
 
 

BMP7-1 

ความตระหนักในการควบคุมศัตรูพืชโดยไม่ใช้สารเคมีของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดอุดรธานี   
ภายใต้โครงการพฒันาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่ความปลอดภัยจากสารเคมี 
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บทคดัย่อ 

 วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา คือความตระหนกัในการควบคุมศตัรูพืชโดยไม่ใชส้ารเคมีของเกษตรกรผูป้ลูกขา้วใน
จงัหวดัอุดรธานี ประชากรท่ีศึกษาคือเกษตรกรกลุ่มตวัอย่างจ านวน 140  คน เก็บขอ้มูลโดยแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์
ขอ้มูลโดยใชส้ถิติติค่าความคลาดเคล่ือนท่ี 0.05 ผลการวจิยัพบวา่ใหข้อ้มูลส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายเุฉล่ีย 48.60 ปี จบ
การศึกษาระดบัประถมศึกษาปีท่ี 4 หรือ 6 เกษตรกรมีความตระหนกัในการควบคุมศตัรูพืชโดยวธีิชีววธีิระดบัมากท่ีสุด  
ส่ิงท่ีเสนอแนะคือเร่ืองของการอบรมให้ความรู้ พร้อมทั้งจดัท าแปลงสาธิตเรียนรู้  ค  าแนะน าการจดัการโรคและแมลง
ศตัรูขา้วแก่เกษตรกรอยา่งต่อเน่ือง 

 
ABSTRACT 

 The objectives of awareness of the pest control without the use of chemicals, rice growers in the province. 
The study population was a sample of 140 farmers were collected by interview. Data were analyzed using statistical  
discrepancy at 0.05 The results revealed that the majority were male with an average age at 48.60 and educated at 
lower or upper primary level it was found that their awareness  in theory of pest control by biological method was at 
the highest level. The demonstration prepared to learn. Instructions for managing the disease and insect pests of rice 
farmers continues. 
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BMP7-2 

บทน า 
 ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีถือครองทางการเกษตร
เฉพาะท่ีนา ท่ีพืชไร่ ท่ีไมผ้ลและไมย้ืนตน้ ท่ีสวนผกั 
ไม้ดอก ประมาณ 149 ล้านไร่ (ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2555) มีพ้ืนท่ีเปล่ียนแปลงเพียงเล็กนอ้ยใน
แต่ละปีแต่สถิติการใชปุ๋้ยและสารเคมีทางการเกษตรยงั
มีปริมาณสูงข้ึนอย่างมาก  จากขอ้มูลของกรมวิชาการ
เกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบวา่ ระหว่างปี 
พ.ศ.2540-2553 มีการน าเข้าสารเคมีป้องกันก าจัด
ศตัรูพืชมากถึง 120,000 ตนั โดยสารเคมีป้องกนัก าจดั
ศตัรูพืชที่มีการใชม้ากที่สุด ไดแ้ก่ สารก าจดัวชัพืช 
ร้อยละ 74 สารก าจัดแมลง ร้อยละ 14 สารป้องกัน
ก าจดัโรคพืช ร้อยละ 9 และอ่ืนๆร้อยละ 3 ซ่ึงมีมูลค่า
การน าเข้าสารเคมีก าจัดศัตรูพืชในประเทศมากถึง 
18,000 ล้านบาท ในปี  2555 มีการน าเข้าสารเคมี
ทางการเกษตร 134,377 ตนั มีมูลค่าสูงถึง 19,357 ลา้น
บาท  เป็นสารก าจัดว ัช พื ชมาก ท่ี สุด  มี ผลท าให้
อุตสาหกรรมเคมีทางการเกษตรเติบโตอย่างมาก  
เกษตรกรเข้าถึงสารเคมีได้ง่ายและมีการใช้มากเกิน
ความพอดี (ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2556) และ
ขอ้มูลส านักควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและ
ส่ิงแวดล้อม ปี 2554 จากการตรวจเลือดเกษตรกร 
533,524 คน ใน 74 จังหวดั พบว่า  อยู่ในระดับเส่ียง
และไม่ปลอดภัยร้อยละ 32 และสรุปรายงานการเฝ้า
ระวงัโรคจากส านักระบาดวิทยา มีผูป่้วยไดรั้บพิษจาก
สารเคมีป้องกนัก าจดัแมลงศตัรูพืชระหวา่ง พ.ศ. 2545- 
2554 เฉล่ียปีละ 1,840 ราย  และปี 2554  มีผูป่้วยไดรั้บ
พิษจากสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชจากการท างานและ
ส่ิงแวดล้อม จ านวน 2,046 ราย มีผู ้เสียชีวิต 2 ราย  
ผูป่้วยส่วนใหญ่มีอาชีพท าเกษตรกรรมร้อยละ 41.06 
(ส านักพฒันาคุณภาพสินคา้เกษตร) ซ่ึงการใชส้ารเคมี
ทางการเกษตรนอกจากเป็นตน้ทุนทางการเกษตรแลว้
ยงัมีตน้ทุนด้านสาธารณสุขท่ีตามมา ภายหลงัรัฐบาล
ต้องใช้งบประมาณในการดูแลจัดการผลกระทบท่ี
เกิดข้ึนทั้งดา้นสุขภาพอนามยัและส่ิงแวดลอ้มแลว้ ยงั
สูญ เสี ยภาษี ท่ี ควรจะได้ รับ จากการ เติบ โตของ

อุตสาหกรรมสารเคมีเกษตรน้ีอีกด้วย แม้ว่าประเทศ
ไทยท่ีเป็นผูส่้งออกสินคา้ทางการเกษตรและอาหาร
เป็นอันดับต้นของโลกอาจไม่ประสบปัญหาความ
มัน่คงทางอาหาร  แต่มีความเส่ียงกับความปลอดภัย
ของอาหารและความมัน่คงของภาคการเกษตรอนัเป็น
ผลมาจากการใช้ปุ๋ยและสารเคมีทางการเกษตรท่ี
เพ่ิมข้ึนท าให้ตน้ทุนการผลิตสูงข้ึน เกิดผลกระทบต่อ
สุขภาพของเกษตรกร ซ่ึงขา้วเป็นพืชอาหารท่ีส าคัญ
ของประเทศไทย อีกทั้ งยงัเป็นสินคา้ออกท่ีท ารายได้
ให้แก่ประเทศ ซ่ึงจังหวดัอุดรธานี มีพ้ืนท่ีปลูกข้าว
ทั้งหมด 233,126 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 50.86 ในการปลูก
ข้าวของเกษตรกรในจังหวดัอุดรธานีนั้ น ปัญหาท่ี
ส าคญัประการหน่ึงคือ ถูกศตัรูพืชท าลาย  ซ่ึงจะท าให้
ผลผลิตขา้วของเกษตรกรลดลง  เกษตรกรจึงมีความ
จ าเป็นท่ีจะตอ้ง ควบคุมศัตรูพืชในแปลงนาขา้วของ
เกษตรกร ซ่ึงการป้องควบคุมศัตรูพืชในนาข้าวของ
เกษตรกรในจงัหวดัอุดรธานีนั้น สามารถแบ่งออกได้
เป็น 2 วิธี คือ 1.ควบคุมโดยการใชส้ารเคมี 2.ควบคุม
โดยการไม่ใช้สารเคมี  (ส านักงานเกษตรจังหวัด
อุดรธานี, 2557) จากการศึกษาเบ้ืองตน้พบวา่เกษตรกร
ผูป้ลูกขา้วในจงัหวดัอุดรธานีใชว้ิธีการควบคุมศตัรูพืช
โดยใชส้ารเคมีและใชว้ิธีการควบคุมศตัรูพืชโดยไม่ใช้
สารเคมี เดิมนั้ น เกษตรกรมีการใช้สารเคมีในการ
ควบคุมศตัรูพืชอย่างแพร่หลายอนัเน่ืองมาจากเหตุผล
หลายประการไดแ้ก่ การใช้สะดวก ประหยดัแรงงาน 
ก าจัดและควบคุมศัตรูพืชได้ผลทันต่อเหตุการณ์ แต่
เม่ือกระแสของโลกเร่ิมมีการต่อตา้นการใชส้ารเคมี ใน
การควบคุมศตัรูพืชกบัสินคา้เกษตร ท าใหมี้ฤทธ์ิตกคา้ง
ของสารเคมีกบัผลผลิตทางการเกษตรและเม่ือผูบ้ริโภค
ได้รับอาหารเหล่านั้ นเข้าร่างกายก็จะท าให้เกิดพิษ
สะสมและเป็นอันตราย ซ่ึงส านักงานเกษตรจังหวดั
อุดรธานี ได้มีโครงการพฒันาคุณภาพสินคา้เกษตรสู่
มาตรฐานความปลอดภยัจากสารเคมีเพื่อให้เกษตรกร
ในพ้ืนท่ีจงัหวดัอุดรธานี ไดส่้งเสริมและสนับสนุนให้
เกษตรกรลดการใชส้ารเคมี และใชอ้ยา่งปลอดภยั  เม่ือ
มีความจ าเป็นต้อองใช้ เพื่อลดอันตรายจากการใช้
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BMP7-3 

สารเคมีของเกษตรกร  จึงมีความจ าเป็นตอ้งศึกษาเร่ือง
ความตระหนกัในการควบคุมศตัรูพืชโดยไม่ใชส้ารเคมี
ของเกษตรกรผูป้ลูกขา้วในจงัหวดัอุดรธานีเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถของเกษตรกรในการควบคุมศตัรูพืชแบบ
ไม่ใชส้ารเคมี เพื่อจะไดน้ าขอ้มูลไปใชเ้ป็นแนวทางใน
การวางแผนการส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประโยชน์แก่เกษตรกรต่อไป 
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 

1.  เพ่ือศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานสภาพทางสังคม
และเศรษฐกิจของเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว  

2.  เพื่อศึกษาความตระหนักในการควบคุม
ศตัรูพืชโดยไม่ใชส้ารเคมีของเกษตรกรผูป้ลูกขา้ 

3.  เพื่อศึกษาปัญหาในการควบคุมศัตรูพืช
และขอ้เสนอแนะของเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว 
 
วธีิการวจิยั 
 ประชากรท่ีวิจยั ได้แก่ เกษตรกรผูป้ลูกขา้ว
และผ่านการอบรมตามโครงการพฒันาคุณภาพสินคา้
เกษตรสู่มาตรฐานความปลอดภัยจากสารเคมี  จาก
ส านักงานเกษตรอ าเภอ ส านักงานเกษตรจังหวัด
อุดรธานี  จ านวน 226  คน การก าหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอย่างโดยใช้สูตรการประมาณขนาดตัวอย่างของ 
Taro Yamane (1973) ความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5ได้
กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 140 คน ใชแ้บบสัมภาษณ์ในการ
เก็บขอ้มูล เก็บรวบรวมขอ้มูลแลว้น ามาวิเคราะห์โดย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยใชส้ถิติ ค่าความถ่ี  
ค่าร้อยละ ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และการจดัอนัดบั 
 
ผลการวจิยั                                                                 
  สภาพทางสังคมและเศรษฐกจิของเกษตรกร 
พบว่า ผูใ้ห้ขอ้มูลมากกว่าคร่ึงเป็นเพศชาย มีอายุเฉล่ีย 
48.60 ปี จบการศึกษาระดบัประถมศึกษาปีท่ี 4 หรือ 6 
ส่วนมากไม่มีต าแหน่งทางสังคม เป็นกลุ่มลูกค้า
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.

ก.ส.)  มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย 3.85 คน 
ประกอบอาชีพหลกัท านา รองลงมาคือท าไร่ เกษตรกร
มีพ้ืนท่ีท าการเกษตรทั้งหมดเฉล่ีย 19.76 ไร่  เป็นพ้ืนท่ี
ท าน าเฉ ล่ีย  10 .18ไร่   ผลผ ลิตข้าว เฉ ล่ีย 338 .04 
กิโลกรัม/ไร่ ต้นทุนการท านาเฉล่ีย 4,027 บาท/ไร่ 
รายไดจ้ากการขายผลผลิตขา้ว 34,185.28บาท/ปี ส่วน
ใหญ่ใชทุ้นตนเอง ในภาพรวม  เกษตรกรไดรั้บความรู้
ข้อมูลข่าวสารอยู่ในระดับปานกลาง และจากส่ือ 3 
แหล่ง เรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ส่ือบุคคล 
ส่ือมวลชนและส่ือสารสนเทศ โดยด้านส่ือบุคคลนั้น 
เกษตรกรได้รับระดบัมากท่ีสุด จากเจา้หน้าท่ีของรัฐ 
ด้าน ส่ือมวลชน   เกษตรกรได้รับระดับมากจาก
โทรทัศน์ ด้านส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ เกษตรกร
ไดรั้บระดบันอ้ย จากแอพพลิเคชัน่ไลน์ และระดบันอ้ย
ท่ีสุด จาก เฟสบุค เวปไซต ์ อินเตอร์เนต  และอ่ืนๆ 
 ความตระหนักในการควบคุมศัตรูพืชโดยไม่
ใช้สารเคมีของเกษตรกรในเชิงความคิดเห็นของ
เกษตรกร  พบวา่ โดยภาพรวมเกษตรกรมีการตระหนกั
อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาในแต่ละวธีิมีดงัน้ี  

1) การควบคุมศัตรูพืชโดยวิธีกล  พบว่า
เกษตรกรมีความตระหนกัระดบัปานกลางในภาพรวม 
และใน 4 ประเด็น ไดแ้ก่  (1) การเก็บจบัท าลายศตัรูพืช
ดว้ยแรงคน  (2) การส ารวจเพ่ือเก็บศัตรูพืชมาท าลาย 
(3) การเผาท าลายส่วนของพืชท่ีถูกศัตรูพืชเขา้ท าลาย 
(4) การใชต้าข่ายหรือกบัดกัแมลงศตัรูพืช  

2) การควบคุมศัตรูพืชโดยวิธี เขตกรรม  
พบวา่เกษตรกรมีความตระหนกัในภาพรวมระดบัมาก 
โดยมีระดบัมากท่ีสุด  1  ประเด็น คือ การไถพรวนตาก
ดินไวก่้อนการปลูกพืชโดยให้แสงแดดและความร้อน
ท าลายโรคแมลง รองลงมาระดบัมาก 4 ประเด็น ไดแ้ก่ 
(1) การเลือกฤดูปลูกและช่วงเวลาท่ีเหมาระสม  (2) 
การก าจัดวชัพืชด้วยการถากถางหรือพรวน  (3) การ
เลือกพ้ืนท่ีปลูกซ่ึงไม่เคยมีการระบาดของศตัรูพืช และ
ระดับปานกลาง 2 ประเด็น ได้แก่  (1) การไถพรวน
หลงัการเก็บเก่ียวเพ่ือท าลายท่ีอยูอ่าศยัของสตัวศ์ตัรูพืช  
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(2) การปล่อยน ้ าขงัท่วมแปลงก่อนการเตรียมดิน ให้
แมลงศตัรูพืชถูกน ้ าท่วมขงัตายไปก่อน 

3) การควบคุมศัต รูพื ชโดยวิ ธีกายภาพ  
เกษตรกรมีความตระหนกัระดบัปานกลาง ในภาพรวม 
เกษตรกรตระหนกัในระดบัมาก 1 ประเด็น ไดแ้ก่ การ
ใช้พลาสติกคลุมแปลงเพ่ือท าให้เกิดความร้อนในดิน
อบเพ่ือฆ่าแมลงศตัรูในดิน และเกษตรกรตระหนักใน
ระดบัปานกลาง 1 ประเด็น ไดแ้ก่ การใชก้บัดกัแสงไฟ
เพ่ือล่อแมลงมาท าลาย  

4) การควบคุมศตัรูพืชโดยชีววิธี  เกษตรกร
มีความตระหนกัเชิงความคิดเห็นในภาพรวมระดบัมาก 
โดยมีปัญหาระดบัมากท่ีสุด  1 ประเด็น คือ การใชเ้ช้ือ
ราไตรโคเดอร์มาควบคุมเช้ือราศัตรูพืช  รองลงมามี
ความตระหนักระดับมาก  3 ประเด็น ได้แก่  (1) การ
น าเอาแมลงและสัตวอ่ื์นๆท่ีมีอยู่ในธรรมชาติมาช่วย
ก าจัดแมลงศัตรูพืช  (2) การใช้เช้ือราบิวเวอเรียเพ่ือ
ก าจดัแมลงศตัรูพืชในนาขา้ว  (3) การใชต้วัเบียนท าให้
ศัตรูพืชตาย โดยการกินอาหาร ขยายพนัธ์ุภายในตัว
ศตัรูพืช 

5) การควบคุมศัต รูพืชโดยใช้สารสกัด
ธรรมชาติจากพืช  เกษตรกรมีความตระหนักความ
คิดเห็นระดบัมากในภาพรวม และใน 2 ประเด็น ไดแ้ก่ 
(1) การใชบ้อระเพ็ดควบคุมหนอนกอขา้ว (2) การใช้
สารสะเดาก าจดัเพล้ียกระโดดสีน ้ าตาลในระยะตวัอ่อน 

6) การควบคุมศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน   
เกษตรกรมีความตระหนกัเชิงความคิดเห็นในภาพรวม
ระดับมากในภาพรวม เกษตรกรมีการตระหนักใน
ระดับมากท่ีสุด 1 ประเด็น คือ การใช้พนัธ์ุต้านทาน
ช่วยลดปริมาณของแมลงและโรคขา้วได ้รองลงมามี
การตระหนักระดับมากได้แก่  (1) การคัดเลือกวิธี
ป้องกันก าจัดศัตรูพืชหลายวิธีมาใช้ร่วมกัน (2) การ
ส ารวจแปลงนาอย่างสม ่ าเสมอท าให้ ป้องกันการ
ระบาดของศตัรูพืช   

การตระหนักการควบคุมศัตรูพืชโดยไม่ใช้
สารเคมีของเกษตรกรโดยการน าไปปฏิบัติของ
เกษตรกร 

1) การควบ คุมศัต รูพื ชโดยวิ ธีกล  การ
ตระหนกัน าไปปฏิบติัในการควบคุมศตัรูพืชโดยไม่ใช้
สารเคมีของเกษตรกรโดยวิธีกล  พบว่า เกษตรกร
ส่วนมาก ตระหนกัไปปฏิบติั จ านวน  2 ประเด็น ไดแ้ก่ 
(1) การเก็บ จับ หรือท าลาย ศัตรูพืชด้วยแรงคน (2) 
การเผาท าลายส่วนของพืชท่ีถูกศัตรูพืชเข้าท าลาย 
รองลงมา เกษตรกรตระหนักน าไปปฏิบติัในประเด็น
เพ่ือเก็บศตัรูขา้วมาท าลาย และ การใช ้ตาข่ายหรือกบั
ดกัแมลงศตัรูพืช 

2) การควบคุมศัตรูพืชโดยวิธี เขตกรรม 
ความตระหนกัน าไปปฏิบติัในการควบคุมศตัรูพืชโดย
ไม่ใช้สารเคมีของเกษตรกรโดยวิธีเขตกรรม พบว่า 
เกษตรกรส่วนมาก ตระหนักไปปฏิบัติ ใน ประเด็น 
การก าจดัวชัพืชดว้ยการถาก ถาง หรือพรวน รองลงมา
เกษตรกร ตระหนักน าไปปฏิบัติ ในประเด็น การไถ
พรวนตากดินไวก่้อนการปลูกพืชใหแ้สงแดดและความ
ร้อนท าลายโรคและแมลง การไถพรวนหลงัการเก็บ
เก่ียวเพ่ือท าลายท่ีอยู่อาศยัของหนู ปูและ การเลือกฤดู
หรือช่วงเวลาปลูกท่ี เหมาะสม และ  การปลูกพืช
หมุนเวียนเพื่อท าลายวงจรชีวิตของแมลงและวชัพืช 
เกษตรกรตระหนัก น าไปปฏิบัติจ านวนน้อยท่ีสุด 
ได้แก่ การเลือกพ้ืนท่ีปลูกซ่ึงไม่เคยมีการระบาดของ
ศตัรูพืชและการเลือกพ้ืนท่ีปลูกซ่ึงไม่เคยมีการระบาด
ของศตัรูพืช  

3) การควบคุมศตัรูพืชโดยวิธีกายภาพ ความ
ตระหนกัน าไปปฏิบติัในการควบคุมศตัรูพืชโดยไม่ใช้
สารเคมีของเกษตรกรโดยวิธีกายภาพ พบวา่ เกษตรกร
มากกว่าคร่ึงมีการตระหนัก ในประเด็นการใช้กับดัก
แสงไฟเพ่ือล่อแมลงมาท าลาย รองลงมาคือ การใช้
พลาสติกคลุมแปลงเพ่ือท าให้เกิดความร้อนในดินอบ
เพ่ือฆ่าแมลงศตัรูพืชในดิน      

4) การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี  ความ
ตระหนกัน าไปปฏิบติัในการควบคุมศตัรูพืชโดยไม่ใช้
สารเคมีของเกษตรกรโดยวิธีชีววิธี พบว่า เกษตรกร
ส่วนมาก ตระหนกัไปปฏิบติั  ในประเด็น การใชเ้ช้ือรา
ไตรโคเดอร์ม่าควบคุมเช้ือราศตัรูพืช รองลงมาคือ การ
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น าเอาแมลงและสัตวอ่ื์นๆท่ีมีอยู่ในธรรมชาติมาช่วย
ก าจดัแมลงศัตรูพืช การใช้เช้ือราบิวเวอเรียเพ่ือก าจัด
แมลงศัตรูพืชในนาขา้ว การใชต้วัเบียนท าให้ศตัรูพืช
ตาย  โดยการกินอาหาร อยูอ่าศยัและขยายพนัธ์ุ ภายใน
ตวัศตัรูพืช 

5) การควบคุมศัต รูพืชโดยใช้สารสกัด
ธรรมชาติจากพืช  การตระหนักการควบคุมศัตรูพืช
โดยไม่ใช้สารเคมีของเกษตรกรโดยใช้สารสกัด
ธรรมชาติจากพืชท่ี เกษตรกรน าไปปฏิบัติ  พบว่า 
เกษตรกรส่วนมาก  ตระหนักไปปฏิบัติ  จ านวน 2  
ประเด็น ไดแ้ก่ การใชส้ารสกดัสะเดาฆ่าเพล้ียกระโดด
สีน ้ าตาลในระยะตวัอ่อน  และการใชบ้อระเพด็ควบคุม
หนอนกอขา้ว   

6) การควบ คุมศัต รูพื ชโดยใช้วิ ธีแบบ
ผสมผสาน การตระหนักน าไปปฏิบัติในการควบคุม
ศัตรูพืชโดยไม่ใช้สารเคมีของเกษตรกรวิธีแบบ
ผสมผสาน  พบว่า เกษตรกรส่วนมาก ตระหนักไป
ปฏิบติั ในประเด็น การส ารวจแปลงนาอยา่งสม ่าเสมอ
ท าให้ ป้องกันการระบาดของศัตรูพืช  รองลงมา
ตระหนักไปปฏิบัติ  จ านวน  2  ประเด็น ได้แก่ การ
เลือกวิธีการป้องกนัก าจดัศตัรูพืชหลายวิธีมาใชร่้วมกนั  
และการใชพ้นัธ์ุตา้นทานช่วยลดปริมาณของแมลงและ
โรคขา้วได ้  

ปัญหาและข้อเสนอแนะในการควบคุม
ศัตรูพืชโดยไม่ใช้สารเคม ี

1) ปัญหาในการควบคุมศัตรูพืชโดยไม่ใช้
สารเคมีของเกษตรกร พบวา่โดยภาพรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง  เม่ือพิจาณาระดบัปัญหาของเกษตรกรในแต่
ละวธีิ มีดงัน้ี         

(1) ปัญหาการควบคุมศตัรูพืชโดยวิธีกล  
ประกอบดว้ย ปัญหาในระดบัมาก จ านวน  2 ประเด็น 
ได้แก่ ขาดเคร่ืองมือตาข่ายในการดักแมลงศัตรูพืช   
และขาดแคลนแรงงานในการเก็บ จบั ท าลายศตัรูพืช  
รองลงมาปัญหาในระดบัปานกลาง จ านวน 2 ประเด็น 
ไดแ้ก่ ไม่ตอ้งการเผาส่วนของพืชท่ีถูกศัตรูพืชท าลาย  

และ ใช้เวลานานในการส ารวจเพ่ือเก็บศัตรูพืชมา
ท าลาย 

(2) ปัญหาการควบคุมศตัรูพืชโดยวิธีเขต
กรรม ประกอบด้วยปัญหาในระดับมาก จ านวน 1  
ประเด็น ได้แก่  ขาดแคลนน ้ าส าหรับปล่อยขังท่วม
แปลง รองลงมาปัญหาในระดับปานกลาง จ านวน 1 
ประเด็น ได้แก่ ไม่สามารถปลูกพืชหมุนเวียนเพราะ
ตน้ทุนสูง  ปัญหาในระดบันอ้ย  2  ประเด็น ไดแ้ก่ ขาด
แรงงานในการไถพรวนหลงัเก็บเก่ียวเพ่ือท าลายท่ีอยู่
สัตวศ์ตัรูพืช  และไม่มีเคร่ืองจกัรในการไถพรวนตาก
ดินก่อนการปลูกพืชเพื่อท าลายโรคแมลง   

(3) ปัญหาการควบคุมศัตรูพืชโดยวิธี
กายภาพ ประกอบดว้ย ปัญหาในระดบัมาก จ านวน 2  
ประเด็น ไดแ้ก่  กบัดกัแสงไฟหาไดย้ากและราคาแพง  
และการใชพ้ลาสติกคลุมแปลงมีค่าใชจ่้ายสูงไม่คุม้ค่า  

(4) ปัญหาการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี  
ประกอบด้วย ปัญหาในระดับปานกลาง  จ านวน 3  
ประเด็น ได้แก่  แมลงเบียนหายากในธรรมชาติตอ้ง
ขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐ  หัวเช้ือผลิตจุลินทรีย์
หาซ้ือยาก  และเช้ือราบิวเวอเรียซ่ึงมีวธีิการผลิตยุง่ยาก  

(5) ปัญหาการควบคุมศตัรูพืชโดยใชส้าร
สกัดธรรมชาติจากพืชประกอบด้วย ปัญหาในระดับ
มาก จ านวน  1  ประ เด็น  ได้แก่  สารสกัดจากพืช
สมุนไพรไม่สามารถป้องกนัศัตรูพืชได้ทุกชนิด และ
ตอ้งใช้บ่อยคร้ัง รองลงมาปัญหาในระดับปานกลาง   
จ านวน 2 ประเด็น ได้แก่ ขาดความรู้ในการใช้พืช
สมุนไพรควบคุมศัตรูพืชและสารสกัดธรรมชาติจาก
พืชไม่สามารถเก็บไวไ้ดน้าน  

(6) ปัญหาการควบคุมศัตรูพืชโดยใช้วิธี
ผสมผสาน  ประกอบดว้ย ปัญหาในระดบัมาก  จ านวน 
1  ประเด็น ไดแ้ก่ พนัธ์ุตา้นทานท่ีช่วยลดปริมาณแมลง
และโรคขา้วหายาก  ปัญหาในระดบัปานกลาง  จ านวน 
1  ประเด็น ไดแ้ก่ ขาดความรู้ในการก าจดัศตัรูพืชแบบ
ผสมผสาน  และปัญหาในระดับน้อย จ านวน  1  
ประเด็น ไดแ้ก่ ใชเ้วลามากในการส ารวจแปลงนา     
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อภิปรายและสรุปผลวจิยั  
 จากผลการวิจัย เร่ือง ความตระหนักในการ
ควบคุมศตัรูพืชโดยไม่ใชส้ารเคมีของเกษตรกรผูป้ลูก
ข้าวในจังหวดัอุดรธานี มีประเด็นท่ีน่าสนใจ ได้แก่ 
สภาพสังคมและเศรษฐกิจและการน าไปปฏิบติัในแต่
ละวธีิ สามารถอภิปรายผล ไดด้งัน้ี 
 สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร 
พบว่า เกษตรกรมากกว่าคร่ึงเป็นเพศชาย มีอายุเฉล่ีย 
48.60 ปี จบการศึกษาระดบัประถมศึกษาปีท่ี 4 หรือ 6 
ไม่มีต าแหน่งทางสังคมเป็นส่วนมาก ส่วนใหญ่เป็น
กลุ่ม ลูกค้าธน าคาร เพ่ื อการ เกษตรและสหกรณ์
การเกษตร  (ธ.ก.ส.) มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย 
3.85 คน  ซ่ึงสอดคลอ้งกับผลการศึกษางานวิจัยของ 
ทินรัตน์ (2546) ศึกษาการตระหนักการท าการเกษตร
แบบผสมผสานของเกษตรกร อ าเภอสันทราย จงัหวดั
เชียงใหม่ เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉล่ีย 
43.15 ปี  จบการศึกษาชั้ นประถมศึกษา มีจ านวน
แรงงานเฉล่ีย 2.57 คน ต่อครัวเรือน มีแรงงานใน
ครัวเรือน 1-2 คน ทั้ งน้ีอาจเป็นผลสืบเน่ืองมาจาก
วฒันธรรมของสังคมชนบทไทยเห็นว่าเพศชายเป็น
ผูน้ าครอบครัว มีอายุอยู่ในวยักลางคนซ่ึงมีช่วงอายุ
เฉล่ีย 43 ปี  และแรงงานในภาคการเกษตรของแต่ละ
ครัวเรือนมีน้อยเน่ืองจากเกษตรกรยงัมีค่านิยมให้
ลูกหลานไปท างานต่างจงัหวดั ในส่วนการศึกษาไดรั้บ
การศึกษาภาคบังคับในระดับประถมศึกษาปีท่ี 4-6 
ตามท่ีรัฐก าหนด 
 ด้านการรับความรู้ข้อมูลข่าวสารจากส่ือ  3 
แหล่ง เรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ส่ือบุคคล 
ส่ือมวลชนและส่ือสารสนเทศ  โดยดา้นส่ือบุคคลนั้น 
เกษตรกรได้รับระดบัมากท่ีสุด จากเจา้หน้าท่ีของรัฐ 
ระดับปานกลางจากผูน้ าชุมชน เพื่อนบ้าน เจา้หน้าท่ี
องคก์ารบริหารส่วนต าบล(อ.บ.ต.) และระดบันอ้ยจาก
เจ้าหน้าท่ีเอกชน ด้านส่ือมวลชน  เกษตรกรได้รับ
ระดับมากจากโทรทัศน์ เกษตรกรได้รับระดับปาน
กลาง จากหอกระจายข่าว วิทยุกระจายเสียง เกษตรกร
ไดรั้บระดบัน้อย จากหนังสือพิมพ์  นิทรรศการ วีซีดี 

สมาร์ทโฟน  และได้รับระดับน้อยท่ีสุด จากวารสาร 
ดา้นส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ เกษตรกรได้รับระดับ
น้อย จากไลน์ และระดับน้อยท่ีสุด จาก เฟสบุค เว็ป
ไซต ์อินเตอร์เนต และอ่ืนๆซ่ึงแตกต่างจากผลงานวิจยั
ของพิชญ์ภาส (2551) ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
ตระหนกัเทคโนโลยีการจดัการศตัรูพืชแบบผสมผสาน
ของเกษตรกรในอ าเภอแม่ทา จังหวดัล าพูน พบว่า
เกษตรกรได้รับความรู้จากส่ือโทรทัศน์ จากวารสาร 
และเอกสารเผยแพร่ทางการเกษตร ไม่เคยได้รับการ
อบรมหรือได้รับความรู้และติดต่อจากเจ้าหน้าท่ี
ส่งเสริมการเกษตรในปีท่ีผา่นมา  
 ความตระหนักการควบคุมศัตรูพืชโดยไม่ใช้
สารเคมขีองเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจงัหวดัอุดรธานี 
 การควบคุมศัตรูพืชโดยวธีิกล จากผลการวจิยั
พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีการตระหนักในการเผา
ท าลายส่วนของพืชมากท่ีสุดอาจเป็นเพราะวา่เป็นวิธีท่ี
ง่ายต่อการปฏิบติัและสามารถท าไดด้ว้ยตนเอง ไม่ตอ้ง
จา้งแรงงาน 

 การควบคุมศัตรูพืชโดยวิธีเขตกรรม  จาก
ผลการวิจยัพบวา่เกษตรกรตระหนกัมากในเร่ืองของ
การไถพรวนตากดินก่อนการปลูกพืช ซ่ึงวิ ธี น้ี
เกษตรกรมีเคร่ืองจกัรในการด าเนินการและตอ้งไถ
พรวนท าใหมี้การตระหนกัมาก 

 การควบคุมศัตรูพืชโดยวิธีกายภาพ  จาก
ผลการวจิยัพบวา่เกษตรกรมีความตระหนกัมากในเร่ือง
ของ การใชพ้ลาสติกคลุมแปลงเพ่ือท าใหเ้กิดความร้อน
ในดินอบเพ่ือฆ่าแมลงศัตรูในดิน แต่ในการน าไป
ปฏิบติัมีนอ้ยเน่ืองจากวา่เป็นวธีิการท่ีตอ้งเสียค่าใชจ่้าย
มาก จึงไม่เป็นท่ีนิยม  
 การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี  จากการวิจัย
พบว่า เกษตรกรมีการตระหนักมากในเร่ืองการใชเ้ช้ือ
ราไตรโคเดอร์มาควบคุมเช้ือราศัตรูพืช  และในการ
น าไปปฏิบัติเป็นวิธีท่ีน าไปปฏิบติัมากท่ีสุด เน่ืองจาก
หน่วยงานมีโครงการท่ีเนน้การใชส้ารชีวภณัฑม์ากข้ึน 
และวสัดุท่ีน ามาผลิตเช้ือราไตรโคเดอร์มาหาได้ใน
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พ้ืนท่ีแต่ในส่วนของหัวเช้ือจุลินทรีย์เกษตรกรต้อง
ขอรับการสนบัสนุนจากหน่วยงานราชการ 
 การควบคุมศัตรูพืชโดยใช้สารสกดัธรรมชาติ
จากพืช  จากการวิจยัพบวา่เกษตรกรมีความตระหนัก
ในการใชบ้อระเพ็ดควบคุมหนอนกอขา้วและ การใช้
สารสะเดาก าจดัเพล้ียกระโดดสีน ้ าตาลในระยะตวัอ่อน
ซ่ึงในทางปฏิบัติเกษตรกรน าไปปฏิบัติมากเน่ืองจาก
เป็นพืชท่ีหาไดง่้ายในทอ้งถ่ิน วธีิใชง่้าย 
 การควบคุมศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน จาก
ผลการวจิยัพบวา่เกษตรกรมีความตระหนกัมากในเร่ือง
การใชพ้นัธ์ุตา้นทานช่วยลดปริมาณของแมลงและโรค
ขา้วและการน าไปปฏิบติัการใชพ้นัธ์ุตา้นทานเกษตรกร
พยายามเลือกพนัธ์ุท่ีตา้นทานต่อโรคแมลงเพ่ือให้ได้
ผลผลิตท่ีมากท่ี สุด และเสียค่าใช้จ่ายในเร่ืองของ
ป้องกนัก าจดัแมลงนอ้ยท่ีสุด   
 
ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ประโยชน์ 

1. ระดบัเกษตรกร  
1) จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรได้รับ

ข้อมูลข่าวสารในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศน้อย 
เกษตรกรควรเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงจะท าให้เกษตรกรไดรั้บองค์
ความรู้ดา้นการควบคุมศตัรูพืชได ้จากแหล่งเวบ็ไซต ์
เฟซบุค แอพพลิเคชัน่ไลน์ และจากโปรแกรมต่างๆบน
มือถือสมาร์ทโฟน 

2) จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรมีการ
ยอมรับการควบคุมศัตรูพืชการปฏิบัติ วิธีกายภาพ มี
การน าไปปฏิบัติน้อย  เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างเป็น
เกษตรกรผูป้ลูกขา้วการใชพ้ลาสติกคลุมแปลงเพ่ือฆ่า
แมลงศตัรูพืชยงัไม่เป็นท่ีนิยม 

2. ระดับห น่วยงานที่ เกี่ ยวข้องกับ งาน
ส่งเสริมการเกษตร 

1) จากการศึกษาพบวา่เกษตรกรมีปัญหา
ในการควบคุมศัตรูพืชโดยวิธีกลและวิธีทางกายภาพ  

ดังนั้ นหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรจัดการบูรณาการ 
วางแผน และร่วมด าเนินการอบรม ถ่ายทอดความรู้   

2) หน่วยงานเก่ียวขอ้งควรด าเนินการใน
เร่ืองของการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีในการ
ควบคุมศัตรูพืช พร้อมทั้ งให้ค  าแนะน าการจัดการ
ศตัรูพืชอยา่งต่อเน่ือง มีการจดัท าแปลงสาธิตเรียนรู้เพ่ือ
สร้างความเขา้ใจมากข้ึนแก่เกษตรกร  เหมือนท่ี Rogers 
(1995) กล่าวไวใ้นทฤษฎีการยอมรับดว้ยคุณสมบติั ไว้
วา่ กลุ่มผูมี้ศกัยภาพยอมรับนวตักรรม จะตดัสินใจรับ
ยอมรับนวตักรรมโดยใชฐ้านของการรับรู้รับทราบถึง
คุณสมบัติของนวตักรรม  และหน่วยงาน /องค์กรท่ี
เก่ียวขอ้งควรให้การสนับสนุนในส่วนของปัจจยัการ
ผลิตส าหรับผลิตสารชีวภณัฑ์  พร้อมทั้งจดัหาขา้วพนัธ์ุ
ตา้นทานโรคและแมลงเพ่ือสนบัสนุนแก่เกษตรกร 

3. ระดบัเจ้าหน้าทีส่่งเสริมการเกษตร 
1) ควรวางแผนเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี

การควบคุมศัตรูพืช ให้เหมาะสมกับพ้ืนท่ี โดยเน้น
กระบวนการมีส่วนร่วมแบบโรงเรียนเกษตรกร รวมทั้ง
ร่วมหาแนวทางแกไ้ขปัญหาต่างๆในการปลูกพืช และ
เนน้ย  ้าใหเ้กษตรกรตอ้งรู้จกัส ารวจแปลงอยา่งต่อเน่ือง 

2) เจ้าหน้าท่ีควรออกพ้ืนท่ีเพ่ือพบปะ
เกษตรกร มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี การสาธิตวิธี การ
จดัท าแปลงเรียนรู้ และควรจดัให้เกษตรกรมีโอกาสไป
ศึกษ าดู งาน  เพื่ อ ให้ เกษตรกร มี โอกาส ในการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้จากแหล่งต่างๆ 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป  

1. ควรมีการวิจัยเก่ียวกับ มูลเหตุ จูงใจท่ี
เกษตรกรใชก้ารควบคุมศตัรูพืชแบบไม่ใชส้ารเคมี เพ่ือ
น ามาพฒันาส่งเสริมใหเ้กษตรกรในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ต่อไป 

2. ควรส่งเสริมการวิจยัและพฒันาเคร่ืองมือ
หรืออุปกรณ์ท่ีใชใ้นการควบคุมศตัรูพืชท่ีง่ายสามารถ
ผลิตได้เอง และน ามาเผยแพร่สู่เกษตรกร เพ่ือแก้ไข
ปัญหาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการควบคุมศตัรูพืชท่ีมีราคาสูง 
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3.  ควรมีการวิจยัการควบคุมศตัรูพืช ในพืช
เศรษฐกิจชนิดอ่ืนๆ เพ่ือให้ เกษตรกรทั่วไปได้น า
ผลการวิจยัไปใชใ้ห้ครอบคลุมพ้ืนท่ีการเกษตร และท า
ให้เกิดความเช่ือมั่นต่อประสิทธิภาพในการป้องกัน
ศตัรูพืช 
 
เอกสารอ้างองิ 
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