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การศึกษาสถานการณและพฤติกรรมการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชทางการเกษตร
ของชาวเขาเผาลีซูครั้งนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช
ทางการเกษตร อาศัยวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ ทําการศึกษาโดยวิธีการสํารวจพื้นที่ การสังเกตแบบมี
สวนรวม และแบบไมมีสวนรวม การสัมภาษณเชิงลึก การสนทนากลุม ประกอบดวย กลุมเกษตรกร
ผูที่ใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช จํานวน 7 คน ผูจําหนายสารเคมีทางการเกษตร จํานวน 2 คน
การสนทนากลุม เชน ผูนําชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข แมบาน เยาวชน จํานวน 7 คน ในพื้นที่
หมูบานกึ้ดสามสิบ ตําบลสบปอง อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน
ผลการศึกษาพบวา
เกษตรกรกลุมตัวอยางทั้งหมดเริ่มปลูกพืชเศรษฐกิจเมื่อปพ.ศ.2542
รวมกับใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช และใชสารเคมีกําจัดวัชพืช ประเภทไกลโฟเซตและพาราค
วอตใชสารเคมีมากชวงระหวางกอนเขาฤดูฝนจนถึงปลายฤดูฝน มีการสัมผัสสารเคมีปองกันกําจัด
ศัตรูพืชอยูในชวง 5 – 7 ป มีรายไดเพิ่มขึน้ จากการปลูกพืชเศรษฐกิจ แตก็มีหนี้สิน ไมสามารถเลิกใช
สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพชื ได เพราะแรงงานคนมีนอ ย หนี้สินอืน่ ๆ พื้นที่ปลูกพืชมีจํานวนมาก
และเพื่อเพิ่มผลผลิต การผสมสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชจะใชสูตร สารเคมี 1,000 ซีซี ผสมน้ํา
200 ลิตร ซึ่งผสมเกินที่ฉลากบอกไว เกษตรกรจะเลือกใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยเรียนรู
จากสื่อโฆษณาและเพื่อนบาน
พฤติกรรมในการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช เกษตรกรกลุมตัวอยางไมมีการปองกัน
ตนเองเมื่อสัมผัสสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช คือ ไมสวมใสอุปกรณปองกันตนเองใหมิดชิดอยาง

จ
เหมาะสมทุกครั้ง ผสมสารเคมีเกินปริมาณที่กําหนด ขณะฉีดพนจะเดินตามความสะดวกไมมีการ
สนใจทิศทางลม มีพฤติกรรมดื่มน้ํา สูบบุหรี่ และรับประทานผลไมขณะพักโดยไมมีการทําความ
สะอาดรางกาย ลางถังใสน้ํายาและอุปกรณใกลแหลงน้ํา เกษตรกรตัวอยางไมมีการกําจัดภาชนะ
บรรจุสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยทิ้งขวดหรือภาชนะบรรจุไวใกลแหลงผสมสารเคมีและทิ้งที่
ขางสวน เมื่อมีอาการแพหรือเจ็บปวย จากการไดรับสารพิษจากสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช พบวา
จะรักษาดวยตนเองกอน เชน สมุนไพร การเลี้ยงผีปา หากอาการไมดีขึ้นจะไปที่สถานีอนามัยและ
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ABSTRACT
The study of the Situation and Beheviers on Agrochemical Use of Lisu in
Kudsamsib Village, Sob Pong Sub-district, Pang Mapha District, Mae Hong Son Province aimed
at qualitatively investigating the agricultural pesticide chemical substances application behavior;
field survey, participatory and non-participatory observing practices, in-dept interview and group
discussion were applicable for the purpose. Participants consisted of seven agriculturists who
applied the agricultural pesticide chemical substances for the agricultural practice, two
agricultural substances distributors and seven other figures representing those public health
volunteers, housewives and youths of Kudsamsib Village, Sob Pong Sub-District, Pang Mapha
District, Mae Hong Son Province
The study showed that the sampled agriculturists produced cash crops in B.E. 2542 with
the application of pesticides and weeds eradicating chemical substances like Glyfocate and
Paraquartz. The application as such was more frequently applied prior to the rainy season and
until the end of the rainy season. They had exposed to the pesticide chemical substances for the

ช
period of 5 -7 years. They were able to increase their earnings from the cash crops; however, their
debt burden was increased. They were not able to terminate the chemical substances application
since they had few assistants and labors but more debt. The possessed more vast land for the
increasing cultivation practices. The amount of 1,000 CC. of chemical substance was dissolved
in 200 liters of water which was beyond the limitation quoted in the banner. They learned how to
make use of the chemical substances from the media and neighbors.
The agricultural pesticide chemical substances application of the sampled participants
was carelessly conducted since they didn’t have any covers while doing it. They also applied the
chemical substances with the amount that went beyond the regulations. While spraying the
substances, they randomly walked about without being aware of the wind. They drank water,
smoke and light the cigarette. During their break, they had some fruits but without cleaning
themselves. They washed the chemical canisters and containers by the water sources. They did
not properly dispose those chemical canisters by leaving them in the area where they prepared the
chemical solution which was near their cultivating fields. Once they were sick of exposing to the
chemical substances, they cured themselves with herbs and animistic ritual practices. When the
symptom was worse, the sick would be forwarded to the public healthcare clinics and the
hospitals.

