รายงานการศึกษาข้ อมูลการใช้ และผลกระทบจากการใช้ สารเคมีกาํ จัดศัตรู พืช
ตําบลนาสะไมย์ อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร
1. บริบทพืน. ที/
1.1 ข้ อมูลทั/วไป
ตําบลนาสะไมย์ ตังขึ
( (นเมือปี พ.ศ.2512 โดยแยกมาจากตําบลไผ่ อําเภอทรายมูลบางส่วน ตําบล
ทุง่ แต้ และตําบลสิงห์ อําเภอเมืองยโสธร ส่วนหนึงขึ (นกับ อําเภอยโสธร จังหวัดอุบลราชธานี มีการปกครอง
11 หมู่บ้าน ต่อมา ปี พ.ศ.2515 ได้ ขึ (นกับอําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร แบ่งการปกครองออกเป็ น 13
หมู่บ้าน จนถึงปั จจุบนั สภาพทัว ไปของตําบล เป็ นทีราบลุ่ม ดินส่วนมากเป็ นดินทราย มีป่าไม้ ทีปลูกสร้ าง
ขึ (นเองหลายหมูบ่ ้ าน
อาณาเขตตําบล
ทิศเหนือ ติดกับ ตําบลไผ่ อําเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
ทิศใต้ ติดกับ ตําบลหนองเรื อ ตําบลสิงห์ อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร
ทิศตะวันออก ติดกับ ตําบลหนองหิน อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร
ทิศตะวันตก ติดกับ ตําบลทุง่ แต้ อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร
จํานวนประชากรของตําบล
จํานวนประชากรในเขต อบต. 5,894 คน และจํานวนหลังคาเรื อน 1,232 หลังคาเรื อน
ข้ อมูลอาชีพของตําบล
อาชีพหลัก : ทํานา
อาชีพเสริ ม : ทําไร่ , จักสานกระติบข้ าว, มวย, ทําไม้ แกะสลักประตูหน้ าต่าง โบสถ์ วิหาร
แกะสลักเกวียนจําลอง ขอ ขิก โรงหล่อเครื องสังฆภัณฑ์จากทองเหลือง
1.2 ความสําคัญในการศึกษาตําบลนาสะไมย์ อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร
ความสําคัญในการทํางานศึกษาข้ อมูลพื (นทีตําบลนาสะไมย์ สามารถจําแนกได้ ดังนี (
(1) ใช้ สารเคมีปริมาณมาก
คณะทํ างานได้ ทํ าการสอบถามข้ อมูล จากหลายกลุ่ม องค์ กร อาทิ เช่น สํ านัก งานสาธารณสุข
จังหวัด กลุม่ เกษตรกร องค์การบริ หารส่วนจังหวัด เป็ นต้ น ถึงข้ อมูลพื (นทีทีมีการใช้ สารเคมีในนาข้ าว พบว่า
ตําบลนาสะไมย์ อําเภอเมือง เป็ นพื (นทีทีมีการใช้ สารเคมีมากทีสดุ ดังนันจึ
( งได้ ลงพื (นทีสํารวจข้ อมูลเบื (องต้ น
กับโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบลนาสะไมย์ และผู้นําท้ องถินในตําบลนาสะไมย์ ก็ ได้ รับคํายื นยันว่า
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ตํ า บลนาสะไมย์ ใ ช้ ส ารเคมี ใ นนาข้ า วปริ ม าณมาก เฉพาะในหมู่บ้า นนาสะไมย์ มี ก ารใช้ ส ารเคมี 100
เปอร์ เซ็นต์ และมีจํานวนผู้ป่วยเบาหวาน มะเร็ งเพิมขึ (น รวมถึงการเป็ นแผลติดเชื (อทีไม่ทราบสาเหตุแน่ชดั
รักษายาก สันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื (อจากสารเคมีตกค้ างในนาข้ าว คณะทํางานจึงเลือกตําบลนาสะ
ไมย์เป็ นพื (นทีเป้าหมายในการศึกษา
(2) ผู้นําท้ องถิ/นเข้ มแข็ง
หลังจากทีคณะทํางานได้ เลือกพื (นทีตําบลนาสะไมย์ เป็ นพื (นทีเป้าหมายในการศึกษา คณะทํางาน
จึงได้ นัดกับผู้นําในตําบล อาทิ อบต. รพ.สต. กํ านัน ผู้ใ หญ่ บ้าน อสม. เป็ นต้ น เพื อชี แ( จงโครงการและ
ปรึ กษาหารื อเกี ยวกับแนวทางการดําเนินงาน โดยได้ รับความร่ วมมือเป็ นอย่างดีจากองค์การบริ หารส่วน
ตํ า บลนาสะไมย์ ทัง( นายกและรองนายก สมัค รใจเข้ า ร่ ว มเป็ นหนึ ง ในที ม ศึก ษาข้ อ มูล รวมทัง( กํ า นัน
ผู้ใหญ่บ้าน ทีคอยช่วยเหลือให้ ข้อมูลประชาสัมพันธ์การทํากิจกรรมของโครงการ และผอ.รพ.สต. ทีช่วยเป็ น
แกนหลักในการประสานงานกับชุมชน และอสม. คัดเลื อกแกนนํ าชุมชน เข้ าร่ วมเป็ นที มศึกษาข้ อมูลใน
ตําบลนาสะไมย์
(3) เกิดผลกระทบชัดเจน
การพูดคุยสัมภาษณ์ข้อมูลเบื (องต้ นกับแกนนําเกษตรกร ผู้นําท้ องที ผู้นําท้ องถิน รวมทังผอ.รพ.สต.
(
ทํ า ให้ ท ราบข้ อ มูล ผลกระทบที เ กิ ด ขึ น( ในตํ า บลนาสะไมย์ กรณี ผ้ ู ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากการใช้ ส ารเคมี
การเกษตรทังทางตรงและทางอ้
(
อม พบว่า มีการเสี ยชีวิตหลายกรณี ทีสนั นิษฐานว่าเกิดจากสารเคมี เช่น
ผู้รับจ้ างฉี ดยา ผอมโซ จนตาย เกษตรกรบางรายถูกตัดขา ตาบอด แผลเปื อยรักษาไม่หาย เป็ นแผลติดเชื (อ
จากการลงนาทีฉีดพ่นสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ทําให้ ต้องตัดขา ทัง( 2 ข้ างและเสียชีวิตในเวลาต่อมา เป็ นต้ น

2. ผลการศึกษาข้ อมูล
โครงการศึกษาปั ญหาสารเคมีกําจัดศัตรู พืช และผลกระทบต่อเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกอ้ อย กลุ่ม
ทํานา กลุ่มผู้ปลูกผัก กรณี กลุ่มทํานา ได้ เลือกพื (นทีเป้าหมายในการดําเนินงาน คือ พื (นทีตําบลนาสะไมย์
อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร หมู่บ้านนาสะไมย์ 4 หมู่ ได้ แก่ หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 11 หมู่ 13 มีจํานวนประชากร
ทังหมด
(
จํานวน 540 ครอบครัว โดยได้ ทําการเก็บข้ อมูลในลักษณะสุ่ม ร้ อยละ 30 ของจํานวนประชากรทัง(
ชุมชน 4 ชุมชน มีจํานวนประชากร ซึง จะเก็บทังหมด
(
162 ครอบครัว โดยมีรายละเอียดดังนี (
2.1 พืน. ที/การผลิต
การเกษตรในหมู่บ้านนาสะไมย์ มี การผลิตข้ าวเป็ นหลัก เนืองจากมี สภาพพื น( ที เป็ นทุ่งราบ ไม่
เหมาะกับการทําไร่มนั สําปะหลัง หรื อ สวนยางพารา การผลิตข้ าวของเกษตรกรในหมู่บ้านนาสะไมย์จะเป็ น
การทํานาปี ไม่มีการทํานาปรัง เนืองจากไม่อยู่ใกล้ แหล่งนํ (า และไม่มีระบบชลประทาน การทํานาต้ องใช้
นํ (าฝนเป็ นหลัก พันธุ์ข้าวทีเกษตรกรใช้ เป็ นข้ าวพันธุ์สง่ เสริ ม จํานวน 2 พันธุ์ คือ ข้ าวเหนียว พันธุ์ กข 6 และ
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ข้ าวเจ้ า พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 จากการศึกษาข้ อมูลเกษตรกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 162 ครอบครัว พบว่า
เกษตรกรทัง( 162 ครอบครัว ทํานาหว่าน คิดเป็ น 100 เปอร์ เซ็นต์ และมีการใช้ ป๋ ยเคมี
ุ ทกุ ครอบครัว และจะ
มีบางครอบครัวทีใช้ ป๋ ุยอินทรี ย์ และปุ๋ยคอกควบคู่กันไป โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ จะใส่ป๋ ยเคมี
ุ
จํานวน 2
ครัง( /รอบการผลิต คิดเป็ นร้ อยละ 86 และมีเกษตรกรทีใส่ป๋ ยเคมี
ุ /รอบการผลิต จํานวน 3 ครัง( ขึ (นไป โดยคิด
เป็ นร้ อยละ 14

ภาพที/ 1 ปริมาณพืน. ที/การผลิตของเกษตรกรเป้าหมายกลุ่มเป้าหมาย
จากภาพพบว่า ปริ มาณพื (นทีการผลิตข้ าวของเกษตรกรเป้าหมายทังหมด
(
จํานวน รวม 2,499 ไร่
แบ่งเป็ นพื (นทีผลิตข้ าวเหนียว จํานวน 605 ไร่ คิดเป็ นร้ อยละ 24 และพื (นทีผลิตข้ าวเจ้ า จํานวน 1,894 ไร่ คิด
เป็ นร้ อยละ 76 เกษตรกรในชุมชนบ้ านนาสะไมย์ มีการบริ โภคข้ าวเหนียวเป็ นหลัก แต่จะมีการปลูกข้ าวเจ้ า
เพือจําหน่าย ดังนันเกษตรกรจึ
(
งใช้ พื (นทีส่วนใหญ่ผลิตข้ าวเจ้ า และแบ่งพื (นทีส่วนน้ อยสําหรับการปลูกข้ าว
เหนียวเพือการบริ โภค จากการสัมภาษณ์ข้อมูลเพิมเติมพบว่า ปั จจุบนั เริ มมีเกษตรกรบางครอบครัวทีปลูก
ข้ าวเจ้ าเพียงอย่างเดียว พอขายข้ าวเจ้ าแล้ วก็เอาเงินไปซื (อข้ าวเหนียวจากตลาดมากิน สาเหตุเนืองจากข้ าว
เหนียวทีตนเองปลูก แข็ง และรสชาติไม่อร่อย
2.2 ต้ นทุนการผลิต
ค่าใช้ จา่ ยในการผลิตของเกษตรกรในพื (นทีบ้านนาสะไมย์ มีต้นทุนรวมทังหมด
(
เป็ นเงิน 5,009,316
บาท โดยรายละเอียดค่าใช้ จา่ ยสามารถจําแนก ได้ ดงั นี (
1) ค่าปุ๋ยเคมี
2) ค่าจ้ างเกียว ทังการใช้
(
รถเกียวนวด และการจ้ างคนเก็บเกียวด้ วยมือ
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3) ค่าสารเคมีกําจัดศัตรูพืช หมายรวมถึง ยาฆ่าหญ้ า และยาฆ่าโรคแมลงต่างๆ
4) ค่าจ้ างไถ กรณีทีจ้างรถไถนา
5) ค่าปุ๋ยคอก เช่น ขี (ไก่ ขี (วัว ขี (ควาย ขี (หมู ฯลฯ ทียงั ไม่ผา่ นการหมัก
6) ค่าปุ๋ยอินทรี ย์ หมายถึง ปุ๋ยที โฆษณาว่าเป็ นปุ๋ยอินทรี ย์ หรื อฮอร์ โมน นํ (าหมักต่างๆ ทังที
( ได้ รับ
การรับรองมาตรฐานและไม่ได้ รับรองมาตรฐาน
7) ค่านํ (ามัน ในกรณีทีเกษตรกรมีรถไถนาเอง หรื อใช้ นํ (ามันกับเครื องสูบนํ (า เป็ นต้ น
8) ค่าจ้ างหว่านข้ าว
9) ค่าจ้ างปั กดํา ในกรณีทีทํานาดํา
10) ค่าใช้ จ่า ยอื น ๆ หมายถึ ง ค่า ใช้ จ่ ายอื นที น อกเหนื อจากตัว เลื อ กที มี ใ นแบบสอบถาม โดย
ค่าใช้ จา่ ยอืนๆทีเกษตรกรระบุ คือ ค่าอาหารและเครื องดืมเลี (ยงเพือนบ้ านทีมาช่วยงานช่วงเกียวข้ าว เป็ นต้ น

ภาพที/ 2 ต้ นทุนในการผลิตของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย
จากข้ อมูลในภาพพบว่า ค่าใช้ จ่ายทีมีสดั ส่วนสูงสุดอันดับ 1 คือ ค่าปุ๋ยเคมี ซึงคิดเป็ น ร้ อยละ 33
ของต้ นทุนทังหมด
(
จากการสัมภาษณ์ ข้อมูลเพิมเติม พบว่าเกษตรกรในชุมชนบ้ านนาสะไมย์ ทําการผลิต
ข้ าวเพื อการจํ าหน่าย จึงมีการใช้ ป๋ ยเคมี
ุ
ปริ มาณมากเพือกระตุ้นผลผลิต ค่าใช้ จ่าย อันดับ 2 คือ ค่าจ้ าง
เกียว คิดเป็ นร้ อยละ 30 จากการสัมภาษณ์ข้อมูลเพิมเติม พบว่า เกษตรในชุมชนบ้ านนาสะไมย์เปลียนจาก
การเก็บเกียวข้ าวด้ วยมือมาใช้ รถเกี ยวนวด จึงทําให้ มีต้นทุนค่าจ้ างเกียวสูง อันดับ 3 คือ ค่าสารเคมีกําจัด
ศัตรู พืช คิดเป็ นร้ อยละ 13 ซึงเกษตรกรส่วนใหญ่จะจ้ างฉี ด ในอัตรา ถังละ 150 บาท (ถังขนาด 200 ลิตร)
และจะฉีดพ่นสารเคมี ประมาณ 3 ครัง( /รอบการผลิต อันดับ 4 คือ ค่าจ้ างไถ คิดเป็ นร้ อยละ 9 โดยเกษตรกร
ส่วนใหญ่จะไถนาแค่ครัง( เดียว คือไถหว่านข้ าว (ไม่มีการไถฮุด) และอันดับ 5 คือ ค่าปุ๋ยคอก คิดเป็ นร้ อยละ
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4 ซึง เกษตรกรจะสัง ซื (อมูลไก่ จากฟาร์ มมาใส่นาข้ าว นอกจากนี (ยังมีคา่ ใช้ จ่ายปลีกย่อย คือ อันดับ 6 ค่าปุ๋ย
อินทรี ย์ ร้ อยละ 3 อันดับ 7 คือ ค่านํ (ามันและค่าใช้ จ่ายอืนๆ คิดเป็ นร้ อยละ 2 และสุดท้ ายอันดับ 8 คือ ค่า
นํ (ามัน
2.3 ผลผลิต
จากการสํ า รวจข้ อ มู ล เกษตรกรเป้ าหมายในหมู่ บ้ า นนาสะไมย์ ทัง( 4 หมู่ บ้ า น จํ า นวน 162
ครอบครั ว มี พืน( ที การผลิ ตข้ าวรวมทัง( หมด จํ านวน 2,499 ไร่ พบว่ามี ผ ลผลิตที เป็ นข้ าวเปลื อก ทัง( หมด
จํานวน 1,073,793 กิโลกรัม ซึง เกษตรกรได้ มีการจัดการผลผลิตดังแผนภูมิที 3

ภาพที/ 3 การจัดการผลผลิตของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย
จากข้ อมูลทีแสดงบนแผนภูมิ พบว่า ผลผลิตทังหมด
(
จํานวน 1,073,793 กิโลกรัม เกษตรกรจะเก็บ
ข้ าวไว้ บริ โภค จํานวน 189,133 กิโลกรัม คิดเป็ นร้ อยละ 17 จําหน่าย จํานวน 857,966 กิโลกรัม คิดเป็ นร้ อย
ละ 80 และอื นๆ หมายถึ ง เก็ บสํ ารองข้ าวเอาไว้ กรณี ฉุกเฉิ น หรื อ การบริ จ าค เป็ นต้ น จํ านวน 16,714
กิโลกรัม คิดเป็ นร้ อยละ 1 จากข้ อมูลการจัดการผลผลิตข้ าวของชุมชนบ้ านนาสะไมย์ พบว่า เกษตรกรจะ
จําหน่ายผลผลิตส่วนใหญ่ ซึงสอดคล้ องกับข้ อมูลในแผนภูมิที 1 ซึงแสดงถึงพื น( ที การผลิตข้ าวเจ้ า 75
เปอร์ เซ็นต์ ของพื (นทีทงหมด
ั(
2.4 พฤติกรรมการใช้ สารเคมีในการผลิตข้ าวของเกษตรกรชุมชนบ้ านนาสะไมย์
เกษตรกรกลุม่ เป้าหมายการศึกษาในชุมชนบ้ านนาสะไมย์ ทัง( 4 หมู่บ้าน จํานวน 162 ครอบครัว มี
การใช้ สารเคมีในการผลิตข้ าว ทัง( 162 ครอบครัว คิดเป็ น 100 เปอร์ เซ็นต์ สารเคมีหลักทีเกษตรกรใช้ คือ
ปุ๋ยเคมี และ สารกําจัดศัตรูพืช โดยมีรายละเอียด ดังนี (
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(1) พฤติกรรมการใช้ ป๋ ยเคมี
ุ
จากการศึกษาข้ อมูลกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย จํานวน 162 ครอบครัว พบว่า เกษตรกรจํานวน 140
ครอบครัว คิดเป็ นร้ อยละ 86 จะใช้ ป๋ ยเคมี
ุ
จํานวน 2 ครัง( ต่อ รอบการผลิต รอบที 1 คือ ช่วงก่อนหว่านข้ าว
เกษตรกรจะหว่านปุ๋ยและไถกลบ จากนันจึ
( งหว่านข้ าว รอบที 2 เกษตรกรจะใส่ป๋ ยช่
ุ วงข้ าวตังท้
( อง ประมาณ
เดือนกันยายน และมีเกษตรกรจํานวน 22 ครอบครัว คิดเป็ นร้ อยละ 14 ใส่ป๋ ยเคมี
ุ
จํานวน 3 ครัง( ขึ (นไป
(2) พฤติกรรมการใช้ สารเคมีกําจัดศัตรูพืช
จากการศึ ก ษาข้ อ มู ล กลุ่ ม เกษตรกรเป้ าหมาย จํ า นวน 162 ครอบครั ว พบว่ า เกษตรกร
กลุ่มเป้าหมายทังหมดมี
(
การใช้ สารเคมีกําจัดศัตรู พืชในการผลิตข้ าว โดยส่วนใหญ่เกษตรกรจะใช้ สารเคมี
กําจัดศัตรู พืช 2 ครัง( ต่อรอบการผลิต แต่จะมีบางกรณีทีต้องใช้ มากกว่า 2 ครัง( อาทิเช่น ฝนแล้ ง ไม่มีนํ (าใน
นา ทําให้ หญ้ าเติบโตได้ และกรณีทีมีการระบาดของเพลี (ย ซึง มีรายละเอียด ดังนี (
ตารางที/ 1 พฤติกรรมการใช้ สารเคมีกาํ จัดศัตรู พืช
ครั ง. ที/
ชื/อสารเคมี
ฉีดเพื/อ
1
ราวอัพ,ไกรโฟเซต,เบรกอัพ,วัน ฆ่ า หญ้ าก่ อ นหว่ า น
อัพ
ข้ าว
2
รอนสตาร์ ,ยูสตาร์
คุ ม หญ้ าหลั ง หว่ า น
ข้ าว
3
ไพราแทน,นอมินี,ยาฆ่าเพลี (ย, ฆ่ า หญ้ ากรณี ที คุม ไม่
ช้ างแดง
อยู่
4
โพลิดอล,DDT
กํ า จั ด เพลี ย( กรณี ที มี
การระบาด

ปริมาณการใช้
ขวดบรรจุขนาด 5 ลิตร ผสมนํ (า 400
ลิตร ฉีดพ่นได้ 4 ไร่
ขวดบรรจุ 1.5 ลิตร ผสมนํ (า 400 ลิตร
ฉีดพ่น ได้ 4 ไร่
ปริ มาณไม่ชดั เจน เนืองจากผสมหลาย
ตัว จะมีสตู รเฉพาะ
ปริ มาณไม่ชดั เจน

การศึกษาข้ อมูลชื อการค้ าของสารเคมี ทีเกษตรกรเป้าหมายนิยมใช้ พบว่า เกษตรกรบ้ านนาสะ
ไมย์ ใช้ สารเคมี จํานวน 16 รายชือ ดังทีได้ แสดงในตารางที 2
ตารางที/ 2 รายชื/อสารเคมีท/ ีเกษตรกรนิยมใช้
ที/
ชื/อการค้ า
ชื/อสามัญ
1 ราวด์อพัS
ไกรโฟเซต ไอโซโพรพิลแอมโมเนียม
2 ไกรโฟเซต
ไกรโฟเซต ไอโซโพรพิลแอมโมเนียม
3 เบรคอัพ
ไกรโฟเซต ไอโซโพรพิลแอมโมเนียม
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คุณสมบัติ
กําจัดวัชพืชใบแคบ
กําจัดวัชพืชใบแคบ
กํ า จั ด วั ช พื ช ที ง อกจากเมล็ ด และ
วัชพืชข้ ามปี
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ที/
ชื/อการค้ า
4 รอนสตาร์
5

นอมินี

6

อัลมิก

7

ไพราแทน

8
9

ไฮวิน
หมาแดง

10
11
12
13
14
15
16

ดีเด่น
ดาราท๊ อป
ยูสตาร์
DDT
โพลิดอล
คอนวอย
วันอัพ

ชื/อสามัญ
อ๊ อกซาไดอะซอน

คุณสมบัติ
ออกฤทธิU คุม- ฆ่า วัชพืช ใบแคบ ใบ
กว้ าง และ กก
บิสไพริ แบค โซเดียม
กํ าจัดวัช พื ช ที ใ ช้ ห ลัง วัช พื ช งอก ใน
นาหว่ า นนํ า( ตม นาหว่ า นข้ าวแห้ ง
เพือกําจัดวัชพืชใบแคบ
คลอริ มรู อน-เอทิล + เมตซัลฟูรอน-เมทิล ใช้ หลังวัชพืชงอก เพือกําจัดวัชพืชใบ
กว้ าง
2,4-ดี โซเดียม ซอลต์
สารกํ าจัดวัชพื ชชนิดดูดซึม สํ าหรั บ
กําจัดวัชพืชใบกว้ าง
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล
2,4-ดี โซเดียม ซอลต์
กํ า จัด วั ช พื ช ใบกว้ า งและกกในนา
ข้ าว
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล
Halogenated Hydrocarbon
ยาฆ่าแมลง
เมทิล พาราไทออน
กําจัดแลงศัตรูพืช
ไกรโฟเซต ไอโซโพรพิลแอมโมเนียม
กําจัดวัชพืชใบแคบ
ไกรโฟเซต ไอโซโพรพิลแอมโมเนียม
กําจัดหญ้ าได้ ทกุ ชนิด

(3) แหล่งทีมาของสารเคมี
จากการศึกษาข้ อมูลจากเกษตรกรเป้าหมาย พบว่า สารเคมีกําจัดศัตรูพืชทีเกษตรกรในชุมชนบ้ าน
นาสะไมย์ใช้ ในการผลิตข้ าวมาจาก 3 แหล่ง ได้ แก่ ร้ านค้ าในชุมชน ร้ านค้ าในจังหวัด และ สัง จากตัวแทน
จําหน่าย ดังภาพที 4

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเพือเตือนภัยสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ปี 2555
15 – 16 พฤศจิกายน 2555

122

ภาพที/ 4 แหล่ งที/มาของสารเคมี
จากข้ อมูลทีแสดงพบว่า แหล่งทีมาของสารเคมีทีเกษตรกรเลือกมากทีสุด อันดับ 1 คือ ร้ านค้ าใน
ตัวจังหวัด โดยมีเกษตรกรจํานวน 108 ครอบครัว คิดเป็ นร้ อยละ 66 จากการสัมภาษณ์ข้อมูลเพิมเติมพบว่า
สาเหตุทีเกษตรกรเป้าหมายนิยมซื (อสารเคมีกําจัดศัตรู พืชในตัวจังหวัด เนืองจากมีผลผลิตภัณฑ์ ให้ เลือก
หลากหลาย อันดับ 2 คือ ร้ านค้ าในชุมชน จํานวน 27 ครอบครัว และ สัง จากตัวแทนจําหน่าย จํานวน 27
ครอบครัว เช่นกัน
นอกจากข้ อมูลแหล่งทีมาของสารเคมี ทีมศึกษาข้ อมูลได้ ศกึ ษาสาเหตุปัจจัยในการเลือกใช้ สารเคมี
ของเกษตรกร พบว่าเกษตรกรตัดสินใจเลือกใช้ สารเคมีโดยใช้ ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ จากแหล่งต่างๆ
ดังต่อไปนี ( คือ เพือนบ้ านบอกต่อ ร้ านจําหน่ายสารเคมี คนรับจ้ างฉี ดยา ป้ายโฆษณา โทรทัศน์ วิทยุ เกษตร
ตําบล เป็ นต้ น

ภาพที/ 5 เหตุปัจจัยในการเลือกใช้ สารเคมี
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จากข้ อมูลพบว่า แหล่งข้ อมูลที เกษตรกรใช้ เป็ นองค์ประกอบหลักในการตัดสินใจอันดับ 1 คือ
เพือนบ้ านบอกต่อ จํานวน 52 ครอบครัว คิดเป็ นร้ อยละ 32 อันดับ 2 คือ ร้ านจําหน่ายสารเคมี จํานวน 44
ครอบครัว คิดเป็ นร้ อยละ 27 อันดับ 3 คือ คนรับจ้ างฉี ดยา จํานวน 38 ครอบครัว คิดเป็ นร้ อยละ 23 อันดับ
4 คือ ป้ายโฆษณา จํานวน 12 ครอบครัว คิดเป็ นร้ อยละ 7 อันดับ 5 โทรทัศน์ และวิทยุ จํานวน 7 ครอบครัว
เท่ากัน คิดเป็ นร้ อยละ 4 และอันดับที 6 คือ เกษตรตําบล จํานวน 2 ครอบครัว คิดเป็ นร้ อยละ 1 จากการ
สัมภาษณ์ข้อมูลเพิมเติมพบว่ามีบางครอบครัวทีไม่ร้ ู ว่าต้ องใช้ สารเคมีตวั ใดบ้ าง เนืองจากใช้ วิธีการจ้ างฉี ด
โดยผู้จ้ างจะไปบอกว่ าให้ ผ้ ูรับ ทราบว่า ต้ อ งการฆ่าหญ้ า หรื อแมลงศัตรู พื ช ชนิ ดใด จากนัน( ผู้รับ จ้ า งจะ
ดําเนินการจัดหาสารเคมีทีต้องใช้ เองและจัดการฉี ดให้ เรี ยนร้ อย โดยทีผ้ จู ้ างไม่ต้องไปยุ่งยากเรื องการจัดหา
สารเคมี และหลังจากฉี ดเสร็ จผู้รับจ้ างก็จะมารับค่าจ้ างกับผู้จ้างรวมทังค่
( าสารเคมีกําจัดศัตรู พืช ด้ วยเหตุนี (
จึงมีบางครอบครัวไม่ร้ ูข้อมูลเกียวกับการใช้ สารเคมีกําจัดศัตรูพืช

3. ผลกระทบจากการใช้ สารเคมี
คณะทํ างานโครงการฯลงพื น( ที ปฏิ บัติ ง านในตํ า บลนาสะไมย์ เ ป็ นระยะเวลากว่ า 10 เดื อ น
โดยประมาณ ได้ สัง เกต สัมภาษณ์ สอบถาม เกษตรกรในหลายชุมชน รวมทัง( ศึกษาข้ อมูลเชิ ง ลึกจาก
เกษตรกรทีได้ รับผลกระทบจากสารเคมีการเกษตรทังทางตรงและทางอ้
(
อม สามารถสรุ ปปั ญหาผลกระทบ
ในการใช้ สารเคมีการเกษตรในตําบลนาสะไมย์ ดังนี (
ด้ านสุขภาพ
คณะทํ างานได้ สอบถามกับผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบลนาสะไมย์ พบว่า มี
ผู้ป่วย
ทีมีอาการเป็ นแผลติดเชื (อรักษายากเพิมมากขึ (น สันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื (อในนา นอกจากนี (จากการ
สัม ภาษณ์ เ กษตร ยัง พบว่าเกษตรกรที อยู่ใ กล้ พื น( ที ฉี ดพ่นยา มี อาการแพ้ ส ารเคมี ปวดหัว ตามัว แน่น
หน้ าอก เกษตรกรในชุมชนยังได้ ให้ ข้อมูลเพิมเติมอีกว่ามีพระสงฆ์แพ้ สารเคมี เนืองจากบริ เวณทีตงวั
ั ( ดอยู่ติด
กับแปลงนาในช่วงทีเกษตรกรฉี ดพ่นสารเคมีในนาข้ าว พระสงฆ์รูปนันต้
( องย้ ายวัดเพือให้ ห่างจากพื (นทีฉีด
พ่นสารเคมี
ด้ านสิ/งแวดล้ อม
การใช้ ป๋ ยเคมี
ุ และสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร เพือหวังให้ ผลผลิตเพิมมากขึ (น ต้ องแลกกับ
ระบบนิเวศน์ทรัพยากรธรรมชาติเสือมโทรม ฐานทรัพยากรแหล่งอาหารตามธรรมชาติถกู ทําลาย ในนาไม่มี
กบ เขียด ปู ปลา ทีเป็ นอาหารของชุมชน แหล่งนํ (าปนเปื อ( นสารเคมี อากาศไม่ดี
ไม่สะอาด อากาศไม่ดี
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ด้ านเศรษฐกิจ
บ้ านนาสะไมย์เป็ นชุมชนทีมีบรรยากาศแข่งขันกันหาเงิน มีหลากหลายอาชีพนอกจากการทํานา
เช่น โรงงานทองเหลือง การทําทีนอน หมอนขิด การจักสาน เป็ นต้ น ดังนันการทํ
(
านาจึงไม่ใช่วิถีชีวิต การ
ปฏิบตั เิ พือการยังชีพ เป็ นเพียงกิจกรรมหนึง ซึง ให้ รายได้ แก่ครอบครัว แนวคิดของเกษตรกรจึงต้ องให้ ป๋ ยเคมี
ุ
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชในปริ มาณมาก เพือให้ ได้ ผลผลิตสูง ซึงทําให้ ต้นทุนการผลิตสูงตามไปด้ วย เกษตรกร
บางครอบครัวต้ องกู้เงินเพือนํามาลงทุน และเกษตรกรส่วนใหญ่เป็ นหนี (ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์
ด้ านสังคม/วัฒนธรรม
การใช้ สารเคมีกําจัดศัตรูพืชในปริ มาณมากในแปลงนาทําให้ เกิดการปนเปื อ( น หากเกิดแผลเพียง
เล็กน้ อย เกษตรกรจะตระหนักดีว่าไม่ควรไปนา เนื องจากเสียงกับการติดเชื (อ และเกษตรกรในชุมชนให้
ข้ อมูลว่า หลังจากฉี ดพ่นสารเคมีกําจัดศัตรู พืชจะต้ องเว้ นระยะ ประมาณ 2 เดือน จึงจะสามารถไปนาได้
เป็ นปั ญหาผลกระทบเกี ยวกับวิถีชีวิตของเกษตรกร ชาวนา ซึง ไม่กล้ าไปนา ไม่กล้ าลงนา เนื องจากนา
ปนเปื อ( นสารเคมี สัตว์และพืชทีเป็ นอาหารในนาลดลงและหายไป ผักบางชนิดยังมี แต่ไม่กล้ ากิน เป็ นต้ น
ทัศนคติต่อการใช้ สารเคมี
จากการสัมภาษณ์ข้อมูล กรณีทียกประเด็นคําถามว่าเป็ นข้ อๆ ดังนี (
คําถามที 1 : ทําไมถึงต้ องใช้ สารเคมีในการเกษตร?
คําตอบ : เกษตรกรให้ ข้อมูลว่า พื (นทีตําบลนาสะไมย์ ทํานาหว่าน การทํ านาหว่านจะมี
หญ้ าขึ (นเยอะ ถอนเองไม่ไหว จ้ างคนถอนก็เสียค่าใช้ จา่ ยสูง แต่ถ้าจ้ างคนมาฉี ดพ่นสารเคมีจะต้ นทุนถูกกว่า
ประหยัดกว่า เสียเวลาน้ อยกว่า
คําถามที 2 : ทําไมต้ องทํานาหว่าน ทําไมไม่ทํานาดํา?
คําตอบ : เพราะการทํานาดําต้ องรอฝน หลายปี ทีฝนแล้ ง เกษตรกรบางครอบครัวต้ องทิ (งที
นาเนืองจากเลยฤดูกาลผลิต ถ้ าทํานาหว่าน ก็เริ มเตรี ยมการตังแต่
( ปลายเดือนเมษายน และเริ มหว่านข้ าว
ต้ นเดือนพฤษภาคม พอถึงช่วงดํานา ข้ าวของคนทีทํานาหว่านก็ ต้นสูงแล้ ว เกษตรกรจึงเปลียนมาทํ านา
หว่านกันหมด และต้ องใช้ สารเคมีกําจัดศัตรูพืชและปุ๋ยเคมีควบคูก่ นั ทังๆที
( ร้ ูวา่ อันตรายและมีผลกระทบ
คําถามที 3 : ถ้ าจะให้ ลด ละ เลิก การใช้ สารเคมีจะเป็ นไปได้ ไหม ยินดีไหม?
คําตอบ : ยินดีเลิกใช้ สารเคมี ถ้ ามีอย่างอืนมาทดแทน จริ งๆก็ไม่อยากใช้ แต่จําเป็ นต้ องใช้
เพราะถอนเองไม่ไหว จ้ างก็แพง ถ้ าโครงการมีวิธีการใดมาแนะนํา ทีทดแทนสารเคมีได้ ก็ยินดี
การสัม ภาษณ์ ห รื อ จัด วงโสเหล่ ร่ ว มกั บ เกษตรกรหลายชุม ชน คณะทํ า งานก็ จ ะได้ คํ า ตอบที
คล้ ายคลึงกัน จึงสรุ ปเบื (องต้ นว่า เกษตรกรในพื (นทีตําบลนาสะไมย์มีทศั นคติกบั การใช้ สารเคมี ว่าเป็ นสิงที
จําเป็ นต้ องใช้ ถ้ าไม่ใช้ ก็จะไม่ได้ ผลผลิต โดยใช้ ทงๆที
ั ( ร้ ู ว่ามีอนั ตรายและผลกระทบ แต่เลือกทีจะหาวิธีการ
ป้องกันตัวเอง เช่น การจ้ างคนฉี ดพ่น ไม่ไปนาหลังจากฉี ดพ่น 2 เดือน หรื อ ไม่ไปนาหากมีแผลติดเชื (อ เป็ น
ต้ น
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การใช้ และผลกระทบจากการใช้ สารเคมีการเกษตร
: กรณีนางจินตรา เต้ าทอง นายณรงค์ วิท ผาริโน บ้ านนาสะไมย์ ต.นาสะไมย์ อ.เมือง จ.ยโสธร
นายณรงค์วิท ผาริ โน อายุ 34 ปี และนางจินตหรา เต้ าทอง อายุ 24 ปี เป็ นครอบครัวหนึงทีรับจ้ าง
พ่นสารเคมีการเกษตรเป็ นรายได้ เสริ มของครอบครัว นางจินตหราเล่าว่าสามีของเธอรับงานฉี ดพ่นสาเคมี
การเกษตรเมือสองปี ทีผา่ นมา (พ.ศ.2554-2555) ก่อนหน้ านันสามี
(
ไปรับจ้ างลากสายยางให้ กบั เพือนบ้ านที
รับจ้ างพ่นสารเคมีการเกษตรโดยได้ รับค่าแรงถังละ 50 บาทมีรายได้ จากการรับจ้ างลากสายยางประมาณ
10,000-20,000 บาทต่อฤดูกาล ซึงการฉี ดพ่นสารเคมีส่วนใหญ่ทํากันในช่วงต้ นฤดูกาลเพาะปลูกในราว
ปลายเดือนเมษายนถึงเดือนมิถนุ ายนช่วงระยะเวลาก่อนหว่านข้ าวฉี ดสารเคมีฆ่าหญ้ าโดยทิ (งระยะเวลาให้
หญ้ าตายประมาณสองสัปดาห์ถึงหนึงเดือนแล้ วจึงไถหว่านข้ าว สารเคมีฆ่าหญ้ าทีชาวบ้ านนํามาใช้ มียีห้อ
ราวอัพ เบรคอัพ ไกลโฟเสต หลังหว่านข้ าวจะฉี ดสารคุมการงอกของวัชพืชยีห้อทีชาวบ้ านนิยมใช้ คือ รอน
สตาร์ ยูสตาร์ ระยะทีข้าวกํ าลังเจริ ญเติบโตอาจจะมีพีน้องเกษตรกรบางรายฉี ดพ่นสารกํ าจัดวัชพืชอีกเป็ น
ครัง( ทีสามหากยังมีวชั พืชขึ (นมากในนาข้ าวเกษตรกรบางรายฉีดพ่นสารเคมีถึงสีครัง( สารเคมีทีฉีดพ่นในครัง( ที
สามและครัง( ทีสี มียีห้อนอร์ มินี ไพราแทน เกษตรกรบางรายจะผสมสารเคมีกําจัดแมลงเช่น DDT เซฟวิน โพ
ริ เทค ร่วมไปกับสารกําจัดวัชพืช
นางจินตหราเล่าว่า นายณรงค์วิท สามีของเธอเห็นว่างานรับจ้ างพ่นสารเคมีสามารถสร้ างรายได้ ดี
จากการไปรั บจ้ างเพื อนบ้ านจึงตัดสินใจลงทุนซื อ( เครื องมื ออุปกรณ์ ของตนเองมารั บงานฉี ดพ่นสารเคมี
อุปกรณ์ประกอบด้ วย ถังผสมสารเคมี สายยางยาว 100 เมตรและจะซื (อเพิมทุกปี นอกจากนี (ยังมีปัม( นํ (า ปั ม(
ฉีดพ่นสารเคมีซงึ ต้ องติดตังให้
( ใช้ กําลังฉุดจากรถไถนาเดินตาม รวมอุปกรณ์ตา่ งๆครอบครัวของเธอลงทุนไป
10,000 บาทเศษไม่รวมมูลค่าของรถไถนาเดินตาม จากการรับงานฉี ดพ่นสารเคมีมาสองฤดูกาลเพาะปลูก
ทีผา่ นมาโดยคิดอัตราค่าจ้ างที150 บาทต่อหนึง ถังขนาดบรรจุ 200 ลิตรและฉี ดพ่นได้ ในพื (นทีประมาณ 2 ไร่
(ส่วนผสมใช้ สารเคมี 1 ลิตรต่อนํ า( 400 ลิตร) สามี ของเธอทํ างานคนเดียวสามารถสร้ างรายได้ มากกว่า
100,000 บาทในฤดูกาลทํานาปี 2554 และมีรายได้ กว่า 70,000 บาทในฤดูกาลทํานา 2555 ต่อคําถามทีว่า
เธอรู้ ถึงพิษภัยและอันตรายของสารเคมีหรื อไม่ นางจินตนาให้ คําตอบว่าเธอพอจะรู้ ถึงพิษภัยของสารเคมี
และวิตกห่วงใยต่อการรับจ้ างพ่นสารเคมีของสามีเธอเคยบอกให้ สามีเลิกทํางานทีอนั ตรายนี (แต่สามีของเธอ
ก็บอกว่าร่างกายยังแข็งแรงไม่เป็ นอะไร การฉีดพ่นสารเคมีก็ทําอย่างระมัดระวังพยายามแต่งตัวมิดชิด สวม
หน้ ากากขณะฉีดพ่นสารเคมีพยายามอยูด่ ้ านเหนือลมขณะทํางานและทีสําคัญหลังการทํางานสามีของเธอ
กินยาขับสารเคมีราคาขวดละ 1,700-1,800 บาท ยาดังกล่าวคือสารสกัดสมุนไพรทีโฆษณาตามวิทยุชมุ ชน
และบางครัง( สามีของเธอก็ซื (อยาขับจากคลีนิคหมอในตัวเมืองยโสธรเพราะเชือว่าการกินยาจะช่วยขับพิษ
ออกจากร่ างกายได้ อนาคตของงานรับจ้ างพ่นสารเคมีวางไว้ อย่างไรเธอตอบว่าอยากให้ สามีเลิกจากงาน
อันตรายนี แ( ละขณะให้ สัมภาษณ์ สามีของเธอก็ไม่อยู่บ้านไปรับจ้ างก่อสร้ างโบสถ์ ในพื น( ทีภาคกลาง งาน
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ก่อสร้ างโบสถ์แกะสลักไม้ บานประตู หน้ าต่างโบสถ์ หอระฆังงานศิลป์ของสิงก่อสร้ างในวัดเป็ นทักษะหนึง
ของชาวบ้ านาสะไมย์ซึงจะมีกลุ่มชาวบ้ านทีรับงานสร้ างโบสถ์ตงแต่
ั ( รับเหมาทังหลั
( งหรื อรับเฉพาะงานศิลป์
บางส่วน นอกจากนี (ชาวบ้ านนาสะไมย์ยงั มีอตุ สาหกรรมครัวเรื อนผลิตหมอนขิด หมอนสามเหลียมส่งตลาด
หัตถกรรมในครั วเรื อนที ครอบคลุมจํ านวนคนมากสุดหลากหลายวัยมากที สุดคือการจักสานกระติบข้ าว
หวดนึง ข้ าวเหนี ยวและบ้ านนาสะไมย์ ยังมี โรงงานผลิ ตเครื องทองเหลื องเช่นแจกัน เชิ งเที ยน โกฐบรรจุ
กระดูกเป็ นต้ น
ชาวบ้ านนาสะไมย์มีความคล่องตัวในการหารายได้ เนืองจากเป็ นชุมชนทีมีทกั ษะผีมือมีบรรยากาศ
แข่งขันกันหารายได้ การทํานาจึงเป็ นไปในลักษณะการใช้ เงินลงทุนว่าจ้ างทําการเพาะปลูก เก็บเกี ยวทุก
ขันตอนอยู
(
ใ่ นบรรยากาศการแข่งขันเช่นเดียวกัน จึงมีการใช้ สารเคมีเป็ นอย่างมากพีน้องชาวบ้ านจะพุ่งเป้า
ที ข้ าวงามผลผลิ ตสูง โดยที ยัง ไม่ ไ ด้ ใ ห้ ค วามสํ าคัญ กับ ต้ นทุน ด้ า นสุข ภาพ สุข ภาวะของชุม ชนปั จ จุบัน
ชาวบ้ านสัมผัสได้ ถึงผลกระทบมากขึ (น กบ เขียดในนาหายไป ผักพื (นบ้ านทีไม่ทนต่อสารเคมีหายไปเช่น ผัก
แก่นขม ผักลืมผัว ผักทียงั มีอยูใ่ นนาก็ไม่กล้ าทีจะเก็บมากินเช่น ผักแว่น ผักพาย มีคนเจ็บป่ วยจากการได้ รับ
ผลกระทบจากสารเคมีปรากฏการณ์ เหล่านี (บวกกับแรงกระตุ้นจากภายนอกน่าจะช่วยให้ พีน้องบ้ านนาสะ
ไมย์ เริ มต้ นใคร่ ครวญกับทางออกในการเพาะปลูกให้ กบั ชุมชนของตนเองก่อนทีสุขภาวะของชุมชนจะเต็ม
ไปด้ วยเคมีทีเป็ นพิษจนยากจะแก้ ไข
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