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สารเคมกีําจัดศัตรพูชืและความเสื�อมโทรมในระบบนเิวศ 
 
 

           ดว้ยเหตุที�ผลกระทบของ
ส า ร เ ค มี กํ า จั ด ศั ต รู พื ช ต่ อ
สิ�งแวดลอ้มเป็นตน้ทนุที�มไิดร้วมอยู่
ในราคาซื,อขาย การใชส้ารเคมีจงึ
กลับกลายเป็นการผลักภาระของ
ผลกระทบไปสูภ่ายนอก ระบบนเิวศ
ที�ถูกทําใหเ้ปราะบางลงไม่สามารถ
รักษาความสมดลุในธรรมชาต ิและ
ส่งผลต่อแนวโนม้การระบาดของ
ศัตรูพืชที� นับวันจะรุนแรงและถี�
ย ิ�งขึ,น 
 
          ประสทิธภิาพของสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชประเมินไดจ้าก 3 
เกณฑ์สําคัญคือ ฤทธิ8ในการฆ่า
ศัตรูพืช ความเจาะจง และเวลา
ของการตกคา้ง อย่างไรก็ตาม
เ ก ษ ต ร ก ร ผู ้ใ ช ้ส่ ว น ใ ห ญ่ ใ ห ้
ความสํ าคัญกับมิติแรกของประสิทธิภาพ
มากกว่า จงึทําใหส้ารเคมทีี�มฤีทธิ8ทําลายในวง
กวา้ง (broad-based spectrum) เชน่ ไกลโฟ
เซตและคารโ์บฟรูาน ถูกนําเขา้และใชม้ากที�สดุ
ในประเทศ1 เมื�อสารเคมทีี�มพีษิรา้ยแรงเหล่านี,
กระจายสูร่ะบบนเิวศ จะกอ่ใหเ้กดิความเสยีหาย
ที�หลากหลายต่อสภาพแวดลอ้ม รวมถึงสัตว์
และพชืที�เป็นประโยชน ์
 
การปนเปื� อนของสารเคมกีาํจดัศตัรพูชื  
 
          ศ.เดวดิ พเิมนเทล แห่งมหาวทิยาลัย
คอร์แนล, สหรัฐอเมรกิา เคยอธบิายไวว้่านอ้ย
กวา่ 0.1% ของสารเคมทีี�ใชจ้ะไปถงึศัตรูพืช
เป้าหมาย (targeted pests)2 ซึ�งหมายความวา่
อกี 99.9% จะปนเปื,อนอยูใ่นสิ�งแวดลอ้มจนกวา่
สารเคมีจะการสลายตั วไปโดยธรรมชาต ิ
ภายหลังการฉีด พ่น หยอด หรอืหวา่น สารเคมี

                                                 
1 สถิตกิารนําเข้าวตัถอุนัตราย, สํานกัควบคมุพืชและวสัดุ
การเกษตร 
2 David Pimentel. Amounts of Pesticides Reaching Target 
Pests: Environmental Impacts and Ethics, Journal of 
Agricultural and Environmental Ethics,1995. 

กําจัดศัตรูพืชจะถูกดูดซมึเขา้ไปในพืชและอยู่
บนตน้พืชบางส่วน และที�เหลือจะปลิวไปใน
อากาศหรือรอเวลาที�นํ,าจากแปลงเกษตรจะชะ
สารเคมลีงสู่ดนิหรือแหล่งนํ,าใกลเ้คียง ปัญหา
อาจลดลงหากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชสามารถ
สลายตัวไดอ้ย่างรวดเร็ว แต่อัตราการสลายตัว
หรอืคา่ครึ�งชวีติ (half-life) มคีวามแตกตา่งกัน
ตามชนิดและสภาพแวดลอ้ม สารเคมใีนกลุม่
ออรก์าโนฟอรสั หรอืออรก์าโนฟอสเฟต 
(organophosphorus or organophosphate 
pesticides) เช่น ไดโครโตฟอสและอีพีเอ็น 
สามารถตกคา้งในดนิที�มีความเป็นกลางไม่กี�
ชั�วโมงถงึหลายอาทติย ์แตจ่ะมอีายยุาวนานขึ,น
หลายเท่าตัวหากดนิมีความเป็นกรดเล็กนอ้ย3 
สารเคมกีลุม่คารบ์าเมต (carbamate) เช่น 
คารโ์บฟรูาน ออลดคิารบ์ และเมโทมลิ ตกคา้ง
ในดนิมากที�สุดประมาณ 50 อาทติยแ์ละในนํ,า
ประมาณ 30 อาทติย์4 สารเคมกีลุม่ไพรทิรนิ 
(pyrethrin) มคีา่ครึ�งชวีติประมาณ 12 วันถงึ 8 
อาทติย ์แตม่อีายยุาวนานขึ,นในพื,นที�ที�แสงสอ่ง
                                                 
3http://www.inchem.org/documents/pims/chemical/pimg00
1.htm   
4http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc64.htm 
และ http://www.fao.org/docrep/w8141e/w8141e0i.htm  

ภาพการปนเปืGอนของสารเคมีกําจดัศตัรูพืช 
ดดัแปลงจาก Roy Bateman (2008) “Environmental Impact of Pesticides”, Wikipedia.org 



 

ไม่ถงึ5 ทั ,งนี, สารเคมกีลุม่ที�มอีัตราการสลายตัว
ชา้ที�สุดและยังมีความอันตรายสูงคือกลุ่ม
ออรก์าโนคลอรนี (organochlorine) เช่น 
DDT และ เอนโดซลัแฟน ซึ�งใชเ้วลายอ่ยสลาย
ในดินไดป้ระมาณ 1 – 15 ปี6 ดังนั,น จึงยังมี
สารเคมีเหล่านี,ตกคา้งในลุ่มแม่นํ, าและคลอง
แยกต่างๆในปริมาณค่อนข า้งสูง 7 (แม ว้่า
ประเทศไทยไดย้กเลกิการใชไ้ปแลว้แตย่ังมกีาร
ลักลอบนําเขา้และใชอ้ยูใ่นปัจจบุัน)  
 
          ที�สําคัญ สารเคมีกําจัดศัตรูพืชบาง
ประเภทยังสามารถสะสมในสิ�งมีชวีติและเพิ�ม
อัตราความเขม้ขน้ตามระดับของห่วงโซ่อาหาร
(biomagnification)8 พรอ้มกับสง่ผลกระทบต่อ
สัตวใ์หญ่ดังกรณีที�สงิโตในเคนย่าตายหลังการ
กินซากฮิปโปโปเตมัสที�มีคาร์โบฟูรานใน
รา่งกาย9 
                                                                                     

                                                 
5http://www.beyondpesticides.org/infoservices/pesticidefa
ctsheets/toxic/pyrethroid.htm  
6 http://www.dpi.qld.gov.au/4790_5700.htm  
7 การเฝ้าระวงัสารพิษตกค้างในพืช ดนิ นํ Gา และคณุภาพของ
ผลิตภณัฑ์วตัถมีุพิษการเกษตร, กรมวชิาการเกษตร, 2551 
8 Vaccari, Strom, & Alleman. Environmental Biology for 
Engineers and Scientists, 2006 
9 “Insecticide Killing Kenya Lions”, BBC news, June 2008.  
http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/7460008.stm  

ปญัหาตอ่ส ิ'งมชีวีติในบรเิวณใกลเ้คยีง 
 
          พษิภัยของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชสรา้ง
ความเสยีหายตอ่ระบบนเิวศอยา่งหนักหน่วง ทั,ง
การลดลงของพชืคลุมดนิบางชนดิและสัตวท์ี�มี
ประโยชน ์รวมถงึตัวหํ,าตัวเบยีนที�กนิศัตรูพชืเป็น
อาหาร สารเคมเีหลา่นี,มคีวามเป็นพษิตอ่สัตวแ์ต่
ละชนดิที�แตกตา่งกันขึ,นอยูก่ับฤทธิ8ของสารเคม ี
ความสามารถในการตกคา้งในดินหรือ นํ, า 
ลักษณะภายนอกของสารเคม ีและลักษณะการ
ใชข้องเกษตรกร เป็นตน้ การศกึษาสว่นใหญไ่ด ้
วเิคราะหผ์ลกระทบของสารเคมกํีาจัดศัตรพูชืตอ่
สตัว ์4 ชนดิคอื นก ไสเ้ดอืน ปลา และผึ,ง 
  
          ตั ,งแต่การตีพิมพ์ของหนังสือ  “ เงา
มฤตยู” (Silent Spring) โดยเรเชล คารส์ัน 
ค.ศ. 1962 มกีารศกึษาผลกระทบของสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชต่อนกมากขึ,นและทําใหน้กเป็น

ตัวชี,วัดสําคัญต่อความเสียหายจาก
สารเคมี เนื�องจากนกไดรั้บผลกระทบ
ทั,งทางตรงและทางออ้ม โดยการกิน
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชที�อยู่ในรูปเม็ด10 
การกินแมลงที�มีสารเคมีตกคา้ง และ
การลดลงของแหลง่อาหารของนก เป็น
ตน้ ขอ้มูลสถิติในต่างประเทศพบว่า
ประชากรนกในพื,นที�เกษตรกรรมของ
ยุโรปลดลงกว่าครึ�งหนึ�ง และนกป่า
ลดลงประมาณ 10% ตั ,งแตค่.ศ. 1980 
ดว้ยสาเหตสุําคัญจากสารเคมี11  สว่น
ในสหรัฐอเมริกา ผลกระทบต่อนก
กอ่ใหเ้กดิการแบนสารเคมกํีาจัดศัตรูพชื
หลายชนิด เช่น โมโนโครโตฟอส ได
อาซนิอน และคารโ์บฟรูาน12  
 
เมื�อสารเคมีกําจัดศัตรูพืชซมึลงสู่ด ิน 

ไสเ้ดือนหรือสัตว์ในดินที�มีประโยชน์อื�นๆจะ
ไดรั้บพษิโดยตรง ความสูญเสยีของประชากร
สัตวเ์หล่านี,ทําใหด้นิเสื�อมสภาพลง นํ,าซมึผ่าน
ลงดนิไดย้ากขึ,น สารอนิทรียใ์นดนิลดลง และ

                                                 
10 การตายของนกทีhกินคาร์โบฟรูานชนิดเม็ดสีม่วงซึhงคล้ายเมล็ด
พนัธุ์พืชทําให้สหรัฐเมริกาแบนสารเคมีชนิดนี Gในรูปแบบเม็ดตั Gงแต่
ค.ศ. 1994 
11  Richard Isenring, Pesticide and the Loss of Biodiversity, 
PAN Europe, March 2010 
12http://nationalzoo.si.edu/scbi/MigratoryBirds/Fact_Sheets/
default.cfm?fxsht=8  

สารเคมีกําจดัศตัรูพืชในห่วงโซอ่าหาร (Vaccari et al 2006) 



 

ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืชที�
เพาะปลูก สารเคมีกําจัดศัตรูพืชที�มีความเป็น
พษิสูงต่อไสเ้ดอืนไดแ้ก่สารเคมกํีาจัดแมลงใน
กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต กลุ่มคาร์บาเมท 
(โดยเฉพาะคารโ์บฟรูานและคาร์บารลิ) และ
สารเคมป้ีองกันโรคพชื (เชน่เบโนมลิและคาร์
เบนดซิมิ)13 ส่วนสารเคมกํีาจัดวัชพืชที�มกีาร
นําเขา้กว่า 70% จากสารเคมีทั ,งหมดใน
ประเทศไทยนั,น ส่วนใหญ่มคีวามเป็นพษินอ้ย
ต่อไสเ้ดือนยกเวน้สาร 2,4-D เพนดเิมตาลิน 
และไซมาซนี ที�สามารถกอ่ใหเ้กดิพษิเมื�อไดรั้บ
ในปรมิาณสงู14 
 
        ในขณะเดยีวกัน สารเคมกํีาจัดศัตรูพืชที�
ปนเปื, อนในแหล่งนํ,ายังทําใหป้ลาหลายชนิด
ตายลง ซึ�งบางครั,งเป็นผลกระทบทางออ้มจาก
การใชส้ารเคมกํีาจัดวัชพชืที�ทําใหพ้ชืในแหล่ง
นํ,าเน่าและปลาขาดออกซเิจนในการหายใจ15  
ผลสํารวจการใชส้ารเคมกํีาจัดศัตรูพชืเฝ้าระวัง
เชน่ คารโ์บฟรูาน อพีเีอ็น เมโทมลิ และไดโคร
โตฟอส พบวา่แมม้กีารฉีดพ่นหรอืหวา่นสารเคมี
เหลา่นี,ตามคําแนะนําบนฉลากแตป่ลาที�เลี,ยงไว ้
ในร่องนํ, าของแปลงเกษตรกลับได รั้บพิษ
เ ฉี ย บ พ ลั น แ ล ะ ต า ย ล ง 16 ใ น ข ณ ะ ที� บ า ง
การศกึษาระบวุา่การไดรั้บพษิในปรมิาณนอ้ยแต่
เรื,อ รังของปลาอาจส่งผลร า้ยแรงกว่าพิษ
เฉียบพลันเพราะทําใหเ้กดิการเปลี�ยนแปลงของ
พฤตกิรรมและกระบวนการทํางานของอวัยวะ
ตา่งๆซึ�งสรา้งความเสยีหายตอ่ความอยูร่อดและ
การเจรญิพันธุ์17  
 
          อนึ�ง การผสมของเรณูเกสรดอกไมค้ือ
กุญแจสําคัญของระบบนิเวศ ผลกระทบของ
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชต่อผึ,งจึงจะสรา้งความ
เสยีหายรา้ยแรงต่อสิ�งแวดลอ้ม และรวมถงึการ
เพาะปลกู ความมั�นคงทางอาหาร และเศรษฐกจิ 
ในสหรัฐอเมรกิามกีารตรวจพบสารเคมตีกคา้ง
มากถงึ 60% จาก 1,008 ตัวอย่างขี,ผ ึ,งและ

                                                 
13 “Earthworms”, Pennsylvania State University, 2008 
14 อ้างแล้ว 
15 L.A. Helfrich et al., Pesticides and Aquatic Aminals: a 
guide to reducing impacts on aquatic systems, 1996 
16 วภิา ตั Gงนิพนธ์ และคณะ, ความเสีhยงจากการใช้วตัถมีุพิษทาง
การเกษตร, 2552 
17 S. Kegley et al., Ecological Impacts of Pesticides in 
California, 1999 

เกสรดอกไมใ้นรวงผึ,ง18 ซึ�งก่อใหเ้กิดการ
สญูเสยีประชากรผึ,ง 29-36% ต่อปี19 ขณะนี,
ปรากฏการณ์ดังกล่าวกําลังเกดิขึ,นทั�วโลก โดย
สํ า นั ก ง า น โ ค ร ง ก า ร สิ� ง แ ว ด ล ้อ ม แ ห่ ง
สหประชาชาต ิ(UNEP) ไดต้ีพมิพ์รายงาน 
“Global Honey Bee Colony Disorders and 
Other Threats to Insect Pollinators” 
(2010) โดยระบุถงึแรงกดดันต่างๆ รวมถงึจาก
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชที�ส่งผลต่อฝูงผึ,งและ
จํานวนประชากรผึ,งที�ลดลงอยา่งรวดเร็ว  
      
การตา้นทานและการระบาดของศตัรพูชื 
 
          การไดรั้บพษิและการลดลงของสัตวท์ี�
กนิศัตรูพชืเป็นอาหารเป็นอกีปัจจัยหนึ�งที�ทําให ้
ระบบนเิวศไมส่ามารถรักษาสมดลุทางธรรมชาติ
ไวไ้ด  ้อีกทั,งศัตรูพืชที�ได รั้บสารเคมีอย่าง
ตอ่เนื�องจะเริ�มสรา้งภมูคิุม้กันและความตา้นทาน
ต่อสารเคมีมากขึ,นจนกระทั�งก่อใหเ้กิดการ
ระบาดของศัตรูพชื โดยตั ,งแต่ค.ศ.1945 มกีาร
ประมาณว่าศัตรูพืชกว่า 1,000 ชนิดไดพั้ฒนา
ความตา้นทานต่อสารเคมกํีาจัดศัตรูพืช20 การ
ระบาดของเพลี,ยกระโดดสนํี,าตาลในนาขา้วและ
เปลี,ยแป้งในไร่มันสําปะหลังที�มีความถี�และ
ความรุนแรงมากขึ,นเป็นตัวอย่างหนึ�งที�ชี,ชัดถงึ
ความอ่อนแอของระบบนิเวศ โดยรายงานของ
สถาบันพัฒนามันสําปะหลัง(2552) ระบไุวอ้ยา่ง
ชัดเจนว่า “การระบาด(ของเพลี,ยแป้ง)ใน
ลักษณะและระดับความรุนแรงนี,ไม่เคยปรากฏ
มาก่อนในการปลูกมันสําปะหลังของประเทศ
ไทย” 21 ดั ง นั,น  ผลลัพธ์หนึ� งที�ต ามมาคือ
เกษตรกรเพิ�มการใชส้ารเคมกํีาจัดศัตรูพชื และ
ยิ�งสร า้งผลเสียระยะยาวต่อระบบนิเวศที�
จําเป็นตอ้งไดรั้บการฟื,นฟโูดยวถิธีรรมชาต ิ     
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