
โครงการเฝ้าระวงัสารเคมกีาํจดัศตัรูพชืและพฒันากลไกเพ ื�อยกเลกิ

การใชส้ารเคมกีาํจดัศตัรูพชืที�เป็นอนัตรายร้ายแรง

พื� นที�นาํร่องภาคกลาง ๔ จงัหวดั 
สุพรรณบุรี อยธุยา ชยันาท ลพบุรี



สรุปผลขอ้มูลจากแบบสอบถาม 

จาํนวน ๑๕๐ ชุด จาํนวน ๑๕๐ ชุด 

จากเกษตรกรกลุม่เป้าหมายที�ต้องการจะ ลด ละ เลกิ

ใชส้ารเคมทีางการเกษตร



ขอ้มูลพ ื2นฐานท ั�วไป

เพศ, 0 , 0

เพศ

ชาย, 50.

67%

หญิง, 49.

33%
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33333333....33333333%%%%

29292929....33333333%%%%

17171717....33333333%%%%

อายุ

1111....33333333%%%%
2222....67676767%%%%

16161616....00000000%%%%
17171717....33333333%%%%

15151515----20 20 20 20 ปี 21212121----30 30 30 30 ปี 31313131----40 40 40 40 ปี 41414141----50 50 50 50 ปี 51515151----60 60 60 60 ปี 61 61 61 61 ปีขึ�นไป



78787878....00000000%%%%

สถานภาพ

9999....33333333%%%%
12121212....67676767%%%%

โสด สมรส หม้าย



62626262....67676767%%%%

ระดบัการศึกษา

1111....33333333%%%%

25252525....33333333%%%%

6666....00000000%%%% 4444....67676767%%%%

ไม่ได้เรียน ประถม มัธยม ปวช././././ปวส.... ปริญญาตรี



ความดันโลหิต

, , , , 10101010....00000000%%%%

เบาหวาน, , , , 6666....67676767%%%%

ปอด, , , , 1111....33333333%%%%

สะเกต็เงิน, , , , 0000....67676767%%%%
ภูมิแพ,้ 0.67%

ปวดหลงั, , , , 1111....33333333%%%%

โรคประจําตวั

ไม่มโีรค, , , , 75757575....33333333%%%%

ไขมนัในเลอืด, , , , 4444....00000000%%%%

, , , , 10101010....00000000%%%%



33333333....33333333%%%%

43434343....33333333%%%%

การตรวจสุขภาพประจําปี

10101010....00000000%%%%

13131313....33333333%%%%

ปีละ 1 1 1 1 ครั�ง ปีละ 2 2 2 2 ครั�ง มากกว่า 2 2 2 2 ครั�ง ไม่ได้ตรวจ



ขอ้มูลเก ี�ยวกบัการประกอบอาชพี

83838383....33333333%%%%
อาชีพ

3333....34343434%%%% 1111....33333333%%%% 2222....00000000%%%%

10101010....00000000%%%%

ทาํนา ทาํสวน ทาํไร่ เลี�ยงสตัว์ ผสมผสาน



36363636....00000000%%%%

41414141....33333333%%%%

22222222....67676767%%%%

แรงงานที�ใชใ้นการผลิต

22222222....67676767%%%%

ตนเอง จา้ง ตนเอง+จา้ง



72.67%

แหล่งนํ� าที�ใชท้ําเกษตร

10.00%

17.33%

ธรรมชาติ ชลประทาน คลองสาธารณะ



70707070....00000000%%%%

การใชปุ้๋ย

16161616....67676767%%%%
13131313....33333333%%%%

เคมี อินทรีย์ เคมี+อินทรีย์



58585858....11111111%%%%

33333333....11111111%%%%

การใชส้ารกําจดัศตัรูพชื

33333333....11111111%%%%

8888....78787878%%%%

เคมี สมุนไพร เคมี+สมุนไพร



ทราบไม่ทราบ

ความรูเ้รื�องแถบสีบนฉลากสารเคมี

ทราบ

55555555%%%%45454545%%%%



การจดัเวทีรณรงคพ์ื� นที�นาํร่อง ๔ จังหวดั

สุพรรณบุรี อยธุยา ชยันาท ลพบุรี

ผลการตรวจหาระดบัเอน็ไซม์โคลนีเอสเตอเรสในกระแสเลอืด 
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30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

ปกติ ปลอดภยั เสี'ยง ไม่ปลอดภยั

สุพรรณบุรี 1.92% 46.15% 46.15% 5.78%

อยธุยา 20.83% 62.50% 14.59% 2.08%

ลพบุรี 8.16% 12.24% 40.82% 38.78%

ชยันาถ 9.10% 61.36% 18.18% 11.36%

0.00%

10.00%

20.00%
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ผลการตรวจหาระดบัเอ็นไซมโ์คลีนเอสเตอรเ์รสในกระแสเลือด 

ปกติ ปลอดภยั เสี'ยง ไม่ปลอดภยั

สุพรรณบุรี 1.92% 46.15% 46.15% 5.78%

อยธุยา 20.83% 62.50% 14.59% 2.08%

ลพบุรี 8.16% 12.24% 40.82% 38.78%

ชยันาท 9.10% 61.36% 18.18% 11.36%

0.00%

10.00%



ระดับปกติ

10101010%%%%

ระดับไม่ปลอดภัย

15151515%%%%

สรุปผลการตรวจเลือด

รวม ๔ จงัหวดั

ระดับปลอดภัย

44444444%%%%

ระดับมคีวามเสี(ยง

31313131%%%%



เงื�อนไขสาํคัญที�เอื� อต่อการปรับเปลี�ยน

หรือ

ไมป่รับเปลี�ยนของชาวนา

ปัจจยัสําคญัที�เอื� อต่อการปรบัเปลี�ยนหรือไม่ปรบัเปลี�ยนการใชส้ารเคมีทาง
การเกษตรของชาวนาคือ เงื�อนไขทางเศรษฐกิจ มี 2 ปัจจยั หลกัๆ 

ปัจจยัภายใน
� ครอบครวัและชมุชน นบัเป็นส่วนสําคญัต่อการตดัสินใจเป็นอย่างมากเพราะถา้ลม้เหลวก็จะ
เกิดเป็นหนี� สินของครอบครวั

ปัจจยัภายนอก
� นโยบายภาครฐั
� การตลาดและราคา

การเกษตรของชาวนาคือ เงื�อนไขทางเศรษฐกิจ มี 2 ปัจจยั หลกัๆ 



นโยบายภาครัฐ

โครงการจํานาํขา้ว  
� ยกระดบัรายไดข้องเกษตรกรแต่มิไดเ้ป็นการเพิ�มรายไดอ้ย่างยั �งยืน� ยกระดบัรายไดข้องเกษตรกรแต่มิไดเ้ป็นการเพิ�มรายไดอ้ย่างยั �งยืน
� เป็นโครงการประชานยิมที�ไม่ไดอ้ยู่บนพื� นฐานของราคาขา้วจริงในตลาดโลก
� ทําลายความหลากหลายของผลผลิตอาหารของประเทศเพราะเกษตรกรหนัมาเพาะปลูกขา้ว
แทนการผลิตผลผลิตทางการเกษตรประเภทอื�น
� ทําลายความเขม้แข็งของเครือข่ายทางสงัคมโดยทําใหเ้กษตรกรเปลี�ยนจากการพึ�งพากนัและ
กนัเป็นการหนัไปพึ�งรฐั ควบคู่ไปกบัการทําลายองคก์รทางสงัคมของเกษตรกร (เช่น สหกรณ ์
วิสาหกิจชมุชน)ที�ทํากิจการเกี�ยวกบัการสีขา้ว โกดงัเก็บขา้ว รวบรวมผลผลิตหรือจําหน่าย
ผลิตภณัฑข์า้ว หากไม่ไดเ้ป็นโรงสีภายใตโ้ครงการรบัจํานาํขา้วก็จะถูกลดบทบาทลงหรือมี
เกษตรกรมาใชบ้ริการลดลง



นโยบายบัตรเครดิตชาวนา
� บตัรดงักล่าวจะซื� อไดเ้พยีง เมล็ดพนัธุข์า้ว ปุ๋ยเคมี สารกําจดัศตัรูพชื

� หากถา้ใครใชบ้ตัรตามวตัถุประสงค ์วงเงินในบตัรจะขยายเพิ�มขึ� น และปีต่อๆ ไปจะไม่จํากดั
วตัถุประสงค์



การตลาดและราคา

ถา้มีตลาดแน่นอน และขายไดร้าคาดี ถา้มีตลาดแน่นอน และขายไดร้าคาดี 
� รูปแบบการผลิต อะไรขายไดพ้รอ้มที�จะปลูกทนัที

� วิธีการเพิ�มจํานวนผลผลิต ทํายงัไงก็ไดใ้หไ้ดผ้ลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่เสียหาย 
ความเสี�ยงหรืออนัตรายจากการใชส้ารเคมียงัเป็นเรื�องที�สําคญันอ้ยกว่า 

� พรอ้มที�จะเสี�ยงทําแมจ้ะขาดแคลนนํ� าในการผลิต เพราะผลตอบแทนที�ไดคุ้ม้ต่อ
การเสี�ยง



20

30

40

50

60

ปัญหาอุปสรรคในการปรบัเปลี�ยนมาทํานาลดตน้ทุนหรือนาอินทรีย์

ยงัตัดใจเลกิ

ไม่ได้

ได้ผลผลติ

ไม่เต็มที�

ขาดการ

จัดการที�ดี

ขาดความรู้

ในการทํานา

อนิทรีย์

ขาดการ

สนับสนุน

จาก

ครอบครัว

ชุมชนไม่

นิยม /ไม่ได้

รับการ

ยอมรับ

ขั$นตอนการ

ทํายุ่งยาก

มาก

ขายราคาไม่

ด/ีได้ราคา

เท่ากบัใช้เคมี

ไม่มีตลาด

รองรับ

ขาด

เครื�องมือใน

การแปรรูป

การแปรรูป

ผลผลติ

ไม่ได้

คุณภาพ

ปัญหาด้าน

สุขภาพ

ขาดแรงงาน

ในครอบครัว

น้อย 14.67 10 12 13.33 18 16 16 20 19.33 11.33 10 29.33 22.67

ปานกลาง 37.33 39.33 47.33 54.67 47.33 41.33 56 55.33 42.67 33.33 46 50 51.33

มาก 48 50.67 40.67 32 34.67 42.67 28 24.67 38 55.34 44 20.67 26

0

10

20



30

40

50

60

70

ปัญหาหนี� สิน

ผลผลติเสียหายจากภัย

ธรรมชาติ
ราคาผลผลติตกตํ�า รัฐบาลจ่ายเงินล่าช้า

ขาดแคลนนํ$าในการ

เพาะปลูก
ต้นทุนการผลติสูง

น้อย 18.64 6 4.67 26.67 8

ปานกลาง 50 34.67 36 47.33 34

มาก 31.33 59.33 59.33 26 58

0

10

20



ทศิทางและยุทธศาสตร์

1111....แนวทางการพึ�งตนเอง ลดการพึ�งพงิภายนอก

� เกษตรกรในครวัเรือน  ตอ้งการ ลด ละ เลิก ปริมาณ
การใชส้ารเคมีใหห้มดภายใน  3333 ปี (ลดปริมาณการใช้
สารเคมีลงปีละ 30303030----50505050%%%%))))สารเคมีลงปีละ 30303030----50505050%%%%))))

�ปรบัพฤติกรรมการบริโภคในครวัเรือน และชมุชน โดย
การปลูกผกั ขา้ว กินเอง

� ใชท้รพัยากรที�มีอยู่ในครวัเรือนและชมุชน ในการทําปุ๋ย 
นํ�าจุลินทรีย ์สมุนไพร กาํจดัศตัรูพชื พนัธุข์า้ว ฟางขา้ว 
และปฏิบตัิการไม่เผาฟาง



ทศิทางและยุทธศาสตร์

2222....พฒันาองคค์วามรู ้ดา้นการทําเกษตรลดตน้ทุนไปสู่
การทํานาอินทรีย์

� เรียนรูก้ารใชส้มุนไพรกาํจดัศตัรูพชืและแมลง
�พฒันาพนัธุข์า้ว----คดัพนัธุข์า้ว�พฒันาพนัธุข์า้ว----คดัพนัธุข์า้ว
�พฒันาและปรบัปรุงบาํรุงดิน (การทําปุ๋ยหมกั จุลินทรีย ์

การหมกัฟาง)
� การเพิ�มผลผลิต การจดัการ และการลดตน้ทุนอย่าง

ครบวงจร



ทศิทางและยุทธศาสตร์

3333....การสรา้งกลุ่มผลิตขา้วอินทรีย์

� รวมกลุ่มผลิตขา้วอินทรีย ์กิน ขาย พฒันาการแปรรูป
ขา้ว บรรจุภณัฑ ์และการตลาด

� มีเวทีเครือข่าย แลกเปลี�ยนปัญหาและแนวทางการ� มีเวทีเครือข่าย แลกเปลี�ยนปัญหาและแนวทางการ
ขบัเคลื�อนร่วมกนั

� เรียนรูก้ารบริหารจดัการกลุ่ม



ทศิทางและยุทธศาสตร์

4444....สรา้งกระบวนการเรียนรูอ้ย่างครบวงจรและเป็นรูปธรรม 
โดยการศึกษาความรูเ้พิ�มเติม ศึกษาพื� นที�ที�สําเร็จแลว้ ทดลอง
ทําเพื�อใหเ้กิดบทเรียน ปฏิบตัิจริง สรุปบทเรียน และสรา้ง
เครือข่าย (กระบวนการจดัการความรูท้างเกษตรอินทรีย)์

5555....ขยายฐานและเครือข่าย เผยแพร่ความรู ้ และเป็น5555....ขยายฐานและเครือข่าย เผยแพร่ความรู ้ และเป็น
แหล่งศึกษาดูงาน 

6.ยุทธศาสตรก์ารมีส่วนร่วมของประชาชน ในการร่วมคิด ร่วม
ปฏิบตัิการ การพฒันาระบบเกษตรกรรมยั �งยืน และร่วมติดตาม
ประเมินผล



ขอ้เสนอแนะและขอ้เสนอเชงินโยบาย

1111....ใหร้ฐับาลสนบัสนุนปัจจัยการผลิต (ดีและโปร่งใส) ที�เป็นมิตรกบั
สิ�งแวดลอ้มและสุขภาพ ไดแ้ก่ พนัธุข์า้ว วตัถุดิบ งบประมาณ โรงสีสี
เขียวไวบ้ริโภคและแปรรูปจําหน่าย เงินกู ้(ปลอดดอกเบี� ย) ใหผู้เ้ขา้
โครงการทําเกษตรอินทรีย์

2222....ปรบัแกก้ฎหมายเกี�ยวกบัสารเคมีอนัตราย เช่น การยกเลิกการนาํเขา้
สารเคมีที�เป็นอนัตรายต่อสิ�งแวดลอ้ม ต่อสุขภาพ 
� แกไ้ขโทษใหห้นกัขึ� น 
� การจดัการดา้นภาษี 
� กองทุนดูแลเกษตรกรที�ไดร้บัผลกระทบจากสารเคมีทางการเกษตร



ขอ้เสนอแนะและขอ้เสนอเชงินโยบาย

3333....ศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพ และสิ�งแวดลอ้ม จากสารเคมีอนัตราย 
โดยองคก์รอิสระที�เชื�อถอืได ้และนาํเสนอผลการศึกษาต่อรฐับาล 
และต่อสาธารณะอย่างจริงจงั เพื�อจดัการและดําเนินการสารเคมีแต่
ละชนิดอย่างเด็ดขาด

4444....พฒันากระบวนการทางการตลาด การรบัซื� อผลผลิตอินทรียร์าคาสูง 
และพฒันากลไกทางการตลาดใหย้ ั �งยืน เพราะเป็นแรงจูงใจในการ
ผลิต ทั�งตน้นํ� า กลางนํ� า และปลายนํ� า



ขอ้เสนอแนะและขอ้เสนอเชงินโยบาย

5555....สนบัสนุนบุคลากร สรา้งความเชื�อมั �น และใหค้วามรูด้า้นเกษตร
อินทรียอ์ย่างจริงจงัและต่อเนื�อง โดยจดัเวทีใหค้วามรูแ้ละรณรงคใ์น
แต่ละพื� นที�ผ่านกลไกรฐั ทั�งระดบัชมุชน อบต.และจงัหวดั

6666....ใหค้วามรูเ้รื�องพิษภยัสารเคมีทางการเกษตรที�เป็นอนัตรายต่อสิ�งแวดลอ้ม 
คน สตัว ์ในอาหาร พืช อย่างทั �วถงึและต่อเนื�อง ตลอดจนการใหค้วามรูใ้น
การใชส้ารเคมีทางการเกษตรอย่างปลอดภยั ถูกตอ้ง และหลีกเลี�ยง จนถงึ
หยุดใชใ้นระหว่างที�เกษตรกร ลด ละ เลิก ใชส้ารเคมีทางการเกษตร โดย
ผ่านกลไกของรฐัและสื�อสาธารณะ ทั�งทางตรงและทางออ้ม ร่วมกบัขอ้ 2222
และขอ้ 3333



ขอ้เสนอแนะและขอ้เสนอเชงินโยบาย

� 8888....รฐับาลตอ้งจัดสรรระบบชลประทานใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการ
ของเกษตรกรในแต่ละฤดูกาลผลิต

�3333....ศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพ และสิ�งแวดลอ้ม จากสารเคมีอนัตราย 
โดยองคก์รอิสระที�เชื�อถอืได ้และนาํเสนอผลการศึกษาต่อรฐับาล แสา
ธารณะอย่างจริงจงั เพื�อจดัการและดําเนินการสารเเด็ดขาด

7777....บงัคบัใชก้ฎหมายอย่างจริงจงั ไดแ้ก่ การเผาป่า เผาฟาง การซื� อ----
ขาย สารเคมีที�ยกเลิกแลว้ และเปิดโอกาสใหช้มุชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งกบัสารเคมี
ทางการเกษตร

8888....รฐับาลตอ้งจัดสรรระบบชลประทานใหเ้พียงพอ ต่อความตอ้งการของ
เกษตรกรในแต่ละฤดูการผลิต



9. ยกเลกิเปิดเสรขีา้วไทยขอ้เสนอแนะและขอ้เสนอเชงินโยบาย

9999.... ยกเลิกเปิดเสรีขา้วไทย

10101010.... รฐับาลรบัผิดชอบโดยเร็วและทนัต่อสถานการณป์ัญหาที�เกิดขึ� น ที�ไม่ได ้  

      เกิดขึ� นจากการกระทําของเกษตรกร


