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รายงานการศึกษาข้อมูลการใช้และผลกระทบจากการใช้สารเคมีกาํจัดศัตรูพืช  
ตาํบลนาสะไมย์ อาํเภอเมือง จังหวัดยโสธร 

 
 
1. บริบทพื .นที/ 

 
1.1 ข้อมูลทั/วไป 
ตําบลนาสะไมย์ ตั (งขึ (นเมื�อปี พ.ศ.2512 โดยแยกมาจากตําบลไผ่ อําเภอทรายมูลบางส่วน ตําบล

ทุง่แต้ และตําบลสิงห์ อําเภอเมืองยโสธร ส่วนหนึ�งขึ (นกบั อําเภอยโสธร จงัหวดัอบุลราชธานี มีการปกครอง 
11 หมู่บ้าน ต่อมา ปี พ.ศ.2515 ได้ขึ (นกับอําเภอเมืองยโสธร จงัหวดัยโสธร แบ่งการปกครองออกเป็น 13 
หมู่บ้าน จนถึงปัจจุบนั สภาพทั�วไปของตําบล เป็นที�ราบลุ่ม ดินส่วนมากเป็นดินทราย มีป่าไม้ที�ปลกูสร้าง
ขึ (นเองหลายหมูบ้่าน 

อาณาเขตตําบล  
ทิศเหนือ ตดิกบั ตําบลไผ ่อําเภอทรายมลู จงัหวดัยโสธร  
ทิศใต้ ติดกบั ตําบลหนองเรือ ตําบลสิงห์ อําเภอเมือง จงัหวดัยโสธร 
ทิศตะวนัออก ติดกบั ตําบลหนองหิน อําเภอเมือง จงัหวดัยโสธร 
ทิศตะวนัตก ตดิกบั ตําบลทุง่แต้ อําเภอเมือง จงัหวดัยโสธร   

  จํานวนประชากรของตําบล 
จํานวนประชากรในเขต อบต. 5,894 คน และจํานวนหลงัคาเรือน 1,232 หลงัคาเรือน   

  ข้อมลูอาชีพของตําบล 
อาชีพหลกั : ทํานา  
อาชีพเสริม : ทําไร่, จกัสานกระตบิข้าว, มวย, ทําไม้แกะสลกัประตหูน้าตา่ง โบสถ์ วิหาร 

แกะสลกัเกวียนจําลอง ขอ ขิก โรงหล่อเครื�องสงัฆภณัฑ์จากทองเหลือง 
 

1.2 ความสาํคัญในการศึกษาตาํบลนาสะไมย์ อาํเภอเมือง จังหวัดยโสธร 
 ความสําคญัในการทํางานศกึษาข้อมลูพื (นที�ตําบลนาสะไมย์ สามารถจําแนกได้ ดงันี ( 

(1) ใช้สารเคมีปริมาณมาก 
 คณะทํางานได้ทําการสอบถามข้อมูลจากหลายกลุ่มองค์กร อาทิ เช่น สํานักงานสาธารณสุข
จงัหวดั กลุม่เกษตรกร องค์การบริหารสว่นจงัหวดั เป็นต้น ถึงข้อมลูพื (นที�ที�มีการใช้สารเคมีในนาข้าว พบว่า
ตําบลนาสะไมย์ อําเภอเมือง เป็นพื (นที�ที�มีการใช้สารเคมีมากที�สดุ ดงันั (นจึงได้ลงพื (นที�สํารวจข้อมลูเบื (องต้น
กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนาสะไมย์ และผู้ นําท้องถิ�นในตําบลนาสะไมย์ ก็ได้รับคํายืนยันว่า 
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ตําบลนาสะไมย์ใช้สารเคมีในนาข้าวปริมาณมาก เฉพาะในหมู่บ้านนาสะไมย์มีการใช้สารเคมี 100 
เปอร์เซ็นต์ และมีจํานวนผู้ ป่วยเบาหวาน มะเร็งเพิ�มขึ (น รวมถึงการเป็นแผลติดเชื (อที�ไม่ทราบสาเหตแุน่ชดั 
รักษายาก สนันิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื (อจากสารเคมีตกค้างในนาข้าว คณะทํางานจึงเลือกตําบลนาสะ
ไมย์เป็นพื (นที�เป้าหมายในการศกึษา 

(2) ผู้นําท้องถิ/นเข้มแข็ง 
 หลงัจากที�คณะทํางานได้เลือกพื (นที�ตําบลนาสะไมย์ เป็นพื (นที�เป้าหมายในการศกึษา คณะทํางาน
จึงได้นัดกับผู้ นําในตําบล อาทิ อบต. รพ.สต. กํานัน ผู้ ใหญ่บ้าน อสม. เป็นต้น เพื�อชี (แจงโครงการและ
ปรึกษาหารือเกี�ยวกับแนวทางการดําเนินงาน โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากองค์การบริหารส่วน
ตําบลนาสะไมย์ ทั (งนายกและรองนายก สมัครใจเข้าร่วมเป็นหนึ�งในทีมศึกษาข้อมูล รวมทั (งกํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ที�คอยชว่ยเหลือให้ข้อมลูประชาสมัพนัธ์การทํากิจกรรมของโครงการ และผอ.รพ.สต. ที�ช่วยเป็น
แกนหลักในการประสานงานกับชุมชน และอสม. คดัเลือกแกนนําชุมชน เข้าร่วมเป็นทีมศึกษาข้อมูลใน
ตําบลนาสะไมย์  

(3) เกิดผลกระทบชัดเจน 
 การพดูคยุสมัภาษณ์ข้อมลูเบื (องต้นกบัแกนนําเกษตรกร ผู้ นําท้องที� ผู้ นําท้องถิ�น รวมทั (งผอ.รพ.สต. 
ทําให้ทราบข้อมูลผลกระทบที�เกิดขึ (นในตําบลนาสะไมย์ กรณีผู้ ได้รับผลกระทบจากการใช้สารเคมี
การเกษตรทั (งทางตรงและทางอ้อม พบว่า มีการเสียชีวิตหลายกรณีที�สนันิษฐานว่าเกิดจากสารเคมี เช่น 
ผู้ รับจ้างฉีดยา ผอมโซ จนตาย เกษตรกรบางรายถกูตดัขา ตาบอด แผลเปื� อยรักษาไม่หาย เป็นแผลติดเชื (อ
จากการลงนาที�ฉีดพน่สารเคมีกําจดัศตัรูพืช ทําให้ต้องตดัขา ทั (ง 2 ข้างและเสียชีวิตในเวลาตอ่มา เป็นต้น 
  
2. ผลการศึกษาข้อมูล 

โครงการศึกษาปัญหาสารเคมีกําจดัศตัรูพืช และผลกระทบต่อเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลกูอ้อย  กลุ่ม
ทํานา กลุ่มผู้ปลูกผกั กรณีกลุ่มทํานา ได้เลือกพื (นที�เป้าหมายในการดําเนินงาน คือ พื (นที�ตําบลนาสะไมย์ 
อําเภอเมือง จงัหวดัยโสธร หมู่บ้านนาสะไมย์ 4 หมู่ ได้แก่ หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 11 หมู่ 13 มีจํานวนประชากร 
ทั (งหมด จํานวน 540 ครอบครัว โดยได้ทําการเก็บข้อมลูในลกัษณะสุ่ม ร้อยละ 30 ของจํานวนประชากรทั (ง
ชมุชน 4 ชมุชน มีจํานวนประชากร ซึ�งจะเก็บทั (งหมด 162 ครอบครัว โดยมีรายละเอียดดงันี ( 
 

2.1 พื .นที/การผลิต 
การเกษตรในหมู่บ้านนาสะไมย์ มีการผลิตข้าวเป็นหลัก เนื�องจากมีสภาพพื (นที�เป็นทุ่งราบ  ไม่

เหมาะกบัการทําไร่มนัสําปะหลงั หรือ สวนยางพารา การผลิตข้าวของเกษตรกรในหมู่บ้านนาสะไมย์จะเป็น
การทํานาปี ไม่มีการทํานาปรัง เนื�องจากไม่อยู่ใกล้แหล่งนํ (า และไม่มีระบบชลประทาน การทํานาต้องใช้
นํ (าฝนเป็นหลกั พนัธุ์ข้าวที�เกษตรกรใช้ เป็นข้าวพนัธุ์สง่เสริม จํานวน 2 พนัธุ์ คือ ข้าวเหนียว พนัธุ์ กข 6 และ 
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ข้าวเจ้า พนัธุ์ขาวดอกมะลิ 105 จากการศึกษาข้อมูลเกษตรกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 162 ครอบครัว พบว่า 
เกษตรกรทั (ง 162 ครอบครัว ทํานาหว่าน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ และมีการใช้ปุ๋ ยเคมีทกุครอบครัว และจะ
มีบางครอบครัวที�ใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ และปุ๋ ยคอกควบคู่กันไป โดยเกษตรกรส่วนใหญ่  จะใส่ปุ๋ ยเคมี จํานวน 2 
ครั (ง/รอบการผลิต คิดเป็นร้อยละ 86 และมีเกษตรกรที�ใส่ปุ๋ ยเคมี/รอบการผลิต จํานวน 3 ครั (งขึ (นไป โดยคิด
เป็นร้อยละ 14  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที/ 1 ปริมาณพื .นที/การผลิตของเกษตรกรเป้าหมายกลุ่มเป้าหมาย 
 
จากภาพพบว่า ปริมาณพื (นที�การผลิตข้าวของเกษตรกรเป้าหมายทั (งหมด จํานวน รวม 2,499 ไร่ 

แบง่เป็นพื (นที�ผลิตข้าวเหนียว จํานวน 605 ไร่ คดิเป็นร้อยละ 24 และพื (นที�ผลิตข้าวเจ้า จํานวน 1,894 ไร่ คิด
เป็นร้อยละ 76 เกษตรกรในชมุชนบ้านนาสะไมย์ มีการบริโภคข้าวเหนียวเป็นหลกั แตจ่ะมีการปลกูข้าวเจ้า
เพื�อจําหน่าย ดงันั (นเกษตรกรจึงใช้พื (นที�ส่วนใหญ่ผลิตข้าวเจ้า และแบง่พื (นที�ส่วนน้อยสําหรับการปลกูข้าว
เหนียวเพื�อการบริโภค จากการสมัภาษณ์ข้อมลูเพิ�มเติมพบว่า ปัจจบุนัเริ�มมีเกษตรกรบางครอบครัวที�ปลูก
ข้าวเจ้าเพียงอยา่งเดียว พอขายข้าวเจ้าแล้วก็เอาเงินไปซื (อข้าวเหนียวจากตลาดมากิน สาเหตเุนื�องจากข้าว
เหนียวที�ตนเองปลกู แข็ง และรสชาตไิมอ่ร่อย   
 

2.2 ต้นทุนการผลิต 
คา่ใช้จา่ยในการผลิตของเกษตรกรในพื (นที�บ้านนาสะไมย์ มีต้นทนุรวมทั (งหมด เป็นเงิน 5,009,316 

บาท โดยรายละเอียดคา่ใช้จา่ยสามารถจําแนก ได้ดงันี (  
1) คา่ปุ๋ ยเคมี  
2) คา่จ้างเกี�ยว ทั (งการใช้รถเกี�ยวนวด และการจ้างคนเก็บเกี�ยวด้วยมือ  
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3) คา่สารเคมีกําจดัศตัรูพืช หมายรวมถึง ยาฆา่หญ้า และยาฆา่โรคแมลงตา่งๆ 
4) คา่จ้างไถ กรณีที�จ้างรถไถนา  
5) คา่ปุ๋ ยคอก เชน่ ขี (ไก่ ขี (ววั ขี (ควาย ขี (หม ูฯลฯ ที�ยงัไมผ่า่นการหมกั  
6) ค่าปุ๋ ยอินทรีย์ หมายถึง ปุ๋ ยที�โฆษณาว่าเป็นปุ๋ ยอินทรีย์ หรือฮอร์โมน นํ (าหมกัต่างๆ ทั (งที�ได้รับ

การรับรองมาตรฐานและไมไ่ด้รับรองมาตรฐาน  
7) คา่นํ (ามนั ในกรณีที�เกษตรกรมีรถไถนาเอง หรือใช้นํ (ามนักบัเครื�องสบูนํ (า เป็นต้น  
8) คา่จ้างหวา่นข้าว  
9) คา่จ้างปักดํา ในกรณีที�ทํานาดํา  
10) ค่าใช้จ่ายอื�นๆ หมายถึง ค่าใช้จ่ายอื�นที�นอกเหนือจากตัวเลือกที�มีในแบบสอบถาม โดย

คา่ใช้จา่ยอื�นๆที�เกษตรกรระบ ุคือ คา่อาหารและเครื�องดื�มเลี (ยงเพื�อนบ้านที�มาชว่ยงานชว่งเกี�ยวข้าว เป็นต้น 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที/ 2 ต้นทุนในการผลิตของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย 

 
จากข้อมลูในภาพพบว่า คา่ใช้จ่ายที�มีสดัส่วนสงูสุดอนัดบั 1 คือ ค่าปุ๋ ยเคมี ซึ�งคิดเป็น ร้อยละ 33 

ของต้นทุนทั (งหมด จากการสมัภาษณ์ข้อมูลเพิ�มเติม พบว่าเกษตรกรในชุมชนบ้านนาสะไมย์ ทําการผลิต
ข้าวเพื�อการจําหน่าย จึงมีการใช้ปุ๋ ยเคมีปริมาณมากเพื�อกระตุ้นผลผลิต ค่าใช้จ่าย อนัดบั 2 คือ ค่าจ้าง
เกี�ยว คดิเป็นร้อยละ 30 จากการสมัภาษณ์ข้อมลูเพิ�มเติม พบว่า เกษตรในชมุชนบ้านนาสะไมย์เปลี�ยนจาก
การเก็บเกี�ยวข้าวด้วยมือมาใช้รถเกี�ยวนวด จึงทําให้มีต้นทนุคา่จ้างเกี�ยวสงู อนัดบั 3 คือ คา่สารเคมีกําจดั
ศตัรูพืช คิดเป็นร้อยละ 13 ซึ�งเกษตรกรส่วนใหญ่จะจ้างฉีด ในอตัรา ถังละ 150 บาท (ถงัขนาด 200 ลิตร) 
และจะฉีดพน่สารเคมี ประมาณ 3 ครั (ง/รอบการผลิต อนัดบั 4 คือ คา่จ้างไถ คิดเป็นร้อยละ 9 โดยเกษตรกร
สว่นใหญ่จะไถนาแคค่รั (งเดียว คือไถหว่านข้าว (ไม่มีการไถฮดุ) และอนัดบั 5 คือ คา่ปุ๋ ยคอก คิดเป็นร้อยละ 
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4 ซึ�งเกษตรกรจะสั�งซื (อมลูไก่ จากฟาร์มมาใสน่าข้าว  นอกจากนี (ยงัมีคา่ใช้จ่ายปลีกย่อย คือ อนัดบั 6 คา่ปุ๋ ย
อินทรีย์ ร้อยละ 3  อนัดบั 7 คือ ค่านํ (ามนัและค่าใช้จ่ายอื�นๆ คิดเป็นร้อยละ 2 และสดุท้ายอนัดบั 8 คือ ค่า
นํ (ามนั   
 

2.3 ผลผลิต 
 จากการสํารวจข้อมูลเกษตรกรเป้าหมายในหมู่บ้านนาสะไมย์ ทั (ง 4 หมู่บ้าน จํานวน 162 
ครอบครัว มีพื (นที�การผลิตข้าวรวมทั (งหมด จํานวน 2,499 ไร่ พบว่ามีผลผลิตที�เป็นข้าวเปลือก ทั (งหมด 
จํานวน 1,073,793 กิโลกรัม ซึ�งเกษตรกรได้มีการจดัการผลผลิตดงัแผนภมูิที� 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที/ 3 การจัดการผลผลิตของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย 
 
จากข้อมลูที�แสดงบนแผนภมูิ พบวา่ ผลผลิตทั (งหมด จํานวน 1,073,793 กิโลกรัม เกษตรกรจะเก็บ

ข้าวไว้บริโภค จํานวน 189,133 กิโลกรัม คดิเป็นร้อยละ 17 จําหน่าย จํานวน 857,966 กิโลกรัม คิดเป็นร้อย
ละ 80 และอื�นๆ หมายถึง เก็บสํารองข้าวเอาไว้กรณีฉุกเฉิน หรือ การบริจาค เป็นต้น จํานวน 16,714 
กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 1 จากข้อมลูการจดัการผลผลิตข้าวของชมุชนบ้านนาสะไมย์ พบว่า เกษตรกรจะ
จําหน่ายผลผลิตส่วนใหญ่ ซึ�งสอดคล้องกับข้อมูลในแผนภูมิที� 1 ซึ�งแสดงถึงพื (นที�การผลิตข้าวเจ้า 75 
เปอร์เซ็นต์ ของพื (นที�ทั (งหมด   

 
 2.4 พฤตกิรรมการใช้สารเคมีในการผลิตข้าวของเกษตรกรชุมชนบ้านนาสะไมย์ 
 เกษตรกรกลุม่เป้าหมายการศกึษาในชมุชนบ้านนาสะไมย์ ทั (ง 4 หมู่บ้าน จํานวน 162 ครอบครัว มี
การใช้สารเคมีในการผลิตข้าว ทั (ง 162 ครอบครัว คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ สารเคมีหลกัที�เกษตรกรใช้ คือ 
ปุ๋ ยเคมี และ สารกําจดัศตัรูพืช โดยมีรายละเอียด ดงันี ( 
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(1) พฤตกิรรมการใช้ปุ๋ ยเคมี 
 จากการศกึษาข้อมลูกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย จํานวน 162 ครอบครัว พบว่า เกษตรกรจํานวน 140 
ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 86 จะใช้ปุ๋ ยเคมี จํานวน 2 ครั (ง ตอ่ รอบการผลิต รอบที� 1 คือ ช่วงก่อนหว่านข้าว 
เกษตรกรจะหวา่นปุ๋ ยและไถกลบ จากนั (นจงึหวา่นข้าว รอบที� 2 เกษตรกรจะใส่ปุ๋ ยช่วงข้าวตั (งท้อง ประมาณ
เดือนกนัยายน และมีเกษตรกรจํานวน 22 ครอบครัว คดิเป็นร้อยละ 14 ใสปุ่๋ ยเคมี จํานวน 3 ครั (งขึ (นไป  

(2) พฤตกิรรมการใช้สารเคมีกําจดัศตัรูพืช 
 จากการศึกษาข้อมูลกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย จํานวน 162 ครอบครัว พบว่า เกษตรกร
กลุ่มเป้าหมายทั (งหมดมีการใช้สารเคมีกําจดัศตัรูพืชในการผลิตข้าว โดยส่วนใหญ่เกษตรกรจะใช้สารเคมี
กําจดัศตัรูพืช 2 ครั (งตอ่รอบการผลิต แตจ่ะมีบางกรณีที�ต้องใช้มากกว่า 2 ครั (ง อาทิเช่น ฝนแล้ง ไม่มีนํ (าใน
นา ทําให้หญ้าเตบิโตได้ และกรณีที�มีการระบาดของเพลี (ย ซึ�งมีรายละเอียด ดงันี ( 
 
ตารางที/ 1 พฤตกิรรมการใช้สารเคมีกาํจัดศัตรูพืช 
ครั.งที/ ชื/อสารเคมี ฉีดเพื/อ ปริมาณการใช้ 
1 ราวอพั,ไกรโฟเซต,เบรกอพั,วนั

อพั 
ฆ่ าหญ้ า ก่อนหว่ า น
ข้าว 

ขวดบรรจุขนาด 5 ลิตร ผสมนํ (า 400 
ลิตร ฉีดพน่ได้ 4 ไร่  

2 รอนสตาร์,ยสูตาร์ คุม ห ญ้ า ห ลัง ห ว่ า น
ข้าว 

ขวดบรรจ ุ1.5 ลิตร ผสมนํ (า 400 ลิตร 
ฉีดพน่ ได้ 4 ไร่ 

3 ไพราแทน,นอมินี,ยาฆ่าเพลี (ย,
ช้างแดง 

ฆ่าหญ้ากรณีที�คุมไม่
อยู ่

ปริมาณไมช่ดัเจน เนื�องจากผสมหลาย
ตวั จะมีสตูรเฉพาะ 

4 โพลิดอล,DDT กําจัดเพลี (ยกรณีที� มี
การระบาด 

ปริมาณไมช่ดัเจน  

 
 การศึกษาข้อมูลชื�อการค้าของสารเคมี ที�เกษตรกรเป้าหมายนิยมใช้ พบว่า เกษตรกรบ้านนาสะ
ไมย์ ใช้สารเคมี จํานวน 16 รายชื�อ ดงัที�ได้แสดงในตารางที� 2  
 
ตารางที/ 2 รายชื/อสารเคมีที/เกษตรกรนิยมใช้ 
ที/ ชื/อการค้า ชื/อสามัญ คุณสมบัติ 
1 ราวด์อัSพ ไกรโฟเซต ไอโซโพรพิลแอมโมเนียม กําจดัวชัพืชใบแคบ 
2 ไกรโฟเซต ไกรโฟเซต ไอโซโพรพิลแอมโมเนียม กําจดัวชัพืชใบแคบ 
3 เบรคอพั ไกรโฟเซต ไอโซโพรพิลแอมโมเนียม กําจัดวัชพืชที� งอกจากเมล็ดและ

วชัพืชข้ามปี 
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ที/ ชื/อการค้า ชื/อสามัญ คุณสมบัติ 
4 รอนสตาร์ อ๊อกซาไดอะซอน ออกฤทธิU คมุ- ฆ่า วชัพืช ใบแคบ ใบ

กว้าง และ กก 
5 นอมินี บสิไพริแบค โซเดี�ยม กําจัดวัชพืชที�ใช้หลังวัชพืชงอก ใน

นาหว่านนํ (าตม นาหว่านข้าวแห้ง 
เพื�อกําจดัวชัพืชใบแคบ 

6 อลัมิก  คลอริมรูอน-เอทิล + เมตซลัฟรูอน-เมทิล ใช้หลงัวชัพืชงอก เพื�อกําจดัวชัพืชใบ
กว้าง 

7 ไพราแทน 2,4-ดี โซเดียม ซอลต์  สารกําจัดวัชพืชชนิดดูดซึม สําหรับ
กําจดัวชัพืชใบกว้าง 

8 ไฮวิน ไม่พบข้อมูล ไม่พบข้อมูล 

9 หมาแดง 2,4-ดี โซเดียม ซอลต์ กําจัดวัชพืชใบกว้างและกกในนา
ข้าว 

10 ดีเดน่ ไม่พบข้อมูล ไม่พบข้อมูล 

11 ดาราท๊อป ไม่พบข้อมูล ไม่พบข้อมูล 

12 ยสูตาร์ ไม่พบข้อมูล ไม่พบข้อมูล 

13 DDT Halogenated Hydrocarbon ยาฆา่แมลง 
14 โพลิดอล เมทิล พาราไทออน กําจดัแลงศตัรูพืช 
15 คอนวอย ไกรโฟเซต ไอโซโพรพิลแอมโมเนียม กําจดัวชัพืชใบแคบ 
16 วนัอพั ไกรโฟเซต ไอโซโพรพิลแอมโมเนียม กําจดัหญ้าได้ทกุชนิด 
 

(3) แหลง่ที�มาของสารเคมี 
 จากการศกึษาข้อมลูจากเกษตรกรเป้าหมาย พบวา่ สารเคมีกําจดัศตัรูพืชที�เกษตรกรในชมุชนบ้าน 
นาสะไมย์ใช้ในการผลิตข้าวมาจาก 3 แหล่ง ได้แก่ ร้านค้าในชุมชน ร้านค้าในจงัหวดั และ สั�งจากตวัแทน
จําหนา่ย ดงัภาพที� 4  
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ภาพที/ 4 แหล่งที/มาของสารเคมี 

 จากข้อมูลที�แสดงพบว่า แหล่งที�มาของสารเคมีที�เกษตรกรเลือกมากที�สุด อนัดบั 1 คือ ร้านค้าใน
ตวัจงัหวดั โดยมีเกษตรกรจํานวน 108 ครอบครัว คดิเป็นร้อยละ 66 จากการสมัภาษณ์ข้อมลูเพิ�มเติมพบว่า
สาเหตทีุ�เกษตรกรเป้าหมายนิยมซื (อสารเคมีกําจดัศตัรูพืชในตวัจงัหวดั เนื�องจากมีผลผลิตภัณฑ์ให้เลือก
หลากหลาย อนัดบั 2 คือ ร้านค้าในชมุชน จํานวน 27 ครอบครัว และ สั�งจากตวัแทนจําหน่าย จํานวน 27 
ครอบครัว เชน่กนั 
  นอกจากข้อมลูแหลง่ที�มาของสารเคมี ทีมศกึษาข้อมลูได้ศกึษาสาเหตปัุจจยัในการเลือกใช้สารเคมี
ของเกษตรกร พบว่าเกษตรกรตดัสินใจเลือกใช้สารเคมีโดยใช้ข้อมลูประกอบการตดัสินใจ จากแหล่งตา่งๆ 
ดงัตอ่ไปนี ( คือ เพื�อนบ้านบอกตอ่ ร้านจําหน่ายสารเคมี คนรับจ้างฉีดยา ป้ายโฆษณา โทรทศัน์ วิทย ุเกษตร
ตําบล เป็นต้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ภาพที/ 5 เหตุปัจจัยในการเลือกใช้สารเคมี 
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 จากข้อมูลพบว่า แหล่งข้อมูลที�เกษตรกรใช้เป็นองค์ประกอบหลกัในการตดัสินใจอนัดบั 1 คือ 
เพื�อนบ้านบอกตอ่ จํานวน 52 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 32  อนัดบั 2 คือ ร้านจําหน่ายสารเคมี จํานวน 44 
ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 27 อนัดบั 3 คือ คนรับจ้างฉีดยา จํานวน 38 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 23 อนัดบั 
4 คือ ป้ายโฆษณา จํานวน 12 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 7 อนัดบั 5 โทรทศัน์ และวิทย ุจํานวน 7 ครอบครัว
เท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 4 และอนัดบัที� 6 คือ เกษตรตําบล จํานวน 2 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 1 จากการ
สมัภาษณ์ข้อมลูเพิ�มเติมพบว่ามีบางครอบครัวที�ไม่รู้ว่าต้องใช้สารเคมีตวัใดบ้าง เนื�องจากใช้วิธีการจ้างฉีด 
โดยผู้ จ้างจะไปบอกว่าให้ผู้ รับทราบว่าต้องการฆ่าหญ้าหรือแมลงศัตรูพืชชนิดใด จากนั (นผู้ รับจ้างจะ
ดําเนินการจดัหาสารเคมีที�ต้องใช้เองและจดัการฉีดให้เรียนร้อย โดยที�ผู้ จ้างไม่ต้องไปยุ่งยากเรื�องการจดัหา
สารเคมี และหลงัจากฉีดเสร็จผู้ รับจ้างก็จะมารับคา่จ้างกบัผู้ จ้างรวมทั (งคา่สารเคมีกําจดัศตัรูพืช ด้วยเหตนีุ (
จงึมีบางครอบครัวไมรู้่ข้อมลูเกี�ยวกบัการใช้สารเคมีกําจดัศตัรูพืช  
 
3. ผลกระทบจากการใช้สารเคมี 
 คณะทํางานโครงการฯลงพื (นที�ปฏิบัติงานในตําบลนาสะไมย์เป็นระยะเวลากว่า 10 เดือน 
โดยประมาณ ได้สังเกต สัมภาษณ์ สอบถาม เกษตรกรในหลายชุมชน รวมทั (งศึกษาข้อมูลเชิงลึกจาก
เกษตรกรที�ได้รับผลกระทบจากสารเคมีการเกษตรทั (งทางตรงและทางอ้อม สามารถสรุปปัญหาผลกระทบ
ในการใช้สารเคมีการเกษตรในตําบลนาสะไมย์ ดงันี ( 
 ด้านสุขภาพ 

  คณะทํางานได้สอบถามกับผู้ อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนาสะไมย์ พบว่า มี
ผู้ ป่วย 

ที�มีอาการเป็นแผลตดิเชื (อรักษายากเพิ�มมากขึ (น สนันิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื (อในนา นอกจากนี (จากการ
สัมภาษณ์เกษตร ยังพบว่าเกษตรกรที�อยู่ใกล้พื (นที�ฉีดพ่นยา มีอาการแพ้สารเคมี ปวดหัว ตามัว แน่น
หน้าอก เกษตรกรในชมุชนยงัได้ให้ข้อมลูเพิ�มเตมิอีกวา่มีพระสงฆ์แพ้สารเคมี เนื�องจากบริเวณที�ตั (งวดัอยู่ติด
กบัแปลงนาในช่วงที�เกษตรกรฉีดพ่นสารเคมีในนาข้าว พระสงฆ์รูปนั (นต้องย้ายวดัเพื�อให้ห่างจากพื (นที�ฉีด
พน่สารเคมี 

ด้านสิ/งแวดล้อม 

  การใช้ปุ๋ ยเคมีและสารเคมีกําจดัศตัรูพืชของเกษตรกร เพื�อหวงัให้ผลผลิตเพิ�มมากขึ (น ต้องแลกกบั 
ระบบนิเวศน์ทรัพยากรธรรมชาตเิสื�อมโทรม ฐานทรัพยากรแหล่งอาหารตามธรรมชาติถกูทําลาย ในนาไม่มี 
กบ เขียด ป ูปลา ที�เป็นอาหารของชมุชน แหลง่นํ (าปนเปื(อนสารเคมี อากาศไมดี่  
ไมส่ะอาด อากาศไมดี่ 
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  ด้านเศรษฐกิจ 
  บ้านนาสะไมย์เป็นชมุชนที�มีบรรยากาศแขง่ขนักนัหาเงิน มีหลากหลายอาชีพนอกจากการทํานา  

เช่น โรงงานทองเหลือง การทําที�นอน หมอนขิด การจกัสาน เป็นต้น ดงันั (นการทํานาจึงไม่ใช่วิถีชีวิต การ
ปฏิบตัเิพื�อการยงัชีพ เป็นเพียงกิจกรรมหนึ�งซึ�งให้รายได้แก่ครอบครัว แนวคดิของเกษตรกรจึงต้องให้ปุ๋ ยเคมี 
สารเคมีกําจดัศตัรูพืชในปริมาณมาก เพื�อให้ได้ผลผลิตสงู ซึ�งทําให้ต้นทนุการผลิตสงูตามไปด้วย เกษตรกร
บางครอบครัวต้องกู้ เงินเพื�อนํามาลงทนุ และเกษตรกรสว่นใหญ่เป็นหนี (ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์ 

  ด้านสังคม/วัฒนธรรม 
  การใช้สารเคมีกําจดัศตัรูพืชในปริมาณมากในแปลงนาทําให้เกิดการปนเปื(อน หากเกิดแผลเพียง 

เล็กน้อย เกษตรกรจะตระหนักดีว่าไม่ควรไปนา เนื�องจากเสี�ยงกับการติดเชื (อ และเกษตรกรในชุมชนให้
ข้อมูลว่า หลงัจากฉีดพ่นสารเคมีกําจดัศตัรูพืชจะต้องเว้นระยะ ประมาณ 2 เดือน จึงจะสามารถไปนาได้ 
เป็นปัญหาผลกระทบเกี�ยวกับวิถีชีวิตของเกษตรกร ชาวนา ซึ�งไม่กล้าไปนา ไม่กล้าลงนา เนื�องจากนา
ปนเปื(อนสารเคมี สตัว์และพืชที�เป็นอาหารในนาลดลงและหายไป ผกับางชนิดยงัมี แตไ่มก่ล้ากิน เป็นต้น  
 ทัศนคตต่ิอการใช้สารเคมี 
 จากการสมัภาษณ์ข้อมลู กรณีที�ยกประเดน็คําถามวา่เป็นข้อๆ ดงันี ( 
  คําถามที� 1 : ทําไมถึงต้องใช้สารเคมีในการเกษตร? 
  คําตอบ : เกษตรกรให้ข้อมูลว่า พื (นที�ตําบลนาสะไมย์ทํานาหว่าน การทํานาหว่านจะมี
หญ้าขึ (นเยอะ ถอนเองไมไ่หว จ้างคนถอนก็เสียคา่ใช้จา่ยสงู แตถ้่าจ้างคนมาฉีดพ่นสารเคมีจะต้นทนุถกูกว่า 
ประหยดักวา่ เสียเวลาน้อยกวา่  
  คําถามที� 2 : ทําไมต้องทํานาหวา่น ทําไมไมทํ่านาดํา? 
  คําตอบ : เพราะการทํานาดําต้องรอฝน หลายปีที�ฝนแล้ง เกษตรกรบางครอบครัวต้องทิ (งที�
นาเนื�องจากเลยฤดกูาลผลิต ถ้าทํานาหว่าน ก็เริ�มเตรียมการตั (งแต่ปลายเดือนเมษายน และเริ�มหว่านข้าว
ต้นเดือนพฤษภาคม พอถึงช่วงดํานา ข้าวของคนที�ทํานาหว่านก็ต้นสูงแล้ว เกษตรกรจึงเปลี�ยนมาทํานา
หวา่นกนัหมด และต้องใช้สารเคมีกําจดัศตัรูพืชและปุ๋ ยเคมีควบคูก่นั ทั (งๆที�รู้วา่อนัตรายและมีผลกระทบ 
  คําถามที� 3 : ถ้าจะให้ลด ละ เลิก การใช้สารเคมีจะเป็นไปได้ไหม ยินดีไหม? 
  คําตอบ :  ยินดีเลิกใช้สารเคมี ถ้ามีอยา่งอื�นมาทดแทน จริงๆก็ไมอ่ยากใช้ แตจํ่าเป็นต้องใช้ 
เพราะถอนเองไมไ่หว จ้างก็แพง ถ้าโครงการมีวิธีการใดมาแนะนํา ที�ทดแทนสารเคมีได้ก็ยินดี 
 การสัมภาษณ์หรือจัดวงโสเหล่ ร่วมกับเกษตรกรหลายชุมชน คณะทํางานก็จะได้คําตอบที�
คล้ายคลึงกนั จึงสรุปเบื (องต้นว่า เกษตรกรในพื (นที�ตําบลนาสะไมย์มีทศันคติกบัการใช้สารเคมี ว่าเป็นสิ�งที�
จําเป็นต้องใช้ ถ้าไม่ใช้ก็จะไม่ได้ผลผลิต โดยใช้ทั (งๆที�รู้ว่ามีอนัตรายและผลกระทบ แตเ่ลือกที�จะหาวิธีการ
ป้องกนัตวัเอง เช่น การจ้างคนฉีดพ่น ไม่ไปนาหลงัจากฉีดพ่น 2 เดือน หรือ ไม่ไปนาหากมีแผลติดเชื (อ เป็น
ต้น 
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การใช้และผลกระทบจากการใช้สารเคมีการเกษตร 
: กรณีนางจินตรา เต้าทอง  นายณรงค์วิท  ผาริโน บ้านนาสะไมย์ ต.นาสะไมย์ อ.เมือง จ.ยโสธร 

    
นายณรงค์วิท ผาริโน อาย ุ34 ปี และนางจินตหรา เต้าทอง อาย ุ24 ปี เป็นครอบครัวหนึ�งที�รับจ้าง

พ่นสารเคมีการเกษตรเป็นรายได้เสริมของครอบครัว นางจินตหราเล่าว่าสามีของเธอรับงานฉีดพ่นสาเคมี
การเกษตรเมื�อสองปีที�ผา่นมา (พ.ศ.2554-2555) ก่อนหน้านั (นสามีไปรับจ้างลากสายยางให้กบัเพื�อนบ้านที�
รับจ้างพ่นสารเคมีการเกษตรโดยได้รับคา่แรงถงัละ 50 บาทมีรายได้จากการรับจ้างลากสายยางประมาณ 
10,000-20,000 บาทตอ่ฤดกูาล ซึ�งการฉีดพ่นสารเคมีส่วนใหญ่ทํากันในช่วงต้นฤดกูาลเพาะปลูกในราว
ปลายเดือนเมษายนถึงเดือนมิถนุายนช่วงระยะเวลาก่อนหว่านข้าวฉีดสารเคมีฆ่าหญ้าโดยทิ (งระยะเวลาให้
หญ้าตายประมาณสองสปัดาห์ถึงหนึ�งเดือนแล้วจึงไถหว่านข้าว สารเคมีฆ่าหญ้าที�ชาวบ้านนํามาใช้มียี�ห้อ 
ราวอพั เบรคอพั ไกลโฟเสต หลงัหว่านข้าวจะฉีดสารคมุการงอกของวชัพืชยี�ห้อที�ชาวบ้านนิยมใช้คือ รอน
สตาร์ ยสูตาร์ระยะที�ข้าวกําลงัเจริญเติบโตอาจจะมีพี�น้องเกษตรกรบางรายฉีดพ่นสารกําจดัวชัพืชอีกเป็น
ครั (งที�สามหากยงัมีวชัพืชขึ (นมากในนาข้าวเกษตรกรบางรายฉีดพน่สารเคมีถึงสี�ครั (งสารเคมีที�ฉีดพ่นในครั (งที�
สามและครั (งที�สี� มียี�ห้อนอร์มินี ไพราแทน เกษตรกรบางรายจะผสมสารเคมีกําจดัแมลงเช่น DDT เซฟวิน โพ
ริเทค ร่วมไปกบัสารกําจดัวชัพืช  

นางจินตหราเลา่ว่า นายณรงค์วิท สามีของเธอเห็นว่างานรับจ้างพ่นสารเคมีสามารถสร้างรายได้ดี
จากการไปรับจ้างเพื�อนบ้านจึงตดัสินใจลงทุนซื (อเครื�องมืออุปกรณ์ของตนเองมารับงานฉีดพ่นสารเคมี 
อปุกรณ์ประกอบด้วย ถงัผสมสารเคมี สายยางยาว 100 เมตรและจะซื (อเพิ�มทกุปี นอกจากนี (ยงัมีปั (มนํ (า ปั (ม
ฉีดพน่สารเคมีซึ�งต้องตดิตั (งให้ใช้กําลงัฉดุจากรถไถนาเดนิตาม รวมอปุกรณ์ตา่งๆครอบครัวของเธอลงทนุไป 
10,000 บาทเศษไม่รวมมลูคา่ของรถไถนาเดินตาม จากการรับงานฉีดพ่นสารเคมีมาสองฤดกูาลเพาะปลกู
ที�ผา่นมาโดยคดิอตัราคา่จ้างที�150 บาทตอ่หนึ�งถงัขนาดบรรจ ุ200 ลิตรและฉีดพ่นได้ในพื (นที�ประมาณ 2 ไร่
(ส่วนผสมใช้สารเคมี 1 ลิตรต่อนํ (า 400 ลิตร) สามีของเธอทํางานคนเดียวสามารถสร้างรายได้มากกว่า 
100,000 บาทในฤดกูาลทํานาปี 2554 และมีรายได้กว่า 70,000 บาทในฤดกูาลทํานา 2555 ตอ่คําถามที�ว่า
เธอรู้ถึงพิษภัยและอนัตรายของสารเคมีหรือไม่ นางจินตนาให้คําตอบว่าเธอพอจะรู้ถึงพิษภัยของสารเคมี
และวิตกหว่งใยตอ่การรับจ้างพน่สารเคมีของสามีเธอเคยบอกให้สามีเลิกทํางานที�อนัตรายนี (แตส่ามีของเธอ
ก็บอกวา่ร่างกายยงัแข็งแรงไมเ่ป็นอะไร การฉีดพน่สารเคมีก็ทําอยา่งระมดัระวงัพยายามแตง่ตวัมิดชิด สวม
หน้ากากขณะฉีดพน่สารเคมีพยายามอยูด้่านเหนือลมขณะทํางานและที�สําคญัหลงัการทํางานสามีของเธอ
กินยาขบัสารเคมีราคาขวดละ 1,700-1,800 บาท ยาดงักล่าวคือสารสกดัสมนุไพรที�โฆษณาตามวิทยชุมุชน 
และบางครั (งสามีของเธอก็ซื (อยาขบัจากคลีนิคหมอในตวัเมืองยโสธรเพราะเชื�อว่าการกินยาจะช่วยขบัพิษ
ออกจากร่างกายได้ อนาคตของงานรับจ้างพ่นสารเคมีวางไว้อย่างไรเธอตอบว่าอยากให้สามีเลิกจากงาน
อนัตรายนี (และขณะให้สัมภาษณ์สามีของเธอก็ไม่อยู่บ้านไปรับจ้างก่อสร้างโบสถ์ในพื (นที�ภาคกลาง งาน
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ก่อสร้างโบสถ์แกะสลกัไม้บานประต ูหน้าตา่งโบสถ์ หอระฆงังานศิลป์ของสิ�งก่อสร้างในวดัเป็นทกัษะหนึ�ง
ของชาวบ้านาสะไมย์ซึ�งจะมีกลุ่มชาวบ้านที�รับงานสร้างโบสถ์ตั (งแตรั่บเหมาทั (งหลงัหรือรับเฉพาะงานศิลป์
บางสว่น นอกจากนี (ชาวบ้านนาสะไมย์ยงัมีอตุสาหกรรมครัวเรือนผลิตหมอนขิด หมอนสามเหลี�ยมส่งตลาด 
หตัถกรรมในครัวเรือนที�ครอบคลุมจํานวนคนมากสุดหลากหลายวัยมากที�สุดคือการจกัสานกระติบข้าว 
หวดนึ�งข้าวเหนียวและบ้านนาสะไมย์ยังมีโรงงานผลิตเครื�องทองเหลืองเช่นแจกัน เชิงเทียน โกฐบรรจุ
กระดกูเป็นต้น  

ชาวบ้านนาสะไมย์มีความคลอ่งตวัในการหารายได้เนื�องจากเป็นชมุชนที�มีทกัษะผีมือมีบรรยากาศ
แข่งขนักันหารายได้ การทํานาจึงเป็นไปในลกัษณะการใช้เงินลงทุนว่าจ้างทําการเพาะปลกู เก็บเกี�ยวทุก
ขั (นตอนอยูใ่นบรรยากาศการแข่งขนัเช่นเดียวกนั จึงมีการใช้สารเคมีเป็นอย่างมากพี�น้องชาวบ้านจะพุ่งเป้า
ที�ข้าวงามผลผลิตสูงโดยที�ยังไม่ได้ให้ความสําคัญกับต้นทุนด้านสุขภาพ สุขภาวะของชุมชนปัจจุบัน
ชาวบ้านสมัผสัได้ถึงผลกระทบมากขึ (น กบ เขียดในนาหายไป ผกัพื (นบ้านที�ไม่ทนตอ่สารเคมีหายไปเช่น ผกั
แก่นขม ผกัลืมผวั ผกัที�ยงัมีอยูใ่นนาก็ไมก่ล้าที�จะเก็บมากินเชน่ ผกัแวน่ ผกัพาย มีคนเจ็บป่วยจากการได้รับ
ผลกระทบจากสารเคมีปรากฏการณ์เหล่านี (บวกกบัแรงกระตุ้นจากภายนอกน่าจะช่วยให้พี�น้องบ้านนาสะ
ไมย์ เริ�มต้นใคร่ครวญกับทางออกในการเพาะปลกูให้กบัชุมชนของตนเองก่อนที�สุขภาวะของชมุชนจะเต็ม
ไปด้วยเคมีที�เป็นพิษจนยากจะแก้ไข 
 
 


