ผลของสารเคมี c a r b o f u r a n , d i c r o t o p h o s , E P N และ m e t h o m y l
ต่ อความหลากหลายทางชีวภาพ
เครื อข่ ายเตือนภัยสารเคมีทางการเกษตร
จากข่าวปั ญหาการแจ้ งเตือนและห้ ามนํ าเข้ าผักหลายชนิด เช่น ผักตระกูลกะหลํ าและ
คะน้ าจากประเทศไทยของกลุ่มสหภาพยุโรป (EU) เนืองจากตรวจพบสารเคมีกําจัดศัตรู พืชชนิด
ต้ องห้ าม (banned) หรื ออนุญาตให้ ใช้ ได้ แต่เกิ นมาตรฐานปริ มาณสารตกค้ างสูงสุดที อนุญาต
(MRL) โดยเฉพาะอย่างยิงสารฆ่าแมลง 4 ชนิด คือ carbofuran, dicrotophos, methomyl และ
EPN ส่งผลทําให้ ประเทศไทยเสียหายอย่างมาก
ทังM นี เM พื อให้ ได้ ข้ อมูล สนับสนุนว่าสารฆ่าแมลงทังM 4 ชนิ ดมี ผ ลกระทบอย่างไรบ้ าง ทาง
เครื อข่ายเตือนภัยสารเคมีทางการเกษตรทีประกอบด้ วยนักวิชาการจากมหาวิทยาลัย นักวิชาการ
อิสระ องค์กรอิสระ และองค์กรภาคเอกชน จึงได้ ศึกษาผลกระทบจากสารเคมีทังM 4 ชนิดต่อชนิด
และปริ มาณของแมลง หรื อดังทีนกั วิชาการเรี ยกกันว่าความหลากหลายทางชีวภาพ (biodiversity)
ในแปลงคะน้ า ซึงจําเป็ นต้ องใช้ สารฆ่าแมลงอย่างเข้ มข้ น พบว่าในแปลงทดลองปลูกคะน้ า ก่ อน
ใช้ หรื อพ่ นสารเคมีมีสัดส่ วนของแมลงที6เป็ นประโยชน์ หรื อตัวหํา< และตัวเบียน (benefitial
insects) มากกว่ าแมลงศัตรู คะน้ า (insect pests) นัน แปลว่าตัวหํ Mาและตัวเบียนมีศกั ยภาพสูงที
จะควบคุมจํานวนแมลงศัตรูคะน้ าไม่ให้ เพิมขึ Mนได้ (ดังภาพข้ างล่าง)
Pests 28%
Pe s ts
28%
Paras itoids
41%

Pre dator s
31%

Benefitial insects 72%
แต่ เมื6อมีการใช้ สารฆ่ าแมลง carbofuran และฉีดพ่ น dicrotophos, methomyl
และ EPN เพื6อกําจัดแมลงศัตรู พบว่ าจํานวนแมลงที6เป็ นศัตรู คะน้ าลดลงตามวัตถุประสงค์
ของการใช้ แต่ ก ารลดลงนั น< รวมถึงตั วหํา< และตั ว เบี ยนด้ วย โดยอ้ างอิ ง ด้ วยค่าดัช นี ความ
หลากหลายทางชีวภาพ (biodiversity index) มีน้อยกว่าและมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ

ทางสถิติ เมือเทียบกับแปลงคะน้ าอินทรี ย์ (มาตรฐาน BioAgriCert) ทีไม่คอ่ ยจะได้ ป้องกันกํ าจัด
แมลงศัตรูมากนัก
นัน แปลว่ า จํ า นวนแมลงศัต รู ค ะน้ า และตัว หํ าM ตัว เบี ย นไม่ส มดุล กั น (ถ้ า มี ก ารพ่ น
สารเคมี ทังM 4 ชนิดนี )M หากมี แมลงศัตรู เข้ ามาในแปลงมากขึนM ก็ จะไม่มีตวั หํ าM และตัวเบียนคอย
ควบคุมทําให้ แมลงศัตรูระบาดหนัก และทําลายผักคะน้ าจนเกิดความเสียหายอย่างมาก
นอกจากนี ใM นการทดสอบในห้ องปฏิ บัติก ารก็ พ บว่ าสารเคมี ทังM 4 ชนิ ดมี พิ ษสูง ต่อ
หนอนกระทู้ผกั (Spodoptera litura Frab.) หนอนใยผัก (Plutella xylostella L.) และเพลี Mยอ่อนผัก
(Lipaphis erysimi Kalt.) แต่ทีสําคัญยังมีพิษสูงมากต่อแตนเบียนทังของหนอนใยผั
M
กและกระทู้ผกั
อีกด้ วย เมือเทียบกับสารฆ่าแมลง cypermethrin และจุลินทรี ย์ Bt

สมดุลทางชีวภาพ

ภาพที1 ตัวหนอนแตนเบียนกํ าลังชอนไชออกมาจากตัวหนอนใยผักหลังจากกิ น
ของเหลวจนเกือบหมด และหนอนใยผักจะตายในทีสดุ
ในธรรมชาติของแปลงคะน้ าจะเห็นหนอนแตนเบี ยนหนอนชอนไชกินของเหลวจากตัว
หนอนกระทู้ผกั หรื อหนอนใยผัก (ดังภาพที 1) เป็ นปรากฏการณ์ธรรมชาติตามระบบนิเวศทีสมดุล
แต่ถ้าเกษตรกรใช้ หรื อพ่นสารเคมี ไม่ว่าจะเป็ น carbofuran, dicrotophos, methomyl และ EPN
หรื ออี กหลายๆ ชนิดเพื อฆ่าแมลงศัตรู (แมลงเป้าหมาย) ก็ จะส่งผลให้ ฆ่าตัวหํ าM ตัวเบียนไปด้ วย
เช่นกัน
ผลก็ คือจํ านวนตัวหํ าM และตัวเบี ยนในรุ่ นลูกหลานจะมี จํ านวนน้ อยลงไปมากขึนM อี กทังM
ความสามารถในการแพร่ ลกู หลานยังมีน้อยกว่าแมลงศัตรู อีก ทําให้ ตวั หํ Mาและตัวเบียนไม่สามารถ
ควบคุมแมลงศัตรูได้ เนืองจากเพิมประชากรไม่ทนั แมลงศัตรู

ผลการศึกษาดังกล่ าวน่ าจะเป็ นข้ อบ่ งชีอ< ีกทางหนึ6งที6จะสนับสนุนให้ มีการพิจารณา
ยกเลิกหรื อห้ ามจําหน่ ายสารเคมีทางการเกษตรทัง< 4 ชนิดดังกล่ าวในประเทศไทยตามที6
หลายประเทศได้ กระทําไปล่ วงหน้ าก่ อนแล้ ว นอกจากนีย< ังมีข้อมูลผลกระทบในด้ านลบ
อีกหลายด้ านที6มีการศึกษากันอย่ างแพร่ หลายทัง< ในและต่ างประเทศ
ข้ อเสนอแนะสําหรั บการศึกษาในครั ง< นี <
1) ศึกษาการตกค้ างในสิงแวดล้ อม เช่น ดินและนํ Mา
2) ให้ คํ า แนะนํ า ทางเลื อกในการจัด การศัต รู พื ช ที ไ ม่ทํ า ลายระบบนิ เ วศและความ
หลากหลายทางชีวภาพ
3) ส่งเสริ มให้ เกษตรกรปลูกผักแบบอินทรี ย์หรื อผักปลอดภัยจากสารพิษเพือบริ โภคใน
ครัวเรื อนและผลิตเพือการค้ า ทังนี
M Mเพือเป็ นทางเลือกและทางออกให้ กบั เกษตรกรผู้ผลิตผักทียงั ต้ อง
พึง สารเคมีกําจัดศัตรูพืช

