
 
 

เมษายน 2554 
 

สารเคมกํีาจัดศตัรพูชืและตน้ทนุที�แทจ้รงิ 

 
          หากพิจารณาในมิติเศ รษฐศาสตร ์
ตน้ทุนของการใชส้ารเคมีกําจัดศัตรูพืชคงไม่
จํากัดอยู่แค่ราคาที�เกษตรกรลงทุนในการซื*อ
สารเคม ี แตร่วมถงึคา่ใชจ้่ายดา้นสขุภาพที�เกดิ
จากโรคพษิเฉียบพลันและพษิสะสม ตน้ทุนต่อ
ความเสยีหายในระบบนเิวศ และผลกระทบกรณี
สารตกคา้งในสนิคา้เกษตรส่งออก การคน้หา
ขอ้มลูตน้ทนุที�แทจ้รงิจะชว่ยสรา้งความตระหนัก
วา่สงัคมไทยตอ้งแลกอะไรกับการรักษาผลผลติ
และการเตบิโตของเศรษฐกจิทางการเกษตรใน
ระยะสั *น 
 
         ในแต่ละปีประเทศไทยนําเขา้สารเคมี
กําจัดศัตรพูชืเป็นมลูคา่หลายหมื�นลา้นบาทโดย
ที�ไม่ตอ้งเสียภาษีนําเขา้ และหากพิจารณา
มูลค่าของสารเคมเีหล่านี*ในช่วง 6 ปีที�ผ่านมา 
จะพบว่าแนวโนม้มูลค่าการนําเขา้ไดเ้พิ�มขึ*น
อยา่งตอ่เนื�องตามแนวโนม้ของราคานํ*ามันที�เป็น
ปัจจัยการผลติที�สําคัญของสารเคมสีังเคราะห์
ทุกประเภท โดยเฉพาะชว่งปี 2552 และ 2553 
ปรมิาณการนําเขา้รวมลดลงเกอืบสองหมื�นตัน  
 
 
 

 
แต่มูลค่าการนําเขา้รวมกลับสวนทางตัวเลข
ดังกลา่ว1  
 
          ราคาสารเคมกํีาจัดศัตรูพชืเป็นตน้ทุนที�
สําคัญของการทําการเกษตรของเกษตรกร โดย
ที�นับวันจะยิ�งเพิ�มภาระซํ*าเตมิปัญหาดา้นหนี*สนิ
ใหก้ับเกษตรกรที�ทําเกษตรเคมีมากขึ*นเป็น
ลําดับ  กล่าวคอืสารเคมกํีาจัดศัตรูพชืมสีัดสว่น
ประมาณ 10% ของตน้ทุนการผลติตอ่ไร่ (กรณี
การปลูกขา้วเชงิพาณิชย์) และอาจมีสัดส่วน
มลูคา่สงูถงึ 30% ของตน้ทุนการผลติ (ในกรณี
การปลูกสตรอเบอรี� เป็นตน้) ยิ�งกว่านั*น การที�
เกษตรกรในปัจจุบันเปลี�ยนแปลงจากการทํา
เกษตรดว้ยตนเองเป็น “ผูจั้ดการไร่นา” มากขึ*น 
ทําใหต้อ้งบวกเพิ�มค่าใชจ้่ายการว่าจา้งฉีดพ่น
สารเคม ีทําใหต้น้ทุนเกี�ยวกับสารเคมใีนการทํา
การเกษตรยิ�งมมีลูคา่สงูขึ*นกวา่เดมิมาก 
 
          นอกเหนือจากตน้ทุนโดยตรงของการ
ใชแ้ลว้ยังมีตน้ทุนแฝงในค่าใชจ้่ายต่างๆ เช่น 
ค่ารักษาพยาบาลของเกษตรกรและครอบครัว 
เป็นตน้ จากการประเมนิคา่ใชจ้่ายเหลา่นี* พบวา่
                                                 
1 สถิตกิารนําเข้าสารเคมีกําจดัศตัรูพืช, สํานกัควบคมุพืชและวสัดุ
การเกษตร กรมวิชาการเกษตร 
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เกษตรกรมตีน้ทุนดา้นสุขภาพเฉลี�ย 1,138.67 
บาท/คน/ปี และเพิ�มขึ*น 1,081 บาท/ปี2 สําหรับ
ผูท้ี�มีความเสี�ยงจากการรับจา้งฉีดพ่นสารเคมี
กําจัดศัตรพูชื ขอ้มลูนี*คลา้ยคลงึกับมลูคา่ตน้ทุน
จากงานวจัิยอื�นๆ ซึ�งระบุวา่ค่าใชจ่่ายต่างๆของ
เกษตรกรที�ใชส้ารเคมเีฉลี�ยที� 1,292.04 บาท/
ครัวเรอืน/ปี  
  
          ขอ้มูลเหล่านี* เ ป็นการพิจารณาจาก
มมุมองของเกษตรกรผูใ้ช ้แตห่ากจะประเมนิผล
กระทบทางเศรษฐกิจที�แท จ้ริงแล ว้  ต อ้ง
พจิารณาถงึตน้ทุนความเสยีหายภายนอกอื�นๆ  
งานวจัิยของ Frauke Jungbluth (1996) ได ้
วเิคราะหถ์งึตน้ทนุตา่งๆของการใชส้ารเคมกํีาจัด
ศัตรูพืชเหล่านี* รวมถึงการปนเปื* อนในอาหาร 
งบประมาณที�เกี�ยวขอ้งกับภาครัฐ และปัญหา
จากการตา้นทานของศัตรูพืช ซึ�งพบว่าตน้ทุน
รวมเฉลี�ยประมาณ 462.80 – 5,491.80 ลา้น
บาท/ปี3 แต่ เนื�องจากว่างานวิจัยดังกล่าว 
คอ่นขา้งเกา่ ตน้ทุนภายนอกจากการใชส้ารเคมี
กําจัดศัตรูพชืในปัจจุบันจงึอาจสงูกวา่มาก และ
ที�สําคัญยังไม่มกีารคํานวณมูลค่าผลกระทบต่อ
สิ�งแวดลอ้มในระยะยาว เช่น มูลค่าความ
เสยีหายต่อสัตวนํ์*า และแมลงที�มปีระโยชน์ต่อ
พืช การเป็นพษิต่อผึ*งซึ�งก่อความเสยีหายต่อ
ผลผลติเมื�อการผสมเกสรดอกไมล้ดลง4 การ
ปนเปื*อนในระบบนเิวศ เป็นตน้  
 
          อย่างไรก็ตาม ตน้ทุนภายนอกโดยรวม
ของสารเคมกํีาจัดศัตรพูชืนั*น เกดิขึ*นจากทั*งการ
ส่งเสริมการวจัิย การตรวจสอบประสทิธิภาพ 
และการควบคุมดูแลของรัฐเป็นส่วนใหญ่5 
ดังนั*นภาครัฐตอ้งมบีทบาทสําคัญในการจํากัด
การใชส้ารเคมซี ึ�งสง่ผลทั*งตอ่เศรษฐกจิและสขุ 
                                                 
2 สวุรรณา หวงัทรงธรรม, ต้นทนุสขุภาพของการใช้สารเคมี
ป้องกนักําจดัศตัรูพืชและศกัยภาพของการนํามาใช้ของสาร
สมนุไพรป้องกนัการกําจดัศตัรูพืชในการปลูกส้มเขียวหวานใน
ไทย, 2535 
3 Frauke Jungbluth. Crop Protection Policy in Thailand: 
Economic and Political Factors Influencing Pesticide Use, 
1996  โดยคิดเป็นต้นทนุทางสขุภาพ 13 ล้านบาท ต้นทนุ
เศรษฐกิจจากการปนเปืTอนสารเคมีในสินค้าเกษตร 5,065 ล้าน
บาท ต้นทนุจากต้านทานสารเคมีและการฟืTนคืนของศตัรูพืช 57.4 
ล้านบาท และต้นทนุจากรัฐบาลทีXเกีXยวข้อง 404 ล้านบาท  
4 สวุรรณา ประณีตวตกลุ, ต้นทนุทีXแท้จริงจากการใช้สารเคมี
กําจดัศตัรูพืช: แนวทางการประเมินคา่, 2542 
5 ไม่รวมผลกระทบทางเศรษฐกิจเมืXอพบสารตกค้างในอาหาร 
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ภาวะของประชาชน ไมใ่ชส่นับสนุนและสง่เสรมิ
การใชส้ารเคมีกําจัดศัตรูพืช ทั*งโดยตรงและ
โดยออ้ม เช่น การอนุมัติงบประมาณหลาย
พันลา้นบาท เพื�อซื*อสารเคมีกําจัดศัตรูพืชใน
กรณี การระบาดของเพลี*ยกระโดดสนํี*าตาลใน
นาขา้ว และการระบาดของเพลี*ยแป้งในพื*นที�
ปลกูมันสําปะหลัง6 
 
          ในขณะเดียวกัน วกิฤตสารเคมีกําจัด
ศัตรพูชืตกคา้งยังสง่ผลกระทบอยา่งมากตอ่การ
สง่ออกสนิคา้เกษตรไปยังสหภาพยโุรป ซึ�งไดม้ี
การเตรียมการที�จะระงับการนําเขา้ผักส่งออก
ของไทย 16 ชนดิ ในชว่งตน้ปี 2554 เพราะการ
ตรวจพบอัตราการปรากฏการตกคา้งของ
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชมากที�สุดในโลกในปี 
2553 ที�ผ่านมา (ตรวจพบมากถึง 55 ครั*ง)7 
และสรา้งผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการ
ส่งออกผักมูลค่า 2,785 ลา้นบาทต่อปี ทั *งนี* 
สหภาพยุโรปเคยมีมาตรการกีดกันสนิคา้พริก
สง่ออกจากไทยที�ทําใหเ้กดิความเสยีหายปีละ
ประมาณ 800-900 ลา้นบาท8  มาตรการเหลา่นี*
สามารถส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปยังการ

                                                 
6 “ทุม่งบพนัล.ปราบเพลี Tยกระโดด”, ข่าวสด, 3 พ.ย. 2553, น. 9; 
“ใช้งบ 65 ล้านสกดัเพลี Tยแป้ง เดินหน้าเตม็ทีXพื TนทีXแหล่งระบาด”, 
ไทยรัฐ, 25 มี.ค.2553  
7 ข้อมลูเพิXมเตมิจาก http://www.biothai.net/node/7349  
8 ปาริชาต ิวสิทุธิสมาจาร, เส้นทางและผลกระทบของสารเคมีทาง
การเกษตรทีXตกค้างในกระบวนการผลิตผกัในพื TนทีXภาคใต้ น.23, 
2547 

ส่งออก ผัก ไทยไปยั งป ร ะ เทศอื�น ๆ  เ ช่น 
สหรัฐอเมรกิา9 ซึ�งจะทําใหเ้กดิความเสียหาย
ทางเศรษฐกจิมากยิ�งขึ*นไปอกี 
 
          ดว้ยขอ้จํากัดทางเศรษฐศาสตร์ที�ไม่
อาจคํานวณตัวเลขตน้ทุนที�แทจ้รงิของการใช ้
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชไดอ้ย่างชัดเจนและ
ครอบคลุมเพียงพอ แต่ขอ้มูลเบื*องตน้ไดบ้่ง
ชี*ให เ้ ห็นแลว้ว่า  งบประมาณประเทศและ
ค่าใชจ้่ายของเกษตรกรเกี�ยวกับสารเคมนัี*นสูง
มากเพียงใด ทา้ยที�สุดแลว้ สารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชที�มตีน้ทุนมหาศาลอาจไม่ใช่คําตอบที�
แทจ้รงิสูก่ารพัฒนาประเทศไทยที�ยั�งยนื 

                                                 
9 สหรัฐกําลงัจะออกกฎหมาย Food Safety Modernization Bill 
ซึXงอาจส่งผลกระทบตอ่การส่งออกอาหารของไทยจากกรณี
สารเคมีปนเปืTอนในผกัส่งออกตอ่สหภาพยุโรป โดยเฉพาะ
มาตรการ 304 และ 305 http://www.biothai.net/news/7044   
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Frauke JungBluth (1996) ไมร่วมตน้ทนุการตกคา้งในอาหาร


