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บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้เปนการศึกษาเชิงสํารวจแบบภาคตัดขวาง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชสารกําจัด

ศัตรูพืชของเกษตรกร ในตําบลแหลมโตนด อําเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง  เก็บขอมูลจากเกษตรกรที่ใชสารกําจัด

ศัตรูพืช จํานวน 170 คน ในระหวางเดือนเมษายน – มิถุนายน 2554 เก็บรวบรวมขอมูลดวย แบบสัมภาษณ และการ

สนทนากลุม จากผลการศึกษาพบวาเกษตรกรในตําบลแหลมโตนด อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เปนเพศชาย  

รอยละ 71.2 อายุเฉล่ีย 50 ป สถานภาพสมรส รอยละ 94.1 สวนใหญจบการศึกษาชั้นประถมศึกษา รอยละ 68.2                    

มีประสบการณในการใชสารกําจัดศัตรูพืชโดยเฉลี่ย 5.5 ป สวนใหญใชสารกําจัดแมลง รอยละ 84.7 สําหรับ

พฤติกรรมการใชสารกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร พบวาเกษตรกรฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืชในแตละฤดูกาลปลูกพืช

เฉล่ีย 2 ครั้ง โดยฉีดพนในปริมาณที่ระบุตามฉลาก รอยละ 97.1 หลังจากนั้นจะเวนชวงการเก็บเกี่ยวพืชผลออกไป

อีก 16 วัน เกษตรกรสวนใหญซื้อสารกําจัดศัตรูพืชจากรานคาในหมูบาน รอยละ 78.8 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

ปองกันโรคและศัตรูพืช รอยละ 54.1 และใชไมคนเพื่อผสมสารกําจัดศัตรูพืช รอยละ 65.9 ฉีดพนในชวงเชา รอยละ 

82.4 สวนใหญไมพักรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มขณะฉีดพน รอยละ 91.8 แตสูบบุหรี่ขณะฉีดพนสารกําจัด

ศัตรูพืช รอยละ 3.1 กอนฉีดพนทุกครั้งจะดูทิศทางลมกอนเสมอ รอยละ 84.1 โดยยืนฉีดพนเหนือลม รอยละ 98.8 

เคยพบปญหาการอุดตันของหัวฉีดพน รอยละ 63.5 ซึ่งแกปญหาดวยการใชลวดทะลวง รอยละ 70.4 หลังการฉีด

พนเกษตรกรจะทําการลางอุปกรณ รอยละ 97.1 โดยเททิ้งในพื้นดินใกล ๆ กับบริเวณที่ลาง รอยละ 34.0 กําจัด

ภาชนะดวยวิธีการฝงกลบ รอยละ 64.1 และขายใหคนรับซื้อของเกา รอยละ 15.3 ซึ่งจากผลการศึกษาแสดงใหเห็น

วาเกษตรกรบางสวนมีพฤติกรรมการใชสารกําจัดศัตรูพืชที่ไมถูกตอง ซึ่งสามารถแกไขไดโดยการใหความรู และการ

ใชส่ือเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมของเกษตรกรใหมีปฏิบัติถูกตอง  

คําสําคัญ : สารกําจัดศัตรูพืช  พฤติกรรมการปองกันสารกําจัดศัตรูพืช  เกษตรกร 

 

ABSTRACT 
  The purpose of this cross-section study was to investigate the pesticide use behaviors of 

agriculturists at Laem Tanot Sub-district, Khuankhanun District, Phatthalung Province during April to 

June, 2011. The data were collected from 170 agriculturists who used pesticides. The interview and 
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focus were selected as the data collection technique for this research. The result indicated  that most of 

them were male (71.2%) married (94.1%) graduated in secondary school (68.2%). An average of 

pesticides usage experience was 5.5 years which was mainly in pesticide uses. In addition, it was 

found that the pesticide use behavior among agriculturist is at an average of spraying twice during 

plantation cycles. They followed the instruction on the label. (97.1%). As a result, they have to wait for 

16 days to harvest the plants. Mostly, they bought the pesticides form the grocery in the village (78.8%). 

The purpose of pesticides usage was for protection (54.1%), wooden stick was used to mix pesticides 

(65.9%), early morning spraying (82.4%). Most of them were not have any food or drink during spraying 

(91.8%). However, few of them smoke during spraying (3.1%). Period to spraying, the direction of wind 

was often checked (84.1%) and spraying upon the flow (98.8%). Furthermore, the obstacle of spraying 

was spraying obstruction (63.5%) which was solved by wield perforation (70.4%). After spraying, the 

equipment will be cleaned (97.1%) by pouring in the area beside plantation (34.0%), utensil was buried 

underground (64.1%), and sales (15.3%). The results suggested that some agriculturists have a wrong 

habit when using pesticide. This can be improved by providing the knowledge and communication in 

order to change their behavior.  
 
Key Words : Pesticide, pesticide preventive behavior, agriculturists  
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บทนํา 
ปจจุบันประเทศไทยมีการใชสารกําจัดศัตรูพืชทางการเกษตรเพิ่มขึ้น จากขอมูลการนําเขาสารกําจัด

ศัตรูพืชของสํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ในระหวางป พ.ศ. 2548 – 2553 พบวามีการนําเขาสารกําจัดศัตรูพืช

มากถึง 75,473  95,763  116,332  109,907  137,594  และ 117,698  ตัน ตามลําดับ  ซึ่งมีปริมาณมากและมีแนวโนม
เพิ่มขึ้น แสดงใหเห็นวาในรอบ 5 ปที่ผานมาเกษตรกรมีการใชสารกําจัดศัตรูพืชในการเพาะปลูกกันอยางแพรหลาย

และเปนจํานวนมาก โดยเกษตรกรใชสารกําจัดศัตรูพืชเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ควบคุมและกําจัดศัตรูพืช

และเพื่อเก็บถนอมเมล็ดพันธุไวสําหรับเพาะปลูก จากปริมาณและการใชสารกําจัดศัตรูพืชที่มากขึ้นนี้ยอมสงผลให

ศัตรูพืชมีการตานฤทธิ์หรือการดื้อตอสารกําจัดศัตรูพืช ทําใหปริมาณสารกําจัดศัตรูพืชที่เกษตรกรเคยใชแลวมี

ประสิทธิภาพไมกอใหเกิดผลดังที่ผานมา ทําใหในการฉีดพนครั้งตอไปเกษตรกรตองใชสารกําจัดศัตรูพืชในปริมาณที่

มากกวาเดิมหรือเปล่ียนไปใชสารกําจัดศัตรูพืชที่มีฤทธิ์รุนแรงเพื่อใหการกําจัดศัตรูพืชมีประสิทธิภาพ ซึ่งการกระทํา

ดังกลาวสงผลใหเกษตรกรมีความเสี่ยงตอการรับสัมผัสสารกําจัดศัตรูพืชมากขึ้นและเปนอันตรายทั้งตอสุขภาพของ

ตนเอง บุคคลที่ไดรับสัมผัสทุกคน ผูบริโภค รวมทั้งสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  

ตําบลแหลมโตนด อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ถือวาเปนหมูบานเกษตรกรรมแหงหนึ่งในจังหวัด

เนื่องจากประชาชนในพื้นที่สวนมากปลูกผักและทํานาขาวตลอดทั้งป จึงมีการนําสารกําจัดศัตรูพืชหลายชนิดมาใช

ในการเกษตรกรรม  ซึ่งการศึกษานี้จะทําใหทราบถึงประเภทของสารกําจัดศัตรูพืชที่ใชในการเกษตรและพฤติกรรม

การใชสารกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ทั้งพฤติกรรมกอนการฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช พฤติกรรมขณะฉีดพนสาร
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กําจัดศัตรูพืช และพฤติกรรมหลังการฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืชเพื่อเปนขอมูลเบื้องตนสําหรับการประเมินผลกระทบ

ทางสุขภาพของเกษตรกรในระยะยาวตอไป 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจแบบตัดขวาง โดยรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณเปนแบบ

สัมภาษณจากเกษตรกรที่ทํานา จํานวน 81 คน ปลูกผัก จํานวน 64 คน และทั้งทํานาและปลูกผัก จํานวน 25 คน 

รวมทั้งหมด 170 คน ในตําบลแหลมโตนด อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือดาน

ความตรงเชิงเนื้อหา โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน  การตรวจสอบความเที่ยงโดยนําแบบสัมภาษณที่ไดตรวจสอบ

ความตรงเชิงเนื้อหา และไดรับการปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางที่มีลักษณะคลายกับกลุมประชากรของ

การวิจัยครั้งนี้ คือ เกษตรกร ตําบลบานพราว อําเภอปาพยอม จังหวัดพัทลุง จํานวน 30 ชุด โดยแบบสัมภาษณที่ใช

ประกอบดวย 2 สวน คือ ขอมูลทั่วไปของเกษตรกร ไดแก  เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาและพฤติกรรม

การใชสารกําจัดศัตรูพืช ไดแก ขอมูลทั่วไปของเกษตรกร ขอมูลทั่วไปของการใชสารกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร 

พฤติกรรมกอนการฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช พฤติกรรมขณะฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช และพฤติกรรมหลังการฉีดพน

สารกําจัดศัตรูพืช   

ผลการศึกษา 
ผลการศึกษาพฤติกรรมการใชสารกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ในตําบลแหลมโตนด อําเภอควนขนุน จังหวัด

พัทลุง จากการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสัมภาษณ ซึ่งประกอบดวย 2 สวนดวยกันคือ สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของ

เกษตรกร สวนที่ 2 พฤติกรรมการใชสารกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร และนําเสนอขอมูลตามลําดับดังนี้ 
1. ขอมูลทั่วไปของการใชสารกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรตําบลแหลมโตนด อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

จากผลการศึกษาขอมูลทั่วไปพบวาเปนเพศชาย รอยละ 71.2 เพศหญิง รอยละ 28.8 คน มีอายุเฉล่ีย 50 

(SD = 11.5) สวนใหญมีสถานภาพสมรส รอยละ 94.1 จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา รอยละ 68.2 เกษตรกรทํานาขาว

อยางเดียว รอยละ 47.6  ทําสวนผักอยางเดียว รอยละ 37.6 และทําทั้งนาขาวและปลูกสวนผัก รอยละ 14.7  โดย

ชนิดของผักที่เกษตรกรปลูกพบวาปลูกพริกมากที่สุด รอยละ 69.3 เกษตรกรเปนเจาของพื้นที่ในการประกอบอาชีพ

เอง รอยละ 58.2  จํานวนพื้นที่ที่ใชในการเพาะปลูกเฉลี่ย 8.0 ไร (SD = 12.4) ระยะเวลาในการทําเกษตรกรรมโดย

เฉลี่ยคือ 17.5 ป (SD =12.5) โดยสวนมากแลวเกษตรกรปลูกพืชไดเฉลี่ย 2 คร้ังตอป (SD = 2.7) (ตารางที่ 1) 

สําหรับการใชสารกําจัดศัตรูพืชนั้นพบวาเกษตรกรเคยใชและยังใชสารกําจัดศัตรูพืชอยู รอยละ 90  ซึ่ง

ระยะเวลาในการใชสารกําจัดศัตรูพืชเฉลี่ย 5.5  ป (SD = 9.8)  โดยในแตละครั้งของการเพาะปลูกมีการจายเงินเพื่อ

ฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืชเฉลี่ย 885.8 บาท (SD = 974.3) โดยมีคาใชจายต่ําสุดคือ 50 บาทและสูงสุดคือ 10,000 บาท 

(ตารางที่ 2) 
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ตารางที่ 1  ขอมูลทั่วไปของเกษตรกร 

ขอมูลทั่วไปของเกษตรกร จํานวน (คน) รอยละ 
เพศ   
 ชาย 121 71.2 

 หญิง 49 28.8 
อายุ (ป) Mean = 50 SD = 11.5 Min = 24 Max = 79 
สถานภาพสมรส   
 โสด 4 2.4 

 คู 160 94.1 

 หมาย 4 2.4 

 แยก 2 1.2 
ระดับการศึกษา   
 ไมไดเรียน 1 0.6 

 ประถมศึกษา 116 68.2 

 มัธยมศึกษาตอนตน 33 19.4 

 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 17 10.0 

 อนุปริญญา/ปวส./ปริญญาตรี/ปริญญาตรีขึ้นไป 3 1.8 
ประเภทและชนิดของพืช   
 ทํานาขาว 81 47.6 

 ทําสวนผัก 64 37.6 

 ทํานาขาวและปลูกสวนผัก 25 14.7 
พื้นที่ในการประกอบอาชีพ   
 เปนของตนเอง  99 58.2 
 เชาหรือเปนของผูอื่น  42 24.7 
 เปนของตนเองและเชาของผูอื่น 29 17.1 
จํานวนพื้นที่เพาะปลูก (ไร)                         Median = 8.0 SD = 12.4 Min = 0.5 Max = 60 
ระยะเวลาในการทําเกษตรกรรม (ป)               Median = 17.5 SD = 12.5 Min = 2 Max = 53 
จํานวนครั้งในการปลูกแตละป Median = 2.0 SD = 2.7 Min = 1 Max = 30 
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ตารางที ่2  ขอมูลทั่วไปของการใชสารกําจดัศัตรูพืชของเกษตรกร 

ขอมูลทั่วไปของเกษตรกร จํานวน (คน) รอยละ 
การใชสารกําจัดศัตรูพืชในการเกษตร 

  
 เคยใช แตเลิกใชไปแลว   17 10.0 
 เคยใชและยังใชอยู   153 90.0 
ระยะเวลาในการใชสารกําจัดศัตรูพืช (ป) Median = 5.5 SD = 9.8 Min = 1 Max = 50 
คาใชจายสารกําจัดศัตรูพืช (บาท) Median = 700 SD = 974.3 Min = 50 Max = 10,000 

 
2.  พฤติกรรมการใชสารกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรตําบลแหลมโตนด อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

2.1  พฤติกรรมกอนการฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช 
จากการสํารวจขอมูลการใชสารกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรพบวาเกษตรกรมีการใชสารกําจัด

ศัตรูพืชเพื่อกําจัดแมลงมากที่สุด รอยละ 84.7 และในแตละฤดูกาลปลูกพืช เกษตรกรฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืชเฉลี่ย 

2 ครั้ง (SD = 2.6) แตละครั้งที่มีการฉีดพนเกษตรกรจะใชสารกําจัดศัตรูพืชในปริมาณที่ระบุตามฉลาก รอยละ 97.1 

แหลงที่เกษตรกรนิยมซื้อสารกําจัดศัตรูพืชมากที่สุดคือรานคาในหมูบาน รอยละ 78.8  สวนสาเหตุการใชสารกําจัด

ศัตรูพืชนั้นเพื่อปองกันโรคและศัตรูพืช รอยละ 54.1 (ตารางที่ 3) 
2.2  พฤติกรรมขณะฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช 

เกษตรกรมีการฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืชในชวงเชา รอยละ 82.4  ในการผสมสารกําจัดศัตรูพืชจะ

ไมคนเพื่อใหสารเปนเนื้อเดียวกัน รอยละ 65.9  ขณะที่มีการฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืชนั้นเกษตรกรสวนมากไมพัก

รับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มระหวางฉีดพน รอยละ 91.8 สวนเกษตรกรที่พักรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่ม

ระหวางฉีดพนมีรอยละ 8.2 ซึ่งเกษตรกรจะลางมือกอนรับประทานอาหารรอยละ 100 (n = 14)   

  สําหรับพฤติกรรมการสูบบุหรี่นั้น พบวาเกษตรกรไมสูบบุหรี่ รอยละ 61.8 และสูบบุหรี่ รอยละ 

38.2 ในกลุมเกษตรกรที่สูบบุหรี่ (n = 65) นั้นจะไมสูบบุหรี่ขณะฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช รอยละ 96.9 และสูบบุหร่ี

ขณะฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช รอยละ 3.1 ซึ่งในเกษตรกรที่สูบบุหรี่ขณะฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช (n = 2) จะสูบบุหร่ี

พรอมๆ กับฉีด รอยละ 50.0 และหยุดพักเพื่อสูบบุหรี่ รอยละ 50.0   

  กอนฉีดพนเกษตรกรจะดูทิศทางลมกอนทุกครั้ง รอยละ 84.1 และยืนฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช

เหนือลม รอยละ 98.8 สําหรับปญหาการอุดตันของหัวฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช พบวาเกษตรกรเคยพบปญหานี้ รอย

ละ 63.5  ซึ่งการแกปญหาหัวฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืชอุดตัน (n = 108) ของเกษตรกร คือ การใชลวดทะลวง รอยละ 70.4  

(ตารางที่ 4) 
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ตารางที่ 3  พฤติกรรมกอนการฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช 

พฤติกรรมกอนการฉีดพนสารกําจัดศตัรพูืช จํานวน (คน) รอยละ 

ประเภทสารกําจัดศัตรูพืช   

 สารกําจัดแมลง 144 84.7 

 สารกําจัดไร 26 15.3 

 สารปองกันและกําจัดโรคพืช 68 40.0 

 สารปองกันและกําจัดแบคทีเรีย 5 2.9 

 สารกําจัดไสเดือนฝอย 1 0.6 

 สารกําจัดหนู 49 28.8 

 สารกําจัดหอย 74 43.5 

 สารกําจัดวัชพชื 113 66.5 

 สารฮอรโมน 77 45.3 

 น้ําหมักชีวภาพ 1 0.6 

จํานวนครั้งฉีดพนสารกําจดัศัตรูพชื                   Median = 2 SD = 2.6 Min = 1 Max = 15 

ปริมาณสารกาํจัดศตัรูพืช   

 ตามฉลากที่ระบุ 165 97.1 

 มากกวาที่ฉลากระบุไว 1 0.6 

 นอยกวาที่ฉลากระบุไว 4 2.4 

แหลงสารกําจดัศัตรูพชื   

 รานคาในหมูบาน 134 78.8 

 รานคาในเมือง 26 15.3 

 บริษัทสงเสริมการปลูก 10 5.9 

สาเหตทุี่ใชสารกําจัดศตัรูพชื   

 เพื่อปองกันโรคและศัตรูพืช 92 54.1 

 เมื่อมีโรคและศัตรูพืชระบาด 77 45.3 

 บํารุงตนและดอก 1 0.6 
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ตารางที่ 4  พฤติกรรมขณะฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร 

พฤติกรรมขณะฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช จํานวน (คน) รอยละ 

ชวงเวลาการฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช   

 เชา               140 82.4 

 กลางวัน   4 2.4 

 เย็น  26 15.2 

การผสมสารกําจัดศัตรูพืช   

 ใชไมคน 112 65.9 

 เขยาถัง 58 34.1 

การพักรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มระหวางทํางาน   

 ไมพัก   156 91.8 

 พัก   14 8.2 

การลางมือกอนรับประทานอาหาร (n = 14)   

 ลาง 14 100 

การสูบบุหรี่   

 ไมสูบ  105 61.8 

 สูบ 65 38.2 

การสูบบุหรี่ขณะฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช (n = 65)   

 ไมสูบ  63 96.9 

 สูบ 2 3.1 

พฤติกรรมการสูบบุหรี่ขณะฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช (n = 2)   

 สูบพรอมๆ กับฉีด  1 50 

 หยุดพักเพื่อสูบบุหรี่    1 50 

การดูทิศทางลมกอนฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช   

 ไมดู  10 5.9 

 ดูเปนบางครั้ง 17 10 

 ดูทุกครั้ง 143 84.1 

ลักษณะการยืนและทิศทางลม (n=160)   

 เหนือลม 158 98.8 

 ทิศทางใดก็ได 2 1.2 

การอุดตันของหัวฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช   

 ไมเคย  62 36.5 

 เคย   108 63.5 
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ตารางที่ 4  พฤติกรรมขณะฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร (ตอ) 

พฤติกรรมขณะฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช จํานวน (คน) รอยละ 

การแกปญหาหัวฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืชอุดตัน (n = 108)   

 ใชปากเปา    1 0.9 

 ใชลวดทะลวง 76 70.4 

 คลายหัวฉีดแลวนํามาลางน้ํา 29 26.9 

 เปล่ียนหัวฉีดใหม 2 1.8 

 
2.3  พฤติกรรมหลังการฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช 
   หลังการฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืชเมื่อสารกําจัดศัตรูพืชเปรอะเปอนรางกาย เกษตรกรสวนมาก

รีบลางออกดวยน้ําสบูหรืออาบน้ํา รอยละ 98.8 จากนั้นเกษตรกรจะทําการลางอุปกรณฉีดพน รอยละ 97.1 เมื่อ

ลางอุปกรณฉีดพนแลวน้ําทิ้งที่เกิดขึ้นหลังจากการลางเกษตรกรในกลุมที่ลางอุปกรณ (n = 165)  จะเทน้ําทิ้งลงใน

พื้นที่วางเปลาที่ไมใชประโยชนและไมใหปนเปอนแหลงน้ํามากที่สุด รอยละ 64.8 สําหรับภาชนะใสสารกําจัด

ศัตรูพืชเกษตรกรจะกําจัดดวยการฝงกลบมากที่สุด รอยละ 64.1 สําหรับผลผลิตเกษตรกรจะเวนชวงการเก็บเกี่ยว

พืชผลหลังการฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืชเฉลี่ย 15.5 วัน (SD = 24.2) (ตารางที่ 5) 

ตารางที่ 5  พฤติกรรมหลังการฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร 

พฤติกรรมหลงัการฉีดพนสารกําจัดศตัรพูืช จํานวน (คน) รอยละ 

สารกําจัดศัตรูพืชเปรอะเปอนรางกาย 
  

 ปลอยทิ้งไวเฉยๆ  1 0.6 

 เช็ดกับเส้ือผา   1 0.6 

 รีบลางออกดวยน้ําสบูหรืออาบน้ํา 168 98.8 

การลางอุปกรณฉีดพน   

 ไมลาง 5 2.9 

 ลาง 165 97.1 

แหลงทิ้งน้ําที่เกิดจากการลางอุปกรณฉีดพน (n = 165)   

 เททิ้งในแหลงน้ําที่ลาง 2 1.2 

 เททิ้งในพื้นดินใกลๆ กับบริเวณที่ลาง 56 34 

 เททิ้งพื้นที่วางเปลาที่ไมใชประโยชนไมใหปนเปอนแหลงน้ํา 107 64.8 
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ตารางที่ 5  พฤติกรรมหลังการฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร (ตอ) 

พฤติกรรมหลงัการฉีดพนสารกําจัดศตัรพูืช จํานวน (คน) รอยละ 

การกําจัดภาชนะสารกําจัดศัตรูพืช   

 เผา 12 7.1 

 ฝงกลบ 109 64.1 

 ขายใหคนรับซื้อของเกา 26 15.3 

 ทิ้งลงแมน้ํา ปา หรือในสวน 1 0.6 

 ทิ้งรวมกับขยะบานทั่วไป 19 11.2 

 ทิ้งในบริเวณแปลงปลูกที่ทําการฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช 3 1.7 

การเวนชวงการเก็บเกี่ยวพืชผล (วัน)                  Median = 15.5  SD. = 24.2 Min = 1 Max = 120 
 

สรุปผลการศกึษา อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
การศึกษาถึงพฤติกรรมการใชสารกําจัดศัตรูพืชทั่วไปของเกษตรกร ในตําบลแหลมโตนด อําเภอควนขนุน 

จังหวัดพัทลุง จากการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสัมภาษณพบวาเปนเพศชาย รอยละ 71.2 คน มีอายุระหวาง 36-46 ป 

จบการศึกษาชั้นประถมศึกษามากที่สุด รอยละ 68.2 ซึ่งระดับการศึกษาถือเปนองคประกอบที่สําคัญที่สงผลตอ

พฤติกรรมสุขภาพของบุคคลใหมีความแตกตางกันโดยบุคคลที่มีระดับการศึกษาสูงยอมมีโอกาสในการรับรูและการ

ปฏิบัติตนดานสุขภาพที่ถูกตองและเหมาะสมกวาบุคคลที่มีระดับการศึกษาต่ํากวา (ประภาเพ็ญ และสวิง, 2532) 

สอดคลองกับผลการศึกษาของ วิรัชฎ และวิลาวรรณ (2540) พบวาเกษตรกรที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความ

ตองการการไดรับความรูเกี่ยวกับสารเคมีจากหนังสือพิมพ เอกสารคําแนะนําและการไดรับการฝกอบรม แตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่เกษตรกรที่มีระดับการศึกษาขั้นมัธยมศึกษาและประกาศนียบัตร

วิชาชีพมีคาเฉลี่ยความตองการมากกวาเกษตรกรที่มีระดับการศึกษาขั้นประถมศึกษา  

สวนการศึกษาพฤติกรรมการใชสารกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร จากผลการศึกษาพบวาเกษตรกรทํานาขาว

และทําสวนผัก ซึ่งประเภทของการปลูกพืชนั้นมีผลตอการรับสัมผัสสารกําจัดศัตรูพืช เนื่องจากสารกําจัดศัตรูพืชที่มี

การใชในการเกษตรในปจจุบันนั้นสามารถแบงออกไดเปน 6 กลุม (นันทนา แตประเสริฐ และคณะ, 2552)     การ

ปลูกพืชตางชนิดกันการใชสารกําจัดศัตรูพืชยอมตางกัน และการออกฤทธิ์ของสารกําจัดศัตรูพืชในแตละกลุมนั้นจะ

สงผลตออวัยวะเปาหมายที่ตางกัน ระยะเวลาในการทําเกษตรกรรมโดยเฉลี่ยคือ 17.5 ป (SD = 12.5) ซึ่งเกษตรกรที่

ทําการเกษตรมาเปนระยะเวลานานยอมมีการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันสารคมีกําจัดศัตรูพืชที่ดีกวาผูที่มีระยะเวลาใน

การปฏิบัติงานนอย มีประสบการณนอย   

สําหรับการใชสารกําจัดศัตรูพืชในการเกษตรนั้นพบวาโดยสวนมากแลวเกษตรกรเคยใชและยังใชสารกําจัด

ศัตรูพืชอยู รอยละ 90 ซึ่งระยะเวลาในการใชสารกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรโดยเฉลี่ย 5.5  ป     (SD = 9.8) 

สอดคลองกับการศึกษาของสกุลรัตน และคณะ (2539) ที่ศึกษาถึงการเฝาระวังและติดตามการรักษาตนเองของ

เกษตรกร อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน จากการเกิดพิษจากสารปราบศัตรูพืช ที่พบวาเกษตรกรสวนมากเคย

ผานการพนสารกําจัดศัตรูพืชมากกวา 5 ป ซึ่งระยะเวลาที่เกษตรกรใชสารกําจัดศัตรูนั้นยอมมีผลตอการปฏิบัติตัว

เพื่อปองกันสารคมีกําจัดศัตรูพืช 
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ประเภทของสารกําจัดศัตรูพืชที่ใชในการเกษตรของเกษตรกรตําบลแหลมโตนด อําเภอควนขนุน จังหวัด

พัทลุง จากการสํารวจขอมูลพบวาเกษตรกรมีการใชสารกําจัดศัตรูพืชเพื่อกําจัดแมลง รอยละ 84.7 ใชเพื่อกําจัด

วัชพืช รอยละ 66.5 และการใชสารฮอรโมนเพื่อเรงผลและดอกของพืช รอยละ 45.3 สอดคลองกับ มีชัย และคณะ 

(ม.ป.ป.) ที่ศึกษาการใชสารปราบศัตรูพืชของเกษตรกรกลุมผลิตเมล็ดพันธุแตงโม ตําบลไร อําเภอพรรณานิคม 

จังหวัดสกลนคร พบวาชนิดของสารเคมีที่ใชกําจัดศัตรูพืช สวนใหญเปนสารเคมีกาจัดแมลง รอยละ 96.2 สวน

สาเหตุที่เกษตรกรใชสารกําจัดศัตรูพืชนั้นเพื่อปองกันโรคและศัตรูพืชมากที่สุดรอยละ 54.1 โดยนํามาใชเพื่อกําจัด

แมลงมากที่สุด รอยละ 84.7 ในแตละฤดูกาลปลูกพืช เกษตรกรฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืชโดยเฉลี่ย 2 ครั้ง (SD = 2.6) ซึ่ง

ระยะเวลาที่เกษตรกรใชสารกําจัดศัตรูพืชและความถี่ของการฉีดพนนั้นมีความสัมพันธกับการปฏิบัติตัวเพื่อปองกัน

สารกําจัดศัตรูพืช เนื่องจากเมื่อเกษตรกรฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืชบอยครั้งโอกาสในการสัมผัสสารกําจัดศัตรูพืชจะ

เพิ่มตามจํานวนครั้งที่ฉีดพน ทําใหผูฉีดพนมีโอกาสในการรับสัมผัสสารกําจัดศัตรูพืชในปริมาณที่มากและสะสมใน

รางกาย รวมทั้งในผลผลิตทางการเกษตร สอดคลองกับผลการศึกษาของ ศักดา ศรีนิเวศน (ม.ป.ป.) พบวาความถี่

ของการฉีดพนสารเคมี ถือเปนหนึ่งปจจัยที่มีความเสี่ยงตอสุขภาพมนุษย  

เกษตรกรใชสารกําจัดศัตรูพืชในปริมาณที่ระบุตามฉลาก รอยละ 97.1 หลังจากนั้นเกษตรกรจะเวนชวงการ

เก็บเกี่ยวพืชผลหลังการฉีดพนสารกําจัดศัตรูโดยเฉลี่ย 15.5 วัน (SD = 24.2) แหลงซื้อสารกําจัดศัตรูพืชคือรานคา

ในหมูบานมากที่สุด รอยละ 78.8 และจะมีการฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืชในชวงเชามากที่สุด รอยละ 82.4 ขณะที่มี

การฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืชนั้นเกษตรกรสวนมากไมพักรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มระหวางฉีดพน รอยละ 91.8 

สวนเกษตรกรที่พักรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มระหวางฉีดพนมีรอยละ 8.2 ซึ่งเกษตรกรจะลางมือกอน

รับประทานอาหารรอยละ 100 (n = 14) เนื่องจากผิวหนังคนที่มีความออนนุมกวาผิวหนังของแมลง งายตอการดูด

ซึมเขาไปทางตอมเหงื่อ นอกเหนือจากการสูดละอองเขาทางจมูกโดยตรง จึงทําใหมีความเสี่ยงอันตรายมากกวา

แมลง สอดคลองกับผลการศึกษาของ ดาริวรรณ  และวรรณภา (2544) พบวาเกษตรกรมีการใชสารกําจัดศัตรูพืช

คอนขางจะบอย สัปดาหละ 2 – 3 ครั้ง รอยละ 42.8 ฉีดพนสารเคมีในตอนเชาและบางสวนใชสารกําจัดศัตรูพืชทั้ง

วัน และวิบูลย (2544) พบวา จํานวนครั้งที่เกษตรกรใชสารเคมีตอหนึ่งฤดูกาลปลูกมะเขือเทศเกษตรกรมีการใช

สารเคมีเฉลี่ย 9 ครั้งตอหนึ่งฤดูกาลปลูก สูงสุด 18 คร้ัง ต่ําสุด 3 คร้ัง 

หลังการฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืชเกษตรกรจะทําการลางอุปกรณฉีดพน รอยละ 97.1 เมื่อลางอุปกรณฉีด

พนแลวน้ําทิ้งที่เกิดขึ้นหลังจากการลางเกษตรกรในกลุมที่ลางอุปกรณ (n = 165) จะเทน้ําทิ้งลงในพื้นที่วางเปลาที่

ไมใชประโยชนและไมใหปนเปอนแหลงน้ํามากที่สุด รอยละ 64.8 สําหรับภาชนะใสสารกําจัดศัตรูพืชเกษตรกรจะ

กําจัดดวยการฝงกลบมากที่สุด รอยละ 64.1  

 ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาเกษตรกรมีพฤติกรรมการเลือกใชสารกําจัดศัตรูพืช การจัดเก็บ และการกําจัด

ภาชนะที่บรรจุดวยวิธีการที่ถูกตองและเหมาะสมเปนบางสวน และบางสวนมีการปฏิบัติที่ไมถูกตอง นอกจากนี้ใน

เร่ืองการใชอุปกรณปองกันตนเองจากอันตรายแมเกษตรกรจะมีการใชอุปกรณปองกันแตเปนการใชอุปกรณที่ไม

ครบชุด ซึ่งประเด็นในการปฏิบัติเหลานี้อาจสามารถแกไขไดโดยการใหความรูโดยวิธีการตางๆ และการใชส่ือที่

เกี่ยวของกับการปองกันตนเองของเกษตรกรดวยความสม่ําเสมอหรือบอยครั้ง เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมของ

เกษตรกรใหมีการปฏิบัติที่ถูกตองเพื่อปองกันตนเองและบุคคลรอบขาง 
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