บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร
บานแมแพะ ตําบลสะเมิงเหนือ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม ผูศึกษาไดศึกษาคนควาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการศึกษาโดยมีเนื้อหาครอบคลุมในรายละเอียด ดังนี้
1. ชนิดและความเปนพิษของสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
2. รูปแบบของการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
3. การเกิดพิษและระดับความเปนพิษของสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
4. การเขาสูรางกายของสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
5. ผลกระทบของสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
6. การปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
7. ขอปฏิบัติในการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชใหถูกตอง
8. การทําการเกษตรกรรมรูปแบบพันธะสัญญา
9. การทําการเกษตรกรรมรูปแบบสมาชิกศูนยพัฒนาโครงการหลวง
10. ขอมูลทั่วไปบานแมแพะ ตําบลสะเมิงเหนือ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม
11. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
12. แนวคิดการศึกษา
ชนิดและความเปนพิษของสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ใชปองกัน หรือ กําจัดศัตรูพืชที่นิยมใช สามารถจําแนกไดเปน 3 กลุม
ใหญ ไดแก สารเคมีกําจัดวัชพืช (Herbicides) สารเคมีกําจัดแมลง (Insecticide) และสารเคมีกําจัด
เชื้อรา (Fungicides) (Jit-aree, 2004 อางใน อรุณี จันไชยชนะ, 2552 )
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1. สารเคมีกําจัดวัชพืช (Herbicides) หมายถึง สารเคมีที่ใชทําลายวัชพืชที่แยงอาหาร น้ํา
และแสงสวางจากพืช หรือใชกําจัดพืชที่ไมตองการ ตลอดจนยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของ
วัชพืช ที่พบการใชบอย ไดแก พาราควอท (Paraquat) และสารกลัยโฟเสต (Glyphosate) การเปนพิษ
ระยะเฉียบพลัน มักมีผลตอตับ ปอด อาจมีเลือดออกในทางเดินอาหาร สวนระยะเรื้อรัง มีอาการเปน
พังผืดที่ปอด สารกลุมนี้ดูดซึมทางผิวหนังไดดี ทําใหเกิดการระคายเคือง หรือกัดกรอนผิวหนังได
โดยเฉพาะถามีบาดแผล การหายใจหรือสูดดมจะทําใหเกิดอาการระคายเคืองในจมูก ในลําคอ และมี
เลือดกําเดาไหล การกลืนกินเขาไปทําใหเกิดอาการคลื่นไส อาเจียน แนนหนาอก ถาอาการรุนแรง
มาก อาจมีอาเจียนปนเลือด และถากลืนกินในปริมาณมากจะเสียชีวิต ภายใน 12 ชั่วโมง นอกจากนี้
ถาเขาตาสามารถทําใหตาอักเสบได
2. สารเคมีกําจัดแมลง (Insecticides) หมายถึง สารเคมีที่ใชในการปองกันและกําจัดแมลง
โดยทําใหเกิดพิษตอระบบประสาทของแมลง สารเคมีกําจัดแมลงที่เกษตรกรนิยมนํามาใชในภาค
เกษตรกรรม สามารถแบงเปน 4 กลุม ตามสูตรโครงสรางทางเคมีและกลไกลการออกฤทธิ์ดังนี้
2.1 สารเคมีกําจัดแมลงประเภทออรกาโนฟอสเฟต(Organophosphate Insecticides)
เปนสารอินทรียที่มีฟอสฟอรัสเปนองคประกอบ สารเคมีกําจัดแมลงกลุมนี้เมื่อเขาสูรางกายจะมีผล
ตอระบบอวัยวะสวนตาง ๆ ของรางกาย เชนระบบประสาท ระบบกลามเนื้อ ระบบหายใจ และ
สมอง เปนตน โดยมีอาการแสดงทางดานคลินิก เชน คลื่นไส อาเจียน เสมหะออกมาก กลามเนื้อ
กระตุก มานตาเล็ก ชักเกร็ง และเสียชีวิตจากกลามเนื้อหัวใจไมทํางาน สารเคมีกําจัดแมลงกลุมนี้บาง
ชนิด มีสวนผสมของน้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน โทลูอีน และไซลีน ซึ่งเปนสาเหตุทําใหเกิดอาการ
ปอดบวมน้ํา (Lung Oedema) ขึ้นในภายหลังได ผูที่ไดรับพิษจากสารเคมีกําจัดแมลงสวนใหญ มักมี
สาเหตุมาจากการหายใจเอาสารพิษเขาสูรางกาย หรือกลืนกิน หรือสัมผัสทางผิวหนัง พิษจาก
สารเคมีกําจัดแมลงจะรุนแรงมากหรือนอย ขึ้นอยูกับชนิดของสารพิษแตละชนิดซึ่งมีความเปนพิษ
แตกตางกันออกไป รวมทั้งขนาด หรือปริมาณที่ไดรับสารพิษ และระยะเวลาที่ถูกสารพิษ บางราย
อาจมีอาการรุนแรงเกิดขึ้นได แมไดรับพิษจากสารเคมีกําจัดแมลงชนิดที่มีพิษนอย บางรายมีอาการ
รุนแรง ถาไดรับพิษสะสมไวในรางกายอยางตอเนื่องเปนระยะเวลานาน เชนเปน สัปดาห หรือเปน
เดือนก็ได ผูที่ไดรับพิษจากสารเคมีกําจัดแมลงกลุมออรกาโนฟอสเฟท อาจมีอาการเกิดขึ้นอยาง
เฉียบพลัน หรือเกิดอาการภายใน 12 ชั่วโมง ถาผูปวยกลืนกินสารพิษ สูดดมสารพิษทางหายใจ หรือ
สารพิษถูกผิวหนัง จะมีอาการกระวนกระวาย ออนเพลีย ปวดศีรษะ คลื่นไส อาเจียน ปวดในชอง
ทอง และมีอาการทองรวง เหงื่อออกมาก น้ําลายฟูมปาก แนนหนาอก หนังตากระตุก ลิ้นกระตุก
ตอมามีอาการของกลามเนื้อกระตุกทั่วรางกาย การหายใจติดขัด ชีพจรเตนชาลง รูมานตาหรี่เล็ก มี
อาการชัก หมดสติ ปอดบวมน้ํา ถาสารพิษเขาตาจะมีอาการระคายเคืองน้ําตาไหลตาและพรามัว
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2.2 สารเคมี กํ า จั ดแมลงประเภทคารบ าเมท (Carbamete Insecticides) เป น
สารอินทรียที่มีกรดคารบามิกและธาตุไนโตรเจนเปนสวนประกอบสําคัญ มีพิษตอระบบอวัยวะ
สวนตางๆ ของรางกาย เหมือนกับสารเคมีกําจัดแมลงประเภทออรกาโนฟอสเฟต แตมีความรุนแรง
ของพิษที่ไดรับนอยกวา ดังนั้นลักษณะอาการของผูที่ไดรับสารเคมีประเภทนี้ จะมีอาการคลายกับ
อาการของผูไดรับสารเคมีประเภทออรกาโนฟอสเฟต แตอาการจะรุนแรงนอยกวา ทั้งการกลืนกิน
การหายใจ การสัมผัสทางผิวหนัง และการเขาตา
2.3 สารเคมีกําจัดแมลงกลุมออรกาโนคลอรีน (Organochlorine Insecticide) เปน
สารกําจัดศัตรูพืชที่มีธาตุไฮโดรเจน คารบอน และคลอรีน เปนองคประกอบ สาเหตุการเกิดพิษ
โดยทั่วไปเกิดจากการหายใจหรือสัมผัส สารพิษจะถูกดูดซึมเขาสูรางกาย และจะมีผลตอสุขภาพ
เชนระบบทางเดินหายใจ และสมองเปนตน สารเคมีกําจัดแมลงกลุมนี้ บางชนิดเมื่อผสมกับตัวทํา
ละลาย (Solvent) เชนน้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน อาจทําใหเกิดอาการปอดบวม หากกลืนกินเขาไป
อาการแสดงจะมากหรื อ น อยขึ้ นอยูกับ ชนิด ปริม าณ และระยะเวลาที่ไ ด รับ สารพิษ นั้ นๆ เช น
Aldrin, Dieldrin, Endrin และ Endosulfan จะมีพิษและอันตรายมากกวา Chlordane, DDT และ
Lindane เปนตน เกษตรกรที่ไดรับพิษ กลุมนี้มักเกิดจากอุบัติเหตุโดยความประมาท เชน ไมชําระ
รางกายหลังพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช หรือใชมือคนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเปนตน แชมพูสระผมบาง
ชนิดที่มี Lindane เปนสารออกฤทธิ์อาจเกิดเปนพิษขึ้นได ถาใชมากเกินขนาดหรือใชบอยครั้ง
โดยเฉพาะในกลุมเด็กนักเรียน นอกจากนี้ เคยมีรายงานการเกิดพิษในเด็กเนื่องจากกินแตงโมที่
ปนเปอนสาร DDT โดยมิไดลางผลแตงโมกอนรับประทาน ลักษณะอาการโดยทั่วไปของผูที่ไดรับ
พิษกลุมนี้ จะเริ่มมีอาการแสดงหลังจากไดรับพิษ 1-6 ชั่วโมง รายที่ไดรับพิษจาก DDT อาการแสดง
อาจจะชาถึง 48 ชั่วโมง ถาผูปวยไดรับสารพิษ จากการกลืนกิน จะมีอาการอาเจียน ปวดทองและ
ทองรวง กระวนกระวาย ตื่นเตน และออนเพลีย คลื่นไส วิงเวียน ปวดศีรษะ ตัวสั่น ชัก หมดสติ
หายใจเร็ว ตัวเขียว อาจมีอาการของปอดบวมแทรกซอน ถาสารพิษปนเปอนดวยน้ํามันกาด ถาไดรับ
จากการหายใจ จะรูสึกปวดแสบปวดรอนบริเวณนัยนตา จมูก ลําคอ กระสับกระสาย ตื่นเตน ออน
แรง วิงเวียน ปวดศีรษะ ตัวสั่นและชัก หมดสติ ถาไดรับจากการสัมผัส จะมีอาการระคายเคือง
บริเวณผิวหนัง รวมทั้งอาจมีผื่นขึ้นบริเวณที่ถูกสัมผัส และอาการอื่นๆ คลายกับอาการที่เกิดขึ้นจาก
การได รั บ สารพิ ษ จากการหายใจ และหากถู ก สารพิ ษ เข า ตา จะมี อ าการระคายเคื อ งดวงตา
2.4 สารเคมีกําจัดแมลงประเภทไพรีทรินสและไพรีทรอยด (Pyrethrins and
Pyrethroids Insecticides) เปนสารเคมีที่สังเคราะหเลียนแบบโครงสราง ของสารไพรีทรินส
(Pyrethrin) ที่ ส กั ดจากพื ช ไพรี ท รั ม (Pyrethrum) สาเหตุก ารเกิดพิ ษ เกิ ดจากการหายใจเอาสาร
เหลานี้เขาสูรางกาย ทําใหระคายเคืองตอระบบทางเดินหายใจและอาจมีผลตอสมองได สารไพรีท
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รินสและไพรีทรอยดมีพิษตอมนุษยคอนขางนอย แมจะเกิดอุบัติเหตุจากการดื่มกิน นอกจากดื่มกิน
สารพิษชนิดดังกลาวในปริมาณมากและมีความเขมขนสูง ผูปวยบางรายอาจมีอาการพิษรุนแรง
เกิดขึ้นได แตก็พบไดนอยราย ถาไดรับจากสัมผัสทางผิวหนังหรือจากการหายใจ ในรายที่เคยเปน
โรคหอบหืดมากอน เมื่อสูดหายใจเอาสารนี้เขาไปจะมีอาการหอบหืดปรากฏขึ้นมาอีก ลักษณะ
อาการของผูปวย ถาจากการกลืนกิน จะมีอาการคลื่นไส อาเจียน และจะมีอาการมากขึ้นถาดื่มเขาไป
ในปริมาณมาก ถาไดรับจากการสัมผัส จะเกิดอาการระคายเคืองบริเวณผิวหนังที่สัมผัสกับสารพิษ
อาจมีอาการคันผื่นแดง และมีตุมน้ําใสๆ เมื่อตุมแตกออกจะมีอาการคัน ถาไดรับจากการหายใจ จะ
มีน้ํามูกไหล และเจ็บคอ บางราย มีอาการคัดจมูก จาม และหายใจติดขัดหรือหายใจไมสะดวก หาก
ถูกตาอาจเกิดอาการระคายเคืองรุนแรงได
3. สารเคมีกําจัดเชื้อรา (Fungicides) หมายถึง สารเคมีที่ใชเพื่อปองกัน ทําลายและกําจัด
โรคของพืชที่เกิดขึ้นโดยเชื้อรา รวมถึงควบคุมการแพรเชื้อของเชื้อรา สารเคมีกําจัดเชื้อรามีฤทธิ์
ระคายเคืองเยื่อบุเมือกทางเดินหายใจสวนบน สารนี้ถูกดูดซึมไดดีทางผิวหนัง หากมีการสัมผัสจะทํา
ใหเกิดตุมพุพอง ระคายเคืองระบบทางเดินอาหาร และระคายเคืองตอตาทําใหตาแดง เจ็บตา (กรม
ควบคุมมลพิษฯ, 2548) สารเคมีกําจัดเชื้อรา ออกฤทธิ์โดยการกระตุนเมตาบอลิซึมในสัตวเลี้ยงลูก
ดวยนม อาการพิ ษ เฉี ย บพลั นไดแก การเพิ่ม อัตราการหายใจ และการเพิ่ม ขึ้นของอุณหภูมิของ
รางกาย การไดรับซ้ําๆ จะสะสมภายในรางกาย เนื่องจากสารประกอบจะถูกขับออกจากรางกายต อง
ใชเวลาประมาณ 1 สัปดาห ทําใหเกิดพิษ เชน อาการบวมน้ํา พิษตอระบบการสังเคราะหไทรอยด
ฮอรโมน ตามมาดวยการเพิ่มฮอรโมนกระตุนตอมไทรอยด (Thyroid Stimulation Hormone:
TSH) และการเปลี่ยนแปลงระบบภูมิคุมกันของรางกาย (Immunomodulator Effects) (Pesticide
Education Center,2002) นอกจากนี้ส ารกําจัดเชื้อรากลุม สูตรโครงสรางไดไธโอคารบ าเมต
(Dithiocarbamates) เชน เมเนบ (Maneb) และแมนโคเซบ (Mancozeb) หากมีการตกคางในรางกาย
สามารถกอใหเกิดมะเร็งและการกลายพันธุ กอความพิการในทารก และยังสามารถยับยั้งการทํางาน
ของไทรอยดฮอรโมน
รูปแบบของการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชใหไดประสิทธิภาพดี ตามวัตถุประสงคนั้น ตองมีรูปแบบการใชที่
เหมาะสม ซึ่งรูปแบบการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชใหไดผลนั้น ตองพิจารณาปจจัยสําคัญที่เกี่ยวของ
หลายประการไดแก ชนิดของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ใช ตองมีประสิทธิภาพในการกําจัดศัตรูพืชนั้น
โดยเฉพาะ จังหวะเวลาของการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ตองเหมาะสมกับการระบาดของศัตรูพืช
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เครื่องพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและวิธีพน ตองเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน การศึกษารายละเอียดของ
ศัตรูพืช เพื่อใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชใหเหมาะสมกับศัตรูพืช การศึกษาชวงระยะเวลาการเจริญเติบโต
ของพืช เพื่อใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชใหเหมาะสมกับระยะการเจริญเติบโตของพืช เพราะแตละระยะ
ของการเติบโตของพืช ศัตรูพืชจะแตกตางกัน รวมทั้งรูปแบบของการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช โดย
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชแบงตามลักษณะการนําไปใช เปน 3 ประเภทคือ (กองกีฎและสัตววิทยา, 2543)
1. สารเคมีกําจัดศัตรูพืชประเภทของเหลว
สารเคมีประกอบนี้ เปนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ละลายในตัวทําละลายหรือน้ํามัน ซึ่งมีความ
เข ม ข น สู ง จะต อ งนํ า มาผสมน้ํ า ใหเ จื อจางในระดั บ ที่ แนะนํา ใหใ ช กํ าจั ด ศัต รู พืช บางชนิด ผสม
สําเร็จรูปมาจากโรงงานผูผลิต สามารถใชไดทันทีโดยไมตองผสมน้ํา การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
ประเภทของเหลว แบงออกเปน 3 วิธีคือ
1.1 การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช แบบผสมน้ํามาก เปนวิ ธีการใชน้ําผสมกับสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชพนอัตรามากกวาไรละ 60 ลิตร ซึ่งเปนวิธีที่เกษตรกรนิยมใชทั่วไป โดยพนดวยเครื่อง
พนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชแบบสูบโยก ชนิดตางๆ เชนชนิดสะพายไหล หรือสะพายหลัง ทั้งแบบอัด
ลม หรือใชเครื่องพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ชนิดมีเครื่องยนต ที่ใชแรงน้ําหรือแรงลม การพนสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชแบบผสมน้ํามาก ดวยเครื่องพน สารเคมีกําจัดศัตรูพืชประเภทใชแรงคน ละอองสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชจะมีขนาดใหญ เมื่อตกลงบนพืช จะรวมตัวเปนหยดน้ําและไหลจากใบลงสูพื้นดิน ทํา
ใหสารเคมีกําจัดศัตรูพืชติดลงบนใบพืชมีนอย ไมเพียงพอที่จะกําจัดศัตรูพืชไดดีเทาที่ควร แตจะมี
ตกคางในธรรมชาติสูง
1.2 การใช ส ารเคมีกําจัดศัตรูพืช แบบผสมน้ํานอย เปนการเพิ่ม สารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช โดยลดปริมาณน้ําที่ใชผสมกับสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ใหเหลือเพียงไรละ 5-10 ลิตร ตามชนิด
และอายุของพืช โดยใชเครื่องยนตพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ที่มีหัวฉีดแบบใชแรงลม แตใชหัวฉีดที่
ไดพัฒนาใหใชพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชแบบผสมน้ํานอย คือมีขนาดละอองสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
เล็กมากและสม่ําเสมอ การพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชแบบน้ํานอย สามารถลดคาใชจายลงไดมาก
ทํางานไดเร็วขึ้น แตจะตองระมัดระวังอันตรายที่จะเกิดกับผู ที่ทําหนาที่พน และผูที่อยูใกลเคียงมาก
ยิ่งขึ้น
1.3 การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชแบบไมใชน้ํา เปนการพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
โดยเครื่องพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ชนิดพิเศษ ไดแก เครื่องที่มีหัวฉีดแบบขาหมุน หรือหัวฉีดที่มี
ประจุไ ฟฟา หรือเครื่องพ นสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่มีหัวฉีดแบบ ULV (Ultra Low Volume)
โดยทั่วไป การพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีนี้ ใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเพียงไรละ 300-1,500
มิลลิลิตร เนื่องจากการพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชแบบไมผสมน้ํา ละอองสารเคมีกําจัดศัตรูพื ช มี
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ขนาดเล็กและฟุงกระจายไดงาย ดังนั้นขณะฉีดพน สารเคมีกําจัดศัตรูพืช กระแสลมตามธรรมชาติ
ตองไมแรงจนเกินไป เพราะจะพาละอองสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ลอยพนจากพื้นที่เปาหมาย ความเร็ว
ลมที่เหมาะสมกับการพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชแบบนี้ ไมควรเกิน 5 กิโลเมตร ตอ ชั่วโมง และตอง
ใชดวยความระมัดระวัง
2. การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชประเภทฝุนหรือผง
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชประเภทนี้อาจใชพน โดยผสมหรือไมผสมน้ํา การพนโดยการผสมน้ํา
ใชเครื่องพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ชนิดเดียวกับการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชประเภทของเหลว สวน
การพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชโดยไมผสมน้ํานั้น ตองใชเครื่องพนที่มีหัวฉีดสําหรับพนสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชชนิดฝุนหรือผงโดยเฉพาะ ซึ่งมีจําหนายทั่วไป
2.3 การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชประเภทเม็ด
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชประเภทเม็ดมีสวนคลายกับประเภทผง ตางกันที่ขนาด สารเคมีประเภท
นี้มีขนาดใหญกวา เหมาะสําหรับหวานลงบนดิน ซึ่งอาจหวานดวยมือ หรือ เครื่องหว านสารเคมี
กํ า จั ดศั ต รู พื ช ประเภทเม็ ด โดยเฉพาะ การหวานดว ยมือจะต องสวมถุ งมือที่จะจับ สารเคมีกําจั ด
ศัตรูพืชประเภทเม็ดที่เปนพวกดูดซึม จะมีประสิทธิภาพดีเมื่อดินมีความชื้นพอที่จะละลายสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชใหดูดซึมได และควรใชดินกลบหลังการหวาน หรือโรยตามแถวพืช การหวานหรือการ
โรยควรใชชอน หรือภาชนะอื่น และควรสวมถุงมือและหนากากในขณะปฏิบัติงาน เพื่อปองกัน
อันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
การเกิดพิษและระดับความความเปนพิษของสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
การเกิดพิษ
เมื่อรางกายไดรับสารพิษเขาไป สารพิษจะเขาไปรบกวนทําใหการทํางานของรางกายให
ผิดปกติ และเปลี่ยนแปลงอัตราการทํางานของระบบตางๆ ภายในรางกาย ทําใหรางกายเกิดภาวะไม
สมดุล รางกายจะรูสึกไมสบาย และในที่สุดรางกายทนไมไดก็จะเกิดการเจ็บปวยตามมา สารพิษที่
เขาไปในรางกายมนุษยนั้น จะไปทําลายเอมไซมชนิดตางๆ ทําใหเอมไซมทํางานชาลง เปนผลทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในเซลล ทําใหระบบการทํางานตางๆ ของเซลลในรางกาย เกิดการทํางาน
มากกวาเดิม การทํางานของระบบประสาทจะเพิ่มมากกวาปกติ เพื่อตอตานพิษของสารพิษ เมื่อ
ตอตานไมไหวรางกายก็จะช็อค ระบบประสาทหยุดทํางานโดยอัตโนมัติ ทําใหเสียชีวิตในที่สุด และ
เซลลในระบบตางๆ ของรางกายจะมีการเปลี่ยนแปลง ทําใหโครงสรางในรางกายผิดปกติ
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สารเคมีกําจัดศัตรูพืชทําใหเกิดพิษได 3 ลักษณะคือ
1. ความเปนพิษชั่วคราว (Reversible Toxic) รางกายสามารถสรางเอมไซมตอตานพิษได
ความเปนพิษจะถูกขับออกไปทางเหงื่อ ทางปสสาวะ และทางอุจจาระ ทําใหความเปนพิษก็จะลดลง
2. ความเปนพิษถาวร (Permanent Toxic) ความเปนพิษไม สามารถถูก Metabolite ไดดวย
เอมไซมชนิดตางๆ ที่ตับ ความเปนพิษของสารพิษจะคงสภาพอยูในรางกายตลอดไป เมื่อรางกาย
ออนแอเมื่อใด ความเปนพิษจะแสดงอาการออกมาทันที
3. ความเปนพิษ สะสม (Delayed Toxic) ความเปนพิษ จะไมแสดงอาการทันทีที่ไดรับ
สารพิษ รางกายจะสะสมพิษเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อความเปนพิษถึงอัตรา (Dose) ที่รางกายไมสามารถรับ
ได อาการก็จะแสดงออกมาชัดเจน
จากการศึกษาทางดานสรีรวิทยา และพิษวิทยาของสารพิษพบวา เมื่อสารพิษเขาสูรางกาย
เซลลเมมเบนจะถูกทําลายเปนอันดับแรก และจะเกิดอาการเซลลเปนพิษตามมา มีอาการแตกของ
เม็ดเลือดแดง มีการยับยั้งเอมไซมโคลินเอสเตอเรสในสมอง (อุดมลักษณ อุนจิตตวรรธณะ และพร
รณิพา อัตตนนท, 2548)
ระดับความเปนพิษ
ระดับความเปนพิษของสารเคมีกําจัดศัตรูพืช หมายถึง ความรุนแรงของอาการพิษที่แสดง
ออกมาหลังจากไดรับสารเคมีพิษเขาไปในรางกาย ไมวาจะโดยทางใดหรือวิธีใดก็ตาม ความรุนแรง
ของอาการพิษที่เกิดขึ้นจะมากหรือนอยขึ้นกับปจจัยหลักคือ ปริมาณของสารเคมีที่ไดรับ และปจจัย
ที่เกี่ยวของอื่นๆ การจําแนกระดับความเปนพิษของสารเคมี (สุภาณี พิมพสมาน, 2540)
องคการอนามัยโลกไดจําแนกในรูปของการจัดคา LD50 ซึ่งคา LD50 นี้หมายถึงระดับ
ความเปนพิษตอรางกายของมนุษย โดยการคํานวณบนฐานการทดลองของหนู ซึ่งจะคิดจากปริมาณ
ของสารเคมีเปนมิลลิกรรม ตอน้ําหนักตัวของหนูเปนกิโลกรัม ที่สามารถมีผลตอการฆาหนูจํานวน
50% ของหนูทดลองทั้งหมด โดยจัดแบงระดับความรุนแรงดังนี้
ระดับชั้น 1 เอ (Ia) หมายถึง มีความเปนพิษรายแรงมาก (Extremely Toxic)
ระดับชั้น 1 บี (Ib) หมายถึง มีความเปนพิษรายแรง (Highly Toxic)
ระดับชั้น 2 (II) หมายถึง มีความเปนพิษปานกลาง (Moderate Toxic)
ระดับชั้น 3 (III) หมายถึง มีความเปนพิษเล็กนอย (Slightly toxic)
การจําแนกระดับความเปนพิษ ทําไดโดยระบุบนฉลากผลิตภัณฑสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
โดยการใช ระบบแถบสี แสดงคาความเปนพิษ และสัญลัก ษณแสดงคําเตือนบนฉลากผลิตภัณฑ
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช ในการผสมและการใช การจัดทําฉลากของสารเคมีกําจัดศัตรูพืช เจาของ
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ผลิตภัณฑสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ตองจัดทําแถบสีแ สดงระดับความเปนพิษของผลิตภัณฑของตน
ตามที่กรมวิชาการเกษตรกําหนดดวย โดยใหแถบสีอยูทางดานลางของฉลาก และมีพื้นที่ไมนอยกวา
15% ของพื้นที่ฉลากทั้งหมด แถบสีแดง แทนคาความเปนพิษของผลิตภัณฑในชั้น Ia และ Ib แถบสี
เหลื อ ง แทนค า ความเป น พิ ษ ของผลิ ต ภั ณ ฑ ใ นชั้ น II แถบสี น้ํ า เงิ น แทนค า ความเป น พิ ษ ของ
ผลิตภัณฑในชั้น III นอกจากนี้กรมวิชาการเกษตร ไดนําระบบภาพสัญลักษณแสดงคําเตือน ให
ระมัดระวังในการผสม และการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ของ FAO เขามาประกอบดวย ทั้งนี้ได
กําหนดใหแสดงภาพสัญลักษณ คําเตือนไวในแถบสีที่แสดงความเปนพิษแตละระดับดวยดังนี้
ระดับชั้น 1 เอ (Ia) ใหมีเครื่องหมายหัวกะโหลก กับกระดู กไขวพรอมดวยขอความ “พิษ
รายแรงมาก” และมีภาพแสดงคําเตือนตางๆ อยูในแถบสีแดง

ระดับชั้น 1 บี (Ib) ใหมีเครื่องหมายหัวกะโหลก กับกระดูกไขวพรอมดวยขอความ “พิษ
รายแรง” และมีภาพแสดงคําเตือนตางๆอยูในแถบสีแดง
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ระดับชั้น 2 (II) ให มีเครื่องหมายกากบาท พรอมดวยขอความ “อันตราย” และมีภาพแสดง
คําเตือนตางๆ อยูในแถบสีเหลือง

ระดับชั้น 3 (III) ใหมีขอความวา “ระวัง” และมีภาพแสดงคําเตือนตางๆ อยูในแถบสีน้ําเงิน

การจําแนกความเปนพิษ และการแสดงภาพสัญลักษณคําเตือนนั้น มีวัตถุประสงคเพื่อให
เกษตรกรผูใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช และผูเกี่ยวของไดทราบถึงประโยชนในการใช อัตราการ
ใช และวิธีการใช ที่ใหผลในการควบคุมศัตรูพืช การเก็บรักษาผลิตภัณฑที่มีประสิทธิภาพ อันตราย
ของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่เกิดขึ้นกับผูใช ผูเกี่ยวของ และสิ่งแวดลอม ขอควรปฏิบัติในการปองกัน
ระมัดระวังอันตรายขณะใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช อาการเกิดพิษ การแกไขพิษเบื้องตน คําแนะนําให
พบแพทย พรอมฉลากและคําแนะนําสําหรับแพทย รวมทั้งการปฏิบัติตัวที่ถูกตองของเกษตรกร
เมื่อไดรับพิษภัยจากสารสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ใช
การเขาสูรางกายของสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชสามารถเขาสูรางกายได 3 ทาง ไดแก ทางเดินหายใจ ทางผิวหนังและ
ทางเดินอาหาร มีรายละเอียดดังนี้
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1. ทางเดินหายใจ สารเคมีกําจัดศัตรูพืชสามารถเขาสูรางกายผานทางเดินหายใจได จากการ
สูดดมไอหรือละอองสารเคมี กําจัดศัตรูพืชปะปนเขาไปกับลมหายใจ สารเคมีบางชนิดมีฤทธิ์กัด
กรอน ทําใหเยื่อบุจมูกและหลอดลมอักเสบหรือซึมผานเนื้อเยื่อเขาสูกระแสโลหิตทําใหโลหิตเปน
พิษได โอกาสที่สารเคมีกําจัดศัตรูพืชจะเขาสูรางกายผานทางเดินหายใจไดตั้งแต ระยะกอนการใช
ระยะระหวางการใช และระยะหลังการใช โดยเฉพาะเกษตรกรที่ฉีดพน หรือคนที่อยูใกลกับผูฉีด
พ นสารเคมี กํ า จั ดศั ตรู พื ช จะได รับ สารเคมีกําจั ดศัตรูพืช ผา นการหายใจไดงายที่สุ ดโดยเฉพาะ
สารเคมีที่ไมมีกลิ่น เพราะเกษตรกรจะไมรูตัวขณะไดสูดดม (ศักดา ศรีนิเวศน , 2546)
2. ทางผิวหนัง สารเคมีกําจัดศัตรูพืชสามารถเขาสูรางกายผานทางผิวหนังไดจากการสัมผัส
หรื อ จั บ ต อ งสารเคมี กํ า จั ด ศั ต รู พื ช ที่มี คุ ณ สมบั ติ ส ามารถซึ ม ผ า นทางผิ วหนั ง ได และเข า ไปทํ า
ปฏิกิริยากับรางกาย เชน การผสมสารเคมีกําจัดศัตรูพืชดวยมือเปลา การถูกสารเคมี กําจัดศัตรูพืชหก
รดตัวหรือเสื้อผา สารเคมีกําจัดศัตรูพืชปลิวฟุงมาถูกตัวขณะฉีดพน การสัมผัสกับพืชผลที่เพิ่งจะฉีด
พนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช การซอมเครื่องมือที่มีสารกําจัดศัตรูพืชคงคางอยู การซักผาที่ปนเปอน
สารเคมี กํ าจั ดศั ตรู พื ช หรื อสั ม ผั สภาชนะบรรจุที่ปนเปอนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช การดูดซึม ของ
สารเคมีผานผิวหนังไดดีเพียงใดนั้น ขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ (พาลาภ สิงหเสนี , 2542; ศักดา
ศรีนิเวศน, 2546) อาทิเชน
2.1 สภาพของผิวหนัง หากผิวหนังฉีกขาดหรือมีบาดแผลถลอก มีตุม การดูดซึม
ของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชจะดีกวาผิวหนังปกติ
2.2 ความสามารถในการละลายซึมผานผิวหนัง ถาสารเคมีกําจัดศัตรูพืชละลายไดดี
ในไขมัน ก็จะถูกดูดซึมเขาทางผิวหนังไดดี
2.3 สูตรตํารับและปริมาณสารออกฤทธิ์ ขนาดของสารเคมีกําจัดศัตรูพืช สารเคมี
กําจัดศัตรูพืชมีขนาดเล็ก จะดูดซึมไดดีกวาสารสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ที่มีขนาดใหญ สารเคมี กําจัด
ศัตรูพืชที่อยูในรูปสารละลาย จะดูดซึมดีกวาแบบผง
2.4 ปริมาณของสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ถารางกายมีการสัมผัสกับ สารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชในปริมาณมาก จะมีโอกาสดูดซึมเขาสูรางกายมากกวา การสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชใน
ปริมาณที่นอยกวา
2.5 อุณหภูมิและความชื้น สารเคมีกําจัดศัตรูพืชบางกลุม จะซึมผานผิวหนังไดดีใน
อุณหภูมิที่รอนจัด หรือในสภาพที่มีความชื้นสูง
2.6 ระยะเวลาการสั ม ผั ส การทํ า งานเกี่ ย วกั บ สารเคมี กํ า จั ด ศั ต รู พื ช ในช ว ง
เวลานานๆ จะทําใหโอกาสในการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืช และการดูดซึมเขาสูรางกายมากขึ้น
ดวย

19
2.7 วิธีฉีดพนที่ตางกัน โอกาสฟุงกระจายตางกัน เชนการมีลมพัดขณะฉีดพน
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชจะเกิดการฟุงกระจาย และเปลี่ยนทิศทางได
2.8 ลักษณะเครื่องมือที่ใชในการฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ทําใหเกิดโอกาสการ
สัมผัสมากนอยตางกัน เชน การใชเครื่องฉีดพนแบบสะพายหลัง หากเครื่องมือเกิดความบกพรองจะ
มีการปนเปอนบริเวณหลังของผูใชในปริมาณที่สูงมาก
3. ทางเดินอาหาร สารเคมีกําจัดศัตรูพืชสามารถเขาสูรางกายผานทางเดินอาหารได โดยการ
ดื่มน้ําหรือรับประทานอาหารที่มีสารเคมีกําจัดศัตรูพืชปนเปอนเขาไป อาจเกิดจากความประมาท
หรือโดยเจตนา เชน การกระเด็นเขาทางปากขณะทําการผสมสารเคมี กําจัดศัตรูพืช การหยิบใชผิด
ในกรณีที่มีการวางหรือจัดเก็บสารเคมีกําจัดศัตรูพืชไมถูกตอง ดื่มน้ําหรือรับประทานอาหารจาก
ภาชนะที่ปนเปอนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช การใชมือที่เปอนสารเคมี กําจัดศัตรูพืชและไมไดลาง หยิบ
อาหารเขาปากหรือรับประทานผักและผลไมที่มีสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตกคางอยู ใชปากดูดหรือเปา
หัวฉีดเมื่อหัวฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชอุดตัน หรือเจตนารับประทานสารเคมี กําจัดศัตรูพืชเพื่อฆา
ตัวตาย เมื่อสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเขาสูระบบทางเดินอาหารจะถูกดูดซึมเขากระแสโลหิตไปสูอวัยวะ
ตางๆ ของรางกายและทําใหเกิดอันตรายตามมา (ศักดา ศรีนิเวศน, 2546)
จะเห็นไดวาสารเคมีกําจัดศัตรูพืชสามารถเขาสูรางกายไดทั้งทางเดินหายใจ ทางผิวหนัง
และทางเดินอาหาร เมื่อรางกายไดรับสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชจะกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพ
ตามมา
ผลกระทบของสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช เกิดขึ้นจากการขาดความรูและความ
เข า ใจในการใช การขาดความรั บ ผิ ด ชอบต อ สุ ข ภาพอนามั ย ของสิ่ ง มี ชี วิ ต และการขาดความ
รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมของผูใช ทําใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย และชีวิตของประชาชน
และเกิ ด อั น ตรายกั บ สิ่ ง แวดล อ ม ทํ า ให เ กิ ด ผลเสี ย ด า นเศรษฐกิ จ ที่ ต อ งเสี ย ค า ใช จ า ยด า นการ
รักษาพยาบาล ผลเสียทางดานสังคม เนื่องจากทําลายแมลงที่เปนประโยชน นก ปลา และสัตวตางๆ
ที่จําเปนตอการดําเนินชีวิตลดลง (ประยูร ดีมา, 2517) ในสถานการณปจจุบันดูเหมือนวาการใช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชเปนสิ่งที่ไมอาจหลีกเลี่ย งไดในหมูเกษตรกร เพราะนับวันยิ่งมีการนําสารเคมี
กํา จั ดศั ตรูพื ช มาใช ใ นปริ ม าณมากขึ้น ซึ่ งเปนอันตรายตอสุขภาพของมนุษ ย และผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม ดังนี้
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1. ผลกระทบตอสุขภาพอนามัยมนุษย
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชไมเพียงเปนอันตรายตอศัตรูพืช และสงผลกระทบตอระบบนิเวศน
เท า นั้ น แต ก อให เ กิ ด อั น ตรายต อร างกายมนุษ ยไ ดด วย ซึ่ งเกิด ไดทั้ ง ชนิด เฉี ย บพลั นและเรื้ อรั ง
นอกจากนี้ยังเปนอันตรายตอระบบอวัยวะที่สําคัญของรางกาย ไดแก ตับ ไต ปอด หัวใจ และสมอง
ได ผลตอการเปลี่ยนแปลงของยีน ซึ่งเปนปจจัยเสี่ยงอยางหนึ่งที่ทําใหเกิดโรคมะเร็ง ตลอดจนความ
ผิดปกติตางๆ ของมนุษย และสิ่งมีชีวิตอยางเรื้อรัง ซึ่งอธิบายไดดังนี้
1.1 ปจจัยที่ทําใหสารเคมีมีผลตอสุขภาพของมนุษย
ศักดา ศรีนิเวศน (2545) ไดกลาวถึงปจจัยที่ทําใหสารเคมีมีผลตอสุขภาพ โดยอาง
มาจากการศึกษาของ Dr.Helen Murphy ผูเชี่ยวชาญทางดานพิษวิทยา จากโครงการ Community
IPM จากองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) ประเทศอินโดนีเซีย พบวาปจจัย
ความเสี่ยงของการไดรับผลกระทบตอสุขภาพของมนุษย ในอันดับตนๆคือ
1.1.1 การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ชนิดที่องคการอนามัยโลก จําแนกไวใน
กลุม Ia และ Ib คือ มีความเปนพิษรายแรงมาก (Extremely Toxic) และมีความเปนพิษรายแรง
(Highly Toxic) ตามลําดับ มีความเสี่ยงสูงที่จะทําใหเกิดความเจ็บปวยแก เกษตรกรผูใชมากกวา
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชกลุมอื่น
1.1.2 การผสมสารเคมีกําจัดศัตรูพืชหลายชนิดฉีดพนในครั้งเดียว ซึ่งเปน
ลักษณะที่ทําใหเกิดความเขมขนสูง เกิดการแปรสภาพของโครงสรางทางเคมี เมื่อเกิดการเจ็บปวย
แพทยไมสามารถรักษาคนไขได เนื่องจากไมมียารักษาโดยตรง ทําใหคนไขมีโอกาสเสียชีวิตสูง
1.1.3 ความถี่ข องการฉีด พ นสารเคมี กํา จั ดศั ตรู พืช คือ จํา นวนครั้ ง ที่
เกษตรกรฉี ดพ น สารเคมี กํ า จั ดศัตรูพืช เมื่อฉีดพนบอย โอกาสที่จะสัม ผัส สารเคมีก็เปนไปตาม
จํานวนครั้งที่พน ทําใหผูฉีดพนไดรับสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในปริมาณที่มาก และสะสมในรางกาย
1.1.4 การสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของรางกายผูฉีดพน บริเวณผิวหนัง
เปนพื้นที่ ที่มีมากที่สุดของรางกาย หากผูฉีดพนสารเคมี กําจัดศัตรูพืช ไมมีการปองกันหรือ สวม
เสื้อผาที่เปยกสารเคมีกําจัดศัตรูพืช โดยเฉพาะบริเวณขาของเกษตรกรผูฉีดพน ทําใหมีความเสี่ยงสูง
ทั้งนี้เพราะสารเคมีกําจัดศัตรูพืชถูกผลิตมาใหทําลายแมลงโดยการทะลุทะลวง หรือดูดซึมเขาทาง
ผิวหนังของแมลง รวมทั้งใหแมลงกินแลวตาย ดังนั้นผิวหนัง มนุษย ซึ่งมีความออนนุมกวาผิวหนัง
ของแมลง ง า ยต อการดู ดซึ ม เข า ไปทางตอมเหงื่อ นอกเหนือจากการสูดดมละอองเขาทางจมู ก
โดยตรง ทําใหมีความเสี่ยงในการไดรับอันตรายมากกวาแมลง
1.1.5 พฤติกรรมการเก็บสารเคมีกําจัดศัตรูพืช และทําลายภาชนะบรรจุ ที่
ไมถูกตอง ทําใหเปนอันตรายตอผูอยูอาศัย โดยเฉพาะเด็กๆและสัตวเลี้ยง
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1.2 การออกฤทธิ์ของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตอรางกาย มี 2 ลักษณะคือ
1.2.1 การออกฤทธิ์เฉพาะแหง (Local Action) คือ การออกฤทธิ์ใน
ตําแหนงบริเวณเนื้อเยื่อ ที่ไดรับการสัมผัสสารเคมี กําจัดศัตรูพืชโดยตรง เปนผลทําใหเนื้อเยื่อถูก
ทําลาย หรื อเกิดอาการระคายเคื อง ทําใหเกิดอาการแพ อาการช็อค การเปนแผลพุพ อง ผิวหนัง
อักเสบ หรือเกิดมะเร็ง นอกจากนี้ยังมีผลทําใหหายใจลําบาก อาเจียน และปวดทองเปนตน
1.2.2 การออกฤทธิ์ตอระบบ (System Action) เมื่อสารเคมีถูกดูดซึมเขาสู
กระแสเลือด จะถูกพาเขาสูเนื้อเยื่อ ที่สามารถเปนแหลงเก็บสะสมสารเคมีได และทําใหเกิดความ
เสียหายชนิดที่เราไมสามารถมองเห็นได เชนเกิดขึ้นที่ระบบประสาทสวนกลาง ระบบกลามเนื้อ
ระบบสืบพันธุ และอวัยวะอื่นๆ เชนตับ ซึ่งสามารถกอใหเกิดความเสียหายตอระบบรางกายทั้งหมด
และเปนอันตรายตอชีวิตได
การออกฤทธิ์ของสารเคมี กําจัดศัตรูพืช มีผลกระทบตอระบบตางๆ และอวัยวะ
ของรางกาย ดังนี้ (สถาบันชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนฯ, 2545)
(1) ระบบผิ วหนั งและกลามเนื้อ สารเคมีกําจัดศัตรูพืช ที่เปนสาเหตุของปญหา
ผิวหนังมากกวาชนิดอื่นคือ สารเคมีกําจัด เชื้อรา (Fungicides) แตอยางไรก็ดี สารเคมีกําจัดศัตรูพืช
ทุกชนิด เปนสาเหตุของปญหาผิวหนังเชนกัน สารเคมี กําจัดศัตรูพืชสามารถดูดซึมเขาสูรางกายทาง
ผิวหนัง และผิวหนังจะถูกทําลายโดยพิษของสารเคมี ดังกลาว ซึ่งปฏิกิริยาของการถูกทําลายของ
ผิวหนังโดยสารเคมีกําจัดศัตรูพืช จะแสดงออกมาในรูปแบบของการแพ และการสัมผัสกับแสงแดด
จะทําใหปญหาผิวหนัง ที่เกิดจากการแพสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเลวรายลงไปอีก
(2) ระบบประสาท สารเคมีกําจัดศัตรูพืช หลายชนิดในวงการเกษตรกรรม มี
อันตรายมากต อสมองและระบบประสาท สารเคมี กําจั ดศัตรูพืช ที่มีอันตรายตอระบบประสาท
เรียกวา นิวโรทอกซินส (Neurotoxins) อาการบางอยางของโรคเนื้อเยื่อทางสมอง ที่ มีสาเหตุมาจาก
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช ทําใหเกิดปญหาดานความทรงจําอยางรุนแรง การทําสมาธิยากบุคลิกภาพ
เปลี่ยนไป เปนอัมพาต เปนลม หมดสติ และอาจมีอาการหนั ก (Coma) เชนอาการชัก หายใจหอบ
รางกายเขียวช้ํา เนื่องจากระบบทางเดินหายใจลมเหลว และเกิดภาวะปอดบวม ความดันโลหิตต่ํา
กวาปกติ และทําใหเสียชีวิตในที่สุด
(3) ระบบทางเดินอาหาร เชนอาเจียน ปวดทอง ทองเสีย ซึ่งเปนอาการทั่วไป ของ
การแพ พิษสารเคมีกํา จัดศัตรูพืช การสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชนานๆ อาจจะมีปญหาที่ระบบ
ทางเดินอาหารอยางรุนแรง หลายคนที่ใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชหลายๆป มัก รับประทานอาหาร
ลําบากแมแตอาหารปกติทั่วไป ยิ่งคนที่กินสารเคมีกําจัดศัตรูพืชโดยบังเอิญหรือตั้งใจ กระเพาะ
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อาหารจะถูกทําลายอยางมาก เพราะสารเคมี กําจัดศัตรูพืช จะผานผนังกระเพาะโดยตรงกอนเขาสู
สวนอื่นของรางกายตอไป
(4) ระบบภูมิคุมกันโรค พิษของสารเคมีกําจัดศัตรูพืช จะรบกวนการทํางานของ
ระบบภูมิคุมกันโรค ซึ่งเปนปฏิกิริยาอยางหนึ่ง ของรางกาย ที่ตอตานสิ่งแปลกปลอมไมใหเขาสู
รางกาย สารเคมีกําจัดศัตรูพืชแตละชนิด มีโอกาสทําใหใหเกิดพิษตอรางกายตางกัน เพราะคนแตละ
คน มีปฏิกิริยาที่ตอบสนองตอระดับการไดรับสารเคมี กําจัดศัตรูพืช ตางกัน สารเคมีบางชนิดไป
รบกวนระบบภูมิคุมกันของรางกายมาก และบางชนิดทําใหความสามารถในการตอสูกับการติดเชื้อ
ของรางกายออนลง ทําใหเกิดการติดเชื้อไดงาย หรือถามีการติดเชื้ออยูแลว อาการปวยดังกลาวก็จะ
ยิ่งซับซอน และยากตอการรักษา
(5) ระบบความสมดุลกับฮอรโมนในรางกาย ฮอรโมนเปนสารเคมีที่ถูกผลิตจาก
อวั ย วะต า งๆของร า งกาย เช นสมอง ตอมไทรอยด ไต ตอมหมวกไต ลูก อัณฑะ และรังไข เพื่อ
ควบคุ มการทํางานของระบบ และอวัยวะตางๆ ในรางกาย จากการศึกษาในสัตวทดลอง พบวา
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชมีผลกระทบตอการผลิตฮอรโมนของรางกาย สารเคมีกําจัดศัตรูพืชบางชนิดมี
ผลกระทบตอฮอรโมนการสืบพันธุ สงผลใหเกิดความผิดปกติตางๆ เชนการผลิตสเปรม ในเพศชาย
มีจํานวนลดลง และความผิดปกติในการผลิตไขในเพศหญิง นอกจากนี้สารเคมีกําจัดศัตรูพืชบาง
ประเภท ยังทําใหตอมไทรอยดขยายใหญ และทําใหกลายเปนมะเร็งตอมไทรอยดไดในที่สุด
(6) อวัยวะตับ รางกายใชตับกลั่นกรองสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ที่เขาสูรางกาย ใหมี
พิษนอยลง ดังนั้นหากตับทําหนาที่ดังกลาวเปนประจํา ก็สามารถเปนอันตรายตอตับในระยะยาว จน
อาจเปนตับอักเสบตามมาได
2. ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่เกษตรกรใชโดยทั่วไป ทําใหเกิดมลภาวะเปนพิษของสิ่งแวดลอม
เปนอยางมาก มีการกระจายและตกคางในดิน ทําใหสภาพดินเสื่อมโทรม มีการกระจายและตกคาง
ในแหลงน้ํา ทําใหน้ําเสีย สิ่งมีชีวิตในน้ําไดรับสารเคมีพิษ และมีการกระจายและตกคางในพืชที่
มนุษยใชบริโภค (มนัส สุวรรณ, 2545) โดยการแพรกระจายและตกคางของสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
สามารถอธิบายไดดังนี้
2.1 การแพรกระจายและตกคางของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในดิน
ในการเพาะปลูกพืช เกษตรกรสวนใหญตองใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ทั้งกอนปลูก
ขณะที่พืชกําลังเจริญเติบโต และกอนการเก็บเกี่ยว ดินจึงเปนแหลงรับสารเคมีโดยตรง โอกาสที่ทํา
ใหสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตกคางในดินมีมาก แตทั้งนี้สารเคมีกําจัดศัตรูพืช ที่ตกคางในดิน อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงหรือสลายตัวไดหลายลักษณะ ไดแก การสลายตัวโดยปฏิกิริยาทางเคมี สลายตัวโดยถูก
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จุลินทรียยอยสลาย สลายตัวโดยแสง สลายตัวโดยระเหยจากดินสูบรรยากาศ เคลื่อนยายไปสูแหลง
น้ํา และสลายตัวโดยเขาสูสิ่งมีชีวิต
2.2 การแพรกระจายและตกคางของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในแหลงน้ํา
การปนเปอนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในแหลงน้ํา มาจากหลายสาเหตุดวยกัน ไดแก การ
ฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชลงน้ําโดยตรง เชน การฉีดพนกําจัดยุงหรือแมลงในน้ํา การระบายน้ําทิ้ง
จากบานเรือน การระบายน้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม การกําจัดวัชพืช ในน้ํา การทิ้งภาชนะ หรือ
ลางอุปกรณบรรจุสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในแหลงน้ํา แตเมื่อสารเคมีกําจัดศัตรูพืชลงสูแหลงน้ํา ก็จะ
แขวนลอยอยูในน้ํา หรือสะสมในรูปของตะกอน สารเคมีกําจัดศัตรูพืชบางชนิด อนุภาคของดินจะ
ดูดซับไว
2.3 การแพรกระจายและตกคางของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในพืชและอาหาร
พืชสามารถรับสารเคมีกําจัดศัตรูพืชไดหลายทาง เชน การฉีดพนลงบนพืชโดยตรง
พืชอาจดูดซึมสารเคมีมาจากดิน น้ํา หรือสารเคมีที่ปลิวอยูในอากาศ ปริมาณสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ที่
ตกคางในพืชและอาหาร จะมากหรือนอยขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ เชน ชนิดของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่
มีความเขมขนตางกัน พฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร การเคลื่อนที่ของสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชจากการดูดซึมผานระบบรากและใบออนของพืช วิธีฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ของ
เกษตรกร ที่ทําให โอกาสตกคางของสารเคมีในพืชสูง ปริมาณน้ําฝนที่นําสารเคมีกําจัดศัตรูพืชใน
อากาศมาสูพืชได และปริมาณน้ําฝนที่สามารถชะลางสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ที่ตกคางติดตามใบและ
ลําตนของพืช รวมทั้งความสามารถในการดูดซึมสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของพืชแตละชนิด ที่แตกตาง
กัน
2.4 การแพรกระจายและตกคางของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในสัตว
สวนใหญสั ตวจะไดรับสารเคมีกําจัดศัตรูพืชโดยตรง จากการฉีดพน เพื่อกําจัด
ศัตรูพืช ซึ่งสัตวสามารถรับสารเคมีกําจัดศัตรูพืชไดทั้งทางตรง และทางออม โดยทางตรงรับได
ทั้งหมด 3 ทางคือ ทางระบบอาหาร ทางระบบหายใจ และทางผิวหนัง และทางออมคือ สัตวกิน
อาหารที่ผลิต หรือกินพืชที่เปนอาหาร ที่มีสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตกคาง สัตวน้ําที่อาศัยในแหลงน้ํา ที่
มีการปนเปอนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ซึ่งการสะสมสารเคมี กําจัดศัตรูพืชในสัตว จะเกิดขึ้นเปนหวง
โซอาหารไปสูมนุษยตอไป
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การปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
พฤติกรรมสุขภาพ หมายถึง กิจกรรมหรือการปฏิบัติใดๆของปจเจกบุคคลที่กระทําไปเพื่อ
จุดประสงคในการสงเสริม ปองกัน หรือบํารุงรักษาสุขภาพ โดยไมคํานึงถึงสถานะสุขภาพที่ดํารง
อยูหรือรับรูได ไมวาพฤติกรรมนั้นๆสะสัมฤทธิ์ ผลสมความมุงหมายหรือไมในที่สุด เพื่อดํารงภาวะ
สุขภาพ และเปนการแสดงศักยภาพของมนุษย (ปณิธาน หลอเลิศวิทย, 2541)
พฤติกรรมการปองกันสุขภาพ (Preventive Health Behavior) หมายถึง กิจกรรมหรือการ
กระทําใดๆ ของบุคคลที่เชื่อวาทําใหตนเองมีสุขภาพดี และกระทําเพื่อปองกันหรือเฝาระวังไมให
ตนเองเกิดการเจ็บปวย โดยการกระทําในขณะที่ยังไมปรากฏอาการ (อรทัย รวยอาจิณ, 2539)
สําหรับการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช มีการกําหนดแนวปฏิบัติ หรือ
พฤติก รรมการใช สารเคมี กํา จัดศัตรูพืชที่ปลอดภัย สําหรับเกษตรกร ไดมีการจัดทําคูมือสําหรับ
เกษตรกร เพื่ อเป นแนวทางปฏิ บั ติ สําหรับ การปองกันอันตรายสวนบุค คลเมื่อใชส ารเคมีกําจั ด
ศัตรูพืชในสภาพอากาศรอน (Guidelines For Personal Protection When Using Crop Protection
Products in Hot Climates) โดยกําหนดแนวปฏิบัติสําหรับการทํางานกับสารเคมีกําจัดศัตรูพืชไว 3
ประเด็นหลัก ไดแก การอานและปฏิบัติตามคําแนะนําเกี่ยวกับการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ถูกตอง
การปองกันการสัมผัสสารเคมีกํา จัดศัตรูพืช และ สุขวิทยาสวนบุคคลในการปองกันตนเองจากการ
สัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืช นอกจากนี้ยังไดเพิ่มประเด็นของการใชอุปกรณปองกันอันตรายสวน
บุคคลในแนวปฏิบัติดังกลาวดวย (Croplife International, 2004 อางใน อรุณี จันไชยชนะ, 2552) แนว
ปฏิ บั ติ นี้ ส ามารถนํ า ไปประยุ ก ต ไ ด กั บ เกษตรกรทุ ก กลุ ม ที่ มี ก ารใช ส ารเคมี กํ า จั ด ศั ต รู พื ช ซึ่ ง
รายละเอียดของแนวปฏิบัติสําหรับการปองกันอันตรายสวนบุคคล เมื่อใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชใน
สภาพอากาศรอน (Guidelines for personal protection when using crop protection products in hot
climates) มีดังนี้
1. การอาน และปฏิบัติตามคําแนะนําเกี่ยวกับการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ถูกตอง เพื่อ
ความปลอดภั ย เกษตรกรต อ งอ า นฉลากของผลิ ต ภั ณ ฑ ส ารเคมี กํ า จั ด ศั ต รู พื ช และปฏิ บั ติ ต าม
ขอแนะนํา เชน การผสมใหเจือจางกอนการฉีดพน และการสวมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล
อยางเครงครัด
2. การปองกันการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชโดยเฉพาะการปองกันการสัมผัสทางผิวหนัง
เมื่อสารเคมีกําจัดศัตรูพืชหกรดผิวหนัง หรือเสื้อผา ใหทําความสะอาดรางกายทันที และตองไมใช
มือเปลาตักหรือคนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช รวมถึงตองอยูเหนือลมเสมอขณะฉีดพนสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช และระมัดระวังไมใหละอองสารเคมีกําจัดศัตรูพืชปลิวมาถูกรางกาย การเลือกใชอุปกรณฉีด
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พนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช อุปกรณตองมีสภาพพรอมใชงาน ไมรั่วซึม และไมใชปากเปาหัวฉีดที่อุด
ตัน แตใหใชน้ําลางหรือใชเศษไมเล็กๆ เขี่ยแทน
3. สุขวิทยาสวนบุคคลในการปองกันการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืช อันจะชวยลดอันตราย
จากการสั ม ผัส สารเคมี กํา จั ดศั ตรูพืช สุขวิท ยาสวนบุคคลที่สําคัญไดแก การงดการรับประทาน
อาหาร งดดื่มน้ํา และงดสูบบุหรี่ ขณะผสมหรือฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ไมสัมผัสใบหนาหรือ
ผิวหนัง ขณะที่สวมถุงมือที่เปอนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ตองลางมือเสมอกอนการรับประทานอาหาร
กอนดื่มน้ํา กอนสูบบุหรี่ และกอนเขาหองน้ํา หลังการฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ตองอาบน้ําทํา
ความสะอาดรางกาย ดวยสบู และน้ําสะอาด ซักเสื้อผาที่ใชสวมขณะฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทุก
วันโดยแยกซักตางหากเพื่อไมใหปนเปอนเสื้อผาอื่น ระมัดระวังไมใหน้ําจากการทําความสะอาด
รางกาย และเสื้อผา ไหลลงสูแหลงน้ํา
นอกจากแนวปฏิบัติทั้ง 3 ประการแลว เพื่อใหการปองกันการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชมี
ประสิ ท ธิ ภาพสู ง สุ ด เกษตรกรต อ งใหค วามสํ าคัญกับ การสวมใสอุ ป กรณ ปองกัน อันตราย จาก
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช สวนบุคคลที่ถูกตอง ซึ่งเปนการปองกันการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ตัว
เกษตรกรโดยตรง ประกอบดวย การสวมหมวกที่ทําดวยพลาสติกอย างดี คลุมศีรษะและผมไดหมด
และมีการรัดที่กระชับ การสวมเสื้อผาแขนยาวคลุมลําตัวตั้งแตหนาอก ทอง สะโพก ขา แขน และ
กางเกงขายาว การสวมถุงมือซึ่งทําดวยยางสังเคราะห เมื่อสวมแลวไมเกิดการระคายเคือง การสวม
แวนตาที่แวนครอบตาปดตาทั้ง 2 ขาง มีสายรัดศีรษะ กรอบแวนตาทําดวยสารไวนิล เลนสทนตอ
สารเคมีและแรงกระแทก และมีรูระบายอากาศ การสวมหนากากที่ครอบปากและจมูก หนึ่งในสี่
ของใบหนา ทําดวยวัสดุซิลิโคน มีตลับกรองทั้งเดี่ยวและคู เลือกใหเหมาะสมกับชนิดของสารเคมี
กําจัดศัตรูพืช มีสายรัดศีรษะที่ทําดวยยาง สามารถปรับให เหมาะสมกับผูสวมใสได และการสวม
รองเทาบูทปองกันเทา ซึ่งทําดวยยางสังเคราะห มีความสูงตั้งแตเทาถึง หัวเขา
ขอปฏิบัติในการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชใหถูกตอง
สารเคมีที่ใชในการเกษตร โดยเฉพาะสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทุกชนิด เปนอันตรายตอมนุษย สัตว
และสิ่งแวดลอม ดังนั้นในการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทุกชนิด จึงตองใชอยางระมัดระวัง และควร
ปฏิบัติตามคําแนะนําดังตอไปนี้ (สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม, 2553)
1. การปฏิบัติกอนการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
1.1 รูจักศัตรูพืช กอนอื่นตองออกสํารวจทําความรูจักกับศัตรูพืช ที่เขาทําลายพืชผล
ทั้งในดานชนิดและปริมาณ คือตองทราบวามีศัตรูพืชปรากฏในแปลงหรือไม ถามีเปนศัตรูพืชชนิด
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ใด ปริ ม าณเท า ใด และจะก อให เ กิด ความเสี ย หายได แ ค ไ หน มีแ มลงศั ต รู ธ รรมชาติ ห รือ ไม มี
สารชีวภาพที่มีประสิทธิภาพในการปองกันกําจัดศัตรูพืชชนิดนั้นๆ หรือไม ในกรณีศัตรูพืชที่พบ
สามารถเขาทําลายพืชที่ปลูกไดอยางรุนแรง และไมมีวิธีการอื่นใหเลือกอีกแลว จึงหันมาพิจารณา
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช
1.2 การเลือกใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ควรเลือกสารเคมีที่เหมาะสมกับศัตรูพืชที่
ตองการจะปองกันหรือกําจัด
1.3 การอานฉลากเคมี การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชใหปลอดภัยนั้น ตองปฏิบัติตาม
คําแนะนําในฉลากใหเครงครัด ดังนั้นกอนใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ตองอานฉลากใหเขาใจอยางถอง
แททุกครั้ง ถึงแมจะเคยใชสารเคมี กําจัดศัตรูพืชประเภทนั้นมากอนก็ตาม เพราะอาจลืมรายละเอียด
หรือฉลากนั้นอาจมีคําแนะนําที่เปลี่ยนแปลง อันเนื่องมาจากการปรับปรุงอยูเสมอ
1.4 เลื อ กและตรวจสอบเครื่ องมือฉีด พนสารเคมีใ หเหมาะสม และถูก ตองกั บ
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช ควรตรวจสอบเครื่องพนสารเคมี กําจัดศัตรูพืชกอนการใชเสมอ ถาพบวาชํารุด
หรือใชการไมได ใหซอมแซมแกไขเสียกอน สภาพเครื่องมือ ฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช กอนจะ
นําไปใชนั้น จะตองสะอาดและอยูในสภาพดี
1.5 การแตงกาย ควรสวมเสื้อผาใหปกคลุมมิดชิด เชนสวมเสื้อแขนยาว กางเกงขา
ยาว สวมรองเทายางชนิดหุมเทา ปลอยชายกางเกงคลุมเทา สวมถุงมือยาง แวนตาและหมวก สวม
หนากากที่มีวัสดุกรองพิษซึ่งสามารถเปลี่ยนแผนกรองพิษได และควรเปลี่ยนแผนกรองเมื่อถึงเวลา
กําหนด การใชหนากากอันเดียวนานๆ โดยไมเปลี่ยนแผนกรองพิษเลย อาจเกิดอันตรายมากกวาไม
ใชเลยก็ได
1.6 ควรเตรี ย มการให มีน้ํ าสะอาดปริ ม าณมากพอสมควร สบู ผ าเช็ด ตั ว อยู ใ น
บริ เ วณใกล เ คี ย ง ซึ่ ง สามารถใช ไ ดทั น ที เ มื่อ เกิ ด อุบั ติ เ หตุขึ้ น ตลอดจนเสื้ อ ผ า ที่ส ะอาดสํ า หรั บ
ผลัดเปลี่ยนดวย
2. การปฏิบัติระหวางการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
2.1 การผสมสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
การผสมสารเคมีกําจัดศัตรูพืช เปนชวงที่มีโอกาสเกิดอันตรายตอผูปฏิบัติงานได
สูงสุด เพราะเปนชวงที่ปฏิบัติงานกับสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่มีความเขมขนสูง ดังนั้นจึงตองมีความ
ระมัดระวังมากเปนพิเศษ การผสมสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ควรผสมในที่ที่มีอากาศถายเทสะดวก ไม
ควรผสมในบริ เ วณที่ พั ก อาศั ย การเป ด ภาชนะบรรจุ ส ารเคมี กํ า จั ด ศั ต รู พื ช ควรทํ า ด ว ยความ
ระมัดระวัง อยาใหอวัยวะหรือสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย อยูเหนือภาชนะบรรจุสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช ควรใชมีด ไมควรใชมือฉีก เพราะสารเคมีกําจัดศัตรูพืชอาจฟุงกระจายออกมาเปนปริมาณ
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มากได ควรอยู เหนื อลมตลอดเวลาที่ผสมหรือเติมสารเคมีกําจัดศัตรูพืช หามใชมือตัก หรือกวน
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช และหามใชปากดูดสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและหัวฉีดอยางเด็ดขาด การผสม
สารเคมี กํ า จั ดศั ตรู พื ช ให ไ ดป ริ ม าณเนื้อสารที่ถูก ตอง ตองมีเครื่องมือชั่ง ตวง วัด ที่ส ะอาดและ
ถูก ตอง การผสมสารเคมี กํ า จั ดศัตรูพืช ควรผสมแยกในถังแยกตางหาก เมื่อผสมสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชเสร็จแลว จึงเทใสเครื่องพนยาผานตะแกรงกรอง เนื่องจากอาจมีตะกอนสิ่งสกปรกติดมากับ
น้ําได ในกรณีที่ใชน้ําจากแมน้ําลําคลอง แลวปดฝาเครื่องพนสารเคมีใหสนิท เมื่อผสมเสร็จแลวให
ทําความสะอาดบริเวณนั้นทันที ถาสารเคมีกํา จัดศัตรูพืชถูกผิวหนังตองลางออกดวยน้ํา สะอาด และ
ตามดวยสบูทันที หรือเร็วที่สุดเทาทีจะทําได และถาสารเคมีกําจัดศัตรูพืชหกรดเสื้อผาใหเปลี่ยน
ทันที หลีกเลี่ยงการหายใจเอาละอองสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเขาตัว เพราะละอองสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
มีความเปนพิษสูงอาจเกิดอันตรายได
2.2 การฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
ในการฉีดพนสารเคมี ควรจะกระทําในตอนเชาและเย็น ผูฉีดควรอยูเหนือลมและ
ฉีดพนในเวลาลมสงบ ถาลมแรงหรือลมหวนบอยๆควรหยุดพัก ควรเริ่มพนจากดานใตลม โดยหัน
หัวฉีดไปทางใตลม การเดินฉีดพนควรเดินตั้ งฉากกับทิศทางลม ถาหากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ไหล
ออกมาจากหัวฉีดไมสม่ําเสมอใหหยุดฉีด พนทันที ทําการตรวจสอบหัวฉีดอยาใหมีอ ะไรอุดตัน ถา
เป นไปได ใ ห ถ อดหรื อ เปลี่ ย นหั ว ฉีดหั วใหม ที่สํา รองไว หลั งจากเสร็ จงานแลว จึงนํ าหัวฉี ดเก า
กลับ ไปตรวจทํ าความสะอาดนอกแปลง ถาไมมี หัวฉีดใหมสํารอง ตองมีน้ําสะอาดอยูใ นแปลง
เพื่อที่จะลางได ถายังไมออกใหใชวิธีเคาะชวยเพียงเบาๆ อยาใชปากเปาเปนอันขาด เข็ม ตะปู หรือ
ลวด ก็ไมควรใชแยงรูหัวฉีดเพราะจะทําใหเกิดความเสียหายได การขยายแนวพนสารเคมีกําจัด
ศั ต รู พื ช ให ข ยายแนวขึ้ น ไปทางเหนื อ ลมตลอดเวลา ถ า ลมเปลี่ ย นทิ ศ ต อ งหยุ ด พ น แล ว ทํ า
เครื่ องหมายไว และเริ่ ม ต นพ นสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ใหม จากแถวแรกของแปลงทางทิศ ใตล ม
จนกระทั่ ง ถึ ง เครื่ อ งหมายที่ ทํ า ไว และในขณะปฏิบัติงานหากรางกายเปย กเปอนสารเคมีกําจั ด
ศัตรูพืชตองรีบลางน้ํา และฟอกสบูใหสะอาดกอนสารจะซึ มเขาสูรางกาย ไมควรฉีดพน สารเคมี
กําจัดศัตรูพืชติดตอกันหลายๆ ชั่วโมง ควรจัดใหมีเวลาพักใหพอเพียงขณะปฏิบัติงาน การพักควร
พักใหหางจากแหลงที่ฉีด สารเคมีกําจัดศัตรูพืช ไมควรใหเด็กและสัตว เลี้ยงอยูใกลบริเวณที่ฉีดพน
เครื่องพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช สําหรับสารเคมีฆาแมลงกับสารเคมีฆาเชื้อ รา และสารฆาวัชพืช ไม
ควรเปนเครื่องเดียวกัน
การผสมและพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช นอกจากจะมีขอระวังดังกลาวแลว ยังตองมี
ขอระวังอื่นๆ อีกคือ ไมรับประทานอาหาร ไมดื่มน้ํา ไมสูบบุหรี่ ไมใชนิ้วขยี้ตา ไมลวงในปาก ไม
แคะฟน และไม เขา หองน้ํา ในระหวางการทํางาน ถาจะทําตองลางมือใหส ะอาดดวยน้ําและสบู
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เสียกอน ในการทํางานไมควรอยูคนเดียวเพราะเมื่อเจ็บปวยกะทันหันจะไมมีคนชวยเหลือ ถารูสึก
ไมสบายหรือมีอาการผิดปกติในขณะพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตองหยุดทันที แลว รีบหาทางแกไข
หรือไปพบแพทย นอกจากนี้ควรมีเครื่องมือปฐมพยาบาลเตรียมไวใหพรอมดวย
3. หลังการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช
เมื่อพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเสร็จทั่วแปลงที่ตองการแลว ถายังมีสารละลายเหลืออยูในถัง
อีกใหพนออกใหหมด โดยการพนใสพืชอื่นๆ รอบๆ แปลง หรืออาจจะเทสวนที่เหลือทิ้ง โดยเทใส
หลุมที่ขุดลึกประมาณ 50 เซนติเมตร อยาทิ้งลงในบอหรือคลอง เพราะจะเปนอันตรายตอผูใชน้ํา
และสัตวที่อาศัยอยูในแหลงน้ํานั้นได แลวรีบชําระรางกายใหสะอาด และไมเขาไปในบริเวณที่ฉีด
พนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชภายใน 1-3 วันโดยไมจําเปน นอกจากขอปฏิบัติดังกลาวแลว ยังมีสิ่งที่ตอง
พึงระวังเอาใจใสอีก คือ
3.1 การทําลายวัตถุมีพิษและภาชนะบรรจุ เมื่อมีสารเคมีกําจัดศัตรูพืช หกเปรอะ
เปอนพื้น ใหใช ขี้เลื่อย หรือปูนขาวดูดซึม แลวจึงนําไปฝงดินที่อยูหางไกลที่อยูอาศัย สารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชที่เหลือ และจะไมใชอีกตอไป ตองนําไปใสในหลุมลึกๆ ที่มีปูนขาวรองกนหลุม และ อยู
หางไกลจากแหลงน้ํา หามเทลงในแหลงน้ําทุกชนิดโดยเด็ดขาด สําหรับภาชนะบรรจุ ถาเปนกลอง
หรือซองกระดาษควรเผา โดยเผาหางจากแหลงชุมชน หรือบานเรือน และอยาสูดดมควันที่เกิดขึ้น
เพราะควันนี้มีความเปนพิษสูงตอสัตวเลือดอุน สําหรับภาชนะหรือพลาสติกที่บรรจุสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชชนิดที่มีความดันภายในหามเผาอยางเด็ดขาด เพราะจะทําใหเกิดระเบิดได ภาชนะอื่นๆเชน
ขวดหรือกระปอง ควรนํามาลางกอนดวยน้ําหลายๆครั้ง (อยางนอย 3 ครั้ง) ขวดหรือกระปองที่ล าง
แลว หามนําไปใชอีกไมวากรณีใดๆ แตควรทุบใหแตกหรือแบนแลวฝงลึกอยางนอย 1.5 เมตร ถา
เปนไปไดควรเลือกฝงในดินเหนียว และหางจากแหลงน้ําพอสมควร ไมควรเปนจุดที่น้ําใตดินไหล
ผา น ควรทํ า เครื่ องหมายไว ระบุ จุดฝงใหชัดเจนและเตือนอันตรายดวย หามทิ้งภาชนะที่บ รรจุ
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช หรือวัสดุอื่นใดที่แปดเปอนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ลงในทอระบายน้ํา ลําธาร คู
คลอง หรือแหลงน้ําอื่นๆ เปนอันขาด
3.2 การเก็ บรั ก ษาสารเคมีกําจัดศัตรูพืช การเก็บ รักษาสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ให
ปลอดภัยนั้น ควรเก็บใหมิดชิดหางจากเด็กๆ หรือเก็บในที่ ที่เด็กไมสามารถหยิบได ถาเปนไปได
ควรมีโรงเก็บเฉพาะ หองหรือตูที่เก็บสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ควรมีกุญแจล็อค และมีเครื่องหมายเตือน
อันตรายติดไว อยา งชั ดเจน หองที่ เก็บสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ควรมีการระบายอากาศอยางดี และ
สามารถปองกันไมใหสารเคมีกําจัดศัตรูพืช สัมผัสกับแสงแดดไดโดยตรง เพราะในที่ที่อากาศรอน
จัดสารเคมีกําจัดศัตรูพืชอาจขยายตัวทําใหภาชนะบรรจุพองหรือแตกปริได นอกจากนี้ยังทําให
ประสิทธิภาพของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชลดลงได ไมควรที่จะถายสารเคมีกําจัดศัตรูพืชใสภาชนะ
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อื่นๆ ยกเวนในกรณีที่จําเปนจริงๆ เทานั้น ซึ่งในกรณีหลังตองเขียนรายละเอียดกํากับใหชัดเจน และ
ไมนําภาชนะนั้นมาใชประโยชนอยางอื่นอีก การเก็บภาชนะในโรงเก็บ ควรวางบนไมเพื่อปองกัน
ความชื้ น ซึ่ ง จะทํ า ให เกิ ดสนิ ม ในภาชนะที่เปนโลหะ และการเกาะเปนกอ นของสารเคมีกําจั ด
ศัตรูพืชที่เปนผง สถานที่เก็บตองหางจากอาหารของคนและสัตว ควรมีกอกน้ํา และสบูในบริเวณ
โรงเก็บ เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจะไดใชแกไขไดทันทวงที และควรตรวจตราภาชนะบรรจุเปนครั้ง
คราว วาเปนสนิม หรือเกิดการรั่วไหลของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชบางหรือไม
การทําการเกษตรกรรมรูปแบบพันธะสัญญา
เกษตรกรรมรูปแบบพันธะสัญญา (Contract Farming) หมายถึง การทําสัญญาในการทํา
การเกษตรหรือฟารมสัญญา ที่มีความหมายถึงการเพาะปลูกพืช หรือการเลี้ย งปศุสัตว ที่มีการทํา
สัญญาซื้อขายกัน ประกอบดวยคูสัญญา 2 ฝาย คือ เกษตรกรผูผลิต และผูซื้อผลผลิต ซึ่งสวนใหญจะ
เปนในรูปของบริษัท หรือโรงงานแปรรูปตางๆ ในสัญญาสวนใหญจะมีการกําหนดราคาซื้อผลผลิต
หรือวิธีการกําหนดราคาผลผลิต รวมถึงการกําหนดมาตรฐานและคุณภาพของผลผลิตที่จะรับซื้อไว
ดวย นอกจากนี้ ขอตกลงในสัญญาในหลายๆ กรณีจะมีความเกี่ยวของกับการจัดหาปจจัยสนับสนุน
การผลิตตางๆ ตลอดจนการใหคําปรึกษาดานเทคโนโลยีในการผลิตใหกับฝายผูผลิต เพื่อความ
มั่นใจในมาตรฐานของผลผลิต ใหเปนไปตามสัญญาที่ตกลงกัน (สํานัก วิจัยเศรษฐกิจการเกษตร,
2549 )
ความสัมพันธระหวางเกษตรกรผูผลิต กับผูรับซื้อผลผลิต ของเกษตรกรรมรูปแบบพันธะ
สัญญา จะเปนแบบแนวดิ่ง (Vertical Chain of Production and Marketing) โดยผูซื้อสามารถกําหนด
ความแนนอนของวัตถุดิบ ซึ่งเปนผลผลิตของเกษตรกรที่ตนเองจะรับซื้อ โดยที่ตัวเองไมตองเปน
เจ า ของ ของหน ว ยการผลิ ต ทางการเกษตรนั้ น ซึ่ง ในขบวนความสั ม พั น ธ ท างการผลิ ต แบบนี้
เกษตรกรที่เขารวมยังเปนอิสระ โดยเปนเจาของหนวยการผลิตของตนเองอยู แตมีการทําสัญญากับ
ผูรับซื้อลวงหนา ถึงปริมาณและคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร ที่ตนจะผลิตปอนใหผูรับซื้อ
(สมภพ มานะรังสรรค, 2534)
เกษตรกรรมพันธะสัญญาในประเทศไทยเกิดขึ้นมานาน แตเปนสัญญาแบบไมเ ปนทางการ
คูสัญญาจะทําสัญญากัน ซึ่งสวนใหญจะใชความสัมพันธสวนตัว และสัมพันธทางสังคม ในการ
สัญญาใหผลประโยชนแกกันตามที่ตองการ ตอมาไดพัฒนามาเปนการทําสัญญาระหวางเกษตรกร
กับกลุมทุน ซึ่งผลที่ตามมาทําใหเกษตรกรสามารถเขาถึงแหลงทุน และปจจัยการผลิต ไดงายขึ้น
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รวมถึงการแกปญหาดานการตลาด โดยในสัญญาที่ทําขึ้น สวนใหญจะครอบคลุมรายละเอียดของ
เนื้อหา ดังตอไปนี้ (สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร, 2549)
1. ผูรับซื้อตองสรางหลักประกัน ในกระบวนการผลิตของเกษตรกรผูผลิตในดานตางๆ เชน
ใหเครดิต ใหปจจัยการผลิตที่มีคุ ณภาพ ตลอดจนถึงการใหบริการสงเสริมการเกษตร (Extension
Service) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตของเกษตรกรผูผลิต ที่เปนคูสัญญา โดยที่บริการที่ใหโดย
ผูรับซื้อเชนนี้ ไมไดเปนประโยชนเฉพาะเกษตรกรผูผลิตเทานั้น หากยังเปนประโยชนตอผูรับซื้อ
ในดานที่สามารถสรางหลักประกันทางดานคุณภาพของวัตถุดิบ ที่โรงงานของตนความตองการ
2. ผูรับซื้อตองสรางหลักประกันทางดานตลาด ใหแกผลผลิต ที่เกษตรกรผลิตขึ้นได เชน
การกําหนดราคารับซื้อที่แนนอน
ซึ่ ง เมื่ อ เกษตรกรเข า สู วงจรการพึ่ ง พาทุ นและป จจั ย การผลิ ต จากนายทุ น แล ว ก็ จ ะ เป น
ชองทางใหนายทุนสามารถมีอํานาจในการกําหนดราคา เพื่อผลประโยชนที่นายทุนจะไดรับสูงขึ้น
โดยเกษตรกรมาสามารถจะมีอํานาจตอรองใดๆ
การทําเกษตรกรรมรูปแบบพันธะสัญญานี้กอใหเกิดผลกระทบ ตอระบบการทําการเกษตร
และเกษตรกรของไทยอยางกวางขวาง นับตั้งแตการทํานา ปลูกผัก ทํา ไร ทําสวน เพราะมีรูปแบบ
การดําเนินงาน เปาหมายของการผลิต เปลี่ยนไปจากทําการเกษตรแบบเดิม รวมทั้งตองใชปจจัยการ
ผลิต และเทคนิคการผลิตที่ยากลําบากขึ้นกวาการผลิตทางการเกษตรทั่วๆไป ซึ่ง ผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึ้น ภายหลังจากการเขารวมเกษตรกรรมพันธะสัญญามีดังนี้ (สมภพ มานะรังสรรค, 2534)
1. เกษตรกรอาจจะพบกับปญหา และความยุงยาก ในการผลิตตามสัญญา เพราะ
เมื่อนําวิ ธีการผลิ ตใหมๆไปปฏิ บัติแลว อาจจะพบกับ ปญหาและความยุงยาก เนื่องจากความไม
คุ น เคยกั บ ระบบของรู ป แบบการเกษตรมากนั ก ทั้ ง นี้อ าจจะเนื่อ งมาจากหลายๆป จจั ย เช น ขี ด
ความสามารถในการผลิตของเกษตรกร ซึ่ง การใชเทคโนโลยีในการผลิตเขามาชวย เปนเรื่องยุงยาก
มาก ขัดตอวิถีชีวิตเดิมที่เคยปฏิบัติกันมา ประกอบกับพื้นฐานทางการศึกษาของเกษตรกรซึ่งไมสูง
นัก ยังขาดความรูความเขาใจ แมวาจะผานการฝกอบรมจากนักสงเสริม ทําใหปฏิบัติการปลูกพืช
อย า งไม ถู ก วิ ธี ทํ า ให ตน ทุ นการดํ าเนิ นงานสูง เกิด ภาวะหนี้สิ นหมดกํา ลังใจ เป นสาเหตุ ทําให
เกษตรกรบางรายลมเลิกการเขารวมพันธะสัญญาไป
2. การใชพื้นที่ และวิธีการผลิตที่ไมเหมาะสม เพื่อขยายพื้นที่ทําการเกษตรกรรม
เนื่องจากความตองการผลผลิตจากการเกษตรที่เพิ่มขึ้น และที่ดินเพื่อใชในการทําการเกษตรกรรม มี
อยูอยางจํากัด นอกจากจะสงผลใหเกิดการบุกรุกทําลายปาเพิ่มขึ้นแลว ยังทําใหเกิดการเรงผลผลิต
ในที่ดินที่เคยทําการเพาะปลูก เพื่อใหไดผลผลิตในปริมาณที่เพิ่มขึ้น ดวยการใชปุยเคมี ยาฆาแมลง
และยากําจัดวัชพืชเพิ่มขึ้นอยางมาก ตลอดจนการใชที่ดินเพาะปลูกบอยครั้งขึ้นดวย
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แตการทําการเกษตรกรรมรูปแบบพันธะสัญญานี้ มีขอดีคือเกษตรกรรายยอย อาจ
ได รับ ผลประโยชน จ ากเทคโนโลยีก ารผลิ ตใหม ๆ ทํา ให ส ามารถลดต นทุ นการผลิ ต รวมทั้ ง มี
หลักประกันดานตลาดแหลงรับซื้อผลผลิต และราคาที่แนนอน (ปตพงษ เกตุสมบูรณ, วิเชียร เกิดสุข
, หิรัญ แสวงแกว, พัชรินทร ฤชุวรารักษณ และนุศรา เกตุสมบูรณ, 2544)
การทําการเกษตรกรรมรูปแบบสมาชิกศูนยพัฒนาโครงการหลวง
มูลนิธิโครงการหลวงกอตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2512 โดยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล
อดุลยเดช ทรงกอตั้งขึ้นเปนโครงการสวนพระองค โดยใชพระราชทรัพยสวนพระองค และเงินที่
ไดรับบริจาคจากราษฎร รัฐบาลไทย รัฐบาลตางประเทศรวมกับ โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชาวเขา
ชาวไทยภูเขา ขององคการสหประชาชาติ โดยมีหมอมเจาภีศเดช รัชนี เปนผูรับสนองพระบรมราช
โองการในตําแหนง ผูอํานวยการมูลนิธิโครงการหลวง (กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม, 2544)
วัตถุประสงคในการดําเนินงานคือ ชวยเหลือชาวเขาและชาวไทยภูเขา ใหประกอบอาชีพ
และมีรายไดทัดเทียมกับการปลูกฝน ลดการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ คือตนน้ํา ลําธาร กําจัดการ
ปลูกฝนในแผนดินไทย และใหเกษตรกรใชพื้นที่ ในการทําเกษตรกรรมใหถูกตอง คือใหปาอยูใน
สวนที่ควรจะเปนปา และทําไรทําสวนในสวนที่ควรเพาะปลูก ไมใหสองสวนนี้รุกล้ําซึ่งกันและกัน
โดยแบงการดําเนินงานเปน 3 ลักษณะดังนี้ (กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม, 2544)
1. งานวิจัย มูลนิธิโครงการหลวงไดดําเนินงาน ดานการทดลองคนควา และ
ศึกษาวิจัย พืชเมืองหนาวชนิดตางๆ ดวยตนเอง และสนับสนุนการวิจัยพืชเมืองหนาวชนิดตางๆ และ
นําผลการทดลองคนควาวิจัยที่ได มาเผยแพรใหเกษตรกรในโครงการหลวงนําไปเพาะปลูก
2. งานพัฒนา จัดตั้งขึ้นเพื่อนําประโยชนทีไดจากการทดลองคนควา และการศึกษา
วิจัยลงไปสูเกษตรกร ผานทางศูนยพัฒนาโครงการหลวง ซึ่งมีจํานวนทั้งหมด 38 แหง ครอบคลุม
พื้นที่ 5 จังหวัด ในภาคเหนือตอนบน ประกอบดวย จังหวัดเชียงใหม เชียงราย ลําพูน แมฮองสอน
และพะเยา โดยเนนใหเกษตรกรทําการเพาะปลูกพืช ที่มีความเหมาะสมกับบริบทพื้นที่
3. งานการตลาด จัดใหมีขึ้นเพื่อดําเนินงานสําหรับงานวิจัยหลังการเก็บเกี่ยว งาน
ขนสง งานคัดบรรจุภัณฑ งานวิจัยและพัฒนาการแปรรูป ผลิตภัณฑที่เปนผลผลิตของเกษตรกร และ
งานวิจัยดานการตลาด
ศูนยพัฒนาโครงการหลวง จัดตั้งขึ้นมาเพื่อ วัตถุประสงคในการนําประโยชนที่ไดจากการ
ทดลองคนควา และการศึกษาวิจัย ไปสูเกษตรกรที่เปนสมาชิกโครงการหลวง โดยนําพันธุพืช ของ
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พืชเมืองหนาว ที่มูลนิธิโครงการหลวงไดทําการทดลองคนควา และศึกษาวิจัยสําเร็จ ไปสงเสริมให
เกษตรกรทําการเพาะปลูก มีหนาที่สําคัญคือ (กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม, 2544)
- สงเสริมใหเกษตรกรมีรายไดโดยการปลูกพืชชนิดตางๆ โดยการเลือกปลูกพืชที่มี
ความเหมาะสมกับบริบทพื้นที่ เพื่อใหไดผลผลิตดี
- พัฒนาปจจัยดํารงชีพพื้นฐาน และคุณภาพชีวิตของเกษตรกร รวมกับหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อใหพวกเขาเหลานั้นมีความเปนอยูที่ดีขึ้น
- สนับสนุนงานทดสอบ สาธิต วิจัยและผลิตพันธุพืช สัตว
- อนุรักษ และฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม รวมกั บหนวยงานที่
เกี่ยวของ โดยการกําหนดขอบเขตอยางแนชัดวาที่ใดควรเปนปา และที่ใดควรใชเพาะปลูก และการ
ปลูกปา ตองนึกถึงผลประโยชนของชนิดไมที่ปลูกดวย สําหรับพื้นที่การเกษตรไดพิจารณาถึงความ
ลาดชัน หนาดิน และน้ําชลประทานเปนสําคัญ
การดํ า เนิ นงานของศู นย พั ฒนาโครงการหลวง เนน ความสํา คัญของการผลิ ต พืช ใหไ ด
คุณภาพ ความปลอดภั ยของเกษตรกรและผูบริโภค และการรัก ษาสิ่งแวดลอม โดยมีระบบการ
บริหารจัดการ การผลิตพืชของเกษตรกรสมาชิก ดังนี้ (ศีลวัฒ พัฒโนดม, 2555)
- การเตรียมความพรอมเกษตรกร โดยการคัดเลือกเกษตรกรที่เขารวมเปนสมาชิก
การจัดอบรมความรูใหแกเกษตรกร และการเจาะเลือดเพื่อหาสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตกคางในรางกาย
- การวางแผนการผลิต เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของตลาด ชนิดพืชที่
ปลูก ชวงระยะเวลาที่ปลูก ปริมาณการปลูก ทําใหเพิ่มรายได และลดความเสี่ยงตอการขาดทุน โดย
สิ่ ง ที่ ตองคํ า นึ ง ถึ ง ในการวางแผนการผลิตคือ เงิ นทุน แรงงาน สภาพพื้น ที่ แหล งน้ํา ฤดูก าล
สภาพแวดลอม ความชํานาญของเกษตรกร การขนสงผลผลิต และราคาของผลผลิต
- การดําเนินการเพาะปลูก ไดแก การจัดการดิน น้ํา วัสดุที่ใชในการเพาะปลูก การ
เพาะกล า การใช ส ารเคมี กํ า จั ด ศั ต รู พื ช การจั ด การศั ต รู พื ช แบบผสมผสาน โดยการควบคุ ม
กระบวนการผลิตนั้นมีวัตถุประสงคเพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ เกษตรกรและผูบริโภค มีความ
ปลอดภัย และเพื่อการอนุรักษและรักษาสิ่งแวดลอม
- การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว โดยการใชระบบสายโซความเย็น ในการเก็บรักษา
และการขนสงผลผลิต ตรวจสอบสารตกคางในผลผลิต ไมใหเกินคาที่กําหนด
- การอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดแก การผลิตพืชในโรงเรือน เพื่อชวย
จํากัดพื้นที่เพาะปลูก และลดการตัดไมทําลายปา การกําจัดภาชนะบรรจุสารเคมีที่ใชแลวที่ถูกตอง
ปลอดภัย ไมเปนอันตรายตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม
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ซึ่งการบริหารจัดการ การผลิตพืชของศูนยพัฒนาโครงการหลวง มีขั้นตอนการดําเนินงาน
ดังนี้ (ศีลวัฒ พัฒโนดม, 2555)
1. เปดรับสมัคร และคัดเลือกเกษตรกรเขารวมเปนสมาชิก โดยเนนเกษตรกรที่มีความตั้งใจ
ในการทํางาน มีความซื่อสัตย และเปนตัวอยางที่ดีให เกษตรกรคนอื่นได
2. ตรวจประเมินความเสี่ยงพื้นที่ปลูก เจาหนาที่สงเสริม ตองเขาไปตรวจพื้นที่ ที่จะใชปลูก
พืช โดยการนําดิน น้ํา และวัสดุที่ใชในการเพาะปลูก มาวิเคราะหหาธาตุอาหาร เชื้อโรคตางๆ ที่เปน
สาเหตุของโรคพืช เพื่อประเมินความเสี่ยงตอการไดผลผลิตที่มี ปริมาณ และคุณภาพที่ดี วิเคราะห
เชื้อที่เปนสาเหตุโรคระบบทางเดินอาหาร สารพิษตกคาง และโลหะหนัก ถาพบวาประเมินแลวไม
ผาน อาจจะมีการเปลี่ยนพื้นที่ปลูกใหม
3. การอบรมเกษตรกร เกษตรกรที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนสมาชิก ตองไดรับการอบรม
จากเจาหนาที่ ในเรื่องระบบการเพาะปลูกที่ดี (GAP) ระบบการจัดการ การใชเทคโนโลยีการผลิตที่
เหมาะสม การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ถูกตอง ปลอดภัย
4. รับแผนการผลิต ศูนยพัฒนาโครงการหลวง ดําเนินการรับแผนการผลิต จากฝายตลาด
สวนกลาง เพื่อกําหนดชนิดปริมาณ คุณภาพ เวลาสงผลผลิต และราคาผลผลิต
5. ประชุมเกษตรกร เพื่อรับแผนผลิตและทําขอตกลง เรื่องชนิด ปริมาณ และคุณภาพ ของ
พืชที่ปลูก ชวงระยะเวลาที่ปลูก ราคาของผลผลิต การปรึกษาเจาหนาที่กอนการใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตามคําแนะนําของศูนยพัฒนาโครงการหลวง สารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง ไมอนุญาตใหใช
6. จัดหาปจจัยการผลิต ศูนยพัฒนาโครงการหลวง เปนผูเตรียมปจจัยการผลิตตา งๆ เชน ปุย
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช เมล็ดพันธุ และวัสดุอุปกรณที่จําเปน ใหเกษตรกร โดยใชระบบสินเชื่อ คือให
ปจจัยการผลิตเปนทุนในการเพาะปลูกกอน แลวหักคาใชจายหลังจากรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร
7. เกษตรกรทําการเพาะปลูกพืช และดูแลรักษา เพื่อใหไดผลผลิตตามที่ตองการ
8. เจาหนาที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง ออกเยี่ยมแปลงเกษตรของเกษตรกร เพื่อสอบถาม
ปญหาที่พบในการเพาะปลูก และใหคําแนะนําแกเกษตรกร เพื่อใหไดผ ลผลิตที่มีคุณภาพ
9. วิเคราะหสารเคมีตกคางในพืช กอนการเก็บเกี่ยวผลผลิต
10. การขนสงผลผลิตจากสถานที่ปลูก สูโรงคัดบรรจุของศูนย
11. วิเคราะหสารเคมีตกคางในพืช ณ โรงคัดของศูนยพัฒนาโครงการหลวง
12. คัดคุณภาพผลผลิตตามเกรด
13. ขนสงผลผลิตสูโรงคัดบรรจุ และสงตลาด
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ขอมูลทั่วไปบานแมแพะ ตําบลสะเมิงเหนือ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม
บานแมแพะก็ตั้งขึ้นเมื่อ ป พ.ศ. 2350 หมูบาน โดยผูที่เริ่มกอตั้งคือ พอนอยนันติ อธิมา ซึ่ง
อพยพมาจากอําเภอสันปาตอง พรอมเพื่อนทั้งหมด 5 คน ประกอบดวย พออุยนอยแดง อธิมา พอ
จันทรแกว น้ําคํา พออุยหนานอิน สังฆราช พออุยหมื่นแกว สังฆราช และพออุยคํามา ไมทราบ
นามสกุล เนื่องจากเห็นวา พื้นที่ที่ตั้งหมูบาน มีสภาพภูมิศาสตร และธรรมชาติที่เหมาะสม ในการทํา
การเกษตรเลี้ยงชีพ จากลักษณะที่ตั้งของหมูบานที่เปนที่ราบเชิงเขา ซึ่งคนพื้นเมืองเรียกวาแพะ มี
แหล ง น้ํ า ธรรมชาติ ไ หลผ า นหลายสาย ทําใหเหมาะแกก ารทําการเกษตร ตอมาในป พ.ศ.2385
กระทรวงมหาดไทยไดแตง ตั้ง หมูบานอยางเปนทางการ ชื่อหมูบานแมแพะ ตําบลสะเมิงเหนือ
อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม โดยมีผูใหญบานคนแรกชื่อ นายหมื่นแก ว สังฆราช ผูใหญบานคน
ปจจุบันคือ นายสมชาย อินไชย ซึ่งเปนผูใหญบานคนที่ 11 ของหมูบาน ปจจุบันมีประชากรทั้งหมด
128 ครัวเรือน จํานวน 447 คน แยกเปนชาย 237 คน หญิง 210 คน
ที่ตั้ง พื้นที่ อาณาเขตติดตอ
บานแมแพะ ตั้งอยูที่ หมูที่ 2 ตําบลสะเมิงเหนือ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม ซึ่งอยูทาง
ทิศเหนือของอําเภอสะเมิง ระยะทางจากอํา เภอสะเมิง ถึงหมูบาน ประมาณ 27 กิโลเมตร และ
ระยะทางจากจังหวัดเชียงใหม ถึงหมูบาน ประมาณ 89 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 6,500 ไร
แบงเปนพื้นที่สําหรับทําการเกษตร ประมาณ 5,000 ไร พื้นที่ปาใชสอย 750 ไร พื้นที่สําหรับอยู
อาศัย ประมาณ 450 ไร และพื้นที่ปาอนุรักษชุมชน 300 ไร มีอาณาเขตติดตอกับหมูบานใกลเคียง
ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดกับ บานปางมะโอ หมูที่ 1 ตําบลสะเมิงเหนือ
ทิศใต
ติดกับ บานแมแพะพะคะวัม หมูที่ 4 ตําบลสะเมิงเหนือ
ทิศตะวันออก
ติดกับ บานโปงกวาว หมูที่ 3 ตําบลสะเมิงเหนือ
ทิศตะวันตก
ติดกับ บานแมตุงติง หมูที่ 5 ตําบลแมสาบ
ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่สวนใหญของหมูบาน มีลักษณะเปนภูเขา สูงกวาระดับน้ําทะเลประมาณ 900 เมตร
และมีที่ราบระหวางหุบเขา สําหรับใชเปนพื้นที่สําหรับอยู อาศัย และทําการเกษตรของประชากรใน
หมูบานมีแมน้ําไหลผานทั้งหมดจํานวน 6 สาย ประกอบดวย หวยแมแพะ หวยขุมเงิน หวยปูเอก
หวยบวกยาว หวยย ากอง และหวยบานดง ประชากรสวนใหญตั้งบานเรือนอยูติด ไมมีรั้วกั้น
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สามารถไปมาหาสูกันไดอยางสะดวกสบาย และพื้นที่สําหรับทําเกษตรกรรม จะแยกออกจากพื้นที่ที่
อยูอาศัย โดยอยูถัดจากที่อยูอาศัยออกไปขางนอกหมูบาน
ลักษณะภูมิอากาศ
บานแมแพะมีสภาพภูมิอากาศที่เย็นสบาย ไมรอนเกินไปในฤดูรอน แตคอนขางเย็นในฤดู
หนาว อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปประมาณ 22.5 องศาเซลเซียส
การคมนาคม
ในหมูบ า นมีถ นนตัด ผ าน จํ านวน 2 เสนทาง คือ ถนนสายบานปาลาน – บานแม เลย เปน
ถนนลาดยางและถนนสายหลักที่ชาวบานใชเดินทางเปนประจํา และถนนสายบานโปงกวาว - บาน
แมเลย เปนถนนเสนรอง และถนนลูกลัง การเดินทางในฤดูฝนคอนขางลําบาก
ลักษณะการประกอบอาชีพ
บานแมแพะ มีทั้งหมด 128 ครัวเรือน ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทั้งหมด 127 ครัวเรือน
ประกอบอาชีพคาขาย 1 ครัวเรือน ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพหลัก มีทั้งหมด
126 ครัวเรือน ไมไดประกอบเปนอาชีพหลัก 1 ครัวเรือน การทําเกษตรกรรมในหมูบานแมแพะ
มีทั้งหมด 3 รูปแบบคือ รูปแบบปลูกเองขายเอง รูปแบบสมาชิกศูนยพัฒนาโครงการหลวง และ
รูปแบบพันธะสัญญา มีการปลูกพืชทั้งหมด 18 ชนิด ไดแก คะนาฮองกง แตงกวาญี่ปุน ถั่วแขก ปวย
เลง พริกเม็กซิกัน มะเขือกานเขียว มะเขือเทศเชอรี มะเขือเทศโทมัส กะหล่ํา ขาวโพดเลี้ยงสัตว
ขาวโพดหวาน ถั่วแระ ผักกาดขาวปลี กระเทียม ขาวเหนียว ถั่วลิสง พริกหนุม หอมแดง ซึ่งการทํา
เกษตรกรรมของเกษตรกรบานแมแพะนั้น สวนใหญทุกครัวเรือนมีการนําสารเคมีกําจัดศัตรูพืชมา
ชวยในการเพิ่มผลผลิต ซึ่งครัวเรือนมีการนําสารเคมีกําจัดศัตรูพืช มาชวยในการเพิ่มผลผลิต ทาง
การเกษตรนั้ น บางครัวเรือนใหตัวแทนสมาชิก ในครัวเรือน เปนผูใชส ารเคมีกําจัดศัตรูพืชดวย
ตนเอง แต บ างครั วเรื อนไม ใ ห ส มาชิก ในครัวเรือนเปนผูใ ช แตใ ห บุคคลอื่นที่ไ มใ ชส มาชิก ใน
ครัวเรือนเปนผูใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชแทน
ลักษณะทางสังคม
ประชาชนบานแมแพะ สวนใหญมีความสัมพันธทางเครือญาติกันมาตั้งแตบรรพบุรุษ ทํา
ใหมีความสัมพันธที่ดีตอกัน ในหมูบานมีการแบงการปกครองออกเปน 7 หยอมบาน ประกอบดวย
หยอมบาน เหลาขุมเงิน หยอมบานใหมพัฒนา หยอมบานโตง หยอมบานวัด หยอมบานทุงรวงทอง
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หยอมบานสายลมจอย และ หยอมบานดงละคร เพื่อใหงายตอการติดตอประสานงาน การบริหาร
จัดการเรื่องตางๆภายในหมูบาน มีการแตงตั้งหัวหนาของแตละหยอมบาน เพื่อใหการบริหารจัดการ
และประสานงานภายในหยอมบาน และในหมู บานมีการรวมกลุมของประชาชน เพื่อรวมกิจกรรม
ทางสังคม และดูแลชวยเหลือกันภายในกลุม จํานวนทั้งสิ้น 12 กลุม ประกอบดวย กลุมออมทรัพย
กลุมอาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน กลุมกองทุนหมูบาน กลุมผูสูงอายุ กลุมปลูกขาวโพดเลี้ยง
สัตว กลุมปลูกขาวไร กลุมสตรีแมบาน กลุมกองทุน ก.ข.ค.จ. กลุมกองทุนปุยยา กลุมเยาวชน กลุม
ฌาปนกิจสงเคราะหหมูบาน และกลุมสมาชิกศูนยพัฒนาโครงการหลวง
ทรัพยากรความจําเปนพื้นฐานในหมูบาน
บานแมแพะมีหอกระจายขาว จํานวน 3 แหง ทุกครัวเรือนมีการติดตั้งไฟฟาสําหรับใชใน
ครัวเรือน ในหมูบานมีแหลงสําหรับใหประชาชนใชอุปโภค และใชในการเกษตรกรรม ไดแก
แมน้ํา 6 สาย สระน้ํา 15 แหง ฝายทดน้ํา 1 แหงบอน้ําตื้น 10 แหง บอบาดาลขนาดเล็ก 10 แหง และ
ประปาภูเขา 4 แหง มีสถานที่สําคัญที่ชาวบานใชประโยชนรวมกันคือ วัด 1 แหง ศูนยการเรีย นรู
ชุมชน 1 แหง ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 แหง และศูนยพัฒนาโครงการหลวง 1 แหง ในหมูบานไมมี
โทรศัพทประจําบานและโทรศัพทสาธารณะใช แตประชาชนมีโทรศัพทเคลื่อนที่ ไวสําหรับสําหรับ
ติดตอสื่อสารกัน
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรบาน
แมแพะ ตําบลสะเมิงเหนือ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม ผูศ ึกษาไดทําการศึกษา เอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับการศึกษา ดังนี้
ตุหิน ไตรทิพย (2539) ศึกษาความสัมพันธระหวางระดับโคลีนเอสเตอเรสกับการปฏิบัติใน
การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร หมูบานทาแก ตําบลลุมชี อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ
พบวาเกษตรกรมีการปฏิบัติเกี่ยวกับการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ถูกตองอยูในระดับต่ํา ขอปฏิบัติที่
เกษตรกรปฏิบัติไมถูกตองขณะผสมสารเคมีกําจัดศัตรูพืชไดแก การไมสวมแวนตา การไมสวมถุง
มือ และการไมใชผาหรือหนากากปดปากและจมูก ขอปฏิบัติที่เกษตรกรปฏิบัติไมถูกตองขณะพน
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชไดแก การไมสวมแวนตา การไมสวมรองเทามิดชิด และการไมสวมถุงมือ ขอ
ปฏิบัติที่เกษตรกรปฏิบัติไมถูกตองหลังพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชไดแก การอาบน้ําชําระรางการทันที
หลังพนสารเคมี

37
บุญตา กลิ่นมาลี (2540) ศึกษาความสัมพันธระหวางความรูและพฤติกรรมการใชสารเคมี
กําจัดศัตรูกับระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอเรส ในเลือดเกษตรกรหมูบานทาแลง ตําบลทาแลง อําเภอ
ทายาง จังหวัดเพชรบุรี พบวาเกษตรกรมีพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรู พืชที่ถูกตอง อยูใน
ระดับต่ํา ขอปฏิบัติที่เกษตรกรปฏิบัติไมถูกตองขณะผสมสารเคมีกําจัดศัตรูพืชไดแก การไมสวม
แวนตา การไมสวมถุงมือ และการไม ใ ชผาหรือหนากากปดปากและจมูก ขอปฏิบัติที่เกษตรกร
ปฏิบัติไมถูกตองขณะพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชไดแก การไมสวมแวนตา การไมสวมถุงมือยาง และ
การใชมือเกาผิวหนัง
พันธญานี ไชยแกว (2551) ศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติ ก รรมการใชสารเคมีกําจัด
ศั ต รูพื ช กั บ สุ ข ภาพเกษตรกรเพาะปลู ก ในตํ า บลนครเจดี ย อํา เภอปา ซาง จัง หวั ด ลํา พูน พบว า
พฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรู พืชของเกษตรกรเพาะปลูกที่ถูกตองคือ ไมสูบบุหรี่ในขณะฉีด
พ นสารเคมี กํ า จั ดศั ตรู พื ช ร อยละ 98.0 พฤติก รรมการใชส ารเคมีกําจัด ศัตรูพื ช ของเกษตรกร
เพาะปลูกที่ไมถูกตองคือ การผสมสารเคมีกําจัดศัตรูพืชมากกวา 2 ชนิด ในการฉีดพนครั้งเดียว รอย
ละ 82.5
วรวิทย รัตนไพรวัลย (2551) ศึกษาสถานการณและพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
ทางการเกษตรของชาวเขาเผ า ลี ซู หมูบ า นกึ้ ด สามสิ บ ตํ า บลสบป อง อํา เภอปางมะผ า จั งหวั ด
แมฮองสอน พบวาพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรกลุมตัวอยาง ที่ไมมีการ
ปองกันตนเองเมื่อสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชคือ ไมสวมใสอุปกรณปองกันตนเองใหมิดชิดอยาง
เหมาะสมทุกครั้ง ผสมสารเคมีเกินปริมาณที่กําหนด ขณะฉีดพนจะเดินตามสะดวกไมมีการสนใจ
ทิศทางลม มีพฤติกรรมดื่มน้ํา สูบบุหรี่ และรับประทานผลไมขณะพัก โดยไมมีการทําความสะอาด
รางกาย ลางถังใส น้ํายาและอุปกรณใ กลแหลงน้ํา และไมมีการกําจัดภาชนะบรรจุสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช โดยทิ้งไวใกลแหลงผสมและขางสวน
ดนัย เคหัง (2542) ศึ กษาการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรในตําบลสัน
ทรายหลวง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม พบวา เกษตรกรสวนใหญมีการใชสารเคมีปองกัน
กํ า จั ดศั ตรู พื ช ได อย า งถู ก ต อง เช นการตรวจสอบอุป กรณ เครื่องมือ การศึก ษาชนิดของสารเคมี
ปองกันกําจัดศัตรูพืช การอานฉลาก คําแนะนํากอนการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช เกษตรกร
สวนใหญปฏิบัติตามขอควรระวังไดอยางถูกตองเชน ไมสูบบุหรี่ ไมดื่มน้ํา หรือรับประทานอาหาร
ขณะฉีดพนสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช มีการแตงกายที่รัดกุม และมีการเก็บทําลายภาชนะบรรจุ
สารเคมี แตยังไมมีการปฏิบั ติตามขอควรระวังบางประการ เชนไมติดปายหรือคําเตือนในบริเวณที่
ฉีดพนสารเคมีแลว สําหรับการปฏิบัติหลังการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรนั้น
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พบวาเกษตรกรสวนใหญปฏิบัติไดอยางถูกตอง เชนอาบน้ําหลังจากฉีดพนสารเคมีปองกันกําจัด
ศัตรูพืช ทําความสะอาดอุปกรณและเครื่องมือตางๆ นําภาชนะบรรจุสารเคมีที่ใชแลวไปฝงหรือเผา
อเนก จอมมูล (2541) ศึกษาการปฏิบัติของเกษตรกรในการใชสารเคมีเกษตร สําหรับผลิต
สตรอเบอรี่ ในอําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม พบวาการปฏิบัติในการใชสารเคมีเกษตร สําหรับผลิต
สตรอเบอรี่ของกลุมตัวอยาง มีความถูกตองอยูในระดับปานกลาง เชนการสํารวจปริมาณและชนิด
ของศัตรูพืชกอนการฉีดพน การใชอุปกรณปองกันการสัมผัสสารเคมี การหยุดฉีดพนสารเคมีขณะ
ลมแรง การทําความสะอาดหัวฉีดเมื่อเกิดการอุดตัน การหยุดพักเมื่อมีอาการเหนื่อยลา การแยกซัก
เสื้ อผ า ที่ป นเป อนสารเคมี ตา งหาก การเก็บ สารเคมีใ นที่เหมาะสม การขุดหลุมฝงภาชนะบรรจุ
สารเคมีที่ใชแลว และการพนสารเคมีในชวงเชาและชวงเย็น ที่เกษตรกรปฏิบัติไมถูกตองไดแก
พฤติกรรมการแตงกายใหรัดกุมเชนเสื้อแขนยาว กางเกงขายาว เพื่อปองกันการสัมผัสสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชของรางกาย
ยุทธนา คํามงคล (2550) ศึกษาความรูและการปฏิบัติในการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของ
เกษตรกรพันธะสัญญา บานหวยสิงห อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน พบวาการปฏิบัติตัวใน
การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรอยูในระดับดี ทั้งในระยะกอนใช และระยะผสมสารเคมี
กําจัดศัตรูพืช ระยะระหวางการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช และระยะหลังการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
พฤติกรรมที่เกษตรกรปฏิบัติที่ถูกตอง เชนอานฉลากบนภาชนะบรรจุสารเคมีกําจัดศัตรูพืชกอนใช
การตรวจสอบอุปกรณพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชวาชํารุดหรือไม กอนนําไปใช การสวมเสื้อผาที่
มิดชิด เชนเสื้อแขนยาว และกางเกงขายาวในการปฏิบัติงาน การเก็บสารเคมีกําจัดศัตรูพืชไวในที่
มิดชิด หางจากมือเด็กและสัตวเลี้ยง และการเปลี่ยนเสื้อผาชุดใหมหลังจากปฏิบัติงานฉีดพนสารเคมี
กํา จั ดศั ตรู พื ช เสร็ จ พฤติ ก รรมที่ ป ฏิบัติไ มถูก ตองไดแก การผสมสารเคมีกําจัดศัตรูพืช มากกวา
ปริมาณที่กําหนด ไมสวมแวนในขณะผสมและฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
ยรรยง นาคมา (2545) ศึกษาพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของ
เกษตรกรกลุม เสี่ย ง อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี พบวาเกษตรกรกลุม เสี่ยงมี พฤติกรรมการ
ปองกันอันตรายจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชอยูในระดับปานกลาง โดยปฏิบัติไดอยางถูกตองเชน เลือก
ซื้อสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่มีฉลากถูกตอง อานฉลากคําแนะนํากอนการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช สวม
เสื้ อผ าอยา งมิ ดชิ ดเพื่อปองกั นละอองสารเคมีกําจัดศัตรูพืช อาบน้ําและฟอกสบูภายหลังการใช
สารเคมีกําจั ดศัตรูพื ช ไม ลางภาชนะบรรจุส ารเคมีกําจัดศัตรูพืชแลวนําไปใชประโยชน แตยังมี
พฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ไมถูกตองเชน ไมสวมถุงมือขณะเปดภาชนะบรรจุสารเคมี
กําจัดศัตรูพืช ไมทุบทําลายภาชนะบรรจุสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ใชห มด แลวทิ้งในหลุมกลบดินให
มิดชิด แตนําไปขายใหผูรับซื้อของเกา
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พิริพัฒน ธรรมแงะ (2550) ศึกษาพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
ของเกษตรกรชนเผาปกาเกอะญอ บานแมสายนาเลา ตําบลโหลงขอด อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม
พบวาเกษตรกรมีพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช อยูในระดับปานกลาง
พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่เกษตรกรปฏิบัติไมถูกตองไดแก การผสม
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชในที่อับ ใชมือเปลาในการผสมสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ไมสวมแวนตา ไมสวม
อุป กรณ ค รอบปากและจมู ก ระหวางฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช หยุดพัก สูบ บุหรี่ ดื่ม น้ํา หรือ
รั บ ประทานอาหารในระหว า งพ น สารเคมี กําจั ดศัต รูพืช ใช ป ากเป า หรือดู ดหัว อุป กรณฉี ดพ น
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช เมื่อมีสิ่งอุดตัน รวมถึงการพักรับประทานอาหารโดยไมเปลี่ยนเสื้อผาที่สวม
ใสพนสารเคมีกําจั ดศัตรูพืช ทุบและทําลายภาชนะบรรจุสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ใชหมดแลว ลงใน
แหลงน้ําธรรมชาติ ลางอุปกรณ หรือภาชนะที่ใชฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในแหลงน้ําธรรมชาติ
เชนบอน้ํา ลําคลอง แมน้ํา สระน้ํา และเขาไปดูหรือตรวจสอบแมลงศัตรูพืชทันทีหลังพนสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชเสร็จ
วราพั นธุ พรวิ เศษศิ ริกุ ล (2548) ศึก ษาความสัม พันธระหวางพฤติก รรมการใช ส ารเคมี
ปองกันกําจัดศัตรูพืช กับระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอเรสในเลือดเกษตรกร หมูบานทุงแดง ตําบล
โหลงขอด อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม พบวา เกษตรกรมีพฤติกรรมการใชสารเคมีปองกันกํา จัด
ศัตรูพืช ที่ถูกตองอยูในระดับปานกลาง แตมีพฤติกรรมการการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชที่
ปฏิบัติไมถูกตองไดแก การใชมือเปลาในการผสมสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช การพักรับประทาน
อาหารโดยไมเปลี่ยนเสื้อผา การหยุดพักสูบบุหรี่ หรือดื่มน้ํา หรือรับประทานอาหารในระหวางฉีด
พนสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช การลางภาชนะหรืออุปกรณพน สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชลงใน
แหลงน้ําธรรมชาติ
แนวคิดการศึกษา
ศึกษาลักษณะการปลูกพืช การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช และพฤติกรรมการปองกันอันตราย
จากการใช สารเคมี กํา จัดศัตรูพื ช ระยะกอนการใช ระยะระหวางการใช และระยะหลังการใช
จํา แนกตามกลุม พฤติ กรรม ทั้ ง หมด 4 กลุม ไดแก กลุมพฤติก รรมการปองกันโดยสวมอุปกรณ
ปองกันรางกาย กลุมพฤติกรรมการปองกันโดยใชหลักสุขวิทยาสวนบุคคล กลุมพฤติกรรมการ
ปองกันไมใหรางกายสัมผัสสารเคมีโดยตรง และกลุมพฤติกรรมอื่นๆที่เกี่ยวในการปองกันอันตราย
จากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตามระยะการใช ของเกษตรบานแมแพะ ตําบลสะเมิงเหนือ อําเภอ
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สะเมิง จังหวัดเชียงใหม ที่มีการทําการเกษตรกรรม รูปแบบแบบปลูกเองขายเอง รูปแบบสมาชิก
ศูนยพัฒนาโครงการหลวง และรูปแบบพันธะสัญญา

