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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   
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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. 
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