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ปัจจัยความต่างที�ส่งผลต่อระบบการผลิตพชือาหาร

-Geography
-Climate 
-Livelihood
-Ethnic
-Agriculture Practices 



สถานการณ์ การผลิตพชื และ
สารเคมีตกค้างในพื Kนที�
ภาคใต้ ประเทศไทย



การใช้ประโยชน์จากที�ดนิเพื�อทาํการเกษตรของภาคใต้

ทาํไมยิ�งน้อยน้อย แต่จงึมีความสาํคัญมาก

ไม้ผล/ยืนต้น 84% = ส่งออก>ใช้ในท้องถิ�น
ไร่และนา 14% = บริโภคในท้องถิ�น>ส่งออก
ผัก/ไม้ดอก 1% = บริโภคในท้องถิ�น>ส่งออก

ทุ่งหญ้า 1%= พื Kนที�เดียวกันกับการผลติพืชอย่างอื�น



ความสัมพนัธ์ของระบบการผลิตอาหารภายในชุมชน
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สถานการณ์สารเคมีภาคใต้
การวิเคราะห์สารพษิตกค้างเพื�อรับรอง GAP (ปี 2551)

Organophosphate: methamidophos, monocrotophos, mevinphos, 

malothion, dimethoate, diazinon, parathion-methyl, phosalone, 

chlorpyrifos, triazophos, profenofos, prothiophos, ethion, EPN,

Azinphos-ethyl, dicrotophos, dichlorvos  

Organocholine: docofol, a-endosulfan, b-endosulfan, endosulfan 

sulfate

Polythion: cyhalothrin, permethrin, cyfluthrin, cypermethrin, 

fenvalerate, deltamethrin ฝ่ายวิเคราะห์ตรวจสอบรับรองสารพิษตกค้าง, สวพ8



ผลการตรวจสอบ ปี 2551(แปลงที�ขอ GAP)

• พชื 50 ชนิด ตรวจพบสารตกค้าง 15 ชนิด (ร้อย
ละ 30) ได้แก่ ส้มโชกุน, คะน้า, กวางตุ้ง, มะเขือ
เปราะ, ถั� วฝักยาว, แตงโม, ผักไต้หวัน, ส้มโอ, 
ฟักเขียว, บวบ, พริกชี, พริกชี Kฟ้า, พริกจินดา, 
พริกขี Kหนู และพริกหยวก 

สีแดง = พบ วตัถอุนัตรายชนิดที$ 4 คือไมอ่นณุาตให้นําเข้า สง่ออก และครอบครอง methamidophos & mevinphos



สถานการณ์การตรวจพบสารพษิตกค้างในภาคใต้

ผลผลิตจากแปลงที�ขอรับรอง GAP

2550:cypermethrin,profenofos,ethion,chlorpyrifos,methamidophos
2551:cypermethrin,profenofos,ethion,chlorpyrifos,monocrotophos 
2552:cypermethrin,profenofos,ethion,chlorpyrifos,methamidophos,mevin
phos,malathion,dicofol,fenvalerate,deltamethrin,omethoate,dichlovos,cy
halothrin,cyfluthrin,diazinon,EPN

ฝ่ายวิเคราะห์ตรวจสอบรับรองสารพิษตกค้าง, สวพ8



สถานการณ์ล่าสุด ปี 2553

• Organophosphate:methamidophos, monocrotophos, mevinphos, 
malothion, dimethoate, diazinon, parathion-methyl, phosalone, 
chlorpyrifos, triazophos, profenofos, prothiophos, ethion, EPN, 
Azinphos-ethyl, dicrotophos, dichlorvos  

• Organocholine: docofol, a-endosulfan, b-endosulfan, endosulfan 
sulfate

• Polythion:cyhalothrin,permethrin,cyfluthrin,cypermethrin, fenvalerate, 
deltamethrin

สารที�ทาํการตรวจการตกค้างในพืช



สถานการณ์ที�เป็นอยู่ ณ 

ปัจจุบนันี Kเป็นเพียงผลที�
ปลายนํ Kาเท่านั Kน แต่ต้นตอ
ของผลนี Kคืออะไร??????

การตรวจพบสารตกค้างในพชืที�ขอรับรองแปลงมาตรฐาน 
GAP ปี 2553

• พืช 54 ชนิด ตรวจพบสารตกค้าง 12 ชนิด (ร้อยละ 22) ได้แก่ 
พริก , ถั� ว ฝักยาว , ฝ รั� ง , มะเ ขือยาว , ส้ม , มะนาว , คะน้า , 
ผักกวางตุ้ง, แตงโม, บวบ, ฟักเขียว, ผักบุ้ง 

สีแดง = พบ วตัถอุนัตรายชนิดที$ 4 คือไมอ่นณุาตให้นําเข้า สง่ออก และครอบครอง methamidophos & mevinphos



ปัญหาการผลิตพชือาหารบทเรียนจากบางเหรียง

ไม้ผล
-ขาดการจัดการ
ระบบนํ Kา
-ขาดความรู้
-ผลผลิตราคาถกู
-ศัตรพชืระบาดู
-ผลผลิตคุณภาพ
ตํ�า

พชืผัก
- ศัตรพชืู

- พื Kนที�ถือครองน้อย

- เกษตรกรขาดความรู้

- ขาดเงนิทุนหมุนเวียน

- คุณภาพผลผลิตตํ�า

- ขาดความร้การแปรรปู ู
ผลผลิต

ข้าว
- ขาดแหล่งนํ Kา

- ผลผลติตํ�า

- ดนิขาดความอุดมสมบรณ์ู

- ขาดข้าวพนัธุ์ดี

- ศัตรพชืู

- ราคาตํ�า

เมื�อมีปัญหาก็ต้องหาทางออก
ปาริชาต,ิ2547



วัตถุประสงค์

• เพื�อศึกษาชนิด/ประเภทของสารเคมีกําจัดศัตรพืชู  
และสา เห ตุที� เ กษตรกรตั ด สิน ใจ ใ ช้  ร วมทั Kง
พฤตกิรรมการใช้

• เพื�อศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกร และ
ปัญหาอื�นๆ จากการใช้สารเคมีกาํจัดศัตรพชืู



พื Kนที�ศกึษา



บางเหรียง คืออะไร??
ตาํบลบางเหรียง อาํเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ได้จัดตั Kงตาม
พระราชบัญญัตสิภาตาํบลและองค์การบริหารส่วนตาํบล พ.ศ.
2537 มีเนื Kอที�ประมาณ 69.97 ตารางกิโลเมตร (43,371 ไร่) 
ตั Kงอย่ทางทศิตะวันออกเฉียงใต้ของที�ว่าการอาํเภอควนเนียงู

ผลผลิตผัก มากกว่า 500 ตนั/ปี

มลค่าการผลิตผักู  มากกว่า 40 ล้านบาท/ปี



สภาพพื Kนที�ทั�วไปของบางเหรียง

สภาพพื Kนที� โดยทั� วไปเป็นที�ราบสงู  และที�ราบลุ่ม มีการปลกู
ยางพารา ทําการเกษตรกรรม มีแหล่งนํ Kาเพื�อการเกษตร มี
แหล่งนํ Kาเพื�อการเกษตรอุดมสมบรณ์เหมาะแก่การประกอู
อาชีพเกษตรกรรม และมีพื Kนที�บางส่วนตดิกับทะเลสาบสงขลา 
เหมาะสาํกรับการทาํประมงชายฝั� ง 



ลักษณะของพื Kนที�บางเหรียง



พื Kนที�ปลกผักของบางเหรียงู







สารเคมีที�พบได้ทั�วไป















สารเคมีที�พบในพื Kนที�ตาํบลบางเหรียง

สา
รเ

คมี

พ.ศ. 2547
54 ชนิดสารเคมี

พ.ศ. 2554
16 ชนิดสารเคมี



สารเคมีที�พบในบางเหรียง
ชื�อสามัญ กลุ่มสารเคมี เป้าหมาย

วัตถุประสงค์การใช้
Alachlor Chloroacetamide คุมวัชพืช

Paraquat dichloride Bipyridylium กาํจัดวัชพืช
Abamectin Avermection, Milbermycin กาํจัดหนอน
Glyphosate 

isopropylammonium
Glycine derivative กาํจัดวัชพืช

Prochloraz Imidazole กาํจัดเชื Kอรา
Propiconazole NA กาํจัดเชื Kอรา

EPN Organophosphate ฆ่าหนอน
Tolfenpyrad METI ฆ่าหนอน และเสี Kยนดนิ



ชื�อสามัญ กลุ่มสารเคมี เป้าหมาย
วัตถุประสงค์การใช้

Azoxystrobin Methoxyacrylate กาํจัดเชื Kอรา
Cartap hydrochloride NA กาํจัดแมลง

Methomyl Cabamate กาํจัดแมลง ไข่แมลง
Imidacloprid Neonicotinoid กาํจัดแมลง
Profenofos Organophosphate กาํจัดแมลง และไร
Profineb Dithiocarbamate กาํจัดเชื Kอรา

Cypermethrin Pyrethroid กาํจัดแมลง
Carbosulfan Cabamate กาํจัดแมลง

สารเคมีที�พบในบางเหรียง



การตดัสินใจใช้สารเคมีของเกษตรกร

0 สะดวกใช้เวลาการทาํงานน้อย 

0 สะดวกใช้แรงงานในการทาํงานน้อย 

0 กาํจัด และ/หรือควบคุมศัตรพชืได้ดรีะยะเวลาควบคุมนานู

0 กาํจัด และ/หรือควบคุมศัตรพชืได้จริงู

0 ราคาในการควบคุมและกาํจัดถกกว่าวธิีการอื�นๆู  เช่นวิธีกล

0 ผลผลิตเกดิแมลงศัตรพชืทาํลายู  และรบกวน



การตัดสินใจ



พฤตกิรรมการใช้สารเคมีของเกษตรกร
• ความคาดหวังของเกษตรกร คือการสร้างรายได้ หรือกล่าวได้ว่าปลกูผกั

เพื$อหาเงิน

• ความกลัวในการใช้สารเคมี เกษตรกรมีความกังวล และกลัวของ
เกษตรกรตอ่การใช้สารเคมีในการผลติพืชผกั

• กระบวนการรับร้ของเกษตรกรู  พบว่าเกษตรกรนั Eนประสบปัญหาเรื$อง
ของโรค แมลง หนอน และ/ศตัรูพืชต่างๆ เป็นสิ$งเร้า (Stimulating) และ
เกษตรกรใช้ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ (Experience) ทาง
การเกษตรเดมิของตนเองในการใช้สารเคมี ป้องกนั และ/หรือควบคมุ กําจดั
ศตัรูพืช



• การเลือกใช้สารเคมีของเกษตรกร  มีอยู่ด้วยกนั 4 ประเภทหลกัคือ 
1) ใช้อันที$เคยใช้  2) ใช้อันที$เพื$อนใช้  3) ใช้อันที$ร้านแนะนําใช้ และ     
4) ใช้เพราะเซลล์แมนเอามาทดลองให้ใช้ฟรี

• ความคาดหวังของการใช้สารเคมี  พบว่าเกษตรกรมีคาดหวงักบัการ
ใช้สารเคมีสามารถควบคุมและกําจัดศัตรูพืชที$เข้ามายังแปลงของ
เกษตรกร

พฤตกิรรมการใช้สารเคมีของเกษตรกร
(ต่อ)



ผลกระทบที�เกดิขึ Kน

ตวับุคคล

สิ�งแวดล้อม

ทางสังคม



ต้นแบบของการตกค้างและไหลส่สภาพแวดล้อมู



ต้นแบบการกระทบต่อโครงสร้างทางสังคม



สวัสดี


