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กรณีศกึษาการปลูกผักเชงิพาณิชย์บ้านม่วง ตาํบลโพนงาม  
อาํเภอโกสุมพสัิย  จงัหวัดมหาสารคาม 

 
 
1. ข้อมูลพื -นฐานชุมชน  

 บ้านม่วงอยู่ในบริเวณริมฝั�งแม่นํ ,าชี ตั ,งขึ ,นเมื�อปี  พ.ศ.  2383  ซึ�งเดิมประชากรมีถิ�นกําเนิดมาจาก
อําเภอ อาจสามารถ  จงัหวดัร้อยเอ็ด  ได้ย้ายครอบครัวมาโดยการนําของ  พ่อพรมราช  หลวงห้าว และ
หลวงอินทร์พิศาล เมื�อเห็นวา่สถานที�แห่งนี ,มีแหล่งนํ ,าที�อดุมสมบรูณ์ดี  จึงได้ปักหลกัตั ,งถิ�นฐานทํามาหากิน
ที�นี ,  และยงัมีต้นมะมว่งขนาดใหญ่อายหุลายร้อยปี  ซึ�งเป็นสญัลกัษณ์ของหมู่บ้านจึงได้ตั ,งชื�อว่า  “บ้านม่วง
ใหญ่” ขึ ,นตรงต่อเมืองโกสุมพิสัย   ตั ,งอยู่ห่างจากอําเภอโกสุมพิสัยเป็นระยะทาง 22 กม.  ไปทางทิศ
ตะวนัตก   

สภาพพื ,นที� บ้านมว่งใหญ่มีพื ,นที�ทั ,งหมด 2,134 ไร่ หรือ 856.6 ตารางกิโลเมตร ลกัษณะพื ,นที�เป็นที�ราบ
ลุ่มสลบัที�ดอน  ลักษณะดินเป็นดินทราย โดยส่วนใหญ่มีอาณาเขตติดต่อกับแม่นํ ,าชี  เหมาะสําหรับการ
ปลกูพืชผกั ทํานา การประมง และเลี ,ยงสตัว์ ด้วยสภาพพื ,นที�สง่ผลให้ประสบกบัปัญหานํ ,าทว่มซํ ,าซาก  

ประชากร บ้านม่วงใหญ่มีประชากรทั ,งสิ ,น 228 ครัวเรือน มีประชากร 552 คน เป็นชาย 267 คน หญิง 
285 คน  อาชีพหลกัคือการทํานาปีละ 2 ครั ,ง  และปลกูผกั ตลอดทั ,งปี   ทํานา 115 ครอบครัว ทําสวน 110  
ครอบครัว เลี ,ยงสตัว์ 35 ครอบครัว  ค้าขาย 3 ครอบครัว รับจ้าง  5 ครอบครัว  ราชการ 3 ครอบครัว 
ประชากรมีรายได้เฉลี�ย  30,000 บาท/คน/ปี  

ชมุชนมีแหลง่ทรัพยากรที�สําคญั ดงันี ,  
1) แมนํ่ ,าชี เป็นแหลง่นํ ,าสําคญัที�ไหลผา่น  เป็นแหลง่อาหารธรรมชาตแิละเป็นแหลง่รายได้เสริม

ให้กบัชาวบ้านที�ทําการประมง และนํ ,าเพื�อการเกษตร  
2) หนองขามแป เป็นหนองนํ ,าขนาดพื ,นที� 272 ไร่  เป็นแหลง่นํ ,าเพื�อการเกษตรและเป็นแหลง่

อาหารของชาวบ้าน  
3) ป่าซ้งใหญ่ มีเนื ,อที� 173 ไร่ เป็นแหลง่เก็บหาอาหารจากป่า เชน่ เห็ด หน่อไม้ ผกั เห็ดและเป็น

พื ,นที�เลี ,ยงสตัว์  
4) บุง่ชีหลง มีเนื ,อที� 127 ไร่เป็นพื ,นที�ป่าธรรมชาตทีิ�ยงัมีความอดุมสมบรูณ์ ชาวบ้านร่วมกนั

อนรัุกษ์ไว้ 
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1.1 ความเป็นมาและความสาํคัญของพื -นที5  
 บ้านมว่งเป็นพื ,นที�ที�มีความเหมาะสมกบัการปลกูผกัอนัเนื�องจากมีแหลง่นํ ,าตลอดปีมีระบบ

ชลประทานครอบคลมุพื ,นที�และมีแหลง่นํ ,าสาธารณะกระจายรอบๆหมูบ้่าน ประกอบกบัเป็นหมู่บ้านที�ใกล้
เมืองขอนแก่น ระยะทาง ประมาณ 20 กิโลเมตร และการปลกูผกัเป็นวิถีเดมิของชมุชน นบัเป็นอาชีพหลกั
ของชมุชน มาตั ,งแตปี่ พ.ศ. 2510 – 2520 พื ,นที�ในบ้านมว่งมีการผลิตหนาแนน่เป็นชมุชน(ปลกูผกั 110 
ครอบครัวจาก 128 ครอบครัว)มีการปลกูพืชผกัประเภท ต้นหอม แตงกวา มะเขือ พริก ตะไคร้ ผกับุ้ง 
แมงลกั แตงไท ฟักทอง ข้าวโพดเพื�อการกิน และปลกู หอมแดง หอมแบง่ กระเทียม แตงกวา ถั�วฝักยาว 
เพื�อการขาย  เกษตรกร มีการใช้สารเคมีมากกวา่ 10 ชนิดในการปลกูแตล่ะรอบ ทั ,งนี ,ยงัมีการใช้สารเคมี
กําจดัแมลง เชน่  “คาร์โบฟรูาน” (ชื�อการค้า “ฟรูาดาน” ) ซึ�งเป็นอนัตรายที�ตกค้างในพืชผกั แหลง่นํ ,า ดนิ 
และตวัหํ ,า ตวัเบียนที�เป็นประโยชน์กบัพืชผกั   

พ.ศ. 2521 - 2535 เริ�มมีการปลกู หอมแดง หอมแบง่ กระเทียม พริก แตงกวา ผกัชีลาว โหรพา 
แมงลกั หนอ่ไม้ฝรั�ง เพื�อการขาย โดยเกษตรกรมีการแบง่พื ,นที�บริเวณที�ดอนใกล้แหลง่นํ ,าครอบครัวละ 2-4 
ไร่ เพื�อการปลกูผกัและปัจจบุนัมีการเพิ�มพื ,นที�การปลกูเฉลี�ยครอบครัวละ 1.5 ไร่ พืชผกัที�ปลกู เชน่ ปลกู
หอมแดง หอมแบง่ กระเทียม ผกัชีลาว คะน้า  1 รอบปี จะมีการปลกูพืชผกัตามฤดกูาล ดงันี ,  

ชนิดผัก  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  

แตงกวา     

หอมแดง    

หอมแบง่   

ถั�ว     

คะน้า   

กระเทียม    

ผกัชีลาว    

  
แต่ผักบางชนิด ปลูกทั ,งปี เช่นหอมแดง หอมแบ่ง และคะน้า แตงกวาและถาฝักยาวปลูกในช่วง 

หลงัเก็บเกี�ยวข้าว และปลกูกระเทียมในชว่งฤดหูนาว  
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2. ผลการศึกษาต้นทนุการผลิตและการใช้สารเคมี 
จากการศึกษาครอบครัวในบ้านม่วง 128 ครอบครัว มีการปลูกผักโดยใช้สารเคมี จํานวน 110 

ครอบครัว เกษตรกรมีพื ,นที�ปลกู 2 งาน – 4ไร่ มีพื ,นที�การปลูกเฉลี�ยครอบครัวละ 1.5 ไร่  รวมพื ,นที�ปลกูผกั 
จํานวน  165 ไร่  ช่วงเวลาการปลูก  ในรอบ 1 ปีเกษตรกรจะมีการปลูก 3 ครั ,ง คือ ช่วงเดือนพ.ย.- ม.ค., 
ม.ค.-เม.ย. และชว่งเม.ย. – พ.ค.  ใช้ระยะเวลาการปลกูในแตล่ะรอบประมาณ  40-45 วนั  

 
2.1 ต้นทุนการผลิตต่อไร่  

 
ค่าใช้จ่าย บาท/ต่อไร่ 

1. การเตรียมดนิ  2,350 

- ไถพรวน เตรียมปลกู 4 ครั ,ง  1,000 

- ไถยกร่อง 1 ครั ,ง  500 

- หวา่นปนูขาวรองพื ,น  250 

- คลมุฟาง 20 ก้อน ๆละ 30 บาท  600 
2. ค่าปัจจัยการผลิต 2,450 

- คา่เมล็ดพนัธุ์(ตราศรแดง) 6กระป๋อง ๆ ละ 115 บาท  690 

- คา่ปุ๋ ยเคมี สตูร 15-15-15   960 

- คา่ปุ๋ ยยเูรีย สตูร 45-0-0  800 
3. ค่าสารเคมี สารกาํจัดวัชพืช  15,520 

1) ฉีดสารเคมีคลมุหญ้า /เมล็ดวชัพืชอะลาคลอ โกล์ 2 อี 1 กระป๋อง 300 
2) คา่ยาฆ่าด้วง หมดัดนิ (ไดโครโตฟอส) 1 กระป๋อง  240 
3) คา่ยาฆ่าหญ้าใบแหลม (กาแลน)/กระป๋อง  150 
4) คา่ฮอร์โมนบํารุง ต้น ใบ   100 
5) คา่ยาฆ่าแมลง ฆา่ด้วงหมดัผกั(คาร์โบซลัแฟน)   270 
6) ฉีดสารฆา่ด้วงหมดัดนิไดโครโตฟอส   240 
7) คา่ยาฆ่าหนองหนงัเหนียว1( แลมแพส)  กระป๋อง 1,100 
8) คา่สารฆา่หนอนหมดัผกั ( ฮาชิ)  1 กระป๋อง  1,650 
9) คา่สารกําจดัหมดัผกั หนอนใยผกั อะบาเม็กตนิ  1 กระป๋อง  500 
10) คา่สารฆา่แมลง แอมแมส 1 กระป๋อง  1,200 
11) สารฆา่หนอนทกุชนิด 4 ซอง ๆละ 290 บาท (คาใบ –สารไมมี่ฉลากยา ) 

ฉีด 2 ครั ,ง  
1,320 
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ค่าใช้จ่าย บาท/ต่อไร่ 
12) ฉีดสารฆา่หนอนใบ หนอนหนงัเหนียว  ด้วงหมดัผกั ฮอร์โมน สลบัวนัเว้น

วนั หรือ ผสมรวมกนัแล้วฉีด 
4,450 

13) ( แลมแพส 1,100 / ฮาชิ 1,650 / อะบาเม็กตนิ  500 แรมเมส 1,200  )  
14) ฉีดพน่ฮอร์โมนบํารุง ต้นใบ ผสมสารกําจดัแมลง    4,000 

4. ค่าจ้างแรงงาน 12,000 
1) ขนฟาง คลมุฟาง ( 15 คน คนละ 200 บาท 1 วนั)  3,000 
2) ตดัผกั 5 กิโลกรัม/ถงุ 1ไร่ ได้ 1,000 ถงุ ถงุละ 7บาท  7,000 
3)  คา่อาหารชว่งตดัผกั เตรียมปลกู  2,000 

รวมค่าต้นทุนการปลูกในแต่ละรอบ  32,320 
 
ในการปลูกคะน้าแต่ละรอบเกษตรกรจะต้องลงทุนในการผลิต 32,320 บาท /ไร่/ ต้นทุนที�สูงที�สุดคือ

คา่สารเคมี 15,520 บาท คิดเป็น 48 %   รองลงมาเป็นคา่จ้างแรงงาน 12,000 บาท คิดเป็น 37 %   คา่ปัจจยั
การผลิต (ปุ๋ ย เมล็ดพนัธุ์) 2,450 บาท คดิเป็น 8 %  การเตรียมดนิ เตรียมแปลง 2,350 บาท คดิเป็น 7 %   

 
2.2 ผลผลิตต่อไร่   

การลงทุนในการการปลูกคะน้า 1 ไร่     ในแต่ครั ,ง เกษตรกรต้องลงทุนต่อไร่รวม 32,320 บาท 
แบง่เป็นต้นทนุการเตรียมดิน เตรียมแปลง 2,350 บาท คา่จ้างแรงงาน 12,000 บาท    คา่สารเคมี 15,520 
บาท     ค่าปัจจัยการผลิต ( ปุ๋ ย เมล็ดพันธุ์ ) 2,450 บาท ในระยะเวลา 40 – 45 วัน ได้ผลผลิต 5,000 
กิโลกรัม  ราคาผลผลิตตํ�าสดุ  4 บาท ราคาสงูสดุ 40 บาท   ถ้าราคากิโลกรัมละ 40 บาท และขายได้ 5,000 
กิโลกรัม เกษตรกรจะมีรายได้ 200,000 บาท/ไร่ หากราคากิโลกรัมละ 4 บาท 5,000 กิโลกรัม เกษตรกรจะมี
รายได้ 20,000 บาท มีบางชว่งที�ราคาคะน้าตกตํ�า กิโลกรัมละ 1 บาท เกษตรกรตดัสินใจไม่ตดัผกัขาย จะใช้
วิธีการไถกลบ โดยจะไมไ่ด้รายได้ใดๆกลบัมาเลยจากการลงทนุทั ,งหมด  

2.3 การจาํหน่ายผัก  
เกษตรกรไมต้่องไปขายเองที�ตลาด มีคนในชมุชนเป็นพ่อคา่สง่ผกั จํานวน 10 คน และพอ่ค้าใน

หมูบ้่านใกล้เคียงเชน่ บ้านดอนจําปา บ้านคยุแพง บ้านม่วงใหญ่ บ้านโคกกลาง บ้านเหลา่นกชมุ/บ้านผือ
ใหญ่  บ้านดอนบม บ้านโนนเขวา โดยพอ่ค้ามารับซื ,อถึงในชมุชน จะมีการนดัหมายกบัพอ่ค้าขาประจําและ
ตดัผกัในตอนเย็น การเก็บผกัมีการตดัและนํามาใสถ่งุ ถงุละ 5 กิโลกรัม ราคาผลผลิตไมแ่นน่อน ราคาสงูสดุ
อยูที่�กิโลกรัมละ 40 บาท  ราคาตํ�าสดุที�เกษตรกรเก็บเกี�ยวผลผลิตขายอยูที่� 4 บาท หากราคาตํ�ากวา่ 4 บาท
เกษตรกรจะไมต่ดัผกัขาย บางครั ,งพอ่ค้ารับซื ,อผกัไปจากเกษตรกรเมื�อไปถึงตลาดราคาที�ได้ตํ�ากวา่ราคาที�
ซื ,อจากแปลง พอ่ค้าก็จะจา่ยเกษตรกรตามราคาที�ขายในตลาด  
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2.4 การใช้สารเคมี   
จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรมีการใช้สารเคมี ทั ,งสารกําจดัหนอนแมลง วชัพืชใบแคบ ในช่วง  

1-15 วนัการใช้สารเคมี ไม่มากนกั ช่วงเวลา 15 วนั เป็นต้นไปจะมีการใช้สารเคมีเพิ�มมากขึ ,น โดยเฉลี�ยมี
การใช้สารเคมี 15- 20 ครั ,งต่อรอบการผลิต หากมีการระบาดของหนอนและแมลงจะเพิ�มปริมาณ และ
ความถี�ในการใช้ เช่น ช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน จะเป็นช่วงที�หนอนใบและหนอนใยผกัระบาดมาก หาก
พบหนอนในแปลงเกษตรกรจะฉีดพ่นยาป้องกันโดยทันที ถ้ามีการระบาดจะฉีดพ่นยาทุกวันและผสม
สารเคมีหลายตวัรวมกนัแล้วฉีดพน่ ในแตล่ะชว่งเป็นดงันี ,  

ครั-งที5 ช่วงอายุ
(วนั) 

การใช้สารเคมี ชื5อ/ชนิดสารเคมีที5ใช้ ปริมาณการใช้/
ไร่ 

ราคา(บาท) 

  1 1-5  ฉีดสารเคมคีลมุหญ้า /เมลด็
วชัพืช 

อะลาคลอ (อะลาร์คลอร์) หรือ
โกล์ 2 อี (อ๊อกฟลอูอร์เฟน ) 

1 กระป๋อง 300 

 2 5-10 ฉีดสารฆา่ด้วงหมดัดิน ไดโครโตฟอส   1 กระป๋อง 240 

3  ฉีดสารเคมคีลมุหญ้าใบแหลม กาแลน(ฮาโลซีฟฟอป-อาร์-
เมทิลเอสทอร์)  

1 กระป๋อง  150 

4    ฮอร์โมนบํารุงต้น ใบ    1 กระป๋อง 100 
5 10-15 ฉีดสารฆา่ด้วงหมดัผกั คาโบซลัแฟน 1 กระป๋อง  270 

6  ฉีดสารฆา่ด้วงหมดัดิน  ไดโครโตฟอส   1 กระป๋อง  240 
7 15-20 คา่สารฆา่หนอนหนงัเหนียว  ( แลมแพส)   1กระป๋อง 1,100 
8  คา่สารฆา่หนอนหมดัผกั  ฮาชิ (โทลเฟนไพเรด) 1 กระป๋อง 1,650 
9   ฉีดสารฆา่หนอนใยผกั/หนอน

ใบ 
อะบาเมก็ติน  500 

10    คา่สารฆา่แมลง  แอมมแมส 1 กระป๋อง 1,200 
11   สารฆา่หนอนทกุชนิด  (คาใบ –สารไมม่ีฉลากยา ) 2 

ครั ,ง 
4 ซอง ๆละ 290 
บาท ฉีด  

1,320 

12  20-40  ฉีดสารฆา่หนอนใบ หนอนหนงั
เหนียว  ด้วงหมดัผกั ฮอร์โมน 
สลบัวนัเว้นวนั หรือ ผสม
รวมกนัแล้วฉีด  

แรมแพส (คลอฟีนาเนอร์) 
ฮาชิ(โทลเฟนไพเรด)  
อะบาเมก็ติน  
แรมเมส 

ชนิดละ 1 
กระป๋อง  

1,100 
1,650 
500 

1,200 
13  ฉีดพน่ฮอร์โมนบํารุง ต้นใบ 

ผสมสารกําจดัแมลง    
อีสานเขียว/กระเทยท้อง 4 ขวด /ครั ,ง ๆละ 

1,000 บาท  
4,000 

     15,520 
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การใช้สารเคมีในการปลกูคะน้าของเกษตรบ้านมว่ง จํานวน   110 ครอบครัว  รวมพื ,นที�ปลกูผกั 
จํานวน  165 ไร่  ต้นทนุสารเคมี อยูที่� 15,520 บาทตอ่ไร่ นั�นหมายถึงว่า เกษตรกรใช้สารเคมี มลูคา่รวม 
2,545,280 บาท ตอ่ 1 รอบการผลิต  หรือใน 1 ปี ซึ�งปลกูผกัได้ 3 รอบการผลิต คา่ใช้จา่ยเกี�ยวกบัสารเคมี
ทั ,งชมุชน เทา่กบั 7,635,840 บาท ตอ่ปี   
 
3. ทศันคตต่ิอการใช้สารเคมี  
 ทัศนของเกษตรกรต่อการใช้สารเคมี  การปลกูผกัเป็นอาชีพที�สร้างรายได้ในระยะเวลาสั ,น ถ้า
ได้ราคาดีก็จะเป็นรายได้ที�สูง ผักที�ปลูกทั ,งหมดเพื�อขาย ดังนั ,นการผลิตมีเป้าหมายอยู่ที�การขาย 
กระบวนการผลิตจึงต้องให้ได้ผกัที�สวยงาม  นํ ,าหนกัดี ไม่มีแมลงหนอนกดักิน ใบลําต้นอวบอ่อน ใบสีเขียว
มนั ตามความต้องการของพอ่ค้าคนกลาง ซึ�งเป็นไปตามความต้องการของผู้บริโภค เกษตรกรไม่มีทางเลือก
อื�นที�จะทําให้แปลงปลกูผกัขนาดใหญ่ผกัสวยงามได้ตามที�ตลาดต้องการนอกจากใช้สารเคมี  เกษตรกรจึง
มองวา่การใช้เป็นเรื�องจําเป็นที�ต้องผลิตเพื�อสนองความต้องการของตลาด  
  เกษตรกรรู้วา่การใช้สารเคมีเป็นอนัตรายตอ่ตนเองและผู้บริโภค แตร่ายได้เป็นแรงจงูใจ เป็นความ
ความหวังและการอยู่รอด แม้เป็นไปบนความเสี�ยงแต่ชุมชนยังไม่มีทางเลือก ไม่มีมาตรการในการ
แก้ปัญหา กลุ่มผู้ นําจึงอยู่ในสภาวะของการเห็นปัญหาร่วมกัน การร่วมกันศึกษาอย่างจริงจังจึงเป็น
ทางออกหนึ�งของการผลิตเพื�อสนองตลาด 
      

กลยุทธ์การตลาดของบริษัทและพ่อค้าสารเคมี  
สารเคมีส่วนใหญ่ที�ใช้ผ่านระบบสินเชื�อของร้านค้าในชุมชน ซึ�งมีร้านจําหน่ายสารเคมี 3 ร้าน 

เกษตรกรและร้านจําหนา่ยสารเคมีมีความสมัพนัธ์อนัดีตอ่กนั ชว่ยเหลือกนัในการซื ,อ โดยราคาซื ,อจะสงูกว่า
ตลาดในเมืองขอนแก่น และอําเภอโกสมุพิสยั  5-10 บาท ในกรณีการจําหน่ายผ่านสินเชื�อ เกษตรกรได้รับ
สินเชื�อ เช่น ปุ๋ ย ยา เมล็ดพันธุ์มาทําการผลิตก่อน ในราคาที�สูงกว่าประมาณ 5-10 บาท และมีการสร้าง
เงื�อนไขโดยต้องขายผกัให้กับพ่อค้าด้วย หากพ่อค้ามาตดัผกัช้าในช่วงที�มีการตดัผกัพร้อมๆกันหลายราย 
เกษตรกรก็จะต้องซื ,อฮอร์โมนมาฉีดเพื�อให้ผกัอวบออ่น จนกวา่พอ่ค้าจะมารับซื ,อ   
  การขายสารเคมีแบบรถเร่ เคลื�อนที�มาบริการถึงในชมุชน ชาวบ้านเรียกว่า “รถแดง” โดยรถแดงจะ
มาพร้อมกับกลยุทธ์การขาย ที�มีการแนะนําสินค้าใหม่ๆ ออกฤทธิSรุนแรง และเป็นที�นิยม  ซึ�งสารเคมีบาง
ชนิดไมมี่ฉลาก ไมมี่สรรพคณุ ให้ใช้ตามคําแนะนําของรถเร่ เชน่ คาใบ อมูามิ  
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4. ผลกระทบจากการใช้สารเคมี 
4.1 ผลกระทบด้านสุขภาพ  เกษตรกรมีอาการแพ้สารเคมีบ่อยครั ,งในช่วงเวลาที�มีการใช้สารเคมี  คือ 

ผื�นคนัตามร่างกาย ปวดเมื�อย  แขนขาชา วิงเวียนศีรษะ แน่นหน้าอก เหนื�อยง่าย ตาฟาง นํ ,าหนกัลดช่วงที�ใช้
แรงงานในแปลงต่อเนื�องเป็นเวลาหลายวัน  และตรวจพบสารเคมีตกค้างในเลือดระดับความเข้มข้นสูง 
นอกจากนี , การใช้สารเคมียงัสง่ผลตอ่สตัว์ขนาดใหญ่ในพื ,นที� เชน่ ววัมีอาการตกลกูก่อนครบกําหนดมากขึ ,น  

 
 4.2 ผลกระทบด้านสังคม โดยส่วนใหญ่ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะทางสงัคม 2 ระดบั คือ ในระดบั

ครอบครัว การปลกูผกัเป็นงานหนกัทําให้คนในครอบครัวไม่มีเวลาอยู่ร่วมกนั ขาดความอบอุ่นในครอบครัว 
และในระดบัชุมชน การใช้สารเคมีก่อให้เกิดปัญหาความขดัแย้งกรณีที�มีแปลงผกัอยู่ใกล้ชุมชน เมื�อมีการ
ฉีดพ่นสารเคมีแล้วกลิ�นรบกวนเพื�อนบ้าน โดยคนฉีดยามีการป้องกันตนเองแต่คนที�ได้รับผลกระทบไม่ได้
ป้องกันตนเองและการฉีดยาแต่ละครั ,งกลิ�นยากระจายไปในระยะ 100-300 เมตร เป็นเวลานาน 3 - 5 
ชั�วโมง ยาบางประเภทเช่น อาบาเม็กติน (ฆ่าหมัดดิน) ไดโครโตฟอส คาร์โบซัลแฟน คาร์แทป มีกลิ�นที�
รุนแรงมากและมีการใช้บอ่ย 3 วนัตอ่ครั ,ง ตั ,งแตช่ว่ง แตกใบออ่น( 7 - 10 วนั )  

 
4.3 ผลกระทบด้านสิ5งแวดล้อม ผลกระทบที�เกิดขึ ,นคือ ความหลากหลายของระบบนิเวศลดลง โดยดู

จากจํานวน ปู ปลา กบ หอย กุ้ ง งูเหลือม ปลาไหล มีจํานวนลดลง และสัตว์บางชนิดหายไป เช่น ปลิง 
แมงดา ไส้เดือนฝอย นก  ดินเสื�อมสภาพ มีความเป็นกรด-ด่างสงู บางแห่งมีสภาพเป็นดินจืด ดินแข็ง จน
ต้องมีการซื ,อดินดีมาถมหน้าดินก่อนปลูก และจากการขยายพื ,นที�การปลกูผกัยงัมีส่วนสร้างผลกระทบต่อ
การลดลงของพื ,นที�ป่าตามหวัไร่ปลายนา พื ,นที�บริเวณรอบบุ่ง ถูกใช้ปลูกผกั การจดัการขยะสารเคมีโดย
สว่นใหญ่เกษตรกรไมมี่การจดัการขยะ ภาชนะที�บรรจสุารเคมีถกูทิ ,งไว้ตามบริเวณแปลง หรือบางรายนําไป
ทิ ,งไว้ในที�สาธารณะเมื�อนํ ,าหลากก็ลอยไปกบันํ ,า    

 
4.4 ผลกระทบด้านสุขภาพจิต การลงทนุบนฐานการผลิตที�พึ�งพาปัจจยัภายนอกทั ,งปุ๋ ยเคมี สารเคมี

กําจดัวชัพืช กําจดัศตัรูพืชในปริมาณที�สงูรอบละ32,320 บาท /ไร่  ทําให้เกษตรกรต้องวิตกกงัวลและอยู่บน
ความเสี�ยง เนื�องจากการขายที�ไม่มีหลกัประกนัเรื�องราคา การขึ ,นลงของราคาผกัคอ่นข้างไม่แน่นอน ขึ ,นอยู่
กบัพ่อค้าคนกลางและกลไตลาด เช่น บางช่วงราคาตกตํ�ากิโลกรัมละ 1 บาท บางช่วงราคาสงูถึง 50 บาท 
ทําให้เกษตรกรอยู่บนความหวงัที�จะมีรายได้หรือขาดทนุ  ความวิตกกงัวลในการกินอาหารจากธรรมชาติมี
มากขึ ,น การหาอาหารจากแหลง่ทพัยากรธรรมชาตมีิน้อยลง  
 เกษตรกรผู้ปลกูผกัคะน้าเพื�อจําหน่ายมาแล้ว  45  ปี    ปลกูผกั 110 ครอบครัว ยงัมีการปลกูด้วย
ความหวงัว่าจะได้ “เผื�อฟลุ๊ค” “ฮ่าได้” หมายถึงความหวงั โอกาส หากคะน้าราคาดีก็พอจะได้ใช้หนี , การ
ผลิตตกอยู่ในความคาดหวังที�ไม่สามารถกําหนดอนาคตของตนเองได้ ประสบการณ์ของเกษตรกรจึง
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วนเวียนอยู่กับ “ฮ่าได้” ไปไม่ถึงการสรุปบทเรียนเพื�อหาทางออกในการประกอบอาชีพ  ขาดความรู้ทาง
เทคนิค อีกทั ,งยังขาดการรวมตัวกลุ่มก้อน  อีกทั ,งยังไม่มีกลไกทางสังคมเข้ามาสนับสนุนให้เกษตรกร
สามารถพฒันาระบบการผลิต การจดัการตลาด และการสื�อสาร เพื�อปรับปรุงการปลกูผกัและทําการเกษตร
ที�ปลอดภยัและมีหลกัประกนัทางเศรษฐกิจ 
 


