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บทคัดยอ 

 

บทความนี้เปนสวนหนึ่งของผลการศึกษาในโครงการการพัฒนาสุขภาพแบบองครวมโดยการมีสวนรวม
ของเกษตรกร มีวัตถุประสงคหลักในการที่จะพัฒนาเกษตรกร เพื่อใหเกิดศักยภาพเพียงพอที่จะลด ละ เลิกการใช
สารเคมีในการผลิต เพื่อลดตนทุน ปญหาสุขภาพ และสิ่งแวดลอม โดยใชกระบวนการวิจัยและพัฒนาเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสนรวม (PARD)  โดยเลือกจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเปนจังหวัดที่ประชากรสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรมและมี
การใชสารเคมีสูงเปนพื้นที่ในการศึกษา ระยะเวลาในการศึกษา 24 เดือน การเก็บรวบรวมขอมูลไดใชวิธีการหลาย
อยางรวมกันทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ รวมทั้งการเจาะเลือดเพื่อหาสารเคมีตกคางในรางกาย 

ผลการศึกษา ไดรูปแบบที่มีประสิทธิภาพของกระบวนการขับเคลื่อนการลดละเลิกใชสารเคมี ซึ่ง
ประกอบดวย 13 ขั้นตอนตามลําดับ ไดแก 

1. การระดมทรัพยากรบุคคลจากองคกรภาครัฐและองคกรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวของในพื้นที่ 
2.  การสรางกระแสสังคมเพื่อเชิญชวนและคัดเลือกเกษตรกรอาสาสมัครเขารวมโครงการวิจัย 
3. เกษตรกรวิเคราะหความเชื่อมโยงของปญหาการใชสารเคมีตอสุขภาพ เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม 
4.  การศึกษาดูงานการผลิตขาวโดยลด ละ เลิกใชสารเคมี และการผลิตปุยหมักและน้ําหมักสมุนไพรสูตร

ตางๆ 
5.  เกษตรกรรับรูปญหาสารเคมีคงคางในรางกายตนเองและผูบริโภคจากผลการเจาะเลือด 
6. เกษตรกรปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตแบบลดการใชสารเคมีโดยทดลองใชเทคโนโลยีธรรมชาติทดแทน 
7.  การเยี่ยมเพื่อดูแลใหกําลังใจเกษตรกรอยางสม่ําเสมอจากนักวิจัยพ่ีเลี้ยงตลอดโครงการวิจัย 
8.  การจดบันทึกตนทุนหรือคาใชจายเปรียบเทียบระหวางการผลิตแบบใชสารธรรมชาติแทนการใช

สารเคมีและการผลิตแบบกระแสหลัก 
9.  การสังเกตผลการทดลองโดยเปรียบเทียบระหวางการผลิตแบบใชสารธรรมชาติแทนการใชสารเคมีและ

การผลิตแบบกระแสหลัก 
10.  การแจงผลการเปลี่ยนแปลงของระดับสารเคมีในเลือด โดยเปรียบเทียบผลการเจาะเลือดครั้งที่ 1 และ

ครั้งที่ 2 

                                                 
1 ไดรับการสนับสนุนจากสํานกังานกองทุนสนบัสนนุการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 
2This research project received financial support from the Thai Health Promotion Foundation. 
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11. เกษตรกรแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการใชสารธรรมชาติทดแทนการใชสารเคมี 
12. เกษตรกรและนักวิจัยรวมกันเผยแพรประชาสัมพันธเพื่อขยายเครือขายการลด ละ เลิกการใชสารเคมีทาง

รายการวิทยุชุมชน 
13. จัดเวทีประชาคมเพื่อใหเกษตรกรและนักวิจัยรวมกันสรุปบทเรียนและวางแนวทางขยายเครือขายการลด 

ละ เลิกการใชสารเคมีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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Abstract 
 The objective of this PAR project was to empower farmers to reduce their agriculture chemical substance 
use and to minimize the financial costs of  production and their health, and environmental problems associated with 
agriculture chemical substance use. Suphanburi, a province where the majority of the population are farmers who 
are using large amount of agriculture chemical substances was selected as a research site. Multiple methods of data 
collection, both qualitative and quantitative, as well as blood tests of cholinesterase were employed throughout the 
24 months of the study period. 
 The results demonstrated 13 consecutive stages of the most effective mobilization process of agriculture 
chemical substance use reduction as follows : 

1) Identification and mobilization of local resources available, both from the government and non-
government sectors who are actively working with the farmers. 

2)  Advocacy and recruitment of 54 eligible farmer volunteers. 
3) Analysis of chemical substance use impact on the financial cost of production, farmers’ health, and 

the environment. 
4) Field visit to empower farmers concerning alternative rice production methods with chemical-free 

fertilizer and insecticide. 
5) Farmer’s acknowledgement of cholinesterase as a health problem from their own and consumer’s 

blood test results. 
6) Farmer’s decision making to reduce chemical substance use and replace with natural 

fertilizer/insecticide together with pumice. 
7) Researchers or facilitator provide moral support to farmers by regular visits throughout the study 

period. 
8) Recording all the expense items of rice production to compare the two methods: reduced agriculture 

chemical substance use and conventional agriculture chemical substance use. 
9) Observation and comparison of rice plantation and productivity between the two methods : reduced 

agriculture chemical substance use and conventional agriculture chemical substance use. 
10) Farmers’ acknowledgement of the positive change of cholinesterase levels from the second blood 

test result compared to the first one. 
11) Farmers’ exchange their knowledge and experience gained from their own trial studies. 
12) Farmers and facilitators collaborately  extend their networks by sharing their stories and experiences 

of reducing agriculture chemical substance use to other farmers through local radio programmes. 
13) Farmers and facilitators collaborately share the lessons learned and then, plan to extend the network 

of reducing agriculture chemical substance use for the sake of sustainable agricultural development. 
 

------------------------------------------------------------------ 
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1 This research project received financial support from the Thai Health Promotion Foundation 
บทนํา 
ความเปนมาและเหตุผลของการศึกษา 

คุณภาพชีวิตของประชากรเปนเปาหมายของการพัฒนาประเทศ แตปจจุบันเกษตรกรซึ่งเปนประชากรสวน
ใหญของประเทศกําลังประสบปญหาการเจ็บปวยและตายดวยโรคจากการใชสารเคมีในปริมาณที่สูงเกินไป สงผลให
อัตราปวยดวยโรคจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชสูงเปน 5.65 ตอประชากรแสนคน (กองระบาดวิทยา, 2537 ในแผนพัฒนา
การสาธารณสุขฉบับที่ 8) และเกิดหวงโซอาหารที่ไมปลอดภัย จนกระทั่งองคการอาหารและเกษตรแหง
สหประชาชาติ (FAO) ไดประเมินวา ประเทศไทยไมมีความมั่นคงทางอาหาร (food insecure) อยูในระดับที่ 4 สวน
หนึ่งมีสาเหตุมาจากขั้นตอนการผลิตที่มีสารเคมีปนเปอนอยูในอาหาร ทําใหเกิดการสะสมสารพิษในรางกายของ
ผูบริโภค ซึ่งเชื่อวาจะเปนสารกอมะเร็งหลายชนิดที่เปนสาเหตุการตายที่สําคัญและมีแนวโนมสูงขึ้นจากอดีตจนถึง
ปจจุบัน 

การใชสารเคมีในปริมาณที่สูงยังกอใหเกิดปญหาเศรษฐกิจ ทําใหเกษตรกรประสบปญหาตนทุนการผลิต
สูง นํามาซึ่งความยากจนและหนี้สินทั้งในและนอกระบบ ในขณะที่รัฐประสบกับภาวะขาดดุลการคาระหวางประเทศ
จากการนําเขาสารเคมีที่มีแนวโนมสูงขึ้นเรื่อยๆ   นอกจากนั้น การใชสารเคมีในการเกษตร ยังสงผลกระทบตอ
สภาพแวดลอมและระบบนิเวศนของแหลงน้ําธรรมชาติ คุณภาพดินและน้ํา อันเนื่องมาจากการปนเปอนของสารเคมี 
กรมควบคุมมลพิษไดรายงานวา น้ําเสียจากการทํานาขาวกอใหเกิดมลพิษตอแหลงน้ํามากที่สุด เนื่องจากมีการใชปุย
และสารเคมีจํานวนมาก 

 แมรัฐบาลจะมีนโยบายลด ละ เลิกการใชสารเคมี แตเกษตรกรเคยชินตอการผลิตแบบกระแสหลักโดยใช
ปุยและสารเคมีมาเปนเวลานาน การปรับเปลี่ยนมาใชปุยอินทรียและสารชีวภาพยอมเปนการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมการผลิต อีกทั้งยังทําใหผลผลิตลดลงมากถึงประมาณรอยละ 25-50 ของผลผลิตเดิมในระยะแรกของการ
ปรับเปลี่ยน สงผลใหรายไดลดลง จึงไมใชเรื่องงายที่จะชักจูงใหเกษตรกรหันมาใชปุยอินทรีย-ชีวภาพ ตราบที่ยังไมมี
เทคโนโลยีทางเลือกอื่นที่มีคุณภาพทัดเทียมกับปุยและสารเคมีมาทดแทน ดังนั้น โครงการวิจัยนี้จึงไดนําสาร
ธรรมชาติพูไมซ ซึ่งเปนแรธาตุที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มีธาตุซิลิคอนซึ่งเปนธาตุอาหารเสริมที่จําเปนและมีประโยชน
ตอพืชหลายชนิด มาใหเกษตรกรศึกษาทดลองใชแทนการใชสารเคมี โดยมีสมมติฐานวาจะชวยใหเกษตรกรสามารถ
ปรับเปลี่ยนการผลิตโดยลด ละ และเลิกใชสารเคมีไดโดยราบรื่นในที่สุด 

 
กระบวนทัศนท่ีใชเปนแนวทางพัฒนารูปแบบการลด ละ เลิกการใชสารเคมี 

กระบวนทัศนพ้ืนฐานที่นํามาเปนแนวทางของการศึกษาครั้งนี้ ไดแก 
1. การลด ละ เลิกการใชสารเคมีของเกษตรกร จําเปนตองใชยุทธศาสตรการพัฒนาแบบองครวม ไดแก 

การพัฒนาสุขภาพ การพัฒนาอาชีพและรายได การพัฒนาสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพ และที่สําคัญที่สุดคือ การ
พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรเอง 

2. การลด ละ เลิกการใชสารเคมีจะสําเร็จไดหากเกษตรกรไดรับการพัฒนาหรือติดอาวุธทางปญญาใหมี
ศักยภาพเพียงและมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาจนกระทั่งสามารถพึ่งพาตนเองได 

3. การวิจัยทางสังคมศาสตรโดยทั่วไป สวนใหญนักวิจัยจะไดรับผลประโยชน ขณะที่ชุมชนผูถูกวิจัยมี
บทบาทเปนเพียงผูใหขอมูลเทานั้น ไมมีโอกาสไดพัฒนาตนเองแตประการใด ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดเลือกวิธีการวิจัยและ
พัฒนาเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research and Development หรือ PARD) ซึ่งเปนการวิจัย
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ทางสังคมศาสตรที่จะกอใหเกิดการพัฒนาคน และองคความรูไปพรอมๆ กัน ทําใหผูวิจัยและชุมชนไดรับ
ผลประโยชนจากการวิจัยเทาเทียมกัน ดังนั้น จึงเปนวิธีการวิจัยที่เกิดประโยชนสูงสุดแกชุมชนและการพัฒนาประเทศ 

 
 

วัตถุประสงคของการศึกษา 
การศึกษาครั้งนี้ มีเปาหมาย (Ultimate goal) ที่จะพัฒนาเกษตรกร เพื่อใหเกิดศักยภาพเพียงพอที่จะลด ละ 

เลิกการใชสารเคมีในการผลิต เพื่อลดตนทุน ปญหาสุขภาพและสิ่งแวดลอม 
วัตถุประสงคเฉพาะ (Specific objectives) ในการศึกษา ไดแก 
1.เพื่อใหเกษตรกรรวมกันวิเคราะหความเชื่อมโยงของปญหาการใชสารเคมีในการผลิตกับปญหาสุขภาพ 

เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม และรวมกันวิเคราะหทางเลือกเพื่อแกไขปญหาที่สอดคลองกับวัฒนธรรมการผลิตและ
ปญหาเศรษฐกิจของครอบครัว 

2.เพื่อใหเกษตรกรไดเรียนรูและสามารถวิเคราะหเปรียบเทียบตนทุนและผลผลิตตอไรของการผลิตแบบ
นําสารธรรมชาติ(Pumice)มาใชทดแทนการใชสารเคมีและการผลิตที่เกษตรกรดําเนินการอยูกอนโครงการวิจัยอันจะ
นําไปสูแรงจูงใจสําคัญที่กระตุนใหเกษตรกรลดการใชสารเคมี 

3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนเกษตรกรใหมีความเขมแข็งโดยการเรียนรูวิธีงาย ๆ สําหรับ 
เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะห และตัดสินใจเลือกวิธีการผลิตที่เหมาะสม บนพื้นฐานของขอมูลที่ไดจากการเรียนรูโดย
ผานกระบวนการวิจัยและพัฒนาเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวมของเกษตรกร (PARD) 

4. เพื่อพัฒนาเครือขายชุมชนเกษตรกรใหมีความเขมแข็ง  สามารถขับเคลื่อนการลดการใชสารเคมีและ
การพัฒนาการปลูกขาวไรสารพิษเพื่อเพิ่มคุณคาของผลผลิต  เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและผูบริโภค
โดยไมทําลายสิ่งแวดลอมธรรมชาติ  
 
วิธีการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้ เปนการวิจัยและพัฒนาเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (PARD)โดยเลือกจังหวัด
สุพรรณบุรี ซึ่งเปนจังหวัดที่ประชากรสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรมและมีการใชสารเคมีสูงเปนพื้นที่ในการศึกษา 
เกษตรกรที่ไดรับการคัดเลือกแบบเจาะจงใหเขารวมโครงการวิจัยมีจํานวน 54 ราย เปนผูทํานาแบบเคมี 38 รายและทํา
นาแบบชีวภาพ-เคมี 16 ราย โดยมีระยะเวลาในการศึกษา 24 เดือน  

การเก็บรวบรวมขอมูลไดใชวิธีการหลายอยางรวมกันทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ไดแก การสังเกต 
(Observation), การพูดคุยอยางไมเปนทางการ (Informal conversation), การสนทนากลุม (Focus group discussion), 
การจดบันทึกคาใชจาย, การสัมภาษณโดยใชแบบสอบถาม ตลอดจนการเจาะเลือดเพื่อหาสารเคมีตกคางในรางกาย 
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณใชสถิติเชิงพรรณนาอยางงายๆ สวนขอมูลเชิงคุณภาพใชวิธีวิเคราะหเชิงเนื้อหา 
(Content analysis) ตามแนวคิดตางๆ ที่สอดคลองกับวัตถุประสงคและคําถามของการวิจัย 

 
ผลการศึกษา 

บทความนี้จะนําเสนอผลการศึกษาเฉพาะที่เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนการลด ละ 
เลิกการใชสารเคมี ซึ่งเปนเพียงสวนหนึ่งของผลการศึกษาในโครงการวิจัยและพัฒนาสุขภาพแบบองครวมโดยการมี
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สวนรวมของเกษตรกรเทานั้น 
สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมการผลิตของชาวนา 

เกษตรกรที่เขารวมโครงการวิจัยครั้งนี้ สวนใหญมีที่ดินทํากินเปนของตนเอง แตก็ไมเพียงพอในการ
ประกอบอาชีพ กลาวคือ ใชพ้ืนที่ในการทํานาโดยเฉลี่ยประมาณ 32 ไร แตมีที่ดินเปนของตนเองเพียง 23 ไร จึงตอง
เชาที่ดินของผูอื่นรวมดวย กวาสี่ในหายังมีภาระหนี้สินโดยเฉพาะกับธกส. ประมาณรอยละ 60 เปนสมาชิกกลุม ชมรม 
สมาคมตางๆ เชน สหกรณการเกษตร สมาคมชาวนาไทย ฯลฯ และกวาครึ่งมีตําแหนงเปนผูนําหมูบานและผูนํากลุม
ตางๆ 

การทํานาใชวิธีหวานขาวเปนหลัก โดยอาศัยแรงงานทั้งของตนเองและสมาชิกในครอบครัวเปนสวน
ใหญรวมกับการจางแรงงานบางแตเปนสวนนอย ใชปุยเคมีประมาณ 50 กิโลกรัมตอไรโดยเฉลี่ย เกือบครึ่งหนึ่ง (รอย
ละ 48.2) ใชวิธีการหมักฟางในการเตรียมดิน การ “ลงแขก” ยังพอมีใหเห็นบาง แตเปนสวนนอย (รอยละ 18.5) แหลง
ความรูที่สําคัญในการทํานาไดมาจากบรรพบุรุษและเพื่อนเกษตรกรดวยกันเอง ขณะที่เจาหนาที่ภาครัฐที่เกี่ยวของมี
บทบาทนอยมาก 

 

บทบาทของสารเคมีในการทํานา 

สารและปุยเคมี มีบทบาทในการเกษตรนับตั้งแตประเทศไทยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับแรกในป 2504 ซึ่งเนนการเพิ่มผลผลิตตอหนวยเพื่อทํารายไดเขาสูเพราะไดรับอิทธิพลจากกระแสการปฏิวัติเขียว
ของประเทศตะวันตก ทําใหการใชสารเคมีมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน ผลการศึกษานี้ พบวา 
เกษตรกรใชสารและปุยเคมีในแทบทุกขั้นตอนของการผลิต ต้ังแตการหวานขาว การใหปุย การดูแลระยะขาวตั้งทอง
จนถึงระยะกอนเก็บเกี่ยว กลาวคือ ชาวนาตองเผชิญกับการใชสารเคมี ซึ่งไดแก สารหรือยาเคมีเพื่อกําจัดและควบคุม
วัชพืช โรคและแมลงศัตรูพืชตางๆ รวมทั้งการใชฮอรโมนเคมี ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 

 
การใชยาฆาแมลงและความรูเก่ียวกับแมลงศัตรูขาว 

จากผลการสํารวจ พบวา เกษตรกรกลุมตัวอยางมีความรูเกี่ยวกับแมลงศัตรูขาวพอสมควร โดยรอยละ 
83.3 คิดวา แมลงที่อยูตามทองนามีทั้งประโยชนและโทษแลวแตชนิดของแมลง อยางไรก็ตาม พบวา เกษตรกรกวา
ครึ่งหนึ่ง (รอยละ 53.7) ไมรูจักตัวห้ําและตัวเบียนซึ่งเปนแมลงที่มีประโยชน ชวยในการกําจัดศัตรูพืชโดยธรรมชาติ 
เกษตรกรเกือบทั้งหมด (รอยละ 98.1) ฉีดยาฆาแมลงในพื้นที่นาของตนเพื่อฆาแมลงที่มาทําลายพืชและตนขาว และ
อีกหนึ่งในสามที่ฉีดยาเพื่อปองกันแมลงไวกอนแมจะยังไมมีแมลงมารบกวน โดยใชยาเคมีฆาแมลงมากที่สุด (รอยละ 
68.5) สงผลใหแมลงที่เปนประโยชนลดนอยลงและขาดความสมดุลของแมลงในธรรมชาติ 
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ตารางที่ 1 การใชสารเคมีและปุยเคมี ตามลําดับขั้นตอนในการทํานา 
 

การใชสารเคมี ขั้นตอนในการทํานาและ
ระยะเวลา (วัน) 

กิจกรรม 
นาเคมี นาอินทรีย-เคมี 

เตรียมดิน การสูบน้ําเขา 
การไถ-ทําเทือก 

  

เตรียมขาวปลูก การแชขาวปลูก   
การกําจัดวัชพืช 7 วัน     ยาคุมหญา 7 วัน     ยาคุมหญา หวานขาว 

การควบคุมศัตรูพืช 7-9 วัน  ยาเพลี้ยไฟ 7-9 วัน ยาเพลี้ยไฟ 
การใสปุย ยูเรีย  ใหปุยครั้งที่ 1 

(หลังจากหวานขาว 20-25 วัน) ฉีดยาปองกันโรคพืช 
ฉีดยาฆาแมลง 

ยาใบขาว 
ยาหนอนกอ 

ยาเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล 

ยาใบขาว** 
ยาหนอนมวนใบ** 

การใสปุย ปุยสูตร (เคมี)  ใหปุยครั้งที่ 2 
(หลังจากหวานขาว 50-60 วัน) ฉีดยาปองกันโรคพืช 

ฉีดยาฆาแมลง 
ยาเชื้อรา 

ยาหนอนกอ 
ยาหนอนมวนใบ 

ยาใบขาว** 
ยาหนอนกอ 

ใสปุยแตงหนา   การดูแลระยะขาวตั้งทอง 
(หลังจากหวานขาว 60-80 วัน) ฉีดยาปองกันโรคพืช 

ฉีดยาฆาแมลง 
ยาเชื้อรา 

ยาใบจุดสีน้ําตาล 
ยาหนอนมวนใบ 

ยาเพลี้ยจักจั่นสีเขียว 

ยาใบขาว** 

ระยะกอนเก็บเกี่ยว 
(หลังจากหวานขาว 80-100วัน) 

การสรางแปง ฮอรโมนเคมี ฮอรโมนชีวภาพ 

 
หมายเหตุ : ** ใชน้ําหมักสมุนไพรขับไลแมลงถาไมไดผลจึงใชเคมี 
 

 

ทัศนคติตอสารเคมี 

ผลการสํารวจ หลังจากเกษตรกรไดผานขั้นตอนการพัฒนาไประยะหนึ่ง พบวา เกษตรกรสวนใหญมีความ
คิดเห็นวา การใชปุยและสารเคมีไมไดชวยใหผลผลิตเพิ่มขึ้นในระยะยาวแตอยางใด แตกลับสงผลเสียทั้งตอสุขภาพ
ของตนเองและผูบริโภค รวมถึงสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศนในดิน น้ําและอากาศ อีกทั้งยังเปนการสิ้นเปลืองคาใชจาย 
ทําใหเกษตรกรที่ยากจนมีหนี้สินเพิ่มขึ้นอีกดวย ในกรณีที่เลือกไดเกษตรกร กวารอยละ 85.2 เลือกที่จะใชวิธีการผลิต
ที่ใหผลผลิตที่นอยลง แตสามารถลดการใชสารเคมีลงได ทั้งนี้เนื่องจากเกษตรกรไดรับความรูจากโครงการวิจัยวา 
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สารเคมีเปนอันตรายตอสุขภาพ ซึ่งเปนสิ่งที่เกษตรกรกวาครึ่งของโครงการนี้ใหความสําคัญมากกวาเรื่องอื่นๆ ทั้งนี้
เนื่องจากเกษตรกรเหลานี้ไดผานกระบวนการเรียนรูพิษภัยของสารเคมี รวมทั้งผลกระทบตอสุขภาพ สิ่งแวดลอมและ
ตนทุนการผลิตที่โครงการวิจัยไดจัดใหมีขึ้นในระยะแรกของการศึกษา  
 

ปญหาสุขภาพที่เกิดจากการใชสารเคมี 

จากการศึกษาปญหาสุขภาพที่เกิดจากการใชสารเคมี พบวา เกษตรกรกวาครึ่งหนึ่ง (รอยละ 51.9) เคยมี
อาการผิดปกติจากการใชสารเคมีทั้งที่เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัว โดยอาการที่พบมากที่สุดคือ อาการปวดศีรษะ/ 
มึนงง รองลงมาคือ อาการคัน/ ระคายเคืองผิวหนัง, ออนเพลีย, เหนื่อยงาย, แขนขาออนแรง, เจ็บแนนหนาอก, หายใจ
ไมอิ่ม, ใจสั่นและน้ําลายมาก/ คลื่นไส, อาเจียน ฯลฯ ตามลําดับ นอกจากนี้จากผลการเจาะเลือดเพื่อหาสารเคมีคงคาง
ในรางกายของเกษตรกร กอนที่จะเริ่มการศึกษาทดลองพบวา ผูที่มีผลเลือดปกติมีเพียงรอยละ 3.7 เทานั้น รอยละ 22.2  
มีระดับสารเคมีในเลือดผิดปกติถึงระดับเสี่ยงและอีกรอยละ 13.0 มีสารเคมีในเลือดถึงขั้นอันตราย (ตารางที่ 2)  

 

ตารางที่ 2 รายงานผลการตรวจเลือดกอนเร่ิมการศึกษาทดลอง  

ผลการตรวจเลือด เปอรเซนต 
ปกติ 
ปลอดภัย 
เสี่ยง 
อันตราย 
ไมไดตรวจ/ จําไมได/ ไมตอบ 

3.7 
33.3 
22.2 
13.0 
27.8 

รวม 100.0 (54) 
 

การพัฒนารูปแบบของกระบวนการขับเคลื่อนการลด ละ เลิกใชสารเคมี 

เนื่องจากชาวนาคุนเคยกับการผลิตที่สะดวกสบายแบบใชปุยและสารเคมีมาเปนเวลานานจนกระทั่ง
กลายเปนวัฒนธรรมการผลิตแบบกระแสหลัก การที่จะใหเกษตรกรลด ละ เลิกการใชปุยและสารเคมีในการทํานาจึง
มิใชจะทําไดโดยงาย การผลิตแบบอินทรียมีกระบวนการผลิตที่แตกตางและยุงยากกวาการผลิตแบบเคมี มีผลใหตอง
เปลี่ยนวิถีชีวิตของชาวนา อีกทั้งการเลิกใชปุยและสารเคมีแบบฉับพลัน สงผลใหผลผลิตลดลงเปนอันมากใน
ระยะแรก ดังนั้นเกษตรกรจําเปนตองลงทุนทางจิตใจสูงมากในระยะแรก จําเปนตองไดรับการสนับสนุนจากสมาชิก
ในครอบครัวและแรงสนับสนุนจากสังคมและชุมชน หากไมมีปจจัยกระตุนที่เพียงพอก็ยากจะประสบความสําเร็จ 
ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดออกแบบกระบวนการขับเคลื่อนไวถึง 13 ขั้นตอนดวยกัน ดังตอไปนี้ 
 

ขั้นตอนที่ 1 การระดมทรัพยากรบุคคลจากองคกรภาครัฐและองคกรพัฒนาเอกชนที่เก่ียวของในพื้นที่ 

กอนที่จะเริ่มโครงการ ทีมผูวิจัยไดประสานงานอยางเปนทางการกับองคกรภาครัฐโดยเขาพบผูวาราชการ
จังหวัดเพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค วิธีการดําเนินงานและประโยชนที่เกษตรกรจะไดรับจากโครงการวิจัย สงผลใหผูวา
ราชการจังหวัดไดขอผนวกโครงการนี้เปนสวนหนึ่งของยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด โครงการวิจัยไดรับความ
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รวมมืออันดีจากหนวยงานภาครัฐ โดยมีเจาหนาที่จากพัฒนาการจังหวัด ทําหนาที่เปนผูประสานงานอยางเขมแข็ง
ระหวางโครงการวิจัยและหนวยราชการ และเกษตรกรในพื้นที่ บุคลากรสาธารณสุขใหความรวมมือในดานการจัด
นิทรรศการปญหาสุขภาพของเกษตรกรอันเกิดจากการใชสารเคมี การตรวจและวิเคราะหสารเคมีในเลือดเกษตรกร 
สํานักงานจังหวัดใหความรวมมือในการเผยแพรประชาสัมพันธโครงการ อํานวยความสะดวกดานสถานที่ประชุม
และการออกหนังสือราชการที่จําเปน ฯลฯ เปนตน 

นอกจากนั้นทีมผูวิจัยยังไดประสานงานกับองคกรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวของที่ปฏิบัติงานอยูในพื้นที่ ไดแก  
มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย), สถาบันพัฒนาประชาสังคมภูมิภาค จังหวัดสุพรรณบุรี, เครือขายพนาผล 
(เกษตรอินทรีย) เพื่อขอคําแนะนําและความรวมมือเกี่ยวกับขอมูลตางๆ ที่เปนประโยชนในการวางแผนเพื่อคัดเลือก
เกษตรกรตัวอยาง ตลอดจนความรวมมือในการจัดเวทีประชาคมเกษตรกรในระหวางดําเนินการวิจัย กลาวไดวา
โครงการวิจัยนี้ ไดระดมทรัพยากรบุคคลทั้งภาครัฐและองคกรพัฒนาเอกชนในพื้นที่ใหมีสวนรวมในกระบวนการ
ขับเคลื่อนการลด ละ เลิกใชสารเคมีกับทีมวิจัยไดอยางประสบความสําเร็จ 

 
ขั้นตอนที่ 2 การสรางกระแสสังคมเพื่อเชิญชวนและและคัดเลือกเกษตรกรอาสาสมัครเขารวมโครงการวิจัย 

ความตั้งใจที่จะลด ละ เลิกการใชสารเคมีเปนปจจัยเบื้องตนที่สําคัญที่ชาวนาจะเขารวมกิจกรรมของ
โครงการไดโดยตลอด การคัดเลือกเกษตรกรเขารวมโครงการวิจัยไดทําการประชาสัมพันธโดยช้ีแจงใหเกษตรกร
กลุมตางๆ รับทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงคและวิธีการดําเนินงานของโครงการวิจัย ตลอดจนอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับ
วิธีการและเงื่อนไขตางๆ ที่เกษตรกรจะตองดําเนินการตลอดระยะเวลาการศึกษาวิจัยโดยละเอียด เชน การเขารวมเวที
ประชาคม การเจาะเลือดเพื่อหาสารเคมีในเลือดกอนเริ่มโครงการและเมื่อสิ้นสุดโครงการ การดําเนินการทดลองใช
สารธรรมชาติทดแทนการใชสารเคมีโดยจัดผืนนาเปน 2 แปลงเพื่อใชเปนแปลงทดลองและแปลงควบคุมอยางละ
แปลง การผสมสารธรรมชาติพูไมซกับปุย การเก็บขอมูลโดยการสังเกตผลของพูไมซที่มีตอการเจริญเติบโตของตน
พืช การรบกวนของแมลงและศัตรูพืช ตลอดจนโรคพืช การสังเกตคุณภาพของดินและสิ่งแวดลอมในนาขาว 
ตลอดจนการจดบันทึกคาใชจายตางๆ ทุกขั้นตอนในการผลิต รวมทั้งผลผลิตเปรียบเทียบระหวางแปลงทดลองและ
แปลงควบคุม นอกจากนั้นยังตองใหเวลากับการเขารวมเวทีประชาคมตางๆ ที่โครงการวิจัยจัดขึ้นเพื่อการแลกเปลี่ยน
เรียนรูซึ่งกันและกันอีกดวย  ทั้งนี้เพื่อใหเกษตรกรไดทราบขอมูลที่ถูกตองและเพียงพอที่จะพิจารณาและตัดสินใจที่จะ
เขารวมโครงการดวยความสมัครใจ 

การคัดเลือกเกษตรกร ไดดําเนินการทั้งแบบเชิงรุกและแบบตั้งรับ กลาวคือ ทุกครั้งที่ทางราชการมีการ
เชิญเกษตรกรกลุมตางๆ มาประชุมที่หนวยราชการ นักพัฒนาชุมชนผูประสานงานจะแจงใหมาชี้แจงวัตถุประสงค
ของโครงการ เพื่อใหเกษตรกรผูสนใจเขารวมลงชื่อและที่อยูไวเปนเบื้องตน หลังจากนั้นทีมวิจัยไดเดินทางไปพบยงั
พ้ืนที่เพื่อทําการชี้แจงในรายละเอียดเกี่ยวกับการมีสวนรวมของเกษตรกรตามขั้นตอนการดําเนินงานตามกิจกรรม
ตางๆ รวมทั้งระยะเวลาและประโยชนที่เกษตรกรจะไดรับใหเกษตรกรซักถามขอสงสัยตางๆ เพื่อตัดสินใจเขารวม
โครงการอยางรอบคอบอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อคัดเลือกเฉพาะเกษตรกรผูที่มีความตั้งใจจริงเทานั้น 
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ภาพที่ 1 ช้ีแจงผูนําเกษตรกร ที่ตําบลบานสระ                              ภาพที่ 2 ประชาสัมพันธโครงการที่ตําบล 
               อําเภอสามชุก    หนองสาหราย อําเภอดอนเจดีย 

 
ขั้นตอนที่ 3 การ วิเคราะหความเชื่อมโยงของปญหาการใชสารเคมีตอสุขภาพ เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม 

หลังจากไดทําการคัดเลือกเกษตรกร จํานวน 54 ครอบครัว ซึ่งเปนเกษตรกรที่ทํานาแบบกระแสหลัก โดย
ใชปุยเคมี 38 ราย และใชปุยชีวภาพ-เคมี 16 ราย (ในชวงทดลองไดเปลี่ยนมาใชปุยชีวภาพอยางเดียว 1 ราย)  ไดทําการ
จัดเวทีประชาคมเกษตรกรจํานวน 1 วันเพื่อใหความรูเกี่ยวกับพิษภัยของสารเคมีในภาคเชา โดยเชิญนักวิชาการจาก
กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตรและเกษตรกรผูมีประสบการณเกี่ยวกับปญหาสุขภาพอันเนื่องมาจากการ
ใชสารเคมีจนกระทั่งตองปรับเปลี่ยนมาใชปุยอินทรียจนประสบความสําเร็จ มาเปนผูใหความรูในภาคเชาเพื่อให
เกษตรกรมีพ้ืนฐานที่จะรวมกันวิเคราะหความเชื่อมโยงของการใชสารเคมีกับปญหาสุขภาพและสิ่งแวดลอมและ
ระบบนิเวศน ตลอดจนวิเคราะหคาใชจายในการผลิตเปรียบเทียบระหวางการผลิตแบบกระแสหลักที่ใชปุยและ
สารเคมีกับผูที่ใชปุยชีวภาพ-เคมี (ลดสารเคมี)  โดยการแบงกลุมยอยเพื่อวิเคราะหในภาคบาย โดยแตละกลุมจะมี
เกษตรกรผูทํานาแบบเคมีและแบบใชปุยอินทรียผสมกัน 

กระบวนการดังกลาวเปนการเปดโอกาสใหเกษตรกรทั้งสองประเภทไดแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกัน
และกัน เพื่อใหเกษตรกรที่ใชปุยและสารเคมีเกิดความตระหนักถึงพิษภัยของสารเคมีตอสุขภาพ สิ่งแวดลอมและ
ตนทุนการผลิต และเกิดความสนใจที่จะลด ละ เลิกการใชปุยและสารเคมี 

                                  
ภาพที่ 3 นักวิชาการภาครัฐและองคกรพัฒนาเอกชน ภาพที่ 4 แบงกลุมยอยวิเคราะหความเชื่อมโยง 
รวมกันอภิปรายขอเสียของเคมี ขอดีของชีวภาพ ระหวางสารเคมี สุขภาพ เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม 

 
ขั้นตอนที่ 4 การศึกษาดูงานการผลิตขาวโดยลด ละ เลิกการใชปุยเคมีและการผลิตปุยหมักสูตรตางๆ 

หลังจากที่เกษตรกรตระหนักถึงพิษภัยของสารเคมีที่มีตอสุขภาพและสามารถเชื่อมโยงปญหาสุขภาพอัน
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เกิดจากการใชสารเคมีกับปญหาสิ่งแวดลอมและตนทุนในการทํานาแลว เกษตรกรไดเรียนรูจากประสบการณจริงของ
การผลิตขาวโดยใชปุยและน้ําหมักชีวภาพแทนปุยและสารเคมี โดยนักวิจัยและเกษตรกรไดลงพื้นที่ศึกษาแปลงนา
ตัวอยางของเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จ ตลอดจนสังเกตระบบนิเวศในแปลงนาดังกลาวที่ตําบลจระเขสามพัน 
อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี การศึกษาจากของจริงชวยใหเกิดความมั่นใจวา การทํานาโดยลด ละ เลิกการใช
สารเคมีเปนสิ่งที่เปนไปไดและกลาตัดสินใจที่จะปรับเปลี่ยนวิถีการผลิต 

นอกจากนั้นยังไดจัดนิทรรศการและสาธิตเกี่ยวกับการผลิตปุยหมักแหงและน้ําหมักชีวภาพสูตรตางๆ 
เพื่อใหเกษตรกรมีความรูความสามารถที่จะผลิตปุยหมักและน้ําหมักชีวภาพใชเอง หากตัดสินใจที่จะปรับเปลี่ยน
วิธีการผลิต ทั้งนี้โดยทีมนักวิชาการเกษตรจากกรมวิชาการเกษตรและเกษตรกรผูมีประสบการณและอาจารยจาก
วิทยาลัยเกษตรกรรม ทําหนาที่เปนวิทยากรใหความรูตลอดจนสาธิตวิธีการทําปุยหมักชีวภาพสูตรตางๆ รวมทั้งตอบ
ขอซักถามจากเกษตรกรโดยตลอด ทั้งนี้เพื่อใหผูที่ประสงคจะลด ละ เลิกการใชปุยและสารเคมีมีความรูความสามารถ
ที่จะปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตไดอยางมั่นใจ 

                                  
ภาพที่ 5 นักวิชาการเกษตรกําลังใหความรู                       ภาพที่ 6 การศึกษาดูงานเพื่อเรียนรูจากประสบการณ 
เกี่ยวกับประโยชนและการผลิตปุยหมักแหง ตรงจากเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จในการ 
และน้ําหมักชีวภาพสูตรตางๆ ลดละ เลิกการใชสารเคมีในการผลิต 

    
ขั้นตอนที่ 5 การรับรูปญหาสารเคมีคงคางในรางกายเกษตรกรและผูบริโภค 

กอนที่จะเริ่มโครงการทดลอง เกษตรกรทุกรายจะไดรับการเจาะเลือดครั้งที่ 1 เพื่อหาระดับสารเคมีคงคาง
ในเลือด (ระดับเอนไซม Cholinesterase) หลังจากเจาะเลือดประมาณ 30 นาที เจาหนาที่สาธารณสุขทําการวิเคราะห
และแจงผลเลือดแกชาวนาแตละรายทันทีวาตนเองมีสารเคมีในเลือดอยูในระดับปกติ ปลอดภัย เสี่ยงหรืออยูในระดับ
อันตราย ทั้งนี้เพื่อใหเกษตรกรที่มีสารเคมีตกคางในเลือดถึงขั้นอันตรายและเสี่ยงตออันตราย เกิดความตระหนักใน
ปญหาสุขภาพเกิดความตั้งใจแนวแนที่จะลดการใชสารเคมี นอกจากนั้น ผลการตรวจเลือดครั้งแรกนี้ยังใชเปนขอมูล
พ้ืนฐานเพื่อเปรียบเทียบกับผลการวิเคราะหสารเคมีในเลือดครั้งสุดทายเมื่อเสร็จสิ้นการศึกษาทดลอง ซึ่งเกษตรกรจะ
ไดทราบผลการเปลี่ยนแปลงของการคงคางสารเคมีในเลือดของตนเองวาดีขึ้นหรือไมอยางไร นอกจากนั้นยังไดทํา
การเจาะเลือดผูบริโภคซึ่งเปนผูที่รับประทานอาหารมังสะวิรัตและพบวา มีสารเคมีตกคางในเลือดถึงขั้นอันตราย 
ผูวิจัยไดแจงผลดังกลาวใหเกษตรกรรับทราบทันที ทั้งนี้เพื่อใหเกษตรกรตระหนักในผลของการใชสารเคมีวามิไดเปน
ปญหาสุขภาพเฉพาะเกษตรกรผูผลิตเทานั้น แตรวมถึงผูบริโภค ซึ่งไดแกประชาชนทั่วไปอีกดวย 
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เจาะเลอืดหาสารเคมีตกคาง
กอนเริ่มโครงการ

                          
ภาพที่ 7-8  เจาหนาที่สาธารณสุขในทองถิ่นกําลังเจาะเลือดเพื่อหาระดับสารเคมีในเลือดของเกษตรกร 

 
ขั้นตอนที่ 6 การทดลองใชเทคโนโลยีธรรมชาติเพื่อทดแทนหรือลดการใชสารเคมี 

หลังจากที่ผานขั้นตอนขางตนแลว เพื่อใหเกษตรกรที่ตองการลด ละ เลิกการใชสารเคมีไมตองประสบ
ความยุงยากเกี่ยวกับการลดลงในผลผลิต โครงการวิจัยไดจัดหาเทคโนโลยีธรรมชาติมาใหทดลองใชทดแทนการใช
สารเคมีโดยดําเนินการในรูปการศึกษากึ่งทดลอง เกษตรกรจะไดรับคําแนะนําจากนักวิจัยใหแบงผืนนาออกเปน 2 
แปลง ขนาดแปลงละประมาณ 10 ไร เพื่อใชแปลงหนึ่งเปนแปลงทดลองและอีกแปลงหนึ่งเปนแปลงควบคุม 
เกษตรกรจะนําปุยที่ตนเองตัดสินใจใชผสมกับสารธรรมชาติแลวใชสําหรับแปลงทดลอง สวนแปลงควบคุมใชปุย
ชนิดเดียวกันโดยไมตองผสมสารธรรมชาติ หลังจากที่ชาวนาไดหวานปุยผสมสารธรรมชาติแลว ก็นําปาย
ประชาสัมพันธ “การทํานาโดยลดสารเคมี” พรอมระบุช่ือเจาของแปลงนาซึ่งโครงการวิจัยจัดทําใหเกษตรกรนําไปปก
ไวในแปลงทดลองเพื่อประชาสัมพันธใหเพื่อนเกษตรกรอื่นๆ ที่มิไดเขารวมโครงการวิจัยเกิดความสนใจ 
 

                              
ภาพที่ 9 นักวิจัยพ่ีเลี้ยงสาธิตการผสมสาร- ภาพที่ 15 หวานปุยแลว ปกปายประชาสัมพันธ 
ธรรมชาติพูไมซกับปุยเคมี 

   
ขั้นตอนที่ 7  การดูแลใหกําลังใจอยางสม่ําเสมอจากโครงการวิจัย 

การเยี่ยมเยียนเกษตรกรอยางสม่ําเสมอทําใหเกษตรกรรูสึกอบอุนใจวาโครงการวิจัยมิไดทอดทิ้งเขา หาก
มีปญหาอุปสรรคใดๆ โครงการวิจัยยินดีใหความชวยเหลือแกปญหาใหดวยความจริงใจ ขั้นตอนนี้ทําใหเกษตรกรมี
ความศรัทธาในทีมวิจัยเปนอยางยิ่ง  

การเยี่ยมเกษตรกร ทีมวิจัยจําเปนตองวางแผนการเยี่ยมแตละรายเปนระยะๆ ตามขั้นตอนของการผลิต
ของแตละรายซึ่งไมพรอมกัน โดยเกษตรกร 1 รายจะไดรับการเยี่ยมเยียนจากนักวิจัยพ่ีเลี้ยงอยางนอยรายละ 5 ครั้ง 
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ตามปฏิทินการเยี่ยมและกิจกรรมตางๆ ในตารางที่ 2 การเยี่ยมเกษตรกรทําใหนักวิจัยและเกษตรกรสามารถศึกษา
รวบรวมขอมูลพรอมๆ กัน  

 

  
ภาพที่ 11-12 นักวิจัยออกเยี่ยมเยียนเกษตรกรอยางสม่ําเสมอ 

 

ตารางที่ 2 ปฏิทินการเยี่ยมและกิจกรรมของการศึกษารวมกันของนักวิจัยพ่ีเลี้ยงและเกษตรกร 

คร้ังที่ ระยะการเพาะปลูก กิจกรรม 
1. หลังจากหวานขาว ประมาณ 10-15 วัน 1. นําสารพูไมซไปใหเกษตรกร 

2. อธิบายคุณสมบัติและวิธีใช 
3. สาธิตการผสมปุยกับพูไมซ 
4. อธิบายการจดบันทึกตนทุน/ คาใชจาย 

2. หลังจากหวานปุยครั้งแรก 10-15 วัน เยี่ยมเกษตรกรเพื่อสังเกตการเจริญเติบโตของขาว, โรคพืชและ
แมลงศัตรูขาวเปรียบเทียบระหวางแปลงทดลองและควบคุม 
1. ถอนตนขาวเพื่อสังเกตราก ลําตนและการแตกกอ 
2. โรคขาวและแมลงศัตรูขาว 
3. การฉีดยากําจัดแมลงและโรคขาว 
4. สังเกตสิ่งแวดลอมและแมลงที่เปนประโยชน  
5. สังเกตและแนะนําการจดบันทึกตนทุน 

3. หลังจากหวานประมาณ 50-60 วัน (กอน
หวานปุยครั้งที่ 2 เปนระยะที่ขาวตั้งทอง) 

1. สังเกตการผสมปุยกับพูไมซ 
2. สังเกตการเจริญเติบโตของขาว 
3. สังเกตโรคขาวและแมลงศัตรูขาว 
4. สังเกตการฉีดยาปองกันโรคขาวและแมลงศัตรูขาว 
5. สังเกตสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง 
    5.1 ตัวห้ํา– ตัวเบียน (แมลงที่เปนประโยชน) 
    5.2ในน้ํามีปลาหรือไม เปลี่ยนแปลงหรือไม 
   5.3 ดินดีขึ้นหรือไม มีไสเดือน กบ เขียด 
6. สังเกตและตรวจสอบการจดบันทึกตนทุน 
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4. กอนเก็บเกี่ยวประมาณ 10-15 วัน 1. สังเกตการเจริญเติบโตของขาว 
2. สังเกตโรค, แมลงศัตรูขาว 
3. การฉีดยา, ฮอรโมนตางๆ 
4. สังเกตสิ่งแวดลอมในแปลงนา : แมลง ดิน น้ํา ความสมดุลย

ของระบบนิเวศน 
5. สังเกตและตรวจสอบการจดบันทึกตนทุน 
6. นัดหมายวันเก็บเกี่ยว 

5. การเก็บเกี่ยวผลผลิต 1. สังเกตการเก็บเกี่ยวในวันเก็บเกี่ยว 
2. สังเกตและตรวจสอบการจดบันทึกผลผลิต 
3. สังเกตและตรวจสอบการจดบันทึกตนทุน 
4. เปรียบเทียบคาใชจาย ผลผลิต กําไรระหวางแปลงควบคุม
และทดลอง 

 
 

ขั้นตอนที่ 8 การจดบันทึกตนทุนหรือคาใชจายเปรียบเทียบระหวางแปลงทดลองและแปลงควบคุม 

ปกติเกษตรกรโดยทั่วไปจะไมทราบตนทุนการผลิตของตนเพราะขาดการจดบันทึก ในการศึกษาครั้งนี้มี
เปาหมายที่จะลดตนทุนการผลิตโดยใหเกษตรกรทราบถึงคาใชจายตางๆที่ตนใชไปในการทํานา เพื่อจะหาวิธีการลด
ตนทุนใหตํ่าที่สุด ในขั้นตอนนี้ ทีมวิจัยรวมกับเกษตรกรไดสรางแบบฟอรมอยางงายๆ สําหรับบันทึกขอมูลคาใชจาย
ตางๆ ในการผลิตโดยละเอียด กอนที่จะไปใชบันทึกไดทําการทดลองใช (Pretest) เพื่อหาขอบกพรองและไดทําการ
ปรับปรุงจนกระทั่งไดแบบฟอรมที่สมบูรณแจกจายใหเกษตรกรแตละรายใชบันทึกทุกครั้งที่มีคาใชจายในการผลิต
โดยละเอียดตลอดฤดูการผลิต ในระหวางนั้นนักวิจัยไดออกไปเยี่ยมเยียนพบปะกับเกษตรกรเปนกลุมเพื่อให
คําแนะนําการบันทึกขอมูลและวิธีวิเคราะหตนทุนตอหนวยรวมกับเกษตรกร เกษตรกรจะรูสึกภาคภูมิใจที่สามารถ
คํานวณอยางงายๆ และทราบตนทุนการผลิตของตนเอง 

  
ภาพที่ 13-14 การจดบันทึกคาใชจายในการทํานาของเกษตรกรโดยมีนักวิจัยเปนพี่เลี้ยง 

 

ขั้นตอนที่ 9 การสังเกตผลการทดลองโดยเปรียบเทียบระหวางแปลงทดลองและแปลงควบคุม  
ขณะที่อยูในระยะทดลองการใชสารธรรมชาติควบคูกับปุย เกษตรกรและนักวิจัยพ่ีเลี้ยงจะรวมกันสังเกตผล

ของพูไมซที่มีตอการเจริญเติบโตของตนขาวทุกระยะ ต้ังแตระยะตนออนจนกระทั่งถึงออกรวงและเก็บเกี่ยวรวมทั้งการ
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สังเกตโรคพืช แมลงศัตรูพืช หอยเชอรี่ สภาพดิน สภาพแวดลอมของระบบนิเวศนและความสมดุล ตลอดจนผลผลิตใน
นาขาวเปรียบเทียบระหวางแปลงทดลองและแปลงควบคุม ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนที่ตองใชเวลานานเพราะเกษตรกรแต
ละรายและแตละทองที่เริ่มการเพาะปลูกไมพรอมกัน อีกทั้งบางรายประสบปญหาภัยธรรมชาติ เชน ขาดน้ํา อากาศ
แปรปรวน แมลงและโรคพืชระบาดทําใหไมสามารถเก็บรวบรวมขอมูลได ตองรอจนกวาจะเริ่มการเพาะปลูกในฤดูใหม 
การจดบันทึกตองกระทําอยางตอเนื่องตลอดฤดูการผลิต ทีมวิจัยตองใชเวลาศึกษารวมกับเกษตรกรในขั้นตอนนี้
ประมาณ 1 ป ขั้นตอนนี้ทําใหเกษตรกรกลายเปนนักวิจัยที่สามารถสังเกตผลของการใชสารธรรมชาติแทนการใชสารเคมี
ไดอยางละเอียดโดยเปรียบเทียบระหวางแปลงทดลองและแปลงควบคุมและสามารถสรุปผลการศึกษาไดดวยตนเอง
อยางมั่นใจ 

  
ภาพที่ 15-16 เปรียบเทียบตนขาวที่ไดจากแปลงทดลองและแปลงควบคุม 

ขั้นตอนที่ 10  การแจงผลการเปลี่ยนแปลงของระดับสารเคมีในเลือด 

หลังจากที่กระบวนการทดลองเสร็จสิ้น ทีมวิจัยไดทําการสํารวจภาวะสุขภาพของชาวนาตลอดจนทําการ
วิเคราะหหาระดับสารเคมีในเลือดอีกครั้งหนึ่ง เพื่อนําไปเปรียบเทียบกับผลของการตรวจครั้งแรก เพื่อดูการ
เปลี่ยนแปลงของระดับสารเคมีในเลือดของเกษตรกร โดยแจงผลใหเกษตรกรแตละรายทราบผลทันทีทันใด การที่
เกษตรกรทราบวา ตนเองปลอดสารเคมีในเลือด หลังจากการลดใชสารเคมี นับเปนรางวัลที่เกษตรกรพึงพอใจมาก 
สําหรับผูที่ยังคงมีสารเคมีคงคางก็เกิดความพยายามที่จะลด ละ เลิกการใชสารเคมีตอไป ดังนั้นการแจงผลระดับ
สารเคมีในเลือดใหเกษตรกรทราบนับเปนกลยุทธที่สําคัญยิ่งอยางหนึ่ง 

 
ขั้นตอนที่ 11 เกษตรกรแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการใชสารธรรมชาติทดแทนการใชสารเคมี 

หลังจากเกษตรกรเสร็จสิ้นการทดลองและเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จสิ้นแลว ไดจัดเวทีสนทนากลุมเพื่อเปด
โอกาสใหเกษตรกรไดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณที่ไดจากการทดลองใชสารธรรมชาติพูไมซแทนการใชสารเคมี 
และเพื่อรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับประสิทธิภาพของสารธรรมชาติพูไมซตอการเจริญเติบโตของตนขาว 
สามารถลดตนทุนการผลิตไดหรือไม อยางไรบาง ตลอดจนชวยใหผลผลิตตอไรเพิ่มขึ้นหรือไม เกษตรกรมีความพึง
พอใจหรือมีปญหาอุปสรรคอยางไรบาง ขั้นตอนนี้ทีมวิจัยจะออกไปจัดเวทีสนทนากลุมกับเกษตรกรกลุมละประมาณ 
10 ราย โดยตระเวนไปจัดเวทีสนทนากลุมทั้งหมด 5 ครั้ง และไดทําการบันทึกภาพวิดีโอเทป เพื่อประโยชนในการ
สรุปผลการศึกษา  

 
 

ตนขาวแปลง ตนขาวแปลง
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ขั้นตอนที่ 12 การเผยแพรประชาสัมพันธเพื่อขยายเครือขายการลด ละ เลิกการใชสารเคมี 

หลังจากที่ไดสรุปบทเรียนจากเวทีสนทนากลุมตางๆ แลว ทีมวิจัยไดจัดใหมีการเผยแพรความรูที่ไดจาก
การศึกษาไปยังเกษตรกรอื่นๆ ที่มิไดมีโอกาสเขารวมการศึกษาครั้งนี้ โดยใชวิทยุชุมชนเปนสื่อในการขยายเครือขาย
ลด ละ เลิกการใชสารเคมี โดยเชิญเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จจากกลุมตางๆ ครั้งละ 4-5 ราย ผลัดเวียนกันมาเลา
ประสบการณของตนใหเกษตรกรอื่นๆ รับฟงในรายการเพื่อนชวยเพื่อน ซึ่งเปนรายการสด ดําเนินรายการโดย
เกษตรกรและทีมวิจัยทางสถานีวิทยุชุมชนสัมพันธสุวรรณภูมิ ตําบลจระเขสามพัน อําเภออูทอง จ. สุพรรณบุรี 
ออกอากาศครั้งละ 1 ช่ัวโมง เวลา 9.00-10.00 น. จํานวน 8 ครั้ง นอกจากนั้น โครงการวิจัยยังไดจัดใหมีการถายทํา
วิดีโอเทปเพื่อแจกจายใหสถานีวิทยุชุมชนอื่นๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรีนําไปออกรายการเผยแพรตอไปอีกดวย แตละ
ครั้งที่ออกรายการมีหัวขอที่แตกตางกันออกไป  ไดแก 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ภาพที่ 17 หัวหนาโครงการออกรายการสถานี ภาพที่ 18 เกษตรกรกําลังออกอากาศวิทยุชุมชน 
วิทยุชุมชนเพื่อเผยแพรและสรางเครือขาย รายการเพื่อนชวยเพื่อน 
 
ขั้นตอนที่ 13 จัดเวทีประชาคมเพื่อสรุปบทเรียนและวางแนวทางขยายเครือขายการลด ละ เลิกการใชสารเคมีเพื่อ

การพัฒนาที่ย่ังยืน 

หลังจากที่ไดเสร็จสิ้นการจัดเวทีสรุปบทเรียนของกลุมยอยตางๆ แลว กอนจะปดโครงการ ไดจัดใหมีเวที
เพื่อใหเกษตรกรทั้งหมดในโครงการวิจัย มีโอกาสสรุปบทเรียนรวมกันในเวทีใหญอีกครั้งหนึ่ง โดยมีการนําเสนอผล
การวิเคราะหขอมูลสรุปเปนภาพรวมของผลการศึกษาทดลอง โดยการเปรียบเทียบตนทุน ผลผลิต กําไรระหวางแปลง
ทดลองและแปลงควบคุมเพื่อจะตอบคําถามวา สารธรรมชาติพูไมซจะเปนเทคโนโลยีทางเลือกที่เหมาะสมหรือไม 

รายการวิทยุชุมชน
ครั้งที่ 1 ความเปนมาและวัตถุประสงคของโครงการวิจัยเพื่อลด ละ เลิกการใชสารเคมีโดยการมีสวนรวม

ของเกษตรกร  
ครั้งที่ 2 การลดสารเคมีในการทํานา 
ครั้งที่ 3 การทดลองทํานาโดยการใชสารธรรมชาติพูไมซแทนสารเคมีกําจัดแมลงและศัตรูพืช 
ครั้งที่ 4 การฟนสภาพดินนาใหคืนความสมบูรณ 
ครั้งที่ 5 ลดตนทุนเพิ่มพูนกาํไร 
ครั้งที่ 6 ความสมดุลของธรรมชาติในนาขาว 
ครั้งที่ 7 สุขภาพดีเพราะลดสารเคมีในการทํานา 
ครั้งที่ 8 ความสําเร็จของโครงการวิจัยภายใตความรวมมือของเกษตรกร
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กลาวคือ คุมคาหรือไม สามารถลดตนทุน เพิ่มผลผลิตและลดการใชสารเคมีไดจริงหรือไม และเปรียบเทียบตนทุน 
ผลผลิต กําไรระหวางการปลูกขาวแบบลด ละ เลิกการใชสารเคมีกับการปลูกขาวโดยใชปุยเคมี รวมทั้งวางแนวทาง
รวมกันในการขยายเครือขาย การผลิตขาวแบบลด ละ เลิกการใชสารเคมีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไปในอนาคต  

ประธานกลาวเปดประชุม

  
ภาพที่ 21 หัวหนาโครงการวิจัยกลาวตอนรับเกษตรกร ภาพที่ 22 สรุปบทเรียนรวมกันระหวาง

เกษตรกรและนักวิจัย 

สรุป  ผลของกระบวนการขับเคล่ือนการลด ละ เลิกใชสารเคมีตาม 13 ขั้นตอนขางตน สามารถสรุปเปน
รูปแบบ (model) ของกระบวนการลด ละ เลิกการใชสารเคมีของชาวนาไดดังแผนภูมิที่ 1  
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แผนภูมิท่ี 1 รูปแบบการพัฒนากระบวนการลด ละ เลิกการใชสารเคมีโดยการมีสวนรวมของชาวนา 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร
และชุมชนโดยกระบวนการ PAR 

 

- การเรียนรูพิษภัยของสารเคมีตอ
สุขภาพ 
 

- สามารถวิเคราะหเช่ือมโยง
ผลกระทบการใชสารเคมี ตอ
สุขภาพ เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม 
 

- สามารถผลิตปุยหมักใชเอง 
 

- สามารถผลิตน้ําหมักชีวภาพสูตร
ตางๆ ใชเอง 

 

- สามารถทํานาแบบลด ละ เลิกการ
ใชสารเคมีโดยการศึกษาทดลอง
ดวยตนเอง 

 

- รูจักสังเกตและเปรียบเทียบผลการ
ทดลอง 

 

- รูจักวิธีบันทึกคาใชจายและผลผลิต 
 

- รูจักคํานวณตนทุน/กําไร 
- สามารถทํางานเปนกลุม 
- สามารถถายทอดความรูใหแก
เพื่อนเกษตรกร 

การตัดสินใจเลือก
วิธีการผลิต 

- การใชปุยหมัก 
 

- การใชปุยอินทรียเคมี 
 

- การใชน้ําหมักชีวภาพ 
 

- การใชเทคโนโลยี
ทางเลือก (พูไมซ)
รวมกับปุย 

การพัฒนาสุขภาพ
- เกษตรกรทั้งหมดปลอด
สารเคมีในเลือดขั้น
อันตราย 

 

- ไมมีผูใดมีอาการ
เฉียบพลันที่เกิดจาก
สารเคมีระหวางการศึกษา 

การพัฒนาเศรษฐกิจ
ครอบครัว 

- ตนทุนการผลิตลดลง 
- ผลผลิตเพิ่มขึ้น 
- กําไรมากขึ้น 
- ครอบครัวมีรายไดมากขึ้น

- คุณภาพชีวิต
ดีขึ้น 

 

- ศักยภาพ
สูงขึ้น   (คดิ
เปน ทําเปน) 

การสรางและ
ขยาย

เครือขาย 
เพื่อการ
พัฒนาที่
ยั่งยืน 

การพัฒนาสิงแวดลอม 
และระบบนิเวศนใน 

นาขาว 
- ดินดีขึ้น มีไสเดือน 
- ปลา,กบ,ปู,ปลาไหลคืนมา
- แมลงที่เปนประโยชน 
- อากาศบริสุทธิ์ 



 

536

 

คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
Faculty of Social Sciences and Humanities S H 

บรรณานุกรม 
 
ภาษาไทย 
กระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัยขอนแกน,  การประเมินนโยบายและยุทธศาสตรการบรรลุเปาหมายสุขภาพดี

ถวนหนาป 2543,  โรงพิมพอุษาการพิมพ, 2544, หนา 279-295 
คณะกรรมการจัดทําแผน9  ของกระทรวงสาธารณสุข, แผน 9 ของกระทรวงสาธารณสุข ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ 9  (พ.ศ.2545-2549) 
คณะกรรมการอํานวยการจัดทําแผนพัฒนาการสาธารณสุข, แผนพัฒนาการสาธารณสุขในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) 
เดชา ศิริภัทร และคณะ, โครงการสิทธิเกษตรกรในประเทศไทย: กระบวนการเรียนรูกับการพัฒนาระบบเกษตรกรรม: 

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ, 2546. 
ธันวา จิตตสงวน, ขอเสนอยุทธศาสตรในการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนในภาคกลาง,  11 ก.ค.2544,ภาควิชาเศรษฐศาสตร

เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

นิคม  จึงอยูสุข  “ซิลิคอน  (Si)  ธาตุอาหารเสริมสําหรับพืช : การบริหารจัดการระบบการเพิ่มผลผลิตเกษตรกรรม
แบบยั่งยืน”  รายงานการประชุมเสนอผลงานกองธรณีวิทยาและฝกอบรมประจําปงบประมาณ 2542  กอง
ธรณีวิทยา  กรมทรัพยากรธรณี, 2542 หนา I 21 – I 27. 

นัตพงษ  เกษสมบูรณและคณะ, รายงานการศึกษาเพื่อกําหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบตอสุขภาพจาก
การเกษตรแบบมีสัญญาผูกพัน,  รายงานฉบับสมบูรณ, 5 พ.ย. 2544 

ประเวศ  วะสีและคณะ, “เกษตรกรรมยั่งยืน : หลากหลายมุมมองสองทางเกษตรกรรมไทย”, สรุปเนื้อหาจากปาฐกถา
และการอภิปรายจากเวทีวิชาการ ในงานสมัชชาเกษตรกรรมทางเลือก ครั้งที่ 3 วันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2547, 
คณะกรรมการจัดงานมหกรรมเกษตรกรรมยั่งยืน, 2548 . 

ปราณี  ทินกร  “ความเหลื่อมล้ําของการกระจายรายไดในชวงสี่ทศวรรษของการพัฒนาประเทศ : 2504-2544 ในหา
ทศวรรษภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติของไทย,การสัมมนาทางวิชาการประจําป 2545 คณะ
เศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ครั้งที่ 25, 12 มิถุนายน 2545 

ปรีชา  วังศิลาบัตร, “นิเวศวิทยาของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลและการควบคุมปริมาณ” , กรมวิชาการเกษตร , 2545. 
พฤกษ  ยิมมันตะศิริ,  “ชุมชนตนแบบคือฐานสําคัญของระบบเกษตรยั่งยืน”,  งานวิจัยเพื่อทองถิ่นปที่  3  ฉบับที่ 4 

ก.ค.-ส.ค. 2545.  หนา 11-16. 
ภราดร  ปรีดาศักดิ์  และ  ปทมวดี โพชนุกูล ซูซูกิ,  “หาทศวรรษของแผนพัฒนาการเกษตรและการเปลี่ยนแปลงใน

ภาคเกษตรของไทย”  ในหาทศวรรษภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติของไทย,  การสัมมนาทาง
วิชาการประจําป 2545  คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ครั้งที่ 25,  12  มิถุนายน  2545 

มาซาโนบุ  ฟุกูโอกะ,  “หลักการ 4 ประการของการเกษตรแบบธรรมชาติ”,  แปลโดย ภรณ ภูมิพันนา,  ธันวาคม  
2534. 
ยุวดี ไวทยะโชติ และคณะ, การประเมินผลโครงการนํารองเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนของเกษตรกรรายยอย ภูมิ

นิเวศนสุพรรณบุรี ป 2544,ม 2544. 
วิจารณ สิมาฉายา,“ทาจีน..วันนี้”,ขาวสารคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษปที่ 1 ฉบับที่ 1,กรกฎาคม–สิงหาคม 2544,

หนา6. 
สิโรตม  ศัลยพงษ  “สารปรับปรุงดินจากหินภูเขาไฟประเภทพัมมิช (Pumice) พัมมิชไซด (Pumicite)และพัมมิ

เชียสทัฟฟ  (Pumiceous  tuff) จากลพบุรี,  รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนาวิชาการ  กอง
ธรณีวิทยา  ประจําปงบประมาณ  2541  กองธรณีวิทยา  กรมทรัพยากรธรณี, หนา 197-206. 
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เสรี พงศพิศ, “วัฒนธรรมองคกรของโลกยุคใหม เครือขาย ยุทธวิธีเพื่อประชาคมเขมขน ชุมชนเขมแข็ง” , โครงการ
มหาวิทยาลัยชีวิต สถาบันการเรียนรูเพื่อปวงชน, 2548. 

สุวิทย  วิบูลผลประเสริฐ  (บรรณาธิการ)  การสาธารณสุขไทย พ.ศ.2540-2541  โรงพิมพองคการรับสงสินคาและ
พัสดุภัณฑ  กรุงเทพฯ 2542 หนา 197. 

สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดสุพรรณบุรี สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ, รายงานประจําป 2545 
สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดสุพรรณบุรี, เอกสารเลขที่ 6/2546, เมษายน 2546. 

สํานักงานจังหวัดสุพรรณบุรี  ฝายขอมูลและติดตามประเมินผล, บรรยายสรุปจังหวัดสุพรรณบุรี, มีนาคม 2546. 
สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, สุพรรณบุรี: สมุดรายงานสถิติจังหวัดฉบับ พ.ศ.2545, ตุลาคม 2545. 
อาภรณ  จันทรสมวงศ,  “เกษตรกรรมยั่งยืน”,  งานวิจัยเพื่อทองถิ่น  ปที่  3   ฉบับที่  4,  ก.ค.-ส.ค. 45 หนา 1-2. 
อนุช  อาภาภิรม, “เกษตรกรแบบครัวเรือนและเกษตรอินทรียคือคําตอบ”,เกษตรกรรมธรรมชาติ ฉบับที่2/2544  

หนา 9. 
อรุณี  เวียงแสง,  “งานสังเคราะหเกษตรกรรมยั่งยืน”,งานวิจัยเพื่อทองถิ่น ปที่ 3 ฉบับที่ 4,กรกฎาคม-สิงหาคม 2545.

หนา 3-5. 
 




