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บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร ัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศตัรูพืชของเกษตรกรผูป้ลูกอ้อย  
ในบา้นโพนหมู ่1 ต าบลโพน อ าเภอค าม่วง จงัหวดักาฬสนิธุ์ โดยศกึษาจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 128  คน โดยการ
สุ่มแบบอย่างง่าย เกบ็ข้อมูลโดยใชแ้บบสอบถาม วเิคราะห์ข้อมูลโดยใชค้่าความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน ผลการวจิยัพบว่า เกษตรกรผูป้ลูกอ้อยในเขตพื้นที่ บา้นโพนหมู่1 ต าบลโพน อ าเภอค าม่วง 
จงัหวดักาฬสินธุ์มีพฤติกรรมการใชส้ารเคมีก าจัดศตัรูพืช โดยรวมและรายด้าน ได้แก่  ด้านก่อนการใช้สารเคม ี 
และระหวา่งการใชส้ารเคมอียู่ในระดบับางครัง้ดา้นหลงัการใชอ้ยู่ในระดบัน้อยถึงไม่เคย ส่วนเมื่อไดร้บัสารเคมอียู่ใน
ระดบัประจ า 
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Abstract 
 This research aimed to study behavior to use chemical pesticide of sugarcane farmers in Phon 
Village Moo 1 Phon Sub-district Kham Muang District Kalasin province. The sample consisted of 128 
famers selected by using simple random sampling technique. The questionnaire form developed in this 
study was used to collect data. The data were analyzed with percentage mean and standard deviation. 
The research revealed the following Famers of Behavior to Use Chemical Pesticide of Sugarcane Farmers 
in Phon Village Moo 1 Phon Sub-district Kham Muang district Kalasin province showed behavior using 
chemical in overall and each aspect included : before and between were at the medium level, after were 
at the low level and when receiving chemical were at the very high level. 
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1. บทน า 
 อาชพีเกษตรกรรมถือเป็นอาชพีหลักของคน
ไทยซึง่มปีระชากรภาคเกษตรมากถึง 23.82 ล้านคน 
คดิเป็นรอ้ยละ 37.6 ของประชากรทัง้หมด ปัจจุบนั
เกษตรกรนิยมเพิ่มผลผลิตโดยการใชส้ารเคมกี าจัด
ศตัรูพืชมากขึ้นซึ่งในปัจจุบนัประเทศไทยมีแนวโน้ม
การน าเข้าสารเคมีก าจัดศตัรูพืชจากต่างประเทศ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ.2545 มปีรมิาณ
การน าเขา้สารเคมกี าจดัศตัรูพืช 39,643 ตนั คดิเป็น
มูลค่า 9,116 ล้านบาท และในปีพ.ศ.2553 ปรมิาณ
การน าเขา้เพิ่มขึ้นเป็นจ านวนมากถึง 117,815 ตัน  
คดิเป็นมูลค่า 17,956 ล้านบาท โดยสารเคมทีี่น าเขา้
มากทีส่ดุ 3 ล าดบัแรก คอื สารก าจดัวชัพืชสารก าจดั
แมลงและสารป้องกันและก าจัดโรคพืชผลกระทบ 
จากการใชส้ารเคมกีอ่เกดิอนัตรายต่อสุขภาพอนามยั
ท าลายระบบนิเวศรวมทัง้ปัญหาศตัรูพืชที่สามารถ
สรา้งความตา้นทานต่อสารเคมสีง่ผลใหเ้กษตรกรต้อง
เพิม่ปรมิาณการใชส้ารเคมกี าจดัศตัรูพืชเพิ่มมากขึ้น
ท าใหส้ารเคมกี าจดัศตัรพูืชตกคา้งในสิง่แวดล้อมเพิ่ม
มากขึ้นส่งผลเสียต่อตัวเกษตรกรในชุมชนและ
ผูบ้รโิภคซึ่งสอดคล้องกบัขอ้มูลการเฝ้าระวงัโรคของ
ส านักร ะบาดวิทยากรมควบคุมโรคกระทรวง
สาธารณสุขพบว่าในปี พ.ศ.2554 พบผูป่้วยโรคพิษ
จากสารก าจัดศตัรูพืชเสีย่งจากการใช้สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชของเกษตรกรทัง้ด้านพฤติกรรมความรู้
ทัศนคติสภาพแวดล้อมและด้านอุปกรณ์ต่างจัดว่า
เป็นกาคน้หาขอ้มลทีส่นบัสนุนการด าเนินงานป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาผลกระทบจากการใชส้ารเคมกี าจัด
ศตัรพูชืต่อสขุภาพของเกษตรกรเพื่อน าไปสูก่ารแกไ้ข
ปัญหาต่อไป ประเทศไทยเป็นเขตที่มีความอุดม
สมบูรณ์จึงมแีมลงศตัรูพืชรบกวนมากมายประชากร
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมส่งผลให้สาร
ปราบศตัรูพืชซึ่งมหีลายประเภทได้แก่ ยาฆ่าแมลง 
ยาปราบศตัรูพืช ยาเบื่อหนู และยาฆ่าเชื้อรา ไดเ้ข้า
มามีบทบาทส าคัญ สถานการณ์ปัจจุบ ันการใช้
สารเคมกี าจดัศตัรูพืชเป็นสิง่ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงไดใ้น
เกษตรกร มีการน าสารเคมีก าจัดศัตรูพืช มาใช้
ปรมิาณมากขึน้เกษตรกรส่วนใหญ่เห็นว่าจ าเป็นต้อง
มีการใช้สารเคมีทางการเกษตรเนื่องจากสารเคมี

เหล่านัน้จะท าใหผ้กัสวยน่ารบัประทานขายไดร้าคาดี
และขายง่ายกว่าเพราะเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค 
และที่ส าคัญปัจจุบันแมลงรบกวนมากขึ้นการใช้
สารเคมีจึงเป็นทางเลือกของเกษตรกรคดิว่าดีที่สุด 
ที่จ ะสามารถก าจัดแมลงศัตรูพืชได้อย่ างรวด  
(สายสนุีย์ พนัธุ์พานิชย์, 2554) 
 ในเขตพื้นที่บา้นโพน อ าเภอค าม่วง จงัหวดั
กาฬสนิธุ์ ถอืวา่เป็นพื้นทีท่ีเ่หมาะแกก่ารปลูกพืชที่ทน
ความแล้งไดสู้งคอืพืชจ าพวกอ้อยและชาวบา้นโพน
ถือ ว่ า เ ป็น บ้านที่ มีศ ัก ยภาพ ในก ารปลู กอ้อ ย  
และเป็นหมู่บ้านอนัดบัต้นๆของจงัหวดักาฬสนิธุ์ที่มี
การปลูกออ้ย แต่ในบางพื้นทีย่งัประสบปัญหาการเขา้
ท าลายของโรคและแมลงศัตรูอ้อย เช่น  เพลี้ ย 
เกษตรกรจงึมพีฤตกิรรมการใชส้ารเคมกี าจดัศตัรูพืช
ที่แตกต่างกนัการเลือกใช้สารเคมีก าจัดศตัรูพืชยัง
เป็นวิธีการที่เกษตรกรนิยมใช้กนัอย่างแพร่หลาย 
ถึงแม้สารเคมีจะสามารถก าจัดศตัรูพืชได้ผลอย่าง
รวดเรว็แต่ในขณะเดยีวกนักม็อีนัตรายรา้ยแรงหากใช้
อย่างไมถู่กวธิหีรอืผดิวตัถุประสงค์เนื่องจากแต่ละปีมี
รายงานการเจ็บป่วยด้วยโรคสารพิษจากสารเคมี
ก าจัดศตัรูพืชแทบทุกพื้นที่และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
เรือ่ยๆการใชส้ารเคมนีอกจากจะสง่ผลเสยีต่อสุขภาพ
ของเกษตรกรแล้วยงัส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคและ
สิง่แวดลอ้มอกีดว้ย จากปัญหาดงักล่าวผูว้จิยัจึงสนใจ
ศึกษาพฤติกรรมการใช้สาร เคมีก าจัดศัตรูพืช 
ของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในบ้านโพน ต าบลโพน 
อ าเภอค าม่วง จังหวดักาฬสินธุ์ เพื่อจะน าไปสู่การ
เสนอแนะแนวทางหรอืวธิีการแกไ้ขปัญหาที่กล่าวมา
ขา้งต้นตลอดจนเป็นแนวทางส าหรบัน าไปปรบัปรุง
การปฏิบัติการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชได้อย่าง
ถูกตอ้งเหมาะสมในพื้นทีบ่า้นโพน ต าบลโพน อ าเภอ
ค ามว่ง จงัหวดักาฬสนิธุ์ ต่อไป   
 
2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อศกึษาพฤติกรรมการใชส้ารเคมขีอง
เกษตรกรผู้ปลูกอ้อย ในบ้านโพน หมู่ 1 ต าบลโพน 
อ าเภอค ามว่ง จงัหวดักาฬสนิธุ์ 
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3.วิธีด าเนินการวิจยั 
3.1 กลุ่มเป้าหมาย 
 1) กลุ่มเป้าหมาย 
  กลุ่มเป้าหมายใช้ในการวิจัยในครัง้นี้ 
ได้แก่ เกษตรกรผู้ปลูกอ้อย บ้านโพนหมู่ 1 ต าบล
โพน อ าเภอค ามว่ง จงัหวดักาฬสนิธุ์   
 2) กลุ่มเป้าหมายทีใ่ชใ้นการวจิยั  
  การวจิยัในครัง้นี้  ไดแ้ก ่หวัหน้าครวัเรอืน
หรอืตวัแทน ซึง่เป็นเกษตรกรผูอ้้อย ในเขตบา้นโพน
หมู่1 ต าบลโพน  อ าเภอค าม่วง จงัหวดักาฬสนิธุ์ ที่
ข ึ้นทะเบียนกับวิสาหกิจชุมชน เพศชาย -หญิง 
จ านวนทัง้หมด 128 คน เป็นแบบเจาะจงบา้นเลขที่ที่
ข ึน้ทะเบยีนกบัวสิาหกจิชมุชน 
3.2 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1) เครือ่งมอื 
  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลใน
การศึกษาค้นคว้า พฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัด
ศตัรพูชืของเกษตรกรผูป้ลูกออ้ยในใน บา้นโพน หมู่1 
ต าบลโพน อ าเภอค าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์  เป็ น
แบบสอบถามความรูแ้ละพฤตกิรรมการ โดยแบ่งเป็น 
4 ตอน ดงันี้ 
 พฤติกรรมก่อนใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช  
จ านวน 10 ขอ้ 
 พฤติกรรมระหว่างใช้สารเคมีก าจัดศตัรูพืช 
จ านวน 10 ขอ้ 
 พฤติกรรมหลังใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช  
จ านวน 10 ขอ้ 
 พฤติกรรมการปฏบิตัิเมื่อไดร้บัสารเคมกี าจัด
ศตัรพูชื จ านวน 10 ขอ้ 
3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผูว้จิยัไดด้ าเนินการ
เป็นข ัน้ตอน  ดงันี้ 
  1) ขอหนังสอืรบัรองและแนะน าตวัผูว้ ิจ ัย
จากคณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีสุขภาพ  
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ถึงก านันผูใ้หญ่บ้านในบ้าน
โพน หมู1่ ต าบลโพน อ าเภอค ามว่ง จงัหวดักาฬสนิธุ์ 
เพื่อขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
จากประชาชนในชมุชน 

  2) ผู้วจิ ัยน าหนังสอืแนะน าตวัของผู้วิจ ัย
จากคณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  พร้อมแบบสอบถามไปยัง
ประชาชนในบ้านโพน หมู่  1 ต าบลโพน อ าเภอ 
ค าม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์  ที่ เ ป็นกลุ่ มตัวอย่ า ง  
เพื่อขออนุญาตผูใ้หญ่บ้านในการแจกแบบสอบถาม
ใหป้ระชาชนไดต้อบแบบสอบถาม   
  3) ประชุมชี้แจงรายละเอียดในการใช้
แบบสอบถามแก่ผู้ช่วยเก็บข้อมูล ผู้ช่วยเก็บข้อมูล
ไดแ้ก่ เยาวชนในเขตพื้นที่ต าบลโพน จ านวน 6 คน 
ซึ่งมีความช านาญในด้านพื้นที่ต าบลโพน อ าเภอ 
ค ามว่ง จงัหวดักาฬสนิธุ์ 
  4) มอบหมายให้แก่ผู้ช่วยเก็บข้อมูลท า
การเกบ็ขอ้มลู โดยวธิกีารเกบ็ขอ้มูลโดยใชผู้ช้่วยเกบ็
ข้อมูลน าแบบสอบถามไปแจกให้กับกลุ่มตัวอย่าง  
ถา้ผูต้อบแบบสอบถามอ่านหนังสอืออกกใ็ห้อ่านและ
ตอบแบบสอบถามเอง ถา้อ่านไมอ่อกผูช้ว่ยเกบ็ขอ้มูล
จะอ่านใหฟั้งและผูต้อบเลอืกค าตอบ และผูว้จิยัไดเ้กบ็
รวบรวมแบบสอบถามดงักล่าวกลบัจนครบถ้วนทุก
ฉบบั แลว้จงึเกบ็แบบสอบถามกลบัมาวเิคราะห์ขอ้มลู 
3.4 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
 ในการวิจัยคร ัง้ นี้  ผู้ วิจ ัย ใช้สถิติ ใ นการ
วเิคราะห์ขอ้มลูดงันี้ 
  1) สถติพิื้นฐาน ไดแ้ก ่
   1.1)  ความถี ่(frequency) 
   1.2)  รอ้ยละ (Percentage) 
   1.3)  คา่เฉลีย่ (Arithmatic Mean) 
   1 . 4 ) ส่ ว น เ บี่ ย ง เ บน ม า ต ร ฐ า น 
(Standard Deviation) 
  2) สถติทิีใ่ชใ้นการหาคณุภาพเครือ่งมอื 
   2.1) หาค่าดชันีความสอดคล้องของ
แบบสอบถาม  (IOC)  โดยใชสู้ตรของโรวเินลลีและ
แฮมเบลตนั 
   2 . 2 ) ห าค่ า อ า น า จ จ า แ น ก ข อ ง
แบบสอบถามโดยสตูรของครอนบคั (Cronbach) 
   2 . 3 ) หาค่าความ เชื่ อมัน่ข อ ง 
แบบสอบ ถามโดยสตูรสมัประสทิธิแ์อลฟา 
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4. สรปุผลการวิจยั 
 4.1) ข้อมูลทัว่ไปของประชาชน พบว่า 
ประชาชนในเขตพื้นที่ ต าบลโพน อ าเภอค าม่วง 
จงัหวดักาฬสนิธุ์สว่นใหญ่เป็นเพศชาย (รอ้ยละ 64.8) 
และเพศหญิง (ร้อยละ35.2) มีสถานภาพการสมรส 
(ร้อยละ 93.8) โดยส่วนใหญ่คนที่มีอายุระหว่าง  
41 -50 ปี จะ ใช้สาร เคมีมากเป็นพิ เศษคิดเ ป็น  
(รอ้ยละ 38.3) และอายุน้อยทีสุ่ดในการใชส้ารเคมอียู่
ที่  21 -30ปี คิดเป็น (ร้อยละ  3.1)  มีสถานภาพ
ครอบครัวคือการ เ ป็นหัวหน้ าคร ัว เ รือนอยู่ ที ่ 
( ร้อยล ะ  57 . 0  )แ ล ะน้ อยสุดเ ป็นบุตรคิดเ ป็น  
(รอ้ยละ22.7) มรีะดบัการศกึษาในระดบัมธัยมศกึษา
อยู่ที่ (ร้อยละ 59.4) และระดบัการศกึษาต ่าสุด คือ 
ต ่ากว่าประถมศกึษาคดิเป็นรอ้ยละ17.2รายไดเ้ฉลี่ย
ต่อเดือนคือ 10,000-15,000 (ร้อยละ 56.3) และ
ปัจจุบนันอกจากพืชอ้อยพืชที่ปลูกเสรมิมากที่สุดคือ
พุทราคิดเป็นร้อยละ 78.9 ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ฉีดพ่น
สารเคมเีป็นเครือ่งมอืจ าพวกสะพายหลงัแบบโยกคดิ
เป็นรอ้ยละ 71.9 จากการสอบถามชาวบา้นชาวบา้น
ในเขตพื้นที่บ้านโพนบอกว่าไม่เคยได้รบัการอบรม
เกีย่วกบัการใช้สารเคมคีดิเป็นรอ้ยละ74.2 และเคย
ไดร้บัการอบรมคดิเป็นรอ้ยละ25.8 แหล่งที่ชาวบา้น
ได้ร ับความรู้ส่วนใหญ่มากจาก เพื่ อนบ้านให้
ค าปรกึษากนัเองคดิเป็นรอ้ยละ40.6 และน้อยสุดคือ
การคดิและลงมอืปฏบิตัเิองอยู่ที ่(รอ้ยละ0.8) 
 4.2) เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในเขตพื้นที่บา้น
โพนหมู ่1 ต าบลโพน อ าเภอค ามว่ง จงัหวดักาฬสนิธุ์ 
มพีฤตกิรรมก่อนใชส้ารเคมกี าจดัศตัรูพืชโดยรวมอยู่
ในระดบับางครัง้ ( ̅=1.77)เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ
พบว่า มีข้อที่อยู่ในระดับดี 1 ข้อ ข้อที่อยู่ในระดับ
บางครัง้ 8 ข้อและข้อที่อยู่ในระดบัน้อยถึงไม่เคย 1 
ขอ้ โดยขอ้ทีเ่ฉลี่ยมากที่สุด ไดแ้ก่รบัประทานอาหาร
ขณะผสมสารเคม ี( ̅ =2.64) และขอ้ทีม่คี่าเฉลี่ยน้อย
ทีส่ดุ ( ̅=1.22) ไดแ้ก ่ศกึษาเอกสารเกีย่วกบัสารเคมี
ก าจดัศตัรพูชืจนเขา้ใจ เชน่ ผสมน ้า กีล่ติร 
 4.3) เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในเขตพื้นที่บา้น
โพนหมู1่ ต าบลโพน อ าเภอค าม่วง จงัหวดักาฬสนิธุ์ 
มพีฤตกิรรมระหวา่งใชส้ารเคมกี าจดัศตัรูพืชโดยรวม

อยู่ในระดบับางครัง้ ( ̅=2.31) เมือ่จ าแนกเป็นรายขอ้
พบว่า มีข้อที่อยู่ในระดบัประจ า 1 ข้อ ข้อที่อยู่ใน
ระดบับ่อยครัง้ 2 ข้อ ขอ้ที่อยู่ในระดบับางครัง้ 6ข้อ 
และขอ้ที่อยู่ในระดบัน้อยถึงไม่เคย 1 ขอ้ โดยขอ้ที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ใช้ปากเป่า/ดูดสิ่งอุดตัน
หัวฉีด (  ̅=3.55) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
( ̅=1.47) ไดแ้ก่ สวมถุงมอื/รองเท้าบู๊ทขณะฉีดพ่น
สารเคม ี
 4.4) เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในเขตพื้นที่บา้น
โพนหมู1่ ต าบลโพน อ าเภอค าม่วง จงัหวดักาฬสนิธุ์ 
มพีฤติกรรมหลงัใชส้ารเคมกี าจดัศตัรูพืชโดยรวมอยู่
ในระดบัน้อยถงึไมเ่คย ( ̅=1.68) เมือ่จ าแนกเป็นราย
ขอ้พบวา่ มขีอ้ที่อยู่ในระดบับ่อยครัง้ 2 ขอ้ และขอ้ที่
อยู่ในระดบัน้อยถึงไม่เคย 8 ข้อ โดยขอ้ที่มคี่าเฉลี่ย
มากที่สุด ได้แก่ท าความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
พ่นสารเคมใีนแหล่งน ้าธรรมชาต ิเชน่ แมน่ ้า ล าคลอง 
อ่างเก็บน ้ า( ̅=2.01) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
(x  ̅=1.32)ไดแ้ก่ จดัเกบ็สารเคมกี าจดัศตัรูพืชและ
อุปกรณ์ในทีม่ดิชดิ 
 4.5) เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในเขตพื้นที่บา้น
โพนหมู ่1 ต าบลโพน อ าเภอค ามว่ง จงัหวดักาฬสนิธุ์ 
มพีฤติกรรมเมื่อไดร้บัสารเคมีก าจดัศตัรูพืชโดยรวม
อยู่ในระดบัประจ า ( ̅=3.26) เมื่อจ าแนกเป็นรายขอ้
พบว่า มีข้อที่อยู่ในระดบัประจ า 7 ข้อ ข้อที่อยู่ใน
ระดบับ่อยครัง้ 1 ขอ้ และขอ้ที่อยู่ในระดบับางครัง้ 2 
ขอ้ โดยขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่หลังจากฉีด 
พ่นสารเคมีแล้วอาการปวดท้อง มวนท้องและมี
น ้าลายฟูมปากรบีปรกึษาแพทย์ทนัทีหรอืเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข ( ̅=4.11) และขอ้ที่มคี่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
( ̅=2.25) ไดแ้ก่ เมื่อสารเคมกีระเดน็เขา้ตาล้างดว้ย
น ้าเปล่าทนัท ี
 
5. อภิปรายผล 
 เกษตรกรมีพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้
สารเคมกี าจัดศตัรูพืช โดยรวมอยู่ในระดบับางครัง้ 
แสดงให้เห็นว่า ยงัมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการ
ใชส้ารเคมกี าจดัศตัรูพืชไม่มากพอ ซึ่งอาจเป็นผลมา
จากการท าเกษตรมาเป็นระยะเวลานานแต่ยังขาด
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ความรู้จากทางด้านอบรม โดยเบื้องต้นอาจเป็น
เพราะประชาชนเชื่อมัน่ในวธิีการตัวเองมากเกินไป 
จนมีการลองผิดลองถู กมานานพอสมควรจน
เจ้าหน้าที่ทางร ัฐและเอกชนเข้ามาให้ความรู้ก ับ
เกษตรกรแต่ยงัมกีารมาใหค้วามรูย้งัไม่มากพอ ซึ่งจะ
เห็นได้ว่าระดับการศึกษาของเกษตรกร มีผลต่อ
พฤตกิรรมการใชส้ารเคมกี าจดัศตัรพูืชที่ใชใ้นปัจจุบนั 
และอีกอย่างประสบการณ์ก็เช่นกนั สามารถท าให้
เกษตรกรทราบถึงกระบวนการใช้สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชสอดคล้องกับ รติกร ณ ล าปาง (2543: 
บทคัดย่อ) ศึกษาความรู้และการปฏิบัติในการใช้
สารเคมเีพื่อการผลติทางการเกษตรของเกษตรกร ใน
อ าเภอห้างฉัตร จงัหวดัล าปาง พบว่าเกษตรกรส่วน
ใหญ่ฉีดพ่นสาร เคมีด้วยตนเอง  เกษตรกรทุก
ครวัเรอืนใช้สารเคมี และไดร้บัขอ้มูลการใช้สารเคมี
จากร้านจ าห น่าย  และร้านสหกรณ์การเกษตร  
มีความรู้ในการใช้สารเคมีเพื่ อเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร 
 การศกึษาพฤตกิรรมเกีย่วกบัการใชส้ารเคมี
ก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกร พฤติกรรมก่อนใช้
สารเคมีก าจดัศตัรูพืช พฤติกรรมระหว่างใช้สารเคมี
ก าจดัศตัรพูชื พฤตกิรรมหลงัใชส้ารเคมกี าจดัศตัรูพืช 
พฤตกิรรมเมือ่ไดร้บัสารเคมกี าจดัศตัรูพืช สอดคล้อง
กบัหฤทยั ไชยแกว้เมร์ (2546 : 6) ศกึษาพฤติกรรม
การป้องกนัตนเองของเกษตรกร จากการใชส้ารเคมี
ทางการเกษตร พฤติกรรมของเกษตรกรในการ
ป้องกนัตนเองจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร 
ขอ้มลูจากเกษตรกรขอ้มูลจากเกษตรกรผูค้า้สารเคมี
และผู้รบัจ้างฉีดพ่นสารเคมีพื้นที่ศึกษาบ้านขวัมุง  
หมู่ที่ 5 ต าบลขวัมุงอ าเภอสารภีจังหวดัเชียงใหม่
พบวา่เกษตรกรไดร้บัความรูใ้นการป้องกนัตนเองจาก
สารเคมทีางการเกษตรทัง้เกษตรกรและสารเคมแีละ
รบัจ้างฉีดพ่นสารเคมีรบัรูร้ายละเอียดสารเคมีที่ใช้
ในทางการเกษตรจากหลายช่องทาง ทราบถึงพิษภยั
จากการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่ส่งผลกระทบ
ทางดา้นลบต่อตนเองครอบครวัสิง่แวดลอ้มชมุชนและ
ระบบนิเวศส าหรบัพฤติกรรมของเกษตรกรในการ
ป้องกนัตนเองจากการใชส้ารเคมทีางการเกษตรยงัมี
พฤติกรรมอยู่ในข ัน้ไม่ ปลอดภัยเพราะไม่มีการ

ป้องกันตนเองขณะใช้สารเคมีให้ปลอดภัยอย่าง
ถูกต้องโดยให้ความส าคญักบัราคาผลผลิตมากกว่า
ความปลอดภยัของทัง้ตนเองและผูบ้รโิภคสอดคล้อง
กับยรรยง  นาคมา (2545 :  บทคัดย่อ )  ศึกษา
พฤติกรรมการป้องกนัอันตรายจากการใช้สารเคมี
ก าจดัศตัรพูชืของเกษตรกรกลุ่มเสีย่งอ าเภอบางระจนั
จังหวัดสิงห์บุรีเกษตรกรกลุ่ ม เสียงส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมการป้องกนัอันตรายจากการใช้สารเคมี
ก าจัดศตัรูพืชอยู่ในระดบัปานกลาง (ร้อยละ 64.2) 
โดยปฏิบัติได้อย่างถูกต้องคือเลือกซื้อสารเคมีที่มี
ฉลากถูกตอ้งอ่านฉลากค าแนะน าก่อนใชส้ารเคมสีวม
เสือ้ผา้อย่างมดิชดิเพื่อป้องกนัละอองสารเคมอีาบน ้า
และฟอกสบู่ภายหลังจากการใช้สารเคมีไม่ล้าง
ภาชนะบรรจุสารเคมีแล้วน าไปใชป้ระโยชน์แต่ยังมี
พฤตกิรรมบางประการที่ไม่ถูกต้องเช่นไม่สวมถุงมอื
ขณะเปิดภาชนะบรรจุสารเคมี ทุบท าลายภาชนะ
บรรจุสารเคมทีี่หมดแล้วไม่ฝังในหลุมแล้วกลบดนิให้
มดิชดิแต่น าไปขายใหผู้ร้บัซื้อของเกา่ 
 จากการสังเกตและใช้แบบสอบถามกับ
เกษตรกรทีใ่ชส้ารเคมกี าจดัศตัรูพืชในพื้นที่บา้นโพน
หมู่ 1 ต าบลโพนอ าเภอค าม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์มี
ความสอดคล้องกบัสทิธิโชค สนสุนัน (2553) ศกึษา
แนวทางการจัดการพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกพุทราในต าบลโพน 
อ าเภอค ามว่ง จงัหวดักาฬสนิธุ์ จากการสอบถามส่วน
ใหญ่มีพฤติกรรมการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืชอยู่ใน
ระดบัดแีต่ยงัมพีฤติกรรมบางพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง 
ซึ่งการสอบถามพฤติกรรมดา้นการใชส้ารเคมีก าจัด
ศตัรพูชืในไรอ่อ้ยและการป้องกนัอนัตรายจากการใช้
สารเคมกี าจัดศตัรูพืชส่วนมากมพีฤติกรรมที่ปฏบิตัิ
ถูกต้องบ้างไม่ถูกต้องบ้างหรือมีพฤติกรรมอยู่ใน
ระดบับางครัง้ 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 1) หน่วยงานที่เกีย่วขอ้งกบัการใชส้ารเคมี
ก าจดัศตัรูพืชควรมสี่วนร่วมในการก ากบัดูแลและให้
ค าแนะน าในการน าสารเคมกี าจดัศตัรพูชืโดยการออก
กฎระเบยีบการใชส้ารเคมใีนชุมชนและไม่ส่งเสรมิให้
ใชส้ารเคม ี
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 2) รฐับาลควรมีมาตรการควบคุมผลผลิต
ทางการเกษตรโดยการตรวจสารเคมตีกคา้งในพืชไร ่
ก่อนร ับซื้อจากเกษตรกรเพื่อเป็นการเพิ่มความ
ตระหนักต่อเกษตรกรหรือผู้ผลิตในการใช้สารเคมี
ก าจัดศตัรูพืชลดลงและส่งเสริมการจ าหน่ายพืชที่
ปลอดสารพษิ 
 3) หน่วยงานที่มหีน้าที่ดูแลการใชส้ารเคมี
ควรมีนโยบายส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมป้องกัน
ตนเองของเกษตรกรในการใชส้ารเคมกี าจดัศตัรูพืช
และผลการศึกษาครัง้นี้ย ังมีพฤติกรรมบางอย่างที่

เกษตรกรไม่ควรจะมกีารปฏิบตัิเช่นการใช้ปากเป่า
หรอืดดูหวัฉีดและสายยางซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควร
จะปฏบิตัแิละควรให้เกษตรกรมองปัญหาของตนเอง
และหาสาเหตุของปัญหาและหาแนวทางแกไ้ขปัญหา
ดว้ยตนเอง ใหห้น่วยงานของรฐับาลเขา้ไปแนะน าให้
ความรูใ้หก้ารสนบัสนุนและใส่ใจในปัญหาของตนเอง
ของเกษตรกรซึ่งจะส่งผลให้เกดิพฤติกรรมป้องกนั
ตนเองจากสารเคมีก าจัดศตัรูพืชที่ถาวรและยัง่ยืน
ต่อไป 
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