
โครงการโครงการศึกษาศึกษาผลกระทบในการใช้สารเคมีทางการเกษตร ผลกระทบในการใช้สารเคมีทางการเกษตร 

กรณศีึกษาการทาํนาในเขตพื�นที�จังหวดัสุพรรณบุรี กรณศีึกษาการทาํนาในเขตพื�นที�จังหวดัสุพรรณบุรี 



สพุรรณบรุี มีพื 
นที ประมาณ 3,348,755 
ไร่ มีพืชเศรษฐกิจทีสําคญั ได้แก่ ข้าว อ้อย  

พื �นที�ทาํการศึกษา 5 อาํเภอ คือ 
 อ.เมือง  
อ.ดอนเจดีย์ 
อ.อูท่อง 
อ.สองพีน้อง  
อ.เดิมบางนางบวช  

จํานวน 202 ครอบครัว 
      
โดยการสุ่มตวัอย่างเพือกระจายข้อมลู 
และเป็นการเลือกพื 
นทีแบบเจาะจง
เพราะเป็นพื 
นทีศนูย์กลางการทํานาที
สําคญัของจงัหวดัสพุรรณบรุี



จาํนวน 202 ครอบครัว  แบ่งเป็นชาย  141 คน  คิดเป็นร้อยละ 69.8  หญิง 61  คน คิด
เป็นร้อยละ 30.2 



รูปแบบการทาํเกษตร



พื�นที� 

น้อยกว่า 30 ไร่

(ราย)

มากกว่า 30 ไร่

(ราย) รวม

ดอนเจดีย์ 18 22 40

อู่ทอง 25 17 42

พื�นที�การเกษตร

อู่ทอง 25 17 42

เมือง 21 19 40

สองพี+นอ้ง 23 17 40

เดิมบางนางบวช 39 1 40

รวม 126 76 202



รายได้จากการทํานายงัไม่หักค่าใช้จ่ายต่อปี



ต้นทุนจากการทาํนารวมต่อปี

จากการศึกษาต้นทุนการผลติพบว่า กว่าร้อยละ 50 ลงทุนสูง ถงึแม้ว่าจะมีพื�นที�ทําการเกษตรน้อยอยู่ใน
ระหว่าง 10-30 ไร่กต็าม 



ต้นทุนการผลติรวมต่อไร่



23%

สัดส่วนค่าใช้จ่ายสารเคมตี่อต้นทุนการผลติทั#งหมด/ไร่

อื�นๆ 49.66%

27.34%



เปรียบเทียบมูลค่า แยกประเภทตน้ทุนสารเคมีที�ใชใ้นการผลิตต่อไร่ 

สารเคมีกาํจัดศัตรูพชื

13%

สารเคมีกาํจดัวชัพชื

7.37%
ฮอร์โมน

4.45%

เชื�อรา

ปุ๋ยเคมี

23%

เชื�อรา

2.52%

อื�นๆ

49.66 %



ความถี%และต้นทุนสะสม ของการใช้สารเคมีต่อฤดูกาลผลติต่อไร่ 



จากการสาํรวจ พบการใชส้ารเคมีที�มีชื�อการคา้ต่างกนั 299 ตวัอยา่ง 

87
93

56
63

สารฆ่าแมลง สารกาํจัดวชัพชื สารกาํจัดโรคพชื ฮอร์โมน



ปริมาณการใช้สารเคมี จัดอนัดบัมากที%สุด 5 อนัดบั

ประเภทสารกาํจัดวชัพชื  

43.06%

8.42% 8.42%

7.92%

6.93%



ประเภทสารกาํจัดแมลง 

58.91%

23.27%
16.34%

12.87%

5.94%



พบการใช้สารเคมใีนกลุ่มอนัตราย คดิเป็นร้อยละ 



 แหล่งข้อมูลในการแนะนําการใช้สารเคมี

พื�นที�

แหล่งข้อมูล

ร้านค้า ญาติ,เพื�อน

บ้าน

โทรทัศน์/

วทิยุ

จนท.รัฐ เอกสาร ใช้เอง บริษัท

ดอนเจดีย์ 35 29 15 5 5 1
อู่ทอง 40 9 17 17 3อู่ทอง 40 9 17 17 3
เมือง 28 17 2 1 1 2
สองพี+นอ้ง 32 35 28 23 28 2
เดิมบางนางบวช 38 10 7 18 3

คิดเป็นร้อยละ 86.5 50.0 34.5 32.0 20.0 1.5 1.0



กลยุทธทางการตลาด และการโฆษณา

การสะสมยอดขาย ได้ผลตอบแทนใน
รู ป แ บ บ ต่ า ง ๆ  เ ช่ น  โ บ นั ส เ ที� ย ว
ต่างประเทศ หรือ เงินตอบแทนพิเศษ

ขายผา่นหน่วยงานรัฐ 
และองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิ�น
ที�เจา้หนา้ที�ขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ�น ขายตรง โดยเกษตรกรซื�อโดยตรงจาก ปกครองส่วนทอ้งถิ�น 
เป็นตวัแทนจาํหน่าย
เอง (Agency) 

ขายตรง โดยเกษตรกรซื�อโดยตรงจาก
ร้านคา้ ซึ� งเกษตรกรจะไดร้ับยอดสะสม 
มีสิทธิ7 ในการชิงรางวลั และของแจก
พิเศษ 

มีเซลเขา้ไปแนะนาํโดยตรง และมีการ
ดูแลตลอดฤดูกาล



เกษตรกรจะไดร้ับยอดสะสม มีสิทธิ7 ในการชิงรางวลั





99.02 % รู้และ
เขา้ใจวา่สารเคมี
ป้องกนักาํจดั
ศตัรูพืชสามารถเขา้
สู่ร่างกายไดท้ั4ง ทาง
ปาก จมูก และ
ผวิหนงั

ความรู้ ความเข้าใจเกี%ยวกบัการใช้สารเคมี

58%  คิดวา่สารเคมีป้องกนักาํจดัศตัรูพืชเพียงชนิดเดียว กส็ามารถใชก้าํจดัศตัรูพืชไดทุ้กชนิด

47.62% เขา้ใจวา่แมจ้ะไม่มีการระบาดของศตัรูพืชกต็อ้งฉีดสารเคมีป้องกนั  สปัดาห์ละ 1 ครั 
ง

41.07 %  เขา้ใจว่าการผสมสารเคมีป้องกนักาํจดัศตัรูพืช 
ตอ้งผสมในอตัราส่วนที+สูงกวา่คาํแนะนาํในฉลากขา้งขวด



การปฏิบัตเิกี%ยวกบัการใช้สารเคม ี 9 4 . 2 6  % ไ ม่ ติ ด ป้ า ย เ ตื อ น
บริเวณที+ฉีดพน่สารเคมี

90.36 %  ขวดเก่านาํไปขาย 

93.48% อ่านฉลาก
ก่อนการใชง้าน 

66.13% ไม่สวมถุงมือขณะหยบิจบัสารเคมี 

37.46% ไม่ป้องกนัตวัเองจากสารเคมี



การใช้สารเคมีที�เข้มข้น และการผสมสารเคมีหลากหลายในการฉีดพ่น



ถึงจะรู้วา่สารเคมีอนัตราย แต่เรากย็งัตอ้งใชอ้ยู ่
เพราะวา่ ...

เกิดการระบาดของโรคและแมลงเพิ�มขึ�น 

ไดร้ับขอ้มูลเกี�ยวกบัสารเคมีเพียงดา้นเดียว 

ชาวนาไม่ไดเ้รียนรู้เรื�องระบบนิเวศน์ในนาขา้ว และไม่มีขอ้มูลการใชส้ารอินทรีย์
 ไม่เหมือนขอ้มูลการใชส้ารเคมีที�มีการโฆษณาอยา่งแพร่หลาย

ไม่กลา้เสี�ยง เพราะวา่มีรายไดห้ลกัมาจากการทาํนาเพียงอยา่งเดียว 

เป็นเรื�องของศกัดิ7 ศรี วา่ผลผลิตขา้วตอ้งได ้ไร่ละ 1 เกวยีน



ลาํดบัที� อาการที�พบ ร้อยละ

1 เหงื+อออกมาก 54.48

2 แสบตา  เคืองตา  นํ4 าตาไหล 51.74

3 ปวดศีรษะ  วงิเวยีนศีรษะ  มึนงง  หนา้มืด 36.92

4 ผื+นคนัที+ผวิหนงัตามลาํตวั แขน ขา มือ 36.00

ผลกระทบทางสุขภาพ

4 ผื+นคนัที+ผวิหนงัตามลาํตวั แขน ขา มือ 36.00

5 ใจสั+น 35.57

6 คลื+นไส้ อาเจียน 33.74

7 กลา้มเนื4ออ่อนแรง  อ่อนเพลีย 33.24

8 นํ4ามูกไหล  ไอ จาม เจบ็คอ 31.57

9 เหนื+อยหอบ (หายใจเร็วมีเสียงวี4ด) 22.76

10 มือสั+น  กลา้มเนื4อเป็นตะคริว 20.81



ผลกระทบของสารเคมีทางผิวหนัง ผลกระทบของสารเคมีทางผิวหนัง 



บริษัทสารเคมี ละเลยต่อการระบุผลของการใช้สารเคมี ว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวอย่างไร



ผลกระทบทางสิ�งแวดล้อม

1.ไม่หลงเหลือความหลากหลายทางชีวภาพ สัตวแ์ละพืชตายหมด เช่น 
กบ กุง้ ปลา หอย ปลาไหล  งู หนู  ผกับุง้ และผกัอื�นๆ 

2.สารเคมีปนเปื� อนในแปลงนา จนแมแ้ต่ตวัเกษตรกรไม่กลา้สัมผสั หรือ
ใชน้ํ� าในแปลงนา 

สารเคมีปนเปื� อนในแปลงนา จนแมแ้ต่ตวัเกษตรกรไม่กลา้สัมผสั หรือ
ใชน้ํ� าในแปลงนา 

3.การฟุ้งกระจายของสารเคมี ทาํใหม้ีกลิ�นเหมน็รุนแรง และเป็นมลพิษ
ทางอากาศ


