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คานา

ประเทศไทยเป็ นประเทศเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ในประเทศประมาณร้ อยละ 70 มีรายได้ หลักจากการประกอบ
อาชีพทางการเกษตร เช่น การเพาะปลูกข้ าว พืชไร่ พืชสวน ผัก ผลไม้ การเลี ้ยงสัตว์ และการประมง เนื่องจากความต้ องการ
พื ้นฐานของมนุษย์ในเรื่ องอาหารมีที่มาจากผลผลิตทางการเกษตรเป็ นหลัก ด้ วยเหตุนี ้ประเทศไทยซึง่ เป็ นประเทศเกษตรกรรม
จึงเป็ นประเทศสาคัญในการผลิตอาหารเลี ้ยงประชากรโลก โดยผลผลิตส่วนที่เหลือจากความต้ องการในประเทศได้ ถกู ส่งออกไป
จาหน่ายยังตลาดต่างประเทศ สังเกตได้ จากในช่วงปี พ.ศ. 2558-2562 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น
อย่างต่อเนื่อง จาก 9,521,408 ล้ านบาท ในปี 2558 เป็ น 10,925,078 ล้ านบาท ในปี 2562 มีอตั ราการขยายตัวเฉลี่ยร้ อยละ 3.50
สาหรับสินค้ าเกษตรและผลิตภัณฑ์ส่งออกสาคัญของไทย 10 อันดับแรก ได้ แก่ ยางพารา ผลไม้ และผลิตภัณฑ์ ข้ าวและ
ผลิตภัณฑ์ ปลาและผลิตภัณฑ์ น ้าตาลและผลิตภัณฑ์ เนื ้อไก่และผลิตภัณฑ์ มันสาปะหลังและผลิตภัณฑ์ กุ้งและผลิตภัณฑ์
ผักและผลิตภัณฑ์ และกากหรื อเศษที่เหลือใช้ ทาอาหารสัตว์ ตามลาดับ ซึง่ ช่วยนาเงินตราเข้ าสู่ประเทศเป็ นอย่างมาก ซึง่ ถือเป็ น
การช่วยพัฒนาทางเศรษฐกิจและสร้ างรายได้ ให้ กับเกษตรกร ดังนันนโยบายของทางราชการจึ
้
งให้ ความสาคัญกับการพัฒนา
ภาคการเกษตรมาอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ มีการใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น ปั จจัยการผลิตจาพวกปุ๋ ยเคมี สารกาจัดแมลง
สารกาจัดศัตรูพชื และสารควบคุมการเจริญเติบโตประเภทอื่น ๆ จานวนมาก ซึง่ จากข้ อมูลในช่วงระยะเวลาย้ อนหลังระหว่าง
พ.ศ. 2555-2560 ปริ มาณการนาเข้ าสารเคมี อันตรายทางการเกษตรมีแนวโน้ มเพิ่มขึน้ โดยมีปริ มาณ 134,480,269.90197,758,809.67 กิโลกรัม (สานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร, 2564) ซึง่ จากตัวเลขปริมาณการนาเข้ า
สารเคมีทเี่ พิ่มขึ ้นจานวนมากนี ้ โดยไม่มีการควบคุม บ่งชี ้ถึงความเสี่ยงของประชาชนในการได้ รับพิษจากสารเคมีทางการเกษตร
(รพีพรรณ ประจันตะเสน, 2561) ส่งผลทาให้ เกิดปั ญหาต่าง ๆ ตามมา ส่งผลทาให้ เกิดผลกระทบหลายด้ าน เช่น ผลกระทบต่อ
สุขภาพของเกษตรกร การตกค้ างในผักและผลไม้ ในปริมาณมากจนส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค รวมถึงผลกระทบที่มีต่อการส่งออก
สินค้ าเกษตรและอาหารของไทย ดังนันเพื
้ ่อเป็ นการควบคุมและลดผลกระทบจากปั ญหาสารเคมีทางการเกษตรของเกษตรกรไทย
จึงส่งผลทาให้ ประเทศไทยมีการลดปริมาณการนาเข้ าของสารเคมีทางการเกษตรลง ดังจะเห็นได้ จากข้ อมูลย้ อนหลัง 3 ปี ระหว่าง
พ.ศ. 2561-2563 พบว่า แนวโน้ มการนาเข้ าสารเคมีทางการเกษตรของประเทศไทย มีปริมาณลดลงจากเดิม คือ มีปริมาณลดลง
จาก 170,932,622.49 กิโลกรัม เป็ น 131,308,048.01 กิโลกรัม และ 98,449,035.43 กิโลกรัม ตามลาดับ (สานักควบคุมพืชและ
วัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร, 2564) เนื่องจากการควบคุมสารเคมีตกค้ างในผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เป็ นหน้ าที่ของรัฐ
ที่จะต้ องดาเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะ และคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคต่อไป (มนัส ชยาพัฒน์ และฌานิทธิ์ สันตะพันธ์, 2563)
ซึง่ จึงจาเป็ นอย่างยิ่งทีต่ ้ องมีการป้องกันแก้ ไขอย่างเร่งด่วน
การพัฒนาทางการเกษตรของประเทศไทยในด้ านการผลิตพืชต่าง ๆ ส่วนใหญ่ม่งุ เน้ นการเพิ่มผลผลิต จึงมีการพัฒนา
พันธุ์ที่ให้ ผลผลิตสูง มีการใช้ ปยเคมี
ุ๋
เพื่อเร่งบารุงการเจริญเติบโตของพืช และมีการใช้ สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืชอย่างกว้ างขวาง
ซึง่ สารเคมีเหล่านันส่
้ วนใหญ่สงั่ นาเข้ ามาจากต่างประเทศในรูปของสารเคมีเข้ มข้ น หรื อผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป แล้ วนามาผสมปรุงแต่ง
ภายในประเทศ การที่สารเคมีทางการเกษตรส่วนใหญ่ต้องนาเข้ ามาจากต่างประเทศทาให้ แต่ละปี ประเทศต้ องสูญเสียเงินตรา
จานวนมากในการสัง่ ซื ้อเข้ ามา ซึ่งปริ มาณการนาเข้ าสารเคมีกาจัดศัตรูพืชมีแนวโน้ มสูงขึน้ แทบทุกปี โดยภายในระยะเวลา
10 กว่าปี ที่ผ่านมา การนาเข้ าได้ เพิ่มขึน้ ถึง 3 เท่าตัว และมีอัตราการใช้ สารเคมีต่อหน่วยพื ้นที่มากถึงร้ อยละ 11 ต่อปี
(สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556; สุธาสินี อังสู
้ งเนิน, 2558) ปั จจุบนั เกษตรกร
มีการใช้ สารเคมีทางการเกษตรในการป้องกันกาจัดศัตรูพืชอย่างกว้ างขวาง เนื่องจากประเทศไทยตั ้งอยูใ่ นเขตร้ อนชื ้น ฝนตกชุก
และมีอณ
ุ หภูมิสงู เหมาะแก่การเจริญเติบโตของโรคและแมลง รวมทังวั
้ ชพืชต่าง ๆ ซึง่ เป็ นอุปสรรคขัดขวางการเจริญเติบโตของพืช
หากพิจารณาในด้ านความเสียหายที่เกิดจากศัตรูพืชนันจะพบว่
้
าก่อให้ เกิดความเสียหายใน 2 ลักษณะคือ ความเสียหายที่
ประเมินค่าทางเศรษฐกิจได้ งา่ ย วัดได้ จากปริมาณของผลผลิตที่ลดลง คุณภาพของผลผลิตที่ลดลง เพิ่มต้ นทุนของการผลิต และ
ความเสียหายที่ประเมินค่าทางเศรษฐกิจได้ ยาก เช่น ผลเสียหายเนื่องจากสภาพแวดล้ อมซึง่ เปลีย่ นแปลงไป และมลภาวะจาก
การใช้ สารเคมีกาจัดศัตรูพชื ต่าง ๆ ดังนันศั
้ ตรูพืชจัดว่าเป็ นปั ญหาสาคัญของการเกษตร เนื่องจากการทาลายและการรบกวนของ
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ศัตรูพืชนี ้ ทาให้ เกษตรกรต้ องหาหนทางและวิธีการต่าง ๆ มาใช้ เพื่อการควบคุมและกาจัด โดยในแต่ละปี เกษตรกรได้ ใช้ จ่าย
ทังเงิ
้ น เวลา และความรู้ตา่ ง ๆ ในการป้องกันและกาจัดศัตรูพชื อย่างไรก็ตามแม้ วา่ สารเคมีทางการเกษตรจะมีประโยชน์ต่อ
การควบคุมการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพชื ได้ ระดับหนึ่ง แต่ก็มีความเป็ นพิษโดยตัวสารเคมีเองอยู่ด้วย ประกอบกับการใช้
สารเคมีที่ไม่ถกู ต้ องของตัวเกษตรกร และการใช้ ทมี่ ากเกินความจาเป็ น รวมทังการใช้
้
โดยปราศจากนโยบายและมาตรการทาง
กฎหมายที่ควบคุมอย่างเข้ มงวด จึงทาให้ ส่งผลกระทบต่อปั ญหาในหลาย ๆ ด้ าน (สาคร ศรี มขุ , 2563) เช่น ส่งผลกระทบให้ เกิด
ปั ญหาสิ่งแวดล้ อม เกิดปั ญหาต่อสุขภาพเกษตรกร รวมทังเป็
้ นปั จจัยที่ทาให้ เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจทังในระยะสั
้
้นและ
ระยะยาว ซึง่ หากกล่าวถึงผลกระทบของสารเคมีทางการเกษตรต่อปั ญหาทางสุขภาพของเกษตรกร จะพบว่าสารเคมีทางการเกษตร
ที่มกั ส่งผลทาให้ เกษตรกรเกิดอาการเจ็บป่ วยแบ่งเป็ น 3 กลุ่มใหญ่ คือ สารกาจัดแมลง (insecticide) สารกาจัดหนูสตั ว์กดั แทะ
(rodenticide) และสารกาจัดวัชพืช (herbicide) โดยสารดังกล่าวสามารถเข้ าสู่ร่างกายมนุษย์ได้ ทงทางผิ
ั้
วหนัง ทางการหายใจ
และทางการกลืนกิน ซึ่งสารเคมีทางการเกษตรที่เกษตรกรใช้ นนมี
ั ้ เพียงร้ อยละ 0.1 ที่จะสามารถทาลายกลุ่มเป้าหมายได้
แต่อีกร้ อยละ 99.99 จะปนเปื อ้ นลงสู่สิ่งแวดล้ อม (สุธาสินี อังสู
้ งเนิน, 2558) โดยเฉพาะทางดินและทางน ้า หากเกิดการปนเปื อ้ น
สู่ดินและน ้า จะส่งผลเสียต่อระบบนิเวศและห่วงโซ่อาหาร ผลกระทบของสารเคมีทางการเกษตรต่อมลพิษทางดินคือสารเคมี
ที่สลายตัวได้ ช้าจะตกค้ างในดิน เมื่อโครงสร้ างของดินเสื่อมโทรมจะทาให้ ดินขาดความอุดมสมบูรณ์และขาดธาตุ อาหารพืช
และผลกระทบของสารเคมีทางการเกษตรต่อมลพิษในแหล่งน ้ามาจากการที่น ้าพัดพาหน้ าดินที่มีการปนเปื อ้ นของสารพิษจาก
การฉีดพ่นสารเคมีทางการเกษตรของเกษตรกรลงสู่แหล่ งน ้าธรรมชาติ ซึ่งจะส่งผลเสียทาให้ คุณภาพของน ้าเปลี่ยนแปลงไป
ในทางทีเ่ ลวลงหรื อคุณภาพเสื่อมโทรมลง มีผลทาให้ เกิดการสะสมของสารเคมีในสิง่ มีชวี ิตที่อาศัยอยู่ในน ้า โดยสารเคมีจะสะสม
อยู่ในเนื ้อเยื่อและอวัยวะต่าง ๆ ของสัตว์น ้า เป็ นต้ น
สารเคมีทางการเกษตร (pesticide)
ตามความหมายของคณะกรรมาธิการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ (Codex Alimentarius Commission, CAC)
และองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of The United Nation, FAO)
หมายถึง สารหรื อส่วนผสมของสารที่ใช้ เพื่อการป้องกัน หรื อทาลายหรื อควบคุมศัตรูพชื รวมถึงพาหะของโรคในมนุษย์ หรื อสัตว์
ชนิดของพืชหรื อสัตว์ที่ไม่ต้องการและก่อให้ เกิดความเสียหายกับผลผลิต กระบวนการผลิต การจัดเก็บ การขนส่งหรื อการตลาด
ของอาหารสินค้ าการเกษตร ไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้ หรื ออาหารสัตว์ หรื อ หมายถึงสารที่ใช้ กบั สัตว์เ พือ่ ที่จะควบคุมแมลง แมง หรื อ
ศัตรูที่อยู่บนหรื ออยูใ่ นร่างกาย รวมถึงสารที่ใช้ ควบคุมการเจริญเติบโต สารทาให้ ใบร่วง สารดูดความชื ้นหรื อสารทีใ่ ช้ ในผลไม้
เพื่อป้องกันการร่วงก่อนกาหนด และหมายถึงสารทีใ่ ช้ กบั ผลผลิตก่อนหรื อหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อป้องกันผลผลิตจากการเสื่อมสภาพ
ระหว่างการจัดเก็บและการขนส่ง หากแบ่งประเภทของสารเคมีทางการเกษตรตามการใช้ งาน จาแนกได้ เป็ น สารเคมีกาจัดแมลง
สารกาจัดวัชพืช สารกาจัดแมลงชีวอินทรี ย์ สารกาจัดเชื ้อรา สารกาจัด หนู สารกาจัดหอยและหอยทาก สารรมควันพิษ สารเคมี
ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช สารกาจัดไส้ เดือนฝอย และสารเคมีป้องกันกาจัดโรคพืช และหากแบ่งประเภทของสารเคมีทาง
การเกษตรตามองค์ประกอบทางเคมี จาแนกได้ เป็ น สารอินทรี ย์ธรรมชาติ ซึง่ เป็ นสารประกอบของคาร์ บอนที่สามารถสกัดได้
จากพืช เช่น ไพรี ทริน (pyrethrin) โรตีนอยด์ (rotenone and rotenoids) นิโคติน (nicotine) เป็ นต้ น สารอินทรี ย์สงั เคราะห์
ซึง่ สารเคมีในกลุ่มนี ้ได้ รับความนิยมอย่างมากในภาคการเกษตร เนื่องจากสามารถควบคุมและกาจัดแมลงศัตรูพืชได้ ดี ได้ แก่
กลุ่มออร์ กาโนคลอรี น (organochlorine) กลุ่มออร์ กาโนฟอสเฟต (organophosphate) สารเคมีกลุ่มคาร์ บาเมต (carbamate)
และสารเคมีกลุ่มไพรี ทรอย์สงั เคราะห์ (synthetic pyrethroid) และสารอนินทรี ย์ (inorganic insecticide) เป็ นสารเคมีที่นยิ มใช้
ในช่วงแรก ๆ มีโครงสร้ างไม่ซบั ซ้ อน แต่ไม่เป็ นที่นยิ มแพร่ หลายในปั จจุบนั เช่น สารหนู (arsenical) และโซเดียม ฟลูออไรด์
(sodium fluoride) นิยมใช้ กาจัดแมลงสาบ หนู เป็ นต้ น (สาคร ศรีมขุ , 2563)
ผลกระทบจากการใช้ สารเคมีทางการเกษตรต่ อปั ญหาด้ านสุขภาพ
จากรายงานขององค์การอาหารและเกษตรแห่งความปลอดภัยของอาหารที่ผลิตในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิง่
กรณีการตกค้ างของสารเคมีกาจัดศัตรูพืชทีเ่ กินค่ามาตรฐาน (Maximum Residue Limits, MRLs) จากฐานข้ อมูลของระบบ
เตือนภัยด้ านอาหาร (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) พบว่า มีสารเคมีกาจัดศัตรูพืชตกค้ างในสินค้ าทาง
การเกษตรของไทยที่ส่งไปยังสหภาพยุโรป และมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นอย่างก้ าวกระโดด โดยจานวนการแจ้ งเตือนของสหประชาชาติ
(FAO) ระบุว่าประเทศไทยนาเข้ าสารเคมีเป็ นอันดับ 1 เฉพาะปี 2553 นาเข้ า 117 ล้ านกิโลกรัม คิดเป็ นมูลค่ากว่า 1.8 หมื่นล้ านบาท
(นัฐวุฒิ ไผ่ผาด และคณะ, 2557) ส่งผลทางลบต่อภาพลักษณ์ของประเทศในฐานะผู้ส่งออกสินค้ าทางการเกษตรและอาหาร
รายใหญ่ของโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตามสภาวการณ์สินค้ าทางการเกษตรของประเทศไทยในปั จจุบนั เริ่มตระหนัก
ถึงความสาคัญในการผลิตพืชอาหารปลอดภัยสาหรับการบริโภคในประเทศและการส่งออกมากขึ ้น เนือ่ งจากปั ญหาด้ านสุขภาพ
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ของประชากรในประเทศที่เพิ่มสูงขึ ้น และข้ อจากัดทางด้ านการค้ าระหว่างประเทศเกี่ยวกับการส่งผลิตผลทางการเกษตรไปจาหน่าย
ยังประเทศต่าง ๆ ที่มีข้อบังคับว่าด้ วยสินค้ าทางการเกษตรที่จะนาเข้ าสู่ประเทศนัน้ ๆ ต้ องผ่านมาตรฐานการรับรองที่เป็ นสากลเสมอ
จะเห็นได้ วา่ ผลกระทบจากการใช้ สารเคมีทางการเกษตรในระบบเกษตรกรรมแผนใหม่อย่างไม่ระมัดระวัง ก่อให้ เกิดผลกระทบ
ต่อเกษตรกรผู้ผลิตและผู้บริโภค โดยสารเคมีที่ใช้ ในการเกษตรเป็ นสารพิษอันตรายที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ ซึง่ สามารถ
เข้ าสู่ร่างกายได้ ทงทางตรงและทางอ้
ั้
อม ผลกระทบต่อสุขภาพส่วนมากเกิดจากการใช้ หรื อสัมผัสสารเคมีทางการเกษตรหรื อ
ใช้ สารเคมีไม่ถกู ต้ อง (สุธาสินี อังสู
้ งเนิน, 2558)
สาหรับปั ญหาสุขภาพ เนื่องจากพิษภัยของสารเคมีที่ใช้ ในภาคการเกษตรในทุกวันนี ้พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีความเสี่ยง
และไม่ปลอดภัยจากการสัมผัสสารกาจัดศัตรูพืช สังเกตได้ จากการที่เกษตรกรเข้ ารับบริการทางด้ านสุขภาพจากการเจ็บป่ วยมากขึ ้น
ไม่ว่าจะเป็ นโรคทางผิวหนัง โรคระบบทางเดินหายใจ และโรคมะเร็ง เป็ นต้ น หากพิจารณาในด้ านปั ญหาสุขภาพของเกษตรกร
พบว่าเกษตรกรไทยร้ อยละ 32 มีความเสี่ยงและไม่ปลอดภัยจากสารกาจัดศัตรูพืช (ศิริวรรณ แก้ วสุขเรื อง และสรัญญา ถี่ป้อม,
2562) ซึง่ ผลกระทบต่อสุขภาพนันมี
้ ทงแบบเฉี
ั้
ยบพลันและเรื อ้ รัง ผู้ที่สมั ผัสสารเคมีกาจัดศัตรูพชื คือ กลุ่มเกษตรกร ผู้ฉีดพ่น
ที่จะได้ รับพิษโดยตรง แต่สาหรับผู้บริโภคจะได้ รับพิษทางอ้ อมจากผลผลิตทางการเกษตรที่มีสารตกค้ างปนเปื อ้ นอยู่ แม้ ได้ รับ
ในปริมาณต่า แต่การที่ได้ รับเป็ นประจาสารพิษอาจสะสมเป็ นปั ญหาเรื อ้ รังและส่งผลกระทบต่อระบบการทางานต่าง ๆ ในร่างกาย
เช่น ผลต่อระบบประสาท การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี และระดับเซลล์ของร่างกาย ทาให้ สขุ ภาพร่างกายอ่อนแอ มีอาการ
คลื่นไส้ วิงเวียน อาเจียน ระบบหายใจขัดข้ อง และอาจร้ ายแรงจนเป็ นเหตุให้ เสียชีวิตได้ โดยเฉพาะสารกลุ่มคาร์ บาเมตและ
กลุ่มออร์ กาโนฟอสเฟต หากเกษตรกรใช้ สารเคมีที่ ไม่ถูกต้ อง หรื อใช้ ผิดวัตถุประสงค์ เป็ นระยะเวลานานจะส่งผลทาให้ เกิด
การตกค้ างในผลผลิตทางการเกษตรได้ และเป็ นปั ญหาด้ านความปลอดภัยทางอาหาร (food safety) ตามมา เนื่องจาก
สารสองกลุ่มนี ้มีพิษรุนแรงต่อระบบประสาท และบางชนิดเป็ นสารก่อมะเร็ ง เมื่อร่ างกายได้ รับสารเหล่านี ้จะเปลี่ยนเป็ นสาร
cholinergic metabolites ที่ตบั ซึง่ เป็ นสารที่เป็ นพิษ (toxic component) และสามารถจับกับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส (enzyme
cholinesterase) ในร่างกาย ซึง่ เอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสมีหน้ าทีใ่ นการทาลายสารแอซิติลโคลีน (acetylcholine) ซึง่ สารตัวนี ้
เป็ นตัวกลางในการส่งกระแสประสาท เมื่อร่างกายได้ รับพิษจากสารกาจัดแมลงในกลุ่มดังกล่าว และจากผลการตรวจเลือดของ
เกษตรกร โดยสานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้ อมในช่วง พ.ศ. 2555-2556 เกษตรกรที่มีสารเคมีป้องกันและกาจัด
ศัตรู พืชตกค้ างในร่ างกายในระดับเสี่ยงไม่ปลอดภัย มีจานวนประมาณร้ อยละ 30 ของเกษตรกรทัง้ หมดที่ส่มุ ตรวจเลือด
โดยมีอตั ราการตายของประชาชนจากการใช้ สารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรูพืช ในอัตรา 1 คนต่อแสนคน ในขณะที่รายงาน
จากฐานข้ อมูลผู้ป่วย สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้ อม ปี พ.ศ. 2557 พบผู้ป่วยนอกเป็ นโรคพิษสารเคมี
กาจัดศัตรูพชื ในอัตรา 12.25 คนต่อแสนคน ซึง่ เป็ นตัวเลขที่เพิ่มขึ ้นตามลาดับ (ศิริอมุ า เจาะจิตต์ และคณะ, 2560)
หากพิจารณาถึงปั ญหาสุขภาพของเกษตรกรส่วนใหญ่ มักเกิดจากพฤติกรรมการใช้ สารเคมีที่ไม่เหมาะสม และไม่ปลอดภัย
ทาให้ เกษตรกรผู้อาศัยในชุมชน และผู้บริ โภคมีความเสี่ยงจากการได้ รับอันตรายจากสารเคมีเพิ่มขึน้ ทัง้ นีข้ ึน้ อยู่กับระดับ
ความเข้ มข้ น ความเป็ นพิษ และปริมาณที่ได้ รับด้ วย (รพีพรรณ ประจันตะเสน, 2561; มัตติกา ยงประเดิม และคณะ, 2562)
โดยสามารถจาแนกความเป็ นพิษของสารเคมีทางการเกษตรต่าง ๆ ได้ ดงั นี ้
1. สารกลุ่มออร์ กาโนฟอสเฟต (organophosphate) เช่น มาลาไธออน (malathion) ไดโครฟอสเฟต (dicrotophos)
อีพีเอ็น (ethyl p-nitrophenyl thionobenzenephosphonate, EPN) มีฤทธิ์ขดั ขวางการทางานของระบบประสาทส่วนกลาง
และระบบประสาทรอบนอก ยับยังเอนไซม์
้
โคลีนเอสเตอเรส ซึง่ มีหน้ าที่ส่งสัญญาณประสาท ผลการจับตัวกับเอนไซม์ทาให้
ปริมาณของเอนไซม์ลดลงและมีผลต่อกล้ ามเนื ้อต่าง ๆ รวมถึงต่อมต่าง ๆ และกล้ ามเนือ้ เรี ยบซึง่ ควบคุมอวัยวะภายในทีท่ างาน
มากกว่าปกติ เนื่องจากปริมาณเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสมีไม่มากพอที่จะหยุดการทางาน ส่งผลทาให้ ระบบกล้ ามเนื ้ออ่อนแรง
ตะคริวทีก่ ล้ ามเนื ้อ ต่อมต่าง ๆ ต่อมน ้าลายขับน ้าลายออกมามาก ต่อมเหงื่อขับเหงื่อออกมามาก บางครัง้ พบอาการม่านตาหรี่
หายใจลาบาก เวียนศีรษะ อาเจียน มือสัน่ เดินโซเซ ชัก และหมดสติ (กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้ อม, 2564;
วินยั วรานุกลู และคณะ, 2564)
2. สารกลุ่มคาร์ บาเมต (carbamate) เช่น คาร์ โบฟูแรน (carbofuran) เมโทมิล (methomyl) คาร์ บาริล (carbaryl) ฯลฯ
สารในกลุม่ นี ้มีกลไกการเกิดพิษคล้ ายกับสารกลุ่มออร์ กาโนฟอสเฟต คือ ยับยังการท
้
างานของเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส แต่เป็ นการ
ยับยังแบบชั
้
ว่ คราว ซึง่ จะมีความเป็ นพิษต่อสัตว์เลี ้ยงลูกด้ วยนมน้ อยกว่า อาการที่เกิดขึ ้นเหมือนกับการได้ รับสารออร์ กาโนฟอสเฟต
ยกเว้ นอาการชักไม่ร้ ูสกึ ตัวเกิดขึ ้นได้ น้อย สาหรับผู้ป่วยที่มีอาการมากอาจตายได้ เนื่องจากระบบการหายใจล้ มเหลว ซึง่ เกิดจาก
หลอดลมตีบตัน กล้ ามเนื ้อของระบบการหายใจเป็ นอัมพาต และศูนย์ควบคุมการหายใจในสมองหยุดทางาน ในรายที่มีอาการ
ไม่รุนแรงนัก อาการจะดีขึ ้นใน 2-3 วัน แต่จะอ่อนเพลีย ไม่มีแรงเป็ นเวลานาน อย่างไรก็ตามสารกลุ่มนี ้สามารถดูดซึมผ่านทาง
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ผิวหนังได้ โดยเฉพาะรอยแผลหรื อรอยข่วน ดังนันควรหลี
้
กเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง นอกจากนันสารในกลุ
้
่มนี ้ยังทาให้ เกิดความ
ระคายเคืองต่อตาอย่างมาก (นิรมล ธรรมวิริยสติ และสานิตา สิงห์สนัน่ , 2559; ศูนย์ข้อมูลพิษวิทยา, 2564)
3. สารกลุ่มออร์ กาโนคลอรี น (organochlorine) เช่น อัลดริ น (aldrin) คลอเดน (chlordane) ดีดีที
(dichlorodiphenyl trichloroethane, DDT) ฯลฯ สารพิษกลุ่มนี ้มักเจือปนมากับเนื ้อสัตว์ โดยเฉพาะส่วนที่ตดิ มัน ผลิตผลทาง
กสิกรรม เช่น นมวัว พืชผักผลไม้ เราอาจได้ รับสารพิษกลุ่มนี ้โดยการรับประทานอาหาร การใช้ ยาฉีดพ่นฆ่าแมลง หรื อเจือปน
มากับฝุ่ นละออง สารเคมีในกลุ่มนี ้ส่วนใหญ่เป็ นสารเคมีที่มีพิษไม่เลือก (คือเป็ นพิษต่อแมลงทุกชนิด) และค่อนข้ างจะสลายตัวช้ า
ทาให้ พบตกค้ างในห่วงโซ่อาหารและสิ่งแวดล้ อมได้ นาน สารกลุ่มนี ้ถูกดูดซึมที่ผิวหนัง เมื่อได้ รับมาก ๆ จะทาให้ ระบบประสาท
ส่วนกลางถูกขัดขวาง พบอาการกล้ ามเนื ้ออ่อนแรง เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ สาหรับความเป็ นพิษแบบเฉียบพลันจะต่ากว่ากลุ่มอื่น
แต่ก่อให้ เกิดพิษเรื อ้ รังในระยะยาว ส่วนพิษแบบเรื อ้ รังจะมีผลต่อระบบทางเดินอาหาร เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน น ้าหนัก ลด
เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ าตามร่างกาย (กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้ อม, 2564; ศูนย์ข้อมูลพิษวิทยา, 2564)
4. สารกลุ่มไพรีทรอยด์ (pyrethroid) เช่น เปอร์ เมทริน (permethrin) เดลต้ าเมทริน (deltamethrin) ฯลฯ สารกลุ่มนี ้
เป็ นสารเคมีกลุ่มที่สงั เคราะห์ขึ ้นโดยมีความสัมพันธ์ตามโครงสร้ างของไพรี ทริ น ซึ่งเป็ นสารธรรมชาติที่สกัดได้ จากพืชไพรี ทรัม
สารกลุ่มนี ้มีความเป็ นพิษต่อแมลงสูง จัดเป็ นสารที่มีความไวทางชีวภาพสูง แต่มคี วามเป็ นพิษต่อสัตว์เลือดอุ่นต่า สารกลุม่ นี ้ถูก
กาจัดออกจากร่างกาย ไม่ถกู สะสมอยู่ในร่างกาย พบอาการชา หายใจเร็วตื ้น เจ็บคอ คอแห้ ง แสบจมูก คันตามผิวหนัง ท้ องเสีย
น ้าลายไหลมาก หนังตากระตุก และเดินโซเซ อย่างไรก็ตามสารกลุ่มนี ้มีราคาแพงจึงไม่ค่อยเป็ นทีน่ ิยมใช้ (วรวิทย์ จันทร์ สวุ รรณ,
2559)
5. สารกาจัดวัชพืช (herbicides) หรื อที่เรี ยกโดยทัว่ ไปว่า “ยาฆ่าหญ้ า” เช่น สารพาราควอท (paraquat) ที่ออกฤทธิ์เร็ว
และจะเสื่อมฤทธิ์ทนั ทีเมื่อตกถึงพื ้นดิน สารนี ้ละลายน ้าและแอลกอฮอล์ได้ ดี ไม่มีสี มีกลิ่นอ่อน ๆ คล้ ายกลิ่นแอมโมเนีย
การจาแนกความเป็ นพิษของสารกาจัดวัชพืช แบ่งเป็ น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ สารประเภทเลือกทาลาย เป็ นสารที่เป็ นพิษต่อพืช
ที่ปลูกและวัชพืชมากชนิด แต่ไม่เป็ นพิษหรื อเป็ นพิษน้ อยต่อวัชพืชบางชนิด และสารประเภทไม่เลือกทาลาย เป็ นสารที่เป็ นพิษ
ต่อพืชที่ปลูกและวัชพืชทุกชนิด ในแง่ความเป็ นพิษต่อมนุษย์สว่ นใหญ่มีอาการทางระบบทางเดินอาหาร จะมีคลื่นไส้ อาเจียน
ปวดท้ อง ท้ องเสีย ส่วนอาการทางระบบทางเดินหายใจ จะมีอาการระคายเคืองหายใจไม่สะดวก นอกจากนันสารนี
้
้ยังมีพษิ ต่อ
ผิวหนัง และเยื่อเมือก พบอาการผิวหนังแห้ งแตก ผื่นแดง เป็ นแผล เล็บซีดขาว เล็บเปราะ เป็ นต้ น (กองโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดล้ อม, 2564; อาพร คล้ ายแก้ ว, 2564)
6. สารเคมีกาจัดหนู (rodenticides) ที่นิยมใช้ กนั อย่างแพร่หลายในประเทศไทยมีหลายชนิด เช่น สารซิงค์ฟอสไฟต์
(zinc phosphide) โดยทัว่ ไปเป็ นผงสีเทาดามัน ไม่ละลายน ้า หากเก็บในสภาพแห้ งจะอยู่ได้ นาน แต่ถ้าถูกความชื ้นสารนี ้จะ
ค่อย ๆ สลายตัวเล็กน้ อย เกิดแก๊ สฟอสฟี น (phosphine) ซึง่ เป็ นพิษ และมีกลิ่นคล้ ายอะเซทิลีน (acetylene) มีความเป็ นพิษมาก
เมื่อถูกน ้าและกรดในกระเพาะอาหารเกิดปฏิกิริยาได้ ก๊าซพิษฟอสฟี น ทาลายเซลล์กระเพาะอาหาร ตับ ไต การดูดซึมเข้ าสู่
ร่างกายทาให้ มีน ้าคัง่ ในปอด ปวดศีรษะ หายใจขัด ความดันโลหิตสูง อาจทาให้ เสียชีวิตภายในระยะเวลา 2-3 ชัว่ โมง อีกชนิดคือ
สารต้ านการแข็งตัวของเลือด นามาใช้ เป็ นยาเบื่อหนู ซึง่ สารกลุม่ นี ้เป็ นพิษต่อสัตว์เลี ้ยงลูกด้ วยนมทุกชนิด รวมทังสั
้ ตว์ปีกด้ วย
นอกจากนันยั
้ งมี สารทัลเลียม (thallium) เป็ นโลหะหนักที่เป็ นพิษคล้ ายคลึงกับปรอทและตะกัว่ นามาใช้ เป็ นสารป้องกันและ
กาจัดพวกสัตว์ฟันแทะ และแมลง (ถนอมจิตร สุวรรณศรี , 2564)
7. สารไธโอคาร์ บาเมต (thiophosphate) เป็ นสารกลุ่มรักษาโรคพืช มักใช้ กาจัดเชื ้อรา สารนี ้มีพษิ เฉียบพลันต่าและ
ไม่ยบั ยังเอนไซม์
้
โคลีนเอสเตอเรส ลักษณะอาการที่เกิดขึ ้นหลังการสัมผัสสารนี ้มีลกั ษณะเหมือนไพรี ทรอยด์ เมื่อใช้ สารนี ้อย่าง
เหมาะสมจะให้ ประโยชน์อย่างมากต่อการเก็บรักษาและเพิม่ ผลผลิตทางการเกษตร อย่างไรก็ตามการสัมผัสกับมนุษย์และสัตว์
มากเกินไปอาจส่งผลให้ เกิดผลกระทบต่อสุขภาพได้ เช่น หากได้ รับสารกลุ่มนี ้ผ่านทางเดินหายใจจะก่อให้ เกิดอาการคอแห้ ง ไอ
แสบจมูก ตา เมื่อได้ รับสารนี ้ผ่านทางตาจะพบอาการระคายเคืองต่อผิวหนังตา ตาแดง และเมื่อได้ รับผ่านทางผิวหนัง จะพบ
อาการคันผิวหนัง มีจดุ ขาวที่ผวิ หนัง ผื่นแดง (กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิง่ แวดล้ อม, 2564)
ผลกระทบจากการใช้ สารเคมีทางการเกษตรต่ อปั ญหาด้ านสิ่งแวดล้ อม
การใช้ สารเคมีทางการเกษตรของเกษตรกรส่งผลทาให้ เกิดการปนเปื อ้ นเข้ าสู่สิ่งแวดล้ อม ซึง่ ปั ญหาจากสารเคมีไม่ได้
เกิดขึน้ เฉพาะพืน้ ที่ที่มีการใช้ สารเคมีเท่านัน้ แต่จะสามารถตกค้ าง และแพร่ กระจายในบริ เวณกว้ างได้ ทาให้ เกิดปั ญหา
สิ่งแวดล้ อมตามมา โดยเฉพาะในดิน น ้า อากาศ สิ่งมีชีวิต ระบบห่วงโซ่อาหาร และในระบบนิเวศอื่น ๆ ที่อยู่ใกล้ เคียง (Figure 1)
(สุธาสินี อังสู
้ งเนิน, 2558)
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Figure 1 The cycle of problems caused by agricultural chemicals.
Source: Adapted from Artitaya (2018)
ในการเพาะปลูกพืชนัน้ เกษตรกรส่วนใหญ่ต้องใช้ สารเคมีทางการเกษตร ในการป้องกันกาจัดศัตรูพืชทังก่
้ อนปลูก
ขณะที่พืชเจริญเติบโต และก่อนการเก็บเกี่ยว ซึง่ บางครัง้ เกษตรกรมีความจาเป็ นในการใช้ สารเคมีหลายชนิดผสมกันเพื่อป้องกัน
ปั ญหาแมลงรบกวน และเกษตรกรยังเห็นว่าสารเคมีนนท
ั ้ าให้ พืชผักสวยงาม น่ารับประทาน ขายได้ ราคาดี เป็ นที่ยอมรับ
ของผู้บริโภค โดยพฤติกรรมการใช้ สารเคมีทางการเกษตรของเกษตรกรที่เพิ่มขึ ้นนัน้ จาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้ องได้ รับการแก้ ไขอย่าง
เร่ งด่วน เพราะนอกจากจะป้องกันผลกระทบที่จะมีต่อปั ญหาด้ านสุขภาพแล้ ว ยังส่งผลกระทบต่อปั ญหาด้ านสิ่งแวดล้ อมด้ วย
(สานักงานมาตรฐานสินค้ าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , 2561) โดยพิจารณาได้ จากผลกระทบ
ดังต่อไปนี ้
1. มลพิษทางดิน
สารเคมีทางการเกษตรทีเ่ กษตรกรใช้ บางชนิดอาจสลายตัวได้ งา่ ยเมื่ออยูใ่ นดิน แต่สารบางชนิดมีความคงทนมากในดิน
สามารถตกค้ างสะสมได้ เป็ นเวลานาน เช่น สารกลุ่มออร์ กาโนคลอรี นเป็ นสารที่สลายตัวยาก มีความคงทนในธรรมชาติและ
มีอนั ตรายต่อสิง่ แวดล้ อม ซึง่ หากการเพาะปลูกพืชนันเกษตรกรมี
้
การใช้ สารเคมีทางการเกษตร ดินจะเป็ นแหล่งรองรับสารเหล่านี ้
โดยตรง และส่วนใหญ่มกั จะสะสมอยู่บริเวณหน้ าดินที่มคี วามลึก 1-2 นิ ้ว (สุธาสินี อังสู
้ งเนิน, 2558; Jayaraj et al., 2016)
โดยอนุภาคดินจะดูดซับได้ ดี เมือ่ มีการใช้ สารเคมีเป็ นระยะเวลานานติดต่อกันจะส่งผลทาให้ โครงสร้ างดินเสื่อมโทรม ขาดธาตุ อาหาร มีสารพิษเจือปน เป็ นต้ น อย่างไรก็ตามสารเคมีทางการเกษตรที่ตกค้ างในดิน อาจเปลี่ยนแปลงไปในหลายลักษณะ ได้ แก่
การสลายตัวโดยปฏิกิริยาทางเคมี (chemical decomposition) การสลายตัวโดยแสง (photo degradation) การสลายตัวโดย
ถูกจุลินทรี ย์ย่อยสลาย (microbial degradation) การระเหยเข้ าสู่บรรยากาศ (volatilization) การเคลื่อนย้ ายไปสู่แหล่งน ้า
(movement by runoff and water-table) การเข้ าสู่สิ่งมีชวี ิต (plant or organism uptake) (นวลศรี ทยาพัชร, 2564)
การใช้ สารเคมีทางการเกษตรจึงเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการเสื่อมโทรมของดิน เนื่องจากองค์ประกอบส่วนใหญ่ของสารเคมี
ทาให้ คุณสมบัติของดินเปลี่ยนแปลง ทังความเป็
้
นกรด-ด่าง และสภาพทางกายภาพของดิน มีผลต่อจุลินทรี ย์ในดิน ซึง่ เป็ น
ตัวการที่ทาให้ เกิดการแปรสภาพของซากพืชซากสัตว์ที่ทบั ถมอยู่ในดินเป็ นอินทรี ยวัตถุที่มีประโยชน์ต่อพืช เมื่อจุลินทรี ย์ถกู ทาลาย
กระบวนการดังกล่าวจะไม่เกิดขึ ้น หรื อไม่เกิดการแปรสภาพของอินทรี ยวัตถุในดินนัน่ เอง จึงนาไปสู่การเ สื่อมโทรมของดิน
ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชวี ิตในดินตามลาดับ (Arora and Sahni, 2016)
2. มลพิษทางนา้
การปนเปื อ้ นของสารเคมีทางการเกษตรในแหล่งน ้าสามารถเกิดได้ จากหลายสาเหตุด้วยกัน เช่น การฉีดพ่นสารเคมีเกษตร
ลงสู่แหล่งน ้าโดยตรงเพื่อกาจัดยุงและวัชพืชน ้า การกัดชะล้ างดินของฝน การทิงหรื
้ อล้ างภาชนะที่บรรจุสารเคมีลงสู่แหล่งน ้า
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การใช้ สารเคมีในบริเวณพื ้นทีเ่ กษตรใกล้ กบั แหล่งน ้า และการพัดพาอนุภาคดินที่ดดู ซับสารเคมีลงสู่แหล่งน ้า โดยเฉพาะในช่วง
ฤดูฝน เป็ นต้ น เนื่องจากแหล่งน ้าคือที่รองรับของเสียที่ใหญ่ที่สดุ ซึ่งหากแหล่งน ้ามีการเสื่อมคุณภาพ หรื อน ้ามีคณ
ุ สมบัติเปลี่ยนไป
จากธรรมชาติจากการมีมวลสารสารพิษหรื อสารปนเปื อ้ นต่าง ๆ ปะปนเกินค่ามาตรฐานกาหนด จะส่งผลทาให้ ไม่สามารถนาน ้า
ไปใช้ ประโยชน์เพื่อการเกษตรได้ โดยการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของน ้าสังเกตได้ จากหลายลักษณะ ได้ แก่ การเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพ เช่น การที่น ้าขุ่นเนื่องจากมีสารแขวนลอยปนเปื อ้ นอยูห่ รื อการที่น ้ามีสเี ปลี่ยนไป เนื่องจากมีแร่ธาตุบางชนิดผสมอยู่
และการมีคราบน ้ามัน เป็ นต้ น การเปลี่ยนแปลงทางสรี รภาพ เช่น การเปลี่ยนรสชาติ ซึง่ เกิดจากสารเคมีหรื อการสลายตัวของ
สารเคมีในน ้า การเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยา โดยมีปริมาณจุลินทรี ย์มากทาให้ น ้ามีคณ
ุ สมบัติไม่เหมาะสมที่จะนาไปใช้ ประโยชน์
จุลินทรี ย์ส่วนใหญ่เป็ นแบคทีเรี ย เชื ้อรา และสาหร่ายที่เจริญแพร่พนั ธุ์ได้ ดี เมื่อมีสารอินทรี ย์ตา่ ง ๆ มากในน ้า (กองอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข, 2558; นวลศรี ทยาพัชร, 2563)
เมื่อสารเคมีทางการเกษตรเกิดการปนเปื อ้ นลงสู่แหล่งน ้า จะมีผลทาให้ เกิดการสะสมของสารเคมีในสิ่งมีชีวิตที่อาศัย
อยู่ในน ้าได้ โดยสารเคมีจะสะสมได้ มากในสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังที่อาศัยอยู่หน้ าดินท้ องน ้า เช่น หอย ตัวอ่อนแมลงปอ
เป็ นต้ น สัตว์เหล่านี ้สามารถสะสมสารพิษได้ มากถึง 10-10,000 เท่า ซึง่ สัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังที่มีการสะสมของสารเคมีนี ้
มีความสาคัญต่อห่วงโซ่อาหารในแหล่งน ้า เพราะจะเป็ นอาหารของสัตว์น ้าต่อไป แต่หากได้ รับสารเคมีไม่มากพอทีจ่ ะทาให้ เกิด
อันตรายกับสัตว์น ้า สารเคมีนนก็
ั ้ จะสะสมอยู่ในเนื ้อเยื่อและอวัยวะต่าง ๆ ของสัตว์น ้า (สุธาสินี อังสู
้ งเนิน, 2558) ซึง่ สร้ างความ
เสียหายต่อความอยู่รอดและการเจริญพันธุ์ การใช้ สารกาจัดศัตรู พืชนันมี
้ เพียงส่วนน้ อยทีม่ ีผลต่อศัตรูพืชที่ต้องการ แต่ส่วนมาก
จะกระจายไปซึง่ มักจะตกลงบนดินและในน ้าก่อนที่บางส่วนจะสลายไป จากรายงานของ ชุติมา ถนอมสิทธิ์ และนฤนาท มาลารัมย์
(2560) พบว่า ไกลโฟเสท (glyphosate) ซึง่ เป็ นสารกาจัดวัชพืชที่มกี ารใช้ กนั อย่างแพร่หลายในประเทศไทย ก่อให้ เกิดการปนเปื อ้ น
สู่แหล่งน ้าใต้ ดินและน ้าผิวดิน โดยส่วนผสมของไกลโฟเสทในสารกาจัดวัชพืชนันมี
้ ส่วนผสมของสารลดแรงตึงผิว เป็ นผลให้
ไกลโฟเสทสามารถเคลื่อนที่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้ ดีขึ ้น เป็ นผลให้ สิ่งมีชีวติ ในน ้ารับสัมผัส และสะสมไกลโฟเสทเพิ่มมากขึ ้นนัน่ เอง
และจากการศึกษาของ ชุติมา ถนอมสิทธิ์ และคณะ (2559) ที่ทาการทดลองในปลากะพงขาวที่ได้ รับสัมผัสกับสารกาจัดวัชพืช
ไกลโฟเสท โดยปลากะพงขาวจะว่ายน ้าผิดปกติ เสียการทรงตัว ลาตัวสีซีดจางลง เหงือกมีสีซีดลง ท้ องบวม และมีการตกเลือด
ตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ส่วนอัตราการตายของปลากะพงขาวจะเพิ่มขึ ้นตามระยะเวลาที่ได้ รับสัมผัสไกลโฟเสท ค่า LC50
ที่คานวณได้ เมื่อปลากะพงขาวได้ รับสัมผัสไกลโฟเสท คือ 5.57, 3.55, 2.5 และ 0.76 mg/L ที่ระยะเวลาได้ รับสัมผัส 24, 48, 72
และ 96 ชัว่ โมง ตามลาดับ
3. มลพิษทางอากาศ
การฉีดพ่นสารเคมีทางการเกษตรทางอากาศกาลังเป็ นที่นิยมในปั จจุบนั เพราะทุ่นเวลาและค่าใช้ จ่ายได้ มาก และ
สามารถป้องกันการแพร่ระบาดของศัตรูพืชได้ อย่างเร่งด่วนในพื ้นที่บริเวณกว้ าง แต่หากพิจารณาถึงผลกระทบที่ได้ รับจะพบว่า
วิธีการดังกล่าวทาให้ สารพิษมีโอกาสปลิวปะปนอยู่ในบรรยากาศได้ มาก โดยภาวะที่อากาศมีการเจือปนของสาร หรื อสิ่งปนเปื อ้ น
ในปริมาณที่มากพอ จะทาให้ อากาศเสื่อมคุณภาพเป็ นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้ อม ซึง่ การใช้ สารเคมีในการป้องกันและ
กาจัดศัตรูพืชให้ ได้ ผลดีนนต้
ั ้ องใช้ ปริ มาณสารตามคาแนะนา ในทางกลับกันหากใช้ ในอัตรามากกว่ากาหนดอาจจะทาให้ การกาจัด
ศัตรูพืชมีประสิทธิภาพมากขึ ้น แต่จะก่อให้ เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้ อม อย่างไรก็ตามการที่ละอองสารจะถูกพัดพาไปยัง
เป้าหมายที่ต้องการนัน้ ขึ ้นอยู่กบั สภาพแวดล้ อม โดยเฉพาะความเร็วลม อุณหภูมิและความชื ้นสัมพัทธ์ โดยลมถือเป็ นปั จจัย
ที่ช่วยให้ มีการกระจายของละอองสารเคมี โดยทัว่ ไปแล้ วถ้ าความเร็วลมเกิน 5 เมตรต่อวินาที หรื อ 18 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง
ต้ องเลิกการพ่นสารเคมี เนื่องจากกระแสลมจะพัดพาละอองสารออกนอกเป้าหมาย ส่วนอุณหภูมิและความชื ้นสัมพัทธ์เป็ น
ปั จจัยที่มคี วามสาคัญเช่นเดียวกัน ในสภาพที่มีอณ
ุ หภูมิสงู โดยเฉพาะช่วงเวลากลางวัน ระหว่าง 11.00-14.00 น. น ้าในละออง
ของสารเคมีที่ใช้ จะระเหยไปก่อนที่ละอองสารจะตกบนเป้าหมาย ดังนันการพ่
้
นสารเคมี จึงควรหลีกเลี่ยงช่วงเวลาดังกล่าว
เนื่องจากสารเคมีที่ฉีดพ่นจะปลิวปะปนอยู่ในอากาศ บางส่วนอาจปลิวไปตกในพื ้นที่ป่า แหล่งน ้า หรื อบ้ านเรื อนที่พกั อาศัย และ
หากเกษตรกรยิ่งลดขนาดของเม็ดยา หรื อฝอยของยาที่ฉีดพ่น หรื อโปรยทางอากาศลงมาเท่าใด วัตถุมีพิษก็ยิ่งมีโอกาสปลิว
ปะปนอยู่ในอากาศได้ มากยิง่ ขึ ้น (นวลศรี ทยาพัชร, 2563) นอกจากนันยั
้ งมีการรายงานเกี่ยวกับระดับอันตรายของละอองลอย
จากสารกาจัดศัตรูพืชที่กระจายในอากาศมีผลทาให้ สตั ว์ทดลองตายลงครึ่งหนึ่งหรื อ 50% (LC50) ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อความ
เป็ นอันตรายของสุขภาพมนุษย์ โดยสามารถแบ่งออกเป็ น 3 ระดับ คือ ระดับอันตรายร้ ายแรงที่สดุ หากในอากาศมีการ
แพร่กระจายของสารกาจัดศัตรูพชื เพียง 10 ไมโครกรัมต่อลิตร จะทาให้ หนูทดลองตายลงครึ่งหนึ่ง เช่น ฟอสดริน (phosdrin)
และพาราไธออน (parathion) ส่วนระดับอันตรายร้ ายแรงสูง หากในอากาศมีการแพร่ กระจายของสารกาจัดศัตรู พืชเพียง
10-100 ไมโครกรัมต่อลิตร จะทาให้ หนูทดลองตายลงครึ่งหนึ่ง เช่น อัลดริน และเมทรินพาลาไธออน (methyl parathion)
(ภัทราวดี วัฒนสุนทร, 2558)
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จากการที่ประเทศไทยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงทาให้ ผลผลิตทางการเกษตรของไทย ถูกส่งออกไป
จาหน่ายยังตลาดโลกในลาดับต้ น ๆ และมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็ นการเพาะปลูกข้ าว พืชไร่ พืชสวน ผัก ผลไม้
การเลี ้ยงสัตว์ และการประมง ซึ่งช่วยนาเงินตราเข้ าสู่ประเทศเป็ นอย่างมาก แต่การพัฒนาทางการเกษตรของประเทศไทย
ในด้ านการผลิตพืชต่าง ๆ ส่วนใหญ่ม่งุ เน้ นการเพิ่มผลผลิตเป็ นหลัก จึงมีการใช้ สารเคมีทางการเกษตรในการป้องกันกาจัดศัตรูพชื
อย่างกว้ างขวาง ทังนี
้ ้เพื่อการป้องกันการทาลายหรื อควบคุมศัตรูพืชที่อาจก่อให้ เกิดความเสียหายกับผลผลิต กระบวนการผลิต
การจัดเก็บ การขนส่ง หรื อการตลาดของอาหารสินค้ าการเกษตรนัน่ เอง ซึง่ พฤติกรรมในการใช้ สารเคมีทางการเกษตรส่วนใหญ่
มีความไม่เหมาะสม ขาดความระมัดระวังในการใช้ งานที่ถกู ต้ อง รวมทังใช้
้ สารเคมีเกินปริมาณที่กาหนด เป็ นต้ น จึงก่อให้ เกิด
ผลเสียและผลกระทบทังต่
้ อเกษตรกรผู้ผลิต สินค้ าเกษตร ในด้ านของปั ญหาทางสุขภาพจากการใช้ สารเคมีทางการเกษตร
เนื่องจากสารเคมีทใี่ ช้ สามารถเข้ าสู่ร่างกายได้ ทงทางผิ
ั้
วหนัง ทางการหายใจ ทางการกลืนกิน และส่งผลทาให้ เกิดปั ญหาการ
ตกค้ างสะสมของสารพิษในห่วงโซ่อาหาร ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค นอกจากนันยั
้ งก่อให้ เกิดมลพิษทางด้ านสิ่งแวดล้ อม
เช่น ดิน น ้า และอากาศตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนันจึ
้ งจาเป็ นอย่างยิง่ ที่ภาคการเกษตรต้ องปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต
สินค้ าทางการเกษตรใหม่ให้ มีความปลอดภัยและมีคณ
ุ ภาพ โดยลดหรื อหลีกเลี่ยงการใช้ สารเคมีทางการเกษตรอย่างจริงจัง
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