของบุคคลใหตระหนัก
ถึงจุดแข็งของตน ความสามารถและอํานาจในตน การใชอํานาจรวมกัน การใหความเคารพตอ
ตนเอง และผูอ่ืน ซ่ึงสามารถอธิบายแนวคิดการเสริมสรางพลังอํานาจ ตามแนวคิดของซุคบลิง ได
ดังนี้ 

1) การเสริมสรางพลังอํานาจ เปนกระบวนการเพ่ิมความสามารถ ตามอุดมการณ ของ
การสงเสริมสุขภาพไดใหการยอมรับวา การเสริมสรางพลังอํานาจเปนการเพิ่มความสามารถ และ
สงเสริมใหบุคคลกําหนดแนวทางการดูแลสุขภาพดวยตนเอง และควบคุมสุขภาพของตนเองดวย
การพัฒนาทักษะ และจิตสํานึกใหเกิดข้ึน รวมถึงการเพิ่มความสามารถของบุคคลใหตระหนักถึง     
จุดแข็งของตน ความสามารถ และอํานาจในตน การใชอํานาจรวมกัน การใหความเคารพตอตนเอง 
และผูอ่ืน 

2) การเสริมสรางพลังอํานาจ เปนกระบวนการของการเปนหุนสวน และการยอมรับ
คุณคา   ของบุคคล ซ่ึงมีอิทธิพลตอการเพิ่มความสามารถดานประสบการณ 

3) การเสริมสรางพลังอํานาจ เปนกระบวนการของการเปล่ียนแปลง ท่ีเพ่ิมวิถีทางใหม       
ใหกับประสบการณของบุคคล ท่ีเปนสวนหนึ่งของสังคม การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากสายสัมพันธ 
และการเช่ือมโยงที่ถูกสรางข้ึนจากความสัมพันธ และความรวมมือกันระหวางผูปวย ผูดูแล และ 
ชุมชน การรวมมือกันระหวางบุคคล และชุมชนทําใหเกิดเครือขาย อันเปนองคประกอบสําคัญของ
การดูแลในกระบวนการนี้  

4) การเสริมสรางพลังอํานาจเปนกระบวนการเพิ่มแหลงพลังอํานาจ การเสริมสรางพลัง
อํานาจเปนการชวยสรางโอกาสการพัฒนาหรือการเพ่ิมความสามารถ และ ประสิทธิภาพใหกับ
บุคคลมนุษยมีศักยภาพที่จะประเมินความเปนอยูของตน และ เอาชนะตอความยากลําบากท่ีเกิดข้ึน 

5) การเสริมสรางพลังอํานาจ เปนกระบวนการมีสวนรวม ในทางจิตวิทยาชุมชน ให
ความสําคัญกับกระบวนการมีสวนรวม ซ่ึงมีความจําเปนสําหรับเสริมสรางพลังอํานาจเปนกลไกท่ี
ชวยพัฒนาการ วัดผลลัพธท่ีเหมาะสม และสอดคลองกับบริบทท่ีศึกษา มีความเช่ือวา ความรูสึกถึง
พลังอํานาจของบุคคลจะแปรผันไปตามการไดมีสวนรวม การเขาถึงแหลงของพลังอํานาจ และการ
ไดรับสนับสนุน 

อยางไรก็ตามกระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจตามแนวคิดของกิบสัน (Gibson, 1993) 
เปนการเสริมสรางพลังอํานาจใหกับบุคคลในการพัฒนาตนเอง โดยมีกระบวนการ 4 ข้ันตอน คือ 
ข้ันตอนท่ี 1 การคนพบสถานการณจริง ข้ันตอนท่ี 2 การสะทอนคิดอยางมีวิจารณญาณ ข้ันตอนท่ี 3 
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การตัดสินใจเลือก วิธีปฏิบัติกิจกรรมท่ีเหมาะสม และข้ันตอนท่ี 4 การคงไวซ่ึงการปฏิบัติท่ีมี
ประสิทธิภาพ เปนกระบวนการ ท่ีมีความตอเนื่องกันท้ัง 4 ข้ันตอน สามารถยอนกลับไปกลับมาได 
ซ่ึงในการที่จะผานแตละข้ันตอน บุคคลตองมีพลังใจ จากปจจัยตางๆ ชวยสรางเสริมพลังใจ ให
บุคคลรูสึกม่ันใจ ท่ีจะแกปญหาใหไดดวยตนเอง เชนเดียวกับแนวความคิดของซุค บลิง (Suk Bling, 
1998) ท่ีสงเสริมใหบุคคลกําหนดแนวทางการดูแลสุขภาพดวยตนเอง และควบคุมสุขภาพของ
ตนเอง ดวยการพัฒนาทักษะ และจิตสํานึกใหเกิดข้ึน รวมถึงการเพ่ิมความสามารถของบุคคลให
ตระหนักถึงจุดแข็งของตน ความสามารถและอํานาจในตน การใชอํานาจรวมกัน การใหความ
เคารพตอตนเองและผูอ่ืน แตแนวความคิดของลาสชินเจอร (Laschinger, 1999) ถือวาพลังอํานาจ
เปนโครงสรางในองคการ ท่ีเปนตัวตัดสินลักษณะพฤติกรรมและทัศนคติของบุคคลในองคการ 
ดังนั้นการศึกษาคร้ังนี้ ไดศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ของเกษตรกร ซ่ึง
เนนพฤติกรรมสวนบุคคลมากกวาองคการ ผูศึกษาจึงเลือกกระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจตาม
แนวคิด  ของกิบสัน (Gibson, 1993) ซ่ึงตรงกับความตองการในการพัฒนาตนเองของเกษตรกรมาก
ท่ีสุด 

สรุปกระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจ เปนกระบวนการในการทําใหเกษตรกร มีการรับรู  
และมีความสามารถ ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ไดอยางถูกตอง        
และเหมาะสม  โดยการมีสวนรวมในการคนพบสภาพการณจริง  รวมทั้งการสะทอนคิด                     
อยางมีวิจารณญาณ การตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับตนเอง และการคงไวซ่ึงการปฏิบัติ          
ท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดความรูสึกเช่ือม่ันในการจัดการตนเอง และ สามารถควบคุมตนเองได   

จากการศึกษาของสนทยา  อนุสรณรัชดา (2551) เร่ืองกิจกรรมการเสริมสรางพลังอํานาจใน
ตนเองตอพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากสารเคมี ของพนักงานศูนยวิจัยพืชไร จังหวัดเชียงใหม                  
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลการเสริมสรางพลังอํานาจในการปองกันอันตรายจากสารเคมี                  
ของพนักงานศูนยวิจัยพืชไรเชียงใหม พบวา การรับรูและทัศนคติเกี่ยวกับการปองกันอันตราย           
จากสารเคมี กอนและหลังการจัดกิจกรรมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
และการปฏิบัติตนกอนการใช ระหวางการใช และหลังการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ภาพรวมกอน
และหลังการจัดกิจกรรม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
    3. หลักการของการศึกษาเพื่อเสริมสรางพลังอํานาจ 
 หลักการของการศึกษาเพื่อเสริมสรางพลังอํานาจ ใหแกบุคคล กลุม และชุมชน ยึดหลักการ  
ของการศึกษาเพื่อเสริมสรางพลังอํานาจ ดังตอไปนี้ (Bishop et al. 1988; Arnold&Burke, 1983 อาง
ใน ถนอมศรี รักขสวัสดิ์, 2550)  
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 1) เนนการเสริมสรางพลังใหแกบุคคล โดยกระบวนการเรียนรู ตองสนับสนุนใหบุคคล
มองเห็นความสัมพันธของตนเองกับส่ิงแวดลอม และเช่ือวาตนสามารถกอใหเกิดการเปล่ียนแปลง
สุขภาพของตนเอง ชุมชน และสังคมได 
 2) เร่ิมตนจากประสบการณของผูเรียน การเรียนรูจะเร่ิมตนจากประสบการณท่ีผูเรียนมีอยู
แลว แลวใหคิดวิเคราะห โดยใชวิจารณญาณเพื่อโยงปญหาตางๆของบุคคลเขากับปจจัยทางสังคม                 
ท่ีเปนสาเหตุการเกิดความเขาใจดังกลาว จะนําไปสูการปรับปรุงพฤติกรรมท่ีบุคคลกระทําอยูหรือ         
ท่ีจะกระทําในอนาคต ใหเปนไปในทางที่ถูกตองและเหมาะสม 
 3) ผูเรียนไดมีสวนรวมอยางแทจริง โดยควรสงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในทุกๆข้ันตอน   
ตั้งแตการเลือกประเด็นในการเรียนรูท่ีเปนท่ีสนใจ และมีความสําคัญตอผูเรียน การวางแผน
กิจกรรม การมีสวนรวมในการสนทนา และจัดกิจกรรมการเรียนรู การประเมินผลตนเอง ตลอดจน                  
การประเมินผลโครงการ 
 4) เรียนรูรวมกันเปนกลุม (Collective Learning) คือ การท่ีทุกคนสอน ทุกคนเรียน โดย
ผูสอนจะเปล่ียนบทบาทหนาท่ีมาเปนผูสนับสนุนการเรียนรู หรือผูประสานงาน แทนการเปนผู
ถายทอดความรูตามบทบาทเดิม การที่ผูเรียนไดแลกเปล่ียนความรู ความคิด ประสบการณซ่ึงกัน
และกัน นอกจากจะทําใหแตละคนไดเกิดความรูใหมท่ีสอดคลองกับความเปนจริงแลว ยังชวยให
รูสึกการเปนกลุมมีการคิดและกระทํารวมกัน ซ่ึงการรวมกลุมกันนี้จะทําใหผูเรียนรูสึกวามีพลัง
สนับสนุนมากพอท่ีจะกระทําการแกไขปญหาหรือเปล่ียนแปลงส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ีตองการ 
 5) กอใหเกิดการเปล่ียนแปลง โดยเปนการเปล่ียนแปลงความรู ทัศนคติความรูสึก และ 
ทักษะ ซ่ึงอาจเปนการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนทันที หรือมีการเปล่ียนแปลงภายหลังเม่ือไดลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมตางๆ นอกจากนี้กระบวนการเรียนรูจะนําไปสูการกระทําเพ่ือการเปล่ียนแปลงโดย
จะมีการสนับสนุนและกระตุนใหผู เ รียนมีการวางแผนรวมกัน สําหรับการปฏิบัติเพื่อการ
เปล่ียนแปลง 
 6) มีความยืดหยุน โดยจะมีการปรับเนื้อหา วิธีการ และส่ือการเรียนใหเหมาะสมกับความ
ตองการของผูเรียนและกลุม รวมท้ังการเรียนรูจะไมจํากัดเฉพาะในหองเรียน เนื่องจากผูเรียน
สามารถเรียนรูส่ิงตางๆ จากประสบการณจริง และจากการลงมือปฏิบัติดวยตนเองไดตลอดเวลา 
 7) เปนกระบวนการท่ีตอเนื่อง การเสริมสรางพลังมิไดส้ินสุดเพียงแคในระยะการฝกอบรม 
แตผูเรียนจะตองนําส่ิงท่ีเรียนรูและวางแผนไปปฏิบัติจริง ทําใหเกิดการเรียนรูใหมจากประสบการณ       
การทํากิจกรรมอยางตอเนื่องท้ังเจาหนาท่ีจะตองเปนผูสนับสนุนการจัดกิจกรรม และการเรียนรู
ดังกลาวของกลุม 
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 8) มีความสนุกสนาน ไมนาเบ่ือ แตมีวัตถุประสงคท่ีชัดเจน เนื่องจากบุคคลจะเรียนรูไดดี       
ในบรรยากาศของความสนุกสนาน โดยเฉพาะกลุมคนท่ีเปนบุคคลท่ัวไป กลุมดอยโอกาส จะไม
ชอบการเรียนรูท่ีเปนทางการ ดังนั้นกิจกรรมการสรางพลังจึงใชรูปแบบท่ีสนุกสนาน ไมนาเบ่ือเปน
ส่ือใหบุคคลไดทํากิจกรรมและเรียนรูไดตามวัตถุประสงค 
 แนวคิดทฤษฎีการเสริมสรางพลังอํานาจ ซ่ึงเปนกระบวนการการเสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพของบุคคลในการใชความรู ความสามารถควบคุมและจัดการตลอดจนการตัดสินใจเลือก
ปฏิบัติกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงท่ีเหมาะสมตอตนเองอยางมีคุณคา ตามเปาหมายท่ีไดวางไวและมี
อํานาจในการควบคุมอยางเช่ือม่ันในการดูแลสุขภาพตนเอง จากแนวคิดดังกลาว ผูวิจัยไดนํา
กระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจของกิบสัน เพ่ือประยุกตใชในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใช
สารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ของเกษตรกร บานแมตอบเหนือ ตําบลบานกาศ อําเภอแมสะเรียง จังหวัด
แมฮองสอน ตอไป 
 
     4. การวัดหรือประเมินผลการศึกษาเพ่ือเสริมสรางพลังอํานาจ 
 เนื่องจากแนวคิดการเสริมสรางพลังอํานาจเปนปรัชญาท่ีกวาง ดังนั้นผูท่ีจะประเมินผล
การศึกษาเพื่อการเสริมสรางพลังอํานาจ ตองเขาใจวัตถุประสงคในการนํากระบวนการเสริมสราง
พลังอํานาจมาใช ซ่ึงจะทําให สามารถกําหนดตัวช้ีวัดในการประเมินไดอยางเหมาะสม สําหรับ
ตัวช้ีวัดในการประเมินผล มีได 3 ลักษณะ (ถนอมศรี รักษสวัสดิ์, 2550) คือ 
 1) กรณีใชการเสริมสรางพลังอํานาจเปนกระบวนการ  ท่ีชวยใหเกิดการเรียนรู ท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การประเมินผล จะวัดท่ีตัวแปรพฤติกรรมท่ีเปนผลจากการเรียนรู 
เชน ความรู ทัศนคติ ความเช่ือ และการปฏิบัติ 
 2) กรณีท่ีตองการใหการเสริมสรางพลังอํานาจเปนผลลัพธท่ีเกิดข้ึนกับกลุมเปาหมาย จะวัด
ท่ีพลังของบุคคลและกลุม ถาเปนพลังในเร่ืองท่ัวไปของบุคคล สามารถวัดท่ีตัวแปรการนับถือตัวเอง 
(Self Esteem) แตถาตองการวัดพลังเฉพาะเร่ือง ท่ีเนนดานสุขภาพของบุคคลจะสามารถวัดท่ีตัวแปร
ความเชื่อในความสามารถกระทําพฤติกรรมสุขภาพหรือแกไขปญหาสุขภาพ (Self Efficacy) หรือ 
วัดท่ีพฤติกรรมในการปฏิบัติโดยตรง ถาตองการวัดพลังกลุมสามารถวัดท่ีการรวมตัวกันวางแผน 
และจัดกิจกรรมดานสุขภาพของกลุม ความเปนปกแผนของกลุมหรือเครือขาย ความพึงพอใจในการ
รวมกลุมการสนับสนุนทางสังคมของสมาชิกกลุม (Social Support)  
 3) กรณีตองการวัดผลกระทบของการเสริมสรางพลังอํานาจ ท่ีมีตอการแกไขปญหา
สาธารณสุขสามารถวัดท่ี การเปล่ียนแปลง สภาพอนามัยส่ิงแวดลอม การลดลงของปญหา
สาธารณสุข ซ่ึงเปนผลจากการที่บุคคลและกลุมสามารถแกปญหาสุขภาพของตนเองและกลุมได  



18 

อยางไรก็ตามในการประเมินผลการเสริมสรางพลังอํานาจ จากการศึกษาเร่ืองผลของ
กระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจตอการรับรู และพฤติกรรมการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ของ
เกษตรกร ชาวเขาเผากะเหร่ียง ตําบลบานกาศ อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน นั้น เปนการ
ประเมินผลลัพธของการเสริมสรางพลังอํานาจ โดยประเมินจากการรับรูอันตรายและพฤติกรรมการ
ปองกันอันตรายจากการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ของเกษตรกร การศึกษาเพื่อเสริมสรางพลัง
อํานาจ เปนรูปแบบท่ีถูกนํามาใชในการฝกอบรมใหบุคคล เพ่ือนําไปสูการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 
แตการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไดจะตองมีการรับรูเปนพื้นฐานสําคัญ การรับรูถือวาเปนจุดเร่ิมตน
ของการเกิดพฤติกรรมมนุษย ในชีวิตประจําวันมนุษยจะพบเห็น คน และส่ิงแวดลอมตางๆ ท้ังท่ีมี
ชีวิตและไมมีชีวิต มนุษยจะใชจิตสํานึกในการสัมผัส โดยผานประสาทสัมผัส ตา หู จมูก ล้ิน 
ผิวหนัง และใจ แลวกลายเปนภาพปรากฏการณ ซ่ึงตองมีการแปลความหมายกอนจึงเกิดการรับรู 
เม่ือรับรูแลวยอมเกิดความรูสึกและอารมณตอการสัมผัสส่ิงเรา ซ่ึงพัฒนาไปเปนเจตคติ และ
พฤติกรรม     

 
แนวคิดเก่ียวกับการรับรู  
 
     1. ความหมายของการรับรู 

การรับรู (Perception) หมายถึง กระบวนการทางความคิดของมนุษยท่ีแสดงออกมาเม่ือมีส่ิง
เรามากระตุน โดยเปนผลมาจากความรูเดิม เม่ือมีส่ิงเราเขามากระทบอวัยวะสัมผัสของรางกาย ซ่ึง
อาจเปนหู ตา จมูก ล้ิน กาย สัมผัสก็ได กระแสประสาทสัมผัสจะวิ่งไปยังระบบประสาทสวนกลาง
ซ่ึงมีศูนยกลางอยูท่ีสมอง จะมีการแปลความหมายออกมาเปนความรู ความเขาใจ โดยอาศัยความจํา 
ความรู และ ประสบการณ ในลักษณะนี้ข้ึนอยูกับแตละบุคคล (กันยา สุวรรณแสง, 2540) 

เติมศักดิ์ คทวณิช (2549) การรับรู (Perception) เปนข้ันตอนหน่ึงท่ีเกิดข้ึนภายหลังจากการ
เกิดกระบวนการรับสัมผัสข้ึนกับรางกาย เม่ือส่ิงเราท้ังหลายมากระตุนอวัยวะรับสัมผัส เชน หู ตา 
จมูก ล้ิน และผิวหนัง เซลลประสาทท่ีทําหนาท่ีรับพลังงานจากส่ิงเราจะเปล่ียนพลังงานนั้น ใหเปน
กระแสประสาท เพื่อสงไปยังสมอง ท่ีทําใหเกิดความรูสึกข้ึน จากน้ันจึงแปลความหมายใหรูและ
เขาใจวาส่ิงเรานั้น คืออะไร เพื่อจะไดแสดงพฤติกรรมตอบสนอง 

พัชรินทร สืบสายออน (2546) กลาววา การรับรูเปนปจจัยสําคัญทางดานจิตวิทยาท่ีมีผลตอ
พฤติกรรมการปฏิบัติในเร่ืองตางๆ ของบุคคล 
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สุชา จันทรเอม (2533) ใหความหมาย การรับรู หมายถึง การตีความหมายจากการสัมผัส 
และ ในแงของพฤติกรรม การรับรูเปนขบวนการท่ีแทรกอยูระหวางส่ิงเราและการตอบสนองตอส่ิง
เรา 

การรับรูถือวาเปนจุดเร่ิมตนของการเกิดพฤติกรรมมนุษย ในชีวิตประจําวันมนุษยจะพบ
เห็นเพื่อน หรือ คน และส่ิงแวดลอมตางๆ ท้ังท่ีมีชีวิตและไมมีชีวิต มนุษยจะใชจิตสํานึกในการ
สัมผัส โดยผานประสาทสัมผัส ตา หู จมูก ล้ิน ผิวหนัง และใจ แลวกลายเปนภาพปรากฏการณ 
(Phenomena) ซ่ึงตองมีการแปลความหมายกอนจึงเกิดการรับรู (สงวน สุทธิเลิศอรุณ, 2543) 

การรับรูและการประมวลขาวสารข้ึนอยูกับแหลงขอมูล ลักษณะงานหรือสภาวะแวดลอม  
ระดับของการรับรูแบงออกเปน การรับรูวามีขอมูลขาวสารเกิดข้ึน และเกิดจากตําแหนงใดซ่ึงเปน  
ระดับเบ้ืองตน การรับรูและเขาใจในขอมูลขาวสารใหเพียงพอเพื่อนําไปใชในการตัดสินใจเปน
หัวใจสําคัญของการประมวลขอมูลขาวสาร การตัดสินใจ คือ ประเมินทางเลือกหลายทางเพื่อเลือก 
และนําไปปฏิบัติ ระบบการตัดสินใจตองใชขอมูลขาวสารที่สงมาจากระบบการรับรู และมีการ
แลกเปล่ียนขอมูลขาวสารกับระบบความจํา (พสุ โลหารชุน, 2534) 
 ส่ิงเราเปนตนกําเนิดของขาวสารสัญญาณช้ีแนะตางๆ ท่ีบุคคลรับรูนั้น มีความถูกตอง
สมบูรณเพียงบางสวน สัญญาณช้ีแนะสวนท่ีถูกตองนั้นมีความสัมพันธสอดคลองกัน ดังนั้นในการ
รับรูของบุคคล จึงมีการสุมเลือกสัญญาณช้ีแนะท่ีคิดวาถูกตอง และมีการทดสอบความถูกตอง                 
ผานการกระทํา ซ่ึงการรับรูจะมีความถูกตองหรือไม ยอมข้ึนอยูกับโอกาสในการสุมเลือกสัญญาณ
ขอมูลขาวสาร ท่ีเปนไปไดท้ังหมด (Brunswik, 1956 อางใน ณิตชกมล นันตะแกว, 2548) ดังนั้นอาจ
กลาวไดวาตามแนวคิดของ Brunswik ขาวสารที่รับเขามามีความถูกตองเพียงบางสวนเทานั้น 
จะตองไดรับการตรวจสอบความถูกตองโดยประสบการณ โดยผานการกระทําบางประการ และ
กระบวนการเลือกขาวสารของแตละบุคคล จะมีความแตกตางกัน 
 
     2. ปจจัยท่ีมีผลตอการรับรู 
 เนื่องจากการรับรู เปนผลจากการตีความซ่ึงตองอาศัยความรูและประสบการณของแตละ
บุคคล ดังนั้นการรับรูจึงมีความหมายแตกตางกันในแตละบุคคล โดยปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการรับรู                
จากการทบทวนวรรณกรรมของกิ่งแกว  เกษโกวิทและคณะ (2550) เร่ืองการรับรูอันตราย และการ
ปฏิบัติตนเพ่ือปองกันอันตรายจากสารฆาแมลงในดอกมะลิและดอกพุด ของชาวบานตําบลศิลา
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน พบวา เพศชายมีการรับรูอันตรายจากสารฆาแมลงมากกวาเพศหญิง
ประมาณ 2 เทา และผูท่ีจบมัธยมศึกษา/ปวช./ปวส. มีการรับรูอันตรายจากสารฆาแมลงมากกวาผูท่ี
จบช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ไมไดเรียนหนังสือ ประมาณ 3 เทา  
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ปจจัยท่ีมีผลตอการรับรู มีดังตอไปนี้ 
1) เพศ อิทธิพลของเพศตอการรับรูแสดงใหเห็นวาการรับรูในส่ิงเดียวกันของผูท่ีรับรู

ตางเพศ อาจมีความแตกตางกัน เนื่องจากพื้นฐานเดิมหรือประสบการณเดิมหรือความสามารถใน
การตีความแตกตางกัน (ศิริรัตน ปานอุทัย, ลดาวัลย ภูมิวิชชุเวช, และสมาพร โลสวัสดิ์กุล, 2546) มี
การศึกษาพบวาเพศหญิงจะใหความสนใจ หรือรับรูภาวะเส่ียงตอการเกิดความเจ็บปวยในสถานท่ี
ทํางาน มากกวาเพศชาย (Gillman, 1998 อางในลัญชนา จําปาทอง, 2545) 

2) อายุ เนื่องจากเม่ืออายุมากข้ึนโอกาสในการเรียนรู ความสามารถในการตัดสินใจ 
แปลความหรือใหเหตุผลไดดีกวาผู ท่ีมีอายุนอย (Palank, 1991) หรือมีโอกาสในการสะสม
ประสบการณตางๆ ไวมาก ทําใหเม่ือมีส่ิงเรามากระตุน การรับรูท่ีแสดงออกมาสําหรับผูท่ีมีอายุ
มากกวามีความแตกตาง จากผูท่ีมีอายุนอยกวา โดยอาจมีการรับรูท่ีถูกตองมากกวา 

3) ระดับการศึกษา จากอิทธิพลของการศึกษาชวยใหบุคคลมีศักยภาพในการคิด 
ตัดสินใจ วิเคราะห หรือสังเคราะหขอมูลหรือส่ิงเราไดดีหรือมีเหตุผล ผูท่ีมีการศึกษาสูงจะมีการ
เรียนรูหรือรับรู ไดดีกวาในผูท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากวา จําเนียร ชวงโชติ (2528) กลาววาการศึกษา
ชวยใหบุคคล มีสติปญญาในการเลือกรับรูในส่ิงท่ีกอใหเกิดประโยชนตอตนเองได 

4) การฝกอบรมหรือการเรียนรู การฝกอบรมเปนกิจกรรมที่จะชวยใหการรับรูไดขยาย
ขอบเขตออกไป (ศิริเพ่ิม เชาวศิลป, 2533) เนื่องจากความรูท่ีไดรับจากการอบรมจะมีสวนชวยใหมี
การรับรูท่ีถูกตองและชัดเจนมากข้ึน หรือชวยใหมีความสามารถในการตัดสินใจ หรือการใหเหตุผล
มีความ   เปนรูปธรรมท่ีชัดเจน 

5) ประสบการณ ประสบการณจะเปนตัวชวยใหบุคคลมีการรับรูดีข้ึนหรือลดลงได 
เนื่องจากประสบการณเดิมท่ีคลายคลึง และสามารถนํามาใชประกอบการตีความหรือแปลความได 
จะชวยให เกิดการรับรูในทางที่ดีหรือรับรูไดเร็วข้ึน แตถาประสบการณในอดีตเปนส่ิงท่ีไมดี หรือ
บุคคลมีประสบการณในอดีตนอย จะทําใหการรับรูเปนไปในทางไมดี หรือรับรูไดชา 
 ปจจัยตางๆ เหลานี้เปนปจจัยปรับเปล่ียนท่ีมีผลตอการรับรูเฉพาะของแตละบุคคล และ
แนวโนมของการปฏิบัติหรือพฤติกรรมเฉพาะของบุคคลเทานั้น 
 
    3. กระบวนการของการรับรู 
 กระบวนการรับรูเปนกระบวนการท่ีคาบเกี่ยวกันระหวาง ความเขาใจ การคิด ความรูสึก 
ความจํา การเรียนรู การตัดสินใจ และการแสดงพฤติกรรม กระบวนการของการรับรูจะเกิดข้ึนได     
ตองเปนไปตามข้ันตอนของกระบวนการ ดังนี้ (กันยา สุวรรณแสง, 2540)  
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 ข้ันท่ี 1 ส่ิงเรามากระทบอวัยวะสัมผัสของอินทรีย 
 ข้ันท่ี 2 กระแสประสาทสัมผัสวิ่งไปยังระบบประสาทสวนกลาง ซ่ึงมีศูนยอยูท่ีสมอง 
 ข้ันท่ี 3 สมองแปลความหมายออกมาเปนความรู ความเขาใจ โดยอาศัยความรูเดิม 
ประสบการณ ความจํา เจตคติ และความตองการ 
 การรับรูจึงเปนพื้นฐานสําคัญท่ีทําใหเกิดการเรียนรู อันนําไปสูความคิด ความรู ความเขาใจ   
เชิงเหตุผล เพราะเม่ือมีการรับรูก็จะเกิดความรูสึกและอารมณตอการสัมผัสส่ิงเรา ซ่ึงพัฒนาไปเปน     
เจตคติและเกิดพฤติกรรมตามมา 

การรับรู เปนองคประกอบท่ีมีความสําคัญตอการแสดงพฤติกรรมของมนุษย เนื่องจากการ
รับรูของมนุษย จะเกิดปฏิกิริยาตอบสนองเพื่อปรับตัวเองกับส่ิงเราตางๆ โดยอาศัยกระบวนการรับรู         
เปนพื้นฐานแรกกอน แลวจึงเกิดการแปลความหมายของการรับรูนั้น โดยใชประสบการณเดิม          
หรือความรูเดิมเพื่อแปลความหมายอยางถูกตอง (ณิตชกมล นันตะแกว, 2548) จากการศึกษาของ    
มารุต  รักษาทรัพย (2549) เร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการปฏิบัติตัวในการปองกันอันตราย           
การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร อําเภอบานหม่ี จังหวัดลพบุรี พบวาการรับรูอันตรายจาก    
การใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตวของเกษตรกร อยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับการศึกษาของ             
กิ่งแกว  เกษโกวิทและคณะ (2550)  เร่ืองการรับรูอันตราย และการปฏิบัติตนเพ่ือปองกันอันตราย      
จากสารฆาแมลงในดอกมะลิ และดอกพุด ของชาวบานตําบลศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 
พบวาเกษตรกรมีการรับรูอันตรายยาฆาแมลงในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 59.8  

การรับรูอันตรายจากการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ของเกษตรกร คือความเขาใจหรือ
ความรูสึกของเกษตรกร ถึงอันตรายของการไดรับพิษจากสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ซ่ึงกอใหเกิดการ
เจ็บปวยเร้ือรัง เสียชีวิต สูญเสียเวลาในการรักษา ถาเกษตรกรมีการรับรูอันตรายจากการใชสารกําจัด
ศัตรูพืช-สัตว เพิ่มมากข้ึน จะทําใหเกษตรกรมีพฤติกรรมการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตวท่ีถูกตอง และ
เหมาะสมเพ่ิมข้ึนดวย ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของมารุต รักษาทรัพย (2549) ท่ีพบวาการรับรูการ
ปองกันอันตรายจากการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว มีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการปองกัน
อันตรายจากการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตวของเกษตรกร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ดังนั้นการรับรูอันตรายจากการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตวของเกษตรกร มีความสําคัญซ่ึงจะสงผลให
เกษตรกรมีพฤติกรรมการใช สารกําจัดศัตรูพืช-สัตวที่ถูกตอง และเหมาะสม ทําใหเกษตรกรมี
สุขภาพดีและปลอดภัยจากสารกําจัดศัตรูพืช-สัตวตอไป 
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พฤติกรรมการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ของเกษตรกร 
 
    1. ความหมายของพฤติกรรม 

พฤติกรรม ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 หมายถึง การ
กระทํา หรืออาการที่แสดงออกทางกลามเนื้อ ความคิดและความรูสึกเพื่อตอบสนองส่ิงเรา  
 การใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว เปนส่ิงท่ีมีความสําคัญและจําเปนสําหรับเกษตรกร ซ่ึง        
เจษฎา งามประภาสม (2551) ไดใหความหมายของการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตวของเกษตรกร 
หมายถึง การปฏิบัติตนของเกษตรกรกอนการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว คือ การศึกษาขอมูลเบ้ืองตน
เกี่ยวกับสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ขณะการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตวปฏิบัติตามคําแนะนําการใชสาร
กําจัดศัตรูพืช-สัตวอยางเครงครัด หลีกเล่ียงการสัมผัสโดยตรงกับสารกําจัดศัตรูพืช-สัตวใชอุปกรณ
ปองกันการสัมผัสกับสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว อยางมีประสิทธิภาพทุกคร้ัง และหลังการใชสารกําจัด
ศัตรูพืช-สัตว โดยทําความสะอาดรางกายทันทีหลังจากใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว มีการทําความ
สะอาดเคร่ืองพนทุกคร้ังหลังการฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว เส้ือผาแยกตางหากจากการทําความ
สะอาดเส้ือผาโดยท่ัวไป และเก็บสารกําจัดศัตรูพืช-สัตวท่ีเหลือใหอยูในท่ีปลอดภัย  
 
     2. พฤติกรรมการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว 

พฤติกรรมการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว แบงออกเปน 3 พฤติกรรม คือ 
1.พฤติกรรมกอนการฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว (กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ, 2543 อางใน วราพันธุ พรวิเศษศิริกุล, 2548) 
1.1 เลือกซ้ือสารกําจัดศัตรูพืช-สัตวท่ีมีฉลากถูกตองมีเคร่ืองหมายแสดงคําเตือน 

ช่ือสารเคมี ช่ือผูผลิต เลขทะเบียนวัตถุอันตราย เปนตน 
 1.2 มีการสํารวจชนิด และปริมาณของแมลงศัตรูพืชท่ีระบาด 
 1.3 ศึกษาชนิดของสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ใหเหมาะสมกับชนิดของแมลงศัตรูพืช 
 1.4 เลือกใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ตามคําแนะนําของเจาหนาท่ีเกษตร 
 1.5 อานคําแนะนําจนเขาใจ กอนใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว 
 1.6 ผสมสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ตามอัตราท่ีกําหนด 
 1.7 ตรวจสอบอุปกรณเคร่ืองมือ กอนการฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว 
 1.8 ไมใชปากเปด ขวดยา/ซองยาบรรจุสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว 
 1.9 ไมใชมือเปลา ในการผสมสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว 
 1.10 ผสมสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ในท่ีโลงแจง 
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 1.11 ยืนอยูเหนือลม ในขณะผสมสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว 
2.พฤติกรรมขณะฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว (กรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตร และ

สหกรณ, 2543 อางใน วราพันธุ พรวิเศษศิริกุล, 2548) 
 2.1 สวมถุงมือ 
 2.2 สวมรองเทาบูท 
 2.3 สวมเส้ือแขนยาว 
 2.4 สวมกางเกงขายาว 
 2.5 สวมแวนตา 
 2.6 สวมหมวก/ผาโพกศีรษะ 
 2.7 สวมอุปกรณครอบปาก/จมูก 
 2.8 อยูเหนือลมขณะฉีดพน 
 2.9 ไมใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ในขณะท่ีลมแรง 
 2.10 ไมหยุดพักสูบบุหร่ี ดื่มน้ําหรือรับประทานอาหารในระหวางฉีดพน 
 2.11 ไมใชปากเปาหรือดูดหัวฉีดพนสารเคมี เม่ือมีส่ิงอุดตัน 
 2.12 พักรับประทานอาหารตองเปล่ียนเส้ือผา 
 2.13 ไมใชมือขยี้ตา 
 2.14 ไมใชมือเกาผิวหนัง 
3.พฤติกรรมหลังการฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว (กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ, 2543 อางใน วราพันธุ พรวิเศษศิริกุล, 2548) 
 3.1 อาบน้ําทันที 
 3.2 สระผมทันที 
 3.3 ซักเส้ือผาชุดเกาท่ีสวมใสพนสารเคมี 
 3.4 สวมเส้ือผาชุดใหม 
 3.5 ลางภาชนะ/อุปกรณพนสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ใหสะอาดกอนเก็บ 
 3.6 ไมลางภาชนะ/อุปกรณพนสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ในบอน้ํา แมน้ํา ลําคลอง 
 3.7 เก็บสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว และอุปกรณในท่ีปลอดภัย หางไกลจากเด็กและ

สัตวเล้ียง 
 3.8 ทุบทําลายภาชนะบรรจุสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ท่ีใชหมดแลว 
 3.9 ท้ิงภาชนะบรรจุสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ท่ีใชหมดแลวในหลุม แลวกลบดินให

มิดชิด 
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 3.10 เผาภาชนะบรรจุสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ท่ีมีความดันภายใน 
 3.11 ไมเขาไปตรวจดูแมลงศัตรูพืชทันที หลังใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว เสร็จแลว 
ดังนั้นพฤติกรรมการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ท้ังพฤติกรรมกอนการฉีดพนสารกําจัด

ศัตรูพืช-สัตว ขณะฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว หลังการฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว เปนส่ิง
สําคัญท่ีเกษตรกรตองมีการปองกันตนเองท่ีจะไปสัมผัสโดยตรงกับสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว เพ่ือลด
การเกิดผลกระทบตอสุขภาพท้ังแบบเฉียบพลัน (acute toxicity) แบบเร้ือรัง (chronic toxicity) และ
การปนเปอนของสาร กําจัดศัตรูพืช-สัตว ในส่ิงแวดลอม  
 ชนิดของสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว มีท้ังหมด จํานวน 5 ชนิด สารกําจัดแมลง สารกําจัดวัชพืช 
สารกําจัดเช้ือรา สารกําจัดหนู และสารรมควัน สารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ท่ีเกษตรกรใชมากท่ีสุด คือ 
สารกําจัดวัชพืช รองลงมาคือสารกําจัดแมลง (รายงานสรุปการนําเขาวัตถุอันตรายทางการเกษตร, 
2553) สารกําจัดศัตรูพืช-สัตว มีพิษรายแรง ผูใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตวดังกลาวจะตองมีการปองกัน
ตนเอง โดยการสวมชุดปองกันสารพิษ เพื่อปองกันผลกระทบตอสุขภาพโดยตรงของเกษตรกรท่ีใช
สารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ผูบริโภค และสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ยังสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและ
ระบบนิเวศนอีกดวย 
 
    3. ชนิดของสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว  
 ชนิดของสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว สามารถแบงตามลักษณะการใชประโยชน ไดเปน 5 กลุม 
ไดแก  
 1. สารกําจัดแมลง  ( insecticides) ไดแกสารเคมีท่ีใชกําจัดหรือขับไลแมลงท่ีเปน
ศัตรูพืชและสัตว สารฆาแมลง เปนสารฆาศัตรูพืชท่ีมีอิทธิพลตอเศรษฐกิจของประเทศและ
กอใหเกิดปญหาเนื่องจากมีพิษตอผูใชและส่ิงแวดลอมเปนอยางมาก แบงเปน 4 กลุมตามสูตร
โครงสราง ไดแก (พาลาภ สิงหเสนี, 2542) 
 1.1) สารกําจัดแมลงกลุมออรกาโนฟอสเฟต (Organophosphate insecticides) เปน     
สารสังเคราะหท่ีมีกรดฟอสฟอริกเปนองคประกอบท่ีสําคัญ สารกลุมนี้สลายตัวไดงาย มีฤทธ์ิตกคาง    
ในส่ิงแวดลอมไมนาน โดยเฉล่ีย 3-5 วัน มักมีพิษรุนแรงมากตอส่ิงมีชีวิต มีประสิทธิภาพในการ
กําจัดแมลงไดดี สารในกลุมนี้จะมีฤทธ์ิไปยับยั้งการทํางานของโคลีนเอสเตอเรส (cholinesterase) ท่ี
มีหนาท่ีในการทําลายอะเซทิลโคลีน (acetylcholine) ดังนั้นผูท่ีไดรับสารในกลุมนี้จะเกิดพิษท่ีสําคัญ 
คือ มีผลตอระบบประสาท ซ่ึงสงผลในระยะยาว ตัวอยางช่ือสามัญ เชน มาลาไธออน (malathion)                          
เมทธิลพาราไธออน (metylparathion) เอทธิลพาราไธออน (estylparathion) เปนตน (ภัทรวดี พงษระ
วีวงศา และ สุทัศน ศรีดวงแกว, 2544 อางใน วรันธร จงรุงโรจนสกุล, 2548) 
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 1.2) สารกําจัดแมลงกลุมคารบาเมต  (Carbamate insecticides) เปนอนุพันธของ        
กรดคารบามิกมีธาตุไนโตรเจนเปนองคประกอบ สลายตัวงาย มีฤทธ์ิในการกําจัดแมลงได                
อยางกวางขวางและคอนขางจะมีพิษตอมนุษยและสัตวเลือดอุนนอยกวากลุมแรก แตจะมีพิษสูงตอ
ผ้ึงและปลา สารกลุมนี้จะมีผลยับยั้งการทํางานของโคลีนเอสเตอเรส (cholinesterase)  และเปนพิษ          
ตอระบบประสาทเชนเดียวกับกลุมออรกาโนฟอสเฟต ดังนั้นถาไดรับสารกลุมนี้เขาไปจะทําใหเกิด
อาการคลายคลึงกัน ตัวอยางช่ือสามัญ เชน ออลดีคารบ ออกซามีล คารโบฟูแรน ฟอรมีตาเนท คาร
บาริลโฮโดรคลอไรด (Bohmont, 2000 อางใน วรันธร จงรุงโรจนสกุล, 2548) 
 1.3) สารกําจัดแมลงกลุมออรกาโนคลอรีน (Organochlorine insecticides) เปน
สารเคมี ท่ีมีคลอรีนเปนองคประกอบท่ีสําคัญ สารกลุมนี้มีความคงตัว สลายตัวยาก จึงปนเปอนอยู
ในธรรมชาติไดนาน บางชนิดมีพิษตกคางอยูไดนานเปนสิบป ซ่ึงกอใหเกิดสารพิษตกคางใน
ส่ิงแวดลอม มีประสิทธิภาพในการกําจัดแมลงไดดี และมีพิษตอมนุษย คือ มีฤทธ์ิตอระบบประสาท
สวนกลางในระยะยาว ถาไดรับสารเคมีกลุมนี้เขาไปในปริมาณมากจะทําใหเสียชีวิตได แตถาไดรับ
ปริมาณนอยๆ จะคอยๆสะสมในรางกาย แลวเปนสาเหตุใหเกิดโรครายแรงตางๆ สารเคมีในกลุมนี้
มักไมมีในธรรมชาติแตเปนสารท่ีมนุษย สังเคราะหข้ึนมา ตัวอยางช่ือสามัญ เชน แอลดริน คลอร
เดน ดีลดริน เอ็นดริน เฮพตาคลอร ดีดีที ดีโคฟอล เอนโดซัลแฟน (Brooks, 1974; Environmental 
Protection Agency, 2004 อางใน วรันธร จงรุงโรจนสกุล, 2548) ปพ.ศ. 2550 มีการดําเนินการใน
ระดับนานาชาติเพื่อจํากัดการใชและการคาของเอนโดซัลแฟน ถูกแนะนําใหรวมอยูในการประชุม
รอทเทอรดัม และ สหภาพยุโรปเสนอใหอยูในรายการของสารเคมีท่ีหามใชภายใตอนุสัญญา
สตอกโฮลม ปพ.ศ. 2552 คณะกรรมการตรวจสอบสารมลพิษอินทรียท่ีมี ความคงตัวของอนุสัญญา
สตอรกโฮลม (POPRC) ใหเอนโดซัลแฟนท่ีเปนมลพิษอินทรียท่ีคงตัว และสนับสนุนใหมีการหาม
ใชท่ัวโลก ป พ.ศ. 2553 : POPRC เสนอช่ือเอนโดซัลแฟนเพื่อเพิ่มลงในอนุสัญญาสตอกโฮลม ณ 
หองประชุมของภาคี (COP) ในเดือนเมษายนพ.ศ. 2554 ซ่ึงจะสงผลใหหามใชท่ัวโลก  
 1.4) สารกําจัดแมลงกลุมสารสังเคราะห  เชน สารสังเคราะหลอกเลียนแบบ
สารเคมีท่ีไดจาก พืชธรรมชาติ เชน สารฆาแมลงกลุมพัยรีธรอยด (Synthetic pyretroid  insecticides) 
มีท้ังในธรรมชาติ และสังเคราะหข้ึน สารในกลุมนี้มีกลไกการออกฤทธ์ิ เชนเดียวกับ ดีดีที (DDT) 
โดยจุดออกฤทธ์ิอยูท่ีปุมประสาทสวนกลางของแมลง สารกลุมนี้มักใชเพื่อกําจัดแมลงในบานเรือน
เพราะมีประสิทธิภาพสูง ฆาแมลงไดรวดเร็ว เปนพิษตอคนและสัตวเล้ียงนอยมาก ไมเปนสารสะสม 
ในรางกายส่ิงมีชีวิต และสลายตัวไดดีในส่ิงแวดลอม อยางไรก็ตามสารกลุมนี้อาจกอใหเกิดอาการ
โรคผิวหนังอักเสบเกิดข้ึนจากการสัมผัสสรางความระคายเคืองตอรางกายภายนอก ตัวอยางช่ือ
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สามัญ เชน เดลตา-เมทไธออน ไซเปอรเมทริน ไซฮาโลทริน (ภัทรวดี พงษระวีวงศา และ สุทัศน ศรี
ดวงแกว, 2544 อางใน วรันธร จงรุงโรจนสกุล, 2548) 
 2. สารกําจัดวัชพืช (herbicides) หมายถึง สารเคมีท่ีใชทําลายวัชพืชซ่ึงแยงน้ํา อาหาร 
และ แสงสวางจากพืชเพาะปลูก ตลอดจนยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของวัชพืช สารเคมี
กําจัดวัชพืชเปนกลุมสารเคมีท่ีใชมากท่ีสุดในข้ันตอนการปลูกถ่ัวเหลือง สารเคมีกลุมนี้ไดแก พา
ราควอต (paraquat) และไกลโฟเสท (glyphosate) พาราควอต เปนสารเคมีกําจัดวัชพืชสูตร
โครงสรางไบไพรีดิล (bipyridyl derivatives) เปนท่ีรูจักกันอยางกวางขวางมีคุณสมบัติท่ีออกฤทธ์ิ
เร็ว และจะเส่ือมฤทธ์ิทันทีเม่ือตกถึงพื้นและเปนสารท่ีสลายตัวเม่ือถูกแสงอัลตราไวโอเลตละลายได
ดีในนํ้าและแอลกอฮอล ไมมีสี มีกล่ินออนๆ คลายกล่ินแอมโมเนีย สินคาท่ีวางจําหนายเปน
สารละลาย 20% ของพาราควอต ไดแก กรัมมอกโซน (gramoxone) น็อคโซน (noxone) มีพิษทําลาย
ระบบทางเดินหายใจในสัตวและมนุษย ดูดซึมไดดีทางผิวหนังกอใหเกิดการระคายเคืองตออวัยวะท่ี
สัมผัส ทําใหผิวหนังท่ีมือแหงและแตกเปนแผล บางคร้ังอาจสูญเสียเล็บมือ (กรมควบคุมมลพิษ, 
2548) กลไกการทํางานของพาราควอต ในส่ิงมีชีวิตท่ีเปนพืชและสัตว คือปฏิกิริยาไลปดเปอรออกซิ
เดช่ัน (lipid peroxidation) ซ่ึงกอใหเกิดการเสียหายหรือเปล่ียนแปลง การทําหนาท่ีของผนังเซลล 
โดยใชเวลานานเปนสัปดาหหรือเปนเดือนจึงสามารถกลับสูภาวะปกติได แตหากเกิดเปนพังผืดใน
ปอดมากเปนระยะเวลานาน ทําใหเสียชีวิตไดเนื่องจากปอดไมสามารถฟอกเลือดไดเต็มท่ี ทําให
รางกายไดรับออกซิเจนไมเพียงพอ (สมิง เกาเจริญ และคณะ, 2541) สําหรับไกลโฟเสท เปน
สารประกอบคลอโรฟนอกซีย (chlorophenoxy compounds) มีฤทธ์ิระคายเคืองสวนท่ีสัมผัส ทําให 
ทําลายเยื่อบุเมือกอยางรุนแรง ทําใหกลามเน้ือหดเกร็ง เกิดการอักเสบบวมนํ้า ปอดอักเสบ (กรม
ควบคุมมลพิษ, 2548)  
 3. สารกําจัดเชื้อรา (fungicides) หมายถึง สารเคมีท่ีใชเพ่ือปองกัน ทําลายและกําจัด
โรคของพืชท่ีเกิดข้ึนโดยเช้ือรา สารนี้ถูกดูดซึมไดดีทางผิวหนัง หากมีการสัมผัสทําใหเปน โรคตุม
พุพอง ระคายเคืองตอตาทําใหตาแดง เจ็บตา (กรมควบคุมมลพิษ, 2548) ออกฤทธ์ิกระตุนเมตาบอลิ
ซึมในสัตวเล้ียงลูกดวยนม อาการพิษเฉียบพลัน ไดแก การเพิ่มอัตราการหายใจและการเพิ่มข้ึนของ
อุณหภูมิของรางกาย การไดรับซํ้าๆ จะสะสมในรางกาย และจะถูกขับออกจากรางกายตองใชเวลา
ประมาณ 1 สัปดาห สารกําจัดเช้ือราในกลุมสูตรโครงสรางไดไธโอคารบาเมต (dithiocarbamates) 
และเอธิลีนไธโอยู เ รีย  (ethylenebisdithiocarbamates)  เชน  เมเนบ  (meneb)  และแมนโคเซบ 
(mancozeb) หากมีการตกคางในรางกาย สามารถกอใหเกิดมะเร็งและการกลายพันธุ กอความพิการ
ในทารก  และยังสามารถยับยั้งการทํางานของไทรอยดฮอรโมน (environmental protection agency, 
2004)     
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 4. สารกําจัดหนู หรือสัตวกัดแทะอ่ืนๆ (rodenticide) สารเคมีกลุมนี้สวนใหญเปนสาร
ตานเมตาบอลิซึม (antimetabolite) ของการสรางวิตามินเค ทําใหมีฤทธ์ิในการหามการแข็งตัวของ
เลือดและยับยั้งการสังเคราะหโคแฟคเตอรโปรธอมบิน ซ่ึงเม่ือเกิดข้ึนมากพอจะทําใหระดับโป
รธอมบินลดลง กอใหเกิดการตกเลือดท่ัวรางกายได และกอใหเกิดรูพรูนข้ึนตามผนังหลอดเลือด
ฝอย ทําใหเสียชีวิตได สารกลุมนี้ไดแก คูมาฟูริล (cumafurin) ไดฟาซิโนน (difacinone) โบรไดฟาคู
มา (brodifacuma) เปนตน (Casarette & Doull, 1975, 1980 อางใน วรันธร จงรุงโรจนสกุล, 2548)  
 5. สารรมควัน (fumigants) เปนสารเคมีท่ีอยูในสภาพกาซ เม่ืออยูภายใตความดัน และ
อุณหภูมิท่ีกําหนด ซ่ึงเมื่อความเขมขนเพียงพอสามารถใชฆาศัตรูพืชไดและสามารถแทรกซึมเขาไป
ในแหลงตางๆ อยางท่ัวถึง สารเคมีในกลุมนี้อาจกอใหเกิดอันตรายตอมนุษยและสัตว เม่ือสูดดม 
สัมผัส หรือโดยการบริโภคโดยไมจงใจ สารกลุมนี้ออกฤทธ์ิโดยการไปยับยั้งการทํางานของซัยโต
โครมออกวิเดส (cytochrome oxidase) ซ่ึงมีผลทําใหเกิดพิษตอเซลล เนื่องจากเซลลขาดออกซิเจน 
(cytotoxic anoxia) ได ผูท่ีไดรับอันตรายจากสารนี้จะมีอาการเร่ิมแรก ปวดศีรษะ คล่ืนไส อาเจียน 
มองภาพไมชัด และมีน้ําค่ังในปอด อาการพิษรายแรง ไดแก ตอระบบประสาท มีอาการชัก เศราซึม 
เวียนศีรษะกลามเนื้อออนแรง สารในกลุมนี้ไดแก เมธิลโบรไมด (metylbromide) ฟอสฟน 
(phosphine) อะครียโลไนไตรล (acrylonitrile) (Casarette & Doull, 1975, 1980 อางใน วรันธร จง
รุงโรจนสกุล, 2548) 
 สําหรับกระบวนการในการเพาะปลูกถ่ัวเหลือง ในข้ันตอนของการเตรียมดินกอนการ
เพาะปลูกถ่ัวเหลืองจะใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ประเภทสารกําจัดวัชพืชมากท่ีสุด สวนสารกําจัด
ศัตรูพืช-สัตว ประเภทอ่ืนๆ สวนใหญยังไมมีการใชในข้ันตอนของการเตรียมดินกอนการเพาะปลูก
ถ่ัวเหลือง แตในข้ันตอนของการดูแลรักษาการเพาะปลูกถ่ัวเหลืองจะมีการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว 
ประเภทสารกําจัดวัชพืช สารกําจัดแมลง สารกําจัดเช้ือรา และสารกําจัดหนูหรือสัตวกัดแทะอ่ืนๆ 
ท้ังนี้การใชสารกําจัดแมลง สารกําจัดเช้ือรา และสารกําจัดหนูหรือสัตวกัดแทะอ่ืนๆ ในปริมาณมาก
หรือนอยข้ึนอยูกับศัตรูพืชของถ่ัวเหลืองวามีหรือไมและมีจํานวนมากนอยเทาไร เพราะวากอนการ
ฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว เกษตรกรจะมีการตรวจสอบปริมาณและชนิดของแมลงกอนท่ีจะฉีด
พนสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว การฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว จะสงผลกระทบตอสุขภาพทั้งแบบ
เฉียบพลัน แบบเร้ือรัง และยังสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและระบบนิเวศน 
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 การไดรับสัมผัสสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว สงผลกระทบตอสุขภาพ ผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอมและผลกระทบตอระบบนิเวศน 
 การไดรับสัมผัสสารกําจัดศัตรูพืช-สัตวเขาสูรางกาย 
 สารกําจัดศัตรูพืช-สัตวสามารถเขาสูรางกายตามหลักการทางพิษวิทยาแบงไดเปน 3 
ทาง ไดแก ทางเดินหายใจ ทางผิวหนังและทางปาก หรือทางเดินอาหาร (ศักดา ศรีนิเวศน, 2546) มี
ดังนี้ 
 1) ทางเดินหายใจ สารกําจัดศัตรูพืช-สัตว สามารถเขาสูรางกายไดโดยผานทางเดิน
หายใจ โดยการสูดดมหรือฝอยละอองสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ท่ีปะปนเขาไปกับลมหายใจ สารเคมี
บางชนิดมีฤทธ์ิกัดกรอน ทําใหเยื่อบุจมูกและหลอดลมอักเสบหรือซึมผานเนื้อเยื่อเขาสูกระแสโลหิต 
ทําใหโลหิตเปนพิษได โอกาสที่สารกําจัดศัตรูพืช-สัตว จะเขาสูรางกายผานทางเดินหายใจได ตั้งแต
กอนการใช  ขณะใช และหลังการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว โดยเฉพาะเกษตรกรที่ตองฉีดพนสาร
กําจัดศัตรูพืช-สัตว หรือคนท่ีอยูใกลกับผูฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว จะไดรับสารกําจัดศัตรูพืช-
สัตว ผานการหายใจไดงายท่ีสุด โดยเฉพาะสารเคมีท่ีไมมีกล่ิน เพราะเกษตรกรจะไมรูตัวขณะไดสูด
ดมสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว (ศักดา ศรีนิเวศน, 2546)  
 2) ทางผิวหนัง สารกําจัดศัตรูพืช-สัตว สามารถเขาสูรางกายผานทางผิวหนังได จากการ
สัมผัสหรือจับสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ซ่ึงมีคุณสมบัติสามารถซึมผานทางผิวหนังได และเขาไป             
ทําปฏิกิริยากับรางกาย เชน การจับสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว โดยใชมือเปลา ถูกสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว    
หกรดตัวในขณะฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว สารเคมีปลิวฟุงมาถูกตัวขณะฉีดพนสารเคมี การ
สัมผัสกับพืชผลทางการเกษตรท่ีเพิ่งฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว การซอมแซมอุปกรณขณะมี
น้ํายา สารกําจัดศัตรูพืช-สัตวอยูภายในถัง การซักเส้ือผาท่ีปนเปอนสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว การดูด
ซึมสารเคมีผานทางผิวหนังไดดีเพียงใดนั้น ข้ึนอยูกับปจจัยหลายประการ (พาลาภ สิงหเสนี, 2542; 
ศักดา ศรีนิเวศน, 2546) อาทิ สภาพของผิวหนัง หากผิวหนังมีบาดแผลถลอก ฉีกขาด เปนตุม การดูด
ซึมของสารเคมีผานผิวหนังจะดีกวาผิวหนังปกติ ความสามารถในการละลายซึมผานผิวหนัง ถา
สารพิษนั้นละลายไดดีในไขมันก็จะถูกดูดซึมเขาทางผิวหนังไดดี  และถาขนาดของสารพิษมีขนาด
เล็กจะดูดซึมไดดีกวาสารพิษท่ีมีขนาดใหญ สารเคมีท่ีอยูในรูปสารละลายจะดูดซึมไดดีกวาแบบผง 
ปริมาณของสารพิษ ถารางกายมีการสัมผัสสารพิษในปริมาณมากจะมีโอกาสดูดซึมเขาสูรางกาย
มากกวาการสัมผัสสารพิษท่ีมีปริมาณนอยกวา อุณหภูมิและความช้ืน สารพิษบางกลุมจะซึมผาน
ผิวหนังไดดีในอุณหภูมิท่ีสูง หรือในสภาพท่ีมีความช้ืนสูง ระยะเวลาในการสัมผัส การทํางาน
เกี่ยวกับสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ในชวงระยะเวลานานๆ จะทําใหมีโอกาสในการสัมผัสสารกําจัด
ศัตรูพืช-สัตวและการดูดซึมเขาสูรางกาย มากข้ึนดวย วิธีการฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช-สัตวท่ีแตกตาง
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กัน ทําใหการฟุงกระจายของสารเคมีตางกัน เชน มีลมพัดขณะฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว จะทํา
ใหเกิดการฟุงกระจายและเปล่ียนทิศทางได นอกจากนี้เคร่ือง ฉีดพนสารเคมีทําใหเกิดโอกาสในการ
สัมผัสสารเคมีแตกตางกันดวย เชน การใชเคร่ืองฉีดพนสารเคมีแบบสะพายหลัง หากฝาปดถัง ปด
ไมสนิททําใหมีสารเคมีหกรดหลังไดในขณะฉีดพนสารเคมี 
 3) ทางปาก หรือทางเดินอาหาร สารกําจัดศัตรูพืช-สัตว สามารถเขาสูรางกายผานทาง
ปากได โดยการดื่มน้ํา หรือรับประทานอาหาร ท่ีมีสารกําจัดศัตรูพืช-สัตวปนเปอนเขาไป อาจเกิด
จากความประมาทหรือเจตนา เชน สารเคมีกระเด็นเขาปากขณะทําการผสมสารเคมี ใชมือท่ีเปอน
สารพิษ และไมไดลางมือหยิบจับอาหารเขาปากหรือรับประทานผักผลไมท่ีมีสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว
ตกคางอยู ดื่มน้ําหรือรับประทานอาหารจากภาชนะท่ีปนเปอนสารเคมี ใชปากดูดหรือเปาหัวฉีดเม่ือ
หัวฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช-สัตวอุดตัน หรือเจตนารับประทานสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว เพื่อฆาตัว
ตาย เม่ือสารเคมีเขาสูระบบทางเดินอาหารจะถูกดูดซึมเขาสูกระแสโลหิตไปสูอวัยวะตางๆ ของ
รางกาย และทําใหเกิดอันตรายตามมา (ศักดา ศรีนิเวศน, 2546) 
 สารกําจัดศัตรูพืช-สัตว สามารถเขาสูรางกายไดท้ังทางเดินหายใจ ทางผิวหนัง และทาง
ปาก เม่ือรางกายไดรับสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว จะกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพ 
 
 การสงผลกระทบของสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ตอสุขภาพ ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและ
ผลกระทบตอระบบนิเวศน การใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตวในปจจุบันนั้น ไดสงผลกระทบตางๆ 
มากมาย ดังนี้ 
 1) ผลกระทบตอสุขภาพรางกาย สารกําจัดศัตรูพืช-สัตวทุกชนิดเปนอันตรายตอสุขภาพ     
ท้ังแบบเฉียบพลันและแบบเร้ือรัง แบบเฉียบพลัน เกิดข้ึนเม่ือไดรับสารกําจัดศัตรูพืช-สัตวใน
ทันทีทันใด หรือผลกระทบระยะส้ันท่ีเกิดข้ึนภายหลังการสัมผัสสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว เชน เวียน
ศีรษะ ออนเพลีย เจ็บคอ คอแหง เหง่ือออกมาก กลามเน้ือออนแรง ตาแดง เจ็บหนาอก ผดผ่ืนคัน
ตามตัว หนังตากระตุก จมูกแดง น้ํามูกไหล และอาเจียน อยางไรก็ตามผลกระทบดังกลาวมักเกิดข้ึน
เพียงเล็กนอยไมรุนแรง เกษตรกรจึงไมคอยเห็นความสําคัญในการไปรับการรักษาพยาบาล แตหาก
รางกายไดรับสารกําจัดศัตรูพืช-สัตวเปนระยะเวลานาน ทําใหสงผลกระทบตอสุขภาพแบบเร้ือรัง 
เชน ผลกระทบตอระบบประสาท ระบบทางเดินอาหาร ระบบภูมิคุมกันของรางกาย และระบบ
ความสมดุลยกับฮอรโมนในรางกาย (ศักดา ศรีนิเวศน, 2546) 
        1.1 ระบบประสาท สารกําจัดศัตรูพืช-สัตวจํานวนมากมีอันตรายตอระบบสมอง
และระบบประสาทเปนอยางมาก อาการบางอยางของโรคเน้ือเยื่อสมองท่ีมีสาเหตุมาจากสารกําจัด
ศัตรูพืช-สัตวกอใหเกิดปญหา ทางดานความจํา สมาธิส้ัน บุคลิกภาพเปล่ียนไป เปนอัมพฤต อัมพาต 
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เปนลม หมดสติ ดังเชนการศึกษาของ เวสเสลล่ิง และคณะ (Wesseling et al., 1997 : อางในวรันธร  
จงรุงโรจนสกุล, 2548) จากการศึกษาผลกระทบทางดานสุขภาพของเกษตรผูใชสารกําจัดศัตรูพืช-
สัตวในประเทศท่ีพัฒนาแลว พบวาพิษเร้ือรังจากการใชหรือสัมผัสสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ทําใหเกิด
พิษตอระบบประสาท นอกจากนี้การศึกษาวิจัยในฝร่ังเศสของ แบลดิ และ ฟลลิล (Baldi & Filleul, 
2001 : อางในปตพงษ  เกษสมบูรณ, 2546) พบวา การสัมผัสสารกําจัดศัตรูพืช-สัตวในระยะยาวแม
เพียงปริมาณเล็กนอย มีผลทําใหความสามารถของสมองและสติปญญาลดตํ่าลงได 
  1.2 ระบบทางเดินอาหาร 
 1.2.1 ตับ รางกายใชตับในการขจัดสารพิษท่ีเขาสูรางกายใหมีพิษนอยลง 
ดังนั้นตับตองทําหนาท่ีอยางหนักในการขจัดสารพิษ หากรางกายไดรับสารพิษเขาไปเปนประจําก็
จะทําอันตรายตอตับในระยะยาว จนอาจเปนตับอักเสบและมะเร็งในท่ีสุด  
 1.2.2 กระเพาะอาหาร กอใหเกิดอาเจียน ปวดทอง ทองเสียเปนอาการท่ัวไป
ของการไดรับพิษของสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว การไดรับพิษจากสารกําจัดศัตรูพืช-สัตวเปนระยะ
เวลานานๆ อาจจะมีผลตอกระเพาะอาหารที่รุนแรงมากข้ึน หลายคนท่ีใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว
ติดตอกันเปนเวลานานหลายๆป มักกินอาหารลําบาก ปวดแสบปวดรอนทอง ถึงแมวาจะเปนอาหาร
ปกติธรรมดาท่ัวไปก็ตาม โดยเฉพาะคนท่ีรับประทานสารกําจัดศัตรูพืช-สัตวเขาไปไมวาจะโดย
บังเอิญหรือตั้งใจฆาตัวตาย กระเพาะอาหารจะถูกทําลายเปนอยางมาก ดังเชนการศึกษาของ เมเยอร 
และคณะ (Meyer et al., 2003 : อางใน วรันธร จงรุงโรจนสกุล, 2548) ท่ีศึกษาเกี่ยวกับอัตราตายของ
คนวัยทํางาน ในป ค.ศ.1979 - 1988 ประเทศบราซิล พบวาคนท่ีทํางานดานเกษตรกรรรมท่ีมีอายุ
ระหวาง 50 - 59 ป ท่ีมีการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตวมีอัตราตายดวยโรคมะเร็งหลอดอาหาร และ
โรคมะเร็งกระเพาะอาหารมากกวา คนท่ีประกอบอาชีพอ่ืนๆ 
        1.3 ระบบภูมิคุมกันของรางกาย ปฏิกิริยาของอาการแพจะไปรบกวนการทํางาน
ของระบบ ภูมิคุมกันโรค ซ่ึงเปนปฏิกิริยาปกติของรางกายท่ีมีผลตอสารท่ีแปลกปลอมท่ีเขาสู
รางกาย สารจัดศัตรูพืช-สัตวแตละชนิดมีโอกาสที่จะกอใหเกิดอาการแพท่ีแตกตางกัน ซ่ึงรางกาย
ของแตละคนจะมีปฏิกิริยาตอบสนองตอระดับการไดรับสารพิษท่ีแตกตางกันดวย สารกําจัด
ศัตรูพืช-สัตวบางชนิดรบกวนระบบภูมิคุมกันของรางกายเปนอยางมาก และบางชนิดทําให
ความสามารถในการตอสูกับการติดเช้ือโรคของรางกายออนแอลงไป ทําใหมีการติดเช้ือไดงายข้ึน 
หรือหากมีการติดเช้ืออยูแลวอาการเจ็บปวยดังกลาวจะยิ่งซับซอนและยากตอการรักษา จาก
การศึกษาของแบลคเลย และคณะ (Blakley, 1998 : อางใน วรันธร  จงรุงโรจนสกุล, 2548) ท่ีศึกษา
ผลของสารกําจัดศัตรูพืช-สัตวกลุมออรกาโนคลอรีนตอการทําหนาท่ีของระบบภูมิคุมกันของ
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รางกาย พบวาสารกําจัดศัตรูพืช-สัตวจะกดการทํางานในการสรางแอนติบอดี (antibody) ในรางกาย
ใหมีการสรางลดลง สงผลใหประสิทธิภาพในการทําลายเช้ือโรคลดลงตามไปดวย 
        1.4 ระบบความสมดุลยกับฮอรโมนในรางกาย มีผลของการศึกษาทดลองในสัตว 
พบวา สารกําจัดศัตรูพืช-สัตว มีผลกระทบตอการผลิตฮอรโมนของรางกาย ซ่ึงฮอรโมนเปนสารเคมี
ท่ีถูกผลิตจากตอมไรทอ และอวัยวะตาง ๆ เชน สมอง ตอมไทรอยด ไต ตอมหมวกไต ลูกอัณฑะ 
และรังไข เพื่อควบคุมการทํางานสวนท่ีสําคัญของรางกาย สารกําจัดศัตรูพืช-สัตวบางชนิด มี
ผลกระทบตอฮอรโมนการสืบพันธุ สงผลใหเกิดความผิดปกติตาง ๆในรางกายได เชน ผลใน
สัตวทดลองพบวามีการผลิตอสุจิ มีจํานวนลดลงในเพศผู และมีความผิดปกติในการผลิตไขในเพศ
เมีย นอกจากนี้แลวสารกําจัดศัตรูพืช-สัตวบางประเภทยังทําใหตอมไทรอยดโต และเปนมะเร็งใน
ท่ีสุด นอกจากน้ียังพบวาสัตวทดลองยังมีการแทงลูก มีการคลอดลูกกอนกําหนด การตายในครรภ 
และเปนไปไดมากวาจะเกิดอาการลักษณะเชนเดียวกันนี้ กับส่ิงมีชีวิตท่ีเล้ียงลูกดวยนมชนิดอ่ืน ๆ 
ดวย โดยเฉพาะมนุษย โดยจากการศึกษาของโลเดอร (Loder, 2000 : อางใน วรันธร จงรุงโรจนสกุล
, 2548) ท่ีศึกษาความสัมพันธระหวางปริมาณของสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว และผลกระทบตอสุขภาพ 
พบวาปริมาณของสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว  ท่ีไดรับสัมผัสในปริมาณมาก จะมีผลกระทบตอสุขภาพ
เปนอยางมาก โดยเฉพาะในระบบตอมไรทอของส่ิงมีชีวิตตางๆ นอกจากน้ีสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว 
ยังมีผลกระทบตอฮอรโมนการสืบพันธุ สงผลทําใหเกิดความผิดปกติตาง ๆ ของรางกาย ไดแก การ
เปนหมัน เด็กในครรภเติบโตชากวาปกติ เด็กพิการแตกําเนิด และมีการแทงมากข้ึน  
 2) ผลกระทบตอสุขภาพจิต สังคม และจิตวิญญาณ การใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตวสงผล
กระทบตอสุขภาพจิตและสังคมท้ังในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคมโดยรวม การทํา
การเกษตรแบบใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตวนั้นเปนชีวิตท่ีไมมีความม่ันคง ไมมีความยั่งยืน สงผลให
ผูใชมีสุขภาพจิตท่ีแยลง เกิดความเครียด หวาดกลัว อีกท้ังตองวิตกกังวลเกี่ยวกับตนทุนการผลิตท่ี
สูงข้ึนเร่ือยๆ เชน คารักษาพยาบาลอาการเจ็บปวยจากการสัมผัสสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว เปนตน 
นอกจากนี้ผลกระทบทางดานจิตวิญญาณพบวา การใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตวทําใหผูใชมีความโลภ
และเห็นแกตัวเพิ่มมากข้ึน โดยมุงหวังรายไดท่ีจะไดรับมากกวาความปลอดภัยของผูบริโภค        
(ปตพงษ  เกษสมบูรณ, 2546) 
 3) ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม การใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตวนอกจากจะมีผลกระทบ
อยางกวางขวางตอส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ และประชาชนคนอ่ืนๆ แลวยังมีผลกระทบตอระบบนิเวศนอีกดวย 
เชน ทําใหนกมีจํานวนนอยลง แมลงท่ีเปนประโยชนตอมนุษยถูกทําลาย เชน ผ้ึง ซ่ึงทําหนาท่ีผสม
เกสรใหตนไม ดอกไม ทําใหศัตรูตามธรรมชาติของแมลงท่ีทําลายพืชผลทางการเกษตรตองตายไป
ดวย เชน แมงมุม ตัวห้ํา ตัวเบียน เปนตน และยังมีผลกระทบตอส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ ท่ีเปนอาหารตาม
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ธรรมชาติท่ีหาไดตามทองไร ทองนาของเกษตรกรไทย ซ่ึงเคยไดพึ่งพาหาเล้ียงคนในครอบครัวมา
ชานาน เชน ปลา กบ เขียด กุง หอย ปู เปนตน (ปตพงษ  เกษสมบูรณ, 2546) นอกจากนี้การศึกษา
ของกรมวิชาการเกษตร พบวา ขณะท่ีเกษตรกรฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว จะมีสารกําจัดศัตรูพืช-
สัตว เพียง รอยละ 1 ของปริมาณท่ีฉีดพนเทานั้นท่ีไปถึงแมลงศัตรูพืชโดยตรง แตสารกําจัดศัตรูพืช-
สัตวท่ีเหลืออีก รอยละ 99 จะเหลือท้ิงปนเปอนอยูในส่ิงแวดลอม (ศักดา ศรีนิเวศน, 2546) ดังนั้น
การใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตวจึงมีผลทําใหส่ิงแวดลอมในชุมชนเกิดความไมปลอดภัย มีการตกคาง              
และปนเปอนของสารเคมีท้ังในดิน ในแหลงน้ํา ในอากาศ ตลอดจนทําลายความสมดุลของ
ธรรมชาติใหเสียไปดวย 

 จะเห็นไดวา สารกําจัดศัตรูพืช-สัตวทุกประเภทลวนเปนอันตรายตอคนไดท้ังนั้น มีท้ัง
พิษชนิดแบบเฉียบพลันและพิษแบบเร้ือรัง สงผลกระทบตอระบบตาง ๆ ของรางกาย นอกจากน้ัน           
สารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ยังสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและระบบนิเวศนอีกดวย ดังนั้นเกษตรกร ท่ี
ยังคงมีการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว จําเปนตองรูจักใชอุปกรณตางๆ สําหรับปองกันสารกําจัด
ศัตรูพืช-สัตว 

 
     4. อุปกรณตาง ๆ สําหรับปองกันสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว  

ในสภาวะอากาศเมืองรอน เชน ประเทศไทย เกษตรกรหรือผูพนสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว          
ท่ัว ๆไป มักจะไมนิยมสวมชุดปองกันสารพิษ ท้ังนี้เพราะอากาศรอน อึดอัด และเหนื่อยงาย เปนตน 
อยางไรก็ดี ผูฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช-สัตวจําเปนตองสวมชุดปองกันสารพิษตามความจําเปนของ
งาน   ท่ีปฏิบัติดังตอไปนี้ 

ชุดเส้ือหรือกางเกงติดกันหรือท่ีเรียกวา “ชุดหมี” ชุดดังกลาวนี้มีท้ังคุณภาพดีราคาแพง และ
ราคาถูก อาจจะทําจากผาฝาย ซ่ึงสวมใสไดดีในสภาพอากาศรอน ทนทาน และหาไดงาย ปจจุบันนี้
สมาคมอารักขาพืชไทยรวมกับ Grouperment International des Associations Nationals de Fabricants 
de Produits Agrocluimiques (GIFAP) และกรมวิชาการเกษตร ไดศึกษาและตัดชุดสวมใสลด
อันตราย ท่ีอาจจะไดรับจากสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ในขณะทําการฉีดพนสารเคมี โดยทําจากโพลี
เอทธีลีน น้ําหนักเบา สะดวก มีท้ังช้ินเดียวคลุมตลอดต้ังแตศีรษะจรดเทา และแบบเส้ือกับกางเกง
แยกกัน ซ่ึงสามารถเลือกใชเฉพาะเส้ือหรือกางเกงอยางใดอยางหน่ึงใหเหมาะกับสภาพของ
เปาหมาย ท่ีจะพนได แตมีความทนทานนอย อายุการใชงานประมาณ 15-20 คร้ัง 

ถุงมือ ท่ีมีจําหนายตามทองตลาดมีหลายชนิดและหลายรูปแบบ ถุงมือท่ีดีจะตองปองกัน         
ตัวทําลายท่ีผสมในสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว แตมีราคาแพง ถุงมือราคาถูกท่ีจําหนายในทองตลาด 
สวนมากจะไมทนตอสารกําจัดศัตรูพืช-สัตวชนิดเขมขน ถุงมือท่ีทําจากวัสดุชนิดพลาสติกผสมยาง 
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จะปองกัน สารกําจัดศัตรูพืช-สัตวไดหลายชนิด กอนใชถุงมือทุกคร้ังควรตรวจสอบอยางละเอียดวา
มีการชํารุดหรือไม โดยเฉพาะตามซอกนิ้วมือ หากชํารุดมีรอยแตกหรือร่ัวควรเปล่ียนใชคูใหม เม่ือ
เสร็จส้ินการปฏิบัติงานจะตองลางมือและทําความสะอาดถุงมือท้ังภายนอกและภายใน ตากใหแหง 
แลวใชแปงโรยภายในทําใหงายในการสวมใสในครั้งตอไป 

รองเทาหุมขอ หรือ รองเทาบูต มีจําหนายหลายชนิด และหลายรูปแบบเชนกัน การใชงาน
ควรเลือกใชใหเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีโดยเฉพาะการปฏิบัติงานฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ใน
นาขาว ควรเลือกใชรองเทาบูตท่ีมีความสูงปดถึงคร่ึงนอง กระชับ และไมมีซับใน มีความสะดวกใน
การเดินในสภาพนาขาว เม่ือใชตองสวมใหกางเกงคลุมไวภายนอก เพื่อปองกันไมใหสารกําจัด
ศัตรูพืช-สัตว ไหลซึมลงภายในรองเทา และสัมผัสกับรางกายได ตองลางและทําความสะอาดทุก
คร้ังหลังเลิกงาน และควรตรวจสอบสภาพอยางสมํ่าเสมอ หากชํารุดควรเปล่ียนคูใหมทันที 

เคร่ืองกรองไอพิษ (หนากาก) มีความจําเปนตองสวมเพ่ือปองกันไอระเหยจากสารกําจัด
ศัตรูพืช-สัตว หรือละอองสารขนาดเล็กอาจปลิวเขาจมูกทําลายปอดได โดยท่ัวๆ ไป เกษตรกรมักจะ
ไมใชเพราะรูสึกอึดอัดหายใจไมสะดวก บางคนใชผาหนาชุบน้ําแลวพันปดปาก 

กระบังหนา กระบังหนาจะเปนแผนใสท่ีมองผานไดชัดเจน ใชปองกันดวงตาและใบหนา    
สวมใสสะดวกสบาย สําหรับปองกันละอองสารและฝุนท่ีจะทําใหระคายเคืองตา 

ผากันเปอน ผากันเปอนโดยทั่วไปจะใชในขณะผสมหรือถายเทสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว            
ลงในภาชนะอ่ืน หรือใชขณะที่ลางทําความสะอาด ผากันเปอนทําดวยพลาสติกยางหรือโพลีเอทธี
ลีน การปองกันไมใหสัมผัสกับสารกําจัดศัตรูพืช-สัตวควรออกแบบใหปดบังหนาต้ังแตคอลงไปถึง
หัวเขา บางทองท่ีเกษตรกรใชผาพลาสติกผูกติดกับหนาทองคลุมลงถึงหนาแขงเพื่อปองกันสาร
กําจัดศัตรูพืช-สัตวการฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช-สัตวกับพืชท่ีมีทรงพุมหนาทึบ เชน การพนสาร
กําจัดแมลงศัตรูฝายและขาว จากการทดลองพบวา ปริมาณสารกําจัดศัตรูพืช-สัตวจะติดสวนลาง
ของรางกายข้ึนมายังสวนบนของรางกายตามความสูงของตนพืช เพ่ือปองกันการสัมผัสและเปรอะ
เปอนของสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ถาหากเกษตรกรไมมีชุดเส้ือผาปองกันสารพิษ อาจใชผาพลาสติก
ปกปดสวนของรางกายท่ีจะสัมผัสกับสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ไดตามสมควร 

อุปกรณสําหรับปองกันสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว  ไดแก ชุดเส้ือหรือกางเกงติดกันหรือท่ี
เรียกวา “ชุดหมี” ถุงมือ รองเทาหุมขอหรือรองเทาบูต เคร่ืองกรองไอพิษ (หนากาก) กระบังหนา
หรือแวนตา และผากันเปอนทําดวยพลาสติกยาง ใชใสปองกันตนเองในขณะฉีดพนสารกําจัด
ศัตรูพืช-สัตว เพื่อปองกันการสัมผัสสารกําจัดศัตรูพืช-สัตวโดยตรง และชวยลดผลกระทบตอ
สุขภาพของเกษตรกรท้ังผลกระทบตอสุขภาพแบบเฉียบพลันและแบบเร้ือรัง จากการศึกษาของ          
วรวิทย รัตนไพรวัลย (2551) เร่ืองสถานการณและพฤติกรรมการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช
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ทางการเกษตรของชาวเขาเผาลีซู หมูบานกึ้ดสามสิบ ตําบลสบปอง อําเภอปางมะผา จังหวัด
แมฮองสอน พบวา เกษตรกรมีพฤติกรรม ในการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตวท่ีไมถูกตอง คือ ไมมีการ
ปองกันตนเองเม่ือสัมผัสสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว  เชน ไมมีการสวมใสอุปกรณในการปองกันตนเอง
ใหมิดชิด เ ม่ือมีการฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ผสมสารเคมีเกินปริมาณท่ีฉลากกําหนด 
พฤติกรรมขณะฉีดพนสารเคมีไมถูกตอง และ ไมมีการกําจัดภาชนะบรรจุสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว 
โดยท้ิงภาชนะบรรจุสารเคมี ไวขางสวนขณะท่ีการศึกษาของ พิริพัฒน ธรรมแงะ (2550) ศึกษา
พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรชนเผาปกาเกอะญอ 
บานแมสายนาเลา ตําบลโหลงขอด อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม พบวาเกษตรกรชนเผาปกา
เกอะญอ มีพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ในระดับปานกลาง  
รอยละ 70.5 และพฤติกรรมการปองกันอันตรายท่ีไมถูกตอง คือ ไมมีการสวมใสอุปกรณในการ
ปองกันตนเองในขณะฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช-สัตวท่ีถูกตองและเหมาะสม และมีการลางภาชนะที่
ใชฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช-สัตวลงในแหลงน้ํา เชนเดียวกับการศึกษาของวัชรีวรรณ คําแสน (2550) 
ศึกษาพฤติกรรมการใชสารเคมีและปญหาสุขภาพในผูประกอบอาชีพหัตถกรรมไมมะมวง ในเขต
พื้นท่ีตําบลหวยทราย อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 324 ราย พบวาพฤติกรรมการใช
สารเคมี อยูในระดับตํ่า คือ การใชอุปกรณปองกันสวนบุคคล คิดเปนรอยละ 68.50 ไมมีการสวมใส
อุปกรณปองกันตนเองใหมิดชิดอยางเหมาะสมทุกคร้ัง ขณะฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ผสม
สารเคมีเกินปริมาณท่ีกําหนด ไมสังเกตทิศทางลมขณะฉีดพน ดื่มน้ํา สูบบุหร่ี และรับประทาน
ผลไมขณะพักโดยไมไดทําความสะอาดรางกาย ลางถังใสน้ํายาใกลแหลงน้ํา ท้ิงขวดภาชนะใส
สารเคมีไวขางสวน โดยไมไดกําจัดภาชนะใสสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว และการศึกษาของกิ่งแกว       
เกษโกวิท และคณะ (2550) พบวา มีพฤติกรรมไมถูกตองในเร่ืองตางๆดังนี้ คือ ไมสวมถุงมือ รอย
ละ 33.4 ไมสวมรองเทาบูต รอยละ 26.4 ไมอาบน้ําทันทีหลังฉีดพนยา รอยละ 10.3 ไมใชผาปดปาก
ปดจมูก รอยละ 9.2 ใชปากเปาหัวฉีดเม่ือเกิดการอุดตัน รอยละ 5.0 ใชมือเปลาโคนยาฆาแมลง รอย
ละ 1.1 และเทน้ําท่ีลางอุปกรณฉีดพนใกลๆ บริเวณท่ีลางหรือในแหลงน้ําท่ีลาง รอยละ 81.2  

ปญหาพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตวของเกษตรกร            
เปนปญหาของเกษตรกร ท่ีสมควรไดรับการแกไข เชนเดียวกับในพื้นท่ีของบานแมตอบเหนือ        
ตําบลบานกาศ อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน 
 

บริบทของบานแมตอบเหนือ  
บานแมตอบเหนือ หมูท่ี 7 ตําบลบานกาศ อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน เปน

หมูบานท่ีอยูบนพื้นที่สูง เปนชาวเขาเผากะเหร่ียง มีจํานวนประชากรทั้งหมด 735 คน จํานวนหลังคา
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เรือนทั้งหมด 207 หลังคาเรือน (สถานีอนามัยแมตอบเหนือ, 2553) ประชากรสวนใหญ ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม พื้นท่ีเพาะปลูกสวนใหญใชในการทํานาและปลูกถ่ัวเหลืองเปนหลัก บานแม
ตอบเหนือมีการปลูกถ่ัวเหลืองมากท่ีสุดในเขตตําบลบานกาศ  (สํานักงานเกษตรอําเภอแมสะเรียง, 
2553) มีการปลูกถ่ัวเหลืองปละ 2 คร้ัง จํานวนครัวเรือนท่ีปลูกถ่ัวเหลืองท้ังหมด 91 ครัวเรือน สวน
ใหญจะปลูกถ่ัวเหลืองในชวงฤดูฝนมากกวาฤดูหนาว เพราะพื้นท่ีท่ีใชในการเพาะปลูกถ่ัวเหลืองใน
ฤดูฝนจะเปนพื้นท่ีดอนหรือพื้นท่ีลุมตํ่า เชน ในนาขาว แตการปลูกถ่ัวเหลืองในชวงฤดูหนาวจะตอง
เปนพื้นท่ีลุมต่ํา หรือพื้นท่ีในเขตชลประทานเทานั้น การเพาะปลูกถ่ัวเหลืองจะมีการใชสารกําจัด
ศัตรูพืช-สัตว ในข้ันตอนของการเตรียมดินกอนการเพาะปลูกถ่ัวเหลืองและในข้ันตอนของการดูแล
รักษาการเพาะปลูกถ่ัวเหลือง ในข้ันตอนของการเตรียมดินกอนการเพาะปลูกถ่ัวเหลืองสวนใหญจะ
ใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ประเภทสารกําจัดวัชพืช คือ ไกลโฟเสทและพาราควอต (สํานักงาน
เกษตรอําเภอแมสะเรียง, 2553) ซ่ึงสารกําจัดวัชพืช คือ ไกลโฟเสทและพาราควอต ในการเจาะเลือด
ตรวจหาสารโคลีนเอสเตอเรสในรางกายไมสามารถตรวจได ท้ังนี้เพราะการเจาะเลือดตรวจหาสาร
โคลีนเอสเตอเรสในรางกาย สามารถตรวจสอบไดเพียง 2 กลุม คือ กลุมออรกาโนฟอสเฟต และ
กลุมคารบาเมต เทานั้น ดังนั้นการตรวจหาสารโคลีนเอสเตอเรส เพื่อบอกระดับการแพพิษจากการ
สัมผัสสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว จึงเปนตัวช้ีวัดในการประเมินความเส่ียงอันตรายจากสารกําจัด
ศัตรูพืช-สัตว ในการตรวจคัดกรองข้ันตนเทานั้น (พันธญาณี ไชยแกว, 2551) สารกําจัดศัตรูพืช-
สัตว ประเภทอ่ืนๆ สวนใหญยังไมมีการใชในข้ันตอนของการเตรียมดินกอนการเพาะปลูกถ่ัวเหลือง 
แตในข้ันตอนของการดูแลรักษาการเพาะปลูกถ่ัวเหลืองจะมีการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ประเภท
สารกําจัดวัชพืช สารกําจัดแมลง สารกําจัดเช้ือรา และสารกําจัดหนูหรือสัตวกัดแทะอ่ืนๆ ท้ังนี้การ
ใชสารกําจัดแมลง สารกําจัดเช้ือรา และสารกําจัดหนูหรือสัตวกัดแทะอ่ืนๆ ข้ึนอยูกับศัตรูพืชของถ่ัว
เหลืองวามีหรือไม เพราะวากอนการฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว เกษตรกรจะมีการตรวจสอบ
ปริมาณและชนิดของแมลงกอนท่ีจะฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ปญหาท่ีสําคัญในการใชสาร
กําจัดศัตรูพืช-สัตวของเกษตรกร มีพฤติกรรมในการปองกันตนเองขณะฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช-
สัตวท่ีไมถูกตองและเหมาะสม คือ เกษตรกรสวนใหญรอยละ 80 มีพฤติกรรมไมสวมถุงมือ ไมสวม
อุปกรณครอบปาก/จมูก และไมสวมแวนตาหรือกระบังหนา ขณะฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว 
(รายงานสรุป ผลงานประจําปของสถานีอนามัยแมตอบเหนือ, 2553) และมีผูปวยท่ีมารับบริการท่ี
สถานีอนามัยแมตอบเหนือ ในปงบประมาณ 2553 เปนอาการท่ีสัมผัสกับสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว คือ 
มีอาการปวดศีรษะ จํานวน 187 คร้ังตอป คิดเปนรอยละ 4.78 วิงเวียนศีรษะจํานวน 17 คร้ังตอป คิด
เปนรอยละ 0.43 ผ่ืนคันตามผิวหนัง จํานวน 15 คร้ังตอป คิดเปนรอยละ 0.38 คล่ืนไสอาเจียน 
จํานวน 7 คร้ังตอป คิดเปนรอยละ 0.18 (สถานีอนามัย แมตอบเหนือ รายงานผูปวย 504, 2553) ทํา
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ใหผลการเจาะเลือดตรวจหาสารโคลีนเอสเตอเรส พบวาเกษตรกรมีระดับสารโคลีนเอสเตอเรสใน
รางกาย อยูในระดับ มีความเส่ียงและไมปลอดภัย ในป 2551, 2552 และ 2553 คิดเปนรอยละ 20.16, 
21.87 และ 23.43 ตามลําดับ (สถานีอนามัยแมตอบเหนือ, 2553) ในสวนของสถานีอนามัยแมตอบ
เหนือท่ีรับผิดชอบ และใหบริการดานสุขภาพใหแกประชาชนในพ้ืนท่ี ไดมีการดําเนินการแกไข
ปญหาดังกลาว โดยการใหบริการเจาะเลือดตรวจหาสารโคลีนเอสเตอเรสในรางกาย ใหกับกลุม
เกษตรกรและใหสุขศึกษารายบุคคล เกี่ยวกับวิธีการปองกันตนเองขณะฉีดพนสารเคมี และ
วิธีการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว อยางถูกตองและปลอดภัย แตการดําเนินงานแกไขปญหายังไมมี
ความตอเนื่อง โดยเฉพาะการดําเนินงานดานพฤติกรรมการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตวท่ีถูกตองและ
เหมาะสมของเกษตรกร นอกจากน้ีในพื้นท่ียังไมมีการศึกษา ขอมูลพฤติกรรมการใชสารกําจัด
ศัตรูพืช-สัตว ของเกษตรกรในพื้นท่ี เพ่ือแกไขปญหาดังกลาว ดังนั้นผูศึกษาในฐานะเปนเจาหนาท่ี
สาธารณสุข ท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี ท่ีใกลชิดกับประชาชน จึงไดทําการศึกษา ผลของกระบวนการ
เสริมสรางพลังอํานาจตอการรับรูและพฤติกรรมการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ของเกษตรกร 
ชาวเขาเผากะเหร่ียง ตําบลบานกาศ อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน โดยใชกระบวนการ
เสริมสรางพลังอํานาจ ในการดําเนินงานกิจกรรมกลุม จํานวน 3 คร้ัง ในกลุมเกษตรกร ทําให
เกษตรกรเกิดการรับรูอันตรายจากการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว และสงผลตอการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมในการปองกันอันตรายจากการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตวในทางท่ีดีข้ึน และเพื่อเปน
แนวทางในการแกไขปญหาของเกษตรกรแบบบูรณาการตามสภาพของปญหา และเหมาะสมกับ
ความตองการตามบริบทของเกษตรกรในพื้นท่ี ตอไป 

 
กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 
การศึกษาในคร้ังนี้เปนการศึกษา ผลของกระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจตอการรับรู 

และพฤติกรรมการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตวของเกษตรกร ชาวเขาเผากะเหร่ียงบานแมตอบเหนือ 
ตําบลบานกาศ อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลของกระบวนการ
เสริมสรางพลังอํานาจ ตอการรับรูอันตรายจากการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว และพฤติกรรมการ
ปองกันอันตรายจากการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ของเกษตรกร โดยใชกระบวนการเสริมสรางพลัง
อํานาจ ตามแนวคิดของกิบสัน (Gibson, 1993) ประกอบดวย 4 ข้ันตอน ไดแก 1) การคนพบ
สภาพการณจริง 2) การสะทอนคิดอยางมีวิจารณญาณ 3) การตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติท่ีเหมาะสม 4) 
การคงไวซ่ึงการปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงผลการศึกษาจะสงผลใหเกษตรกรมีความตระหนักตอ
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อันตรายจากการใช สารกําจัดศัตรูพืช-สัตว และมีพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสาร
กําจัดศัตรูพืช-สัตว ท่ีถูกตองและเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 

           
 
 
 

ภาพท่ี  1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

กระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจ 

1.การคนพบสภาพการณจริง 

2.การสะทอนคิดอยางมีวจิารณญาณ 

3.การตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติท่ี 

   เหมาะสม 

4.การคงไวซ่ึงการปฏิบัติท่ีมี 

   ประสิทธิภาพ 

1.การรับรูอันตรายจากการใชสารกําจัด 

   ศัตรูพชื-สัตว  

2.พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการ 
   ใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว 


