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� อาํเภอบรรพตพสิยั เป็นอาํเภอหนึ�งในจาํนวน 15 อาํเภอ  ของจงัหวดันครสวรรค ์มี
พื นที� 898 ตารางกโิลเมตร หรอื 568,684 ไร่  เป็นอาํเภอที�มขีอ้มลูจาก
สาํนกังานสาธารณะสุขจงัหวดันครสวรรคว์่าพบผูท้ี�ไดร้บัการรกัษา  ที�เกดิจากการใช ้สาํนกังานสาธารณะสุขจงัหวดันครสวรรคว์่าพบผูท้ี�ไดร้บัการรกัษา  ที�เกดิจากการใช ้
สารเคมมีากที�สุดของจงัหวดั  และยงัเป็นพื นที�ในเขตชลประทานมากที�สุด  นํ  าใน
การเกษตรอดุมสมบูรณม์ากที�สุด  เพราะมแีมน่ํ  าไหลผ่านหลายสาย



ผลสาํรวจขอ้มูลสถานการณ์การใชส้ารเคมี

� จากแบบสอบถามจาํนวน  866 ชดุ (ครอบครวั) จาก ท ั ง 23 หมูบ่า้น แบง่เป็น  
ชาย  443  คน (51 %)  หญงิ  342  คน (39 %)

� เมื�อจาํแนกตามอายุ  พบวา่  อายุ  31-40 ปี  132 คน (15 %)    อายุ  � เมื�อจาํแนกตามอายุ  พบวา่  อายุ  31-40 ปี  132 คน (15 %)    อายุ  
41-50 ปี 270 คน (31%)    อายุ 51-60 ปี 327 คน  (38 
%)  และ อายุมากกวา่ 60 ปี 85 คน (10 %)

�  ดา้นการศึกษา  ประถมศึกษา  616  คน  (71 %)  อกี 206  คน  
( 24 %)  จบมธัยมตน้และปลายเท่าๆ  กนั

�  



ขอ้มูลดา้นสขุภาพ  

� การตรวจสุขภาพเป็นประจาํทกุปีหรอืไม่  พบวา่  ไมเ่คยเลย  414 คน  (48 %)  และ เคย
ตรวจสุขภาพ 390 คน  (45 %)  

� การมโีรคประจาํตวัหรอืไม่  พบวา่  ไม่มโีรคประจาํตวั  605 คน  (70 %)    และมโีรค
ประจาํตวั 266 คน  (31 %)  

� การเคยเจบ็ป่วยจากการใชส้ารเคมทีางการเกษตรหรอืไม ่     ส่วนใหญ่บอกวา่ไมเ่คย677 คน  � การเคยเจบ็ป่วยจากการใชส้ารเคมทีางการเกษตรหรอืไม ่     ส่วนใหญ่บอกวา่ไมเ่คย677 คน  
(78 %)   และ เคยแพย้า 132 คน  (15 %)    เป็นยาฆ่าหญา้ชนิดดูดซมึ  และ  แพย้า
จาํพวกเอน็โดซลัแฟน
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สารเคมีที�เกษตรกรใชจ้ากแบบสาํรวจ   มีดงัต่อไปนี�
� คารโ์บฟรูาน  หรอืที�เรารูจ้กักนัดใีนชื�อการคา้ ฟูรูดาน , 3 จ ี,6 จ ี  ที�ใช ้ ฆ่ามด ฆ่าหนอน  มถีงึ  
313  ตวัอย่าง (36 %) 

�  เมโทมิล  หรอืที�เรารูจ้กักนัดใีนชื�อการคา้  แลนแนท  ส่วนใหญ่เกษตรกรจะใชป้ราบศตัรูพชื จาํพวก  เพลี ย
กระโดดและหนอนชนิดต่างๆ มถีงึ 294  ตวัอย่าง  ( 34 %)

�  ไดโครโตฟอส  ก็เป็นสารเคมปีราบศตัรูพชือยู่ในกลุม่ฉลากสแีดง  มถีงึ 193  ตวัอย่าง  (22 %)

�  อพีเีอน็  ก็เป็นสารเคมทีี�เกษตรกรนาํมาปราบศตัรูพชื จาํพวกหนอนกระทู ้หนอนกอ   มถีงึ 196  

(23 %)

 อพีเีอน็  ก็เป็นสารเคมทีี�เกษตรกรนาํมาปราบศตัรูพชื จาํพวกหนอนกระทู ้หนอนกอ   มถีงึ
ตวัอย่าง  (23 %)

� พาราไธออนเมทลิ  มถีงึ 152  ตวัอย่าง (17 %)

�  เอน็โดซลัแฟน  ซึ�งเป็นสารเคมทีี�มพีษิรา้ยแรงเฉียบพลนั  ทาํลายระบบนิเวศในนาขา้ว กุง้  หอย ปู ปลา  
แทบไมม่เีหลอืในนา ทกุประเทศหา้มจาํหน่าย/นาํเขา้สารเคมชีนิดนี   และประเทศไทยก็หา้มจาํหน่ายหา้มใช ้ตาม 
พรบ. สารเคมปีี  พ.ศ. 35  แต่มกีารพบในแบบสาํรวจถงึ  388  ตวัอย่าง   (45 %)  
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สารเคมีที�ไม่มีชื�อสามญั  ชื�อผูน้ําเขา้  ชื�อผูล้ติ  และชื�อผูจ้าํหน่าย    มแีต่
ชื�อการคา้ ซปุเปอรเ์ด็ดขาด  และบรรยายสรรพคุณ ในการปราบศตัรูพชืทกุ
ชนิด   ถงึ 542  ตวัอย่าง (63 %)



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



จากการลงสาํรวจและประเมนิสถานการณ ์ การเก็บสารเคมไีดถ้กูตอ้งปลอดภยั
หรอืไม ่ พบว่าเก็บไมป่ลอดภยั  เช่นไวบ้รเิวณขา้งบา้น บนพื นดนิ ในบา้นตดิกบัหอ้งนอน 
ใตเ้ตยีงนอน ถงึ 316  ราย  (36 %)   และ อกี 387 ราย  หรอื (45 %)  
ปลอดภยั  จดัเก็บเป็นระเบยีบ แยกไวเ้ฉพาะ  ห่างไกลมอืเดก็และสตัว ์

ลกัษณะการจัดเกบ็สารเคมใีนชุมชน
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ร้อยละ 80  เกษตรกรไดร้ับขอ้มูลเกี�ยวกบั
สรรพคุณ วธิีการใช ้สารเคมี จากบริษทั หรือ
ตวัแทนจาํหน่ายสารเคมี 



บริษทัมีกลยทุธ์ในการโนม้นา้วกลุ่มเกษตรกร โดยการโฆษณาชวนเชื�อ พา
ไปเที�ยวต่างประเทศ จดัโต๊ะจีนกินเลี ยง ใหห้วย (เลขทา้ย 2 ตวั 3 ตวั) มอม
เมาเกษตรกรทุกรูปแบบ

                                                 ขอบคุณครับ


