
                       บทที่ 3 

                                     วิธีด ำเนินกำร 

3.1 พื้นที่ศึกษำ 

อ ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขำสลับซับซ้อน พ้ืนที่ 1 ใน 3 

เป็นที่รำบเชิงเขำ มีแหล่งน้ ำธรรมชำติ และแหล่งน้ ำที่พัฒนำแล้วหลำยแหล่ง แหล่งน้ ำที่ส ำคัญ ได้แก่ 

แม่น้ ำปิง น้ ำแม่แตง น้ ำแม่งัด และเข่ือนแม่งัดสมบูรณ์ชล และประชำกรส่วนใหญ่ในอ ำเภอแม่แตง ท ำ

อำชีพเกษตรกร และมีรำยได้หลักจำกกำรปลูกข้ำวเป็นหลัก เกษตรกรจึงหันมำใช้สำรปรำบศัตรูพืช

เพ่ือเพ่ิมผลผลิตในกำรเกษตร  

3.2 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้เป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้ำวปี พ.ศ. 2560 ในอ ำเภอแม่แตง รวม

ทั้งหมด 13 ต ำบล และได้ก ำหนดกำรเก็บข้อมูลประชำกรที่ท ำนำข้ำว จ ำนวน 50 คน ในพ้ืนที่  7 

อ ำเภอแม่แตง ได้แก่ 

- ต ำบลอินทขิล 

- ต ำบลช่อแล 

- ต ำบลแม่แตง 

- ต ำบลขี้เหล็ก 

- ต ำบลบ้ำนเป้ำ 

- ต ำบลแม่หอพระ 

จังหวัดเชียงใหม่ ตำมแผนที่ดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 



25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 3.1 พ้ืนที่ อ ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

 ที่มำ : จำกระบบสำระสนเทศภูมิศำสตร์ โครงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำจังหวัดเชียงใหม่ 

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ 

แบบสอบถำม ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ข้อมูลพ้ืนฐำน ข้อมูลกำรใช้สำรปรำบศตรูพืช และ

ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรใช้สำรเคมี 

 

3.4 กำรเก็บแบบสอบถำม 

เก็บโดยใช้วิธีกำรสัมภำษณ์ประชำกรในพ้ืนที่จ ำนวน 50 คน โดยใช้แบบสอบถำมชุดเดียวกัน 

และเลือกใช้วิธีกำรสัมภำษณ์แบบสุ่มเพ่ือให้สำมำรถเก็บข้อมูลได้อย่ำงทั่วถึง ซึ่งรำยละเอียดใน

แบบสอบถำมได้มีกำรเก็บข้อมูลพ้ืนฐำนทั่วไป และข้อมูลกำรใช้สำรปรำบศัตรูพืชในนำข้ำวเบื้องต้น
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ของเกษตรกรชำวนำใน อ ำเภอแม่แตง โดยข้อมูลทั่วไป ได้แก่ ชื่อ อำยุ เพศ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

จ ำนวนพ้ืนที่ของนำข้ำว พันธ์ข้ำวที่ปลูก และข้อมูลกำรใช้สำรปรำบศัตรูพืช ได้แก่  ระยะเวลำกำรใช้

สำรปรำบศัตรูพืชในนำข้ำว ชื่อสำร ปริมำณที่ใช้ จ ำนวนครั้งที่ใช้ และช่วงเวลำในกำรใช้สำรต่อปี และ

ค ำถำมเกี่ยวกับควำมคิดเห็นของเกษตรกรในกำรใช้สำรก ำจัดศัตรูพืช ลักษณะค ำถำม เป็นแบบปลำย

ปิดและปลำยเปิดมีจ ำนวนทั้งหมด 5 ข้อ ดังต่อไปนี้ 

 

  แบบสอบถำมกำรใช้สำรเคมีในนำข้ำว 

1. ชื่อ 

2. อำยุ 

3. เพศ 

4. ที่อยู่ 

5. เบอร์โทร 

6. จ ำนวนพื้นที่ของนำข้ำว 

7. กำรใช้ยำฆ่ำแมลงในนำข้ำว 

          7.1 ยำฆ่ำแมลงที่ใช้ 

          7.2 ปริมำณที่ใช้ 

          7.3 จ ำนวนครั้งที่ใช้ต่อฤดูกำลปลูกข้ำว 

          7.4 ใช้ในเดือนอะไรบ้ำง 

     8.  กำรผสมยำฆ่ำแมลง 

          8.1 ยำฆ่ำแมลงที่ใช้ 

          8.2 อัตรำส่วนที่ใช้ 

          8.3 จ ำนวนครั้งที่ใช้ต่อฤดูกำลปลูกข้ำว 

          8.4 ใช้ในเดือนอะไรบ้ำง 

      9. กำรใช้ปุ๋ยเคมีในนำข้ำว 
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         9.1 ปุ๋ยเคมีท่ีใช้ 

         9.2 ปริมำณที่ใช้จ ำนวนครั้งที่ใช้ต่อฤดูกำลปลูกข้ำว 

         9.3 ใช้ในเดือนอะไรบ้ำง 

     10. กำรใช้ฮอร์โมนพืชในนำข้ำว 

          10.1 ฮอร์โมนพืชที่ใช้ 

          10.2 ปริมำณที่ใช้     

          10.3 จ ำนวนครั้งที่ใช้ต่อฤดูกำลปลูกข้ำว  

          10.4  ใช้ในเดือนอะไรบ้ำง 

    11.  ผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมที่ได้รับจำกกำรใช้สำรเคมีในนำข้ำว 

          11.1  ผลกระทบต่อนำข้ำวและสิ่งมีชีวิตในนำข้ำวที่เกิดจำกกำรใช้สำรเคมี 

          11.2 หำกมีผลกระทบท่ำนจะมีวิธีกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงไร 

          11.3 ท่ำนมีกำรใช้ประโยชน์จำกสิ่งมีชีวิตในนำข้ำว (กุ้ง หอย ปู ปลำ) หรือไม่ หำกมีกำรใช้

ประโยชน์ท่ำนใช้ประโยชน์อย่ำงไรบ้ำง(กิน เลี้ยง ขำย) 

          11.4 เมื่อต้องสัมผัสกับสำรเคมีท่ำนมีวิธีป้องกันตนเองอย่ำงไรบ้ำง 

          11.5 ท่ำนมีกำรก ำจัดภำชนะท่ีใส่สำรเคมีโดยวิธีกำรใดบ้ำง 

 

3.5 ทบทวนเอกสำร 

เอกสำรเกี่ยวกับกำรใช้สำรเคมีในนำข้ำวในพื้นที่ประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง 

 

3.6 วิเครำะห์ข้อมูล 

3.6.1 วิเครำะห์ข้อมูลกำรใช้สำรเคมีในนำข้ำวโดยใช้ โปรแกรม โปรแกรม Excels โดยจะ

แสดงข้อมูลในรูปของตำรำง แผนภูมิ และกรำฟในกำรแสดงผลข้อมูล 

3.6.2 วิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับควำมคิดเห็นของเกษตรกรในกำรใช้สำรก ำจัดศัตรูพืชลักษณะ

ค ำถำม เป็นแบบปลำยปิดและปลำยเปิดมีจ ำนวนทั้งหมด 5 ข้อโดยค ำนวณค่ำทำงสถิติ ได้แก่ ร้อยละ 
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3.6.3 กำรวิเครำะห์หำปริมำณสำรเคมีทีตกค้ำงในนำข้ำว Tier 1 rice model Risk assessment for 
estimate of aqueous pesticide concentration in rice fields (US EPA, 2012)  

น ำข้อมูลที่ได้มำวิเครำะห์ โดยใช้สูตร 

)00013.000105.0()( ' dai kmCw +=      

   โดยที่  

Kd = 0.01Koc 

Cw= water concentration (µg/L) 

Kd= water-sediment partitioning coefficient (L/kg) 

Koc=organic carbon partitioning coefficient (L/kg) 

mai' = mass applied per unit area (kg/ha) 

 

 

 

 

 

 




