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รายงานการศึกษาข้อมูลการใช้และผลกระทบจากการใช้สารเคมี  
ตาํบลสายนาวัง  อาํเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

 
 

1. ข้อมูลของชุมชนที-ศึกษาโดยสรุป 
  ตําบลสายนาวงั อําเภอนาค ูจงัหวดักาฬสินธุ์  ตั +งอยูท่างทิศเหนือของจงัหวดักาฬสินธุ์ หา่งจากตวั
จงัหวดักาฬสินธุ์ประมาณ 82 กิโลเมตร สภาพภมูิประเทศทั�วไปเป็นที�ราบสงู   มีอาณาเขตตดิตอ่กบัพื +นที�
องค์การบริหารสว่นตําบลตา่งๆ ดงันี +:  

ทิศเหนือ  ตดิตอ่กบัเขต   ตําบลนาค ูอําเภอนาค ูจงัหวดักาฬสินธุ์ 
ทิศตะวนัตก  ตดิตอ่กบัเขต   ตําบลนาค ูอําเภอนาค ูจงัหวดักาฬสินธุ์ 
ทิศตะวนัออก  ตดิตอ่กบัเขต  เทศบาลตําบลสระพงัทอง อําเภอเขาวง จงัหวดักาฬสินธุ์ 
ทิศใต้   ตดิตอ่กบัเขต   ตําบลโนนนาจาน อําเภอนาค ูจงัหวดักาฬสินธุ์ 
มีพื +นที�โดยประมาณ 16.20 ตารางกิโลเมตร 

  
การเดินทางจากจังหวัดกาฬสินธุ์  ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินไปที�อําเภอสมเด็จและแยกขวาจาก

อําเภอสมเด็จไปอําเภอกฉิุนารายณ์ เมื�อไปถึงที�อําเภอห้วยผึ +ง แล้วแยกซ้ายไปที�อําเภอนาค ูก่อนถึงอําเภอ
นาคปูระมาณ 1 กิโลเมตร ที�เขตหมู่บ้านวงัเวียง ให้เลี +ยวขวาไปที� องค์การบริหารส่วนตําบลสายนาวงั ซึ�ง
ตั +งอยูที่�บ้านนากระเดาพฒันาหมู ่6  

ลกัษณะการตั +งถิ�นฐานของหมู่บ้านตา่ง ๆ ในตําบลสายนาวงั เมื�อทําเป็นแผนที�ตําบลออกมา จะมี
รูปร่างลกัษณะเป็นแนวยาว คล้ายขานก มีถนนสายนาค ู– เขาวง ตดัผ่าน แบง่หมู่บ้านออกเป็น 2 โซน คือ 
กลุม่หมูบ้่านโซนเหนือและโซนใต้   
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แผนที-ตาํบลสายนาวัง 
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ประชากร 
 ตําบลสายนาวงั มีประชากรรวม 4,130 คน จากจํานวน 1,072 ครัวเรือน ชาวบ้านส่วนใหญ่มีเชื +อ

สายภไูท และมีบางสว่นที�เป็นลาว และย้อ ประกอบด้วย 8 หมูบ้่าน ดงันี + 
1. บ้านจอมศรี หมูที่� 1 มีนายบญุไชย  ภดีู  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
2. บ้านหนองขามป้อม หมูที่� 2 มีนายสรุเดช   วิชาสาร  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
3. บ้านนากดุสิม  หมูที่� 3 มีนายกิตตคิณุ ภดีู เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
4. บ้านกดุตาใกล้  หมูที่� 4 มีนายเจริญ วิลาศรี เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
5. บ้านนากระเดา หมูที่� 5 มีนายโสวฒั   แหวนเพชร เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
6. บ้านนากระเดาพฒันา หมูที่� 6 มีนายหนพูนั  กลุกล้า เป็นผู้ใหญ่บ้าน  
7. บ้านกดุตาใกล้พฒันา  หมูที่� 7  นายเมืองมนต์  สขุพนัธ์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
8.   บ้านนากดุสิมพฒันา หมูที่� 8 อยูร่ะหวา่งการสมคัรรับเลือกตั +งผู้ใหญ่บ้านชดุใหม ่

 
  ทรัพยากรธรรมชาตขิองตาํบลสายนาวัง 

ที-ดนิ  และการถือครองที�ดนิ ลกัษณะภมูิประเทศของตําบลสายนาวงัเป็นที�ราบสงู พื +นที�เพาะปลกู
สว่นใหญ่เป็นที�นาดอน ลกัษณะดนิเป็นดนิร่วนปนทราย ในเขตพื +นที�ตําบลสายนาวงั  ใช้ที�ดนิสําหรับการ
เพาะปลกูเป็นสว่นใหญ่  ประมาณร้อยละ  60 ของพื +นที�ทั +งหมด ที�เหลือจะเป็นที�อยูอ่าศยัและที�สาธารณะ  
การใช้ประโยชน์ของที�ดินยงัใช้ไมไ่ด้เตม็ที�เนื�องจากดนิสว่นมากจะเป็นดนิปนทราย  และยงัขาดแคลนนํ +า 

ประชากรในตําบลสายนาวงัสว่นใหญ่เป็นเกษตรกรที�มีอาชีพทํานาเป็นหลกั จํานวน 710 ครัวเรือน
คดิเป็น 81 % ของจํานวนครัวเรือนทั +งหมด 873 ครอบครัว มีพื +นที�ทํานาทั +งหมดประมาณ  7,792 ไร่ หรือ 
16.10 ตร.กม.     

ทรัพยากร ป่าไม้ 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
ทรัพยากรธรรมชาติที�อุดมสมบูรณ์มาก ในป่ามีสตัว์ป่าต่าง ๆ มากมาย เช่น เก้ง กวาง หมูป่า กระแต นก 
หน ูฯลฯ เป็นแหลง่อาหารของชมุชน แตปั่จจบุนัทรัพยากรธรรมชาติที�มีอยู่ลดลงไปมาก ป่าที�อดุมสมบรูณ์ก็
ได้กลายเป็นป่าเสื�อมโทรมไปมากเชน่กนั ไม้สว่นใหญ่จะเป็นไม้ผลดัใบตา่งๆ  ในฤดแูล้งจะขาดความชุ่มชื +น  
จงึจําเป็นต้องมีการปลกูป่า  เพื�อเพิ�มความอดุมสมบรูณ์ของป่าไม้ 
  แหล่งนํ 6า ซึ�งเป็นฐานทรัพยากรสําคญัในการทําการเกษตร มีลําห้วย 5 สาย ไหลผา่น คือ  

1. ห้วยมะโน ซึ�งผนันํ +ามาจากอ่างเก็บนํ +าห้วยมะโน ผ่านทางตอนเหนือของตําบล ยาวประมาณ 
10 กิโลเมตร โดยมีชาวบ้านจากนากระเดาและกุดตาใกล้และบ้านอื�น ๆ ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันใน
การเกษตร เลี +ยงสตัว์ จบัปลา ได้ตลอดปี 
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2. ห้วยสายนา เป็นลําห้วยธรรมชาติ มีนํ +าเฉพาะฤดฝูน ยาวประมาณ 11 กิโลเมตร มีต้นกําเนิด
จากภเูขานํ +าจาง เขตอทุยานแห่งชาติป่าดงหม ูไหลผ่านบ้านหนองขามป้อม บ้านนากดุสิม บ้านนากระเดา 
บ้านกดุตาใกล้ มาบรรจบลํานํ +ายงัที�บ้านกดุตาใกล้พฒันา ใช้ประโยชน์ในการทําเกษตร 

3. ห้วยหนองเม็ก เป็นลําห้วยธรรมชาต ิแยกจากห้วยมะโน บริเวณบ้านกดุตาใกล้ หมู่ 4 ถึงกดุแฮ ่
ยาวประมาณ 2 กิโลเมตร มีนํ +าขงัเฉพาะฤดฝูน ใช้ประโยชน์ในการเลี +ยงสตัว์และทําการเกษตร 

4. ห้วยกุดแฮ่ เป็นลําห้วยธรรมชาติแยกจากกดุแฮ่ไปถึงห้วยสายนา ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร มีนํ +า
เฉพาะฤดฝูนใช้ประโยชน์ในการเลี +ยงสตัว์และทําการเกษตร 

5. ห้วยนํ 6าขุ่น มีต้นกําเนิดจากภูนํ +าจาง เขตอทุยานแห่งชาติป่าดงหม ูไหลผ่านบ้านจอมศรี หนอง
ขามป้อม นากดุสิม ถึงอา่งเก็บนํ +าห้วยมะโน ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร   มีนํ +าขงั เฉพาะฤดฝูน  
 
ความเป็นมาและความสาํคัญของพื 6นที-  
 พื +นที�สายนาวงัเป็นตําบลเกษตรอินทรีย์มีนโยบายการพฒันาการเกษตรไปสูเ่กษตรอินทรีย์ ตั +งแตปี่ 
2548 โดยมีกลุม่ที�ทําเกษตรกรรมยั�งยืนในพื +นที�เป็นต้นทนุของชมุชน เมื�อผู้ นําเกษตรกรรมยั�งยืนเข้ามามี
บทบาทในการเมืองท้องถิ�น จงึได้ผลกัดนัให้เกษตรกรรมยั�งยืนเป็นนโยบายของตําบล  

ในพื +นที�มีการรวมตวักันของคนหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทางสงัคมวฒันธรรม กลุ่มพฒันา
และอาชีพ เป็นกลุ่มที�เกิดขึ +นในรอบ 3 ทศวรรษที�ผ่านมา โดยเฉพาะในช่วงที�นายบํารุง คะโยธา ผู้ นําของ
เครือขา่ยเกษตรกรรายยอ่ยระดบัประเทศเริ�มกลบัเข้ามาสูห่มูบ้่านและริเริ�มกิจกรรมการพฒันาตา่งๆ ในช่วง
ประมาณปี พ.ศ.2522 เป็นต้นมา  

กลุ่มที�มีบทบาทความสําคญั  คือ 1.กลุ่มสวสัดิการชุมชนออมวนัละบาท มีสมาชิกทั +งหมด 1,800 
คน 2.กลุ่มเกษตรอินทรีย์ตําบลสายนาวัง มีสมาชิก ทั +งหมด 270 คน 3.กลุ่มอนุรักษ์กระบือพื +นบ้าน มี
สมาชิกทั +งหมด 80 ครัวเรือน  4.กลุ่มอนรัุกษ์พนัธุกรรมข้าวพื +นบ้านตําบลสายนาวงั มีสมาชิกทั +งหมด 20 
คน และ 5.เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภูมินิเวศน์กาฬสินธุ์-นครพนม (มีสมาชิกทั +งหมด 150 ครัวเรือน 
ในพื +นที�สายนาวงัมีสมาชิก 24 ครัวเรือน)   

การศกึษาเรื�องปัญหาและสารเคมีกําจดัศตัรูพืชในพื +นที�นี +มีวตัถปุระสงค์เพื�อจะนําไปสู่การจดัทํา
ธรรมนญูตําบล วา่ด้วยการปกป้องพื +นที�จากพิษภยัของสารเคมี โดยการศกึษาได้ร่วมกนักําหนดประเดน็
และชนิดพืชสําคญัๆ ที�มีบทบาทเกี�ยวข้องกบัการผลิต และการใช้สารเคมี  จํานวน 7 ชนิด คือ มนัสําปะหลงั 
ยางพารา อ้อย ถั�วลิสง แตงโม ข้าว ยาสบู  
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2. การใช้สารเคมีกาํจดัศัตรูพืช 
ผลจากการศกึษาการใช้สารเคมีในพื +นที�ตําบลสายนาวงั จากการศกึษา การใช้และผลกระทบการ

ใช้จากพืชตวัอยา่งจํานวน 7 ชนิด คือ มนัสําปะหลงั ยางพารา อ้อย ถั�วลิสง แตงโม ข้าว ยาสบู ผล
การศกึษาเป็นดงันี +  

(1) การปลูกถั-วลิสง  
 เก็บข้อมลูในพื +นที�หมู่ที� 4,7บ้านกดุตาใกล้ หมู่ที� 3 บ้านนากดุสิม หมู่ที� 8 บ้านนากดุสิมพฒันาและ
หมูที่� 6 บ้านนากระเดาพฒันา มีเกษตรกรจํานวน 16 รายที�ปลกูถั�วลิสงหลงัฤดเูก็บเกี�ยว พื +นที�ประมาณ 30 
ไร่ (ปลกูรายละ 1-2 ไร่) พบว่าเกษตรกรใช้ปุ๋ ยเคมีที�บริษัทแม่รวยการเกษตร/โก๋แก่ (จงัหวดัสกลนคร)จดัหา
ให้ ในปริมาณ 25 กิโลกรัมต่อไร่ คือปุ๋ ย N เท็ค ซึ�งจะมีกลิ�นเหม็นรุนแรง (สูตร13-10-20) และยิปซมั ที�มี
คณุสมบตัเิป็นดา่ง ป้องกนัการเกิดเชื +อรา) แตย่งัไม่สามารถอธิบายได้ถึงผลกระทบจากการใช้สารเคมีตวันี + 
สําหรับปุ๋ ยยเูรียจะใช้เป็นสว่นน้อย 
 ถั�วลิสง จะมีแมลงและศตัรูพืช คือ เสี +ยนดิน ภายหลังการปลูก ปรากฏว่าต้นข้าวในแปลงนาจะ
เขียว งาม ซึ�งอาจจะอนุมานได้ว่าข้าวงามจากเศษซากกากถั�วและใบถั�วลิสง หรือปุ๋ ยเคมีที�ใช้สําหรับการ
ปลกูถั�วลิสง  การป้องกนัอนัตรายจากสารเคมีที�ใช้ โดยส่วนมากจะสวมหน้ากากและใช้ถงุมือพลาสติก
ยาว 

สําหรับความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษัทมารวยการเกษตรกบักลุ่มสมาชิก (นกัเรียนโรงเรียนถั�วลิสง)นั +น 
จะมีการวางโครงสร้างของกลุม่คือ ประธานกลุม่,รองประธาน,เหรัญญิก,เลขานกุารกลุม่และกรรมการในแต่
ละหมูบ้่าน  โดยการเกื +อหนนุกนัในรูปแบบของการให้ทนุ (สินเชื�อ)ของปุ๋ ยเคมี สารเคมีและยาฆา่แมลง  

กระบวนการและขั +นตอนการปลกูนั +น ทางบริษัทฯจะให้เอกสารวิธีการปลกูแก่เกษตรกรโรงเรียนถั�ว
ลิสง (ซึ�งจดัตั +งมาเป็นระยะเวลาเข้าปีที� 4) แตเ่กษตรกรไม่จําเป็นต้องปฏิบตัิตามขั +นตอนหรือวิธีการที�บริษัท
แนะนํา (การใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลง) ซึ�งจากการสอบถามหนึ�งในแกนนํา/สมาชิกมากกว่า 2 ราย ไม่ได้
ใช้สารเคมีหรือยาฆา่แมลงตามที�บริษัทฯแนะนํา 
 
รายละเอียดและวิธีการปลูกถั-วลิสงที-บริษัทแนะนํา 
ขั 6นตอนการปฏิบัติ รายละเอียดการปฏิบัติ อัตราการใช้ กาํหนดการใช้ 

1.ไถครั +งแรก (ไถดะ) -ใสหิ่นฝุ่ น(แคลเซียม
คาร์บอเนต)พร้อมการไถ 

50-100 กก./ไร่  

2.ไถพรวน ยกร่อง-
ให้ปุ๋ ยรองพื +น 

-ยกร่องให้ระหวา่งร่องกว้าง 75 
ซม. 
-ใสปุ่๋ ยสตูร 13-13-20 บนกลาง
สนัร่องแล้วคราดกลบ 

 
 
20 กก./ไร่ 

 



เอกสารประกอบการประชมุวชิาการเพื�อเตือนภยัสารเคมกํีาจดัศตัรูพืช ปี 2555     107 
15 – 16 พฤศจิกายน 2555 

ขั 6นตอนการปฏิบัติ รายละเอียดการปฏิบัติ อัตราการใช้ กาํหนดการใช้ 

3.เมล็ดพนัธุ์และการ
ปลกู 

-คลกุเมล็ดด้วยแคปแทน -3 กรัม/เมล็ด 1 กก. วนัปลกู 
-คลกุเมล็ดด้วยไรโซเบียม (ให้
คลกุเคล้าเมล็ดถั�วลิสงด้วย
นํ +ามนัพืชให้ทั�วแล้วเทเชื +อลง
คลกุควรปลกูทนัทีและไมค่วรทิ +ง
ไว้เกิน 1  วนั) 

-200 กรัม/ เมล็ด 
12 กก. 

 

-ปลกู 2 แถวตอ่แปลงและระยะ
ระหวา่งหลมุ 20 ซม. 

หยอด 2-3 เมล็ดตอ่
หลมุ 

 

4.ให้นํ +าครั +งแรก ให้ตามร่องนํ +าหรือสปริงเกอร์  ภายใน 3 วนัหลงัการ
ปลกู 

5.ควบคมุวชัพืช ฉีดพน่อะลาคอร์ขณะที�ดินยงัมี
ความชื +น 

150 มล./นํ +า 20 
ลิตร 

หลงัให้นํ +าครั +งแรก 

6.การให้ปุ๋ ยทางใบ ฉีดพน่สารละลายปุ๋ ยยเูรีย 0.5%
บนใบพืช 

 ถั�วลิสงอาย2ุ,3 สปัดาห์
หลงัการปลกู 

7-8 ควบคมุแมลง
และเพลี +ยไฟ 

ฉีดพน่โปรวาโด 3 กรัม/นํ +า 20 ลิตร ถั�วลิสงอาย2ุ,3 สปัดาห์
หลงัการปลกู 

ฉีดพน่พาแดน 20 กรัม/นํ +า 20 ลิตร ถั�วลิสงอาย4ุ,8 สปัดาห์
หลงัการปลกู 

9.ใสปุ่๋ ยครั +งที� 2 ใสปุ่๋ ยสตูร 13-13-20 โดยใสเ่ป็น
จดุระหวา่งแถวปลกูแล้วกลบดนิ 

30 กก./ไร่ ถั�วเริ�มออกดอก(1เดือน
หลงัหลงัปลกู) 

10.ใสยิ่ปซมั ใสยิ่ปซมัโดยโรยเป็นแถวข้างต้น
ถั�วลิสง(ห้ามใสพ่ร้อมปุ๋ ย) 

25 กก./ไร่ 1 สปัดาห์หลงัใสปุ่๋ ยครั +ง
ที� 2 

11.เก็บเกี�ยว ถอน ปลิดฝักด้วยมือและตาก
ทนัที 

 100-110 วนัหลงัปลกู 

 
ที�มา : เอกสารประกอบการวิจยัโครงการโรงเรียนถั�วลิสง บริษัทแมร่วยการเกษตร (โก๋แก่) สกลนคร 
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(2) การปลูกอ้อย 
 จากการเก็บข้อมลูตามแบบสอบถาม พบกลุม่ผู้ปลกูอ้อย จํานวน 3 ราย ในพื +นที�หมู่ที� 2 บ้านหนอง
ขามป้อม พื +นที�ปลกูอ้อยประมาณ 21 ไร่ จากการสอบถามพบว่ากระบวนการปลกูอ้อยตอแรกนั +นใช้ปุ๋ ยรอง
พื +นสูตร 40-0-0 เพื�อให้ใบอ้อยมีสีเขียว หลังจากนั +นประมาณ 3 เดือนจะใช้ปุ๋ ยสูตร 21-7-4 เพื�อให้อ้อย
เจริญเตบิโตและจะใช้สารเคมีตวัยา พาราคอท จํานวน 1 ลิตรตอ่ไร่ เพื�อฆ่าหญ้า และหลงัจากการใช้พารา
คอทจะใช้ตวัยาแรนเจอร์เอ็กซ์ 1 ลิตรตอ่ไร่ ใช้เพื�อคมุหญ้า 
 สําหรับอ้อยตอที� 2 จะใช้นํ +าโมลาสจากโรงงานนํ +าตาลมิตรกาฬสินธุ์  จํานวน 1 คิวต่อไร่ และใช้
ปุ๋ ยเคมีสตูร 30-0-0  
 วิธีการป้องกนัอนัตรายจากสารเคมี จะใช้นํ +าสบูล้่างออกหลงัจากฉีดพน่สารเคมี 
 

(3) การปลูกแตงโม 
 จากข้อมลูตามแบบสอบถามพบว่าในพื +นที�หมู่ที� 5 บ้านนากระเดา หมู่ที� 6 บ้านนากระเดาพฒันา 
หมู่ที� 4 บ้านกดุตาใกล้และหมู่ที� 7 บ้านกุดตาใกล้พฒันา พบเกษตรกรจํานวน 19 ราย ให้นายทนุจากตา่ง
ถิ�น(บ้านดอนยานาง อําเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสินธุ์)เข้ามาเช่าพื +นที�นาเพื�อปลูกแตงโมในราคาค่าเช่า 
300 บาทต่อไร่ โดยการแนะนําและชกัชวนจากเกษตรกรในพื +นที�ตําบลสายนาวงัซึ�งได้ค่านายหน้าติดต่อ
เจ้าของที�นา โดยส่วนมากเกษตรกรจะไม่สนใจและตระหนกัว่าหากให้นายทนุเช่าที�นาเพื�อปลกูแตงโมแล้ว
จะทําให้สารเคมีหรือสารพิษตกค้างในที�นาและส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์และสิ�งแวดล้อม แตช่าวบ้าน
คดิเพียงวา่หากให้นายทนุเชา่จะได้เงิน ดีกวา่ปลอ่ยให้ที�นาวา่งเปลา่โดยไมเ่กิดประโยชน์ 
 สําหรับข้อมูลหรือรายละเอียดเกี�ยวกับตวัยา/สารเคมีที�ใช้เพื�อการปลูกแตงโมนั +น เจ้าของที�นาไม่
ทราบชื�อทางการค้าหรือยี�ห้อ และปริมาณการใช้ แต่สงัเกตจากเวลาเดินผ่านไป-มา จะมีกลิ�นเหม็นรุนแรง 
จากการลงพื +นที�เก็บข้อมูลพบว่ามีเกษตรกรจํานวน 1 ราย ที�เกิดอาการแพ้ เป็นผดผื�นคนั มีอาการขาเปื� อย 
หลังจากลงปักดํานา (นางเย็น ยอแสง ม.6 บ้านนากระเดาพฒันา) และจํานวน 1 ราย มีอาการวิงเวียน
ศีรษะ หูอื +อ ตาลาย (นางยศ แสงสาร ม.6 บ้านากระเดาพฒันา) แตย่งัไม่สามารถสรุปได้ว่าสาเหตมุาจาก
สารเคมีที�ใช้ในการปลูกแตงโมตกค้างในแปลงนาหรือไม่ แตใ่นหลงัฤดกูารผลิตปีหน้าจะไม่ให้นายทนุตา่ง
ถิ�นเข้ามาเชา่พื +นที�นาเพื�อปลกูแตงโมอีก 
  ข้อสงัเกต เกษตรกรในพื +นที�ใกล้เคียงพบว่านายทนุใช้สารเคมีผสมนํ +า จํานวน 4 ถงัๆละ 400 ลิตร/
2 ไร่ ให้ลูกน้องฉีดพ่น เมื�อถึงช่วงเก็บเกี�ยวแตงโมจะสุกพร้อมกันและมีการเก็บรอบเดียว (คดัเฉพาะลูกที�
สวยงามเพื�อสง่ตลาด) 

ขั +นตอนการปลกูแตงโม ขั +นแรกทําการตดัตอซงัข้าวและเผา แล้วสบูนํ +าเข้าแปลงนาเพื�อหมกัไว้ดิน
ชุ่มชื +น ประมาณ 1 คืน แล้ว ทําการไถและยกแปลง การปลูกใช้วิธีการหยอดเมล็ด (๒-๓ เมล็ดต่อหลุม)   
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ช่วงการดูแลรักษาจนถึงเก็บผลผลิต จะมีการใช้สารเคมีเป็นระยะ โดยที�การใช้สารเคมี นายทุนเป็นผู้
กําหนดและปกปิดข้อมลูการใช้สารเคมี   
  

(4) การปลูกยาสูบ 
 จากการลงเก็บข้อมลูตามแบบสอบถามพบวา่มีกลุม่ผู้ปลกูยาสบูเตอร์กิซ จํานวน 7 ราย ในหมู่บ้าน
นากระเดาพัฒนา จากการชักชวนของเกษตรกรที�เป็นแกนนําส่งเสริมของบริษัทอดมั อินเตอร์เนชั�นแนล 
ประเทศไทย สําหรับปุ๋ ยเคมีและสารเคมีที�ใช้ ทางบริษัทฯจะสนบัสนนุให้ใช้ปุ๋ ยรุ่งอรุณ จํานวน 2 กระสอบ/
ราย /รอบการผลิต ซึ�งจะใสใ่นชว่งหลงัการปลกูต้นกล้าประมาณ 2-3 สปัดาห์  

บริษัทฯ สร้างแรงจงูใจและโน้มน้าวใจเกษตรกรว่าแม้มีการปลกูในพื +นที�ปลกูจํานวนน้อย แตห่ากมี
การดแูลที�ดีจะได้รับรายได้ดี รับซื +อในราคาสงู มีโบนสัให้สําหรับเกษตรกรที�ใบยาสบูมีคณุภาพเกรดดี (เกรด
เอ,เกรดโบว์,และเกรดคงิส์) ทําให้มีการใช้สารเคมีในการปลกูยาสบูในปริมาณมาก 
 โดยสว่นมากเกษตรกรเข้าใจวา่การปลกูยาสบูไม่มีอนัตรายและส่งผลกระทบตอ่ร่างกายและระบบ
นิเวศน์/สิ�งแวดล้อมใดๆ การป้องกนัอนัตรายจากการใช้สารเคมี เกษตรกรจะไมมี่การป้องกนัใดๆ 
 จากการศกึษาพบวา่ เกษตรกรจํานวน 1 ราย ได้รับผลกระทบจากสารเคมีที�ใช้ในการปลกูยาสบูคือ 
นายเพ็ง จนัใด เกษตรกรบ้านนากระเดาพฒันาหมู่ที� 6 ตําบลสายนาวงั ที�มีประสบการณ์ในการปลกูยาสบู
มาเป็นระยะเวลากว่า 11 ปี ปัจจุบนัผิวหนังมีความผิดปกติ ซึ�งแพทย์โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น
วินิจฉยัวา่ สาเหตมุาจากสารพิษตกค้างในร่างกายจงึทําให้เกิดอาการดงักลา่ว 
 การปลกูยาสบูนั +นจะปลกูในชว่งเดือนมกราคม – เมษายน ในชว่งเพาะกล้าจะใช้สารเคมีฟรูาดาน 
เพื�อป้องกนัแมลงซอนกดัต้นกล้า โดยการใช้มือหวา่นโปรยในแปลง หรือจบัที�ซองยาโรยลงแปลงเพาะกล้า 
ในหนึ�งซองบรรจถุงุละ 1 กก. 
 เมื�ออายกุล้าได้ 45 วนั จะนําไปปลกูในแปลงที�เตรียมร่องดินไว้ (ตดัตอซงัข้าว –เผา – ไถ - ทําร่อง
ดิน – ปลกู – ให้ปุ๋ ย-ให้นํ +า ) บริษัทจะส่งเสริมให้ใช้ปุ๋ ยรุ่งอรุณ สําหรับการใช้สารเคมีเพื�อป้องกนัศตัรูพืชนั +น 
จะใช้แลนเนทและธามารอน ฉีดพ่นทกุสปัดาห์หรือเมื�อมีหนอนและศตัรูพืช สําหรับการป้องกนัตวันั +นจะใส่
เสื +อผ้ามิดชิด สวมหน้ากากและถงุมือ 
 นายอํานาจ  วิลาศรี เกษตรกรที�เคยปลูกยาสูบเป็นระยะเวลากว่า 7 ปี โดยช่วงที�ปลูกได้ใช้
ยาน็อคหนอน –ฟีรีมอร์ โดยฉีดตอนเย็นและเช้ามืดของวันใหม่จะต้องเข้าแปลงเพื�อเก็บใบยาสูบ ทําให้
สมัผสัโดยตรงกบัสารเคมี ได้รับผลกระทบในปีที� 7 จะมีอาการเลือดกําเดาไหลทกุคืน สุดท้ายต้องหนัหลงั
ให้สารเคมี หนัมาทําเกษตรกรรมยั�งยืน (อินทรีย์) เป็นระยะเวลาเกือบ 11 ปี 
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(5) นาข้าว    
 จากการลงพื +นที�ศกึษาข้อมลูโดยใช้แบบสอบถาม 135 ครัวเรือน พื +นที�ทั +งหมด 1,266โซนบ้านกดุตา
ใกล้ทั +งหมูที่� 4,7 ใช้แบบสอบถาม 25 ราย พบวา่จํานวน 3 ราย ได้ตระหนกัว่าเวลาไปเกี�ยวหญ้าในแปลงนา 
จะมีอาการเป็นผด ผื�นคนั แสบร้อนในผิวหนงั โดยส่วนมากจะใช้ปุ๋ ยเคมีมาเป็นระยะเวลากว่า 15-20 ปี จะ
ใช้ปุ๋ ยเคมีตราหวัววัคนัไถ ตรารถอีแตน๋ ตราช้าง ตราหมีคู ่และปุ๋ ยยเูรีย ซึ�งชาวบ้านยงัมีความเชื�อว่าหากไม่
ใช้ปุ๋ ยเคมีข้าวจะไม่ได้ผลผลิตหรือผลผลิตลดลง ดงันั +นจึงยงัคงพึ�งพิงปุ๋ ยเคมีจากตลาดแต่ใช้ในปริมาณที�
ลดลง สําหรับการป้องกันอนัตรายจากปุ๋ ยเคมีนั +น เข้าใจว่าล้างตวัหรืออาบนํ +าด้วยสบู่จะทําให้สารพิษนั +น
หมดไป 
 ในโซนบ้านนากระเดา หมู่ที� 5 นั +นได้ใช้แบบสอบถามจํานวน 50 ชุด เนื�องจากว่า ร้อยละ 90 ของ
ครัวเรือนในพื +นที�ตําบลสายนาวงันั +นประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือการทํานาเป็นหลกั ดงันั +นจํานวนของ
การใช้แบบสอบถามจงึใช้ปริมาณมากกวา่ประเดน็อื�นๆ ซึ�งข้อมลูพบวา่ครัวเรือนที�ตอบแบบสอบถามนั +น ยงั
ใช้ปุ๋ ยเคมีสตูรตา่งๆในการทํานา แตไ่ม่ได้ใส่ในปริมาณมาก เนื�องจากเกษตรกรบางรายได้เข้าร่วมกิจกรรม
หรือโครงการไถกลบตอซงัข้าวหลงัฤดเูก็บเกี�ยวและได้ร่วมกบักลุม่ในระดบัหมู่บ้านและระดบัตําบลเพื�อผลิต
ปุ๋ ยหมกักองรวมไว้ใช้ในแปลงเกษตรของตน แต่ด้วยข้อจํากัดหลายๆปัจจยัทําให้ปุ๋ ยหมักไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการใช้ในแปลงเกษตร จึงทําให้ต้องพึ�งพิงปุ๋ ยเคมีจากท้องตลาด หรือปุ๋ ยเคมีเงินเชื�อจากสหกรณ์
การเกษตรอําเภอนาค ูที�ปลอ่ยสินเชื�อให้กบัสมาชิกฯ  
 ศตัรูในนาข้าว โดยมากจะเป็นจําพวก หอยเชอรี� ปนูา หนอนกะทู้  ฯลฯทําให้เกษตรกรบางรายต้อง
ใช้สารเคมีกําจดัศตัรูพืช โดยเฉพาะอยา่งยิ�งหอยเชอรี�ที�สร้างความเสียหายตอ่ต้นข้าว ดงันั +นเกษตรกรจะหา
ซื +อยาฆ่าหอยเชอรี�ได้ง่ายมากจากท้องตลาด จากการลงพื +นที�หมู่บ้านนากระเดา ทําให้ทราบว่ามีเกษตรกร
จํานวน 2 รายที�ใช้สารเคมีฆา่หอยเชอรี�  
 โซนเหนือ บ้านจอมศรี หมู่ที�  1 บ้านหนองขามป้อม หมู่ที�  2โดยภาพรวม การใช้สารเคมีทาง
การเกษตรยังไม่รุนแรง จากการศึกษาพบเพียงเกษตรกรจํานวน 1 รายที�ใช้ยาฆ่าหอยเชอรี�  แต่ยังมี
เกษตรกรจากตา่งหมูบ้่านที�มีที�ทํากินในเขตหมูบ้่าน 

มาปลกูอ้อยที�ใช้สารเคมีทางการเกษตรเชน่ พาราควอท ในการคมุหญ้า สําหรับปุ๋ ยเคมีส่วนมากจะ
ใช้ตราหมีคู ่ซึ�งมีผู้ นํามาขายเชื�อให้แก่เกษตรกรในหมูบ้่าน 
 
การใช้สารเคมีในการปลูกมันสาํปะหลัง 

จากการลงพื +นที�เก็บข้อมลู พบวา่เกษตรกร จํานวน 8 ราย ประมาณ 30 ไร่ ปลกูตามหวัไร่ปลายนา 
ใช้ปุ๋ ยสตูร 15-15-15 แตไ่ม่พบข้อมลูการใช้สารเคมีกําจดัศตัรูพืชและแมลง โดยส่วนมากเกษตรกรจะปลกู
มนัสําปะหลงัที�มีอายุเก็บเกี�ยวสั +น (ปลูกมนัในนาข้าว) แต่เกษตรกรในพื +นที�ตําบลสายนาวงัจะไปปลูกมนั
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สําปะหลังในพื +นที�อื�น (เทือกเขาภูพาน) โดยจะใช้ฟูราดานรองพื +นเพื�อป้องกันเสี +ยนดินและปลวก แต่
เนื�องจากภเูขาเป็นพื +นที�ต้นนํ +าจงึอาจจะสง่ผลกระทบตอ่ระบบนิเวศน์/สิ�งแวดล้อมในระยะยาว 
 
การใช้สารเคมีในการปลูกยางพารา 
 เนื�องจากพื +นที�สายนาวงัโดยส่วนมากเป็นพื +นที�ลุ่ม จึงทําให้นิเวศน์ไม่เหมาะสมเท่าที�ควรตอ่การใช้
ที�ดนิเพื�อปลกูยางพารา แตจ่ะมีเกษตรกรบางรายที�มีเนื +อที�เป็นที�ดอน สภาพพื +นที�ไม่เหมาะตอ่การปลกูข้าว 
จึงปรับสภาพพื +นที�ในการปลกูยางพารา จากการลงพื +นที�เพื�อเก็บข้อมูล จํานวน 12 ราย จะพบเกษตรกรที�
ยงัคงใช้สารเคมีในการคมุหญ้าเพียง 4 ราย ซึ�งในจํานวนกลุ่มผู้ ใช้สารเคมีได้ให้ข้อมูลว่า ได้รับผลกระทบ
โดยเกิดผดผื�นคนั แดงตามตวั หายใจตดิขดั ในชว่งที�อากาศร้อนจดั จะมีอาการปวดหวัรุนแรง  

 เกษตรกรบ้านนากุดสิม หมู่ที� 3 และหมู่ที� 8 จะใช้ยาฆ่าหญ้า ภายใต้ชื�อทางการค้า คือ 
คอนวอยด์ โดยจะใช้แต่ละครั +ง 3 แกลลอน  จะนิยมใช้ช่วงต้นฤดฝูนและปลายฤดฝูน ทั +งรู้ว่าอนัตรายแต่
เกษตรกรก็ต้องใช้เนื�องจากมองว่าช่วยลดต้นทนุการผลิต หากว่าจะใช้แรงงานคนในการดายหญ้าจะต้องมี
คา่ใช้จา่ยที�สงูขึ +น จะใช้ฟรูาดานเพื�อป้องกนัปลวก ตอนชว่งแรกของการปลกู 
  ชื�อสารเคมีที�เกษตรกรนิยมใช้สําหรับการปลกูยางพารา คือ ฟูราดาน,คอนวอยด์,กรัมมอก
โซน,พาราคอนไดคลอไรด์ และพาราคอท 
 

ตารางสรุปข้อมูลการศึกษาการใช้สารเคมีการเกษตรและผลกระทบต่อเกษตรกร 7 กรณีศึกษา 
พื 6นที-ตาํบลสายนาวัง อาํเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

ชนิดพืช ปริมาณการ
ปลูก 

สารเคมีที-ใช้ ปริมาณการใช้ ปัญหาและ
ผลกระทบ 

1.ยางพารา จํานวน 12 ราย 
พื +นที�ปลกู 76 ไร่ 
(76 ต้น / ไร่) 

1.ยาฆา่หญ้า คอน
วอยด์,กรัมมอกโซน,
ช้างแดง,พาราคอท 
2.ยาฆา่แมลง ใช้ฟรูา
ดานรองก้นหลมุ
ป้องกนัปลวก 

1.ปีละ 2 ครั +งๆ1 ลิตร
ตอ่ไร่ หรือ 152ลิตร
ตอ่ปี 
2.22 ไร่-14ลิตร 
ประมาณ0.6ลิตร/ไร่/
ครั +ง 

-ผดผื�น แดงตาม
ผิวหนงั 
-ชว่งอากาศร้อนจดั
จะมีอาการปวดหวั
รุนแรง 

2.มนั
สําปะหลงั 

จํานวน 8 ราย 
พื +นที�ปลกู 30 ไร่ 

ใช้ปุ๋ ยเคมีสตูร 15-15-
15 
ไมไ่ด้ใช้สารเคมี 

- - 

3.อ้อย จํานวน 3 ราย 
พื +นที�ปลกู 21 ไร่ 

1.ยาฆา่หญ้าพาราคอท  
2.ยาคมุหญ้าเรนเจอร์ x 

1 ลิตร / ไร่ 
1 ลิตร / ๓ ไร่ 

-ผดผื�น แดงตาม
ผิวหนงั 
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ชนิดพืช ปริมาณการ
ปลูก 

สารเคมีที-ใช้ ปริมาณการใช้ ปัญหาและ
ผลกระทบ 

3.ปุ๋ ยตราเรือใบและ
ทอปวนั 

0.5 กระสอบ /ไร่ -ชว่งอากาศร้อนจดั
จะมีอาการปวดหวั
รุนแรง 

4.ถั�วลิสง จํานวน 16 ราย 
พื +นที� 30 ไร่ 

1.ปุ๋ ยยเูรียและเอนเทค
(13-10-20) 
2.ยิปซมั (ป้องกนัเชื +อรา) 

- - 

5.ยาสบู จํานวน 7 ราย 
พื +นที� 15 ไร่ 

1.เมโทมิล ฉีดฆา่เพลี +ย
เฉพาะตอนระบาด หรือ 
1สปัดาห์ / ครั +ง 
2.ปุ๋ ยรุ่งอรุณ 

1 ช้อนโต๊ะ/นํ +า 20 
ลิตร 

1 ราย สารพิษ
ตกค้าง มีอาการดา่ง
ตามร่างกาย 

6.นาข้าว จํานวน 135 
ครัวเรือน พื +นที� 
1,766 ไร่ 

1.ปุ๋ ยเคมี ตราหวัววัคนั
ไถ,กระตา่ย,ยเูรีย,หมีคู่
,หวัช้าง 
2.ยาฆา่หอยเชอรี�ตรา
นกปากหา่ง 

 2 ราย ผดผื�น แผล
แดงตามร่างกาย 
เรื +อรัง,กล้ามเนื +อ
ออ่นแรง 
ระบบนิเวศน์ในนา
ข้าวหายไป/ไส้เดือน 

7.แตงโม เนื�องจากเกษตรกรให้นายทนุตา่งถิ�นเชา่ที�นาเพื�อปลกูแตงโม ได้รับผลกระทบตอ่ระบบ
นิเวศน์และร่างกายแตไ่มท่ราบรายละเอียด/ข้อมลูปริมาณการใช้สารเคมี 

 
3. ทศันตคิของชาวบ้านต่อการใช้สารเคมี  

จากการเก็บข้อมลูและการสอบถามความเข้าใจและความรู้เกี�ยวกบัสารเคมี เชน่ การอา่นฉลาก 
ความเป็นอนัตราย ผลตอ่สขุภาพ การเก็บรักษา การจดัการอื�นๆ  พบวา่ เกษตรกรที�ใช้สารเคมีและปุ๋ ยเคมี 
ไมไ่ด้มีการอา่นฉลากถึงความอนัตราย เพียงคดิว่าหากซื +อมาแล้วจะสามารถจดัการกบัศตัรูพืชได้ทนัท่วงที 
โดยไมคํ่านงึถึงผลกระทบตอ่สขุภาพและสิ�งแวดล้อม  และ  เกษตรกรร้อยละ 90 ที�ตอบแบบสอบถามและ
รายมีความเข้าใจวา่การใช้ปุ๋ ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตร เพียงแค ่1 สปัดาห์ฤทธิZหรืออนัตรายของตวั
ยาจะจางลง  
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การใช้สารเคมีและปุ๋ ยเคมี  ยังมีแนวคิดและความเข้าใจว่า หากไม่ใช้ปุ๋ ยเคมี จะทําให้ผลผลิต
ทางการเกษตรลดลงหรือไมไ่ด้ผลผลิตเลย บางรายพยายามลดปริมาณการใช้แตใ่นรอบการผลิตนั +นจะต้อง
มีการใช้ปุ๋ ยเคมี กรณี การใช้สารเคมีกําจดัศตัรูพืชในนาข้าว เกษตรกรเชื�อว่าไม่มีทางเลือกในการจดัการ
เนื�องจากมีการระบาดอย่างหนกัของหอยเชอรี�และปนูา สร้างความเสียหายตอ่ต้นข้าวเป็นอย่างมาก หาก
ใช้สารเคมีกําจัดศตัรูพืชจะสามารถป้องกันได้อย่างทันท่วงที หรือประเด็นการใช้สารเคมีควบคุมวัชพืช
สําหรับการปลกูอ้อยหรือมนัสําปะหลงั เกษตรกรเชื�อว่าการใช้สารเคมีนั +นช่วยลดต้นทนุการผลิต มากกว่า
การใช้แรงงานคน และง่ายตอ่การบริหารจดัการการเพียงแคจ่่ายเงินให้แรงงานรับจ้างตามราคาที�ตกลงจ้าง 
เฉลี�ยไร่ละประมาณ 700-800 บาท   

 
4. กลยุทธการตลาดของบริษัทและพ่อค้ายา 
 การเลือกซื +อสินค้าหรือสารเคมีทางการเกษตร สามารถหาซื +อได้ง่ายตามร้านค้าขายสินค้าทาง
การเกษตรที�มีมากในอําเภอ โดยได้รับการบอกตอ่จากเพื�อนบ้านว่า หากมีศตัรูพืชที�จะสร้างความเสียหาย
ตอ่ผลผลิต ให้ใช้ตวัยาชื�อตามการโฆษณาของพอ่ค้า  

ข้อมูลการศึกษาพบว่า กลยุทธ์พ่อค้าจะมีหลากหลาย พ่อค้าบางรายมีกลยุทธ์ด้านการตลาด คือ
การให้สินเชื�อแก่เกษตรกร โดยจะเก็บเงินหลงัฤดเูก็บเกี�ยวผลผลิตหรือเมื�อขายผลผลิต พร้อมทั +งมีการแจก
เสื +อสําหรับเกษตรกรที�ซื +อผลิตภณัฑ์ที�พิมพ์ชื�อบริษัทผู้ผลิตหรือชื�อสินค้านั +นๆ 

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง เช่น สหกรณ์การเกษตรในพื +นที�ก็สนบัสนุนการใช้สารเคมีในรูปแบบการให้
สินเชื�อแก่สมาชิกฯในการซื +อปุ๋ ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตร 
 
5.ผลกระทบ 

กรณีศึกษา  นางทองคํา กลัดกันแสง เกษตรกรบ้านนากระเดา หมู่ที� 5 ตําบลสายนาวัง ที�ให้
นายทนุเชา่ที�นาเพื�อปลกูแตงโม เป็นปีที�สอง ซึ�งจากการที�ให้นายทนุเช่าที�นาเพื�อปลกูแตงโมในราคาไร่ 300 
บาท จํานวน 15 ไร่ นั +น ทําให้ไม่สามารถหาแรงงานรับจ้างปักดํานาในฤดกูารผลิตปีนี +เนื�องจากเพื�อนบ้าน
เกรงจะได้รับผลกระทบ จงึจําเป็นต้องใช้แรงงานตวัเองและสามีในการปักดํา รวมทั +งหลงัการปักดํา เมื�อเกิด
การระบาดของหอยเชอรี�อยา่งหนกัในนาข้าว ด้วยความไม่ตระหนกัถึงพิษภยัและอนัตรายจึงได้ไปซื +อยาฆ่า
หอยเชอรี� ตรานกปากห่างจากตลาดมาหว่านในแปลงนา โดยใช้มือโปรยหว่าน ป้องกนัตวัเองด้วยการสวม
เสื +อผ้ามิดชิด สวมหมวกไหมพรม แตไ่มไ่ด้มีการปิดจมกู จึงทําให้ได้รับกลิ�นเหม็นที�รุนแรงมาก หลงัจากการ
ใช้ยาฆ่าหอย รู้สึกมีอาการปวดหวัอย่างรุนแรง วิงเวียนศีรษะ และปัจจบุนัมีอาการปวดเกร็งในแขน ข้อมือ 
ในชว่งเช้ามืดก่อนตื�นนอน จะปวดข้อศอกและรู้สกึมีอาการหด เกร็ง จะต้องคอ่ยๆเหยียดแขน – ข้อศอกออก 
ทําให้รู้สึกและตระหนกัว่าสาเหตขุองอาการต่างๆดงักล่าวคงมาจากสารเคมีที�สําหรับปลกูแตงโม สําหรับ
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ผลกระทบที�สง่ตอ่ระบบนิเวศน์นั +น ในอดีตไส้เดือนดินจะมีปริมาณมากพอสมควร แตปั่จจบุนัไม่มีและ ปนูา 
ปลา ฯลฯ ในแปลงนาของตนตาย 

 
กรณีศกึษา รายนางวงศ์เพชร แนน่อดุร เกษตรกรบ้านกดุตาใกล้ หมู่ที� 4 ซึ�งรับจ้างทํานาให้เจ้าของ

แปลงนาที�ให้นายทุนเช่าปลูกแตงโม ซึ�งหลงัจากที�นายทุนเก็บผลผลิตแตงโมที�คดัเลือกแล้ว ก็ทิ +งลูกที�ไม่
สวยงามไว้ในแปลง ด้วยความที�เสียดายจึงพาลูกชายและญาติๆไปเก็บแตงโมในแปลงนา ปรากฏว่าลูก
ชายซึ�งสมัผสัผลแตงโมจํานวนมากนั +น  ปรากฏว่าตอนเช้าฝ่ามือของลกูชายเป็นผดผื�น แดง สดุท้ายฝ่ามือ
ลอกออกมาและเกิดผิวหนงัฝ่ามือขึ +นมาใหม่ ทําให้ทราบว่าสารเคมีที�ใช้ในการปลกูแตงโมนั +นอนัตรายมาก 
ปัจจุบนัยงัรับจ้างทํานาให้เจ้าของแปลงรายเดิมแต่ไม่กล้าลงนํ +าปักดํา จึงต้องทํานาหว่าน และจากเดิมที�
เคยชอบรับประทานแตงโมตอนนี +ไมก่ล้าซื +อมาบ้านเนื�องจากกลวัได้รับอนัตรายจากสารเคมี  

 
กรณีศึกษาที�พบว่าได้รับผลกระทบจากสารเคมีที�ใช้ในการปลูกแตงโม ราย นายสมบูรณ์ รังกลิ�น 

เกษตรกรบ้านนากระเดา หมูที่� 5 ตําบลสายนาวงั ซึ�งในตอนแรกนั +นได้รับการติดตอ่จากนายหน้าในหมู่บ้าน
เดียวกนัเข้ามาพดูคยุว่าอยากจะขอเช่าเถียงนาเป็นที�พกัระหว่างการปลกูแตงโมและเก็บผลผลิต ประกอบ
กบัแปลงนานั +นเป็นผืนแรกที�จะเชื�อมไปสูแ่ปลงอื�นๆจึงจะขอเช่าเพื�อเป็นทางผ่านในการขนถ่ายผลผลิต โดย
การรู้เทา่ไมถึ่งการณ์นั +นจงึได้รับเงินจํานวน 2,000 บาทจากนายทนุดงักล่าว ตอ่มานายทนุที�มาพกัในแปลง
นาได้เข้ามาคยุเพื�อขอเชา่ที�นาในการปลกูแตงโมอีก จึงได้ให้นายทนุเช่าประมาณ 2 ไร่ราคาไร่ละ 300 บาท
(พื +นที�ปลกูข้าวเจ้าเพื�อจําหนา่ย) แตแ่ปลงนาที�จะปลกูข้าวเหนียวไว้บริโภคในครอบครัวนั +นไมไ่ด้ให้เชา่  
 หลงัจากที�นายทนุได้เก็บผลผลิตจากพื +นที�ไปแล้ว ครอบครัวได้ทําการผลิตข้าวนาปีตามปกติ โดย
การปักดํา สมัผสันํ +าและหมอกในแปลงนาโดยตรงจากการที�ต้องดแูลแปลงนาหลงัการปักดําทกุวนั พบว่า
ตวัเองมีอาการผิดปกติ คือเหนื�อย หอบ หายใจติดขัด เวลาเท้าหรือส่วนขาสมัผัสหมอกในแปลงนา จะมี
อาการปวดตามกล้ามเนื +อและร่างกาย จนมีอาการไข้ขึ +นและต้องนอนรักษาตวัในโรงพยาบาลเขาวง 5 คืน 
ซึ�งจากการเจ็บป่วยในครั +งนั +น ทําให้ได้ตระหนกัและรับรู้ว่า ตวัเองได้รับผลกระทบจากสารเคมีที�นายทนุใช้
สําหรับการปลกูแตงโม  

จากการศึกษาประเด็นนาข้าว ทําให้ทราบข้อมลูของผู้ ได้รับผลกระทบที�ชดัเจน จํานวน 2 ราย คือ 
นางสวาส แก้วกล้า เกษตรกรบ้านนากระเดา หมู่ที� 5 ตําบลสายนาวงั โดยใช้ยาฆ่าหอยเชอรี� ในพื +นที�แปลง
นา 11 ไร่ ใช้ไปจํานวน 10 ถุงๆละ 1 กก.ในราคากิโลกรัมละ 150 บาท (ต้นทุนการซื +อยาฆ่าหอย 1,500 
บาท/รอบการผลิต) การใช้ยานั +นไม่ได้มีการแตง่ตวัที�มิดชิด แตใ่ช้ถงุมือในการหว่านลงแปลงนาหลงัการปัก
ดํา 1-2 สปัดาห์ เนื�องจากในพื +นที�นาหอยเชอรี�ระบาดอยา่งหนกั สร้างความเสียหายตอ่ต้นกล้าข้าว หลงัการ
หว่านยาฆ่าหอย 1 สปัดาห์ จึงต้องลงไปปักดําเพื�อแซมกล้าข้าวที�เสียหาย ทําให้สมัผสัโดยตรงกับสารเคมี 
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ได้รับผลกระทบคือเกิด ผด ผื�นคนั แผลแดงตามตวั ไปรักษาตามคลีนิลไม่หาย เป็นแผลแดงเรื +อรัง พบ
อาการตาพลา่มวั 

จากการศึกษาถึงผลกระทบจากการใช้สารเคมี  เชิงปริมาณอาจจะยังไม่มีปริมาณมากเมื�อ
เปรียบเทียบกับสัดส่วนพื +นที�แต่กระบวนการศึกษาเป็นการสร้างกระบวนการในการป้องกัน การเพิ�ม
ปริมาณการใช้และการเข้ามาใช้ฐานทรัพยากรของพื +นที�ในการทําการเกษตร 
 


