ง

ชื่อเรื่องการคนควาแบบอิสระ

พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชของเกษตรกรบานแมแพะ ตําบลสะเมิงเหนือ
อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม

ผูเขียน

นายบุญสืบ ศรีไชยวงค

ปริญญา

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

อาจารยที่ปรึกษาการคนควาแบบอิสระ

รองศาสตราจารย วราภรณ ปณณวลี
บทคัดยอ

การศึกษาเชิงพรรณนานี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการ
ใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ระยะกอนการใช ระหวางการใช และหลังการใช ของเกษตรกรบานแมแพะ
ตําบลสะเมิงเหนือ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหมเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจงจากผูทําหนาที่ใน
การจั ดเตรียม ฉีดพน และเก็บ ภาชนะและวัสดุอุป กรณ ที่ใ ชในการฉีดพน สารเคมีกําจัดศัตรูพืช
ประจําครัวเรือน ครั วเรื อนละ 1 คน รวม 113 คน เก็บ ขอมูลโดยการสัม ภาษณและการสังเกต
พฤติกรรมดวยแบบสัมภาษณและแบบสังเกตพฤติกรรมที่ผูศึกษาสรางขึ้น วิเคราะหขอมูลโดยใช
สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน
ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนชาย (รอยละ 84.9) มีอายุอยูระหวาง 40-59
ป (รอยละ 72.5) จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา (รอยละ 69.9)มีสถานภาพสมรสคู (รอยละ
83.2) ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมาเปนเวลามากกวา 20 ป (รอยละ 54.8) โดยเปนแบบปลูกเองขาย
เอง (รอยละ 28.3) แบบสมาชิกโครงการหลวง (รอยละ 23.8) แบบพันธะสัญญา (รอยละ 20.3) และ
แบบผสมผสาน (ทํามากกวา 1 รูปแบบ) (รอยละ 27.6)
กลุ ม ตั วอย า งส ว นใหญ มี พ ฤติ ก รรมในการปอ งกั นอั น ตรายจากการใช ส ารเคมีกํ า จั ด
ศัตรูพืชถูกตอง มากกวาไมถูกตอง โดยขอมูลที่ไดจากการสังเกต พบวากลุมตัวอยางมีการปฏิบัติ
พฤติกรรมที่ถูกตอง รอยละ 80.6 ซึ่งสูงกวาขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ ที่มีการปฏิบัติ พฤติกรรมที่
ถู ก ต อ งเพี ย งร อ ยละ 75.3ทั้ ง นี้ กลุ ม ตั ว อย า งที่ ทํ า การเกษตรกรรมรู ป แบบสมาชิ ก ศู น ย พั ฒ นา

จ
โครงการหลวง มีการปฏิบัติพฤติกรรมที่ถูกตองมากกวากลุมอื่น ซึ่งหากพิจารณาตามชวงระยะเวลา
ของการใช ส ารเคมี กํ า จั ด ศั ต รู พื ช พบว า พฤติ ก รรมที่ ก ลุ ม ตั ว อย า งปฏิ บั ติ ถู ก ต อ งมากที่ สุ ด คื อ
พฤติกรรมการปฏิบัติในระยะกอนการใชสารเคมี และพฤติกรรมที่ปฏิบัติถูกตองนอยที่สุด คือระยะ
ระหวา งการใช โดยในระยะกอนการใชก ลุม ตัวอยางมีก ารปฏิบัติพ ฤติกรรมในการปองกันการ
สั ม ผั ส โดยตรงถู ก ต องน อยที่ สุ ด สวนในระยะระหวางการใชและระยะหลังการใช พบวา กลุ ม
ตัวอย า งมี ก ารปฏิ บั ติพ ฤติก รรมอื่ นๆในการปองกัน อันตรายที่ เกี่ย วของในการใชส ารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช ถูกตองนอยที่สุด
สําหรับพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจั ดศัตรูพืช ของกลุมตัวอยาง
ที่ทําการเกษตรกรรมทุกรูปแบบ ขอมูลจากการสังเกตพบวา กลุมตัวอยางที่ทําเกษตรกรรมรูปแบบ
ตางกัน มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชไมแตกตางกัน แตขอมูลจาก
การสัมภาษณพบวา กลุมตัวอยางที่มีรูปแบบการทําการเกษตรกรรมแตกตางกัน มีความถูกตองของ
พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชแตกตางกัน 2 คู คือคูของกลุมตัวอยางที่
ทําการเกษตรกรรมรูปแบบผสมผสาน กับ กลุมตัวอยางที่ทําการเกษตรกรรมรูปแบบปลูกเองขายเอง
และคู ข องกลุ ม ตั ว อย า งที่ ทํ า การเกษตรกรรมรู ป แบบผสมผสาน กั บ กลุ ม ตั ว อย า งที่ ทํ า การ
เกษตรกรรมรูปแบบสมาชิกศูนยพัฒนาโครงการหลวง
จากการศึก ษาครั้ ง นี้พ บวา เกษตรกรที่ทําการเกษตรกรรมรูป แบบสมาชิกศูนยพัฒนา
โครงการหลวง มีพฤติกรรมการปองกันอันตรายในการใชสารเคมี กําจัดศัตรูพืชถูกตองมากที่สุด
เกษตรกรที่ทําการเกษตรกรรมรูปแบบอื่นๆ และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ จึงควรมีการศึกษารูปแบบการ
ดําเนินงานของศูนยพัฒนาโครงการหลวงเพื่อนําไปปฏิบัติ โดยประยุกตตามความเหมาะสมตาม
บริบทของแตละกลุม ทั้งในสวนของตัวเกษตรกรเอง และในสวนของหนวยงานที่เปนตนสังกัดของ
เกษตรกร
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ABSTRACT

The objective of this descriptive study was to study the hazard protection behaviors
from using pesticides of farmers at Mae Pae village, Samoeng Neua sub-district, Samoeng
district, Chiang Mai province in 3 periods of using it: the pre-using period, the using period, and
the post-using period. One hundred thirty three samples were purposively selected from each of
113 families who was responsible in preparing the equipment, spraying the pesticides, and
keeping the equipment in each family. Individual interviewed and observed were used to collect
the data by using the interview form and the observation form. The data were analyzed by using
descriptive statistics and inferential statistics.
The results showed that most of the sample were male (84.9%); aged between 40-59
years old (72.5%); educational level was in primary school (69.9); married (83.2%). They worked
as a farmer for more than 20 years (54.8) as farmer’s market (planting and selling products
themselves) (28.3%), as Royal Project Development Centers’ members (23.8%), as contract
farming (20.3%) and as integrated farming (more than one type of farming) (27.6%).
Most of the sample had correct behaviors in hazard protection behavior from using
pesticides more than the incorrect behaviors. The interviewing data showed that 80.6% of the
sample had the correct behaviors which was higher than the data from interviewing (75.3%). The

ช
sample in the Royal Project Development Centers’ members had the most correct behaviors
compared to other groups of farming Considering the period of using pesticides, the study found
that the most correct behaviors was in the pre-using period while the most incorrect behaviors
was in the using period. The less correct behavior in the pre-using period was in the group of
behavior in protecting themselves from directly contact to the pesticides. In the using period and
the post-using period, the less correct behavior was in the group of behavior in other protection
behaviors relating to the use of pesticides.
Hazard protection behaviors from using pesticides of the sample in every category of
farming, the data from observation showed that there was no difference among hazard protection
behaviors. But the interview data showed that there were 2 pairs of farming group which had
different hazard protection behavior of using pesticides. The first pair was the integrated farming
and the farmer’s market and the second pair was the integrated farming and the Royal Project
Development Centers’ members.
Since the results of this study showed that the farmers in the Royal Project
Development Centers’ members had better hazard protection behaviors from using pesticides than
other groups, the farmers and the officers who are responsible for the occupational safety of the
farmers should study the operational model of the Royal Project Development Centers in order to
suitably apply to each category of farming, both for the farmers and the affiliate organizations.

