


อาํเภอท่าตะโกเป็นอาํเภอหนึ�งในจาํนวน 15 อาํเภอ  ของจงัหวดันครสวรรค ์มี
พื$นที� 607.2ตารางกิโลเมตร หรือ 379,516  ไร่  เป็นอาํเภอที�มีการทาํนาปรังมาก
เนื�องจากอยูต่ิดกบับึงขนาดใหญ่คือ  บึงบอระเพด็  อาํเภอนี$ยงัมีโรงสี  ขนาดใหญ่ถึง 
12 โรง  และมีการแปรรูปขา้วสาร  ที�มีชื�อเสียง เช่น  ตราบวัชมพ ู กระต่ายคู่  เสาให้
ใบเตย  เป็นตน้  และยงัพบวา่มีธุรกิจร้านขายสารเคมีทางการเกษตรจาํนวนมาก  และ
ขยายตวัไปยงัชุมชนต่างๆ  เป็นจาํนวนมาก  สอดคลอ้งกบัตวัเลขปริมาณผูม้ีสารเคมี
ตกคา้งในเลือดอนัดบัตน้ๆ  ของจงัหวดัตกคา้งในเลือดอนัดบัตน้ๆ  ของจงัหวดั



ผลสาํรวจข้อมูลสถานการณ์การใช้
สารเคมี
� จากแบบสอบถามจาํนวน  1236 ชุด (ครอบครัว) จาก ทั$ง 26 หมู่บา้น 

แบ่งเป็น  ชาย  748  คน (60.51 %)  หญิง  488  คน (39.48 %)

� เมื�อจาํแนกตามอายุ  พบวา่  อายนุอ้ยกวา่  20 ปี  11 คน (0.88 %)  อาย ุ
20-30 ปี 43  คน (3.47 %) อาย ุ 31-40 ปี  153 คน (12.37 %)    อาย ุ 41-20-30 ปี 43  คน (3.47 %) อาย ุ 31-40 ปี  153 คน (12.37 %)    อาย ุ 41-
50 ปี 346 คน (27.99%)    อาย ุ51-60 ปี 457 คน  (36.97%)  และ อายุ
มากกวา่ 60 ปี 226 คน (18.28 %)

�  ด้านการศึกษา  ประถมศึกษา  1001  คน  (80.98 %)  มธัยมศึกษา
ตอนตน้ 119  คน  (9.62 %)  มธัยมศึกษาตอนปลาย 66  คน  (5.33 %)  
อนุปริญญาตรี/ปวส. 16  คน  (1.29 %)  ปริญญาตรี 26  คน  (2.10 %)   
สูงกวา่ปริญญาตรี 8 คน  (0.64 %)



ข้อมูลด้านสุขภาพ  

� การตรวจสุขภาพเป็นประจาํทุกปีหรือไม่  พบวา่  ไม่เคยเลย  659 คน  (53.31 %)  และ
เคยตรวจสุขภาพ 577 คน  (46.68 %)  

� การมีโรคประจาํตวัหรือไม่  พบวา่  ไม่มีโรคประจาํตวั  948 คน  (76.69 %)    และมีโรค
ประจาํตวั 288 คน  (23.30 %)  

� การเคยเจบ็ป่วยจากการใชส้ารเคมีทางการเกษตรหรือไม่      ส่วนใหญ่บอกวา่ไม่เคย� การเคยเจบ็ป่วยจากการใชส้ารเคมีทางการเกษตรหรือไม่      ส่วนใหญ่บอกวา่ไม่เคย
1096 คน  (88.67 %)   และ เคยแพย้า 140 คน  (11.32 %)    เป็นยาฆ่าแมลงศตัรูพชื
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สารเคมีที�เกษตรกรใช้จากแบบสาํรวจ   มี
ดังต่อไปนี (

� คาร์โบฟูราน  หรือที�เรารู้จกักนัดีในชื�อการคา้ ฟรููดาน , 3 จี ,6 จี   ที�ใช ้ ฆ่ามด ฆ่าหนอน  มี  
19  ตวัอยา่ง (1.53 %) 

�  เมโทมิล  หรือที�เรารู้จกักนัดีในชื�อการคา้  แลนแนท  ส่วนใหญ่เกษตรกรจะใชป้ราบ
ศตัรูพชื จาํพวก  เพลี$ยกระโดดและหนอนชนิดต่างๆ มี 18  ตวัอยา่ง  ( 1.45 %)

�  ไดโครโตฟอส  กเ็ป็นสารเคมีปราบศตัรูพชือยูใ่นกลุ่มฉลากสีแดง  มี 35  ตวัอยา่ง  (2.83 %)

�  อพีเีอน็  กเ็ป็นสารเคมีที�เกษตรกรนาํมาปราบศตัรูพชื จาํพวกหนอนกระทู ้หนอนกอ   มี�  อพีเีอน็  กเ็ป็นสารเคมีที�เกษตรกรนาํมาปราบศตัรูพชื จาํพวกหนอนกระทู ้หนอนกอ   มี
32  ตวัอยา่ง  (2.58 %)

� พาราไธออนเมทิล  มี 19  ตวัอยา่ง (1.53 %)

�  เอน็โดซัลแฟน  ซึ� งเป็นสารเคมีที�มีพิษร้ายแรงเฉียบพลนั  ทาํลายระบบนิเวศในนาขา้ว กุง้  
หอย ป ูปลา  แทบไม่มีเหลือในนา ทุกประเทศหา้มจาํหน่าย/นาํเขา้สารเคมีชนิดนี$   และประเทศ
ไทยกห็า้มจาํหน่ายหา้มใช ้ตาม พรบ. สารเคมีปี  พ.ศ. 35  แต่มีการพบในแบบสาํรวจ 24  ตวัอยา่ง   
(1.94 %)  
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สารเคมีที"ไม่มีชื"อสามัญ  ชื"อผู้นําเข้า  ชื"อผู้ลติ  และชื"อผู้จําหน่าย    มี
แต่ชื�อการคา้ เช่น  ราบคาบ  ลุยแหลก  เกบ็กวาด ซุปเปอร์เด็ดขาด 
และอื�นอีก และบรรยายสรรพคุณ ในการปราบศตัรูพืชทุกชนิด



สารเคมีปราบศตัรูอื�นๆ ที�มีฉลากสีเหลืองและนํ$าเงิน  อีกจาํนวนมากที�
มีการใชอ้ยา่งแพร่หลาย เช่น  อะบาเมกติน  คลอไพรีฟอส  ฟิโนฟู
คาร์บ  ไกลโฟเซส  ไดโนโดนาโซน  คาร์โบซลัแฟน  มิวทาคลอร์  
จาํนวนมากมาย 



จากการลงสาํรวจและประเมินสถานการณ์  การเกบ็สารเคมีไดถู้กตอ้ง
ปลอดภยัหรือไม่  พบวา่เกบ็ไม่ปลอดภยั  เช่นไวบ้ริเวณขา้งบา้น บนพื$นดิน ใน
บา้นติดกบัหอ้งนอน ใตเ้ตียงนอน ถึง 516  ราย  (41.74 %)   และ อีก 721 ราย  
หรือ (58.33 %)  ปลอดภยั  จดัเกบ็เป็นระเบียบ แยกไวเ้ฉพาะ  ห่างไกลมือเดก็และ
สัตว์

ลกัษณะการจัดเกบ็สารเคมใีนชุมชน

721

516 ปลอดภยั

ไม่ปลอดภยั









จบการนําเสนอ  
ขอบคุณครับ


