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บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยก่ึงทดลองโดยใชโปรแกรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม มีวัตถุประสงค
การวิจัยเพ่ือ 1) ศึกษาระดับความรูและพฤติกรรมการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร 

กอนและหลังการใชโปรแกรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม  2) เพ่ือเปรียบเทียบความรูและพฤติกรรม
การใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร  กอนและหลังการใชโปรแกรมการเรียนรูแบบมี
สวนรวม กลุมตัวอยาง คือ เกษตรกรผูทํานาพ้ืนท่ีหมู 5 ตําบลบางขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
จํานวน 30 ราย ไดมาโดยการสุมแบบอยางงาย เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  ประกอบดวย
แบบทดสอบความรู และแบบสอบถามพฤติกรรมการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล ความรูและพฤติกรรมการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช 
ไดแกการแจกแจงความถ่ี คาเฉลี่ย  รอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การเปรียบเทียบความรูและ
พฤติกรรมการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร กอนและหลังการใชโปรแกรมการเรียนรู
แบบมีสวนรวม ใชสถิติ paired t-test 

 ผลการศึกษาพบวา  
   1) ดานความรูในการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช กอนการ เขารวมโปรแกรม

เกษตรกรมีความรูเรื่องสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชในภาพรวมอยูในระดับนอย ( X  = 12.41, 
S.D. = 1.33) หลังการเขารวมโปรแกรม เกษตรกรมีความรูเรื่องสารเคมีปองกันและกําจัด ศัตรูพืชใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 24.05, S.D. = 0.76) 
   2) ดานพฤติกรรมการปฏิบัติในการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช กอนการเขารวม
โปรแกรมเกษตรกรมีพฤติกรรมการปฏิบัติในการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช ในภาพรวมอยูใน
ระดับนอย  ( X  = 22.37, S.D. = 1.13) หลังการเขารวมโปรแกรม เกษตรกรมีพฤติกรรม การปฏิบัติ
ในการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 54.16, S.D. = 0.69)  

โดยเกษตรกรมีคาเฉลี่ยคะแนนความรูเรื่องสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช และพฤติกรรม
การปฏิบัติในการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชกอนและหลังการทดลองแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
คําสําคัญ: โปรแกรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม, สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช 
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ABS
TRA
CT 

       
 This research                                          
know
ledg

e 
and behavior pertaining to chemical pesticide utilization of farmers, before and after 
using the participatory learning program. The samples comprised of 30 farmers living in Moo 
5, Bang kwan Sub-district, Muang District, Chachoengsao Province, obtained by simple 
random sampling. The tools used for data collection were a knowledge test form and a 
questionnaire inquired on farmers’ chemical pesticide utilization behavior. The 
statistics used for the analysis of personal information and knowledge together with 
chemical pesticide utilization were frequency, mean, percentage, and standard deviation; 
while the statistics used for the comparison between knowledge and chemical pesticide 
utilization behavior of farmers before and after using the participatory learning program, was 
paired t-test. 

 The results of the study revealed as follows: 
  1) Related to knowledge on chemical pesticide utilization, before 

participating in the program, the farmers’ overall knowledge on the utilization was at a low 
level. ( X  = 12.41, S.D. = 1.33) After participating in the program, the farmers’ overall 
knowledge on the utilization was at a high level. ( X = 24.05, S.D. = 0.76) 

  2) Related to behavior on farmers’ overall behavior on the chemical 
pesticide utilization was at a low level. ( X  = 22.37, S.D. = 1.13) After participating in the 
program, the farmers’ overall behavior on the utilization was at a high level. ( X  = 54.16, 
S.D. = 0.69) 

 When compared the mean scores of knowledge and behavior before and after the 
experiment, there was a statistically difference at the .05 level. 
Keywords: participatory learning program, chemical pesticide 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

 ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมมาตั้งแตสมัยอดีตกาล  แตก็ยังประสบปญหาในการทํา
การเกษตรท้ังดานความไมเหมาะสมของพ้ืนท่ีทางการเกษตรท่ีมีจํานวนจํากัด และเปนประเทศท่ีตั้งอยู
ในเขตรอนชื้น ซ่ึงเหมาะสมตอการแพรขยายพันธุของแมลงศัตรูพืชชนิดตาง  ๆตลอดจนการพัฒนาตัวเอง
ของแมลงใหตานทานสารเคมี  ทําใหประสบปญหาศัตรูพืชและวัชพืช  ดังนั้นเกษตรกรมีความมุงหวัง
เพ่ิมพูนผลผลิตใหไดปริมาณมาก จึงพยายามนําเอาเทคโนโลยีตาง  ๆเขามาในระบบการผลติ ไมวาจะเปน
เครื่องมือ  เครื่องจักรกล  ปุย และสารเคมี ปองกันและ กําจัดศัตรูพืช  โดยเกษตรกรสวนใหญ จะนึกถึง
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชเปนสิ่งแรกท่ีนํามาใชในการกําจัดแมลง และวัชพืช เพราะเปนวิธีท่ีสะดวก รวดเร็ว 
เห็นผลทันใจ  ประหยัดเวลาและแรงงาน  โดยถือเปนปจจัยสําคัญในการเพ่ิมผลผลิต เพ่ือใหมนุ ษย
อยูรอดจากแมลงศัตรูพืช  ซ่ึงมีมากกวา  10,000 ชนิด วัชพืชอีก  600 ชนิด โรคพืช  1,500 โรค และ
ไสเดือนฝอยอีก 1,500 ชนิด ในยุคปจจุบันปริมาณการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชไดเพ่ิมจํานวน
สูงข้ึนเรื่อยๆ  สําหรับประเทศไทยในป  พ.ศ. 2548 มูลคาการนําเขาสารเคมี ปองกันและ กําจัดศัตรูพืช
ท่ีใชในประเทศไทยมีมูลคาถึง  10,576.15 ลานบาท (ปริมาณ 78,816 ตัน) คิดเปนอัตราเพ่ิมประมาณ
รอยละ 7.34 เม่ือเปรียบเทียบกับมูลคาการนําเขาในป  พ.ศ. 2546 และในป  พ.ศ. 2547 ท่ีมีปริมาณ
นําเขา 73,027 ตัน ซ่ึงคิดเปนจํานวนมูลคา มากกวา  10,370.69 ลานบาท  (สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา, 2547, หนา 5) โดยจากการศึกษาขอมูลขององคการอนามัยโลก  (WHO) และโครงการ
ดานสิ่งแวดลอมของสหประชาชาติ  (UNEP) ปรากฏวาจํานวนเกษตรกรรอยละ  25 ในประเทศ
ดอยพัฒนาไดรับผลกระทบจากสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชในระดับท่ีเปนพิษ ในแตละปมีผูเสียชีวติ
มากกวา  220,000 คน ซ่ึงตัวเลขนี้อาจเปนการประมาณการท่ีต่ํากวาความเปนจริง  เนื่องมาจาก
ขาดการบันทึกและการขาดแคลนแพทยในชนบท  (ชายันต คํามา,  2544, หนา 16) และจากรายงาน
ของกองระบาดวิทยา  กระทรวงสาธารณสุข ในป  พ.ศ. 2539 พบวา  ประเทศไทยมีผูเสียชีวิต จาก
สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชมากท่ีสุด จํานวน  41 ราย พ้ืนท่ีท่ีมีอัตราการปวยจากสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชสูงสุดไดแก ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และภาคใต อัตราการปวยเทากับ  

13.8, 3.4, 1.9 และ 1.3 คน ตอประชากรหนึ่งแสนคน ตามลําดับ สําหรับชนิดของสารเคมีปองกันและ
กําจัดศัตรูพืชท่ีเปนสาเหตุของการเจ็บปวยและเสียชีวิต พบวา เกิดจากสารเคมีปองกันและกําจัดแมลง
กลุมออรกาโนฟอสเฟตสูงท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  55.4 จากจํานวนผูปวยท่ีทราบชนิดของสา รเคมี 
รองลงมาพบวา เกิดจากสารเคมีปองกันและกําจัดวัชพืช รอยละ 25.3 และสารเคมีปองกันและกําจัด
แมลงกลุมคารบาเมท รอยละ 13.3 ในป พ.ศ. 2542 พบวา มีผูปวยจากสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช 
จํานวน 4,618 ราย ตาย 31 ราย โดยอัตราตายมากท่ีสุดเกิดจากการสัมผัสพิษสาร เคมีปองกันและ
กําจัดแมลงและวัชพืช ท้ังนี้สาเหตุสวนใหญเกิดจากการ ปฏิบัติงานท่ีไมถูกตอง ละเลยหรือไมตระหนัก
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ในการปองกันรักษาสุขภาพ (ประภาศรี ทิพยอุทัย, 2546, หนา 5) โดยท่ีสารเคมีกําจัดศัตรูพืชท่ีสะสม
ในรางกายนั้น ถาใชอยางไมถูกวิธีและขาดความรู จะสามารถทําอันตรายตอสุขภาพรางกายไดท้ังมนษุย 
และสัตว กลาวคือ จะไปทําลายอวัยวะภายในรางกาย เชน ตับ ไต ปอด สมอง ผิวหนัง ระบบประสาท 
ระบบสืบพันธุ และตา ซ่ึงก็ข้ึนอยูกับวาเราจะรับสารเคมีเขาสูรางกายทางใด และปริมาณมากนอยเทาใด 
สวนใหญแลวการท่ีอวัยวะภายในรางกายไดสะสมสารเคมีไวจนถึงขีดท่ีรางกายไมอาจทนได
จึงแสดงอาการตางๆ  ข้ึนมา  เชน  โรคมะเร็ง  โรคตอม ไรทอ  โรคเลือด  และระบบ ภูมิคุมกัน  เปนตน 
(สํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ , 2547) ดังนั้นหากตัวเกษตรกรยังมีความรูและพฤติกรรม
การใชสารเคมีไมถูกตอง และไมไดรับการสงเสริมใหมีพฤติกรรมการปฏิบัติตัวท่ีถูกตองเหมาะสม  
รวมถึงใหเกิดความปลอดภัยในการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช นอกจากจะสงผลกระทบใหเปนปญหาตอ
ครอบครัวในเรื่องปญหาสุขภาพคาใชจายในการรักษาพยาบาลแลว ยังสงผลรวมไปถึงสภาพแวดลอม
ในพ้ืนท่ีตองถูกทําลายจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ซ่ึงจะเปนปญหาตอชุมชนและสังคม  

 การมีสวนรวมเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญตอประชาชนอยางยิ่ง เพราะจะเห็นไดวาการมีสวนรวม
ของประชาชนจะมีอยูในเกือบทุกกิจกรรมของสังคม ข้ึนอยูกับความสนใจและประเด็นในการพิจารณา  
แตมีเง่ือนไขพ้ืนฐานในการมีสวนรวมวาตองมีอิสรภาพ ความเสมอภาค และความสามารถในการเขารวม
กิจกรรม นอกจากนี้ การมีสวนรวมตองมีวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมาย  ตองมีกิจกรรมเปาหมาย  และ
ตองมีกลุมเปาหมาย  ท้ังนี้  เพ่ือใหกระบวนการมีสวนรวมดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพสู งสุด 
การมีสวนรวมเปนการกระจายโอกาสใหบุคคลมีสวนรวม  และการบริหารเก่ียวกับการตัดสินใ จ
ในเรื่องตาง  ๆรวมท้ังการจัดสรรทรัพยากร ซ่ึงจะสงผลกระทบตอวิถีชีวิตและความเปนอยู โดยการใหขอมูล
แสดงความคิดเห็น  ใหคําแนะนําปรึกษา  รวมวางแผน  รวมปฏิบัติ  รวมตลอดจนการควบคุม โดยตรง
จากบุคคล การมีสวนรวมจึงเปนกระบวนการซ่ึงบุคคลหรือผูมีสวนไดสวนเสียไดมีโอกาสแสดง ทัศนะ 
และเขารวมในกิจกรรมตางๆ  ท่ีมีผลตอชีวิตความเปนอยู  รวมท้ังมีการนําความคิดเห็นดังกลา ว
ไปประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายและการตดัสนิใจขององคกร  

 จังหวัดฉะเชิงเทรา เกษตรกรท่ีมีอาชีพทํานามีการใชสารเคมีทุกหลังคาเรือน โดยใชสารเคมี
ในการผลิต 3 อันดับแรก คือ สารเคมี ปองกันและกําจัดแมลง สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช และ
สารเคมีปองกันและกําจัดเชื้อรา สําหรับพฤติกรรมของกลุมเกษตร กรท่ีใชสารเคมีจะมีการใช สารเคมี
ผสมกันหลายชนิด โดยใหเหตุผลวาประหยัดคาจางแรงงานและใหผลรวดเร็ว เกษตรกรสวนใหญนิยม
ใชสารเคมี ปองกันและ กําจัดศัตรูพืชโดย การ ฉีดพน ซ่ึงมีการใชสารเคมี ปองกันและ กําจัดศัตรูพืช
ท่ีไมถูกตอง เชน มีการฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในชวงเวลาท่ีไมเหมาะสม ฉีดขณะท่ีไมมีแมลงระบาด 
ฉีดพนดวยวิธีการไมถูกตอง ใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเกินอัตราท่ีระบุไวบนฉลาก  และการไมใชอุปกรณ
ในการปองกันอันตรายสวนบุคคล  ซ่ึงกอใหเกิดอันตรายตอเกษตรกร (สํานักงานเกษตรอําเภอเมือ ง
ฉะเชิงเทรา,  2552) นอกจากนี้ จากขอมูลของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตําบลบางขวัญ  
เม่ือป พ.ศ.  2551 ไดมีการสํารวจพฤติกรรมสุขภาพสวนบุคคลในเรื่องของพฤติกรรมการใชสารเ คมี
ของกลุมเกษตรกร พบวา เกษตรกรมีพฤติกรรมการปฏิบัตใินการใชสารเคมีไมถูกตอง โดยไมใชอุปกรณ
ในการปองกันอันตราย รอยละ 25.80 และจากการสรุปจาํนวนและอัตราการเจ็บปวย 10 อันดับแรก 
ในป พ.ศ.  2549-2551 ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตําบลบางขวัญ พบวา  มีผูป วย
ท่ีเปนโรคผิวหนัง ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการสัมผัสสารเคมีอยูในอันดับท่ี 9 ป พ.ศ. 2549 มีจํานวนผูปวย  
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58 คน ป พ.ศ. 2550 มีจํานวนผูปวย 106 คน และป พ.ศ. 2551 มีจํานวนผูปวย 142 คน ซ่ึงเห็นไดวา
มีผูปวยท่ีเปนโรคท่ีเกิดจากสาเหตุการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชท่ีมี แนวโนมสูงข้ึนตามลําดับ 
รวมไปถึงจากขอมูลรายงานสาเหตุการตายของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลยอนหลัง  3 ป พบวา 
โรคมะเร็งเปนสาเหตุการตายเปนอันดับท่ี 4 ในป พ.ศ. 2549 มีผูเสียชีวิตจํานวน 3 ราย ป พ.ศ. 2550 
มีผูเสียชีวิต 1 ราย และป พ.ศ.  2551 มีผูเสียชีวิต  3 ราย ซ่ึงหนึ่งในจํานวนผูเสียชีวิตนั้นก็มาจาก
กลุมอาชีพผูใชสารเคมีในการทําการเกษตร (โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตําบลบางขวัญ, 2551) 

 จากสภาพปญหาดังกลาว ผูวิจัยในฐานะท่ีมีบทบาทหนาท่ีดานการดูแลสุขภาพของประชาชน
ไดเห็นถึงความสําคัญและตระหนักถึงปญหาท่ีเกิดจากการใช สารเคมี ปองกันและ กําจัดศัตรูพืช
ในการประกอบอาชีพของเกษตรกร จนกอใหเกิดปญหาดานสุขภาพและสงผลตอการรักษาจึงมีความสนใจ
ท่ีจะพัฒนาแนวทางการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชโดยการมีสวนรวมของเกษตรกร  จึงสนใจ
ท่ีจะสงเสริมเกษตรกรใหมีความรูและพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชท่ีถูกตองมาก ข้ึน 
โดยนําโปรแกรมการเรียนรูแบบมีสวนรวมท่ีพัฒนาข้ึนโดยใชแนวคิดการเรียนรูแบบมีสวนรว ม 
ซ่ึงประกอบดวยการเรียนรูเชิงประสบการณและกระบวนการกลุม เพ่ือใหเกษตรกรเกิดการเรียนรูสูงสุด
ไดดวยตนเอง ท้ังนี้ผูวิจัยคาดวาการใชโปรแกรมการเรียนรูแบบมีสวนรวมจะทําใหเกษตรกร มีความรู 
ความตระหนัก ตลอดจนมีพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชไดอยางถูกตอง ปลอดภัย ท้ังแกตนเอง 
ครอบครัว สังคม และสิ่งแวดลอม ในชุมชน รวมถึง เพ่ือใหเกษตรกรท่ี เจ็บ ปวย ทางดาน สุขภาพ
จากการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช  ไดมีการปฏิบัติตัวไดอยางถูกตอง  เหมาะสม  ปลอดภัย
จากการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช 

 

1.2 คําถามการวิจัย 

  

  โปรแกรมการเรียนรูแบบมีสวนรวมจะทําใหเกษตรกรมีความรูและพฤติกรรมการใชสารเคมี

ปองกันและกําจัดศัครูพืชดีข้ึนหรือไม 

 

1.3 วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
 1.3.1 เพ่ือศึกษา ระดับความรูและพฤติกรรมการ ใชสารเคมี ปองกันและ กําจัดศัตรูพืชของ

เกษตรกร กอนและหลังการใชโปรแกรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม 
  1.3.2 เพ่ือเปรียบเทียบความรูและพฤติกรรม การใชสารเคมี ปองกันและ กําจัดศัตรูพืช ของ
เกษตรกร กอนและหลังการใชโปรแกรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม 
 

1.4 สมมติฐานการวิจัย 
 
 1.4.1 ภายหลังการเขารวมโปรแกรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม เกษตรกรมีความรูใน การใช

สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชดีกวากอนการเขารวมโปรแกรม 
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 1.4.2 ภายหลังการเขารวมโปรแกรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม เกษตรกรมีพฤติกรรมในการใช
สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชดีกวากอนการเขารวมโปรแกรม 

 

1.5 ขอบเขตการวิจัย 
 

 1.5.1 ขอบเขตดานประชากร 
  ประชากรท่ีใชในการศึกษา  คือ เกษตรกรผูทํานาพ้ืนท่ีหมู 5 ตําบลบางขวัญ อําเภอ เมือง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ท่ีมีรายชื่อเกษตรกรจากขอมูลบัญชีรายชื่อสมาชิกกลุมเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนกับ
สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จํานวน 45 ราย 

 1.5.2 ขอบเขตดานเนื้อหา 
  1) ศึกษากระบวนการมีสวนรวมในโปรแกรมการเรียนรูแบบมีสวนรวมเก่ียวกับการใช
สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช ท่ีเนนกระบวนการเรียนรูมี 3 สวน คือ  กิจกรรมท่ีเนนประสบการณ 
กิจกรรมท่ีเนนความคิดรวบยอด และกิจกรรมท่ีเนนการสะทอนความคิดและอภิปราย 
  2) ศึกษาผลของการจัดกระบวนการมีสวนรวม โดยการประยุกตใชโปรแกรมการเรียนรู
แบบมีสวนรวมเก่ียวกับการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช  ท่ีเนนกระบวนการเรียนรูมี 3  สวน 
ท่ีมีผลตอพฤติกรรมสุขภาพ โดยวัดจากความรูและพฤติกรรมการใช สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช
กอนและหลังการใชโปรแกรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม 

 1.5.3 ขอบเขตดานระยะเวลาและพ้ืนท่ี 
  ระยะเวลาในการศึกษา คือ เดือนเมษายน 2556-เดือน ตุลาคม 2556 

 พ้ืนท่ีท่ีวิจัย คือ พ้ืนท่ีหมู 5 ตําบลบางขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

1.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 การศึกษาวิจัยเรื่องผลของการใชโปรแกรมการเรียนรูแบบมีสวนรวมตอความรูและพฤติกรรม
การใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชของเ กษตรกรพ้ืนท่ีหมู 5 ตําบลบางขวัญ อําเภอเมือง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ผูวิจัยไดสรางกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้  
 
  ตัวแปรตน        ตัวแปรตาม  
  
 
 
 

 
 
 
ภาพ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

โปรแกรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม 
ตอการใชสารเคมีปองกันกําจัด

ศัตรูพืช 
 

 
- ความรูในการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช 
- พฤติกรรมการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช 
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1.7 นิยามศัพทเฉพาะ 
 

 การศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดใหคําอธิบายศัพทเฉพาะท่ีเก่ียวของกับการศึกษาผลของโปรแกรม
การเรียนรูแบบมีสวนรวมตอความรูและพฤติกรรมการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร 
พ้ืนท่ีหมู 5 ตําบลบางขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ดังนี้ 
  เกษตรกร หมายถึง ผูประกอบอาชีพทํานา เปนอาชีพหลักพ้ืนท่ีหมู 5 ตําบลบางขวั ญ 
อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ท่ีข้ึนทะเบียนรายชื่อเกษตรกรจากขอมูลบัญชีรายชื่อสมาชิกกลุมเกษตรกร
กับสํานักงานเกษตรอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา  โดยเปนเกษตรกรท่ีมีอาการเจ็บปวยและเขารับการรักษา
ในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ตําบลบางขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ท่ีตรวจพ บวา 
มีการเจ็บปวยจากการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช   

 โปรแกรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม หมายถึง แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับเกษตรกร
ผูทํานาพ้ืนท่ีหมู 5 ตําบลบางขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา แบบ มีสวนรวมในโปรแกร ม
การเรียนรูในการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช ท่ีเนนกระบวนการเรียนรู มี 3 สวน คือ กิจกรรม
ท่ีเนนประสบการณ กิจกรรมท่ีเนน ความคิดรวบยอด และกิจกรรมท่ีเนนการ สะทอนความคิดและ
อภิปราย 

 ความรูในการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช หมายถึง การท่ีบุคคลมีการรับรู ความเขาใจ 
ความสามารถในการจําของเกษตรกร เก่ียวกับการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชท่ีถูกตอง ซ่ึงวัดไดจาก
แบบทดสอบความรูท่ีสรางข้ึนจากการทบทวนวรรณกรรม 

 พฤติกรรมการใชสารเคมี ปองกันและ กําจัดศัตรูพืช หมายถึง การปฏิบัติตัวของ เกษตรกร 
ท่ีเก่ียวกับการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชอยางถูกตอง ซ่ึงวัดไดจากแบบสอบถามพฤติกรรมท่ีผูวิจัยสรางข้ึน
จากการทบทวนวรรณกรรม 

 สารเคมีปองกันและ กําจัดศัตรูพืช หมายถึง สารประกอบทางเคมีใดๆ ท่ีใชปองกัน กําจั ด 
ขับไลหรือลดจํานวนแมลงศัตรูพืช วัชพืช เชื้อรา และโรคพืชอ่ืนๆ 
 

1.8 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 

 1.8.1 เกษตรกรไดรับความรูเก่ียวกับการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชจากการเขารวม
โปรแกรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม 

 1.8.2 เกษตรกรมีพฤติกรรมการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชท่ีถูกหลัก เนนความปลอดภัย
ตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม  

 1.8.3 ไดโปรแกรมการเรียนรูแบบมีสวนรวมท่ีสามารถนําไปประยุกตใช ในการดูแลสุขภาพ
ดานอ่ืน เพ่ือปรับเปลี่ยนแนวคิด และพฤติกรรมการดูแลตนเอง ใหมีพฤติกรรมท่ีถูกตอง เหมาะสมและ
ปลอดภัยตอไป 
 1.8.4 ผลการศึกษา สามารถนําไปประยุกต ใชเปน ขอมูลพ้ืนฐานและเปนแนวทางสําหรับ
หนวยงานของภาครัฐและภาคเอกชน  เพ่ือประกอบการวางแผนสงเสริมหรือใหความรูเก่ียวกับการใช
สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช และมีพฤติกรรรมการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช
ท่ีเกิดความปลอดภัยตอตัวเกษตรกร ผูบริโภค และสิ่งแวดลอม 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

 การศึกษาผลของโปรแกรมการเรียนรูแบบมีสวนรวมตอความรูและพฤติกรรมการใชสารเคมี
ปองกันและกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ดังตอไปนี้ 

 2.1 ขอมูลท่ัวไปตําบลบางขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 2.2 แนวคิดทฤษฎีการเรียนรูแบบมีสวนรวม 
 2.3 ความรูเก่ียวกับสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช 
 2.4 แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
 2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ  
 โดยมีรายละเอียดของการศึกษา ดังนี้ 

 

2.1 ขอมูลทั่วไปตําบลบางขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  
  ตําบลบางขวัญ แตเดิมรวมอยูกับตําบลบางแกว  เหตุท่ีเรียกวาตําบลบางขวัญ เนื่องจาก
ในสมัย รัชกาลท่ี 5 ไดแบงการปกครอง โดยใหขุนบางขวัญมาปกครองดูแลตางพระเนตรพระกรรณ  
เม่ือมีการแบงเขตพ้ืนท่ีตําบลออกจากตําบลบางแกว จึงใชชื่อตําบลตามชื่อของผูมาปกครองคนแรกวา 
“ตําบลบางขวัญ” 
  สภาพท่ัวไปของตําบล 
  เปนท่ีราบลุม เหมาะแกการทํานา ทําสวน  ประชาชนจึงนิยมทํานาและปลูกพืชสวน ครัว 
(ขา ตะไคร) เปนสวนใหญ พ้ืนท่ีจึงมีลักษณะเปนท่ีนาสวนผสมโดยปลูกขา ตะไครไวริมคันนา  
  ขอมูลอาชีพของตําบล 

 อาชีพหลัก ทํานา จํานวน 233 ครัวเรือน พ้ืนท่ีทํานา 6,246 ไร    
      อาชีพเสริม ปลูกพืชผักสวนครัว/ทําสวนมะมวง  
 ระยะเวลาในการทํานา  
 ขาวนาป ระหวางเดือนพฤษภาคม-เดือนสิงหาคม 
            ขาวนาปรัง ระหวางเดือนพฤศจิกายน-เดือนกุมภาพันธ 
 จากการสํารวจขอมูลการสัมผัสและใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในการทําการเกษตร โดยสํานักงาน
เกษตรรวมกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบางขวัญ ในป 2551 พบวา เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลท้ังสิน้
จํานวน 319 ราย มีการสัมผัสและใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชในการทําการเกษตรท้ังหมด  
(ขอมูลจากการสํารวจโดยโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบางขวัญ เม่ือวันท่ี 24 กันยายน 2551) 
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2.2 แนวคิดทฤษฎีการเรียนรูแบบมีสวนรวม 
 

 การเรียนรูแบบมีสวนรวม  แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการ  เง่ือนไขพ้ืนฐานของการเรียนรู
แบบมีสวนรวม มี 3 ประการ คือ (สถาบันยุทธศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2550, หนา 60) คือ 

    1) ตองมีอิสรภาพ หมายถึง เกษตรกรมีอิสระท่ีจะเขารวมกิจกรรมโปรแกรมการเรียนรู 
ลดการใชสารเคมีในการเกษตรหรือไมก็ได  การเขารวมตองเปนไปดวยความสมัครใจ  การถูกบังคับ
ใหเขารวมไมวาจะในรูปแบบใด ไมถือวาเปนการเรียนรูแบบมีสวนรวม 

   2) เกษตรกรตองมีความเสมอภาค บุคคลท่ีเขารวมในกิจกรรมใดจะตองมีสิทธิเทาเทียม
กับผูเขารวมคนอ่ืนๆ 

   3) ตองมีความสามารถ เกษตรกรจะตองมีความสามารถพอท่ีจะเขารวมในกิจกรรมนั้น  ๆ
หมายความวา ในบางกิจกรรมแมจะกําหนดวาผูเขารวมมีเสรีภาพและเสมอภาค แตกิจกรรมท่ีกําหนดไว
มีความซับซอนเกินความสามารถของกลุมเปาหมาย  การเรียนรูแบบมีสวนรวมยอมเกิดข้ึนไมได  
องคประกอบของการเรียนรูแบบมีสวนรวมมี  3 ดาน (สถาบันยุทธศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , 
2550, หนา 61) คือ 

 ( 1) ตองมีวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายชัดเจน การใหเกษตรกรเขารวมในกิจกรรม
หนึ่งๆ จะตองมีวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีชัดเจนวาเปนไปเพ่ืออะไร  เกษตรกรจะไดตัดสินใจถูกวา
ควรเขารวมหรือไม 

 ( 2) ตองมีกิจกรรม เปาหมายการใหเกษตรกรเขามีสวน รวมตองระบุลักษณะ ของ
กิจกรรมวามีรูปแบบและลักษณะอยางไร เพ่ือท่ีเกษตรกรจะไดตัดสินใจวาควรเขารวมหรือไม 

 ( 3) ตองมีเกษตรกรเขามามีสวนรวมจะตองระบุกลุมเปาหมาย  อยางไรก็ ตาม 
โดยท่ัวไปกลุมบุคคลเปาหมายมักถูกจํากัดโดยกิจกรรมและวัตถุประสงคของการเรียนรูแบบมีสวนรวม
อยูแลวโดยพ้ืนฐาน 

 ผลของโปรแกรมการเรียนรูแบบมีสวนรวมตอความรูและพฤติกรรมการใชสารเคมีปองกัน
และกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร  ตําบลบางขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา  เริ่มตั้งแต
การตั้งวัตถุประสงคในการศึกษาระดับความรูและพฤติกรรมการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช 
และศึกษาเปรียบเทียบความรูและพติกรรมการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช มีการ กําหนด       
แนวทางการดําเนินกิจกรรมรวมกัน กําหนดกลุมเปาหมายรวมกัน เกษตรกรทุกคน มีความเสมอภาค
ในการรวมแสดงความคิดเห็นเทาเทียมกัน ซ่ึงกลุมเปาหมายท่ีกําหนดจะมีความสามารถในการรวม
ดําเนินกิจกรรมตามเกณฑท่ีกําหนด 

 โดยแทจริงนั้น กระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมอาจจะไมสามารถกระทําไดในทุก  ๆประเด็น 
ดังนั้นจึงมีแนวทางท่ัวๆ  ไปบางประการเก่ียวกับประเด็นท่ีควรใชกระบวนการเรียนรูแบบ มีสวนรวม   
(สถาบันยุทธศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2550, หนา 63) ไดแก 
                   1) การตัดสินใจและผลกระทบท่ีสําคัญ 

        2) การตัดสินใจจะมีผลกระทบตอบางคนมากกวาคนอ่ืน 
         3) การตัดสินใจจะมีผลกระทบตอผลประโยชนของบางคนหรือกลุมคนท่ีมีอยูเดิม 
       4) การตัดสินใจท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีมีความขัดแยงอยูกอนแลว 
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        5) ความจําเปนเพ่ือใหมีการสนับสนุนตอผลการตัดสินใจ 
 ดังนั้นการเรียนรูแบบมีสวนรวมของเกษตรกรจึงมีอยูในเกือบทุกกิจกรรมของสังคม ข้ึนอยูกับ

ความสนใจและประเด็นในการพิจารณา  แตมีเง่ือนไขพ้ืนฐานในการเรียนรูแบบมีสวนรวมวาตองมี
อิสรภาพ ความเสมอภาค และความสามารถในการเขารวมกิจกรรม นอกจากนี ้การเรียนรูแบบมีสวนรวม
ตองมีวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมาย  ตองมีกิจกรรมเปาหมาย  และตองมีกลุมเปาหมาย  ท้ังนี้
เพ่ือใหกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดการเรียนรู
แบบมีสวนรวมเปนการกระจายโอกาสใหบุคคลมีสวนรวม  และการบริหารเก่ียวกับการตัดสินใจ
ในเรื่องตางๆ รวมท้ังการจัดสรรทรัพยากร  ซ่ึงจะสงผลกระทบตอวิถีชีวิตและความเปนอยู  โดยการให
ขอมูลแสดงความคิดเห็น ใหคําแนะนําปรึกษา รวมวางแผน รวมปฏิบัต ิรวมตลอดจนการควบคุมโดยตรง
จากบคุคล การเรียนรูแบบมีสวนรวมจึงเปนกระบวนการซ่ึงบุคคลหรือผูมีสวนไดสวนเสียไดมีโอกาส
แสดงทัศนะ  และเขารวมในกิจกรรมตางๆ  ท่ีมีผลตอชีวิตความเปนอยู  รวมท้ังมีการนําความคิดเห็น
ดังกลาวไปประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายและการตัดสินใจขององคกร การเรียนรูแบบมีสวนรวม
เปนกระบวนการสื่อสารในระบบเปด  กลาวคือ  เปนการสื่อสารสองทาง  ท้ังอยางเปนทางการและ
ไมเปนทางการ  ซ่ึงประกอบไปดวย  การแบงสรรขอมูลรวมกันระหวางผูมีสวนไดสวนเสีย  และ
เปนการเสริมสรางความสามัคคีในสังคม ท้ังนี้เพราะการเรียนรูแบบมีสวนรวมเปนการเพ่ิมคุณภาพของ
การตัดสินใจ การลดคาใชจาย และการสูญเสียเวลา เปนการสรางฉันทามติ และทําใหงายตอการนําไป
ปฏิบัติ  อีกท้ังชวยหลีกเลี่ยงการเผชิญหนา  ชวยใหเกิดความนาเชื่อถือและความชอบธรรม  และ
ชวยใหทราบความหวงกังวลและคานิยมของสาธารณชน  รวมท้ังเปนการพัฒนาความเชี่ยวชาญและ
ความคิดสรางสรรคของสาธารณชน การเรียนรูแบบมีสวนรวมมีความสําคัญในการสรางประชาธิปไตย
อยางยั่งยืน และสงเสริมธรรมาภิบาล  ตลอดจนการบริหารงาน  หากการเรียนรูแบบมีสวนรวมมากข้ึน
เพียงใดก็จะชวยใหมีการตรวจสอบการทํางานของผูบริหาร  และทําใหผูบริหารมีความรับผิดชอบตอ
สังคมมากยิ่งข้ึน  อีกท้ังยังเปนการปองกันการกําหนดนโยบายท่ีไมเหมาะสมกับสังคมนั้นๆ  นอกจากนี้ 
การเรียนรูแบบมีสวนรวมยังเปนการสรางความม่ันใจวาเสียงของผูมีสวนไดสวนเสียจะมีคนรับฟง
อีกท้ังความตองการหรือความปรารถนาของผูมีสวนไดสวนเสียก็จะไดรับการตอบสนอง  (สถาบัน
ยุทธศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2550, หนา 65) 

 ระดับข้ันของการเรียนรูแบบมีสวนรวมมี 4 ระดับ ดังนี้ 
         1) การเรียนรูแบบมีสวนรวมในการตัดสินใจ (decision making) 
         2) การเรียนรูแบบมีสวนรวมในการดําเนินการ (implementation) 
         3) การเรียนรูแบบมีสวนรวมในการรับผลประโยชน (benefit) 
         4) การเรียนรูแบบมีสวนรวมในการประเมินผล (evaluation) 

 2.2.1 การเรียนรูแบบมีสวนรวม 
 โดยใหผูเรียนเปนผูสรางความรูจากประสบการณเดิม หลักการเรียนรูแบบมีสวน รวม

ประกอบดวย หลักการเรียนรู ดังนี้ (กระทรวงสาธารณสุข, 2540, หนา 42) 
  1) การเรียนรูเชงิประสบการณ ( experiential learning) เปนกา รเรียนรูท่ีมุงเนน

ใหผูเรียน สรางความรูจากประสบการณเดิมมีลักษณะท่ีสําคัญ 5 ประการคือ  
 (1) เปนการเรียนรูท่ีอาศัยประสบการณเดิมของผูเรียน 
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 ( 2) ทําใหเกิดการเรียนรูใหมท่ีท าทายอยางตอเนื่องคือ  ผูเรียนต องทํากิจกรรม
ตลอดเวลาไมไดนั่งฟงการบรรยายอยางเดียว 

 ( 3) มีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนดวยกันเองและระหวางผูเรียนกับผู สอน 
 ( 4) ปฏิสัมพันธท่ีมีทําใหเกิดการขยายตัวของเครือขายความรูท่ีทุกคนมีอยู ออกไป

อยางกวางขวาง 
 ( 5) มีการสื่อสารโดยการพูดหรือการเขียนเปนเครื่องมือในการแลกเปลี่ย น

การวิเคราะหและสังเคราะหความรู 
  2) การ สะทอนความคิดและการอภิปราย  ( reflection and discussion) 

เปนองคประกอบสําคัญท่ีผูเรียนจะไดแสดงความคิดเห็นและความรูสึกของตนเองแลกเปลี่ยนกับ
สมาชิกในกลุม  

  3) ความคิดรวบยอด เป นองคประกอบท่ีผูเรียนไดเรียนรูเก่ียวกับเนื้อหาวิชา หรือ
เปนการพัฒนาพุทธิพิสัย ( cognitive domain) เกิดไดหลายทาง เชน  จากการบรรยายของผู สอน 
การมอบหมายใหอานจากเอกสารตํารา 

  4) การประยุกตแนวคิด ( application) เปนองคประกอบท่ีผูเรียนไดทดลอง ใช
ความคิด รวบยอดหรือผลิตข้ันความคิดรวบยอดใน รูปแบบตางๆ เชน การสนทนา สรางคํ าขวัญ 
ทําแผนภูมิแผนภาพ เลนบทบาทสมมต ิ

 2.2.2 การมีสวนรวมของชุมชน  
 ทวทีอง หงสวิวัฒน ( 2529, หนา 24) กลาวถึง แนวคิดการเรียนรูแบบมี สวนรวมว า 

ความลมเหลวในการดําเนินการพัฒนาในอดีตท่ีเนนและใหความสําคัญกับบทบาทของคนนอกชุมชน
มากกวาความสามารถของคนในชุมชน ซ่ึงทําใหการดําเนินงานขาดประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงตอง
ทําการเปลี่ยนแปลงโดยใหชุมชนเปนผูกําหนดเปาหมาย และมีสวนรวมในการวิเคราะหปญหาและ
แสวงหาทางออกดวยตัวของเขาเอง รวมท้ังการตัดสินใจและการประเมินผลดวยตนเองวาดีหรือ
ไมอยางไร การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยวิรัช วิรัชภาวรรณ 
(2535) กลาววา ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในชนบทมีความสัมพันธกับระดับการใหความชวยเหลือ
ของรัฐแกประชาชน คือ  
  1) หากประชาชนในชนบทมีสวนรวมในการพัฒนาชนบทระดับสูง หรือประชาชน
มีความพรอมมาก ระดับการชวยเหลือของรัฐท่ีใหแกประชาชนกลุมนี้จะนอยมาก คือภาครัฐ
เพียงใหคําปรึกษาแนะนํา หรือใหความชวยเหลือเปนท่ีปรึกษาแนะนําทางวิชาการเทานั้น 
  2) หากประชาชนในชนบทเขามามีสวนรวมในระดับปานกลาง คือ  มีความพร อม
ในระดับปานกลาง ระดับการชวยเหลือของรัฐก็จะอยูระดับปานกลาง คือ เปนการชวยเหลือสนับสนุน
บางสวน 
  3) หากประชาชนเขามามีสวนรวมในระดับต่ํา โดยประชาชนมีความพรอมหรือ
มีความพรอมนอยมาก ระดับการชวยเหลือท่ีรัฐใหแกประชาชนจะมีมาก คือ  รัฐตองสงเจาหน าท่ี
เขาคลุกคลีกับประชาชนในชนบท มีการกระตุนการชวยเหลือทุกวิธีอยางครบวงจร 
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 แคสเพอร สันและไบรทบาท ( Kasperson & Breitbank; อางถึงใน นิพัทธเวช สืบแสง , 
2538, หนา 42) ไดเสนอ แนวความคิดเก่ียวกับการมีสวนรวมหรือไมมีสวนร วมนั้นมีมาตรวัด             
3 ประการ ดังนี้ 
  1) การกระทําโดยแตละบุคคลมิใชเปนการกระทําโดยกลุม อาจจะทําใหการวิเคราะห
หรือไดขอสรุปท่ีไมถูกต อง เพราะการแสดงออกของแต ละบุคคลในกระบวนการมีสวนร วมนั้น
จะเห็นไดถึงคานิยมความรับรูและพฤติกรรมของแตละบุคคล กลาวคือ กิริยาท่ีถือวาเปนการมีสวนรวม
ก็คือกิริยาท่ีแสดงตอผลของกระทํานั้นโดยตรงของแตละบุคคล 
  2) ความหนาแนนของการ กระทํ า ซ่ึงแสดงออกโดยการรวมกระทําท่ี บอยครั้ง
ระยะเวลาของกิจกรรมท่ียาวนานหรือมีความผูกพันและมีแรงจูงใจในการกระทํา 
  3) คุณภาพของการเขารวมซ่ึงดูจากผลกระทบของการกระทําในเบื้องแรก เชน  
ความรับผิดชอบการตัดสินใจการเปดกวางยอมรับความสามารถและความคิดเห็นมีการประเมินผล 

กระบวนการท่ีเก่ียวกับการตัดสินใจดังกลาวมีความสัมพันธกับตัวแปรดังตอไปนี้ 
  1) ความรูเก่ียวกับความจําเปนท่ีจะตองเปลี่ยนแปลง 
  2) การชักจูงและการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากการตัดสินใจ 
  3) การตัดสินใจท่ียอมรับหรือจะปฏิเสธอันมีผลจากการประเมิน 
  4) การสื่อสารเก่ียวกับการตัดสินใจ 
  5) การกระทําตามการตัดสินใจ 
 จากทฤษฎีการมีสวนรวมสรุปไดวา การมีสวนรวมของประชาชน  คือ พฤติกรรมท่ีแสดงออก
ตอกิจกรรมตางๆ โดยตรงของแตละบุคคลโดยเขารวมนั้นบอยครั้งตลอดเวลาของการดําเนินกิจกรรม  
ซ่ึงแสดงออกในรูปของการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการปญหาของสังคม
ในหมูบาน ซ่ึงในการศึกษาในครั้งนี้ หมายถึงการเขาไปมีสวนรวมในการใชสารเคมีปองกันและกําจัด
ศัตรูพืชในการประกอบอาชีพของเกษตรกร ซ่ึงหากตัวเกษตรกรใชสารเคมีไมถูกตองจะกอใหเกิดปญหา
ดานสุขภาพตอตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง จึงมีความสนใจท่ีจะใช
โปรแกรมการเรียนรูแบบมีสวนรวมตอความรูและพฤติกรรมการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช 
มาเปนแนวทางในการสงเสริมใหเกษตรกรมีความรู และพฤติกรรมท่ีถูกตองในการใชสารเคมีปองกัน
และกําจัดศัตรูพืช โดยโปรแกรมการเรียนรูแบบมีสวนรวมจะชวยใหเกษตรกรเกิดการเรียนรูดวยตนเอง 
เกิดความตระหนัก ตลอดจนมีพฤติกรรมกระบวนการในการใชสารเคมี ท่ีถูกตอง การปองกันตนเอง  
ครอบครัว และชุมชน เพ่ือใหปลอดภัยจากการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช 

 2.2.3 ความหมายของการมีสวนรวม 
 Erwin (อางถึงใน นิพัทธเวช สืบแสง , 2538, หนา 140) ใหความหมายของการมีส วนรวม

ของประชาชน หมายถึง ประชาชนเปนผูคิดปญหาเปนผูทําทุกอยาง ไมใชเรากําหนดไปแลวใหประชาชน
เขามารวมในเรื่องใดเรื่องหนึ่งทุกอยางเปนเรื่องประชาชนคิดข้ึนมาและเปนผูดําเนินการตามข้ันตอน
จนบรรลุเปาหมายหรือแกไขปญหาในชุมชนโดยรัฐหรือภาคราชการเปนเพียงท่ีปรึกษา 

 นิพัทธเวช สืบแสง (2538, หนา 10) ใหความหมายของการมีสวนรวมไวคือ การท่ีสมาชิกทุกคน
ในชุมชนสามารถมีโอกาสเขาดําเนินการและมีอิทธิพลในกิจกรรมและกระบวนการพัฒนาท้ังยังไดรับ
ผลแหงการพัฒนาเสมอภาคกันอีกดวย โดยมีลักษณะสําคัญดังตอไปนี้ กลาวไววา การมีสวนรวม  
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(participation) มีการนํามาใชอยางแพรหลายในการพัฒนาชุมชนและดูเสมือนเปนหัวใจหลักของการ
พัฒนา เพราะการมีสวนรวมจะชวยใหประชาชนไดมีบทบาทในกรณีตางๆ ในกิจกรรมการพัฒนา
ทุกๆ กรณี กลาวคือ การมีสวนรวมอาจพิจารณาถึงการกระทํารวมกันของบุคคล ในกระบวนการพัฒนา 
2 ลักษณะ คือ  
  1) การมีสวนรวมเปนมรรคหรือกลวิธีการพัฒนา ( participation as a means) 
หมายถึง การนําเอาทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนไปสูเปาหมายของการพัฒนา
ท่ีระบุไวกอนซ่ึงจะทําใหการมีสวนรวมในแนวคิดนี้มีขอจํากัดอยูตรงท่ีตองใหขอเสนอแนะหรือ
คําแนะนํามีการจูงใจใหชุมชนมีสวนรวมแตในเวลาเดียวกันชุมชนไมไดมีสวนรวมในการตั้งเปาหมาย 
  2) การมีสวนรวมเปนเปาหมายการพัฒนา ( particpation as an end) ซ่ึงมุงเนน 
กระบวนการของการมีสวนรวมและเสริมสรางพลังอํานาจ ( empowerment) ใหกับชุมชนทําให
ประชาชนทํากิจกรรมรวมกันเกิดความเชื่อม่ันในตนเองและมีความสามัคคีจนทําใหเกิดการพ่ึงตนเองไว
ในท่ีสุด เปนการรวมกลุมท่ีมีความสามารถและมีศักยภาพในกระบวนการแกไขปญหาและรวมทํากิจกรรม
ซ่ึงมีความสําคัญยิ่งกวาผลลัพธท่ีไดจากการกระทําเพราะการมีสวนรวมจะยังคงอยู แมโครงการ
จะสิ้นสุดลง ทําใหเกิดประโยชนอยางถาวรและยั่งยืนตอชุมชน 

 จีรศักดิ์ สีใจเจริญ ( 2543, หนา 77) กลาววา การมีสวนรวม หมายถึง การใหประชาชน
เปนคนคิดคนปญหา หาสาเหตุของปญหา กําหนดวิธีแกปญหา วางแผนแกไขปญหาและดําเนินการแกไข 
ปญหาดวยตัวของประชาชนเอง ไมใชเปนการกําหนดจากภายนอกแลวใหประชาชนเขารวมในเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง ซ่ึงจะเปนสิ่งซ่ึงทําใหเขาสามารถมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาอยางแทจริง แล ะ
เปนการสรางสมรรถภาพและความเชื่อม่ันในตนเองในการท่ีจะแกไขปญหาของตนเองตอไปเรื่อยๆ 

 ฉอาน วุฒิกรรมรักษา (2541, หนา 16) ไดจําแนกการมีสวนรวมไวเปน 5 ข้ันตอนดังตอไปนี ้
  1) ข้ันกําหนดความตองการ    
  2) ข้ันตัดสินใจ 
  3) ข้ันวางแผนการดําเนินการ 
  4) ข้ันดําเนินการ 
  5) ข้ันติดตามผลงาน        

 ดังนั้น ในการพิจารณาถึงข้ันตอนการมีสวนรวมสามารถแบงออกเปน 4 ข้ันตอน ดังนี้ 
  1) การมีสวนรวมในการศึกษาปญหาและวางแผนปองกัน หมายถึง การตัดสินใจวา
อะไรเปนปญหาของตนเอง อะไรคือสาเหตุและจะแกปญหานั้นอยางไรโดยกําหนดแนวทางแกไขปญหา
พรอมกันไปดวย 
  2) การมีสวนรวมในการปฏิบัติตามแผนปองกันรักษา หมายถึง การมีสวนร วม
ในการตัดสินใจรวมกัน ตามวิถีทางและแนวทางและแนวทางใหเปนไปตามโครงการ และแผนการ
ท่ีไดกําหนดข้ึน 
  3) การมีสวนรวมในการบํารุงรักษาซ่ึงเกิดจากกิจกรรมหรือการดําเนินงาน 
  4) การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล ( evaluation) เปนการประเมิน
การทํางานของตนเองและประเมินสภาพการณภายนอก 
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 โคเฮนแอนดอัพฮอฟฟ (อาง ถึงใน พัชรี พงษศิริ , 2541, หนา 46-47) ไดสรางกรอบ พ้ืนฐาน
การมีสวนรวม ซ่ึงประกอบดวยประเด็นตางๆ ดังนี้ 
  1) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (decision-making) ซ่ึงเปนการตัดสินใจในการดําเนนิ
กิจกรรมตั้งแตระยะเริ่มตน 
  2) การมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม ( implementation) เปนการเขารว ม
โดยการสนับสนุนทางดานทรัพยากร การเขารวมในการบริหาร และการเขารวมในการรวมแรงรวมใจ 
  3) การมีสวนรวมในการรับผลประ โยชน ( benefits) โดยอาจจะเปนผลประโยชน 
ทางวัตถุ ทางสังคม หรือโดยสวนตัว 
  4) การมีสวนรวมในการประเมินผล ( evaluation) ซ่ึงเปนการควบคุมและตรวจสอบ
การดําเนินกิจกรรม รวมท้ังเปนการแสดงถึงการปรับตัวในการมีสวนรวมตอไป 

 ทวีศักดิ์ นพเกษร (2539, หนา 35) ไดสรุปแนวคิดหลัก 3 ประการ คือ  
  1) ชุมชนจะตองมีสวนเก่ียวของในการตัดสินใจวาควรจะทําอะไรและทําอยางไร  
  2) ชุมชนจะตองใหความรวมมือในการดําเนินการตามการตัดสินใจนั้น  
  3) ชุมชนพึงไดรับผลประโยชนจากการมีสวนรวมนั้นคือจะตองสนองตอบความจําเปน
ข้ันพ้ืนฐานของชุมชน การมีสวนรวมเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนา ซ่ึงประชาชนในชุมชนจะตอง มี 
สวนรวมในการดําเนินงานพัฒนานั้นตั้งแตตนจนจบ เริ่มตั้งแตการใหความสําคัญกับชาวบาน
ใหเทาเทียมกับนักพัฒนาหรือผูมีสวนเก่ียวของ ชาวบานจะรวมกันรับรู รวมคิดรวมวางแ ผน 
รวมดําเนินงาน และรวมประเมินผล ท้ังนี้แนวคิดในการมีสวนรวมคือความเปนเจาของ การเปนเจาภาพ 
การมีอํานาจในการตัดสิน อํานาจในการดําเนินงาน การบริหารจัดการ  การรวมรับผลประโยชน  
ผลลัพธ และผลกระทบจากการดําเนินงานและการรวมประเมินผลเพ่ือหาแนวทางในการแกไขปญหา
อุปสรรคตางๆ ท้ังนี้การมีสวนรวมท่ีแทจริงและสมบูรณแบบเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนนั้นประกอบดวย  
กระบวนการตามข้ันตอนตางๆ คือ การมีสวนรวมในการศึกษาการวิเคราะหชุมชน วิเคราะหปญหา
คนควาสาเหตุตนตอท่ีแทจริงของปญหาและแสวงหาแนวทางแกไข การมีสวนรวมในการรับรู สนใจ 
เขาใจ ตระหนักรวมคิด รวมตัดสินใจการมีสวนรวมในการวางแผนดําเนินงาน การบริหารจัดการ
กําหนดการใชทรัพยากรตางๆ การมีสวนรวมในการดําเนินงานตามแผนท่ีวางไวโดย มีสวนรวม
ในการปฏิบัติงานรวมลงทุนควบคุมการดําเนินงานการจัดสรรบริหารจัดการ ดานการเงินการบริการ  
และผลประโยชนท่ีจะไดรับการมีสวนรวมในการประเมินผล การประเมินประสบการณและการเรียนรู
เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานการจัดเวทีประชาคมเปนกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมท่ีทําให
เกิดการพัฒนาชุมชนท่ียั่งยืนโดยเปดโอกาสใหบุคคลผูแทนทุกระดับของกลุมตางๆ ท่ีอยูในชุมชนหรือ
มีสวนเก่ียวของอยูในชุมชนนั้นมีสวนรวมกําหนดทิศทางการพัฒนารวมเลือกอนาคตของชุมชนดวยตนเอง 
และรวมดําเนินกิจกรรมใหบรรลุเปาหมายรวมกันสรางความเขาใจซ่ึงกันและกัน เรียนรูแลกเปลี่ยน
ประสบการณและขอมูลรวมกัน สรางความยอมรับและความรับผิดชอบรวมกัน ซ่ึงเปนพ ลังให
การดําเนินงานเปนไปอยางราบรื่นตอเนื่อง มีประสิทธิภาพกระบวนการมีสวนรวม จึงเปนเทคนิค วิธี
ท่ีจําเปนสําหรับการจัดการประชุมในชุมชนหรือจัดเวทีประชาคมเพ่ือระดมความคิดและสรางจิตสํานึก
พันธะสัญญา และความรับผิดชอบรวมกันในการสรางสรรคอนาคตของชุมชน 
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 การใชกระบวนการมีสวนรวมอยางสมํ่าเสมอในชุมชนและเวทีประชาคมเปนพ้ืนฐานสําคัญ
ของชุมชนท่ีเขมแข็งการสรางเครือขายในแนวราบจากการรวบรวมแนวคิดการมีสวนรวม จะเห็นไดวา 
การมีสวนรวมของประชาชน เปนกระบวนการดําเนินงานท่ีประชาชนในชุมชนใหความรวมมือรวมใจ
ในการแกไขปญหาของประชาชนเองเปนการเปดโอกาสใหประชาชนรูจัดคิดวิเคราะห โดยอาศัย
กระบวนการตามธรรมชาติ จัดตั้งกลุมองคกรเพ่ือสงเสริมกระบวนการ ตัดสินใจรับรูปญหาทํากิจกรรม
การพัฒนารวมกันดวยความสมัครใจปราศจากการบังคับ ซ่ึงกระบวนการมีสวนรวมนี้จะทําใหประชาชน
มีบทบาทสําคัญในการทําใหเกิดชุมชนเขมแข็ง มีศักยภาพในการบริหารพัฒนาพ่ึงตนเองได อีกท้ัง
การมีสวนรวมของประชาชน เปนการปูพ้ืนฐานของการสงเสริมความมีประชาธิปไตย ประชาชนรูจัก
การวางแผนการพัฒนาคิดคนโดยชุมชน และเกิดประโยชนกับชุมชน 
 

2.3 ความรูเกี่ยวกับสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช 
  

 2.3.1 การแบงประเภทของสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช 
 สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช หมายถึง สารเคมี วัตถุมีพิษท่ีไดรับจากธรรมชาติหรือ

จากการสังเคราะหของมนุษยท่ีนํามาใชกําจัด ทําลาย วัชพืชและแมลงท่ีมาทําลายผลผลิต (รังสิต  
สุวรรณเขตนิคม , 2547, หนา 10) ไดแบงประเภทของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชออกเปนหลาย ชนิด 
โดยอาศัยหลักการดังตอไปนี ้
  1) แบงตามลกัษณะองคประกอบทางสารเคมีของสารกําจัดศัตรูพืช แบงไดเปน 7 กลุม 
ดังนี้ 
   กลุมออรกาโนคลอไรด ( organochloride) ซ่ึงเปนกลุมของสารเคมีท่ีมีคลอรีน
เปนองคประกอบ สารเคมีกําจัดแมลงในกลุมนี้ท่ีนิยมใช กันมาก คือ ดีดีที ( DDT) ดีลดริน (dieldrin)  
ออลดริน ( aldrin) ท็อกซาฟน ( toxaphene) คลอเดน ( chlordane) ลินเดน ( lindane) เอนดริน 
(endrin) เฮปตาครอ (heptachlor) สารเคมีในกลุมนี้สวนใหญเปนสารเคมีท่ีมีพิษไมเลือก (คือ เปนพิษ 
ตอแมลงทุกชนิด) และคอนขางจะสลายตัวชา สามารถสะสมอยูในสิ่งมีชีวิตตางๆ ไดดี และบางชนิด
ยังเปนสาเหตุทําใหเกิดโรคมะเร็ง ทําใหพบสารตกคางในหวงโซอาหารและสิ่งแวดลอมไดนาน บางชนิด
อาจตกคางนานหลายสิบป ปจจุบันประเทศสวนใหญท่ัวโลกจะไมอนุญาตใหใชสารเคมีในกลุมนี้หรือไม
ก็มีการควบคุมการใชไมอนุญาตใหใชอยางเสรี เพราะผลกระทบดานสุขภาพ และสิ่งแวดลอม 
  2) กลุมออรกาโนฟอสเฟต 1 (organophosphate insecticides) ซ่ึงเปนกลุ มท่ีมี
ฟอสฟอรัสเปนองคประกอบ โดยสารเคมีในกลุมนี้ท่ีรูจักกันคือมาลาไธออน ( malathion) ไดอะซินอน
(diazinon) เฟนนิโตรไธออน ( fenitrothion) พิริมิฟอสเมธิล (pirimiphos methyl) และไดคลอวอส 
(dichlorvos หรือ DDVP) เปนตน สารเคมีในกลุมนี้จะมีพิษรุนแรงมากกวากลุมอ่ืน โดยเปนพิษท้ังกับ
แมลงและสัตวอ่ืนๆ ทุกชนิด แตสารในกลุมนี้จะยอยสลายไดเร็วกวากลุมแรก 
  3) กลุมคารบาเมต ซ่ึงมีคารบาริลเปนองคประกอบสําคัญ โดยสารเคมีกําจัดแมลงท่ีรูจัก
และใชกันมาก คือ คารบาริล (carbaryl ท่ีมีชื่อการคา savin) คารโบฟูแรน (carbofura) โพรพ็อกเซอร 
(propoxur) เบนไดโอคารบ ( bendiocarb) สารเคมีในกลุมคารบาเมตจะมีความเป นพิษตอ 
สัตวเลี้ยงลูกดวยนมนอยกวาพวกออรกาโนฟอสเฟต (Bohmont, 2000) 
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  4) กลุมสารสังเคราะหไพรีทอย สารเคมีในกลุมนี้มีความเปนพิษตอแมลง สูง 
แตมีความเปนพิษต อสัตวเลือดอุนต่ํา อยางไรก็ตามสารเคมีกลุมนี้มีราคาแพงจึงไมคอยเปนท่ีนิยมใช  
สารเคมีกําจัดแมลงในกลุมนี้ ไดแก เดลตาเมธริน ( deltamethrin) เพอรเมธริน ( permethrin) 
เรสเมธริน (resmethrin) และไบโอเรสเมธรนิ (bioresmethrin)  
  5) กลุมสารยับยั้งการลอกคราบ เป นกลุมของสารเคมีกําจัดแมลงท่ีทําลาย แมลง
โดยการยับยั้งการลอกคราบของแมลง สารเคมีกลุมนี้จะทําใหแมลงไมสามารถลอกคราบได ตามปกติ 
และจะตายในขณะลอกคราบของแมลง เนื่องจากไมสามารถสรางผนังลําตัวไดตามปกติ สารเคมีในกลุมนี้ 
ไดแก ไดฟลูเบนซูรอน คลอฟลูอะซูรอน และบูโพรเฟซิน เปนตน 
  6) สารกลุมแบคทีเรีย เปนกลุมท่ีไมใชสารเคมี  แตมีรูปแบบการใช และความสํ าคัญ
ในการกําจัดแมลง ในปจจุบันเชื้อแบคทีเรียท่ีใชกันอยูยังใชไดผลไมคอยดีนักและออกฤทธิ์ ชา
เม่ือเปรียบเทียบกับสารเคมีกําจัดแมลงกลุมอ่ืนๆ ท่ีมีจําหนายเปนชื่อการคามีอยูหลายชนิด  เชน 
แบคโต สปน ทูริไซต และอารโกนา เปนตน 
  7) กลุมสารรมควัน เปนกลุมของสารเคมีกําจัดแมลงท่ีสามารถระเหยเปนไอได  
ในอุณหภูมิปกติ โดยท่ัวไปไมสามารถนํามาใชในการพนตามปกติ แตตองใชในบริเวณจํากัดท่ีมี
การควบคุมการถายเทอากาศไดดี เชน บริเวณโรงเก็บหรือบริเวณท่ีมีการใชผาใบ หรือแผนพลาสติก
คลุมไดอยางมิดชิด การใชคอนขางอันตรายสูง สารในกลุมนี้ออกฤทธิ์โดยการยับยั้งการทํางานของ
ไซโตโครมออกซิเดส (cytochrome oxidase) ซ่ึงมีผลทําใหเกิดพิษตอเซลล เนื่องจากเซลขาดออกซิเจน 
สารเคมีประเภทนี้ ไดแก เมทธิลโบรไมค อะลูมิเนียม-ฟอสไฟด เปนตน (Casarette & Doull, 1975) 

 แบงตามลกัษณะการใชงานหรือศัตรูพืชท่ีทําการกําจัด แบงออกเปน 7 ประเภท ดังนี้ 
  1) สารเคมีปองกันและกําจัดเชื้อรา เนื่องจากโรคพืชท่ีพบวา  ทําความเสียหาย กับพืช
ท่ีปลูกในปจจุบันสวนใหญมีสาเหตุมาจากเชื้อรา ดังนั้น สารเคมีท่ีใชปองกันโรคพืชท่ีมีจําหนาย
ในทองตลาดปจจุบัน เปนสาร เคมีปองกันกําจัดเชื้อราเปนสวนใหญ สารกําจัดเชื้อ ราสามารถ
แบงออกเปน 3 ชนิด ตามคุณสมบัติดังนี้ 
   ( 1) สารเคมีท่ีใชปองกัน หมายถึง สารเคมีท่ีปองกันไมใหเชื้อราเขาไปทําลาย
คุณสมบัติในการฆาหรือยับยั้งเชื้อท่ีเปนสาเหตุเฉพาะจุดท่ีทําการพนสารเคมี สารเคมีชนิดนี้ตองพนกอน
การระบาด และพนติดตอกันเปนระยะๆ สารเคมีปองกันเชื้อราประเภทนี้ ไดแก แคปแทน ไดเทนเอ็ม 45 
เปนตน 
   ( 2) สารเคมีท่ีใชกําจัด หมายถึง สารเคมีท่ีฆาเชื้อราท่ีเปนสาเหตุของ โรคโดยยับยั้ง
การเจริญเติบโตและขยายพันธุ อยางสิ้นเชิง สารเคมีประเภทนี้ ไดแก ซัลเฟอร คาราเทน  
   ( 3) สารเคมีท่ีใชรักษา หมายถึง สารเคมีท่ีสามารถรักษาโรคท่ีเกิดข้ึนแลว  
ใหหายจากโรค สารเคมีประเภทนี้ ไดแก เบนเลท ริโดมิล วาลิดาซิน ซาพรอล เปนตน 
  2) สารเคมีกําจัดวัชพืช สามารถจําแนกไดดังนี้ สารเคมีกําจัดวัชพืชท่ีใชฆา หรือ
นิยมเรียกกันวา ยาฆา หมายถึง สารเคมีท่ีใชกําจัดวัชพืชภายหลังท่ีวัชพืชงอกแลว แบงเปน 2 ประเภท 
คือ 
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   ( 1) ประเภทสัมผัส สารเคมีประเภทนี้เม่ือฉีดพนสวนตางๆ ของวัชพืชแลวจะไม มี
การเคลื่อนยายไปสูสวนตางๆ และจะทําลายเฉพาะสวนท่ีสารสัมผัสเทานั้นสารกําจัดวัชพืชประเภทนี้ 
ไดแก พาราควอท 
   ( 2) ประเภทเคลื่อนยาย สารเคมีประเภทนี้เม่ือฉีดพนลงบนพ้ืนดินแลวสารเคมี
จะถูกดูดซึมเขาสูวัชพืช แลวจะเคลื่อนยายไปสูสวนตางๆ ภายในตนวัชพืชใหตายในท่ีสุด สารกําจัดวัชพืช
ประเภทนี้ เชน ไกลโพเซต (1-glyphosate) 
  3) สารกําจัดวัชพืชท่ีใชคุม หรือท่ีนิยมเรียกกันวา ยาคุม หมายถึง สารเคมีท่ีใช กําจัด
วัชพืชกอนงอก กลาวคือ จะฉีดพนหรือหวานสารเคมีลงบนดินเม่ือเมล็ดวัชพืชงอกจะดูดสารเคมีเขาไป 
สารเคมีจะออกฤทธิ์ทําใหวัชพืชชะงักหรือหยุดการเจริญเติบโต และตายกอนท่ีจะงอกพนผิวดิน  
สารเคมีประเภทนี้ เชน อะทราซีน และอะลาคลอร 
  4) ยาฆ าแมลงและแมงมุมแดง มีท้ังแบบกําจัดแมลงไดอยางกวางขวาง  เชน ดีดีที  
พาราไทออน โรติ้น หรือแบบจําเพาะเจาะจง เชน ยาฆาแมงมุมแดง หรือ ไร ไดแก เคลเทน 
  5) ยาฆาหนู เชน ยาวาฟาริน 
  6) ยาฆาไสเดือน เชน ยานีมากอน 
  7) ยากําจัดหอยทาก ใชในรูปของเหยื่อลอ หรือยาเบื่อ เชน ยาเมตาดีไฮด 

 แบงตามรูปแบบของสารเคมีกําจัดศัตรูพืช (พาลาภ สิงหเสนี, 2535; อางใน ทวี ลุนราช, 2552, 
หนา 12-13) ดังนี้ 
  1) แบบผสมน้ํา สารเคมีแบบนี้ประกอบดวย  สารท่ีทําใหเจือจาง ไดแก ผงดิน ขาว 
แปงฝุน หรือสารอ่ืนท่ีเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีสารชวยในการเกาะผิวพ้ืน เชน สารท่ีชวยทําใหใบพืช 
เปยกงาย สารชวยในการกระจายตัวของสารเคมี ชนิดนี้ปรุงจากสวนผสมท่ีไดรับการบดละเอียดมาก 
เวลาท่ีใชตองผสม สีขุน พรอมจะนําไปใชตอไป 
  2) แบบน้ํามัน สารเคมีกําจัดศัตรูพืชแบบนี้ ประกอบดวยสวนผสมของสาร ออกฤทธิ์
ในตัวทําลาย ซ่ึงไมสามารถเขากับน้ํามันได ตอมาเติมสาร 1 อิมัลซิไฟเออร 1 (emulsifier) เพ่ือใหสาร
กําจัดศัตรูพืชผสมกับน้ําได และยังชวยใหสามารถเกาะใบพืชหรือผนังของตัวแมลงไดดีดวย  ในเวลาท่ี
นําไปใชผสมกับน้ํา ซ่ึงใหไดความเขมขนตามตองการ ทําใหไดสวนผสมสีขาวขุน สารปองกันศัตรูพืชนี้
มีจําหนายแพรหลายมาก 
  3) แบบน้ําเขมขนหรือน้ํา ( solution concentrate: SC, water soluble 
concentrate: WSC, liquid concentrate: LC) รูปลักษณะโดยท่ัวไปคลายแบบน้ํามัน และมักจะจัด
รวมอยูในท่ี แบบเดียวกัน สารเคมีกําจัดศัตรูพืชแบบ น้ําเขมขนนี้ ประกอบดวย  สารออกฤทธิ์และ
ตัวทําลายท่ีผสมน้ําได ไมมีสาร emulsifier ดังนั้นเม่ือผสมน้ําแลวจะไมมีสีขาวขุน 
  4) แบบเขมขนแขวนลอยหรือน้ําขน ( suspension concentrate: F, foldable 
formulation: F หรือ FL) สารเคมีแบบนี้ทําไดโดยบดสารออกฤทธิ์กับสารพาหะ ผสมดินข าว 
แลวนําสวนผสมท่ีไมออกฤทธิ์ เชน น้ํามาผสมก็จะไดยาฆาศัตรูพืชแบบน้ําขน ซ่ึงมีลักษณะคลายสารเคมี
แบบผสมน้ํา นํามาใสลงไปเล็กนอยแลวคนใหเขากัน สารเคมีแบบนี้ใช ไดสะดวกและละลายน้ําไดดี
เทากับแบบผสมน้ํา 
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  5) แบบผงละลายน้ํา (water soluble power หรือ SP) สารเคมีประเภทนี้ผลิตออกมา
ในรูปแบบเม็ดหรือเกล็ด สามารถละลายน้ําไดทันที ประกอบดวย  สารออกฤทธิ์ท่ีละลายน้ําได ดี 
ซ่ึงทําเปนผงหรือเกล็ดเล็กๆ อาจมีการเติมสารชวยเกาะผิวพ้ืนเพ่ือชวยใหเปยกใบพืชไดดีหรือ
อาจมีสารบางชนิดผสมเพ่ือชวยไมใหจับเปนกอน สารเคมีแบบนี้จะละลายน้ําไดทันทีและไมตกตะกอน 
แตเม่ือเก็บไวนานๆ โดยถูกความชื้นมักจับตัวเปนกอนแข็ง ยากแกการชั่งตวง 
  6) แบบผงฝุ น (dust: D) เปนแบบ ท่ีผลิตออกมาโดยการนําสารออก ฤทธิ์มา บด 
ใหละเอียด แลวผสมกับผงของสารไมออกฤทธิ์อ่ืน เชน ผงทัลก และ  bentiontie ซ่ึงสวนผสมเหลานี้
จะชวยเปนสารพาหะ หรือทําใหเจือจางลง มีเปอรเซ็นของสารออกฤทธิ์ต่ํา สารเหลานี้สามารถ
ใชพนดวยเครื่องไดทันที สวนมากใชในแหลงท่ีขาดแคลนน้ํา แตมีขอเสียคือ เวลาใชมักจะมีการ ฟุง 
กระจายกอใหเกิดอันตรายตอผูใชและสิ่งแวดลอมไดงาย และการเก็บและการขนสง  เพราะตองใช 
ในปริมาณมากกวาปกติ เนื่องจากมีความเขมขนต่ํา 
  7) แบบเม็ด ( granule: G) โดยท่ัวไปสารเคมีลักษณะนี้คลายๆ กับแบบผง ต างกัน
ท่ีขนาดเม็ดท่ีใหญกวาสวนประกอบ ไดแก สารออกฤทธิ์และสารพาหะหรือสารทําใหเจือจาง ตลอดจน
สารอ่ืนๆ ตามความตองการของผูผลิต โดยนําสารออกฤทธิ์ เชน ทรายหรือวัสดุอ่ืนบางชนิดเคลือบผิว
นอกของเม็ดอีกชั้นหนึ่ง เพ่ือปองกันอันตรายจากสารเคมีแบบเม็ด โดยใสลงทางดินเทานั้น หาก ดิน
มีความชื้นพอสารเคมีออกฤทธิ์จะซึมเขาทางระบบราก หามนําไปละลายน้ํา เพราะนอกจาก
จะละลายยากแลวยังมีอันตรายสูงดวย 

 อัจฉราพร สมภาร  (2550, หนา 47) กลาววา สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชท่ีใช
ในการเกษตรกรรมปจจุบันมีหลายชนิด จําแนกเปนกลุมตางๆ ตามสูตรโครงสรางก ลไกการออกฤทธิ์ 
คือ กลุมออรแกโนฟอสเฟต ( organophophate) พิษวิทยาของสารปองกันกําจัด ศัตรูพืช ออรแกโน
ฟอสเฟต จะมีผลตอเอนไซมของรางกายท่ีเรียกวา acethlcholinestease ซ่ึงเอนไซมนี้เปนตัวควบคุม
การสงกระแสไฟฟาจากเสนประสาทไปยังกลามเนื้อและตอมตางๆ มีผลใหการทํางานของเอนไซม
โคลินเอสเตอรเรสมีปริมาณลดลง ทําใหเกิดการค่ังของ acetecholine ท่ีรอยตอกระดูกและกลามเนื้อ
เกิดอาการกลามเนื้อกระตุกและเปนอัมพาตทําใหเสียชีวิตได อาการของผูปวยจะรุนแรงมากนอยเพียงใด
ข้ึนอยูกับขนาดท่ีไดรับพิษ หากไดรับพิษสูงจะเกิดอาการอยางรวดเร็ว ตามปกติจะเกิดข้ึน ภายใน 
4 ชั่วโมง หรืออยางชาภายใน 12 ชั่วโมง ความสัมพันธระหวางระดับโคลีนเอสเตอเรสกับอาการและ
อาการแสดง ดังนี้ 
  1) ความเปนพิษระดับต่ํา  กลาวคือ ปริมาณเอนไซมโคลีนเอสเตอเรสลดลง 60% 
มีอาการดังนี้ ออนเพลีย ปวดศีรษะ ตาลาย น้ําลายและน้ําตาลเพ่ิมข้ึน คลื่นไส อาเจียน เบื่ออาหาร  
ปวดทอง และกระสับกระสาย ตรวจรางกายมีรูมานตาหดเล็กลงและหล อดลมหดเกร็ง อาการตางๆ 
จะดีข้ึนใน 1 วัน 
  2) ความเปนพิษระดับกลาง คือ ปริมาณเอนไซมโคลีนเอสเตอเรสลดลง 60-90% 
มีอาการดังนี้ ออนเพลียเปนอยางมาก ปวดศีรษะ มีปญหาเก่ียวกับการมองเห็น น้ําลายเพ่ิมมากกวาเดิม 
คลื่นไส อาเจียน ปวดทอง ตื่นเตน เวลาเดินจะผิดปกติ มีอาการหวาดกลัว เจ็บอก และหายใจลําบาก 
ตรวจรางกายจะมีอาการหัวใจเตนชาลง กลามเนื้อบริเวณหนากระตุก  มือ ศีรษะและสวนอ่ืนๆ ของ
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รางกายสั่น ตากระตุก เนื้อเยื่อขาดออกซิเจน และปอดมีเสียงผิดปกติ อาการตางๆ จะหายไป
ใน 1-2 สัปดาห 
  3) ความเปนพิษระดับสูง คือ ปริมาณเอนไซม โคลีนเอสเตอเรสลดลง 90-100% 
มีอาการดังนี้ การสั่นของกลามเนื้อเพ่ิมมากข้ึน ชักเกร็ง ใจสั่น เนื้อเยื่อขาดออกซิเจนเพ่ิมมากข้ึน และ
เกิดปอดบวมน้ํา หรือหมดสติ อาจถึงชีวิตได เนื่องจากระบบการหายใจหรอืหัวใจลมเหลว โรคพิษ  
ออรแกโนฟอตเฟต แบงออกเปน 2 ประเภท คือ  
   ( 1) ความเปนพิษเฉียบพลัน ( acute poisoning) อาการผูป วยจะข้ึนอยูกับ  
คาความเปนพิษสมบูรณ ( absolute toxicity) ผูปวยท่ีไดรบัออรแกโนฟอตเฟตมากๆ ใน เวลาสั้นๆ 
จะมีอาการและอาการแสดงตออวัยวะตางๆ ของรางกาย ไดแก  
     ก.  ระบบประสาท มีอาการหนามืด เวียนศีรษะ กังวล  ใจสั่น เหง่ือออก มาก 
กระสับกระสาย อารมณแปรปรวน เลื่อนลอย ฝนราย ซึมเศรา ขาดสมาธิ สับสน ตอบสนองตอคําถามชา 
มีอาการออนแรง บางรายอาจชักหมดสติ  
     ข.  ระบบไหลเวียนโลหิต หัวใจเตนชาลง ความดันโลหิตต่ําจนถึงช็อก 
     ค.  ระบบทางเดนิหายใจ มีน้ํามูกและเสมหะมาก เจ็บแนนหนาอกรายท่ีรุนแรง 
จะไอหอบ มีเสียงผิดปกติจากหลอดลมหดเกร็ง และหรือปอดบวมน้ํา 
     ง.  ระบบทางเดินอาหาร มีอาการเบื่ออาหาร อาเจียน  น้ําลายมาก จุกเสียด
แนนทอง ทองเสีย ทองรวง และกลั้นอุจจาระไมอยู 
     จ.  ระบบกลามเนื้อลายมีการกระตุกของกล ามเนื้อ เกิดตะคริว โดยเฉพาะ
การออนแรงของกลามเนื้อชวยหายใจทําใหเกิดอาการหอบเหนื่อย 
     ฉ.  ระบบจักษุ รูมานตาหดเล็กลง ตามัว ปวดตา 
     ช.  ระบบผิวหนังเกิดอาการแพมีผื่นคัน 
   ( 2) ความเปนพิษชนิดเรื้อรัง (chronic poisoning) ทําใหสุขภาพออนแอ เจ็บปวยงาย 
แบงเปน 3 กลุมดังนี้ ได 
     ก. กลุมคารบาเมต ( carbamete) กลุมนี้ออกฤทธิ์ขัดขวางการทํางาน ของ
เอนไซมโคลินเอสเตอรเรสทําใหเกิดการสะสมของ acetecholine ท่ีรอยตอประสานเซลลประสาท
รอยตอกลามเนื้อกระดูกปุมประสาทอัตโนมัติและสมอง สงผลใหเกิดอาการชักกระตุก พฤติกรรม
เปลี่ยนผูปวยจะตายจากการหายใจถูกดและอาการปอดบวม และอาการแสดงความเปนพิษชนิด
เฉียบพลัน ผูปวยจะมีอาการและอาการแสดงเหมือนผูปวยโรคพิษออรแกโนฟอสเฟต แตอาการ
ไมรุนแรง มีอาการของระบบประสาทสวนกลาง ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร  เชน 
ปวดศีรษะ หนามืด ตาพรามัว มานตาเล็กลง หายใจหอบ คลื่นไส อาเจียนหรือทองเสีย  

    ความเปนพิษเรื้อรัง สารคารบาเมตสามารถสลายตัวไดอยางรวดเร็ว
จึงเกิดพิษเรื้อรังไดนอยอาจมีความผิดปกติของตอมไทรอยด ตอมหมวกไต ไตทํางานมากกวาปกติ 
     ข. กลุมออรแกโนคลอรีน ( organochlorine) จะถูกดูดซึมโดยลําไส ปอด
ผิวหนัง ทําอันตรายตอระบบประสาท ไปขัดขวางการไหลของประจุไฟฟา เขาไปยังเยื่อของเซลลประสาท 
ทําใหเกิดอาการชักแลเสียชีวิตได  
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      ออรแกโนคลอรีน มีพิษหรือสามารถทําอันตรายตอระบบประ สาท 
ซ่ึงสารเหลานี้จะไปขัดขวางการไหลของประจุไฟฟาเขาไปยังเนื้อเยื่อของเซลลประสาท ทําใหผูป วย
มีอาการชักและเสียชีวิตได เนื่องจากการขัดขวางการแลกเปลี่ยนกาซในปอดและ มีกรดในเลือดมาก  
เรียกวา acidosis อาการท่ีแสดง ออกแบบเฉียบพลัน ไดแก ความผิดปกติ ของประสาทสัมผัส เชน  
ตามัว หูไมไดยินเสียงชัด ความผิดปกติการประสานงานในการทํางานของอวัยวะตางๆ และบอย ครั้ง
ท่ีทําอันตรายตอกลามเนื้อหัวใจ ซ่ึงทําใหหัวใจเตนไมสมํ่าเสมอ และท่ีอันตรายท่ีสุดคือ เกิดอาการเกร็ง 
ชักกระตุก ทําใหไปกดการหายใจของผูปวย ทําใหผูปวยหายใจลําบากและเกิดภาวะการหายใจลมเหลว
และถึงแกความตายได 
     ค. พาราควอต (paraquat) และไดควอต (diquat) พารา-ควอตและไดควอต
มีคุณสมบัติออกฤทธิ์เร็ว เม่ือสัมผัสทําใหผิวหนังแหงเปนแผล เปนอันตรายตอตับ เกิดอาการตัวเหลือง 
มีผลตอปอดทําใหปอดมีการแลกเปลี่ยนออกชิเจนนอย หายใจหอบ หมดสติและเสียชีวิตได 
   นอกจากนี้ กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม (2539 , หนา 112) ไดแบงสารเคมีปองกันและ
กําจัดศัตรูพืชตามลักษณะการใชประโยชนไดเปน 5 กลุม ไดแก 
  1) สารกําจัดแมลง ( insecticides) เปนสารเคมีท่ีใชปองกัน กําจัดหรือขับไล แมลง
ท่ีเปนศัตรูพืชและสัตว ซ่ึงสามารถแบงตามสูตรโครงสรางและการออกฤทธิ์ ไดเปน 4 กลุม คือ 
   (1) สารกําจัดแมลงกลุมออรกาโนฟอสเฟต ( organophsphate insecticides) 
เปนสารสังเคราะหท่ีมีกรดฟอสฟอริกเปนองคประกอบท่ีสําคัญ สารกลุมนี้สลายตัวไดงาย มีพิษตกคาง
ในสิ่งแวดลอมไมนาน โดยเฉลี่ย  3-5 วัน มักมีพิษรุนแรงมากตอสิ่งมีชีวิต มีประสิทธิภาพ ในการกําจัด
แมลงไดดี สารในกลุมนี้จะมีฤทธิ์ไปยับยั้งการทํางานของโคลีนเอสเตอเรส (cholinesterase) ท่ีมีหนาท่ี
ในการทําลายอะเซทิลโคลีน ( acetylcholine) ดังนั้น  ผูท่ีไดรับสารในกลุมนี้จะเกิดพิษ และอาการ
ทางระบบประสาทได ตัวอยางสารกลุมนี้ เชน เมธิลพาราไธออน ( metylparathion) มาลาไธออน  
(malathion) ไดคลอรวอส (dichlorvos) เปนตน (Bohmont, 2000; อางถึงใน ภัทรวดี พงษระวีวงศา 
และสุทัศน ศรีดวงแกว, 2544, หนา 56) 
   ( 2) สารกําจัดแมลงกลุมคาร บอเมต (carbamate insecticides) เปนอนุพันธของ
กรดคารบามิกมีธาตุไนโตรเจนเปนองคประกอบสลายตัวงาย มีฤทธิ์ในการกําจัดแมลงไดอยางกวางขวาง
และคอนขางจะมีพิษตอมนุษยและสัตวเลือดอุนนอยกวากลุมแรก แตจะเปนพิษสูงตอผึ้ง และปลา 
สารกลุมนี้จะมีผลยับยั้งการทํางานของโคลียเอสเตอเรส ( cholinesterase) และเปนพิษตอระบบ
ประสาทเช นเดียวกับกลุมออรกาโนฟอสเฟต ดังนั้นถาไดรับสารกลุมนี้เขาไปจะทําใหเกิดอาการ
คลายคลึงกัน ตัวอยางสารในกลุมนี้ คารบาริล( carbaryl) เมโธมิล  (methomyl) คารโบซัลแฟน  
(carbosulfan) เปนตน (Bohmont, 2000; อางถึงใน ภัทรวดี พงษระวีวงศา และสุทัศน ศรีดวงแกว,  
2544, หนา 56) 
   ( 3) สารกําจัดแมลงกลุมออรกาโนคลอรีน  (organochlorine insecticides) 
เปนสารเคมีท่ีมีคลอรีนเปนองคประกอบท่ีสําคัญ สารกลุมนี้มีความคงตัว สลายตัวยาก จึงปนเปอน
อยูในธรรมชาติไดนาน บางชนิดมีพิษตกคางอยูไดนานเปนสิบป ซ่ึงกอใหเกิดสิ่งแวดลอมเปนพิษตามมา
มีประสิทธิภาพในการกําจัดแมลงไดดีและมีพิษตกตอมนุษย คือ มีฤทธิ์ไปทําลายประสาท สวนกลาง 
ถาไดรับสารเคมีกลุมนี้เขาไปในปริมาณมากจะทําใหเสียชีวิตได แตถาไดรับปริมาณนอย  ๆจะคอย  ๆสะสม
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ในรางกายแลวเปนสาเหตุใหเกิดโรครายตางๆได สารเคมีกลุมนี้มักไมมีในธรรมชาติแตเปนสารท่ีมนุษย
สังเคราะหข้ึนมา ตัวอยางสารในกลุมนี้ ไดแก ดีดีที (DDT) แอลดริล (aldrin) เอนโดซัลแฟน (endosulfan) 
คลอเดน (chlordane) และลินเดน ( lindane) เปนตน (Brooks, 1974; Enviroment Protection 
Agency, 2004; อางถึงใน ภัทรวดี พงษระวีวงศา และสุทัศน ศรีดวงแกว, 2544, หนา 65) 
   ( 4) สารกําจัดแมลงในกลุมไพรีธรอยด (pyrethroid insecticides) เปนสารสังเคราะห
ท่ีเลียนแบบสารเคมีจากพืชธรรมชาติ มีท้ังในธรรมชาติและสังเคราะหข้ึน สารในกลุมนี้มีกลไก
การออกฤทธิ์เชนเดียวกับดีดีที โดยจุดออกฤทธิ์อยูท่ีปุมประสาทกลางของแมลง สารกลุมนี้มัก ใช
เพ่ือกําจัดแมลงในบานเรือนเพราะมีประสิทธิภาพสูง ฆาแมลงไดรวดเร็ว เปนพิษตอคน และสัตวเลี้ยง
นอยมากไมเปนสารสะสมในรางกายสิ่งมีชีวิต และสลายตัวไดดีในสิ่งแวดลอม (พาลาภ สิงหเสนี, 2537) 
อยางไรก็ ตามสารกลุมนี้อาจกอใหเกิดอาการโรคผิวหนังอักเสบเกิดข้ึน จากการสัมผัส  (contact 
dermatitis) ซ่ึงมีรายงานบอยในคนไขซ่ึงเปนโรคหอบหืดเปนประจํา ซ่ึงบางครั้งอาจทําใหเกิดอาการ
แพยารุนแรงอาจเสียชีวิตได ( Hayaes, 1963) ตัวอยางสารในกลุมนี้ เชน ไพรีธริน ( pyrethrin) 
เพอรเมธริน (permethrin) ไซฮาโลธริน ( cyhalothrin) เปนตน (ภัทรวดี พงษระวีวงศา และสุทัศน  
ศรีดวงแกว, 2544; Bohmont, 1969) 
   2) สารกําจัดวัชพืช (herbicides) เปนสารเคมีท่ีใชทําลายวัชพืชท่ีแยงน้ํา อาหาร และ
แสงสวางจากพืชหรือใชกําจัดวัชพืชท่ีเราไมตองการ การเปนพิษของสารกําจัดวัชพืช อาจเกิด จาก
ท่ีสารกลุมนี้จะเขสไปค่ังอยูในเซลลของเยื่อบุถุงลมปอดทําใหเซลลตาย หลังจากนั้นจะเกิดพังผืดในถุงลม
อยางรวดเร็ว โดยท่ัวไปผลการทําลายนี้สามารถกลับสูปกติไดซ่ึงตองใชเวลานานเปนอาทิตยหรือ
เปนเดือน แตหากเกิดเปนพังผืดในปอดและมากเปนระยะเวลานาน มักเสียชีวิตเนื่องจากปอดไมสามารถ
ฟอกเลือดไดเต็มท่ีทําใหออกซิเจนไมเพียงพอ ตัวอยางสารในกลุมนี้ เชน อะทราซีน ( atrazine) ทูโฟดี 
(2,4-D) ไกลโฟเสท ( glyphosate) เปนตน ( Brooks, 1974; Enviroment Protection Agency, 
2004; อางถึงใน ภัทรวดี พงษระวีวงศา และสุทัศน ศรีดวงแกว, 2544, หนา 53)  
  3) สารกําจัดเชื้อรา ( fungicides) เปนสารเคมีท่ีใชกําจัดเชื้อ รา การใชสารเคมี
เพ่ือกําจัดราโดยไมเปนอันตรายตอพืชเพาะปลูกนั้นทําไดคอนขางยาก เนื่องจากราเปนศัตรูพืชท่ีอาศัย
อยูบนพืชชนิดอ่ืนอยางใกลชิด สารกลุมนี้ดูดซึมไดดีทางผิวหนัง การเปนพิษของสารกําจัดเชื้อ รา
เกิดจากฤทธิ์การกระตุนเมตาบอลิซึมในสัตวเลี้ยงลูกดวยนม ดังนั้นสารกลุมนี้มีอวัยวะเปาหมาย
ท่ีเกิดอาการพิษ คือตอมธัยรอยด อาการพิษเฉียบพลันของสารกลุมนี้ ไดแก อาการชัก ไตลมเหลว  
ตอมธัยรอยด ทํางานบกพรอง อาเจียนและหมดสติ สวนอาการพิษเรื้อรัง ไดแก พิษตอระบบ
การสังเคราะหธัยรอยดฮอรโมนและตามมาดวยการเพ่ิมฮอรโมนกระตุนตอมธัยรอยด ( thyroid 
stimulation hormone; TSH) และเกิดพิษจากผลการเปลี่ยนแปลงระบบภูมิคุมกันของรางกาย  
(immunomodulator effects) ตัวอยางสารในกลุมนี้ ไดแก ไดโนเซป ( dinocep) ซีแรม ( ziram) 
ไซแนบ (zineb) (Brooks, 1974; Enviroment Protection Agency, 2004; อางถึงใน  ภัทรวดี 
พงษระวีวงศา และสุทัศน ศรีดวงแกว, 2544, หนา 65) 
  4) สาร กําจัดหนูและสัตวกัดแทะ อ่ืนๆ ( rodenticides) สารเคมีกลุม นี้สวน ใหญ
เปนสารเคมี เมตาบอลิซึม (antimetabolite) ของการสรางวิตามินเค ทําใหมีฤทธิ์ในการหามการแข็งตัว
ของเลือดยับยั้งการสังเคราะหโคแฟคเตอรโปรธรอมบิน ซ่ึงเม่ือเกิดข้ึนมากพอจะทําใหระดับโปรธรอมบิน
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ลดลง กอใหเกิดการตกเลือดท่ัวรางกายได อีกท้ังสารในกลุมนี้ยังสามารถกอใหเกิดรูพรุนข้ึนตาม ผนัง
หลอดเลือดฝอยทําใหเสียชีวิตไดอีกดวย ตัวอยางสารในกลุมนี้ไดแก คูมาฟูริล ( cumafurin) 
โบรไดฟาคูมา ( brodifacuma) ไดฟาซิโนน ( difacinone) เปนตน ( Brooks, 1974; Enviroment 
Protection Agency, 2004; อางถึงใน ภัทรวดี พงษระวีวงศา และสุทัศน ศรีดวงแกว, 2544, หนา 60) 
  5) สารรมควัน ( fumigants) เปนสารเคมีท่ีจะอยูในสภาพกาซ เม่ือยูภายใตความ ดัน
และอุณหภูมิท่ีกําหนด ซ่ึงเม่ือความเขมขนเพียงพอสามารถใชฆาศัตรูพืชไดและสามารถแทรกซึมเขาไป
ในแหลงตาง  ๆอยางท่ัวถึง สารเคมีในกลุมนี้อาจกอใหเกิดอันตรายตอมนุษยและสัตว เม่ือสูดดมหรือสัมผัส
หรือโดยการบริโภคโดยไมจงใจ สารกลุมนี้ออกฤทธิ์โดยการยับยั้งการทํางานของซัยโตโครมออกซิเดส 
(cytochrome oxidase) ซ่ึงมีผลทําใหเกิดพิษตอเซลล เนื่องจากเซลลขาดออกซิเจน ( cytochrome 
anoxia) ได นอกจากนี้ผูท่ีไดรับอันตรายจากสารนี้จะมีอาการเปนพิษเริ่มแรกไดแก อาการปวดศีรษะ 
คลื่นไส อาเจียน มองภาพไมชัดและมีน้ําค่ังในปอด อาการพิษรายแรง ไดแกอาการตอระบบประสาท 
คือ มีอาการชัก เศราศึม เวียนศีรษะและกลามเนื้อออนแรงได ตัวอยางสารกลุมนี้ ไดแก สารในกลุมของ
เมธิลโบรไมด ( metylbromide) ฟอสฟน (phosphine) อะครียโลไนไตรล ( acrylonitrile) เปนตน  
(Brooks, 1974; Enviroment Protection Agency, 2004; อางถึงใน  ภัทรวดี  พงษระวีวงศา และ
สุทัศน ศรีดวงแกว, 2544, หนา 61) 

 2.3.2 พิษวิทยาของสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช  
 ความเปนพิษของสารเคมีกําจัดและกําจัดศัตรูพืช หมายถึง ความรุนแรงของอาการ พิษ

ท่ีแสดงออกมาหลังจากรับพิษเขาไปในรางกาย ไมวาจะโดยทางใดหรือวิธีการใดก็ตาม ความรุนแรง
ของอาการพิษท่ีเกิดข้ึนจะมากหรือนอยข้ึนอยูกับปจจัยหลัก คือ ปริมาณของสารเคมีท่ีไดรับและปจจัย
ท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ (สุภาณี พิมพสมาน, 2540, หนา 110) 

 องคการอนามัยโลก ไดจําแนกระดับความเปนพิษของสารเคมีในรูปของ การจัดคา LD 50  
ซ่ึงคา LD50 หมายถึง ระดับความเปนพิษตอรางกายของมนุษย โดยคํานวณบนฐาน ของการทดลอง
กับหนู ซ่ึงคิดจากปริมาณของสารเคมีเปนมิลลิกรัมตอน้ําหนักตัวหนูเปนกิโลกรัมท่ีสามารถมีผลตอ
การตายของหนูทดลองจํานวน 50% ของหนูทดลองท้ังหมด โดยแบงระดับความรุนแรงดังนี้ 

 ชั้น 1 เอ (Ιa)    = ระดับอันตรายมากท่ีสุด (extremely hazardous) 

 ชั้น 1 บี (Ιb)  = ระดับอันตรายสูง (highly hazardous) 

 ชั้น 2 (ΙΙ)  = ระดับอันตรายปานกลาง (moderately hazardous) 

 ชั้น 3 (ΙΙΙ)  = ระดับอันตรายนอย (slightly hazardous) 
 การจําแนกระดับความเปนพิษโดยการระบุบนฉลากผลิตภัณฑสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช 

โดยการใชระบบแถบสแีสดงคาความเปนพิษและสัญลักษณแสดงคําเตือนลงบนฉลากผลิตภัณฑสารเคมี 
ปองกันกําจัดศัตรูพืชในการผสมและการใช ในการจัดทําฉลากเจาของผลิตภัณฑสารเคมีปองกันกําจัด
ศัตรูพืชตองจัดทําแถบสีแสดงระดับความเปนพิษของผลิตภัณฑ ตามท่ีกรมวิชาการเกษตรกําหนด ดังนี้ 

 แถบสีแดง    แทนคา  ความเปนพิษของผลิตภัณฑในชั้น Ιa และ Ιb 
 แถบสีเหลือง    แทนคา  ความเปนพิษของผลิตภัณฑในชั้น ΙΙ 
 แถบสีน้ําเงิน   แทนคา  ความเปนพิษของผลิตภัณฑในชั้น ΙΙΙ 
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 กรมวิชาการเกษตร ไดนําระบบภาพสัญลักษณแสดงคําเตือนใหระมัดระวังในการผสม และ
การใชสาร เคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชขององคการอาหารและเกษตรแห งสหประชาชาติ (food and 
agriculture organization of the united nations-FAO) เขามาประกอบเพ่ือใหเกษตรกรไดระมัดระวัง
ในการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช ดังนี้ 

 ชั้น Ιa เครื่องหมายหัวกะโหลกกับกระดูกไขว พรอมดวยขอความ “พิษรายแรงมาก ” และ
มีภาพแสดงคําเตือนตางๆ อยูในแถบสีแดง 

 ชั้น Ιb เครื่องหมายหัวกะโหลกกับกระดูกไขว พรอมดวยขอความ “พิษรายแรง ” และ
มีภาพแสดงคําเตือนตางๆ อยูในแถบสีแดง 

 ชั้น ΙΙ เครื่องหมายกากบาทพรอมดวยขอความ “อันตราย” และมีภาพแสดง คําเตือนตางๆ 
อยูในแถบสีเหลือง 

 ชั้น ΙΙΙ ใหมีขอความวา “ระวัง” และมีภาพแสดงคําเตือนตางๆ อยูในแถบสีน้ําเงิน 
 2.3.3 การปฏิบัติตนในการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชท่ีถูกตองและปลอดภัย 
 ปจจุบันมีการใชสารเคมีกําจัดแมลงศัตรูพืช อยางผิดๆ กอใหเกิดปญหาแมลงดื้อยา  ทําให

เกษตรกรตองเสียเงินจํานวนมากในการซ้ือยาเพ่ิม ดังนั้นจึงควรตองศึกษาวิธีการใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชใหถูกตองและปลอดภัย ดังนี้ (พรชัย เหลืองอาภาพงศ , 2540 อางใน สุวิทย วรรณศรี , 2552, 
หนา 47)  
  1) ใช สารเคมีกําจัด แมลงใหถูกชนิดของแมลง  กอนการใช สารเคมีควรทราบว า 
แมลงท่ีเปนศัตรูพืชในไรของเกษตรกรเปนชนิดใด เม่ือทราบชนิดของแมลงแลวจึงดําเนินการกําจัด
ศัตรูพืช แมลงแตละชนิดเหมาะสมกับสารเคมีแตกตางกัน 
  2) ใชใหถูกขนาดและถูกวิธี ปจจุบันมีการผลิตสารเคมีกําจัดศัตรูพืชออกมาหลายชนิด 
ซ่ึงสรรพคุณและวิธีการใชแตกตางกัน การท่ีจะใชสารเคมีใหไดผลจําเปนตองอานฉลากท่ีติดมากับ
สารนั้นๆใหเขาใจกอนการนําไปใชเสมอ หากใชผิดวิธีจะทําใหไมมีผลในการฆาแมลง อีกท้ังเกษตรกร
หรือผูใชสิ้นเปลืองเงินทองในการซ้ือสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเปนจํานวนมากดวย หากมีความสงสัยหรือ
ไมแนใจในวิธีการใชหรือสรรพคุณของสารเคมี ควรปรึกษาเจาหนาท่ีเกษตรกร หรือผูนําสารเคมี
มาขายกอนท่ีจะซ้ือมาใช 
  3) เวลาท่ีเหมาะสมในการฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ควรกระทําตอนเชาและตอนเยน็ 
เพราะตอนเชามีน้ําคางเกาะอยูบนใบพืช การฉีดพนในขณะท่ีอากาศรอน เชน เวลากลางวันมีขอเสีย
คือ สารเคมีชนิดท่ีดูดซึมผานผิวหนังได จะเพ่ิมปริมาณการดูดซึมของผิวหนังมากยิ่งข้ึน ทําใหสารเคมี
เขาสูรางกายไดมาก อาจเกิดการเปนพิษได และในขณะฝนตกไมควรฉีดพนสารเคมี เพราะจะไมไดผล
ในการฆาแมลง เนื่องจากสารเคมีถูกน้ําฝนชะลางหมด 

 2.3.4 หลักการปฏิบัติตนในการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช 
 สภุาณี พิมพสมาน ( 2540, หนา 33) กลาวถึง  หลักการปฏิบัติตนในการใชสารเคมีปอง กัน

และกําจัดศัตรูพืช ไวดังนี้ 
  1) เก็บสารเคมีกําจัดศัตรูพืช และอุปกรณใหมิดชิด  พนจากมือเด็ก หากเปนไป ได

ควรเก็บแยกใหหางจากมือเด็กและครัวเรือน โดยทําเปนโรงเก็บใหมิดชิด มีหลังคา 
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  2) ภาชนะท่ีบรรจุสารเคมีกําจัดศัตรูพืช เม่ือเลิกใช หรือใชหมดแลว ควรทํ าการเผา
หรือฝงใหเรียบรอย อยาสูดดมควันท่ีเกิดจากการเผาภาชนะนั้น อยานําภาชนะเหลานั้นมาลางแลวใช
เปนภาชนะบรรจุสิ่งของอ่ืน โดยเฉพาะอาหารและเครื่องดื่ม เพราะอาจลางสารเคมี ออกไมหมดทําให
เปนอันตรายตอผูใชภาชนะนั้นได 

  3) ควรอานฉลากท่ีติดมากับภาชนะท่ีบรรจุสารเคมีนั้นๆ ใหเขาใจกอน เชน วิธีการใช 
ขนาด ปริมาณ วิธีปองกันอันตราย และวิธีแกพิษ  

  4) ขณะทําการผสมหรือฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ควรสวมเสื้อผามิดชิด เช น 
กางเกงขายาว เสื้อแขนยาว สวมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล เชน หนากากกรองอากาศ ถุงมือ 
หมวก เพราะสารเคมี อาจซึมเขาผิวหนังได ในขณะท่ีใชมือเปลากวนสารเคมี 

  5) ไมควรรับประทาน อาหารหรือสูบบุหรี่ขณะท่ี ฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช หรือ
ในบริเวณท่ีทําการฉีดพน หลังจากฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเสร็จแลวควรรีบอาบน้าํ ฟอกสบูและ
เปลี่ยนเสื้อผาทันที 

  6) ควรแยกชุดท่ีใชใสพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชออกจากชุดท่ีใสปกติ และควรแยกซัก  
  7) ไมควรฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในขณะท่ีมีลมแรงหรือฝนตก 
  8) สารเคมีกําจัดศัตรูพืชทุกชนิด ควรบรรจุในภาชนะท่ีบรรจุมาแตเดิม หาก เปลี่ยน

ใสภาชนะใหม ควรเขียนกํากับไวดวยเพ่ือปองกันการหยิบผิด 
  9) ไมควรสูดดมสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทุกชนิด เพราะจะเขาสูระบบหายใจไดโดยตรง 
  10) ขณะทําการฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ควรใหผูท่ีไมเก่ียวของออกจากบริเวณ

ใหหมดกอน 
  11) หลังการฉีดพนสงเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชตองรีบล างมือ แขนขา และรีบอาบน้ํา

ทําความสะอาดรางกายดวยสบูโดยเร็วท่ีสุดกอนบริโภคอาหาร 
  12) ไมเก็บพืชผัก ผลไม ขายหรือรับประทานกอนเวลาท่ีกําหนดไวในฉลาก 
  13) เม่ือมีผูใดไดรับอันตรายจากสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชตองรีบนําสงไปรักษา

ยังสถานบริการสาธารณสุขท่ีใกลบานทันที 
  14) อยาใชวัตถุมีพิษมากกวาท่ีกําหนดไวในฉลาก 

 กองกีฏวิทยาและสัตววิทยา ( 2543, หนา 21) ไดกลาวถึง การใชสารเคมีป องกันและกําจัด
ศัตรูพืชท่ีปลอดภัย ดังนี้ 

  1) กอนการฉีดพนสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช 
  (1) เลือกใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชท่ีเหมาะสม กับศัตรูพืช ใชสารเคมีเฉพาะกรณี

ท่ีจําเปนเทานั้น ไมควรใชเกินอัตราท่ีกําหนดหรือนอกเหนือคําแนะนําของเจาหนาท่ี และ ไมควรผสม
สารเคมีตั้งแต 1 ชนิดข้ึนไปในการพนครั้งเดียว ยกเวนกรณีท่ีแนะนําใหใชได 

 ( 2) อานฉลากใหเขาใจถึงวิธีการใชโดยละเอียดกอนการใชสารเคมี 
 ( 3) ไมควรใชอุปกรณเครื่องพนท่ีชํารุด หรือมีการรั่วไหลของสารเคมี ซ่ึงอาจจะทําให

เปยกเปอนผูใชได ควรตรวจสอบเครื่องพนกอนนําไปใชทุกครั้ง 
 ( 4) สวมถุงมือ หนากากใหมิดชิด และใชไมพายสําหรับคนหรือผสมสารเคมี 
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  2) ขณะทําการฉีดพนสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช 
 ( 1) สวมเสื้อผา หมวก แวนตา ถุงมือ และหนากากใหมิดชิด ขณะทําการพนสารเคมี 

เพ่ือปองกันไมใหถูกผิวหนัง เขาตา หรือหายใจเขาไป อุปกรณปองกันเหลานี้ เม่ือใชแลวจะตองทํา
ความสะอาดทุกครั้ง 

 ( 2) ระวังไมใหละอองสารเคมีปลิวเขาหาตัวและถูกคน สัตวเลี้ยง อาหาร และน้ําดื่ม
ของผูท่ีอยูขางเคียง โดยสังเกตทิศทางลมกอนลงมือฉีดพนสารเคมีในขณะท่ีทําการพนสาร เคมี 
ตองหันหัวฉีดไปทางใตลมทางเดียว และหยุดพนในขณะท่ีลมเปลี่ยนทิศทาง 

 ( 3) หามสูบบุหรี่หรือรับประทานอาหารในขณะปฏิบัติงานกับสารเคมี 
 ( 4) ในขณะปฏิบัติงาน หากรางกายเปยกเปอนสารเคมีตองรีบลางน้ํา และฟอกสบู

ใหสะอาด กอนท่ีสารเคมีจะซึมเขาสูรางกาย 
  3) หลังการฉีดพนสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช 

 ( 1) อาบน้ํา ฟอกสบู ภายหลังฉีดพนสารเคมีทุกครั้ง เพ่ือชําระลางสารเคมี 
 ( 2) ทําความสะอาดเครื่องพน เม่ือเสร็จงานแลว ระวังอยาใหน้ําท่ีใช ลางไหลลง 

บอน้ําซ่ึงจะเปนอันตรายตอปลา สิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ตลอดจนสัตวเลี้ยง 
 ( 3) เสื้อผาแยกตางหากจากการทําความสะอาดเสื้อผาโดยปกติ 
 ( 4) ไมเขาไปในบริเวณพ้ืนท่ีท่ีฉีดพนสารเคมีแลวภายใน 1-3 วัน 
 ( 5) ใชสารเคมีท่ีสลายตัวเร็วกับพืชอาหารท่ีใกลเก็บเก่ียว และไมเก็บเก่ียวพืช นั้น     

กอนท่ีสารเคมีจะสลายตัวหมด 
 ( 6) เม่ือไดรับพิษจากสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช ใหปฏิบัติตามคําแนะนําเบื้องตน

บนฉลากกอน แลวรีบนําผูปวยสงแพทยท่ีใกลท่ีสุดพรอมดวยภาชนะบรรจุสารเคมีท่ีใชไปใหแพทย
ประกอบการรักษา 
 กรมวิชาการเกษตร (2543, หนา 21) และสมาคมอารักขาพืชไทย (2543, หนา 23) กลาววา 
สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชทุกชนิดเปนอันตรายท้ังตอสิ่งแวดลอมและมนุษย โดยเฉพาะเกษตรกร
หรือ ผูท่ีใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช พบวา โอกาสท่ีสารเคมีจะสัมผัสและเขาสูรางกายแลวเกิดพิษมีไดท้ัง 
3 ข้ันตอน คือกอน ขณะ และหลังฉีดพนสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช ดังนั้นผูใชจึงจําเปนตอง
ระมัดระวังและควรปฏิบัติตามหลักการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชอยางเครงครัด 

  1) กอนการฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
   (1) สวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลตามคําแนะนํา 
   (2) กอนใช อานฉลากขางภาชนะบรรจุสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทุกครั้ง สารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชบางชนิดตองใชดวยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามคําแนะนําโดยเครงครัดและใหสังเกต
แถบสีและเครื่องหมายเตือนภัย 
   (3) ในการผสมสารเคมีกําจัดศัตรูพืช หามใชปากเกิดภาชนะบรรจุสารขณะผสม
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช หามใชมือเปลากวน ใหใชไมสะอาดกวนแทน เพราะสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
อาจจะกระเด็นมาสัมผัสปากและลําตัวได 
   (4) ตรวจสอบเครื่องฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชใหอยูในสภาพใชงาน ไม มีรอยรั่ว
หรือชํารุด 
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  2) ขณะฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
   (1) เม่ือเริ่มทําการฉีดพนสารเคมีศัตรูพืช ใหฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชสังเกต
ทิศทางลม โดยเริ่มฉีดพนสารเคมีจากขอบแปลงดานใตลมหรือขยายแนวฉีดพนสารเคมีข้ึนไป ทาง
ทิศเหนือลม 
   (2) ขณะทําการฉีดพนสารเคมี ผูฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตองอยูเหนือลมเสมอ
และหันหัวฉีดไปดานใตลม หามฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชไปขางหนา เพราะจะทําใหผูฉีดพนสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชสัมผัสกับสารเคมีกําจัดศัตรูพืชท่ีแดพนไว หากลมแรงมากหรือเปลี่ยนทิศทางเขาตัวฉีดพน 
ใหปดกอกและหยุดฉีดพนสารจนกวาทิศทางลมกลับสูปกติแลวจึงเริ่มฉีดพนสารตอไป 
   (3) ไมควรทําการฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชขณะอากาศรอนจัด 
   (4) ถาหัวฉีดตันหามใชปากเปาเพราะสารเคมีกําจัดศัตรูพืชอาจจะกระเด็นมาสัมผัส
ปากได ควรใชเศษไมเล็กๆ หรือแปรงสีฟนเข่ียสิ่งอุดตันออก 
   ( 5) หามสูบบุหรี่ และดื่มน้ําในขณะฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
  3) หลังการฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
   (1) ใหทําความสะอาดเครื่องฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ท้ังนี้หามลางอุปกรณ
ฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชลงในบอ สระน้ําหรือลําคลอง 
   (2) เก็บสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและเครื่องฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในท่ีปลอดภัย
หางจากเด็กและสัตวเลี้ยง 
   (3) อาบน้ํา ทําความสะอาดรางกายและเสื้อผาทันที 
 นอกจากนี้การขนยายสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและการจัดเก็บรักษา นับวาเปนสิ่งจําเปนท่ีผูใช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชควรทราบ เนื่องจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช จัดวาเปนสารพิษและมีอันตรายรายแรง 
ถาผูใชมีการขนยายและจัดเก็บสารเคมีกําจัดศัตรูพืชไมถูกตอง อาจกอใหเกิดอันตรายถึงชีวิตตอตนเอง
และบุคคลรอบขางได ดังนั้นผูใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชจึงควรปฏิบัติตามหลักการขนยายและจัดเก็บ
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช ดังนี้ ควรแยกการขนสงสารเคมีกําจัดศัตรูพืชจากสิ่งของอยางอ่ืนโดยเฉพาะคน 
สัตวและอาหาร ทุบทําลายภาชนะบรรจุสารเคมีกําจัดศัตรูพืชท่ีใชหมดแลวลงในหลุมท่ีขุดเตรียมไวแลว
กลบดินใหมิดชิดและหามนําภาชนะท่ีใชแลวมาลางและนําไปบรรจุของอยางอ่ืนเปนอันขาด นอกจากนี้
หามเผาพลาสติกหรือภาชนะบรรจุสารเคมีกําจัดศัตรูพืชชนิดท่ีมีความดันภายในเพราะอาจทําใหเกิด
การระเบิดได และถามีสารเคมีกําจัดศัตรูพืชท่ีเหลือใชและจะไมใชตอไป จะตองนําไปใสหลุมลึกๆ ท่ีมี
ปูนขาวรองกนหลุมละอยูหางไกลจากแหลงน้ํา หามนําไปเทลงในแหลงน้ําทุกแหงเปนอันข าด 
(กรมวิชาการเกษตร, 2543, หนา 26)  
 จากการทบทวนวรรณกรรม ปญหาจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชท่ีไมถูกตองของเกษตรกร
สวนใหญพบวา เกิดจากการพรองความรู ความไมตระหนักถึงอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
เปนผลใหเกษตรกรมีพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชท่ีไมถูกตอง อยางไรก็ตามการใหความรู
โดยวิธีการเรียนรูแบบมีสวนรวมเปนวิธีการหนึ่งท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ีจะสามารถชวยกระตุนใหเกษตรกร
เกิดเจตคติท่ีดี มีความตระหนักถึงอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชมากข้ึน ซ่ึงนําไปสูการปฏบิัติ
เปนพฤติกรรมท่ีถูกตองเหมาะสมได 
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 2.3.5 การปองกันอันตรายจากสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช  
 กองกีฏและสัตววิทยา ( 2543, หนา 40) กลาววา สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช ทุกชนิ ด

เปนอันตรายตอคนสัตว และสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ นอกจากนั้นยังเปนสาเหตุใหเกิดมลพิษ ดังนั้นจึงตองระมัดระวัง
และปฏิบัติตามคําแนะนํา ดังนี้ 

  1) การซ้ือยาฆาแมลง ควรเลือกซ้ือท่ีมีฉลากถูกต องตามพระราชบัญญัติวัตถุ อันตราย
บนภาชนะบรรจุตองระบุขอความตอไปนี ้

 (1) เครื่องหมายแสดงคําเตือนในการใช และการระมัดระวังอันตรายของวัตถุอันตราย 
 (2) ระบุชื่อสารเคมี ชื่อสามัญของสารออกฤทธิ์ และชื่อการคา 
 (3) ระบุชื่อผูผลิตและแหลงผลิต 
 (4) ระบุปริมาณของสารออกฤทธิ์และสารอ่ืนๆ ท่ีใชผสม 
 (5) แสดงวันหมดอายุการใชงาน หรือวันผสม 
 (6) คําอธิบาย ประโยชน วิธีการใชและวิธีการเก็บรักษา พรอมคําเตือน 
 (7) คําอธิบายอาการเกิดพิษ การแกพิษเบื้องตน และคําแนะนําสําหรับแพทย  
 (8) เลขทะเบียนวัตถุอันตราย 

  2) การใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช 
   (1) ใชสารเคมีเฉพาะกรณีท่ีจําเปนเทานั้น 

 (2) อานฉลากใหเขาใจถึงวิธีการใชโดยละเอียดกอนใชสารเคมี 
 (3) สวมเสื้อ หมวก แวนตา ถุงมือและหนากากใหมิดชิดกอนการพน แล ะ

ขณะพนสารเคมี ปองกันกําจัด ศัตรูพืช เพ่ือปองกันไมใหสารเคมี ถูกผิวหนัง เขาตาหรือหายใจเขาไป  
อุปกรณปองกันเหลานี้ เม่ือใชเสร็จแลวตองทําความสะอาดทุกครั้ง 

 (4) ไมควรใชอุปกรณเครื่องพนท่ีชํารุด หรือมีการรั่วไหลของสารเคมี 
 (5) ระวังไมใหละอองสารเคมีปลิวเขาหาตัว และถูกคน สัตวเลี้ยง อาหาร และน้ําดื่ม

ของผูท่ีอยูขางเคียง โดยสังเกตทิศทางลมกอนลงมือฉีดพนสารเคมี ในขณะท่ีทําการพนสารเค มี 
ตองหันหัวฉีดไปทางใตลมทางเดียว และหยุดพนในขณะท่ีลมเปลี่ยนทิศทาง 

 (6) หามสูบบุหรี่หรือรับประทานอาหารในขณะปฏิบัติงานกับสารเคมี 
 (7) ในขณะปฏิบัติงาน หากรางกายเปยกเปอนสารเคมี ตองรีบลางน้ําและฟอกสบู

ใหสะอาด กอนท่ีสารเคมีจะซึมเขาสูรางกายอาบน้ํา ฟอกสบู ภายหลังฉีดพนสารเคมีทุกครั้ง เพ่ือชําระ   
ลางสารเคมี 

 (8) ทําความสะอาดเครื่องพน เม่ือเสร็จงานแลว ระวังอยาใหน้ําท่ี ใชลางไหล ลง 
บอน้ําซ่ึงจะเปนอันตรายตอปลา สิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ตลอดจนสัตวเลี้ยง 

 (9) เสื้อผาแยกตางหากจากการทําความสะอาดเสื้อผาโดยปกติ 
 (10) ไมเขาไปในบริเวณพ้ืนท่ีท่ีฉีดพนสารเคมีแลวภายใน 1-3 วัน 
 (11) ใชสารเคมีท่ีสลายตัวเร็วกับพืชอาหารท่ีใกลเก็บเก่ียว  และไมเก็บเก่ียวพืชนั้น  

กอนท่ีสารเคมีจะสลายตัวหมด 
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 (12) เม่ือไดรับพิษจากสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช ใหปฏิบัติตามคําแนะนําเบื้องตน
บนฉลากกอน แลวรีบนําผูปวยสงแพทยท่ีใกลท่ีสุด พรอมดวยภาชนะบรรจุสารเคมีท่ีใชไปใหแพทย
ประกอบการรักษา 

  3) การขนยาย การเก็บรักษา และการทําลาย 
 (1) แยกการขนสงสารเคมีจากสิ่งของอยางอ่ืนโดยเฉพาะคน สัตว และอาหาร 
 (2) ทุบทําลายภาชนะบรรจุสารเคมีท่ีใชหมดแลว ฝงลงในหลุมแลวกลบดินใหมิดชิด 

หามนําภาชนะมาลางและนําไปบรรจุอาหารเด็ดขาด 
 2.3.6 การเขาสูรางกายของสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช 
 กองกีฏและสัตววิทยา (2543, หนา 54) กลาวถึง การเขาสูรางกายของสารเคมีกําจัดศัตรูพืช

สามารถเขาสูรางกายได 3 ทาง คือ   
  1) ทางปาก เชน สารเคมีกํ าจัดศัตรูพืชกระเด็นเขาปากขณะ ผสมยา อาหาร สูบบุหรี่ 

ดื่มน้ํา รับประทานอาหาร โดยไมไดลางมือกอน นอกจากนั้นอาจเกิดจาการดูดเปาทอยางหรือหัวฉีด  
เปนตน ซ่ึงการได รับสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทางปากนั้น จะแสดงอาการใหเห็นอยางรวดเร็วหรือ ไม 
ข้ึนอยูกับชนิดและปริมาณของสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 

  2) ทางลมหายใจ สารเคมีกําจัดศัตรูพืชเขาสูรางกายโดยการหายใจได หลาย รูปแบบ 
เชน การหายใจเอาผงละอองของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเขาไปในขณะฉีดพนสารเคมี หรือสูบบุห รี่
ท่ีปนเปอนสารเคมี เปนตน รูปแบบของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชท่ีเขาสูรางกายอาจอยูในรูป ของฝุน ผง 
กาซ ไอระเหย ในรูปของฝุน เชน คารบาริล ในรูปของสารละลาย ไดแก ดีดีที diedrin การท่ีรางกาย
จะรับสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเขาสูรางกายไดมากนอยเพียงใด ข้ึนอยูกับความสามารถในการเปนไอ และ
ความสามารถในการละลายสูระบบเลอืดในรางกายของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชนั้น 

  3) ทางผิวหนัง สารเคมีกําจัดศัตรูพืชเขาสูรางกายโดยทางผิวหนังนั้น โดยท่ัวไปมักเกิด
ในชวงผสม การแบงและการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช โดยท่ีการ ดูดซึมทางผิวหนัง หากมีบาดแผล
อยูกอนแลวก็จะซึมผานไดงาย หรือสารเคมีมีคุณสมบัติละลายไดดี สามารถดูดซึมไดมากข้ึน นอกจากนี ้
ปจจัยอ่ืนๆ เชน อุณหภูมิขณะฉีดพน ทิศทางลมของการยืนฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช เปนตน 

 นอกจากนี้ ศักดา ศรีนิเวศน ( 2546, หนา 14) กลาววา สารเคมีปองกันและกําจัด ศัตรูพืช
สามารถเขาสูรางกายได 3 ทาง คือ  

  1) ทางผิวหนัง เกิดจากการสัมผัสหรือจับตองสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ซ่ึงสารเคมีบางชนดิ
สามารถซึมผานทางผิวหนังไดและเขาไปทําปฏิกิริยาเปนพิษแกรางกาย เชน เม่ือเกษตรกรสัมผัสกับ
พืชผลท่ีเพ่ิงจะฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช สารเคมีกําจัดศัตรูพืชสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง หรือเสื้อผา
ท่ีเปยกชุมดวยสารเคมีกําจัดศัตรูพืช หรือเม่ือเกษตรกรสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชดวยมือเปลา หรือ
ใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลท่ีไมมีประสิทธิภาพ หรือเม่ือสมาชิกในครอบครัวซักผาท่ีปนเปอน
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช เปนตน ซ่ึงการดูดซึมของสารพิษผานทางผิวหนังไดดีเพียงใดนั้นข้ึนอยูกับปจจัย
หลายประการ คือ  
   (1) สภาพของผิวหนัง หากผิวหนังมีการฉีกขาดหรือมีบาดแผล ถลอก มีตุม การดูดซึม
ของสารพิษจะเร็วและดีกวาผิวหนังปกติ 
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   (2) ความสามารถในการละลายซึมผานของผิวหนัง ถาสารพิษนั้นละลายไดดีในไขมัน 
ก็จะถูกดูดซึมไดดี 
   (3) ขนาดของสารพิษ ถาสารพิษมีขนาดเล็กจะดูดซึมไดดีกวาสารพิษท่ีมีขนาดใหญ 
   (4) อุณหภูมิ สารพิษบางกลุมจะซึมผานผิวหนังไดดีมากในอุณหภูมิท่ีรอนจัด 
  2) ทางการหายใจ เกิดจากการสูดดมไอหรือละอองของสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ปะปน
เขาไปกับลมหายใจ สารเคมีบางชนิดมีฤทธิ์กัดกรอน ทําใหเยื่อจมูกและหลอดลมอักเสบหรือซึม ผาน
เนื้อเยื่อเขาสูกระแสโลหิต ทําใหโลหิตเปนพิษได เกษตรกรท่ีฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชหรือคนท่ีฉีด
ใกลกับผูฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชจะไดรับสารเคมีกําจัดศัตรูพืชผานทางกายหายใจไดงายงายท่ีสุด 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือสารเคมีกําจัดศัตรูพืชชนิดท่ีไมมีกลิ่น เพราะเกษตรกรจะไมรูตัวขณะไดสูดดม
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
  3) ทางปาก อาจเกิดข้ึน โดยความประมาทหรือเจตนา เชน สารเคมีกําจัด ศัตรูพืช
กระเด็นเขาปากขณะทําการผสมสารเคมี การหยิบใชผิดในกรณีท่ีมีการวางหรือเก็บสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชไมถูกตอง การใชมือท่ีปนเปอนสารเคมีและไมไดลางมือแลวหยิบอาหารเขาปาก สูบบุหรี่  
การเช็ดริมฝปากหรือการรับประทานผักผลไมท่ีมีสารพิษตกคางอยู หรืออาจเจตนารับประทาน
สารเคมีบางชนิดเพ่ือฆาตัวตาย ซ่ึงสารเคมีเหลานี้เม่ือเขาสูรางกายทางปากแลวจะเขาสูทางเดินอาหาร
และดูดซึมเขาสูกระแสโลหิตไปตามสวนตางๆของรางกาย 
 สรุปไดวา โอกาสท่ีสารเคมีกําจัดศัตรูพืชจะเขาสูรางกายแลวเกิดสารพิษมีได  3 ทาง  คือ 
ทางผิวหนัง การหายใจและปาก ท้ังในระยะกอนการฉีดพนสารหรือขณะเตรียมการฉีดพนสาร ท้ังนี้
วิธีการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชสวนใหญเปนการฉีดพน ซ่ึงรางกายอาจไดรับสารพิษในระหวางการผสม
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช โดยการสัมผัสทางผิวหนังและสูดเอาสารพิษโดยทางหายใจ สวนในระหวาง
การฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช รางกายอาจไดรับสารพิษโดยการสัมผัสกับละอองสารเคมีกําจัดศัตรพืูช 
เนื่องจากการปลิว การระเหยและการปนเปอนจากการรั่วไหลของเครื่องฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช  
และในระยะหลังการฉีดพนสาร สารเคมีกําจัดศัตรูพืชท่ีปนเปอนรางกายหลังการฉีดพนสารแลวไมได
ทําความสะอาดรางกาย เม่ือรับประทานอาหารหรทอสูบบุหรี่รางกายอาจไดรับสารพิษของสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชได  
 2.3.7 การออกฤทธิ์ของสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช 

 กองกีฏและสัตววิทยา ( 2543, หนา 67) กลาววา การออกฤทธิ์ของสารเคมีปองกัน กําจัด
ศัตรูพืชเม่ือเขาสูรางกายแลวจะไปทําลายอวัยวะภายใน เชน ตบั ไต ปอด สมอง ระบบประสา ท 
ซ่ึงการเกิดพิษมี 2 ลักษณะคือ แบบเฉียบพลัน ( acute toxicity) จะเกิดข้ึนในกรณีท่ีรางกาย
รับเอาสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเขาไปในปริ มาณมากและรวดเร็ว ทําใหผูปวยเสียชีวิตได เพราะรักษาไมทัน
และแบบเรื้อรัง (chronic toxicity) เกิดจากการท่ี รางกายไดรับสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชในปรมิาณ  
นอยและเปนระยะเวลานาน ทําใหเกิดการสะสมของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในรางกาย อาจทํา ใหเกิด
อาการตางๆ เชน เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ คลื่นไส และอาจเปนมะเร็งได เปนตน หากปลอยท้ิง ไว
อาจ ทําใหเสียชีวิตเชนกัน การแสดงออกมี 2 ลักษณะ คือ 

  1) อาการแสดงภายนอก เม่ือไดรับสารเคมีปองกันศัตรูพืชอาการเกิดพิษจะข้ึนอยู กับ
ชนิด และปริมาณของสารเคมีท่ีไดรับ โดยท่ัวไปแบงออกเปน 3 ประเภท คือ 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

28 

 (1) อาการเกิดพิษอยางออน ไดแก ปวดศีรษะ คลื่นไส เวียนศีรษะ ปวด เม่ือย
ตามรางกายเกิดการระคายเคืองทางผิวหนัง ตา จมูก และคอ ทองเสีย เบื่ออาหาร 

 (2) อาการเกิดพิษปานกลาง ไดแก อาเจียน ตาพรามัว ปวดเกร็งในชองทอง ชีพจร 
เตนเร็ว หายใจติดขัด มานตาหรี่ เหง่ือออกมาก กลามเนื้อกระตุก ปวดเม่ือยตามรางกายและประสาท
เฉ่ือยชา 

 (3) อาการเกิดพิษอยางรุนแรง ไดแก ชักกระตุก ระบบหายใจหยุดทํางาน ทันที 
หมดสติ ชีพจรหยุดเตน และในบางรายอาจเสียชีวิตทันที 

  2) อาการแสดงภายใน โดยการ ตรวจเลือดดูระดับเอ็นไซมโคลีน เอสเตอเ รส 
ในการท่ีจะทราบวารางกายไดรับสารพิษค่ังคางในกระแสโลหิตมากนอยเพียงใด สามารถ ทราบได
โดยการตรวจเลือดหาระดับเอ็นไซมโคลีนเอสเตอเรส เม่ือรางกายไดรับสารท่ีออกฤทธิ์ยับยั้งการ ทํางาน
ของเอ็นไซมโคลีนเอสเตอเรสแลว จะมีการสะสมของสาร acetylcholine ข้ึนในราง กาย 
สาร acetylcholine จะไปกระตุน recepter ของตัวมันท้ัง muscarinic และ nicotinic recepter 
ซ่ึงเปนสาเหตุของอาการทาง over cholinergic activity คือ มีการสงกระแสประสาทอยูตลอดเวลา  

   ซ่ึงการแบงอาการท่ีเกิดข้ึนตามแหลงท่ีสะสมของสาร acetylcholine ไดดังตอไปนี้ 
 (1) อาการทางประสาท จะเกิดอาการคลื่นไส อาเจียน เหง่ือออก แนนหนา อก 

หรือถาอาการรุนแรงอาจปวดทอง ทองเดิน น้ําลายฟูมปาก น้ําตาและน้ํามูกไหล ถายอุจจาระ  และ   
ปสสาวะกลั้นไมอยู หลอดลมมีเสมหะมาก หายใจหอบ หลอดลมตีบ หนาเขียวคล้ํา เปนตน 

 (2) อาการทางกลามเนื้อ จะเกิดอาการกระตุกของกลามเนื้อ โดยเฉพาะท่ีลิ้ น 
ใบหนาและลําคอ หรือกระตุกท่ัวรางกาย เกิดอาการออนเพลีย และเปนอัมพาต 

 (3) อาการทางสมอง จะเกิดอาการปวดศีรษะ มึนงง ชักหมดสติได ในผูปวยท่ี มี
อาการรุนแรง แมวาจะไดรับการรักษาใหหายแลวก็ตาม อาจมีอาการตางๆ เชน ปวดนัยนตา ปวดลําไส 
สวนบน อาเจียน ทอง เสีย กลามเนื้อออนเพลีย และอาการเตนของ หัวใจผิดปกติ ปริมาณเอ็นไซม
โคลีนเอสเตอเรสจะเปนตัวบงชี้ท่ีสําคัญของการไดรับหรือการสัมผัสสารเคมีกลุมออรกาโน-ฟอสเฟต และ 
กลุมคารบาเมต ดังนั้นการตรวจวัดหาปริมาณเอ็นไซมโคลีนเอสเตอเรสในเลือกมาใชในการเฝาระวัง  
และติดตามอันตรายของเกษตรกรหรือบุคคลท่ีทํางานสัมผัสกับสารเคมีกลุมดังกลาว 

 2.3.8 วิธีการแกพิษเบ้ืองตนของสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช 
 กองกีฏและสัตววิทยา ( 2543, หนา 45) กลาววา การแกพิษของสารเคมีปองกันและกําจัด

ศัตรูพืช ตองทําเร็วท่ีสุด และตองแกไขถูกวิธี เพราะเปนเรื่องของความเปนความตาย การปฐมพยาบาล
และการแกพิษเบื้องตนเพียงอยางเดียวไมเพียงพอ วิธีการแก พิษเบื้องตนเปนแคเพียงการ ดูแลผูปวย 
กอนท่ีจะถึงมือแพทยเทานั้น  ในกรณีท่ีรุนแรงจะตองใหแพทย ทําการรักษาทันที และตองนําฉลาก  
หรือเอกสารอ่ืนๆ ของสารเคมีนั้นๆ ไปใหแพทยดูดวย สิ่งท่ีควรปฏิบัติในการชวยเหลือผูปวย คือ 

  1) รีบนําผูปวยออกจากบริเวณท่ีถูกพิษของสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชนั้นใหพักผอน  
ในท่ีๆ มีอากาศถายเทไดสะดวก 

  2) ถอดเสื้อผาท่ีเปอนสารพิษออกทันที ชําระลางบริเวณท่ีสัมผัสกับสารเคมีดวยน้ําสบู
ทันที 

  3) ดูแลผูปวยใหไดรับความอบอุน ถาอยูกลางแจงใหรีบนําผูปวยเขารม 
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  4) ถาผูปวยไดรับสารเคมีทางปาก ต องรีบทําใหอาเจียนโดย ใหน้ําเกลืออุน (เก ลือ 
1 ชอนแกง ตอน้ําอุน 1 แกว) หรือใชนิ้วเข่ียท่ีเพดานเหนือลําคอ แตถาสารเคมีท่ีกลืนเขาไปเปนชนิด
เขมขนหรือสารเคมีในสารละลายอินทรีย เชน สารละลายปโตรเลียม หามทําใหผูปว ยอาเจียนจนกวา 
ผูปวยจะไดรับการลางทองเสียกอน โดยการใหรับประทานไขขาวท่ีตีละเอียดหรือดีเกลือในปริมาณท่ีมาก 
เสียกอน หามใหยาใดๆ น้ําหรืออาหารทางปาก ในขณะท่ีผูปวยยังหมดสติ 

  5) ในกรณีท่ีอาการ เกิดพิษรุนแรง ผูปวยหายใจออน  หายใจติดขัด หรือ หยุดหายใจ 
ตองรีบชวยผูปวยใหผูปวยหายใจไดอยา งรวดเร็ว อาจใชเครื่องช วยหายใจ ถาหัวใจหยุดเตน  
ตองทําการนวดหัวใจทันที 

  6) ในกรณีท่ีผูปวยมีอาการชักกระตุกด วย ตองปองกันไมใหผูปวยกัดลิ้นตัว เอง 
โดยการใชผาพันไม หรือดามชอนแกงใสในปากของผูปวย 

 2.3.9 อุปกรณปองกันสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช 
  1) ถุงมือ การสวมถุงมือยางไมมีลวดลาย ยาวถึงขอศ อกทุกครั้งท่ีทํางานกับสารพิษ

ประเภทออรกาโนฟอสเฟต คารบาเมต หรือสารพิษอ่ืนท่ีมีคําศัพทวา “สารพิษอันตราย ” หรือ 
“คําเตือน” ปรากฏอยูบนฉลาก  

  2) เสื้อคลุม ควรสวมเสื้อคลุมยาตลอดขอมือและขอเทาเม่ือตองทํางานกับสารพิษรุนแรง 
และควรสวมกันน้ําทับอีกชั้นหนึ่ง  

  3) รองเทา ควรสวมรองเทายางท่ีไมมีลวดลาย อยาใหขากางเกงออกนอกรอง เทา 
รองเทาตองลางใหสะอาดตากไวในรม หรือตากแดดบางเพ่ือลดปริมาณสารเคมีตกคางในรองเทา 

  4) แวนตาและหนากาก ควรสวมแวนตายางชนิดปดแนบสนิท  
  5) เครื่องปกคลุมศีรษะและลําคอ เสนผม ผิวหนังบริเวณลําคอ 
  6) เครื่องปดจมูกและหนากากกันไอพิษ 
 2.3.10 ความเส่ียงและอันตรายจากสารเคมีทางการเกษตรจากการประกอบอาชีพ

ภาคเกษตรกรรม  
 ความเสี่ยงอันตรายดานโรคจากการประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรม (สํานักโรคจาก

การประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2553, หนา 34) แบงไดเปน 
4 ดาน ดังนี้ 

   1) ความ เสี่ยงอันตรายจากป จจัยทางเคมี  ปจจุบันเกษตรกรมีการใชสารเค มี
ทางการเกษตร อยางแพรหลาย เพ่ือใหไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพในปริมาณมาก รวมท้ังสามารถเก็บเก่ียว
ผลผลิตไดทันเวลาตรงกับความตองการของตลาดเพ่ือใหไดราคาสูงถึงแมวาการนําเขาปุยเค มี
ในประเทศไทยจะมีปริมาณสูงมากกวาสารเคมีกําจัดศัตรูพืช แตเม่ือเปรียบเทียบถึงผลกระทบตอสุขภาพ
ท้ังแบบเฉียบพลันรนุแรงและแบบสะสมระยะยาวแลวนับวา สารเคมีกําจัดศัตรูพืชเปนปญหา
ท่ีสําคัญท่ีสุดดานปจจัยทางเคมี และปญหาท่ีไดรับความสนใจในระดับสากลเนื่องจากมีรายงาน
การเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะแวดลอมของโลก ภาวะโลกรอน  
กลุมเสี่ยงตอโรคพิษสารกําจัดศัตรูพืช ไดแก ผูประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรมโดยเฉพาะอยางยิ่ง
เกษตรกรผูทํานา เพาะปลูกผักผลไม และผูรับจางฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

30 

   2) ความเสี่ยงอันตรายจากป จจัยทางชีวภาพ  ประเทศ ไทยตั้งอยูในพ้ืนท่ีรอนชื้ น 
เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเชื้อโรคตางๆ จากการทํางานในภาคเกษตรกรรม อันตรายจากปจจัย
ทางชีวภาพ ไดแก ความเสี่ยงตอโรคติดตอระหวางสัตว และคน การติดเชื้อโรคท่ัวไป รวมถึง
การบาดเจ็บจากการถูกสัตวรายกัด และงูหรือสัตวมีพิษ กัดตอยโรคติดเชื้อในเกษตรกรท่ีสํ าคัญ
ในประเทศไทย ไดแก โรคเลปโตสไปโรซิส ซ่ึงมีรายงานการปวยสูงเม่ือเปรียบเทียบกับโรคอ่ืน ปจจุบัน
สํานักโรคติดตอท่ัวไป กรมควบคุมโรคเปนหนวยงานหลักในการดําเนินการปองกันควบคุมโร ค
โรคเลปโตสไปโรซิส โรคไขหวัดนก นับเปนปญหาสําคัญในปจจุบันเนื่องจากเปนโรคท่ีมีอัตราการปวย
ตายสูง เปนโรคท่ีสรางความตระหนกแกคนท่ัวไปถึงอันตราย และความเสี่ยงในการติดเชื้อ รวมถึง
มีผลกระทบท่ีมีตอเศรษฐกิจของประเทศ และโรคเมลิออยโดซิส ซ่ึงโรคท่ีมีอัตราการปวย ตายสูงและ
มีแนวโนมของการปวยสูงข้ึน 

   3) ความเสี่ยงอันตรายจากปจจัยทางกายภา พเออรโกโนมิกส และภัยทางธรรมชาติ 
ปจจัยทางกายภาพเออรโกโนมิกส คําวา เออรโกโนมิกส ( ergonomics) มาจากคําวา Erg = work 
(งาน) และ no my = law (กฎระเบียบ) ดังนั้นจึงแปลวา กฎระเบียบของงาน หรือหมายถึงวิทยาการ
ท่ีวาดวยความสัมพันธระหวางคนกับสิ่งแวดลอมในการทํางาน หรือวิทยาการท่ีวาดวยการออกแบบงาน
ใหเหมาะสมกับคนท่ีทํางาน เพ่ือท่ีจะปรับปรุงใหงานนั้นมีประสิทธิภาพและอนามัยท่ีดี ความเสี่ยง
ท่ีอาจเกิดจากเออรโกโนมิกส เชน เกิดความเม่ือยลา เบื่อหนาย และความเครียด เปนตน 

    ภัยทางธรรมชาติเปนสิ่งคุกคามสุขภาพท่ีสําคัญในผูประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรม 
เชน ฝนไมตกทําใหเกิดความเสียหายในการเพาะปลูก  เกิดภัยแลง ขาดแคลนอาหารและ น้ํา สําหรับ
เลี้ยงสัตว และหากมีฝนหรือลมแรงก็จะสงผลกระทบตอชาวประมงทําใหทําประมงไมได เปนตน 

    4) ความเสี่ยงอันตรายจากปจจัยทางจิตวิทยาสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความเครียด
ท่ีอาจเปนสาเหตุของการพยายามฆาตัวตาย  

 2.3.11 ผลกระทบจากการใชสารเคมีทางการเกษตร 
 เฮย และลอส (Hayes & Laws, 1991; อางถึงใน ศักดา ศรีนิเวศน, 2546, หนา 32) กลาวถึง

ผลกระทบจากการใชสารเคมีทางการเกษตร ไวดังนี้ 
    1) ผลกระทบตอสุขภาพรางกาย สารเคมีกําจัดศัตรูพืชทุกชนิดเปนอันตรายตอ

สุขภาพ กลาวคือ แบบพิษเฉียบพลัน เกิดข้ึนเม่ือไดรับพิษสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในทันทีทันใดและแบบ
พิษเรื้อรัง เกิดข้ึนเม่ือไดรับสารเคมีกําจัดศัตรูพืชแลวแสดงผลชา ใชเวลานาน อาจใชเวลาเปนเดือน
หรือเปนป ภายหลังจากการไดรับสารเคมีกําจัดศัตรูพืชจึงจะแสดงออกมาใหปรากฏผลกระทบของ
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชท่ีมีตอระบบตางๆของรางกาย ไดแก 
     ( 1) ระบบประสาท สารเคมีกําจัดศัตรูพืชจํานวนมาก มีอันตรายตอระบบ สมอง
และประสาทมาก ดังเชนการศึกษาของ เวสเสลลิ่ง และคนอ่ืนๆ (Wesswling & et al., 1997; อางถึงใน 
ศักดา ศรีนิเวศน 2546, หนา 32) ท่ีศึกษาผลกระทบทางดานสุขภาพของเกษตรกรผูใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชในประเทศท่ีพัฒนาแลว พบวา  พิษเรื้อรังจากการใชหรือสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทําใหเกิด
พิษตอระบบประสาท นอกจากนี้การศึกษาวิจัยในฝรั่งเศสของ แบลดิ และฟลลิล ( Baldi & Filleul, 
2001; อางถึงใน ศักดา ศรีนิเวศน 2546, หนา 32) พบวา การสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในระยะยาว
แมเพียงปริมาณเล็กนอย มีผลทําใหความสามารถทางสมองและสติปญญาลดต่ําลงได 
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     (2) ระบบกระเพาะอาหาร อาการท่ัวไปของการไดรับสารพิษของสารเคมีกําจัดศัตรู
ไดแก อาเจียน ปวดทอง ทองเสีย การไดรับสารพิษจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเปนระยะเวลานาน  
อาจจะมีผลตอกระเพาะอาหารท่ีรุนแรงมากข้ึน ดังเชนการศึกษาของเมเยอร และค นอ่ืนๆ (Meyer & 
et al., 2003, p. 36; อางถึงใน  ศักดา ศรีนิเวศน , 2546, หนา 32) ท่ีศึกษาเก่ียวกับอัตราตาย
ของคนวัยทํางาน ในป 1979-1988 ประเทศบราซิล พบวา ผูท่ีทํางานดานเกษตรกรรมท่ีมีอายุระหวาง 
50-69 ป ท่ีมีการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช มีอัตราตายดวยโรคมะเร็งหลอดอาหาร และมะเร็ง
กระเพาะอาหารมากกวาอาชีพอ่ืน สอดคลองกับผลการศึกษาของ ฟูออทส  และชวารซ ( Fuortes & 
Schwartz, 1996; อางถึงใน  ศักดา ศรีนิเวศน , 2546, หนา 32) พบวา  เกษตรกรท่ีมีการใชสารเคมี
กําจัดศัตรูพืช มีอัตราการเปนมะเร็งกระเพาะอาหารเพ่ิมข้ึนดวย 
     (3) ระบบตับ ตับมีหนาท่ีในการขับสารพิษท่ีเขาสูรางกายใหมีพิษนอยลง  ดังนั้น
ตับตองทําหนาท่ีอยางหนักในการขจัดสารพิษ หากรางกายไดรับสารพิษเขาไปเปนประจําในระยะยาว    
ก็สามารถทําอันตรายตอตับจนอาจเปนตับอักเสบและมะเร็งในท่ีสุด เชน การศึกษาของอินสติโ ตริส    
สิโรกิ บาเนอจี และเดซี ( Institors, siroki, Banerjee, & Desi, 2002; อางถึงใน ศักดา ศรีนิเวศน , 
2546, หนา 32) ท่ีศึกษาผลของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชกลุมคารบอเมต พบวา  เกิดการทําลาย ของตับ
ในสัตวทดลอง และจากผลการศึกษาของเดลตัน มิลเลอร และเมเยอร ( Daltion, miller & Meyer, 
2003; อางถึงใน  ศักดา ศรีนิเวศน , 2546, หนา 33) พบวา สัตวทดลองท่ีไดรับสัมผัสสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชมีโอกาสในการเปนมะเร็งตับสูง 
     (4) ระบบภูมิคุมกันของรางกาย ปฏิกิริยาของอาการแพ จะไปรบกรวนการทํางาน
ของระบบภูมิคุมกันโรค ซ่ึง เปนปฏิกิริยาปกติของรางกายอันหนึ่งท่ีมีตอสารท่ีแปลกปลอม  สารเคมี
กําจัดศัตรูพืชแตละชนิดมีโอกาสท่ีจะกอใหเกิดอาการแพท่ีแตกตางไป ซ่ึงรางกายของแตละ คน
มีปฏิกิริยาตอบสนองตอระดับการไดรับสารพิษท่ีแตกตางกันดวยสารเคมีกําจัดศัตรูพืชบางชนิดรบกวน
ระบบภูมิคุมกันของรางกายมาก และบางชนิดทําใหความสามารถในการตอสูกับการติดเชื้อโรคของ
รางกายออนแอลงทําใหเกิดการติเชื้อไดงายข้ึน หรือหากมีการติเชื้ออยูแลวอาการเจ็บปวยดังกลาว
จะยิ่งซับซอนและยากตอการรักษา จากการศึกษาของแบลคเลย และค นอ่ืนๆ  (Blakley, 1998; 
อางถึงใน ศักดา ศรีนิเวศน, 2546, หนา 33) ท่ีศึกษาผลของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชกลุมออรการโนคลอรีน
ตอการทําหนาท่ีของระบบภูมิคุมกันของรางกาย พบวา  สารเคมีกําตัดศัตรูพืชจะกดการทํางาน
ในการสรางแอนติบอดี (antibody) ในรางกายใหมีการสรางลดลง สงผลใหประสิทธิภาพในการทําลาย
เชื้อโรคลดลงตามไปดวย ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ บาเนอรจี  (Banerjee, 1999; อางถึงใน 
ศักดา ศรีนิเวศน 2546, หนา 33) ท่ีพบวา การทํางานในสภาพแวดลอมท่ีมีการปนเปอน ของสารเคมี
กําจัดศัตรูพืช มีผลทําใหประสิทธิภาพกําทํางานของระบบภูมิคุมกันของรางกายลดลง 
     ( 5) ระบบความสมดุลกับฮอรโมนในรางกาย ฮอรโมนเปนสารเคมีท่ีรางกาย ผลิต
จากตอมไรทอและอวัยวะตางๆ เชน สมอง ตอมไทรอยด ไต ตอมหมวกไต ลูกอัณฑะ และรัง ไข 
เพ่ือควบคุมการทํางานสวนท่ีสําคัญ ของรางกาย จากการศึกษาของโลเดอร ( Loder, 2000; อางถึงใน
ศักดา ศรีนิเวศน 2546, หนา 34) ท่ีศึกษาความสัมพันธระหวางปริมาณของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและ
ผลกระทบตอสุขภาพ พบวาปริมาณของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชท่ีไดรับสัมผัสในปริมาณมากจะมีผลกระทบ
ตอสุขภาพมาก โดยเฉพาะในระบบตอมไรทอของสิ่งมีชีวิต นอกจากนี้สารเคมีกําจัดศัตรูพืชยังมีผลกระทบ
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ตอฮอรโมนการสืบพันธุสงผลใหเกิดความผิดปกติตางๆ ดังเชนการศึกษาของ อารบัคเคอร, ลิน และเมอรี่ 
(Arbuckle, Lin & Mery, 2001) ท่ีศึกษา ผลจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในเกษตรกร  พบวา
เกษตรกรมีความผิดปกติของระบบสืบพันธุและตอมไรทอเพ่ิมข้ึน ไดแก การเปนหมัน เด็กในครรภ
เติบโตชา พิการแตกําเนิด และ มีการแทงมากข้ึน จากผลการทดลองของลาซารินิ และค นอ่ืนๆ  
(azarini & et al., 2004; อางถึงใน  ศักดา ศรีนิเวศน , 2546, หนา 34) พบวา สัตวทดลองท่ีไดรับ
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช ในกลุมออรกาโนฟอสเฟตและไดคลอวอสจะมีการแทง ลูก และคลอดลูก
กอนกําหนดได อีกประการหนึ่งสารเคมีกําจัดศัตรูพืชบางประเภทยังทําใหเกิดเปนมะเร็งได ดังเชน
การศึกษาของโอลีรี และค นอ่ืนๆ  (O’Leary & et al., 2003; อางถึงใน  ศักดา ศรีนิเวศน 2546, 
หนา 35) ท่ีศึกษาความสัมพันธระหวางการไดรับสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและความเสี่ยง ของ
การเปนมะเร็งเตานมของสตรีในประเทศสหรัฐอเมริกา พบวา  สตรีท่ีเคยไดรับสารเคมีกําจัด ศัตรูพืช
มีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดมะเร็งเตานมสูงกวา 2.8 เทาของสตรีท่ีไมเคยไดสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชมากอน 
และจากการศึกษาของ  โบลอคเน สี (Bolognesi, 2003, p. 36; อางถึงใน  ศักดา ศรีนิเวศน 2546, 
หนา 35) ท่ีศึกษาเก่ียวกับความเปนพิษทางดานพันธุกรรม พบวา ผูท่ีใชหรือสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
เปนระยะเวลานาน จะทําใหสารพันธุกรรมใ นรางกายถูกทําลายและเกิดความผิดปกติซ่ึงนําไปสู
การเปนมะเร็ง 

   2) ผลกระทบตอสุขภาพจิต สังคมและจิตวิญญาณ การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
สงผลกระทบตอสุขภาพจิตและสังคมท้ังในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคมโดยรวม การทํา
เกษตรแบบใชสารเคมีนั้นเปนชีวิตท่ีไมม่ันคง ไมมีความยั่งยืน สงผลใหผูใชมีสุขภาพจิตท่ีย่ําแยลงไปดวย 
เกิดความเครียด หวาดกลัว รูสึกไมม่ันคงในชีวิต อีกท้ังตองวิตกกังวลเก่ียวกับตนทุนการผลิตท่ีสูงข้ึน 
ทําใหมีหนี้สินเพ่ิมข้ึนมากไปดวย ตลอดจนมีคาใชจายท่ีไมจําเปนเพ่ิมข้ึน เชน คารักษาพยาบาลอาการ
เจ็บปวยจากสารเคมีจําจัดศัตรูพืช เปนตน นอกจากนี้ผลกระทบทางดานจิตวิญญาณพบว า 
การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทําใหผูใชมีความโลภและเห็นแกตัวมากข้ึน โดยมุงหวังรายไดท่ีจะไดรับ
มากกวาความปลอดภัยของผูบริโภค (ปตพงษ เกษสมบูรณ, 2546, หนา 32)  

   3) ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทําใหเกิดผลกระทบ
อยางกวางขวางตอสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ และคนท่ีอาศัยอยูในสิ่งแวดลอม ทําใหนกมีจํานวนลดลง แมลงท่ีเปน
ประโยชนตอมนุษยถูกทําลาย เชน ผึ้ง ซ่ึงทําหนาท่ีผสมเกสรใหตนไม ดอกไม ทําใหศัตรูตามธรรมชาติ
ของแมลงท่ีทําลายพืชผลของเกษตรกรตองตายไปดวย เชน แมงมุม ตัวห้ํา ตัวเบียน เปนตน (ปตพงษ 
เกษสมบูรณ, 2546, หนา 90) นอกจากนี้การศึกษาของกรมวิชาการเกษตร พบวาขณะท่ีเกษตรกร
ฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช จะมีสารเคมีเพียงรอยละ 1 ของปริมาณท่ีฉีดเทานั้นท่ีไปถึงตัวแมลงโดยตรง
แตสารเคมีท่ีเหลืออีกรอยละ 99 จะเหลือท้ิงปนเปอนในสิ่งแวดลอม  

 ดังนั้นการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชจึงมีผลทําใหสิ่งแวดลอมในชุมชนไมปลอดภัยมีการปนเปอน
สารเคมีในแหลงน้ําอุปโภคบริโภคและในหวงโซอาหาร ตลอดจนทําลายความสมดุลของสิ่งแวดลอม
ไปดวย 

 นอกจากนี้ สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข (2553) ผลกระทบตอสุขภาพปญหาดานสุขภาพสามารถแบงอ อกเปน 2 สวน คือ
ผลกระทบท่ีเปนพิษเฉียบพลัน ซ่ึงผูปวยจะมีอาการในทันทีหลังจากสัมผัสสารเคมี เชน คลื่นไส อาเจยีน 
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ปวดหัว ปวดกลามเนื้อ ทองรวง หายใจติดขัด ตาพรา เปนตน และผลกระทบท่ีเปนพิษเรื้อรังเกิดจาก
พิษสะสมท่ีกอใหเกิดโรคหรือปญหาอ่ืนๆ เชน มะเร็ง เบาหวาน อัมพฤกษ อัมพาต โรค ผิวหนังตางๆ 
การเปนหมัน การพิการของทารกแรกเกิด หรือการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ เปนตน ผักท่ีคนไทยนิยม
บริโภคสดๆ เชน ถ่ัวฝกยาว แตงกวา กะหล่ําปลี มะเขือเปราะ มะนาว มะเขือเทศ และถ่ัวพู  พบวา 
มีการตกคางของสารเคมีกําจัดศัตรูพืช และผลกระทบตอพัฒนาการของภูมิปญญาทองถ่ิน 

 สารเคมีกําจัดศัตรูพืชทุกชนิดเปนอันตรายตอสุขภาพ การแสดงอาการจากการไดรับสารพิษ
มีอยู  2 แบบ คือ  

  1) พิษเฉียบพลัน เกิดข้ึนเม่ือไดรับพิษของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทันทีทันใด เชน  
ปวดศีรษะ มึนงง คลื่นไส อาเจียน เจ็บหนาอก ปวดกลามเนื้อ เหง่ือออก มาก ทองรวง เปนตะคริว  
หายใจติดขัด มองเห็นไมชัดเจน หรือตาย 

  2) พิษเรื้อรัง เกิดข้ึนเม่ือไดรับพิษของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชแลวแสดงผลชา ใชเวลานาน 
อาการอาจใชเวลาเปนเดือน เปนปภายหลังจากการไดรับสารเคมีกําจัดศัตรูพืช จึงจะแสดงออกมาใหเห็น 
เชน การเปนหมัน การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ การเปนอัมพฤต อัมพาต และมะเร็ง เปนตน 

 ผลกระทบท่ีรุนแรงตอระบบของรางกายเกิดข้ึนเม่ือสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเขาสูร างกาย และ
จะสงผลกระทบตอระบบในรางกายท้ังหมด กลาวคือเลือดจะพาสารเคมีเขาสูทุกสวนของรางกาย และ
จะสงผลตอตา หัวใจ ปอด กระเพาะอาหาร ลําไส ตับไต กลามเนื้อสมอง และประสาท อาการท่ีเกิดจาก
การไดรับพิษจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตอระบบตางๆ ของรางกายจะมีอาการเปนพิษมาก หรือนอย
และรวดเร็วเพียงใดข้ึนอยูกับชนิดของสารเคมี เวลาท่ีสัมผัส ปริมาณหรือความเปนพิษของสารเคมีนั้น 
วารุนแรงมากนอยเพียงใด 
 ผลกระทบของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชท่ีมีพิษเรื้อรังตอระบบตางๆ ของรางกาย  
 สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธ ารณสุข  
(2553) กลาวถึงผลกระทบของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชท่ีมีพิษเรื้อรังตอระบบตางๆ ของรางกาย ไวดังนี้ 
  1) ระบบประสาท สารเคมีกําจัดศัตรูพืชจํานวนมากมีอันตรายตอระบบสมองและ
ประสาทมาก อาการบางอยางของโรคเนื้อเยื่อทางสมองท่ีมีสาเหตุมากจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชกอให
เกิดปญหาทางดานความทรงจําอยางรุนแรง สมาธิสั้น และทําสมาธิยาก บุคลิกภาพเปลี่ยนไป การเปน
อัมพฤต อัมพาต เปนลม หมดสติ และอาจมีอาการสาหัส 
  2) ระบบตับ รางกายใชตับในการขจัดสารพิษท่ีเขาสูรางกายใหมีพิษนอยลง ดังนั้น
ตับตองทําหนาท่ีอยางหนักในการขจัดสารพิษ หากรางกายไดรับสารพิษเขาไป และเปนประจําก็สามารถ
ทําอันตรายตอตับในระยะยาวจนอาจเปนตับอักเสบและมะเร็งในท่ีสุด 
  3) ระบบกระเพาะอาหาร การอาเจียน ปวดทอง ทองเสียเปนอาการท่ัวไปของการไดรับ
พิษของสารเคมีกําจัดศัตรูพืช การไดรับพิษจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเปนระยะเวลานาน อาจจะมีผลตอ
กระเพาะอาหารท่ีรุนแรงมากข้ึน หลายคนท่ีใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชติดตอกันเปนเวลานาน หลายป 
มักกินอาหารลําบาก แมวาจะเปนอาหารปกติท่ัวไป โดยเฉพาะคนท่ีกินสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเขา ไป
ไมวาจะโดยบังเอิญหรือตั้งใจ กระเพาะอาหารจะถูกทําลายเปนอยางมากและสารเคมีจะซึมผานผนัง
กระเพาะอาหารเขาสูสวนอ่ืนๆ ของรางกายตอไปดวย 
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  4) ระบบภูมิคุมกันของรางกาย ปฏิกิริยาของอาการแพจะไปรบกวนการ ทํางานของ
ระบบภูมิคุมกันโรค ซ่ึงเปนปฏิกิริยาปกติของรางกายอันหนึ่งท่ีมีตอสารท่ีแปลกปลอม สารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชแตละชนิดมีโอกาสท่ีจะกอใหเกิดอาการแพท่ีแตกตางกันไป ซ่ึงรางกายของแตละคนมีปฏิกิริยา
ตอบสนองตอระดับการไดรับสารพิษท่ีแตกตางกันดวย สารเคมีกําจัดศัตรูพืชบางชนิดรบกวน ระบบ
ภูมิคุมกันของรางกายเปนอยางมาก และบางชนิดทําใหความสามารถในการตอสูกับการติดเชื้อโรค
ของรางกายออนแอลง ทําใหการติดเชื้อไดงายข้ึน หรือหากมีการติดเชื้ออยูแลวอาการเจ็บปวยดังกลาว
จะยิ่งซับซอนและยากตอการรักษา 
  5) ระบบความสมดุลยกับฮอรโมนในรางกาย มีผลของการศึกษาทดลองในสัตว พบวา 
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชมีผลกระทบตอการผลิตฮอรโมนของรางกาย ฮอรโมนเปนสารเคมีท่ีถูกผลิตจาก
ตอมไรทอ และอวยัวะตางๆ เชน สมอง ตอมไทรอยด ไต ตอมหมวกไต ลูกอัณฑะ และ รังไข เพ่ือควบคุม
การทํางานสวนท่ีสําคัญของรางกาย สารเคมีกําจัดศัตรูพืชบางชนิดมีผลกระทบตอ ฮอรโมนการสืบพันธุ 
สงผลใหเกิดความผิดปกติตางๆ เชน การผลิตอสุจิมีจํานวนลดลงในเพศผู  และมีความผิดปกติ
ในการผลิตไขในเพศเมีย นอกจากนี้แลวสารเคมีกําจัดศัตรูพืชบางประเภทยังทําใหตอมไทรอยดโตใหญ 
และเปนมะเร็งในท่ีสุด และ จากผลการทดลองยังพบวา  สัตวทดลองมีการแทงลูก มีการ คลอด ลูก
กอนกําหนด มีทารกตายในครรภ และเปนไปไดมากวาจะเกิดอาการลักษณะเชนเดียวกันนี้กับสิ่งมีชีวิต
ท่ีเลี้ยงลูกดวยนมอ่ืนๆ โดยเฉพาะมนุษยดวย 

 งานวิจัยหลายเรื่อง เก่ียวกับผลกระทบของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตอสุขภาพของ คนแสดง
ใหเห็นวาเปนไปไดท่ีทารกในครรภจะไดรับพิษของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชผานทางมารดา โดยอาจมาจาก
การสัมผัสกับสารเคมี หรือฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของมารดา การไดรับพิษของสารเคมีของทารก
ในครรภจะไดรับผานทางรก และมีผลกระทบตอการเติบโตของทารกในครรภได โดยเฉพาะอย างยิ่ง
ในกรณีท่ีไดรับพิษของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในชวง 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ เนื่องจากในระยะนี้
อวัยวะตางๆ ของทารกเริ่มกอตัวข้ึน ถึงแมวามารดาจะไดรับสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเขาไปและอาจเปน
สาเหตุของการเกิดความผิดปกติในการคลอดบุตร แตไมไดหมายความวา  เด็กจะผิดปกติหรือพิการ
ในการเกิดเสมอไป แตจะหมายถึงวา โอกาสท่ีเด็กจะเกิดความผิดปกติหรือพิการมีสูงข้ึน เรายังไมทราบวา 
พอแมท่ีไดรับพิษสารเคมีกําจัดศัตรูพืชกอนการปฏิสนธิจะเปนสาเหตุของการผิดปกติในการเกิดหรือ
ความพิการของทารกหรือไม อยางไรก็ตามทารกท่ีดื่มนมจากแมท่ีไดรับพิษของสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
จะไดรับสารพิษตอจากแมอยางแนนอน 

 จากมหันตภัยอันใหญหลวงของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชท่ีมีตอสุขภาพของคน สิ่งมีชีวิ ตตางๆ 
และสิ่งแวดลอมดังกลาวนี้ ทําใหหนวยงานราชการ องคกร และหนวยงานภาคเอกชนตางๆ ไดพยายาม
ท่ีจะเขามาชวยในการท่ีจะรณรงคใหความรูกับเกษตรกรผูผลิต และผูบริโภคใหมีความรูความเขา ใจ
ในเรื่องอันตรายและพิษภัยท่ีเกิดจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ขณะเดียวกันไดพยายามท่ีจะหาวิธีการ
หรือมาตรการตางๆ เขามาตรวจสอบคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรใหอยูในระดับท่ีปลอ ดภัย
ไมปนเปอนสารเคมีมากจนเกินระดับท่ียอมใหมีไดในผลผลิต ( MRL: maximum residuce limit) 
ตามมาตรฐานขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (food and agriculture organization 
of the united nations-FAO) ซ่ึงจริงๆ แลวไมควรจะเรียกวา ปลอดภัยเพราะยังมีสารเคมีปนเปอนอยู 
เพราะสารเคมีบางตัวแมวาผูบริโภคจะไดรับในปริมาณท่ีนอยแตหากไดรับอยู เปนประจํา แล ะ 
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เปนเวลานานติดตอกันจากการบริโภคผลผลิตทางการเกษตรท่ีตนเองชื่นชอบ อาจเกิดการสะสม
ในรางกาย และกอใหเกิดการเจ็บปวยตางๆ ได เชน การเจ็บปวยเปนอัมพฤต อัมพาต หรือมะเร็งในท่ีสุด 
ดีท่ีสุดคือไมควรจะมีสารเคมีใดๆ ตกคางเลย 

 2.3.12 ผลกระทบของสารเคมีทางการเกษตรตอส่ิงแวดลอมและทรัพยากร  
  ปญหาสิ่งแวดลอมและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติเปนปรากฏการณท่ีเกิดข้ึน
ท้ังในประเทศท่ีพัฒนาแลวซ่ึงเปนตนกําเนิดของระบบเกษตรกรรมแผนใหม และประเทศโลก ท่ีสาม
ท่ีชัดเจน ไดแก ปญหาการพังทลายของดิน ปญหาการเสื่อมความอุดมสมบูรณ ปญหามลพิษ สิ่งแวดลอม 
และปญหาการระบาดของโรคแมลง 

 ปญหาการตกคางของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในสิ่งแวดลอมเกิดจากการแพรกระจายของสารเคมี
ในระหวางการฉีดพน เนื่องจากสารเคมีสวนใหญจะกระจายจากบริเวณของพืชท่ีตองการฉีดพนลงสูพ้ืน 
และบางสวนระเหยอยูในอากาศ ทําใหมีการสะสมอยูในพ้ืนดินและน้ํา ซ่ึงเปนท่ีอยูอาศัยของสัตวเลี้ยง 
และสัตวในธรรมชาติ ในท่ีสุดจะสงผลใหเกิดการสะสมของสารเคมีในหวงโซอาหาร สารเคมีกํ าจัด
ศัตรูพืชบางชนิดสะสมอยูในสิ่งแวดลอมนานหลายปโดยเฉพาะอยางยิ่งสารเคมีกลุมออรกาโนคลอรนี 
เชน ดีดีทีสามารถอยูในสิ่งแวดลอมไดถึง 30 ป ดีลดรินสามารถอยูในสิ่งแวดลอมไดถึง 25 ป ผลกระทบ
ท่ีเกิดข้ึน ไดแก (สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 
2553, หนา 34) 

 ดานสิ่งแวดลอมและระบบนเิวศ การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในการเกษตรไม ได
กอใหเกิดผลโดยตรงในการกําจัดศัตรูพืชเทานั้น แตยังกอใหเกิดผลโดยออมกระทบตอสิ่งแวดลอม และ
ระบบนิเวศ โดยเฉพาะในดิน ในน้ํา ในอากาศ สิ่งมีชีวิตและระบบหวงโซอาหาร ในระบบนิเวศอ่ืนๆ  
ท่ีอยูใกลเคียง เนื่องจากการฉีดพนสารเคมี ประมาณรอยละ 50 เทานั้น ท่ีจะตกลงบนตนพืชและ
จะมีผลในการปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืชและประมาณรอยละ 1 เทานั้นท่ีจะถูกตัวแมลง โดยตรง 
สวนท่ีเหลืออีกรอยละ 49 จะมีการแพรกระจายสูสิ่งแวดลอม ไดแก แหลงน้ํา อากาศ และในดิน ทําให
คุณภาพสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมลง อาจทําใหเกิดผลเสียตอสุขภาพอนามัยมนุษย และกอใหเกิดอันตราย 
ตอสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศดวย โดยท่ัวไปสารเคมีกลุมออรแกโนฟอสเฟตและคารบารเมท สวนใหญ 
จัดไดวาเปนสารเคมีท่ีสลายตัวไดเร็ว เม่ือเทียบกับสารเคมีกลุมออรแกโนคลอรีน แตถึงแมวาการปะปน
ของสารเคมีกลุมออรแกโนฟอสเฟต และคารบาเมทในสิ่งแวดลอมมีนอยกวาเนื่องจากมีความคง ทน
ในสิ่งแวดลอมไดต่ํากวา แตอยางไรก็ตามเนื่องจากมีการใชสารเคมีท้ัง 2 กลุมมากในการเกษตร ปญหา
ท่ีเกิดข้ึนมักเกิดจากการขาดความรูความเขาใจท่ีถูกตองของเกษตรกร ทําใหมีการใชสารเคมีมากเกิน
ความจําเปน หรือไมท้ิงระยะเวลาการเก็บเก่ียวใหนานพอ จึงทําใหมีการปนเปอนของสารเคมี
กลุมออรแกโนฟอสเฟต และคารบาเมตทในผลผลิตทางการเกษตร และในแหลงน้ํามาก ปญหาเก่ียวกับ
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชท่ีกระทบตอสิ่งแวดลอมนั้น มิไดเกิดเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีทําการใชสารเค มีเทานั้น 
แตอาณาเขตพ้ืนท่ียังสามารถท่ีจะแพรกระจายในพ้ืนท่ีบริเวณกวางได ซ่ึงกอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอม
มากมายจากการแพรกระจายและการตกคางของสารเคมีในดิน ในน้ํา พืชผล และลําตนพืชหลังจาก
การฉีดพน จะเกิดการสะสมสวนหนึ่ง และบางสวนฟุงกระจายในบรรยากาศทําใหแมลงท่ีมีประโยชน
ตาย และบางสวนซึมลงไปในดิน น้ํา ทําใหไสเดือนและปลาในน้ําตาย ซ่ึงสวนใหญจะถูกฝนชะไหลลงสู
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แหลงน้ําจะทําใหการถายทอดมวลสารและพลังงานผานหวงโซอาหารเกิดมลพิษทําใหสิ่งมีชีวิตตาย 
ข้ันตอนระดับการบริโภคอาหารของหวงโซอาหารนอยลงไมสลับซับซอน ซ่ึงสามารถอธิบายโดยสรุป ดังนี้ 
   (1) ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการตกคางของสารเคมีท่ีอยูในสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะดนิ
และปนเปอนอยูในแหลงน้ําในป พ.ศ. 2537-2538 กองวัตถุมีพิษ กรมวิชาการเกษตรไดศึกษาสารพิษ
ตกคางในดิน จํานวน 88 ตัวอยาง พบวา มีสารเคมีกลุมออรกาโนคลอรีนตกคางรอยละ 57 (86 ตัวอยาง) 
นอกจากนั้นยังพบสารเคมีกลุมอ่ืนๆ เชน กลุมออรกาโนฟอสเฟต และคารบาเมต ซ่ึงแสดงว าสารเคมี
ท่ีใชมีการตกคางอยูในสิ่งแวดลอม โดยจะกอใหเกิดผลกระทบอ่ืนๆ ตามมา ไดแก การทําลายระบบ
นิเวศนของสิ่งมีชีวิตท่ีไดรับสารพิษตกคางอยู ไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม เชน การลดลงของ
ปริมาณสัตวน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติ สิ่งมีชีวิตท่ีอยูในดินท่ีถูกทําลาย ศัตรูพืชจึงมีการสรางความตานทาน 
ตอวัตถุมีพิษนั้น  

   นอกจากนี้ยังไดมีการศึกษาเก่ียวกับการตกคางและสะสมในดินและแหลงน้ํา
ใน 8 จังหวัดของภาคตะวันออก พบวา มีสารเคมีกําจัดศัตรูพืชกลุมออรกาโนคลอรีนตกค างในดินสูง
ถึงรอยละ 55 และในน้ํารอยละ 60 ของสารเคมีท่ีตกคางท่ีตรวจพบ เพราะสารเคมีกําจัดศัตรูพืชกลุม  
ออรกาโนคลอรีนมีระยะเวลาการสลายตัวนาน จึงสะสมอยูในธรรมชาติไดมาก (สุรเดช เดชคุ มวงศ 
และคนอ่ืนๆ, 2544; อางใน สุวิทย วรรณศรี, 2552 หนา 9-10) 

   การตกคางของสารเคมีในดิน เกษตรกรสวนใหญตองใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตั้งแต
กอนปลูกจนกระท่ังถึงการเก็บเก่ียวผลผลิต ดินเปนแหลงรองรับสารเคมีเหลานั้นโดยตรง และมักจะพบ
สารเคมีสะสมอยูบริเวณหนาดินท่ีมีความลึก 1-2 นิ้ว สวนใหญอนุภาคดินจะดูดซึมไดดีและเม่ือโครงสราง
ดินเสื่อมโทรม รวมกับการเกิดการพังทลายของดิน หรือเม่ือเกษตรกรใหน้ําหรือถูกลมพัดพาหนาดินไป
ทําใหหนาดินถูกชะลางพัดพาไปกับน้ําและลม ดวยเหตุนี้จึงทําใหเกิดการปนเปอนของสารเคมีใน น้ํา
ท่ีใชอุปโภคบริโภค ยิ่งเกษตรกรมีความถ่ีในการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชมาก ก็จะทําใหอินทรียวัตถุในดนิ
รวมท้ังสิ่งมีชีวิตในดินถูกทําลาย เนื่องจากองคประกอบสวนใหญของสารเคมีทําใหคุณสมบัติของดิน
เปลี่ยนแปลง ท้ังความเปนกรด-ดาง และสภาพทางกายภาพของดิน มีผลตอจุลินทรียในดินซ่ึงเปนตัวการ 
ท่ีทําใหเกิดการแปรสภาพของซากพืช ซากสัตวท่ีทับถมอยูในดินเปนอินทรียวัตถุในดิน ซ่ึงมีประโยชน
ตอพืช เม่ือจุลินทรียถูกทําลายมี ผลทําใหกระบวนการผลิตเสริมสรางทางเคมีหรือไมเกิดการแปรสภาพ
ของอินทรียวัตถุในดิน จึงนําไปสูการเสื่อมโทรมของดิน ตลอดจนสัตวและสิ่งมีชีวิตในดิน เชน สารเคมี
บางชนิดในกลุมของออรกาโนคลอรีน เชน โฟเรต มีผลตอไสเดือนในดิน เปนตน (สุรพล วิเศษสวรรค 
และคนอ่ืนๆ, 2545, หนา 29) 

   (2) การปนเปอน ของสารเคมีในแหลงน้ํา การปนเปอนของ สารเคมีในแหลง น้ํา 
มาจากหลายสาเหตุดวยกัน เชน การกัดชะลางดินของฝนและน้ําท่ีไหลบาหนาดินพ้ืนท่ีท่ีมีการใชสารเคมี 
กอนลงสูแหลงน้ํา การท้ิงหรือการลางภาชนะท่ีบรรจุสารเคมีลงสูแหลงน้ํา และการใชสารเคมีในบริเวณ
พ้ืนท่ีเกษตรใกลกับแหลงน้ําและเม่ือสารเคมีลงสูแหลงน้ําทําใหเกิดการสะสมของสรเคมีในน้ําและ
ตะกอนดินใตทองน้ํา มีผลทําใหเกิดการสะสมของสารเคมีในสิ่งมีชีวิตท่ีอาศัยอยูในน้ํา และสารเคมี
เหลานี้จะสะสมไดมากในสัตวท่ีไมมีกระดูกสันหลังท่ีอาศัยอยูหนาดิน ทองน้ํา เชน หอย ตัวอ อน
แมลงปอ เปนตน สัตวเหลานี้สามารถสะสมสารพิษไดนานถึง 10-10,000 เทา ซ่ึงสัตวท่ีไมมีกระดูกสัน
หลังท่ีมีการสะสมของสารเคมีเหลานี้มีความสําคัญตอหวงโซอาหารในแหลงน้ําเพราะจะเปนอาหาร
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ของปลาตอไป และจากการไดรับสารเคมีของสัตวน้ําเม่ือไดรับสารเคมีไมมากพอท่ีจะทําใหเกิดอันตราย
กับสัตว สารเคมีนั้นก็จะสะสมอยูในเนื้อเยื่อและอวยัวะตางๆ ของสัตวน้ํา การตกคางของสารเคมีในน้ํานัน้
อนุภาคดินท่ีมีอยูในน้ําจะมีผลทําใหสารเคมีตกตะกอนมากข้ึนและเร็วข้ึน ดินตะกอนซ่ึงอยูกนสระน้ํา
หรือแมน้ํา จึงเปนแหลงสะสมของสารเคมี ตกคางดินท่ีมีปริมาณสูงกวาระดับของสารเคมีท่ีตกคางในน้ํา 
แตผลการศึกษาชี้ชัดวา สารพิษทางการเกษตรทุกชนิดมีโอกาสสลายตัวไดในสภาพแวดลอมโดยอาศัย  
ปจจัยทาง ธรรมชาติ ไดแก แสงแดด อุณหภูมิ สิ่งมีชีวิตในน้ํา เชน พืชน้ํา ดูดซับสารพิษไว แหลง น้ํา 
จึงมีโอกาสฟอกตัวใหสูสภาพสมดุลตามธรรมชาติ แตการท่ีเกษตรกรใชสารพิษชนิดใดชนิดหนึ่ง
ในปริมาณท่ีมากอยางตอเนื่องและเปนเวลานานทําใหกระบวนการยอยสลายตามธรรมชาติไมทันถึง
จุดสมดุลก็มีการนํากลับมาใชอีกในระยะเวลาหางกันไมมากพอจึงเปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหคุณภาพน้ํา
ในแหลงน้ําเสื่อมโทรมลง 

 ( 3) การปนเปอนของสารเคมีในหวงโซอาหาร สารเคมีกําจัดศัตรูพืชท่ีเกษตรกร
ฉีดพนในแปลงเพ่ือปองกันกําจัดศัตรูพืชนั้น มีการฟุงกระจายทําใหพลาดเปาหมายไมโดนแมลงทําให
สารเคมีฟุงกระจาย  รวมท้ังสารเคมีท่ีตกคางในแปลงพืชจะมีการแพรกระจายลงสูแหลงน้ํา ในดิน 
ในอากาศ และเขาไปสูหวงโซอาหารของสิ่งมีชีวิตท้ังหลาย สารเคมีนอกจากจะอยูในดินท่ีใชปลูกพืช
หรือในดินท่ีไดรับการฉีดสารเคมีแลว สารเคมีเหลานั้นยังสามารถกระจายไปท่ีอ่ืนท่ียังไมเคยมีการฉีดพน
สารกําจัดศัตรูพืชมากอนดวยการชะลางของฝน หรือน้ําท่ีใชในการเกษตรหรือโดยลม ทําใหมีสารเคมี
วนเวียนในระบบนิเวศน และเขาไปสะสมในสิ่งมีชีวิตทางหวงโซอาหาร โดยสะสมอยู ในสิ่งมีชีวิตและ
มีผลทําใหแพลงตอนและสัตวน้ําขนาดเล็ก ซ่ึงเปนโซอาหารของปลาและสัตวน้ําอ่ืนๆ ท่ีเปนอาหารของ
มนุษยตายได เชน การสะสมของสารเอ็นดรินท่ีมีการปนเปอนในแหลงน้ําและมีการสะสมในตัวปลากิน
พืชท่ีอาศัยในน้ํา พบวา ในระยะเวลา 2-3 เดือน มีปริมาณสารเอ็นดรินสะสมอยูในตัวปลาถึง 10,000 เทา
ของปริมาณสารเอ็นดรินท่ีปนเปอนอยูในน้ําเนื่องจากอัตราการสะสมของสารเคมีในสิ่งแวดลอมทางน้ํา 
โดยท่ัวไปจะมีอัตราสูงกวาสิ่ง แวดล อมทางบก เหตุผลคือ  ในแหลงน้ํานั้นจะ มีน้ําเปนตัวกลาง ท่ีดี
ในการเคลื่อนยายสารเคมีไปสะสมในสิ่งมีชีวิต และสิ่งมีชีวิตในน้ํามีโอกาสไดรับสารเคมีตกคางในน้ําได
สองทางโดยผานทางอาหาร และไดรับโดยตรงจากน้ําซ่ึงอยูลอมรอบจาการท่ี มีสารเคมีสะสมอยูใน
โซอาหารทําใหสิ่งมีชีวิตไดรับสารเคมีสะสมมากข้ึนโดยการกินกันเปนทอดๆ  ในลําดับข้ันอาหาร และ
ลักษณะสําคัญอยางหนึ่งในหวงโซอาหาร คือ สามารถสะสมสารพิษท่ียังไมถูกทําใหแตก สลาย
ในชั้นอาหารของสิ่งมีชีวิต เม่ือสารเคมีสะสมถึงจุดๆ หนึ่งท่ีสิ่งมีชีวิตไมอาจทนได สิ่งมีชีวิตก็ตาย  
โดยเฉพาะพวกแพลงตอนและสัตวน้ําขนาดเล็กก็จะตายกอน มีผลใหสมดุลธรรมชาติขาดไปสงผลกระทบ
ถึงปลาและสัตวน้ําอ่ืนๆ ท่ีเปนอาหารของมนุษย ดังนั้น มนุษยจึงเปนผูท่ีสะสมสารกํ าจัดศัตรูพืช
ไดมากกวาสิ่งมีชีวิตอ่ืน เนื่องจากเหตุผลท่ีวาการสะสมของสารเคมีในหวงโซอาหารนี้จะเปนอันตรายตอ 
สิ่งมีชีวิตในระดับสูงท่ีอาศัยสิ่งมีชีวิตระดับต่ําเปนอาหาร โดยเฉพาะอยางยิ่งมนุษยซ่ึงเปนสวนปลายสดุ
ของหวงโซอาหาร หรือผูบริโภคลําดับสุดทาย ทําใหมนุษยมีโอกาสไดรับพิษในปริมาณสูงข้ึนหลายเทาตัว 

 ( 4) ผลกระทบตอสัตวและสิ่งมีชีวิต สารเคมีกําจัดศัตรูพืชท่ีกระจายตกคาง
ในสิ่งแวดลอมนั้นจะเปนอันตรายอยางยิ่งตอสัตวตางๆ เชน ปลา นก สัตวและแมลงท่ีมีประโยชนตอ
ระบบนิเวศ เชน ตัวห้ํา ตัวเบียน แมลงท่ีชวยในการผสมเกสร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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   (1) อันตรายท่ีเกิดกับแมลง ท่ีมีประโยชน การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชโดยไมเลือก  
ชนิดวาเปนอันตรายตอแมลงท่ีชวยผสมเกสร เชน ผึ้ง สงผลใหพืชของเกษตรกรไมติดผล เนื่องจากไมมี
ผึ้งชวยผสมเกสรพืช ซ่ึงในปจจุบันพบวาผึ้งมีปริมาณลดลง และนอกจากนี้สารเคมียังมีผลตอแม ลง
ธรรมชาติ เชน ตัวห้ํา ตัวเบียน ซ่ึงคอยควบคุมประมาณแมลงศัตรูพืชในธรรมชาติใหสมดุลแลว โดยท่ัวไป
พบวาแมลงศัตรูธรรมชาติจะมีความออนแอตอสารเคมีมากกวาแมลงศัตรูพืชเม่ือฉีดพนสารเ คมี
โดนแมลงศัตรูธรรมชาติทําใหแมลงศัตรูธรรมชาติตายได จึงทําใหเกิดการระบาดของแมลงศัตรูพืช
รุนแรงกวาเดิม และอาจเกิดการระบาดของแมลงศัตรูพืชชนิดใหมรวมดวย 
   ( 2) อันตรายท่ีเกิดกับปลา ปลาท่ีไดรับสารเคมี ท่ีปนเปอนในแหลงน้ํามีผล ทําให
เกิดการสะสมของสารเคมีในตัวปลาท่ีมีปริมาณสารเคมีสูงกวาสารเคมีท่ีมีอยูในน้ํา สงผลตอภาวะการณ
เจริญพันธุ เปอรเซ็นตการฟกไข และอัตราการรอดชีวิตลดลง จึงทําใหจํานวนปลาในแมน้ําลดลง และ
อาจสูญพันธุได 
   ( 3) อันตรายท่ีเกิดกับนก การสูญพันธุและการลดจํานวนประชากรของนกหลายชนิด 
เปนผลกระทบท่ีเกิดจากการใชสารเคมีของออรกาโนคลอรีนในตัวนก เม่ือนกกินปลาท่ีสะสมสารเคมีไว 
ในตัวปลา จึงทําใหเกิดความผิดปกติของสรีระวิทยาจนเปนอันตรายตอการดํารงชีวิตและการแพรพันธุ 

 2.3.13 ผลกระทบสารเคมีทางการเกษตรตอเศรษฐกิจ 
 การท่ีมีสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชตกคางในผลผลิตทางการเกษตรท่ีใชบริโภคภายในประเทศ

และสงเปนสินคาสงออก กอใหเกิดความเสียหายเปนอย างยิ่ง กลาวคือ นอกจากจะสงผลกระทบต อ 
สิ่งมีชีวิตและสุขภาพของประชาชนคน ไทยแลว ยังเกิดผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศ  กลาวคือ  
วิกฤตสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตกคางสงผลกระทบอยางมากตอการสงออกสินคาเกษตรไปยังสหภาพยุโรป
ซ่ึงไดมีการเตรียมการท่ีจะระงับการนําเขาผัก  สงออกของไทย 16 ชนิด ในชวงตนป 2554 
เพราะการตรวจพบอัตราการปรากฏการตกคางของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชมากท่ีสุดในโลก  ในป 2553 
ท่ีผานมา ซ่ึงตรวจพบมากถึง 55 ครั้ง และสรางผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการสงออกผักมูลคา  
2,785 ลานบาทตอป ท้ังนี้สหภาพยุโรปเคยมีมาตรการกีดกันสินคาพริกสงออกจากไทยท่ีทําใหเกิด
ความเสียหายปละประมาณ 800-900 ลานบาท (ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร , 2547, หนา 25) มาตรการ
เหลานี้สามารถสงผลกระทบเปนลูกโซไปยังการสงออกผักไทยไปยังประเทศอ่ืนๆ เชน สหรัฐอเมริกา  
ซ่ึงจะทําใหเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจมากยิ่งข้ึนไปอีกดวย ขอจํากัดทางเศรษฐศาสตร 
ท่ีไมอาจคํานวณตัวเลขตนทุนท่ีแทจริงของการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชไดอยางชัดเจนและครอบคลุม
เพียงพอ แตขอมูลเบื้องตนไดบงชี้ใหเห็นแลววางบประมาณประเทศและคาใชจายของเกษตรกร
เก่ียวกับสารเคมีนั้นสูงมากเพียงใด ทายท่ีสุดแลวสารเคมีกําจัดศัตรูพืชท่ีมีตนทุนมหาศาลอาจไมใช
คําตอบท่ีแทจริงสูการพัฒนาประเทศไทยท่ียั่งยืน 

 2.3.14 อันตรายและความเส่ียงในการใชสารเคมีทางการเกษตร 
 สถานการณของการใชสารเคมีทางการเกษตรเนื่องจากในปจจุบันนี้การปองกันกําจัดศัตรูพืช

ของเกษตรกรท่ีอยูในพ้ืนท่ีท่ีมีความหลากหลายทางชีววิทยาสูงเชนประเทศไทย วิธีการใชสารเค มี
ทางการเกษตรจึงเปนวิธีการท่ีดีท่ีสุด เนื่องจากมีความรวดเร็วสะดวก และใหผลอยางเปนรูปธรรมท่ีสุด 
แตเนื่องจากการปฏิบัติของเกษตรกรเอง รวมท้ังแหลงขอมูลความเปนพิษ และสิ่งแวดล อมตางๆ 
ยังไมสามารถเขาถึงเกษตรกรมากนักจึงทําใหประเทศไทยตองประสบปญหามากมาย ไมวาจะเปน  
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ตนทุนการผลิตของเกษตรกรท่ีเพ่ิมข้ึนประมาณ 10-20 เปอรเซ็นต  ในระยะ 7 ปท่ีผานมาพิษ ตกคาง
ในผลผลิตการเกษตรศัตรูพืชตานทานสารเคมีเกษตร สภาพแวดลอม และโดยเฉพาะอยางยิ่งผลเสียตอ 
ทางดานสุขภาพอนามัย นอกจากนี้ นโยบายกีดกันทางการคา ดานการคาผลิตผลการเกษตรระหวาง
ประเทศ ซ่ึงเปนปจจัยท่ีสําคัญอีกอยางหนึ่งท่ีทําใหผลิตผลทางการเกษตรของประเทศ ไทยไมสามารถ 
เขาสูประเทศอ่ืนๆ ได อันเนื่องมาจากการมีโรคแมลง สารตกคางหรือแมแตคุณภาพผลผลิตไมดีเทาท่ีควร
การใชสารเคมีทางการเกษตรเพ่ือเพ่ิมผลิตผลทางการเกษตร ถือเปนรายจายหลักของเกษตรกร
ในการเพาะปลูก เพราะจากสถิติการเกษตรของประเทศไทยพบวาเกษตรกรจะตองใชจ ายเงิน
เพ่ือการซ้ือสารเคมีทางการเกษตรมาเพ่ือผลิตพืชโดยท่ัวไป 20-30 เปอรเซ็นต ของตนทุนการผลิตท้ังสิ้น 
แมวาการใชสารเคมีทางการเกษตรมิไดเปนวิธีการท่ีดีท่ีสุดในการปองกันและกําจัดศัตรูพืช จากการพิสจูน
พบวาเม่ือ 50 กวาปท่ีผานมามีแมลงระบาดในผลิตผลทางการเกษตรเพียงไมก่ีชนิด แตหลังจากท่ีไดมี
การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชอยางมากมาย ทําใหการระบาดของศัตรูพืชเพ่ิมข้ึนกวา 500 กวาช นิด 
ในปจจุบันเกิดการสรางความตองการของศัตรูพืช และสิ่งท่ีมีชีวิตท่ีไมใชเปาหมายตอสารเคมีการเกษตร       
โดยเฉพาะอยางยิ่งสารฆาแมลงในแต ละกลุมท่ี แตกตางกันไป นับตั้งแตการสราง ความตานทานต อ 
สารออรกาโนคลอรีนใชเวลา 5-6 ป ไปจนถึง  2-3 ป จากการใชสารฆาแมลงในกลุมไพรีทรอยด ท้ังนี้ 
การสรางความตานทานของศัตรูพืชยังมีแนวโนมเปนแบบการตานทานขามกลุมมากข้ึน (สุรพล วิเศษสรรค  
และคนอ่ืนๆ , 2542, หนา 32) ทําใหประเทศไทยจําเปนตองนําเขาสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเพ่ิมสู งข้ึน 
ท้ังในแงของปริมาณ และชนิดของสารเคมี 

 จากสถิติการเกษตรของประเทศไทยท่ีเก่ียวกับการเพาะปลูก สรุปไดวา ประเทศไทยมีผลผลิต
การเกษตรท่ีสูงข้ึนจากเม่ือ 17 ปท่ีผานมาประมาณ 75 เปอรเซ็นต  ซ่ึงแนนอนท่ีสุด เม่ือผลผลิต
การเกษตรมีความเก่ียวโยงอยางใกลชิดกับการใชสารเคมีทางการเกษตร ก็ไมมีทางท่ีจะปฏิเสธการเพ่ิม
การใชสารเคมีทางการเกษตรลงไดเม่ือประเทศชาติตองการผลผลิตท่ีสูงข้ึนและสถานการณก็เปนจริง 
จากการพิจารณาขอมูลการนําเขาสารเคมีทางการเกษตรของกองควบคุมพืชและวัสดุกา รเกษตร 
กรมวิชาการเกษตร ป 2545 มีการนําเขาสารเคมีทางการเกษตรประมาณ 40 ลานกิโลกรัม และ
ขอมูลป 2551 มีการนําเขาประมาณ 99 ลานกิโลกรัม ซ่ึงถือวามีปริมาณเพ่ิมข้ึนประมาณ 2.4 เทาของ
การสั่งเขาสารเคมีทางการเกษตร จึงทําใหธุรกิจการคาสารเคมีทางการเกษตรเติบโตอยางกวางขวาง  
ดังนั้นปญหาตางๆ ท่ีเก่ียวของ กับผลกระทบกับการใชสารเคมีทางการเกษตร ท่ีกลาวมาแลวข้ันตน
จะยังคงมีตอไป ถาทุกฝายยังไมมีมาตรการใหการศึกษาลักษณะความเปนพิษของสารเหลานี้ตอ
เกษตรกร 
 อันตรายและความเสี่ยงของสารเคมีทางกายภาพ 
 ความเสี่ยงและอันตรายดานโรคจากการประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรม แบงไดเปน 4 ดาน 
ดังนี้  
  1) ความเสี่ยงอันตรายจากปจจัยทางเคมี ซ่ึงปจจัยทางเคมีท่ีสําคัญคือสารเคมี กําจัด
ศัตรูพืช จะมีผลกระทบตอสุขภาพท้ังในระยะสั้นและระยะยาว อาการท่ีเกิดข้ึนจะแตกตางกันตั้งแต
อาการเล็กนอย จนรุนแรงถึงแกเสียชีวิต ข้ึนอยูกับชนิด ปริมาณ และทางเขาสูรางกายของสารเคมี  
  2) ความเสี่ยงอันตรายตอปจจัยทางชีวภาพ  การทํางานในภาคเกษตรอันตราย จาก
ปจจัยชีวภาพ ไดแก ความเสี่ยงตอโรคติดตอระหวางสัตวและคน เชน โรคเลปโตสไปโรซิส หรือ
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โรคฉ่ีหนู โรคไขหวัดนก โรคแอนแทรกซ การติดเชื้อโรคท่ัวไป รวมถึงการบาดเจ็บจากการถูกสัตวรายกัด 
เชน งู หรือสัตวมีพิษกัดตอย  
  3) ความเสี่ยงอันตรายจากปจจัยทางกายภาพ และเออรโกโนมิคส การทํางานใน ท่ีมี
อากาศรอนทําใหเกิดการเสียน้ําจากเหง่ืออออกมากเกินไป ออนเพลีย  เปนลม และหมดสติได รวมถึง  
ทาทาง และสภาพการทํางานท่ีไมเหมาะสม อาจทําใหปวดหลัง ปวดกลามเนื้อ และอาการบาดเจ็บ
ของกลามเนื้อและขอได นอกจากนี้ภัยธรรมชาติยังนับเปนปจจัยทางกายภาพท่ีสามารถสรางความเสียหาย 
ตอทรัพยสินและการบาดเจ็บของเกษตรกร เชน พายุ ฝนแลง น้ําทวม แผนดินไหว เปนตน  
  4) ความเสี่ยงอันตรายจากปจจัยทางจิตวิทยาสังคม ความเครียดจากปจจัยทางเศรษฐกิจ 
เชน ราคาผลผลิตตกต่ํา ไมไดผลผลิตตามท่ีคาดหวังไว การเปนหนี้ท้ังในและนอกระบบ ซ่ึงอาจเปนสาเหตุ 
ทําใหเกษตรกรเกิดอาการซึมเศรา หมดหวังในชีวิต และคิดฆาตัวตายในท่ีสุด  แนวทาง ปองกัน และ
การจัดการความเสี่ยงจากการใชสารเคมีทางการเกษตรจากความเสี่ยงและอันตรายดังกลาว จึงควรมี
การปองกันอันตรายและการจัดการความเสี่ยงในดานตางๆ ดังนี้  
   ( 1) การปองกันอันตราย และ การจัดการความเสี่ยงดานสารกําจัด ศัตรูพืช ได แก 
การไมใชสารเคมีท่ีมีพิษรุนแรง หรือไมใชวัตถุอันตรายท่ีหามใชทางการเกษตร ซ่ึงมีมากถึง 94 รายการ 
การหลีกเลี่ยงการใชสารเคมีโดยไมจําเปน ถายังจําเปนตองใชสาร เคมีตองศึกษาวิธีการใช สารเคมี  
อยางถูกตองกอนใช และสวมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลท่ีเหมาะสมเม่ือใชสารเคมี   
   ( 2) การปองกันอันตราย และการจัดการความเสี่ยงดานปจจัยทางชีวภาพ  
โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงเพ่ือปองกันการติดเชื้อ เชน  
    ก.  การหลีกเลี่ยงไมเขาไปในบริเวณท่ีสัตวปวย หรือสงสัยวาจะปวยเปนโรค 
    ข. การสวมรองเทาบูท และการใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล ทุกครั้ง
ท่ีตองสัมผัสกับสัตวท่ีเปนพาหะ  
    ค.  ลางมือทันที และอาบน้ําภายหลังการทํางานการจัดการอันตราย และ
ความเสี่ยงผานการสื่อสารความเสี่ยงแบบมีสวนรวมของชุมชน 
 

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
 
 พฤติกรรม ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง การกระทําหรืออาการแสดงออก

ทางกลามเนื้อ ความคิด และความรูสึกเพ่ือตอบสนองสิ่งเรา สงวน สุทธิเลิศอรุณ ( 2528, หนา 43) 
กลาววา พฤติกรรม หมายถึง การกระทําหรือการแสดงออกของสิ่งมีชีวิต ท้ังท่ีสังเกตไดและสังเกตไมได 
ไดแก กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม 

 ประภาเพ็ญ สุวรรณ และสวิง สุวรรณ ( 2534, หนา 124) ไดใหความหมายของพฤติกรรม
การปฏิบัติตนวา เปนความสามารถในดานการปฏิบัติตนอยางมีประสิทธิภาพท่ีเก่ียวของกับระบบ
การทํางานของอวัยวะตางๆ ภายในรางกาย 5 ข้ันตอน ไดแก 

  1) การเลียนแบบ (imitation) เปนการเลือกตัวแบบหรือตัวอยางท่ีนาสนใจ 
  2) การทําตามแบบ (manipulation) เปนการลงมือกระทําตามแบบท่ีสนใจ 
  3) การมีความถูกตอง (precision) เปนการตัดสินใจเลือกทําตามแบบท่ีเห็นวาถูกตอง 
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  4) การกระทําอยางตอเนื่อง ( articulation) เปนการกระทําท่ีเห็นวาถูกตอง นั้น
เปนเรื่องราวตอเนื่อง 

  5) การกระทําโดย ธรรมชาติ ( notarization) เปนการก ระทําจนเกิดทักษะสามารถ
ปฏิบัติไดโดยอัตโนมัติเปนธรรมชาติ 

 โปรซาสคา และได คลีเมนท ( Prochaska & Diclement, 1982) ไดกําหนดข้ันตอน
ของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมออกเปน 5 ข้ันตอนคือ ข้ันกอนการชั่งใจ ข้ันชั่งใจ ข้ันพรอมปฏิบัติ  
ข้ันปฏิบัติ และข้ันคงไวซ่ึงพฤติกรรม 

 ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2526) ไดกลาวถึงพฤติกรรมดานการปฏิบัติวาเปนการใชความสามารถ
ท่ีแสดงออกทางรางกาย รวมท้ังการปฏิบัติหรือพฤติกรรมท่ีแสดงออกและสังเกตไดในสถานการณหนึ่งๆ 
หรืออาจจะเปนพฤติกรรมท่ีลาชา คือ บุคคลไมไดปฏิบัติทันที แตคาดคะเนวาอาจปฏิบัติในโอกาสตอไป 
พฤติกรรมดานนี้เม่ือแสดงออกมาจะสามารถประเมินผลไดงาย กระบวนการในการกอใหเกิดพฤติกรรม 
ตองอาศัยระยะเวลา และการตัดสินใจหลายข้ันตอน และยังไดกลาวถึงพฤติกรรมท่ีเก่ียวกับการดูแล
สุขภาพ แบงออกเปน 2 ประเภทคือ 

  1) พฤติกรรมปองกันโรค หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติของบุคคลท่ีจะชวยสงเส ริม
และปองกันไมใหเกิดโรค ซ่ึงอาจเก่ียวกับการดําเนินชีวิตประจําวันของบุคคลตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึง
การปฏิบัติตัวเพ่ือใหภูมิคุมกันโรค 

  2) พฤติกรรมเม่ือเจ็บปวย บุคคลเม่ือรูวาตัวเองเจ็บปวยทางรางกายหรือ จิตใจแลว 
จะมีพฤติกรรมการปฏิบัติตนแตกตางกันไปตามองคประกอบ เชน ความรูเก่ียวกับสาเหตุของโรค  
อาการและการรักษาโรค ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ความสนใจและคานิยม เปนตน 

 พฤติกรรมท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติของบุคคลท่ีจะชวยสงเสริมคุณภาพมีองคประกอบ  3 ดาน 
คือ ความรู เจตคติ และการปฏิบัติ ซ่ึงมีความสัมพันธกัน บุคคลท่ีมีความรูดีและเจตคติดีแล วยอมมี     
แนวโนม ท่ีจะทําใหมีพฤติกรรมดานการปฏิบัติท่ีถูกตอง เพ่ือชวยสงเสริมสุขภาพปองกันปญหาสุขภาพ 
สามารถดําเนินชีวิตอยางมีความสุขและมีคุณภาพ 

 2.4.1 ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรม 
 Kurt Lewin (1951; อางถึงใน ประภาเพ็ญ สุวรรณ , 2526 หนา 35) ไดเสนอวา พฤติกรรม

ของมนุษยเกิดจากอิทธิพลภายในตัวบุคคลกับ อิทธิพลภายนอกท่ีบุคคลรับรู การท่ีบุคคลจะมีพฤติกรรม
อะไร อยางไร และเม่ือไร  จึงไมไดถูกกําหนดโดยความตองการ ของมนุษย หรือโดยสิ่งเราภายนอก
อยางใดอยางหนึ่ง แตถูกกําหนดโดยอิทธิพลมากมาย ท้ังภายในและภายนอกท่ีสัมพันธ กัน
ตามประสบการณของบุคคล  

 กรีน  และครุยเตอร ไดเสนอแนวคิดวาพฤติกรรมของคนมีสาเหตุมาจาก หลายปจจัย
ซ่ึงแบงไดเปน 3 กลุม ไดแก 

  1) ปจจัยนํา หมายถึง ปจจัยท่ีเปนพ้ืนฐานและกอใหเกิดแรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรม
ของบุคคล ปจจัยนํา เปนปจจัยภายในตัวบคุคล ไดแก ความ รู เจตคติ ความเชื่อ คานิยม การรับรู  
นอกจากนั้นยังรวมไปถึงสภาพทางสังคม เศรษฐกิจ อายุ เพศ ขนาดครอบครัว ซ่ึงปจจัยเหลานี้มีผลตอ
การแสดงพฤติกรรมตางๆ รวมท้ังพฤติกรรมท่ีเก่ียวของกับสุขภาพอนามัยของคนดวย 
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  2) ปจจัยเสริม หมายถึง สิ่งท่ีบุคคลไดรับหรือคาดวาจะไดรับจากบุคคลอ่ื น 
อันเปนผลจากการแสดงพฤติกรรมนั้น สิ่งท่ีบุคคลจะไดรับหรือคาดวาจะไดรับอาจชวย สนับสนุนหรือ
ยับยั้งการแสดงพฤติกรรมทางสุขภาพได มีท้ังเปนสิ่งท่ีเปนรางวัลผลตอบแทน สิ่งของ คําช มเชย 
การยอมรับ การลงโทษ การไมยอมรับการกระทํานั้นๆ โดยไดรั บจากคนท่ีมีอิทธิพลตอตนเอง เชน  
ญาติ เพ่ือน แพทย ครูอาจารย และผูบังคับบัญชา 

  3) ปจจัยเอ้ือ หมายถึง สิ่งท่ีเปนทรัพยากรท่ีจําเปนในการแสดงพฤติกรรมของ บุคคล 
ชุมชน รวมท้ังทักษะท่ีจะชวยใหบุคคลสามารถแสดงพฤติกรรมนั้นๆ ได และสามารถท่ีจะใชทรัพยากร
เหลานั้น ซ่ึงเก่ียวของกับราคา ระยะทาง เวลา นอกจากนั้นสิ่งท่ีสําคัญคือ การหางาย และสามารถ
เขาถึงไดงาย ของจําเปนในการแสดงพฤติกรรม หรือชวยใหการแสดงพฤติกรรมนั้นๆ เปนไปไดงายข้ึน 
ซ่ึงเปนปจจัยภายนอกตวับคุคล 
 พฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรในปจจุบัน พบวา เกษตรกรมีการปฏิบัติ  
การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชยังไมถูกตอง จากการศึกษาของ พรนิภา ศรีสุวัฒนาสกุล ( 2537, หนา 21) 
และอดุลย ชัยชนะ (2544, หนา 47) พบวา เกษตรกรสวนใหญปฏิบัติตัวไมถูกเก่ียวกับการใชสารเคมี
กําจัดศัตรูพืช ไดแก ไมตรวจสอบเครื่องฉีดพนกอนใชงานทุกครั้งใชมือเปลาจับหัวฉีดเครื่องพนเม่ืออุดตัน 
การใชสารเคมีหลายชนิดผสมกันเพ่ือกําจัดแมลงไดหลายชนิด 

 การเลือกซ้ือสารเคมีท่ีมีราคาถูกมาใช ไมนําภาชนะบรรจุสารเคมีไปฝงหรือเผา ไมมีการใช 
เครื่องปองกันอันตรายท้ังขณะผสมและฉีดพนสารฆาแมลง และในกรณีท่ีสารเคมีเปรอะเปอนผิวหนัง
หรือเสื้อผามักใชน้ําในรองลางทันที เปนตน และพฤติกรรมการปฏิบัติตัวไมถูกตองในการใชสารเคมีนี้
ไดสงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของเกษตรกรรวมท้ังสิ่งแวดลอมดวย และปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ไดแก ความรูความเขาใจ การับรู ขาวสาร และ
ความเชื่อดานสุขภาพ 

 2.4.2 สถานการณการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชในนาขาว 
 การทํานาขาวเปนกิจกรรมการเกษตรท่ีมีการใชพ้ืนท่ีและน้ําในการผลิตเปนปริมาณมาก 

นอกจากนั้นบางพ้ืนท่ียังมีการระบายน้ําออกจากท่ีนาเปนระยะๆ ซ่ึงหากมีการระบายน้ําพรอมๆ กัน
ในพ้ืนท่ีขนาดใหญจะสงผลใหคุณภาพน้ําในแหลงน้ํา เสื่อมโทรม เนื่องจากนาขาวเปนแหลงกําเนิด
มลพิษทางน้ําท่ีมีการระบายสารอินทรียในรูปบีโอดี ( biochemical oxygen demand: BOD) 
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชลงสูแหลงน้ําธรรมชาติจนอาจทําใหเกิด
การเจริญเติบโตอยางรวดเร็วของพืชน้ําและสาหรายจํานวนมากในแหลงน้ํา  หรือตกค างในดินและ
พืชได 

 ขาวเปนพืชท่ีมีการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตวมากท่ีสุด เม่ือเทียบกับพืชเศรษฐกิจ
ชนิดอ่ืนๆ เชน ขาวโพด มันสําปะหลัง ออย เปนตน (กรมวิชาการเกษตร, 2547, หนา 46) และเปนพืช
ท่ีมีสารเคมีทางการเกษตรใหใชมากท่ีสุดในดานของการขอข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย ซ่ึงตลอดอายุขาว 
มีกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการควบคุมแมลงศัตรูพืชหลายข้ันตอน (บงกชรัตน  และค นอ่ืนๆ , 2547; 
อางถึงใน วราพันธุ พรวิเศษศิริกุล, 2548, หนา 8) 

 การผลิตขาวในชวงป 2548-2552 พบวา พ้ืนท่ี การปลูกขาวมีแนวโนมเพ่ิม ข้ึนเนื่องจาก
ราคา ขาวเพ่ิมสูงข้ึน ประกอบกับมีโครงการประกันรายไดเกษตรกรเปนแรงจูงใจใหเกษตรกรขยายเนื้อท่ี
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ปลูกขาวเพ่ิมมากข้ึน ปุยเคมีเปนสารเคมีท่ีนํามาใชในภาคการเกษตรเพ่ือเปนการเพ่ิมผลผลิต ซ่ึงพบวา 
นาขาวมี ความตองการปุยเคมีมากท่ีสุด (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร , 2554, หนา 76) กลาววา  
การทํานาขาวตองใชปุยเคมีประมาณ 50-60 กิโลกรัมตอไรตอรอบการทํานา  
 การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชควรใชใหเหมาะสมเพ่ือเปนการชวยลดการใชสารเคมี
เกินความจําเปน ชวยลดคาใชจายและเปนผลดีตอสุขภาพ ชวยลดการสะสมของสารเคมีในดินและน้ํา  

 2.4.3 สารเคมีทางการเกษตรท่ีใชในนาขาว 
  1) สารกําจัดวัชพืช สารเคมีกํ าจัดวัชพืชเปนสารเคมีท่ีพัฒนาเพ่ือ ใชควบคุมวัชพืช

สามารถจําแนกไดหลายแบบตามชวงเวลาการใช ดังนี้ 
(1) สารกําจัดวัชพืชประเภทกอนปลูก เปนสารเคมีท่ีใชพนกอนการเตรียม ดิน

เพ่ือฆาวัชพืชท่ีข้ึนอยูกอนแลวจึงไถเตรียมดินหรือใชพนฆาวัชพืชแทนการเตรียมดินแลวปลูกพืชเลย
สารกําจัดวัชพืชประเภทนี้ ไดแก พาราควอท ไกลโฟเสต กลูโฟซิเนตแอมโมเนียม  

(2) สารกําจัดวัชพืชประเภทกอนงอก สวนใหญเกษตรกรเรียกวา ยาคุมหญ า 
เปนสารเคมีท่ีพนหลังปลูกพืช แตกอนวัชพืชงอกในชวงเวลาประมาณไมเกิน 10 วัน เปนการพนลงไป
ในผิวดินโดยตรง สารเคมีพวกนี้จะเขาไปทําลายวัชพืชทางสวนของ เมล็ด ราก และยอดออนใต ดิน 
โดยตองพนในสภาพท่ีดินมีความชื้นเหมาะสม และมีการเตรียมดินท่ีสมํ่าเสมอ สารกําจัดวัชพืชประเภทนี้ 
ไดแก บิวทาคลอร เพรททิลาคลอร ออกซาไดอะซอน 

(3) สารกําจัดวัชพืชประเภท หลังงอก สวนใหญเกษตรกร เรียกวา ยาฆาหญ า 
เปนสารเคมีท่ีใชพนหลังจากวัชพืชงอกข้ึนมาแลวในชวงเวลาเกินกวา 10 วันข้ึนไป โดยพยายามพนให
สัมผัสสวนของวัชพืชใหมากท่ีสุด สารกําจัดวัชพืชประเภทนี้ ไดแก โปรปานิล ฟโนซาพรอบ-พี-เอทิล 2, 
4-ดี 

  2) สารเคมีกําจัดแมลงศัตรูพืช สารเคมีท่ีใชเปนสารกําจัดแมลงศัตรูพืช แบงตาม
โครงสรางทางเคมี ดังนี้ 

 ( 1) สารกลุมออแกโนฟอสเฟต (organophosphate) สารในกลุมนี้ออกฤทธิ์ทําลาย
ระบบประสาทของแมลง โดยไปรบกวนการทํางานของเอนไซมท่ีใชในการทําลายสารสื่อประสาทตัวหนึ่ง 
คือ อะซีติลโคลีน ( acetylcholine) ตัวอยางยาในกลุมนี้ เชน ไดอะซีนอน  4 มาลาไทออน  4 
พาราไทออน 4 

 ( 2) สารกลุมคารบาเมต (carbamate) ออกฤทธิ์เชนเดียวกับสารในกลุมแรก  
 ( 3) สารกลุมออแกโนคลอรีน ( organochlorine) สารในกลุมนี้เคยเปนท่ีนิยมใช 

ในอดีต เชน ดีดีที ไดเอลดริน แตเนื่องจากเปนอันตรายตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม จึงไมนิยมใชแลว 
 ( 4) สารกลุมพัยรีธรอยด ( pyrethroid) เปนสารสังเคราะหเลียนแบบ สารท่ีไดจาก

ธรรมชาติ “ไพรีธริน” 
2.4.4 มลพิษจากการใชสารเคมีในนาขาว  
มลพิษจากการใชสารเคมีในนาขาว ไดแก  
  1) สารอินทรียในรูปบีโอดี (biochemical oxygen demand: BOD) เปนคาท่ีบงบอกถึง

ปริมาณออกซิเจนท่ีจุลินทรียใชในการย อยสลายสาร อินทรียในแหลงน้ํา ถาแหลงน้ํามีค าบีโอดีมาก  
ยอมแสดงวามีความสกปรกมาก เนื่องจากจุลินทรียตองใชออกซิเจนจํานวนมากในการยอยสลา ย
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สารอินทรียหรือสิ่งปฏิกูลในน้ํา สงผลใหปริมาณออกซิเจนละลายในแหลงน้ําลดลงอาจเปนอันตรายตอ
การดํารงชีวิตของพืชและสัตวน้ํา มีผลใหน้ําเนาเสียได 

  2) ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส เกิดจากการใสปุยเคมีในปริมาณมากเกินความต องการ
ของตน ขาว หากมีการปนเปอนในแหลงน้ํามีปริมาณมากจะเรงการเจริญเติบโตของสาหรายและพืช
น้ําทําใหแหลงน้ํามีอากาศไมเพียงพอตอการดํารงชีวิตของสัตวน้ําอาจทําใหแหลงน้ํามีสีและกลิ่นเหม็น 

  3) สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช เกิดจากการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชในนาขาว  
มากเกินความจําเปน ซ่ึงปนเปอนตอสิ่งแวดลอม ตกคางในดินและพืช 

  4) แนวปฏิบัติท่ีดีในการลดมลพิษจากนาขาว 
 (1) เลือกพันธุขาวท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีปลูก และใชพันธุขาวท่ีมีความตานทานตอโรค

และแมลง เพ่ือชวยลดปริมาณการใชปุยเคมีและสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช 
 (2) การคัดเลือกเมล็ดพันธุขาว การคัดเมล็ดลีบและแยกสิ่งเจือปนตางๆ ออก จาก

เมล็ดพันธุขาวจะชวยใหขาวเจริญเติบโตไดดี โดยไมตองใสปุยมาก 
 (3) การเตรียมดินจะเปนการชวยกําจัดวัชพืชท่ีตกคางอ ยูในแปลงนา สามารถ

ชวยลดการใชปุยเคมีและสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชท่ีเกินความจําเปนได 
 (4) การกําจัดวัชพืช ในระยะท่ีตนขาวเจริญเติบโตควรหลีกเลี่ยงการ กําจัดวัชพืช  

ดวยสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช เพ่ือเปนการลดผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของเกษตรกรและ
คุณภาพน้ําของแหลงน้ําท่ีจะรองรับการระบายน้าํออกจากแปลงนา 

 ( 5) การใสปุยในนาขาวควร ใหเหมาะสมกับความตองการของขาว ในระยะต างๆ 
และควรใสปุยตามการวิเคราะหธาตุ อาหารในดิน ในชวงหลังการเก็บเก่ียวขาวหรือกอน การปลูกขาว 
หนึ่งเดือน ควรเก็บตัวอยางดินเพ่ือวิเคราะหปริมาณธาตุอาหารพืชท่ีสําคัญ เพ่ือเปนประโยชนในการใสปุย 
อยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 ( 6) การใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช ควรใชอยางเหมาะสม เพ่ือลดการใชสารเคมี
เกินความจําเปน สามารถลดคาใชจายได กําจัดแมลงศัตรูพืชโดยวิธีธรรมชาติ โดยการใชสารเคมีชีวภัณฑ
ควบคุมและกําจัดแมลงศัตรูพืช งดการใชสารเคมีกําจัดแมลงในนาขาวเพ่ือใหแมลงท่ีมีประโย ชน
มีการขยายพันธุ และชวยกําจัดแมลงศัตรูขาว โดยแมลงศัตรูธรรมชาติท่ีชวยควบคุมแมลงศัตรูข าว
ท่ีพบเห็นไดท่ัวไป คือ ตัวห้ํา ตัวเบียน 

 ( 7) การปรับปรุงโครงสรางของดิน เชน การปลูกพืชหมุนเวียน การปลูกพืชคลุมดิน 
การไถกลบตอซังและฟางขาวหลังการเก็บเก่ียวเพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณของดิน 

 2.4.5 แนวคิดเกี่ยวกับการลดการใชสารเคมีในการเกษตร 
 การใชสารเคมีทางการเกษตรในระบบเกษตรกรรมแผนใหม กอใหเกิดผลกระทบตอเกษตรกร 

ผูผลิตผูบริโภคตลอดจนเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมโดยรวมกลาวคือในดานเกษตรกรผูผลิตเปนผูท่ีไดรับ
อันตรายจากสารพิษทางการเกษตรโดยตรงและนับวันจะตองพ่ึงพิงสารอันตรายเหลานี้มากข้ึ น 
ทําใหตนทุนการผลิตสูงข้ึนตามไปดวย ในขณะท่ีประเทศไทยยังมีการนําเขาสารเคมีทางการเกษตร
ในอัตราท่ีสูง จากผลกระทบของเกษตรกรรมแผนใหมท่ีไมสรางความยั่งยืน ท้ังทางดานเศรษฐกิจสังคม
และสิ่งแวดลอมมี ผูใหทัศนะวาการเกษตรในอนาคตนั้นจะตองเปนการเกษตรท่ีชวยสรางความหลากหลาย
ทางชีวภาพซ่ึงเปนระบบท่ีจะช วยฟนฟูสภาพแวดลอมใหกลับคืน สมดุลและยังผลผลิตใหเกษตร กร 
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อยูรอดไดโดยรัฐควรจะเขามามีบทบาทในการสงเสริมอยางจริงจังมีการพัฒนาเทคโนโลยี
ท่ีอํานวยประโยชน ให ครัวเรือนชุมชนรวมท้ังการสนับสนุนในดานขอมูลขาวสารอยางท่ัวถึงซ่ึงตอมา
ไดพัฒนามาเปน “เกษตรกรรมทางเลือก” 

 รูปแบบและกระบวนการในการเกษตรกรรมท่ีมีการลดการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชรูปแบบ
เกษตรกรรมธรรมชาติในประเทศไทยกอตัวข้ึนจากความลมเหลวของระบบเกษตรกรรมแผนใหมท่ี เขามา
มีอิทธิพลเหนือระบบเกษตรกรรมดั้งเดิมของประเทศไทยเม่ือประมาณ 30 ปท่ีผานมา แมเกษตรกรรม
แผนใหมจะเพ่ิงเขามามีบทบาทในสังคมไทยไมนานนักแตระบบเกตษรกรรมดังกลาวก็ไดกอผลกระทบ  
มากมายหลายประการกลาวคือไมเพียงแตการแกปญหาภาวะความยากจนของเกษตรกรจะไมบรรลุผล
ตามเปาหมายแลวในทางตรงกันขามเกษตรกรรมแผนใหมกลับนํามาซ่ึงความแตกตางดานรายไดระหวาง 
ภาคเกษตรกับภาคอ่ืนๆ และระหวางเกษตรกรดวยกันเองปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ 
ปญหาสารพิษสะสมในดินน้ําอากาศและสิ่งแวดลอมโดยรวมปญหาการพังทลายของทรัพยากร
พันธุกรรม  รวมท้ังการนําประเทศเขาไปสูการพ่ึงพาเทคโนโลยีการเกษตรจากประเทศอุตสาหกรรม
รูปแบบการทําการเกษตรในปจจุบันของประเทศไทยมีหลากหลายรูปแบบ 
 

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ  
 
 เชิดพงษ มงคลสินธุ (ม.ป.ป., หนา 65-68) ไดศึกษาพฤติกรรมการใชสารเคมี กําจัดศัตรูพืช

ในงานเกษตรกรรมของเกษตรกร ตําบลหนองแวง อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ ผลการศึกษาพบวา 
เกษตรกรกลุมตัวอยางสวนใหญ ใชสารเคมีกําจัดแมลงมากท่ีสุด และใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ความถ่ี  
2-4 ครั้งตอเดือน โดยแตละครั้งทําการฉีดพน ใชเวลา 2-3 ชั่วโมง เปนระยะเวลา 1-5 ป มาแล ว 
สวนใหญพบวา มีประวัติ การแพยาและการเจ็บปวยจากการใชสารเคมี กําจัดศัตรูพืช ใชอุปกรณ
สาํหรับฉีดพนแบบติดตัว สวนใหญไดรับความรูเก่ียวกับการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชจากเจ าหนาท่ี
สาธารณสุข พฤติกรรมการอานฉลากกอนใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ทุกครั้ง มีการผสมสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชตามคําแนะนําของฉลากกอนนําไปฉีดพน เม่ือมีอาการแพหรือเจ็บปวยจากการไดรับพิษจาก
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชจะไปพบแพทยหรือเจาหนาท่ีสารธารณสุข รอยละ 70.2 จากการตรวจเลือดของ
เกษตรกรกลุมตัวอยาง เพ่ือ ตรวจวิเคราะหหาปริมาณเอ็นไซมโคลีนเอสเตอ เรส สวนใหญมีปริมาณ
เอ็นไซมโคลีนเอสเตอเรสในระดับปกติ 

 บุญตา กลิ่นมาลี (2550, หนา 79-82) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความรู และพฤติกรรม
การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชกับระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอรเรสในเลือดเกษตรกร  หมูบานทาแลง  
ตําบลทาแลง อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุร ีพบวา เกษตรกรมีความรูเก่ียวกับการใชสารเคมีในระดับดี  
รอยละ 99.2 พฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชท่ีถูกตอง  รอยละ  27.5 ไมถูกตอง รอยละ  72.5 
ระดับการปฏิบัติท่ีเกษตรกรปฏิบัติไมถูกตองในขณะผสมสารเคมี ไดแก การไมสวมแวนตา  การไมสวม
ถุงมือ และการไมใชผาหรือหนากากปดปากปดจมูก  คิดเปนรอยละ  100, 70 และ 23.3 ตามลําดับ 
ในขณะพนสารเคมีการปฏิบัติไมถูกตอง  ไดแก  การไมสวม แวนตา  การไมสวมถุงมือ  และการใชมือ
เกาผิวหนังคิดเปนรอยละ 95, 54.2 และ 40.8  
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 ศิรณี เฮงวาณิชย ( 2550, หนา 67-70 ) ไดศึกษาสภาวการณของเกษตรกรท่ีมีพฤติกรรม
เสี่ยงตอการใชสารกําจัดศัตรูพืชในจังหวัดบุรีรัมย ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมเสี่ยงเก่ียวกับการ ใช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร คือ เรื่องการผสมสารเคมีไมถูกตองรอยละ 53.83 ใชมือกวน
ผสมสารกําจัดศัตรูพืชรอยละ 21.38 มีการนําภาชนะผสมสารกําจดศัตรูพืชไปใชงานอ่ืนรอยละ 18.33 
แตงกายขณะฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืชไมถูกตองร อยละ 98.66 ไมดูทิศทางลมขณะฉีดพนรอยละ 43.17 
มีการสูบบุหรี่ ดื่มน้ํา ขบเค้ียวอาหารขณะฉีดพนรอยละ 11.17 ไมทําความสะอาดรางกายทันที 
หลังการฉีดพนรอยละ 20.67 และทําลายภาชนะบรรจุสารเคมีกําจัดศัตรูพืชท่ีใชแลวไมถูกตองรอยละ 
88.16 

 รติกร  ณ ลําปาง  (2553, หนา 75-79 ) ศึกษาความรู และการปฏิบัติในการใชสารเคมี
เพ่ือการผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร ในอําเภอหางฉัตร  จังหวัดลําปาง พบวา  เกษตรกรสวนใหญ
ฉีดพนสารเคมีดวยตนเอง  เกษตรกรทุกครัวเรือนใชสารเคมี  และไดรับขอมูลเก่ียวกับการใชสารเคมี
จากรานจําหนาย และรานสหกรณการเกษตร  ความรูในการใชสารเคมีเพ่ือการผลิตทางการเกษตร
มีคะแนนเฉลี่ย คิดเปน  9.99 ของคะแนนเต็ม  และไมพบตัวแปรท่ีมีความสัมพันธทางสถิติกับ ความรู
ในการใชสารเคมีเพ่ือการผลิตทางการเกษตร  การปฏิบัติในการใชสารเคมีเพ่ือการผลิตทางการเกษตร   
มีคะแนนเฉลี่ยคิดเปน 8.30 ของคะแนนเต็ม และไมพบตัวแปรท่ีมีความสัมพันธทางสถิติกับการปฏิบัติ
ในการใชสารเคมีเพ่ือการผลิตทางการเกษตร  

 นรศิร คงสมบูรณ ( 2551, หนา 71-73) ไดศึกษาเรื่องการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูข าว
ของเกษตรกรในจังหวัดสิงหบุรี พบวา เกษตรกรสวนใหญเลือกใชสารเคมีปองกันศัตรูพืชตามคําแนะนาํ
ของหนวยงานราชการ สวนใหญมีการปฏิบัติตัวในการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชอยูใน ระดับ
ปานกลาง 

 วาสนา นาคนอย (2551, หนา 69-70) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางระดับความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับการใชสารเคมีในเลือดเกษตรกร กรณีศึกษา บานใหมสามัคคี ตําบลยกกระบัตร อําเภอสามเงา
จังหวัดตาก พบวา เกษตรกรท่ีฉีดพนสารเคมีดวยตนเองมีระดับความรูความเขาใจในการใชสารเคมีมาก
และมีปริมาณสารเคมีในเลือดอยูในระดับเสี่ยงและเกษตรกรท่ีไมเคยฉีดพนสารเคมีดวยตนเองมีระดับ
ความรูความเขาใจในการใชสารเคมีมากและมีปริมาณสารเคมีในเลือดอยูในระดับไมปลอดภัย   

 ดนัย เคหัง (2552, หนา 68-71) ไดศึกษาการใชสารเคมีปราบศัตรูพืชของเกษตรกรในตําบล
สันทรายหลวง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม พบวา การปฏิบัติเก่ียวกับการใชสารเคมีปราบศัตรูพืช
ไดในระดับกลาง สวนท่ีปฏิบัติไมถูกตอง ไดแก ไมมีการปกปายเตือนในบริเวณท่ีมีการฉีดพน สารเคมี
ปราบศัตรูพืช ลางและทําความสะอาดภาชนะ อุปกรณและเสื้อผาท่ีสวมใสในการฉีดพนสารเคมี
ปราบศัตรูพืชลงสูแมน้ําลําคลองสาธารณะ ท้ิงภาชนะบรรจุสารเคมีปราบศัตรูพืชตามท่ีรกรางขางทาง
หรือปาละเมาะ และรับประทานอาหารหรือดื่มน้ําระหวางท่ีฉีดพนสารเคมีปราบศัตรูพืช 

 วิชัย ประตังทะสา ( 2554, หนา 78-79 ) ไดศึกษาระดับความรู  ทัศนคติ และ พฤติก รรม 
ปองกันตนเองจากการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชในกลุมเกษตรกร ตําบลหนองแวง อําเภอ
ละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย พบวา เกษตรกรเคยผานการอบรมการใชสารเคมีมีความรูเก่ียวกับการใช
สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชอยูในระดับสูง รอยละ 82.90 และ 86.00 ตามลําดับ 
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 ยรรยง  นาคมา  (2555, หนา 82-85) ไดศึกษาพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการ ใช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรกลุมเสี่ยง  อําเภอบางระจัน  จังหวัด ผลการศึกษาครั้งนี้  เกษตรกร
กลุมเสี่ยง สวนใหญมีพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมี กําจัดศัตรูพืช อยูในระดับ
ปานกลาง รอยละ  64.2 โดยปฏิบัติไดอยางถูกตอง คือ  เลือกซ้ือสารเคมี ท่ีมีฉลากถูกตอง  อานฉลาก
คําแนะนํากอนใชสารเคมี  สวมเสื้อผาอยางมิดชิดเพ่ือปองกันละอองสารเคมี  อาบน้ํา  และฟอกสบู
ภายหลังจากการใชสารเคมี  ไมลางภาชนะบรรจุสารเคมีแลวนําไปใชประโยชน  แตยังมีพฤติกรรม
บางประการท่ีไมถูกตอง เชน ไมสวมถุงมือ ขณะเปดภาชนะบรรจุสารเคมี  ไมทุบ ทําลายภาชนะบรรจุ
สารเคมีท่ีหมดแลวในหลุมแลวกลบดินใหมิดชิดแตนําไปขายใหผูรับซ้ือของเกา  เม่ือวิเคราะห
ความแปรปรวนแบบหลายทาง โดยใชสถิติ  general linear model พบวา  เพศ  อายุ  ความรู และ
ทักษะเก่ียวกับการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 

 หฤทัย ไชยแกวเมร  (2546, หนา 76-81) ศึกษาพฤติกรรมการปองกันตนเองของ เกษตรกร
จากการใชสารเคมีทาง ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรในการปองกันตนเองจากสารเคมีทางการเกษตร  
ท้ังเกษตรกรผูคาสารเคมี และผูรับจางฉีดพนสารเคมีรับรูรายละเอียดสารเคมีท่ีใชในการเกษตร
จากหลายพฤติกรรมของเกษตรกรในการปองกันตนเอง จากการใชสารเคมีทางการเกษตร
ยังมีพฤติกรรมอยูในข้ันไมปลอดภัยเพราะไมมีการปองกัน ตนเอง  ขณะใชสารเคมีใหปลอดภัย
อยางถูกตองโดยใหความสําคัญ กับราคาผลผลิตมากกวาความปลอดภัยของท้ังตนเองและผูบริโภค  

 ทองเพ็ญ ปาละกอน (2547, หนา79-81) ศึกษาการประเมินผลกระทบสุขภาพเบื้องตนของ
เกษตรกรจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในสวนลําไย  ตําบลวังผาง ก่ิงอําเภอเวียงหนองลอง  จังหวัด
ลําพูน พบวา ผลกระทบทางสุขภาพในดานบวกจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในสวนลําไย  ไดแก  
การประหยัดแรงงาน  ประหยัดเวลา  ผลผลิตมีคุณภาพดี  ขายไดราคา ผล  กระทบดานลบ  ไดแก  
ปญหาโรคระบบโครงราง และกลามเนื้อ  และการเจ็บปวยมากข้ึน  ภาวะทุกขจากการท่ีสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชทําใหตนทุนการผลิตสูง และราคาลําไยตกต่ํา มีภาระหนี้สิน เกิดมลภาวะตอระบบนิเวศน  และ
เสี่ยงตอความเจ็บปวย การมุงปริมาณผลผลิต และรายได  ทําใหการไปมาหาสูกันนอยในหมูเครือญาติ 
และชุมชน และเวลาแสวงหาความสงบทางใจมีนอย  

 วราพันธุ พรวิเศษศิริกุล ( 2548, หนา 71-73 ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรม
การใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชกับระดับเอนไซมโคลินเอสเตอเรสในเลือดเกษตรกรบานทุงแดง
ตําบลโหลงขอด อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม พบวา เกษตรกรมีพฤติกรรมในการใชสารเคมีปองกัน
กําจัดศัตรูพืชในระดับปานกลางและผลการการตรวจระดับเอนไซมโคลินเอสเตอเรสในเลือดอยูในระดบั
ไมปลอดภัย  

 เบญจมาศ ธนะสมบัติ (2549, หนา 74-76) ไดศึกษาผลกระทบจาการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
ทางการเกษตรในสวนสมโอ กรณีศึกษาหมูบานมวงยาย ตําบลมวงยาย อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย 
พบวา ความรูกับพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชมีความสัมพันธกัน ความรูของเกษตรกร
ท่ีไดรับจากสื่อตางๆ มีผลตอการปฏิบัติตนของเกษตรกรในการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชอยางถูกตอง
ตามหลักวิชาการ 
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 สุลักขณา ผาสุข (2549, หนา 68-71) ไดศึกษาการดูแลตนเองของชาวสวนเงาะท่ีใชสารเคมี
กําจัดศัตรูพืช จังหวัดจันทบุรี พบวา ชาวสวนเงาะมีพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชไมถูกตอง  
ไดแก มีการใชมือเปลาในการเปดสารเคมีกําจัดศัตรูพืชไมมีการปดปายบริเวณท่ีพนสารกําจัดศัตรูพืช
ใหผูอ่ืนรู ไมทําปายบอกวันท่ีในการเก็บผลผลิตหลังจากการฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช รวมถึงการไมสวม
ชุดพลาสติกและถุงมือในการเก็บผลผลิต มีการเก็บภาชนะบรรจุสารเคมีกําจัดศัตรูพืชท่ีใชหมดแลว  
และมีการท้ิงสารเคมีกําจัดศัตรูพืชท่ีเหลือลงพ้ืนดิน รอยละ 57.4 ปญหาสุขภาพท่ีเกิดจากการใชสารกําจัด
ศัตรูพืชท่ีพบสวนใหญ ไดแก อาการทางระบบประสาท รอยละ 89.0 รองลงมาคือ ระบบกล ามเนื้อ    
รอยละ 62.9 ระบบผิวหนังและ ตา รอยละ 56.5 ระบบหายใจ รอยละ 37.1 ระบบทางเดินอาหาร      
รอยละ 26.6 ระบบไหลเวียนโลหิต รอยละ 25.3 และระบบทางเดินปสสาวะ รอยละ 11.4 
ซ่ึงชาวสวนเงาะสวนใหญมีอาการดังกลาวหลังใชสารกําจัดศัตรูพืชทุกครั้ง รอยละ 82.5 และมีอาการ
นาน 1-3 วัน รอยละ 62.5 และการดูแลตัวเองคือ การพักผอนและดื่มชารางจืดแทนน้ํามาก ท่ีสุด 
รอยละ 32.4 

 ทัศนีย มะโนจิต ( 2552, หนา 82-85) ไดศึกษาความรูทัศนคติและพฤติกรรมการใชสารเคมี
กําจัดแมลงศัตรูพืชกับระดับ เอ็นไซมโคลี นเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกรผูปลูกสมสีทอง ตําบลและ
อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน พบวา เกษตรกรผูปลูกสมสีทองมีทัศนคติตอการใชสารเคมีกําจัดแมลงศัตรูพืช
ในระดับปานกลาง มีผลเลือดอยูในระดับท่ีเสี่ยงและระดับไมปลอดภัยมีระดับพฤติกรรมการใชการเคมี
กําจัดศัตรูพืชระดับปานกลาง ระดับความรูไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชการเคมีกําจัดศัตรูพืช 
ระดับทัศนคติไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชการเคมีกําจัดศัตรูพืชและระดับเอนไซมโคลีน
เอสเตอเรสมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 
.05 

 สุดธนา ปทมวัฒน (2552, หนา 74-76) ไดศึกษาประสิทธิผลโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรตําบลศิลาเพชร อําเภอปว จังหวัดนาน พบวา กลุมท ดลอง
มีการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชมีการรับรูความรุนแรงของโรค
จากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช มีการรับรูประโยชน และการรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติตน
ในการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ดีกวาเกษตรกรกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน  .01 เกษตรกรกลุมทดลองมีการปฏิบัติตนในการปองกันอันตรายจาก
การใชสารเคมี กําจัดศัตรูพืชกอนการใชสารเคมี ขณะใชและหลังใชดีกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน .01 และภายหลังการทดลองกลุมทดลองมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ทําใหภาวะสุขภาพดีข้ึน มีระดับปริมาณเอ็นไซมโคลีนเอสเตอเรสในกระแสเลือดดีกวากลุมควบคุม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 ศิริพร สมบูรณ ( 2552, หนา 70-72) ได ศึกษาผลของการประยุกตแบบแผน ความเชื่อ 
ดานสุขภาพกับการมีสวนรวมของชุมชนตอพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชในเกษตรกรอําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก พบวา กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการรับรู
โอกาสเสี่ยงและการรับรูผลดีของการปฏิบัติตามคําแนะนําสูงกวาการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
และในระยะติดตามผลพบวากลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการรับรูในทุกดานและพฤติกรรมการปองกัน
อันตรายาการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชสูงกวากอนการทดลองและเม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหวาง 
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กลุมทดลองและกลุมเปรยีบเทียบพบวากลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการรับรูโอกาสเสี่ยงการรับรูผลดี
การรับรูอุปสรรคในการปฏิบัติตามคําแนะนําและพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชสูงกวากลุมเปรียบเทียบในระยะติดตามผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 สวุิทย วรรณศรี ( 2552, หนา 67-71) ไดทําการวิจัยเรื่องสารเคมีการเกษตรและ สุขภาพ
อนามัยของเกษตรกรในจังหวัดเพชรบูรณ พบวา เกษตรกรสวนใหญมีความตระหนักในการใชสารเคมี
ทางเกษตร โดยมีการคํานึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดกับสุขภาพและสิ่งแวดลอม ปญหาท่ีพบคือเกษตรกร 
สวนใหญยังคงมีการใชสารเคมีทางการเกษตร ท้ังปุยเคมีและสารปองกันกําจัดโรคและแมลง  แนวทาง 
การพัฒนาของเกษตรกร คือ อยากใหหน วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวของผลิตสารสกัด จาก
ธรรมชาติและชีวภาพเพ่ือใชในการปองกันและกําจัดโรคและแมลงใหมีประสิทธิภาพมาก ยิ่งข้ึน
ใหทัดเทียมกับสารเคมีท่ีใชอยูในปจจุบัน ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ หนวยงานภาครัฐและเอกชน 
ควรชวยกันนําความรูเก่ียวกับสารเคมีทางการเกษตร หรือจัดอบรมใหเกษตรกรมีความคิดริเริ่มท่ีจะพัฒนา 
สมุนไพรพ้ืนบานท่ีมีอยูในทองถ่ินนํามาประยุกต ใชในการผลิตสารสกัดจากธรรมชาติทดแทนการใช
สารเคมีทางการเกษตรใชเองเพ่ือลดตนทุนการผลิตและไมสงผลกระทบตอสุขภาพอนามัย และ
สิ่งแวดลอมของเกษตรกร ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดประโยชนอยางยั่งยืนในอนาคต 

 ทวี ลุนราช ( 2552, หนา 68-70) ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาศักยภาพแกนนําสาธารณสุข
ประจําครอบครัวในการลดความเสี่ยงจากการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช ตําบลระเริง อําเภอ     
วังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาศักยภาพแกนนําสาธารณสุขประจําครอบครัว
ในการลดความเสี่ยงจากการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช โดยกระบวนการเสริมสราง พลังอํานาจ 
5 ข้ันตอน ผลการศึกษาพบวา กอนการพัฒนาศักยภาพแกนนําฯ ดานความรูอยูใน ระดับสูง รอยละ 
88.70 ดานความตระหนักอยูในระดับปานกลางมี คาเฉลี่ยเทากับ 47.73 และดานการปฏิบัติตนอยูใน
ระดับบางครั้ง มีคาเฉลี่ยเทากับ 32.90 หลังกระบวนการพัฒนาศักยภาพฯ ดาน ความรูอยูในระดับสูง 
รอยละ 98.40 ดานความตระหนักอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย เทากับ 64.23 และดานการปฏิบัติตน 
อยูในระดับบางครั้ง 34.57 ซ่ึงเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 อิศราภรณ หงสทอง และอุไรวรรณ อินทรมวง (2552, หนา 67-70) ไดศึกษาพฤติกรรมและ
ผลกระทบจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ตําบลบึงบอน อําเภอชุมนอย จังหวัดศรีสะเกษ ผลการศึกษา
พบวาเกษตรกรสวนใหญมีความรูเก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติท่ีถูกตองในการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
ยกเวนการรับรูถึงแถบสีแดงแสดงความเปนพิษของสารเคมีกําจัดศัตรูพืช การใชอุปกรณในการปองกัน
อันตรายสวนบุคคล กลุมตัวอยางสวนใหญใชผาขาวมาแทนหมวกและหนากากปดปาก สวมเสื้อแขนยาว
ในฤดูเพาะปลูก 

 เจษฎา เจริญสุข (2554, หนา 75-78)  ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความรูและพฤติกรรมการใช
สารเคมีทางการเกษตรของเกษตรกร ตําบลแมแฝกใหม อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม กลุมตัวอยาง
คือ เกษตรกรตําบลแมแฝกใหม จํานวน 294 คน  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ
แบบสอบถาม ขอมูลท่ีไดนํามาวิเคราะหทางสถิติดวยโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจัย  ผลการวิจัย
พบวา เกษตรกรกลุมตัวอยาง รอยละ 68.4 เปนเพศชาย โดยมีอายุเฉลี่ย 55 ป เกษตรกรรอยละ 67.0 
จบการศึกษาระดับ ป.4 สถานภาพครอบครัว และกลุมตัวอยางเกษตรกร  รอยละ 87.4 มีสถานภาพ
สมรส สวนจํ านวนสมาชิกในครอบครัว รอยละ 39.1 มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว เฉลี่ย 5.98  คน 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

50 

สวนจํานวนสมาชิกในครอบครัวท่ีเปนแรง งาน รอยละ 42.8 มีจํานวนสมาชิกท่ีเปนแรงงาน 3- 4 คน  
ประสบการณในการปลูกพืช เฉลี่ย 16 ป รายไดรวมจากการปลูกพืชเฉลี่ย 130,887 บาทตอป รายได
รวมจากการเลี้ยงสัตว เฉลี่ย 52,642 บาทตอป รายไดนอกภาคมีรายไดเฉลี่ย 28,333 บาทตอป  พ้ืนท่ี
ปลูกพืชของเกษตรกร เฉลี่ย 7.56 ไร แหลงเงินทุนและแหลงปจจัยการผลิตสวนใหญมาจากธน าคาร
พาณิชยและธนาคารเพ่ือการเกษตร ประสบการณการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชเฉลี่ย 12.11 ป  
ดานความสัมพันธกับสังคมภายนอกของเกษตรกร พบวา เกษตรกรโดยเฉลี่ยมีการเดินทางออกนอกพ้ืนท่ี 
7.52 ครั้งตอป และเกษตรกรสวนใหญเดินทางโดยยานพาหนะสวนตัว ในดานแหลงความ รู
ดานการเกษตร พบวา เกษตรกรรอยละ 88.4 รับ ทราบขาวสารดานการเกษตรจากตัวแทนจําหนาย  
ความรู เก่ียวกับการใชสารเคมีปองกันกําจัด ศัตรูพืช รอยละ 99.3 มีความรูเก่ียวกับสารเคมีปองกัน
กําจัดศัตรูพืชดีมาก โดยมีคะแนนความรูเฉลี่ย 28.3 คะแนนจาก 30.00 คะแนน ผลการทดสอบ
สมมุติฐาน พบวา มีปจจัยท่ีมีความสัมพันธ กับตัวแปรตางๆ  คือ การหาความสัมพันธ ระหวาง ความรู 
การใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชกับตัวแปรอิสระตางๆ พบวา มีเพียง 3 ตัวแปรเทานั้น คือ อายุ  
จํานวนสมาชิกท่ีเปนแรงงาน และขนาดพ้ืนท่ีทําการเกษตร (มีนัยสําคัญท่ีระดับ .05) ท่ีมีความสัมพันธ
กับความรูในการใชสารเคมีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 กิติศักดิ์  จักราชัย 1 (2555, หนา 68-70) ไดศึกษาการรับสัมผัสสารเคมีทางการเกษต ร
ในเกษตรกรผูปลูกขาวพ้ืนท่ีตําบลบานแมใส  อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา  พบวา  พ้ืนท่ีตําบลแมใส  
อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีพ้ืนท่ีติดกวานพะเยา 5,231 ไร พบวา ประชากรในพ้ืนท่ีมีความเสี่ยง
ในการไดรับสารเคมีเขาสูรางกายอยูในระดับเสี่ยงรอยละ 66 และอยูในระดับไมปลอดภัยรอยละ 14.5 
การศึกษาคนควาดวยตนเองครั้งนี้จึงสนใจศึกษาสภาพความเสี่ยงในการรับสัมผัสสารเคมีทางการเกษตร
เพ่ือใหทราบถึงอันตรายของสารเคมีทางการเกษตร  ดําเนินการใหความรูในการปกปอง และปองกัน
ตนเองแกเกษตรกรผานการสื่อสารความเสี่ยง หลังจากการใหความรูแกเกษตรกรพบวามีการปฏิบัติใช
อุปกรณปองกันตนเองขณะใชสารเคมีทางการเกษตร  หลีกเลี่ยงการใชสารเคมีทางการเกษตร
โดยใชสารชีวภาพทดแทน นอกจากนี้ยังเสนอแนวทางการทําการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือสงเสริมใหเกิดรูปแบบหรือแนวทางในการแกไขปญหาการใชสารเคมีทางการเกษตร
ปนเปอนลงสูกวานพะเยาอยางยั่งยืน 
  อะริค (Arick & et al., 2548; อางถึงใน , สิทธิชัย  ยอดสุวรรณ, 2550 , บทคัดยอ) ศึกษา
การใชสารเคมีท่ีไมมีพิษกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ในประเทศโบลิเวีย  เปนการศึกษาถึงความถ่ี ของ
การใชสารเคมีปราศจากพิษกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรท่ีสวนใหญไมไดใชเครื่องมือพนสารเคมี
ในขณะใช และไมไดมีการปองกันตนเองเพ่ือใหมีความปลอดภัยในขณะท่ีใชทําใหเกิดอันตรายตอ
สุขภาพของตนเองเปนอยางมาก  ในขณะท่ีจับตองสารเคมีเหลานี้  อาการจากสารเคมี เหลานี้เกิดจาก
สารเคมีท่ีเกิดจากการจับตอง และขณะท่ีพนสารเคมีจะเก่ียวของโดยตรงกับลักษณะของการใชอัตราเสี่ยง
ท่ีปรากฏตอระบบเลือดนํามาใชในการศึกษา เกษตรกรรอยละ 25  ไดรับการสอนจากผูขายในการ ใช
เครื่องมือ และใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช รอยละ 75 ของเกษตรกรไดความรูจากการอานหรือศึกษาคูมือ
การใชกอนท่ีจะใชกอนท่ีจะใชอยางไรก็ตามฉลากท่ีแสดงแถบสีควรแยกจาก กันใหชัดเจน ระหวาง
สารพิษกับสารไมมีพิษเพ่ือใหเกษตรอีกรอยละ 71 ท่ีไมรูหนังสือสามารถเลือกใช ไดถูกตอง เกษตรกร
ชายรอยละ 70 พบวามีการตานทานสารท่ีเปนพิษขณะท่ีพนสารมากกวา  1 ครั้งในรอบปท่ีผาน มา 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C%20%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%09&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ขณะท่ีรอยละ 45 ของเกษตรกรพบวา การแสดงอาการท่ีออกมาหลังจากพนสารเคมีเม่ือเดือนท่ีผานมา 
อาการตานสารเคมีท่ีใชอาการท่ีแสดงออก สวนใหญเปนการปวดศีรษะ วิงเวียน เม่ือยลา มีอาการเบลอ
ทางประสาท และอาเจียน  

 จากงานวิจัยดังกลาวเก่ียวกับความรูและพฤติกรรมการปฏิบัติตัวเก่ียวกับการใชสารเคมี
ปองกันและกําจัดศัตรูพืช จะเห็นไดวาปจจัยความรูมีผลตอพฤติกรรมการใชสารเคมีปองกันและกําจัด
ศัตรูพืชของเกษตรกร ถาเกษตรกรขาดความรู ขาดความตระหนักในการใชสารเคมีปองกันและกําจัด
ศัตรูพืช จะสงผลใหเกษตรกรมีพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชท่ีไมถูกตอง  ซ่ึงสงผลเสียท้ังตอ
สุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชน ผูวิจัยไดเห็นความสําคัญจึงไดนําโปรแกรมการเรียนรู
แบบมีสวนรวมมาประยุกตใช เพราะการเรียนรูแบบมีสวนรวมเปนสวนหนึ่งท่ีทําใหผูเรียนสามารถ
พัฒนาความรู เจตคติ และทักษะ จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ การใชความคิด การอภิปราย  
รวมถึงการเรียนรูซ่ึงกันและกันจนเกิดความคิดรวบยอด ซ่ึงจะสามารถนําความรูท่ีเกิดข้ึนใหม
ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม เนื่องจากความรูเปนปจจัยหนึ่งท่ีมีผลตอพฤติกรรม
การปฏิบัติของบุคคล ซ่ึงเกิดจากการรับรู ปรับเปลี่ยนแนวคิดตามความรู ความเข าใจของตนเอง 
ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดนําแนวคิดการเรียนรูแบบมีสวนรวม มาจัดทําโปรแกรมการเรียน รู
แบบมีสวนรวมตอความรูและพฤติกรรมการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช ซ่ึงจะสงผลให
เกษตรกรเกิดการเรียนรูสูงสุดและมีพฤติกรรมในการปองกันและดูแลตนเองจากการใชสารเคมีปองกัน
และกําจัดศัตรูพืชท่ีถูกตองเหมาะสมตอไป  
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บทท่ี 3 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยผลของการใชโปรแกรมการเรียนรูแบบมีสวนรวมตอความรูและพฤติกรรมการใช

สารเคมี ปองกันและกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรพ้ืนท่ีหมู 5 ตําบลบางขวัญ อําเภอเมือง  จังหวัด
ฉะเชิงเทรา เปนการวิจัยก่ึงทดลอง ( quasi-experimental research) โดยมีรายละเอียด
การดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

 3.1 รูปแบบการวิจัย 
 3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 3.3 เครื่องมือและการสรางเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 3.5 ข้ันตอนการทําวิจัย 
 3.6 การวิเคราะหขอมูล 

 

3.1 รูปแบบการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบก่ึงทดลอง ( quasi-experimental design) โดยใชประชากร
แบบกลุมเดียวโดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลกอนและหลังดําเนินการทดลองและเปรียบเทียบ
ผลการดําเนินการวิจัย (one group pretest posttest design) 
 
 แผนผังการวิจัย   
  
 กลุมทดลอง    O1          1                           X                            O2  

 
ภาพ 1 แผนผังการวิจัย 

 
   O1  = การเก็บรวบรวมขอมูลกอนการทดลอง 
   O2   = การเก็บรวบรวมขอมูลหลังการทดลอง 
   X    = โปรแกรมการเรียนรูแบบมีสวนรวมตอความรูและพฤติกรรมการใชสารเคมีปองกัน
และกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรพ้ืนท่ีหมู 5 ตําบลบางขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  W  = สัปดาหท่ี 1-5 
 
 
 

W2 
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3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
 ขอบเขตประชากร 
 ประชากรท่ีใชในการศึกษา  คือ เกษตรกรผูทํานาพ้ืนท่ีหมู 5 ตําบลบางขวัญ อํา เภอเมือง 

จังหวัดฉะเชิงเทรา ท่ีมีรายชื่อเกษตรกรจากขอมูลบัญชีรายชื่อสมาชิกกลุมเกษตรกรและข้ึนท ะเบียน
กับสํานักงานเกษตรอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จํานวน 75 ราย 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา คือ  เกษตรกรผูทํานาพ้ืนท่ี หมู 5 ตําบลบางขวัญ อําเภอเมือง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ท่ีมีรายชื่อเกษตรกรจากขอมูลบัญชีรายชื่อสมาชิกกลุมเกษตรกรและข้ึน ทะเบียน
กับเกษตรอําเภอ และเปนเกษตรกรท่ีมีอาการเจ็บปวยและเขารับการรักษาในโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลบางขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ท่ีตรวจพบวา มีการเจ็บปวยจากการใช
สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช จํานวน 45 ราย ไดมาโดยการสุมแบบอยางงายมาจํานวน 30 ราย 
และยินดีใหความรวมมือในการวิจัย  

 กลุมตัวอยางท่ีศึกษา ผูวิจัยไดกําหนดคุณสมบัติ ดังนี้ 
  1) ประกอบอาชีพทํานาเปนอาชีพหลักในพ้ืนท่ีหมู 5 ตําบลบางขวัญ อําเภอ เมือง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา  มีรายชื่อเกษตรกรจากขอมูลบัญชีรายชื่อสมาชิกกลุมเกษตรกร ท่ีข้ึนทะเบียนกับ
เกษตรอําเภอ และตรวจพบวามีการเจ็บปวยจากการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช 
  2) มีอายุ 18 ป ข้ึนไป 
    3) มีความสามารถในการรับรูและสื่อความหมายได 
  4) มีความสมัครใจและยินดีใหความรวมมือในการวิจัย 
 
 

3.3 เคร่ืองมือและการสรางเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  
        
  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย 

 3.3.1 แบบทดสอบความรูและแบบสอบถามพฤติกรรมการใชสารเคมีปองกันและกําจัด
ศัตรูพืชของเกษตรกร พ้ืนท่ีหมู 5 ตําบลบางขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือสอบถามเกษตรกรเก่ียวกับความรูและพฤติกรรมการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัต รูพืช 
โดยแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนเปนคําถามปลายเปดและคําถามปลายปด ประกอบดวย 3 สวน ดังนี้ 
  สวนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
  สวนท่ี  2 แบบทดสอบความรูในเรื่องการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชของ
เกษตรกร  โดยการสรางแบบสอบถามความรูเรื่องการใชและอันตรายจากสารเคมีปองกันและ กําจัด
ศัตรูพืช เพ่ือสอบถามเกษตรกรพ้ืนท่ีหมู 5 ตําบลบางขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 30 ขอ 
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา โดยกําหนดระดับคะแนนของความรูเปน 2 ระดับคือ   
  ตอบถูก ได 1 คะแนน 
  ตอบผิด ได 0 คะแนน 
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  สวนท่ี 3 แบบสอบถามพฤติกรรมในการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร 
โดยการสรางแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมในการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร  
เพ่ือสอบถามเกษตรกรพ้ืนท่ีหมู 5 ตําบลบางขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา  จํานวน 2 0 ขอ 
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา โดยกําหนดระดับคะแนนของพฤติกรรมเปน 4 ระดับ คือ ระดั บ 4  
3 2 1 คือ ปฏิบัติทุกครั้ง ปฏิบัติบอยครั้ง ปฏิบัติเปนบางครั้ง  และไมเคยปฏิบัติเลย  และกําหนดเกณฑ
การแปลความหมายคาเฉลี่ยพฤติกรรมในการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช ดังตอไปนี้ 

    คาเฉลี่ย 60.01-80.00 หมายถึง    มีพฤติกรรมการปฏิบัติระดับมาก 
    คาเฉลี่ย 40.01-60.00 หมายถึง    มีพฤติกรรมการปฏิบัติในการใชสารเคมีปองกัน 
                 และกําจัดศัตรูพืชระดับปานกลาง   
    คาเฉลี่ย 20.01-40.00 หมายถึง    มีพฤติกรรมการปฏิบัติในการใชสารเคมีปองกัน 
                      และกําจัดศัตรูพืชระดับนอย   
    คาเฉลี่ย 0-20.00   หมายถึง    มีพฤติกรรมการปฏิบัติในการใชสารเคมีปองกัน 

                 และกําจัดศัตรูพืชระดับนอยท่ีสุด 
 โดยมีวิธีการสรางดังนี้  
  1) ศึกษาขอมูลจากเอกสาร ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ มาเปนแนวทางในการสราง
แบบสอบถามพฤติกรรมการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช 
  2) สรางแบบสอบถาม เสนออาจารย ท่ีปรึกษา แลวนําไปขอรับคําแนะนํา จาก
ผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน (ภาคผนวก ข) เพ่ือ ตรวจสอบความตรงตอเนื้อหา ความครอบคลุม ของเนื้อหา 
สํานวนภาษา และความถูกตอง เพ่ือนํามาปรับปรุงแกไข กอนนําเสนอแบบสอบถามไปใชในการเก็บขอมูล  

  3) ภายหลังไดปรับปรุงแบบสอบถามตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ แลว ผูวิจัย
ไดนําแบบสอบถามไปทดสอบ (try-out) กับเกษตรกรหมูท่ี 1 บานไผเสวก ตําบลบางแกว อําเภอเมือง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา  ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง โดยคลายกับกลุมตัวอยางจํานวน 35 ชุด ในแบบทดสอบ
ความรูไดหาคาความเชื่อม่ัน (reliability) โดยใชสูตรคูเดอรริชารดสัน (KR20) ไดคาความเชื่อม่ัน 0.75 
คาความยากงายได 0.45 คาอํานาจจําแนกได 0.85 และสําหรับแบบสอบถามดานพฤติ กรรม 
ไดหาคาความเชื่อม่ัน โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s coefficient alpha) 
ได 0.74  
  4) นําแบบสอบถามท่ีสมบูรณไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางท่ีกําหนดไว 
  5) นําแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณและนํามาวิเคราะหขอมูลเพ่ือ ใชเปน
แนวทางในการใชโปรแกรมการเรียนรูแบบมีสวนรวมท่ีมีตอความรูและพฤติกรรมการใชสารเคมี
ปองกันและกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรตอไป 

 3.3.2 โปรแกรมการเรียนรูแบบมีสวนรวมท่ีมีตอความรูและพฤติกรรมการใชสารเคมีปองกัน
และกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร เปนโปรแกรมการเรียนรูแบบมีสวนรวมโดยใหเกษตรกรกลุมเป าหมาย
มีสวนรวมในการเรียนรู ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช โดยมีวิธีการสราง
ดังนี้ 
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  1) จัดทําโปรแกรมการเรียนรูแบบมีสวนรวมในการใชสารเคมีปองกันและกําจัด
ศัตรูพืช  เสนออาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือขอขอแนะนําและแนวทางการดําเนินงาน  ซ่ึงโปรแกรมการเรียนรู
แบบมีสวนรวม ประกอบดวย 

 แผนการเรียนรูชุดท่ี 1 เปนแผนการสอนความรูเก่ียวกับสารเคมีปองกันและกําจัด
ศัตรูพืช มีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกษตรกรมีความรู  ความเขาใจเก่ียวกับการใชสารเคมีปองกันและกําจัด
ศัตรูพืช และนําไปสูการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชท่ีถูกตอง โดยกระบวนการเรียนรูมี 3 สวน 
ดังนี้ 
   ( 1) ประสบการณ เปนกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนการถายทอดความรู ประสบการณ 
จากผูท่ีมีประสบการณมากกวาเก่ียวกับการทําเกษตรอินทรีย การทําเกษตรปลอด สารเคมี และ
การทําเกษตรแบบผสมผสาน จากบานเกษตรกรตัวอยาง  
   ( 2) สะทอนความคิดและอภิปราย เปนกิจกรรมกลุมท่ีผูรวมกิจกรรมจะไดแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกับการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชตามการรับรูตนเอง สูผูรวมกิจกรรมอ่ืน 
ซ่ึงทุกคนจะไดแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนกับสมาชิกในกลุม โดยวิยากรจะเปนผูกําหนดประเด็น   
   ( 3) ความคิดรวบยอด เปนกิจกรรมกลุมท่ีผูรวมกิจกรรม จะไดรับความรูเก่ียว กับ
การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชท่ีถูกตอง ปลอดภัย โดยผูสอนจะสรุปประเด็นจากการอภิปรายใหเขาใจ
ตรงกัน  
   แผนการเรียนรูชุดท่ี  2 เปนแผนการฝกปฏิบัติเก่ียวกับพฤติกรรมการใชสารเคมี
ปองกันและกําจัดศัตรูพืช มี วัตถุประสงคเพ่ือใหเกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชสารเคมี
ปองกันและกําจัดศัตรูพืชอยางถูกตอง เนนความปลอดภัยตอตนเอง ครอบครัว และสภาพแวดลอม  
และนําไปสูการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชอยางถูกตองและปลอดภัย  
   แผนการเรียนรูชุดท่ี  3 เปน แผนการศึกษาดูงาน ณ บานเกษตรกร ตัวอยาง
ท่ีทําการเกษตรแบบปลอดสารเคมี มีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกษตรกรมีความรูและประสบการณ
ในการทําการเกษตรแบบปลอดสาร และนําประสบการณท่ีไดมาเปนแนวทางในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชอยางถูกตองในการประกอบอาชีพ  

 แผนการเรียนรูชุดท่ี  4 เปนแผนการสรุปและประเมินผล มีวัตถุประสงค
เพ่ือประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการเรียนรูชุดท่ี 1-3 หลังการใชแผนการเรียนรูกับเกษตรกร  
  2) นําแผนการเรียนรูท้ัง 4 ชุด ท่ีสรางข้ึนเสนออาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือขอ ขอแนะนําและ
แนวทางการดําเนินงาน 
  3) นําแผนการเรียนรูท้ัง 4 ชุด ไปขอรับคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน เพ่ือตรวจสอบ
ความตรงตอเนื้อหา ความครอบคลุมของเนื้อหา สํานวนภาษา และความถูกตอง เพ่ือนํามา ปรับปรุง
แกไข กอนนําไปใชในการทดลองและเก็บขอมูล 
 3.3.3 แจกคูมือความรู เรื่อง หยุดสารเคมีเกษตรเพ่ือสุขภาพคนไทย โดยไดรับการสนับสนุน
เอกสาร จากสํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ   
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3.4 การเก็บรวบรวมขอมลู 
     
 ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลตามข้ันตอน ดังนี้ 
 3.4.1 ผูวิจัยทําหนังสือแนะนําตัวจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรถึงหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
ไดแก สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมือง สํานักงานเกษตรอําเภอเมือง ผูอํานวยการโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลบางขวัญ และนายกองคการบริหารสวนตําบลบางขวัญ อําเภอเมือง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา เพ่ือขออนุญาตเขาดําเนินการวิจัยพรอมท้ังชี้แจงวัตถุประสงคข้ันตอนการดําเนินการวิจัย
ใหทราบ และขออนุญาตเขาไปเก็บขอมูลในพ้ืนท่ี 
 3.4.2 ผูวิจัยสํารวจรายชื่อเกษตรกรจากขอมูลบัญชีรายชื่อสมาชิกกลุมเกษตรกร หลังจากนั้น
จึงคัดเลือกกลุมผูเขารวมวิจัยตามคุณสมบัติท่ีกําหนด 
 3.4.3 รวมประชุม ชี้แจงและทําความเขาใจกับผูชวยวิจัย ซ่ึงเปนอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบานของ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล บางขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดฉ ะเชิงเทรา 
โดยการประชุมชี้แจงวัตถุประสงคของการวิจัย ข้ันตอนในการวิจัย กลุมตัวอยางท่ีใชในการ วิจัย 
พ้ืนท่ีในการศึกษา ข้ันตอนในการวิจัย และการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย  
 3.4.4 ผูวิจัย และผูชวยวิจัยนัดกลุมตัวอยางรวมกิจกรรมตามแผนการเรียนรูท้ัง 4 แ ผน 
อธิบายใหกลุมตัวอยางเขาใจกระบวนการวิจัย และวัดความรูและพฤติกรรมในการใชสารเคมี ปองกัน
และกําจัดศัตรูพืชกอนการใชแผนการเรียนรู จากนั้นบอกวัตถุประสงคของการวิจัยและ ดําเนินการ
ตามแผนท่ีกําหนดไว  
 

3.5 ข้ันตอนการทําวิจัย 
  
 ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

 ข้ันท่ี 1 ทําความเขาใจกับผูชวยวิจัย ซ่ึงเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานข อง      
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบางขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา  ประสานงานกับเจาหนาท่ี
สาธารณสุขในพ้ืนท่ี และเจาหนาท่ีเกษตรตําบลบางขวัญ เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงคของการวิจัย ข้ันตอน
การดําเนินงานวิจัย จากนั้นขอขอมูลเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนในพ้ืนท่ีหมู 5 ตําบลบางขวัญ อําเภอเมือง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา  และขอมูลของเกษตรกรท่ีมีอาการเจ็บปวยและเขารับการรักษาในโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลบางขวัญ ท่ีตรวจพบวามีการเจ็บปวยจากการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช 
มากําหนดกลุมตัวอยาง 
 ข้ันท่ี 2 จัดทําเครื่องมือการวิจัย เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการดําเนินการวิจัย โดยผานอาจารย
ท่ีปรึกษาและผูเชี่ยวชาญท่ีชวยในการตรวจสอบเครื่องมือใหถูกตอง 

 ข้ันท่ี 3 การดําเนินการทดลอง โดยมีการดําเนินการดังนี้  
สัปดาหท่ี 1 นัดหมายเกษตรกรเพ่ือรวมประชุม ชี้แจงและทําความเขาใจกับเกษตรกร 

โดยการประชุมชี้แจงวัตถุประสงคของการวิจัย ข้ันตอนในการวิจัย กลุมตัวอยางท่ีใชใน การวิจัย พ้ืนท่ี
ในการวิจัย และการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย และนัดหมายกําหนดเวลาในการเขารวมโปรแกรม
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การเรียนรูแบบมีสวนรวม และใหเกษตรกรทําแบบสอบถามความรูและพฤติกรรมการใชสารเคมีปองกัน
และกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร และนําขอมูลท่ีไดมารวบรวมเพ่ือใชในการวิเคราะหตอไป 

สัปดาหท่ี 2 ผูวิจัยและผูชวยวิจัยนัดเกษตรกรเพ่ือเขารวมโปรแกรมการเรียนรู
แบบมีสวนรวมตามแผนการเรียนรูท่ี 1 เริ่มการใชแผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 โดยการใหความรู เก่ียวกับ
สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช เพ่ือใหเกษตรกรมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการใชสารเคมีปองกัน
และกําจัดศัตรูพืช ผลกระทบของสารเคมีกําจัดศัตรูพืช การ ใชเกษตรอินทรียในการเกษตร การ ทํา
การเกษตรปลอดสาร ตลอดจนการใชและเก็บสารเคมีกําจัดศัตรูพืชท่ีถูกตอง และนําไปสูการลดการใช
สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช  ซ่ึงวิทยากรท่ีรวมใหความรูคือ เกษตรตําบลบางขวัญ อําเภอ เมือง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
   กิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรูมี 3 สวน คือ 
                    1) กิจกรรมการ เรียนรูท่ีเนนการ ถายทอดความรู ประสบการณ เปนกิจกรรม
กลุมท่ีเกษตรกรผูรวมกิจกรรมจะไดรับการถายทอดความรูจากผูท่ีมีประสบการณมากกวา เก่ียวกับ
การทําเกษตรอินทรีย การทําเกษตรแบบผสมผสาน การทําเกษตรแบบปลอดสารเคมี และผลดี ผลเสีย 
ของการทําเกษตรแบบใชสารเคมีและไมใชสารเคมี โดยวิทยากรท่ีมีความรูจากสํานักงานเกษตรอําเภอเมือง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา กิจกรรมนี้ผูสอนจะกระตุนใหผูท่ีมีประสบการณมากกวา แสดงประสบการณ ของ
ตัวเองออกมาใหคนอ่ืนไดเรียนรู และสามารถแบงปนประสบการณของตนเองท่ีมีใหแกสมาชิกในกลุม 
รวมท้ังใหทุกคนไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น เปนท้ังผูพูดและผูฟง ซ่ึงจะทําใหสัมพันธภาพ
ในกลุมเปนไปดวยดีข้ึน  
   2) กิจกรรมการ เรียนรูท่ีเนนการสะทอนความคิดแ ละอภิปราย เปนกิจกรรม กลุม
ท่ีเกษตรกรผูรวมกิจกรรมจะไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช 
ตามการรับรูของตนเองสูผูรวมกิจกรรมคนอ่ืน  ๆซ่ึงทุกคนจะไดแสดงความคิดเห็น ความรูสึกของตนเอง 
แลกเปลี่ยนกันกับสมาชิกในกลุม ซ่ึงผูสอนจะเปนผูกําหนดประเด็นการวิเคราะห การวิจารณ สมาชิก
ในกลุมจะไดเรียนรูถึงความคิด ความรูสึกของคนอ่ืนท่ีตางไปจากตนเอง ซ่ึงจะชวยใหเกิดการ เรียนรู
ท่ีกวางขวางข้ึน และผลของการสะทอนความคิดเห็นหรือการอภิปราย จะทําใหไดขอสรุปท่ีหลากหลาย 
นอกจากนี้เกษตรกรท่ีเขากลุมจะไดเรียนรูถึงการทํางานเปนทีม การควบคุมตนเอง การยอมรับ ฟง
ความคิดเห็นของผูอ่ืน ซ่ึงประเด็นหลักท่ีตั้งไวก็คือวิธีการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชใหถูกตอง ปลอดภัย  
   3) กิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนความคิดรวบยอด เปนกิจกรรมกลุมท่ีใหเกษตรกร  ไดรับ
ความรูเก่ียวกับวิธีการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ท่ีถูกตอง ปลอดภัย โดยผูสอนจะสรุป ความคิดรวบยอด 
จากการอภิปรายและการนําเสนอของแตละกลุม ใหเปนประเด็นท่ีทุกคนเขาใจตรงกันและมีการฝกปฏิบัติ 
ใหเขาใจถูกตองมากข้ึน 

สัปดาหท่ี 3 ผูวิจัยและผูชวยวิจัยนัดเกษตรกรเพ่ือเขารวมโปรแกรมการเรียน รู
แบบมีสวนรวมตามแผนการเรียนรูท่ี 2 คือ แผนการฝกปฏิบัติเก่ียวกับพฤติกรรมการใชสารเคมี ปองกัน
และกําจัดศัตรูพืช เพ่ือใหเกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช
อยางถูกตอง เนนความปลอดภัยตอตนเอง ครอบครัวและสภาพแวดลอม และนําไปสูการ ใชสารเคมี
ปองกันและกําจัดศัตรูพืชท่ีถูกตอง หลังจากเสร็จกิจกรรมในแผนการ เรียนรูนี้ ผูวิจัยไดแจกคูมือการใช
สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชสําหรับเกษตรกรแกเกษตรกรทุกราย  พรอมท้ังแนะนํา ใหศึกษาคูมือ
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และปฏิบัติตาม เพ่ือใหมีความรูท่ีถูกตอง และสามารถปองกันและลดอันตรายท่ีเกิดจากการใชสารเคมี
ปองกันและกําจัดศัตรูพืช 

สัปดาหท่ี 4 ผูวิจัยและผูชวยวิจัยนัดเกษตรกรท่ีเขารวมโปรแกรมการเรียนรู
แบบมีสวนรวมตามแผนการเรียนรูท่ี 3 คือ แผนการศึกษาดูงาน ณ บานเกษตรกรตัวอยางท่ีทําการเกษตร
แบบปลอดสารเคมี เพ่ือใหเกษตรกรมีความรูและประสบการณเรื่องการทําการเกษตรแบบปลอดสาร 
และนําประสบการณท่ีไดมาเปนแนวทางในการปรับเปลี่ยนการใชสารเคมีปองกัน และกําจัดศัตรูพืช
ท่ีถูกตองและเหมาะสม 

สัปดาหท่ี 5 ผูวิจัยและผูชวยวิจัยนัดเกษตรกรท่ีเขารวมโปรแกรมการเรียน รู
แบบมีสวนรวมตามแผนการเรียนรูท่ี 4 คือ แผนการสรุปและประเมินผล เพ่ือประเมินผลการดําเนินงาน
ตามโปรแกรมการเรียนรู โดยเกษตรกร ผูวิจัย และผูชวยวิจัยรวมกันสรุปถึงผลท่ีไดจากการ เขารวม
โปรแกรมการเรียนรูตามแผนการเรียนรู ใหเกษตรกรทําแบบสอบถามความรูและพฤติกรรม การใช
สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรฉบับเดิม  

 ข้ันท่ี 4 ตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลท่ีได โดยการตรวจสอบความสมบูรณของขอมูล
ทุกสวน นําขอมูลมาสรุป ประมวลผลการวิจัย และนําเสนอผลการวิจัย 
 

3.6 การวิเคราะหขอมูล 
 
 ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

 3.6.1 การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล ความรูและพฤติกรรมในการใชสารเคมี ปองกันและ
กําจัดศัตรูพืช โดยการแจกแจงความถ่ี คาเฉลี่ย รอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 3.6.2 การเปรียบเทียบความรูและพฤติกรรมในการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชของ
เกษตรกร พ้ืนท่ีหมู 5 ตําบลบางขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา กอนและหลังการใชโปรแกรม
การเรียนรูแบบมีสวนรวมใชสถิติ paired t-test 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
การศึกษาผลของโปรแกรมการเรียนรูแบบมีสวนรวมตอความรูและพฤติกรรมการใชสารเคมี

ปองกันและกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร  ตําบลบางขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา  เปนการวิจัย
ก่ึงทดลอง (quasi-experimental research) ซ่ึงผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล โดยแบงออกเปน 
4 ตอน ดังนี้ 
 4.1 ขอมูลท่ัวไปของเกษตรกร พ้ืนท่ีหมู 5 ตําบลบางขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 4.2 ความรูเรื่องการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร กอนและหลังการ ใช
โปรแกรม  
 4.3 พฤติกรรมการ ใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช ของเกษตรกร  กอนและหลังการใช
โปรแกรม  
   

4.1 ขอมูลทั่วไปของเกษตรกร พ้ืนที่หมู 5 ตําบลบางขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 
 จากการศึกษาขอมูลท่ัวไปของเกษตรกร พ้ืนท่ี ปรากฏดังนี้ 

 
ตาราง 1  ขอมูลท่ัวไปของเกษตรกร (n = 30) 
 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (คน) รอยละ 

เพศ 
                ชาย 

 
18 

 
60.00 

หญิง 12 40.00 

อายุ   

30-39 ป 6 20.00 

40-49 ป 12 40.00 
50-59 ป 8 26.67 
60 ป หรือสูงกวา 4 13.33 

การศึกษา 
ไมไดเรียน 

 
2 

 
6.67 

ป.1-ป.6 (ป.7) 16 53.33 
มัธยมศึกษาตอนตน (ม.1-ม.3) 8 26.67 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 4 13.33 
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ตาราง 1  (ตอ)  
 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (คน) รอยละ 
รายไดตอป 
                50,000 บาท หรือนอยกวา 

 
3 

 
10.00 

50,001-100,000 บาท 8 26.67 
100,001-200,000 บาท 13 43.33 

200,001-300,000 บาท 4 13.33 

300,001  บาท หรือสูงกวา 2   6.67 
ระยะเวลาการใชสารเคมีปองกันและกําจัด
ศัตรูพืช (ป)                         

  

                 5 ป หรือนอยกวา 5 16.66 
                 6-10 ป 17 56.67 
                 11 ป ข้ึนไป 8 26.67 

 
 จากตาราง 1 พบวา เกษตรกรสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 60 และ
เพศหญิง 12 คน คิดเปนรอยละ 40  
 อายุ พบวา เกษตรกรสวนใหญมีอายุระหวาง 40-49 ป จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ  40 
มีอายุระหวาง  50-59 ป จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 26.67 มีอายุระหวาง  30-39 ป จํานวน 6 คน 
คิดเปนรอยละ 20 มีอายุ 60 ปหรือสูงกวา จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 13.33  
 การศึกษา พบวา เกษตรกรสวนใหญจบการศึกษาระดับ ป. 1-ป.6 (ป.7) จํานวน 16 คน 
คิดเปนรอยละ 53.33 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.1-ม.3) จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ  
26.67 จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย/ปวช. จํานวน  4 คน คิดเปนรอยละ  13.33 และไมไดเรียน  
จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 6.67 
 รายได ตอป พบวา เกษตรกรสวนใหญมีรายไดตอประหวาง 100,001-200,000 บาท 
จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 43.33 มีรายไดตอประหวาง  50,001-100,000 บาท จํานวน 8 คน 
คิดเปนรอยละ 26.67 มีรายไดตอประหวาง 200,001-300,000 บาท จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 13.33 
มีรายไดตอปต่ํากวา 50,000 บาท จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 10 มีรายไดตอป 300,001 บาทหรือ
สูงกวา จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 6.67   
 ระยะเวลาการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช พบวา เกษตรกรสวนใหญใชสารเคมีปองกัน
และกําจัดศัตรูพืชเปนระยะเวลา 6-10 ป จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 56.67 มีการใชสารเคมีปองกัน
และกําจัดศัตรูพืชเปนระยะเวลา 11 ปข้ึนไป จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 26.67 
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4.2 ความรูเร่ืองการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช ของเกษตรกร กอนและหลัง  
     การใชโปรแกรม  

 
 จากการสอบถามความรูเรื่องการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรกอนและ

หลังการใชโปรแกรม ผลปรากฏดังตาราง 2 
 
ตาราง 2  ความรูเรื่องการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรกอนและหลังการใชโปรแกรม  
            (n = 30) 
 

ความรูเรื่องการใชสารเคมีปองกัน 
และกําจัดศัตรูพืช 

กอนการใชโปรแกรม หลังการใชโปรแกรม 

X  S.D. การแปลผล X  S.D. การแปลผล 
1. เม่ือมีผูไดรับสารพิษจากสารเคมี 
   ปองกันและกําจัดศัตรูพืช  
   ควรนําสงแพทยท่ีใกลท่ีสุดพรอม 
   ภาชนะบรรจุสารเคมีท่ีใชใหแพทย 
   ดูดวย 

12.32 1.21 นอย 23.98 0.73 มาก 

2. กอนผสมสารเคมีปองกันและกําจัด 
   ศัตรูพืช ควรสวมถุงมือใหเรียบรอย 

12.18 1.09 นอย 24.21 0.75 มาก 

3. การเก็บรักษาสารเคมีปองกันและ 
   กําจัดศัตรูพืช ควรเก็บใหหางจาก 
   ท่ีอยูอาศัยและตองไมปะปนกับ 
   อาหาร 

12.49 1.07 นอย 24.08 0.71 มาก 

4. เม่ือสารเคมีรั่วไหลมาเปนจํานวนมาก  
   ควรใชปูนขาวหรือข้ีเถาท่ีมีคุณสมบัติ 
   เปนดางขจัดพิษเสียกอน แลวจึงนําไป 
   ฝงดินในท่ีๆ ปลอดภัย 

12.31 1.11 นอย 24.12 0.79 มาก 

5. การทราบถึงชนิดและปริมาณ 
   ศัตรูพืชท่ีกําลังทําลายพืชอยู  
   เปนเรื่องท่ีจําเปนในการใชสารเคมี 
   ปองกันและกําจัดศัตรูพืช 

12.59 1.17 ปานกลาง 24.22 0.77 มาก 

6. กอนลงมือพนสารเคมีปองกันและ 
   กําจัดศัตรูพืช ควรสังเกตทิศทางลม     
   ไมควรพนทวนลม 
 

12.33 1.08 นอย 24.17 0.82 มาก 
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ตาราง 2  (ตอ) 
 

ความรูเรื่องการใชสารเคมีปองกัน 
และกําจัดศัตรูพืช 

กอนการใชโปรแกรม หลังการใชโปรแกรม 

X  S.D. การแปลผล X  S.D. การแปลผล 
7. พิษจากสารปราบวัชพืชพวก       
    ไดควอทและพาราควอท  
    (กรัมม็อกโซน) มักจะเกิดอาการ 
    ไดชา แตผลท่ีเกิดไมมีทางรักษา 
    ใหหายและถากินเขาไปจะถึงแก 
    ความตาย 

12.45 1.14 นอย 23.89 0.73 มาก 

8. สารเคมีท่ีเหลือและจะไมใชตอไป  
    จะตองนําไปใสหลุมลึกๆ ท่ีมีปูนขาว 
    รองกนหลุดและหางไกลจากแหลงน้ํา 

12.36 1.07 นอย 23.86 0.84 มาก 

9. การทําใหสารเคมีประเภทกรด 
   หมดฤทธิ์ทําไดโดยใหดื่มนมสด 

12.35 1.07 นอย 23.83 1.01 มาก 

10. หามเผาพลาสติกหรือภาชนะบรรจุ 
     สารเคมีทุกชนิดท่ีมีความดันภายใน  
     เพราะจะทําใหเกิดการระเบิดได 

12.42 1.16 นอย 24.07 0.94 มาก 

11. การลางเครื่องพนสารเคมีปองกัน 
     และกําจัดศัตรูพืช ระวังอยาให 
     สารเคมีไหลลงบอน้ํา เพราะจะเปน 
     อันตรายตอปลาและสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ 

12.38 1.17 นอย 23.89 0.75 มาก 

12. การไดรับสารพิษประเภทสารหนู  
     ภายหลังไดรับสารเพียง 5 นาที  
     ก็ทําใหเกิดอาการไดและอาจถึงแก 
     ความตายไดภายใน 24 ชั่วโมง 

12.33 1.24 นอย 24.10 0.76 มาก 

13. อาการท่ีไดรับจากสารเคมี 
     มีลักษณะอาการชักหมดสติ ชีพจร 
     เตนชาคืออาการผูท่ีไดรับสารเคมี 
     พิษรายแรง 

12.44 1.15 นอย 23.96 0.84 มาก 

14. กรณีท่ีกินสารเคมีใหขจัดออก 
     โดยการทําใหอาเจียน  
     โดยการลวงคอหรือดื่มน้ํา 
     ผสมเกลือแกง 

12.57 1.11 ปานกลาง 23.84 0.82 มาก 
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ตาราง 2  (ตอ) 
 

ความรูเรื่องการใชสารเคมีปองกัน 
และกําจัดศัตรูพืช 

กอนการใชโปรแกรม หลังการใชโปรแกรม 

X  S.D. การแปลผล X  S.D. การแปลผล 
15. การผสมสารเคมีสามารถผสม 
     สารเคมีใหตามความตองการของ 
     ผูใชโดยไมปฏิบัติตามคําแนะนํา 
     ของฉลากยา 

12.47 1.08 นอย 23.77 0.79 มาก 

16. การสูบบุหรี่กินอาหารหรือดื่มน้ํา 
     ขณะฉีดพนสารเคมีทําใหไดรับพิษ 

12.26 1.23 นอย 23.83 0.66 มาก 

17. หากเกิดไฟไหมใหอพยพคนออก 
     จากพ้ืนท่ีท่ีพิษของสารเคมี 
     จะไปถึง โดยไมตองแจงถึงชนิด 
     ของสารเคมีท่ีถูกไฟไหม 
     ใหเจาหนาท่ีดับเพลิงทราบ 

12.45 1.26 นอย 24.23 0.71 มาก 

18. เม่ือสารเคมีหกเปรอะเปอนพ้ืน 
     ใหใชผาซับแลวนําไปท้ิง ฝงดิน 

12.35 1.18 นอย 24.19 0.73 มาก 

19. ในขณะท่ีปฏิบัติงาน หากรางกาย 
     เปยกเปอนสารเคมี จะตองรีบ 
     ลางน้ําใหสะอาด โดยไมตองฟอก 
     สบูก็ได 

12.46 1.27 นอย 23.96 0.74 มาก 

20. การฉีดพนสารเคมีกอนเก็บเก่ียว 
     ผลผลิต 1 วัน จะทําใหผลผลิต 
     มีความสด รสชาติดี และไดราคาดี 

12.27 1.17 นอย 23.99 0.78 มาก 

21. ในการชวยชีวิตผูปวยท่ีเกิดจาก 
     สารพิษ ถากรณีผูปวยหัวใจ 
     หยุดเตนใหรีบกระตุนหัวใจ  
     โดยการกดหรือทุบบริเวณ 
     หนาอกขวาเปนจังหวะ 

12.36 1.12 นอย 24.21 0.74 มาก 

22. พิษจากสารประเภทยาเบื่อหนู 
     จะเกิดข้ึนไดตอเม่ือกินเขาไป 
     เทานั้น 

12.57 1.09 ปานกลาง 24.22 0.68 มาก 

23. สารพิษประเภทสารปรอท 
     จะมีอาการกระตุกตามปลายนิ้ว  
     ปวดหัว เวียนศีรษะ 
 

12.46 1.12 นอย 24.14 0.81 มาก 
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ตาราง 2  (ตอ) 
 

ความรูเรื่องการใชสารเคมีปองกัน 
และกําจัดศัตรูพืช 

กอนการใชโปรแกรม หลังการใชโปรแกรม 

X  S.D. การแปลผล X  S.D. การแปลผล 
24. ภาชนะท่ีบรรจุสารเคมีเม่ือใช 
     หมดแลว ลางใหสะอาด สามารถ 
     นํามาบรรจุสิ่งของอยางอ่ืนได 

12.41 1.08 นอย 24.10 0.82 มาก 

25. พิษจากสารท่ีทําหรือสกัดจากพืช 
     จําพวกสตริคนินจะมีอาการคัน 
     ตามผิวหนังมีผื่นแดง จามและ 
     มีน้ํามูกไหล 

12.62 0.97 ปานกลาง 24.11 0.75 มาก 

26. การขจัดสารเคมีท่ีสัมผัส กรณี 
     เปอนตามผิวหนัง ใหลางบริเวณ 
     ท่ีเปอนดวยน้ําอุน หรือแอลกอฮอล 

12.57 1.15 ปานกลาง 24.31 0.68 มาก 

27. สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชนั้น  
     มีความเปนพิษในหลายระดับ  
     เปนพิษมากหรือนอย สามารถ 
     สังเกตไดจากแถบสีบนฉลาก  
     ถาเปนพิษมากจะเปนแถบสีเขียว 

12.37 1.10 นอย 24.23 0.72 มาก 

28. การทําใหสารเคมีประเภทดาง 
     หมดฤทธิ์ ทําไดโดยใหดื่ม 
     น้ําสมสายชู 

12.58 1.09 ปานกลาง 24.09 0.73 มาก 

29. อาการไดรับพิษจากสารเคมีท่ีมี 
     ลักษณะอาการ ปวดหัว ออนเพลีย  
     น้ําตาไหล เปนอาการของผูท่ีไดรับ 
     สารเคมี ท่ีเปนพิษปานกลาง 

12.39 1.18 นอย 23.89 0.69 มาก 

30. อาการท่ีเกิดจากการไดรับสารเคมี 
     ท่ีมีพิษนอยจะมีอาการคลื่นไส  
     อาเจียน ตัวสั่น แนนหนาอก  
     เปนตะคริวท่ีทองและมีเหง่ือ 
     ออกมาก 

12.42 1.07 นอย 24.12 0.75 มาก 

รวม 12.41 1.33 นอย 24.05 0.76 มาก 

 
 จากตาราง 2 พบวา กอนการเขารวมโปรแกรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม เกษตรกรมีความรู

เรื่องสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชในภาพรวมอยูในระดับนอย มีคาเฉลี่ย 12.41 ( S.D. = 1.33) 
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หลังการเขารวมโปรแกรมเกษตรกรมีความรูเรื่องสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 24.05 (S.D. = 0.76)  

 เม่ือพิจารณารายขอ พบวา กอนการเขารวมโปรแกรมเกษตรกรมีความรูเรื่องสารเคมี ปองกัน
และกําจัดศัตรูพืชอยูในระดับปานกลาง 6 เรื่อง คือ ขอ 5 การทราบถึงชนิดและปริมาณศัตรูพืช
ท่ีกําลังทําลายพืชอยู เปนเรื่องท่ีจําเปนในการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชมีคาเฉลี่ย 12.59 
(S.D. = 1.17) หลังการเขารวมโปรแกรม มีความรูเรื่องนีอ้ยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 24.22 (S.D. = 0.77) 
ขอ 14 เรื่องกรณีท่ีกินสารเคมีใหขจัดออกโดยการทําใหอาเจียน โดยการลวงคอหรือดื่มน้ําผสมเกลือแกง 
มีคาเฉลี่ย 12.57 (S.D. = 1.11) หลังการเขารวมโปรแกรมมีความรูเรื่องนี้อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 23.84 
(S.D. = 0.82) ขอ 22 เรื่องพิษจากสารประเภทยาเบื่อหนูจะเกิดข้ึนไดตอเม่ือกินเขาไปเทานั้น มีคาเฉลี่ย 
12.57 ( S.D. = 1.09) หลังการเขารวมโปรแกรมมีความรูเรื่องนี้อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 24.22 
(S.D. = 0.68) ขอ 25 เรื่องพิษจากสารท่ีทําหรือสกัดจากพืชจําพวกสตริคนินจะมีอาการคันตามผิวหนัง
มีผื่นแดง จามและมีน้ํามูกไหล มีคาเฉลี่ย 12.62 (S.D. = 0.97) หลังการเขารวมโปรแกรม มีความรูเรื่องนี้
อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 24.11 (S.D. = 0.75) ขอ 26 เรื่องการขจัดสารเคมีท่ีสัมผัส กรณีเปอน
ตามผิวหนัง ใหลางบริเวณท่ีเปอนดวยน้ําอุน หรือแอลกอฮอล มีคาเฉลี่ย 12.57 ( S.D. = 1.15 ) 
หลังการเขารวมโปรแกรมมีความรูเรื่องนี้อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 24.31  (S.D. = 0.68) ขอ  28 
เรื่องการทําใหสารเคมีประเภทดางหมดฤทธิ์ ทําไดโดยใหดื่มน้ําสมสายชู มีคาเฉลี่ย 12.58 (S.D. = 1.09) 
หลังการเขารวมโปรแกรมมีความรูเรื่องนีอ้ยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 24.09 (S.D. = 0.73)  

 เม่ือพิจารณารายขอในเรื่องอ่ืนๆ พบวา เกษตรกรมีความรูเรื่องการใชสารเคมี ปองกันและ
กําจัดศัตรูพืชกอนการเขารวมโปรแกรมในระดับนอย และหลังการเขารวมโปรแกรมเกษตรกร มีความรู
ในเรื่องตางๆ อยูในระดับมากทุกเรื่อง คือ เรื่องเม่ือมีผูไดรับสารพิษจากสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช 
ควรนําสงแพทยท่ีใกลท่ีสุดพรอมภาชนะบรรจุสารเคมีท่ีใชใหแพทยดูดวย กอนการเขารวมโปรแกรม
เกษตรกรมีความรูเรื่องนี้มีคาเฉลี่ย 12.32 (S.D. = 1. 21) หลังการเขารวมโปรแกรมมีความรูเรื่อง นี้
มีคาเฉลี่ย 23.98 (S.D. = 0.73)  เรื่องกอนผสมสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช ควรสวมถุง มือ
ใหเรียบรอย กอนการเขารวมโปรแกรมเกษตรกรมีความรูเรื่องนี้มีคาเฉลี่ย 12.18  ( S.D. = 1.09 ) 
หลังการเขารวมโปรแกรมมีความรูเรื่องนี้มีคาเฉลี่ย 24.21 (S.D. = 0.79) เรื่องการเก็บรักษาสารเคมี
ปองกันและกําจัดศัตรูพืช ควรเก็บใหหางจากท่ีอยูอาศัยและตองไมปะปนกับอาหาร กอนการเขารวม
โปรแกรมเกษตรกรมีความรูเรื่องนี้มีคาเฉลี่ย 12.49 (S.D. = 1.07) หลังการเขารวมโปรแกรมมีความรู
เรื่องนี้มีคาเฉลี่ย 24.08 (S.D. = 0.71) เรื่องเม่ือสารเคมีรั่วไหลมาเปนจํานวนมาก ควรใชปูนขาวหรือ
ข้ีเถาท่ีมีคุณสมบัติเปนดางขจัดพิษเสียกอน แลวจึงนําไปฝงดินในท่ีๆ ปลอดภัย กอนการเขารวม
โปรแกรมเกษตรกรมีความรูเรื่องนี้ มีคาเฉลี่ย 12.31 (S.D. = 1.11) หลังการเขารวมโปรแกรมมีความรู
เรื่องนี้มีคาเฉลี่ย 24.12 (S.D. = 0.79) เรื่องกอนลงมือพนสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช ควรสังเกต
ทิศทางลม ไมควรพนทวนลม กอนการเขารวมโปรแกรมเกษตรกรมีความรูเรื่องนี้มีคาเฉลี่ย  12.33 
(S.D. = 1.08) หลังการเขารวมโปรแกรมมีความรูเรื่องนี้มีคาเฉลี่ย 24.17  (S.D. = 0.82) เรื่องพิษ
จากสารปราบวัชพืชพวกไดควอทและพาราควอท (กรัมม็อกโซน) มักจะเกิดอาการไดชา แตผลท่ีเกิด
ไมมีทางรักษาใหหายและถากินเขาไปจะถึงแกความตาย กอนการเขารวมโปรแกรมเกษตรกร มีความรู
เรื่องนี้มีคาเฉลี่ย 12.45 ( S.D. = 1.14) หลังการเขารวมโปรแกรมมีความรูเรื่องนี้มีคาเฉลี่ย  23.89 
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(S.D. = 0.73) เรื่องสารเคมีท่ีเหลือและจะไมใชตอไป จะตองนําไปใสหลุมลึกๆ ท่ีมีปูน ขาวรองกนหลุด
และหางไกลจากแหลงน้ํา กอนการเขารวมโปรแกรมเกษตรกรมีความรูเรื่องนี้มีคาเฉลี่ย 12.3 6 
(S.D. = 1.07) หลังการเขารวมโปรแกรมมีความรูเรื่องนี้มีคาเฉลี่ย 23.86 (S.D. = 0.84) เรื่องการทําให
สารเคมีประเภทกรดหมดฤทธิ์ทําไดโดยใหดื่มนมสด กอนการเขารวมโปรแกรมเกษตรกรมีความรูเรื่องนี้
มีคาเฉลี่ย 12. 35 (S.D. = 1.07)  หลังการเขารวมโปรแกรมมีความรูเรื่องนี้มี 23.83 (S.D. = 1.01) 
เรื่องหามเผาพลาสติกหรือภาชนะบรรจุสารเคมีทุกชนิดท่ีมีความดันภายใน เพราะจะทําใหเกิด
การระเบิดไดกอนการเขารวมโปรแกรมเกษตรกรมีความรูเรื่องนี้มีคาเฉลี่ย  12.42 ( S.D. = 1.16) 
หลังการเขารวมโปรแกรมมีความรูเรื่องนี้มี 24.07 (S.D. = 0.94) เรื่องการลางเครื่องพนสารเคมีปองกัน
และกําจัดศัตรูพืช ระวังอยาใหสารเคมีไหลลงบอน้ํา เพราะจะเปนอันตรายตอปลาและสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ  
กอนการเขารวม โปรแกรมเกษตรกรมีความรูเรื่อง นี้มีคาเฉลี่ย 12.38 (S.D. = 1.17) หลังการเขา รวม
โปรแกรมมีความรูเรื่องนี้มีคาเฉลี่ย  23.89 (S.D. = 0.75) เรื่องการไดรับสารพิษประเภทสารหนู ภายหลัง
ไดรับสารเพียง 5 นาที ก็ทําใหเกิดอาการไดและอาจถึงแกความตายไดภายใน 24 ชั่วโมง กอนการเขารวม
โปรแกรมเกษตรกรมีความรูเรื่องนี้มีคาเฉลี่ย 12.33 (S.D. = 1.24) หลังการเขารวมโปรแกรมมีความรูเรื่องนี้
มีคาเฉลี่ย 24.10 (S.D. = 0.76) เรื่องอาการท่ีไดรับจากสารเคมีมีลักษณะอาการชักหมดสต ิชีพจรเตนชา
คือ อาการผูท่ีไดรับสารเคมีพิษรายแรง กอนการเขารวมโปรแกรมเกษตรกรมีความรูเรื่องนี้มีคาเ ฉลี่ย 
12.44 ( S.D. = 1.15) หลังการเขารวมโปรแกรมมีความรูเรื่องนี้มีคาเฉลี่ย  23.96  (S.D. = 0.84) 
เรื่องการผสมสารเคมีสามารถผสมสารเคมีใหตามความตองการของผูใชโดยไมปฏิบัติตามคําแนะนํา
ของฉลากยา กอนการเขารวมโปรแกรมเกษตรกรมีความรูเรื่องนี้มีคาเฉลี่ย  12.47 ( S.D. = 1.08) 
หลังการเขารวมโปรแกรมมีความรูเรื่องนี้มีคาเฉลี่ย  23.77 (S.D. = 0.79) เรื่องการสูบบุหรี่กินอาหาร
หรือดื่มน้ําขณะฉีดพนสารเคมีทําใหได รับพิษ กอนการเขารวมโปรแกรมเกษตรกรมีความรู เรื่องนี้
มีคาเฉลี่ย 12.26 (S.D. = 1.23) หลังการเขารวมโปรแกรม มีความรูเรื่องนี้มีคาเฉลี่ย 23.83 (S.D. = 0.66) 
เรื่องหากเกิดไฟไหมใหอพยพคนออกจากพ้ืนท่ีท่ีพิษของสารเคมีจะไปถึง โดยไมตองแจงถึงชนิดของ
สารเคมีท่ีถูกไฟไหมใหเจาหนาท่ีดับเพลิงทราบ กอนการเขารวมโปรแกรมเกษตรกรมีความรูเรื่อง นี้
มีคาเฉลี่ย 11.45 (S.D. = 1.26) หลังการเขารวมโปรแกรม มีความรูเรื่องนี้มีคาเฉลี่ย 24.23 (S.D. = 0.71) 
เรื่องเม่ือสารเคมีหกเปรอะเปอนพ้ืนใหใชผาซับแลวนําไปท้ิง ฝงดิน กอนการเขารวมโปรแกรมเกษตรกร
มีความรูเรื่องนี้มีคาเฉลี่ย 12.35 (S.D. = 1.18) หลังการเขารวมโปรแกรม มีความรูเรื่องนี้มีคาเฉลี่ย 24.19 
(S.D. = 0.73) เรื่องในขณะท่ีปฏิบัติงาน หากรางกายเปยกเปอนสารเคมี จะตองรีบลางน้ําให สะอาด  
โดยไมตองฟอกสบูก็ได กอนการเขารวมโปรแกรมเกษตรกรมีความรูเรื่องนี้มีคาเฉลี่ย 12.46 (S.D. = 1.27) 
หลังการเขารวมโปรแกรมมีความรูเรื่องนี้มีคาเฉลี่ย  23.96  (S.D. = 0.74) เรื่องการฉีดพนสารเคมี
กอนเก็บเก่ียวผลผลิต 1 วัน จะทําใหผลผลิตมีความสด รสชาติดี และ ไดราคาดี กอนการเขารวม
โปรแกรมเกษตรกรมีความรูเรื่องนี้มีคาเฉลี่ย 12.27 (S.D. = 1.17) หลังการเขารวมโปรแกรมมีความรูเรื่องนี้
มีคาเฉลี่ย 23.99 (S.D. = 0.78) เรื่องในการชวยชีวิตผูปวยท่ีเกิดจากสารพิษ ถากรณีผูปวยหัวใจหยุดเตน
ใหรีบกระตุนหัวใจ โดยการกดหรือทุบบริเวณหนาอกขวาเปนจังหวะ กอนการเขารวมโปรแกรมเกษตรกร
มีความรูเรื่องนี้มีคาเฉลี่ย 12.36 (S.D. = 1.12) หลังการเขารวมโปรแกรม มีความรูเรื่องนี้มีคาเฉลี่ย 24.21 
(S.D. = 0.74) เรื่องสารพิษประเภทสารปรอทจะมีอาการกระตุกตามปลายนิ้ว ปวดหัว เวียนศีรษะ  
กอนการ เขารวมโปรแกรมเกษตรกร มีความรู เรื่องนี้มีคาเฉลี่ย  12.46 (S.D. = 1.12) หลังการ เขารวม
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โปรแกรมมีความรูเรื่องนี้มีคาเฉลี่ย  24.14 (S.D. = 0.81) เรื่องภาชนะท่ีบรรจุสารเคมีเม่ือใชหม ดแลว 
ลางใหสะอาด สามารถนํามาบรรจสุิ่งของอยางอ่ืนได กอนการเขารวมโปรแกรมเกษตรกรมีความรูเรื่องนี้
มีคาเฉลี่ย 12.41 (S.D. = 1.08) หลังการเขารวมโปรแกรม มีความรูเรื่องนี้มีคาเฉลี่ย 24.10 (S.D. = 0.82) 
เรื่องสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชนั้น มีความเปนพิษในหลายระดับ เปนพิษมากหรือนอย สามารถ
สังเกตไดจากแถบสีบนฉลาก ถาเปนพิษมากจะเปนแถบสีเขียว กอนการเขารวมโปรแกรมเกษตรกร
มีความรูเรื่องนี้มีคาเฉลี่ย 12.37 (S.D. = 1.10) หลังการเขารวมโปรแกรม มีความรูเรื่องนี้มีคาเฉลี่ย 24.23 
(S.D. = 0.72) เรื่องอาการไดรับพิษจากสารเคมีท่ีมีลักษณะอาการ ปวดหัว ออนเพลีย น้ําตา ไหล 
เปนอาการของผูท่ีไดรับสารเคมีท่ีเปนพิษปานกลาง กอนการเขารวมโปรแกรมเกษตรกร มีความรูเรื่องนี้
มีคาเฉลี่ย 12.39 (S.D. = 1.18) หลังการเขารวมโปรแกรม มีความรูเรื่องนี้มีคาเฉลี่ย 23.89 (S.D. = 0.69) 
และเรื่องอาการท่ีเกิดจากการไดรับสารเคมีท่ีมีพิษนอยจะมีอาการคลื่นไส อาเจียน ตัวสั่น แนนหนาอก 
เปนตะคริวท่ีทองและมีเหง่ือออกมาก กอนการเขารวมโปรแกรมเกษตรกรมีความรูเรื่องนี้มีคาเฉลี่ย  
12.42 (S.D. = 1.07) หลังการเขารวมโปรแกรมมีความรูเรื่องนี้มีคาเฉลี่ย 24.12 (S.D. = 0.85)  
 
ตาราง 3  การเปรียบเทียบความรูเรื่องการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรกอนและ  
            หลังการใชโปรแกรม (n = 30) 
 

คะแนนความรู X  S.D. t-test p-value 

กอนการทดลอง 12.41 1.33 
12.35 .000 

หลังการทดลอง 24.05 0.76 

p< .05 
 

 ตาราง 3 จากการเปรียบเทียบความรูเรื่องการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร
กอนและหลังการใชโปรแกรมการเรียนรูแบบมีสวนรวมของเกษตรกร  ตําบลบางขวัญ อําเภอเมือง  
จังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา คะแนนดานความรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 

4.3 พฤติกรรมในการใชสารเคมปีองกันและกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร  กอนและหลัง 
      การใชโปรแกรม  

 
 จากการสอบถามถึงพฤติกรรมในการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชของเก ษตรกร 

กอนและหลังการใชโปรแกรม ผลปรากฏดังตาราง 4 
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ตาราง 4  พฤติกรรมในการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร  กอนและหลังการใช 
             โปรแกรม  
 

พฤติกรรมการปฏิบัติในการใชสารเคมี
ปองกันและกําจัดศัตรูพืช 

ระดับการปฏิบัติ 
กอนการใชโปรแกรม 

ระดับการปฏิบัติ 
หลังการใชโปรแกรม 

X  S.D. การแปลผล X  S.D. การแปลผล 
1. ทานไดฉีดพนสารเคมีหลังจากผสม 
    แลวทันทีโดยไมท้ิงไวนานๆ 

22.54 1.18 ปานกลาง 54.28 0.64 มาก 

2. ทานสังเกตและดูทิศทางลม 
    กอนลงมือฉีดพนสารเคมี 

22.24 1.15 นอย 54.13 0.75 มาก 

3. ทานรีบอาบน้ําและฟอกสบูใหสะอาด 
    ทันที หากรางกายเปยกเปอนสารเคมี 

22.37 1.22 นอย 54.14 0.73 มาก 

4. ทานระวังมิใหน้ําไหลลงบอ หรือ     
    ลําคลองทุกครั้ง ในการลางเครื่องพน 
    สารเคมี 

22.42 1.08 นอย 54.38 0.77 มาก 

5. ทานไดเลือกซ้ือสารเคมีท่ีมีฉลาก 
    ถูกตองตาม พ.ร.บ. วัตถุมีพิษ 

22.66 1.13 ปานกลาง 54.34 0.66 มาก 

6. ทานไดอานฉลากใหเขาใจถึงวิธีการใช 
    โดยละเอียดกอนใชสารเคมี 

22.19 1.24 นอย 54.22 0.74 มาก 

7. ทานใชเครื่องฉีดพนสารเคมีท่ีไมมี 
    การชํารุดหรือรั่วไหลของสารเคมี 

22.48 1.25 นอย 54.23 0.64 มาก 

8. ทานไดปฏิบัติตามคําแนะนํา 
    โดยเครงครัดกอนผสมสารเคมี 

22. 46 1.15 นอย 54.18 0.63 มาก 

9. ทานไดสวมเสื้อผา หมวก แวนตา  
    ถุงมือ และหนากาก ใหมิดชิดทุกครั้ง 
    กอนการผสมและพนสารเคมี 

22. 34 0.97 นอย 53.97 0.72 มาก 

10. ทานไดใชปูนขาวหรือข้ีเถา 
     ในการขจัดพิษจากสารเคมีท่ีรั่วไหล 
     กอนนําไปฝงดินทุกครั้ง 

22. 65 1.05 ปานกลาง 53.86 0.67 มาก 

11. ทานไดดื่มน้ํา สูบบุหรี่ หรือ 
     รับประทานอาหารขณะฉีดพน 
     สารเคมี 

22. 
41 

1.24 นอย 52.13 0.67 นอย 

12. ทานไดปดปายบอกใหผูอ่ืนรูและ 
     ทราบถึงวันและบริเวณท่ีฉีดพน 
     สารเคมี 

22.25 1.17 นอย 54.21 0.77 มาก 
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ตาราง 4  (ตอ) 
 

พฤติกรรมการปฏิบัติในการใชสารเคมี
ปองกันและกําจัดศัตรูพืช 

ระดับการปฏิบัติ 
กอนการใชโปรแกรม 

ระดับการปฏิบัติ 
หลังการใชโปรแกรม 

X  S.D. การแปลผล X  S.D. การแปลผล 
13. ทานเช็ดทําความสะอาดอุปกรณ 
     ปองกันการใชงานทุกครั้ง 
     เพ่ือชวยปองกันอันตรายจาก  
     สารเคมี 

22.37 1.14 นอย 54.17 0.64 มาก 

14. ทานไดนําสารเคมีท่ีเหลือใชไปฝง 
     หลุมลึกท่ีมีปูนขาวรองกนหลุมและ 
     อยูหางไกลจากแหลงน้ํา 

22.33 1.21 นอย 53.86 0.63 มาก 

15. ทานไดนําภาชนะท่ีบรรจุสารเคมี 
     ท่ีใชแลว มาลางและนําไปบรรจุ 
     สิ่งของอยางอ่ืน 

22.38 1.10 นอย 52.11 0.73 นอย 

16. ทานไดเก็บรักษาสารเคมีไวในท่ี 
     ท่ีเหมาะสมและมีความปลอดภัย 
     จากคนและสัตวเลี้ยง 

 
22.56 

 

1.06 ปานกลาง 54.14 0.72 มาก 

17. ทานเผาภาชนะบรรจุสารเคมี 
     ทุกชนิด  

22.38 1.12 นอย 52.01 0.74 นอย 

18. ทานไดนําภาชนะบรรจุสารเคมีท่ีใช 
     หมดแลวมาทุบทําลายแลวนําไป 
     ฝงกลบดิน  

22.43 1.15 นอย 54.37 0.65 มาก 

19. ทานไดใชข้ีเลื่อยดูดซับสารเคมี 
     ท่ีหกเปรอะเปอน แลวนําไปฝงดิน 
     ในท่ีหางไกลจากท่ีอยูอาศัยทุกครั้ง 

22.32 1.13 นอย 54.03 0.61 มาก 

20. ทานท้ิงระยะเวลาท่ีไมพนสารเคมี 
     กอนเก็บผลผลิตไปขายตาม 
     ระยะเวลาท่ีระบุไวในฉลาก 
     ขวดสารเคมีทุกครั้ง 

22.67 1.05 ปานกลาง 54.37 0.70 มาก 

รวม 22.37 1.13 นอย 54.16 0.69 มาก 

 
 จากตาราง 4 จากการสอบถามถึงพฤติกรรมการปฏิบัติในการใชสารเคมีปองกันและ กําจัด

ศัตรูพืชของเกษตรกร พบวา กอนการเขารวมโปรแกรมเกษตรกรมีพฤติกรรมการปฏิบัติในการใช
สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช ในภาพรวมอยูในระดับนอย มีคาเฉลี่ย 22.37 ( S.D. = 1.13 ) 
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หลังการเขารวมโปรแกรมเกษตรกรมีพฤติกรรมการปฏิบัติในการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช
ในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 54.16 (S.D. = 0.69)  

 เม่ือพิจารณารายขอพบวา กอนการเขา รวมโปรแกรมเกษตรกรมีพฤติกรรม การปฏิบัติ
ในการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชอยูในระดับปานกลาง 5 เรื่อง คือเรื่องทานไดฉีดพนสารเคมี
หลังจากผสมแลวทันทีโดยไมท้ิงไวนานๆ มีคาเฉลี่ย 22.54 (S.D. = 1.18) หลังการเขารวมโปรแกรม
มีความรูเรื่องนี้อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 54.28 (S.D. = 0.64) เรื่องทานไดเลือกซ้ือสารเคมีท่ีมีฉลาก
ถูกตองตาม พ.ร.บ. วัตถุมีพิษ มีคาเฉลี่ย 22.66 (S.D. = 1.13) หลังการเขารวมโปรแกรม มีความรูเรื่องนี้
อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 54.34 (S.D. = 0.66) เรื่องทานไดใชปูนขาวหรือข้ีเถาในการขจัดพิษจาก
สารเคมีท่ีรั่วไหลกอนนําไปฝงดินทุกครั้งมีคาเฉลี่ย 22.65 (S.D. = 1.05) หลังการเขารวมโปรแกรม
มีความรูเรื่องนี้อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 53.86 (S.D. = 0.67) เรื่องทานไดเก็บรักษาสารเคมีไวในท่ี  
ท่ีเหมาะสมและมีความปลอดภัยจากคนและสัตวเลี้ยง มีคาเฉลี่ย 22.56 (S.D. = 1.06) หลังการเขารวม
โปรแกรมมีความรูเรื่องนี้อยูในระดับ มาก มีคาเฉลี่ย 54.14 (S.D. = 0.72) และเรื่องทานท้ิงระยะเวลา
ท่ีไมพนสารเคมีกอนเก็บผลผลิตไปขายตามระยะเวลาท่ีระบุไวในฉลากขวดสารเคมีทุกครั้ง มีคาเฉลี่ย 
22.67 ( S.D. = 1.05) หลังการเขารวมโปรแกรมมีความรูเรื่องนี้อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 54.37 
(S.D. = 0.70) 

 เม่ือพิจารณารายขอในเรื่องอ่ืนๆ พบวา กอนเขารวมโปรแกรมเกษตรกรมีความรูเรื่องการใช
สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชในระดับนอย คือ เรื่องสังเกตและดูทิศทางลมกอนลงมือฉีดพนสารเคมี 
กอนการเขารวมโปรแกรมเกษตรกรมีพฤติกรรมการปฏิบัติ มีคาเฉลี่ย 22.24 (S.D. = 1.15) หลังการเขารวม
โปรแกรมมีพฤติกรรมการปฏิบัติในเรื่องนีอ้ยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 54.13 (S.D. = 0.75) เรื่องรีบอาบน้ํา
และฟอกสบูใหสะอาดทันที หากรางกายเปยกเปอนสารเคมี กอนการเขารวมโปรแกรมเกษตรกร
มีพฤติกรรมการปฏิบัติ มีคาเฉลี่ย 22.37 (S.D. = 1.22) หลังการเขารวมโปรแกรมมีพฤติกรรมการปฏิบัติ
ในเรื่องนี้อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 54.14  (S.D. = 0.73)  เรื่องไดอานฉลากใหเขาใจถึงวิธีการใ ช
โดยละเอียดกอนใชสารเคมี กอนการเขารวมโปรแกรมเกษตรกรมีพฤติกรรมการปฏิบัติ มีคาเฉลี่ย 22.19 
(S.D. = 1.24) หลังการเขารวมโปรแกรมมีพฤติกรรมการปฏิบัติในเรื่องนี้อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 54.22 
(S.D. = 0.74) เรื่องใชเครื่องฉีดพนสารเคมีท่ีไมมีการชํารุดหรือรั่วไหลของสารเคมี  กอนการเขารวม
โปรแกรมเกษตรกรมีพฤติกรรมการ ปฏิบัติ มีคาเฉลี่ย 22.48 (S.D. = 1.25) หลังการเขารวมโปรแกรม
มีพฤติกรรมการปฏิบัติในเรื่องนี้อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 54.23 (S.D. = 0.64)  เรื่องไดปฏิบัติตาม
คําแนะนําโดยเครงครัดกอนผสมสารเคมี กอนการเขารวมโปรแกรมเกษตรกรมีพฤติกรรมการ ปฏิบัติ 
มีคาเฉลี่ย 22.46 (S.D. = 1.15) หลังการเขารวมโปรแกรมมีพฤติกรรมการปฏิบัติในเรื่องนี้อยูในระดับมาก 
มีคาเฉลี่ย 54.18 (S.D. = 0.63) เรื่องไดสวมเสื้อผา หมวก แวนตา ถุงมือ และหนากาก ใหมิดชิดทุกครั้ง
กอนการผสมและพนสารเคมี กอนการเขารวมโปรแกรมเกษตรกรมีพฤติกรรมการปฏิบัติ  มีคาเฉลี่ย 
22.34 ( S.D. = 0.97) หลังการเขารวมโปรแกรมมีพฤติกรรมการปฏิบัติในเรื่องนี้อยูในระดับม าก 
มีคาเฉลี่ย 53.97 (S.D. = 0.72)  เรื่องไดดื่มน้ํา สูบบุหรี่ หรือรับประทานอาหารขณะฉีดพนสารเคมี  
กอนการเขารวมโปรแกรมเกษตรกรมีพฤติกรรมการปฏิบัติ มีคาเฉลี่ย 22. 41 (S.D. = 1. 24) 
หลังการเขารวมโปรแกรมมีพฤติกรรมการปฏิบัติในเรื่องนี้อยูในระดับนอย มีคาเฉลี่ย 52.13 (S.D. = 0.67) 
เรื่องไดปดปายบอกใหผูอ่ืนรูและทราบถึงวันและบริเวณท่ีฉีดพนสารเคมี กอนการ เขารวมโปรแกรม
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เกษตรกรมีพฤติกรรมการปฏิบัติ มีคาเฉลี่ย 22.25 (S.D. = 1.17) หลังการเขารวมโปรแกรม มีพฤติกรรม
การปฏิบัติในเรื่องนี้อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 54.21 (S.D. = 0.77) เรื่องเช็ดทําความสะอาดอุปกรณ
ปองกันการใชงานทุกครั้งเพ่ือชวยปองกันอันตรายจากสารเคมีกอนการเขารวมโปรแกรมเกษตรกร
มีพฤติกรรมการปฏิบัติ มีคาเฉลี่ย 22.37 (S.D. = 1.14) หลังการเขารวมโปรแกรมมีพฤติกรรมการปฏบิัติ
ในเรื่องนีอ้ยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 54.17 (S.D. = 0.64) เรื่องไดนําสารเคมีท่ีเหลือใชไปฝงหลุมลึกท่ีมี
ปูนขาวรองกนหลุมและอยูหางไกลจากแหลงน้ํากอนการเขารวมโปรแกรมเกษตรกรมีพฤติกรรม
การปฏิบัติ มีคาเฉลี่ย 22.33 (S.D. = 1.21) หลังการเขารวมโปรแกรม มีพฤติกรรมการปฏิบัติ ในเรื่องนี้
อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 53.86 (S.D. = 0.63) เรื่องไดนําภาชนะท่ีบรรจุสารเคมีท่ีใชแลว มาลางและ
นําไปบรรจุสิ่งของอยางอ่ืน กอนการเขารวมโปรแกรมเกษตรกรมีพฤติกรรมการปฏิบัติ มีคาเฉลี่ย 22.38 
(S.D. = 1.10) หลังการเขารวมโปรแกรมมีพฤติกรรมการปฏิบัติในเรื่องนี้อยูในระดับนอย มีคาเฉลี่ย 52.11 
(S.D. = 0.73) เรื่องเผาภาชนะบรรจุสารเคมีทุกชนิด กอนการเขารวมโปรแกรมเกษตรกรมี พฤติกรรม
การปฏิบัติ มีคาเฉลี่ย 22.38 (S.D. = 1.12) หลังการเขารวมโปรแกรมมีพฤติกรรมการปฏิบัติใน เรื่องนี้
อยูในระดับนอย มีคาเฉลี่ย 52.01  (S.D. = 0.74)  เรื่องไดนําภาชนะบรรจุสารเคมีท่ีใชหมดแลว
มาทุบทําลายแลวนําไปฝงกลบดิน กอนการเขารวมโปรแกรมเกษตรกรมีพฤติกรรมการปฏิบั ติ 
มีคาเฉลี่ย 22.43 (S.D. = 1.15) หลังการเขารวมโปรแกรมมีพฤติกรรมการปฏิบัติในเรื่องนี้อยูในระดับมาก 
มีคาเฉลี่ย 54.37 (S.D. = 0.65)  เรื่องไดใช ข้ีเลื่อยดูดซับสารเคมีท่ีหกเปรอะเปอน แลวนําไปฝงดิน
ในท่ีหางไกลจากท่ีอยูอาศัยทุกครั้ง  กอนการเขารวมโปรแกรมเกษตรกรมีพฤติกรรมการ ปฏิบัติ 
มีคาเฉลี่ย 22.32 (S.D. = 113) หลังการเขารวมโปรแกรมมีพฤติกรรมการปฏิบัติในเรื่องนี้อยูในระดับมาก 
มีคาเฉลี่ย 54.03 (S.D. = 0.61) 
 
ตาราง 5  การเปรียบเทียบพฤติกรรมเรื่องการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรกอน  
            และหลังการใชโปรแกรม (n = 30) 
 

คะแนนความรู X  S.D. t-test p-value 

กอนการทดลอง 22.37 1.13 
14.63 .000 

หลังการทดลอง 54.16 0.69 

p< .05 
 

 จากตาราง 5 จากการเปรียบเทียบพฤติกรรมเรื่องการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช
ของเกษตรกรกอนและหลังการใชโปรแกรมการเรียนรูแบบมีสวนรวมของเกษตรกร ตําบลบางขวัญ  
อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา  พบวา คะแนนดานพฤติกรรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05  

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
 ผลของโปรแกรมการเรียนรูแบบมีสวนรวมตอความรูและพฤติกรรมการใชสารเคมีปองกัน

และกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ตําบลบางขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีวัตถุประสงคการวิจัย
เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาระดับความรูและพฤติกรรมการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร  
กอนและหลังการใชโปรแกรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม 2) เพ่ือเปรียบเทียบความรูและพฤติกรรม
การใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร  กอนและหลังการใชโปรแกรมการเรียนรู
แบบมีสวนรวม กลุมตัวอยาง คือ  เกษตรกรผูทํานาพ้ืนท่ีหมู 5 ตําบลบางขวัญ อําเภอเมือง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ท่ีมีรายชื่อเกษตรกรจากขอมูลบัญชีรายชื่อสมาชิกกลุมเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียน กับเกษตร
อําเภอ และเปนเกษตรกรท่ีมีอาการเจ็บปวยและเขารับการรักษาในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
บางขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ท่ีตรวจพบวามีการเจ็บปวยจากการใชสารเคมีปองกันและ
กําจัดศัตรูพืช จํานวน 30 ราย  ไดมาโดยการสุมแบบอยางงาย  ผลการวิจัยสามารถสรุป อภิปรายผล 
และขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 
 เกษตรกรสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 60 มีอายุระหวาง 40-49 ป คิดเปนรอยละ 40.00 

จบการศึกษาระดับ ป.1-ป.6 (ป.7) คิดเปนรอยละ 53.33 มีรายไดตอประหวาง 100,001-200,000 บาท 
คิดเปนรอยละ 43.33 มีระยะเวลา การใชสารเคมีปองกันและกําจัดศั ตรูพืช 6-10 ป คิดเปน รอยละ 
56.67   

 กอนการเขารวมโปรแกรม เกษตรกรมีความรูเรื่องสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชในภาพรวม
อยูในระดบันอย ( X = 12.41, S.D. = 1.33) หลังการเขารวมโปรแกรมเกษตรกรมีความรูเรื่องสารเคมี
ปองกันและกําจัดศัตรูพืชในภาพรวมอยูในระดับมาก (X = 24.05, S.D. = 0.76) โดยท่ีกอนการเขารวม
โปรแกรมเกษตรกรมีความรูเรื่องสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชอยูในระดับปานกลาง  6 เรื่อง คือ 
เรื่องการทราบถึงชนิดและปริมาณศัตรูพืชท่ีกําลังทําลายพืชอยู เปนเรื่องท่ีจําเปนในการใ ชสารเคมี
ปองกันและกําจัดศัตรูพืชมีคาเฉลี่ย (X = 12.59, S.D. = 1.17) หลังการเขารวมโปรแกรมมีความรูเรื่องนี้
อยูในระดับมาก ( X = 24.22, S.D. = 0.77) เรื่องกรณีท่ีกินสารเคมีใหขจัดออกโดยการทําใหอาเจียน 
โดยการลวงคอหรือดื่มน้ําผสมเกลือแกง ( X = 12.57 , S.D. = 1.11)  หลังการเขารวมโปรแกรม
มีความรูเรื่องนี้อยูในระดับมาก ( X = 23.84 , S.D. = 0.82) เรื่องพิษจากสารประเภทยาเบื่อหนู
จะเกิดข้ึนไดตอเม่ือกินเขาไปเทานั้น ( X = 12.57, S.D. = 1.09) หลังการเขารวมโปรแกรมมีความรูเรื่องนี้
อยูในระดับมาก ( X = 24.22, S.D. = 0.68) เรื่องพิษจากสารท่ีทําหรือสกัดจากพืชจําพวกสตริค นิน
จะมีอาการคันตามผิวหนังมีผื่นแดง จามและมีน้ํามูกไหล ( X = 12.62, S.D. = 0.97) หลังการเขารวม
โปรแกรมมีความรูเรื่องนี้อยูใน ระดับมาก ( X = 24.11, S.D. = 0.75) เรื่องการขจัด สารเคมีท่ีสัมผัส 
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กรณีเปอนตามผิวหนัง ใหลางบริเวณท่ีเปอนดวยน้ําอุน หรือแอลกอฮอล ( X = 12.57, S.D. = 1.15) 
หลังการเขารวมโปรแกรมมีความรูเรื่องนี้อยูในระดับมาก ( X = 24.31, S.D. = 0.68) เรื่องการทําให
สารเคมีประเภทดางหมดฤทธิ์ ทําไดโดยใหดื่มน้ําสมสายชู ( X = 12.58, S.D. = 1.09) หลังการเขารวม
โปรแกรมมีความรูเรื่องนี้อยูในระดับมาก ( X = 4.09) 

  กอนการเขารวมโปรแกรมเกษตรกรมีพฤติกรรมการปฏิบัติในการใชสารเคมีปองกันและ
กําจัดศัตรูพืช ในภาพรวมอยูในระดับนอย ( X = 22.37 , S.D. = 1.13) หลังการเขารวมโปรแกรม
เกษตรกรมีพฤติกรรมการปฏิบัติในการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชในภาพรวมอยูในระดับมาก 
( X = 54.16, S.D. = 0.69) โดยท่ีกอนการเขารวมโปรแกรมเกษตรกรมีพฤติกรรมการปฏิบัติในการใช
สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชอยูในระดับปานกลาง 5 เรื่อง คือ เรื่องไดฉีดพนสารเคมีหลังจากผสม
แลวทันทีโดยไมท้ิงไวนานๆ ( X = 22.54, S.D. = 1.18) หลังการเขารวมโปรแกรมมีความรูเรื่องนี้อยูใน
ระดับมาก ( X = 54.28, S.D. = 0.64) เรื่องไดเลือกซ้ือสารเคมีท่ีมีฉลากถูกตองตาม พ.ร.บ. วัตถุมีพิษ 
( X = 22.66, S.D. = 1.13) หลังการเขารวมโปรแกรมมีความรูเรื่องนี้อยูในระดับมาก ( X = 54.34, 
S.D. = 0.66) เรื่องไดใชปูนขาวหรือข้ีเถาในการขจัดพิษจากสารเคมีท่ีรั่วไหลกอนนําไปฝงดินทุกครั้ง
( X = 22.65, S.D. = 1.05) หลังการเขารวมโปรแกรมมีความรูเรื่องนี้อยูในระดับมาก ( X = 53.86, 
S.D. = 0.67) เรื่องไดเก็บรักษาสารเคมีไวในท่ีท่ีเหมาะสมและมีความปลอดภัยจากคนและสัตว เลี้ยง 
( X = 22.56, S.D. = 1.06) หลังการเขารวมโปรแกรมมีความรูเรื่องนี้อยูในระดับมาก ( X = 54.14, 
S.D. = 0.72) และเรื่องท้ิงระยะเวลาท่ีไมพนสารเคมีกอนเก็บผลผลิตไปขายตามระยะเวลาท่ีระบุไวใน
ฉลากขวดสารเคมีทุกครั้ง ( X = 22.67, S.D. = 1.05) หลังการเขารวมโปรแกรมมีความรูเรื่องนี้อยูใน
ระดับมาก ( X = 54.37, S.D. = 0.70) 
 

5.2 อภิปรายผล 
 
 ผลของโปรแกรมการเรียนรูแบบมีสวนรวมท่ีมีตอความรูและพฤติกรรมการใชสารเคมีปองกัน

และกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร  ตําบลบางขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถอภิปราย
ผลการวิจัยตามสมมติฐานไดดังนี้ 

 5.2.1 ภายหลังการเขารวมโปรแกรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม เกษตรกรมีความรู ในการใช
สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชดีกวากอนการเขารวมโปรแกรม พบวากอนการเขารวมโปรแกรม
เกษตรกรมีความรูเรื่องสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชในภาพรวมอยูในระดับนอย ( X = 12.41 , 
S.D. = 1.33) หลังการเขารวมโปรแกรมเกษตรกรมีความรูเรื่องสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช
ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 24.05, S.D. = 0.76) และเม่ือนําคาคะแนนความรูกอนและ หลัง
การทดลองมาเปรียบเทียบกัน พบวา  มีความแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญท่ี .05 แสดงใหเห็นว า 
การมีสวนรวมของเกษตรกรตลอดระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมตามโปรแกรมการเรียนรู
แบบมีสวนรวมท่ีมีตอความรูและพฤติกรรมการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช มีผลทําใหความรู
ของเกษตรกรเพ่ิมข้ึน ซ่ึงโปรแกรมการเรียนรูแบบมีสวนรวมนั้น มีผลโดยตรงตอการพัฒนาความรูของ
เกษตรกร โดยเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว  ซ่ึงผลจากการศึกษาสอดคลองกับขอมูลของกระทรวง
สาธารณสุข (2540) ไดกลาวถึงการเรียนรูแบบมีสวนรวมไววา เปนการใหผูเรียนเปนผูสรางความรู จาก
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ประสบการณเดิม โดยหลักการเรียนรู แบบมีสวนรวมประกอบดวยหลักการเรียนรู  คือ 1) การเรียนรู
เชิงประสบการณ  เปนการเรียนรูท่ีมุ งเนนใหผูเรียนสรางความรู จากประสบการณ เดิม 2) การสะทอน 
ความคิดและการอภิปราย (reflection and discussion) เปนองคประกอบสําคัญท่ีผูเรียนจะได แสดง
ความคิดเห็นและความรู สึกของตนเองแลกเปลี่ยนกับสมาชิกในกลุม 3) ความคิดรวบยอด  
เปนองคประกอบท่ีผูเรียนไดเรียนรูเก่ียวกับเนื้อหาวิชาหรือเปนการพัฒนาพุทธิพิสัย (cognitive domain) 
เกิดได หลายทาง เชน จากการบรรยายของผู สอน การมอบหมายใหอานจากเอกสารตํารา  และ 
4) การประยุกตแนวคิด เปนองคประกอบท่ีผู เรียนได ทดลองใชความคิด รวบยอดหรือผลิตข้ัน
ความคิดรวบยอดในรูปแบบตางๆ เชน การสนทนา สรางคําขวัญ ทําแผนภูมิแผนภาพ เลนบทบาทสมมติ 
สอดคลองกับแนวคิดของ ทวีทอง หงสวิวัฒน (2529) ท่ีวา ในอดีตท่ีเนนและใหความสําคัญกับบทบาท
ของคนนอกชุมชนมากกวาความสามารถของคนในชุมชน ซ่ึงทําใหการดําเนินงานขาดประสิทธิภาพ  
ดังนั้นจึงตองทําการเปลี่ยนแปลงโดยใหชุมชนเปนผูกําหนดเปาหมาย และมีสวนรวมในการ วิเคราะห
ปญหาและแสวงหาทางออกดวยตัวของเขาเอง รวมท้ังการตัดสินใจและการประเมินผลดวยตนเองวาดี
หรือไม สอดคลองกับผลการวิจัยของ ศิริพร สมบูรณ (2552, หนา 70-72) ท่ีไดศึกษาผลของการประยกุต
แบบแผนความเชื่อดานสุขภาพกับการมีสวนรวมของชุมชนตอพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชในเกษตรกรอําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก พบวา กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ย
การรับรูโอกาสเสี่ยงและการรับรูผลดีของการปฏิบัติตามคําแนะนําสูงกวาการทดลอง อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติและในระยะติดตามผล  พบวา กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการรับรูในทุกดานและ พฤติกรรม
การปองกันอันตรายาการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชสูงกวากอนการทดลอง  

 5.2.2 ภายหลังการเขารวมโปรแกรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม เกษตรกรมีพฤติกรรม
ในการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชดีกวากอนการเขารวมโปรแกรม  พบวา  กอนการ เขารวม
โปรแกรมเกษตรกรมีพฤติกรรมการปฏิบัติในการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช ในภาพรวมอยูใน
ระดับนอย ( X =22.37 , S.D. = 1.13) หลังการเขารวมโปรแกรมเกษตรกรมีพฤติกรรมการ ปฏิบัติ
ในการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =54.16, S.D. = 0.69) และ
เม่ือนําคาคะแนนพฤติกรรมกอนและหลังการทดลองมาเปรียบเทียบกัน พบวา  มีความแตกตาง กัน
ท่ีระดับนัยสําคัญท่ี .05 แสดงใหเห็นวา การมีสวนรวมของประชาชนตลอดเวลาในการดําเนินกิจกรรม
ในโปรแกรมการเรียนรูแบบมีสวนรวมท่ีมีตอความรูและพฤติกรรมการใชสารเคมีปองกันและกําจัด
ศัตรูพืช มีผลทําใหพฤติกรรมการปฏิบัติตัวของเกษตรกรถูกตองมากข้ึน ซ่ึงพฤติกรรมการใชสารเคมี
ปองกันและกําจัดศัตรูพืชเปนพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนโดยตรงจากตัวของเกษตรกร เปนเรื่องท่ีเกษตรกรเอง
มีสวนไดสวนเสียโดยตรง ทําใหเกษตรกรมีความสนใจและใสใจท่ีจะเขารวมกิจกรรม และไดปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการใชสารเคมีใหถูกตองมากข้ึน เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว สอดคลองกับแนวคิด ของ 
ทวีศักดิ์ นพเกษร ( 2539, หน า 35) ท่ีกลาววา การมีส วนร วมเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนา  
ซ่ึงประชาชนในชุมชนจะตองมีสวนรวมในการดําเนินงานพัฒนานั้นตั้งแตตนจนจบ เริ่มตั้งแตการให
ความสําคัญกับชาวบานใหเทาเทียมกับนักพัฒนาหรือผูมี สวนเก่ียวข อง ประชาชนจะรวมกัน รับรู 
รวมคิดรวมวางแผน รวมดําเนินงาน และรวมประเมินผล ท้ังนี้แนวคิดในการมีสวนรวมคือ
ความเปนเจาของ การเปนเจาภาพ การมีอํานาจในการตัดสิน อํานาจในการดําเนินงาน การบริหารจัดการ 
การรวมรับผลประโยชน  ผลลัพธ  และผลกระทบจากการดําเนินงานและการรวมประเมินผล
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เพ่ือหาแนวทางในการแกไขปญหาอุปสรรคตางๆ เพราะในเรื่องการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช
เปนเรื่องท่ีใกลตัวเกษตรกร เกษตรกรจะตองเรียนรู ฝกปฏิบัติและหาวิธีการปองกันตนเอง ครอบครัว 
และสิ่งแวดลอมใหปลอดภัยจากการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช โดยท่ีเกษตรกรจะตองเรียนรู
ถึงหลักการปฏิบัติตนในการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช สอดคลองกับผลการวิจัยของ กิติศักดิ์  
จักราชัย (2555, หนา 68-70) ไดศึกษาการรับสัมผัสสารเคมีทางการเกษตรในเกษตรกรผูปลูก ขาว
พ้ืนท่ีตําบลบานแมใส  อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา  พบวา ประชากรในพ้ืนท่ีมีความเสี่ยงในการ ไดรับ
สารเคมีเขาสูรางกายอยูในระดับเสี่ยงรอยละ  66 และอยูในระดับไมปลอดภัย รอยละ 14.5 หลังจาก
การใหความรูแกเกษตรกร พบวา มีการปฏิบัติใชอุปกรณปองกันตนเองขณะใชสารเคมีทางการเกษตร  
หลีกเลี่ยงการใชสารเคมีทางการเกษตรโดยใชสารชีวภาพทดแทน สอดคลองกับผลการวิจัยของ  
ทวี ลุนราช (2552, หนา 68-70) ท่ีไดศึกษาเรื่องการพัฒนาศักยภาพแกนนําสาธารณสุขประจําครอบครัว
ในการลดความเสี่ยงจากการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช ตําบลระเริง อําเภอวังน้ําเขียว  จังหวัด
นครราชสีมา ผลการศึกษาพบวา กอนการพัฒนาศักยภาพแกนนําฯ ดานความรูอยูในระดับสูง รอยละ 
88.70 ดานความตระหนักอยูในระดับปานกลางมี คาเฉลี่ยเทากับ 47.73 และดานการปฏิบัติตนอยูใน
ระดับบางครั้ง มีคาเฉลี่ยเทากับ 32.90 หลังกระบวนการพัฒนาศักยภาพฯ ดาน ความรูอยูในระดับสูง 
รอยละ 98.40 ดานความตระหนักอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 64.23 และดานการปฏิบัติตน 
อยูในระดับบางครั้ง 34.57 ซ่ึงเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคลองกับผลการวิจัยของ 
สุดธนา ปทมวัฒน ( 2552, หนา74-76) ไดศึกษาประสิทธิผลโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การใช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรตําบลศิลาเพชร อําเภอปว จังหวัดนาน พบวา กลุมทดลองมีการรับรู
โอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชมีการรับรูความรุนแรงของโรคจากการ ใช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช มีการรับรูประโยชน และการรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติตนในการปองกัน
อันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ดีกวาเกษตรกร กลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ
ความเชื่อม่ัน  0.01 เกษตรกรกลุมทดลองมีการปฏิบัติตนในการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชกอนการใชสารเคมี ขณะใชและหลังใชดีกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ
ความเชื่อม่ัน 0.01 และภายหลังการทดลองกลุมทดลองมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทําใหภาวะสุขภาพ
ดีข้ึน และสอดคลองกับผลการวิจัยของ  เบญจมาศ ธนะสมบัติ ( 2549, หนา 74-76) ท่ีไดศึกษา
ผลกระทบจาการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทางการเกษตรในสวนสมโอ กรณีศึกษาหมูบานม วงยาย 
ตําบลมวงยาย อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย พบวา ความรูกับพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
มีความสัมพันธกัน ความรูของเกษตรกรท่ีไดรับจากสื่อตางๆ มีผลตอการปฏิบัติตนของเกษตรกร
ในการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 
 

5.3 ขอเสนอแนะ 
 
 5.3.1 ขอเสนอจากผลการวิจัย 

  1) ควรมีการนําขอมูลและผลการวิจัยไปถายทอดกลับคืนสูเกษตรกร เพ่ือใหเกษตรกร
ไดเกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพเพ่ือใหเกิดความปลอดภัย  

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C%20%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%09&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C%20%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%09&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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  2) ควรมีการใหความรูเรื่องการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชท่ีถูก ตอง 
ซ่ึงการใหความรูแกเกษตรกรโดยเจาหนาท่ี หนวยงานราชก ารตางๆ นั้น เกษตรกรมักจะคิด วา
เปนเรื่องท่ีเสียเวลา และนาเบื่อหนายในการรับฟง ดังนั้นแนวทางท่ีควรเลือกใชในการใหความรูเรื่อง
การใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชท่ีถูกตองเหมาะสมแกเกษตรกร คือ การสรางการมีสวนรวม
และการสรางแกนนําเกษตรกร เพ่ือใหเกษตรกรท่ีเปนท่ีเคารพนับถือเปนแกนนําในการให ความรู 
ตักเตือน และประสานงานระหวางเกษตรกรและเจาหนาท่ี 
  3) ควรทํา โครงการรวมระหวางหนวยงาน ท่ีเก่ียวของ ไดแก โรงพยาบาล สงเสริม
สุขภาพตําบล องคการปกครองสวนทองถ่ิน เกษตรอําเภอ เพ่ือลดการซํ้าซอนและสับสนในการรับรูขอมูล
ของประชาชน 
  4) ควรสรางคานยิมและรณรงค ใหใชแนวทางเกษตรอินทรียทดแทน การใชสารเคมี
ปองกันและกําจัดศัตรูพืช 
 5.3.2 ขอเสนอในการวิจัยครั้งตอไป 
 ควรศึกษาเก่ียวกับบทบาทของเจาหนาท่ีของรัฐในดานสาธารณสุข งานดานการเกษ ตร 
งานดานการสงเสริม เพ่ือใหทราบถึงบทบาท หนาท่ี ตลอดจนสภาพปญหาตางๆ ท่ีสงผล กระทบตอ
พฤติกรรมของเกษตรกรในการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
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รายการอางอิง 
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แบบสอบถาม 
เรื่อง ความรูและพฤติกรรมการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร  

หมูท่ี 5 ตําบลบางขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
คําช้ีแจง 
 ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามนี้ตามความเปนจริงทุกขอ โดยใสเครื่องหมาย  ลงใน 
 หรือเติมคําลงในชองวาง ซ่ึงขอมูลท่ีไดจะปกปดเปนความลับ และจะนํามาวิเคราะหเชิงวิชาการ 
เพ่ือนําผลการ ศึกษามาใชเปนแนวทางในการแกไข ปรับปรุงและพัฒนาการใชสารเคมีปองกันและ
กําจัดศัตรูพืชท่ีถูกตองของเกษตรกรในตําบลบางขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทราตอไป 
 
 แบบสอบถาม  1 ชุดประกอบดวย 4 ตอน ดังตอไปนี้ 
 ตอนท่ี 1 คําถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคล 
 ตอนท่ี 2 ความรูเรื่องการใช รวมถึงอันตรายจากสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช 
 ตอนท่ี 3 พฤติกรรมการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช 

ตอนท่ี 4 ความพึงพอใจตอการเขารวมโปรแกรมการเรียนรูแบบมีสวนรวมในการใชสารเคมี 
           ปองกันและกําจัดศัตรูพืช 

 
 
 ขอขอบพระคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทานเปนอยางยิ่ง ท่ีกรุณาสละเวลาอันมีคาของทาน  
ในการทําแบบสอบถามฉบบันี ้
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แบบสอบถาม 
เรื่อง ความรูและพฤติกรรมการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร  

หมูท่ี 5 ตําบลบางขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

ตอนท่ี 1 คําถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคล 
1. เพศ 
   ชาย    หญิง 
2. อาย ุ
   ต่ํากวา 20 ป   20 – 29 ป 

  30 – 39 ป    40 – 49 ป 
  50 – 59 ป    60 ปหรือสูงกวา 

3. ระดับการศึกษา 
   ไมไดเรียน 
   ป.1 – ป.6 (ป.7) 
   มัธยมศึกษาตอนตน (ม.1 – ม.3) 

  มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6), ปวช. 
  อนุปริญญา, ปวส. 
  ปริญญาตรี 
  สูงกวาปริญญาตรี 

4. รายไดตอป 
  50,000 บาท หรือนอยกวา 
  50,001 – 100,000 บาท 
  100,001 – 200,000 บาท 
  200,001 – 300,000 บาท 
  300,001 บาท หรือสูงกวา 

 5. ระยะเวลาการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช (ป) 
  5 ปหรือนอยกวา 
  6-10 ป 
  11 ปหรือมากกวา 
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ตอนท่ี 2 ความรูเรื่องการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร 
  คําช้ีแจง กรุณาใสเครื่องหมาย  ในขอท่ีทานคิดวาถูกตองท่ีสุด 
  

คําถาม ใช ไมใช 
1. เม่ือมีผูไดรับสารพิษจากสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช ควรนําสง 
    แพทยท่ีใกลท่ีสุดพรอมภาชนะบรรจุสารเคมีท่ีใชใหแพทยดูดวย 

  

2. กอนผสมสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช ควรสวมถุงมือใหเรียบรอย   
3. การเก็บรักษาสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช ควรเก็บใหหางจาก 
    ท่ีอยูอาศัยและตองไมปะปนกับอาหาร 

  

4. เม่ือสารเคมีรั่วไหลมาเปนจํานวนมาก ควรใชปูนขาวหรือข้ีเถาท่ีมี 
    คุณสมบัติเปนดางขจัดพิษเสียกอน แลวจึงนําไปฝงดินในท่ีๆ  
    ปลอดภัย 

  

5. การทราบถึงชนิดและปริมาณศัตรูพืชท่ีกําลังทําลายพืชอยู เปนเรื่องท่ี 
    จําเปนในการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช 

  

6. กอนลงมือพนสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช ควรสังเกตทิศทางลม     
    ไมควรพนทวนลม 

  

7. พิษจากสารปราบวัชพืชพวกไดควอทและพาราควอท (กรัมม็อกโซน)  
    มักจะเกิดอาการไดชา แตผลท่ีเกิดไมมีทางรักษาใหหายและ 
    ถากินเขาไปจะถึงแกความตาย 

  

8. สารเคมีท่ีเหลือและจะไมใชตอไป จะตองนําไปใสหลุมลึกๆ ท่ีมี 
    ปูนขาวรองกนหลุดและหางไกลจากแหลงน้ํา 

  

9. การทําใหสารเคมีประเภทกรดหมดฤทธิ์ทําไดโดยใหดื่มนมสด   
10. หามเผาพลาสติกหรือภาชนะบรรจุสารเคมีทุกชนิดท่ีมีความดัน  
     ภายใน เพราะจะทําใหเกิดการระเบิดได 

  

11. การลางเครื่องพนสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช ระวังอยาให 
     สารเคมีไหลลงบอน้ํา เพราะจะเปนอันตรายตอปลาและสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ 

  

12. การไดรับสารพิษประเภทสารหนู ภายหลังไดรับสารเพียง 5 นาที   
     ก็ทําใหเกิดอาการไดและอาจถึงแกความตายไดภายใน 24 ชั่วโมง 

  

13. อาการท่ีไดรับจากสารเคมีมีลักษณะอาการชักหมดสติ ชีพจรเตนชา 
     คือ อาการผูท่ีไดรับสารเคมีพิษรายแรง 

  

14. กรณีท่ีกินสารเคมีใหขจัดออกโดยการทําใหอาเจียน โดยการลวงคอ 
     หรือดื่มน้ําผสมเกลือแกง 

  

15. การผสมสารเคมีสามารถผสมสารเคมีใหตามความตองการของผูใช 
     โดยไมปฏิบัติตามคําแนะนําของฉลากยา 

  

16. การสูบบุหรี่กินอาหารหรือดื่มน้ําขณะฉีดพนสารเคมีทําใหได รับพิษ   
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ตอนท่ี 2 ความรูเรื่องการใช รวมถึงอันตรายจากสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช  (ตอ) 
 

คําถาม ใช ไมใช 
17. หากเกิดไฟไหมใหอพยพคนออกจากพ้ืนท่ีท่ีพิษของสารเคมีจะไปถึง  
     โดยไมตองแจงถึงชนิดของสารเคมีท่ีถูกไฟไหมใหเจาหนาท่ีดับเพลิงทราบ 

  

18. เม่ือสารเคมีหกเปรอะเปอนพ้ืนใหใชผาซับแลวนําไปท้ิงฝงดิน   
19. ในขณะท่ีปฏิบัติงาน หากรางกายเปยกเปอนสารเคมี จะตองรีบลางน้ํา 
     ใหสะอาด โดยไมตองฟอกสบูก็ได 

  

20. การฉีดพนสารเคมีกอนเก็บเก่ียวผลผลิต 1 วัน จะทําใหผลผลิต 
     มีความสด รสชาติดี และไดราคาดี 

  

21. ในการชวยชีวิตผูปวยท่ีเกิดจากสารพิษ ถากรณีผูปวยหัวใจหยุดเตน 
     ใหรีบกระตุนหัวใจ โดยการกดหรือทุบบริเวณหนาอกขวาเปนจังหวะ 

  

22. พิษจากสารประเภทยาเบื่อหนูจะเกิดข้ึนไดตอเม่ือกินเขาไปเทานั้น   
23. สารพิษประเภทสารปรอทจะมีอาการกระตุกตามปลายนิ้ว ปวดหัว  
     เวียนศีรษะ 

  

24. ภาชนะท่ีบรรจุสารเคมีเม่ือใชหมดแลว ลางใหสะอาด สามารถนํามา 
     บรรจุสิ่งของอยางอ่ืนได 

  

25. พิษจากสารท่ีทําหรือสกัดจากพืชจําพวกสตริคนินจะมีอาการคัน 
     ตามผิวหนังมีผื่นแดง จามและมีน้ํามูกไหล 

  

26. การขจัดสารเคมีท่ีสัมผัส กรณีเปอนตามผิวหนัง ใหลางบริเวณท่ีเปอน 
     ดวยน้ําอุน หรือแอลกอฮอล 

  

27. สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชนั้น มีความเปนพิษในหลายระดับ  
     เปนพิษมากหรือนอย สามารถสังเกตไดจากแถบสีบนฉลาก  
     ถาเปนพิษมากจะเปนแถบสีเขียว 

  

28. การทําใหสารเคมีประเภทดางหมดฤทธิ์ ทําไดโดยใหดื่มน้ําสมสายชู   
29. อาการไดรับพิษจากสารเคมีท่ีมีลักษณะอาการ ปวดหัว ออนเพลีย  
     น้ําตาไหล เปนอาการของผูท่ีไดรับสารเคมี ท่ีเปนพิษปานกลาง 

  

30. อาการท่ีเกิดจากการไดรับสารเคมีท่ีมีพิษนอยจะมีอาการคลื่นไส  
     อาเจียน ตัวสั่น แนนหนาอก เปนตะคริวท่ีทองและมีเหง่ือออกมาก 
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ตอนท่ี 3 พฤติกรรมการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช 
คําช้ีแจง กรุณาใสเครื่องหมาย  ในขอท่ีทานคิดวาทานไดปฏิบัติมากท่ีสุด 

 

คําถาม 
ปฏิบัต ิ
ทุกครั้ง 

ปฏิบัติ
บอยครั้ง 

ปฏิบัติเปน
บางครั้ง 

ไมเคย
ปฏิบัติเลย 

1. ทานไดฉีดพนสารเคมีหลังจากผสมแลวทันที 
    โดยไมท้ิงไวนานๆ 

    

2. ทานสังเกตและดูทิศทางลมกอนลงมือฉีดพนสารเคมี     
3. ทานรีบอาบน้ําและฟอกสบูใหสะอาดทันที  
    หากรางกายเปยกเปอนสารเคมี 

    

4. ทานระวังมิใหน้ําไหลลงบอ หรือลําคลองทุกครั้ง     
    ในการลางเครื่องพนสารเคมี 

    

5. ทานไดเลือกซ้ือสารเคมีท่ีมีฉลากถูกตอง 
    ตาม พ.ร.บ. วัตถุมีพิษ 

    

6. ทานไดอานฉลากใหเขาใจถึงวิธีการใช 
   โดยละเอียดกอนใชสารเคมี 

    

7. ทานใชเครื่องฉีดพนสารเคมีท่ีไมมีการชํารุดหรือ 
    รั่วไหลของสารเคมี 

    

8. ทานไดปฏิบัติตามคําแนะนําโดยเครงครัด 
    กอนผสมสารเคมี 

    

9. ทานไดสวมเสื้อผา หมวก แวนตา ถุงมือ และ 
    หนากาก ใหมิดชิดทุกครั้งกอนการผสมและ 
    พนสารเคมี 

    

10. ทานไดใชปูนขาวหรือข้ีเถาในการขจัดพิษจาก 
     สารเคมีท่ีรั่วไหลกอนนําไปฝงดินทุกครั้ง 

    

11. ทานไดดื่มน้ํา สูบบุหรี่ หรือรับประทานอาหาร 
     ขณะฉีดพนสารเคมี 

    

12. ทานไดปดปายบอกใหผูอ่ืนรูและทราบถึงวัน 
     และบริเวณท่ีฉีดพนสารเคมี 

    

13. ทานเช็ดทําความสะอาดอุปกรณปองกัน 
     การใชงานทุกครั้งเพ่ือชวยปองกันอันตราย 
     จากสารเคมี 

    

14. ทานไดนําสารเคมีท่ีเหลือใชไปฝงหลุมลึกท่ีมี 
     ปูนขาวรองกนหลุมและอยูหางไกลจากแหลงน้ํา 

    

15. ทานไดนําภาชนะท่ีบรรจุสารเคมีท่ีใชแลว  
     มาลางและนําไปบรรจุสิ่งของอยางอ่ืน 
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ตอนท่ี 3 พฤติกรรมการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช  (ตอ) 
 

คําถาม 
ปฏิบัติทุก

ครั้ง 
ปฏิบัติ

บอยครั้ง 
ปฏิบัติเปน
บางครั้ง 

ไมเคย
ปฏิบัติเลย 

16. ทานไดเก็บรักษาสารเคมีไวในท่ีท่ีเหมาะสม 
     และมีความปลอดภัยจากคนและสัตวเลี้ยง 

    

17. ทานเผาภาชนะบรรจุสารเคมีทุกชนิด     
18. ทานไดนําภาชนะบรรจุสารเคมีท่ีใชหมดแลว 
     มาทุบทําลายแลวนําไปฝงกลบดิน 

    

19. ทานไดใชข้ีเลื่อยดูดซับสารเคมีท่ีหกเปรอะเปอน  
     แลวนําไปฝงดินในท่ีหางไกลจากท่ีอยูอาศัย 
     ทุกครั้ง 

    

20. ทานท้ิงระยะเวลาท่ีไมพนสารเคมีกอนเก็บ 
     ผลผลิตไปขายตามระยะเวลาท่ีระบุไว 
     ในฉลากขวดสารเคมีทุกครั้ง 
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ภาคผนวก ข 
รายนามผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ 
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รายนามผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือ 
 

1. แพทยหญิงจําเนียร ยืนยง 
    แพทยประจําโรงพยาบาลพนมสารคาม , แพทยประจําคลินิกโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตํา บล 
    หนองยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงพร ภูผะกา 
   คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
3. นายเอกชัย อรุณฉลาด 
    ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพบานหนองหวา อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
4. นายมนตรี สมบูรณทรัพย 
    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ โรงพยาบาลพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
5. นายบุญสืบ จันทรเจริญ 
    ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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