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คำ�นำ�

อาชพีเกษตรกรรมเปน็พืน้ฐานของประเทศไทย	ประชากรของประเทศมากกวา่	50% 

มอีาชพีเกีย่วขอ้งกบัการเกษตร	ผลผลติทีไ่ดน้อกจากใชบ้รโิภคภายในประเทศซึง่มมีลูคา่

มากจนไม่อาจประเมินไดแ้ลว้	ยงัเปน็สนิคา้สง่ออกทีท่ำารายไดเ้ขา้ประเทศมลูคา่มากกวา่	

1	ล้านล้านบาทต่อปี

เนื่องจากภูมิประเทศของประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนช้ืน	 และทำาการเพาะปลูก

หมุนเวียนตลอดปี	จึงมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำานวยต่อการแพร่ระบาดของศัตรูพืช	เช่น	

วัชพืช	 แมลง	 โรคพืชและอื่น	 ๆ	 และบ่อยครั้งที่การระบาดรุนแรงทำาความเสียหายทั้ง

ดา้นปรมิาณและคณุภาพของผลผลติ	จงึไมอ่าจหลกีเลีย่งการใชส้ารปอ้งกนักำาจดัศตัรพูชื 

ได้	 ปริมาณการใช้จึงได้เพิ่มสูงขึ้นตามการพัฒนาและการขยายพื้นที่เกษตรกรรมของ

ประเทศ	ปจัจบุนัการนำาเขา้สารกำาจดัศตัรพูชืมมีลูคา่สงูถงึ	15,000-20,000	ล้านบาทตอ่ปี

แม้ว่าได้มีการนำาสารกำาจัดศัตรูพืชมาใช้นานกว่า	50	ปี	แต่พบว่าเกษตรกรยังมีการ

ใช้ไม่ถูกต้องเสมอ	 ๆ	 เช่น	 ใช้ไม่เหมาะสมกับชนิดของศัตรูพืช	 ใช้ไม่ถูกเวลา	 ใช้ความ 

เข้มข้นน้อยเกินไปหรือมากเกินไป	ใช้บ่อยครั้งเกินความจำาเป็น	ผสมสารหลาย	ๆ	ชนิด

เขา้ดว้ยกนั	ไม่เวน้การฉดีพน่ในระยะใกลเ้กบ็เกีย่วผลผลติ	ไม่ใช้เครือ่งปอ้งกนัตนเองขณะ

ฉดีพน่	ฯลฯ	ผลการใชแ้ละการปฏบิตัไิมถ่กูตอ้งทำาใหเ้กดิปญัหาตดิตามมาหลายประการ

คือ	 ทำาให้ได้รับอันตรายและพิษภัย	 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	 และได้รับพิษจากสาร

ตกค้างในพืชอาหารซึ่งมีผลต่อผู้บริโภค



สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร	 ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวข้างต้น	 จึงได้ดำาเนินการ

รณรงค์การใช้สารกำาจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัยอย่างสม่ำาเสมอ	 ตลอดระยะ

เวลาที่ผ่านมา	ในปี	2554	สมาคมฯ	ได้จัดตั้งโครงการ	“เคมีเกษตรคุ้มครองผลผลิต	สร้าง

เศรษฐกิจไทย”	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้สารกำาจัดศัตรูพืชให้เกิดประโยชน์สูงสุด	

และลดปญัหาผลกระทบตอ่ผูใ้ช	้ผูบ้รโิภคและสิง่แวดลอ้ม	โดยไดร้บัการสนบัสนนุเงนิทนุ 

ดำาเนินงานจากสมาชิกสมาคม	และหนังสือ	 “เกษตรกรไทย	ฉลาดใช้สารกำาจัดศัตรูพืช”	

เป็นผลงานส่วนหนึ่งของโครงการดังกล่าว	 สมาคมฯ	 จึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา	ณ	

โอกาสนี้

อนึ่ง	 หนังสือนี้ไม่อาจสำาเร็จได้	 หากไม่ได้รับความช่วยเหลือในการยกร่างเค้าโครง	

เนื้อหาเรื่อง	 จาก	 รศ.ดร.พรชัย	 เหลืองอาภาพงศ์	 ความร่วมมือและการเสียสละเวลา 

ของผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรากฏในคณะทำางานของหนังสือ	 ที่กรุณาให้คำาแนะนำา	 และให้

ข้อมูลต่าง	 ๆ	 ทำาให้หนังสือมีความสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น	 จึงสมควรได้รับการกล่าวถึงและ

ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง

ทา้ยทีส่ดุนี	้สมาคมฯ	หวงัวา่คูม่อืเกษตรกรไทย	ฉลาดใชส้ารเคมกีำาจดัศตัรพูชื	จะเปน็

ประโยชน์และเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สารกำาจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้อง 

และปลอดภยัแกผู่อ้า่นและเกษตรกรไทย	และมสีว่นทำาให้เกษตรกรไทยไดใ้ช้สารปอ้งกนั

กำาจดัศตัรูพชือยา่งมีประสทิธภิาพสงูสดุ	ใหผ้ลตอบแทนคุม้คา่	และเปน็การยกมาตรฐาน

การประกอบอาชีพให้มีความปลอดภัยมากขึ้น

      (ดร.วีรวุฒิ			กตัญญูกุล)

	 	 	 	 						นายกสมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร



สารบัญ

ความสำาคัญของสารกำาจัดศัตรูพืช 6

กลุ่มศัตรูพืช 7

ชนิดศัตรูพืช 8

ความเสียหาย 10

หลักการป้องกันกำาจัดศัตรูพืช 11

วิธีการป้องกันกำาจัด 12

หลักการใช้สารกำาจัดศัตรูพืช 14

ฉลาดซื้อ 16

ฉลาดดูแถบสี 17

สารกำาจัดศัตรูพืช ใช้แล้วไปไหน? 18

สารกำาจัดศัตรูพืช เมื่อใช้แล้วมีการสลายตัว 19

ผลกระทบของการใช้สารกำาจัดศัตรูพืช 20

การป้องกันอันตรายจากผลกระทบการใช้สารกำาจัดศัตรูพืช 24

บัญญัติ 10 ประการ การใช้สารกำาจัดศัตรูพืช 31



คว�มสำ�คัญ
ของสารกำาจัดศัตรูพืช

สารกำาจัดศัตรูพืชเป็นปัจจัยการผลิตพืชที่สำาคัญ	 ใช้ในการบริหารจัดการการแพร่

ระบาดของศัตรูพืช	เพื่อให้บรรลุผลดังนี้

•	 เพื่อรักษาผลผลิตและคุณภาพของผลผลิต	ทั้งสภาพไร่	 และหลังเก็บเกี่ยวจาก

ศัตรูพืช

•	สร้างเสถียรภาพของการผลิต	และความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน	เพื่อให้
เพียงพอต่อประชากรที่เพิ่มขึ้น

•	เพิม่ประสทิธภิาพการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ	และลดการทำาลายปา่ไมเ้พือ่ขยายพืน้ที่
เกษตรกรรม

•	เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดแรงงานในภาคเกษตร
•	เพิ่มคุณภาพชีวิตของเกษตรกร	ทำาให้มีโอกาสหารายได้เสริม

•	ป้องกันการแพร่ระบาด	และการเคลื่อนย้ายของศัตรูพืชและพาหะนำาโรค
•	เป็นหลักประกันในการสร้างรายได้จากการเกษตรกรรมของประเทศ

6 เกษตรกรไทย 
ฉลาดใชส้ารกำาจดัศตัรพูชื



กลุ่มศัตรูพืช
ศัตรูพืช	คือ	สิ่งมีชีวิตที่ทำาความเสียหายแก่พืชเศรษฐกิจ															

โรค แมลง

วัชพืช (หญ้า) สัตว์

7เกษตรกรไทย 
ฉลาดใช้สารกำาจัดศัตรูพืช



ชนิดศัตรูพืช

แมลง

โรค

•	กัดกินใบ/ราก

•	ดูดกินน้ำาเลี้ยง •	ชอนใบ	

•	เชื้อรา •	แบคทีเรีย

•	ไวรัส •	ไส้เดือนฝอย •	การขาดธาตุอาหาร	

•	เจาะลำาต้น

8 เกษตรกรไทย 
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สัตว์

หญ้า

•	ใบแคบ
•	ใบกว้าง •	กก

•	ยืนต้น •	ล้มลุก

•	หนู •	หอย

•	นก

•	ไร•	ทาก

9เกษตรกรไทย 
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คว�มเสียห�ย

ผลผลิตลดลง คุณภาพลดลง

ขายไม่ได้ราคาขายไม่ออก

10 เกษตรกรไทย 
ฉลาดใชส้ารกำาจดัศตัรพูชื



หลักก�รป้องกันกำ�จัดศัตรูพืช

การป้องกันกำาจัดศัตรูพืชทำาได้หลายแบบ

หลบเลี่ยง =	ปลูกในช่วงฤดู	หรือพื้นที่มีศัตรูพืชระบาดน้อย	
ปอ้งกนั =	มีระบบการพยากรณก์ารระบาด	และปอ้งกนักอ่นศตัรพูชืจะทำาความ

เสียหาย

สร้างความสมดุล =	ปรับสภาพแวดล้อม	และสร้างความแข็งแรงให้กับพืช
กำาจัด/รักษา =	 ใช้มาตรการที่เหมาะสม	 ในการระงับการระบาด	และรักษา
พืชให้แข็งแรงสมบูรณ์

ศัตรูพืช

หลบเลี่ยง

ป้องกันกำาจัด/
รักษา

สร้างความ
สมดุล

11เกษตรกรไทย 
ฉลาดใช้สารกำาจัดศัตรูพืช



วิธีก�รป้องกันกำ�จัด

แรงงานคน

•	จับ	(แมลง) •	กับดัก	(หนู)•	ถอน/ทำาลาย	(โรค) •	ถาก/ถอน	(วัชพืช)

เขตกรรม
•	ปลูกพืชหมุนเวียน	
•	ไถพรวน	
•	ปล่อยน้ำาขังท่วมแปลง	
•	ปลูกพืชแซม	 	

•	เลือกพื้นที่ที่ไม่มีประวัติการระบาด
•	เลือกช่วงเวลาปลูกที่เหมาะสม	
•	บำารุงพืชให้แข็งแรง	สมบูรณ์

•	ใช้พันธุ์ต้านทาน

12 เกษตรกรไทย 
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•	ตัวห้ำา	ตัวเบียน

•	ไวรัส •	ไตรโคเดอร์มา

•	เชื้อรา •	แบคทีเรีย

ชีววิธี

สารกำาจัดศัตรูพืช
•	สารกำาจัดแมลง/ไร
•	สารป้องกันกำาจัดโรคพืช
•	สารกำาจัดวัชพืช
•	สารกำาจัดไส้เดือนฝอย	
•	สารกำาจัดหนู
•	สารกำาจัดหอย

13เกษตรกรไทย 
ฉลาดใช้สารกำาจัดศัตรูพืช



หลักก�รใช้ส�รกำ�จัดศัตรูพืช

เมื่อจำาเป็นต้องใช้สารกำาจัดศัตรูพืช

ต้องคำานึงถึงประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ชนิด

อัตรา

สารเคมี

เวลาวิธี

14 เกษตรกรไทย 
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วิธี =	เลือกใช้เครื่องพ่น	และอุปกรณ์

การฉีดพ่นให้เหมาะสม	 ไม่ดัดแปลงการ

ใช้ที่แตกต่างจากคำาแนะนำา	 โดยดูจาก

ฉลากทุกครั้ง

ชนิด = 	สำาหรับแมลงและโรคเลือกชนิด

ให้ตรงกับพืช	 และศัตรูพืช	 แต่วัชพืชเลือก

ให้ตรงกับระยะการเจริญเติบโตของพืชปลูก		

และวัชพืช

เวลา =	เลอืกเวลาการใช้ใหต้รงกบัระยะการเจรญิ

เติบโตของพืชปลูก	 และวัชพืช	 หรือการระบาดของ

แมลง	หรือโรคพืช

อัตรา =	สำาหรับแมลงและโรค	ให้ใช้ความ

เข้มข้น	 (ซีซีหรือกรัมต่อปี๊บ)	 แต่วัชพืชให้ใช้

ปริมาณต่อพื้นที่	(ซีซีหรือกรัมต่อไร่)

15เกษตรกรไทย 
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ฉลาดซื้อ
5	ต้อง...	3	ไม่...

1.	ต้องซื้อสินค้าที่ขึ้นทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตรเท่านั้น

2.	ต้องซื้อจากร้านค้าที่มีตราเครื่องหมายคิว	(Q	ตามโลโก้ของกรมฯ)		

	 หรือร้านค้าที่เชื่อถือได้

3.	ต้องรู้จักชื่อสามัญของผลิตภัณฑ์ก่อนตัดสินใจซื้อ

4.	ต้องซื้อในปริมาณที่พอเหมาะกับการใช้

5.	ต้องซื้อสินค้าที่ยังไม่หมดอายุ	โดยดูจากวันที่ผลิตไม่เกิน	2	ปี

6.	ไม่ซื้อสินค้าโดยการแบ่งขาย

7.	ไม่ซื้อจากรถเร่

8.	ไม่ซื้อสินค้าที่อ้างว่าเป็นสูตรพิเศษ

16 เกษตรกรไทย 
ฉลาดใชส้ารกำาจดัศตัรพูชื



ฉล�ดดูแถบสี

ความเป็นพิษของสารกำาจัดศัตรูพืชมากหรือน้อยดูได้จากแถบสีด้านล่างของฉลาก

  

            

หมายถึง	มีความเป็นพิษร้ายแรงต่อผู้ใช้

   

       

หมายถึง	มีความเป็นพิษปานกลางต่อผู้ใช้

หมายถึง	มีความเป็นพิษน้อยต่อผู้ใช้

ควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์แถบสีน้ำาเงินก่อน   
หากจำาเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์แถบสีแดง ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ

17เกษตรกรไทย 
ฉลาดใช้สารกำาจัดศัตรูพืช



ส�รกำ�จัดศัตรูพืช ใช้แล้วไปไหน ?

“เมืองไทยอาบด้วยสารพิษเคมีเกษตรจริงหรือ”

สารกำาจัดศัตรูพืชเมื่อใช้แล้ว	มีการแพร่กระจาย	

1.	เข้าไปอยู่ในพืช	และผลิตผลทางการเกษตร

2.	ลงดิน

3.	ลงน้ำา

4.	ระเหยไปในอากาศ

การแพร่กระจาย

ความจริง

อากาศ

น้ำา พืช

ดิน

18 เกษตรกรไทย 
ฉลาดใชส้ารกำาจดัศตัรพูชื



สารกำาจัดศัตรูพืช
เมื่อใช้แล้วมีก�รสล�ยตัว

1. สลายตัวในพืช
ต้องเว้นระยะเวลาเก็บเกี่ยว

หลังจากการใช้ครั้งสุดท้าย

ตามคำาแนะนำาบนฉลาก

ความจริง

2. สลายตัวโดยแสงแดด 
และน้ำา

เปลี่ยนเป็นสารที่มีพิษน้อยลง

หรือไม่มีพิษ

3. สลายตัวโดยจุลินทรีย์ในดิน
เปลี่ยนเป็นสารที่มีพิษน้อยลง

หรือไม่มีพิษ

19เกษตรกรไทย 
ฉลาดใช้สารกำาจัดศัตรูพืช



ผลกระทบของการใช้
สารกำาจัดศัตรูพืช

หากใช้โดยไม่ระมัดระวัง	หรือผิดวิธี	อาจมีผลกระทบ	!

1) คน ผู้ใช้ และผู้บริโภค

ทางปาก

ทางผิวหนัง

ทางจมูก

ทางตา

20 เกษตรกรไทย 
ฉลาดใชส้ารกำาจดัศตัรพูชื



สาเหตุการเข้าสู่ร่างกายผู้ใช้

กินอาหาร/น้ำาขณะปฏิบัติงาน

ไม่ใส่หน้ากากขณะฉีดพ่น

สูบบุหรี่

ขณะปฏิบัติงาน

ไม่ล้างมือ

หลังปฏิบัติงาน

ทางปาก

ละอองสารเคมีฟุ้งกระจาย

ไม่ใส่หน้ากากขณะฉีดพ่น

ฉีดพ่นทวนลม ไอระเหยสารเคมี

ทางจมูก

21เกษตรกรไทย 
ฉลาดใช้สารกำาจัดศัตรูพืช



ละอองฟุ้งกระจาย

ไม่ล้างมือเมื่อถูกสารเคมี

ไม่ใส่แว่นป้องกัน

ไม่สวมถุงมือ

ฉีดพ่นทวนลม

ใช้มือกวนสารเคมี

ไอระเหยสารเคมี

ไม่สวมรองเท้าบูท

ทางผิวหนัง

ทางตา

22 เกษตรกรไทย 
ฉลาดใชส้ารกำาจดัศตัรพูชื



2) สภาพแวดล้อม
ดิน	น้ำา	อากาศ	

3) สิ่งมีชีวิตที่มีประโยชน์
ผึ้ง	ตัวห้ำา	ตัวเบียน	นก	ปลา	และสัตว์เลี้ยงต่าง	ๆ

23เกษตรกรไทย 
ฉลาดใช้สารกำาจัดศัตรูพืช



ก�รป้องกันอันตร�ยจ�กผลกระทบ
การใช้สารกำาจัดศัตรูพืช
อันตร�ยจะไม่เกิดขึ้น ถ้�ปฏิบัติถูกต้อง

1

2

อ่านฉลากก่อนใช้ให้เข้าใจ

แต่งกายมิดชิด

24 เกษตรกรไทย 
ฉลาดใชส้ารกำาจดัศตัรพูชื



4

5

3

ห้ามใช้ปากเปิดขวด

ห้ามใช้มือกวน
สารกำาจัดศัตรูพืช

หลีกเลี่ยงการสัมผัส
สารกำาจัดศัตรูพืช

25เกษตรกรไทย 
ฉลาดใช้สารกำาจัดศัตรูพืช



8

7

ห้ามใช้เด็กฉีดพ่น
สารกำาจัดศัตรูพืช

ถ้าสัมผัสสารกำาจัดศัตรูพืช 
ต้องรีบล้างออกทันที

6
ทำางานในที่อากาศถ่ายเท

26 เกษตรกรไทย 
ฉลาดใชส้ารกำาจดัศตัรพูชื



9

11

10

อยู่เหนือลมขณะฉีดพ่น
สารกำาจัดศัตรูพืช

ห้ามเข้าแปลง หลังฉีดพ่น
สารกำาจัดศัตรูพืช

ห้ามสูบบุหรี่หรือกินอาหาร
ขณะทำางาน

27เกษตรกรไทย 
ฉลาดใช้สารกำาจัดศัตรูพืช



14

12

13

อาบน้ำา สระผม ซักเสื้อผ้า
หลังปฏิบัติงานทันที

ล้างเครื่องมืออุปกรณ์
หลังปฏิบัติงานทันที

ห้ามล้างเครื่องมืออุปกรณ์
ลงในแหล่งน้ำา ลำาคลอง

28 เกษตรกรไทย 
ฉลาดใชส้ารกำาจดัศตัรพูชื



15

17

16

เก็บสารกำาจัดศัตรูพืช
และอุปกรณ์ในที่มิดชิดไกลมือเด็ก

หา้มนำาภาชนะบรรจสุารกำาจดั
ศัตรูพืชไปใช้ใหม่

ภาชนะบรรจุที่ใช้หมดแล้ว ให้ล้างด้วยน้ำา
3 ครั้ง และทำาลายอย่างเหมาะสม

29เกษตรกรไทย 
ฉลาดใช้สารกำาจัดศัตรูพืช



18

19

ถ้าฉลากภาชนะบรรจุลบเลือน
ให้เขียนชื่อและรายละเอียดใหม่
ให้ชัดเจน

20
เมื่อได้รับอันตรายรีบหาหมอ
ทันที พร้อมนำาภาชนะบรรจุ
สารกำาจัดศัตรูพืชไปด้วย

หยุดการใช้สารกำาจัดศัตรูพืชทันที 
เมื่อมีอาการแพ้หรือผิดปกติ

30 เกษตรกรไทย 
ฉลาดใชส้ารกำาจดัศตัรพูชื



บัญญัติ 10 ประก�ร
การใช้สารกำาจัดศัตรูพืช

สารกำาจัดศัตรูพืชมีประโยชน์อนันต์	 ในการรักษาคุณภาพ	 และปริมาณผลผลิตพืช 

แต่อาจมีโทษมหันต์	หากใช้ไม่ถูกต้อง

ก่อนใช้สารกำาจัดศัตรูพืชทุกครั้ง	ต้องดำาเนินการดังนี้

	 1.	 ตรวจวิเคราะห์ปัญหาศัตรูพืชให้ถูกต้อง

	 2.	 เลือกชนิดสารกำาจัดศัตรูพืชให้ถูกต้อง

	 3.	 อ่านฉลากก่อนใช้ทุกครั้ง

	 4.	 ใช้ให้ถูกเวลาและถูกอัตรา

	 5.	 ใช้เครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสม

	 6.	 ป้องกันอันตรายโดยใช้หน้ากาก	สวมถุงมือ	และเสื้อผ้าที่เหมาะสม

	 7.	 ต้องอยู่เหนือลมขณะฉีดพ่น

	 8.	 พ่นสารฯ	เฉพาะตอนเช้าหรือเย็น

	 9.	 งดใช้เมื่อใกล้ระยะเก็บเกี่ยว

	10.	 ชำาระร่างกายให้สะอาดหลังการฉีดพ่น

ใช้สารกำาจัดศัตรูพืชเมื่อจำาเป็น และเป็นทางเลือกสุดท้าย

31เกษตรกรไทย 
ฉลาดใช้สารกำาจัดศัตรูพืช



ดร.วีรวุฒิ		กตัญญูกุล	 	 นายกสมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร

ดร.สุจินต์		จันทรสอาด	 	 อุปนายกสมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร

รศ.ดร.พรชัย		เหลืองอาภาพงศ์	 คณะเกษตรศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร.อภิชัย		ดาวราย	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ธวัชชัย		สิชฌวัฒน์	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณวีรยุทธ		จิรพณิช	 	 เลขาธิการสมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร

คุณโกญจนาท		เรืองรอง	 	 กรรมการบริหารสมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร

คุณนที		ประเสริฐวณิช	 	 กรรมการบริหารสมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร

คุณสุรชัย		ตันประทุมวงษ์	 	 กรรมการบริหารสมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร

คุณนุชจรี		พันธ์โสม	 	 เลขานุการ-บัญชีสมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร

คุณกันตินันท์		แพใหญ่	 	 เลขานกุาร-ธรุการสมาคมคนไทยธรุกจิเกษตร

คณะผู้จัดทำ�


