กรณีศกึ ษาการปลูกผักเชิงพาณิชย์ บ้านม่ วง ตําบลโพนงาม
อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
1. ข้ อมูลพืน- ฐานชุมชน
บ้ านม่วงอยู่ในบริ เวณริ มฝั งแม่นํา, ชี ตังขึ
, น, เมื อปี พ.ศ. 2383 ซึงเดิมประชากรมี ถินกํ าเนิดมาจาก
อําเภอ อาจสามารถ จังหวัดร้ อยเอ็ด ได้ ย้ายครอบครั วมาโดยการนําของ พ่อพรมราช หลวงห้ าว และ
หลวงอินทร์ พิศาล เมือเห็นว่าสถานทีแห่งนี ,มีแหล่งนํ ,าทีอดุ มสมบูรณ์ดี จึงได้ ปักหลักตังถิ
, นฐานทํามาหากิน
ทีนี , และยังมีต้นมะม่วงขนาดใหญ่อายุหลายร้ อยปี ซึง เป็ นสัญลักษณ์ของหมู่บ้านจึงได้ ตงชื
ั , อว่า “บ้ านม่วง
ใหญ่ ” ขึน, ตรงต่อเมื องโกสุม พิ สัย ตัง, อยู่ห่างจากอํ าเภอโกสุม พิ สัยเป็ นระยะทาง 22 กม. ไปทางทิ ศ
ตะวันตก
สภาพพื ,นที บ้ านม่วงใหญ่มีพื ,นทีทงหมด
ั,
2,134 ไร่ หรื อ 856.6 ตารางกิโลเมตร ลักษณะพื ,นทีเป็ นทีราบ
ลุ่มสลับทีดอน ลักษณะดินเป็ นดินทราย โดยส่วนใหญ่มีอาณาเขตติดต่อกับแม่นํา, ชี เหมาะสําหรับการ
ปลูกพืชผัก ทํานา การประมง และเลี ,ยงสัตว์ ด้ วยสภาพพื ,นทีสง่ ผลให้ ประสบกับปั ญหานํ ,าท่วมซํ ,าซาก
ประชากร บ้ านม่วงใหญ่มีประชากรทังสิ
, ,น 228 ครัวเรื อน มีประชากร 552 คน เป็ นชาย 267 คน หญิง
285 คน อาชีพหลักคือการทํานาปี ละ 2 ครัง, และปลูกผัก ตลอดทังปี
, ทํานา 115 ครอบครัว ทําสวน 110
ครอบครัว เลี ,ยงสัตว์ 35 ครอบครัว ค้ าขาย 3 ครอบครัว รับจ้ าง 5 ครอบครัว ราชการ 3 ครอบครัว
ประชากรมีรายได้ เฉลีย 30,000 บาท/คน/ปี
ชุมชนมีแหล่งทรัพยากรทีสําคัญ ดังนี ,
1) แม่นํ ,าชี เป็ นแหล่งนํ ,าสําคัญทีไหลผ่าน เป็ นแหล่งอาหารธรรมชาติและเป็ นแหล่งรายได้ เสริ ม
ให้ กบั ชาวบ้ านทีทําการประมง และนํ ,าเพือการเกษตร
2) หนองขามแป เป็ นหนองนํ ,าขนาดพื ,นที 272 ไร่ เป็ นแหล่งนํ ,าเพือการเกษตรและเป็ นแหล่ง
อาหารของชาวบ้ าน
3) ป่ าซ้ งใหญ่ มีเนื ,อที 173 ไร่ เป็ นแหล่งเก็บหาอาหารจากป่ า เช่น เห็ด หน่อไม้ ผัก เห็ดและเป็ น
พื ,นทีเลี ,ยงสัตว์
4) บุง่ ชีหลง มีเนื ,อที 127 ไร่เป็ นพื ,นทีป่าธรรมชาติทียงั มีความอุดมสมบูรณ์ ชาวบ้ านร่ วมกัน
อนุรักษ์ ไว้
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1.1 ความเป็ นมาและความสําคัญของพืน- ที5
บ้ านม่วงเป็ นพื ,นทีทีมีความเหมาะสมกับการปลูกผักอันเนืองจากมีแหล่งนํ ,าตลอดปี มีระบบ
ชลประทานครอบคลุมพื ,นทีและมีแหล่งนํ ,าสาธารณะกระจายรอบๆหมูบ่ ้ าน ประกอบกับเป็ นหมู่บ้านทีใกล้
เมืองขอนแก่น ระยะทาง ประมาณ 20 กิโลเมตร และการปลูกผักเป็ นวิถีเดิมของชุมชน นับเป็ นอาชีพหลัก
ของชุมชน มาตังแต่
, ปี พ.ศ. 2510 – 2520 พื ,นทีในบ้ านม่วงมีการผลิตหนาแน่นเป็ นชุมชน(ปลูกผัก 110
ครอบครัวจาก 128 ครอบครัว)มีการปลูกพืชผักประเภท ต้ นหอม แตงกวา มะเขือ พริ ก ตะไคร้ ผักบุ้ง
แมงลัก แตงไท ฟั กทอง ข้ าวโพดเพือการกิน และปลูก หอมแดง หอมแบ่ง กระเทียม แตงกวา ถัว ฝั กยาว
เพือการขาย เกษตรกร มีการใช้ สารเคมีมากกว่า 10 ชนิดในการปลูกแต่ละรอบ ทังนี
, ,ยังมีการใช้ สารเคมี
กําจัดแมลง เช่น “คาร์ โบฟูราน” (ชือการค้ า “ฟูราดาน” ) ซึง เป็ นอันตรายทีตกค้ างในพืชผัก แหล่งนํ ,า ดิน
และตัวหํ ,า ตัวเบียนทีเป็ นประโยชน์กบั พืชผัก
พ.ศ. 2521 - 2535 เริ มมีการปลูก หอมแดง หอมแบ่ง กระเทียม พริ ก แตงกวา ผักชีลาว โหรพา
แมงลัก หน่อไม้ ฝรัง เพือการขาย โดยเกษตรกรมีการแบ่งพื ,นทีบริ เวณทีดอนใกล้ แหล่งนํ ,าครอบครัวละ 2-4
ไร่ เพือการปลูกผักและปั จจุบนั มีการเพิมพื ,นทีการปลูกเฉลียครอบครัวละ 1.5 ไร่ พืชผักทีปลูก เช่น ปลูก
หอมแดง หอมแบ่ง กระเทียม ผักชีลาว คะน้ า 1 รอบปี จะมีการปลูกพืชผักตามฤดูกาล ดังนี ,
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
หอมแบ่ง
ถัว
คะน้ า
กระเทียม
ผักชีลาว

แต่ผักบางชนิด ปลูกทัง, ปี เช่นหอมแดง หอมแบ่ง และคะน้ า แตงกวาและถาฝั กยาวปลูกในช่วง
หลังเก็บเกียวข้ าว และปลูกกระเทียมในช่วงฤดูหนาว
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2. ผลการศึกษาต้ นทุนการผลิตและการใช้ สารเคมี
จากการศึ ก ษาครอบครั ว ในบ้ า นม่ ว ง 128 ครอบครั ว มี ก ารปลูก ผัก โดยใช้ ส ารเคมี จํ า นวน 110
ครอบครัว เกษตรกรมีพื ,นทีปลูก 2 งาน – 4ไร่ มีพื ,นทีการปลูกเฉลียครอบครัวละ 1.5 ไร่ รวมพื ,นทีปลูกผัก
จํานวน 165 ไร่ ช่วงเวลาการปลูก ในรอบ 1 ปี เกษตรกรจะมีการปลูก 3 ครัง, คือ ช่วงเดือนพ.ย.- ม.ค.,
ม.ค.-เม.ย. และช่วงเม.ย. – พ.ค. ใช้ ระยะเวลาการปลูกในแต่ละรอบประมาณ 40-45 วัน
2.1 ต้ นทุนการผลิตต่ อไร่
ค่ าใช้ จ่าย
1. การเตรี ยมดิน
- ไถพรวน เตรี ยมปลูก 4 ครัง,
- ไถยกร่อง 1 ครัง,
- หว่านปูนขาวรองพื ,น
- คลุมฟาง 20 ก้ อน ๆละ 30 บาท
2. ค่ าปั จจัยการผลิต
- ค่าเมล็ดพันธุ์(ตราศรแดง) 6กระป๋ อง ๆ ละ 115 บาท
- ค่าปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15
- ค่าปุ๋ยยูเรี ย สูตร 45-0-0
3. ค่ าสารเคมี สารกําจัดวัชพืช
1) ฉีดสารเคมีคลุมหญ้ า /เมล็ดวัชพืชอะลาคลอ โกล์ 2 อี 1 กระป๋ อง
2) ค่ายาฆ่าด้ วง หมัดดิน (ไดโครโตฟอส) 1 กระป๋ อง
3) ค่ายาฆ่าหญ้ าใบแหลม (กาแลน)/กระป๋ อง
4) ค่าฮอร์ โมนบํารุง ต้ น ใบ
5) ค่ายาฆ่าแมลง ฆ่าด้ วงหมัดผัก(คาร์ โบซัลแฟน)
6) ฉีดสารฆ่าด้ วงหมัดดินไดโครโตฟอส
7) ค่ายาฆ่าหนองหนังเหนียว1( แลมแพส) กระป๋ อง
8) ค่าสารฆ่าหนอนหมัดผัก ( ฮาชิ) 1 กระป๋ อง
9) ค่าสารกําจัดหมัดผัก หนอนใยผัก อะบาเม็กติน 1 กระป๋ อง
10) ค่าสารฆ่าแมลง แอมแมส 1 กระป๋ อง
11) สารฆ่าหนอนทุกชนิด 4 ซอง ๆละ 290 บาท (คาใบ –สารไม่มีฉลากยา )
ฉีด 2 ครัง,
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บาท/ต่ อไร่
2,350
1,000
500
250
600
2,450
690
960
800
15,520
300
240
150
100
270
240
1,100
1,650
500
1,200
1,320
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ค่ าใช้ จ่าย
12) ฉีดสารฆ่าหนอนใบ หนอนหนังเหนียว ด้ วงหมัดผัก ฮอร์ โมน สลับวันเว้ น
วัน หรื อ ผสมรวมกันแล้ วฉี ด
13) ( แลมแพส 1,100 / ฮาชิ 1,650 / อะบาเม็กติน 500 แรมเมส 1,200 )
14) ฉีดพ่นฮอร์ โมนบํารุง ต้ นใบ ผสมสารกําจัดแมลง
4. ค่ าจ้ างแรงงาน
1) ขนฟาง คลุมฟาง ( 15 คน คนละ 200 บาท 1 วัน)
2) ตัดผัก 5 กิโลกรัม/ถุง 1ไร่ ได้ 1,000 ถุง ถุงละ 7บาท
3) ค่าอาหารช่วงตัดผัก เตรี ยมปลูก
รวมค่ าต้ นทุนการปลูกในแต่ ละรอบ

บาท/ต่ อไร่
4,450

4,000
12,000
3,000
7,000
2,000
32,320

ในการปลูกคะน้ าแต่ละรอบเกษตรกรจะต้ องลงทุนในการผลิต 32,320 บาท /ไร่ / ต้ นทุนทีสูงทีสุดคือ
ค่าสารเคมี 15,520 บาท คิดเป็ น 48 % รองลงมาเป็ นค่าจ้ างแรงงาน 12,000 บาท คิดเป็ น 37 % ค่าปั จจัย
การผลิต (ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์) 2,450 บาท คิดเป็ น 8 % การเตรี ยมดิน เตรี ยมแปลง 2,350 บาท คิดเป็ น 7 %
2.2 ผลผลิตต่ อไร่
การลงทุนในการการปลูกคะน้ า 1 ไร่ ในแต่ครัง, เกษตรกรต้ องลงทุนต่อไร่ รวม 32,320 บาท
แบ่งเป็ นต้ นทุนการเตรี ยมดิน เตรี ยมแปลง 2,350 บาท ค่าจ้ างแรงงาน 12,000 บาท ค่าสารเคมี 15,520
บาท
ค่าปั จจัยการผลิต ( ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์) 2,450 บาท ในระยะเวลา 40 – 45 วัน ได้ ผลผลิต 5,000
กิโลกรัม ราคาผลผลิตตําสุด 4 บาท ราคาสูงสุด 40 บาท ถ้ าราคากิโลกรัมละ 40 บาท และขายได้ 5,000
กิโลกรัม เกษตรกรจะมีรายได้ 200,000 บาท/ไร่ หากราคากิโลกรัมละ 4 บาท 5,000 กิโลกรัม เกษตรกรจะมี
รายได้ 20,000 บาท มีบางช่วงทีราคาคะน้ าตกตํา กิโลกรัมละ 1 บาท เกษตรกรตัดสินใจไม่ตดั ผักขาย จะใช้
วิธีการไถกลบ โดยจะไม่ได้ รายได้ ใดๆกลับมาเลยจากการลงทุนทังหมด
,
2.3 การจําหน่ ายผัก
เกษตรกรไม่ต้องไปขายเองทีตลาด มีคนในชุมชนเป็ นพ่อค่าส่งผัก จํานวน 10 คน และพ่อค้ าใน
หมูบ่ ้ านใกล้ เคียงเช่น บ้ านดอนจําปา บ้ านคุยแพง บ้ านม่วงใหญ่ บ้ านโคกกลาง บ้ านเหล่านกชุม/บ้ านผือ
ใหญ่ บ้ านดอนบม บ้ านโนนเขวา โดยพ่อค้ ามารับซื ,อถึงในชุมชน จะมีการนัดหมายกับพ่อค้ าขาประจําและ
ตัดผักในตอนเย็น การเก็บผักมีการตัดและนํามาใส่ถงุ ถุงละ 5 กิโลกรัม ราคาผลผลิตไม่แน่นอน ราคาสูงสุด
อยูท่ ีกิโลกรัมละ 40 บาท ราคาตําสุดทีเกษตรกรเก็บเกียวผลผลิตขายอยูท่ ี 4 บาท หากราคาตํากว่า 4 บาท
เกษตรกรจะไม่ตดั ผักขาย บางครัง, พ่อค้ ารับซื ,อผักไปจากเกษตรกรเมือไปถึงตลาดราคาทีได้ ตํากว่าราคาที
ซื ,อจากแปลง พ่อค้ าก็จะจ่ายเกษตรกรตามราคาทีขายในตลาด

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเพือเตือนภัยสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ปี 2555
15 – 16 พฤศจิกายน 2555

97

2.4 การใช้ สารเคมี
จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรมี การใช้ สารเคมี ทัง, สารกํ าจัดหนอนแมลง วัชพื ชใบแคบ ในช่วง
1-15 วันการใช้ สารเคมี ไม่มากนัก ช่วงเวลา 15 วัน เป็ นต้ นไปจะมีการใช้ สารเคมีเพิมมากขึ ,น โดยเฉลียมี
การใช้ สารเคมี 15- 20 ครั ง, ต่อรอบการผลิต หากมีการระบาดของหนอนและแมลงจะเพิมปริ มาณ และ
ความถี ในการใช้ เช่น ช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน จะเป็ นช่วงทีหนอนใบและหนอนใยผักระบาดมาก หาก
พบหนอนในแปลงเกษตรกรจะฉี ดพ่นยาป้องกันโดยทันที ถ้ ามี การระบาดจะฉี ดพ่นยาทุกวันและผสม
สารเคมีหลายตัวรวมกันแล้ วฉีดพ่น ในแต่ละช่วงเป็ นดังนี ,
ครัง- ที5
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ช่ วงอายุ
การใช้ สารเคมี
(วัน)
1-5
ฉีดสารเคมีคลุมหญ้ า /เมล็ด
วัชพืช
5-10
ฉีดสารฆ่าด้ วงหมัดดิน
ฉีดสารเคมีคลุมหญ้ าใบแหลม

10-15
15-20

10
11
12

13

20-40

ฮอร์ โมนบํารุงต้ น ใบ
ฉีดสารฆ่าด้ วงหมัดผัก
ฉีดสารฆ่าด้ วงหมัดดิน
ค่าสารฆ่าหนอนหนังเหนียว
ค่าสารฆ่าหนอนหมัดผัก
ฉีดสารฆ่าหนอนใยผัก/หนอน
ใบ
ค่าสารฆ่าแมลง
สารฆ่าหนอนทุกชนิด

ชื5อ/ชนิดสารเคมีท5 ใี ช้
อะลาคลอ (อะลาร์ คลอร์ ) หรื อ
โกล์ 2 อี (อ๊ อกฟลูออร์ เฟน )
ไดโครโตฟอส
กาแลน(ฮาโลซีฟฟอป-อาร์ เมทิลเอสทอร์ )
คาโบซัลแฟน
ไดโครโตฟอส
( แลมแพส)
ฮาชิ (โทลเฟนไพเรด)
อะบาเม็กติน

แอมมแมส
(คาใบ –สารไม่มีฉลากยา ) 2
ครัง,
ฉีดสารฆ่าหนอนใบ หนอนหนัง แรมแพส (คลอฟี นาเนอร์ )
เหนียว ด้ วงหมัดผัก ฮอร์ โมน ฮาชิ(โทลเฟนไพเรด)
สลับวันเว้ นวัน หรื อ ผสม
อะบาเม็กติน
รวมกันแล้ วฉีด
แรมเมส
ฉีดพ่นฮอร์ โมนบํารุง ต้ นใบ
อีสานเขียว/กระเทยท้ อง
ผสมสารกําจัดแมลง

ปริมาณการใช้ /
ไร่
1 กระป๋ อง

ราคา(บาท)
300

1 กระป๋ อง
1 กระป๋ อง

240
150

1 กระป๋ อง
1 กระป๋ อง
1 กระป๋ อง
1กระป๋ อง
1 กระป๋ อง

100
270
240
1,100
1,650
500

1 กระป๋ อง
4 ซอง ๆละ 290
บาท ฉีด
ชนิดละ 1
กระป๋ อง

1,200
1,320

4 ขวด /ครัง, ๆละ
1,000 บาท

1,100
1,650
500
1,200
4,000
15,520
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การใช้ สารเคมีในการปลูกคะน้ าของเกษตรบ้ านม่วง จํานวน 110 ครอบครัว รวมพื ,นทีปลูกผัก
จํานวน 165 ไร่ ต้ นทุนสารเคมี อยูท่ ี 15,520 บาทต่อไร่ นัน หมายถึงว่า เกษตรกรใช้ สารเคมี มูลค่ารวม
2,545,280 บาท ต่อ 1 รอบการผลิต หรื อใน 1 ปี ซึง ปลูกผักได้ 3 รอบการผลิต ค่าใช้ จา่ ยเกียวกับสารเคมี
ทังชุ
, มชน เท่ากับ 7,635,840 บาท ต่อปี

3. ทัศนคติต่อการใช้ สารเคมี
ทัศนของเกษตรกรต่ อการใช้ สารเคมี การปลูกผักเป็ นอาชีพทีสร้ างรายได้ ในระยะเวลาสัน, ถ้ า
ได้ ร าคาดี ก็ จ ะเป็ นรายได้ ที สู ง ผั ก ที ป ลู ก ทัง, หมดเพื อ ขาย ดัง นัน, การผลิ ต มี เ ป้ าหมายอยู่ ที ก ารขาย
กระบวนการผลิตจึงต้ องให้ ได้ ผกั ทีสวยงาม นํ ,าหนักดี ไม่มีแมลงหนอนกัดกิน ใบลําต้ นอวบอ่อน ใบสีเขียว
มัน ตามความต้ องการของพ่อค้ าคนกลาง ซึง เป็ นไปตามความต้ องการของผู้บริ โภค เกษตรกรไม่มีทางเลือก
อืนทีจะทําให้ แปลงปลูกผักขนาดใหญ่ผกั สวยงามได้ ตามทีตลาดต้ องการนอกจากใช้ สารเคมี เกษตรกรจึง
มองว่าการใช้ เป็ นเรื องจําเป็ นทีต้องผลิตเพือสนองความต้ องการของตลาด
เกษตรกรรู้วา่ การใช้ สารเคมีเป็ นอันตรายต่อตนเองและผู้บริ โภค แต่รายได้ เป็ นแรงจูงใจ เป็ นความ
ความหวัง และการอยู่ร อด แม้ เ ป็ นไปบนความเสี ย งแต่ชุม ชนยัง ไม่ มี ท างเลื อ ก ไม่ มี ม าตรการในการ
แก้ ปัญ หา กลุ่ม ผู้นํ า จึง อยู่ใ นสภาวะของการเห็ น ปั ญ หาร่ ว มกัน การร่ วมกัน ศึกษาอย่ างจริ ง จัง จึ ง เป็ น
ทางออกหนึง ของการผลิตเพือสนองตลาด
กลยุทธ์ การตลาดของบริษัทและพ่ อค้ าสารเคมี
สารเคมี ส่วนใหญ่ ทีใ ช้ ผ่านระบบสิ นเชื อของร้ านค้ าในชุม ชน ซึงมี ร้านจํ าหน่ายสารเคมี 3 ร้ าน
เกษตรกรและร้ านจําหน่ายสารเคมีมีความสัมพันธ์อนั ดีตอ่ กัน ช่วยเหลือกันในการซื ,อ โดยราคาซื ,อจะสูงกว่า
ตลาดในเมืองขอนแก่น และอําเภอโกสุมพิสยั 5-10 บาท ในกรณี การจําหน่ายผ่านสินเชือ เกษตรกรได้ รับ
สินเชือ เช่น ปุ๋ย ยา เมล็ดพันธุ์มาทําการผลิตก่อน ในราคาทีสูงกว่าประมาณ 5-10 บาท และมีการสร้ าง
เงื อนไขโดยต้ องขายผักให้ กับพ่อค้ าด้ วย หากพ่อค้ ามาตัดผักช้ าในช่วงทีมีการตัดผักพร้ อมๆกันหลายราย
เกษตรกรก็จะต้ องซื ,อฮอร์ โมนมาฉีดเพือให้ ผกั อวบอ่อน จนกว่าพ่อค้ าจะมารับซื ,อ
การขายสารเคมีแบบรถเร่ เคลือนทีมาบริ การถึงในชุมชน ชาวบ้ านเรี ยกว่า “รถแดง” โดยรถแดงจะ
มาพร้ อมกับกลยุทธ์ การขาย ทีมีการแนะนําสินค้ าใหม่ๆ ออกฤทธิS รุนแรง และเป็ นทีนิยม ซึงสารเคมีบาง
ชนิดไม่มีฉลาก ไม่มีสรรพคุณ ให้ ใช้ ตามคําแนะนําของรถเร่ เช่น คาใบ อูมามิ
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4. ผลกระทบจากการใช้ สารเคมี
4.1 ผลกระทบด้ านสุขภาพ เกษตรกรมีอาการแพ้ สารเคมี บ่อยครัง, ในช่วงเวลาทีมีการใช้ สารเคมี คือ
ผืนคันตามร่ างกาย ปวดเมือย แขนขาชา วิงเวียนศีรษะ แน่นหน้ าอก เหนือยง่าย ตาฟาง นํ ,าหนักลดช่วงทีใช้
แรงงานในแปลงต่อเนื องเป็ นเวลาหลายวัน และตรวจพบสารเคมี ตกค้ างในเลื อดระดับความเข้ มข้ นสูง
นอกจากนี , การใช้ สารเคมียงั ส่งผลต่อสัตว์ขนาดใหญ่ในพื ,นที เช่น วัวมีอาการตกลูกก่อนครบกําหนดมากขึ ,น
4.2 ผลกระทบด้ านสังคม โดยส่วนใหญ่ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะทางสังคม 2 ระดับ คือ ในระดับ
ครอบครัว การปลูกผักเป็ นงานหนักทําให้ คนในครอบครัวไม่มีเวลาอยู่ร่วมกัน ขาดความอบอุ่นในครอบครัว
และในระดับชุมชน การใช้ สารเคมีก่อให้ เกิดปั ญหาความขัดแย้ งกรณี ทีมีแปลงผักอยู่ใกล้ ชุมชน เมือมีการ
ฉี ดพ่นสารเคมีแล้ วกลินรบกวนเพือนบ้ าน โดยคนฉี ดยามีการป้องกันตนเองแต่คนทีได้ รับผลกระทบไม่ได้
ป้องกันตนเองและการฉี ดยาแต่ละครั ง, กลินยากระจายไปในระยะ 100-300 เมตร เป็ นเวลานาน 3 - 5
ชัวโมง ยาบางประเภทเช่น อาบาเม็กติน (ฆ่าหมัดดิน) ไดโครโตฟอส คาร์ โบซัลแฟน คาร์ แทป มี กลินที
รุนแรงมากและมีการใช้ บอ่ ย 3 วันต่อครัง, ตังแต่
, ชว่ ง แตกใบอ่อน( 7 - 10 วัน )
4.3 ผลกระทบด้ านสิ5งแวดล้ อม ผลกระทบทีเกิดขึ ,นคือ ความหลากหลายของระบบนิเวศลดลง โดยดู
จากจํ านวน ปู ปลา กบ หอย กุ้ง งูเหลื อม ปลาไหล มี จํานวนลดลง และสัตว์ บางชนิดหายไป เช่น ปลิ ง
แมงดา ไส้ เดือนฝอย นก ดินเสือมสภาพ มีความเป็ นกรด-ด่างสูง บางแห่งมีสภาพเป็ นดินจืด ดินแข็ง จน
ต้ องมีการซื ,อดินดีมาถมหน้ าดินก่อนปลูก และจากการขยายพื ,นทีการปลูกผักยังมีส่วนสร้ างผลกระทบต่อ
การลดลงของพื น, ทีป่าตามหัวไร่ ปลายนา พื ,นทีบริ เวณรอบบุ่ง ถูกใช้ ปลูกผัก การจัดการขยะสารเคมีโดย
ส่วนใหญ่เกษตรกรไม่มีการจัดการขยะ ภาชนะทีบรรจุสารเคมีถกู ทิ ,งไว้ ตามบริ เวณแปลง หรื อบางรายนําไป
ทิ ,งไว้ ในทีสาธารณะเมือนํ ,าหลากก็ลอยไปกับนํ ,า
4.4 ผลกระทบด้ านสุขภาพจิต การลงทุนบนฐานการผลิตทีพึงพาปั จจัยภายนอกทังปุ
, ๋ ยเคมี สารเคมี
กําจัดวัชพืช กําจัดศัตรูพืชในปริ มาณทีสงู รอบละ32,320 บาท /ไร่ ทําให้ เกษตรกรต้ องวิตกกังวลและอยู่บน
ความเสียง เนืองจากการขายทีไม่มีหลักประกันเรื องราคา การขึ ,นลงของราคาผักค่อนข้ างไม่แน่นอน ขึ ,นอยู่
กับพ่อค้ าคนกลางและกลไตลาด เช่น บางช่วงราคาตกตํากิโลกรัมละ 1 บาท บางช่วงราคาสูงถึง 50 บาท
ทําให้ เกษตรกรอยู่บนความหวังทีจะมีรายได้ หรื อขาดทุน ความวิตกกังวลในการกินอาหารจากธรรมชาติมี
มากขึ ,น การหาอาหารจากแหล่งทัพยากรธรรมชาติมีน้อยลง
เกษตรกรผู้ปลูกผักคะน้ าเพือจําหน่ายมาแล้ ว 45 ปี ปลูกผัก 110 ครอบครัว ยังมีการปลูกด้ วย
ความหวังว่าจะได้ “เผือฟลุ๊ค” “ฮ่าได้ ” หมายถึงความหวัง โอกาส หากคะน้ าราคาดีก็พอจะได้ ใช้ หนี , การ
ผลิ ตตกอยู่ใ นความคาดหวัง ที ไม่ส ามารถกํ าหนดอนาคตของตนเองได้ ประสบการณ์ ข องเกษตรกรจึง
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วนเวียนอยู่กับ “ฮ่าได้ ” ไปไม่ถึงการสรุ ปบทเรี ยนเพือหาทางออกในการประกอบอาชี พ ขาดความรู้ ทาง
เทคนิ ค อี กทัง, ยัง ขาดการรวมตัวกลุ่ม ก้ อน อี กทัง, ยัง ไม่มี กลไกทางสัง คมเข้ ามาสนับสนุน ให้ เ กษตรกร
สามารถพัฒนาระบบการผลิต การจัดการตลาด และการสือสาร เพือปรับปรุงการปลูกผักและทําการเกษตร
ทีปลอดภัยและมีหลักประกันทางเศรษฐกิจ
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