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บทคัดย่อ

ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรร้อยละ 44.2 ทำ�สวนกะหลํ่าปลีเป็นอาชีพหลัก โดยมีพื้นที่ปลูกกะหลํ่าปลี
เฉลี่ย 0.29 เฮ็กตาร์ต่อครัวเรือน เกษตรกรร้อยละ 59.8 ปลูกกะหลํ่าปลีบนพื้นที่ดอนริมแม่นํ้า  ในการเตรียม
แปลงกะหลํ่าปลีเกษตรกรส่วนใหญ่ทำ�การไถดินตากแดด เฉลี่ย 6.4 วัน ครัวเรือนเกษตรกรมีรายได้รวม
เฉลี่ย 10,610,892.8 กีบต่อปี และเป็นรายได้ที่เป็นเงินสดจากการปลูกกะหลํ่าปลี เฉลี่ย 4,304,687.5 กีบ  
เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่มกองทุนในหมู่บ้าน   เงินทุนในการปลูกกะหลํ่าปลีส่วนใหญ่กู้จากกองทุน
ในหมู่บ้าน เฉลี่ย  909,090.9 กีบต่อครัวเรือน ปัญหาที่สำ�คัญในการปลูกกะหลํ่าปลีของเกษตรกร คือ ปัญหา
ทางด้านการผลิตกะหลํ่าปลี ได้แก่ ขาดความรู้ในการปรับปรุงดิน แรงงานในการผลิตผักกะหลํ่าปลีไม่เพียงพอ
ขาดความรู้ในการผลิตกะหลํ่าปลีอย่างถูกต้อง ปัญหาทางด้านการป้องกันกำ�จัดแมลงศัตรู ได้แก่ สารเคมีฯ
ราคาแพง การควบคุมแมลงและศัตรูกะหลํา่ ปลี ปัญหาทางด้านการตลาด ได้แก่ ขาดความรูใ้ นการแปรรูปกะหลํา่ ปลี
เพือ่ เพิม่ มูลค่าผลผลิต และปัญหาด้านการระบาดของศัตรูกะหลํา่ ปลี ซึง่ ได้แก่ การระบาดของเพลีย้ อ่อน หนอนคืบ
กะหลํ่า วิธีการศึกษาผู้ศึกษาใช้วิธีศึกษา  เชิงปริมาณ  (Quantitative research)  เป็นหลัก โดยทำ�การเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากเกษตรกรผู้ที่ปลูกผักกะหลํ่าปลีในเมืองเซียงเงิน  เมืองหลวงพระบาง เมืองนํ้าบาก จำ�นวนประชากร
224 ราย พฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันและกำ�จัดศัตรูกะหลํ่าปลีของเกษตรกร โดยภาพรวมเกษตรกร
มีการปฏิบัติตามหลักการใช้สารเคมีที่ถูกต้องเป็นบางครั้ง  เกษตรกรที่มีขนาดพื้นที่ปลูกกะหลํ่าปลีแตกต่างกัน
มีพฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันและกำ�จัดศัตรูกะหลํ่าปลี แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติในบางประเด็น
โดยเกษตรกรทีม่ ขี นาดพืน้ ทีป่ ลูกกะหลํา่ ปลีมากกว่ามีแนวโน้มปฏิบตั ติ ามหลักการใช้สารเคมีปอ้ งกันและกำ�จัดศัตรู
กะหลํ่าปลีมากกว่ากลุ่มที่มีขนาดพื้นที่ปลูกกะหลํ่าปลีเล็กกว่า

ABSTRACT

The results revealed that 44.2 percent of the farmers grew cabbage as their main occupation, with an
average cabbage growing area of 0.29 hectare per household.  Approximately 59.8 percent of the farmers grew
cabbage on river bank.  The land was ploughed and sun dried for an average of 6.4 days in order to prepare the
* นักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
** รองศาสตราจารย์ ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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land for cabbage growing.  The farmer’s household has an average annual cash income of 10,610,892.8 kip.
Out of this figure, 4,304,090.9 kip was derived from cabbage growing.  The majority of the farmers were
members of the village fund group.  On average, they borrowed money from the group to invest in cabbage
growing 909,090.9 kip per household.  The main problems encountered by the cabbage growers included:
grower lack of knowledge to improve soil fertility, labor use for cabbage production and the problem of pest
control in cabbage field as higher on cabbage processing, and cabbage aphid and armyworm outbreak.  The
cabbage growers followed the recommended behaviors on chemical pesticide application from time to time.  
To solve the problem of cabbage grower, researcher have used the metrology called quantities research to
conduct by collection the data resource from local area who grows cabbage 107 samples from XeingNguen
district 67 sample from Luangprabang district and 50 sample from Nambak district the 224 samples above
in different area were used to conduct this problem. The statistical test showed that farmers with different size
of cabbage growing area followed the recommended behaviors on pesticide application differently on some
issues.  The farmers with larger size of cabbage growing area tended to follow the recommended behaviors on
chemical pesticide application at greater extent than the farmers with smaller size of cabbage growing area.
คำ�สำ�คัญ : พฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันและกำ�จัดศัตรูพืช  การปลูกกะหลํ่าปลี
Key Words : Pesticide application behaviors, Cabbage production

บทนำ�

ปัจจุบันกะหลํ่าปลีถือว่าเป็นผักที่มีคุณค่า
ทางโภชนาการมากชนิดหนึ่ง เพราะมีกากใยอาหารที่
ช่วยดูดซับไขมันและนํา้ ตาล นอกจากนีย้ งั มีวติ ามินซีสงู
ช่วยในการต้านอนุมูลอิสระลดความเสี่ยงในการเป็น
โรคมะเร็งทุกชนิด (ไชน, 2536) การผลิตกะหลํ่า
ปลีในแขวงหลวงพระบางส่วนใหญ่จะผลิตในฤดูแล้ง  
เนื่องจากฤดูฝนมีการแพร่ระบาดของโรคและแมลง
ศั ต รู ก ะหลํ่ า ปลี ส่ ง ผลให้ ร าคากะหลํ่ า ปลี ใ นฤดู ฝ น
มีราคาแพง แขวงหลวงพระบางมีพื้นที่ทำ�การผลิต
กะหลํา่ ปลี ประมาณ 166 เฮ็กตาร์  ได้ผลผลิต 12.33 ตัน  
พันธุท์ ปี่ ลูก ได้แก่  พนั ธุ์ HAYA และพันธุ์ K-Y CROSS   
แหล่ ง ผลิ ต ที่ สำ � คั ญ ในแขวงหลวงพระบาง   ได้ แ ก่   
เมืองเซียงเงิน  เมืองหลวงพระบาง และเมืองนํ้าบาก  
(บุนจันมี, 2003) อย่างไรก็ตาม การพัฒนาการเกษตร
ใน สปป.ลาว ที่เน้นการทำ�การเกษตรเพื่อเป็นการค้า
มากขึ้น ทำ�ให้เกษตรกรต้องใช้สารเคมีในการป้องกัน
และกำ�จัดศัตรูพืชมากขึ้น สารเคมีชนิดต่างๆที่มีพิษ
ภั ย จึ ง เริ่ ม เข้ า มามี บ ทบาทและถู ก นำ � มาใช้ ม ากขึ้ น

เรื่อยๆ เกษตรกรส่วนหนึ่งนำ�สารเคมีมาใช้ไม่ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย
ของเกษตรกรและประชาชนผูบ้ ริโภค สารเคมีฯตกค้าง  
ในสิ่งแวดล้อม ในอาหาร  และผลผลิตทางการเกษตร  
แมลงศัตรูพืชสร้างความต้านทานต่อสารเคมีฯ  ทำ�ให้
แมลงและสัตว์ที่มีประโยชน์ถูกทำ�ลายไป  ซึ่งจะทำ�ให้
สภาวะสมดุลทางธรรมชาติ  เสียไปในที่สุด  (สิริวัฒน์,
2521) อย่างไรก็ตามยังมีความจำ�เป็นต้องใช้สารเคมี
ในภาคเกษตรกรรม  
ดังนั้น จึงควรที่จะศึกษาพฤติกรรมการใช้
สารเคมีป้องกันและกำ�จัดศัตรูกะหลํ่าปลีของเกษตร
กรใขเขตแขวงหลวงพระบาง เพื่ อ หาสู่ ท างในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารเคมีการเกษตรให้
ถูกต้องต่อไป

วัตถุประสงค์

1) สภาพการผลิ ต กะหลํ่ า ปลี แ ละปั ญ หา
การปลูกกะหลํา่ ปลีของเกษตรกรในแขวงหลวงพระบาง  
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2) พฤติ ก รรมการใช้ ส ารเคมี ป้ อ งกั น
และกำ � จั ด ศั ต รู ก ะหลํ่ า ปลี ข องเกษตรกรในแขวง
หลวงพระบาง

วิธีดำ�เนินการศึกษา

ทำ�การศึกษา โดยการสำ�รวจเกษตรกรผูป้ ลูก
กะหลํ่าปลีจำ�นวน 224 ราย ในแหล่งปลูกที่สำ�คัญ  คือ
เมืองเซียงเงิน 107 ราย เมืองหลวงพระบาง 67 ราย
และเมืองนํา้ บาก 50 ราย ในแขวงหลวงพระบาง ประเทศ
สปป.ลาว ทำ � การสั ม ภาษณ์ ร ายครั ว เรื อ น ระหว่ า ง
เดือนกันยายน - ธันวาคม 2552 โดยใช้การสัมภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้าง (semi structural interview) เป็น
เครือ่ งมือช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้สถิตคิ า่ คะแนนเฉลีย่ ในการวิเคราะห์พฤติกรรม
การใช้สารเคมี และใช้ F-test ในการวิเคราะห์ความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม โดยให้ค่าคะแนน
มาตราประมาณค่า (rating scale) ดังนี้
ปฏิบัติทุกครั้ง ให้ค่าคะแนน =  3
ปฏิบัติเป็นบางครั้ง ให้ค่าคะแนน =  2
ไม่ได้ปฏิบัติ
ให้ค่าคะแนน =  1
และแปลความหมายโดยใช้ วิ ธี ก ารนำ �
ค่ า คะแนนเฉลี่ ย ไปเปรี ย บเที ย บกั บ เกณฑ์ ก ารแปล
ความหมาย ดังนี้
2.34 – 3.00 หมายถึง เกษตรกรปฏิ บั ติ
ทุกครั้ง
1.67 – 2.33 หมายถึง เกษตรกรปฏิบตั เิ ป็น
บางครั้ง
1.00 – 1.66 หมายถึง เกษตรกรไม่ได้ปฏิบตั ิ

ผลการศึกษา

1. สภาพการผลิตและปัญหาการปลูกกะหลํ่าปลี
เกษตรกรมีขนาดพื้นที่ปลูกกะหลํ่าปลีเฉลี่ย  
0.29 เฮ็กตาร์ต่อครัวเรือน ขนาดพื้นที่สูงสุด 0.80
เฮ็กตาร์ต่อครัวเรือน ขนาดพื้นที่ตํ่าสุด 0.05 เฮ็กตาร์
ต่อครัวเรือน เกษตรกรปลูกกะหลํ่าปลีเพื่อการบริโภค
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และจำ�หน่าย ร้อยละ 85.3 และร้อยละ 59.8 ปลูก
กะหลํ่าปลีในพื้นที่ที่ดอนริมแม่นํ้า โดยร้อยละ 42.9
ปลูกครัง้ เดียวเต็มพืน้ ที่  ในการเตรียมแปลงกะหลํา่ ปลี  
เกษตรกรส่วนใหญ่ท�ำ การไถดินตากแดดเฉลีย่ 6.4  วัน  
พั น ธุ์ ก ะหลํ่ า ปลี ที่ เ กษตรกรปลู ก ส่ ว นใหญ่ ได้ แ ก่
พันธุ์ HAYA และพันธุ์ KY-CROSS   เมล็ดพันธุ์
ส่วนใหญ่จัดซื้อในตลาด  เกษตรกรปลูกโดยการหว่าน
และถอนแยกภายหลัง  รดนํ้าด้วยบัวรดทั้งเช้าและเย็น
เกษตรกร  ร้อยละ 50.9 จำ�หน่ายกะหลํ่าปลีให้พ่อค้า
คนกลางที่ ม ารั บ ซื้ อ ผลผลิ ต ที่ ส วน   และพ่ อ ค้ า เป็ น
ผู้กำ�หนดราคารับซื้อ เกษตรกรได้รับความรู้เกี่ยวกับ
การใช้สารเคมีฯจากเพื่อนบ้าน  และเอกสารคำ�แนะนำ�
ต่างๆเป็นส่วนใหญ่  สำ�หรับความรู้ที่เกษตรกรมีความ
ต้องการมาก ได้แก่  1) การใช้สารเคมีปอ้ งกันและกำ�จัด
ศัตรูกะหลํ่าปลี 2) การปลูกและดูแลรักษากะหลํ่าปลี  
และ 3) การควบคุมศัตรูผักแบบวิธีผสมผสาน
แหล่งที่มาของสารเคมีที่เกษตรกรนำ�มาใช้
พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 74.5 ซื้อสารเคมี
จากร้านค้าในเมือง แหล่ ง ความรู้ ก ารใช้ ส ารเคมี ข อง
เกษตรกร  รอ้ ยละ 57.1  ได้รบั จากเพือ่ นบ้าน  รองลงมา
ได้รบั ความรูจ้ ากเอกสารคำ�แนะนำ�ต่างๆ  ร้อยละ 52.7  
เกษตรกร ร้อยละ 83.5 ไม่เคยฝึกอบรม ในการใช้
สารเคมีที่ถูกต้อง
หน่ ว ยงานที่ ใ ห้ ค วามรู้ ก ารใช้ ส ารเคมี กั บ
เกษตรกร  ร้อยละ 8.0  ได้รับความรู้ในการใช้สารเคมี
จากโครงการมรดก  รองลงมาจากโครงการผลิตพืช
ปลอดสาร ร้อยละ 3.6  จากโครงการพัฒนาชาวสวน
ร้อยละ 3.1   และจากโครงการ   SIDA (Swedish
International Development Cooperation Agency)
ร้อยละ 1.8
ปั ญ หาที่ สำ � คั ญ ในการปลู ก กะหลํ่ า ปลี ข อง
เกษตรกร ได้แก่ 1) ขาดความรูใ้ นการแปรรูปกะหลํา่ ปลี  
(ร้อยละ 90.6) 2) เพลี้ยอ่อนระบาด  (ร้อยละ 71.4)
3) ขาดความรูใ้ นการปรับปรุงบำ�รุงดิน (ร้อยละ 62.1)
และ 4) ราคาผลผลิตกะหลํา่ ปลีไม่คงที  ่ (ร้อยละ 61.6)  
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2. พฤติกรรมการใช้สารเคมีเคมีป้องกันและกำ�จัด
ศัตรูกะหลํ่าปลีของเกษตรกร
เกษตรกรที่ศึกษาส่วนใหญ่เป็นชาย ร้อยละ
82.1  และเป็นหญิง ร้อยละ 17.9
เกษตรกรมีอายุตาํ่ กว่า 40 ปี มีจ�ำ นวนมากทีส่ ดุ   
ร้อยละ 42.4  รองลงมาคือเกษตรกรทีม่ อี ายุ 40-50 ปี  
ร้อยละ 34.8  และเกษตรกรทีม่ อี ายุ 50 ปีขนึ้ ไป  ร้อยละ
22.8  เกษตรกรที่มีอายุน้อยที่สุดคือ 20 ปี  เกษตรกร
ที่มีอายุมากที่สุด 71 ปี   อายุเฉลี่ยของเกษตรกร  คือ  
43.22  ปี
พฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันและกำ�จัด
ศัตรูกะหลํ่าปลีแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้  
1) พฤติกรรมก่อนการใช้สารเคมีฯ ของ
เกษตรกรผู้ปลูกกะหลํ่าปลี   พิจารณาจากการปฏิบัติ
ตามหลักการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัยใน
ประเด็นย่อยต่างๆ โดยภาพรวม  เกษตรกรปฏิบตั ติ าม
หลักการเป็นบางครัง้ มีเพียง 2 ประเด็น จาก 7 ประเด็น  
ที่เกษตรกรปฏิบัติทุกครั้ง เมื่อมีโอกาส คือ อ่านฉลาก
ข้างขวดทุกครั้งและปฎิบัติตามข้อแนะนำ�ต่างๆอย่าง
เคร่งครัดในการใช้สารเคมีฯ และใช้ไม้หรือวัสดุอื่น
ที่เหมาะสมคนผสมสารเคมีฯก่อนทำ�การฉีดพ่นและ
ไม่ใช้มือคนสารเคมี (ตารางที่ 1)
2) พฤติกรรมระหว่างการใช้สารเคมีฯ ของ
เกษตรกรผู้ปลูกกะหลํ่าปลี   เกษตรกรมีการปฏิบัติตน

ตามคำ�แนะนำ�ในการใช้สารเคมีทุกครั้งเมื่อมีโอกาส
ใน 4 ประเด็น จากทั้งหมด 13 ประเด็นที่ศึกษา ทั้งนี้
อาจเนื่องจากเกษตรกรได้รับความรู้ในการใช้สารเคมี
ในการกำ�จัดศัตรูกะหลํ่าปลีจากผู้ที่เคยใช้สารเคมีมา
ก่อน และพอจะทราบว่าสารเคมีก�ำ จัดศัตรูพืชนั้นเป็น
อัตรายต่อสุขภาพของเกษตรกรเอง และคนรอบข้าง
เมื่อทำ�การฉีดพ่น จึงทำ�ให้เกษตรกรสวมผ้าปิดปาก
ใส่เสือ้ แขนยาว ไม่รบั ประทานอาหาร ดืม่ นํา้ หรือสูบบุหรี่
ขณะฉีดพ่นสารเคมีฯทุกครัง้ ทีท่ �ำ การฉีดพ่น ส่วนประเด็น
ทีเ่ หลือเกษตรกรปฏิบตั เิ ป็นบางครัง้ เท่านัน้ (ตารางที่ 1)
3) พฤติ ก รรมหลั ง การใช้ ส ารเคมี ฯ ของ
เกษตรกรผู้ปลูกกะหลํ่าหลี   เกษตรกรมีการปฏิบัติตน
หลังการใช้สารเคมีตามคำ�แนะนำ�ทุกครั้งเมื่อมีโอกาส
4 ประเด็น จากทั้งหมด 12 ประเด็นที่ศึกษา ทั้งนี้
อาจเนือ่ งจากเกษตรกรผูใ้ ช้สารเคมีในการป้องกันและ
กำ�จัดศัตรูกะหลํ่าปีมีความรู้เกี่ยวกับสารเคมีว่าเป็น
สารอัตรายต่อสุขภาพ  จึงทำ�ให้เกษตรกรมีการเปลี่ยน
ชุดทีส่ วมใส่ในการฉีดพ่นสารเคมีฯและอาบนํา้ ฟอกสบู่
ทันทีหลังจากการทำ�งาน เก็บภาชนะบรรจุสารเคมีฯไว้
ในที่ห่างไกลจากเด็กและสัตว์   เก็บสารเคมีในที่มิดชิด
ไม่ปะปนสิ่งอื่น  การทำ�ลายภาชนะสารเคมีฯที่ใช้หมด
แล้วโดยการฝังเท่านั้น ส่วนประเด็นที่เหลือ เกษตรกร
ปฏิบัติเป็นบางครั้ง (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 พฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันและกำ�จัดศัตรูกะหลํ่าปลีของเกษตรกร
พฤติกรรมการใช้สารเคมีฯ
1. การปฏิบัติของเกษตรกรก่อนใช้สารเคมีฯ
    1) อ่านฉลากข้างขวดทุกครั้งและปฎิบัติข้อแนะนำ�ต่างๆอย่าง  
         เคร่งครัดในการใช้สารเคมีฯ
    2) ใช้ไม้หรือวัสดุอื่นที่เหมาะสมคนผสมสารเคมีฯก่อนทำ�การ
         ฉีดพ่น และไม่ใช้มือคนสารเคมีฯ
    3) สวมถุงมือทุกครั้งที่ต้องการสัมผัสกับสารเคมีฯ
    4) ไม่ใช้ปากเปิดขวดสารเคมีฯ
    5) สำ�รวจสภาพความเสียหายของพืชก่อนการใช้สารเคมีฯ
    6) ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์การฉีดพ่นสารเคมีฯก่อนทำ�การ
         ฉีดพ่น
    7) ไม่ใช้สารเคมีฯที่สงสัยว่าจะเสื่อมคุณภาพ

ค่าคะแนนเฉลี่ย
S.D.
(n=192)

ความหมาย

2.40

0.79

ปฏิบัติทุกครั้ง

2.39

0.86

ปฏิบัติทุกครั้ง

2.30
2.30
2.28
2.25

0.76
0.93
0.84
0.81

ปฏิบัติเป็นบางครั้ง
ปฏิบัติเป็นบางครั้ง
ปฏิบัติเป็นบางครั้ง
ปฏิบัติเป็นบางครั้ง

1.93

0.83

ปฏิบัติเป็นบางครั้ง
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ตารางที่ 1 พฤติกรรมการใช้สารเคมีเคมีป้องกันและกำ�จัดศัตรูกะหลํ่าปลีของเกษตรกร (ต่อ)
พฤติกรรมการใช้สารเคมีฯ
2. การปฏิบัติของเกษตรกรระหว่างการใช้สารเคมีฯ
    1) ใช้ผ้าหรืออุปกรณ์ปิดปากปิดจมูก
    2) พยามใช้สารเคมีฯที่ผสมแล้วให้หมดในคราวเดียว
    3) สวมเสื้อแขนยาว  สวมกางเกงขายาว
    4) ไม่รับประทานอาหาร ดื่มนํ้าหรือสูบบุหรี่ขณะฉีดพ่นสารเคมีฯ
    5) ไม่ใช้ปากเป่าหรือดูดหัวฉีดพ่นสารเคมีฯเมื่อประสบปัญหาการ
         อุดตันของหัวฉีด
   6) ไม่ฉีดพ่นสารเคมีฯในเวลากลางวันมีแสงแดดร้อนจัด
   7) สวมถุงมือ
   8) หยุดการฉีดพ่นสารเคมีฯทันทีเมื่อปรากฏอาการแพ้สารเคมีฯ
         เช่น เวียน  ศีรษะ คลื่นไส้ แน่นหน้าอก
    9) ขณะที่พ่นสารเคมีฯให้เด็กและสัตว์ออกจากบริเวณนั้น
    10) ไม่ฉีดพ่นสารเคมีฯในขณะที่มีลมแรง
    11) ยืนอยู่เหนือลมขณะฉีดพ่นสารเคมีฯ
    12) สวมหมวกแว่นตาหรือใช้ผ้าพันศีรษะให้มิดชิด
    13) สวมร้องเท้าบูทให้มิดชิด
3. การปฏิบัติของเกษตรกรหลังการใช้สารเคมีฯ
    1) เก็บสารเคมีในที่มิดชิดไม่ปะปนสิ่งอื่น
    2) เก็บภาชนะบรรจุสารเคมีฯ ไว้ในที่ห่างไกลจากเด็กและสัตว์
    3) ทำ�ความสะอาดถังบรรจุสารเคมีฯ ทุกครั้งหลังการใช้งาน  
    4) เปลี่ยนชุดที่สวมใส่ในการฉีดพ่นสารเคมีฯ และอาบนํ้าฟอกสบู่
         ทันทีหลังจากการทำ�งาน
    5) หากมีสารเคมีฯ เหลือจากการใช้งานไม่ควรเทลงในแหล่งนํ้า
    6) ออกจากบริเวณนั้นทันทีหลังจากการฉีดพ่นสารเคมีฯ
    7) ไม่เทนํ้าทำ�ความสะอาดถังบรรจุสารเคมีฯ ลงในแหล่งนํ้า
    8) การซักเสื้อผ้าที่สวมใส่ฉีดพ่นสารเคมีฯ แยกต่างหาก
    9) การทำ�ลายภาชนะสารเคมีฯ ที่ใช้หมดแล้วโดยการฝังเท่านั้น
    10) แจ้งให้บุคคลอื่นทราบว่าเป็นพื้นที่ที่พึ่งทำ�การฉีดสารเคมีฯ
    11) บอกชนิดของสารเคมีฯที่ใช้
    12) เขียนป้ายหรือบอกให้บุคคลใกล้ชิดทราบว่าได้ทำ�การฉีดพ่น
           สารเคมีฯ บริเวณนั้น
ภาพรวมการปฏิบัติของเกษตรกรในการใช้สารเคมีฯทุกด้าน

ค่าคะแนนเฉลี่ย
S.D.
(n=192)

ความหมาย

2.43
2.39
2.36
2.34
2.32

0.87
0.77
0.86
0.90
0.93

ปฏิบัติทุกครั้ง
ปฏิบัติทุกครั้ง
ปฏิบัติทุกครั้ง
ปฏิบัติทุกครั้ง
ปฏิบัติเป็นบางครั้ง

2.32
2.27
2.26

0.92
0.82
0.82

ปฏิบัติเป็นบางครั้ง
ปฏิบัติเป็นบางครั้ง
ปฏิบัติเป็นบางครั้ง

2.25
2.22
2.22
2.05
2.02

0.79
0.92
0.84
0.77
0.81

ปฏิบัติเป็นบางครั้ง
ปฏิบัติเป็นบางครั้ง
ปฏิบัติเป็นบางครั้ง
ปฏิบัติเป็นบางครั้ง
ปฏิบัติเป็นบางครั้ง

2.47
2.44

0.75
0.77

ปฏิบัติทุกครั้ง
ปฏิบัติทุกครั้ง

2.37
2.35

0.87
0.86

ปฏิบัติทุกครั้ง
ปฏิบัติทุกครั้ง

2.33
2.31
2.24
2.23
2.20
2.15
2.09
1.81

0.74
0.83
0.86
0.78
0.72
0.79
0.89
0.90

ปฏิบัติเป็นบางครั้ง
ปฏิบัติเป็นบางครั้ง
ปฏิบัติเป็นบางครั้ง
ปฏิบัติเป็นบางครั้ง
ปฏิบัติเป็นบางครั้ง
ปฏิบัติเป็นบางครั้ง
ปฏิบัติเป็นบางครั้ง
ปฏิบัติเป็นบางครั้ง

2.26

0.83 ปฏิบัติเป็นบางครั้ง
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3. พฤติกรรมการใช้สารเคมีเคมีป้องกันและกำ�จัด
ศั ต รู ก ะหลํ่ า ปลี ของเกษตรกรที่มีขนาดพื้นที่ปลูก
กะหลํ่าปลีที่แตกต่างกัน
การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้สารเคมี
ป้องกันและกำ�จัดศัตรูกะหลํา่ ปลีของเกษตรกรในแหล่ง
ปลูกทีส่ �ำ คัญในแขวงหลวงพระบาง ประเทศ สปป.ลาว
ที่มีขนาดพื้นที่ปลูกกะหลํ่าปลีที่แตกต่างกัน 3 กลุ่ม
ได้แก่ กลุ่มมีขนาดพื้นที่ไม่เกิน 0.20 เฮ็กตาร์   กลุ่มมี
ขนาดพื้นที่ระหว่าง 0.21 - 0.35 เฮ็กตาร์ และกลุ่มที่
มีขนาดพื้นที่ 0.36 เฮ็กตาร์ขึ้นไป พบว่า :
1) เกษตรกรที่มีขนาดพื้นที่ปลูกกะหลํ่าปลี
แตกต่างกันมีการปฏิบัติก่อนใช้สารเคมี แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ p ≤ .001 จำ�นวน
1 ประเด็นได้แก่ ยืนอยู่เหนือลมขณะฉีดพ่นสารเคมี
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ p ≤ .01
จำ�นวน 1 ประเด็น ได้แก่ อ่านฉลากข้างขวดทุกครั้ง
และปฎิบัติข้อแนะนำ�ต่างๆอย่างเคร่งครัดในการใช้
สารเคมีฯ
2) เกษตรกรที่มีขนาดพื้นที่ปลูกกะหลํ่าปลี
แตกต่างกันมีการปฏิบตั ริ ะหว่างใช้สารเคมีแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ p ≤ .001 จำ�นวน 3
ประเด็น ได้แก่ (1)ไม่ฉดี พ่นสารเคมีฯในขณะทีม่ ลี มแรง
(2)ไม่ฉีดพ่นสารเคมีฯในเวลากลางวัน มีแสงแดด

ร้อนจัด และ(3)ไม่ใช้ปากเป่าหรือดูดหัวฉีดพ่นสารเคมี
เมื่อประสบปัญหาการอุดตันของหัวฉีด  แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิทรี่ ะดับ p ≤ .01  จ�ำ นวน 1 ประเด็น
ได้ แ ก่ ไม่ รั บ ประทานอาหาร   ดื่ ม นํ้ า หรื อ สู บ บุ ห รี่
ขณะฉีดพ่นสารเคมีฯ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติที่ระดับ p ≤ .05 จำ�นวน 2 ประเด็น ได้แก่
(1) ใช้ผา้ หรืออุปกรณ์ปดิ ปากปิดจมูก และ (2) พยายาม
ใช้สารเคมีฯที่ผสมแล้วให้หมดในคราวเดียว
3) เกษตรกรที่มีขนาดพื้นที่ปลูกกะหลํ่าปลี
แตกต่างกันมีการปฏิบตั หิ ลังการใช้สารเคมีแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ p ≤ .001 จำ�นวน
1 ประเด็น ได้แก่ ไม่เทนํ้าทำ�ความสะอาดถังบรรจุ
สารเคมีฯลงในแหล่งนํ้า  เช่น กลุ่มเกษตรกรที่มีพื้นที่
0.36 เฮ็กตาร์ขึ้นไปที่มีพึ้นที่มากกว่า และมีการใช้
สารเคมีมากกว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตที่
ระดับ p ≤ .01 จำ�นวน 2 ประ เด็น ได้แก่ (1) การทำ�ลาย
ภาชนะสารเคมี ฯ ที่ ใ ช้ ห มดแล้ ว โดยการฝั ง เท่ า นั้ น
และ(2) บอกชนิดของสารเคมีฯทีใ่ ช้  แตกต่างกันอย่าง
มีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ p ≤ .05 จำ�นวน 2 ประเด็น
ได้แก่ (1) เขียนป้ายหรือบอกให้บคุ คลใกล้ชดิ ทราบว่า
ได้ท�ำ การฉีดพ่นสารเคมีฯบริเวณนัน้ และ(2) ทำ�ความ
สะอาดถังบรรจุสารเคมีฯทุกครั้งหลังการใช้งาน
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ตารางที่ 2 พฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันและกำ�จัดศัตรูกะหลํ่าปลีที่มีขนาดพื้นที่ปลูกกะหลํ่าปลีแตกต่างกัน
พฤติกรรมการใช้สารเคมี
(n=192)
1. การปฏิบัติของเกษตรกรก่อนใช้สารเคมีฯ
    1) สำ�รวจสภาพความเสียหายของพืชก่อนการ
         ใช้สารเคมีฯ
    2) ไม่ใช้สารเคมีฯที่สงสัยว่าจะเสื่อมคุณภาพ
    3) ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์การฉีดพ่น
         สารเคมีฯก่อนทำ�การฉีดพ่น
    4) ไม่ใช้ปากเปิดขวดสารเคมีฯ
    5) ยืนอยู่เหนือลมขณะฉีดพ่นสารเคมีฯ
    6) อ่านฉลากข้างขวดทุกครั้งและปฎิบัติข้อ
         แนะนำ�ต่างๆอย่างเคร่งครัดในการใช้สารเคมีฯ
    7) สวมถุงมือทุกครั้งที่ต้องการสัมผัสกับสาร เคมีฯ
2. การปฏิบัติของเกษตรกรระหว่างใช้สารเคมี
    1) ใช้ผ้าหรืออุปกรณ์ปิดปากปิดจมูก
    2) สวมเสื้อแขนยาว  สวมกางเกงขายาว
    3) สวมถุงมือ
    4) สวมร้องเท้าบูทให้มิดชิด
    5) สวมหมวกแว่นตาหรือใช้ผ้าพันศีรษะให้มิดชิด
    6) ไม่รับประทานอาหาร  ดื่มนํ้าหรือสูบบุหรี่
         ขณะฉีดพ่นสารเคมีฯ
    7) หยุดการฉีดพ่นสารเคมีฯทันทีเมื่อปรากฏอาการ
แพ้สารเคมีฯ เช่น เวียนศีรษะ คลืน่ ไส้  แน่นหน้าอก
     8) ยืนอยู่เหนือลมขณะฉีดพ่นสารเคมีฯ
     9) ไม่ฉีดพ่นสารเคมีฯ ในขณะที่มีลมแรง
    10) ไม่ฉีดพ่นสารเคมีฯ ในเวลากลางวันมี     
            แสงแดดร้อนจัด
    11) ไม่ใช้ปากเป่าหรือดูดหัวฉีดพ่นสารเคมีฯ
            เมื่อประสบัญหาการอุดตันของหัวฉีด
    12) ขณะที่พ่นสารเคมีฯให้เด็ก และสัตว์
            ออกจากบริเวณนั้น
     13) พยายามใช้สารเคมีฯ ที่ผสมแล้วให้
             หมดในคราวเดียว

ไม่เกิน 0.20 0.21 - 0.35 0.36 เฮ็กตาร์
เฮ็กตาร์
เฮ็กตาร์
ขึน้ ไป
(n=78)
(n=60)
(n=54)
Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D.

F

2.14 0.90 2.37 0.76

2.39 0.86

1.829

1.86 0.83 1.95 0.85
2.18 0.85 2.30 0.83

2.02 0.83
2.30 0.77

0.595
0.485

2.15 0.96 2.38 0.90 2.41 0.90 1.564
2.18b 0.94 2.42ab 0.85 2.67a 0.70 5.301***
2.24b 0.86 2.57a 0.70 2.44ab 0.77 2.988*
2.40 0.73 2.32 0.73
2.24b
2.23
2.36
2.00
1.95
2.12b

0.94
0.93
0.81
0.85
0.82
0.95

2.60a
2.48
2.33
2.08
2.07
2.55a

2.17

0.89 2.25

2.13 0.85

2.000

0.79 2.50ab
0.81 2.41
0.77 2.07
0.79 1.98
0.76 2.19
0.81 2.44a

0.82
0.81
0.89
0.79
0.73
0.88

3.171*
1.579
2.181
0.265
1.499
4.511**

0.96 2.41

0.77

1.360

2.12 0.90 2.22 0.85 2.39
1.99b 0.97 2.32a 0.91 2.46a
2.06b 0.99 2.47a 0.87 2.54a

0.76
0.79
0.82

1.674
4.849***
5.449***

2.01b 1.00 2.45a 0.87 2.61a

0.79

7.912***

2.19

0.79 2.35

0.68

0.663

2.21b 0.87 2.50a 0.73 2.54a

0.64

3.876*

0.87 2.23
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ตารางที่ 2 พฤติกรรมการใช้สารเคมีปอ้ งกันและกำ�จัดศัตรูกะหลํา่ ปลีทมี่ ขี นาดพืน้ ทีป่ ลูกกะหลํา่ ปลีแตกต่างกัน (ต่อ)
พฤติกรรมการใช้สารเคมี
(n=192)
3. การปฏิบัติของเกษตรกรหลังใช้สารเคมีฯ
  1) แจ้งให้บุคคลอื่นทราบว่าเป็นพื้นที่ที่พึ่งทำ�การ
ฉีดสารเคมีฯ
  2) ออกจากบริเวณนั้นทันทีหลังจากการฉีดพ่นสาร
เคมีฯ
  3) หากมีสารเคมีฯเหลือจากการใช้งานไม่ควรเทลง
ในแหล่งนํ้าหรือบริเวณที่ใกล้แหล่งนํ้า
  4) เปลี่ยนชุดที่สวมใส่ในการฉีดพ่นสาร                                  
เคมีและอาบนํ้าฟอกสบู่ทันทีหลังจากการทำ�งาน
  5) เก็บภาชนะบรรจุสารเคมีฯไว้ในที่ห่างไกลจาก
เด็กและสัตว์
6) เก็บสารเคมีในที่มิดชิดไม่ปะปนสิ่งอื่น
7) การทำ�ลายภาชนะสารเคมีฯที่ใช้ หมดแล้วโดย
การฝังเท่านั้น
8) บอกชนิดของสารเคมีฯที่ใช้ให้คนใกล้ชิดทราบ
     9) เขียนป้ายหรือบอกให้บุคคลใกล้ชิดทราบ
           ว่าได้ทำ�การฉีดพ่นสารเคมีฯบริเวณนั้น
     10) การซักเสื้อผ้าที่สวมใส่ฉีดพ่นสารเคมีฯ    
             แยกต่างหาก
     11) ไม่เทนํ้า ทำ�ความสะอาดถังบรรจุ         
             สารเคมีฯ ลงในแหล่งนํ้า
     12) ทำ�ความสะอาดถังบรรจุสารเคมีฯ ทุก  
             ครั้งหลังการใช้งาน

ไม่เกิน 0.20 0.21 - 0.35 0.36 เฮ็กตาร์
เฮ็กตาร์
เฮ็กตาร์
ขึน้ ไป
(n=78)
(n=60)
(n=54)
Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D.

F

2.23 0.81 2.17 0.76 2.02 0.81

1.157

2.23 0.88 2.42 0.77 2.31 0.84

0.839

2.23 0.82 2.37 0.74 2.44 0.63

1.397

2.24 0.89 2.52 0.83 2.33 0.84

1.737

2.32 0.85 2.55 0.75 2.50 0.69

1.695

2.40 0.83 2.52 0.75 2.54 0.67
2.31a 0.76 2.28b 0.64 1.96b 0.73

0.677
4.253**

2.31a 0.89 2.03ab 0.88 1.85b 0.88

4.456**

2.01a 0.90 1.75ab 0.91 1.59ab 0.86 3.783*
2.17 0.83 2.38 0.74 2.17 0.75 1.598
2.00b 0.94 2.35a 0.84 2.46a 0.70 5.529***
2.22b 0.92 2.58a 0.79 2.35a 0.85 3.068*

หมายเหตุ *   แตกต่างอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ  p  ≤ .05     
**   แตกต่างอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ  p  ≤ .01
*** แตกต่างอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ  p  ≤ .001
ค่าเฉลีย่ ทีต่ ามด้วยอักษรภาษาอังกฤษตัวเดียวกัน ซึง่ อยูใ่ นแถวเดียวกันไม่มคี วามแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสำ�คัญทางสถิติ
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สรุป

เกษตรกรส่ ว นใหญ่ มี ปั ญ หาที่ สำ � คั ญ คื อ
ปัญหาด้านการตลาดได้แก่ ขาดความรู้ในการแปรรูป
กะหลํ่าปลี และปัญหาด้านการป้องกันกำ�จัดโรคและ
แมลงศัตรูกะหลํ่าปลี คือปัญหาการระบาดของแมลง
ศัตรูกะหลํ่าปลีที่สำ�คัญ ได้แก่ เพลี้ยอ่อน รองลงมา
ปัญหาสารเคมีฯราคาแพง ฉีดพ่นสารเคมีแล้วแมลง
ศั ต รู ดื้ อ ยา และปั ญ หาการควบคุ ม แมลงและศั ต รู
กะหลํ่าปลี
ส่วนในด้านพฤติกรรมการใช้สารเคมีปอ้ งกัน
และกำ�จัดศัตรูกะหลํ่าปลีของเกษตรกรนั้น โดยภาพ
รวมแล้ว เกษตกรมีการปฏิบัติตามหลักการใช้สารเคมี
ป้องกันและกำ�จัดศัตรูกะหลํ่าปลีเป็นบางครั้ง

ข้อเสนอแนะ

จากการการเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้
สารเคมีปอ้ งกันและกำ�จัดศัตรูกะหลํา่ ปลีของเกษตรกร
ในแหล่งปลูกที่สำ�คัญในแขวงหลวงพระบาง  ประเทศ
สปป.ลาว ทีม่ อี ายุแตกต่างกันในประเด็นไม่รบั ประทาน
อาหาร ดื่มนํ้าหรือสูบบุหรี่ระหว่างฉีดพ่นสารเคมีฯ
การทำ�  ลายภาชนะสารเคมีที่ใช้หมดแล้วโดยการฝัง
เท่านัน้ บอกชนิดของสารเคมีฯทีใ่ ช้ ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากกลุม่
เกษตรกรที่มีอายุไม่เกิน 40 ปี ซึ่งอาจได้รับการศึกษา
สูงกว่ากลุ่มเกษตรกรที่มีอายุ 51 ปีขึ้นไป และอาจได้
รับข้อมูลข่าวสารต่างๆมากกว่ากลุ่มเกษตรกรที่มีอายุ
51 ปีขนึ้ ไปทีม่ รี ะดับการศึกษาตํา่ กว่า ดังนัน้ พฤติกรรม
การปฏิบัติการใช้สารเคมีของกลุ่มเกษตรกรที่มีอายุ
ไม่เกิน 40 ปี จึงมีแนวโน้มที่จะปฏิบัติตามคำ�แนะนำ�
ในการใช้สารเคมีผักกะหลํ่าปลีมากกว่ากลุ่มเกษตรกร
ที่ มี อ ายุ 51 ปี ขึ้ น ไป ดั ง นั้ น หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกองส่งเสริม
การเกษตรและกระทรวงสาธารณสุ ข ควรจั ด ทำ �
โครง การฝึกอบรมให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกกะหลํ่าปลี
โดยให้ความรู้ที่เกษตรกรต้องการ คือ
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1) ควรจัดรณรงค์และให้ความรูแ้ ก่เกษตรกร
สวมหน้ากากปิดจมูกและสวมถุงมือขณะพ่นสารเคมี
ให้มากยิ่งขึ้น โดยให้ตระหนักถึงพิษภัยของสารเคมีที่
เข้าสู่ร่างกายในทางผิวหนังให้เกษตรกรผู้ปลูกกะหลํ่า
ปลีคำ�นึงถึงระยะเวลาในการเก็บผักจำ�หน่ายสู่ตลาด
หลังพ่นสารเคมี 10-15 วัน ซึ่งจะทำ�ให้ผักมีความ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภคมากขึ้น
2) ควรส่งเสริมให้เกษตรกรใช้วธิ กี ารควบคุม
ศัตรูพืชแบบผสมผสานทดแทนการใช้สารเคมีให้มาก
ขึ้น ซึ่งจะมีผลดีต่อเกษตรกรผู้ปลูกและผู้บริโภคใน
ระยะยาว และให้เกษตรกรทำ�ป้ายติดบริเวณแปลง
หลังพ่นสารเคมีฯ เพื่อแสดงให้บุคคลทั่วไปรู้ เพื่อลด
อันตรายจากการได้รับสารพิษของคนทั่วไป
3) เกษตรกรผู้ ป ลู ก กะหลํ่ า ปลี ที่ มี อ ายุ
มากกว่ า มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามคำ � แนะนำ � 
ควรมุง่ เน้นฝึกอบรม ส่งเสริมให้เกษตรกรกลุม่ ทีม่ อี ายุ
มาก (51 ปีขนึ้ ไป) ให้มคี วามรู้ ความเข้าใจ และปฏิบตั ิ
ตามคำ�แนะนำ�เกีย่ วกับการไม่รบั ประทานอาหาร  ดมื่ นํา้
หรือสูบบุหรี่ขณะฉีดพ่นสารเคมีฯ การทำ�ลายภาชนะ
สารเคมีฯทีใ่ ช้หมดแล้วโดยการฝังเท่านัน้ และบอกชนิด
ของสารเคมีฯที่ใช้ให้คนใกล้ชิดทราบ
4) ผลจากกานศึกษา พบว่า เกษตรกร ร้อยละ
57.1  ได้รบั จากเพือ่ นบ้าน  ร้อยละ 52.7  ได้รบั ความรู้
จากเอกสารคำ� แนะนำ� ต่ า งๆ   ร้ อ ยละ 39.7 ได้ รั บ
ความรู้จากร้านขายสารเคมี ร้อยละ 13.8  ได้รับจาก
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  และร้อยละ 9.4 ได้รับ
จากวิทยุ/โทรทัศน์ ดังนั้น ควรมุ่งส่งเสริมให้ความรู้
ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การใช้ ส ารเคมี ใ นการป้ อ งกั น
และกำ � จั ด ศั ต รู ก ะหลํ่ า ปลี แ ก่ เ กษตรกรที่ มี ก ารปลู ก
กะหลํ่าปลีเพียงเล็กน้อย หรือแปลงเล็ก ๆ มากกว่า
ผู้ปลูกรายใหญ่ที่ปฏิบัติค่อนข้างถูกต้องอยู่แล้ว
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