รายงานการศึกษาข้ อมูลการใช้ และผลกระทบจากการใช้ สารเคมี
ตําบลสายนาวัง อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
1. ข้ อมูลของชุมชนที-ศึกษาโดยสรุ ป
ตําบลสายนาวัง อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ตังอยู
+ ท่ างทิศเหนือของจังหวัดกาฬสินธุ์ ห่างจากตัว
จังหวัดกาฬสินธุ์ประมาณ 82 กิโลเมตร สภาพภูมิประเทศทัว ไปเป็ นทีราบสูง มีอาณาเขตติดต่อกับพื +นที
องค์การบริ หารส่วนตําบลต่างๆ ดังนี +:
ทิศเหนือ
ติดต่อกับเขต ตําบลนาคู อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขต ตําบลนาคู อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขต เทศบาลตําบลสระพังทอง อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
ทิศใต้
ติดต่อกับเขต ตําบลโนนนาจาน อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
มีพื +นทีโดยประมาณ 16.20 ตารางกิโลเมตร
การเดินทางจากจังหวัดกาฬสินธุ์ ใช้ เส้ นทางหลวงแผ่นดินไปที อําเภอสมเด็จ และแยกขวาจาก
อําเภอสมเด็จไปอําเภอกุฉินารายณ์ เมือไปถึงทีอําเภอห้ วยผึ +ง แล้ วแยกซ้ ายไปทีอําเภอนาคู ก่อนถึงอําเภอ
นาคูประมาณ 1 กิโลเมตร ทีเขตหมู่บ้านวังเวียง ให้ เลี +ยวขวาไปที องค์การบริ หารส่วนตําบลสายนาวัง ซึง
ตังอยู
+ ท่ ีบ้านนากระเดาพัฒนาหมู่ 6
ลักษณะการตังถิ
+ นฐานของหมู่บ้านต่าง ๆ ในตําบลสายนาวัง เมือทําเป็ นแผนทีตําบลออกมา จะมี
รู ปร่ างลักษณะเป็ นแนวยาว คล้ ายขานก มีถนนสายนาคู – เขาวง ตัดผ่าน แบ่งหมู่บ้านออกเป็ น 2 โซน คือ
กลุม่ หมูบ่ ้ านโซนเหนือและโซนใต้
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แผนที-ตาํ บลสายนาวัง
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ประชากร
ตําบลสายนาวัง มีประชากรรวม 4,130 คน จากจํานวน 1,072 ครัวเรื อน ชาวบ้ านส่วนใหญ่มีเชื +อ
สายภูไท และมีบางส่วนทีเป็ นลาว และย้ อ ประกอบด้ วย 8 หมูบ่ ้ าน ดังนี +
1. บ้ านจอมศรี หมูท่ ี 1 มีนายบุญไชย ภูดี เป็ นผู้ใหญ่บ้าน
2. บ้ านหนองขามป้อม หมูท่ ี 2 มีนายสุรเดช วิชาสาร เป็ นผู้ใหญ่บ้าน
3. บ้ านนากุดสิม หมูท่ ี 3 มีนายกิตติคณ
ุ ภูดี เป็ นผู้ใหญ่บ้าน
4. บ้ านกุดตาใกล้ หมูท่ ี 4 มีนายเจริ ญ วิลาศรี เป็ นผู้ใหญ่บ้าน
5. บ้ านนากระเดา หมูท่ ี 5 มีนายโสวัฒ แหวนเพชร เป็ นผู้ใหญ่บ้าน
6. บ้ านนากระเดาพัฒนา หมูท่ ี 6 มีนายหนูพนั กุลกล้ า เป็ นผู้ใหญ่บ้าน
7. บ้ านกุดตาใกล้ พฒ
ั นา หมูท่ ี 7 นายเมืองมนต์ สุขพันธ์ เป็ นผู้ใหญ่บ้าน
8. บ้ านนากุดสิมพัฒนา หมูท่ ี 8 อยูร่ ะหว่างการสมัครรับเลือกตังผู
+ ้ ใหญ่บ้านชุดใหม่
ทรั พยากรธรรมชาติของตําบลสายนาวัง
ที-ดนิ และการถือครองทีดนิ ลักษณะภูมิประเทศของตําบลสายนาวังเป็ นทีราบสูง พื +นทีเพาะปลูก
ส่วนใหญ่เป็ นทีนาดอน ลักษณะดินเป็ นดินร่วนปนทราย ในเขตพื +นทีตําบลสายนาวัง ใช้ ทีดนิ สําหรับการ
เพาะปลูกเป็ นส่วนใหญ่ ประมาณร้ อยละ 60 ของพื +นทีทงหมด
ั+
ทีเหลือจะเป็ นทีอยูอ่ าศัยและทีสาธารณะ
การใช้ ประโยชน์ของทีดินยังใช้ ไม่ได้ เต็มทีเนืองจากดินส่วนมากจะเป็ นดินปนทราย และยังขาดแคลนนํ +า
ประชากรในตําบลสายนาวังส่วนใหญ่เป็ นเกษตรกรทีมีอาชีพทํานาเป็ นหลัก จํานวน 710 ครัวเรื อน
คิดเป็ น 81 % ของจํานวนครัวเรื อนทังหมด
+
873 ครอบครัว มีพื +นทีทํานาทังหมดประมาณ
+
7,792 ไร่ หรื อ
16.10 ตร.กม.
ทรั พยากร ป่ าไม้ และที-สาธารณะ
ใ น อ ดี ต พื + น ที นี + อ ยู่ ใ น เ ข ต ที มี ป่ า ไ ม้ แ ล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติทีอุดมสมบูรณ์ มาก ในป่ ามีสตั ว์ป่าต่าง ๆ มากมาย เช่น เก้ ง กวาง หมูป่า กระแต นก
หนู ฯลฯ เป็ นแหล่งอาหารของชุมชน แต่ปัจจุบนั ทรัพยากรธรรมชาติทีมีอยู่ลดลงไปมาก ป่ าทีอดุ มสมบูรณ์ก็
ได้ กลายเป็ นป่ าเสือมโทรมไปมากเช่นกัน ไม้ สว่ นใหญ่จะเป็ นไม้ ผลัดใบต่างๆ ในฤดูแล้ งจะขาดความชุ่มชื +น
จึงจําเป็ นต้ องมีการปลูกป่ า เพือเพิมความอุดมสมบูรณ์ของป่ าไม้
แหล่ งนํา6 ซึง เป็ นฐานทรัพยากรสําคัญในการทําการเกษตร มีลําห้ วย 5 สาย ไหลผ่าน คือ
1. ห้ วยมะโน ซึงผันนํ +ามาจากอ่างเก็บนํ +าห้ วยมะโน ผ่านทางตอนเหนือของตําบล ยาวประมาณ
10 กิ โ ลเมตร โดยมี ช าวบ้ า นจากนากระเดาและกุ ด ตาใกล้ แ ละบ้ า นอื น ๆ ได้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ร่ ว มกัน ใน
การเกษตร เลี +ยงสัตว์ จับปลา ได้ ตลอดปี

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเพือเตือนภัยสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ปี 2555
15 – 16 พฤศจิกายน 2555

104

2. ห้ วยสายนา เป็ นลําห้ วยธรรมชาติ มีนํ +าเฉพาะฤดูฝน ยาวประมาณ 11 กิโลเมตร มีต้นกํ าเนิด
จากภูเขานํ +าจาง เขตอุทยานแห่งชาติป่าดงหมู ไหลผ่านบ้ านหนองขามป้อม บ้ านนากุดสิม บ้ านนากระเดา
บ้ านกุดตาใกล้ มาบรรจบลํานํ +ายังทีบ้านกุดตาใกล้ พฒ
ั นา ใช้ ประโยชน์ในการทําเกษตร
3. ห้ วยหนองเม็ก เป็ นลําห้ วยธรรมชาติ แยกจากห้ วยมะโน บริ เวณบ้ านกุดตาใกล้ หมู่ 4 ถึงกุดแฮ่
ยาวประมาณ 2 กิโลเมตร มีนํ +าขังเฉพาะฤดูฝน ใช้ ประโยชน์ในการเลี +ยงสัตว์และทําการเกษตร
4. ห้ วยกุดแฮ่ เป็ นลําห้ วยธรรมชาติแยกจากกุดแฮ่ไปถึงห้ วยสายนา ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร มีนํ +า
เฉพาะฤดูฝนใช้ ประโยชน์ในการเลี +ยงสัตว์และทําการเกษตร
5. ห้ วยนํา6 ขุ่น มีต้นกําเนิดจากภูนํ +าจาง เขตอุทยานแห่งชาติป่าดงหมู ไหลผ่านบ้ านจอมศรี หนอง
ขามป้อม นากุดสิม ถึงอ่างเก็บนํ +าห้ วยมะโน ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร มีนํ +าขัง เฉพาะฤดูฝน
ความเป็ นมาและความสําคัญของพืน6 ทีพื +นทีสายนาวังเป็ นตําบลเกษตรอินทรี ย์มีนโยบายการพัฒนาการเกษตรไปสูเ่ กษตรอินทรี ย์ ตังแต่
+ ปี
2548 โดยมีกลุม่ ทีทําเกษตรกรรมยัง ยืนในพื +นทีเป็ นต้ นทุนของชุมชน เมือผู้นําเกษตรกรรมยัง ยืนเข้ ามามี
บทบาทในการเมืองท้ องถิน จึงได้ ผลักดันให้ เกษตรกรรมยัง ยืนเป็ นนโยบายของตําบล
ในพื +นทีมีการรวมตัวกันของคนหลายรู ปแบบ ไม่ว่าจะเป็ นกลุ่มทางสังคมวัฒนธรรม กลุ่มพัฒนา
และอาชีพ เป็ นกลุ่มทีเกิดขึ +นในรอบ 3 ทศวรรษทีผ่านมา โดยเฉพาะในช่วงทีนายบํารุ ง คะโยธา ผู้นําของ
เครื อข่ายเกษตรกรรายย่อยระดับประเทศเริ มกลับเข้ ามาสูห่ มูบ่ ้ านและริ เริ มกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ ในช่วง
ประมาณปี พ.ศ.2522 เป็ นต้ นมา
กลุ่มทีมีบทบาทความสําคัญ คือ 1.กลุ่มสวัสดิการชุมชนออมวันละบาท มีสมาชิกทังหมด
+
1,800
คน 2.กลุ่มเกษตรอินทรี ย์ตําบลสายนาวัง มีสมาชิก ทัง+ หมด 270 คน 3.กลุ่มอนุรักษ์ กระบือพื น+ บ้ าน มี
สมาชิกทังหมด
+
80 ครัวเรื อน 4.กลุ่มอนุรักษ์ พนั ธุกรรมข้ าวพื +นบ้ านตําบลสายนาวัง มีสมาชิกทังหมด
+
20
คน และ 5.เครื อข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภูมินิเวศน์กาฬสินธุ์-นครพนม (มีสมาชิกทังหมด
+
150 ครัวเรื อน
ในพื +นทีสายนาวังมีสมาชิก 24 ครัวเรื อน)
การศึกษาเรื องปั ญหาและสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในพื +นทีนี +มีวตั ถุประสงค์เพือจะนําไปสู่การจัดทํา
ธรรมนูญตําบล ว่าด้ วยการปกป้องพื +นทีจากพิษภัยของสารเคมี โดยการศึกษาได้ ร่วมกันกําหนดประเด็น
และชนิดพืชสําคัญๆ ทีมีบทบาทเกียวข้ องกับการผลิต และการใช้ สารเคมี จํานวน 7 ชนิด คือ มันสําปะหลัง
ยางพารา อ้ อย ถัว ลิสง แตงโม ข้ าว ยาสูบ
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2. การใช้ สารเคมีกาํ จัดศัตรู พืช
ผลจากการศึกษาการใช้ สารเคมีในพื +นทีตําบลสายนาวัง จากการศึกษา การใช้ และผลกระทบการ
ใช้ จากพืชตัวอย่างจํานวน 7 ชนิด คือ มันสําปะหลัง ยางพารา อ้ อย ถัว ลิสง แตงโม ข้ าว ยาสูบ ผล
การศึกษาเป็ นดังนี +
(1) การปลูกถั-วลิสง
เก็บข้ อมูลในพื +นทีหมู่ที 4,7บ้ านกุดตาใกล้ หมู่ที 3 บ้ านนากุดสิม หมู่ที 8 บ้ านนากุดสิมพัฒนาและ
หมูท่ ี 6 บ้ านนากระเดาพัฒนา มีเกษตรกรจํานวน 16 รายทีปลูกถัว ลิสงหลังฤดูเก็บเกียว พื +นทีประมาณ 30
ไร่ (ปลูกรายละ 1-2 ไร่ ) พบว่าเกษตรกรใช้ ป๋ ยเคมี
ุ ทีบริ ษัทแม่รวยการเกษตร/โก๋แก่ (จังหวัดสกลนคร)จัดหา
ให้ ในปริ มาณ 25 กิโลกรัมต่อไร่ คือปุ๋ย N เท็ค ซึงจะมีกลินเหม็นรุ นแรง (สูตร13-10-20) และยิปซัม ทีมี
คุณสมบัตเิ ป็ นด่าง ป้องกันการเกิดเชื +อรา) แต่ยงั ไม่สามารถอธิบายได้ ถึงผลกระทบจากการใช้ สารเคมีตวั นี +
สําหรับปุ๋ยยูเรี ยจะใช้ เป็ นส่วนน้ อย
ถัวลิสง จะมี แมลงและศัตรู พืช คือ เสี ย+ นดิน ภายหลังการปลูก ปรากฏว่าต้ นข้ าวในแปลงนาจะ
เขียว งาม ซึงอาจจะอนุมานได้ ว่าข้ าวงามจากเศษซากกากถัวและใบถัวลิสง หรื อปุ๋ยเคมีทีใช้ สําหรับการ
ปลูกถัว ลิสง
การป้องกันอันตรายจากสารเคมีทีใช้ โดยส่วนมากจะสวมหน้ ากากและใช้ ถงุ มือพลาสติก
ยาว
สําหรับความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษัทมารวยการเกษตรกับกลุ่มสมาชิก (นักเรี ยนโรงเรี ยนถัว ลิสง)นัน+
จะมีการวางโครงสร้ างของกลุม่ คือ ประธานกลุม่ ,รองประธาน,เหรัญญิก,เลขานุการกลุม่ และกรรมการในแต่
ละหมูบ่ ้ าน โดยการเกื +อหนุนกันในรูปแบบของการให้ ทนุ (สินเชือ)ของปุ๋ยเคมี สารเคมีและยาฆ่าแมลง
กระบวนการและขันตอนการปลู
+
กนัน+ ทางบริ ษัทฯจะให้ เอกสารวิธีการปลูกแก่เกษตรกรโรงเรี ยนถัว
ลิสง (ซึง จัดตังมาเป็
+
นระยะเวลาเข้ าปี ที 4) แต่เกษตรกรไม่จําเป็ นต้ องปฏิบตั ิตามขันตอนหรื
+
อวิธีการทีบริ ษัท
แนะนํา (การใช้ สารเคมีและยาฆ่าแมลง) ซึงจากการสอบถามหนึงในแกนนํา/สมาชิกมากกว่า 2 ราย ไม่ได้
ใช้ สารเคมีหรื อยาฆ่าแมลงตามทีบริ ษัทฯแนะนํา
รายละเอียดและวิธีการปลูกถั-วลิสงที-บริษัทแนะนํา
ขัน6 ตอนการปฏิบัติ
รายละเอียดการปฏิบัติ
1.ไถครัง+ แรก (ไถดะ) -ใส่หินฝุ่ น(แคลเซียม
คาร์ บอเนต)พร้ อมการไถ
2.ไถพรวน ยกร่ อง- -ยกร่องให้ ระหว่างร่ องกว้ าง 75
ให้ ป๋ ยรองพื
ุ
+น
ซม.
-ใส่ป๋ ยสู
ุ ตร 13-13-20 บนกลาง
สันร่องแล้ วคราดกลบ

อัตราการใช้
50-100 กก./ไร่

กําหนดการใช้

20 กก./ไร่
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ขัน6 ตอนการปฏิบัติ
รายละเอียดการปฏิบัติ
3.เมล็ดพันธุ์และการ -คลุกเมล็ดด้ วยแคปแทน
ปลูก
-คลุกเมล็ดด้ วยไรโซเบียม (ให้
คลุกเคล้ าเมล็ดถัว ลิสงด้ วย
นํ +ามันพืชให้ ทวั แล้ วเทเชื +อลง
คลุกควรปลูกทันทีและไม่ควรทิ +ง
ไว้ เกิน 1 วัน)
-ปลูก 2 แถวต่อแปลงและระยะ
ระหว่างหลุม 20 ซม.
4.ให้ นํ +าครัง+ แรก
ให้ ตามร่ องนํ +าหรื อสปริ งเกอร์
5.ควบคุมวัชพืช
6.การให้ ป๋ ยทางใบ
ุ
7-8 ควบคุมแมลง
และเพลี +ยไฟ

ฉีดพ่นอะลาคอร์ ขณะทีดินยังมี
ความชื +น
ฉีดพ่นสารละลายปุ๋ยยูเรี ย 0.5%
บนใบพืช
ฉีดพ่นโปรวาโด
ฉีดพ่นพาแดน

9.ใส่ป๋ ยครั
ุ ง+ ที 2
10.ใส่ยิปซัม
11.เก็บเกียว

ใส่ป๋ ยสู
ุ ตร 13-13-20 โดยใส่เป็ น
จุดระหว่างแถวปลูกแล้ วกลบดิน
ใส่ยิปซัมโดยโรยเป็ นแถวข้ างต้ น
ถัว ลิสง(ห้ ามใส่พร้ อมปุ๋ย)
ถอน ปลิดฝั กด้ วยมือและตาก
ทันที

อัตราการใช้
กําหนดการใช้
-3 กรัม/เมล็ด 1 กก. วันปลูก
-200 กรัม/ เมล็ด
12 กก.

หยอด 2-3 เมล็ดต่อ
หลุม
ภายใน 3 วันหลังการ
ปลูก
150 มล./นํ +า 20 หลังให้ นํ +าครัง+ แรก
ลิตร
ถัว ลิสงอายุ2,3 สัปดาห์
หลังการปลูก
3 กรัม/นํ +า 20 ลิตร ถัว ลิสงอายุ2,3 สัปดาห์
หลังการปลูก
20 กรัม/นํ +า 20 ลิตร ถัว ลิสงอายุ4,8 สัปดาห์
หลังการปลูก
30 กก./ไร่
ถัว เริ มออกดอก(1เดือน
หลังหลังปลูก)
25 กก./ไร่
1 สัปดาห์หลังใส่ป๋ ยครั
ุ ง+
ที 2
100-110 วันหลังปลูก

ทีมา : เอกสารประกอบการวิจยั โครงการโรงเรี ยนถัว ลิสง บริ ษัทแม่รวยการเกษตร (โก๋แก่) สกลนคร
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(2) การปลูกอ้ อย
จากการเก็บข้ อมูลตามแบบสอบถาม พบกลุม่ ผู้ปลูกอ้ อย จํานวน 3 ราย ในพื +นทีหมู่ที 2 บ้ านหนอง
ขามป้อม พื +นทีปลูกอ้ อยประมาณ 21 ไร่ จากการสอบถามพบว่ากระบวนการปลูกอ้ อยตอแรกนันใช้
+ ป๋ ยรอง
ุ
พื น+ สูตร 40-0-0 เพื อให้ ใ บอ้ อยมี สีเ ขี ยว หลัง จากนัน+ ประมาณ 3 เดือนจะใช้ ป๋ ุยสูตร 21-7-4 เพื อให้ อ้อย
เจริ ญเติบโตและจะใช้ สารเคมีตวั ยา พาราคอท จํานวน 1 ลิตรต่อไร่ เพือฆ่าหญ้ า และหลังจากการใช้ พารา
คอทจะใช้ ตวั ยาแรนเจอร์ เอ็กซ์ 1 ลิตรต่อไร่ ใช้ เพือคุมหญ้ า
สําหรั บอ้ อยตอที 2 จะใช้ นํา+ โมลาสจากโรงงานนํ +าตาลมิตรกาฬสินธุ์ จํ านวน 1 คิวต่อไร่ และใช้
ปุ๋ยเคมีสตู ร 30-0-0
วิธีการป้องกันอันตรายจากสารเคมี จะใช้ นํ +าสบูล่ ้ างออกหลังจากฉีดพ่นสารเคมี
(3) การปลูกแตงโม
จากข้ อมูลตามแบบสอบถามพบว่าในพื +นทีหมู่ที 5 บ้ านนากระเดา หมู่ที 6 บ้ านนากระเดาพัฒนา
หมู่ที 4 บ้ านกุดตาใกล้ และหมู่ที 7 บ้ านกุดตาใกล้ พฒ
ั นา พบเกษตรกรจํานวน 19 ราย ให้ นายทุนจากต่าง
ถิน(บ้ านดอนยานาง อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์)เข้ ามาเช่าพื +นทีนาเพือปลูกแตงโมในราคาค่าเช่า
300 บาทต่อไร่ โดยการแนะนําและชักชวนจากเกษตรกรในพื +นทีตําบลสายนาวังซึงได้ ค่านายหน้ าติดต่อ
เจ้ าของทีนา โดยส่วนมากเกษตรกรจะไม่สนใจและตระหนักว่าหากให้ นายทุนเช่าทีนาเพือปลูกแตงโมแล้ ว
จะทําให้ สารเคมีหรื อสารพิษตกค้ างในทีนาและส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์และสิงแวดล้ อม แต่ชาวบ้ าน
คิดเพียงว่าหากให้ นายทุนเช่าจะได้ เงิน ดีกว่าปล่อยให้ ทีนาว่างเปล่าโดยไม่เกิดประโยชน์
สําหรับข้ อมูลหรื อรายละเอียดเกี ยวกับตัวยา/สารเคมีทีใช้ เพือการปลูกแตงโมนัน+ เจ้ าของทีนาไม่
ทราบชือทางการค้ าหรื อยีห้อ และปริ มาณการใช้ แต่สงั เกตจากเวลาเดินผ่านไป-มา จะมีกลินเหม็นรุ นแรง
จากการลงพื +นทีเก็บข้ อมูลพบว่ามีเกษตรกรจํานวน 1 ราย ทีเกิดอาการแพ้ เป็ นผดผืนคัน มีอาการขาเปื อย
หลังจากลงปั กดํานา (นางเย็น ยอแสง ม.6 บ้ านนากระเดาพัฒนา) และจํ านวน 1 ราย มี อาการวิงเวี ยน
ศีรษะ หูอื +อ ตาลาย (นางยศ แสงสาร ม.6 บ้ านากระเดาพัฒนา) แต่ยงั ไม่สามารถสรุ ปได้ ว่าสาเหตุมาจาก
สารเคมีทีใช้ ในการปลูกแตงโมตกค้ างในแปลงนาหรื อไม่ แต่ในหลังฤดูการผลิตปี หน้ าจะไม่ให้ นายทุนต่าง
ถินเข้ ามาเช่าพื +นทีนาเพือปลูกแตงโมอีก
ข้ อสังเกต เกษตรกรในพื +นทีใกล้ เคียงพบว่านายทุนใช้ สารเคมีผสมนํ +า จํานวน 4 ถังๆละ 400 ลิตร/
2 ไร่ ให้ ลูกน้ องฉี ดพ่น เมือถึงช่วงเก็บเกี ยวแตงโมจะสุกพร้ อมกันและมีการเก็บรอบเดียว (คัดเฉพาะลูกที
สวยงามเพือส่งตลาด)
ขันตอนการปลู
+
กแตงโม ขันแรกทํ
+
าการตัดตอซังข้ าวและเผา แล้ วสูบนํ +าเข้ าแปลงนาเพือหมักไว้ ดิน
ชุ่มชื +น ประมาณ 1 คืน แล้ ว ทําการไถและยกแปลง การปลูกใช้ วิธีการหยอดเมล็ด (๒-๓ เมล็ดต่อหลุม)
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ช่วงการดูแ ลรั กษาจนถึ งเก็ บผลผลิ ต จะมี การใช้ ส ารเคมี เป็ นระยะ โดยที การใช้ ส ารเคมี นายทุนเป็ นผู้
กําหนดและปกปิ ดข้ อมูลการใช้ สารเคมี
(4) การปลูกยาสูบ
จากการลงเก็บข้ อมูลตามแบบสอบถามพบว่ามีกลุม่ ผู้ปลูกยาสูบเตอร์ กิซ จํานวน 7 ราย ในหมู่บ้าน
นากระเดาพัฒนา จากการชักชวนของเกษตรกรทีเป็ นแกนนํ าส่งเสริ มของบริ ษัทอดัม อินเตอร์ เนชัน แนล
ประเทศไทย สําหรับปุ๋ยเคมีและสารเคมีทีใช้ ทางบริ ษัทฯจะสนับสนุนให้ ใช้ ป๋ ยรุ
ุ ่ งอรุ ณ จํานวน 2 กระสอบ/
ราย /รอบการผลิต ซึง จะใส่ในช่วงหลังการปลูกต้ นกล้ าประมาณ 2-3 สัปดาห์
บริ ษัทฯ สร้ างแรงจูงใจและโน้ มน้ าวใจเกษตรกรว่าแม้ มีการปลูกในพื +นทีปลูกจํานวนน้ อย แต่หากมี
การดูแลทีดีจะได้ รับรายได้ ดี รับซื +อในราคาสูง มีโบนัสให้ สําหรับเกษตรกรทีใบยาสูบมีคณ
ุ ภาพเกรดดี (เกรด
เอ,เกรดโบว์,และเกรดคิงส์) ทําให้ มีการใช้ สารเคมีในการปลูกยาสูบในปริ มาณมาก
โดยส่วนมากเกษตรกรเข้ าใจว่าการปลูกยาสูบไม่มีอนั ตรายและส่งผลกระทบต่อร่ างกายและระบบ
นิเวศน์/สิงแวดล้ อมใดๆ การป้องกันอันตรายจากการใช้ สารเคมี เกษตรกรจะไม่มีการป้องกันใดๆ
จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรจํานวน 1 ราย ได้ รับผลกระทบจากสารเคมีทีใช้ ในการปลูกยาสูบคือ
นายเพ็ง จันใด เกษตรกรบ้ านนากระเดาพัฒนาหมู่ที 6 ตําบลสายนาวัง ทีมีประสบการณ์ในการปลูกยาสูบ
มาเป็ นระยะเวลากว่า 11 ปี ปั จจุบนั ผิวหนังมี ความผิดปกติ ซึงแพทย์ โรงพยาบาลศรี นคริ นทร์ ขอนแก่น
วินิจฉัยว่า สาเหตุมาจากสารพิษตกค้ างในร่างกายจึงทําให้ เกิดอาการดังกล่าว
การปลูกยาสูบนันจะปลู
+
กในช่วงเดือนมกราคม – เมษายน ในช่วงเพาะกล้ าจะใช้ สารเคมีฟรู าดาน
เพือป้องกันแมลงซอนกัดต้ นกล้ า โดยการใช้ มือหว่านโปรยในแปลง หรื อจับทีซองยาโรยลงแปลงเพาะกล้ า
ในหนึง ซองบรรจุถงุ ละ 1 กก.
เมืออายุกล้ าได้ 45 วัน จะนําไปปลูกในแปลงทีเตรี ยมร่องดินไว้ (ตัดตอซังข้ าว –เผา – ไถ - ทําร่ อง
ดิน – ปลูก – ให้ ป๋ ย-ให้
ุ นํ +า ) บริ ษัทจะส่งเสริ มให้ ใช้ ป๋ ยรุ
ุ ่ งอรุ ณ สําหรับการใช้ สารเคมีเพือป้องกันศัตรู พืชนัน+
จะใช้ แลนเนทและธามารอน ฉี ดพ่นทุกสัปดาห์หรื อเมือมีหนอนและศัตรู พืช สําหรับการป้องกันตัวนันจะใส่
+
เสื +อผ้ ามิดชิด สวมหน้ ากากและถุงมือ
นายอํ า นาจ วิ ล าศรี เกษตรกรที เ คยปลูก ยาสูบ เป็ นระยะเวลากว่ า 7 ปี โดยช่ ว งที ป ลูก ได้ ใ ช้
ยาน็อคหนอน –ฟี รี มอร์ โดยฉี ดตอนเย็นและเช้ ามื ดของวันใหม่จะต้ องเข้ าแปลงเพือเก็ บใบยาสูบ ทํ าให้
สัมผัสโดยตรงกับสารเคมี ได้ รับผลกระทบในปี ที 7 จะมีอาการเลือดกํ าเดาไหลทุกคืน สุดท้ ายต้ องหันหลัง
ให้ สารเคมี หันมาทําเกษตรกรรมยัง ยืน (อินทรี ย์) เป็ นระยะเวลาเกือบ 11 ปี
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(5) นาข้ าว
จากการลงพื +นทีศกึ ษาข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถาม 135 ครัวเรื อน พื +นทีทงหมด
ั+
1,266โซนบ้ านกุดตา
ใกล้ ทงหมู
ั + ท่ ี 4,7 ใช้ แบบสอบถาม 25 ราย พบว่าจํานวน 3 ราย ได้ ตระหนักว่าเวลาไปเกียวหญ้ าในแปลงนา
จะมีอาการเป็ นผด ผืนคัน แสบร้ อนในผิวหนัง โดยส่วนมากจะใช้ ป๋ ยเคมี
ุ มาเป็ นระยะเวลากว่า 15-20 ปี จะ
ใช้ ป๋ ยเคมี
ุ ตราหัววัวคันไถ ตรารถอีแต๋น ตราช้ าง ตราหมีคู่ และปุ๋ยยูเรี ย ซึงชาวบ้ านยังมีความเชือว่าหากไม่
ใช้ ป๋ ยเคมี
ุ
ข้าวจะไม่ได้ ผลผลิตหรื อผลผลิตลดลง ดังนันจึ
+ งยังคงพึงพิงปุ๋ยเคมีจากตลาดแต่ใช้ ในปริ มาณที
ลดลง สําหรับการป้องกันอันตรายจากปุ๋ยเคมีนนั + เข้ าใจว่าล้ างตัวหรื ออาบนํ +าด้ วยสบู่จะทําให้ สารพิษนัน+
หมดไป
ในโซนบ้ านนากระเดา หมู่ที 5 นันได้
+ ใช้ แบบสอบถามจํานวน 50 ชุด เนืองจากว่า ร้ อยละ 90 ของ
ครัวเรื อนในพื +นทีตําบลสายนาวังนันประกอบอาชี
+
พเกษตรกรรม คือการทํานาเป็ นหลัก ดังนันจํ
+ านวนของ
การใช้ แบบสอบถามจึงใช้ ปริ มาณมากกว่าประเด็นอืนๆ ซึง ข้ อมูลพบว่าครัวเรื อนทีตอบแบบสอบถามนัน+ ยัง
ใช้ ป๋ ยเคมี
ุ สตู รต่างๆในการทํานา แต่ไม่ได้ ใส่ในปริ มาณมาก เนืองจากเกษตรกรบางรายได้ เข้ าร่ วมกิจกรรม
หรื อโครงการไถกลบตอซังข้ าวหลังฤดูเก็บเกียวและได้ ร่วมกับกลุม่ ในระดับหมู่บ้านและระดับตําบลเพือผลิต
ปุ๋ยหมักกองรวมไว้ ใช้ ในแปลงเกษตรของตน แต่ด้วยข้ อจํ ากัดหลายๆปั จจัยทํ าให้ ป๋ ยหมั
ุ กไม่เพี ยงพอต่อ
ความต้ องการใช้ ในแปลงเกษตร จึงทําให้ ต้องพึงพิงปุ๋ยเคมีจากท้ องตลาด หรื อปุ๋ยเคมีเงินเชือจากสหกรณ์
การเกษตรอําเภอนาคู ทีปล่อยสินเชือให้ กบั สมาชิกฯ
ศัตรูในนาข้ าว โดยมากจะเป็ นจําพวก หอยเชอรี ปูนา หนอนกะทู้ ฯลฯทําให้ เกษตรกรบางรายต้ อง
ใช้ สารเคมีกําจัดศัตรูพืช โดยเฉพาะอย่างยิงหอยเชอรี ทีสร้ างความเสียหายต่อต้ นข้ าว ดังนันเกษตรกรจะหา
+
ซื +อยาฆ่าหอยเชอรี ได้ ง่ายมากจากท้ องตลาด จากการลงพื +นทีหมู่บ้านนากระเดา ทําให้ ทราบว่ามีเกษตรกร
จํานวน 2 รายทีใช้ สารเคมีฆา่ หอยเชอรี
โซนเหนื อ บ้ า นจอมศรี หมู่ที 1 บ้ า นหนองขามป้ อม หมู่ที 2โดยภาพรวม การใช้ ส ารเคมี ท าง
การเกษตรยัง ไม่ รุ น แรง จากการศึก ษาพบเพี ย งเกษตรกรจํ านวน 1 รายที ใ ช้ ย าฆ่า หอยเชอรี แต่ยัง มี
เกษตรกรจากต่างหมูบ่ ้ านทีมีทีทํากินในเขตหมูบ่ ้ าน
มาปลูกอ้ อยทีใช้ สารเคมีทางการเกษตรเช่น พาราควอท ในการคุมหญ้ า สําหรับปุ๋ยเคมีส่วนมากจะ
ใช้ ตราหมีคู่ ซึง มีผ้ นู ํามาขายเชือให้ แก่เกษตรกรในหมูบ่ ้ าน
การใช้ สารเคมีในการปลูกมันสําปะหลัง
จากการลงพื +นทีเก็บข้ อมูล พบว่าเกษตรกร จํานวน 8 ราย ประมาณ 30 ไร่ ปลูกตามหัวไร่ ปลายนา
ใช้ ป๋ ยสู
ุ ตร 15-15-15 แต่ไม่พบข้ อมูลการใช้ สารเคมีกําจัดศัตรู พืชและแมลง โดยส่วนมากเกษตรกรจะปลูก
มันสําปะหลังทีมีอายุเก็บเกี ยวสัน+ (ปลูกมันในนาข้ าว) แต่เกษตรกรในพื +นทีตําบลสายนาวังจะไปปลูกมัน
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สํ าปะหลัง ในพื น+ ที อืน (เทื อกเขาภูพ าน) โดยจะใช้ ฟูราดานรองพื น+ เพื อ ป้องกัน เสี ย+ นดิ นและปลวก แต่
เนืองจากภูเขาเป็ นพื +นทีต้นนํ +าจึงอาจจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์/สิงแวดล้ อมในระยะยาว
การใช้ สารเคมีในการปลูกยางพารา
เนืองจากพื +นทีสายนาวังโดยส่วนมากเป็ นพื +นทีล่มุ จึงทําให้ นิเวศน์ไม่เหมาะสมเท่าทีควรต่อการใช้
ทีดนิ เพือปลูกยางพารา แต่จะมีเกษตรกรบางรายทีมีเนื +อทีเป็ นทีดอน สภาพพื +นทีไม่เหมาะต่อการปลูกข้ าว
จึงปรับสภาพพื +นทีในการปลูกยางพารา จากการลงพื +นทีเพือเก็บข้ อมูล จํานวน 12 ราย จะพบเกษตรกรที
ยังคงใช้ สารเคมีในการคุมหญ้ าเพียง 4 ราย ซึงในจํานวนกลุ่มผู้ใช้ สารเคมีได้ ให้ ข้อมูลว่า ได้ รับผลกระทบ
โดยเกิดผดผืนคัน แดงตามตัว หายใจติดขัด ในช่วงทีอากาศร้ อนจัด จะมีอาการปวดหัวรุนแรง
เกษตรกรบ้ านนากุดสิม หมู่ที 3 และหมู่ที 8 จะใช้ ยาฆ่าหญ้ า ภายใต้ ชือทางการค้ า คือ
คอนวอยด์ โดยจะใช้ แต่ละครัง+ 3 แกลลอน จะนิยมใช้ ช่วงต้ นฤดูฝนและปลายฤดูฝน ทังรู
+ ้ ว่าอันตรายแต่
เกษตรกรก็ต้องใช้ เนืองจากมองว่าช่วยลดต้ นทุนการผลิต หากว่าจะใช้ แรงงานคนในการดายหญ้ าจะต้ องมี
ค่าใช้ จา่ ยทีสงู ขึ +น จะใช้ ฟรู าดานเพือป้องกันปลวก ตอนช่วงแรกของการปลูก
ชือสารเคมีทีเกษตรกรนิยมใช้ สําหรับการปลูกยางพารา คือ ฟูราดาน,คอนวอยด์,กรัมมอก
โซน,พาราคอนไดคลอไรด์ และพาราคอท
ตารางสรุ ปข้ อมูลการศึกษาการใช้ สารเคมีการเกษตรและผลกระทบต่ อเกษตรกร 7 กรณีศึกษา
พืน6 ที-ตาํ บลสายนาวัง อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
ชนิดพืช
ปริมาณการ
สารเคมีท- ใี ช้
ปริมาณการใช้
ปั ญหาและ
ปลูก
ผลกระทบ
1.ยางพารา จํานวน 12 ราย 1.ยาฆ่าหญ้ า คอน
1.ปี ละ 2 ครัง+ ๆ1 ลิตร -ผดผืน แดงตาม
พื +นทีปลูก 76 ไร่ วอยด์,กรัมมอกโซน,
ต่อไร่ หรื อ 152ลิตร ผิวหนัง
(76 ต้ น / ไร่)
ช้ างแดง,พาราคอท
ต่อปี
-ช่วงอากาศร้ อนจัด
2.ยาฆ่าแมลง ใช้ ฟรู า 2.22 ไร่-14ลิตร
จะมีอาการปวดหัว
ดานรองก้ นหลุม
ประมาณ0.6ลิตร/ไร่/ รุนแรง
ป้องกันปลวก
ครัง+
2.มัน
จํานวน 8 ราย
ใช้ ป๋ ยเคมี
ุ สตู ร 15-15สําปะหลัง พื +นทีปลูก 30 ไร่ 15
ไม่ได้ ใช้ สารเคมี
3.อ้ อย
จํานวน 3 ราย
1.ยาฆ่าหญ้ าพาราคอท 1 ลิตร / ไร่
-ผดผืน แดงตาม
พื +นทีปลูก 21 ไร่ 2.ยาคุมหญ้ าเรนเจอร์ x 1 ลิตร / ๓ ไร่
ผิวหนัง
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ชนิดพืช

ปริมาณการ
ปลูก

สารเคมีท- ใี ช้
3.ปุ๋ยตราเรื อใบและ
ทอปวัน

4.ถัว ลิสง

จํานวน 16 ราย
พื +นที 30 ไร่

5.ยาสูบ

จํานวน 7 ราย
พื +นที 15 ไร่

6.นาข้ าว

จํานวน 135
ครัวเรื อน พื +นที
1,766 ไร่

7.แตงโม

ปริมาณการใช้
0.5 กระสอบ /ไร่

1.ปุ๋ยยูเรี ยและเอนเทค
(13-10-20)
2.ยิปซัม (ป้องกันเชื +อรา)
1.เมโทมิล ฉีดฆ่าเพลี +ย 1 ช้ อนโต๊ ะ/นํ +า 20
เฉพาะตอนระบาด หรื อ ลิตร
1สัปดาห์ / ครัง+
2.ปุ๋ยรุ่งอรุณ
1.ปุ๋ยเคมี ตราหัววัวคัน
ไถ,กระต่าย,ยูเรี ย,หมีคู่
,หัวช้ าง
2.ยาฆ่าหอยเชอรี ตรา
นกปากห่าง

ปั ญหาและ
ผลกระทบ
-ช่วงอากาศร้ อนจัด
จะมีอาการปวดหัว
รุนแรง
-

1 ราย สารพิษ
ตกค้ าง มีอาการด่าง
ตามร่างกาย

2 ราย ผดผืน แผล
แดงตามร่ างกาย
เรื อ+ รัง,กล้ ามเนื +อ
อ่อนแรง
ระบบนิเวศน์ในนา
ข้ าวหายไป/ไส้ เดือน
เนืองจากเกษตรกรให้ นายทุนต่างถินเช่าทีนาเพือปลูกแตงโม ได้ รับผลกระทบต่อระบบ
นิเวศน์และร่ างกายแต่ไม่ทราบรายละเอียด/ข้ อมูลปริ มาณการใช้ สารเคมี

3. ทัศนตคิของชาวบ้ านต่ อการใช้ สารเคมี
จากการเก็บข้ อมูลและการสอบถามความเข้ าใจและความรู้เกียวกับสารเคมี เช่น การอ่านฉลาก
ความเป็ นอันตราย ผลต่อสุขภาพ การเก็บรักษา การจัดการอืนๆ พบว่า เกษตรกรทีใช้ สารเคมีและปุ๋ยเคมี
ไม่ได้ มีการอ่านฉลากถึงความอันตราย เพียงคิดว่าหากซื +อมาแล้ วจะสามารถจัดการกับศัตรูพืชได้ ทนั ท่วงที
โดยไม่คํานึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพและสิงแวดล้ อม และ เกษตรกรร้ อยละ 90 ทีตอบแบบสอบถามและ
รายมีความเข้ าใจว่าการใช้ ป๋ ยเคมี
ุ และสารเคมีทางการเกษตร เพียงแค่ 1 สัปดาห์ฤทธิZหรื ออันตรายของตัว
ยาจะจางลง
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การใช้ สารเคมี และปุ๋ยเคมี ยัง มี แนวคิดและความเข้ าใจว่า หากไม่ใช้ ป๋ ุยเคมี จะทํ าให้ ผ ลผลิ ต
ทางการเกษตรลดลงหรื อไม่ได้ ผลผลิตเลย บางรายพยายามลดปริ มาณการใช้ แต่ในรอบการผลิตนันจะต้
+
อง
มีการใช้ ป๋ ยเคมี
ุ
กรณี การใช้ สารเคมีกําจัดศัตรู พืชในนาข้ าว เกษตรกรเชือว่าไม่มีทางเลือกในการจัดการ
เนืองจากมีการระบาดอย่างหนักของหอยเชอรี และปูนา สร้ างความเสียหายต่อต้ นข้ าวเป็ นอย่างมาก หาก
ใช้ สารเคมี กําจัดศัตรู พืชจะสามารถป้องกันได้ อย่างทันท่วงที หรื อประเด็นการใช้ สารเคมี ควบคุมวัชพื ช
สําหรับการปลูกอ้ อยหรื อมันสําปะหลัง เกษตรกรเชือว่าการใช้ สารเคมีนนช่
ั + วยลดต้ นทุนการผลิต มากกว่า
การใช้ แรงงานคน และง่ายต่อการบริ หารจัดการการเพียงแค่จ่ายเงินให้ แรงงานรับจ้ างตามราคาทีตกลงจ้ าง
เฉลียไร่ละประมาณ 700-800 บาท

4. กลยุทธการตลาดของบริษัทและพ่ อค้ ายา
การเลื อกซื อ+ สินค้ าหรื อสารเคมี ทางการเกษตร สามารถหาซื อ+ ได้ ง่ายตามร้ านค้ าขายสินค้ าทาง
การเกษตรทีมีมากในอําเภอ โดยได้ รับการบอกต่อจากเพือนบ้ านว่า หากมีศตั รู พืชทีจะสร้ างความเสียหาย
ต่อผลผลิต ให้ ใช้ ตวั ยาชือตามการโฆษณาของพ่อค้ า
ข้ อมูลการศึกษาพบว่า กลยุทธ์ พ่อค้ าจะมีหลากหลาย พ่อค้ าบางรายมีกลยุทธ์ ด้านการตลาด คือ
การให้ สินเชือแก่เกษตรกร โดยจะเก็บเงินหลังฤดูเก็บเกียวผลผลิตหรื อเมือขายผลผลิต พร้ อมทังมี
+ การแจก
เสื +อสําหรับเกษตรกรทีซื +อผลิตภัณฑ์ทีพิมพ์ชือบริ ษัทผู้ผลิตหรื อชือสินค้ านันๆ
+
หน่วยงานทีเกี ยวข้ อง เช่น สหกรณ์ การเกษตรในพื +นทีก็สนับสนุนการใช้ สารเคมีในรู ปแบบการให้
สินเชือแก่สมาชิกฯในการซื +อปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตร

5.ผลกระทบ
กรณี ศึกษา นางทองคํ า กลัดกันแสง เกษตรกรบ้ านนากระเดา หมู่ที 5 ตํ าบลสายนาวัง ที ใ ห้
นายทุนเช่าทีนาเพือปลูกแตงโม เป็ นปี ทีสอง ซึงจากการทีให้ นายทุนเช่าทีนาเพือปลูกแตงโมในราคาไร่ 300
บาท จํานวน 15 ไร่ นัน+ ทําให้ ไม่สามารถหาแรงงานรับจ้ างปั กดํานาในฤดูการผลิตปี นี +เนืองจากเพือนบ้ าน
เกรงจะได้ รับผลกระทบ จึงจําเป็ นต้ องใช้ แรงงานตัวเองและสามีในการปั กดํา รวมทังหลั
+ งการปั กดํา เมือเกิด
การระบาดของหอยเชอรี อย่างหนักในนาข้ าว ด้ วยความไม่ตระหนักถึงพิษภัยและอันตรายจึงได้ ไปซื +อยาฆ่า
หอยเชอรี ตรานกปากห่างจากตลาดมาหว่านในแปลงนา โดยใช้ มือโปรยหว่าน ป้องกันตัวเองด้ วยการสวม
เสื +อผ้ ามิดชิด สวมหมวกไหมพรม แต่ไม่ได้ มีการปิ ดจมูก จึงทําให้ ได้ รับกลินเหม็นทีรุนแรงมาก หลังจากการ
ใช้ ยาฆ่าหอย รู้ สึกมีอาการปวดหัวอย่างรุ นแรง วิงเวียนศีรษะ และปั จจุบนั มีอาการปวดเกร็ งในแขน ข้ อมือ
ในช่วงเช้ ามืดก่อนตืนนอน จะปวดข้ อศอกและรู้สกึ มีอาการหด เกร็ ง จะต้ องค่อยๆเหยียดแขน – ข้ อศอกออก
ทําให้ ร้ ู สึกและตระหนักว่าสาเหตุของอาการต่างๆดังกล่าวคงมาจากสารเคมีทีสําหรับปลูกแตงโม สําหรับ
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ผลกระทบทีสง่ ต่อระบบนิเวศน์นนั + ในอดีตไส้ เดือนดินจะมีปริ มาณมากพอสมควร แต่ปัจจุบนั ไม่มีและ ปูนา
ปลา ฯลฯ ในแปลงนาของตนตาย
กรณีศกึ ษา รายนางวงศ์เพชร แน่นอุดร เกษตรกรบ้ านกุดตาใกล้ หมู่ที 4 ซึงรับจ้ างทํานาให้ เจ้ าของ
แปลงนาที ให้ นายทุนเช่าปลูกแตงโม ซึงหลังจากที นายทุนเก็บผลผลิตแตงโมที คดั เลือกแล้ ว ก็ ทิ +งลูกทีไม่
สวยงามไว้ ในแปลง ด้ วยความที เสียดายจึงพาลูกชายและญาติๆไปเก็บแตงโมในแปลงนา ปรากฏว่าลูก
ชายซึงสัมผัสผลแตงโมจํานวนมากนัน+ ปรากฏว่าตอนเช้ าฝ่ ามือของลูกชายเป็ นผดผืน แดง สุดท้ ายฝ่ ามือ
ลอกออกมาและเกิดผิวหนังฝ่ ามือขึ +นมาใหม่ ทําให้ ทราบว่าสารเคมีทีใช้ ในการปลูกแตงโมนันอั
+ นตรายมาก
ปั จจุบนั ยังรับจ้ างทํานาให้ เจ้ าของแปลงรายเดิมแต่ไม่กล้ าลงนํ +าปั กดํา จึงต้ องทํานาหว่าน และจากเดิมที
เคยชอบรับประทานแตงโมตอนนี +ไม่กล้ าซื +อมาบ้ านเนืองจากกลัวได้ รับอันตรายจากสารเคมี
กรณี ศึกษาทีพบว่าได้ รับผลกระทบจากสารเคมีทีใช้ ในการปลูกแตงโม ราย นายสมบูรณ์ รังกลิน
เกษตรกรบ้ านนากระเดา หมูท่ ี 5 ตําบลสายนาวัง ซึง ในตอนแรกนันได้
+ รับการติดต่อจากนายหน้ าในหมู่บ้าน
เดียวกันเข้ ามาพูดคุยว่าอยากจะขอเช่าเถียงนาเป็ นทีพกั ระหว่างการปลูกแตงโมและเก็บผลผลิต ประกอบ
กับแปลงนานันเป็
+ นผืนแรกทีจะเชือมไปสูแ่ ปลงอืนๆจึงจะขอเช่าเพือเป็ นทางผ่านในการขนถ่ายผลผลิต โดย
การรู้เท่าไม่ถึงการณ์นนจึ
ั + งได้ รับเงินจํานวน 2,000 บาทจากนายทุนดังกล่าว ต่อมานายทุนทีมาพักในแปลง
นาได้ เข้ ามาคุยเพือขอเช่าทีนาในการปลูกแตงโมอีก จึงได้ ให้ นายทุนเช่าประมาณ 2 ไร่ ราคาไร่ ละ 300 บาท
(พื +นทีปลูกข้ าวเจ้ าเพือจําหน่าย) แต่แปลงนาทีจะปลูกข้ าวเหนียวไว้ บริ โภคในครอบครัวนันไม่
+ ได้ ให้ เช่า
หลังจากทีนายทุนได้ เก็บผลผลิตจากพื +นทีไปแล้ ว ครอบครัวได้ ทําการผลิตข้ าวนาปี ตามปกติ โดย
การปั กดํา สัมผัสนํ +าและหมอกในแปลงนาโดยตรงจากการทีต้องดูแลแปลงนาหลังการปั กดําทุกวัน พบว่า
ตัวเองมีอาการผิดปกติ คือเหนือย หอบ หายใจติดขัด เวลาเท้ าหรื อส่วนขาสัมผัสหมอกในแปลงนา จะมี
อาการปวดตามกล้ ามเนื +อและร่ างกาย จนมีอาการไข้ ขึ +นและต้ องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลเขาวง 5 คืน
ซึงจากการเจ็บป่ วยในครัง+ นัน+ ทําให้ ได้ ตระหนักและรับรู้ ว่า ตัวเองได้ รับผลกระทบจากสารเคมีทีนายทุนใช้
สําหรับการปลูกแตงโม
จากการศึกษาประเด็นนาข้ าว ทําให้ ทราบข้ อมูลของผู้ได้ รับผลกระทบทีชดั เจน จํานวน 2 ราย คือ
นางสวาส แก้ วกล้ า เกษตรกรบ้ านนากระเดา หมู่ที 5 ตําบลสายนาวัง โดยใช้ ยาฆ่าหอยเชอรี ในพื +นทีแปลง
นา 11 ไร่ ใช้ ไปจํ านวน 10 ถุงๆละ 1 กก.ในราคากิ โลกรั มละ 150 บาท (ต้ นทุนการซื อ+ ยาฆ่าหอย 1,500
บาท/รอบการผลิต) การใช้ ยานันไม่
+ ได้ มีการแต่งตัวทีมิดชิด แต่ใช้ ถงุ มือในการหว่านลงแปลงนาหลังการปั ก
ดํา 1-2 สัปดาห์ เนืองจากในพื +นทีนาหอยเชอรี ระบาดอย่างหนัก สร้ างความเสียหายต่อต้ นกล้ าข้ าว หลังการ
หว่านยาฆ่าหอย 1 สัปดาห์ จึงต้ องลงไปปั กดําเพือแซมกล้ าข้ าวทีเสียหาย ทําให้ สมั ผัสโดยตรงกับสารเคมี
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ได้ รับผลกระทบคือเกิ ด ผด ผื นคัน แผลแดงตามตัว ไปรั กษาตามคลี นิลไม่หาย เป็ นแผลแดงเรื อ+ รั ง พบ
อาการตาพล่ามัว
จากการศึก ษาถึ ง ผลกระทบจากการใช้ ส ารเคมี เชิ ง ปริ ม าณอาจจะยัง ไม่ มี ป ริ ม าณมากเมื อ
เปรี ย บเที ยบกับสัดส่ วนพื น+ ที แ ต่กระบวนการศึกษาเป็ นการสร้ างกระบวนการในการป้องกัน การเพิ ม
ปริ มาณการใช้ และการเข้ ามาใช้ ฐานทรัพยากรของพื +นทีในการทําการเกษตร
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