
บทที่ 1

บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมมาต้ังแตอดีต ประชากรสวนใหญของประเทศ
ประกอบอาชีพทางดานเกษตรกรรม  การทําการเกษตรในอดีตน้ันมุงเนนการทําเพื่อพออยูพอกิน
เปนสําคัญ  มีปจจัยการผลิตคือ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถิ่นที่เกษตรกรอาศัยอยู
ไมมีการหาวิธีใดๆที่จะชวยในการเพิ่มผลผลิต แตในชวงระยะเวลา 40 กวาปที่ผานมา รัฐบาลมี
นโยบายการพัฒนาประเทศที่มุงเนนการสรางรายไดของชาติ จากการสงออกพืชผลทางการเกษตร
โดยเฉพาะนโยบายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 (2545 - 2549) และฉบับที่
10 (2550 - 2554) ยุทธศาสตรเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ที่มี
ความตองการเพิ่มผลผลิตทางดานเกษตรกรรม เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคทั้งใน
ประเทศ และการเปนสินคาสงออกเพื่อนํารายไดมาพัฒนาประเทศ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ,
2549) ทําใหประเทศไทยมีการขยายพื้นที่ทําการเกษตรออกไปเปนจํานวนมาก และมีจํานวน
แรงงานในภาคเกษตรกรรมเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเกษตรกรมีจุดมุงหมายในการทําการเกษตร
เปลี่ยนไปจากเดิม คือ เกษตรกรสวนใหญมีจุดมุงหมายในการทําการเกษตรเพื่อ การคา มีความ
ตองการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรเพื่อความอยูรอด และ เพิ่มพูนรายได แทนการเกษตรแบบพออยู
พอกิน ซึ่งการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรสามารถทําไดหลายวิธี เชน การขยายพื้นที่ทําการเกษตร
การทําการเกษตรแบบผสมผสานดวยการหมุนเวียนปลูกพืชหลายๆ ชนิด การนําเทคโนโลยีตางๆ
เขามาในระบบการผลิต ไมวาจะเปนเคร่ืองมือเคร่ืองใช เคร่ืองจักรกล ปุย นอกจากน้ียังมีการนําเอา
สารเคมีในรูปแบบตางๆ มาใชในการเรงการผลิต การควบคุมการผลิต และสนับสนุนการผลิต
เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่วางไว โดยเฉพาะสารเคมีกําจัดศัตรูพืช มีการนํามาใชในการชวยเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตรมากที่สุด เน่ืองจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชสามารถหาไดงาย สะดวก งายตอ
การใช สามารถกําจัดศัตรูพืชไดผลเปนอยางดี และคงทนไดเปนเวลานาน รวมทั้งประหยัดเวลาและ
แรงงานของเกษตรกร
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สารเคมีกําจัดศัตรูพืชถึงแมจะมีประโยชนในการชวยเพิ่มผลผลิต แตก็มีผลกระทบตอชีวิต
ของประชาชนทุกกลุม ทุกวัย ซึ่งผลกระทบของสารเคมีกําจัดศัตรูพืช เกิดขึ้นทั้งในสวนที่ เกี่ยวของ
กับการทํางานของเกษตรกรและสวนที่ไดรับจากการปนเปอนในสิ่งแวดลอม อาหาร และนํ้า ถาหาก
เกษตรกรมีพฤติกรรมการใชที่ไมถูกตอง คือไมมีการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมี จะทําให
เกษตรกรมีโอกาสรับสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ตามหลักการทางพิษวิทยา สารเคมีกําจัดศัตรูพืช
สามารถผานเขาสูรางกายไดทั้งทางระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร และการสัมผัสทาง
ผิวหนัง การเกิดผลกระทบตอสุขภาพน้ัน เกิดขึ้นทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ระยะสั้นคือ เมื่อ
รางกายไดรับสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืช จะกอใหเกิดการระคายเคืองบริเวณที่สัมผัส เชน ระคาย
เคืองตอทางเดินหายใจ ผิวหนัง เยื่อบุตา และเมื่อไดรับสัมผัสโดยการกลืนกินจะเกิดการระคายเคือง
ทางเดินอาหาร คลื่นไส อาเจียน ปวดทอง (กรมควบคุมมลพิษฯ, 2548) นอกจากน้ีสารเคมีกําจัด
แมลงซึ่งเปนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ยังทําใหเกิดอาการมีนํ้าลายไหลและเหงื่อออกมาก ปวดศีรษะ
เวียนศีรษะ คลื่นไส อาเจียน หายใจลําบาก กลามเน้ือออนแรง ชัก และหมดสติ เน่ืองจากสารเคมี
กํ า จัดแม ล ง ออก ฤท ธิ์ ยับ ยั้ ง ก า ร ทํ างานของส า รสื่ อประ ส า ท อะ เซ ทิล โค ลีน เอส เตอเรส
(Acetylcholinesterase [AChE]) (ปตพงษ เกษสมบูรณ, 2546; พาลาภ สิงหเสนี, 2537) สําหรับ
ระยะยาวน้ัน จากการศึกษาพบวาการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืช มีความสัมพันธกับการเกิดผล
กระทบตอระบบประสาทดานการเรียนรู การสัมผัสและการเคลื่อนไหวของรางกาย รบกวนการ
ทํางานของระบบตอมไรทอ และทําใหเกิดความผิดปกติของตอมไทรอยด ทําใหปริมาณเชื้ออสุจิของ
เพศชายลดลง รบกวนการสังเคราะหฮอรโมนเพศชาย  กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม
(Mutation) มีผลตอตัวออน การวางไข และการผลิตนํ้าเชื้อของสัตวทดลอง นอกจากน้ีการไดรับ
สัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชยังสงผลกระทบตอระบบภูมิตานทาน (Immune System) ซึ่งเปน
สาเหตุของโรคภูมิแพ และการเปนมะเร็งของสวนตางๆในรางกาย (กรมควบคุมมลพิษ ฯ, 2548)
ผลกระทบตอชีวิตของสิ่งมีชีวิตอ่ืน เชนนก ปลา และแมลงตางๆ ที่มีประโยชนในการปองกันและกําจัด
ศัตรูพืช ที่อาศัยอยูบริเวณที่มีการฉีดพนสารเคมี  ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ไดแก การแพรกระจายของ
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชในดิน ในแหลงนํ้า  และการตกคางของสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ในพืชที่เปนอาหาร
ซึ่งความรุนแรงของพิษขึ้นอยูกับชนิดของสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ปริมาณการสัมผัส  วิธีการสัมผัส
ตลอดจนการสะสมของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในรางกาย รวมทั้งผลกระทบตอฐานะเศรษฐกิจ ที่ตอง
สูญเสียคาใชจายในการรักษาพยาบาล อันเน่ืองมาจากไดรับผลกระทบตอสุขภาพ และการทําความ
สะอาดสิ่งแวดลอม

ประเทศไทยมีการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชสูงมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต แมวาตัวเลข
รายไดจากการสงออกผลผลิตทางการเกษตรจะเพิ่มสูงขึ้นในแตละป แตก็มีการนําเขาปุยเคมี และ
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สารเคมีกําจัดศัตรูพืชเพิ่มขึ้นเชนกัน (กรมวิชาการเกษตร, 2546) สงผลใหเกษตรกรสามารถเขาถึง
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชไดงายขึ้น และมีการใชกันอยางแพรหลาย เมื่อสารเคมีกําจัดศัตรูพืชถูกนํามาใช
โดยไมมีขอบเขตจํากัด จึงกอใหเกิดผลกระทบตางๆ ตามมา ดังที่กลาวมาแลวทั้งหมดได

รัฐบาลไดเล็งเห็นความสําคัญของปญหา จึงไดพยายามแกไขดวยวิธีตางๆ ไดแกมาตรการ
ทางดานกฎหมาย โดยไดตราพระราชบัญญัติวัตถุมีพิษขึ้นมาเมื่อป พ.ศ. 2510 โดยมีเปาหมายเพื่อที่จะ
ควบคุมธุรกิจการคาที่เกี่ยวกับวัตถุมีพิษ ใหเปนไปอยางถูกตองตามหลักวิชาการ และใหหนวยราชการที่
เกี่ยวของชวยกันรณรงคในเร่ืองความปลอดภัยของประชาชน เชน กระทรวงเกษตรและสหกรณดูแล
เร่ืองการนําเขา การผลิตเพื่อการคา การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ตลอดจนการใหคําแนะนํา
วิธีการใชอยางถูกตองและปลอดภัย สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ดูแลในเร่ืองพิษของ
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่เหลือตกคางในสิ่งแวดลอม และกระทรวงสาธารณสุขโดยกองอาชีวอนามัย ไดมี
นโยบายใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ทั่วประเทศ ดําเนินงานอาชีวอนามัยในภาค
เกษตรกรรมขึ้น เพื่อควบคุมดูแล และปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของประชาชน
(วราพันธุ พรวิเศษศิริกุล, 2548)

บานแมแพะ หมูที่ 2 ตําบลสะเมิงเหนือ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม มีประชากรทั้งหมด
128 ครัวเรือน สวนใหญ ประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรม จํานวน 127 ครัวเรือน (รอยละ 99.2)
โดยมีทั้งประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยตรง และอาชีพรับจางในภาคเกษตรกรรม และมีการทํา
การเกษตรตลอดทั้งป เพราะเปนอาชีพที่ประชาชนในหมูบานมีความถนัด และยึดถือสืบทอดกันมา
ต้ังแตบรรพบุรุษในอดีตจนถึงปจจุบัน สาเหตุที่ทําใหประชาชนบานแมแพะ ยึดอาชีพเกษตรกรรมเปน
อาชีพหลัก เน่ืองจากในหมูบานมีแหลงนํ้าที่ใชในการทําเกษตรเพียงพอ และมีอุณหภูมิที่พอเหมาะ
ตลอดทั้งป รวมทั้งดินในหมูบานแมแพะมีความอุดมสมบูรณ ทําใหผลผลิตที่ไดมีคุณภาพ เปนที่
ตองการของตลาดและผูบริโภค ซึ่งรูปแบบการทําเกษตรกรรมในหมูบานแมแพะมีทั้งหมด 3 รูปแบบ
คือ (1) รูปแบบเกษตรกรปลูกเองขายเอง ไมตองผานพอคาคนกลาง และไมไดรับการสนับสนุนจาก
หนวยงานใด เกษตรกรตองลงทุนเองทั้งหมด  (2) รูปแบบเกษตรพันธะสัญญา ซึ่งทําสัญญาซื้อขาย
ผลผลิตกับบริษัท หรือโรงงานแปรรูปตางๆ โดยมีการกําหนดราคาซื้อผลผลิต หรือวิธีการกําหนด
ราคาผลผลิต รวมถึงการกําหนดมาตรฐาน และคุณภาพของผลผลิตที่จะรับซื้อไว โดยบริษัทที่รับซื้อ
ผลผลิต สนับสนุนการลงทุน (3) รูปแบบเกษตรสมาชิกศูนยพัฒนาโครงการหลวง โดยเปนสมาชิก
ของศูนยพัฒนาโครงการหลวงบานแมแพะ และไดรับการสนับสนุน ดานการเตรียมความพรอม
เกษตรกร การวางแผนการผลิต การใหคําแนะนําและดูแลระหวางเพาะปลูกพืช การใหคําแนะนํา
และดูแลหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต การดําเนินการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และรับซื้อ
ผลผลิต จากศูนยพัฒนาโครงการหลวง ซึ่งการทําเกษตรกรรมในหมูบานแมแพะแตละรูปแบบมี
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ลักษณะการปลูกพืชที่แตกตางกัน ทั้งชนิดของพืชที่ปลูก และชวงระยะเวลาที่ปลูก โดยการเลือก
ชนิด และชวงเวลาปลูกพืชของเกษตรกรน้ันขึ้นอยูกับ ความสนใจและความถนัดของเกษตรกร
ความตองการของตลาด ขอตกลงที่ทําไวกับหนวยงานที่สังกัด และตามคําแนะนําของเจาหนาที่
หนวยงานที่สังกัด ปจจุบันในหมูบานแมแพะมีการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชเพิ่มมากขึ้น
สาเหตุเกิดจากประชาชนบานแมแพะ ที่เคยประกอบอาชีพรับจางนอกหมูบาน ถูกนายจางยกเลิกการ
จางจํานวนมาก เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า ทําใหตองกลับเขามาประกอบอาชีพเกษตรกรรมใน
หมูบาน และมีนักศึกษาที่เรียนจบแลวแตไมสามารถหางานทํานอกพื้นที่ จึงหันกลับมาประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมในหมูบานเชนกัน รวมทั้งประชาชนในหมูบานที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยู
แลว มีความตองการเพิ่มผลผลิตใหมากขึ้น เพื่อเพิ่มรายไดของครอบครัว ใหเพียงพอกับคาใชจายที่
เพิ่มมากขึ้น และเพื่อทําใหสถานะเศรษฐกิจของครอบครัวดีขึ้น จึงทําใหในหมูบานมีจํานวน
ประชากรที่ทําการเกษตรกรรมมากขึ้น มีการขยายพื้นที่ทําการเกษตรในหมูบานมากขึ้น จากสาเหตุ
ดังกลาว จึงทําใหในหมูบานมีการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชเพิ่มมากขึ้น นอกจากน้ีในหมูบาน
ยังไดรับผลกระทบจากการเขามาทําธุรกิจปลูกดอกไมของนายทุน ที่ยายพื้นที่การปลูกจากแหลงอ่ืน
เขามาปลูกในหมูบานแมแพะ และมีการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่มีคุณภาพดี กวา ในปริมาณ
มากกวาที่เกษตรกรในหมูบานใช ทําใหศัตรูพืชของสวนดอก ยายหนีมารบกวนผลผลิตของ
เกษตรกรในหมูบานแทน เกษตรกรในหมูบานจึงตองใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่มีฤทธิ์แรงขึ้น และ
ใชในความถี่ที่บอยขึ้นกวาเดิม จึงทําใหในหมูบานมีการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชเพิ่มมากขึ้น
เชนกัน เมื่อในหมูบานมีการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชมากขึ้น ทําใหเกษตรกรในหมูบานไดรับ
ผลกระทบตอสุขภาพจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชมากขึ้นตามมา สังเกตไดจาก จํานวนเกษตรกร
บานแมแพะที่ไดรับการตรวจหาระดับโคลีนเอสเตอเรส ในกระแสเลือด โดยการตรวจหาคาของ
แผนทดสอบโครีนเอสเตอเรส ที่ทําปฏิกริยากับสารเคมีที่ตกคางในกระแสเลือด วามีความเขมขนอยู
ในระดับใด โดยอานคาความรุนแรงตามคาของโคลีนเอสเตอเรสที่ลดลง ซึ่งเทียบไดกับคามาตรฐาน
ของแถบสี  ที่มีความเขมขึ้น พบวามีเกษตรกรที่ผลการตรวจอยูในระดับเสี่ยง และไมปลอดภัย มี
จํานวนเพิ่มขึ้นทุกปโดยในป พ.ศ.2551 อยูที่ 21.8% และในป 2552-2553 อยูที่ 41.9% และ 44.3%
ตามลําดับ (สถานีอนามัยบานปาลาน, 2553) และยังพบวามีเกษตรกรที่ผลการตรวจมีระดับความ
รุนแรงขึ้นทุกป จํานวน 5 คน ปญหาการปวยเปนโรคโรคผื่นคันผิวหนังของประชาชนบานแมแพะ
ที่ยืนยันไดวา เกิดจากการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ติด 1 ใน 10 ของสาเหตุการปวย จาก 21
สาเหตุ โดยในป พ.ศ. 2551 พบผูปวยทั้งหมด 54 ราย คิดเปนอัตรา 9033.88 ตอแสนประชากร อยู
ในอันดับที่ 7 ของสาเหตุการปวย ป พ.ศ. 2552 พบผูปวยทั้งหมด 44 ราย คิดเปนอัตรา 7473.46 ตอ
แสนประชากร อยูในอันดับที่ 10 ของสาเหตุการปวย และป พ.ศ. 2553 พบผูปวยทั้งหมด 76 ราย
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คิดเปนอัตรา 12576.69 ตอแสนประชากร อยูในอันดับ 7 ของสาเหตุการปวย (สถานีอนามัยบานปา
ลาน, 2553) นอกจากน้ียังพบปญหาอ่ืนๆรวมดวย เชนขอมูลจากการสัมภาษณคุณสมชาย อินไชย
ผูใหญบานแมแพะ เมื่อเดือนธันวาคม 2553 พบวาในหมูบานมีเกษตรกรที่มีหนาที่พนสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช ถูกสารเคมีกําจัดศัตรูพืชหกรดใสรางกาย เน่ืองจากอุปกรณชํารุด ในป พ.ศ. 2552 และมี
สูงอายุ ไดรับอุบัติเหตุสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเขาสูรางกาย จากการรับประทานโดยไมเจตนา เน่ืองจาก
หยิบผิด คิดวาเปนยารักษาโรคที่ใชเปนประจํา ในป 2551 จนเกิดอันตรายถึงขั้นเกือบเสียชีวิต และ
ปญหาที่เกษตรกรในหมูบาน มีการทิ้งภาชนะบรรจุสารเคมีกําจัดศัตรูพืชไมเปนที่เปนทาง ทั้งที่มี
หลุมขยะประจําหมูบานแลว ทําใหเกิดความสกปรก และเปนแหลงเพาะพันธุเชื้อโรค และพาหะนํา
โรคตางๆ และเปนอันตรายตอสุขภาพ เชนการเหยียบภาชนะที่แตกออกจากกัน ทําใหเกิดบาดแผล
การไดรับแผลฟกช้ําจากการถูกภาชนะบรรจุสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่มีความดันภายใน ที่ถูกเผา
ทําลาย กระเด็นมาถูกรางกาย รวมทั้งอาจจะเกิดการสะสมและตกคางในสิ่งแวดลอม ทําใหเปน
อันตรายตอพืชและสัตว แลวสงผลกระทบถึงมนุษยได ในป 2552 (องคการบริหารสวนตําบลสะเมิง
เหนือ, 2553)

ผูศึกษาในฐานะเจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่ ซึ่งมีบทบาทหนาที่ในการดูแลสุขภาพของ
ผูประกอบอาชีพ จึงสนใจที่จะศึกษาลักษณะการปลูกพืช การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช และ
พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ที่ทําการเกษตร
รูปแบบตางๆในหมูบานดังกลาว โดยใชวิธีการศึกษาดวยวิธีสัมภาษณ รวมกับวิธีสังเกตพฤติกรรม
และหาความสอดคลองของขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ และการสังเกตพฤติกรรมวามีความ
สอดคลองกันหรือไม เพื่อเพิ่มความนาเชื่อถือของขอมูล เน่ืองจากการศึกษาอ่ืนๆที่ผานมา มีการเก็บ
รวบรวมขอมูลโดยวิธีการสัมภาษณ หรือวิธีสังเกตพฤติกรรมเพียงอยางเดียว และนําขอมูลผล
การศึกษาที่ได เปนขอมูลพื้นฐาน ใหบุคลากรสาธารณสุข และหนวยงานที่เกี่ยวของ ใชในการวาง
แผนการปฏิบัติงาน เพื่อสงเสริมใหเกษตรกรมีพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชที่ถูกตอง เหมาะสมกับกลุมเกษตรกร สอดคลองกับบริบทพื้นที่ และวิถีการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน เพื่อลดผลกระทบตอสุขภาพจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ผูบริโภค
รวมทั้งผลกระทบตอสิ่งแวดลอมดวย
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วัตถุประสงคของการศึกษา

วัตถุประสงคหลัก
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ระยะกอนการใช

ระยะระหวางการใช  และระยะหลังการใช ของเกษตรกรบานแมแพะ ตําบลสะเมิงเหนือ อําเภอสะ
เมิง จังหวัดเชียงใหม

วัตถุประสงครอง
1. เพื่อศึกษาลักษณะการปลูกพืชของเกษตรกรบานแมแพะ
2. เพื่อศึกษาการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรบานแมแพะ
3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ของ

เกษตรกรที่ทําการเกษตรกรรมรูปแบบปลูกเองขายเอง รูปแบบสมาชิกศูนยพัฒนาโครงการหลวง
รูปแบบพันธะสัญญา และรูปแบบผสมผสาน (ทํามากกวา 1 รูปแบบ)

4. เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมี
กําจัดศัตรูพืช ของเกษตรกรที่ทําการเกษตรกรรมแตละรูปแบบ

ขอบเขตของการศึกษา

การศึกษาคร้ังน้ี เปนการศึกษาเชิงพรรณนา ภาคตัดขวาง (cross - sectional descriptive

study) ซึ่งศึกษาลักษณะการปลูกพืช การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช และพฤติกรรมการปองกัน
อันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ระยะกอนการใช  ระยะระหวางการใช  และระยะหลังการ
ใช ของประชากรบานแมแพะ ตําบลสะเมิงเหนือ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม ในครัวเรือนที่
ประกอบอาชีพทางดานเกษตรกรรมเปนหลัก และมีรูปแบบการทําเกษตรกรรม รูปแบบปลูกเองขาย
เอง รูปแบบสมาชิกศูนยพัฒนาโครงการหลวง และรูปแบบพันธะสัญญา และมีการใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชในการทําเกษตรกรรม โดยที่มีตัวแทนของสมาชิกในครัวเรือนเปนผูใชดวยตนเอง จํานวน
113 คน จาก 113 ครัวเรือน ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาต้ังแต เดือนกันยายน พ.ศ. 2553 ถึงเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2555
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คําจํากัดความท่ีใชในการศึกษา

สารเคมีกําจัดศัตรูพืช หมายถึง สารที่เกษตรกรนํามาใชในการเกษตรกรรม เพื่อปองกัน
ทําลาย วัชพืช แมลง และเชื้อรา ที่เปนศัตรูของพืชที่ปลูก

พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช หมายถึง การกระทําของ
เกษตรกรเกี่ยวกับการปองกันการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ในระยะกอนการใช ระหวางการใช
และหลังการใช โดยมีความหมายของพฤติกรรมแตละระยะดังน้ี

ระยะกอนการใช หมายถึง การกระทําของเกษตรกรเกี่ยวกับการปองกันการสัมผัส
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช ต้ังแตขั้นตอนการตัดสินใจใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ถึงขั้นตอนการ ผสม
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช

ระยะระหวางการใช หมายถึง การกระทําของเกษตรกรเกี่ยวกับการปองกันการสัมผัส
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช ต้ังแตขั้นตอนเร่ิมฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ถึงขั้นตอนการฉีดพนสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชแลวเสร็จ

ระยะหลังการใช หมายถึง การกระทําของเกษตรกรเกี่ยวกับการปองกันการสัมผัส
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช ต้ังแตขั้นตอนการกําจัดสารเคมีกําจัดศัต รูพืชที่เหลือจากการใช การเก็บ
ภาชนะที่บรรจุสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ถึงขั้นตอนการชําระลางทําความสะอาดรางกาย

เกษตรกร หมายถึง ประชาชนบานแมแพะ ตําบลสะเมิงเหนือ อําเภอสะเมิง จังหวัด
เชียงใหม ที่อยูในครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพหลัก มีรูปแบบการทําการเกษตร
แบบ ปลูกเองขายเอง แบบสมาชิกศูนยพัฒนาโครงการหลวง แบบพันธะสัญญา และมีการใช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชในการทําเกษตรกรรม โดยที่มีตัวแทนของสมาชิกในครัวเรือนเปนผูใชดวย
ตนเอง โดยกําหนดความหมายของแตละรูปแบบดังน้ี

แบบปลูกเองขายเอง หมายถึง ประชาชนบานแมแพะ ตําบลสะเมิงเหนือ อําเภอสะ
เมิง จังหวัดเชียงใหม ที่ทําการเกษตรแบบ ลงทุนเองทั้งหมด ทั้งทางดานการผลิต และจําหนาย โดย
ไมตองผานพอคาคนกลาง และไมไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานใดๆ

แบบสมาชิกศูนยพัฒนาโครงการหลวง หมายถึง ประชาชนบานแมแพะ ตําบลสะเมิง
เหนือ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม ที่เปนสมาชิกศูนยพัฒนาโครงการหลวงบานแมแพะ และ
ไดรับการสนับสนุน ดานการเตรียมความพรอมเกษตรกร การวางแผนการผลิต การดําเนินการ
ระหวางเพาะปลูกพืช  การดําเนินหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต การดําเนินการอนุรักษธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และรับซื้อผลผลิต จากศูนยพัฒนาโครงการหลวง
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แบบพันธะสัญญา หมายถึง ประชาชนบานแมแพะ ตําบลสะเมิงเหนือ อําเภอสะเมิง
จังหวัดเชียงใหม ที่ทําการเกษตรแบบ ทําสัญญาซื้อขายผลผลิตกับบริษัท หรือโรงงานแปรรูปตางๆ
โดยมีการกําหนดราคาซื้อผลผลิต หรือวิธีการกําหนดราคาผลผลิต รวมถึงการกําหนดมาตรฐานและ
คุณภาพของผลผลิตที่จะรับซื้อไว โดยบริษัทที่รับซื้อผลผลิต สนับสนุนการลงทุน

การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช หมายถึง จํานวนของชนิดสารเคมีที่ใช ประเภทสารเคมีที่ใช
และปริมาณการผสมสารเคมีแตละคร้ัง

ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา

ไดขอมูลพื้นฐาน เพื่อใหบุคลากรสาธารณสุข และหนวยงานที่เกี่ยวของ นําไปใชในการวาง
แผนการปฏิบัติงาน ใหตรงกับปญหาที่พบ และ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการดําเนินงาน สงเสริม
ใหเกษตรกรมีพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ถูกตอง สอดคลอง
กับบริบทพื้นที่ วิถีการดําเนินชีวิตประจําวัน เพื่อลดผลกระทบตอสุขภาพจากการใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชของเกษตรกร ผูบริโภค รวมทั้งผลกระทบดานสิ่งแวดลอม


