
 
 

โครงการการมีสวนรวมของประชาชน 
ในการจดัทํารางแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

 

เอกสารทางวิชาการ หมายเลข 9 

 

ภัยสุขภาพจากการประกอบการดานเกษตรกรรม 

 

 

รองศาสตราจารย ดร.นพ.พงษเทพ วิวรรธนะเดช 

 

 

 

 

 

 

ไดรับการสนบัสนุนจาก 

โครงการนโยบายสาธารณะเพื่อคณุภาพชีวิตที่ดี  

ดําเนินการโดย มูลนิธิสาธารณสขุแหงชาติ (มสช.)  
สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 
 มีนาคม 2549 



สารบัญ 

1.ผลกระทบตอสุขภาพจากการใชสารเคมีในการเกษตร ............................................................ 1 

1.1. ผลกระทบที่เกิดตอสุขภาพกาย ........................................................................................ 2 

1.2. ผลกระทบตอสุขภาพจติ................................................................................................... 5 
1.3. ผลกระทบตอสังคม ชุมชน ............................................................................................... 6 
1.4. ผลกระทบตอจิตวิญญาณ ................................................................................................. 7 

2.สถิติ สถานการณภัยสุขภาพจากการทําเกษตรกรรมและแนวโนม.......................................... 8 

2.1. ตลาดของสารกําจัดศัตรูพืช ............................................................................................. 8 
2.2. สถานการณการนําเขาสารกําจัดศัตรูพืช .......................................................................10 
2.3. สถานการณการเจ็บปวยจากการใชสารเคมีเกษตร .......................................................12 
2.4. สถิติโรคพิษจากสารเคมีการเกษตร ...............................................................................12 
2.5. สถานการณปญหาความเสีย่งของเกษตรกร ..................................................................15 
2.6. การตรวจสอบสารเคมีตกคางในอาหาร .........................................................................16 

3.สาเหตุของปญหา และโอกาสที่ปญหาจะลุกลามและปญหาการจัดการในปจจุบัน ..............22 

3.1. สภาพที่เกิดขึน้ ณ ปจจุบัน .............................................................................................22 

4.กฎหมายและมาตรการตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ...............................................................................28 

4.1. พระราชบัญญตัิสงเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดลอมแหงชาต ิพ.ศ. 2535 .................29 

4.2. มาตรการดานภาษี ........................................................................................................30 
4.3. มาตรการดําเนินการกับสารเคมทีางการเกษตรที่ยกเลกิการใชแลว .............................31 
4.4. การจัดการดานการเกษตร ............................................................................................31 

4.4.1. แนวทางดําเนนิงานเกี่ยวกับพัฒนาการดานเกษตรกรรม ตามแผนพัฒนาเศรษฐกจิ
และสังคมแหงชาตฉิบับที่ 1–9 ...........................................................................................31 
4.4.2. แนวทางการแกปญหาการใชสารเคมทีางการเกษตร : เกษตรทางเลอืก 
(Alternative Agriculture) ....................................................................................................33 
4.4.3. ตัวอยางการดาํเนินกิจกรรมทางดานการเกษตรที่ไมกอใหเกิดผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอม ..........................................................................................................................44 

5.งานวิจยัที่เกี่ยวของ ....................................................................................................................34 

เอกสารอางองิ ................................................................................................................................40 



สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม ข

สารบัญตาราง 
 

ตารางที่ 1  แสดงปริมาณการนําเขาสารเคมีเกษตรแยกเปนประเภทตางๆ ป 2543–2547.......11 

ตารางที่ 2  ปริมาณและมลูคาการนําเขาวัตถุอันตรายทางการเกษตร ป 2546 และ 2547........11 

ตารางที่ 3  แสดงจาํนวนและอัตราการปวยและเสียชวีิตดวยโรคพษิจากสารกาํจดัแมลงและวัชพืช ป 
2540–2545 .............................................................................................................12 

ตารางที่ 4  แสดงรายงานผูปวยดวยโรคพิษจากสารกาํจัดแมลงและวัชพืชจําแนกรายภาค ระหวางป 
พ.ศ. 2541–2545.....................................................................................................13 

ตารางที่ 5  แสดงสัดสวนของสารกาํจัดศัตรูพืชที่เปนสาเหตุของการปวยโรคพิษสารกําจัดศัตรูพืช14 

ตารางที่ 6  แสดงตัวอยางชนิดของสารกําจัดแมลงและวัชพืชที่พบวามีผลตอสุขภาพของประชาการที่
สํารวจ..........................................................................................................................14 

ตารางที่ 7  แสดงผลการตรวจหาระดบัอะเซทิลโคลนีเอสเตอเรส ในเกษตรกร ป 2535–
พ.ศ.2545……... ...........................................................................................................15 

ตารางที่ 8 แสดงผลการตรวจเลือดเกษตรกรผูเส่ียงตอโรคพิษสารกําจัดศตัรูพืชกลุมออรกาโน
ฟอสเฟตและคารบาเมทเฉลี่ยแยกตามภาคระหวางปงบประมาณ 2535–2536 ป 
2540–2541 และป 2543–2544 ..........................................................................16 

ตารางที่ 9  แสดงผลการตรวจวิเคราะหสารพษิตกคางในพืชผักชนิดตางๆ ป 2545 ....................17 

ตารางที่ 10 แสดงผลการวเิคราะหสารเคมีตกคางในตัวอยางผักธรรมดา และผักปลอดสารเคมี ป 
2537–2542 .............................................................................................................18 

ตารางที่ 11 แสดงผลการวเิคราะหสารตกคาง (ประเภทสารเคมกีาํจัดศัตรูพืช) กลุมสารประกอบ
ฟอสเฟต และสารคารบาเมทในพืชผักและผลไม ณ หองตรวจวิเคราะหตลาดกลางคาสง
ส่ีมุมเมือง (รังสิต) เดือน มีนาคม 2545 – มีนาคม 2546.......................................21 

 

 



สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม ค

สารบัญรูป 

 
รูปที่ 1 หน่ึงในเด็กหลายคนในเมืองเคราลา ประเทศอินเดีย ปวยเปนมะเร็งเน่ืองมาจากอยูอาศัยใน
พ้ืนที่ที่มีการใชสารเคมี เอน็โดซัลแฟน (Endosulfan) เปนระยะเวลาทีย่าวนานตดิตอกัน (ภาพ : 
What’s your poison?. Environment Justice Foundation) .............................................................. 2 

รูปที่ 2 เล็บมือหลุดรอนเนื่องมาจากพิษของสารเคมกีาํจัดศัตรูพืช (ภาพ : What’s your poison?. 
Environment Justice Foundation)................................................................................................... 3 

รูปที่ 3 เด็กหญิงคนนี้พิการเพราะสารเคมีเอ็นโดซัลแฟน (Endosulfan) ยาฆาหอยเชอรีย่อดฮติของ
ชาวนา ที่มารดาไดรับขณะตั้งครรภ (ภาพ : What’s your poison? Environment Justice 
Foundation)...................................................................................................................................... 4 

รูปที่ 4  สวนแบงทางการตลาดของแหลงผลิตวัตถุอันตรายทางการเกษตร ป พ.ศ.2539 (ตาม
มูลคาการตลาด %) (ที่มา : กรมวิชาการ, 2539).......................................................................... 9 

รูปที่ 5 หองตรวจวิเคราะหสารเคมีตกคางในผลผลิตการเกษตรตลาดกลางคาสงส่ีมุมเมือง 
(รังสิต)…….......................................................................................................................................21 



เอกสารทางวิชาการ  เรื่อง 

ภัยสุขภาพจากการประกอบการดานเกษตรกรรม1 

 

เสนอตอ 

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

จัดทําโดย 

รศ.ดร.นพ.พงศเทพ วิวรรธนะเดช 

 
ปจจุบันปญหาของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่มีตอสุขภาพของคน เกิดขึ้นทั่วโลกประมาณปละไม

นอยกวา 1 ลานคน ในจํานวนนี้เสียชีวิตประมาณ 4,000–19,000 คน และมีผูไดรับผลกระทบจาก
สารเคมีปละ 3–25 ลานคน โดยในจํานวนทั้งหมดนี้ รอยละ 80 ของผูเสียชีวิตเกิดขึ้นกับประเทศที่
กําลังพัฒนา ในประเทศไทยก็มีแนวโนมที่จะเกิดผลกระทบตอสุขภาพขยายวงกวางขึ้นเรื่อย ๆ โดย
บทความนี้ไดแบงการศึกษาออกเปน 5 สวนคือ ผลกระทบตอสุขภาพจากการใชสารเคมีใน
การเกษตร สถิติสถานการณภัยสุขภาพและแนวโนมจากการทําการเกษตร สาเหตุของปญหาและ
โอกาส ปญหาการจัดการในปจจุบัน กฎหมายและมาตรการตาง ๆ รวมถึงงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ 
ดังน้ี 

1. ผลกระทบตอสุขภาพจากการใชสารเคมีในการเกษตร 
เพ่ือใหเกิดความเขาใจ และเห็นภาพความเชื่อมโยงของปญหาสารกําจัดศัตรูพืชที่มี

ผลกระทบตอสุขภาพเราจะแยกพิจารณาผลกระทบตอสุขภาพใน 4 มิติ คือ มิติทางกาย มิติทางใจ 
มิติทางสังคม และมิติทางจิตวิญญาณ โดยเนนผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตัวเกษตรกรและครอบครัวเปน
หลัก เนื่องจากเปนบุคคลแรกๆ ที่ตองสัมผัสกับสารพิษดังกลาว 

                                          
1  รายงานการศึกษานี้เปนสวนหนึ่งของโครงการ “การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํารางแผนทรัพยากร ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม” ซ่ึงไดรับการสนับสนุนโดยมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ และ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
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1.1. ผลกระทบที่เกิดตอสุขภาพกาย 
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชทุกชนิดเปนอันตรายตอสุขภาพ การแสดงอาการจากการไดรับสารพิษ

มีอยู 2 แบบคือ 

1. พิษเฉียบพลัน เกิดขึ้นเมื่อไดรับพิษของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทันทีทันใด ตัวอยางเชน ปวด
ศีรษะ มึนงง คลื่นไส อาเจียน เจ็บหนาอก ปวดกลามเนื้อ เหง่ือออกมาก ทองรวง เปนตะคริว 
หายใจติดขัด มองเห็นไมชัดเจน หรือเสียชีวิต 

2. พิษเรื้อรัง เกิดขึ้นเมื่อไดรับพิษของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชแลวแสดงผลชา ใชเวลานาน อาการ
อาจใชเวลาเปนเดือน เปนปภายหลังจากการไดรับสารเคมีกําจัดศัตรูพืชจึงจะปรากฏอาการ
ออกมาใหเห็น เชน การเปนหมัน การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ การเปนอัมพฤกษ อัมพาต 
และมะเร็ง เปนตน 

 

รูปที่ 1 หนึ่งในเด็กหลายคนในเมืองเคราลา ประเทศอินเดีย ปวยเปนมะเร็งเนื่องมาจากอยูอาศัยในพื้นที่ท่ีมีการ
ใชสารเคมี เอ็นโดซัลแฟน (Endosulfan) เปนระยะเวลาที่ยาวนานติดตอกัน (ภาพ : What’s your 
poison?. Environment Justice Foundation) 

 
ผลกระทบเฉพาะสวนของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่เปนพิษเฉียบพลัน  

ผลกระทบที่รุนแรงเฉพาะสวน คือผลกระทบที่มีผลเพียงบางสวนของรางกายในสวนที่สัมผัส
กับสารเคมีกําจัดศัตรูพืชโดยตรง เชนทําใหระคายเคืองไดแก ผิวหนังแหงไหม รอยแดง ดาง ระคาย
เคืองตอจมูก ปากและคอ นํ้าตาไหลและไอ เล็บมือ เล็บเทา เปลี่ยนสีเปนสีฟา สีดํา รายที่รุนแรงอาจ
มีเล็บหลุดรอนออกไป 
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รูปที่ 2 เล็บมือหลุดรอนเนื่องมาจากพิษของสารเคมีกําจัดศัตรูพืช (ภาพ : What’s your poison?. Environment 
Justice Foundation) 

 

ผลกระทบที่รุนแรงตอระบบของรางกาย เกิดขึ้นเมื่อสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเขาสูรางกาย และ
จะสงผลกระทบตอระบบในรางกายทั้งหมด กลาวคือเลือดจะพาสารเคมีเขาสูทุกสวนของรางกาย 
และจะสงผลตอ ตา หัวใจ ปอด กระเพาะอาหาร ลําไส ตับไต กลามเนื้อ สมอง และประสาท อาการ
ที่เกิดจากการไดรับพิษจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตอระบบตางๆ ของรางกายจะมีอาการเปนพิษมาก
หรือนอย และรวดเร็วเพียงใดขึ้นอยูกับชนิดของสารเคมี เวลาที่สัมผัส ปริมาณหรือความเปนพิษของ
สารเคมีน้ันวารุนแรงมากนอยเพียงใด  
 

ผลกระทบของสารเคมีกาํจัดศัตรูพชืที่มีพิษเรื้อรังตอระบบตางๆ ของรางกาย 
1. ระบบประสาท สารเคมีกําจัดศัตรูพืชจํานวนมาก มีอันตรายตอระบบสมองและ

ประสาทมาก อาการบางอยางของโรคเนื้อเยื่อทางสมองที่มีสาเหตุมาจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
กอใหเกิดปญหาทางดานความทรงจําอยางรุนแรง สมาธิส้ัน ขาดสมาธิ บุคลิกภาพเปลี่ยนไป การ
เปนอัมพฤกษ อัมพาต เปนลม หมดสติ และอาจเสียชีวิต 

2. ระบบตับ รางกายใชตับในการขจัดสารพิษที่เขาสูรางกายใหมีพิษนอยลง ดังน้ันตับ
ตองทําหนาที่อยางหนักในการขจัดสารพิษ หากรางกายไดรับสารพิษเขาไปเปนเวลานานๆ อาจเปน
โรคตับอักเสบและมะเร็งในที่สุด 

3. ระบบทางเดินอาหาร ทําใหอาเจียน ปวดทอง ทองเสียซึ่งเปนอาการทั่วไปของการ
ไดรับพิษของสารเคมีกําจัดศัตรูพืช การไดรับพิษจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเปนระยะเวลานาน 
อาจจะมีผลตอกระเพาะอาหารที่รุนแรงมากขึ้น หลายคนที่ใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชติดตอกันเปน
เวลานานหลายป มักรับประทานอาหารลําบาก แมวาจะเปนอาหารปกติทั่วไป โดยเฉพาะคนที่กิน
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชเขาไปไมวาจะโดยบังเอิญหรือตั้งใจ กระเพาะอาหารจะถูกทําลายอยางมากและ
สารเคมีจะซึมผานผนังกระเพาะอาหารเขาสูสวนอื่นๆ ของรางกายตอไปดวย 
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4. ระบบภูมิคุมกัน ปฏิกิริยาของอาการแพจะไปรบกวนการทํางานของระบบภูมิคุมกัน
โรค ซึ่งเปนระบบปองกันของรางกายที่มีตอสารที่แปลกปลอม สารเคมีกําจัดศัตรูพืชแตละชนิด
สามารถกอใหเกิดอาการแพที่แตกตางกันไป ซึ่งรางกายของแตละคนมีปฏิกิริยาตอบสนองตอระดับ
การไดรับสารพิษที่แตกตางกันดวย สารเคมีกําจัดศัตรูพืชบางชนิดรบกวนระบบภูมิคุมกันของ
รางกายเปนอยางมาก และบางชนิดทําใหความสามารถในการตอสูกับการติดเชื้อโรคของรางกาย
ออนแอลง ทําใหการติดเชื้อไดงายขึ้น หรือหากมีการติดเชื้ออยูแลวอาการเจ็บปวยดังกลาวจะยิ่ง
ซับซอนและยากตอการรักษา 

5. ระบบตอมไรทอ มีผลของการศึกษาในสัตวทดลอง พบวา สารเคมีกําจัดศัตรูพืชมี
ผลกระทบตอการผลิตฮอรโมนของรางกาย ฮอรโมนเปนสารเคมีที่ถูกผลิตจากตอมไรทอ และอวัยวะ
ตางๆ เชน สมอง ตอมไธรอยด ไต ตอมหมวกไต ลูกอัณฑะ และรังไข เพ่ือควบคุมการทํางานสวนที่
สําคัญของรางกาย สารเคมีกําจัดศัตรูพืชบางชนิดมีผลกระทบตอฮอรโมนการสืบพันธุ สงผลใหเกิด
ความผิดปกติตางๆ เชน การผลิตอสุจิมีจํานวนลดลงในเพศผู และมีความผิดปกติในการผลิตไขใน
เพศเมีย นอกจากนี้แลวสารเคมีกําจัดศัตรูพืชบางประเภทยังทําใหตอมไธรอยดโตขึ้น และเปนมะเร็ง
ในที่สุด การศึกษายังพบวาสัตวทดลองมีการแทงลูก คลอดลูกกอนกําหนด ทารกตายในครรภ และ
เปนไปไดอยางมากวาจะเกิดอาการลักษณะเชนเดียวกันนี้กับส่ิงมีชีวิตที่เลี้ยงลูกดวยนมอื่นๆ 
โดยเฉพาะมนุษยดวย 

 

 
 

รูปที่ 3 เด็กหญิงคนนี้พิการเพราะสารเคมีเอ็นโดซัลแฟน (Endosulfan) ยาฆาหอยเชอรี่ยอดฮิตของชาวนา ท่ี
มารดาไดรับขณะตั้งครรภ (ภาพ : What’s your poison? Environment Justice Foundation) 

 

เกษตรกรหลายคนที่ไดรับพิษในลักษณะขางตน โดยเฉพาะพิษเฉียบพลัน มักไมรูวาตนเอง
กําลังไดรับพิษจากการใชสารกําจัดศัตรูพืช เน่ืองจากพิษของสารเคมีดังกลาวจะคลายกับอาการไม
สบายทั่วไป เชน การแพแดด เปนตน หรือแมจะพอรูบางแตก็ไมไดใหความสนใจตอปญหาสุขภาพ
ดังกลาวมากนัก เน่ืองจากคิดวาเปนปญหาเล็กๆ นอยๆ ไมถึงขั้นทําใหตายในทันทีทันใด ดังน้ัน
ปญหาผลกระทบของสารกําจัดศัตรูพืชตอสุขภาพทางกาย จึงเปนเรื่องที่เกษตรกรหลายคนยังไมให
ความสําคัญเทาที่ควร 
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1.2. ผลกระทบตอสุขภาพจิต 

การใชสารกําจัดศัตรูพืช (แมไมไดใชเองโดยตรงแตอาศัยอยูในครอบครัวที่มีการพนสาร
กําจัดศัตรูพืชอยูเสมอๆ) กอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพจิตไดหลายทาง ทั้งน้ีเน่ืองมาจากประเด็น
ปญหาลืบเนื่อง ดังตอไปนี้  

1. การใชสารกําจัดศัตรูพืช ทําใหสุขภาพของเกษตรกรเสื่อมโทรมลง ยอมกอใหเกิดผลกระทบ
ตอสุขภาพจิตตามมา เชน เกิดอาการหงุดหงิด รําคาญ ไมสบายใจ วิตกกังวลและหวาดกลัว
ตอการสูญเสียความสามารถในการทํางาน หรือกลัวที่จะสูญเสียชีวิต 

2. การใชสารกําจัดศัตรูพืชทําใหตนทุนการผลิตของเกษตรกรเพิ่มขึ้น เกษตรกรตองจายเงินซื้อ
สารกําจัดศัตรูพืชในปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งน้ีเปนผลเนื่องมาจากการดื้อยาของแมลง
ศัตรูพืช ตนทุนที่เพ่ิมขึ้นนี้เปนภาระของเกษตรกรทําใหเกิดความไมม่ันใจ เกิดความวิตก
กังวลเกรงวาจะขายผลผลิตไมได กลัวขาดทุน ซึ่งก็กอใหเกิดความเครียดตามมาในที่สุด 

3. การใชสารกําจัดศัตรูพืชทําใหความมั่นคงทางดานอาหารของเกษตรกรลดลง อาหารตาม
ธรรมชาติ เชน กุง หอย ปู ปลา ที่เคยพึ่งพาไดในอดีตลดลง ขณะเดียวกันผลผลิตที่ปลูกไว
ขายก็รับประทานไมได เน่ืองจากตองปลูกในส่ิงที่กินไมไดหรือไมกลากิน เพราะเกรงกลัว
อันตรายของสารเคมีที่ไดฉีดพนไปอยางหนัก ดังน้ันเกษตรกรจึงตองเสียคาใชจายเพิ่มขึ้นใน
การซื้ออาหาร คาใชจายที่เพ่ิมมากขึ้นนี้ทําใหเกิดความเครียด ความหนักใจอีกทางหนึง่ใหกบั
ครอบครัวเกษตรกร 

4. เกษตรกรเกิดความวิตกกังวลตอผลผลิตทางการเกษตรของตน ทั้งน้ีสืบเนื่องมาจากปญหา
ผลกระทบจากการกีดกันสินคาเกษตรจากตางประเทศ สินคาเกษตรจากไทยหลายชนิดตอง
ถูกสงกลับคืน เน่ืองจากตรวจพบสารพิษตกคางเกินมาตรฐาน อีกทั้งในปจจุบันมีมาตรการ
ตรวจเขมของกระทรวงสาธารณสุขในการตรวจนับสินคาเกษตรที่มีสารเคมีตกคาง ปจจัย
เหลานี้จึงอาจเปนอีกสาเหตุที่ทําใหสุขภาพจิตของเกษตรกรผูทําการเกษตรเคมยี่าํแยลงไปอกี 

5. เกษตรกรเกิดความเครียดจากการมีหน้ีสินเพิ่มขึ้น ทั้งน้ีเปนผลสืบเนื่องมาจากการมี
คาใชจายที่ไมจําเปนเพิ่มมากขึ้น เชน คาสารกําจัดศัตรูพืช คาอาหาร (ทั้งๆ ที่เกษตรกร
สามารถผลิตไวกินเองได) คารักษาพยาบาลจากการเจ็บปวยจากสารเคมี เปนตน 
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1.3. ผลกระทบตอสังคม ชุมชน 
การใชสารกําจัดศตัรูพืชกอใหเกิดผลกระทบตอสังคม ชุมชน อาท ิ

1. การที่สารเคมีปนเปอนในผลผลิตทางการเกษตร ทําใหไมปลอดภัยทั้งตอตัวเกษตรกรและตอ
ผูบริโภค กอใหเกิดความไมม่ันคงทางดานอาหารในสังคมไทย 

2. เกิดความขัดแยงในชุมชน ระหวางผูใชสารเคมีกับผูไดรับผลกระทบ เชน การไหลปนเปอน
ของสารกําจัดศัตรูพืชลงในแหลงนํ้าสาธารณะในชุมชน ทําใหชาวบานที่เคยใชนํ้าในการ
อุปโภคบริโภคไมสามารถใชนํ้าดังกลาวได ดังตัวอยางกรณีความขัดแยงระหวางชาวบานกับ
เจาของสวนสมในเขตจังหวัดเชียงใหม 

3. ครอบครัวลมสลาย มีหลายตัวอยางใหเห็นที่สามีตองมาจบชีวิตอยางกระทันหันคาแปลงนา 
ทิ้งลูกเมียใหตองเผชิญชีวิตลําเค็ญตามลําพัง การขาดผูนําทําใหหลายครอบครัวถึงกับประสบ
ภาวะครอบครัวลมสลาย 

4. การฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช ทําใหเกิดปญหาสารเคมีตกคางและปนเปอนในสิ่งแวดลอม 
จากการศึกษาของกรมวิชาการเกษตรพบวา ในการฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืชแตละครัง้ มีเพียง
รอยละ 1 ของปริมาณที่ฉีดพนทั้งหมดเทานั้นที่มีโอกาสไปโดนจุดสําคัญของแมลงจนทําให
ตาย อีกรอยละ 99 จะกระจายไปตามอากาศและตกคางอยูในสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะใน
แหลงนํ้าทั้งผิวดินและใตดิน 

5. ทําลายความสมดุลของระบบนิเวศ กลาวคือ ทําใหเกิดการทําลายศัตรูธรรมชาติของแมลง
ศัตรูพืช เชน แมลงปอ ตัวห้ํา ตัวเบียน กบ เขียด คางคก งู เปนตน การใชสารกําจัดศัตรูพืช
อยูเสมอๆ ยังทําใหแมลงศัตรูพืชมีความตานทานสารเคมีเพ่ิมขึ้น สงผลใหเกษตรกรตองเพิ่ม
ปริมาณการใชสารเคมีมากขึ้น นอกจากนี้ยังทําใหเกิดศัตรูพืชชนิดใหมๆ เพ่ิมมากขึ้น และยัง
เปนการทําลายสิ่งมีชีวิตในดินที่มีประโยชนดวย เชน ไสเดือน จุลินทรียตางๆ  

6. หวงโซอาหารปนเปอนสารเคมี สารเคมีที่เกษตรกรฉีดพนพลาดเปาหมายมากกวารอยละ 
50 น่ันยอมหมายความวา สารเคมีจํานวนนั้น รวมทั้งสารเคมีในพื้นที่เปาหมายดวยไดตกลง
สูแหลงนํ้า พ้ืนดิน และแพรกระจายไปตามอากาศแลวปลิวไปตกตามที่ตางๆ ทําใหเกิดการ
ถายทอดสารพิษดังกลาวในหวงโซอาหารจากการกินตอกันเปนทอดๆ ทําใหมีการสะสมพิษ
มากขึ้นเรื่อยๆ เชน ปลาตัวใหญจะพบสารพิษสะสมมากกวาปลาตัวเล็ก 

7. เกิดการชะลางพังทลายของหนาดิน และโครงสรางของดินเส่ือมโทรม สารเคมีกําจัดวัชพืช
เปนตัวการสําคัญที่ทําลายพืชซึ่งปกคลุมหนาดิน ทําใหเกิดการพังทลายของหนาดินไปกับน้ํา
เม่ือฝนตกหรือเมื่อเกษตรกรใหนํ้า หรือถูกลมพัดพาหนาดินไป 

8. นํ้าที่ใชอุปโภคบริโภคมีคุณภาพเลวลง สารเคมีปนเปอนลงในแหลงนํ้าธรรมชาติได เชน จาก
การที่ฝนที่ตกลงมาไดนําเอาละอองของสารเคมีที่ลอยฟุงอยูในอากาศลงมาดวย ทําให
ส่ิงมีชีวิตที่ใชนํ้าอุปโภคบริโภคเจ็บปวย ทําลายระบบนิเวศในน้ําและอื่นๆ ที่เกี่ยวของดวยทั้ง
ระบบ 
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1.4. ผลกระทบตอจิตวิญญาณ 
วิถีเกษตรไทยเปนวิถีแหงการชวยเหลือเกื้อกูล และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมาแตไหนแตไร 

แตนับตั้งแตเกษตรกรไทยไดปรับเปลี่ยนมาทําเกษตรเคมี ที่เนนการใชสารกําจัดศัตรูพืชเปนปจจัย
การผลิตสําคัญ ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิดและความเชื่อจนนํามาสูการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและวิถีการผลิตของเกษตรกร การเปลี่ยนแปลงดังกลาว อาทิ 

1. การชวยเหลือเกื้อกูลและพึ่งพาอาศัยซึ่งกันนอยลง เกษตรกรในสมัยกอนเนนการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือนเปนหลัก เม่ือผลผลิตเหลือจึงแบงขายและยังนําไปแบงปน ใหกับเพื่อน
บานใกลเคียง ซึ่งตางกันกับสมัยนี้ที่ตองซื้อผลผลิตทุกอยางที่เราผลิตเองไมได ไมมีการ
แบงปนกันดวยน้ําใจ 

2. ระบบเกษตรสมัยใหมทําใหเกษตรกรไทย มีความโลภและเห็นแกตัวมากขึ้น ทุกคนตางมุง
ผลิตเพื่อใหไดผลผลิตมากๆ โดยที่มิไดตระหนักวาผลผลิตนั้นจะมีสารพิษตกคางหรือจะเปน
อันตายตอผูบริโภคหรือไม 

3. เกษตรกรไมใหความเคารพและความสําคัญตอพระแมธรณี การใชสารกําจัดศัตรูพืชเปนการ
ทําลายพระแมธรณี คือทําลายแผนดินที่ใหชีวิต ทําลายความอุดมสมบูรณของผืนแผนดิน 
ทําลายสรรพชีวิตตางๆ ในผืนดิน โดยเฉพาะจุลินทรียซึ่งเปนประโยชนมหาศาลตอการทํา
การเกษตร 

4. การใชสารกําจัดศัตรูพืช ทําใหเกษตรมีความเมตตาตอสรรพชีวิตนอยลง เกษตรกรมีความ
มุงม่ันที่จะฆาทําลายแมลงศัตรูพืช โดยมิใสใจวาในการฉีดพนสารเคมีแตละครั้งจะทําให
แมลงที่มีประโยชนอื่นๆ เชน ผึ้ง แมลงภู ตองตายไปเทาไร 

5. เกิดความเสื่อมถอยของประเพณีและความเชื่อที่ดีงาม เชน ไมใหความสําคัญตอประเพณีลง
แขกเกี่ยวขาว หรือแมแตทําใหคุณคาและความสําคัญของควายหายไปจากสังคมไทย 
เน่ืองจากหันมาใชเครื่องจักรแทนเพียงเพื่อใหไดผลผลิตจํานวนมากๆ ในระยะเวลาสั้นๆ 
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2. สถิติ สถานการณภัยสุขภาพจากการทําเกษตรกรรมและแนวโนม 

2.1. ตลาดของสารกําจัดศัตรูพืช 

ปจจุบันตลาดการซื้อขายสารกําจัดศัตรูพืชในประเทศไทยมีขนาดถึง 7,295 ลานบาท โดย
ตลาดของสารกําจัดวัชพืชมีขนาดใหญที่สุด (ขอมูลในป พ.ศ. 2543) คิดเปนมูลคากวา 3,841 
ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 52.65 รองลงมาคือ ตลาดสารกําจัดแมลงศัตรูพืช มีมูลคากวา 
2,001 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 27.43 ซึ่งนับวาสารกําจัดวัชพืชและสารกําจัดแมลงศัตรูพืช
เปนตลาดที่มีขนาดใหญมากที่สุด กลาวคือมีขนาดมากกวารอยละ 80 สวนที่เหลืออื่นๆ น้ันไดแก 
สารกําจัดโรคพืช สารกําจัดไร สารกําจัดหนู เปนตน ซึ่งสารเหลานี้มีขนาดของตลาดโดยรวม
ประมาณรอยละ 20 สารกําจัดศัตรูพืชทั้งหมดที่มีการใชในประเทศไทยสวนใหญตองนําเขาจาก
ตางประเทศ โดยนําเขาจากสหรัฐอเมริกามากที่สุด รองลงมาคืออินโดนีเซียและเยอรมันนีตามลําดับ  

จากขอมูลในป พ.ศ. 2539 เมื่อพิจารณาจากมูลคาการนําเขา พบวาบริษัทที่มีสวนแบงทาง
การตลาดของสารกําจัดศัตรูพืชมากที่สุดคือ บริษัทมอนซานโต (ไทยแลนด) โดยมีมูลคาการนําเขา
กวา 789 ลานบาท คิดเปนรอยละ 16.03 ซึ่งเปนสวนแบงทางการตลาดที่ไดจากการประกอบ
กิจการสารกําจัดวัชพืชทั้งหมด สารกําจัดวัชพืชจากบริษัทมอนซานโตที่เปนที่รูจักกันโดยทั่วไปไดแก 
ราวดอัพ (ไกลโฟเสท) และสปารค (ไกลโฟเสท) บริษัทที่มีสวนแบงทางการตลาดรองลงมาคือ
บริษัทโนวาตีส (ประเทศไทย) จํากัด (เดิมคือบริษัทซีบา–ไกกี้ ปจจุบันไดรวมกับบริษัทเซเน
กาเปนบริษัทซินเจนตา) มีมูลคาการนําเขา 419 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 8.51 โดยผลิตภัณฑ
ซึ่งเปนที่รูจักกันดีในตลาดไดแก สกอร 250 อีซี (ไดเฟนโนโคนาโซล), ริโดมิล เอ็ม (เมทาแลกซิล), 
แซด บริษัทที่มีสวนแบงทางการตลาดในลําดับตอมาคือบริษัทดูปองท (ประเทศไทย) จํากัด มีสวน
แบงทางการตลาดรอยละ 6.89 หรือ 339 ลานบาท โดยผลิตภัณฑซึ่งเปนที่รูจักกันดีในตลาดไดแก 
แลนเนท (เมทโธมิล), เบนเลท (เบนโนมิล) โดยมีผูประกอบการที่ไดรับอนุญาตนําเขาวัตถุ
อันตรายทางการเกษตรทั้งหมดจํานวน 68 ราย ในจํานวนนี้มีผูประกอบการที่เปนบริษัทขามชาติ
รอยละ 63.59 ที่เหลือเปนบริษัทที่ดําเนินกิจการโดยคนไทยจํานวนรอยละ 36.42 และในจํานวน
บริษัททั้งหมดนี้มีบริษัทที่มีสวนแบงทางการตลาดมากกวา 50 ลานจํานวน 20 ราย (ดูรูปที่ 4) 
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รูปที่ 4  สวนแบงทางการตลาดของแหลงผลิตวัตถุอันตรายทางการเกษตร ป พ.ศ.2539                      
(ตามมูลคาการตลาด %)   

ท่ีมา : กรมวิชาการ, 2539 

ปจจุบัน (พ.ศ. 2547) มีผูประกอบธุรกิจวัตถุอันตรายทางการเกษตร 8,930 ราย เปนผูนํา
เขา 157 ราย ผูผลิต 72 ราย ผูจัดจําหนาย 543 ราย ผูใชประเภทรับจาง (รับจางรมควันกําจัด
ศัตรูพืช) 83 ราย และรานคาปลีก 8,075 ราย อยางไรก็ตามยังมีรานจําหนายสารเคมีอีกจํานวน
มากที่ยังไมมีหนังสืออนุญาตใหจําหนาย ซึ่งทั้งหมดนี้มีอิทธิพลตอการใชสารเคมีทางการเกษตรของ
เกษตรกรมาก เน่ืองจากไมไดแสดงบทบาทเพียงแคเปนผูจําหนายวัตถุอันตรายเทานั้น หากแตยัง
เปนผูใหคําแนะนําเกี่ยวกับศัตรูพืช วัตถุอันตราย และการใชวัตถุอันตรายเหลานั้นดวย นอกจากนี้ยัง
อาศัยชองวางและความหยอนยานของกฎหมายกระทําพฤติกรรมอันเปนการเอาเปรียบผูบริโภค 
(เกษตรกรผูใชวัตถุอันตราย) ไดแก การลักลอบนําวัตถุอันตรายที่ไมไดรับการอนุญาตเขามาใน
ราชอาณาจักร ลักลอบจําหนายสารที่ไมไดขึ้นทะเบียน โฆษณาเกินความเปนจริง เปนตน 

ปจจุบันประเทศไทยมีการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทางการเกษตร 654 ชนิด สวนใหญ 
546 ชนิด เปนวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ที่ผูประกอบการตองขึ้นทะเบียนและไดรับใบอนุญาต ซึ่งมีการ
ขึ้นทะเบียนแลว 345 ชนิด เปนสารปองกันกําจัดโรคพืช 75 ชนิด สารปองกันกําจัดแมลง 113 
ชนิด สารปองกันกําจัดวัชพืช 118 ชนิด และสารอื่นๆ อีก 39 ชนิด มีชื่อการคาทั้งหมด 21,055 
ชื่อ วัตถุอันตรายบางชนิดมีชื่อการคามากกวา 500 ชื่อ จากขอมูลในป พ.ศ.2543 มีการนําเขา
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สารเคมีที่ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทางการเกษตรจํานวน 224 ชนิด และทั้งหมดนี้มีชื่อการคา
จํานวนกวาสามพันชื่อ เชน เอ็นโดซัลแฟนชนิดเดียวมีชื่อการคาถึง 111 ชื่อ, ไกลโฟเสทซึ่งเปนสาร
กําจัดศัตรูพืชที่มีปริมาณการนําเขามากที่สุดมีชื่อการคาถึง 241 ชื่อ ซึ่งการที่มีชื่อการคาเปนจํานวน
มากเชนนี้สรางความสับสนใหกับเกษตรกร (ผูบริโภค) เปนอยางมาก โอกาสที่ผูประกอบการจะใช
ชองวางทางกฎหมายนี้ในการแสวงหาผลประโยชนจากเกษตรกรยอมมีมาก และโอกาสที่เกษตรกร
จะใชสารกําจัดศัตรูพืชดวยวิธีการที่ผิดก็มีมากเชนเดียวกัน 

หลังจากที่ประเทศไทยประสบกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา ในป พ.ศ. 2540 สงผลใหคาเงิน
บาทออนตัวลงทําใหตนทุนของปจจัยทางการเกษตรตางๆ มีราคาสูงขึ้น แมไมมีขอมูลทางสถิติแต
จากความเห็นของผูคาสารเคมีทางการเกษตรไดใหความเห็นวา เกษตรกรสวนผลไมภาคตะวันออก
ซึ่งจัดวาเปนเกษตรกรที่มีกําลังซื้อคอนขางสูงและเปนตลาดสารเคมีทางการเกษตรขนาดใหญ แต
เน่ืองจากราคาผลผลิต เชน ทุเรียนมีราคาตกต่ํา ทําใหเกษตรกรขาดทุนและหมดกําลังซื้อ สงผลให
ปริมาณการบริโภคสารเคมีทางการเกษตรนอยลงดวย แมกระนั้นก็ตามบริษัทและรานคาสารเคมี
ทางการเกษตรกลับยังคงเพิ่มจํานวนขึ้น 

2.2. สถานการณการนําเขาสารกําจัดศัตรูพืช 

ไทยเปนประเทศที่มีการใชสารเคมีเกษตรมากที่สุดประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ในแตละปประเทศไทยตองนําเขาสารเคมีทางการเกษตรมากถึงราว 3.5 ลานตัน แยกเปน
การนําเขาปุยประมาณ 3.3 ลานตัน (ป 2544) และสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชอีก 60,543 
ตัน (ป 2544) 

แนวโนมการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชพบวาเพิ่มขึ้นถึง 6 เทาในชวง 25 ปที่ผาน
มา โดยในป 2509 ไทยนําเขาสารเหลานี้เพียง 9,906 ตัน คิดเปนเงิน 208.32 ลานบาท และเพิ่ม
เปน 12,777 ตันในป 2529 และลาสุดป 2547 มากถึง 44,272 ตัน คิดเปนเงิน 517.8 ลาน
บาท 

สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชที่นําเขาปจจุบันแบงเปน 10 ชนิด คือ สารกําจัดวัชพืช 
สารกําจัดแมลง สารปองกันและกําจัดโรคพืช สารควบคุมการเจิญเติบโตของพืช สารกําจัดไร สาร
ชีวินทรียกําจัดแมลง สารกําจัดหอยและหอยทาก สารรมควันพิษ สารกําจัดหนูและสารกําจัด
ไสเดือนฝอย จากตัวเลขการนําเขาป 2547 พบวาสาร 3 ชนิดหลักที่มีการใชมากที่สุด คือ สาร
กําจัดวัชพืชรอยละ 74.4 รองลงมาคือสารกําจัดแมลงรอยละ 12.3 และสารปองกันและกําจัดโรค
พืชรอยละ 9.4 ดังตารางที่ 1 และเมื่อพิจารณากลุมสารเคมีนําเขาเปน 3 กลุม ไดแก สารปองกัน
กําจัดแมลง สารปองกันกําจัดโรคพืช และสารปองกันกําจัดวัชพืชพบวาในป 2547 มีการนําเขากลุม
สารปองกันกําจัดวัชพืชปริมาณเพิ่มขึ้นจากป 2546 ถึงรอยละ 11.7 (ดูตารางที่ 2) 
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ตารางที่ 1 แสดงปริมาณการนําเขาสารเคมีเกษตรแยกเปนประเภทตางๆ ป 2543–2547 

ปริมาณการนําเขา (กิโลกรัม) กลุมสารเคมี 
2543 2544 2545 2546 2547 

สารกําจัดแมลง 12,532,982 16,673,615 16,356,671 14,996,297 5,461,132 
สารชีวินทรียกําจัดแมลง 7,392,711 79,962 68,440 – – 
สารปองกันและกําจัดโรคพืช 29,714,804 7,824,913 8,891,945 10,326,423 4,163,125 
สารกําจัดวัชพืช 44,990 32,422,569 36,596,148 50,463,961 32,971,138 
สารกําจัดไร 274,473 296,287 399,903 363,363 125,185 
สารกําจัดหนู 141,680 199,700 131,430 122,020 93,350 
สารควบคุมการเจิญเติบโตของ
พืช 

1,162,165 1,460,108 1,417,186 2,092,813 924,690 

สารกําจัดหอยและหอยทาก  226,442 156,141 187,020 422,850 96,980 
สารรมควันพิษ  569,602 784,085 1,089,675 792,885 437,304 
สารกําจัดไสเดือนฝอย 21,040 – – 20 – 
สารอื่นๆ 657,894 644,070 231,840 – – 
รวม 52,738,783 60,541,450 65,370,258 79,580,632 44,272,904 

ที่มา : ฝายทะเบียนและการอนุญาตวัตถุมีพิษ กองวัตถุมีพิษการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 

– หมายถึงไมมีขอมูล 

 

ตารางที่ 2 ปริมาณและมูลคาการนําเขาวัตถุอันตรายทางการเกษตร ป 2546 และ 2547 
ปริมาณสารออกฤทธิ์ (ตัน) มูลคา (ลานบาท) 

ประเภท 
ป 2546 ป 2547 เพิ่ม/ลด รอยละ ป 2546 ป 2547 

เ พิ่ ม /
ลด 

รอยละ 

ส า ร ป อ ง กั น
กําจัดแมลง 9,790.2 8,371.9 

–
1,418.4 

–
14.49 3,136.1 2,834.7 

–
301.5 –9.61 

สารปองกัน 
กําจัดโรคพืช 6,731.7 6,428.9 –302.8 –4.50 1,678.1 1,718.9 40.8 2.43 

สารปองกัน 
กําจัดวัชพืช 

31,878.6 35,615.4 3,736.8 11.72 6,101.0 6,079.8 –21.3 –0.35 

อ่ืนๆ 2,187.0 2,633.7 446.7 20.42 470.5 542.5 72.0 15.30 

รวม 50,587.5 53,049.8 2,462.3 4.87 11,385.8 11,175.8 
–
210.0 –1.84 

ที่มา: สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 
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2.3. สถานการณการเจ็บปวยจากการใชสารเคมีเกษตร 

เกษตรกรเปนกลุมที่เส่ียงที่สุดที่จะไดรับอันตรายจาการใชสารเคมีเกษตร รองลงมาคือกลุม
คนงานในไร สมาชิกภายในครอบครัวเกษตรกร และผูที่อยูอาศัยใกลเคียงกับบริเวณที่มีการใช
สารเคมีทางการเกษตร การไดรับพิษของเกษตรกรเกิดได 3 ทาง คือ 

1. การเขาสูรางกายทางผิวหนัง การศึกษาพบวารอยละ 90 ของสารกําจัดศัตรูพืช จะเขาสู
รางกายผานทางผิวหนังโดยตรง เชน เกษตรกรสัมผัสกับพืชผลที่เพ่ิงฉีดพนสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช สารเคมีกําจัดศัตรูพืชสัมผัสผิวหนังโดยตรง เส้ือผาเปยกชุมดวยสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช เกษตรกรผสมสารเคมีกําจัดศัตรูพืชดวยมือเปลา หรือเมื่อสมาชิกในครอบครัวซัก
เส้ือผาที่ปนเปอนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 

2. การเขาสูรางกายทางการหายใจ เกษตรกรที่ฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชหรือผูคนที่อยูใกล
กับผูฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช จะไดรับสารเคมีกําจัดศัตรูพืชผานทางการหายใจไดงาย
ที่สุด โดยเฉพาะอยางยิ่งที่อันตรายที่สุดคือ สารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ไมมีกลิ่น เพราะเกษตรกร
จะไมรูสึกตัวเลยวาไดสูดดมสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเขาไปแลว 

3. การเขาสูรางกายทางปาก เกิดขึ้นเมื่อดื่มกินสารพิษโดยบังเอิญหรือโดยเจตนา เชน เม่ือกิน
อาหารหรือดื่มนํ้าที่ปนเปอนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเขาไป 

2.4. สถิติโรคพิษจากสารเคมีการเกษตร 

สําหรับประเทศไทย จากรายงานการเฝาระวังโรค (รง.506) ป 2545 สํานักระบาดวิทยา
ไดรับรายงานผูปวยโรคพิษจากสารกําจัดแมลงและวัชพืช จํานวน 2,517 ราย คิดเปนอัตราปวย 
4.11 ตอประชากรแสนคน จําแนกเปนเพศชาย 1,506 ราย เพศหญิง 1,065 ราย ผูเสียชีวิต 
จํานวน 11 ราย คิดเปนอัตราตาย 0.02 ตอประชากรแสนคน และอัตราปวยตาย รอยละ 0.4 ดัง
ตารางที่ 3 

ตารางที่ 3  แสดงจํานวนและอัตราการปวยและเสียชีวิตดวยโรคพิษจากสารกําจัดแมลงและ
วัชพืช ป 2540–2545 

จํานวนผูปวย 
ป พ.ศ. 

ชาย หญิง รวม 
อัตราปวย 
(ตอแสนคน) 

จํานวน 
ผูเสียชีวิต 

อัตราตาย 
(ตอแสนคน) 

อัตรปวยตาย 
(รอยละ) 

2540 1,958 1,339 3,297 5.42 34 0.06 1.03 
2541 2,757 1,641 4,398 7.16 15 0.02 0.34 
2542 2,572 1,597 4,169 6.77 31 0.05 0.74 
2543 1,830 1,279 3,109 5.03 21 0.03 0.68 
2544 1,520 1,133 2,653 4.27 15 0.02 0.57 
2545 1,506 1,065 2,571 4.11 11 0.02 0.40 
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เม่ือจําแนกการรายงานผูปวยตามรายภาค พบวาภาคเหนือมรีายงานการปวยสูงที่สุด 
รองลงมาไดแกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ภาคใตมีรายงานการปวยต่ําที่สุด 

ตารางท่ี 4  แสดงรายงานผูปวยดวยโรคพิษจากสารกําจัดแมลงและวัชพืชจําแนกรายภาค 
ระหวางป พ.ศ. 2541–2545 

จํานวนผูปวย 
ภาค 

2541 2542 2543 2544 2545 
ภาคเหนือ (17 จังหวัด) 21.49 21.70 14.88 12.37 10.59 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(19 จังหวัด) 6.33 2.55 2.53 2.96 3.41 
ภาคกลาง (26 จังหวัด) 2.26 4.49 3.53 2.34 2.46 
ภาคใต (14 จังหวัด) 0.53 1.16 .068 0.56 0.55 

  

จังหวัดที่มีรายงานผูปวยสูงสุด 10 อันดับแรก ระหวางปพ.ศ. 2540–2545 มีจํานวนรวม 
18 จังหวัด เปนจังหวัดในภาคเหนือ 9 จังหวัด ไดแก กําแพงเพชร พิจิตร สุโขทัย อุทัยธานี 
นครสวรรค เพชรบูรณพิษณุโลก อุตรดิตถ และลําพูน เปนจังหวัดในภาคกลาง 7 จังหวัด ไดแก 
ชัยนาท นครปฐม พระนครศรีอยุธยา สิงหบุรี ลพบุรี อางทอง และสุพรรณบุรี และเปนจังหวัดใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จังหวัด ไดแก อุดรธานีและเลย ซึ่งในทุกป 3 อันดับแรกของประเทศ
ไทยยังคงเปนจังหวัดกําแพงเพชร พิจิตร และนครสวรรค โดยมีอัตราปวยเพิ่มขึ้นทุกจงัหวดั (ดตูาราง
ที่ 5) 

วัชรี แกวนอกเขา รายงานวา ป พ.ศ. 2541 กองระบาดวิทยาไดรับรายงานผูปวยโรคพิษ
จากสารกําจัดแมลงและวัชพืช จํานวน 4,398 ราย คิดเปนอัตราปวย 7.16 ตอประชากรแสนคน สูง
กวา 3 ปที่ผานมา (อัตราปวยป พ.ศ. 2538 - 2540 เทากับ 5.71 5.28 และ 5.42 ตอประชากร
แสนคน ตามลําดับ) จําแนกเปนเพศชาย 2,757 ราย เพศหญิง 1,641 ราย ผูเสียชีวิต จํานวน 15 
ราย คิดเปนอัตราตาย 0.02 ตอประชากรแสนคน และอัตราปวยตาย รอยละ 0.34 ซึ่งต่ํากวาทุกป
นับตั้งแตป พ.ศ. 2521 เปนตนมา อัตราปวยสูงสุดในกลุมอายุ 25 - 34 ป เทากับ 10.27 ตอ
ประชากรแสนคน รองลงมาไดแก กลุมอายุ 35 ปขึ้นไป 10 - 14 ป 0 - 4 ป และ 5 - 9 ป 
ลักษณะอาชีพ ผูปวยประกอบอาชีพเกษตรกรรมรอยละ 73.28 รับจางรอยละ 15.83 นักเรียนรอย
ละ 2.41 แมบานรอยละ 1.41 ขาราชการรอยละ 0.57 นักธุรกิจรอยละ 0.41 เลี้ยงสัตวรอยละ 
0.02 ประมงรอยละ 0.02 ไมทราบอาชีพ และอื่นๆ รอยละ 6.05 โดยชนิดของสารกําจัดแมลงและ
วัชพืชที่เปนสาเหตุของการปวย ไดแก สารกําจัดแมลงกลุม Organophosphate รอยละ 84.4 สารฆา
แมลงกลุม Carbamate รอยละ 6.2 และสารกําจัดหนูและสัตวแทะ รอยละ 4.7 ดังตารางที่ 5 
สําหรับชื่อสามัญและชื่อการคาของสารกําจัดแมลงและวัชพืชที่พบบอยแสดงในตารางที่ 6 
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ตารางที่ 5  แสดงสัดสวนของสารกําจัดศัตรูพืชที่เปนสาเหตุของการปวยโรคพิษสารกําจัด
ศัตรูพืช 

จํานวนผูปวย ชนิดของสารกําจัดศตัรูพชื 
2541 2542 2543 2544 2545 

กลุมออรกาโนฟอสเฟต 56.98 40.20 55.51 52.50 84.4 
กลุมคารบาเมท 12.01 9.80 9.13 7.30 6.2 
กลุมออรกาโนคลอรีน 1.14 – – – – 
สารกําจัดวัชพืช 13.31 5.88 7.6 9.90 – 
สารกําจัดหนูและสัตวแทะ – – – – 4.7 

ตารางที่ 6 แสดงตัวอยางชนิดของสารกําจัดแมลงและวัชพืชที่พบบอย 

กลุมสารเคมี ช่ือสามัญ ช่ือการคา 

Methyl parathion โครไธออน, กูราซาน, กรีนฟอส, กวาด 

Mevinphos โครฟอส, กิ๊ดดี้, กอลฟฟอส กลุม Organophosphate 

Dimethoate คอนโดเมท, คารเนลล 

กลุม Herbicide Paraquat กรัมมอกโซน, กรีนโซน, ดีทีโซน ไวโซน,สตารโซน 

Methamyl โกลเดนฟลาย 

Carbaryl  คารบาริล, คารบาริล 85, คารโบนอก 85,เซฟดริน 85 กลุม Carbamate 

BPMC ซีซา 50, ซีซา – ดี  

Chlordane คลอติกซ, คลอเดน 40 

Hydrocarbon 
Endosulfan 

คลินตัน, ซานฟาน, โซโลนมอน กลุม Chlorinated 

Dicofol ดีแอลเทน, ไดคอฟ 

ที่มา : สํานักพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ     
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2.5. สถานการณปญหาความเสี่ยงของเกษตรกร  

สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขเปน
ผูพัฒนาวิธีการคัดกรองกลุมเส่ียงตอโรคพิษสารกําจัดศัตรูพืชกลุมออรกาโนฟอสเฟตและคารบาเมท 
ซึ่งเปนสารเคมีที่เกษตรกรใชอยางแพรหลายและเปนปญหามากที่สุดในประเทศไทยในขณะนี้ 
อันตรายจากการไดรับสารออรกาโนฟอสเฟตและกลุมคารบาเมทบางชนิด เกิดจากสารเคมีไปยับยั้ง
การทํางานของอะเซทิลโคลีนเอสเตอเรส ซึ่งเปนเอ็นไซมที่มีหนาที่ในการทําลายสารอะเซทิลโคลีน 
(Acetylcholine) ซึ่งสารตัวนี้เปนตัวกลางในการสงกระแสประสาท (Nerve impulse) กองอาชีวอนา
มัยจึงไดพัฒนากระดาษทดสอบพิเศษ (Reactive paper) ขึ้นเพื่อใชตรวจเลือดเกษตรกรเพื่อคนหา
ความเสี่ยงตอการเกิดพิษจากสารกําจัดศัตรูพืช โดยเริ่มใชตั้งแตป 2535 จนถึงปจจุบัน และไดทํา
การรวบรวมสถิติของผลการตรวจพบจัดกลุมเกษตรกรเปนระดับมีความเสี่ยงและไมปลอดภัยทั้งใน
ระดับประเทศ ระดับศูนยอนามัยส่ิงแวดลอม และระดับจังหวัด 

ขอมูลของกรมอนามัยในการตรวจหาระดับอะเซทิลโคลีนเอสเตอเรส ในเกษตรกรระหวาง 
พ.ศ. 2535–2545 พบวา มีผูไดรับพิษสารกําจัดศัตรูพืช ถึงขั้นมีระดับเอ็นไซมผิดปกติระหวางรอย
ละ 16–26 โดยที่ยังไมมีแนวโนมลดลงดังแสดงในตารางที่ 7 

ตารางที่ 7  แสดงผลการตรวจหาระดับอะเซทิลโคลีนเอสเตอเรส ในเกษตรกร ป 2535–พ.ศ. 
2545 

การตรวจหาระดับอะเซทิลโคลีนเอสเตอเรส 
พ.ศ. 

จํานวนที่ตรวจ(คน) พบผิดปกติ (คน) รอยละ 
2535 201,613 530,353 26.46 
2536 512,820 93,769 18.28 
2537 418,868 66,196 15.80 
2538 460,521 78,481 17.04 
2539 156,315 40,520 25.92 
2540 563,354 89,926 15.96 
2541 369,573 77,789 21.05 
2542 360,411 48,217 13.38 
2543 278,612 52,604 18.88 
2544 89,945 21,758 24.19 
2545 115,105 33,858 29.40 

ท่ีมา : กองอาชีวอนามัย กรมอนามัย 
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ตารางที่ 8  แสดงผลการตรวจเลือดเกษตรกรผูเส่ียงตอโรคพิษสารกําจัดศัตรูพืชกลุมออรกาโน
ฟอสเฟตและคารบาเมทเฉลี่ยแยกตามภาคระหวางปงบประมาณ 2535–2536 
ป 2540–2541 และป 2543–2544 

รอยละของการตรวจพบผูเสี่ยงและไมปลอดภัย 
ภาค 

ป 2535–2536 ป2540–2541 ป 2543–2544 
ภาคกลาง 17.08 14.27 9.49 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20.32 16.16 17.92 
ภาคเหนือ 21.50 24.64 18.16 
ภาคใต 17.51 17.25 21.02 
ท้ังประเทศ 20.59 18.00 16.77 

ท่ีมา : กองอาชีวอนามัย กรมอนามัย 
เม่ือดูตามรายภาค พบวา ภาพรวมของประเทศรอยละของการตรวจพบผูเส่ียงและไม

ปลอดภัยจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชกลุมออรกาโนฟอสเฟตและคารบาเมทในป 2543–2544 
ลดลงจากป 2535–2536 และ 2540–2541 เม่ือเปรียบเทียบในแตละภาคพบวา สวนใหญรอย
ละของการตรวจพบผูเส่ียงและไมปลอดภัยในป 2543–2544 ลดลงจากป 2535–2536 และ 
2540–2541 ยกเวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต เม่ือพิจารณาในชวงป 2535–2536 
พบวาภาคเหนือมีรอยละของการตรวจพบผูเส่ียงและไมปลอดภัยมากที่สุด (รอยละ 21.50) 
รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รอยละ 20.32) สวนภาคใตและภาคกลางมีจํานวน
ใกลเคียงกัน (รอยละ 17.51 และรอยละ 17.08) ในชวงป 2540–2541 พบวาภาคเหนือมีรอยละ
ของการตรวจพบผูเส่ียงและไมปลอดภัยมากที่สุด (รอยละ 24.64) รองลงมาคือ ภาคใต (รอยละ 
17.25) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รอยละ 16.16) และภาคกลาง (รอยละ 14.27) ตามลําดับ 
ในชวงป 2543–2544 พบวาภาคใตมีรอยละของการตรวจพบผูเส่ียงและไมปลอดภัยมากที่สุด 
(รอยละ 21.02) รองลงมาคือ ภาคเหนือ (รอยละ 18.16) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รอยละ 
17.92) และภาคกลาง (รอยละ 9.49) ตามลําดับ (ดูตารางที่ 8) 

2.6. การตรวจสอบสารเคมีตกคางในอาหาร 

 สวนบริหารศัตรูพืช สํานักพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร กรมสงเสริมการเกษตรใน
ฐานะหนวยงานหนึ่งที่รับผิดชอบในเรื่องการใหความรูเรื่องสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช 
อันตรายและพิษภัยของสารเคมี ไดรวมกับสํานักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศดําเนินการ
สุมเก็บตัวอยางพืชผักและผลไมของเกษตรกรทั่วไปมาตรวจสอบสารเคมีตกคาง โดยใชชุดน้ํายา
ตรวจสอบ (GT) ของกรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข และเครื่องตรวจสอบสารเคมี
ตกคางอยางละเอียดดวยระบบคอมพิวเตอร (Gas Chromatography) ในป พ.ศ. 2545 ได
ดําเนินการจัดเก็บสุมตัวอยางทั้งส้ิน 3,115 ตัวอยาง ไมพบสารเคมีตกคาง จํานวน 1,988 ตัวอยาง 
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หรือคิดเปนรอยละ 64 พบตกคางอยูในระดับปลอดภัยและไมปลอดภัยจํานวน 1,127 ตัวอยาง 
หรือรอยละ 36 (ดังตารางที่ 9)  

ตารางที่ 9 แสดงผลการตรวจวิเคราะหสารพิษตกคางในพืชผักชนิดตางๆ ป 2545 

ผลการตรวจวิเคราะห 

ไมพบ พบปลอดภัย ไมปลอดภัย ที่ ชนิดพืช จํานวนทั้งหมด
(ตัวอยาง) 

รอยละ รอยละ รอยละ 

1 คะนา  341 59.53 33.14 7.33 

2 ถั่วฝกยาว  268 61.94 34.70 3.36 

3 กวางตุง  249 65.86 27.31 6.83 

4 พริก  249 42.57 48.59 8.84 

5 แตงกวา  200 80.50 18.00 1.50 

6 กะหล่ําปลี  163 51.53 42.33 6.13 

7 ผักกาดขาวปลี  137 62.77 26.28 10.95 

8 ผักบุงจีน  111 90.99 9.91 0.00 

9 มะเขือ  108 62.04 32.41 5.56 

10 ผักชี  94 55.32 25.53 8.51 

11 ผักอ่ืนๆ (71ชนิด)  1,068 65.80 28.50 6.60 

12 ขาว  53 100.00 0.00 0.00 

13 ผลไม  74 58.10 35.10 6.70 

รวม 3,115 64.00 30.00 6.00 

ท่ีมา : กลุมงานสงเสริมและพัฒนาการบริการอารักขาพืช สวนบริหารศัตรูพืช สํานักพัฒนาคุณภาพ
สินคาเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร 
ภายหลังจากที่สุมเก็บตัวอยางตรวจสอบแลว พบวาผลผลิตของเกษตรกรคนใดมีสารเคมี

กําจัดศัตรูพืชปนเปอนเกินระดับความปลอดภัยหรือพบปนเปอนแตไมเกินระดับความปลอดภัย 
(MRL) ซึ่งเปนคาสูงสุดของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ยอมใหมีตกคางในผลผลิตการเกษตรได โดยคาด
วาจะไมเปนอันตรายตอผูบริโภค (ถูกกําหนดโดยบริษัทผูผลิตสารเคมีกําจัดศัตรูพืชใชอิทธิพล
รวมกับผูเกี่ยวของกับสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ไมไดกําหนดโดยผูบริโภค) เจาหนาที่ผูจัดเก็บตัวอยาง
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จะแจงใหเกษตรกรเจาของผลผลิตทราบเพื่อใหปรับปรุงกระบวนการผลิตดวยการลดการใชสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชเกินความจําเปน และนําเสนอทางเลือกในการควบคุมศัตรูพืชโดยใชวิธีการอื่นๆ 
ทดแทนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช เชน การใชสารสกัดจากธรรมชาติ เชนสะเดา ตะไครหอม หรืออื่นๆ 
การใชชีวภัณฑในการควบคุม เชนการใชตัวห้ํา ตัวเบียน การใชวิธีกล เชน กับดัก และหรือวิธีการ
อื่นๆ ที่เหมาะสมกับชนิดของพืชและศัตรูพืชนั้นๆ พรอมกับมีการตรวจสอบสารเคมีตกคางใน
ผลผลิตเปนระยะๆ กอนเก็บเกี่ยว นอกจากนั้นยังมีการสงเสริมใหเกษตรกรรวมกลุมเปนกลุมผูผลิต
ผักผลไมปลอดภัยจากสารพิษในทุกจังหวัดทั่วประเทศอีกดวย อีกหนวยงานที่มีหนาที่โดยตรงในการ
ควบคุมคุณภาพของอาหารเพื่อคุมครองผูบริโภค คือ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดย
กลุมงานพัฒนาความปลอดภัยดานเคมีวัตถุและกองควบคุมอาหาร  รวมกับกองอาหาร 
กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ไดศึกษาการตกคางของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชใน
พืชผัก โดยจัดทําโครงการเฝาระวังความปลอดภัยของผักสดปลอดสารเคมี พ.ศ. 2537–2542 รวม
ระยะเวลาศึกษา 6 ป โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเฝาระวังความปลอดภัยของผักสดที่ระบุวาเปน “ผักสด
ปลอดสารเคมี” และสงเสริมใหผูบริโภคเขาใจความหมายที่ถูกตองของผลิตภัณฑน้ี ซึ่งมีการศึกษาใน
ผักธรรมดาที่ไมถูกระบุวาเปนผักปลอดสารเคมีดวย ผลการศึกษาดังตารางที่ 10 

ตารางท่ี 10 แสดงผลการวิเคราะหสารเคมีตกคางในตัวอยางผักธรรมดา และผักปลอด
สารเคมี ป 2537–2542 

ตัวอยางผักธรรมดา ตัวอยางผักปลอดสารเคมี 

ป จํานวน 
ตัวอยาง 

พบสารเคมี 
ตกคาง 

(รอยละ) 

สารเคมีตกคาง
เกินมาตรฐาน 

(รอยละ) 

จํานวน 
ตัวอยาง 

พบสารเคมี 
ตกคาง 

(รอยละ) 

สารเคมีตกคาง
เกินมาตรฐาน 

(รอยละ) 

2537 – – – 38 39.47 10.53 

2538 27 48.15 7.41 29 34.48 6.90 

2539 49 61.22 20.41 22 54.55 9.09 

2540 – – – 36 22.22 0.00 

2541 37 59.46 5.41 16 6.25 0.00 

2542 43 67.44 16.28 47 63.83 10.64 

รวม  156 60.26 13.46 188 37.77 5.85 

ที่มา: โครงการเฝาระวังความปลอดภัยของผักสดปลอดสารเคมี (พ.ศ. 2537–2542 ) 
กองควบคุมอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กองอาหาร กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 
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จากผลการศึกษาเปนระยะเวลา 6 ป ผูศึกษาไดสรุปไวดังน้ี 

1. ผักธรรมดา หรือผักทั่วไป มีการพบสารเคมีตกคางมากกวาผักปลอดสารเคมีทั้งในระดับ
ที่ไมสูงเกินมาตรฐาน และสูงเกินมาตรฐาน โดยจากการสํารวจสารเคมีตกคางในผักธรรมดาทั้งหมด 
156 ตัวอยาง พบสารรอยละ 60.26 โดยมีตัวอยางที่พบสารเคมีสูงเกินมาตรฐานรอยละ 13.46 
สวนผักปลอดสารเคมีทั้งหมด 188 ตัวอยาง พบสารเคมีตกคางรอยละ 37.77 โดยมีตัวอยางที่พบ
สารเคมีสูงเกินมาตรฐานรอยละ 5.85 (รวมเปนรอยละ 43.62 ซึ่งอันที่จริงยังมีสารเคมีตกคางไม
ปลอดภัยตอผูบริโภค : ผูเขียน)  

2. ผักปลอดสารเคมีแทจริงแลวยังพบสารเคมีตกคางอยู เน่ืองจากในความเปนจริงการปลูก
ผักชนิดนี้เปนการปลูกโดยวิธีผสมผสาน คือใชวิธีอื่นๆ เขามาชวย เชน สารสกัดจากธรรมชาติ แตก็
ยังคงมีการใชสารเคมีอยู โดยใชในกรณีจําเปนและใชปริมาณนอยที่สุด ดังน้ันเพื่อใหผูบริโภคไม
เขาใจผิดวาผัก ดังกลาวจะไมพบสารพิษ กรมสงเสริมการเกษตร กรมวิทยาศาสตรการแพทย และ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงหารือรวมกันและใหเปลี่ยนชื่อผักชนิดนี้เปน “ผักปลอดภัย
จากสารพิษ” แทน  

3. ผักปลอดสารเคมียังมีบางตัวอยางที่พบสารเคมีสูงเกินมาตรฐานกําหนด หรือพบปริมาณ
สูง เม่ือเทียบกับมาตรฐานที่กําหนดในชนิดของผักที่ใกลเคียงกัน ดังน้ันควรมีการแนะนําเกษตรกรผู
ปลูกผักประเภทนี้ใหดําเนินการอยางถูกตอง อีกทั้งผูบริโภคก็ไมควรประมาทในการรับประทานผัก
ประเภทนี้ดวย โดยมีขอแนะนําวาตองลางน้ํากอนบริโภคทุกครั้ง 

4. สารเคมีที่พบวามีการตกคางเปนสวนใหญทั้งในผักธรรมดาและผักปลอดสารเคมีในป 
2534–2542 พบวาเหมือนกัน คือ ไซเปอรเมธริน (Cypermetrin) เปนสารพวกไพรีทรอย 
(Pyrethroids), เอ็นโดซัลแฟน (Endosulfan) เปนสารพวกออรกาโนคลอรีน (Organochlorine) และ 
เมธามิโดฟอส (Methamidophos) เปนสารพวกออรกาโนฟอสเฟต (Organophosphate) 

5. ในผักธรรมดาพบการตกคางของสารพิษเกินมาตรฐานมากกวาผักปลอดสารเคมี โดย
สารเคมีที่พบวามีการตกคางเกินมาตรฐานสวนใหญ คือ ไซเปอรเมธริน (Cypermethrin), ไดโครโต
ฟอส (Dicrotophos) และ เมธามิโดฟอส (Methamidophos) ในขณะที่ในผักปลอดสารเคมีมี
สารเคมีที่ตกคางเกินมาตรฐานสวนใหญคือ ไซเปอรเมธริน และ ไดโครโตฟอส 

6. สําหรับผักกวางตุง ผักกะหลํ่าปลี ผักคะนา และผักกาดขาว พบวาผักกระหล่ําปลี ทั้งชนิด
ธรรมดาและปลอดสารเคมี จะพบการตกคางของสารเคมีนอยมากจนแทบไมพบเลย สวน ผักคะนา
จะพบสารตกคางมากที่สุด รองลงมาคือ ผักกวางตุง และผักกาดขาว โดยพบวาในผักปลอดสารเคมี
พบการตกคางขอสารเคมีนอยกวาผักธรรมดา สารเคมีที่พบวามีการตกคางเปนสวนใหญทั้งในผัก
ธรรมดาและผักปลอดสารเคมีในป 2537–2542 คือ ไซเปอรเมธริน, เอ็นโดซัลแฟน และ เมธามิ
โดฟอส สารที่พบวามีการตกคางเกินมาตรฐานสวนใหญ คือ ไซเปอรเมธริน และ ไดโครโตฟอส 
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7. นอกจากผักคะนา กวางตุง ที่พบสารตกคางแลว ถ่ัวฝกยาวกําลังเริ่มเปนปญหาของการ
พบสารตกคางโดยเฉพาะในป 2542 

8. ผักจากปากคลองตลาดสวนใหญพบวาปลอดภัย 

9. จากการสํารวจสารเคมีตกคางในผักจากตางจังหวัดทั้งหมด 414 ตัวอยาง พบการตกคาง
ของสารเคมีในระดับปลอดภัย รอยละ 22.22 และในระดับที่ไมปลอดภัย รอยละ 21.01 จังหวัดที่
พบการตกคางจํานวนมาก แตอยูในระดับที่ปลอดภัย คือ อุบลราชธานี ตรัง และสงขลา สวนจังหวัด
ที่พบสารตกคางมากที่สุดในระดับที่ไมปลอดภัย คือ สุราษฎรธานี, นาน และเชียงราย 

10. เม่ือพิจารณาผักจากตางจังหวัดทั้งหมดพบวา ผักจากภาคเหนือและภาคตะวันออก มี
สารตกคางสูงทั้งในระดับที่ปลอดภัยและไมปลอดภัย และพบวาผักจากตางจังหวัดทั่วประเทศที่พบ
สารตกคางสูง คือ กระหล่ําปลี กะหล่ําดอก ผักคะนา ผักที่พบสารเคมีตกคางในระดับไมปลอดภัย
สวนใหญคือ กระหล่ําดอก ถ่ัวลันเตา และตนหอม 

11. เม่ือพิจารณาเปนภาคพบวา ภาคเหนือ ผักที่พบสารตกคางมากคือ กระหล่ําปลี 
ผักคะนา กระหล่ําดอก ผักกากขาว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบสารเคมีตกคางใน กระหล่ําดอก 
ผักคะนา ภาคตะวันออก พบสารเคมีตกคางใน กระหล่ําดอก ผักคะนา ผักกาดขาว ภาคกลาง ผักที่
พบสารตกคางมากคือ ผักคะนา ภาคใต พบสารเคมีตกคางใน กระหล่ําปลี แตงกวา ถ่ัวลันเตา 
ผักคะนา 

12. การกําหนดคามาตรฐานสารพิษตกคาง โดยเฉพาะตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เปนส่ิงจําเปนและมีประโยชนยิ่ง แตยังมีสารเคมีและผักอีกหลายชนิดที่ยังไมไดกําหนดคา MRL จึง
เห็นวาถาสามารถดําเนินการใหครอบคลุมยิ่งขึ้น จะเปนประโยชนอยางยิ่ง 

อีกส่ิงหน่ึงที่นายินดี สําหรับผูบริโภคจํานวนมากก็คือตลาดกลางคาสงส่ีมุมเมือง (รังสิต) ซึ่ง
เปนธุรกิจเอกชนรายหนึ่ง ที่ใหความสําคัญในการตรวจสอบและควบคุมสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่
ตกคางในผลผลิตการเกษตรตางๆ รวมถึงการตรวจสอบการแตงเติมสารเคมีตางๆ ลงในอาหารหรือ
สินคาเกษตรตางๆ ดวย ซึ่งตลาดกลางคาสงส่ีมุมเมือง (รังสิต) ไดจัดสรางหองตรวจวิเคราะห 
สําหรับใหบริการตรวจวิเคราะหสารเคมีกลุมออรกาโนฟอสเฟตและคารบาเมท โดยใชชุดน้ํายาตรวจ
วิเคราะห (GT) ของกรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ตรวจสอบใหกับผูคาในตลาด 
และผูคาเพื่อการสงออกฟรีตามความตองการ และสุมตรวจสอบโดยเจาหนาที่หองตรวจวิเคราะหของ
ตลาดเอง ซึ่งไดดําเนินการมากวา 3 ป แลว มีผูสนใจทั้งชาวไทยและตางประเทศเขาเยี่ยมชมเปน
จํานวนมาก การตรวจสอบจะดําเนินการสุมตรวจสอบและเก็บขอมูลอยางละเอียดทุกวัน  
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รูปที่ 5 หองตรวจวิเคราะหสารเคมีตกคางในผลผลิตการเกษตรตลาดกลางคาสงสี่มุมเมือง (รังสิต) 

ตารางที่11 แสดงผลการวิเคราะหสารตกคาง (ประเภทสารเคมีกําจัดศัตรูพืช) กลุม
สารประกอบฟอสเฟต และสารคารบาเมทในพืชผักและผลไม ณ หองตรวจ
วิเคราะหตลาดกลางคาสงส่ีมุมเมือง (รังสิต) เดือน มีนาคม 2545 – มีนาคม 
2546 

ผลการตรวจวิเคราะห 

เดือน/ป จํานวน 
ตัวอยางท้ังหมด 

ไมพบสารเคม ี
ตกคาง 

(รอยละ) 

พบสารเคมีตกคาง 
(รอยละ) 

สารเคมีตกคาง 
เกินมาตรฐาน 

(รอยละ) 

มีนาคม 2545 187 18.00 78.00 4.00 

เมษายน 2545 78 12.82 85.90 1.28 

พฤษภาคม 2545 89 7.86 85.40 6.74 

มิถุนายน 2545 70 7.14 84.29 8.57 

กรกฎาคม 2545 93 7.61 86.96 5.43 

สิงหาคม 2545 124 15.32 72.58 12.10 

กันยายน 2545 153 5.23 91.50 3.27 

ตุลาคม 2545 159 4.4 95.60 –  

พฤศจิกายน 2545 203 14.78 83.25 1.97 

ธันวาคม 2545 144 14.04 85.96 –  

มกราคม 2546 173 18.5 81.50 –  

กุมภาพันธ 2546 129 9.3 98.15 1.55 

มีนาคม 2546 151 15.23 84.11 0.66 

รวม /คาเฉลี่ย  1,753 150.23 / 11.56  1,113.2 / 85.63  45.57 / 3.50  
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เม่ือนําขอมูลของตลาดกลางคาสงส่ีมุมเมือง (รังสิต) มาเปรียบเทียบกับผลการตรวจ
วิเคราะหของกรมสงเสริมการเกษตร โดยอนุมานจะพบวาผลผลิตที่พอคาหรือเกษตรกรนําสงตลาด
กลางจะพบสารเคมีตกคางในระดับปลอดภัย และไมปลอดภัยจํานวนที่สูงกวามาก เฉลี่ยรอยละ 
85.63 (ดูตารางที่11) ทั้งนี้อาจจะเกิดจากพอคาที่นําสินคามาสงตลาดกลางมุงเนนผลผลิตที่
สวยงาม จึงสงเสริมใหเกษตรกรคูคาของตนเองฉีดพนสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชในปริมาณที่
มากกวาปกติ หรือเกษตรกรผูผลิตตองการใหผลผลิตของตนเองสวยงามไมมีตําหนิเพ่ือใหขายได
ราคาสูง จึงฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชมากกวาปกติ ดังน้ันผักที่มีความปลอดภัยจากสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชจริงๆ จึงมีเพียงรอยละ 11.56 เทานั้น 

3. สาเหตุของปญหา และโอกาสที่ปญหาจะลุกลามและปญหาการจัดการใน
ปจจุบัน 

3.1. สภาพที่เกิดขึ้น ณ ปจจุบัน 

1. การตกคางของสารพิษตางๆ ในผลผลิต 

ปจจุบันปญหาการตกคางของสารกําจัดศัตรูพืชในพืชผักผลไม ตลอดจนสินคาการเกษตร
ตางๆ ไดกลายเปนปญหาทั้งตอตลาดและผูบริโภคภายในประเทศรวมถึงตลาดนอกประเทศดวย ดัง
จะเห็นไดจากรายงานการตรวจสอบสารเคมีตกคางในผลิตผลทางการเกษตรตางๆ ไดแก จาก
การศึกษาโดยผลการตรวจสอบสินคาเกษตรสงออก ในปงบประมาณ 2537 (ตุลาคม 2536–
กันยายน 2537) ผลการศึกษาพบวา ผลิตผลการเกษตรที่สงออกรอยละ 21.5 มีการปนเปอนสาร
ปองกันกําจัดศัตรูพืช เม่ือจําแนกการปนเปอนของสารพิษตามกลุมผลผลิตอาจสรุปไดวา ตรวจพบ
การปนเปอนสารพิษในขาว ผัก ผลไม และผลผลิตอื่นๆ คิดเปนรอยละ 20.4, 18.5, 0 และ 27.8 
ตามลําดับ สารพิษที่พบในขาวไดแก เฮฟตาคลอร ดีดีที และเมทธิลโบรไมด ในผักสดจะพบโมโนโคร
โตฟอส เมโธมิล ไซเปอรเมธริน และกลุมออรกาโนคลอรีน ไดแก บีเอชซี ดีลดริน และดีดีที เปนตน 
ในผลผลิตอื่นๆ นอกจากพืชดังกลาวแลว พบกลุมออรกาโนคลอรีน (บีเอชซี เฮฟตาคลอร ลินเดน
และดีดีที) ซึ่งจะพบในใบยาสูบ ที่นาสังเกตเปนอยางยิ่งก็คือพบพีซีเอนบี และสารกําจัดเชื้อราชนิด
แมนโคเซบ และสารปองกันกําจัดวัชพืชชนิดโบรมาซิลในสับปะรดกระปอง อยางไรก็ตามปริมาณที่
ตรวจพบไมเกินคาปลอดภัย (Maximum residue limit (MRL), FAO Codex) 

สารกําจัดแมลงหลายชนิดปนเปอนและเกินมาตรฐานความปลอดภัย ที่กําหนดโดยคณะ 
กรรมาธิการอาหารระหวางประเทศ (CODEX) ดังรายงานประจําป 2538 ของ
กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ที่ทําการสํารวจระดับการตกคางของสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชในผักปลอดสารพิษ โดยใน พ.ศ. 2538 ไดวิเคราะหตัวอยางผักสดที่มีฉลากระบุวาเปน
ผักปลอดภัยจากสารพิษจํานวน 35 ตัวอยาง เปรียบเทียบกับตัวอยางผักสดที่ไมมีฉลากระบุจํานวน 
36 ตัวอยาง ที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เก็บจากแหลงจําหนายในกรุงเทพมหานคร 
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ผลการศึกษาพบวาผักสดที่มีฉลากระบุตรวจพบการตกคาง 13 ตัวอยาง (คิดเปนรอยละ 37.14) 
ปริมาณการตกคางสูงในผักคะนา 1 ตัวอยาง ชนิดสารที่พบมี 7 ชนิด เรียงลําดับความถี่ที่พบไดแก 
ไซเปอรเมธริน เอ็นโดซัลแฟน เมธามิโดฟอส เฮปตารคลอร ไพริมิฟอส–เมทิล เตตราไดฟอนและ
เปอรเมธริน สําหรับผักที่ไมมีฉลากระบุ ตรวจพบการตกคางใน 18 ตัวอยาง (คิดเปนรอยละ 50) 
โดยพบวามีการตกคางของสารเคมีเกินคากําหนดตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 163 
(พ.ศ.2538) ในผักกวางตุง และชนิดสารที่พบก็คลายคลึงกับที่ตรวจพบในผักที่มีฉลากระบุ 
นอกจากนี้แลว กรมวิชาการเกษตรยังไดรับเอกสารรองเรียนเรื่องการตรวจพบสารตกคางเกิน
มาตรฐานในผักสดจากไทยอยางตอเนื่อง ซึ่งประเทศที่แจงปญหาสารตกคาง คือ ญี่ปุน ออสเตรเลีย 
นอรเวย สวีเดน ไตหวัน ฟนแลนด สิงคโปร เดนมารค สหภาพยุโรป โดยสารพิษตกคางที่ถูกตรวจ
พบไดแก prothiophos, chlorothalonil, methamidophos, fenobucarb, triazophos, profenofos, 
chlorpyrifos, monocrotophos, parathion methyl, carbaryl, dithiocarbamate, endosulfan, 
carbosulfan, cypermethrin ซึ่งพบใน พริก ชะอม ผักชี มะเขือเปราะ มะระ ถ่ัวฝกยาว ถ่ัวแระ ผักชี
ฝรั่ง ตนหอม เผือก โหระพา กระเพรา ลองกอง ลําไย ซึ่งจากการตรวจพบสารพิษตกคางเกิน
มาตรฐานในผักสดและผลไมจากไทยอยูอยางตอเนื่อง ทําใหหลายประเทศที่นําเขาผักสดและผลไม
จากไทย เริ่มนํามาตรการที่เขมงวดมาใชเพ่ือการควบคุมการนําเขา เชน  

ในญี่ปุนจากปญหาสารพิษตกคางในคะนา ผักชีลาว ผักชีไทย ใบโหระพา ตนหอม ฯลฯ ทํา
ใหญี่ปุนมีมาตรการตรวจผักดังกลาวเพิ่มจากเดิม 1 lot ในทุก 10 lots เปน 1 lot ในทุก 2 lots หาก
พบสารพิษตกคางในผักชนิดใดเกิน 2 ครั้ง ผักชนิดนั้นจะถูกกักที่ดานจนกวาจะมีผลวิเคราะหที่ได
มาตรฐาน และผูนําเขาตองเสียคาใชจายในการตรวจสอบเอง หรือจากปญหาตรวจพบสาร 
cypermethrin ตกคางในกะหล่ําสด ทําใหญี่ปุนมีมาตรการใหทุกดานตรวจสอบ 100% สําหรับ
กะหล่ําสดที่นําเขาจากไทย มีผลตั้งแต 11 ก.ค. 44  

ในไตหวัน มีปญหาตรวจพบสาร dithiocarbamate ตกคางในชะอมเกินกวาระดับ 4.0 ppm. 
ติดตอกัน 3 ครั้ง ทําใหไตหวันมีมาตรการตรวจสอบชะอมทุก lot ที่นําเขาจากไทยจนกวาจะได
มาตรฐานครบ 5 ครั้ง จึงจะเขาสูระบบตรวจปกติคือ สุมตัวอยางเพื่อตรวจสอบสารเคมี ที่ไตหวัน
ประกาศไมใหมีสารตกคางในผลผลิต จํานวน 30 ชนิด ชนิดที่ยังมีใชอยูในไทย เชน aldicarb, 
endosulfan สารเคมีปองกันกําจัดโรคพืช captan, folpet, dinocap, PCNB 

ในประเทศนอรเวย ประสบปญหาในผักกาดกวางตุง คะนา และหัวเผือก โดยตรวจพบ 
monocrotophos และ tiabendazol ทําใหนอรเวย หามนําเขาพืชผักทั้ง 3 ชนิดนี้ และทางนอรเวยได
ออกสุมตัวอยางผักและผลไมตามรานคาในระหวางเดือนเมษายน–มิถุนายน 2544 พบสารตกคาง
เกินกวามาตรฐานดังน้ี ลองกองพบ procymidon ลางสาดพบ cypermethrin และ chlorpyrifos 
สะระแหน พบ cypermethrin และ lambda cyhalothrin มะระพบ dithiocarbamate  
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ออสเตรเลีย พบปญหาในพริกแหง พริกดอง พริกปน โดยพบ chlorpyrifos cypermethrin 
และ fevalerate ทําใหออสเตรเลียมีมาตรการใหผูนําเขาเลือกคือ ทําลาย สงไปตลาดอื่น หรือสงคืน
ตนทาง และไดขึ้นบัญชีสินคาไวเพ่ือตรวจสอบอยางเครงครัดในการนําเขาครั้งตอไปอีก 5 ครั้งติดกัน 

ในสิงคโปร ตรวจพบสารตกคางเกินมาตรฐานในพริกสด โดยพบ prothiofos, 
chlorothalonil, methamidophos, fenobucarb, triazophos, profenofos, chlorpyrifos, quinalphos 
ทําใหสิงคโปรใชมาตรการ EEP เพ่ือควบคุมการนําเขาพริกจากไทย  

กรมสงเสริมการเกษตรดําเนินการติดตามตรวจสอบสารพิษตกคางในผลิตผลการเกษตร 
โดยการสุมเก็บตัวอยางพืชผักในทองที่จังหวัดตางๆ มาตรวจสอบหาปริมาณสารพิษตกคางใน
ผลิตผลดวยชุดตรวจสอบหาสารฆาแมลง (Pesticide test kit) เปนการตรวจสอบสารพิษอยางงาย 
สามารถนําไปตรวจสอบในภาคสนามไดโดยการตรวจสอบสารพิษกลุมออรกาโนฟอสเฟต กลุมคาร
บาเมท และสารพิษอื่นๆ ที่มีผลตอระบบประสาทสวนกลาง ซึ่งจากการรายงานผลของสํานักงาน
เกษตรจังหวัด 76 จังหวัด จํานวน 4,000 ตัวอยาง พบสารพิษตกคาง 1,667 ตัวอยาง คิดเปนรอย
ละ 42 ของตัวอยางทั้งหมด โดยแบงเปนระดับที่ปลอดภัยจํานวน 1,426 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 
86 ของตัวอยางที่พบสารพิษตกคางและระดับไมปลอดภัย2จํานวน 241 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 14 
ของจํานวนตัวอยางที่พบสารพิษตกคาง 

2.  แนวโนมของผูที่ไดรับพิษ 

แนวโนมของผูไดรับพิษจากสารกําจัดศัตรูพืชมีเพ่ิมมากขึ้น จากรายงานของกองอาชีวอนา
มัย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ไดทําการตรวจสอบหาระดับเอ็นไซมโคลีนเอสเตอเรสใน
เลือดเกษตรกร ซึ่งวิธีน้ีจะเปนตัวชี้ใหเห็นถึงระดับสารกําจัดศัตรูพืชที่ตกคางในรางกายของเกษตรกร
วาอยูในเกณฑที่ไมปลอดภัยเพียงใด ซึ่งจากการตรวจเลือดของเกษตรกรเปรียบเทียบกับ พ.ศ. 
2537 พบวาจํานวนเกษตรกรกลุมตัวอยางที่อยูในระดับเส่ียงตอการเกิดพิษที่มีแนวโนมเพ่ิมขึ้น 
เน่ืองจาก พ.ศ. 2537 มีจํานวนเกษตรกรที่อยูในระดับเส่ียงตอการเกิดพิษรอยละ 16 แตใน พ.ศ. 
2538 พบวาเกษตรกรที่ไดรับการตรวจเลือดเพื่อตรวจสอบหาระดับเอ็นไซมโคลีนเอสเตอเรส
จํานวน 463,142 คน มีเกษตรกรกลุมตัวอยางที่อยูในระดับเส่ียงตอการเกิดพิษคิดเปนรอยละ 18 
หรือจํานวน 85,140 คน โดยกลุมสารที่เปนสาเหตุของการปวยสูงสุด คือ กลุมออรกาโนฟอสเฟต
และคารบาเมท ซึ่งเปนสารกําจัดแมลง (รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม 2538–39)  

นอกจากนี้แลวจากรายงานซึ่งจัดทําโดยสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระบุวาในป 
พ.ศ.2542 มีผูไดรับพิษจากสารอันตรายในภาคเกษตรกรรม ซึ่งสวนใหญเปนสารเคมีปองกันกําจัด

                                          
2  ระดับที่ไมปลอดภัย หมายถึง ระดับที่พบสารฆาแมลงกลุมออรกาโนฟอสเฟตและ/หรือคารบาเมทในระดับที่มีแนวโนมวาไม
ปลอดภัยตอผูบริโภค คือมีปริมาณที่เกินคากําหนดตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 163 (พ.ศ.2538) เร่ือง 
มาตรฐานอาหารที่มีสารพิษตกคาง (รายงานสถานการณมลพิษของประเทศไทย พ.ศ.2541 กรมควบคุมมลพิษ 
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม) 
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ศัตรูพืชและสัตว มีจํานวนผูปวย 4,171 คน เสียชีวิต 33 คน เม่ือเปรียบเทียบกับปที่ผานมา จํานวน
ผูปวยลดลง 134 คน คิดเปนรอยละ 3 แตจํานวนที่เสียชีวิตกลับเพิ่มขึ้น 15 คน หรือรอยละ 83 
ลักษณะการกระจายของจํานวนผูปวยไมแตกตางจากทุกๆ ปที่ผานมา กลาวคือ ภาคเหนือมีจํานวน
ผูปวยสูงกวาภาคอื่นๆ มาก รองลงมาคือภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใตตามลําดับ  

3.  การตกคางของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในสิ่งแวดลอม 

นอกจากจะมีการตรวจพบการตกคางของสารกําจัดศัตรูพืชในผลิตผลทางการเกษตรแลว ยัง
พบวาการตกคางของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในสิ่งแวดลอมตางๆ เพ่ิมขึ้นดวยเชนกัน ดังจะเห็นไดจาก
รายงานของกรมควบคุมมลพิษซึ่งทําการตรวจสอบสารอันตรายตกคางตามแหลงเพาะปลูกตางๆ 
เชน ตรวจพบสารกําจัดแมลงดีดีที (DDT) ตกคางในดินเพาะปลูกในจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดตาก 
ในปริมาณ 0.1 และ 0.3 มิลลิกรัมตอดิน 1 กิโลกรัม นอกจากนี้ยังศึกษาถึงการปนเปอนของ
สารเคมีในน้ําใตดินในพื้นที่ 7 จังหวัด ไดแก เพชรบูรณ ลพบุรี สระบุรี อุทัยธานี กาญจนบุรี 
สุพรรณบุรี และราชบุรี พบวา สารไดโคโฟล (Dicofol) ซึ่งเปนสารกําจัดแมลงและไรตกคางในแหลง
นํ้าใตดินมากที่สุดถึงรอยละ 62.5 ของจํานวนจุดเก็บตัวอยางน้ําใตดินทั้งหมดที่ตรวจวิเคราะห โดย
พบปริมาณสูงสุดในแหลงนํ้าใตดินของจังหวัดลพบุรีเทากับ 0.306 ไมโครกรัมตอน้ํา 1 ลิตร (ppb) 
รวมทั้งยังพบสารดีดีที (DDT) ตกคางรอยละ 48.6 ของจํานวนจุดเก็บตัวอยางน้ําใตดินทั้งหมดที่
ตรวจวิเคราะห โดยพบสุงสุดในแหลงนํ้าใตดินจังหวัดกาญจนบุรี ปริมาณ 9.46 ไมโครกรัมตอน้ํา 1 
ลิตร (ppb) ซึ่งเปนสารตกคางที่มีปริมาณสูงกวาสารชนิดอื่นๆ (รายงานสถานการณคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม 2538–39) สารเคมีทั้งสองชนิดนี้จัดอยูในกลุมออรกาโนคลอรีน ซึ่งเปนอันตรายตอ
ส่ิงแวดลอมหลายประการ เชน เปนพิษตอสัตวนํ้าและสัตวที่มีกระดูกสันหลังหลายชนิด ทําใหเปลือก
ไขนกบางลงและไมสามารถฟกออกเปนตัวได ที่สําคัญเปนสารที่คงทนในสภาพแวดลอมโดยมีคาครึง่
ชีวิตหลายเดือน 

ในหลายกรณีพบวาการตกคางของสารเคมีกําจัดศัตรูพืช อยูในระดับที่เปนอันตรายตอ
ส่ิงมีชีวิตอื่นในสิ่งแวดลอมได เชน สัตวนํ้า กรมควบคุมมลพิษไดติดตามตรวจสอบการตกคางของ
สารอันตรายในพื้นที่เกษตรกรรม ในพื้นที่ภาคเหนือ 8 จังหวัด ไดแก เชียงใหม เชียงราย ลําปาง 
กําแพงเพชร เพชรบูรณ พิษณุโลก พิจิตร และนครสวรรค โดยไดทําการตรวจวิเคราะหสารปองกัน
กําจัดศัตรูพืชและสัตวประเภทสารกําจัดแมลง ในดิน นํ้าผิวดิน และน้ําใตดิน จํานวน 204 ตัวอยาง 
(ตัวอยางดิน 107 ตัวอยาง ตัวอยางน้ํา 97 ตัวอยาง) พบการตกคางของสารกําจัดแมลงกลุม
ออรกาโนคลอรีน กลุมออรกาโนฟอสเฟต กลุมคารบาเมท โดยตรวจพบสารกลุมออรกาโนคลอรีน
มากที่สุดถึง 38 ตัวอยาง หรือรอยละ 18 ของตัวอยางทั้งหมด และในกลุมน้ีมีสารเอ็นโดซัลแฟน
ตกคางมากที่สุดในน้ํา วัดคาไดระหวาง 0.02–86.45 ไมโครกรัมตอลิตร และในดินมีคาการตกคาง
ระหวาง 0.09–0.28 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม รองลงมาคือกลุมออรกาโนฟอสเฟต ซึ่งตรวจพบสาร
เมธิลพาราไธออนในน้ํา 1 ตัวอยาง มีคา 6.656 ไมโครกรัมตอลิตร และในดิน 1 ตัวอยางมีคา 
0.46 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมและกลุมคารบาเมทซึ่งตรวจพบสารบีพีเอ็มซีในน้ํา 1 ตัวอยาง มีคา 
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0.907 ไมโครกรัมตอลิตร นอกจากนี้กรมควบคุมมลพิษยังไดติดตามตรวจสอบการใชสารเคมีทาง
การเกษตรบนพื้นที่สูงในจังหวัดเพชรบูรณ ในป พ.ศ. 2538 ซึ่งมีการเพาะปลูกกะหลํ่าปลีเปน
จํานวนมาก พบสารเอ็นโดซัลแฟนตกคางทั้งในดินและน้ํา โดยเฉพาะในน้ําที่มีสูงถึง 6.68–76.22 
ไมโครกรัมตอลิตร ซึ่งคาที่ตรวจพบนี้อยูในระดับที่อาจทําใหสัตวนํ้าบางชนิดตายได เน่ืองจากเอ็น
โดซัลแฟนมีคุณสมบัติเปนพิษสูงตอปลาและสัตวนํ้า  

4.  ความตานทานตอสารพิษ และผลกระทบตอสมดุลของระบบนิเวศ  

ในขณะที่มีการใชสารเคมีการเกษตร เพ่ือควบคุมการระบาดของแมลงศัตรูพืชนั้นกลับพบวา
การระบาดของแมลงศัตรูพืชมีแนวโนมรุนแรงมากยิ่งขึ้น ดังตัวอยางเชนกรณีการระบาดของเพลี้ย
กระโดดสีนํ้าตาลเมื่อป 2533–2534 ซึ่งมีพ้ืนที่นาถูกทําลายถึง 3.5 ลานไร ผลผลิตขาวสูญหายไป
จากระบบตลาดประมาณ 2.5–3 ลานตัน รัฐบาลตองอนุมัติงบพิเศษ 340 ลานบาทเพื่อชวยเหลือ
ชาวนา โดยสวนใหญใหความชวยเหลือในรูปการสนับสนุนสารเคมีการเกษตรเปนสวนใหญ  

การใชสารเคมีเพ่ือควบคุมเพลี้ยกระโดดมิไดทําใหสถานการณดีขึ้น แตกลับทําใหเกิดการ
ระบาดซ้ําและขยายออกไปมากยิ่งขึ้น การลดลงของการระบาดคอยๆ ลดลงเนื่องจากผลโดย
ธรรมชาติมากกวา ยิ่งไปกวานั้นในฤดูตอมา เม่ือมีการแนะนําใหเกษตรกรใชพันธุขาว กข. 23 ที่
ตานทานเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลเพื่อทดแทนขาวพันธุสุพรรณ 60 กลับพบวาในปน้ัน (2535) 
เกษตรกรในภาคเหนือที่ปลูกขาวพันธุน้ีตองเผชิญกับการระบาดของโรคใบไหม เกิดความเสียหาย
รุนแรงมากกวา 1 ลานไร การระบาดของศัตรูพืชมิไดจําเพาะในธัญพืชเทานั้น แตไดขยายไปสูพืช
สวน โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีสวนที่มีการใชสารเคมีในปริมาณสูงดวย ดังกรณีการระบาดของโรค
ไฟทอปเทอราในสวนทุเรียนภาคตะวันออกและภาคใตของประเทศ มีการประมาณการวาเชื้อรา
ดังกลาวไดทําลายทุเรียนไปมากกวา 100,000 ตน ในบางพื้นที่โรคนี้ไดทําลายตนทุเรียนไปมากถึง
รอยละ 25 ของสวน คิดเปนมูลคาความเสียหายใกลเคียงกับการระบาดของเพลี้ยกระโดดในนาขาว
เม่ือ 4–5 ป กอนหนานั้น  

นอกจากจะพบวามีการระบาดของแมลงศัตรูพืชอยางรุนแรงแลว ยังพบวาศัตรูพืชสามารถ
ตานทานตอสารปองกันกําจัดศัตรูพืชไดในเวลาอันรวดเร็ว ดังเชนในกรณีของผีเส้ือมวนหวาน ซึ่ง
เปนศัตรูของสมโอ ผีเส้ือชนิดนี้จะเขาทําลายผลสมโอที่กําลังจะออกสูตลาด ทําใหผลสมโอรวงเกือบ
เกลี้ยงตน ในฤดูกาลสมโอในป พ.ศ.2541 ที่ผานมา เจาหนาที่เกษตรจังหวัดที่มีปญหาจากการ
ระบาดของแมลงดังกลาว (สงขลา) ไดแจงวา สาเหตุของการระบาดนั้นเนื่องมาจากการที่เกษตรกร
ใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชเขาทําลายผีเส้ือมวนหวาน สงผลใหผีเส้ือมวนหวานสามารถสราง
ภูมิคุมกันใหกับตัวเองได และในอนาคตจะทําใหการระบาดของผีเส้ือมวนหวานหนักขึ้นหลายเทาตัว 
เชนเดียวกันกับรายงานการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลในจังหวัดนครสวรรคในป พ.ศ. 2544 
พบวามีการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลกวา 4 หม่ืนไรในเขต อําเภอทาตะโก จ.นครสวรรค 
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แนวโนมการระบาดของโรคและแมลงชนิดใหมๆ ที่เกิดขึ้นนั้นดูเหมือนไมอาจแกไขไดโดย
การเดินตามแนวทางการเกษตรแบบปฏิวัติเขียว ไมวาจะเปนการใชสารเคมีการเกษตรในปริมาณที่
เพ่ิมมากขึ้นหรือแมแตความพยายามในการปรับปรุงพันธุพืชใหตานทาน ดังคํากลาวของ ดร.
ประพาส วีระแพทย (2523) ผูเชี่ยวชาญเรื่องขาว ของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ซึ่งปรากฏในตําราสอนการปรับปรุงพันธุขาวที่วา “ผลกาวหนาของงานบํารุงพันธุพืชให
ตานทานกับศัตรูพืชมักไมเปนผลที่นาพอใจทั้งเพราะเชื้อโรคและแมลงศัตรูน้ัน สามารถผันแปรได
อยางรวดเร็วและแมลงศัตรูก็มีความสามารถในการปรับตัวของมันเพื่อใหอยูรอดและขยายพันธุได
บนพันธุพืชที่มีความตานทาน”  

5. ความเสียหายตอสังคม 

จากเอกสารที่นําเสนอโดย Jonathan R. Pincus และคณะ (2542) ที่ใชในการประชุมเพ่ือ
หาแนวทางการสรางมติในการปฏิรูปนโยบายสารกําจัดศัตรูพืชเพื่อการดําเนินการในอนาคต ซึ่ง 
Jonathan และคณะพบวา การที่เกษตรกรใชสารกําจัดศัตรูพืชมากจนเกินไป สงผลใหประเทศตอง
เสียคาใชจายที่เรียกวา “มูลคาความเสียหายทางสังคม” ที่เกิดจากการใชสารกําจัดศัตรูพืชที่มาก
เกินไป จากการประมาณ พบวาตัวเลขคาต่ําสุดที่เปนความเสียหายคิดเปนเงินประมาณ 462.8 
ลานบาท ซึ่งคาใชจายในจํานวนนี้ ไดแก คาใชจายในการเก็บรวบรวมขอมูลดานสุขภาพ และการ
ดูแลรักษาผูไดรับพิษเฉียบพลันจากสารกําจัดศัตรูพืช คาใชจายในการตรวจหาและตรวจสอบสาร
กําจัดศัตรูพืชที่ตกคาง เปนตน นอกจากนี้แลวการประมาณตัวเลขสูงสุดของมูลคาความเสียหายทาง
สังคมจากการใชสารกําจัดศัตรูพืชที่มากเกินความจําเปน อาจสูงถึง 5,491 ลานบาท คาใชจายสวน
ใหญคือ คาใชจายในการตรวจหาสารพิษตกคางในผลผลิตทางการเกษตรตางๆ ซึ่งมีความเปนไปได
ที่ในอนาคตคาใชจายในการตรวจหาสารพิษตกคางจะสูงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเปนเรื่องที่นาพิจารณา
ไมนอย เพราะตัวเลขของการประมาณการในสวนนี้เปนคาใชจายที่มีขนาดสูงเทากับขนาดของตลาด
สารกําจัดศัตรูพืชในประเทศไทยเลยทีเดียว ดังน้ัน การพิจารณาในดานของความคุมทุนของการใช
สารกําจัดศัตรูพืชเปนจํานวนมากในสภาวะเศรษฐกิจตกต่ําเชนนี้ จึงมีความจําเปนเปนอยางยิ่ง 
(รายงานของ TDRI, 2542) 
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4. กฎหมายและมาตรการตางๆ ที่เกี่ยวของ 
กอนหนาป พ.ศ. 2510 ประเทศไทยไมมีกฎหมายที่ใชควบคุมวัตถุมีพิษหรือวัตถุอันตราย

โดยเฉพาะ ทั้งๆ ที่ประเทศไทยมีการใชสารเคมีปองกันกําจัดศตรูพืชมาตั้งแตตนป พ.ศ. 2493 จน
ไดมีการออกพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2510 และเนื่องจากเหตุการณรถบรรทุกแกสระเบิด
ในป พ.ศ. 2534 จึงไดมีการตรากฎหมายพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ขึ้นมาแทน โดย
สาระสําคัญของกฎหมายฉบับนี้ไดแก หมวดที่ 1 วาดวยคณะกรรมการวัตถุอันตราย อัน
ประกอบดวย ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเปนประธานกรรมการ และกรรมการซึ่งมาจากหนวยงาน
ภาครัฐอีกจํานวน 11 คน และผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งไมเกินเจ็ดคน โดยมีอธิบดีกรม
โรงงานอุตสาหกรรมเปนกรรมการและเลขานุการ รวมกับผูแทนกรมตางๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่ง
คณะกรรมการชุดนี้มีหนาที่ดังตอไปนี้ 

1. ใหความเห็นแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมในการออกประกาศชื่อหรือ
คุณสมบัติ ชนิดของวัตถุอันตราย ตลอดจนกําหนดเวลาที่ใชบังคับและหนวยงานที่รับผิดชอบในการ
ควบคุมวัตถุอันตรายดังกลาว 

2. ใหความเห็นตอรัฐมนตรีผูรับผิดชอบในออกประกาศตางๆ เชน การกําหนดคุณสมบัติ 
การปฏิบัติ ขอเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ตลอดจนการกําหนดใหมีผูเชี่ยวชาญ ผูรับผิดชอบ
สําหรับการดําเนินงานอยางหนึ่งอยางใด หลักเกณฑและการขอขึ้นทะเบียน การผลิตและการนําเขา
วัตถุอันตราย การยกเวนวัตถุอันตรายที่ไมตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติทั้งหมดหรือบางสวน การ
กําหนดเกณฑการเคลื่อนยายวัตถุอันตราย เปนตน 

3. ใหคําแนะนําหรือคําปรึกษาแกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบ  

4. พิจารณาเรื่องรองเรียนจากผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากวัตถุอันตราย 

5. แจงหรือโฆษณาขาวสารเกี่ยวกับวัตถุอันตรายใหสาธารณะทราบ ซึ่งสามารถระบุชื่อและ
ผูประกอบการวัตถุอันตรายได 

6. เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการควบคุมดูแลวัตถุ
อันตรายตลอดจนการปองกันและเยียวยาความเสียหายจากวัตถุอันตราย 

นอกจากนี้ยังไดกลาวถึง การควบคุมวัตถุอันตราย โดยจัดแบงวัตถุอันตรายออกเปน 4 กลุม
ดังน้ี คือ 

วัตถุอันตรายประเภทที่ 1 ไดแกวัตถุอันตรายที่การผลิต การนําเขา การสงออก หรอืการมไีว
ในครอบครองตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด 

วัตถุอันตรายประเภทที่ 2 ไดแกวัตถุอันตรายที่การผลิต การนําเขา การสงออกหรือการมีไว
ในครอบครองตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่ไดทราบกอนและปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนด 
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วัตถุอันตรายประเภทที่ 3 ไดแกวัตถุอันตรายที่การผลิต การนําเขา การสงออกหรือการมีไว
ในครอบครองตองไดรับใบอนุญาต 

วัตถุอันตรายประเภทที่ 4 ไดแก วัตถุอันตรายที่หามมิใหมีการผลิต การนําเขา การสงออก 
หรือการมีไวในครอบครอง  

รายชื่อของวัตถุอันตรายประเภทตางๆ น้ันจะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา นอกจากนี้
ยังกําหนดใหมีการจัดตั้งศูนยขอมูลวัตถุอันตรายในกระทรวงอุตสาหกรรม เพ่ือเปนศูนยกลางในการ
ประสานงานเกี่ยวกับวัตถุอันตรายอีกดวย และพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังไดกําหนดบทลงโทษแก
ผูฝาฝนอีกดวย 

4.1. พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 

เน้ือหาสาระหลักของพระราชบัญญัติฯ ไดแก ใหมีคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ซึ่งมี
นายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ มีรองประธาน สองคนคือ รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม โดยมีคณะกรรมการที่มาจากสวนของภาครัฐ
รวมทั้งส้ิน 14 คน กรรมการผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมอีกไมเกิน 8 คน ในจํานวนนี้จะตองมี
ผูแทนภาคเอกชนรวมอยูดวยไมนอยกวากึ่งหน่ึง โดยมีปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยแีละ
ส่ิงแวดลอมเปนกรรมการและเลขานุการ มีอํานาจหนาที่ไดแก 

1. เสนอนโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ เพ่ือขอความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

2. กําหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม 
3. พิจารณาใหความเห็นชอบในแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมที่รัฐมนตรีนําเสนอ 
4. พิจารณาใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 
5. เสนอแนะมาตรการดานการเงิน การคลัง การภาษีอากรและการสงเสริมการลงทุนเพื่อ

ปฏิบัติตามนโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติตอ
คณะรัฐมนตรี 

6. เสนอแนะใหมีการแกไขหรือเพิ่มเติม ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับ การสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมตอคณะรัฐมนตรี 

7. พิจารณาใหความเห็นชอบในแผนปฏิบัติการ หรือแกไขอันตรายอันเกิดจากการแพรกระจาย
ของมลพิษหรือภาวะมลพิษที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเสนอ 

8. เสนอรายงานเกี่ยวกับสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอมของประเทศตอคณะรัฐมนตรีอยาง
นอยปละครั้ง 

9. กําหนดมาตรการเพื่อเสริมสรางความรวมมือ ประสานงานระหวางหนวยราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และเอกชนเกี่ยวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
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10. พิจารณาใหความเห็นชอบในการกําหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกาํเนดิทีร่ฐัมนตรี
เสนอ 

11. กํากับดูแลและเรงรัดใหมีการตราพระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ขอบังคับ ขอบัญญัติ
ทองถ่ิน ประกาศ ระเบียบ และคําส่ังที่จําเปน  

เพ่ือใหกฎหมายเกี่ยวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม มีความเปนระบบ
สมบูรณคณะกรรมการชุดนี้สามารถที่จะแตงตั้งคณะกรรมการผูชํานาญการ หรือคณะอนุกรรมการ
เพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติจะ
มอบหมาย นอกจากนี้ยังสามารถที่จะเรียกหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลอื่นสงเอกสาร
สํารวจผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม เอกสารขอมูล หรืออาจเรียกใหบุคคลที่เกี่ยวของมาชี้แจง
ดวย หากเห็นวาโครงการและแผนงานใดอาจสงผลเสียหายรายแรงตอคุณภาพสิ่งแวดลอม 

สาระสําคัญอีกประการหนึ่งของพระราชบัญญัติน้ีคือ การจัดตั้ง “กองทุนส่ิงแวดลอม” ซึ่งมี
แหลงที่มาจาก กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง งบประมาณอุดหนุนจากรัฐ เงินคาบริการและคาปรบั เปนตน 
โดยกองทุนนี้สามารถที่จะใชหรือกูยืมสําหรับสวนราชการ หนวยงานทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ เอกชนใน
การดําเนินการบําบัดหรือระบบกําจัดของเสียรวม ตลอดจนเปนเงินชวยเหลือและอุดหนุนกิจการ
ใดๆ ที่เกี่ยวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมตามที่คณะกรรมการกองทุนเห็นสมควร 
และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ นอกจากนี้แลวในกรณีที่ไมมีกฎหมาย
ใดบัญญัติไวโดยเฉพาะ ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษมีอํานาจออก
กฎกระทรวงกําหนดชนิดและประเภทของเสียอันตรายที่เกิดจากการผลิตการใชสารเคมี หรือวัตถุ
อันตรายในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การสาธารณสุข และกิจการอยางอื่นให
อยูในความควบคุมเพ่ิมเติมได ตามวิธีการที่เหมาะสมตามหลักวิชาการ 

4.2. มาตรการดานภาษี 
กอนป พ.ศ. 2534 ผูนําเขาสารปองกันกําจัดศัตรูพืช ตองชําระภาษีเขาในอัตรารอยละ 5 

ของราคาCIF (Cost, Insurance, Freight) โดยไมนําระดับความเปนพิษมารวมพิจารณาดวย ป พ.ศ. 
2535 ในสมัยรัฐบาลนายอานันท ปณยารชุน เปนนายกรัฐมนตรีไดมีมติคณะรัฐมนตรีใหมีการลด
ภาษีการนําเขาปจจัยการเกษตร เพ่ือเตรียมอุตสาหกรรมภายในประเทศใหพรอมในการเขารวมใน
เขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA-Asian Free Trade Area) ตลอดจนการสงเสริมใหมีการแขงขันอยาง
เสรี สงผลใหประเทศไทยไดลดภาษีการนําเขาสารกําจัดศัตรูพืชจากรอยละ 5 เหลือรอยละ 0 
นโยบายนี้สงผลตอเศรษฐกิจทั้งในดานมหภาค (Macroeconomic) และจุลภาค (Microeconomic) 
เกิดการเบี่ยงเบนราคาสารกําจัดศัตรูพืชที่แทจริง สารกําจัดศัตรูพืชที่จําหนายในประเทศไทยจึงมี
ราคาถูกกวาที่ควรจะเปน ทําใหแรงจูงใจในการที่เกษตรกรใชสารกําจัดศัตรูพืชมีสูงมากยิ่งขึ้น ดังน้ัน
การยกเวนภาษีถือวาเปนการชวยอุดหนุนการนําเขาโดยทางออม และชวยใหราคาสารปองกันกําจัด
ศตรูพืชถูกลง นอกจากนี้แลวประเทศไทยไมมีระบบการเก็บภาษีตามระดับความเปนพิษ จึงเทากับ
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วารัฐบาลยินยอมใหมีสารปองกันกําจัดศัตรูพืชที่มีพิษรายแรง และมีราคาถูกเขามาจําหนายใน
ประเทศไทย แตอยางไรก็ดีจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ําในป พ.ศ. 2540 คาเงินบาทออนตัวลง ทําให
ปจจัยการผลิตตางๆ ที่มาจากตางประเทศมีราคาสูงขึ้น ราคาของปจจัยการผลิตทางการเกษตร
รวมทั้งสารเคมีทางการเกษตรมีราคาสูงขึ้นดวย แตความตองการการใชสารเคมทีางการเกษตรยงัคง
มีอยูเชนเดิม ดังน้ันจึงคาดวาเกษตรกรมีแนวโนมที่จะหันไปใชสารเคมีที่มีราคาถูก ซึ่งสารเคมเีหลานี้
มีไมนอยที่ยังมีปญหาการปลอมปน สารเคมีที่มีคุณภาพต่ํากวามาตรฐานที่อาจปนเปอนดวยสารที่มี
พิษรายแรงชนิดอื่น 

4.3. มาตรการดําเนินการกับสารเคมีทางการเกษตรที่ยกเลิกการใชแลว 

ปจจุบันตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเสนอโดยกรมวิชาการเกษตรตอ
คณะกรรมการวัตถุอันตราย ไดมีการประกาศหามประกอบการและหามมีไวครอบครองวัตถุ
อันตรายทางการเกษตรที่มีพิษรายแรงและเสี่ยงภัยตอการใชสูงใหเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 จํานวน 
62 ชนิด โดยเฉพาะ azinphos ethyl, mevinphos, monocrotophos, phosphamidon ซึง่เปนสารทีไ่ด
ประกาศใหเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 เม่ือวันที่ 8 พฤษภาคม 2543 โดยยกเวนใหผลิตและจาํหนาย
ไดไมเกินเดือนธันวาคม 2543 ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เน่ืองจากเปนสารที่
เกษตรกรใชเปนจํานวนมากกวาปละหนึ่งพันตันตอป นอกจากนี้เปนการประกาศเพื่อลดความเสี่ยง 
แมวายังมีการใชอยูในหลายประเทศ นอกจากนี้จะไมมีการออกใบอนุญาตนําเขาอีกและใหขาย
เฉพาะสวนที่กําลังเดินทางมา และเนื่องจากไมมีสถานที่และอุปกรณที่จะทําลายสารเหลานี้ไดจึงได
ประกาศใหมีการใชสารฯ ที่เหลืออยูใหหมดไป 

4.4. การจัดการดานการเกษตร 

4.4.1. แนวทางดําเนินงานเกี่ยวกับพัฒนาการดานเกษตรกรรม ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับที่ 1–9  

ประเทศไทยไดเริ่มมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับแรกเมื่อป พ.ศ. 2504 
แผนพัฒนาฯ แตละฉบับตางมีรูปแบบการดําเนินนโยบายและวัตถุประสงคตางกันไปตามปญหาที่
เกิดขึ้นขณะนั้น สรุปเปาหมายและผลของการพัฒนาแตละแผนพัฒนาและสังคมแหงชาติทางดาน
การเกษตร ดังน้ี 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 1 
(พ.ศ. 2504-2509) 
 เนนสงเสริมและสนับสนุน
ใ ห เ กิ ด ก า ร ข ย า ย ตั ว ใ น ภ า ค
ก า ร เ กษต ร ด ว ย ก า ร ป รั บ ป รุ ง
โครงสรางพื้นฐานเพื่อขยายผลผลิต
ตอไรใหตอบสนองตลาดโลก 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2510-2514) 
 มีการปรับปรุงโครงสราง
พื้นฐานตอจากฉบับที่ 1 แตผลผลิต
ตอไรกลับต่ําเพราะมีการไหลเขามา
ของเทคโนโลยีอันเกิดจากการปฏิวัติ
เขียว 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 3 
(พ.ศ. 2515-2519) 
 เนนการเร งรัดการผลิต
ปรับปรุงคุณภาพการผลิตเพื่อการ
สงออกและมากชนิดขึ้น ทําใหชวงนี้
เปนยุคทองแหงการขยายตัวของ
เกษตรเชิงเดี่ยว 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 4 
(พ.ศ. 2520-2524) 
 จากความสําเร็จของเกษตร
เชิงเดี่ยวทําใหเกษตรกรบุกรุกพื้นที่
ปาเพื่อขยายพื้นที่การเกษตรมากขึ้น
จึงไดมีการกําหนดแนวทางการ
พัฒนาที่ดิน แหลงน้ํา ปาไมใหรัดกุม
ขึ้น 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 5 
(พ.ศ. 2525-2529) 
 เ ส น อ ใ ห ว า ง แ ผ น แ ล ะ
กํ าหนดทิศทาง เพื่ อพัฒนาการ
เกษตร เนนเพิ่มประสิทธิภาพแทน
การขยายพื้ นที่ เ พ า ะปลู ก  เพื่ อ
กระจายรายได ในชวงนี้เกิดภาวะ
เศรษฐกิจและราคาผลผลิตตกต่ํา 
เ กิ ดการขาดทุ น ในการ เกษตร
เชิงเดี่ยว จึงเริ่มมีการคิดหาแนว
ทางเลือกใหมๆ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 6 
(พ.ศ. 2530-2534) 
 ดําเนินการตอเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 เนนการปรับ
โครงสร างการผลิต  การใชและ
ถายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับ
พื้นที่ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 7 
(พ.ศ. 2535-2539) 
 วางแนวทางรักษาอัตรา
การขยายตั วภาคการเกษตรให
เหมาะสม ยกระดับรายได คุมครอง
ใหไดรับความเปนธรรมในระบบการ
ผ ลิ ต  แ ล ะ ก า ร ค า ผ ล ผ ลิ ต ท า ง
การเกษตร ท้ังยังสงเสริมใหมีการ
อนุรักษและพัฒนาในรูปการเกษตร
แบบยั่งยืน 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 8 
(พ.ศ. 2540-2544) 
 ใหความสําคัญเกี่ยวกับการ
พัฒนาที่ ย่ังยืนอยางจริงจังมากขึ้น 
โดยระบุ เปาหมายพื้นที่ ท่ีจะปรับ
โครงสรางการเกษตรแบบยั่งยืนใน
รูปแบบตางๆ คือ เกษตรอินทรีย วน
เกษตร เกษตรธรรมชาติ เกษตร
ผสมผสาน และเกษตรทฤษฎีใหม 
ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 9 
(พ.ศ. 2545-2549) 
 เปนแผนที่ไดอัญเชิญแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตาม
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว มาเปนปรัชญานําทาง
ในการพัฒนาและบริหารประเทศ 
โดยยึดหลักทางสายกลาง เพื่อให
ประเทศรอดพนจากวิกฤต สามารถ
ดํารงอยูไดอยางมั่นคง และนําไปสู
การพัฒนาที่สมดุล มีคุณภาพ และ
ย่ังยืน ภายใตกระแสโลกาภิวัฒน 
และสถานการณเปลี่ยนแปลงตางๆ  
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4.4.2. แนวทางการแกปญหาการใชสารเคมีทางการเกษตร  : เกษตรทางเลือก 
(Alternative Agriculture) 

ในปจจุบัน ไดมีการวางแนวทางการดําเนินกิจกรรมทางดานการเกษตรแนวใหม หรือที่
เรียกวา เกษตรทางเลือก (Alternative Agriculture) ซึ่งเปนเกษตรกรรมแนวใหมที่มีพ้ืนฐานการ
ดําเนินกิจกรรมที่สอดคลองกับระบบนิเวศวิทยา สามารถดําเนินตอไปไดอยางยั่งยืน โดยไมกอ
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและคุณภาพชีวิตของผูบริโภค โดยยึดถือหลักการใชสารเคมีสังเคราะหให
นอยที่สุด หรือหลีกเลี่ยงการใชสารเคมีสังเคราะห โดยเลือกการใชสารที่ไดมาจากธรรมชาติโดยตรง 
แทนปุย หรือยาฆาแมลง ไดแก การใชปุยคอก ปุยหมัก สารสกัดจากธรรมชาติ เปนตน เกษตร
ทางเลือกมีเปาหมายในการผลิตอาหารและปจจัยที่จําเปนตอการดํารงชีพมากกวาผลิตเพื่อการ
สงออก อาหารที่ผลิตไดก็เปนอาหารที่มีคุณภาพปลอดภัยจากสารพิษตกคาง  

ปจจุบันเกษตรทางเลือกมีอยูหลายกลุม สวนมากจะมีหลักการและวิธีการที่ใกลเคียงกัน 
อาจจะมีแตกตางกันบางตามแนวคิดและวิธีปฏิบัติไปตามสภาพทางสังคมและวัฒนธรรม เชน 

1. เกษตรกรรมอินทรีย (Organic farming) เปนระบบการเกษตรที่หลีกเลี่ยงการใชสารเคมี
อยางเด็ดขาด ไมวาจะเปนปุยเคมี หรือสารกําจัดศัตรูพืชสังเคราะห แตจะอาศัยหลักการ
ควบคุมศัตรูพืชโดยชีวภาพ และเนนการรักษาความอุดมสมบูรณของดินเปนหลักสําคัญ
เน่ืองจากดินเปนที่อาศัยของสิ่งมีชีวิตที่เปนประโยชนในดินและเปนรากฐานของทุกส่ิง อาศัย
การปลูกหมุนเวียนเศษซากพืชมูลสัตว พืชตระกูลถ่ัว ปุย พืชสด การใชธาตุอาหารจากการผุ
ผังของหินแรรวม ทั้งการใชหลักการควบคุมศัตรูพืชโดยวิธีชีวภาพ (Biological control) 

2. เกษตรธรรมชาติ (Natural Farming) คือ เกษตรกรรมที่คํานึงถึงระบบนิเวศเปนหลัก ไดรับ
การพัฒนาและเผยแพร โดยนักการเกษตรธรรมชาติชาวญี่ปุนที่ชื่อ มาซาโนบุ ฟูกุโอกะ โดย
มีหลักการทําการเกษตรแบบธรรมชาติไว 4 ประการคือ ไมมีการไถพรวนดิน ไมมีการกําจัด
วัชพืช (เน่ืองจากใชการควบคุมเชนพืชคลุมดิน เปนตน) ไมใชสารเคมี และไมใสปุย 

3. เกษตรชีวภาพ (Biodynamic agriculture) เปนระบบเกษตรที่พยายามสรางความสมดุลของ
ระบบนิเวศภายในฟารม โดยมนุษยตองทํางานรวมกับธรรมชาติ แตจะไมแทรกแซงในสิ่งที่
ธรรมชาติทําเองได ไมใชสารเคมี มีการหมุนเวียนของเสียกลับมาใชใหม มีการปลูกพืชและ
สัตวเลี้ยงสัตวหลายชนิดหมุนเวียน เพ่ือรักษาความอุดมสมบูรณของดิน 

4. เกษตรกรรมจุลินทรียของคิวเซ (Kyusei natural farming) เกษตรกรรมตามแนวทางนี้
ไดรับการพัฒนาตามแนวคิดของ Moishi Okada ผูกอตั้งศาสนาใหมที่ชื่อ Sekal Kyusei Kyo 
โดยเกษตรกรรมแบบคิวเซนี้ จะเนนการใหความสําคัญกับการใชจุลินทรียที่มีประสิทธิภาพ 
(Effective microorganism) หรือที่รูจักกันในชื่อที่วา EM เปนตัวเรงในการปรับปรุงดิน ซึ่ง
ประกอบดวยผลิตกรดแลคติก ยีสท แอคติโนมัยซีสท และเชื้อราที่ชวยในการหมักเปนตัวเรง
การปรับปรุงดิน ปจจุบันไดพัฒนาอีเอ็ม เปนสารเพื่อปองกันแมลงและฮอรโมนพืชไดอีกดวย 
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5. เกษตรผสมผสาน (Integrated farming) เปนระบบที่มีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตวหลายชนิด
อยูในพื้นที่เดียวกัน โดยกิจกรรมแตละชนิดสามารถเกื้อกูลประโยชนตอกันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ มีการใชทรัพยากรที่มีอยูในไรนา เชน ดิน นํ้า แสงแดด อยางเหมาะสมและ
เกิดประโยชนสูงสุด เกษตรผสมผสานอาจจะมีการประยุกตเทคโนโลยีใหมๆ มาใชดวย โดย
อาจใชสารเคมีและเครื่องจักรกลเกษตรได ตัวอยางเชน การเลี้ยงเปดในนาขาว การปลูกพืช
ไรผสมกับพืชตระกูลถ่ัว การเลี้ยงไกบนบอปลา 

6. เกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ หรือเศรษฐกิจพอเพียง เปนระบบการเกษตรที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชไดพระราชทานใหแกเกษตรกรไทย เพ่ือให
เกษตรกรสามารถทําการเกษตรเพื่อเลี้ยงตนเองไดแบบคอยเปนคอยไปตามกําลัง 

7. เกษตรยั่งยืน (Sustainable Agriculture) คือระบบการเกษตรที่รักษาอัตราการผลิตใหอยูใน
ระดับที่ไมกอใหเกิดความเสียหายในระยะยาวติดตอกัน ภายใตสภาพแวดลอมที่เลวราย
หรือไมเหมาะสม เปนแนวทางการพัฒนาอาชีพที่สัมพันธกับการเกษตรและสิ่งแวดลอม  
รายละเอียดกิจกรรมเหลานี้สามารถดูไดจากภาคผนวก 

5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
ประภาศรี ทิพยอุทัย (2546) ศึกษาผลกระทบทางสุขภาพของประชาชนจากการใชสารเคมี

ปราบศัตรูพืชในสวนผลไม พบวาปจจัยที่มีผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน คือ ลักษณะของ
ประชากร ฐานะทางเศรษฐกิจ พฤติกรรมสุขภาพ การรับบริการสุขภาพ ปจจัยทางชีวภาพ ปจจัย
ทางสัมคม และปจจัยทางสิ่งแวดลอม ประชาชนกลุมตัวอยางมีอาชีพหลักเปนเกษตรกรมีการสัมผัส
สารเคมีปราบศัตรูพืชในการทําสวนผลไมอยูในชวง 1–10 ป ปจจัยดานพฤติกรรมสุขภาพมากกวา
รอยละ 50 มีการปฏิบัติตัวในการใชสารเคมีปราบศัตรูพืชไดถูกตอง การรับบริการสุขภาพจะเขารับ
การตรวจสุขภาพเมื่อมีอาการผิดปกติ ประชาชนที่เขารับการทดสอบสารเคมีในรางกายพบวามี
ระดับความเสี่ยงและไมปลอดภัยรอยละ 44.0 และมีอาการผิดปกติที่พบคือ ปวดเมื่อยรางกาย ปวด
ศีรษะ ออนเพลีย เหง่ือออกมากและวิงเวียนศีรษะ เปนตน และปจจัยทางสิ่งแวดลอม พบวาปริมาณ
นํ้าในแมนํ้าลดลง สีขุน และมีการปนเปอนสารเคมีปราบศัตรูพืช อากาศมีกลิ่นเหม็นของสารเคมี
ปราบศัตรูพืช ดินแข็งเปนกรด ปริมาณสัตวนํ้า พืชน้ํา ผึ้ง นก และงูลดลง  

ประพิมพ วรรณสม (2543) ไดศึกษาตนทุนทางสังคม ของการใชสารเคมีปราบศัตรูพืชใน
การผลิตพืชผัก:คาใชจายดานสุขภาพของเกษตรกรตําบลเจดียหลวง อําเภอแมสรวย จังหวัด
เชียงราย พบวาตนทุนการผลิตพืชผักในรอบ 1 ปจํานวน 48 หลังคาเรือน พ้ืนที่เกษตรจํานวน 203 
ไร รวมเปนเงินทั้งหมด 698,950 บาท เฉลี่ยตอครัวเรือน 14,561 บาท เฉลี่ยตอไร 3,443 บาท 
เรียงลําดับคาใชจายสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแกคาแรงงาน คาสารเคมีปราบศัตรูพืชและปุยเคมี และ
คาดอกเบี้ย สวนคาใชจายในดานสุขภาพกรณีไมนอนโรงพยาบาลรวมทั้งหมด 27,085 บาท เฉลี่ย
คาใชจายตอคน 564 บาท เฉลี่ยคาใชจายตอครั้ง 288 บาท คาใชจายกรณีนอนโรงพยาบาลรวม
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ทั้งหมด 51,310 บาท เฉลี่ยคาใชจายตอคนตอครั้ง 5,701บาท คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องจากจิตใจ 
รวมทั้งหมด 11,742 บาท เฉลี่ยคาใชจายตอคน 286 บาท และปญหาสุขภาพที่พบในระยะที่ 1 
ไดแก เวียนศีรษะ คลื่นไส ในระยะที่ 2 ไดแก เวียนศีรษะ เจ็บคอ แสบคันผิวหนัง ในระยะที่ 3 ไดแก 
มีผื่นคัน ผมแดงบางผิดปกติ 

นุชนารถ จงเลขา (2543) ไดศึกษาผลกระทบของสารเคมีตอสุขภาพของเกษตรกรบนพื้นที่
สูง ดอยแมผาปูนและดอยอินทนนท พบวา มีการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเกินความจําเปน กอใหเกิด
ผลกระทบตอสุขภาพ คือ เกิดอาการวิงเวียนศีรษะหลังใชสารเคมี ในความคิดเห็นของเกษตรกร
เขาใจวาการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชมีผลกระทบตอผูใชมากที่สุด รองลงมาคือตอผูบริโภคและ
ส่ิงแวดลอม การตรวจหาสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในกระแสเลือดเกษตรกรพบวามีการปนเปอนของ
สารพิษในเลือดทั้ง 2 แหงแตที่ดอยแมปูน พบระดับที่ไมปลอดภัยดวย 

นริศร คงสมบุญ (2541) ศึกษาการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูขาวของเกษตรกรใน
จังหวัดสิงหบุรี เพ่ือหาความสัมพันธระหวางลักษณะสวนบุคคล ปจจัยดานเศรษฐกิจและปจจัยทาง
สังคม และศึกษาปญหาและอุปสรรคของเกษตรกรในการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูขาว พบวา 
เกษตรกรสวนใหญไมเคยเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชมากอน แตความรู
ดานการปองกันกําจัดศัตรูพืชไดมาจากเพื่อนบาน และรานคาผูจําหนายสารเคมี เกษตรกรมีการ
ปฏิบัติกอนและหลังการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูขาวไดอยางถูกตอง มีความรูเกี่ยวกับการใช
สารเคมีในระดับสูง เกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคของเกษตรกรในการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรู
ขาว พบวาเกษตรกรสวนใหญมีปญหาเรื่องสารเคมีมีราคาแพง ปญหาเรื่องโรคและแมลงศัตรูพืชดื้อ
ยาทําใหการใชสารเคมีไมไดผล บางรายยังขาดความรูและประสบการณในดานการใชสารเคมีอยาง
ถูกตองและปลอดภัย ตลอดจนไดรับอันตรายจากสารเคมีอยูบาง 

พัชรี รัตนจินดา (2545) ศึกษาความเสี่ยงตอการไดรับสารกําจัดศัตรูพืชและสัตวกลุมออร
กาโนฟอสเฟตและคารบาเมทในเกษตรกรปลูกผักที่ ตําบลบางเหรียง อําเภอควนเนียง จังหวัด
สงขลา โดยการเปรียบเทียบสารตกคางในกระแสเลือดในกลุมเกษตรกรหญิงที่ใชวิธีการผสมผสาน
ในการควมคุมศัตรูพืชและสัตว กับกลุมที่ไมไดประกอบอาชีพเกษตรกรรม พบวา เกษตรกรหญิงที่ใช
วิธีการผสมผสานในการควมคุมศัตรูพืชและสัตวไมมีความเสี่ยงจากการไดรับสารเคมี เน่ืองจาก
คาเฉลี่ยปริมาณสารตกคางในเลือดทั้งสองกลุมไมแตกตางกัน จากการประเมินการไดรับสัมผัสใน
ระดับปานกลางถึงคอนขางต่ํา และปริมาณสารโดยเฉลี่ยที่รางกายไดรับนั้นไมมากพอที่จะกอใหเกิด
ผลขางเคียงตอรางกาย แสดงใหเห็นวาการใชวิธีผสมผสานในการความคุมศัตรูพืชและสัตวสามารถ
ลดความเสี่ยงจากการไดรับสารกําจัดศัตรูพืชและสัตวกลุมออรกาโนฟอสเฟตและคารบาเมทได 
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พัฒนพล แกวใหม (2541) ศึกษาความรูในการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชของ
เกษตรกรผูปลูกมะขามหวานในเขตอําเภอบานหลวง จังหวัดนาน พบวาเกษตรกรสวนใหญเปนเพศ
ชายอายุเฉลี่ย 42 ป ระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 4–6 สมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย 4.77 คน 
มีพ้ืนที่ปลูกมะขามหวานเฉลี่ย 5.73 ไร มีประสบการณในการปลูกมะขามหวานเฉลี่ย 7.65 ป 
ประสบการณใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชเฉลี่ย 5.78 ป เกษตรกรสวนใหญมีความรูในเรื่องการ
ใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชในระดับดีมาก ความรูในการใชสารเคมีมีความสัมพันธกับสังคม
ภายนอกและพื้นที่ปลูกมะขามหวาน ปญหาไมสามารถหลีกเลี่ยงการใชสารเคมีได เกษตรกรยัง
ตองการความรูจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

ธราทิพย ปาวะระ (2541) ปจจัยที่มีผลตอทัศนคติของชาวไรออยในการใชสารเคมีปองกัน
กําจัดศัตรูออย ในอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร พบวาเกษตรกรชาวไรออยมีทัศนคติในการใช
สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชอยูในระดับสูงเฉลี่ย 2.41 ความรูเกี่ยวกับศัตรูออยและสารเคมีและ
ระดับการศึกษามีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับทัศนคติของชาวไรออย การใชสารเคมี
ปองกันกําจัดศัตรูออยที่ระดับ 1.001 ปญหาสําหรับเกษตรกร คือ ตองการความรูขาวสารจาก
เจาหนาที่รัฐและปญหาอีกชวงหน่ึงคือเมื่อตนออยสูงขึ้นทําใหการเขาไปฉีดพนสารเคมีลําบากไม
ทั่วถึง แรงงานหายาก ไมทราบวาจะใชสารเคมีใหตรงกับชนิดของศัตรูออยอยางไร และเกษตรกร
ตองการคําแนะนําการใชสารเคมีในการปองกันและกําจัดศัตรูพืชอยางถูกตองปลอดภัย 

กุลชลี บุญทา (2540) ไดศึกษาเรื่องความตระหนักถึงผลกระทบตอมนุษยและสิ่งแวดลอม
จากการใชสารเคมีทางการเกษตรของนักวิชาการสาขาพืชศาสตร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
ลําปาง ผลการศึกษาพบวา นักวิชาการมีความตระหนักในเรื่องผลกระทบตอมนุษยและสิ่งแวดลอม
จากการใชสารเคมีทางการเกษตรในระดับสูงจากภาพรวมลักษณะพฤติกรรม 3 ลักษณะ ไดแก 1) 
ความรูเรื่องผลกระทบตอมนุษยและสิ่งแวดลอมจากการใชสารเคมีทางการเกษตรมีความรูในระดบัที่
มีผลกระทบมาก 2) พฤติกรรมเพื่อปองกันผลกระทบตอมนุษยและสิ่งแวดลอมจากการใชสารเคมี
ทางการเกษตร มีพฤติกรรมในระดับที่เหมาะสมดี และ 3) การปฏิบัติการใชสารเคมีทางการเกษตร
ที่เกี่ยวของกับงานวิจัย มีการปฏิบัติในระดับที่มีความเหมาะสมดี 

ยุทธนา หงสไกล (2542) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการใชสารเคมีทาง
การเกษตรอยางถูกตองและปลอดภัยของเกษตรกร ตําบลบึงสามัคคี กิ่งอําเภอบึงสามัคคี จังหวัด
กําแพงเพชร ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรมีความรูเกี่ยวกับสารเคมีทางการเกษตรและการนําไปใช 
ความตระหนักถึงภัยสารเคมีทางการเกษตรที่มีตอสุขภาพของผูบริโภคและสิ่งแวดลอมและความเชื่อ
ดานสุขภาพ อยูในระดับปานกลาง ในขั้นกอนการใช ระหวางการใชและหลังการใช อยูในระดับปาน
กลาง และความรูเกี่ยวกับสารเคมีทางการเกษตรและการนําไปใช ความตระหนักถึงภัยสารเคมีทาง
การเกษตรที่มีตอสุขภาพของผูบริโภคและสิ่งแวดลอม และความเชื่อดานสุขภาพกับพฤติกรรมการใช
สารเคมีทางการเกษตรอยางถูกตองและปลอดภัยในทั้ง 3 ขั้นตอนมีความสัมพันธกันอยางมี
นัยสําคัญ 
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วาสนา นาคนอย (2541) ศึกษาความสัมพันธระหวางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใช
สารเคมีกับปริมาณสารเคมีในเลือดของเกษตรกร บานใหมสามัคคี ตําบลยกกระบัตร อําเภอสามเงา 
จังหวัดตาก พบวาเกษตรกรมีความรูความเขาใจในการใชสารเคมีมาก ทั้งในกลุมที่ฉีดพนสารเคมี
ดวยตนเองและเกษตรกรที่ไมเคยฉีดพนสารเคมีดวยตนเอง แตในการตรวจปริมาณสารเคมีตกคาง
ในเลือด เกษตรกรที่ฉีดพนสารเคมีดวยตนเอง มีปริมาณสารเคมีตกตางในเลือดอยูในระดับเส่ียง 
สวนเกษตรกรที่ไมเคยฉีดพนสารเคมีดวยตนเอง มีปริมาณสารเคมีตกตางในเลือดอยูในระดับไม
ปลอดภัย  

บุญตา กลิ่นมาลี (2540) ศึกษาความสัมพันธระหวางความรูและพฤติกรรมการใชสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชกับระดับเอ็นไซมโคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกร หมูบานทาแลง ตําบลทาแลง 
อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี พบวา เกษตรกรมีความรูเกี่ยวกับการใชสารเคมีในระดับดี รอยละ 
99.2 พฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ถูกตอง รอยละ 27.5 ไมถูกตอง 72.5 ผลการ
ตรวจหาระดับเอ็นไซมโคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกร พบวาอยูในระดับปลอดภัยรอยละ 
68.3 และอยูในระดับที่ไมปลอดภัย รอยละ 31.7 จากการทดสอบความสัมพันธพบวาความรูกับ
พฤติกรรมการใชสารเคมีไมมีความสัมพันธ แตพบความสัมพันธ ระหวางพฤติกรรมการใชสารเคมี
กําจัดศัตรพืูชกับระดับเอ็นไซมโคลีนเอสเตอเรส อยางมีนัยสําคัญ โดยปจจัยเส่ียงที่ทําใหเกิดความไม
ปลอดภัยสูง ไดแก การแตงกายไมมิดชิดในขณะฉีดพนสารเคมี ซึ่ทําใหสัมผัสสารเคมีโดยตรง 

ยรรยง นาคมา (2545) ศึกษาพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช ของเกษตรกรกลุมเส่ียง อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรกลุม
เส่ียงสวนใหญเปนเพศชาย อายุระหวา 41–50 ป จบการศึกษาระดับประถมศึกษา การเกษตรสวน
ใหญ คือ นาขาว ในดานการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืช พบวาเกษตรกรกลุมเส่ียงมีประสบการณใน
การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเฉลี่ย 15 ป พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชอยูในระดับปานกลาง และเมื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวาง เพศ อายุ ความรูและทักษะ
เกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช กับพฤติกรรมการปองกันอันตรายจาก
การใชสารเคมี พบวามีความสัมพันธกัน 

ผึ้งไพร ไชยมุติ (2545) ไดศึกษาเรื่อง ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการใชสารเคมี
ปองกันและกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผูปลูกผัก ตําบลบางเหรียง อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 
ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีความรูเปนอยางดีตอหลักและวิธีการใชสารเคมีปองกันและกําจัด
ศัตรูพืช และมีทัศนคติที่ยอมรับตอหลักและวิธีการที่ถูกตองในการใชสารเคมี รวมถึงมีพฤติกรรมที่
ถูกตองในการใชเครื่องมือ อุปกรณ การดูแลรักษาและการทําลายบรรจุภัณฑ และจากการประเมิน
คะแนนรวมของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางมีความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการใชสารเคมี
ปองกันและกําจัดศัตรูพืช อยูในระดับดีกลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน จะมีพฤติกรรม
การใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 สวนกลุมตัวอยาง
ที่มีรายไดสุทธิแตกตางกันจะมีความรูและทัศนคติในการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช
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แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 และกลุมตัวอยางที่มีกรรมสิทธ์ิในที่ดินแตกตางกันจะมี
ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมในการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ผลการศึกษา พบวา ความรูกับทัศนคติ ความรูกับพฤติกรรม และทัศนคติ
กับพฤติกรรม มีความสัมพันธกันในทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคา
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r) เทากับ 0.65, 0.65 และ 0.53 ตามลําดับ และผลการวิเคราะห
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณระหวาง ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม โดยกําหนดใหพฤติกรรม
เปนตัวเกณฑ สวนความรู และทัศนคติเปนตัวพยากรณ พบวา ความรู และทัศนคติ มีประสิทธิภาพ
ในการทํานายพฤติกรรมของกลุมตัวอยาง ไดประมาณรอยละ 42 (R2 = 0.42) จากการสัมภาษณ
เชิงก่ึงโครงสราง พบวา กระบวนการตัดสินใจใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชของกลุมตัวอยาง 
จะขึ้นอยูกับขนาดที่ดินปลูกผัก การเลือกชนิดผักที่ปลูก ความรูของแรงงานที่ปลูกผัก และการเขา
รวมโครงการผูผลิตผักอนามัยปลอดภัยจากสารพิษ ปจจัยที่มีผลทําใหพฤติกรรมการใชสารเคมี
ปองกันและกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผูปลูกผักรายใหญ และผูปลูกผักรายยอยมีความแตกตางกัน 
ไดแกระบบตลาดจําหนายผัก วิถีการดําเนินชีวิต ตลอดจนความเชื่อและวัฒนธรรม เกษตรกรผูปลูก
ผักรายยอยจะใหความใสใจตอความปลอดภัย จึงลดการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช โดยหัน
มาใชชีววิธี เกษตรกรผูปลูกผักรายใหญซึ่งมีที่ดินปลูกผักขนาดใหญ และมีหน้ีสินจากการกูยืมนอก
ระบบมักใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชปริมาณมากและมีความเปนพิษสูงตามคําแนะนําของ
เพ่ือนบานและคําโฆษณา เพ่ือใหผักสวยงามตรงตามความตองการของผูบริโภค ดังน้ันการที่
ผูบริโภคใหความใสใจผักที่ปลูกโดยลดการใชสารเคมี ซึ่งอาจมีรองรอยการทําลายจากศัตรูพืช จะ
เปนการสนับสนุนใหเกษตรกรหันมาปลูกผักดวยการลดการใชสารเคมีใหนอยลง 

 

6. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเกษตร 

6.1. วิจัยและการสรางองคความรู 

o จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผานมาจะเห็นไดวา ระบบการเฝาระวังทั้งดานสุขภาพ
และส่ิงแวดลอมในประเทศไทยยังไมดีพอ จึงควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบเฝาระวังดานอาชีวอนา
มัยทางการเกษตร (โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพดานเกษตรกรรม) และอนามัยส่ิงแวดลอมทาง
การเกษตร (โรคที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงดานสิ่งแวดลอมอันเปนผลมาจากเกษตรกรรม) ที่
ครอบคลุมประเภทของเกษตรกรรมและมีความตอเนื่อง ซึ่งตองอาศัยองคความรูดานระบาดวิทยา 
(Epidemiology) และการประเมินความเสี่ยงสุขภาพ (Health risk assessment) 

 

 



สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม 39

o การพัฒนาคุณภาพของหองปฏิบัติการรวมทั้งระบบการตรวจสอบคุณภาพ (Quality 
assurance) เปนระบบที่จะชวยใหการพัฒนาระบบเฝาระวังมีความแมนยําและถูกตองมากยิ่งขึ้น 
อยางไรก็ตามการพัฒนาคุณภาพของหองปฏิบัติการมักตองใชงบประมาณจํานวนมาก จึงควรมีการ
วิจัยเพื่อพัฒนาภูมิปญญาชาวบาน ดานการเฝาระวังทั้งสุขภาพและสิ่งแวดลอมที่ไมตองอาศัย
เครื่องมือที่มีราคาแพงหรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานแตสามารถดําเนินการไดเองโดยชุมชน 

6.2. นโยบาย 

o ควรมีการปรับปรุงกฎหมายดานการขึ้นทะเบียนสารเคมีทางการเกษตร รวมทั้งการ
ติดตามตรวจสอบทั้งชนิด ปริมาณและการเคลื่อนยายของสารเคมี ตั้งแตแหลงผลิต การจัดเก็บ การ
ใชไปจนถึงแหลงกําจัดสารเคมีน้ันๆ (Cradle-to-grave approach) 

o ควรมีการสงเสริมเกษตรทางเลือกอื่นๆ เชน เกษตรกรรมอินทรีย เกษตรธรรมชาติ 
เกษตรผสมผสาน รวมทั้งเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริหรือเศรษฐกิจพอเพียง อยางจริงจัง 
โดยควรกําหนดเปนวาระแหงชาติในการวางกลยุทธการดําเนินการดานการเกษตรของประเทศไทย
อยางเปนระบบและครบวงจร 

o การควบคุมการจําหนายสารเคมีทางการเกษตร ควรมีการจดทะเบียนรานคาขาย
ปลีกตามหมูบานและตําบลและมีระบบการควบคุมการใชสารเคมีที่รัดกุม โดยเฉพาะสารเคมีที่อยูใน
บัญชีประกาศหามใช ดังเชนการซื้อยาอันตรายจากรานขายยาจะตองมีใบสั่งยาจากแพทย เปนตน 

o การปรับปรุงหนวยงานที่ดูแลดานสารเคมีทางการเกษตร ใหอยูภายใตหนวยงาน
เดียวกัน ทั้งน้ีเพ่ือใหเกิดเอกภาพในการทํางานและประสานสอดคลองกัน 

o การปรับปรุงมาตรการดานภาษีการนําเขาสารเคมี โดยเฉพาะการตั้งกําแพงภาษี
สารเคมีเพ่ือมิใหเกิดแรงจูงใจแกเกษตรกรในการใชสารเคมีที่อาจจะมีราคาถูกหากอัตราภาษีการ
นําเขาต่ําเกินไป 

6.3. การขับเคลื่อน stakeholders 

o ควรสรางกระแสความตื่นตัวแกผูบริโภค ในการเรียกรองสิทธิในการบริโภคผลิตผล
และผลิตภัณฑทางการเกษตรที่ปลอดภัยจากสารเคมีและสารปรุงแตงทุกชนิด 

o สนับสนุนและสงเสริมเกษตรกรในการรวมกลุม เพ่ือจัดตั้งกลุมเกษตรอินทรียหรือ
เกษตรทางเลือกอื่นๆ ที่ไมใชสารเคมี โดยมีมาตรการจูงใจจากภาครัฐ เชน มาตรการดานภาษี 
มาตรการชดเชยความเสียหายของผลิตผลทางการเกษตร มาตรการการประกันราคา ฯลฯ 
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ตัวอยางการดําเนินกิจกรรมทางดานการเกษตรที่ไมกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

ก. เกษตรอินทรีย (Organic agriculture)  

เกษตรอินทรีย เปนระบบการเกษตรที่คํานึงถึงสภาพแวดลอม และการรักษาสมดุลของ
ธรรมชาติ รวมถึงการรักษาความหลากหลายของทางชีวภาพของพืชและสัตว เปนสําคัญ 

หลักการและเงื่อนไขของเกษตรอินทรีย 
1. การหลีกเลี่ยงการใชสารเคมีในการผลิต ไมวาจะเปนปุยเคมี สารเคมีกําจัดศัตรูพืช และ

ฮอรโมนตางๆ กระตุนการเจริญเติบโตของพืชและสัตว 
2. ไมใชพืชหรือสัตวที่เกิดจากการตัดตอทางพันธุกรรมที่อาจเกิดมลพิษในสภาพแวดลอม 
3. เนนระบบการจัดการทางนิเวศวิทยาที่คลายคลึงกับธรรมชาติ 
4. การเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณของดินโดยการใชปุยหมัก ปุยคอก ปุยพืชสด ปุยชีวภาพ และจุ

ลินทรีย 
5. การควบคุมและกําจัดศัตรูโดยชีวภาพ กายภาพ และอินทรียเคมีหรือโดยวิธีธรรมชาติ 

ในชวงปแรกของการทําเกษตรอินทรีย ผลผลิตที่ไดอาจจะไมคุมคาการลงทุน เน่ืองจากอยูใน
ระหวางการปรับสภาพดิน เพ่ือลางปุยเคมีที่ตกคางอยูใหหมดไป แตในชวงปตอๆ ไป ผลผลิตที่ไดรับ
จะมีคุณภาพดีคุมคากับการลงทุน เพราะผลผลิตที่ไดจะปลอดภัยจากสารตกคางทําใหปลอดภัยทั้ง
ผูผลิตและผูบริโภค ตนพืชมีความแข็งแรง สามารถตานทานโรคและแมลง ไมทําใหสภาพแวดลอม
เส่ือมโทรม และสามารถจําหนายไดราคาดี เปนที่นิยมบริโภคของประชาชนทั่วไป และเปนที่ตองการ
ของทองตลาด 

วิธีการผลิตพืชเกษตรอินทรีย 

การปรับปรุงดิน 
เน่ืองจากในแนวทางการเกษตรแบบอินทรียน้ันหัวใจสําคัญ คือ การเพิ่มความอุดมสมบูรณ

ของดินและชีวภาพ คือ ดินที่มีจุลินทรียและสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ในดินที่เปนประโยชนในปริมาณมาก การ
ปรับปรุงดินใหมีสภาพอุดมสมบูรณมากที่สุดโดยวิธีทางธรรมชาติมีเทคนิคตางๆ หลายวิธีการ
ประกอบกัน เชน 

1. ควบคุมศัตรูพืชโดยไมใชสารเคมีใดๆ ทั้งส้ิน เชน ปุยวิทยาศาสตร และยาปราบศัตรูพืช เพ่ือ
ไมใหเกิดมลพิษในดิน นํ้า มลภาวะในอากาศ 

2. มีการไถพรวนระยะเริ่มแรก และลดการไถพรวนเมื่อปลูกไปนานๆ เพ่ือรักษาสภาพ
โครงสรางของดิน 

3. การใชวัสดุคลุมดินในบริเวณที่ตองการรักษาความชื้นและอุณหภูมิในดิน จําพวกเศษพืช ซาก
สัตวใบไม ฟางขาว ชานออย เศษวัสดุเหลือใชในไรนา วัสดุอื่นๆ ที่หาไดในทองถ่ิน 

4. ปลอยใหมีพืชขึ้นปกคลุมดิน ปองกันการชะลางพังทลายของดิน 
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5. ใชวัสดุที่เกิดจากธรรมชาติ ประกอบดวยหิน ที่มีแรธาตุอาหารที่ตองการ 
6. มีการใชปุยชีวภาพปรับปรุงบํารุงดิน โดยใชปุยหมัก ปุยคอก และปุยพืชสด จําพวกพืชตระกูล

ถ่ัว เชน ถ่ัวพุม ถ่ัวพรา โสนอัฟริกัน 
7. สงเสริมการใชเศษวัสดุทางการเกษตรทําปุยหมักโดยใชสารเรง พด.1 และทําปุยอินทรียนํ้า 

โดยใชสารเรง พด.2 
8. การใชจุลินทรียในดินทองถ่ินที่มีประโยชนเชน โปรโตซัว เชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส ทําใหเกิด

กระบวนการทางชีวเคมี ในการยอยสลายอินทรียวัตถุในดิน ในการปรับปรุงดิน 
9. มีการเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาชวย เชน เทคนิคการปลูก การดูแลเอาใจใส การขยายพันธุ

พืช การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ การใหนํ้า ตลอดจนการเก็บเกี่ยว 
10. มีการปลูกอยางตอเนื่อง ไมปลอยที่ดินใหวางเปลา แหงแลง ทําใหโครงสรางของดินเสีย จุลิ

นทรียจะตาย อยางนอยใหปลูกพืชคลุมดินชนิดใดก็ได ไมเผาตอซัง 
11. มีการปองกันศัตรูพืช โดยใชสารสกัดธรรมชาติ เชน สะเดา ขา ตะไคร ยาสูบ โลติ๊น และพืช

สมุนไพรอื่นๆ 
12. การใชระบบการปลูกพืชแบบผสมผสาน พืชหมุนเวียน ปลูกพืชสดเปนปุย 
13. การใชชีววิธีหรือส่ิงมีชีวิตที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เชน การกําจัดเพลี้ยออนโดยใชวานน้ํา

พญาไรใบ และทานตะวัน เปนตน 
14. การใชกลวิธีในการดักจับศัตรูพืช เชน ติดไฟลอแมลง กาวกับดัก เปนตน 

 
 สารท่ีอนุญาตใหใชปรับปรุงดิน 

ประเภทสารอินทรีย ไดแก 

1. ปุยอินทรีย ที่ผลิตจากวัสดุในไรนา เชน 

• ปุยหมัก จากเศษซากพืช ฟางขาว ขี้เลื่อย เปลือกไม เศษไม และวัสดุเหลือใชทาง
การเกษตรอื่นๆ เปนตน 

• ปุยคอก จากสัตวที่เลี้ยงตามธรรมชาติ ไมใชอาหารจากจีเอ็มโอ (สารตัดตอพันธุกรรม) 
ไมใชสารเรงการเจริญเติบโตและไมมีการทรมานสัตว 

• ปุยพืชสด เศษซากพืชและวัสดุเหลือใชในไรนา รูปสารอินทรีย 

2. ดินพรุ ที่ไมเติมสารสังเคราะห 
3. ปุยชีวภาพ หรือจุลินทรียที่พบทั่วไปตามธรรมชาติ 
4. ปุยอินทรีย ส่ิงขับถายจากไสเดือนดินและแมลง  
5. ดินอินทรีย ที่ไดรับการรับรองอยางเปนทางการ 
6. ดินชั้นบน (หนาดิน) ที่ปลอดจากการใชสารเคมีมาแลวอยางนอย 1 ป 
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7. ผลิตภัณฑจากสาหรายและสาหรายทะเล ที่ไดรับการรับรองอยางเปนทางการ 
8. ปุยอินทรียน้ํา ที่ไดจากพืชและสัตว 
9. อุจจาระและปสสาวะ ที่ไดรับการหมักแลว (ใชไดกับพืชที่ไมเปนอาหารของมนุษย) 
10. ของเหลวจากระบบน้ําโสโครก จากโรงงานที่ผานกระบวนการหมักโดยไมเติมสาร

สังเคราะหและไมเปนพิษตอส่ิงแวดลอมที่ไดรับการรับรองอยางเปนทางการ 
11. ของเหลือใช จากกระบวนการในโรงงานฆาสัตว โรงงานอุตสาหกรรม เชน โรงงานน้ําตาล 

โรงงานมันสําปะหลัง โรงงานน้ําปลา โดยกระบวนการเหลานั้นตองไมเติมสารสังเคราะห 
และตองไดรับการรับรองอยางเปนทางการ 

12. สารควบคุมการเจริญเติบโต ของพืชหรือสัตว ซึ่งไดจากธรรมชาติ 
 

ประเภทสารอนินทรีย ไดแก 
หินและแรธาตุ ไดแก หินบด หินฟอสเฟต  

หินปูนบด (ไมเผาไฟ) ยิบซั่ม แคลเซียม ซิลิเกต แมกนีเซียมซัลเฟต แรดินเหนียว แร
เฟลดสปาร แรเพอรไลท ซีโอไลท เบนโทไนท หินโพแทส แคลเซียมจากสาหรายทะเล เปลือกหอย 
เถาถาน เปลือกไขบด กระดูกปน และเลือดแหง เกลือสินเธาว โบแร็กซ กํามะถัน ธาตุอาหารเสริม 
(โบรอน ทองแดง เหล็ก แมงกานีส โมลิบดินัม และสังกะสี) 

การควบคุมแมลง 

 สํารวจแมลงศัตรูพืชในแปลงปลูก หากพบแมลงศัตรูพืชใหปฏิบัติดังน้ี 

1. ถาแมลงมีจํานวนนอย ใหใชวิธีการควบคุมทางชีวภาพจากพืช หรือสารสกัดจากพืชสมุนไพร 
เชน ดาวเรือง วานน้ํา พริก สาบเสือ หางไหลแดง สะเดา เปนตน ใชจุลินทรียปฏิปกษ เชน
เชื้อไวรัสเอ็นพีวี เชื้อแบคทีเรียบีที ไสเดือนฝอย ศัตรูธรรมชาติ เชื้อราเมตาไลเซี่ยม ใชตัวห้ํา 
ตัวเบียน นํ้าสบู สารทําหมันแมลง 

2. หากแมลงระบาด ใชกับดักกาวเหนียว กับดัก แสงไฟ เพ่ือลดปริมาณแมลง ใชไวทออยล หรือ
มิเนอรัลออยล 

 

การควบคุมแมลงทางชีวภาพ 

1. BT หรือ Bacillus thuringiensis เปนเชื้อแบคทีเรียที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ พบไดทุกหนทุก
แหงในโลก ทั้งในอากาศ ดิน นํ้า แมแตบนตนไมและใบไม BT ไมเปนอันตรายตอมนุษย และ
สัตว รวมทั้งแมลงที่เปนประโยชนชนิดตางๆ ลักษณะเฉพาะของ BT คือ สามารถสราง
สารพิษ เม่ือแมลงกินเขาไปจะทําใหแมลงตาย จึงไดมีการนําไปใชในการควบคุมแมลงที่กิน
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พืชผลทางการเกษตร สามารถใชในการควบคุมแมลงศัตรูพืชที่สําคัญทางเศรษฐกิจไดหลาย
ชนิด เชน หนอนกระทูหอม หนอนใยผัก หนอนเจาะสมอฝาย หนอนกินใบปาลม เปนตน 

2. ไวรัส NPV เอ็น พี วี ยอมาจาก Nuclear Polyhedrosis Virus เปนไวรัสที่มีประสิทธิภาพใน
การกําจัดแมลงมากที่สุดจากจํานวนไวรัสโรคของแมลงหลายชนิด จึงนํามาใชในการทําลาย
แมลงศัตรูพืชชนิดตางๆ เชน หนอนกระทูหอม หนอนเจาะสมอฝาย อีกทั้งยังปลอดภัยตอ
มนุษย สัตวและสิ่งแวดลอม 

3. เชื้อราทําลายแมลง เปนจุลินทรียอีกชนิดหนึ่งที่สามารถนํามาใชในการควบคุมแมลง
ศัตรูพืช โดยเชื้อราจะมีวิธีการในการเขาทําลายแมลง โดยการสรางสปอรและไปสัมผัสยังตัว
แมลง แลวสปอรจะสรางเสนใยออกมาเจริญแทงลงไปในตัวแมลง และดูดกินยอยสลาย
ภายในตัวแมลงจนตายไปในที่สุด สําหรับตัวอยางของราทําลายแมลงที่ใชในการกําจัดแมลง
ศัตรูพืช ไดแก เชื้อรา Metarhizium anisopliae, Nomuraea rileyi และ Hirsutella 
thompsonii เปนตน 

4. Nematode ไสเดือนฝอย เปนศัตรูธรรมชาติอีกชนิดหนึ่งของแมลง ที่สามารถนํามาใชในการ
กําจัดแมลงไดหลายชนิด โดยไสเดือนฝอยจะเขาสูตัวแมลงทางปาก ทวาร รูหายใจ แลวชอน
ไชเขาสูกระแสเลือด เจริญเติบโต โดยมีแบคทีเรียที่อาศัยอยูรวมกับไสเดือนฝอยในลักษณะ
พ่ึงพากันถูกปลอยออกมาเขาสูกระแสเลือดของแมลงเปนผลใหเลือดของแมลงเปนพิษ และ
ทําลายแมลงใหตายไดในเวลาเพียง 24-48 ชั่วโมง ใชควบคุมแมลงศัตรูพืชไดหลายชนิด 
เชน หนอนกระทูหอม ตัวออนดวงหมัดผัก และดวงงวงมันเทศ เปนตน 

5. Trichoderma เชื้อราไตรโคเดอรมา เปนเชื้อราที่มีศักยภาพในการขัดขวางการรบกวน
ขบวนการตางๆ ของเชื้อราโรคพืช เชน เชื้อราไฟทอปธอรา สเคลอโรเทียม พิเทียม ไรซอกโท
เนีย และฟวซาเรียม โดยเชื้อราไตรโคเดอรมาจะทําหนาที่เจริญแขงขัน ใชแหลงอาหารและ
ปจจัยตางๆ ของเชื้อราโรคพืชตลอดจนการพันรัดรอบเสนใยของราโรคพืช ทําใหเสนใยของ
ราโรคพืชสลายหายไปในที่สุด 

6. น้ําสกัดชีวภาพ เปนน้ําสกัดที่ไดจากการยอยสลายเศษวัสดุเหลือใชจากสวนตางๆ ของพืช 
และสัตว โดยผานขบวนการหมักในสภาพที่ไมมีออกซิเจน (Anaerobic condition) มีจุลินท
รียทําหนาที่ยอยสลายเศษซากพืช และซากสัตวเหลานั้นใหกลายเปนสารละลาย รวมถึงการ
ใชเอ็นไซมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือมีการเติมเอ็นไซม เพ่ือเรงการยอยสลายไดอยาง
รวดเร็วยิ่งขึ้น ปุยเหลานี้จะใหทั้งธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองแกพืชอยางครบถวน อีก
ทั้งจุลินทรียยังชวยเพิ่มความตานทานโรคพืช 

7. ตัวห้ํา ตัวเบียน (Predator and Parasite) เปนแมลงที่กินหรือทําลายแมลงศัตรูพืช โดยเปน
ตัวการที่สําคัญในการควบคุมปริมาณของแมลงศัตรูพืชในธรรมชาติ ไมใหทวีจํานวนมากขึ้น
จนถึงขั้นเกิดการระบาดทําความเสียหายทางเศรษฐกิจ โดยแมลงศัตรูธรรมชาติมี 2 
ประเภทคือ 
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• แมลงห้ํา (Predators) แมลงตัวห้ํา หมายถึงแมลงที่กินแมลงชนิดอี่นๆ เปนอาหาร และ
มักจะกินเหยื่อเปนจํานวนหลายตัวจนกวาจะเจริญเติบโตเปนตัวเต็มวัยและครบวงจรชีวิต
เชน มวนพิฆาต มวนเพชฌฆาต แมลงชางปกใส ดวงเตา แมงมุม เปนตน 

• แมลงเบียน (Insect parasites or parasitoids) หมายถึง แมลงที่เบียดเบียนแมลง
ศัตรูพืชเพื่อการดํารงชีวิตและการสืบพันธุ ซึ่งทําใหแมลงศัตรูพืชตายในระหวางการ
เจริญเติบโต เชน แตนเบียนไตรโคแกรมมา  

 
การควบคุมวชัพืช 

1. ควรควบคุมกอนวัชพืชออกดอก 
2. ควบคุมโดยวิธีทางกายภาพ เชน อบ ตาก บด ถอน ตัด ปลูกพืชตระกูลถ่ัวคลุมดิน ใช

พลาสติกทึบแสงที่ไมยอยสลายคลุมแปลง 
3. ใชสารสกัดจากพืช 
4. ใชชีววิธี เชน แมลง สัตว หรือจุลินทรีย 

 
 การจัดการศัตรูพืชกอนปลูก 

1. กรณีใชเมล็ดพันธุปลูก 

• ควรใชเมล็ดพันธุตานทานตอโรค – แมลง และวัชพืชใชเมล็ดพันธุที่ปราศจากศัตรูพืช 
(โรค – แมลง และวัชพืช) 

• แชเมล็ดในน้ําอุน อุณหภูมิประมาณ 50 – 55 องศาเซลเซียส นาน 10-30 นาที 
(แลวแตชนิดเมล็ดพันธุ) เพ่ือกําจัดเชื้อราและเชื้อแบคทีเรีย บางชนิดที่ติดมากับเมล็ด 

• คลุกเมล็ดดวยจุลินทรียปฏิปกษ เชน เชื้อไตรโคเดอรมา เชื้อแบคทีเรีย บาซิลลัส สัปทิลิส 

2. การเตรียมแปลงเพาะกลา อบดินแปลงเพาะกลา อบดินแปลงเพาะดวยไอน้ําหรือคลุกดิน
ดวยเชื้อราปฏิปกษเพ่ือควบคุมเชื้อราในระยะกลา 

3. การเตรียมแปลงปลูก ไถตากดิน 1-2 สัปดาหใหเมล็ดวัชพืชงอกแลวไถกลบ ใชพลาสตกิทีไ่ม
ยอยสลายคลุมแปลงกําจัดวัชพืนในดินที่ตองการแสงแดด ใชปูนโดโลไมท หรือปูนขาวจาก
ธรรมชาติปรับความเปนกรด - ดางของดิน เพ่ือใหเชื้อโรคไมเติบโตขังนํ้าใหทวมแปลง เพ่ือ
ควบคุมโรค – แมลงที่อยูในดินตากดินใหแหงเพ่ือกําจัดแมลงในดิน ใสเชื้อราปฏิปกษ เชน 
เชื้อราไตรโดเดอรมา ลงในดินปองกันการระบาดของเชื้อราบางชนิด 
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สารอนุญาตใหใชควบคุมโรคพืช 

สารอนุญาตใหใชควบคุมโรคพืช ไดแก กํามะถัน บอรโดมิกซเจอร พืชสมุนไพร และสารสกัด
จากสมุนไพร คอปเปอรซัลเฟต คอปเปอรไฮดรอกไซด คอปเปอรออกซีคลอไรด 

 

สารที่อนุญาตใหใชในการทําความสะอาด 
กรดฟอสฟอริก คอสติกโพแทช จาเวลวอเตอร โซเดียมไบคารบอเนต นํ้าสมหมักจากพืช 

ผลไม นํ้า ดาง ปูนขาว ผงซักฟอกที่ยอยสลายไดทางชีวภาพ สารละลายทับทิม สารฟอกขาวถงึ 10% 
ไอโอดีน โฮโดรเจนเปอรออกไซด 

 
ข. เกษตรธรรมชาติ (Natural Farming) 
 เกษตรธรรมชาติ คือ ระบบเกษตรกรรมที่สรางผลผลิตพืช และสัตวใหสอดคลองกับ

นิเวศของพื้นที่เนนความสามารถที่จะนํากระบวนการควบคุมทางธรรมชาติ โดยไมมีการใชสารเคมี
ในการปองกันและกําจัดศัตรูพืช รวมไปถึงไมมีการใชปุยเคมีหรือการแทรกแซงใดๆ ในการบํารุงดิน 
การปลอยใหธรรมชาติในรูปของพืชชนิดตางๆ ที่มีระบบการเจริญเติบโตและวงจรชีวิตที่แตกตางกัน
ควบคุมกันเอง จะกอใหเกิดความสมดุลทางธรรมชาติไดในที่สุด 

หลักการและเงื่อนไขของเกษตรธรรมชาติ 

จากแนวความคิดและหลักของอกรรม หรือการไมกระทํา กอใหเกิดหลักการพื้นฐานของ
เกษตรกรรมธรรมชาติ 4 ขอ คือ 

1. การไมไถพรวนดิน เน่ืองจากธรรมชาติดินมีการไถพรวนดินโดยตัวมันเองอยูแลวจากการ
ชอนไชของแมลง และสิ่งมีชีวิตเล็กในดิน ทําใหการไถพรวนดินกอใหเกิดการทําลาย
โครงสรางของดิน ทําใหดินจับตัวกันแนนแข็ง รากพืชและสิ่งมีชีวิตในดินไมสามารถทําหนาที่
ตามธรรมชาติได อีกทั้งยังทําใหเกิดปญหาการสูญเสียหนาดินอีกดวย 

2. การไมใชปุยเคมีหรือทําปุยหมัก เน่ืองจากการทําปุยหมักจะมีผลตอพืชในเวลาอันส้ัน มี
ธาตุอาหารที่ไมสมบูรณ และยังมีผลตอโครงสรางของดิน และความอุดมสมบูรณในระยะสั้น 
และเปนงานที่หนักแกเกษตรกร อยางไรก็ตามการใชปุยอินทรียหรือปุยพืชสดสามารถ
กระทําได เพ่ือการปรับสภาพแวดลอมที่เสียไป ปุยคอกก็สามารถใชไดในปริมาณพอเหมาะ
สม 

3. การไมกําจัดวัชพืช เน่ืองจากการกําจัดวัชพืชมีผลตอโครงสรางดิน และทําใหดินขาดพชืคลมุ
ดิน ดังน้ันจึงควรยอมรับการดํารงอยูของวัชพืช มองเห็นคุณคาและประโยชนของหญาหรือ
วัชพืชในฐานะของการเปนพืชคลุมดิน 
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4. การไมใชสารเคมีปราบศัตรูพืช การใชสารเคมีปราบศัตรูพืชนอกจากจะทําลายศัตรูพืชแลว
ยังทําลายสิ่งมีชีวิตที่มีประโยชนตอพืชหรือส่ิงมีชีวิตที่เปนศัตรูธรรมชาติทําใหเสียสมดุล
ธรรมชาติ และยังกอใหเกิดปญหาดานสิ่งแวดลอม มลพิษ และปญหาสารพิษตกคางตามมา
อีกดวย ทั้งน้ีควรใชกลไกทางธรรมชาติทําหนาที่กําจัดศัตรูพืชดวยตัวมันเอง 

5. การปลูกพืชคลุมดินและการปลูกพืชเพื่อบํารุงดิน เพ่ือปองกันผลเสียที่เกิดขึ้นกับดิน 
โครงสรางของดินและความสมดุลของดิน ตลอดจนปญหาการสูญเสียและการชะลางหนาดิน 

 

ค. เกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ หรือเศรษฐกิจพอเพียง 

 เกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดาํริหรือเศรษฐกิจพอเพียง เปนระบบการเกษตร
ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชไดพระราชทานใหแกเกษตรกรไทย ทรงเนนย้ําแนว
ทางการแกไขเพื่อใหรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืน ภายใตกระแสโลกาภิวัตน
และความเปลี่ยนแปลงตางๆ  

 เศรษฐกิจพอเพียง เปนการดําเนินชีวิตหรือวิ ถีชีวิตของคนไทยใหอยูอยาง
พอประมาณตน เดินทางสายกลาง มีความพอดีและพอเพียง กับตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดย
ไมตองพึ่งพาปจจัยภายนอกตางๆ ที่เราไมไดเปนเจาของ และรูจักการนําทรัพยากรทีเ่รามอียูมาใชให
การดําเนินชีวิตประจําวัน 

 

แนวทางการประยุกตทฤษฎีใหมสําหรับเศรษฐกิจพอเพียง 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระราชกระแสรับส่ังในวโรกาสตางๆ กัน ซึ่งสรุปเปนทฤษฎี
ใหมได 3 ขั้น ดังน้ี 

ทฤษฎีใหมขั้นที่ 1 ทฤษฎีใหมสําหรับเศรษฐกิจพอเพียง เปนการผลิตใหพ่ึงตนเองได ดวย
วิธีงาย คอยเปนคอยไปตามกําลัง เปนทางเลือกทางหนึ่งที่มุงหวังแกไขปญหา ใหสามารถอยูไดใน
ระดับพออยูพอกิน เปนการจัดการหรือวิธีการจัดการทรัพยากร หรือการจัดการพื้นที่ที่เกี่ยวกับดิน
และน้ํา การปลูกพืชและพันธุไม ใหสามารถดํารงชีพ และประกอบอาชีพการเกษตรอยางเหมาะสม 
อยูไดในพื้นที่ของตนเองอยางพออยูพอกินในเบื้องตน มุงพัฒนาความรู ความสามารถ และทักษะ
การบริหาร การจัดการ และการใชนํ้าใหมีประสิทธิภาพ สรางความเขมแข็งจากการพึ่งพาตนเอง 
ตองอาศัยความขยันหมั่นเพียร ความอดทน การประหยัด สอนใหคนรูรักความสามัคคีรวมกลุม
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน สอนใหคนรูจักการทํางานรวมกันกับผูอื่น ทั้งใกลชิดและหางไกลโดยอาศัย
ความยุติธรรมและคุณธรรม 
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ทฤษฎีใหมขั้นที่ 2 ความพรอมและการจัดการในดาน การผลิต การตลาด การเปนอยู 
สวัสดิการ การศึกษา สังคมและศาสนา โดยคํานึงถึงองคประกอบดังตอไปนี้ 

o สภาพพื้นที่ เชน ที่ดินและแหลงนํ้าในไรนา เปนตน บางสภาพพื้นที่ทําได ดิน
เหมาะสม ดินสามารถปลูกพืชได และเก็บกักนํ้าได 

o เทคโนโลยีการผลิต การจัดการ และการตลาด  

o เงินลงทุน และเงินทุนหมุนเวียนเล็กนอยหากมีความเพียร 

o การปรับเปลี่ยนวิธีการผลิต และวิถีชีวิตความเปนอยูของเกษตรกร เชน เคยปลูกพืช
อยางเดียว กลับมาปลูกหลายชนิด ทํางานในไรนาบางฤดูกาลกลับตองทําตลอดป 

o มีทักษะความขยันหมั่นเพียร อดทน ทดลอง ศึกษา เรียนรูจริง จากการปฏิบัติ และ 
รอคอยความสําเร็จ 

ทฤษฎีใหมขั้นที่ 3 ความรวมมือและความสามัคคี เกษตรกรรวมพลังกันในรูปกลุมหรือ
สหกรณ รวมแรงในดานตางๆ รวมมือกับแหลงเงินและแหลงพลังงาน ตั้งและบริการโรงสี ตั้งและ
บริการรานสหกรณ ชวยกันลงทุน ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท ซึ่งไมใชทําอาชีพ
เกษตรอยางเดียว  

o รวมมือกับภาคราชการ เอกชน และประชาชน 

o ความรวมมือของคนในกลุม ชุมชน และทองถ่ิน 

o ความสามัคคีรวมกัน เอื้ออาทรตอกัน 

o ระดมทุน ทรัพยากรการผลิต คน และอื่นๆ ในการดําเนินงาน 

 

การประยุกตทฤษฎีใหมในขั้นที่หนึ่ง สําหรับเศรษฐกิจพอเพียง 

ทฤษฎีใหมในขั้นที่หน่ึง เปนระบบการทําฟารมที่มีระบบยอยอยูในระบบใหญไดแก ระบบ
การทํานา ระบบการปลูกพืชแบบผสมผสาน ระบบการจัดการน้ํา และระบบครัวเรือนเกษตรกร เปน
การจัดการพื้นที่ในสัดสวน 30:30:30:10 ตามทฤษฎี แตในทางปฏิบัติมิใชสูตรตายตัว สามารถ
ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของแตละพื้นที่ 

การจัดการพื้นที่การเกษตรตามแนวทฤษฎีใหมโดยมีหลักการดังน้ี 

1. เหมาะสําหรับพื้นที่ขนาดเล็ก ประมาณ 10 – 20 ไร 
2. อยูในเขตเกษตรใชนํ้าฝน ฝนตกไมชุกนัก (ภาคกลาง อีสาน และภาคเหนือ) 
3. สภาพของดิน สามารถขุดบอเก็บกักนํ้าเพื่อใชอุปโภคบริโภคได 
4. เกษตรกรมีฐานะคอนขางยากจน มีสมาชิกครอบครัวปานกลาง (5 คน) 
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5. ไมมีอาชีพหรือแหลงรายไดอื่นที่ดีกวาในบริเวณใกลเคียง 
6. พ้ืนที่การเกษตรจะถูกแบงออกเปน 4 สวน ในอัตราสวน 30:30:30:10 และสามารถนําไป

ประยุกต ใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เศรษฐกิจ และสังคมเกษตรกร โดยพิจารณาถึงความ
หลากหลายของกิจกรรมการเกษตร มีระบบ และสัดสวนที่เหมาะสมในแตละสภาพพื้นที่ 
ดังน้ี 

6.1 สระน้ํา 30% ของพ้ืนที่ ใหเปนแหลงนํ้าในไรนา เพ่ือใชในการปลูกพืช เลี้ยงสัตว  
ประมง  

6.2   พ้ืนที่ทํานา 30% ของพ้ืนที่ ใหเปนพื้นที่ทํานาปลูกขาวในฤดูฝนไวบริโภค ให  
พอเพียงตลอดป 

6.3   พ้ืนที่ปลูกพืชแบบผสมผสาน 30% ของพื้นที่ เพ่ือการเพาะปลูก พืชไร พืชสวน พืช
สมุนไพร 

6.4  พ้ืนที่อยูอาศัย เลี้ยงสัตว และโรงเรือนอื่น ๆ 10% ของพื้นที่ 
 

การเลือกชนิดพืชปลูก 

พ้ืนที่ปลูกขาว รวมทั้งพ้ืนที่ปลูกพืชสวนและพืชไร สามารถจะเปลี่ยนแปลงการแบงขนาดของ
พ้ืนที่ปลูกได ขึ้นอยูกับปริมาณน้ํา แรงงาน และความชํานาญของเกษตรกร ซึ่งพ้ืนที่ทั้ง 2 กิจกรรม
เม่ือรวมกันควรจะอยูเกณฑรอยละ 60 

การเลือกพันธุขาว ควรเลือกพันธุขาวและเทคโนโลยีในการผลิตที่มีความเหมาะสมกับสภาพ
พ้ืนที่และสังคมครัวเรือนของเกษตรกร เชน เม่ือสมาชิกในครอบครัวนิยมบริโภคขาวเหนียวก็ควร
แบงพ้ืนที่สําหรับปลูกขาวเหนียวใหเพียงพอแกการบริโภคตลอดป และใชพ้ืนที่นาที่เหลือไปปลูกขาว
พันธุอื่นๆ ที่เปนที่ตองการของตลาดเปนรายไดตอไป 

หลังจากการเก็บเกี่ยวขาวแลว ควรใชประโยชนจากพื้นที่นา และแหลงนํ้าที่มีอยูใหเกิด
ประโยชนสูงสุด โดยปลูกพืชไรอายุส้ัน ชนิดพืชที่จะปลูกควรพิจาณาถึงแรงงานที่มีอยูและการตลาด
ดวย ชนิดของพืชที่เกษตรกรควรเลือกปลูกเปนพืชหลังนา ไดแก ขาวโพดฝกสด ขาวโพดฝกออน ถ่ัว
ลิสง ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว แตงกวา แตงโม มันเทศ เผือก หอม ฯลฯ 
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การเลือกชนิดของไมผล 
การแปรเปลี่ยนพื้นที่นาเปนรองสวน เพ่ือปลูกไมผลชนิดตางๆ น้ัน มีขอควรพิจารณาดังน้ี 

1.  ขนาดของรองสวน ขึ้นอยูกับความลุมของพื้นนาหรือระดับน้ําที่เคยทวมนา ชนิดของพชืที่
จะปลูก ซึ่งตองการระยะปลูกที่แตกตางกันไป ตลอดจนเปาหมายในการใชประโยชน รองสวนในการ
ปลูกพืชแซม และเงินทุนในการขุดรองสวน เชน  

o พ้ืนที่นาลุมเปนรองสวนควรมีความกวาง 6 เมตร คูนํ้ากวาง 3 เมตร ลึกประมาณ 
2 เมตร 

o พ้ืนที่คอนขางดอน รองสวนกวาง 8 เมตร คูนํ้ากวาง 3 เมตร ลึก 2 เมตร 

2.  พ้ืนที่ปลูกไมผลไมยืนตน พืชไร พืชผัก 5 ไร (ประมาณ 30% ของพื้นที่) 

3.  พ้ืนที่ปลูกพืชแบบผสมผสาน ไวเพาะปลูกพืชแบบผสมผสานทั้งไมผล ไมยืนตน พืชไร 
พืชผัก พืชสมุนไพร และไมดอกไมประดับ เปนแหลงอาหาร ไมใชสอยและเพิ่มรายได การปลูกพืช
หลายๆ ชนิดจะชวยรักษาความสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตลอดจนชวยกระจายความเสี่ยง
จากความแปรปรวนของระบบตลาดและภัยทางธรรมชาติ การปลูกพืชผสมผสานยังสามารถชวย
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน ลดการพึ่งพาปจจัยการผลิตภายนอกไรนา และตัดวงจรศัตรูพืชบางชนิดไดอีก
ดวย 

4.  การปลูกไมผลควรปลูกไมผลหลายๆ ชนิด เพ่ือใหมีรายไดหมุนเวียนในหลายชวงของป
และ 

5.  เกษตรกรควรมีการรวมกลุมกันผลิต เพ่ือใหมีผลผลิตพืชแตละชนิดในแตละชวงมีจํานวน
มากพอที่จะดึงดูดพอคาใหเขามารับซื้อผลผลิตในพื้นที่ ชนิดของไมผลที่เลือกปลูก จะตองมีความ
เหมาะสมกับสภาพดิน ฟา อากาศ และตลาดในทองถ่ิน 

6.  ที่อยูอาศัย และอื่นๆ 2 ไร (ประมาณ 10% ของพ้ืนที่) ที่อยูอาศัย คือ ที่อยูอาศัยหรือ
บาน ไวดูแลเรือกสวนไรนา และทําพื้นที่บริเวณบานใหเกิดประโยชนสูงสุด เชน มีไมผลหลังบานไว
บริโภคปลูกผักสวนครัว พืชสมุนไพร ไมดอกไมประดับ ไมผล ไมยืนตน ไมใชสอย ตลอดจนการ
เลี้ยวสัตว และการเพาะเห็ด กิจกรรมตางๆ ภายในบริเวณบาน นําเศษวัสดุเหลือใชมาทําปุยหมัก 
เพาะเห็ดฟาง การเลี้ยงสัตวเพ่ือสรางคุณคาอาหารและโภชนาการ ตลอดจนเสริมรายได นอกจากนี้
มูลสัตวยังเปนปุยคอกสําหรับพืชในลักษณะเกษตรผสมผสาน มีการหมุนเวียนทรัพยากรในไรนาใหมี
ประสิทธิภาพ จะชวยประหยัดรายจาย และเหลือขายเปนรายได เสริมสรางการใชที่ดินและแรงงาน
ครอบครัวใหเกิดประโยชนและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสงผลใหเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตและความ
เปนอยูที่ดีขึ้น 
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การเลือกชนิดของสัตวเลี้ยงในบริเวณสระน้ําและที่อยูอาศัย 

ควรเลือกเลี้ยงสัตวนํ้าและสัตวบกใหเหมาะสมกับแรงงาน และพื้นที่ที่เหลือ ตลอดจนอาหาร
ที่สวนใหญจะเปนผลพลอยไดจากแปลงปลูกพืช การเลี้ยงสัตวไมเนนเปนรายไดหลัก แตจะเนนเพื่อ
เปนอาหารและรายไดเสริม 

สัตวนํ้า ควรเลี้ยงปลากินพืช เชน ปลานิล ปลาทับทิม ปลาตะเพียน ปลาสลิด ปลาจีน โดย
เลี้ยงในสระน้ําหรือคูนํ้าที่ขุดขึ้น แตถาตองการเลี้ยงปลากินเนื้อ เชน ปลาดุก ควรเลี้ยงในสระน้ําหรือ
บอปลาที่ขุด โดยตองยกระดับคันบอใหสูงกวาระดับน้ําที่เคยทวม หรือเลี้ยงกบโดยการขุดบอตื้นก็ได 

สัตวบก ควรพิจารณาการเลี้ยงวัวพื้นเมือง หรือวัวเนื้อ 1–2 ตัว โดยใหเล็มหญาธรรมชาติ
และกินเศษเหลือของพืชที่ปลูก และอาจจะเลี้ยงไกพ้ืนเมือง เปดเทศ นกกระทา แตตองคํานึงถึง
ปญหาที่สัตวเหลานี้อาจจะไปทําความเสียหายใหกับพืชที่ปลูก โดยเฉพาะอยางยิ่งพืชผัก 

ง. การเกษตรแบบยั่งยืน (Sustainable agriculture) 

การเกษตรแบบยั่งยืน คือ ระบบเกษตรกรรมที่มีความสัมพันธ และเกื้อกูลกับสภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของแตละพื้นที่ สามารถใหผลผลิตที่ปลอดภัยและหลากหลาย 
เพ่ือลดความเสี่ยงภัยทางเศรษฐกิจและการพึ่งพาปจจัยภายนอก อันอาจสรุปไดดังน้ี 

1. ดานเศรษฐศาสตร มองวาจะมีความยั่งยืนในการทําการเกษตร ผลกําไร (Profitability) 
ความมั่นคงและความปลอกภัยทางดานอาหาร (Food security and safety) และมี
ปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตของเกษตรกร (Basic needs) อยางเพียงพอ 

2. ด านระบบนิ เ วศ  การทํ าการ เกษตรแบบยั่ ง ยื น  จะต อ งช วยฟ นฟู และอนุ รั กษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (Conservation of natural resources and 
environment) ทําใหเกิดความหลากหลายทางชีวภาพในไรนา (Biodiversity) ตามแตละภูมิ
นิเวศที่เปนอยู 

3. ดานสังคม การเกษตรแบบยั่งยืนนอกจากจะสรางความมั่นคงทางดานอาหาร และ
ปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีพของคนในสังคมแลว ส่ิงที่ตามมาคือ ประชาชนจะมีความเสมอ
ภาคในกระบวนการเรียนรู (Equity in learning process) เกิดชุมชนเขมแข็ง (Solid society) 
มีการสรางเครือขายรองรับ (Networking) ประชาชนไดรับความเปนธรรม (Social justice) 
ทําใหมีเกียรติศักดิ์ศรีเปนที่ยอมรับในสังคม 

4. ดานวัฒนธรรม การพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนจะตองมีความสองคลองเปนที่ยอมรับกับ
ปจจัยวัฒนธรรม อันประกอบดวย ภูมิปญญา (Wisdom) ความเชื่อ (Belief) คานิยม 
(Value) ศาสนา (Religion) และประเพณี (Tradition) สังคม 
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การเกษตรแบบยั่งยืนจะตองเปนระบบที่มีความสัมพันธหลากหลายดานสอดคลองกัน เปน
องครวมในเวลาเดียวกัน ไมแยกสวนจากกันในการพิจารณา ไมวาจะเปนลักษณะทางกายภาพของ
ส่ิงมีชีวิต ส่ิงไมมีชีวิต สังคม เศรษฐกิจ และนโยบาย เพ่ือที่จะทําใหทั้งกิจกรรมการเกษตรภายในไร
นาและกิจกรรมอื่นๆ นอกไรนา มีความประสานสอดคลองกันทุกดาน สอดรับกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรยั่งยืนไดถูกบรรจุไวเปนครั้งแรกในแผนพัฒนาระยะที่ 8 และคงตอง
ดําเนินการตอเนื่องในแผนพัฒนาระยะที่ 9 โดยเฉพาะเมื่อเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางหลักของ
การฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
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