บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ประเทศไทยเป น ประเทศเกษตรกรรมมาตั้ งแต อ ดีต ประชากรสว นใหญ ข องประเทศ
ประกอบอาชีพทางดานเกษตรกรรม การทําการเกษตรในอดีต นั้นมุงเนนการทําเพื่อพออยูพอกิน
เปนสําคัญ มีปจจัยการผลิตคือ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดลอมในทองถิ่นที่เกษตรกรอาศัยอยู
ไมมีการหาวิธีใดๆที่จะชวยในการเพิ่มผลผลิต แตในชวงระยะเวลา 40 กวาปที่ผานมา รัฐบาลมี
นโยบายการพัฒนาประเทศที่มุงเนนการสรางรายไดของชาติ จากการสงออกพืชผลทางการเกษตร
โดยเฉพาะนโยบายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (2545 - 2549) และฉบับที่
10 (2550 - 2554) ยุทธศาสตรเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ที่มี
ความตองการเพิ่มผลผลิตทางดานเกษตรกรรม เพื่อ ตอบสนองความตองการของผูบริโภคทั้งใน
ประเทศ และการเปนสินคาสงออกเพื่อนํารายไดมาพัฒนาประเทศ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ ,
2549) ทํ า ให ป ระเทศไทยมี ก ารขยายพื้นที่ ทําการเกษตรออกไปเปนจํ านวนมาก และมีจํ านวน
แรงงานในภาคเกษตรกรรมเพิ่ ม มากขึ้ น รวมทั้ ง เกษตรกรมี จุ ด มุ ง หมายในการทํ า การเกษตร
เปลี่ ยนไปจากเดิ ม คือ เกษตรกรส วนใหญมีจุดมุงหมายในการทําการเกษตรเพื่อ การคา มีความ
ตองการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรเพื่อความอยูรอด และ เพิ่มพูนรายได แทนการเกษตรแบบพออยู
พอกิน ซึ่งการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรสามารถทําไดหลายวิธี เชน การขยายพื้นที่ทําการเกษตร
การทําการเกษตรแบบผสมผสานดวยการหมุนเวียนปลูกพืชหลายๆ ชนิด การนําเทคโนโลยีตางๆ
เขามาในระบบการผลิต ไมวาจะเปนเครื่องมือเครื่องใช เครื่องจักรกล ปุย นอกจากนี้ยังมีการนําเอา
สารเคมี ในรู ปแบบตา งๆ มาใชในการเรงการผลิต การควบคุม การผลิต และสนับสนุนการผลิต
เพื่ อให บรรลุ เปา หมายที่ วางไว โดยเฉพาะสารเคมีกําจัดศัตรูพืช มีก ารนํามาใชใ นการชวยเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตรมากที่สุด เนื่องจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช สามารถหาไดงาย สะดวก งายตอ
การใช สามารถกําจัดศัตรูพืชไดผลเปนอยางดี และคงทนไดเปนเวลานาน รวมทั้งประหยัดเวลาและ
แรงงานของเกษตรกร
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สารเคมีกําจัดศัตรูพืชถึงแมจะมีประโยชนในการชวยเพิ่มผลผลิต แตก็มีผลกระทบตอชีวิต
ของประชาชนทุกกลุม ทุกวัย ซึ่งผลกระทบของสารเคมีกําจัดศัตรูพืช เกิดขึ้นทั้งในสวนที่ เกี่ยวของ
กับการทํางานของเกษตรกรและสวนที่ไดรับจากการปนเปอนในสิ่งแวดลอม อาหาร และน้ํา ถาหาก
เกษตรกรมี พฤติ กรรมการใช ที่ ไม ถูกตอง คือไมมี การปองกันอันตรายจากการใชสารเคมี จะทําให
เกษตรกรมีโอกาสรับสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ตามหลักการทางพิษวิทยา สารเคมีกําจัดศัตรูพืช
สามารถผานเขาสูรางกายไดทั้งทางระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร และการสัมผัสทาง
ผิวหนัง การเกิดผลกระทบตอสุขภาพนั้น เกิดขึ้นทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ระยะสั้นคือ เมื่อ
รางกายไดรับสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืช จะกอใหเกิดการระคายเคืองบริเวณที่สัมผัส เชน ระคาย
เคืองตอทางเดินหายใจ ผิวหนัง เยื่อบุตา และเมื่อไดรับสัมผัสโดยการกลืนกินจะเกิดการระคายเคือง
ทางเดินอาหาร คลื่นไส อาเจียน ปวดทอง (กรมควบคุม มลพิษฯ, 2548) นอกจากนี้สารเคมีกําจัด
แมลงซึ่งเปนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ยังทําใหเกิดอาการมีน้ําลายไหลและเหงื่อออกมาก ปวดศีรษะ
เวียนศีรษะ คลื่นไส อาเจียน หายใจลําบาก กลามเนื้อออนแรง ชัก และหมดสติ เนื่องจากสารเคมี
กํ า จั ด แมลงออกฤทธิ์ ยั บ ยั้ ง การ ทํ างานของสารสื่ อ ประสาทอะเซทิ ล โคลี น เอสเตอเรส
(Acetylcholinesterase [AChE]) (ปตพงษ เกษสมบูรณ, 2546; พาลาภ สิงหเสนี, 2537) สําหรับ
ระยะยาวนั้น จากการศึกษาพบวาการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืช มีความสัมพันธกับการเกิดผล
กระทบตอระบบประสาทดานการเรียนรู การสัมผัสและการเคลื่อนไหวของรา งกาย รบกวนการ
ทํางานของระบบตอมไรทอ และทําใหเกิดความผิดปกติของตอมไทรอยด ทําใหปริมาณเชื้ออสุจิของ
เพศชายลดลง รบกวนการสังเคราะหฮอรโมนเพศชาย กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม
(Mutation) มีผลตอตัวออน การวางไข และการผลิตน้ําเชื้อของสัตวทดลอง นอกจากนี้ การไดรับ
สัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชยังสงผลกระทบตอระบบภูมิตานทาน ( Immune System) ซึ่งเปน
สาเหตุของโรคภูมิแพ และการเปนมะเร็งของสวนตางๆในรางกาย (กรมควบคุมมลพิษ ฯ, 2548)
ผลกระทบตอชีวิตของสิ่งมีชีวิตอื่น เชนนก ปลา และแมลงตางๆ ที่มีประโยชนในการปองกันและกําจัด
ศัตรูพืช ที่อาศัยอยูบริเวณที่มีการฉีดพนสารเคมี ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ไดแก การแพร กระจายของ
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชในดิน ในแหลงน้ํา และการตกคางของสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ในพืชที่เปนอาหาร
ซึ่ งความรุ นแรงของพิ ษขึ้ นอยู กั บชนิดของสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ปริ มาณการสัมผัส วิธีการสัมผั ส
ตลอดจนการสะสมของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในรางกาย รวมทั้งผลกระทบตอฐานะเศรษฐกิจ ที่ตอง
สูญเสียคาใชจายในการรักษาพยาบาล อันเนื่องมาจากไดรับผลกระทบตอสุขภาพ และการทําความ
สะอาดสิ่งแวดลอม
ประเทศไทยมีการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชสูงมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต แมวาตัวเลข
รายได จากการส งออกผลผลิ ตทางการเกษตรจะเพิ่มสู งขึ้นในแตละป แต ก็มีการนํ าเขาปุยเคมี และ
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สารเคมี กํ าจั ดศั ตรู พื ชเพิ่ มขึ้ นเช นกั น (กรมวิ ชาการเกษตร, 2546) ส งผลใหเกษตรกรสามารถเขาถึ ง
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชไดงายขึ้น และมีการใชกันอยางแพรหลาย เมื่อสารเคมีกําจัดศัตรูพืชถูกนํามาใช
โดยไมมีขอบเขตจํากัด จึงกอใหเกิดผลกระทบตางๆ ตามมา ดังที่กลาวมาแลวทั้งหมดได
รัฐบาลได เล็ งเห็นความสํ าคัญของปญหา จึงไดพยายามแกไขดวยวิธีตางๆ ไดแกมาตรการ
ทางดานกฎหมาย โดยไดตราพระราชบัญญัติวัตถุมีพิษขึ้นมาเมื่อป พ.ศ. 2510 โดยมีเปาหมายเพื่อที่จะ
ควบคุมธุรกิจการคาที่เกี่ยวกับวัตถุมีพิษ ใหเปนไปอยางถูกตองตามหลักวิชาการ และใหหนวยราชการที่
เกี่ยวของชวยกันรณรงคในเรื่องความปลอดภัยของประชาชน เชน กระทรวงเกษตรและสหกรณดูแล
เรื่องการนําเขา การผลิตเพื่อการคา การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ตลอดจนการใหคําแนะนํา
วิธีการใชอยางถูกตองและปลอดภัย สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ดูแลในเรื่องพิษของ
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่เหลือตกคางในสิ่งแวดลอม และกระทรวงสาธารณสุขโดยกองอาชีวอนามัย ไดมี
นโยบายให สํ านั กงานสาธารณสุ ขจั งหวั ด ทุ กจั งหวั ด ทั่ วประเทศ ดํ าเนิ นงานอาชี วอนามั ย ในภาค
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
ตั้งแตบรรพบุรุษในอดีตจนถึงปจจุบัน สาเหตุที่ทําใหประชาชนบานแมแพะ ยึดอาชีพเกษตรกรรมเปน
อาชี พหลัก เนื่ องจากในหมูบ านมี แหลงน้ําที่ใชในการทําเกษตรเพียงพอ และมีอุณหภูมิที่พอเหมาะ
ตลอดทั้ งป รวมทั้ งดิ นในหมู บ านแม แพะมี ความอุ ดมสมบู รณ ทํ าให ผลผลิ ตที่ ได มี คุ ณภาพ 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 และชวงเวลาปลูกพืชของเกษตรกรนั้นขึ้นอยูกับ ความสนใจและความถนัดของเกษตรกร
ความตองการของตลาด ขอตกลงที่ทําไวกับหนวยงานที่สังกัด และตามคําแนะนําของเจาหนาที่
หนวยงานที่ สังกั ด ปจจุบั นในหมูบานแมแพะมีการใชสารเคมีใ นการกําจัดศัตรูพืช เพิ่มมากขึ้น
สาเหตุเกิดจากประชาชนบานแมแพะ ที่เคยประกอบอาชีพรับจางนอกหมูบาน ถูกนายจางยกเลิกการ
จางจํานวนมาก เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา ทําใหตองกลับเขามาประกอบอาชีพเกษตรกรรมใน
หมูบาน และมีนักศึกษาที่เรียนจบแลวแต ไมสามารถหางานทํา นอกพื้นที่ จึงหันกลับมาประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมในหมูบานเชนกัน รวมทั้งประชาชนในหมูบานที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยู
แลว มีความตองการเพิ่มผลผลิตใหมากขึ้น เพื่อเพิ่มรายไดของครอบครัว ใหเพียงพอกับคาใชจายที่
เพิ่ ม มากขึ้ น และเพื่ อทํ า ให ส ถานะเศรษฐกิ จ ของครอบครั วดี ขึ้น จึง ทํ าให ใ นหมูบ า นมี จํ านวน
ประชากรที่ทําการเกษตรกรรมมากขึ้น มี การขยายพื้นที่ทําการเกษตรในหมูบานมากขึ้น จากสาเหตุ
ดังกลาว จึงทําใหในหมูบานมีการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ในหมูบาน
ยังไดรับผลกระทบจากการเขามาทําธุรกิจปลูกดอกไมของนายทุน ที่ยายพื้นที่การปลูกจากแหลงอื่น
เข า มาปลู ก ในหมู บ า นแม แ พะ และมีก ารใช ส ารเคมี กําจั ดศัต รูพืช ที่มีคุ ณภาพดี ก วา ในปริม าณ
มากกว า ที่ เ กษตรกรในหมู บ า นใช ทํ า ให ศั ต รู พืช ของสวนดอก ย า ยหนี ม ารบกวนผลผลิ ต ของ
เกษตรกรในหมูบานแทน เกษตรกรในหมูบานจึงตองใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่มีฤทธิ์แรงขึ้น และ
ใชในความถี่ที่บอยขึ้นกวาเดิม จึงทําใหในหมูบานมีการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชเพิ่มมากขึ้น
เช นกั น เมื่ อในหมู บ า นมี ก ารใช ส ารเคมีกํ าจัดศัตรูพื ช มากขึ้น ทําให เกษตรกรในหมูบานไดรั บ
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
ที่ยืนยั นได วา เกิดจากการสัมผั สสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 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) นอกจากนี้ยังพบปญหาอื่นๆรวมดวย เชนขอมูลจากการสัมภาษณคุณสมชาย อินไชย
ผูใหญบานแมแพะ เมื่อเดือนธันวาคม 2553 พบวาในหมูบานมีเกษตรกรที่มีหนาที่พนสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช ถูกสารเคมีกําจัดศัตรูพืชหกรดใสรางกาย เนื่องจากอุปกรณชํารุด ในป พ.ศ. 2552 และมี
สูงอายุ ไดรับอุบัติเหตุสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเขาสูรางกาย จากการรับประทานโดยไมเจตนา เนื่องจาก
หยิบผิด คิดวาเปนยารักษาโรคที่ใชเปนประจํา ในป 2551 จนเกิดอันตรายถึงขั้นเกือบเสียชีวิต และ
ปญหาที่เกษตรกรในหมูบาน มีการทิ้งภาชนะบรรจุสารเคมีกําจัดศัตรูพืชไมเปนที่เปนทาง ทั้งที่มี
หลุมขยะประจําหมูบานแลว ทําใหเกิดความสกปรก และเปนแหลงเพาะพันธุเชื้อโรค และพาหะนํา
โรคตางๆ และเปนอันตรายตอสุขภาพ เชนการเหยียบภาชนะที่แตกออกจากกัน ทําใหเกิดบาดแผล
การไดรับ แผลฟกช้ํ าจากการถูก ภาชนะบรรจุ สารเคมีกําจัดศัตรูพืช ที่ มีความดันภายใน ที่ถูกเผา
ทําลาย กระเด็นมาถูกรางกาย รวมทั้งอาจจะเกิดการสะสมและตกคางในสิ่งแวดลอม ทําใหเปน
อันตรายตอพืชและสัตว แลวสงผลกระทบถึงมนุษยได ในป 2552 (องคการบริหารสวนตําบลสะเมิง
เหนือ, 2553)
ผูศึกษาในฐานะเจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่ ซึ่งมีบทบาทหนาที่ในการดู แลสุขภาพของ
ผู ป ระกอบอาชี พ จึ ง สนใจที่ จ ะศึ ก ษาลั ก ษณะการปลู ก พื ช การใช ส ารเคมี กํ า จั ด ศั ต รู พื ช และ
พฤติ ก รรมการป อ งกั น อั นตรายจากการใช ส ารเคมีกํ าจัดศัตรู พืช ของเกษตรกร ที่ทําการเกษตร
รูปแบบตางๆในหมูบานดังกลาว โดยใชวิธีการศึกษาดวยวิธีสัมภาษณ รวมกับวิธีสังเกตพฤติกรรม
และหาความสอดคล องของข อ มู ล ที่ไ ดจ ากการสัม ภาษณ และการสังเกตพฤติก รรมวา มีค วาม
สอดคลองกันหรือไม เพื่อเพิ่มความนาเชื่อถือของขอมูล เนื่องจากการศึกษาอื่นๆที่ผานมา มีการเก็บ
รวบรวมข อมู ล โดยวิ ธี การสั ม ภาษณ หรือวิธีสังเกตพฤติก รรมเพีย งอยางเดีย ว และนํา ขอมูล ผล
การศึกษาที่ได เปนขอมูลพื้นฐาน ใหบุคลากรสาธารณสุข และหนวยงานที่เกี่ยวของ ใชในการวาง
แผนการปฏิบัติงาน เพื่อสงเสริมใหเกษตรกรมีพฤติกรรมการปองกัน อันตรายจากการใช สารเคมี
กําจัดศัตรูพืชที่ถูกตอง เหมาะสมกับกลุมเกษตรกร สอดคลองกับบริบทพื้นที่ และวิ ถีการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน เพื่อลดผลกระทบตอสุขภาพจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ผูบริโภค
รวมทั้งผลกระทบตอสิ่งแวดลอมดวย
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วัตถุประสงคของการศึกษา
วัตถุประสงคหลัก
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกํา จัดศัตรูพืช ระยะกอนการใช
ระยะระหวางการใช และระยะหลังการใช ของเกษตรกรบานแมแพะ ตําบลสะเมิงเหนือ อําเภอสะ
เมิง จังหวัดเชียงใหม
วัตถุประสงครอง
1. เพื่อศึกษาลักษณะการปลูกพืชของเกษตรกรบานแมแพะ
2. เพื่อศึกษาการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรบานแมแพะ
3. เพื่ อศึก ษาพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ของ
เกษตรกรที่ทําการเกษตรกรรมรูปแบบปลูกเองขายเอง รูปแบบสมาชิกศูนยพัฒนาโครงการหลวง
รูปแบบพันธะสัญญา และรูปแบบผสมผสาน (ทํามากกวา 1 รูปแบบ)
4. เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมี
กําจัดศัตรูพืช ของเกษตรกรที่ทําการเกษตรกรรมแตละรูปแบบ
ขอบเขตของการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาเชิงพรรณนา ภาคตัดขวาง ( cross - sectional descriptive
study) ซึ่ ง ศึ ก ษาลั ก ษณะการปลู ก พื ช การใช ส ารเคมี กํ า จั ด ศั ต รู พื ช และพฤติ ก รรมการป อ งกั น
อันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ระยะกอนการใช ระยะระหวางการใช และระยะหลังการ
ใช ของประชากรบานแมแพะ ตําบลสะเมิงเหนือ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม ในครัวเรือนที่
ประกอบอาชีพทางดานเกษตรกรรมเปนหลัก และมีรูปแบบการทําเกษตรกรรม รูปแบบปลูกเองขาย
เอง รูปแบบสมาชิกศูนยพัฒนาโครงการหลวง และรูปแบบพันธะสัญญา และมีการใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชในการทําเกษตรกรรม โดยที่ มีตัวแทนของสมาชิกในครัวเรือนเปนผูใชดวยตนเอง จํานวน
113 คน จาก 113 ครัวเรือน ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาตั้งแต เดือนกันยายน พ.ศ. 2553 ถึงเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2555
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คําจํากัดความที่ใชในการศึกษา
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช หมายถึง สารที่เกษตรกรนํามาใชในการเกษตรกรรม เพื่อปองกัน
ทําลาย วัชพืช แมลง และเชื้อรา ที่เปนศัตรูของพืชที่ปลูก
พฤติ กรรมการปองกันอันตรายจากการใช สารเคมีกําจัดศัตรูพืช หมายถึง การกระทําของ
เกษตรกรเกี่ยวกับการปองกันการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ในระยะกอนการใช ระหวางการใช
และหลังการใช โดยมีความหมายของพฤติกรรมแตละระยะดังนี้
ระยะกอนการใช หมายถึง การกระทําของเกษตรกรเกี่ยวกับการปองกันการสัมผัส
สารเคมี กํ า จั ดศั ตรู พื ช ตั้ ง แต ขั้ นตอนการตัดสินใจใชส ารเคมีกําจัดศัตรูพืช ถึงขั้นตอนการผสม
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช
ระยะระหวางการใช หมายถึง การกระทําของเกษตรกรเกี่ยวกับการปองกันการสัมผัส
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช ตั้งแตขั้นตอนเริ่ม ฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ถึงขั้นตอนการฉีดพนสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชแลวเสร็จ
ระยะหลังการใช หมายถึง การกระทําของเกษตรกรเกี่ยวกับการปองกันการสัมผัส
สารเคมี กํ า จั ดศั ตรู พื ช ตั้ ง แต ขั้ นตอนการกําจัดสารเคมีกําจัดศัต รูพืช ที่เหลือจากการใช การเก็บ
ภาชนะที่บรรจุสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ถึงขั้นตอนการชําระลางทําความสะอาดรางกาย
เกษตรกร หมายถึ ง ประชาชนบ า นแม แ พะ ตํ า บลสะเมิ ง เหนื อ อํ า เภอสะเมิ ง จั ง หวั ด
เชียงใหม ที่อยูในครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพหลัก มีรูปแบบการทําการเกษตร
แบบ ปลูก เองขายเอง แบบสมาชิกศูนยพัฒนาโครงการหลวง แบบพันธะสัญญา และมีก ารใช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชในการทําเกษตรกรรม โดยที่มีตัวแทนของสมาชิกในครัวเรือนเปนผูใชดวย
ตนเอง โดยกําหนดความหมายของแตละรูปแบบดังนี้
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
และปริมาณการผสมสารเคมีแตละครั้ง
ประโยชนที่ไดรับจากการศึกษา
ไดขอมูลพื้นฐาน เพื่อใหบุคลากรสาธารณสุข และหนวยงานที่เกี่ยวของ นําไปใชในการวาง
แผนการปฏิบัติงาน ใหตรงกับปญหาที่พบ และ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการดําเนินงาน สงเสริม
ใหเกษตรกรมีพฤติกรรมการปองกัน อันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ถูกตอง สอดคลอง
กับบริบทพื้นที่ วิถีการดําเนินชีวิตประจําวัน เพื่อ ลดผลกระทบตอสุขภาพจากการใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชของเกษตรกร ผูบริโภค รวมทั้งผลกระทบดานสิ่งแวดลอม

