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รายงานการศึกษาการใช้สารเคมีกาํจัดศัตรูพืช 
ตาํบลหนองตางู และตาํบลหนองกรด อ.บรรพตพสัิย จ.นครสวรรค์1 

 
นพดล มั�นศกัดิ& 

มลูนิธิการจดัการความรู้และเครือข่ายโรงเรียนชาวนาจงัหวดันครสวรรค์  
 

1. ข้อมูลพื )นฐานของพื )นที,การศึกษา  
บรรพตพิสยัเป็นอําเภอหนึ�งใน 15 อําเภอ ตั 3งอยู่ทางทิศเหนือสดุของจงัหวดันครสวรรค์ หา่งจาก

อําเภอเมืองประมาณ 45 กิโลเมตร มีพื 3นที� 898 ตารางกิโลเมตร หรือ 568,684 ไร่ มีประชากรทั 3งหมด 
87,476 คน และยงัเป็นพื 3นที�ในเขตชลประทานมากที�สดุ และมีแมนํ่ 3าไหลผา่นหลายสาย จงึมีนํ 3าเพื�อ
การเกษตรอดุมสมบรูณ์มากที�สดุ ประชากรส่วนใหญ่จงึประกอบอาชีพเกษตรกร และเป็นอําเภอที�มีจํานวน
คนเข้ารับการรักษาอาการที�เกิดจากการใช้สารเคมีมากที�สดุของจงัหวดั (ข้อมลูจากสํานกังานสาธารณสขุ
จงัหวดันครสวรรค์)  

 
2. สถานการณ์การใช้สารเคมีกาํจัดศัตรูพืชในพื )นที, 
 2.1 ตาํบลหนองตางู  

จากการเก็บข้อมลูครัวเรือนเกษตรกรโดยใช้แบบสอบถามจํานวน 455 ครัวเรือน จาก 13 หมูบ้่าน
ของตําบลหนองตาง ูผู้ตอบแบบสอบถามเป็น ชาย 254 คน (ร้อยละ 55) หญิง 201 คน (ร้อยละ 45) พบวา่ 
เกษตรกรสว่นใหญ่เป็นคนในพื 3นที� คือเกิดที�จงัหวดันครสวรรค์ มีประมาณร้อยละ 11 ที�อพยพตามญาตพีิ�
น้องและคูค่รอง ซึ�งสว่นใหญ่มาจากภาคอีสาน 

ผู้ตอบแบบสอบถาม  มีอายอุยูใ่นชว่ง 31-40 ปี จํานวน 82 คน (ร้อยละ 18) อาย ุ 41-50 ปี จํานวน 
143 คน (ร้อยละ 31.4)  อาย ุ51-60 ปี  จํานวน 197 คน  (ร้อยละ 43.3)  และ อายมุากกวา่ 60 ปี จํานวน 
33 คน (ร้อยละ 7.3 )  
  จบการศกึษาระดบัประถมศกึษา จํานวน 309 คน (ร้อยละ 67) ที�เหลืออีก 146 คน (ร้อยละ 31) 
จบการศกึษาระดบัมธัยมศกึษา 

ทกุครัวเรือนทํานา แตมี่ 45 ครัวเรือนที�ทํานาและปลกูมนัสําปะหลงัควบคูไ่ปด้วย 
  ครัวเรือนเกษตรกรสว่นใหญ่ 345 ครัวเรือนหรือคิดเป็นร้อยละ 76 มีรายได้เฉลี�ย15,001-20,000 
บาท/เดือน 
   

                                                 
1 เอกสารนี 3อยู่ระหวา่งการศกึษา ข้อมลูยงัไม่สามารถนําไปอ้างอิงได้ 
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1) ข้อมูลด้านสุขภาพ 
จากการสอบถามข้อมลูการตรวจสขุภาพประจําปี พบวา่ เกษตรกรร้อยละ 54 ไมเ่คยตรวจสขุภาพ 

อีกร้อยละ 45 เคยตรวจสขุภาพ และเกษตรกรร้อยละ 66 ตอบวา่ตนเองไมมี่โรคประจําตวั ที�เหลือร้อยละ 
33 มีโรคประจําตวั สําหรับการเจ็บป่วยจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร พบวา่เกษตรกรร้อยละ 17 เคยมี
อาการแพ้สารเคมีทางการเกษตร ส่วนใหญ่เป็นสารกําจดัวชัพืชชนิดดดูซมึและเอ็นโดซลัแฟน 

 
 
 

2) สารเคมีที,เกษตรกรใช้จากแบบสาํรวจ   มีดังต่อไปนี ) 
  คาร์โบฟูราน  หรือชื�อการค้า ฟรูาดาน, 3 จี, 6 จี ใช้สําหรับฆา่มด ฆา่หนอน  มีถึง  172  ตวัอยา่ง  
(ร้อยละ 37.8)  
  เมโทมิล  หรือชื�อการค้า แลนเนท สว่นใหญ่เกษตรกรใช้ปราบเพลี 3ยกระโดดและหนอนชนิดตา่งๆ 
มีถึง 152 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 33.4) 
  ไดโครโตฟอส  เป็นสารเคมีปราบศตัรูพืชอยูใ่นกลุม่ฉลากสีแดง มีถึง 78 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 17.1) 
  อีพีเอ็น  เป็นสารเคมีปราบศตัรูพืช จําพวกหนอนกระทู้  หนอนกอ มีถึง 119 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 
26.2) 

พาราไธออนเมทลิ  มีถึง 54 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 11.9) 
  เอ็นโดซัลแฟน  ซึ�งเป็นสารเคมีที�มีพิษร้ายแรงเฉียบพลนั  ทําลายระบบนิเวศในนาข้าว และ
อาหารธรรมชาติ เชน่ กุ้ ง  หอย ป ูปลา ทกุประเทศห้ามจําหนา่ย/นําเข้าสารเคมีชนิดนี 3  และประเทศไทยก็
ห้ามจําหนา่ยห้ามใช้ตั 3งแตปี่ พ.ศ. 2538 แตพ่บในการสํารวจถึง 209 ตวัอย่าง    (ร้อยละ 45.9)   

เมื�อเกิดการเจ็บป่วย เกษตรกร 
สว่นใหญ่ถึงร้อยละ 76.9 ใช้
บริการโรงพยาบาลสง่เสริม
สขุภาพตําบล ร้อยละ 44.39ใช้
บริการโรงพยาบาลของรัฐ ร้อย
ละ 42.2 เลือกรับการรักษา
จากคลินิกเอกชน แตพ่บวา่มี
เกษตรกรที�เจ็บป่วยแล้วปล่อย
ให้หายเองถึง ร้อยละ 30.5 
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แผนภูมิแสดงผลการสาํรวจสารเคมีกาํจัดศัตรูพืช 

 
สารเคมีที,ไม่มีชื,อสามัญ  ชื,อผู้นําเข้า  ชื,อผู้ลิต  และชื,อผู้จาํหน่าย    มีแตชื่�อการค้า และบรรยาย
สรรพคณุ ในการปราบศตัรูพืชทกุชนิดพบถึง 246 ตวัอยา่ง(ร้อยละ 54.1) และ  สารเคมีปราบศตัรูพืชอื�นๆ 
และมีฉลากสีเหลืองและนํ 3าเงิน เชน่ อะบาเมกติน  คลอไพรีฟอส  ฟิโนฟคูาร์บ  ไกลโฟเสท  ไดโนโดนาโซน  
คาร์โบซลัแฟน  บวิทาคลอร์  จํานวนมากมาย   

จากการสํารวจและประเมินสถานการณ์การเก็บสารเคมีอยา่งถกูต้องและปลอดภยั   พบวา่ 
เกษตรกรสว่นใหญ่เก็บสารเคมีไมป่ลอดภยั เชน่ ไว้บริเวณข้างบ้าน บนพื 3นดนิ ในบ้าน ห้องนอน ใต้เตียง
นอน มากถึงร้อยละ 65.9 หรือ 300 ราย มีเกษตรกรเพียงร้อยละ 19 เทา่นั 3นที�จดัเก็บสารเคมีอยา่งเป็น
ระเบียบ แยกไว้เฉพาะ ห่างไกลมือเด็กและสตัว์เลี 3ยง 
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2.2 ตาํบลหนองกรด 
จากการเก็บข้อมลูครัวเรือนเกษตรกรโดยใช้แบบสอบถามจํานวน 411 ครัวเรือน จาก 10 หมูบ้่าน

ของตําบลหนองกรด ผู้ตอบแบบสอบถามเป็น ชาย 189 คน (ร้อยละ 55.4) หญิง 141 คน (ร้อยละ 34.3) 
พบวา่ เกษตรกรสว่นใหญ่ ร้อยละ 59 เป็นคนในพื 3นที� คือเกิดที�จงัหวดันครสวรรค์ มีประมาณร้อยละ 4.3 ที�
อพยพตามญาตพีิ�น้องและคูค่รอง ซึ�งสว่นใหญ่มาจากภาคอีสาน 

ผู้ตอบแบบสอบถาม  มีอายนุ้อยกวา่ 20 ปี 3 คน อยูใ่นช่วงอาย ุ20-30 ปี จํานวน 13 คน (ร้อยละ 
3) 31-40 ปี จํานวน 50 คน (ร้อยละ 12) อาย ุ 41-50 ปี จํานวน 127 คน (ร้อยละ 29)  อาย ุ51-60 ปี  
จํานวน 130 คน  (ร้อยละ 31.6)  และ อายมุากกวา่ 60 ปี จํานวน 52 คน (ร้อยละ 12.6 )  
  จบการศกึษาระดบัประถมศกึษา จํานวน 307 คน (ร้อยละ 74.6) ที�เหลืออีก 60 คน (ร้อยละ 14.5) 
จบการศกึษาระดบัมธัยมศกึษา 

ทกุครัวเรือนทํานา แตมี่ 10 ครัวเรือนที�ทํานาและปลกูมนัสําปะหลงัควบคูไ่ปด้วย 
  ครัวเรือนเกษตรกรสว่นใหญ่ 164 ครัวเรือนหรือคิดเป็นร้อยละ 39.9 มีรายได้เฉลี�ย 5,000-10,000 
บาท/เดือน อีก 89 ครัวเรือน หรือร้อยละ 21.6 มีรายได้เฉลี�ยตํ�ากวา่ 5,000 บาท/เดือน ในขณะที�อีก 48 
ครัวเรือน หรือร้อยละ 11.6 มีรายได้เฉลี�ยสงูกวา่ 20,000 บาท/เดือน 
  

1) ข้อมูลด้านสุขภาพ 
จากการสอบถามข้อมลูการตรวจสขุภาพประจําปี พบวา่ เกษตรกร 164 คน หรือร้อยละ 39.9 ไม่

เคยตรวจสขุภาพ อีก 185 คน หรือร้อยละ 45 เคยตรวจสขุภาพ และเกษตรกรร้อยละ 73.7 ตอบว่าตนเอง
ไมมี่โรคประจําตวั ที�เหลือร้อยละ 27.4 มีโรคประจําตวั สําหรับการเจ็บป่วยจากการใช้สารเคมีทาง
การเกษตร พบวา่เกษตรกรร้อยละ 12.6 เคยมีอาการแพ้สารเคมีทางการเกษตร ส่วนใหญ่เป็นสารกําจดั
วชัพืชชนิดดดูซมึและสารกําจดัแมลง 

 
 

เมื�อเกิดการเจ็บป่วย เกษตรกร 
สว่นใหญ่ถึงร้อยละ 59.8 ใช้
บริการโรงพยาบาลสง่เสริม
สขุภาพตําบล ร้อยละ 50.6 ใช้
บริการโรงพยาบาลของรัฐ อีก
ร้อยละ 19.7 เลือกรับการ
รักษาจากคลินิกเอกชน แต่
พบวา่มีเกษตรกรที�เจ็บป่วย
แล้วปลอ่ยให้หายเองถึง ร้อย
ละ 31.3 
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2) สารเคมีที,เกษตรกรใช้จากแบบสาํรวจมีดังต่อไปนี ) 
 คาร์โบฟูราน  หรือชื�อการค้า ฟรูาดาน, 3 จี, 6 จี ใช้สําหรับฆา่มด ฆา่หนอน  มีถึง  141  ตวัอยา่ง  
(ร้อยละ 34.3)  
  เมโทมิล  หรือชื�อการค้า แลนเนท สว่นใหญ่เกษตรกรใช้ปราบเพลี 3ยกระโดดและหนอนชนิดตา่งๆ 
มีถึง 142 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 34.5) 
  ไดโครโตฟอส  เป็นสารเคมีปราบศตัรูพืชอยูใ่นกลุม่ฉลากสีแดง มีถึง 115 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 27.9) 
  อีพีเอ็น  เป็นสารเคมีปราบศตัรูพืช จําพวกหนอนกระทู้  หนอนกอ มีถึง 77 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 18.7) 

พาราไธออนเมทลิ  มีถึง 98 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 13.8) 
  เอ็นโดซัลแฟน  ซึ�งเป็นสารเคมีที�มีพิษร้ายแรงเฉียบพลนั  ทําลายระบบนิเวศในนาข้าว และ
อาหารธรรมชาติ เชน่ กุ้ ง  หอย ป ูปลา ทกุประเทศห้ามจําหนา่ย/นําเข้าสารเคมีชนิดนี 3  และประเทศไทยก็
ห้ามจําหนา่ยห้ามใช้ตั 3งแตปี่ พ.ศ. 2538 แตพ่บในการสํารวจถึง 179 ตวัอย่าง (ร้อยละ 43.5)   
  

 
  

 
แผนภูมิแสดงผลการสาํรวจสารเคมีกาํจัดศัตรูพืช 

 
 สารเคมีปราบศตัรูอื�นๆและมีฉลากสีเหลืองและนํ 3าเงิน  เช่น  อะบาเมกตนิ  คลอไพรีฟอสฟิโนฟู
คาร์บ  ไกลโฟเสท ไดโนโดนาโซน  คาร์โบซลัแฟน  บวิทาคลอร์  จํานวนมาก   

จากการสํารวจและประเมินสถานการณ์การเก็บสารเคมีอยา่งถกูต้องและปลอดภยั   พบวา่ 
เกษตรกรสว่นใหญ่เก็บสารเคมีไมป่ลอดภยั เชน่ ไว้บริเวณข้างบ้าน บนพื 3นดนิ ในบ้าน ห้องนอน ใต้เตียง
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นอน เพียงร้อยละ 3.8 หรือ 16 ราย มีเกษตรกรถึง 300 ราย หรือ ร้อยละ72.9 ที�จดัเก็บสารเคมีอยา่งเป็น
ระเบียบ แยกไว้เฉพาะ ห่างไกลมือเด็กและสตัว์เลี 3ยง  

สําหรับการกําจดัภาชนะบรรจสุารเคมีพบวา่ถกูต้องปลอดภยั ถึง 296 ราย (ร้อยละ 72)   และอีก 
20 ราย หรือ (ร้อยละ 4.8) ไมป่ลอดภยั   
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จากการจดัเวทีเฝ้าระวงัในแต่ละหมู่บ้านของตําบลหนองกรด โดยให้เกษตรกรรนําขวดยาที�ใช้อยู่

เป็นประจํามาเรียนรู้ร่วมกนัในเวที โดยให้เกษตรกรนําขวดสารเคมีทีใช้มากที�สดุ 3 ตวัอย่างมาวางในแถบสี
จําแนกความรุนแรงและอนัตรายของสารเคมีฯ จําแนกตามระดบัความเป็นอนัตรายสารเคมีฯ  เพื�อทราบถึง
ความเสี�ยงและอนัตรายของหมู่บ้าน  ว่าสารเคมีที�ใช้ในหมู่บ้านอยู่ในกลุ่มสีแดง (อนัตราย-อนัตรายมาก)   
กลุ่มสีเหลือง (อนัตรายปานกลาง)  กลุ่มสีนํ 3าเงิน (อนัตรายน้อย)  และ กลุ่มสีเขียว (ไม่อนัตราย)  เมื�อจดั
กลุม่หมูบ้่านจากลกัษณะความเสี�ยง/อนัตรายของสารเคมีฯ ที�นําเข้าในเวที ฯ หมูบ้่าน  ได้ดงันี 3 

หมู่บ้านระดับอันตรายคือ มีสารเคมีกลุ่มสีแดงเกินร้อยละ 20  มีจํานวน 2 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ที� 4 
และ หมูที่� 10 

หมู่บ้านที,มีความเสี,ยง  คือ  มีสารเคมีกลุ่มสีแดงน้อยกว่า ร้อยละ 20 หรือ มีกลุ่มสีเหลือง และ สี
นํ 3าเงิน มีจํานวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที� 8, หมู่ที� 9, หมู่ที� 14 และ หมู่ที� 15 (หมู่ที�เหลือไม่ได้นําขวดยา
มาร่วมในเวที) 

หมู่บ้านที,ปลอดภัยคือ ไมพ่บสารเคมีฯ กลุม่สีแดง และ สี เหลือง ซึ�งไมมี่เลย 
 
 
 
 
 
 

65.9% 

19.1% 
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3. ทศันคตแิละพฤตกิรรมการใช้สารเคมีกาํจัดศัตรูพืชในพื )นที, 
จากการลงพื 3นที�และจดัเวทีเฝ้าระวงัสารเคมี  และแลกเปลี�ยนพดูคยุในทกุหมูบ้่าน ตําบลหนองตา

ง ูพบวา่เกษตรกรที�ใช้สารเคมีกําจดัศตัรูพืชสว่นใหญ่ ไม่อา่นฉลาก ไมมี่ความเข้าใจตอ่การใช้สารเคมีที�
ถกูต้อง สว่นใหญ่ใช้ตามความเคยชิน  กําหนดปริมาณในการใช้จากการสงัเกตวา่สว่นผสมนั 3นเข้มข้นแค่
ไหน  ไมส่นใจตอ่เรื�องงสขุภาพของตนเองและสิ�งแวดล้อม เกษตรกรที�ใช้สารเคมีสว่นใหญ่ตดัสินใจในการ
ใช้สารเคมีโดยไมมี่หนว่ยงานใดเข้าไปให้ความรู้  ความเข้าใจตอ่อนัตรายจากการใช้สารเคมี   

 
4. กลยุทธการตลาดของบริษัทและพ่อค้าสารเคมี  

จากการลงพื 3นที�เก็บข้อมลูและสงัเกตพฤตกิรรมของเกษตร พบวา่การเลือกซื 3อสารเคมีแตล่ะครั 3ง  
เกษตรกรจะได้รับคําแนะนําจากพอ่ค้ามาเป็นอนัดบัต้นๆ จากประสบการณ์และสถิติการขายที�พอ่ค้า
นําเสนอ  ทําให้เกษตรกรลืมชื�อสารเคมีที�ทอ่งมาตั 3งแตบ้่าน (จากการแนะนํามาของผู้ อื�น) พอ่ค้าจะนําเสนอ
สารเคมีที�มีความรุนแรง พน่ครั 3งเดียวแมลงตายให้เห็นทนัที  สารเคมีประเภทนี 3ถือกนัวา่เป็นของดีราคาแพง   

จากการสํารวจข้อมลูการใช้สารเคมีและข้อมลูจากเวทีนําเสนอข้อมลู  พบวา่ภายใต้สถานการณ์
นโยบายจํานําข้าวของรัฐบาล  เกษตรกรยคุใหมเ่ลือกการผลิตแบบที�ใช้สารเคมีทั 3งหมด  เพื�อให้ได้ผลผลิต
มากที�สดุ และใช้เวลาน้อยที�สดุ  โดยไมคํ่านงึถึงคณุภาพของข้าว   ความปลอดภยัตอ่ตนเอง  ผู้บริโภค  
และผลกระทบด้านสิ�งแวดล้อม  

เกษตรกรสว่นใหญ่ไมส่ามารถเข้าถึงองค์ความรู้ที�รอบด้าน พึ�งพาแหลง่ความรู้ชดุเดียวจากเซลล์
แมนหรือพอ่ค้า  ที�เสนอโปรโมชั�นตา่งๆ มากมาย  เริ�มตั 3งแตพ่นัธุ์ข้าว  ปุ๋ ย  สารเคมีปราบศตัรูพืช  และ
ฮอร์โมน  

ยกตวัอย่างการใช้สารเคมีของเกษตรกรสว่นใหญ่   เริ�มตั 3งแต ่ เลือกซื 3อพนัธุ์ข้าวจากร้าน  พอ่ค้าก็
ต้องนําเสนอพนัธุ์ข้าวอายสุั 3น ๆ  และใช้ปริมาณมาก ๆ  เพื�อให้ได้ผลผลิตมาก ๆ และเผื�อโนน่เผื�อนี�   ร้าน
ขายพนัธุ์ข้าวซึ�งมกัเป็นร้านเดียวกบัร้านขายสารเคมี  พอ่ค้าเขาก็พร้อมที�จะนําเสนอสินค้าตวัอื�น ๆ ในระยะ
ถดัไป  วา่ต้องใช้สารเคมีตวัไหนบ้าง  นอกจากจะเป็นสารเคมีที�มีความรุนแรง  เห็นผลเฉียบพลนั  เพื�อให้
เกษตรกรไว้วางใจแล้ว  ยงัเสนอให้ใช้สารเคมีเกินความจําเป็น   และใช้แบบผสมกนัหลาย ๆ ยี�ห้อ  ในการ
ฉีดพน่แตล่ะครั 3ง   ทําให้เพิ�มต้นทนุ  เพิ�มความเสี�ยงในการเกิดโรคพืชตา่ง ๆ  ตามมาได้ 

ร้านค้าสารเคมีตา่ง ๆ  มีแผนการโฆษณาและจดัโปรโมชั�น  เพื�อการแขง่ขนั  มีหลายร้านที�มีการจดั
รอบปี  รอบเดือน  ไมว่า่จะเป็น  โต๊ะจีนคอนเสริตนกัร้องชื�อดงั  ทํายอด  สะสมแต้ม  เพื�อรับของกํานลั  ของ
ที�ระลกึหรือผลิตภณัฑ์จากสารเคมี 

สว่นการโฆษณานั 3นมีหลากหลายชอ่งทาง  ที�มีบทบาทมากที�สดุจากการสํารวจ คือ  วิทยชุมุชน  
โดยจํานําเสนอประสบการณ์ในการใช้สารเคมีจากหลากท่านผา่นวิทยชุมุชน  สมัภาษณ์สดผู้ ที�ใช้สารเคมี
ดงักลา่ว  สร้างความมั�นใจและกล้าที�ทดลอง  ดงัคําเชิญชวนของรายการตา่ง ๆ      
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5. ผลกระทบ  
จากการลงพื 3นที�และเปิดเวทีเฝ้าระวงัสารเคมีมีกรณีตวัอย่างผู้ ที�ได้รับผลกระทบจากการใช้สารเคมี

อยา่งเห็นได้ชดั  เชน่  การใช้เคมีในนาข้าว พบวา่ผู้ ที�เป็นโรคเบาหวาน จะไมก่ล้าลงแปลงนา เนื�องจากกลวั
เกิดบาดแผล  จะทําให้ติดเชื 3อได้  ทําให้หาแรงงานคอ่นข้างยาก  มีหลายคนที�มีการแพ้สารเคมีจําพวกสาร
ดดูซมึ  จนไมก่ล้าลงมือเองต้องจ้างแรงงานเข้าไปฉีดพน่ให้ 

เกษตรกรจะจดัระบบพืชไว้อยา่งชดัเจน  แบง่พื 3นที�สําหรับพื 3นที�เพาะปลกูสําหรับขายตลาด  สําหรับ
กินเองในครอบครัว  และเป็นที�รู้กนัวา่ในนานั 3นแม้แตผ่กับุ้งก็กินไมไ่ด้  

 

                
 

                            
 

                            
 

ภาพการจัดเวทีเฝ้าระวังสารเคมีกาํจัดศัตรูพืช 
 
 


