
 

 

บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

2.1 ข้อมูลอ าเภอแม่แตง 

อ ำเภอแม่แตง มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขำสลับซับซ้อน พ้ืนที่ 1 ใน 3 เป็นที่รำบเชิงเขำ มี

แหล่งน้ ำธรรมชำติ และแหล่งน้ ำที่พัฒนำแล้วหลำยแหล่ง แหล่งน้ ำที่ส ำคัญได้แก่ แม่น้ ำปิง น้ ำแม่แตง 

น้ ำแม่งัด และเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่ส่วนใหญ่ตำมเขตกำรปกครองประกอบด้วย 

ต ำบลสันป่ำยำง ต ำบลอินทขิล ต ำบลหอพระ ต ำบนช่อแล ต ำบลขี้เหล็ก ต ำบลบ้ำนเป้ำ ต ำบลแม่แตง  

ต ำบลสบเปิง ต ำบลเมืองก๋ำต ำบลสันมหำพน  ต ำบลกึ้ดช้ำง ต ำบลบ้ำนช้ำง และต ำบลป่ำแป้ ซึ่งอ ำเภอ

แม่แตงตั้งอยู่ทำงตอนเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ มีอำณำเขตติดต่อกับอ ำเภอและจังหวัดใกล้เคียงดังนี้ 

• ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ ำเภอเชียงดำว จังหวัดเชียงใหม่ 

• ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ ำเภอพร้ำว จังหวัดเชียงใหม่ 

• ทิศใต้ ติดต่อกับ อ ำเภอสะเก็ด อ ำเภอสันทรำย อ ำเภอแม่ริม และอ ำเภอสะ

เมิง จังหวัดเชียงใหม่ 

• ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ ำเภอปำย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 

        2.1.1 สภาพทั่วไป 

จำกพ้ืนที่ทั้งหมดของอ ำเภอแม่แตงมีพ้ืนที่ทั้งหมดประมำณ 1,418.46 ตำรำงกิโลเมตร คิดเป็น

พ้ืนที่ 885,517 ไร่ โดยมีพ้ืนที่อยู่บนลุ่มน้ ำหลัก 2 ลุ่มน้ ำ คือ ลุ่มน้ ำปิง และลุ่มน้ ำสำละวิน และ

ประชำกรทั้งสิ้น 4,442 คน  แยกเป็น  ชำย  2,243 คน หญิง 2,199 คน มีควำมหนำแน่นเฉลี่ย 120 

คนต่อตำรำงกิโลเมตร  

 (http://gis.chiangmai.go.th/index, เข้ำถึงเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2560) 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://gis.chiangmai.go.th/index,%20เข้าถึง
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        2.1.2 การประกอบอาชีพ 

 ประชำกรส่วนใหญ่ในอ ำเภอแม่แตงท ำอำชีพเกษตรกรและมีรำยได้หลักจำกกำรปลูกข้ำวนำปี

เกษตรกรชำวนำจึงหันมำใช้สำรปรำบศัตรูพืชเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทำงกำรเกษตรและซึ่งเป็นกำรเพ่ิมรำยได้

ครอบครัวและกำรด ำรงชีพของเกษตรกรชำวนำ 

(http://gis.chiangmai.go.th/index, เข้ำถึงเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2560) 

 

2.2 การปลูกข้าวในประเทศไทย 

ประเทศไทยเป็นประเทศกสิกรรม ประชำชนส่วนใหญ่เป็นกสิกร ท ำกำรเพำะปลูกพืชไร่ เช่น 

ข้ำว ข้ำวโพด อ้อย ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ท ำกำรปลูกไม้ผล เช่น ทุเรียน ส้ม มะม่วง มังคุด ลำงสำด 

นอกจำกนี้ ในท้องที่ต่ำงๆ ของภำคใต้ และจังหวัดระยอง จันทบุรี ตรำด ได้ท ำกำรปลูกยำงพำรำอีก

ด้วย ในจ ำนวนพืชที่กสิกรปลูกดังกล่ำวนี้ ข้ำวมีพ้ืนที่ปลูกมำกกว่ำพืชชนิดอ่ืนๆ คิดเป็นพ้ืนที่ประมำณ 

11.3 % ของพ้ืนที่ทั่วประเทศ ภำคกลำง และภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพ้ืนที่ท ำนำมำกที่สุด 

รองลงมำ ได้แก่ ภำคเหนือ และภำคใต้ตำมล ำดับเนื่องจำกประชำชนในประเทศไทยบริโภคข้ ำว เป็น

อำหำรหลัก และจ ำนวนประชำกรก็เพ่ิมมำกขึ้นทุกๆ ปี ด้วยเหตุนี้ ชำวนำจึงจ ำเป็นต้องพยำยำมปลูก

ข้ำวให้ได้ผลิตผลมำกยิ่งข้ึน เพ่ือให้พอเพียงกับควำมต้องกำรของประชำกร วิธีหนึ่งที่ชำวนำได้พยำยำม 

เพ่ือเพ่ิมผลิตผล ได้แก่ กำรขยำยพ้ืนที่ท ำนำ โดยเปิดป่ำใหม่ ท ำนำปลูกข้ำว จะเห็นได้ว่ำ ผลิตผลได้

เพ่ิมขึ้นตำมพ้ืนที่นำที่เพ่ิมมำกขึ้นทุกๆ ปี ส่วนวิธีกำรเพ่ิมผลิตผลโดยวิธีอ่ืนนั้น ชำวนำไม่สำมำรถท ำได้ 

เช่น กำรคัดเลือกหำพันธุ์ใหม่ที่ให้ผลิตผลสูง พันธุ์ต้ำนทำน โรคและแมลง ข้ำวพันธุ์ที่ตอบสนองต่อปุ๋ย 

วิธีกำรป้อง กันก ำจัดโรค แมลง และวัชพืชในนำข้ำว ซึ่งรัฐบำลจะต้องเป็นผู้ด ำเนินกำรช่วยเหลือ

ชำวนำ หน่วยงำนที่เกี่ยว ข้องเรื่องนี้โดยตรง ได้แก่ กรมวิชำกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

(http://kanchanapisek.or.th, เข้ำถึงเมื่อวันที่ 1 ธันวำคม 2560) 

 

 

 

http://gis.chiangmai.go.th/index,%20เข้าถึง
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       2.2.1  นาปี นาปรัง 

 ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม มีกำรท ำไร่ท ำนำเป็นส่วนใหญ่ ดินแดนพ้ืนที่ที่

เพำะปลูกย่อมมีควำมส ำคัญ นั่นหมำยถึงหำกพ้ืนที่ดินด ำมีธำตุอินทรีย์อุดมสมบูรณ์ พืชผลย่อมเติบโต

งอกงำมให้ดอกผลอย่ำงเต็มที่ แต่หำกดินขำดสำรอำหำร ดอกผลก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย ชำวนำไทยจึง

มีกำรท ำนำสองแบบ คือ กำรท ำนำในช่วงที่เหมำะสมคือฤดูฝน ซึ่งมีฤดูนี้ปีละครั้ง เรียกว่ำ นำปี ส่วน

กำรท ำนำในฤดูอ่ืนเพ่ิมขึ้นคือท ำในฤดูแล้ง จึงเรียกว่ำนำปรัง ผลผลิตจำกนำปีและนำปรังอำจไม่

เหมือนกัน เนื่องจำกนำปีเป็นกำรท ำนำปีละครั้ง ฉะนั้นเนื้อดินรวมทั้งสำรอำหำรน่ำจะได้รับกำรเพำะ

บ่มบ ำรุงมำอย่ำงพอสมควร ขณะที่กำรท ำนำปีละสองครั้งอย่ำงนำปรัง เนื้อดินเดิมย่อมขำดธำตุอำหำร

ไปและไม่ได้รับกำรบ ำรุงมำกพอ ผลผลิตเมื่อเทียบกับนำปีแล้ว น่ำจะมีคุณภำพน้อยกว่ำ  

    นำปี  คือนำข้ำว ที่ท ำในระหว่ำง เดือนเมษำยน จนถึงเดือนกุมภำพันธ์ ซึ่งเป็นฤดูกำรท ำนำ

ปกติ พันธุ์ข้ำวนำปีจะออกดอกตำมวันและเดือนที่ค่อนข้ำงตำยตัว ไม่ว่ำจะตกกล้ำในเดือนเมษำยน 

พฤษภำคม มิถุนำยน กรกฎำคม หรือสิงหำคม เมื่อถึงวันที่จะออกดอกก็ออกพร้อมกันหมด เนื่องจำก

ช่วงของแสงต่อวันบังคับ ตำมปกติจะแบ่งวันหนึ่งออกเป็น กลำงวัน 12 ชั่วโมง  กลำงคืน 12 ชั่วโมง 

แต่เนื่องจำกกำรหมุนรอบตัวเองของโลก จึงท ำให้แต่ละส่วนของ โลกได้รับแสงอำทิตย์ในแต่ละวันไม่

เท่ำกัน  ท ำให้เมื่อช่วงของวันยำวขึ้นข้ำวก็จะเจริญเติบโตทำงล ำต้น ไม่ออกรวง หรือถ้ำออกรวงได้ก็ไม่

พร้อมกันในต้นเดียว บำงรวงก็แก่โน้มลง บำงรวงก็เพ่ิงตั้งท้อง  จนเมื่อช่วงของวันเริ่มสั้นลง ข้ำวพวกนี้

จะเจริญทำงพันธุ์ (ออกรวง) ดังนั้น กำรท ำนำล่ำ เช่น ปักด ำในเดือนตุลำคม ต้นข้ำวจะเตี้ย แตกกอ

น้อย รวงเล็ก เพรำะยังไม่ทันเจริญทำงล ำต้นก็ต้องมำเจริญทำงพันธุ์ นั่นคือ วันสั้นยำวมีผลต่อกำรออก

รวงของข้ำว  ข้ำวประเภทนี้จึงเรียกว่ำ “ข้ำวนำปี” หรือ “ข้ำวไวแสง” ซึ่งเป็นข้ำวที่ออกตำมฤดูกำล 

    นำปรัง คือนำข้ำวที่ต้องท ำนอกฤดูท ำนำเพรำะในฤดูท ำนำ น้ ำมักจะมำกเกินไป  ซึ่งข้ำวที่ใช้

ท ำนำปรังจะเป็นข้ำวที่แสงไม่มีอิทธิพลต่อกำรออกดอก ซึ่งเรียกว่ำ “ข้ำวนำปรัง” หรือ “ข้ำวไม่ไว

แสง” ซึ่งเป็นข้ำวที่ออกตำมอำยุ ไม่ว่ำจะปลูกเม่ือใด พอครบอำยุก็จะเก็บเกี่ยวได้   กำรเพำะปลูกข้ำว

นำปรังจ ำ เป็นต้องใช้น้ ำชลประทำน เนื่องจำกเป็นกำรปลูก ในฤดูแล้ง โดยเกษตรกรท ำ กำรเพำะปลูก
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ตั้งแต่เดือนพฤศจิกำยน ถึงเมษำยนของปีถัดไป เนื้อที่เพำะปลูกในแต่ละปีจึงขึ้นอยู่กับปริมำณน้ ำใน

เขือ่นต่ำงๆ ว่ำมีเพียงพอที่จะส่งน้ ำให้ เกษตรกรได้เพำะปลูกได้มำกน้อยเท่ำใด  

(http://www.royin.go.th, เข้ำถึงเมื่อวันที่ 29 ธันวำคม 2560) 

 

 2.2.2  นาข้าวภาคเหนือและเชียงใหม่ 

    นำข้ำวภำคเหนือ ท ำกำรปลูกข้ำวนำสวนในที่รำบระหว่ำงภูเขำกันเป็นส่วนใหญ่ เพรำะมี

ระดับน้ ำในนำตื้นกว่ำ 80 เซนติเมตร และท ำกำรปลูกข้ำวไร่ในที่ดอน และท่ีสูงบนภูเขำ เพรำะไม่มีน้ ำ

ขังในพ้ืนที่ปลูก ส่วนมำกชนิดของข้ำวที่ปลูกเป็นทั้งข้ำวเหนียว และ ข้ำวเจ้ำ และในบำงท้องที่มีกำร

ปลูกข้ำวนำปรังด้วย แมลงศัตรูข้ำวที่ส ำคัญ ได้แก่ แมลงบั่ว หนอนกอ เพลี้ยจักจั่นสีเขียว และสีน้ ำตำล 

และโรคข้ำวที่ส ำคัญ ได้แก่ โรคไหม้ โรคขอบใบแห้ง โรคใบสีแสด และโรคถอดฝักดำบ ภำคเหนือมี

ควำมอุดมสมบูรณ์ของดินนำ ดีกว่ำภำคอ่ืนๆ ข้ำวนำปีท ำกำรเก็บเกี่ยวในระหว่ำงเดือนพฤศจิกำยน 

และธันวำคม 

(http://kanchanapisek.or.th, เข้ำถึงเมื่อวันที่ 1 ธันวำคม 2560) 

         

    นำข้ำวจังหวัดเชียงใหม่  ประชำกรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพในกำรท ำนำมีถึงร้อยละ 80 

ของประชำกรทั้งหมด ในบำงอ ำเภอสมำรถท ำนำได้ปีละ 2 ครั้ง    เช่นอ ำเภอสันป่ำตอง  เพรำะอยู่ใน

พ้ืนที่รับน้ ำชลประทำน  บริเวณท่ีเพำะปลูกข้ำวอยู่ตำมที่รำบริมฝั่งแม่น้ ำ และท่ีรำบระหว่ำงภูเขำ ข้ำว

ที่ปลูกจะปลูกข้ำวเหนียวซึ่งเอำไว้รับประทำนมำกกว่ำข้ำวเจ้ำซึ่งเอำไว้ขำย เ ริ่มปลูกตั้งแต่เดือน

มิถุนำยนเป็นต้นไปและเก็บเกี่ยวประมำณเดือนธันวำคม กำรท ำนำจะมีทั้งนำปีหรือนำด ำและท ำนำ

ปรัง(https://sites.google.com/site/monneppo/home/sersthkic, เข้ำถึงเมื่อวันที่ 3 ธันวำคม 

2560) 

 

 

 

http://kanchanapisek.or.th/kp6/index2.php
https://sites.google.com/site/monneppo/home/sersthkic,%20เข้าถึง
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2.3 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสารเคมีทางการเกษตร  

       2.3.1 ค าจ ากัดความ  

 สำรเคมีทำงกำรเกษตร ในบทควำมนี้ยึดถือตำมประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนสินค้ำ

เกษตร และอำหำรแห่งชำติที่ได้ให้นิยำมค ำว่ำ “วัตถุอันตรำยทำงกำรเกษตร” หมำยถึง สำรที่มี

จุดมุ่งหมำย ใช้เพ่ือป้องกัน ท ำลำย ดึงดูด ขับไล่ หรือควบคุมศัตรูพืชและสัตว์หรือพืชและสัตว์ที่ไม่พึง

ประสงค ์ไม่ว่ำจะเป็นกำรใช้ระหว่ำงกำรเพำะปลูก กำรเก็บรักษำ กำรขนส่ง กำรจ ำหน่ำย หรือระหว่ำง

กระบวนกำรผลิตสินค้ำเกษตรและอำหำร หรือเป็นสำรที่อำจใช้กับสัตว์ เพ่ือควบคุมปรสิตภำยนอก 

และให้หมำยควำมรวมถึง สำรควบคุมกำรเจริญเติบโตของพืช สำรท ำให้ใบร่วง สำรท ำให้ผลร่วง สำร

ยับยั้ง กำรแตกยอดอ่อน และสำรที่ใช้กับพืชผลก่อนหรือหลังกำรเก็บเกี่ยว เพ่ือป้องกันกำรเสื่อมเสีย

ระหว่ำง กำรเก็บรักษำและกำรขนส่ง แต่ไม่รวมถึงปุ๋ย สำรอำหำรของพืชและสัตว์วัตถุเจือปนอำหำร 

และยำส ำหรับสัตว์ (สำคร, 2556) 

 ควำมหมำยของค ำนิยำมดังกล่ำวข้ำงต้นสอดคล้องกับนิยำมของค ำว่ำ Pesticide ของ 

คณะกรรมำธิกำรมำตรฐำนอำหำรระหว่ำงประเทศ (Codex Alimentarius Commission : CAC ) 

และ องค์กำรอำหำรและเกษตรแห่งสหประชำชำติ (Food and Agriculture Organization of the 

United Nation : FAO) ที่ระบุว่ำ Pesticide หมำยถึง สำรหรือส่วนผสมของสำรที่ใช้เพ่ือกำรป้องกัน 

หรือท ำลำย หรือควบคุมศัตรูพืช รวมถึงพำหะของโรคในมนุษย์หรือสัตว์ ชนิดของพืชหรือสัตว์ที่ไม่

ต้องกำรและ ก่อให้เกิดควำมเสียหำยกับผลผลิต กระบวนกำรผลิต กำรจัดเก็บ กำรขนส่งหรือ

กำรตลำดของอำหำร สินค้ำกำรเกษตร ไม้ผลิตภัณฑ์จำกไม้หรืออำหำรสัตว์หรือหมำยถึงสำรที่ใช้กับ

สัตว์เพ่ือที่จะควบคุมแมลง แมง หรือศัตรูที่อยู่บนหรืออยู่ในร่ำงกำย นอกจำกนี้ยังหมำยถึงสำรที่ใช้

ควบคุมกำรเจริญเติบโต สำรท ำให้ ใบร่วง สำรดูดควำมชื้นหรือสำรที่ใช้ในผลไม้เพ่ือป้องกันกำรร่วง

ก่อนก ำหนด และหมำยถึงสำรที่ใช้กับ ผลผลิตก่อนหรือหลังกำรเก็บเกี่ยวเพ่ือป้องกันผลผลิตจำกกำร

เสื่อมสภำพระหว่ำงกำรจัดเก็บและ กำรขนส่ง โดยในที่นี้ไม่รวมถึงปุ๋ยหรือสำรแอนตีไบโอติกหรือ

สำรเคมีอ่ืนๆ ที่ใช้ในสัตว์เพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนๆ เช่น กำรเร่งกำรเจริญเติบโตหรือเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมกำรเจริญพันธุ์ (สำคร, 2556) 
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       2.3.2 ประเภทขององค์ประกอบทางเคมี 

 สำรเคมีในกำรเกษตรที่น ำมำใช้มีหลำยประเภท และแบ่งได้เป็นกลุ่มต่ำงๆ ตำมเกณฑ์ที่ใช้

ดังนี้ (สำคร, 2556 อ้ำงถึง วำรุณีจิตอำร ีและคณะ,  2546) 

กำรแบ่งตำมวัตถุประสงค์ของกำรใช้งำน แบ่งได้เป็นประเภทต่ำงๆ ดังนี้ 

                   1) สำรเคมี ก ำจัดแมลง  

                   2) สำรก ำจัดวัชพืช  

                   3) สำรก ำจัดแมลงชีวอินทรีย์  

                   4) สำรก ำจัดเชื้อรำ  

                   5) สำรก ำจัดหนู  

                   6) สำรก ำจัดหอยและหอยทำก  

                   7) สำรรมควันพิษ  

                   8) สำรเคมีควบคุมกำรเจริญเติบโตของพืช  

                   9) สำรก ำจัด ไส้เดือนฝอย  

                   10) สำรเคมีป้องกันก ำจัดโรคพืช 

กำรแบ่งตำมองค์ประกอบทำงเคมีสำมำรถแบ่งได้ 3 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่  

 1.  สำรอินทรีย์ธรรมชำติ ซึ่งเป็นสำรประกอบของคำร์บอนที่สำมำรถสกัดได้จำกพืช เช่น ไพรีทริน 

(Pyrethrin) โรตีนอยด์ (Rotenone and Rotenoids) นิโคติน (Nicotine) เป็นต้น 

 2. สำรอินทรีย์สังเครำะห์ ซึ่งสำรเคมีในกลุ่มนี้ได้รับควำมนิยมอย่ำงมำกในภำค กำรเกษตร เนื่องจำก

สำมำรถควบคุมและก ำจัดแมลงศัตรูพืชได้ดีได้แก่ 

2.1 กลุ่มออร์กำโนคลอรีน (Organochlorine) มีธำตุไฮโดรเจน คำร์บอนและ คลอรีนรวมอยู่

ในสูตร สำรก ำจัดแมลงกลุ่มนี้มีควำมเป็นพิษเฉียบพลันต่ ำเมื่อถูกดูดซึมผ่ำนผิวหนัง แต่มี ศักยภำพใน

กำรก่อควำมเป็นพิษเรื้อรังในระยะยำว ทั้งนี้เนื่องจำกสลำยตัวได้ยำก และสะสมใน สิ่งแวดล้อมสูง 

เนื่องจำกสลำยตัวได้ยำกในสิ่งแวดล้อม เช่น ดีดีที และอนุพันธ์ของดีดีที ในประเทศ ที่พัฒนำแล้วได้

ห้ำมมีกำรใช้อย่ำงเด็ดขำด ในประเทศไทยยังคงมีกำรใช้เพ่ือควบคุมโรคมำลำเรีย 
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2.2 กลุ่มออร์กำโนฟอสเฟต (Organophosphate) มีฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบ ส ำคัญ 

เป็นสำรเคมีท่ีมีกำรพัฒนำและสังเครำะห์สำรประกอบขึ้นกว่ำ 100,000 ชนิด เช่น พำรำไทออน เมวิน

ฟอส เป็นต้น ควำมเป็นพิษของสำรก ำจัดแมลงในกลุ่มนี้จะแตกต่ำงกัน แม้ว่ำจะมีกลไกกำรออกฤทธิ์ 

เหมือนกัน 

2.3 สำรเคมีกลุ่มคำร์บำเมต (Carbamate) มีไนโตรเจนเป็นส่วนประกอบ ใช้ประโยชน์ในกำร

ก ำจัดแมลงได้ดีมีลักษณะแตกต่ำงจำกกลุ่มอ่ืนคือ ละลำยน้ ำได้ดีสำมำรถซึมเข้ำทำงรำก และ

เคลื่อนย้ำยไปทั่วล ำต้นของพืชได้และเป็นพิษสูงต่อสัตว์เลือดอุ่น 

2.4 สำรเคมีกลุ่มไพรีทรอย์สังเครำะห์ (Synthetic pyrethroid) เป็นสำรเคมี ที่สังเครำะห์

เลียนแบบไพรีทริน แต่พัฒนำให้สำมำรถทนต่อกำรสลำยตัวด้วยแสงแดด สำรก ำจัดแมลง กลุ่มไพรี

ทรอยด์ส มีกลไกออกฤทธิ์ เช่นเดียวกับสำรพวกออร์กำโนคลอรีน แต่ฤทธิ์น้อยกว่ำ มักใช้ เพ่ือก ำจัด

แมลงในบ้ำนเรือน เพรำะออกฤทธิ์ให้เกิดอัมพำตในแมลงอย่ำงรวดเร็ว ส่วนใหญ่มีพิษ ต่อสัตว์เลี้ยงลูก

ด้วยนมค่อนข้ำงต่ ำ 

3. สำรอนินทรีย์ (Inorganic insecticide) เป็นสำรเคมีท่ีนิยมใช้ในช่วงแรกๆ มีโครงสร้ำงไม่ซับซ้อน 

แต่ไม่เป็นที่นิยมแพร่หลำยในปัจจุบัน สำรหนู (Arsenical) เป็นสำรที่เป็นพิษต่อ สัตว์เลือดอุ่นมำก 

สลำยตัวช้ำ และโซเดียม ฟลูออไรด์ (Sodium Fluoride) นิยมใช้ก ำจัด แมลงสำบ หนู 

 

2.2.3 การแบ่งประเภทตามระดับความเป็นพิษ 

   กำรแบ่งตำมลักษณะของระดับควำมเป็นพิษ ในส่วนขององค์กำรอนำมัยโลกนั้นได้ จัดแบ่ง

ระดับควำมเป็นพิษแบบเฉียบพลัน ซึ่งค่ำที่ได้เป็นผลมำจำกกำรทดลองในหนู โดยแบ่งออกเป็น  กลุ่ม

ต่ำงๆ ดังนี้ 
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          1) กลุ่ม 1 เอ เป็นสำรเคมีที่กินเพียงน้อยกว่ำ 1 ช้อนชำ ก็เสียชีวิต (Extremely 

Hazardous) เช่น EPN, Parathion methyl เป็นต้น  

           2) กลุ่ม 1 บีเป็นสำรเคมีท่ีกินเพียง 1 ช้อนชำ (ประมำณ 3 หยด) ก็เสียชีวิต (Highly 

Hazardous) เช่น Methomyl, Carbofuran, Dicrotophos, Methamidofos เป็นต้น 

            3) กลุ่ม 2 เป็นสำรเคมีท่ีกนิปริมำณ 1 ช้อนชำ ถึง 2 ช้อนโต๊ะ จะเสียชีวิต 

(Moderately Hazardous) เช่น Endosulfan เป็นต้น   

            4) กลุ่ม 3 เป็นสำรเคมีท่ีกินปริมำณ 2 ช้อนโต๊ะ ถึง 1 แก้ว จะเสียชีวิต (Slightly 

Hazardous) เช่น Alachlor เป็นต้น  

             5) กลุ่ม 4 เป็นสำรเคมีท่ีกินปริมำณ 2 แก้ว ถึง 1 ขวด จะเสียชีวิต เช่น 

Mancozen เป็นต้น 

             6) กลุ่ม 5 เป็นสำรเคมีอ่ืนๆ ได้แก่ สำรเคมีที่องค์กำรอนำมัยโลกยังไม่ได้จัดกลุ่ม 

เป็นสำรเคมีท่ีล้ำสมัย 

ตารางท่ี 2.1 กำรแบ่งประเภทตำมระดับควำมเป็นพิษ 

          Class                                                         สารเคมี 

            1 A                                             EPN, Parathion methy 

            1 B                     Methomyl, carbofuran,  Dicrotophos, Methamidofos            

            2 A                                                        Endosunfan 

          3 A                                                         Alachlor 

            4 A                                                        Mancozap                     

               5                                                         ยังไม่ได้จัดกลุ่ม 
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2.4 ชนิดของสารปราบศัตรูพืช 

        2.4.1 สารก าจัดแมลงศัตรูพืช (insecticides)  

        1). กลุ่มออร์กำโนคลอไรด์ (Organochlorine) เป็นกลุ่มที่มีกำรใช้มำกท่ีสุดในอดีตและมี

พิษต่อแมลงทุกชนิด สะลำยตัวได้ช้ำ ตกค้ำงในสิ่งแวดล้อมยำวนำนและเป็นอันตรำยต่อสุขภำพรุนแรง 

กำรเกิดพิษเฉียบพลัน จะมีผล ต่อระบบประสำทหำกใช้ในปริมำณสูงๆเป็นระยะเวลำนำนๆ ท ำให้เกิด

พิษแบบเรื้อรังที่อำจส่งผลต่อกำรท ำงำนของตับและท ำให้เกิดโรคมะเร็ง หรือโลหิตจำงได้ สำรกลุ่มนี้จึง

มีกำรควบคุมกำรใช้และยกเลิกไป เช่น DDT,  diedrin,  endosulfan ฯ 

                2). กลุ่มออร์กำโนฟอสเฟต (Organophosphate)  มีฤทธิ์ท ำลำยระบบประสำทของ

แมลง โดยไปยับยั้งกำรท ำงำน ของเอนไซด์ acetylcholine   กำรพิษเฉียบพลัน ท ำให้เกิดกำรกระตุ้น

ปลำยประสำทอย่ำงรุนแรง  และเสียชีวิตได้ง่ำย  อำกำรอ่ืนๆ ที่พบมีคลื่นไส้ อำเจียน ท้องเดิน น้ ำตำ

ไหล  เหงื่อออก  ม่ำนตำหด กลั้นอุจจำระ ปัสสำวะไม่ได้  กำรเกร็งของหลอดลม  กล้ำมเนื้อกระตุก 

และมีเสมหะมำก  สำรกลุ่มนี้ ได้แก่  malathion, parathion, diazinon  เป็นต้น  

                3). กลุ่มคำร์บบำเมต (Carbamate) ออกฤทธิ์คล้ำยกับกลุ่ม Organophosphate สำร

กลุ่มนี้ได้แก่ carbaryl, carbofuran, methomyl เป็นต้น   

     4). กลุ่มไพนีทอยด์ (Synthetic pyrethroid)  เป็นสำรสังเครำะห์จำกธรรมชำติ จำกพืช 

pyrethrum  มีพิษต่อแมลง ตกค้ำงน้อย แต่รำคำค่อนข้ำงแพง กำรใช้อย่ำงเจือจำงท ำให้ไม่มีฤทธิ์

สะสมในร่ำงกำย จึงเกิดพิษต่อคนและสัตว์ น้อยมำก กำรเกิดพิษที่พบได้บ่อย คือ อำกำรคันตำม

ผิวหนัง เช่น detlamethin, permethrin, deltamethrin, cyhalothrin และ cypermethrin ฯลฯ 

 

           2.4.2 สารเคมีก าจัดวัชพืช (Herbicides) 

  สำรเคมีก ำจัดวัชพืช หรือที่เรียกโดยทั่วไปว่ำ “ยำฆ่ำหญ้ำ” ในประเทศไทยมีใช้กันอย่ำง

แพร่หลำยมำนำนแล้ว และมีแนวโน้มว่ำจะเพ่ิมมำกขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันมีกำรแบ่งกลุ่มของสำรเคมี

ก ำจัดวัชพืชหลำยแบบ เช่น กำรแบ่งตำมลักษณะกำรใช้งำน ได้แก่ สำรเคมีที่ใช้ในกำรเตรียมดินก่อน
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ปลูกพืช (pre-planting), สำรเคมีที่ใช้หลังหว่ำนพืช (pre-emergence) และสำรเคมีที่ใช้หลังจำกพืช

งอกพ้นดินแล้ว (post-emergence) หรือกำรแบ่งตำมกลไกกำรเกิดพิษต่อพืช ซึ่งแบ่งได้ 8 กลุ่ม ดังนี้ 

1) Growth regulators : เป็นสำรเคมีก ำจัดวัชพืชที่ออกฤทธิ์ต่อควำมสมดุลของ

ฮอร์โมน 

2) Amino acid synthesis inhibitors : เป็นสำรเคมีที่ออกฤทธิ์ยับยั้งกำรท ำงำน

ของเอนไซม์ที่ เฉพำะเจำะจง ในกำรป้องกันกำรสร้ำง amino acid ซ่ึงเป็น

สำรประกอบที่ส ำคัญในกำรเจริญ เติบโตของพืช 

3) Lipid synthesis inhibitors : เป็นสำรเคมีที่มีผลต่อ กำรยับยั้งกำรสร้ำง fatty 

acid ซึ่งเป็นองค์ประกอบส ำคัญของ cell membrane 

4) Seedling growth inhibitors : เป็นสำรเคมีที่ออก ฤทธิ์รบกวนกำรงอกของพืช 

โดยยับยั้งกำรเจริญเติบโตของรำก หรือล ำต้น 

5) Photosynthesis inhibitors : เป็นสำร เคมีที่ ออกฤทธิ์ ยั บยั้ งกระบวนกำร

สังเครำะห์แสง โดยกำรจับกับ specific site ในคลอโรฟิลล์ 

6) Cell membrane disrupters : เป็นสำรที่ออกฤทธิ์ท ำลำย เนื้อเยื่อของพืช โดย

กำรท ำให้มีกำรแตกสลำยของ cell membrane 

7) Pigment inhibitors : เป็นสำรที่ออกฤทธิ์โดยกำรยับยั้ง กำรสร้ำงรงควัตถุที่

จ ำเป็นในกำรสังเครำะห์แสง สำรเคมีกลุ่มนี้มีเพียง Nicotinan 

8) Cell wall synthesis inhibitors : เป็นสำรที่ออกฤทธิ์ โดยกำรยับยั้งกำรสร้ำง 

cellulose ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่ส ำคัญของ cell wall ในประเทศไทยไม่มี

สำรเคมีกลุ่มนี้จ ำหน่ำย 

 (https://med.mahidol.ac.th, เข้ำถึงเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกำยน 2560) 
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2.4.3 สารก าจัดเชื้อรา (Fungicide) 

    มีอยู่หลำยกลุ่มมำก บำงชนิดมีพิษน้อย แต่บำงชนิดมีพิษมำก กลุ่มส ำคัญของสำรก ำจัดเชื้อ

รำในกำรเกษตร (สรุปรำยงำนกำรเฝ้ำระวังโรค, 2546) ได้แก่ 

1) Dimethey dithiocarbamates : (Ziram, Ferbam, Thiram) มี ฤ ท ธิ์ ยั บ ยั้ ง

เอนไซม์ Acetaldehyde dehydrogenase เกิด antabuse effect ในคนที่ดื่ม

สุรำร่วมด้วย 

2)  Ethylenebisdithiocarbamates : (Maneb, Mancozeb, Zineb) กลุ่มนี้จะถูก 

metabolize เป็น Ethylene thiourea ซึ่งเป็นสำรก่อมะเร็งในสัตว์ 

3) Methyl mercury : ดูดซึมได้ดีทำงผิวหนังและมีพิษต่อระบบประสำท 

4) Hexachlorobenzene :ยับยั้งเอนไซม์ Uroporphyrinogen decarboxylase มี

พิษต่อตับ ผิวหนัง ข้อกระดูกอักเสบ 

5) Pentachlorophenol : สัมผัสมำกๆ ท ำให้ไข้สูง เหงื่อออกมำก หัวใจเต้นเร็ว 

       (http://www.greennet.or.th/node/265, เข้ำถึงเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกำยน 2560) 

 

2.4.4  สารก าจัดหนูและสัตว์แทะ (Rodenticides)  

    สำรเคมีก ำจัดหนูตำมระยะเวลำกำรออกฤทธิ์ในกำรฆ่ำหนูจะสำมำรถแบ่ งออกเป็น 2 

ประเภท คือ 

                            1) สำรเคมีก ำจัดหนูประเภทออกฤทธิ์เร็ว (Acute rodenticides) เป็นสำรที่ออกฤทธิ์

เฉียบพลันทันทีเมื่อหนูได้รับสำรนี้เข้ำไปเพียงครั้งเดียว (single dose) หรือในช่วงเวลำสั้น สำรพิษจะ

ออกฤทธิ์ทีระบบประสำทส่วนกลำง ส่งผลต่อกำรท ำงำนของตับ ไตและหัวใจ หนูจะตำยภำยใน 2-24 

ชั่วโมงขึ้นกับปริมำณสำรพิษที่ได้รับ ตัวอย่ำงของสำรประเภทนี้ เช่น  สำรซิงค์ฟอสไฟด์(Zinc 

phosphide) 

                             2)  สำรเคมีก ำจัดหนูประเภทออกฤทธิ์ช้ำ (Chronic rodenticides) หรือสำรต้ำนกำร

แข็งตัวของเลือด (Anticoagglulant rodenticides)  

http://www.greennet.or.th/node/265,%20เข้าถึง
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(http://www.fda.moph.go.th, เข้ำถึงเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกำยน 2560) 

2.5 การสลายตัวของสารปราบศัตรูพืช (Pesticides Breakdown) 

 จำกส ำนักจัดกำรคุณภำพน้ ำ  กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ

สิ่งแวดล้อม กันยำยน (2554) ได้แบ่งกลุ่มสำรปรำบศัตรูพืชไว้ดังนี้ 

 1.กลุ่มที่มีฤทธิ์ตกค้ำงยำวนำน คือ กลุ่มออร์กำโนคลอรีน (Organochlorine) หรือมีอีกชื่อ

หนึ่งว่ำ กลุ่ม Chlorinated Hydrocarbon เป็นสำรที่สลำยตัวช้ำมีฤทธิ์ตกค้ำงยำวนำน สะสมใน

เนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตและ แพร่กระจำยในสิ่งแวดล้อมโดยมีระยะเวลำตกค้ำงยำวนำนประมำณ 30 ปีมี

ควำมสัมพันธ์กับขบวนกำรห่วงโซ่อำหำร (Food chains) ของพืชและสัตว์รวมถึงมนุษย์ด้วย สำรเคมีนี้

ออกฤทธิ์โดยกำรสัมผัส (Contact) และกินตำย (Stomach poisons) สำรเคมีในกลุ่มนี้มีผลท ำลำย

ระบบประสำทส่วนกลำง และอำจเป็นเหตุของโรคมะเร็ง (โดยขึ้นอยู่กับปริมำณสำรเคมทีี่ร่ำงกำยได้รับ

เข้ำไปซึ่งจะท ำให้เกิดพิษต่อร่ำงกำยในปริมำณที่แตกต่ำงกันข้ึนอยู่กับกำร ตอบสนองต่อสำรพิษของแต่

ละบุคคล (Dose & Respond)  

  ปัจจุบันสำรเคมีป้องกันก ำจัดศัตรูพืชกลุ่มนี้จัดเป็นวัตถุอันตรำยชนิดที่ 4 ตำม พ.ร.บ.วัตถุ

อันตรำย พ.ศ.2535 โดยห้ำมมิให้มีกำรใช้กำรผลิต กำรน ำเข้ำ กำรส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง 

ควบคุมโดยกำรห้ำม ประกอบกิจกำรใดๆ เนื่องจำกเป็นสำรที่มีคุณสมบัติคงทนอยู่ในสภำพแวดล้อมได้

เป็นระยะเวลำยำวนำน ประมำณ 30 ปีประกอบกับมีควำมเป็นพิษสูงและอันตรำยต่อสิ่งมีชีวิตและ

สิ่งแวดล้อม และมีควำมทนทำนต่อกำรถูกย่อยสลำย โดยเอ็นไซม์ของสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่ตำมธรรมชำติ 

 2.กลุ่มที่สลำยตัวเร็ว ไม่ตกค้ำงและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย ได้แก่ กลุ่มออร์กำโน

ฟอสเฟต กลุ่มคำร์บำเมต กลุ่มไพรีทรอยด์และกลุ่มสำรก ำจัดวัชพืช สำรเคมีกลุ่มนี้จะมีกำรตกค้ำงใน

สิ่งแวดล้อมในระยะเวลำ สั้น โดยระยะเวลำกำรสลำยตัวส่วนใหญ่เฉลี่ยจะอยู่ประมำณ 3-15 วัน ทั้งนี้

ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่ำงๆ ได้แก่ อุณหภูมิ ควำมร้อน แสงแดด และสำรเคมีบำงชนิดสำมำรถสลำยตัวได้

โดยจุลินทรีย์ที่อำศัยอยู่ในดินและพืช ชนิดของสำรเคมี กลุ่มท่ีสลำยตัวเร็ว ได้แก่  

ออร์กาโนฟอสเฟต  (Organophosphate) สำรเคมีในกลุ่มนี้มีฟอสฟอรัส (P) เป็น

องค์ประกอบส ำคัญ ออกฤทธิ์ทั้งในทำงสัมผัสและดูดซึม (Systemic) โดยพิษจะออกฤทธิ์ในช่วงสั้นๆ 
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สำรเคมีในกลุ่มนี้สำมำรถเปลี่ยนแปลง ในร่ำงกำย (Metabolize) และถูกขับถ่ำยออกจำกร่ำงกำยของ

สัตว์ทำงอุจจำระและปัสสำวะได้ทั้งนี้ระยะเวลำในกำร  ขับสำรนี้ออกจำกร่ำงกำยสัตว์จะขึ้นอยู่กับ

ปริมำณสำรเคมีและระยะเวลำที่ร่ำงกำยสัตว์ได้รับเข้ำไป  

คาร์บาเมท (Carbamate) สำรเคมีกลุ่มนี้มีไนโตรเจน (N) เป็นองค์ประกอบส ำคัญ ลักษณะ

ของกำรออก ฤทธิ์คล้ำยคลึงกับกลุ่มออร์กำโนฟอสเฟต โดยออกฤทธิ์ในช่วงสั้นๆ สำมำรถขับถ่ำยออก

จำกร่ำงกำยของสัตว์ได้อย่ำง รวดเร็ว ทำงอุจจำระและปัสสำวะได้ทั้งนี้ระยะเวลำในกำรขับสำรนี้ออก

จำกร่ำงกำยสัตว์จะข้ึนอยู่กับปริมำณสำรเคมี และระยะเวลำที่ร่ำงกำยสัตว์ได้รับเข้ำไป  

ไพรีทรอยด์ (Pyrethroid) สำรเคมีในกลุ่มนี้มีข้อดีกว่ำสำรเคมีในกลุ่มอ่ืนๆ ในแง่ที่มีควำม

ปลอดภัยต่อ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและมีฤทธิ์ในกำรก ำจัดแมลงสูงกว่ำ แต่เนื่องจำกมีควำมยุ่งยำกใน

กำรสังเครำะห์จึงท ำให้ต้นทุนกำร ผลิตสูง จึงมีรำคำแพงกว่ำสำรเคมีในกลุ่มอ่ืนๆ ด้วยเหตุที่สำรเคมีใน

กลุ่มนี้มีประสิทธิภำพสูงแม้ใช้ในอัตรำควำมเข้มข้น ที่ต่ ำ ปัญหำด้ำนพิษตกค้ำงจึงมีน้อยมำก ทำง

อุจจำระและปัสสำวะได้ทั้งนี้ระยะเวลำในกำรขับสำรนี้ออกจำกร่ำงกำย  สัตว์จะขึ้นอยู่กับปริมำณ

สำรเคมีและระยะเวลำที่ร่ำงกำยสัตว์ได้รับเข้ำไป 

 

 2.6  สถานการณ์การใช้สารปราบศัตรูพืช  

                                        2.6.1 สถานการณ์การใช้สารเคมีทางการเกษตรของประเทศไทย 

  ส ำหรับประเทศไทยสถิติจำกปี 2559 มีกำรน ำเข้ำสำรเคมีทั้งหมด 154,567ตัน            พบว่ำ

มีกำรน ำเข้ำสำรก ำจัดวัชพืชมำกที่สุด ที่ปริมำณ 125,596 ตัน สำรก ำจัดแมลง 16,056 ตัน และสำร

ป้องกันและก ำจัดโรคพืช 12,915 ตัน ตำมล ำดับ ซึ่งเกินก ำหนดที่แผนพัฒนำ เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชำติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550 - 2554 มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยที่จะลดกำรน ำเข้ำปุ๋ย และสำรเคมี

กำรเกษตรให้ไม่เกินปีละ 3.5 ล้ำนตัน และจำกกำรรวบรวมข้อมูล พบว่ำ สถำนกำรณ์กำรใช้สำรเคมี

ทำงกำรเกษตรของประเทศไทย มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นทุกปีในขณะที่พ้ืนที่กำรเพำะปลูกยังคงมีอยู่เท่ำ

เดิม ซึ่งเป็นกำรบ่งชี้ว่ำเกษตรกรของ ไทยมีปริมำณกำรใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตรต่อไร่เพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งถือ
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เป็นกำรใช้เคมีมำกเกินควำมจ ำเป็น หรืออีกนัยหนึ่งเป็นเพรำะศัตรูพืชต่ำงๆ มีกำรปรับตัวเพ่ือต่อต้ำน

สำรเคมีทำงกำรเกษตรมำกยิ่งข้ึน 

 (http://www.oae.go.th, เข้ำถึงเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2560) 

  นอกจำกนี้แล้วยังพบว่ำสถำนกำรณ์กำรใช้สำรเคมีในประเทศเพ่ือนบ้ำน อำทิ เวียดนำม 

ชำวนำในประเทศ เวียดนำมมีควำมเชื่อว่ำ กำรใช้สำรเคมีกำรเกษตรใน ปริมำณมำก จะให้ผลผลิตที่

มำกขึ้น ซึ่งในควำมเป็นจริงแล้ว กำรใช้สำรเคมีในปริมำณที่มำกเกินไป ส่งผลต่อรำยจ่ำยที่เพ่ิมขึ้นโดย

ไม่จ ำเป็น และยังส่งผลกระทบต่อสุขภำพอนำมัยของผู้สัมผัสสำรเคมีเหล่ำนั้น  รวมถึงผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม เช่น กำรตกค้ำงของ สำรเคมีในแปลงนำข้ำวเอง และกำรปนเปื้อนสำรเคมี ในแหล่ง

เพำะเลี้ยงปลำบริเวณใกล้เคียง เป็นต้น สำรเคมีก ำจัดแมลงจัดเป็นสำรเคมีก ำจัดศัตรูพืช ที่มีกำรใช้กัน

มำกและแพร่หลำยที่สุด สำรเคมีในกลุ่ม ออร์กำร์โนคลอรีน เช่น เอ็นโดซัลฟำน (Endosulfan) ซึ่งถูก

จ ำกัดกำรใช้โดยรัฐบำลเวียดนำม อย่ำงไรก็ตำมกำรใช้ สำรเคมีก ำจัดแมลงในนำข้ำวที่รัฐบำลจ ำกัด

ปริมำณ กำรใช้พบว่ำ ลดลงอย่ำงมีนัยส ำคัญในช่วงฤดูแล้งของ ปีค.ศ.1996-1997 ส ำรวจพบว่ำ กำรใช้

เมธิลพำรำไท- ออน (Methylparathion) ซึ่งมีระดับควำมเป็นพิษ ร้ำยแรงมำก (Ia) ลดลงอย่ำงมำก

เมื่อเปรียบเทียบกับ ในปีค.ศ. 1992 พิจำรณำจำกสัดส่วนชำวนำและ ปริมำณกำรใช้ นอกจำกนี้ พบว่ำ 

ร้อยละ 60 ของ ชำวนำหันมำใช้สำรเคมีก ำจัดแมลงในกลุ่มไพรีทรอยด์  (pyrethroids) เช่น 

Cypermethrin, Deltamethrin และ Alpha-cypermethrin ควบคู่กับสำรเคมีก ำจัดแมลง กลุ่มคำ

บำร์เมท (Carbamate) ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มระดับ ควำมเป็นพิษปำนกลำง (II) สำรเคมีก ำจัดวัชพืชที่ใช้กัน

มำกในประเทศ เวียดนำมได้แก่ 2,4-D, Butachlor และ Fenxappro-Pethyl เป็นต้น เพ่ือควบคุม

วัชพืช สำรเคมีก ำจัดวัชพืชที่ ใช้กันส่วนใหญ่จัดอยู่ในกลุ่มระดับควำมเป็นพิษ เล็กน้อย (III) และกลุ่มไม่

มีพิษถ้ำใช้อย่ำงระวัง (IV) ยกเว้น Gramoxone เท่ำนั้นที่จัดอยู่ในกลุ่มระดับควำม เป็นพิษปำนกลำง

ซึ่งถูกจ ำกัดกำรใช้แล้วแต่พบว่ำยังมี กำรน ำไปใช้กันอยู่ จึงยังมีรำยงำนกำรเจ็บป่วยของ ชำวนำที่เกิด

อำกำรพิษเฉียบพลันจำกกำรสัมผัสสำร Gramoxone แต่อย่ำงไรก็ตำม ไม่เกินร้อยละ 2 ของ ชำวนำ 

ที่ใช้สำรชนิดนี้ แต่ส ำหรับสำร 2,4-D ที ่ใช้กันมำก ก็มีผลให้เกิดอำกำรแสดงทำงร่ำงกำย บำงอย่ำงอัน

เกิดจำกกำรสัมผัสได้เช่นกัน สำรเคมีก ำจัดเชื้อรำ เป็นสำรเคมีกลุ่มใหญ่อีก กลุ่มหนึ่งที่ชำวนำใช้ในกำร

http://www.oae.go.th/economicdata/pesticides.html
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ควบคุมโรคจำกเชื้อรำของ ต้นข้ำว จำกกำรส ำรวจพบว่ำ ในปี ค.ศ. 1996-1997 มี กำรใช้สำรเคมี

ก ำจัด เชื้ อรำถึ ง  30 ชนิด ในฤดูแล้ ง  สำรเคมีก ำจัด เชื้ อรำที่ ชำวนำนิยมใช้กันมำก ได้แก่  

Propiconazole, Iprodione, Validamicine, and Zineb เป็ นต้ น  แม้ ว่ ำสำร เคมี ในกลุ่ ม นี้ ไ ม่

ก่อให้เกิดอันตรำยที่ เฉียบพลันรุนแรงต่อสุขภำพของผู้ใช้ แต่มีรำยงำน พบว่ำ เป็นอันตรำยต่อผิวหนัง

แต่ดวงตำของชำวนำที่ ได้รับสัมผัส (ชิดหทัย, 2560) ในขณะที่ประเทศกัมพูชำ เป็นอีกประเทศหนึ่งใน 

บริเวณลุ่มน้ ำโขงตอนล่ำงที่ประชำชนประกอบอำชีพเกษตรกรรม และมีข้ำวเป็นผลผลิตหลักของ

ประเทศ ปริมำณกำรใช้สำรเคมีกำรเกษตรโดยเฉพำะสำรเคมีก ำจัดศัตรูพืชได้เพ่ิมสูงขึ้นเช่นเดียวกัน 

เนื่องจำกกำร ใช้สำรเคมีกำรเกษตรในประเทศกัมพูชำมักมีกำรน ำเข้ำมำโดยไม่มีกฎหมำยควบคุม จึง

พบว่ำ ยังมี สำรเคมีก ำจัดศัตรูพืชที่ถูกสั่งห้ำมใช้แล้วมีจ ำหน่ำย ให้แก่เกษตรกรในตลำดภำยในประเทศ  

สำรเคมีที่ใช้ในพ้ืนที่เกษตรกรรมในประเทศกัมพูชำส่วนใหญ่จึง เป็นสำรเคมีท่ีมีควำมเป็นพิษสูงที่ถูกสั่ง

ห้ำมใช้แล้ว และลักลอบน ำเข้ำอย่ำงผิดกฎหมำยจำกประเทศเพ่ือน  บ้ำนคือ ไทยและเวียดนำม  

นอกจำกนี้ เกษตรกรชำวกัมพูชำ ส่วนใหญ่ มีพฤติกรรมกำรใช้สำรเคมีก ำจัดศัตรูพืชที่ไม่ถูกต้อง 

เหมำะสม เช่น ชนิดและควำมเข้มข้นของสำรเคมีที่ใช้ ระยะเวลำและควำมถี่ในกำรฉีดพ่นสำรเคมี ไม่

เป็นไป ตำมที่ระบุไว้ในฉลำกที่ติดข้ำงขวดสำรเคมีนั้นๆ ท ำให้เกิดผลกระทบที่ตำมมำต่อสุขภำพ

อนำมัยของ เกษตรกร ผลระยะยำวต่อระบบนิเวศทำงธรรมชำติ หรือมีผลต่อผลผลิตของเกษตรกรเอง 

(ชิดหทัย, 2560) 

 

2.7 ผลกระทบจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร 

  จำกข้อมูลสถำนกำรณ์กำรใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตรของประเทศไทยดังกล่ำวข้ำงต้นจะเห็นได้

ว่ำ มีกำรน ำเข้ำสำรเคมีทำงกำรเกษตรมำก และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ แม้ว่ำสำรเคมี ทำงกำรเกษตร

จ ำพวกปุ๋ยจะเป็นประโยชน์ต่อกำรเจริญเติบโตของพืชอำหำร ช่วยลดควำมเสี่ยงในเรื่อง ควำมเสียหำย

ต่อผลผลิต ท ำให้ผลิตภำพทำงกำรเกษตรเพ่ิมสูงขึ้น สร้ำงรำยได้ให้แก่เกษตรกร และเศรษฐกิจของ

ประเทศ แต่กำรใช้สำรเคมีที่มำกเกินควำมจ ำเป็น และไม่ถูกต้องเหมำะสมจะท ำให้เกิดผลกระทบด้ำน
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ต่ำงๆ มำกมำย ทั้งในด้ำนสุขภำพของเกษตรกร ผู้บริโภค ด้ำนสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ด้ำนเศรษฐกิจของ

ประเทศ (สำคร, 2556) 

  

2.7.1 ด้านสุขภาพ  

 จำกข้อมูลสถำนกำรณ์กำรน ำเข้ำสำรเคมีทำงกำรเกษตรที่สูงมำกสะท้อนถึงผลกระทบที่เกิด

กับ ตัวเกษตรกรผู้ใช้สำรเคมีและผู้บริโภค โดยปัจจุบันพบว่ำ ปัญหำสุขภำพท่ีมีควำมเกี่ยวเนื่องกับกำร

ใช้ สำรเคมีทำงกำรเกษตรกลำยเป็นปัญหำใหญ่และรุนแรงมำกในประเทศไทย ซึ่งส ำนักโรคจำกกำร 

ประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสำธำรณสุขได้จัดท ำสถิติสัดส่วนของเกษตรกรที่มีควำมเสี่ยง 

และไม่ปลอดภัยจำกสำรเคมีก ำจัดศัตรูพืชจำกเกษตรกรทั่วประเทศ พบว่ำ ในปี 2540 มีจ ำนวน มำก

ถึง ร้อยละ 16.35 หรือ 89,926 คน จำกจ ำนวนเกษตรกรที่ตรวจเลือด 563,353 คน และมีแนวโน้ม 

สูงขึ้นเรื่อยๆ โดยในปี 2550 ผลกำรตรวจพบว่ำ มีเกษตรกรที่มีควำมเสี่ยงและไม่ปลอดภัยจำกสำรเคมี 

ก ำจัดศัตรูพืชถึงร้อยละ 39 ทั้งนี้ ปัญหำด้ำนสุขภำพและควำมเสี่ยงจำกสำรเคมีทำงกำรเกษตรสำมำรถ

แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ผลกระทบที่เป็นพิษเฉียบพลัน ซึ่งผู้ป่วยจะมีอำกำรในทันทีหลังจำกสัมผัส

สำรเคมี เช่น คลื่นไส้ อำเจียน ปวดหัว ปวดกล้ำมเนื้อ ท้องร่วง หำยใจติดขัด และตำพร่ำ เป็นต้น และ

ผลกระทบที่เป็นพิษ เรื้อรัง ซึ่งเกิดจำกพำหะสะสมที่ก่อให้เกิดโรคหรือปัญหำอ่ืนๆ เช่น มะเร็ง 

เบำหวำน อัมพฤกษ์ อัมพำต โรคผิวหนังต่ำงๆ กำรเป็นหมัน กำรพิกำรของทำรกแรกเกิด เป็นต้น 

  จำกกำรรวบรวมข้อมูลผลกระทบด้ำนสุขภำพจำกกำรใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตรทั้งต่อ

เกษตรกร และผู้บริโภคจะเห็นได้ว่ำภัยจำกสำรเคมีดังกล่ำวก ำลังคุกคำมสุขภำพโดยรวมของคนไทยทั้ง

ประเทศ ดังนั้นทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องควรร่วมมือกันแก้ปัญหำสำรเคมีก ำจัดศัตรูพืชอย่ำงจริงจัง โดย

ต้องร่วมกัน ขับเคลื่อนให้มีกำรก ำหนดนโยบำยและมำตรกำรที่จะท ำให้ระบบเกษตรและอำหำรของ

ประเทศค ำนึงถึง สุขภำพและสภำพแวดล้อม และสำมำรถเข้ำถึงอำหำรได้อย่ำงพอเพียงและปลอดภัย 

โดยมีมำตรกำรทำง กฎหมำยเข้ำมำควบคุมด้วย  (สำคร , 2556 อ้ำงถึง ส ำนักโรคจำกกำรประกอบ

อำชีพและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสำธำรณสุข ) 
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2.7.2 ด้านสิ่งแวดล้อม  

    ผลกระทบที่ส ำคัญอีกประกำรของสำรเคมีกำรเกษตร คือ ปัญหำกำรตกค้ำงของสำรเคมี 

ในสิ่งแวดล้อม ซึ่งสำเหตุเกิดจำกกำรแพร่กระจำยของสำรเคมีในระหว่ำงกำรฉีดพ่น เนื่องจำกสำรเคมี

ส่วนใหญ่ จะกระจำยจำกบริเวณของพืชที่ต้องกำรฉีดพ่นลงสู่พ้ืนและบำงส่วนระเหยอยู่ในอำกำศท ำให้

มีกำรสะสม อยู่ในพื้นดินและน้ ำ ซึ่งเป็นที่อยู่อำศัยของสัตว์เลี้ยง และสัตว์ในธรรมชำติ ในที่สุดจะส่งผล

ให้เกิดกำร สะสมของสำรเคมีในห่วงโซ่อำหำรและท ำให้สิ่งมีชีวิตในระบบห่วงโซ่อำหำรทุกระดับได้รับ

ผลกระทบ นอกจำกนี้ยังท ำลำยแมลงที่เป็นประโยชน์ในกำรช่วยท ำลำยแมลงศัตรูพืช เช่น ตัวห้ ำ ตัว

เบียน หรือแมลงที่ช่วยผสมเกสร เช่น ผึ้ง เป็นต้น กำรใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตรยัง เป็นพิษต่อไส้เดือน

ดิน ซึ่งเป็น สัตว์ที่ช่วยย่อยสลำยเศษซำกอินทรียวัตถุในดินท ำให้ดินอุดมสมบูรณ์ ท ำให้ดินโปร่งร่วนซุย 

อำกำศถ่ำยเทได้ดี สอดคล้องกับค ำบอกเล่ำของเกษตรกรที่ว่ำ เมื่อมีกำรฉีดพ่นยำแลนเนท (เมโทมิล) 

และ ฟอสดริ้น (เมวินฟอส) ในแปลงผักเมื่อมีนกบินเข้ำมำในแปลงผักนกจะตำย ปลำตำมทุ่งนำตำย 

ส ำหรับสำรเคมีป้องกันก ำจัดศัตรูพืชนอกจำกจะตกค้ำงในสิ่งแวดล้อมแล้ว ปุ๋ยเคมียังสร้ำงปัญหำ 

มลพิษให้กับแหล่งน้ ำธรรมชำติและควำมเสี่ยงทำงด้ำนสุขภำพ ประเด็นปัญหำกำรเพ่ิมขึ้นของธำตุ

อำหำร ในอ่ำวไทยที่มำกเกินไป และปัญหำสำหร่ำยมีพิษที่เพ่ิมจ ำนวนมหำศำล นั้น ซึ่งสำเหตุหนึ่ง คือ 

ปุ๋ยเคมี ส่วนเกินจำกพ้ืนที่เกษตรถูกชะล้ำงและไหลลงสู่แหล่งน้ ำธรรมชำติ โดยเฉพำะกำรท ำเกษตร

แบบเข้มข้น กำรใช้ปุ๋ยเคมีในปริมำณมำกเกินควำมต้องกำรของพืชยังส่งผลให้น้ ำใต้ดินมีกำรปนเปื้อน

ไนเตรท ซึ่งสร้ำง ควำมเสี่ยงต่อสุขภำพของประชำชน โดยเฉพำะในเด็กซึ่งเป็นกลุ่มที่มีควำมเสี่ยงสูง

ที่สุด (สำคร, 2556) 

 

2.7.3 ด้านเศรษฐกิจ 

   ผลกระทบทำงด้ำนเศรษฐกิจนั้น ไม่เพียงแต่ผลกระทบภำยนอกจำกกำรใช้สำรเคมีก ำจัด

ศัตรูพืช ในประเทศไทยที่มีมูลค่ำเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ เท่ำนั้น แต่ควำมเสียหำยจำกกำรใช้สำรเคมีทำง

กำรเกษตร ที่ส ำคัญอีกประกำรหนึ่งคือ ควำมเสียหำยต่อกำรส่งออก โดยวิกฤตสำรเคมีก ำจัดศัตรูพืช

ตกค้ำง ส่งผลกระทบอย่ำงมำกต่อกำรส่งออกสินค้ำเกษตรไปยังสหภำพยุโรป ซึ่งได้มีกำรเตรียมกำรที่
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จะระงับ กำรน ำเข้ำผักส่งออกของไทยรวม 16 ชนิด ในช่วงต้นปี 2554 เพรำะกำรตรวจพบอัตรำกำร

ปรำกฏ กำรตกค้ำงของสำรเคมีก ำจัดศัตรูพืชในปี 2553 ที่ผ่ำนมำ (ตรวจพบมำกถึง 55 ครั้ง) และ

สร้ำงผลกระทบ ทำงเศรษฐกิจจำกกำรส่งออกผัก มูลค่ำ 2,785 ล้ำนบำทต่อปี ทั้งนี้ สหภำพยุโรปเคยมี

มำตรกำรกีดกัน สินค้ำพริกส่งออกจำกประเทศไทย ซึ่งท ำให้เกิดควำมเสียหำยปีละประมำณ 800 - 

900 ล้ำนบำท และ ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปยังกำรส่งออกผักไทยไปยังประเทศอ่ืนๆ (เครือข่ำยเตือน

ภัยสำรเคมีก ำจัด ศัตรูพืช, ออนไลน์) ซึ่งควำมเสียหำยดังกล่ำวยังส่งผลทำงลบต่อภำพลักษณ์ของ

ประเทศ ในฐำนะผู้ส่งออกสินค้ำทำงกำรเกษตรและอำหำรรำยใหญ่ของโลก (สำคร, 2556) 

                

       2.8   งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 จิรำภรณ์ (2555) ได้ศึกษำกำรใช้สำรเคมีในนำข้ำวของเกษตรกร อ ำเภอสำมโก้ จังหวัด

อ่ำงทอง พบว่ำเกษตรกรมีกำรปฏิบัติถูกต้องตำมค ำแนะน ำ ในระดับมำก และกำรเก็บรักษำสำรเคมี/

กำรจัดกำร เกษตรกรมีกำรปฏิบัติถูกต้องตำมค ำแนะน ำ ในระดับมำก เกษตรกรส่วนใหญ่มีกำรใช้

สำรเคมีในนำข้ำวตำมอัตรำแนะน ำ  โดยส่วนใหญ่ใช้วิธีกำรฉีดพ่นในช่วงเช้ำ ตำมช่วง อำยุข้ำวที่

แนะน ำ  และใช้ในฤดูนำปีและนำปรัง เกษตรกรเกือบทั้งหมดมีปัญหำสำรเคมีมีรำคำแพง โรคและ 

แมลงดื้อยำ อัตรำกำรใช้ได้ผลเฉพำะครั้งแรก ไม่มีสถำนที่ท ำลำยสำรเคมี ดั้งนั้นเกษตรจึงเสนอแนะว่ำ 

ควรมี มำตรกำรลดภำษีน ำเข้ำสำรเคมีทำงกำรเกษตร ควรมีกำรทดลองปรับอัตรำกำรใช้สำรเคมีให้

เหมำะสมกับโรคและ แมลง และรัฐควรจัดหำสถำนที่ในกำรท ำลำยสำรเคมีทำงกำรเกษตรโดยเฉพำะ 

 กฤติญำ  และคณะ (2557) ได้ศึกษำพฤติกรรมกำรใช้สำรเคมีในกำรก ำจัดศัตรูพืชของชำวนำ  

โดยเป็นกำรศึกษำเชิงปรำกฏกำรณ์ ใช้วิธีกำรเชิงคุณภำพโดยกำรสัมภำษณ์เกษตรกร จ ำนวน 100 

รำย ด ำเนินกำรศึกษำ โดยประเมินสภำวะชนบทแบบเร่งด่วน โดยใช้แนวทำงสัมภำษณ์กึ่งด ำเนินกำร

วิเครำะห์เนื้อหำ อ ำเภอองครักษ์ มีลักษณะ เป็นพื้นที่รำบลุ่ม และมีร้ำนค้ำเคมีเกษตรจ ำนวน 19 ร้ำน 

ระยะเวลำในกำรใช้สำรเคมีอยู่ระหว่ำง 5 - 25 ปี รูปแบบกำรใช้สำรเคมี มี 2 ประเภท คือ 1) กำรใช้

สำรเคมีเพ่ือควบคุม และก ำจัดวัชพืช  2) กำรใช้สำรเคมีก ำจัดแมลงศัตรูพืช ยำฆ่ำแมลงที่เกษตรกรใช้ 

ในพ้ืนที่ด้วยกัน 17 ชนิด และอีก 14 กลุ่มสำรออกฤทธิ์ ใช้จ ำนวน 6 - 7 ครั้ง/รอบ กำรผลิต พฤติกรรม
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ของเกษตรกรในกำร ใช้สำรเคมี 1) ด้ำนส ำหรับควำมคำดหวังของเกษตรกรที่ท ำกำรผลิตข้ำวคือ

เกษตรกรมุ่งหวังที่จะให้ได้ผลผลิตในปริมำณที่ เพ่ือให้ได้รำยได้สูง 2) กำรรับรู้ตำมกระบวนกำรรับรู้ 

(Perception) 3) ได้รับกำรส่งเสริม สำเหตุที่เกษตรกรต้องใช้สำรเคมี ยำเนื่องจำกวัชพืช และแมลง

ศัตรูพืชรบกวน เกษตรมีควำมกังวล และควำมกลัวที่ต้องใช้สำรเคมี ทัศนะทำงด้ำนผลกระทบของกำร

ใช้สำรเคมี มี 3 ส่วนคือ ผลกระทบต่อสุขภำพของเกษตรกร ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และผลกระทบ 

ต่อเศรษฐกิจและสังคม และจำกกำรศึกษำพบข้อเสนอแนะ 5 ด้ำน คือ เชิงพัฒนำเชิงประเด็น เชิง

ยุทธศำสตร์ เกษตรกร  ด้ำนกำรศึกษำ และด้ำนสิ่งแวดล้อม 

 ชนิกำนต์, สุดำรัตน์ (2557) ศึกษำพฤติกรรมกำรใช้สำรก ำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกข้ำว

ในต ำบล จอมทองอ ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงแบบเจำะจง จ ำนวน 180 

คน  จำกตัวแทน เกษตรกรที่ลงทะเบียนผู้ปลูกข้ำว พ.ศ. 2555/2556 ท ำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลใน

ระหว่ำงเดือนสิงหำคม – ธันวำคม พ.ศ. 2555 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูลคือแบบสอบถำมและ

แบบสัมภำษณ์พฤติกรรมกำรใช้สำรเคมีก ำจัด ศัตรูพืชของเกษตรกรผลกำรวิจัยพบว่ำ มีควำมรู้ควำม

เข้ำใจเกี่ยวกับวิธีกำรใช้สำรก ำจัดศัตรูพืช อยู่ในระดับดีถึงร้อยละ 88 ส่วนพฤติกรรมกำรใช้สำรก ำจัด

ศัตรูพืช พบว่ำเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้สำรก ำจัดแมลงในกลุ่มคำร์บำเมต (Carbamate) ร้อยละ 88 ส่วน

สำรก ำจัดวัชพืชเป็นสำรในกลุ่มไบไพริไดเรียม (Bipyridylium) ร้อยละ80 ในขณะที่สำรป้องกัน ก ำจัด

ศัตรูพืชส่วนใหญ่ใช้สำรปฏิชีวนะร้อยละ  94  เกษตรกรร้อยละ 94  ฉีดพ่นสำรก ำจัดศัตรูพืชในปริมำณ

ที่ระบุ ตำมฉลำกในช่วงเช้ำเวลำ  6.00 - 10.00 น. ในขณะฉีดพ่นเกษตรกรทุกคนป้องกันตนเองโดย

สวมเสื้อแขนยำวและ ไม่พักรับประทำนอำหำรหรือเครื่องดื่มขณะฉีดพ่นหลังกำรฉีดพ่นจะล้ำงอุปกรณ์ 

และรีบกลับบ้ำนอำบน้ ำช ำระ ร่ำงกำยเกษตรกรร้อยละ 63 ไม่มีปัญหำในกำรใช้สำรก ำจัดศัตรูพืช และ

จะใช้สำรก ำจัดศัตรูพืชต่อไปร้อยละ  81  เนื่องจำกกำรใช้สำรเคมีสำมำรถก ำจัดศัตรูพืชได้ผลจริงและ

ทันเวลำ ส่วนเกษตรกรอีกร้อยละ 19 มีแนวโน้มว่ำจะ ไม่ใช้สำรเคมีก ำจัดศัตรูพืชต่อไปเนื่องจำกมี

ผลกระทบต่อสุขภำพ ส ำหรับกำรใช้สำชีวภำพของเกษตรกรโดยวิธีกำร ต้มกลั่นพืชสมุนไพรที่หำได้

ภำยในท้องถิ่นมำใช้ฉีดพ่นก ำจัดศัตรูพืชแทนกำรใช้สำรเคมีแต่ยังไม่เป็นที่นิยมแพร่หลำย เนื่องจำกมี

ควำมยุ่งยำกเสียเวลำในกำรท ำและต้องฉีดพ่นบ่อยกว่ำกำรใช้สำรเคมี 
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 นัฐวุฒิ และคณะ (2557) ได้ศึกษำกำรใช้สำรเคมีก ำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกข้ำวต่อ

สุขภำพ พืชผัก และดินในแปลงนำ ของ อ ำเภอร่องค ำ จังหวัดกำฬสินธุ์ กลุ่มตัวอย่ำงท่ีใช้ในกำรศึกษำ 

คือ เกษตรกรผู้ปลูกข้ำว จ ำนวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภำษณ์ 

แบบสอบถำมกึ่งโครงสร้ำง กำรเก็บตัวอย่ำง เลือดเกษตรกร พืชผัก และ ดินในแปลงนำส่งตรวจหำ

ระดับและปริมำณกำรปนเปื้อนของสำรเคมีก ำจัดศัตรูพืช ข้อมูลเชิงปริมำณวิเครำะห์โดยกำรหำค่ำ 

ควำมถี่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนข้อมูลเชิงคุณภำพท ำกำรวิเครำะห์เนื้อหำ ผลกำรศึกษำพบว่ำ ดินใน

แปลงนำ พบสำรเคมี คลอโรไพริฟอส (Chloropyrifos) ในปริมำณ 5.21 มก./กก.ไกลโฟเสต 

(Glyphosate) ในปริมำณ 9.99 มก./กก. และ พำรำควอต (Paraquat) ในปริมำณ 72.15 มก./กก. 

พืชผักในแปลงนำมีระดับสำรเคมีตกค้ำงในพืชผักอยู่ในระดับ ไม่ปลอดภัย ร้อยละ 28 และระดับเป็น

พิษ ร้อยละ 4 ผลกำรเจำะเลือดเพ่ือหำรระดับสำรเคมีตกค้ำงในเลือดเกษตรกร  อยู่ในระดับไม่

ปลอดภัย ร้อยละ 58 ระดับมีควำมเสี่ยง ร้อยละ 28 

 Tagun (2014) ได้ท ำกำรส ำรวจกำรใช้สำรเคมีในนำข้ำว และตรวจสอบควำมเป็นพิษของ

สำรเคมีที่มีกำรใช้ ในพ้ืนที่ อ ำเภอแม่แตง อ ำเภอจอมทอง และ อ ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พบว่ำมี

กำรใช้สำรก ำจัดวัชพืช 4 ชนิดได้แก่ atrazine, 2,4-D, alachlor, paraquat จำกกำรตรวจสอบควำม

เป็นพิษของสำรเคมี พบว่ำ Paraquat เป็นสำรเคมีที่มีควำมเป็นพิษมำกที่สุดในสำรก ำจัดศัตรู ตำม

ด้วย alachlor, atrazine และ 2,4-D ตำมล ำดับ 

 




