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สถานการณ์การใช้สารเคมีเกษตรในพื �นที�ศึกษา 
 

รายงาน การศกึษาผลกระทบในการใช้สารเคมีทางการเกษตร 
กรณีศกึษา การทาํนาในเขตพื �นที�จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
นิรินธน์  ประเสริฐสงัข์  

มลูนิธิข้าวขวญั 
             

สพุรรณบรีุ  เป็นจงัหวดัในเขตภาคกลางด้านตะวนัตกของประเทศไทย  ตั 3งอยู่บนพื 3นที�ราบลุ่มของ
แม่นํ 3าท่าจีน หรือแม่นํ 3าสุพรรณบุรี แม่นํ 3าสายนี 3ไหลผ่านตามแนวยาวของจงัหวดัจากเหนือ จรดใต้ มีพื 3นที� 
ประมาณ 5 ,358 ,008  ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 3 ,348 ,755  ไร่ พืชเศรษฐกิจที�สําคญั ได้แก่ ข้าว และ
อ้อย   
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การศึกษาผลกระทบการใช้สารเคมีดําเนินการในพื 3นที�  5 อําเภอ คือ  อ.เมือง  อ.ดอนเจดีย์ อ.อู่
ทอง อ.สองพี�น้อง  และ อ.เดิมบางนางบวช  ครอบคลุมเกษตรกรจํานวน 202 คน (จาก 202 ครอบครัว) 
การคัดเลือกเกษตรเพื�อทําการศึกษาเป็นการคัดเลือกสุ่มโดยการสุ่มตัวอย่างเพื�อกระจายข้อมูล โดย
ประชากรที�เป็นเป้าหมายของการศกึษา เป็นเพศชาย 141 คน  คิดเป็นร้อยละ 69.8  และเพศหญิง 61  คน 
คดิเป็นร้อยละ 30.2 
 

1. ข้อมูลพื �นฐาน 
1.1 การศึกษา เกษตรกรส่วนใหญ่ 80% มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา ส่วนระดับ

มธัยมศกึษามีประมาณ 16% ตามแผนภาพ 

 
 

1.2 รูปแบบการผลิต เกษตรกร 60% ปลกูข้าวเป็นหลกั รองลงมาคือปลกูอ้อย (28%) 
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1.3 ประสบการณ์การทาํเกษตร เกษตรกร 80% มีประสบการณ์ทําการเกษตรมากกวา่ 15 ปีขึ 3น
ไป และเกือบ 40% มีประสบการณ์ทําการเกษตรมากกว่า 30 ปี 

 
 

1.4 ขนาดพื �นที�การเกษตร 

อาํเภอ 
น้อยกว่า 30 ไร่

(ราย) 
มากกว่า 30 ไร่ 

(ราย) รวม 
ดอนเจดีย์ 18 22 40 

อูท่อง 25 17 42 
เมือง 21 19 40 

สองพี�น้อง 23 17 40 
เดมิบางนางบวช 39 1 40 

รวม  126 76 202 
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2. ต้นทนุสารเคมีและรายได้จากการทาํการเกษตร 
2.1 รายได้จากการเกษตรยังไม่หักค่าใช้จ่ายต่อปี 

 
 
2.2 ต้นทุนทางการเกษตรรวมต่อปี 

 
 

2.3 ต้นทุนการผลิตรวมต่อไร่ 
 

2.3 ต้นทุนการผลิตรวมต่อไร่ 
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2.4 สัดส่วนค่าใช้จ่ายสารเคมีต่อต้นทุนการผลิตทั �งหมด/ไร่ สดัสว่นการใช้สารเคมีกําจดั
ศตัรูพืชของเกษตรกรในจงัหวดัสพุรรณบรีุในพื 3นที�การศกึษามีสดัสว่นสงูถึง 27% ของต้นทนุการผลิต
ทั 3งหมด มากกวา่การใช้ปุ๋ ยเคมีซึ�งมีสดัสว่นประมาณ 23% ของต้นทนุทั 3งหมด 
 

 
 

2.5 ความถี�และต้นทุนสะสม ของการใช้สารเคมีต่อฤดูกาลผลิตปกตต่ิอไร่ 
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3. ประเภทและชื�อการค้าของสารเคมีกาํจดัศัตรูพืชที�เกษตรกรใช้ในพื �นที�การศึกษา 
3.1 ชื�อการค้า จากการสํารวจ พบการใช้สารเคมีที�มีชื�อการค้าตา่งกนั 299 ตวัอย่าง แยกประเภท 

ดงันี 3 คือ  
 

 
 
 

3.2 ปริมาณ และ ข้อมูลการใช้สารเคมี จัดอันดับมากที�สุด 5 อันดับ 
1) ประเภทสารกําจัดวัชพืช ที�ใช้มากที�สดุคือสารไกลโฟเสท มีสดัส่วนสงูถึง 43% ของ

สารเคมีกําจดัศตัรูพืช ในขณะที�สารกําจดัศตัรูพืชชนิดอื�น เช่น 2-4 ดี บิวทาคลอร์ พาราควอท และ
กรัมม็อกโซน มีสดัสว่นใกล้เคียงกนัที� 7-8%  
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2) ประเภทสารกําจัดแมลง สารเคมีกําจดัศตัรูพืชมากที�สุดที�เกษตรกรใช้คืออะบาเม็ก
ติน คิดเป็นสัดส่วนสูงเกือบ 60% ในขณะที�คาร์โบฟูรานหรือชื�อการค้าฟูราดานซึ�งเป็นสารเคมี
กําจดัศตัรูพืชร้ายแรงมีสดัสว่นการใช้สงูถึง 16%  

 
 

3.3 สัดส่วนของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชอันตรายร้ายแรง เกษตรกรในพื 3นที�ใช้สารเคมีกําจัด
ศตัรูพืชที�มีพิษอันตรายร้ายแรงที�หลายประเทศห้ามใช้แล้วในสัดส่วนสูงถึง 32.5% ของสารเคมีกําจัด
ศตัรูพืชทั 3งหมด โดยคาร์โบฟรูานมีสดัสว่นสงูถึง 20% และพาราควอท 8.5%  
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4. พฤตกิรรมและความรู้ความเข้าใจเกี�ยวกับการใช้สารเคมีของเกษตรกร 
  4.1 ความรู้ ความเข้าใจเกี�ยวกับการใช้สารเคมี  
        เกษตรกรที�ปลกูข้าวส่วนใหญ่ได้รับข้อมลูการใช้สารเคมี และส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจเกี�ยวกับ
การใช้ ดงัตอ่ไปนี 3  
             ส่วนใหญ่เกษตรกรกว่าร้อยละ  99.02 รู้และเข้าใจว่าสารเคมีป้องกนักําจดัศตัรูพืชสามารถเข้าสู่
ร่างกายได้ทั 3ง ทางปาก จมูก และผิวหนงั ในขณะที�ฉีดพ่นนั 3นหากพบว่ามีอาการแน่นหน้าอก หรือ เวียน
ศีรษะ จะหยุดทําการฉีดพ่นสารเคมีแล้วรีบไปพบแพทย์ทนัที ร้อยละ 97.02 และในการเลือกใช้สารเคมี
ป้องกนักําจดัศตัรูพืช ควรเลือกใช้ให้เจาะจงกบัศตัรูพืชนั 3นๆมีถึงร้อยละ  97.57  นอกจากนี 3เกษตรกรยงัรับรู้
ได้วา่ฉลากของสารเคมีป้องกนั กําจดัศตัรูพืชที�มีสญัลกัษณ์ตราหวักะโหลกไขว้ และกระดกูไขว้ติดไว้ แสดง
ให้รู้วา่เป็นสารเคมีที�มีพิษร้ายแรง ในขณะที�เกษตรกรไม่รู้ว่าอะไรคือชื�อสามญั มีไว้เพื�ออะไร สําคญัอย่างไร 
และจดจําชื�อสินค้าแทบไมไ่ด้ เพราะมีมากมายและเพิ�มชนิดขึ 3นเรื�อยๆในแตล่ะฤดกูาลผลิต  
          แตเ่กษตรกรกวา่ร้อยละ 58 เข้าใจผิดคดิวา่สารเคมีป้องกนักําจดัศตัรูพืชเพียงชนิดเดียว ก็สามารถใช้
กําจดัศตัรูพืชได้ทกุชนิด เพราะในปัจจบุนับริษัทขายสารเคมี จะแยกคณุสมบตัิในการกําจดัศตัรูพืชเพื�อขาย
ให้เกษตรกร  ร้อยละ 50.83 คดิวา่เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพควรเพิ�มสารกําจดัศตัรูพืชให้หลากหลายชนิด  และ
ร้อยละ 47.62 เข้าใจผิดคดิวา่ แม้จะไมมี่การระบาดของศตัรูพืชก็ต้องฉีดสารเคมีป้องกนั  สปัดาห์ละ 1 ครั 3ง 
ร้อยละ 41.07 เข้าใจผิดคิดว่าการผสมสารเคมีป้องกันกําจัดศตัรูพืช ต้องผสมในอัตราส่วนที�สูงกว่า
คําแนะนําในฉลากข้างขวด เหตทีุ�เป็นเช่นนี 3เพราะความกลวัที�จะเกิดความเสียหายของผลผลิต จะนําไปสู่
การขาดรายได้ และเป็นหนี 3สินของครอบครัวในที�สดุ 

 
4.2 การปฏิบัตเิกี�ยวกับการใช้สารเคมีที�ถูกต้อง 

            จากความรู้ความเข้าใจเกี�ยวกบัการใช้สารเคมี ดเูหมือนว่าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์เข้าใจเป็นอย่างดี 
แต่ในทางปฏิบตัิกลับพบว่าเกษตรกรกว่าร้อยละ 94.26  ไม่ติดป้ายเตือนบริเวณที�ฉีดพ่นสารเคมี และมี
เพียงร้อยละ  9.64  นําขวดที�บรรจุสารเคมีที�ใช้หมดแล้วฝังกลบ ส่วนใหญ่นําไปขายปนกับภาชนะอื�นๆกับ
ผู้ รับซื 3อของเก่า หรือทิ 3งขยะธรรมดาถึงร้อยละ 90.36 นอกจากนี 3ในการเตรียมเครื�องมือ เครื�องใช้และการใส่
เสื 3อผ้าป้องกนั ยงัพบวา่ร้อยละ 66.13 ไมส่วมถงุมือขณะหยิบจบัภาชนะสารเคมี และฉีดพ่นสารเคมีป้องกนั
กําจดัศตัรูพืช มีเพียงร้อยละ 62.54 สวมเสื 3อแขนยาว กางเกงขายาว  รองเท้าบู๊ท หมวก และหน้ากากเพื�อ
ป้องกนัพิษเข้าสู่ร่างกาย อย่างไรก็ตามเกษตรกรส่วนใหญ่จะใช้ไม้หรือวสัดทีุ�เหมาะสมในการผสมสารเคมี
ให้เข้ากนัถึงร้อยละ93.02 ไมใ่ช้มือสมัผสัโดยตรง และทําความสะอาดร่างกายหลงัใช้สารเคมีร้อยละ 96.04 
             เป็นที�น่าสงัเกตว่า ถึงแม้ว่าเกษตรกรจะมีความรู้ความเข้าใจ ถึงการใช้สารเคมีกําจดัศตัรูพืช แต่
ในทางปฏิบตัิกลบัพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้ปฏิบตัิตวัจากเครื�องมือและอุปกรณ์ เพื�อป้องกันตวัเอง 
ทั 3งๆที�รู้ถึงพิษภยัสารเคมี ทั 3งนี 3เนื�องจากสภาวะภูมิอากาศที�ร้อนจดักว่า 40 องศาเซลเซียส ในที�โล่งแจ้ง การ
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สวมอุปกรณ์ป้องกันที�หนาและหนกัจึงเป็นเรื�องยากสําหรับเกษตรกร  อย่างมากก็มีเพียงหมวกไหมพรม    
(ไอ้โม่ง) ปิดจมูกและปากเท่านั 3น หรือถ้าไม่มีแรงงานก็จะใช้การจ้างแรงงานฉีดแทน ซึ�งแรงงานเหล่านั 3นก็
ปฏิบตัิตวัเช่นเดียวกนั ไม่แตกตา่ง นอกจากนี 3ยงัมีปัจจยัอื�นๆที�เกษตรกรไม่สามารถควบคมุได้ เช่น ลม ฝน 
ที�สามารถทําให้สารเคมีที�ฉีดพน่ฟุ้ งกระจายไปในทิศทางตา่งๆ  
         สิ�งที�พบจากการสงัเกตเห็นในบริเวณบ้านเกษตรกร มีการเก็บสารเคมีไว้ในบริเวณใต้ถนุบ้าน บางราย
ติดกับห้องนอน ห้องครัว เนื�องจากบริเวณบ้านค่อนข้างแคบ หรือไม่เห็นพิษภัยของสารเคมีอย่างจริงจัง 
เพราะเมื�อเกิดอาการจากการสมัผสัสารเคมีส่วนใหญ่เป็นอาการเฉียบพลนั เป็นแล้วหาย หรือบางรายที�ไม่
แข็งแรง อายมุาก ก็จะแสดงอาการมากกวา่ คนหนุม่ที�ร่างกายแข็งแรง 
 
5. บทบาทเกี�ยวกับการให้คาํแนะนําและส่งเสริมการใช้สารเคมีกาํจัดศัตรูพืช 

5.1  แหล่งข้อมูลสารเคมี 
 แหล่งข้อมูลในการแนะนําการใช้สารเคมีทางการเกษตร เป็นส่วนสําคัญในการตัดสินใจของ
เกษตรกรในการเลือกใช้สารเคมี ทั 3งนี 3ขึ 3นอยู่กบัความน่าเชื�อถือ และความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล โดย
เกษตรกรสว่นใหญ่ 86.5% ได้ข้อมลูจากร้านค้า รองลงมาคือญาตแิละเพื�อนบ้าน 50% ดงัตารางตอ่ไปนี 3 
 

แหล่งข้อมูล ร้อยละของแหล่งข้อมูลที�ให้คาํแนะนําในการใช้สารเคมี 
ร้านค้า 86.5 
ญาตแิละเพื�อนบ้าน 50 
โทรทศัน์/วิทย ุ 34.5 
เกษตรตําบล 32 
เอกสาร 20 
ทดลองใช้เอง 1.5 
บริษัทสารเคมีโดยตรง 1 
 
 5.2  กลยุทธทางการตลาดของบริษัทและร้านค้า กลยุทธ์ของบริษัทสารเคมีและร้านค้ามี
หลากหลายรูปแบบ แตก่ลยทุธที�แพร่หลายในพื 3นที�ได้แก่ 

-  การสะสมยอดขาย ได้ผลตอบแทนในรูปแบบตา่งๆ เช่น โบนสัเที�ยวตา่งประเทศ หรือ เงินตอบ
แทนพิเศษ 
- ขายผา่นหนว่ยงานรัฐ และองค์กรปกครองสว่นท้องถิ�นที� 
 - เจ้าหน้าที�ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น เป็นตวัแทนจําหนา่ยเอง (Agency)  
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- ขายตรง โดยเกษตรกรซื 3อโดยตรงจากร้านค้า ซึ�งเกษตรกรจะได้รับยอดสะสม มีสิทธิWในการชิง
รางวลั และของแจกพิเศษ  
- มีเซลเข้าไปแนะนําโดยตรง และมีการดแูลตลอดฤดกูาล 

 

6. ผลกระทบต่อสุขภาพ 
            หลงัการใช้สารเคมีทางการเกษตร ทั 3งสารกําจดัศตัรูพืชและสารกําจัดวัชพืช เกษตรกรมกัจะมี
อาการทางร่างกายในระบบทางเดินหายใจ กล้ามเนื 3อ ระบบประสาท และระบบทางเดินอาหาร จาก
การศกึษาพบวา่ เกษตรกรสมัผสัสารเคมีดงักลา่ว ทั 3งจากการสมัผสัโดยตรง   ทางอากาศ และการปนเปื3อน
ทางการเกษตร  
ดงัมีอาการมากน้อย ดงัตอ่ไปนี 3  
       อาการของเกษตรกรหลงัได้รับสารเคมีทางการเกษตร จําแนกตามลําดบัที�พบและร้อยละ  
ลาํดับที� อาการที�พบ ร้อยละ 

1 เหงื�อออกมาก 54.48 
2 แสบตา  เคืองตา  นํ 3าตาไหล 51.74 
3 ปวดศีรษะ  วิงเวียนศีรษะ  มึนงง  หน้ามืด  36.92 
4 ผื�นคนัที�ผิวหนงัตามลําตวั แขน ขา มือ  36.00 
5 ใจสั�น 35.57 
6 คลื�นไส้ อาเจียน 33.74 
7 กล้ามเนื 3อออ่นแรง  ออ่นเพลีย  33.24 
8 นํ 3ามกูไหล  ไอ จาม เจ็บคอ  31.57 
9 เหนื�อยหอบ (หายใจเร็วมีเสียงวี 3ด) 22.76 
10 มือสั�น  กล้ามเนื 3อเป็นตะคริว 20.81 

             
 จากการศกึษาพบวา่ อาการของเกษตรกรที�เกิดขึ 3น จะคอ่ยๆหายไปหลงัจากอาบนํ 3า เปลี�ยนเสื 3อผ้า  
เช่น เหงื�อออกมาก  แตบ่างอาการจะคงอยู่ระยะหนึ�ง ได้แก่ นํ 3าตาไหล  เวียนศีรษะ คลื�นไส้  หน้ามืด  และ
อาเจียน เมื�ออาเจียนแล้วอาการจะดีขึ 3น บางครั 3งมีอาการนานทั 3งวัน ได้แก่  ใจสั�น  เหนื�อยหอบ  มือสั�น  
กล้ามเนื 3ออ่อนแรง อ่อนเพลีย  และจะมีอาการตะคริวในตอนกลางคืนนานหลายวนั และสุดท้ายมีผื�นคนั
ตามผิวหนงันานเป็นเดือน และบางรายเรื 3อรังไมห่าย   
 เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้สารเคมีมาไม่ตํ�ากว่า 10 ปี และมีอาการอย่างต่อเนื�อง เมื�อเกษตรกรเกิด
อาการจึงคิดว่าตวัเองทํางานหนกั อายมุาก ไม่แข็งแรง และไม่เคยไปพบแพทย์ ตรวจอาการเพื�อหาสาเหต ุ
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เกษตรกรไม่สามารถสดูดม หากได้กลิ�นอีก จะเกิดอาการทนัที  แตท่ั 3งนี 3 ทั 3งนั 3น  เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่หยุด
ใช้สารเคมี แตเ่ป็นการให้คนอื�นใช้แทน เชน่ ลกู หลาน หรือจ้างคนรับจ้างฉีดยา ในอตัราไร่ละ 60 บาท (หรือ
ชาวบ้านมกัพดูกนัวา่ “พวกรับจ้างตาย”)  
            ที�ผ่านมา เกษตรกรไม่กล้าที�จะหยุดใช้สารเคมี เพราะกลวัว่าจะเกิดการระบาดของโรคและแมลง 
ทําให้ผลผลิตในนาเสียหาย และไมมี่ทางเลือกใหม ่ถ้าไมใ่ช้สารเคมีจะทําให้ผลผลิตลดลง โรคและแมลงจะ
มากินผลผลิตของตน นี�อาจหมายความว่าถึงแม้จะรับรู้ว่าสารเคมีอนัตราย แตไ่ม่สามารถหยดุใช้ได้ เพราะ
ไม่เชื�อมั�น หรือไม่ได้รับข้อมูลการทําการเกษตรที�ไม่ใช้สารเคมี หรือลดการใช้สารเคมี ว่าจะสามารถทําให้
เกิดประสิทธิภาพในการผลิตได้  
 
7. ผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม 
            จากการสํารวจในพื 3นที�พบว่า อาหารทางธรรมชาติแทบไม่มีเลย เพราะเกษตรกรใช้สารเคมี ทําให้
อาหารทางธรรมชาตทีิ�เป็นสตัว์และพืชตายหมด เช่น กบ กุ้ ง ปลา หอย ปลาไหล  งู หน ู ผกับุ้ง และผกัอื�นๆ 
เป็นต้น  ในการทําแปลงนาของชาวบ้านจะไม่มีการปลูกพืชอื�นๆตามคนันา เพราะเชื�อว่าจะทําให้ผลผลิต
ข้าวน้อยลง นอกจากนี 3ยงัพบวา่ สารเคมีปนเปื3อนในแปลงนา จนแม้แตต่วัเกษตรกรไม่กล้าสมัผสั หรือใช้นํ 3า
ในแปลงนา อีกทั 3งการฟุ้ งกระจายของสารเคมีในอากาศ ทําให้มีกลิ�นเหม็นรุนแรง ไม่สามารถสดูดมได้ หรือ
ถ้าได้กลิ�น สว่นใหญ่ก็จะเกิดอาการดงัได้กลา่วมาแล้วข้างต้น  
          จากการสมัภาษณ์ชาวบ้านที�เป็นแม่บ้าน พบว่ากว่าร้อยละ 95 แม่บ้านจะต้องซื 3ออาหารและผกัจาก
ตลาด หรือร้านค้า ไม่น้อยกว่า 100 บาทตอ่วนั บางครอบครัวมีพื 3นที�บริเวณบ้านเท่านั 3น โดยไม่มีพื 3นที�ปลูก
ผกัสวนครัวเลย จงึทําให้คา่ใช้จา่ยทางด้านอาหาร ไมน้่อยกวา่ 300 บาทตอ่วนั 
  
8. การวิเคราะห์และข้อสังเกตของผู้ศึกษา 
 ผู้ศกึษาพบวา่เหตผุลที�เกษตรกรยงัคงใช้สารเคมีกําจดัศตัรูพืชในปริมาณสงูเนื�องจาก 
 1.เกษตรกรเชื�อว่าหากไม่ใช้สารเคมีแล้วจะได้ผลผลิต เพราะมีตรรกะว่าขนาดใช้สารเคมีกําจัด
ศตัรูพืชทกุสปัดาห์ยงัไม่ได้ผลผลิตเท่าที�ควรจะได้รับ เกษตรกรเป็นจํานวนมากยงัเชื�อด้วยว่าการใช้วิธีการ
กําจดัแมลงโดยวิธีอื�น เชน่  การใช้สารอินทรีย์จะทําให้ศตัรูพืชจากที�อื�นมารุมกินผลผลิตของตนเอง 
 2. เกษตรกรไม่มีข้อมูลเกี�ยวกบัการควบคมุศตัรูพืชโดยวิธีชีวภาพ หรือเกษตรกรรมอินทรีย์อย่าง
เพียงพอ  เนื�องจากมีการเผยแพร่ข้อมูลและการโฆษณาเกี�ยวการใช้สารเคมีตามช่องทางสื�อตา่งๆ ที�ได้รับ
ทกุวนัไมน้่อยกวา่ 6 ชอ่งทาง จงึทําให้เกษตรกรไมเ่ชื�อมั�นวา่ ทางเลือกใหม่จะสามารถทําให้เกิดความมั�นคง 
และลดความเสี�ยงทางการเกษตรได้  
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 3. เกษตรกรไม่กล้าเสี�ยงใช้ทางเลือกอื�น เพราะรายได้หลกัของครอบครัวอยู่ที�การทํานา ถ้าเกิด
ความเสียหายขึ 3น นั�นหมายถึงครอบครัวจะต้องขาดทนุ และเป็นปัญหาทางด้านหนี 3สินที�เพิ�มขึ 3นอีกด้วย โดย
ไมมี่หนว่ยงานใดมารับรอง และให้ความเชื�อมั�น 
 4. รัฐบาล และหนว่ยงานรัฐที�เกี�ยวข้องสว่นใหญ่สนบัสนนุแนวทางการใช้สารเคมีกําจดัศตัรูพืชเป็น
หลักในการควบคุมศัตรูพืช  หน่วยงานและเจ้าหน้าที�ของรัฐจํานวนหนึ�งทําตัวเป็นตัวแทน และ
กระบอกเสียงให้กบับริษัทที�ขายสารเคมีเสียเอง  ทั 3งนี 3อาจจะมาจากหลายเหตผุล จากการเก็บข้อมลูพบว่า  
เจ้าหน้าที�บางรายมีผลประโยชน์ทบัซ้อน บางรายก็ไม่เชื�อว่าการผลิตแบบลดต้นทนุ ละ เลิก ใช้สารเคมีจะ
สามารถให้ผลผลิตที�ใกล้เคียงกับการใช้สารเคมีได้  บางรายมองว่าไม่ใช่หน้าที� แต่มีเจ้าหน้าที�บางคนมี
ความเชื�อ และต้องการให้เกษตรกรเลิกการใช้สารเคมี  แต่ไม่สามารถทํางานได้ เนื�องจาก นโยบาย 
แผนปฏิบตังิาน และงบประมาณไมเ่อื 3ออํานวยให้ไมส่ามารถขบัเคลื�อนให้เกิดการเปลี�ยนแปลงได้  
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การฉีดพน่สารเคมี 
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ขวดที�ใช้หมดแล้ว  เก็บไว้ขายของเก่า 

 

 
การโฆษณา มอบสิทธิพิเศษสําหรับลกูค้า 
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การผสมสารเคมีสําหรับฉีดพ่น 
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พบการใช้สารเคมีอนัตราย 

       
ผลกระทบของสารเคมีทางผิวหนงั 

 


