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ประกอบรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

พิจารณาศึกษานวทางการควบคุมการใชຌสารคมี 
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ส านักงานลขาธิการสภาผูຌทนราษฎร 
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 ภาคผนวก ก ค าสัไงตงตัๅง 
 ภาคผนวก ข ญัตติ 

 ภาคผนวก ค ถลงการณ์ 
 ภาคผนวก ง พาราควอตกับการกิดรคมะรใง 
 ภาคผนวก จ สถานการณ์ปัญหาสารคมีทางการกษตรทีไมีผลกระทบตอสุขภาพ 

 ภาคผนวก ฉ การลดการ฿ชຌงานละการจัดการสารคมีปราบศัตรูพืช฿นพืๅนทีไจังหวัดหนองบัวล าภู 
 ภาคผนวก ช ผลกระทบของสารคมีก าจัดศัตรูพืชตอสุขภาพดใก 

 ภาคผนวก ซ นวทางการควบคุมการ฿ชຌสารคมี฿นภาคกษตรกรรม 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

 

ค าสัไงตงตัๅง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

 

ญัตติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

































 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
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ภาคผนวก ง 
 

พาราควอตกับการกิดรคมะรใง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















































 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

 

สถานการณ์ปัญหาสารคมีทางการกษตร 

ทีไมีผลกระทบตอสุขภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สถานการณปญหาสารคมีทางการกษตร
ทีไมีผลกระทบตอสุขภาพ

สํานกังานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลําภู
๎๑ กันยายน ๎๑๒๎ 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลําภู



ประดในทีไจะนําสนอ

ํ. สถานการณปญหาสารคมีทางการกษตรทีไสงผลกระทบตอสุขภาพละสิไงวดลຌอม
ํ.ํ ผลการสํารวจการตกคຌางของสารคมี฿นสิไงวดลຌอม (๎๓ พฤษภาคม – ๎ มิถุนายน ๎๑๒ํ)  

ํ.๎  สถานการณรคนืๅอนา (Necrotizing fasciitis) ละรคซลลนืๅอยืไออักสบ (Cellulitis) ฿นจงัหวัด
หนองบัวลาํภู
๎. นวทางการกຌเขปญหาการ฿ชຌสารคมี  
๏. ความรวมมือของหนวยงานทีไกีไยวขຌองกับการพิไมประสิทธิภาพการผลิตสินคຌากษตรปลอดภัย/กษตร
อินทรีย ละการพัฒนาศักยภาพละยกระดับคุณภาพสินคຌากษตร฿หຌเดຌคุณภาพมาตรฐาน



การ฿ชຌสารคมีการกษตร
การกษตรกรรม

การชะลຌาง

สารคมีตกคຌาง฿นสิไงวดลຌอม

ปนปอน

ผลกระทบตอสุขภาพ

ผลกระทบตอระบบนิวศ

การปลูกพืชชิงดีไยว
การขยายพืๅนทีไปลูก การ฿ชຌเมถูกวิธี

การพึไงสารคมี

นๅําฝน/ลาํนๅํา

ดิน ตะกอนดิน

นๅําดืไม/นๅําประปา

นๅําผิวดิน นๅํา฿ตຌดิน

พืช/ผัก

ฉยีบพลัน
ระยะยาว

สตัว
พืช

ปญหาสารคมีทางการกษตร จ.หนองบัวลําภู

พืๅนทีไการกษตร 1,727,386เร
ปลูกอຌอย 681,000 เร
ปลูกยางพารา 138,807 เร
ขຌาว  680,726 เร

฿ชຌสารกําจัดวัชพืช
1,178,130ลิตร/ป

฿ชຌความขຌมขຌนสูงกวากําหนด
(ผสมขຌมขຌนกวาปกติ 4 ทา)

ระดับการตกคຌางของพาราควอต฿น
นๅําผิวดิน นๅําบาดาล

ดิน ตะกอนดิน ระดับสูง ถงึสูงมาก*

พบอัตราปຆวยรคนืๅอนาสูง฿นชวงมีการ
฿ชຌสารคมี

พบพาราควอตปนปอน฿น
นๅาํประปา ผัก ปลา*

ผลการสํารวจการตกคຌางของสารคมีทางการกษตร฿นสิไงวดลຌอม 27 พ.ค.-2 มิ.ย.2561 ดย มหาวิทยาลัยนรศวร



ผลการสาํรวจการตกคຌางของสารคมีทางการกษตร฿นสิไงวดลຌอม  
จังหวัดหนองบัวลําภ ูครัๅงทีไ ํ (๎๓ พ.ค.-๎ มิ.ย. ๎๑๒ํ)

หลงสํารวจ/สารคมี นๅําผิวดิน นๅําบาดาล นๅําประปา ดิน ตะกอนดิน ผัก ปลา
พาราควอต

อะมิทรีน

อาทราซีน

เกลฟสต

อันตราย

เมปลอดภัย

ฝງาระวัง

ปลอดภัย

กใบตัวอยาง 460 ตัวอยาง
นๅําผิวดิน 112 

นๅาํบาดาล 45

นๅําประปา 49

ดิน 94

ตะกอนดิน 78

ผัก 69

ปลา 13

สํารวจหลงนๅําหลัก
139 หมูบຌาน
58 ตําบล
6 อําภอ

ผลการสํารวจการตกคຌางของสารคมีทางการกษตร฿นสิไงวดลຌอม 27 พ.ค.-2 มิ.ย.2561 ดย มหาวิทยาลยันรศวร

ระดับการตกคຌาง



ผลการสํารวจการตกคຌางของพาราควอต ฿น นๅําผวิดิน  นๅาํประปา นๅาํบาดาล
อ.สุวรรณคูหา

นๅําผิวดิน
7,430 – 47,430 เมครกรัม/ลิตร

นๅาํประปา
17,6900-42,490 เมครกรัม/ลิตร

นๅาํบาดาล
นຌอยกวา 10 – 30,390 เมครกรัม/ลิตร

กณฑมาตรฐาน฿นนๅําประปา เมกิน 
๎์ เมครกรัม/ลิตร

ดิน (พาราควอต) 
5,160 – 31,090 เมครกรัม/กก.

ตะกอนดิน (พาราควอต) 
นຌอยกวา 10 - 25,690 เมครกรัม/กก.

ผัก (พาราควอต) 
นຌอยกวา 10 – 16,620 เมครกรัม/กก.

กณฑมาตรฐาน฿นผัก 
เมกิน 70 เมครกรัม/กก.



ผลการสํารวจการตกคຌางของพาราควอต ฿น นๅําผิวดิน  นๅาํประปา นๅาํบาดาล
อ.ศรีบุญรือง

นๅําผิวดิน
8,790 – 39,990 เมครกรัม/ลิตร

นๅาํประปา
980 – 33,070 เมครกรัม/ลิตร

นๅาํบาดาล
นຌอยกวา 10 – 32,270 เมครกรัม/ลิตร

กณฑมาตรฐาน฿นนๅําประปา เมกิน 
๎์ เมครกรัม/ลิตร

ดิน (พาราควอต) 
3,810 – 52,520 เมครกรัม/กก.

ตะกอนดิน (พาราควอต) 
7070 – 36,130 เมครกรัม/กก.

ผัก (พาราควอต) 
นຌอยกวา 1,830 – 16,330 เมครกรัม/กก.

ปลา (พาราควอต) ( 1 ตัวอยาง)
8950 เมครกรัม/กก.

กณฑมาตรฐาน฿นสัตวเมกิน 5
เมครกรัม/ลิตร



ผลการสํารวจการตกคຌางของพาราควอต ฿น นๅําผิวดิน  นๅําประปา นๅําบาดาล
อ.มือง

นๅําผิวดิน
ตไําสุด  9800 เมครกรัม/ลิตร
สูงสุด 48110 เมครกรัม/ลิตร
ฉลีไย 26790 เมครกรัม /ลิตร

นๅาํประปา
ตไําสุด  <0.01 มก./ลิตร
สูงสุด 27740เมครกรัม /ลิตร
ฉลีไย 27740 เมครกรัม/ลิตร

นๅาํบาดาล
ตไําสุด  6430 เมครกรัม/ลิตร
สูงสุด 30160 เมครกรัม /ลิตร
ฉลีไย 15160 เมครกรัม/ลิตร



ผลการสํารวจการตกคຌางของยาฆาหญຌา ฿น ดิน  ตะกอนดิน ผัก
อ.มือง

ดิน (พาราควอต) 
ตไําสุด 3910 เมครกรัม /กก.
สูงสุด 37430 เมครกรัม/กก.
ฉลีไย 17210 เมครกรัม/กก.

ดิน (อมีทรีน) 
ตไําสุด < 0.01 เมครกรัม./กก.
สูงสุด 1000.11 เมครกรัม./กก.
ฉลีไย 241.81 เมครกรัม./กก.

ดิน (อทราซีน) 
ตไําสุด < 0.01 เมครกรัม./กก.
สูงสุด 278.53 เมครกรัม./กก.
ฉลีไย 147.19 เมครกรัม./กก.

ตะกอนดิน (พาราควอต) 
ตไําสุด  2220 เมครกรัม/กก.
สูงสุด 19540 เมครกรัม/กก.
ฉลีไย 10240 เมครกรัม/กก.

ตะกอนดิน (อมีทรีน) 
ตไําสุด < 0.01 เมครกรัม./กก.
สูงสุด 1925.53 เมครกรัม./กก.
ฉลีไย 597.66 เมครกรัม./กก.

ตะกอนดิน (อทราซีน) 
ตไําสุด < 0.01 เมครกรัม./กก.
สูงสุด 190.59 เมครกรัม./กก.
ฉลีไย 190.59 เมครกรัม./กก.

ผัก (พาราควอต) 
ตไําสุด  33310 เมครกรัม /กก.
สูงสุด 12980 เมครกรัม /กก.
ฉลีไย 6560 เมครกรัม /กก.

ผัก (อมีทรีน) 
ตไําสุด < 0.01 เมครกรัม./กก.
สูงสุด 1227.57 เมครกรัม./กก.
ฉลีไย 718.84 เมครกรัม./กก.

ผัก (อทราซีน) 
ตไําสุด < 0.01 เมครกรัม./กก.
สูงสุด 140.19 เมครกรัม./กก.
ฉลีไย 94.89 เมครกรัม./กก.

กณฑมาตรฐาน฿นผัก 
เมกิน 70 เมครกรัม/กก.



ผลการสํารวจการตกคຌางของพาราควอต ฿น นๅําผวิดิน  นๅาํประปา นๅาํบาดาล
อ.นนสัง

นๅําผิวดิน
2,750 – 26,670 เมครกรัม/ลิตร

นๅําประปา
4,800 – 5,900 เมครกรัม/ลิตร

นๅําบาดาล
6,320 – 18,730 เมครกรัม/ลิตร

กณฑมาตรฐาน฿นนๅําประปา เมกิน 
๎์ เมครกรัม/ลิตร

ดิน (พาราควอต) 
3,310 – 28,410 เมครกรัม/กก.

ตะกอนดิน (พาราควอต) 
2,070 – 28,390 เมครกรัม/กก.

ผัก (พาราควอต) 
1,290 – 11,220 เมครกรัม/กก.

ปลา (พาราควอต) ( 8 ตัวอยาง)
2,430 – 14,300 เมครกรัม/กก.

กณฑมาตรฐาน฿นผัก เมกิน 
70 เมครกรัม/กก.

กณฑมาตรฐาน฿นสัตวเม
กิน 5 เมครกรัม/ลิตร



ผลการสํารวจการตกคຌางของพาราควอต ฿น นๅําผิวดิน  นๅาํประปา นๅําบาดาล อ.นากลาง

นๅําผิวดิน
8,410 – 80,230 เมครกรัม/ลิตร

นๅําประปา
นຌอยกวา 10  – 29,370 เมครกรัม/ลิตร

นๅําบาดาล
5,660 – 18,960 เมครกรัม/ลิตร

กณฑมาตรฐาน฿นนๅําประปา เมกิน 
๎์ เมครกรัม/ลิตร

ดิน (พาราควอต) 
นຌอยกวา 10  – 27,990เมครกรัม/กก.

ตะกอนดิน (พาราควอต) 
นຌอยกวา 10 – 28,100 เมครกรัม/กก.

ผัก (พาราควอต) 
นຌอยกวา 10 – 6,920 เมครกรัม/กก.

กณฑมาตรฐาน฿นผัก 
เมกิน 70 เมครกรัม/กก.



ผลการสํารวจการตกคຌางของพาราควอต ฿น นๅําผิวดิน  นๅําประปา นๅําบาดาล
อ.นาวัง

นๅําผิวดิน
3,933 – 28,500 เมครกรัม/ลิตร

นๅาํประปา
2,962-30,200 เมครกรัม/ลิตร

นๅาํบาดาล
นຌอยกวา 10 เมครกรัม/ลิตร

กณฑมาตรฐาน฿นนๅําประปา เมกิน 
๎์ เมครกรัม/ลิตร

ดิน (พาราควอต) 
4,320 – 15,820 เมครกรัม/กก.

ตะกอนดิน (พาราควอต) 
4,488-30,691 เมครกรัม/กก.

ผัก (พาราควอต) 
4,479-7,807 เมครกรัม /กก.

กณฑมาตรฐาน฿นผัก 
เมกิน 70 เมครกรัม/กก.



ชวงวลาทีไมีการ฿ชຌสารคมี฿นตละชวงดือน

ทีมา : งานวิจยัจยัรปูบบการพัฒนากลเกการขับคลืไอนระบบสุขภาพภาคประชาสังคมพืไอกຌเขปญหาสารคมีการกษตร อําภอสุวรรณคูหาทมา : งานวจจยรปูบบก
จงัหวัดหนองบัวลําภู 

บบก
ภูภ (

ารพฒนากลเกการขกาบบก
ภ ูภ ((งานวิจัยทຌองถิไน ป 

ขบคลกการข
ป ป 2560

ลอบคล
6060) 



ปริมาณการ฿ชຌสารคมียกรายชนิดพืช(ลิตร)

8,114.90

429.5 361.5 724363 42 409 414

2,398.40

6 4 0
0.00

2,000.00

4,000.00

6,000.00

8,000.00

10,000.00

ออ้ย ขา้ว มนัสาํปะหลงั ยางพารา

ลิตร/ไร่

พาราควอ็ท ไกลโฟเสต อามีทรีน

ทีมา : งานวิจยัจยัรูปบบการพัฒนากลเกการขับคลืไอนระบบสุขภาพภาคประชาสังคมพืไอกຌเขปญหาสารคมีการกษตร อาํภอสุวรรณคูหาทมา : งานวจจยรูปบบก
จงัหวัดหนองบัวลําภ ู

บบก
ภูภ (

ารพฒนากลเกการขกาบบก
ภูภ ((งานวิจัยทຌองถิไน ป 

ขบคลกการข
ป ป 2560

ลอบคล
6060) 



ปริมาณทีไนะนํา

ปริมาณทีไกษตรกร
ปฏิบัติจริง

ประมาณ 200 มล.

1 ถัง = 18-20 ลิตร



รคนืๅอนา (Necrotizing fasciitis)
ปนการติดชืๅอบคทีรีย ละกอ฿หຌกิดการอักสบอยาง

รุนรงทีไผิวหนงั ดยมีการพรกระจายเปยังชัๅนนืๅอยืไอออน฿ตຌผิวหนัง 
นืๅอยืไอเขมัน นืๅอยืไอพังผืด รวมถึงกลຌามนืๅอละสຌนประสาท ทาํ฿หຌ
กดิการตายของนืๅอยืไอ฿นบริวณทีไกิดการติดชืๅอ ละอาจลุกลามเปยัง
สวนอืไนโ ของรางกายจนกิดอันตรายถึงชีวิต

สาหตุของการกิดรค
มีสาหตุจากการติดชืๅอบคทีรีย ซึไงอาจปนการติดชืๅอ

บคทีรียพียงชนิดดียวหรือหลายชนิดรวมกัน

รคซลลนืๅอยืไออักสบ (Cellulitis)
ปนการอักสบฉียบพลันจากการติดชืๅอของ

ผิวหนัง฿นชัๅนหนงัทຌละ฿นนืๅอยืไอเขมัน฿ตຌผิวหนัง
กิดจากการติดชืๅอบคทีรียจากบริวณทีไผิวหนังมี

รอยตก รอยยก หรือรอยผลชน มีการบาดจใบ มีผืไน ทํา
฿หຌชืๅอรคสามารถขຌาสูผิวหนังชัๅนลึกละกอ฿หຌกิดการติดชืๅอ

ปจจัย

ชืๅอรค

คน สิไงวดลຌอม
ผวิหนังมีบาดผล อยูระหวางการศึกษาความสัมพันธของ

พาราควอตกับการกิดรคมีภูมิตຌานทานตไํา



สถานการณรคนืๅอนา (Necrotizing fasciitis)จังหวัดหนองบัวลําภู



ํ ค Cellulitis, Necrotizing fasciitis ท
พ ล อ ลํ

 .ค. 50 – .ค. 60

ํ  ( )

ค 2557 2558 2559 ตค2560
Cellulitis 130 176 168 169

NF 111 129 117 126
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 พ. .

อ ค NF ล อ * 26.3 อ 100,000 อ ลํ

*อ ท
 พ. อ ลํ

หลงขอ ล: ฐ อ ล  พ. อ ลํ
ห า หต: ํ ฐ อ ล  พ.  ล ญ อ  อ ค ์



นวนຌมของ Necrotizing fasciitis ละ Cellulitis ของจังหวัดหนองบัวลําภู
ตัๅงต พ.ศ.2556-2562 (ขຌอมูล ณ 15 กรกฎาคม 2562)

จํานวน(ราย)
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2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

รค จาํนวนผูຌปຆวย(ราย) จํานกรายป พ.ศ.
2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

Necrotizing fasciitis 143 235 226 207 249 304 136

Cellulitis 1,734 2,743 2,670 2,552 2,639 2,496 1,181



นวนຌมของ Necrotizing fasciitis ของจังหวัดหนองบัวลําภู
รายอําภอ ตัๅงต พ.ศ.2556-2562 (ขຌอมูล ณ 15 กรกฎาคม 2562)
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มือง นากลาง นนสัง ศรีบุญรือง สุวรรณคูหา นาวัง

จํานวน(ราย)



รค จํานวนผูຌปຆวย (ราย)  จาํนกรายป พ.ศ.

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

Necrotizing 
fasciitis 

143

(27.20)

235

(44.71)

226

(42.99)

207

(39.38)

249

(48.82)

304

(59.52)

136

(26.58)

Cellulitis 1,734

(329.87)

2,743

(521.82)

2,670

(507.93)

2,552

(485.48)

2,639

(502.03)

2,496

(492.17)

1,181

(232.88)

(ขຌอมูล ณ 15 กรกฎาคม 2562)



อัตราปຆวยรค Necrotizing fasciitis จาํนกรายอําภอ 
จ.หนองบัวลําภู

อําภอ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 จาํนวนผูຌปຆวย
สะสมตัๅงต

พ.ศ.2556-2562
จาํนวนผูຌปຆวย

(ราย)
อัตราปຆวยตอ
สนประชากร

จาํนวนผูຌปຆวย
(ราย)

อัตราปຆวยตอ
สนประชากร

จาํนวนผูຌปຆวย
(ราย)

อัตราปຆวยตอ
สนประชากร

มือง 66 48.72 60 44.16 34 24.94 337

นากลาง 39 42.15 68 73.33 22 23.71 281

นนสัง 40 61.38 61 93.50 16 24.50 252

ศรีบญุรือง 55 49.54 46 41.43 31 27.88 360

สุวรรณคูหา 32 46.73 45 65.71 20 29.14 159

นาวัง 17 45.44 24 64.19 13 34.77 113

รวมทัๅงจังหวัด 249 48.82 304 59.52 136 26.58 1,502

(ขຌอมูล ณ 15 กรกฎาคม 2561)



ผูຌปຆวย Necrotizing fasciitis จาํนกตามพศ

(ขຌอมูล ณ 15 กรกฎาคม 2562)

45.6

54.4



สัดสวนของผูຌปຆวย Necrotizing fasciitis จ.หนองบัวลาํภู ป พ.ศ. 2560-2562 
จํานกตามกลุมอายุ (ขຌอมูล ณ 15 กรกฎาคม 2562)

รຌอยละ



พ.ศ. 2560 (48.82 ตอสนปชก) พ.ศ. 2561 (59.52 ตอสนปชก) พ.ศ. 2562 (26.58ตอสนปชก)

อัตราปຆวยตอสนประชากร รค Necrotizing fasciitis รายอาํภอ 
ปรียบทียบป พ.ศ.2560 ป พ.ศ. 2561 ละ ป พ.ศ. 2562(ขຌอมูล ณ 15 กรกฎาคม 2562)

เมือง เมือง เมือง

สุวรรณคูหา สุวรรณคูหา สุวรรณคูหา

นากลางนากลางนากลาง

ศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง
โนนสัง โนนสัง โนนสัง

นาวัง นาวัง นาวัง

61.38

48.72

46.73

45.44

42.15

49.54

65.71

64.19

73.33

44.16

41.43

93.50

29.14

34.77

23.71 24.94

24.50

27.88

>80 ตอสนปชก 61-80 ตอสนปชก 41 - 60 ตอสนปชก < 41 ตอสนปชก



อัตราปຆวยตอสนประชากร รค Necrotizing fasciitis อําภอสุวรรณคูหา รายตําบล 
ปรียบทียบป พ.ศ.2560 ละ ป พ.ศ.2561 (ขຌอมูล ณ 15 กรกฎาคม 2561)

ดงมะเฟ ดงมะเฟ ดงมะเฟ

บุญทันบุญทันบุญทัน

นาสี นาสี นาสี

บຌานคก บຌานคก บຌานคก
นาดี นาดี นาดีนาดาน นาดานนาดาน

สวุรรณคูหากุดผึๅง กุดผึๅง กุดผึๅงสวุรรณคูหา สุวรรณคหูา

>80 ตอสนปชก 61-80 ตอสนปชก 41 - 60 ตอสนปชก < 41 ตอสนปชก

พ.ศ.2560 (46.73) พ.ศ.2561 (65.71) พ.ศ.2562 (29.14)
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93.89
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82.28 19.81
35.21

55.65

85.54

84.50 91.13

71.58

29.71
049.37

15.91

46.94 44.56

37.1 85.54



หนองบัวลาํภู Model
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แผนปฏิบัตกิารจัดการปัญหาสารเคมีตกค้างในสิงแวดล้อม จงัหวัดหนองบัวลาํภู

ลดผลกระทบของสารเคมีการเกษตรทมีีต่อสุขภาพและสงิแวดล้อม  และส่งเสริมให้เป็นเมืองเกษตรอินทรีย์Goal

4) พนืทีเกษตรอินทรีย์
เพมิขนึเป็น 30,000 ไร่ 
ภายในปี 2564

3) อัตราการใช้สารเคมีการเกษตร
ต่อไร่
ลดลงร้อยละ 50

2) อัตราสารเคมีอันตรายตกค้างใน
สงิแวดล้อม
ลดลงร้อยละ 50

มาตรการเร่งด่วน มาตรการต่อเนือง1 2

สาํรวจสภาพปัญหา 
- สํารวจปริมาณสารเคมี

ค้นหารูปแบบการดําเนินงาน
ต้นแบบ

- บญุทนั Model

แผนปฏิบัตกิารจัดการปัญหา
สารเคมีทางการเกษตรตกค้างใน
สิงแวดล้อม

ป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับสารเคมีการเกษตร/ ดูแล
สุขภาพประชาชน 

- ปรับปรุงระบบประปา
- ปรับปรุงมาตรฐานนําดืมโรงเรียน
- อาสาสมคัรเฝา้ระวงั
- พฒันาระบบการรักษาของ รพ./รพ.สต.
- Safety Food

ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
- Mindset ลด ละ เลิกใช้สารเคมี
- ประชาสมัพนัธ์เชิงรุก
- ครู ก.  อบรมให้ความรู้แก่ ครู ข. 
- ครู ข. ถ่ายทอดความรู้สูเ่กษตรกร
- เพาะปลกูเกษตรอินทรีย์/ PGS

ดาํเนินการต่อเนือง

ขยายผลการฟืนฟูสงิแวดล้อมในพืนที
นําร่อง

ขยายผลการวิจัยเพอืส่งเสริมให้
จังหวัดหนองบัวลาํภู เป็นเมืองเกษตร
อินทรีย์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ตวัชวีัด 
( KPI )

1 ตาํบล 1 พืนทีนําร่องการฟืนฟู 

- คดัเลือกพืนทีนําร่อง
- ฟืนฟสูิงแวดล้อม
- ถ่ายทอดเทคโนโลยีการฟืนฟู
- ชมุชนอาสาไมใ่ช้สารเคมี

ควบคุมการใช้สารเคมีในเขตพืนทีอุทยาน
แห่งชาติ

วิจัยเพอืส่งเสริมให้จังหวัดหนองบัวลาํภู เป็น
เมืองเกษตรอินทรีย์

1) อัตราป่วยด้วยโรค จาก
สารเคมีการเกษตร
ลดลงร้อยละ 50



รูปบบ การจัดการปญหาสารคมีการกษตร฿น ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ. หนองบัวลําภูบุญทัน
มดล

ประชาชนปลอดภัย

พัฒนาทีมครู ก.พืไอ฿หຌความรูຌก
ประชาชนละกษตรกร

พัฒนาความรูຌละพฤติกรรมการ
฿ชຌสารคมีกกษตรกร

มาตรการจัดการปญหาดยชุมชน การสงสริมกษตรอินทรียดຌวยการตรวจปลง
บบมีสวนรวม PGS 

ลดการ฿ชຌสารคมี/ฟนฟูสิไงวดลຌอม ขับคลืไอนนยบายกษตรอินทรีย/
กษตรทดทน

ลดการปนปอน฿นนๅําอุปภค/บริภค

ทคนลยีฟนฟูสิไงวดลຌอม - ยังเมดํานินการ

การสงสริมพชืทดทน  ยังเมดํานินการ 

ทีไมา : ศูนยปฏิบัติการจัดการปญหาสารคมีการกษตร฿นตําบลบุญทัน  จังหวัดหนองบัวลําภู

การสืไอสารละประชาสัมพันธ

- ป 2560 ต.บุญทันมีพืๅนทีไปลูกพืช
การกษตร 14,437 เร ปนพืๅนทีไปลูก
ยางพารา 9,000 เร  อຌอย 2,345 เร มัน
สําปะหลัง 1,424 เร 
- มีการ฿ชຌสารคมีกําจัดศัตรูพืช฿น
ปรมิาณสูง รวม 24,936 ลิตร (1.73 

ลิตร/เร) พาราควอต 4,480 ลิตร
(0.31ลิตร/เร) 
- อัตราการ฿ชຌกนิขนาดทีไนะนํา 4 ทา 
(400 มล./นๅํา 20 ลิตร (ปกต ิ80 ลิตร) 

พบการปนปอนสารพารา ควอต
,฿นดิน นๅําผิวดิน นๅํา฿ตຌดิน ประปา 
ละผัก  30-55 mg/L

สถานการณปญหา

ปງาหมาย/ตัวชีๅวัด: 2. อัตราการ฿ชຌสารคมี
การกษตรตอเรลดลง 50%

1. อัตราพิไมพืๅนทีไกษตร
อินทรียพิไมขึๅน รຌอยละ. 30

3. อัตราสารคมีอันตรายตกคຌาง
฿นสิไงวดลຌอม ลดลง 50%

4. อัตราปຆวยดຌวยรคจาก
สารคมีการกษตร ลดลง 50%

1.สรຌางทีมผูຌนํา฿นการขับคลืไอน
กิจกรรม  (ครู ก ครู ข)
ครู ก 1 ทีม จาํนวน 12 คน 
ครู ข 1 ทีม จาํนวน 12 คน 

ปรับปรงุระบบประปามีระบบขจัดสารคมี
การกษตร กอนปลอยสูครัวรือน มีระบบ
ดูดซบัสารคมีการกษตร (ตมิถาน
กํามันต 2 หง รຌอยละ 33)

จดัวทีประชาคม฿หຌกิด มาตรการชุมชน 
฿นการฝງาระวังปງองกันดຌานการ฿ชຌสารคมี
ละผลกระทบ   : กดิมาตรการชุมชนครบ
ทุกหมูบຌาน จาํนวน 9 หมูบຌาน

1. จัดทําสืไอสนับสนุน  
- คลิบสียงประชาสัมพันธตามหอกระจาย 12 หมูบຌาน
- สืไอ Online วง line อสม.ละผูຌนําชุมชน
- สืไอปสตอร ติดหนຌาทศบาล ตลาด ละ รพ.สต. รวม 
3 หง
2. อสม.ดนิรณรงคพืไอสืไอสารขຌอมูล฿หຌคน฿นชุมชน
รับทราบละตระหนัก  

กดิกลุม 2 กลุม จาํนวน 14 ราย พืๅนทีไ 233.82 เร

สาธิตการ฿ชຌสารชีวภัณฑทดทน
สารคมีฆาหญຌา

ผลลัพธ
- การ฿ชຌสารคมีกษตร รวม 6,105  ลิตร ฉลีไย 
0.56 ลิตรตอเร (ม.ค.62) 

-- อัตราการตกคຌางของสารคมี฿นสิไงวดลຌอม  
ดือน พ.ค.61 (13-35 mg/l) ดือน มิ.ย.62 (0.88-

1.15 mg/l) 

-- อัตราปຆวย รคนืๅอนา  ป 2561 =82.28 ตอสน
ประชากร  ป 2562 = 49.37 ตอสนประชากร  

ีไ  ั ั 

อัตราปຆวย รคนืๅอนา  ป 2560

65.82 ตอสนประชากร  



การจดัการนๅําดืไมปลอดภัย

การจัดการอาหารปลอดภัย

กํากับดูลคณุภาพนๅําบริภค/มาตรฐานสถานทีไผลิตนๅํา
บริภคละนๅําขใง

ครงการรงพยาบาลอาหารปลอดภัย

สรຌางสริมสขุภาพกลุมทาํงานภาคกษตร

อาสาสมัครฝງาระวังรคละการ฿ชຌสารคมกีารกษตร
การฝງาระวัง ปງองกัน รคจากสารคมีการกษตร

สถานทีไผลิตนๅําบริภค 156 หง RO 155 หง (99.4%)

รงพยาบาล 6 หง

การดํานินการ฿นสวนของสํานกังานสาธารณสุขจงัหวัดหนองบวัลําภู

การศึกษาวิจัย ระบาดวิทยา รคจากสารคมี
การกษตร

การวินิจฉัย การรักษา การสอบสวนละรายงานรค



งานวิจัย฿นพืๅนทีไ พืไอกຌเขปญหาสารคมีกษตรตกคຌาง฿นสิไงวดลຌอม

• จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยฝຆายทຌองถิไน ป 2560-2562 

• จากสาํนักงานการวิจัยหงชาติ (วช.) ป 2562-2564



การศึกษาองคความรูຌละภูมิปญญา
ทຌองถิไนพืไอทดทนการ฿ชຌสารคมี
การกษตร฿นเรอຌอย ตําบลกุดผึๅง 

รปูบบการกຌเข
ปญหาสารคมี
ปนปอน฿นพืๅนทีไ
หลงนๅําอุปภค
บริภค ตําบลบุญทัน

กระบวนการพัฒนาละขับคลืไอน
ธรรมนูญสุขภาพประดในสารคมี

การกษตรตําบลนาดี

รปูบบการสืไอสารของ
ยาวชนพืไอหนุนสริม
ขบวนการกຌเขปญหา
การ฿ชຌสารคมีกษตร 
อําภอสุวรรณคูหา 

รปูบบการพัฒนากลเกการ
ขับคลืไอนระบบสุขภาพภาค
ประชาสังคมพืไอกຌเข
ปญหาสารคมีการกษตร 
อําภอสุวรรณคูหา 

ป 2560-2561 
รับงบสนับสนุนจากสกว.



ป 2562
รับงบสนบัสนุนจากสกว.

• กระบวนการขยายผลองคความรูຌละนวัตกรรมพืไอลดการ฿ชຌสารคม฿ีนเรอຌอย 
ตาํบลกุดผึๅง
• การพัฒนากลเกการขับคลืไอนธรรมนูญ พืไอลดการ฿ชຌสารคม ี฿นพืๅนทีไอาํภอ
สวุรรณคูหา 



กระบวนการขยายผลองคความรูຌละนวัตกรรมพืไอลดการ฿ชຌสารคมี
฿นเรอຌอย ตําบลกุดผึๅง อําภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู 

การปลูกพืชคลุม การทําชีวภาพกําจัดวัชพืช

การใชຌผຌายางดําคลุม การใชຌจอบพรวน



การปลูกพืชคลุม



การใชຌผຌายางดําคลุม



การใชຌจอบพรวน



การใชຌน้ําหมักชีวภาพ







สงผลตอคุณภาพชีวิต





 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

 

การลดการ฿ชຌงานละการจัดการสารคมีปราบศัตรูพืช 

฿นพืๅนทีไจังหวัดหนองบัวล าภู 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การลดการ฿ชຌงานละการจัดการสารคมีปราบศัตรูพืช
฿นพืๅนทีไจงัหวัดหนองบัวลําภู

ภาย฿ตຌการสนับสนนุของ สํานักงานการวิจัยหงชาต ิ(วช)

มหาวิทยาลัยนรศวร มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยชียง฿หม มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลยักษตรศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยทคนลยีสรุนาร ี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ละ มหาวิทยาลยัทคนลยีราชมงคลอีสาน 
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ยุทธศาสตรประทศ
• สํานกันายกรัฐมนตรีมติป 2548 ฿หຌกษตรอินทรียปนการขับคลืไอนวาระหงชาติ เดຌมีการจัดทําผน
ยุทธศาสตรการพัฒนากษตรอินทรียหงชาติ ฉบับทีไ ํ พ.ศ. ๎๑๑ํ - ๎๑๑๐ รวมทัๅงยุทธศาสตรของ
ประทศ ป 2560-2561 มีนยบายการผลิตสินคຌากษตรปลอดภัยจากสารคมีละเดຌมาตรฐานสากล 
ดยปจจุบันเดຌมีกิจกรรมสนับสนุนสงสริมจากรัฐบาลมาจนถึง฿หຌหนุนขับคลืไอนกษตรอินทรียละ
อาหารปลอดภัย
• ทานรองนายกรัฐมนตรี ประจิน จัไนตอง เดຌลงพืๅนทีไจังหวัดหนองบัวลําภู ละเดຌรับทราบปญหาของ
การนําขຌาละ฿ชຌสารคมีปนจํานวนมาก ซึไงนําเปสูการตกคຌางของสารคมี฿นสิไงวดลຌอม฿นจังหวัด
หนองบัวลําภู ซึไงนําเปสูผลกระทบทางสุขภาพละปนอุปสรรคของการขับคลืไอนกษตรอินทรีย ทาน
รองนายกประจิน จัไนตอง จึงหในชอบ฿หຌมีการจัดการละลดสารคมี฿นพืๅนทีไจังหวัดหนองบัวลําภู
พืไอนําเปสูกษตรอินทรีย
• ทานนายกรัฐมนตรี เดຌรับทราบประดในการลดสารคมีจากทานรองนายกรัฐมนตรี ละมีมติหในชอบ
฿หຌมีการจดัการละลดสารคมี฿นสิไงวดลຌอม พืไอลดผลกระทบตอประชาชนละสรຌางการสงสริมการ
ขับคลืไอนกษตรอินทรีย
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วัตถุประสงคหลักของครงการ

• การลดการ฿ชຌสารคมีปราบศัตรพูืช ดยกําหนดปาหมายลดการ฿ชຌสารคมีอยางนຌอยรຌอยละ 
25 ภาย฿นระยะวลา 3 ป

ปาหมายลดการ฿ชຌสารคมีมืไอสิๅนป 2562 ปน รຌอยละ 10 หรือ ลดลง 230,000 ลิตรตอป
ปาหมายลดการ฿ชຌสารคมีมืไอสิๅนป 2563 ปน รຌอยละ 20 หรือ ลดลง 460,000 ลิตรตอป
ปาหมายลดการ฿ชຌสารคมีมืไอสิๅนป 2564 ปน รຌอยละ 40 หรือ ลดลง 920,000 ลิตรตอป

สารคมีสีไชนิดทีไปนปาหมาย฿นการลดการ฿ชຌงาน เดຌก 
• พาราควอต เกลฟซต อามิทรีน ละอาทราซีน
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การผนวกคณะนักวิจัยปนสวนหนึไงของคณะกรรมการกຌเขปญหาสารคมีทางการกษตร จังหวัดหนองบัวลําภู
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การดํานินการวิจัยรวมกับหนวยงานจังหวัดหนองบัวลําภู





ภาพรวมการดํานินงาน

กลุมวิจัย พืๅนทีไครงการ จํานวนครัๅง
กิจกรรม

กลุมวิจัยจัดการสารคมี 6 อําภอ 20

กลุมวิจัยลดการ฿ชຌสารคมี 6 อําภอ 30

กลุมวิจัยลิกการ฿ชຌสารคมี 6 อําภอ 20

รวมทัๅงสิๅน 6 อําภอ 70 ครัๅง

พืๅนทีไตຌนบบ: ตําบลบุญทัน อําภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู



นวทางการวัดผลความสํารใจของผนงานวิจัย

49

ชุมชนอาสา     
ลดการ฿ชຌสารคมี 
การปลีไยนปลง
พฤติกรรมการ฿ชຌ
สารคมี

1

การพิไมพืๅนทีไปลูก
พืชกษตรอินทรีย

2

การพิไมจํานวน
ของครัวรือนทีไ
ปลูกกษตรอินทรีย 
กษตรพอพียง 
กษตรทฤษฏี฿หม

3

การลดลงของการ
฿ชຌสารคมี฿หຌ
ปนเปตามฉลาก 
จากการสอบถาม
ผูຌรับจຌางพนยา

4

การลดลงของการ
ซืๅอสารคมีจาก
การตรวจสอบบัตร
ครดิตกษตรกร฿น
การซืๅอสารคมี
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ชุมชนอาสาลดการ฿ชຌสารคมี
• ชุมชนตຌนบบ: ชุมชนบุญทัน ตําบลบุญทัน อําภอสุวรรณคูหา
การขยายผลกิดชมุชนอาสาลดสารคมี฿นพืๅนทีไทัๅง 8 ตําบลของอําภอสุวรรณคูหา

ธรรมนูญสุขภาพ
• การกดิธรรมนูญสุขภาพ฿นการปลีไยนปลงพฤติกรรมการ฿ชຌสารคมีของชุมชน
• การมมีาตรการบังคบั฿ชຌ฿หຌมีการผลักดันธรรมนูญสุขภาพขຌาปนขຌอบัญญัติของ
ทศบาลตําบลละมีการตงตัๅงคณะกรรมการตดิตามบังคับ฿ชຌธรรมนูญสขุภาพ
ตําบล                       





การพิไมขึๅนของพืๅนทีไกษตรอินทรีย (ขຌอมูล 5 มษายน 2562)

ระดบัของกลุม
พ.ศ. 2561

(กอนริไมครงการวิจัย)
พ.ศ. 2562

(ระยะครงการวิจัย)
จํานวนทีไ
พิไมขึๅน หรือ 
ลดลงพืๅนทีไกษตรอินทรีย (เร) พืๅนทีไกษตรอินทรีย (เร)

กลุมขัๅนทีไ 1 

กลุมริไม฿หม
13,932.21 18,140.26 +4,208.05

กลุมขัๅนทีไ 2 

กลุมพรຌอมยกระดับ
3,142 364 -2,778

กลุมขัๅนทีไ 3 

กลุมเดຌรับรอง
117.36 1,016 +898.64

รวมจํานวนพืๅนทีไ
กษตรอินทรียทัๅงหมด

17,191.70 19,519 +2,328.07
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การพิไมจาํนวนของพืๅนทีไกษตรปลอดสารคมี (กษตรอนิทรียบบมีสวนรวม PGS)

การพิไมจาํนวนของพืๅนทีไอຌอยปลอดสารคมี
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การพิไมจาํนวนของจํานวนของครัวรือน฿นการปลูกกษตรอินทรีย (ขຌอมูล 5 มษายน 2562) 



พืๅนทีไกษตรปลอดสารคมี
พิไมขึๅน 33.3 %

พืๅนทีไกษตรอินทรีย กษตรปลอดสารคมี 
กนัยายน 2562

(4,707 ราย 28,349.79 เร)

พืๅนทีไกษตรอินทรีย กษตรปลอดสารคมี 
กอนป 2561

(2,080 ราย 18,881 เร)
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ชนิดพชื พืๅนทีไ
ปลูก

จาํนวน฿ชຌสารคมี
ทัๅงหมด

พาราควอต เกลฟซต อะมีทรนี อาทราซีน ออกซ
เดอะซอล

อัลมิกซ ยาฆามลง ฮอลมนพืช อืไน โ

จาํนวน

(ลิตร)

ฉลีไย
ตอเร

จาํนวน

(ลิตร)

ฉลีไยตอ
เร

จาํนวน

(ลิตร)

ฉลีไยตอเร จาํนวน

(ลิตร)

ฉลีไยตอ
เร

จาํนวน(
ลิตร)

ฉลีไย
ตอเร

จาํนวน

(ลิตร)

ฉลีไย
ตอเร

จาํนวน

(ลิตร)

ฉลีไย
ตอเร

จาํนวน

(ลิตร)

ฉลีไย
ตอเร

จาํนวน

(ลิตร)

ฉลีไยตอ
เร

จาํนวน

(ลิตร)

ฉลีไยตอ
เร

อຌอย 12,426 13,672.49 1.10 9,379.64 0.754 513.79 0.041 1,213 0.097 869 0.069 - - - - - - - - 1,292 0.103

ขຌาว 11,994.3 2,466.46 0.205 260.1 0.021 110.1 0.009 292 0.024 750 0.062 19 0.001 21.82 0.001 6 0.000
5

- - 1,040 0.086

ขຌาวพด 726 548.79 0.755 149.79 0.206 - - 203.22 0.279 78 0.107 - - - - - - - - 111 0.152

มัน
สาํปะหลัง

1,122.5 431.22 0.384 213 0.189 92 0.081 18 0.016 26 0.023 - - - - - - - - 47.82 0.042

ยางพารา 663 741.82 1.118 621 0.936 102 0.153 34 0.051 - - - - - - - - - - 9 0.013

พืชอืไนโ 278.5 208.03 0.746 15 0.053 - - 5.02 0.018 - - - - - - 22.53 0.080 40 0.143 118 0.567

รวม 21,869.8 18,050.3 0.825 10,616 0.485 836 0.038 1,765.3 0.080 1,723 0.078 19 0.006 21.32 0.007 28.53 0.001 40 0.012 2,648 0.121

ผลการศึกษาขຌอมูลปรมิาณการ฿ชຌสารคมีปราบศัตรูพืช จังหวัดหนองบัวลาํภู฿นชวงดือน มกราคม – สงิหาคม 2562 

หมายหตุ: อຌางอิงอัตราการ฿ชຌสารคมีฉลีไยของตําบลนาดีละตําบลบุญทัน฿นป 2561 ปน 1.42 ละ 1.73 ลติรตอเร (สกว.)



ผลลัพธของครงการ

• ผนงานวิจัยนีๅสามารถลดการ฿ชຌสารคมีรຌอยละ 42 ภาย฿นระยะวลา 1 ป
• ปริมาณสารคมีทีไมีการลดการ฿ชຌงานคิดปน 966,000 ลิตร฿นชวงป 2561-2562

• พืๅนทีไกษตรปรับปลีไยนสูกษตรอินทรียพิไมขึๅนรຌอยละ 33 คิดปนพืๅนทีไกษตร 28,349 เร 
เดຌตามปาหมายการขยายพืๅนทีไกษตรอินทรียของจังหวัดหนองบัวลาํภูทีไตัๅงเวຌ฿นป 2560

• สารคมีสีไชนิดทีไมีการลดการ฿ชຌงาน เดຌก พาราควอต เกลฟซต อามิทรีน ละอาทราซีน
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ภาคผนวก ช 

 

ผลกระทบของสารคมีก าจัดศัตรูพืชตอสุขภาพดใก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



































































 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ 

 

นวทางการควบคุมการ฿ชຌสารคมี฿นภาคกษตรกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 












































































































