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จากผลการศกึษาของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ซึ่งได้ด าเนินการศกึษามะเร็งในระบบท่อ

น้ าดีของประชาชนในอ าเภอบ้านหลวง ตัง้แต่ปี 2554 –ปัจจุบัน พบว่าปี 2554 ระยะที่ 1 พบ

ผูป้่วยโรคมะเร็งตับและมะเร็งท่อทางเดินน้ าดี 12 คน มะเร็งอื่นๆ 2 คน ปี2555 ระยะที่ 2 พบ

ผูป้่วยโรคมะเร็งตับและมะเร็งท่อทางเดินน้ าดี  7 คน ปี 2556 ระยะที่ 3 พบผูป้่วยโรคมะเร็งตับ

และมะเร็งท่อทางเดินน้ าดี  5 คน ระยะที่ 4 พบผูป้่วยโรคมะเร็งท่อทางเดินน้ าดี  6 คน ปี 2557 

ระยะที่ 5 พบผูป้่วยโรคมะเร็งท่อทางเดินน้ าดี  13 คน จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่าเกษตรกรมี

ความเสี่ยงสูงในการเป็นมะเร็งตับ ซึ่งจากการวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นสาเหตุดังกล่าว สาเหตุหนึ่งอาจ

มาจากสารเคมีทางการเกษตรที่ตกค้างในอาหาร ระบบนิเวศและแหล่งน้ า โดยจากการตรวจ

วิเคราะห์หาสารเคมีตกค้างในดิน และแหล่งน้ า พบว่ามีปริมาณโลหะหนัก พาราคว๊อต   และไกลโฟ

เสต ในตัวอย่างดิน น้ า ข้าว และใบเมี่ยง มีปริมาณสารเคมีตกค้างสูงกว่าในพืน้ที่ทั่วไป อาจเป็น

เหตุผลหนึ่งที่ท าให้อัตราการป่วยที่สูงมากของโรคมะเร็งตับ  และผลการตรวจหาสารพิษตกค้างใน

เลือดคน มเีปอร์เซนต์ไม่ปลอดภัยมากเช่นกัน 

และจากข้อมูลการขึน้ทะเบียนเกษตรกรผูป้ลูกข้าวโพด ของส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านหลวง ปี 

2556/2557  มีพื้นที่ปลูกข้าวโพดจ านวน 36,051  ไร่ เกษตรกรมีการใชย้าฆ่าหญ้าโดย  มีการ

เพิ่มจ านวนครั้งและเพิ่มปริมาณความเข้มขน้ขึน้เรื่อยๆจากเดิมใน1 ฤดูการผลิตเกษตรกรจะพ่นยา

คุมหญ้า หลังจากปลูก1 วันโดยใช้สารเคมี 1 ลิตร/ไร่ และพน่ยาฆ่าหญ้า หลังจากข้าวโพดอายุ

ประมาณ 20-25 วันอีก 1 ครั้งโดยใช้สารเคมีไร่ละ 1 ลิตร ปัจจุบันเกษตรกร ได้เพิ่มจ านวนครั้งใน

การใชส้ารเคมีมากขึ้นจาก 2 ครั้งเป็น 3 ครั้งและเพิ่มความเข้มข้นของสารเคมีจาก ไร่ละ 1 ลิตร

เป็นไร่ละ 2ลิตร เพียงเพื่ออยากใหห้ญ้าตายทันใจเท่านั้น โดยไม่ได้ค านึงถึงผลกระทบของสารเคมีที่

มีผลต่อสุขภาพ ตอ่ชุมชนต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และต่อต้นทุนการผลติของเกษตรกรเองซึ่งถ้า

ค านวณค่าสารเคมีในการก าจัดวัชพืชเฉลี่ยไร่ละ4 ลิตรพืน้ที่ปลูกข้าวโพดจ านวน 36,051  ไร่   คิด

เป็นปริมาณสารเคมีจ านวน144,204 ลิตรราคาลิตรละ100 บาทคิดเป็นมูลค่าสารเคมี 

14,420,400บาท(สิบสี่ลา้นสี่แสนสองหมื่นสี่รอ้ยบาทถ้วน) 

องค์ความรูน้วัตกรรมลดการใช้สารเคมีก าจัดวัชพืช                          
ในพ้ืนที่ปลูกข้าวโพด อ าเภอบ้านหลวง  จังหวัดน่าน 

 

 

 

 

 

ที่มาและสภาพปัญหา 

 



 

 

ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านหลวง  จงึได้รว่มกับอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ช่วยกัน

ค้นหาวิธีการที่จะช่วยใหเ้กษตรกรอ าเภอบ้านหลวงลดการใชส้ารเคมีฆ่าหญ้าในพื้นที่ปลูกข้าวโพด  

ในที่สุดก็ค้นพบวิธีการลดการใชส้ารเคมีก าจัดวัชพืช(ยาฆ่าหญ้า)ของนายบรรจง  ไชยยงค์            

โดยนายบรรจง ไชยยงค์ ได้ใช้น้ าหมักชวีภาพสูตร พด.2 ผสมกับยาฆ่าหญ้าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

สามารถควบคุมก าจัดวัชพืชได้เท่ากับการใชส้ารเคมีเพียงอย่างเดียว ซึ่งท าให้ลดปริมาณสารเคมีลง

ได้ประมาณ 10-20 เท่าและลดต้นทุนค่าสารเคมีก าจัดวัชพชืลงได้ไร่ละประมาณ300 บาท 

โดยได้ทดลองใช้สูตรที่ตนเองค้นพบมาตั้งแต่ปี 2553 จนประสบความส าเร็จ และ

ไม่คิดที่จะหวงแหนสูตรเอาไว้ใชค้นเดียว ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านหลวง จึงได้ท าการถอดองค์

ความรูว้ิธีการลดการใชส้ารเคมีจากนายบรรจง ไชยยงค์ และน าวิธีการดังกล่าวมาทดลองใช้ในพืน้ที่

ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านหลวง จ านวน  2 ครั้งด้วยกัน และได้ไปทดลองใช้ในพื้นที่ของผูใ้หญ่

บรรจง ไชยยงค์ อกี 1 ครั้ง จนเห็นผลเชิงประจักษ์และเกิดความมั่นใจ และถือว่าเป็นนวัตกรรมที่มี

คุณค่าต่อชีวติความเป็นอยู่ของเกษตรกร และผูบ้ริโภคเป็นอย่างยิ่ง และเป็นวิธีการที่สามารถท าได้

งา่ยๆ ทั้งประหยัด และใช้ปริมาณสารเคมีเพียงเล็กน้อย แตไ่ด้ผลเทียบเท่ากับการใช้สารเคมี จงึได้

น าไปเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์ใหก้ับส่วนราชการ องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 

ก านันผู้ใหญ่บ้าน และกรรมการหมู่บ้านได้เข้าใจและรับทราบ เพื่อรว่มกันผลักดันขับเคลื่อนให้

เกษตรกรได้เข้าใจและน าไปปฏิบัติ เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดปริมาณการใช้สารเคมีฆ่าหญ้าลงได้

ซึ่งจะช่วยแก้ไขสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็ง และลดต้นทุนในการผลิตของเกษตรกร และรักษาระบบ

นิเวศและสิ่งแวดล้อมให้ดขีึ้นด้วย  อ าเภอบ้านหลวง ได้ตระหนักถึงปัญหาการเกิดโรคมะเร็ง และการ

ใช้สารเคมีในการเกษตรของราษฎรในอ าเภอบ้านหลวง ต้องการที่จะแก้ไขปัญหาและส่งเสริม

สนับสนุนให้ราษฎรลดการใช้สารเคมีและหันมาใช้วธิีการของนายบรรจง ไชยยงค์ให้มากยิ่งขึน้ ซึ่งจะ

ท าให้ราษฎรในอ าเภอบ้านหลวงมคีุณภาพชวีิตความเป็นอยู่ที่ดีขึน้และเกิดการพึ่งพาตนเองได้ ส่งผล

กระทบที่ดตี่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติต่อไป  

 

 

แนวทางแก้ไข 



 

นายอ าเภอบ้านหลวงรับเอาเป็นนโยบายและวาระของอ าเภอบ้านหลวง และทุก 

ภาคส่วน ได้แก่สว่นราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลทุกแห่ง สหกรณ์การเกษตร ก านัน 

ผูใ้หญ่บ้าน จึงได้ร่วมกันจัดงานรณรงคข์ยายผลนวัตกรรมลดการใชส้ารเคมีในการก าจัดวัชพืช           

ในพืน้ที่ปลูกข้าวโพดเลีย้งสัตว์ ปีการผลิต 2557/58 อ าเภอบ้านหลวง  จังหวัดน่านขึน้เมื่อวันที่ 

25 มีนาคม 2557 โดยด าเนินการพร้อมกัน ทั้ง 4 ต าบล 26 หมูบ่้าน โดยได้รับการสนับสนุน

งบประมาณ จากองค์การบริหารส่วนต าบลทุกแห่ง จ านวน 113,400 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการ

เมืองน่าน น่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ า โดยมุ่งเนน้ให้เกษตรกรน าไปปฏิบัติจริงในพืน้ที่และเกิดการขยายผล

อย่างเป็นรูปธรรม ขณะนีเ้กษตรกรได้รว่มกันท าน้ าหมักไปแล้วจ านวน  18,000ลิตร จะน าไปใช้ได้

ในพืน้ที่ประมาณ 4,500   ไร่ จะท าให้ลดปริมาณการใช้สารเคมีลงได้ 8,100ลิตร คิดเป็นมูลค่า                

972,000บาท และขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามประเมินผล 

       สูตรน้ าหมักฆ่าหญ้าของผู้ใหญ่บรรจง 
1. การท าน้ าหมักชีวภาพ   มีส่วนประกอบดังนี้   
 1. พืชผัก ผลไม้ทุกชนิด    จ ำนวน  30  กิโลกรัม 
 2. กำกน้ ำตำล    จ ำนวน  10  กิโลกรัม 
 3. น้ ำสะอำดให้ท่วมเศษพืชผักฯ  จ ำนวน  10-15  ลิตร 
 4. ถังหมักขนำด  100  ลิตรมีฝำปิด จ ำนวน    1  ใบ 
 5. พด.2 ซองสีเขียว   จ ำนวน    1ซอง  
วิธีการท า 

1. สับพืชผัก ผลไม้ ฯลฯ แล้วน ำไปใส่ในถังหมัก 
2. ใส่กำกน้ ำตำล คนให้เข้ำกัน 
3. ผสม พด.2 ในน้ ำสะอำดที่เตรียมไว้ แล้วเทลงในถังหมัก  
4. คนทุกอย่ำงให้เข้ำกัน แล้วปิดฝำทิ้งไว้อย่ำให้แน่น จำกนั้นคนเพ่ือกลับเศษพืชด้ำนบนลงด้ำนล่ำงทุก 7 วัน ทิ้งไว้ 

20-25 วัน ก็น ำไปใช้ได้ 
2. การท าหัวเชื้อฆ่าหญ้า มีส่วนประกอบดังนี้ 

1.น้ ำหมักชีวภำพ จ ำนวน   20  ลิตร 
2. ยำฆ่ำหญ้ำ  จ ำนวน    1   ลิตร      

น ำส่วนประกอบตำมข้อ 1 และข้อ 2มำผสมคนให้เข้ำกันเพ่ือเป็นหัวเชื้อ 
 
 

ผลที่เกิดขึ้น 



3.อัตราการใช้และวิธีการใช้ 

สูตรเข้มข้น  สูตรนี้เหมำะส ำหรับเกษตรกรที่ใจร้อนอยำกเห็นผลเร็วภำยใน 1 วัน 
1. น ำหัวเชื้อที่เตรียมไว้  จ ำนวน     1   ลิตร   
2. น้ ำสะอำด   จ ำนวน   20   ลิตร  

น ำหัวเชื้อและน้ ำสะอำด มำผสมให้เข้ำกันแล้วน ำไปฉีดพ่น ระหว่ำงแถว โดยใช้ตำมควำมหนำแน่นของหญ้ำ  และอำยุ
ของหญ้ำ ใช้ได้กับหญ้ำทุกชนิดโดยเฉพำะหญ้ำสำบแร้งสำบกำจะตำยทันที   
สูตรธรรมดา  สูตรนี้จะเห็นผลชัดเจนภำยใน 2–3วัน 

1. หัวเชื้อที่เตรียมไว้ จ ำนวน   250–500ซี.ซี(2 แก้วน้ ำ) 
 2. น้ ำสะอำด  จ ำนวน 20  ลิตร 
น ำหัวเชื้อและน้ ำสะอำด มำผสมให้เข้ำกันแล้วน ำไปฉีดพ่น เหมือนกับสูตรเข้มข้น เพียงแต่จะเห็นผลช้ำกว่ำ 
เท่ำนั้น 

ค าแนะน าในการใช ้

1. ควรใช้หลังจำกพ่นยำคุมหญ้ำครั้งแรกไปแล้วประมำณ 20-30 วันหรือหญ้ำที่ขึ้นมำใหม่สูงประมำณ            
1 คืบจะได้ผลดีมำกหรือที่ชำวบ้ำนเรียกกันทั่วไปว่ำพ่นสร้อย 

2. กำรฉีดพ่นให้พ่นระหว่ำงแถว เว้นระยะพืชที่ปลูกอย่ำให้ใบหรือยอดอ่อนถูกยำฆ่ำหญ้ำ 
3. หลังจำกฉีดพ่น 1 สัปดำห์แนะน ำให้ใส่ปุ๋ยเคมีตำมทันที โดยลดปริมำณปุ๋ยจำกเดิมที่เคยใช้ลงเหลือเพียง 

25 กิโลกรัมต่อไร่ เนื่องจำกมีปุ๋ยชีวภำพที่ได้จำกน้ ำหมักช่วยให้เศษซำกพืชย่อยสลำยกลำยเป็นปุ๋ยอีก
ทำงหนึ่งด้วย 

ต้นทุนการผลิตน้ าหมักฆ่าหญ้า 

1. กำกน้ ำตำล 10 กิโลกรัม ๆ ละ 20   เป็นเงิน 200 บำท  
2. ถังหมักขนำด 100 ลิตร 1 ใบ เป็นเงิน 500 บำทใช้ได้ประมำณ 5 ปีๆละ 100 บำท 
3. พด.2 สถำนีพัฒนำที่ดินแจกฟรี 
4. พืชผัก – ผลไม้และน้ ำสะอำด หำได้ตำมหมู่บ้ำน 

รวมต้นทุนการผลิตน้ าหมัก 300 บาท จะได้น้ าหมักประมาณ 50 ลิตร เฉลี่ยต้นทุนค่าน้ าหมัก ลิตรละ
ประมาณ 6 บาท 

 

 
1. ในกำรท ำหัวเชื้อใช้น้ ำหมัก 20 ลิตรต้นทุนลิตรละ 6 บำท  เป็นเงิน 120 บำท 

2. ใช้ยำฆ่ำหญ้ำ 1 ลิตรเป็นเงิน 120 บำท  

   รวมต้นทุนกำรผลิตหัวเชื้อเป็นเงิน 240 บำท  น ำไปใช้ได้ในพ้ืนที่ 5 ไร่ เฉลี่ยค่ำใช้จ่ำยไร่ละ 48 บำท  

  

ต้นทุนค่าใช้จ่ายตามสูตรของนายบรรจง ไชยยงค์ 



 

  หัวเชื้อ 21 ลิตร มีปริมำณสำรเคมีฆ่ำหญ้ำ จ ำนวน 1 ลิตร หรือ 1000 ซีซี.  

   สูตรเข้มข้น  1 ไร่ ใช้หัวเชื้อ 4  ลิตรมีปริมำณสำรเคมีฆ่ำหญ้ำประมำณ 200 ซีซี.เปรียบเทียบกับ   

        เกษตรกรทั่วไปใช้ 2 ลิตร(2000 ซี.ซี) ปริมำณสำรเคมีที่ใช้แตกต่ำงกัน 10 เท่ำ 

   สูตรธรรมดา  1 ไร่ ใช้หัวเชื้อ 2 ลิตรมีปริมำณสำรเคมีฆ่ำหญ้ำ จ ำนวน 100ซีซี.เปรียบเทียบกับ
เกษตรกร   

   ทั่วไปใช้ 2 ลิตร(2000 ซี.ซี) ปริมำณสำรเคมีที่ใช้แตกต่ำงกัน 20 เท่ำ 

พ้ืนที ่1 ไร่ ใช้ยำฆ่ำหญ้ำจ ำนวน 2 ลิตร รำคำลิตรละ 120 บำท เป็นเงิน240 บำท  
ถ้ำใช้สูตรผู้ใหญ่บรรจง จะลดปริมำณกำรใช้ยำฆ่ำหญ้ำลงเหลือ ไร่ละประมำณ 200 ซีซีคิดเป็นเงิน 24 
บำทค่ำน้ ำหมัก จ ำนวน 4 ลิตรๆละ 6 บำท เป็นเงิน 24 บำทจะลดต้นทุนเป็นเงิน 192 บำทต่อไร่  

นอกจำกนี้ นำยบรรจงยังลดกำรใช้ปุ๋ยเคมีในแปลงข้ำวโพดลงได้อีกเพรำะได้ปุ๋ยจำกน้ ำหมักชีวภำพโดย
ลดลงเหลือไร่ละ 25 กิโลกรัม ซึ่งเกษตรกรทั่วไปใช้ไร่ละ 50 กิโลกรัม จะลดต้นทุนค่ำปุ๋ยเคมีลงประมำณ                
ประมำณไร่ละ 385 บำท  

สรุปแล้ว เกษตรกรใช้น้ ำหมักชีวภำพเป็นส่วนผสมในกำรฉีดพ่นยำฆ่ำหญ้ำ จะสำมำรถลดต้นทุนค่ำยำฆ่ำ
หญ้ำและค่ำปุ๋ยเคมี รวมทั้งสิ้นไร่ละ 577 บำท ทั้งประหยัด ทั้งปลอดภัยต่อตัวเกษตรกร                       
และต่อสิ่งแวดล้อม คุ้มสุดคุ้ม 

โดยส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านหลวง จ.น่าน 

 

 

ถ้าเทียบกับเกษตรกรใช้ยาฆ่าหญ้าอย่างเดียว 


