บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วของ
การวิจยั ครั้งนี้ ไดศกึ ษาแนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวของดังนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ
2. ประวัติและวิวัฒนาการการใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืช
3. ประเภทของสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืช
4. พิษวิทยาของสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืช
5. ผลกระทบของสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชตอสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดลอม
6. วิธีการใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชอยางปลอดภัย
7. การปลูกมันฝรั่งของเกษตรกรไทย
8. การตรวจหาเอนไซมโคลีนเอสเตอเรสโดยใชกระดาษทดสอบพิเศษ
9. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ
พฤติกรรมมนุษยเกิดจากความสัมพันธระหวางอิทธิพลภายในตัวบุคคลกับอิทธิพล
ภายนอกที่แตละบุคคลรับรู บุคคลจะมีพฤติกรรมอยางไรและเมื่อไร จึงไมไดถูกกําหนดโดยความ
ตองการของมนุษย หรือโดยสิ่งเราภายนอกอยางใดอยางหนึง่ แตถูกกําหนดโดยอิทธิพลมากมาย
ทัง้ หลาย ทัง้ ภายในและภายนอกที่สัมพันธกนั ตามประสบการณของบุคคล
1. ความหมายของพฤติกรรม
พฤติกรรม ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หมายถึง
การกระทํา หรืออาการที่แสดงออกทางกลามเนือ้ ความคิด และความรูสึกเพื่อตอบสนองสิ่งเรา
อรพิณ
แสงสวาง (2539) กลาววาพฤติกรรมเปนการกระทําที่แสดงออกเพือ่
ตอบสนองตอสิ่งเราตางๆ
หรือปฏิกิริยาตอบสนองที่ไดเลือกสรรแลววาเหมาะสมที่สุดสําหรับ
สถานการณตางๆ
ประเทือง ภูมิภัทราคม (2540) ไดใหความหมายวา พฤติกรรมเปนสิ่งที่บคุ คลกระทํา
แสดงออก และตอบสนองตอสิ่งหนึ่งสิ่งใดในสภาพทีส่ ังเกตได แบงเปน 2 ประเภท คือ
พฤติกรรมภายนอกและพฤติกรรมภายใน
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สงวน สุทธิเลิศอรุณ (2543) กลาววาพฤติกรรม หมายถึงการกระทําของมนุษยทงั้
ทางดานกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม โดยรูสํานึกหรือวาไมรสู ํานึก ทัง้ ที่สังเกตไดและไม
อาจสังเกตได
ประภาเพ็ญ สุวรรณ และสวิง สุวรรณ(2534) ใหความหมายของพฤติกรรมการ
ปฏิบัติตน วา เปนความสามารถในดานการปฏิบัติตนอยางมีประสิทธิภาพที่เกี่ยวของกับระบบการ
ทํางานของอวัยวะตางๆ ภายในรางกาย 5 ขั้นตอน ไดแก การเลียนแบบ (immitation) เปนการเลือก
ตัวแบบหรือตัวอยางที่สนใจ การทําตามแบบ (manipulation) เปนการลงมือกระทําตามแบบที่สนใจ
การมีความถูกตอง (precision) เปนการตัดสินใจเลือกทําตามแบบที่เห็นวาถูกตอง การกระทําอยาง
ตอเนื่อง (articulation) เปนการกระทําที่เห็นวาถูกตองนัน้ เปนเรื่องราวตอเนื่อง และการกระทําโดย
ธรรมชาติ(naturalization)
ซึ่งเปนการกระทําจนเกิดทักษะสามารถปฏิบัติไดโดยอัตโนมัติเปน
ธรรมชาติ
2. วิธีการประเมินพฤติกรรม (Methods of Behavioral Assessment)
สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต (2543) แบงวิธีการประเมินพฤติกรรมออกเปน 2 ประเภท
ใหญๆ ดวยกันดังนี้
2.1 วิธีการประเมินโดยตรง (Direct Methods of Assessment)
วิธีการประเมินโดยตรงเปนวิธีการที่ไดรับความนิยมมากที่สุดซึ่งจะทําใหเรา
สามารถบอกถึงลักษณะของพฤติกรรม โดยไมตองผานกระบวนการวิธีตคี วาม ซึ่งวิธีการประเมิน
โดยตรงทีน่ ิยมกันมากที่สุดมีอยูดว ยกัน 4 วิธี ดังตอไปนี้
2.1.1 การสังเกตพฤติกรรม (Observation) เปนวิธีการประเมินพฤติกรรมที่ไดรบั
การยอมรับมากที่สุดและเปนวิธีการหลักทีใ่ ชในการประเมินพฤติกรรม ซึ่งการสังเกตนี้สามารถ
ดําเนินการได 2 สภาพการณ คือ ในสภาพที่เปนธรรมชาติ และในสภาพการณจดั ขึ้นในคลินิก ไม
วาจะทําการสังเกตในสภาพการณใดก็ตาม
สิ่งหนึ่งที่ผูสังเกตจะตองพึงระวังไวก็คือการเขาไป
เกี่ยวของดวยในสภาพการณน้นั เมื่อผูถูกสังเกตเริ่มมีความคุนเคยกับการถูกสังเกต
พฤติกรรมที่
เปลี่ยนแปลงไปก็อาจกลับคืนสูลักษณะเดิมได แตอยางไรก็ตามการที่จะไดขอมูลที่ใกลเคียงความ
เปนจริงมากที่สุดนัน้ ผูสังเกตจะตองพยายามทําการสังเกตโดยไมใหผูถูกสังเกตรูต ัว เชน การเขา
ไปอยูในสภาพการณจนผูถูกสังเกตเกิดความเคยชิน แลวจึงคอยทําการสังเกตพฤติกรรม
2.1.2 วิธีการสังเกตและบันทึกพฤติกรรม (Monitoring) การบันทึกแบบระเบียน
พฤติการณ (Anecdotal Recording) หรือการบันทึกแบบตอเนื่อง (Continuous Recording) เปนการ
สังเกตและบันทึกพฤติกรรมตามสภาพการณที่เปนจริง โดยผูสังเกตจะไมตีความหรือแสดงความ
คิดเห็นใดๆ ทัง้ สิน้
ซึ่งการบันทึกแบบระเบียนพฤติการณน้มี กั จะใชในกรณีที่ยังไมมกี ารกําหนด
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พฤติกรรมที่สังเกตอยางเฉพาะเจาะจงหรือมีความตองการที่จะเห็นลักษณะของพฤติกรรมที่สดงออก
โดยทั่วไปของบุคคล
ดังนัน้ จึงจําเปนทีจ่ ะตองทําการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมแบบระเบียน
พฤติการณไปกอนจนกวาจะสามารถกําหนดและแยกแยะพฤติกรรมที่สมควรจะแกไขหรือพัฒนาได
จากนัน้ จึงคอยใชวิธกี ารบันทึกพฤติกรรมในลักษณะอื่นตอไปตามความเหมาะสมของพฤติกรรม
เปาหมาย
ในการบันทึกแบบระเบียนพฤติการณน้นั ผูสังเกตจะตองกําหนดสถานที่ที่จะทํา
การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมใหเฉพาะเจาะจงลงไป วาจะทําการสังเกตและบันทึกพฤติกรรม ณ
สถานที่ใด ทั้งนี้เนื่องจากพฤติกรรมตางๆ ที่เกิดขึน้ นั้นจะมีความแตกตางกันไปตามสถานทีท่ บี่ ุคคล
อยูนนั่ เอง นอกจากการกําหนดสถานที่แลวยังจะตองมีการกําหนดเวลาอีกดวย เพราะวาบาง
พฤติกรรมจะเกิดบางเวลาเทานัน้
2.1.3 การวัดผลที่เกิดขึ้นของพฤติกรรม (Measurement of Product) เปนวิธีการ
ประเมินที่ดูงายและสะดวกมากที่สุด เนื่องจากไมจาํ เปนตองฝกผูสังเกตหรือผูรวบรวมขอมูลเปน
กรณีพเิ ศษ
เพียงแตนําผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําของบุคคลบันทึกรวมเทานัน้ โดยไมจาํ เปนตอง
นําไปเกี่ยวของหรือรบกวนการกระทําของบุคคลเปาหมายเลย
การวัดผลที่เกิดขึน้ ของพฤติกรรมนัน้ มีขอดีตรงที่รวบรวมไดงาย ไมรบกวน
การแสดงออกของบุคคลเปาหมาย มีความแมนยํา และเชื่อถือได ตลอดจนผลที่เกิดขึ้นนั้นมีลักษณะ
ถาวร สามารถแปลงเปนตัวเลขได และนอกจากนี้การวัดผลที่เกิดขึน้ ของพฤติกรรมนั้นยังสามารถ
นํามาใชประเมินพฤติกรรมทีไ่ มสามารถระบุผกู ระทําพฤติกรรมได
2.1.4 การวัดทางสรีระ(Physiological Measures) เปนการวัดทีม่ วี ัตถุประสงค
เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงทางสรีระของบุคคลเมื่อตองเผชิญกับสิ่งเราตางๆ การวัดทางสรีระเพิ่งจะเริ่ม
เขามามีบทบาทในการประเมินพฤติกรรมเมื่อไมนานมานี่เอง โดยระยะแรกๆ รูจกั ในนามของการ
ปอนกลับทางชีวภาพ (Biofeedback) ซึ่งปจจุบันนี้ไดมีการนํามาใชทั้งในดานของการประเมิน
พฤติกรรม และการบําบัดกิจกรรมไปพรอมๆ กัน เครื่องมือที่ใชในการวัดทางสรีระนี้ไดพัฒนา
กาวหนาไปมาก แตอยางไรก็ตามก็ยังมีความยุงยากในการใชอยูมาก อีกทัง้ ยังมีราคาแพง จึงทํา
ใหไมเปนที่แพรหลายมากนัก
2.2 วิธีการประเมินทางออม (Indirect Methods of Assessment)
วิธีการประเมินทางออมที่นิยมใชกันมากที่สุดมี 3 วิธี ดังตอไปนี้
2.2.1 การสัมภาษณ (Interview) จัดไดวาเปนวิธีการประเมินทางออมทีม่ ี
ความสําคัญอยางมากตอการประเมินและการวิเคราะหพฤติกรรม เพราะจะทําใหไดขอมูลเบื้องตน
ที่จะนําไปกําหนดพฤติกรรมเปาหมายเพื่อการกําหนดขอบเขตในการรวบรวมขอมูลและเปน
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แนวทางในการดําเนินการปรับพฤติกรรมตอไป นอกจากนีก้ ารสัมภาษณยังเปนกระบวนการที่จะ
ชวยทําใหเกิดความสัมพันธที่ดีระหวางผูถกู ปรับพฤติกรรมและนักปรับพฤติกรรม อันจะสงผลทํา
ใหเกิดความรวมมือเปนอยางดีในการดําเนินการปรับพฤติกรรมอีกดวย
การสัมภาษณเพื่อการ
ประเมินพฤติกรรมนั้นจะมีลักษณะแตกตางจากการสัมภาษณโดยทั่วๆ ไป ซึ่งจะเนนถึงพฤติกรรม
ที่บุคคลกระทํา สภาพการณที่บุคคลกระทําและการสนองความตองการของบุคคลอื่นๆ ใน
สภาพการณน้นั ตอการกระทําของบุคคลนัน้
คําถามที่ถามจึงมักจะถามถึงขอมูลที่เกี่ยวของกับ
เงื่อนไขนํา (Antecedents) หรือเหตุการณที่เกิดขึ้นกอนทีบ่ ุคคลจะกระทําพฤติกรรมและผลกรรม
(Consequences) ที่ตามมาหลังจากที่บุคคลกระทําพฤติกรรมแลว คําถามที่ใชในการสัมภาษณมักจะ
ขึ้นตนคําถามดวยคําวา “อะไร” และ “เมื่อใด” มากกวาทีจ่ ะใชคําถามวา “ทําไม” เพราะการถามวา
“ทําไม” จะทําใหผูตอบเกิดความลําบากใจทีจ่ ะตอบ และมักจะใหคําตอบที่ไมชัดเจน ดังนัน้
พยายามมุงที่พฤติกรรมทีบ่ คุ คลกระทํา ถาเกิดคําถามไมชัดเจนหรือยังไมครอบคลุมก็ควรจะถาม
ตอไป
การสัมภาษณมีขอดีตรงที่ทําใหเราสามารถไดขอมูลเชิงลึกมากขึ้น ทําใหเขาใจ
ถึงความรูสึกและความคิดของผูที่ถูกสัมภาษณ และถายังมีขอสงสัยหรือไมกระจางพอก็สามารถ
ถามเพิ่มใหไดขอมูลที่กระจางมากขึ้นได แตขณะเดียวกันการสัมภาษณก็มีขอจํากัดบางประการใน
เรื่องของความนาเชื่อถือของขอมูลที่ตองอาศัยความจํา เนือ่ งจากเปนเหตุการณที่เกิดขึน้ ในอดีตและ
บางครั้งผูถูกสัมภาษณก็พยายามตอบคําถามเพื่อใหตนเองดูดีก็ได นอกจากนีก้ ารสัมภาษณยังตอง
ใชเวลามากอีกดวย แตอยางไรก็ตามการสัมภาษณก็มีความจําเปนอยางมากที่จะตองดําเนินการกอนที่
จะกําหนดพฤติกรรมเปาหมายและแนวทางในการปรับพฤติกรรม
2.2.2 การรวบรวมขอมูลจากบุคคลอื่น (Information from other people)
สวนใหญแลวมักจะใชวิธีการสัมภาษณเปนหลัก
สวนวิธีการตัง้ คําถามในการสัมภาษณน้นั จะมี
ลักษณะคลายคลึงกับวิธีการสัมภาษณผูที่ไดรับการปรับพฤติกรรมโดยตรง นั่นคือมักจะตั้งคําถาม
ดวยคําวา “อะไร” “เมื่อไร” และ “อยางไร” เปนตน การรวบรวมขอมูลจากบุคคลอื่น นอกจากจะ
ใชการสัมภาษณเปนหลักแลว ยังสามารถประเมินลักษณะอื่นๆ เชนการใชแบบตรวจสอบรายการ
พฤติกรรม (Behavior Checklists) มาตรประมาณคา (Rating Scales) และสังคมมิติ (Sociometric)
เปนตน แบบประเมินดังกลาวมักจะนิยมใชการประเมินทักษะทางสังคมของเด็กหรือบุคคลทั่วไป
2.2.3 การรายงานตนเอง (Self Report) เปนการที่บุคคลบอกวาเขาสนใจอะไร
มีเจตคติเชนใด มีบคุ ลิกภาพอยางไร ตลอดจนมีความรูส ึกนึกคิดเชนใด เปนตน วิธีการทีใ่ ชใน
การรายงานตนเองนัน้ สวนใหญมักจะใชการทดสอบทางจิตวิทยา แบบสอบถาม วิธีการรายงาน
ตนเองนี้มักจะไมไดรบั การยอมรับในกลุมของนักปรับพฤติกรรมยุคแรกๆ เนื่องจากมีปญ
 หาทางดาน

ÅÔ¢ÊÔ·¸ÔìÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕÂ§ãËÁè
Copyright  by Chiang Mai University

All rights reserved

11
ความตรง ความเที่ยงและความแมนยําของเครื่องมือที่ใชในการรายงานตนเอง แตตอมาที่เมื่อนัก
ปรับพฤติกรรมพบวามีพฤติกรรมอีกมากมายที่ไมสามารถประเมินไดโดยตรง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
พฤติกรรมที่เกีย่ วของกับความคิด อารมณ และความรูสึก ซึ่งพฤติกรรมเหลานี้เราไมสามารถที่จะ
สังเกตเห็นได อีกทัง้ อิทธิพลของแนวความคิดของนักจิตวิทยากลุมปญญานิยม เริ่มเขามามีบทบาท
ในกระบวนการปรับพฤติกรรม เครื่องมือที่ใชในการรายงานตนเองจึงไดพฒ
ั นาขึน้ มาอยางมากมาย
เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของนักปรับพฤติกรรม โดยจะเนนทีพ่ ฤติกรรมที่เฉพาะเจาะจง
และสภาพการณตางๆ ที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมนัน้ โดยตรง ถึงกระนัน้ ก็ตามก็ยังพบวาเครื่องมือที่
พัฒนาขึ้นใหมนนั้ ยังขาดความแมนยําและอาจจะมีความบิดเบือนขอมูลจากผูรายงานตนเองไดอยู
นัน่ เอง ทางที่ดีควรที่จะใชรว มกับวิธกี ารประเมินแบบอื่นๆ ดวยเพื่อที่จะทําใหไดขอมูลชัดเจนขึน้
ประวัตแิ ละวิวัฒนาการการใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพชื
เดิมมนุษยเคยอาศัยอยูในสิ่งแวดลอมของธรรมชาติที่สมดุล
ปาทีม่ คี วามสมดุลทาง
ธรรมชาติจะประกอบดวยพืชนานาชนิดที่มีปริมาณพอดี และอยูในสภาพสมดุลกับสิ่งมีชวี ิตชนิด
อื่นๆ ในสภาพดังกลาว การควบคุมทางธรรมชาติจะควบคุมใหจาํ นวนประชากรอยูในชวงระดับสูง
ต่ําในชวงเวลาหนึง่ ตอมามนุษยไดเลือกวิถีทางเพื่อนํามาซึ่งความมั่นคงในการดํารงชีวิตมากยิ่งขึ้น
โดยมนุษยทําการเลี้ยงสัตวและเพาะปลูกเพื่อใหไดอาหารและเครื่องนุงหม วิวัฒนาการดังกลาวไดมี
สวนชวยใหจาํ นวนประชากรของโลกมีอัตราการรอดชีวติ สูงขึน้
แตการเปลี่ยนแปลงโดยมนุษย
เชน การทําการเพาะปลูกพืชทีม่ คี วามสําคัญทางเศรษฐกิจชนิดใดชนิดหนึง่ (Monoculture) ได
เปลี่ยนสภาพปาใหเสียความสมดุลทางธรรมชาติ ทัง้ นี้เพราะมีการขยายพันธุของสิ่งมีชวี ติ บางชนิด
ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากมีพืชชนิดใดชนิดหนึ่งเจริญอุดมสมบูรณเพิม่ มากขึน้ กวาปกติ เมื่อเกิดความไม
สมดุลดังกลาวนี้ มนุษยจงึ ตองพยายามควบคุมสิ่งมีชวี ติ ที่คอยแกงแยงหรือทําลายพืช ซึ่งทําให
มนุษยตองเสียประโยชน
ตองพยายามควบคุมสัตวทเี่ ปนพาหะนําโรคมาสูมนุษยและสัตวเลี้ยง
นอกจากนัน้ ยังตองพยายามควบคุมพืชที่แกงแยงอาหารของพืชเกษตรกรรมอีกดวย มนุษยจงึ ตอง
พยายามเสาะแสวงหาวิธีการตางๆ ในระยะแรกมนุษยรจู กั ควบคุมโดยวิธีงายๆ เชน การลอมรั้ว
การถอนวัชพืชดวยมือ จนกระทั่งในสมัยตอมามนุษยเริ่มรูจกั การควบคุมโดยใชสารเคมี (พาลาภ
สิงหเสนี, 2531)
การใชสารเคมีเพื่อควบคุมศัตรูพืช ศัตรูมนุษย และศัตรูสัตว อาจแบงไดเปน 3 ระยะ
คือ ระยะตน ระยะที่สอง และระยะที่สาม
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1. ระยะตน สารเคมีท่ถี ูกนํามาใชเพื่อปองกันกําจัดศัตรูพืช ศัตรูมนุษย และศัตรูสัตวใน
ระยะตน (first generation pesticides) เปนสารที่ไดจากธรรมชาติ ซึ่งอาจแบงเปน 2 พวกใหญๆ
ไดแก
1.1 สารอนินทรียที่ใชฆาศัตรูพืช (Inorganic pesticides)
มีหลักฐานวาชาวจีนรูจกั ใชสารหนูเพื่อฆาแมลงมาเปนเวลานานกวาสองพันป
เนื่องจากสารอนินทรียเปนอันตรายตอศัตรูธรรมชาติ (ตัวห้ําและตัวเบียน) ของศัตรูพืช ศัตรูมนุษย
และศัตรูสัตวนอย ในปจจุบันนีจ้ ึงไดมกี ารนําสารเคมีประเภทนี้กลับมาใชอีก ไดแก สารประเภท
สารหนู เชน ตะกัว่ อารซีเนต (Lead arsenate) แคลเซียมอารซีเนต (Calcium arsenate) และ
สารอนินทรียอื่นๆ เชน ครีออไลต (Cryolite) โซเดียมฟลูออไรด (Sodium fluoride) กํามะถันผง
(Sulfur) และคอปเปอรซัลเฟต (Copper sulfate) เปนตน
1.2 ยาฆาศัตรูพืชที่สกัดจากพืช (Botanical pesticides)
แมวาสารเคมีที่สกัดจากพืชจะมีอยูหลายชนิด และมีผใู ชมานานนับพันปเพื่อการ
ปองกันกําจัดศัตรูพืช ศัตรูมนุษย และศัตรูสัตว แตสารดังกลาวหลายชนิดยังขาดขอมูลทาง
พิษวิทยาที่ละเอียดเพียงพอ
ในปจจุบันนี้สารเคมีทจ่ี ดั อยูในกลุมนี้ไดรบั ความสนใจและศึกษา
คนควาเพิ่มขึ้นมากเพื่อสงเสริมใหประชาชนนิยมใชมากขึน้ เพราะไดพบวาสารเคมีในกลุมนี้ เชน
ไพรีทรินส มีประสิทธิภาพสูง ฆาแมลงไดรวดเร็ว และแมลงสรางความตานทานตอสารต่ํา
นอกจากนัน้ ยังพบขอดี คือ มีพษิ ตอคนและสัตวเลี้ยงนอยมาก ในขณะที่ไมเปนสารสะสมใน
รางกายของสิ่งมีชวี ติ และสลายตัวไดดใี นสิ่งแวดลอม แตขอเสียสําหรับการใชสารเคมีท่สี กัดจาก
พืชเหลานี้ ไดแก การที่สารเคมีเหลานี้หมดฤทธิ์เร็ว ทําใหตองใชสารเคมีเหลานี้บอยครั้ง จึงทําให
สิ้นเปลือง
2. ระยะที่สอง เปนระยะที่มีการสังเคราะหสารอินทรียเพื่อใชในการปองกันกําจัดศัตรูพืช
(second generation pesticides) ซึ่งเริ่มตั้งแตระยะสงครามโลกครั้งที่สองจนถึงปจจุบัน สารเคมีใน
ระยะที่สองหรือระยะกลางนี้เปนทีน่ ิยมใชกันอยางแพรหลายทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย เนื่องจาก
เปนยาฆาศัตรูพืชที่มีประสิทธิภาพสูง
ปจจุบันนี้สารเคมีดังกลาวมีจําหนายตามทองตลาดของ
ประเทศไทยมากมาย ซึ่งกอใหเกิดปญหานานัปการ เนื่องจากสารเคมีท่สี ังเคราะหขึ้นนี้มกั มีพษิ สูง
มากตอสิ่งมีชวี ิต และสวนใหญตกคางสะสมเพราะละลายไดดีในไขมัน นอกจากนัน้ บางชนิดยังมี
ความคงทน สลายตัวไดยากในสิ่งแวดลอมอีกดวย
สารเคมีสังเคราะหกลุมออรแกโนคลอรีน (Organochlorine) ชนิดแรกที่สังเคราะหไดคือ
ดีดีที (Dichlorodiphenyl trichloroethane) ซึ่งถูกสังเคราะหขึ้นในป ค.ศ. 1874 แตไมไดมกี าร
คนพบคุณสมบัติการเปนยาฆาแมลง จนกระทั่ง ค.ศ. 1939 โดยนักวิทยาศาสตรชาวเยอรมัน คือ
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มูลเลอร (Muller) ตอมาในปลายป ค.ศ. 1940 จึงมีผูสังเคราะหยาฆาแมลงกลุมไซโคลไดอีนส
(Cyclodienes) เชน อัลดริน (Aldrin) ดีลดริน (Dieldrin) เอนดริน (Endrin) เปนตน
การใชสารเคมีสังเคราะหกลุมออรแกโนฟอสเฟต (Organophosphate) เริ่มจากการใช
กาซพิษทําลายประสาท เชน เซริน (Sarin) ในสงครามเคมีระหวางสงครามโลกครั้งที่สอง โดยฝาย
เยอรมัน เมื่อสงครามยุติลงในป ค.ศ. 1944 พาราไธออน (Parathion) จึงถูกนําออกมาใชเปนครั้งแรก
เพื่อใชฆาแมลง และไดแพรหลายในเวลาตอมา
ในป ค.ศ. 1947 ดร.ฮันส ไกซิน (Dr. Hans Gysin) ไดสังเคราะหยาฆาแมลงกลุมคาร
บาเมตขึ้นเพื่อใชเปนยาฆาแมลง
แมวาสารกลุมนี้จะไดถูกนํามาใชเปนยาฆาเชื้อราตั้งแตป ค.ศ.
1931 แลว
สารเคมีสังเคราะหกลุมออรแกโนคลอรีนไดรับความนิยมลดนอยลงในการใชเพื่อการ
เกษตรกรรมในชวงป ค.ศ. 1960 การใชสารเคมีสังเคราะหทั่วโลกมีแนวโนมไปสูการใชสารเคมี
สังเคราะหกลุมออรแกโนฟอสเฟต และกลุมคารบาเมต ซึ่งสลายตัวงายกวา
ในป ค.ศ. 1969 พบวามีสารเคมีสังเคราะหประมาณ 900 ชนิด ขึ้นทะเบียนใน
สหรัฐอเมริกาเพื่อใชปองกันกําจัดศัตรูพืช ซึ่งมีประมาณ 2,000 ชนิด และยอดรายไดขายสารเคมี
ดังกลาวตกประมาณ 2 หมื่นลานเหรียญสหรัฐ
3. ระยะที่สาม หลังจากระยะกลางที่มีการนําสารเคมีสังเคราะหมาใชเพื่อปองกันกําจัด
ศัตรูพืช ศัตรูมนุษย และศัตรูสัตวกันอยางแพรหลายแลว ประชาชนและรัฐบาลในหลายประเทศ
ทั่วโลกไดเริ่มตระหนักถึงปญหาความเปนพิษตอสิ่งแวดลอม
ความเปนอันตรายตอคนและสัตว
และปญหาการตานทานของศัตรูพืช ศัตรูมนุษย และศัตรูสัตวทมี่ ีตอวัตถุมีพษิ ดังกลาว ในระยะที่
สามนีจ้ ึงไดมีการพยายามนําสารเคมีอนื่ ๆ ซึ่งเรียกวายาฆาศัตรูพืชระยะที่สาม (third generation
pesticides) เชน สารคลายฮอรโมน และสารคลายเฟอโรโมนสมาใชรว มกับการควบคุมโดยชีววิธี
การควบคุมลักษณะทางพันธุกรรม เปนตน
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ประเภทของสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพชื
สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชมีหลายชนิด มีทง้ั ประเภทเปนสารปองกันและกําจัดศัตรูพืช
ซึ่งมีหลายรูปแบบขึ้นอยูกับวัตถุประสงคในการใชงาน ศิรพิ ันธ สุขมาก (2538) กลาววา สารเคมี
ที่สําคัญและใชกนั มากในปจจุบันนี้มีเพียง 4 กลุม คือ
1. สารกําจัดแมลง (Insecticide)
สารกําจัดแมลงคือสารใดๆ ที่นํามาใชเพื่อวัตถุประสงคในการฆา ทําลายใหเบาลงหรือ
ไลแมลงออกจากสถานที่ทตี่ องการใหปลอดจากแมลงชนิดนั้น
การเลือกใชสารเพื่อใหตรงตาม
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วัตถุประสงคจาํ เปนตองคํานึงถึงคุณสมบัติประจําตัวของสารนัน้ วาใหผลในการทําลายสูงตอแมลง
ชนิดใด มีพิษมากนอยเพียงใด มีสารตกคางสงผลกระทบตอคน สัตว หรือพืชที่อยูใกลเคียง
หรือไม สารกําจัดแมลงบางครั้งมีคุณสมบัตใิ นการกําจัดไร เห็บ หมัด หรือไสเดือนไดในเวลา
เดียวกัน สารกําจัดแมลงสามารถจําแนกได 2 วิธี คือ
1.1 จําแนกตามลักษณะการออกฤทธิ์ของสารกําจัดแมลง
สารกําจัดแมลงสามารถเขาสูตัวแมลงไดหลายทางโดยเขาไปทําลายระบบการ
ดํารงชีวิตตามปกติ เชน กอใหเกิดโรค เกิดการเปลี่ยนแปลงนิสัย การเจริญเติบโต ความสามารถ
ในการสืบพันธุ หรือทําใหแมลงตายไดในที่สุด การจําแนกสารเคมีตามวิถีทางการออกฤทธิ์ตอ
แมลงสามารถแบงไดดังนี้
1.1.1 สารที่ออกฤทธิ์ทางกระเพาะ (Stomach toxicants) สารในกลุมนี้ออกฤทธิ์
เมื่อแมลงกินสารเขาไป
และเมื่อสารตกถึงกระเพาะจะถูกดูดซึมและออกฤทธิ์ในระบบทางเดิน
อาหารของแมลง
1.1.2 สารที่ออกฤทธิ์เมื่อสัมผัสถูกสาร (Contact toxicants) สารในกลุมนี้ออกฤทธิ์
เมื่อสัมผัสถูกตัวแมลงแลวจึงซึมเขาสูตัวแมลง
1.1.3 สารรม (Fumigants) สารในกลุมนี้มีคณ
ุ สมบัติระเหยงาย เขาสูตัวแมลงทาง
ระบบหายใจ ออกฤทธิ์ฆาแมลงเมื่อระดับความเขมขนสูงพอ
1.1.4 สารดูดซึม (Systemic toxicants) สารในกลุมนี้มีคณ
ุ สมบัติละลายน้ําไดดี
ดังนั้น จึงซึมผานทางรากของพืชสูล ําตนและใบ สารกลุมนี้เหมาะสําหรับใชกําจัดแมลงจําพวกปาก
ดูด
1.1.5 สารอุดทางเดินหายใจ (Suffocating materials) สารในกลุมนี้ฆาแมลงไดโดย
เขาไปอุดทางเดินหายใจของแมลง มักเปนสารจําพวกน้ํามัน
1.2 จําแนกตามคุณสมบัติทางเคมีของสารกําจัดแมลง
สารกําจัดแมลงโดยทัว่ ไปมักจะจําแนกตามคุณสมบัติทางเคมีออกเปนพวกใหญๆ
ไดเปน 2 พวก คือ
1.2.1 สารประกอบอนินทรีย เปนสารประกอบของธาตุที่พบตามธรรมชาติ แต
ไมมีคารบอนในโมเลกุล สารเหลานี้มีความคงทนมาก ไมระเหย และมักละลายน้ําไดดี สารบาง
ชนิดมีพิษสะสมตอสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานม เชน สารประกอบพวกสารหนู ไซยาไนด ปรอท
และธาลเลี่ยม (Thallium) ตัวอยางของสารเหลานี้ ไดแก บอริกแอซิด (Boric Acid) โซเดียมอารซี
ไนท (Sodium arsenite) คอปเปอรไฮดรอกไซด (Copper hydroxide) โซเดียมคลอเรท (Sodium
chlorate)
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1.2.2 สารประกอบอินทรีย สารจําพวกนี้เปนสารทีผ่ ลิตหรือสังเคราะหขนึ้ มักมี
องคประกอบของคารบอน ไฮโดรเจน และธาตุอื่นๆ เชน คลอรีน ออกซิเจน กํามะถัน
ฟอสฟอรัส และไนโตรเจน สารเหลานี้แบงออกเปนกลุมใหญๆ ไดดังนี้
1) สารจากพืช (Botanicals) หรือสารธรรมชาติที่ใชกาํ จัดแมลง สารเหลานี้
ไดมาจากสวนของพืชที่มสี ารพิษอยู นํามาบดเปนผง หรือสกัดออกมาในรูปของเหลวแลวใชฉีด
พนลงบนพืช สารเหลานี้ไดแก
- สารสกัดจากสะเดา ไดจากการสกัดสวนของเมล็ดสะเดา สารนี้มีฤทธิ์
กําจัดแมลงโดยการไล ทําใหแมลงไมกินอาหารและยับยั้งการเจริญเติบโต โดยไดผลกับแมลง
หลายชนิด สะเดาไมเปนอันตรายตอมนุษยและสัตวเลี้ยงลูกดวยนมและศัตรูธรรมชาติของแมลง
- ไพรีทรัม เปนสารสกัดจากพืชตระกูลเดียวกับดอกเบญจมาศ ไพรีทรัม
เปนสารออกฤทธิ์ตอแมลงที่สัมผัสถูกตัวไดเร็วมาก การเติมสารบางชนิดที่เรียกวาสารเสริมฤทธิ์
(Synergists) เชน ไพเพอรโรนิลบิวทอกไซด (Piperonyl butoxide) จะชวยทําใหมีประสิทธิภาพดี
ยิ่งขึ้น แตอยางไรก็ดีแมลงที่สัมผัสถูกตองสารนี้อาจจะสลบอยางรวดเร็วและจะกลับฟนตัวไดใน
ภายหลัง ไพรีทรัมเปนสารทีป่ ลอดภัยตอมนุษย สัตวเลี้ยงลูกดวยนม และเปนสารที่สลายตัวงาย
2) สารประกอบอนินทรียคลอรีน (Organochlorine compounds) เปน
สารอินทรียที่สังเคราะหขนึ้ ประกอบดวยคารบอน คลอรีน ไฮโดรเจน และบางชนิดจะมี
ออกซิเจนรวมอยูดวยมักเรียกวา Chlorinated
insecticide สารในกลุมนี้นํามาใชประโยชนทาง
การเกษตรนอยลงเนื่องจากสามารถคงทนอยูใ นสิ่งแวดลอมไดนาน
จําแนกตามการเรียงตัวของ
คารบอนในโมเลกุลออกไดเปน 3 กลุม คือ
- กลุมไดเฟนิลอะลิฟาติค (Diphenyl aliphatic) ไดแก ดีดีที (DDT)
เม็ทธอคซิคลอร (Methoxychlor) และไดโคโฟล (Dicofol) ดีดีทีใชไดผลมากในการกําจัดแมลงวัน
ยุง เหาและหมัดซึ่งเปนพาหะนําโรคมาสูมนุษย เชน มาลาเรีย ไขเหลือง และไทฟส แตดีดีที
เปนสารที่คงสภาพอยูไดนานในดิน น้าํ และยังสะสมไดในเนื้อเยื่อของสัตวและพืช ปจจุบันดีดีที
จึงถูกหามใชในการเกษตรแลว แตทางดานสาธารณสุขยังใชในโครงการกําจัดยุง
- กลุมเบนซีนเฮกซาคลอไรด (Benzene hexachloride หรือ BHC ) สาร
บีเอชซี ประกอบดวย 4 ไอโซเมอร คือ อัลฟา เบตา แกมมา และเดลตา แตแกมมาไอโซเมอร
หรืออีกชื่อเรียกวาลินเดน (Lindane) มีฤทธิ์เปนสารถูกตัวตายและเปนสารรม มีฤทธิ์แรงกวาไอโซ
เมอรอื่นๆ นิยมใชในการกําจัดแมลงในโรงเก็บ
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- กลุมสารประกอบไซโคลไดอีน (Cyclodiene compounds) เปนกลุมสารที่
ไดจากการสังเคราะห
โมเลกุลประกอบดวยคารบอนที่เกาะตัวเปนวง
ไดแก คลอรเดน
(Chlordane) เอนดริน (Aldrin) ดิลดริน (Dieldrin)
3) สารประกอบอินทรียฟอสฟอรัส (Organophosphorus compounds) สาร
กลุมนี้มีพิษเฉียบพลันตอสัตวมกี ระดูกสันหลัง สามารถยับยั้งโคลีนเอสเตอเรสซึ่งเปนเอนไซมท่ี
จําเปนสําหรับการทํางานของระบบประสาทในคนและสัตว สารตกคางที่เหลืออยูบนพืชจะมีฤทธิ์
อยูไดในระยะเวลาสั้นซึ่งจะเปนผลดีคือมีสารพิษตกคางอยูน อยไมเปนอันตรายตอผูบริโภคเมื่อเวน
ระยะเวลาเก็บเกี่ยวตามคําแนะนํา จึงเหมาะที่จะฉีดพนบนพืชผักทีม่ ีอายุสนั้ ขอเสียคือตองทําการ
ฉีดพนหลายครั้ง สารฟอสเฟตเปน ester ของกรดฟอสฟอริค ซึ่งแบงออกไดเปน 3 กลุม คือ
- กลุมอะลิฟาติค ออรแกโนฟอสเฟต (Aliphatic organophosphate) เปนสาร
กําจัดไร หนอน แมลง และเพลี้ย ไดแก เม็ทธามิโดฟอส (Methamidophos) ไดเม็ทโธเอท
(Dimethoate) มาลาไธออน (Malathion) ไดคลอรวอส (Dichlorvos)
- กลุมฟนิลออรแกโนฟอสเฟต (Phenyl organophosphate) สารกลุมนี้ไดแก
พาราไธออน (Parathion)
เมทธิลพาราไธออน (Methyl
parathion)
เฟนิโตรไธออน
(Fenitrothion)
-กลุมเฮทเทอโรไซคลิกออรแกโนฟอสเฟต (Hetercyclicorganophosphate)
สารกลุมนี้มีโครงสรางสลับซับซอนและมีฤทธิ์ยาวนานกวาสองกลุมแรก ไดแก ไดอะซินอน เปนพิษ
นอยตอสัตวเลี้ยงลูกดวยนม สามารถกําจัดแมลงไดอยางกวางขวางทัง้ แมลงผัก แมลงในดิน
แมลงในดิน แมลงในบานเรือน รวมทั้งไรตางๆ
4) สารกําจัดแมลงออรแกโนซัลเฟอร (Organosulphur) สารกลุมนี้มี
องคประกอบของกํามะถันและ Phenyl ring 2 วง เปนสารที่มีประสิทธิภาพในการกําจัดไร แตมี
พิษนอยตอแมลง ไดแก เตตราไดฟอน (Tetradifon)
5) สารกําจัดแมลงคารบาเมต (Carbamate) สารกลุมนี้เปนสารประกอบ ester
ของกรดคารบามิค (Carbamic acid) มีความเปนพิษคลายสารในกลุมออรแกโนฟอสเฟตในดานการ
ยับยั้งเอนไซมโคลีนเอสเตอเรส แตมีฤทธิ์ตกคางสั้นกวา ปองกันศัตรูพืชไดอยางกวางขวางคือ
กําจัดไดทั้งแมลง ไสเดือน ไร และหอยทาก ตัวอยางเชน คารบาริล (Carbaryl) มีพิษนอยตอคน
แตกําจัดแมลงไดอยางกวางขวาง โพรโพซัวร (Propoxur) และไดออกซาคารบ (Dioxacarb) เหมาะ
กับการใชกําจัดยุงและแมลงในบานเรือนและโรงเก็บ
เพราะสามารถทําใหแมลงตายทันทีและ
สารพิษที่ตกคางสามารถออกฤทธิ์อยูไดนานบนฝาผนังบาน
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6) สารกลุมฟอรมามิดีน (Formamidines) สารกลุมนี้มีประสิทธิภาพในการ
กําจัดไขตวั ออนของแมลง
นอกจากนี้ยังสามารถกําจัดไรและหมัดไดเกือบทุกชวงวงจรชีวติ
สามารถใชแทนกลุมออรแกโนฟอสเฟตและคารบาเมต เมื่อแมลงสรางความตานทานตอสารสอง
กลุมนี้แลว ตัวอยางของสารกลุมนี้ไดแก อะมิทราซ (Amitraz)
7) สารกลุมไพรีทรอยด (Pyrethoids) สารกลุมนี้สังเคราะหขึ้นโดยเลียนแบบ
สูตรโครงสรางของไพรีทรินซึ่งสกัดจากดอกไพรีทรัม สารไพรีทรินและสารไพรีทรอยดมพี ิษนอย
ตอสัตวเลี้ยงลูกดวยนม แตมีพิษมากตอปลาและผึ้ง และสารพิษตกคางบนผลิตผลทางการเกษตร
ไมกอใหเกิดปญหาใดๆ สารในกลุมนี้ไดแก เดลตาเมทริน (Deltamethrin) เฟนวาเลอเรท
(Fenvalerate) ไซฮาโลทริน (Cyhalothrin) ไซเปอรเมทริน (Cypermethrin)
8) กลุมสารรม (Fumigants) เปนสารเดี่ยวๆ หรือสารผสมมักอยูในรูป
ของเหลว ของแข็ง หรือกาซ เมื่ออยูในบรรยากาศจะระเหยใหกาซหรือควันเพื่อฆาแมลง
ไสเดือน บัคเตรี หรือสัตวฟนแทะ สารที่เปนกาซมักมีโมเลกุลเล็กและมีคลอรีน โปรมีน หรือ
ฟลูออรีน เปนองคประกอบและมีพษิ มากนอยแตกตางกัน ไดแก เมททิลโบรมายด (Methyl
Bromide) ฟอสฟน (Phosphine)
9) สารจําพวกน้ํามัน (Petroleum Oil) ใชในการกําจัดแมลงและไรโดยไม
เปนอันตรายตอพืช
10) สารกลุมปฏิชีวนะ (Antibiotics) มีฤทธิ์ในการกําจัดบัคเตรีและรา ไดแก
อะบาเม็กติน (Abamectin)
2. สารกําจัดเชื้อรา (Fungicide)
2.1 จําแนกตามการออกฤทธิ์
2.1.1 สารกําจัดเชื้อราแบบปองกัน (Protectant fungicides) สารพวกนี้จะเคลือบผิว
นอกของพืชมิใหเชื้อราเขาทําลาย มักอยูในรูปของเหลว เชน แคปเทน (Captan) มาเนป (Maneb)
2.1.2 สารกําจัดเชื้อราแบบรักษา (Curative หรือ Eradicant fungicides) เปนสาร
กําจัดเชื้อราเมื่อเชื้อราเขาทําลายพืชแลว จะใชไดดีเมื่อเชื้อราเพิ่งเริ่มเขาสูพืช ไดแก เบนโนมิล
(Benomyl) เมตาแล็กซิล (Metalaxyl)
2.2 จําแนกตามคุณสมบัติทางเคมี
2.2.1 สารกําจัดเชื้อราชนิดสารอนินทรีย (Inorganic fungicides) เปนสารที่มี
องคประกอบของธาตุอื่นแตไมมีองคประกอบของคารบอน มีความคงทนมาก มักไมละลายน้ํา
เชน สารประกอบของกํามะถัน สารประกอบของทองแดงและสารประกอบของปรอท
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2.2.2 สารกําจัดเชื้อราชนิดอินทรีย (Organic fungicides) สารพวกนี้สามารถถูกยอย
สลายโดยจุลินทรียในดินใหกลายเปนสารที่ไมมีพิษและสลายตัวงาย สารอินทรียพวกนี้แบงออกได
เปน 2 ประเภท คือ
1) ประเภทที่ไมดูดซึม จะมีลกั ษณะเปนผงใชผสมน้ําเพื่อฉีดพนบนพืช หรือ
คลุกเม็ด สารกลุมนี้ไดแก กลุมไดไธโอคารบาเมต (Dithiocarbamate) เชน มาเน็บ (Maneb) ไธ
แรม (Thiram) ไซเน็บ (Zineb)
2) ประเภทดูดซึม (Systemic fungicides) สารพวกนี้ถกู พืชดูดซึมเขาผิวใบสู
ระบบลําเลียงน้ําและอาหารไปยังใบและสวนอื่นๆ เชน เบนโนมิล (Benomyl)
3. สารกําจัดวัชพืช (Herbicide)
สารกําจัดวัชพืช คือ สารเคมีใดๆ ที่ใชในการกําจัดหรือขัดขวางการเจริญเติบโตของ
พืช สารเหลานี้สามารถออกฤทธิ์ไดอยางเจาะจงหรือเลือกทําลายพืชที่ไมตองการ โดยอาศัย
คุณสมบัติของตัวสารเองและวิธีการใช เชน สารคุมวัชพืชกอนวัชพืชงอก สารกําจัดวัชพืชภายหลัง
วัชพืชงอกแลว สารทีอ่ อกฤทธิ์เจาะจงทําลายเฉพาะวัชพืชใบกวาง การเลือกใชสารกําจัดวัชพืชแต
ละชนิดขึ้นอยูก ับวัชพืชทีน่ ําไปใช และขึน้ อยูกับพืน้ ทีท่ ี่จะนําไปใช
4. ชีวสารที่ใชในการปองกันกําจัดศัตรูพืช (Biological pest control agents)
เปนสารที่เกิดขึน้ ตามธรรมชาติหรือนํามาเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมใหมคี วาม
แตกตางจากวัตถุมีพิษทีใ่ ชกนั อยู โดยมีการออกฤทธิ์ที่เดนชัด แนนอน ใชปริมาณนอย และมีผล
เฉพาะเจาะจงตอศัตรู สารในกลุมนี้แบงออกเปน 2 กลุม คือ
1. สารชีวเคมีท่ใี ชควบคุมศัตรูพืช ไดแก ฮอรโมนและสารที่ควบคุมความ
เจริญเติบโต เชน สารฟโรโมน (Pheromones) จูวีนายล (Juvenile hormones) จิบเบอเรลลิน
(Gibberellins)
2. จุลินทรียที่ใชควบคุมศัตรูพืชเปนจุลินทรียที่เกิดขึน้ ตามธรรมชาติหรือผานการ
แปรสภาพใหใชกําจัดศัตรูพืชได และตองพิสูจนแลววาไมเปนอันตรายตอผูใช
ผูบริโภคและ
สิ่งแวดลอม บักเตรีพวกนี้มีฤทธิ์เลือกทําลาย กําจัดแมลงโดยเขาไปทําใหเกิดโรคในตัวแมลงแตไม
คงสภาพอยูในแปลงเพาะปลูกทางการเกษตรไดนาน ไดแก บักเตรี โดยเฉพาะบักเตรีทชี่ ือ่ Bacillus
thruringiensis (BT) นอกจากนั้นยังมีรา ไวรัส และไสเดือนฝอยที่นํามาใชกําจัดแมลงได

ÅÔ¢ÊÔ·¸ÔìÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕÂ§ãËÁè
Copyright  by Chiang Mai University

All rights reserved

19
พิษวิทยาของสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพชื
1. ความเปนพิษของสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพชื
ความเปนพิษของสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพชื หมายถึง ความรุนแรงของอาการพิษที่
แสดงออกมาหลังจากรับสารพิษเขาไปในรางกาย ไมวาจะโดยทางใดหรือวิธีการใดก็ตาม ความรุนแรง
ของอาการพิษที่เกิดขึ้นจะมากหรือนอยขึ้นกับปจจัยหลักคือปริมาณของสารเคมีท่ไี ดรบั และปจจัยที่
เกี่ยวของอื่นๆ (สุภาณี พิมพสมาน, 2540)
องคการอนามัยโลกไดจําแนกระดับความเปนพิษของสารเคมีในรูปของการจัดคา
LD50 ซึ่งคา LD50 นี้หมายถึงระดับความเปนพิษตอรางกายของมนุษย โดยคํานวณบนฐานของการ
ทดลองกับหนูซึ่งจะคิดจากปริมาณของสารเคมีเปนมิลลิกรัมตอน้ําหนักตัวหนูเปนกิโลกรัมที่
สามารถมีผลตอการฆาหนูจาํ นวน 50 % ของหนูทดลองทัง้ หมด โดยจัดแบงระดับความรุนแรงดังนี้
ชั้น 1 เอ (Ia) = ระดับอันตรายรายแรงยิ่ง (Extremely hazardous)
ชั้น 1 บี (Ib) = ระดับอันตรายรายแรง (Highly hazardous)
ชั้น 2 (II) = ระดับอันตรายปานกลาง (Moderately hazardous)
ชั้น 3 (III) = ระดับอันตรายนอย (Slightly hazardous)
2. การจําแนกระดับความเปนพิษโดยการระบุบนฉลากผลิตภัณฑสารเคมีปอ งกันกําจัด
ศัตรูพืช
การจําแนกระดับความเปนพิษสามารถนําไปใชใหเกิดผลกับเกษตรกรและผูเกี่ยวของ โดย
การใชระบบแถบสีแสดงคาความเปนพิษและสัญลักษณแสดงคําเตือนลงบนฉลากผลิตภัณฑสารเคมี
ปองกันกําจัดศัตรูพืช
ในการผสมและการใช ในการจัดทําฉลากเจาของผลิตภัณฑสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช
จะตองจัดทําแถบสีแสดงระดับความเปนพิษของผลิตภัณฑของตนตามทีก่ รมวิชาการเกษตรกําหนด
ดวย โดยใหแถบสีอยูดานลางของฉลากและมีพนื้ ที่ไมนอยกวา 15% ดังนี้
แถบสีแดง แทนคาความเปนพิษของผลิตภัณฑในชัน้ Ia และชั้น Ib
แถบสีเหลือง แทนคาความเปนพิษของผลิตภัณฑในชัน้ II
แถบสีน้ําเงิน แทนคาความเปนพิษของผลิตภัณฑในชัน้ III
กรมวิชาการเกษตร ไดนําระบบภาพสัญลักษณแสดงคําเตือนใหระมัดระวังในการผสม
และการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืช ของ FAO เขามาประกอบเพื่อใหเกษตรกรไดระมัดระวังในการ
ใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชเพิม่ ขึน้ ดวย ทั้งนี้ไดกําหนดใหแสดงภาพสัญลักษณคําเตือนไวในแถบสี
ที่แสดงความเปนพิษแตละระดับดวยดังนี้

ÅÔ¢ÊÔ·¸ÔìÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕÂ§ãËÁè
Copyright  by Chiang Mai University

All rights reserved

20
ชั้น Ia มีเครื่องหมายหัวกะโหลกกับกระดูกไขวพรอมดวยขอความ “พิษรายแรงมาก” และ
มีภาพแสดงคําเตือนตางๆ อยูในแถบสีแดง
ชั้น Ib มีเครื่องหมายหัวกะโหลกกับกระดูกไขว พรอมดวยขอความ “พิษรายแรง” และมี
ภาพแสดงคําเตือนตางๆ อยูในแถบสีแดง
ชั้น II ใหมีเครื่องหมายกากบาทพรอมดวย ขอความ “อันตราย” และมีภาพแสดงคําเตือน
ตางๆ อยูใ นแถบสีเหลือง
ชั้น III ใหมีขอความวา “ระวัง” และมีภาพแสดงคําเตือนตางๆ ในแถบสีน้ําเงิน
สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชที่ใชในการเกษตรกรรมในปจจุบันมีหลายชนิด สามารถ
จําแนกเปนกลุมตางๆ ไดหลายกลุม ในที่นี้จะกลาวถึงการแบงกลุมของสารเคมีตามสูตรโครงสรางและ
กลไกการออกฤทธิ์ มี 4 กลุม ดังนี้ (สมิง เกาเจริญ ยุพา ลีลาพฤทธิ,์ 2540)
1. กลุมออรแกโนฟอสเฟต (Organophosphate)
พิษวิทยาของสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชกลุมออรแกโนฟอสเฟตนี้
จะมีผลตอ
เอนไซมของรางกายที่เรียกวา Acetylcholinesterase ซึ่งเอนไซมชนิดนี้เปนตัวทีค่ วบคุมการสง
กระแสไฟฟาจากเสนประสาทไปยังกลามเนื้อและตอมตางๆ ในรางกายถาคนไดรบั สารเคมีสารเคมี
ปองกันกําจัดศัตรูพืชกลุมออรแกโนฟอสเฟต จนถึงขัน้ ทีท่ ําใหเกิดพิษแลวจะมีผลทําใหการทํางาน
ของเอนไซมโคลีนเอสเตอเรสมีปริมาณลดลงและมีประสิทธิภาพในการทํางานลดลง ซึ่งก็มีผลทําให
เกิดการคั่งของ acetylcholine ที่บริเวณรอยตอของกระดูกและกลามเนือ้ บริเวณปุม ประสาทอัตโนมัติ
(Autonomic ganglion) และในสมอง โดยที่ถาบริเวณรอยตอระหวางประสาทกับกลามเนื้อเรียบ
และตอมตางๆ มี acetylcholine มาเกาะมากก็จะเปนสาเหตุทําใหเกิดการหดตัวของกลามเนื้อขึน้ และยัง
ทําใหเกิดการหลั่งของเยื่อเมือกตางๆ มากขึ้น ถา acetylcholine มาเกาะบริเวณรอยตอระหวางกระดูก
และกลามเนื้อก็จะทําใหกลามเนื้อเกิดอาการกระตุก (muscle twisting) แตถาไดรับสารพิษมากก็อาจ
มีผลทําใหกลามเนื้อออนแรงลงหรือเปนอัมพาตของกลามเนื้อได
ในสมองของมนุษยถามี
acetylcholine มาเกาะมากก็จะมีผลทําใหพฤติกรรมของคนผูนั้นเปลี่ยนไป การเคลื่อนไหวของ
อวัยวะตางๆ ของรางกายไมสัมพันธกันและยังไปกดการทํางานของสมองสวนที่สั่งการเคลื่อนไหว
การเสียชีวิตมักเกิดจากการไปกดการหายใจทําใหการหายใจลมเหลวและเกิดการบวม (edema) ของ
ปอดขึ้น
อาการของผูปวยจะรุนแรงมากนอยเพียงใดนั้นขึ้นกับความสามารถของโคลีนเอสเตอ
เรสที่จะกลับมาทําให acetylcholine เกิด hydrolysis อีก การเกิด spontaneous reactivation จะ
เกิดขึน้ ไดเร็วเพียงใดขึ้นกับโครงสรางทางเคมีของหมู phosphoryl ในออรแกโนฟอสเฟต ถาไดรับ
ขนาดสูงอาการพิษจะเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ตามปกติจะเกิดขึ้นภายใน 4 ชั่วโมง อยางชาจะเกิดขึน้
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ภายใน 12 ชั่วโมง แตมีสารประกอบออรแกโนฟอสเฟตสองสามชนิดที่อาจจะสะสมอยูในเนื้อเยื่อ
ไขมันของรางกาย ซึ่งจะมีผลทําใหยืดเวลาของการปรากฎอาการเพราะวาสารนั้นจะถูกปลอยเขาสู
ระบบไหลเวียนอยางชาๆ ระยะเวลาของการเกิดอาการอาจลาชาไปถึง 24 ชั่วโมงหลังจากการไดรบั
สารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพชื
ความสัมพันธระหวางระดับโคลีนเอสเตอเรสกับอาการและอาการแสดง
1. ความเปนพิษระดับต่ํา กลาวคือปริมาณเอนไซมโคลีนเอสเตอเรสลดลง 60% มี
อาการ ดังนี้ ออนเพลีย ปวดศีรษะ ตาลาย น้ําลายและน้ําตาเพิ่มขึ้น คลื่นไส อาเจียน เบื่อ
อาหาร ปวดทอง และกระสับกระสาย ตรวจรางกายมีรูมานตาหดเล็กลงและหลอดลมหดเกร็ง
อาการตางๆ จะดีขึ้นใน 1 วัน
2. ความเปนพิษระดับกลาง กลาวคือ ปริมาณโคลีนเอสเตอเรสลดลง 60 - 90% มี
อาการดังนี้ ออนเพลียเปนอยางมาก ปวดศีรษะ มีปญหาเกี่ยวกับการมองเห็น น้ําลายเพิ่มมาก
กวาเดิม คลื่นไส อาเจียน ปวดทอง ตื่นเตน เวลาเดินจะผิดปกติ มีอาการหวาดกลัว เจ็บอก
และหายใจลําบาก ตรวจรางกายจะมี หัวใจเตนชาลง กลามเนื้อบริเวณหนากระตุก มือ ศีรษะและ
สวนอื่นๆของรางกายสั่น ตากระตุก เนื้อเยื่อขาดออกซิเจน และปอดมีเสียงผิดปกติ อาการตางๆ จะ
หายไปใน 1-2 สัปดาห
3. ความเปน พิษ ระดับสูง กลาวคือปริมาณโคลีนเอสเตอเรสลดลง 90 - 100% มี
อาการดังนี้ การสัน่ ของกลามเนื้อจะเพิ่มมากขึน้ ชักเกร็ง ใจสั่น เนื้อเยื่อขาดออกซิเจนเพิ่มมากขึน้ และ
เกิดปอดบวมน้ํา หรือหมดสติ ผูปวยหลายรายถึงแกชวี ติ จากระบบการหายใจหรือหัวใจลมเหลว
โรคพิษออรแกโนฟอตเฟต แบงออกเปน 2 ประเภท คือ
1. ความเปน พิษ ชนิดเฉียบพลัน (Acute poisoning) อาการผูปวยจะขึ้นกับคา ความ
เปนพิษสมบูรณ (absolute toxicity) ผูปวยที่ไดรบั ออรแกโนฟอตเฟตมากๆ ในเวลาสั้นๆ จะมี
อาการและอาการแสดงตออวัยวะตางๆของรางกายดังนี้
1.1 ระบบประสาท มีอาการหนามืด เวียนศีรษะ กังวล ใจสั่น เหงื่อออกมาก
กระสับกระสาย อารมณแปรปรวน เลื่อนลอย ฝนราย ซึมเศรา ขาดสมาธิ สับสน ตอบสนองตอ
คําถามชาลง มีอาการออนแรง บางรายอาจชักและหมดสติ การตรวจรางกายมีการหายใจแบบ
Cheyne – stroke ชัก หายใจหอบ เขียว ความดันเลือดต่ํากวาปกติ ศูนยควบคุมการหายใจและการ
หมุนเวียนโลหิตถูกกด และปฏิกิริยายอนกลับ (Reflex) ตางๆ จะหายไป
1.2 ระบบไหลเวียนโลหิต หัวใจเตนชาลง ความดันโลหิตต่าํ จนถึงช็อค
1.3 ระบบทางเดินหายใจ มีน้ํามูกและเสมหะมาก เจ็บแนนหนาอก รายที่รุนแรงจะไอ
หอบ มีเสียงผิดปกติจากหลอดลมหดเกร็ง และ/หรือปอดบวมน้ํา
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1.4 ระบบทางเดินอาหาร มีอาการเบื่ออาหาร อาเจียน น้ําลายมาก จุกเสียด แนนทอง
ทองเสีย ทองรวง และกลั้นอุจจาระไมอยู
1.5 ระบบกลามเนื้อลายมีการกระตุกของกลามเนื้อ (Muscular twitching) การเกิด
ตะคริว โดยเฉพาะการออนแรงของกลามเนื้อชวยหายใจทําใหเกิดอาการหอบเหนื่อย
1.6 ระบบจักษุ รูมานตาหดเล็กลง (Myosis) ตามัว ปวดตา
1.7 ระบบผิวหนัง เกิดอาการแพมีผื่นคัน
2. ความเปนพิษชนิดเรื้อรัง (Chronic poisoning) จากการศึกษาพบวาปริมาณออรแกโน
ฟอสเฟต จํานวนเพียงเล็กนอยก็ทําใหเกิดอาการทางคลินิกได ซึ่งคลายกับอาการที่เกิดจากชนิด
เฉียบพลัน โดยทําใหเกิดพยาธิสภาพของ ตับ ไต ผิวหนัง ระบบโลหิต หัวใจและหลอดเลือด ทางเดิน
หายใจและทําใหสุขภาพออนแอเจ็บปวยงาย
2. กลุมคารบาเมต (Carbamate)
สารกลุมนี้จะออกฤทธิ์ขัดขวางการทํางานของเอนไซมโคลีนเอสเตอเรสทําใหเกิดการ
สะสมของ Acetylcholine ที่รอยตอประสานระหวางเซลลประสาท รอยตอระหวางกลามเนื้อกระดูก
ปุมประสาทอัตโนมัติและที่สมอง
ความเปนพิษของคารบาเมตขึ้นอยูกับสถานะของสาร การละลาย การถูกดูดซึมเขา
ไปสูรางกาย สารที่ระเหยไดงายยอมมีพิษรุนแรงกวา นอกจากนัน้ ยังขึ้นอยูก ับกลไกการกําจัดพิษ
ของรางกายอีกดวย สารประกอบคารบาเมตนี้เปนสารประกอบที่ไมคงตัว มีการแตกตัวงาย สาร
กลุมคารบาเมตเขาสูรางกายโดยทางหายใจและการกิน สวนทางผิวหนังไดรับนอยมาก และถูกขับ
ออกจากรางกายโดยทางไตและตับ
Acetylcholine
ที่ไปเกาะที่รอยตอของประสาทกับกลามเนื้อเรียบมีผลทําให
กลามเนื้อเกิดการหดตัว ชักกระตุก มีสารหลั่งมาก ถาไปเกาะที่บริเวณรอยตอของกระดูกและ
กลามเนื้อก็จะเปนสาเหตุทําใหกลามเนื้อปดตัวหรือมีอาการออนแรงและเปนอันตรายได ถาไปเกาะ
บริเวณสมองก็จะทําใหพฤติกรรมเปลี่ยนไปและเกิดอาการซึมเศราได
ผูปวยมักจะตายจากการ
หายใจถูกกดและตัวปอดเกิดอาการบวม
อาการและอาการแสดง (Signs and symptom)
1. ความเปนพิษชนิดเฉียบพลัน (Acute poisoning) สวนใหญพบในผูปวยจงใจกินคาร
บาเมตเพื่อฆาตัวตายหรือถูกวางยา ผูปวยจะมีอาการและอาการแสดงเหมือนผูปว ยโรคพิษออรแกโน
ฟอสเฟต แตอาการจะไมรุนแรง ผูปวยจะมีอาการของระบบประสาทสวนกลาง ระบบทางเดิน
หายใจ ระบบทางเดินอาหาร เชน ปวดศีรษะ หนามืด ตาพรามัว มานตาเล็กลง หายใจหอบ
คลื่นไส อาเจียนหรือทองเสีย เปนตน การที่ผูปวยโรคพิษคารบาเมตมีอาการไมรุนแรง เนื่องจากสาร
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คารบาเมตมีคาครึ่งชีวติ (half-life) คอนขางสั้น ตัวอยางเชน carbaryl และ methyl carbaryl จะเกิด
reactivation time ของเอนไซมโคลีนเอสเตอเรส 2 - 15 นาที และ 28 - 32 นาที ตามลําดับ อยางไร
ก็ตามผูปวยอาจเกิดอาการรุนแรงอื่นๆ ไดบาง เชน ชัก หมดสติ หัวใจเตนผิดจังหวะ ความดันโลหิต
สูง ขาดน้าํ อาการแพอยางรุนแรง (Anaphylaxis) หรือระบบหัวใจลมเหลว
2. ความเปนพิษชนิดเรื้อรัง(Chronic poisoning)สารคารบาเมตสามารถ สลายตัว
ไดอยางรวดเร็วจึงเกิดพิษเรื้อรังไดนอ ยอาจมีความผิดปกติของตอมไทรอยดตอ มหมวกไตทํางาน
มากกวาปกติ
3. กลุมออรแกโนคลอรีน (Organochlorine)
สารเคมีประเภทออรแกโนคลอรีนจะถูกดูดซึมโดยลําไส ปอด และผิวหนัง การ
ดูดซึมจะถูกกระตุน โดยไขมันและสารละลายไขมัน เนื่องจากสารพวกนี้ไมสามารถระเหยได การ
เขาสูรา งกายจึงเขาไดโดยการกิน หายใจเอาละอองฝุน ของสารนี้เขาทางลมหายใจ เมื่อสารพวกนี้เขาสู
รางกายแลวก็จะเขาไปสะสมอยูใ นรูปทีม่ คี ุณสมบัติเหมือนวาระเดิมทุกประการ รางกายจะขับเอาสาร
ออกมาทางน้าํ ดี สารบางชนิดยังสามารถผานมาทางน้ํานมได
ออรแกโนคลอรีนมีพษิ หรือสามารถทําอันตรายตอระบบประสาท ซึ่งสารเหลานี้จะ
ไปขัดขวางการไหลของประจุไฟฟาเขาไปยังเนื้อเยื่อของเซลลประสาท จะทําใหผูปว ยมีอาการชักและ
เสียชีวิตได
เนื่องจากการขัดขวางการแลกเปลี่ยนอากาศในปอดและมีกรดในเลือดมากเรียกวา
Acidosis อาการที่แสดงออกแบบเฉียบพลันของพิษนี้ ไดแก ความผิดปกติของประสาทสัมผัส เชน
ตามัว
หูไมไดยินเสียงชัด ความผิดปกติการประสานงานในการทํางานของอวัยวะตางๆ และ
บอยครั้งที่ทําอันตรายตอกลามเนื้อหัวใจ ซึ่งทําใหหัวใจเตนไมสม่ําเสมอ และที่อันตรายที่สุดก็คือ
เกิดอาการเกร็ง ชักกระตุก ทําใหไปกดการหายใจของผูปวย ทําใหผูปวยหายใจลําบากและเกิด
ภาวะการหายใจลมเหลวและถึงแกความตายได
ผลของการไดรบั พิษจะเกิดตั้งแต 1 ชั่วโมง หลังรับสารเคมีและตอไปอีก 48 ชั่วโมง
สารในกลุมนี้บางตัวเชน เอ็นโดซัลแฟน สามารถถูกดูดซึมเขาสูรา งกายไดงายและรวดเร็ว โดยผาน
ทางผิวหนัง อยางไรก็ตามเซลลประสาทที่กระตุนการทํางานของตอมตางๆ จะไมไดรับผลกระทบ
ดังนัน้ เราจึงไมพบอาการบางอยางตอไปนีค้ ือ น้ําลายไหลมาก น้ําตาไหลมาก เหงื่อออกมาก หนัง
ตากระตุก แตอาการตอไปนี้สามารถพบได เพราะเปนผลมาจากผลกระทบตอการทํางานของระบบ
ประสาทสวนกลาง
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4. พาราควอต (Paraquat) และไดควอต (Diquat)
พิษวิทยา อาการและอาการแสดง
4.1 พาราควอต (Paraquat)
พาราควอตมีคุณสมบัติที่ออกฤทธิ์เร็ว และจะเสื่อมฤทธิ์ทันทีเมื่อตกถึงพื้นและ
เปนสารที่สลายตัวเมื่อถูกอัลตราไวโอเลต ละลายไดดีในน้ําและอัลกอฮอล ไมมีสี มีกลิ่นออนๆ
คลายกลิ่นแอมโมเนีย สินคาที่วางจําหนายเปนสารละลาย 20% ของพาราควอต ตัวอยางของ
สารเคมี ไดแก Gramoxone, Glasszone, Kingzone, Karazone, Noxone, Perazone, Ecopared
และ Paraclol
พาราควอตในสารละลายเขมขนจะสามารถทําอันตรายเนื้อเยื่อที่สัมผัสกับ
สารพิษนั้นทําใหผิวหนังที่มือแหงและแตกเปนแผล บางครั้งอาจถึงกับสูญเสียเล็บมือ การสัมผัสกับ
สารเปนระยะเวลานานเปนสาเหตุทําใหเกิดเปนตุมพองมีนา้ํ ขังอยูขางใน (Blistering) และเกิดแผล
ถาไดรับสารพิษโดยทางหายใจจะทําใหมีเลือดกําเดาออก ถาสารเขาตาจะทําใหตาเกิดการอักเสบ
อยางรุนแรง (Severe conjunctivitis) และมีผลทําใหเกิดเยื่อบุตาขุนขาว (Corneal opacification)
และทําใหตาบอด ถาไดรบั สารพิษจากการกินจะมีผลตอทางเดินอาหาร ไต ตับ หัวใจและอวัยวะ
อื่นๆ ในระยะแรกของการเกิดพิษตามระบบประกอบดวย เยื่อบุปาก เพดานปาก (Pharynx)
ทางเดินอาหารสวนตน (Esophagus) กระเพาะอาหาร (Stomach) และลําไสเกิดอาการบวม และ
เกิดแผลขึ้น สวนในระยะที่ 2 ลักษณะที่สําคัญของอาการไดรบั พิษก็คือเซลลของตับไดรบั อันตราย
ทําลายสวนปลายของไต กลามเนื้อหัวใจ (Myocadium) และกลามเนื้อโครงกระดูก ในผูปวยบาง
คน พิษอาจมีผลตอระบบประสาทและตับออน (Pancrease) ในระยะที่ 3 ปอด จะถูกทําลายซึ่งมัก
เกิดขึน้ ในชวง 2-4 ชั่วโมง หลังกินสารพิษโดย Paraquat ทําใหเกิดเลือดออกในปอดมีบวมน้ําและมี
Leukocyte เกิดขึน้ ในถุงลมหลังจากนัน้ ก็จะเกิดพังผืดขึ้นในปอด (Proliferation of fibroblasts) ซึ่งทํา
ใหการแลกเปลีย่ นออกซิเจนในปอดไมดี จึงเปนสาเหตุทําใหผูปวยตายจากการขาดออกซิเจน
พาราควอตสามารถทําอันตรายตอตับจนกอใหเกิดอาการตัวเหลือง เมื่อเจาะ
เลือดหา Alkaline phosphatase, Aspartate aminotransferase, Alanine aminotransferase จะพบวาสูงมาก
สําหรับในไตพาราควอตจะไปทําลายทอไตทําใหไตไมสามารถกลั่นปสสาวะออกมาได
อาการและอาการแสดงขัน้ แรกของพิษพาราควอต จะเพิม่ มากขึน้ โดยทีใ่ น
ปอดจะมีการแลกเปลี่ยนกาซออกซิเจนนอยลงทําใหผูปว ยเกิดอาการหายใจลําบาก
หายใจหอบ
(Tachypnea) ซึ่งมักเกิดใน 2-4 วันหลังกินสารนี้เขาไป ผูปวยจะมีอาการของตัวเขียว (Cyanosis)
หายใจไมอมิ่ (Airhunger) สุดทายจะหมดสติและตาย
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4.2 ไดควอต
ไดควอตจะถูกเตรียมใหอยูใ นรูปเกลือ Dibromide monohydrate ในดาน
การตลาดสินคาที่วางจําหนายจะอยูใ นรูปสารละลายความเขมขน 20% เชนกัน เปนสารที่ทําอันตราย
ตอผิวหนังนอยกวาพาราควอต แตในความเขมขนมากๆ ก็สามารถทําอันตรายตอผิวหนังไดเชนกัน
ซึ่งก็สามารถผานเขาทางผิวหนังไดโดยแผลถลอกหรือทางบาดแผลได
ไดควอตจะมีผลอยางรุนแรงตอประสาทสวนกลาง ซึ่งพาราควอต ไมมีและ
เนื่องจากไดควอต จะถูกขับออกทางไตดวยเชนกัน ไตจึงถูกทําลายดวย
อาการและอาการแสดงของพิษไดควอต จากการกินจะเหมือนกับอาการและ
อาการแสดงของพาราควอตทุกอยาง นัน่ คือมันจะมีผลกัดกรอนเนื้อเยื่อตางๆ ทําใหมีอาการเจ็บใน
ปาก คอ หนาอก และทอง มีอาการคลื่นไส อาเจียน ทองเสีย ในอาเจียนอาจมีเลือดและเศษอาหาร
เกาปนอยูดวย ผูปวยจะมีอาการขาดน้ํา ความดันโลหิตต่ํา หัวใจเตนเร็ว ช็อค หมดสติและตาย ผูปวย
ทีม่ ีไตวายจะตรวจพบมีโปรตีนในเลือด
และหนองในปสสาวะซึ่งมีผลทําใหเกิดโลหิตเปนพิษ
เนื่องจากมีไนโตรเจน หรือยูเรียอยูในโลหิต (Azotemia) ถาตรวจ Serum ทางหองทดลองจะพบวามี
Alkaline phosphatase, Aspartate aminotransferase, Alanine aminotransferase สูงขึ้นนั่นหมายถึง ตับ
ถูกทําลายดวย นอกจากนั้นยังทําอันตรายตอกลามเนื้อหัวใจหรือบางคนก็เกิดอาการหลอดลมและ
ปอดบวม
ผลกระทบของสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพชื ตอสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดลอม
1. ผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของมนุษย
สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชไมเพียงแตสามารถทําอันตรายตอศัตรูพชื เทานัน้
ยัง
เปนอันตรายตอสุขภาพของรางกายมนุษยและสัตวไดดวย โดยที่สารเคมีเกษตรเหลานี้จะสามารถ
ทําลายอวัยวะที่สําคัญภายในรางกาย ซึ่งไดแก ตับ ไต ปอด หัวใจ และสมองได นอกจากนี้
ยังทําอันตรายตอระบบอวัยวะสืบพันธุ ระบบประสาทรวมไปถึงผิวหนัง และตา ซึ่งก็ขึ้นอยูกับวา
สารเคมีนนั้ เขาสูรา งกายทางใด และเปนสารเคมีประเภทไหน สารเคมีทม่ี ีพษิ มากที่สุดอาจจะมี
อันตรายต่ํามากก็ไดถาหากวาผูใ ชมสี ติ และปฏิบัติตามวิธีใชที่ถูกตองอยางสม่ําเสมอ สารเคมี
ปองกันกําจัดศัตรูพืชมีโอกาสเขาสูรา งกายได 3 ทาง คือ ทางปาก ทางจมูก และทางผิวหนัง
2. ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
2.1 การแพรกระจายของสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชในดิน
2.2 การแพรกระจายของสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชในแหลงน้าํ
2.3 การตกคางของสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชในพืชอาหาร
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2.4 การตกคางของสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชในสัตว
ประยูร ดีมา (2542) ไดสรุปถึงผลกระทบที่เกิดจากการใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืช
โดยขาดความรู ความเขาใจและความรับผิดชอบตอสุขภาพอนามัย สังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม ไวดังนี้
1. เปนอันตรายตอชีวติ และอนามัยอันดีของประชากร
2. กอใหเกิดผลเสียทางดานการผลิต เนื่องจากความเจ็บปวยของประชาชนทําใหการ
ผลิตไมปกติ
3. กอใหเกิดผลเสียทางดานเศรษฐกิจเนื่องจากประชาชนตองเสียคาใชจายในการ
รักษาพยาบาลจากการไดรบั พิษของวัตถุมีพษิ
4. แมลงที่มปี ระโยชน เชน ผึ้งทีใ่ หน้ําหวาน แมลงที่ชว ยผสมเกสรดอกไม มีปริมาณ
ลดลงทําใหพืชผักผลไมมีปริมาณลดลงดวย
5. นก ปลา และสัตวตางๆ ที่จาํ เปนในการดํารงชีวิตมีปริมารลดลง
6. สัตวทมี่ ีประโยชนในการปองกันและกําจัดศัตรูพืช ศัตรูมนุษยและสัตว เชน ตัว
ห้าํ ตัวเบียน จะมีจาํ นวนลดนอยลงดวย
7. ศัตรูพืชสามารถสรางความตานทานตอสารเคมีไดมากขึน้ ซึ่งจะเพิม่ ปญหาในการ
ปองกันและกําจัดมากขึ้นตามลําดับ
ดังนั้นการใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชใหไดผลคุมคา
และกอใหเกิดผลเสียตอ
สุขภาพอนามัย สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมนอยที่สุดนั้นจะตองใชอยางมีความรูแ ละความ
เขาใจถูกตองตามหลักวิชาการและมีความรับผิดชอบดวย
วิธีการใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพชื อยางปลอดภัย
สารเคมีท่ใี ชในการเกษตร โดยเฉพาะอยางยิ่งสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชทุกชนิดเปน
อันตรายตอมนุษย สัตว และสิ่งแวดลอม ดังนัน้ ในการใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพชื ทุกชนิด
จึงตองใชอยางระมัดระวัง และควรปฏิบัตติ ามคําแนะนําดังตอไปนี้ (จิราพร วัชรีโยธินและสมพิศ
นิชสานนท, 2538)
การปฏิบัติกอนการใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืช
1. รูจักศัตรูพืช กอนอื่นจะตองออกสํารวจทําความรูจักกับศัตรูพืชที่เขาทําลายพืชผล
ทั้งในดานชนิดและปริมาณ คือตองทราบวามีศัตรูพืชปรากฏในแปลงหรือไม ถามีเปนศัตรูชนิดใด
ปริมาณเทาใด และจะกอใหเกิดความเสียหายไดแคไหน มีแมลงศัตรูธรรมชาติหรือไม มี
สารชีวภาพทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการปองกันกําจัดศัตรูพืชชนิดนัน้ ๆ หรือไม ในกรณีทศี่ ตั รูพืชทีพ่ บ
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สามารถเขาทําลายพืชทีป่ ลูกไดอยางรุนแรง และไมมีวิธกี ารอื่นใหเลือกอีกแลว จึงหันมาพิจารณา
สารเคมี
2. การเลือกใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืช ควรเลือกสารเคมีที่เหมาะสมกับศัตรูพืชที่
ตองการจะทําการปองกันกําจัด เชน ในกรณีโรคที่เกิดจากเชื้อรา ควรเลือกสารฆารา ไมใชการฆา
แบคทีเรีย หรือถาเปนโรคทีเ่ กิดจากเชื้อไวรัสควรเลือกใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชประเภทดูด
ซึม เพราะสาเหตุสําคัญสองประการคือ ไมมีสารฆาไวรัสขายในทองตลาด และเชื้อนี้เกิดจากการ
ที่แมลงดูดพืชแลวปลอยเชื้อไวรัสเขาสูพืช
การปองกันกําจัดโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสจึงมีวิธีเดียว
คือกําจัดแมลงนําโรคใหหมดไป หรือถาศัตรูพืชเปนหนอนผีเสื้อกัดกินใบพืช ควรเลือกใชสาร
ประเภทถูกตัวตาย เปนตน
3. การอานฉลากเคมี ในการใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชใหปลอดภัยนัน้ ตองปฏิบัติ
ตามคําแนะนําในฉลากอยางเครงครัด ดังนัน้
กอนใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชจึงตองอาน
ฉลากใหเขาใจอยางถองแททุกครั้ง
ถึงแมจะเคยใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชชนิดนัน้ มากอน
หรือไมก็ตาม เพราะอาจลืมรายละเอียดหรือฉลากนัน้ อาจมีคําแนะนําที่เปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจาก
การปรับปรุงอยูเสมอ
4.
เลือกและตรวจสอบเครื่องมือฉีดพนสารเคมีใหเหมาะสมและถูกตองกับสารเคมี
ปองกันกําจัดศัตรูพืช พืช และแมลง ควรตรวจสอบเครื่องมือฉีดพนสารเคมีกอนใชเสมอ ถา
พบวาชํารุดหรือใชการไมไดใหซอมแซมแกไขเสียกอน สภาพเครื่องมือกอนจะนําไปใชนนั้ จะตอง
สะอาดและอยูในสภาพดี
5. การแตงกายควรสวมเสื้อผาใหปกคลุมมิดชิด เชน สวมเสื้อแขนยาว กางเกงขา
ยาว สวมรองเทายางชนิดหุมเทา ปลอยชายกางเกงคลุมเทา สวมถุงมือยาง แวนตาและหมวก
สวมหนากากทีม่ ีวัสดุกรองพิษซึ่งสามารถเปลี่ยนแผนกรองพิษได และควรเปลี่ยนแผนกรองเมื่อถึง
กําหนด การใชหนากากอันเดียวนานๆ โดยไมเปลี่ยนแผนกรองพิษเลยอาจเกิดอันตรายมากกวาไม
ใชเลยก็ได
6. ควรเตรียมการใหมีน้ําสะอาดปริมาณมากพอสมควร สบู และผาเช็ดตัวอยูในบริเวณ
ใกลเคียง ซึ่งจะสามารถใชไดทันทีที่เกิดอุบัติเหตุขนึ้ ตลอดจนเสือ้ ผาที่สะอาดสําหรับผลัดเปลี่ยน
ดวย
การปฏิบัติระหวางการใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืช
1. การผสมสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืช
เปนชวงที่มีโอกาสทําใหเกิดอันตรายตอผูปฏิบัติงานไดสูงสุด เพราะเปนชวงเวลาที่
ปฏิบัติงานกับสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชทีม่ คี วามเขมขนสูง ดังนั้นจึงตองมีความระมัดระวังมาก
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เปนพิเศษ การผสมสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชควรผสมในทีท่ มี่ ีอากาศถายเทไดสะดวก ไมควร
ผสมในบริเวณทีพ่ กั อาศัย
การเปดภาชนะบรรจุสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชจึงควรทําดวยความ
ระมัดระวัง อยาใหอวัยวะหรือสวนหนึ่งสวนใดของรางกายอยูเหนือภาชนะบรรจุสารเคมีปองกัน
กําจัดศัตรูพืช เพราะแรงอัดภายในอาจพุง มาถูกตัว ในการเปดถุงบรรจุสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืช
ควรใชมดี ไมควรใชมอื ฉีก เพราะสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชอาจฟุงกระจายออกมาเปนปริมาณ
มากได ควรอยูเหนือลมตลอดเวลาที่ผสมหรือเติมสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืช หามใชมอื ตักหรือ
กวนสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืช และหามใชปากดูดสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชและหัวฉีดอยาง
เด็ดขาด ในการผสมสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชใหไดปริมาณเนื้อสารถูกตอง โดยมีเครื่องมือชั่ง
ตวงวัดที่สะอาด ถูกตอง การผสมสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชควรผสมแยกในถังแยกตางหาก
เมื่อผสมสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชเสร็จแลวจึงเทใสเครือ่ งพนยาผานตะแกรงกรอง เนื่องจากอาจ
มีตะกอนสิ่งสกปรกติดมากับน้ําไดในกรณีทใี่ ชน้ําจากแมนา้ํ ลําคลอง แลวปดฝาเครื่องพนยาใหสนิท
เมื่อผสมเสร็จแลวใหทําความสะอาดบริเวณนั้นทันที
ถาสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชถูกผิวหนัง
ตองลางออกดวยน้ําและตามดวยสบูท ันที หรือเร็วที่สุดเทาที่จะทําได และถาสารเคมีปองกันกําจัด
ศัตรูพืชหกรดเสื้อผาใหเปลี่ยนทันที หลีกเลี่ยงการหายใจเอาละอองสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชเขา
ตัวเพราะละอองสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชมีความเปนพิษสูง อาจเกิดอันตรายได
2. การฉีดพนสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืช
ในการฉีดพนสารเคมี ผูฉ ีดควรอยูเหนือลมและฉีดในเวลาลมสงบ ถาลมแรงหรือ
ลมหวนบอยๆ ควรหยุดพัก ควรเริ่มตนพนจากดานใตลม โดยหันหัวฉีดไปทางใตลม การเดินฉีด
พนควรเดินตั้งฉากกับทิศทางลม ถาหากสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชที่ไหลออกมาจากหัวฉีดไม
สม่ําเสมอใหหยุดฉีดทันที ทําการตรวจสอบหัวฉีดอยาใหมีอะไรอุดตัน ถาเปนไปไดใหถอนหรือ
เปลี่ยนหัวฉีดหัวใหมที่สํารองไว หลังจากเสร็จงานแลวจึงนําหัวฉีดเกากลับไปตรวจทําความสะอาด
นอกแปลง ถาไมมีหัวฉีดใหมสํารองก็ตองมีน้ําสะอาดอยูใ นแปลงเพื่อที่จะลางได ถายังไมออกให
ใชวิธีเคาะชวยเพียงเบาๆ อยาใชปากเปาเปนอันขาด เข็ม ตะปู หรือลวดก็ไมควรใชแยงรูหัวฉีด
เพราะจะทําใหเกิดความเสียหายได การขยายแนวพนสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชใหขยายแนวขึน้
ไปทางเหนือลมตลอดเวลา ถาลมเปลี่ยนทิศตองหยุดพน แลวทําเครื่องหมายไว และเริ่มตนพน
สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชใหมจากแถวแรกของแปลงทางทิศใตลมจนกระทัง่ เครื่องหมายทีท่ ําไว
และในขณะปฏิบัติงานหากรางกายเปยกเปอนสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชจะตองรีบลางน้ําและ
ฟอกสบูใหสะอาดกอนที่สารจะซึมเขาสูรางกาย ไมควรฉีดพนติดตอกันหลายๆ ชั่วโมง ควรจัดให
มีเวลาพักใหพอเพียงขณะปฏิบัติงาน การพักควรพักใหหา งจากแหลงที่ฉีด ไมควรใหเด็กและสัตว
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เลี้ยงอยูใกลบริเวณทีฉ่ ีด เครื่องพนสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชสําหรับสารเคมีฆาแมลงกับสารฆา
เชื้อโรคและสารฆาหญาไมควรจะเปนเครื่องเดียวกัน
ในการผสมและพนสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืช นอกจากจะมีขอระวังดังกลาวแลวยัง
ตองมีขอระวังอื่นๆ อีกคือ ไมรับประทานอาหาร น้ําดื่ม สูบบุหรี่ ใชนวิ้ ขยีต้ า ลวงในปาก
แคะฟน และเขาหองน้ําในระหวางการทํางาน ถาจะทําตองลางมือใหสะอาดดวยน้ําและสบูเสียกอน
ในการทํางานไมควรอยูค นเดียวเพราะเมื่อเจ็บปวยกะทันหันจะไมมีคนชวยเหลือ ถารูสึกไมสบาย
หรือมีอาการผิดปกติในขณะพนสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชตองหยุดทันที แลวหาทางแกไขหรือ
นําสงแพทยทันที นอกจากนีค้ วรมีเครื่องมือปฐมพยาบาลเตรียมไวใหพรอมดวย
หลังการใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืช
เมื่อพนสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชเสร็จทั่วแปลงที่ตองการแลว ถายังมีสารละลาย
เหลืออยูในถังอีกใหพนออกไปใหหมด โดยการพนใสพืชอื่นๆ รอบๆ แปลง หรืออาจจะเท
สารละลายที่เหลือทิ้ง โดยเทใสหลุมที่ขุดลึกประมาณ 50 เซนติเมตร อยาเททิ้งลงในบอหรือคลอง
เพราะจะเปนอันตรายตอผูใชน้ําและสัตวที่อาศัยอยูใ นแหลงน้ํานัน้ ได ชําระลางรางกายใหสะอาด
และไมเขาไปในบริเวณที่ฉดี พนสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชภายใน 1-3 วัน โดยไมจาํ เปน
นอกจากขอปฏิบัติดังกลาวแลว ยังมีสิ่งที่ตองใหความระมัดระวังเอาใจใสอีก คือ
1. การทําลายวัตถุมีพิษและภาชนะบรรจุ เมื่อมีสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชหกเปรอะ
เปอนพืน้ ใหใชดิน ขี้เลื่อย หรือปูนขาวดูดซึม แลวจึงนําไปฝงดินในที่หางไกลที่อยูอาศัย
สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชที่เหลือและจะไมใชอีกตอไปจะตองนําไปใสในหลุมลึกๆ ที่มีปูนขาว
รองกนหลุม และอยูหางไกลจาดแหลงน้าํ หามเทลงไปในแหลงน้ําทุกชนิดโดยเด็ดขาด
สําหรับภาชนะบรรจุ ถาเปนกลองหรือซองกระดาษควรเผา โดยเผาใหหางจากแหลง
ชุมชน หรือบานเรือนและอยาสูดดมควันที่เกิดขึน้ เพราะควันนี้มีความเปนพิษสูงตอสัตวเลือดอุน
สําหรับภาชนะหรือพลาสติกที่บรรจุสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชชนิดทีม่ คี วามดันภายในหามเผา
อยางเด็ดขาด เพราะจะทําใหเกิดการระเบิดได ภาชนะอื่นๆ เชน ขวดหรือกระปอง ควรนํามาลาง
กอนดวยน้ําหลายๆ ครั้ง (อยางนอย 3 ครั้ง) ขวดหรือกระปองที่ลางแลวนี้หามนําไปใชอีกไมวาใน
กรณีใดๆ แตควรทุบใหแตกหรือแบนแลวฝงลึกอยางนอย 1.5 เมตร ถาเปนไปไดควรเลือกฝงใน
ดินเหนียวและหางจากแหลงน้ําพอสมควร ไมควรเปนจุดที่น้ําใตดินไหลผาน ควรทําเครื่องหมาย
ไว ระบุจดุ ฝงใหชดั เจนและเตือนอันตรายดวย หามเทสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชที่เหลือใช ทิ้ง
ภาชนะที่บรรจุสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชหรือวัสดุอนื่ ใดที่แปดเปอนสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืช
ลงในทอระบายน้าํ ลําธาร คูคลอง หรือแหลงน้ําอื่นๆ เปนอันขาด
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2. การเก็บรักษาสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพชื
การเก็บรักษาสารเคมีปอ งกันกําจัด
ศัตรูพืชใหปลอดภัยนัน้ ควรเก็บใหมิดชิดหางจากเด็กๆ หรือเก็บในที่เด็กไมสามารถจะหยิบได ถา
เปนไปไดควรมีโรงเก็บโดยเฉพาะ หองหรือตูที่เก็บสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชควรมีกญ
ุ แจล็อค
และมีเครื่องหมายเตือนอันตรายติดไวอยางชัดเจน หองที่ใชเก็บสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชควรมี
การระบายอากาศอยางดี
และสามารถปองกันไมใหสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชไดสัมผัสกับ
แสงแดดโดยตรง เพราะในทีท่ ี่อากาศรอนจัดสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชอาจขยายตัวทําใหภาชนะ
พองหรือแตกปริได นอกจากนี้ยังอาจทําใหประสิทธิภาพของสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชลดลงได
ไมควรที่จะถายสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชใสภาชนะอื่นๆ ยกเวนในกรณีที่จําเปนจริงๆ เทานั้น
ซึ่งในกรณีหลังนีจ้ ะตองเขียนรายละเอียดกํากับใหชดั เจน
และไมนําภาชนะนัน้ มาใชประโยชน
อยางอื่นอีก การเก็บภาชนะในโรงเก็บควรวางบนไมเพื่อปองกันความชืน้ ซึ่งจะทําใหเกิดสนิมใน
ภาชนะที่เปนโลหะและการเกาะเปนกอนของสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชที่เปนผง และสถานที่
เก็บควรหางจากอาหารของคนหรือสัตว ควรมีกอกน้ําและสบูในบริเวณโรงเก็บ เมื่อมีอุบัติเหตุ
เกิดขึน้ จะไดใชแกไขไดทนั ทวงที และควรตรวจตราดูภาชนะบรรจุเปนครั้งคราววาเปนสนิมหรือ
เกิดการรั่วไหลของสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชบางหรือไม
ในการเก็บรักษาสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชนี้ ในบางครั้งอาจเกิดอุบัติเหตุระเบิดหรือ
ไฟไหมได เนื่องจากสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชบางชนิดมีจุดเผาไหมต่ํา สวนใหญมักเปนสาร
ประเภทน้ํายาเขมขนทีม่ ีสารละลายปโตรเลียมเปนตัวประกอบ
ซึ่งมักมีคําเตือนทีฉ่ ลากยาเสมอ
สารพวกนี้ไดแก ออลตาไซด อตราดอล คลอรแรกซ ดรอก-ลีฟคลอแรกซ ซึ่งจะติดไฟทันทีถา
ผสมกับสารอินทรีย กํามะถัน ฟอสฟอรัส ผงโลหะ กรดแก หรือผงอะลูมิเนียม ดังนั้นถาเปด
แลวควรใชใหหมดทันที ถาเหลือก็ไมควรเก็บไวเพราะอาจทําใหเกิดอันตรายได ในกรณีที่เกิด
ระเบิดหรือเพลิงไหมเนื่องจากสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพชื
ควรอพยพคนและสัตวเลี้ยงออกจาก
พื้นที่ที่พิษของสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชจะแผไปถึง ในการดับเพลิงตองสวมหนากากปองกัน
สารพิษ และจะตองแจงใหเจาหนาที่ดับเพลิงทราบถึงชนิดของสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชที่ถกู ไฟ
ไหมนนั้ ดวย เพราะไอที่เกิดขึ้นจากการเผาไหมสารพิษนัน้ มีความเปนพิษสูงมาก การดับเพลิงอาจ
ทําไดโดยการใชน้ําหรือสารเคมี และควรปองกันมิใหน้ําที่ใชในการดับเพลิงไหลลงไปยังแหลงน้ํา
ใกลเคียง เพราะอาจนําอันตรายไปสูผูใชน้ําและสัตวน้ําได
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การปลูกมันฝรัง่ ของเกษตรกรไทย (ศิรพิ ร พงศศภุ สมิทธิ์, 2544)
1. ฤดูปลูก แบงออกเปน 2 ฤดูปลูก คือ ในฤดูฝนและนอกฤดูปลูก
ในฤดูปลูกจะมีการปลูกในเขตพืน้ ราบบริเวณจังหวัดทางภาคเหนือ เชน เชียงใหม
เชียงราย แมอองสอน เพชรบูรณ ตาก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชน สกลนคร นครพนม
เลย ขอนแกน ในชวงฤดูหนาวตั้งแตเดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคมของทุกป สวนการปลูกนอกฤดู
คือ การปลูกในเขตที่สูงบนดอยทีม่ คี วามสูงโดยเฉลี่ยตั้งแต 1,000 เมตาจากระดับน้ําทะเล ซึ่ง
สามารถทําการปลูกได 2 ครั้ง คือ ครั้งแรกตอนตนฝน ตัง้ แตเดือนเมษายนถึงกรกฎาคม และปลาย
ฝน ตั้งแตกรกฎาคม – สิงหาคม ถึงกันยายน – ตุลาคม การปลูกนอกฤดูนี้ สวนใหญเปนการปลูก
โดยชาวไทยภูเขา และอาศัยน้ําฝนตามธรรมชาติเปนหลัก
2. หัวพันธุ มี 2 ชนิด คือ
2.1 หัวพันธุที่สั่งซือ้ จากตางประเทศ เชน เนเธอรแลนด ออสเตรเลีย สก็อต
แลนด
2.2 หัวพันธุภายในประเทศ ซึ่งแบงออกเปนหัวพันธุที่ไดจากการเก็บเกีย่ วหัวพันธุ
จากการปลูกการปลูกหัวพันธุชดุ แรกที่สั่งนําเขาจากตางประเทศ โดยระบบโควตาผานสหกรณผู
ปลูกมันฝรั่ง และผานองคการคลังสินคา กระทรวงพาณิชย หัวพันธุทใี่ ชปลูกบนที่สูงนอกฤดู
แบงเปนหัวพันธุที่ไดจากโครงการผลิตหัวพันธุมูลนิธิโครงการหลวง ซึ่งเกษตรกรชาวไทยภูเขาที่
อาศัยอยูในบริเวณทีม่ ีที่ตั้งของสถานีวิจยั ของมูลนิธิโครงการหลวงเปนหลัก สวนเกษตรกรราย
อื่นๆ จะใชหัวพันธุที่ซอื้ จากเกษตรกรพื้นราบหลังการเก็บเกี่ยวและขายหัวพันธุไปแลว
3. พันธุ ที่ใชปลูกแบงออกเปน 2 ชนิด
3.1 พันธุที่ใชบริโภคทั่วไปที่นิยมปลูกในขณะนีค้ ือพันธุสปุนตา
3.2 พันธุที่ใชสงโรงงาน ไดแก เคเนเบค แอตแลนติก รัสเสท เบอรแบงค
4. การปลูก
4.1 การเตรียมแปลงปลูก หลังจากเก็บเกี่ยวขาว (กรณีปลูกขาว) ประมาณเดือน
พฤศจิกายนทําการหวานปูนขาวในอัตรา 200 กิโลกรัมตอไร แลวไถพรวนดินโดยใชจอบหมุน
จากนัน้ ทําการยกแปลงปลูกโดยรถไถเดินตามหรือแรงงานคน ความกวางของแปลงประมาณ 120
เซนติเมตร สําหรับความยาวของแปลงขึ้นกับความยาวของพื้นที่ที่ใชปลูก โดยใหมีรองน้ําระหวาง
แปลงขนาด 10 – 15 เซนติเมตร
4.2 การปลูก ทําการปลูกเปนสองแถวหลังแปลงปลูก ใชระยะระหวางตน 40
เซนติเมตรละระหวางแถว 50 เซนติเมตร โดยขุดหลุมลึกประมาณ 25 เซนติเมตร รองกนหลุมดวย
ปุยคอก 1 กํามือ และปุยสูตร 14-14-21 ประมาณ 1 ชอนแกง กลบปุยดวยดิน แลววางชิน้ สวนหัว
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พันธุที่แตกหนอยาวประมาณ 1 นิ้ว (7-8 วันหลังชํา) โดยใหสวนของหนอตั้งขึ้น จากนั้นกลบดิน
ใหมิด แลวรดน้ําตามใหชุม อัตราหนึ่งหลุมตอหนึ่งชิ้น
5. การดูแลรักษา
5.1 การใหนา้ํ ทําการใหน้ําทุกๆ 5 วันหลังปลูก โดยการปลอยน้ําเขารองแลวตัก
รดใหชุม แตถาอากาศรอนมากจะใหเร็วกวากําหนด
5.2 การใหปยุ ครั้งแรกโดยการรองกนหลุมดังกลาวขางตน และครั้งที่สองเมื่อตน
พืชมีอายุได 20-25 วัน พรอมกับการพรวนดินพูนโคนเพื่อกําจัดวัชพืช โดยขุดหลุมขางๆ ตนแลว
ใสปุยสูตร 14-14-22 อัตรา 100-130 ตอไร
6. โรคและแมลงที่พบ ถาตนมันฝรั่งแสดงลักษณะอาการของโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส
คือ แคระแกรนและใบดางหงิกงอตั้งแตเล็กๆ เกษตรกรจะทําการถอนทิ้งทันที แตถาแสดงอาการ
ตอนโตและไมกระทบกระเทือนตอผลผลิตมากนักก็จะปลอยเอาไวไมถอนทิ้ง โรคที่เกิดจากเชื้อรา
ที่พบบอยคือโรคใบไหม (late blight) โดยเฉพาะเวลาอากาศเย็นและชื้น ซึ่งถาเขาทําลายตอนตน
พืชอายุมากกวา 30 วัน การระบาดจะรวดเร็วมาก แมลงที่พบ ไดแก หนอนกัดกินใบและเพลี้ย
7. การปองกันและกําจัดโรคและแมลง เกษตรกรสวนใหญไมมกี ําหนดการที่แนนอน
ในการฉีดพนสารเคมีปอ งกันกําจัดโรคและแมลง แตจะดูจากการระบาดของโรคและการเขาทําลาย
ของแมลงเปนหลัก สารเคมีที่ใชไดแกแมนเซทดี และทามารอน
8. การเก็บเกีย่ ว ทําการเก็บเกี่ยวเมื่ออายุได 85-90 วัน แตถาราคาของมันฝรั่งแพงมาก
ก็จะทําการเก็บเกี่ยวเร็วขึ้น โดยเฉพาะกรณีที่เกษตรกรไมมีสัญญาผูกมัดกับทางบริษัทใดๆ ผลผลิต
ที่ไดประมาณ 2500-3500 กิโลกรัมตอไร
การตรวจหาเอนไซมโคลีนเอสเตอเรสในเลือดน โดยใชกระดาษทดสอบพิเศษ
(กองอาชีวอนามัย, 2533)
สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชที่นิยมใชกนั มากในกลุมเกษตรกรนัน้ อาจแบงเปน 3 ประเภท
คือ กลุมออรแกโนคลอไรด กลุมออรแกโนฟอสเฟต และกลุมคารบาเมต โดยเฉพาะกลุมออรแก
โนฟอสเฟตและคารบาเมตจะเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยผูใช
โดยสารเคมีจะไปยับยั้งการ
ทํางานของเอนไซมโคลีนเอสเตอเรส การตรวจหาปริมาณเอนไซมโคลีนเอสเตอเรส โดยวิธีใช
กระดาษทดสอบพิเศษจะทําใหการเฝาระวังและติดตามอันตรายของสารกําจัดศัตรูพืชในกลุมออรแก
โนฟอสเฟตและกลุมคารบาเมตบางตัวทีม่ ีผลตอสุขภาพของผูใชทาํ ใหการปองกันไดรวดเร็ว
1. หลักการ เอนไซมโคลีนเอสเตอเรสจะยอยสลายอะเซททิลโคลีนใหกลายเปนอะซิติค
เอซิดกับโคลีน กรดอะซิติคที่เกิดขึ้นจะเปลี่ยนสีตวั ทดสอบบนกระดาษทดสอบ
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2. การเตรียมตัวอยางเลือดทําได 2 วิธี
วิธีที่ 1 เจาะจากเสนเลือดดํา เจาะเลือดประมาณ 2 มิลลิลิตร นําไปปนดวยเครื่องปนที่
มีความเร็ว 2,500 รอบตอนาที เปนเวลา 10 นาที เพื่อแยกสวนระหวางเซลลเม็ดเลือดแดงและ
น้ําเหลือง แยกสวนของน้ําเหลืองไว
วิธีที่ 2 เจาะจากปลายนิ้ว ใชแลนเซทที่สะอาดเจาะปลายนิ้วที่เช็ดดวยแอลกอฮอล
แลวใชหลอดฮีมาโตคริตดูดเลือดไว 1 แทง นําไปปนดวยเครื่องปนฮีมาโตคริตหรือทิง้ ไวใหแยก
สวนระหวางเซลลเม็ดเลือดแดงและน้ําเหลือง
3. การใชกระดาษทดสอบ
3.1 วางกระดาษทดสอบหนึ่งแผนลงบนแผนสไลดที่สะอาด หยดน้ําเหลืองความยาว
2.5 เซนติเมตรของหลอดฮีมาโตคริตลงบนกระดาษทดสอบ
3.2 เอาสไลดสะอาดอีกแผนหนึ่งปดทับไว ทิ้งไว 7 นาที แลวอานผลเทียบกับแผนสี
มาตรฐาน
4. การแปลผลการตรวจหาเอนไซมโคลีนเอสเตอเรส
4.1 ระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอเรสมากกวาหรือเทากับ 100 หนวยตอมิลลิลิตร คือปกติ
(กระดาษทดสอบจะเปนสีเหลือง)
4.2 ระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอเรสเทากับ 87.5-99.9 หนวยตอมิลลิลิตร คือปลอดภัย
(กระดาษทดสอบจะเปนสีเขียวเหลือง หรือเขียวมะกอก)
4.3 ระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอเรสเทากับ 75-87.4 หนวยตอมิลลิลิตร คือมีความเสี่ยง
(กระดาษทดสอบจะเปนสีเขียว)
4.4 ระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอเรสต่ํากวา 75 หนวยตอมิลลิลิตร คือไมปลอดภัย
(กระดาษทดสอบจะเปนสีเขียวเขม)
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชกับระดับ
เอนไซมโคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกรหมูบานทุงแดง ตําบลโหลงขอด อําเภอพราว
จังหวัดเชียงใหม มีผลการศึกษาของงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. ดานพฤติกรรมหรือการปฏิบัตติ ัวในการใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืช
ดนัย เคหัง (2542) ศึกษาการใชสารเคมีปราบศัตรูพืชของเกษตรกรในตําบลสันทราย
หลวง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม พบวาการปฏิบัติเกี่ยวกับการใชสารเคมีปราบศัตรูพืชไดใน
ระดับปานกลาง
สวนที่ปฏิบัติไมถูกตอง ไดแก ไมมีการปกปายเตือนในบริเวณทีม่ กี ารฉีดพน
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สารเคมีปราบศัตรูพืช ลางและทําความสะอาดภาชนะ อุปกรณและเสือ้ ผาที่สวมใสในการฉีดพน
สารเคมีปราบศัตรูพืชลงสูแ มน้ําลําคลองสาธารณะ ทิ้งภาชนะบรรจุสารเคมีปราบศัตรูพืชตามทีร่ กราง
ขางทางหรือปาละเมาะ และรับประทานอาหารหรือดื่มน้ําระหวางทีฉ่ ีดพนสารเคมีปราบศัตรูพืช
ชายันต คํามา (2544) ศึกษาความรูและการปฏิบัติเกี่ยวกับการใชสารปองกันกําจัด
ศัตรูพืชของเกษตรกรในอําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ พบวาเกษตรกรสวนใหญรบั ขาวสาร
เกี่ยวกับการเกษตรและการใชสารเคมีปราบศัตรูพืชทางโทรทัศน
มีการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช
สารเคมีปราบศัตรูพืชอยางถูกตองและปลอดภัยทั้ง 3 ขั้นตอน อยูในระดับปานกลาง และพบวา
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการปฏิบัติเกี่ยวกับการใชสารเคมีปราบศัตรูพืชอยางถูกตองและปลอดภัย
ของเกษตรกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไดแก ประสบการณการเกษตร พื้นที่เกษตร
จํานวนพืชที่ปลูก แหลงขอมูลขาวสาร
บุรินทร พิมลลิขิตและคณะ (2539) ศึกษาเรื่องความรูและพฤติกรรมการใชสารเคมี
ปราบศัตรูพืชของเกษตรกร ตําบลบางพลับ อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี พบวาเกษตรกร
สวนใหญปฏิบัติตวั ในการใชสารเคมีปราบศัตรูพืชในระดับปานกลาง มีการปฏิบัติไมถูกตองในการ
ผสมสารเคมีปราบศัตรูพืชและการฉีดพนสารเคมีปราบศัตรูพืช
แตการแตงกายขณะพนสารเคมี
ปราบศัตรูพืชและการปฏิบัติตวั เองหลังพนสารเคมีปราบศัตรูพืชทําไดถูกตอง
นริศร คงสมบุญ (2541) ศึกษาเรื่องการใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูขาวของเกษตรกร
ในจังหวัดสิงหบุรี
พบวาเกษตรกรสวนใหญเลือกใชสารเคมีปราบศัตรูพืชตามคําแนะนําของ
หนวยงานราชการ สวนใหญมกี ารปฏิบัติตวั ในการใชสารเคมีปราบศัตรูพืชถูกตองระดับปานกลาง
ยรรยง นาคมา (2545) ศึกษาพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชของเกษตรกรกลุมเสี่ยง อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี พบวา เกษตรกรกลุมเสี่ยงสวน
ใหญมีพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพชื อยูใ นระดับปานกลาง โดย
ปฏิบัติถูกตองในเรื่องการเลือกซื้อสารเคมีกาํ จัดศัตรูพืชมีฉลากถูกตอง อานฉลาก คําแนะนํากอนใช
สวมเสื้อผาอยางมิดชิดเพื่อปองกันละอองสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
อาบน้ําและฟอกสบูหลังจากใช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช ไมลางภาชนะบรรจุสารเคมีกําจัดศัตรูพืชแลวนําไปใชประโยชน แตยังมี
พฤติกรรมบางประการที่ไมถกู ตอง เชน ไมสวมถุงมือขณะเปดภาชนะบรรจุสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
ไมทุบทําลายภาชนะบรรจุสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่หมดแลวและฝงในหลุมแลวกลบดินใหมิดชิดแต
นําไปขายใหผูรับซื้อของเกา
นงเยาว อุดมวงศ, อุษณีย จินตะเวช และ กาญจนา ดาวประเสริฐ (2543) ศึกษา
พฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอเรสในกระแสโลหิตของ
เกษตรกรบานหวยมวงฝงซาย ตําบลแมสอย อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม พบวาเกษตรกรสวน
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ใหญมีพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชอยางถูกตองระดับปานกลาง ยังมีเกษตรกรใชอุปกรณ
ฉีดพนทีช่ ํารุดมีรอยรั่ว เคยนําเอาภาชนะที่บรรจุสารเคมีกาํ จัดศัตรูพืชมาใชอีก เชนใสน้ําดื่ม สวน
ใหญจะเก็บสารเคมีกําจัดศัตรูพืชไวที่บาน โดยเก็บไวที่ใตถุนบาน มีบางรายเก็บไวที่เลาหมูหรือเลา
ไก การฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชรอยละ 66.6 เคยผสมสารเคมีกําจัดศัตรูพืชมากกวา 2 ชนิดเขา
ดวยกัน
และเกษตรกรเกือบครึ่งไมเคยสวมถุงมือเวลาเปดภาชนะบรรจุสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
ในขณะฉีดพน รอยละ 26.1 ไมเคยปดปาก ปดจมูก หรือสวมหนากาก และรอยละ 40.6 ไมเคย
ถอดเสื้อผาที่ใชสวมใสในการฉีดพนออกทันทีที่เสร็จ และนําไปซักรวมกับเสื้อผาอื่นๆ
2. ดานเศรษฐกิจและสังคม
พัฒนพล แกวใหญ (2541) ศึกษาความรูใ นการใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชของ
เกษตรกรผูปลูกมะขามหวานในเขตอําเภอบานหลวง จังหวัดนาน พบวาเกษตรกรมีความสัมพันธ
กับสังคมภายนอกเฉลี่ย 8.5 ครั้งตอป ความรูใ นการใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชมีความสัมพันธ
กับสังคมภายนอกและพื้นที่ปลูกมะขามหวาน และเกษตรกรตองการความรูจากหนวยงานรัฐและ
ภาคเอกชน
การศึกษาของ ชายันต คํามา (2544) พบวาเกษตรกรสวนใหญรับขาวสารเกี่ยวกับ
การเกษตรและการใชสารเคมีปราบศัตรูพืชทางโทรทัศน
ปจจัยที่ไมมีความสัมพันธกับการ
ปฏิบัติการใชสารเคมีปราบศัตรูพืชอยางถูกตองและปลอดภัย คือรายไดจากการเกษตร สมาชิกที่
เปนแรงงานเกษตร รายไดนอกภาคการเกษตร ความสัมพันธกับสังคมภายนอก สินเชื่อที่ใชใน
การเกษตร การติดตอกับเจาหนาที่
ดวงใจ เนตรทิพย (2540) ทําการศึกษาเรื่องการใชสารฆาแมลงปองกันกําจัดศัตรูพืช
ของเกษตรกรในไรนาขนาดเล็ก บริเวณตําบลปว อําเภอปว จังหวัดนาน พบวาการรับขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับสารฆาแมลงปองกันกําจัดศัตรูพืช
เกษตรกรสวนใหญไดรบั ขอมูลขาวสารจาก
โทรทัศน รองลงคือจากเจาหนาที่ของรัฐ และแหลงขอมูลที่ใหความรูแกเกษตรกรเกีย่ วกับการใช
สารฆาแมลงปองกันกําจัดศัตรูพืชมากที่สุด คือ รายละเอียดขางขวด หรือฉลากกํากับยา รองลงมา
คือ ไดรบั ความรูวิธกี ารใชจากเพื่อนบาน
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3. ดานระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอเรสในกระแสเลือด
ตุหิน ไตรทิพย (2539) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอ
เรสกับการปฏิบัตใิ นการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร หมูบานทาแก ตําบลลุมลําชี อําเภอ
บานเขวา จังหวัดชัยภูมิ พบวา เกษตรกรนิยมใชสารเคมีกาํ จัดศัตรูพืช 2 ประเภท คือสารเคมีกําจัด
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แมลง และสารเคมีกําจัดวัชพืช พฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชไมมีความสัมพันธกับระดับ
เอนไซมโคลีนเอสเตอเรส
เจริญพงษ กังแฮ (2544) ไดศึกษาปจจัยทีม่ ีผลกระทบตอระดับสารเคมีปองกัน
กําจัดศัตรูพืชที่ตกคางในเลือดเกษตรกรอําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม พบวาเกษตรกรที่มีระดับ
สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชในเลือดระดับสูงสัมพันธกับระยะเวลาในการใชสารเคมีปราบศัตรูพืช
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวของ ผูศึกษาสรุปเปนกรอบแนวคิดในการศึกษา
เรื่องความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืชกับระดับเอนไซมโคลีน
เอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกรหมูบานทุงแดง ตําบลโหลงขอด จังหวัดเชียงใหม ไดดังนี้
กรอบแนวคิดในการศึกษา

พฤติกรรมการใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืช
- กอนการฉีดพนสารเคมี
- ขณะฉีดพนสารเคมี
- หลังการฉีดพนสารเคมี
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