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บทคัดย่อ 

ผลการศึกษาผลกระทบด้านนิเวศวิทยาจากการใช้สารฆ่าแมลง carbofuran, dicrotophos, 
methomyl และ EPN ในกลุ่ม 4 จงัหวดัอีสานตอนล่าง ได้แก่ อบุลราชธานี อํานาจเจริญ ยโสธร และศรีสะ
เกษ โดยสุ่มเก็บตวัอย่างสิ�งมีชีวิต จํานวน 7 ชนิด ได้แก่ ใบย่านาง ผกัขะแยง จิ .งหรีด ตัUกแตน ปนูา ปลา 
และตวัออ่นของแมลงปอ ชนิดละ 100 ตวัอย่าง รวมทั .งหมด 700 ตวัอย่าง จากแปลงปลกูพืช 6 ชนิด ได้แก่ 
ข้าว, พริก, แตงโม, มะเขือ, คะน้า, ถั�วฝักยาว นําตวัอย่างสิ�งชีวิตที�เก็บได้มาสกัดและตรวจสอบด้วยชุด
ตรวจสารฆ่าแมลงตกค้างกลุ่ม Organophosphate และ Carbamate  (GT testkit®) ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสขุ แล้วนําตวัเลขที�ได้มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนา ผล
การศึกษาพบว่า การตกค้างของสารฆ่าแมลงในกลุ่ม Organophosphate และ Carbamate ในพื .นที� 4 
จงัหวดัมีค่อนข้างสูง โดยเฉพาะในจิ .งหรีดพบการปนเปื.อนหรือพบสารตกค้างมากที�สุดถึงร้อยละ 90 ของ
ตวัอย่าง รองลงมาคือ ตัUกแตน (ร้อยละ 89) นอกจากนี .พบการตกค้างในผกัพื .นบ้านคอ่นข้างสงูเช่นกนัคือ    
ผกัขะแยงและยา่นาง (ร้อยละ 71 และ 86 ตามลําดบั)  ดงันั .นการตกค้างของสารเคมีดงักล่าวมีโอกาสที�จะ
เข้าสูร่่างกายมนษุย์และตกค้าง  โดยผา่นทางหว่งโซอ่าหารที�หลายคนมั�นใจวา่เป็นอาหารที�ปลอดภยั 
 
คาํสาํคัญ: ผกัพื .นบ้าน, สารพิษตกค้าง, อาหารไมป่ลอดภยั 
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ประเทศไทยจดัเป็นประเทศเกษตรกรรมซึ�งมีการเพาะปลกูพืชอาหารหลายประเภท ทั .งเพื�อบริโภค
ในประเทศและส่งออก ดงันั .น คณุภาพและความปลอดภยัของผลผลิตทางการเกษตรจึงมีผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจของประเทศและสุขภาพของผู้บริโภคในวงกว้าง ปัจจุบนัการผลิตพืชอาหารหลายชนิด กําลงั
ประสบปัญหาการปนเปื.อนของสารพิษ อนัเกิดจากการตกค้างของสารเคมีที�ใช้ทางการเกษตร เนื�องจาก
เกษตรกรนิยมปลกูพืชเชิงเดี�ยวซึ�งเป็นการผลิตเชิงการค้าในปริมาณมาก ต้องมีการดแูลอย่างเข้มข้น และ
จําเป็นต้องพึ�งพาสารเคมีทางการเกษตรในปริมาณสูง เพื�อลดความเสี�ยงจากความเสียหายของผลผลิต 
ดงันั .นผู้บริโภคที�ต้องการหลีกเลี�ยงจากปัญหาการได้รับสารพิษตกค้างในผลิตผลทางการเกษตรจึงได้หนัมา
บริโภคอาหารหรือพืชพรรณที�ได้มาจากธรรมชาติแทน ประกอบกับกระแสความนิยมและการตื�นตวัเรื�อง
สขุอนามยั หรือความนิยมในการบริโภคอาหารตามแนวธรรมชาติที�มีคณุคา่ทางสมนุไพร เช่น ผกัพื .นบ้าน 
หรืออาหารท้องถิ�น และต้องการบริโภคผกัที�ปลอดภยัจากสารเคมี 

ผกัพื .นบ้าน (Indigenous Vegetables) หมายถึง พืชผกัในท้องถิ�น ที�หาง่าย ปลกูง่าย โดยมากขึ .น
เองตามป่าเขา หนองบงึ หรือเป็นพืชผกัที�นํามาปลกูเพื�อความสะดวกในการเก็บมาบริโภค มีประโยชน์ตอ่
สขุภาพ ที�เรียกวา่สมนุไพรใช้สําหรับสร้างภมูิคุ้มกนั จะบริโภคตามฤดกูาลสร้างความสมดลุให้กบัร่างกายที�
ประกอบด้วยธาตทุั .ง 4 (ธาตไุฟ ลม นํ .า และดนิ) ที�สําคญั ผกัพื .นบ้านเป็นไม้พื .นเมือง เป็นสายพนัธุ์ที�แข็งแรง 
เหมาะสมกบัสภาพภมูิอากาศ และภมูิประเทศของประเทศไทย ไมจํ่าเป็นต้องใช้สารเคมีในการควบคมุและ
กําจดัศตัรูพืช ทําให้เราได้บริโภคพืชผกัที�ปลอดภยัจากสารเคมี ยาฆา่แมลง และปุ๋ ยเร่งการเจริญเติบโต (ชิด
ชนก, 2548) ผกัพื .นบ้านไทยมีความหลากหลายอย่างน้อย 250 ชนิด เป็นพืชที�เจริญเติบโตในท้องถิ�นและ
นํามาปรุงเป็นอาหารพื .นบ้านตามวฒันธรรมอาหารของท้องถิ�น มีคณุคา่ 4 ด้านสําคญั คือคณุคา่ด้านภูมิ
ปัญญาท้องถิ�น คณุคา่ด้านสขุภาพ คณุคา่ด้านความมั�นคงทางอาหารและระบบนิเวศน์ และคณุคา่ด้าน
เศรษฐกิจ คนท้องถิ�นยงัคงเก็บหา ปลกู และบริโภคผกัพื .นบ้านและอาหารพื .นบ้านอย่างตอ่เนื�อง และมี
การศึกษาต่อยอดจากภูมิปัญญาท้องถิ�นเกี�ยวกับผกัพื .นบ้าน เพื�อสร้างประโยชน์และความนิยมต่อการ
บริโภคผกัพื .นบ้านให้กว้างขวางยิ�งขึ .น (สํานกัการแพทย์พื .นบ้านไทย, 2554) นอกจากนี .ยงัพบว่าผกัพื .นบ้าน
เกี�ยวข้องกบัวฒันธรรมหลายๆ ด้าน เช่น วฒันธรรมการบริโภคอาหารพื .นบ้าน วฒันธรรมด้านภาษา และ
วฒันธรรมด้านความเชื�อ คา่นิยม ประเพณีและพิธีกรรม  สําหรับสถานการณ์การใช้ประโยชน์ผกัพื .นบ้าน
ในปัจจุบนัพบว่ามีแนวโน้มลดลง ทั .งนี .เนื�องจากการขยายตวัของระบบเศรษฐกิจ และการประกาศเขต
อทุยานแหง่ชาต ิทําให้พื .นที�ที�สามารถหาเก็บผกัพื .นบ้านมีน้อยลง (มลิมาศ และคณะ, 2553) รวมถึงปัญหา
พื .นที�การเกษตรเชิงเดี�ยวหรือพื .นที�ปลูกพืชเศรษฐกิจได้ขยายรุกลํ .าพื .นที�ที�เป็นป่าธรรมชาติ จนเกิดการ
ปนเปื.อนของสารเคมีที�ใช้ในการรักษาผลผลิตทางการเกษตรลกุลามเข้าไปในพืชผกัท้องถิ�นที�อยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียงในที�สุด จนอาจเป็นอนัตราย ไม่เหมาะสําหรับนํามาบริโภค  และกรณีที�มีการส่งเสริมให้ปลกูผกั
พื .นบ้านในรูปแบบเชิงการค้า ที�ยอ่มมีวตัถอุนัตรายทางการเกษตรเข้ามาเกี�ยวข้องในสถานการณ์ที�มีศตัรูพืช
เข้ามาทําลายผลผลิต ทําให้ผกัพื .นบ้านบางชนิดถกูมองวา่ไมใ่ชผ่กัธรรมชาตอีิกตอ่ไป  
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ปัญหาการปนเปื.อนของสารเคมีที�ใช้ในการเกษตรไม่ได้มีผลกระทบเฉพาะตอ่พืชผกัพื .นบ้านเท่านั .น 
สตัว์หรือสิ�งมีชีวิตที�อาศยัอยู่ในบริเวณที�มีการใช้สารเคมีทางการเกษตรก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน ซึ�ง
เป็นเรื�องที�น่ากังวลและควรตระหนกัเป็นอย่างยิ�ง หากมีการตกค้างและสะสมของสารพิษในห่วงโซ่อาหาร
เชน่แมลง ตัUกแตน กุ้ ง หอย ป ูปลา เมื�อเรานําสิ�งมีชีวิตเหล่านี .มาเป็นวตัถดุิบในการประกอบอาหาร สารพิษ
ตกค้างดงักลา่วก็ถ่ายเทมาสูผู่้คนตามปริมาณอาหารที�เราบริโภคเข้าไป  

การศกึษาวิจยัภายใต้ชดุโครงการ การศึกษาผลกระทบของสารเคมี carbofuran, dicrotophos, 
methomyl และ EPN ด้านนิเวศวิทยาและสุขภาพเพื�อหาทางเลือกให้กับเกษตรกรในสังคมไทย 
โครงการย่อย การศึกษาผลกระทบด้านนิเวศวิทยา จากการใช้สารเคมี carbofuran, dicrotophos, 

methomyl และ EPN  ของคณะนกัวิจยัที�มาจากสหสาขาแบบบรูณาการ จากหลายสถาบนัการศกึษา ได้
ทําการสุ่มเก็บตวัอย่างสิ�งมีชีวิตและพืชผกัพื .นบ้านจากพื .นที� 4 จงัหวดั ได้แก่ อุบลราชธานี อํานาจเจริญ 
ยโสธร และศรีสะเกษ ที�มีการปลกูพืชเศรษฐกิจ 6 ชนิด (ตารางที� 1) ที�เกษตรกรได้ให้ข้อมลูว่ามีการใช้หรือ
เคยใช้สารฆ่าแมลงทั .ง 4 ชนิด เพื�อประเมินปริมาณการปนเปื.อนของสารพิษตกค้างในสิ�งมีชีวิตและผัก
พื .นบ้าน 

สิ�งมีชีวิตและผกัพื .นบ้านที�สุ่มเก็บมี 7 ชนิด ได้แก่ ใบย่านาง ผกัขะแยง จิ .งหรีด ตัUกแตน ปนูา ปลา
ขนาดเล็ก และตวัอ่อนของแมลงปอ ชนิดละ 100 ตวัอย่าง รวมทั .งหมด 700 ตวัอย่าง นํามาสกดัและตรวจ
วิเคราะห์โดยใช้ชดุทดสอบ GT test kit ® ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสขุ พบว่ามีการ
ตกค้างของสารฆ่าแมลงในกลุ่ม organophosphate และ carbamate ในพื .นที�จังหวัดอุบลราชธานี 
อํานาจเจริญ ยโสธร และศรีสะเกษ ค่อนข้างสูง โดยพบว่าจิ .งหรีดมีการปนเปื.อนหรือพบสารตกค้างมาก
ที�สดุถึงร้อยละ 90 ของจํานวนตวัอย่าง รองลงมาคือ ตัUกแตน ร้อยละ 89 (ตารางที� 2)  สาเหตทีุ�พบการ
ตกค้างในสิ�งมีชีวิตทั .งสองชนิดสงูสุด เนื�องจากแมลงทั .งสองชนิดอาศยัและหากินอยู่ในแปลงปลกูพืช จึงมี
โอกาสได้สัมผสักับสารฆ่าแมลงค่อนข้างสูง อีกทั .งแมลงดงักล่าวมีขนาดรูปร่างโตกว่าแมลงศตัรูพืช จึงมี
ความทนทานมากกว่าด้วย  นอกจากนี .การตรวจพบสารฆ่าแมลงตกค้างค่อนข้างสูงในผักพื .นบ้าน คือ 
ผกัขะแยงและย่านาง (ร้อยละ 71 และ ร้อยละ 86 ตามลําดบั) นั .น เป็นสญัญาณเตือนให้ทราบว่า ผกั
พื .นบ้านที�เคยได้ชื�อว่า สด สะอาด ปลอดภัย และมีคุณค่า เริ�มจะไม่ปลอดภัย ตวัอย่างเช่น ผักขะแยงที�
ส่งออกไปต่างประเทศ (สหภาพยุโรป) จําเป็นต้องมีใบรับรองการตรวจพบสารฆ่าแมลงตกค้างและการ
ปนเปื.อนจลุินทรีย์ (กรมวิชาการเกษตร, 2554)   มากกว่านั .นการศกึษาวิจยัในครั .งนี .พบการตกค้างของสาร
ฆ่าแมลงกลุ่ม organophosphate และ carbamate ในตวัอย่างสิ�งมีชีวิตและผกัพื .นบ้านมากกว่าร้อยละ 
63-88 หรือมากกวา่ร้อยละ 50 ของตวัอยา่งที�สุม่เก็บมา (ภาพที� 1)  

ผกัขะแยงสุ่มเก็บได้จากนาข้าวที�เจ้าของแปลงได้ให้ข้อมูลว่า มีการใช้สารฆ่าแมลง carbofuran 
เพียง 1 ครั .ง ในช่วงต้นฤดูเพื�อป้องกันการเข้าทําลายของหนอนกอข้าว และเพลี .ยกระโดดสีนํ .าตาล 
(ประมาณ 1 เดือนก่อนการสุม่เก็บตวัอยา่ง)  ส่วนย่านาง เก็บตวัอย่างได้จากบริเวณรอบๆ แปลงปลกูพืช ที�
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ยืนยันว่ามีการใช้สารฆ่าแมลง และส่วนใหญ่เกษตรกรก็เก็บไปบริโภคในครัวเรือน นั�นแสดงว่าอาหาร
ท้องถิ�นของคนอีสานเหล่านี . ที�มีสารฆ่าแมลงปนเปื.อนอยู่ มีโอกาสเข้าสู่ร่างกายมนษุย์อย่างหลีกเลี�ยงไม่ได้
หรือบางกรณีอาจไม่รู้ตวัด้วยซํ .า  เนื�องจากคนอีสานมกันิยมบริโภคอาหารท้องถิ�นมาก ดงันั .นโอกาสที�จะ
สะสมสารพิษในร่างกายก็มีมากตามไปด้วย และนบัได้ว่าเป็นกรณีที�กระทบตอ่ความมั�นคงทางอาหารของ
ชมุชน  ซึ�งความหมายของความมั�นคงทางอาหารของชมุชน หมายถึง การมีอาหารกินอย่างเพียงพอตลอด
ปี โดยให้ความสําคญักับการพึ�งตนเองด้านอาหาร สิทธิในการเข้าถึงฐานทรัพยากรอาหารของชมุชน การ
เป็นเจ้าของปัจจยัการผลิต และระบบการผลิตอาหารที�ยั�งยืน อาหารที�บริโภคต้องปลอดภยั มีโภชนาการ มี
ตลาดที�เป็นธรรม มีรายได้ที�เพียงพอ มั�นคง และมีส่วนร่วมในการควบคมุดแูล รวมถึงการสร้างความเป็น
ธรรมและยั�งยืนในระบบอาหาร (สภาที�ปรึกษาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต,ิ 2551) 
 
ตารางที� 1 พื Kนที�เก็บตัวอย่างและชนิดพืชที�ปลูก 

จังหวัด พื Kนที�เก็บตัวอย่าง แปลงพืชที�เก็บตัวอย่าง 

ยโสธร อําเภอคําเขื�อนแก้ว ถั�วฝักยาว, ข้าว 
ศรีสะเกษ อําเภอยางชมุน้อย พริก 

อํานาจเจริญ อําเภอเมือง แตงโม 
อบุลราชธานี อําเภอเมือง  

อําเภอเขื�องใน 
พืชตระกลูกะหลํ�า (คะน้า) 

มะเขือ 
 
 
ตารางที� 2 ชนิดและจํานวนของตัวอย่างสิ�งมีชีวิตที�เก็บและจํานวนที�พบสารเคมีในพื Kนที� จังหวัด

อุบลราชธานี อาํนาจเจริญ ยโสธร และศรีสะเกษ    
ตัวอย่างสิ�งมีชีวิต จาํนวนที�เก็บ

ตัวอย่างทั Kงหมด 
จาํนวนที�ตรวจ
พบสารเคมี 

Mean ± S.D. 95% CI 

ใบยา่นาง 100 86  
 
 

75.43 ± 5.13  
 

 
 
 

62.87 - 87.98 
 

ผกัขะแยง 100 71 
จิ .งหรีด 100 90 
ตัUกแตน 100 89 

ปนูา 100 75 
ปลาขนาดเล็ก 100 57 

ตวัอ่อนของแมลงปอ 100 60 
รวม 700 528 
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ภาพที� 1 ร้อยละตัวอย่างที� สุ่มพบสารตกค้างในแต่ละจังหวัด (N=20) 

 
ผลจากการศกึษาสรุปได้ว่า สารฆ่าแมลง carbofuran, dicrotophos, EPN และ methomyl ที�

เกษตรกรใช้ในแปลงปลูกพืชหลกั  มีการตกค้างและปนเปื.อนในสิ�งมีชีวิตและผกัพื .นบ้าน ซึ�งเป็นอาหาร
ท้องถิ�นของคนอีสาน ดงันั .นมีโอกาสสูงมากที�จะเข้าไปสะสมในร่างกายของมนุษย์ โดยผ่านทางการกิน
อาหารที�ทกุคนคาดหวงัวา่ปลอดภยัที�สดุ  ซึ�งสถานการณ์ความไม่ปลอดภยัและผลกระทบจากกระบวนการ
ผลิตพืชเหลา่นี . จากการสงัเกตพบวา่มีหลายปัจจยัที�ทําให้เกิดการปนเปื.อนและตกค้างในพืชผกัพื .นบ้านและ
อาหารท้องถิ�นดงันี .  

1. แหล่งนํ .าที�ใช้ เกษตรกรใช้แหล่งนํ .าที�อยู่ใกล้หรือไหลผ่านเขตเกษตรกรรมที�มีการใช้สารเคมี ทํา
ให้มีการสะสมของสารเคมีในแหล่งนํ .านั .นได้ นอกจากนี .นํ .าที�ได้มาจากชลประทานยังขาดการวิเคราะห์
คณุภาพนํ .า และไมมี่การตรวจวิเคราะห์แหล่งนํ .านั .นๆ เพื�อตรวจหาสารปนเปื.อน อาจทําให้สารเคมีจากการ
ผลิตพืชชนิดอื�นสามารถสมัผสักบัพืชผกัพื .นบ้านและสิ�งมีชีวิตที�เป็นอาหารได้โดยตรง  

2. ลกัษณะพื .นที�เพาะปลกู การใช้พื .นที�เพื�อปลกูพืชซํ .าในแปลงเดิมแปลงทําให้ง่ายตอ่การเกิดการ
ทําลายของศตัรูพืช เช่น โรคพืช และแมลง ที�ยงัสะสมในพื .นที� นอกจากนั .นพื .นที�เพาะปลกูของเกษตรกรอยู่
ใกล้กบัแปลงข้างเคียงที�มีการใช้สารเคมีโดยไมมี่วิธีป้องกนัการปนเปื.อนสารเคมีจากแปลงใกล้เคียง  

3. การใช้สารเคมีของเกษตรกรยงัมีการนําสารเคมีที�กรมวิชาการเกษตรได้กําหนดให้เป็นสารต้อง
เฝ้าระวงัคือ carbofuran, dicrotophos, methomyl และ EPN นอกจากนี .เกษตรกรนิยมใช้สารกําจดั
ศตัรูพืชหลายชนิดผสมในถังพ่นเดียวกันซึ�งอาจทําให้ประสิทธิภาพในการกําจัดศัตรูพืชของสารกําจัด
ศตัรูพืชลดลง  
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4. ข้อมลูเกี�ยวกบัสารเคมีที�ใช้ในเรื�องของประสิทธิภาพและรูปแบบการใช้ เกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับ
จากผู้ ที�เคยใช้มาก่อน และจากร้านค้าจําหน่ายสารเคมี แต่ไม่ค่อยได้รับข้อมูลเรื� องของอันตรายและ
วิธีการใช้อยา่งปลอดภยั 

ถึงแม้ว่ากระแสความต้องการบริโภคอาหารปลอดภัย ผกัปลอดสารพิษ ดเูหมือนจะเป็นเรื�องที�มา
แรงและได้รับความนิยมจากผู้บริโภคมากพอสมควร โดยเฉพาะชนชั .นกลางในเมืองที�มีกําลงัซื .อ  แตภ่ายใต้
หีบหอ่บรรจภุณัฑ์ที�บอกไว้ว่า ผกัปลอดสารพิษนั .นสินค้าภายในเป็นอย่างที�โฆษณาไว้หรือไม่ ไม่เคยมีการ

ตรวจสอบ  หรือแม้แต่คนในชนบทเองที�มีแหล่งทรัพยากรที�สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ซึ�งมีความ
มั�นใจมาตลอดวา่ ผักพื Kนบ้านอาหารท้องถิ�น.....กิน (ไม่) ปลอดภัย หรือไม?่ 
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