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บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบจากการใช้สารเคมีการปลูกข้าวเลี้ยงสัตว์เพื่อผลิต 

เมล็ดพันธุ์ ของ 3 ต าบล คือ ต าบลบ้านเหล่า ต าบลบ้านกาศ และ ต าบลบ้านกวาง อ าเภอสูงม่น จังหวัดแพร่ โดย

ศึกษาทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ รวบรวมข้อมูลจากการส ารวจโดยใช้แบบสอบถาม การสนทนากลุ่ม การสังเกต  

แบบมีส่วนร่วม  การสัมภาษณ์เชิงลึก จ านวน  44 คนและใช้แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง 161 คน 

  ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างบางส่วนมีการปฏิบัติยังไม่ถูกต้อง อาการเจ็บป่วยที่พบหลังการสัมผัส

สารเคมีก าจัดศัตรูพืชส่วนใหญ่ ได้แก่ ปัญหาด้านระบบ กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น กระดูกและข้อมากขึ้น มีปัญหาหรือ

อาการทางระบบประสาท มากขึ้น ปัญหาระบบทางเดินหายใจ ปัญหาและอาการทางผิวหนัง ประชาชนที่เข้ารับการ

ตรวจระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดมีความเสี่ยงและ ไม่ปลอดภัย จากการใช้สารเคมีการเกษตรที่จะส่งผล

ต่อความเจ็บป่วยของตนเองและคนในครอบครัว เกษตรกรส่วนใหญ่ต่างก็มุ่งแต่ผลผลิตของตนเองโดยพยายามเพิ่ม

พื้นที่การเพาะปลูกมากขึ้น  เกิดความเสียหาย 

  ข้อเสนอแนะด้านสุขภาพ พบว่า แนวทางการใช้สาร ชีวภาพทดแทนสารเคมีการเกษตรเป็นแนวทางที่

สามารถแก้ไขปัญหาได้ นอกจากนี้หน่วยงานใน พื้นต้องร่วมมือกันในการแสวงหาทางเลือก ในการแก้ไขปัญหา  

ในพื้นที  โดยใช้แนวคิดของการมีส่วนร่วมของประชาชน   
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                                                                                      bstract 

 This study aimed to examine the effects of using chemicals to grow crops for livestock production. 

Seeds of three district is home to the parish and the parish house Bankat high deer Mon District , Phrae study 

both qualitative and quantitative . Survey data collected using a questionnaire. Observation , focus 

groupParticipatory In-depth interviews with 44 people, and a questionnaire to 161 samples . 

 The research found that some practices are wrong. Common symptoms after exposure to chemicals , 

including pesticides , most of the problems , ligaments, muscle , bones and more. Neurological problems or more 

respiratory problems . Skin problems and symptoms People who visit the enzyme choline levels Trieste Forest in 

the blood , the risk and the safe use of agro-chemicals will affect their illness and their families. Most farmers , 

however, were aimed at trying to increase their productivity by crop more. Damage 

 Feedback approach Health found that substance use. Renewable bio- chemical agricultural practices that 

can resolve the problem. In addition, the agency Ground to work together in seeking alternatives. In 

Troubleshooting In the space using the concept of the involvement of the public. 
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บทท่ี 1 

 บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

      แนวโน้มการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชในการข้าวโพด มีแนวโน้มสูงมาก เกษตรกร  

มีพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชอย่างไม่ ระมัดระวัง ไม่มีพฤติกรรมในการป้องกันตนเองในการฉีดพ่น  

และไม่ได้ค านึงถึงข้อมูลความรู้และความ เข้าใจในการใช้สารเคมีรวมถึงอันตราย และผลกระทบจากสารเคมีที่มี

การน ามาใช้ถึงแม้ว่าจะมี ข้อก าหนดของกฎหมายในด้านการจ าหน่าย การครอบครองและการใช้วัตถุมีพิษก็ตาม  

แต่ในด้านการ ปฏิบัติอาจจะยังไม่ถูกต้อง ในส่วนของประเทศไทยน าเข้าสารเคมีทางการเกษตร   รวม 116,322 ตัน 

โดยมีการน าเข้าสารเคมีก าจัดวัชพืชมากที่สุด 79,239  ตัน รองลงมา คือ สารเคมีก าจัดแมลง 21,589 ตัน และสารเคมี

ป้องกันและก าจัดโรคพืช  10,625 ตัน   ส่วนในปี 2552   มีปริมาณการน าเข้าสารเคมี ทางการเกษตรสูงถึง  

 66,563 ตัน คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 19,181.75 ล้านบาท ส าหรับสารเคมีที่น าเข้า ส่วนใหญ่เป็นสารก าจัดวัชพืช 

รองลงมาคือสารก าจัดแมลง   สารป้องกันและก าจัดโรคพืชและสาร ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งน าเข้า  

จากจีนและอินเดียเป็นหลัก (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ,2552)   เหตุผลและเงื่อนไขความจ าเป็นดังกล่าวข้างต้น

ท าให้มีการน าสารเคมีก าจัดศัตรูพืชมาใช้ใน กิจกรรมการเกษตร ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่สะท้อนให้เห็นผลของการ

เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในสังคม ท้องถิ่น   อันเนื่องมาจากการผลิตแบบพึ่งพาสารเคมีหรือการท าเกษตรทุนนั่นเอง และ

ขณะเดียวกันผล ของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เองที่ย้อนมาเป็นตัวก าหนดเงื่อนไขความจ าเป็นในการใช้สารเคมี  

ก าจัด ศัตรูพืชของเกษตรกรสารเคมีจึงกลายเป็นสิ่งจ าเป็นและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้   การปลูกพืชแต่ละประเภท  

จะมีการใช้ชนิดของสารเคมีที่แตกต่างกัน  ปริมาณของสารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนของการปลูก 

ตลอดจนความถี่ห่างของช่วงระยะเวลาในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชแต่ละชนิดในพืชผลที่ ปลูกก็มีความแตกต่าง

กัน    การเลือกใช้สารเคมีเกษตรกรจะมีปัจจัยหลาย ๆ ด้านที่มาเกี่ยวข้องใน ทางเลือกดังกล่าว  อันได้แก่  ข้อมูลจาก

แหล่งจ าหน่ายสารเคมี  ผู้ขายหรือผู้จ าหน่ายสารเคมี  วิธีการ น าเข้ามาของสารเคมีในพื้นที่ รวมถึงข้อมูล

ประสิทธิภาพของสารเคมีมาประกอบการตัดสินใจเลือกใช้ สารเคมี การใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มากเกินความ

จ าเป็นเพื่อสนองตอบการพัฒนาที่มุ่งแต่ แสวงหาผลประโยชน์ท าให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและการปนเปื้อน  

ในสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่ตรวจพบในเนื้อเยื่อมนุษย์และสัตว์   รวมถึงในอากาศ ดิน

และน ้าทั่วโลก (Anwar,1997)   ในทวีปเอเชียมีการปนเปื้อนของสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชในผลไม้ ผัก นมและ 

ผลิตภัณฑ์จากนมและเน้ือสัตว์ (Battu    et al.,  2004)   ผลกระทบต่อสุขภาพส่วนมากเกิดจากการใช้ หรือสัมผัส

สารเคมีทางการเกษตรหากใช้ไม่ถูกต้องหรือมีการสัมผัสในปริมาณมากและต่อเน่ืองเป็น ระยะเวลานาน สารเคมี

เหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น ผลต่อระบบฮอร์โมนโดยอาจไปรบกวน ระบบการท างานของฮอร์โมน
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โดยเฉพาะฮอร์โมนเพศ (Amaral, 2002)    ในสถานการณ์ปัจจุบันดู เหมือนว่าการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชเป็นสิ่งที่

ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในหมู่เกษตรกรเพราะนับวันยิ่งมีการน า สารเคมีก าจัดศัตรูพืชมาใช้ปริมาณมากขึ้น ซึ่งเกษตรกร

ส่วนใหญ่เห็นว่าจ าเป็นต้องมีการใช้สารเคมีทาง การเกษตรอย่างยิ่งเน่ืองจากสารเคมีเหล่านั้นจะท าให้ผักสวย   

น่ารับประทาน  ขายได้ราคาดีและขาย ง่ายกว่าเพราะเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคและที่ส าคัญปัจจุบัน มีแมลงรบกวน

มากขึ้น การใช้สารเคมีจึง เป็นทางเลือกที่เกษตรกรคิดว่าดีที่สุดที่จะสามารถก าจัดแมลงเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็ว

ทันใจ ส่วนการใช้ ปุ๋ยและฮอร์โมนพืชนั้นใช้เพื่อบ ารุงและเร่งการเจริญเติบโตของพืชเท่านั้น โดยจะต้องใช้ทุกคร้ัง

ที่ท าการ ปลูกพืชเน่ืองจากดินที่ผ่านการใช้เพาะปลูกมานานและหลายคร้ังจะท าให้ดินเสื่อมคุณภาพ ถ้าไม่มีการ  

 ใช้ปุ๋ยเคมีช่วยแล้วผักหรือพืชต่าง ๆ จะเจริญได้ไม่ดีและขาดทุนในที่สุด (ทิพวรรณ   ประภามณฑล และ คณะ , 

2547)   นอกจากนี้สารเคมีป้องกันก าจัดแมลงกลุ่มออกาโนฟอสเฟตยังถูกน ามาใช้ในการ สาธารณสุขในประเทศ

ก าลังพัฒนา (Korea Crop Protection Association, 2004)  

 เน่ืองจาก พื้นที่รับผิดชอบของโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ มีพื้นที่บริการใน 3 ต าบล คือ  

ต าบลบ้านเหล่า ต าบลบ้านกาศ และ ต าบลบ้านกวาง ลักษณะชุมชนของทั้ง  3   ต าบล พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบมี 

น้ าไหลผ่านตลอดปี อยู่เขตชลประทาน  มีระบบคลองชลประทาน  มีน้ าไหลตลอดทั้งปี มีล าน้ าแม่สายไหลผ่าน  

ดินมีค่าโดยเฉลี่ยประมาณ pH 6.36  เหมาะสมกับการปลูกพืช  เกษตรกรปลูกข้าว  และปลูกข้าวโพดเพื่อผลิตเป็น

เมล็ดพันธุ์มีการประกันราคา  มีการปลูกการปลูกพืช เชิงระบบเป็นแบบการค้า ขาดความรู้เร่ือง การใช้สารเคมี  

ขาดความรู้เร่ือง การดูแลดิน มีการ ใช้สารเคมีในการเกษตรประมาณมาก เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ท าให้

เกิดผลกระทบผลต่อสิ่งแวดล้อม  ดินและน้ า ราษฎรส่วนใหญ่มีฐานะทางเศรษฐกิจและความ เป็นอยู่ที่ดี  มีกระแส

เงินหมุนเวียนจากการขายผลผลิตทางการเกษตรในแต่ละปีเป็นจ านวนเงินหลาย สิบล้านบาท  ในด้านผลกระทบ

จากการใช้สารเคมีการเกษตร พบว่า คนที่เป็นแรงงานรับจ้างภาค การเกษตร อยู่ในระดับเสี่ยงและไม่ปลอดภัยจาก

สารเคมีทางการเกษตร  ระบบการผลิต ปัจจัยการผลิตที่ใช้ รวมถึงมีการใช้ พื้นที่ทางการเกษตรอย่างเข้มข้นตลอดปี 

เช่น  ในการปลูกข้าวโพด มีการใช้สารเคมีการเกษตรจ านวน มาก ได้แก่ ปุ๋ยเคมีสูตร ,  46-0-0   15-15-15 อัตรา

ปริมาณ 50 -100 กิโลกรัมต่อไร่ ขึ้นอยู่กับความ อุดมสมบูรณ์ของดินโดยแบ่งใส่ 2- 4 ครั้ง คือ ครั้งแรกใส่ปุ๋ยสูตร,  

15-15-15  คร้ังที่ 2 ประมาณ 30 วัน ใส่ปุ๋ย  ปุ๋ยเคมีสูตร,  46-0-0    เพื่อเร่งการเจริญเติบโตในระยะแรก อัตรา 

ประมาณ 25 - 30 กิโลกรัมต่อไร่  ส่วนสารเคมีก าจัดวัชพืชที่เกษตรกรนิยมใช้กันมาก คือ อะลาคอร์  

 (ชื่อ การค้า = แลสโซ่) อัตรา 0.36 - 0.45 กิโลกรัมต่อไร่  และสารคลุมหญ้าอาทราซินเอเทร็กซ์ 90โดยพ่นคุลมดิน

หลังปลูกก่อนที่ ปลูกข้าวโพดและวัชพืชงอก นอกจากนี้ยังใช้สารเคมีกลุ่มพาราควอต (ชื่อการค้า = กรัมม๊อกโซน) 

พ่นตาม ร่องน ้าระหว่างแปลงทุกคร้ังหลังจากให้น ้าประมาณ 10 - 14 วันหลังปลูก   การใช้สารเคมีป้องกันก าจัดโรค

พืชจะใช้ออติวา 500 cc ก าจัดเชื้อราโรคพืชทุก 7 วัน ถ้าโรคระบาดมากจะพ่นให้ถี่ขึ้นเป็น 3 - 5 วันหรือเพิ่มความ

เข้มข้นของยาเป็น 2 เท่า เพื่อป้องกันก าจัดโรคใบเน่าและโรคใบจุดสีม่วง    การ ก าจัดแมลงจะใช้สารเคมีสารก าจัด
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แมลง เจมบอม 505โดย จะพ่นติดต่อกันประมาณ 4 - 5 คร้ัง นอกจากนี้ยังมีการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดแมลงในกลุ่ม

เมวินฟอส (Mevinphos) และ โม โนโคโตฟอส (Monocrotophos)   ซึ่งสารเคมีกลุ่มดังกล่าวมีความเป็นพิษสูงและ 

จัดอยู่ในกลุ่มที่มี อันตรายร้ายแรงที่สุด   ซึ่งประเทศไทยได้มีประกาศงดใช้เมทามิโดฟอสและโมโนโครโตฟอส  

ไปแล้ว (ทิพวรรณ  ประภามณฑล และคณะ, 2547)  

 การใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชในการเพาะปลูกพืชไร่ในพื้นที่มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มปริมาณ และชนิด

มากขึ้นเนื่องจากมีการแข่งขั้นกันระหว่างผู้ผลิต มีการโฆษณาเผยแพร่ แนะน าสารเคมีชนิด ใหม่ให้เกษตรกรทดลอง

ใช้ ในขณะเดียวกันการใช้สารเคมีการเกษตรของเกษตรกรก็เป็นไปอย่างอิสระ ไม่มีการให้ความรู้และการควบคุม

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปัญหาดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบต่อ สุขภาพทั้งตัวเกษตรกรและประชาชนที่อาศัยอยู่

รอบแหล่งผลิต รวมถึงสารเคมีเหล่านี้ยังตกค้างอยู่ใน ดิน น ้าและผลผลิตซึ่งจะแผ่ไปสู่ระบบห่วงโซ่อาหารได้   

 จากข้อมูลการเฝ้าระวังโรคพิษสารเคมีก าจัด ศัตรูพืชในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของส านักระบาดวิทยา  

พ.ศ.2545  -  2549   พบว่ามีจ านวนผู้ป่วยมี แนวโน้มสูงขึ้นในเดือนมีนาคมและสูงสุดในเดือนกรกฎาคม ผู้ป่วย  

ใน 510 ราย (ร้อยละ 35.12) ในปี 2550 ทั  ้งหมดได้รับการวินิจฉัยการได้รับพิษจากสารก าจัดศัตรูพืชที่สามารถ

จ าแนกชนิดของสารก าจัด ศัตรูพืช ได้แก่   ออร์กาโนฟอสเฟต ร้อยละ 10.61 สารก าจัดวัชพืช ร้อยละ 5.51  

ไม่สามารถระบุชนิดได้ ร้อยละ 1.93 กลุ่ม คาร์บาเมต ร้อยละ 1.52 กลุ่มปารีสกรีน ร้อยละ 0.41 กลุ่มคลอลิเนต

ไฮโดรคาร์บอน หรือกลุ่มออร์แกโนคลอรีน และแฮโลจิเนต ร้อยละ 0.28 กลุ่มไพรีทอยด์และอนุพันธุ์ ร้อยละ 0.41 

และ ไม่ทราบชนิด ร้อยละ 79.13 สารเหล่านี้หากได้รับเป็นเวลานานอาจท าให้เกิดพิษเร้ือรัง เช่น  พิษต่อ ระบบ

ประสาท พิษต่อทางเดินอาหาร ระบบหัวใจและหลอดเลือด  อีกทั้งยังมีผลต่อสารพันธุกรรมใน เนื้อเยื่อของร่างกาย

ซึ่งอาจก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้     ส าหรับความเป็นพิษที่ได้รับจากสารเคมีก าจัด ศัตรูพืชขึ้นอยู่กับวิธีการได้รับสาร

เข้าสู่ร่างกายจากการกินทั้ง โดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ การได้รับผ่านทาง ผิวหนัง เกิดจากการหกรดตัว เสื้อผ้าระหว่าง

ผสมสารเคมี  การปลิวฟุ้งระหว่างฉีดพ่น การเก็บผลผลิต นอกจากนี้การใช้สารเคมีการเกษตรยังส่งผลกระทบทาง

จิตท าให้เกิดอาการหงุดหงิด ร าคาญ วิตก กังวล หวาดกลัวต่อการสูญเสียความสามารถในการท างานและสูญเสีย

ชีวิต เป็นต้น (ส านักระบาด วิทยา, 2551)  

 จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าผลกระทบของสารเคมีการเกษตรได้ส่งผลต่อมิติต่าง ๆ   ทั้งทาง เศรษฐกิจ 

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศน์โดยรวมยิ่งไปกว่านั้นยังส่งผลกระทบต่อ สุขภาพทั้งของบุคคล  

ครอบครัว และชุมชนปัญหาเหล่านี้มิใช่ปัญหาของประเทศใดประเทศหนึ่งหรือ ของสังคมใดสังคมหนึ่งที่ต้องแก้ไข 

ถึงแม้จะมีการศึกษาเกี่ยวกับสารเคมีก าจัดศัตรูพืชในแง่มุมต่าง ๆ มากมาย แต่ยังไม่สามารถน าสู่การแก้ปัญหาได้

อย่างมีประสิทธิภาพ    การหาแนวทางแก้ไขปัญหาโดย ใช้กระบวนการการประเมินผลกระทบสุขภาพ 

 (Health  Impact  Assessment) ซึ่งเป็นกระบวนการ เรียนรู้ร่วมกันในสังคมโดยมีการประยุกต์ใช้แนวทางและ

เคร่ืองมือที่หลากหลายในการระบุ  คาดการณ์ และพิจารณาถึงผลกระทบทางสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแล้ว
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กับประชากรกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจาก ข้อเสนอหรือการด าเนินนโยบาย  แผนงาน  โครงการหรือกิจกรรมอย่างใดอย่าง

หนึ่งเพื่อสนับสนุนการ ตัดสินใจอันเป็นประโยชน์ส าหรับการสร้างเสริมและการคุ้มครองสุขภาพประชาชนทุก

กลุ่ม ผลลัพธ์ของ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ  คือ ชุดค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะที่มีข้อมูล   หลักฐานยืนยัน 

(Evidence - based recommendations)     ที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางและคุณค่าหรือความส าคัญ ของการมีสุขภาวะ

ที่ดีร่วมกันของสังคมเพื่อประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย โดยค าแนะน าเหล่านั้น ต้องมุ่งสนับสนุนผลกระทบ

ทางด้านบวกต่อสุขภาพที่เกิดขึ้นจากข้อเสนอเชิงนโยบายและมุ่งขจัด ผลกระทบทางลบต่อสุขภาพหรือลด

ผลกระทบทางลบจากข้อเสนอดังกล่าวลงให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่ จะเป็นไปได้  ปัตพงษ์  เกษสมบูรณ์และคณะ 

(2546) กล่าวว่า ความมุ่งหวังของการประเมินผลกระทบ ทางสุขภาพที่จะก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการ

นโยบายสาธารณะให้เอ้ือต่อการมีสุขภาพที่ดี การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจึงเป็นเคร่ืองมือหรือกลไกที่ส าคัญ

ในการคุ้มครองและส่งเสริม สุขภาพของมนุษย์จากการด าเนินการต่าง ๆ   ทั้งจากรัฐและเอกชนเพราะเป็น

กระบวนการที่ช่วย สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และขจัดหรือยับยั้งการด าเนินการที่อาจเป็นภัยคุกคามต่อ

สุขภาพของ มนุษย์   นอกจากนี้การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจ าเป็นต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องและครอบคลุม 

โดยเฉพาะการประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากการใช้สารเคมีในกลุ่มเกษตรกรนั้นต้องมีข้อมูล เบื้องต้นที่ส าคัญ  

ครอบคลุมถึงพื้นที่  ชนิดพืชที่ปลูก  ชนิดและปริมาณการใช้สารเคมีและต้องมีข้อมูล พื้นฐานทางสุขภาพของกลุ่ม

ประชากรที่จะศึกษานั้นให้มากเพียงพอถึงจะสามารถน าไปเปรียบเทียบ กับผลที่ได้  

 ดังนั้นกระบวนการการประเมินผลกระทบสุขภาพจะน าไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้ สารเคมี

การเกษตรในการผลิตพืชไร่ซึ่งเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของเกษตรกรและผลประโยชน์ทาง เศรษฐกิจและ 

ส่งผลกระทบถึงสุขภาพความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ซึ่งการด าเนินการกิจกรรม

ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะตัวเกษตรกรเองในฐานะ ผู้ใช้รวมถึงการปรับเปลี่ยนแนวคิดของ

เกษตรกรและผู้มีส่วนได้เสียให้เห็นความส าคัญของการ เปลี่ยนแปลงใด ๆ  ที่มีผลต่อสุขภาพจากการใช้สารเคมี

การเกษตร  
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วัตถุประสงค์การวิจัย  

 1.เพื่อศึกษาผลกระทบจากการใช้สารเคมีในการเกษตรจากใช้สารเคมีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อผลิต

เมล็ดพันธุ์รวมถึงการตรวจ วิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของดินแปลงปลูกข้าวโพด  

 2.เพื่อเกษตรกรได้ทราบผลจากการใช้สารเคมีในการเกษตร กระทบสุขภาพของเกษตรกรที่อาศัยอยู่รอบ

พื้นที่ปลูกข้าวโพด 

สมมุติฐานของการศึกษา 

           การใช้สารเคมีในการเกษตรจากระบบการใช้สารเคมีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์   

มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชากรในชุมชน 

ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตของการวิจัยมีดังนี้ 

  1.  ประชากร       แปลงปลูกข้าวโพดที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้  คือ แปลงปลูกข้าวโพดต าบลบ้านกาศ  

ต าบลบ้านเหล่า ต าบลบ้านกวาง อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  จ านวน  44  แปลง   

  2.  ขอบเขต   การใช้สารเคมีในการเกษตรจากระบบการใช้สารเคมีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อผลิต 

เมล็ดพันธุ์ ตั้งแต่ปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยว   

 3.  ขอบเขตระยะเวลา  ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา  เร่ิมตั้งแต่  วันที่   1 เมษายน   2556    ถึง    วันที่   30  

เมษายน   2557  

    4.  ตัวแปรที่ศึกษา    

       4.1 ตัวแปรต้น ปริมาณและชนิดของสารเคมีทางการเกษตรที่ใช้ในการปลูกข้าวโพด    

      4.2  ตัวแปรตาม คือ  ผลกระทบจากการใช้สารเคมีในการปลูกข้าวโพด 

นิยามศัพท์ท่ีเกี่ยวข้อง 

 1.  แปลงปลูกข้าวโพด หมายถึง  คือ แปลงปลูกข้าวโพดต าบลบ้านกาศ  ต าบลบ้านเหล่า ต าบลบ้านกวาง 

อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  จ านวน  44  แปลง   

 2. สารเคมีทางการเกษตร หมายถึง สารเคมีที่เกษตรกรใช้ จากระบบการปลูกข้าวโพด ได้แก่   สารเคมี 

ป้องกันก าจัดแมลง  สารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืช  สารเคมีป้องกันก าจัดวัชพืชและปุ๋ยเคมี 

 3  เกษตรกร  หมายถึง หัวหน้าครอบครัว หรือตัวแทนคนหน่ึงคนใดในครอบครัว ที่ประกอบอาชีพ 

การเกษตรเป็นอาชีพหลักในช่วงปี พ.ศ. 2556-2557 ปลูกข้าวโพดต าบลบ้านกาศ  ต าบลบ้านเหล่า ต าบลบ้านกวาง 

อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ และเป็นผู้มีประสบการณ์ ในการใช้สารเคมีทางการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปลูก

ข้าว ข้าวโพด ซึ่งเป็นพืช เศรษฐกิจของจังหวัดแพร่ 

 4. การประเมินผลกระทบสุขภาพ  หมายถึง การศึกษาแบบมองไปพร้อมกับการด าเนินการ  
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(Concurrent ,HIA)   ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในชุมชนโดยมีการประยุกต์ใช้แนวทาง ได้แก่ กระบวนการ

มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย กระบวนการประชาพิจารณ์และกระบวนการปฏิบัติการณ์ แบบมีส่วนร่วม โดยใช้

เคร่ืองมือ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก กระบวนการกลุ่ม เวทีชุมชนและ แบบสอบถาม ในการระบุ  คาดการณ์และ

พิจารณาถึงผลกระทบสุขภาพทั้ง 4 มิติ จากการใช้สารเคมี ป้องกันก าจัดแมลง สารเคมีป้องกันก าจัดวัชพืช สารเคมี

ป้องกันก าจัดโรคพืชและปุ๋ยเคมี ในการศึกษานี้ใช้ขั้นตอนการประเมินผลกระทบสุขภาพตาม แนวทางของ ONEP 

(Office  of  Natural  Resources and Environmental  Policy    and  Planning)   

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  

 1.ชุมชนได้แนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร 

 2.เกิดความร่วมมือระหว่างชุมชน องค์กรท้องถิ่นและผู้มีส่วนร่วม น าไปสู่การวางแผนงานเกี่ยวกับ 

การผลิตข้าวโพด ที่ปลอดภัยให้กับเกษตรกร ชุมชน 

 3.หน่วยงานด้านสาธารณสุข การเกษตรและสิ่งแวดล้อมน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการ วิจัยและ  

การปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการผลิตด้านเกษตร  

               4.นักเรียนรู้จักงานวิจัย มีส่วนร่วมในงานวิจัยสามารถน างานวิจัยมาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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                                                                               บทท่ี 2 

                                                           เอกสารและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง  

                         ผู้วิจัยได้ค้นคว้าเอกสารเพื่อให้ครอบคลุม ตามเนื้อหาที่ต้องการศึกษา  ดังน้ี  

 1.การใช้สารเคมีในการผลิตพืชไร่  

 2.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสุขภาพ  

 3.นโยบายด้านสารเคมีการเกษตร  

 4.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปลูกพืชไร่  

การใช้สารเคมีการเกษตรในการเพาะปลูกพืชไร่  

 ปัจจุบันดูเหมือนว่าการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชเป็นสิ่งที่ไม่อาจ หลีกเลี่ยงได้ในหมู่เกษตรกรเพราะ

นับวันยิ่งมีการน ามาใช้ปริมาณมากขึ้น   สารเคมีป้องกันก าจัด ศัตรูพืชจึงเปรียบเหมือนภัยเงียบที่ไม่เพียงแต่สามารถ

ท าอันตรายต่อศัตรูพืชเท่านั้นยังเป็นอันตรายต่อ สุขภาพของมนุษย์และสัตว์ได้ด้วย โดยที่สารเคมีเหล่านี้จะสามารถ

ท าลายอวัยวะ ที่ส าคัญภายใน ร่างกาย   ได้แก่   ตับ   ไต   ปอด   หัวใจ   และสมองได้ นอกจากนี้ยังท าอันตรายต่อ

ระบบอวัยวะสืบพันธุ์ ระบบประสาท รวมไปถึงผิวหนังและตา  ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าสารเคมีนั้นเข้าสู่ร่างกายทางใดและ

เป็นสารเคมี ประเภทไหน  สารเคมีที่มีพิษมากที่สุดอาจจะมีอันตรายต ่ามากก็ได้ ถ้าหากว่าผู้ใช้มีสติและปฏิบัติตาม 

วิธีการใช้ที่ถูกต้องอย่างสม ่าเสมอ  

 สามารถ  ใจเต้ีย (2552) กล่าวว่า ผลกระทบของสารเคมีก าจัดศัตรูพืชบนพื้นที่สูงได้ส่งผลต่อ มิติต่าง ๆ ทั้ง

ทาง เศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศน์โดยรวม  ยิ่งไปกว่านั้นยัง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้ง

ของ บุคคล  ครอบครัว และชุมชน  ปัญหาเหล่านี้มิใช่ปัญหาของประเทศใด ประเทศหนึ่งหรือของสังคมใดสังคม

หนึ่งที่ต้องแก้ไข   แต่เป็นปัญหาของมวลมนุษย์ที่อยู่บนพื้นโลกแห่ง นี้ที่ต้องร่วมมือกันแก้ไข ถึงแม้จะมีการศึกษา

เกี่ยวกับสารเคมีก าจัดศัตรูพืชในแง่ มุมต่าง ๆ มากมาย แต่ยังไม่สามารถน าสู่การแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ระบบการเกษตรบนพื้นที่สูงใน ปัจจุบันเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจซึ่งส่งผล

กระทบถึงสุขภาพความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะตัวเกษตรกร

เองในฐานะผู้ใช้ รวมถึงองค์กรท้องถิ่นต้องมีนโยบายที่จะมุ่งเน้นการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ให้ประชาชนได้เพิ่ม 

ศักยภาพในการพัฒนาพฤติกรรมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดีมีแนวทางการคุ้มครองปกป้องอันตรายจาก พฤติกรรมการ

ใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่ไม่เหมาะสม   มุ่งสร้างภูมิปัญญาที่ให้คนในท้องถิ่นสามารถคิด  
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และตัดสินใจด้วยตนเองในการบริโภค   ไม่ตกเป็นเหยื่อการโฆษณา ระบบการตลาดและการส่งเสริม การขาย  

Hildegard  and Herman (2009)  พบว่า เกษตรกรร้อยละ 28  ยินดีซื้อสารเคมีการเกษตรที่ ปลอดภัย ต่อสุขภาพ 

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์และระดับรายได้ในปัจจุบันมีส่วนช่วยในการ ก าหนดนโยบายสุขภาพของท้องถิ่น

ในการลดผลกระทบเชิงลบจากสารเคมีการเกษตร  

ผลกระทบต่อสุขภาพ  

1.ปัจจัยที่ท าให้สารเคมีการเกษตรมีผลต่อสุขภาพของมนุษย์  

 ศักดา  ศรีนิเวศน์ (2546)  ได้กล่าวถึงปัจจัยที่ท าให้สารเคมีมีผลต่อสุขภาพโดยอ้างมาจาก การศึกษาของ 

Helen Murphy ผู้เชี่ยวชาญทางด้านพิษวิทยา จากโครงการ Community IPM จาก องค์การอาหารและเกษตรแห่ง

สหประชาชาติ (FAO)  ประเทศอินโดนีเซีย พบว่าปัจจัยที่มีความเสี่ยง ของสุขภาพของคนอันดับต้น ๆ คือ  

 1.1 เกษตรกรใช้สารเคมีชนิดที่องค์การ WHO จ าแนกไว้ในกลุ่ม Ia และ Ib คือ มีอันตราย ร้ายแรงยิ่ง 

(Extremely  hazardous)    และมีอันตรายร้ายแรง (Highly hazardous) ตามล าดับ  ซึ่งมี ความเสี่ยงสูงท าให้เกิดการ

เจ็บป่วยแก่เกษตรกรที่ใช้สารพิษ  

 1.2 การผสมสารเคมีหลายชนิดฉีดพ่นในคร้ังเดียวซึ่งเป็นลักษณะที่ท าให้เกิด    ความเข้มข้น สูง เกิดการ

แปรสภาพโครงสร้างของสารเคมี เมื่อเกิดการเจ็บป่วยแพทย์ไม่สามารถรักษาคนไข้ได้ เนื่องจากไม่มียารักษา

โดยตรง  ท าให้คนไข้มีโอกาสเสียชีวิตสูง  

 1.3 ความถี่ของการฉีดพ่นสารเคมี  คือ จ านวนคร้ังที่เกษตรฉีดพ่น เมื่อฉีดพ่นบ่อยโอกาสที่จะ สัมผัส

สารเคมีก็เป็นไปตามจ านวนคร้ังที่ฉีดพ่น ท าให้ผู้ฉีดพ่นได้รับสารเคมีในปริมาณที่มากและสะสม ในร่างกายและ

ผลผลิต  

 1.4  การสัมผัสสารเคมีของร่างกายผู้ฉีดพ่นบริเวณผิวหนังเป็นพื้นที่ที่มากที่สุดของร่างกาย หากผู้ฉีดพ่น

สารเคมีไม่มีการป้องกันหรือเสื้อผ้าที่เปียกสารเคมี และโดยเฉพาะบริเวณขาของผู้ฉีดพ่น ท าให้มีความเสี่ยงสูง ทั้งนี้

เพราะสารเคมีปราบศัตรูพืชถูกผลิตมาให้ท าลายแมลงโดยการทะลุทะลวง หรือดูดซึมเข้าทางผิวหนังของแมลง   

รวมทั้งให้แมลงกินแล้วตาย   ดังนั้นผิวหนังคนที่มีความอ่อนนุ่ม กว่าผิวหนังของแมลงง่ายต่อการดูดซึมเข้าไป  

ทางต่อมเหงื่อ นอกเหนือจากการสูดละอองเข้าทางจมูก โดยตรงจึงท าให้มีความเสี่ยงอันตรายมากกว่าแมลงมากมาย  

 1.5 พฤติกรรมการเก็บสารเคมี และท าลายภาชนะบรรจุไม่ถูกต้องท าให้เป็นอันตรายต่อผู้อยู่ อาศัย

โดยเฉพาะเด็ก ๆ และสัตว์เลี้ยง  

2.การเข้าสู่ร่างกายของสารเคมี โอกาสเข้าสู่ร่างกายได้ 3 ทางคล้าย ๆ กับเชื้อโรค  คือ  

 2.1 ทางปาก สารเคมีที่เข้าสู่ร่างกายด้านน้ีมักเกิดจากความเลินเล่อ เช่น สารละลายกระเด็น เข้าปากขณะ  

ท าการผสมสารหรือใช้มือที่เปื้อนสารเคมีและไม่ได้ล้างมือก่อนหยิบจับอาหารหรือบุหร่ีเข้า ปากหรือเช็ดริมฝีปาก 
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ซึ่งสารน้ีเมื่อเข้าสู่ร่างกายทางปากแล้วก็จะเข้าสู่ทางเดินอาหารและถูกดูดซึมเข้า สู่กระแสโลหิตไปตามส่วนต่างๆ

ของร่างกาย  

 2.2 ทางจมูก สารเคมีจะเข้าสู่ร่างกายโดยการหายใจเข้า  สารเคมีนั้นจะต้องอยู่ในรูปของผง ฝุ่นหรือ

สารละลายที่สามารถระเหิดหรือระเหยได้  

 2.3 ทางผิวหนัง การดูดซึมของสารเคมีจะผ่านทางผิวหนังได้ดีเพียงใด ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย ประการ คือ 

 2.3.1 สภาพของผิวหนัง ถ้าผิวหนังมีการฉีกขาดหรือมีแผล ตุ่ม หรือถลอก การดูดซึมของ สารจะดีกว่า

ผิวหนังปกติ  

 2.3.2  ความสามารถในการละลายซึมผ่านผิวหนังของสารเคมี ถ้าสารเคมีนั้นละลายได้ดี ในไขมันมันจะถูก

ดูดซึมได้ดี  

 2.3.3  ขนาดของสารเคมี ถ้าสารเคมีมีขนาดเล็กจะถูกดูดซึมได้ดี ส่วนสารเคมีที่มีขนาด ใหญ่จะไม่ถูกดูดซึม

เลย  

 2.3.4 อุณหภูมิสารเคมีบางกลุ่มจะถูกดูดซึมผ่านผิวหนังได้ดีมากในอุณหภูมิที่ร้อนจัด ส าหรับความเป็นพิษ

ที่ได้รับจากสารเคมีทางการเกษตรนั้นส่วนมากเกิดจากการหกรดตัวและ เสื้อผ้าระหว่างผสมสารเคมี  การปลิวฟุ้ง

ระหว่างฉีดพ่น และการเก็บผลผลิต  สารเคมีเหล่านี้จะผ่าน ผิวหนังเข้าสู่ร่างกาย และการหายใจรวมถึงการเข้าสู่ปาก

ทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ เช่น การสูบบุหรี่ ขณะพ่นสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชเป็นสาเหตุที่ท าให้ DNA ของ

เกษตรกรถูกท าลาย (Remor et, al. 2008)  สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชจะผ่านเข้าสู่ร่างกายของเกษตรกรทุกราย

ภายหลังการฉีดพ่น ระยะเวลาในการสะสมหรือก าจัดออกจากร่างกายจะแตกต่างกันตามชนิดองค์ประกอบของ

สารเคมีแต่ ละชนิด (สุนิสา ถาน้อย, ธงชัย  หน่อแก้ว และเสมอ  ถาน้อย, 2550)  

3. การออกฤทธิ์ตามบริเวณร่างกาย  มีอยู่   2 อย่าง คือ  

 3.1 การออกฤทธิ์เฉพาะแห่ง   (Local   action)   คือการออกฤทธิ์ในต าแหน่งบริเวณเนื้อเยื่อ ที่ได้รับการ

สัมผัสสารพิษโดยตรง เป็นผลท าให้เนื้อเยื่อถูกท าลายหรือเกิดการระคายเคือง   ท าให้เกิด อาการแพ้ อาการช็อค  

การเป็นแผลพุพอง  ผิวหนังอักเสบหรือเกิดมะเร็ง   นอกจากนั้นยังมีผลท าให้ หายใจล าบาก อาเจียน และปวดท้อง 

เป็นต้น  

 3.2 การออกฤทธิ์ต่อระบบ (Systemical action) เมื่อสารพิษถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดจะ ถูกพาเข้าสู่

เน้ือเยื่อที่เป็นแหล่งที่สามารถไปสะสมได้ และท าให้เกิดความเสียหายชนิดที่เรามองไม่เห็น ได้มาก   เช่น เกิดขึ้นที่

ระบบประสาทส่วนกลาง ตับ หัวใจ กระดูก   ระบบกล้ามเนื้อ ระบบสืบพันธุ์   ไต และอ่ืน ๆ  ซึ่งจะสามารถ 

ท าความเสียหายต่อระบบร่างกายทั้งหมดและเป็นอันตรายต่อชีวิตท าให้ถึงแก่ ชีวิตได้  
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 แนวโน้มของปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในภาคการเกษตรมีลักษณะที่รุนแรงขึ้น ส่วนหน่ึง  

มีสาเหตุมาจากการขยายตัวของระบบเกษตรแบบพันธะสัญญา  และเกษตรอุตสาหกรรม ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่เพียง  

แปรสภาพเกษตรกรให้กลายเป็นเพียงแรงงานในการผลิต ที่ขาดอ านาจตัดสินใจ แต่ยังท าให้สุขภาพของเกษตรกร  

เสื่อมโทรมลง จากการสัมผัสกับสารเคมีทางการเกษตรที่พิษ Stephanie et,.al (2008) พบว่า การผลิตภาคเกษตรใน

ประเทศเอธิโอเปียและเซนิกัล เกษตรกรจะเพิ่ม การใช้สารเคมีก าจัดแมลงศัตรูพืชตามความต้องการผลผลิตของ

ตลาดและผู้บริโภคโดยเฉพาะ เกษตรกรที่มีฐานะยากจน  นอกจากนี้ระบบเกษตรแบบพันธะสัญญาความเสี่ยง

ทางด้านสุขภาพจะ เพิ่มมากขึ้นจากการสูญเสียอ านาจในการตัดสินใจในกระบวนการผลิต และระบบการผลิต  

ที่เข้มข้น ทั้งนี้บริษัทจะก าหนดและควบคุมกระบวนปลูกทุกขั้นตอน ทั้งระยะเวลาการปลูก การผสมเกสร  

 การ ท าลายพันธุ์แปลกปลอม การสร้างมาตรฐานความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์และการต้ังราคาในการรับซื้อ มีการ  

ใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชจ านวนมากและบ่อยครั้ง ซึ่งพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ในระบบดังกล่าวมี สุขภาพที่เสื่อม

โทรมลงอย่างรวดเร็ว  และบางรายเสียชีวิตในขณะท าการผลิต  นอกจากนี้ วิกฤตของ สุขภาพยังขยายไปยังชุมชน  

ที่อยู่ใกล้เคียงสวนเกษตรขนาดใหญ่   ที่มีการใช้ยาปราบศัตรูพืชอย่าง เข้มข้น เป็นที่น่าสังเกตว่าแม้ว่าในช่วง

ทศวรรษที่ผ่านมา  จะได้มีการริเร่ิมการท าเกษตรกรรมแบบลด การใช้สารเคมีทางการเกษตร ทั้งในพื้นที่ราบและ

พื้นที่สูง ภายใต้การส่งเสริมขององค์กรพัฒนาเอกชน รวมถึงโครงการหลวง แต่ปริมาณการน าเข้าสารเคมีจาก

ต่างประเทศ  กลับยังคงเพิ่มขึ้นในอัตราที่ก้าว กระโดด (ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี ,2547)  

 นอกจากนี้สถาบันชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน(2545)     ได้กล่าวถึงการออกฤทธิ์ของสารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่มี

ผลกระทบต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกายดังนี้ 

 1.ระบบผิวหนังและกล้ามเนื้อ   สารเคมีปราบศัตรูพืชที่เป็นสาเหตุของปัญหาผิวหนังมากกว่า ชนิดอ่ืน คือ 

สารก าจัดโรคพืช (Fungicides)  แต่อย่างไรก็ดีสารเคมีก าจัดศัตรูพืชทุกชนิดก็เป็นสาเหตุ ของปัญหาผิวหนัง เช่นกัน 

สารเคมีที่สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายผ่านทางผิวหนัง ซึ่ง ผิวหนังจะถูก ท าลายโดยพิษของสารเคมี  ซึ่งบางคร้ัง

ปฏิกิริยาทางผิวหนังจะมาในรูปแบบต่างๆ เช่น การแพ้สารเคมี ปราบศัตรูพืช และการสัมผัสกับแสงแดดท าให้

ปัญหาทางผิวหนังที่เกิดจากสารก าจัดศัตรูพืชบางชนิด ยิ่งเลวร้ายลงไปอีก  พรปริญญา  สุขวัฒนา และ  

บุญถิ่น   อินดาฤทธิ์ (2537)    พบว่า การใช้สารเคมี ปราบศัตรูพืชมีผลกระทบต่อสุขภาพมีอาการเวียนศีรษะ  

ปวดศีรษะ คลื่นไส้ ปวดเมื่อยตามร่างกายและ ระคายเคืองผิวหนัง  อาการผิดปกติที่พบหลังพ่นยาส่วนใหญ่มีอาการ

วิงเวียนศีรษะ  

 2.ระบบประสาท  สารเคมีปราบศัตรูพืชหลายชนิดในวงการเกษตรกรรมมีอันตรายมากต่อ สมองและ  

ระบบประสาท สารเคมีที่มีอันตรายต่อระบบประสาท เรียกว่านิวโรทอกซินส์ (neurotoxins) อาการบางอย่างของ

โรคเน้ือเยื่อทางสมองที่เน่ืองมาจากสารเคมีปราบศัตรูพืช ก่อให้เกิดปัญหาด้าน ความทรงจ าอย่างรุนแรง    

การท าสมาธิยาก  บุคลิกภาพเปลี่ยนไป การเป็นอัมพาต เป็นลม  หมด สติ   และอาจมีอาการหนัก (Coma)  
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ดนัย  เคหัง (2542)  พบว่าผลกระทบหรืออาการที่พบจาการใช้ สารเคมีปราบศัตรูพืชต่อสุขภาพของเกษตรกร 

ภายหลังใช้ในระยะสั้นมีอาการ   วิงเวียนศีรษะ   แน่น หน้าอก  หายใจไม่สะดวก  อาเจียน  ผลระยะยาวพบอาการ

โรคปอดอักเสบ  แขนขาชาหมดแรง  จนถึง ขั้นอัมพาต  

 3.ตับ ร่างกายใช้ตับกลั่นกรองสารพิษที่เข้าสู่ร่างกายให้มีพิษน้อยลง   ดังนั้นหากตับท าหน้าที่ ดังกล่าวนี้เป็น

ประจ าก็สามารถเป็นอันตรายต่อตับในระยะยาวจนอาจเป็นตับอักเสบตามมาได้  

 4.ระบบทางเดินอาหาร  อาเจียน  ปวดท้อง  ท้องเสีย  เป็นอาการทั่วไปของพิษจากสารเคมี ปราบศัตรูพืช 

การสัมผัสสารเคมีปราบศัตรูพืชนานๆอาจจะมีปัญหาที่ระบบทางเดินอาหารรุนแรง หลายคนที่ใช้สารเคมี 

ปราบศัตรูพืชหลายๆปี มักกินอาหารล าบากแม้แต่อาหารปกติทั่วไป ยิ่งคนที่กิน สารเคมีปราบศัตรูพืชโดยบังเอิญ

หรือตั้งใจกระเพาะอาหารจะถูกท าลายอย่างมาก   เพราะสารเคมีจะ ผ่านผนังกระเพาะโดยตรงก่อนเข้าสู่ร่างกาย  

ส่วนอ่ืนต่อไป  

 5.ระบบภูมิคุ้มกันโรค ปฏิกิริยาของอาการแพ้จะท าให้รบกวนการท างานของระบบภูมิคุ้มกัน โรค ซึ่งเป็น

ปฏิกิริยาของร่างกายอันหน่ึงที่มีผลต่อสารที่แปลกปลอม สารเคมีปราบศัตรูพืชแต่ละชนิดมี โอกาสที่จะก่อให้เกิด

การแพ้ต่างกัน เพราะคนแต่ละคนมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อระดับการได้รับสารเคมี ต่างกัน สารเคมีบางชนิดไป

รบกวนระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายมาก และบางชนิดท าให้ความสามารถ ในการต่อสู้กับการติดเชื้อของร่างกาย

อ่อนลง ท าให้เกิดการติดเชื้อ   ได้ง่าย   หรือถ้ามีการติดเชื้ออยู่แล้ว อาการป่วยดังกล่าวก็จะยิ่งซับซ้อนและยากต่อ

การรักษา  

 6.ระบบความสมดุลกับฮอร์โมนในร่างกาย จากการศึกษาในสัตว์ทดลอง  พบว่าสารปราบ ศัตรูพืชมี

ผลกระทบต่อการผลิตฮอร์โมนของร่างกาย ฮอร์โมนเป็นสารเคมีที่ถูกผลิตจากอวัยวะต่างๆ เช่น สมอง ต่อมไทรอยด์  

ไต  ต่อมหมวกไต  ลูกอัณฑะ  และรังไข่  เพื่อควบคุมการท างานของร่างกาย ที่ส าคัญๆ สารเคมีปราบศัตรูพืชบาง

ชนิดมีผลกระทบต่อฮอร์โมนการสืบพันธุ์   ส่งผลให้เกิดความ ผิดปกติต่างๆ เช่น การผลิตสเปิร์มมีจ านวนลดลงใน

เพศชาย  และความผิดปกติในการผลิตไข่ในเพศ หญิง นอกจากนี้สารเคมีปราบศัตรูพืชบางประเภทยังท าให้  

ต่อมไทรอยด์ขยายใหญ่   และท าให้เกิด มะเร็ง ในต่อมไทรอยด์ในที่สุด จากรายงานในต่างประเทศพบว่าสารเคมี

กลุ่มออร์กาโนคลอรีนท า ให้มีบุตรยาก (WHO, 2002)  

นอกจากนี้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชยังมีกลไกการออกฤทธิ์ที่แตกต่างกัน ดังนี้  

 1.กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต (Organophosphates)   พิษของสารเคมีเกษตรกลุ่มออร์กาโน ฟอสเฟตนี้ จะมีผล

ต่อเอนไซม์ของร่างกายที่เรียกว่า Acetyl cholinesterase ซึ่งเอนไซม์ชนิดนี้ เป็นตัวที่ ควบคุมการส่งกระแสไฟฟ้าจาก

เส้นประสาทไปยังกล้ามเนื้อและต่อมต่างๆในร่างกาย   ถ้าคนได้รับ สารเคมีก าจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต

จนถึงขั้นที่ท าให้เกิดพิษแล้วจะมีผลท าให้การท างานของ เอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส มีปริมาณลดลงและมี

ประสิทธิภาพในการท างานลดลง  ซึ่งมีผลท าให้เกิดการ คั่งของ   Acetylcholine   ที่บริเวณรอยต่อของกระดูกและ
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กล้ามเนื้อ   บริเวณปุ่มประสาทอัตโนมัติ (Autonomic  ganglion)  และในสมอง โดยที่ถ้าบริเวณรอยต่อระหว่าง

ประสาทกับกล้ามเนื้อเรียบและ ต่อมต่าง ๆ มี    Acetylcholine  มาเกาะมากก็จะเป็นสาเหตุท าให้เกิดการหดตัวของ

กล้ามเนื้อขึ้น   และ ยังท าให้เกิดการหลั่งของเยื่อเมือกต่าง ๆ มากขึ้น   ถ้า Acetylcholine  มาเกาะบริเวณรอยต่อ

ระหว่าง กระดูกและกล้ามเนื้อ  ก็จะท าให้กล้ามเนื้อเกิดอาการกระตุก (Muscle   twisting)   แต่ถ้าได้รับสารพิษ  

มากก็อาจมีผลท าให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงลงหรือเป็นอัมพาตของกล้ามเนื้อได้   ในสมองถ้ามี Acetylcholine มาเกาะ

มาก ก็จะมีผลท าให้พฤติกรรมของคนผู้นั้นเปลี่ยนไป   การเคลื่อนไหวของ อวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายไม่สัมพันธ์กัน

และยังไปกดการท างานของสมองส่วนที่สั่งการเคลื่อนไหว  การ ตายมักเกิดจากการไปกดการหายใจ    ท าให้การ

หายใจล้มเหลวและเกิดการบวม (Edema) ของปอด ขึ้น  

 2.กลุ่มคาร์บาเมต (Carbamates) สารกลุ่มนี้จะออกฤทธิ์ขัดขวางการท างานของเอนไซม์โคลีน เอสเตอเรส

ท าให้เกิดการสะสมของอะซิลติลคลอลีน (Acetylcholine) ที่รอยต่อประสาทระหว่างเซลล์ ประสาท รอยต่อระหว่าง

กล้ามเนื้อกระดูก    ปุ่มประสาทอัตโนมัติ และที่สมอง ความเป็นพิษของคาร์บา เมทขึ้นอยู่กับสถานะของสาร  

  การละลาย  การถูกดูดซึมเข้าไปสู่ร่างกาย  สารที่ระเหยได้ง่ายย่อมมีพิษ รุนแรงกว่านอกจากนั้นยังขึ้นอยู่กับกลไก

การก าจัดพิษของร่างกายอีกด้วย   สารประกอบคาร์บาเมทนี้ เป็นสารประกอบที่ไม่คงตัวมีการแตกตัวง่าย    

 สารกลุ่มคาร์บาเมทเข้าสู่ร่างกายโดยทางหายใจและการ กิน    ส่วนทางผิวหนังได้รับน้อยมากสารกลุ่มนี้ถูกขับออก

จากร่างกายโดยทางไต และ ตับของอะซิลติล คลอลีนที่ไปเกาะที่รอยต่อประสาทกับกล้ามเนื้อเรียบมีผลท าให้

กล้ามเนื้อเกิดการหดตัว ชักกระตุก มี สารหลั่งมาก ถ้าไปเกาะที่บริเวณรอยต่อของกระดูกและกล้ามเนื้อก็จะเป็น

สาเหตุท าให้กล้ามเนื้อปิดตัว หรือ มีอาการอ่อนแรง และเป็นอันตรายได้ถ้าไปเกาะบริเวณสมอง ก็จะท าให้

พฤติกรรมเปลี่ยนไปและ เกิดการซึมเศร้าได้   ผู้ป่วยมักจะตายจากการหายใจถูกกดและตัวปอดเกิดอาการบวม  

 3.กลุ่มออร์กาโนคลอรีน (Organochlorines) สารเคมีประเภทออร์กาโนคลอรีนจะถูกดูดซึม โดยล าไส้   

ปอด   และผิวหนัง    การดูดซึมจะถูกกระตุ้นโดยไขมันและสารละลายไขมันเนื่องจากสาร พวกนี้ไม่สามารถระเหย

ได้    การเข้าสู่ร่างกายจึงเข้าได้โดยการกิน   หายใจเอาละอองฝุ่นของสารน้ีเข้า ทางลมหายใจ  เมื่อสารพวกนี้เข้าสู่

ร่างกายแล้วก็จะเข้าไปสะสมอยู่ในรูปที่มีคุณสมบัติเหมือนวาระเดิม ทุกประการ   ร่างกายจะขับเอาสารออกมา

ทางน ้าดี   สารบางชนิดยังสามารถผ่านมาทางน ้านมได้ ออร์กาโนคลอรีนมีพิษหรือสามารถท าอันตรายต่อระบบ

ประสาท  ซึ่งสารเหล่านี้จะไปขัดขวางการไหล ของประจุไฟฟ้าเข้าไปยังเน้ือเยื่อของเซลล์ประสาท จะท าให้ผู้ป่วย  

มีอาการชัก (Convulsion) และตาย ได้    เน่ืองจากการขัดขวางการแลกเปลี่ยนอากาศในปอด และมีกรดในเลือดมาก

เรียกว่า   Acidosis อาการที่แสดงออกเฉียบพลันของพิษนี้ ได้แก่  ความผิดปกติของประสาทสัมผัส  เช่น  ตามัว  หู

ไม่ได้ยิน เสียงชัด   ความผิดปกติการประสานงานในการท างานของอวัยวะต่าง ๆ และบ่อยครั้งที่ท าอันตรายต่อ  

กล้ามเนื  ้อหัวใจ   ซึ่งท าให้หัวใจเต้นไม่สม ่าเสมอและที่อันตรายที่สุดก็คือ เกิดอาการเกร็ง   ชักกระตุก  

ท าให้ไปกดการหายใจของผู้ป่วย ท าให้ผู้ป่วยหายใจล าบากและเกิดภาวะการหายใจล้มเหลวและถึงแก่ ความตายได้  
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 4 .พาราควอต (Paraquat)   และไดควอต (Diquat) พาราควอตในสารละลายเข้มข้น จะ สามารถท าอันตราย

เน้ือเยื่อที่สัมผัสกับสารพิษนั  ้น ท าให้ผิวหนังที่มือแห้งและแตกเป็นแผล   บางคร้ัง อาจถึงกับสูญเสียเล็บมือ  

 การสัมผัสกับสารเป็นระยะเวลานานเป็นสาเหตุท าให้เกิดเป็นตุ่มพองมีน ้าขัง อยู่ข้างใน (Bistering)    และเกิดแผล    

ถ้าได้รับสารพิษโดยทางหายใจจะท าให้มีเลือดก าเดาออก  ถ้า สารเข้าตาจะท าให้ตาเกิดการอักเสบอย่างรุนแรง 

(Severe   conjunctivitis)   และมีผลท าให้เกิดเยื่อบุ ตาขุ่นขาว (Corneal    opoacification)     และท าให้ตาบอด  

ถ้าได้รับสารพิษจากการกินจะมีผลต่อ ทางเดินอาหาร ไต ตับ  หัวใจและอวัยวะอ่ืน ๆ    ระยะแรกของพิษตามระบบ

ประกอบด้วย  เยื่อบุปาก เพดานปาก (Pharynx)  ทางเดินอาหารส่วนต้น  (Esophagus)  กระเพาอาหาร   (Stomach)  

และล าไส้  

เกิดอาการบวกและเกิดแผลขึ้น    ส่วนในระยะที่ 2 ลักษณะที่ส าคัญของอาการได้รับพิษก็คือ  เซลล์ของ ตับได้รับ

อันตราย  ท าลายส่วนปลายของไต  กล้ามเนื้อหัวใจ (Myocadium) และกล้ามเนื้อโครงกระดูก ในผู้ป่วย     บางคน

พิษอาจมีผลต่อระบบประสาทและตับอ่อน (Pancrease)  ในระยะที่ 3  ปอดจะถูก ท าลายซึ่งมักเกิดขึ้นในช่วง 

 2 -4 ชั่วโมงหลังกินสารพิษโดยพาราควอต  ท าให้เกิดเลือดออกในปอดมี บวมน ้าและมีเลคโกไซต์ (Leukocyte) 

เกิดขึ้นในถุงลม   หลังจากนั้นก็จะเกิดพังผืดขึ้นในปอด (Proliferation of fibroblasts) ซึ่งท าให้การแลกเปลี่ยน

ออกซิเจนในปอดไม่ดี   จึงเป็นสาเหตุท าให้ผู้ป่วย ตายจากการขาดออกซิเจน  

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

 สารเคมีการเกษตรยังตกค้างในสิ่งแวดล้อมซึ่งสาเหตุเกิดจากการแพร่กระจายของสารเคมีใน ระหว่าง  

การฉีดพ่นเน่ืองจากสารเคมีส่วนใหญ่จะกระจายจากบริเวณของพืชที่ต้องการฉีดพ่นลงสู่พื้น และบางส่วนระเหยอยู่

ในอากาศท าให้มีการสะสมอยู่ในพื้นดินและน ้า ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลี้ยง และ สัตว์ในธรรมชาติในที่สุดจะ

ส่งผลให้เกิดการสะสมของสารเคมีในห่วงโซ่อาหารและท าให้สิ่งมีชีวิต ในระบบห่วงโซ่อาหารทุกระดับได้รับ

ผลกระทบ   นอกจากนี้ยังท าลายแมลงที่เป็นประโยชน์ในการช่วย ท าลายแมลงศัตรูพืช เช่น  ตัวห ้าตัวเบียนหรือ

แมลงที่ช่วยผสมเกสร  เช่น  ผึ้ง การใช้สารเคมีทาง การเกษตรยังเป็นพิษต่อไส้เดือนดินซึ่งเป็นสัตว์ที่ช่วยย่อยสลาย

เศษซากอินทรียวัตถุในดินท าให้ดินอุดม สมบูรณ์  ท าให้ดินโปร่งร่วนซุย  อากาศถ่ายเทได้ดี  โดยเฉพาะเซฟวินมีพิษ

รุนแรงมากต่อไส้เดือนดิน สอดคล้องกับค าบอกเล่าของเกษตรกรที่พบว่า  เมื่อมีการฉีดพ่น “ยาแลนเนท” 

 (หรือเมโทมิลเป็น สารเคมีป้องกันก าจัดแมลง) และ“ฟอสดริ้น” (หรือเมวินฟอสเป็นสารเคมีป้องกันก าจัดแมลง ) 

ในแปลงผักเมื่อมีนกบินเข้ามาในแปลงผักนกจะตาย   ปลาตามทุ่งนาก็ไม่มีเหลือ  ตายหมด   

(ทิพวรรณ ประภามณฑลและคณะ, 2547) สารเคมีทางการเกษตรยังมีการปนเปื้อนในที่พักอาศัยของเกษตรกร  

มี รายงานการตรวจวิเคราะห์การตกค้างสารเคมีทางการเกษตรกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตออร์กาโนคลอรีน และ  

ไพทีรอยส์ในบ้านเกษตรกรรัฐแคลิฟอเนียร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า มีการตกค้างในฝุ่น พื้นบ้านและเสื้อผ้า 

(Bradman et, al. 2007)  มีรายงานผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการใช้สารเคมี ในสวนส้มท าให้เกิดการสูญเสีย
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ระบบนิเวศน์มีนกตายเนื่องจากกินหนอนหรือแมลงที่ตายจากการฉีด พ่นสารเคมีก าจัดศัตรูพืช   สภาพดินเสื่อมลง 

(อนันต์ชัย   ลือเกรียงไกร , 2542)   นอกจากนี้สารเคมี ก าจัดศัตรูพืชยังตกค้างในดินและน ้ากระจายอยู่ในพื้น

การเกษตรบนที่สูงทั่วไปในประเทศไทย ซึ่งเป็น สาเหตุการปนเปื้อนของแหล่งน ้าที่ไหลมาจากที่สูง  

พรกมล   สาฆ้อง (2539) พบว่า พบว่าปริมาณรวม ของสารก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ชนิดออร์กาโนคลอลีน  

รวม 13.93 ppb ในแม่น ้าปิงตอนล่างมากกว่าที่ ตกค้างในน้ าแม่กวงที่มีปริมาณรวมเพียง 4.73  ppb      จากผลการ

ตรวจวิเคราะห์พบอัลดรินมากกว่า สารอ่ืน ๆ ในกลุ่มเดียวกัน   นอกจากสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชจะตกค้างใน

สิ่งแวดล้อมแล้วปุ๋ยเคมี ยังสร้างปัญหามลพิษให้กับแหล่งน ้าธรรมชาติและความเสี่ยงทางด้านสุขภาพ   เช่น  

ปัญหาการเพิ่มขึ้น ของธาตุอาหารในอ่าวไทยที่มากเกินไปหรือที่เรียกว่า ปรากฏการณ์ยูโทรพิเคชั่น 

(Eutrophication) และ ปัญหาสาหร่ายมีพิษที่เพิ่มจ านวนมหาศาล ซึ่งสาเหตุหนึ่ง คือ ปุ๋ยเคมีส่วนเกินจากพื้นที่เกษตร

ถูกชะ ล้างและไหลลงสู่แหล่งน ้าธรรมชาติ โดยเฉพาะการท าเกษตรแบบเข้มข้น  การใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณมาก เกิน

ความต้องการของพืชยังส่งผลให้น ้าใต้ดินมีการปนเปื้อนไนเตรท ซึ่งสร้างความเสี่ยงต่อสุขภาพของ ประชาชน

โดยเฉพาะในเด็กซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่สุด (กรีนพีชเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 2551)  

การประเมินผลกระทบสุขภาพ  

ผลกระทบสุขภาพ  

 ผลกระทบทางสุขภาพเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น ต่อเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงปัจจัยที่มีผลต่อ สุขภาพตัวใดตัวหนึ่ง

หรือหลายตัวเน่ืองมาจากการด าเนินนโยบาย แผนงาน หรือโครงการความ เปลี่ยนแปลงทางสุขภาพ  จึงเป็น  

สิ่งหลาย ๆ ฝ่ายต้องการจะทราบก่อนการตัดสินใจโครงการ  แต่ใน ความเป็นจริงในแต่ละช่วงเวลา   ความ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพย่อมมิได้ เกิดขึ้นทีละปัจจัยและเฉพาะปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องกับการ

ด าเนินนโยบาย   แผนงานหรือโครงการน้ันแต่ เพียงอย่างเดียวแต่มักเกิดขึ้นพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงอื่นในสังคม

ด้วย   ดังนั้นผลกระทบทางสุขภาพ จึงเป็นสิ่งที่ยากในการประเมินนอกจากนี้ผลกระทบทางสุขภาพยังไม่สามารถ

เกิดขึ้นได้ในหลาย รูปแบบและหลายระดับและมักเกิดขึ้นในรูปแบบและระดับที่แตกต่างกันในแต่ละกรณี   

การประเมินผล กระทบทางสุขภาพจึงจ าเป็นต้องเข้าใจและเข้าถึงลักษณะของผลกระทบในแต่ละรูปแบบแต่ละ

ระดับ ให้ได้เพื่อให้สามารถประเมินผลกระทบทางสุขภาพได้อย่างถูกต้องและทันการณ์ การเปลี่ยนแปลง ใด ๆ ที่มี

ผลต่อสุขภาวะในแต่ละด้านทั้งในทางบวกและทางลบย่อมถือเป็นผลกระทบทางสุขภาพ วิธีการจ าแนกในลักษณะนี้

อาจดูง่ายในแง่ความเข้าใจและความจ าเพาะเจาะจงแต่สิ่งที่ต้องพึงระวังใน การจ าแนก คือ ความเชื่อมโยงและ  

ความคาบเกี่ยวระหว่างมิติทางสุขภาพเพราะผลกระทบทางสุขภาพ โดยทั่วไปมักมีลักษณะเป็นองค์รวม การจ าแนก

ลักษณะของผลกระทบทางสุขภาพตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นที่นิยมใน วงการการประเมินผลกระทบทาง

สิ่งแวดล้อมและทางสังคม เนื่องจากง่ายต่อการเลือกวิธีในการ วิเคราะห์หรือประเมินและง่ายต่อการก าหนด

มาตรการในการลดผลกระทบตามลักษณะของความ  
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เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เดชรัตน์ สุขก าเนิดและคณะ ( 2545) จ าแนกลักษณะของผลกระทบเป็น 3 ลักษณะ คือ  

 1.ผลกระทบโดยตรง (Direct  impact)  เป็นผลกระทบทางสุขภาพอันเนื่องมาจากการด าเนิน นโยบาย  

แผนงานหรือโครงการโดยตรงโดยมีปัจจัยอื่น ๆ มาเกี่ยวข้องน้อยมาก เช่น ผลกระทบทาง สุขภาพอันเนื่องมาจาก

โครงการเหมืองแร่ในเขตป่าหรือผลกระทบทางสุขภาพจิต  เน่ืองมาจากความ วิตกกังวลในอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นจาก

นิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ผลกระทบลักษณะนี้มักง่ายต่อการ วิเคราะห์เชิงปริมาณและการติดตามเฝ้าระวังเพราะ

มีตัวแปรที่เข้ามาเกี่ยวข้องน้อย  

 2.ผลกระทบโดยอ้อม (Indirect  impact)  เป็นผลที่มิได้เกิดขึ้นกับสุขภาพโดยตรง แต่เกิด เนื่องมาจากการ

เปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพหลายตัวร่วมกันจนมีผลให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงทางด้านสุขภาพในที่สุด 

เช่น ผลกระทบต่อสุขภาพกายที่แย่ลงแต่เนื่องจากความวิตก กังวลเกี่ยวกับการด ารงชีวิต ภายหลังจาก

ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมลงจากการด าเนินโครงการหรือ ผลกระทบทางสุขภาพจิตที่ดีขึ้น อันเนื่องการจ้างงาน  

ที่เพิ่มขึ้น การประเมินผลกระทบลักษณะนี  ้ ค่อนข้างยากในการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพราะมีปัจจัยประกอบมากจึง

จ าเป็นต้องใช้การวิเคราะห์เชิง คุณภาพเพื่ออธิบายให้เห็นถึงปฏิสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ  

 3.ผลกระทบสะสม (Cumulative impact) เป็นผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมที่สะสมจาก การด าเนิน

นโยบาย แผนงาน และโครงการต่างๆ ในพื้นที่เดียวกัน หรือในกลุ่มประชากรเดียวกันซึ่ง บางคร้ังท าให้ผลกระทบ

ทางสุขภาพรุนแรงขึ้นเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ในการประเมินผลกระทบทาง สุขภาพในแต่ละโครงการการ

ประเมินผลกระทบสะสมจึงจ าเป็นที่จะต้องมีความรู้  ความเข้าใจในข้อมูล พื้นฐานของพื้นที่หรือประชากรแต่ละ

กลุ่มเป็นอย่างดี ณรงค์    ณ  เชียงใหม่ (2552)      กล่าวว่าในการเข้าถึงแก่นแท้ของการศึกษาความสมบูรณ์ของ 

สุขภาพนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่จักต้องครอบคลุมระดับผลกระทบต่าง ๆ ของสุขภาวะ 4  ระดับ ได้แก่ 

 1.สุขภาวะระดับปัจเจกบุคคล (Individual    Health)   หมายถึง สุขภาพทางกาย  สุขภาพทาง สังคม  สุขภาพ

ทางจิตใจและสุขภาพทางจิตวิญญาณของแต่ละบุคคล  

 2.สุขภาวะระดับครอบครัว (Family   Health)   หมายถึง    สุขภาพทั้ง 4    องค์ประกอบของ ครอบครัว  

 3.สุขภาวะระดับครอบครัว (Community   Health)  หมายถึง   สุขภาพทั้ง 4   องค์ประกอบของ ชุมชนหรือ

ประเทศ  

 4.สุขภาวะระดับครอบครัว (Public  Health)  หมายถึง   สุขภาพทั้ง 4   องค์ประกอบในระดับสากล

โดยทั่วไปการจ าแนกระดับผลกระทบสุขภาพของโครงการต่าง ๆ แบ่งออกเป็น 3  ระดับ ดังนี้ 
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การแบ่งระดับผลกระทบสุขภาพ 

ระดับ ข้อพิจารณา 
A ผลกระทบสุขภาพมีนัยส าคัญ ยากต่อการลดผลกระทบหรือต้องใช้งบลงทุนเป็นกรณีพิเศษ  
B ผลกระทบสุขภาพมีนัยส าคัญ การลดผลกระทบท าได้โดยไม่ต้องการงบลงทุนเป็นกรณีพิเศษ  
C ผลกระทบสุขภาพไม่มีนัยส าคัญต่อชุมชนและประชาชนในพื้นที่ 

ท่ีมา :ดัดแปลงจาก ณรงค์    ณ  เชียงใหม่ ,2552  

 นอกจากนี้สิ่งที่ต้องค านึงถึงในการศึกษาผลกระทบสุขภาพ คือ พื้นที่ศึกษาหรือชุมชนที่ได้รับ ผลกระทบ

ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งนี้ขอบเขต ของพื้นที่ที่จะท าการศึกษามีการก าหนดโดยอาศัย ปัจจัยต่าง ๆ เช่น ลักษณะ

ทางธรรมชาติของพื้นที่   ความต้องการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชุมชน สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและพฤติกรรม

การหลีกเหลี่ยงอันตราย เป็นต้น  

การประเมินผลกระทบสุขภาพ  

ความหมาย  

 การประเมินผลกระทบเป็นกรอบคิดและเป็นเคร่ืองมือที่จะน าสถานการณ์ทั้งหมด (Situation analysis)  

และปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นจากการด าเนินกิจกรรมต่างๆ มาร้อยเรียงและจัดล าดับ เพื่อ น าเสนอให้เห็นเป็นล าดับ

ขั้นตอน (Consequences) อีกทั้งเพื่อให้แนวทางการพิจารณามีความชัดเจน ในการตัดสินใจที่จะด าเนินกิจกรรมนั้น 

ๆ ในแต่ละขั้นตอนสุดท้าย คือ การพิจารณาแนวทางเตือนเหตุ Precaution)   ปกป้อง (Prevention)   ป้องกัน

(Protection)   และการเยี่ยวยารักษาในอนาคต (Treatment) เมื่อกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยไม่ได้คาดหมาย จุดเร่ิมต้นที่

จะต้องพิจารณาเป็นขั้นตอนเร่ิมแรกในการวางกรอบการวิเคราะห์และประเมินผล กระทบทางสุขภาพ ต้องท าความ

เข้าใจและพิจารณาใน 2 ส่วน คือ ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกับ ผลกระทบที่เกิดขึ้นซึ่งทั้งสองส่วนมีความหมาย

อย่างไรและมีความสัมพันธ์กันอย่างไร เมื่อสามารถ ตอบค าถามเร่ิมต้นได้ สิ่งที่จะต้องท าความเข้าใจต่อไป คือ 

ปัจจัยอะไรบ้างที่จะเป็นตัวก าหนดการ เปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแล้วท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน

สุขภาพในแต่ละด้านที่ก าลัง พิจารณา ต่อมาเป็นการน าใช้เคร่ืองมือหลายสาขามาร่วมกันวิเคราะห์และสังเคราะห์

ปรากฏการณ์ที่จะ เกิดขึ้นในอนาคตโดยพิจารณา คือ การประมาณการภาวการณ์ที่จะเกิดขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและ 

คุณภาพ ทั้งที่มีผลกระทบในด้านบวกและด้านลบต่อสุขภาพและสรุปสุดท้าย คือ การพิจารณาเพื่อ ตัดสินใจ

ด าเนินการหรือหยุดกิจกรรมนั้น แต่อยู่บนข้อเสนอแนะร่วมกันของผู้มีส่วนได้เสียในการด าเนิน กิจกรรม  

(สมบัติ  เหสกุล, 2548)  

 การประเมินผลกระทบสุขภาพ ( Health Impact Assessment) เป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ในสังคม  โดย

มีการประยุกต์ใช้แนวทางและเครื่องมือที่หลากหลายในการระบุ  คาดการณ์ และพิจารณา ถึงผลกระทบทางสุขภาพ
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ที่อาจเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแล้วกับประชากรกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจากข้อเสนอหรือการ ด าเนินนโยบาย  แผนงาน  

โครงการหรือกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจอันเป็น ประโยชน์ส าหรับการสร้างเสริมและ

การคุ้มครองสุขภาพประชาชนทุกกลุ่ม รวมถึงเป็นรูปแบบหรือ กระบวนการการประเมินผลกระทบอย่างหนึ่งซึ่ง

มุ่งเน้นที่จะประมาณการณ์หรือคาดการณ์ผลกระทบที่ จะเกิดขึ้นกับสุขภาพของประชาชนจากการด าเนินการอย่าง

ใดอย่างหนึ่งเพื่อที่จะได้น าเสนอข้อมูล ข้อ ค้นพบ และข้อเสนอแนะทั้งหลายเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้และ

กระบวนการตัดสินใจร่วมกันส าหรับ ผลักดันให้นโยบายสาธารณะและการด าเนินการต่าง ๆ โดยค านึงและให้

ความส าคัญกับการส่งเสริม สุขภาพของประชาชน (เดชรัตน์ สุขก าเนิดและคณะ ,2545)  

 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเป็นความพยายามที่จะประมาณการณ์  หรือคาดการณ์ไป ข้างหน้าถึง 

ผลกระทบของการด าเนินกิจกรรม โครงการ แผนและนโยบายต่าง ๆ ที่มีต่อสุขภาพของ ประชาชน กลุ่มใดกลุ่ม

หนึ่ง เพื่อส่งเสริมให้มีการน าปัจจัยทางสุขภาพของมนุษย์เข้าไว้ในการก าหนด นโยบาย และการออกแบบและ

ตัดสินใจในการด าเนินโครงการ และแผนงานต่าง ๆ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยง ที่เกี่ยวพันกับโรคและภัยคุกคามแก่สุขภาพ

ของมนุษย์ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากปัจจัยทางบวกหรือทางลบ การประเมินผลกระทบสุขภาพเป็นการก าหนดอันตราย

และความเสี่ยงต่อสุขภาพรวมถึงการ จัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้น   ผลกระทบทางสุขภาพเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นต่อเน่ืองจาก

การเปลี่ยนแปลงปัจจัยที่ มีผลต่อสุขภาพตัวใดตัวหนึ่งหรือหลายตัวเน่ืองมาจากการด าเนินนโยบาย แผนงานหรือ

โครงการความ เปลี่ยนแปลงทางสุขภาพจึงเป็นสิ่งหลาย ๆ ฝ่ายต้องการจะทราบก่อนการตัดสินใจโครงการ  แต่ใน  

ความเป็นจริงในแต่ละช่วงเวลา   ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ ย่อมมิได้ เกิดขึ้นทีละปัจจัย   

และเฉพาะปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องกับการด าเนินนโยบาย   แผนงานหรือโครงการน้ันแต่ เพียงอย่างเดียวแต่มักเกิดขึ้น

พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงอื่นในสังคมด้วย   ดังนั้นผลกระทบทางสุขภาพ จึงเป็นสิ่งที่ยากในการประเมินนอกจากนี้

ผลกระทบทางสุขภาพยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในหลาย รูปแบบและหลายระดับและมักเกิดขึ้นในรูปแบบและระดับ

ที่แตกต่างกันในแต่ละกรณี  การประเมินผล กระทบทางสุขภาพจึงจ าเป็นต้องเข้าใจและเข้าถึงลักษณะของ

ผลกระทบในแต่ละรูปแบบแต่ละระดับ ให้ได้เพื่อให้สามารถประเมินผลกระทบทางสุขภาพได้อย่างถูกต้องและทัน

การณ์ การเปลี่ยนแปลง ใด ๆ ที่มีผลต่อสุขภาวะในแต่ละด้านทั้งในทางบวกและทางลบย่อมถือเป็นผลกระทบทาง

สุขภาพ วิธีการจ าแนกในลักษณะนี้อาจดูง่ายในแง่ความเข้าใจและความจ าเพาะเจาะจงแต่สิ่งที่ต้องพึงระวังใน  

การจ าแนก คือ ความเชื่อมโยงและความคาบเกี่ยวระหว่างมิติทางสุขภาพเพราะผลกระทบทางสุขภาพ โดยทั่วไปมัก

มีลักษณะเป็นองค์รวม ผลลัพธ์ของการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ  คือ ชุดค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะที่มีข้อมูล 

หลักฐานยืนยัน (Evidence - based recommendations)     ที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางและคุณค่า หรือความส าคัญ

ของการมีสุขภาวะที่ดีร่วมกันของสังคมเพื่อประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย โดย ค าแนะน าเหล่านั้นต้องมุ่ง

สนับสนุนผลกระทบทางด้านบวกต่อสุขภาพที่เกิดขึ้นจากข้อเสนอเชิง นโยบายและมุ่งขจัดผลกระทบทางลบต่อ

สุขภาพหรือลดผลกระทบทางลบจากข้อเสนอดังกล่าวลงให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์
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และคณะ(2546) กล่าวว่า ความมุ่งหวังของการประเมินผลกระทบทางสุขภาพที่จะก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยน

กระบวนการนโยบาย สาธารณะให้เอ้ือต่อการมีสุขภาพที่ดี  การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจึงเป็นเคร่ืองมือหรือ

กลไกที่ ส าคัญในการคุ้มครองและส่งเสริมสุขภาพของมนุษย์จากการด าเนินการต่าง ๆ  ทั้งจากรัฐและเอกชน  

เพราะเป็นกระบวนการที่ช่วยสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และขจัดหรือยับยั้งการด าเนินการที่อาจ เป็นภัย

คุกคามต่อสุขภาพของมนุษย์ นอกจากนี้การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจ าเป็นต้องมีข้อมูลที่ ถูกต้องและ

ครอบคลุม เช่น การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากการใช้สารเคมีในกลุ่มเกษตรกรนั้น ต้องมีข้อมูลเบื้องต้นที่

ส าคัญ  ครอบคลุมถึงพื้นที่  ชนิดพืชที่ปลูก  ชนิดและปริมาณการใช้สารเคมีและ ต้องมีข้อมูลพื้นฐานทางสุขภาพ

ของกลุ่มประชากรที่จะศึกษานั้นให้มากเพียงพอถึงจะสามารถน าไป เปรียบเทียบกับผลที่ได้  

รูปแบบของการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ  

 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพสามารถด าเนินการได้หลายรูปแบบทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะ ของนโยบาย 

ความซับซ้อนของผลกระทบทางสุขภาพที่จะเกิดขึ้นความสัมพันธ์ในเชิงช่วงเวลาของการ ประเมินผลกระทบทาง

สุขภาพและการด าเนินการน้ันความพร้อมและทรัพยากรในการประเมินผลระ ทบทางสุขภาพ  ซึ่งแตกต่างจากการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน ณรงค์  ณ เชียงใหม่ (2552) แบ่งการประเมินผลกระทบทางสุขภาพตาม

ความสัมพันธ์ในเชิงช่วงเวลาของการด าเนินการ ออกเป็น 3 รูปแบบ คือ  

1.การศึกษาแบบมองไปข้างหน้า  ( Prospective  HIA)  เป็นการประเมินก่อนโครงการเร่ิม ด าเนินการ การ

ประเมินผลกระทบในช่วงนี้เปิดโอกาสให้มีการแก้ไขข้อเสนอเชิงนโยบายหรือโครงร่าง โครงการก่อนมีการ

ด าเนินการเพื่อเพิ่มผลกระทบด้านบวกต่อสุขภาพและลดผลกระทบทางลบด้าน สุขภาพจากข้อเสนอและโครงร่าง

ดังกล่าว การประเมินประเมินผลกระทบแบบศึกษาไปข้างหน้ามักเป็น รูปแบบหลักของการประเมินผลกระทบทาง

สุขภาพ  

2. การศึกษาแบบมองย้อนหลัง (Retrospective  HIA)  เป็นการประเมินภายหลังจากที่ นโยบายหรือโครงการได้

ด าเนินไปแล้ว การประเมินผลกระทบนี้เปิดโอกาสให้มีการทบทวนและ ประเมินผลการด าเนินการของนโยบาย

หรือโครงการที่ผ่านมาเพื่อหาแนวทางปรับปรุง แก้ไขหรือฟื้นฟู หากพบว่ามีผลกรทบทางลบแก่สุขภาพ และเพื่อ

หาทางส่งเสริมและขยายผลหากพบว่าผล กระทบ ทางบวกแก่สุขภาพ นอกจากนี้การประเมินรูปแบบนี้ยังมีส่วน

ส าคัญอย่างยิ่งส าหรับการเสริมสร้างองค์ ความรู้เพื่อการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรูปแบบแรก  

3. การศึกษาแบบมองไปพร้อมกับการด าเนินการ (Concurrent  HIA) เป็นการประเมินไป พร้อม ๆ กับที่นโยบาย

หรือโครงการด าเนินไปโดยมีความมุ่งหวังที่จะเกิดการเรียนรู้ การทบทวนและ การปรับเปลี่ยนทิศทาง กลไกหรือ

วิธีการด าเนินการอย่างรวดเร็วที่สุดเมื่อเห็นว่าแนวทางใดที่มีผลดีหรือ ผลเสียต่อสุขภาพ การประเมินในรูปแบบนี้

จึงจ าเป็นต้องมีทั้งการประเมินผลแบบย้อนหลังและการมอง ไปข้างหน้าประกอบกันด้วย  การประเมินผลกระทบ
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ทางสุขภาพในรูปแบบนี้จะประสบผลส าเร็จได้ต้อง มีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  

ต่าง ๆ โดยเฉพาะผู้ก าหนดนโยบาย ผู้ได้รับ ผลกระทบ  และผู้ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ การประเมินผล

กระทบทางสุขภาพจึงมีความเกี่ยวพันกับกระบวนการนโยบายสาธารณะ หรือการด าเนินโครงการอย่างครบถ้วน

กระบวนการทั้งในช่วงก่อนการด าเนินการ ระหว่างด าเนินการ สิ่งที่ส าคัญที่สุดเกี่ยวกับช่วงเวลา คือ การประเมินผล

กระทบทางสุขภาพ ไม่ว่าจะในรูปแบบการมองไป ข้างหน้า แบบย้อนหลัง และแบบมองไปพร้อมกันจะต้อง

ด าเนินการและได้ผลการประเมินผลกระทบ ทางสุขภาพที่ดีก็อาจมีผลกระทบในเชิงนโยบายในแต่ละช่วง มิฉะนั้น 

การประเมินผลกระทบทาง สุขภาพที่ดีก็อาจจะมีผลกระทบในเชิงนโยบายน้อยมาก เพราะช่วงเวลาในการรับ 

ความคิดเห็นและการ ตัดสินใจได้ผ่านเลยไปแล้ว ดังนั้นการพิจารณาเกี่ยวกับช่วงเวลาในการตัดสินใจและการเลือก

รูปแบบ ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพจึงเป็นเร่ืองที่ส าคัญมาก  

ระดับในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ  

เดชรัต สุขก าเนิดและคณะ (2545)  แบ่งออกได้เป็น 4 ระดับ ได้แก่  

 1.ผลกระทบในระดับปัจเจกบุคคล เช่น ผลกระทบที่มีต่อความเจ็บป่วยของแต่ละบุคคล การประเมินระดับ

นี้ง่ายต่อการเก็บรวบรวมข้อมูลและท าให้เข้าใจถึงผลกระทบที่แตกต่างกันในหมู่ สมาชิกของแต่ละครัวเรือน แต่การ

ประเมินผลกระทบในระดับนี้แต่เพียงอย่างเดียว ก็มีข้อจ ากัดในการ เข้าใจถึงผลกระทบทางสุขภาพในขอบเขตที่

กว้างขวางขึ้น และลึกซึ้งขึ้นเพราะขาดกรอบการมองมิติ ความสัมพันธ์ในระดับและโครงสร้างต่าง ๆ  

 2. ผลกระทบในระดับครอบครัว เช่น ผลกระทบที่มีต่อความสัมพันธ์ภายในครัวเรือน ซึ่งจะ ท าให้ผู้

ประเมินเห็นถึงขีดความสามารถในการรับมือกับปัญหาในระดับครอบครัว หรือในมุมกลับกันผู้ ประเมินก็อาจเห็น

ถึงปัญหาอันเนื่องมาจากความล้มเหลวในการรับมือกับปัญหาดังกล่าวจนเกิดเป็น ปัญหาภายในครอบครัว หรือขยาย

ปัญหาในระดับชุมชน การประเมินผลกระทบ  ในระดับนี้จึงเป็น การศึกษาในระดับที่เป็นจุดเชื่อมต่อส าคัญกับ

สถาบันทางสังคมที่ใหญ่ขึ้นกว่านั้น เช่น ชุมชน หรือ องค์กรของรัฐทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว  

 3. ผลกระทบในระดับชุมชน เช่น ผลกระทบที่มีต่อความสามารถในการจัดการ การ คุ้มครองและการสร้าง

เสริมสุขภาพของชุมชน การประเมินในระดับนี้จะท าให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลง ของความร่วมมือของชุมชนใน

การสร้างเสริมและคุ้มครองสุขภาพของสมาชิกในชุมชนจากการด าเนิน นโยบายหรือโครงการ  

 4.ผลกระทบในระดับสาธารณะ เช่น ปัญหาที่คุกคามสุขภาพของสาธารณะในวงกว้าง ไม่ สามารถจ ากัด

เฉพาะกลุ่มประชากรที่ได้รับผลกระทบโดยตรงหรือผลกระทบที่มีต่อทัศนะของสาธารณะ ในแง่ของความส าคัญ

ของสุขภาพ เช่น การมองเห็นทางเลือกหรือโอกาสในการสร้างเสริมสุขภาพที่ แตกต่างไปจากเดิม รวมถึงทัศนะที่มี

ต่อความเสี่ยงของแต่ละกลุ่มประชากรและภาพรวมที่เปลี่ยนแปลง ไปอันเนื่องมาจากการด าเนินนโยบาย แผนงาน

หรือโครงการน้ัน การประเมินผลกระทบในระดับ สาธารณะแม้ว่าจะยากในการก าหนดขอบเขตและแนวทางการ
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ประเมินแต่ก็มีความส าคัญในการ ขับเคลื่อนเชิงนโยบาย และการเรียนรู้ร่วมกันของสังคม เนื่องจากการประเมินผล

กระทบทางสุขภาพในแต่ละระดับจะมีความแตกต่างกันไปและไม่ สามารถให้ภาพของผลกระทบทางสุขภาพที่

สมบูรณ์ได้ ดังนั้น การประเมินผลกระทบทางสุขภาพที่ดีจึง ควรพิจารณาผลกระทบทางสุขภาพในทุกระดับ และ

สามารถเชื่อมโยงถึงผลกระทบทางสุขภาพในแต่ ละระดับเข้าด้วยกันให้ได้ด้วย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้ง

และชัดเจน     ในแง่ของผลกระทบที่ เกิดขึ้นซึ่งจะเป็นพื้นฐานส าคัญยิ่งส าหรับการก าหนดแนวทางในการเสริม        

ผลกระทบทางบวก และ ลดผลกระทบทางลบจากการด าเนินนโยบาย แผนงานหรือโครงการดังกล่าวในระดับ

ต่างกัน  

ขั้นตอนการประเมินผลกระทบสุขภาพ  

 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพยังคงยึดแนวคิดและขั้นตอนหลักของการประเมินผล กระทบที่มีการ

ด าเนินการอยู่โดยทั่วไปมุ่งเน้นที่จะใช้กระบวนการผลกระทบเพื่อให้ทราบถึงขอบเขต ขนาดและโอกาสความ

เป็นไปได้ของผลกระทบทางสุขภาพที่คาดว่าจะตามมาจากการด าเนินการตาม ทางเลือกต่าง ๆ ที่มีอยู่ทั้งนี้เพื่อ  

ให้การเรียนรู้ การตัดสินใจ   และการยอมรับร่วมกันจากฝ่ายต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการพัฒนาดังกล่าว  

 แบ่งขั้นตอนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ  มีดังนี้  

 1.การกลั่นกรองข้อเสนอนโยบายแผนงานหรือโครงการ (Screening) เป็นการด าเนินการ  

เพื่อพิจารณาว่านโยบาย  แผนงานหรือโครงการใดมีความจ าเป็นหรือมีความเหมาะสมที่จะท าการ ประเมินผล

กระทบทางสุขภาพ   การกลั่นกรองข้อเสนอนโยบาย แผนงานหรือโครงการ เป็นการ ด าเนินการเพื่อพิจารณาว่า 

นโยบาย แผนงานหรือโครงการใดมีความจ าเป็นหรือมีความเหมาะสมที่จะ ท าการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 

ซึ่งก็เป็นขั้นตอนในการประเมินผลกระทบโดยทั่วไปแต่การ กลั่นกรองข้อเสนอเชิงนโยบายหรือโครงการในการ

ประเมินผลกระทบทางสุขภาพอาจมีความซับซ้อน มากกว่าการประเมินผลกระทบด้านอ่ืน เพราะผลกระทบทาง

สุขภาพสามารถเกิดได้จากปัจจัยต่าง ๆ ที่ แตกต่างกันมากมาย ทั้งปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม และ 

ไม่มีลักษณะของความสัมพันธ์ เป็นเส้นตรงกับขนาดของกิจกรรม นอกจากนี้ยังจ าเป็นต้องพิจารณาถึงโอกาสความ

เป็นไปได้และ ความเหมาะสมในการใช้การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนในเชิง

นโยบาย หรือการตัดสันใจในการด าเนินโครงการน้ันหรือไม่ อย่างไร รวมถึงควรระบุถึงขนาดของการด าเนิน 

ประเมินผลกระทบทางสุขภาพด้วยว่าจะด าเนินการประเมินผลกระทบทางสุขภาพด้วยว่าด าเนินการใน รูปแบบใด 

เช่น แบบรอบด้านหรือแบบระดับกลางที่จะเหมาะสมในการผลักดันนโยบายสาธารณะเพื่อ สุขภาพและเหมาะสม

กับทรัพยากรและเวลาที่มีอยู่  

 2.การก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบโดยสาธารณะ   (Public  Scoping) การก าหนด

ขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบโดยสาธารณะเป็นขั้นตอนการพิจารณาร่วมกัน ถึงขอบเขต ประเด็น 

ทางเลือกในการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาและแนวทางในการประเมินผลกระทบ ทางสุขภาพจากกิจกรรมการ
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พัฒนานั้น   โดยเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้แสดงให้เห็นถึง หลักฐานข้อมูล ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น ทางเลือก

ในการด าเนินการและข้อห่วงใยอย่างเต็มที่เพื่อให้การ ประเมินผลกระทบทางสุขภาพในแต่ละคร้ังสามารถประเมิน

ถึงผลกระทบทางสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้น ได้อย่างถูกต้อง   รอบด้านและสัมพันธ์เชื่อมโยงกันให้มากที่สุดตลอดจน

ไม่ละเลยถึงผลกระทบทาง สุขภาพทั้งผลกระทบทางตรง  ผลกระทบทางอ้อมและผลกระทบสะสมที่อาจจะเกิดขึ้น

ทั้งที่อาจจะเกิด ขึ้นกับประชากรส่วนใหญ่และเกิดขึ้นกับประชากรกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นการเฉพาะ   โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่ง ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสดังนั้นการก าหนดขอบเขตและแนว ทางการ

ประเมินผลกระทบโดยสาธารณะจึงเป็นขั้นตอนที่ส าคัญของกระบวนการการประเมินผ ล กระทบทางสุขภาพ  

 3. การวิเคราะห์ (Analysis) และร่างรายงานการประเมินผลกระทบ (Reporting) เป็นขั้นตอน ในการ

วิเคราะห์ ประมาณการณ์    และคาดการณ์ถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นตามขอบเขตประเด็น และแนวทางที่ได้วาง

ไว้ในขั้นตอนที่ผ่านมา  การวิเคราะห์และการร่างรายงานการประเมินผลกระทบ (บางคร้ังเรียกว่าการประเมินหรือ   

Appraisal)   เป็นขั้นตอนในการวิเคราะห์ประมาณการณ์ และ คาดการณ์ถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นตามขอบเขต 

ประเด็น และแนวทางที่ได้วางไว้ในขั้นตอนที่ผ่าน มาโดยการวิเคราะห์หรือประเมินอาจด าเนินการโดยใช้วิธีการ

ด าเนินการหลายวิธี และใช้คณะบุคคล เดียวหรือหลายคณะบุคคลในการวิเคราะห์หรือการประเมินผลกระทบที่

ถูกต้อง และเชื่อมโยงเป็นองค์ รวมและพร้อมที่จะรับการพิจารณาร่างรายงานโดยสาธารณะ ซึ่งการด าเนินการ

ขั้นตอนนี้อาจสามารถ ด าเนินการได้ คือ แบบเร่งด่วน แบบรอบด้าน และแบบระดับกลาง  

 4.  การทบทวนร่างรายงานโดยสาธารณะ( Public  Review)  เป็นขั้นตอนในการรับฟังความ คิดเห็นของ

สาธารณะที่มีต่อร่างรายงานที่จัดท าขึ้นโดยการทบทวนร่างรายงานโดยสาธารณะจะต้องจัด ให้มีการรับฟังความ

คิดเห็นอย่างกว้างขวาง  มีการให้ข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสม และเวลาที่เพียงพอ ต่อการทบทวนร่างรายงาน  

เพื่อให้รายงานและการตัดสินใจที่จะมีขึ้นเป็นไปอย่างสมบูรณ์ เป็นธรรม และชอบธรรมมากที่สุด ทั้งนี้การทบทวน

ร่างรายงานโดยสาธารณะอาจน าไปสู่การแก้ไขปรับปรุงใน ขั้นตอนการวิเคราะห์และร่างรายงานหรือในบางกรณี

อาจต้องย้อนกลับไปปรับปรุงในขั้นตอนของการ ก าหนดขอบเขตและแนวทางการเมินผลกระทบโดยสาธารณะเลย

ทีเดียว  

 5.  การมีบทบาทในกระบวนการตัดสินใจ (Influrncing)  เป็นขั้นตอนที่สถาบันหรือผู้ที่ท าการ ประเมินผล

กระทบทางสุขภาพจ าเป็นจะต้องพยายามให้รายงานการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเข้า ไปมีส่วนร่วมหรือมี่

บทบาทในกระบวนการตัดสินใจ  โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ ให้มากที่สุด  โดย มุ่งหวังให้การตัดสินใจที่จะเกิดขึ้น

ได้ค านึงถึงผลกระทบทางสุขภาพที่คาดการณ์ไว้ มาตรการทางเลือก และมาตรการลดผลกระทบที่เสนอแนะ      

และความสามารถในการรับมือของกลุ่มบุคคลต่าง ๆ อย่าง จริงจัง   ทั้งนี้โดยการด าเนินการผ่านกระบวนการสร้าง

การยอมรับในทางวิชาการ  การสร้างความ ตระหนักในทางสังคม และการสร้างแรงผลักดันในทางการเมือง 

ตามล าดับ  ในทางปฏิบัติแล้วการ พิจารณาถึงการมีบทบาทในกระบวนการตัดสินใจจ าเป็นต้องด าเนินการต้ังแต่

21 



ขั้นตอนการกลั่นกรอง และขั้นตอนการก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบโดยสาธารณะ  เพื่อให้

รายงาน ผลกระทบทางสุขภาพเป็นไปในขอบเขต แนวทาง และวิธีการหรือรูปแบบที่เป็นที่ยอมรับและมีผลต่อ  

การตัดสินใจของฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้มากที่สุด  

 6.การติดตามเฝ้าระวัง และการประเมินผล ( Monitoring and Evaluation) เป็นขั้นตอนในการ ติดตามว่า 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีการด าเนินการตามข้อเสนอจากการประเมินผลกระทบทางสุขภาพที่ จัดท าขึ้นหรือไม่   

 เพราะอะไรและจ าเป็นที่จะต้องจัดระบบการเฝ้าระวังเพื่อติดตามดูผลกระทบทาง สุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งที่ได้

คาดการณ์ไว้แล้ว  และไม่ได้คาดการณ์ไว้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถ ด าเนินการแก้ไขและปรับปรุงการด าเนิน

กิจกรรมการพัฒนาได้อย่างทันท่วงที   รวมถึงควรมีการ ประเมินผลในภาพรวมตามระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อเป็น

สร้างสมองค์ความรู้และประสบการณ์ ส าหรับการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในกิจกรรมอื่น ๆ ที่มีลักษณะ

เหมือนหรือคล้ายคลึงกันต่อไป เป้าหมายของขั้นตอนการวิเคราะห์หรือการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ คือ  

การวิเคราะห์ หรือประเมินว่าผลกระทบทางสุขภาพคืออะไร อย่างไรบ้าง หากมีการน าโครงการหรือนโยบายนั้นไป 

ปฏิบัติ ขั้นตอนนี้จึงเป็นขั้นตอนที่ถือเป็นการตอบค าถามของการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ   จาก การศึกษา

ของปัตพงษ์  เกษสมบูรณ์และคณะ (2544)  ได้ศึกษาเพื่อก าหนดขอบเขตการประเมินผล กระทบต่อสุขภาพจากการ

ท าการเกษตรแบบมีสัญญาผูกพันซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมี ปราบศัตรูพืชในการเกษตร จากผลการศึกษา

พบว่า ผลผลิตการเกษตรหลายชนิดที่มีการใช้ระบบการ ผลิตแบบมีสัญญาผูกพัน เช่น การเลี้ยงไก่ การผลิตเมล็ด

พันธุ์ผัก เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศเป็นต้น   จาก กรณีศึกษาเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศและพริกที่จังหวัดขอนแก่น   พบว่า   

บริษัทก าหนดควบคุมกระบวนการ ปลูกทุกขั้นตอน มีการใช้สารเคมีปราบศัตรูพืชจ านวนมากและบ่อยครั้ง จากการ

ประเมินผลกระทบทาง สุขภาพเบื้องต้น พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เห็นว่าการเข้าร่วมการผลิตแบบมีสัญญาผูกพัน

ท าให้รายได้ เพิ่มขึ้น เกิดการจัดระบบแรงงานเป็นกลุ่ม ๆ ตามบริษัทก าหนด แต่ส่วนใหญ่เห็นสุขภาพตนแย่ลง มี 

อาการผิดปกติทางกายที่พบบ่อยที่สุด คือ   อาการทางระบบประสาท  เช่น ปวดศีรษะ  วิงเวียนศีรษะ สายตาพร่ามัว   

เหนื่อยอ่อนเพลีย   แขนขาอ่อนแรง   จากการศึกษาในอดีตพบว่า   เกษตรกรกลุ่มนี้มี ระดับการท างานของเอนไซม์

โคลีนเอสเตอเรสลดต ่าลง บางรายเสียชีวิตขณะผสมเกสรมะเขือเทศ ด้านสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม เช่น แหล่งน ้า นก   

แมลง ผึ้ง ปลามีจ านวนลดลง  
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นโยบายด้านสารเคมีการเกษตร 

 ปัจจุบันการใช้สารเคมีทางการเกษตรเพิ่มจ านวนมากขึ้นโดยจะเห็นได้จากสถิติปริมาณการ น าเข้าเคมีภัณฑ์

ทางการเกษตรซึ่งยังมีปริมาณการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยมีมูลค่าการน าเข้าในแต่ละ ปีสูงถึงกว่า 6,000 ล้านบาท

ซึ่งเป็นผลการส ารวจของศูนย์วิจัยกสิกรไทย เน่ืองจากเกษตรกรบางกลุ่มมี ความเข้าใจว่าหากมีการใช้เคมีภัณฑ์ทาง

การเกษตรในปริมาณมากแล้วจะเป็นการเพิ่มผลผลิตทาง การเกษตรได้ ซึ่งความเข้าใจนี้ก็จะได้ผลดีในระยะแรก  

แต่มีความสูญเสียอย่างมากต่อเศรษฐกิจและ สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย เน่ืองจากสารเคมีที่ใช้ในการเกษตรยัง

ต้องพึ่งพาการน าเข้าทั้งในลักษณะ ของวัตถุดิบและสินค้ากึ่งส าเร็จรูป  รวมถึงความเป็นอันตรายเกิดขึ้นจากการ

ตกค้างของสารเคมีทาง การเกษตรที่เกิดขึ้นกับตัวเกษตรกร ผู้บริโภคสินค้าเกษตร และสิ่งแวดล้อม โดยการตกค้าง

ของสารเคมี ทางการเกษตรนี้มีผลต่อข้อกีดกันทางการค้า  ที่ประเทศผู้น าเข้าสินค้าเกษตรเข้มงวดในเร่ืองสารเคมี 

ตกค้างในผลผลิตทางการเกษตรซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อการส่งออกสินค้าเกษตรและ อุตสาหกรรมเกษตร     

วราภรณ์  ปัญญาวลี (2550) กล่าวว่า ธุรกิจสารเคมีเกษตรเป็นธุรกิจใหญ่ที่มี มูลค่านับหมื่นล้าน มีผู้เกี่ยวข้องมากมาย

หลายกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มธุรกิจผู้ค้า/ผู้จ าหน่ายสารเคมี กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ที่ดูแลเร่ืองการผลิตสินค้าเกษตร 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ กระทรวงสาธารณสุขที่ดูแลเร่ืองสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัย 

เกษตรกรในฐานะผู้ใช้ รวมทั้งผู้บริโภค โดยกลุ่มต่าง ๆ เหล่านี้อาจมีผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกัน ขณะที่กลุ่มธุรกิจ

สารเคมีเกษตรกรรวมทั้งผู้ดูแล เร่ืองการผลิตไม่ต้องการให้มีการเข้ามาควบคุมเร่ืองการใช้และการจาหน่ายสารเคมี

อย่างเข้มงวด โดย เกรงว่าจะมีผลกระทบรุนแรงต่อผลิตภาพการผลิตและความเพียงพอของสินค้าเกษตรของ

ประเทศ กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  กลุ่มสาธารณสุขและผู้บริโภคที่ต้องการบริโภคอาหารปลอดภัยและคุณภาพ ชีวิต

ที่ดี  กลับเรียกร้องให้มีการควบคุมอย่างเข้มงวด นอกจากความขัดแย้งดังกล่าวแล้วก็ยังมีกลุ่มผู้ที่ ต้องการนโยบาย

สายกลางเพื่อให้เกิดการใช้สารเคมีอย่างเหมาะสม ในประเทศไทยเองได้มีนโยบายและแผนแม่บทการใช้สาร

ป้องกันก าจัดศัตรูพืช 2545 - 2549 เกิดจากด าริของกรมวิชาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ประเมินว่า

นโยบายและผลการ ปฏิบัติตามนโยบาย ปัจจุบันยังไม่ได้ผลดีเพียงพอที่จะควบคุมการใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช

ให้เกิดผล ดีต่อเกษตรกรและสิ่งแวดล้อม    ในขณะที่จะรักษาหรือเพิ่มพูนปริมาณและคุณภาพของพืชผล การเกษตร  

จึงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตรร่วมกับเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการอ่ืน ช่วยกันพิจารณาจัดท า

ข้อเสนอนโยบายและแผนแม่บทการใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช 2545-2549 ร่วมกับองค์การความร่วมมือทาง

วิชาการของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน (Deutsche Gesellschaft fur Techische Zusammenarbeit: GTZ) มาตั้งแต่ปี 

พ.ศ.2540 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้น าร่าง นโยบายและแผนแม่บทการใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช  เสนอ

คณะรัฐมนตรีพิจารณา  และได้มีมติ เห็นชอบร่างนโยบายฯ ดังกล่าว เมื่อ 12 มีนาคม 2545 ซึ่งสาระส าคัญของ

นโยบายและแผนฯ นั้น นอกจากจะได้กล่าวถึงสถานการณ์การใช้  ตลอดจนนโยบายและมาตรการในการบริหาร

สารป้องกัน ก าจัดศัตรูพืชของประเทศไทยในปัจจุบันแล้วยังได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของนโยบายและแผน ฯ ดังนี้  
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1.เพื่อให้มีการน าพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.2535  และกฎหมายที่เกี่ยวข้องไปใช้ใน การด าเนินงาน  

กล่าวคือก าหนดยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานด้านสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชให้เกิด ประโยชน์สูงสุด  

 2.เพื่อให้มีการใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืชอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย  

 3.เพื่อส่งเสริมการป้องกันการก าจัดศัตรูพืชโดยวิธีการธรรมชาติและลดการใช้สารเคมี  

 4.เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและให้ความรู้เกี่ยวกับสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชให้ประชาชนทุกเพศทุกวัย และทุก

ระดับการศึกษา  

 5.เพื่อประสานงานการบริหารงานด้านการจัดการสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชให้เกิดการ ด าเนินงานระหว่าง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  

 6.เพื่อพัฒนาบุคลากรที่ด าเนินงานเกี่ยวกับสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชในด้านต่าง ๆ  ทั้งด้าน ปริมาณและ

คุณภาพ  

 7.เพื่อลดความเสี่ยงจากการใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืชต่อสภาพแวดล้อม  

นอกจากนี้แล้วยังได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 3 ยุทธศาสตร์ คือ  

 1.ยุทธศาสาตร์การปรับปรุง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการควบคุมและจัดการวัตถุอันตราย ทางการเกษตร

อย่างครบวงจร ซึ่งประกอบด้วย 3 แผนงาน คือ  

 1.1 การปรับปรุงด้านนโยบาย ได้แก่ การปรับปรุงนโยบายตามข้อเสนอในแผนแม่บท การ ประชาสัมพันธ์

และติดตามผลของฝ่ายการเมือง  

 1.2 การปรับปรุงข้อกฎหมาย ได้แก่ โครงการตรากฎหมายและระเบียบเท่าที่จ าเป็น การก าหนดมาตรการ

บังคับใช้โดยให้เอกชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง  ควบคุม ปราบปราม  การปรับปรุงกฎหมาย

เพื่อให้มีมาตรการรองรับการจ าหน่ายและใช้สารเคมีที่มีพิษสูง การ สนับสนุนให้มีการก าหนดสิทธิขั้นพื้นฐาน  

แก่เกษตรกรในการเรียกร้องชดเชยค่าเสียหาย เป็นต้น  

 1.3  มาตรการปรับปรุงระบบการจัดการ  ได้แก่  การพัฒนาระบบการขึ้นทะเบียน  ก าหนด หลักเกณฑ์ใน

การพิจารณาข้อมูลพิษวิทยาและความเสี่ยงอันตรายจากสารป้องกันก าจัดศัตรูพืช  เป็น ต้น  

 2.ยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนาสารป้องกันก าจัดศัตรูพืช ประกอบด้วย 4 แผนงาน ได้แก่  

 2.1 แผนงานการค้นคว้าวิจัยสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและ สิ่งแวดล้อม    

โดยกิจกรรมภายใต้แผนงานน้ีได้แก่  การวิจัยผลกระทบของสารก าจัดศัตรูพืชที่มีต่อ สิ่งแวดล้อม การติดตามการใช้

สารก าจัดศัตรูพืชที่มีพิษร้ายแรงหรือมีความคงทนในสภาพแวดล้อมเพื่อ การห้ามใช้หรือจ ากัดการใช้   การจัดท า

แผนฉุกเฉินเพื่อแก้ไขปัญหาด้านพิษภัยของสารก าจัดศัตรูพืชที่ อาจเกิดขึ้น  

24 

24 



 2.2  โครงการประสานงานในการบริหารงานด้านการจัดการสารก าจัดศัตรูพืชให้เกิดการ ท างานร่วมกัน

ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นต้น  แผน งานค้นคว้าเพื่อหาสาร

ทดแทนสารป้องกันก าจัดศัตรูพืช  ซึ่งกิจกรรมภายใต้แผนงานดังกล่าว  ได้แก่ การวิจัยการผลิตเชิงอุตสาหกรรมของ

สารสกัดจากพืชและสารชีวภาพ  การส่งเสริมสินเชื่อเพื่อการผลิต และจ าหน่ายพืชที่ปลอดภัยจากสารพิษโดยเฉพาะ  

 2.3  โครงการก าหนด  MRLs  ระดับประเทศ  เป็นต้น  แผนงานจัดต้ังศูนย์ข้อมูลและการ แลกเปลี่ยนข้อมูล

ความเป็นพิษ กิจกรรมภายใต้แผนงานน้ี    ได้แก่ โครงการจัดระบบการจัดการข้อมูล สารก าจัดศัตรูพืชและการ

ประสานงานทั้งในและต่างประเทศ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลและจัดท าเครือข่าย ข้อมูลสารก าจัดศัตรูพืชของหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง   เป็นต้น   แผนงานพัฒนาบุคลากรและเพิ่มขีด ความสามารถในการจัดการสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชโดย

มีการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา บุคลากรในด้านต่าง ๆ ทั้งการวิจัย   การวิเคราะห์สารก าจัดศัตรูพืช

ตลอดจนการพัฒนาสมรรถนะของ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการสามารถรักษาพยาบาลเบื้องต้น  

 3.ยุทธศาสตร์ถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรและเทคโนโลยีด้านสารป้องกันก าจัดศัตรูพืช ประกอบด้วย 

แผนงานการเผยแพร่ข้อมูลและให้ความรู้ด้านสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชโดยมีการจัดท า หลักสูตรและเอกสารในการ

ให้การศึกษาด้านการอารักขาพืชและความปลอดภัยในการใช้สารเคมี เป็น ต้น และแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ

ประชาสัมพันธ์ ได้แก่ การอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในการ ใช้สารก าจัดศัตรูพืช   ผู้จ าหน่ายสารก าจัดศัตรูพืช   

การรณรงค์ให้มีการท าการเกษตรแบบอินทรีย์การ ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรอ่านฉลากและปฏิบัติตาม ตลอดจน

การสร้างแรงจูงใจในเร่ืองการตลาดและ สินเชื่อแก่เกษตรกรที่ผลิตผลผลิตที่ปลอดภัยจากสารพิษ การถ่ายทอด

ความรู้ด้านการเกษตรไปสู่ สถานศึกษา เป็นต้น (กรมวิชาการเกษตร,2543)  

 แม้ว่านโยบายและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชจะมีการพัฒนา มากขึ้นเป็น

ล าดับแต่พฤติกรรมของผู้ประกอบการเหล่านี้ในอันที่จะหลีกเลี่ยงการปฎิบัติตามกฎหมายก็ มีส่วนส าคัญต่อการใช้

สารก าจัดศัตรูพืชในประเทศไทยเป็นอย่างมากเช่นกัน ได้แก่ การลักลอบน าเข้า สารที่ไม่ตรงกับที่ได้รับอนุญาต  

การลักลอบจ าหน่ายสารฯที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน    การโฆษณาเกินความ เป็นจริง เป็นต้น และจากพฤติกรรมดังกล่าว

ของผู้ประกอบการร่วมกับพฤติกรรมของเกษตรกร เช่นการ ขาดความเข้าใจ และขาดข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับการใช้

สารก าจัดศัตรูพืช โดยเฉพาะอย่างยิ่งอันตราย พิษภัย ตลอดจนวิธีการใช้ที่ถูกต้อง น าไปสู่การขาดความระมัดระวัง

ในการใช้ เป็นต้น ยิ่งส่งผลให้การ แก้ไขปัญหาต่าง  ๆ  จากสารก าจัดศัตรูพืชยิ่งเป็นไปอย่างยากล าบาก ดังนั้นการ

ก าหนดนโยบายและ กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสารก าจัดศัตรูพืชโดยหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจึงเป็นอีกส่วนที่

ส าคัญ ต่อการแก้ไขปัญหาสารก าจัดศัตรูพืช  ซึ่งจ าเป็นที่จะต้องกระท าควบคู่กับการมีส่วนร่วมของส่วนอื่นๆ  

 ของสังคม  และการค้นหาแนวทาง รูปแบบการเกษตรที่ลดการพึ่งพาการใช้สารก าจัดศัตรูพืช  อันจะ น าไปสู่การ

แก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน (จุฑามาศ ต๊ะก่า,2546)  
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พืชไร่  

 พืชไร่เป็นพืชที่ปลูกโดยใช้เน้ือที่มาก ๆ มีการเจริญเติบโตเร็วไม่ต้องการการดูแลรักษามาก เหมือนพืชสวน 

ส่วนใหญ่เป็นพืชล้มลุกมีอายุตั้งแต่ 2  เดือน ถึง 1ปี หรือมากกว่า ผลผลิตของพืชไร่มี ความส าคัญทางเศรษฐกิจและ

ชีวิตประจ าวันของคนไทยโดยใช้บริโภคเป็นอาหารหลักและส่งเป็น สินค้าออก จัดเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศซึ่ง

สามารถน ารายได้เข้าประเทศเป็นจ านวนมาก   เช่น ข้าว ข้าวโพด อ้อย ถั่วต่าง ๆ ยาสูบ ฝ้าย มันส าปะหลัง เป็นต้น 

พืชไร่ที่ปลูกในประเทศไทยสามารถจัดแยก เป็นกลุ่มตามลักษณะการน าไปใช้ประโยชน์ได้ ดังนี้  

 1.ธัญพืช หมายถึง พืชล้มลุกชนิดต่าง ๆ ที่ปลูกเพื่อน าเมล็ดมาเป็นอาหารของคนและสัตว์ เช่น ข้าว ข้าวโพด 

ข้าวฟ่าง ข่าวสาลี เป็นต้น  

 2.ถั่ว หมายถึง พืชตระกูลถั่วที่ให้เมล็ดเป็นอาหาร เช่น ถั่วเขียว   ถั่วลิสง ถั่วเหลือง เป็นต้น  

 3.พืชอาหารสัตว์ หมายถึง พืชที่ใช้กิ่ง ใบ ล าต้น เป็นอาหารแก่สัตว์เลี้ยงอาหารจะให้ในรูปพืช สด พืชแห้ง 

หรือพืชหมักก็ได้ เช่น พืชตระกูลถั่ว หญ้า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวฟ่าง เป็นต้น  

 4.พืชเส้นใย หมายถึง พืชที่ให้เส้นใยมาใช้ท าประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางอุตสาหกรรมสิ่ง ทอ เช่น 

ฝ้าย ปอ ป่าน เป็นต้น  

 5.พืชให้น ้าตาล หมายถึง พืชที่สามารถน าส่วนใดส่วนหนึ่งมาผลิตน ้าตาลได้ เช่น อ้อย ชูก้าบีทเป็นต้น 

 6.พืชน ้ามัน หมายถึง พืชที่ให้ผลผลิตซึ่งสามารถน าไปแปรรูปเป็นน ้ามัน น ามาใช้ประโยชน์ ได้   เช่น  

 ถั่วเหลือง ละหุ่ง ทานตะวัน งา เป็นต้น  

 7.พืชให้น ้ายาง หมายถึง พืชที่ปลูกแล้วให้น ้ายางเพื่อใช้ประโยชน์   เช่น ยางพารา สน เป็นต้น  

 8.พืชที่ใช้เป็นยา หมายถึง พืชสมุนไพรชนิดต่าง ๆ ที่มีคุณสมบัติเป็นยารักษาโรค เช่น ยูคา ลิปตัส กานพลู 

ชะเอม เป็นต้น  

 9.พืชเคร่ืองเทศ หมายถึง พืชที่มีคุณสมบัติในการปรุงแต่งกลิ่นอาหาร เช่น พริกไทย กระเทียม เมล็ดผักชี 

เป็นต้น  

 10.พืชให้สี หมายถึง พืชที่มีคุณสมบัติให้สีเพื่อท าสีย้อม เช่น   มะเกลือ   ขมิ้น   อัญชัน   เป็นต้น  

 11.พืชหัว หมายถึง พืชที่มีล าต้นใต้ดินท าหน้าที่สะสมอาหาร เรียกว่าหัว น ามาเป็นอาหาร เช่น มันฝร่ัง 

กลอย สาคู เป็นต้น  

 12.พืชที่ใช้รากเป็นประโยชน์ หมายถึง พืชที่รากสะสมอาหาร น ามาใช้ประโยชน์ได้ เช่น มัน เทศ มัน

ส าปะหลัง มันแกว หัวผักกาด เป็นต้น  

 13.พืชประเภทกระตุ้นประสาท หมายถึง พืชที่มีคุณสมบัติช่วยกระตุ้นระบบประสาท ถ้าใช้กิน ดื่มมาก ๆ 

ติดต่อกันเป็นเวลานานอาจท าให้ติดได้ เช่น กาแฟ ชา ยาสูบ เป็นต้น การปลูกพืชไร่พื้นที่อย่างน้อยที่สุดต้องไม่ต ่า
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กว่า1,000  ตารางเมตร  การท าพืชไร่ใช้เคร่ืองทุ่นแรงในการท าตั้งแต่50 -1,000   ไร่ โดยเคร่ืองมือทุ่นแรง    สัตว์

พาหนะหรือแทรกเตอร์    การท าต้ังแต่ 5-50   ไร่อาจใช้เคร่ืองทุ่นแรงหรือแรงคน   แรงสัตว์พาหนะส่วนเนื้อที่ 

 1 -  3   ไร่   อาจใช้เคร่ืองมือที่ใช้ด้วยแรงคน  

กรอบแนวคิดของการวิจัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยด้านสุขภาพและ สิ่งแวดล้อม  

-พฤติกรรมการใช้สารเคมี การเกษตรของ  เกษตรกร 

-สภาพปัญหาสุขภาพจากสารเคมีการเกษตร 

 – ปริมาณสารเคมีตกค้างในดิน แปลงปลูก  

 

ผลกระทบสุขภาพ 

(กาย  จิต  สังคม  ) 

แนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบสุขภาพ/ การรายงานผล  
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บทท่ี 3 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

 ก าหนดวิธีการด าเนินการศึกษา การรวบรวมข้อมูล และการ วิเคราะห์ข้อมูล ไว้ดังนี้  

รูปแบบ/วิธีการด าเนินการวิจัย  

 กระบวนการวิจัยนี้เป็นแบบผสมผสานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Mixed   Method) กล่าวคือ  

 เชิงปริมาณใช้การส ารวจโดยใช้แบบสอบถาม เชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์  กระบวนการ กลุ่มและการวิจัย  

เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) แบ่งออกเป็น ศึกษาสภาพปัญหาการใช้สารเคมี 

ประกอบด้วย  

1. ส ารวจและรวบรวมข้อมูลทั่วไปของชุมชน  

 1.1 สภาพพื้นที่ทั่วไป (สถานที่ตั้ง ลักษณะภูมิประเทศ ประชากร เป็นต้น)  

 1.2 สภาพทางเศรษฐกิจ  

 1.3 สภาพทางสังคมและวัฒนธรรม  

 1.4 การบริการพื้นฐานของชุมชน  

2. ส ารวจและรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมการใช้สารเคมีการเกษตรในการปลูกข้าวและข้าวโพดร่วมกับชุมชน 

3.ตรวจวิเคราะห์ผลการปนเปื้อนสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชและปุ๋ยเคมีต่อดิน ตามดัชนี ดังนี้ pH   ปริมาณ

อินทรียวัตถุ  ฟอสฟอรัสและโปรแตสเซี่ยม ใช้วิธีการวิเคราะห์  

4.ประเมินผลกระทบสุขภาพจากการใช้สารเคมีในการ เพาะปลูกพืชไร่ โดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกร  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

 การศึกษา โดยศึกษาในกลุ่มเกษตรกร โดยสุ่มตัวอย่างเป็นการสุ่มแบบกลุ่มหลาย ขั้นตอน 

(Multistage cluster  sampling) เพื่อลดค่าความคลาดเคลื่อน   จ านวนทั้งหมด 44   คน ดังนี้  

 ในส่วนของตัวอย่างดินแปลงปลูกท าการสุ่มเก็บตัวอย่างดินแปลงปลูกของเกษตรกรจ านวน 44รายส่งตรวจ

วิเคราะห์   ค่าความเป็นกรด -   ด่าง (pH)    ปริมาณอินทรียวัตถุ (O.M.)    ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 

(Extractable P)   และปริมาณโปสแตสเซี่ยมที่แลกเปลี่ยนได้(ExchangeableK) น าส่งตรวจวิเคราะห์ใน

ห้องปฏิบัติการณ์กลาง คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 

 

28 



  

1. กลุ่มประชาชน เกษตรกรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท าการวิเคราะห์สภาพปัญหาด้านผลกระทบสุขภาพ ประกอบ 

ไปด้วย  

 1.1  ผู้น าชุมชนของหมู่บ้าน  

 1.2  ตัวแทนเกษตรกร/ประชาชน/ผู้จ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร  

 1.3  กลุ่มผู้ให้บริการสุขภาพในพื้นที่ และอาสาสมัครสาธารณสุข  

 1.4  ผู้น าไม่เป็นทางการที่ได้รับค าแนะน า  

2 รับฟังข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะ  

 2.1   ตัวแทนเกษตรกร/ประชาชน/ผู้จ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร  

 2.2   ตัวแทนผู้จ าหน่ายสารป้องกันก าจัดศัตรูพืช  

 2.3   ตัวแทนหน่วยงานด้านการเกษตรในพื้นที่  

 2.4   ตัวแทนหน่วยงานด้านสุขภาพในพื้นที่  

เครื่องมือวิจัย  

1.เคร่ืองมือในการวิเคราะห์ปัญหาและประเมินผลกระทบสุขภาพ  

 1.1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป  

 1.2 แบบการสัมภาษณ์เชิงลึก  

 1.3 อุปกรณ์การตรวจวัดสารเคมีดินแปลงปลูกตัวอย่าง  

2.เคร่ืองมือวิจัยในการพัฒนาข้อเสนอแนะ ใช้กระบวนการการสนทนา โดยการเสนอประเด็นการสนทนา ประเด็น

ที่จะใช้ในการสนทนาประกอบด้วย  ค าถามเสนอประเด็นในการสนทนา โดยเร่ิม กระบวนการสนทนากลุ่มด้วยการ

ท าความรู้จักคุ้นเคยและอธิบายเร่ือง ผลกระทบสุขภาพและ สิ่งแวดล้อมจากการใช้สารเคมีในการผลิตพืชไร่และ  

การบริโภคผลผลิตที่มีการปนเปื้อนของสารป้องกัน ก าจัดศัตรูพืชให้ผู้เข้าร่วมสนทนา จากนัน้เสนอค าถามที่เป็น

ประเด็นในการสนทนา  

3.การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย  

 3.1ความตรงของเคร่ืองมือ (Validity) นักวิจัยด าเนินการสร้างเคร่ืองมือซึ่งเป็น แบบสอบถามโดยอาศัย

ข้อมูลจากเอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  เมื่อสร้างเคร่ืองมือเสร็จได้ ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาคือ 

สามารถวัดในสิ่งที่ต้องการวัด โดยการให้ ตรวจสอบและได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ และทดลองใช้เคร่ืองมือวัด  

 3.2  ความเที่ยงของเคร่ืองมือ (Reliability)   เมื่อด าเนินการทดลองใช้เคร่ืองมือกับกลุ่ม ประชากรที่มี

ลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างและน ามาค านวณหาค่าความเที่ยงของเคร่ืองมือได้ค่า สัมประสิทธิ์แอลฟา 

(Cronbach’s Alpha Coefficiency) เท่ากับ 0.78  
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การเก็บรวบรวมข้อมูล  

1.   การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสุขภาพ  

 1.1 เก็บตัวอย่างดินแปลงปลูกในพื้นที่ส่งตรวจผลกระทบของสารเคมี  

 1.2 วิเคราะห์สภาพปัญหาสุขภาพและประเมินผลกระทบสุขภาพ 

การวิเคราะห์ข้อมูล  

 1.1 ข้อมูลที่เป็นเชิงปริมาณ น าเสนอโดยใช้สถิติเชิงพรรณา 

 1.2  ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา โดยดัดแปลงขั้นตอนการวิเคราะห์  

 1.2.1 ท าการวิเคราะห์ข้อมูลในระหว่างเร่ิมเก็บข้อมูล จากการสัมภาษณ์ และสังเกต  

 1.2.2 สรุปข้อมูลภายหลังการสัมภาษณ์ โดยให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์การศึกษา  

 1.2.3 น าข้อมูลที่สรุปได้มาอธิบายภาพรวม ของผู้ให้ข้อมูล  
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บทท่ี 4 

ผลการศึกษา 

 การศึกษาคร้ังนี้เป็นการประเมินผลกระทบสุขภาพจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรในการใช้สารเคมีการ

ปลูกข้าวเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ เขตพื้นที่ 3 ต าบล บ้านกาศ บ้านเหล่า บ้านกวาง   อ าเภอสูงเม่น   จังหวัดแพร่   ผลการ

วิเคราะห์ข้อมูล มี ดังนี้  

 1 ข้อมูลทั่วไปของชุมชน  

 2 พฤติกรรมการใช้สารเคมีการเกษตร  

 3 ผลกระทบของสารเคมีการเกษตรต่อดินแปลงปลูก  

 4 ผลกระทบสุขภาพ  

1 ข้อมูลทั่วไปของชุมชน  

 สภาพทั่วไป ชุมชนเขต พื้นที่ 3 ต าบล บ้านกาศ บ้านเหล่า บ้านกวาง   อ าเภอสูงเม่น   จังหวัดแพร่   ตัง้อยู่

ทางทิศตะวันออกของตัวอ าเภอสูงเม่น ห่างจากอ าเภอเมืองแพรไ่ปทางทิศเหนือ ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร 

และห่างจากที่ว่าการอ าเภอสูงเม่นเป็นระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร ตามถนนชลประทานสภาพภูมิประเทศ

โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบระหว่างเทือกเขา และที่ราบลุ่มแม่น้ าแม่สาย มีล าเหมืองสาธารณะที่รับน ้ามาจากคลอง

ชลประทาน ที่รับน ้ามาจากแม่น้ ายม  มีน้ าไหลตลอดปี  เกษตรกรปลูกข้าว และปลูกข้าวโพดเพื่อผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์

มีการประกันราคา  มีการปลูกพืชเชิงระบบเป็นแบบการค้า  

ประชากร 

  จ านวนประชากรตามสถิติทะเบียนราษฎร์ ณ เมษายน 2557 มีประชากร ต าบลบ้านกาศ  ทั้งหมด   2937 คน  

แบ่งเป็น ชาย 1377  คน และหญิง 1560 คน  ต าบลบ้านเหล่า  ทั้งหมด   5553 คน  แบ่งเป็น ชาย 2683 คน และหญิง 

2870 คน   ต าบลบ้านกวาง  ทั้งหมด   3660คน  แบ่งเป็น ชาย 1706 คน และหญิง 1964 คน   รวมทั้งหมด 12150 คน 

จ านวน 3514 ครอบครัว 

การประกอบอาชีพ  

 ส ารวจความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ของประชาชน พบว่าประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขต  3 ต าบล บ้านกาศ  

บ้านเหล่า บ้านกวาง อาชีพทางการเกษตรประมาณ 2,838  ครัวเรือน  เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่มีความเหมาะสมใน

การ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ทั้งมีความพร้อมด้านน ้าเพื่อการเกษตรอย่างสมบูรณ์ เนื่องจากมีคลองชลประทาน 

ได้รับน้ าจากมีน้ ายม  นอกจากนี้ยังมีล าน้ าแม่สายไหลผ่านกลางพื้นที่ 3 ต าบล บ้านกาศ บ้านเหล่า บ้านกวาง และ

มีน ้าไหลผ่านตลอดปี ในพื้นที่เกษตรกรจะปลูกข้าวและข้าวโพด (ครอบคลุมพื้นที่ เกษตรกรรมประมาณ ร้อยละ 

90) นอกจากนี้ยังมีการปลูกพืชไร่อ่ืน ๆ เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพด หวาน กระเทียม ถั่วเหลือง  เป็นต้น 
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รองลงมาจะประกอบอาชีพ ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว  บ้านเรือนปลูกสร้างกันอยู่อย่างหนาแน่น   ส่วนการประกอบ

อาชีพอ่ืน เช่น รับราชการ พนักงาน รัฐวิสาหกิจ  และรับจ้างในภาครัฐและเอกชนรับมีเพียงเล็กน้อย  

 ในพื้นที่มีหน่วยงานราชการที่ส าคัญ เช่น   สถานีอนามัย โรงเรียน และองค์การบริหารส่วนต าบล 

โบราณสถานที่ส าคัญ เช่น วัด และโบราณสถานต่าง ๆ  ดังกล่าวมานี้ล้วนแล้วแต่เป็นสถานที่ส าคัญในการอ านวย

ความ สะดวกสบายแก่ประชาชน การช่วยเหลือผู้เจ็บป่วย การส่งเสริมทางด้านการศึกษา และเป็นสถานที่ ๆ ให้

อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาวัฒนาธรรมล้านนาในอดีต  

วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น  

 ศาสนา ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 98 ในเขตเทศบาล มีวัดจ านวน 8 วัด  

นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 2 ของจ านวนประชากรทั้งหมด  

 วัฒนธรรม ประเพณี  

 ประเพณีสงกรานต์ ประมาณเดือน เมษายน กิจกรรมสังเขป เป็นประเพณีขึ้นปีใหม่ของไทย มี  

การท าบุญและเยี่ยมเยือนผู้มีพระคุณโดยการรดน้ าด าหัวผู้เฒ่าผู้แก่ภายในหมู่บ้าน  

 ประเพณีสลากภัตร์ (ก๋วยสลาก) ประมาณเดือน สิงหาคม ,  กันยายน กิจกรรมสังเขปเป็น ประเพณีท าบุญ

ให้กับคนที่ตายไปแล้วและสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมทั้งท าบุญให้กับตนเองและญาติพี่น้อง  ซึ่ง ถวายสังฆทาน ตามจ านวนที่

ต้องการให้พระสงฆ์วัดต่าง ๆ มารับไทยทาน โดยการจับฉลากจึงเรียกว่า สลากภัตร์  

 ประเพณีลอยกระทง   ยี่เป็งประมาณเดือนพฤศจิกายน กิจกรรมสังเขปจัดท าลอยกระทงใน เวลากลางคืน 

เพื่อขอขมาต่อพระแม่คงคา มีการประกวดกระทง ในวันพระจันทร์เต็มดวง และ ฟังเทศน์มหาชาติ  

สถานบริการสาธารณสุข  

 มีสถานีอนามัย จ านวน 3  แห่ง  คลีนิคเอกชน จ านวน 2  แห่ง คลินิกชุมชน 1  แห่ง   ประชาชนที่เข้ารับการ

รักษาในสถานบริการสุขภาพในเขตเทศบาล ส่วนใหญ่มี อาการเจ็บป่วยของระบบกล้ามเนื้อ   ระบบทางเดินหายใจ   

ระบบไหลเวียนโลหิต  ระบบผิวหนังและ เน้ือเยื่ออ่อน ระบบย่อยอาหารและโรคในช่องปากและโรคติดเชื้อและ

ปรสิต  

 จะเห็นได้ว่าสภาพทั่วไปพื้นที่  3 ต าบล บ้านกาศ บ้านเหล่า บ้านกวางของเหมาะสมต่อการท าการเกษตร 

ตลอดปี มีแหล่งน้ าไหลตลอดท าให้เกษตรกรในพื้นที่มีน ้าใช้ในการเพาะปลูกอย่างเต็มที่ปัจจัยนี้ได้ส่งผลต่อรูปแบบ

การ ผลิตการเกษตรที่หลากหลายทั้งการปลูกพืชไร่ พืชสวน และการปศุสัตว์ ท าให้โครงสร้างทางสังคมยัง  

เป็นสังคมการเกษตรที่ต้องพึ่งพาสารเคมีเป็นปัจจัยการผลิตที่ส าคัญและการพัฒนาพื้นที่ที่มุ่งพัฒนาสู่ สังคมเมือง 

ท าให้ประชาชนต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากท าให้เกษตรกรต้องการผลิตผลการเกษตร ที่มี คุณภาพซึ่งพ่อค้าจะให้

ราคาสูง  
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2  พฤติกรรมการใช้สารเคมีการเกษตร  

 การส ารวจพฤติกรรมการใช้สารเคมีการเกษตรในกลุ่มเกษตรกร จ านวน 46  คน  พบว่า ส่วนใหญ่เกษตรกร

ในพื้นที่มีการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดวัชพืชกลุ่มไกลโฟเสท (ราวด์อัพ) และพารา ควอต (กรัมม๊อกโซน)  สารเคมี

ป้องกันก าจัดแมลงกลุ่มคาร์บาเมต (แลนเนท)   สารเคมีป้องกันก าจัด โรคพืชกลุ่มไดไทโอคาร์บาเมต  

(ไดเทน M 45) และกลุ่มไดฟิโนโคนาโซน (สกอร์)  การใช้แต่ละคร้ังงจะมี การผสมฮอร์โมนพืชร่วมกับสารเคมี

ป้องกันก าจัดแมลงและสารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืช (Cocktail) ส่วนสารเคมีป้องกันก าจัดวัชพืชจะใช้ 2 ช่วง คือ 

ก่อนการเพาะปลูก และหลัง เก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนการเตรียมพื้นที่เพื่อเพาะปลูกครั้งต่อไป  

 การใช้สารเคมีการเกษตรเกษตรกร ส่วนใหญ่ยังสัมผัสสารเคมีการเกษตรนอกจากการฉีดพ่นโดยการ  

ผสมสารเคมี (ส่วนใหญ่เป็นสารเคมีป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช )  ก่อนการใช้สารเคมี การเกษตรได้อ่านฉลาก 

ค าแนะน าหรือวิธีการใช้เพียงคร้ังเดียว ฉีดพ่นสารเคมีป้องกัน ก าจัดแมลงศัตรูพืชและสารเคมีป้องกันก าจัดวัชพืช

ด้วยตนเอง มีเกษตรกรบางส่วน ที่พ่นเองบางคร้ังและจ้างแรงงานในท้องถิ่นที่ ซึ่งแรงงานที่จ้างจะเป็นคนในพื้นที่  

 การปฏิบัติตนในการป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมีการเกษตร พบว่า   ขณะใช้สารเคมี การเกษตร

เกษตรกรส่วนใหญ่ได้ปฏิบัติตนเป็นประจ า ดังนี ้ ไม่สูบบุหรี่ขณะใช้สารเคมีและไม่ รับประทานของขบเคี้ยวหรือ

อาหาร ปฏิบัติตามฉลากก าหนดและตรวจสอบ อุปกรณ์ก่อนใช้ทุกคร้ัง สวมถุงมือและหน้ากากปิดปากปิดจมูก  

อยู่เหนือลม ขณะพ่น ผสมสารเคมีหลายชนิดรวมกัน  การป้องกัน ตนเองขณะใช้ พบว่า เกษตรกรมีการสวมรองเท้า

บู๊ท   สวมเสื้อแขนยาว   สวมกางเกงขายาว สวมหมวกหรือผ้าโพกศีรษะ ไม่ใช้ปากเป่าหรือดูดสิ่งอุดตันหัวฉีด

รวมถึงใช้มือขยี้ตา ขณะใช้สารเคมี หลังจากใช้สารเคมีการเกษตรเกษตรกร จะอาบน ้า สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่   

ซักเสื้อผ้าชุดที่สวมใส่พ่นสารเคมีทุกคร้ังและเก็บสารเคมีไว้ในที่สูงพ้นมือเด็ก ขณะใช้สารเคมีการเกษตรถ้าสารเคมี

ร่ัวหรือกระเด็นถูกร่างกายเกษตรกร   จะรีบช าระ ร่างกายทันที  

 ในส่วนของการล้างอุปกรณ์และการก าจัดบรรจุภัณฑ์ พบว่า  การล้างอุปกรณ์เกษตรกร จะปล่อยน ้าทิ้งลง

คลองสาธารณะ การก าจัดกล่อง ถังและขวด จะเก็บรวบรวมไว้เพื่อขายให้กับพ่อค้ารับซื้อของเก่า  

 การได้รับข่าวสารเกี่ยวกับโทษและอันตรายจากการใช้สารเคมีการเกษตร พบว่า เกษตรกร  

รับข้อมูลมาจากเจ้าหน้าที่เกษตรและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวมถึงการอ่านจากหนังสือ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง และ

เกษตรกร ที่เคยได้เข้ารับการอบรมหรือดูงานเกี่ยวกับการใช้ สารเคมีการเกษตรโดยหน่วยงานภาครัฐเป็ น

ผู้ด าเนินการ  
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3 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของดินแปลงปลูกพืชไร่  

 จากการเก็บตัวอย่างดินแปลงปลูกพืชไร่ในพื้นที่ น าส่งตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทาง วิทยาศาสตร์ 

ข้อมูลที่ได้น ามาวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของผลกระทบจากการใช้สารเคมีการเกษตรใน การปลูกพืชไร่ ผลการ

วิเคราะห์ พบว่า ค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.36 (สภาพความเป็นกรดเล็กน้อย) ซึ่งสภาพ 

ดังกล่าวมีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช (กรมวิชาการเกษตรก าหนดไว้ที่ประมาณ 6.5 -7.5)  

 ปริมาณอินทรียวัตถุ ( O.M.) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.49% จากปริมาณดังกล่าวจะเห็นได้ว่าใน แปลงปลูกตัวอย่าง

ของเกษตรกรมีปริมาณอินทรียวัตถุค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานของกรม วิชาการเกษตร  

(2.6 - 3.5 % ค่อนข้างสูง)  

 ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ ( Extractable P) มีค่าเฉลี่ยสูง แสดงให้เห็นว่ามีปริมาณฟอสฟอรัส

ตกค้างในแปลงปลูกตัวอย่างของเกษตรกรสูงมากเมื่อ เทียบกับค่ามาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร  

(มากกว่า 45 mg/kg  สูงมาก)  

 ปริมาณโปสแตสเซี่ยมที่แลกเปลี่ยนได้ (Exchangeable  K) มีค่าเฉลี่ยสูง แสดงให้เห็นว่ามีปริมาณ 

โปสแตสเซี่ยมตกค้างในแปลงปลูกตัวอย่างของเกษตรกรปาน กลางเมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานของกรมวิชาการ

เกษตร (60 - 90 mg/kg  ปานกลาง)  

 การที่แปลงปลูกของเกษตรกรมีปริมาณอินทรียวัตถุค่อนข้างสูง จะท าให้พืชที่ปลูกมี ความสามารถที่จะดูด

ซึมแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตได้ดีขึ้น   แต่เกษตรกรมักจะเผาเศษ วัสดุเหลื อทิ้งทางการเกษตร

รวมทั้งวัชพืชในแปลงเพราะเข้าใจผิดว่าถ้าเผาสิ่งเหล่านี้แล้วจะท าให้ดินดี ขึ้น ในส่วนของฟอสฟอรัสและ 

โปรแตสเซี่ยมที่ตกค้างในพื้นที่แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีใน การเร่งผลผลิตทางการเกษตรจ านวนมาก  

 พืชที่ปลูกในแปลงปลูกน าไปได้ใช้ไม่หมด โดยเฉพาะการ ตกค้างของฟอสฟอรัสที่สูงมากซึ่งในสภาพดินทั่วไป

ฟอสฟอรัสในสารละลายดินจะมีค่าต ่ามาก เน่ืองจากฟอสฟอรัสละลายน ้ายาก  
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4 ผลกระทบของสารเคมีการเกษตรในการปลูกพืชไร่ต่อสุขภาพ  

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างเกษตรกร  ดังตาราง 

ข้อมูลท่ัวไป  ร้อยละ (n = 70) 
  เพศ  

ชาย 71 
หญิง 29 

สภาพ  
โสด 84.5 
สมรส 5.0 
หย่า/ร้าง 10.5 

ระดับการศึกษา  
ประถมศึกษา 75.2 

มัธยมศึกษาตอนต้น 9.9 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 5.0 
อนุปริญญา (ปวส.) 0.6 
อาชีวศึกษา (ปวช.) 1.9 

ไม่ทราบ 6.8 
ปริญญาตรี 0.6 

ลักษณะการใช้ที่ดิน  
ของตัวเอง 65.2 
เช่าคนอ่ืน 34.8 

ลักษณะพื้นที่  
กูเขา 0.9 

เนิน 1.9 
ราบ 93.2 

ไม่ทราบ 4.0 
ลักษณะเนื้อดิน  

ดินทราย 3.0 
ดินร่วนปนทราย 17.4 
ดินร่วนปนเหนียว 0.6 
ดินเหนียวปนทราย 18.6 

ดินเหนียว 52.7 
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ดินร่วน 1.2 
ไม่ทราบ 6.6 

ปุ๋ยเคมี  
0-0-60 1.4 

10-52-17 3.2 
13-13-21 0.7 
15-15-15 34.2 
16-16-16 0.4 
16-20-0 13.0 
21-0-0 2.8 

46-0-0(ยูเรีย) 44.0 
18-8-8 0.4 

ปุ๋ยอินทรีย์  
มูลไก ่ 3.1 

มูลค้างคาว 1.0 
มูลวัว 11.5 
มูลหมู 11.5 

น้ าหมักชีวภาพ 2.1 
ปุ๋ยหมัก 20.8 

ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 45.8 
เปลือกข้าว 1.0 
อ่ืนๆ 3.1 

รู้จักวิธีใช้ปุ๋ยและปริมาณปุ๋ยจากไหน  
ค าบอกเล่าของผู้มีประสบการณ์หรือสวนข้างเคียง 19.1 
ตามค าแนะน าของตัวแทนจ าหน่าย 28.6 
ประสบการณ์ของตัวเอง (ประมาณ) 41.1 
ผลการวิเคราะห์ดิน 0.4 
สื่อวิทยุ โทรทัศน์ 5.4 
หนังสือ วารสารเกี่ยวกับการเกษตร 3.7 
อ่ืนๆ 1.7 
รู้จักวิธีใช้สารเคมีและปริมาณที่ใช้จากไหน  
ค าบอกเล่าของผู้มีประสบการณ์หรือสวนข้างเคียง 20.7 
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ตามค าแนะน าของตัวแทนจ าหน่าย 29.6 
ประสบการณ์ของตัวเอง (ประมาณ) 42.3 
สื่อวิทยุ โทรทัศน์ 1.9 
หนังสือ วารสารเกี่ยวกับการเกษตร 2.3 
อ่ืนๆ 3.3 
ปริมาณน้ าตลอดการเพาะปลูก  
ไม่เพียงพอ 23.2 
เพียงพอ 76.8 
สถานะการใช้ที่ดิน  
ของตัวเอง 65.2 
เช่าคนอ่ืน 34.8 
 

ผลกระทบของสารเคมีการเกษตรในการปลูกพืชไร่ต่อสุขภาพ 

 จากการส ารวจความเสี่ยงของประชาชนต าบลบ้านกาศจากการใช้สารเคมี ก าจัดศัตรูพืช เมื่อวันที่  

16 พฤษภาคม 2556 โครงการเกษตรเคลื่อนที่ โดยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาศ  ได้รับความร่วมมือจาก

โรงพยาบาลชุมชนต าบลบ้านกาศ  เป็นผู้ตรวจจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 117 คน ตรวจหาสารเคมีตกค้าง พบว่า 

ปลอดภัย จ านวน 68 คน มีความเสี่ยงจ านวน  34 คน  และไม่ปลอดภัย จ านวน  15 คน  เห็นได้ ประชาชน 

มีสารเคมีตกค้างในร่างกายสูงมาก 

 พบว่า  เกษตรกรส่วนใหญ่มีปัญหาด้านระบบกล้ามเนื้อ เส้น เอ็น กระดูกและข้อ มากขึ้น สมาชิกใน

ครอบครัวและแรงงานรับจ้าง ใน การฉีดพ่นจะมีปัญหาด้านนี้มากที่สุด การฉีดพ่นแต่ละคร้ังจะใช้เคร่ืองพ่น  

ขนาดใหญ่ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับ ขนาดของพื้นที่ที่ปลูก   เกษตรกรและสมาชิกในครอบครัวมีปัญหาหรืออาการ  

ทางระบบ ประสาทมากขึ้น ซึ่งเกษตรกรที่มีอายุมากและสัมผัสสารเคมีการเกษตรเป็นเวลานานมากกว่า 20  ปีจะมี

แนวโน้มการเกิดอาการน้ีสูงกว่ากลุ่มอื่น   ในส่วนของปัญหาระบบทางเดินหายใจ เกษตรกรและสมาชิกใน

ครอบครัวมีอาการมากขึ้น อาการน้ีส่วนหน่ึงเกิดจากการใช้ อุปกรณ์ที่ไม่มีประสิทธิภาพของเกษตรกร เช่น  

ใช้ผ้าขาวม้าหรือหน้ากากอนามัยปิดจมูก ลักษณะของ พืชที่ปลูก เช่น ข้าวโพดที่มีล าต้นสูงและปลูกไม่ห่างกันมาก

นักท าให้ขณะพ่นสารเคมีต้องใช้เคร่ืองยนต์ที่มี แรงดันสูงและพ่นในระดับยอดท าให้เกิดการฟุ้งกระจาย   รวมถึง

การที่สารเคมีฟุ้งกระจายเข้าสู่ที่พัก อาศัยที่อยู่ใกล้พื้นที่เพาะปลูก   นอกจากนี้ยังมีปัญหาและอาการทางผิวหนัง 

ปัญหา ทางด้านผิวหนังมักจะเกิดจากการสัมผัสสารเคมีในขั้นตอนการผสมซึ่งเกษตรกรมักจะไม่สวมถุงมือ รวมถึง

การหกรดเสื้อผ้าขณะฉีดพ่น 
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 เกษตรกรมีอาการหลังสัมผัสสารเคมีป้องกันก าจัดแมลง ได้แก่ กล้ามเนื้อ สั่น กล้ามเนื้อกระตุก    มือ เท้า 

แขนขาอ่อนแรง ชาตามแขนขา เป็นตะคริว เหงื่อออกมาก อ่อนเพลีย ตาพร่ามัว คอแห้ง เบื่ออาหาร ปวดท้อง  

 (ร้อย แน่นหน้าอก เล็บหลุด ปวดศีรษะ เคยมีอาการคล้ายจะเป็นลม และหลงลืม  

ความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน  

 ชุมชน ผู้น าชุมชนทุกระดับต้องให้ความส าคัญกับปัญหาผลกระทบจาก การใช้สารเคมีในการเกษตรต้อง

พยายามแสวงหาเครือข่ายและสร้างโครงการที่เกี่ยวข้อง อาศัยศรัทธา ให้ค าปรึกษา  ให้ความรู้   ข้อมูลข่าวสารและ

เน้นกระบวนการใช้ที่ถูกต้องแก่เกษตรกร    หน่วยงาน เทศบาลหากได้รับค าร้องเรียนเร่ืองปัญหาจากสารเคมี

การเกษตรควรเร่งแก้ไข    เพิ่มมาตรการบังคับ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ

การใช้กติกาชุมชนเกี่ยวกับการ จัดการเพื่อควบคุมผลกระทบทางสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้สารเคมีที่ไม่

ระมัดระวัง เช่น การทิ้ง ขวด กล่อง ถังสารเคมีการเกษตรที่ใช้แล้วลงพื้นที่สาธารณะรวมถึงการแบ่งเขตพื้นที่ปลูก

พืชไร่  

 ส านักงานเกษตรอ าเภอ ควรออกมาเยี่ยมและให้ค าปรึกษาเกษตรกรอย่างต่อเน่ืองตาม สภาพความเป็นจริง

ในพื้นที่    ควรมีการอบรมให้ความรู้และแนะน าเร่ืองการใช้สารเคมีที่ถูกต้อง  และ ต้องจัดอบรมเชิงปฏิบัติการณ์ใน

พื้นที่และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากที่สุด อย่า ตัดสินใจที่หน่วยงาน   การตัดสินใจที่ส่งผล

กระทบต่อส่วนร่วมต้องสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้มาก ที่สุด ควรมีการประสานงานร่วมมือกันอย่างบูรณาการ

ในการให้ความรู้ และส่งเสริมการปฏิบัติสู่ชุมชน โดยให้ชุมชนเรียนรู้ร่วมกัน   และหาวิธีการที่ปลอดภัยมาทดลอง

ใช้อย่างเป็นรูปธรรมและมีความ ต่อเน่ืองยั่งยืน  

 หน่วยงานสาธารณสุข) ควรให้ความรู้ เกี่ยวกับอันตรายและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องในการปฏิบัติตัวของ

เกษตรกรและประชาชนเพื่อใช้ สารเคมีการเกษตรอย่างถูกต้องและเหมาะสม การตรวจหาการปนเปื้อนของสารเคมี

ป้องกันก าจัด แมลงในเลือดต้องกระท าอย่างต่อเน่ืองและรายงานผลให้เกษตรกรทราบทุกคนที่เข้ารับการตรวจ 

โดยเฉพาะรายที่มีความเสี่ยงและไม่ปลอดภัย และต้องท าการตรวจการปนเปื้อนในผลผลิตและ สิ่งแวดล้อมด้วย   

ควรมีการวางแผนการให้สุขศึกษาแก่เกษตรกรและประชาชนถึงวิธีการป้องกันตนเอง จากการใช้สารเคมีการเกษตร

ทั้งก่อน ขณะ และหลังฉีดพ่น และจัดรณรงค์เผยแพร่ความรู้และอันตราย ของสารเคมีการเกษตร ร่วมกับเจ้าหน้าที่

ส่งเสริมการเกษตร ปรับเปลี่ยน จากเกษตรเพื่อการค้าเป็นเกษตรเพื่อการพออยู่พอกิน  ไม่เน้นการแข่งขัน   ทุกฝ่าย

ควรมาร่วมกันแสดง ความเห็น ข้อเสนอแนะช่วยกันแก้ปัญหาและหาทางแก้ไขร่วมกัน  
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บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาคร้ังนี้เป็นการประเมินผล กระทบจากการใช้สารเคมีในดินจากระบบการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ ต าบลบ้านกาศ  ต าบลบ้านเหล่า ต าบลบ้านกวาง อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่กระบวนการวิจัยเป็น

แบบ ผสมผสาน ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Mixed Method) และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

 (Participatory Action Research) สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้  

 ข้อมูลทั่วไปของชุมชน สภาพทั่วไป ชุมชนเขตพื้นที่ 3 ต าบล บ้านกาศ บ้านเกล่า บ้านกวาง   อ าเภอสูงเม่น   

จังหวัดแพร่   ตัง้อยู่ทางทิศตะวันออกของตัวอ าเภอสูงเม่น ห่างจากอ าเภอเมืองแพร่ไปทางทิศเหนือ ระยะทาง

ประมาณ 10 กิโลเมตร และห่างจากที่ว่าการอ าเภอสูงเม่นเป็นระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร มีประชากรทั้งหมด   

3660คน  แบ่งเป็น ชาย 1706 คน และหญิง 1964 คน   รวมทั้งหมด 12150 คน จ านวน 3514 ครอบครัว 

 สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบระหว่างเทือกเขา และที่ราบลุ่มแม่น้ าแม่สาย มีล าเหมือง

สาธารณะที่รับน ้ามาจากคลองชลประทาน ที่รับน ้ามาจากแม่น้ ายม  มีน้ าไหลตลอดปี  เกษตรกรปลูกข้าว และ 

ปลูกข้าวโพดเพื่อผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์มีการประกันราคา  มีการปลูกพืชเชิงระบบเป็นแบบการค้า  

 พฤติกรรมการใช้สารเคมีการเกษตร ส่วนใหญ่เกษตรกรในพื้นที่มีการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดวัชพืชกลุ่ม

ไกลโฟเสทและพาราควอต สารเคมีป้องกันก าจัดแมลงกลุ่มคาร์บาเมต สารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืชกลุ่ม  

ไดไทโอคาร์บาเมตและ กลุ่มไดฟิโนโคนาโซน การใช้แต่ละคร้ังจะมีการผสมฮอร์โมนพืชร่วมกับสารเคมีป้องกัน

ก าจัดแมลงและ สารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืช (Cocktail)    การใช้สารเคมีการเกษตรเกษตรกรจะใช้ประมาณ ขึ้นอยู่

กับชนิดพืชที่ปลูก เกษตรกรส่วนใหญ่ยังสัมผัสสารเคมีการเกษตร นอกจากการฉีดพ่นโดยการผสมสารเคมี ส่วน

ใหญ่เป็นสารเคมีป้องกันก าจัดแมลง ศัตรูพืช ก่อนการใช้สารเคมีการเกษตรได้อ่านฉลาก ค าแนะน าหรือวิธีการใช้

เพียงคร้ังเดียว ก่อนการใช้เกษตรกรส่วนใหญ่ได้ปฏิบัติตนเป็นประจ า ดังนี้  อ่านฉลากจนเข้าใจ ไม่สูบบุหรี่ ขณะใช้

สารเคมีและไม่รับประทานของขบเคี้ยวหรืออาหารขณะใช้ เกษตรกรมีการสวม รองเท้าบู๊ท   สวมเสื้อแขนยาว   

สวมกางเกงขายาว การล้างอุปกรณ์เกษตรกร จะปล่อยน ้าทิ้งลงคลองสาธารณะ การก าจัดกล่อง ถังและขวด 

เกษตรกร จะเก็บรวบรวม ไว้เพื่อขายให้กับพ่อค้ารับซื้อของเก่า เกษตรกร รับข้อมูลมาจากเจ้าหน้าที่เกษตรและ 

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวมถึงการอ่านจากหนังสือและเอกสารที่  

 ผลกระทบของสารเคมีการเกษตรต่อดินแปลงปลูก จากการเก็บตัวอย่างดิน แปลงปลูกพืชไร่ในพื้นที่น าส่ง

ตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ พบว่า ค่าความเป็น กรด -  ด่าง (pH) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.36  

(สภาพความเป็นกรดเล็กน้อย) ซึ่งสภาพดังกล่าวมีความ เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช ปริมาณอินทรียวัตถุ 

(O.M.) มีค่าเฉลี่ย อินทรียวัตถุค่อนข้างสูง ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Extractable  P) มีค่าเฉลี่ย มีปริมาณ
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ฟอสฟอรัสตกค้างในแปลงปลูกตัวอย่างของเกษตรกรสูงมาก ปริมาณโปสแตสเซี่ยมที่ แลกเปลี่ยนได้ 

(Exchangeable K) มีค่าเฉลี่ยมีปริมาณโปสแตสเซี่ยม ตกค้างในแปลงปลูกปานกลาง  

 ผลกระทบของสารเคมีการเกษตรในการปลูกพืชไร่ต่อสุขภาพ   ผลกระทบ สุขภาพ  ทางกาย พบว่า  

เกษตรกรส่วนใหญ่มีปัญหาด้านระบบกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น กระดูกและข้อ มาก ขึ้น สมาชิกในครอบครัวและแรงงาน

รับจ้างฉีดพ่นจะมีปัญหา ด้านนี้มากที่สุด    ส่วนประชาชนที่เข้ารับการตรวจระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรสใน

เลือดมีความเสี่ยง และไม่ปลอดภัยสูงมาก 

 ข้อเสนอแนะด้านผลกระทบสุขภาพ  

 ด้านก าจัดศัตรูพืช ได้แก่ ให้การสนับสนุนองค์ความรู้   ผลักดันการรวมกลุ่มกันของ เกษตรกรในพื้นที่  

ที่การใช้สารทดแทนสารเคมีการเกษตร ให้ภาครัฐส่งเสริมการใช้ชีวภาพ ทดแทนสารเคมีต้องการใช้สารชีวภาพ   

 ด้านความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน   ควรร่วมมือกันแก้ไข ให้ความส าคัญกับปัญหา

ผลกระทบจากการใช้สารเคมีใน การเกษตร    ส านักงานเกษตรอ าเภอควรออกมาเยี่ยมและให้ค าปรึกษาเกษตรกร

อย่างต่อเน่ืองตาม สภาพความเป็นจริงในพื้นที่   หน่วยงานสาธารณสุข ควรให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายและการ

ปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องในการปฏิบัติตัวของเกษตรกรและ ประชาชนเพื่อใช้สารเคมีการเกษตรอย่างถูกต้องและ

เหมาะสม  

อภิปรายผล  

 เกษตรกรไม่ให้ความส าคัญ กับสารเคมีที่ใช้ซึ่งเป็นสิ่งที่เกษตรกรควรอ่านให้ละเอียดและปฏิบัติตามโดย

เคร่งครัด เกษตรกรบางรายเร่งรีบและมักจะใช้สารเคมีตามค าบอกเล่าหรือการโฆษณาของบริษัทขายสารเคมี 

เกษตรกรจะค านึงถึงผลผลิตที่สวย   น่า รับประทาน  ขายได้ราคาดีและขายง่ายกว่าเพราะเป็นที่ต้องการของ

ผู้บริโภคและในปัจจุบันแมลง ศัตรูพืชเพิ่มมากขึ้นทั้งชนิดและจ านวนการใช้สารเคมีจึงเป็นทางเลือกที่เกษตรกรคิด

ว่าดีที่สุดที่จะ สามารถก าจัดแมลงเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็วทันใจ  ส่วนการใช้ปุ๋ยและฮอร์โมนพืชนั้นใช้เพื่อบ ารุง

และ เร่งการเจริญเติบโตของพืชเท่านั้น   โดยจะต้องใช้ทุกคร้ังที่ท าการปลูกพืชเน่ืองจากดินที่ผ่านการใช้ เพาะปลูก

มานานและหลายคร้ังจะท าให้ดินเสื่อมคุณภาพ  ถ้าไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมีช่วยแล้วผลผลิตจะ เจริญได้ไม่ดีและขาดทุน

ในที่สุด (ทิพวรรณ  ประภามณฑล และคณะ, 2547)  

 การใช้สารเคมีการเกษตรส่งผลต่อคุณสมบัติของดินแปลงปลูกโดยเฉพาะปริมาณอินทรียวัตถุ ในดิน (o.m.) 

ที่มีปริมาณสูง อินทรียวัตถุจะเป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชและท าให้ดินอุ้ม น ้าได้ดี การที่ปริมาณ

อินทรียวัตถุในดินสูงจะท าให้ดินเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านธาตุอาหารและ ความเป็นกรด ด่างของดินโดยช่วย

เพิ่มความสามารถในการแลกเปลี่ยนธาตุประจุบวกให้แก่ดิน อินทรียวัตถุช่วยเพิ่มความสามารถในการสรรหาและ

ปลดปล่อยธาตุอาหารให้แก่พืชช่วยควบคุมหรือ ลดการละลายได้ของแร่ธาตุบางชนิดในดิน การที่จะให้โครงสร้าง
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ของดินเหมาะสมต่อการเจริญเติบโต ของพืชเกษตรกรต้องเพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดินอย่างต่อเน่ือง  

 (ศุภมาศ   พานิชศักดิ์พัฒนา, 2540)   ใน ส่วนของฟอสฟอรัสที่สูงเกินไปแสดงให้เห็นว่าเกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีมาก

เกินไป เพราะในสภาพดิน โดยทั่วไปฟอสฟอรัสจะละลายน ้าได้น้อยมากและการสูญเสียฟอสฟอรัสมักจะเกิดจาก

การเก็บเกี่ยว ผลผลิต  นอกจากนี้ฟอสฟอรัสในดินยังมาจากการไถกลบเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรและ  

การใส่ อินทรียวัตถุย่อยสลายแล้วในรูปปุ๋ยหมักมากจนเกินไปซึ่งอินทรียวัตถุแต่ละชนิดเมื่อย่อยสลายแล้วจะ ให้

ฟอสฟอรัสที่แตกต่างกัน (สามารถ  ใจเต้ีย,2553)  

 ผลกระทบของสารเคมีการเกษตรในการปลูกพืชไร่ได้ส่งผลต่อสุขภาพทางกายโดยเฉพาะ ปัญหาด้าน

ระบบกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น กระดูกและข้อ   ปัญหานี้อาจจะเกิดจากการใช้อุปกรณ์แบบ สะพายหลังแบบเคร่ืองยนต์ 

ท่าการยกอุปกรณ์ที่ผิดท่า รวมถึงระยะเวลาการพ่นที่นานเกินไป ปัญหา ระบบประสาท ปัญหาระบบหายใจและ

ปัญหาผิวหนังอาจจะมาจากการที่เกษตรกรไม่มีการป้องกัน ตนเองในการใช้สารเคมี โดยเฉพาะการใช้อุปกรณ์ใน

การป้องกันตนเองที่ไม่มีประสิทธิภาพท าให้ สารเคมีเข้าสู่ร่างกายมากเกินไป สอดคล้องกับการศึกษาของการศึกษา

ของ ยุวยงค์  จันทรวิจิตรและ คณะ (2550)  พบว่า ผลกระทบด้านสุขภาพจากการใช้สารเคมีการเกษตร ได้แก่ มี

เหงื่อออกมาก ปวด เมื่อยกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย เวียนศีรษะ ผื่นแพ้คัน หายใจไม่สะดวก ชาที่มือเท้าและปวดศีรษะ 

ส าหรับ ความเป็นพิษที่ได้รับจากสารเคมีทางการเกษตรนั้นส่วนมากเกิดจากการหกรดตัวและเสื้อผ้าระหว่าง ผสม

สารเคมี  การปลิวฟุ้งระหว่างฉีดพ่น และการเก็บผลผลิต  สารเคมีเหล่านี้จะผ่านผิวหนังเข้าสู่ ร่างกาย รวมถึงการเข้า

สู่ปากทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ เช่น การสูบบุหรี่ขณะพ่นสารเคมีป้องกันก าจัด ศัตรูพืช   สารเคมีป้องกันก าจัด

ศัตรูพืชจะผ่านเข้าสู่ร่างกายของเกษตรกรทุกรายภายหลังการฉีดพ่นระยะเวลาในการสะสมหรือก าจัดออกจาก

ร่างกายจะแตกต่างกันตามชนิดองค์ประกอบของสารเคมีแต่ ละชนิด ในส่วนของระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรสใน

เลือดของประชาชนมีความเสี่ยงและไม่ปลอดภัย มากกว่าคร่ึงหนึ่ง การรับสารเคมีการเกษตรของประชาชนในพื้นที่

โดยเฉพาะสารเคมีป้องกันก าจัด แมลงอาจมาจากการฟุ้งกระจายในสิ่งแวดล้อมจากการพ่นท าให้เกิดการตกค้างใน

ดิน น ้า สัตว์และพืช อาหาร  รวมการปนเปื้อนในผลผลิตการเกษตร  ซึ่งเกษตรกรที่พ่นสารเคมีเป็นประจ าจะมีระดับ

เอ็นไซม์ โคลีนเอสเตอเรสในเลือดในระดับไม่ปลอดภัยสูง  

ข้อเสนอแนะการวิจัยไปประยุกต์ใช้  

 1. กระบวนการเรียนรู้ที่ผสมผสานกระบวนการปฏิบัติการณ์ต้ังแต่การค้นหา ปัญหา การร่วมกันเรียงล าดับ

ความส าคัญของปัญหา การแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาและการ ติดตามประเมินผลตามกรอบการประเมินผล

กระทบสุขภาพ จะก่อให้เกิดความเข้าใจและตระหนักใน การใช้สารเคมีการเกษตรต่อไปในอนาคต  

 2.เกษตรแบบชีวภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุน แล้วสร้างกิจกรรมที่ให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันซึ่ง

สามารถน า เป็นลักษณะโรงเรียนเกษตรกรรมชุมชน  
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  

 1.การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากการใช้สารเคมีการเกษตร   ยากที่จะประเมิน ผลกระทบทาง

สุขภาพของเกษตรกรและประชาชนแต่ละ กลุ่มอาจแตกต่างกัน ในบางกลุ่มประชากรให้ ชัดเจน  

 2.ไม่ควรที่จะครอบง าความคิดของเกษตรกรและประชาชน ดังน้ันในขั้นตอนศึกษา ที่ต้องใช้กระบวนการ

กลุ่มเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลควรจะจ าแนกกลุ่มประชากรเข้ากลุ่มให้ชัดเจน และให้กลุ่มประชากรแต่ละคน

ได้เข้ามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง  

 3.ผลกระทบทางสุขภาพเชิงปริมาณของกลุ่มเกษตรกรทุกประเภททั้ง เกษตรกรที่ปลูกพืชไร่ และกลุ่ม

ประชาชนทั่วไป และวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ทาง สถิติของปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ และใช้ผลการวิเคราะห์ทาง 

วิทยาศาสตร์ด้านผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมทั้งคุณภาพดิน   คุณภาพน ้าและคุณภาพอากาศ  
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ภาพกิจกรรมการด าเนินงาน 

โครงการส ารวจความเสี่ยงประชาชนต าบลบ้านกาศจากการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 

 

 

 

เจาะเลือดตรวจหาสารเคมีในเกษตรกร ซักประวัติ บันทึกข้อมูลผู้มารับการเจาะ

เลือด 

นายก อบต.ประธานเปิดการอบรม กลุ่มเสี่ยงในเกษตรกร ผู้บริโภค  

เกษตรต าบลบ้านกาศให้ความรู้ในการใช้สารเคมีในการเกษตร 
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สถานที่งาน    โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์  สังกัด  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 
                       เลขที่ 145 หมู่ 5   แขวง/ต าบลบ้านกาศ    
                      เขต/อ าเภอ  สูงเม่น   จังหวัดแพร่  รหัสไปรษณีย์ 54130           
                      โทรศัพท์   054643623                        โทรสาร   054643623 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก                       
                      เลขที่ 98  หมู่ 6    แขวง/ต าบล บ้านกาศ    เขต/อ าเภอ  สูงเม่น         
                      จังหวัดแพร่         รหัสไปรษณีย์ 54130          โทรศัพท์   054643154    
                      โทรศัพท์เคลื่อนที่  0821817648 
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ประวัติของผู้ด าเนินการวิจัย 
ชื่อ   ประยุทธ      นามสกุล      ศรีจันทร์กาศ 
ต าแหน่งปัจจุบัน   ครู        วิทยฐานะ  ช านาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระที่สอน   การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ระดับ.ชั้น ม.ต้นและ       ม.ปลาย 

วุฒิการศึกษา      
                      ปริญญาตรี  วท.บ.พืชศาสตร์  วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์  ปีที่จบการศึกษา 2531 
 
สถานที่งาน    โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์  สังกัด  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 
                       เลขที่ 145 หมู่ 5   แขวง/ต าบลบ้านกาศ    
                      เขต/อ าเภอ  สูงเม่น   จังหวัดแพร่  รหัสไปรษณีย์ 54130           
                      โทรศัพท์   054643623                        โทรสาร   054643623 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก                       
                      เลขที่ 167  หมู่ 62   แขวง/ต าบล บ้านกาศ    เขต/อ าเภอ  สูงเม่น         
                      จังหวัดแพร่         รหัสไปรษณีย์ 54130          โทรศัพท์   --    
                      โทรศัพท์เคลื่อนที่  0810270478  อีเมล paryoot@hotmail.com 
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การปลูกข้าวโพดเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ 

เกษตรกร เร่ิมปลูกข้าวโพด ตั้งแต่ ต้นพฤศจิกายน – ธันวาคม  ของทุกปี 

ขั้นตอนการปลุกข้าวโพดเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ของบริษัท เอเชีย  

 

 

 

1. ตัดตอซังต้นข้าว โดยใช้เคร่ืองตัดหญ้า  ที่ใช้แรงงานคน ไม่ใช้รถตัด เพราะท าให้ดินแน่นระบบรากข้าวโพดไม่

เจริญเติบโต 
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2. ตัดตอชังต้นข้าว ทิ้งไว้  3 – 7 วัน แล้วเผา 

 

 
 

3.  ไถร่องแต่ละแปลงกว้าง ประมาณ 4 เมตร ลึกประมาณ  6 - 10  นิ้ว 

 

 

                                       
 

4.  ใส่น้ าท่วมแปลง ทิ้งไว้  ไม่ต้องระบายน้ าออก  ประมาณ 3-7 วัน ปลูก 
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5.  ใช้ล้อรถจักรยานกลิ้งท าหลุมปลูกระยะ กว้าง ของแถว 50 เชนติเมตร ระยะต้น 18-20 นิ้ว  

 

                                 
 

6.  ระยะปลูกต้นตัวเมีย 4 แถว ปลูกต้นตัวผู้ 1 แถว  
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7 .  พ่นยาคลุมหญ้า ยาคลุมอาทราซินเอเทร็กซ์ 90 ผสมยาคลุมน้ าอลาคลอร์  

 

                              
8. ประมาณ 10-15 วันใส่น้ าให้ท่วมแปลง ประมาณ 2-3 วันใส่รองพื้น ปุ๋ย 15-15-15 50กิโลกรัมต่อไร่ 

10. พ่นฮอร์โมน  ปุ๋ย 10-52-17  1 ช้อนโต๊ะต่อน้ า 20 ลิตร ผสมยาฆ่าแมลง คลอไพร์+ไซเพลอร์ 

พ่นตอนเช้า ทุก ๆ  15 วัน 

11. พ่นยาฆ่า เชื้อรา ออติวา 1 ช้อนโต๊ะต่อน้ า 20 ลิตร   ทุก ๆ  15 วัน 

12. ประมาณ 30วัน ใส่น้ าให้ท่วมแปลง 
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- เมื่อข้าวโพดอายุได้ 30 วัน ใส่ปุ๋ย ปุ๋ย 46-0-0 ประมาณ 50 กิโลกรัมต่อไร่ 

-ประมาณ 40 วันพ่นยาฆ่าหญ้ากรัมม๊อกโซน บริเวณรอบ ๆ ต้นข้าวโพด  

-เมื่อเกสรตัวผู้ของต้นตัวเมียออกดอกให้ดึงเกสรตัวผู้ของต้นตัวเมียออก ให้เสร็จภาย 3-5 วัน 

-พ่นฮอร์โมนสูตรปุ๋ย 10-52-17 

-พ่นฮอร์โมนสูตรปุ๋ย 0-42-56 

-สังเกต ฝักข้าวโพด ต้นตัวเมีย ที่ได้การผสมสมบูรณ์ ไหมจะเป็นสีน้ าตาลเข้ม ประมาณ  7 -10  วัน ถอนต้นตัวผู้

ออก ให้เหลือเฉพาะต้นตัวเมีย 

                                           
-ประมาณ 120 วัน เก็บเกี่ยวข้าวโพดทั้งฝัก ส่งบริษัท 
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                                           แปลงตัวอย่างเก็บตัวอย่างวิเคราะหด์ิน 

1.นายประทิน วงศ์ดาว 202 หมู่ 2 ต าบลบ้านกาศ อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  

รหัส GPS  X 0623330   Y 2000312   พื้นที่ 4 ไร่ 2 งาน  ผลผลิตต่อไร่  1200  กิโลกรัม 

  

                                   
 

2.นางสาวสุภาพร กาศบ ารุง 163 หมู่ 2 ต าบลบ้านกาศ อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  

รหัส GPS  X 0622805   Y 20019421 พื้นที่ 6 ไร่ - งาน  ผลผลิตต่อไร่  1300  กิโลกรัม 
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3.นายหลั่น  กาศโอสถ 166/2 หมู่ 2 ต าบลบ้านกาศ อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  

รหัส GPS  X 0622546   Y 2002031 พื้นที่ 8 ไร่ 2 งาน  ผลผลิตต่อไร่  1100 กิโลกรัม 

 

                                        
 

4.นายวิชัน  รอยรื่น 165/2 หมู่ 6 ต าบลบ้านกาศ อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  

รหัส GPS  X 0622546   Y 2001340  พื้นที่ 4 ไร่ 2 งาน  ผลผลิตต่อไร่  1500 กิโลกรัม 
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5.นางสมพวน พวยฟุ้ง 9/1 หมู่ 4 ต าบลบ้านกาศ อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  

รหัส GPS  X 0623114   Y 2001852  พื้นที่ 4 ไร่ 2 งาน  ผลผลิตต่อไร่  1200 กิโลกรัม 

 

                                           
 

6.นางวันเจิด    เมฆอากาศ 73 หมู่ 1 ต าบลบ้านกาศ อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  

รหัส GPS  X 0624459  Y 2000474  พื้นที่ 6 ไร่    ผลผลิตต่อไร่  1400 กิโลกรัม 
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7.นายจ ารัส  จันทร์ส่อง 99/1 หมู่ 6 ต าบลบ้านกาศ อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  

รหัส GPS  X 0624897   Y 2000230  พื้นที่ 4 ไร่ 2 งาน  ผลผลิตต่อไร่  1800 กิโลกรัม 

 

                                        
 

8.นายเทียบ  กาศสกุล 65 หมู่ 6 ต าบลบ้านกาศ อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  

รหัส GPS  X 0624326   Y 2001752  พื้นที่ 5 ไร่ 2 งาน  ผลผลิตต่อไร่  1100 กิโลกรัม 
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9.นายศักดิ์  กาศลังกา 166 หมู่ 2 ต าบลบ้านกาศ อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  

รหัส GPS  X 0623489  Y 2001830  พื้นที่ 5 ไร่ 2 งาน  ผลผลิตต่อไร่  1500 กิโลกรัม 
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ประมวลภาพการสัมภาษณ์เกษตรกร 
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รู้จักวิธีใช้ปุ๋ยและปริมาณปุ๋ยจากไหน 

รู้จักวิธีใช้ปุ๋ยและปริมาณปุ๋ยจากไหน จ านวน เปอร์เซ็นต์ 
ค าบอกเล่าของผู้มีประสบการณ์หรือสวนข้างเคียง 46 19.1 
ตามค าแนะน าของตัวแทนจ าหน่าย 69 28.6 
ประสบการณ์ของตัวเอง (ประมาณ) 99 41.1 
ผลการวิเคราะห์ดิน 1 0.4 
สื่อวิทยุ โทรทัศน์ 13 5.4 
หนังสือ วารสารเกี่ยวกับการเกษตร 9 3.7 
อ่ืนๆ 4 1.7 
รวม 241 100.0 
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ปุ๋ยอินทรีย์ 

ปุ๋ยอินทรีย์ จ านวน เปอร์เซ็นต์ SD 
ขี้ไก่ 3 3.1 14.04 

ขี้ค้างคาว 1 1.0   
ขี้วัว 11 11.5   
ขี้หมู 11 11.5   

น้ าหมักชีวภาพ 2 2.1   
ปุ๋ยหมัก 20 20.8   

ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 44 45.8   
เปลือกข้าว 1 1.0   
อ่ืนๆ 3 3.1   
รวม 96 100.0   
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ปุ๋ยเคมี 

ปุ๋ยเคมี จ านวน เปอร์เซ็นต์ SD 
0-0-60 4 1.4 46.92 

10-52-17 9 3.2   
13-13-21 2 0.7   
15-15-15 97 34.2   
16-16-16 1 0.4   
16-20-0 37 13.0   
21-0-0 8 2.8   

46-0-0(ยูเรีย) 125 44.0   
18_8_8 1 0.4   
รวม 284 100.0   
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ระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน เปอร์เซ็นต์ SD 
ประถมศึกษา 121 75.2 43.57 
ปริญญาตรี 1 0.6   
มัธยมศึกษาตอนต้น 16 9.9   
มัธยมศึกษาตอนปลาย 8 5.0   
ไม่ทราบ 11 6.8   
อนุปริญญา (ปวส.) 1 0.6   
อาชีวศึกษา (ปวช.) 3 1.9   
รวม 161 100.0   
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สถานะภาพ 

สถานะภาพ จ านวน เปอร์เซ็นต์ SD 
สมรส 136 84.5 71.44 
โสด 8 5.0   
หม้าย / หย่าร้าง 17 10.6   
รวม 161 100.0   
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ผลการตรวจดิน 

 

ล าดับ ช่ือเกษตรกร นามสกุล พืช pH 

โดโล

ไมท์ P K 

OM_ 

tritrat OM 

1 นายเทียบ กาศสกุล ข้าวโพด 6.2 

 

ต่ า สูงมาก 3.7 ปานกลาง 

2 นายประทิน วงศ์ดาว ข้าวโพด 7.0 

 

ปานกลาง สูงมาก 3.7 ปานกลาง 

3 นายจ ารัส จันทร์ส่อง ข้าวโพด 6.8 

 

ปานกลาง ปานกลาง 3.5 สูง 

4 นางสมมวน พวยฟุ้ง ข้าวโพด 6.2 

 

ต่ า ปานกลาง 3.6 สูง 

5 นางสาวสุภาพร กาศบ ารุง ข้าวโพด 6.8 

 

ต่ า สูง 3.4 สูง 

6 นายหลั่น กาศโอสถ ข้าวโพด 6.2 

 

ต่ า ปานกลาง 3.3 สูง 

7 นายวิชัน รอยรีน ข้าวโพด 6.6 

 

ต่ า ปานกลาง 3.3 สูง 

8 นายศักดิ ์ กาศลังกา ข้าวโพด 7.0 

 

ปานกลาง ปานกลาง 3.6 สูง 

9 นายอินจันทร ์ ชุมภูน้อย ข้าว 6.0 0.0 สูง สูง 6.2 ปานกลาง 

10 นายสินทร กาศสนุก ข้าว 7.0 0.0 สูง ปานกลาง 6.2 ปานกลาง 

11 นางชิด เมฆอากาศ ข้าว 6.0 0.0 สูง สูง 6.0 ปานกลาง 

12 นายอร่าม วุฒิโอสถ ข้าวโพด 6.4 0.0 สูงมาก สูงมาก 6.0 ปานกลาง 

13 นายบุญช่วย เดชพรม ข้าว 7.0 0.0 สูง ปานกลาง 5.8 สูง 

14 นายประหยัด ช้างมูบ ข้าว 5.4 0.0 สูงมาก ปานกลาง 6.1 ปานกลาง 

15 นายถวิล วงศ์งาม ข้าว 5.2 797.0 สูงมาก สูงมาก 6.1 ปานกลาง 

16 นางพิศมัย ประเดิม ข้าว 6.8 0.0 สูงมาก สูงมาก 5.8 สูง 

17 นายวิภู ประเดิม ข้าว 6.8 0.0 สูงมาก ปานกลาง 6.0 ปานกลาง 
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ล าดับ ช่ือเกษตรกร นามสกุล พืช pH 

โดโล

ไมท์ P K 

OM 

_tritrat OM 

18 นายสมชิต เนื้ออ่อน ข้าวโพด 5.4 0.0 ต่ า สูง 6.0 ปานกลาง 

19 นายฉอ้อน เนื้ออ่อน ข้าวโพด 5.4 0.0 ต่ า ปานกลาง 5.8 สูง 

20 นายศรีวัน ไกรราษฎร์ 

ข้าว

เหนียว 6.8 0.0 สูงมาก ปานกลาง 6.0 ปานกลาง 

21 นางนิตยา กาศบ ารุง ข้าว 7.0 0.0 ปานกลาง ปานกลาง 5.8 สูง 

22 นายมนตร ี นันตา ข้าวโพด 5.2 614.0 ต่ า ปานกลาง 6.2 ปานกลาง 

23 นายสนิท อินติ๊บ ข้าว 7.0 0.0 สูงมาก สูงมาก 5.8 สูง 

24 นายเซนต ์ ศรีเรือน ข้าว 5.4 0.0 สูง สูง 6.1 ปานกลาง 

25 นายมนัส มานพ ข้าว 6.0 0.0 สูงมาก สูง 6.2 ปานกลาง 

26 นางบัวผิน เมฆกิจ ข้าวโพด 6.0 0.0 สูงมาก สูงมาก 5.8 สูง 

27 นายกรแก้ว สมเพาะ ข้าวโพด 5.4 0.0 ปานกลาง สูงมาก 5.8 สูง 

28 นางจารุณี เมฆกิจ - 7.0 0.0 ปานกลาง สูง 5.8 สูง 

29 นายยุทธ สร้อยสาย ข้าวโพด 6.0 0.0 สูง สูง 6.1 ปานกลาง 

30 นายจ ารูญ แท่นแก้ว ข้าว 6.8 0.0 ต่ า ปานกลาง 6.0 ปานกลาง 

31 นายวันไชย กาศวิบูลย์ ข้าว 6.0 0.0 สูง ปานกลาง 6.0 ปานกลาง 

32 นายนิเวค เหล่าสูง ข้าว 7.0 0.0 สูง ปานกลาง 6.0 ปานกลาง 

33 นายประยูร ดวงใจ ข้าว 6.0 0.0 สูง สูง 6.1 ปานกลาง 

34 นายหลั่น กาศโอสถ ข้าวโพด 5.4 0.0 ปานกลาง สูง 6.2 ปานกลาง 

35 นายบุญม ี จัดผ่อง ข้าว 6.8 0.0 ต่ า ปานกลาง 5.8 สูง 

36 นางเปลี่ยน กาวิบูรณ์ ข้าว 6.8 0.0 สูงมาก ปานกลาง 5.8 สูง 

37 นางเดือนเพ็ญ สายญาติ ข้าว 6.8 0.0 สูงมาก ปานกลาง 6.1 ปานกลาง 
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ล าดับ ช่ือเกษตรกร นามสกุล พืช pH 

โดโล

ไมท์ P K 

OM 

_tritrat OM 

38 นายวิรัตน์ วุฒิโอสถ ข้าวโพด 6.8 0.0 สูงมาก ปานกลาง 6.2 ปานกลาง 

39 นางเกษร วงศ์เสน ข้าวโพด 7.0 0.0 สูงมาก สูง 6.2 ปานกลาง 

40 นายถนอม ผัดสัก ข้าว 6.8 0.0 สูง ปานกลาง 6.2 ปานกลาง 

41 นางธัญญารัตน ์ เมฆกิจ ข้าวโพด 6.8 0.0 สูง ปานกลาง 6.1 ปานกลาง 

42 นายหมื่น เมืองใจ ข้าวโพด 6.8 0.0 ต่ า ปานกลาง 5.8 สูง 

43 นายนิยม ช้างมูบ ข้าว 5.4 0.0 สูง สูง 6.2 ปานกลาง 

44 นางวินเจิด เมฆอากาศ ข้าวโพด 6.8 

 

ต่ า ปานกลาง 3.3 สูง 

สรุป 6.36 

 

สูง สูง 5.49 ปานกลาง 
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