
การใช้และผลกระทบ
จากการใช้สารเคมใีนผกัคะน้า



 บา้นม่วง
ต.โพนงาม อ.โกสุม
พิสยั จ.มหาสารคาม 

•  พื �นที�ทั �งหมด ๒,๑๓๔ ไร่   
เป็นที�ราบลุม่สลบัที�ดอน  
ลกัษณะดนิเป็นดนิทราย  ลกัษณะดนิเป็นดนิทราย  
เหมาะสําหรับการปลกูพืชผกั 
ทํานา การประมง และเลี �ยง
นํ �าท่วมซํ �าซาก สตัว์

• พื �นที�นํ �าท่วม 



ฐานทรัพยากรที�สาํคญั ของชุมชน 

• แมน่ํ �าชี เป็นแหลง่นํ �าสําคญัที�ไหลผา่น  เป็นแหลง่อาหารธรรมชาติ
และเป็นแหลง่รายได้เสริมให้กบัชาวบ้านที�ทําการประมง และนํ �า
เพื�อการเกษตร 

• หนองขามแป เป็นหนองนํ �าขนาดพื �นที� ๒๗๒ ไร่  เป็นแหลง่นํ �าเพื�อ• หนองขามแป เป็นหนองนํ �าขนาดพื �นที� ๒๗๒ ไร่  เป็นแหลง่นํ �าเพื�อ
การเกษตรและเป็นแหลง่อาหารของชาวบ้าน 

• ป่าซ้งใหญ่ มีเนื �อที� ๑๗๓ ไร่ เป็นแหลง่เก็บหาอาหารจากป่า เช่น 
เห็ด หน่อไม้ ผกั เห็ดและเป็นพื �นที�เลี �ยงสตัว์ 

• บุง่ชีหลง มีเนื �อที� ๑๒๗ ไร่เป็นพื �นที�ป่าธรรมชาตทิี�ยงัมีความอดุม
สมบรูณ์ ชาวบ้านร่วมกนัอนรุักษ์ไว้



ชุมชนกบัการ
ประกอบอาชีพ 

• ประชากร  ๒๒๘ ครัวเรือน   รายได้เฉลี�ย  
๓๐,๐๐๐ บาท/คน/ปี 
– อาชีพหลักคือการทาํนาปีละ ๒ ครั"ง  
– ปลูกผัก ตลอดทั "งปี   ทาํนา ๑๑๕ ครอบครัว 

ทาํสวน ๑๑๐  ครอบครัว
– เลี "ยงสัตว์ ๓๕ ครอบครัว  ค้าขาย ๓ ครอบครัว 
– รับจ้าง  ๕ ครอบครัว  ราชการ ๓ ครอบครัว



ความเหมาะสมของพื%นที�กบัการปลูกผกั

มีแหล่งนํ "า ระบบชลประทานครอบคลุมพื "นที�
ใกล้เมืองขอนแก่น ระยะทาง ประมาณ ๒๐ กโิลเมตร
ปลูกผักเป็นวถิีเดมิ และเป็นอาชีพหลักของชุมชน ตั "งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ – ๒๕๒๐ 
มีการปลูกพืชผักหลายประเภท เพื�อการกนิ และปลูก เพื�อการขาย 
ผักบางชนิด ปลูกทั "งปี เช่นหอมแดง หอมแบ่ง และคะน้า แตงกวาและถาฝักยาว
ปลูกในช่วง หลังเกบ็เกี�ยวข้าว และปลูกกระเทียมในช่วงฤดูหนาว 



การปลูกผกัคะนา้ 

•  ๑๒๘ ครอบครัว  การปลกูผกั  จํานวน ๑๑๐ ครอบครัว 

•  พื �นที�ปลกู ๒ งาน – ๔ ไร่ เฉลี�ยครอบครัวละ ๑.๕ ไร่  รวมพื �นที� ๑๖๕ ไร่  
•  ในรอบ ๑ ปี มีการปลกู ๓ ครั �งระยะเวลาการปลกูรอบละประมาณ  ๔๐-๔๕ 

วนั
• ช่วงเดือน พ.ย.- ม.ค.  ช่วงเดือน ม.ค.- เม.ย.  ช่วงเดือน เม.ย.- พ.ค



ตน้ทุนการผลิต 

8%

2,450 บาท

7%

2,350 บาท

ต้นทนุการผลิต

สารเคมี

คา่จ้างแรงงาน48% 

15,520 บาท

37%

12,000 บาท

คา่จ้างแรงงาน

ปุ๋ ย และเมล้ดพนัธุ์

เตรียมดิน /แปลง



ผลผลติต่อไร่  

• ในระยะเวลา ๔๐ – ๔๕ วนั
– ผลผลติ  ๕,๐๐๐ กิโลกรัม/ไร่    

– ราคา ตํ�าสดุ  ๔  ราคาสงูสดุ ๔๐ บาท   
• ถ้าราคากิโลกรัมละ ๔๐ บาท ๕,๐๐๐ กิโลกรัม มี

รายได้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท/ไร่ รายได้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท/ไร่ 

• หากราคากิโลกรัมละ ๔ บาท ๕,๐๐๐ กิโลกรัม 
รายได้ ๒๐,๐๐๐ บาท 

• ราคาคะน้าตกตํ�า กิโลกรัมละ ๑ บาท เกษตรกร
ตดัสินใจไม่ตดัผกัขาย จะใช้วิธีการไถกลบ โดยที�
เกษตรกรจะไม่ได้ทนุเลยฝนช่วงการผลิตนั �น 



การจําหน่ายผกั 

• ขายผ่านพ่อค้าคนกลาง
• พ่อค่าส่งผัก  

•  การตัดและนํามาใส่ถุง ถุงละ ๕ กโิลกรัม  

• บางครั"งพ่อค้ารับซื "อผักไปจากเกษตรกรเมื�อไปถงึตลาดราคาที�ได้ตํ�ากว่า
ราคาที�ซื "อจากแปลง พ่อค้าก็จะจ่ายเกษตรกรตามราคาที�ขายในตลาด 



การใช้สารเคม ี

• ๑-๑๕ วนัการใช้สารเคมี ไม่มากนกั ช่วงเวลา ๑๕ วนั เป็นต้นไปจะมี
การใช้สารเคมีเพิ�มมากขึ �น โดยเฉลี�ยมีการใช้สารเคมี ๑๕- ๒๐ ครั �งตอ่
รอบการผลติหากมีการระบาดของหนอนและแมลงจะเพิ�มปริมาณ และ
ความถี�ในการใช้ เช่น ช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน จะเป็นช่วงที�หนอนใบความถี�ในการใช้ เช่น ช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน จะเป็นช่วงที�หนอนใบ
และหนอนใยผกัระบาดมาก หากพบหนอนในแปลงเกษตรกรจะฉีดพน่
ยาป้องกนัโดยทนัที ถ้ามีการระบาดจะฉีดพน่ยาทกุวนัและผสมสารเคมี
หลายตวัรวมกนัแล้วฉีดพน่



การใชส้ารเคมี 

๑-๕  วนั ๕ - ๑๐  วนั ๑๐- ๑๕  วัน

ฉีดสารฆ่าดว้งหมดัดิน ไดโครโตฟอส  

ค่าสารฆ่าหนอนหนงัเหนียว ( แลมแพส)  
ค่าสารฆ่าหนอนหมดัผกั ฮาชิ (โทลเฟนไพเรด)
ฉีดสารฆ่าหนอนใยผกั/หนอนใบ อะบาเมก็ติน

ฉีดสารฆ่าหนอนใบ หนอนหนงัเหนียว  ดว้งหมดั
ผกั ฮอร์โมน สลบัวนัเวน้วนั หรือ ผสมรวมกนัแลว้
ฉีด 

แรมแพส (คลอฟีนาเนอร์)
ฮาชิ(โทลเฟนไพเรด) 
อะบาเมก็ติน 

๒๐ - ๔๐  วนั ๑๕ - ๒๐  วนั

ฉีดสารเคมีคลุมหญา้ /เมลด็วชัพืช อะลาคลอ (อะลาร์คลอร์) หรือโกล ์๒ 
อี (ออ๊กฟลอูอร์เฟน )

ฉีดสารฆ่าดว้งหมดัดิน ไดโครโตฟอส  

ฉีดสารเคมีคลุมหญา้ใบแหลม กาแลน(ฮาโลซีฟฟอป-อาร์-เมทิลเอสทอร์) 

 ฮอร์โมนบาํรุงตน้ ใบ  อมูามิ 

ฉีดสารฆ่าดว้งหมดัผกั คาโบซลัแฟน
ฉีดสารฆ่าดว้งหมดัดิน ไดโครโตฟอส  

ฉีดสารฆ่าหนอนใยผกั/หนอนใบ อะบาเมก็ติน
ค่าสารฆ่าแมลง แอมมแมส
สารฆ่าหนอนทุกชนิด (คาใบ –สารไม่มีฉลากยา ) ๒ ครั% ง

ฉีด อะบาเมก็ติน 
แรมเมส

ฉีดพน่ฮอร์โมนบาํรุง ตน้ใบ ผสมสารกาํจดัแมลง   อีสานเขียว/กระเทยทอ้ง



ตน้ทุนการใชส้ารเคมี 

•  จํานวน   ๑๑๐ ครอบครัว  พื �นที�ปลกูผกั จํานวน  ๑๖๕ ไร่  

• ต้นทนุสารเคมี อยูท่ี� ๑๕,๕๒๐ บาทตอ่ไร่

• เกษตรกรใช้สารเคมี มลูคา่รวม ๒,๕๔๕,๒๘๐ บาท ตอ่ ๑ รอบการผลติ  
๑ ปี ๓ รอบการผลติคา่ใช้จ่ายเกี�ยวกบัสารเคมีทั �งชมุชน เท่ากบั ๑ ปี ๓ รอบการผลติคา่ใช้จ่ายเกี�ยวกบัสารเคมีทั �งชมุชน เท่ากบั 
๗,๖๓๕,๘๔๐ บาท ตอ่ปี



การตลาดของพ่อค้า กลยุทธ์  
• ระบบสนิเชื�อผา่นร้านค้าในชมุชน  

•  การขายสารเคมีแบบรถเร่ หรือ “รถแดง”   เช่น คาใบ อมูามิ 



ผลกระทบด้านสุขภาพ 

• เกษตรกรมีอาการแพ้สารเคมีบ่อยครั"งในช่วงเวลาที�มีการ
ใช้สารเคมี  คือ ผื�นคันตามร่างกาย ปวดเมื�อย  แขนขาชา 
วงิเวียนศีรษะ แน่นหน้าอก เหนื�อยง่าย ตาฟาง นํ "าหนักลด
ช่วงที�ใช้แรงงานในแปลงต่อเนื�องเป็นเวลาหลายวัน   ช่วงที�ใช้แรงงานในแปลงต่อเนื�องเป็นเวลาหลายวัน   

• การสัมผัสสารเคมีโดยตรง เป็นเวลานาน 



ผลกระทบด้านสังคม 

•  ครอบครัวที�ไมม่ีเวลาอยูร่่วมกนั ความสมัพนัธ์ในครอบครัวลดลงด้วย
วิถีชีวิตที�รีบเร่งทางเศรษฐกิจทําให้ความอบอุน่ในครอบครัวลดลงตาม
ไปด้วย และในระดบัชมุชน ก่อให้เกิดปัญหาความขดัแย้งกรณีที�มีแปลง
ผกัอยูใ่กล้ชมุชนผกัอยูใ่กล้ชมุชน

•  กลิ�นรบกวนเพื�อนบ้าน  กลิ�นยากระจายไปในระยะ ๑๐๐-๓๐๐ เมตร 
เป็นเวลานาน ๓ - ๕ ชั�วโมง ยาบางประเภทเช่น อาบาเมก็ตนิ (ฆา่หมดั
ดนิ) ไดโครโตฟอส คาร์โบซลัแฟน คาร์แทป มีกลิ�นที�รุนแรงมากและมี
การใช้บอ่ย ๓ วนัตอ่ครั �ง ตั �งแตช่่วง แตกใบออ่น( ๗ - ๑๐ วนั ) 



ผลกระทบด้านสิ*งแวดล้อม 
•  ความหลากหลายของระบบนิเวศลดลง  จาํนวน ปู ปลา กบ หอย 

กุ้ง งเูหลือม ปลาไหลลดลง  บางชนิดหายไป เช่น ปลิง แมงดา 
ไส้เดอืนฝอย นก  

• ดนิเสื�อมสภาพพบว่าดนิมีสภาพ จืด ดนิแข็ง ต้องมีการซื "อดนิดี
มาถมหน้าดนิก่อนปลูก มาถมหน้าดนิก่อนปลูก 

•  พื "นที�ป่าตามหวัไร่ปลายนาลดลง พื "นที�บริเวณรอบบุ่ง ถูกใช้ปลูก
ผัก 

• การจัดการขยะสารเคมีโดยส่วนใหญ่เกษตรกรไม่มีการจัดการ
ขยะทิ "งไว้ตามบริเวณแปลง หรือบางรายนําไปทิ "งไว้ในที�
สาธารณะ 



ผลกระทบด้านสุขภาพจิต 

• ลงทนุสงู ต้นทนุยูท่ี�  ๓๒,๓๒๐ บาท /ไร่  เกษตรกรต้องวิตกกงัวลและอยู่
บนความเสี�ยงเนื�องจากการขายที�ไมม่ีหลกัประกนัเรื�องราคา การขึ �นลง
ของราคาผกัคอ่นข้างไมแ่นน่อน ขึ �นอยูก่บัพอ่ค้าคนกลางและกลไก
ตลาด ตลาด 

•  เกษตรกรอยูบ่นความหวงัที�จะมีรายได้หรือขาดทนุ  

• ความวิตกกงัวลในการกินอาหารจากธรรมชาตมิีมากขึ �น 

• การหาอาหารจากแหลง่ทพัยากรธรรมชาตมิีน้อยลง วิถีการบริโภคที�ต้อง
หาเงิน และซื �อกิน



ความรู้ การใช ้



ทศันคตติ่อการใช้สารเคม ี

•  อาชีพที�สร้างรายได้ในระยะเวลาสั "น ถ้าได้ราคาดีกจ็ะเป็นรายได้ที�สูง ผักที�
ปลูกทั "งหมดเพื�อขาย  ผลผลติจงึต้องให้ได้ผักที�สวยงาม  นํ "าหนักดี ไม่มี
แมลงหนอกัดกนิใบลาํต้นอวบอ่อน ใบสีเขียวมัน ตามความต้องการของ
พ่อค้าคนกลาง ซึ�งเป็นไปตามความต้องการของผู้บริโภค 

• เกษตรกรไม่มีทางเลือกอื�นที�จะทาํให้แปลงปลูกผักขนาดใหญ่ผักสวยงามเกษตรกรไม่มีทางเลือกอื�นที�จะทาํให้แปลงปลูกผักขนาดใหญ่ผักสวยงาม
ได้ตามที�ตลาดต้องการนอกจากใช้สารเคมี

•  เกษตรกรจงึมองว่าการใช้เป็นเรื�องจาํเป็นที�ต้องผลติเพื�อสนองความ
ต้องการของตลาด 

•  เกษตรกรรู้ว่าการใช้สารเคมีเป็นอันตรายต่อตนเองและผู้บริโภค แต่
รายได้เป็นแรงจูงใจ เป็นความความหวัง 



• “เผื�อฟลุ๊ค” 
• “ฮ่าได้”  • “ฮ่าได้”  
หมายถงึ......

  โอกาส  และ ความคาดหวัง



จุดเริ*มต้น....ของทางออก 

• การศกึษาต้นทนุการผลติ และการ
เสนอทางออกตอ่หน่วยงานท้องถิ�น 

• การค้นหาทางออก โดยการศกึษา• การค้นหาทางออก โดยการศกึษา
ประสบการณ์ของกลุม่คนที�ทางออก
แล้ว 



บริโภคปลอดภยั..... 

  

 คุณคอืส่วนหนึ*งของการกาํหนด 


