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บทบาทและความรับผิดชอบของผูประกอบการสารเคมีเกษตร 
ตอการผลิตเกษตรดีที่เหมาะสมและอาหารปลอดภัย :  

กรณีลําไยในภาคเหนือ 
 

วรรณภรณ เกษมศรี1 และ ธวัชชัย รัตนชเลศ2 
 
บทคัดยอ 

ความปลอดภัยของอาหารและสุขอนามัยพืช เปนขอกีดกันสําคัญในการสงออกสินคาเกษตร  ผลผลิต
ลําไยจากประเทศไทยไดรับผลกระทบจากมาตรการนี้ เชนกัน  ดังนั้นแนวทางเกษตรดีที่ เหมาะสม  (Good 
Agricultural Practice; GAP) จึงถูกนํามาปรับใชในการผลิต  ความสําเร็จของการผลิตตามแนวทางเกษตรดีที่
เหมาะสมจําเปนตองไดรับความรวมมือจากเกษตรกร ภาครัฐ  และเอกชน  รานคาสารเคมีเกษตรซึ่งเปนแหลง
จําหนายปจจัยการผลิต  รวมถึงเปนแหลงความรูของเกษตรกร  จึงมีความสําคัญตอความสําเร็จของแนวทางการ
ผลิตนี้ดวย  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงบทบาทและความรับผิดชอบของผูประกอบการสารเคมีเกษตร ตอ
การพัฒนาการผลิตทางเกษตรที่ถูกตองและเหมาะสม ดําเนินการโดยศึกษาจากเอกสาร การสํารวจและสัมภาษณ
ภาคสนาม กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเปนผูประกอบการรานคาสารเคมีเกษตร จํานวน 145 ราย และเกษตรกรผู
ปลูกลําไย จํานวน 100 ราย โดยสุมตัวอยางจากรานคาสารเคมีเกษตรและเกษตรกรในเขต จ.ลําพูน ทุกอําเภอ และ 
5 อําเภอใน จ.เชียงใหม ไดแก อ.ดอยหลอ อ.จอมทอง อ.สารภี อ.สันปาตอง และ อ.ฮอด ซ่ึงเปนพื้นที่ปลูกลําไยที่
สําคัญของภาคเหนือ ขอมูลที่ไดนํามาหาคาอัตราสวนรอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน วัดระดับของ
บทบาทโดยวิธี likert scale สํารวจและสัมภาษณระหวาง พฤศจิกายน 2546-ตุลาคม 2547  จากรานคาที่สํารวจ
จํานวน 145 ราน  พบวารอยละ 82.1 จดทะเบียนเปนผูคาวัสดุอันตรายและจําหนายปุยเคมี  กับกรมสงเสริม
การเกษตรอยางถูกตองตามกฎหมาย สําหรับการบริการนั้น รานคาสวนใหญรอยละ 59.3 จําหนายสารเคมีเกษตร
เพียงอยางเดียว  มีรานคาเพียงรอยละ 9 จําหนายสารเคมีเกษตรในปริมาณ รอยละ 25 ของสินคาทั้งหมด ดาน
ตําแหนงเชิงพื้นที่พบวา รานคากระจายตัวออกจากเมืองสูชนบทมากขึ้น แตสวนใหญยังกระจุกตัวอยูที่ใจกลางของ
แตละอําเภอ สินคาสําคัญของรานคามี 5 กลุม ไดแก ปุยเคมี สารฆาแมลง และสารควบคุมชีวภาพของพืช ปุย
ชีวภาพ และสารฆารา ตามลําดับ สารฆาแมลงที่มียอดจําหนายมากที่สุด ไดแก ไซเพอรเมทริน สําหรับสารฆาราที่
เกษตรกรนิยมซ้ือไปใชมากที่สุด ไดแก คาเบนดาซิม  สารฆาวัชพืชที่มียอดจําหนายสูงสุด ไดแก ไกลโฟเซต ซ่ึงสารฆา
ศัตรูพืชและสัตวเหลานี้อนุญาตใหใชไดในการผลิตลําไยตามแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสม ขอมูลที่ไดรับช้ีใหเห็นวา 
รานคาสวนใหญมีการแนะนําและเสนอขายสินคาที่เหมาะสมใหแกเกษตรกร และเกษตรกรก็มีความเชื่อถือและ
ปฏิบัติตามคําแนะนําของผูประกอบการ รานคาจึงมีบทบาทที่สําคัญยิ่งตอแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสม ขอมูลยืนยัน
วาผูประกอบการรานคาสารเคมีเกษตร  ในพื้นที่ปลูกลําไยที่สําคัญของภาคเหนือตอนบนสวนใหญประกอบสัมมาชีพ
หรือมีจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 เชน 
ไมจําหนายสารเคมีเกษตรที่ทางราชการประกาศหามใช และแนะนําใหเกษตรกรเลือกใชสารฆาศัตรูพืชและสัตวที่ไม
มีพิษตกคางเปนเวลานาน เปนตน ดานการใหความรูและขอมูลขาวสารแกเกษตรกร ถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจาก
การใชสารฆาศัตรูพืชและสัตว และการสงเสริมใหใชสารอื่นทดแทน เชน สารฆาศัตรูพืชและสัตวจากธรรมชาตินั้น มี
บทบาทในระดับปานกลางหรือเกษตรกรยังไมแนใจในบทบาทของรานคาในดานนี้  แตดานการมีสวนรวมกับชุมชน  
ในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการใชสารฆาศัตรูพืชและสัตว  ยังอยูในระดับที่ตํ่า 
 

                                                 
1 นักศึกษาปริญญาโทสาขาเกษตรศาสตรเชิงระบบ  คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  จ.เชียงใหม  
2 ภาควิชาพืชสวนและศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร  คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  จ.เชียงใหม  
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คําสําคัญ :    ผูประกอบการสารเคมีเกษตร   เกษตรดีที่เหมาะสม   อาหารปลอดภัย   ลําไย 
 
บทนํา 

สารเคมีเกษตร หมายรวมถึง  ปุยเคมีและสารฆาศัตรูพืชและสัตว  เปนปจจัยที่สําคัญใน
การผลิตสินคาเกษตร  แตการใชอยางไมถูกตองอันเนื่องมาจากขาดความรูหรือรูเทาไมถึงการณอาจ
กอใหเกิดอันตรายใหแกผูใชคือ เกษตรกร   ตลอดจนผูบริโภคผลผลิตเหลานั้น  การใชสารเคมีเกษตร
อยางไมถูกตองเปนสาเหตุสําคัญที่กอใหเกิดปญหาสารพิษตกคางในสินคาเกษตร และสงผลกระทบ
ไปยังการสงออกสินคาดังกลาว (สุวิมล, 2545) เนื่องจากปจจุบันประเทศคูคาเขมงวดในดานความ
ปลอดภัยของอาหาร สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ดวยเหตุนี้แนวทางเกษตรดีที่เหมาะสมจึงเปนการ
ปฏิบัติที่สําคัญซึ่งนําไปสูการผลิตที่มีคุณภาพ (ดรุณี, 2546) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหไดผลผลิตตรง
ตามมาตรฐานที่กําหนด   คุมคาการลงทุน   กระบวนการผลิตปลอดภัยกับเกษตรกรและตอผูบริโภค   
ใชทรัพยากรในทองถิ่นใหเกิดประโยชนสูงสุดและยั่งยืน ไมเปนพิษตอส่ิงแวดลอม (Department of 
nutrition and food science, 2004) สําหรับสารเคมีเกษตร ปจจุบันสามารถหาซื้อไดโดยสะดวก
จากรานคาสารเคมีเกษตร ซึ่งเปดใหบริการอยูเปนจํานวนมากและกระจายตัวอยูทั่วไปในทองถิ่น   
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบทบาทและความรับผิดชอบของผูประกอบการสารเคมี
เกษตร ตอการผลิตตามแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสม เพราะนอกจากรานคาสารเคมีเกษตรจะเปน
สถานที่จําหนายปจจัยการผลิตแลว ยังเปนแหลงความรู ขอมูลขาวสารตาง ๆ ที่ใกลชิดกับเกษตรกร
ดวยเชนกัน (รติกร, 2543) 
 
วิธีการศึกษา/วิเคราะห 

ดําเนินการศึกษาโดยรวบรวมขอมูลจากเอกสาร  งานวิจัยตาง ๆ  การสํารวจและการ
สัมภาษณโดยแบบสอบถามทั้งแบบปลายเปดและปลายปด   กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคือ  
ผูประกอบการสารเคมีเกษตรจํานวน 145 ราย  และเกษตรกรผูปลูกลําไยซึ่งมีการใชสารเคมีเกษตร
เปนปจจัยการผลิต  จํานวน 100 ราย   ในเขตพื้นที่สํารวจคือ  ทุกอําเภอในจังหวัดลําพูน  และ 5 
อําเภอในจังหวัดเชียงใหม   ไดแก  อ.ดอยหลอ  อ.จอมทอง  อ.สารภี  อ.สันปาตอง   และ อ.ฮอด   
ซึ่งพื้นที่ดังกลาวเปนบริเวณที่มีการปลูกลําไยเปนพืชหลักและจํานวนมาก    ขอมูลที่ไดจากการ
สํารวจนํามาวิเคราะหหาคารอยละ  คาเฉลี่ย    และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน   สําหรับการวัดระดับ
บทบาทของผูประกอบการตอเกษตรกรในงานวิจัยนี้วัดโดยใชลักษณะคําถามแบบ Likert Scale  ใช
วิธีประเมินหรือใหคะแนน 5 ระดับ  ลักษณะคําถามในงานวิจัยตองการใหผูตอบคําถามสนับสนุน
หรือคลอยตาม (คําถามในทางบวก) แลวใหคะแนนดังนี้   เห็นดวยอยางยิ่งให 5 คะแนน  เห็นดวยให 
4 คะแนน  ไมแนใจหรือเฉย ๆ ให 3 คะแนน  ไมเห็นดวยให  2  คะแนน  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ให 1 
คะแนน  สําหรับการตีความหรือการแปลผลคะแนนที่ไดรับไดกําหนดเกณฑคะแนนเฉลี่ยตาง ๆ ไว
ดังนี้ 

• คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยในระดับมากที่สุด 
• คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยในระดับมาก 
• คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยในระดับปานกลาง 
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• คาเฉลี่ย 1.51 -  2.50 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยในระดับนอย 
• คาเฉลี่ย 0.00 – 1.50 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยในระดับนอยที่สุด 
คาเฉลี่ยที่ไดคํานวณจากสูตร  WA =  (5f1 + 4f2 + 3f3 + 2f4 + 1f5) / TN 

 โดยที่   WA  = คาเฉลี่ยถวงน้ําหนักของทัศนคติหรือความคิดเห็น 
              f1        =    จํานวนผูตอบที่ตอบมากที่สุด 
              f2        =    จํานวนผูตอบที่ตอบมาก 
              f3         =    จํานวนผูที่ตอบนอย 
              f4        =    จํานวนผูที่ตอบนอยที่สุด 
              f5         =    จํานวนผูที่ตอบไมไดปฏิบัติ 
              TN      =    จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 
 
ผลการศึกษา 

จํานวน  ที่ตั้ง  และการกระจายตัวของรานคาสารเคมีเกษตร 
          รานคาสารเคมีเกษตรในจังหวัดเชียงใหมมีจํานวนทั้งส้ิน 300 ราน  และจังหวัดลําพูน
จํานวน 111 ราน  (ธวัชชัย และคณะ, 2547)  อยางไรก็ตามจากจํานวน 145 รานที่สํารวจ  พบวา
สวนใหญตั้งอยูในอําเภอเมืองและกระจายตัวออกไปตามอําเภอตาง ๆ  โดยตั้งอยูบริเวณชุมชนหรือ
ใกลสถานที่ราชการตาง ๆ ของตัวอําเภอนั้น ๆ  นอกจากบริเวณชุมชนแลวรานคาสารเคมีเกษตร
บางสวนมักตั้งอยูบริเวณพื้นที่เพาะปลูกสําคัญ  เชน เขตอําเภอสารภีซึ่งมีการทําสวนลําไยหนาแนน  
มีรานคาสารเคมีตั้งอยูไมต่ํากวา 10 ราน  เปนตน  ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย  จาก 145 รานคาที่
ทําการสํารวจพบวา รอยละ 82.1  มีการจดทะเบียนเปนผูคาวัตถุอันตรายและจําหนายปุยเคมีอยาง
ถูกตองตามกฎหมาย 
          สําหรับการจัดลําดับขนาดของรานคาสารเคมีเกษตร  เมื่อใชจํานวนเงินหมุนเวียนตอเดือน
เปนตัวชี้วัด  สามารถแบงไดเปน 3 ขนาด  ไดแก  รานคาสารเคมีขนาดใหญซึ่งคาทั้งปลีกและสง มี
จํานวนเงินหมุนเวียนมากกวา 500,000 บาทตอเดือน รานคาสารเคมีขนาดกลาง  มีจํานวนเงิน
หมุนเวียนตอเดือนระหวาง 100,001 – 500,000 บาท และรานคาสารเคมีเกษตรขนาดเล็ก มีจํานวน
เงินดังกลาวตอเดือนตั้งแต 100,000 บาทลงมา 
          จากขอมูลรานคาสารเคมีจํานวน 145 ราน  พบวารานคาขนาดเล็กมีจํานวนมากที่สุด     
85 ราน  (รอยละ 58.6)  รานคาขนาดกลางและขนาดใหญจํานวน 42 และ 18 รานตามลําดับ  
(ตารางที่ 1)  ชี้ใหเห็นวาการคาสารเคมีสวนใหญดําเนินการโดยผูคารายยอย หรือเปนธุรกิจขนาด
เล็กที่ใชทุนนอย   
          ดานการบริการของของรานคาสารเคมีเกษตร  จากการสํารวจพบวารานคาจํานวนรอยละ 
9 ขายสารเคมีเกษตรคิดเปนสัดสวนรอยละ 25 ของสินคาทั้งหมด (ตารางที่ 2) นอกจากนี้รานคา
สารเคมีจํานวนรอยละ 20 และ 21.3 ขายสารเคมีคิดเปนสัดสวนรอยละ 50 และ 75 ของสินคา
ทั้งหมดที่จําหนาย  และรานคาจํานวนรอยละ 53.7 ขายสารเคมีเกษตรเพียงอยางเดียว  สําหรับ
รานคาที่ขายสารเคมีรวมกับสินคาชนิดอื่น  มักเปนรานคาขนาดเล็กและขนาดกลาง  สินคาที่นิยม
ขายรวมกันไดแก  สินคาเพื่อการอุปโภคและบริโภค  อุปกรณและเครื่องมือทางการเกษตร  เมล็ด
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พันธุผักและผลไม  พันธุไมตาง ๆ  อาหารและยารักษาสัตว  เปนตน  รานคาบางสวนโดยเฉพาะ
รานคาขนาดเล็ก  มักจัดวางสินคาอยางไมเหมาะสม  เนื่องจากรานคาเหลานี้มักขายสารเคมีเกษตร
รวมกับสินคาเบ็ดเตล็ดตาง ๆ  โดยไมแบงสัดสวนพื้นที่วางสินคาใหแยกจากกันอยางชัดเจน  ซึ่งอาจ
กอใหเกิดปญหาการปนเปอนหรืออันตรายจากสารเคมีเกษตรได  
 
ตารางที่ 1  จํานวนรานคาสารเคมีเกษตรจําแนกตามจํานวนเงินหมุนเวียนตอเดือน 
 

เงินหมุนเวียนตอเดือน   จํานวน   รอยละ 
1-100,000   85   58.63 
100,001-500,000   42   28.96 
มากกวา  500,000   18   12.41 

รวม 145 100.00 
ที่มา: จากการสํารวจ, 2547 
 
ตารางที่ 2  จํานวนรานคาสารเคมีเกษตรจําแนกตามสัดสวนสินคาสารเคมีเกษตรที่จําหนายในราน 
 

  สัดสวนสินคาสารเคมีเกษตร (รอยละ)  จํานวน   รอยละ 
  25   13     9.00 
  50   29   20.00 
  75   31   21.30 
100   72   49.70 
รวม 145 100.00 

ที่มา: จากการสํารวจ, 2547 
 
          ปุยเคมีเปนสินคาที่พบมีการจําหนายในรานคากวางขวางมากที่สุด  สูงถึงรอยละ 34  และ
เปนสินคาที่มียอดจําหนายสูงสุด คือ รอยละ 30.90  (ตารางที่ 3)  แสดงใหเห็นวาเกษตรกรใชปุยเคมี
เปนปจจัยสําคัญในการผลิต  นอกจากนั้นยังพบวา  รานคาสวนใหญใชพื้นที่อยางนอยครึ่งหนึ่งของ
ราน สําหรับสินคาประเภทปุยเคมี  และปุยชนิดอื่น  เชน  ปุยชีวภาพซึ่งมีความสําคัญเปนลําดับที่ 3 
ในดานยอดขาย (รอยละ 30.10)  และเปนสินคาสําคัญที่มีจําหนายในรานรอยละ 10.6   สําหรับสาร
ฆาแมลงซึ่งเปนสินคาจําหนายกวางขวางลําดับที่ 2 (รอยละ 27.2)  และมียอดจําหนายรอยละ 19.1 
เมื่อเปรียบเทียบกับสารฆารา ซึ่งมีจํานวนที่วางจําหนายเพียงรอยละ 9.2  และมียอดขายรอยละ 9.2  
แสดงใหเห็นวาเกษตรกรสวนใหญประสบปญหาดานการผลิตเนื่องจากแมลงศัตรูพืชมากกวาปญหา
ที่เกิดจากโรคพืช 
 
 
 
 
 
 



สูระบบอาหารที่ปลอดภัย สรางมูลคาเพิ่ม และใชทรัพยากรอยางยั่งยืน                                        229

ตารางที่ 3   จํานวนรานคาสารเคมีเกษตรจําแนกตามสินคาสําคัญที่มีจําหนายในรานและสินคาที่มี 
                  ยอดจําหนายสูงสุด 5 ลําดับ 
 

สินคา รานคาที่มีสินคาจําหนาย  รานคาที่มียอดจําหนายสินคา 
   จํานวน    รอยละ    จํานวน รอยละ 

ปุยเคมี   49   34.04    45   30.90 
สารฆาแมลง   40   27.17    28   19.11 
สารควบคุมชีวภาพพืช   28   18.99    16   10.73 
ปุยชีวภาพ   15   10.56    43   30.10 
สารฆารา   13     9.24    13     9.16 

รวม 145 100.00  145 100.00 
ที่มา: จากการสํารวจ, 2547 
         

จากผลการสํารวจใน ตารางที่ 3 สารฆาแมลงเปนสินคาสําคัญลําดับที่ 2 (รอยละ 27.2)  
และมียอดจําหนายสูงเปนอันดับ 3 (รอยละ 19.1)  ขอมูลในตารางที่ 4  ชี้ใหเห็นวา  ไซเพอรเมทริน  
และคลอรไพริฟอส  เปนสารฆาแมลงที่รานคาแนะนําและเกษตรกรเลือกใชกับสวนลําไยมากที่สุด 
รอยละ 36.1 และ 35.0  ตามลําดับ  ซึ่งสารฆาแมลงทั้งสองชนิดนี้อนุญาตใหใชปองกันกําจัดแมลง
ศัตรูพืชไดตามแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสม  แสดงใหเห็นวารานคาไดใหคําแนะนําในการเลือกใช
สารฆาแมลงที่เหมาะสมใหแกเกษตรกร  สําหรับสารฆาแมลงชนิดอื่น  เชน  อะบาเมกติน  และเอ็น
โดซัลแฟน  มียอดจําหนายรอยละ 5.1 และ 5.7  เปนสารฆาแมลงที่ไมแนะนําและหามใชในการผลิต
ลําไยตามแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสม  ผลการสํารวจนี้ชี้ใหเห็นวายังมีรานคาบางสวนที่ยังให
คําแนะนําที่ไมเหมาะสมในการเลือกใชสารเคมีแกเกษตรกร 
           ผลการสํารวจใน ตารางที่ 3  แสดงใหเห็นวาสารฆาราเปนสินคาสําคัญและมียอดขายเปน
ลําดับที่ 5 คือ  รอยละ 9.2  ขอมูลใน ตารางที่ 4 ชี้ใหเห็นวา  คารเบนดาซิม  เปนสารฆาราที่มียอด
จําหนายสูงที่สุด (รอยละ 46.4)  ลําดับตอมาคือ  แมนโคเซป (รอยละ 31)  และเมทาแลกซิล     
(รอยละ 5.7)  ซึ่งสารฆาราทั้งสามชนิดนี้อนุญาตใหใชไดในการผลิตลําไยตามแนวทางเกษตรดีที่
เหมาะสม  ผลการสํารวจชี้ใหเห็นวารานคาใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเลือกใชสารฆาราไดอยาง
เหมาะสม 
           ไกลโฟเซตและพาราควอต  เปนสารฆาวัชพืชที่อนุญาตใหใชในการผลิตตามแนวทาง
เกษตรดีที่ เหมาะสมของลําไย  จากขอมูลใน ตารางที่ 6  แสดงใหเห็นวา  ไกลโฟเซต  และ            
พาราควอต  เปนสารฆาวัชพืชที่มีจําหนายกวางขวางมาก  หาไดงายและมียอดจําหนายสูงที่สุด  คือ  
รอยละ 62.3 และ 31.1  ตามลําดับ  ผลการสํารวจชี้ใหเห็นวารานคาไดใหคําแนะนําในการเลือกใช
สารฆาวัชพืชสอดคลองกับแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสมของลําไย 
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ตารางที่ 4  จํานวนรานคาสารเคมีเกษตรจําแนกตามยอดจําหนายสารฆาแมลงแตละชนิด 
 

สารฆาแมลง  จํานวน   รอยละ 
ไซเพอรเมทริน (cypermethrin)1 100   36.11 
คลอรไพริฟอส (chlopyriphos)1   97   35.02 
เอ็นโดซัลแฟน (endosulfan)  16     5.70 
อะบาเมกติน (abamectin)  14     5.05 
พาราไธออนเมทิล (parathionmethyl)  11     3.97 
อื่นๆ (others)  39   14.07 

รวม 277 100.00 
ที่มา: จากการสํารวจ, 2547 
หมายเหตุ : 1 สารฆาแมลงที่อนุญาตใหใชในการผลิตตามแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสม 
 
ตารางที่ 5  จํานวนรานคาสารเคมีเกษตรจําแนกตามยอดจําหนายสารฆาราแตละชนิด 
 

สารฆารา  จํานวน   รอยละ 
คารเบนดาซิม (carbendasim)1 121   46.36 
แมนโคเซป (mancoseb)1   81   31.04 
เมทาแลกซิล (methalaxyl)1   15     5.75 
อะซ็อคซิโตบิน (azocitobin)   11     4.22 
ไดฟโนโคลนาโซล (diphenochlonazol)   10     3.83 
อื่นๆ (others)   23     8.80 

รวม 261 100.00 
ที่มา: จากการสํารวจ, 2547 
หมายเหตุ : 1 สารฆาราที่อนุญาตใหใชในการผลิตตามแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสม 
 
ตารางที่ 6  จํานวนรานคาสารเคมีเกษตรจําแนกตามยอดจําหนายสารฆาวัชพืชแตละชนิด 
 

สารฆาวัชพืช  จํานวน   รอยละ 
ไกลโฟเซต (glyphosate)1 142   62.28 
พาราควอต (paraquat)1   71   31.14 
อะลารคอลร (alachlor)     9     3.95 
ทู-โฟร ดี (2-4 D)     1     0.44 
ออกซ่ีฟลูรออรเฟน (oxyfluorfen)     3     1.32 
อาทราซีน (atrazine)     2     0.87 

รวม 228 100.00 
ที่มา: จากการสํารวจ, 2547 
หมายเหตุ : 1 สารฆาวัชพืชที่อนุญาตใหใชในการผลิตตามแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสม 
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สําหรับการวัดบทบาทของรานคาสารเคมีเกษตร  ตอการใชสารเคมีเกษตรของเกษตรกร
นั้น  ไดกําหนดผลสัมฤทธิ์แตละบทบาทไว 5 ระดับ  ผลการสํารวจตาม ตารางที่ 7 แสดงใหเห็นวา  
รานคามีบทบาทดานการมีสวนรวมในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการใชสารเคมีในระดับนอย 
(WA=2.4)  เนื่องจากรานคาสวนใหญตั้งอยูในเขตชุมชน  และบางรานเปนรานคาขนาดใหญ  ขาย
สินคาทั้งปลีกและสง  มีเกษตรกรลูกคาเขามาใชบริการเปนจํานวนมาก  นอกจากนี้ปญหาที่พบ
เกี่ยวกับการผลิตลําไยยังแตกตางกัน  ดวยเหตุนี้รานคาจึงไมสามารถติดตามผลการใชสารเคมีของ
เกษตรกรไดอยางทั่วถึง  รานคาจึงมีบทบาทในดานนี้ต่ํา  สําหรับบทบาทดานการใหความรู/ขอมูล
เกี่ยวกับอันตรายของสารฆาศัตรูพืชและสัตว  และการสงเสริมใหใชสารอื่นทดแทนพบวาอยูในระดับ
ปานกลาง (WA=2.9)  หรือเกษตรกรไมสามารถประเมินไดวา  รานคามีบทบาทในระดับใดที่ชัดเจน  
เนื่องจากรานคาสวนใหญมักอธิบายผลจากการใชสารเคมีเกษตรหรือเสนอทางเลือกอื่นเมื่อ
เกษตรกรสอบถามเทานั้น  ดังนั้นจึงไมสามารถประเมินถึงระดับบทบาทที่แนนอนได  สําหรับ
บทบาทดานการใหขอมูลและขาวสารที่ถูกตองและเปนประโยชนแกเกษตรกรนั้นอยูในระดับมาก 
(WA=3.4)  ผลการสํารวจนี้ชี้ใหเห็นวารานคาไดใหขอมูลและขาวสารที่เปนประโยชนตอเกษตรกร
อยางสม่ําเสมอ  รวมถึงการแนะนําสินคาที่ถูกตองและเหมาะสมกับความตองการของเกษตรกรดวย  
(ตารางที่ 4, 5 และ 6)  นอกจากนั้นรานคายังแนะนําสารฆาศัตรูพืชและสัตวที่ถูกตอง  และ
สอดคลองกับแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสมของการผลิตลําไย  สําหรับบทบาทดานการประกอบ
สัมมาชีพหรือความมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ  พบวาอยูในระดับมาก (WA=3.6)  
เนื่องจากปจจุบันธุรกิจการคาสารเคมีเกษตรมีการขยายตัวมากขึ้น  จึงมีการแขงขันกันทางธุรกิจสูง  
ทําใหผูประกอบการตองซื่อสัตยตอลูกคา  และหนาที่ของตน  เชน  ขายสินคาในราคายุติธรรม  และ
มีคุณภาพ  เปนตน  บทบาทดานสุดทายคือ  การปฏิบัติตามกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย 
พ.ศ. 2535  จากการสํารวจพบวา  รานคามีบทบาทในดานนี้ระดับมาก (WA=4.1)  เนื่องจาก
ปจจุบันหนวยงานที่รับผิดชอบดานความปลอดภัยของผูคาวัตถุอันตราย  เขมงวดกับการปฏิบัติตาม
กฎหมายของรานคาสารเคมีเกษตรมากขึ้น  อีกทั้งยังมีบทลงโทษที่รุนแรงเมื่อพบผูกระทําผิด  แตยัง
มีผูประกอบการบางสวนที่ลักลอบขายสารเคมีเกษตรที่หามจําหนาย  เนื่องจากสาเหตุหลายประการ  
เชน  ความรูเทาไมถึงการณ  สินคาเหลือในสต็อค  หรือหวังเก็งกําไรเพื่อขายสินคาในราคาที่สูงขึ้น  
เพราะเกษตรกรบางรายขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชสารเคมีที่ถูกตอง  และยังมีความเชื่อ
แบบเดิมๆ เกี่ยวกับสารเคมีที่ใชและยึดติดกับสินคาที่เคยใช  จึงเปนชองทางใหผูคาบางรายลักลอบ
ขายสารเคมีประเภทนี้อยู  ซึ่งขัดกับบทบาทดานการปฏิบัติตามกฎหมาย  และจรรยาบรรณในการ
ประกอบอาชีพ   
           รานคาเปนสวนสําคัญในการผลักดันใหการผลิตลําไยของเกษตรกร  ตามแนวทางเกษตรดี
ที่เหมาะสมประสบผลสําเร็จ  เนื่องจากเปนผูเสนอปจจัยการผลิตแกเกษตรกรโดยตรง  จาก
การศึกษาดานบทบาทชี้ใหเห็นวา  รานคาไดใหคําแนะนําที่เหมาะสมและสอดคลองกับแนวทาง
เกษตรดีที่เหมาะสมแกเกษตรกรในการเลือกใชสารเคมี  ซ่ึงการเลือกใชสารเคมีที่ถูกตองเปนปจจัย
สําคัญอยางหนึ่งที่ผลักดันใหการผลิตตามแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสมของลําไยประสบผลสําเร็จ  
และนําไปสูการผลิตอาหารที่ปลอดภัยในที่สุด 
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ตารางที่ 7  บทบาทและผลสัมฤทธิ์ของรานคาสารเคมีตอการใชสารเคมีของเกษตรกร 
 

บทบาท คาเฉลี่ย WA ระดับบทบาท 
1. การมีสวนรวมในการแกปญหาที่เกิดจากการใชสารเคมีในชุมชน 2.37 นอย 
2. การใหความรู/ขอมูลเกี่ยวกับความอันตรายของสารฆาศัตรูพืชและสัตว 
    และสงเสริมใหใชสารอื่นทดแทน 2.93 ปานกลาง 
3. การใหขอมูลและขาวสารที่ถูกตองและเปนประโยชนแกเกษตรกร 3.43 มาก 
4. การประกอบสัมมาชีพ (ความมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพของ 
    รานคาสารเคมีเกษตร) 3.56 มาก 
5. การปฏิบัติตามกฎหมาย (พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535) 4.14 มาก 

ที่มา: จากการสํารวจ 
  
สรุปผลการทดลอง 

           จากการสํารวจรานคาสารเคมีเกษตรจํานวน 145 รานพบวา  รานคาสวนใหญจํานวนรอย
ละ 58.6 เปนรานคาขนาดเล็ก  ดานการบริการพบวา  รานคารอยละ 49.7 ขายสารเคมีเกษตรอยาง
เดียว  สําหรับสินคาสําคัญที่มีจําหนายในรานและขายดีที่สุด  ไดแก  ปุยเคมี  สารฆาแมลง  ปุย
ชีวภาพ  สารควบคุมชีวภาพพืช  และสารฆารา  พบวาสารฆาแมลงที่ขายดีที่สุดไดแก ไซเพอรเมทริน
และคลอรไพริฟอส สารฆาราซึ่งมียอดจําหนายสูงไดแก คารเบนดาซิมและแมนโคเซป  สําหรับสาร
ฆาวัชพืชพบวา  ไกลโฟเซตและพาราควอตมียอดจําหนายสูงที่สุด  ดานบทบาทของผูประกอบการ
รานคาสารเคมีเกษตรตอการใชสารเคมีของเกษตรกรพบวา  รานคาใหความสําคัญกับการติดตาม
ผลการใชสารเคมีและมีสวนรวมในการแกไขปญหาจากการผลิตในระดับต่ํา  ดานการใหขอมูลและ
ขาวสารรวมถึงความรูเกี่ยวกับความอันตรายของสารฆาแมลงและศัตรูพืชยังไมเพียงพอ  สําหรับ
บทบาทดานการใหขอมูลขาวสารอื่น ๆ  รวมถึงความมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ  และการ
ปฏิบัติตามกฎหมายของรานคาอยูในระดับสูง  จากผลการศึกษาชี้วารานคาสารเคมีเกษตรมี
บทบาทและความรับผิดชอบตอการผลิตลําไยตามแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกร  ซึ่ง
เปนปจจัยผลักดันสําคัญที่จะทําใหการผลิตลําไยปลอดภัยสัมฤทธิ์ผลและสอดคลองกับนโยบาย
ภาครัฐดานความปลอดภัยของอาหาร   
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