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บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงปฏิบตั กิ ารครั้งนี้มจี ุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนารูปแบบการป้ องกันผลกระทบทางสุขภาพจากสารเคมีกาจัด
ศัตรูพืชในการปลูกหอมแดงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่สอดคล้ องกับบริบทและวิถชี ีวิตของชุมชน: กรณีศึกษาตาบลชัย
จุมพล อาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มผู้ร่วมวิจัย คือ เกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงในตาบลชัยจุมพลที่สมัครใจเข้ าร่ วม
โครงการจานวน 30 คน และตัวแทนแกนนาชุมชนและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ องจานวน 29 คน เก็บรวบรวมข้ อมูล
โดยใช้ แบบสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม ระหว่างเดือนมิถุนายน – ตุลาคม 2558 วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ สถิตเชิงพรรณนา หาค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน Paired t-test และการวิเคราะห์
เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่าหลังจากเสร็จสิ้นการดาเนินการใช้ กระบวนการการมีส่วนร่วมทาให้ เกษตรกรมีความรู้ ทัศนคติ
และพฤติกรรมการป้ องกันผลกระทบทางสุขภาพจากสารเคมีกาจัดศัตรูพืชเพิ่ มมากขึ้นกว่าก่อนเข้ าร่ วมกิจกรรมอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติและมีระดับสารเคมีในเลือดในระดับที่ปลอดภัยขึ้น โดยรูปแบบการป้ องกันผลกระทบทางสุขภาพจาก
สารเคมีกาจัดศัตรูพืชในการปลูกหอมแดงโดยการมีส่วนร่ วมของชุ มชนที่สอดคล้ องกับบริบทและวิถีชีวิตของชุมชน:
กรณีศึกษาตาบล ชัยจุมพล อาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ประกอบด้ วย 9 กิจกรรม จาแนกตามระดับความสัมพันธ์ทาง
สังคมดังนี้ 1) ระดับบุคคล มี 3 กิจกรรม คือการแจกคู่มอื การจัดให้ มอี ปุ กรณ์ป้องกันและการสวมใส่อปุ กรณ์ป้องกัน 2)
ระดับชุ มชน มี 3 กิจกรรม คือเปิ ดเสียงตามสาย การสนับสนุ นอุปกรณ์ การป้ องกันจากร้ านจาหน่ ายและการเฝ้ าระวัง
พฤติกรรมการป้ องกัน 3) การสนับสนุ นจากภาครัฐ มี 3 กิจกรรม คือ การสนับสนุ นอุปกรณ์ในการป้ องกัน การตรวจ
สารเคมีในเลือดและการอบรมให้ ความรู้ ดังนั้นจึงควรนากระบวนการดังกล่ าวไปประยุ กต์ใช้ ในพื้นที่อ่ ืนๆ ที่มีบริบท
ใกล้ เคียงกันต่อไป
คาสาคัญ: สารเคมีกาจัดศัตรูพืช ผลกระทบทางสุขภาพ หอมแดง การมีส่วนร่วมของชุมชน
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Abstract
The purpose of this action research was to develop health impact prevention from pesticides model in
shallot farming using community participation appropriating to context and lifestyle in Chaijumphon Sub-district,
Laplae District, Uttaradit Province. The amount of samples investigated included 30 shallot farmer volunteers, and
29 representatives of community leaders, and the government sector. The structured interviews, in-depth interview
and focus group discussion were collected during June – October 2015. The data analysis was done by descriptive
statistics, percentage, mean, standard deviation, inferential statistics (paired t-test) and content analysis. The results
showed that after the participation process was finished, the shallot farmer had significantly increased their
knowledge, attitude and protective behavior after the participation in the study, and increases of safety level of
enzyme cholinesterase. The research finding showed that the health impact prevention from pesticides model in
shallot farming using community participation appropriating to context and lifestyle in Chaijumphon Sub-district,
Laplae District, Uttaradit Province consisted of 9 activities divided by social relationship as follows: 1) Individual
level has 3 activities, including giving the guide book, providing personal protective equipment, and wearing
personal protective equipment, 2) Community level had 3 activities includes voice village broadcast tower,
supporting personal protective equipment from pesticide shops, and surveillance the prevention behavior, 3)
Government supporting had 3 activities includes supporting personal protective equipment, training, and screening
cholinesterase enzyme via blood. The process should be widely promoted on other villages with similar
circumstances.
Keywords: Pesticide, Health Impact, Shallot, Community Participation
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บทนา
การพัฒนาการเกษตรของประเทศไทยในปัจจุบนั มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มผลผลิตเป็ นสาคัญโดยมุ่งเน้ นการส่งออก
สินค้ าเกษตรทาให้ มีการพึ่งพาปัจจัยการผลิตเพิ่มขึ้นซึ่งปั จจัยการผลิตที่สาคัญประเภทหนึ่งคือสารเคมีกาจัดศัตรูพืช โดย
พบว่ ามีปริมาณและมูลค่าการนาเข้ าสารเคมีกาจัดศัตรูพืชเพิ่มขึ้นอย่ างต่ อเนื่องและจากสถิติการนาเข้ าสารเคมีกาจัด
ศัตรูพืชของประเทศไทยจากข้ อมูลของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตรพบว่ าในปี พ.ศ. 2556 มีนาเข้ าสารเคมีกาจัด
ศัตรูพืชทุกชนิดเท่ากับ 173,924,000 กิโลกรัม ซึ่งมีปริมาณการนาเข้ าสูงที่สุดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 โดยมีปริมาณการ
นาเข้ าสารกาจัดแมลง 21,486,000 กิโลกรัม สารกาจัดวัชพืช 137,049,000 กิโลกรัม สารป้ องกันโรคพืชและกาจัดโรค
พืช 10,350 กิโลกรัม (สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2556, น.1)
สาหรับเกษตรกรเมื่อมีการใช้ สารเคมีกาจัดศัตรูพืชจะส่งผลทาให้ เกิดการเจ็บป่ วยทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง
จากข้ อมูลพบผู้ป่วยพิษจากสารป้ องกันกาจัดแมลงศัตรูพืชปี พ.ศ. 2556 มีอัตราป่ วย 12.37 ต่อประชากรแสนคน ใน
ส่วนของจังหวัดอุตรดิตถ์มีอุบัติการณ์เจ็บป่ วยด้ วยโรคสารเคมีกาจัดศัตรูพืชในปี พ.ศ. 2556 เป็ นลาดับ 7 ของประเทศ
โดยมีอตั ราป่ วย 34.68 ต่อประชากรแสนคน (สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้ อม, 2557, น. 24) และใน
ปี พ.ศ. 2557 พบเกษตรกรที่มีความเสี่ยงจากสารเคมีกาจัดศัตรูพืชจานวน 9,282 คน และพบผลการตรวจสารเคมีใน
เลือดที่อยู่ในระดับเสี่ยงและไม่ปลอดภัยจานวน 3,258 คน โดยพบมากที่สดุ ในอาเภอลับแล ร้ อยละ 65.26 (สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์, 2557, น.4)
จั ง หวั ด อุต รดิต ถ์เป็ นจั งหวัด ที่ประชากรส่ วนใหญ่ ประกอบอาชี พ เกษตรกรรมมีประชากรที่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมคิดเป็ นร้ อยละ 53.65 โดยมีพ้ ืนที่เพาะปลูกทาการเกษตรจานวน 4,785,831 ไร่ (สานักงานเกษตรจังหวัด
อุตรดิตถ์, 2556, น. 11) โดยอาชีพหลักของชาวอุตรดิตถ์คือ เกษตรกรรม เช่น การปลูกข้ าว หอมแดง ผลไม้ และพืช
เศรษฐกิจหลักประเภทพืชผักที่ทารายได้ สูงที่สุดให้ กับจังหวัดอุตรดิตถ์คือ หอมแดง โดยในปี พ.ศ. 2556 มีผลผลิต
หอมแดงจานวน 16,078 ตันและ ปี พ.ศ. 2557 มีผลผลิตจานวน 16,746 โดยมีพ้ ืนที่เพาะปลูกถึง 16,485 ไร่ และใน

ปี พ.ศ. 2555 ยังมีผลผลิตหอมแดงรวมสูงเป็ นอันดับ 2 ของประเทศรองจากจังหวัดศรีสะเกษ (สานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2556, น. 43) โดยอาเภอลับแลเป็ นอาเภอหนึ่งของจังหวัดอุตรดิตถ์ท่มี ีการปลูกหอมแดงมากแห่ งหนึ่งของ
จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยเกษตรกรทาการปลูกปี ละ 2 ครั้ง คือช่ วงเดือนตุลาคม-ธันวาคมและช่ วงเดือนมกราคม-มีนาคม
โดยในการปลูกหอมแดงเกษตรกรต้ องใช้ สารเคมีกาจัดศัตรูต้ังแต่เริ่มจนเก็บเกี่ยวผลผลิต นอกจากนี้เกษตรกรยังต้ อง
ระวังป้ องกันโรคที่จะเกิดขึ้นโดยโรคที่สาคัญคือโรครากเน่าและแมลงหนอนกัดกินใบโดยในการป้ องกันแมลงนั้นต้ องมีการ
ใช้ ยาฆ่าแมลงเป็ นจานวนมากก่อนที่จะเก็บผลผลิตโดยสารเคมีท่เี กษตรกรนิยมใช้ คือ กรัมม๊อกโซนซึ่งมีช่ ือสามัญว่า พา
ราควอท ไกลโฟเซตซึ่งสารเหล่านี้มคี วามเป็ นพิษสูงก่อให้ เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังและการทางานของระบบประสาท
จากสถานการณ์ปัญหาที่เกิดจากการใช้ สารเคมีกาจัดศัตรูพืชทาให้ ประเทศต่างๆ ทั่วโลกพยายามหามาตรการ
และแนวทางเพื่อป้ องกันผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้ สารเคมีกาจัดศัตรูพืช เช่น กลุ่มประเทศสหภาพยุโรปมีกฎระเบียบ
โดยให้ ประเทศสมาชิกจัดทาแผนเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบจากการใช้ สารเคมีกาจัดศัตรูพืชและส่งเสริมทางเลือก
การผลิตแบบอื่นๆ ที่ไม่ต้องใช้ สารเคมีกาจัดศัตรูพืช (สาคร ศรีสุข, 2556, น. 19) สาหรับประเทศไทยมีแนวทางและ
มาตรการในการป้ องกันผลกระทบจากสารเคมีกาจัดศัตรูพืชโดยมีการจัดทาและดาเนินงานแผนแม่ บทพั ฒนาความ
ปลอดภัยด้ านสารเคมีแห่ งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2540-2544) ต่อเนื่องถึงแผนยุทธศาสตร์การจั ดการสารเคมีแห่ งชาติ
ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2555-2564) โดยมีเป้ าหมายในการให้ สังคมและสิ่งแวดล้ อมปลอดภัย บนพื้ นฐานของการจั ด การ
สารเคมีท่มี ีประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อให้ การจัดการสารเคมีให้ เป็ นระบบและเหมาะสมกับบริบท
เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความร่ ว มมื อ จากทุ ก ภาคส่ ว นในการจั ด การสารเคมี แ ละลดผลกระทบต่ อ สุข ภาพและสิ่ง แวดล้ อม
(คณะกรรมการแห่ งชาติว่าด้ วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี, 2555, น. 28) โดยจากแผนฯ ทั้ง 3 ฉบับที่
ผ่านมาพบว่าปัญหาสารเคมีกาจัดศัตรูพืชในประเทศไทยยังพบว่ามีปัญหาหลักๆ คือปัญหาสารเคมีในภาคเกษตรกรรมอัน
เกิดจากการใช้ สารเคมีกาจัดศัตรูพืชไม่ถูกต้ องมีผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของเกษตรกรผู้ใช้ สารเคมีกาจัดศัตรูพืชและ
ยังพบปั ญหาสารเคมีกาจัดศัตรูพืชตกค้ างในผลผลิตทางการเกษตรและสิ่งแวดล้ อมซึ่งอาจส่งผลต่อประชาชนในประเทศ
และการค้ าระหว่างประเทศ
จากมาตรการและแนวทางในการป้ องกันผลกระทบจากการใช้ ส ารเคมีกาจัด ศัต รูพื ชพบว่ า วิธีการป้ องกัน
ผลกระทบจากการใช้ สารเคมีกาจัดศัตรูพืชส่วนใหญ่ น้ันเกิดจากการกาหนดหรือสั่งการจากภาครัฐสู่ภาคประชาชนให้
ปฏิบัติตามโดยมีการพยายามหามาตรการป้ องกันปัญหาด้ านสารเคมีกาจัดศัตรู พืชเพื่อผลักดันให้ เกิดการจัดการสารเคมี
กาจัดศัตรูพืชเพื่อสุขภาวะโดยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายต่างๆ ผ่านช่องทางนโยบายต่างๆ โดยเน้ นการผลักดันให้
เกิดการจัดการควบคุมและกากับดูแลการใช้ สารเคมีกาจัดศัตรูพืชโดยการมีส่วนร่ วมของประชาชน ( เดชรัต สุขกาเนิด,
วิชัย เอกพลากรและปั ตพงษ์ เกษสมบูรณ์, 2545, น.18) ดังนั้นเพื่อเป็ นการป้ องกันผลกระทบทางสุขภาพที่จะเกิดขึ้น
จากการใช้ สารเคมีกาจัดศัตรูพืชในการปลูกหอมแดง
ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการพัฒนารูปแบบการป้ องกันผลกระทบทางสุขภาพจากการใช้ สารเคมีกาจัดศัตรูพืชในการ
ปลูกหอมแดงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่สอดคล้ องกับบริบทและวิถชี ีวิตของชุมชน: กรณีศึกษาตาบลชัยจุมพล อาเภอ
ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์โดยมุ่งเน้ นการวิเคราะห์สภาพปัญหาและการป้ องกันอันตรายโดยใช้ การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อ
หาแนวทางในการป้ องกันผลกระทบทางสุขภาพจากการใช้ สารเคมีกาจัดศัตรูพืชในการปลูกหอมแดงโดยให้ เกิดการเรียนรู้
และตระหนักถึงปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นซึ่งจะทาให้ เกษตรกรมีพฤติกรรมในการป้ องกันผลกระทบทางสุขภาพจากการใช้
สารเคมีกาจัดศัตรูพืชที่ถูกต้ องและต่ อเนื่องที่สอดคล้ องและเหมาะสมกับสภาพท้ องถิ่น อันจะนาไปสู่การส่งเสริมให้
เกษตรกรนาไปปฏิบัติในการป้ องกันผลกระทบทางสุขภาพจากสารเคมีกาจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงที่
สอดคล้ องกับบริบทและวิถชี ีวิตของชุมชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป

กลุ่มวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

นเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลือ
่ นเศรษฐกิจและสังคม

545

กลุ่มวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

นเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลือ
่ นเศรษฐกิจและสังคม

546

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
การวิจัยครั้งนี้เป็ นการวิจัยเชิงปฏิบตั กิ าร (Action research) ตามแนวคิดของ Kemmis and McTaggart (1998)
มาประยุกต์ใช้ ในการกาหนดกรอบแนวคิดการวิจัย โดยผู้วิจัยแบ่งระยะการวิจัยออกเป็ น 4 ระยะ ดังต่อไปนี้ ระยะที่ 1
ระยะวางแผน (Planning) ระยะที่ 2 ระยะปฏิบัติการ (Action) ระยะที่ 3 ระยะประเมินผล (Evaluation) และระยะที่ 4
ระยะสะท้ อนผล (Reflection) ผู้วิจัยดาเนินการวิจัยตามระยะการวิจัยดังนี้
ระยะที่ 1 วางแผน (planning) ประกอบด้ วย 3 ขั้นตอนได้ แก่
ขั้นตอน 1 การศึกษาสถานการณ์การใช้ สารเคมีกาจัดศัต รูพืชและผลกระทบทางสุขภาพจากสารเคมี กาจั ด
ศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงผู้วิจัยเลือกผู้ให้ ข้อมูลหลักแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยเลือกจากผู้ท่มี ี
ส่วนเกี่ยวข้ องกับสารเคมีกาจัดศัตรูพืชและการป้ องกันผลกระทบทางสุขภาพจากสารเคมีกาจัดศัตรูพืชและสามารถให้
ข้ อมูลได้ มากที่สุด (Rich information) จานวน 44 คน ประกอบด้ วย กานันและผู้ใหญ่ บ้าน นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลชัยจุมพล เกษตรอาเภอลับแล สาธารณสุขอาเภอลับแล ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล นักวิชาการ
สาธารณสุข เกษตรตาบล ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ อม สหกรณ์การเกษตร เกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงที่ใช้
สารเคมี ผู้รับจ้ างปลูกหอมแดงหรือรับจ้ างพ่ นสารเคมีกาจัดศัตรูพืช หมอดิน อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านและ
ตัวแทนร้ านจาหน่ายสารเคมี
เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลในระยะที่ 1
ขั้นตอนที่ 1 ผู้วิจัยใช้ การสัมภาษณ์เชิงลึกกับเกษตรกร ณ บ้ านของเกษตกรจานวน 30 คน โดยใช้ เวลาประมาณ
คนละ 15 – 30 นาที และการสนทนากลุ่มกับเกษตรกร ณ ศาลาประชาคมประจาหมู่บ้านจานวน 10 คน โดยใช้ เวลา
ประมาณ 1 ชั่วโมง โดยแนวทางการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มได้ ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร เอกสารเลขที่ NU-IRB No.083/58 ในขณะดาเนินการวิจัยผู้วิจัยปฏิบัติตามหลักการพิทักษ์สิทธ์
ผู้เข้ าร่วมวิจัยทุกประการโดยข้ อมูลที่ได้ จากการวิจัยจะถูกเก็บเป็ นความลับและนาเสนอผลการวิจัยเป็ นภาพรวมเท่านั้น
ขั้นตอน 2 ยกร่ างรูปแบบการป้ องกันผลกระทบทางสุขภาพจากสารเคมีกาจัดศัตรูพืชโดยการมีส่วนร่ วมของ
ชุมชนที่สอดคล้ องกับบริบทและวิถีชีวิตของชุมชน ด้ วยวิธกี ารระดมสมอง (Brain storming) โดยใช้ เทคนิคการวางแผน
แบบมีส่วนร่วม (Appreciation Influence Control: AIC) โดยเวลาในการจัดกิจกรรม 1 วัน ณ หอประชุมองค์การบริหาร
ส่วนตาบลชัยจุมพล ผู้วิจัยได้ กาหนดกลุ่มผู้ให้ ข้อมูลหลักด้ วยวิธกี ารเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยเลือกตัว
แทนที่เข้ าร่วมประชุมเทคนิคการวางแผนแบบมีส่วนร่วมแบบสร้ างสรรค์ A-I-C จานวน 29 คนประกอบด้ วยกานันและ
ผู้ใหญ่ บ้าน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ผู้อานวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ เกษตรตาบล ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ อม เกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง ผู้รับจ้ างปลูก
หอมแดงหรือรับจ้ างพ่นสารเคมีกาจัดศัตรูพืช อาสาสมัครสาธารณสุขประจา ร้ านจาหน่ายสารเคมีและประชาชน
ขั้นตอน 3 ยืนยันรูปแบบการป้ องกันผลกระทบทางสุขภาพจากสารเคมีกาจั ดศัตรูพืชโดยการมีส่วนร่ วมของ
ชุ มชนที่สอดคล้ องกับบริ บทและวิถีชีวิตของชุ มชน ด้ วยการจัดเวทีประชาคม (civil society forum) เพื่ อรับฟั งความ
คิดเห็นและหาข้ อสรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ ในการนาไปปฏิบัติจากผู้ท่มี ีประสบการณ์
จานวน 29 คน
ระยะที่ 2 ปฏิบัติการ (action) เป็ นระยะของการนารูปแบบการป้ องกันผลกระทบทางสุขภาพจากสารเคมีกาจัด
ศัตรูพืชโดยการมีส่วนร่ วมของชุมชนที่สอดคล้ องกับบริบทและวิถีชีวิตของชุมชนประกอบด้ วย 9 กิจกรรม จาแนกตาม
ระดับความสัมพันธ์ทางสังคมดังนี้ 1) ระดับบุคคล มี 3 กิจกรรม คือการแจกคู่ มือ การจัดให้ มีอุปกรณ์ป้องกันและการ
สวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน 2) ระดับชุมชน มี 3 กิจกรรม คือเปิ ดเสียงตามสาย การสนับสนุ นอุปกรณ์การป้ องกันจากร้ าน
จาหน่ายและการเฝ้ าระวังพฤติกรรมการป้ องกัน 3) การสนับสนุนจากภาครัฐ มี 3 กิจกรรม คือ การสนับสนุนอุปกรณ์ใน
การป้ องกัน การตรวจสารเคมีในเลือดและการอบรมให้ ความรู้ ไปทดลองใช้ ในพื้นที่เป็ นระยะเวลา 4 เดือน โดยผู้วิจัยใช้
บ้ านต้ นขาม หมู่ท่ี 2 เป็ นพื้นที่ในการศึกษาเนื่องจากเป็ นพื้นที่ท่มี ีเกษตรกรปลูกหอมแดงเป็ นจานวนมากและเกษตรกรมี
ผลการตรวจสารเคมีในเลือดที่สงู
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ผลการศึกษา
1. สถานการณ์การใช้ สารเคมีกาจัดศัตรูพืชและผลกระทบทางสุขภาพจากสารเคมีกาจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้
ปลูกหอมแดง
ข้ อมูลทั่วไปพบว่าเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย ร้ อยละ 53.6 เพศหญิง ร้ อยละ 46.4 ส่วน
ใหญ่ มีอายุ 40 – 49 ปี ร้ อยละ 39.2 มีสถานภาพสมรสคู่ ร้ อยละ 92.5 มีระดับการศึกษาชั้น ประถมศึกษา ร้ อยละ
78.3 มีรายได้ เฉลี่ย 90,001–110,000 บาท/ปี ร้ อยละ 33.2 ส่วนใหญ่เคยตรวจสารเคมีตกค้ างในเลือด ร้ อยละ 52.0
โดยส่วนใหญ่มีผลการตรวจสารเคมีในเลือดปกติ ร้ อยละ 30.6 รองลงมามีความเสี่ยง ร้ อยละ 11.8 เกษตรกรส่วนใหญ่
ปลูกหอมแดงมาเป็ นเวลา 11-20 ปี ร้ อยละ 43.4 ส่วนใหญ่ ปลูกหอมแดงปี ละ 2 ครั้ง ร้ อยละ 91.1 ใช้ สารเคมีกาจัด
ศัตรูพืชมาเป็ นเวลา 11-20 ปี ร้ อยละ 43.4 ส่วนใหญ่ เกษตรกรเป็ นคนฉีดพ่ นเองร้ อยละ 91.4 ฉีดพ่ นสารเคมีกาจัด
ศัตรูพืชช่วงเวลา 8.00 -12.00 น. ร้ อยละ 75.3 ส่วนใหญ่ช้ อื สารเคมีกาจัดศัตรูพืชจากสหกรณ์การเกษตร ร้ อยละ 80.3
รองลงมาซื้อจากร้ านขายสารเคมีกาจัดศัตรูพืชร้ อยละ 68.1 ส่วนใหญ่ได้ รับคาแนะนาในการเลือกใช้ สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
จากเกษตรกรด้ วยกันเองร้ อยละ 57.9 ส่วนใหญ่มเี หตุผลในการใช้ สารเคมีกาจัดศัตรูพืชเพื่อใช้ กาจัดแมลงศัตรูพืช ร้ อยละ

กลุ่มวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

ระยะที่ 3 ประเมินผล (evaluation) เป็ นระยะของการประเมินผลของการนารูปแบบไปทดลองใช้ ในพื้นที่การ
ศึกษาวิจัยผู้วิจัยกาหนดวิธกี ารประเมินผลดังนี้
1. ประเมินผลความรู้ ความรู้เรื่องสารเคมีกาจัดศัตรูพืช จานวน 20 ข้ อ เป็ นคาถามปลายปิ ดแบบเลือกตอบ มี
2 ระดับคือ ตอบถู กได้ 1 คะแนน ตอบผิด ได้ 0 คะแนน และแบ่ ง ระดับคะแนนโดยใช้ เกณฑ์ข อง Bloom (1976)
กล่าวคือ คะแนนตั้งแต่ ร้ อยละ 80 มีความรู้อยู่ในระดับสูง คะแนนร้ อยละ 60-79 มีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง และ
คะแนนน้ อยกว่าร้ อยละ 60 มีความรู้อยู่ในระดับต่า
2. ทัศนคติในการใช้ สารเคมีกาจัดศัตรูพืช จานวน 15 ข้ อ 5 ระดับ คือ เห็นด้ วยมากที่สดุ เห็นด้ วยมาก เห็นด้ วย
ปานกลาง เห็นด้ วยน้ อยและไม่เห็นด้ วย โดยข้ อคาถามเชิงบวกมีเกณฑ์การให้ คะแนนเท่ากับ 5, 4, 3, 2 และ1 คะแนน
ตามลาดับ ข้ อคาถามเชิงลบมีเกณฑ์การให้ คะแนนเท่ากับ 1, 2, 3, 4 และ5 คะแนน ตามลาดับและแบ่งระดับคะแนนโดย
ใช้ เกณฑ์ของ Best (1977) กล่ าวคือ คะแนนเฉลี่ย 3.67–5.00 มีทัศนคติอยู่ในระดับสูง คะแนนเฉลี่ย 2.34–3.66 มี
ทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ย 1.00–2.33 มีทศั นคติอยู่ในระดับต่า
3. พฤติกรรมในการป้ องกันผลกระทบทางสุขภาพจากสารเคมีกาจัดศัตรูพืชในการปลูกหอมแดงประกอบด้ วย
พฤติกรรมก่อนการใช้ สารเคมีกาจัดพืช ขณะใช้ สารเคมีกาจัดพืชและหลังการใช้ สารเคมีกาจัดพืช จานวน 59 ข้ อ เป็ น
คาถามปลายปิ ดแบบมาตราส่วนประมาณค่ า มี 3 ระดับ คือ ปฏิบัติทุกครั้ง ปฏิบัติบางครั้งและไม่ ปฏิบัติเลย โดยข้ อ
คาถามเชิงบวกมีเกณฑ์การให้ คะแนนเท่ากับ 3, 2 และ 1 คะแนน ตามลาดับ ข้ อคาถามเชิงลบมีเกณฑ์การให้ คะแนน
เท่ากับ 1, 2 และ 3 คะแนน ตามลาดับและแบ่งระดับคะแนนโดยใช้ เกณฑ์ของ Best (1977) กล่ าวคือ คะแนนเฉลี่ย
2.35–3.00 มีพฤติกรรมอยู่ในระดับสูง คะแนนเฉลี่ย 1.68–2.34 มีพฤติกรรมอยู่ในระดับปานกลาง และคะแนนเฉลี่ย
1.00–1.67 มีพฤติกรรมอยู่ในระดับต่า
4. ประเมินผลพฤติกรรมการป้ องกันผลกระทบทางสุขภาพจากสารเคมีกาจั ดศัตรูพืชของเกษตรกร ผู้ ป ลู ก
หอมแดง
5. ประเมินผลการเปรียบเทียบระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรสเพื่อทดสอบการตกค้ างของสารเคมีในเลือดกับ
เกษตรกรก่อนและหลังทดลองรูปแบบฯ
ระยะที่ 4 สะท้ อนผล (reflection) เป็ นระยะที่เปิ ดโอกาสให้ ประชาชนในพื้นที่ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ข้ อดีข้ อด้ อย ปั ญ หาและอุป สรรคที่เ กิด ขึ้น ในขณะทดลองใช้ รูป แบบฯ ผู้ วิ จั ย เลื อกผู้ เ ข้ า ร่ ว มการถอดบทเรี ย นแบบ
เฉพาะเจาะจงจานวน 29 คน ใช้ การถอดบทเรียน (lesson learn) เป็ นเครื่องมือในการวิจัย ผู้วิจัยใช้ พ้ ืนที่เดียวกันกับการ
ศึกษาวิจัยในระยะที่ 2 คือ บ้ านต้ นขามหมู่ท่ี 2 ตาบลชัยจุมพล อาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิตเชิงพรรณนาหาค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสถิตเิ ชิงอนุมาน Paired t-test
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90.1 และใช้ เพื่อกาจัดวัชพืช ร้ อยละ 80.6 ส่วนใหญ่ใช้ สารเคมีมากกว่า 3 ชนิดผสมกัน ร้ อยละ 51.6 ส่วนใหญ่ไม่เคย
ได้ รับการอบรมการใช้ สารเคมีกาจัดศัตรูพืช ร้ อยละ 71.7 ไม่เคยได้ รับความรู้เกี่ยวกับการใช้ สารเคมีกาจัดศัตรูพืช ร้ อยละ
56.9 และส่วนใหญ่ไม่เคยได้ รับการฝึ กอบรมเกี่ยวกับการใช้ อปุ กรณ์ป้องกันอันตรายจากการใช้ สารเคมีกาจัดศัตรูพืช ร้ อย
ละ 70.4
2. ผลการยกร่ างรูปแบบการป้ องกันผลกระทบทางสุขภาพจากสารเคมีกาจัดศัตรูพืชโดยการมีส่วนร่ วมของ
ชุมชนที่สอดคล้ องกับบริบทและวิถชี ีวิตของชุมชน ผู้วิจัยได้ รปู แบบฯ (ฉบับร่าง) ประกอบด้ วย 12 กิจกรรม ดังนี้
ระยะเตรียมการ (3 กิจกรรม) ประกอบด้ วย (1) เตรียมเอกสารคู่มือและสื่อเอกสารความรู้เกี่ยวกับการใช้
สารเคมีอย่างถูกต้ องและปลอดภัย อันตรายจากสารเคมีกาจัดศัตรูพืชและการป้ องกันตนเองที่ถูกต้ องจากการใช้ สารเคมี
กาจัดศัตรูพืช (2) เตรียมสื่อให้ ความรู้เสียงตามสายผ่ านหอกระจายข่ าวประจาหมู่บ้านในการป้ องกันผลกระทบทาง
สุขภาพจากการใช้ สารเคมีกาจัดศัตรูพืช (3) เตรียมประสานงานกับผู้นาชุมชน ผอ.รพ.สต อาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บ้าน เกษตรตาบล อบต. และร้ านจาหน่ายสารเคมีในพื้นที่ในการเตรียมพื้นที่ในการทดลองรูปแบบ
ระยะดาเนินการ (9 กิจกรรม) (1) การประชุมชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมของรูปแบบฯ และขอความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนในชุมชน (2) การขอความร่ วมมือจากร้ านขายสารเคมีกาจัดศัตรูพืชในการแนะนาวิธีการใช้ ส ารเคมีท่ี
ถูกต้ องรวมถึงการแจกของแถมเป็ นอุปกรณ์ท่เี กษตรกรใช้ ในการป้ องกันตนเองแทนอย่างอื่น (3) แจกคู่มือเกษตรกรใน
การป้ องกัน ผลกระทบทางสุข ภาพจากสารเคมีกาจั ด ศัต รูพืช (4) การตรวจคัด กรองสารเคมีต กค้ างในเลื อดให้ กับ
เกษตรกรก่อนเริ่มปลูกหอมแดง (5) อบรมให้ ความรู้กับเกษตรกรในการใช้ สารเคมีอย่ างถูกต้ องและปลอดภัยและ
อันตรายจากสารเคมีกาจัดศัตรูพืชและการใช้ อุปกรณ์ในการป้ องกันผลกระทบทางสุขภาพจากสารเคมีกาจัดศัตรูพืช
ประเมินผลโดยการวัดความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมก่อนการปลูก (6) ให้ ความรู้เสียงตามสายผ่านหอกระจายข่าวประจา
หมู่บ้านในการใช้ อุปกรณ์ในการป้ องกันผลกระทบทางสุขภาพจากสารเคมีกาจัดศัตรูพืชในการปลูกหอมแดงสัปดาห์ละ 2
วัน คือวันจันทร์และวันศุกร์ (7) ผู้วิจัยและอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านร่วมกันติดตามประเมินพฤติกรรมของ
เกษตรกรในการใช้ อุปกรณ์ในการป้ องกันตนเองที่แปลงหอมแดง (8) การตรวจสารเคมีตกค้ างในเลือดให้ กบั เกษตรกร
หลังเก็บเกี่ยวหอมแดง (9) ประเมินผลโดยการวัดความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมหลังการปลูกหอมแดง
ภายหลังได้ รูปแบบ (ฉบับร่าง) ผู้วิจัยได้ ทาประชาคมเพื่อยืนยันรูปแบบฯ พบว่าผู้เข้ าร่วมประชาคมเห็นด้ วยว่ า
รูปแบบฯ มีความเหมาะสมกับบริบทพื้นที่ ร้ อยละ 96.7 (29 คน) และสามารถนาไปปฏิบตั ไิ ด้ จริง ร้ อยละ 96.7 (29 คน)
3. ผลการประเมินความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมในการป้ องกันผลกระทบทางสุขภาพจากสารเคมีกาจัดศัตรูพืช
ในการปลูกหอมแดงของเกษตรกรที่เข้ าร่วมทาลองใช้ รปู แบบจานวน 30 คน ก่อนและหลังทดลองใช้ รปู แบบฯ ผลการวิจัย
พบว่าค่าคะแนนเฉลี่ยความรู้ของเกษตรกรในการป้ องกันผลกระทบทางสุขภาพจากสารเคมีกาจัดศัตรูพืชก่อนการทดลอง
รูปแบบฯ เท่ากับ 8.2 คะแนนและหลังการทดลองรูปแบบฯ เท่ากับ 16.6 คะแนนจากคะแนนทั้งหมด 20 คะแนน ผล
การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยความรู้ของเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงก่อนการทดลองรูปแบบฯ และหลัง
การทดลองรูปแบบฯ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 (ตารางที่ 1)

กลุ่มวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ของเกษตรกรในการป้ องกันผลกระทบทางสุขภาพจากสารเคมีกาจัด
ศัตรูพืชก่อนและหลังการทดลองรูปแบบฯ
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การเปรียบเทียบความรู้
ก่อนดาเนินการ (สัปดาห์ท่ ี 1)
หลังดาเนินการ (สัปดาห์ท่ ี 16)
* มีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05

x
8.2
16.6

S.D.
1.8
1.3

Paired t-test
19.9

df
29

p-value
< 0.001*
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ด้ านทัศนคติพบว่าคะแนนเฉลี่ยทัศนคติของเกษตรกรในการป้ องกันผลกระทบทางสุขภาพจากสารเคมีกาจัด
ศัตรูพืชก่อนการทดลองรูปแบบฯ เท่ากับ 46.9 คะแนนและหลังการทดลองรูป แบบฯ เท่ากับ 62.5 คะแนน จาก
คะแนนทั้งหมด 75 คะแนน ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยทัศนคติของเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง
ก่อนการพัฒนาและหลังการพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนทัศนคติของเกษตรกรในการป้ องกันผลกระทบทาง สุขภาพจากสารเคมีกาจัด
ศัตรูพืชก่อนและหลังการทดลองรูปแบบฯ
การเปรียบเทียบทัศนคติ
ก่อนดาเนินการ (สัปดาห์ท่ี 1)
หลังดาเนินการ (สัปดาห์ท่ี 16)
* มีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05

x
46.9
62.5

S.D.
4.7
3.9

Paired t-test
13.9

df
29

p-value
< 0.001*

ด้ านพฤติกรรมในการป้ องกันผลกระทบทางสุขภาพจากสารเคมีกาจัดศัตรูพืชของเกษตรกรหลังทดลอง
รูปแบบฯ พบว่าเกษตรกรที่เข้ าร่วมการทดลองรูปแบบฯ มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมก่อนการใช้ สารเคมีกาจัดศัตรูพืชของ
เกษตรกรก่อนการทดลองรูปแบบฯ เท่ากับ 50.9 คะแนนและหลังการทดลองรูปแบบฯ เท่ากับ 72.6 คะแนน จากคะแนน
ทั้งหมด 87 คะแนน ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 ในส่วนของคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมระหว่างการใช้
สารเคมีกาจัดศัตรูพืชของเกษตรกรก่อนการทดลองรูปแบบฯ เท่ากับ 48.4 คะแนนและหลังการทดลองรูปแบบฯ เท่ากับ
73.4 คะแนน จากคะแนนทั้งหมด 84 คะแนน ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 และในส่วนของคะแนน
เฉลี่ยพฤติกรรมหลังการใช้ สารเคมีกาจัดศัตรูพืชของเกษตรกรก่อนการทดลองรูปแบบฯ เท่ากับ 25.2 คะแนนและหลัง
การทดลองรูปแบบฯ เท่ากับ 33.9 คะแนน จากคะแนนทั้งหมด 39 คะแนน ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ
0.05 (ตารางที่ 3)

การเปรียบเทียบพฤติกรรม
พฤติกรรมก่อนการใช้
ก่อนดาเนินการ (สัปดาห์ท่ี 1)
หลังดาเนินการ (สัปดาห์ท่ ี 16)
พฤติกรรมระหว่างการใช้
ก่อนดาเนินการ (สัปดาห์ท่ี 1)
หลังดาเนินการ (สัปดาห์ท่ ี 16)
พฤติกรรมหลังการใช้
ก่อนดาเนินการ (สัปดาห์ท่ี 1)
หลังดาเนินการ (สัปดาห์ท่ ี 16)
* มีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05

X

S.D.

Paired t-test

df

p-value

50.9
72.6

3.9
2.7

22.0

29

< 0.001*

48.4
73.4

4.2
4.2

23.4

29

< 0.001*

25.2
33.9

1.9
1.8

16.8

29

< 0.001*

4. การประเมินพฤติกรรมของเกษตรกรในการใช้ อุปกรณ์ในการป้ องกันตนเองในแปลงหอมแดงจานวน 5
ครั้ง พบว่าเกษตรกรที่เข้ าร่วมทดลองใช้ รปู แบบฯ ส่วนใหญ่มพี ฤติกรรมในการป้ องกันผลกระทบทางสุขภาพในระหว่างฉีด
พ่นสารเคมีกาจัดศัตรูพืชที่แปลงหอมแดงประกอบด้ วยใส่หน้ ากาก ผ้ าปิ ดจมูก สวมถุงมือยางตลอดเวลา สวมเสื้อแขนยาว
กางเกงขายาว สวมใส่รองเท้ าบูตยาง ใส่หมวกปี กกว้ าง ยืนอยู่เหนือลม ไม่กนิ อาหารดื่มนา้ ในบริเวณที่ฉีดพ่ นและไม่ สูบ
บุหรี่ เพิ่มมากขึ้นในทุกครั้งที่มีการติดตามประเมินผลในการปฏิบัตทิ ุกพฤติกรรมครบทั้ง 30 คน ร้ อยละ 100.0 แต่กย็ ัง

กลุ่มวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม ก่อน ระหว่ างและหลังการใช้ สารเคมีกาจัด ศัตรูพืชของเกษตรกร
ก่อนและหลังการทดลองรูปแบบฯ
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พบว่ามีเกษตรกร 1 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 3.3 ที่ในการสารวจครั้งที่ 5 ที่ยังมีการกินอาหารหรือดื่มนา้ ในบริเวณที่ฉีดพ่นและ
สูบบุหรี่
5. การเปรียบเทียบระดับสารเคมีในเลือดกับเกษตรกรที่เข้ าร่วมทดลองรูปแบบฯ ก่อนและหลังทดลอง ทาการ
เก็บรวบรวมข้ อมูล 2 ครั้ง ในระยะเวลาห่ างกัน 4 เดือน โดยครั้งที่ 1 ทาการตรวจเลือดให้ กบั เกษตรกรก่อนเริ่มทดลอง
รูปแบบและครั้งที่ 2 หลังทดลองใช้ รปู แบบพบว่าสารเคมีในเลือดของเกษตรกรที่เข้ าร่วมทดลองรูปแบบฯ มีระดับสารเคมี
ในเลือดก่อนการทดลองรูปแบบฯ มีระดับไม่ปลอดภัยร้ อยละ 26.7 หลังทดลองรูปแบบฯ มีระดับไม่ปลอดภัยลดลงเหลือ
ร้ อยละ 13.3 และก่อนการทดลองรูปแบบฯ มีระดับมีความเสี่ยง ร้ อยละ 46.7 หลังทดลองรูปแบบฯ มีระดับมีความเสี่ยง
ลดลงเหลือร้ อยละ 26.7 และก่อนการทดลองรูปแบบฯ มีระดับปลอดภัยร้ อยละ 20.0 หลังทดลองรูปแบบฯ มีระดับ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น ร้ อยละ 40.0 (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 แสดงจานวนและร้ อยละของระดับสารเคมีในเลือดก่อนและหลังทดลองรูปแบบฯ
ระดับสารเคมีในเลือด
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ไม่ปลอดภัย
มีความเสี่ยง
ปลอดภัย
ปกติ
รวม
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ก่อนทดลองรูปแบบฯ
จานวน
ร้ อยละ
8
26.7
14
46.7
6
20.0
2
6.76
30
100.0

หลังทดลองรูปแบบฯ
จานวน
ร้ อยละ
4
13.3
8
26.7
12
40.0
6
20.0
30
100.0

7. ผลการถอดบทเรียนรูปแบบการป้ องกันผลกระทบทางสุขภาพจากสารเคมีกาจัดศัตรูพืชในการปลูกหอมแดง
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่สอดคล้ องกับบริบทและวิถชี ีวิตของชุมชน: กรณีศึกษาตาบลชัยจุมพล อาเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ์ ผู้วิจัยสรุปผลการถอดบทเรียน ดังต่อไปนี้
7.1 การออกแบบสื่อ ที่ใ ช้ ในการเปิ ดเสีย งตามสายที่ห ลากหลาย เช่ น การจั ด แบบรายการวิท ยุ มีเ พลง
ประกอบในระหว่างเปิ ดเสียงตามสาย
7.2 การออกแบบคู่มอื ในการป้ องกันผลกระทบทางสุขภาพจากสารเคมีกาจัดศัตรูพืชในการปลูกหอมแดงให้
มีความคงทนและแข็งแรงมากขึ้นและมีการปรับปรุงคู่มือให้ มรี ปู ภาพประกอบให้ น่าสนใจและกระตุ้นให้ เกษตรกรอ่านมากขึ้น
7.3 ปรับปรุงรูปแบบการอบรมให้ ความรู้กบั เกษตรกรในการป้ องกันผลกระทบทางสุขภาพจากสารเคมีกาจัด
ศัตรูพืชในการปลูกหอมแดงให้ หลากหลายวิธเี พื่อให้ เกิดความน่าสนใจมากขึ้น
7.4 การตรวจระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรสเพื่อทดสอบการตกค้ างของสารเคมีในเลือดให้ กบั เกษตรกรให้
เพิ่มจานวนครั้งมากขึ้น
ภายหลังจากการถอดบทเรียนผู้วิจัยได้ นาข้ อมูลมาปรับปรุงรูปแบบฯ ให้ มีความสมบูรณ์และเหมาะสมกับบริบท
ของพื้นที่ตามข้ อเสนอแนะและข้ อมูลเชิงประจักษ์ท่พี บในขณะที่เข้ าไปติดตามผลการดาเนินงานในพื้นที่ โดยผู้วิจัยได้
จาแนกกิจกรรมของรูปแบบดังนี้
1. ระดับบุคคล ประกอบด้ วย 3 คือ
1.1 พัฒนาความรู้ในการใช้ สารเคมีกาจัดศัตรูพืชโดยการแจกคู่มอื สาหรับเกษตรกร
1.2 การจัดให้ มอี ปุ กรณ์ป้องกันผลกระทบทางสุขภาพ
1.3 การป้ องกันผลกระทบทางสุขภาพจากสารเคมีกาจัดศัตรูพืช
2. ระดับชุมชน ประกอบด้ วย 3 คือ
2.1 การให้ ความรู้ผ่านหอกระจายข่าวประจาหมู่บ้าน
2.2 การสนับสนุนอุปกรณ์ในการป้ องกันตนเองของร้ านจาหน่ายสารเคมี
2.3 การติดตามเฝ้ าระวังพฤติกรรมของเกษตรกร
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อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงส่วนใหญ่เป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิงเนื่องจากเพศชายทาหน้ าที่
หลักในการพ่ นยามากกว่ าเพศหญิงและส่วนใหญ่ มีอายุ 40-49 ปี เนื่องจากเป็ นวัยทางานและต้ องดูแลครอบครัวซึ่ง
สอดคล้ องกับการศึกษาของพยนต์ อินมณี (2550, น. 53) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ของการใช้ สารเคมีกาจัดศัตรูพืชพบว่า
เพศชายที่อ ายุ ร ะหว่ าง 40-50 ปี อยู่ ใ นช่ วงวัยแรงงานที่ต้ อ งดู แ ลครอบครั วและการใช้ ส ารเคมีก าจั ดศั ตรูพืชพบว่ า
เกษตรกรส่วนใหญ่ ปลูกหอมแดงเป็ นเวลา 11-20 ปี ปลูกหอมแดงปี ละ 2 ครั้ง เกษตรกรฉีดพ่ นเองใช้ สารเคมีในการ
ปลูกน้ อยกว่า 10 ครั้งต่อ 1 รอบการปลูกและใช้ สารเคมีมากกว่า 3 ชนิดผสมกันซึ่งการสัมผัสสารเคมีกาจัดศัตรูพืชเป็ น
ระยะเวลานานจะมีโอกาสได้ รับพิษจากสารเคมีกาจัดศัตรูพืชได้ มากและสะสมพิษมากขึ้นหากใช้ สารเคมีกาจัดศัตรูพืชไม่
ถูกต้ องซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาของชัชวาลย์บุญเรือง และคณะ (2538, น. 74) พบว่าระยะเวลาและจานวนครั้งในการ
ใช้ สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืชและพฤติกรรมการใช้ สารเคมีกาจัดศัตรูพืชมีความสัมพันธ์กบั ระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอ
เรสโดย โดยพบว่ ากรณีท่เี กษตรกรใช้ สารเคมีกาจัดศัตรูพืชมามากกว่า 10 ปี มีความเสี่ยงเป็ น 2.12 เท่า ของกลุ่มที่ใช้
น้ อยกว่า 10 ปี
เกษตรกรมีผลกระทบสุขภาพทางกายจากสารเคมีกาจัดศัตรูพืชส่วนใหญ่มีอาการตาแดง/แสบตา/คัน เจ็บ
คอ/ไอ เหนื่อยง่าย แสบจมูก ปวดหัว/เวียนหัว ผิวหนังเป็ นผื่นคัน/คันที่ผิวหนัง สอดคล้ องกับการศึกษาของประชุมพร
เลาห์ประเสริฐ และคณะ (2551, น. 91) พบว่าเกษตรกรมีอาการผิดปกติของร่างกาย โดยมีอาการปวดศีรษะ คลื่นไส้
และมีผ่ นื คันและสอดคล้ องกับการศึกษาของยุวยงค์ จันทรวิจิตร (2550, น. 87) พบผลกระทบด้ านสุขภาพจากการใช้
สารเคมีการเกษตร ได้ แก่ มีเหงื่อออกมาก ปวดเมื่อยกล้ ามเนื้อ อ่อนเพลีย เวียนศีรษะ ผื่นแพ้ คนั และชาที่มอื เท้ า
เกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงที่เข้ าร่วมโครงการส่วนใหญ่มคี วามรู้เกี่ยวกับการใช้ สารเคมีกาจัดศัตรูพืชในการปลูก
หอมแดงหลังการทดลองรูปแบบฯ อยู่ในระดับสูงเพิ่มมากขึ้นจากก่อนทดลองใช้ รูปแบบฯ สอดคล้ องกับการศึกษาของ
สอดคล้ องกับการศึ กษาของส ารอง ยั น ตพั น ธ์ (2546, น. 78) ที่พ บว่ า การด าเนินงานตามโครงการสามารถทาให้
เกษตรกรมีระดับความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการป้ องกันอันตรายจากการได้ รับพิษสารเคมีกาจัดศัตรูพืชดีกว่าก่อน
ดาเนินการ ส่งผลให้ เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้ องกันอันตรายที่ดีข้ ึน ด้ านค่าคะแนนเฉลี่ยความรู้ของ
เกษตรกรพบว่าผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยความรู้ของเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงก่อนการทดลอง
รูปแบบฯ และหลังการทดลองรูปแบบเพิ่มขึ้นอย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติสอดคล้ องกับผลการศึกษาของวุฒิภัทร สมัตถะ
(2544, น. 185) พบว่าเกษตรกรผู้ปลูกอ้ อยมีความรู้เกี่ยวกับสารเคมีกาจัดศัตรูพืชก่อนดาเนินการมีความรู้อยู่ในระดับ
มาก ร้ อยละ 21.9 หลังดาเนินการมีความรู้อยู่ในระดับมาก ร้ อยละ 100 เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ด้ านทัศนคติพบว่าผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยทัศนคติของเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง
ก่อนการทดลองรูปแบบฯ และหลังการทดลองรูป แบบฯ เพิ่มขึ้นอย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติ สอดคล้ องกับการศึกษาของ
จิรวัฒน์ เค็มกระโทก (2546, น. 65) พบว่าการใช้ กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อศึกษาปั ญหาวิเคราะห์ปัญหาและหาแนว
ทางแก้ ไขปั ญหาพฤติกรรมเสี่ยงของเกษตรกรทาให้ เกษตรกรมีระดับความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติในการลดพฤติกรรม
เสี่ยงจากการได้ รับอันตรายจากการใช้ สารเคมีกาจัดศัตรูพืชที่ดขี ้ นึ
ด้ านพฤติกรรมในการป้ องกันผลกระทบทางสุขภาพจากสารเคมีกาจั ดศัต รูพืชพบว่ า เกษตรกรที่เข้ า ร่ ว ม
โครงการมีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมที่เพิ่มสูงขึ้นในทุกระยะของการใช้ สารเคมีกาจัดศัตรูพืช โดยพฤติกรรมก่อนการใช้ สารเคมี
กาจัดศัตรูพืชก่อนการทดลองใช้ รปู แบบฯ และหลังการทดลองใช้ รูปแบบฯ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ในส่วนของ
คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมระหว่างการใช้ สารเคมีกาจัดศัตรูพืชก่อนการทดลองใช้ รูปแบบฯ และหลังการทดลองใช้ รปู แบบฯ
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3. การสนับสนุนจากภาครัฐ
3.1 การสนับสนุนอุปกรณ์ในการป้ องกันผลกระทบทางสุขภาพจากการใช้ สารเคมี
3.2 การตรวจคัดกรองสารเคมีในเลือดให้ กบั เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง
3.3 การอบรมให้ ความรู้การป้ องกันผลกระทบทางสุขภาพจากสารเคมีกาจัดศัตรูพืช
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เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตแิ ละในส่วนของคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมหลังการใช้ สารเคมีกาจัดศัตรูพืชก่อนการทดลอง
ใช้ รูปแบบฯ และหลังการทดลองใช้ รูปแบบฯ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ซ่ึงสอดคล้ องกับการศึกษาของทรงศร วงศ์
พรหม (2553, น. 114) พบว่าการปฏิบัติของเกษตรกรหลังอบรมมีการปฏิบตั ิในระดับดี คิดเป็ นร้ อยละ 90.6 และจาก
การศึกษาของประนอม ไชยเดช (2552, น. 87) พบว่าการปฏิบตั ขิ องเกษตรกรหลังอบรมมีการปฏิบตั ใิ นระดับดีคดิ เป็ น
ร้ อยละ 100 และผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
สรุปผลการศึกษา
จากการวิ จั ยในครั้ งนี้แ สดงให้ เห็นว่ า เกษตรกรมีการใช้ สารเคมีกาจัด ศัต รูพื ชกันอย่ า งแพร่ หลายส่งผลให้
เกษตรกรมีความเสี่ยงในการรับสารเคมีเข้ าสู่ร่างกาย และเกิดอันตรายได้ ดังนั้นการป้ องกันตนเองจากสารเคมีกาจัด
ศัตรูพืชและการใช้ สารเคมีอย่างถูกต้ องจึงเป็ นเรื่องที่ควรให้ ความสาคัญอย่างจริงจัง โดยการใช้ กระบวนการการมีส่วนร่วม
โดยใช้ เทคนิคการวางแผนแบบมีส่วนร่วม (Appreciation Influence Control: AIC) ทาให้ ชุมชนเข้ ามามีส่วนร่วมในการ
แก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชนได้ เป็ นอย่างดี ดังนั้นการจัดกิจกรรมให้ เกษตรกรได้ รับความรู้ ไปพร้ อมกั บการได้ รับ
การสาธิตการใช้ อุปกรณ์การป้ องกันตนเองและเห็นภาพของการตกค้ างของสารเคมีในเลือดระหว่ างการใช้ และไม่ใช้
อุปกรณ์ในการป้ องกันตนเองรวมถึงการปฏิบัตติ นในการลดการสัมผัสกับสารเคมีกาจัดศัตรูพืชก่อให้ เกิดความเข้ าใจและ
ทัศนคติรวมถึงการปฏิบัติท่ถี ูกต้ อง อีกทั้งการมีการติดตามโดยการมีส่วนร่ วมของชุมชนเป็ นตัวกระตุ้นการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมทาให้ เกษตรกรมีความสนใจ สังเกต จดจาทาให้ มีพฤติกรรมที่ถูกต้ องในการป้ องกันผลกระทบทางสุขภาพจาก
สารเคมีกาจัดศัตรูพืชแต่อย่ างไรก็ตามการที่จะลดผลกระทบทางสุขภาพจากสารเคมีกาจัดศัตรูพืชในเกษตรกรผู้ ปลูก
หอมแดงได้ น้ันยังมีข้อจากัดในการปฏิบัติท่เี กษตรกรต้ องอาศัยระยะเวลานานและการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
โดยต้ องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกๆ ฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องในชุมชน
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