
l	 คณะ	ทำงาน	การ	พฒันา	คณุภาพ	ชวีติ	สาธารณสขุ	และ	คุม้ครอง	ผู	้บรโิภค	(สป.) 

l	 มูลนิธิชีววิถี

ความ	เห็น	และ	ข้อ	เสนอ	แนะ

การคุ้มครองผู้บริโภคจากอันตรายของ

สารเคมีกำจัดศัตรูพืช
คาร์โบฟูรานเมทโทมิล

อีพีเอ็นและไดโครโตฟอส



ความ	เห็น	และ	ข้อ	เสนอ	แนะ

การคุ้มครองผู้บริโภคจากอันตรายของสารเคมีกำจัดศัตรูพืช

คาร์โบฟูรานเมทโทมิลอีพีเอ็นและไดโครโตฟอส

พิมพ์	ครั้ง	ที่	๑

มีนาคม	๒๕๕๖

ผู้จัดทำ

คณะ	ทำงาน	การ	พัฒนา	คุณภาพ	ชีวิต	สาธารณสุข	และ	คุ้มครอง	ผู้	บริโภค	

สภา	ที่	ปรึกษา	เศรษฐกิจ	และ	สังคม	แห่ง	ชาติ

แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ	(คคส.)

คณะ	เภสัชศาสตร์	จุฬาลงกรณ์	มหาวิทยาลัย

จัดพิมพ์และเผยแพร่โดย

แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ	(คคส.)

อาคาร	นวัตกรรม	ทาง	เภสัชศาสตร์	ชั้น	๒	

คณะ	เภสัชศาสตร์	จุฬาลงกรณ์	มหาวิทยาลัย	

ถนน	พญาไท	เขต	ปทุมวัน	กรุงเทพฯ	๑๐๓๐๐

โทรศัพท์	๐๒–๒๑๘–๘๔๔๕	โทรสาร	๐๒–๒๕๑–๓๕๓๑

อีเมล	consumer_sss@yahoo.com

http://www.thaihealthconsumer.org/

สนับสนุนโดย

สำนักงาน	กองทุน	สนับสนุน	การ	สร้าง	เสริมสุข	ภาพ	(สสส.)



ความเห็นและข้อเสนอแนะ

การคุ้มครองผู้บริโภคจากอันตรายของ

สารเคมีกำจัดศัตรูพืช
คาร์โบฟูรานเมทโทมิล
อีพีเอ็นและไดโครโตฟอส
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๑. ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 

ปัญหา	การ	ใช้	สาร	เคมี	กำจัด	ศัตรู	พืช	เป็น	ปัญหา	สำคัญ	ของ	

ประเทศไทย	 การนำ	เข้า	และ	ใช้	สาร	เคมี	เหล่า	นี้	โดย	ไม่มี	การ	ควบคุม 

	และ	จัดการ	อย่าง	มี	ประสิทธิภาพ	จะ	ส่ง	ผล	ให้	เกิด	ปัญหา	ผลก	ระ	ทบ	

หลาย	ด้าน	 เช่น	 ผลก	ระ	ทบ	ต่อ	สุขภาพ	ของ	เกษตรกร	 การ	ตกค้าง	 

ในผัก	และ	ผล	ไม้	ใน	ปริมาณ	มาก	จน	ส่ง	ผลก	ระ	ทบ	ต่อ	ผู้	บริโภค	 รวม	ถึง 

	ผลก	ระ	ทบ	ที	่ม	ีตอ่	การ	สง่	ออก	สนิคา้	เกษตร	และ	อาหาร	ของ	ไทย	เปน็ตน้ 

	 การนำ	เข้า	สาร	เคมี	กำจัด	ศัตรู	พืช	มี	แนว	โน้ม	สูง	ขึ้น	แทบ	ทุก	ปี	โดย	

ภายใน	ระยะ	เวลา	๑๐	กวา่	ป	ีที	่ผา่น	มา	การนำ	เขา้	ได	้เพิม่	ขึน้	ถงึ	๓	เทา่	ตวั	 

และ	มี	อัตรา	การ	ใช้	สาร	เคมี	ต่อ	หน่วย	พื้นที่	มาก	ถึง	ร้อย	ละ	 ๑๑	 ต่อ	ปี	 

โดย	ใน	ป	ีพ.ศ.	๒๕๕๔	ม	ีการนำ	เขา้	สาร	เคม	ีรวม	ทัง้	สิน้	๑๖๔,๕๓๘,๙๕๓	

กโิลกรมั	คดิ	เปน็	สาร	ออก	ฤทธิ	์๘๗,๖๑๙,๓๔๒	กโิลกรมั	คดิ	เปน็	จำนวน	

เงนิ	รวม	ทัง้	สิน้	๒๒,๐๗๐,๒๔๘,๖๘๕	ลา้น	บาท	(สำนกั	ควบคมุ	พชื	และ	

วัสดุ	ทางการ	เกษตร,	๒๕๕๕)
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ตาราง ๑	 รายงาน	สรุป	การนำ	เข้า	วัตถุ	อันตราย	ทางการ	เกษตร	ประเภท	สาร	เคมี	

	 ปี	พ.ศ.	๒๕๕๔	

ลำดับ ประเภท	ของ	วัตถุ	อันตราย มกราคม	–	ธันวาคม

ปริมาณ	(กก.) มูลค่า	(บาท) สาร	สำคัญ	(กก.)

๑ สาร	กำจัด	วัชพืช	

(Herbicide)

๑๑๒,๑๗๖,๘๐๙.๕๙ ๑๑,๔๗๙,๕๒๑,๗๑๖.๘๙ ๖๗,๖๐๗,๗๓๖.๗๖

๒ สาร	กำจัด	แมลง	

(Insecticide)

๓๔,๖๗๒,๒๓๓.๓๐ ๕,๙๓๘,๐๒๑,๑๓๒.๙๙ ๑๐,๖๗๑,๑๐๙.๗๒

๓ สาร	ป้องกัน	และ	กำจัด	

โรค	พืช	(Fungicide)

๑๒,๑๗๘,๗๓๙.๓๘ ๓,๘๗๕,๓๕๙,๑๘๓.๙๙ ๖,๙๘๐,๒๕๘.๖๓

๔ สาร	ควบคุม	การ	เจริญ	

เติบโต	ของ	พืช	(PGR)

๓,๐๔๖,๙๒๖.๔๐ ๓๖๓,๘๔๒,๙๗๓.๕๔ ๑,๔๓๔,๗๘๕.๒๖

๕ สาร	รม	ควัน	พิษ	

(Fumigants)

๗๓๒,๙๒๙.๒๖ ๑๒๒,๐๐๖,๕๙๓.๙๒ ๔๑๖,๙๐๔.๑๑

๖ สาร	กำจัด	หอย	และ

	หอย	ทาก	(Molluscicide)

๖๐๒,๖๕๕.๐๐ ๕๕,๘๖๓,๑๗๐.๐๙ ๗๕,๒๕๖.๕๐

๗ สาร	กำจัด	ไร	

(Acaricide)

๔๗๓,๒๕๐.๘๖ ๑๓๓,๔๔๔,๗๔๙.๙๖ ๑๕๘,๓๐๓.๔๔

๘ สาร	กำจัด	หนู	

(Rodenticide)

๔๙๙,๔๑๑.๐๐ ๗๕,๗๖๐,๗๒๐.๐๔ ๒๗๔,๙๘๔.๕๑

๙ สาร	กำจัด	ไส้เดือน	ฝอย	

(Nematocide)

๓๐.๐๐ ๑๓,๙๕๗.๓๒ ๓.๐๐

๑๐ สาร	อื่น	

(Other)

๐.๐๔ ๒,๑๘๕.๔๔ –

รวม ๑๖๔,๓๘๓,๐๑๔.๘๓ ๒๒,๐๔๓,๘๓๖,๓๘๔.๑๘ ๘๗,๖๑๙,๓๔๑.๙๕

ที่มา	:	สำนัก	ควบคุม	พืช	และ	วัสดุ	ทางการ	เกษตร,	พ.ศ.	๒๕๕๕
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จาก	สถิติ	ปี	พ.ศ.	๒๕๕๒	ประเทศไทย	นำ	เข้า	สาร	เคมี	กำจัด	ศัตรู	
พืช	ประเภท	ต่างๆ	โดย	นำ	เข้า	จาก	สาธารณรัฐ	ประชาชน	จีน	 ร้อย	ละ	
๖๖	จาก	อินเดีย	ร้อย	ละ	๘	จาก	ประ	เท	ศอื่นๆ	ร้อย	ละ	๒๖	โดย	ผู้	ผลิต 
	สาร	เคมี	 ๖	 บรรษัท	ข้าม	ชาติ	 ได้แก่	 	 (๑)	 ไบ	เออร์	 (๒)	 ซิน	เจน	ต้า	 
(๓)	BASF		(๔)	ดาวน์	เคมี	คอล		(๕)	มอน	ซาน	โต้		(๖)	ดู	ปอง	ท์	เป็น	 
ผู้	ผลิต	สาร	เคมี	การเกษตร	ของ	โลก	ประมาณ	ร้อย	ละ	๗๐	

สาร	เคมี	การเกษตร	ที่	นำ	เข้า	มา	ใน	ประเทศไทย	 ถูก	นำ	เข้า	โดย	
บริษัท	ยักษ์	ใหญ่	ข้าม	ชาติ	๖	บริษัท	และ	บริษัท	อื่นๆ	อีก	๒๓๐	บริษัท	
มี	บริษัท	ผลิต	สูตร	สำเร็จ	๙๐	บริษัท	ผู้	ค้า	ส่ง	๕๔๓	ราย	และ	ผู้	ค้า	ปลีก	
๑๕,๘๒๒	 ราย๑	 บริษัท	ท้อง	ถิ่น	ของ	ไทย	จะ	นำ	สาร	ออก	ฤทธิ์	ดัง	กล่าว	 
มา	ผสม	และ	บรรจุ	ขาย	ไป	ยัง	ร้าน	ค้า	ปลีก	และ	เกษตรกร	 ซึ่ง	ราคา	ที่	
เกษตรกร	ซื้อ	จะ	มี	มูลค่า	สูง	กว่า	ราคา	วัตถุดิบ	ที่	นำ	เข้า	มา	หลาย	เท่า	ตัว

ผลก	ระ	ทบ	จาก	สาร	เคม	ีกำจดั	ศตัร	ูพชื	ตอ่	สิง่	แวดลอ้ม	และ	สขุภาพ	
ของ	ประชาชน	ได้	ทวี	ความ	รุนแรง	ขึ้น	และ	กำลัง	เข้า	ขั้น	วิกฤต	ดัง	จะ	เห็น	
ได	้จาก	สถติ	ิการ	ตรวจ	เลอืด	ของ	เกษตรกร	เพือ่	วดั	ระดบั	เอนไซม	์โค	ลนี	– 
เอ	ส	เตอเรส	โดย	สำนกั	โรค	จาก	การ	ประกอบ	อาชพี	และ	สิง่	แวดลอ้ม	ซึง่	
พบ	ว่า	 เกษตรกร	มี	สาร	เคมี	กำจัด	ศัตรู	พืช	ตกค้างใน	ร่างกาย	ใน	ระดับ	
เสี่ยง	และ	ไม่	ปลอดภัย	ใน	สัดส่วน	ที่	สูง	ขึ้น	จาก	ปี	พ.ศ.	๒๕๔๕	ที่	ร้อย	ละ	 
๒๙.๔๑	เปน็	รอ้ย	ละ	๓๘.๕๒	ใน	ป	ีพ.ศ.	๒๕๕๐	และ	ไมม่	ีแนว	โนม้	ลด	ลง 
	แต่	ประการ	ใด	 ใน	ขณะ	ที่	แต่ละ	ปี	มี	ผู้	ป่วย	จาก	สาร	เคมี	กำจัด	ศัตรู	พืช	

ประมาณ	๒๐๐,๐๐๐	–	๔๐๐,๐๐๐	ราย๒ 

๑	สำนักควบคุมพืชและวัสดุทางการเกษตร,	๒๕๕๕.	

๒	ประเมินโดยแผนงานวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและระบบการประเมิน 
ผลกระทบทางสุขภาพ,	๒๕๔๘.
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แผนภาพ ๑	 สถิติ	การ	ตรวจ	เลือด	เกษตรกร	เพื่อ	วัด	ระดับ	เอนไซม์	โค	ลีน	เอ	ส	เตอเรส

	 ร้อย	ละ	ที่	พบ	ว่า	เสี่ยง	และ	ไม่	ปลอดภัย	จาก	สาร	เคมี	กำจัด	ศัตรู	พืช	ตกค้าง	

	 ปี	พ.ศ.	๒๕๔๐	–	๒๕๕๔

ที่มา	:	สำนัก	โรค	จาก	การ	ประกอบ	อาชีพ	และ	สิ่ง	แวดล้อม,	พ.ศ.	๒๕๕๔

นอก	เหนือ	จาก	ผลก	ระ	ทบ	ต่อ	เกษตรกร	โดยตรง	 การ	ตกค้าง	 

ของ	สาร	เคมี	กำจัด	ศัตรู	พืช	ใน	อาหาร	ได้	เพิ่ม	 ความ	เสี่ยง	ต่อ	ผู้	บริโภค	 

โดย	เฉพาะ	กลุ่ม	ราย	ได้	ต่ำ	และ	ผู้	บริโภค	ใน	เมือง	ที่	พึ่งพา	อาหาร	ปรุง	

สำเร็จ	และ	ไม่	สามารถ	เข้า	ถึง	ผัก	และ	ผล	ไม้	ที่	ปราศจาก	สาร	เคมี	 การ	

ตรวจ	คุณภาพ	สินค้า	เกษตร	และ	อาหาร	ใน	หลาย	กรณี	พบ	ว่า	มี	การ	 

ปน	เปือ้น	สาร	เคม	ีกำจดั	ศตัร	ูพชื	ใน	สดัสว่น	คอ่น	ขา้ง	สงู	ดงั	ผล	การ	สำรวจ	

ผัก	ยอด	นิยม	ใน	หมู่	ผู้	บริโภค	๗	ชนิด	คือ	กะหล่ำ	ปลี	คะน้า	ถั่วฝักยาว	

ผัก	กาด	ขาว	ผัก	บุ้ง	จีน	ผักชี	และ	พริก	จินดา	ที่	ขาย	ใน	ห้าง	สรรพ	สินค้า	
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ขนาด	ใหญ	่ตลาดสด	และ	รถ	เร	่ของ	เขต	กรงุเทพมหานคร	ที	่พบ	ปรมิาณ	

สาร	เคม	ีกำจดั	ศตัร	ูพชื	ตกคา้ง	เกนิ	มาตรฐาน	ของ	สหภาพ	ยโุรป	ถงึ	รอ้ย	ละ	

๔๐	โดย	ใน	จำนวน	นี้	คือ	คาร์	โบ	ฟู	ราน	เมท	โท	มิล	อี	พี	เอ็น	และ	ได	โคร– 

	โต	ฟอส๓	สอดคลอ้ง	กบั	ผล	สำรวจ	ของ	สำนกังาน	คณะ	กรรมการ	อาหาร	

และ	ยา	(อย.)	ที่	พบ	ว่า	ผัก	สด	ใน	กรุงเทพ	และ	ปริมณฑล	จำนวน	๓๕๙	

ตัวอย่าง	 มี	อัตรา	การ	พบ	สาร	เคมี	กำจัด	ศัตรู	พืช	ร้าย	แรง	ตกค้าง	ใน	ผัก 

	ที	่ม	ีเครือ่งหมาย	ปลอด	สาร	พษิ	และ	ผกั	ที	่ไมม่	ีเครือ่งหมาย	รอ้ย	ละ	๕๑.๘	

และ	๖๓.๗	ตาม	ลำดับ

การ	ใช้	สาร	เคมี	เหล่า	นี้	ใน	การเกษตร	ส่ง	ผล	ต่อ	สุขภาพ	ระยะ	ยาว 

	และ	ก่อ	ให้	เกิด	โรค	เรื้อรัง	ต่างๆ	 เช่น	 โรค	เบา	หวาน	ชนิด	ที่	 ๒	 	 โรค 

	พาร์	คิน	สัน	โดย	เฉพาะ	โรค	มะเร็ง	ซึ่ง	ได้	กลาย	เป็น	สาเหตุ	การ	เสีย	ชีวิต	

อันดับ	หนึ่งของ	คน	ไทย	สูง	กว่า	การ	เสีย	ชีวิต	จาก	โรค	หัวใจ	 โรค	เอดส์	

และ	อุบัติเหตุ	นับ	ตั้งแต่	ปี	พ.ศ.	๒๕๔๗	เป็นต้น	มา	ด้วย	เหตุ	ดัง	กล่าว	

สภา	ที	่ปรกึษา	เศรษฐกจิ	และ	สงัคม	แหง่	ชาต	ิจงึ	ได	้จดั	ทำความ	เหน็	และ	

ข้อ	เสนอ	แนะ	เรื่อง		“การ	คุ้มครอง	ผู้	บริโภค	จาก	อันตราย	ของ	สาร	เคมี	

กำจัด	ศัตรู	พืช	คาร์	โบ	ฟู	ราน	 (Carbofuran)	 เมท	โท	มิล	 (Methomyl)	 

อี	พี	เอ็น	 (EPN)	 	 และ	ได	โคร	โต	ฟอส	 (Dicrotophos)”	 	 เสนอ	ต่อ	 

คณะ	รัฐมนตรี	เพื่อ	นำ	ไป	สู่	การ	กำหนด	นโยบายและ	มาตรการ	ป้องกัน 

	ผลก	ระ	ทบ	จาก	การ	ใช้	สาร	เคมี	กำจัด	ศัตรู	พืช	ดัง	กล่าว	ใน	ภาค	เกษตรกรรม	 

เพื่อ	การ	แก้ไข	ปัญหา	ที่	ยั่งยืน	ต่อ	ไป

๓	ข้อมูลเพิ่มเติมในรายงานผลการตรวจผักในกรุงเทพมหานคร	ได้ที่	
			http://www.thaipan.org/node/362
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๒. วิธีการศึกษาและการดำเนินงาน

คณะ	ทำงาน	การ	พัฒนา	คุณภาพ	ชีวิต	สาธารณสุข	และ	คุ้มครอง	 

ผู	้บรโิภค	โดย	คณะ	ทำงาน	เกีย่ว	เนือ่ง	คณุภาพ	ชวีติ	และ	คุม้ครอง	ผู	้บรโิภค 

	ดา้น	ความ	ปลอดภยั	ของ	ผลติภณัฑ	์สภา	ที	่ปรกึษา	เศรษฐกจิ	และ	สงัคม	

แห่ง	ชาติ	ได้	ดำเนิน	การ	ศึกษา	ดังนี้	

๒.๑	ศึกษา	ข้อมูล	ที่	เกี่ยวข้อง	จาก	งาน	วิจัย	ของ	หน่วย	งาน	ภาค	รัฐ 

	และ	เอกชน	ทั้ง	ใน	ประเทศและ	ต่าง	ประเทศ	ร่วม	กับ	มูลนิธิ	ชีว	วิถี	 และ	

แผน	งาน	พัฒนา	วิชาการ	และ	กลไก	คุ้มครอง	ผู้	บริโภค	ด้าน	สุขภาพ	

จุฬาลงกรณ์	มหาวิทยาลัย	



10

๒.๒	การ	เชญิ	นกั	วชิาการ	มา	ให	้ขอ้มลู	ใน	การ	ประชมุ	จำนวน	๓	ครัง้	 

คือ

๒.๒.๑	การ	ประชุม	คณะ	ทำงาน	เกี่ยว	เนื่อง	คุณภาพ	ชีวิต	และ	

คุม้ครอง	ผู	้บรโิภค	ดา้น	ความ	ปลอดภยั	ของ	ผลติภณัฑ	์ครัง้	ที	่๙/๒๕๕๕	

เมื่อ	วัน	ที่	 ๑๑	 กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๕๕	 	ณ	ห้อง	ประชุม	 สำนักงาน	 

สภา	ที่	ปรึกษา	เศรษฐกิจ	และ	สังคม	แห่ง	ชาติ	 โดย	เชิญ	 นางสาว	กิ่ง	กร	

นริ	นท	รกุล	 ณ	 อยุธยา	 จาก	โครงการ	กิน	เปลี่ยน	โลก	 การ	บรรยาย	

ประเด็น	 “การ	คุ้มครอง	ผู้	บริโภค	จาก	สินค้า	ที่	ไม่	ปลอดภัย	ข้าม	แดน	

เนือ่งจาก	ประเทศไทย	จะ	เขา้	สู	่ประชาคม	อาเซยีน	กรณ	ีความ	ปลอดภยั	

ด้าน	อาหาร”

๒.๒.๒	การ	ประชุม	คณะ	ทำงาน	เกี่ยว	เนื่อง	คุณภาพ	ชีวิต	และ	

คุม้ครอง	ผู	้บรโิภค	ดา้น	ความ	ปลอดภยั	ของ	ผลติภณัฑ	์ครัง้	ที	่๑๑/๒๕๕๕	

เมื่อ	วัน	ที่	๒๗	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๕๕		ณ	ห้อง	ประชุม	สำนักงาน	สภา 

ที	่ปรกึษา	เศรษฐกจิ	และ	สงัคม	แหง่	ชาต	ิโดย	เชญิ	(๑)	นาย	จ	ิรา	กร	โกศ	ัย	เส	ว	ี 

อธิบดี	กรม	วิชาการ	เกษตร	และ	คณะ	 (๒)	 ดร.สังวาล	 สมบูรณ์	 คณะ	

เกษตรศาสตร์	 มหาวิทยาลัย	ราชภัฏ	อุบล	 (๓)	 ดร.สุภา	พร	 ใจ	กา	รุณ	

คณะ	สาธารณสุข	ศาสตร์	 มหาวิทยาลัย	ราชภัฏ	อุบลราชธานี	 และ	 

(๔)	นาย	วฑิรูย	์	เลีย่น	จำรญู		ผู	้อำนวย	การ	มลูนธิ	ิชวี	วถิ	ีมา	ประชมุ	หารอื	

ใน	ประเด็น	 “ข้อ	เสนอ	การ	คุ้มครอง	ผู้	บริโภค	ประเด็น	สาร	เคมี	กำจัด	 

ศตัร	ูพชื	คาร	์โบ	ฟ	ูราน	เมท	โท	มลิ	อ	ีพ	ีเอน็	และ	ได	โคร	โต	ฟอส”	ครัง้	ที	่	๑ 

10
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๒.๒.๓	 การ	ประชุม	คณะ	ทำงาน	เกี่ยว	เนื่อง	คุณภาพ	ชีวิต	

และ	คุ้มครอง	ผู้	บริโภค	ด้าน	ความ	ปลอดภัยของ	ผลิตภัณฑ์	 ครั้ง	ที่	

๑๒/๒๕๕๕	 เมื่อ	วัน	ที่	 ๒๙	 สิงหาคม	 พ.ศ.	๒๕๕๕	ณ	 ห้อง	ประชุม	

สำนักงาน	สภา	ที่	ปรึกษา	เศรษฐกิจ	และ	สังคม	แห่ง	ชาติ	 โดย	เชิญ	 

(๑)	ที	่ปรกึษา	และ	ผู	้เชีย่วชาญ	จาก	กรม	สง่	เสรมิ	การเกษตร		(๒)	ที	่ปรกึษา 

	และ	ผู	้เชีย่วชาญ	จาก	กรม	การ	ขา้ว	(๓)	ผศ.ดร.นพ.ปตั	พงษ	์เกษ	สมบรูณ	์

(๔)	 ดร.สุภา	พร	 ใจ	กา	รุณ	 คณะ	สาธารณสุข	ศาสตร์	 มหาวิทยาลัย	

ราชภัฏ	อุบลราชธานี	และ	(๕)	นาย	วิฑูรย์		เลี่ยน	จำรูญ	ผู้	อำนวย	การ	 

มูลนิธิ	ชีว	วิถี	 มา	ประชุม	หารือ	 ใน	ประเด็น	 “ข้อ	เสนอ	การ	คุ้มครอง	 

ผู	้บรโิภค	ประเดน็	สาร	เคม	ีกำจดั	ศตัร	ูพชื	คาร	์โบ	ฟ	ูราน	เมท	โท	มลิ	อ	ีพ	ีเอน็	 

และ	ได	โคร	โต	ฟอส”	ครั้ง	ที่	๒

๒.๓	 จัด	เวที	สัมมนา	รับ	ฟัง	ความ	คิด	เห็น	จาก	นัก	วิชาการ	 ผู้	แทน	

หน่วย	งาน	ภาค	รัฐ	 ผู้	แทน	ภาค	เอกชน	 เครือ	ข่าย	คุ้มครอง	ผู้	บริโภค	 

เครอื	ขา่ย	ผู	้ใช	้สาร	เคม	ีทางการ	เกษตร	ผู	้ประกอบ	การ	ภาค	ประชา	สงัคม	 

และ	สื่อมวลชน	 	 เรื่อง	 “การ	พัฒนา	คุณภาพ	ชีวิต	ด้วย	การ	คุ้มครอง	 

ผู	้บรโิภค	จาก	สนิคา้	ที	่ไม	่ปลอดภยั	กรณ	ีสาร	เคม	ีกำจดั	ศตัร	ูพชื	คาร	์โบ	– 

ฟ	ูราน	เมท	โท	มลิ	อ	ีพ	ีเอน็	และ	ได	โคร	โต	ฟอส”	เมือ่	วนั	ศกุร	์ที	่๒๘	กนัยายน	 

พ.ศ.	๒๕๕๕		ณ	ห้อง	ประชุม	สำนักงาน	สภา	ที่	ปรึกษา	เศรษฐกิจ	และ	

สังคม	แห่ง	ชาติ	

11
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๓. สาระสำคัญของเรื่องและข้อวิเคราะห์

๓.๑สาระสำคัญของเรื่อง

๓.๑.๑คำนิยาม

๓.๑.๑.๑	 สาร	เคมี	กำจัด	ศัตรู	พืช	 หมาย	ถึง	 คือ	 สาร	เคมี	 

ที่	ใช้	ใน	การ	ควบคุม	ศัตรู	พืช	 เช่น	 แมลง	หนู	 วัชพืช	 และ	เชื้อ	รา	ต่างๆ	 

ซึ่ง	ใน	เกือบ	จะ	ทุก	กรณี	 สาร	เคมี	เหล่า	นี้	 เป็น	สาร	พิษ	ที่	ใช้	กำจัด	หรือ	 

ฆ่า	ศัตรู	พืช	แต่	ใน	บาง	กรณี	สาร	เหล่า	นี้	ก็	ทำ	หน้าที่	เสมือน	สาร	ไล่	ศัตรู	 

ชนิด	หนึ่ง	หรือ	ไป	ทำให้	พืช	หยุด	การ	เจริญ	เติบโต	หรือ	ไม่	สืบพันธุ์

๓.๑.๑.๒	 สาร	ออก	ฤทธิ์	 หมาย	ถึง	 เนื้อ	สาร	จริงๆ	ที่	จะ	

แสดง	ผล	ต่อ	พืช	ได้	ตาม	คุณสมบัติ	ที่	สาร	นั้น	มี	อยู่	มัก	จะ	บอก	เป็น	ความ	

เข้ม	ข้น	ของ	สาร	ออก	ฤทธิ์	ทั้งหมด	 เนื้อ	สาร	จริงๆ	ที่	จะ	แสดง	ผล	ต่อ	พืช	

ได้	ตาม	คุณสมบัติ	 ที่	สาร	นั้น	มี	อยู่	 มัก	จะ	บอก	เป็น	ความ	เข้ม	เข้	นข	อง	 

สาร	ออก	ฤทธิ์	ใน	สาร	ผสม	ทั้งหมด
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๓.๑.๑.๓	 เกษตร	อินทรีย์	 หมาย	ถึง	 ระบบ	การ	ผลิต	ที่	ให้	

ความ	สำคัญ	กับ	ความ	ยั่งยืน	ของ	สุขภาพ	ดิน	 ระบบ	นิเวศ	 และ	มนุษย์	

เกษตร	อินทรีย์	อาศัย	กระบวนการ	ทาง	นิเวศวิทยา	 ความ	หลาก	หลาย	

ทาง	ชีวภาพ	 และ	วงจร	ธรรมชาต	ิ ที่	มี	ลักษณะ	เฉพาะ	ของ	แต่ละ	พื้นที่	

แทนที่	จะ	ใช้	ปัจจัย	การ	ผลิต	ที่	มี	ผลก	ระ	ทบ	ทาง	ลบ	เกษตร	อินทรีย์	ผสม	

ผสาน	องค์	ความ	รู้	พื้น	บ้าน	 นวัตกรรม	 และ	ความ	รู้	ทาง	วิทยาศาสตร์	 

ใน	การ	อนุรักษ์	สิ่ง	แวดล้อมและ	ส่ง	เสริม	ความ	สัมพันธ์	ที่	เป็น	ธรรม	 

และ	คุณภาพ	ชีวิต	ที่	ดี	ของ	ทุก	ผู้คน	และ	สิ่ง	มี	ชีวิต	ต่างๆ	ที่	เกี่ยวข้อง

๓.๑.๒  กระบวนการควบคุมการขึ้นทะเบียนสารเคมี

กำจัดศัตรูพืช

ปัญหา	หลัก	สำคัญ	ใน	การ	ควบคุม	สาร	เคมี	กำจัด	ศัตรู	พืช	 

ไม่	ให้	ส่ง	ผลก	ระ	ทบ	ต่อ	เกษตรกรและ	ผู้	บริโภค	คือ	การ	จัดการ	ปัญหา	

ที่	ต้นทาง	ด้วย	การ	ควบคุม	การ	ขึ้น	ทะเบียน	สาร	เคมี	กำจัด	ศัตรู	พืช	และ	

การ	ห้าม	ใช้	สาร	เคมี	กำจัด	ศัตรู	พืช	ที่	มี	ความ	เสี่ยง	สูง	ที่	จะ	ส่ง	ผลก	ระ	ทบ	

ต่อ	สุขภาพ	ทั้ง	ต่อ	มนุษย์	และ	สิ่ง	แวดล้อม	ตัวอย่าง	เช่น	สหรัฐอเมริกา	

และ	สหภาพ	ยุโรป	ได้	ปฏิรูป	กฎ	ระเบียบ	ใน	การ	ควบคุม	สาร	เคมี	กำจัด	

ศตัร	ูพชื	อยา่ง	เขม้	งวด	ทำให	้สาร	เคม	ีกำจดั	ศตัร	ูพชื	ประมาณ	รอ้ย	ละ	๔๐	 

ถูก	ประกาศ	ห้าม	ใช้	และ	ไม่	อนุญาต	ให้	ขึ้น	ทะเบียน	 	 ซึ่ง	สามารถลด	 

ผลก	ระ	ทบ	ของ	สาร	เคมี	กำจัด	ศัตรู	พืช	ดัง	กล่าว	ได้	ตั้งแต่	ต้นทาง	

การ	ปรับปรุง	พระ	ราช	บัญญัติ	วัตถุ	อันตราย	 พ.ศ.	๒๕๕๑	

ทำให้	กรม	วิชาการ	เกษตร	สามารถ	ดำเนิน	การ	 เพื่อ	มิ	ให้	มี	การนำ	เข้า	
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จำหน่าย	หรือ	ใช้	สาร	เคมี	กำจัด	ศัตรู	พืช	ที่	มี	ผลก	ระ	ทบ	ต่อ	สุขภาพ		โดย	

๒	กระบวนการ	คือ	

๑)	 การ	ประกาศ	ให้	สาร	เคมี	กำจัด	ศัตรู	พืช	บาง	ชนิด	เป็น	วัตถุ	

อนัตราย	ประเภท	ที	่๔	ซึง่	ตาม	กฎหมาย	หา้ม	ม	ิให	้ม	ีการนำ	เขา้	จำหนา่ย	

หรือ	ใช้	โดย	ทันที	

๒)	 การ	ไม่	อนุญาต	ให้	มี	การ	ขึ้น	ทะเบียน	เมื่อ	พบ	ว่า	สาร	เคมี	

กำจดั	ศตัร	ูพชื	ที	่ขอ	ขึน้	ทะเบยีน	ดงั	กลา่ว	ม	ีงาน	ศกึษา	และ	ขอ้มลู	หลกั	ฐาน 

	การ	เกิด	พิษ	ภัย	ต่อ	สุขภาพ	ของ	มนุษย์	และ	สิ่ง	แวดล้อม	 หรือ	อาจ	 

ดำเนนิ	การ	ไป	พรอ้ม	กนั	ทัง้	สอง	กระบวนการ	กไ็ด	้ทัง้นี	้โดย	ใน	กรณ	ีแรก	

กรม	วชิาการ	เกษตร	เปน็	ผู	้เสนอ	ขอ้มลู	ตอ่	คณะ	กรรมการ	วตัถุ	อนัตราย	

เพื่อ	ดำเนิน	การ	 ส่วน	ใน	กรณี	หลัง	กรม	วิชาการ	เกษตร	สามารถ	ดำเนิน	

การ	ได้	โดยตรง

๓.๑.๓ เหตุผลในการไม่อนุญาตให้ขึ้นทะเบียนและ

ระงับการนำเข้าและใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช๔ชนิด

ตั้งแต่	ปี	 พ.ศ.	๒๕๔๗	 เป็นต้น	มา	 คาร์	โบ	ฟู	ราน	 เมท	โท	มิล	

อี	พี	เอ็น	 ได	โคร	โต	ฟอส	 และ	สาร	เคมี	กำจัด	ศัตรู	พืช	ที่	มี	พิษ	ร้าย	แรง	อีก	

๗	 ชนิด	 ได้	รับ	การ	บรรจุ	ให้	อยู่	ใน	บัญชี	วัตถุ	อันตราย	ที่	กรม	วิชาการ–	

เกษตรเฝ้า	ระวัง	 แต่	ยัง	ไม่มี	การ	ดำเนิน	การ	ใดๆ	เพื่อ	ให้	มี	การ	ยกเลิก	

การ	ใช้	สาร	ดัง	กล่าว	นี้	 ทั้งๆ	ที่	ประเทศ	อุตสาหกรรมและ	ประเทศ	ที่	

กำลัง	พัฒนา	หลาย	แห่ง	ได้	กำหนด	ให้	คาร์	โบ	ฟู	ราน	เมท	โท	มิล	อี	พี	เอ็น	

และ	ได	โคร	โต	ฟอส	เป็น	สาร	เคมี	ต้อง	ห้าม	ไม่	สามารถ	ผลิต	นำ	เข้า	ใช้	 

และ	ตกค้าง	ใน	พืช	ผล	ทางการ	เกษตร	ได้	ดัง	ตาราง	๒
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ตาราง ๒		การ	เพิก	ถอน	ทะเบียน	หรือ	ห้าม	ใช้	สาร	เคมี	กำจัด	ศัตรู	พืช	เฝ้า	ระวัง		๔	ชนิด	[๑]

ชื่อสารเคมี ชื่อการค้า ตัวอย่างประเทศที่ห้ามผลิต/ใช้

คาร์	โบ	ฟู	ราน ฟู	รา	ดาน,	เอ็กซต	ร้า	

ฟู	ราน	๓	จี,	คู	รา	แทร์,	

ค็	อก	โค	ได	๓	จี

l	สหภาพ	ยุโรป,	สหรัฐอเมริกา,	จีน,

		จา	ไมก้า

l	คาร์	โบ	ฟู	ราน	อยู่	ใน	PIC	list	

		(การ	แจ้ง	ข้อมูล	ล่วง	หน้า)	

		ของ	สนธิ	สัญญา	รอต	เท	อร์	ดาม	

		(Rotterdam	Convention)

เมท	โท	มิล แลน	เนท,	แลน	น็อค,	

เอ	มิล,	ทรี	โท	มิล

l	สห	ราช	อาณาจักร,	เยอรมนี,	

		ฟินแลนด์,	สิงคโปร์,	ลาว

l	อินเดีย	ห้าม	ใช้	ส่วน	ผสม	

		(formulation)	Methomyl	24%	L	

		และ	Methomyl	12.5%	L	แล้ว

ได	โคร	โต	ฟอส ได	ค	รอน,	ดี	ฟอส	๓๓,	

ดราย	รัน	๓๓,	

ฮุยค	รอน

l	สหภาพ	ยุโรป	อินเดีย	ปากีสถาน	

		สิงคโปร์	แคนาดา	ออสเตรเลีย	

		นิวซีแลนด์	ไต้หวัน

อี	พี	เอ็น คู	มิ	ฟอส l	สหภาพ	ยุโรป	สหรัฐอเมริกา	

		ออสเตรเลีย	เนเธอร์แลนด์	

		สห	ราช	อาณาจักร	นิวซีแลนด์	แคนาดา	

		อินเดีย	เวียดนาม	ลาว	และ	พม่า
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การ	ห้าม	ใช้	สาร	เคมี	ทั้ง	๔	ชนิด	ดัง	กล่าว	มี	เหตุผล	ดัง	ต่อ	ไป	นี้	

๓.๑.๓.๑คาร์โบฟูราน

๑)ผลกระทบด้านสุขภาพ

พิษ	เฉียบพลัน	เมื่อ	ได้	รับ	คาร์	โบ	ฟู	ราน	 คือ	 พิษ	ต่อ	ระบบ	

ประสาท	และ	หวัใจ	หลอด	เลอืด	โดย	ทำให	้เกดิ	อาการ	คลืน่ไส	้อาเจยีน	

ปวด	เกร็ง	ที่	ท้อง	 เหงื่อ	ออก	 ท้อง	เสีย	 น้ำลาย	มาก	 อ่อน	ล้า	 เสีย	การ	

ทรงตัว	 มอง	เห็น	ไม่	ชัด	 หายใจ	ลำบาก	 ความ	ดัน	โลหิต	สูง	ขึ้น	 กลั้น	

ปัสสาวะ	ไม่	อยู่	เกษตรกร	ที่	หว่าน	คาร์	โบ	ฟู	ราน	ใน	พื้นที่	เกษตร	มัก	จะ	มี	

อาการ	เจ็บ	ป่วย	มาก	จน	ต้อง	หยุด	งาน	ใน	วัน	ต่อ	มา	

กรณีการประกาศห้ามใช้คาร์โบฟูราน

โดยสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐอเมริกา

สำนักงาน	ปกป้อง	สิ่ง	แวดล้อม	ของ	สหรัฐอเมริกา	

(Environmental	 Protection	 Agency	 :	 EPA)	 ได้	เริ่ม	ต้น	

การ	ประเมิน	สาร	เคมี	กำจัด	แมลง	 “คาร์	โบ	ฟู	ราน”	 (ชื่อ	การ	ค้า	  

“ฟู	รา	ดาน”)	 เมื่อ	กลาง	ปี	 พ.ศ.	๒๕๔๘	 และ	ได้	ข้อ	สรุป	ใน	ปี	

พ.ศ.	๒๕๔๙	วา่	การ	ตกคา้ง	ของ	คาร์	โบ	ฟู	ราน	ใน	อาหาร	มี	ความ	

เสี่ยง	ร้าย	แรง	“เกิน	ระดับ	ที่	EPA	ยอมรับ	ได้”๔ 

๔	Carbofuran.	 HED	 Revised	 Risk	 Assessment	 for	 the	 Reregistration	 Eligibility	 

Decision	(RED)	Document	July	26,	2006.	EPA-HQ-OPP-2005-0162-0307.
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การ	ศึกษา	ของ	 EPA	 พบ	ว่า	 ผู้ใหญ่	และ	เด็ก	ที่	ได้	รับ	 

คาร์	โบ	ฟู	ราน	จาก	การ	บริโภคสูง	ใน	ระดับ	ที่	เป็น	อันตราย	 โดย	ผล	รวม	

ได	้รบั	จาก	การ	บรโิภค	อาหาร	และ	นำ้	ดืม่	จาก	แหลง่	นำ้	ใตด้นิ	ที	่ม	ีคาร	์โบ– 

	ฟู	ราน	ตกค้าง	(Aggregate	Carbofuran	Dietary	Exposure	From	

Food	 And	 Drinking	Water)	 พบ	ว่า	 มี	ค่า	ตั้งแต่	 ๑๑	 เท่า	 ของ 

	ค่า	มาตรฐาน	aPAD	(Acute	Population	Adjusted	Dose)	สำหรับ	

ผู้ใหญ่	 และ	สูง	กว่า	 ๑๐๐	 เท่า	 ของ	ค่า	 aPAD	 สำหรับ	ทารก	 และ 

	ใน	กรณี	ที่	มี	การ	บริโภค	อาหาร	และ	น้ำ	ดื่ม	จาก	แหล่ง	น้ำ	ผิว	ดิน	 (จาก 

	การ	ใช้	คาร์	โบ	ฟู	ราน	 ใน	แหล่ง	ที่	มี	การ	ปลูก	ข้าวโพด	ใน	รัฐ	เน	บรา	สกา)	 

พบ	ว่า	มี	ค่า	๓.๔	เท่า	ของ	ค่า	aPAD	ใน	กรณี	ผู้ใหญ่	และ	๓๙	เท่า	ของ 

	ค่า	aPAD	ใน	กรณี	ทารก	EPA	ยัง	ได้	พิจารณา	ผล	จาก	สัมผัส	สาร	จาก	

การ	บรโิภค	อาหาร	ใน	ตลาด	ทัว่ไป	พบ	วา่	เดก็	ที	่บรโิภค	ผลติผล	จาก	ตลาด	

แค่	เพียง	ชิ้น	เดียว	ก็	มี	โอกาส	ที่	จะ	เป็น	อันตราย	 ตัวอย่าง	เช่น	 เด็ก	อายุ	

๓–๕	 ปีที่	บริโภค	ผล	แคน	ตาลู	ป	ใน	ปริมาณ	ครึ่ง	ถ้วย	จะ	มี	โอกาส	ได้	รับ	 

ปริ	มาณ	คาร์	โบ	ฟู	ราน	ระหว่าง	 ๑.๘	 เท่า	 และ	 ๗๒	 เท่า	 ของ	ค่า	

aPAD๕  

ใน	ป	ีพ.ศ.	๒๕๕๑	EPA	ได	้ขอ้	สรปุ	จาก	ผล	การ	วจิยั	ทัง้หมด	

ว่า	 คาร์	โบ	ฟู	ราน	ที่	ตกค้างใน	อาหาร	ไม่	ว่า	จะ	อยู่	ใน	ระดับ	ใด	ก็ตาม 

	ไม่	ปลอดภัย	ต่อ	ผู้	บริโภค	 จึง	ได้	ยื่น	เรื่อง	เข้า	สู่	กระบวนการ	พิจารณา	 

๕		Carbofuran;	Order	Denying	FMC’s	Objections	and	Requests	for	Hearing;	Final	Rule 

Federal	Register	/	Vol.	74,	No.	221	/	Wednesday,	November	18,	2009	/	Rules	

and	Regulations
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เพือ่	หา้ม	ใช	้(Ban)	คาร์	โบ	ฟ	ูราน	เมือ่	วนั	ที	่๓๑	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๕๑๖ 

และ	ได้	มี	คำ	สั่ง	ยกเลิก	ค่า	ปริมาณ	สูงสุดของ	สาร	ตกค้าง	ที่	ยอมรับ	ได้	

(Maximum	Residue	Limits	:	MRLs)	ของ	คาร์	โบ	ฟู	ราน	ใน	ผลผลิต	

ทางการ	เกษตร	ทั้งหมด	 ซึ่ง	มี	ผล	เท่ากับ	ห้าม	การ	ใช้	สาร	เคมี	ชนิด	นี้	 

ใน	พืช	เกษตร	ทุก	ชนิด	ใน	สหรัฐ	เมื่อ	วัน	ที่	๑๕	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๕๒	 

และ	มี	ผล	บังคับ	ใช้	ตั้งแต่	วัน	ที่	๓๑	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๕๒๗	เป็นต้น	มา

EPA	 ได้	แถลง	ต่อ	สาธารณะ	อย่าง	เป็น	ทางการ	ว่า	 

“หลัก	ฐาน	ต่างๆ	ยืนยัน	ชัดเจน	ว่าการ	ใช้	คาร์	โบ	ฟู	ราน	ไม่	ปลอดภัย	

สำหรับ	มาตรฐาน	ความ	ปลอดภัย	ทาง	อาหาร	ใน	ปัจจุบัน	 EPA	 ได้	

ประเมิน	ประเด็น	ทาง	วิทยาศาสตร์	ต่างๆ	อย่าง	รอบคอบ	และ	ให้	เวลา	

มากกว่า	๕๐๐	วัน	 เพื่อ	ให้	สาธารณชนให้	ความ	เห็น	ต่อ	การ	ตัดสิน	ใจ	

นี้	แล้ว	 ขณะ	นี้	เป็น	เวลา	ที่	จะ	ก้าว	ไป	ข้าง	หน้า	พร้อม	กับ	ความ	จำเป็น	 

ใน	การ	ปกป้อง	สุขภาพ	ของ	สาธารณะ	โดย	เฉ	พาะ	เด็กๆ”๘

พิษ	เรื้อรัง	จาก	การ	สัมผัส	คาร์	โบ	ฟู	ราน	เป็น	ระยะ	เวลา	

ยาวนาน	ไดแ้ก	่การ	เสือ่ม	ของ	เซลล	์หรอื	การ	แบง่	ตวั	ผดิ	ปกต	ิของ	เซลล	์ตบั	 

พิษ	ต่อ	ระบบ	สืบพันธุ์	 ความ	ผิด	ปกติ	และ	การ	ตาย	ของ	อสุจิ	 ซึ่ง	ความ	

ผิด	ปกติ	นี้	 พบ	ว่า	 มี	ผล	ต่อ	เนื่อง	แม้ว่า	การ	สัมผัส	สาร	เคมี	จะ	หยุด	ลง	

๖	http://www.epa.gov/fedrgstr/EPA-PEST/2008/July/Day-31/p17660.htm

๗	 http://www.regulations.gov/#!documentDetail;D=EPA-HQ-OPP-2005-0162-
0575;oldLink=true

๘	Steve	Owens,	assistant	administrator	for	EPA’s	Office	of	Prevention,	Pesticides	
and	Toxic	Substances,	EPA	Proceeds	with	Revoking	Regulations	Allowing	Carbo-
furan	Pesticide	Residues	on	Food,	Release	Date:	10/30/2009
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ทำลาย	ระบบ	ตอ่ม	ไร	้ทอ่	ที	่เกีย่ว	กบั	ระบบ	สบืพนัธุ	์ซึง่	ม	ีผล	ตอ่	การ	เจรญิ	

เติบโต	ใน	ระยะ	ยาว	ทำให้	เป็น	เบา	หวาน	ใน	ขณะ	ตั้ง	ครรภ์	 ก่อ	เกิด	การ 

ก	ลาย	พนัธุ	์		กอ่	พษิ	ตอ่	ยนี	เปน็	พษิ	ตอ่	เซลล	์สมอง	เมือ่	ถกู	กระบวนการ	

สันดาป	ใน	กระเพาะ	อาหาร	หรือ	ภาย	ใต้	สภาวะ	ที่	เป็นก	รด	และ	เปลี่ยน	

เป็น	 N–nitroso	 carbofuran	 จะ	มี	ฤทธิ์	เป็น	สาร	ก่อการ	กลาย	พันธุ์	

และ	สาร	กอ่	มะเรง็	ที	่รนุแรง	ใน	แมท่ี	่ตัง้	ครรภ	์และ	สมัผสั	สาร	เคม	ีดงั	กลา่ว	

อาจ	ทำให้	ทารก	ที่	คลอด	ออก	มา	มี	อวัยวะ	ที่	ผิด	ปกติ	 ที่	เรียก	ว่า	 ทารก	

วิรูป	(Teratogens)

๒)กรณีของสารคาร์โบฟูรานตอ่การเกดิการระบาด

มากขึ้นของแมลงศัตรูพืช(PestResurgence)ในนาข้าว

ม	ีผล	การ	ศกึษา	วจิยั	ทัง้	จาก	กรม	การ	ขา้ว	กระทรวง	เกษตร	

และ	สหกรณ	์นกั	วจิยั	ใน	ประเทศ	และ	ตา่ง	ประเทศ	มากมาย	ที	่สนบัสนนุ	

ว่า	เมื่อ	มี	การ	ใช้	คาร์	โบ	ฟู	ราน	ใน	นา	ข้าว	แล้ว	ก่อ	ให้	เกิด	การ	ระบาด	เพิ่ม	

มาก	ขึ้น	ของ	เพลี้ย	กระโดด	สี	น้ำตาล	(Brown	Plant	Hopper)	ทำให้	

กรม	การ	ข้าว	ประกาศ	ว่า	จะ	ต้อง	ไม่	นำ	คาร์	โบ	ฟู	รานมา	ใช้	ใน	นา	ข้าว	

เพราะ	นอกจาก	จะ	เปน็การ	ลงทนุ	ที	่กอ่	ให	้เกดิ	ผล	เสยี	ทาง	เศรษฐกจิ	แลว้	

ยัง	ส่ง	ผลก	ระ	ทบต่อ	สิ่ง	แวดล้อม	 เนื่อง	จาก	คาร์	โบ	ฟู	ราน	เป็น	สาร	เคมี	 

กำจัด	ศัตรู	พืช	ที่	มี	พิษ	สูง	ต่อ	ปลา	สัตว์	น้ำ	และ	สิ่ง	มี	ชีวิต	ใน	นา	ข้าว	นำ	มา 

	ซึ่ง	การ	ปน	เปื้อน	ใน	ห่วง	โซ่	อาหาร	ของ	มนุษย์	 และ	ยัง	ทำลาย	สมดุล	 

ของ	ระบบ	นเิวศ	ใน	นา	ขา้ว	ทำให	้แมลง	ศตัร	ูธรรมชาต	ิ(Natural	Enemy)	

ที่	เป็น	ผู้	ล่า	แมลง	ศัตรู	พืช	(Pest)	ลด	จำนวน	ลง
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๓)ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

พบ	การ	ตกค้าง	ของ	คาร์	โบ	ฟู	ราน	ใน	ดิน	สูง	 โดย	เฉพาะ	

ใน	สภาวะ	ที่	เป็นก	รด	 และ	มี	การ	ตกค้าง	ใน	น้ำ	 โดย	เฉพาะ	น้ำ	ใต้ดิน	

นอกจาก	นัน้	ยงั	พบ	วา่	ม	ีพษิ	สงู	มาก	ตอ่	ผึง้	ปลา	สตัว	์นำ้	และ	ไสเ้ดอืน	ดนิ	 

หรือ	สิ่ง	มี	ชีวิต	นอก	เป้า	หมาย	มาก	ที่สุด	 	 นอกจาก	นี้	ราก	พืช	สามารถ	 

ดดู	สาร	เคม	ีคาร	์โบ	ฟ	ูราน	ที	่ม	ีอยู	่ใน	ดนิ	ได	้ด	ีม	ีการ	เคลือ่น	ยา้ย	และ	สะสม	

ที่	ใบ	พืช	จำนวน	มาก	 เช่น	 ผัก	ประเภท	กิน	ใบ	 และ	พบ	การ	ใช้	สาร	เคมี	 

คาร์	โบ	ฟู	ราน	ผิด	วัตถุประสงค์	 เช่น	 ใช้	ใน	พืช	ที่	มีอายุ	เก็บ	เกี่ยว	สั้น	 

ได้แก่	ผัก	ทุก	ชนิด	

20



21

๓.๑.๓.๒เมทโทมิล

เป็น	สาร	เคมี	กำจัด	ศัตรู	พืช	ใน	กลุ่ม	คาร์	บา	เมท	ที่	มี	ความ	

เป็น	พิษ	ใน	ระดับ	1b	ที่	หลาย	ประเทศ	ยกเลิก	การ	ใช้	และ	การ	ผลิต	แล้ว	

เนื่องจาก	ผลก	ระ	ทบ	ที่	เกิด	ขึ้น	ต่อ	สุขภาพ	และ	สิ่ง	แวดล้อม	โดย	มี	ผล	 

งาน	วิจัย	ยืนยัน	ดังนี้

๑)ผลกระทบด้านสุขภาพ

พษิ	เฉยีบพลนั	เมือ่	ได	้รบั	เมท	โท	มลิ	คอื	ตาพรา่	ปวด	ศรีษะ	

วงิ	เวยีน	คลืน่ไส	้อาเจยีน	ปวด	เกรง็	ที	่ทอ้ง	แนน่	หนา้อก	เหงือ่	ออก	มาก	

ชีพจร	เต้น	ช้า	ลง	หาก	เกิด	พิษ	เฉียบพลัน	ร้าย	แรง	จะ	มี	อาการชัก	กระตุก	

สบัสน	มนึงง	ความ	ดนั	ตำ่	หวัใจ	เตน้	ไม	่เปน็	จงัหวะ	การ	หายใจ	ลม้	เหลว	

และ	ทำให้	เสีย	ชีวิต	เป็น	สาร	เคมี	ที่	คน	ไทย	นิยม	ใช้	กิน	ฆ่า	ตัว	ตาย

หาก	เปน็	พษิ	เรือ้รงั	ที	่ไม	่รนุแรง	มาก	นกั	อาจ	ม	ีอาการ	คลา้ย	

เป็น	หวัด	อ่อน	ล้า	เบื่อ	อาหาร	และ	ปวด	เมื่อย	กล้าม	เนื้อ	ฮอร์โมนเพศ	

ชาย	(Testosterone)	ลด	ลง	และ	ทำลาย	ทอ่	สรา้ง	อสจุ	ิ(Seminiferous	

Tubules)	ใน	ลกู	อณัฑะ	เมท	โท	มลิ	ยงั	ม	ีฤทธิ	์ทำลาย	ใน	ระดบั	DNA	และ	

ความ	ผิด	ปกติ	ของ	โครโมโซม	(Chromosome	Aberration)	มี	ผล	ต่อ	

ปอด	ผิวหนัง	ลำไส้	ไต	ม้าม	และ	อวัยวะ	ที่	สร้าง	เลือด	

21
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๒)ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

ระยะ	การ	ตกค้าง	ใน	ดิน	 น้ำ	และ	พืช	ค่อน	ข้าง	สั้น	 	 แต่	ใน	

บริเวณ	ที่	แสง	อาทิตย์	ส่อง	ไม่	ถึง	จะ	มี	การ	สลาย	ตัว	ช้า	มาก	 โดย	เฉพาะ	

บรเิวณ	ลกึ	จาก	ผวินำ้	และ	บรเิวณ	ที	่มดื	ดงั	นัน้	จงึ	ม	ีพษิ	เฉยีบพลนั	สงู	มาก 

ตอ่	สิง่	ม	ีชวีติ	ใน	ดนิ	และ	นำ้	ที	่แสง	อาทติย	์สอ่ง	ไม	่ถงึ	นอกจาก	นัน้	ยงั	พบ	วา่	 

ม	ีพษิ	เฉยีบพลนั	ตอ่	สิง่	ม	ีชวีติ	นอก	เปา้	หมาย	ที	่สาร	เคม	ีเมท	โท	มลิ	จะ	ฆา่	 

ทั้ง	ใน	ดิน	และ	ใน	น้ำ	 ได้แก่	 แมลง	ใน	น้ำ	 	 เช่น	 ตัว	อ่อน	แมลงปอ	 ริ้น 

	นำ้	จดื	แมลง	ชปีะขาว	ไสเ้ดอืน	ดนิ	เปน็ตน้	เนือ่งจาก	สาร	เคม	ีเมท	โท	มลิ 

	เป็น	สาร	เคมี	ที่	ออก	ฤทธิ์	กว้าง		(Broad	spectrum)

๓.๑.๓.๓อีพีเอ็น

เป็น	สาร	เคมี	กำจัด	ศัตรู	พืช	ใน	กลุ่ม	ออร์	แก	โน	ฟอสเฟต	

ที่	มี	ความ	เป็น	พิษ	ใน	ระดับ	 1a	 ที่	หลาย	ประเทศ	ยกเลิก	การ	ใช้	และ	

การ	ผลิต	แล้ว	 ได้แก่	 สหภาพ	ยุโรป	 สหรัฐอเมริกา	 ไต้หวัน	 กัมพูชา		

พม่า	 อินโดนีเซีย	 อินเดีย	 และ	ลาว	ประเทศ	ที่	ไม่	ขึ้น	ทะเบียน	 ได้แก่	

ออสเตรเลีย	นิวซีแลนด์		แคนาดา	บัง	คลา	เทศ		เวียดนาม	มาเลเซีย	

ฟิลิปปินส์	สิงคโปร์	มาดา	กา	สก้า	ทาน	ซา	เนีย	ยู	กานดา	มอ	ริ	เท	เนีย	

เซา	ท–์อเมรกิา	เบอค	ินา่–แฟซ	โซ	่คา	เม	อรนู	เคป–เวอเด	แชด	แกมเบยี	

จาก	ผลก	ระ	ทบ	ที่	เกิด	ขึ้น	ต่อ	สุขภาพ	และ	สิ่ง	แวดล้อม	
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๑)ผลกระทบด้านสุขภาพ

พิษ	เฉียบพลัน	เมื่อ	ได้	รับ	อี	พี	เอ็น	 คือ	 คลื่นไส้	 อาเจียน	

ปวด	หัว	 เหงื่อ	ออก	มาก	 แน่น	หน้าอก	 กล้าม	เนื้อ	กระตุก	 สูญ	เสีย	 

การ	ทรงตัว	เกิด	การ	ระคาย	เคือง	ที่	ปอด	ไอ	หายใจ	สั้น	การ	ได้	รับ	สาร	 

ใน	ปริมาณ	มาก	 ทำให้	มี	การ	หลั่ง	ของเหลว	ที่	ปอด	 เรียก	ว่า	 ภาวะ	

ปอดบวม	น้ำ	(Pulmonary	Edema)	และ	หยุด	การ	หายใจ

หาก	ได้	รับ	พิษ	เรื้อรัง	ตั้งแต่	ก่อน	การ	ตั้ง	ครรภ์	 อาจ	ก่อ	ให้	

เกิด	ผลก	ระ	ทบ	ต่อ	การ	พัฒนา	ทาง	สมอง	ระบบ	รี	เฟล็	กซ์	(Reflex)	ใน	

ระยะ	แรก	เกิด	ผิด	ปกติ	อาจ	ทำให้	ไขสันหลัง	ผิด	ปกติ	กระตุก	อัมพาต	

กระดูก	สัน	หลัง	คด	เดิน	เซ	เสีย	การ	ทรงตัว	ได้ยิน	เสียง	ผิด	ปกติ	มี	การ	

บวม	อย่าง	รุนแรง	น้ำ	หนัก	สมอง	ลด	ลง

๒)ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

เป็น	สาร	เคมี	ที่	มี	ระดับ	ความ	เป็น	พิษ	สูง	มาก	 เมื่อ	เทียบ	

กับ	สาร	เคมี	 ๓	 ชนิด	ที่	กล่าว	มา	ข้าง	ต้น	 พบ	รายงาน	การ	ตกค้าง	ใน	ดิน	

น้ำ	และ	มี	พิษ	เฉียบพลัน	สูง	มาก	ต่อ	นก	สัตว์	เลี้ยง	ลูก	ด้วย	นม	และ	สัตว์	

น้ำ	เช่น	ปลา	แมลง	ใน	น้ำ	ทุก	ชนิด	นอกจาก	นั้น	ยัง	พบ	ว่า	มี	ผลก	ระ	ทบ 

	ร้าย	แรง	ต่อ	สิ่ง	มี	ชีวิต	ทุก	ขั้น	ตอน	ใน	วงจร	ชีวิตของ	สัตว์	และ	ห่วง	โซ่	 

อาหาร		
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๓.๑.๓.๔ไดโครโตฟอส

เป็น	สาร	เคมี	กำจัด	ศัตรู	พืช	ใน	กลุ่ม	ออร์	แก	โน	ฟอสเฟต	 

ที่	มี	ความ	เป็น	พิษ	ใน	ระดับ	 1b	 ที่	หลาย	ประเทศ	ยกเลิก	การ	ใช้	และ 

	การ	ผลิต	แล้ว	 ได้แก่	 สหภาพ	ยุโรป	 ไต้หวัน	 อินเดีย	 ปากีสถาน	 

บัง	คลา	เทศ	 ประเทศที่	ไม่	ขึ้น	ทะเบียน	 ได้แก่	 แคนาดา	 ออสเตรเลีย	

นิวซีแลนด์	มาเลเซีย	ฟิลิปปินส์	สิงคโปร์	ญี่ปุ่น	ลาว	มาดา	กา	สก้า	

ทาน	ซา	เนยี	ย	ูกานดา	มอ	ร	ิเท	เนยี	เซา	ท–์อเมรกิา	และ	เบอค	ินา่–แฟซ	โซ	่ 

จาก	ผลก	ระ	ทบ	ที่	เกิด	ขึ้น	ต่อ	สุขภาพและ	สิ่ง	แวดล้อม

๑)ผลกระทบด้านสุขภาพ

พิษ	เฉียบพลัน	เมื่อ	ได้	รับ	ได	โคร	โต	ฟอส	 ได้แก่	 ปวด	หัว	

เหงื่อ	ออก	มาก	คลื่นไส้	ท้อง	เสีย	อาเจียน	กล้าม	เนื้อ	กระตุก	สูญ	เสีย	

การ	ทรงตัว	และ	ตาย	ได้	 ตาพร่า	 เป็น	อันตราย	ต่อ	ผิวหนัง	อย่าง	รุนแรง	

(Dermal	Sensitizer)	ใน	ราย	ที่	ได้	รับ	พิษ	มาก	จะ	มี	อาการ	เช่น	หายใจ	

ลำบาก	สั่น	ชัก	ล้ม	หมด	สติ	 โคม่า	ระบบ	หายใจ	ล้ม	เหลว	ส่วน	ใหญ่	

พิษ	เฉียบพลัน	จะ	เกิด	ขึ้น	ภายใน	๑๒	ชั่วโมง	หลัง	ได้	รับ	พิษ

พิษ	เรื้อรัง	ของ	ได	โคร	โต	ฟอส	จะ	เกี่ยว	กับ	การ	ลด	ลง	ของ	 

น้ำ	หนัก	ตัว	และ	 ความ	อยาก	อาหาร	 มี	ผล	ต่อ	พัฒนาการ	ของ	ตัว	อ่อน	 

ใน	ครรภ์	มี	ผล	ต่อ	ระบบ	สืบพันธุ์	ระบบ	ประสาท	ส่วน	กลาง	ได้	รับ	ความ	

เสีย	หาย	 ทำให้	มี	อาการ	ชา	 เจ็บ	เหมือน	ถูก	เข็ม	แทง	 เกิด	พิษ	เรื้อรัง	 

ต่อ	ระบบ	ประสาท	ที่	ควบคุม	การ	ทำงาน	ของ	กล้าม	เนื้อ	 อ่อน	ล้า	ที่	มือ	

และ	เท้า	ก่อ	เกิด	ความ	ผิด	ปกติ	ต่อ	ยีน	และ	ก่อ	เกิด	การก	ลาย	พันธุ์	และ	
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มี	หลัก	ฐาน	ว่า	อาจ	ก่อ	ให้	เกิด	มะเร็ง	 ทั้งนี้	 สาร	ที่	เกิด	จาก	การ	สลาย	ตัว	

(Metabolite)	 ของ	ได	โคร	โต	ฟอส	 คือ	 โม	โน	โคร	โต	ฟอส	 ซึ่ง	มี	ความ	

อันตราย	ร้าย	แรง	ยิ่ง	กว่า	และ	ถูก	ยกเลิก	การ	ใช้	แล้ว	ใน	ประเทศไทย

๒)ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

มี	พิษ	เฉียบพลัน	สูง	มาก	ทั้ง	ต่อ	ปลา	และ	สัตว์	ปีก	ทุก	ชนิด	 

มี	งาน	ศึกษา	หลาย	เรื่อง	 ระบุ	ว่า	สาร	เคมี	ได	โคร	โต	ฟอส	สามารถ	ดูด	ซึม	

ผา่น	ทาง	ผวิหนงั	ของ	สตัว	์หลาย	ชนดิ	ได	้ภายใน	๒๔	ชัว่โมง	เชน่	กระตา่ย	

เป็ด	เป็นต้น	ส่ง	ผล	ให้	สัตว์	ตาย	หลัง	จาก	สัมผัส	สาร	เคมี	ได	โคร	โต	ฟอส	

๓.๒ข้อวิเคราะห์

๓.๒.๑กรณีคาร์โบฟูราน

เป็น	สาร	เคมี	กำจัด	ศัตรู	พืช	ที่	มี	อันตราย	ร้าย	แรง	 หลาย	

ประเทศ	ยกเลิก	การ	ใช้	แล้ว	 ใน	ประเทศไทย	 สาร	คาร์	โบ	ฟู	ราน	จำนวน	

มากกว่า	ครึ่ง	หนึ่ง	ของ	ปริมาณ	ที่	นำ	เข้า	ทั้งหมด	จะ	ถูก	ใช้	กำจัด	ศัตรู	พืช	 

ใน	นา	ข้าว	 ซึ่ง	กรม	การ	ข้าว	เห็น	ว่า	ไม่	ควร	ใช้	คาร์	โบ	ฟู	ราน	ใน	นา	ข้าว	

เพราะ	จะ	ก่อ	ให้	เกิด	ความ	เสีย	หาย	ต่อ	ระบบ	นิเวศ	 เกิด	การ	ระบาด	ซ้ำ	

รุนแรง	ของ	แมลง	ศัตรู	พืช	 ปน	เปื้อน	ใน	ห่วง	โซ่	อาหาร	ของ	มนุษย์	 และ	

เกิด	ความ	เสีย	หาย	ต่อ	เศรษฐกิจ	 และ	ข้อมูล	จาก	งาน	วิจัย	ของ	 EPA	 

พบ	ว่า	 คาร์	โบ	ฟู	ราน	ที่	ตกค้าง	ใน	อาหาร	ไม่	ว่า	จะ	อยู่	ใน	ระดับ	ใด	ก็ตาม	 

ไม่	ปลอดภัย	ต่อ	ผู้	บริโภค	 ทำให้	สหรัฐอเมริกา	ซึ่ง	เป็น	ประเทศ	ผู้	ผลิต	 

คาร์	โบ	ฟู	ราน	ยกเลิก	การ	ใช้	คาร์	โบ	ฟู	ราน
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๓.๒.๒กรณีเมทโทมิล

เปน็	สาร	เคม	ีกำจดั	ศตัร	ูพชื	ที	่ม	ีอนัตราย	รา้ย	แรง	หลาย	ประเทศ	

ยกเลกิ	การ	ใช	้แลว้	เมท	โท	มลิเปน็	สาร	เคม	ีที	่ม	ีพษิ	เฉยีบพลนั	รนุแรง	และ	

มี	สาร	เคมี	ที่	มี	อันตราย	น้อย	กว่า	อีก	หลาย	ชนิด	ที่	ใช้	ทดแทน	ได้	 เช่น	 

อะ	บา	เมก็	ตนิ	(เวอร	์ท	ิเมค็	1.8%	EC	)	ได	อะเฟน	ไท	ย	ูเอน	(โปโล	25%	

SC)	คลอ	ร์ฟี	นา	เพ	อร์	 (แรม	เพจ	10%	SC)	 	ฟิ	โปร	นิล	 (แอส	เซน	ด์	

5%	SC)	และ	ไซ	เปอร์	เมท	ริน	(น็อค	ทริน	35%	EC)	ทั้ง	ยัง	สามารถ	ใช้	 

สาร	ทาง	เลือก	 หรือ	ผลิตภัณฑ์	ชี	วิ	นท	รีย์	ทดแทน	สาร	เคมี	ได้	 เช่น	 เชื้อ	

แบค	ที	เรียบี	ที	 (Bacillus	 thuringiensis)	 เป็นต้น	 และ	เป็นการ	ลด	 

ความ	เส่ียง	จาก	การ	ตรวจ	พบ	เมท	โท	มิล	ตกค้าง	ใน	ผัก	และ	ผล	ไม้	ท่ี	ส่ง	ออก	 

เนื่องจาก	การ	สลาย	ตัว	ช้า

๓.๒.๓กรณีอีพีเอ็นและไดโครโตฟอส

เป็น	สาร	เคมี	กำจัด	ศัตรู	พืช	ที่	มี	อันตราย	ร้าย	แรง	 และ	หลาย	

ประเทศ	ยกเลิก	การ	ใช้	แล้ว	 ประกอบ	กับ	ใน	ปัจจุบัน	ยัง	ไม่มี	ผู้	ประกอบ	

การ	ขอ	ขึน้	ทะเบยีน	สาร	เคม	ีกำจดั	ศตัร	ูพชื	๒	ชนดิ	นี	้และ	กรม	วชิาการ–	

เกษตร	ได้	ให้	ข้อมูล	ว่า	จะ	เสนอ	ต่อ	คณะ	กรรมการ	วัตถุ	อันตราย	ที่	จะ	 

ไม่	อนุญาต	ให้	ขึ้น	ทะเบียน	สาร	เคมี	กำจัด	ศัตรู	พืช	ทั้ง	๒	ชนิด	นี้

26
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๔. ความเห็นและข้อเสนอแนะ
 ของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สภา	ที่	ปรึกษา	เศรษฐกิจ	และ	สังคม	แห่ง	ชาติ	ได้	ศึกษา	ข้อมูล	และ	

การ	รับ	ฟัง	ความ	เห็น	จาก	ผู้	เกี่ยวข้อง	 เกี่ยว	กับ	การ	คุ้มครอง	ผู้	บริโภค	 

จาก	อนัตราย	ของ	สาร	เคม	ีกำจดั	ศตัร	ูพชื	คาร	์โบ	ฟ	ูราน	เมท	โท	มลิ	อ	ีพ	ีเอน็	 

และ	ได	โคร	โต	ฟอส	 เพื่อ	เป็นการ	ตระหนัก	ถึง	อันตราย	ของ	สาร	เคมี	 

กำจัด	ศัตรู	พืช	สภา	ที่	ปรึกษาฯ	เห็น	ควร	ให้	ภาค	รัฐ	ดำเนิน	การ	ดังนี้

27
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๔.๑	 คณะ	กรรมการ	วัตถุ	อันตราย	 กำหนด	ให้	 คาร์	โบ	ฟู	ราน	 

เมท	โท	มิล	 	 อี	พี	เอ็น	 และ	ได	โคร	โต	ฟอส	 เป็น	วัตถุ	อันตราย	ชนิด	ที่	 ๔	 

เพ่ือ	มิ	ให้	มี	การ	ผลิต	การนำ	เข้า	การ	ส่ง	ออก	หรือ	การ	มี	ไว้	ใน	ครอบ	ครอง

๔.๒	กรม	วิชาการ	เกษตร	กระทรวง	เกษตร	และ	สหกรณ์	ยกเลิก	

การ	ใช้	และ	ไม่	อนุญาต	ให้	มี	การขึ้น	ทะเบียน	 คาร์	โบ	ฟู	ราน	 เมท	โท	มิล	 

อี	พี	เอ็น	และ	ได	โคร	โต	ฟอส	

๔.๓	กระทรวง	เกษตร	และ	สหกรณ	์ปรบัปรงุ	ระบบ	การ	ขึน้	ทะเบยีน	 

โดย	มี	คณะ	อนุกรรมการ	วิชาการ	 ซึ่ง	ประกอบ	ด้วย	 ผู้	เชี่ยวชาญ	จาก	

หน่วย	งาน	ภาค	รัฐ	ที่	เกี่ยวข้อง	 นัก	วิชาการ	จาก	สถาบัน	วิชาการ	 และ	

ผู้	แทน	องค์การ	สาธารณประโยชน์	ด้าน	การ	คุ้มครอง	ผู้	บริโภค	 โดย	ใช้	

ขอ้มลู	พษิ	วทิยา	ปญัหา	สขุภาพ	ปญัหา	จาก	ประเทศ	ที	่เปน็	ฐาน	การ	ผลติ	 

ตลอด	จน	กำหนด	หลกั	การ	ใน	การ	ยกเลกิ	สาร	เคม	ีที	่ชดัเจน	และ	ประกาศ	

เปิด	เผยต่อ	สาธารณชน

๔.๔	 กระทรวง	เกษตร	และ	สหกรณ์	 กำหนดการ	เปิด	รับ	ข้อมูล	 

พิษ	วิทยา	และ	เหตุผล	ใน	การ	ขึ้น	ทะเบียน	สาร	เคมี	ทางการ	เกษตร	จาก	

หน่วย	งาน	อื่น	 เช่น	 กรม	การ	ข้าว	 กรม	ควบคุม	มลพิษ	 สถาบัน	ด้าน	 

สิง่	แวดลอ้ม	และ	องคก์าร	สาธารณประโยชน	์ดา้น	การ	คุม้ครอง	ผู	้บรโิภค	 

สิง่	แวดลอ้ม	การ	เฝา้	ระวงั	สาร	พษิ	และ	ดา้น	การเกษตร	ใน	การ	พจิารณา	 

ประกอบ	 โดย	เอกสาร	ที่	เกี่ยว	กับ	ข้อมูล	พิษ	วิทยา	ต้อง	เปิด	เผย	ต่อ	

สาธารณชน		
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๔.๕	เมือ่	ม	ีการ	ยกเลกิ	สาร	เคม	ีทางการ	เกษตร	ใน	ประเทศ	ตน้ทาง	

หรือ	ประเทศ	ที่	เป็น	ฐาน	การ	ผลิต	 หรือ	ประเทศ	ใน	กลุ่ม	อาเซียน	อย่าง	

น้อยห	นึ่ง	ประเทศ	ยกเลิก	การ	ใช้	 ให้	คณะ	กรรมการ	วัตถุ	อันตราย	 

ร่วม	กับ	กระทรวง	อุตสาหกรรม	 และ	กระทรวง	เกษตร	และ	สหกรณ์	

ยกเลิก	การ	ใช้	สาร	เคมี	ดัง	กล่าว	ใน	ประเทศไทย

๔.๖	 กรม	วิชาการ	เกษตร	 กระทรวง	เกษตร	และ	สหกรณ์	 นำ	 

หลัก	เกณฑ์	 ๖	 ข้อ	 ซึ่ง	ได้	มี	การ	รับ	ฟัง	ความ	คิด	เห็น	เบื้อง	ต้น	 มา	ใช้	ใน	

การ	กำหนด	รายการ	สาร	เคมี	กำจัด	ศัตรู	พืช	เฝ้า	ระวัง	 โดย	เมื่อ	สาร	เคมี	 

ชนิด	ใด	เข้า	เกณฑ์	ใด	เกณฑ์	หนึ่ง	จาก	๖	เกณฑ์	ที่	กำหนด	ไว้	ให้	บรรจุ	อยู่	

ใน	รายการ	เฝ้า	ระวัง	โดย	ทันที	(ดู	หลัก	เกณฑ์	ท้ัง	๖	ข้อ	ใน	ภาค	ผนวก)	

๔.๗	ให	้รฐับาล	ตระหนกั	ถงึ	อนัตราย	จาก	สาร	เคม	ีทางการ	เกษตร	

ที่	มี	ผลก	ระ	ทบ	ต่อ	สุขภาพของ	ประชาชน	โดย	ดำเนิน	การ	ดังนี้

๔.๗.๑	 กำหนด	นโยบาย	ลด	การ	ใช้	สาร	เคมี	ทางการ	เกษตร	

เริ่ม	ตั้งแต่	 พ.ศ.	๒๕๕๘	 โดย	กำหนด	ตัว	ชี้	วัด	ใน	การ	ลด	ระดับ	การ	ใช้	

สาร	เคมี	กำจัด	ศัตรู	พืช	ให้	ลด	ลง	 ร้อย	ละ	 ๕๐	 ภายใน	ปี	 พ.ศ.	๒๕๖๕	

และ	ส่ง	เสริม	ให้	ความ	รู้	แก่	เกษตรกร	ถึง	อันตราย	ของ	สาร	เคมี	 โดย	มี	 

สือ่	ประชาสมัพนัธ	์ที	่ประชาชน	สามารถ	เขา้	ถงึ	และ	เขา้ใจ	งา่ย	ตลอด	จน	

ส่ง	เสริม	การ	ใช้	สาร	เคมี	ให้	ถูก	ต้อง	

๔.๗.๒	ควบคมุ	ชอ่ง	ทางการ	จำหนา่ย	สาร	เคม	ีทางการ	เกษตร	

ให	้เปน็	ไป	ตาม	กฎหมายอยา่ง	เครง่ครดั	โดย	ลงโทษ	ผู	้ผลติ	ผูน้ำ	เขา้	และ	

ผู้	จำหน่าย	สาร	เคมี	ทางการ	เกษตร	ที่	ไม่มี	ใบ	อนุญาต	 และ	จัด	ให้	มี	การ	

อบรม	ให้	ความ	รู้	แก่	ผู้	จำหน่าย	และ	เกษตรกร
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๔.๘	 ให้	รัฐบาล	ส่ง	เสริม	การ	ทำ	เกษตร	อินทรีย์	เพิ่ม	ขึ้น	อย่าง	

จริงจัง	ทั้ง	เพื่อ	การ	บริโภค	และ	อุปโภค	 โดย	มี	เป้า	หมาย	ให้	ได้	ร้อย	ละ	

๕๐	ภายใน	ปี	พ.ศ.	๒๕๖๕	รวม	ทั้ง	มี	มาตรการ	ควบคุม	สินค้า	ทางการ	

เกษตร	ที่	นำ	เข้า	มา	ใน	ประเทศ	ให้	ปลอดภัย	จาก	สาร	เคมี	กำจัด	ศัตรู	พืช	

ที่	เป็น	อันตราย

๔.๘.๑	 ให้	กระทรวง	เกษตร	และ	สหกรณ์	 กระทรวง	พาณิชย์	

และ	กระทรวง	การ	คลัง	เพิ่ม	สิ่ง	จูงใจ	ใน	การ	ผลิต	นำ	เข้า	จำหน่าย	สาร	

อินทรีย์	ทางการ	เกษตร	ที่	สามารถ	นำ	มา	ทดแทน	สาร	เคมี	ที่	อันตราย	

ต่อ	สุขภาพ

๔.๘.๒	ให	้กระทรวง	เกษตร	และ	สหกรณ	์และ	กระทรวง	พาณชิย	์ 

และ	กระทรวง	การ	คลงั		เพิม่	สิง่	จงูใจ	การ	ปลกู	พชื	ระบบ	เกษตร	อนิทรยี	์

รวม	ทั้ง	 ส่ง	เสริม	ระบบ	คอนแทรค	ฟาร์ม	มิ่ง	 (Contract	 Farming)	

เกษตร	อินทรีย์

๔.๘.๓	ให้	กระทรวง	พาณิชย์	เพิ่ม	ช่อง	ทางการ	จำหน่าย	สินค้า	

เกษตร	อินทรีย์	ให้	ครอบคลุม	อย่าง	กว้าง	ขวาง	และ	ทั่ว	ถึง	มาก	ขึ้น

๔.๘.๔	 ใน	การ	จัด	ซื้อ	สินค้า	ทางการ	เกษตร	ของ	หน่วย	งาน	 

ภาค	รัฐ	ให้	หน่วย	งาน	ภาค	รัฐ	จัด	ซ้ือ	สินค้า	เกษตร	อินทรีย์	เป็น	ลำดับ	แรก	

๔.๙	 รัฐบาล	ควร	ยกเลิก	นโยบาย	ที่	ส่ง	เสริม	การ	ใช้	สาร	เคมี	ทาง 

การ	เกษตร	ทาง	ออ้ม	เนือ่งจาก	เปน็การ	กระตุน้	ให	้เกษตรกร	ใช	้สาร	เคม	ี 

มาก	ขึ้น	
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๔.๑๐	รัฐบาล	ควร	ใช้	มาตรการ	ด้าน	ฉลาก	โดย	ระบุ	ความ	เป็น	พิษ	

ที่	มี	ผล	ต่อ	สุขภาพ	ใน	สาร	เคมี	ทางการ	เกษตร	ที่	อยู่	ใน	รายการ	เฝ้า	ระวัง	

ทัง้หมด	ทัง้นี	้ตอ้ง	แสดง	ให	้เขา้ใจ	งา่ย	และ	เหน็	ได	้ชดัเจน	โดย	หาก	ม	ีการ	

ละเมิด	ควร	มี	มาตรการ	ลงโทษ	ทาง	กฎหมาย	อย่าง	เคร่งครัด	

๔.๑๑	รฐับาล	ควร	ศกึษา	ขอ้มลู	ของ	ประเทศ	คู	่คา้	เชน่	จนี	สหภาพ	

ยุโรป	 ว่า	ห้าม	นำ	เข้า	สาร	เคมี	กำจัด	ศัตรู	พืช	ชนิด	ใด	 เพื่อ	ไม่	ส่ง	สินค้า	

ทางการ	เกษตร	ที่	มี	สาร	เคมี	กำจัด	ศัตรู	พืช	ชนิด	นั้น	ไป	ยัง	ประเทศ	คู่	ค้า

๔.๑๒	 ควร	ส่ง	เสริม	จริยธรรม	ของ	ผู้	ประกอบ	การ	ค้า	ส่ง	ใน	การ 

	รับ	ซื้อ	สินค้า	ทางการ	เกษตร	ที่	ปลอด	สาร	เคมี	ตกค้าง	ส่ง	เสริม	จิตสำนึก	

ของเกษตรกร	ใน	การ	ใช้	สาร	เคมี	อย่าง	ถูก	ต้อง	และ	คำนึง	ถึง	การ	ผลิต	

สินค้า	เกษตร	ที่	ปลอดภัย	 และ	ควร	มี	ระบบ	การ	ตรวจ	สอบ	ผลผลิต	

ทางการ	เกษตร	ที	่ปลาย	ทาง	เชน่	จดุ	ทดสอบ	สาร	เคม	ีตกคา้งใน	ผกั	ผล	ไม	้ 

ณ	ตลาด	ขายส่ง	ขนาด	ใหญ่

 




