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บทคัดย่อ 
 
 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษารูปแบบการปลูกแคนตาลูป และการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืช 
ระดับความรู้และความเข้าใจต่อพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืช และแนวทางการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืชของเกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูป ต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ 
จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงผสม ทั้งวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ ผสมผสานเชิงปริมาณ เก็บ
รวบรวมขอ้มูลดว้ยวธีิการสนทนากลุ่ม สัมภาษณ์เชิงลึก และแบบสอบถามจากเกษตรกรผูป้ลูกแคนตา
ลูป วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการวิเคราะห์เน้ือหาและสถิติวิเคราะห์ จากการศึกษาพบวา่ รูปแบบการปลูก
แคนตาลูปของเกษตรกรมี 2 รูปแบบคือ การปลูกแบบเปิด และปลูกแบบปิด ทั้งวิธีการปลูกดว้ยตน้
กลา้และการปลูกดว้ยเมล็ด โดยการปลูกแบบเปิดมีปริมาณการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืชสูงกวา่การปลูก
แบบปิด สารเคมีก าจดัศตัรูพืชท่ีเกษตรกรใช้ไดแ้ก่ กลุ่มดาโคนิล, ริดโดมิล, เอพรอน 85 กลุ่มไดเทน 
ใช้ป้องกนัเช้ือรา และคาร์บาริล หรือสารดูดซึม และกลุ่มของไดโครโตฟอส ป้องกนัแมลงเต่าแดง 
สารเคมีก าจดัศตัรูพืชจากการปลูกแคนตาลูปไม่เพียงแต่สามารถท าอนัตรายต่อศตัรูพืชเท่านั้น แต่ยงั
เป็นอนัตรายต่อสุขภาพของเกษตรกร โดยสะสมอยู่ในร่างกายและสามารถท าลายอวยัวะท่ีส าคญั
ภายในร่างกาย รวมทั้งส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และระบบนิเวศ เกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูปส่วน
ใหญ่มีระดับความรู้ และความเข้าใจต่อการใช้สารเคมีก าจดัศัตรูพืชโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มี
พฤติกรรมต่อการใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืชโดยภาพรวมในระดบัมาก ตั้งแต่พฤติกรรมการใช้ก่อนการ
ฉีดพ่น ขณะฉีดพ่น และหลงัการฉีดพ่น โดยมีแนวทางการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจดั
ศตัรูพืชของเกษตรกรท่ีส าคญัไดแ้ก่ 1) ตอ้งปรับเปล่ียนรูปแบบวิธีการปลูกแคนตาลูปจากการปลูกในท่ี
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โล่งแจง้เป็นปลูกในโรงเรือน ช่วยลดอตัราการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืชได ้2) หน่วยงานภาครัฐ องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรเขา้มามีบทบาทในการสนบัสนุนทุนและพฒันาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิง
เกษตร 3)จดัท าห้องเรียนชุมชนและหลกัสูตรทอ้งถ่ินส่ิงแวดลอ้มศึกษาร่วมกบัเกษตรกรให้เกิดความ
ตระหนกัถึงผลกระทบจากการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืชต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้มได ้ 
 
ค าส าคัญ: ความรู้และความเขา้ใจต่อการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืช 
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Abstract  
 

 This research aims to study cantaloupe planting patterns and pesticides use, knowledge and 
understanding level of cantaloupe farmers toward pesticides using behavior and guidelines for 
changing pesticides using behavior among cantaloupe farmers in Doilor sub-district, Doilor district, 
Chiang Mai province. This study was a mixed methodology research, qualitative and quantitative 
research. Data were collected from cantaloupe farmers by using focus group discussion, in-depth 
interview and questionnaire. Contents and statistics were used to analyze.  
 The study has shown that there are two cantaloupe planting patterns, open and closed 
system. Cantaloupe farmers use both tree seedling and seed to grow cantaloupes. The findings of 
this study were; growing cantaloupe in open system used more amount of pesticides than in closed 
system, the pesticides use among the cantaloupe farmers were Thalonil, Ridomil, Apron85, Diten 
group of preventing fungus, Carbaryl and Dicrotophos group of preventing cucurbit beetles. Using 
pesticides not only harm pests but also harm farmers health and environment. The result of this 
study shows the majority of the farmers had knowledge and understanding in using pesticides at a 
high level and their behavior in using pesticides to spray was overall in high level. The results of 
this study can be used as a guideline for cantaloupe growers to change their behavior in using 
pesticides in these ways; 1) grow cantaloupes in greenhouse to reduce amount of pesticides use   



 

ช 

2) government and non-government organizations should support budget to develop agro-tourism 
in the area 3) set community class and local curriculum – environment studied with cantaloupe 
farmers to raise awareness in using  pesticides. 
              
Keyword: Knowledge and Understanding toward pesticides using 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

การใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืชของเกษตรกรในประเทศไทยมีปริมาณการใช้เพิ่มมากข้ึนทุกปี
และพิษภยัของสารเคมีท่ีมีต่อผูใ้ชแ้ละส่ิงแวดลอ้มเป็นปัญหาส าคญัท่ีจะทวคีวามรุนแรงเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ 
เน่ืองจาก สถานการณ์ปัจจุบนัมีการน าสารเคมีเขา้มาใช้เป็นจ านวนมากมาใช้โดยเฉพาะการเกษตร 
(กรมวชิาการเกษตร, 2556) จึงท าให้หน่วยงานทุกฝ่ายไดใ้ห้ความสนใจท่ีจะเขา้ไปศึกษาและแกปั้ญหา
เร่ืองน้ี และสืบเน่ืองจากประเทศไทยเป็นประเทศท่ีประชากรส่วนใหญ่มีการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ซ่ึงในอดีตการเกษตรท่ีมุ่งเนน้การปลูกพืชเพื่อบริโภคในครัวเรือนแบบยงัชีพ แต่จากการ
เพิ่มข้ึนของประชากรท าให้มีการเร่งพฒันาการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอต่อความตอ้งการของ
ประชากร และมีการผลิตเพื่อการคา้เพิ่มมากข้ึนโดยการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อการส่งออก
มากข้ึนท าให้เกษตรกรใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืช มากข้ึนจึงส่งผลต่อสุขภาพของเกษตรกร ผูบ้ริโภคและ
ส่ิงแวดลอ้มในปัจจุบนั    

การเกษตรเพื่อการคา้ในปัจจุบนัยงัท าให้คุณภาพของผลผลิตมีคุณค่าทาง โภชนาการต ่าและมี
สารเคมีตกค้างในพืชผกัเกินเกณฑ์มาตรฐาน เกษตรกรท่ีมีพฤติกรรมมุ่งเน้นการตอบสนองความ
ตอ้งการของการตลาดมากเกินไปโดยมุ่งเนน้ให้ความส าคญัต่อการเพิ่มผลผลิต โดยไม่ค  านึงคุณค่าต่อ
สุขภาพอนามยั รวมไปถึงสารเคมีตกคา้งปนเป้ือน แมต้วัเลขการส่งออกพืชเศรษฐกิจและปริมาณการ
ผลิตจะเพิ่มสูงข้ึนหลายเท่าก็ตาม (กรมวิชาการเกษตร, 2556) หากแต่ผลกระทบท่ีตามมากลบัมีทั้งดา้น
บวกและลบ ทั้งปัญหาการลดลงของพื้นท่ีป่า ปัญหาความเส่ือมโทรมของสภาพแวดลอ้มพิษภยัจาก
สารเคมีตกค้างท่ีส่งผลคุกคามต่อสุขภาพของเกษตรกร ผู ้บริโภคตลอดจนดิน แหล่งน ้ า และ
ส่ิงแวดลอ้มรอบตวั ซ่ึงความเป็นจริงในปัจจุบนั เกษตรกรส่วนใหญ่ตน้ทุนการผลิตสูงข้ึนจนถึงจุดไม่
คุม้ทุน ประกอบกบัโรคพืชและแมลงแพร่ระบาดต่อพืชผลทางการเกษตรมากข้ึน เพราะเกิดจากอาการ
ด้ือยา ท าให้เกษตรกรตอ้งเพิ่มปริมาณการใชส้ารเคมีมากยิ่งข้ึนอีกในท่ีสุดผลกระทบดงักล่าวตกไปสู่ 
“ผูบ้ริโภค” และ “ส่ิงแวดลอ้ม” ในท่ีสุด 

จากขอ้มูลของส านกังานควบคุมพืชและวสัดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (กรมวชิาการเกษตร, 2556) พบวา่ระหวา่งปี พ.ศ. 2540-2553 มีการน าเขา้สารเคมีป้องกนั
ก าจัดศัต รูพื ช  คือ  ข้อมู ลป ริม าณ การน า เข้ าส าร เค มี ป้ องกันก าจัดศัต รูพื ช ท่ี มี แนวโน้ ม



 

2 

สูงข้ึนทุกปี มีการน าเขา้สารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืชมากถึง 120,000 ตนั โดยสารเคมีป้องกนัก าจดั
ศตัรูพืชท่ีมีการใช้มากท่ีสุด ไดแ้ก่ สารก าจดัวชัพืช ร้อยละ 74 สารก าจดัแมลงร้อยละ 14 สารป้องกนั
ก าจดัโรคพืช ร้อยละ 9 และอ่ืนๆ ร้อยละ 3 เป็นตน้ ซ่ึงพบวา่ มีมูลค่าการน าเขา้สารเคมีก าจดัศตัรูพืชใน
ประเทศมากถึงปีละ  18,000 ล้านบาท  จากการประเมินของWorld bank และ  FAO (Food and 
Agriculture Organization of the United Nations) ช้ีให้เห็นวา่ การใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืชของประเทศ
ไทย มีค่าสูงกวา่ประเทศท่ีพฒันาแลว้ เช่น ฝร่ังเศสโปรตุเกต ถึงเท่าตวั และทุกปีประเทศไทยตอ้งเสีย
ค่าใชจ่้าย น าเขา้สารเคมีการเกษตรราว 3 หม่ืนลา้นบาท เทียบกบัรายไดก้ารส่งออกขา้วมูลค่า 70,532 
ลา้นบาทแลว้ ท าให้เห็นวา่ เกษตรกรไทย ใชจ่้ายเพื่อซ้ือปุ๋ยและยาฆ่าแมลงเกือบคร่ึงของราคาจ าหน่าย
แล้ว ยงัมีค่าแรงงาน ค่าขนส่ง ค่าเช่า ค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิง ฯลฯ จึงท าให้เกษตรกรต้องประสบปัญหา
ภาวะการขาดทุน   

นอกจากน้ีสารเคมียงัตกคา้งในส่ิงแวดลอ้ม เพิ่มมากข้ึน ทั้งจากการใชส้ารเคมีมากเกินความ
จ าเป็น และการใชอ้ยา่งไม่ถูกวิธี โดยสารเคมีก าจดัศตัรูพืชกวา่ 1,600 ชนิดท่ีมีการใชก้นัอยูใ่นปัจจุบนั 
มีอยู่เพียง 160 ชนิด ท่ีทราบผลกระทบอย่างชัดเจน แต่สารเคมีท่ีเหลือนั้น ไม่มีการศึกษาว่าส่งผล
กระทบอย่างไรบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบท่ีเกิดจากการตกค้างสะสมในส่ิงแวดล้อม จาก
การศึกษาของกรมวิชาการเกษตรพบว่า ในสารฆ่าแมลง 100 กิโลกรัม ท่ีฉีดพ่นออกไปจะมีเพียง 1 
กิโลกรัมเท่านั้นท่ีฉีด ถูกตวัแมลงและท าให้แมลงตาย แต่ส่วนท่ีเหลืออีก 99 กิโลกรัม จะตกคา้งอยูใ่น
ส่ิงแวดล้อมทั้งหมด โดยปะปนอยู่ในอากาศมากถึง 30 กิโลกรัม ระเหยไปถึง 10 กิโลกรัม โดยพืชท่ี
ตอ้งการจะใช้สารเคมีไปอีก 15 กิโลกรัม ไม่ติดจบัแมลงและตกคา้งในพืชอีก 41 กิโลกรัม นอกนั้น
แมลงในจุดท่ีไม่ส าคญัอีก 3 กิโลกรัม ซ่ึงสารเคมีเกษตรเหล่าน้ีจะตกคา้งสะสมอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มและ
ห่วงโซ่อาหารเป็นเวลานานหลายปี ส่งผลกระทบสืบเน่ืองไปถึงสุขภาพของเกษตรกร ผูบ้ริโภค และ
เป็นปัญหาส่ิงแวดลอ้มได ้(แสงโฉม ศิริ, 2556) 

อ าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นอ าเภอหน่ึงท่ีมีการปลูกพืชหลากหลายชนิด ประชากร
ส่วนใหญ่ของอ าเภอดอยหล่อมีอาชีพเกษตรกรรม ถึงร้อยละ 70 ผลผลิตทางการเกษตรท่ีส าคญัไดแ้ก่ 
ล าไย, ขา้ว, แคนตาลูป, มะเขือเทศ, และฟักทองแฟนซี เป็นตน้ (องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ, 
2555) เขตต าบลดอยหล่อ เป็นต าบลท่ีนิยมปลูกแคนตาลูปมากท่ีสุด จากพื้นท่ีทั้งหมด 4 ต าบล โดย
แคนตาลูปเป็นพืชทางเศรษฐกิจท่ีมีช่ือเสียงและสามารถสร้างรายไดใ้ห้กบัเกษตรกร เพราะแคนตาลูป
เป็นพืชท่ีมีอายุสั้น ปลูกไดต้ลอดทั้งปี สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตไดเ้ร็ว ระยะเวลาในการปลูกประมาณ 
50-60 วนั สามารถท ารายไดใ้หก้บัเกษตรกรเป็นอยา่งดี แต่ขอ้เสียของแคนตาลูปอ่อนแอไม่ทนทานต่อ
โรคและแมลง (โครงการผลิตเอกสารเผยแพร่, 2547) ในการปลูกแคนตาลูปของเกษตรกรในต าบลดอยหล่อ 
ไดรั้บความนิยมเพิ่มมากข้ึนทุกๆ ปี และท าให้มีความตอ้งการผลผลิตทางการตลาดปริมาณเพิ่มข้ึน
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อย่างต่อเน่ืองสามารถส่งขายทั้งตลาดภายในประเทศและส่งขายนอกประเทศ เช่น ประเทศมาเลเซีย 
ประเทศเวียดนาม ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศจีน เป็นตน้ จึงท าให้เกษตรกรมีการใช้สารเคมีก าจดั
ศตัรูพืชในการปลูกแคนตาลูปในปริมาณเพิ่มข้ึน เพื่อผลผลิตท่ีมีคุณภาพไดร้าคาดี ซ่ึงในการปลูกแคนตา
ลูปเกษตรกรประสบปัญหา โรคและแมลงศตัรูพืชโรคท่ีส าคญัของแคนตาลูป คือ โรคเห่ียว สาเหตุเกิดจาก
เช้ือราฟูซาเร่ียม ท่ีอยูใ่นดิน โรคแอนแทรกโนส สาเหตุเกิดจากเช้ือราเขา้ท าลายเม่ือผลมีความช้ืนมาก 
โรคราน ้ าคา้ง สาเหตุเกิดจากเช้ือราเขา้ท าลายทางใบ เพล้ียไฟ สาเหตุเกิดจากเพล้ียไฟเขา้ดูดกินน ้ าเล้ียง
ท่ียอดแคนตาลูป 

จากปัญหาโรคและแมลงศัตรูพืช ในการปลูกแตงแคนตาลูปดังกล่าว บางฤดูกาลท าให้
เกษตรกรตอ้งประสบกบัภาวะขาดทุนเน่ืองจากแคนตาลูปไดรั้บความเสียหาย เกษตรกรผูป้ลูกแคนตา
ลูป จึงใชว้ิธีการป้องกนัและการก าจดัแมลงศตัรูพืช โดยมุ่งเน้นใชส้ารเคมีในการป้องกนัก าจดัแมลง
ศตัรูพืชเพียงอยา่งเดียว จึงท าให้แมลงศตัรูพืช สร้างความตา้นทานทนต่อสารเคมีท าให้ ตอ้งใชส้ารเคมี
รุนแรงเพิ่มมากยิ่งๆ ข้ึนจากปัญหาผลกระทบของสารเคมีก าจดัศตัรูพืชท่ีมีต่อผูใ้ช้และส่ิงแวดลอ้มท่ี
เกิดข้ึน สาเหตุใหญ่เกิดจากพฤติกรรมการใชส้ารเคมีของเกษตรกรปัจจุบนัยงัพบวา่เกษตรกรส่วนใหญ่ 
ใช้สารเคมีอยา่งไม่ถูกตอ้งเหมาะสม มีการใชส้ารเคมีอยา่งฟุ่มเฟือย ใชม้ากเกินความจ าเป็นและมีการ
ปฏิบติัใชอ้ยา่งผดิวธีิไม่ปฏิบติัตามค าแนะน าท่ีระบุไวใ้นฉลากอยา่งเคร่งครัด ปัญหาเหล่าน้ีเกิดจากขาด
ความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งของเกษตรกรจึงก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพร่างกายและผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มตามมา 

จากสภาพปัญหาการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืชของเกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูป ในเขตอ าเภอดอยหล่อ 
จงัหวดัเชียงใหม่ผูศึ้กษาจึงเลือกพื้นท่ีต าบลดอยหล่อ เน่ืองจากเป็นเขตนิยมปลูกแคนตาลูปมากท่ีสุด 
และมีการใชส้ารเคมีป้องกนัการก าจดัแมลงศตัรูพืชอยา่งกวา้งขวาง ซ่ึงผลจากการตรวจหาสารพิษใน
เลือดของเกษตรกรในต าบลดอยหล่อ เม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ ปี 2555 พบวา่ในจ านวนประชากร 100 คน 
มีผลเลือดในระดบัท่ีเส่ียง จ านวน 35 คน (ร้อยละ 35) ระดบัปกติ จ านวน 17 คน (ร้อยละ 17) ส่งผลต่อ
เกษตรกรในระดบัท่ีเส่ียงและไม่ปลอดภยั (ศูนยส่์งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลดอยหล่อ, 2555) ดว้ยเหตุ
น้ีจึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่ง ในการศึกษาถึงระดบัความรู้ความเขา้ใจต่อพฤติกรรมในการใช้สารเคมีก าจดั
ศตัรูพืชของเกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูป ต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่ ทั้งน้ีเพื่อใหเ้กิด
ความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเหมาะสม เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจดัศัตรูพืชท่ี
เหมาะสม ซ่ึงเป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะช่วยลดปัญหาผลกระทบท่ีเกิดจากการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืชต่อ
สุขภาพทั้งต่อเกษตรกร ต่อผูบ้ริโภคและต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนืได ้  
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1.2. วตัถุประสงค์กำรศึกษำ 
 1.2.1 เพื่อศึกษารูปแบบการปลูกแคนตาลูปและการใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืชของเกษตรกรผูป้ลูก
แคนตาลูป ต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่  
 1.2.2 เพื่อศึกษาระดับความรู้และความเข้าใจต่อพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจดัศัตรูพืช ของ 
เกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูป ต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่ 
 1.2.3 เพื่อศึกษาแนวทางการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืชของเกษตรกรผู ้
ปลูกแคนตาลูป ต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่ 
  
1.3. ขอบเขตกำรศึกษำ 
 การศึกษาในคร้ังน้ี ดงัต่อไปน้ี 
   1.3.1 ขอบเขตด้ำนพืน้ที ่
   ขอบเขตดา้นพื้นท่ี ผูศึ้กษาไดก้ าหนด คือ พื้นท่ีหมู่บา้นของเกษตรผูป้ลูกแคนตาลูป 
ต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 4 หมู่บา้น ไดแ้ก่ หมู่ท่ี 3 บา้นเหล่าเป้า หมู่ท่ี 
4 บา้นปากทางเจริญ หมู่ท่ี 13 บา้นสิริมงัคลาจารย ์และหมู่ท่ี 17 บา้นกรป.กลาง จ านวน 327 ครัวเรือน 
  1.3.2 ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ 
   ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
                        1.3.2.1 บริบทชุมชนต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม ่
                        1.3.2.2 ความรู้ความเข้าใจต่อพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจดัศัตรูพืช เกษตรกรมี
ความรู้ความเขา้ใจต่อพฤติกรรมการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืชในการปลูกแคนตาลูปของเกษตรกร ต าบล
ดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่     
                        1.3.2.3 แนวทางการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืชของเกษตรกร
ผูก้ารปลูกแคนตาลูป ต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่ 
  1.3.3 ขอบเขตด้ำนประชำกร 
    ขอบเขตดา้นประชากร ไดแ้ก่ เกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูป ต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ 
จงัหวดัเชียงใหม่ ทั้งหมด 327 ครัวเรือน  

 กลุ่มตวัอยา่ง  
  ตวัแทนในครอบครัวท่ีเคยใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืชในการปลูกแคนตาลูป จ านวน 4 

หมู่บา้นของ ต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่ คือ หมู่ท่ี 3 บา้นเหล่าเป้า หมู่ท่ี 4 บา้น
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ปากทางเจริญ หมู่ท่ี 13 บา้นสิริมงัคลาจารยแ์ละหมู่ท่ี 17 บา้นกรป.กลาง จ านวน 327 ครัวเรือน โดย
การสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง จากจ านวนกลุ่มตวัอยา่งคือ 180 ครัวเรือน จ านวน 180 คน 

 
1.4 ประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 
 1.4.1 ขอ้มูลพื้นฐานในการท าความเขา้ใจถึงการใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืชของเกษตรกรผูป้ลูก
แคนตาลูป  
 1.4.2 ทราบถึงระดบัความรู้ความเขา้ใจต่อพฤติกรรมการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืชในการปลูก
แคนตาลูป ต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่ 
 1.4.3 ไดแ้นวทางการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืชของเกษตรกรผูป้ลูกแคน
ตาลูป ต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่ 
 1.4.4 น าผลการศึกษาไปบูรณาการในการจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง การจดัการในการใช้
สารเคมีก าจดัศตัรูพืช ของโรงเรียนสันติสุข ต าบลสันติสุข อ าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะ  
 พฤติกรรมกำรใช้สำรเคมีก ำจัดศัตรูพืช หมายถึง การใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืชของเกษตรกรผู ้
ปลูกแคนตาลูป ต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่ 
 ควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ สำรเคมีก ำจัดศัตรูพืช หมายถึง ระดบัความรู้ความเขา้ใจใน
ส่วนของข้อเท็จจริง ข้อมูล รายละเอียดต่างๆ ท่ีบุคคลเคยรับทราบเก่ียวกับสารเคมี การป้องกัน
อนัตรายจากสารเคมี ผลกระทบจากการใช้สารเคมีต่อสุขภาพอนามยัและสิ่งแวดล ้อมของ
เกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูป ต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่ 
 สำรเคมีก ำจัดศัตรูพืช (pesticides) หมายถึง สารท่ีใช้เพื่อป้องกนัโรคพืชและสัตวเ์ล้ียงท่ีเกิด
จากส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ อาจเป็นสารก าจดัแมลง ก าจดัเช้ือรา ก าจดัหญ้า หนู กระรอก และสารเร่งการ
เจริญเติบโตพืช 
 รูปแบบกำรปลูกแคนตำลูป หมายถึง ลกัษณะการปลูกแคนตาลูปของเกษตรกรในต าบลดอย
หล่อ อ าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่ ในแบบต่าง การปลูกในโรงเรือน การปลูกท่ีโล่งแจง้    
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บทที ่2 
แนวคดิทฤษฏแีละงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
  การศึกษาระดบัความรู้ความเขา้ใจต่อพฤติกรรมการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืชของเกษตรกร
ผูป้ลูกแคนตาลูป ต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่ ในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์หลกั 3 
ประการ คือ (1)เพื่อศึกษารูปแบบการปลูกแคนตาลูปและการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืชของเกษตรกรผู ้
ปลูกแคนตาลูป ต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่ (2)เพื่อศึกษาระดบัความรู้และความ
เขา้ใจต่อพฤติกรรมการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืช ของ เกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูป ต าบลดอยหล่อ อ าเภอ
ดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่ (3) เพื่อศึกษาแนวทางการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใช้สารเค มีก าจดั
ศตัรูพืชของเกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูป ต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่ในการศึกษา
คร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดน้ าแนวคิด ทฤษฏีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแยกประเด็นไวด้งัน้ี 

2.1 แนวคิดเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจในการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืช 
2.2 แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืช  
2.3 แนวคิดเก่ียวกบัการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืชและผลกระทบของการใช้สารเคมีในการ

ก าจดัศตัรูพืช 
2.4 แนวคิดเก่ียวกบัความเช่ือดา้นสุขภาพต่อการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืช  
2.5 แนวคิดเก่ียวกบัการปลูกพืชในโรงเรือน 
2.6 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2.1 แนวคิดเกีย่วกบัความรู้ความเข้าใจในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพชื 
 ความรู้ความเขา้ใจเป็นส่ิงท่ีเร่ิมตน้ท่ีท าให้เกิดรูปแบบของประสบการณ์และการเรียนรู้ ใน
การใชส้ารเคมีของเกษตรกร จึงจ าเป็นท่ีตอ้งศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจในการใชส้ารเคมี
สู่การปฏิบติัไดถู้กตอ้งและเหมาะสมต่อไป 
 จากทฤษฎีความรู้ ของ Immanuel Kant (1949 อา้งถึงใน ปาริฉตัร ตั้งพนัธ์ประเสริฐ, 2545) 
ไดแ้บ่งออกเป็น 2 หวัขอ้หลกั คือ 
  1. ความรู้ “เร่ิม” จากประสบการณ์ แต่ไม่ได ้“เกิด” จากประสบการณ์ความรู้ เกิดจาก
ความรู้อนัเป็นรูปแบบ เช่นเดียวกับปลา คือ ปลาโผล่ข้ึนมาจากน ้ า แต่ปลาไม่ได้เกิดจากน ้ า และ
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ปลาเกิดจากอะไร ปลาก็เกิดจากปลาซ่ึงเป็นแม่ปลา ความรู้อาศยัประสบการณ์แลว้เจริญงอกงามข้ึน
เช่น เดียวกบัปลาอาศยัน ้ าแลว้ยงัมีชีวิตอยูไ่ด ้รวมความว่าความรู้มิใช่เกิดจากประสบการณ์ แต่อาศยั
ประสบการณ์ เช่นเดียวกบัปลาก็มิใช่เกิดจากน ้า แต่อาศยัน ้าจึงมีชีวติอยู ่เป็นตน้ 
  2. ตัวคนเรามีส่วนประกอบ 3 ส่วน คือ หัว-ตัว-เท้า หรือส่วนบน -กลาง-ล่าง 
เช่นเดียวกบัความรู้ มีองค์กร 3 ส่วน คือ ความรู้สึกหรือประสาทสัมผสั ความเขา้ใจและเหตุผล รวม
องค์กรทั้ง 3 เขา้ดว้ยกนัจึงเป็นความรู้ โดยความรู้สึกส่งผลถึงความเขา้ใจ ส่งผลถึงเหตุผล และเหตุผล
ส่งผลถึงความรู้ 
  2.1.1 ความหมายของความรู้ความเขา้ใจ 
  มีนกัวิชาการไดใ้ห้ความหมายของความรู้ความเขา้ใจ สรุปไดด้งัน้ีพจนานุกรมฉบบั
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายของ “รู้” หมายถึง แจ้ง เข้าใจทราบ ส่วน “เข้าใจ” 
หมายถึง รู้เร่ือง ความหมายพจนานุกรมทางการศึกษา (Dictionary of Education) ของ Good (1973 
อา้งใน ปาริฉัตร ตั้งพนัธ์ประเสริฐ, 2545) ให้ความหมายของความรู้ หมายถึง ขอ้เท็จจริง ความจริง
กฎเกณฑแ์ละขอ้มูลต่างๆ ท่ีมนุษยไ์ดรั้บและรวบรวมสะสมไวจ้ากมวลประสบการณ์ต่าง ๆ 
  Bloom (1971) กล่าวว่า ความรู้ (Knowledge) คือ ความสามารถในการจ าเร่ืองราว 
ทฤษฎี และประสบการณ์ต่างๆ ได้ โดยความรู้น้ีอาจแยกออกเป็นความรู้เฉพาะส่ิง ความรู้ในเร่ือง
ระเบียบการและความรู้เร่ืองสากลเป็นตน้ ความเขา้ใจ (Comprehension) คือ ความสามารถและทกัษะ
ในการจบัใจความส าคญัของเร่ืองราวต่างๆ ได ้สามารถท่ีจะเปรียบเทียบและยน่ยอ่แต่เฉพาะจุดส าคญั
ได ้และสามารถท่ีจะคาดคะเนถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดจ้ากการกระท าหรือการประเมินค่าได ้
  Davenport and Prusak (2002) กล่าวว่า ความรู้ คือ ส่วนผสมท่ี เล่ือนไหลของ
ประสบการณ์ท่ีไดรั้บการวางโครงร่าง เป็นคุณค่าต่างๆ ขอ้มูลในเชิงบริบท และความเขา้ใจอยา่งถ่อง
แท้ท่ีช านาญการซ่ึงได้น าเสนอกรอบหรือโครงร่างอันหน่ึงข้ึนมาเพื่อการประเมินและรวบรวม
ประสบการณ์ขอ้มูลใหม่ๆก่อให้ก าเนิดและถูกประยุกต์ใช้ในใจของบรรดาผูรู้้ทั้งหลายในองค์การ
ต่างๆ บ่อยคร้ังไดรั้บการฝังตรึงไม่เพียงอยูใ่นเอกสารต่างๆ หรือในคลงัความรู้เท่านั้น แต่ยงัอยูใ่นงาน
ประจ ากระบวนการ การปฏิบติั และบรรทดัฐานขององคก์ารอีกดว้ย 
  The Lexicon Webster Dictionary (1977 อา้งถึงใน ปาริฉตัร ตั้งพนัธ์ประเสริฐ, 2545) 
ไดใ้ห้ค  าจ  ากดั ความของความรู้วา่เป็นความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้เทจ็จริง กฎเกณฑ์และโครงสร้างหนา้ท่ี
ท่ีเกิดข้ึนจากการค้นหาหรือเป็น ความรู้ท่ีเก่ียวกับสถานท่ี ส่ิงของหรือบุคคลท่ีได้จากการสังเกต 
ประสบการณ์หรือจากรายงานการรับขอ้เทจ็จริงเหล่าน้ีตอ้งชดัเจน และตอ้งอาศยัเวลา 
  ประภาเพ็ญ  สุวรรณ (2526) ให้ความหมายของความรู้ เป็นพฤติกรรมขั้นต้นซ่ึง
ผูเ้รียนเพียงแต่จ าไดอ้าจจะโดยการนึกได ้หรือโดยการมองเห็น ไดย้นิและจ าได ้เช่น ความรู้เก่ียวกบัค า
จ ากดัความความหมายขอ้เทจ็จริง ทฤษฎีโครงสร้าง มาตรฐาน วธีิการแกปั้ญหา กฎเกณฑ ์เป็นตน้ 
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2.1.2 ประเภทของความรู้ 
จากหนงัสือทฤษฎีความรู้ กล่าววา่ ความรู้ คือ เร่ืองส่วนตวัโดยผกูพนักบัขอ้เท็จจริงท่ี

เป็นจริงต่างๆ เก่ียวกบัโลก ความรู้เป็นความจริงของปัจเจก เป็นความเช่ือท่ีมีเหตุผลมากกวา่ความเช่ือ
ในขอ้เทจ็จริง และตอ้งมีหลกัฐานหรือเหตุผลท่ีดีในการเช่ือมัน่เป็นความจริง ความรู้เกิดข้ึนไดจ้าก 

1) เหตุผลนิยม (Rationalism) คือ ประสบการณ์เป็นตวัใหข้อ้มูล แต่เหตุผลนั้นจะเป็น
ตวัตดัสินใหเ้ห็นความจริง เกิดความรู้ 

2) ประสบการณ์นิยม หรือ ประจกัษ์นิยม (Empiricism) คือ ความรู้จะไดม้าตอ้งไดม้า
จากการเรียน จากประสบการณ์ แมจ้ะอา้งวา่มีความรู้บางอยา่งติดตวัมาแต่เกิด (ปัญญา) แทบจะไม่มี
ความหมายอะไรเลย ถ้าไม่มีประสาทสัมผสั ประสบการณ์เป็นตวัให้ข้อเท็จจริง เป็นวตัถุดิบของ
ความรู้ ถ้าไม่ มีประสาทสัมผัสรับข้อมูลให้กับจิตเราจะรู้อะไรไม่ได้เลย ประสบการณ์แม้จะ
เปล่ียนแปลงไม่ตายตวัแต่ก็ให้ความจริงท่ีมีสาระแก่บุคคล ท าใหบุ้คคลมีความรู้และเขา้ใจโลกไดเ้รียก
ความรู้แบบน้ีวา่ ความรู้อุปนยั (Induction) 

3) อนุมานนิยม (A Piorism) คือ ความรู้ของมนุษยถู์กจ ากัดให้รู้เพียงปรากฏการณ์
เท่านั้น ส่ิงท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัปรากฏการณ์หรือส่ิงท่ีคงอยูด่ว้ยตวัเอง ไม่สามารถรู้ไดห้ากตอ้งการรู้จะตอ้ง
ปฏิบติัตามหลกัเหตุผลทางจริยธรรมเพียงอยา่งเดียว 

ส่วน Bloom (1971 อา้งถึงใน ปาริฉัตร  ตั้งพนัธ์ประเสริฐ, 2545) ได้จ  าแนกความรู้
ออกเป็น 3 ขั้นตอน โดยเรียงจากท่ีซบัซอ้นนอ้ยท่ีสุดไปหาท่ีซบัซอ้นมากท่ีสุด ดงัน้ี 

1.ความรู้เฉพาะส่ิง (Knowledge of Specifics) คือ ความระลึกถึงส่ิงเฉพาะและ
ช้ินส่วนของการท่ีอยูโ่ดดเด่ียว การเน้นท่ีสัญลกัษณ์ท่ีมีความหมายเชิงรูปธรรม เร่ืองน้ีจดัอยู่ในระดบั
ต ่าสุดของความเป็นธรรม ซ่ึงอาจไดรั้บการคิดว่าเป็นหน่วยงานส่ิงท่ีซับซ้อนและเป็นนามธรรมของ
เร่ืองความรู้ท่ีสร้างข้ึน ไดแ้ก่ 

1.1 ความรู้เก่ียวกับค าเฉพาะ (Knowledge of Terminology) เป็นความรู้ใน
เร่ืองสัญลกัษณ์จ าเพาะบางอยา่ง (ทั้งภาษาและมิใช่ภาษา) รวมทั้งความรู้ทางสัญลกัษณ์ท่ียอมรับกนัอยู่
แล้วความรู้เก่ียวกับสัญลักษณ์ประเภทต่างๆ ซ่ึงอาจเคยใช้เพียงคร้ังเดียว หรือความรู้ในเร่ืองท่ี
เหมาะสมกบัการใชป้ระโยชน์ของสัญลกัษณ์นั้น 

1.2 ความรู้ในเร่ืองข้อเท็จจริงเฉพาะ (Knowledge of Specifics Facts) เป็น
ความรู้ในเร่ืองวนัท่ี เหตุการณ์ บุคคล สถานท่ี เป็นตน้ ซ่ึงอาจเคยใชเ้พียงคร้ังเดียวหรือความรู้ในเร่ืองท่ี
เหมาะสมกบัการใชป้ระโยชน์ของสัญลกัษณ์นั้น 

2 . ความ รู้ เร่ืองวิ ถี และวิ ธี ก ารจัดกระท ากับ ส่ิ ง เฉพ าะ  (Knowledge of Way 
andMeansof Dealing with Specifics) คือ ความรู้ในเร่ืองวิถีทางในการจดัการระเบียบ ในการศึกษาใน
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การตดัสินและการวิพากษ์วิจารณ์ รวมทั้งวิธีการคน้ควา้ ล าดบัผลท่ีตามเวลาในปฏิทินและมาตรฐาน
ของการตดัสินใจในแต่ละสาขา และรูปแบบของการจดัระเบียบตามท่ีสาขาก าหนดและด าเนินการ 
ความรู้น้ีจดัอยูใ่นระดบักลางของความเป็นธรรมอยูร่ะหวา่งความรู้เฉพาะส่ิงกบัความรู้ทัว่ๆ ไป ไดแ้ก่ 

2.1 ความรู้แบบแผนนิยม (Knowledge of Conventions) เป็นความรู้ในเร่ือง
ลกัษณะของวิถีทางในการจดัท า และการน าเสนอความคิดและปรากฏการณ์เพื่อการส่ือความหมาย
และความสอดคลอ้งผูท้  างาน ในสาขาใชป้ระโยชน์แบบฉบบัการปฏิบติัและรูปแบบท่ีเหมาะสมท่ีสุด
กบัวตัถุประสงค์และมองดูเหมาะสมท่ีสุดกบัปรากฏการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง ควรสังเกตว่าแมรู้ปแบบและ
ประเพณี จะเป็นส่ิงท่ีสมมติข้ึนหรือเกิดข้ึน อยา่งไม่ตั้งใจหรือมีฐานมาจากอ านาจทั้งหลายตามรูปแบบ 
และประเพณีนิยมก็ยงัคงมีอยู ่เพราะเป็นผลงานของการตกลงของคนกลุ่มใหญ่หรือเกิดจากการท่ีแต่
ละคนเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองราวปรากฏการณ์หรือปัญหาของคนกลุ่มใหญ่หรือเกิดจากการท่ีแต่ละ
คนเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองราวปรากฏการณ์หรือปัญหา 

2.2 ความรู้เร่ืองแนวโน้มและล าดับเหตุการณ์ (Knowledge of Trend and 
Sequence) เป็นความรู้เร่ืองกระบวนการ ทิศทางและการเคล่ือนท่ีของปรากฏการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเวลา 

2.3 ความรู้เร่ืองการจัดจ าพวกและประเภท (Knowledge of Classification 
and Categories) เป็นความรู้เร่ืองชั้ นต่างๆ ชุดส่วนและการจดัเรียบเรียงซ่ึงถือว่าเป็นพื้นฐานของ
สาขาวชิาท่ีก าหนดจุดมุ่งหมายของการโตแ้ยง้หรือของปัญหาท่ีใหม้า 

2.4 ความรู้เร่ืองเกณฑ์ (Knowledge of Criteria) เป็นความรู้เร่ืองเกณฑ์ตาม
ขอ้เทจ็จริงหลกัการ ความคิดเห็นและพฤติกรรม ท่ีไดรั้บการทดสอบหรือไดรั้บการตดัสินใจ 

ระดับความรู้ 
ประภาเพ็ญ สุวรรณ และสวิง  สุวรรณ(2536) ไดก้ล่าวถึงความรู้ในพฤติกรรมการเรียนรู้กลุ่ม

พุทธิพิสัย ไวว้า่พฤติกรรมการเรียนรู้กลุ่มพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) เป็นความสามารถและทกัษะ
ทางดา้นสมองในการคิดเก่ียวกบัส่ิงต่างๆ ซ่ึงแยกยอ่ยไดเ้ป็น 6 ขั้น โดยสรุปสาระส าคญัดงัน้ี 

1) ความรู้ (Knowledge) เป็นความสามารถในการจ า หรือระลึกไดซ่ึ้งรวมประสบการณ์ต่างๆ 
ท่ีเคยไดรั้บรู้มา 

2) ความเขา้ใจ (Comprehension) เป็นความสามารถในการแปลความหมายตีความหมายเพื่อ
ขยายความในเร่ืองราวและเหตุการณ์ต่างๆ  

3) การน าไปใช้  (Application) เป็นความสามารถในการน าสาระส าคัญ ต่างๆ ใช้ใน
สถานการณ์จริงหรือกล่าวอีกอย่างหน่ึงเป็นการใช้ความเป็นนามธรรมในสถานการณ์รูปธรรม ซ่ึง
ความเป็นธรรมอาจจะอยูใ่นรูปแบบความคิดทัว่ไป กฎเกณฑ ์เทคนิค และทฤษฎี ฯลฯ 
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4) การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นความสามารถในการแยกการส่ือความหมายไปสู่หน่วยยอ่ย
เป็นองคป์ระกอบส าคญั หรือเป็นส่วนๆ เพื่อให้ไดล้  าดบัชั้น ความคิดความสัมพนัธ์การวเิคราะห์เช่นน้ี
ก็เพื่อมุ่งจะใหก้ารส่ือความหมายมีความชดัเจนยิง่ข้ึน 

5) การสังเคราะห์ (Synthesis) เป็นความสามารถในการน าหน่วยต่างๆ หรือ ส่วนต่างๆ เขา้
เป็นเร่ืองเดียวกนั จดัเรียบเรียง และรวบรวมเพื่อสร้างแบบแผนหรือโครงสร้างท่ีไม่เคยมีมาก่อน 

6) การประเมินค่า (Evaluation) เป็นความสามารถในการตัดสินคุณค่าของเน้ือหาวสัดุ 
อุปกรณ์ และวิธีการทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ ท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์ซ่ึงอาจจะก าหนด
กฎเกณฑข้ึ์นเอง หรือผูอ่ื้นก าหนด 

ส่วนความเขา้ใจ (Comprehension) ฮอสเปอร์ (อา้งถึงใน มาโนช  เวชพนัธ์,2532) ช้ีให้เห็นวา่
เป็นขั้นตอนท่ีจะต้องใช้ความสามารถของสมองและทกัษะในชั้นท่ีสูงข้ึนจนถึงระดับของการส่ือ
ความหมาย ซ่ึงอาจเป็นไปไดโ้ดยใช้ปากเปล่า ขอ้เขียน ภาษา หรือการใช้สัญลกัษณ์ โดยมกัเกิดข้ึน
ภายหลงัจากท่ีบุคคลไดรั้บข่าวสารต่างๆแลว้ อาจจะโดยการฟัง การเห็น การไดย้ิน หรือการเขียน แลว้
แสดงออกมาในรูปการใช้ทกัษะหรือแปลความหมายต่างๆ เช่น การบรรยายข่าวสารท่ีไดย้ินมาโดย
ค าพูดของตนเอง หรือการแปลความหมายจากภาษาหน่ึงไปเป็นอีกภาษาหน่ึง โดยคงความหมายเดิม
เอาไว ้หรืออาจเป็นการแสดงความคิดเห็นใหข้อ้สรุปหรือการคาดคะเนก็ได ้

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี เก่ียวกับความ รู้ความเข้าใจสรุปได้ว่าความ รู้เป็น
ความสามารถของมนุษยใ์นการจดจ าเร่ืองราวของขอ้เท็จจริง ขอ้มูล ในการรับและรวบรวมไวจ้าก
ประสบการณ์ต่างๆ ซ่ึงความรู้จดจ า ระลึกได้ในระดบัต้น ส่วนความเขา้ใจ คือ ความสามารถและ
ทกัษะท่ีสูงกวา่ เน่ืองจากบุคคลท่ีมีความเขา้ใจสามารถแสดงออกถึงพฤติกรรม วิเคราะห์และประเมิน
ได้ ดังนั้ นความรู้และความเข้าใจของการใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืชจะบ่งบอกถึงพฤติกรรมในการ
วิเคราะห์ท่ีจะตดัสินใจท่ีจะปฏิบติัตนในการใช้สารเคมีไดถู้กตอ้งและเหมาะสม ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสะทอ้น
ไดถึ้งการเห็นคุณค่าท่ีเกิดจากประสบการณ์แยกแยะผลดีผลเสีย ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีจะเลือกปฏิบติั
หรือไม่ปฏิบัติในการใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืชเพื่อป้องกันหรือลดการเกิดมลพิษทั้งต่อตนเองและ
ส่ิงแวดลอ้มได ้
 
2.2 แนวคิดเกีย่วกบัพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพชื 

พฤติกรรม (Behavior) เป็นการกระท าท่ีแสดงออกเพื่อตอบสนองต่อส่ิงเร้าต่างๆหรือปฏิกิริยา
ตอบสนองท่ีได้เลือกสรรแล้วว่าเหมาะสมท่ีสุดส าหรับสถานการณ์นั้นๆ จอห์นบี.วตัสัน (John B. 
Watson, 1930) เช่ือวา่พฤติกรรมไดม้าจากฝึกฝนและการเรียนรู้พฤติกรรมของสัตวช์ั้นสูงจะมีลกัษณะ
ของสัญชาตญาณน้อยลงแต่จะเกิดจากวุฒิภาวการณ์ฝึกฝนและการเรียนรู้เรียนมากข้ึนนกัสังคมวิทยา
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ได้ให้แนวความคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมเพิ่มเติมว่าเกิดจากแรงขบัภายในร่างกายซ่ึงเป็นพื้นฐานของ
พฤติกรรมแต่บางคร้ังพฤติกรรมอาจมีสาเหตุมาจากส่ิงแวดลอ้มดว้ยเช่นกนัยิ่งสังคมมีความเจริญมาก
ข้ึนก็จะมีผลต่อพฤติกรรมในสังคมมากข้ึนเท่านั้นดงันั้นสังคมจึงมี 2 บทบาทคือสร้างความตอ้งการทาง
สังคมใหเ้กิดพฤติกรรมและปรับปรุงพฤติกรรมท่ีเกิดจากความตอ้งการของร่างกายและสังคม 

สุ เมธ  เคียวอิสเรศ  (2527) ได้ให้ความหมายของ  “พฤติกรรม” ไว้ว่าคือกิริยาอาการท่ี
แสดงออกหรือปฏิกิริยาโตต้อบท่ีเกิดข้ึนเม่ือเผชิญกบัส่ิงเร้าซ่ึงจะแสดงออกมาจากภายนอกหรือภายใน
ร่างกายก็ไดทุ้กส่ิงทุกอย่างท่ีมนุษยก์ระท าหรือรู้สึกผูอ่ื้นจะเห็นหรือไม่ก็ตามถือไดว้า่เป็นพฤติกรรม
ทั้งส้ินพฤติกรรมของมนุษยจ์ะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือส่ิงเร้ากล่าวอีกนัยหน่ึงคือมนุษยไ์ด้แสดงพฤติกรรม
ออกมาเน่ืองจากเกิดแรงจูงใจท่ีจะตอบสนองความตอ้งการในส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือมีเป้าหมายอย่างใด
อยา่งหน่ึงพฤติกรรมเก่ียวกบัอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มหมายถึงการส่งเสริมพฒันาปรับปรุงแกไ้ขและรักษา
คงไวห้รือการปฏิบติัต่อการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 5 ดา้นไดแ้ก่ดินน ้าอากาศป่าไมแ้ละเสียงเป็นตน้ 

องค์ประกอบของพฤติกรรมพฤติกรรมเป็นผลจากการเลือกสรรปฏิบติัท่ีเหมาะสมท่ีสุดใน
การตอบสนองต่อส่ิงเร้าซ่ึงย่อมมีจุดหมายปลายทางแน่นอนพฤติกรรมของมนุษยมี์องค์ประกอบ 7 
ประการไดแ้ก่ 

1) เป้าหมาย (Goal) เป็นวตัถุประสงคห์รือความตอ้งการท่ีก่อใหเ้กิดพฤติกรรม 
2) ความพร้อม (Readiness) เป็นระดับของวุฒิภาวะและความสามารถท่ีจ า เป็นการกระท า

กิจการต่างๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการ 
3) สถานการณ์ (Situation) เป็นเหตุการณ์ท่ีเปิดโอกาสท่ีให้เลือกทากิจกรรมเพื่อตอบสนอง

ความตอ้งการ 
4) การแปลความหมาย (Interpretation) เป็นการพิจารณาสถานการณ์เพื่อเลือกสรรวธีิการท่ีคิด

วา่ตอบสนองความตอ้งการมากท่ีสุดหรือเหมาะสมท่ีสุด 
5) การตอบสนอง (Response) เป็นการด าเนินท ากิจกรรมซ่ึงอาจตรงตามเป้าหมายหรือไม่ตรงก็ได ้
6) ผลลพัธ์ (Consequence) เป็นผลของการกระท ากิจการซ่ึงอาจตามเป้าหมายหรือไม่ตรงก็ได ้
7) ปฏิกิริยาต่อการผิดหวงั (Reaction to Thwart ship) เป็นปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนเม่ือไม่สามารถ

บรรลุเป้าหมายตอ้งการได้แต่ถ้ากระท าแลว้แล้วหรือพิจารณาแล้วเห็นว่าเกินความสามารถก็จะเลิก
ความต้องการนั้นพฤติกรรมทุกอย่างท่ีเกิดข้ึนย่อมมีสาเหตุซ่ึงต้นเหตุแห่งพฤติกรรมได้แก่ส่ิงเร้า
(Stimulus) ท่ีเป็นตัวกระตุ้นท าให้อินทรีย์แสดงปฏิกิริยาตอบสนองซ่ึงมีอยู่ 2 ประเภทคือส่ิงเร้า
ภายนอกและส่ิงเร้าภายในดงันั้นพฤติกรรมเป็นผลมาจากบุคคลเลือกปฏิกิริยาตอบสนองท่ีเหมาะสม
ท่ีสุดมาสนองต่อส่ิงเร้าแต่ส่ิงเร้าจะมีประสิทธิภาพต่อเม่ืออินทรียอ์ยูใ่นภาวะรับเร้าหรือเรียกอีกอยา่ง
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หน่ึงวา่ภาวการณ์รับการจูงใจซ่ึงแรงจูงใจจะเป็นตวักระตุน้ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการและบรรลุเป้าหมายท่ีตนวางไว ้

นกัจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยมเช่ือว่าพฤติกรรมส่วนใหญ่ของบุคคลเกิดจากการเรียนรู้ซ่ึง
การเรียนรู้ของบุคคลจะมี 3 ลกัษณะคือ 

1) การเรียนรู้จากส่ิงเร้าเกิดจากการเรียนรู้ของพฤติกรรมท่ีบุคคลไม่สามารถจะควบคุมไดเ้ช่น
ความวิตกกงัวลความอยากความกลวัเป็นตน้เป็นพฤติกรรมท่ีบุคคลเกิดข้ึนโดยอตัโนมติัแต่ถา้บุคคล
รู้ตวัก่อนวา่เป็นเพราะเหตุใดก็จะสามารถแกปั้ญหาของส่ิงเร้านั้นไดโ้ดยตดัความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิง
เร้ากบัพฤติกรรมการตอบสนอง 

2) การเรียนรู้ผลการกระท าเกิดจากการเรียนรู้ของพฤติกรรมท่ีบุคคลกระท าในสังคมซ่ึงผลของ
การกระท าจะเป็นตวัก าหนดลกัษณะการเกิดพฤติกรรมโดยการเสริมแรงการลงโทษผลของการสริม
แรงจะก็ท าใหพ้ฤติกรรมนั้นเกิดข้ึนอีก 

3) การเรียนรู้จากการเลียนแบบเกิดจากการเรียนรู้ของพฤติกรรมท่ีบุคคลสังเกตพฤติกรรมของ
แม่แบบซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเด็กนิยมชมชอบหรือนบัถือเช่นพ่อแม่ครูเพื่อนบุคคลท่ีมีช่ือเสียงดาราคนโปรด
เป็นตน้โดยเด็กจะเลียนแบบพฤติกรรมบางอยา่งของแม่แบบหลกัการเรียนรู้จากการเลียนแบนิยมนามา
ใช้กนัมากมายท่ีเห็นบ่อยๆ ไดแ้ก่รายการโทรทศัน์หรือโฆษณาท่ีพยายามถ่ายทอดลกัษณะต่างๆของ
บุคคลผา่นส่ือเพื่อให้เกิดพฤติกรรมการเลียนแบบเช่นตาวิเศษเรารักเจา้พระยานมตราหมีซ่ึงเด็กจะซึม
ซบัพฤติกรรมและเลียนแบบท่ีถูกตอ้งฉะนั้นการผลิตรายการโทรทศัน์จึงควรระมดัระวงัในการเสนอ
ส่ือหรือภาพท่ีไม่ดีผิดขนบธรรมเนียมประเพณีความก้าวร้าวเพราะจะท าให้เด็กเกิดพฤติกรรม
เลียนแบบท่ีไม่ดีได ้

การปรับพฤติกรรมหมายถึงการน าเอาแนวคิดจากทฤษฎีการเรียนมาประยุกต์ใช้อยา่งมี
ระบบเพื่อเพิ่มศกัยภาพและความสามารถในการครบคุมตวัเองของบุคคลการปรับพฤติกรรมเป็น
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ได้มีการทดลองและพิสูจน์ได้ผลเน่ืองจากทุกวิธีการได้ผ่านขั้นตอนและ
กระบวนการศึกษาคน้ควา้วิจยัเป็นระยะเวลานานซ่ึงวิธีการปรับพฤติกรรมถือไดว้่าเป็นวิธีการท่ีใช้
ไดผ้ลในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลโดยจะมุ่งเน้นเฉพาะกบัพฤติกรรมสังเกตได้หรือวดั
ดว้ยเคร่ืองมือไดเ้ช่นพฤติกรรมการตรงเวลาการรักษาความสะอาดการคิดอย่างมีเหตุผลการก้าวร้าว
เป็นตน้ 

อรพิน  แสงสวา่ง (2539) กล่าวไวว้า่ในการปรับพฤติกรรมจะกระท าไดโ้ดยการสร้างการ
เรียนรู้ใหม่ใหก้บับุคคลโดยอาศยัลกัษณะของการเรียนรู้ทั้งสามท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้โดยใหร้างวลัเพื่อ
พฤติกรรมท่ีพึงปรารถนาและลงโทษเพื่อยุติพฤติกรรมหรืออาจสร้างแม่แบบใหม่ท่ีเหมาะสมเพื่อให้
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บุคคลไดเ้ลียนแบบซ่ึงการปรับพฤติกรรมมีหลายวธีิเช่นการเสริมแรงทางบวกการใชก้ารเสริมแรงทาง
ลบการใชก้ารหยดุย ั้งและการควบคุมตนเอง 

จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมสรุปได้ว่าพฤติกรรมเกิดจากแรงขับหรือ
แรงจูงใจภายในร่างกาย ซ่ึงจะแสดงออกหรือเกิดการโตต้อบเม่ือเผชิญกบัส่ิงเร้า แรงจูงใจจะสะทอ้น
ถึงพฤติกรรมและการประเมินคุณค่าตามความเช่ือดงันั้นพฤติกรรมในการป้องกนัตนเองจากการใช้
สารเคมีก าจดัศตัรูพืชจึงเป็นพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการรับรู้เก่ียวกบัการใช้สารเคมีและผลกระทบ 
เป็นแรงขบัหรือแรงจูงใจท่ีเกิดข้ึนภายในซ่ึงส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมออกมาได ้
 
2.3 แนวคิดเกีย่วกบัการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพชืและผลกระทบของการใช้สารเคมีในการก าจัดศัตรูพชื 
  ผลกระทบของการใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืชของเกษตรกรผูป้ลูกพืชเกิดจากการสะท้อน 
จากพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืชหากได้ศึกษาแนวคิดการใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืชและ
ผลกระทบของการใชส้ารเคมีในการก าจดัศตัรูพืชอยา่งถูกตอ้งก็จะส่งผลถึงการปฏิบติั อยา่งเหมาะสม
และปลอดภยั 
  ส่วนสุภาณี  พิมพ์สมาน (2540) ได้ประมวลความรู้เก่ียวกับการใช้สารฆ่าแมลงในยุค
แรกเร่ิมประมาณ 500 ปีก่อนพทุธศกัราชโดยคร้ังแรกเป็นการใชก้ ามะถนัผงในลกัษณะรมควนัเพื่อการ
ป้ องกัน ก าจัดแมลงต่อม าใน ปีพ .ศ . 600-700 มี ก ารแนะน าให้ ใช้ส ารประกอบอาร์ ซี นิ ก 
(arseniccompound) เป็นสารฆ่าแมลงสาหรับในประเทศจีนมีการใช้สารหนูขาวในการป้องกนัก าจดั
ศตัรูขา้วประมาณพ.ศ.2200-2300 ไดมี้การเร่ิมใชส้ารจากพืชท่ีไดจ้ากธรรมชาติไดแ้ก่นิโคตีน(nicotine) 
จากใบยาสูบโรตีโนน (rotenone) จากรากพืชในสกุล Derris และไพรีทรินจากส่วนดอกของพืชสกุล 
Chrysanthemum ตามล าดบั 

จากนั้ นการใช้สารเคมีในการก าจัดศัตรูพืชเร่ิมมีการใช้แพร่หลายทั่วไปภายหลัง
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 โดยในยุคแรกสารเคมีป้องกนัและก าจดัศตัรูพืชท่ีผลิตได้เป็นสารเคมีท่ีมีพิษ
รุนแรงเป็นอยา่งมากเช่นพวกสารอาร์ซีนิคและไฮโดรเจนไซยาไนด์ (Arsenic and Hydrogencyanide) 
โดยสารเคมีท่ีนับว่ามีความส าคญัชนิดแรกของโลกคือคลอรีเนตไฮโดรคาร์บอนด์ (Cholorinated 
Hydrocarbon) หรือออการ์โนคลอรีน (Organochlorine) หรือ DDT (Dichlorodiphenyltrichloroethane) 
ซ่ึงถูกคน้พบโดยนักเคมีชาวสวิสช่ือพอลมูลเลอร์  (Paul Muller) เม่ือปีพ.ศ. 2482 ในขณะนั้นเป็นท่ี 
รู้จกักนัทั่วไปว่าเป็นสารมหัศจรรยเ์พราะมีฤทธ์ิในการก าจดัแมลงศตัรูพืชอย่างกวา้งขวาง (Broad 
Spectum) และมีความเป็นพิษต่อสัตวเ์ลือดอุ่นมีความคงทนไม่เส่ือมสภาพเร็วในส่ิงแวดลอ้มจึงไม่ตอ้ง
ใช้บ่อยนอกจากน้ียงัไม่ละลายในน ้ าจึงท าให้ไม่ถูกชะลา้งโดยน ้ าฝนไดง่้ายและท่ีส าคญัคือมีราคาถูก
และใช้ง่ายเป็นเพราะประสิทธิภาพในการก าจดัแมลงดีและช่วยให้ผลผลิตไม่เสียหายจากการท าลาย
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ของแมลงศตัรูพืชประกอบกบัมีราคาไม่แพงจึงท าให้การใช้ DDT แพร่หลายไปทัว่โลกอยา่งรวดเร็ว
โดยมีสารอินทรีย์สังเคราะห์กลุ่มออร์กาโนฟอสฟอรัส  (organohosphorus) ชนิดแรกคือ  TEPT 
Schradanซ่ึงเป็นสารฆ่าแมลงประเภทดูดซึมเคล่ือนยา้ยได ้(systemic insecticide) ท่ีผลิตออกมาในช่วง
เดียวกนัและสารอินทรียส์ังเคราะห์กลุ่มต่อมาท่ีมีการพฒันาใช้เป็นสารฆ่าแมลงคือสารคาร์บาเมต 
(carbamate) โดยเลียนแบบสารพิษ ช่ือไฟโซสติกมีน  (physostigmine) ซ่ึ งเป็นสารอัคคาลอยล์ 
(alkaloid) ท่ีสกดัจากพืชชนิด Physostigmabenenosum สาร isolan และ dimetilan เป็นสารคาร์บาเมต 
2 ชนิดแรกท่ีผลิตออกจ าหน่ายในปีพ.ศ. 2493  

สารเคมีก าจดัศตัรูพืชดงักล่าวขา้งตน้มีบทบาทส าคญัในการเพิ่มผลผลิตดา้นการเกษตรของ
ประเทศก าลังพัฒนาโดยใช้ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตการเกษตรให้สูงข้ึนในระบบ
การเกษตรแบบเขม้ขน้ (Intensive Farming) ซ่ึงสารเคมีก าจดัศตัรูพืชเป็นส่ิงท่ีเกษตรกรในประเทศ
ก าลงัพฒันาพิจารณาว่าเป็นส่ิงท่ีช่วยให้ผลผลิตเพิ่มมากข้ึนและผลิตได้รวดเร็วมากพอส าหรับการ
บริโภคทั้งยงัช่วยเพิ่มปริมาณในการส่งเป็นสินคา้ออกให้มีรายได้ส าหรับเศรษฐกิจของประเทศนัก
วางแผนพฒันาของประเทศเหล่าน้ีมองเห็นวา่ทั้งสารก าจดัศตัรูพืชและปุ๋ยเคมีต่างมีส่วนส าคญัในการ
ช่วยพฒันาประเทศ 

ปัจจุบนัสารเคมีท่ีนิยมน ามาใชใ้นการเกษตรสามารถแบ่งตามกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม 
1) สารเคมีก าจดัศตัรูพืชกลุ่มออร์กาโนคลอรีน (Organochlorine)  

 เป็นสารเคมีท่ีมีคลอรีนเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัสารพิษในกลุ่มน้ีจะมีความคงตวัสลายตวั
ยากจึงปนเป้ือนอยูใ่นธรรมชาติไดน้านบางชนิดจะมีพิษตกคา้งอยูไ่ดน้านเป็นสิบๆ ปีมีประสิทธิภาพ
ในการก าจดัแมลงไดดี้และมีพิษต่อมนุษยต์วัอยา่งสารพิษพวกน้ีไดแ้ก่ดีดีทีลินเดนเฮพตาคลอร์ดีลดริน
เอนดรินและท๊อกซาฟีน ฯลฯ สารดงักล่าวน้ีทุกสารไม่มีในธรรมชาติเป็นสารท่ีมนุษยส์ังเคราะห์ข้ึน
และโดยทัว่ไปจะคงทนไม่สลายตวัได้ง่ายเช่นดีดีทีซ่ึงก่อให้เกิดปัญหาส่ิงแวดล้อมเป็นพิษปัจจุบนั
ประเทศในแถบยโุรปและอเมริการวมถึงประเทศไทยไดมี้การห้ามใชดี้ดีทีในภาคการเกษตรมาหลายปี
แลว้ 
 พิษวิทยาของสารเคมีกลุ่มน้ีในการก่อปฏิกิริยาท่ีท าให้แมลงตายยงัไม่ทราบแน่ชัดอาจ
เน่ืองมาจากสาเหตุหลายประการและสาเหตุหน่ึงท่ีมีความเป็นไปไดคื้อสารเคมีกลุ่มออร์กาโนคลอรีน
จะไปรวมกับไขมันท่ีเกาะอยู่กับผนังห่อหุ้มเซลล์ประสาท (axon membrane) หรือท่ีปมประสาท 
(ganglia) เช่นเดียวกบัปฏิกิริยาท่ีเกิดจากสารไพรีทรินท าให้เกิดปฏิกิริยาการส่งต่อความรู้สึกระหวา่ง
การผา่นเขา้ออกของโซเดียมและโปแตสเซียมมีผลท าใหเ้กิดอาการกระตุกเป็นอมัพาตและตายในท่ีสุด 
 โดยการประกอบกลุ่มออร์กาโนคลอรีนหลายตวัมีคุณสมบติัท่ีเป็นพิษโดยตรงต่อสัตวท่ี์มี
กระดูกสันหลงัสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมผูท่ี้ท  างานเก่ียวขอ้งเม่ือไดรั้บวตัถุมีพิษกลุ่มน้ีในปริมาณท่ีมากพอ
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อาจก่อใหเ้กิดอาการเป็นพิษดว้ยปฏิกิริยาความเป็นพิษของสารกลุ่มน้ีจะผา่นระบบประสาทโดยตรงท า
ให้กลา้มเน้ือกระตุกอวยัวะท างานไม่ประสานกนัและชกัหากไดรั้บในปริมาณนอ้ยอาจเกิดอาการปวด
หวัหนา้มืดตามวัและคล่ืนไส้ได ้
 2) สารเคมีก าจดัศตัรูพืชกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต (Organophoshpate) 
 เป็นสารสังเคราะห์มาจากกรดฟอสฟอริกเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัสารฆ่าแมลงพวกน้ี
สลายตัวได้ง่ายมีพิษตกค้างในส่ิงแวดล้อมไม่ยาวนานนักโดยเฉล่ียประมาณ  3-15 วนัและมี
ประสิทธิภาพในการก าจดัแมลงไดดี้สารเคมีในกลุ่มน้ีบางชนิดมีพิษน้อยต่อมนุษยแ์ละสัตวเ์ลือดอุ่น
เช่นมาลาไธออนซ่ึงใชก้ าจดัแมงและแมลงศตัรูสัตวไ์ดด้ว้ยเช่นใชก้ าจดัเห็บในววัและเห็บในสุนขัแต่
บางชนิดก็มีพิษร้ายแรงเช่นโมโนโครโตฟอสเมทธิลพาราไธออนและเอทธิลพาราไธออนซ่ึงหาก
ได้รับสารพิษเข้าไปในร่างกายแต่เพียงเล็กน้อยอาจท าให้เกิดอาการได้และถ้ารับประทานเข้าไป
โดยตรงอาจถึงตายไดห้ากส่งผูป่้วยใหแ้พทยช์า้ไปดงันั้นผูใ้ชแ้ละผูเ้ก่ียวขอ้งกบัสารพิษควรจะไดท้ราบ
ถึงอนัตรายเก่ียวกบัพิษแบบเฉียบพลนัและทราบถึงวิธีปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ก่อนจะให้แพทยรั์กษา
และท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงจะเป็นการเตือนผูใ้ชแ้ละผูเ้ก่ียวขอ้งสารพิษไดร้ะมดัระวงัป้องกนัตนเองมิ
ใหส้ารพิษเขา้สู่ร่างกายได ้
 โดยพิษวิทยาของสารกลุ่มน้ีจะเป็นพิษต่อแมลงและสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมสารฆ่าแมลงทุก
ชนิดท่ีอยูใ่นกลุ่มน้ีจะมีผลต่อความดนัโลหิตและระดบัเอนไซมโ์คลีนเอสเตอเรส (Cholinesterase) ท า
ให้ปริมาณของเอ็นไซม์ท่ีท างานไดล้ดน้อยลงถา้สารพิษเขา้สู่ร่างกายมากจนถึงระดบัหน่ึงจะเกิดการ
สะสมของอะเซทธิลโคลิน (Acetylcholine) ท่ีเป็นตวัถ่ายทอดสัญญาณระหว่างเส้นประสาทบริเวณ
ปลายประสาทท่ีมาประสานกนัสารพิษออร์กาโนฟอสเฟตท าให้การส่งสัญญาณประสาทในสมอง
เส่ือมลงมีผลต่อระบบสัมผสัการเคล่ือนไหวพฤติกรรมและการท างานของระบบหายใจการเสียชีวิต
เน่ืองจากระบบหายใจถูกกดร่างกายจะกลบัคืนเป็นปกติได้ก็ต่อเม่ือมีการสร้างเอนไซม์ใหม่เขา้ไป
ทดแทนเอนไซมท่ี์หมดสภาพไป 
 สารเคมีกลุ่มน้ีเขา้สู่ร่างกายโดยการหายใจการกินและผา่นเขา้ทางผิวหนงัลกัษณะอาการของ
การไดรั้บพิษนั้นหากไดรั้บพิษแบบเฉียบพลนัอาการจะเกิดข้ึนตั้งแต่ผูป่้วยไดรั้บสารพิษหรือภายใน
เวลา 12 ชัว่โมงโดยระยะแรกผูป่้วยจะมีอาการปวดศีรษะวงิเวยีนอ่อนเพลียการท างานของกลา้มเน้ือไม่
ประสานกนักลา้มเน้ือกระตุกตวัสั่นคล่ืนไส้และเกิดตะคริวท่ีทอ้งทอ้งร่วงและเหง่ือออกมากนอกจากน้ี
ยงัเกิดอาการตาพร่าเกิดการสับสนแน่นหน้าอกหายใจลาบากไอและอาจเกิดอาการปอดบวมน ้ าไม่
สามารถควบคุมการขบัถ่ายไม่รู้สึกตวัหมดสติถา้เกิดพิษอยา่งรุนแรงจะมีอาการชกัหวัใจเตน้ชา้น ้ าลาย
และน ้ าตาไหลอาการพิษทางโรคจิตจะมีอาการคลุม้คลัง่และมีพฤติกรรมท่ีผดิปกติท าใหอ้าจวนิิจฉยัผิด
ว่าเป็นโรคพิษสุราและการท่ีหัวใจเตน้ช้าลงอาจท าให้ระบบหายถูกกดผูป่้วยอาจเสียชีวิตหากไดรั้บ
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สารพิษในขนาดปานกลางติดต่อกันไปทุกวนัอาจท าให้เกิดอาการคล้ายไข้หวดัใหญ่คือไม่สบาย
อ่อนเพลียเบ่ืออาหารผูป่้วยบางรายจะมีอาการทางโรคเส้นประสาทแตกต่างกนัไปอาการของโรคจะ
เกิดข้ึนชา้ๆบางคร้ังเม่ือไดรั้บสารพิษแลว้จะยงัไม่เกิดอาการเป็นเวลาหลายวนัโดยอาการท่ีพบมากคือ
แขนและขาชามีอาการปวดและอ่อนเพลียส าหรับบางคนอาการจะกลบัคืนปกติภายใน 2-3 อาทิตยแ์ต่
บางคนกลา้มเน้ือจะลีบและท าใหเ้ป็นอมัพาตบางส่วนได ้
 3) สารเคมีก าจดัศตัรูพืชกลุ่มคาร์บาเมท (Carbamate)  
 เป็นอนุพนัธ์ของกรดคาร์บามิกมีธาตุไนโตรเจนเป็นองคป์ระกอบสลายตวัง่ายมีฤทธ์ิในการ
ก าจดัศตัรูพืชไดอ้ยา่งกวา้งขวางหลายชนิดท าให้มีผูนิ้ยมใชม้ากและมีแนวโน้มวา่จะมีผูใ้ชม้ากข้ึนอีก
ในอนาคตเน่ืองจากมีพิษต่อมนุษยแ์ละสัตวเ์ลือดอุ่นน้อยกว่า 2 กลุ่มแรกและมีพิษตกคา้งสั้นตวัอยา่ง
ของสารพิษพวกน้ีเช่นคาร์บาริล (carbaryl) เมทโธมิล (methomyl) คาร์โบฟูราน (carbofuran) เป็นตน้
สารพิษกลุ่มคาร์บาเมทบางชนิดจะผา่นเขา้สู่ร่างกายโดยทางผิวหนงัไดดี้ฉะนั้นผูใ้ชจึ้งควรระมดัระวงั
ท่ีจะไม่สัมผสัสารพิษโดยตรงการเกิดพิษจะมีลกัษณะคลา้ยกบัการเกิดพิษเช่นเดียวกบักลุ่มออร์กาโน
ฟอสเฟตโดยสารพิษกลุ่มน้ีมีผลท าให้เกิดปฏิกริยาระหวา่งอนุมูลคาร์บาเมทกบัเอนไซมโ์คลีนเอสเตอ
เรสท่ีปลายประสาทอนัมีผลกระทบต่อระบบประสาทเช่นท าให้กลา้มเน้ือสั่นกระตุกแต่ร่างกายจะ
กลบัคืนสู่ภาวะปกติไดเ้ร็วกวา่การเกิดพิษจากสารกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตพิษของสารคาร์บาเมทจะเขา้
สู่ร่างกายไดโ้ดยการดูดซึมเขา้ไปทางปากทางจมูกและทางผิวหนงัซ่ึงจะถูกท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง
ทางเคมีท่ีตบัจากนั้นสารท่ีไดจ้ะถูกขบัออกจากทางร่างกายโดยตบัและไตลกัษณะอาการของการไดรั้บ
สารพิษเช่นทอ้งเสียปวดทอ้งคล่ืนเหียนอาเจียนเหง่ือออกน ้ าตาไหลตาพร่าหายใจขดัตวัสั่นกลา้มเน้ือ
กระตุกปวดศีรษะแขนขาเป็นอมัพาตชัว่คราวส่วนมากอาการเป็นพิษอยู่ประมาณ 2 - 3 ชัว่โมงและมี
ความรุนแรงนอ้ยกวา่การเกิดพิษจากกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตแต่หากกรณีท่ีไดรั้บพิษรุนแรงควรระวงั
ระบบหายใจถูกกดปอดบวมน ้ าและชกัถา้ยงัมีการดูดซึมพิษเขา้สู่ร่างกายต่อไปในปริมาณปานกลาง
อาจก่อใหเ้กิดอาการคล่ืนเหียนวงิเวยีนอ่อนเพลียไม่รู้รสอาหารและอาการคลา้ยเป็นไขห้วดัใหญ่ 
 4) กลุ่มไพรีทรอยด ์(Pyrethoids)  
 ไดแ้ก่สารพาไพรีทรินซ่ึงมีไดจ้ากทั้งในธรรมชาติและการสังเคราะห์ข้ึนตวัอยา่งเช่นเปอร์
เมทริน (permethrin) สารเรสเมทริน (resmethrin) ไซเปอร์เมทริน (cypermethrin) สารกลุ่มน้ีใช้ฆ่า
แมลงไดดี้มีพิษต่อมนุษยแ์ละสัตวเ์ลือดอุ่นค่อนขา้งนอ้ยและสลายตวัไดง่้ายโดยสารกลุ่มไพรีทรอย ์ มี
พิษต่อระบบประสาทของแมลงกลุ่มท่ีมีประสิทธิภาพในการฆ่าจะมีปฏิกิริยาเกิดข้ึนทั้งท่ีบริเวณปลาย
ประสาทและระบบประสาทส่วนกลางในขณะท่ีฤทธ์ิในการท าให้สลบอาจเกิดข้ึนท่ีบริเวณปลาย
ประสาทเท่านั้น 
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 พิษวิทยาของสารในกลุ่มไพรีทรอยด์จะมีพิษต่อสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมไดบ้า้งแต่ไม่ถือวา่สาร
กลุ่มน้ีเป็นเคมีชนิดมีพิษรุนแรงเน่ืองจากร่างกายดูดซับได้น้อยนอกจากน้ีจะมีสารละลายประเภท
ละลายไขมนับางชนิดช่วยกระตุน้ให้ท าลายพิษในสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมดว้ยเหตุน้ีสารกลุ่มไพรีทรอยด์
จึงเป็นสารเคมีก าจดัแมลงท่ีปลอดภยัท่ีสุดในบรรดาสารเคมีก าจดัศตัรูพืชถา้มีการสัมผสัสารไม่นาน
เกินไปลกัษณะอาการของผูไ้ด้รับพิษจากสารจะแตกต่างกนัหากพิษเกิดจากสารสังเคราะห์ท่ีมีความ
บริสุทธ์ิมากๆ การสัมผสัโดยการหายใจจะจามมีน ้ ามูกไหลคนัคอหายใจไม่สะดวกนอกจากนั้นยงัเกิด
อาการปวดกลา้มเน้ือเป็นหวดัอยา่งกะทนัหนัหายใจไม่สะดวกเกิดอาการไอและบางรายอาจเกิดอาการ
หมดสติไดแ้ต่ถา้ไดรั้บพิษเกิดจากตวัสารท าละลายท่ีอยู่ในรูปสารผสมสารท่ีใช้เป็นตวัท าละลายเป็น
สารเคมีประเภทไฮโดรคาร์บอนท่ีหากสูดดมเขา้ไปอาจท าให้เกิดอาการไอน ้ ามูกไหลมีไขเ้จ็บหน้าอก
และปอดอกัเสบและหากไดรั้บพิษท่ีเกิดจากสารท่ีท าใหเ้กิดแรงดนัเช่นสารเคมีประเภทฮาโลคาร์บอน
เม่ือสูดเขา้ไปมากจะท าให้เกิดหัวใจเตน้ไม่เป็นจงัหวะควรรีบท าการปฐมพยาบาลและให้การรักษา
อยา่งรวดเร็ว 
 5) กลุ่มพาราควอทและไดควอท (Paraquat and Diquat)  
 สารเคมีก าจดัศัตรูพืชกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มสารก าจัดวชัพืชมีหลายชนิดได้แก่กรัมม๊อกโซน 
(Gramoxone) กล๊ าส โซน  (Glasszone) คิ งโซน  (Kingzone) คาราโซน  (Karazone) แพลนโซน 
(Planxone) พีราโซน (Perazone) อีโคพาเรด (Ecopared) และสูตรผสมท่ีรวมกบัไดยรูอน (diuron) คือ
พาราโคล (Paraclol)  
 พิษวิทยาของสารกลุ่มน้ีจะท าลายเน้ือเยื่อพวกผิวหนงัเล็บเยื่อตาตบัไตเยื่อบุทางเดินอาหารและ
เยื่อบุทางเดินหายใจซ่ึงการท าลายเป็นผลโดยตรงจากการระคายเคืองและเก่ียวขอ้งกบัเปอรอกซิเดชัน่ 
(peroxidation) ของฟอสโฟลิพิด (Phospholipid) ภายในและภายนอกเซลล์และหยุดย ั้งการสร้างเซอร์
แฟกแทน้ท ์(surfactant) ของเน้ือเยือ่ปอดคุณสมบติัการเป็นพิษน้ีอาจเกิดจากท่ีสารกลุ่มน้ีสามารถสร้าง
อนุมูลอิสระในเน้ือเยื่อโดยทัว่ไปผลการท าลายน้ีสามารถกลบัสู่ภาวะปกติไดอ้ยา่งไรก็ตามผลต่อปอด
ท่ีเกิดจากการกินพาราควอทมกัจะท าให้เสียชีวิตไดอ้ตัราจากการท างานท่ีตอ้งสัมผสักบัพาราควอทมี
หลายประการการสัมผสักบัสารเขม้ขน้ท าใหเ้กิดการระคายเคืองผวิหนงัท่ีมือแตกและเปล่ียนสีบางคร้ัง
เขา้ตาท าให้ตาอกัเสบและหากไม่ลา้งออกอยา่งรวดเร็วอาจท าให้เยื่อตาขุ่นขาวมากๆ ไดก้ารเกิดพิษต่อ
ร่างกายส่วนใหญ่เกิดจากการกินสารน้ีเข้าไปมีบางคร้ังท่ีพิษเกิดจากการสัมผสัทางผิวหนังเป็น
เวลานานการดูดซึมของสารพิษเข้าทางผิวหนังมกัเกิดข้ึนเม่ือผิวหนังมีรอยถลอกผูท่ี้ได้สัมผสักับ
พาราควอทมากๆ ควรรับการตรวจและทดสอบหาระดบัของสารพิษในเลือดและปัสสาวะการสูดดม
ไอระเหยจะก่อให้เกิดอาการคอแห้งและมีเลือดก าเดาออกควรหลีกเล่ียงจากสารพิษสักระยะหน่ึงถา้กิน
เขา้ไปจะท าใหเ้กิดการอกัเสบในปากและทางเดินอาหารอาจเป็นแผลเป่ือยไดภ้ายในหน่ึงวนัหรือหลาย
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วนัพิษท่ีถูกดูดซึมจะเขา้ไปท าลายเน้ือตบัและหลอดเลือดฝอยในไตพาราควอทจะเขา้ไปคัง่อยูใ่นเซลล์
ของเยื่อบุถุงลมปอดและท าให้เซลล์ตายในเวลาต่อมาหลงัจากนั้นจะเกิดพงัผืดในถุงลมอยา่งรวดเร็ว
ผูป่้วยบางรายรอดชีวิตหลงัจากท่ีปอดกลบัคืนดีเป็นปกติซ่ึงใชเ้วลาเป็นอาทิตยห์รือเป็นเดือนแต่หาก
เกิดพงัผืดมากๆ ในปอดเป็นระยะเวลานานๆ ผูป่้วยมกัเสียชีวิตเน่ืองจากปอดฟอกเลือดไม่ไดเ้ต็มท่ีท า
ใหไ้ดอ้อกซิเจนไม่เพียงพอและมีการสะสมของคาร์บอนไดออกไซด ์

ลกัษณะอาการของการเกิดพิษจากสารกลุ่มพาราควอทจะมีผลระคายเคืองต่อผิงหนังตาและ
ทางเดินหายใจตอนบนอาการเร่ิมแรกท่ีสุดประมาณ 1 - 4 วนัภายหลงักินพาราควอทในขนาดท่ีเกิดพิษ
เขา้ไปจะมีอาการปวดแสบปวดร้อนท่ีปากหนา้อกและทอ้งมีอาการคล่ืนไส้อาเจียนทอ้งเดินและบางคร้ัง
ถ่ายอุจจาระมีสีด าในบางคร้ังมีอาการนอ้ยในระยะเร่ิมแรกท าให้การรักษาอยา่งเต็มท่ีล่าชา้ไปกวา่ท่ีควร
ในระยะ 24 – 72 ชัว่โมงจะปรากฏผลท่ีมีต่อไตและตบัมีไข่ขาวในปัสสาวะปัสสาวะมีโลหิตหรือเป็น
หนองระดบัของยูเรียไนโตรเจนในเลือด (BUN) และครีเอทีน (creatine) อาจสูงข้ึนอาจจะมีปัสสาวะ
น้อยลงซ่ึงแสดงว่าได้รับร้ายแรงตัวเหลืองตาเหลืองและการเพิ่มของระดับ COT, GPT, LDH และ 
alkaline Phoshataseในซีร่ัมแสดงถึงผลกระทบต่อตับโดยปกติผลกระทบเหล่าน้ีสามารถแก้ไขให้
กลบัคืนดีได้ความรุนแรงของพิษท่ีเขา้ท าลายหลอดเลือดฝอยในไตอาจตอ้งใช้วิธีลา้งไตโดยทัว่ๆ ไป
ความดนัออกซิเจนในเส้นเลือดแดงและความสามารถในการซึมผ่านของคาร์บอนมอนน๊อกไซด์จะ
ลดลงเร่ือยๆ ก่อนท่ีจะแสดงอาการทางปอดมกัจะเกิดมีอาการไอหายใจล าบากและหายใจเร็วหลงักิน
พาราควอท 72 – 96 ชัว่โมงแต่อาจจะชา้กวา่นั้น 14 วนัอาการตวัเขียวจะเพิ่มข้ึนแสดงถึงการแลกเปล่ียน
ก๊าซไม่ดีซ่ึงเป็นผลจากเยื่อพงัผืดในถุงลมในบางรายมีเสมหะออกเป็นน ้ าจ  านวนมาก (ปอดบวมน ้ า) 
หลงัจากกินพาราควอทหรือไดควอทปริมาณมากคือประมาณ 200 ซีซีการกินไดควอทจะเป็นผลให้เกิด
อาการคล่ืนไส้อาเจียนและทอ้งเสียอยา่งมากร่วมกบัร่างกายขาดน ้าและถ่ายอุจจาระเป็นสีด าอาเจียนเป็น
เลือดซ่ึงเกิดจากแผลทางเดินอาหารการเพิ่ม BUN และcreatineในซีร่ัมและปัสสาวะไม่ออกเป็นผลจาก
การท าลายท่อไตอย่างฉับพลนัระดบั COT, GPT, LDH และ alkaline Phoshataseสูงข้ึนเป็นผลจากการ
ท าลายตบัอาการหมดสติในระยะเร่ิมแรกบางคร้ังเกิดตามหลงัการกินจ านวนมากเพื่อฆ่าตวัตายสารเคมีท่ี
ใช้ในการก าจดัศตัรูพืชไม่เพียงแต่สามารถท าอนัตรายต่อศตัรูพืชเท่านั้นแต่ยงัเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ
ของร่างกายมนุษยแ์ละสัตวไ์ดด้ว้ยโดยการเขา้ท าลายส่ิงมีชีวิตท่ีไม่ใช่เป้าหมายทางออ้มของสารเคมีมี 2 
ลกัษณะหลกัคือ 

1) การเขา้ไปสะสมอยู่ในร่างกายของมนุษยห์รือสัตวโ์ดยท่ีสารเคมีก าจดัศตัรูพืชเหล่านั้นจะ
สะสมอยู่ในร่างกายและสามารถท าลายอวยัวะท่ีส าคญัภายในร่างกายซ่ึงได้แก่ตบัไตปอดหัวใจและ
สมองไดน้อกจากน้ียงัท าอนัตรายต่อระบบอวยัวะสืบพนัธ์ุระบบประสาทรวมไปถึงผิวหนงัและตาซ่ึงก็
ข้ึนอยูก่บัวา่สารเคมีนั้นเขา้สู่ร่างกายทางใดและเป็นสารเคมีประเภทไหน 
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2) การเขา้ไปสะสมในห่วงโซ่อาหารของส่ิงมีชีวิตในโลกโดยผลกระทบของการใชย้าฆ่าแมลง
ปราบศตัรูพืชหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ไดส่้งผลกระทบไปสู่ส่ิงแวดลอ้มหรือระบบนิเวศเป็นอยา่งมาก
เพราะการใช้ยาปราบศตัรูพืชนั้นมิไดจ้  ากดัการพ่นยาอยูแ่ต่เพียงแมลงศตัรูพืชเท่านั้นแต่ยงัไดก้ระจาย
ไปสู่แหล่งน ้าต่างๆต่อไปอีกโดยเฉพาะ DDT ซ่ึง Paul Muller เป็นผูค้น้พบเม่ือค.ศ. 1940 นั้นในช่วงแรก
ของการใช้ปรากฏวา่แมลงท่ีเป็นศตัรูพืชลดจ านวนลงเป็นอนัมากต่อมาในปีค.ศ.1970 แมจ้ะมีการใชย้า
ฆ่าแมลงแต่ก็ไดท้  าให้พืชผลทางการเกษตรถูกท าลายไปร้อยละ 13 ซ่ึงก่อนท่ีจะมีการใช้ DDT พืชผล
ทางการเกษตรของอเมริกาถูกแมลงท าลายไปเพียงร้อยละ 10 แสดงให้เห็นว่าแมลงศตัรูพืชมีความ
ตา้นทานต่อยาฆ่าแมลงแล้วท าให้ต่อมาสหรัฐอเมริกาประกาศห้ามใช้ DDT ในปี 1973 เพราะเป็นท่ี
ประจกัษ์โดยชดัเจนวา่ DDT และยาฆ่าแมลงประเภทเดียวกนัไดท้  าลายระบบนิเวศเป็นสาเหตุของการ
สูญพนัธ์ุของสัตวน์ ้ าและสัตวอ่ื์นๆท่ีกินสัตว์น ้ าเป็นอาหารเพราะ DDT เพียง 0.02 ppm. ในน ้ าท าให้
ส่ิงมีชีวิตระดบัสูงของห่วงโซ่อาหารจะไดรั้บยาฆ่าแมลงน้ีถึง 2,000 ppm. จากการศึกษานกหลายชนิด
ในอเมริกาพบวา่ DDT ท าให้นกหลายชนิดสูญพนัธ์ุเพราะ DDT ท่ีสะสมในร่างกายท าให้เปลือกไข่บาง
และไม่สามารถฟักออกมาเป็นตวัไดย้าฆ่าแมลงท าใหค้วามหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศลดลง 
(วินัย  วีระวฒันานนท์, 2537) เช่นเดียวกับกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม (2539) ได้กล่าวไวว้่า
การเกษตรในปัจจุบนัไดพ้ยายามลดระดบัต่างๆในห่วงโซ่อาหารใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุดโดยการก าจดัศตัรูพืช
และหญา้หลายชนิดไปเพื่อปลูกพืชชนิดเดียว (Monoculture) เช่นขา้วสาลีหรือขา้วโพดซ่ึงท าให้ผลผลิต
เพิ่มข้ึนนอกจากนั้นพื้นท่ีการเกษตรทัว่โลกนบัเป็นบริเวณท่ีระบบนิเวศถูกท าลายมากเพราะมีการใชส้าร
ก าจดัศตัรูพืชกนัอยา่งแพร่หลายสารพิษท่ีเกิดจากการเกษตรและอุตสาหกรรมต่างๆ สามารถถ่ายทอดไป
ยงัส่ิงมีชีวิตระดับสูงๆ ได้ตามห่วงโซ่อาหารซ่ึงมกัสะสมอยู่ในส่ิงมีชีวิตในปริมาณท่ีเข้มข้นกว่าท่ีมีใน
ส่ิงแวดลอ้ม (Biological Amplification ) เสมอดงัตวัอยา่งของการใช ้DDT  

นอกจากน้ีประยรูดีมา (อา้งถึงในสุภาพ  มณีรัตน์, 2542) ไดส้รุปถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการใช้
สารเคมีโดยขาดความรู้ความเข้าใจและความรับผิดชอบต่อสุขภาพอนามัยสังคมเศรษฐกิจและ
ส่ิงแวดล้อมไวว้่าเป็นอนัตรายต่อชีวิตและอนามยัอนัดีของประชากรก่อให้เกิดผลเสียทางด้านผลิต
เน่ืองจากความเจ็บป่วยของประชาชนท าให้การผลิตท าได้ไม่ปกติและก่อให้เกิดผลเสียทางด้าน
เศรษฐกิจเน่ืองจากประชาชนตอ้งเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจากการได้รับพิษของวตัถุมีพิษ
นอกจากน้ีแมลงท่ีมีประโยชน์เช่นผึ้งท่ีให้น ้ าหวานแมลงท่ีช่วยผสมเกสรดอกไมมี้ปริมาณลดลงท าให้
พืชผกัผลไมมี้ปริมาณลดลงดว้ยรวมถึงนกปลาและสัตวต่์างๆ ท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิตมีปริมาณลดลง
สัตวท่ี์มีประโยชน์ในการป้องกนัและก าจดัศตัรูพืชศตัรูมนุษยแ์ละสัตวเ์ช่นตวัห้าตวัเบียนก็มีจ  านวนลด
นอ้ยลงดว้ยและท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงคือศตัรูพืชสามารถสร้างความตา้นทานต่อสารเคมีไดม้ากข้ึนซ่ึง
จะเพิ่มปัญหาในการป้องกนัและก าจดัมากข้ึนตามล าดบัส าหรับวถีิทางท่ีสารเคมีเขา้สู่ร่างกายนั้นสุภาณี  
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พิมพส์มาน (2540) ไดก้ล่าวไวว้า่สารเคมีสามารถเขา้สู่ร่างกายได ้3 ทางไดแ้ก่ทางผิวหนงัทางปากและ
ทางการหายใจ 

1) ทางผิวหนงัสารเคมีจะซึมเขา้ทางผิวหนงัไดใ้นกรณีท่ีสารเคมีหกรดตวัหรือเส้ือผา้ระหวา่ง
ผสมหรือพ่นสารเคมีสารเคมีปลิวฟุ้งมาถูกตวัระหว่างฉีดพ่นเช่นอยู่ใตล้มเม่ือพ่นสารเคมีเอาตวัไป
สัมผสักบัพืชท่ีพ่นสารเคมีเช่นหลงัพ่นสารเคมีแลว้เดินเขา้ไปส ารวจในแปลงหลงัพ่นสารเคมีใหม่ๆ 
เด็กเล่นในบริเวณท่ีมีภาชนะใช้แลว้และทิ้งไม่เรียบร้อยมีสารเคมีปนเป้ือนบริเวณท่ีมีการหกร่ัวไหล
ของสารเคมีหรือมีการซ่อมเคร่ืองมือท่ีมีสารเคมีเหลือคา้งอยูอ่ยา่งไม่ระมดัระวงัโดยปัจจยัการดูดซึม
ของสารเคมีผา่นทางผิวหนงัข้ึนอยูก่บัสภาพของผวิหนงัถา้ผวิหนงัมีการฉีกขาดหรือมีบาดแผลตุ่มหรือ
ถลอกการดูดซึมของสารจะดีกว่าผิวหนังปกตินอกจากน้ียงัมีความสามารถในการละลายซึมผ่าน
ผวิหนงัของสารเคมีขนาดของสารเคมีเช่นถา้สารเคมีมีขนาดเล็กจะถูกดูดซึมไดดี้ส่วนสารเคมีท่ีมีขนาด
ใหญ่จะไม่ถูกดูดซึมเลยรวมถึงอุณหภูมิโดยสารเคมีบางกลุ่มจะถูกดูดซึมผ่านผิวหนังได้ดีมากใน
อุณหภูมิท่ีร้อนจดั 

2) ทางปากสารเคมีก าจดัศตัรูพืชท่ีเป็นสารกดักร่อนเท่านั้นจะแสดงอาการพิษเฉพาะท่ีในการ
ท าลายเน้ือเยื่อเช่นการเกิดแผลรุนแรงในปากเม่ือมีการฆ่าตวัตายโดยใช้สารประเภทน้ีโดยทัว่ไป
สารเคมีท่ีไม่มีฤทธ์ิกดักร่อนจะไม่แสดงอาการพิษต่อร่างกายนอกจากตอ้งถูกดูดซึมเขา้ภายในร่างกาย
การรับสารเคมีเขา้ทางปากอาจเกิดไดเ้ม่ือละอองหรือฝุ่ นสารเคมีปลิวเขา้ปากขณะท่ีผสมยาหรือฉีดพ่น
โดยไม่สวมผา้ปิดปากด่ืมน ้ าหรือกินอาหารจากภาชนะท่ีปนเป้ือนใชป้ากดูดหรือปากเป่าเม่ือเคร่ืองพ่น
มีปัญหาใช้มือท่ีเป้ือนสารเคมีและไม่ได้ล้างมือก่อนหยิบจบัอาหารหรือบุหร่ีหรือสารเคมีหกรด
ปนเป้ือนอาหารระหวา่งการขนส่งท่ีไม่ปลอดภยั 

3) ทางการหายใจสารเคมีอาจถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายโดยวิธีน้ีข้ึนกับขนาดของสารเคมีซ่ึง
สารเคมีท่ีมีขนาดเล็กมากๆ  (1 - 5 ไมครอน) จะสามารถเข้าสู่ถุงลมและการดูดซึมเขา้สู่ร่างกายจะ
เป็นไปได้อย่างรวดเร็วนอกจากน้ีสารเคมีอาจถูกดูดซึมได้จากโพรงจมูกจากเยื่อภายในปากหรือ
สารเคมีในรูปของฝุ่ นหรือสารละลายท่ีสามารถระเหยไดอ้าจท าใหเ้กิดโรคปอดเร้ือรังข้ึนไดก้ารหายใจ
เอาสารเคมีเข้าไปอาจเกิดข้ึนโดยการหายใจเอาฝุ่ นหรือไอของสารเคมีสูบบุหร่ีระหว่างการฉีดพ่น
สารเคมีไอระเหยจากกากสารเคมีท่ีหกหรือทิ้งภาชนะบรรจุอยา่งไม่ถูกวธีิ 

 นอกจากน้ีพาลาภ  สิงหเสนี (2540) ยงักล่าวถึงองคป์ระกอบท่ีส่งผลต่อการเขา้สู่ร่างกาย
ของสารเคมีก าจดัศตัรูพืชเช่น 

1) ระยะเวลาโดยถา้ไดรั้บสารเคมีก าจดัศตัรูพืชเป็นเวลานานเช่นสวมใส่เน้ือผา้ท่ีเปียกแฉะดว้ย
สารเคมีโอกาสเส่ียงอนัตรายจะสูงข้ึนหรือระยะเวลาการฉีดพ่นท่ีนานก็เป็นเหตุให้โอกาสเส่ียง
อนัตรายสูงเช่นกนั 
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2) สูตรต ารับและปริมาณสารออกฤทธ์ิของสารเคมีก าจดัศตัรูพืชเช่นตวัท าลายหรือสารลดแรง
ตึงผวิอาจท าใหก้ารดูดซึมสารเคมีมีมากข้ึนหรือรูปแบบท่ีเป็นเมด็แกรนูลขนาดใหญ่จะปลอดภยักวา่ผง
ฝุ่ นละอองท่ีมีขนาดเล็กมากนอกจากน้ีสูตรของสารเคมีท่ีมีสารออกฤทธ์ิความเขม้ขน้สูงจะมีโอกาส
การเกิดอนัตรายไดม้ากและสารเคมีในรูปสารละลายจะท าให้การดูดซึมผา่นผิวหนงัเกิดข้ึนไดม้ากกวา่
รูปแบบท่ีเป็นผง 

3) วธีิการฉีดพ่นสารเคมีการใชว้ิธีการฉีดพ่นท่ีแตกต่างกนัโอกาสฟุ้งกระจายจะต่างกนัโดยลม
ท าให้การฟุ้งกระจายสารเคมีต่างกันออกไปการฉีดพ่นใต้ลมจะท าให้ลมพดัสารเคมีเข้าสู่ผูฉี้ดพ่น
นอกจากน้ีลกัษณะเคร่ืองมือท่ีใช้ในการฉีดพ่นมีส่วนท าให้เกิดการสัมผสัมากน้อยต่างกนัเช่นถา้เป็น
การใช้เคร่ืองมือฉีดพ่นแบบท่ีมีถงับรรจุสะพายหลงัหากเคร่ืองมือเกิดความบกพร่องการปนเป้ือนท่ี
บริเวณหลงัจะมีปริมาณสูงมาก 

4) อุณหภูมิในสภาพอากาศร้อนการดูดซึมสารเคมีมักเกิดข้ึนได้เร็วและสภาพอากาศท่ีมี
ความช้ืนสูงจะมีการดูดซึมสารเคมีไดดี้ข้ึนแมว้า่จะท าใหล้ะอองสารเคมีฟุ้งกระจายนอ้ยลง 

ดงันั้นการใช้สารเคมีให้ไดผ้ลคุม้ค่าท่ีสุดและก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพอนามยัสังคม
เศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อมน้อยท่ีสุดนั้นจะตอ้งใช้อย่างมีความรู้ความเขา้ใจถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ
และมีความรับผดิชอบดว้ย 

 
2.3.1 หลกัการป้องกนัอนัตรายจากสารเคมีก าจดัศตัรูพืช 

หลกัการป้องกนัอนัตรายจากสารเคมีก าจดัศตัรูพืชโดยเฉพาะเกษตรกรผูท่ี้ใชส้ารเคมีคือ
ความปลอดภยัต่อสุขภาพของตนเองผูบ้ริโภคและส่ิงแวดลอ้มดงันั้นควรมีการใช้อย่างระมดัระวงัซ่ึง
หลกัการป้องกนัท่ีไดผ้ลดีไดแ้ก่การอ่านฉลากของผลิตภณัฑ์การป้องกนัการเป้ือนเปรอะผิวหนงัการ
รักษาสุขลกัษณะของร่างกาย การเลือกเส้ือผา้ท่ีใชส้วมใส่ในการท างาน และการป้องกนัมือดวงตาและ
ใบหนา้ 

เน่ืองจากสารเคมีก าจดัศตัรูพืชมีพิษต่อสุขภาพอนามยัของผูใ้ช้เป็นอย่างมากจึงควร
ป้องกนัและปฏิบติัตนอยา่งเคร่งครัดโดยกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (อา้งถึง
ในวเิชียร  ศรีวชิยั, 2541) ไดเ้สนอวธีิการใชไ้วด้งัน้ี 
ขั้นตอนแรก: ก่อนการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืชและการผสม 

1) เลือกใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืชให้เหมาะสมกบัศตัรูพืชโดยการศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้น
เก่ียวกบัแมลงท่ีเป็นศตัรูก่อนหรือมีการปรึกษาข้อมูลข่าวสารจากผูรู้้เช่นเจ้าหน้าท่ีทางการเกษตร
นกัวชิาการเกษตรเพื่อใหส้ามารถใชส้ารเคมีทางการเกษตรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2) เลือกสารเคมีก าจดัศตัรูพืชท่ีสามารถสลายตวัไดเ้ร็วเพื่อลดการตกคา้งในส่ิงแวดลอ้ม 
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3) เลือกสารเคมีก าจดัศตัรูพืชท่ีมีผลนอ้ยต่อคนและสัตวเ์ลือดอุ่นท่ีมีประโยชน์ 
4) เลือกสารเคมีก าจดัศตัรูพืชท่ีไม่มีผลต่อพืชท่ีปลูกและการเปล่ียนแปลงของรสชาติใน

พืชผลเช่นไม่ใชส้ารดีดีทีกบัพืชตระกลูแตง 
5) เลือกสารเคมีก าจดัศตัรูพืชท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติหรือสกดัจากธรรมชาติ 
6) อ่านฉลากก ากบัโดยตลอดให้เข้าใจก่อนใช้และตอ้งปฏิบติัตามค าเตือนและขอ้ควร

ระวงัอยา่งเคร่งครัด 
7) อยา่ใชป้ากเปิดภาชนะบรรจุสารเคมี 
8) อยา่ใชมื้อเปล่าในขณะผสมสารเคมีและควรใชไ้มก้วน 
9) ผสมสารเคมีก าจดัศตัรูพืชนอกบริเวณท่ีพกัอาศยัหรือท่ีโล่งแจง้อากาศถ่ายเทไดส้ะดวก 
10) ขณะผสมสารเคมีก าจดัศตัรูพืชตอ้งไม่สูบบุหร่ีรับประทานอาหารหรือด่ืมน ้ าจนกว่า

จะลา้งมือท าความสะอาดเสียก่อน 
11) อยา่หายใจเอาฝุ่ นละอองของสารเคมีก าจดัศตัรูพืชเขา้ไปในขณะท่ีผสมสารเคมีและ

ใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัดวงตาและใบหนา้ 
 
ขั้นตอนท่ีสอง: ขณะท่ีมีการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืช 

1) ปฏิบติัตามค าแนะน าในการใชส้ารเคมีอยา่งเคร่งครัด 
2) หลีกเล่ียงการสัมผสัโดยตรงกบัสารเคมีก าจดัศตัรูพืช 
3) ใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัการสัมผสักบัสารเคมีอยา่งมีประสิทธิภาพทุกคร้ัง 
4) ในการใชส้ารเคมีไม่ผสมสารเคมี 2 ชนิดเขา้ดว้ยกนัในการฉีดพน่คร้ังเดียว 
5) ไม่ฉีดพน่สารเคมีในบริเวณท่ีมีผูอ้าศยัหรือสัตวเ์ล้ียงอยูจ่  านวนมาก 
6) ไม่ฉีดพน่สารเคมีในขณะท่ีอยูใ่ตล้ม 
7) ไม่รับประทานอาหารหรือพดูคุยในขณะท่ีฉีดพน่สารเคมี 
8) หา้มใชส้ารเคมีเกินอตัราท่ีก าหนด 
9) เม่ือมีการสัมผสัสารเคมีควรรีบลา้งออกดว้ยน ้าสะอาดทนัที 
10) เม่ือเกิดอาการแพส้ารเคมีควรหยดุการฉีดพ่นและออกจากบริเวณนั้นทนัที 
11) หากรู้สึกไม่สบายมากใหรี้บไปพบแพทยพ์ร้อมกบัภาชนะบรรจุสารเคมีท่ีใช ้
12) เม่ือมีสารเคมีก าจดัศตัรูพืชหกเป้ือนพืชให้ใชดิ้นหรือปูนขาวดูดซบัแลว้น าไปฝังดินท่ี

อยูห่่างจากท่ีพกัอาศยั 
13) หลีกเล่ียงการอยูใ่นบริเวณท่ีมีการฉีดพน่สารเคมีในช่วง 1 – 3 วนั 

ขั้นตอนสุดทา้ย: หลงัจากท่ีมีการใชส้ารเคมี 
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1) ท าความสะอาดร่างกายทนัทีหลงัจากท่ีมีการใชส้ารเคมี 
2) ท าความสะอาดอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายจากสารเคมีและเส้ือผา้โดยท าความสะอาด

แยกต่างหากจากการท าความสะอาดเส้ือผา้ทัว่ไป 
3) ท าความสะอาดอุปกรณ์เคร่ืองพน่สารเคมีทุกคร้ังหลงัการใช ้
4) อยา่ลา้งภาชนะหรืออุปกรณ์เคร่ืองพน่สารเคมีลงในแม่น ้าล าคลอง 
5) เก็บสารเคมีก าจดัศตัรูพืชส่วนท่ีเหลือให้อยู่ในท่ีปลอดภยัคืออยู่ห่างอาหารแหล่งน ้ า

สถานท่ีอาศยัสถานท่ีเล้ียงสัตวแ์ละเด็ก 
6) ท าลายภาชนะบรรจุสารเคมีทุกชนิดท่ีใช้หมดแล้วน าไปฝังดินลึกแลว้กลบให้มิดชิด

หา้มน ามาลา้งใชบ้รรจุอาหารต่อไป 
7) สารเคมีส่วนท่ีเหลือเม่ือไม่ตอ้งการใช้ควรมีการก าจดัโดยการฝังในหลุมลึกท่ีมีการปู

รองกน้หลุมดว้ยปูนขาวและอยูห่่างไกลจากแหล่งน ้าชุมชนท่ีพกัอาศยั 
8) ภาชนะบรรจุสารเคมีตอ้งเขียนช่ือก ากบัใหช้ดัเจน 
9) ติดป้ายประกาศเตือนเขตพื้นท่ีท่ีมีการใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืชพร้อมระบุวนัท่ีใช้

สารเคมีเพื่อป้องกนัผูอ่ื้นไดรั้บอนัตรายจากบริเวณดงักล่าวและไม่ควรเก็บเก่ียวพืชผกัก่อนก าหนด 
  จากแนวคิดเก่ียวกบัการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืชและผลกระทบของการใชส้ารเคมีในการ
ก าจดัศตัรูพืชท าให้ทราบถึงความเป็นมาของสารเคมีก าจดัศตัรูพืชประโยชน์และบทบาทท่ีส าคญัของ
สารเคมีในการเพิ่มผลผลิตดา้นการเกษตรนอกจากน้ีท าใหท้ราบถึงอนัตรายและผลกระทบของสารเคมี
ก าจดัศตัรูพืชโดยหากเกษตรกรมีพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืชท่ีไม่ถูกตอ้งและไม่มีการ
ป้องกนัตนเองจะท าให้มีโอกาสไดรั้บสารเคมีก าจดัศตัรูพืชเขา้สู่ร่างกายซ่ึงอาจท าให้เกิดผลกระทบต่อ
สุขภาพของเกษตรกรทั้งในระยะสั้ นและระยะยาวรวมถึงผลกระทบต่อสุขภาพของผูบ้ริโภคและ
ส่ิงแวดลอ้มจากการท่ีสารเคมีก าจดัศตัรูพืชตกคา้งสะสมในดินอากาศและแหล่งน ้ าดงันั้นการก าหนด
แนวปฏิบัติหรือหลักการป้องกันอนัตรายจากสารเคมีก าจดัศตัรูพืชอย่างถูกต้องปลอดภยัส าหรับ
เกษตรกรจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะช่วยให้เกษตรกรเกิดความตระหนักและให้ความส าคญักับ
พฤติกรรมการป้องกนัตนเองจากสารเคมีก าจดัศตัรูพืชต่อไป 
 
2.4 แนวคิดเกีย่วกบัความเช่ือด้านสุขภาพต่อการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพชื    
 แนวคิดเก่ียวกบัความเช่ือ (Belief) มีดว้ยกนัหลายดา้นในความหมายของความเช่ือนั้นจรรยา  
สุวรรณทตั (2534) ไดใ้ห้ความหมายวา่ความเช่ือคือความนึกคิดหรือความเขา้ใจของบุคคลต่อส่ิงใดส่ิง
หน่ึงซ่ึงอาจจะมีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผลก็ได้และจะท าให้มนุษย์มีความโน้มเอียงท่ีจะปฏิบัติตาม
แนวคิดและความเขา้ใจนั้นอาจกล่าวไดว้า่ความเช่ือคือความเขา้ใจและการยอมรับเก่ียวกบัขอ้เท็จจริง
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ต่างๆ ซ่ึงฝังแน่นอยู่ในตวับุคคลและเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมมนุษยท่ี์จะท าให้เกิดความโน้ม
เอียงในการกระท าส่ิงต่างๆ ตามแนวความคิดความเข้าใจจากทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคมของเลวิน  
(Lewin Field Theory) และทฤษฎีเชิงพฤติกรรม (Behavior Theory) ท่ีเช่ือวา่การรับรู้ของบุคคลเป็นตวั
บ่งช้ีพฤติกรรมโดยบุคคลจะกระท าหรือเขา้ใกลส่ิ้งท่ีตนพอใจและคิดวา่ส่ิงนั้นจะก่อผลดีให้แก่ตนและ
จะหนีออกจากส่ิงท่ีตนไม่ปรารถนาท่ีจะปฏิบติัตามแนวคิดและความเขา้ใจนั้นอาจกล่าวไดว้า่ความเช่ือ
คือความเข้าใจและการยอมรับเก่ียวกับข้อเท็จจริงต่างๆ ซ่ึงฝังแน่นอยู่ในตวับุคคลและเป็นส่ิงท่ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมมนุษยท่ี์จะท าให้เกิดความโน้มเอียงในการกระท าส่ิงต่างๆ ตามแนวความคิด
ความเขา้ใจจากทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคมของเลวิน  (Lewin Field Theory) และทฤษฎีเชิงพฤติกรรม 
(Behavior Theory) ท่ีเช่ือวา่การรับรู้ของบุคคลเป็นตวับ่งช้ีพฤติกรรมโดยบุคคลจะกระท าหรือเขา้ใกล้
ส่ิงท่ีตนพอใจและคิดวา่ส่ิงนั้นจะก่อผลดีให้แก่ตนและจะหนีออกจากส่ิงท่ีตนไม่ปรารถนาความเช่ือจึง
เป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์เม่ือบุคคลมีความเช่ืออย่างไรความเช่ือนั้ นก็จะเป็น
ตวัก าหนดพฤติกรรมให้บุคคลประพฤติปฏิบติัตามความเช่ือนั้นโดยจะรู้ตวัหรือไม่รู้ก็ไดแ้ละความเช่ือ
ในส่ิงนั้นๆ ไม่จ  าเป็นตอ้งอยูบ่นพื้นฐานแห่งความจริงเสมอไปหรือความเช่ืออาจจะเป็นเพียงความรู้สึก
นึกคิดความเขา้ใจความคาดหวงัหรือสมมติฐานซ่ึงอาจมีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผลก็ได ้

ดงันั้นบุคคลนั้นจึงตอ้งกระท าการเพื่อให้ตนมีสุขภาพท่ีดีดงัท่ี Rosenstock และคณะ (1974, 
อา้งถึงในวิเชียรศรีวิชยั, 2542) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบส าคญัในการก าหนดพฤติกรรมเพื่อหลีกเล่ียง
จากการเป็นโรคไวใ้นแบบแผนความเช่ือด้านสุขภาพว่าการท่ีบุคคลใดจะมีพฤติกรรมด้านสุขภาพ
อนามยัเป็นแบบใดนั้นจะตอ้งข้ึนอยูก่บัส่ิงต่อไปน้ีคือ 

1) แรงจูงใจใหห้ลีกเล่ียงจากความเจบ็ป่วยหรือวธีิการท่ีจะท าใหส้บายใจข้ึน 
2) ความตอ้งการมีสุขภาพดี 
3) ความเช่ือวา่พฤติกรรมอนามยันั้นๆจะป้องกนัความเจบ็ป่วยหรือรักษาโรคได ้
ซ่ึงความเช่ือของบุคคลนั้นจะเกิดข้ึนไดย้่อมตอ้งอาศยัเวลาและความเช่ือจะเป็นไปในทางใด

อาจข้ึนอยู่กับปัจจยัหลายประการเช่นลักษณะของสังคมวฒันธรรมประสบการณ์เก่ียวกับความ
เจบ็ป่วยความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัโรคและการรักษาพยาบาลเป็นตน้โดยท่ีปัจจยัเหล่าน้ีจะท าใหบุ้คคล
เกิดการรับรู้และพฒันาไปเป็นความเช่ือในท่ีสุดในระยะแรกแบบแผนความเช่ือดา้นสุขภาพสร้างข้ึน
เพื่อท านายพฤติกรรมอนามยัของบุคคลในการป้องกนัโรคซ่ึงพบว่าแรงจูงใจต่อความรู้เก่ียวกบัโรค
และภาวะเส่ียงต่อการเกิดโรคเป็นปัจจยัให้บุคคลทราบถึงประโยชน์ของการดูแลสุขภาพและปฏิบติั
ตามค าแนะน าท่ีได้รับ Rosenstock และคณะเป็นกลุ่มแรกท่ีน าแบบแผนความเช่ือดา้นสุขภาพมาใช้
โดยไดน้ าเอาปัจจยัดา้นจิตวิทยาสังคมเขา้มาใชอ้ธิบายปัญหาทางการสาธารณสุข  (นิตยา  เพญ็ศิรินภา, 
2528 อา้งถึงในนิตยาเยน็ฉ ่า, 2535) และกล่าววา่บุคคลจะมีพฤติกรรมหลีกเล่ียงจากการเป็นโรคจะตอ้ง



 

 

25 

มีความเช่ือวา่ 1) ตนเป็นบุคคลท่ีเส่ียงต่อการเป็นโรคนั้น 2) เม่ือเกิดโรคข้ึนโรคจะมีความรุนแรงและมี
ผลกระทบต่อการด ารงชีวติประจ าวนัและ 3) การปฏิบติัตนเพื่อหลีกเล่ียงจากการเป็นโรคจะใหผ้ลดีคือ
ช่วยลดโอกาสในการเป็นโรคแลว้ก็สามารถลดความรุนแรงของโรคท่ีเกิดข้ึนไดแ้ละไม่ควรมีอุปสรรค
ทางดา้นจิตวทิยาเช่นค่าใชจ่้ายความสะดวกความเจบ็ปวดความอายเป็นตน้ 

แผนความเช่ือดา้นสุขภาพนั้นมีตวัแปรคือการรับรู้โอกาสเส่ียงต่อการเกิดโรคการแผนความ
เช่ือดา้นสุขภาพนั้นมีตวัแปรคือการรับรู้โอกาสเส่ียงต่อการเกิดโรคการรับรู้ต่อความรุนแรงของโรค
การรับรู้ถึงประโยชน์ของการรักษาและอุปสรรคของการปฏิบติัตนต่อมาเบคเกอร์และคณะ (Becker et 
al., 1974 อา้งถึงในประภาเพ็ญ  สุวรรณ, 2526) ไดเ้พิ่มปัจจยัร่วมซ่ึงเป็นปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจาก
การรับรู้ของบุคคลและปัจจยัท่ีช่วยกระตุน้การกระท าหรือส่ิงชักน าให้มีการปฏิบติัดงัรายละเอียด
ต่อไปน้ี 

1. การรับรู้โอกาสเส่ียงต่อการเกิดโรค (perceived susceptibility) หมายถึงการรับรู้
ของบุคคลท่ีมีต่อภาวะเส่ียงต่อการเกิดโรคซ่ึงบุคคลจะมีการรับรู้แตกต่างกนัไปบางคนเช่ือวา่ตนเองไม่
มีโอกาสเส่ียงต่อการเกิดโรคหรือปัญหาสุขภาพใดๆแต่ในขณะท่ีบางคนเช่ือวา่ตนเองมีโอกาสเส่ียงต่อ
การเกิดโรคหรือปัญหาสุขภาพไดง่้ายดงันั้นบุคคลเหล่าน้ีจึงหลีกเล่ียงการเป็นโรคโดยการปฏิบติัตน
เพื่อป้องกนัและรักษาสุขภาพในระดบัท่ีแตกต่างกนั (รุ่งกานต ์ ศรลมัภ,์ 2530 อา้งถึงในนิตยา  เยน็ฉ่า, 
2535) กล่าวคือบุคคลท่ีมีการรับรู้โอกาสเส่ียงต่อการเกิดโรคหรือปัญหาสุขภาพในระดบัสูงจะมีผลท า
ให้มีการแสดงพฤติกรรมการป้องกนัโรคมากข้ึนมีการศึกษามากมายท่ีพบว่าประชาชนยอมท าตาม
ค าแนะน าทางสุขภาพเม่ือพวกเขาเช่ือวา่ค าแนะน านั้นสามารถป้องกนัตรวจพบรักษาและป้องกนัภาวะ
คุกคามของโรคนั้นๆ ได ้

2. การรับรู้ความรุนแรงของโรค  (perceived severity) หมายถึงการรับรู้ว่าความ
เจบ็ป่วยท่ีเกิดข้ึนเป็นโรคท่ีรุนแรงมีผลกระทบต่อสุขภาพและการด ารงชีวติเป็นความรู้สึกนึกคิดท่ีมีต่อ
ความรุนแรงของการเกิดโรคซ่ึงการประเมินความรุนแรงของโรคอาจจะเป็นทั้ งการตรวจทาง
การแพทยแ์ละอาการทางคลินิกซ่ึงไดแ้ก่การเสียชีวิตทุพพลภาพความเจ็บปวดรวมทั้งผลท่ีจะเกิดข้ึน
ทางสังคมเช่นความสามารถในการท างานภาระดา้นค่าใชจ่้ายภาระในครอบครัวซ่ึงท าใหเ้กิดความกลวั
และจะส่งผลให้เกิดการปฏิบติัถา้ไดรั้บการช่วยเหลือและแนะน า วิธีการเผชิญกบัภาวะความเจ็บป่วย
หรือลดอนัตรายท่ีจะเกิดข้ึนซ่ึงการรับรู้ความรุนแรงของโรคดังกล่าวจะเป็นแรงสนับสนุนให้มี
พฤติกรรมร่วมมือในการป้องกนัเกิดข้ึนในทางตรงกนัขา้มถา้มีการรับรู้แต่ไม่ทราบวธีิการหรือขาดการ
สนบัสนุนช่วยเหลือในการเผชิญกบัภาวะนั้นจะท าให้เกิดกลไกการปฏิเสธหรือไม่ยอมรับมากกวา่จะ
ใหค้วามร่วมมือ 



 

 

26 

3. การรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติตน  (perceived benefits) หมายถึงการรับรู้ว่า
พฤติกรรมนั้นมีประสิทธิภาพในการป้องกนัโรคและรับรู้ถึงผลประโยชน์จากการมีพฤติกรรมนั้นซ่ึงก็
คือเม่ือบุคคลรับรู้วา่ตนเองมีโอกาสเส่ียงต่อการเกิดโรคและรับรู้วา่โรคนั้นมีความรุนแรงพอท่ีจะท าให้
เกิดอนัตรายหรือผลเสียดา้นเศรษฐกิจหรือสังคมแลว้บุคคลจะแสวงหาวิธีท่ีจะป้องกนัไม่ให้เกิดโรค
และหลีกเล่ียงการเกิดโรคนั้นๆดงันั้นการรับรู้ถึงประโยชน์หรือประสิทธิภาพของการรักษาจึงน าไปสู่
พฤติกรรมท่ีจะช่วยลดภาวะคุกคามจากโรคได้ (Mikhail, 1981) เช่นเดียวกับการศึกษาของนิตยา  
สุภานันท์ (2529) พบว่าผูป่้วยโรคหัวใจขาดเลือดท่ีรับรู้ว่าการรักษาเป็นส่ิงมีประโยชน์จะให้ความ
ร่วมมือในการรักษาอยา่งดีอยา่งไรก็ตามมีเพียงบางรายงานท่ีการรับรู้ถึงประโยชน์ของการรักษาไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัความร่วมมือของผูป่้วยเช่นจากการศึกษาของพวงพยอม  การภิญโญ (2526) พบว่า
การรับรู้ถึงประโยชน์ของการรักษาไม่มีความสัมพนัธ์กบัความร่วมมือในการรับประทานยาการมา
ตรวจตามนดัการควบคุมระดบัน ้าตาลในเลือดและการควบคุมน ้าหนกัของผูป่้วยเบาหวาน 

4. การรับรู้อุปสรรคของการปฏิบติัตน (perceived barrier)หมายถึงการรับรู้เก่ียวกบั
ปัจจยัหรือกิจกรรมต่างๆ ตามสภาพความเป็นจริงท่ีขัดขวางพฤติกรรมการป้องกันโรคเป็นการ
คาดการณ์ล่วงหนา้ของบุคคลต่อพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพในดา้นไม่ดีหรือเป็นการรับรู้ถึงส่ิงท่ี
ไม่พึงปรารถนาจากการปฏิบัติพฤติกรรมต่างๆ ซ่ึงอาจได้แก่เสียค่าใช้จ่ายเสียเวลามากเกินไป
ความเครียดความไม่สุขสบายความไม่สะดวกต่างๆ และอนัตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดส่ิ้งเหล่าน้ีบุคคลจะ
น ามาประเมินระหว่างประโยชน์ท่ีจะได้รับและหากพบว่าอุปสรรคในการปฏิบัติตนมีมากกว่า
ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บก็จะท าให้หลีกเล่ียงไม่ปฏิบติัพฤติกรรมนั้นๆได ้(สุวรรณา  นกัพรานบุญ, 2544) 
เช่นเดียวกบัการศึกษาของนิตยา  สุภานนัท ์(2529) พบวา่ผูท่ี้มีการรับรู้อุปสรรคในการปฏิบติัตนนอ้ย
จะใหค้วามร่วมมือในการรักษาดี 

5. ปัจจยัร่วมต่างๆ หมายถึงปัจจยัต่างๆ ตามสภาพความจริงท่ีส่งเสริมหรือขดัขวาง
การปฏิบติัพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนอนัไดแ้ก่ 

5.1 ปัจจยัดา้นประชากรประกอบดว้ยเพศอายุระดบัการศึกษารายไดซ่ึ้งต่างก็มี
ความสัมพนัธ์ในการปฏิบติัตนหรือการบริโภคในลกัษณะต่างๆดงัน้ี 

1) เพศเป็นปัจจัยท่ีสามารถท านายพฤติกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการแสดง
พฤติกรรมสุขภาพความแตกต่างในดา้นร่างกายและจิตใจในเพศชายและหญิงอาจส่งผลให้เกิดความ
แตกต่างในการแสดงพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพอนามยัโดยเพศหญิงอาจจะมีแรงจูงใจในดา้น
สุขภาพทัว่ไปสูงกวา่เพศชาย 

2) อายุแสดงถึงระดบัพฒันาการและประสบการณ์ต่างๆ ในชีวิตจะส่งผล
ถึงความแตกต่างในการแสดงออกเก่ียวกบัความอดทนการมองปัญหาความเขา้ใจและการใช้เหตุผล
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พฒันาการและการตดัสินใจท่ีจะแสดงพฤติกรรมของแต่ละบุคคลกล่าวคือบุคคลท่ีมีอายุแตกต่างกนัก็
จะมีแนวทางเลือกและการแสดงพฤติกรรมไดแ้ตกต่างกนั 

3) ระยะเวลาในการศึกษาเป็นส่ิงส าคัญในการพฒันาความรู้บุคคลท่ีมี
การศึกษาสูงจะมีทกัษะในการแสวงหาข้อมูลการซักถามปัญหาความเขา้ใจเก่ียวกับความเจ็บป่วย
ตลอดจนการใชแ้หล่งประโยชน์ไดดี้กวา่บุคคลท่ีมีการศึกษานอ้ย 

4) รายได้เป็นปัจจัยท่ีส าคัญต่อพฤติกรรมสุขภาพ (กนกพร  วิสุทธิกุล, 
2540) เสนอไวว้า่ผูท่ี้มีสถานภาพทางเศรษฐกิจดีจะมีโอกาสในการแสวงหาส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ดูแลตนเองเอ้ืออ านวยให้บุคคลสามารถดูแลตนเองท าใหไ้ดรั้บอาหารท่ีเพียงพออาหารมีคุณภาพดีและ
การเลือกใช้บริการได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งสามารถจดัหาส่ิงของเคร่ืองใช้ต่างๆ เพื่ออ านวยความ
สะดวกและส่งเสริมการดูแลตนเอง 

5.2 ปัจจยัดา้นจิตสังคมเช่นฐานะทางสังคมสถานภาพกลุ่มซ่ึงมีผลทางออ้มต่อ
ความเช่ือและอิทธิพลต่อการปฏิบติัพฤติกรรมของบุคคล 

5.3 ส่ิงชกัน าให้มีการปฏิบติัหมายถึงส่ิงชกัน าโอกาสหรือหนทางท่ีจะส่งผลให้มี
การปฏิบติัเช่นการไดรั้บความรู้ข่าวสารและค าแนะน าท่ีเก่ียวขอ้งกบัอนัตรายท่ีจะเกิดข้ึนส่ิงเหล่าน้ีจะมี
ผลใหบุ้คคลมีพฤติกรรมเกิดข้ึนได ้

จากการศึกษาแนวคิดความเช่ือดา้นสุขภาพต่อการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืชสรุปไดว้า่บุคคลจะ
มีพฤติกรรมการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืชหลีกเล่ียงจากการเป็นโรคจะตอ้งมีความเช่ือวา่ตนเป็นบุคคลท่ี
เส่ียงต่อการเป็นโรคนั้นและเม่ือเกิดโรคข้ึนโรคจะมีความรุนแรงและมีผลกระทบต่อการด ารงชีวติโดย
หากปฏิบติัตนหลีกเล่ียงจากการเป็นโรคจะช่วยลดโอกาสในการเป็นโรคและสามารถลดความรุนแรง
ของโรคท่ีเกิดข้ึนได้ซ่ึงความเช่ือดงักล่าวจะเกิดข้ึนได้ตอ้งอาศยัเวลานอกจากน้ีความเช่ือจะเป็นไป
ในทางใดข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายประการเช่นลกัษณะของสังคมวฒันธรรมความรู้ประสบการณ์เก่ียวกบั
ความเจ็บป่วยและการรักษาพยาบาลดงันั้นความเช่ือดา้นสุขภาพจึงเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
มนุษยแ์ละมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการป้องกนัตนเองจากการใชส้ารเคมีก าจดัพืชของเกษตรกร 
 
2.5 แนวคิดเกีย่วกบัการปลูกพชืในโรงเรือน 
 การปลูกพืชในโรงเรือนเป็นรูปแบบหน่ึงของการปลูกพืช ซึงไดมี้การออกแบบส าหรับ
พืชท่ีตอ้งควบคุมส่ิงแวดลอ้มตอ้งการควบคุมปัจจยัอยา่งอ่ืนท่ีมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืช 
 คณะกรรมการเทคนิคดา้นความปลอดภยัทางชีวภาพ . 2552. กล่าวว่า ค  าว่า “โรงเรือน” 
หมายถึงอาคารท่ีมีลกัษณะโครงสร้างแข็งแรงตามมาตรฐานด้านวิศวกรรมท่ีประกอบด้วยผนังและ
ส่วนหลงัคาเพื่อปกป้องจากสภาพแวดล้อมภายนอกรวมถึงพื้นท่ีซ่ึงถูกออกแบบเพื่อใช้ส าหรับการ
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ปลูกพืชในส่ิงแวดลอ้มท่ีมีการควบคุมและป้องกนัโดยทัว่ไปก าแพงและหลงัคาจะสร้างโดยใช้วสัดุ
โปร่งใสหรือให้แสงผ่านไดก่ึ้งหน่ึงหรือทั้งหมดเพื่อให้แสงแดดท่ีจ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช
สามารถส่องผา่นได ้
 ค าวา่ “อาณาบริเวณโรงเรือน” หมายรวมถึงห้องหรือส่วนของโรงเรือนท่ีใช้ส าหรับการ
ปลูกพืชรวมถึงทางเดินและพื้นท่ีใชส้อยท่ีเก่ียวขอ้งโดยเป็นบริเวณท่ีมีการจ ากดัขอบเขตอยา่งชดัเจน 
(แนวทางปฏิบติัเพื่อความปลอดภยัทางชีวภาพส าหรับการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมยัใหม่
หรือพนัธุวศิวกรรม, 2554) 
 
เทคโนโลยกีารผลติพชืในโรงเรือน 
 1. ชนิดและรูปแบบของโรงเรือนการเลือกใช้โรงเรือนจะตอ้งเลือกโรงเรือนให้เหมาะกบัพืชผกัท่ี
ท าการปลูก อีกทั้งยงัตอ้งค านึงถึงปัจจยัอ่ืนๆ อีก เช่น สภาพภูมิอากาศ ตน้ทุนการก่อสร้าง เป็นตน้ 
  1) โรงเรือนหลังคาปิดถาวร คือ โรงเรือนท่ีมีอตัราการระบายความร้อนภายในสูง ใช้
พลาสติกพีอีเป็นหลงัคาเหมาะส าหรับภูมิประเทศเขตก่ึงร้อนก่ึงหนาว 
  2) โรงเรือนแบบฟันเล่ือย (Sawtooth) เป็นโรงเรือนหลงัคาพลาสติกพีอี ออกแบบมาเพื่อใช้
กบัภูมิประเทศเขตร้อนช้ืน อากาศร้อนเกือบทั้งปีหรืออุณหภูมิอากาศสูง เป็นโรงเรือนท่ีมีอตัราการ
ระบายความร้อนสูงเน้นการใช้การระบายอากาศจากธรรมชาติเพื่อหมุนเวียนอากาศภายในโรงเรือน 
กนัร้อนกนัฝนเหมาะส าหรับประเทศไทยมากท่ีสุด 
  3) โรงเรือนลูกผสม (Hydrid) เป็นโรงเรียนพลาสติกพีอีหรือโพลีคาร์บอเนต ซ่ึงง่ายต่อการ
ปรับให้สอดคลอ้งกบัสภาพภูมิอากาศจากร้อนจดัถึงขนาดหนาวจดัซ่ึงสามารถติดตั้งหนา้ต่างหนา้ต่าง
ส าหรับปิดบนหลงัคาไดถึ้ง 3 ช้ิน 
  4) โรงเรือนหน้ากวา้ง (Wide Span) เหมาะส าหรับสภาพภูมิอากาศท่ีมีความหลากหลาย 
หลงัคาคลุมดว้ยพลาสติกพีอี สามารถระบายความร้อนไดม้าก ใช้ไดท้ั้งสภาพอากาศร้อนหรือสภาพ
อากาศหนาวหรือท่ีท่ีมีหิมะ 
  5) โรงเรือนตาข่าย (Net House) เป็นโรงเรือนท่ีนิยมใช้มาในปัจจุบัน หลังคาอาจใช้
พลาสติกตวัโรงเรือนจะบุดว้ยตาข่าย หรือบุด้วยตาข่ายทั้งโรงเรือน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อป้องกนั
แมลงศตัรูพืชเป็นหลกั และใชเ้พื่อพรางแสงแดดมีทั้งตาข่ายสีด า สีขาว และสีอ่ืนๆ มีขนาดความถ่ีของ
ตาข่ายเพื่อเลือกใชใ้หเ้หมาะกบัพืชปลูก 
  6) โรงเรือนแบบอุโมงค์ (walking tunnels) เป็นโรงเรือนอย่างง่ายสร้างข้ึนโดยการดดัท่อ
เหล็กให้โคง้แล้วคลุมพลาสติกพีอี เหมาะส าหรับพืชผกัต่างๆ และไมต้ดัดอก ระบบน้ีอาจใช้ระบบ
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เชือกให้พืชข้ึนคา้งเต้ียๆ ก็ได ้ดา้นขา้งโรงเรือนแบบน้ียงัสามารถระบายความร้อนหรือปรับความช้ืน
ไดบ้า้ง 
 2. การระบายอากาศ การสร้างความช้ืน และการลดอุณหภูมิในโรงเรือนในทางเทคนิคแลว้มี 3 วิธี 
ท่ีจะสร้างความเยน็เทียมหรือลดอุณหภูมิในโรงเรือน 
   2.1 การแลกเปล่ียนอากาศ ระหวา่งภายในและภายนอกผา่นเขา้ออกทางหลงัคาหรือ
ดา้นขา้งหรือใชร้ะบบระบายความร้อนเพื่อเพิ่มอตัราการแลกเปล่ียนอากาศในโรงเรือน 
   2.2 Adiabatic Cooling เป็นการเพิ่มความช้ืนสัมพนัธ์ขณะท่ีอุณหภูมิภายในยงัต ่าอยู ่
โดยหวัพน่หมอกคูลเน็ตหรืออีแวบ (EVAP) 
    2.2.1 หัวพ่นหมอกคูลเน็ต เป็นหัวพ่นหมอกท่ีท างานได้ด้วยแรงดันของ
ระบบน ้ าผา่นวาลว์กนัน ้ าหยด หวัพ่นหมอกน้ีจะสร้างละอองน ้ าขนาด 80 ไมครอนท่ีแรงดนั 4 บาร์ จึง
เป็นการประหยดัพลังงานและต้นทุนเพราะสามารถใช้ป๊ัมตวัเล็กได้ นอกจากลดอุณหภูมิภายใน
โรงเรือนแลว้ยงัสามารถใช้ในการเพาะกลา้ของเมล็ดพนัธ์ุพืช ส าหรับการสร้างความช้ืนสัมพทัธ์ใน
โรงเรือนจะช่วยลดอุณหภูมิไดป้ระมาณ 5-10 องศา โดยปราศจากการเปียกช้ืนของใบพืช(ข้ึนอยู่กบั
สภาพภูมิอากาศ ความช้ืนสัมพทัธ์ของแต่ละทอ้งท่ี และอุณหภูมิของประเทศนั้นๆ) 
    2.2.2 ระบบท าความเยน็แบบระเหย เป็นระบบท าความเยน็ให้โรงเรือนโดย
ใช้การระเหยน ้ าจากแผ่น cooling pad ซ่ึงจะมีน ้ าไหลผ่านช่างว่างในแผ่น การระเหยน ้ าจะท าให้
อุณหภูมิของโรงเรือนลดลงนอกจาก 2 วธีิดงักล่าวขา้งตน้แลว้ การลดปริมาณแสงแดดท่ีส่องผา่นโดย
ใช้ตาข่ายท่ีเคล่ือนยา้ยได้ก็จะช่วยลดอุณหภูมิลงได้เน่ืองจากแสงแดดในโรงเรือนสามารถสร้าง
ปรากฏการณ์เรือนกระจก หรือการท่ีพื้นท่ีว่างๆ เร่ิมมีความร้อนสูงข้ึน ในการลดความเขม้เสียงจะ
สอดคลอ้งกบัการลดความร้อนในโรงเรือน ดงันั้นการพรางแสงอาจมีผลต่อขบวนการสังเคราะห์ของ
พืชจุดน้ีจึงควรพิจารณาใชต้าข่ายท่ีสามารถปิด-เปิดไดเ้พื่อการจดัการเร่ืองแสงอยา่งมีประสิทธิภาพ ตา
ข่ายพรางแสงท่ีนิยมคือสีด า อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วสีของตาข่ายพรางแสงจะสามารถ
เปล่ียนสีของแสงท่ีผ่านเข้ามาดังนั้ นการพรางแสงโดยใช้ตาข่ายสีต่างๆ จะมีผลกระทบต่อการ
เจริญเติบโตของพืชหลายชนิด ทั้งน้ีก็ข้ึนอยูก่บัชนิดของพนัธ์ุพืชนั้นๆ ดว้ย 
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 3. ระบบการปลูกพืชในโรงเรือน 
 การปลูกพืชในโรงเรือนแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆคือ 
 3.1 การปลูกพืชบนดิน(Growing in soil) เป็นการปลูกพืชแบบทัว่ไปในโรงเรือนอาจปลูก

แบบยกร่องหรือปลูกในกระถางโดยใชดิ้นเป็นวสัดุปลูก 
 3.2 การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน(Soilless Cultures) เป็นการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน สามารถ

แบ่งออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ การปลูกพืชในสารละลาย(hydroponic system) และการปลูกพืชในวสัดุ
ปลูก(substrate culture system) 

ไกรเลิศ  ทวกีุ (2555) ไดก้ล่าวถึง สถานภาพของการใชโ้รงเรือนส าหรับผลิตพืชสวนในสภาพ
ควบคุมเพื่อการคา้ในประเทศไทยขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงและพฒันาโรงเรือนท่ีใชผ้ลิตพืชสวน
ในประเทศไทยดว้ยการศึกษาลกัษณะโรงเรือนท่ีใชผ้ลิตพืชสวนในหลากหลายสวน และลากหลายภูมิ
ประเทศ ใน 3 ภูมิภาคของประเทศไทย ไดพ้บมุมมองอีกหลากหลายประเด็นท่ีจะน าไปสู่การพฒันา
โรงเรือนให้เหมาะสมต่อการผลิตพืชสวนในประเทศไทยได ้โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการประยุกตใ์ห้เขา้กบั
ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ความสูงจากระดบัน ้ าทะเล รวมถึงชนิดพืชและงบประมาณของเกษตรกร ท่ี
ส าคญัการประยุกต์แบบของโรงเรือน และการใช้วสัดุโรงเรือนในทอ้งถ่ิน ซ่ึงมีประเด็นส าคญัท่ีได้
เสนอแนะ มีดงัน้ี 

 

2. ลกัษณะของโรงเรือนท่ีเหมาะสมต่อเกษตรกรรายยอ่ย ควรมีหลากหลายแบบ เช่น 

1) โครงสร้างโรงเรือนในพื้นท่ีสูงกวา่ระดบัน ้ าทะเล 1,000 เมตรข้ึนไป ควรเชือกรัดกากบาท
ระหวา่งช่วงขา้งท่ีสูง 3 เมตรข้ึนไป (รูปแบบทรงหลงัคาเป็นคร่ึงวงกลม) เสากลางอาจเป็นไมไ้ผ่หรือ
ท่อน ้ าประปาขนาด 4 หุน และแนวแกนโครงหลังคาเป็นไม้ผ่าซีกต่อกันแบบรอดรู เสาข้างเป็น
ท่อพีวีซีกลาง ท าเป็นฐานสอดโครงไม้ไผ่ผ่าซีก หรือเหล็กท่อน ้ าประปาดัดโคง้ ส าหรับพลาสติก
หลังคาควรม้วนข้ึนลงได้ หรือถอดเก็บได้ ผนังขา้งติดพื้นลึกประมาณ 0.3 เมตร ควรมีตาข่ายเพื่อ
ป้องกนัแมลงเขา้ท าลายภายในโรงเรือน การติดตั้งควรพิจารณาทิศทางลมเป็นส าคญั ตอ้งไม่ขวางลม 
ถ้าลมแรงควรลดความสูงลง และเพิ่มพื้นท่ีด้านข้าง เพื่อให้ระบายลมได้ดีข้ึน หากมีหลายหลัง
ติดต่อกนั ตอ้งท ารางน ้าใหไ้หลตามลาดเอียง และตอ้งให้น ้าไหลเร็ว หรือน ้ าควรไหลลงสองดา้น ความ
กวา้งของรางน ้าข้ึนอยูก่บัพื้นท่ีรับน ้า (ความกวา้งและความยาวของหลงัคาโรงเรือน) 
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2) โครงสร้างของโรงเรือนในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความสูงจากน ้ าทะเล 1,000 เมตรลงมา ประเด็น
ส าคญัตอ้งลดอุณหภูมิภายในโรงเรือนโดยวิธีทางธรรมชาติ ดงันั้นช่องระบายลมจึงมีความจ าเป็นมาก 
ช่องระบายลมดา้นบนจัว่ควรมีขนาด 0.50-1.0 ม. โดยมีตาข่ายสีขาวปิดกนัแมลง พลาสติกคลุมหลงัคา
พาดยาวกนัฝนดา้นบน ขณะท่ีผนงัดา้นขา้งปิดดว้ยตาข่ายถ่ี (ขนาด 2 มิลลิเมตร) สีขาว ตาข่ายดา้นขา้ง
ควรฝังดินลึก 0.3 เมตร เพื่อป้องกนัแมลงในดินเคล่ือนเขา้ท าลาย หากมีหลายหลงัคาติดกนั ตอ้งท าราง
น ้ าให้ใหญ่ ความลาดเอียงตอ้งพอเหมาะท่ีให้น ้ าไหลเร็ว ขนาดของรางน ้ าข้ึนอยู่กบัขนาดพื้นท่ีรับ
น ้ าฝน (ความกวา้งและความยาวของโรงเรือน) ความสูงของโรงเรือนไม่ควรต ่ากว่า 2.50 เมตร (จาก
ระดบัดินถึงคานคอเสา) ส่วนหน้าจัว่ท่ีระบายอากาศอาจสูงตั้งแต่ 2-3 เมตร อย่างไรก็ตาม ความสูง
ทั้งหมดไม่ควรเกิน 6 เมตร ทั้งน้ีเพื่อจะไดล้ดแรงประทะจากลม โดยภาพรวมแลว้โครงทั้งหมดตั้งแต่
เสาจนถึงหน้าจัว่ตอ้งแข็งแรง รับน ้ าหนกัวสัดุทั้งหมด (ทั้งระบบโรงเรือน ระบบน ้ า สายไฟและท่ียึด
พืชกับคาน) รวมทั้ งรับแรงกดทบัของลมท่ีประทะในพื้นท่ีนั้นๆ ด้วย โรงเรือนทั้งหมด หากถอด
ประกอบได ้จะช่วยให้เกษตรกรมีทางเลือกมากข้ึนในการปรับโรงเรือนให้เหมาะต่อสภาพภูมิประเทศ
และต่อพืชมากข้ึน 

3) โรงเรือนควรมีราคาต ่า เพื่อให้เกษตรกรรายย่อยมีโอกาสในการผลิตพืชสวนในระบบน้ี
มากข้ึน ซ่ึงจะเป็นการเพิ่มระบบการผลิต เพิ่มเน้ือท่ีการผลิต เพิ่มผลผลิต และเพิ่มรายไดม้ากยิง่ข้ึน แต่
ปัจจุบนัราคาโรงเรือนยงัคงแพง ดงัเช่น โรงเรือนน าเขา้ ราคาตารางเมตรละ 1,200 บาทข้ึนไป ขณะท่ี
โรงเรือนท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัการน าเขา้แต่ผลิตในประเทศ ราคาตารางเมตรละ 450 บาทข้ึนไป ซ่ึง
ราคาตารางเมตรละ 450 บาทข้ึนไป ซ่ึงราคายงัคงสูงในมุมมองของเกษตรกรรายยอ่ยของประเทศ 

4) โรงเรือนส าหรับกล้วยไม้ตระกูลหวาย แคทลียา และแวนด้า ควรสูง 2.50 เมตรข้ึนไป 
หลงัคาควรมีระดบัสูงต ่าต่างกนัประมาณ 0.3 เมตร ทุกระยะ 4 เมตร ทั้งน้ีเพื่อเป็นช่องระบายอากาศ 
หลงัคาควรมุงดว้ยตาข่ายพรางแสงหรือซาแรม ควรมีระดบัความเขม้ของแสงสลบักนั เช่น พลางแสง
ได้ร้อยละ 50 กับร้อยละ 60 สลับสูงต ่ากันไป นอกจากน้ี วิธีการป้องกันไม่ให้ซาแรมช ารุดหรือ
เส่ือมสภาพเร็ว ดว้ยการใชไ้มข้นาด 1x2x4 น้ิว วางทบัคานไมทุ้กระยะ 2 เมตร แลว้ใชล้วดมดัให้แน่น 
ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัไม่ให ้ซาแรมสัมผสักบัโครงสร้างของหลงัคาโดยตรง ซ่ึงจะช่วยยดือายซุาแรมไดน้าน
ปีอย่างไรก็ตามโรงเรือนกลว้ยไม ้ควรมีระบบให้น ้ าท่ีไม่ท าความเสียหายให้กบัดอกและใบ เช่น ใช้
ระบบ Mini Sprinkler หรือระบบพ่นหมอก (mist) ดังนั้ นแนวทางเดินในโรงเรือนต้องไม่ล่ืนและ
สะอาด อาจเทคอนกรีตบางขดัผวิหยาบ ซ่ึงมีความสะดวกต่อการท างานมากข้ึน 
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5) โรงเรือนส าหรับกลว้ยไมต้ระกลูฟาแลนนอฟซิส หลงัคาตอ้งกนัฝนได ้รวมทั้งดา้นขา้งตอ้ง
สามารถป้องกนัแรงลมท่ีมาประทะได ้ดงันั้นวสัดุมุงหลงัคาใช้ไดท้ั้งกระเบ้ืองใส และพลาสติก ซ่ึง
โครงสร้างตอ้งแข็งแรงไปตามวสัดุมุงหลงัคาดว้ย ลกัษณะรูปแบบของโครงสร้างทัว่ไประบบการให้
น ้ าตอ้งไม่ท าความเสียหายให้กบัดอกและใบ แนวทางเดินตอ้งสะดวกไม่เป็นอนัตราย ง่ายต่อทั้งคน
และรถเข็นในการท างาน ดงัเช่น เป็นพื้นซีเมนขดัผิวหยาบ เป็นตน้ ในขณะเดียวกนัการผลิตกลว้ยไม้
ประเภทน้ีในโรงเรือนปิดและควบคุมอุณหภูมิ (Evaporative Cooling System) เร่ิมเขา้มามีบทบาทมาก
ข้ึน 

6) โรงเรือนส าหรับผลิตผกัท่ีอยู่ต  ่ ากว่าระดับน ้ าทะเล 800 เมตร ควรมีระบบน ้ าท่ีใช้ลด
อุณหภูมิในโรงเรือน เช่น พ่นหมอก ให้น ้ า Sprinkler ขณะเดียวกนั อาจใช้ซาแรมมุงภายในเพื่อลด
ความเขม้ของแสงลง โดยท่ีซาแรมนั้นสามารถมว้นพบัและกางออกได ้

7) ประตูท่ีใช้เขา้-ออกโรงเรือน ควรมี 2 ชั้น รวมทั้งมีท่ีจุ่มเท้าดว้ยน ้ ายาฆ่าเช้ือ เพื่อป้องกนั
แมลงท่ีจะบินตาเขา้มาในโรงเรือน 

8) ในพื้นราบท่ีต ่ากวา่ระดบัน ้ าทะเล 400 เมตรลงมา ควรท าโรงเรือนระบบถอดประกอบไดท่ี้
มีขนาดเล็กๆ เช่น กวา้ง 2-4 เมตร ท่ีสามารถคลุมแปลงผกัได้ 2-4 แปลง ซ่ึงหลงัคามุงดว้ยพลาสติก
ส าหรับกนัฝนในฤดูฝน และเปล่ียนเป็นหลงัคามุงดว้ยซาแรมในฤดูแลง้ เพื่อลดความเสียหายต่อใบ
และผลของผกัในแต่ละฤดูกาล พร้อมกนัน้ี เกษตรกรสามารถท่ีจะใชร่้มเงาในการปฏิบติังานในแปลง
ไดต้ลอดทุกวนัดว้ย ซ่ึงเกษตรกรรายยอ่ยน าไปใชป้ระโยชน์ไดดี้ 

9) ความกวา้งของโรงเรือนส าหรับปลูกผกั แต่ละหลงัประมาณ 6-8 เมตร หากกวา้งมากจะท า
ใหโ้ครงหลงัคาตอ้งใชว้สัดุท่ีใหญ่และหนกั ซ่ึงตอ้งเพิ่มขนาดเสาอีก ส่งผลให้ตน้ทุนสูงดว้ย ส่วนความ
ยาวนั้นข้ึนอยูก่บัสภาพของภูมิประเทศและพื้นท่ีท่ีตอ้งการ อยา่งไรก็ตามตอ้งศึกษาวา่อากาศถ่ายเทได้
ดีนั้นควรมีความยาวเท่าใด 

 

จากแนวคิดการปลูกพืชในโรงเรือน สรุปไดว้า่ การปลูกในโรงเรือนเป็นแนวทางท่ีดีทางหน่ึง
ส าหรับเกษตรกรในการท่ีสามารถเลือกรูปแบบของการปลูกพืช แต่การปลูกพืชในโรงเรือนก็มี
ขอ้จ ากดัในการปลูก ซ่ึงมีปัจจยัท่ีตอ้งพิจารณาถึงสภาพความเหมาะสม โรงเรือนอาจเป็นอุปสรรคต่อผู ้
ปลูกในบางประเด็น โดยเฉพาะตน้ทุนในการก่อสร้าง สินคา้เกษตรมกัเป็นสินคา้ท่ีมีความเส่ียงสูงผู ้
ลงทุนจึงตอ้งวางแผนอย่างรัดกุม นอกจากน้ีโรงเรือนยงัอาจเป็นอุปสรรคต่อการผสมเกษตรของพืช 
แมลงธรรมชาติท่ีมีประโยชน์ต่อการผสมเกษตรไม่สามารถเขา้ไปช่วยผสมเกษตรได ้ผูป้ลูกจึงควร
เลือกชนิดของพืชท่ีไม่ไดรั้บผลกระทบในการผสมเกษตรเช่น พืชท่ีมีดอกสมบูรณ์เพศ หรือพืชกินใบ 
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เป็นตน้ซ่ึงในปัจจุบนัเกษตรกรมีความนิยมปลูกโดยโรงเรือนมากข้ึน นอกจากนั้นไดมี้เทคโนโลยีใน
การออกแบบและผลิตท่ีทนัสมยั สามารถเลือกวสัดุและชนิดของโรงเรือนใหเ้หมาะสมได ้

 

2.6 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
  รุจศิริ  สัญลกัษณ์ (2553) ศึกษาการใช้สารเคมีป้องกนัก าจดัแมลงของเกษตรกรท่ีปลูกผกั
ในอ าเภอสารภีจงัหวดัเชียงใหม่กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 200 คนผลการศึกษาพบวา่เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้
สารเคมีป้องกนัก าจดัแมลงหลายชนิดโดยไดรั้บค าแนะน าจากเพื่อนบา้นจากการทดสอบความรู้ของ
เกษตรกรในเร่ืองพิษภยัจากการใชส้ารก าจดัแมลงพบวา่มีความรู้เป็นอยา่งดีการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์
พบวา่ไม่มีความสัมพนัธ์ระหวา่งรายไดข้องสมาชิกกลุ่มสถาบนัเกษตรกบัความรู้เร่ืองพิษภยัจากการใช้
สารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืช 
  ประสาน  ตงัสิกบุตร (2553) ศึกษาปัจจยัทางด้านสังคมจิตวิทยาท่ีก าหนดการใช้ยาฆ่า
แมลงในสวนผกัเกษตรกรบริเวณชานเมืองอ าเภอบา้นเขวา้จงัหวดัชยัภูมิพบวา่ปัจจยัท่ีก าหนดการใชย้า
ฆ่าแมลงคือการท่ีเกษตรกรมีประสบการณ์ท่ีพบคนในบา้นหรือเพื่อนบา้นแพย้าฆ่าแมลง 
  คงศกัด์ิ  ธาตุทอง และคณะ (2546) ศึกษาการใช้ยาฆ่าแมลงของเกษตรกรหมู่บา้นโหล่น
อ าเภอหนองบวัแดงจงัหวดัชยัภูมิกลุ่มตวัอย่างเป็นเกษตรกรจ านวน 112 คนพบว่าเกษตรกร ร้อยละ 
91.07 ไม่สวมถุงมือร้อยละ 83.04 ไม่สวมรองเทา้บู๊ทและร้อยละ 58.04 สูบบุหร่ีหรือด่ืมน ้ าขณะพ่นยา
ฆ่าแมลงเกษตรกรชายมีการปฏิบติัตนหลงัจากการใชย้าฆ่าแมลงดีกวา่เกษตรกรหญิง 
  พรนิภา  ศรีวฒันาสกุล (2553) ศึกษาการปฏิบติัเก่ียวกบัการใช้ยาฆ่าแมลงของเกษตรกรท่ี
ปลูกผกัในอ าเภอหนองบวัแดงจงัหวดัชยัภูมิกลุ่มตวัอยา่งเป็นเกษตรกรผูป้ลูกผกัจ านวน125 คนพบวา่
เกษตรกรส่วนใหญ่เก็บสารเคมีหลงัการใชห่้างไกลจากเด็กและสัตวเ์ล้ียงการป้องกนัอนัตรายหลงัฉีด
พ่นมีการซักเส้ือผา้และอาบน ้ าช าระร่างกายให้สะอาดการปฏิบติัท่ีไม่ถูกตอ้งได้แก่การไม่ใช้เคร่ือง
ป้องกนัอนัตรายทั้งขณะผสมและฉีดพ่นยาการใชมื้อเปล่าจบัหวัฉีดเคร่ืองพ่นลา้งน ้ าอุดตนัเกษตรกรท่ี
มีระดบัการศึกษาขนาดพื้นท่ีเพาะปลูกและประสบการณ์ในการใช้ยาฆ่าแมลงต่างกนัมีการปฏิบติัใน
การใชย้าฆ่าแมลงไม่แตกต่างกนัแต่รายไดท่ี้แตกต่างกนัมีการปฏิบติัในการใชย้าฆ่าแมลงแตกต่างกนั 
  ค าเติม  นระศรี (2546) เร่ืองการมีส่วนร่วมแกไ้ขปัญหาการใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืชของ
เกษตรกรผูป้ลูกเห็ด อ าเภอห้วยเม็ก จงัหวดักาฬสินธ์ุ พบวา่เกษตรกรท่ีปฏิบติังานเป็นประจ านั้นเป็น
เพศชายทั้งหมดส่วนใหญ่ร้อยละ 52.9 อายรุะหวา่ง 36-45 ปี การศึกษาระดบัประถมศึกษาร้อยละ 75.7 
ระดบัมธัยมศึกษาร้อยละ 20.0 อาชีพหลกัเกษตรกรรมท านา อาชีพรองคือท าสวนปลูกเห็ดบดและเห็ด
กระดา้งทั้งหมด การปฏิบติัตนในการใชส้ารเคมีตามค าแนะน าของญาติพี่น้องส่วนใหญ่ร้อยละ 81.4 
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เกษตรกรทั้งหมดอ่านฉลากก่อนใชแ้ต่ส่วนใหญ่ร้อยละ 87.1 ใชป้ริมาณท่ีมากกวา่ฉลากก าหนด และมี
การใชส้ารเคมี 2 ชนิดผสมกนัในการฉีดพ่นร้อยละ 84.3 ในการฉีดพน่สารนั้นเกษตรกรส่วนใหญ่ร้อย
ละ 95.7 จะฉีดพ่นสัปดาห์ละ 1 คร้ัง ในการผสมสารเคมีใช้ไมค้น ร้อยละ 77.1 การเขยา่ถงัแรงๆ ร้อย
ละ 22.9 ช่วงเวลาท่ีฉีดพ่นเยน็ร้อยละ 68.6 ช่วงเช้าร้อยละ 31.4 เวลาฉีดพ่นส่วนใหญ่ ร้อยละ 91.4 ใช้
เวลาประมาณ 30 นาที 
  ดวงใจ  เนตรทิพย  ์(2540) ได้ท าการศึกษาเร่ืองการใช้สารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืชของ
เกษตรกรในไร่นาขนาดเล็กบริเวณต าบลปัวอ าเภอปัวจงัหวดัน่านพบวา่เกษตรกรมีความรู้ความเขา้ใจ
ชนิดและประสิทธิภาพของสารเคมีในระดบัปานกลางแหล่งขอ้มูลท่ีให้ความรู้แก่เกษตรกรเก่ียวกบั
การใช้สารเคมีป้องกันก าจดัศตัรูพืชมากท่ีสุดคือรายละเอียดขา้งขวดหรือฉลากก ากบัรองลงมาคือ
ไดรั้บความรู้วธีิการใชจ้ากเพื่อนบา้นการรับขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสารป้องกนัก าจดัศตัรูพืชส่วนใหญ่
ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากโทรทศัน์รองลงมาไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากเจา้หนา้ท่ีของรัฐและพฤติกรรมใน
การใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืชของเกษตรกรยงัมีการปฏิบติัท่ีไม่ถูกวิธีมากนักส่วนความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัผลกระทบต่อสุขภาพมีนอ้ยเกษตรกรไดรั้บพิษภยัโดยตรงอาการท่ีพบมากไดแ้ก่วงิเวียนศีรษะ
แน่นหน้าอกหายใจไม่สะดวกอาเจียนส่วนผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมอยู่ในระดบัปานกลางในการ
ปฏิบติัของเกษตรกรพบว่าเม่ือใช้สารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืชนานๆ แมลงจะสร้างความตา้นทาน
สารเคมีนั้นๆ และจ าเป็นตอ้งใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืชท่ีมีความเขม้ขน้หรือเปล่ียนประเภทท่ีมีความ
รุนแรงมากข้ึนซ่ึงเป็นอนัตรายต่อเกษตรกรเองต่อผูบ้ริโภคและส่ิงแวดลอ้มเป็นอยา่งยิง่ 
  ดนยั  เคหงั (2542) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองการใชส้ารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืชของเกษตรกร
ในต าบลสันทรายหลวงอ าเภอสันทรายจงัหวดัเชียงใหม่พบวา่เกษตรกรส่วนใหญ่มีการปฏิบติัก่อนการ
ใช้สารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืชได้อย่างถูกตอ้งเช่นตรวจสอบอุปกรณ์เคร่ืองมือการศึกษาชนิดของ
สารเคมีการอ่านฉลากค าแนะน าก่อนการใชส้ารเคมีและเกษตรกรส่วนใหญ่ปฏิบติัตามขอ้ควรระวงัได้
อยา่งถูกตอ้งเช่นไม่สูบบุหร่ีไม่ด่ืมน ้ าหรือรับประทานอาหารขณะฉีดพ่นสารเคมีแต่งกายรัดกุมรวมทั้ง
เก็บท าลายภาชนะบรรจุสารเคมีแต่ยงัไม่ปฏิบติัตามขอ้ควรระวงับางประการเช่นไม่ติดป้ายหรือค า
เตือนในบริเวณท่ีฉีดพ่นสารเคมีแล้วส าหรับการปฏิบติัหลงัการใช้สารเคมีของเกษตรกรส่วนใหญ่
ปฏิบติัไดอ้ย่างถูกตอ้งเช่นอาบน ้ าหลงัการฉีดพ่นสารเคมีทนัทีท าความสะอาดอุปกรณ์และเคร่ืองมือ
ต่างๆ น าภาชนะท่ีบรรจุสารเคมีท่ีใช้แลว้ไปฝังหรือเผาเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรใน
การใชส้ารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืชนั้นเกษตรกรส่วนใหญ่มีปัญหาเร่ืองสารเคมีมีราคาแพงปัญหาเร่ือง
โรคและแมลงศตัรูพืชด้ือสารเคมีท าให้การใช้สารเคมีไม่ได้ผลเกษตรกรบางรายขาดความรู้และ
ประสบการณ์ในดา้นการใชส้ารเคมีอยา่งถูกตอ้ง อาการแสดงหลงัการฉีดพ่นสารฯในรอบปีท่ีผา่นมา 
พบว่าเกษตรกรมีอาการแสดงเน่ืองจากได้รับพิษของสารเคมีในปริมาณน้อย คือ ปวดศีรษะร้อยละ 



 

 

35 

17.1 อาการวิงเวียนร้อยละ 15.7 อาการระคายเคืองจมูก/คอร้อยละ 22.9 อาการคนัตามผิวหนงัร้อยละ 
20 0 ก่อนการด าเนินการเกษตรกรไม่นิยมสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัตนเอง หรือมีการสวมใส่แต่ไม่ครบ
และไม่ถูกตอ้ง เม่ือด าเนินการไปแลว้ 1-2 เดือน เกษตรกรมีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัตนเองเพิ่มข้ึน 
การตรวจหาระดบัเอมไซมโ์คลีนเอสเตอรอลในเลือดของเกษตรกรนั้น ไดต้รวจ 3 คร้ัง พบวา่ คร้ังท่ี 1 
อยู่ในระดับมีความเส่ียงและไม่ปลอดภัยร้อยละ 30 .0 คร้ังท่ี 2 อยู่ในระดับมีความเส่ียงและไม่
ปลอดภยัร้อยละ 17 .3 คร้ังท่ี 3 อยูใ่นระดบัมีความเส่ียงและไม่ปลอดภยัร้อยละ 10 .0 
  ไกรเลิศ  ทวกีุล (2551) ไดศึ้กษารูปแบบและลกัษณะของโรงเรือนท่ีมีการใชอ้ยูใ่นประเทศ
ไทย เร่ือง การศึกษาสถานภาพและการใชโ้รงเรือนส าหรับผลิตพืชสวนในสภาพควบคุมเพื่อการคา้ใน
ประเทศไทย ปัญหาส าคัญก็คือโรงเรือนปลูกพืชมีต้นก าเนิดมาจากประเทศในเขตหนาว ซ่ึงมี
วตัถุประสงค์เพื่อการป้องกนัความหนาวเยน็ แต่ว่าในเมืองไทยกลบัตรงกนัขา้ม เพราะว่าเมืองเรามี
อากาศร้อน ดงันั้นเม่ือน าเอาเทคโนโลยีจากต่างประเทศเขา้มาใช้โดยตรง ปรากฏว่าก่อให้เกิดปัญหา
ความร้อนในโรงเรือน ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการปลูกพืช ส่ิงท่ีเราควรตอ้งท าคือการพฒันาโรงเรือนท่ี
เหมาะสมส าหรับประเทศไทยข้ึนมาใช้ประโยชน์ให้ได ้แต่ว่าก่อนท่ีจะพฒันาให้ไดด้งักล่าว ก็ตอ้งมี
การส ารวจก่อนวา่ในเมืองไทยมีโรงเรือนอะไรอยูบ่า้งแลว้  
  พีรเดช  ทองอ าไพ (2554) การปลูกตน้ไมใ้นเขตร้อนอย่างเมืองไทยมกัตอ้งพบกบัปัญหา
เร่ืองศตัรูพืชค่อนขา้งมากกวา่ในเขตหนาว เพราะวา่ศตัรูพืชต่างๆ ไม่วา่จะเป็นโรคหรือแมลง สามารถ
เติบโตได้ทั้ งปี โดยไม่มีช่วงการพกัตัว ดังนั้น จึงมีการใช้สารเคมีในการผลิตค่อนข้างมาก ส่งให้
กระทบต่อสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม จนกระทัง่มีกระแสการผลิตพืชอินทรีย ์และการลดการใชส้ารเคมี
อยา่งต่อเน่ืองทุกวนัน้ี อยา่งไรก็ตาม หากจะให้มีการลดการใชส้ารเคมี ก็คงตอ้งมีทางเลือกอ่ืนท่ีเป็นไป
ไดใ้นการช่วยให้เกษตรกรสามารถผลิตพืชไดอ้ยา่งมีคุณภาพ ซ่ึงหน่ึงในทางเลือกนั้นก็คือการผลิตพืช
ในโรงเรือนปัญหาส าคัญก็คือโรงเรือนปลูกพืชมีต้นก าเนิดมาจากประเทศในเขตหนาว ซ่ึงมี
วตัถุประสงค์เพื่อการป้องกนัความหนาวเยน็ แต่ว่าในเมืองไทยกลบัตรงกนัขา้ม เพราะว่าเมืองเรามี
อากาศร้อน ดงันั้นเม่ือน าเอาเทคโนโลยีจากต่างประเทศเขา้มาใช้โดยตรง ปรากฏว่าก่อให้เกิดปัญหา
ความร้อนในโรงเรือน ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการปลูกพืช ส่ิงท่ีเราควรตอ้งท าคือการพฒันาโรงเรือนท่ี
เหมาะสมส าหรับประเทศไทยข้ึนมาใชป้ระโยชน์ใหไ้ด ้ 
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  ดงันั้นสรุปได้ว่า การใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืชของเกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูป ตอ้งอาศยั
ความรู้ความเขา้ใจในการใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืช รวมถึงพฤติกกรมการปฏิบติัตนในการใช้สารเคมี
ก าจดัศตัรูพืชท่ีถูกตอ้งเหมาะสม จากประสบการณ์การใชแ้ละการรับรู้ข่าวสารจากร้านคา้หรือตวัแทน 
ทั้งพบว่ารูปแบบของการปลูกแคนตาลูปส่งผลถึงปริมาณการใช้สารเคมีของเกษตรกร การปลูกใน
โรงเรือนเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีช่วยในการลดการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืช ช่วยให้เกษตรกรสามารถผลิต
พืชไดอ้ยา่งมีคุณภาพและปลอดภยั 
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2.7 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. ระเบียบวธีิท่ีใชใ้นการศึกษ 
 
 
 
 

ภาพ 2.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 
 
 

รูป 1.6 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

ระดบัความรู้ความ
เขา้ใจในการใช้
สารเคมีก าจดัศตัรูพืช
ของเกษตรกรผูป้ลูก
แคนตาลูป ต าบล
ดอยหล่อ อ าเภอดอย
หล่อ จงัหวดั
เชียงใหม่ 

เกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูป ต าบลดอยหล่อ 
อ าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

ผลกระทบในการ
ใชใ้ชส้ารเคมีก าจดั
ศตัรูพืชของ
เกษตรกรผูป้ลูก
แคนตาลูป 
- ต่อตนเอง 
- ต่อผูบ้ริโภค 
- ต่อส่ิงแวดลอ้ม 

พฤติกรรมในการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืชของ
เกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูป ต าบลดอยหล่อ 

อ าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

แนวทางการเสริมสร้างการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืชของเกษตรกร 

ผูป้ลูกแคนตาลูป ต าบลดอยหล่อ  
อ าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่ 
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บทที ่3 
ระเบียบวธิวีจิัย 

 
  การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจต่อพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจดั
ศตัรูพืชของเกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูป ต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่ ผูศึ้กษาได้
ก าหนดวธีิด าเนินการวจิยัเป็นขั้นตอนต่างๆ ไวด้งัน้ี 
  3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  3.2 ขอ้มูลและแหล่งขอ้มูล 
  3.3 เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
  3.4 การวเิคราะห์ขอ้มูลและการน าเสนอขอ้มูล 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

3.1.1 ประชากร   
 การวิจยัคร้ังน้ี ผูศึ้กษาได้มีประชากรจากต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่ ได้
ท าการศึกษาจากประชากรผูใ้หข้อ้มูลหลกั 2 กลุ่ม 
  1) ตวัแทนในครอบครัวท่ีเคยใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืชในการปลูกแคนตาลูป จ านวน 4 
หมู่บ้าน ของ ต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่ ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี 
ประชากรผูป้ลูกแคนตาลูป จ านวน 4 หมู่บา้นของ ต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่ 
คือ หมู่ท่ี 3 บา้นเหล่าเป้า หมู่ท่ี 4 บา้นปากทางเจริญ หมู่ท่ี 13 บา้น สิริมงัคลาจารย ์และหมู่ท่ี 17 บา้น
กรป.กลาง จ านวน 327 ครัวเรือน   
 3.1.2 กลุ่มตวัอยา่ง 
 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาน้ี  ค  านวณโดยใช้สูตรของ Taro Yamane ในระดับความเช่ือมั่น             
ร้อยละ 95 คลาดเคล่ือนได้ไม่เกินร้อยละ 5 (Taro Yamane, 1970) และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง ไดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 180 ครัวเรือน ผูศึ้กษาใชว้ธีิการค านวณตามสูตร ต่อไปน้ี 
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                                                      21 eN

N
n


  

 

 เม่ือ n หมายถึง จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
  N หมายถึง จ านวนประชากรทั้งหมด 
  e หมายถึง ความคลาดเคล่ือนเน่ืองจากการสุ่มตวัอย่าง ผูว้ิจยัก าหนดให้มี

ความคลาดเคล่ือนไดไ้ม่เกินร้อยละ 5 ก าหนดค่าเท่ากบั 0.05 
 

                                                         205.03271

327


n  

                                                             

                                                          n  180              

                         โดยไดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่งรวม    180   ครัวเรือน              

ตาราง 3.1 จ านวนกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกรายหมู่บา้นจากการเทียบบญัญติัไตรยางศ ์
ช่ือหมู่บ้าน จ านวนประชากร (ครัวเรือน) กลุ่มตัวอย่าง (ครัวเรือน) 

หมู่ท่ี 3 หมู่บา้นเหล่าเป้า  132 73 
หมู่ท่ี 4 หมู่บา้นปากทางเจริญ 31 17 
หมู่ท่ี 13 หมู่บา้น 
              สิริมงัคลาจารย ์

71 39 

หมู่ท่ี 17 หมู่บา้นใหม่พฒันา 93 51 
รวม  327 180 

 
3.2 ข้อมูลและแหล่งข้อมูล ประกอบไปด้วย 
 3.2.1 ขอ้มูลปฐมภูมิ 
  1) ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น อายุ เพศ การศึกษา รายได้ ประสบการณ์ท่ีเคยแพ้สารก าจดั
ศตัรูพืช การไดรั้บข่าวสารเก่ียวกบัสารก าจดัศตัรูพืช จากกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงไดข้อ้มูลจากแบบสอบถาม  
  2) รูปแบบการปลูกแคนตาลูปและการใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืชของเกษตรกรต าบลดอย
หล่อ อ าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่  
  3) ขอ้มูลความรู้ความเขา้ใจ การใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืชของเกษตรผูป้ลูกแคนตาลูป ไดแ้ก่ 
การปฏิบติัตามวิธีการใชส้ารเคมีถูกตอ้งและเหมาะสม โดยการปฏิบติัคามค าแนะน าในฉลากก ากบัยา 
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การเลือกเวลาฉีดพน่ การปฏิบติัตนก่อนการฉีดพน่และหลงัการฉีดพ่น ตลอดจนการเก็บเก่ียวเคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ ขวด ซอง กระป๋องสารเคมี จากแบบสอบถาม 
  4) ขอ้มูลแนวทางการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืชของเกษตรกรผู ้
ปลูกแคนตาลูป ต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่ จากการสังเกตและแบบสอบถาม 
 3.2.2 ขอ้มูลทุติยภูมิ   
  1) ขอ้มูลการใช้สารเคมีของเกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูปจาก ส านักงานเกษตรอ าเภอดอย
หล่อ องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอดอยหล่อ โรงพยาบาลอ าเภอ
ดอยหล่อ 
  2) ขอ้มูลสภาพทัว่ไปของชุมชน เช่น สถานท่ีตั้ง อาณาเขต ลกัษณะภูมิประเทศ จ านวน
ประชากร สถิติการตรวจสารพิษ จาก ส านกังานเกษตรอ าเภอดอยหล่อ องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอย
หล่อ ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอดอยหล่อ โรงพยาบาลอ าเภอดอยหล่อ 
 
3.3 เคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ี คือการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) โดย
การเก็บขอ้มูลจาก ตวัแทน   
  1) แบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 5 ตอน ดงัน้ี 
  ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น อายุ เพศ การศึกษา รายไดค้รอบครัว จากกลุ่มตวัอยา่งซ่ึง
ไดข้อ้มูลจากการสอบถามของผูต้อบแบบสอบถาม  
  ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลความรู้ความเขา้ใจในการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืชของเกษตรผูป้ลูกแคนตา
ลูป   
  ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืช  
                ส่วนท่ี  4 ขอ้มูลพฤติกรรมการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืช   
  ส่วนท่ี 5 ข้อมูลแนวทางการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของ
เกษตรกร ผูป้ลูกแคนตาลูป ต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่  
 
  ใช้ขอ้ค าถามในแบบสอบถามประกอบดว้ยค าถามปลายปิด (close-ended question) และ
ค าถามปลายเปิด (open-ended question) มีรูปแบบค าถามหลายลกัษณะประกอบกนั ทั้งค  าถามแบบ
เลือกตอบ เขียนตอบ และมาตราประมาณค่า (Rating scale) ตามวิธีการของลิเคิร์ท (Likert’ Scale) 
เพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีครบถว้นสมบูรณ์ 
  2) แบบสัมภาษณ์ (Interview schedule) ใช้การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง เพื่อให้
ไดม้าซ่ึงขอ้มูลเชิงคุณภาพเก่ียวกบัรูปแบบการปลูกแคนตาลูปและการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืช รวมถึง
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พฒันาการของการปลูกแคนตาลูปของเกษตรกร ต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่ โดย
การสัมภาษณ์เกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูป 
  3) การสังเกต (Observation) ใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participation Observation) 
โดยผูศึ้กษาจะเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนในระหว่างท่ีท าการวิจยั เช่น การประชุมต่างๆ ของ
ชุมชน และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participation Observation) โดยผูว้ิจยัจะเฝ้าสังเกต
ความเป็นไปในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งน้ีเพื่อให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลเก่ียวกบัรูปแบบการปลูกและการ
ใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืชของเกษตรผูป้ลูกแคนตาลูป พฤติกรรมการป้องกนัตนเองจากสารเคมีก าจดั
ศตัรูพืช การใช้สารเคมีก าจดั ศตัรูพืชของเกษตรผูป้ลูกแคนตาลูป ได้แก่ การปฏิบติัตามวิธีการใช้
สารเคมีถูกตอ้ง และเหมาะสม โดยการปฏิบติัคามค าแนะน า ในฉลาก ก ากบัยา การเลือกเวลาฉีดพ่น 
การปฏิบติัตนก่อนการฉีดพ่นและหลงัการฉีดพ่น ตลอดจนการเก็บเก่ียวเคร่ืองมือ อุปกรณ์ ขวด ซอง 
กระป๋องสารเคมี รวมถึงบุคลากรองคก์รภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง   
  4) การสนทนากลุ่มยอ่ย (Focus group discussion) เพื่อให้เกษตรกรรวมถึงบุคลากรองคก์ร
ภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง ร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อหาแนวทาง ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใชส้ารเคมี
ในการปลูกแคนตาลูปของเกษตรกร ต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่ 
  5) การศึกษาจากเอกสาร ต ารา บทความ ผลงานวิจยัท่ี เก่ียวขอ้ง ขอ้มูลจากระบบสนทนา
ฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีสามารถเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี 
 

สร้างแบบสอบถามโดยใช้เคร่ืองมือท่ีเป็นมาตรส่วนประมาณค่า (Ringing Scal) ตามวิธีของ

ลิเคอร์ท (Likert s Scal) แบ่งออกเป็น 5 ระดบั คือ 

ระดบั  5  หมายถึง   มากท่ีสุด 

ระดบั  4  หมายถึง   มาก  

ระดบั  3  หมายถึง   ปานกลาง 

ระดบั  2  หมายถึง   นอ้ย 

ระดบั  1  หมายถึง   นอ้ยท่ีสุด 
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3.4 การทดสอบแบบสอบถาม 

  การหาความเช่ือมัน่ (Reliability) ผูศึ้กษาน าแบบสอบถาม ไปทดสอบกบัประชากร หมู่ท่ี 6 
ต  าบลสันติสุข อ าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีเป็นเกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูป จ านวน 10 คน 
จากนั้นน ามาหาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามสัมประสิทธ์ิแอลฟา (- Coefficient) หรือสัมประสิทธ์ิ
ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ เป็นค่าความเช่ือมัน่ท่ีค  านวณหาไดจ้ากสูตรครอน บราช (Cronbach)  

                = 












 
 2

ts

2
is1

1n
n  

 

                     = 0.88 
 

เกณฑ์การแปลผลความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมืออยูร่ะหวา่ง 0.71 – 1.00 (เกียรติสุดา ศรีสุข (2552, 
อา้งในพิมพท์อง สังสุทธิพงศแ์ละวรวติั กิติวงค,์ 2552) ดงัน้ี  

0.00 – 0.20 ความเช่ือมัน่ต ่ามาก/ไม่มีเลย  
0.21 – 0.40 ความเช่ือมัน่ต ่า  
0.41 – 0.70 ความเช่ือมัน่ปานกลาง  
0.71 – 1.00 ความเช่ือมัน่สูง  

ดงันั้น ค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบท่ีผูศึ้กษาไดส้ร้างข้ึน คือ ระดบัความรู้และความเขา้ใจ
ต่อพฤติกรรมการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืช ของ เกษตรกรในการปลูกแคนตาลูป ต าบลดอยหล่อ อ าเภอ
ดอยหล่อจงัหวดัเชียงใหม่ อยูร่ะหวา่ง 0.71 – 1.00 จึงมีความเช่ือมัน่อยู่ในระดบัสูง ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ท่ี
ยอมรับได ้ดงันั้น แบบสอบถามน้ีจึงสามารถน าไปใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาจริงได ้ 
  
3.5 การวเิคราะห์ข้อมูลและการแปลผลข้อมูล 
 การศึกษา ระดับความรู้และความเข้าใจต่อพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ของ 
เกษตรกรในการปลูกแคนตาลูป ต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อจงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีขั้นตอน
ตามล าดบั ดงัน้ี 

1) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบบัท่ีไดรั้บคืน 
2) น าขอ้มูลจากแบบสอบถามมาท าการวเิคราะห์ โดยแบ่งเป็น 5 ส่วน คือ 

2.1) ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น อายุ เพศ การศึกษา รายได้ครอบครัว จาก
กลุ่มตวัอยา่งซ่ึงไดข้อ้มูลจากการสอบถามของผูต้อบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดย
ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี (Frequency distribution) การ
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แจกแจงร้อยละ (Percentagtion distribution) ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย (Mean) 
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
2.2) ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลระดบัความรู้ความเขา้ใจใน การใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืชของ
เกษตรผูป้ลูกแคนตาลูป   
2.3) ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืช  
2.4) ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลพฤติกรรมการป้องกนัตนเองจากสารเคมีก าจดัศตัรูพืช  
2.5) ส่วนท่ี 5 ขอ้มูลแนวทางการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืช

ของเกษตรกรผู ้ปลูกแคนตาลูป ต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่  

ส าหรับแบบสอบถามเป็นค าถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Ringing Scal) ซ่ึงได้ก าหนด

หลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนนในแต่ละระดบัและหลกัเกณฑก์ารแปลความหมายของระดบัค่าเฉล่ีย ดงัน้ี 

คะแนน  5 หมายถึง   มากท่ีสุด 

คะแนน  4 หมายถึง   มาก  

คะแนน  3 หมายถึง   ปานกลาง 

คะแนน  2 หมายถึง   นอ้ย 

คะแนน  1 หมายถึง   นอ้ยท่ีสุด 

ทั้งน้ีผูศึ้กษาไดใ้ชเ้กณฑ์ในการแปลผลค่ามชัฌิมเลขคณิต (Arithmetic mean) ใชค้่าเฉล่ียช่วง

ละ 0.80 ซ่ึงค านวณจากสูตรหาความกวา้งของอนัตรภาคชั้น ดงัน้ี 
 

Max

MinMax
i


  

 เม่ือ I หมายถึง ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น 
   Max หมายถึง คะแนนสูงสุดในอนัตรภาคชั้น 
   Min หมายถึง คะแนนต ่าสุดในอนัตรภาคชั้น 
  การก าหนดค่าคะแนนในแบบสอบถาม มีค่าสูงสุดเป็น 5 คะแนน และค่าต ่าสุดเป็น 1 
คะแนน ดงันั้นช่วงความกวา้งของอนัตรภาคชั้นจึงค านวณไดจ้าก 

80.0
5

15



i  

  คะแนนท่ีไดจ้ะน ามาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย และแปลความหมายของระดบัค่าเฉล่ีย โดยยึด
หลกัเกณฑ ์(ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2548) ดงัน้ี 
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   ค่าเฉล่ีย  1.00 - 1.80 หมายถึง  ระดบันอ้ยท่ีสุด 
   ค่าเฉล่ีย  1.81 - 2.60 หมายถึง  ระดบันอ้ย 
   ค่าเฉล่ีย  2.61 - 3.40 หมายถึง  ระดบัปานกลาง 
   ค่าเฉล่ีย  3.41 - 4.20 หมายถึง  ระดบัมาก 
   ค่าเฉล่ีย  4.21 - 5.00 หมายถึง  ระดบัมากท่ีสุด 
 
ตาราง 3.2 การแปลผลเป็นค่าเฉล่ียคะแนนในแต่ละข้อค าถามท่ีได้ก าหนด ในระดับความคิดเห็น
ความรู้เขา้ใจความเก่ียวกบัสารเคมีก าจดัศตัรูพืช และการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืชของเกษตรกร 

ระดับความคิดเห็น คะแนน 
มากท่ีสุด 5 
มาก 4 

ปานกลาง 3 
นอ้ย 2 

นอ้ยท่ีสุด 1 
 

น าค่าเฉล่ียท่ีไดม้าแปลผลจากเกณฑ์การพิจารณาค่าเฉล่ียน ้ าหนกัคะแนนเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย
หรือตวักลางเลขคณิต (Mean) ซ่ึงไดก้ าหนดน ้าหนกัเฉล่ีย เพื่อการสรุปผลท่ีไดด้งัน้ี           
   ค่าเฉล่ีย  1.00 - 1.80 หมายถึง  ระดบันอ้ยท่ีสุด 
   ค่าเฉล่ีย  1.81 - 2.60 หมายถึง  ระดบันอ้ย 
   ค่าเฉล่ีย  2.61 - 3.40 หมายถึง  ระดบัปานกลาง 
   ค่าเฉล่ีย  3.41 - 4.20 หมายถึง  ระดบัมาก 
   ค่าเฉล่ีย  4.21 - 5.00 หมายถึง  ระดบัมากท่ีสุด 
 
ตาราง 3.3 ก าหนดน ้าหนกัเฉล่ีย เพื่อการสรุปผล   

ค่าน า้หนักคะแนน การแปลผล 
4.21 – 5.00 มากท่ีสุด 
3.41 – 4.20 มาก 
2.61 – 3.40 ปานกลาง 
1.81 – 2.60 นอ้ย 
1.00 – 1.80 นอ้ยท่ีสุด 
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ตาราง 3.4 การแปลผลเป็นค่าเฉล่ียคะแนนในแต่ละข้อค าถามท่ีได้ก าหนด ในระดับความคิดเห็น
พฤติกรรม การใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืชของเกษตรกร 

ระดับความคิดเห็น คะแนน 
กิจกรรมนั้นปฏิบติัตามทุกคร้ัง 100 % 5 
กิจกรรมนั้นปฏิบติัตามเกือบทุกคร้ังหรือ มากกวา่ 90 % 4 
กิจกรรมนั้นปฏิบติัตามอยูบ่่อยคร้ัง มากกวา่ 70 % 3 
กิจกรรมนั้นปฏิบติัตามบางคร้ัง หรือมากกวา่ 50 % 2 
กิจกรรมนั้น ปฏิบติัตามนอ้ยคร้ัง หรือนอ้ยกวา่ 50 % 1 

 
ตาราง 3.5 ก าหนดน ้าหนกัเฉล่ีย เพื่อการสรุปผล   

ค่าน า้หนักคะแนน ระดับการปฏิบัติ 
4.21 – 5.00 กิจกรรมนั้นปฏิบติัตามทุกคร้ัง 100 % 
3.41 – 4.20 กิจกรรมนั้นปฏิบติัตามเกือบทุกคร้ัง มากกวา่ 90 % 
2.61 – 3.40 กิจกรรมนั้นปฏิบติัอยูบ่่อยคร้ัง มากกวา่ 70 % 
1.81 – 2.60 กิจกรรมนั้นปฏิบติัตามบางคร้ัง หรือมากกวา่ 50 % 
1.00 – 1.80 กิจกรรมนั้นปฏิบติันอ้ยคร้ัง หรือนอ้ยกวา่ 50 % 

 
การแปลผลพฤติกรรมการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืชของเกษตรกร 

4.21 - 5.00 หมายถึง กิจกรรมนั้นปฏิบติัตามทุกคร้ัง 100 % 
3.41 - 4.20 หมายถึง กิจกรรมนั้นปฏิบติัตามเกือบทุกคร้ัง มากกวา่ 90 % 
2.61 - 3.40 หมายถึง กิจกรรมนั้นปฏิบติั อยูบ่่อยคร้ัง มากกวา่ 70 % 
1.81 - 2.60 หมายถึง กิจกรรมนั้นปฏิบติัตามบางคร้ัง หรือมากกวา่  50 % 
1.00 - 1.80 หมายถึง กิจกรรมนั้นปฏิบติันอ้ยคร้ัง หรือนอ้ยกวา่  50 % 
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บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
 การศึกษาคร้ังน้ีใช้ระเบียบวิธีเชิงผสม เก็บรวบรวมข้อมูลทั้ งในเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณจาก เกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูป ต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใช้
เคร่ืองมือทั้งแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิงลึก จากกลุ่มตวัอยา่ง 180 คนรวมทั้งการสนทนากลุ่ม 
วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ส่วนขอ้มูลเชิงปริมาณใช้
สถิติ วเิคราะห์เชิงพรรณนา โดยมีผลการศึกษาท่ีไดเ้ป็นบทสรุปเพื่อตอบค าถามตามวตัถุประสงค ์คือ  
 4.1 บริบทชุมชนต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่ 
 4.2 รูปแบบการปลูกแคนตาลูปและการใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืชของเกษตรกรต าบลดอยหล่อ 
อ าเภอดอยหล่อจงัหวดัเชียงใหม่ 
  4.2.1 พฒันาการการปลูกแคนตาลูป ต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่ 
  4.2.2 รูปแบบการปลูกแคนตาลูป ต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่ 
  4.2.3 โรคและแมลงในแคนตาลูป ต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่ 
 4.2.4 สารเคมีท่ีใช้ก าจดัศตัรูพืชในแคนตาลูปต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จงัหวดั
เชียงใหม ่
 4.3 ระดบัความรู้และความเขา้ใจต่อพฤติกรรมการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืชของเกษตรกรผูป้ลูก
แคนตาลูป ต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่ 
 4.3.1 ขอ้มูลทัว่ไปของเกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูปต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จงัหวดั
เชียงใหม ่
 4.3.2 ระดบัความรู้ในการใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืชของเกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูปต าบลดอย
หล่ออ าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่ 
 4.3.3 ระดับความเข้าใจในการใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืชของเกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูป
ต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่ 
 4.3.4 ลกัษณะการใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืชของเกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูปต าบลดอยหล่อ
อ าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่ 
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 4.3.5 พฤติกรรมการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืชของเกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูปต าบลดอยหล่อ 
อ าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่ 
 4.4 แนวทางการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืชของเกษตรกรผูป้ลูกแคนลูป 
ต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่ โดยผลการศึกษาท่ีไดจ้ะเป็นขอ้มูลพื้นฐานส าคญัใน
การท าความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืชของเกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูป ซ่ึงมีส่วนส าคญั
อยา่งยิ่งต่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรม การใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืชไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั อีกทั้ง
ยงัเป็นขอ้มูลส าคญัท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ รวมทั้งสถานศึกษาท่ีจะบูรณา
การองค์ความรู้เข้าสู่การเรียนการสอนให้เยาวชนท่ีเป็นคนรุ่นใหม่ได้รับรู้ถึงการใช้สารเคมีก าจดั
ศตัรูพืชไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 
4.1 บริบทชุมชน ต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จังหวดัเชียงใหม่ 
 4.1.1 บริบททางสังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ 
จังหวดัเชียงใหม่ 
  “ดอยหล่อ” จากประวติัศาสตร์ระบุไวว้่า ดอยแห่งน้ีเป็นสถานท่ีพระนางจามเทวีหล่อ
พระพุทธรูปทองค าเพื่ออญัเชิญไปประดิษฐานท่ีเมืองล าพูน เม่ือหล่อพระพุทธรูปเสร็จเรียบร้อยแลว้ 
บริเวณท่ีตั้งเตาหล่อไดส้ร้างเจดียบ์รรจุพระบรมสารีริกธาตุและทรงสร้างวดัไว ้หลงัจากนั้นไดอ้ญัเชิญ
พระพุทธรูปทองค าแห่ไปตามแม่น ้ าปิง ขณะนั้นพระนางจามเทวีไดห้ันพระพกัตร์มามองดูวดัท่ีพระ
นางสร้างไว ้ต่อมาจึงไดข้นานนามวดัน้ีวา่ “วดัดอยหล่อนางเหลียว” จึงเป็นท่ีมาของดอยหล่อมาจนถึง
ปัจจุบนั (อนุทิน เนินหาร, 2557) ในปี พ.ศ. 2516 พื้นท่ีของต าบลดอยหล่อ ซ่ึงขณะนั้นเป็นเขตต าบล
สองแคว อ าเภอจอมทองพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นของบริษทัไทยฟาร์มม่ิง ซ่ึงกวา้นซ้ือเพื่อท าไร่ลงทุนปลูก
สับปะรด มะเขือเทศ ถั่วลันเตา ส่งโรงงานท่ีจงัหวดัล าพูน พื้นท่ีส่วนหน่ึงทางราชการจดัสรรให้
ชาวบา้นท่ีอพยพมาจากอ าเภอดอยเต่าจากการถูกยึดพื้นท่ีสร้างเข่ือนภูมิพล ต่อมามีชาวบา้นต่อตา้น
และบริษทัจึงได้เลิกกิจการ ขณะนั้นประกอบกบัมีการแทรกซึมของผูก่้อการร้ายคอมมิวนิสต์ ทาง
ราชการจึงไดม้าเอาใจใส่ต่อชีวิตความเป็นอยูข่องชาวบา้นมากข้ึนโดยมีหน่วยทหาร เรียกวา่ กอ.รมน. 
(กองอ านวยการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร) ใชเ้งินจากกระทรวงการคลงั 60 ลา้นบาท ซ้ือ
ท่ีดินจากบริษัทไทยฟาร์มม่ิง เน้ือท่ีประมาณ 12,000 ไร่ บางส่วนขายคืนให้กับให้ชาวบ้านท่ีเคย
ครอบครองในราคาถูก คือ ไร่ละ 4,000 บาทหลงัจากนั้นทางราชการไดเ้ก็บท่ีดินไวส้ าหรับการสร้าง
สถานท่ีราชการซ่ึงขณะนั้นอ าเภอดอยหล่อยงัข้ึนอยูก่บัอ าเภอจอมทอง ต่อมาเม่ือปี พ.ศ.2536 ไดมี้การ
แยกก่ิงอ าเภอดอยหล่อ จากอ าเภอจอมทอง จึงไดแ้บ่งต าบลออกเป็น 4 ต าบล คือ ต าบลดอยหล่อต าบล
สองแคว ต าบลสันติสุข ต าบลยางครามมาจนถึงปัจจุบนั 
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 1.ทีต่ั้งและอาณาเขต 
  ต าบลดอยหล่อเป็นต าบลท่ีตั้งในเขตการปกครองของอ าเภอดอยหล่อ โดยอยู่ห่างจากตวั
จงัหวดั 45 กิโลเมตร มีพื้นท่ีทั้งหมด 93 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 57,500 ไร่ โดยแบ่งเขตการ
ปกครองเป็น 26 หมู่บา้น โดยมีอาณาเขตติดต่อดงัน้ี  
 ทิศเหนือ ติดต่อ เขตต าบลสันติสุข, ต าบลสองแคว 
 ทิศใต ้ ติดต่อ เขตต าบลข่วงเปาอ าเภอจอมทอง 
 ทิศตะวนัออก ติดต่อ เขตก่ิงอ าเภอเวียงหนองล่อง และอ าเภอป่าซาง จงัหวดัล าพนู 
 ทิศตะวนัตก ติดต่อ เทือกเขาถนนธงชยั (ดอยอินทนนท)์ อ าเภอจอมทอง 
 2. สภาพภูมิประเทศ 
 ลกัษณะภูมิประเทศมีความลาดชนั ร้อยละ 2–5สภาพพื้นท่ีส่วนใหญ่จะเป็นท่ีดอนและมี
ท่ีราบเชิงเขาลาดเอียงไปทางทิศใตแ้ละมีท่ีราบลุ่มติดแม่น ้ าซ่ึงเป็นพื้นท่ีท าการเกษตร ส่วนทางทิศ
เหนือและทิศตะวนัตกจะเป็นท่ีราบสูง เป็นภูเขาส่วนใหญ่จะเป็นพื้นท่ีเขตป่าสงวน,ป่าเส่ือมโทรม มี
พื้นท่ีท าการเกษตรเพียงบางส่วน 
 

 
ภาพ 4.1ลกัษณะภูมิประเทศ ต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่ 

ทีม่า: ศูนยภ์ูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) ภาควชิาภูมิศาสตร์  
คณะสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
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3. พืน้ที ่จ าแนกตามการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน (ท่ีมา: แผนพฒันาดอยหล่อ, 2557) 
  3.1) พื้นท่ีทั้งหมดโดยประมาณ 34,187.50 ไร่  
  3.2) พื้นท่ีป่าไมโ้ดยประมาณ 8,644.5  ไร่ 
  3.3) พื้นท่ีท าการเกษตร  21,083  ไร่ 
  3.4) พื้นท่ีอยูอ่าศยั  3,145  ไร่ 
  3.5) พื้นท่ีอ่ืนๆ   1,315  ไร่ 
 
 4) ภูมิอากาศและอุณหภูมิ (ท่ีมา: แผนพฒันาดอยหล่อ, 2557)    
 ต าบลดอยหล่ออยูใ่นพื้นท่ีซ่ึงเป็นจุดอบัฝนท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงอากาศเกิดข้ึนอยา่ง
รวดเร็วและมีสภาพอากาศ แบ่งเป็น 3 ฤดู 
 ฤดูร้อน ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึงเดือน พฤษภาคม อุณหภูมิเฉล่ีย 28.9 องศา
เซลเซียส ปริมาณน ้าฝน 218.02 มม. 
 ฤดูฝน ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือน มิถุนายน ถึงเดือน ตุลาคม อุณหภูมิเฉล่ีย 24.6 องศา
เซลเซียส ปริมาณน ้าฝน 549.65 มม. 
 ฤดูหนาวช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ถึงเดือน กุมภาพนัธ์ อุณหภูมิเฉล่ีย 22.75 
องศาเซลเซียส ปริมาณน ้าฝน 71.07 มม. 
 
ตาราง 4.1 แสดงพื้นท่ีเบด็เตล็ดของ อ าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่ 

พืน้ที่ ลกัษณะพืน้ที่ จ านวน(ไร่) ร้อยละ 
พื้นท่ีเบด็เตล็ด พื้นท่ีชุมชนและท่ีอยูอ่าศยั 3,455 5.86 

 พื้นท่ีภูเขา 17,418 29.53 
 แหล่งน ้า 454 0.77 
 แหล่งท่ีราบ 512 0.87 
 เนือ้ที่รวมทั้งต าบล 34187.50 100.00 
 
หมายเหตุ: พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีไม่เหมาะสมต่อการท าเกษตรกรรม เช่น พื้นท่ีหินโผล่ พื้นท่ี

ลาดชนัเชิงซอ้น (ภูเขา) แหล่งน ้า เป็นตน้ 
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 5) โครงสร้างทางเศรษฐกจิ 
5.1) การท่องเทีย่ว 
ต าบลดอยหล่อ มีแหล่งท่องเท่ียวทางศิลปวฒันธรรมท่ีส าคญั คือ   
1. วดัพระธาตุดอยหล่อ สร้างข้ึนเม่ือ ปี พ.ศ.1201 โดยพระเจา้นางจามเทวีปฐมกษตัริย์

แห่งนครหริภุญไชย (ล าพนู) พระนางจามเทว ีทรงหล่อพระพุทธรูปทองค า เพื่ออนัเชิญไปประดิษฐาน
ท่ีเมืองล าพูน ซ่ึงเดิมมีช่ือวา่ “วดัดอยหล่อนางเหลียว”ซ่ึงเป็นวดัท่ีส าคญัและเป็นศูนยร์วมจิตใจของชาว
ต าบลดอยหล่อ มีพระพุทธรูปไมเ้ก่าแก่อายุหลายร้อยปีประดิษฐานอยู่ และมีอาคารไมเ้ก่าแก่หาดูได้
ยาก 

2. วดัพระธาตุดอยน้อย ตั้งอยูท่ี่ต  าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ ตามทางหลวงหมายเลข 
108 ระหว่างกิโลเมตรท่ี 43-44 หากมาจากเชียงใหม่จะอยู่ฝ่ังซ้ายมือ เป็นท่ีประดิษฐานของพระ
ทกัษิณาโมลีธาตุ (พระธาตุส่วนท่ีเป็นพระเศียรเบ้ืองซ้ายของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้) สร้างข้ึน
เม่ือปี พ.ศ.1201 โดยพระนางจามเทวี เม่ือเสด็จมาครองเมืองล าพนู ตามค าเชิญของสุเทวฤาษี พระธาตุ
ดอยน้อยน้ี ก็สร้างมาแลว้ 1,347 ปี โบราณสถานและโบราณวตัถุท่ีพบ ไดแ้ก่ พระบรมธาตุ โข่งพระ 
(กรุพระ) โบสถ์ วิหาร และพระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลกั ทั้งองค์เล็กองค์ใหญ่มากมาย บริเวณวดั
ตั้งอยู่บนภูเขาติดล าน ้ าปิง มองเห็นทิวทัศน์โดยรอบทุกทิศ มีบนัไดนาคข้ึนไป 241 ขั้นนักท่องเท่ียว
สามารถมาเยีย่มชมสถาปัตยกรรมแบบลา้นนาอนังดงาม  ถือเป็นจุดเด่นของการท่องเท่ียวในต าบลดอย
หล่อ    

3. วดัม่อนห้วยแก้ว เป็นวดัท่ีสร้างมาได้หลายสิบปีมาแล้ว มีเน้ือท่ี70 ไร่ อยู่ห่างจาก
เชียงใหม่ประมาณ 45 กิโลเมตร วดัน้ีมีแหล่งเรียนรู้เก่ียวกับ การอนุรักษ์ป่าไม้ การปลูกป่าแบบ
ผสมผสาน ยึดหลกัเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงน่าสนใจมาก เป็นแหล่งเรียนรู้ในดา้นการปลูกรักษาพรรณไม ้                    
ตามธรรมชาติ และตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง บา้นโบราณลา้นนา 

4. ผาช่อ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดจากตะกอนแม่น ้ า และเปล่ียนเส้นทางเม่ือ
หลายร้อยปีท่ีแลว้ ท าให้เกิดการก่อตวัเป็นชั้นๆ มีลวดลายสวยงามลกัษณะคลา้ยก าแพง และเสาหิน
ขนาดใหญ่ สูงราว 30 เมตร มีจุดเด่น คือ ความแปลกของหินคลา้ยเสายอ้ยลงมาจากภูเขา ผาช่อ อยูใ่น
พื้นท่ีของอุทยานแห่งชาติแม่วางอ าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่ เดินทางจากตวัเมืองเชียงใหม่ ใหไ้ป
ตามทาหลวงหมายเลข 108 (เชียงใหม่ – ฮอด) ระยะทาง 21 กิโลเมตร จากนั้นเล้ียวขวาไปอ าเภอแม่วาง
ตามถนน รพช.12039 และถนน รพช. 10240 (แม่วนิ – บ่อแกว้) ระยะทางราว 36 กิโลเมตร จะถึงท่ีท า
การอุทยานแห่งชาติแม่วาง เป็นถนนลาดยางอยา่งดีตลอดเส้นทาง 

5. ก่ิวเสือเตน้เกิดจากการตกตะกอนของล าน ้ าปิง และเปล่ียนเส้นทางเม่ือหลายร้อยปีท่ี
แลว้ มีลวดลายสวยงาม ลกัษณะคลา้ยเป็นก าแพงและเสาหินขนาดใหญ่ ตั้งอยูท่ี่ต  าบลดอยหล่อ อ าเภอ
ดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่ ห่างจากผาช่อไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตร 
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5.2) ภาคอุตสาหกรรม 
ภาคอุตสาหกรรมของต าบลดอยหล่อ ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาด

เล็ก ไดแ้ก่  
- บริษทัโฟร์ทีจ ากดัจ านวน 1 แห่ง 
- บริษทัไทยเวลล่ีอุตสาหกรรมน ้าผึ้ง จ  ากดัจ านวน 1 แห่ง 
- โรงน ้าด่ืมจ านวน 2 แห่ง 
- โรงสีขนาดกลางจ านวน10 แห่ง 
- โรงสีขนาดเล็กจ านวน 5 แห่ง 
- โรงน ้าแขง็จ านวน 1 แห่ง 
- โรงอบล าไยจ านวน10 แห่ง 
- บริษทัปุ๋ยอินทรียฟ์อตเฟสจ ากดัจ านวน 1 แห่ง 

5.3) ภาคเกษตรกรรม 
ประชากรส่วนใหญ่ของต าบลดอยหล่อมีอาชีพเกษตรกรรม  ถึงร้อยละ 70 ผลผลิตทาง

การเกษตรท่ีส าคญัไดแ้ก่ ล าไย, ขา้ว, แคนตาลูป, มะเขือเทศ, ฟักทองแฟนซี เป็นตน้ โดยเฉพาะล าไย 
เป็นพืชท่ีมีความนิยมปลูกมากท่ีสุด และเป็นสินคา้ทางการเกษตรท่ีส่งออกและท ารายไดใ้ห้แก่อ าเภอ
ดอยหล่อมากท่ีสุด 

5.4) การส่งเสริมการลงทุน 
การส่งเสริมการลงทุน มกัมาจากเงินทุนสนบัสนุนโครงการต่างๆ ของรัฐบาลท่ีจดัสรร

ให้แก่ องคก์ารบริหารส่วนต าบล (อบต.)นอกจากน้ียงัมีเงินทุนจากแหล่งเงินทุนอ่ืนๆ ท่ีเกษตรกรหรือ
ผูป้ระกอบการสามารถกู้ยืมน ามาลงทุนได้ เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.
ก.ส.) และธนาคารพาณิชยต่์างๆ เป็นต้นในต าบลดอยหล่อมีธนาคารจ านวน 1แห่งคือธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)ซ่ึงตั้งอยู่หมู่ท่ี 4 บา้นปากทางเจริญการคา้ขายต าบลดอย
หล่อมีตลาดทอ้งถ่ิน 1 แห่งร้านคา้ปลีก79แห่งเป็นตน้ 

 
6. ด้านภัยธรรมชาติ (ส านักปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลคอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ 

จงัหวดัเชียงใหม่) 
ต าบลดอยหล่อ มีสภาพทิศตะวนัตกเฉียงเหนือค่อนขา้งสูง ลาดเอียงมาทางทิศตะวนัออก

เฉียงใต้ ดังนั้ นทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือจึงมีพื้นท่ีสูงกว่า ทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้มีพื้นท่ีต ่ า 
โดยเฉพาะริมฝ่ังแม่น ้าปิง จึงท าใหเ้กิดภยัธรรมชาติได ้2 ทางคือ 
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ฝนแลง้ซ่ึงเกิดข้ึนทางฟากถนนทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ ซ่ึงเกิดข้ึนไดเ้น่ืองจากฝนทิ้งช่วง 
มีสภาพแหง้แลง้ เน่ืองจากสภาพพื้นท่ีค่อนขา้งสูง 

อุทกภยั เกิดข้ึนบริเวณทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องต าบลหรือฟากถนนทิศตะวนัออกเฉียง
ใต ้ซ่ึงเกิดจากฝนตกหนกัติดต่อกนัหลายวนั น ้ าปิงจะทะลกัเขา้มาและการระบายน ้ าไม่ทนั ส่วนใหญ่
ราษฎรท่ีอาศยับริเวณริมฝ่ังแม่น ้าปิง จะไดรั้บความเสียหาย เน่ืองจากสภาพทอ้งท่ีต ่า 

วาตภยัท าใหพ้ื้นท่ีปลูกล าไย พืชผกัเสียหาย มกัเกิดในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน  
ท่ีมา: ส านกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลคอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่   
 

กล่าวโดยสรุปไดว้า่ ต าบลดอยหล่อเดิมเป็นต าบลสองแคว ท่ีตั้งอยูใ่นอ าเภอจอมทอง ซ่ึง
ในอดีตเป็นชุมชนเล็กๆท่ีตั้งอยูริ่มน ้ าปิง ดา้นฝ่ังตะวนัตก ต่อมาเม่ือมีการตดัถนนสายเชียงใหม่ – ฮอด 
เม่ือประมาณปี พ.ศ.2470 ชุมชนบางส่วนไดโ้ยกยา้ยมาตั้งอยูริ่มถนนสายเชียงใหม่ – ฮอด เพื่อสะดวก
ในการเดินทางและด้านการคา้ขาย ประวติัศาสตร์ระบุไวว้่า ดอยหล่อ  เป็นสถานท่ีพระนางจามเทวี
หล่อพระพุทธรูปทองค าเพื่ออญัเชิญไปประดิษฐานท่ีเมืองล าพูน เม่ือหล่อพระพุทธรูปเสร็จเรียบร้อย
แลว้ บริเวณท่ีตั้งของเตาหล่อไดส้ร้างเจดียบ์รรจุพระบรมสารีริกธาตุและทรงสร้างวดัไว ้หลงัจากนั้น
ไดอ้ญัเชิญพระพุทธรูปทองค าแห่ไปตามแม่น ้ าปิง ขณะนั้นพระนางจามเทวีไดห้นัพระพกัตร์มามองดู
วดัท่ีพระนางสร้างไว ้ต่อมาจึงไดข้นานนามวดัน้ีวา่ “วดัดอยหล่อนางเหลียว” จึงเป็นท่ีมาของดอยหล่อ 
จากอดีตพื้นท่ีของต าบลดอยหล่อเป็นพื้นท่ีเขตแห้งแลง้ ขาดแคลนน ้ า ในการเพาะปลูก ต่อมาเม่ือรัฐ
เร่ิมเข้ามาช่วยเหลือ จาก หน่วยทหาร เรียกว่า กอ.รมน. (กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจกัร) ใชเ้งินจากกระทรวงการคลงั 60 ลา้นบาท ซ้ือท่ีดินจากบริษทัไทยฟาร์มม่ิง จดัสรรให้
เกษตรกรไดท้  ากินและไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงาน ส านกังานพฒันา ภาค 3 (สนพ. 3) ปัจจุบนั
ต าบลดอยหล่อมีจ านวนประชากรเพิ่มมากข้ึน เกษตรกรสามารถสร้างรายไดจ้ากการท าการเกษตร มี
แหล่งน ้ า มีการพฒันาในด้านเศรษฐกิจท าให้มีพืชท่ีส่งออกและท ารายได้ให้แก่เกษตรกร เช่น ขา้ว 
ล าไย แคนตาลูป มะเขือเทศ โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากภาครัฐ สถาบันทางการเงิน 
นอกจากน้ีต าบลดอยหล่อมีการลงทุนภาคอุตสาหกรรมทั้งขนาดกลางและขนาดเล็ก รวมทั้งมีการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน เช่น วดัพระธาตุดอยนอ้ย  วดัม่อนห้วยแกว้  ก่ิวเสือเตน้ และ
ผาช่อ ซ่ึงปัจจุบันผาช่อได้จดัเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติแห่งใหม่ท่ีได้รับความนิยมจาก
นกัท่องเท่ียว จึงจดัเป็นมนตเ์สน่ห์แห่งความงามเส้นสายลวดลายของดินมหศัจรรยท์างธรณีวิทยา อนั
เกิดจากการสร้างสรรคท์างธรรมชาติ  
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4.2. รูปแบบการปลูกแคนตาลูปและการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรต าบลดอยหล่อ อ าเภอ
ดอยหล่อ จังหวดัเชียงใหม่ 

จากการรวบรวมขอ้มูลทั้งจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และการรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์
ในเชิงลึกเก่ียวกบัรูปแบบการปลูกแคนตาลูปและการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืชของเกษตรกรต าบลดอย
หล่อ อ าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

4.2.1 พฒันาการการปลูกแคนตาลูปต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่ 
แตงเทศ เป็นช่ือเรียกเดิมของแคนตาลูป เม่ือปี พ.ศ. 2523 จงัหวดัเชียงใหม่ได้มีการจดัสรร

ท่ีดินท ากิน จดัตั้งหมู่บา้นตวัอยา่งหนองหอย สมยัผูว้า่ราชการจงัหวดั ประเทือง สิทธิพงษ ์ก็ไดย้กท่ีดิน
จดัสรร ให้เป็นของ ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก) ขณะนั้ นนายเกรียงศักด์ิ 
ชมะนนัท ์ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรี 4 กระทรวงดว้ยกนั หน่ึงในกระทรวงนั้นคือ กระทรวงเกษตร จึงได้
ขอต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีมาประจ าท่ีดอยหล่อ ซ่ึงในขณะนั้นพื้นท่ีอ าเภอดอยหล่อเป็นพื้นท่ีเขตทุรกนัดาร
เป็นแหล่งอบัน ้ าฝนหรือเขตเงาฝน (RainShadow) ต่อมาปี พ.ศ.2527นายเกรียงศกัด์ิ  ชมะนนัท ์ไดพ้น้
จากต าแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยไดด้ ารงต าแหน่งประธานบริษทันนยซิูสและบริษทัเพื่อนเกษตรจาก
ไตห้วนัพบวา่พื้นท่ีดอยหล่อเป็นเขตแห้งแลง้จึงไดน้ าพืชท่ีทนต่อความแห้งแลง้มาปลูก โดยน าเมล็ด
แตงเทศ(แคนตาลูป)มาทดลองให้เกษตรกรปลูกในเขตพื้นท่ีจดัสรรของ ส านกังานโครงการจดัสรร
กองอ านวยการกลาง รักษาความปลอดภยัแห่งชาติ (สน.คกจ.กรป.กลาง)โดยน าเมล็ดเขา้มาส่งเสริม
ให้แก่เกษตรกรในหมู่บา้น กรป.กลางอุปถมัภก่์อนสายพนัธ์ุท่ีมีน ามาทดลองปลูกเกือบ 300 สายพนัธ์ุ
เพื่อคดัสายพนัธ์ุท่ีดีท่ีสุด หลงัจากนั้นก็ได้เชิญนักข่าว นักวิชาการเกษตร มาชิมและให้คะแนน จน
สามารถตั้งช่ือและคดัเลือกสายพนัธ์ุได้ทั้งหมด 5 สายพนัธ์ุ คือ พนัธ์ุซันเลด้ี พนัธ์ุเจดดิว พนัธ์ุฮนันี
เวิร์ล พนัธ์ุนิวเซนจูลี พนัธ์ุสกายร็อคเก็ตหลงัจากนั้นบริษทัก็ไดส่้งเสริมให้เกษตรกรในเขตดอยหล่อ
ไดป้ลูกแคนตาลูป พนัธ์ุท่ีนิยมปลูก คือ พนัธ์ุซนัเลด้ี และพนัธ์ุเจดดิวโดยบริษทัมีเจา้หนา้ท่ีมาส่งเสริม
ให้ความรู้ ตั้งแต่ วิธีการปลูก การดูแล การเก็บเก่ียว การตลาด ท าให้เกษตรกรปลูกมาอย่างต่อเน่ือง 
จนกระทัง่เม่ือปี พ.ศ. 2535 ประเทศไทยเคยส่งแตงแคนตาลูปพนัธ์ุซนัเลด้ี ไปประกวดแข่งขนัแคนตา
ลูปท่ีประเทศญ่ีปุ่น สามารถไดร้างวลัชนะเลิศท่ี 1 ในคร้ังนั้น(สัมภาษณ์ ศกัดา  บูรณกุล, เกษตรอ าเภอ
ดอยหล่อสัมภาษณ์ 10 กุมภาพนัธ์ 2558 ) 
 ช่วงแรกการปลูกแคนตาลูปเป็นช่วงท่ีท ายากเน่ืองจากมีความยุ่งยาก วสัดุอุปกรณ์น้อย 
ส่วนใหญ่เกษตรกรผูป้ลูกตอ้งใช้แรงงานคนท ายงัไม่อุปกรณ์เคร่ืองทุ่นแรงช่วย เช่นการพ่นสารเคมี 
การใหน้ ้า ใหปุ๋้ยการปักคา้งจะตอ้ง 1 หลกัต่อ 1 ตน้เท่านั้น จึงตอ้งใชแ้รงงานในการท าค่อนขา้งมาก จึง
ไม่สามารถขยายพื้นท่ีเพาะปลูกได้มาก (สัมภาษณ์ยุพิน  อุ่นทราย, เกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูป , 
สัมภาษณ์ 7 กุมภาพนัธ์ 2558) 
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 จากการสัมภาษณ์เกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูป พบว่าขณะนั้นท าไดไ้ม่เกิน 1,000 ตน้ ใน
สมยันั้นมีคนท าจ านวนมาก แต่ท ากันได้ปริมาณน้อยด้วยเน่ืองจากทุกอย่างต้องใช้แรงงานคนท า 
ตวัอยา่งเช่น การห่อลูกตอ้งห่อดว้ยกระดาษหนงัสือพิมพ ์แลว้ครอบดว้ยตะกร้าอีกที (สัมภาษณ์ค าปัน  
แกว้สมวาง, เกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูป, สัมภาษณ์วนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2558) 
 นอกจากน้ีอินทร  อุ่นทราย ยงัไดก้ล่าวไวว้า่ ปลูกแคนตาลูป เม่ือปี พ.ศ. 2533 จาก สนภ 
3 กรป.กลาง ไดน้ าเมล็ดมาให้เกษตรกรในพื้นท่ีมาทดลองให้เกษตรกรปลูกในเขตพื้นท่ีจดัสรรของ 
กองอ านวยการกลาง รักษาความปลอดภยัแห่งชาติ (กรป.กลาง) ทดลองปลูกตนเองจึงไดส้นใจท่ีจะ
น ามาปลูก พนัธ์ุซันเลด้ี พนัธ์ุเจดดิว ในขณะนั้นปลูกในพื้นท่ีเขตต าบลดอยหล่อ จ านวน1,000 ต้น 
วธีิการปลูกสมยันั้นตอ้งใชฟ้างรองพื้นยงัไม่มีพลาสติกคลุมเช่นปัจจุบนั การรดน ้าตอ้งรดดว้ยบวัรดน ้ า 
โดยใช้แรงงานคนท า ขายได้กิโลกรัมละ 40 บาท ส่งขายให้แม่คา้คนกลาง ขายต่อกิโลกรัมละ 100 
บาท ขณะท่ีตนเองยงัไม่มีความรู้เร่ืองการตลาด ไม่สามารถหาการตลาดดว้ยตนเองได ้จึงตอ้งส่งขาย
พอ่คา้คนกลางในหมู่บา้นเท่านั้น (สัมภาษณ์อินทร อุ่นทราย, เกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูปสัมภาษณ์วนัท่ี 
15 กุมภาพนัธ์ 2558 ) 
 ช่วงรุ่งเรือง จากการท่ีเกษตรกรได้มีการปลูกเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง ท าให้เกษตรกรมี
รายไดเ้พิ่มข้ึน  เกษตรกรบางคนก็ผนัตวัเองจากผูป้ลูกกลายมาเป็นพ่อคา้แม่คา้สามารถสร้างบา้น ซ้ือ
รถได ้เป็นช่วงท่ีเกษตรกรมีรายไดสู้ง บางครอบครัวบอกว่าตอ้งนับเงินในมุง้ เพราะกลวัคนอ่ืนเห็น 
โดยเฉพาะหมู่ท่ี  3 หมู่ 17 ท าให้มีทั้ งเกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูปพ่อค้าคนกลางในการซ้ือขายใน
ขณะนั้นแคนตาลูปราคาสูง กิโลกรัมละ100 บาท ราคาท่ีซ้ือขายค่อนขา้งดี ส่งขายตลาดไท ตลาดส่ีมุม
เมือง จ านวนเกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูปสูงถึง100 ราย ท่ีตนเองรับซ้ือเพื่อส่ง ขายไปยงัตลาดกลาง เป็น
ช่วงท่ีตลาดการซ้ือขายได ้มีเงินหมุนเวียน ไม่ต ่ากว่า 10 ลา้นบาทต่อหน่ึงเดือน ส าหรับตน ไดท้  าเป็น
ธุรกิจภายในครอบครัว ลูกสาวไดช่้วยในการรับซ้ือขายอยูท่ี่บา้น ส่วนลูกชายไดใ้ห้ไปดูแลกิจการอยูท่ี่
ตลาดไท ตลาดส่ีมุมเมือง เพื่อรอรับสินคา้จากเชียงใหม่ เพื่อส่งขายต่อ(สัมภาษณ์จ าปา ปวนใจรัก, 
แม่คา้แคนตาลูป สัมภาษณ์วนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2558 ) 
 ช่วงปัจจุบนั เกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูปสามารถท าไดง่้ายข้ึน เน่ืองจากวสัดุอุปกรณ์มีการ
พฒันามีความสะดวกสบายมากข้ึน ช่วยในการผ่อนแรงไดเ้ยอะ แต่ตอ้งใชทุ้นสูง ปัจจุบนัปลูก 40 ไร่ 
ในพื้นท่ีบา้นกองงาม อ าเภอป่าซาง ตอ้งมีการยา้ยพื้นท่ีในการปลูก เพราะหากปลูกพื้นท่ีเดิมจะท าให้
ดินมีโรคทางดินปะปนอยู่ ตอ้งทิ้งระยะให้ดินฟ้ืนตวั สายพนัธ์ุท่ีปลูก คือ พนัธ์ุซันเลด้ี ลงทุนมากกว่า 1 
ลา้นบาทโดยวิสาหกิจชุมชนเป็นผูใ้ห้ทุนในการด าเนินการ ตั้งแต่เมล็ดพนัธ์ุ อุปกรณ์ทุกอย่าง เม่ือถึง
การเก็บเก่ียววิสาหกิจชุมชนจะรับซ้ือ ตามราคาทอ้งตลาด หักเขา้กองทุน กิโลกรัมละ 2 บาท ส่วน
ค่าแรงงานเกษตรกรผูป้ลูกตอ้งรับผิดชอบเอง ทั้งการขนส่งแรงงานจากต าบลดอยหล่อไปยงัสวนท่ี
อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล าพนู นอกจากนั้นตอ้งมีการเล้ียงอาหารกลางวนัแก่คนงานทุกวนัวนัละ 200-300 
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บาทเพื่อใหค้นงานสามารถอยูก่บัเราไดไ้ม่ไปท างานท่ีอ่ืน เพราะการหาคนงานในการท าท่ีช านาญแลว้
ค่อนขา้งยาก (สัมภาษณ์อินทร  อุ่นทราย, เกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูปสัมภาษณ์วนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 
2558 ) 
 ส่วนการจดัตั้ งวิสาหกิจชุมชนการเกษตรเพื่อการตลาดดอยหล่อ ก่อตั้ งข้ึนโดยกลุ่ม
เกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูป ไดร้วมตวักนั ขอจดัตั้งข้ึนอยู่ในการควบคุมของกรมส่งเสริมการเกษตร 
วิสาหกิจชุมชนบ้านเหล่าเป้า หมู่  3 ได้ขอจดทะเบียน เม่ือวนัท่ี 17 เดือนเมษายน พ.ศ. 2557 ได้
ด าเนินการโดยคณะท างานร่วมกนั จากการคดัเลือกเกษตรผูป้ลูกแคนตาลูป ฟักทอง ท าหนา้ท่ีในการ
สนบัสนุน ส่งเสริม ให้ความรู้แก่เกษตรกร ในด้านการลงทุน วิธีการปลูกท่ีมีคุณภาพ รวมถึงการใช้
สารเคมีในการปลูก รวมถึงจดัเป็นคลงัปุ๋ย ยา วสัดุอุปกรณ์และให้เงินในการลงทุนแก่สมาชิกทุกอยา่ง 
รับซ้ือ จดัหาตลาดโดยไดมี้การเช่ือวงเงินหมุนเวยีนจากธนาคารเพื่อการเกษตรอ าเภอดอยหล่อ ปัจจุบนั
จดัส่งทั้งตลาดภายในและภายนอกประเทศ เช่นตลาดภายในประเทศคือ ตลาดไท ตลาดส่ีมุมเมือง ครัว
สายการบิน ตลาดภายนอกประเทศ เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม ลาว รับซ้ือในราคาทอ้งตลาด หกัเขา้
วิสาหกิจชุมชน กิโลกรัมละ2 บาท เพื่อใช้ในการบริหารจดัการองค์กร ปัจจุบนัวิสาหกิจชุมชนได้ท า
ตลาดแบบเชิงรุก ท่ีมีการผูกกบัตลาดไวแ้ล้วท าให้เกษตรกรได้หมดความกงัวลในการหาตลาดเอง 
ปัญหาของการด าเนินงานก็ยงัมีเร่ืองของการปรับปรุงพนัธ์และการขยายพื้นท่ีการเพาะปลูกของบริษทั
ผลิตเมล็ดพนัธ์ุส่งผลท าใหต้ลาดแคนตาลูปเพิ่มมากข้ึน ภาคกลาง ภาคตะวนัออกมีการปลูกจ านวนมาก
ท าให้ปัจจุบนัวิสาหกิจชุมชนได้ปลูกตามตลาดตอ้งการและเน้นการท าคุณภาพของผลผลิตเท่านั้น
(สัมภาษณ์ศุภธนิศร์  ภูเวยีงจนัทร์, ประธานกรรมการบริหารงาน, สัมภาษณ์วนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2558 ) 
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 ปัจจุบนัการปลูกแคนตาลูปจ านวน 12,000 ตน้ สามารถปลูกในปริมาณท่ีมากข้ึน เน่ืองจาก 
มีอุปกรณ์ช่วยในการผอ่นแรง ประหยดัค่าแรงงานได ้เช่น การใชร้ะบบสายน ้ าหยด การใช้ปักคา้ง 1 
หลกั ไดแ้คนตาลูป 4 ตน้ และจ านวนคนปลูกนอ้ยลงแต่สามารถปลูกไดป้ริมาณมากข้ึนการใชส้ารเคมี
ก าจดัศตัรูพืช มีประสิทธิภาพในการตา้นทานโรคไดดี้กวา่แต่ราคาสูงกวา่ จึงท าให้ตน้ทุนในการปลูก
สูงกวา่ก าไรนอ้ยลง แต่ตนก็ยงัเลือกท่ีจะท าสวนแคนตาลูป เน่ืองจากเป็นพืชท่ีให้ผลผลิตในระยะสั้น 
ถา้หากฤดูไหนผลผลิตไม่ดีก็มีโอกาสแกต้วัไดเ้ร็วกวา่ปลูกพืชชนิดอ่ืน (สัมภาษณ์ค าปัน  แกว้สมวาง, 
เกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูป, สัมภาษณ์วนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2558 ) 
 นอกจากน้ีสวา่ง  สุนนัต๊ะ ไดก้ล่าวไวว้า่ เร่ิมตน้ปลูกแคนตาลูป เม่ือปี พ.ศ. 2548 ปัจจุบนั
ปลูกแคนตาลูปจ านวน 6,000 ตน้ ในพื้นท่ี 2-3 ไร่ รายไดเ้ฉล่ีย 190,000-250,000 บาท ใชท้ั้งพื้นท่ีของ
ตนเองและเช่าพื้นท่ีคนอ่ืนปลูกพนัธ์ุเจดดิว พนัธ์ุฮนัน่ีเวิร์ล และพนัธ์ุเมล่อนซ่ึงปลูกแบบในท่ีโล่ง ใน
พื้นท่ีใกลเ้คียงกนั ในรอบ 1 ปี ปลูกแคนตาลูป 3 คร้ัง โดยตอ้งมีการหมุนเวียนพืชชนิดอ่ืนสลบัดว้ยเช่น 
บวบ แตงกว่า เน่ืองจากแคนตาลูปเป็นพืชท่ีไวต่อการติดโรค โดยเฉพาะโรคในดินการท าสวนแตง
แคนตาลูปดว้ยประสบการณ์การท าของตนเองไดคิ้ดคน้เทคนิค วิธีการ ลองผิดลองถูกมาตลอดในการ
ใชปุ๋้ย ฮอร์โมนบ ารุง และการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืช จนกวา่จะไดผ้ลผลิตท่ีมีคุณภาพตามท่ีพึงพอใจ 
ซ่ึงทุกอย่างจะท าด้วยตนเองหมดในการผสมสาร ฉีดพ่น รวมถึงการดูแลอย่างใกล้ชิด ถ้าหากจา้ง
คนงานอาจท าให้ผลผลิตเสียหายได้ ตนได้ดูแลให้น ้ า ปุ๋ย ฮอร์โมน ทุกๆ 5 วนั อาจจะแตกต่างจาก
เทคนิคของเกษตรกรอ่ืนๆ หากตอ้งการผลผลิตท่ีดีก็ตอ้งใช้ทุนในการท าท่ีสูงข้ึนเช่นกนั (สัมภาษณ์
สวา่ง  สุนนัตะ๊, เกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูป, สัมภาษณ์วนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2558) 
 จากการสัมภาษณ์ นางทิพย์  ดวงค า (สัมภาษณ์แม่ค้าขายแคนตาลูป , สัมภาษณ์ 10 
กุมภาพนัธ์ 2558) กล่าววา่ ตนไดท้  าอาชีพแม่คา้ในซ้ือแคนตาลูปมานาน ถึง 20 ปี ในปัจจุบนัการรับซ้ือ
ขายท าได้ยากกว่าในอดีต เน่ืองจากมีการแข่งขนัทางด้านการตลาดสูง ตนรับซ้ือจากเกษตรกรแล้ว
ส่งไปขายต่อให้กบัพ่อคา้คนกลาง จงัหวดัล าพูน ซ่ึงเดิมเคยส่งไปขายเองท่ีตลาดกลางกรุงเทพ แต่มีขอ้
ก าจดัในการซ้ือขาย คือ มกัจะถูกกดราคาลงจากพอ่คา้คนกลาง เน่ืองจากเม่ือส่งสินคา้ไปหากล่าชา้และ
สินคา้มีรอยช ้า ก็จะไม่ไดต้ามท่ีตกลงไว ้บางคร้ังก็ไดก้  าไรไม่มากนกั แต่ก็เป็นอาชีพท่ีตนเองรักและท า
มาตลอด สามารถเล้ียงชีพตนเองและครอบครัวได้เป็นอย่างดี สามารถซ้ือขายสินคา้ได้ทุกฤดูกาล
ตนเองจึงท ามาเร่ือย มาจวบจนปัจจุบนัน้ี 
 การเร่ิมตน้ท าธุรกิจซ้ือขายแคนตาลูป เม่ือปี พ.ศ.2528 โดยเป็นผูล้งทุนให้เกษตรกรผูป้ลูก
แคนตาลูปทั้งหมด ตั้งแต่เมล็ดพนัธ์ุ ปุ๋ย ยา อุปกรณ์เม่ือไดผ้ลผลิตแลว้จะรับซ้ือตามราคาทอ้งตลาด หกั
ค่าทุนทั้งหมด ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดจ่ายให้เกษตรกรปัญหาจากการคา้ขายแคนตาลูปพบว่าเกษตรกร
บางรายไม่มีความซ่ือสัตย ์ข้ีเกียจ ไม่ดูแลผลผลิตเป็นอย่างดี ท าให้เกิดความเสียหาย เม่ือได้รับเงิน
ลงทุนไปแล้ว พอถึงเวลาเก็บเก่ียวและตอ้งจ่ายทุนคืนกลบัมีขอ้อา้งสารพดั รวมถึงพ่อคา้คนกลางท่ี
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ตลาดกลางเม่ือส่งของไปแลว้มกัจะมีขอ้ต าหนิสินคา้ ลดราคาลง ท าให้มีก าไรน้อยลงจึงเป็นเหตุผลท่ี
ท าให้ตนนั้นเลิกรับซ้ือขายไป (สัมภาษณ์นางเครือวลัย ์ ไชยนิเวศน์, แม่คา้แตงแคนตาลูป, สัมภาษณ์
วนัท่ี 10 มีนาคม 2558 ) 
 นอกจากน้ียงัได้สัมภาษณ์อาทิตย ์ อุ่นทราย (เกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูป , สัมภาษณ์ 18 
กุมภาพนัธ์ 2558) จากเกษตรกรผูเ้ร่ิมปลูกแคนตาลูปในโรงเรือนในปัจจุบนั เร่ิมปลูกแคนตาลูปมาเป็น
เวลา 10 ปี สืบทอดจากบิดา มรรดา ซ่ึงท่ีผ่านมาได้ปลูกแบบกลางแจง้ แต่ต่อมาเม่ือมีวิธีการปลูกใน
โรงเรือน ตนเองจึงไดศึ้กษาและไดท้ดลองปลูก เม่ือประมาณ 4 เดือนท่ีผา่นมา ซ่ึงปลูกเฉพาะสายพนัธ์ุ
เมล่อนเท่านั้น และสายพนัธ์ุเมล่อนมีราคาท่ีสูงกว่าสายพนัธ์ุอ่ืนๆ ท าแล้วคุม้ค่ากว่า แต่การปลูกใน
โรงเรือนตอ้งใช้การลงทุนท่ีสูงกว่า เพราะตอ้งใช้สร้างโรงเรือน เกษตรกรจึงมีการปลูกดว้ยปลูกใน
โรงเรือนจึงมีจ านวนน้อย การปลูกในโรงเรือนสามารถปลูกได้ทุกฤดูกาล แต่จะได้ผลผลิตและ
ตอ้งการดูแลท่ีแตกต่างกนั ส าหรับเมล่อนฤดูท่ีท าให้โตเร็ว คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน โตเร็วแต่ตอ้งระวงัโรค
เช้ือรา จะตอ้งมีการดูแลเป็นอยา่งดีในช่วงท่ีฝนตก ส่วนฤดูหนาวจะท าไดย้ากท่ีสุด เพราะจะท าให้ลูก
เล็ก การปลูกในโรงเรือนจะปลูกลงดิน 3 แบบ คือ ปลูกลงดิน ปลูกในถุงด า และปลูกในทราย ซ่ึงดิน
แต่ละชนิดใช้ได้ไม่เกิน 3 คร้ัง ตอ้งมีการเปล่ียนดินเดิมออกก่อน เม่ือไดมี้การเก็บเก่ียวในแต่ละคร้ัง
นอกจากนั้นการปลูกในโรงเรือนยงัช่วยลดกลุ่มโรคเช้ือราไดม้าก เน่ืองจากสามรถควบคุมปริมาณน ้ า
จากน ้าฝนไดดี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4.3 แสดงการรูปแบบการปลูกแคนตาลูปของเกษตรกร 
 
4.2.2 รูปแบบการปลูกแคนตาลูป 
 เน่ืองจากแคนตาลูปเป็นพืชตระกูลแตง เป็นพืชท่ีชอบ อากาศอบอุ่นถึงร้อน อุณหภูมิท่ี
เหมาะสม ส าหรับการเจริญเติบโต อยูร่ะหวา่ง 25-30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิท่ีเหมาะส าหรับ การงอก
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ของราก แคนตาลูป อยูร่ะหวา่ง 25-30 องศาเซลเซียส ความแตกต่างของ อุณหภูมิระหวา่ง กลางวนักบั
กลางคืน มีอิทธิพลต่อ ความหวาน และคุณภาพของแคนตาลูป ถา้ความแตกต่าง ยิ่งมากจะท า ใหค้วาม
หวาน และคุณภาพยิ่งสูง แต่สภาพท่ีหนาวเยน็ จะท าให้ผลแคนตาลูปไม่โต การเจริญเติบโตจะชะงกั 
แคนตาลูปเป็นพืชท่ี ชอบแสงแดด ตลอดวนั ฉะนั้นในการเลือกพื้นท่ีในการปลูกจึงมีความส าคญัอยา่ง
ยิ่ง รวมถึงการเลือกสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม จะส่งผลถึงการดูแลรักษาถ้าหากเลือกพื้นท่ีท่ี
สภาพแวดลอ้มท่ีไม่เหมาะสมก็จะท าให้ตอ้งมีการดูแลรักษา ให้น ้ า ปุ๋ย และการป้องกนัอย่างใกลชิ้ด
เป็นพิเศษ การปลูกควรเป็นพื้นไม่เคยปลูกพืช ตระกูลแตงมาก่อน หรือหากตอ้งปลูกท่ีเดิมตอ้งมีการ
สลบักบัพืชวงคอ่ื์น 1-2 ฤดู เพื่อหลีกเล่ียงการระบาดของโรคทางดินท่ีติดมากบัพืชอ่ืนท่ีสะสมจากการ
ปลูกท่ีผา่นมา 

ในปัจจุบนัเกษตรกรมีวิธีการปลูกส าหรับแคนตาลูป มีอยู ่2 วิธี คือ การปลูกดว้ยตน้กลา้และ
การปลูกดว้ยเมล็ด การปลูกดว้ยเมล็ด ตอ้งมีการคดัเลือกเมล็ดท่ีสมบูรณ์ สามารถซ้ือไดจ้ากบริษทัท่ีมี
การคดัเลือกเมล็ดพนัธ์ุดีมาแลว้เป็นอยา่งดี น ามาหยดลงหลุมท่ีเตรียมไว ้หลุมละ 3 – 4 เมล็ด กลบดิน
รดน ้าใหชุ่้มเชา้เยน็ เม่ือออกแลว้คดัเลือกหลุมละ 1- 2 ตน้เท่านั้น ส่วนการปลูกดว้ยตน้กลา้ สามารถซ้ือ
จากบริษทัท่ีมีการเพาะตน้กลา้ขาย แต่ตอ้งเลือกเวลาท่ีเหมาะสมในการลงปลูกเพื่อป้องกนัตน้กลา้เห่ียว
เฉาได ้หลงัจากท่ีมีการน าตน้กลา้ลงปลูก ปัจจุบนัพบวา่จะมีวิธีปลูกของเกษตรกรจะปลูกแบบข้ึนคา้ง 
ซ่ึงการปลูกแบบข้ึนคา้งสามารถปลูกได ้2 แบบ คือ ปลูกแบบเปิด (ท่ีโล่งแจง้) และปลูกแบบปิด (ปลูก
ในโรงเรือน) ท่ีมา : ศุภธนิศร์  ภู เวียงจันท ร์  (สัมภาษณ์ ว ัน ท่ี  15 กุมภาพัน ธ์  2558, ประธาน
กรรมการบริหารงาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4.4 แสดงการปลูกแคนตาลูปของเกษตรกรวธีิปลูกดว้ยตน้กลา้ 
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1) วธีิปลูกแบบเปิด (ทีโ่ล่งแจ้ง) 
ตาราง 4.2 แสดงวธีิปลูกแคนตาลูปแบบเปิด หรือการปลูกในท่ีโล่งแจง้ 

ระยะการ
เจริญเติบโต 

อายุพชื รายการ วธีิการ 

ระยะกลา้  ข้ึนแปลง 1. ไถดินตากไว ้1 - 2 อาทิตยจ์ากนั้นจึงไถพรวนเพื่อ

ท าการยกแปลง 

2. ไถยกแปลง หลงัแปลงกวา้ง 1 - 1.2 mร่องน ้ากวา้ง 

0.5 m 

3. ใส่ปุ๋ยรองพื้นใช ้15-15-15 อตัรา 40 ก.ก./ไร่,ปุ๋ย0-

46-0อตัรา 20 ก.ก./ไร่  และปนูขาว อตัรา 50 ก.ก./ไร่

หวา่นบนหลงัแปลง 

4. เกล่ียหลงัแปลงใหเ้รียบคลุมแปลงดว้ยพลาสติกด า  

5. เจาะพลาสติกระยะระหวา่งตน้50 cm. ระหวา่ง
แถว 1 m. 1 แปลง ปลูก 2 แถว 

 บ่มเมล็ด 1. น าเมล็ดบรรจุถุงแช่น ้า 4-5 ชัว่โมง 
2. น าเมล็ดออกมาสลดัน ้าทิ้ง 
3. ห่อดว้ยผา้พรมน ้ าหมาด ๆน าใส่ถุงพลาสติกมดัปาก
ถุงไว ้
4. บ่มในกล่องกระดาษ 24 ชัว่โมง 

ระยะกลา้ - 8 วนั  หยอดเมล็ด 1. กรอกวสัดุเพาะลงในถาดเพาะ 
2. น าเมล็ดท่ีงอกมาหยอดหลุม หลุมละ 1 เมล็ด 
3. กลบหนา้หลุมดว้ยวสัดุเพาะ 
4. รดน ้าผสมสารป้องกนัเช้ือราและแมลง 

ระยะ
เจริญเติบโต 
ก่อนดอก
บาน 

0 วนั ปลูก 1. ใหน้ ้าเพื่อดินมีความช้ืนมากพอ 
2. ใชไ้มแ้ทงหลุมลึก 10 – 15 ซม. 
3. น าตน้กลา้ท่ีเพาะในถาดมาปลูกในหลุมท่ีเตรียมไว ้

5 ท าคา้ง ใชไ้มค้า้งปักตน้ละ 1 อนั แลว้ใชเ้ชือกผกูปลายไมเ้ป็น
คู่ไขวก้ันและมีไม้ราวผูกยึดเป็นแนวยาวระหว่างไม้
คา้งแต่ละหลกั 
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ตาราง 4.2 (ต่อ) 

ระยะการ
เจริญเติบโต 

อายุพชื รายการ วธีิการ 

 7 วนั พ่นสารเคมีคร้ังท่ี 
1 

พน่สารป้องกนัโรคและแมลงต่างๆ 

13 วนั ให้ ปุ๋ ยฮอ ร์โมน
คร้ังท่ี 1 

ใส่ปุ๋ย ฮอร์โมนเพื่อเร่งการเจริญเติบโต 

14 วนั พ่นสารเคมีคร้ังท่ี 
2 

พน่สารป้องกนัโรคและแมลงต่างๆ 

15 วนั แต่งแขนง คร้ังท่ี 
1 

โดยตดัแขนงท่ีค ่ากวา่แขนงท่ี 9 ออก 

17-19 วนั มดัยอดคร้ังท่ี 1 -
2 

มดัยอดไวก้บัหลกั 

20 วนั ให้ ปุ๋ ยฮอ ร์โมน
คร้ังท่ี 1 

ใส่ปุ๋ย ฮอร์โมนเพื่อเร่งการเจริญเติบโต 

21 วนั มดัยอด พน่
สารเคมี 
คร้ังท่ี 3 

มดัยอดไวก้บัหลกั 
พน่สารป้องกนัโรคและแมลงต่าง ๆ 

22-24 วนั แต่งแขนงคร้ังท่ี 2  โดยตดัแขนงท่ีค ่ากวา่แขนงท่ี 9 ออก 
ระยะ
เจริญเติบโต 
หลงัดอก
บาน 

25 วนั ดอกเร่ิมบาน แต่ง
แขนง คร้ังท่ี 3 

ดอกตัวเมียแขนงท่ี 9 ไวข้้อ เพื่อเก็บลูกแต่งลูก 
เด็ดใบทิ้ง 

28 วนั พ่นสารเคมีคร้ังท่ี 
4 

พน่สารป้องกนัโรคและแมลงต่าง ๆ 

ระยะ
เจริญเติบโต 
หลงัดอก
บาน 

30 วนั มดัลูกหอ้ย ห่อผล มดัลูกดว้ยเชือกฟางไวท่ี้ขั้วผลมดัอีกดา้นกบัราว
คา้ง ใชก้ระดาษหนงัสือพิมพห่์อ 

34-44 วนั พน่สาร ใหปุ๋้ย 
คร้ังท่ี 5-6 

พน่สารป้องกนัโรคและแมลง 
ใส่ปุ๋ย ฮอร์โมน เพิ่มน ้าหนกั ความหวาน 

55-60 วนั เร่ิมเก็บลูก 
 

เม่ือดอกบานแล้ว 30-35 วนั ขั้ วมีรอยปริ เร่ิมมี
กล่ินหอม 

ทีม่า: สวา่ง  สุนนัตะ๊ (สัมภาษณ์วนัท่ี10 กุมภาพนัธ์ 2558, เกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูป) 
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จากตาราง 4.2 แสดงวิธีปลูกแคนตาลูปแบบเปิด หรือการปลูกในท่ีโล่งแจง้ (ดูภาพ4.4)พบว่า
ระยะการเจริญเติบโตของการปลูกแคนตาลูปมี 3 ระยะคือ ระยะกลา้ ระยะเจริญเติบโตก่อนดอกบาน 
และระยะเจริญเติบโตหลงัดอกบาน ใช้เวลาในการเพาะปลูก 55-60 วนั ข้ึนอยู่กบัชนิดสายพนัธ์ุ ใน
ระยะกลา้ อายุตน้กลา้ท่ีเหมาะสมส าหรับการยา้ยปลูก คือ 8-10 วนั ก่อนการยา้ยปลูก 1- 2 วนั ตอ้งฉีด
พน่ยาสารป้องกนัแมลงให้กบัตน้กลา้ ระยะเจริญเติบโตก่อนดอกบาน ใชเ้วลา 1-24 วนั เป็นช่วงท่ีตอ้ง
มีการดูแลให้น ้ า ใส่ปุ๋ย ฮอร์โมน พ่นสารป้องกนัโรคและแมลงต่างๆ ทุก ๆ 5-7 วนั ข้ึนอยูก่บัเทคนิค
ของเกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูป รวมถึงการตดัแขนงและเร่ิมมดัยอด คร้ังท่ี 2และระยะเจริญเติบโตหลงั
ดอกบาน ใชเ้วลา 25-60 วนั เป็นช่วงท่ียงัตอ้งมีการดูแลใหน้ ้ า ใส่ปุ๋ย ฮอร์โมน พน่สารป้องกนัโรคและ
แมลงต่างๆ อยา่งสม ่าเสมอ เน่ืองจากช่วงน้ีตอ้งเลือกดอกตวัเมียแขนงท่ี 9 ไวข้อ้ เพื่อเก็บลูกและเด็ดใบ
ทิ้งเพื่อไม่ให้เป็นการแยง่น ้ า แย่งอาหารจากผลท่ีคดัเลือกไวใ้นระยะน้ีก็ตอ้งมีการพ่นสารป้องกนัโรค
และแมลงต่างๆ จนถึงก่อนการเก็บเก่ียว 15 วนั รวมทั้งมีการให้ปุ๋ยหวานเพื่อเพิ่มความหวานในช่วงน้ี
ดว้ย และเม่ือดอกบานแลว้ 30 - 35 วนั สังเกตขั้วเร่ิมมีรอยปริ มีกล่ินหอม สามารถเร่ิมเก็บลูกได ้จาก
ระยะของการเจริญเติบโตของแคนตาลูป พบวา่ในทุกระยะท่ีมีการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืช โดยเฉพาะ
เร่ิมระยะเจริญเติบโตก่อนดอกบานจนถึงระยะเจริญเติบโตหลงัดอกบาน ตอ้งพ่นสารป้องกนัโรคและ
แมลงต่างๆ ทุกๆ 5-7 วนั จากภาวการณ์ดงักล่าว จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งให้เกษตรกรมีความรู้ความ
เขา้ใจในการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืช เพื่อใหป้ลอดภยัต่อตนเองและส่ิงแวดลอ้ม 

 

 
ภาพ 4.5 แสดงการปลูกแคนตาลูปของเกษตรกรวธีิปลูกแบบเปิด (ท่ีโล่งแจง้) 
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2) วธีิปลูกในโรงเรือน 
วธีิปลูกแบบปิด (ปลูกในโรงเรือน) 
ตาราง 4.3 แสดงวธีิปลูกแคนตาลูปแบบปิด หรือการปลูกในโรงเรือน 

ระยะการ
เจริญเติบโต 

อายุพชื รายการ วธีิการ 

ระยะกลา้  ข้ึนแปลง 1. พรวนดินตาก 1-2 อาทิตย ์
2. ใส่ปุ๋ยรองพื้น 15-15-15 และปูนขาว 
3. คลุมแปลงดว้ยพลาสติกด า 
4. เจาะพลาสติกระหว่างต้น 50 cm.ระหว่างแถว 1 ม. 1 
แปลง ปลูก 2 แถว 

 10 วนั เพาะเมล็ด 1. น าเมล็ดบรรจุถุงแช่น ้า 4-5 ชัว่โมง 
2. น าเมล็ดออกมาสลดัน ้าทิ้ง 
3. ห่อดว้ยผา้พรมน ้ าหมาด ๆน าใส่ถุงพลาสติกมดัปากถุง
ไว ้
4. บ่มในกล่องกระดาษ 24 ชัว่โมง 

 15 วนั  หยอด
เมล็ด 

1. น าเมล็ดท่ีงอกมาหยอดหลุม  
หลุมละ 1 เมล็ด 
2. กลบหนา้หลุมดว้ยวสัดุเพาะ 
3. รดน ้าผสมสารป้องกนัเช้ือรา 

ระยะปลูก 20 วนั ล งแป ล ง
ปลูก 

1. ใหดิ้นมีความช้ืน 
2. ใชไ้มแ้ทงหลุมลึก 10 – 15 ซม. 
3. น าตน้กลา้ท่ีเพาะในถาดมาปลูกในหลุมท่ีเตรียมไว ้

25 วนั เลาะแขนง
คร้ังท่ี 1-2 

เลาะแขนงท่ีเกินออก เพราะผลจะเจริญเติบโตไดดี้ 
 

32 วนั พ่นสารให้
ปุ๋ย 

พน่สารป้องกนัโรคใส่ปุ๋ย ฮอร์โมน  

35 วนั ไวข้อ้ ไวข้อ้ เพื่อเก็บลูก ขอ้ท่ี 9-10 
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ตาราง 4.3(ต่อ) 
ระยะการ
เจริญเติบโต 

อายุพชื รายการ วธีิการ 

ระยะผสมเกสร 40 วนั ผสมเกสร นบัตั้งแต่เร่ิมปลูก รอจนดอกเร่ิมบานตอ้งช่วยผสมเกสร 
ช่วยเน่ืองจากการท่ีปลูกในโรงเรือนจะไม่มีแมลงช่วยใน
การผสมเกสรการสังเกตเกสรตวัผูแ้ละเกสรตวัเมีย คือ 
เกสรตัวผู ้อยู่ติดกับข้อต้น  ส่วนเกสรตัวเมียมีแขนง
ออกมาเล็กๆ 

ระยะ
เจริญเติบโต
หลงัดอกบาน 

48 วนั เช็คลูก เร่ิมการเช็คลูก ซ่ึงลูกมีขนาดเท่าไข่ไก่ ให้เหลือหน่ึงลูก 
จ านวนใบ 2 ใบ 

52 วนั การมัดลูก
หอ้ย 

มดัลูกดว้ยเชือกฟางไวท่ี้ขั้วผลมดัอีกดา้นกบัราวคา้ง  

  พน่สาร 
ใหปุ๋้ย 

พน่สารป้องกนัโรค 
ใส่ปุ๋ย ฮอร์โมน เพิ่มน ้าหนกั ความหวาน 

 55-65 
วนั 

เร่ิมเก็บลูก 
 

เม่ือดอกบานแลว้ 30-35 วนั ขั้วมีรอยปริ   

ทีม่า: อาทิตย ์ อุ่นทราย (สัมภาษณ์วนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2558, เกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูป ) 
 

จากขอ้มูลในตาราง 4.2 แสดงวิธีปลูกแคนตาลูปแบบปิด หรือการปลูกในโรงเรือน (ดูภาพ 
4.5) พบว่าการปลูกในโรงเรือนจะมีระยะท่ีแตกต่างจากวิธีการปลูกแบบในท่ีโล่ง คือ จะเห็นได้ว่า
ระยะการเจริญเติบโตของการปลูกแคนตาลูปมี 5 ระยะคือ ระยะกลา้ ระยะปลูก ระยะผสมเกสร ระยะ
เจริญเติบโตก่อนดอกบาน และระยะเจริญเติบโตหลงัดอกบาน ใชเ้วลาในการเพาะปลูก 55-65 วนั ใน
ระยะกลา้จะใช้เวลา 1-15 วนั น าเมล็ดท่ีงอกมาหยอดหลุม หลุมละ 1 เมล็ดระยะปลูก ใช้เวลา 20 – 25 
วนั จนถึงการตดัแขนงท่ีเกินออก เพราะผลแตงจะเจริญเติบโตไดดี้เม่ืออายุครบ 35 วนั ตอ้งไวข้อ้ เพื่อ
เก็บลูก ในขอ้ท่ี 9-10 หลงัจากนั้นเป็นระยะผสมเกสรนับตั้งแต่เร่ิมปลูก  รอจนดอกเร่ิมบานตอ้งช่วยผสม
เกสร ช่วยเน่ืองจาก การท่ีปลูกในโรงเรือนจะไม่มีแมลงช่วยในการผสมเกสรและระยะสุดท้ายคือ 
ระยะเจริญเติบโตหลงัดอกบานเร่ิมมีการตรวจสอบลูก ให้เหลือท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดจ านวน 1 ลูก และ
จ านวนใบ 2 ใบ ให้การดูแลให้น ้ า ให้ปุ๋ยอยา่งสม ่าเสมอ จนอายคุรบ 55-65 วนั เร่ิมเก็บแตงแคนตาลูป 
ไม่วา่จะปลูกในรูปแบบก็ตาม พบวา่ในทุกระยะจ าเป็นตอ้งการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืช แต่การปลูกใน
โรงเรือนจะมีการใช้สารป้องกนัเช้ือรา และสารก าจดัแมลงน้อยลง ถึงอย่างไรก็ตามยงัตอ้งมีการใช้
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สารเคมีก าจดัศตัรูพืชอยา่งสม ่าเสมอ จึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีตอ้งใหเ้กษตรกรมีความรู้ความเขา้ใจในการใช้
สารเคมีก าจดัศตัรูพืช เพื่อใหป้ลอดภยัต่อตนเองและส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4.6 แสดงการปลูกแคนตาลูปของเกษตรกรวธีิปลูกแบบปิด (โรงเรือน) 
 
4.2.3 โรคและแมลงในแคนตาลูป 
 เน่ืองจากการปลูกแคนตาลูปตอ้งอาศยัเทคนิคในการผลิตสูง เป็นพืชท่ีตอ้งมีการดูแลอย่าง
ใกลชิ้ด เป็นพืชท่ีง่ายต่อการถูกโรคท าลาย ปัจจุบนัในกระบวนการปลูกแคนตาลูปเกษตรกรจึงท าให้
เกษตรกรต้องใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชในกระบวนการผลิต เร่ิมตั้ งแต่การเตรียมพื้นท่ีก่อนการ
เพาะปลูก การเตรียมเมล็ดเน่ืองจากแคนตาลูปเป็นพืชท่ีไม่นิยมเพาะเมล็ดลงไปในแปลงปลูกโดยตรง
เหมือนพืชตระกูลแตงทัว่ไป จะตอ้งเพาะให้เป็นตน้กลา้ก่อนแลว้จึงน าไปลงแปลงปลูกโดยโรคและ
แมลงท่ีพบไดแ้ก่ (สัมภาษณ์ ณรงค ์ ค  าหม่ืนยอง เกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูป, สัมภาษณ์วนัท่ี10 มีนาคม 
2558) 

1. โรคราน ้ าคา้ง เป็นโรคท่ีเกิดจากเช้ือราชนิดหน่ึง ซ่ึงมกัระบาดอยู่ในช่วงอุณหภูมิต ่าและ
ความช้ืนสูงอาการของโรคจะเกิดข้ึนท่ีใบเป็นแผลสีน ้าตาลอ่อน มีเส้นใยของเช้ือราสีขาวหม่นเกิดข้ึนท่ี
ใตใ้บบริเวณท่ีตรงกบัแผล ถา้อาการรุนแรงใบมีสีน ้ าตาล ใบแห้งและเฉาตายได ้ฤดูฝนเป็นฤดูท่ีส าคญั
ของโรคน้ี 

2. โรคเห่ียว เกิดจากเช้ือราฟูซาเรียม อาการคือใบเหลืองและเห่ียวอยา่งรวดเร็ว เน่ืองจากโรค
เขา้ไปท าลายในท่ออาหาร ท่ีอยู่ในดิน การรักษาท าได้ค่อนขา้งยากล าบากเพราะเช้ืออยู่ในดิน หาก
พบวา่ตน้ใดเป็นโรค ควรถอนทิ้งทนัที  

3. โรคราแป้ง อาการเกิดข้ึนท่ีใบ และผล ท าให้ใบกรอบมีสีน ้ าตาล อาจร่วมกบัโรคราน ้ าคา้ง
ได ้มกัจะระบาดในสภาพอุณหภูมิและความช้ืนสูง 
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4. โรคโคนเน่า เกิดจากเช้ือราชนิดหน่ึง มกัระบาดในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว เน่ืองจากเป็น
ช่วงท่ีมีความช้ืนในดินสูง โดยเฉพาะฤดูฝนตอ้งระวงัเป็นพิเศษ 

5. แมลงท่ีพบในการปลูกแคนตาลูป ไดแ้ก่ หนอน เพล้ีย ไรแดง เป็นตน้ 
 

4.2.4 สารเคมีที่ใช้ก าจัดศัตรูพืชในปลูกแคนตาลูป (สัมภาษณ์ ณรงค์  ค  าหม่ืนยอง เกษตรกรผู ้ปลูก              
แคนตาลูป, สัมภาษณ์ 20 มีนาคม 2558) 
 สารเคมีก าจดัศตัรูพืชท่ีใชใ้นการปลูกแคนตาลูปของเกษตรกร 

1. โรคโคนเน่า จะใชส้ารเคมีกลุ่มเอก็ตร้าแลคซิส สเตบ็ –ออ็ก  
2. โรคท่ีเกิดจากเช้ือรา เช่น โรคราน ้ าคา้ง ราแป้ง จะใช้ สารเคมีกลุ่มโบคุ่ม โซม็อกซิเมทเม

โคตินสารดาโคนิล ริโดมิล หรือเอพรอน 35 
3. โรคเห่ียว เกิดจากเช้ือราฟูซาเรียมซ่ึงอาศยัอยูใ่นดิน จะเขา้ไปท าลายในล าตน้ อาการเร่ิมตน้

มีหลายแบบ เช่น ตน้แตก เกิดการเน่าท่ีโคนและตามซอกใบควรหลีกเล่ียงการปลูกซ ้ าพื้นท่ีเดิมท่ีเคย
ปลูกพืชตระกลูแตงชนิดอ่ืน 
 4. แมลงท่ีพบ หนอน เพล้ีย ใช้สารเคมีกลุ่มอะเซทาเมอิก อะมิตาคลอติก พิโปรนิน ใชไ้ดใ้น
ทุกฤดูของการปลูก แต่มีมากท่ีสุด คือ ฤดูหนาวแมลงเต่าทองและหนอนก าจดัดว้ยสารพวกโมโนโคร
โตฟอส เพล้ียไฟก าจดัดว้ยสารพวกคาร์โปซลัแฟนและเมทโธมิล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4.7 แสดงโรคและแมลงในการปลูกแคนตาลูป 
 
 จากการสัมภาษณ์ วิจารณ์  ประทุมทา  เกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูป ระยะเวลาในการปลูก 
15 ปี เร่ิมใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืชตั้งแต่เร่ิมปลูกคร้ังแรก จนถึงปัจจุบนั แคนตาลูปเป็นพืชท่ีตอ้งดูแล
อย่างสม ่าเสมอ สามารถติดโรคได้ง่าย โรคและแมลงท่ีพบจะข้ึนอยู่กบัฤดูกาล หากเป็นฤดูฝนตอ้ง
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ระวงักลุ่มเช้ือราเพราะจะมากบัความช้ืน เช่นโรคราน ้าคา้ง และหากปริมาณน ้ามากเกินไปจะท าใหเ้ป็น
โรคโคนเน่า ปัจจุบันได้หยุดการปลูกแคนตาลูปมาเป็นเวลา 1 ปี แล้ว เน่ืองจากประสบกับภาวะ
ขาดทุนในการปลูก ตอ้งใชต้น้ทุนสูงในการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืชสูง ซ่ึงในปัจจุบนัโรคและแมลงท่ีเกิด
ตอ้งใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืชท่ีเขม้ขน้ข้ึน ราคาจึงสูงข้ึนตาม ประกอบกบัอากาศมีการเปล่ียนแปลงจึงท า
ใหไ้ม่สามารถควบคุมผลผลิตได ้(สัมภาษณ์ วจิารณ์  ประทุมทา, เกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูป, สัมภาษณ์
วนัท่ี15 มีนาคม 2558) 
 นอกจากน้ี จากการสัมภาษณ์ ณรงค์  ค  าหม่ืนยอง เกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูปได้กล่าวว่า
ปัจจุบนัการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืชในการปลูกแคนตาลูปมีปริมาณการใชเ้พิ่มมากข้ึน เน่ืองจากสภาพ
อากาศเปล่ียนไป ท าให้โรคและแมลงเกิดการด้ือยา สารเคมีท่ีใช้ตอ้งมีความเขม้ขน้และรุนแรงข้ึน 
โดยเฉพาะในฤดูฝน ตอ้งพ่นสารเคมีเพื่อป้องกนัโรคโคนเน่า ซ่ึงโรคน้ีเกิดจากปริมาณน ้ า ความช้ืนใน
ดินสูง ในฤดูน้ีตอ้งระวงั สารเคมีก าจดัศตัรูพืชท่ีใชคื้อ กลุ่มโบคุ่ม คาโคนิล หากฝนตกติดต่อกนัหลาย
วนั จ าเป็นตอ้งพ่นสารเคมีป้องกนัเช้ือรา ทุกๆ 1-2 วนั โดยการฉีดพ่นทางใบและล าตน้ ปริมาณ 200 กรัม / 
200 ลิตร ต่อคร้ังหรืออาจเพิ่มปริมาณ ข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศ และเทคนิคของเกษตรกรผูป้ลูกแคนตา
ลูป(สัมภาษณ์ ณรงค ์ ค  าหม่ืนยอง เกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูป, สัมภาษณ์วนัท่ี17 มีนาคม 2558) 
 
4.3 ระดับความรู้และความเข้าใจต่อพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ของ เกษตรกรผู้
ปลูกแคนตาลูป ต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จังหวดัเชียงใหม่ 
4.3.1 ขอ้มูลทัว่ไปของเกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูปต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
ตาราง 4.4 แสดงจ านวนและร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของเกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูป 

                          รายการ  จ านวน (n=180) ร้อยละ 

เพศ ชาย 139 77.20 
 หญิง 41 22.8 
 รวม 180 100.00 

อายุ 30-39 ปี 17 9.44 
 40-49 ปี 105 58.34 
 50-59 ปี 44 24.44 
 60 ปีข้ึนไป 14 7.78 
 รวม 180 100.00 
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ตาราง 4.4 (ต่อ) 

                           รายการ จ านวน (n=180) ร้อยละ 

ระดับการศึกษา ประถมศึกษา 155 86.11 
 มธัยมศึกษาตอนตน้ 19 10.56 
 มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 4 2.22 
 อนุปริญญา/ปวส. 2 1.11 
 รวม 180 100.00 
สมาชิกใน  1    คน 5 2.78 
ครัวเรือน 2 - 3 คน 113 62.78 
 4–5 คน 62 34.44 
 รวม 180 100.00 
รายได ้ 50,000 – 100,000 5 2.78 
ครอบครัวต่อปี 100,001 – 150,000 6 3.33 
- 150,001 – 200,000 10 5.56 
 200,001 – 250,000 24 13.33 
 250,001 – 300,000 107 59.44 
 300,001 – 350,000 28 15.56 
 รวม 180 100.00 

ระยะเวลาใน 1-5  ปี 22 12.22 
การปลูก 6-10 ปี 40 22.22 
แคนตาลูป 11-15 ปี 20 11.11 

16 – 20 ปี 54 30.00 
 20 ปีข้ึนไป 44 24.45 
 รวม 180 100.00 
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ตาราง 4.4 (ต่อ) 

                           รายการ จ านวน (n=180) ร้อยละ 

พื้นท่ีในการ 1-5  ไร่ 120 66.67 
ปลูก 6-10 ไร่ 46 25.56 
 11-15 ไร่ 6 3.33 
 16 – 20 ไร่ 5 2.77 
 20 ไร่ข้ึนไป 3 1.67 
 รวม 180 100.00 

 

 
 จากตาราง 4.4 พบวา่ ขอ้มูลทัว่ไปของเกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูป ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย
มากกว่าเพศหญิง ส่วนใหญ่อายุอยู่ระหว่าง 40-49 ซ่ึงอยู่ในช่วงวยัท างาน และท าให้มีโอกาสเส่ียง
มากกว่า ในการรับสารเคมีก าจัดศัตรูพืช เกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู้มากท่ีสุดในระดับชั้ น
ประถมศึกษา มีรายไดเ้ฉล่ีย 250,001 – 300,000 บาท ต่อปี ซ่ึงท าให้ท าให้เกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูป
บางคนยงัเลือกท่ีจะปลูกจนถึงปัจจุบนับางคนใชเ้วลามากกวา่ 20 ปี แต่ส่วนใหญ่เกษตรกรปลูกจ านวน 
ไม่เกิน 10 ไร่ ซ่ึงจะสัมพนัธ์กบัจากการสัมภาษณ์เกษตรกรผูป้ลูก ในปัจจุบนัท ายากข้ึน สภาพอากาศ
เปล่ียนแปลงไป โรคและแมลงมีจ านวนมากข้ึน ส่งผลถึงความเสียงในการลงทุนท่ีมากข้ึนเช่นกนั  
 
ตาราง 4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของประเภทของการใชส้ารเคมีและแหล่งท่ีมาและการรับรู้
เก่ียวกบัสารเคมีของเกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูป 

 รายการ จ านวน (n=180) ร้อยละ 
ประเภท สารเคมีก าจดัศตัรูพืช 81 45.00 
สารเคมีท่ีใช ้ สารก าจดัแมลง/หนู 55 30.56 
 สารก าจดัเช้ือรา 44 24.44 
 รวม 180 100.00 
แหล่งท่ีมา จากร้านคา้ชุมชน 94 52.20 
ของสารเคมี จากสหกรณ์ต าบล 74 41.10 
 จากร้านคา้ในอ าเภอ 12 6.70 
 รวม 180 100.00 
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ตาราง 4.5 (ต่อ) 
 รายการ จ านวน (n=180) ร้อยละ 

การรับรู้ เจา้หนา้ท่ีส่งเสริม 13 7.22 
ข่าวสาร ร้านคา้/ผูแ้ทน 92 51.11 
เก่ียวกบัสารเคมี เอกสารส่ิงพิมพ ์ 75 41.67 
 รวม 180 100.00 

 

 จากตาราง 4.5 ประเภทของการใช้สารเคมีและแหล่งท่ีมาและการรับรู้สารเก่ียวกับ
สารเคมีของเกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูป พบวา่ สารเคมีท่ีใชส่้วนใหญ่ไดแ้ก่ สารเคมีก าจดัศตัรูพืช ร้อย
ละ 45.00 รองลงมาใชส้ารก าจดัแมลง/หนู ร้อยละ 30.56 และสารก าจดัเช้ือรา ร้อยละ 24 .44 เกษตรกร
ไดซ้ื้อสารเคมีจากแหล่งท่ีมาในการซ้ือสารเคมี จากร้านคา้ในชุมชน ร้อยละ 52.20 จากสหกรณ์ต าบล 
41.10 จากร้านคา้ในอ าเภอ ร้อยละ 6.70 การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัสารเคมีก าจดัศตัรูพืช จากร้านคา้/
ผูแ้ทนจ าหน่าย ร้อยละ 51.11 เอกสารส่ิงพิมพ์ ร้อยละ 41.67 เจา้หน้าท่ีส่งเสริม ร้อยละ 7.22 พบว่า
เกษตรกรผูป้ลูกมีความจ าเป็นในการใช้สารเคมีแต่ละประเภทสารเคมีก าจดัศตัรูปริมาณมาก ซ่ึงส่วน
ใหญ่ซ้ือจากร้านคา้ในชุมชน และท าให้ไดรั้บข่าวสารจากร้านคา้ ส่วนเจา้หน้าท่ีส่งเสริมจากหน่วยงาน
ภาครัฐยงัมีนอ้ย  
 

ตาราง 4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของการตรวจสารพิษตกคา้งจากสารเคมีของเกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูป 

 รายการ  จ านวน (n=180) ร้อยละ 

การแพ้สารเคมี   เคย 26 14.44 
ในรอบปี  ไมเ่คย 154 85.56 
 รวม 180 100 

การตรวจ   เคย 56 31.11 
สารพษิ  ไมเ่คย 124 68.89 
 รวม 180 100 

 ผลการตรวจหา  ปกติ 20 35.71 
สารพษิตกค้าง ปลอดภยั 30 53.57 
 มีความเส่ียง 6 10.72 
                         รวม 56 100 
(หมายเหตุ: ผลการตรวจหาสารพิษตกคา้งหาจากเกษตรกรท่ีเคยตรวจสารพิษเท่านั้น) 
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 จากตาราง 4.6 การตรวจสารพิษตกคา้งจากสารเคมีของเกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูป พบวา่ ในรอบ 1 
ปี ท่ีผา่นมา เกษตรกรเคยมีอาการแพส้ารเคมี ร้อยละ 14.44 อาการท่ีพบ คือ ปวดหวั ตาพร่ามวั วิงเวยีน
ศีรษะ ไม่เคยแพส้ารเคมี ร้อยละ 85.56เกษตรกรไม่เคยการตรวจหาสารพิษตกคา้งร้อยละ68.89เคย 
31.11 ส่วนผลการตรวจเลือดหาสารพิษ ส่วนใหญ่ ปกติ ร้อยละ ปลอดภยั ร้อยละ5.57 ปกติ ร้อยละ35.71 มี
ความเส่ียง ร้อยละ 10.72  
 
4.3.2 ระดับความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกแคนตาลูปต าบลดอยหล่อ              
อ าเภอดอยหล่อ จังหวดัเชียงใหม่ 

การศึกษาประเด็นความรู้เก่ียวกบัการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืชของเกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูป             
แบ่งโดยการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และเกณฑ์การแปรความหมายจากระดับ
ค่าเฉล่ีย (ธานินทร์  ศิลป์จารุ, 2548) ดงัน้ี 

  ค่าเฉล่ีย  1.00 - 1.80 หมายถึง ระดบันอ้ยท่ีสุด 
   ค่าเฉล่ีย  1.81 - 2.60 หมายถึง ระดบันอ้ย 
   ค่าเฉล่ีย  2.61 - 3.40 หมายถึง ระดบัปานกลาง 
   ค่าเฉล่ีย  3.41 - 4.20 หมายถึง ระดบัมาก 
   ค่าเฉล่ีย  4.21 - 5.00 หมายถึง ระดบัมากท่ีสุด 

ตาราง 4.7 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความรู้เก่ียวกบัสารเคมีก าจดัศตัรูพืช 

ระดบัความรู้เก่ียวกบัสารเคมีก าจดัศตัรูพืช ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปลผล 

1. สารเคมีก าจดัศตัรูพืชไดแ้ก่ สารก าจดัแมลง 
สารก าจดัวชัพืชสารก าจดัเช้ือรา สารก าจดัหนู
และสัตวแ์ทะ 

3.37 0.51 ปานกลาง 

2. สารเคมีก าจดัศตัรูพืชสามารถเข้าสู่ร่างกาย
ได ้2 ทางคือ ทางปากและทางตา                                                     

4.11 0.41 มาก 

3. สารเคมีก าจดัศตัรูพืชท่ีมีการผสมมากกว่า 2 
ชนิด ท าใหมี้ประสิทธิภาพในการก าจดัศตัรูพืช
ไดม้ากข้ึน 

4.75 0.51 มากท่ีสุด 
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ตาราง 4.7 (ต่อ) 

ระดบัความรู้เก่ียวกบัสารเคมีก าจดัศตัรูพืช ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปลผล 

4. สารเคมีก าจัดศัตรูพืชท่ีเพิ่มปริมาณความ
เขม้ขน้ ช่วยป้องกนัและแกไ้ขปัญหาแมลงหรือ
วชัพืชด้ือยาได ้

4.32 0.93 มากท่ีสุด 

5. สารเคมีก าจัดศัตรูพืชท่ีใช้บรรจุภาชนะ 
วธีิการท าลายท่ีถูกตอ้ง คือการน าไปฝัง 

4.02 0.66 มาก 

6. ส ารเค มีก าจัดศัต รูพื ช ก่อนการใช้ควร
ตรวจเช็คอุปกรณ์การพน่เสมอ 

4.18 0.46 มาก 

7. สารเคมีก าจดัศตัรูพืชขณะฉีดพ่นควรแต่งกาย
ใหมิ้ดชิด 

4.60 0.62 มากท่ีสุด 

8. สารเคมีก าจดัศตัรูพืชควรใช้สถานท่ีในการ
ผสมในท่ีโล่งแจง้ 

3.27 0.50 ปานกลาง 

9. สารเคมีก าจัดศัตรูพืชขณะฉีดพ่นควรอยู่
เหนือลมเท่านั้น 

4.02 0.88 มาก 

10. สารเคมีก าจัดศัตรูพืชเม่ือได้ฉีดพ่น ควร
ตอ้งนอนพกัผอ่น 

2.65 0.67 ปานกลาง 

11. การใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืช ท่ีมีระดบัพิษ
รุนแรงมาจะส่งผลให้เกิดการตกคา้งในดินน ้ า 
และอากาศเวลานาน 

3.72 0.47 มาก 

12. การใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชจะปนเป้ือน
ตกคา้งเฉพาะบริเวณท่ีมีสารเคมีเท่านั้น 

3.88 0.56 มาก 

13. การใชส้ารเคมีเป็นสาเหตุท าใหดิ้นเป็นกรด
ขาดความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ 

4.08 0.86 มาก 
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ตาราง 4.7(ต่อ) 

ระดบัความรู้เก่ียวกบัสารเคมีก าจดัศตัรูพืช ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปลผล 

14. การทิ้งหรือลา้งอุปกรณ์การพ่นสารเคมีลง
ในแหล่งน ้ ามีผลท าให้สัตว์น ้ าเช่นกุ้งหอย ปู 
ปลา ตายได ้

4.13 0.88 มาก 

15. การท าลายภาชนะบรรจุสารโยการฝังดิน
สามารถท าใหส้ารพิษตกคา้งในดินได ้

4.23 0.49 มากท่ีสุด 

                                                    รวม 3.88 0.62 มาก 
 

จากตาราง 4.7 ระดบัความรู้เก่ียวกบัสารเคมีก าจดัศตัรูพืชของเกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูปพบวา่
เกษตรกรมีความรู้เก่ียวกบัสารเคมีก าจดัศตัรูพืช ต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่โดย
ภาพรวมมีความรู้ในระดบั มาก มีค่ารวมเฉล่ีย 3.88 หากพิจารณาประเด็นพบวา่ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 4 
ประเด็น  ซ่ึ งได้แก่  มีความรู้เร่ืองสารเคมีก าจัดศัตรูพืช ท่ี มีการผสมมากกว่า 2 ชนิด ท าให้ มี
ประสิทธิภาพในการก าจดัศตัรูพืชไดม้ากข้ึนค่าเฉล่ีย 4.75 รองลงมาคือสารเคมีก าจดัศตัรูพืชมีขณะฉีด
พ่นควรแต่งกายให้มิดชิดค่าเฉล่ีย 4.60สารเคมีก าจดัศตัรูพืชท่ีเพิ่มปริมาณความเขม้ขน้  ช่วยป้องกนั
และแก้ไขปัญหาแมลงหรือวชัพืชด้ือยาได้ค่าเฉล่ีย 4.32การท าลายภาชนะบรรจุสารโดยการฝังดิน
สามารถท าให้สารพิษตกค้างในดินได้ ค่าเฉล่ีย 4.32 รองลงมามีความรู้อยู่ในระดับมาก 8ประเด็น 
ไดแ้ก่ สารเคมีก าจดัศตัรูพืชก่อนการใช้ควรตรวจเช็คอุปกรณ์การพ่นเสมอ ค่าเฉล่ีย 4.18 การทิ้งหรือ
ลา้งอุปกรณ์การพ่นสารเคมีลงในแหล่งน ้ ามีผลท าให้สัตวน์ ้ าเช่นกุง้หอย ปู ปลา ตายได ้ค่าเฉล่ีย 4.13 
สารเคมีก าจดัศัตรูพืชสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ 2ทางคือ ทางปากและทางตา ค่าเฉล่ีย 4.11 การใช้
สารเคมีเป็นสาเหตุท าให้ดินเป็นกรดขาดความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ค่าเฉล่ีย 4.08 สารเคมีก าจดั
ศตัรูพืชท่ีใชบ้รรจุภาชนะ วิธีการท าลายท่ีถูกตอ้งคือการน าไปฝัง สารเคมีก าจดัศตัรูพืชขณะฉีดพน่ควร
อยู่เหนือลมเท่านั้น ค่าเฉล่ีย 4.02 การใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืชจะปนเป้ือนตกค้างเฉพาะบริเวณท่ีมี
สารเคมีเท่านั้นค่าเฉล่ีย 3.88 การใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืช ท่ีระดบัพิษรุนแรงมาจะส่งผลให้เกิดการ
ตกคา้งในดินน ้ า และอากาศเวลานานค่าเฉล่ีย 3.72 สารเคมีก าจดัศตัรูพืชไดแ้ก่ สารก าจดัแมลง สาร
ก าจดัวชัพืชสารก าจดัเช้ือราสารก าจดัหนูและสัตวแ์ทะ ค่าเฉล่ีย 3.37 ส่วนความรู้ท่ีอยู่ในระดบัปาน
กลาง คือ สารเคมีก าจดัศตัรูพืชควรใชส้ถานท่ีในการผสมในท่ีโล่งแจง้ ค่าเฉล่ีย 3.27 และสารเคมีก าจดั
ศตัรูพืชเม่ือได้ฉีดพ่น ควรตอ้งนอนพกัผ่อน ค่าเฉล่ีย 2.65 พบว่าเกษตรกรมีความรู้มากท่ีสุดในการ
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เตรียมสารในปริมาณความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสม ใชใ้นการก าจดัศตัรูพืช รวมถึงการแต่งกายท่ีเหมาะสม
ในการฉีดพน่ มีความรู้ในการท าลายบรรจุภาชนะดว้ยวิธีการน าไปฝังวา่สามารถส่งผลลงสู่ในดิน ส่วน
ความรู้ท่ีอยูใ่นระดบัมากส่วนใหญ่เกษตรกรมีความรู้ตั้งแต่การตรวจเช็คอุปกรณ์ก่อนการฉีดพ่น การ
ปฏิบติัตนท่ีถูกตอ้ง เช่น การอยูเ่หนือลมขณะฉีดพ่นรวมถึงการท าลายท่ีถูกตอ้งซ่ึงจะส่งผลถึงส่ิงมีชีวิต
และส่ิงแวดลอ้ม ส่วนความรู้ท่ีอยู่ในระดบัน้อยท่ีสุด คือการใชส้ถานท่ีในการผสมสารในท่ีโล่งแจง้และ
การพกัผอ่น  

 
4.3.3 ระดับความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกแคนตาลูปต าบลดอย
หล่อ อ าเภอดอยหล่อ จังหวดัเชียงใหม่ 

การศึกษาประเด็นความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืชของเกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูป
ซ่ึงได้แบ่งออกเป็น3 ด้าน ได้แก่ ความเขา้ใจด้านการใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืช ความเขา้ใจด้านการ
ป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืช และความเข้าใจด้านการใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืช
สัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อม โดยการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และเกณฑ์การแปร
ความหมายจากระดบัค่าเฉล่ีย (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2548) ดงัน้ี 

 
   ค่าเฉล่ีย  1.00 - 1.80 หมายถึง ระดบันอ้ยท่ีสุด 
   ค่าเฉล่ีย  1.81 - 2.60 หมายถึง ระดบันอ้ย 
   ค่าเฉล่ีย  2.61 - 3.40 หมายถึง ระดบัปานกลาง 
   ค่าเฉล่ีย  3.41 - 4.20 หมายถึง ระดบัมาก 
   ค่าเฉล่ีย  4.21 - 5.00 หมายถึง ระดบัมากท่ีสุด 
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ตาราง4.8 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัความเขา้ใจของการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืช 

ระดับความเข้าใจเกีย่วกบัการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพชื ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปลผล 

1. การป้องกนัและก าจดัศตัรูพืชมีเพียงวิธีเดียว คือ การ
ใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืช 

3.91 0.36 มาก 

2. สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ได้แก่ สารก าจัดแมลง สาร
ก าจดัวชัพืช สารก าจดัเช้ือรา สารก าจดัหนูและสัตวแ์ทะ 

3.10 0.40 ปานกลาง 

3. ควรเลือกใช้สารเคมีชนิดตกคา้งนานเพราะจะท าให้
ไม่ตอ้งฉีดพน่บ่อย 

2.98 0.46 ปานกลาง 

4. สารเคมีก าจดัศตัรูพืชสามารถเขา้สู่ร่างกายได้ 2ทาง
คือทางปากและทางตา 

4.35 0.76 มากท่ีสุด 

5. สารเคมีก าจดัศตัรูพืชท่ีผสมแล้วหากใช้ไม่หมดควร
เก็บไวเ้พื่อน าไปฉีดพน่ในคร้ังต่อไป 

2.31 0.67 นอ้ย 

รวม 3.33 0.53 ปานกลาง 

 จากตาราง 4.8 ระดบัความเขา้ใจด้านการใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืช ต าบลดอยหล่อ อ าเภอ 
ดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่ แยกพิจารณา 5 ประเด็น ผลการวิเคราะห์แจกแจงข้อมูลปรากฏ พบว่า
เกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูปมีระดบัความเขา้ใจด้านการใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืช โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.33 โดยประเด็นแรกท่ีเกษตรกรมีระดบัความเขา้ใจมากท่ีสุด 
คือ ทราบวา่สารเคมีก าจดัศตัรูพืชสามารถเขา้สู่ร่างกายได2้ทางคือทางปากและทางตาค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.35 ระดบัการแปลผล คือ มีระดบัความเขา้ใจมากท่ีสุด ประเด็นท่ี 2 ท่ีเกษตรกรเขา้ใจ คือ การป้องกนั
และก าจดัศตัรูพืชมีเพียงวิธีเดียว คือ การใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืช ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.91 ระดบัการแปล
ผล คือ มีระดบัความเขา้ใจมาก ส่วนประเด็นท่ี 3 และ 4เกษตรกรมีระดบัความเขา้ใจปานกลาง คือ
สารเคมีก าจดัศตัรูพืช ไดแ้ก่ สารก าจดัแมลง สารก าจดัวชัพืช สารก าจดัเช้ือรา สารก าจดัหนูและสัตวแ์ทะ 
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.10 และควรเลือกใช้สารเคมีชนิดตกค้างนานเพราะจะท าให้ไม่ต้องฉีดพ่นบ่อย 
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.98 ส่วนประเด็นสุดทา้ย ประเด็นท่ี 5 ท่ีเกษตรกรเขา้ใจในระดบัน้อย คือ สารเคมี
ก าจดัศตัรูพืชท่ีผสมแลว้หากใชไ้ม่หมดควรเก็บไวเ้พื่อน าไปฉีดพน่ในคร้ังต่อไป ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.31  
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ตาราง4.9 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความเขา้ใจดา้นการป้องกนัในการใชส้ารเคมี
ก าจดัศตัรูพืช 

ระดับความเข้าใจด้านการป้องกนัในการใช้สารเคมีก าจัด
ศัตรูพชื 

ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปลผล 

1. เคร่ืองแต่งกายท่ีสวมใส่ระหว่างฉีดพ่นสารเคมี ควร
แยกท าความสะอาด 

4.43 0.82 มากท่ีสุด 

2. การด่ืมสุราหลังการฉีดพ่นสารเคมีไม่ได้ช่วยให้
อาการแพส้ารเคมีลดลง 

4.35 0.76 มากท่ีสุด 

3. หากสารเคมีกระเด็นเข้าตาควรล้างด้วยน ้ าสะอาด
ทนัที 

4.50 0.81 มากท่ีสุด 

4. ไม่ควรใชป้ากเปิดขวดหรือเป่าดูดส่ิงอุดตนัท่ีหวัฉีด 4.26 0.76 มากท่ีสุด 
5. ควรมีการตรวจสอบอุปกรณ์ ท่ีใช้ในการฉีดพ่น
สารเคมีอย่างสม ่าเสมอ เช่น ตรวจดูการร่ัวซึมของถัง
บรรจุสารเคมี สายยาง หัวฉีดพ่น ฯลฯ หากพบจุดบก
พร้องตอ้งแกไ้ขทนัที 

4.61 0.50 มากท่ีสุด 

รวม 4.43 0.79 มากทีสุ่ด 
 จากตาราง4.9 การศึกษาระดบัความเขา้ใจดา้นการป้องกนัในการใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืช 
แยกพิจารณา 5 ประเด็น ผลการวเิคราะห์แจกแจงขอ้มูล พบวา่เกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูปมีระดบัความ
เขา้ใจดา้นการป้องกนัในการใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืช โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุดทุกประเด็น
โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.43 และ3 ประเด็นแรกท่ีเกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูปมีความเขา้ใจมากท่ีสุด 
คือ ควรมีการตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีใช้ในการฉีดพ่นสารเคมีอยา่งสม ่าเสมอ หากสารเคมีกระเด็นเขา้ตา
ควรล้างด้วยน ้ าสะอาดทนัทีและเคร่ืองแต่งกายท่ีสวมใส่ระหว่างฉีดพ่นสารเคมี ควรแยกท าความ
สะอาดตามล าดบั 
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ตาราง 4.10 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความเข้าใจด้านการใช้สารกเคมีจัดศัตรูพืช
สัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม 

ระดับความเข้าใจด้านการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพชื
สัมพนัธ์กบัส่ิงแวดล้อม 

ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปลผล 

1. สารเคมีก าจัดศัตรูพืชทุกชนิดเป็นอันตรายต่อ
เกษตรกร ผูบ้ริโภคและส่ิงแวดลอ้ม 

4.51 0.55 มากท่ีสุด 

2. สารเคมีก าจัดศัตรูพืชท่ีเหลือจากการใช้แล้วต้อง
น าไปฝังกลบั 

3.96 0.88 มาก 

3. ระวงัไม่ให้ละอองสารเคมีปลิวเขา้หาร่างกาย ผูท่ี้อยู่
ในบ ริเวณ เคียงสั ตว์เล้ี ยง  อาหาร รวม ถึงอาคาร
บา้นเรือน 

3.67 0.46 มาก 

4. ห้ามเผาพลาสติกหรือภาชนะบรรจุสารชนิดท่ีมี
ความดนัภายใน เพราะจะท าใหเ้กิดระเบิดได ้

4.10 0.32 มาก 

5. เลือกสถานท่ีในการขุดหลุมฝังภาชนะบรรจุสารท่ีใช้
แลว้ใหห่้างจากแหล่งน ้าและท่ีพกัอยา่งนอ้ย 50 เมตร 

3.37 0.79 ปานกลาง 

รวม 3.92 0.61 มาก 
 จากตาราง4.10 การศึกษาระดบัความเขา้ใจดา้นการใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืชสัมพนัธ์กบั
ส่ิงแวดลอ้ม แยกพิจารณา 5 ประเด็น ผลการวิเคราะห์แจกแจงขอ้มูล  พบวา่เกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูป
มีระดบัความเขา้ใจดา้นการป้องกนัในการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืช โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมี
ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.92 โดยประเด็นแรกท่ีเกษตรกรมีระดบัความเขา้ใจมากท่ีสุด คือ สารเคมีก าจดั
ศตัรูพืชทุกชนิดเป็นอนัตรายต่อเกษตรกร ผูบ้ริโภคและส่ิงแวดลอ้ม ประเด็นท่ี 2 คือ ห้ามเผาพลาสติก
หรือภาชนะบรรจุสารชนิดท่ีมีความดนัภายใน เพราะจะท าให้เกิดระเบิดได้ ระดบัการแปลผลมาก 
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10 ประเด็นท่ี 3 คือ สารเคมีก าจดัศตัรูพืชท่ีเหลือจากการใช้แล้วตอ้งน าไปฝังกลบั 
ระดับการแปลผลมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.96 ประเด็นท่ี 4 คือ ระวงัไม่ให้ละอองสารเคมีปลิวเขา้หา
ร่างกาย ผูท่ี้อยูใ่นบริเวณเคียง สัตวเ์ล้ียง อาหาร รวมถึงอาคารบา้นเรือน ระดบัการแปลผลมาก ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.96 และประเด็นสุดทา้ย คือ เลือกสถานท่ีในการขุดหลุมฝังภาชนะบรรจุสารท่ีใชแ้ลว้ให้ห่าง
จากแหล่งน ้าและท่ีพกัอยา่งนอ้ย 50 เมตร ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.37ระดบัการแปลผล คือ ปานกลาง 
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ตาราง 4.11 แสดงค่าเฉล่ียรวมและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความเขา้ใจเก่ียวกบัสารเคมีก าจดั
ศตัรูพืช 

ระดบัความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืช ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปลผล 

1.ความเขา้ใจดา้นการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืช 3.33 0.53 ปานกลาง 
2.ความเข้าใจด้านการป้องกันในการใช้สารเคมีก าจดั
ศตัรูพืช 

4.43 0.79 มากท่ีสุด 

3.ความเขา้ใจดา้นการใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืชสัมพนัธ์
กบัส่ิงแวดลอ้ม 

3.92 0.61 มาก 

                                                     ค่าเฉลีย่รวม 3.89 0.64 มาก 
 

จากตาราง 4.11 ระดบัความเขา้ใจเก่ียวกบัสารเคมีก าจดัศตัรูพืชเก่ียวความเขา้ใจด้านการใช้
สารเคมีก าจดัศตัรูพืช ความเขา้ใจดา้นการป้องกนัในการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืช และความเขา้ใจดา้น
การใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืชสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 
3.89 โดยมีความเขา้ใจดา้นการป้องกนัในการใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืช อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย
รวม 4.43 รองลงมา คือ ความเข้าใจด้านการใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืชสัมพนัธ์กับส่ิงแวดล้อมอยู่ใน
ระดบัมาก ค่าเฉล่ียรวม 3.92 และความเขา้ใจดา้นการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืชสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม 
อยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ียรวม 3.33 พบว่าเกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูปโดยส่วนใหญ่ เขา้ใจถึงวิธีการ
ป้องกนัตนเองจากการใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืชเป็นอย่างดี ซ่ึงไดแ้ก่การแต่งกายให้มิดชิด การปฏิบติั
เม่ือถูกสัมผสักบัสารโดยตรง รวมถึงตรวจสอบซ่อมแซมอุปกรณ์ดว้ยตนเองได ้จากประสบการณ์ใน
การท ามานาน จึงส่งผลถึงความเขา้ใจในดา้นการใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืช และการส่งผลกระทบต่อ
ผูบ้ริโภคและส่ิงแวดลอ้มในระดบัมากดว้ยเช่นกนั 

ซ่ึงจากการสัมภาษณ์เกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูป (ค าปัน  แกว้สมวาง, เกษตรกรผูป้ลูกแคนตา
ลูป วนัท่ี 7 มีนาคม2558) พบวา่จากประสบการณ์ปลูกแคนตาลูปเป็นเวลา 20 ปี ในการฉีดพ่นสารเคมี
ในทุกขั้นตอนจะลงมือท าดว้ยตนเองทั้งหมด เน่ืองจากการจา้งคนงาน อาจฉีดพ่นสารเคมีไดไ้ม่ทัว่ถึง 
ท าคุณภาพผลผลิตเสียหายได้ ส่วนการปฏิบติัในการป้องกนัตนเองไดป้ฏิบติัอย่างสม ่าเสมอ เช่นการ
สวมเส้ือผา้ท่ีมิดชิด การใชอ้วยัวะสัมผสักบัสารเคมีโดยตรง เน่ืองจากใชส้ารเคมีเป็นเวลานาน จึงตอ้ง
ระวงัตนเองอยูเ่สมอ  
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4.3.4 ลักษณะการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกแคนตาลูปต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอย
หล่อจังหวดัเชียงใหม่ 
 การศึกษาประเด็นเก่ียวกบัการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืชของเกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูป การใช้
สารเคมีก าจดัศัตรูพืช ซ่ึงได้แบ่งออกเป็น3 ด้าน ความเส่ียงต่อโรคท่ีเกิดจากการใช้สารเคมีก าจดั
ศตัรูพืช ความรุนแรงของโรคท่ีเกิดจากการใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืช การป้องกนัตนเองจากโรคท่ีเกิด
จากการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืช โดยการวเิคราะห์ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และเกณฑ์การแปร
ความหมายจากระดบัค่าเฉล่ีย (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2548) ดงัน้ี 
   ค่าเฉล่ีย  1.00 - 1.80 หมายถึง ระดบันอ้ยท่ีสุด 
   ค่าเฉล่ีย  1.81 - 2.60 หมายถึง ระดบันอ้ย 
   ค่าเฉล่ีย  2.61 - 3.40 หมายถึง ระดบัปานกลาง 
   ค่าเฉล่ีย  3.41 - 4.20 หมายถึง ระดบัมาก 
   ค่าเฉล่ีย  4.21 - 5.00 หมายถึง ระดบัมากท่ีสุด 
 
ตาราง 4.12 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความเส่ียงต่อโรคท่ีเกิดจากสารเคมีก าจดัศตัรูพืช 

ความเส่ียงต่อโรคท่ีเกิดจากสารเคมีก าจดัศตัรูพืช ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปลผล 

1. การฉีดพ่นสารเคมีบ่อยๆ ท าให้มีโอกาสไดรั้บพิษจาก
สารเคมีมากยิง่ข้ึน 

4.13 0.77 มาก 

2. การใช้สารเคมีไม่เป็นอนัตรายเพราะร่างกายสามารถ
ท าลายหรือขบัพิษออกไปได ้

2.20 0.77 นอ้ย 

3. การฉีดพ่นสารเคมีถา้ร่างกายไม่มีบาดแผลก็จะไม่เกิด
อนัตราย 

2.23 0.60 นอ้ย 

4. ผู ้ท่ี เกิดอาการแพ้พิษจากสารเคมีมาแล้วจะมี ภู มิ
ตา้นทานป้องกนัตนเอง 

1.57 0.84 นอ้ยท่ีสุด 

5. ผูท่ี้ใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืชมกัพบสารพิษตกค้างใน
เลือดผดิปกติ 

3.65 0.79 ปานกลาง 

รวม 2.75 0.75 ปานกลาง 
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 จากตาราง 4.12 การใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืชของเกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูป ในดา้นความเส่ียง
ต่อโรคท่ีเกิดจากสารเคมีก าจดัศตัรูพืชของเกษตรกรด้านความเส่ียงต่อโรคท่ีเกิดจากสารเคมีก าจดั
ศตัรูพืชแยกพิจารณา 5 ประเด็น ผลการวิเคราะห์แจกแจงขอ้มูล พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดบัปาน
กลาง มีค่าเฉล่ียรวม 2.75 โดยความเส่ียงต่อโรคท่ีเกิดจากสารเคมีก าจดัศตัรูพืชของเกษตรกรท่ีมีระดบั
การแปลผลในระดบัมาก คือ การฉีดพ่นสารเคมีบ่อยๆ ท าให้มีโอกาสไดรั้บพิษจากสารเคมีมากยิ่งข้ึน 
ค่าเฉล่ีย 4.13 ส่วนประเด็นท่ีมีอยูใ่นระดบัปานกลางคือ ท่ีใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืชมกัพบสารพิษตกคา้ง
ในเลือดผิดปกติ ค่าเฉล่ีย 3.65 และประเด็นท่ีมีระดบัการแปลผลระดบันอ้ยมี 2 ประเด็น ประเด็นท่ี 1ผู้
ท่ีเกิดอาการแพพ้ิษจากสารเคมีมาแลว้จะมีภูมิตา้นทานป้องกนัตนเองค่าเฉล่ีย 2.23 ประเด็นท่ี 2 การใช้
สารเคมีไม่เป็นอนัตรายเพราะร่างกายสามารถท าลายหรือขบัพิษออกไปได ้ค่าเฉล่ีย 2.20 และประเด็น
ท่ีมีระดบัการแปลผลน้อยท่ีสุด คือผูท่ี้เกิดอาการแพพ้ิษจากสารเคมีมาแล้วจะมีภูมิตา้นทานป้องกนั
ตนเองค่าเฉล่ีย 1.57  
 
ตาราง 4.13 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความรุนแรงของโรคท่ีเกิดจากสารเคมีก าจดั
ศตัรูพืชของ 

ความรุนแรงของโรคท่ีเกิดจากสารเคมีก าจดัศตัรูพืช ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปลผล 

1. สารเคมีท่ีมีความเป็นพิษน้อยไม่สามารถสะสมใน
ร่างกาย 

3.21 0.42 ปานกลาง 

2. การเกิดพิษจากสารเคมีจะเกิดแบบเฉียบพลนัเท่านั้น 2.75 0.78 ปานกลาง 
3. พิษจากสารเคมีอาจเป็นสาเหตุให้เป็นโรคอัมพฤต
อมัพาตหรือโรคมะเร็ง 

3.31 0.72 ปานกลาง 

4. อาการเจ็บป่วยจากการใช้สารเคมีสามารถรักษาให้
หายขาดได ้

2.91 0.56 ปานกลาง 

5. ควรหยุดฉีดพ่นทนัทีเม่ือปรากฏอาการแพ ้เช่น แน่น
หนา้อก เวยีนศีรษะ 

3.76 0.55 มาก 

รวม 3.18 0.60 ปานกลาง 
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จากตาราง 4.13 การใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืชของเกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูป ในด้านความ
รุนแรงของโรคท่ีเกิดจากสารเคมีก าจดัศตัรูพืชแยกพิจารณา 5 ประเด็น ผลการวิเคราะห์แจกแจงขอ้มูล 
พบวา่โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียรวม 3.18 โดยความรุนแรงของโรคท่ีเกิดจากการใช้
สารเคมีก าจดัศตัรูพืช ประเด็นท่ีมีระดบัการแปลผลระดบัมาก คือ ควรหยุดฉีดพ่นทนัทีเม่ือปรากฏ
อาการแพ ้เช่น แน่นหนา้อก เวยีนศีรษะ ค่าเฉล่ีย 3.76 รองลงมาท่ีมีระดบัการแปลระดบัปานกลาง แยก
ได ้4 ประเด็น ประเด็นท่ี 1 ผลพิษจากสารเคมีอาจเป็นสาเหตุใหเ้ป็นโรคอมัพฤตอมัพาตหรือโรคมะเร็ง
ค่าเฉล่ีย 3.31ประเด็นท่ี 2 สารเคมีท่ีมีความเป็นพิษนอ้ยไม่สามารถสะสมในร่างกายค่าเฉล่ีย 3.21 และ
ประเด็นท่ี 3 อาการเจบ็ป่วยจากการใชส้ารเคมีสามารถรักษาใหห้ายขาดไดค้่าเฉล่ีย 2.91 และประเด็นท่ี 
4 การเกิดพิษจากสารเคมีจะเกิดแบบเฉียบพลนัเท่านั้นค่าเฉล่ีย 2.75  

 
ตาราง 4.14 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการป้องกนัตนเองโรคท่ีเกิดจากสารเคมี

ก าจดัศตัรูพืช 

การป้องกนัตนเองโรคท่ีเกิดจากสารเคมีก าจดัศตัรูพืช ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปลผล 

1. การปฏิบติัตามฉลากระบุทุกคร้ังก่อนการใช้สารเคมี 
ช่วยป้องกนัอนัตรายจากสารพิษได ้

3.80 0.48 มาก 

2. การอาบน ้ าหลังการใช้สารเคมีช่วยลดสารพิษเข้าสู่
ผวิหนงั 

3.97 0.32 มาก 

3. การอ่านฉลากทุกคร้ังก่อนการใช้สารเคมีท าให้ยุง่ยาก
และเสียเวลา 

2.09 0.74 นอ้ย 

4. การสวมหนา้กากปิดปาก ปิดจมูก ท าให้อึดอดั หายใจ
ไม่สะดวก 

2.46 0.61 นอ้ย 

5. การแยกซกัเส้ือผา้ท่ีใส่ทางานฉีดพ่นสารเคมีกบัเส้ือผา้
อ่ืนๆ ไม่เป็นการยุง่ยากและเป็นส่ิงจ าเป็น 

2.10 0.42 นอ้ย 

รวม 2.88 0.51 ปานกลาง 
 
จากตาราง 4.14 การใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูป ในด้านการ

ป้องกนัตนเองโรคท่ีเกิดจากสารเคมีก าจดัศตัรูพืชแยกพิจารณา 5 ประเด็น ผลการวิเคราะห์แจกแจง
ขอ้มูล พบวา่โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียรวม 2.88 ประเด็นท่ีมีระดบัการแปลผลใน
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ระดบัมากมี 2 ประเด็น ประเด็นท่ี 1 โดยการป้องกนัตนเองโรคท่ีเกิดจากสารเคมีก าจดัศตัรูพืชการ
อาบน ้ าหลงัการใชส้ารเคมีช่วยลดสารพิษเขา้สู่ผิวหนงัค่าเฉล่ีย 3.98ประเด็นท่ี 2 การปฏิบติัตามฉลาก
ระบุทุกคร้ังก่อนการใช้สารเคมี ช่วยป้องกนัอนัตรายจากสารพิษได้ค่าเฉล่ีย 3.80 ส่วนประเด็นท่ีมี
ระดบัการแปรผลในระดบันอ้ย มี 3 ประเด็น ประเด็นท่ี 1 การสวมหนา้กากปิดปาก ปิดจมูก ท าให้อึด
อดั หายใจไม่สะดวกค่าเฉล่ีย 2.46 ส่วนประเด็นท่ี 2 การแยกซักเส้ือผา้ท่ีใส่ท างานฉีดพ่นสารเคมีกบั
เส้ือผา้อ่ืนๆ ไม่เป็นการยุ่งยากและเป็นส่ิงจ าเป็นค่าเฉล่ีย 2.10และประเด็นสุดทา้ย การอ่านฉลากทุก
คร้ังก่อนการใชส้ารเคมีท าใหยุ้ง่ยากและเสียเวลา ค่าเฉล่ีย2.09 

 

ตาราง 4.15 ค่าเฉล่ียรวมและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานลกัษณะการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืชของเกษตรกร 
ลกัษณะการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพชื ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลผล 
1. ความเส่ียงต่อโรคท่ีเกิดจากสารเคมี
ก าจดัศตัรูพืช 

2.75 0.75 ปานกลาง 

2. ความ รุนแรงของโรค ท่ี เกิ ดจาก
สารเคมีก าจดัศตัรูพืช 

3.18 0.60 ปานกลาง 

3. การป้องกนัตนเองจากโรคท่ีเกิดจาก
สารเคมีก าจดัศตัรูพืช 

2.88 0.51 ปานกลาง 

ค่าเฉล่ียรวม 2.94 0.62 ปานกลาง 
 

  จากตาราง 4.15 แสดงค่าเฉล่ียรวมของลกัษณะการใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืชของเกษตรกร
พบว่าลกัษณะการใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืชทั้ง 3 ด้าน คือ ความเส่ียงต่อโรคท่ีเกิดจากสารเคมีก าจดั
ศตัรูพืช ความรุนแรงต่อโรคท่ีเกิดจากสารเคมีก าจดัศตัรูพืช การป้องกันตนเองจากโรคท่ีเกิดจาก
สารเคมีก าจดัศตัรูพืชโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉล่ียรวม 2.94  จะเห็นได้ว่าเกษตรมี
ความรู้ความเขา้ใจในการใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืชในระดบัท่ีมาก ในขณะเดียวกนัการป้องกนัตนเอง
จากลกัษณะการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืชซ่ึงอยูใ่นระดบัปานกลาง แสดงวา่เกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูป
ยงัขาดการตระหนักในความเส่ียงและความรุนแรงต่อการเกิดโรคท่ีเกิดจากการใช้สารเคมีก าจดั
ศตัรูพืช ควรตอ้งมีการสร้างความตระหนกั การส่งเสริม การมีส่วนร่วมของเกษตรกรผูป้ลูกให้มากข้ึน 
และอยา่งสม ่าเสมอ  
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4.3.5 พฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกแคนตาลูปต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอย
หล่อจังหวดัเชียงใหม่ 
 การศึกษาประเด็นเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืชของเกษตรกรผูป้ลูกแคนตา
ลูป ซ่ึงไดแ้บ่งออกเป็น3 ดา้น คือ พฤติกรรมการใช้ก่อนการฉีดพ่นสารเคมีก าจดัศตัรูพืช พฤติกรรม
ขณะฉีดพ่นสารเคมีก าจดัศตัรูพืช พฤติกรรมการใช้หลังการฉีดพ่นสารเคมีก าจดัศตัรูพืช โดยการ
วเิคราะห์ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และเกณฑ์การแปลความหมายจากระดบัค่าเฉล่ีย (ธานินทร์  
ศิลป์จารุ, 2548) ดงัน้ี 
                           คะแนนเฉล่ีย 
  4.21 - 5.00 หมายถึงกิจกรรมนั้นปฏิบติัตามทุกคร้ัง 100 % 

3.41 - 4.20 หมายถึง  กิจกรรมนั้นปฏิบติัตามเกือบทุกคร้ัง มากกวา่ 90 % 
2.61 - 3.40 หมายถึงกิจกรรมนั้นปฏิบติัตามอยูบ่่อยคร้ัง มากกวา่ 70 % 
1.81 - 2.60 หมายถึง  กิจกรรมนั้นปฏิบติัตามบางคร้ัง หรือมากวา่ 50 % 
1.00 - 1.80 หมายถึง กิจกรรมนั้น ปฏิบติันอ้ยคร้ัง หรือนอ้ยกวา่ 50 % 

 
ตาราง 4.16 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการใช้ก่อนการฉีดพ่นใชส้ารเคมีก าจดั
ศตัรูพืช 

พฤติกรรมการใช้ก่อนการฉีดพ่นสารเคมีก าจัดศัตรูพชื ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับการ
ปฏิบัติ 

1. การอ่านฉลากก่อนใชห้รือปฏิบติัตามท่ีระบุไวใ้นฉลาก
ทุกขั้นตอน 

3.61 0.60 ปฏิบติัเกือบทุก
คร้ัง 

2. การสวมถุงมือยางใส่หน้ากากใช้ผา้ปิดปากปิดจมูก
ขณะเตรียมผสมสารเคมี 

3.90 0.48 ปฏิบติัเกือบทุก
คร้ัง 

3. การผสมสารเคมีหลายๆ ชนิดในถงัเดียวกนั 2.30 0.52 ปฏิบติับางคร้ัง 
4. การสวมถุงมือยางหรือใชไ้มก้วนขณะผสมสารเคมี 3.75 0.55 ปฏิบติัเกือบทุก

คร้ัง 
5. การตรวจสอบอุปกรณ์เคร่ืองมือก่อนฉีดพ่นสารเคมี 4.16 0.97 ปฏิบติัเกือบทุก

คร้ัง 
โดยรวมเฉลี่ย 3.54 0.62 ปฏิบัติเกอืบทุก

คร้ัง 
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 จากตาราง 4.16 พฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืชของเกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูป ใน
ขั้นตอนก่อนการฉีดพ่นสารเคมีก าจดัศตัรูพืชแยกพิจารณา 5 ประเด็น ผลการวิเคราะห์แจกแจงขอ้มูล 
พบวา่โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัการปฏิบติัมากกวา่ 90 % มีค่าเฉล่ียรวม 3.54 โดยแยกประเด็นท่ีมีระดบั
การปฏิบัติก่อนการฉีดพ่นสารเคมีก าจัดศัตรูพืชท่ีมีการปฏิบัติ ทุกคร้ัง  มากกว่า 90%ทั้ งหมด 4 
ประเด็นไดแ้ก่ประเด็นแรก ตรวจสอบอุปกรณ์เคร่ืองมือก่อนฉีดพ่นสารเคมี ค่าเฉล่ีย 4.16 ประเด็นท่ี
สอง การสวมถุงมือ หนา้กาก ขณะเตรียมผสมสารเคมีค่าเฉล่ีย 3.90การอ่านฉลากก่อนใช ้ปฏิบติัตามท่ี
ระบุทุกขั้นตอน  มีค่าเฉล่ีย 3.61และประเด็นสุดทา้ยสวมถุงมือยางหรือใช้ไมก้วนขณะผสมสารเคมี
และประเด็นท่ีมีปฏิบติับางคร้ัง นอ้ยกวา่ 40% และมีค่าเฉล่ีย 2.30 คือส่วนผสมสารเคมีหลายๆ ชนิดใน
ถงัเดียวกนั  
 
ตาราง 4.17 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการใช้ขณะฉีดพ่นสารเคมีก าจัด
ศตัรูพืช 

พฤติกรรมการใช้ขณะฉีดพ่นสารเคมีก าจัดศัตรูพชื ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับการปฏิบัติ 

1. การสวมหมวก เส้ือแขนยาว ถุงมือยางและสวมรองเท้า
บูต๊ 

4.37 0.64 ปฏิบติัตามทุกคร้ัง 

2. การสวมแวน่ตา หนา้กาก ใชผ้า้ปิดปากหรือจมูก 4.16 0.77 ปฏิบติั เกือบทุก
คร้ัง 

3. การพน่สารเคมีในเวลาอากาศร้อน 3.40 0.70 ปฏิบติั บ่อยคร้ัง 
4. การสูบบุหร่ีขณะหยดุพกัฉีดพน่สารเคมี 1.31 0.51 ปฏิบติันอ้ยคร้ัง 
5. การรับประทานอาหารขณะหยดุพกัฉีดพน่สารเคมี 1.42 0.49 ปฏิบติันอ้ยคร้ัง 

โดยรวมเฉลี่ย 2.93 0.62 ปฏิบัติ บ่อยคร้ัง 
 

จากตาราง 4.17 พฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืชของเกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูป ใน
พฤติกรรมการใช้ขณะฉีดพ่นสารเคมีก าจดัศตัรูพืชแยกพิจารณา 5 ประเด็น ผลการวิเคราะห์แจกแจง
ขอ้มูล พบวา่โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัการปฏิบติับ่อยคร้ัง มากกวา่ 70% มีค่าเฉล่ีย 2.93โดยพฤติกรรม
การใชข้ณะฉีดพ่นสารเคมีก าจดัศตัรูพืช ท่ีมีการปฏิบติัทุกคร้ัง ในประเด็น การสวมหมวก เส้ือแขนยาว 
ถุงมือยาง รองเทา้บุ๊ท มีค่าเฉล่ีย 4.37 ส่วนเกษตรกรท่ีมีการปฏิบติั ตามเกือบทุกคร้ัง มากกว่า 90% 
ได้แก่ประเด็นสวมแว่นตา หน้ากาก ใช้ผา้ปิดปากหรือจมูก ค่าเฉล่ีย 4.16 ส่วนประเด็นการปฏิบติัตาม
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บ่อยๆ มากกวา่ 70% คือ ฉีดพ่นสารเคมีในเวลาอากาศร้อน ค่าเฉล่ีย 3.40 และในประเด็นท่ีขณะฉีดพ่น
ท่ีไม่ไดป้ฏิบติัเลย มี 2 ประเด็น ประเด็นท่ี 1 รับประทานอาหารขณะหยุดพกัฉีดพ่นสารเคมีค่าเฉล่ีย 
1.42 และประเด็นท่ี 2 สูบบุหร่ีขณะหยดุพกัฉีดพน่สารเคมีค่าเฉล่ีย 1.31  

 
ตาราง 4.18 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการใชห้ลงัฉีดพน่สารเคมีก าจดัศตัรูพืช 

พฤติกรรมการใช้หลงัการฉีดพ่นสารเคมีก าจัด
ศัตรูพชื 

ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับการปฏิบัติ 

1. การลา้งอุปกรณ์ ก าจดัสารเคมีท่ีผสมแล้วใช้ไม่
หมดโดยเททิ้งลงดิน หรือแหล่งน ้า 

1.79 0.69 ปฏิบติันอ้ยคร้ัง 

2. การเก็บสารเคมีหรืออุปกรณ์ฉีดพ่นไวใ้นท่ีสูง
หรือท่ีลบัพน้มือเด็ก 

4.59 0.69 ปฏิบติัเกือบทุก
คร้ัง 

3. การท าลายภาชนะท่ีบรรจุสารเคมีโดยน าไปฝัง
ดิน 

3.53 0.68 ปฏิบติัเกือบทุก
คร้ัง 

4. การติดป้ายบอกเตือนถึงวนัท่ีฉีดพ่นสารเคมีใน
บริเวณแปลงท่ีฉีดพน่ 

3.50 0.67 ปฏิบติัเกือบทุก
คร้ัง 

5. การซกัท าความสะอาดเส้ือผา้ชุดท่ีสวมใส่ฉีดพ่น
สารเคมีรวมกบัเส้ือผา้ชุดอ่ืน 

1.60 0.62 ปฏิบติันอ้ยคร้ัง 

โดยรวมเฉลี่ย 3.00 0.67 ปฏิบัติบ่อยคร้ัง 
 

จากตาราง 4.18 พฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืชของเกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูป ใน
พฤติกรรมการใช้หลงัฉีดพ่นสารเคมีก าจดัศตัรูพืช แยกพิจารณา 5 ประเด็น ผลการวิเคราะห์แจกแจง
ขอ้มูล พบวา่โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัการปฏิบติัมากกวา่ 70 % มีค่าเฉล่ีย 3.00 เกษตรกรท่ีมีการปฏิบติั
ในพฤติกรรมการใช้หลงัการฉีดพ่นสารเคมีก าจดัศตัรูพืช ท่ีมีการปฏิบติัทุกคร้ัง 100 % ได้แก่ เก็บ
สารเคมีหรืออุปกรณ์ฉีดพ่นไวใ้นท่ีสูงหรือท่ีลบัพน้มือเด็ก ค่าเฉล่ีย 4.59 รองลงมาการปฏิบติั มากกวา่ 
90% ในประเด็นท าลายภาชนะท่ีบรรจุสารเคมีโดยน าไปฝังดิน ค่าเฉล่ีย3.53 ส่วนประเด็นท่ีมีการ
ปฏิบติั มากกวา่ 70% ไดแ้ก่ ติดป้ายบอกเตือนถึงวนัท่ีฉีดพ่นสารเคมีในบริเวณแปลงท่ีฉีดพ่นค่าเฉล่ีย 
3.50ส าหรับประเด็นท่ีเกษตรกรท่ีปฎิบติันอ้ยคร้ัง หรือนอ้ยกวา่ 50 % ไดแ้ก่ ลา้งอุปกรณ์ ก าจดัสารเคมี
ท่ีผสมแลว้ใชไ้ม่หมดโดยเททิ้งลงดิน หรือแหล่งน ้าค่าเฉล่ีย 1.79 และการซกัท าความสะอาดเส้ือผา้ชุด
ท่ีสวมใส่ฉีดพน่สารเคมีรวมกบัเส้ือผา้ชุดอ่ืนค่าเฉล่ีย 1.60  
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ตาราง 4.19แสดงค่าเฉล่ียรวมและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืช 
พฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพชื ค่าเฉลีย่ ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับการปฏิบัติ 

1. พฤติกรรมการใช้ ก่อนการฉีดพ่นสารเคมี
ก าจดัศตัรูพืช 

3.54 0.62 ปฏิบติัเกือบทุก
คร้ัง 

2. พฤติกรรมการใช้ขณะฉีดพ่นสารเคมีก าจัด
ศตัรูพืช 

2.93 0.62 ปฏิบติับ่อยคร้ัง 

3. พฤติกรรมการใช้หลงัการฉีดพน่สารเคมีก าจดั
ศตัรูพืช 

3.00 0.67 ปฏิบติับ่อยคร้ัง 

โดยรวมเฉลี่ย 3.16 0.64 ปฏิบัติบ่อยคร้ัง 
 
  จากตาราง 4.19 แสดงค่าเฉล่ียรวมของพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของ
เกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูป พบวา่โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปฏิบติั มากกวา่ 70% มีค่าเฉล่ีรวม 3.16 โดย
มีพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืช ในพฤติกรรมการใช้ก่อนการฉีดพ่นสารเคมีก าจดัศตัรูพืชอยู่
ในระดบัการปฏิบติั มากกว่า 90 มีค่าเฉล่ียรวม 3.54 รองลงมาขั้นตอนหลงัการฉีดพ่นสารเคมีก าจดั
ศตัรูพืช ปฏิบัติ มากกว่า 90% มีค่าเฉล่ียรวม 3.54และพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจดัศัตรูพืช ใน
พฤติกรรมการใช้ขณะการฉีดพ่นสารเคมีก าจดัศตัรูพืชอยู่ในระดบัการปฏิบติั มากกว่า 70% ค่าเฉล่ีย
รวม 3.54  พบว่าพฤติกรรมการใช้สารเคมีของเกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูป ไดป้ฏิบติัอยู่ในระดบัการ
ปฏิบติัตามอยูบ่่อยๆ มากกว่า 70 %ซ่ึงตอ้งมีการให้ความรู้ ความเขา้ใจแก่เกษตรกรอยา่งต่อเน่ืองและ
สม ่าเสมอ เพื่อให้เกษตรกรไดมี้พฤติกรรมการใชส้ารเคมีท่ีถูกตอ้ง และมีการปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดเพื่อ
สามารถป้องอนัตรายและลดความเส่ียงต่อการได้รับสารพิษจากการใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืช ซ่ึงจะ
น าไปสู่ผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกร ผูบ้ริโภค และส่ิงแวดลอ้มต่อไป 
  จากการศึกษาพฤติกรรมการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืชของเกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูปท าให้
ทราบถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืชของเกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูป ต าบลดอย
หล่อ อ าเภอดอยหล่อ จังหวดัเชียงใหม่ซ่ึงได้แบ่งออกเป็น 3 ประเด็น คือ ผลกระทบต่อตนเอง 
ผลกระทบต่อผูบ้ริโภค และผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 
  1. ผลกระทบต่อตนเอง พบว่าเกษตรกรยงัมีการใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืชอย่างไม่ถูกตอ้ง
เหมาะสมมีการใชส้ารเคมีอยา่งฟุ่มเฟือย รวมถึงการใชม้ากเกินความจ าเป็นและมีการปฏิบติัใชอ้ยา่งผิด
วิธี ไม่ปฏิบติัตามค าแนะน าท่ีระบุไวใ้นฉลากอยา่งเคร่งครัด จึงท าให้ส่งผลถึงสุขภาพร่างกาย มีความ
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เส่ียงต่อการเจ็บป่วยจากสารเคมีก าจดัศตัรูพืช ในจ านวนมากเน่ืองจากไดรั้บสารเคมีโดยตรงผา่นทาง
ผงิหนงัและการหายใจ ซ่ึงสารเคมีเหล่าน้ีจะท าใหเ้กิดอาการแพ ้และเม่ือสะสมอยูใ่นร่างกายในปริมาณ
ท่ีมากข้ึนและเป็นเวลานาน จะท าให้เกิดโรคต่างๆ เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ โรคมะเร็ง โรคปอด 
เป็นตน้ 
  2. ผลกระทบต่อผูบ้ริโภค การตกคา้งจากการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืชของเกษตรกร พบวา่
สารเคมีจะเขา้สู่ร่างกายโดยตรงจากการสัมผสั สูดดมและปนเป้ือนในอาหารและน ้าด่ืม ถึงแมว้า่ มีการ
รณรงค์ประชาสัมพนัธ์ในการปฏิบติัตนในการใช้สารเคมีท่ีถูกตอ้ง อย่างไรก็ตาม พบว่าผลจากการ
ตรวจหาสารพิษในเลือดของเกษตรกรในต าบลดอยหล่อ จากจ านวนประชากร 100 คน มีผลเลือดใน
ระดบัท่ีเส่ียง จ านวน 35 คน ซ่ึงส่งผลต่อเกษตรกรในระดบัเส่ียงและไม่ปลอดภยั รวมถึงการสะสมอยู่
ในห่วงโซ่อาหาร พืชและสัตวจ์ะกินสารท่ีเป็นอนัตรายต่างๆ ท่ีสะสมอยูใ่นดินหรือในอาหารเขา้ไป 
สารเหล่าน้ีสะสมแลว้จะสลายตวัไดช้า้ เม่ือมนุษยกิ์นพืชและสัตวก์็จะท าให้สะสมในร่างกายเพิ่มมาก
ข้ึน  
  3. ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูปเม่ือมีการใช้สารเคมีแลว้ ไม่มีการ
ปฏิบติัอย่างถูกต้องเหมาะสม จะส่งผลถึงการตกค้างของสารเคมีต่อส่ิงแวดล้อม จะไหลลงไปส่ง
พื้นดิน ปนเป้ือนต่อแหล่งน ้าท่ีใชใ้นการอุปโภคและบริโภคหรือมีการก าจดัของเสียท่ีเป็นอนัตรายโดย
ไม่ถูกวิธี หรือบางชนิดนั้นมีการเจือปนในอากาศ มีการระเหยปล่อยสารออกมาหรือปลิวฟุ้งเป็นฝุ่ น
ละอองสะสมอยูใ่นอากาศ ในรูปไอหรือฝุ่ นละอองของสารเคมี จึงส่งผลกระทบกบัสัตว ์พืชท่ีอาศยัอยู่
ในแหล่งพื้นท่ีนั้น นอกจากนั้นยงัท าใหส้ภาพแวดลอ้มเกิดการเส่ือมสภาพ 
  จากการสัมภาษณ์เกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูป (ปรีชา  หลา้สุธรรม, เกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูป2 
มีนาคม2558) พบว่าจากประสบการณ์ปลูกแคนตาลูปเป็นเวลา 15 ปี ในการฉีดพ่นสารเคมีในทุก
ขั้นตอนจะลงมือท าดว้ยตนเองโดยการป้องกนัตนเองสวมเส้ือผา้ท่ีมิดชิด สวมหมวกคลุมหน้า อย่าง
สม ่าเสมอ ไม่ใช้อวยัวะสัมผสักบัสารเคมีโดยตรง แต่ในบางคร้ังดว้ยความรีบเร่งตนจึงไม่มีการสวม
หนา้กาก ให้มิดชิด เน่ืองจากขณะฉีดพ่นเวลาอากาศร้อนจะท าให้เหง่ือไหลเขา้ตา ท าให้แสบตา จึงท า
ใหข้าดการป้องกนัตนเองในการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืช 
 
4.4 แนวทางการปรับเปลีย่นพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพชืของเกษตรกร 

จากการจัดสนทนากลุ่มของเกษตรกรผู ้ปลูกแคนตาลูป เม่ือวนัท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2558 ณ 
วสิาหกิจชุมชนการเกษตรเพื่อการตลาดดอยหล่อ บา้นเหล่าเป้า หมู่ 3 และสวนนายสวา่ง สุนนัตะ๊ เม่ือ
วนัท่ี 10 มีนาคม 2558 ซ่ึงไดน้ าเสนอขอ้มูลผลการรวบรวมจากการตอบแบบสอบถามเก่ียวกบัการใช้
สารเคมีก าจดัศตัรูพืชของเกษตรกร มาพิจารณาร่วมกนัผูเ้ขา้ร่วมการสนนากลุ่มในคร้ังน้ีไดส้ะทอ้นต่อ
ความคิดเห็นท่ีพบจากการรวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ีว่าไม่สอดคลอ้งกบัสถิติขอ้มูลของกลุ่มเกษตรกรท่ี
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ยงัพบว่ามีความผิดปกติในการตรวจวดัสารพิษยงัมีกลุ่มท่ียงัมีความเส่ียงต่อการใช้สารเคมีก าจดั
ศตัรูพืช 

1. การปรับเปล่ียนวธีิการปลูกจากปลูกในท่ีโล่งเป็นปลูกในโรงเรือน ซ่ึงจากการศึกษารูปแบบ
การปลูกของเกษตรกร พบว่าในอดีตเกษตรกรใช้วิธีการปลูกแบบท่ีโล่ง ตอ้งใช้แรงงานในการผลิต
จ านวนมาก ตอ้งเร่ิมตน้ตั้งแต่การเตรียมดิน การเพาะเมล็ด การลงแปลงเพาะปลูก ตลอดจนการดูแล
รักษาท่ีตอ้งมีการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืช เน่ืองจากการปลูกในท่ีโล่งมีการสัมผสักบัอากาศอยา่งเต็มท่ี 
ในทุกฤดูกาล โดยเฉพาะฤดูฝนท่ีมีความช้ืนสูง ท าใหติ้ดโรคไดง่้าย โรคท่ีเกิดง่ายท่ีสุด คือ โรคจากเช้ือ
รา รวมถึงอีกฤดูหน่ึงท่ีท าให้เกิดโรคทางแมลงมาก คือ ฤดูร้อน หากเกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูป มีความ
เขา้ใจในการปรับเปล่ียนรูปแบบการปลูกจากการปลูกในท่ีโล่งมาเป็นวิธีการปลูกแบบโรงเรือนเพิ่ม
มากข้ึนจะท าให้ผลผลิตของแคนตาลูปมีคุณภาพ ถึงแมว้่าการปลูกในโรงเรือนจะมีตน้ทุนการสร้าง
โรงเรือนสูง แต่สามารถใชไ้ดใ้นระยะยาว ทั้งท าให้ประหยดัค่าแรงงาน ลดอตัราการใชส้ารเคมีก าจดั
แมลง และสามารถควบคุมอุณหภูมิ ควบคุมปริมาณความช้ืนได ้ป้องกนัโรคท่ีมากบัความช้ืนได ้ 

2. หน่วยงานภาครัฐควรเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนทุนในการปลูกแคนตาลูปแก่
เกษตรกร จากการสนทนาร่วมกบัเกษตรกรผูป้ลูกพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ยงัขาดเงินในการลงทุน 
เกษตรกรบางรายท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมกบักลุ่มวิสาหกิจชุมชนการเกษตรเพื่อการตลาดดอยหล่อ ตอ้งลงทุน
ในการปลูกเองทั้งหมด ภาครัฐควรจะเขา้มามีส่วนร่วมกบัสถาบนัการเงิน เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตร วสิาหกิจชุมชน ซ่ึงส่งผลถึงการปรับเปล่ียนวธีิการปลูกได ้

3. สามารถเปิดชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรให้เป็นหมู่บา้นตน้แบบการปลูกพืชท่ีมี
คุณภาพ โดยเฉพาะพืชกลุ่มแคนตาลูป ซ่ึงถือไดว้่าต าบลดอยหล่อ เป็นตน้ก าเนิดของการปลูกแคนตา
ลูปในประเทศไทย ดงันั้นตอ้งการท าชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว สามารถเขา้ชมสวน และเลือกซ้ือ
แคนตาลูปไดอ้ยา่งสะดวก ซ่ึงตอ้งมีการเนน้การผลิตท่ีมีคุณภาพ ปลอดภยัแก่ผูบ้ริโภคและส่ิงแวดลอ้ม 
รวมทั้งเน้นการปลูกแบบโรงเรือน สามารถเปิดโรงเรือนให้เยี่ยมชมได้ตลอดเวลาทั้งจากหน่วยงาน
ภาครัฐและจากเอกชน  
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ภาพ 4.8 แสดงการเยีย่มชมสวนแคนตาลูปจากหน่วยงานเอกชน สวนนางยพุิน อุ่นทราย 
บา้นเหล่าเป้าต าบลดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่ 

 4. จดัท าหอ้งเรียนชุมชนโดยการน าองคค์วามรู้ท่ีเกิดจากการศึกษาระดบัความรู้ความเขา้ใจใน
การใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืชในคร้ังน้ีเขา้ไปบูรณาการในหลกัสูตรทอ้งถ่ินใหแ้ก่นกัเรียนในโรงเรียนใน
ชุมชนและบริเวณใกล้เคียง ตั้ งแต่ระดบัประถมศึกษาเป็นต้นไป เพื่อเป็นการสร้างจิตส านักให้แก่
เยาวชนและน าไปถ่ายทอดให้แก่ผูป้กครองจากการศึกษาพบว่าเกษตรผูป้ลูกแคนตาลูปส่วนใหญ่มี
ระดับการศึกษาอยู่ในชั้นประถมการศึกษา และด้วยประสบการณ์การท ามานานท่ีท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงไดย้าก จึงตอ้งใชห้้องเรียนชุมชน โดยอาศยัเยาวชนท่ีจะเขา้ไปมีบทบาทสร้างความเขา้ใจ
ในการปรับเปล่ียนรูปแบบการปลูกแคนตาลูป และพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืช ให้แก่
ชุมชน โดยเป็นนโยบายของภาคการศึกษาท่ีมีแผนปฏิบติัการอยา่งชดัเจน 

5. หน่วยงานภาครัฐ องคก์รในทอ้งถ่ินควรให้ความส าคญัในการคุม้ครองผูบ้ริโภคอาหาร ผกั 
และผลิตภณัฑ์รวมถึงอาหารต่างๆ ท่ีไดจ้ากการผลิตของเกษตรกรรมอยา่งต่อเน่ือง เพื่อสุขภาพท่ีดีของ
ประชาชนทัว่ไปควบคู่กบัการเฝ้าระวงัสุขภาพของเกษตรกรด้วยการตรวจสุขภาพประจ าปีให้แก่
เกษตรกรอย่างต่อเน่ืองและเจา้หน้าท่ีรัฐเขา้มาให้ค  าแนะน าในการดูแลสุขภาพจากใช้สารเคมีก าจดั
ศตัรูพืชอย่างถูกตอ้งและปลอดภยั เพื่อให้ผลดีต่อเกษตรผูป้ลูก และต่อผูบ้ริโภค โดยให้มีการปฏิบติั
อยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ 
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ภาพ 4.9แสดงการสนทนากลุ่ม ณ วสิาหกิจชุมชนการเกษตรเพื่อการตลาดดอยหล่อ 
บา้นเหล่าเป้า ต าบลดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4.10 แสดงการสนทนากลุ่ม ณ สวนนายสวา่ง สุนนัตะ๊ บา้นป่าแดง  
อ าเภอสันป่าตองจงัหวดัเชียงใหม่ 
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บทที ่5 
สรุปผลอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาความรู้ความเขา้ใจต่อพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืช ของเกษตรกรผูป้ลูก

แคนตาลูป ต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่มีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อศึกษารูปแบบการปลูก
แคนตาลูปและการใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืชของเกษตรกรต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อจงัหวดั
เชียงใหม่ ระดบัความรู้และความเขา้ใจต่อพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืชของเกษตรกรผูป้ลูก
แคนตาลูป และแนวทางการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืชของเกษตรกรผูป้ลูก
แคนตาลูป จากความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชเ้คร่ืองมือเป็นแบบสัมภาษณ์    เชิงลึก จ านวน 12 
คนจากกลุ่มตวัอยา่ง180 คนรวมทั้งการสนทนากลุ่มมาเป็นกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ วิเคราะห์
ขอ้มูลในเชิงคุณภาพใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ส่วนขอ้มูลในเชิงปริมาณใช้สถิติ 
วิเคราะห์เชิงพรรณนาไดแ้ก่ ค่าร้อยละค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานน าเสนอเชิงพรรณนาไดมี้
บทสรุปดงัน้ี 

 
5.1สรุปผลการศึกษา   

5.1.1 รูปแบบการปลูกแคนตาลูปและการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรต าบลดอยหล่อ
อ าเภอดอยหล่อ จังหวดัเชียงใหม่ 

การศึกษารูปแบบการปลูกแคนตาลูปและการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืชของเกษตรกรผูป้ลูกแคน
ตาลูปในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อตอ้งการทราบถึงพฒันาการของการปลูกแคนตาลูป รูปแบบการ
ปลูกและการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืชของเกษตรกรวา่ลกัษณะอยา่งไร เพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการท า
ความเขา้ใจต่อพฤติกรรมในการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืชของเกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูป ต าบลดอยหล่อ
อ าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่โดยมีผลสรุปท่ีไดด้งัน้ี 

จากพฒันาการการปลูกแคนตาลูปต าบลดอยหล่ออ าเภอดอยหล่อจงัหวดัเชียงใหม่พฒันาการ
การปลูกแคนตาลูป เร่ิมตน้จากปี พ.ศ.2527 โดยนายเกรียงศกัด์ิ  ชมะนนัท ์ประธานบริษทันนยซิูสและ
บริษทัเพื่อนเกษตรจากไตห้วนัพบว่าในขณะนั้นพื้นท่ีอ าเภอดอยหล่อเป็นพื้นท่ีเขตทุรกนัดาร เป็น
แหล่งอบัน ้ าฝนหรือเขตเงาฝน (RainShadow) จึงไดน้ าพืชท่ีทนต่อความแห้งแลง้มาปลูก โดยน าเมล็ด
แตงเทศ (แคนตาลูป) มาทดลองให้เกษตรกรปลูกในเขตพื้นท่ีจดัสรรของ ส านกังานโครงการจดัสรร
กองอ านวยการกลาง รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (สน.คกจ.กรป.กลาง) โดยน าเมล็ดเข้ามา
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ส่งเสริมให้แก่เกษตรกรในหมู่บา้น กรป.กลางอุปถมัภ์ก่อน สายพนัธ์ุท่ีมีน ามาทดลองปลูกเกือบ 300 
สายพนัธ์ุสามารถคดัเลือกสายพนัธ์ุไดท้ั้งหมด 5 สายพนัธ์ุ คือ พนัธ์ุซนัเลด้ี พนัธ์ุเจดดิว พนัธ์ุฮนันีเวร์ิล 
พนัธ์ุนิวเซนจูลี พนัธ์ุสกายร็อคเก็ตหลงัจากนั้นบริษทัก็ไดส่้งเสริมใหเ้กษตรกรในเขตดอยหล่อไดป้ลูก
แคนตาลูป พนัธ์ุท่ีนิยมปลูก คือ พนัธ์ุซันเลด้ี และพนัธ์ุเจดดิว โดยบริษทัมีเจา้หน้าท่ีมาส่งเสริมให้
ความรู้ ตั้ งแต่ วิธีการปลูก การดูแล การเก็บเก่ียว การตลาด ท าให้เกษตรกรปลูกมาอย่างต่อเน่ือง 
ช่วงแรกของการปลูกเป็นช่วงท่ีท ายาก เน่ืองจากวสัดุอุปกรณ์ยงัไม่ทนัสมยั ใช้แรงงานคนในการท า
มาก การตลาดยงัไม่แพร่หลาย แต่ไดรั้บการส่งเสริม ได้มีการปลูกเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองถึงปัจจุบนั
เน่ืองจากแคนตาลูปมีราคาแพง ท าให้เกษตรกรมีรายไดเ้พิ่มข้ึน เกษตรกรบางคนจากผูป้ลูกกลายมาเป็น
พ่อคา้แม่คา้สามารถสร้างบา้น ซ้ือรถไดพ้่อคา้คนกลางในการซ้ือขายในขณะนั้นแคนตาลูป ราคาสูง 
กิโลกรัมละ 100 บาท ราคาท่ีซ้ือขายค่อนขา้งดี ส่งขายตลาดไท ตลาดส่ีมุมเมืองการรับซ้ือเพื่อส่ง ขาย
ไปยงัตลาดกลาง เป็นช่วงท่ีตลาดการซ้ือขายได ้มีเงินหมุนเวียน ไม่ต ่ากว่า 10 ลา้นบาทต่อหน่ึงเดือน 
และช่วงปัจจุบัน เกษตรกรสามารถท าได้ง่ายข้ึน เน่ืองจากวัสดุอุปกรณ์ มีการพัฒนามีความ
สะดวกสบายมากข้ึน ช่วยในการผ่อนแรงได้เยอะ แต่ตอ้งใช้ทุนสูง ตอ้งมีการยา้ยพื้นท่ีในการปลูก 
เน่ืองจากโรคทางดินมีมากข้ึน ทนและด้ือต่อสารก าจดัแมลงมากข้ึน ตอ้งทิ้งระยะให้ดินฟ้ืนตวั จึงเป็น
เหตุผลหน่ึงท่ีท าให้เกษตรบางรายจึงตอ้งไปปลูกพืชชนิดอ่ืนแทน 

ส าหรับรูปแบบการปลูกแคนตาลูปต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่ในปัจจุบนั
เกษตรกรมีวิธีการปลูกส าหรับแคนตาลูป มีอยู ่2 วิธี คือ การปลูกดว้ยตน้กลา้และการปลูกดว้ยเมล็ด 
การปลูกดว้ยเมล็ด ตอ้งมีการคดัเลือกเมล็ดท่ีสมบูรณ์ สามารถซ้ือไดจ้ากบริษทัท่ีมีการคดัเลือกเมล็ด
พนัธ์ุดีมาแลว้เป็นอยา่งดี ส่วนการปลูกดว้ยตน้กลา้ สามารถซ้ือจากบริษทัท่ีมีการเพาะตน้กลา้ขาย แต่
ตอ้งเลือกเวลาท่ีเหมาะสมในการลงปลูกเพื่อป้องกนัตน้กลา้เห่ียวเฉาได ้หลงัจากท่ีมีการน าตน้กลา้ลง
ปลูก ปัจจุบนัพบว่าจะมีวิธีปลูกของเกษตรกรจะปลูกแบบข้ึนคา้ง ซ่ึงการปลูก แบบข้ึนคา้งสามารถ
ปลูกได ้2 แบบ คือ ปลูกแบบเปิด (ท่ีโล่งแจง้) และปลูกแบบปิด (ปลูกในโรงเรือน) ซ่ึงการปลูกแต่ละ
แบบจะมีขอ้แตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัเกษตรผูป้ลูกจะเลือกใหเ้หมาะสมกบัสภาพและบริบทของพื้นท่ี 

ส่วนโรคและแมลงในแคนตาลูปต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่เน่ืองจากการปลูก
แคนตาลูปตอ้งอาศยัเทคนิคในการผลิตสูง เป็นพืชท่ีตอ้งมีการดูแลอยา่งใกลชิ้ด เป็นพืชท่ีง่ายต่อการถูก
โรคท าลาย จึงจ าเป็นท่ีตอ้งมีการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืช เร่ิมตั้งแต่การเตรียมพื้นท่ีจนถึงการเก็บเก่ียวท่ี
โรคเป็นปัญหาท่ีใหญ่ท่ีสุดของเกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูป หากปล่อยประละเลยอาจท าให้ไดรั้บความ
เสียหายจนไม่อาจเก็บเก่ียวผลได ้โรคท่ีพบมากท่ีสุดของแคนตาลูป ไดแ้ก่ โรคราน ้ าคา้ง เป็นโรคท่ีจะ
เขา้ไปท าลายทางใบและเจริญเติบโตเขา้ไประหว่างเซลล์ของใบ อาการเร่ิมตน้จะแสดงให้เห็นท่ีใบ 
เกิดเป็นจุดสีเหลืองหรือสีด าขนาดเล็กและค่อยขยายเป็นวงกวา้งและเต็มใบในท่ีสุด ดว้ยสารเคมี โรค
ราแป้ง เกิดในสภาพอากาศท่ีมีอุณหภูมิต ่า ความช้ืนสัมพนัธ์ต ่า โรคเห่ียวเกิดจากเช้ือราฟูซาเรียม ซ่ึง
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อาศยัอยูใ่นดิน จะเขา้ไปท าลายในล าตน้ อาการเร่ิมตน้มีหลายแบบ เช่น ตน้แตก เกิดการเน่าท่ีโคนและ
ตามซอกใบป้องกนัโดยการยา้ยท่ีปลูก 

โดยสารเคมีท่ีใชก้  าจดัศตัรูพืชท่ีใชใ้นการปลูกแคนตาลูปต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อจงัหวดั
เชียงใหม่ พบว่าเกษตรกรตอ้งใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืชเร่ิมตั้งแต่การยา้ยกลา้ลงแปลงและตอ้งฉีดพ่น
ทุกๆ ระยะ 5-7 วนั สารเคมีท่ีใชอ้ยูใ่นกลุ่มดาโคนิล,ริดโดมิล,เอพรอน85 กลุ่มไดเทนท่ีตอ้งใชใ้นการ
ป้องกนัเช้ือราและพวกคาร์บาริล หรือสารดูดซึม ในกลุ่มของไดโครโตฟอส ป้องกนัแมลงเต่าแดงและ
หนอนการฉีดพ่นสารเคมีท่ีใช้ก าจดัศตัรูพืชในการเพาะปลูกแคนตาลูปของเกษตรกร จะข้ึนอยู่กับ
เทคนิคและประสบการณ์ของการปลูกของแต่ละคนอาจแตกต่างกนั ในแต่ละคร้ังอาจพิจารณาตาม
ความรุนแรงของโรคอีกคร้ังหน่ึง โดยวิธีการใช้สารเคมีเกษตรกรจะปรึกษารายละเอียดจากตวัแทน
จ าหน่ายสินคา้ทางการเกษตรหรือร้านคา้ในชุมชนได ้

แต่อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากรูปแบบการปลูกแคนตาลูปมีผลต่อการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืช ของ 
เกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูป ต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่ โดยเฉพาะการปลูกในท่ี
โล่งมีผลต่อการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืช 

นอกจากน้ีพบว่า ผลกระทบจากการใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืชของเกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูป 
ต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่ ไดแ้บ่งออกเป็น 3 ประเด็น คือ ผลกระทบต่อตนเอง 
ผลกระทบต่อผูบ้ริโภค และผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 

1. ผลกระทบต่อตนเอง พบว่าเกษตรกรยงัมีการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชอย่างไม่ถูกต้อง
เหมาะสมมีการใชส้ารเคมีอยา่งฟุ่มเฟือย รวมถึงการใชม้ากเกินความจ าเป็นและมีการปฏิบติัใชอ้ยา่งผิด
วิธี ไม่ปฏิบติัตามค าแนะน าท่ีระบุไวใ้นฉลากอยา่งเคร่งครัด จึงท าให้ส่งผลถึงสุขภาพร่างกาย มีความ
เส่ียงต่อการเจ็บป่วยจากสารเคมีก าจดัศตัรูพืช ในจ านวนมากเน่ืองจากไดรั้บสารเคมีโดยตรงผา่นทาง
ผงิหนงัและการหายใจ ซ่ึงสารเคมีเหล่าจะท าใหเ้กิดอาการแพ ้และเม่ือสะสมอยูใ่นร่างกายในปริมาณท่ี
มากข้ึนและเป็นเวลานาน จะท าให้เกิดโรคต่างๆ เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ โรคมะเร็ง โรคปอด 
เป็นตน้ 

2. ผลกระทบต่อผูบ้ริโภค การตกค้างจากการใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืชของเกษตรกร พบว่า
สารเคมีจะเขา้สู่ร่างกายโดยตรงจากการสัมผสั สูดดมและปนเป้ือนในอาหารและน ้าด่ืม ถึงแมว้า่ มีการ
รณรงค์ประชาสัมพนัธ์ในการปฏิบติัตนในการใช้สารเคมีท่ีถูกตอ้ง อย่างไรก็ตาม พบว่าผลจากการ
ตรวจหาสารพิษในเลือดของเกษตรกรในต าบลดอยหล่อ จากจ านวนประชากร 100 คน มีผลเลือดใน
ระดบัท่ีเส่ียง จ านวน 35 คน ซ่ึงส่งผลต่อเกษตรกรในระดบัเส่ียงและไม่ปลอดภยั รวมถึงการสะสมอยู่
ในห่วงโซ่อาหาร พืชและสัตวจ์ะกินสารท่ีเป็นอนัตรายต่างๆ ท่ีสะสมอยูใ่นดินหรือในอาหารเขา้ไป 
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สารเหล่าน้ีสะสมแลว้จะสลายตวัไดช้า้ เม่ือมนุษยกิ์นพืชและสัตวก์็จะท าให้สะสมในร่างกายเพิ่มมาก
ข้ึน 

3. ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูปเม่ือมีการใชส้ารเคมีแลว้ ไม่มีการปฏิบติั
อย่างถูกต้องเหมาะสม จะส่งผลถึงการตกค้างของสารเคมีต่อส่ิงแวดล้อม จะไหลลงไปส่งพื้นดิน 
ปนเป้ือนต่อแหล่งน ้ าท่ีใชใ้นการอุปโภคและบริโภค หรือมีการก าจดัของเสียท่ีเป็นอนัตรายโดยไม่ถูก
วิธี หรือบางชนิดนั้นมีการเจือปนในอากาศ มีการระเหยปล่อยสารออกมาหรือปลิวฟุ้งเป็นฝุ่ นละออง
สะสมอยู่ในอากาศ ในรูปไอหรือฝุ่ นละอองของสารเคมี จึงส่งผลกระทบกบัสัตว ์พืชท่ีอาศยัอยู่ใน
แหล่งพื้นท่ีนั้น นอกจากนั้นยงัท าใหส้ภาพแวดลอ้มเกิดการเส่ือมสภาพ 

ดงันั้นการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของเกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูป ต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ 
จงัหวดัเชียงใหม่ จึงไม่ใช่เร่ืองของเกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูปเพียงผูเ้ดียว นอกจากนั้นยงัมีผูส่้วนท่ี
เก่ียวขอ้ง เช่น หน่วยงานภาครัฐ สถาบนัทางการเงิน ท่ีควรจะตอ้งเขา้มาดูแล ให้การสนบัสนุนในการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมของเกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูป 

5.1.2 ระดับความรู้และความเข้าใจต่อเกีย่วกบัสารเคมีก าจัดศัตรูพชื 
 1) ระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืช 

การศึกษาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืชของ เกษตรกรผูป้ลูก
แคนตาลูป ต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่พบว่าเกษตรกรมีความรู้มากท่ีสุดในการ
เตรียมสารในปริมาณความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสม ใชใ้นการก าจดัศตัรูพืช รวมถึงการแต่งกายท่ีเหมาะสม
ในการฉีดพน่ มีความรู้ในการท าลายบรรจุภาชนะดว้ยวิธีการน าไปฝังวา่สามารถส่งผลลงสู่ในดิน ส่วน
ความรู้ท่ีอยูใ่นระดบัมาก ส่วนใหญ่เกษตรกรมีความรู้ตั้งแต่การตรวจเช็คอุปกรณ์ก่อนการฉีดพ่น การ
ปฏิบัติตนท่ีถูกต้อง เช่น การอยู่เหนือลมขณะฉีดพ่น รวมถึงการท าลายท่ีถูกต้องซ่ึงจะส่งผลถึง
ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม ส่วนความรู้ท่ีอยูใ่นระดบัน้อยท่ีสุด คือการใช้สถานท่ีในการผสมสารในท่ี
โล่งแจง้และการพกัผอ่นโดยภาพรวมจึงมีความรู้ เก่ียวกบัการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืชในอยูร่ะดบัมาก  
 2) ระดบัความเขา้ใจเก่ียวกบัสารเคมีก าจดัศตัรูพืชของเกษตรกร 
 ผลการศึกษาพบค่าเฉล่ียรวมความเขา้ใจเก่ียวกบัการสารเคมีก าจดัศตัรูพืชของเกษตรกร
พบค่าเฉล่ียรวมทั้ง 3 ดา้น อยูใ่นระดบัมาก และค่าเฉล่ียมีแต่ละดา้นดงัน้ีความเขา้ใจดา้นการใชส้ารเคมี
ก าจดัศตัรูพืช พบค่าเฉล่ียอยูร่ะดบัปานกลาง ส่วนความเขา้ใจดา้นการป้องกนัตนเองจากการใชส้ารเคมี
ก าจดัศตัรูพืช พบค่าเฉล่ียอยู่ระดบัมาก และความเขา้ใจดา้นการใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืชสัมพนัธ์กบั
ส่ิงแวดล้อม พบค่าเฉล่ียอยู่ระดบัมาก โดยภาพรวมเกษตรมีค่าเฉล่ียของความเขา้ใจเก่ียวกบัการใช้
สารเคมีก าจดัศตัรูพืช อยูใ่นระดบัมาก  
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  3) ระดบัความคิดเห็นต่อการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืชของเกษตรกร 
 ผลการศึกษาพบค่าเฉล่ียรวมความเห็นต่อการใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืชของเกษตรกรพบ
ค่าเฉล่ียรวมทั้ง 3 ดา้น อยูใ่นระดบัปานกลาง และค่าเฉล่ียมีแต่ละดา้นดงัน้ี ความเส่ียงต่อโรคท่ีเกิดจาก
การใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืช พบค่าเฉล่ียอยู่ระดบัปานกลาง ความรุนแรงของโรคท่ีเกิดจากการใช้
สารเคมีก าจดัศตัรูพืชพบค่าเฉล่ียอยู่ระดับปานกลาง การป้องกันตนเองจากโรคท่ีเกิดจากการใช้
สารเคมีก าจดัศตัรูพืช พบค่าเฉล่ียอยูร่ะดบัปานกลาง โดยภาพรวมเกษตรกรมีค่าเฉล่ียของระดบัการใช้
สารเคมีก าจดัศตัรูพืชทั้ง 3 ดา้น อยูใ่นระดบัปานกลาง 
  4) ระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืช  
 ผลการศึกษาค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืชพบวา่ค่าเฉล่ียมีแต่ละดา้น
ดงัน้ีขั้นตอนก่อนการฉีดพ่นสารเคมีก าจดัศตัรูพืช พบค่าเฉล่ียการปฏิบติัอยูร่ะดบัมากกวา่ 90 ขั้นตอน
ขณะฉีดพ่นสารเคมีก าจดัศตัรูพืช พบค่าเฉล่ียการปฏิบติัอยูร่ะดบัมากกวา่ 70 และขั้นตอนหลงัการฉีด
พ่นสารเคมีก าจดัศตัรูพืช พบค่าเฉล่ียการปฏิบติัอยูร่ะดบัมากกว่า 70 โดยภาพรวมพบว่าเกษตรกร มี
ค่าเฉล่ียของการปฏิบติัอยูร่ะดบัมากกวา่ 70   

ดงันั้นพฤติกรรมของเกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูป ท่ีได้ปฏิบติัมานั้น เกิดข้ึนจากการท่ี
เกษตรกรเกิดจากการเรียนรู้ซ่ึงเกิดจากการสะสมความรู้จากการประกอบอาชีพปลูกแคนตาลูปและการ
ไดรั้บความรู้ ขอ้มูลข่าวสาร หรือค าแนะน าเก่ียวกบัการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืชจากร้านคา้ / ผูแ้ทนจ า
หน่วยอยา่งสม ่าเสมอ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ีนกัจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยมเช่ือว่า การเรียนรู้จากส่ิงเร้า
เกิดจากการเรียนรู้ของพฤติกรรมท่ีบุคคลไม่สามารถจะควบคุมไดเ้ช่นความวติกกงัวลความอยากความ
กลวัเป็นตน้เป็นพฤติกรรมท่ีบุคคลเกิดข้ึนโดยอตัโนมติัและการเรียนรู้จากผลการกระท าเกิดจากการ
เรียนรู้ของพฤติกรรมท่ีบุคคลกระท าในสังคมซ่ึงผลของการกระท าจะเป็นตวัก าหนดลกัษณะการเกิด
พฤติกรรมโดยการเสริมแรงการลงโทษผลของการสริมแรงจะก็ท าใหพ้ฤติกรรมนั้นเกิดข้ึนอีก 

5.1.3 ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของ
เกษตรกร 
 ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของ
เกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูป ต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่โดยมีผลสรุปท่ีไดด้งัน้ี 
 1. การปรับเปล่ียนวิธีการปลูกจากปลูกในท่ีโล่งเป็นปลูกในโรงเรือน ซ่ึงจากการศึกษา
รูปแบบการปลูกของเกษตรกร พบวา่ในอดีตเกษตรกรใชว้ธีิการปลูกแบบท่ีโล่ง ตอ้งใชแ้รงงานในการ
ผลิตจ านวนมาก ตอ้งเร่ิมตน้ตั้งแต่การเตรียมดิน การเพาะเมล็ด การลงแปลงเพาะปลูก ตลอดจนการ
ดูแลรักษาท่ีตอ้งมีการใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืช เน่ืองจากการปลูกในท่ีโล่งมีการสัมผสักบัอากาศอย่าง
เต็มท่ี ในทุกฤดูกาล โดยเฉพาะฤดูฝนท่ีมีความช้ืนสูง ท าให้ติดโรคไดง่้าย โรคท่ีเกิดง่ายท่ีสุด คือ โรคจาก
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เช้ือรา รวมถึงอีกฤดูหน่ึงท่ีท าให้เกิดโรคทางแมลงมาก คือ ฤดูร้อน หากเกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูป มี
ความเขา้ใจในการปรับเปล่ียนรูปแบบการปลูกจากการปลูกในท่ีโล่งมาเป็นวิธีการปลูกแบบโรงเรือน
เพิ่มมากข้ึนจะท าให้ผลผลิตของแคนตาลูปมีคุณภาพ ถึงแมว้่าการปลูกในโรงเรือนจะมีตน้ทุนการ
สร้างโรงเรือนสูง แต่สามารถใช้ไดใ้นระยะยาว ทั้งท าให้ประหยดัค่าแรงงาน ลดอตัราการใช้สารเคมี
ก าจดัแมลง และสามารถควบคุมอุณหภูมิ ควบคุมปริมาณความช้ืนได ้ป้องกนัโรคท่ีมากบัความช้ืนได ้ 
 2. หน่วยงานภาครัฐควรเขา้มามีบทบาทในการสนบัสนุนทุนในการปลูกแคนตาลูปแก่
เกษตรกร จากการสนทนาร่วมกบัเกษตรกรผูป้ลูกพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ยงัขาดเงินในการลงทุน 
เกษตรกรบางรายท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมกบักลุ่มวิสาหกิจชุมชนการเกษตรเพื่อการตลาดดอยหล่อ ตอ้งลงทุน
ในการปลูกเองทั้งหมด ภาครัฐควรจะเขา้มามีส่วนร่วมสถาบนัการเงิน เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์ สหกรณ์การเกษตร วสิาหกิจชุมชน ซ่ึงส่งผลถึงการปรับเปล่ียนวธีิการปลูกได ้
 3. สนับสนุนให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรเป็นหมู่บ้านต้นแบบการปลูกพืชท่ีมี
คุณภาพ โดยเฉพาะพืชกลุ่มแคนตาลูป ซ่ึงถือไดว้่าต าบลดอยหล่อ เป็นตน้ก าเนิดของการปลูกแคนตา
ลูปในประเทศไทย ดงันั้นนกัท่องเท่ียว สามารถเขา้ชมสวน และเลือกซ้ือแคนตาลูปไดอ้ยา่งสะดวก ซ่ึง
ตอ้งมีการเน้นการผลิตท่ีมีคุณภาพ ปลอดภยัแก่ผูบ้ริโภคและส่ิงแวดล้อม รวมทั้งเน้นการปลูกแบบ
โรงเรือน สามารถเปิดโรงเรือนใหเ้ยีย่มชมไดต้ลอดเวลาทุกฤดูกาล 
 4. จดัท าห้องเรียนชุมชนโดยการน าองค์ความรู้ท่ีเกิดจากการศึกษาระดบัความรู้ความ
เขา้ใจในการใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืชในคร้ังน้ีเขา้ไปบูรณาการในหลกัสูตรทอ้งถ่ินให้แก่นกัเรียนใน
โรงเรียนในชุมชนและบริเวณใกลเ้คียง ตั้งแต่ระดบัประถมศึกษาเป็นตน้ไป เพื่อเป็นการสร้างจิตส านกั
ใหแ้ก่เยาวชนและน าไปถ่ายทอดใหแ้ก่ผูป้กครองจากการศึกษาพบวา่เกษตรผูป้ลูกแคนตาลูปส่วนใหญ่
มีระดับการศึกษาอยู่ในชั้นประถมการศึกษา และด้วยประสบการณ์การท ามานานท่ีท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงไดย้าก จึงตอ้งใชห้้องเรียนชุมชน โดยอาศยัเยาวชนท่ีจะเขา้ไปมีบทบาทสร้างความเขา้ใจ
ในการปรับเปล่ียนรูปแบบการปลูกแคนตาลูป และพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืช ให้แก่
ชุมชน โดยเป็นนโยบายของภาคการศึกษาท่ีมีแผนปฏิบติัการอยา่งชดัเจน 
 5. หน่วยงานภาครัฐ องค์กรในท้องถ่ินควรให้ความส าคญัในการคุ้มครองผูบ้ริโภค
อาหาร ผกั และผลิตภณัฑ์อาหารต่างๆ ท่ีไดจ้ากการผลิตของเกษตรกรรมอยา่งต่อเน่ือง เพื่อสุขภาพท่ีดี
ของประชาชนทัว่ไปควบคู่กบัการเฝ้าระวงัสุขภาพของเกษตรกรดว้ย การตรวจสุขภาพประจ าปีให้แก่
เกษตรกรอยา่งต่อเน่ืองและเจา้หนา้ท่ีรัฐเขา้มาใหค้  าแนะน าอยา่งสม ่าเสมอ 
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5.2 อภิปรายผล 
จากการศึกษาเร่ือง ระดบัความรู้ความเขา้ใจต่อพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืช ของ

เกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูป ต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่พบวา่ประชากรส่วนใหญ่
ของต าบลดอยหล่อมีอาชีพเกษตรกรรมถึงร้อยละ 70 ผลผลิตทางการเกษตรท่ีส าคญัไดแ้ก่ ล าไยขา้ว,
แคนตาลูป,มะเขือเทศ, ฟักทองแฟนซีเป็นตน้โดยเฉพาะล าไย แคนตาลูป เป็นพืชท่ีมีความนิยมปลูก
มากท่ีสุด อีกทั้งเป็นสินคา้ทางการเกษตรท่ีส่งออกและท ารายได้ให้แก่เกษตรกรต าบลดอยหล่อมาก
ท่ีสุดแคนตาลูปเป็นพืชตระกูลแตง ชอบ อากาศอบอุ่นถึงร้อน อุณหภูมิท่ีเหมาะสม ส าหรับการ
เจริญเติบโต ในปัจจุบนัพนัธ์ุแคนตาลูปท่ีนิยมปลูกในปัจจุบนัเป็นสายพันธ์ุจากประเทศไตห้วนั เป็น
สายพนัธ์ุลูกผสมไม่สามารถเก็บเมล็ดพนัธ์ุมาปลูกต่อได ้เป็นพนัธ์ุเบา อายุการเก็บเก่ียวสั้นประมาณ 
65 วนั มีความหวานสูง เก็บไดน้านทนทานต่อการขนส่งแคนตาลูปท่ีนิยมปลูกมากท่ีสุดในต าบลดอย
หล่อได้แก่ พันธ์ซันเลด้ี (Sun Lady) พนัธ์ุเจดดิว (Jade Dew) พนัธ์ุฮนัน่ีเวิลด์ (Honey World) และ
แตงเมล่อนโดยรูปแบบการปลูกแคนตาลูปของเกษตรต าบลดอยหล่อ มีวิธีการปลูกส าหรับแคนตาลูป 
มีอยู่ 2 วิธี คือ การปลูกดว้ยตน้กล้าและการปลูกดว้ยเมล็ด จะปลูกแบบข้ึนคา้ง ซ่ึงการปลูก แบบข้ึน
คา้งสามารถปลูกได ้2 แบบ คือ ปลูกแบบเปิด (ท่ีโล่งแจง้) และปลูกแบบปิด (ปลูกในโรงเรือน)  

ส่วนโรคและแมลงศตัรูของแคนตาลูป โรคท่ีพบมากท่ีสุดของแคนตาลูป ได้แก่ โรครา
น ้ าคา้ง เป็นโรคท่ีจะเขา้ไปท าลายทางใบและเจริญเติบโตเขา้ไประหวา่งเซลล์ของใบ อาการเร่ิมตน้จะ
แสดงให้เห็นท่ีใบ เกิดเป็นจุดสีเหลืองหรือสีด าขนาดเล็กและค่อยขยายเป็นวงกวา้งและเต็มใบในท่ีสุด 
ดว้ยสารเคมี โรคราแป้ง เกิดในสภาพอากาศท่ีมีอุณหภูมิต ่า ความช้ืนสัมพนัธ์ต ่า โรคเห่ียว เกิดจากเช้ือ
ราฟูซาเรียม ซ่ึงอาศยัอยูใ่นดิน จะเขา้ไปท าลายในล าตน้ อาการเร่ิมตน้มีหลายแบบ เช่น ตน้แตก เกิด
การเน่าท่ีโคนและตามซอกใบป้องกนัโดยการยา้ยท่ีปลูก 

โดยสารเคมีก าจดัศตัรูพืชท่ีใช้สารเคมีท่ีใช้ก าจดัศตัรูพืชในการเพาะปลูกแคนตาลูปของ
เกษตรกร พบวา่เกษตรกรตอ้งใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืชเร่ิมตั้งแต่การยา้ยกลา้ลงแปลงและตอ้งมีการฉีด
พน่ทุกๆ ระยะ 5 -7 วนั สารเคมีท่ีใชอ้ยูใ่นกลุ่มดาโคนิล, ริดโดมิล, เอพรอน85 กลุ่มไดเทนท่ีตอ้งใชใ้น
การป้องกนัเช้ือราและพวกคาร์บาริล หรือสารดูดซึม ในกลุ่มของไดโครโตฟอส ป้องกนัแมลงเต่าแดง
และหนอนการฉีดพ่นสารเคมีท่ีใชก้  าจดัศตัรูพืชในการเพาะปลูกแคนตาลูปของเกษตรกร จะข้ึนอยูก่บั
เทคนิคและประสบการณ์ของการปลูกของแต่ละคนอาจแตกต่างกนั ในแต่ละคร้ังอาจพิจารณาตาม
ความรุนแรงของโรคอีกคร้ังหน่ึง โดยวิธีการใช้สารเคมีเกษตรกรจะปรึกษารายละเอียดจากตวัแทน
จ าหน่ายสินคา้ทางการเกษตรหรือร้านคา้ในชุมชนได ้

ส่วนพฤติกรรมการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืชของเกษตรกรพบวา่เกษตรกรไดมี้การปลูกเพิ่มข้ึน
อยา่งต่อเน่ือง ท าให้เกษตรกรมีรายไดเ้พิ่มข้ึน เกษตรกรบางคนก็ผนัตวัเองจากผูป้ลูกกลายมาเป็นพอ่คา้
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แม่ค้า เกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูปสามารถท าได้ง่ายข้ึน เน่ืองจากวสัดุอุปกรณ์มีการพฒันามีความ
สะดวกสบายมากข้ึน และกลุ่มเกษตรกรผู ้ปลูกแคนตาลูป ได้รวมตัวกัน จัดตั้ งวิสาหกิจชุมชน
การเกษตรเพื่อการตลาดดอยหล่อ ข้ึนอยู่ในการควบคุมของกรมส่งเสริมการเกษตร มีหน้าท่ีในการ
สนบัสนุน ส่งเสริม ปุ๋ย ยา วสัดุอุปกรณ์และใหส้นบัสนุนเงินลงทุนแก่สมาชิก 

ในส่วนของระดับความรู้และความเข้าใจต่อพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจดัศัตรูพืชของ
เกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูป ต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่าเกษตรกรผูป้ลูก
แคนตาลูปต าบลดอยหล่อ มีระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืชอยูร่ะดบัมาก 
ถึงแมว้า่เกษตรกรส่วนใหญ่ไดรั้บการศึกษาในระดบัประถมศึกษาเท่านั้น แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรผู ้
ปลูกแคนตาลูปต าบลดอยหล่อมีความรู้ความเขา้ใจในการใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืชจาก การสะสม
ความรู้จากการประกอบอาชีพปลูกแคนตาลูป เป็นระยะเวลา 16-20ปีซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดประภา
เพ็ญ  สุวรรณ(2526)จะเป็นความรู้โดยผูกพนักบัขอ้เท็จจริงท่ีเป็นจริงต่างๆ เก่ียวกบัโลก ความรู้เป็น
ความจริงของปัจเจก เป็นความเช่ือท่ีมีเหตุผลมากกวา่ความเช่ือในขอ้เท็จจริง และตอ้งมีหลกัฐานหรือ
เหตุผลท่ีดีในการเช่ือมัน่เป็นความจริง ความรู้เกิดข้ึนไดเ้รียกวา่ประสบการณ์นิยม หรือ ประจกัษ์นิยม 
(Empiricism) ก็คือ ความรู้ท่ีไดม้าจากการเรียน จากประสบการณ์ แมจ้ะอา้งวา่มีความรู้บางอยา่งติดตวั
มาแต่เกิด (ปัญญา) แทบจะไม่มีความหมายอะไรเลย ถา้ไม่มีประสาทสัมผสั ประสบการณ์เป็นตวัให้
ขอ้เท็จจริง เป็นวตัถุดิบของความรู้ ถา้ไม่มีประสาทสัมผสัรับขอ้มูลให้กบัจิตเราจะรู้อะไรไม่ได้เลย 
ประสบการณ์แมจ้ะเปล่ียนแปลงไม่ตายตวัแต่ก็ให้ความจริงท่ีมีสาระแก่เรา ท าให้เรามีความรู้และ
เขา้ใจโลกไดเ้ราเรียกความรู้แบบน้ีวา่ ความรู้อุปนยั (Induction) ซ่ึงเห็นไดจ้ากการท่ีเกษตรกรผูป้ลูก
แคนตาลูป ต าบลดอยหล่อ มีความรู้เก่ียวกบัสารเคมีก าจดัศตัรูพืช อาทิ เช่น การผสมสารเคมีมากกวา่ 2 
ชนิด จะท าให้มีประสิทธิภาพในการก าจดัศตัรูพืชไดม้ากข้ึน มีความรู้ความเขา้ใจถึงอนัตรายท่ีเกิดข้ึน
จากการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืช รวมถึงการปฏิบติัตนของเกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูป ต าบลดอยหล่อท่ี
พบวา่ ในการแต่งกายมิดชิดขณะฉีดพน่ยา การตรวจเช็คอุปกรณ์การพน่อยา่งสม ่าเสมอ และการท าลาย
ภาชนะบรรจุสารเคมีอย่างถูกวิธีแสดงให้เห็นว่าการได้มาซ่ึงความรู้ของเกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูป 
ต าบลดอยหล่อเก่ียวกบัการใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืช สอดคล้องแนวคิด ของ Davenport and Prusak 
(2002) กล่าวไวว้่า ความรู้ คือ ส่วนผสมท่ีเล่ือนไหลของประสบการณ์ท่ีไดรั้บการวางโครงร่าง เป็น
คุณค่าต่างๆ ขอ้มูลในเชิงบริบท และความเขา้ใจอย่างถ่องแทท่ี้ช านาญการซ่ึงไดน้ าเสนอกรอบหรือ
โครงร่างอนัหน่ึงข้ึนมาเพื่อการประเมินและรวบรวมประสบการณ์ขอ้มูลใหม่ๆก่อให้ก าเนิดและถูก
ประยุกต์ใช้ในใจของบรรดาผูรู้้ทั้ งหลายในองค์การต่างๆ บ่อยคร้ังได้รับการฝังตรึงไม่เพียงอยู่ใน
เอกสารต่างๆ หรือในคลงัความรู้เท่านั้น แต่ยงัอยูใ่นงานประจ ากระบวนการ การปฏิบติั และบรรทดั
ฐานขององคก์ารอีกดว้ยและไดส้อดคลอ้งกบัการศึกษาของ ดนยั  เคหงั (2542) ท่ีไดท้  าการศึกษาเร่ือง
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การใช้สารเคมีป้องกันก าจดัศตัรูพืชของเกษตรกรในต าบลสันทรายหลวงอ าเภอสันทรายจงัหวดั
เชียงใหม่พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีการปฏิบัติก่อนการใช้สารเคมีป้องกันก าจดัศตัรูพืชได้อย่าง
ถูกตอ้งเช่นตรวจสอบอุปกรณ์เคร่ืองมือการศึกษาชนิดของสารเคมีการอ่านฉลากค าแนะน าก่อนการใช้
สารเคมีและเกษตรกรส่วนใหญ่ปฏิบติัตามขอ้ควรระวงัไดอ้ยา่งถูกตอ้งเช่นไม่สูบบุหร่ีไม่ด่ืมน ้ าหรือ
รับประทานอาหารขณะฉีดพ่นสารเคมีแต่งกายรัดกุมรวมทั้งเก็บท าลายภาชนะบรรจุสารเคมีแต่ยงัไม่
ปฏิบติัตามขอ้ควรระวงับางประการเช่นไม่ติดป้ายหรือค าเตือนในบริเวณท่ีฉีดพ่นสารเคมีแลว้ส าหรับ
การปฏิบติัหลงัการใชส้ารเคมีของเกษตรกรส่วนใหญ่ปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

ในส่วนของพฤติกรรมการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืชของเกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูป ต าบลดอย
หล่อ พบวา่ค่าเฉล่ียรวมทั้ง 3 ดา้น ตั้งแต่พฤติกรรมการใชก่้อนฉีดพ่น ขณะฉีดพน่ และหลงัการฉีดพ่น 
ของเกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูป ต าบลดอยหล่อ พบวา่ มีการปฏิบติัตนอยูบ่่อยๆ มากกวา่ ร้อยละ70 จดั
อยูใ่นระดบัสูง โดย การอ่านฉลากก่อนใช ้หรือปฏิบติัตามท่ีระบุไวใ้นฉลากทุกข้ึนตอน สวมถุงมือยาง
ใส่หน้ากากใช้ผา้ปิดปากปิดจมูกขณะเตรียมผสมสารเคมีสวมถุงมือยางหรือใช้ไม้กวนขณะผสม
สารเคมีตรวจสอบอุปกรณ์เคร่ืองมือก่อนฉีดพน่สารเคมีสวมแวน่ตา หนา้กากใชผ้า้ปิดปากหรือจมูกไม่
สูบบุหร่ีในขณะท่ีฉีดพ่นสารเคมี แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูป ต าบลดอยหล่อ มีการ
พฤติกรรมการปฏิบติัตนในการใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืชท่ีเหมาะสม ซ่ึงพฤติกรรมดงักล่าวของกลุ่ม
เกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูป ท่ีไดป้ฏิบติัมานั้น เกิดข้ึนจากการท่ีกลุ่มเกษตรกรเกิดจากการเรียนรู้ซ่ึงเกิด
จากการสะสมความรู้จากการประกอบอาชีพปลูกแคนตาลูป เป็นระยะเวลา 16-20 ปีและการได้รับ
ความรู้ ขอ้มูลข่าวสาร หรือค าแนะน าเก่ียวกบัการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืชจากร้านคา้ / ผูแ้ทนจ าหน่วย
อยา่งสม ่าเสมอซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ีนกัจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยมเช่ือวา่ การเรียนรู้จากส่ิงเร้าเกิดจาก
การเรียนรู้ของพฤติกรรมท่ีบุคคลไม่สามารถจะควบคุมไดเ้ช่นความวิตกกงัวลความอยากความกลวั
เป็นตน้เป็นพฤติกรรมท่ีบุคคลเกิดข้ึนโดยอตัโนมติัและการเรียนรู้จากผลการกระท าเกิดจากการเรียนรู้
ของพฤติกรรมท่ีบุคคลกระท าในสังคมซ่ึงผลของการกระท าจะเป็นตัวก าหนดลักษณะการเกิด
พฤติกรรมโดยการเสริมแรงการลงโทษผลของการสริมแรงจะก็ท าใหพ้ฤติกรรมนั้นเกิดข้ึนอีก 

นอกจากน้ีผลการศึกษา ไดส้อดคล้องกบัการศึกษาของ  พรนิภาศรีวฒันาสกุล (2553) ท่ีได้
ท าการศึกษาเร่ืองการปฏิบติัเก่ียวกบัการใชย้าฆ่าแมลงของเกษตรกรท่ีปลูกผกัในอ าเภอหนองบวัแดง
จงัหวดัชยัภูมิกลุ่มตวัอยา่งเป็นเกษตรกรผูป้ลูกผกัจ านวน125 คนพบวา่เกษตรกรส่วนใหญ่เก็บสารเคมี
หลงัการใช้ห่างไกลจากเด็กและสัตวเ์ล้ียงการป้องกนัอนัตรายหลงัฉีดพ่นมีการซักเส้ือผา้และอาบน ้ า
ช าระร่างกายให้สะอาดการปฏิบติัท่ีไม่ถูกตอ้งไดแ้ก่การไม่ใชเ้คร่ืองป้องกนัอนัตรายทั้งขณะผสมและ
ฉีดพ่นยาการใชมื้อเปล่าจบัหวัฉีดเคร่ืองพ่นลา้งน ้ าอุดตนัและจากการศึกษาของค าเติม  นระศรี (2546) 
ท่ีไดท้  าการศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมแกไ้ขปัญหาการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืชของเกษตรกรผูป้ลูกเห็ด 
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อ าเภอห้วยเม็ก จงัหวดักาฬสินธ์ุ พบว่าเกษตรกรมีการปฏิบติัตนในการใชส้ารเคมีตามค าแนะน าของ
ญาติพี่นอ้ง มีการอ่านฉลากก่อนใช ้ ดงันั้นพฤติกรรมการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืชของเกษตรกรผูป้ลูกแคน
ตาลูป ต าบลดอยหล่อแสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมการใช้สารเคมีจะเป็นกริยาอาการท่ีแสดงออกหรือ
ปฏิกิริยาตอบโตท่ี้เกิดข้ึนเม่ือเกิดการรับรู้หรือเม่ือเผชิญกบัส่ิงเร้าแรงจูงใจความเช่ือของเกษตรกรผู ้
ปลูกแคนตาลูป เก่ียวกบัผลของพฤติกรรมและการประเมินคุณค่าตามความเช่ือดงันั้นพฤติกรรมใน
การป้องกนัตนเองจากการใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืชจึงเป็นพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการรับรู้เก่ียวกบั
การใชส้ารเคมีและผลกระทบ เป็นแรงขบัภายในซ่ึงส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมออกมา 

จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องท่ีกล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืชและพิษภยัหรือผลกระทบจากสารเคมีก าจดัศตัรูพืชรวมถึง
ความเช่ือดา้นสุขภาพมีความเช่ือมโยงกบัพฤติกรรมซ่ึงสะทอ้นออกมาให้เห็นวา่มีความรู้ความนึกคิด
ความเช่ือความส านึกการตอบสนองและการเห็นคุณค่าโดยผ่านกระบวนการรับรู้วิเคราะห์และ
ประเมินผลรวมทั้งจากการศึกษาแนวคิดความเช่ือดา้นสุขภาพพบวา่เกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูป ต าบล
ดอยหล่อ จะมีพฤติกรรมหลีกเล่ียงจากการเป็นโรคจากการได้รับสารเคมีจะต้องมีความเช่ือว่า
เกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูป ต าบลดอยหล่อ จะตอ้งเป็นบุคคลท่ีเส่ียงต่อการไดรั้บสารเคมีนั้นและเม่ือ
เกิดโรคข้ึนก็มีความรุนแรงและมีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตโดยหากปฏิบติัตนของเกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูป 
ต าบลดอยหล่อ หลีกเล่ียงจากการเป็นโรคท่ีเกิดจากการไดรั้บสารเคมีก าจดัศตัรูพืชจะช่วยลดโอกาส
และความรุนแรงของโรคท่ีเกิดข้ึนไดซ่ึ้งความเช่ือดา้นสุขภาพของเกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูป ต าบล
ดอยหล่อ ดงักล่าวจะเกิดข้ึนไดต้อ้งอาศยัเวลานอกจากน้ีความเช่ือจะเป็นไปในทางใดข้ึนอยูก่บัปัจจยั
หลายประการเช่นลกัษณะของสังคมวฒันธรรมความรู้ประสบการณ์เก่ียวกบัความเจ็บป่วยและการ
รักษาพยาบาลดงันั้นสรุปไดว้า่ความเช่ือดา้นสุขภาพน่าจะมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการป้องกนั
ตนเองจากการใชส้ารเคมีก าจดัพืชของเกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูป ต าบลดอยหล่อ 

จากบทสรุปผลการศึกษาท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นไดเ้กษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูป ต าบลดอย
หล่อ มีระดบัความรู้ความเขา้ใจต่อพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืช อยู่ในระดบัดี ซ่ึงความรู้
เขา้ใจดงักล่าวจะได้มาจากการับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัสารเคมีก าจดัศตัรูพืช จากร้านคา้/ผูแ้ทนจ าหน่าย 
และส่วนหน่ึงมาจากประสบการณ์ของเกษตรกรเอง แต่ก็ยงัมีเกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูป ต าบลดอย
หล่อ บางส่วนยงัมีการใช้สารเคมีในการก าจดัศตัรูพืช ท าให้เกิดอาหารแพส้ารเคมี อาการท่ีพบ คือ 
ปวดหวั ตาพร่ามวั วงิเวียนศีรษะและยงัพบวา่เกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูป ต าบลดอยหล่อ ส่วนใหญ่ไม่
เคยการตรวจหาสารพิษตกคา้งในการน้ีพบว่าแนวทางท่ีจะปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใชส้ารเคมีของ
เกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูป เพื่อลดความเส่ียงต่อโอกาสในการท่ีเกษตรกรจะไดรั้บสารพิษในการใช้
สารเคมีก าจดัศตัรูพืชจึงควรมีการส่งเสริมให้มีการตรวจหาสารพิษตกคา้งในร่างกายของเกษตรกรผู ้
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ปลูกแคนตาลูป ต าบลดอยหล่ออย่างสม ่าเสมอ โดยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง พร้อมมีการให้ความรู้
เก่ียวกับอันตรายการใช้สารเคมีป้องกันก าจดัศตัรูพืชและการใช้สารอินทรีย์หรือสมุนไพรก าจดั
ศตัรูพืชทดแทนการใช้สารเคมีของเกษตรกร ซ่ึงสอดคล้องกบัการศึกษาของดนัย  เคหัง (2542) ได้
ท าการศึกษาเร่ืองการใชส้ารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืชของเกษตรกรในต าบลสันทรายหลวง อ าเภอสัน
ทรายจงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่มีการตรวจหาระดบัเอมไซมโ์คลีนเอสเตอรอลในเลือดของเกษตรกร ทั้ง3 
คร้ัง พบวา่ คร้ังท่ี 1 อยูใ่นระดบัมีความเส่ียงและไม่ปลอดภยัร้อยละ 30 .00คร้ังท่ี 2 อยูใ่นระดบัมีความ
เส่ียงและไม่ปลอดภยัร้อยละ 17. 30คร้ังท่ี 3 อยู่ในระดบัมีความเส่ียงและไม่ปลอดภยัร้อยละ 10 .00
นอกจากน้ีควรมีการปรับเปล่ียนรูปแบบวธีิการปลูกแคนตาลูปจากปลูกในท่ีโล่งเป็นปลูกในโรงเรือน 
เน่ืองจากการปลูกแบบท่ีโล่ง ตอ้งใช้แรงงานในการผลิตจ านวนมาก ตอ้งเร่ิมตน้ตั้งแต่การเตรียมดิน 
การเพาะเมล็ด การลงแปลงเพาะปลูก ตลอดจนการดูแลรักษาท่ีตอ้งมีการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืช และ
มีการสัมผสักบัอากาศอยา่งเต็มท่ี ในทุกฤดูกาล โดยเฉพาะฤดูฝนท่ีมีความช้ืนสูง ท าให้ติดโรคไดง่้าย 
และโรคทางแมลงในฤดูร้อน หากเกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูป มีการปรับเปล่ียนรูปแบบการปลูกแคน
ตาลูปเป็นวิธีการปลูกแบบโรงเรือนจะท าให้ผลผลิตของแคนตาลูปมีคุณภาพ ช่วยประหยดัค่าแรงงาน 
ลดอตัราการใชส้ารเคมีก าจดัแมลง และสามารถควบคุมอุณหภูมิ ควบคุมปริมาณความช้ืนได ้ป้องกนั
โรคท่ีมากบัความช้ืนได ้ 

รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐควรเขา้มามีบทบาทในการสนบัสนุนการปลูกแคนตาลูปแก่เกษตรกร
มากข้ึน พร้อมทั้งด าเนินการส่งเสริมชุมชนตน้แบบท่องเท่ียวเชิงเกษตรให้เป็นหมู่บา้นตน้แบบการ
ปลูกพืชท่ีมีคุณภาพ โดยเฉพาะพืชกลุ่มแคนตาลูป ดงันั้นตอ้งการท าชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว 
สามารถเข้าชมสวน และเลือกซ้ือแคนตาลูปได้อย่างสะดวก ซ่ึงตอ้งมีการเน้นการผลิตท่ีมีคุณภาพ 
ปลอดภยัแก่ผูบ้ริโภคและส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งเนน้การปลูกแบบโรงเรือน สามารถเปิดโรงเรือนใหเ้ยีย่ม
ชมไดต้ลอดเวลา และร่วมบูรณาการองคค์วามรู้ท่ีเกิดจากการศึกษาระดบัความรู้ความเขา้ใจในการใช้
สารเคมีก าจดัศตัรูพืชในคร้ังน้ีน าไปสร้างเป็นหลกัสูตรทอ้งถ่ินให้แก่นักเรียนในโรงเรียนในชุมชน
และบริเวณใกลเ้คียง เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกให้แก่เยาวชนและน าไปถ่ายทอดให้แก่ผูป้กครองจาก
การศึกษาพบวา่เกษตรผูป้ลูกแคนตาลูปส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาอยูใ่นชั้นประถมการศึกษา และดว้ย
ประสบการณ์การท ามานานท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงได้ยาก จึงตอ้งใช้ห้องเรียนชุมชน โดยอาศยั
เยาวชนท่ีจะเข้าไปมีบทบาทสร้างความเข้าใจในการปรับเปล่ียนรูปแบบการปลูกแคนตาลูป และ
พฤติกรรมการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืช ให้แก่ชุมชน โดยเป็นนโยบายของภาคการศึกษาท่ีมีแผนปฏิบติั
การอยา่งชดัเจน 

นอกจากน้ีบทสรุปผลการศึกษาระดบัความรู้ความเขา้ใจต่อพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจดั
ศตัรูพืช ของเกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูป ต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่พบว่าหาก
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เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืชรวมถึงความเช่ือด้านสุขภาพท่ี
ถูกตอ้งจะก่อให้เกิดความเขา้ใจท่ีจะเลือกปฏิบติัหรือไม่ปฏิบติักิจกรรมต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้
สารเคมีเพื่อป้องกนัอนัตรายและพิษภยัท่ีเกิดจากการสัมผสัสารเคมีก าจดัศตัรูพืชต่อไปแต่ทั้งน้ีเกษตรผู ้
ปลูกแคนตาลูปควรไดรั้บการสนบัสนุน ส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อสร้างความเช่ือ 
ความเขา้ใจและการยอมรับเก่ียวกบัขอ้เท็จจริงต่างๆ จากการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืชซ่ึงฝังแน่นอยูใ่น
ตวัของเกษตรกรและเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเกษตรกรท่ีจะท าให้เกิดการกระท าส่ิงต่างๆ 
ซ่ึงสอดคล้องกับแนวความคิดความเข้าใจจากทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคมของเลวิน  (Lewin Field 
Theory) และทฤษฎีเชิงพฤติกรรม  (Behavior Theory) ท่ี เช่ือว่าการรับรู้ของบุคคลเป็นตัวบ่ งช้ี
พฤติกรรมโดยบุคคลจะกระท าหรือเขา้ใกลส่ิ้งท่ีตนพอใจและคิดวา่ส่ิงนั้นจะก่อผลดีให้แก่ตนและจะ
หนีออกจากส่ิงท่ีตนไม่ปรารถนาแบบแผนความเช่ือด้านสุขภาพ  (Health Belief Model) เป็น
องค์ประกอบทางด้านจิตสังคมส าคญัท่ีช่วยท านายพฤติกรรมท่ีสัมพนัธ์กับสุขภาพ (ประภาเพ็ญ  
สุวรรณ, 2536) หรือวา่เป็นตวัเสริมก าลงัพฤติกรรมบางอยา่งท่ีเขาท าลงไปแลว้เกิดความคงทนยิ่งข้ึน
ซ่ึงจะส่งผลดีต่อเกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูป ต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่ไดต่้อไป 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

5.3.1 ขอ้เสนอแนะจากผลการศึกษา 
จากผลการศึกษาในคร้ังน้ี พบวา่ เกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูป มีพฤติกรรมการใชส้ารเคมี

ก าจดัศตัรูพืชในระดบัท่ีดี ซ่ึงจะส่งผลถึงการป้องกนัตนเองและส่ิงแวดลอ้มได ้ผลการศึกษาน้ีสามารถ
น าไปเป็นขอ้มูลพื้นฐานให้กบัเกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูปในการสร้างความรู้ความเขา้ใจ การน าไป
ปฏิบติัหรือบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อลดความเส่ียงต่อโอกาสในการท่ีเกษตรกรจะ
ไดรั้บสารพิษในการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืช ดงัต่อไป 

1. การปรับเปล่ียนวิธีการปลูกจากปลูกในท่ีโล่งเป็นปลูกในโรงเรือน ซ่ึงจากการศึกษา
รูปแบบการปลูกของเกษตรกร พบวา่ในอดีตเกษตรกรใชว้ธีิการปลูกแบบท่ีโล่ง ตอ้งใชแ้รงงานในการ
ผลิตจ านวนมาก ตอ้งเร่ิมตน้ตั้งแต่การเตรียมดิน การเพาะเมล็ด การลงแปลงเพาะปลูก ตลอดจนการ
ดูแลรักษาท่ีตอ้งมีการใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืช เน่ืองจากการปลูกในท่ีโล่งมีการสัมผสักบัอากาศอย่าง
เต็มท่ี ในทุกฤดูกาล โดยเฉพาะฤดูฝนท่ีมีความช้ืนสูง ท าให้ติดโรคไดง่้าย โรคท่ีเกิดง่ายท่ีสุด คือ โรค
จากเช้ือรา รวมถึงอีกฤดูหน่ึงท่ีท าให้เกิดโรคทางแมลงมาก คือ ฤดูร้อน หากเกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูป 
มีความเขา้ใจในการปรับเปล่ียนรูปแบบการปลูกจากการปลูกในท่ีโล่งมาเป็นวธีิการปลูกแบบโรงเรือน
เพิ่มมากข้ึนจะท าให้ผลผลิตของแคนตาลูปมีคุณภาพ ถึงแมว้่าการปลูกในโรงเรือนจะมีตน้ทุนการ
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สร้างโรงเรือนสูง แต่สามารถใช้ไดใ้นระยะยาว ทั้งท าให้ประหยดัค่าแรงงาน ลดอตัราการใช้สารเคมี
ก าจดัแมลง และสามารถควบคุมอุณหภูมิ ควบคุมปริมาณความช้ืนได ้ป้องกนัโรคท่ีมากบัความช้ืนได ้ 

2. หน่วยงานภาครัฐควรเขา้มามีบทบาทในการสนบัสนุนทุนในการปลูกแคนตาลูปแก่
เกษตรกร จากการสนทนาร่วมกบัเกษตรกรผูป้ลูกพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ยงัขาดเงินในการลงทุน 
เกษตรกรบางรายท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมกบักลุ่มวิสาหกิจชุมชนการเกษตรเพื่อการตลาดดอยหล่อ ตอ้งลงทุน
ในการปลูกเองทั้งหมด ภาครัฐควรจะเขา้มามีส่วนร่วมสถาบนัการเงิน เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์ สหกรณ์การเกษตร วสิาหกิจชุมชน ซ่ึงส่งผลถึงการปรับเปล่ียนวธีิการปลูกได ้

3. สามารถเปิดชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรให้เป็นหมู่บา้นตน้แบบการปลูก
พืชท่ีมีคุณภาพ โดยเฉพาะพืชกลุ่มแคนตาลูป ซ่ึงถือไดว้่าต าบลดอยหล่อ เป็นตน้ก าเนิดของการปลูก
แคนตาลูปในประเทศไทย ดงันั้นตอ้งการท าชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว สามารถเขา้ชมสวน และ
เลือกซ้ือแคนตาลูปได้อย่างสะดวก ซ่ึงตอ้งมีการเน้นการผลิตท่ีมีคุณภาพ ปลอดภยัแก่ผูบ้ริโภคและ
ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งเนน้การปลูกแบบโรงเรือน สามารถเปิดโรงเรือนใหเ้ยีย่มชมไดต้ลอดเวลา  

4. จดัท าห้องเรียนชุมชนโดยการน าองค์ความรู้ท่ีเกิดจากการศึกษาระดบัความรู้ความ
เขา้ใจในการใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืชในคร้ังน้ีเขา้ไปบูรณาการในหลกัสูตรทอ้งถ่ินให้แก่นกัเรียนใน
โรงเรียนในชุมชนและบริเวณใกลเ้คียง ตั้งแต่ระดบัประถมศึกษาเป็นตน้ไป เพื่อเป็นการสร้างจิตส านกั
ใหแ้ก่เยาวชนและน าไปถ่ายทอดใหแ้ก่ผูป้กครองจากการศึกษาพบวา่เกษตรผูป้ลูกแคนตาลูปส่วนใหญ่
มีระดับการศึกษาอยู่ในชั้นประถมการศึกษา และด้วยประสบการณ์การท ามานานท่ีท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงไดย้าก จึงตอ้งใชห้้องเรียนชุมชน โดยอาศยัเยาวชนท่ีจะเขา้ไปมีบทบาทสร้างความเขา้ใจ
ในการปรับเปล่ียนรูปแบบการปลูกแคนตาลูป และพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืช ให้แก่
ชุมชน โดยเป็นนโยบายของภาคการศึกษาท่ีมีแผนปฏิบติัการอยา่งชดัเจน 

5. หน่วยงานภาครัฐ องคก์รในทอ้งถ่ินควรให้ความส าคญัในการคุม้ครองผูบ้ริโภคอาหาร ผกั 
และผลิตภณัฑร์วมถึงอาหารต่างๆ ท่ีไดจ้ากการผลิตของเกษตรกรรมอยา่งต่อเน่ือง เพื่อสุขภาพท่ีดีของ
ประชาชนทัว่ไปควบคู่กบัการเฝ้าระวงัสุขภาพของเกษตรกรด้วยการตรวจสุขภาพประจ าปีให้แก่
เกษตรกรอย่างต่อเน่ืองและเจา้หน้าท่ีรัฐเขา้มาให้ค  าแนะน าในการดูแลสุขภาพจากใช้สารเคมีก าจดั
ศตัรูพืชอย่างถูกตอ้งและปลอดภยั เพื่อให้ผลดีต่อเกษตรผูป้ลูก และต่อผูบ้ริโภค โดยให้มีการปฏิบติั
อยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ 

5.3.2 ขอ้เสนอแนะในการท าศึกษาคร้ังต่อไป 
1) ควรศึกษาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู ้ปลูกแคนตาลูป ต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ        

จงัหวดัเชียงใหม่ 
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2) ควรมีการศึกษามิติของการรับรู้ในการเลือกใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืชของเกษตรกรผู ้
ปลูกแคนตาลูป ต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม ่

3) ควรพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินส่ิงแวดลอ้มศึกษา 
4) ควรศึกษาถึงปริมาณสารเคมีก าจดัศตัรูพืชท่ีตกค้างในแคนตาลูป ต าบลดอยหล่อ 

อ าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่ 
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อ าเภอปัวจังหวดัน่าน.”การคน้ควา้แบบอิสระศิลปศาสตรมหาบณัฑิตสาขาวชิาการ 
จดัการมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้มบณัฑิตวทิยาลยัมหาวทิยาลยัเชียงใหม่.  

ธญัภรณ์  เกิดนอ้ย. 2547.“การเปรียบเทยีบความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีปราบศัตรูพชืของ 
กลุ่มเกษตรกรทีม่ีผลการตรวจสารพษิตกค้างในเลอืด ต่างกนัในหมู่บ้านป่าไผ่ต าบลแม่โป่ง 
อ าเภอดอยสะเกด็จังหวดัเชียงใหม่”การคน้ควา้แบบอิสระศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  
สาขาวชิาการจดัการมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้มบณัฑิตวทิยาลยัมหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

ธานินทร์  ศิลจ์ารุ.2548.การวจัิยและการวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิติ SPSS.กรุงเทพฯ:ว ีอินเตอร์ ปร้ิน. 
ทิพวรรณ  ประภามณฑลและคณะ. 2547. การก าหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 

ในกลุ่ม เกษตรกรจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรในจังหวดัเชียงใหม่และจังหวดัล าพูน. 
สถาบนัวจิยัสุขภาพมหาวทิยาลยัเชียงใหม่.  

นิตยาภา  สุนนัท.์ 2529.“ความสัมพนัธ์ระหว่างความเช่ือด้านสุขภาพและความรู้เกีย่วกับดูแล 
 ตนเองกบัความร่วมมือในการรักษาของผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลอืด.”วทิยานิพนธ์ 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑิตบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล.  
นิตยา  เยน็ฉ่า. 2535. “ความเช่ือด้านสุขภาพและการปฏิบัติตนเพือ่งดสูบบุหร่ีของบุคลากรใน 

โรงพยาบาล”. วทิยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบณัฑิตสาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ 
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่.  

ประภาเพญ็  สุวรรณ. 2536. พฤติกรรมศาสตร์พฤติกรรมสุขภาพและสุขศึกษา. (พิมพค์ร้ังท่ี 2).  
กรุงเทพฯ. เจา้พระยาการพิมพ.์  

ประภาเพญ็  สุวรรณ. 2526. ทัศนคติ พฤติกรรมด้านการปฏิบัติ.กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพโ์อเดียนสโตร์. 
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ประภาเพญ็  สุวรรณ. และสวงิ  สุวรรณ. (2534). พฤติกรรมศาสตร์มหาวทิยาลยัมหิดล. 
ปาริฉตัร  ตั้งพนัธ์ประเสริฐ.2545.ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับองค์การกบั ผลการปฏิบัติงานของ 

พนักงาน:กรณีศึกษาพนักงานของบริษัทเธียรสุรัตน์จ ากดั. สาขาวชิา: จิตวทิยา 
อุตสาหกรรมและองคก์ารสาขาวชิาจิตวทิยาอุตสาหกรรมและองคก์ารภาควชิามนุษยศาสตร์
บณัฑิตวทิยาลยัสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ. 

พรนิภา  ศรีสุวฒันาสกุล. 2553. การปฏิบัติเกีย่วกบัการใช้ยาฆ่าแมลงของเกษตรกรที่ปลูกผกัใน 
ต าบลหนองบัวแดง จังหวดัชัยภูมิ. วทิยานิพนธ์ปริญญาโท. วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต. 
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยั เกษตรศาสตร์. 

พวงพะยอม  การภิญโญ. 2526. “การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความเช่ือด้านสุขภาพกบัความ 
ร่วมมือในการรักษาของผู้ป่วยโรคเบาหวาน.”วทิยานิพนธ์วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์บณัฑิตวทิยาลยัมหาวทิยาลยัเชียงใหม่.  

พาลาภ  สิงหเสนี. 2540. พษิของยาฆ่าแมลงต่อผู้ใช้และส่ิงแวดล้อม.กรุงเทพฯ. ส านกัพิมพแ์ห่ง 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  

พีรเดช  ทองอ าไพ. 2554.เกษตรไทยในอนาคต.ส านกังานพฒันาการวิจยัการเกษตร  
องคก์ารมหาชน. 

มาโนช  เวชพนัธ์, นาวาอากาศเอก เอกสารวจิยัส่วนบุคคล เร่ืองการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ  
ข้าราชการประจ า: ศึกษาเปรียบเทยีบข้าราชการพลเรือน ทหารและต ารวจ 2532 มปท. 

มนสั  สุวรรณ. 2538. นิเวศวิทยากบัการพฒันาเศรษฐกจิ.กรุงเทพฯ. โอเดียนสโตร์. 
มูลนิธิโลกสีเขียว. 2553. ว่าด้วยเร่ืองสารก าจัดศัตรูพืช. (ออนไลน์). เขา้ถึงไดจ้าก: 
http ://www.greenworld.or.th/relax/statistic/804 (18 มิถุนายน 2553). 115. 
รุจ  ศิริสัญลกัษณ์.2553.การใช้สารเคมีป้องกนัก าจัดแมลงของเกษตรกรที่ปลูกผกัชีในอ าเภอสารภี 

จังหวดัเชียงใหม่”ภาควชิาเศรษฐศาสตร์เกษตรศาสตร์และส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร  
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลดอยหล่ออ าเภอดอยหล่อจงัหวดั  เชียงใหม่. 2555.  
 รายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ 21 กลุ่มโรคปีพ.ศ. 2551-2552.เอกสารโรเนียว.  
วนิดา  แจ่มจนัทร์. 2546. “ความตระหนักและพฤติกรรมในการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพชืใน 

การปลูกผกัของเกษตรกรในอ าเภอเมืองนครราชสีมาจังหวดันครราชสีมา”.  
การคน้ควา้แบบอิสระศิลปศาสตรมหาบณัฑิตสาขาวชิาการจดัการมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม 
บณัฑิตวทิยาลยัมหาวทิยาลยัเชียงใหม่.  

วนิยั  วรีะวฒันานนท.์ 2537 กระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษา. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพโ์อเดียนสโตร์. 
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วเิชียร  ศรีวชิยั. 2541. ความเช่ือด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกนัตนเองจากสารเคมีก าจัด 
ศัตรูพชืของเกษตรกรอ าเภอแม่วางจังหวดัเชียงใหม่. วทิยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต 
สาขาวชิาการส่งเสริมสุขภาพบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

สมคิด  ค าพวง. 2542. “ปัจจัยทีม่ีผลต่อการใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูสตรอเบอร่ีของเกษตรกรต าบล 
โป่งผาอ าเภอแม่สายจังหวดัเชียงราย”. การคน้ควา้แบบอิสระวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวชิาส่งเสริมการเกษตรบณัฑิตวทิยาลยัมหาวทิยาลยัเชียงใหม่.  

สุชาดา  ชุมภูสืบ. 2556. “มลภาวะจากการผลติไม้ตะเกยีบทีม่ีผลต่อส่ิงแวดล้อม. 
สุภาพ  มณีรัตน์. 2542.“ปัจจัยทีม่ีผลต่อวธีิการป้องกันก าจัดศัตรูพชืของเกษตรกรบ้านแม่สาใหม่ 

ต าบลโป่ง แยงอ าเภอแม่ริมจังหวดัเชียงใหม่”.การคน้ควา้แบบอิสระ 
วทิยาศาสตรหาบณัฑิตสาขาวชิา ส่งเสริมการเกษตรบณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่.  

สุภาณี  พิมพส์มาน.2540.สารฆ่าแมลง.พิมพค์ร้ังท่ี 2 ขอนแก่น: โรงพิมพค์ลงั นานาวทิยา. 
สุวรรณณา  นกัพรานบุญ. 2544.ความเช่ือด้านสุขภาพและการบริโภคหมูกระทะของนักศึกษา 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
สุเมธ  เดียวอิศเรศ. 2527. พฤติกรรมผู้น าทางการศึกษา.กรุงเทพฯ. รุ่งวฒันาการพิมพ.์ 
แสงโฉม  ศิริพานิช. 2556. สถานการณ์และผลต่อสุขภาพจากการสารเคมีป้องกันก าจัด ศัตรูพชืปี 
 รายงานการเฝ้าระวงัทางระบาดวทิยาประจ าสัปดาห์พ.ศ.  2556 . 
อนุทิน  เนินหาด. 2557. อดีตดอยหล่อ. เชียงใหม่: นพบุรีการพิมพ.์ 
อรพิน  แสงสวา่ง.2539. จิตวทิยา. นครสวรรค:์ ภาควชิาวิทยาศาสตร์พื้นฐานการศึกษาทัว่ไป  

วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีสวรรคป์ระชารักษ.์ 
Becker, M.H. 1974. The health belief model: origianl and correlates in psychological theory.  

Health Education Monograph.  
Bloom, B.S. 1971. Taxonomy of Educational Objective Handbook 1. Summative Evaluation of  

student Learning . NewYork. McGraw-Hill.  
Rosenstock, Irwin M. 1974. History origins of the health belief model. Health Education 

Monograph.  
Rosenstock, Irwin M. 1990. The health belief model: Explaining health through expectancies.  

Health behavior and Health Education. Sanfrancisco. Jossey-Bass PublisheHealth  
behavior and Health Education. Sanfrancisco. Jossey-Bass Publisher 
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สัมภาษณ์ 
ค าปัน  แกว้สมวาง.เกษตรผูป้ลูกแคนตาลูป.(สัมภาษณ์วนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2558). 
เครือวลัย ์ ไชยนิเวศ. แม่คา้คนกลาง. (สัมภาษณ์วนัท่ี 10 มีนาคม 2558) 
จ าปา   ปวนใจรัก.แม่คา้คนกลาง. (สัมภาษณ์วนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2558) 
ณรงค ์  ค  าหม่ืนยอง.เกษตรผูป้ลูกแคนตาลูป. (สัมภาษณ์วนัท่ี 17 มีนาคม 2558) 
ทิพย ์  ดวงค า.แม่คา้แคนตาลูป. (สัมภาษณ์วนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2558) 
ยพุิน  อุ่นทราย.เกษตรผูป้ลูกแคนตาลูป.(สัมภาษณ์วนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2558) 
วจิารณ์  ประทุมทา.เกษตรผูป้ลูกแคนตาลูป. (สัมภาษณ์วนัท่ี 17 มีนาคม 2558) 
ศกัดา  บูรณกุล.เกษตรอ าเภอดอยหล่อ. (สัมภาษณ์วนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2558) 
ศุภธนิศร์  ภูเวยีงจนัทร์.ประธานกรรมบริหารงานวสิาหกิจชุมชนการเกษตรเพื่อการตลาดดอยหล่อ. 

(สัมภาษณ์วนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2558 
สวา่ง   สุนนัตะ๊.เกษตรผูป้ลูกแคนตาลูป. (สัมภาษณ์วนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2558) 
อาทิตย ์ อุ่นทราย.เกษตรผูป้ลูกแคนตาลูป. (สัมภาษณ์วนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2558. 
อินทร  อุ่นทราย.เกษตรผูป้ลูกแคนตาลูป. (สัมภาษณ์วนัที 15 กุมภาพนัธ์ 2558. 
 
เวป็ไซต์ 

http://www.youtube.com/watch?v=exmNdxzViEw การปลูกเมล่อนโดยไม่ใชดิ้น
http://www.youtube.com/watch?v=8TnVJ4E5bWk  การปลูกเมล่อน (ม.เกษตรศาสตร์) 
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ภาคผนวก ก 

ภาพประกอบการเก็บขอ้มูล 

 
 

 
 

ภาพ ก 1 การเตรียมพื้นท่ีข้ึนแปลงในการปลูกแคนตาลูป 
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ภาพ ก 2 การน าตน้กลา้ลงปลูกในแปลง 
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ภาพ ก 3 การเจริญเติบโตของแคนตาลูป 
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ภาพ ก 4 การมดัยอดแคนตาลูปไวก้บัหลกั 
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ภาพ ก 5 แคนตาลูปท่ีมีการเจริญเติบโต 
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ภาพ ก 6 การเก็บลูกแคนตาลูปของเกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูป 
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ภาพ ก 7 แคนตาลูปท่ีสมบูรณ์พร้อมจ าหน่าย 
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ภาพ ก 8 การรับซ้ือแคนตาลูปของแม่คา้จากสวนเกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูป 
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ภาพ ก 9 การสัมภาษณ์เก็บขอ้มูลของเกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูป 
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ภาพ ก 10 การด าเนินกิจการของวสิาหกิจชุมชนการเกษตรเพื่อการตลาดดอยหล่อ 
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ภาพ ก 11 การสนทนากลุ่มร่วมกบัเกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูป 
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ภาคผนวก ข 

แบบสอบถาม 
เลขท่ีแบบสอบถาม 

แบบสอบถาม 
 

การค้นคว้าอสิระเร่ือง:  ระดบัความรู้และความเขา้ใจต่อพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืชของ
เกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูป ต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่โดยนางนงเยาว ์      จินา
วงศ์ นักศึกษาระดับมหาบัณฑิต สหสาขาวิชาการจดัการมนุษย์กับส่ิงแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
ค าช้ีแจง :  การคน้ควา้แบบอิสระน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษารูปแบบการปลูกแคนตาลูปและการ
ใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืชและระดบัความรู้และความเขา้ใจต่อพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืช 
เพื่อเป็นแนวทางการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืชของเกษตรกรผูป้ลูกแคนตาลูป 
ต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่ด้วยการรวบรวมข้อมูล น าไปวิเคราะห์เพื่อเขียน
รายงานการวิจยัในระดบับณัฑิตศึกษา อนัจะเป็นประโยชน์ต่อแนวทางการพฒันาชุมชนความรู้และ
ความเขา้ใจต่อพฤติกรรมการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืชในอนาคตไดโ้ดยผูศึ้กษา ใคร่ขอความกรุณาจาก
ท่านโปรดตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงใหค้รบถว้น ผลการตอบแบบสอบถามของท่านจกัเป็น
คุณูปการต่อการคน้ควา้ทางวชิาการ แต่จะไม่มีผลกระทบต่อบุคคลหรือหน่วยงานใดทั้งส้ิน 
 
ช่ือ - สกุล ผู้ตอบแบบสอบถาม.....................................................เบอร์โทรศัพท์................................ 
ช่ือ - สกุล ผู้ตรวจแบบสอบถาม........................................................................................................... 
ทีอ่ยู่ บ้านเลขที.่...........หมู่ที.่..........หมู่บ้าน............ต าบล.............อ าเภอ..............จังหวดั................... 
โครงสร้างแบบสอบถามประกอบด้วย  5 ตอน ดังต่อไปนี้ 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป 
ตอนท่ี 2 ระดับความคิดเห็นต่อความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสารเคมีก าจัดศัตรูพืชของ
เกษตรกร 

ตอนท่ี 3 ระดบัความคิดเห็นต่อการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืชของเกษตรกร 
ตอนท่ี 4 พฤติกรรมการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืชของเกษตรกร 
ตอนท่ี 5 ขอ้เสนอแนะต่อแนวทางการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืช
ของเกษตรกร 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไป 
ค าส่ัง : ให้ท่านท าเคร่ืองหมาย  ในช่อง (    ) ทีเ่หมาะสมและกรอกข้อมูลตามความเป็นจริงให้
สมบูรณ์ 
1. อายุ.....................ปี 
 
2. เพศ (    ) ชาย    (    ) หญิง 
 
3. ระดับการศึกษา  
(    ) 1. ไม่ไดเ้รียน  (    ) 2. ประถมศึกษา   
(    ) 3. มธัยมศึกษาตอนตน้ (    ) 4. มธัยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) 
(    ) 5. อนุปริญญา/ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
(    ) 7. ปริญญาตรี    (    ) 8. สูงกวา่ปริญญาตรี    
(    ) 9. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..................... 
 
4. จ านวนสมาชิกในครัวเรือน (รวมตัวท่านเอง).....................คน 
 
5. ครอบครัวของท่านมีรายได้โดยประมาณปีละ.....................บาท 
 
6. ท่านประกอบอาชีพปลูกแคนตาลูป เป็นระยะเวลา..................... ปี 
 
7. ท่านมีพืน้ทีป่ลูกแคนตาลูป จ านวน.....................ไร่ 
 
8. ท่านใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพชืในการปลูกแคนตาลูปมาแล้วเป็นระยะเวลา.....................ปี 
 
9. ท่านใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพชืในการปลูกแคนตาลูป โดยเฉลีย่ปีละ.....................คร้ัง 
 
10. ประเภทของสารเคมีก าจัดศัตรูพชืที่ท่านใช้(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

(    ) 1. สารเคมีก าจดัวชัพืช  (    ) 2. สารเคมีก าจดัแมลง / หนู 
(    ) 3. สารเคมีก าจดัเช้ือรา  (    )  4. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..................... 
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11. ท่านจัดหาสารเคมีก าจัดศัตรูพชืมาจากแหล่งใด (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
(    ) 1. ซ้ือจากร้านคา้ในชุมชน (    ) 2. ซ้ือจากสหกรณ์ต าบล 
(    ) 3. ซ้ือจากร้านคา้ในตวัอ าเภอ (    ) 4. ซ้ือจากผูแ้ทนจ าหน่ายสารเคมี 
(    ) 5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................................................................................... 
 

12. ท่านได้รับความรู้ข้อมูลข่าวสารหรือค าแนะน าเกี่ยวกบัสารเคมีก าจัดศัตรูพชืจากแหล่งใด (สามารถ
ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

(    ) 1. วทิย ุ    (    ) 2. โทรทศัน์ 
(    ) 3. หอกระจายข่าว / เสียงตามสาย  (    ) 4. ญาติ /เพื่อนบา้น 
(    ) 5. เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร  (    ) 6. ร้านคา้ / ผูแ้ทนจาหน่ายสารเคมี

 (    ) 7. เอกสารส่ิงพิมพต่์างๆเช่นหนงัสือพิมพว์ารสารแผน่ปลิวใบโฆษณาสารเคมี 
(    ) 8. อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................................................................................... 
 

13. ในรอบปีทีผ่่านมาท่านเคยมีอาการแพ้สารเคมีก าจัดศัตรูพชืหรือไม่ 
(    ) 1. เคยอาการ (โปรดระบุ).................................................................................... 
(    ) 2. ไม่เคย 
 

14. ท่านเคยได้รับการตรวจเลอืดหาสารพษิตกค้างในร่างกายหรือไม่ 
(    ) 1. เคย    (    ) 2. ไม่เคย 
 

15. ถ้าเคยผลการตรวจเลือดหาสารพษิ (ระดับโคลนิเอสเตอเรส) อยู่ในระดับใด 
(    ) 1. ปกติ    (    ) 2. ปลอดภยั 
(    ) 3. มีความเส่ียง   (    ) 4. ไม่ปลอดภยั 
(    ) 5. อ่ืนๆ(โปรดระบุ).................................................................................... 
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ตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นต่อความรู้เกีย่วกบัสารเคมีก าจัดศัตรูพชื 
ค าส่ัง: ให้ท่านท าเคร่ืองหมาย  ในช่องทีท่่านคดิว่าค าตอบนั้นเหมาะสมทีสุ่ด ให้สมบูรณ์โดยใช้เกณฑ์การตดัสิน
ดงันี ้
  ระดบั 5 หมายถึง มากทีสุ่ด  ระดบั 4      หมายถึง    มาก 
  ระดบั 3 หมายถึง ปานกลาง  ระดบั 2      หมายถึง    น้อย 
  ระดบั 1 หมายถึง น้อยทีสุ่ด 
ตอนที ่2 ส่วนที ่1 ระดบัความรู้เกีย่วกบัสารเคมกี าจดัศัตรูพชื 

ข้อ ระดบัความรู้เกีย่วกบัสารเคมกี าจดัศัตรูพชื ไม่รู้ รู้ 
ระดบัความรู้ 

5 4 3 2 1 
1 สารเคมีก าจดัศตัรูพืชได้แก่ สารก าจดัแมลง สารก าจัดวชัพืช 

สารก าจดัเช้ือรา  สารก าจดัหนูและสตัวแ์ทะ 
       

2 สารเคมีก าจัดศตัรูพืชสามารถเขา้สู่ร่างกายได้ 2 ทางคือ ทาง
ปากและทางตา 

       

3 สารเคมีก าจัดศัตรูพืชท่ีมีการผสมมากกว่า 2 ชนิด ท าให้มี
ประสิทธิภาพในการก าจดัศตัรูพืชไดม้ากข้ึน 

       

4 สารเคมีก าจดัศตัรูพืชท่ีเพ่ิมปริมาณความเขม้ขน้  ช่วยป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาแมลงหรือวชัพืชด้ือยาได ้

       

5 สารเคมีก าจดัศตัรูพืชท่ีใชภ้าชนะบรรจุ วิธีการท าลายท่ีถูกตอ้ง 
คือ การน าไปฝัง 

       

6 สารเคมีก าจดัศตัรูพืชก่อนการใชค้วรตรวจเช็คอุปกรณ์การพ่นเสมอ        

7 สารเคมีก าจดัศตัรูพืชมีขณะฉีดพน่ควรแต่งกายใหมิ้ดชิด        
8 สารเคมีก าจดัศตัรูพืชควรใชส้ถานท่ีในการผสมสารในท่ีโล่งแจง้        
9 สารเคมีก าจดัศตัรูพืชในขณะการฉีดพ่นควรอยูเ่หนือลมเท่านั้น        
10 สารเคมีก าจดัศตัรูพืชเม่ือไดฉี้ดพน่ ควรตอ้งนอนพกัผอ่น        
11 การใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืช ท่ีมีระดบัพิษรุนแรงมาจะส่งผลให้เกิด

การตกคา้งในดินน ้า และอากาศเวลานาน 
       

12 การใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืชจะปนเป้ือนตกคา้งเฉพาะบริเวณท่ี
มีสารเคมีเท่านั้น 

       

13 การใชส้ารเคมีเป็นสาเหตุท าให้ดินเป็นกรดขาดความสมบูรณ์
ทางธรรมชาติ 

       

14 การท้ิงหรือลา้งอุปกรณ์การพ่นสารเคมีลงในแหล่งน ้ ามีผลท า
ใหส้ตัวน์ ้ าเช่นกุง้หอย ปู ปลา ตายได ้

       

15 การท าลายภาชนะบรรจุสารโยการฝังดินสามารถท าให้สารพิษ
ตกคา้งในดินได ้
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ตอนที ่2 ส่วนที ่2 ระดบัความเข้าใจเกีย่วกบัสารเคมกี าจดัศัตรูพชื 
ข้อ ระดบัความเข้าใจเกีย่วกบัสารเคมกี าจดัศัตรูพชื ระดบัความเข้าใจ 

ความเข้าใจด้านการใช้สารเคมกี าจดัศัตรูพชื 5 4 3 2 1 
1 การป้องกนัและก าจดัศตัรูพืชมีเพียงวธีิเดียว คือ การใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืช      
2 สารเคมีก าจดัศตัรูพืชไดแ้ก่ สารก าจดัแมลง สารก าจดัวชัพืช สารก าจดัเช้ือรา  

สารก าจดัหนูและสตัวแ์ทะ 
     

3 ควรเลือกใชส้ารเคมีชนิดตกคา้ง นานเพราะจะท าใหไ้ม่ตอ้งฉีดพน่บ่อย      
4 สารเคมีก าจดัศตัรูพืชสามารถเขา้สู่ร่างกายได ้2 ทางคือทางปาก 

และทางตา 

     

5 สารเคมีก าจดัศตัรูพืชท่ีผสมแลว้หากใชไ้ม่หมดควรเก็บไวเ้พ่ือน าไปฉีดพ่น
ในคร้ังต่อไป 

     

ความเข้าใจด้านการป้องกนัตนเองในการใช้สารเคมกี าจดัศัตรูพชื 
ระดบัความเข้าใจ 

5 4 3 2 1 
6 เคร่ืองแต่งกายท่ีสวมใส่ระหวา่งการงฉีดพน่ควรแยกท าความสะอาด      
7 การด่ืมสุราหลงัการฉีดพน่ไมไ้ดช่้วยใหอ้าการแพส้ารเคมีลดลง      
8 หากสารเคมีกระเด็นเขา้ตาควรลา้งดว้ยน ้ าสะอาดทนัที      
9 ไม่ควรใชป้ากเปิดขวดหรือเป่าดูดส่ิงอุดตนัท่ีหวัฉีด      
10 ควรมีการตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการพน่สารเคมีอยา่งสม ่าเสมอเช่น 

ดูการร่ัวซึมของถงับรรจุสารเคมี สายยาง หวัฉีดพน่ฯลฯ หากพบจุดบกพร่อง
ตอ้งแกไ้ขทนัที 

     

ความเข้าใจด้านการใช้สารเคมกี าจดัศัตรูพชืสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดล้อม 
ระดบัความเข้าใจ 

5 4 3 2 1 
11 สารเคมีก าจัดศัตรูพืชทุกชนิดเป็นอันตรายต่อเกษตรกร ผู ้บริโภคหรือ

ส่ิงแวดลอ้ม 
     

12 สารเคมีก าจดัศตัรูพืชท่ีเหลือจากการใชแ้ลว้น าไปฝังหลุม      
13 ระวงัไม่ให้ละอองสารปลิวเขา้หาตวั สัตวเ์ล่ียง บา้นเรือน อาหารหรือผูท่ี้อยู่

ขา้งเคียง 
     

14 หา้มเผาพลาสติกหรือภาชนะบรรจุสารชนิดท่ีมีความดนัภายใน เพราะจะท า
ใหเ้กิดระเบิดได ้

     

15 เลือกสถานท่ีในการขุดหลุมฝังภาชนะบรรจุสารท่ีใชแ้ลว้ให้ห่างจากแหล่ง
น ้ าและท่ีพกัอยา่งนอ้ย 50 เมตร 
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ตอนที่ 3 ระดับความคิดเห็นต่อการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกร 
ค าส่ัง : ให้ท่านท าเคร่ืองหมาย  ในช่องทีท่่านคดิว่าค าตอบนั้นเหมาะสมทีสุ่ด ให้สมบูรณ์โดยใช้เกณฑ์การตดัสิน
ดงันี ้
  ระดบั 5 หมายถึง มากทีสุ่ด  ระดบั 4      หมายถึง    มาก 
  ระดบั 3 หมายถึง ปานกลาง  ระดบั 2      หมายถึง    น้อย 
  ระดบั 1 หมายถึง น้อยทีสุ่ด 
ข้อ รายการ ระดบัความคดิเห็น 

ความเส่ียงต่อโรคทีเ่กดิจากสารเคมกี าจดัศัตรูพชื 5 4 3 2 1 
1 การฉีดพน่สารเคมีบ่อยๆท าใหมี้โอกาสไดรั้บพิษจากสารเคมีมากยิง่ข้ึน      
2 การใช้สารเคมีไม่เป็นอันตรายเพราะร่างกายสามารถท าลายหรือขับพิษ

ออกไปได ้
     

3 การฉีดพน่สารเคมีถา้ร่างกายไม่มีบาดแผลก็จะไม่เกิดอนัตราย      
4 ผูท่ี้เกิดอาการแพพิ้ษจากสารเคมีมาแลว้จะมีภูมิตา้นทานป้องกนัตนเอง      
5 ผูท่ี้ใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืชมกัพบสารพิษตกคา้งในเลือดผิดปกติ      

ความรุนแรงของโรคทีเ่กดิจากสารเคมกี าจดัศัตรูพชื 
ระดบัความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 
6 สารเคมีท่ีมีความเป็นพิษนอ้ยไม่สามารถสะสมในร่างกายได ้      
7 การเกิดพิษจากสารเคมีจะเกิดแบบเฉียบพลนัเท่านั้น      
8 พิษจากสารเคมีอาจเป็นสาเหตุใหเ้ป็นโรคอมัพฤตอมัพาตหรือโรคมะเร็ง      
9 อาการเจ็บป่วยจากการใชส้ารเคมีสามารถรักษาใหห้ายขาดได ้      
10 ควรหยดุฉีดพน่ทนัทีเม่ือปรากฏอาการแพ ้เช่น แน่นหนา้อก เวยีนศีรษะ      

การป้องกนัตนเองจากโรคทีเ่กดิจากสารเคมกี าจดัศัตรูพชื 
ระดบัความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 
11 การปฏิบติัตามท่ีฉลากระบุทุกคร้ังก่อนการใชส้ารเคมีช่วยป้องกนัอนัตราย

จากสารพิษได ้
     

12 การอาบน ้ าหลงัการใชส้ารเคมีช่วยลดสารพิษเขา้สู่ผิวหนงั      
13 การอ่านฉลากทุกคร้ังก่อนการใชส้ารเคมีท าใหยุ้ง่ยากและเสียเวลา      
14 การสวมหนา้กากปิดปากปิดจมูกท าใหอึ้ดอดัและหายใจไม่สะดวก      
15 การแยกซกัเส้ือผา้ท่ีใส่ทางานฉีดพน่สารเคมีกบัเส้ือผา้อ่ืนๆไม่เป็นการยุง่ยาก

และเป็นส่ิงจ าเป็น 
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ตอนที่ 4 พฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพชื 
ค าส่ัง : ให้ท่านท าเคร่ืองหมาย  ในช่องทีท่่านคดิว่าค าตอบนั้นเหมาะสมทีสุ่ด ให้สมบูรณ์โดยใช้เกณฑ์การตดัสิน
ดงันี ้
 5 หมายถึง  กจิกรรมนั้นได้ปฏิบัตติามทุกคร้ัง 100% 
 4 หมายถึง กจิกรรมนั้นปฏิบัตติามเกอืบทุกคร้ังมากกว่า 90% 
 3 หมายถึง กจิกรรมนั้นได้ปฏิบัตติามอยู่บ่อยๆมากกว่า 70% 
 2 หมายถึง กจิกรรมนั้นได้ปฏิบัตติามบางคร้ังหรือน้อยกว่า 40% 
 1 หมายถึง กจิกรรมนั้นไม่ได้ปฏิบตัเิลย 

ข้อ รายการ 
พฤตกิรรมการใช้สารเคมี

ก าจดัศัตรูพชื 

พฤตกิรรมการใช้ก่อนการฉีดพ่นสารเคมกี าจดัศัตรูพชื 5 4 3 2 1 
1 ท่านอ่านฉลากก่อนใชห้รือปฏิบติัตามท่ีระบุไวใ้นฉลากทุกขั้นตอน      
2 ท่านสวมถุงมือยางใส่หนา้กากใชผ้า้ปิดปากปิดจมูกขณะเตรียมผสมสารเคมี      
3 ท่านผสมสารเคมีหลายๆชนิดในถงัเดียวกนั      
4 ท่านสวมถุงมือยางหรือใชไ้มก้วนขณะผสมสารเคมี      
5 ท่านตรวจสอบอุปกรณ์เคร่ืองมือก่อนฉีดพน่สารเคมี      

พฤตกิรรมการใช้ขณะฉีดพ่นสารเคมกี าจดัศัตรูพชื 5 4 3 2 1 
6 ท่านสวมหมวก เส้ือแขนยาว ถุงมือยางและสวมรองเทา้บู๊ต      
7 ท่านสวมแวน่ตา หนา้กากใชผ้า้ปิดปากหรือจมูก      
8 ท่านฉีดพน่สารเคมีในเวลาอากาศร้อน      
9 ท่านสูบบุหร่ีหรือทานอาหารขณะหยดุพกัฉีดพน่สารเคมี      

พฤตกิรรมการใช้หลงัการฉีดพ่นสารเคมกี าจดัศัตรูพชื 5 4 3 2 1 
10 ท่านลา้งอุปกรณ์ ก าจดัสารเคมีท่ีผสมแลว้ใชไ้ม่หมดโดยเทท้ิงลงดิน หรือ

แหล่งน ้ า 
     

11 ท่านเก็บสารเคมีหรืออุปกรณ์ฉีดพน่ไวใ้นท่ีสูงหรือท่ีลบัพน้มือเด็ก      
12 ท่านท าลายภาชนะท่ีบรรจุสารเคมีโดยน าไปฝังดิน      
13 ท่านติดป้ายบอกเตือนถึงวนัท่ีฉีดพน่สารเคมีในบริเวณแปลงท่ีฉีดพน่      
14 ท่านซกัท าความสะอาดเส้ือผา้ชุดท่ีสวมใส่ฉีดพน่สารเคมีรวมกบัเส้ือผา้ชุด

อ่ืน 
     

 
 
 
 
 
 



 

128 

ตอนที่5 ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับเปลีย่นพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพชืของเกษตรกร 
1)  ท่านมีขอ้เสนอแนะอยา่งไรต่อการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืชของเกษตรกรอยา่งปลอดภยั 
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