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รายงานการวิจยั 
 
 

พฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง 
ต าบลบึงอ้อ อ าเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 

 
สุดารัตน์  ชูพันธ์1  

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้  มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช
ของเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง ต าบลบึง
อ้อ อ าเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 
จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 237 ครัวเรือน 
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิง
พรรณนา เพื่ อหาค่ า ร้อยละ ค่ าเฉลี่ ย  ค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความสัมพันธ์
ด้วยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน 
 ผลการวิจัยพบว่า ความรู้เกี่ยวกับ
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของกลุ่มตัวอย่างอยู่ใน
ระดับดี ร้อยละ100 ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบ
สาร เคมี ก า จั ดศั ต รูพื ชต่ อสุ ข ภ าพแล ะ
สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับดี ร้อยละ 100  ความ
เช่ือด้านสุขภาพ ซึ่งได้แก่ การรับรู้โอกาส
เสี่ยงต่อการเกิดโรคจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช
อยู่ในระดับดี ร้อยละ 97.9  พฤติกรรมก่อน
การฉีดพ่นสารเคมีก าจัดศัตรูพืช พฤติกรรม
ระหว่างการฉีดพ่นสารเคมีก าจัดศัตรูพืช และ
พฤติกรรมหลังการฉีดพ่นสารเคมีก า จัด
ศัตรูพืชอยู่ในระดับดี ร้อยละ 100 โดยที่ความ

เช่ือด้านสุขภาพเกี่ยวกับการใช้สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชมีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการใช้
สารเคมีก าจัดศัตรูพืช (Y= -.177) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ   การใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของ
เกษตรกร, เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง 
 
บทน า 

ปัจ จุบั นมี ก า ร ใ ช้ส า ร เ คมี ก า จั ด
ศัตรูพืชของเกษตรกรในประเทศไทย ซึ่งมี
ปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นทุกๆ ปี และพิษภัยของ
สารเคมีที่มีต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมก็เป็น
ปัญหาส าคัญที่จะมีความรุนแรงมากย่ิงขึ้น 
เนื่องจากการน าสารเคมีเป็นจ านวนมากมาใช้
โดยเฉพาะทางการเกษตร จึงท าให้หน่วยงาน
ทุกฝ่ายให้ความส าคัญ สนใจที่จะแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว ประเทศไทยเป็นประเทศที่ประชากร
ส่วนใหญ่มีอ า ชีพ เกษตรกรรม  ในอดีต
เกษตรกรเป็นแบบที่มุ่งเน้นการปลูกเพื่อการ
บ ริโภค เฉพาะในค รัว เ รื อน เท่ านั้ น  แต่
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากร จึงท าให้มี
การเร่งพัฒนาการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตให้

1  อาจารย์ประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา 
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เพียงพอต่อความต้องการของประชากร จึงมี
การผลิตพืชเพื่อการค้า โดยมีการส่งเสริมการ
ปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อการส่งออกมากย่ิงขึ้น 
จึงท าให้เกษตรกรมีการใช้สารเคมีก า จัด
ศัตรูพืชมากย่ิงขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพ
อนามั ย ขอ ง เก ษตรก ร  ผู้ บ ริ โภค  แล ะ
สิ่งแวดล้อม เพราะการมุ่งเน้นการเกษตรเพื่อ
การค้าในปัจจุบันยังท าให้คุณภาพของผลผลิต
มีคุณภาพทางโภชนาการต่ าอีกด้วย และยังมี
สาร เคมีตกค้ างในพืช ผัก เกินมาตรฐาน 
เกษตรกรที่มุ่ ง เน้นการตอบสนองความ
ต้องการของตลาดมากเกินไป โดยลืมให้
ความส าคัญแก่คุณภาพของผลผลิต คุณค่าต่อ
สุขภาพอนามัย รวมไปถึงสารเคมีที่ตกค้าง
หรือปนเปื้อนมากับผลผลิตสารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชทั้งสารก าจัดแมลง สารป้องกันและ
ก าจัดโรคพืช และสารก าจัดวัชพืชมาใช้ใน
การเกษตรเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยทั่วไปแล้ว
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชมีอยู่ประมาณ 200 ชนิด 
ที่น ามาใช้ในการเกษตรได้แก่ สารเคมีก าจัด
วัชพืช(Herbicide) ร้อยละ 50 สารเคมีก าจัด
แมลง (Insecticide) ร้อยละ 30 สารเคมีก าจัด
โรคพืช (Fungicide) ร้อยละ 15 และสารเคมี
อื่นๆ ร้อยละ 5 จากการรายงานข้อมูลการ
น าเข้าสารเคมีทางการเกษตร ปี พ.ศ. 2542  
(กองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรม
วิชาการเกษตร , 2552)  พบว่าสารเคมี
การเกษตรที่น าเข้ามากที่สุด คือ สารก าจัด
วัชพืช มีปริมาณ 27,639 ตัน เป็นเงิน 3,260 
ล้านบาท รองลงมาคือ สารก าจัดแมลง มี
ปริมาณ 19,525 ตัน เป็นเงิน 6,589 ล้านบาท 
และสารป้องกันและก าจัดศัตรูพืช มีปริมาณ 

19,525 เป็นเงิน 914,321 ล้านบาท ซึ่งจะ
พบว่าประเทศไทยได้น า เข้าสารเคมีเป็น
จ านวนมาก  (ดวงใจ เนตรทิพย์,  2540) 

ปัญหาผลกระทบของสารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชที่มีต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น
นั้น สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมการใช้
สารเคมีที่ไม่ถูกต้องของเกษตรกร (สุภาณี  
พิมพ์สมาน : 2541)  และในปัจจุบันยังพบว่า
เกษตรกรส่วนใหญ่มีการปฏิบัติใช้สารเคมี
ก าจัดศัตรูพืชที่ยังไม่ถูกต้องมีการใช้สารเคมี
อย่างฟุ่มเฟือย ใช้มากเกินความจ าเป็น มีการ
ปฏิบัติอย่างผิดวิธี ไม่ปฏิบัติตามค าแนะน าที่
ระบุไว้ในฉลากอย่างเคร่งครัด ปัญหาต่างๆ 
เหล่านี้ เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องของเกษตรกร จึงก่อให้เกิดปัญหาต่อ
สุ ขภ าพ ร่ า งก า ย และส่ งผ ล กระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อม จากการส ารวจพบว่าโรงพยาบาล
มหาราช จังหวัดนครราชสีมา โดย นายแพทย์ 
สุนทร  ไทยสมัคร  รายงานผู้ได้ รับพิษ
ประมาณ ปีละ 160 ราย สถิติที่รับผู้ป่วยในแต่
ละเดือนไม่ค่อยแตกต่างกัน ส่วนใหญ่มักจะ
เป็นผู้ป่วยที่โอนย้ายมาเพื่อรับการรักษาต่อ
จังหวัดนครราชสีมา เป็ น จังหวัดหนึ่ งที่
เกษตรกรมีการปลูกมันส าประหลัง ซึ่งนิยม
ปลูกสืบทอดกันมาเป็นระยะเวลานาน และมี
การเพิ่มผลผลิตทางการปลูกมากย่ิงขึ้น การ
ปลูกมันส าปะหลังเกษตรกรต้องเสี่ยงต่อการ
ใช้สารเคมีเป็นอันมาก 

อ าเภอขามทะเลสอเป็นอีกอ าเภอ
หนึ่งที่มีเกษตรกรปลูกมันส าปะหลังจ านวน
มาก และมีโรงงานรับซื้อมันส าปะหลัง การ
ปลูกมันส าปะหลังท ารายได้ให้กับเกษตรกร
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เป็นจ านวนมาก แต่อย่างไรก็ตามการปลูกมัน
ส าปะหลังพบปัญหาอีกมาก เช่น โรควัชพืช 
จากการศึกษาสภาพปัญหาผู้ศึกษาจึงเลือก
พื้นที่ดังกล่าวเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีการท า
เกษตรกรมาก เพราะมีการใช้สารเคมีเป็น
จ านวนมาก ด้วยเหตุผลนี้ จึงท าให้ผู้ศึกษา
สนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการใช้สารเคมีของ
เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง  เพื่อจะน า
ประโยชน์จากการศึกษาไปเป็นข้อมูลพื้นฐาน
และ เป็ นแน วทา ง ในก า รแก้ ไ ขปัญห า
ผลกระทบของสารเคมีก า จั ดศัตรูพืชต่อ
สุขภาพและสิ่งแวดล้อมต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาความรู้เกี่ยวกับการใช้
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกมัน
ส าปะหลังของ ต าบลบึงอ้อ อ าเภอขามทะเล
สอ จังหวัดนครราชสีมา 
 2.  เพื่ อศึกษาความ รู้ เกี่ ยวกับ
ผลกระทบของสารเคมีก า จั ดศัตรูพืชต่อ
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
 3.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกมัน
ส าปะหลัง ต าบลบึงอ้อ อ าเภอขามทะเลสอ 
จังหวัดนครราชสีมา 

4.  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยกับพฤติกรรมการใช้สารเคมีก า จัด
ศัตรูพืชของเกษตรกร ต าบลบึงอ้อ อ าเภอขาม
ทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 

ขอบเขตการวิจัย 
 ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ลักษณะ
บุคคล เศรษฐกิจ/สังคม เช่น อายุ การศึกษา 
รายได้ประสบการณ์ในการท าเกษตร (ปลูก
มันส าปะหลั ง )  พื้ นที่ ในการ เพาะปลู ก 
ระยะเวลาในการใช้สารเคมี  ศึกษาพฤติกรรม
การใช้สารเคมีของเกษตรกรที่ปลูกมัน
ส าปะหลังที่มีความรู้เกี่ยวกับสารเคมี และ
ความเช่ือด้านสุขภาพเกี่ยวกับการใช้สารเคมี
ก าจัดศัตรูพืชมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การใช้สารเคมี  พื้นที่ที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้
คือ พื้นที่ใน 4 หมู่บ้าน ของต าบลบึงอ้อ 
อ าเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา คือ 
บ้านหนองกระทุ่ม บ้านกุ่มพะยา บ้านหนอง
กระโดนและบ้านดอนมะเกลือ เนื่องจากเป็น
พื้นที่ที่ท าการเกษตรที่มีการใช้สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชอย่างกว้างประชากรที่ใช้เป็นการ ศึกษา
เฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่มีการปลูกมันส าปะหลัง 
เขตต าบลบึงอ้อ อ าเภอขามทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา 
 
วิธีการวิจัย 

การศ ึกษาครั ้งนี ้เป ็นการว ิจ ัย เช ิง
ส ารวจ โดยใช้แบบสอบถาม และสังเกตการ
ใ ช ้ส า ร เ ค ม ีก า จ ัด ศ ัต ร ูพ ืช  เ พื ่อ ศ ึก ษ า
พฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชและ
ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้สารเคมี
ก า จ ัดศ ัต ร ูพ ืชขอ ง เกษต รกร ผู ้ปล ูกม ัน
ส าปะหลังที ่ม ีความรู ้ความเข้าใจเกี ่ยวก ับ
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชและผลกระทบของ
สารเคมีก าจัดศัตรูพ ืช และความเชื่อด้าน
สุขภาพที่แตกต่างกัน 
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ผู้ศึกษาได้ท าการเลือกแบบบังเอิญ
หรือเลือกแบบสะดวก ทั้งหมด 4 หมู่บ้าน 
ของต าบลบึงอ้อ ได้แก่  บ้านหนองกระทุ่ม 
บ้านกุ่มพะยา บ้านหนองกระโดน และบ้าน
ดอนมะเกลือ จ านวน 579 ครัวเรือน จากกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้จาก 4 หมู่บ้าน 
จ านวน 579 ครัวเรือน ซึ่งได้มาจากการส ารวจ
พื้นฐาน (จปฐ. ประจ าปี 2551) กลุ่มเป้าหมาย
จ านวน 237 ครัวเรือน และผู้วิจัยได้ส ารวจ
เบื้ อ งต้น  สถิติ ในกา ร วิ จัย  คื อสถิติ เ ชิ ง
พรรณนา (Descriptive  Statistics) เป็นสถิติ
เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลหรือการน าเสนอ
ข้อมูลในรูปแบบของตาราง  แผนภูมิ 
แผนภาพ หรือค าอธิบายการจัดเก็บข้อมูล
ต่างๆ เพื่อแสดงความหมายในเชิงจ านวนหรือ
ปริมาณของสิ่งต่างๆ เช่น เพศ ความสูง อายุ 
น้ าหนัก  รายได้ เป็นต้น หรืออาจแสดง
ความหมายในเชิงคุณภาพ เช่น เจตคติต่อ
วิชาชีพ การนับถือศาสนา เป็นต้น การน า
ข้อมูล เหล่านี้ มา จัดจ าแนกตามประเภท 
ลักษณะ และจุดมุ่งหมายที่ ผู้วิจัยต้องการ
ทราบในรูปแบบของแผนภูมิหรือแผนภาพ
ต่างๆ  ก่อนตีความหมายเพื่อให้เข้าใจ
ความหมายในธรรมชาติและลักษณะของ
ข้อมูลเหล่านั้น สถิติเชิงพรรณนาจึงเป็นเพียง
วิธีการหาข้อสรุปจากข้อมูลเท่านั้น  ไม่มี
เทคนิคพิ เศษอะไรที่จะน ามาช่วยในการ
ตีความหมายแต่อย่างใด 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 จากข้อมูลการส ารวจข้างต้น ซึ่งได้
จากแบบสอบถาม  ผู้ วิ จั ยจะด า เนินการ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจะจ าแนก

ออกเป็นแต่ละตอน โดยจะมีการแจงนับและ
ท า ก า รว ิเ ค รา ะห ์ข ้อ ม ูล ด ้ว ยโปรแกรม
ส า เ ร ็จ ร ูป  ห า ค ่า ร ้อ ย ล ะ  (Percentage) 
ค่าเฉลี ่ย (Mean) และหาค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) 
 
ผลการศึกษา 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
 ประชากรที่ เป็นกลุ่มตัวอ ย่างใน
การศึกษาคร้ังนี้เป็นเกษตรกรที่มีอาชีพหลัก
ในการปลูกมันส าปะหลัง กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 64.1 มีอายุระหว่าง 
51 ปีขึ้นไป ร้อยละ 53.6สถานภาพสมรส ร้อย
ละ 83.5 ระดับการศึกษาประถมศึกษา ร้อยละ 
77.9  จ านวนสมาชิกในครอบครัว 4 คน ร้อย
ละ 29.1 จ านวนแรงงานในครอบครัว 3 คน 
ร้อยละ 29.1 เป็นเจ้าของพื้นที่ที่ปลูกมัน
ส าปะหลังเอง ร้อยละ 85.2 รายได้จากการ
ปลูกมันส าปะหลังเฉลี่ยต่อปี มากกว่า 90,001 
บาทขึ้นไป ร้อยละ 37.1 และระยะเวลาในการ
ใช้สารเคมีก า จัดศัตรูพืชเพื่อการปลูกมัน
ส าปะหลัง มากกว่า3 ปีขึ้นไป ร้อยละ 46.4 

ความรู้เกี่ยวกับสารเคมีก าจัดศัตรูพืช
และผลกระทบของสารเคมีก าจัดศัตรูพืช 

ความรู้เกี่ยวกับสารเคมีก าจัดวัชพืช
และผลกระทบของสารเคมีก าจัดศัตรูพืช
แบ่งเป็น 2 ประเภทได้แก่ ความรู้ในการใช้
สารเคมีก าจัดศัตรูพืช และความรู้ในการใช้
อุปกรณ์  
 เ ก ษต รส่ วน ใหญ่ จ ะอ่ านฉล า ก
ค าแนะน าข้างขวดบรรจุสารเคมีก าจัดศัตรูพืช
เป็นสิ่งจ าเป็นจ านวน 237 คน ร้อยละ 100 
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ตรวจสอบอุปกรณ์การพ่น  เพื่ อ เป็นการ
ป้องกันอันตรายและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การพ่นสารเคมี จ านวน 237 คน ร้อยละ 100 
ในขณะที่เกษตรกรฉีดพ่นสารเคมีนั้นจะยืน
อยู่เหนือทิศทางลมเสมอ จ านวน 237 คน ร้อย
ละ 100  ก่อนการฉีดพ่นมีการผสมสารเคมี
ก าจัดศัตรูพืชจะต้องท าในบริเวณที่ไม่มีลมพัด
เพื่อป้องกันไม่ให้สารเคมีฟุ้ งกระจายใน
อากาศ จ านวน 237คน ร้อยละ 100 การสวม
ชุดป้องกันสารเคมี เช่น กางเกงขายาว ผ้าปิด
จมูก  ถุ งมื อ  แ ว่นตา  หมวกรอง เท้ าบู๊ ต
จ า เป็นต้องสวมใส่ให้มิด ชิดทุกค ร้ังเพื่ อ
ป้องกันอันตรายจากสารเคมี จ านวน 237 คน 
ร้อยละ 100 

ความเชื่อด้านสุขภาพ 
 ความเช่ือด้านสุขภาพเกี่ยวกับการใช้
สารเคมีก าจัดศัตรูพืช แบ่งเป็น 6 ประเภท 
ได้แก่ การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคจาก
สารเคมีก าจัดศัตรูพืช การรับรู้ความรุนแรง
ของโรคจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช การรับรู้
ประโยชน์ของการป้องกันตนเองจากสารเคมี
ก าจัดศัตรูพืช การรับรู้อุปสรรคในการป้องกัน
ตนเองจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช แรงจูงใจ
ด้านสุขภาพ และปัจจัยชักน าให้ปฏิบัติตนเพื่อ
ป้องกันอันตรายจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
พบว่า 3 เกษตรกรส่วนใหญ่มีความเช่ือ
ทางด้านสุขภาพเกี่ยวกับการรับรู้โอกาสเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช การ
ไม่สวมชุดป้องกันสารเคมีจะท าให้มีโอกาส
เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยจากพิษสารเคมีก าจัด
ศัตรูพืช เกษตรกรเห็นด้วยทั้งหมดจ านวน 
237 คน ร้อยละ100 รองลงมา การพ่นสารเคมี

ก าจัดศัตรูพืชในแปลงมัน ส าปะหลังบ่อยคร้ัง
จะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยจากพิษ
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชมากกว่าผู้ที่ไม่ได้ใช้
สารเคมี เห็นด้วยจ านวน 232 คน ร้อยละ 97.9 
และการได้ รับพิษสารเคมีก า จัดศัต รูพืช
บ่อยครั้งท าเกิดการสะสมสารเคมีในเลือดและ
ก่อให้เกิดมะเร็ง เห็นด้วยจ านวน 215 คน ร้อย
ละ 90.7 การรับรู้ความรุนแรงของโรคจาก
สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ประชากรส่วนใหญ่ 
เห็นด้วย โรคที่ เกิดจากพิษสารเคมีก า จัด
ศัตรูพืชเป็นโรคที่เร้ือรังจะท าให้เสียค่าใช้จ่าย
สูงและท าให้เป็นภาระต่อครอบครัว จ านวน 
230 คน ร้อยละ 97.7 รองลงมาคือ การได้รับ
พิษสารเคมีก าจัดศัตรูพืชบ่อยคร้ังท าเกิดการ
สะสมสารเคมีในเลือดและก่อให้เกิดมะเร็ง 
เห็นด้วย จ านวน 215 คน ร้อยละ 90.7 
เกษตรกรส่วนใหญ่เห็นด้วย กับการรับรู้
อุปสรรคในการป้องกันตนเองจากสารเคมี
ก าจัดศัตรูพืช จ านวน 214 คน ร้อยละ 90.3 
เกษตรกรที่เห็นด้วย กับแรงจูงใจด้านสุขภาพ 
ว่าสุขภาพที่ แข็ งแรงปราศจากโรคภัยมี
ความส าคัญมากกว่าการมีเงินทองจ านวนมาก 
จ านวน 235 คน ร้อยละ 99.2 เกษตรกรที่เห็น
ด้วยกับปัจจัยชักน าให้ปฏิบัติตนเพื่อป้องกัน
อันตรายจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช  จ านวน 
230 คน ร้อยละ 97.0 
 พฤติกรรมการใช้สาร เคมี ก า จัด
ศัตรูพืช 
 พฤติกรรมการใ ช้สาร เคมี ก า จัด
ศัตรูพืช  แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 
พฤติกรรมก่อนการฉีดพ่นสารเคมีก า จัด
ศัตรูพืช พฤติกรรมขณะฉีดพ่นสารเคมีก าจัด
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ศัต รูพืช  และพฤติกรรมหลังการฉีดพ่น
สาร เค มี ก า จั ด ศั ต รูพื ช ในก ารปลู กมั น
ส าปะหลัง ผลการศึกษาพบว่า 
 พฤติกรรมการใ ช้สาร เคมีก า จัด
ศัตรูพืช ในขั้นตอนก่อนการใช้สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชเกษตรกรมีระดับการปฏิบัติทุกคร้ัง 
เรียงล าดับดังนี้  ต้องได้ตรวจสอบอุปกรณ์การ
พ่นสารเคมีให้อยู่ในสภาพที่ดีก่อนการใช้งาน
ต้องอ่านฉลากให้เข้าใจและผสมสารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชตามค าแนะน าบนฉลากทุกคร้ัง ต้อง
สวมถุงมือ ผ้าปิดจมูก และใช้ไม้ในการคน
ผสมหรือถ่ายเทสารเคมีก าจัดศัตรูพืช ต้อง
เ ลื อ ก ช นิ ด ส า ร เ ค มี ก า จั ด ศั ต รู พื ช ใ ห้
เฉพาะเจาะจงกับแมลงศัตรูพืชที่ระบาดใน
แปลง  
 พฤติกรรมการใ ช้สาร เคมี ก า จัด
ศัตรูพืช ในขั้นตอนขณะการใช้สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืช เกษตรกรมีระดับการปฏิบัติทุกคร้ัง 
เรียงล าดับดังนี้ ต้องเลือกเวลาในช่วงเช้าหรือ
ตอเย็นที่แสงแดดไม่ร้อนจัดและจะฉีดพ่นใน
ขณะที่ลมสงบ ในขณะที่ฉีดพ่นสารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชร่างกายของท่านต้องยืนเหนือลมเสมอ 
ไม่สูบบุหร่ี ดื่มน้ า หรือรับประทานอาหาร
ในขณะฉีดพ่นสารเคมีก าจัดศัตรูพืช และ 
ขณะฉีดพ่นสารเคมีก าจัดศัตรูพืชต้องสวมชุด
ป้องกันสารเคมี เช่น เสื้อแขนยาว กางเกง ถุง
มือ หน้ากาก/ผ้าปิดจมูก แว่นตา ผ้าปิดปาก 
หมวก/ผ้าโพกศีรษะ และรองเท้าบู๊ต 
 พฤติกรรมการใ ช้สาร เคมี ก า จัด
ศัตรูพืช ในขั้นตอนหลังการใช้สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืช เกษตรกรมีระดับการปฏิบัติทุกคร้ัง 
เรียงล าดับดังนี้ หลังจากที่ท่านพ่นสารเคมี

ก าจัดศัตรูแล้วต้องอาบน้ า ฟอกสบู่ ช าระล้าง
ร่า งกาย  และซัก เสื้ อ ผ้ าก่ อนที่ จะไปท า
กิจกรรมอื่น ต้องจะท าความสะอาดอุปกรณ์
การพ่นสารเคมีเมื่อเสร็จงานทุกคร้ัง หลังจาก
ฉีดพ่นสารเคมีก าจัดศัตรูพืชภายใน 1-3 วัน 
ต้องเข้าไปตรวจแปลงเพื่อดูว่าแมลงศัตรูพืช
ยังเหลืออยู่หรือไม่ และ ภาชนะบรรจุสารเคมี
ที่ใช้หมดแล้วจะต้องน าไปขุดหลุมฝังกลบบน
ดินให้มิดชิดทุกครั้ง 
 เกษตรกรมีพฤติกรรมการใช้สารเคมี
ก าจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัยทั้ง 3 
ขั้นตอนจะเห็นไดว่า มีระดับการปฏิบัติที่มีค่า
สูงในแต่ละเร่ืองนั้น ของการใช้สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชแต่ละชนิดดังข้อมูลข้างต้น พฤติกรรม
การใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่มีผลต่อ
สุขภาพมนุษ ย์ใน เ ร่ือ งในขณะที่ฉี ดพ่น
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชร่างกายของท่านจะต้อง
ยืนเหนือลมเสมอ ไม่สูบบุหร่ี ดื่มน้ า หรือ
รับประทานอาหารในขณะฉีดพ่นสาเคมีก าจัด
ศัตรูพืช  ในขณะฉีดพ่นสารเคมีก าจัดศัตรูพืช
ต้องสวมชุดป้องกันสารเคมีฯ หลังจากที่ท่าน
พ่นสารเคมีก าจัดศัตรูพืชแล้วต้องอาบน้ า 
ฟอกสบู่  ช าระล้างร่างกาย และซักเสื้อผ้า
ก่อนที่จะไปท ากิจกรรมอื่น  เพื่อเป็นการลด
การตกค้างในร่างกาย  
 คว ามสั มพัน ธ์ ร ะห ว่ า ง ค ว าม รู้
เกี่ยวกับการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ความรู้
เกี่ยวกับการสารเคมีก าจัดศัตรูพืช ความเชื่อ
ด้านสุขภาพเกี่ยวกับการใช้สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืช กับพฤติกรรมการใช้สารเคมี 
 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับ
การใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ความรู้เกี่ยวกับ
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การสารเคมีก า จัดศัตรูพืช ความเช่ือด้าน
สุขภาพเกี่ยวกับการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
กับพฤติกรรมการใช้สารเคมี มีความส าพันธ์
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 ผลการศึกษา
พบว่า เกษตรกรมีความเช่ือด้ านสุขภาพ
เกี่ยวกับการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชมาก จะมี
พฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชน้อย 
หรือถ้าความเช่ือด้านสุขภาพเกี่ยวกับการใช้
สารเคมีน้อย จะมีพฤติกรรมการใช้สารเคมี
ก าจัดศัตรูพืชมาก ส่วนความรู้เกี่ยวกับการใช้
สารเคมีก าจัดศัตรูพืช และความรู้เกี่ยวกับ
สารเคมีก าจัดสัตรูพืช ไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดสัตรูพืช ดัง
ตารางที่  14 ความความสัมพันธ์ระหว่าง
ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช
ความรู้เกี่ยวกับการสารเคมีก าจัดศัตรูพืช และ
ความเช่ือด้านสุขภาพเกี่ยวกับการใช้สารเคมี
ก าจัดศัตรูพืช กับพฤติกรรมการใช้สารเคมี
ก าจัดศัตรูพืช 
 
สรุป อภิปรายผลการศึกษา 

พฤติกรรมการใ ช้สารเคมี ก า จั ด
ศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง ข้อ
ค้นพบจากการศึกษาคร้ังนี้ พบว่า เกษตรกร
ส่วนใหญ่ มีความรู้เกี่ยวกับสารเคมีก าจัดวัชพืช
และผลกระทบของสารเคมีก าจัดศัตรูพืช มีการ
ป้องกันการใช้ งานเนื่องจากเกษตรกรมีความรู้
ในการใช้ อย่างดีสอดคล้องกับ สุภาพ  มณีรัตน์  
(2542)  และ อตุลย์  ชัยชนะ  (2544)  ที่พบว่า 
การศึกษา  การได้รับข่าวสารการได้ รับ
ค าแนะน าส่งเสริม แหล่งจ าหน่ายวัสดุอุปกรณ์
ในการป้องกันก าจัดศัตรูมีความสัมพันธ์กับวิธี

ป้องกันก าจัดศัตรูพืช มีความรู้สูงเกี่ยวกับ
หลักการใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช ส่วนใน
เร่ือง การเก็บสารเคมีที่เหลือจากการฉีดพ่นไว้
ใช้คร้ังต่อไป ซึ่งสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า 
เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับสารเคมีก าจัดวัชพืช
และผลกระทบของสารเคมีก าจัดศัตรูพืช อยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก ถึงแม้ว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ก็
ยังคงใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชอยู่เช่นเดิม 
เพื่อให้มันส าปะหลังให้มีสภาพสมบูรณ์เพื่อ
เป็นเพิ่มผลิตต่อไป  แต่ความเช่ือด้านสุขภาพ
เกี่ยวกับการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ของ
เกษตรกรนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ซ่ึงจะสอดคล้อง
กับ วิเชียร  ศรีวิชัย  (2541)  ที่พบว่า การรับรู้
โอกาสเสี่ยงอยู่ในระดับสูง พฤติกรรมป้องกัน
ตนเองอยู่ในระดับดี โดยพบว่าเกษตรกรมีการ
ป้องกันตนเองที่ดีในการใช้สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืช  
 ส าหรับการศึกษาในประเด็นเร่ือง
พฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ในการ
ปลูกมันส าปะหลัง 3 ขั้นตอน คือ ก่อนการใช้
สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ขณะใช้สารเคมีพืช และ
หลังใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช เกษตรกรส่วน
ใหญ่มีการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่ระดับการ
ปฏิบัติมาก กล่ าวคือ เมื่อมีการสัมผัสถูก
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชจะรีบล้างออก การท า
ความสะอาดร่างกายทันทีหลังจากใช้สารเคมี 
ท าให้ทรายว่า การปฏิบัติของเกษตรกรที่
ถูกต้องในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่มีพิษ
และอันตรายต่อสุขภาพผู้ใช้ที่มีการสัมผัสจาก
การใช้ที่ไม่ได้ตั้งใจ มีการล้างออก ท าความ
สะอาดร่างกายทันทีหลังการฉีดพ่นสารเคมี
ก าจัดศัตรูพืช เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้พิษ
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ของสารเคมีก าจัดศัตรูพืช เข้าสู่ร่างกายทาง
ผิวหนัง สอดคล้องกับการศึกษาของ ดนัย เคหัง  
(2542)  และอังคณา  อ่างทอง(2545)  ที่พบว่า
เกษตรกรส่วนใหญ่มีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง 
เช่น การอาบน้ าหลังจากการฉีดพ่นสารเคมี
ก าจัดศัตรูพืชทันทีเมื่อถูกสารฆ่าแมลง และยา
ฆ่า หญ้า ถูกผิวหนัง รับล้างออกทันทีด้วยน้ า
สบู่ หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหาร ดื่มน้ า 
หรือพูดคุยขณะฉีดพ่นสารเคมี  เนื่องจาก
เกษตรกรต้องท างานแข็งกับเวลาในการฉีดพ่น
สาเคมีก าจัดศัตรูพืช ที่ใช้เวลาที่สั้นที่สุด เพื่อ
หลีกเลี่ยงไม่ให้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชเข้าสู่
ร่างกาย  
 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับ
การใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชความรู้เกี่ยวกับการ
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชความเช่ือด้านสุขภาพ
เกี่ยวกับการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช กับ
พฤติกรรมการใช้สารเคมีมีความสัมพันธ์อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ .05 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 
ความสัมพันธ์ระหว่าง ช้ีให้เห็นว่าเกษตรกรมี
ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ใน
การใช้อย่างระมัดระวังหรือมีการป้องกัน
ตนเองหลังการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช เพื่อ
เป็นการลดพิษภัยของสารเคมี ที่จะส่งผล

กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ประเด็นนี้จะคล้ายกับ
การศึกษาของ ดวงใจ  เนตรทิพย์ (2540)  และ
บุญตา  กลิ่นมาลี (2540)  ที่พบว่า ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับชนิด ประสิทธิภาพของสารเคมี
ป้องกันก าจัดศัตรูพืชไม่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่ถูกต้องของ
เกษตรกร และความรู้และพฤติกรรมการใช้
สารเคมีไม่มีความสัมพันธ์ จะเห็นได้ว่าผล
การศึกษาคล้ายคลึงกันกล่าวคือเกษตรกรมี
ความตระหนักถึงอันตรายของสารเคมีป้องกัน
ศัตรูพืชเกือบทุกประเด็น แต่กลับมีพฤติกรรม
การใช้สารเคมีที่แสดงให้เห็นว่าไม่มีความ
ตระหนักต่อปัญหาดังกล่าว  
 ปัญหาที่พบจากการศึกษาดังกล่าว 
และจากการศึกษาคร้ังนี้  จึงยืนยันได้ ว่ า 
เกษตรกรยังคงต้องใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชใน
การปลูกมันส าปะหลัง หรืออาจเป็นเพราะ
ความรู้ที่มีส่วนส าคัญต่อการสร้างความ
ตระหนักนั้นมีอิทธิพลไม่เพียงพอที่จะท าให้
เกษตรกรลดการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชนี้
ลดลงเพราะเกษตรกร ไม่มีการใช้สารสกัดจาก
ธรรมชาติ เลย  ย่อมส่งผลให้เกษตรกรยังคงใช้
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชเพื่อป้องกันก าจัดศัตรูพืช
ในแปลมันส าปะหลังต่อไป 
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