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สรุป อภิปรายผลการศึกษา  และขอเสนอแนะ 
 

 การวิจยัคร้ังนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงสถานการณการใชสารเคมีวามีปจจัยใดที่ทํา
ใหเกษตรกรตองใชสารเคมีปองกันกําจดัศัตรูพืช  การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต ที่สัมพันธกับการ
เปลี่ยนแปลงการผลิต การรับรู ประสบการณในการใชสารเคมีปองกันกาํจัดศัตรูพืช  ความตระหนัก
ของเกษตรกรตอพิษภยัจากการใชสารเคมีทางการเกษตร  และพฤติกรรมการใชและปองกันตนเอง
จากการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช  ผูที่มีสวนเกีย่วของในการใชสารเคมีทางการเกษตร  โดย
ใชการสังเกต  การสนทนากลุม  การสัมภาษณ  ขอมูลไดรับการตรวจสอบ  วิเคราะหและนําเสนอ
โดยการบรรยาย  ผลการวิจยัสรุปไดดังนี ้

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 จากผลการวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง  สถานการณและพฤติกรรมการใชสารเคมีปองกันกําจัด
ศัตรูพืชทางการเกษตร  ของกลุมผูใหขอมูล  โดยเปนผูที่ประกอบอาชีพทางการเกษตรที่ปลูกพืช
เศรษฐกิจทั้งหมดนานกวา 5 ปขึ้นไป  ทั้งหมด 7 ราย  เปนเพศชาย 6 ราย  เพศหญิง 1 ราย  ผูจําหนาย
สารเคมีทางการเกษตร  ซ่ึงเปนเพศหญิง  2  ราย  รวมถึงผูเขารวมสนทนากลุมซึ่งเปนกลุมผูนํา
ชุมชน  สรุปไดดังนี้ 
  สถานการณการใชสารเคมีปองกันกาํจัดศัตรูพืช 
 บานกึ้ดสามสิบเปนชุมชนที่อยูบนพื้นที่สูง การทําไรปลูกพืชเศรษฐกิจมักเปนเขา และ
การปลูกพืชดังกลาวมักจะอยูรายลอมบาน บางที่ก็มักอยูไกลบานแลวแตการจับจองพื้นที่ของแตละ
คนในสมัยนั้น สภาพภูมิอากาศรอนชื้น ฤดูหนาวจะหนาวจัด และฤดูฝนจะชื้นมาก เกษตรกรไดเร่ิม
ปลูกพืชเศรษฐกิจเปนอาชีพ ตั้งแตป พ.ศ. 2542 เปนตนมา บานกึ้ดสามสิบไดมีการปลูกพืชเศรษฐกิจ
ตั้งแตป พ.ศ. 2542 ทําใหเกษตรกรขยายพื้นที่การเพาะปลูกมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีเกษตรกรตางถ่ิน
เขามาทําการเกษตรดวย เมื่อมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกมากขึ้นทําใหอัตราการใชสารเคมีปองกัน
กําจัดศัตรูพืชมากขึ้นตามไปดวย นอกจากนี้ยังมีปจจัยสําคัญที่เกษตรกรยังคงตองใชสารเคมีและ
หลีกเลี่ยงไมไดนั่นคือ แรงงานคนมีนอย ภาวะหนี้สินตางๆ และเพื่อใหพืชผลผลิตออกมามีคุณภาพ
ที่ดี สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชที่เกษตรกรนิยมใชไดแก สารเคมีกําจัดวัชพืชการใชสารเคมี
ปองกันกําจัดศัตรูในปจจุบันเกษตรกรไดลอกเลียนแบบทั้งชนิด ขนาดการผสม เพราะไดผลดี การ
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ตัดสินใจในการเลือกใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช สวนใหญเกษตรกรจะเลือกใชเองโดยเรียนรู
จากสื่อโฆษณาตางๆ เพื่อนบานเปนตน ความถี่ในการพนนั้นแลวแตวัชพืชที่ขึ้นวาวัชพืชโตพอที่จะ
พนหรือไม โดยไมใหวัชพืชโตกวาพืชที่ปลูก 
 การรับรูขาวสารและพฤติกรรมการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช 

ที่เกษตรกรไดรับยังไมเพียงพอ  ที่จะทําใหเกษตรกรเกิดความตระหนัก  และมี
พฤติกรรมการปองกันตนเองจากการใชสารเคมีทางการเกษตรใหปลอดภัยตลอดเวลา  เพราะขอมูล
ขาวสารที่เกษตรกรไดรับรูขาวสารมานั้นเปนขอมูลเกี่ยวกับประโยชนที่จะไดรับเมื่อใชสารเคมีและ
วิธีการใชสารเคมี  เกษตรกรรับรูวาเมื่อใชสารเคมีแลวจะไดผลผลิตออกมาในปริมาณที่สูงและมี
คุณภาพดีตรงตามที่ตลาดตองการ  แตขอมูลเกี่ยวกับความเปนพิษและวิธีการปองกันตนเองให
ปลอดภัยจากการใชสารเคมีทางการเกษตรนั้น  เกษตรกรยังขาดขอมูลที่ถูกตองทําใหเกิดความเขาใจ
ผิดๆ  สงผลใหเกษตรกรมีพฤติกรรมการปองกันตนเองที่ไมปลอดภัย  นอกจากนี้เกษตรกรยังเขาใจ
วา  พฤติกรรมการใชและการปองกันที่ตนเองปฏิบัตินั้นในขณะที่ใชสารเคมีทางการเกษตรนั้นยัง
เปนพฤติกรรมที่ทําใหตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  ปลอดภัยจากพิษของสารเคมีแลว  ประกอบกับ
ขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิจัยคร้ังนี้บงบอกวา  ผูที่ไดเรียนจบชั้นประถมศึกษา  อานออกเขียนไดบาง  
ยังมีพฤติกรรมการใชและการปองกันจากการใชสารเคมีที่ไมแตกตางจากเกษตรกรรายอื่นๆ  ที่
ไมไดรับการศึกษา  เพราะเกษตรกรทุกคนลวนอาศัยประสบการณ  การเรียนรูและความรูเดิมที่มีอยู
และเคยปฏิบัติมาแลวนั่นเอง   
 จากแนวคิดและผลการศึกษาวิจัยดังกลาว  ผูที่เกี่ยวของกับการใชสารเคมีปองกันกําจัด
ศัตรูพืชของเกษตรกรควรมีการปรับกระบวนการ  วิธีการถายทอดความรูและประสบการณ  ให
เกษตรกรเกิดความรูและความตระหนักเพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลงทั้งความคิด  ความรูสึกและการ
กระทําอยางถาวร  เพราะความรูเปนองคประกอบที่สําคัญที่ชวยในการตัดสินใจและเลือกปฏิบัติ
พฤติกรรมที่เหมาะสม  เมื่อเกษตรกรผูใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชมีความรูเกี่ยวกับการใช
สารเคมี  การปองกันตนเอง การใชอุปกรณหรือการปฏิบัติตาคําแนะนํา  ยอมสามารถแสดง
พฤติกรรมการใชและการปองกันตนเองขณะปฏิบัติงานได  และพยายามหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่
กอใหเกิดการไดรับสารพิษจากสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช  ในทางตรงขาม เกษตรกรที่ไมมี
ความรูความเขาใจอยางถองแทเกี่ยวกับการใชสารเคมี  จะทําใหไมมีความชัดเจนเพียงพอและทําให
มีพฤติกรรมการใชและการปองกันตนเองจากการใชสารเคมีทางการเกษตรที่ไมเหมาะสม 
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5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
 สถานการณการใชสารเคมีปองกันกําจัดศตัรูพืช 
 จากการศึกษาวิจัย จะเห็นวาชุมชนอยูในพื้นที่รายลอมดวยไร จากการปลูกพืชเศรษฐกิจ  
เนื่องจากลักษณะภูมิอากาศรอนชื้น ฤดูหนาวจะหนาวจัดและฤดูฝนจะชื้นมาก ทําใหศัตรูพืชและ
วัชพืชเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว ในอดีตหมูบานกึ้ดสามสิบจะปลูกฝนเปนอาชีพ และเปนการหา
รายไดที่มากที่สุด แตเมื่อมีการปราบปรามจากรัฐบาลทําใหการประกอบอาชีพจะตองมีการ
เปลี่ยนแปลงจากที่เคยปลูกฝน มาปลูกพืชเศรษฐกิจแทน ไดแก ขิง ขาวโพด เผือก ถ่ัวแดง เปนตน 
โดยการปลูกพืชดังกลาวนี้ รูจากพอคาคนกลาง ซ่ึงเปนคนแนะนําให เมื่อชาวบานรับรูจากญาติๆที่
ปลูกทุกคนก็เร่ิมมีการปลูกมากขึ้น จากการปลูกพืชสมัยนั้นอาจไมคอยมีแมลงศัตรูพืช หรือวัชพืชที่
มากนัก การกําจัดก็จะใชเกลือในการพนแทนสารเคมี เมื่อชาวบานปลูกมีการปลูกที่มาก พื้นที่มาก 
ทําใหแมลงศัตรูพืช หรือวัชพืชตางๆก็มีมาก สงผลใหเกษตรกรตองมีการใชสารเคมีปองกันกําจัด
ศัตรูพืชที่มากขึ้น เนื่องจากแรงงานมีนอยประกอบกับพื้นที่ที่มีมาก นอกจากนั้นยังเปนการ
ประหยัดเวลาดวย  ซ่ึงสงผลใหเกษตรกรในชุมชนมีการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชมากขึ้น  
สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชที่เกษตรกรนิยมใช ไดแก สารเคมีกําจัดวัชพืช สอดคลองกับไพบูลย 
สุทธสุภา (2539) ศึกษาเรื่องการสํารวจความรู ทัศนคติและการใชสารเคมีปราบศัตรูพืชของ
เกษตรกรชาวเขาเผามงและกะเหรี่ยงในอําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม พบวาการใชสารเคมีปราบ
ศัตรูพืชของเกษตรกรมีการใช ไดแก สารเคมีกําจัดวัชพืช และนอกจากนี้ยังมีปจจัยที่สําคัญที่ทําให
กลุมเกษตรกรมีการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชทางการเกษตร  พบวา กลุมเกษตรกรผูใช
สารเคมีทุกคน ไมสามารถเลิกใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชได  เพราะสารเคมีคือ ส่ิงที่ชวยผอน
แรงงานคน  เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจมีมาก  ทําใหรายไดเพิ่มขึ้นพอสมควรแตก็ยังมี
หนี้สินอยู หนี้สินที่ตองจาย เชน คาใชจายในการผอนรถยนต  รถจักยานยนต  เครื่องพนสารเคมี
ทางการเกษตร  จานดาวเทียม  คาศึกษาการเรียนของบุตร คาโทรศัพท  การสรางบานใหม  ส่ิง
อํานวยความสะดวกภายในบาน  หนี้สินธนาคาร  และคาซอมแซมอื่นๆ  ในอนาคตยังคงจําเปนตอง
ใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช  เกษตรทุกคนยืนยันวาหากไมใชสารเคมีทางการเกษตรก็คงไมมี
วัตถุนิยมดังกลาว  หากแมราคาหรือคาใชจายสารเคมีเพิ่มขึ้น  ทุกคนมีความจําเปนที่ตองซื้อเพื่อ
นํามาใช  นอกจากนี้ยังมีสาเหตุหรือปจจัยอ่ืนๆที่มาเกี่ยวของ เชน ระบบการตลาดที่เอื้อตอการซื้อ
และขายสารเคมีไมวาจากสื่อโฆษณาตางๆก็ตาม  ผูใชสารเคมีก็สะดวกซื้อเทานั้น  โดยขึ้นอยูกับ
ความสะดวกของเกษตรกร   
 การรับรูของเกษตรกรในการใชสารเคมีทางการเกษตร พบวา ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชที่เกษตรกรไดรับนั้น ไมวาจะไดรับจากบุคคลและจากสื่อโฆษณาตางๆ
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เชน เจาหนาที่สาธารณสุข ผูจําหนายสารเคมี เพื่อนบาน วิทยุ โทรทัศน พอคาคนกลาง ซ่ึงสอดคลอง
กับ วิศิษฐ  วัชรเทวินทรกุล  (2523)  ศิริวิไล  แสงจันทรโอภาส (2527)  วาทิต  บัวแสง (2531) พบวา 
กลุมเกษตรกรที่ใชสารเคมี มีการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชมากนอยเปนไปตามตัวแทน
จําหนาย  และเพื่อนบาน  เกษตรกรมักซื้อสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชตามคําแนะนําของคนขายยา 
ส่ือโฆษณาและเพื่อนบาน  ถาเพื่อนบานใชกันมากก็จะใชตามและพบวา  การปฏิบัติตัวในการใช
สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรมักเปนไปตามอิทธิพลของปจจัยทางวัฒนธรรมและ
สังคม  มากกวา  ปจจัยอ่ืนๆ  เกษตรกรสวนใหญจะมีพฤติกรรมการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช
ที่ไมถูกตอง การไดรับรูขาวสารสวนมากลวนเปนขอมูลเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการใชและคุณสมบัติ
ของสารเคมีที่ใชกําจัดวัชพืชตางๆ  เพื่อใหพืชเศรษฐกิจที่ปลูกเจริญงอกงามที่ดีและมีผลผลิตออกมา
อยางมีคุณภาพ  เกษตรกรรูแตเพียงวาเมื่อใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชตามคําแนะนําแลว  
ผลผลิตออกมาจะมีคุณภาพและมีปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้น  ความรูที่ไดรับมาเกี่ยวกับขาวสาร 
สารเคมีทางการเกษตรไมละเอียด  ไมครอบคลุมทุกดาน  เปนความรูที่ไดรับแตเพียงดานบวกของ
สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช  เกษตรกรจึงไมมีความรูความเขาใจอยางถองแทเกี่ยวกับการใช
สารเคมีปองกันกําจัดศัตรู 

 ความตระหนักของเกษตรกรตอพิษภัยจากการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชทางการ
เกษตร  แมวา เกษตรกรทุกรายเคยมีประสบการณที่ทราบวา เปนการแพสารเคมีปองกันกําจัด
ศัตรูพืช เชน คล่ืนไสอาเจียน ปวดศีรษะ คันผิวหนัง เปนตน พบวาเกษตรกรมีการรักษาอาการ
ดังกลาวโดย หาสมุนไพรมาดื่ม หากอาการไมดีขึ้นจะไปพบเจาหนาที่สาธารณสุขที่สถานีอนามัย 
ทั้งนี้พบวาแมมีอาการดังกลาว แตเกษตรกรไมมีความตระหนักตอการใชสารเคมีทางการเกษตร  
รวมทั้งผลกระทบและปญหาที่เกิดจากการใชสารเคมีทางเกษตรซึ่งตางจากการศึกษาของ ประทีป  
ตระกูลสา (2540)  และดนัย  เคหัง (2542) ดรุพัน แสนศิริพันธ (2537)  ศึกษาในกลุมเกษตรกรผู
ปลูกผักและหอมหัวใหญ พบวา  เกษตรกรมีความตระหนักเกี่ยวกับความเปนพิษของสารเคมี
ปองกันกําจัดศัตรูพืช  ทั้งตอตัวเกษตรกรเอง  และตอส่ิงแวดลอมในระดับปานกลาง  ขนาดของ
พื้นที่ปลูกพืชมีความสัมพันธกับความตระหนักเกี่ยวกับความเปนพิษของสารเคมีปองกันกําจัด
ศัตรูพืช  และความตระหนักเกี่ยวกับความเปนพิษของสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชตอตัวเกษตรกร
เอง  มีความสัมพันธปานกลางเชิงบวกกับความตระหนักเกี่ยวกับความเปนพิษของสารเคมีปองกัน
กําจัดศัตรูพืชตอส่ิงแวดลอม  สําหรับผลกระทบตอการใชสารเคมีตอสุขภาพของเกษตรกรสวนใหญ 
พบภายหลังการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชระยะส้ัน  ไดแก  วิงเวียนศีรษะ  แนนหนาอก  
หายใจไมสะดวก  อาเจียน เปนตน สวนขอมูลขาวสารที่ไดรับเกี่ยวสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชนั้น
ไมไดทําใหเกษตรกรเกิดความตระหนักพอที่จะปองกันตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  และสิ่งแวดลอม
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จากการใชสารเคมีตลอดเวลา  เนื่องจากขอมูลที่เกษตรกรไดรับรูจากสื่อโฆษณาตางๆ  ทางวิทยุ  
โทรทัศน  ปายโฆษณา  ประชาสัมพันธ  และจากเพื่อนเกษตรกร  ผูจําหนายจําหนายสารเคมี
ทางการเกษตรรวมทั้งเจาหนาของรัฐ  สวนใหญเปนขอมูลเกี่ยวกับประโยชนของสารเคมีปองกัน
กําจัดศัตรูและวิธีการใชเทานั้น  โดยเกษตรกรทุกคนรับรูและเขาใจวา  เมื่อใชสารเคมีทางเกษตร
แลวจะทําใหผลผลิตออกมาจะมีคุณภาพและมีปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้น 

 เกษตรกรทุกรายใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูทางการเกษตร เพื่อผลผลิตออกมาจะมี
คุณภาพและมีปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้น  มีการผสมสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูชนิดเดียว  สวนนอย
มากที่ผสมสารเคมีทางการเกษตรสองชนิดรวมกันในการฉีดพนแตละครั้ง  และมีการผสมสารเคมี
มากกวาปริมาณเกินกวาที่กําหนด  จะพนสารเคมีเมื่อมีวัชพืชข้ึนโตกวาพืชที่ปลูก  เก็บสารเคมีไวที่
บานอยางเปดเผยโดยไมคํานึงถึงอันตรายที่อาจเกิดกับตนเอง  ครอบครัว  และสัตวเล้ียงที่บานซึ่ง
วางใกลฝาผนังบานและที่ประกอบทําอาหาร  ไมคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดกับธรรมชาติ  แหลงน้ํา
รวมสัตวที่อาศัยอยูในน้ํา  เพราะมีการผสมสารเคมี  ลางถังใสน้ําและอุปกรณการฉีดพนที่ใกลแหลง
น้ําเสมอๆ  ซ่ึงแสดงใหเห็นวา เกษตรกรผูใชสารเคมียังไมมีความรูความเขาใจอยางถองแท  เพราะ
ไมสามารถเชื่อมโยงปญหาและผลกระทบที่เกิดกับจากการใชสารเคมีทางการเกษตรได ซ่ึง
สอดคลองกับการศึกษาของวิเชียร  ณัฐวัฒนานนท และมัณฑนา อนุตระกูล (2526) รุจ  ศิริ
สัญลักษณ (2526) อัญชลี พรมลอย (2526) ศิมาลักษณ  ดิถีสวัสดิ์เวทย (2534) รติกร ณ ลําปาง 
(2543) พบวา  เกษตรกรและผูใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช  มีการใชสารเคมีปองกันกําจัด
ศัตรูพืชในปริมาณที่มากเกินไป  ใชผิดวัตถุประสงค  ไมปฏิบัติตามคําแนะนําของทางราชการ  ไม
ปฏิบัติตามฉลากที่ติดอยูขางภาชนะบรรจุสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช  และประชาชนไมคอยไดรับ
ขอมูลขาวสารจากการเผยแพรประชาสัมพันธความรูเกี่ยวกับพิษภัย  อันตรายของสารเคมีปองกัน
กําจัดศัตรูพืช  ตลอดจนการแนะนําการใชที่ถูกวิธี  เชน  การเก็บรักษาสารเคมี  การทําลายภาชนะ
บรรจุสารเคมี  ในขณะเดียวกันเกษตรกรมักจะใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชในปริมารที่มากกวาที่
ระบุไวในฉลาก 
 พฤติกรรมการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช  พบวา   พฤติกรรมการในการใช
สารเคมีโดยการปองกันตนเองนั้นขึ้นอยูกับความเขาใจในการรับรูขอมูลขาวสาร  เกี่ยวกับสารเคมี
ปองกันกําจัดศัตรูพืชที่เกษตรกรไดรับรูจากสื่อตางๆและจากการแลกเปลี่ยนกับบุคคลตางๆ  ซ่ึง
สงผลออกมาในรูปของพฤติกรรมในการปองกันตนเอง  แตพฤติกรรมของเกษตรกรอยูในขั้นที่ไม
ปลอดภัยคือ  เกษตรกรไมมีการปองกันตนเองขณะที่มีการใชสารเคมีใหปลอดภัยอยางจริงจังเวลา
ตอเนื่องสม่ําเสมอตลอดเวลา  ทุกคนลวนมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมในขณะใชสารเคมี คือ  ไมสวม
ใสอุปกรณปองกันตนเองใหมิดชิดอยางเหมาะสมทุกครั้ง  เชน  สวมเสื้อแขนยาวแตไมมิดชิด  ไม
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ปกปดใบหนาและจมูก  บางครั้งสวมรองเทาแตะฟองน้ํา  ขณะที่ฉีดพนจะเดินตามความสะดวกไป
มาโดยไมมีการสนใจทิศทางลม  ดื่มน้ํา  สูบบุหร่ี  และรับประทานผลไมขณะที่พักรอ  ผสมสารเคมี
เกินปริมาณที่กําหนด  ผสมสารเคมีเกินปริมาณที่กําหนด  ลางถังใสน้ํายาและอุปกรณใกลแหลงน้ํา  
ทิ้งขวดหรือภาชนะบรรจุไวที่สวนซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ นงเยาว อุดมวงศ (2543) พบวา
เกษตรกรมีพฤติกรรมและการปฏิบัติตัวตอการใชสารเคมีที่ไมถูกตอง ไดแก การไมสวมถุงมือขณะ
ใชสารเคมีปราบศัตรูพืช การสวมชุดปองกันตัวในการใชสารเคมีปราบศัตรูพืช การผสมสารเคมี 
การฉีดพน และการกําจัดภาชนะบรรจุสารเคมีปราบศัตรูพืช และบางคนมีการหลีกเลี่ยงการฉีดพน
สารเคมีโดยการจางบุคคลอื่น  นอกจากนั้นเกษตรกรยังใหความสําคัญกับราคาของผลผลิตมากกวา
ความปลอดภัยทั้งตอตนเองและผูบริโภค แตแตกตางจากการศึกษาของรุจ  ศิริสัญลักษณ (2526)  
อัญชลี  พรมลอย (2526) ประพนธ  ไทยวานิช (2530) พรนิภา ศรีสุวัฒนาสกุล (2531) วาทิต  บัว
แสง (2531)  ศิมาลักษณ  ดิถีสวัสดิ์เวทย (2534)  สมชาย  นาถะพินธ  และคณะ (2535) จันทรทิพย  
ธํารงศรีสกุล  และคณะ (2538) พบวา เกษตรกรใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชเลือกซื้อสารเคมีที่
ไมเสื่อมคุณภาพ อานฉลากกอนใชสารเคมี ผสมสารเคมีในความเขมขนเทากับฉลากกําหนด ไมสูบ
บุหร่ีขณะฉีดพน เก็บสารเคมีในที่ปลอดภัย การชําระรางกายใหสะอาดทันทีหลังสัมผัสการใช
สารเคมี และการเก็บจัดการภาชนะบรรจุสารเคมีที่ถูกตอง 
 ผลการศึกษาในพื้นที่ที่ศึกษา เปนชุมชนชาวเขาเผาลีซู ซ่ึงมีการตั้งถ่ินฐานอยูพื้นที่สูง 
โดยมีการอพยพเมื่อป พ.ศ.2507  ปจจุบันวิถีชีวิตของชุมชนไดมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก ซ่ึง
จากอดีตมีการประกอบอาชีพโดยการปลูกฝนทําใหรายไดที่ไดมามีความสม่ําเสมอ แตทุกวันนี้
ชุมชนไดมีการพัฒนาจากภาครัฐ มีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 
 ดานสังคม สภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมในชุมชน เมื่อมีปจจัยตางๆเขาสูหมูบานจึง
ทําใหเปนตัวทําลายความโดดเดี่ยวของชุมชน โอกาสในการติดตอกับสังคมเมือง และการเดิน
ทางเขาสัมผัสกับสภาพตางๆของชุมชนเมืองก็มีมากขึ้น เนื่องจากการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว
ระยะเวลาในการเดินทางนอยลง การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต เชน มีการรับฟงวิทยุ โทรทัศน เปนตน 
บางคนมีการออกไปรับจางในเมือง ทําใหทราบขอมูลตามระบบสื่อสารตางๆไดอยางรวดเร็ว 
 ดานวัฒนธรรม ความคิดและคานิยม วิถีชีวิตของคนในชุมชนคอยๆเปล่ียนไปตาม
กาลเวลาและปจจัยการยอมรับสิ่งตางๆที่มาจากภายนอก ทําใหคานิยมและความนึกคิดไดเปลี่ยน
ไปสูส่ิงใหมๆเขามามีอิทธิพลในการดําเนินชีวิต เชน ความตองการสิ่งของเครื่องใช เครื่องอํานวย
ความสะดวก เชน มีการใชรถยนต รถจักรยานยนต โทรศัพทมือถือ นิยมนุงกางเกงยีนสแทนการนุง
กางเกงลีซู การสีขาวแทนการตําขาว บุตรหลานไดรับศึกษาในเมืองตั้งแตอายุยังนอย เปนตน ส่ิง
เหลานี้ไดเขามาแทนสิ่งเกาๆเกือบทุกหลังคาเรือน ซ่ึงสิ่งเหลานั้นจะชวยประหยัดเวลาและ
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สะดวกสบายทันตอเวลาที่เรงรีบที่ตองออกไปทํางาน แตทําใหคาใชจายเพิ่มขึ้นเปนเงาตามตัว และมี
ผลตอการทํางานคือตองมีการทํางานที่มากขึ้น เพื่อที่จะไดเงินมาจับจายสิ่งที่ตองการ เปนการ
ยอมรับวาลักษณะเศรษฐกิจทุนนิยมของภายนอกเปนความจริงของชีวิต คนจะอยูไมไดถาขาดสิ่งนี้ 
อาจกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอเนื่องถึงลักษณะชีวิตทั้งหมด 
 การสรางที่อยูอาศัยหันไปใชวัสดุภายนอก เชน การใชสังกะสี กระเบื้องแทนการใช
หญาคา ซ่ึงจะตองเปลี่ยนหลังคาทุกป จะเห็นวาจากจํานวนบานมุงดวยสังกะสี กระเบื้องเพิ่มขึ้นทุก
ป และลักษณะการสรางบานคลายกับคนที่อยูพื้นราบโดยจะตองใชไมสักทั้งหลัง ในขณะเดียวกัน
คานิยมในการแสดงในงานตางๆเขามาแทนที่ในการแสดงของเผาตนเอง เชน การเตนจะคึ๊ การเปา
แคน นอกจากนี้ประเพณีเกาๆ การทําขวัญควาย มา เปนพิธีกรรม ซ่ึงหายากในปจจุบัน หรือจากอดีต
การกําจัดวัชพืชใชแรงงานคนเทานั้น แตปจจุบันหาไดยากมาก เนื่องจากสิ่งเกาๆมีขั้นตอนและตอง
ใชระยะเวลา สําหรับคนรุนใหม ไมไดมีการปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติตาม เพราะการเกษตรแผนใหม
พึ่งระบบเทคโนโลยีใหมๆ ทําใหเชื่อวาผลผลิตที่ไดนั้นตองดีและแนนอนกวา ประกอบกับเวลาที่
ตองเรงรีบทําใหบางสิ่งบางอยางที่ปฏิบัติมาไดหายไป  ความเชื่อและคานิยมของคนในสังคม
เปล่ียนไป เปนผลใหคนบางกลุมมองเห็นโอกาสใหมๆ ในการประกอบอาชีพก็จะเปลี่ยนแปลง
อาชีพหรือมีการปรับปรุงเทคนิคที่เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพเดิมของตนใหดีขึ้น เปนผลให
ไดรับผลประโยชนจากอาชีพเพิ่มมากขึ้น 
 ดานเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เห็นไดชัดเจนเมื่อป พ.ศ.2542 สวนใหญ
จะเกิดจากปจจัยดานองคกรของเอกชนที่เขามาเพื่อการคาและแรงงาน เชน มีการติดตอกับพอคา ทํา
ใหมีการนําสินคาจากในเมืองมาขาย เชน สารเคมี นอกจากนี้มีการขยายพื้นที่ทําการเพาะปลูกพืช
ชนิดใหม ทําใหมีการบุกรุกพื้นที่ปา เพื่อใหไดมาซึ่งผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้น จึงมีการนําการเกษตรแผน
ใหมมาใช มีการใชปุย สารเคมี และเครื่องทุมแรงตางๆไปสูในไรมากขึ้น ระบบการกูยืมเพื่อการ
บริโภคไดมีแนวโนมเพื่อการลงทุนที่มากขึ้น การพึ่งพิงทางดานเศรษฐกิจที่ใชแรงงานชวยกันคือ 
การเอาแรงไดลดนอยลง ทั้งนี้เพราะมีอิทธิพลจากเงินตราเขามามีสวนในชีวิตประจําวัน 
 การเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมและเศรษฐกิจในชุมชน ยอมมีทั้งผลดีและผลเสียควบคู
กันไป จากการที่ผูศึกษาไดศึกษาขอมูล ผูที่มีรายไดเพิ่มขึ้นสวนใหญแลวมาจากการที่ตองทํางาน
หนัก เพราะตองการเงินที่จะนํามาใชใหครอบครัวมีการกินดีอยูดียิ่งกวาเดิม และไมไดคํานึงถึงผล
ทางดานอื่นๆที่จะตามมาในอนาคต  
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ขอจํากัดในการศึกษา 
1.การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยเลือกศึกษาในกลุมเกษตรกรที่สามารถใหการสัมภาษณ พูดคุย

หรือส่ือสารดวยภาษาไทยและพื้นเมืองพอรูเร่ืองเกี่ยวกับการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช ซ่ึงอาจ
ไมครอบคลุมในกลุมเกษตรกรทั้งหมดที่อยูในชวงวัยแรงงาน 

2. ผูศึกษาดําเนินการเก็บขอมูลในชวงเดือน มิถุนายน ถึง ปลายเดือนตุลาคม 2550 ซ่ึง
ตรงกับการลงพื้นที่การทําเกษตรกรรม  ในแตละครั้งที่เขาไปสัมภาษณตองรอใหผูใหขอมูลเสร็จสิ้น
ภารกิจตางๆกอน  และหลายครั้งตองรบกวนเวลาในชวงกลางคืน หลังจากทํางานหนักมาตลอด  
ประกอบกับการเดินทางที่ลําบากซึ่งตองเดินดวยเทาในระยะทางหลายกิโลเมตรก็ตาม เพราะฤดูฝน
การเดินทางลําบากมาก เพื่อใหไดขอเท็จจริงจากเกษตรกร 

3. ผูศึกษาเปนเจาหนาที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกลาวมากอน และไดลาศึกษาตอเปนเวลา
ปกวา เมื่อทําการเก็บขอมูลในกลุมเกษตรกร พบวาไดขอมูลที่มากในระดับหนึ่ง แตยังคงไดไมครบ
หากตองการขอมูลที่ลึกซึ้ง ตองใชระยะเวลามากกวาที่ศึกษานี้ 
 
ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 

1.ในการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเบื้องตนสําหรับการวางแผน การสงเสริมการใช
สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชอยางเหมาะสม โดยอยูบนพื้นฐานของขอเท็จจริง ความรู ความเขาใจ 
และการปฏิบัติของเกษตรกรที่เปนชนพื้นที่สูง  

2. การศึกษาครั้งนี้สามารถนําผลการศึกษานี้ไปเผยแพรตอสาธารณะ เพื่อเปนบทเรียน
ในการเรียนรูใหกับพื้นที่อ่ืนๆ ที่มีการดําเนินการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชทางการเกษตรใน
ลักษณะที่คลายคลึงกัน 
 
5.3 ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

 1. จากผลการศึกษาพบวากลุมเกษตรกรทุกราย มีพฤติกรรมการใชสารเคมีปองกันกําจัด
ศัตรูพืชที่ไมถูกตองและเหมาะสม เชน ไมสวมใสถุงมือ หนากาก รองเทา การเปาหัวดูดหรือสายยาง
ขณะที่อุดตัน นําเด็กเล็กเขาไปในพื้นที่การเกษตร หรือการไมยืนเหนือทิศทางลมขณะฉีดพน เปน
ตน ซ่ึงอาจทําใหมีผลกระทบตอสุขภาพได ดังนั้นเจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่ควรมีการวางแผน
ทําความเขาใจกับประชาชนถึงวิธีการปองกันตนเองจากการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชทั้งกอน 
ขณะปฏิบัติ และหลังการฉีดพน และจัดรณรงคเผยแพรความรู และอันตรายของสารเคมีปองกัน
กําจัดศัตรูพืช รวมกับเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร  
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 2.  ควรเผยแพรขาวสารความรูแกเกษตรกรที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการลดการใชสารเคมี
ปองกันกําจัดศัตรูพืช  และสนับสนุนการทําเกษตรแบบธรรมชาติ  เชน  วิธีกําจัดพืชแบบผสมผสาน
แทนการใชสารเคมี  
 3. เพิ่มมาตรการบังคับโดยการอาศัยการมีสวนรวมของชุมชนรวมทั้งหนวยงานที่
เกี่ยวของและการใชกฎชุมชนเกี่ยวของกับการจัดการเพื่อควบคุมผลกระทบทางสุขภาพที่อาจเกดิขึน้
จากการใชสารเคมีที่ไมระมัดระวัง เชน การทิ้งภาชนะบรรจุสารเคมีที่ใชแลวลงพื้นที่สาธารณะ การ
กําหนดกฎเกณฑการจํากัดพื้นที่ปลูกพืชผลทางการเกษตร เปนตน 
 ขอเสนอแนะในการศึกษาตอไป 

1. ควรมีการบูรณาการทางดานวิชาการของหนวยงานตางๆรวมกันทําวิจัยเกี่ยวกับ
สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชที่สงผลที่ดีตอมนุษย  ไมเปนพิษตอส่ิงแวดลอมที่เปนรูปธรรม  ที่มี
ตัวช้ีวัดที่ชัดเจน  และมีความนาเชื่อถือเปนมาตรฐานสากล 
 2. ควรมีการศึกษาถึงผลกระทบทางสุขภาพของประชาชนจากการใชสารเคมีปองกัน
กําจัดศัตรูพืช โดยศึกษาใหละเอียดและชัดเจนในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ทั้ง 4 มิติให
ชัดเจน ซ่ึงประกอบดวย มิติทางกาย มิติทางจิต มิติทางสังคมและสิ่งแวดลอม และมิติทางจิต
วิญญาณ 
 3. ควรศึกษาวิเคราะหผลทางวิทยาศาสตรดานผลกระทบทางสิ่งแวดลอมทั้งคุณภาพดิน 
คุณภาพน้ํา คุณภาพอากาศ และควรมีการเฝาระวังอยางตอเนื่อง 
 4. ควรศึกษาเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของประชาชน ในการหาวิธีการปองกันกําจัด
ศัตรูพืช โดยลดการใชสารเคมี ไมตองใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชที่ เปนไปไดในกลุม
เฉพาะเจาะจง เชน วิธีชีวภาพ การเกษตรแบบยั่งยืน 
 5. ควรศึกษาวิเคราะหตนทุนทางเศรษฐกิจจากการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชทั้ง
รายจายจากการลงทุนและการรักษาสุขภาพ เปรียบเทียบกับรายไดจากพืชผลผลิต  
 
 
   
 
 
 
 


