
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ 
ส านักกรรมาธิการ ๑

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร



 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงาน 

ของ 
คณะกรรมาธกิารวิสามัญ 

พิจารณาศกึษานวทางการควบคุมการใชຌสารคมี
ในภาคกษตรกรรม สภาผูຌทนราษฎร 

 

 

 

 

 

 

 

 
กลุมงานคณะกรรมาธิการการกษตรละสหกรณ์ 

ส านักกรรมาธิการ ๑ 

ส านักงานลขาธิการสภาผูຌทนราษฎร 
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รายนามคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษานวทางการควบคุมการ฿ชຌสารคมี 
฿นภาคกษตรกรรม สภาผูຌทนราษฎร 

 
นายชวลิต  วิชยสุทธิ์  

ประธานคณะกรรมาธิการ  
 

    
นายอิสสระ  สมชัย 

รองประธาน คนทีไหนึไง 
 

นายอนันตຏ  ผลอ านวย 

รองประธาน คนทีไสอง 
นายชูวิทยຏ  พิทักษຏพรพัลลภ 

รองประธาน คนทีไสาม 

นายอกภพ  พียรพิศษ 

รองประธาน คนทีไสีไ 

    
รองศาสตราจารยຏจิราพร 

ลิๅมปานานนทຏ 
รองประธาน คนทีไหຌา 

 

นายปลอดประสพ  สุรัสวดี 
ประธานทีไปรึกษา 

นายถาวร  สนนียม 

ทีไปรึกษา 

รຌอยอก ธรรมนัส  พรหมผา 
ทีไปรึกษา 

    
นางสาวมนัญญา เทยศรษฐຏ 

ทีไปรึกษา 
 

นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ 
ทีไปรึกษา 

รຌอยต ารวจอก วัฒนรักษຏ 
อ านรรฆสรดช 

ลขานุการ 

นายสัญญา นิลสุพรรณ 

ผูຌชวยลขานุการ 
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รายนามคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษานวทางการควบคุมการ฿ชຌสารคมี 
฿นภาคกษตรกรรม สภาผูຌทนราษฎร 

    
นายอนุกูล  ทรายพชร 

ผูຌชวยลขานุการ 
 

นายจาตุรงคຏ  พใงนรพัฒนຏ 
ฆษกคณะกรรมาธิการ 

นายปดิพัทธຏ  สันติภาดา 

ฆษกคณะกรรมาธิการ 
นายชัยชนะ  ดชดช 

ฆษกคณะกรรมาธิการ 

    
นางสาวกัลยา รุงวิจิตรชัย 

ฆษกคณะกรรมาธิการ 
 

นางสาวจอมขวัญ กลับบຌานกาะ 
กรรมาธิการ 

นายฉลอง ทพวิทักษຏกิจ 

กรรมาธิการ 
นายชาดา  เทยศรษฐຏ 

กรรมาธิการ 

    
นายด ารงคຏ  พิดช 

กรรมาธิการ 
 

นายธนิตพล  เชยนันทนຏ 
กรรมาธิการ 

ศาสตราจารยຏธีระวัฒนຏ         
หมะจุฑา 

กรรมาธิการ 

พันท นราวิทยຏ ปาอินทรຏ 
กรรมาธิการ 

  

 

 
นายนิติพล ผิวหมาะ 

กรรมาธิการ 
นายบุญสิงหຏ วรินทรຏรักษຏ 

กรรมาธิการ 
นางสาวปรกชล อูຎทรัพยຏ 

กรรมาธิการ 
นายปริญญา ฤกษຏหราย 

กรรมาธิการ 
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รายนามคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษานวทางการควบคุมการ฿ชຌสารคมี 
฿นภาคกษตรกรรม สภาผูຌทนราษฎร 

    
นางสาวปารีณา เกรคุปตຏ 

กรรมาธิการ 
 

นางปิยะศิริ นาคศิริ 
กรรมาธิการ 

ศาสตราจารยຏพวงรัตนຏ            
ขจิตวิชยานุกูล 

กรรมาธิการ 

นายเพรจนຏ อิสระสรีพงษຏ 
กรรมาธิการ 

    
นายภาคภูมิ  บูลยຏประมุข 

กรรมาธิการ 
 

นายระวี มาศฉมาดล 

กรรมาธิการ 
นายวิฑูรยຏ ลีไยนจ ารูญ 

กรรมาธิการ 
นายสรวุฒิ นืไองจ านงคຏ 

กรรมาธิการ 

    
นางสิรินทร  รามสูต 

กรรมาธิการ 
 

นายสุรชาติ  ศรีบุศกร 
กรรมาธิการ 

นายอนันตຏ  ศรีพันธุຏ 
กรรมาธิการ 

นายอนุมัติ  ซูสารอ 

กรรมาธิการ 

   
นายอันวารຏ  สาละ 

กรรมาธิการ 
นายอุดมศักดิ์  ศรีสุทิวา 

กรรมาธิการ 
นายอุบลศักดิ์  บัวหลวงงาม 

กรรมาธิการ 
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รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

พิจารณาศึกษานวทางการควบคุมการ฿ชຌสารคมี฿นภาคกษตรกรรม 

สภาผูຌทนราษฎร 
ููููููููููููููููููููููููููููู 

        ตามทีไทีไประชุมสภาผูຌทนราษฎร ชุดทีไ โ5 ปทีไ แ ครัๅงทีไ โใ ิสมัยสามัญประจ าปครัๅงทีไหนึไงี ปຓนพิศษ 
วันศุกร์ทีไ แใ กันยายน โ5ๆโ ทีไประชุมเดຌพิจารณาญัตติดวน รืไอง ขอ฿หຌสภาผูຌทนราษฎรตัๅงคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาศึกษานวทางการควบคุมการ฿ชຌสารคมี฿นภาคกษตรกรรม ซึไงกอ฿หຌกิดสารพิษตกคຌาง              
ปຓนอันตรายกกษตรกรละผูຌบริภค ินายชวลิต  วิชยสุทธิ์ กับคณะ  ปຓนผูຌสนอี ญัตติดวน รืไอง ขอ฿หຌ           
สภาผูຌทนราษฎรตัๅงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษานวทางการควบคุมการ฿ชຌสารคมี฿นภาคกษตรกรรม  
ซึไงกอ฿หຌกิดสารพิษตกคຌางปຓนอันตรายกกษตรกรละผูຌบริภค ินายชูวิทย์  พิทักษ์พรพัลลภ กับคณะ             
ปຓนผูຌสนอี ญัตติดวน รืไอง ขอ฿หຌสภาผูຌทนราษฎรตัๅงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหามาตรการ
ควบคุมการ฿ชຌสารคมีก าจัดศัตรูพืชละสารคมี฿นภาคกษตรกรรม ินายจาตุรงค์  พใงนรพัฒน์ ละนายนิยม  
วชกามา ปຓนผูຌสนอี ญัตติดวน รืไอง ขอ฿หຌสภาผูຌทนราษฎรตัๅงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา           
นวทางการควบคุมการ฿ชຌสารคมี฿นภาคกษตรกรรม กอ฿หຌกิดสารพิษตกคຌางปຓน อันตรายกกษตรกรละ
ผูຌบริภค ินายกูฮง  ยาวอหะซัน  ปຓนผูຌสนอี ญัตติดวน รืไอง ขอ฿หຌสภาผูຌทนราษฎรตัๅงคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาศึกษานวทางการควบคุมการ฿ชຌสารคมี฿นภาคกษตรกรรมอันกอ฿หຌกิดสารพิษตกคຌางปຓน
อันตรายกกษตรกรละผูຌบริภค ินายอนันต์  ผลอ านวย  ปຓนผูຌสนอี ญัตติดวน รืไอง ขอ฿หຌสภาผูຌทนราษฎร
ตัๅงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษานวทางการควบคุมการ฿ชຌสารคมี฿นภาคกษตรกรรม กอ฿หຌกิด
สารพิษตกคຌางปຓนอันตรายกกษตรกรละผูຌบริภค ินายสิริพงศ์  อังคสกุลกียรติ  ปຓนผูຌสนอี ละญัตติ 
รืไอง ขอ฿หຌสภาผูຌทนราษฎรพิจารณากຌเขปัญหาการ฿ชຌสารคมี฿นภาคการกษตร ินายนริศ  ข านุรักษ์               
ปຓนผูຌสนอี ละลงมติตัๅงคณะกรรมาธิการวิสามัญขึๅนคณะหนึไงพืไอพิจารณาศึกษานวทางการควบคุมการ฿ชຌ
สารคมี฿นภาคกษตรกรรม ดยก าหนดระยะวลาพิจารณาศึกษาเวຌ ๆเ วัน นัๅน 

 บัดนีๅ คณะกรรมาธิการวิสามัญ เดຌด านินการพิจารณาศึกษานวทางการควบคุมการ฿ชຌสารคมี               
฿นภาคกษตรกรรม สรใจรียบรຌอยลຌว ซึไงปรากฏผล ดังนีๅ 
 

 แ. คณะกรรมาธิการวิสามัญเดຌมีมติลือกตัๅง 
  ิแี นายชวลิต  วิชยสุทธิ์ ปຓนประธานคณะกรรมาธิการ  

  ิโี นายอิสสระ  สมชัย ปຓนรองประธานคณะกรรมาธิการ คนทีไหนึไง 
  ิใี  นายอนันต์  ผลอ านวย ปຓนรองประธานคณะกรรมาธิการ คนทีไสอง 
  ิไี นายชูวิทย์  พิทักษ์พรพัลลภ ปຓนรองประธานคณะกรรมาธิการ คนทีไสาม 

  ิ5ี นายอกภพ  พียรพิศษ ปຓนรองประธานคณะกรรมาธิการ คนทีไสีไ 
  ิๆี รองศาสตราจารย์จิราพร ลิๅมปานานนท์ ปຓนรองประธานคณะกรรมาธิการ คนทีไหຌา 
  ิ็ี นายปลอดประสพ  สุรัสวดี ปຓนประธานทีไปรึกษาคณะกรรมาธิการ 

  ิ่ี นางพรรณสิริ  กุลนาถศิริ ปຓนทีไปรึกษาคณะกรรมาธิการ  

  ิ้ี นายถาวร  สนนียม ปຓนทีไปรึกษาคณะกรรมาธิการ  

  ิแเี รຌอยอก ธรรมนัส  พรหมผา ปຓนทีไปรึกษาคณะกรรมาธิการ  

  ิแแี นางสาวมนัญญา  เทยศรษฐ์ ปຓนทีไปรึกษาคณะกรรมาธิการ  
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  ิแโี รຌอยต ารวจอก วัฒนรักษ์  อ านรรฆสรดช ปຓนลขานุการคณะกรรมาธิการ 

  ิแใี นายสัญญา  นิลสุพรรณ ปຓนผูຌชวยลขานุการคณะกรรมาธิการ 

  ิแไี นายอนุกูล  ทรายพชร ปຓนผูຌชวยลขานุการคณะกรรมาธิการ 

  ิแ5ี นายจาตุรงค์  พใงนรพัฒน์ ปຓนฆษกคณะกรรมาธิการ  

  ิแๆี นายปดิพัทธ์  สันติภาดา ปຓนฆษกคณะกรรมาธิการ  

  ิแ็ี นายชัยชนะ  ดชดช ปຓนฆษกคณะกรรมาธิการ  

  ิแ่ี นางสาวกัลยา  รุงวิจิตรชัย ปຓนฆษกคณะกรรมาธิการ  

   

 โ. คณะกรรมาธิการวิสามัญเดຌมีมติตัๅงทีไปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญ คือ 

 ิแี นายศักดิ์ณรงค์  ศิริพร ณ ราชสีมา 
 ิโี นายสุนัย  ศรษฐ์บุญสรຌาง 

 ิใี นายฤทธิ์  วีรชายลักษณ์ 
 ิไี นายศักดิ์  สมบุญต  
 ิ5ี นายชาว์วัช  หนูทอง 
 ิๆี นายปัญญา  หลาอนันต์ธนา 
 ิ็ี นาย฿จพิชญ์  สุขุมาลจันทร์ 
 ิ่ี นายพิธา  ลิๅมจริญรัตน์  

 

 ใ. คณะกรรมาธิการวิสามัญเดຌ มีมติตงตัๅ ง นางสาวพิมพ์อาภา  พันธุลี ผูຌบังคับบัญชา              
กลุมงานคณะกรรมาธิการการกษตรละสหกรณ์ ส านักกรรมาธิการ แ ปฏิบัติหนຌาทีไป็นผูຌชวยลขานุการ
฿นคณะกรรมาธิการ ตามขຌอบังคับการประชุมสภาผูຌทนราษฎร พ.ศ. โ56โ ขຌอ ้ใ วรรคสีไ 
 

 ไ. ผูຌซึไงคณะกรรมาธิการวิสามัญเดຌชิญมาชีๅจงสดงความคิดหใน คือ 

  ไ.แ  สภาผูຌทนราษฎร  

   คณะกรรมาธิการการคุຌมครองผูຌบริภค 

   ิแี นายมานะ  ลหะวณิชย์ ประธานคณะกรรมาธิการการคุຌมครองผูຌบริภค 

  ไ.โ  ส านักนายกรัฐมนตรี 
   ไ.โ.แ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

   ิแี นางสาวฤทัย  พูลสวัสดิ์ ผูຌอ านวยการฝຆายกฎหมายทีไดิน 

      สิไงกอสรຌางละการกษตร 
      กองกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติ 
   ิโี นายจิรวัฒน์  จงสงวนดี นักกฎหมายกฤษฎีกาช านาญการพิศษ 

      กองกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติ 
   ิใี นางสาวกัลยา  กียรติถาวรชัย นักกฎหมายกฤษฎีกาช านาญการพิศษ  

   ิไี นางสาวบวรสวรรค์  ประจวบกลาง นักกฎหมายกฤษฎีกาช านาญการพิศษ 

   ิ5ี นางสาวอกสุดา  สารากรบริรักษ์ นักกฎหมายกฤษฎีกาช านาญการ 

   ไ.โ.โ ส านักงานคณะกรรมการคุຌมครองผูຌบริภค 

   ิแี พันต ารวจอก ประทีป จริญกัลป์ ลขานุการกรม 
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  ไ.ใ กระทรวงกษตรละสหกรณ์ 
   ไ.ใ.แ ส านักงานปลัดกระทรวงกษตรละสหกรณ์ 
   ิแี นายส าราญ  สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงกษตรละสหกรณ ์

   ไ.ใ.โ กรมวิชาการกษตร 
 ิแี นางสาวสริมสุข  สลักพใชร์ อธิบดีกรมวิชาการกษตร 

 ิโี นางสาวอิงอร  ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการกษตร 

 ิใี นายสุรดช  ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการกษตร 

 ิไี นายอัครพล  สนาณรงค์ ผูຌอ านวยการสถาบันวิจัยกษตรวิศวกรรม 

 ิ5ี นายภัสชญภณ  หมืไนจຌง ผูຌอ านวยการส านักควบคุมพืชละวัสดุการกษตร 
 ิๆี นางวิเลวรรณ  พรหมค า ผูຌอ านวยการส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

 ิ็ี นางณัฏฐพร  อุทัยมงคล ผูຌชีไยวชาญดຌานกักกันพืช 

 ิ่ี นายศรัณย์ วัธนธาดา  ผูຌชีไยวชาญดຌานควบคุมพืชละวัสดุกษตร 

 ิ้ี นางสาวภัทรมาศ  พานพุม นักวิชาการกษตรช านาญการพิศษ 

 ิแเี นางสาวทิพวรรณ  กิดศิริ นักวิชาการกษตรช านาญการพิศษ 

 ิแแี นางสาวจรัญญา  ปຂດนสุภา นักวิชาการกษตรช านาญการพิศษ  

 ิแโี นางสาวยุวิรนทร์  บุญทบ นักกีฏวิทยาช านาญการพิศษ 

 ิแใี นางอุราพร  หนูนารถ นักกีฏวิทยาช านาญการ 

 ิแไี นายวีรยุทธ  สุทธิรักษ์ นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ 

 ิแ5ี นายปริวัตร  เพรศรีจันทร์ นักวิชาการสงสริมการกษตรช านาญการ 

 ิแๆี นางสาวบุษฎี ตัณฑ์วรกุล  นักวิคราะห์นยบายละผนช านาญการ 

 ิแ็ี นางสาวนันท์นภัส  จันทร นักวิชาการปฏิบัติการ 
   ไ.ใ.ใ กรมพัฒนาทีไดิน 

   ิแี นายสถาพร  ฿จอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาทีไดิน 

   ิโี นางสาวฉวีวรรณ  หลืองวุฒิวิรจน์ ผูຌอ านวยการกองทคนลยีชีวภาพทางดิน 

   ิใี นางสาวฉวีวรรณ์  พัฒนพงษ์ นักวิชาการกษตรช านาญการพิศษ 

   ิไี นางลักษมี  ขตต์ปราณี นักวิชาการกษตรช านาญการพิศษ 

   ิ5ี นายอภิชาต  บุญกษม นักวิชาการกษตรช านาญการ 

   ไ.ใ.ไ ส านักงานศรษฐกิจการกษตร 
   ิแี นายพลชษฐ์  ตราช ผูຌอ านวยการกองนยบายละผนพัฒนาการกษตร 
   ไ.ใ.5 ส านักงานมาตรฐานสินคຌากษตรละอาหารหงชาติ ิมกอช.ี 
   ิแี นางสาวจูอะดี  พงศ์มณีรัตน์ ลขาธิการส านักงานมาตรฐานสินคຌากษตร 

      ละอาหารหงชาติ 
   ิโี นายวิทวัสก์  สาระศาลิน รองลขาธิการส านักงานมาตรฐานสินคຌากษตร 

      ละอาหารหงชาติ 
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  ไ.ไ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม  
   ไ.ไ.แ กรมควบคุมมลพิษ 

   ิแี นายสมชาย  ทรงประกอบ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 

   ิโี นางสาวพรพิมล  จริญสง  ผูຌชีไยวชาญฉพาะดຌานการจัดการกากของสีย 

      ละสารอันตราย 

   ิใี นางสาวกิไงดาว รินทรรักวส นักวิชาการสิไงวดลຌอมช านาญการพิศษ 

   ิไี นายอราม  พันธุ์วรรณ์   นักวิชาการสิไงวดลຌอมช านาญการพิศษ 

   ิ5ี นางสาววรัญ  ปัญดี   ปฏิบัติงานดຌานสิไงวดลຌอม 

  ไ.5 กระทรวงมหาดเทย 

   ไ.5.แ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดเทย    

   ิแี นายบุญธรรม  ลิศสุขีกษม รองปลัดกระทรวงมหาดเทย 

   ิโี นายทรงกลด  สวางวงศ์ รองผูຌวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  
       ชวยราชการส านักปลัด 

   ิใี นายวัชรพล  คัดนภาส ลขานุการรองปลัดกระทรวงมหาดเทย 

   ิไี นายสราวุธ สุขรืไน นักวิคราะห์นยบายละผนช านาญการพิศษ 

   ิ5ี วาทีไ ร.ต.สุพจน์  จอมกຌว นักวิคราะห์นยบายละผนช านาญการ 

   ไ.5.โ กรมการปกครอง 
   ิแี นายสมหวัง  พวงบางพ รองอธิบดีกรมการปกครอง 
   ิโี นายสุวัฒน์  สัญวงษ์  ผูຌอ านวยการสวนพัฒนาละ 

      สงสริมการบริหารงานทຌองทีไ 
   ไ.5.ใ ส านักงานจังหวัดนครนายก 

   ิแี นายบัญชา  ชาวรินทร์ รองผูຌวาราชการจังหวัดนครนายก 

   ิโี นางสาวปทุมพร กรสุทธิสภณ  กษตรละสหกรณ์จังหวัดนครนายก 

   ิใี นายปຂยภัทร จียรนัย  หัวหนຌากลุมยุทธศาสตร์ละสารสนทศ  
      ส านักงานกษตรจังหวัดนครนายก 

   ไ.5.ไ ส านักงานจังหวัดพชรบุรี 
   ิแี นายกอบชัย  บุญอรณะ ผูຌวาราชการจังหวัดพชรบุรี 
   ิโี นายเพศาล  สงหิรัญ กษตรละสหกรณ์จังหวัดพชรบุรี 
   ิใี นายธัชนนท์  นิติพันธุ์วณิช นักวิคราะห์นยบายละผน 

   ไ.5.5 ส านักงานจังหวัดลพบุรี 
   ิแี นายพิริยะ  ฉันทดิลก รองผูຌวาราชการจังหวัดลพบุรี 
   ิโี นายเชยรัตน์  นวีภาพ กษตรละสหกรณ์จังหวัดลพบุรี 
   ิใี นางสาวศรีประเพ  พูลทรัพย์ นักวิคราะห์นยบายช านาญการพิศษ 

   ไ.5.6 ส านักงานจังหวัดปทุมธานี 
   ิแี นายชาธิป  รุจนสรี รองผูຌวาราชการจังหวัดปทุมธานี 
   ไ.5.็ ส านักงานจังหวัดปราจีนบุรี 
   ิแี นายวรพจน์  ววสิงห์งาม รองผูຌวาราชการจังหวัดปราจีนบุรี 
   ิโี นายวรากร  จิตรหวัง ปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี 
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   ิใี นางนันธพร  ทิพยาวรรณ นักวิคราะห์นยบายละผนช านาญการ 

   ิไี นายปณิธาน  นิยมสิทธิ์ นักวิชาการประมงช านาญการ 

   ิ5ี นางปราณี  กมล นักวิชาการสงสริมการกษตรช านาญการ 

   ไ.5.่ ส านักงานจังหวัดสุพรรณบุรี 
   ิแี นายวราพงษ์  ดชะทศ รักษาราชการทนกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี 
   ิโี นางสาวนิภาวรรณ  รอดรคา นักวิคราะห์นยบายละผนช านาญการ 

   ไ.5.้ ส านักงานจังหวัดสระบุรี 
   ิแี นางอังคณา  ชิตะติตติ รองผูຌวาราชการจังหวัดสระบุรี 
   ิโี นางสาวพใญนภา  นครดี นักวิคราะห์นยบายละผนช านาญการ 

   ิใี นางสาวทิพย์วรรณ  นัน฿จยะ นักวิคราะห์นยบายละผนปฏิบัติการ 

   ไ.5.แเ ส านักงานจังหวัดนครปฐม 

   ิแี รຌอยตรีพงศธร  ศิริสาคร รองผูຌวาราชการจังหวัดนครปฐม 

   ไ.5.แแ ส านักงานจังหวัดนนทบุรี 
   ิแี นางส านียง  ขันพิมล กษตรจังหวัดนนทบุรี 
   ิโี นางสาวฐิติพรรณ  วิรุฬห์ภูติ นักวิชาการสงสริมการกษตรปฏิบัติการ 

   ไ.5.แโ ส านักงานจังหวัดราชบุรี 
   ิแี นายประกอบ  วงศ์มณีรุง รองผูຌวาราชการจังหวัดราชบุรี 
   ิโี นายภัทร  ชวงวรกุล ลขานุการรองผูຌวาราชการจังหวัดราชบุรี 
  ไ.6 กระทรวงสาธารณสุข 

   ไ.6.แ ส านักงานคณะกรรมการอาหารละยา 

   ิแี นายพทย์ เพศาล  ดัไนคุຌม ลขาธิการส านักงานคณะกรรมการอาหารละยา 
   ิโี นายพทย์สุรชค  ตางวิวัฒน์ รองลขาธิการส านักงานคณะกรรมการอาหารละยา 
   ิใี นายอรัญ  ทนันขัติ ผูຌอ านวยการส านักคุณภาพละความปลอดภัยอาหาร 

   ิไี นายวันชัย  ศรีทองค า ผูຌชีไยวชาญดຌานความปลอดภัย 

        ของอาหารละการบริภคอาหาร 

   ิ5ี พทย์หญิง ชุลีกร ธนธิติกร นายพทย์ช านาญการพิศษ 

   ิๆี นางสาวยาวรศ  อุปมายันต์ ภสัชกรช านาญการพิศษ 

   ิ็ี นางอัมพร  พุฒิอังกุล ภสัชกรช านาญการพิศษ 

   ิ่ี นางอัจจิมา  สถาพรจริญยิไง ภสัชกรช านาญการพิศษ 

   ิ้ี นางสาวกิรณา  รุณภัย ภสัชกรปฏิบัติการ 
   ไ.6.โ ส านักงานสาธารณสุข จังหวัดหนองบัวล าภู 
   ิแี นางสาววรางคณา อินทลหิต  ทันตพทย์   

  ไ.็ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวัตกรรม  

   ไ.็.แ มหาวิทยาลัยมหิดล 

   ิแี ศาสตราจารย์พรพิมล กองทิพย์  อาจารย์ประจ าภาควิชาอาชีวอนามัยละ 

        ความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์  
   ไ.็.โ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
   ิแี ผูຌชวยศาสตราจารย์นพดล  กิตนะ  หัวหนຌาภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
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   ไ.็.ใ มหาวิทยาลัยขอนกน 

   ิแี ผูຌชวยศาสตราจารย์ปัตพงษ์ กษสมบูรณ์  หัวหนຌาหนวยวชศาสตร์ครอบครัว  
   ไ.็.ไ มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลอีสาน 

   ิแี ผูຌชวยศาสตราจารย์กียรติสุดา สมนา อาจารย์ประจ าสาขาวิศวกรรมยธา  
        คณะวิศวกรรมศาสตร์ละสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
  ไ.็.5 มหาวิทยาลัยนรศวร 
  ิแี  นายภาคภูมิ  ทรัพย์สุนทร อาจารย์ประจ าสาขาชีวคมี 

      คณะวิทยาศาสตร์การพทย์ 
  ไ.็.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏชียง฿หม 
  ิแี นายถนัด  บุญชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎชียง฿หม  

  ิโี  รองศาสตราจารย์ดนุวัต  พใงอຌน ทีไปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชียง฿หม 
  ิใี ผูຌชวยศาสตราจารย์กษม  กุณาศรี ผูຌอ านวยการครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

 ไ.่ สภากษตรกรหงชาติ 
  ไ.่.แ ส านักงานสภากษตรกรจังหวัดจันทบุรี 
  ิแี นายธีระ  วงศ์จริญ ประธานสภากษตรกรจังหวัดจันทบุรี 
 ไ.้ ผูຌประกอบการ  

   ไ.้.แ สมาคมคนเทยธุรกิจกษตร 
   ิแี นายจารึก ศรีพุทธชาด           รักษาการทนนายกสมาคม 

        คนเทยธุรกิจกษตร 
   ิโี นายสมชาย  อามีน   ทีไปรึกษาสมาคมคนเทยธุรกิจกษตร 
   ิใี นางนุชจรี  พันธ์สม           ลขานุการสมาคมเทยธุรกิจกษตร 

   ิไี นางสาวกันตินันท์  พ฿หญ    ลขานุการสมาคมเทยธุรกิจกษตร 

   ไ.้.โ สมาคมอารักขาพืชเทย 

   ิแี นายสกล  มงคลธรรมากุล      ทีไปรึกษาสมาคมอารักขาพืชเทย 

   ิโี ดร.วรณิกา นาควัชระ         ผูຌอ านวยการบริหารสมาคม 

   ิใี นางนงนุช ยกยองสกุล         ฝຆายวิชาการสมาคมนวัตกรรม 

         พืไอการกษตรเทย 

   ิไี นางสาวสมนึก  ยิๅมยอง        ฝຆายลขานุการสมาคมนวัตกรรม 

       พืไอการกษตรเทย 

   ไ.้.ใ บริษัท ซินจนทา ครอป ปรทคชัไน จ ากัด 

   ิแี นางสาววัชรีภรณ์  พันธุ์ภูมิพฤกษ์ ผูຌอ านวยการฝຆายความยัไงยืน 

   ิโี นายณัฐวรณ์  ทีสันตีๆยะ           ผูຌจัดการฝຆายทคนิค 

   ไ.้.ไ บริษัท เบออร์เทย จ ากัด 

   ิแี นางภารณี  อดุลยพิชฎฐ์      หัวหนຌาฝຆายประสานงานราชการ 

       ประจ าภูมิภาคอาซียน 

   ิโี ดร. บุญญานาถ  นาถวงษ์     ผูຌอ านวยการฝຆายรัฐกิจ 

   ไ.้.5 บริษัท ยูนีไยน คอมปาวด์ จ ากัด 

   ิแี นายธีรพจน์  อุดมกຌวกาญจนา      กรรมการผูຌจัดการ 
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   ิโี ดร. กิตติ  อมรจารุศิริ                  ทีไปรึกษาอาวุส 

   ิใี นายทศพล   ศรีภูมาศ                 ทีไปรึกษาฝຆายการตลาด 

   ิไี นางสาวสนนิภา  ศิริประสริฐ         จຌาหนຌาทีไธุรการ 
   ไ.้.6 สมาคมการคຌานวัตกรรมพืไอการกษตรเทย ิTAITA) 

   ิแี ดร.วรณิกา  นาควัชระ บีดิงฮาส์ ผูຌอ านวยการบริหาร 

   ิโี นางนงนุช  ยกยองสกุล คณะท างานสมาคมการคຌานวัตกรรม 

   ิใี นายวีรยุทธ  จิรพณิช คณะท างานสมาคมการคຌานวัตกรรม 

   ิไี นางสาวนิธิรัตน์  ซจัน คณะท างานสมาคมการคຌานวัตกรรม 

   ิ5ี นางสาวณัฐชยา  ชุมสวัสดิ์ คณะท างานสมาคมการคຌานวัตกรรม 

  ไ.แเ องค์การนอกภาครัฐ ิNGO) 

   ิแี นายสุนทร  รักษ์รงค์ ลขาธิการสภาครือขายกษตรกร 

        ชาวสวนยางหงประทศเทย 

   ิโี นายวิชียร  จษฎากานต์ ครือขายธุรกิจพืไอสังคมละ 

        สิไงวดลຌอม 

 

 5. การพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

  คณะกรรมาธิการวิสามัญเดຌมีการประชุมพิจารณาศึกษารืไองนวทางการควบคุมการ฿ชຌสารคมี  
฿นภาคกษตรกรรม ซึไงสรุปสาระส าคัญเดຌ ดังนีๅ 
  5.แ คณะกรรมาธิการวิสามัญเดຌประชุมพิจารณาศึกษานวทางการควบคุมการ฿ชຌสารคมี฿นภาค
กษตรกรรม ดยชิญหนวยงานทีไกีไยวขຌองมารวมประชุมพืไอ฿หຌขຌอมูล ขຌอทใจจริง ตลอดจนชีๅจงสดง              
ความคิดหในจ านวน แใ ครัๅง 
    ครัๅงทีไ  แ วันอังคารทีไ   แ็ ดือนกันยายน   พ.ศ. โ5ๆโ 

    ครัๅงทีไ  โ วันอังคารทีไ   โไ   ดือนกันยายน   พ.ศ. โ5ๆโ  

    ครัๅงทีไ  ใ วันพุธทีไ    โ5   ดือนกันยายน  พ.ศ. โ5ๆโ  

    ครัๅงทีไ  ไ วันอังคารทีไ   แ   ดือนตุลาคม   พ.ศ. โ5ๆโ  

    ครัๅงทีไ  5 วันพุธทีไ    โ   ดือนตุลาคม   พ.ศ. โ5ๆโ  

    ครัๅงทีไ  ๆ วันอังคารทีไ ่ ดือนตุลาคม พ.ศ. โ5ๆโ 

    ครัๅงทีไ  ็ วันอังคารทีไ แ5 ดือนตุลาคม พ.ศ. โ5ๆโ 

    ครัๅงทีไ  ่ วันพุธทีไ   แๆ ดือนตุลาคม พ.ศ. โ5ๆโ  
    ครัๅงทีไ  ้ วันอังคารทีไ โโ ดือนตุลาคม พ.ศ. โ5ๆโ 

    ครัๅงทีไ แเ  วันอังคารทีไ  โ้  ดือนตุลาคม พ.ศ. โ5ๆโ 

    ครัๅงทีไ แแ  วันพุธทีไ   ใเ ดือนตุลาคม  พ.ศ. โ5ๆโ 

    ครัๅงทีไ แโ  วันพุธทีไ   ๆ  ดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. โ5ๆโ  

    ครัๅงทีไ แใ  วันพฤหัสบดีทีไ ็ ดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. โ5ๆโ  

  5.โ คณะกรรมาธิการวิสามัญเดຌพิจารณาศึกษาขຌอทใจจริงละรายละอียดขຌอมูลรืไองนีๅจาก
อกสาร ขຌอมูล ค าชีๅจงจากหนวยงานทีไกีไยวขຌองรวมทัๅงรายละอียดจากหลงขຌอมูลตาง โ ดยน ามา
ประกอบการพิจารณาศึกษาขຌอทใจจริงของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
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5.3 คณะกรรมาธิการเดຌมีมติดินทางเปศึกษาดูงาน จ านวน ไ ครัๅง ดังนีๅ 
5.ใ.แ ศึกษาดูงาน รืไอง นวทางการบริหารจัดการการน าขຌาสินคຌากษตรพืไอปງองกัน

สารพิษตกคຌาง ระหวางวันศุกร์ทีไ ไ ตุลาคม พ.ศ. โ5ๆโ ถึงวันสาร์ทีไ 5 ตุลาคม พ.ศ. โ5ๆโ ณ จังหวัดชียงราย  
5.3.2 ศึกษาดูงาน รืไอง นวทางการบริหารจัดการสินคຌากษตรทีไจ าหนาย฿นตลาดคຌาสง฿หຌ

ปลอดภัยจากสารพิษตกคຌาง ครงการกษตรรวม฿จอันนืไองมาจากพระราชด าริ รงรียนทหารการสัตว์ 
กรมการสัตว์ทหารบก ละนวทางการบริหารจัดการปลงกษตรปลอดภัย ฿นวันอาทิตย์ทีไ โเ ตุลาคม             
พ.ศ. โ5ๆโ ณ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครนายก จังหวัดสระบุรี ละจังหวัดลพบุรี  

5.ใ.ใ ศึกษาดูงาน รืไอง ปัญหาการ฿ชຌสารคมี฿นภาคกษตรกรรม ฿นวันศุกร์ทีไ แ 
พฤศจิกายน โ5ๆโ ณ ศูนย์รียนรูຌกษตรกรรมบบยัไงยืน บຌานหนองบัวค าสง฿ตຌ ต าบลดานชຌาง อ าภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวล าภู 

5.3.4 ศึกษาดูงาน รืไอง นวทางการสงสริมละจัดจ าหนายสินคຌากษตรปลอดสารพิษ              
฿นธุรกิจ คຌาปลีกสมัย฿หม ิModern Tradeี ฿นวันศุกร์ทีไ  ่ พฤศจิกายน โ5ๆโ ณ กูร์ มต์  มาร์กใต 
หຌางสรรพสินคຌาดอะมอลล์ สาขาบางกะปຂ กรุงทพฯ  

 

 6. ผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

  คณะกรรมาธิการวิสามัญเดຌจัดท ารายงานผลการพิจารณาศึกษานวทางการควบคุมการ฿ชຌ
สารคมี฿นภาคกษตรกรรม ดยน าขຌอมูลทีไเดຌมาสรุปละรวบรวมอกสารปຓนรูปลม ปรากฏผลการด านินการ
ตามทีไนบมาพรຌอมนีๅ ดยบงนืๅอหา รายงานออกปຓน ไ บท ประกอบดຌวย 

  บททีไ แ บทน า 
  บททีไ โ ผลการรวบรวมขຌอมูลละขຌอทใจจริงตามกรอบการศึกษา 
  บททีไ ใ ผลการศึกษา 
  บททีไ ไ บทสรุป ขຌอสังกตละขຌอสนอนะ 

 

 ็. ขຌอสังกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

  คณะกรรมาธิการวิสามัญ เดຌตัๅงขຌอสังกตละขຌอสนอนะจากการพิจารณาศึกษานวทาง                
การควบคุมการ฿ชຌสารคมี฿นภาคกษตรกรรม พืไอสนอคณะรัฐมนตรีละหนวยงานทีไกีไยวขຌองพิจารณากຌเข
ปัญหา จ านวน ไ ดຌาน คือ 

  ิแี ดຌานนยบาย 

  ิโี ดຌานบริหาร 

  ิใี ดຌานกฎหมาย 

  ิไี ดຌานวิชาการ 
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 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษานวทางการควบคุมการ฿ชຌสารคมี฿นภาคกษตรกรรม              
สภาผูຌทนราษฎร เดຌก าหนดวัตถุประสงค์การศึกษาพืไอรวบรวมละวิคราะห์ปัญหาทีไกีไยวขຌองกับการ฿ชຌ
สารคมีก าจัดศัตรูพืช ตัๅงตตຌนทางจนถึงปลายทาง ดยฉพาะอยางยิไงสารคมีก าจัดศัตรูพืชทีไมีความสีไยงสูง  
฿นภาคกษตรกรรม กรณสีารพาราควอต เกลฟซต ละคลอร์เพริฟอส พืไอสนอนะนวทางละวิธีการกຌเข
ปัญหาสารคมีก าจัดศัตรูพืชอยางป็นระบบ ดยฉพาะอยางยิไงการจัดการปัญหาทีไตຌนทาง ละพืไอน าสนอ
นยบาย ละมาตรการ รวมทัๅงขຌอสนอดຌานกฎหมายตอรัฐบาลละรัฐสภา ดยมีจุดมุงหมายหลักทีไจะรักษา
สุขภาพอนามัยของประชาชน ฿หຌประชาชนเดຌบริภคอาหารปลอดภัยจากสารปนปื้อน ดใกทีไกิดมาป็นอนาคต
ของชาติ฿นภายภาคหนຌามีสุขภาพขใงรงสมบูรณ์ พรຌอมทัๅงยังตຌองการลดอัตราการสียชีวิตจากรคมะรใง              
฿หຌนຌอยลง ละลดผลกระทบทีไกิดขึๅนจากการ฿ชຌสารคมีอันตราย฿นทุก โ ดຌาน นอกจากนีๅ พืไ อกຌเขปัญหา           
฿นภาพรวมคณะกรรมาธิการวิสามัญจะเดຌผลักดัน฿หຌกิดครงการกษตรอินทรีย์ป็นวาระหงชาติ ทัๅงนีๅเดຌก าหนด
วิธีการศึกษาจากขຌอมูลปฐมภูมิทีไเดຌรับจากการประชุมละศึกษาดูงานจากหนวยงานภาครัฐ อกชน ละ            
ภาคประชาสังคมทีไกีไยวขຌอง ละศึกษาจากขຌอมูลทุติยภูมิจากอกสารวิชาการ งานวิจัย ละกฎหมายทีไ
กีไยวขຌอง ภาย฿นระยะวลาการศึกษา ๆเ วัน กลาวคือ ระหวางวันทีไ แไ กันยายน ถึงวันทีไ แโ พฤศจิกายน 
พ.ศ. โ5ๆโ ดยมีผลการศึกษาทีไส าคัญ ดังนีๅ  

฿นปัจจุบันสารคมีก าจัดศัตรูพืชหรือวัตถุอันตรายทางการกษตรถูกควบคุมดยพระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย ิฉบับทีไ ไี พ.ศ. โ5ๆโ ดยพบวายังมีขຌอจ ากัด฿นการจัดการกับผลกระทบทีไกิดขึๅนจากการ฿ชຌสารคมี
ดังกลาว  ซึไงมีผลตอสุขภาพของกษตรกร ผูຌบริภค ละสิไงวดลຌอม นอกจากนีๅ  ประทศเทยยังเมมีระบบการ
ฝ้าระวังละจຌงตือนภัยความเมปลอดภัยจากสารพิษตกคຌางอยางชัดจน มຌจะมีหลายหนวยงาน                
ทีไเดຌด านินการตรวจสอบสารพิษตกคຌาง฿นผักผลเมຌตมีวัตถุประสงค์ตกตางกันตามบทบาทหนຌาทีไ  

คณะกรรมาธิการวิสามัญ พบวา สภาพปัญหาทีไกิดจากการ฿ชຌสารคมีก าจัดศัตรูพืช คือ การผลิต             
ทางการกษตรมีปริมาณการ฿ชຌสารคมีพิไมขึๅนอยางตอนืไอง ดยทีไการพิไมขึๅนของสารคมีนีๅเมเดຌสงผลตออัตรา
ผลิตภาพทางการผลิต฿นชิงบวกอีกตอเป ฿นทางตรงกันขຌามการ฿ชຌสารคมียังท า฿หຌศัตรูพืชปรับตัวตຌานทาน
สารคมีพิไมขึๅน กอ฿หຌกิดการตกคຌางของสารคมี฿นสินคຌาอาหารป็นจ านวนมากกิดปัญหาผลกระทบตอ
สุขภาพซึไงก าลังป็นปัญหา฿นระดับชาติทีไมีความส าคัญมาก ละสงผลกระทบตอศรษฐกิจดยภาพรวมของ
ประทศ ขณะทีไตຌนทุนทีไทຌจริงของสังคมจากการ฿ชຌสารคมีก าจัดศัตรูพืช฿นประทศเทยยังพิไมขึๅนอยาง
ตอนืไองทุกปี 

 ดังนัๅน พืไอหานวทางกຌเขปัญหาดังกลาวคณะกรรมาธิการเดຌศึกษาการ฿ชຌสารคมีก าจัดศัตรูพืชทีไมี            
ความสีไยงสูง฿นภาคกษตรกรรม กรณีพาราควอต เกลฟซต ละคลอร์เพริฟอส ฿นประดในการ฿ชຌงาน                    
ทางการกษตร การเดຌรับสารคมีจากการ฿ชຌงานของกษตรกร ความป็นพิษละผลกระทบ การตกคຌาง฿นสิไงวดลຌอม 
ละพืชผัก ละผลกระทบตอกษตรกรหากมีการยกลิก  

อีกทัๅงพืไอ฿หຌกิดการกຌเขปัญหา฿นภาพรวมคณะกรรมาธิการเดຌก าหนดนวทางการปรับปลีไยนประทศ
เปสูกษตรอินทรีย์ละกษตรกรรมยัไงยืน เดຌก พิไมละขยายพืๅนทีไกษตรกรรมอินทรีย์ละกษตรกรรมยัไงยืนของ
ประทศเทย฿หຌเดຌรຌอยละ แเเ ฿นปี พ.ศ. โ5็ใ ซึไงสอดคลຌองกับปีป้าหมายการพัฒนาทีไยัไงยืนของสหประชาชาติ 
การสรຌางครืไองมือละปฏิบัติการทางนยบายทีไจะน าเปสูการบรรลุป้าหมาย คือ การยกลิกละจ ากัดการ฿ชຌ
สารคมีก าจัดศัตรูพืชทีไมีความสีไยงสูง การจัดท าระบบฝ้าระวังสารพิษตกคຌางทีไมีประสิทธิภาพ ปรง฿ส ละ              
สอดประสานกันของทุกหนวยงานทีไกีไยวขຌอง การ฿ชຌมาตรการทางภาษี ดยยกระดับ฿หຌมีการกใบภาษีมูลคาพิไมละ
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ภาษีน าขຌาสารคมีก าจัดศัตรูพืชชนดียวกับการกใบภาษีทัไวเป หรือพิไมระดับภาษีของสารคมีก าจัดศัตรูพืชทีไมี
ผลกระทบตอสุขภาพละสิไงวดลຌอม฿นระดับสูง การสนับสนุนภาษี งบประมาณ ละตลาดพืไอกษตรอินทรีย์ละ
กษตรกรรมยัไงยืน การสนับสนุนนวัตกรรมทีไเม฿ชຌสารคมีก าจัดศัตรูพืช ประกอบดຌวย การพาะปลูกดยเม฿ชຌ
สารคมีก าจัดศัตรูพืชมีวิธีการหลัก การ฿ชຌครืไองจักรการกษตรจากการประยุกต์฿ชຌทคนลยีดิจิทัล การ฿ชຌระบบ 
Agriculture Digital Marketing ฿นระบบการกษตรของเทยการกຌเขปรับปรุงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย ิฉบับทีไ 
ไี พ.ศ. โ5ๆโ  ตลอดจนผลักดันรางพระราชบัญญัติสงสริมละพัฒนาระบบกษตรกรรมยัไงยืน พ.ศ. .... ละผลักดัน
รางพระราชบัญญัติความปลอดภัยจากการ฿ชຌสารป้องกันละก าจัดศัตรูพืช พ.ศ. ....  

ข้อสังกตละข้อสนอนะของคณะกรรมาธิการวิสามัญทีไส าคัญมีดังนีๅ 
 1ี คณะกรรมาธิการวิสามัญชุดนีๅ นຌนยๅ าทิศทางการท างานทีไ ฿หຌ ความส าคัญกับชีวิตคนเทย                
เม฿หຌตายผอนสง ลใงหในวาประยชน์฿นการรักษาชีวิตคนเทยส าคัญมากกวาประยชน์อืไน฿ด ทัๅงชีวิตคนเทยทีไมีอยู
฿นปัจจุบัน ละชีวิตดใกทารกทีไจะกิดขึๅนมาป็นก าลังส าคัญของชาติ พืไอ฿หຌรอดพຌนจากผลกระทบทีไจะกิดขึๅน
จากสารคมีก าจัดศัตรูพืช รัฐบาลจ าป็นอยางยิไงทีไจะตຌองด านินการปกป้องสุขภาพละชีวิตของประชาชน              
ดยรงดวนดຌวยการยุติการ฿ชຌสารคมีทัๅงสามชนิด ขณะดียวกันคณะกรรมาธิการวิสามัญเมเดຌละทิๅงการยียวยา 
ละการหาทางลือก฿นระยะปลีไยนผานพืไอดูลละคุຌมครองกษตรกร ดยคณะกรรมาธิการจะเมสนอ
ความหใน฿หຌมีการ฿ชຌสารคมีชนิดอืไนมาทดทน ตควรทดทนดຌวยสารชีวภัณฑ์ ครืไองจักรกลการกษตร               
ทีไประยุกต์฿ชຌทคนลยีดิจิทัล ละการบริหารจัดการปลงปลูกอยางหมาะสม ทีไสามารถก าจัดวัชพืช               
มลงศัตรูพืช ละรคพืชเดຌ รวมถึงการท ากษตรอินทรีย์ 
 โี รัฐบาลควรพิจารณาประดในการดูลชวยหลือกษตรกรทีไเดຌรับผลกระทบจากการยกลิกการ฿ชຌ
สารคมีก าจัดศัตรูพืชทีไมีความสีไยงสูง กรณีพาราควอต เกลฟซต ละคลอร์เพริฟอส ดยจัด฿หຌมีกองทุน
ยียวยาละดูลกษตรกร฿นระยะปลีไยนผานพืไอ฿หຌสามารถพาะปลูกพืชตามนวทางกษตรอินทรีย์เดຌทัๅง
กระบวนการ 
 ใี รัฐบาลควรก าหนดกษตรอินทรีย์ป็นวาระหงชาติ จัดตัๅงกองทุนพัฒนากษตรอินทรีย์ จัดตัๅง
กองทุนพัฒนาหลงนๅ าละระบบการกระจายนๅ าระดับครัวรือนพืไอสรຌางปัจจัยพืๅนฐานทีไส าคัญ฿นการท ากษตร
อินทรีย์ จัดตัๅงกองทุนครืไองจักรกลการกษตรละนวัตกรรม จัดตัๅงหนวยงานฉพาะขึๅนมาก ากับดูล ละตຌอง
ก าหนดป้าหมายทีไชัดจนละทຌาทาย฿นการสรຌางครือขายการท ากษตรอินทรีย์฿หຌเดຌทัไวประทศพิไมขึๅน  
 ไี รัฐบาลควรมีการปรับปลีไยนวิธีคิด ิMindset) ของประชาชนทุกภาคสวนตัๅงตผูຌบริภค กษตรกร 
นักวิจัย อาจารย์ นักรียน นักศึกษา ฿หຌมีความตระหนักรูຌถึงอันตรายของสารคมีก าจัดศัตรูพืช ละความส าคัญ
ของการบริภคสินคຌากษตรทีไมาจากปลงกษตรอินทรีย์ รวมถึงการท ากษตรอินทรีย์ 
 5ี รัฐบาลควรสงสริมการพัฒนาครืไองจักรกลทางการกษตรทีไมีคุณภาพละราคาถูก สามารถท างาน
เดຌหลากหลาย฿นครืไองจักรกลครืไองดียวทัๅงการพาะมลใด การยนตຌนกลຌา การรดนๅ า การพนสารชีวภัณฑ์ 
ละการกใบกีไยวผลผลิต ละควรสงสริม฿หຌนักศึกษา฿นพืๅนทีไสามารถ ผลิต ซอมซมละบ ารุงรักษา
ครืไองจักรกลเดຌ รวมถึง การสงสริมละพัฒนา฿หຌมหาวิทยาลัย ละหนวยงานทีไกีไยวขຌองสามารถพัฒนา
ครืไองจักรกลทางการกษตรทีไประยุกต์฿ชຌทคนลยีดิจิทัล 
 6ี รัฐบาลควรลดขัๅนตอนละก าหนดหลักกณฑ์การขึๅนทะบียนสารชีวภัณฑ์฿หຌงายขึๅน พืไอสงสริม              
฿หຌกิดการคิดคຌนนวัตกรรมจากสารชีวภัณฑ์฿หຌมากยิไงขึๅน ละยกลิกการก าหนด฿หຌสารชีวภัณฑ์ป็นวัตถุ
อันตรายทีไตຌองขึๅนทะบียน ซึไงสรຌางความขຌา฿จทีไผิดพลาดตอกษตรกรละประชาชนทัไวเป 
 ็ี รัฐบาลตຌองผลักดัน฿หຌมีตลาดรองรับสินคຌากษตรอินทรีย์ของกษตรกร ดยอาจอยู฿นรูปตลาด
กษตรกร ิFarmers' Market) หรือการบริหารจัดการตลาดทีไกษตรกรมีสวนรวม 



คู3 
 

 ็ี รัฐบาลตຌองผลักดัน฿หຌมีตลาดรองรับสินคຌากษตรอินทรีย์ของกษตรกร ดยอาจอยู฿นรูปตลาด
กษตรกร ิFarmers' Market) หรือการบริหารจัดการตลาดทีไกษตรกรมีสวนรวม 
 8ี กระทรวงกษตรละสหกรณ์ กระทรวงมหาดเทย ละกระทรวงสาธารณสุขควรพิจารณาจัดท า
ผนสงสริมการพาะปลูกสินคຌากษตรอินทรีย์ ซึไงสามารถตรวจสอบยຌอนกลับหลงผลิตเดຌ ฿นพืๅนทีไ
กรุงทพมหานครละปริมณฑล ละพืๅนทีไ฿กลຌคียงพืไอจ าหนาย฿นตลาดคຌาสงขนาด฿หญ ละตอบสนองความ
ตຌองการของผูຌบริภคภาย฿นประทศ 
 9ี อันตรายจากสารคมีก าจัดศัตรูพืชเมเดຌจ ากัดอยูพียงภาย฿นประทศทานัๅน ตยังสามารถตกคຌาง
อยู฿นสินคຌากษตรทีไเดຌมีการน าขຌามาจ าหนาย฿หຌกับประชาชน฿นประทศดຌวย ดังนัๅน คณะกรรมาธิการวิสามัญ
จึงเดຌมีการพิจารณาตรวจสอบวาผักละผลเมຌทีไมีการน าขຌามีสารคมีปนปื้อนกินคามาตรฐานหรือเม               
ดยเดຌขຌอคຌนพบส าคัญวาประทศเทยน าขຌาผักละผลเมຌจากสาธารณรัฐประชาชนจีนปีละกวา 59,000 ลຌานบาท        
ตการสุมตรวจสารคมีปนปื้อนยังเมเดຌมาตรฐานอยางมาก เมมีหຌองปฏิบัติการมຌตหຌองดียวตามดาน
ชายดน ดังนัๅนกระทรวงสาธารณสุขละกระทรวงกษตรละสหกรณ์ควรกຌเขปัญหาดังกลาวดยรงดวน 
ดຌวยการจัดสรรงบประมาณรงดวนพืไอ฿ชຌ฿นการกอสรຌางหຌองปฏิบัติการพืไอตรวจสอบสารพิษตกคຌาง฿นสินคຌา
กษตร฿หຌครอบคลุมทัๅงสินคຌากษตรทีไมีการน าขຌาจากดานตรวจรอบประทศ ละผลิตผลทางการกษตร
ภาย฿นประทศระดับกลุมจังหวัด จังหวัด ละอ าภอ รวมทัๅงตຌองพัฒนาระบบฝ้าระวัง ซึไงท างานรวมกับ              
การตรวจสอบสารพิษ ทีไมีประสิทธิภาพ สามารถจຌงตือน สงกลับ หรือท าลาย ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ทีไพบ             
การตกคຌางกินมาตรฐาน 
 10ี รัฐบาลควรก าหนด฿หຌมีหนวยงานหลัก฿นการรับผิดชอบสงสริมการศึกษาวิจัยพืไอ฿หຌความรูຌก
กษตรกรกีไยวกับการ฿ชຌสารคมี฿นปริมาณทีไหมาะสมละถูกตຌอง฿นระยะปลีไยนผานเปสูการท ากษตรอินทรีย์
อยางตใมรูปบบ฿นอนาคต พรຌอมทัๅง฿หຌความส าคัญกับการ฿หຌทุนงานวิจัยทางวิชาการกษตรอินทรีย์ก             
ทุกมหาวิทยาลัยอยางจริงจังละตอนืไอง 
 



ง 
 

สารบัญ 

 หนຌา 

รายนามคณะกรรมาธิการ ก 

รายงานการศึกษา ข 

บทสรุปผูຌบริหาร ค 

สารบัญ ง 
ู สารบัญตาราง จ 

ู สารบัญภาพ ฉ 

บททีไ แ บทน า 1 

 แ.แ ความป็นมาละความส าคัญของปัญหา แ 

 แ.โ วัตถุประสงค์ของการศึกษา 5 

 แ.ใ วิธีการศึกษา 5 

 แ.ไ ระยะวลา฿นการศึกษา 6 

 แ.5 ประยชน์ทีไคาดวาจะเดຌรับ 6 

บททีไ 2 ผลการรวบรวมขຌอมูลละขຌอทใจจริงตามกรอบการศึกษา 6 

 โ.แ ขຌอมูลการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 6 

 โ.โ ขຌอมูลการดินทางศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ แ6 

บททีไ 3 ผลการศึกษา 24 

 ใ.แ ภาพรวมการควบคุมสารคมีก าจัดศัตรูพืช โ5 

 ใ.โ สภาพปัญหาทีไกิดจากการ฿ชຌสารคมีก าจัดศัตรูพืช ใใ 

 ใ.ใ ขຌอทใจจริงทางวิทยาศาสตร์ละหลักฐานชิงประจักษ์ของสารคมีก าจัดศัตรูพืช  46 

  ใ ชนิด มีผลกระทบตอสุขภาพละสิไงวดลຌอม : พาราควอต เกลฟซต  
  ละคลอร์เพริฟอส  

 3.4 นวทางการปรับปลีไยนเปสูกษตรอินทรีย์ละกษตรกรรมอยางยัไงยืน 6ไ 

 ใ.5 การปรับปรุงกຌเขกฎหมายทีไจ าป็น ็ไ 

บททีไ 4 บทสรุป ขຌอสังกตละขຌอสนอนะ ็9 

 4.1 บทสรุป ่เ 

 ไ.โ ขຌอสังกตละขຌอสนอนะ ่3 

บรรณานุกรม 94 

ภาคผนวก     ลมภาคผนวก 

 

 

 

 

 



จ 
 

สารบัญตาราง 
 หน้า 
ตารางทีไ 

1. วัตถุอันตรายทีไเดຌรับการขึๅนทะบียนจากกรมวิชาการกษตร โ็ 

2. สรุปทบทวนงานวิจัยทางศรษฐศาสตร์ผลกระทบภายนอกของสารคมีก าจัดศัตรูพืช ไไ 

3. การตรวจพบพาราควอต฿นตัวอยางสิไงวดลຌอม฿นประทศเทย ไ้ 

4. การตรวจพบเกลฟซต฿นตัวอยางสิไงวดลຌอม฿นประทศเทย 55 

5. การตรวจพบคลอร์เพริฟอส฿นตัวอยางสิไงวดลຌอม฿นประทศเทย 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ฉ 
 

สารบัญภาพ 

 หน้า 
ภาพทีไ 

1. สถิติการน าขຌาสารคมีก าจัดศัตรูพืช ใใ 

2. สถิติการ฿ชຌสารคมีก าจัดศัตรูพืช ใ3 

3. ดัชนีผลผลิตฉลีไยตอเรของพืชศรษฐกิจส าคัญ ใไ 

4. นวนຌมปริมาณการ฿ชຌสารคมีก าจัดศัตรูพืช ใ5 

5. พืๅนทีไระบาดของพลีๅยกระดดสีนๅ าตาล ใ6 

6. จ านวนชนิดของวัชพืชทีไตຌานทานสารคมี ใ็ 

7. ผลการวิคราะห์สารพิษตกคาง฿นผัก ปี พ.ศ. โ56โ ใ่ 

8. ปรียบทียบการตกคຌางระหวางผลเมຌ฿นประทศละน าขຌา ใ8 

9. การพบสารพิษตกคຌางตามหลงจ าหนายปี พ.ศ. โ56โ ใ้ 

10. ประภทตรามาตรฐาน 39 

11. ชนิดสารพิษทีไพบตกคຌางบอยทีไสุด ใเ อันดับรก ไเ 

12. อัตราการตายจากรคมะรใง ไแ 

13. ตัวลขคาดการณ์มูลคาการน าขຌายารักษารคมะรใง฿นอีก แเ ปี ไ1 

14. ความสัมพันธ์ของรคมะรใงกับสารคมีก าจัดศัตรูพืช ไโ 

15. อันตรายของสารคมีก าจัดศัตรูพืชละมาตรการควบคุม ไ2 

16. การประมินผลกระทบทางศรษฐกิจจากการ฿ชຌสารคมีก าจัดศัตรูพืช฿นประทศ ไใ 

17. ครงสรຌางทางคมีของพาราควอต ไ5 

18. ครงสรຌางทางคมีของเกลฟซต 5แ 

19. ครงสรຌางทางคมีของคลอร์เพริฟอส 56 

20. ขนาดพืๅนทีไกษตรอินทรีย์เทย 6ไ 

21. จ านวนประทศกษตรอินทรีย์ 64 

22. สຌนทางละป้าหมายของพืๅนทีไกษตรกรรมยัไงยืน 65 

23. กลเกการท างานของ RASFF 66 

24. ระบบตือนภัยผลิตผลกษตรปลอดภัย 6็ 

  

 



บททีไ แ  
บทน ำ 

 
แ.แ ควำมป็นมำละควำมส ำคัญของปัญหำ 
  ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินคຌากษตรละอาหารห งชาติ เดຌ ฿หຌนิ ยามค าวา                    
วัตถุอันตรำยทำงกำรกษตร” (ตรงกับค าวา “pesticide ตามความหมายทีไ฿ชຌ฿นการก าหนดมาตรฐานของ 
Codex) หมายถึง สารทีไมีจุดมุงหมาย฿ชຌพืไอปງองกัน ท าลาย ดึงดูด ขับเล หรือควบคุมศัตรูพืชละสัตว์หรือพืช
ละสัตว์ทีไเมพึงประสงค์ เมวาจะป็นการ฿ชຌระหวางการพาะปลูก การกใบรักษา การขนสง การจ าหนาย หรือ
ระหวางกระบวนการผลิตสินคຌากษตรละอาหาร หรือป็นสารทีไอาจ฿ชຌกับสัตว์พืไอควบคุมปรสิตภายนอก              
ละ฿หຌหมายความรวมถึง สารควบคุมการจริญติบตของพืช สารท า฿หຌ฿บรวง สารท า฿หຌผลรวง สารยับยัๅง             
การตกยอดออน ละสารทีไ฿ชຌกับพืชผลกอนหรือหลังการกใบกีไยว พืไอปງองกันการสืไอมสียระหวางการกใบรักษา
ละการขนสง ตเมรวมถึงปุ๋ย สารอาหารของพืชละสัตว์ วัตถุจือปนอาหาร ิคณะกรรมการมาตรฐานสินคຌา
กษตร ละอาหารหงชาติุ โ5ไ้ี  นอกจากนีๅ ยังหมายถึงวัตถุอันตรายทีไ฿ชຌ฿นทางกษตรตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม รืไอง บัญชีรายชืไอวัตถุอันตรายทีไออกตามความ฿นพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. โ5ใ5 
ละฉบับกຌเขพิไมติม ซึไงกรมวิชาการกษตรป็นผูຌรับผิดชอบ ิกระทรวงกษตรละสหกรณ์ุ โ55ๆี 

฿นการน าค าวา “Pesticide มา฿ชຌ฿นภาษาเทย นอกจากจะ฿ชຌค าวา “วัตถุอันตรายทางการกษตร 
พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. โ5ใ5 ละฉบับกຌเขพิไมติม ซึไงท าหนຌาทีไ฿นการควบคุม
ลຌว ยังมีการ฿ชຌค าวา สำรคมีก ำจัดศัตรูพืช” ทนค าดังกลาวอีกดຌวย ดยสารคมีก าจัดศัตรูพืชทีไจะน ามา฿ชຌ              
฿นประทศเทยจะตຌองเดຌรับการขึๅนทะบียนวัตถุอันตรายดยกรมวิชาการกษตร กระทรวงกษตรละสหกรณ์  
ทัๅงนีๅ หากบงประภทของวัตถุอันตรายทางการกษตรตามวัตถุประสงค์ของการ฿ชຌงานสามารถบงเดຌป็นประภท
ตาง โ ดังนีๅ              

  แี สารคมีก าจัดมลง  
 โี สารก าจัดวัชพืช  
 ใี สารก าจัดมลงชีวอินทรีย์  
 ไี สารก าจัดชืๅอรา  
 5ี สารก าจัดหนู             
 ๆี สารก าจัดหอยละหอยทาก  
 ็ี สารรมควันพิษ  
 ่ี สารคมีควบคุมการจริญติบตของพืช   
 ้ี สารก าจัดเสຌดือนฝอย   
 แเี สารคมีปງองกันก าจัดรคพืช 

 หลังจากประทศเทยปลีไยนปลงบบผนการกษตรเปสูกษตรกรรมชิงดีไยวมืไอ 5 ทศวรรษ            
ทีไผานมา ดยมีปງาหมายหลักพืไอผลิตวัตถุดิบปງอนอุตสาหกรรมละการสงออก ท า฿หຌปัญหาวัชพืช มลง ละ          
รคพืชเดຌกลายป็นปัญหาส าคัญ สงผล฿หຌกษตรกรตຌองพึไงพาการ฿ชຌสารคมีก าจัดศัตรูพืช฿นการผลิต          
ทางการกษตร฿นทบทุกการผลิตพืช  ละตຌองน าขຌาสารคมีก าจัดศัตรูพืชทัๅงทีไ ป็นสารก าจัดวัชพืช 
ิHerbicide) สารก าจัดมลง ิInsecticide) สารปງองกันละก าจัดรคพืช ิFungicide) ละอืไน โ ดยปริมาณ
การน าขຌาเดຌพิไมขึๅนกวา โ ทาตัว฿นชวง แเ ปทีไผานมา มืไอพิจารณาจากสถิติ฿นชวงระหวางป พ.ศ. โ55็-โ5ๆแ 
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มีการน าขຌาสารคมีก าจัดศัตรูพืชปริมาณ ่โๆุ้้ใ ตัน คิดป็นงินทัๅงสิๅน แโๆุ้็ๆ ลຌานบาท ดยมีปริมาณ           
การน าขຌาพิไมขึๅนทุกป ซึไงขຌอมูลจากกรมวิชาการกษตรละส านักงานศรษฐกิจการกษตรพบวา  
 พ.ศ. โ55็ มีการน าขຌาสารคมีก าจัดศัตรูพืชปริมาณ แไ็ุใ็5 ตัน คิดป็นงินทัๅงสิๅน โโุ่แไ ลຌานบาท  

 พ.ศ. โ55่ น าขຌาสารคมีก าจัดศัตรูพืชปริมาณ แไุ้5ไๆ ตัน คิดป็นงินทัๅงสิๅน แุ้ใโๆ ลຌานบาท 
พ.ศ. โ55้ น าขຌาสารคมีก าจัดศัตรูพืชปริมาณ แๆเุ่โไ ตัน คิดป็นงินทัๅงสิๅน โเุๆแ่ ลຌานบาท 
พ.ศ. โ5ๆเ น าขຌาสารคมีก าจัดศัตรูพืชปริมาณ แุ้่ใแ็ ตัน คิดป็นงินทัๅงสิๅน โ็ุ้โโ ลຌานบาท 
พ.ศ. โ5ๆแ น าขຌาสารคมีก าจัดศัตรูพืชปริมาณ แ็เุ้ใโ ตัน คิดป็นงินทัๅงสิๅน ใๆุโ้่ ลຌานบาท 
ิกรมวิชาการกษตร ส านักงานศรษฐกิจการกษตรุ โ5ๆโี 
การน าขຌาสารคมีก าจัดศัตรูพืชมຌ฿นดຌานหนึไงจะป็นการลดความสียหายของผลผลิตทางการกษตร 

ตกอ฿หຌกิดผลกระทบตอสิไงวดลຌอมละสุขภาพของประชาชน คือ 
 แ. สำรคมีก ำจัดศัตรูพืชตกคຌำง฿นสิไงวดลຌอมละผลผลิต ดยตกคຌำง฿นดินน  ำผิวดิน น  ำ฿ตຌดิน 
หลงน  ำ ละตกคຌำง฿นสิไงมีชีวิตทีไอำศัยอยู฿นพื นทีไ฿กลຌคียงทีไมีกำรฉีดพนสำรคมี รวมถึงตกคຌำง฿นสินคຌำ
กษตร ดยประมำณรຌอยละ 55 ของผักละผลเมຌพบกำรตกคຌำง฿นระดับกินมำตรฐำน 

โ. สำรคมีก ำจัดศัตรูพืชป็นสำหตุส ำคัญของปัญหำสุขภำพทีไกิดขึ นทั งตอกษตรกรละผูຌบริภค 
นืไองจำกควำมป็นพิษฉียบพลันละควำมป็นพิษรื อรัง ซึไงจำกกำรประมินของครือขำยวิชำกำรสำรคมี
ก ำจัดศัตรูพืชพบวำมีสำรคมี แ5่ ชนิดจำก โ6็ ชนิด หรือรຌอยละ 59.แ่ ทีไมีพิษภัย เดຌก พิษฉียบพลัน
สูง กอ฿หຌกิดรคมะรใง กอ฿หຌกิดกำรกลำยพันธุ์ ตกคຌำงนำน฿นระบบนิวศ ิEcosystem) ละสิไงวดลຌอม 
ิEnvironment) 

อีกทัๅง ผูຌชวยศาสตราจารย์ปัตพงษ์ กษสมบูรณ์ หัวหนຌาหนวยวชศาสตร์ครอบครัว มหาวิทยาลัยขอนกน 
เดຌน าสนอผลกระทบของสารคมีก าจัดศัตรูพืชตอสุขภาพดใกละพาราควอตกับการกิดรคมะรใง                      
฿นการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ พบวา ปัญหาส าคัญทีไควรค านึงถึง คือ คนเทยปຆวยหนักดຌวยรครืๅอรัง
ละสียชีวิตดຌวยรครืๅอรังป็นอันดับ แ ของการตาย หรือรຌอยละ ็แ ของการตายของคนเทยละมีนวนຌม
พิไมมากขึๅน ดยรคมะรใงป็นสาหตุการตายอันดับ แ ของคนเทยมามากกวา แเ ป อัตราการตายดຌวยรคมะรใง 
ๆ็,แ่ไ คนตอป หรือชัไวมงละ ่ คน วันละ แ้เ คน อีกทัๅง สงผลกระทบ฿นดใก คือ พบอัตราดใกป็นออทิสซึม 
ิAutism) พิไมมากขึๅน ดยผลการวิจัยของตางประทศหในเดຌชัดจนวาการ฿ชຌสารเกลฟซตมากขึๅนท า฿หຌดใก
ป็นออทิสซึม ิAutismี มากขึๅน ปัจจุบันประทศเทยมีดใกออทิสซึม (Autism) ประมาณ แ่เ,เเเ คน 
นอกจากนีๅ ยังมีดใกสมาธิสัๅนพิไมขึๅนชนดียวกัน การวิจัยของประทศคนาดาระบุวาถຌาดใกเอคิวลดลง                 
5 คะนน จะมีผลท า฿หຌสังคมสูญสียทางศรษฐกิจป็นมูลคาสูงถึงปละ ใเ,เเเ ลຌานหรียญคนาดา 

นอกจากนีๅ ขຌอมูลของส านักงานหลักประกันสุขภาพหงชาติพบวา มีการสียชีวิตจากการ฿ชຌสารคมี
ฉลีไยปละประมาณ แเเ คน ตลอดจนพบการตกคຌางของพาราควอตละเกลฟซต฿นดใกรกกิดละมารดา 
การพบสารตกคຌาง฿นนๅ านมมจากการ฿ชຌคลอร์เพริฟอส อีกทัๅงสงผล฿หຌกิดความผิดปกติ฿นพัฒนาการทางสมอง
ของดใก ทัๅงนีๅ จากขຌอมูลการฝງาระวังสารพิษตกคຌาง฿นพืชผักของหຌองปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การพทย์        
฿นป พ.ศ.โ5ๆแ–โ5ๆโ ดยฉพาะกรณีของพาราควอต เกลฟซต ละคลอร์เพริฟอส ดยจากการสุมตรวจผัก
ผลเมຌจากตลาดคຌาสง฿นป พ.ศ. โ5ๆแ จากการสุมตัวอยาง โแเ ตัวอยาง จ านกป็นผักสด แๆเ ตัวอยาง              
พบสารตกคຌาง โ็ ตัวอยาง ดยทีไกินมาตรฐานประมาณ โโ ตัวอยาง ดยฉพาะ฿บบัวบก ผักชีฝรัไง สะระหน 
฿นสวนของผลเมຌพบสารตกคຌางคลอร์เพริฟอส 5 ตัวอยาง ฿นสวนของเกลฟซตจากการสุมตัวอยางหลงนๅ า  
฿นพืๅนทีไท าการกษตร แเ ตัวอยาง จะพบสารตกคຌาง฿นหลงนๅ า แ ตัวอยาง฿นนาขຌาว ดຌานการตรวจสอบ             
สารตกคຌางของพาราควอตจากการสุมตัวอยาง แๆ่ ตัวอยาง จ านกป็นผักสด แโ่ ตัวอยาง พบสารตกคຌาง 
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ใไ ตัวอยาง ละกินมาตรฐาน ่ ตัวอยาง ดยฉพาะคะนຌา กะหลไ าปลี พริกขีๅหนู สวนผลเมຌจะพบสารตกคຌาง
ดยฉพาะสຌม ิคณะกรรมการอาหารละยาุ โ5ๆโี 

ดังนัๅน ปัญหาของสารคมีก าจัดศัตรูพืชกลายป็นปัญหา฿หญทัๅง฿นระดับทຌองถิไน ระดับภูมิภาค 
ระดับประทศ ละระดับลก ละสงผลกระทบตอสุขภาพประชาชนดยตรง ซึไงประชาชนทีไประสบกับปัญหา
ดังกลาวเดຌรียกรຌอง฿หຌรัฐบาล หนวยงานของรัฐทีไกีไยวขຌอง ตลอดจนกลเกทางดຌานนิติบัญญัติ฿นการรงรัดกຌเข
ปัญหาตาง โ ดยฉพาะอยางยิไ ง฿นชวง โ-ใ ปทีไผานมา เดຌมีกระสรียกรຌอง฿หຌมีการยกลิกการ฿ชຌ                
สารพาราควอต เกลฟซต ละคลอร์เพริฟอส1  ซึไงมีการน าขຌาคิดป็นมูลคาฉลีไย แ5,เเเ-แ็,เเเ ลຌานบาท
ตอป หรือคิดป็นสัดสวนประมาณ รຌอยละ 5เ ของมูลคาการน าขຌาวัตถุอันตรายทางการกษตรทัๅงหมด฿นป 
พ.ศ. โ5ๆเ ละป พ.ศ. โ5ๆแ รวมถึงการกຌปัญหาการตกคຌางของสารคมีก าจัดศัตรูพืช฿นผลผลิตทาง
การกษตรดยฉพาะอยางยิไง฿นผักละผลเมຌ การขยายพืๅนทีไกษตรกรรมยัไงยืนละกษตรอินทรีย์ ตลอดจน
รียกรຌอง฿หຌมีการปรับปรุงกຌเขกฎหมายวัตถุอันตราย฿หຌมีประสิทธิภาพ ปรง฿ส ละประชาชนมีสวนรวมมากขึๅน  

ภายหลังจากทีไเดຌมีการปຂดสมัยประชุมสภาผูຌทนราษฎร ชุดทีไ โ5 ิสมัยสามัญประจ าปครัๅงทีไหนึไงี           
เดຌมีสมาชิกสภาผูຌทนราษฎรทัๅงจากฝຆายรัฐบาลละฝຆายคຌานเดຌสนอญัตติดวน฿นท านองดียวกันถึง ็ ญัตติ  
ตอทีไประชุมสภาผูຌทนราษฎร พืไอ฿หຌมีการพิจารณาศึกษาปัญหาการ฿ชຌสารคมีก าจัดศัตรูพืช฿นภาคการกษตร
ป็นการรงดวน พราะหในวารืไองดังกลาวป็นรืไองส าคัญตอสุขภาพของประชาชนเทยทุกคน ซึไงผูຌทนราษฎร
ทีไอาสาขຌามาป็นตัวทนของพีไนຌองประชาชนจะตຌองดูลทุกข์สุข การสนอญัตติครัๅงนีๅจึงถือเดຌวาป็นครัๅงส าคัญ
ของสภาผูຌทนราษฎรครัๅงหนึไง พราะตละพรรคการมืองตางหในวาปัญหาสารคมีปนปื้อน฿นพืชผล
การกษตรละสิไงวดลຌอมป็นปัญหาส าคัญทีไกระทบกับประชาชน฿นวงกวຌาง เมพียงตกษตรกรผูຌสัมผัส
สารคมีตรวบกระทบถึงประชาชนผูຌบริภคพืชผักผลเมຌ รวมเปถึงผลกระทบตอสิไงวดลຌอม ดิน นๅ า อากาศ 
สัตว์บก สัตว์นๅ า ซึไงประชาชนคนเทยทุกคนมีสิทธิเดຌรับสารคมีซึไงมีพิษรຌายรงสะสม฿นรางกายอยูทุกมืไอ
ชืไอวัน ดังนัๅน การสนอญัตติครัๅงนีๅจึงมีปງาหมายทีไจะกຌเขปัญหาดังกลาว฿หຌบรรทาบาบางลงพืไอ฿หຌคนเทยมี
สุขภาพทีไดีมีอาหารปลอดภัยสมกับป็นครัวลกตามทีไเดຌตัๅงความหวังเวຌ ละพืไอรักษาสุขภาพละคุณภาพชีวิต
ของประชาชนป็นรืไองส าคัญทีไสุดกวาประยชน์อืไน฿ดดยมีรายละอียดตละญัตติ ดังนีๅ 

แ. วันทีไ  โๆ มิถุนายน โ5ๆโ นายชวลิต วิชยสุทธิ์  สมาชิกสภาผูຌทนราษฎร พรรคพืไอเทย             
เดຌสนอญัตติดวน รืไอง ขอสนอญัตติดวน รืไอง ขอ฿หຌสภาผูຌทนราษฎรตัๅงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ศึกษานวทางการควบคุมการ฿ชຌสารคมี฿นภาคกษตรกรรม ซึไงกอ฿หຌกิดสารพิษตกคຌางป็นอันตรายก
กษตรกรละผูຌบริภค  

                                                           

1 ฿นชวงทีไผานมา มีการประกาศหຌาม฿ชຌสารคมีก าจัดศัตรูพืชดยประกาศ฿หຌป็นวัตถุอันตรายชนิดทีไ 4 (หຌามผลิต 
หຌามน าขຌา หຌามสงออก หຌามมีเวຌ฿นครอบครองี ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมอยางตอนืไอง  ดย฿นป พ.ศ. 2543 มี
จ านวน 30 ชนิด ฿นป พ.ศ. 2544 มีจ านวน 30 ชนิด ฿นป พ.ศ. 2546 มีจ านวน 1 ชนิด  ฿นป พ.ศ. 2547 มีจ านวน 2 ชนิด ฿น
ป พ.ศ. 2558 มีจ านวน 2 ชนิด ชน “Methamidophos ซึไงป็น สารก าจัดมลง นืไองจากมีพิษฉียบพลันสูง พบสารพิษ
ตกคຌาง฿นสินคຌากษตรสมอ ละมีผลกระทบตอการบริภคละสงออก ดยมีการหຌาม฿ชຌมืไอดือนมษายน พ.ศ. 2546 
“Endosulfan ยกวຌน CS formulation ซึไงป็นสารก าจัดมลง นืไองจากป็นพิษตอปลาละสัตว์นๅ าตาง โ สูงมาก มีการ
น าเป฿ชຌผิดวัตถุประสงค์จากทีไขึๅนทะบียนเวຌ ดยน าเป฿ชຌก าจัดหอยชอรีไ฿นนาขຌาวท า฿หຌปลาละสัตว์นๅ าตาย กอ฿หຌกิด
ผลกระทบตอสิไงวดลຌอม ดยฉพาะมืไอมีรัไวเหลออกจากนาขຌาว ดยมีการหຌาม฿ชຌมืไอดือนตุลาคม พ.ศ. โ5ไ็ “อีพีอใน 
ิEPNี ซึไงป็นสารก าจัดมลง นืไองจากความป็นพิษฉียบพลันสูงละหลายประทศเดຌมีการยกลิกการ฿ชຌ ดยมีการหຌาม฿ชຌ
มืไอดือนกุมภาพันธ์ 2558 ป็นตຌน ิกรมสงสริมอารักขาพืชละจัดการดินปุ๋ย, 2562) 
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โ. วันทีไ ใ กรกฎาคม โ5ๆโ นายนริศ  ข านุรักษ์  สมาชิกสภาผูຌทนราษฎร  พรรคประชาธิปัตย์        
เดຌสนอญัตติดวน รืไอง ขอ฿หຌสภาผูຌทนราษฎรพิจารณากຌเขปัญหาการ฿ชຌสารคมี฿นภาคการกษตร 

ใ. วันทีไ ใ กรกฎาคม โ5ๆโ นายชูวิทย์  พิทักษ์พรพัลลภ  สมาชิกสภาผูຌทนราษฎร  พรรคพืไอเทย  
เดຌสนอญัตติดวน รืไอง ขอสนอญัตติดวน รืไอง ขอ฿หຌสภาผูຌทนราษฎรตัๅงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ศึกษานวทางการควบคุมการ฿ชຌสารคมี฿นภาคกษตรกรรม ซึไงกอ฿หຌกิดสารพิษตกคຌางป็นอันตรายก
กษตรกรละผูຌบริภค 

ไ. วันทีไ ไ กรกฎาคม โ5ๆโ นายจาตุรงค์  พใงนรพัฒน์ ละนายนิยม  วชกามา สมาชิกสภาผูຌทน
ราษฎร  พรรคพืไอเทย เดຌ สนอญัตติดวน รืไอง ขอสนอญัตติดวน รืไอง ขอ฿หຌสภาผูຌทนราษฎรตัๅ ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหามาตรการควบคุมการ฿ชຌสารคมีก าจัดศัตรูพืชละสารคมี฿นภาค
กษตรกรรม  

5. วันทีไ แแ กรกฎาคม โ5ๆโ นายกูฮง  ยาวอหะซัน  สมาชิกสภาผูຌทนราษฎร  พรรคประชาชาติ  
เดຌสนอญัตติดวน รืไอง ขอสนอญัตติดวน รืไอง ขอ฿หຌสภาผูຌทนราษฎรตัๅงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ศึกษานวทางการควบคุมการ฿ชຌสารคมี฿นภาคกษตรกรรม กอ฿หຌกิดสารพิษตกคຌางป็นอันตรายกกษตรกร
ละผูຌบริภค 

ๆ. วันทีไ โไ กรกฎาคม โ5ๆโ นายอนันต์  ผลอ านวย สมาชิกสภาผูຌทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ 
เดຌสนอญัตติดวน รืไอง ขอสนอญัตติดวน รืไอง ขอ฿หຌสภาผูຌทนราษฎรตัๅงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ศึกษานวทางการควบคุมการ฿ชຌสารคมี฿นภาคกษตรกรรม อันกอ฿หຌกิดสารพิษตกคຌางป็นอันตรายก
กษตรกรละผูຌบริภค 

็. วันทีไ โแ สิงหาคม โ5ๆโ นายสิริพงศ์  อังคสกุลกียรติ  สมาชิกสภาผูຌทนราษฎร พรรคภูมิ฿จเทย 
เดຌสนอญัตติดวน รืไอง ขอสนอญัตติดวน รืไอง ขอ฿หຌสภาผูຌทนราษฎรตัๅงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ศึกษานวทางการควบคุมการ฿ชຌสารคมี฿นภาคกษตรกรรม กอ฿หຌกิดสารพิษตกคຌางป็นอันตรายกกษตรกร
ละผูຌบริภค  

ดังนัๅน ฿นการประชุมสภาผูຌทนราษฎร ครัๅงทีไ โใ ิสมัยสามัญประจ าปครัๅงทีไหนึไงี ป็นพิศษ ฿นวันศุกร์ทีไ 
แใ กันยายน โ5ๆโ ทีไประชุมจึงเดຌมีมติหในชอบอกฉันท์ดຌวยคะนนสียง ใ้้ คะนน ฿หຌตัๅงคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาศึกษานวทางการควบคุมการ฿ชຌสารคมี฿นภาคกษตรกรรม พืไอพิจารณาศึกษาปัญหาดังกลาว 

ตามขຌอบังคับการประชุมสภาผูຌทนราษฎร พ.ศ. โ5ๆโ ขຌอ ไ้ ละขຌอ 5เ ซึไงคณะกรรมาธิการวิสามัญ                       
มีจุดมุงหมายหลักชัดจนทีไจะรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน ฿หຌประชาชนเดຌกินอาหารปลอดภัยจาก             
สารปนปื้อน ดใกทีไกิดมาป็นอนาคตของชาติ฿นภายภาคหนຌามีสุขภาพขใงรงสมบูรณ์ พรຌอมทัๅงยังตຌองการท า฿หຌ
อัตราการตายจากรคมะรใงลดลง ละลดผลกระทบทีไกิดขึๅนจากสารคมีอันตราย฿นทุก  โ ดຌาน นอกจากนีๅ              
พืไอกຌเขปัญหา฿นภาพรวมคณะกรรมาธิการวิสามัญจะเดຌผลักดัน฿หຌกิดการครงการกษตรอินทรีย์ป็นวาระ
หงชาติตอเป 
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แ.โ วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
แ. รวบรวมละวิคราะห์ปัญหาทีไกีไยวขຌองกับการ฿ชຌสารคมีก าจัดศัตรูพืช ตัๅงตตຌนทางจนถึง

ปลายทาง ดยฉพาะอยางยิไงสารคมีก าจัดศัตรูพืชทีไมีความสีไยงสูง฿นภาคกษตรกรรม กรณีสารพาราควอต 
เกลฟซต ละคลอร์เพริฟอส  

โ. สนอนะนวทางละวิธีการกຌเขปัญหาสารคมีก าจัดศัตรูพืชอยางป็นระบบ ดยฉพาะอยางยิไง
การจัดการปัญหาทีไตຌนทาง ดยการยกลิกละการจ ากัดการ฿ชຌอยางขຌมงวด การปรับปลีไยนวิธีการผลิตดຌวย
การ฿ชຌทคนลยีการผลิตสมัย฿หมละทคนลยีชีวภาพ การบริหารจัดการปลงกษตรอยางหมาะสม ชน 
ครืไองจักรกลทางการกษตรทีไประยุกต์฿ชຌทคนลยีดิจิทัล สารชีวภัณฑ์ก าจัดวัชพืช ก าจัดมลงศัตรู ละก าจัด
รคพืช ป็นตຌน พืไอปลีไยนผานภาคการกษตรกรรมเปสูการท ากษตรอินทรีย์  ละการจัดการปัญหา                
การปนปื้อนสารคมี฿นผลผลิตทางการกษตร  

ใ. น าสนอนยบายละมาตรการรวมทัๅงขຌอสนอรืไองกฎหมายพืไอสนอตอรัฐบาลละรัฐสภา 
 
แ.ใ วิธีกำรศึกษำ 
 แ. ศึกษาจากขຌอมูลปฐมภูมิ  ดยการประชุมรับฟังขຌอมูลจากหนวยงานภาครัฐ อกชน ละ             
ภาคประชาสังคมทีไกีไยวขຌองกับนวทางการควบคุมการ฿ชຌสารคมี฿นภาคการกษตรกรรม 
 โ. ศึกษาจากขຌอมูลปฐมภูมิ ดยการลงพืๅนทีไศึกษาดูงานรับฟังขຌอมูลจากหนวยงานภาครัฐ อกชน ละ
ภาคประชาสังคมทีไกีไยวขຌองกับนวทางการควบคุมการ฿ชຌสารคมี฿นภาคการกษตรกรรม 
 ใ. ศึกษาจากขຌอมูลทุติยภูมิ ดยศึกษาจากอกสารวิชาการ งานวิจัยทีไกีไยวขຌอง ละกฎหมายตาง  โ     
ทีไกีไยวขຌอง 
 
แ.ไ ระยะวลำ฿นกำรศึกษำ 
 ทีไประชุมสภาผูຌทนราษฎร ครัๅงทีไ โใ ิสมัยสามัญประจ าปครัๅงทีไหนึไงี ป็นพิศษ ฿นวันศุกร์ทีไ แใ 
กันยายน โ5ๆโ เดຌมีมติ฿หຌคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษานวทางการควบคุมการ฿ชຌสารคมี฿นภาค
กษตรกรรมพิจารณาศึกษา฿หຌลຌวสรใจภาย฿นระยะวลา ๆเ วัน กลาวคือ ระหวางวันทีไ แไ กันยายน ถึงวันทีไ 
แโ พฤศจิกายน โ5ๆโ  
 
แ.5 ประยชน์ทีไคำดวำจะเดຌรับ 

แ. สภาผูຌทนราษฎรเดຌขຌอสนอนะทีไป็นกลาง ป็นรูปธรรม ละป็นระบบทีไสามารถสนอตอรัฐบาล 
ละหนวยงานทีไกีไยวขຌอง฿นการน าเปปรับ฿ชຌพืไอกຌเขปัญหาสารคมีก าจัดศัตรูพืช ดยฉพาะอยางยิไงมาตรการ
ละนวทาง฿นการรองรับการยกลิกการ฿ชຌสารคมี ละลดปัญหาการปนปื้อน฿นผักละผลเมຌ ละสงสริม
การท ากษตรอินทรีย์ ิOrganic Farming) 

โ. สภาผูຌทนราษฎรเดຌขຌอสนอนะทางนยบายละทางกฎหมายซึไงรัฐบาลละรัฐสภาสามารถ
น าเป฿ชຌประยชน์เดຌ 

 

 



บททีไ โ 
ผลการรวบรวมขຌอมูลละขຌอทใจจริงตามกรอบการศึกษา 

 
โ.แ ขຌอมูลการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

 คณะกรรมาธิการวิสามัญ เดຌก าหนดกรอบนวทางการด านินงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ                
ป็น ใ หัวขຌอส าคัญ ดังนีๅ 
 หัวขຌอทีไ แ ศึกษาภาพรวมการ฿ชຌสารคมี฿นภาคกษตรกรรม 

 หัวขຌอทีไ โ ศึกษาการ฿ชຌสารคมีก าจัดศัตรูพืชทีไมีความสีไยงสูง฿นภาคกษตรกรรม กรณีพาราควอต 
เกลฟซต ละคลอร์เพริฟอส  
 หัวขຌอทีไ ใ ศึกษานวทางการปลีไยนผานจากภาคกษตรกรรมของเทยซึไงตຌองพึไงพาการ฿ชຌสารคมี
เปสูกษตรอินทรีย ์
 จากการชิญหนวยงานละผูຌทีไ กีไยวขຌองมา฿หຌขຌอมูลละสดงความคิดหในดังกลาว ท า฿หຌ
คณะกรรมาธิการวิสามัญ  เดຌรับขຌอมูลทีไ ป็นประยชน์ตอการพิจารณา สงผล฿หຌการพิจารณาขอ ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญป็นเปอยางละอียดรอบคอบรอบดຌานละครอบคลุมประดในการพิจารณาตามกรอบ
ทีไก าหนดเวຌ ซึไงสามารถยกออกป็น ่ กลุม คือ หัวขຌอทีไ  แ การศึกษาภาพรวมการ฿ชຌสารคมี฿นภาค
กษตรกรรม ละหัวขຌอทีไ โ การศึกษาการ฿ชຌสารคมีก าจัดศัตรูพืชทีไมีความสีไยงสูง฿นภาคกษตรกรรม กรณี
พาราควอต เกลฟซต ละคลอร์เพริฟอส เดຌก ิแี กลุมองค์การนอกภาครัฐ ิNon Governmental 
Organizations : NGOs) ิโี กลุมนักวิชาการ ิใี กลุมผูຌประกอบการ ิไี กลุมคุຌมครองผูຌบริภค ละหัวขຌอทีไ ใ 
การศึกษานวทางการปลีไยนผานจากภาคกษตรกรรมของเทยซึไงตຌองพึไงพาการ฿ชຌสารคมีเปสูกษตรอินทรีย์ 
เดຌก ิแี หนวยงานทีไกีไยวขຌองดຌานนยบาย ิโี กลุมมหาวิทยาลัยทีไกีไยวขຌอง ิใี หนวยงานดຌานกฎหมาย             
ิไี กลุมผูຌชีไยวชาญดຌานการท ากษตรอินทรีย์ สรุปสาระส าคัญเดຌ ดังนีๅ  
  การศึกษาภาพรวมการ฿ชຌสารคมี฿นภาคกษตรกรรม ละการศึกษาการ฿ชຌสารคมีก าจัดศัตรูพืช            
ทีไมีความสีไยงสูง฿นภาคกษตรกรรม กรณีพาราควอต เกลฟซต ละคลอร์เพริฟอส  
  คณะกรรมาธิการวิสามัญ หในชอบก าหนด฿หຌพิจารณาศึกษาภาพรวมการ฿ชຌสารคมี฿นภาคการกษตร
฿นประทศเทยพืไอ฿หຌทราบขຌอมูลภาพรวมของการ฿ชຌสารคมีก าจัดศัตรูพืช฿นประทศเทย ลຌวจึงพิจารณา
ศึกษาการ฿ชຌสารก าจัดศัตรูพืชทีไมีความสีไยงสูง฿นภาคกษตรกรรม เดຌก พาราควอต เกลฟซต ละ                
คลอร์เพริฟอส ดยชิญหนวยงานละภาคสวนตางโ ทีไกีไยวขຌองอยางรอบดຌาน พืไอ฿หຌเดຌขຌอมูลทีไป็นประยชน์
ตอการก าหนดนวทางการกຌเขปัญหา ดยสามารถบงหนวยงานทีไกีไยวขຌองซึไงเดຌชิญมา฿หຌขຌอมูลตอ
คณะกรรมาธิการ ดังนีๅ  
  แ. กลุมองค์การนอกภาครัฐ ิNon Governmental Organizations : NGOs) เดຌก สภาครือขาย
กษตรกรชาวสวนยางหงประทศเทย ละครือขายธุรกิจพืไอสังคมละสิไงวดลຌอม  
  ดยองค์การนอกภาครัฐ ิNon Governmental Organizations : NGOs) ทัๅง โ องค์กร หในวาการ฿ชຌ
สารคมี฿นภาคกษตรกรรมมีผลกระทบตอสุขภาพของกษตรกรอยางรຌายรง ละยังสงผลกระทบอยางมากตอ
สิไงวดลຌอมทัๅง฿นพืๅนดินละหลงนๅ า ดยผลจากการ฿ชຌยาก าจัดวัชพืชมาป็นวลานานท า฿หຌระบบนิวศสีย 
ดยฉพาะคุณภาพนๅ า ละ฿นนๅ าจืดมีสารคมีตกคຌางเมหมาะสมทีไจะป็นทีไอยูอาศัยของปลา มຌปัจจุบันจะมี
หลายภาคสวนละคนสวน฿หญหในดຌวยกับการยกลิกการ฿ชຌสารคมี฿นภาคกษตรกรรม ตยังมีกษตรกร 
นักวิชาการบางกลุมดยฉพาะกลุมทีไมีผลประยชน์ทับซຌอนยังเมหในดຌวย฿นการยกลิกการ฿ชຌสารคมี นืไองจาก
หในวายังมีหตุผลละความจ าป็นทีไเมสามารถท า฿หຌมีการยกลิกการ฿ชຌสารคมี฿นภาคกษตรกรรม  
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 ทัๅงนีๅ ยังมองวาการจะ฿หຌกษตรกรลด ละ ลิก การท ากษตร฿นรูปบบดิมทีไพึไงพาสารคมี จ าป็น
อยางยิไงตຌองสนับสนุนการด านินการขับคลืไอนยุทธศาสตร์ทีไส าคัญละจ าป็น ชน ยุทธศาสตร์สวนยางยัไงยืน  
นืไองจากยางพาราป็นพืชศรษฐกิจของประทศเทย ละควรมีกลเกทัๅง฿นสวนของนยบายภาครัฐละ                  
ขຌอกฎหมาย฿นการควบคุมละก ากับดูล฿หຌผูຌผลิต ผูຌคຌามีความรับผิดชอบตอสังคมละสิไงวดลຌอมดยการ
จ าหนายอาหารทีไปลอดภัย฿หຌกประชาชน ละสรຌางระบบการตรวจสอบการปนปื้อนสารคมี฿นอาหารอยางมี
ประสิทธิภาพละตอนืไอง ออกกฎหมายทีไก าหนด฿หຌหนวยงานสามารถประกาศผลการตรวจสอบการปนปื้อน
สารคมี฿นอาหาร฿หຌกประชาชน฿นตละพืๅนทีไเดຌรับทราบขຌอมูลเดຌอยางถูกตຌองรวดรใวพืไอ฿หຌประชาชน
สามารถบริภคอาหารเดຌอยางปลอดภัย นอกจากนีๅ ควรผลักดันรางพระราชบัญญัติสิทธิขัๅนพืๅนฐานของ
ประชาชน฿นการบริภคอาหารทีไปลอดภัย พ.ศ. .... พืไอสนับสนุนละอุดชองวางของกฎหมายดิมซึไงเมสามารถ
ด านินการ฿หຌประชาชน กิดความปลอดภัยจากการบริภคอาหารเดຌ 
         โ. กลุมนักวิชาการ เดຌก อาจารย์ประจ าภาควิชาอาชีวอนามัยละความปลอดภัย คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หัวหนຌาภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หัวหนຌา
หนวยวชศาสตร์ครอบครัว มหาวิทยาลัยขอนกน ละส านักงานสาธารณสุข จังหวัดหนองบัวล าภู                     
 นักวิชาการมีความหในเป฿นทิศทางดียวกันวา การ฿ชຌสารก าจัดศัตรูพืชทีไมีความสีไยงสูง฿นภาค
กษตรกรรม สงผลตอสุขภาพของกษตรกรละผูຌบริภค ตลอดจนตกคຌาง฿นสิไงวดลຌอม ฿นนๅ า ฿นดินละ              
฿นสัตว์ ดยปัจจุบันคนเทยปຆวยหนักดຌวยรครืๅอรังละสียชีวิตดຌวยรครืๅอรังป็นอันดับ แ ของการตาย หรือ
รຌอยละ ็แ ของการตายของคนเทยละมีนวนຌมพิไมมากขึๅน ดยรคมะรใงป็นสาหตุการตายอันดับ แ              
ของคนเทยมามากกวา แเ ป อัตราการตายดຌวยรคมะรใง ๆ็,แ่ไ คนตอป หรือวันละ แ้เ คน ชัไวมงละ              
่ คน อีกทัๅง สงผลกระทบ฿นดใก คือ พบอัตราดใกป็นออทิสซึม ิAutism) พิไมมากขึๅน ผลการวิจัยของ
ตางประทศหในเดຌชัดจนวาการ฿ชຌสารเกลฟซตมากขึๅนท า฿หຌดใกป็นออทิสซึม ิAutism) มากขึๅนดຌวย 
ปัจจุบันประทศเทยมีดใกออทิสซึม ิAutism) ประมาณ แ่เ,เเเ คน ละยังพบวามีดใกสมาธิสัๅนพิไมขึๅน               
อีกดຌวย  
  จากการวิจัย฿นหัวขຌอการเดຌรับสารก าจัดศัตรูพืชทีไมีความสีไยงสูง฿นหญิงตัๅงครรภ์ละทารก฿นชุมชน
กษตรกร ดยการกใบตัวอยาง ปัสสาวะ ลือด อุจจาระรกของทารกหรือทีไรียกวาขีๅทา ละนๅ านมมารดาหลัง
คลอดบุตร ผลการวิจัยพบวาพาราควอตสามารถผาน พลาซนตຌา ิPlacenta) หรือรกมารดาเปสูตัวออน            
฿นครรภ์ ดยตรวจพบพาราควอต฿นตัวออนสูงกวามารดา โ- ๆ ทาของระดับ฿นลือดของมารดา การเดຌรับ 
สารก าจัดศัตรูพืชทีไมีความสีไยงสูง฿นหญิงตัๅงครรภ์ละทารก฿นชุมชนกษตรมีความสัมพันธ์กับการกิดมะรใง          
฿นดใก ลดความฉลาดทางสติปัญญาละดใกมีพฤติกรรมปลีไยนปลงเป ทารกกิดมาผิดปกติ คลอดกอน
ก าหนด ป็นรคภูมิพຌตัวอง รคจิตละรครืๅอรัง นอกจากนีๅ ยังมีการศึกษา฿นสัตว์ทดลองพบวาพาราควอต
ท า฿หຌกิดผลตอการท างานของขนขาละความฉลาด ิMotor and cognitive functions) ละท า฿หຌระบบ
ประสาท ิNeuron) สียหายซึไงท า฿หຌมีผลตอความจ าละการรียนรูຌ 
  อยางเรกใตาม มຌสารคมีจะสามารถสลายตัวเดຌ ตถຌาหากกษตรกรยัง฿ชຌอยูอยางตอนืไอง จะกิด             
การสะสมเปรืไอย โ อกาสการสลายตัวจะยากขึๅน จากการศึกษาคาครึไงชีวิตหรือทีไรียกวาระยะวลาทีไสาร           
จะสลายตัวเปครึไงหนึไง พบวาพาราควอต ป็นสารทีไ฿ชຌวลาสลายตัวนานทีไสุด ดยหากปนปื้อนอยู฿นดินจะ฿ชຌ
วลาสลายภาย฿น แเ ป ละถຌาปนปื้อน฿นนๅ าจะ฿ชຌวลาสลายภาย฿น ็-ใเ วัน กอ฿หຌกิดปัญหาการปนปื้อน
฿นสิไงวดลຌอม  
  ปัญหาการปนปื้อน฿นสิไงวดลຌอมละ฿นพืๅนทีไกษตร จากผลการวิจัยรืไอง การ฿ชຌสารคมี฿นภาค
กษตรกรรม กรณีศึกษาสารฆาวัชพืช฿นจังหวัดนาน พบการปนปื้อน฿นหลงนๅ าละดินตะกอน ดยตรวจพบ



8 
 

อาทราซีน฿นหลงนๅ านาขຌาว หนองนๅ า ละนๅ า฿นมนๅ านาน ละตรวจพบเกลฟซตละอาทราซีน ฿นตะกอน
ดินนาขຌาว ตะกอนดิน฿นหนองนๅ า ละตะกอนดิน฿นมนๅ านาน สอดคลຌองกับขຌอมูลสถานการณ์ปัญหาสารคมี
฿นการกษตรทีไมีผลกระทบตอสุขภาพละสิไงวดลຌอม กรณีจังหวัดหนองบัวล าภู พบการตกคຌางของสารคมี          
฿นพืๅนทีไ จากการกใบตัวอยาง ไๆเ ตัวอยาง เดຌก นๅ าผิวดิน นๅ าบาดาล นๅ าประปา ดิน ตะกอนดิน ผักละปลา 
พบพาราควอตป็นจ านวนมาก฿นระดับทีไป็นอันตราย ละผลการส ารวจการตกคຌางของพาราควอต฿นนๅ าผิวดิน 
นๅ าประปาละนๅ าบาดาล พบการปนปื้อนของพาราควอตทุกอ าภอ  
 ดังนัๅน สิไงทีไนาป็นหวง คือ มืไอกิดนๅ าทวมจะสงผล฿หຌกิดการกระจายตัวของสารคมีทีไปนปื้อนอยู฿น
ดินละ฿นนๅ า มืไอเดຌมีการศึกษาปรียบทียบการตกคຌางของสารคมี฿นพืๅนทีไการกษตรทีไ฿ชຌสารคมีกับพืๅนทีไ
กษตรอินทรีย์ทีไเม฿ชຌสารคมี พบวาดินปลงกษตรอินทรีย์ละดินทีไพักอาศัยของกษตรกร฿นพืๅนทีไกษตร
อินทรีย์ เมพบการปนปื้อนของสารคมีลย฿นชวงหนຌาลຌง ตตรวจพบการปนปื้อนสารคมี฿นชวงฤดูฝนละ
กิดนๅ าทวมปริมาณรຌอยละ ไเ-5เ ส าหรับการตรวจดิน฿นพืๅนทีไกษตรคมี พบสารคมีปนปื้อนถึงรຌอยละ              
่่-่้ ละตรวจพบดินบริวณทีไพักอาศัยของกษตรกรมีคาของสารคมีปนปื้อน฿นปริมาณ฿กลຌคียงกับ
ปริมาณทีไปลงกษตร 
 ส าหรับการปนปื้อนของสารคมีก าจัดศัตรูพืช฿นสิไงมีชีวิตนัๅน จากผลการท าวิจัย฿นจังหวัดนาน           
พบการปนปื้อนจากสิไงมีชีวิตทีไป็นอาหารของคน฿นพืๅนทีไ เดຌก ปูนา กบหนอง หอยกาบนๅ าจืดละปลากะมัง 
ซึไงพบวาสงผลกระทบตอสัตว์ คือ นๅ าหนักตัว การท างานของอนเซม์ผิดปกติ การปลีไยนปลงสัณฐานของ
กระดองละกຌามปู ดัชนีความสมบูรณ์ของรางกายลดลง ดัชนีนๅ าหนักตับตอนๅ าหนักตัวพิไมขึๅน การจริญของ              
รังเขนอกฤดูสืบพันธุ์ การตอบสนองทางภูมิคุຌมกันลดลง ผลกระทบหลานีๅลຌวนป็นความสีไยงทีไจะสงผลตอ
สุขภาพของผูຌบริภค นืไองจากมืไอตรวจจากอาหารทีไน าสิไงมีชีวิตดังกลาวมาผานกรรมวิธีดยความรຌอน ชน 
การน าปูมาท าป็นนๅ าปู ยังพบปริมาณสารคมีปนปื้อนอยู ดังนัๅน จึงสรุปเดຌวาสารคมีทีไปนปื้อนอยู฿นสิไงมีชีวิต
เมอาจจะสลายเปเดຌทัๅงหมดจากการ฿ชຌความรຌอน 
 ดยจังหวัดหนองบัวล าภู พบวามีการ฿ชຌสารก าจัดวัชพืช฿นปริมาณมาก แ,แ็่,แใเ ลิตรตอป นืไองจาก
จังหวัดหนองบัวล าภูนຌนท าการกษตรบบปลูกพืชชิงดีไยวละกษตรกร฿ชຌสารคมี฿นปริมาณมากกินกวา               
ทีไฉลากก าหนดเวຌถึง ไ ทา นอกจากนีๅ มืไอ 5-ๆ ปทีไผานมาพบวามีอัตราผูຌปຆวยดຌวยรคนืๅอนา ิNecrotizing 
Fasciitis) ป็นจ านวนมาก฿นจังหวัดหนองบัวล าภู ซึไงสอดคลຌองกับทีไกษตรกร฿นจังหวัดหนองบัวล าภูเดຌริไมท า
การกษตรบบปลูกพืชชิงดีไยว คือ การริไมปลูกอຌอย฿นปริมาณสูงละมีการ฿ชຌสารคมี฿นพืๅนทีไปริมาณสูงขึๅน
ตามเปดຌวย จากการส ารวจขຌอมูลผูຌปຆวย฿นรงพยาบาลหนองบัวล าภูทีไขຌารับการรักษาระหวางดือนมกราคม 
พ.ศ. โ55เ - ดือนตุลาคม พ.ศ. โ5ๆเ พบวาผูຌปຆวยรคนืๅอนาจะริไมปຆวยตัๅงตตຌนฤดูฝนละจะมีจ านวนมาก
ขึๅนรืไอยโ ซึไงสัมพันธ์กับการ฿ชຌสารคมี฿นพืๅนทีไ มีปริมาณมาก฿นชวงนัๅน ผูຌปຆวยสวน฿หญทีไพบป็นผูຌสูงอายุ
นืไองจากมีภูมิตຌานทานตไ าละพบมีบาดผลทีไทຌาหรือขา 
  จากการศึกษาการ฿ชຌสารคมีของจังหวัดหนองบัวล าภู ทีไ พบผูຌปຆวยดຌวยรคนืๅอนา ิNecrotizing 
Fasciitis) ป็นจ านวนมากนัๅน ท า฿หຌคณะกรรมาธิการมีความสน฿จทีไจะลงพืๅนทีไเปตรวจยีไยมผูຌปຆวยรคนืๅอนา
฿นพืๅนทีไจังหวัดหนองบัวล าภู พืไอรับทราบขຌอมูลละผลกระทบจากการ฿ชຌสารคมี฿นภาคการกษตรทีไกิดขึๅน
ภาย฿นจังหวัดหนองบัวล าภูพิไมติม ซึไงจะเดຌกลาวเวຌ฿นหัวขຌอ การดินทางศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ 

  ทัๅงนีๅ นักวิชาการมองวา นวทางการกຌเขปัญหาทีไยัไงยืนพืไอลดผลกระทบของสุขภาพกษตรกรละ
ผูຌบริภค รวมถึงการตกคຌางของสารคมี฿นสิไงวดลຌอม ซึไงลຌวนลຌวป็นผลกระกระทบตอประชาชน฿นประทศ 
ตຌองปลีไยนปลงวิถีการผลิตละการบริภคอาหาร พืไอ฿หຌมีคุณภาพละปลอดภัย ดยการสนอกษตร
ทางลือกหรือกษตรอินทรีย์฿หຌกกษตรกร ดຌวยการก าจัดศัตรูพืชทีไเม฿ชຌสารคมี ดยการเถกลบ การหมักดิน 
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ละการรักษาระดับนๅ า฿นนาขຌาว ดยตຌองมีการลกปลีไยนความรูຌ การผยพรขຌอมูลขาวสารทีไป็นประยชน์
ชีๅ฿หຌหในถึงผลสียละอันตรายของสารคมี หຌามสงสริมการฆษณาละสงสริมการจ าหนายสารคมี สรຌาง
ครือขายภาย฿นชุมชนพืไอรวมกันพัฒนาละกิดการตระหนักรูຌถึงอันตรายของสารคมี นอกจากนีๅ ปງาหมาย
การพัฒนาอยางยัไงยืนป็นปງาหมายส าคัญทีไประทศเทยตຌองตอบสนอง฿นรืไองของอาหารทีไปลอดภัย 
  ใ. กลุมผูຌประกอบการ  เดຌก สมาคมคนเทยธุรกิจกษตร สมาคมอารักขาพืช สมาคมการคຌา
นวัตกรรมพืไอการกษตรเทย ิThai Agricultural Innovation Trade Association) บริษัท ซินจนทา ครอป 
ปรทคชัไน จ ากัด บริษัท เบออร์เทย จ ากัด ละบริษัท ยูนีไยน คอมปาวด์ จ ากัด  
  ผูຌประกอบการ เดຌ฿หຌขຌอมูลตอคณะกรรมาธิการวิสามัญวา การน าขຌาสารคมีจากตางประทศนัๅน 
นืไองจากประทศเทยเมสามารถสังคราะห์สารคมีขึๅนมา฿ชຌองเดຌ จึงตຌองมีการน าขຌาสารคมีจากประทศ
สหรัฐอมริกา ประทศ฿นถบยุรป ประทศญีไปุຆน ดຌวยหตุผลความจ าป็นตຌอง฿ชຌสารคมีก าจัดศัตรูพืชกຌเข
ปัญหา฿นภาคกษตรกรรม คือ ิแี ปัญหาการขาดคลนรงงานภาคการกษตร ิโี ปัญหามลงศัตรูพืชระบาด 
นืไองจากประทศเทยป็นประทศทีไมีอากาศรຌอนชืๅน สงผล฿หຌกิดรคพืช วัชพืช ละมลงศัตรูพืช  
  ดยผูຌประกอบการเดຌ฿หຌขຌอมูลตรงกันวา การจะขึๅนทะบียนน าขຌาสารคมีมาจ าหนายเดຌนัๅน เม฿ช            
รืไองงาย ตຌองผานขัๅนตอนละกระบวนการป็นจ านวนมาก ตัๅงตการขอขึๅนทะบียนป็นวัตถุอันตราย การขຌาสู
กระบวนการพิจารณาวาสารคมีทีไจะมีการน าขຌามานัๅน มีประ ยชน์หรือมีทษอยางเร รวมถึงตຌองมี                     
การตรวจสอบประสิทธิภาพ ละพิษวิทยาวามีความหมาะสมจะน าเป฿ชຌกับพืชหรือมลงชนิด฿ด ป็นพิษกับ
กษตรกรผูຌ฿ชຌ หรือท าลายสิไงวดลຌอมหรือเม ซึไง฿นกระบวนการดังกลาว ผูຌประกอบการตຌองน าขຌอมูลทาง
วิชาการหรืองานวิจัยจากตางประทศจ านวนมากมาน าสนอพืไอ฿ชຌประกอบการพิจารณาขออนุญาต฿หຌมี             
การขึๅนทะบียนสารคมี ตลอดจนตຌองผานการพิจารณาจากหຌองทดลองทีไเดຌมาตรฐานรับรองระดับสากล               
ซึไง฿นกระบวนการตัๅงตผูຌประกอบการยืไนขออนุญาตน าขຌาสารคมีจนสามารถขึๅนทะบียนเดຌตຌอง฿ชຌระยะวลา
ประมาณ ใ–5 ป   
 ตลอดระยะวลาทีไผานมา ผูຌประกอบการเดຌค านึงถึงประยชน์ของกษตรกรละค านึงถึงสิไงวดลຌอม 
ดยมีการสงสริมการ฿หຌความรูຌ฿น฿ชຌสารคมีอยางถูกตຌองละปลอดภัยกกษตรกร มีการท างานรวมกับ
หนวยงานราชการ ละ฿หຌความส าคัญกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณขององค์การอาหารละการกษตรหง
สหประชาชาติ ิFood and Agriculture Organization of the United Nations : FAO) อีกทัๅง ด านินการ
สืไอสารถายทอดความรูຌดຌานความสีไยงดยการผลิตสืไอ อุปกรณ์พืไอ฿ชຌ฿นการสรຌางการรับรูຌของผูຌทีไ กีไยวขຌอง 
สงสริม฿หຌกษตรกร฿ชຌสารคมีทางการกษตรอยางถูกตຌองตามชนิดพืช ปริมาณละวิธีการ฿ชຌตามทีไระบุเวຌ                
฿นฉลาก ละสงสริม฿หຌปฏิบัติตามหลักการปฏิบัติทางการกษตรทีไดี (Good Agricultural Practice : GAP) 
  อยางเรกใตาม ผูຌประกอบการมองวา สารคมียังถือป็นปัจจัยหนึไงทีไมีประยชน์฿นภาคกษตรกรรม  
ดยกษตรกรตຌอง฿ชຌ฿หຌหมาะสมละถูกตຌองตามค านะน าบนฉลาก ภาครัฐละภาคอกชนตຌองบูรณาการ
รวมกันพืไอสงสริม฿หຌความรูຌกกษตรกร฿หຌมีการ฿ชຌสารคมีอยางถูกวิธี ละตรวจสอบความป็นอันตรายของ
สารคมี พรຌอมทัๅงควรมีมาตรการทางกฎหมายมาบังคับ฿ชຌกับผูຌประกอบการพืไอ฿หຌด านินการรวมดຌวย 
นอกจากนีๅ  หากมีสารชวย฿นการพิไมประสิทธิภาพการออกฤทธิ์ของสารคมีทีไดีขึๅนจะชวย฿หຌกษตรกร฿ชຌ
สารคมี฿นปริมาณทีไนຌอยลงเดຌ หรือการน านวัตกรรมทีไทันสมัยมา฿ชຌพืไอความมนย า฿นการ฿ชຌสารคมีทาง
การกษตร นอกจากจะชวยลดปริมาณการ฿ชຌสารคมีทางการกษตรลຌว ยังชวย฿หຌผลิตผลทางการกษตร             
มีคุณภาพละปลอดภัย 
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  ไ. กลุมคุຌมครองผูຌบริภค เดຌก คณะกรรมาธิการการคุຌมครองผูຌบริภค สภาผูຌทนราษฎร ส านักงาน
คณะกรรมการคุຌมครองผูຌบริภค คณะกรรมการอาหารละยา ส านักคุณภาพละความปลอดภัยอาหาร
กรมวิทยาศาสตร์การพทย์ ละกรมควบคุมรค  
  กระทรวงสาธารณสุขมีภารกิจหลัก฿นการดูลละคุຌมครองสุขภาพของประชาชน ดยการบูรณาการ
รวมกับหนวยงานทีไกีไยวขຌอง ทัๅง฿นสวนของกรมวิทยาศาสตร์การพทย์ทีไดูลดຌานการตรวจสอบวิคราะห์
สารคมีปนปื้อน ละกรมควบคุมรคซึไงดูลดຌานผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน ดยกระทรวงสาธารณสุข
มีความหใน฿หຌยกลิกการ฿ชຌสารคมีอันตรายทางการกษตรทัๅง ใ ชนิด นืไองจากการศึกษาพบวา คลอร์เพริฟอส
กอ฿หຌกิดความผิดปกติดຌานการพัฒนาทางสมองของดใก พาราควอตกอ฿หຌกิดรคพาร์กินสัน เกลฟซต สงผล
ตอระบบการท างานของตอมเรຌทอ ละจากการสุมตรวจผักละผลเมຌของกรมวิทยาศาสตร์การพทย์ พบมีการ
ปนปื้อนของสารคมีทีไป็นอันตรายตอสุขภาพของผูຌบริภคดยฉพาะ฿น฿บบัวบก ผักชีฝรัไง ถัไวฝักยาว คะนຌา 
กะหลไ าปลี ฿นผลเมຌพบสารปนปื้อน฿นสຌมมากทีไสุดละพบการปนปื้อนสารคมี฿นนาขຌาว ซึไงบงชีๅวาสารคมีทัๅง 
ใ ชนิด กอ฿หຌกิดอันตรายทัๅง฿นรูปของสารตกคຌาง฿นพืชผักละสารพิษปนปื้อน฿นสิไงวดลຌอมทัๅงอากาศ ดิน 
ละหลงนๅ า 
 อยางเรกใตาม ทุกหนวยงานเดຌด านินภารกิจการตรวจสอบความปลอดภัยทางอาหารป็นเปตาม
มาตรฐานสากลพืไอคุຌมครองสุขภาพของประชาชน ดยกระทรวงสาธารณสุขเดຌมีการสุมตรวจการปนปื้อน
สารคมี฿นพืชผักดยรถหຌองปฏิบัติการ ิMobile Labี องค์การอาหารละยา ิอย.ี มีจຌาหนຌาทีไประจ าดาน                 
฿นการสุมตรวจสอบการปนปื้อนของสารคมี฿นพืชผักดยความรวมมือกับกรมวิทยาศาสตร์การพทย์                 
กรมอนามัยเดຌท าการตรวจสอบมาตรฐานนๅ าประปาตามตูຌนๅ าประปาหมูบຌาน ดยมืไอตรวจสอบลຌวจะติดฉลาก
มาตรฐานนๅ าประปาเวຌทีไตูຌนๅ า กรมควบคุมรคเดຌมีการฝງาระวังผานคลินิกสุขภาพกษตรกร ตัๅงตป พ.ศ. โ55ไ 
จากการด านินงานพบวาการตรวจสอบสุขภาพของประชาชนดຌวยชุดตรวจสารคมีปนปื้อน฿นพืชผัก ิTest 
Kits) พบวามีตຌนทุนคอนขຌางสูงละครืไองมือยังเมมีประสิทธิภาพพียงพอ฿นการตรวจสอบ฿หຌครอบคลุม
สารคมีทัๅง 3 ชนิด 
  ทัๅงนีๅ การด านินงานของทุกหนวยงาน฿หຌความส าคัญของการตรวจสอบยຌอนกลับ ดยกระทรวง
สาธารณสุขเดຌออกประกาศคณะกรรมการอาหารละยา ก าหนดวิธีการผลิต ครืไองมือ ครืไอง฿ชຌ฿นการผลิตละ
การกใบรักษาผักหรือผลเมຌสดบางชนิดละการสดงฉลาก ดยมีขຌอก าหนดวารงคัดบรรจุทีไเดຌมาตรฐาน              
การปฏิบัติทางการกษตรทีไดี ิGood Agricultural Practices: GAP) จะตຌองน าผักมาจากผูຌผลิตกษตรอินทรีย์
ทานัๅน ละตຌองมีฉลากทีไสามารถตรวจสอบยຌอนกลับเดຌ ดยกรมวิทยาศาสตร์การพทย์฿ชຌทคนลยีพืไอชวย
การตรวจสอบ฿หຌกิดความรวดรใวยิไงขึๅน ชน การออกรายงานผลการตรวจสอบออนเลน์ ฿นสวนของ                  
การตรวจสอบระบบการตอบกลับ ิTraceability) สามารถตรวจสอบยຌอนกลับถึงหลงทีไมาเดຌ฿นระดับจังหวัด 
  นอกจากนีๅ ทุกหนวยงานยังมีการพัฒนาระบบตรวจสอบสารคมีตกคຌาง฿นพืชผักละผลเมຌพืไอคุຌมครอง
สุขภาพของประชาชน ดยคณะกรรมการอาหารละยาเดຌรวมกับหนวยงานทีไกีไยวขຌองพืไอประมินวาตຌองการ
งบประมาณ บุคลากรพิไมติม฿นสวน฿ดพืไอพิไมประสิทธิภาพการตรวจสอบสารคมีตกคຌาง฿หຌครอบคลุมละ             
เดຌมาตรฐานยิไงขึๅน กรมวิทยาศาสตร์การพทย์สงสริม฿หຌอาสาสมัครหมูบຌาน ิอสม.ี ป็นนักวิทยาศาสตร์
การพทย์ชุมชนพืไอสามารถ฿ชຌชุดตรวจสารคมีปนปื้อน฿นพืชผัก ิTest Kitsี ละตัๅงศูนย์จຌงตือนภัยประจ า
หมูบຌาน กรมควบคุมรค ขับคลืไอนการพิไมประสิทธิภาพการตรวจรค฿หຌครอบคลุมสารคมีอันตรายทัๅง ใ ชนิด 
เดຌก พาราควอต เกลฟซตละคลอร์เพริฟอส ตงตัๅงคณะกรรมการระดับจังหวัดทุกจังหวัดพืไอขับคลืไอน
นยบายตาง โ ละควบคุมการ฿ชຌสารคมี฿นภาคการกษตร ดยจะน าอปพลิคชันขຌามาชวยส ารวจการ฿ชຌ
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สารคมีทางการกษตร รวมถึงการจัดท าขຌอมูลออนเลน์การดูลดຌานสุขภาพจากก ารประกอบอาชีพ 
ิOccupational and Environmental Health Profile) ป็นตຌน 
  จากการตรวจสอบสารคมีตกคຌาง฿นพืชผักละผลเมຌ  พบปัญหาการมีจ านวนหຌองปฏิบัติการ                  
฿นการตรวจสอบสารพิษตกคຌางเมพียงพอ ป็นอุปสรรคตอการตรวจสอบสารตกคຌาง฿นผักละผลเมຌ ชน พืๅนทีไ
ดานศุลกากรชียงของมีหຌองปฏิบัติการทีไ เกลออกเปจากดานถึง ่เ กิลมตร สงผล฿หຌกระบวนการ                   
฿นการตรวจสอบลาชຌา กิดความสียหายตอผลผลิต ดังนัๅน พืไอ฿หຌการตรวจสอบสารปนปื้อนกิดประสิทธิภาพ
ละเดຌมาตรฐานสูงสุด จึงควรมีการจัดสรรงบประมาณ บุคลากร ตลอดจนครืไองมือ฿นการตรวจสอบทีไเดຌ
มาตรฐานพืไอ฿หຌกิดการตรวจสอบทีไมีประสิทธิภาพ ซึไงสอดรับกับการลงพืๅนทีไศึกษาดูงานทีไดานศุลกากรชียงของ 
จังหวัดชียงราย มืไอวันทีไ ไ-5 ตุลาคม โ5ๆโ ดยปัญหาดังกลาวอาจสงผล฿หຌกิดความสียหายตอสินคຌากษตร          
ทีไน าขຌามาจ าหนาย฿นประทศเทยผานดานศุลกากรชียงของ ทีไตຌอง฿ชຌระยะวลา฿นการดินทางเป
หຌองปฏิบัติการ ประมาณ แ.5 ชัไวมง ฿นขณะทีไการกักกันสินคຌาท าเดຌพียง โไ ชัไวมง ทัๅงนีๅ จะเดຌกลาวตอเป฿น
หัวขຌอการศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ 
 นอกจากนีๅ พบวายังมีประดในขຌอกฎหมายทีไป็นปัญหาอุปสรรคตอการด านินการควบคุมสารพิษ
ตกคຌาง฿นสินคຌากษตร นืไองจากปัจจุบันมืไอตรวจจอสารพิษตกคຌาง฿นสินคຌากษตรกินคามาตรฐาน ผูຌทีไถูก
ลงทษตามกฎหมายคือผูຌจ าหนายหรือมคຌาทัไวเปตเมสามารถขຌาถึงผูຌผลิตเดຌ ทัๅงนีๅการปกปງองผูຌบริภคจาก
อันตรายทีไกิดจากการบริภคสินคຌากษตรทีไมีสารพิษตกคຌางกินคามาตรฐานควรป็นสิทธิขัๅนพืๅนฐาน                  
฿นการเดຌรับการดูลอยางทาทียมกันของประชาชนทุกคน 

 อยางเรกใตาม คณะกรรมาธิการการคุຌมครองผูຌบริภค  สภาผูຌทนราษฎร มองวาพืไอ฿หຌ กิด                  
การตระหนักละป็นการปງองกันอันตรายจากสารคมี ใ ชนิด ควรรวมมือกับองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนอบรม
จຌาหนຌาทีไ฿หຌสามารถด านินการตรวจสอบการปนปื้อนของสารพิษ฿นสินคຌากษตรเดຌ  ซึไงจะท า฿หຌสามารถสุม
ตรวจสอบเดຌบอยครัๅงละครอบคลุมตลาด฿นพืๅนทีไทัๅงตลาดสดละตลาดนัด นอกจากนีๅ จะชวย฿หຌตรวจสอบ 
การปนปื้อนของสารเดຌตัๅงตหลงทีไมาพืไอสามารถยับยัๅงเดຌตัๅงตตຌนทางการพาะปลูก 
 การศึกษานวทางการปลีไยนผานจากภาคกษตรกรรมของเทยซึไงตຌองพึไงพาการ฿ชຌสารคมีเปสู
กษตรอินทรีย ์
 คณะกรรมาธิการวิสามัญ เดຌมีการศึกษาละพิจารณานวทางการปลีไยนผานจากภาคกษตรกรรม
ของเทย ซึไงตຌองพึไงพาการ฿ชຌสารคมีเปสูกษตรอินทรีย์ ดยชิญหนวยงานทีไกีไยวขຌอง ผูຌชีไยวชาญดຌานสาขา
ชีวคมีละดຌานทคนลยี รวมถึงบุคคลผูຌประสบความส ารใจจากการท ากษตรอินทรีย์ ตลอดจนการลงพืๅนทีไ
ศึกษาดูงานพืๅนทีไปลงกษตรอินทรีย์ทีไประสบความส ารใจ พืไอพิสูจน์วากษตรอินทรีย์สามารถท าเดຌจริง             
ดยการ฿ชຌสิไงทีไมีอยู฿นธรรมชาติ ทคนลยี รวมถึงวิธีการอยูกับศัตรูพืชอยางถูกตຌอง พืไอหานวทางการ
ทดทนการ฿ชຌสารคมี ซึไงคณะกรรมาธิการวิสามัญมองวาการปลีไยนผานเปสูกษตรอินทรีย์จ าป็นตຌองบูรณา
การรวมกันหลายภาคสวนพืไอขับคลืไอนนยบาย ทัๅงหนวยงานทีไกีไยวขຌอง ภาคอกชน มหาวิทยาลัยละ                   
สวนทຌองถิไนทีไป็นสวนส าคัญ฿นการน าเปสูกษตรกร รวมถึงกฎหมายทีไกีไยวขຌองทีไจะป็นกลเกขับคลืไอน฿หຌ
กษตรอินทรีย์กิดความยัไงยืนอยางทຌจริง  
  แ. หนวยงานทีไกีไยวขຌองดຌานนยบาย เดຌก กรมวิชาการกษตร กรมพัฒนาทีไดิน ลขาธิการ
ส านักงานมาตรฐานสินคຌากษตรละอาหารหงชาติ ิมกอช.ี กระทรวงกษตรละสหกรณ์ กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดเทย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม  กระทรวงสาธารณสุข 
ละผูຌวาราชการจังหวัด แแ จังหวัด เดຌก ผูຌวาราชการจังหวัดปทุมธานี ผูຌวาราชการจังหวัดสระบุรี ผูຌวาราชการ
จังหวัดลพบุรี ผูຌวาราชการจังหวัดนครนายก ผูຌวาราชการจังหวัดปราจีนบุรี ผูຌวาราชการจังหวัดพชรบุรี ผูຌวา
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ราชการจังหวัดกาญจนบุรี ผูຌวาราชการจังหวัดราชบุรี ผูຌวาราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ละผูຌวาราชการจังหวัด
นครปฐม 

 กระทรวงกษตรละสหกรณ์ มีการสงสริมการท ากษตรอินทรีย์ละมียุทธศาสตร์การพัฒนากษตร
อินทรีย์หงชาติ พ.ศ. โ5ๆเ-โ5ๆไ ละผนปฏิบัติการดຌานกษตรอินทรีย์ พ.ศ. โ5ๆเ-โ5ๆ5 ป็นยุทธศาสตร์
ละผน฿นการขับคลืไอน ดย฿นป พ.ศ. โ5ๆ5 มีกลเกการขับคลืไอนการพัฒนากษตรอินทรีย์ของ ประทศ
เทยบงออกป็น ไ ระดับ เดຌก ระดับชาติ คือ คณะกรรมการพัฒนากษตรอินทรีย์หงชาติระดับกระทรวง/ 
ประทศ คือ คณะอนุกรรมการขับคลืไอนการพัฒนากษตรอินทรีย์หงชาติระดับภาค คือ คณะอนุกรรมการ
ขับคลืไอน การพัฒนากษตรอินทรีย์ระดับภาค ละระดับจังหวัด คือ คณะท างานพัฒนากษตรอินทรีย์ของ
จังหวัด ปัจจุบันมีกษตรปลง฿หญทีไเดຌรับการรับรองจ านวน ๆ,เ็เ ปลง พืๅนทีไประมาณ ๆ ลຌานเร มีกษตรกร
ทีไป็นสมาชิกกษตรปลง฿หญ ใๆเ,เเเ ราย เดຌรับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการกษตรทีไดี ิGood 
Agriculture Practices : GAP) จ านวน แแ็,5ๆไ ราย เดຌรับการรับรองมาตรฐานกษตรอินทรีย์ แใ,่เใ ราย 
ป็นตຌน นอกจากนีๅ ยังมีพืๅนทีไกษตรอินทรีย์ทีไเมเดຌป็นกษตรปลง฿หญทีไเดຌรับการรับรอง จ านวน 5โเ,เเเ เร  
 นอกจากนีๅ กระทรวงกษตรละสหกรณ์ เดຌสงสริมการ฿ชຌสารทดทนทีไมีความปลอดภัยตอกษตรกร
ดยจัด฿หຌมีศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน อ าภอละ โ ศูนย์ ดยป็นศูนย์ทีไฝຄกสอน฿หຌกษตรกรสามารถผลิตสาร            
ชีวภัณฑ์฿ชຌองเดຌ มีศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน อ าภอละ โ ศูนย์ พืไอสงสริม฿หຌมีการ฿ชຌปุ๋ยอินทรีย์ทดทนการ฿ชຌ
ปุ๋ยคมีละการ฿ชຌปุ๋ยตามคาวิคราะห์ดิน ตลอดจนมีการขับคลืไอนการชืไอมยงปลงกษตรอินทรีย์กับ 
ผูຌบริภค฿นพืๅนทีไ ชน รงพยาบาล รงรม ผูຌประกอบการทຌองถิไน ป็นตຌน ดยส านักงานมาตรฐานสินคຌากษตร
ละอาหารหงชาติ ิมกอช.ี ฿หຌความรูຌดຌานมาตรฐานสินคຌากษตร พืไอผลักดัน฿หຌมีสรຌางสรຌางมาตรฐานอาหาร
พืไอเดຌตราสัญลักษณ์รับรองครืไองหมาย “Q” หรือครืไองหมายรับรองมาตรฐานสินคຌากษตรละอาหาร ละ
ประสานชืไอมยงกับหຌางคຌาปลีกสมัย฿หม ิModern Trade) พืไอสนับสนุนการรับรองสถานทีไจ าหนายสินคຌา
กษตรอินทรีย ์
  กรมพัฒนาทีไดิน เดຌตรียมมาตรการพืไอสนับสนุนการขຌาสูกษตรอินทรีย์มืไอมีการยกลิกสารคมี 
ใ ชนิด เวຌดังนีๅ ิแี มาตรการตรียมความพรຌอม ชน พัฒนาฐานขຌอมูลกษตรอินทรีย์ ิBig Data) งานวิจัย
นวัตกรรมทคนลยีชีวภาพทางดิน ิใี มาตรการการสงสริมละการรับรองมาตรฐาน ชน พัฒนากลุม
กษตรกรสูการรับรองมาตรฐานกษตรอินทรีย์ สนับสนุนปัจจัยการผลิตกษตรอินทรีย์  ฿หຌความรูຌรืไอง                 
การปรับปรุงบ ารุงดิน ิไี มาตรการการพัฒนาตอยอดการผลิต การปรรูป สูการตลาด ชน การชืไอมยงกับ
รงพยาล รงรียน ละรงรม ทัไวประทศ ิ5ี มาตรการสรຌางการรับรูຌ ความขຌา฿จ สืไอสาร ประชาสัมพันธ์ 
ชน สืไอประชาสัมพันธ์ผานทุกชองทางสืไอ จัดตัๅงศูนย์รียนรูຌกษตรอินทรีย์ มาตรฐานกษตรอินทรีย์บบมีสวน
รวม ิParticipatory Guarantee Systems : PGS) ละ ิๆี มาตรการการติดตามละประมินผล ชน ติดตาม
ละรายงานผลการจัดท าขຌอสนอนะ ละการประมินผลดยหนวยงานภายนอก 
  ส าหรับกระทรวงมหาดเทย ทีไจะป็นหนวยงานขับคลืไอนกษตรอินทรีย์เปสูกษตรกร฿นพืๅนทีไนัๅน 
เดຌขับคลืไอนนยบายกษตรอินทรีย์ดยผานผูຌวาราชการจังหวัด฿นฐานะประธานคณะท างานพัฒนากษตร
อินทรีย์ของจังหวัด ดย฿หຌกลุมจังหวัดทัๅงหมด แใ กลุมจังหวัด จาก แ่ กลุมจังหวัด ฿นพืๅนทีไ 5ๆ จังหวัดละ
จังหวัดจัดประชุมหารือรวมกับหนวยงานทีไกีไยวขຌองละท าบันทึกความขຌา฿จรวมกัน พืไอพิจารณาคัดลือก
กลุมจังหวัดทีไมีความพรຌอม฿นการขับคลืไอน รวมทัๅง฿หຌทุกจังหวัดขับคลืไอนนยบายตามทีไกระทรวงกษตรละ
สหกรณ์ก าหนด สนับสนุนส านักงานกษตรละสหกรณ์จังหวัด ดยบุคคลส าคัญทีไจะขับคลืไอนกษตรอินทรีย์
฿หຌขຌาถึงกษตรกรนัๅน คือ นายอ าภอ ปลัดอ าภอ ก านัน ผูຌ฿หญบຌาน คณะกรรมการหมูบຌาน ป็นกลเกหลัก               
฿นการประสานกับประชาชนละหนวยงานตาง โ ทีไกีไยวขຌองกับการขับคลืไอนกษตรอินทรีย์ละกษตร
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ปลอดภัย รวมถึงมีภารกิจ฿นการประชาสัมพันธ์ละสรຌางการรับรูຌ ผานชองทาง การสืไอสารละกลเกตาง โ 
ชน การประชุมคณะกรรมการหมูบຌานประจ าดือน หอกระจายขาวประจ าหมูบຌาน พืไอ฿หຌประชาชนเดຌรับ
ทราบอยางทัไวถึง นอกจากนีๅ อ าภอยังสามารถป็นหนวยงานกลาง฿นการประสานกับภาคสวนทีไ กีไยวขຌอง               
฿นการจัดหาตลาด฿หຌกับกษตรกร฿นพืๅนทีไ การจัดมหกรรมสินคຌา การจัดท าตลาดประชารัฐ รวมถึงการสงสริม 
฿หຌประชาชนบริภคสินคຌากษตรอินทรีย์ 
  โ. กลุมมหาวิทยาลัยทีไกีไยวขຌอง เดຌก อาจารย์ประจ าสาขาวิศวกรรมยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ละสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลอีสาน อาจารย์ประจ าสาขาชีวคมี คณะวิทยาศาสตร์
การพทย์  มหาวิทยาลัยนรศวร อาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรมเฟฟງา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ ละผูຌอ านวยการครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏชียง฿หม  
 หลักการทางวิชาการการควบคุมสารคมี฿นภาคการกษตร มีทางลือก โ นวทาง คือ หຌาม฿ชຌละ 
การจ ากัดการ฿ชຌ ดยมองวาวิธีการทีไหมาะสม฿นประทศเทยส าหรับการยกลิกการ฿ชຌสารก าจัดศัตรูพืชทีไมี
ความสีไยงสูง คือ การวางผนควบคุม ปງองกันละก าจัดสัตว์พาหะละมลงบบบูรณาการ ิ Integrated 
Pest Management: IPM) ดยพยายาม฿ชຌสารทีไมีความปลอดภัยผสมผสานกับทางลือกอืไน ชน การ฿ชຌ
ครืไองจักรกลกษตร รงงานคน ชีววิธี ป็นตຌน ทัๅงนีๅ  พืไอ฿หຌกิดความยัไงยืนละมีผล฿นระยะยาวควรมี
มาตรการระยะสัๅน ระยะกลาง ละระยะยาว ดย฿นระยะรงดวน หรือชวงปลีไยนผานควร฿ชຌสารทีไสามารถ
ทดทนพาราควอตเดຌดยมีความปลอดภัยมากกวา  
  ดยเดຌสนอนะวิธีทางธรรมชาติทีไสามารถ฿ชຌปราบศัตรูพืช เดຌก  

ิแี การ฿ชຌระบบการปลูกพืช ซึไงมี ใ ลักษณะ คือ การปลูกพืชหมุนวียน การปลูกพืชซมสลับ ละ
การปลูกพืชคลุมดิน 

ิโี การ฿ชຌพืชทีไผลิตสารชีวภาพก าจัดวัชพืช การ฿ชຌจุลินทรีย์ การ฿ชຌนๅ าหมักชีวภาพ ซึไงมี โ สูตร เดຌก 
สูตรจุลินทรีย์จากหนอกลຌวยสูตรขยาย ชน การ฿ชຌนๅ าหมักชีวภาพสูตรหัวเชทຌา การ฿ชຌนๅ าหมักชีวภาพสูตร
สับปะรด ป็นตຌน การ฿ชຌนๅ าหมักชีวภาพสูตรจุลินทรีย์ ชน จากหนอกลຌวยสูตรขยายรวมกับกลือ การ฿ชຌนๅ าหมัก
ชีวภาพสูตรหัวเชทຌาขยายรวมกับกลือ การ฿ชຌนๅ าหมักชีวภาพสูตรนๅ าพอฟักทอง มะละกอสุกละกลຌวยสุก
ขยายรวมกับกลือ ป็นตຌน  

ิใี ฿ชຌวิธีกล ชน การถอนดຌวยมือ  การตัดละตัดฟัน  การ฿ชຌจอบ การเถพรวน ป็นตຌน  
ิไี การก าจัดวัชพืชดຌวยภูมิปัญญาทຌองถิไน ตัวอยางชน นๅ าสຌมสายชู นๅ ากลือ กลือละนๅ าสຌมสายชู 

นๅ ายาลຌางจาน การก าจัดวัชพืชดຌวยนๅ าหมักจากสับปะรด ละนๅ าสຌมควันเมຌ ป็นตຌน  
ิ5ี การปลูกพืชคลุมดิน  ดยครงการลดการ฿ชຌงานการจัดการสารคมีปราบศัตรูพืช฿นพืๅนทีไจังหวัด

หนองบัวล าภู ชน การ฿ชຌวัสดุธรรมชาติคลุมดิน การ฿ชຌวัสดุพลาสติกด าคลุมดิน การ฿ชຌวัสดุพลาสติกด าคลุมดิน
รวมกับปลูกพืชคลุมดิน  
  จากการศึกษาพบวาการปราบศัตรูพืชดยกลุมพลาสติกคลุมดิน สามารถก าจัดวัชพืชเดຌ แเเ ปอร์ซในต์ 
กักกใบความชุมชืๅน฿นดินเวຌเดຌนานดยเมตຌองรดนๅ าทุกวัน ตอาจจะ฿ชຌตຌนทุนสูงกวาวิธีอืไน ละกลุมวัสดุ
ธรรมชาติ สามารถก าจัดวัชพืชเดຌรຌอยละ ่เ-่5 กักกใบความชุมชืๅน฿นดินเดຌ สามารถป็นปุ๋ย฿หຌกับพืชเดຌดຌวย
ละเมมีคา฿ชຌจาย ส าหรับการ฿ชຌนๅ าหมักชีวภาพสูตรหัวเชทຌา สับปะรด หนอกลຌวยผสมกลือ หในผล                    
฿นระยะวลารวดรใวดยหลัง฿ชຌพียง 5 วัน ทานัๅน ท า฿หຌวัชพืชปลีไยนป็นสีนๅ าตาลอยางชัดจน อยางเรกใตาม 
การพัฒนาชีวภัณฑ์ปราบวัชพืชละชีวภัณฑ์อีกหลายชนิด฿นประทศเทยเมประสบความส ารใจ นืไองจากปัจจัย
ละความสีไยงรืไองตຌนทุนการผลิตสูง ขอบขตการ฿ชຌงานคบ ความเมนนอนของผลลัพธ์ ละประสิทธิภาพ
การ฿ชຌงานดຌอยกวาการ฿ชຌสารคมีก าจัดวัชพืช ส าหรับการพัฒนาชีวภัณฑ์ทดทนจ าป็นตຌองนຌนกลุมทีไออกฤทธิ์
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ครอบคลุมหลายชนิดมากกวาการก าจัดพืชบบฉพาะจาะจง นຌน฿ชຌสารสกัดจากพืชหรือจุลินทรีย์                     
นຌนปງาหมายการออกฤทธิ์ทีไ฿หຌผลรใวละฉพาะต าหนง ชน การยับยัๅงการสังคราะห์ดຌวยสง ป็นตຌน ละ
ปรียบทียบประสิทธิภาพสารประกอบชีวภัณฑ์จากงานวิจัยทีไผานมาค านวณตຌนทุนละความป็นเปเดຌ                 
ทางศรษฐศาสตร์฿หຌชัดจน 
 ทัๅงนีๅ  จากปัญหาทีไพบ฿นการท ากษตรอินทรีย์ของกษตรกร คือ กษตรกรทีไท ากษตรอินทรีย์ 
จ าป็นตຌองท านวกันชนพืไอปງองกันเม฿หຌสารคมีจากกษตรปลงอืไนทีไ฿ชຌสารคมีขຌาเปปนปื้อน  หากอนาคต
ประทศเทยสามารถท ากษตรอินทรีย์เดຌทัๅงประทศ กใเมจ าป็นตຌองท านวกันชนอีกตอเป สอดคลຌองกับสภาพ
ปัญหาการท าการกษตรอินทรีย์จากการลงพืๅนทีไดูงาน ณ วิสาหกิจชุมชนกษตรธรรมชาติชียงของ ิMOA) 
จังหวัดชียงราย  
 ใ. หนวยงานทีไกีไยวขຌองดຌานกฎหมาย เดຌก ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  พืไอ฿หຌมีกลเกทีไอืๅอตอการพัฒนาละสงสริมระบบกษตรกรรมอยางยัไงยืน จ าป็นตຌองมีมาตรการทาง
กฎหมาย ดยการผลักดัน฿หຌมีการประกาศ฿ชຌบังคับรางพระราชบัญญัติสงสริมละพัฒนาระบบกษตรกรรม
ยัไงยืน พ.ศ. .... ซึไงปัจจุบันคณะรัฐมนตรีเดຌพิจารณารับหลักการรียบรຌอยลຌว ละอยูระหวางการพิจารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา ดยรางพระราชบัญญัติฯ ดังกลาว มีหลักการส าคัญ คือ การจัดท านยบายละผน
ระดับชาติวาดຌวยการสงสริมละพัฒนาระบบกษตรกรรมยัไงยืน ก าหนดขตระบบกษตรกรรมยัไงยืน มาตรการ
การชวยหลือกษตรกร มีสมัชชากษตรยัไงยืน ละจัดตัๅ งส านักงานคณะกรรมการสงสริมละพัฒนาระบบ
กษตรยัไงยืน ถือวาป็นกฎหมายทีไควรเดຌรับการผลักดัน฿หຌเดຌประกาศ฿ชຌบังคับ ตจ าป็นตຌอง฿หຌกระทรวง
กษตรละสหกรณ์฿นฐานะจຌาของรางพระราชบัญญัติฯ น ากลับเปทบทวนปรับปรุงกຌเข฿หຌกิดความสมบูรณ์
อีกครัๅง นืไองจากรางพระราชบัญญัติฯ ยังขาดรายละอียดสาระส าคัญทีไจ าป็นจะตຌองกຌเข฿หຌสมบูรณ์ 
 อยางเรกใตาม กรณีจะมีกฎหมายพืไอควบคุมสารคมีทางการกษตรดยฉพาะยกออกจาก
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. โ5ใ5 จ าป็นตຌองมีวัตถุประสงค์ละหลักการควบคุมดูลทีไชัดจนซึไงท า฿หຌ
หในวามีความตกตางออกเปจากพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. โ5ใ5 ชน พระราชบัญญัติชืๅอรคละพิษ
จากสัตว์ พ.ศ. โ55่ ทีไเดຌคยยกออกมาจากพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. โ5ใ5 ทีไผานมา มีหลักการทีไ
หในเดຌชัดจนวาวิธีการบริหารจัดการละการควบคุมดูลตกตางเปจากของพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 
โ5ใ5 ดยสิๅนชิง ทัๅงนีๅ การออกกฎหมาย฿หมตຌองอยูภาย฿ตຌ มาตรา ็็ ของรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย 
พุทธศักราช โ5ๆเ ทีไก าหนด฿หຌมีกฎหมายทาทีไจ าป็น 

 ไ. กลุมผูຌชีไยวชาญดຌานการท ากษตรอินทรีย์ เดຌก ผูຌจัดการสวนสายศร จังหวัดสระบุรี ประธาน
ศูนย์กสิกรรมเรຌสารพิษละวຌธานี ละอาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรมเฟฟງา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์  
 ผูຌชีไยวชาญดຌานการท ากษตรอินทรีย์ มีวิธีการป็นเป฿นทิศทางดียวกันวา การท ากษตรอินทรีย์
สามารถท าเดຌจริง ดยตຌอง฿ชຌความตัๅง฿จอา฿จ฿สละขยันลงพืๅนทีไปลงกษตร ซึไงการท ากษตรอินทรีย์ทีไ
ประสบความส ารใจนัๅน มีทคนิคทีไ฿ชຌหมือนกัน คือ การท าพืชประธาน฿หຌสูงกวาวัชพืชพืไอ฿หຌวัชพืชจริญติบต
เมทันตຌนพืชประธาน หรือการน าพืชทีไจะปลูกมาพาะกลຌา฿หຌตกอนลวงหนຌาลຌวจึงน าเปปลูก฿นปลงปลูก วิธี
นีๅจะชวยลดปัญหารืไองวัชพืชเดຌป็นอยางดี นอกจากนีๅ ศูนย์กสิกรรมเรຌสารพิษละวຌธานี เดຌน าวิธีการหวาน
กลือลงปลงนาขຌาวอินทรีย์จากการคຌนพบ ดยศาสตราจารย์ ดร.ทรูอะ ฮิงะ นักวิทยาศาสตร์ ผูຌชีไยวชาญ
สาขาพืชสวน มหาวิทยาลัยริวกิว มืองอกินาวา ประทศญีไปุຆน ผลทีไเดຌรับปรากฏวาเมพบวัชพืช฿นนาขຌาวลย
รຌอยละ ้้ ละยังพบวาขຌาวจริญงอกงามดี หลักทางวิทยาศาสตร์พบวากลือมีรธาตุอาหารส าคัญป็นจ านวน
มาก ชน พทสซียม  มกนีซียม ก ามะถัน เนตรจน คลซียม ป็นตຌน มืไอ฿ชຌรวมกับจุลินทรีย์ดຌวยวิธีการ
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ท างานทีไจุลินทรีย์เปยอยสลายกลือ สงผล฿หຌกลือกลายป็นปุ๋ยอยางดีอีกดຌวย  ส าหรับสารก าจัดมลงศัตรูพืช
ดยเม฿ชຌสารคมี สามารถท าเดຌดຌวยวิธีการ฿ชຌสาร ชืๅอเตรคดอร์มา ิTrichoderma) หรือเตรซาน ชีวภัณฑ์
ก าจัดศัตรูพืช ละชืๅอราบิววารียน ซึไงป็นราขาว ฿ชຌก าจัดพลีๅยตาง โ สารชีวภัณฑ์หลานีๅ สามารถขยายชืๅอ
เดຌองดຌวยวิธีทางธรรมชาติทีไหาเดຌงาย ชน นๅ ามะพรຌาว นๅ าตาลทรายดง ป็นตຌน  
 ทัๅงนีๅ สวนสายศร จังหวัดสระบุรี ฿ชຌสารก าจัดศัตรูพืชจากธรรมชาติทดทนสารคมีละลดตຌนทุน ชน               
฿ชຌพืชสมุนเพรทีไมีรสขม รสผใด ชน พริกหຌงปัດน ป็นตຌน ก าจัดมลงศัตรูพืชทัไวเป ละ฿ชຌชืๅอจุลินทรีย์ ส าหรับ
ศัตรูพืชทีไเมหในตัว สวนการบ ารุงตຌนขຌาวพด จะ฿ชຌการรดนๅ าหรือพนดຌวยมูลเกหมักกับปลือกกลຌวยละสูตรอืไน 
โ ซึไงป็นสูตรทีไปลอดภัย สามารถทดทนสารคมีละลดตຌนทุน฿หຌกับกษตรกรเดຌป็นอยางดี 
 อยางเรกใตาม สารชีวภัณฑ์มีประยชน์ตอการท ากษตรอินทรีย์ ดังนัๅน ภาคสวนทีไกีไยวขຌองควรมี                 
การปรับปรุงกຌเขพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. โ5ใ5 นืไองจากสารชีวภัณฑ์ป็นสารทีไปลอดภัย฿ชຌกับ
กษตรอินทรีย์จึงเมสอดคลຌองกับการขึๅนทะบียนป็นวัตถุอันตราย สรຌางความขຌา฿จผิด฿หຌกับกษตรกร  
ประกอบกับ สารชีวภัณฑ์ตละชนิดมีหลักกณฑ์ละวิธีการขึๅนทะบียนทีไยากล าบากกวาสารคมีก าจัดศัตรูพืช
ทีไจ าหนาย฿นทຌองตลาดทัไวเป จึงควรลดขัๅนตอนละก าหนดหลักกณฑ์การขึๅนทะบียนสารชีวภัณฑ์฿หຌงายขึๅน 
พืไอป็นประยชน์฿นการ฿ชຌก าจัดวัชพืช฿นการท ากษตรอินทรีย์ 
 นอกจากนีๅ ยังเดຌสนอ฿หຌภาครัฐควรก าหนดนวทางการสนับสนุนกษตรอินทรีย์ ดังนีๅ 
 ิแี จัดตัๅงกองทุนพืไอการท าการกษตร ชนดียวกับประทศเตຌหวัน ประทศยอรมนี ละประทศ              
นธอลนด์ทีไมีกองทุนชิงธุรกิจทีไมีสงสริมการพัฒนาละจัดซืๅอครืไองจักรกลทางการกษตร สนับสนุนการ
วิจัยพืชสมุนเพร การพัฒนาชีววิธี การพัฒนาระบบดิจิทัลพืไอการกษตร การวิจัยพืไอพิไมคุณภาพละผลผลิต
ทาง การกษตร การสงสริมการวิจัย฿นการปรรูป ป็นตຌน 
 ิโี พัฒนาระบบการจัดการนๅ าซึไ งป็นปัจจัยส าคัญ฿นการท าการกษตร ภาครัฐควรสงสริม 

฿หຌมีการจัดสรรนๅ าพืไอการกษตรเดຌอยางมีประสิทธิภาพละครอบคลุมพืๅนทีไทางการกษตร  
 ิใี จัดท าตลาดกลางปลอดสารคมีทีไมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาระบบการตรวจสอบการ
ปนปื้อนของสารคมีตัๅงตตຌนทาง กลางทาง ละปลายทาง ชน เตຌหวันมีตลาดกลางปลอดสารคมีซึไงป็น
รูปบบกึไงรัฐวิสาหกิจทีไการจ าหนายผักผลเมຌ฿นตลาดจะตຌองมีการลงทะบียนผูຌพาะปลูก ผูຌจ าหนาย ละผูຌซืๅอ  
 ิไี พัฒนาหຌองปฏิบัติการ฿นการตรวจสอบสารปนปื้อน฿นพืชผัก฿หຌเดຌมาตรฐานละครอบคลุมสารคมี
อันตรายทุกชนิด อีกทัๅงสามารถตรวจสอบเดຌทุกพืๅนทีไ 
 ปัจจัยประการหนึไงทีไส าคัญส าหรับการท ากษตรอินทรีย์฿หຌประสบความส ารใจ  คือ อุปกรณ์
ครืไองจักรกล ละทคนลยี ทีไชวยลดตຌนทุน฿นการจຌางรงงานคนละก าจัดศัตรูพืชดยเม฿ชຌสารคมี  ซึไง
ปัจจุบันมีการประดิษฐ์คิดคຌน ทคนลยีละครืไองจักกลจ านวนมาก ดยคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ น าดย อาจารย์ปัญญา หลาอนันต์ธนา เดຌออกบบครืไองจักรกลทีไสามารถท างาน
เดຌหลากหลาย฿นรูปบบครืไองจักรบบผสมผสาน ดยลาสุดเดຌออกบบครืไองจักรกลหยอนกลຌาทีไสามารถยน
ตຌนกลຌาพืชหลากหลายชนิดเดຌอยางป็นระบียบ ดยครืไองจักรกลดังกลาวสามารถตรียมดิน พรวนดิน ปลูกพืช 
พนสารชีวภัณฑ์ รวมถึงการกใบกีไยวผลผลิตเดຌ฿นครืไองจักรกลครืไองดียวกัน ละสามารถ฿ชຌครืไองจักรกล
ดังกลาวเดຌ฿นพืๅนทีไลาดชัน อีกทัๅงยังเดຌพัฒนาหุนยนต์ทางการกษตรดย฿ชຌทคนลยีปัญญาประดิษฐ์ ิArtificial 
Intelligence : AIี ละการ฿ชຌทรศัพท์ ิSmart Phoneี ฿นการควบคุมการ฿ชຌครืไองจักรกลทางการกษตร 
นอกจากนีๅ ยังมีครืไองจักรกลทีไเดຌจดสิทธิบัตร฿นนามมูลนิธิอาสาพืไอนพึไง ิภาฯี ยามยาก สภากาชาดเทย               
ทีไสามารถหยอนกลຌาเดຌ฿นพืๅนทีไปลง฿หญ ขຌอดีของครืไองจักรกลดังกลาว คือ สามารถซอมซมเดຌ฿นทຌองถิไนดย
นักศึกษาอาชีวศึกษาละเมตຌอง฿ชຌครืไองจักรหรืออุปกรณ์ราคาพง฿นการบ ารุงรักษาครืไอง คือ ครืไองหยอด
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มลใดพันธุ์ แ มลใดตอ แ หลุม พืไอรองรับมลใดพันธุ์พืชผักทีไมีลักษณะบนพืไอประหยัดมลใดพันธุ์฿นการ
พาะปลูก อีกทัๅงจะกิดประยชน์ตอศูนย์ผลิตมลใดพันธุ์ของกรมวิชาการกษตรอีกดຌวย 
 
โ.โ ขຌอมูลการดินทางศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

 คณะกรรมาธิการ เดຌลงพืๅนทีไศึกษาดูงาน จ านวน ไ ครัๅง ดังนีๅ 
 ิแี คณะกรรมาธิการวิสามัญ เดຌดินทางศึกษาดูงาน รืไอง นวทางการบริหารจัดการการน าขຌา
สินคຌากษตรพืไอป้องกันสารพิษตกคຌาง ระหวางวันศุกร์ทีไ ไ ตุลาคม พ.ศ. โ5ๆโ ถึงวันสาร์ทีไ 5 ตุลาคม พ.ศ. 
โ5ๆโ ณ จังหวัดชียงราย  
  ดยมีวัตถุประสงค์พืไอรับฟังความคิดหใน รวบรวมขຌอมูลขຌอทใจจริง ละขຌอสนอนะทีไป็นประยชน์
จากหนวยงานทีไกีไยวขຌอง฿นพืๅนทีไกีไยวกับมาตรการควบคุมการน าขຌาสินคຌากษตรละกระบวนการตรวจสอบ
มาตรฐานสินคຌากษตร ดยคณะกรรมาธิการ เดຌตรวจพืๅนทีไดานศุลกากรชียงของ ละเดຌรวมประชุมละ
พิจารณาหารือกีไยวกับมาตรการควบคุมการน าขຌาสินคຌากษตรละกระบวนการตรวจสอบมาตรฐานสินคຌา
กษตร อีกทัๅงเดຌยีไยมชมปลงกษตรอินทรีย์ ณ วิสาหกิจชุมชนกษตรธรรมชาติชียงของ ิMOA)   
 การขับคลืไอนกษตรปลอดภัยของจังหวัดชียงรายเดຌด านินการสงสริมรืไองกษตรปลอดภัยบบครบ
วงจรมาอยางตอนืไอง ดยบงออกป็นสองสวนคือ การท ากษตรตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการกษตรทีไดี 
ิGood Agricultural Practices : GAP) ทีไยังคงมีการ฿ชຌสารคมี฿นการพาะปลูก฿นระดับทีไเมป็นอันตราย ละ
การท ากษตรอินทรีย์ ซึไงป็นการท าการกษตรดยเม฿ชຌสารคมี ทีไมีอยูหลายระดับคือ ระดับรกรียกวากษตร
อินทรีย์วิถีพืๅนบຌาน ทีไเมเดຌมีการขอรับการรับรองการท ากษตรอินทรีย์ ระดับทีไสองรียกวากษตรอินทรีย์ตาม
ระบบการรับรองกษตรอินทรีย์บบมีสวนรวม ิParticipatory Guarantee System : PGS) หรือระบบการ
รับรองตนองบบ มีสวนรวมหรือบบกลุม ซึไง฿นพืๅนทีไจังหวัดชียงรายมีอยูจ านวนมาก พืไอกຌเขปัญหากรณีทีไ
กษตรกร฿นพืๅนทีไตຌนนๅ าขาดอกสารสิทธิ฿นทีไดินทีไพาะปลูก นืไองจากหากเมมีอกสารสิทธิจะเมสามารถขอ
รับรองมาตรฐานเดຌ การขับคลืไอนรืไองกษตรปลอดภัยของจังหวัดชียงรายจะด านินการอยางครบวงจร ทัๅง฿น
สวนของตຌนทาง กลางทาง ปลายทาง ดยตຌนทางจะนຌนรืไองการวิจัยละพัฒนาทีไเดຌมีการชืไอมยงกับ
มหาวิทยาลัยมฟງาหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏชียงราย ละมหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลลຌานนา ฿นสวน
ของการพัฒนากษตรกรละปัจจัยพืๅนฐานเดຌมีการชวยหลือปัจจัยการผลิต การ฿หຌความรูຌ  ฿นการพัฒนาพืๅนทีไ 
มาตรฐาน฿นการ฿ชຌสารคมี ส าหรับรืไองการพัฒนาคุณภาพละลดตຌนทุนเดຌมีการ฿หຌการรับรองสินคຌากษตร
ปลอดภัยละกษตรอินทรีย์ทัๅงพืช สัตว์ ละประมง ทีไเดຌมีการจัดท าฐานขຌอมูลพืไอชืไอมยงเปสูกลางทางละ
ปลายทาง 
  ทัๅงนีๅ จังหวัดชียงรายตัๅงอยูบนระบียงศรษฐกิจนวหนือ-฿ตຌ ิNorth-South Economic Corridor : 
NSEC) ละป็นประตูสูสาธารณรัฐประชาชนจีนตอน฿ตຌ ทัๅงทางบก ทางนๅ า ละทางอากาศ ทิศหนือมีพรมดน
ติดกับสาธารณรัฐหงสหภาพมียนมาละสาธารณรัฐประชาธิปเตยประชาชนลาว จึงมีดานชายดน แ5 ดาน 
ประกอบดຌวย  ดาน ๆ ดานถาวร ้ จุดผอนปรน คณะกรรมาธิการวิสามัญ จึงเดຌสน฿จทีไจะขຌาศึกษาดูงานละ
ยีไยมชมกระบวนการควบคุมการน าขຌาสินคຌากษตรละกระบวนการตรวจสอบมาตรฐานสินคຌากษตร ดย
ดานศุลกากรชียงของมีอ านาจหนຌาทีไส าคัญ฿นการควบคุมละตรวจสอบสินคຌาน าขຌาละสงออก สินคຌาถายล า 
สินคຌาผานดน ละของติดตัวผูຌดยสาร ดยขຌอมูลปงบประมาณ พ.ศ. โ5ๆโ ิต.ค. โ5ๆแ - ส.ค. โ5ๆโี มีการ
น าขຌาคิดป็นมูลคา 5,้ๆ็.่ๆ ลຌานบาท ดยป็นการน าขຌาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน มูลคา 5,55เ.แ5 ลຌาน
บาท คิดป็นรຌอยละ ้ใ.เเ น าขຌาจากสาธารณรัฐประชาธิปเตยประชาชนลาว มูลคา ไแ็.็แ ลຌานบาท คิดป็น
รຌอยละ ็ ขณะทีไ มีการสงออก มูลคา แ้ ,้็้.ใใ ลຌานบาท ป็นการสงออกเปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน 
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มูลคา แ5,ๆ้่.ไใ คิดป็นรຌอยละ ็่.5็ ละสงออกเปยังสาธารณรัฐประชาธิปเตยประชาชนลาว มูลคา  
ไ,โๆ็.แไ ลຌานบาท คิดป็นรຌอยละ โแ.ใ็ สินคຌาทีไน าขຌาสูงสุด 5 อันดับรก เดຌก ผักสด มูลคา โ ,5้ๆ.ๆ5 
ลຌานบาท ผลเมຌสด มูลคา โ,เ5เ.่ไ ลຌานบาท ดอกเมຌ เมຌประดับ มูลคา 5ไๆ.55 ลຌานบาท ลิกเนต์ มูลคา 
โๆเ.โๆ ลຌานบาท ละครืไองจักรกล - อุปกรณ์ มูลคา แแใ.่ใ ลຌานบาท ขณะทีไ สินคຌาสงออกสูงสุด 5 อันดับ
รก เดຌก ผลเมຌสด มูลคา แใ,่5้.ไแ ลຌานบาท นๅ ามันดีซลหมุนรใว มูลคา ่ๆ้.่่  ลຌานบาท วัสดุทีไ฿ชຌ฿นการ
กอสรຌาง มูลคา ๆ้็.็เ ลຌานบาท สินคຌาอุปภค - บริภค มูลคา ๆ้เ.่ๆ ลຌานบาท ค กระบือมีชีวิต มูลคา 
5ๆ5.เ็  ลຌานบาท 
  ดานอาหารละยาชียงของ มีหนຌาทีไตรวจสอบการน าขຌาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ยา อาหาร ครืไองมือ
พทย์ วัตถุอันตราย ยาสพติด ละสารระหย ฿นพืๅนทีไภาคหนือสินคຌาสวน฿หญทีไดานอาหารละยาตรวจสอบ
จะป็นพืชผักผลเมຌ ดยมีการตรวจพืไอควบคุมการผานดานการน าขຌา ดຌวยการตรวจวิคราะห์บืๅองตຌน ณ ดาน 
ดย฿ชຌชุดตรวจหายาฆามลงจีที ิGT-Pesticide Test Kit) ทีไสามารถตรวจสอบสารตกคຌาง฿นกลุมออร์กน
ฟอสฟตละคาร์บามต ละชุดตรวจหายาฆามลงจีพีอทีอใม/โ ิGPO-TM/2 Kit) ทีไสามารถตรวจสอบสาร
ตกคຌางกลุมออร์กนคลอรีนละเพรีทรอยด์ นอกจากนีๅ มีการสงตรวจวิคราะห์    ดยหຌองปฏิบัติการทีไเดຌรับ
การรับรองมาตรฐาน ISO 17025 ชน กรมวิทยาศาสตร์การพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การพทย์จังหวัด
ชียงราย หຌองปฏิบัติการของอกชน ป็นตຌน ดยมีการตรวจวิคราะห์สาร คมีก าจัดมลง 4 กลุม สารคมี
ปງองกันก าจัดรคพืช สารคมีก าจัดวัชพืช ละสารคมีก าจัดเสຌดือนฝอย ส าหรับดานตรวจพืชชียงของมีอ านาจ 
หนຌาทีไ฿นการควบคุม ก ากับ ดูลการน าขຌาพืชทัๅงการน าขຌาละสงออก ภาย฿ตຌพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 
โ5เ็ ดยมุงนຌนการปງองกันศัตรูพืชทีไอาจติดมากับการน าขຌาสินคຌากษตร ละอาจท า฿หຌกิดการพรระบาด
฿นประทศเทย ประภทของศัตรูพืชทีไดานตรวจพืชควบคุมมีสองชนิดคือ ศัตรูพืชกักกัน ซึไงป็นศัตรูพืชทีไเมพบ
฿นประทศเทย ละศัตรูพืชทัไวเป ซึไงป็นศัตรูพืชทีไพบเดຌ฿นประทศเทยละประทศผูຌน าขຌา 
 จากการด านินการตรวจสอบอาหารทีไปลอดภัยจากการน าขຌามาจ าหนาย฿นประทศ พบวามีปัญหา
ละอุปสรรคส าคัญ คือ  
 ิแี ชุดทดสอบบืๅองตຌนยังมีขຌอจ ากัดจากการทีไสามารถตรวจสอบเดຌพียงตรวจพบกับตรวจสอบเมพบ 
ยังเมสามารถระบุถึงปริมาณทีไตรวจพบเดຌ 
 ิโี ขຌอจ ากัดของชุดทดสอบบืๅองตຌน ทีไอาจถูกรบกวนผลทดสอบจากสีของผักละผลเมຌ 
 ิใี คา฿ชຌจาย฿นการตรวจวิคราะห์มีราคาสูง ตัวอยางละ แ,้เเ บาท 
 ิไี หຌองปฏิบัติการตรวจวิคราะห์ของศูนย์วิทยาศาสตร์การพทย์อยูหางจากดานประมาณ ่เ 
กิลมตร ฿ชຌระยะวลาดินทางประมาณ แ.5 ชัไวมง 
 ิ5ี การรอผลวิคราะห์จากหຌองปฏิบัติการป็นวลานาน ตการกักกันสินคຌาท าเดຌพียง โไ ชัไวมง  
หากกักกันสินคຌายาวนานกวา โไ ชัไวมง ตຌองทบทวนวาจะท า฿หຌสินคຌาเดຌรับความสียหายหรือเม 
 จากการขຌารวมประชุมหารือกับหนวยงานทีไกีไยวขຌอง คณะกรรมาธิการวิสามัญมีความหในวา                
การมีหຌองปฏิบัติการทีไมีมาตรฐาน ณ ดานตรวจอาหารละยาจะชวยท า฿หຌการด านินงานตรวจสอบสารพิษ
ตกคຌาง฿นสินคຌากษตรมีประสิทธิภาพ ดังนัๅน ควรมีการจัดสรรงบประมาณรงดวนพืไอ฿ชຌ฿นการกอสรຌาง
หຌองปฏิบัติการพืไอตรวจสอบสารพิษตกคຌาง฿นสินคຌากษตร ดยจะตຌองมีการสรຌางหຌองปฏิบัติการ฿หຌครอบคลุม
ทัๅ งสวนทีไ ป็นการตรวจสอบสารพิษตกคຌาง฿นสินคຌากษตรทีไมีการน าขຌาจากดานตรวจรอบประทศ                 
ละการตรวจสารพิษตกคຌางจากผลิตผลทางการกษตรภาย฿นประทศระดับกลุมจังหวัด จังหวัด ละอ าภอ 
พืไอ฿หຌประชาชนกิดความปลอดภัย ดยขอ฿หຌดานอาหารละยาชียงของ พรຌอมทัๅงดานตรวจพืชชียงของ
ด านินการจัดท าประมาณการคา฿ชຌจาย฿นการสรຌางหຌองปฏิบัติการตละหง ละสงขຌอมูล฿หຌกับ
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คณะกรรมาธิการวิสามัญผานผูຌวาราชการจังหวัดชียงราย พืไอทีไคณะกรรมาธิการวิสามัญจะเดຌสนอ฿หຌรัฐสภา
ผลักดัน฿หຌรัฐบาลจัดสรรงบประมาณ฿นการสรຌางหຌองปฏิบัติการตรวจสอบสารพิษตกคຌาง฿นสินคຌากษตร            
฿นปงบประมาณ พ.ศ. โ5ๆใ  
 สืบนืไองจากปัญหาละอุปสรรคดังกลาว คณะกรรมาธิการวิสามัญ เดຌหในความส าคัญของการบริภค
ผักละผลเมຌทีไความปลอดภัยของประชาชน จึงเดຌชิญหนวยงานทีไกีไยวขຌอง เดຌก กระทรวงสาธารณสุข               
ขຌารวมประชุมพืไอพิจารณาหานวทางการจัดสรຌางหຌองปฏิบัติการทีไมีมาตรฐาน ณ ดานพรมดนชียงของ 
สะพานมิตรภาพเทยลาวหงทีไ ไ ิอาคาร CCAี พืไอด านินการขับคลืไอนรืไองดังกลาวตอเป       
 นอกจากนีๅ คณะกรรมาธิการวิสามัญ เดຌลงพืๅนทีไขຌายีไยมชมการท ากษตรธรรมชาติตามนวทางของ
มูลนิธิกษตรธรรมชาติ MOA ประทศเทย ณ วิสาหกิจชุมชนกษตรธรรมชาติชียงของ ิMOA) ซึไงมีนวทาง              
การท ากษตรธรรมชาติดยเม฿ชຌสารคมี฿นการพาะปลูก ดย฿นชวงรกนຌนการปรับปรุงดิน ดูลหลงนๅ าละ
฿ชຌปุ๋ยอินทรีย์฿นการบ ารุงพืช สวนการรับสมัครสมาชิกขຌารวมกลุมจะตຌองมีการลงพืๅนทีไปลงปลูกของกษตรกร 
พืไอดูสภาพของปลงพาะปลูก ละสภาพครอบครัววาสมาชิก฿นครอบครัวตຌองการท ากษตรธรรมชาติมาก
นຌอยพียง฿ด รวมถึงมีการพูดคุยกันถึงนวทาง การท าการกษตรละการรวมกลุมทีไจะตຌองป็นเป฿นลักษณะ 
“฿จถึง฿จ ละเมเดຌมีการจัดตัๅงกองทุนหรือรวมกันกูຌงินพืไอ฿ชຌ฿นการด านินกิจกรรมของกลุม ซึไงท า฿หຌกลุมมี
ความขຌมขใง ส าหรับสภาพปัญหาละอุปสรรคของ ของการท ากษตรธรรมชาติ ิMOA) เดຌก ปัญหาการขาด
หลงนๅ า฿นการท าการกษตรอยางตอนืไองตลอดทัๅงป ละปัญหาสวนรอบขຌางทีไท ากษตรบบสารคมี ท า฿หຌ
กษตรกรทีไท ากษตรปลอดภัยตຌองท านวกันชนละสียคา฿ชຌจายสูงขึๅน 

 ิโี คณะกรรมาธิการวิสามัญ เดຌดินทางศึกษาดูงาน รืไอง นวทางการบริหารจัดการสินคຌากษตร      
ทีไจ าหนาย฿นตลาดคຌาสง฿หຌปลอดภัยจากสารพิษตกคຌางครงการปลงสาธิตนาขຌาวอินทรีย์อันนืไองมาจาก
พระราชด าริรงรียนนายรຌอยพระจุลจอมกลຌา ละนวทางการบริหารจัดการปลงกษตรปลอดภัย               
฿นวันอาทิตย์ทีไ โเ ตุลาคม พ.ศ. โ5ๆโ ณ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครนายก จังหวัดสระบุรี ละจังหวัดลพบุรี  
 ดยมีวัตถุประสงค์พืไอรับฟังความคิดหใน รวบรวมขຌอมูล ขຌอทใจจริง ละขຌอสนอนะทีไป็นประยชน์
จากหนวยงานทีไกีไยวขຌอง ละกษตรกร฿นการบริหารจัดการละตรวจสอบมาตรฐานสินคຌากษตรทีไมีการ
น าขຌามาจ าหนาย฿นตลาดกลางขายสงขนาด฿หญ฿หຌปลอดภัยจากสารพิษตกคຌาง ละการบริหารจัดการปลง
กษตรตามนวทางกษตรอินทรีย์ละกษตรปลอดภัย พืไอป็นตຌนบบ฿นการปลีไยนผานจากการท ากษตร            
ทีไพึไงพาการ฿ชຌสารคมีเปสูกษตรกษตรอินทรีย์ละกษตรปลอดภัยอยางยัไงยืน 
 ตลาดเทเดຌจัดท าครงการตลาดเทซีลใค ิTalaad Thai Select) มีวัตถุประสงค์พืไอสงสริม สนับสนุน
฿หຌกษตรกรพาะปลูกละผลิตสินคຌาคุณภาพปลอดภัย ผูຌบริภคสามารถตรวจสอบสินคຌายຌอนกลับเปยังหลง
พาะปลูกเดຌ สินคຌาภาย฿นครงการประกอบดຌวยพืชผัก ผลเมຌ ผลเมຌปรรูป ทัๅงนีๅ เดຌริไมตຌนครงการดຌวยพืชผัก
กอนดย฿ชຌชืไอ ครงการ "ผักรวม฿จ" ผักปลอดภัย ดยมีนวทางการด านินการพืไอสินคຌากษตรปลอดภัย คือ 
 แ. ฿หຌกษตรกรทีไขຌารวมครงการตຌองขึๅนทะบียนป็นสมาชิก 
 โ. ตลาดเทรวมกับหนวยงานทีไกีไยวขຌองสงสริม สนับสนุน฿หຌกษตรกรมีองค์ความรูຌ ละ฿ชຌทคนลยี              
ทีไหมาะสม มีผลผลิตทีไมีคุณภาพ สด ฿หม สะอาด ปลอดภัย เดຌ฿บรับรองมาตรฐานการผลิต ิGAP, Thai GAP, 
Organic Thailand หรือมาตรฐานอืไนจากหนวยงานทีไรับผิดชอบี มีบรรจุภัณฑ์ทีไหมาะสมละมีคิวอาร์คຌด 
ิQR Code) สามารถตรวจสอบยຌอนกลับเปยังหลงพาะปลูกเดຌ พรຌอมทัๅงมีการขนสงทีไเดຌมาตรฐาน 
 ใ. สนับสนุนกษตรกรน าสินคຌาของตนองหรือของกลุมขຌามาจ าหนายอง ซึไงจะท า฿หຌกษตรกรเดຌราคา
ขายสูงขึๅน ละสามารถขงขันกับผูຌคຌาผักทัไวเปเดຌ 
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 ไ. สนับสนุน฿หຌกษตรกรน าสินคຌามาจ าหนาย฿นรูปบบรถหมุนวียน เมตຌองชาผงคຌาประจ า ซึไงจะ
หมาะกับการคຌาของกษตรกร 
 5. สงสริมการขายผักรวม฿จ ผักปลอดภัย ดยชืไอมยงผูຌซืๅอผักปลอดภัยกับกษตรกร ชวยนะน า
ผลิตภัณฑ์ ละน าผูຌซืๅอขຌาสูตลาด สรຌางอกาสการจับคูการคຌา ิMatching) ฿หຌกิดการจรจาซืๅอ-ขายรวมกัน
ระหวางกษตรกรละผูຌซืๅอ 
 ๆ. จัดท าขຌอมูลความตຌองการผลผลิตทัๅง ชนิด ปริมาณ วลา ละอืไนโ บริการกสมาชิกครงการ ละ
ตรียมการ฿ชຌครืไองมือดิจิทัล ิE-Marketing) พืไอสงสริมการคຌา฿นอนาคต 
 นอกจากนีๅ คณะกรรมาธิการ เดຌตรวจยีไยมชมตลาดปຂดทຌายตูຌคอนทนนอร์ ซึไงป็นพืๅนทีไคຌาสงสินคຌา
กษตร฿นลักษณะขายสงทຌายรถคอนทนนอร์ ดยมีพืๅนทีไตัๅงอยูภาย฿ตຌครงหลังคาทีไสะดวกส าหรับผูຌซืๅอละ
ผูຌขาย ชวยลดความสียหายของสินคຌาทีไกิดจากดดละฝน ละคณะกรรมาธิการ เดຌตรวจยีไยมชมลานผัก 
ป็นพืๅนทีไจ าหนายผักทุกชนิดของตลาดเท ทีไกษตรกรสามารถน ารถขຌามาจ าหนายสินคຌาเดຌดยตรงชวยอ านวย
ความสะดวก฿หຌกกษตรกร ผูຌรวบรวมผลิตผลละผูຌซืๅอ ฿หຌมาซืๅอขายผักนานาชนิดเดຌทีไนีไ 

ส าหรับครงการกษตรรวม฿จ อันนืไองมาจากพระราชด าริฯ รงรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์
ทหารบก จังหวัดนครนายก มีวัตถุประสงค์ พืไอป็นคลังอาหารส าหรับนักรียนนายรຌอยพระจุลจอมกลຌา              
ละพืไอชวยหลือประชาชนละสัตว์ลีๅยงทีไประสบภัยพิบัติ นอกจากนีๅ ยังป็นศูนย์การรียนรูຌ฿หຌกับประชาชน
ละทหาร ดยครงการฯ ท าการกษตรบบกษตรอินทรีย์ทัๅงสิๅน เม฿ชຌสารคมีทางการกษตร ฿ชຌปุ๋ยหมัก               
นๅ าหมักอะมินจากปลา ฿ชຌสมุนเพร฿นการปງองกันละก าจัดมลง เดຌก สมุนเพรดอง฿นนๅ าสຌมควันเมຌ สมุนเพร
ทีไมลงเมชอบ ชน ฿บสะดา ฿บขีๅหลใก ฿บสาบสือ ตะเครຌหอม บอระพใด ขาก ป็นตຌน  

นอกจากนีๅ ทางครงการฯ เดຌผลิตสารชีวภัณฑ์ทีไ฿ชຌปງองกันก าจัดมลง ปุ๋ยอินทรีย์ละดินพาะปลูก      
ขึๅน฿ชຌองละจ าหนาย฿นราคาถูก  

ิแี ผลิตสารชีวภัณฑ์ทีไ฿ชຌปງองกันก าจัดมลง ชน เตรคดอร์มา ิราขียวี ฿ชຌปງองกันก าจัดชืๅอรารค
พืช มธาเรซียม ิราสีทาี ฿ชຌก าจัดหนอนดຌวงละมลง บิววอร์รีย ิราขาวี ฿ชຌก าจัดมลงตัวก  

ิโี ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ดย฿ชຌ฿บเมຌ กิไงเมຌ หญຌาสด หญຌาหຌงมาหมักดยสริมจุลินทรีย์ พด.แ ชวยยอย
สลาย  

ิใี ผลิตดินพาะปลูก ดยน าผักตบชวามาหมัก฿หຌยอยสลายลຌวผสมกับปุ๋ยอินทรีย์ หมาะสม฿นการ
พาะกลຌาพืชผัก฿นกระบะ  
 อยางเรกใตาม การท ากษตรอินทรีย์ป็นการลดการ฿ชຌสารคมีท า฿หຌตຌนทุนคา฿ชຌจายลดลง ต
ขณะดียวกันกษตรกรตຌอง฿ชຌความตัๅง฿จพิไมขึๅนป็น โ ทา พราะกษตรกรตຌองพิไมติมองค์ความรูຌทีไ
หลากหลายมากขึๅน ส าหรับผลผลิตจากการท ากษตรอินทรีย์฿นระยะริไมตຌนจะลดลงตมืไอท าเประยะหนึไงจะ
เดຌผลผลิตพิไมขึๅน นืไองจากองค์ประกอบตาง โ ชน พันธุ์พืชทีไตอบสนองกับปุ๋ยอินทรีย์ ฤดูกาลทีไหมาะสม 
ป็นตຌน  ซึไงองค์ประกอบดังกลาวนีๅตຌอง฿ชຌระยะวลา ประดในส าคัญทีไกษตรกรจะเดຌรับทันทีจากการท ากษตร
อินทรีย์ คือ ความปลอดภัยของชีวิต 
 สวนสายศร จังหวัดสระบุรี มีวิธีการท ากษตรอินทรีย์ดย฿ชຌทคนิคการพาะกลຌา฿หຌตกอนลวงหนຌา 
หรือท าพืชประธาน฿หຌสูงกวาหญຌา ละ฿ชຌสารก าจัดศัตรูพืชดยวิธีการทางธรรมชาติ เดຌก มลงศัตรูพืชทีไหใน
ป็นตัวหรือมลงศัตรูพืชทัไวเป จะ฿ชຌพืชสมุนเพรทีไมีรสขม รสผใด ชน พริกหຌงปัດน ป็นตຌน ละส าหรับมลงทีไ
เมหในป็นตัว คือ จุลินทรีย์ วิธีก าจัดจะ฿ชຌชืๅอจุลินทรีย์ ชน ชืๅอบคทีรียจากบริษัทอกชนซึไงเดຌรับอนุญาต
ดยกรมวิชาการกษตร กระทรวงกษตรละสหกรณ์ ซึไงสามารถทดทนสารคมีละลดตຌนทุน฿หຌกับกษตรกร



20 
 

เดຌป็นอยางดี สวนการบ ารุงตຌนขຌาวพดนัๅน สวนสายศร฿ชຌมูลเกหมักกับปลือกกลຌวยละสูตรอืไน จากธรรมชาติ
ทีไปลอดภัย ซึไงการ฿ชຌมูลเกชวยลดการลงทุนละถูกกวาการ฿ชຌสารคมีหรือปุ๋ยคมีบ ารุงอยางนนอน  
 น อกจากนีๅ  คณ ะกรรม าธิ ก าร วิ ส ามัญ  เดຌ รั บ ฟั งการส าธิ ต ขอ งคณ ะวิ ศ วก รรมศาสต ร์ 
มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ น าดย อาจารย์ปัญญา หลาอนันต์ธนา ซึไงมีคิดคຌนประดิษฐ์ทคนลยีชวย฿นการ
ท ากษตรอินทรีย์ พืไอลดตຌนทุน฿นการจຌางรงงานคนละก าจัดศัตรูพืชดยเม฿ชຌสารคมี ชน ครืไองสาธิต 
“หุนยนต์กษตรอินทรีย์ ละ“รถหยอนตຌนกลຌาอัตนมัติ ซึไง “หุนยนต์กษตรอินทรีย์ ชวยส าหรับปลูกพืชเดຌ
ทุกชนิด มีระบบ฿หຌนๅ าละสามารถตัดวัชพืชตามรองปลงพืชเดຌอีกดຌวย “รถหยอนตຌนกลຌาอัตนมัติ ส าหรับ
การท านาบบประณีตละยนกลຌา ดยสามารถยนหรือหยอนกลຌาเดຌป็นระบียบ ดย฿ชຌวิธีการคีบกลຌามาจาก
ทีไพาะลຌวน าเปปลอยตก อุปกรณ์ดังกลาวจะน าเปติดตัๅงหลังรถทรกตอร์ รถด านาหรือรถเถนาทีไมีอยูลຌว   
ซึไงทุกขัๅนตอน฿ชຌครืไองท างานทนรงงานคน ชวยประหยัดมลใดพันธุ์ ตຌนขຌาวติบตเดຌรใวละวัชพืชกิดเดຌชຌา 
 ศูนย์กสิกรรมเรຌสารพิษละวຌธานี เดຌท านาอินทรีย์ ฿น โ รูปบบ คือ การท านาบบตຌนดีไยวหรือท านา
บบประณีต ิSystem of Rice Intensification : SRI) ละการปลูกขຌาวบบยนกลຌา ซึไงเม฿ชຌการหวานขຌาว
฿หຌขຌาวต฿นปลงปลูกพืไอลดปัญหาการกิดของวัชพืชทีไตทันตຌนขຌาวละชวยลดการ฿ชຌสารคมีก าจัดวัชพืช ซึไง
ป็นหลักการละทคนิคดียวกับสวนสายศร จังหวัดสระบุรี นอกจากนีๅ เดຌน าวิธีการหวานกลือลงปลงนาขຌาว
หลังจากยไ าทือก ดยจะหวานกลือ 5เ กิลกรัมตอ แ เร ละหมักทิๅงเวຌประมาณ แเ วัน ผลทีไเดຌรับปรากฏวา
เมพบวัชพืช฿นนาขຌาวลยรຌอยละ ้้ ละยังพบวาขຌาวจริญงอกงามดี ละมืไอ฿ชຌ฿นสวนผักละผลเมຌพบวาผัก
ละผลเมຌมีรสชาติอรอยขึๅน ซึไงวิธีการดังกลาวเดຌน ามาจาก ศาตราจารย์ ดร. ทรูอะ ฮิหงะ นักวิทยาศาสตร์ 
ผูຌชีไยวชาญสาขาพืชสวน มหาวิทยาลัยริวกิว มืองอกินาวา ประทศญีไปุຆน  ทีไเดຌขຌามาผยพรขຌอมูล฿น
ประทศเทย หลักทางวิทยาศาสตร์พบวากลือมีรธาตุอาหารส าคัญป็นจ านวนมาก ชน พทสซียม  
มกนีซียม ก ามะถัน เนตรจน คลซียม ป็นตຌน มืไอ฿ชຌรวมกับจุลินทรีย์ดຌวยวิธีการท างานทีไจุลินทรีย์เปยอย
สลายกลือ สงผล฿หຌกลือกลายป็นปุ๋ยอยางดีอีกดຌวย 
 ส าหรับสารก าจัดมลงศัตรูพืชดยเม฿ชຌสารคมี ศูนย์กสิกรรมเรຌสารพิษละวຌธานี สามารถท าเดຌดຌวย
วิธีการ฿ชຌสาร ชืๅอเตรคดอร์มา ิTrichoderma) หรือเตรซาน สารดังกลาวป็นสารก าจัดชืๅอราทีไป็นสาหตุ
ของการกิดรคพืช ละชืๅอ บี.ที. ิBacilus Thuringiensis : B.T.) จัดป็นจุลินทรีย์ทีไมีประยชน์ ป็นการ฿ชຌ
ธรรมชาติก าจัดศัตรูพืชดย฿ชຌวิธีผสมผสาน นืไองจากมีความฉพาะจาะจงสูง฿นการท าลายฉพาะมลง                  
ซึไงน ามา฿ชຌ฿นการปราบหนอนเดຌ ป็นอยางดี  ละชืๅอราบิววารียน ซึไงป็นราขาว ฿ชຌก าจัดพลีๅยตาง  โ                   
ทัๅงนีๅ สารชีวภัณฑ์มีประยชน์ตอการท ากษตรอินทรีย์ ดังนัๅน ภาคสวนทีไกีไยวขຌองควรมีการปรับปรุงกຌเข
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. โ5ใ5 นืไองจากสารชีวภัณฑ์ป็นสารทีไปลอดภัย฿ชຌกับกษตรอินทรีย์              
จึงเมสอดคลຌองกับการขึๅนทะบียนป็นวัตถุอันตราย สรຌางความขຌา฿จผิดพลาด฿หຌกับกษตรกร ประกอบกับ               
สารชีวภัณฑ์ตละชนิดมีหลักกณฑ์ละวิธีการขึๅนทะบียนทีไยากล าบากกวาสารคมีก าจัดศัตรูพืชทีไจ าหนาย           
฿นทຌองตลาดทัไวเป จึงควรลดขัๅนตอนละก าหนดหลักกณฑ์การขึๅนทะบียนสารชีวภัณฑ์฿หຌงายขึๅน พืไอป็น
ประยชน์฿นการ฿ชຌก าจัดวัชพืช฿นการท ากษตรอินทรีย์  
 ทัๅงนีๅ หากปัจจุบันประทศเทยเมสามารถบนสารคมีอันตรายทัๅงหลายเดຌ กใยากทีไจะกิดกษตร
อินทรีย์เดຌ฿นประทศเทย ตຌองยอมรับวาประทศเทยเมมีการมาตรการละกฎหมายทีไอาผิดกับผูຌน าขຌา
สารคมีละกษตรกรผูຌ฿ชຌสารคมี฿นปริมาณหรือดยวิธีทีไจะป็นอันตรายตอผูຌบริภคอยางขຌมงวด จึงท า฿หຌการ
฿ชຌสารคมี฿นประทศเทยเมมีมาตรฐานละหลักธรรมาภิบาล฿นการ฿ชຌทีไจะป็นอัตรายตอผูຌบริภค บางครัๅง
กษตรกรบางรายฉีดยาก าจัดศัตรูพืชชຌาละกใบยในพืไอออกจ าหนาย 
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 ิใี คณะกรรมาธิการวิสามัญ  เดຌ ดินทางศึกษาดูงาน รืไอง ปัญหาการ฿ชຌสารคมี฿นภาค
กษตรกรรม ฿นวันศุกร์ทีไ แ พฤศจิกายน โ5ๆโ ณ ศูนย์รียนรูຌกษตรกรรมบบยัไงยืน บຌานหนองบัวค าสง฿ตຌ 
ต าบลดานชຌาง อ าภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ดยมีวัตถุประสงค์ พืไอประชุมรับฟังความคิดหใน รวบรวม
ขຌอมูล ขຌอทใจจริง ละขຌอสนอนะทีไป็นประยชน์จากประชาชน ละหนวยงานทีไกีไยวขຌอง฿นพืๅนทีไกีไยวกับ
การ฿ชຌสารคมี฿นภาคกษตรกรรม 
 จังหวัดหนองบัวล าภูป็นจังหวัดหนึไง฿นภาคตะวันออกฉียงหนือทีไมีการท ากษตรกรรมป็นอาชีพหลัก 
ดยฉพาะการท าเรอຌอยละการปลูกขຌาว ดยจากสถิติของส านักงานกษตรจังหวัดหนองบัวล าภู พบพืๅนทีไการ
พาะปลูกอຌอยถึง ๆ่แ,เเเ เร พืๅนทีไนาขຌาวมีจ านวน ๆ่เ,็โๆ เร ยางพารา แใ่,่เ็ เร ละมันส าปะหลัง 
แใเ,้ใไ เร ละอืไน โ รวมพืๅนทีไการกษตรทัๅงสิๅน แ,็โ็,ใ่ๆ เร การท ากษตรกรรม฿นจังหวัดหนองบัวล าภู
ป็นกษตรกรรมบบพึไงพาสารคมีป็นหลัก ดยมีการ฿ชຌสารคมีก าจัดวัชพืชหลายชนิด เดຌก พาราควอต 
เกลฟซต อะมิทรีน ละอาทราชีน ละพบวา฿ชຌป็นจ านวนมาก฿นเรอຌอย  
 ปริมาณการ฿ชຌสารคมีภาคการกษตรทีไ฿ชຌก าจัดวัชพืช ฿นป พ.ศ. โ5ๆเ จากงานวิจัยทຌองถิไนของอ าภอ
สุวรณคูหา ฿นต าบลบุญทัน ต าบลนาดี ละต าบลกุดผึๅง รวมพืๅนทีไ 5เ,ไแ5 เร มีการ฿ชຌสารคมีภาคกษตรก าจัด
ศัตรูพืชมากถึง 5้,้ไ่ ลิตร ฉลีไย แ.แ้ ลิตรตอเร ดย฿นต าบลบุญทัน อ าภอสุวรรณคูหา มีการ฿ชຌสารคมี
ทางกษตรก าจัดวัชพืชมากทีไสุดถึง แ.็ใ ลิตรตอเร  ซึไงจะ฿ชຌมาก฿นชวงฤดูฝนระหวางดือนพฤษภาคมถึง
กันยายนของทุกป ละจากการกใบตัวอยางสิไงวดลຌอมพืไอหาสารคมีปราบศัตรูพืชทีไตกคຌางจากการ฿ชຌสารคมี
ของกษตรกร฿นพืๅนทีไต าบลบุญทัน ฿นดือนธันวาคม พ.ศ. โ5ๆเ ดยมหาวิทยาลัยนรศวร พบการตกคຌางของ
สารคมี฿นสิไงวดลຌอมหลายชนิด ดยสารพาราควอตมีความขຌมขຌนสูงทัๅง฿นตัวอยางดิน ตะกอนดิน อางกใบนๅ า 
ละนๅ าประปา ดยมีระดับการตกคຌางของสารพาราควอต฿นนๅ าประปาหลายหงประมาณ ใเ-ใใ mg/L มีคา
฿กลຌคียงกับการตกคຌางของสารพาราควอต฿นอางกใบนๅ าซึไงป็นหลงนๅ า฿นการผลิตประปาซึไงมีความขຌมขันของ
พาราควอตประมาณ ใเ-55 mg/L ละจากสถิติขຌอมูลของรงพยาบาลหนองบัวล าภู พบวาระหวางป พ.ศ. 
โ55ๆ-โ5ๆเ พบผูຌปຆวยรคนืๅอนา ิnecrotizing fasciitis) จ านวน แ,เๆ5 ราย สวน฿หญป็นพศชาย อายุ
ระหวาง 5แ-็เ ป มีอาชีพกษตรกรรม ดยพบวาขຌารับการรักษา฿นชวงฤดูฝน ระหวางตือนพฤษภาคม – 
กรกฎาคม 
 จากการสอบถามผูຌปຆวยพบวา กอนการกิดรคละขຌามารับการรักษาตัว ผูຌปຆวยมีกิจกรรมทีไกีไยวขຌอง
กับสารคมีละหลงนๅ า฿นพืๅนทีไ ชน จับปลา จับกุຌง฿นอางกใบนๅ า ท านาลุยคลน฿นพืๅนทีไปยกฉะ มีการพน
สารคมี฿นพืๅนทีไ ป็นตัน มຌวาปัจจัยทีไท า฿หຌกิดอาการรคนืๅอนามีหลายสาหตุละเมสามารถบงชีๅเดຌชัดจน 
ตปัจจัยทีไมีนวนຌม฿นการสงผล฿หຌกิดอาการของรคมากทีไสุด คือ การ฿ชຌสารคมีก าจัดวัชพืช฿นการกษตร
ป็นสมมุติฐานหลักซึไงมีปริมาณน าขຌาสูงอยางตอนืไองทุกป อีกทัๅง ชวงวลา฿นการ฿ชຌสารคมี฿นปริมาณมากมี
ความสอดคลຌองกับจ านวนผูຌปຆวยทีไขຌารับการรักษา ตลอดจนค าบอกลาของผูຌปຆวยทีไขຌารับการรักษา รวมทัๅง
อาการของรคทีไบงชีๅถึงการเดຌรับสารคมีทางผิวหนัง ละสมมติฐานของพทย์ทีไคาดวาสารคมีอาจป็นปัจจัย
สริมทีไท า฿หຌรครุนรงขึๅน ดยจังหวัดหนองบัวล าภู เดຌหในความส าคัญของปัญหาดังกลาวละมีการตงตัๅง
คณะกรรมการละคณะท างานขึๅน พืไอจัดการปัญหาสารคมีตกคຌาง฿นสิไงวดลຌอมจังหวัดหนองบัวล าภู ดยมี
พืๅนทีไน ารอง “บุญทัน Model”  
 นอกจากนัๅน คณะกรรมาธิการเดຌขຌายีไยมชมละศึกษาดูงาน ณ ศูนย์รียนรูຌกษตรกรรมบบยัไงยืน 
บຌานหนองบัวค าสน฿ตຌ ต าบลดานชຌาง อ าภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ละปลงอຌอยอินทรีย์            
ดยนายบัวพันธ์ บุญอาจ ปราชญ์ชาวบຌาน ละ ดร.สาคร สรຌอยสังวาล พบวาศูนย์รียนรูຌกษตรกรรมบบยัไงยืน
เดຌท าการกษตรดยเม฿ชຌสารคมีละมีการน าภูมิปัญญาชาวบຌานหรือหลักกสิกรรมธรรมชาติ ละการ฿ชຌ
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ทคนลยีชีวภาพขຌามาชวย฿นการท าการกษตรทัๅงการพัฒนาคุณภาพดิน การท าลายวัชพืช ตลอดจนการวาง
ผนการพาะปลูก฿หຌหมาะสมกับพืๅนทีไ ซึไงศูนย์เดຌรับการรับรองมาตรฐานกษตรอินทรีย์บบมีสวนรวม 
ิParticipatory Guarantee System: PGS) เดຌอยางตอนืไอง ละมีการสรຌางกลุมครือขายทีไเดຌรับการรับรอง
มาตรฐานกษตรอินทรีย์ทีไ พิไมมากขึๅน ตลอดจนการประมินการด านินงานของตละกลุม฿หຌสามารถ
ด านินงานเดຌอยางขຌมขใง 

ซึไงนวทางการท าเรอຌอยอินทรีย์ของกษตรกร฿นพืๅนทีไนัๅน จะมีการวางผนตัๅงตการพาะปลูก ดย
การก าหนดชวงวลาการพาะปลูก ดยอาศัยความชืๅนทีไกใบเวຌ฿นดิน พืไอ฿หຌอຌอยงอกละจริญติบตเดຌดีละ
หมาะสม จะชวยลดการจริญติบตของวัชพืชหรือหญຌา การก าหนดพืๅนทีไระยะหางของอຌอยตละถว
ประมาณ แ.5เ ซนติมตร จะชวย฿หຌการก าจัดวัชพืชงายยิไงขึๅน ละเมผาอຌอยต฿ชຌ฿บอຌอยป็นวัสดุคลุมดิน
พราะการผา฿บอຌอยท า฿หຌอินทรีย์วัตถุ฿นดินนຌอยลง ดินทึบนนขึๅน ดินเมอุຌมนๅ า นอกจากนีๅ ตຌองปลูกพืชคลุม
ดินระหวางถว ชน ถัไวพรຌา พืไอปງองกันละควบคุมการงอกของวัชพืช ละชวยคลุมดิน พืไอรักษาความชืๅน 

ทัๅงนีๅ กษตรกรทีไประสบความส ารใจจากการท ากษตรอินทรีย์ มองวา นวทางการขับคลืไอนการท า
การกษตรอินทรีย์฿หຌประสบผลส ารใจตຌองบูรณาการความความรวมมือจากทุกภาคสวนทัๅงหนวยงานตาง โ               
ทีไกีไยวขຌอง คน฿นชุมชนละครือขายกษตรอินทรีย์ กษตรกรรุน฿หม รวมทัๅงมหาวิทยาลัยนรศวร฿นการ
สงสริมการวิจัยละพัฒนาพืไอสนับสนุนดຌานตาง โ  ฿หຌบรรลุผลส ารใจ ตลอดจนเดຌรับการสนับสนุนจากทีไ
ปรึกษาทีไป็นบุคคลทีไมีความความชีไยวชาญ ดยภาครัฐควรพิจารณาก าหนดนวทางชวยหลือกษตรทีไเดຌรับ
ผลกระทบจากการ฿ชຌสารคมี รวมทัๅงยกระดับการพัฒนาการท ากษตรอินทรีย์฿หຌสามารถขยายการด านินงาน
฿หຌป็นทีไยอมรับทัๅง฿นระดับประทศละตางประทศ อีกทัๅงควรมีการประกันรายเดຌสินคຌากษตรอินทรีย์ยก
ตางหากจากสินคຌากษตรทัไวเป  ตลอดจนการสนับสนุนหลงงินทุนดอกบีๅยตไ า฿หຌกกษตรกร฿นการท า
การกษตรอินทรีย์ 
 ิแี คณะกรรมาธิการวิสามัญ เดຌดินทางศึกษาดูงาน รืไอง นวทางการสงสริมละจัดจ าหนาย
สินคຌากษตรปลอดสารพิษ฿นธุรกิจคຌาปลีกสมัย฿หม ิModern trade)” ฿นวันศุกร์ทีไ ่ พฤศจิกายน พ.ศ. 
โ5ๆโ ณ กูร์มต์ มาร์กใต หຌางสรรพสินคຌาดอะมมอล์ สาขาบางกะปຂ กรุงทพฯ ดยมีวัตถุประสงค์พืไอยีไยมชม 
ลกปลีไยนความคิดหใน ละขຌอสนอนะทีไป็นประยชน์จากผูຌประกอบการภาคอกชน กีไยวกับนวทางการ
สงสริมละจัดจ าหนายสินคຌากษตรปลอดสารพิษ฿นหຌางสรรพสินคຌา รวมถึงปัญหาอุปสรรค  
 กูร์มต์ มาร์กใต หຌางสรรพสินคຌาดอะมอลล์ สาขาบางกะปຂ กรุงทพมหานคร ป็นซุปปอร์มาร์กใตทีไมี
การจ าหนายสินคຌากษตรทัๅงบบออร์กนิค ิOrganic) บบสินคຌากษตรปลอดภัย ิHygiene) ละสินคຌา
กษตรประภททัไวเป รวมทัๅงสินคຌาสดพรຌอมรับประทานเดຌทันที ซึไงสินคຌาการกษตรตละประภทจะมีฉลาก
สดงตราสัญลักษณ์การตรวจรับรองมาตรฐานทีไชัดจน พืไอ฿หຌผูຌบริภคสามารถตัดสิน฿จลือกซืๅอสินคຌาเดຌอยาง
ปลอดภัยละถูกตຌอง หຌางสรรพสินคຌาดอะมอลล์ เดຌสงสริมกษตรกรดยการน าสินคຌากษตรอินทรีย์ละสินคຌา
กษตรปลอดภัยจากกษตรกรรายยอยละจากฟาร์มของกษตรกรหลายสิบรายทีไเดຌรับการตรวจรับรอง
มาตรฐานจากหนวยงานทีไกีไยวขຌองมาจ าหนาย ดยมีระบบคิวอาร์คຌด ิQR codeี พืไอ฿หຌสามารถตรวจสอบ
ยຌอนกลับถึงหลงทีไมา ิTraceability) อีกทัๅงมีการจัดจ าหนายผักพืๅนบຌานปลอดสารพิษทีไมาจากหลากหลาย
จังหวัด ชน จังหวัดอุดรธานี จังหวัดนครนายก จังหวัดสระบุรี รวมถึงสินคຌาชุมชน พืไอป็นการส งสริมการ
สรຌางงานละสรຌางรายเดຌ฿หຌกกษตรกร ดยฉพาะกลุมกษตรกรผูຌสูงอายุ  
 สินคຌากษตรออร์กนิค ิOrganic) ทีไน ามาวางจ าหนายมีทัๅงทีไน าขຌาจากตางประทศทัๅงประทศ
ออสตรลีย ญีไปุຆน นิวซีลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน ดยผูຌบริภคสวน฿หญนิยมซืๅอสินคຌากษตรออร์กนิคทีไ
น าขຌาจากประทศออสตรลีย นืไองจากผูຌบริภคมีความชืไอมัไน฿นระบบการรับรองมาตรฐานการผลิตสินคຌา
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การกษตรทีไมีความปลอดภัยมากกวาสินคຌาจากประทศอืไน สวนสินคຌากษตรออร์กนิคจากญีไปุຆนละสินคຌา
กษตรทีไป็นสายพันธุ์ญีไปุຆน ผูຌบริภคชาวญีไปุຆนจะนิยมซืๅอพืไอน าเปบริภคป็นสวน฿หญนืไองจากป็นกลุมคนทีไ
ชืไอมัไน฿นสินคຌากษตรทีไผลิตจากหลงประทศตนอง   
 สวนการจ าหนายสินคຌากษตรออร์กนิกของประทศเทย  ตຌองมี฿บตรวจรับรองมาตรฐานความ
ปลอดภัยจากหนวยงานตาง โ ทีไ กีไยวขຌอง ชน ครืไองหมาย Q (Q : Quality) ของกรมวิชาการกษตร 
ครืไองหมาย Organic Thailand นอกจากนีๅ หຌางสรรพสินคຌาจะขຌาเปด านินการตรวจสอบกระบวนการผลิต฿น
ปลงกษตรดຌวยตนอง พืไอ฿หຌทราบถึงกระบวนการผลิตตัๅงตชัๅนการพาะปลูก การ฿ชຌปุ๋ย สารก าจัดศัตรูพืช 
ตลอดจนกระบวนการทัๅงระบบทีไปลอดจากการ฿ชຌสารคมี รวมทัๅงการสอบถามกีไยวกับวิธีการท าการกษตรจาก
บุคคล฿นพืๅนทีไ฿กลຌคียงหรือการรับรองจากชุมชน฿นพืๅนทีไ 
 ปัจจุบันทางหຌางเดຌมีการสงสินคຌากษตรเปตรวจสอบทีไบริษัทหຌองปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑ์
กษตรละอาหาร จ ากัด  ิLaborary Center for Food and Agricultural Product Co.,Ltd : LCFA)              
ซึไงป็นหนวยงานกลางของประทศเทย ส าหรับการตรวจสอบละรับรองมาตรฐานสินคຌากษตรละอาหารทัๅง
น าขຌาละสงออกของประทศ ตนืไองจากมีคา฿ชຌจายสูงจึงเมคอยเดຌด านินการผานกระบวนการตรวจสอบ
ดังกลาว นอกจากนีๅ หนวยงานภาครัฐ ชน กรมวิชาการกษตร ส านักงานมาตรฐานสินคຌากษตรละอาหาร
หงชาติ ิมกอช.ี เดຌขຌามาท าการสุมตรวจสอบสินคຌากษตรทีไจ าหนาย฿นหຌางฯ ปละ โ – ใ ครัๅง  
 การตรวจสอบสินคຌาออร์กนิก ิOrganic) ละสินคຌาปลอดภัย ดยผูຌบริภคสามารถตรวจสอบผาน
ระบบคิวอาร์คຌดออร์กนิก ิQR Code Organicี ทีไสามารถตรวจสอบยຌอนกลับตัๅงตตຌนทางการผลิตสินคຌา 
ิTraceability) ทัๅงนีๅ พืไอสรຌางความมัไน฿จ฿นความปลอดภัยของสินคຌาการกษตรกอนการบริภค ฿นกรณีทีไมี
การตรวจพบวาสินคຌาการกษตรทีไวางจ าหนายมีสารคมีตกคຌาง ทางหຌางจะสัไงระงับการจ าหนายสินคຌา฿นทันที 
อยางเรกใตาม ยังเมคยมีการรຌองรียนกีไยวกับการพบสารคมีตกคຌางจากผูຌบริภคตอยาง฿ด มีพียงขຌอ
รຌองรียนของผูຌบริภคกรณีพบสินคຌานาสียหรือเมเดຌคุณภาพ  
 ทัๅงนีๅ หຌางสรรพสินคຌาดอะมอลล์ หในวา การตรวจสอบกระบวนการผลิตสินคຌากษตร฿หຌกิดความ
ปลอดภัยตอผูຌบริภคตຌองด านินการควบคุมตรวจสอบการ฿ชຌสารคมีตัๅงตตຌนทางจนถึงปลายทาง พืไอสรຌาง
ความชืไอมัไนดຌานความปลอดภัย฿หຌกผูຌบริภค ดยปัจจุบันทางหຌางเดຌด านินการติด QR code ฿นสินคຌากษตร
ทีไจ าหนาย฿นหຌางฯ ประมาณรຌอยละ 5เ – ๆเ พืไอ฿หຌสามารถตรวจสอบยຌอนกลับ ิTraceability) ถึงหลงทีไมา
เดຌ ดยจะด านินการติด QR code ฿หຌครอบคลุมสินคຌากษตรทุกชนิดภาย฿นสิๅนป พ.ศ. โ5ๆโ 
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ใ.แ ภาพรวมการควบคุมสารคมีก าจัดศัตรูพืช 
 3.1.1 การควบคุมสารคมีก าจัดศัตรูพืชดยกฎหมาย 
  ฿นปัจจุบัน สารคมีก าจัดศัตรูพืชหรือวัตถุอันตรายทางการกษตรถูกควบคุมดยพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย ิฉบับทีไ ไี พฺศฺ โ5ๆโ ซึไงป็นกฎหมายทีไควบคุมวัตถุอันตรายทีไ฿ชຌทัๅง฿นรงงานอุตสาหกรรม 
รงพยาบาล บຌานรือน ละภาคกษตร ดยอยูภาย฿ตຌการก ากับของคณะกรรมการวัตถุอันตรายทีไมี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมป็นประธาน 
   จากการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ พบวา พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พฺศฺ โ5ใ5                  
฿นปัจจุบัน ยังมีขຌอจ ากัดละเมสามารถจัดการผลกระทบจากสารคมีก าจัดศัตรูพืชตอสุขภาพของ                
กษตรกร/ผูຌบริภค ละสิไงวดลຌอม เดຌอยางป็นรูปธรรมนืไองจาก  

  1) จตนารมณຏของกฎหมาย เมเดຌป็นเปพืไอคุຌมครองสุขภาพของประชาชน฿หຌเดຌบริภคอาหาร
ละอาศัยอยู฿นสิไงวดลຌอมทีไปลอดภัยจากการ฿ชຌสารปງองกันละก าจัดศัตรูพืช  

  2) มีชองวางดຌานกฎหมายละการบังคับ฿ชຌกฎหมาย ฿นการควบคุม ก ากับดูล ตลอดจน                 
การติดตามตรวจสอบละฝງาระวังสารปງองกันละก าจัดศัตรูพืชตลอดวงจรชีวิต ตัๅงตการน าขຌา สงออก            
ผลิต ครอบครอง ขนสง ฿ชຌ น ากลับเป฿ชຌอีก ละบ าบัด ก าจัด เปจนถึงการท าลายซากผลิตภัณฑຏ นืไองจาก
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พฺศฺ โ5ใ5 ควบคุมวัตถุอันตราย 6 หนวยงาน จึงเมสามารถลงรายละอียด             
฿นนืๅอหา฿หຌสอดคลຌองกับบริบทของสารคมีก าจัดศัตรูพืช ซึไงมีลักษณะการกระจาย ชองทางจ าหนาย การ฿ชຌ 
ละผูຌทีไสัมผัสสารตกตางจากสารคมี฿นรงงานอุตสาหกรรมดยสิๅนชิง พราะผูຌ฿ชຌคือกษตรกรทีไมีมากกวา  
โไ ลຌานคน ละรงงาน฿นภาคกษตรอีกกวา แ็ ลຌานคน รวมทัๅงยังกีไยวขຌองกับการฆษณา/การตลาด รຌานคຌา
จ าหนายรายยอย อาชีวอนามัยของกษตรกรละรงงาน฿นภาคกษตร การปนปຕอน฿นสิไงวดลຌอม ละ              
การตกคຌาง฿นผลผลิตทางการกษตร  

  3) ขาดครงสรຌางการประมินความสีไยงละการพิจารณาดยผูຌชีไยวชาญฉพาะ นืไองจาก               
การพิจารณาพืไออนุญาตละเมอนุญาต฿หຌ฿ชຌสารคมีก าจัดศัตรูพืชป็นการพิจารณา ดยคณะกรรมการวัตถุ
อันตรายซึไงมาจาก 11 กระทรวง สวน฿หญเมเดຌมีความชีไยวชาญทางดຌานสุขภาพละสิไงวดลຌอม  

  4) พบปัญหาการมีสวนเดຌสียของกรรมการผูຌทรงคุณวุฒิบางต าหนงทีไมีขຌอมูลความสัมพันธຏกับ
กลุมธุรกิจคຌาสารคมีก าจัดศัตรูพืช 

  5) เมมีบทบัญญัติ฿หຌประชาชนหรือผูຌมีสวนเดຌสียเดຌมีสวนรวม฿นระบบควบคุมสารคมีก าจัด
ศัตรูพืชตัๅงตการขึๅนทะบียน การทบทวนละตออายุทะบียน รวมถึงการรายงานผลกระทบหรือการปฏิบัติทีไ
ฝຆาฝนกฎหมาย   

  6) เมมีการติดตามละรายงานการคลืไอนยຌายของสารคมีก าจัดศัตรูพืชตละชนิดทีไน าขຌามา            
฿นประทศ วาถูกน าเป฿ชຌ฿นพืชชนิด฿ดตรงตามทีไเดຌขึๅนทะบียนเวຌหรือเม จึงท า฿หຌเมมีขຌอมูลการ฿ชຌสารคมี              
฿นระดับปลง ระดับพืๅนทีไ ท า฿หຌขาดขຌอมูลพืๅนฐาน฿นการประมินความสีไยงของกษตรกรจากการรับสัมผัสสาร 
ิเมรูຌวากษตรกรตละคนสัมผัสสารชนิด฿ดบຌางี ละขาดขຌอมูลพืไอ฿ชຌ฿นการฝງาระวังสารพิษตกคຌาง฿นผักผลเมຌ 
ผลผลิตทางการกษตร ละสิไงวดลຌอม  
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 จากสภาพปัญหาละขຌอจ ากัดขຌางตຌน ซึไงป็นปัญหาทีไรืๅอรังกิดขึๅนมายาวนาน จึงมีคณะกรรมการ
หลายคณะเดຌหยิบยกละสนอนวทางกຌเข ดยฉพาะการปรับกຌเขกฎหมาย ซึไงป็นการกຌเขทางครงสรຌาง
ทีไมีประสิทธิภาพ ชน 

 - ภาย฿ตຌผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติฉบับทีไ 12 เดຌก าหนด฿นยุทธศาสตรຏทีไ 3 วา฿หຌ
ปรับปรุงกฎหมายสารคมีการกษตร฿หຌทันสมัยละควบคุมการ฿ชຌสารคมีการกษตรทีไป็นอันตรายอยาง
ครงครัด 

 - ภาย฿ตຌผนการปฏิรูปประทศดຌานสิไงวดลຌอม เดຌก าหนด฿หຌมีการปฏิรูปกีไยวกับสารคมีก าจัด
ศัตรูพืช฿นประดในยอยทีไ 1.9 ลด/ลิกการ฿ชຌสารคมีพืไอการกษตรทีไสงผลกระทบตอสุขภาพประชาชนละ
คุณภาพสิไงวดลຌอม มีตัวชีๅวัด คือ 1) รຌอยละ 100 ของสารคมีพืไอการกษตรทีไมีหลักฐานชิงประจักษຏทาง
วิทยาศาสตรຏบงบอกถึงอันตรายตอสุขภาพประชาชนเดຌรับการยกลิกหรือควบคุมภาย฿น 3 ป 2) กฎหมาย             
ทีไกีไยวขຌอง฿นการยกลิก/ควบคุมเดຌรับการออกประกาศละมีผลบังคับ฿ชຌภาย฿น 3 ป 3) ขຌอมูลสารทดทนละ
สารชีวภาพทางลือกเดຌรับการผยพรสูกษตรกรอยางตอนืไองชวงระยะวลา 5 ป ละประดในยอยทีไ 1.10 
ขยายบทบาทหนຌาทีไละความรับผิดชอบของภาคอกชน฿นการจัดการการ฿ชຌสารคมีพืไอการกษตรตัๅงต               
ตຌนทางถึงปลายทาง มีตัวชีๅวัด คือ 1) กฎหมายทีไกีไยวขຌองมีการออกประกาศละบังคับ฿ชຌภาย฿น 3 ป               
2) ซากบรรจุภัณฑຏคมีทางการกษตรเดຌรับการจัดการอยางถูกหลักวิชาการพิไมขึๅนเมนຌอยกวารຌอยละ 50 ของ
ปริมาณซากบรรจุภัณฑຏคมีทางการกษตรทัไวประทศภาย฿น 5 ป 3) รຌอยละของจ านวนสินคຌากษตรทีไมี
ปริมาณสารพิษตกคຌางกินคามาตรฐานของปริมาณสารพิษตกคຌางสูงสุด ิMaximum Residue Limit : MRL) 
ลดลงภาย฿น 5 ป 

 - ภาย฿ตຌผนยุทธศาสตรຏการจัดการสารคมีหงชาติ ฉบับทีไ 4 มีปງาประสงคຏของผน คือ ภาย฿นป 
2564 สังคมละสิไงวดลຌอมปลอดภัย บนพืๅนฐานของการจัดการสารคมีทีไมีประสิทธิภาพ มีสวนรวมจากทุก
ภาคสวน สอดคลຌองกับการพัฒนาประทศ มียุทธศาสตรຏทีไกีไยวขຌองกับสารคมีทางการกษตรทุกยุทธศาสตรຏ 

 ู ภาย฿ตຌขຌอสนอขององคຏกร ชน คณะกรรมการสุขภาพหงชาติ ละคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
สนับสนุน฿หຌมีกฎหมายทีไก ากับสารคมีการกษตรป็นการฉพาะยกออกจากพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 
พฺศฺ โ5ใ5 ละสนอ฿หຌคณะรัฐมนตรีพิจารณารางพระราชบัญญัติความปลอดภัยจากการ฿ชຌสารปງองกันละ
ก าจัดศัตรูพืช พฺศฺ ฺฺฺฺ ซึไงป็นรางกฎหมายทีไจัดท าขึๅนดยกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนภาย฿ตຌกลเก
สมัชชาสุขภาพหงชาติ 

 ดังนัๅน จึงควรมีการออกกฎหมายพืไอควบคุมสารคมีก าจัดศัตรูพืชป็นการฉพาะยกออกจาก
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พฺศฺ โ5ใ5 ดยยึดหลักการพืไอคุຌมครองสุขภาพของประชาชน฿หຌเดຌบริภคอาหาร
ละอาศัยอยู฿นสิไงวดลຌอมทีไปลอดภัยจากการ฿ชຌสารปງองกันละก าจัดศัตรูพืช ดยค านึงถึงหลักปງองกัน               
เวຌกอน รวมถึงการขຌาถึงขຌอมูลขาวสารละการมีสวนรวมของประชาชน฿นการจัดการสารปງองกันละก าจัด
ศัตรูพืช ละตຌองมีครงสรຌางคณะกรรมการผูຌชีไยวชาญทางดຌานสุขภาพละสิไงวดลຌอม พืไอพิจารณา                  
การอนุญาตหรือยกลิกสารชนิดตาง โ  
 3.1.2 การก าหนด฿หຌสารคมีก าจัดศัตรูพืชทีไมีอันตรายรຌายรง (Highly Hazardous Pesticides; HHPs) 
   คณะกรรมาธิการเดຌพิจารณารายการสารคมีก าจัดศัตรูพืชหรือวัตถุอันตรายทางการกษตรทีไ              
กรมวิชาการกษตรควบคุมตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม รืไอง 1) บัญชีรายชืไอวัตถุอันตราย พฺศฺ 2556              
2) บัญชีรายชืไอวัตถุอันตราย ิฉบับทีไ 2) พฺศฺ 2558 3) บัญชีรายชืไอวัตถุอันตราย ิฉบับทีไ ใี พฺศฺ 2559            
4) บัญชีรายชืไอวัตถุอันตราย ิฉบับทีไ 4) พฺศฺ 2560 ละ 5) บัญชีรายชืไอวัตถุอันตราย ิฉบับทีไ 5) พฺศฺ 2562 
ดยฉพาะรายการทีไกรมวิชาการกษตรเดຌอนุมัติทะบียนตัๅงตดือนสิงหาคม โ55ไ – ตุลาคม โ5ๆโ วาขຌาขาย



26 
 

ป็นสารคมีก าจัดศัตรูพืชทีไมีอันตรายรຌายรงหรือเม ดยประยุกตຏกณฑຏพิจารณาจาก FAO/WHO ิFAO and 
WHOุ 2016ี ประกอบกับหลักการทีไส าคัญพืไอน าเปสูการพัฒนาระบบการขึๅนทะบียนสารคมีก าจัดศัตรูพืชของ
เทย พืไอ฿หຌบรรลุปງาหมาย฿นการปกปງองสังคมเทย฿หຌปลอดภัยจากสารคมีก าจัดศัตรูพืช  
  ทัๅ งนีๅ  หลักการส าคัญทีไทางคณะกรรมาธิการหในพຌอง คือ แี หลักการปງองกันเวຌ ก อ น  
(Precautionary Principleี โี มุงปกปງองสุขภาพประชาชนรวมถึงคนรุนตอเป ใี มุงปกปງองสิไงวดลຌอม ละ 
ไี ฿ชຌขຌอมูลหลักฐานทางวิชาการละหลักฐานชิงประจักษຏ จึงก าหนดกณฑຏทีไ฿ชຌจ านกสารคมีทีไมีอันตราย
รຌายรง ซึไงมีลักษณะตามกณฑຏอยางนຌอย 1 ขຌอ ตอเปนีๅ 
  1) มีความป็นพิษฉียบพลันสูง  

 - WHO 1a, 1b 
 - H330 
 2) มีผลกระทบตอสุขภาพ฿นระยะยาวหรือกอ฿หຌกิดรครืๅอรัง  
 - EPA carc, IARC carc, EU GHS carc (1A, 1B), IARC prob carc, EPA likel carc  
 - EU GHS muta (1A, 1B)  
 - EU GHS repro (1A, 1B) 
 - EU EDC (1) or C2 & R2 GHS 
 3) มีพิษตอสิไงวดลຌอมละสะสม฿นสิไงวดลຌอมเดຌยาวนาน 
  - Very bio acc 
  - Very pers water, soil 
  - Very toxic to aq. Organism 
  - Highly toxic bees 
 ไี อยู฿นบัญชีรายชืไอทຌายพิธีสาร Montreal อนุสัญญา Rotterdam ละ Stockholm 
  - Montreal Protocol: Pesticides listed. 
  - Rotterdam Convention: Pesticides listed in Annex III. 
  - Stockholm Convention: Pesticides listed in Annexes A and B. 
 5) ป็นสารคมีทีไมีงานวิจัย฿นระยะหลังพบวากอ฿หຌกิดผลกระทบดຌานตาง โ ละ/หรือมีประทศ  

ทีไยกลิกการ฿ชຌดຌวยหตุผลทางดຌานสุขภาพละสิไงวดลຌอม   
 - High incidence of severe or irreversible adverse effects. 
 - Not approved status under EU regulation 
 - EU candidate for substitution 
 - EPA prohibited and restricted pesticides list 

จากการวิคราะหຏขຌอมูลพบวา ตัๅงตดือนสิงหาคม 2554 – ตุลาคม 2562 มีวัตถุอันตรายทีไเดຌรับการ
ขึๅนทะบียนจากกรมวิชาการกษตร ิกรมวิชาการกษตรุ โ5ๆโี จ านวน 13,064 รายการ จ านกป็นสารคมี
ก าจัดศัตรูพืชเดຌ 258 ชนิด ฿นจ านวนนีๅขຌากณฑຏป็นสารคมีก าจัดศัตรูพืชทีไมีอันตรายรຌายรง 140 ชนิด หรือ
คิดป็นรຌอยละ 54.26 ของสารคมีก าจัดศัตรูพืชทีไขึๅนทะบียน ดยสารทีไมีคะนนมากยิไงสดงถึงผลกระทบมาก 
มีรายละอียด ดังนีๅ 
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ทีไ Pesticides 

Sum of 
max = 1 

in 
Groups 

1–5 

Acute 
toxicity 

Long 
term 

effects 

 Environ 
mental 
toxicity 

Conven
tions 

Ban or 
RU in 
other 

countries 

1 Carbosulfan 4 1   1 1 1 
2 Lambda-cyhalothrin 4 1 1 1   1 
3 Omethoate 4 1 1 1   1 
4 Abamectin 3 1   1   1 
5 Alachlor 3   1   1 1 
6 Benomyl 3   1   1 1 
7 Bifenthrin 3   1 1   1 
8 Cadusafos 3 1   1   1 
9 Carbaryl 3   1 1   1 

10 Chlorothalonil 3 1 1     1 
11 Deltamethrin 3   1 1   1 
12 Diazinon 3   1 1   1 
13 Fenitrothion 3   1 1   1 
14 Fenpropathrin 3 1   1   1 
15 Fomesafen 3         1 
16 Malathion 3   1 1   1 
17 Oxamyl 3 1   1   1 
18 Propargite 3   1 1   1 
19 Propoxur 3   1 1   1 
20 Thiodicarb 3   1 1   1 
21 Trifluralin 3   1 1   1 
22 Acephate 2     1   1 
23 Acetochlor 2   1     1 
24 Atrazine 2   1     1 
25 Benfuracarb 2     1   1 

26 Beta-cyfluthrin; 
cyfluthrin 

2 1 
  

1 
    

27 Butachlor 2   1     1 
28 Carbendazim 2   1     1 
29 Chlorantraniliprole 2     1   1 
30 Chlorfenapyr 2     1   1 
31 Chlorfluazuron 2     1   1 
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ทีไ Pesticides 

Sum of 
max = 1 

in 
Groups 

1–5 

Acute 
toxicity 

Long 
term 

effects 

 Environ 
mental 
toxicity 

Conven
tions 

Ban or 
RU in 
other 

countries 

32 Chloropicrin 2 1       1 
33 Clothianidin 2     1   1 
34 Cypermethrin 2     1   1 
35 Cyproconazole 2   1     1 
36 Dichlorvos 2 1       1 
37 Dimethoate 2     1   1 
38 Dinotefuran 2     1   1 
39 Diuron 2   1     1 
40 Edifenphos 2 1       1 
41 Epoxiconazole 2   1     1 
42 Esfenvalerate 2     1   1 
43 Fipronil 2     1   1 
44 Flumioxazin 2   1     1 
45 Flusilazole 2   1     1 
46 Glufosinate 

ammonium 
2 

 
1 

  
1 

47 Imidacloprid 2     1   1 
48 Iprodione 2   1     1 
49 Lufenuron 2     1   1 
50 Methyl bromide 2       1 1 
51 Metribuzin 2   1     1 
52 Oxadiazon 2   1     1 
53 Oxyfluorfen 2   1     1 
54 Pendimethalin 2     1   1 
55 Phenthoate 2     1   1 
56 Phosmet 2     1   1 
57 Phosphine 2 1       1 
58 Procymidone 2   1     1 
59 Profenofos 2     1   1 
60 Profoxydim 2   1     1 
61 Propiconazole 2   1     1 
62 Propineb 2   1     1 
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ทีไ Pesticides 

Sum of 
max = 1 

in 
Groups 

1–5 

Acute 
toxicity 

Long 
term 

effects 

 Environ 
mental 
toxicity 

Conven
tions 

Ban or 
RU in 
other 

countries 

63 Prothiofos 2     1   1 
64 Pymetrozine 2   1     1 
65 Quizalofop-p-tefuryl 2   1     1 
66 Thiacloprid 2   1     1 
67 Thiametoxam 2     1   1 
68 Tolfenpyrad 2     1   1 
69 Triazophos 2 1       1 
70 Validamycin 2     1   1 
71 Zinc phosphide 2 1       1 
72 Zineb 2   1     1 
73 Ziram 2 1       1 

74 
Magnesium 
phosphide 2 1       1 

75 2,4-D 1         1 

76 
2,4-D-
dimethylammonium 1         1 

77 2,4-D-isobutyl 1         1 
78 2,4-D-sodium 1         1 
79 2,4-D-butyl 1         1 

80 2,4-D-triisopropanola 
mine salt 

1 
    

1 

81 Aluminum 
phosphide 

1 1 
 

1 
 

1 

82 Ametryn 1         1 
83 Amitraz 1         1 
84 Anilofos 1         1 
85 Bordeaux mixture 1         1 
86 Bromacil 1         1 
87 Butralin 1         1 
88 Copper hydroxide 1         1 
89 Cyhalothrin, gamma 1     1     
90 Dicloran 1         1 
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ทีไ Pesticides 

Sum of 
max = 1 

in 
Groups 

1–5 

Acute 
toxicity 

Long 
term 

effects 

 Environ 
mental 
toxicity 

Conven
tions 

Ban or 
RU in 
other 

countries 

91 
Emamectin 
benzoate 1     1     

92 Ethoxysulfuron 1         1 
93 Etofenprox 1         1 
94 Fenazaquin 1     1     
95 Fenoxaprop-p-ethyl 1           
96 Fenpyroximate 1 1         
97 Flubendiamide 1     1     
98 Folpet 1   1       
99 Fosthiazate 1     1     

100 Haloxyfop-methyl 
(unstated 
stereochemistry) 

1 
 

1 
   

101 Hexaconazole 1         1 
102 Hexazinone 1         1 
103 Hexythiazox 1   1       
104 Hydrogen cyanide 1 1         
105 Imazapic 1         1 
106 Imazethapyr 1         1 
107 Indoxacarb 1     1     
108 Iprovalicarb 1   1       
109 Isoprothiolane 1         1 
110 Isoxaflutole 1   1       
111 Kasugamycin 1         1 
112 Kresoxim-methyl 1   1       
113 Mancozeb 1   1       
114 MCPA 1           
115 Metalaxyl 1         1 
116 Methoxyfenozide 1         1 
117 Metolachlor 1         1 
118 Metsulfuron-methyl 1         1 
119 Myclobutanil 1         1 
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ทีไ Pesticides 

Sum of 
max = 1 

in 
Groups 

1–5 

Acute 
toxicity 

Long 
term 

effects 

 Environ 
mental 
toxicity 

Conven
tions 

Ban or 
RU in 
other 

countries 

120 Nicosulfuron 1         1 
121 Novaluron 1         1 
122 Picloram 1   1       
123 Pretilachlor 1         1 
124 Prochloraz 1         1 
125 Propanil 1         1 
126 Pyridaben 1     1     
127 Spinetoram 1     1     
128 Spinosad 1     1     
129 Spirodiclofen 1   1       
130 Sulfoxaflor 1     1     
131 Tebuconazole 1         1 
132 Tebufenpyrad 1         1 
133 Tetraconazole 1   1       
134 Thiobencarb 1         1 
135 Thiophanate-methyl 1   1       
136 Thiram 1         1 
137 Tricyclazole 1         1 
138 Triforine 1         1 
139 Famoxadone 1         1 
140 Pirimiphos-methyl 1     1     

        
ตารางทีไ แ วัตถุอันตรายทีไเดຌรับการขึๅนทะบียนจากกรมวิชาการกษตร 

ทีไมา : ปรกชล อูຎทรัพยຏุ โ5ๆโ 

 อยางเรกใตาม รายการวิคราะหຏนีๅมีขຌอจ ากัดจากชนิดสารทีไเดຌรับการขึๅนทะบียนจากกรมวิชาการ
กษตรทานัๅน ยังมีสารคมีก าจัดศัตรูพืชจ านวนหนึไงทีไป็นวัตถุอันตรายชนิดทีไ 3 ละขຌาขายป็นสารทีไมี
อันตรายรຌายรง ชน คารຏบฟูราน มทมิล เดคฟล ป็นตຌน ตสารหลานีๅยังเมเดຌรับการขึๅนทะบียนจึงเมเดຌ
วิคราะหຏขຌอมูลละเมเดຌสดงผล฿นตาราง 
 นอกจากนีๅ ยังมีสารคมีก าจัดศัตรูพืชบางชนิดทีไเดຌรับการขึๅนทะบียน ตเมพบรายชืไอสาร฿นการควบคุม
ของกรมวิชาการกษตร ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม รืไอง บัญชีรายชืไอวัตถุอันตราย พฺศฺ โ55ๆ 

ดังนัๅน ควรมีการตัๅงคณะกรรมการพิจารณาขຌอมูลพืไอควบคุมสารคมีก าจัดศัตรูพืชทีไ ป็นอันตราย
รຌายรงดังกลาวดยรงดวน พืไอคุຌมครองสุขภาพของประชาชนละสิไงวดลຌอม 
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ใ.1.3 การฝງาระวังสารพิษตกคຌาง฿นผักผลเมຌ 
 ปัจจุบันประทศเทยเมมีระบบการฝງาระวังละจຌงตือนความเมปลอดภัยจากสารพิษตกคຌาง             

มຌจะมีหลายหนวยงานทีไตรวจสอบสารพิษตกคຌาง฿นผักผลเมຌ ตมีวัตถุประสงคຏตกตางกัน ชน กรมวิชาการกษตร
ตรวจสอบสารพิษตกคຌางพืไอรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการกษตรทีไดี ิGood Agricultural Practices : 
GAP) ละตรารับรอง Organic Thailand ของส านักงานคณะกรรมการอาหารละยาตรวจสอบสารพิษ
ตกคຌาง฿นผลผลิตทีไจ าหนาย฿นทຌองตลาด ส านักดานอาหารละยาตรวจสอบสารพิษตกคຌาง฿นอาหารทีไจะน าขຌา
สูประทศเทย กรมวิทยาศาสตรຏการพทยຏตรวจสอบพืไอฝງาระวังละวิคราะหຏตัวอยางทีไเดຌรับจากส านักงาน
คณะกรรมการอาหารละยา ิอยฺี พืไอยืนยันการตกคຌางชิงปริมาณ ป็นตຌน ซึไงยังเมมีการรวบรวมขຌอมูล           
พืไอ฿ชຌวิคราะหຏละจัดการปัญหา฿นภาพรวม อีกทัๅงครืไองมือทีไ฿ชຌกใมีประสิทธิภาพตกตางกัน ชน ชุดทดสอบ
บืๅองตຌน ิTest kitsี ซึไงเมสามารถระบุชนิดละปริมาณของสารตกคຌางเดຌ ละการวิคราะหຏ  ชิงปริมาณกใมี
ความสามารถ฿นการวิคราะหຏตกตางกัน ดยฉพาะชนิดสารพิษตกคຌางทีไตรวจสอบป็นปกติ สวน฿หญมักจะ
ป็นสารก าจัดมลง฿นกลุมออรຏกนคลอรีน ออรຏกนฟอสฟต คารຏบามท ละเพรีทรอยดຏ  ซึไงสาร 4 กลุมนีๅ
ป็นพียงรຌอยละ 11 จากสารคมีก าจัดศัตรูพืชทีไเดຌรับการขึๅนทะบียน฿หຌ฿ชຌ฿นประทศ ท า฿หຌผลการตรวจสอบ
฿นชวงทีไผานมาเมสะทຌอนสถานการณຏปัญหาทีไทຌจริง รวมถึงทีไหนຌาดานน าขຌาเมมีหຌองปฏิบัติการทีไสามารถ
ตรวจสอบสารพิษตกคຌางพืไอทราบชนิดละปริมาณเดຌ จึงเมสามารถ฿ชຌมาตรการทางกฎหมายเดຌอยางมี
ประสิทธิภาพ อีกทัๅงเมมีกลเก฿หຌสถาบันการศึกษา อกชน ละภาคประชาชนทีไท างานฝງาระวังขຌามามีสวน
รวม฿นการชรຏขຌอมูลละรวมกຌเขปัญหา อีกทัๅงยังขาดมาตรการทางกฎหมายทีไชัดจน฿นการจัดการผลผลิตทีไมี
สารพิษตกคຌางทีไจ าหนาย฿นทຌองตลาด ละเมมีการผยพรขຌอมูลสูสาธารณะ  

ดังนัๅน จึงควรมีการพัฒนาระบบการฝງาระวังละจຌงตือนความเมปลอดภัยจากสารพิษตกคຌาง฿นผัก
ผลเมຌ ดยพิไมจ านวนหຌองปฏิบัติการดยฉพาะทีไหนຌาดานน าขຌาผลผลิตทางการกษตร ละยกระดับ
ความสามารถ฿นการวิคราะหຏสารพิษของหຌองปฏิบัติการ฿หຌครอบคลุมสารคมีก าจัดศัตรูพืชทีไอนุญาต฿หຌ฿ชຌ                
฿นประทศเทยละประทศคูคຌาส าคัญ พืไอคุຌมครองสุขภาพของประชาชนละ฿ชຌป็ นขຌอมูล฿นการประมิน             
ความสีไยง พืไอประกอบการอนุญาตหรือตอทะบียนสารคมีก าจัดศัตรูพืช ตลอดจนพัฒนาชุดทดสอบบืๅองตຌน
ทีไขยายขอบขตการวิคราะหຏเปยังชนิดหรือกลุมสารทีไป็นปัญหา ฿นปัจจุบันพืไอ฿หຌกษตรกร฿ชຌทดสอบ           
กอนกใบกีไยวผลผลิต ละประชาชนสามารถ฿ชຌพืไอลือกบริภคเดຌ  

 

ใ.โ สภาพปัญหาทีไกิดจากการ฿ชຌสารคมีก าจัดศัตรูพืช 
  จากการศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษานวทางการควบคุมการ฿ชຌสารคมี฿นภาค
กษตรกรรม พบวาประทศเทยป็นหนึไง฿นประทศทีไ฿ชຌสารคมีก าจัดศัตรูพืชมากทีไสุด฿นลกดยปริมาณ            
การน าขຌาเดຌพิไมขึๅนกวา โ ทาตัว฿นชวง แเ ปทีไผานมา ละยังคงมีนวนຌมพิไมมากขึๅนป็นล าดับ  
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ภาพทีไ แ : สถิติการน าขຌาสารคมี 
ทีไมา: ส านักควบคุมพืชละวัสดุการกษตรุ โ5ๆเ 

 
 ทัๅงนีๅ ดยมืไอปรียบทียบกับประทศตาง โ ทีไ฿ชຌสารคมี฿นชวงวลาดียวกัน ปริมาณการ฿ชຌสารคมี
ก าจัดศัตรูพืชของประทศเทยสูงป็นอันดับ 5ูๆ ของลก ทัๅง โ ทีไมืไอปรียบทียบกับประทศทีไ฿ชຌสารคมีก าจัด
ศัตรูพืชมากทีไสุด โเ ประทศ ประทศเทยมีพืๅนทีไการกษตรอยู฿นอันดับ แไ ของลก  
 

 

 
ภาพทีไ โ : สถิติการ฿ชຌสารคมีก าจัดศัตรูพืช 

ทีไมา: มูลนิธิชีววิถี ิBIOTHAI FOUNDATIONี 
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การ฿ชຌสารคมีก าจัดศัตรูพืชทีไพิไมขึๅนนัๅน มຌ฿นดຌานหนึไงจะป็นการลดความสียหายของผลผลิตทาง
การกษตร ตกใกอ฿หຌกิดผลกระทบตามมาอยางนຌอย ไ รืไองส าคัญ คือ 

แ. การพิไมปริมาณการ฿ชຌสารคมีก าจัดศัตรูพืชเมเดຌสงผล฿หຌพิไมผลิตภาพทางการกษตรอีกตอเป 
 ขຌอมูลการวิคราะหຏของส านักงานสถิติหงชาติทีไพบวาการพิไมขึๅนของการ฿ชຌสารคมีก าจัดศัตรูพืช

เมเดຌท า฿หຌ ผลผลิตพืชส าคัญ ชน ขຌาว ขຌาวพด ยางพารา ปาลຏมนๅ ามัน ละมันส าปะหลังพิไมขึๅนตประการ฿ด 
  

 
ภาพทีไ ใ : ดัชนีผลผลิตฉลีไยตอเรของพืชศรษฐกิจส าคัญ 

ทีไมา: ผลผลิตฉลีไยพืชศรษฐกิจ FAOSTAT ปริมาณการน าขຌาสารคมีก าจัดศัตรูพืช กรมวิชาการกษตร 
 

มืไอพิจารณา฿นรอบ 10 ปทีไผานมา ซึไงมีการ฿ชຌสารคมีก าจัดศัตรูพืชพิไมป็น โ ทานัๅน ผลผลิตฉลีไย
ตอเรของพืชศรษฐกิจสวน฿หญกลับเมเดຌพิไมขึๅน ชน จากการปรียบทียบผลผลิตตอเรของพืชศรษฐกิจส าคัญ
มืไอป 2551 ปรียบทียบกับป 2559 พบวาผลผลิตตอเรสวน฿หญลดลง ชน ผลผลิตยางพาราลดลงจาก 241 
กิลกรัมตอเร หลือ 224 กิลกรัมตอเร อຌอยลดลงจาก 11,157 กิลกรัมตอเร หลือ 9,152 กิลกรัมตอเร 
ปาลຏมนๅ ามันจาก 3,214 กิลกรัมตอเร หลือ 2,409 กิลกรัมตอเร ยกวຌนขຌาวพดลีๅยงสัตวຏทานัๅน ทีไผลผลิตตอ
เรพิไมขึๅนลใกนຌอยจาก 652 กิลกรัมตอเร ป็น 654 กิลกรัมตอเร ิส านักงานศรษฐกิจการกษตร ละ
ส านักงานสถิติหงชาติุ โ55็ี 

งานวิจัยของคณะศรษฐศาสตรຏ มหาวิทยาลัยกษตรศาสตรຏ ยังพบดຌวยวาผลิตภาพของการ฿ชຌสารคมีนัๅน
มีนวนຌมลดลงป็นล าดับดຌวย  
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ภาพทีไ ไ นวนຌมปริมาณการ฿ชຌสารคมี 

ทีไมา: Agricultural pesticide use and pesticide productivity in Thailand, 1987–2010 
Suwanna Praneetvatakul, Pepijn Schreinemachers, Piyatat Pananurak, Prasnee 
Tipraqsa 
 
โ. การ฿ชຌสารคมีก าจัดศัตรูพืชท า฿หຌศัตรูพืชปรับตัว฿หຌตຌานทานสารคมีพิไมขึๅน  
 การพิไมปริมาณการ฿ชຌสารคมีก าจัดศัตรูพืช ดยฉพาะอยางยิไงการ฿ชຌอยางเมหมาะสมท า฿หຌกิด

รคระบาดของมลงศัตรูพืชพิไมมากขึๅน ละเมมีนวนຌมวาราจะสามารถอาชนะศัตรูพืชดังกลาวเดຌ 
ตัวอยางชน กรณีการระบาดของพลีๅยกระดดสีนๅ าตาล ซึไง฿นอดีตพลีๅยกระดดสีนๅ าตาลเมคยป็นมลงศัตรู
ขຌาวทีไส าคัญมากอน ตมืไอมีการปลูกขຌาวสายพันธุຏดียวกัน฿นพืๅนทีไขนาด฿หญ มีการปลูกตอนืไอง มีการ฿ชຌ
ปุຉยคมี฿นปริมาณสูง พลีๅยกระดดสีนๅ าตาลเดຌกลายป็นศัตรูขຌาวทีไส าคัญ ท าลายพืๅนทีไปลูกขຌาวนับลຌานเร             
ดยพบวายิไงมีการ฿ชຌสารคมีก าจัดพลีๅยกระดดสีนๅ าตาล พลีๅยจะพัฒนาตัวอง฿หຌตຌานทานพิไมมากขึๅนป็นล าดับ 

 พุฒิพงษຏ ละคณะ ิโ55ไี รายงานสถานการณຏลาสุด จากการศึกษาประชากรพลีๅยกระดด              
สีนๅ าตาล฿นขตภาคหนือตอนลางของประทศเทย สามารถคัดยกชีวชนิดของพลีๅยกระดดสีนๅ าตาลเดຌจ านวน
ทัๅงหมด ้ ชีวชนิด ประกอบดຌวยชีวชนิดทีไมีรายงานลຌวจ านวน ใ ชีวชนิด คือ ชีวชนิดทีไ โ , ใ, ละ ไ 
นอกจากนัๅน ป็นชีวชนิดทีไเมสามารถจ านกเดຌรวมจ านวน ๆ ชีวชนิด คือ UKPHSแ, UKTKโ, UKUTแ, UKLSแ, 
ละ UKSTแ 
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ภาพทีไ 5 พืๅนทีไระบาดของพลีๅยกระดดสีนๅ าตาล 
ทีไมา: กรมวิชาการกษตร โ5โเูโ5ไโ กรมการขຌาว โ55โูโ55ไ กรมสงสริมการกษตร โ555 
 
การระบาดของรคตายพราย฿นชวงทศวรรษ แ้ๆเ ซึไงกิดขึๅนกับตຌนกลຌวยมีลักษณะชนดียวกัน รคนีๅ

กิดขึๅนจากชืๅอ Fusarium ซึไงระบาดจากปานามากอน ลຌวพรกระจายสูคอสตาริกຌา กัวตมาลา คลอมบีย 
ละอกวาดอรຏ กลายป็นหนึไง฿นประวัติศาสตรຏการระบาดของรคพืชทีไรຌายรงมากทีไสุดครัๅงหนึไงของลก             
จนท า฿หຌกลຌวยหอมทอง฿นลาตินอมริกาถูกท าลายจนกือบสูญพันธุຏ ละมຌจะ฿ชຌสารคมีก าจัดชืๅอรามา฿ชຌ            
กใเมสามารถควบคุมปัญหาเดຌ จน฿นทีไสุดตຌองน ากลຌวยหอมขียว ฮCavendish" มาปลูกทดทน ตลຌว฿นทีไสุด
มืไอถึงทศวรรษ 1990 พืๅนทีไปลูกกลຌวยหอมขียวซึไงชืไอวาตຌานทานรคตายพราย กลับถูกท าลายดຌวยรคตาย
พรายสายพันธุຏ฿หม ิFusarium TR4) ทีไทนทานตอสารคมีก าจัดรา ดยนับตัๅงตป 2000 ป็นตຌนมา พืๅนทีไปลูก
กลຌวยหอมขียว฿นเตຌหวัน อินดนีซีย มาลซีย ฟຂลิปปຂนสຏ ละตอนบนของออสตรลียประสบปัญหา                 
การระบาดของรคนีๅอยางหนัก รวมทัๅงมีรายงานวากิดการระบาดลຌว฿นประทศเทย จนกรมวิชาการกษตร
ตຌองประกาศป็นขตควบคุม฿นจังหวัดภาคหนือ  

ปัญหานีๅกิดขึๅนชนดียวกันกับ฿นวัชพืช ดยปัจจุบันมีรายงานการระบาดของวัชพืชตຌานทานสารก าจัด
วัชพืชทัไวลกมากกวา ใใ5 biotypes (โเโ species) กระจายอยู฿นทุกทวีปทัไวลก กลุมสารก าจัดวัชพืชทีไพบ
วัชพืชตຌานทานมากทีไสุดประมาณ ่ กลุม คือ กลุม ACCase inhibitor (fenoxaprop-p-ethyL) กลุม ALS 
inhibitors (อิมาซาพิคี กลุม Triazines กลุม Urea/Amides กลุม Bipyridilium (พาราควอตี กลุม Glycines 
(เกลฟซตี กลุม Dinitroanilines (pendimetahlin) กลุม Synthetic Auxins (โุไูD) (Heap, โเแโี              
ดยทุกประชากรทีไรายงานวาตຌานทานตอสารก าจัดวัชพืชนัๅน มีประวัติการ฿ชຌสารกลุมดียวกันตอนืไองกันตัๅงต 
ใ ป ขึๅนเป 

จากกราฟจะหในวาการพิไมของจ านวนชนิดของวัชพืชทีไตຌานทานการ฿ชຌสารคมีมากพิไมขึๅนป็นล าดับ 
ดยฉพาะอยางยิไง฿นชวงป แ้้5 ป็นตຌนมา ซึไงป็นการริไมตຌนการปลูกพืชดัดปลงพันธุกรรมตຌานทาน            
เกลฟซต฿นอมริกาหนือละทวีปอมริกา฿ตຌ 
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ภาพทีไ ๆ จ านวนชนิดของวัชพืชทีไตຌานทานสารคมี 
ทีไมา: Dr.Lan Heapุ WeedScience.org 2019 

  
฿นกรณีพาราควอตมีการพบวัชพืชตຌานทานตอพาราควอต ครัๅงรก฿นป พฺศฺ โ5โใ ดยพบ฿นวัชพืช฿บ

กวຌาง Horse weed (Conyza Canadensis l.) ฿นประทศญีไปุຆน ปัจจุบันมีรายงานวาพบวัชพืช โ5 ชนิด              
ทีไส าคัญซึไงพบ฿นประทศเทย เดຌก หญຌาดง หรือหญຌาดือย ิIschaemum rugosum) หญຌาตีนกา ิEleucine 
indica) ล าพ าสี  ิCrassocephalum crepiodoides) หญຌ า ตี นนก  ิ Digitaria sanguinalis) กຌ น จๅ า ข า ว 
ิBidenpilosa L.) ละ ผักขม ิAmaranthus spp.) (Heap, โเแโี 

3. ปัญหาการตกคຌางของสารคมี฿นผักผลเมຌละอาหาร 
ปัญหาสารคมีตกคຌาง฿นผักละผลเมຌป็นปัญหาส าคัญทีไประชาชน฿หຌความสน฿จอยางกวຌางขวาง         

ตจนถึงปัจจุบันปัญหาหลานีๅยังเมเดຌรับการกຌปัญหาอยางพียงพอ ตัวอยางชน ผลการตรวจผักละผลเมຌ
ประจ าป 2562 ของครือขายตือนภัยสารคมีก าจัดศัตรูพืช ดยกใบตัวอยางทัๅงหมด 286 ตัวอยางจาก             
หຌางคຌาปลีก ตลาดสดทัไวเป฿นกรุงทพมหานคร ชียง฿หม ขอนกน ยสธร สระกຌว จันทบุรี ราชบุรี ละ
สงขลา ครอบคลุมผัก 15 ชนิด ละผลเมຌ 9 ชนิดทีไนิยมบริภคทัไวเป ดยสงตรวจทีไหຌองปฏิบัติการทีไเดຌรับ           
การรับรองมาตรฐาน ISO-17025 ฿นประทศสหราชอาณาจักร พบวา ผักผลเมຌมีสารพิษตกคຌางกินมาตรฐาน
สูงถึงรຌอยละ 41 

 ดยผักทีไพบสารพิษตกคຌางกินคามาตรฐานมากทีไสุด คือ ผักกวางตุຌง คะนຌา กะพรา ผักชี พริก 
กะหลไ าดอก ผักชี ดยพบ 10,9,8,7,7,7 ตัวอยางจาก 12 ตัวอยางตามล าดับ สวนผลเมຌทีไพบการตกคຌางมาก
ทีไสุดเดຌก สຌม ชมพู ฝรัไง องุน ดยพบสารพิษตกคຌางกินมาตรฐาน 12,11,7,7 ตัวอยางจากการสุมตรวจ                
12 ตัวอยางตามล าดับ 
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ภาพทีไ ็ : ผลการวิคราะหຏสารพิษตกคຌาง฿นผัก ป โ5ๆโ 

ทีไมา: ผลการสุมตรวจสารพิษตกคຌาง฿นผักผลเมຌ ป โ5ๆโุ www.thaipan.org. 
 

ละถຌาปรียบทียบระหวางผักละผลเมຌทีไปลูก฿นประทศกับผลเมຌน าขຌาพบวา ผลเมຌน าขຌาพบ        
การตกคຌาง รຌอยละ 33.3 ตพบสารพิษตกคຌางกินมาตรฐานสูงถึงรຌอยละ 48.7 ทีไผลิต฿นประทศ 
 

 

ภาพทีไ ่ ปรียบทียบการตกคຌางระหวางผลเมຌ฿นประทศละน าขຌา   
ทีไมา: ผลการสุมตรวจสารพิษตกคຌาง฿นผักผลเมຌ ป โ5ๆโุ www.thaipan.org. 

 
ขຌอมูลทีไนาสน฿จ คือ มืไอปรียบทียบผักผลเมຌทีไขาย฿หຌหຌางคຌาปลีกซึไงประชาชนตຌองซืๅอ฿นราคาสูงกวา

ผักผลเมຌ฿นตลาดทัไวเปนัๅน การฝງาระวังละตรวจวิคราะหຏ฿นปนีๅพบวาผักผลเมຌ฿นหຌางคຌาปลีกมีสารพิษตกคຌาง



39 
 

กินมาตรฐานมากกวาตลาดสด ดยพบมากถึงรຌอยละ 44 (พบ 52 ตัวอยางจาก 118 ตัวอยางี ฿นขณะทีไ                 
฿นตลาดสดพบรຌอยละ 39 (66 จาก 168 ตัวอยางี 

 
 

ภาพทีไ ้ : การพบสารพิษตกคางตามหลงจ าหนายป โ5ๆโ 
  ทีไมา: ผลการสุมตรวจสารพิษตกคຌาง฿นผักผลเมຌ ป โ5ๆโุ www.thaipan.org. 

 
ทัๅงนีๅ  พบวาผักผลเมຌทีไ เดຌตรารับรองคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติทางการกษตรทีไดี  ิGood 

Agricultural Practices : GAP), GMP พบการตกคຌางรຌอยละ 26 สวนผักผลเมຌทีไเดຌรับการรับรองมาตรฐาน
กษตรอินทรียຏของรัฐ ฮOrganic Thailand" ยังคงตຌองปรับปรุง พราะ Thai Pan พบการตกคຌางของสารพิษ            
3 ตัวอยางจาก 6 ตัวอยาง ฿นขณะทีไตรารับรองกษตรอินทรียຏ อืไน ชน USDA, EU, Bioagricert, มกทฺ 
ิส านักงานมาตรฐานกษตรอินทรียຏี สุมเมพบสารพิษตกคຌางกินมาตรฐานลย 

 
 

ภาพทีไ แเ : ประภทตรามาตรฐาน 
ทีไมา : ผลการสุมตรวจสารพิษตกคຌาง฿นผักผลเมຌ ป โ5ๆโุ www.thaipan.org. 
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Thai Pan ยังพบดຌวยวาสารพิษก าจัดศัตรูพืชทีไตกคຌางมากทีไสุด คือ สารฆาชืๅอรา คารຏบนดาซิม 
ิcarbendazim) ซึไงเมเดຌรับการอนุญาต฿หຌ฿ชຌ฿นสหรัฐอมริกานานกวาทศวรรษ พราะมีผลตอระบบสืบพันธุຏ 
ตกลับพบการตกคຌาง฿นผักละผลเมຌถึง 57 ตัวอยาง รองลงมา คือ เซปอรຏมทริน อิมิดาคลอรຏฟริด อซอกซิส
ตรบิน ละคลอรຏเพริฟอส ซึไงป็นสารพิษทีไสงผลกระทบตอการพัฒนาการสมองของดใก พบ 54, 41, 39 ละ 
38 ตัวอยางตามล าดับ 

 
 

ภาพทีไ แแ : ชนิดสารพิษทีไพบตกคຌางบอยทีไสุด ใเ อันดับ 

ทีไมา : ผลการสุมตรวจสารพิษตกคຌาง฿นผักผลเมຌ ป โ5ๆโุ www.thaipan.org. 
 

ปัญหาส าคัญนอกหนือจากการตกคຌางกินคามาตรฐานลຌว ยังพบสารพิษก าจัดศัตรูพืชทีไยกลิกการ฿ชຌ
เปลຌว ชน มทามิดฟอส ถึง 8 ตัวอยาง พบสารพิษทีไยังเมเดຌรับอนุญาต฿หຌขึๅนทะบียน ชน คารຏบฟูราน               
9 ตัวอยาง มทมิล 10 ตัวอยาง ละสารซึไงเมอยู฿นบัญชีรายชืไอวัตถุอันตราย พฺศฺ 2556 มากถึง 9 ชนิด            
 ช น  Boscalid, Ethirimol, Fenhexamid, Fluxapyroxad, Isopyrazam, Metrafenone, Proquinazid, 
Pyrimethanil, Quinoxyfen ซึไงสาร 3 กลุมนีๅ ทัๅงหมดลຌวนผิดกฎหมาย ซึไงชีๅ฿หຌหในวายังมีการหละหลวม      
ปลอย฿หຌมีการน าขຌาสารคมีก าจัดศัตรูพืชผิดกฎหมายขຌามาจ าหนาย฿นประทศ 

ไ. ปัญหาผลกระทบตอสุขภาพ 
 ปัจจุบันคนเทยสียชีวิตจากรคมะรใงป็นอันดับหนึไงตอนืไองมามากกวา แ5 ปลຌว ตละป                

มีคนป็นรคมะรใงราย฿หม แโเ,เเเ คน สียชีวิต ่เ,เเเ คน  หรือคิดป็นสียชีวิต ชัไวมงละ ้ คน ทากับ
ครืไองบินทีไบรรทุกผูຌดยสารล าละ ใเเ คน ตกปละ โๆๆ ล า ิCancer Index Thailandุ โ5ๆโ) 
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ภาพทีไ แโ : อัตราตายจากรคมะรใง 

ทีไมา : ส านักบริหารการทะบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดเทย 
 
ตัวลขคาดการณຏมูลคาการน าขຌา ยารักษารคมะรใง ฿นอีก แเ ปขຌางหนຌา จะสูงถึง แไเ,เเเ ลຌานบาท  

฿นป พฺศฺ โ5็โ ิค านวณจากอัตราพิไมฉลีไยยຌอนหลัง แเ ป ทากับ รຌอยละ แๆ ตอปี 
 

 

ภาพทีไ แใ : ตัวลขคาดการณຏมูลคาการน าขຌายารักษารคมะรใง฿นอีก แเ ป 
หลงขຌอมูลทีไน ามาค านวณ : www.fda.moph.go.th ละ www.bot.or.th 

 
ดยจากรายงานของ “S President’s Panel ฿นป โเแเ พบวามีมะรใงหลายชนิดทีไกีไยวขຌองชืไอมยง

กับการ฿ชຌสารคมี฿นภาคกษตร ดัง฿นผนภาพ 
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ภาพทีไ 14 : ความสัมพันธຏของรคมะรใงกับสารคมีกษตร  

ทีไมา: The “S President’s cancer panel, 2010 
 
ฉพาะสารเกลฟซตนัๅน มีรายงานพบวามีผลกระทบตอฮอรຏมนละอในเซมຏ฿นรางกายถึง โ็แ ชนิด 

฿นระดับตาง โ 
 

 
  
  ภาพทีไ แ5 : อันตรายของสารคมีก าจัดศัตรูพืชละมาตรการควบคุม  
ทีไมา : อันตรายของสารคมีก าจัดศัตรูพืชละมาตรการควบคุม ผศฺดรฺนพฺปัตพงษຏ กษสมบูรณຏ  
  หัวหนຌาหนวยวชศาสตรຏครอบครัว คณะพทยศาสตรຏ มหาวิทยาลัยขอนกน 
  
 ดยมีรายงานวาเกลฟซตกีไยวขຌองกับอาการจใบปຆวยป็นจ านวนมาก ชน บาหวาน ความดันลหิตสูง 
รคอຌวน เตวาย อัลเซมอรຏ พิการตก านิด ออทิสติก รคตอมเทรอยดຏ มะรใงตับออน มะรใงรังเข มะรใง
อัณฑะ มะรใงตຌานม ละอืไน โ 
 กรณีพาราควอตนัๅน นืไองจากมีพิษฉียบพลันสูงจึงสงผลกระทบหลายประการ ชน มีการน าเป฿ชຌ              
ฆาตัวตาย กออาชญากรรม ป็นสาหตุทางสิไงวดลຌอมทีไท า฿หຌกิดรคนืๅอนา ปอดอุดกัๅนรืๅอรัง พารຏกินสัน 



43 
 

ภูมิพຌตัวอง หนังขใง มะรใงตอมนๅ าหลือง  เตวาย ละอืไน โ สวนคลอรຏเพริฟอสนัๅน มีรายงานอยางชัดจนวา
ป็นสารคมีทีไท าลายสมองดใก ท า฿หຌดใกสมาธิสัๅน สมองสืไอม ซึมศรຌา ซึไงน าเปสูการฆาตัวตาย อีกทัๅงยัง ป็น
สารกอมะรใงดຌวย 
 5. การประมินผลกระทบทางศรษฐกิจจากการ฿ชຌสารคมีก าจัดศัตรูพืช฿นประทศเทย 
  งานศึกษาของสุวรรณา  ประณีตวตกุล ซึไงการประมาณการผลกระทบภายนอก รวมทัๅงหมดของ          
การ฿ชຌสารคมีก าจัดศัตรูพืชวิคราะหຏดยวิธีประมาณการผลกระทบภายนอกของสารคมีก าจัดศัตรูพืชดยวิธี  
(Pesticide Environmental Accounting : PEA) จากขຌอมูลปริมาณการน าขຌาสารคมีก าจัดศัตรูพืช฿นประทศเทย 
น ามาพิจารณาหาตຌนทุนผลกระทบภายนอกจากสารคมีก าจัดศัตรูพืช  พบวามีมูลคารวมทัๅงหมด฿นป พ.ศ. 
2553 ทากับ 14.5 พันลຌานบาทตอป ดยตຌนทุนผลกระทบภายนอกมีนวนຌมพิไมขึๅน ตามการ฿ชຌสารคมีก าจัด
ศัตรูพืช มืไอผนวกตຌนทุนผลกระทบภายนอกขຌาเปกับคา฿ชຌจาย฿นการน าขຌาสารคมีก าจัดศัตรูพืช ท า฿หຌเดຌภาพ
ตຌนทุนทีไทຌจริงของสังคมจากการ฿ชຌสารคมีก าจัดศัตรูพืช฿นประทศเทย  ฿นป พ.ศ. 2553 มีมูลคา 32.43 
พันลຌานบาทตอป ละพบวาพิไมขึๅนอยางตอนืไองทุกป  
 

 
ภาพทีไ แๆ : การประมินผลกระทบทางศรษฐกิจจากการ฿ชຌสารคมีก าจัดศัตรูพืช฿นประทศเทย 

ทีไมา : สุวรรณ  ประณีตวตกุล ละคณะุ โ55ไ 
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ตารางทีไ โ : สรุปทบทวนงานวิจัยทางศรษฐศาสตรຏผลกระทบภายนอกของสารคมีก าจัดศัตรูพืช 
ทีไมา : สุวรรณ  ประณีตวตกุล ละคณะุ โ55ไ 
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ใ.ใ ขຌอทใจจริงทางวิทยาศาสตร์ละหลักฐานชิงประจักษ์ของสารคมีก าจัดศัตรูพืช 3 ชนิด มีผลกระทบ
ตอสุขภาพละสิไงวดลຌอม : พาราควอต เกลฟซต ละคลอร์เพริฟอส  

 1. กรณีพาราควอต 
  ขຌอมูลทางวิชาการ : หตุผลสนับสนุนการยกลิกพาราควอต 
  พาราควอตละการ฿ชຌงานทางการกษตร 
  พาราควอต ิParaquat) หรือทีไรูຌจักกัน฿นชืไอการคຌาวา กรัมมใอกซน ิGramoxone) ป็นสารก าจัด
วัชพืชทีไอยู ฿นกลุมสารประกอบ Bipyridynium มีชืไอทางคมีวา แ , แูdimethyl-ไ , ไู bipyridinium                 
ิรูปทีไ 17) ดยทัไวเปสารพาราควอตจะอยู฿นรูปกลือเดคลอเรดຏ ิdichloride salt) ซึไงป็นสารประกอบทีไ
สามารถละลายนๅ าเดຌดี (Eisler, 1990)  
 

 
 

 
ภาพทีไ แ็ : ครงสรຌางทางคมีของพาราควอต 

 
 สารพาราควอตป็นสารควบคุมวัชพืช฿ชຌกันอยางพรหลาย ป็นสารคมีก าจัดวัชพืชทีไอยู฿นกลุม

บบเมลือกท าลาย ิnon-selective herbicide) ซึไงสามารถท าลายพืชทุกชนิดทีไสัมผัสละท าลายยืไอหุຌม
ซลลຏ ิContacts-membrane disrupters) (ทศพล, 2545) นิยม฿ชຌ฿นการพาะปลูกพืชศรษฐกิจหลายชนิด฿น
ประทศเทย เดຌก ขຌาวพด อຌอย ยางพารา มันส าปะหลัง ป็นตຌน  

 การ฿ชຌสารพาราควอต฿นพืๅนทีไการกษตรป็นระยะวลานานมากกวา 30 ป สงผล฿หຌกิดการตกคຌาง
ของพาราควอตสูสิไงวดลຌอมดยฉพาะการตกคຌาง฿นดิน ซึไงพบวาคาครึไงชีวิตของพาราควอต฿นดินอยู฿นชวง  
แๆ ดือน ิ฿นหຌองปฏิบัติการี ถึง แใ ป ิ฿นธรรมชาติี (Rao and Davidson, 1980) สารพาราควอตทีไตกคຌาง
฿นดิน฿นปริมาณมาก จะถูกชะลຌางเปสูหลงนๅ าธรรมชาติ นๅ า฿ตຌดิน ละตกคຌางอยู฿นสิไงมีชีวิตเดຌ 

ความป็นพิษของพาราควอต 
องคຏกรพิทักษຏสิไงวดลຌอม ของประทศสหรัฐอมริกา (United States Environmental Protection 

Agency; U.S. EPA)  เดຌระบุคา LD50 ฿นมนุษยຏ ทากับ ใ-5 มิลลิกรัมตอกิลกรัมนๅ าหนักตัว ิU.S. EPA., 2013) 
ซึไงตไ ากวาคา LD50 ฿นหนูทดลอง 30-50 ทา ละ U.S. EPA เดຌระบุเวຌบนหนຌาวใบเซตຏวาพาราควอต มีพิษสูงตอ
มนุษยຏ คจิบหนึไงกใถึงกชีวิตเดຌ ดยเมมียาถอนพิษ ซึไงสอดคลຌองกับรายงานวิจัยทีไพบวาอัตราการตาย 
ิfatality) ของผูຌปຆวยทีไเดຌรับสัมผัสสารพาราควอตมีอัตราตายมากกวาผูຌปຆวยทีไเดຌรับสารทีไอยู฿นคลาส IB (มีพิษ
ฉียบพลันสูงี ชน สารมทมิล 3 ทา ละ คารຏบฟูราน 42.7 ทา ิAndrew et al., 2010ี ดยทัๅงสองสารนีๅ
ประทศเทยเมอนุญาต฿หຌขึๅนทะบียน  

มຌวาองคຏการอนามัยลก (World Health Organization; WHO) จะจัด฿หຌพาราควอตป็นสาร
อันตรายปานกลาง ิModerately hazardous) ตเดຌมีหมายหตุประกอบวา Paraquat has serious 
delayed effects if absorbed. It is of relatively low hazard in normal use but may be fatal if the 
concentrated product is taken by mouth or spread on the skin  (WHO, โเเ้) 

ทัๅงนีๅ มี 25 ประทศทีไยกลิกการ฿ชຌพาราควอตจาก 53 ประทศ ดย฿หຌหตุผลวาป็นสารทีไมีพิษ
ฉียบพลันสูง ชน สวิสซอรຏลนดຏ ดนมารຏก ฟຂนลนดຏ กัมพูชา ป็นตຌน  

https://pantip.com/topic/32310513
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กลเกการกิดพิษของพาราควอตมืไอขຌาสูรางกาย พาราควอตจะกระตุຌน฿หຌกิดการสรຌาง superoxide 
anion ทีไน าเปสูการสรຌางสารอนุมูลอิสระจ านวนมาก น าเปสูการท าลาย NADPH ซึไงป็นสารตัๅงตຌนทีไส าคัญของ
กระบวนการมตาบอลิซึมของทัๅงรางกาย ท า฿หຌกิดภาวะครียดชิงผาผลาญ (oxidative stress) อยางรุนรง 
(Suntres, 2002) ซึไงจะท า฿หຌสารอนุมูลอิสระหลานีๅท าลายครงสรຌางตาง โ ภาย฿นซลลຏ รวมทัๅงเมตรคอนดรีย
ซึไงมีหนຌาทีไสรຌางพลังงาน฿หຌกับซลลຏ ละควบคุมการท างานของนิวคลียส ท าลายสารพันธุกรรม ท า฿หຌกลเก  
การซอมซมทางพันธุกรรมสียหาย สงผลท า฿หຌซลลຏตายละท าหนຌาทีไผิดปกติเป (Jang et al., 2015; Seo et 
al., 2014; Weidauer et al., 2004) 

พาราควอตละรคพาร์กินสัน 
 มຌวามลกุลของพาราควอตมีประจุ ซึไงตามทฤษฎีลຌวจะซึมผานผนังซลลຏเมเดຌ ตมีรายงาน                   
ทีไชีๅ฿หຌหในวาพาราควอตขຌาสูสมองผานยืไอกัๅนสมอง ิblood-brain-barrier; BBB) ละขຌาสูซลลຏดปามีน ดย
ผานทางตัวน าสง (transporter) ตางโ เดຌก Dopamine transporter (DAT) system (Rappold et al., 
2011) Neutral amino acid transporter system (Chanyachukul et al., 2004; McCormack et al., 
2003; Shimizu et al., 2001) Organic cation transporter (Rappold et al., 2011) ละ Choline-uptake 
system (Vilas-Boas et al., 2014ี ละมีการรายงานการคຌนพบกลเกทีไพาราควอตท าลายซลลຏประสาท จาก
การสรຌางอนุมูลอิสระพิษ ิfree radicalี มากขึๅน (Colleen et al., 2017)  
 มຌวาส านักงานสารปງองกันก าจัดศัตรูพืชละยารักษาสัตวຏหงออสตรลีย (Australian Pesticides 
and Veterinary Medicines Authority; APVMA, 2016) เดຌทบทวนขຌอมูลละสรุปวา MPTP มืไอขຌาสูซลลຏ
ประสาทจะมีกลเกทีไเปรบกวนกระบวนการ oxidative phosphorylation ตพาราควอตจะขຌาเปทีไ  
cytoplasm จึงเมกิดกระบวนการดังกลาว ตงานวิจัยของ Martinez ละ Greenamyre พบวาพาราควอต
สามารถขຌาสูซลลຏประสาทดปามีน ละรับอิลใกตรอนจาก complex I (c I) ละท าหนຌาทีไป็น redox cycler 
฿นการท า฿หຌกิดภาวะครียดออกซิดชัน สงผล฿หຌกิด mitochondrial dysfunction ละการตายของซลลຏ
ประสาทดปามีนเดຌชนดียวกันกับ MPP+ (ปลีไยนรูปมาจาก MPTP) ละ rotenone ดังนัๅน จากกลเกขຌางตຌน
สดง฿หຌหในวาพาราควอตสามารถขຌาสูซลลຏประสาทดปามีน ท า฿หຌกิด oxidative phosphorylation ละ 
mitochondrial dysfunction ทีไน าเปสูการตายของซลลຏประสาทดปามีนชนดียวกันกับ MPTP (Martinez 
et al., 2012)  

จากการสังคราะหຏงานวิจัยทัๅงหมดอยางป็นระบบ ิmeta-analysis) ซึไงตีพิมพຏ฿นวารสาร Neurology 
รวบรวมงานวิจัยจากการศึกษาทัๅงบบ cohort ละ case-control จ านวนทัๅงหมด 104 รืไอง ยืนยันการสัมผัส
สารพาราควอตมีความสีไยงตอการกิดรคพารຏกินสัน ิGianni & Emanuele, 2013ี อีกทัๅงมีงานวิจัยทาง
ระบาดวิทยา฿นหลายประทศทีไชีๅ฿หຌหในวาพาราควอตพิไมอกาสการป็นพารຏกินสันรຌอยละ 67ู470 ิLiou et 
al., 1997; Firestone et alฺ, 2005; Tanner et al., 2009) 

฿นกลุมประทศสหภาพยุรปเดຌ฿ชຌหตุผล พาราควอตท า฿หຌกิดรคพารຏกินสัน  ป็นหตุผล
ประกอบการยกลิกการ฿ชຌ ละรวมถึงประทศทีไจ ากัดการ฿ชຌ ชน สหรัฐอมริกา ออสตรลีย นอกจากนีๅ 
สมาคมพารຏกินสันรียกรຌอง฿หຌรัฐบาลยกลิกสารพาราควอตดยรใว  

ความป็นพิษของพาราควอตตอการจริญติบตของทารก 
 สารพาราควอตสามารถสงผานจากมารดาเปสูตัวออน฿นครรภຏ ผลการวิจัยจากคณะสาธารณสุขศาสตรຏ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจพบการตกคຌางของพาราควอต฿นซีรัไมทารกรกกิดละมารดาถึงรຌอยละ 17-20 ละ
พบวาหญิงตัๅงครรภຏทีไประกอบอาชีพกษตรกรรมมีความสีไยงรับสารพาราควอตมากกวาคนทัไวเป 1.3 ทา หญิง
ตัๅงครรภຏทีไมีประวัติการขุดดิน฿นพืๅนทีไกษตร มีความสีไยง฿นการตรวจพบพาราควอต คิดป็น 6 ทาของหญิง
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ตัๅงครรภຏทีไเมมีการขุดดิน ละหญิงตัๅงครรภຏทีไท างาน฿นพืๅนทีไกษตรกรรมชวง 6-9 ดือนของการตัๅงครรภຏ               
พบพาราควอตตกคຌางมากกวาหญิงตัๅงครรภຏทีไเมเดຌท างานถึง 5.4 ทา (Kongtip et al., 2017) ละตรวจพบ   
พาราควอต฿นขีๅทาดใกทารกรกกิดสูงถึง รຌอยละ 54.7 จากมารดา 53 คน (Konthonbut et al., 2018) 
฿นขณะทีไการวิจัยลักษณะดียวกัน฿นประทศฟຂลิปปຂนสຏตรวจพบพาราควอต฿นขีๅทาทารกพียง 2 จาก 70 
ตัวอยาง (รຌอยละ 2.85)  

การเดຌรับพาราควอตจากการ฿ชຌงานของกษตรกร 
 พาราควอตป็นสารทีไมีความสีไยงสูงมากกินกวาทีไจะน ามา฿ชຌงานเดຌอยางปลอดภัยมຌจะมีการปງองกัน
ทีไดีกใตาม  มีรายงานประมาณการจากการสัมผัสพาราควอตของ EU พบวาอกาสสัมผัสพาราควอตจากการ฿ชຌ
ครืไองพนบบสะพายหลังสูงกวาระดับมาตรฐาน ิAOEL) กรณีสวมอุปกรณຏปງองกันมีอกาส ๆเ ทา ละกรณี
เมเดຌสวม กิน 100 ทา ิEC., 2002) 

ปัจจุบัน ประทศบราซิลก าหนด฿หຌการ฿ชຌพาราควอตท าเดຌฉพาะการฉีดพนดยรถทรคตอรຏทีไมีหຌอง
ดยสารปຂดมิดชิด มຌกระนัๅนจากการประมินของ Brazilian Health Regulatory Agency (ANVISA) พบวา 
พาราควอตมีพิษฉียบพลันรຌายรง มีรายงานผูຌสียชีวิตป็นจ านวนมาก ทัๅงยังสัมพันธຏกับการกอรคพารຏกินสัน 
ละมຌจะมีครืไองปງองกันทีไดีกใตาม ตเมท า฿หຌสามารถรับประกันอันตรายทีไกิดกับผูຌ฿ชຌเดຌ จึงก าหนด฿หຌมีการ
ยกลิกการ฿ชຌ฿นป 2020  

ความนิยม฿นประทศเทย กษตรกรฉีดพนสะพายหลังป็นสวน฿หญ ตัวอยางชน งานศึกษาของ
อภิมัณฑຏ สุวรรณราช ละปัตพงษຏ กษสมบูรณຏ ิ2558) ทีไจังหวัดลย พบมีการ฿ชຌครืไองฉีดพนสะพายหลังทัๅง
บบ฿ชຌมือฉีดละบบครืไองยนตຏสูงถึง รຌอยละ 87.15 ละการสวมสืๅอผຌาบบปกปຂดมิดชิดกใเมสามารถปງองกัน
การสัมผัสทางผิวหนังเดຌ มຌวาตามทฤษฎีพาราควอตเมสามารถดูดซึมผานผิวหนังเดຌอยางมีนัยส าคัญ ต
บาดผลบนผิวหนัง ละบาดผลผาเหมຌทีไกิดจากพาราควอตองจะท า฿หຌพาราควอตผานขຌาสูรางกายอยาง
รวดรใว (Smith., 1988; Peiró et al., 2007; Lin et al., 2003) มຌตการสัมผัสกับพาราควอตทีไผิวหนังพียง
ลใกนຌอยจะท า฿หຌสียชีวิตเดຌดยฉพาะกับพาราควอตทีไมีความขຌมขຌนสูง (Soloukides et al., 2007) ขຌอมูลจาก
ศูนยຏพิษวิทยารงพยาบาลรามาธิบดีป พฺศฺ โ55ใูโ55้  พบอัตราการตายของผูຌปຆวย฿นประทศเทยทีไเดຌรับ            
พาราควอตสูงถึงรຌอยละ แฺไๆ ิผูຌปຆวยทัๅงหมด ไ,โโใ คน ตาย แ,้5เ คนี มีอัตราตายรຌอยละ แเฺโ กรณี               
ทีไผูຌปຆวยสัมผัสทางผิวหนัง รຌอยละ แไฺ5 กรณีทีไกิดจากอุบัติหตุหรือเมตัๅง฿จ ละรຌอยละ ฺ่โ กรณีทีไกิดจากการ
ประกอบอาชีพ 

ละนืไองจากสภาพอากาศรຌอนของประทศเทย จึงป็นเปเดຌยากมากทีไกษตรกรจะสวมอุปกรณຏ
ปງองกันทีไเดຌมาตรฐานพืไอปງองกันการสัมผัสพาราควอตทางผิวหนัง ซึไง฿นกรณีนีๅกณฑຏทางจริยธรรมของ FAO 
กีไยวกับการจัดการสารคมีก าจัดศัตรูพืช ฿นหัวขຌอ 3.6 ระบุวา สารคมี฿ดทีไป็นอันตราย฿นระดับทีไกษตรกร
ตຌอง฿ชຌครืไองปງองกันทีไอึดอัดเมสะดวกสบาย พง หรือเมพรຌอมทีไจะน ามา฿ชຌอยางทันทวงที ตຌองหลีกลีไยงการ
฿ชຌสารพิษดังกลาว ดยฉพาะอยางยิไง฿นกรณีทีไป็นการ฿ชຌของกษตรกรรายยอย฿นประทศขตรຌอน (FAO, 
2014) 

การเดຌรับพาราควอตจากการสัมผัสละสูดดม 
สหภาพยุรปจัด฿หຌพาราควอตป็นสารทีไอันตรายถึงตายถຌาสูดดม ตามทีไระบุเวຌวา Fatal if inhaled  

(EC, 2008ี รวมทัๅงปรากฏขຌอความทีไสดงถึงความสีไยงหรือป็นอันตรายบนคมีภัณฑຏวา Very Toxic by 
Inhalation  (Risk Phrase 26ี ตาม EU Directive 67/54 ชนดียวกับ U.S. EPA (1997ี จัด฿หຌพาราควอต
ป็นสารทีไมีความป็นพิษฉียบพลันสูงจากการสูดดม อยู฿นกลุม Category I มຌวาอกสารจะระบุวาละออง
ปกติจากการฉีดพนจริง ิไเเู่เเ µm) ฿หญกินกวาทีไจะป็นพิษ ตการก าหนดคามาตรฐาน฿นอากาศสดง
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วาผานขຌาระบบทางดินหาย฿จเดຌ ละละอองพาราควอตจากผูຌฉีดพนดຌวยมือ จะถูกกักสะสม฿นจมูกซึไงระคาย
คืองตอยืไอมือกจนบอยครัๅงกิดป็นลือดก าดา ละยังสามารถซึมผานมือกมืไอปริมาณมากพอกใจะกิดความ
ป็นพิษทัไวรางกาย (Catharina et al., 2001)  

นอกจากนีๅ Zhou ละคณะ เดຌรายงานความป็นพิษของพาราควอตดยการดูดซึมผานผิวหนัง ฿นกรณี
ทีไสารละลายพาราควอตรัไวละติดผิวหนังขณะฉีดพนสารคมี฿นการกษตร อาการมืไอรกสัมผัสผิวหนังกิด              
ผืไนดงตามมาดຌวยการพองละลือดออก อีกหกวันตอมาพืๅนทีไผิวกายกิดการผาเหมຌทัๅงหมด ผูຌปຆวยจึงเดຌขຌารับ
การรักษาละผาตัด฿นรงพยาบาล Qilu ของมหาวิทยาลัยชานตงประทศจีน ซึไงผูຌปຆวยเดຌรับการรักษาอยาง
ประสบความส ารใจละรอดชีวิตเดຌ (Zhou et al., 2013) 

การตกคຌางของพาราควอต฿นสิไงวดลຌอมละพืชผัก 
 การตกคຌาง฿นดิน - จากคุณสมบัติของพาราควอตซึไงมีประจุบวก ละดินมีประจุลบ ดังนัๅน  ดินจึง
สามารถดูดซับพาราควอตเดຌดี ตมืไอมีการ฿ชຌสารคมีตอนืไองซๅ าโ หลายป หรือมีการ฿ชຌ฿นปริมาณมากจะท า฿หຌ
สารคมีสะสมจนกินสภาวะอิไมตัวทีไสารอินทรียຏ฿นดิน ิorganic matter) จะดูดซับเดຌ จะกิดการคายสาร
ออกมา ท า฿หຌพาราควอตถูกชะลຌางออกจากดินเปสูหลงนๅ ามืไอฝนตก ละสงผล฿หຌพืชดูดสารคมีหลา นีๅ               
ผานรากเปสะสม฿นล าตຌนเดຌละกิดการสะสมของสารคมีหลานีๅ฿นสิไงมีชีวิต฿นระบบนิวศวิทยา ิพวงรัตนຏ 
ละคณะุ 2555ี 

การคายซับของสารพาราควอตจากดินสูล านๅ า฿นพืๅนทีไนานละพิษณุลกเดຌมีการรายงานดยงานวิจัย
ของทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนรศวร ิKeochanh et al., 2018) ละการคายซับพาราควอตจากตะกอนดิน
สูล านๅ าทีไปากพนัง นครศรีธรรมราช รายงานดยสถาบันทคนลยีหงอชีย ิAIT) (Noicharoen et al., 
2012)  

การตกคຌาง฿นพืช - พาราควอตสามารถขຌาสูรากพืชดຌวยการพร ิpassive diffusion) ตามกลเก 
carrier-mediated system ป็นการดูดซึมสารคมีขຌาสูพืช฿นรูปบบของ active absorption ผานยืไอมม
บรน ดยมีกลุมของอามีน กรดอะมินป็นสารน าพาท า฿หຌกิดการคลืไอนยຌายพาราควอตละเกลฟซตจาก
รากเปซลลຏตางโ ของพืช  ตกลเกนีๅฆาพืชเมตาย ตจะท า฿หຌกิดการสะสม฿นพืช ิHart et al., 1992a; Hart 
et al., 1992b; Hart et al., 1993; Sterling, 1994) พืชอาหารหลายชนิดสามารถสะสมพาราควอตผาน 
การดูดซึมผานรากเดຌ ชน ขຌาวพดลีๅยงสัตว์ พริกเทย มะขือทศ ถัไวหลือง พืชกลุมฟักทอง ป็นตຌน  
ิNathan, 2014, Culpaper et al., 2009, Tucker et al., 1969) ซึไงสอดคลຌองกับงานวิจัยของประทศเทย          
ทีไพบการตกคຌางของสารพาราควอต฿นพืชอาหารหลายชนิด ิพวงรัตนຏ ละคณะ  2555ี สารพาราควอตทีไพืช 
ดูดซึมละสะสม฿นพืชนีๅเมสามารถลຌางออกเดຌเมวาจะดຌวยวิธีการ฿ด ฿นงานวิจัยตางประทศยังพบอีกวามี
พาราควอตตกคຌาง฿นอาหารปรรูป ชน ปງง บียรຏ ละอาหารดใก ิDanezis et al., 2016)  

฿นรายงานการตรวจสอบสารพาราควอตตกคຌาง฿นผักของ Akinloye ละคณะ ิAkinloye et al., 
2013) เดຌพบความขຌมขຌนของพาราควอต฿นผักทุกชนิดทีไ฿ชຌ฿นการตรวจสอบอยู฿นชวง 0.04 ถึง 0.27 มิลลิกรัม
ตอกิลกรัม ละท า฿หຌอนเซมຏตຌานอนุมูลอิสระ ชน catalase, peroxidase ละ superoxide dismutase 
พิไมขึๅนอยางมีนัยส าคัญ ิp <0.05) ผักทีไเดຌรับพาราควอต 0.50 mM จะสดงอาการหีไยวหຌงดยเมมีผลนา 
ดยพบวาปริมาณของสาร malondialdehyde (MDA) ฿นผักพิไมขึๅนมืไอผักเดຌรับพาราควอตพิไม ละปริมาณ
คลอรฟຂลลຏลดลงมืไอความขຌมขຌนของพาราควอตพิไมขึๅน จากผลลัพธຏหลานีๅสดง฿หຌหในวาผักมีความเวตอ
ปริมาณพาราควอตทีไเดຌรับตกตางกัน   

นอกจากนีๅ นักวิทยาศาสตร์ของบริษัทซินจนทา ประทศอังกฤษ เดຌปຂดผยถึงกลเกการดืๅอยา หรือ
การตຌานทานฤทธิ์ของพาราควอต฿นพืชดยฉพาะกลุมวัชพืช (Hawkes, 2013) ดยการดูดซึมพาราควอต
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ขຌาสูซลลຏพืชนัๅนจะกิดควบคูเปกับสาร฿นกลุมของพอลิอามีน ละกลเกลการดืๅอยาของพืชทีไมีตอพาราควอตนีๅ
อาจมาจากการปลีไยนปลงของมตาบอลิซึมของสารพอลิอามีน ทัๅงนีๅหลักฐานสวน฿หญจากรายงานหลาย
หลงเดຌระบุถึงการดืๅอยาของพืช฿นกลุมหญຌาทีไมีตอพาราควอตวามาจากกลเกของยีนดีไยวทีไพยายามขับ             
พาราควอต฿หຌออกจากคลอรพลาสตຏ (Chloroplast) ฿หຌเปอยู฿นวคคิวอ (vacuole) ของพืช ทัๅงนีๅการดืๅอยา
ของหญຌาทีไมีตอพาราควอตเดຌมีการบันทึกเวຌวากิดกับหญຌา 49 ชนิด ฿นกลุมพืช 28 สปชีสຏทีไส ารวจราก 14 
ประทศ (Heap, 2013) ซึไงป็นปัจจัยทีไท า฿หຌตຌองมีการ฿ชຌสารพาราควอต฿นปริมาณมากขึๅนพืไอ฿หຌก าจัดหญຌา฿หຌ
เดຌผล 

การตกคຌาง฿นสัตว์ - งานวิจัยของภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรຏ จุฬาลงกรณຏมหาวิทยาลัย             
พบการตกคຌางของพาราควอต฿นสิไงมีชีวิตทีไป็นอาหาร ชน กบหนอง ปูนา หอยกาบนๅ าจืด ปลากะมัง ซึไงป็น
การเดຌรับพาราควอตจากสิไงวดลຌอม รวมทัๅงอาหารปรรูป ชน นๅ าปู หรือนๅ าปูຉ ชนกัน ซึไงสอดคลຌองกับ
งานวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตรຏมหาวิทยาลัยนรศวรทีไตรวจพบพาราควอต฿นปลาจากมนๅ านานกินค า
มาตรฐาน Codex ฿นทุกตัวอยางจาก แ้ ตัวอยาง ฿นชวงคา ฺ่5เูแฺ่้โ5 เมครกรัม/กกฺ 

 
การตรวจพบพาราควอต฿นตัวอยางสิไงวดลຌอม฿นประทศเทย 

 

ตารางทีไ ใ : การตรวจพบพาราควอต฿นตัวอยางสิไงวดลຌอม฿นประทศเทย 
 
 
 
 

สถานทีไ รายละอียดการตรวจพบ฿นสิไงวดลຌอม นๅ า ผัก ละสัตว์ อกสารอຌางอิง 
นาน 

  
พบ฿นดิน 6.75-291.60 เมครกรัม/กกฺ ละตะกอนดิน 7.95-214.60 
เมครกรัม/กกฺ 

พวงรัตนຏ ละคณะ, 
2559 

พบ฿นนๅ าประปาหมูบຌาน฿นทุกตัวอยาง ิ21 ตัวอยางี ฿นชวง เฺโโ ู ไฺๆ็ 
เมครกรัม/ลิตร 
พบ฿นผักทຌองถิไน มีคาสูงกวาคามาตรฐาน Codex ฿นทุกตัวอยางจาก 45 
ตัวอยาง 
พบ฿นปลากินคามาตรฐาน Codex ฿นทุกตัวอยางจาก แ้ ตัวอยาง ฿นชวง
คา ฺ่5เูแฺ่้โ5 เมครกรัม/กกฺ 
พบ฿นกบหนอง ปูนา ฿นพืๅนทีไกษตร หอยกาบนๅ าจืด฿นอางกใบนๅ า ละ
ปลากะมัง฿นมนๅ านาน ทีไ อฺวียงสา จฺนาน ดย฿น ปูนา กบหนอง ละปลา
กะมัง มีคากินมาตรฐาน Codex ทุกตัวอยาง 

ศิลปชัย ิ2554) 
ธงชัยุ  รชตะุ ภาณุ
พงศຏุ อรสา (2555)  

ล าพูน ละ
ล าปาง 

฿นพืๅนทีไการกษตรละ฿นหลงนๅ ามากกวา รຌอยละ ่เ ของตัวอยางทีไตรวจ
วิคราะหຏ ละตกคຌาง฿นดินความขຌมขຌนสูงสุด โ5ฺแ มกฺ/กก 

กรมสงสริมคุณภาพ
สิไงวดลຌอม, 2560 

หนองบัวล าภู พบ฿นนๅ าประปาหมูบຌาน฿นทุกตัวอยางทีไตรวจวัด฿นระดับความขຌมสูง 
มิลลิกรัม/ลิตร ละตรวจพบ฿นผักทຌองถิไนทุกตัวอยาง 

พวงรัตนຏ วรางคณา 
ละภาสกรุ 2560  

หลายจังหวัด พบ฿นผักผลเมຌ฿นระดับกินมาตรฐานสูงถึง 38 ตัวอยางจาก 76 ตัวอยางผัก
ผลเมຌ฿นมดิรຏนทรด 

Thai PAN, 2560 
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ผลกระทบตอกษตรกรหากมีการยกลิกพาราควอต 
จากขຌอมูลของส านักงานสถิติหงชาติพบวา ครัวรือนกษตรทีไปลูกพืชมากกวาครึไงหนึไง ใฺเ้ใ                 

ลຌานครัวรือนเมมีการ฿ชຌสารคมีก าจัดศัตรูพืชลย ฿นขณะทีไครัวรือนทีไมีการก าจัดศัตรูพืชละวัชพืชมี โฺใ้5 
ลຌานครัวรือน ดยมีการ฿ชຌสารคมี ฿ชຌสารธรรมชาติ ฿ชຌศัตรูธรรมชาติละ฿ชຌวิธีอืไน คิดป็น 0.276, 0.088, ละ 
0.270 ลຌานครัวรือน ตามล าดับ ิส านักงานสถิติหงชาติ โ5ๆเี 

สอดคลຌองกับการศึกษา฿นระดับพืๅนทีไ พบวา กษตรกรทีไปลูกพืชศรษฐกิจดังกลาวเมเดຌ฿ชຌพาราควอต
ทัๅงหมด ชน งานวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรຏทีไ อ าภออาวลึก จังหวัดกระบีไ พบวากษตรกรทีไ฿ชຌ
สารคมีสารก าจัดวัชพืช฿นสวนปาลຏมนๅ ามันมีพียง รຌอยละ โๆ ทานัๅน ิปุรวิชญຏ พิทยาภินันทຏ ละคณะ โ55ๆี 
สวนภาคตะวันออกฉียงหนือตอนบน กษตรกรทีไปลูกปาลຏมนๅ ามันมากถึง รຌอยละ ่5ฺ่  ก าจัดวัชพืชดยการ
฿ชຌครืไองตัดหญຌา ิพสุ สกุลอารีวัฒนา ละกาญจนา ทองนะ , โ55็ี ฿นขณะทีไงานวิจัยอีกชิๅนหนึไงพบวามี
กษตรกรชาวสวนยาง฿น ่ อ าภอของจังหวัดสงขลา ฿ชຌสารคมีก าจัดวัชพืชพียง รຌอยละ แแฺ5โ  สวนอีก รຌอย
ละ ็แฺ้้ ฿ชຌครืไองตัดหญຌา รຌอยละ ฺ้ๆ่ ฿ชຌรถเถ ละ รຌอยละ ๆ เมมีการก าจัดวัชพืช฿นสวนยาง ิพลากร สัตยຏ
ซืไอ ละปุรวิชญຏ พิทยาภินันทຏ, โ5ๆเี พืๅนทีไปลูกพืชศรษฐกิจส าคัญ ชน ขຌาว มีการ฿ชຌพาราควอตนຌอยมาก 
ตัวอยางชน งานวิจัยของมหาวิทยาลัยนรศวรทีไ ต าบลบุญทัน อ าภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู พบวา 
฿นพืๅนทีไปลูกขຌาวมีการ฿ชຌพาราควอตพียง 5 ลิตรตอพืๅนทีไ แุไโไ เร หรือคิดป็น เฺเเใ5  ลิตร/เรทานัๅน ต฿น
พืๅนทีไปลูกยางพาราละอຌอย มีการ฿ชຌฉลีไย เฺโใ ละ เฺไแ ลิตร/เร ตามล าดับ ิสมคิด ปງองมีละคณะ, โ5ๆเี 
 ละมຌมีนวนຌมการ฿ชຌสารคมีพิไมขึๅน ตผลผลิตทางการกษตรตอเร฿นรอบ 10 ปทีไผานมาของพืช
ศรษฐกิจสวน฿หญกลับเมเดຌพิไมขึๅนตประการ฿ด ชน จากการปรียบทียบผลผลิตตอเรของพืชศรษฐกิจ
ส าคัญมืไอป 2551 ปรียบทียบกับป 2559 พบวาผลผลิตตอเรสวน฿หญลดลง ชน ผลผลิตยางพาราลดลงจาก 
241 กิลกรัมตอเร หลือ 224 กิลกรัมตอเร อຌอยลดลงจาก 11,157 กิลกรัมตอเร หลือ 9,152 กิลกรัมตอเร  
ปาลຏมนๅ ามันจาก 3,214 กิลกรัมตอเร หลือ 2,409 กิลกรัมตอเร ยกวຌนขຌาวพดลีๅยงสัตวຏทานัๅนทีไผลผลิตตอ
เรพิไมขึๅนลใกนຌอยจาก 652 กิลกรัมตอเร ป็น 654 กิลกรัมตอเร ิส านักงานศรษฐกิจการกษตร ละ
ส านักงานสถิติหงชาติี 

ขຌอสนอการควบคุมพาราควอต 
1) ยกลิกพาราควอต 

 ฿หຌมีการยกลิกการ฿ชຌดยประกาศ฿หຌพาราควอตป็นวัตถุอันตรายทีไ ไ ตามขຌอสนอของกระทรวง
สาธารณสุข ดยจากการประมวลขຌางตຌนจากงานศึกษาวิจัยทีไมีขຌอมูลทางวิทยาศาสตรຏรองรับ ิscientific base) 
฿นประดในพิษฉียบพลันสูง กอรคพารຏกินสัน มีหลักฐานทางวิทยาศาสตรຏหนักนนสนับสนุน฿หຌมีการยกลิก
การ฿ชຌพาราควอต ชน ดียวกับ 5ใ ประทศทีไเดຌหຌาม฿ชຌละอยูระหวางกระบวนการหຌาม฿ชຌสารคมีก าจัดวัชพืช
นีๅลຌว  

 นอกหนือจากนีๅยังมีหลักฐานพียงพอภาย฿ตຌหลักปງองกันอาเวຌกอน ิprecaution approach)              
ซึไงป็นหลักการขຌอทีไ แ5 ทีไเดຌรับการรับรองภาย฿ตຌค าประกาศขององคຏการสหประชาชาติวาดຌวยสิไงวดลຌอมละ
การพัฒนาทีไยัไงยืน ิThe Rio Declaration from the UN Conference on Environment and Development 
: Principle 15) ละการปกปງองสิทธิดใกตามอนุสัญญาวาดຌวยสิทธิดใกขององคຏการสหประชาชาติมาตราทีไ โไ ฿หຌ
ดใกเดຌรับการคุຌมครองภาย฿ตຌสิไงวดลຌอมทีไปลอดภัย สนับสนุนการยกลิกการ฿ชຌพราะผลจากการศึกษาการ
ตกคຌางของพาราควอต฿นทารก ละ฿นสิไงวดลຌอม ประกอบกับเมสามารถจัดการความสีไยงเดຌดยวิธีการปกติ 
฿นกรณีนีๅสามารถพิจารณายกลิกการ฿ชຌเดຌ ิFAO the Code of Conduct, in Article 7.5) 
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2) พัฒนาทคนลยีทีไหมาะสมทดทนพาราควอต 
 มຌกษตรกรทีไปลูกพืชสวน฿หญจะเมเดຌ฿ชຌสารคมีก าจัดวัชพืช ตหนวยงานทีไกีไยวขຌองควร

ด านินการน างานวิจัยทีไพบวามีทางลือก฿นการควบคุมวัชพืช พืไอน ามาสงสริม฿หຌกกษตรกรกลุมทีไยังมีการ
฿ชຌพาราควอต ดยทางลือกรกควรป็นทางลือกทีไปรับปลีไยนระบบการผลิตเปสูการกษตรบบผสมผสาน
ตามนยบายของรัฐบาล หรือหากเมสามารถท าเดຌกใสามารถ฿ชຌวิธีการก าจัดวัชพืชทีไเมตຌอง฿ชຌสารคมีกอน ทัๅงยัง
ป็นการรับมือกับนวนຌมทีไ฿นตลาดตางประทศมีมาตรฐานของผูຌประกอบการละกลุมสิไงวดลຌอมทีไเมยอมรับ
การ฿ชຌพาราควอต ชน RSPO NEXT (Roundtable for Sustainable Palm Oil), UTZ and Rainforest 
Alliance, ละ CCCC (The common Code for the Coffee Community), ละ FLO (Fairtrade Labeling 
Organization) ป็นตຌน ละมีนวนຌมจะขยายเปยังสารคมีก าจัดศัตรูพืชทีไมีอันตรายรຌายรงอืไน ฿นกรณี
จ าป็นทานัๅนจึงนะน า฿หຌกษตรกรลือกทางลือกการ฿ชຌสารคมีอืไนพืไอทดทน  พราะถึงมຌขณะนีๅสารคมี
ทางลือกดังกลาวอาจยังเมมีขຌอมูลทีไพบวามีอันตราย ต฿นระยะยาวมืไอมีขຌอมูลละงานวิจัยมากพียงพอ 
สารคมีหลานัๅนอาจป็นอันตราย฿นระดับทีไตຌองยกลิกการ฿ชຌชนดียวกับพาราควอตกใป็นเปเดຌ 

โ. กรณีเกลฟซต 
  ขຌอทใจจริงทางวิชาการ : หตุผลสนับสนุน฿หຌยกลิกการ฿ชຌเกลฟซต 
  เกลฟซตละการ฿ชຌงานทางการกษตร 

 เกลฟซตป็นสารคมีก าจัดวัชพืช ิherbicides) ชนิดเมลือกท าลาย ชืไอทางการคຌาทีไรูຌจักมาก คือ  
ราวนด์ อัพ  (Roundup) ดยมีครงสรຌางทางคมีดังรูป เกลฟซตมีชืไอวิทยาศาสตรຏตาม IUPAC วา  
N-(phosphono methyl glycineี สารเกลฟซตอาจอยู฿นลักษณะของผง หรือของหลววิธีการ฿ชຌเกลฟซต
ดຌวยการฉีดพนละดูดซึมทาง฿บ หรือการฉีดขຌาทีไล าตຌนของวัชพืชทีไตຌองการท าลาย มัก฿ชຌ฿นควบคุมวัชพืช
จ าพวก หญຌาคา เมยราพ หญຌาหຌวหมู กก ป็นตຌน มืไอพืชเดຌรับเกลฟซตลຌวจะกิดการยับยัๅงการสรຌางปรตีน
ของพืชท า฿หຌลดการจริญติบตของพืช เกลฟซตยังเปหยุดการท างานของอนเซมຏละกรดซึไงจ าป็นตอกา ร
จริญติบตของพืชละท า฿หຌพืชตาย฿นทีไสุด (Handerson et al., 2010) 

 
 
 
 
 

 
ภาพทีไ 18 ครงสรຌางทางคมีของเกลฟซต 

 
ความป็นพิษของเกลฟซต 
จากหตุทีไมีการอຌางดยปรียบทียบคา LD50 ทีไ฿กลຌคียงกับกลือลຌวกลาววา เกลฟซตปลอดภัย

ทากันนัๅน ป็นการน าคา LD50 เป฿ชຌ฿นทางทีไเมถูกตຌอง พราะคา LD50 ป็นคาทีไ฿ชຌ฿นการปรียบทียบความป็น
พิษของสารคมี ละมีการน ามา฿ชຌจัดกลุมของสารคมีวามีพิษระดับ฿ด พืไอประยชนຏ฿นการติดฉลากภาชนะ
บรรจุ฿นการขนสงสารคมี฿หຌผูຌกีไยวขຌองระมัดระวัง฿นการขนสง ิพืไอความปลอดภัยี เม฿ชการจั ดประภท
สารคมีมืไอเดຌรับระยะยาว  
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ผลกระทบของเกลฟซตตอการป็นรคมะรใง 
สถาบันวิจัยมะรใงระหวางประทศ  ิIARC) ภาย฿ตຌองคຏการอนามัยลก ิWHO) ก าหนด฿หຌป็นสารทีไ

นาจะกอมะรใง฿นมนุษยຏ ิ2A) นืไองจากมีหลักฐานพียงพอ ิsufficient evidenceี วากอมะรใง฿นสัตวຏทดลอง 
ละหลักฐานทีไหนักนน ิstrong evidenceี วากอ฿หຌกิดความผิดปกติของสารพันธุกรรม ิท าลายยีนละ/
หรือครมซมี มຌวา IARC จะถูกกลาวหาจากสืไอวาบิดบือนขຌอมูลอยางเมปรง฿สพราะตัดขຌอความ             
ฮเกลฟซตเมกอมะรใง฿นสัตวຏทดลองฮ ออก ดย IARC ปຂดผยวาขຌอความทีไถูกตัดออกนัๅนนอกจากขาด
หลักฐานทีไนาชืไอถือลຌว ยังมาจากบทความวิชาการทีไถูกปຂดปงวาขียนขึๅนดยนักวิทยาศาสตรຏมอนซานตຌต
฿สชืไอนักวิทยาศาสตรຏคนอืไนป็นผูຌขียนทน พืไอตบตาวารายงานนัๅนมาจากนักวิชาการอิสระทีไปราศจาก
ผลประยชนຏทับซຌอน  

สถาบันวิจัยจุฬาภรณຏ พบวาสามารถกระตุຌนการจริญติบตของซลลຏมะรใงตຌานมชนิดทีไอาศัย
ฮอรຏ มนอสตรจน (Thongprakaisang et al., 2013) ส านักงานประมินอันตรายจากสิไ งวดลຌอม              
รัฐคลิฟอรຏนีย ิOffice of Environmental Health Hazard Assessment; OEHHAี ประกาศ฿หຌสารเกลฟซต
ป็นสารกอมะรใงทีไอยู฿นบัญชีรายชืไอพิไมติมของกฎหมาย California’s Safe Drinking Water and Toxic 
Enforcement Act of 1986  ิProp 65ี ซึไงป็นกฎหมายทีไบังคับ฿ชຌฉพาะ฿นรัฐคลิฟอรຏนีย ซึไงจะบังคับ฿หຌ
สินคຌาทีไปนปຕอนสารกอมะรใงตามรายชืไอทีไก าหนดเวຌตຌองสดงค าตือนบนฉลากตามประมวลกฎหมายรงงาน 
ิLabor codeี ของรัฐคลิฟอรຏนีย ซึไงมีผลบังคับ฿ชຌมืไอวันทีไ 7 กรกฎาคม 2560  

นอกจากนีๅ หลังจากทีไ IARC เดຌประกาศวาเกลฟซตป็นสารกอมะรใง Class โ A เดຌมีบทรายงาน
วิคราะหຏผลการวิจัย ิreview article) ทีไนาสน฿จหลายรายงาน ิDavoren et al., โเแ่; Myerx et al., โเแๆ; 
Tarazona et al., โเแ็ี Davoren ละคณะ ิ2018) มีความหในวา การทีไ IARC เดຌจัด฿หຌเกลฟซตป็น            
สารกอมะรใง กลุม 2A (Probable carcinogen) นักวิทยาศาสตรຏจะตຌองรงศึกษากลเกการออกฤทธิ์ทีไอธิบายวา 
เกลฟซตป็นปัจจัยสีไยงตอสุขภาพ ละมຌวาเกลฟซตจะมีประยชนຏดຌานศรษฐกิจการกษตร ตสารนีๅมี
ศักยภาพทีไจะกอผลกระทบดຌานลบตอสุขภาพอยางมาก 

ผลกระทบของเกลฟซตตอการท างานของระบบตอมเรຌทอ ิEDC)   
สมาคมตอมเรຌทอสหรัฐอมริกา ิEndocrine society) ระบุวาป็นสารทีไรบกวนการท างานของระบบ

ตอมเรຌทอ ิEDC) ( De Long et al., 2017; Omran and Salama, 2016; Cassault-Meyer et al., 2014; 
Mnif et al., 2011)  Myers ละคณะ ิโเแ่ี เดຌรวมกันวิคราะหຏสถานการณຏกีไยวกับผลกระทบของ             
เกลฟซตตอสุขภาพ ละเดຌสรุปขຌอตกลงรวมกันวา นับตัๅงต คฺศฺ แ้็ไ จนถึงปัจจุบัน การ฿ชຌเกลฟซต
พิไมขึๅนป็น แเเ ทา นอกจาก฿ชຌกอนการพาะปลูกลຌวยังมีการ฿ชຌกอนการกใบกีไยว ท า฿หຌวัชพืชดืๅอตอสารนีๅ 
ดิมมีความชืไอวาสารนีๅปลอดภัย ตการศึกษาวิจัย฿นชวงสิบปทีไผานมา การศึกษาทัๅง฿นสัตวຏทดลองละระบาด
วิทยา มีความจ าป็นตຌองกลับเปพิจารณา฿หมถึงความป็นพิษของสารนีๅ เกลฟซตมีการปนปຕอน฿นสิไงวดลຌอม
ละผลิตผลทางการกษตร คาครึไงชีวิตของสารนีๅยาวนานกวาทีไคยสนอเวຌ ดยเกลฟซตละมตาบเลทຏมี
การปนปຕอน฿นถัไวหลือง ละประชาชนเดຌรับสารนีๅพิไมขึๅน นอกจากนีๅการประมิน ADI ของเกลฟซต฿น USA 
ละ EU ขึๅนอยูกับการศึกษาทางวิทยาศาสตรຏทีไลຌาสมัย ละคณะผูຌขียนสนอถึงความจ าป็น฿นการสนับสนุน
การวิจัยดຌานระบาดวิทยา การติดตามการเดຌรับ ละการศึกษาทางพิษวิทยา ดยอาศัยหลักการของตอมเรຌทอ 
ดยฉพาะฤทธิ์ Endocrine disrupting 

งานวิจัยจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณຏ พบวาเกลฟซตมีฤทธิ์ ป็น ซี นอสทรจนอยางออน 
ิXenoestrogen) (Thongprakaisang, et al., โเแใ; Sritana et al., โเแ่ี ละ฿นป โเแ่ ผลงานวิจัยตอมา
ของสถาบันวิจัยจุฬาภรณຏพบวาเกลฟซตสามารถพิไมการจริญติบตของซลลຏมะรใงทอนๅ าดีชนิดทีไมี              
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ฮีสตรจนรับฮีสตรจนอลฟຆาเดຌ ผลการวิจัยของ Mesnage et al. (โเแ็ี ยืนยันวา glyphosate กระตุຌน
ตัวรับ Estrogen ชนิดอัลฟาเดຌ ป็นสารกระตุຌนซลมะรใงตຌานมชนิดพึไงฮอรຏมน฿หຌจริญติบตรใวขึๅน Krüger 
et al. (โเแไี ละคณะ ฿นป คฺศฺ โเแไ รายงานวาสามารถตรวจวัดเกลฟซตเดຌ฿นหมู ละพบวาลูกหมู               
มืไอคลอดออกมาพิการ Séralini et al. (โเแไี ละคณะ เดຌศึกษาความป็นพิษรืๅอรังของเกลฟซต                 
ดยปรียบทียบผลของการเดຌรับ Roundup ละขຌาวพดทีไปลีไยนปลงพันธุกรรม฿หຌตຌานพิษของเกลฟซตเดຌ 
ผลการวิจัยพบวาเกลฟซตมีผลตออวัยวะ ชน ตຌานม ตับ ละเต ป็นตຌน ละสรุปวาเกลฟซตป็น 
Endocrine disruptor  

ผลกระทบของเกลฟซตตอการกิดรคตางโ ชน เตรืๅอรัง บาหวาน อัลเซมอร์  
 ผลงานวิจัยของ DrฺChanna Jayasumana นักวิชาการชาวศรีลังกาทีไเดຌตีพิมพຏ฿นวารสาร BMC              
ซึไงป็นวารสารกีไยวกับภาวะรคเต พบวาเกลฟซตสามารถจับตัวกับลหะหนักเดຌงาย ละขຌาเปสะสม฿น
รางกาย มืไอปรียบทียบเตของผูຌปຆวยกับคนปกติพบวา ผูຌปຆวยมีนืๅอยืไอเตนຌอยกวาคนปกติมาก นืไองจากสารนีๅ
ขຌาเปท าลายนืๅอยืไอเต ยิไงเปกวานัๅน฿นขตภูมิอากาศรຌอนชืๅน สารเกลฟซตสามารถสะสมอยู฿นดินป็น
ทศวรรษ ฿นตละประทศทีไอยู฿นขตรຌอนชืๅนจึงจ าป็นตຌองวิจัยหาระยะวลาการสลายตัวของเกลฟซตอง              
เม สามารถอຌ าง อิงจากงานวิ จั ยตะวันตกเดຌ  (Jayasumana et al., 2015; Jayasumana et al., 2014; 
Jayasumana et al., 2013)   

นอกจากนีๅ  เกลฟซตจะท า฿หຌการสังคราะหຏกรดอะมิน Tryptophan, Phenylalanine ละ 
Tyrosine ลดลง กรดอะมินหลานีๅจ าป็นส าหรับการสรຌางสารสืไอสัญญาณประสาท฿นสมอง Martinez ละ
คณะ ิโเแ่ี รายงานวาเกลฟซตท า฿หຌกิดการปลีไยนปลงของสารสืไอประสาท monoaminergic                 
ซึไงมี Tryptophan, Phenylalanine ละ Tyrosine ป็นสารตัๅงตຌน Aitibali et al. (โเแ่ี พบวาการเดຌรับ 
เกลฟซตป็นระยะวลานานจะท า฿หຌหนู mice มีอาการ Anxiety ละ depression  

เกลฟซตสามารถยับยัๅงอนเซมຏเซตครม P450 ิCYPี ซึไงป็นอนเซมຏทีไมีหนຌาทีไส าคัญ฿นการก าจัด
พิษของสารปลกปลอมทีไขຌาสูรางกาย ดังนัๅน เกลฟซตจึงมีความสามารถ฿นการกอรคละความผิดปกติ            
ตาง โ จากการทีไซลลຏทัไวรางกายถูกท าลายละระบบมทาบอลิซึมถูกรบกวน จึงป็นหลักฐานตอกยๅ า                 
ความชืไอมยงการเดຌรับเกลฟซตกับรคสมัย฿หมทีไหลากหลายเมวาจะป็นรคอຌวน บาหวาน ออทิสซึม            
อัลเซมอรຏ ละมะรใง ิAnthony et al., 2013)  

ผลกระทบของเกลฟซตตอกการจริญติบตของทารก 
เกลฟซตสามารถผานจากมารดาเปสูตัวออนเดຌ มีการตรวจพบการตกคຌางของเกลฟซต฿นซีรัไมทารก

รกกิดละมารดาระหวางรຌอยละ 49-54 ละพบวาหญิงตัๅงครรภຏทีไประกอบอาชีพกษตรกรรมมีความสีไยงรับ
สารเกลฟซตมากกวาคนทัไวเป 12 ทา ละพบวาการท างาน฿นพืๅนทีไกษตรกรรมพิไมความสีไยง฿นการเดຌรับ
สารเกลฟซต฿นหญิงตัๅงครรภຏ (Kongtip et al., 2017) นอกจากนีๅ จากรายงานการศึกษาของ Ramazzini 
Institute (Manservisi et al, โเแ้ี ฿นป คฺศฺ โเแ้ พบวาการเดຌรับสารก าจัดศัตรูพืช฿นขนาดทีไคนเดຌรับจะ
ท า฿หຌสัตวຏทดลองทีไเดຌรับมืไอมตัๅงครรภຏ ละติบตขึๅนจะท า฿หຌกิดความผิดปกติของระบบสืบพันธุຏทัๅงพศผูຌละ
พศมีย Phamละคณะ ิโเแ้ี พบวาหนู mice ทีไเดຌสารฆาหญຌาจะมีผลท า฿หຌการสรຌางสปຂรຏมลดลง 

การตกคຌางของเกลฟซต฿นสิไงวดลຌอมละพืชผัก 
มีรายงานการตรวจพบเกลฟซตตกคຌางละปนปຕอน฿นตัวอยางสิไงวดลຌอมละอาหาร รวมถึงอาหาร

ปรรูปทัๅง฿นละตางประทศ 
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การตกคຌาง฿นดิน เกลฟซตละสารทีไ กิดจากการปลีไยนปลงสภาพของเกลฟซต  คือ 
Aminomethyl phosphonic acid (AMPA) สามารถพบเดຌ฿นนๅ า ดิน ละพืช เกลฟซตสามารถถูกจับ 
ิAdsorption) กับดินทีไมีอินทรียฺวัตถุ ละจะถูกยอยสลายดยจุลชีพ฿นดินละถูกสะสม ิBank et al., 2014; 
Cassigneul et al., 2016; Okada et al., 2016; Sidoli et al., 2016; Simonson et al., 2008; Siridov et 
al., 2015; Travaglia et al., 2015) ดังนัๅน เกลฟซตละ AMPA อาจจะตกคຌาง฿นดินมากกว า 1 ป                
฿นดินหนียวซึไงมีสารอินทรียຏวัตถุมาก ละจะถูกชะลຌางเดຌรใว฿นดินทราย ิBergstrom et al., 2011; Okada 
et al., 2016; Sidoli et al., 2016) การยอยสลายเกลฟซตยังขึๅนอยูกับความป็นกรดูดางของดิน ิZang et 
al., 2015) การตกคຌางของสารเกลฟซต฿นประทศเทยนัๅน คณะวิศวกรรมศาสตรຏ มหาวิทยาลัยนรศวร               
เดຌตรวจพบทีไจังหวัดนาน ดยพบ฿นดิน แไ5ฺเไ ูใ,ใแแฺๆ้ เมครกรัม/กกฺ ละตะกอนดิน แใโฺๆ5ูใ,้แใฺ่ๆ
เมครกรัม/กกฺ 

การตกคຌาง฿นนๅ า ฿นอดีตนักวิชาการเมเดຌคิดวาเกลฟสตจะป็นปัญหาส าหรับนๅ า฿ตຌดินละนๅ าผิวดิน 
พราะเกลฟซตมีศักยภาพ฿นการคลืไอนทีไคอนขຌางนຌอยผานชัๅนดิน อยางเรกใตาม งานวิจัย฿หม โ พบวา             
มຌสารนีๅจะถูกดูดซึม฿นดินทีไมีอินทรียຏวัตถุมาก เกลฟซตละ AMPA บางสวนทีไละลายเดຌผานขຌาเป฿นชัๅนนๅ า
฿ตຌดินหลังจากมีฝนตกหนัก ิMaqueda et al., โเแ็; Rendon-von Osten and Dzul-Caamal, โเแ็ี            
ฝนละการชะลຌางหนຌาดินจะท า฿หຌอนุภาคลใก โ ของดินซึไงมีเกลฟซตละ AMPA กาะอยู ปนปຕอน฿นนๅ า              
ผิวดิน ซึไงอาจจะท า฿หຌอยู฿นลักษณะป็นอนุภาคลใก โ หรือละลายนๅ าเดຌ ิMaqueda et al., โเแ็; Rendon-
von Osten and Dzul-Caamal, โเแ็; Wang et al., โเแๆ; Yang et al., โเแ5ี เกลฟซตละ AMPA              
ทีไละลาย฿นผิวนๅ าจะถูกดูดซับกับตะกอนดิน การยอยสลาย฿นตะกอนดินของสารทัๅงสองจะชຌามากกวาการยอย
สลาย฿นดิน การตรวจพบเกลฟซต ละ AMPA ทัๅง฿นนๅ า฿ตຌดินละผิวดินพบ฿นหลายประทศ ทัๅงทวีปอมริกา
หนือละ฿ตຌ รวมทัๅงยุรป ชน สหรัฐอมริกา คนาดา มใกซิก ยอรมนี สวิสซอรຏลนดຏ สปน ฮังการี 
ดนมารຏก ละฝรัไงศส ป็นตຌน ปริมาณสูงสุดทีไพบ฿นตางประทศคือ ไใเ μg/L หลังพายุฝน ิVan Bruggen 
et al., โเแ่ี ฿นขณะทีไการตกคຌางของเกลฟซต฿นหลงนๅ าของเทย คณะวิศวกรรมศาสตรຏ มหาวิทยาลัย
นรศวร เดຌตรวจพบทีไมนๅ านาน จังหวัดนานเดຌมีการพบ฿นนๅ าประปาหมูบຌาน฿นทุกตัวอยาง โแ ตัวอยาง ฿นชวง 
ใฺเู้5ไฺแโ เมครกรัม/ลิตร ิพวงรัตนຏ ละคณะุ โ555ี 

การตกคຌาง฿นพืชละสัตว์ รายงานวิจัยจากตางประทศเดຌรายงานการพบเกลฟซตละ AMPA            
จะพบ฿นพืชตัๅงต เฺแ-แเเ มิลลิกรัมตอกิลกรัม ฿นพืชตระกูลถัไวรวมทัๅงถัไวหลือง ฿นธัญพืชรวมทัๅงขຌาว เฺแ           
โ่ มิลลิกรัมตอกิลกรัม Maximum Residue Limit (MRL) ของเกลฟซตละ AMPA ตางกันลຌวตชนิด
ผลิตภัณฑຏ ชน เฺเ5 มิลลิกรัมตอกิลกรัม ฿นนๅ านม ละ เฺแ มิลลิกรัมตอกิลกรัม฿นผลิตภัณฑຏจากพืช                 
ดยเกลฟซตละ AMPA ทีไตกคຌาง฿นนๅ าละผลิตภัณฑຏจากพืชจะขຌาสูคนละสัตวຏ ละถูกขับออกมาทาง
ปัสสาวะละอุจจาระ ิNieman et al., โเแ5; Soosten et al., โเแๆี ซึไงจะพบทัๅง฿นคนละสัตวຏ 

การตกคຌางของเกลฟซต฿นพืชละสัตวຏเดຌถูกรายงานเวຌดย เกลฟซตพบ฿นพืชผักทຌองถิไนจังหวัด
นาน มีคาสูงกวาคามาตรฐาน Codex จ านวน 17 ตัวอยางจาก 45 ตัวอยาง ิพวงรัตนຏละคณะุ 2555) ละ
จากรายงานของ Thai PAN ตรวจพบ฿นผักผลเมຌ฿นระดับกินมาตรฐานสูงถึง 6 ตัวอยาง จาก 76 ตัวอยางผัก
ผลเมຌ฿นตลาดมดิรຏนทรด นอกจากนีๅ การตรวจพบ฿นสัตวຏ เดຌมีการรายงานการตรวจพบเกลฟซต฿นกบหนอง 
ปูนา ฿นพืๅนทีไกษตรหอยกาบนๅ าจืด฿นอางกใบนๅ า ปลากะมัง฿นมนๅ านาน ทีไอ าภอวียงสาจังหวัดนาน  อีกดຌวย 
(ศิลปชัยุ 2554) 
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การตรวจพบเกลฟซต฿นตัวอยางสิไงวดลຌอม฿นประทศเทย 
สถานทีไ รายละอียดการตรวจพบ฿นสิไงวดลຌอม  

ดิน นๅ า ผักผลเมຌ นืๅอสัตวຏละผลิตภัณฑຏอาหาร 
อกสารอຌางอิง 

นาน พบ฿นดินแไ5ฺเไ ูใ,ใแแฺ69 เมครกรัม/กกฺ ละ            
ตะกอนดินแใโฺๆ5ูใ,้แใฺ่ๆ เมครกรัม/กกฺ 

พวงรัตนຏ ละคณะ, 2555 

พบ฿นนๅ าประปาหมูบຌาน฿นทุกตัวอยาง ิ21 ตัวอยางี 
฿นชวง 3.09-54.12 เมครกรัม/ลิตร 

 

พบ฿นผักทຌองถิไนมีคาสูงกวาคามาตรฐาน Codex จ านวน 
17 ตัวอยางจาก 45 ตัวอยาง 

 

พบ฿นปลามีคากินคามาตรฐานCodex ฿นทุกตัวอยาง ิแ้ 
ตัวอยางี ฿นชวงคา 113.96 – 9,613.34 เมครกรัม/กกฺ 

 

พบ฿นกบหนอง ปูนา ฿นพืๅนทีไกษตรหอยกาบนๅ าจืด฿นอาง
กใบนๅ า ละปลากะมัง฿นมนๅ านาน ทีไอ าภอวียงสา นาน  

ศิลปชัย, 2554  
ธงชัย รชตะ ภาณุพงศຏ  
ละอรสา, 2555 

หลายจังหวัด พบ฿นผักผลเมຌ฿นระดับกินมาตรฐานสูงถึง 6 ตัวอยาง จาก 
76 ตัวอยางผักผลเมຌ฿นตลาดมดิรຏนทรด 

Thai PAN, 2560 

ตางประทศ พบ฿นธัญพืช ขຌาวสาลี ขຌาวบาร์ลย์ อาหารปรรูปหลาย
ชนิด ชน ขนมปัง ขนมกรุบกรอบ ครืไองดืไม ชน นๅ าสຌม 
บียรຏ เวนຏ นมถัไวหลือง นมม นๅ าผึๅง ครืไองปรุงรส ชน 
ซอสถัไวหลือง อาหารดใก ชน นมผง ซีรียล ป็นตຌน  

-UK monitoring data, from 
the Defra Expert 
Committee on Pesticide 
Residues in Food (PRiF) 
surveillance programmes 
(2011-2014) 
-The 2013 European Union 
report of pesticide 
residues in food (EFSA, 
2015a) 

ตารางทีไ ไ : การตรวจพบเกลฟซต฿นตัวอยางสิไงวดลຌอม฿นประทศเทย 
 
ขຌอสนอการควบคุมเกลฟซต 
ยกลิกการ฿ชຌเกลฟซต 
จากงานศึกษาวิจัยทีไมีขຌอมูลทางวิทยาศาสตรຏรองรับ ิscientific evidences) ฿นประดในป็นสารทีไ

นาจะกอมะรใง สถาบันวิจัยมะรใงระหวางประทศ  ิIARC) ภาย฿ตຌองคຏการอนามัยลก ิWHO) ก าหนด฿หຌป็น
สารทีไนาจะกอมะรใงเดຌ ิโA) รวมทัๅงป็นสารทีไรบกวนการท างานของระบบตอมเรຌทอ ิEDC) รคบาหวาน ละ
รคเต อีกทัๅงพบการตกคຌาง฿นซีรัไมทารกรกกิดละมารดา ละการตกคຌาง฿นสิไงวดลຌอม ภาย฿ตຌหลักปງองกัน
อาเวຌกอน ิprecaution approach) ซึไงป็นหลักการขຌอทีไ 15 ทีไเดຌรับการรับรองภาย฿ตຌค าประกาศของ
องคຏการสหประชาชาติวาดຌวยสิไงวดลຌอมละการพัฒนาทีไยัไงยืน ิThe Rio Declaration from the UN 
Conference on Environment and Development : Principle 15) ละการปกปງองสิทธิดใกตามอนุสัญญา
วาดຌวยสิทธิดใกขององคຏการสหประชาชาติมาตราทีไ 24 ฿หຌดใกเดຌรับการคุຌมครองภาย฿ตຌสิไงวดลຌอมทีไปลอดภัย 
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สนับสนุนการยกลิกการ฿ชຌ นอกจากนีๅ ประทศเทยมีนยบายสงสริมการกษตรอินทรียຏ ละขຌอมูลทีไชัดจนวา
฿นการยกลิกการ฿ชຌจะเมสงผลกระทบตอภาคกษตรกรรม ละสามารถ฿ชຌสารทดทนชีวภัณฑຏทีไมี                   
ความปลอดภัยมากกวาการ฿ชຌสารคมี 

 
ใ. กรณีคลอร์เพริฟอส 
 ขຌอทใจจริงทางวิชาการ : หตุผลสนับสนุน฿หຌยกลิกคลอร์เพริฟอส 
 คลอร์เพริฟอสละการ฿ชຌงานทางการกษตร 
 คลอรຏ เพริฟอสมีชืไ อทางคมี  คือ O,O-Diethyl-O-(3,5,6-trichloro-2-pyridinyl) phosphor 

rothioate ป็นสารก าจัดมลงกลุมออรຏกานฟอสฟต ทีไมีครงสรຌางทางคมีดังภาพทีไ แ้  
 
 
 
 

 
ภาพทีไ แ้ ครงสรຌางทางคมีของคลอรຏเพริฟอส 

  
สารคมีชนิดนีๅป็นสารคมีทีไนิยม฿ชຌกันมากทางการกษตรพืไอก าจัดมลงทีไป็นศัตรูพืชหลายชนิด ชน 

ขຌาวพด ขຌาว อຌอย ถัไว ฝງายละผลเมຌหลายชนิด ป็นตຌน ละ฿ชຌประยชนຏ฿นดຌานสาธารณสุขพืไอก าจัดมลงทีไ
อาศัยอยูตามบຌานรือน ชน ปลวก มด มลงสาบ ป็นตຌน  
 สารคลอรຏเพริฟอสมีกลเกการออกฤทธิ์ยับยัๅงการท างานของอในเซมຏอะซิติลคลีนอสตอรส 
ิacetycholinesterase, AChE) ซึไ ง มี หนຌ าทีไ ฿ นการสลายสืไ อสัญญาณประสาท  ิ neurotransmitter)                    
ทีไรียกวาอะซิติลคลีน ิacetycholine, ACh) มืไอเดຌรับสารชนิดนีๅขຌาสูรางกาย สารชนิดนีๅจะรบกวนการ
ท างานของระบบประสาทท า฿หຌกิดอาการสัไน ชักกระตุก ละสียชีวิตเดຌ ิClegg and van Gemert, แ้้้ี  
ผลของสารคลอรຏเพริฟอสตอสิไงมีชีวิต จะกีไยวขຌองกับการถายทอดสัญญาณประสาทดยการ฿ชຌสารคมี 
นืไองจากการถายทอดสัญญาณนีๅจะมีผลท า฿หຌกิดการหลัไงส ารสืไอประสาททีไ รียกวา อะซทิลคลีน 
ิacetycholine, ACh)) ดยปกติลຌวการท าลายฤทธิ์ของอะซิทิลคลีนนีๅจะถูกท าลายดยอในเซมຏอสตอรส 
ิesterase) ทีไมีชืไอวา คลีนอสตอรส ิcholinesterase , ChE) ซึไงมืไอสิไงมีชีวิตเดຌรับละดูดซึมสารพิษของ
สารกลุมคลอรຏเพริฟอส จะกอ฿หຌกิดความป็นพิษตอระบบประสาท ดยจะเปยับยัๅงการท างานของอในเซมຏ               
อะซิทิลคลีนอสตอรส สงผล฿หຌกิดความหนืไอยลຌา กรใง ละกิดอาการชักอยางรุนรง ซึไงหากเดຌรับ               
฿นปริมาณมากอาจท า฿หຌสียชีวิตเดຌ ิClegg and van Gemert, แ้้้ี  
 ความป็นพิษของคลอร์เพริฟอสตอพัฒนาการทางระบบประสาทของมนุษย์ 

งานวิจัยหลายชิๅนของการศึกษา฿นมนุษยຏ฿นรูปบบการติดตามผลระยะยาวยืนยันวา  มຌวาจะป็น 
การเดຌรับผานทางม฿นระหวางตัๅงครรภ์ คลอร์เพริฟอสสามารถสงผลระยะยาว (long-term effect)             
฿นดใก฿นการท า฿หຌกิดความป็นพิษตอสมอง สงผลกระทบท า฿หຌการรียนรูຌ ความจ า ความคิด ทักษะ
พืๅนฐานละอืไน โ ป็นเปชຌากวาพัฒนาการทัไวเปละอาจมีผลเปตลอดชีวิต มืไอทียบคียงกับผลการศึกษา           
฿นสัตวຏทดลองทีไพบวาความป็นพิษตอสมองจากคลอรຏเพริฟอสป็นผลความป็ นพิษบบถาวรสงผลตอ
พัฒนาการระยะยาว (Whyatt et al., 2005; Rauh et al., 2012)  
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รายงานวิจัยผลการศึกษา฿นมนุษยຏอยางตอนืไองถึงความชืไอมยงระหวางการรับสัมผัสคลอรຏเพริฟอส
กับผลทางระบบประสาทรูปบบตาง โ ชน 

- ผลตอพัฒนาการดຌานระบบประสาท (Neurodevelopmental effects) ฿นการรายงานถึงผลกระทบ
ของสารคลอรຏเพริฟอสตอระบบประสาท พบวาการท างานทีไผิดปกติของเมตรคอนดรียซึไงอยูภาย฿นซลลຏ มี
หนຌาทีไสรຌางพลังงานจะมีผลตอการควบคุมสมดุลของประจุตางโ ภาย฿นซลลຏ ซึไงทຌางานดยอาศัยปัຖมทีไตຌองการ
พลังงาน ทຌา฿หຌควบคุมเมเดຌ, Basha ละ Poojary (โเแไี รายงานผลการทดลองวาคลอรຏเพริฟอสละสภาวะ
อุณหภูมิตไ า แ5ูโเ°C ท า฿หຌเมตรคอนดรียท างานผิดปกติ ท า฿หຌกิดความสืไอมของระบบประสาทละสูญสีย
การควบคุมมตาบอลิซึมของซลลຏประสาท บริวณทีไกิดความสียหายมาก คือ บริวณ Cerebellum              
ซึไงควบคุมการคลืไอนเหวละ Medulla oblongata ซึไงควบคุมระบบเหลวียนลือดละระบบหาย฿จ , 
Eriksson ละคณะ ิโเแ5ี รายงานวาความป็นพิษตอการพัฒนาการของระบบประสาทของคลอรຏเพริฟอส
เมเดຌขึๅนอยูกับการยับยัๅงการทຌางานของอนเซมຏ Acetylcholinesterase พียงอยางดียว สารคลอรຏเพริฟอส 
ซึไงป็นสาร฿นกลุม Organophosphate มีการศึกษาความป็นพิษอยางมาก ดยฉพาะกีไยวกับการพัฒนาของ
ระบบประสาท฿นสัตวຏทดลอง ดยฉพาะคลอรຏเพริฟอสจะมีผลตอการคลืไอนเหวละการจดจ าของสัตวຏ  

del Pino ละคณะ ิ2015) พบวาการเดຌรับคลอรຏเพริฟอสทัๅงระยะฉียบพลันละรืๅอรังจะท า฿หຌกิด
การตายของซลลຏทีไบริวณ basal forebrain ซึไงมีหนຌาทีไควบคุมกีไยวกับการรียนรูຌละความจ า ดยการขัดขวาง
สารสืไอประสาทคลินอรຏจิคละทຌา฿หຌซลลຏตาย , López-Granero ละคณะ ิ2016) ศึกษาการเดຌรับ               
คลอรຏเพริฟอส฿นหนูป็นวลา 6 ดือน จะพบวากิดการสูญสียความทรงจຌากีไยวกับระยะทาง , สถานทีไละ
สิไงวดลຌอมของสัตวຏทดลอง, Lee ละคณะ ิ2016) พบวาการเดຌรับคลอรຏเพริฟอส ซึไงป็นสารพิษตอระบบ
ประสาทจะทຌา฿หຌสมองบริวณ Hippocampus ซึไงกีไยวขຌองกับการรียนรูຌละความจຌา ฿นขนาดทีไเมท า฿หຌกิด
ความผิดปกติอยางมากของระบบ Cholinergic มืไอฉีดขຌา฿ตຌผิวหนังติดตอกัน 21 วัน จะพบการสดงออกของ
ยีนสຏ ิGene expression) มีการปลีไยนปลงเปทีไบริวณ Hippocampus ฿นขณะดียวกัน Peris-Sampedro 
ละคณะ ิ2016) ศึกษาผลกระทบของคลอรຏเพริฟอสตอ Apolipoprotein E (ApoE) genes ชนิดตาง โ 
พบวาคลอรຏเพริฟอสจะรบกวนสมาธิ ิSustained attention) ละรงจูง฿จ ิMotivation) ของหนูทีไมี ApoE3, 
Gao ละคณะ ิ2017) พบวาคลอรຏเพริฟอสจะรบกวนการขนสงชิๅนสวนขนาดลใกของซลลຏ ิOrganelles) 
บริวณสมองสวนหนຌา ิCortex) ฿นการขนสงมลกุลของสายประสาท ิAxonal transport) ซึไงจ าป็นส าหรับ
การท าหนຌาทีไอยางปกติของซลลຏประสาท  
 - ผลตอการผิดปกติของจีนเทปຊละการกิดรคพารຏ กินสัน จากการเดຌรับสารก าจัดศัตรูพืช฿นกลุม 
ออรຏกานฟอสฟต ซึไงรวมถึงคลอรຏเพริฟอสซึไงสงมีความกีไยวขຌองอยางมากกับรคพารຏ กินสันดຌวย ดยพบ             
จีนเทปຊทีไผิดปกติ฿น Nitric oxide synthase 1 (NOS1) ซึไงมีสวนความส าคัญตอกลเกการหนีไยวน าท า฿หຌกิด
ความผิดปกติของระบบการท างานประสาท (Paul et al., 2016) Lan ละคณะ ิโเแ็ี ศึกษา฿นสัตวຏทดลอง
พบวาการเดຌรับคลอรຏเพริฟอสระหวางตัๅงครรภຏจะทຌา฿หຌกิดอาการคลຌาย Autism ฿นสัตวຏทีไคลอดออกมา            
คลอรຏเพริฟอสจะท า฿หຌพฤติกรรมสังคมละพฤติกรรมชอบส ารวจสิไงรอบตัวของสัตวຏบกพรองเป , Dominah 
ละคณะ ิโเแ็ี พบวาการเดຌรับคลอรຏเพริฟอสบบฉียบพลันจะทຌา฿หຌกิดความครียด ิOxidative stress) 
ละป็นพิษตอซลลຏประสาทบริวณ Striatum ซึไงควบคุมการคลืไอนเหวของรางกาย นอกจากนัๅน Deveci 
ละ Karapehlivan (โเแ่ี ยังพบคลอรຏเพริฟอสท า฿หຌกิดอาการคลຌาย Parkinson’s disease ฿นสัตวຏทดลอง 
Laporte ละคณะ ิโเแ่ี พบวามืไอ฿หຌคลอรຏเพริฟอสกสัตวຏตัๅงครรภຏจะป็นพิษตอการพัฒนาของระบบ
ประสาท ิDevelopmental neurotoxicity) จะหในวามีการศึกษาจ านวนมาก฿นสัตวຏทดลอง ซึไงสนับสนุน
รายงานของ Rauh ละคณะ ิโเแโี ทีไศึกษาดຌวย MRI พบความผิดปกติของสมองดใกทีไเดຌรับคลอรຏเพริฟอส 
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- ผลตอพฤติกรรมซึมศรຌาละการฆาตัวตาย ิDepression and suicidal behaviorี กษตรกรทีไ฿ชຌ
จะมีความสีไยงตอการกิดรคซึมศรຌาละการฆาตัวตายพิไมขึๅน ิLee et al., 2007; Freire and KoifmanS, 
โเแใ).   
 ผลกระทบของคลอร์เพริฟอสตอการจริญติบตของทารกละดใก 
  การรับสัมผัสคลอรຏเพริฟอส฿นมทีไตัๅงครรภຏละสงผลตอการพัฒนาของระบบประสาทของตัวออน            
฿นครรภຏ ป็นผล฿หຌกิดผลกระทบระยะยาวภายหลังการคลอด ดยฉพาะการกิดความชืไองชຌาของพัฒนาการ
ดຌานทักษะพืๅนฐาน ิRauh et al., 2006) มีความสัมพันธຏชิงลบกับพัฒนาการดຌานการรียนรูຌ ิEngel et al., 
2011) นืไองจากดใกป็นกลุมทีไปราะบางพราะมีนๅ าหนักตัวนຌอย พัฒนาการของระบบตาง  โ ฿นรางกาย            
ยังเมสมบูรณຏตใมทีไ การเดຌรับสารพิษจากสิไงวดลຌอมจึงมีผลกระทบมากกวาผูຌ฿หญ US EPA เดຌประกาศ฿หຌมี 
การคอย โ ลิก฿ชຌคลอรຏเพริฟอส ฿นบຌานรือนทีไอยูอาศัย ตัๅงตป คฺศฺ 2000-2001 ละเดຌมีการศึกษา
ผลกระทบของมาตรการดังกลาว฿นป คฺศฺ 2003-2005 ฿นการรวบรวมขຌอมูลจาก 50 ครัวรือนซึไงมีดใกอายุ             
3 ขวบ พบวามาตรการของ US EPA เดຌผลท า฿หຌดใกเดຌรับสารก าจัดมลงนຌอยลง ิWilson et al., 2010) 

 ฿นป คฺศฺ 2012 Rauh ละคณะเดຌรายงานผลการวิจัย฿นวารสาร PNAS ซึไงป็นวารสารชัๅนน าของ
สหรัฐอมริกา จากการศึกษาดใก 40 คน อายุระหวาง 5.9-11.2 ป ซึไงมารดาเดຌรับสารคลอรຏเพริฟอสระหวาง
ตัๅงครรภຏ ดยการตรวจวัดสารนีๅ฿นลือดจากรกมารดา ดยบงป็น 2 กลุมคือ กลุมทีไเดຌรับสารนีๅสูง ละเดຌรับ
ขนาดตไ ากลุมละ 20 คน การศึกษาลักษณะของสมองดใก ดยการ฿ชຌ MRI (Magnetic Resonance Imaging) 
ผลงานวิจัยนีๅ สดง฿หຌหในถึงความสัมพันธຏระหวางการเดຌรับสารคลอรຏเพริฟอส  ระหวางมารดาตัๅงครรภຏละ
พัฒนาการของสมองดใกทีไปลีไยนปลงเปอยางมีนัยส าคัญ ดยฉพาะ฿นสวนของ Frontal parietal ละ 
lateral temporal ซึไงมีหนຌาทีไส าคัญกีไยวกับการควบคุมดຌานความจ าละสติปัญญา งานวิจัยนีๅเดຌกระตุຌน฿หຌมี
การศึกษาผลกระทบตอดใกอยางกวຌางขวาง ฿นประทศกาหลี ฿ตຌเดຌศึกษาดใก฿นสถานลีๅยงดใก 158 หง               
฿น 6 มือง ดยพิจารณาชองทางการเดຌรับสารนีๅ฿นอากาศ฿นฝุຆนภาย฿นหຌอง ละสรุปวาดใกเดຌรับสารนีๅทาง                
การหาย฿จขຌาเป ิKim et al., 2013)  

ส าหรับการศึกษา฿นประทศเทยดยจุฬาลงกรณຏมหาวิทยาลัย จากการตรวจวัดการเดຌรับสัมผัส              
ดยวัดจากปัสสาวะดใก 53 คน อายุระหวาง 6-8 ป ดยดใก 24 คนอาศัยอยู฿นบຌานบริวณทีไปลูกขຌาว ละ 29 คน
อยู฿นชุมชนลีๅยงสัตวຏนๅ า ซึไงเม฿ชຌคลอรຏเพริฟอส  พบวา฿นปัสสาวะจะมีสารมตาบเลทຏของสารนีๅ฿นกลุม
ครอบครัวกษตรกรปลูกขຌาวมากกวาดใก฿นชุมชนซึไงลีๅยงสัตวຏนๅ า ิRohitrattana et al., 2014) จากการศึกษา
ของคณะนักวิจัยกลุมนีๅรวมกับนักวิจัย฿นสหรัฐอมริกาเดຌท าการศึกษาพฤติกรรมดຌานระบบประสาท 3 ระยะ 
คือ ระยะริไมตຌนระยะทีไมีการ฿ชຌสารนีๅมาก ละระยะทีไ฿ชຌสารนีๅนຌอย฿นชวงการท านา ดยการวัดสาร TCPy              
ซึไงป็นมตาบเลทຏของคลอรຏเพริฟอส พบวาจะมีคาสูงกวาดใกทีไอยู฿นชุมชนลีๅยงกุຌงซึไงเม฿ชຌสารนีๅ ตเมพบ
ความตกตางอยางมีนัยส าคัญระหวางชวงการ฿ชຌสารนีๅมากหรือนຌอย เมพบพฤติกรรมดຌานระบบประสาททีไ
ปลีไยนเปอยางมีนัยส าคัญ ตนืไองจากจ านวนดใกทีไศึกษามีนຌอยละเมสามารถศึกษาผลกระทบระยะยาวเดຌ 
คณะผูຌวิจัยมีความหในวาความผิดปกติบางอยางทีไพบ มຌจะเมตกตางทางสถิติอยางมีนัยส าคัญซึไงเมควร
พิกฉย ิFiedler et al., โเแ5ี ฿นขณะดียวกันมีรายงานการศึกษา฿นประทศอังกฤษทีไศึกษาการเดຌรับสาร
ก าจัดมลง฿นกษตรกรละดใกทีไอาศัยอยู฿นรัศมี แเเ มตร ของพืๅนทีไกษตรกรรมจากการวัดมตาบเลทຏของ
สารคลอรຏเพริฟอสทีไเดຌรับ฿นปัสสาวะ จากการศึกษาพบวาปริมาณของสาร฿นปัสสาวะจะเมตกตางอยางมี             
นัยยะส าคัญ ฿นชวงระยะการสปรยຏสารนีๅหรือเมมีการสปรยຏ คณะนักวิจัยสรุปวาการเดຌรับคลอรຏเพริฟอส  
นาจะมีหลงก านิดอืไนนอกจากการเดຌรับจากการสปรยຏ ิGalea et al., โเแ5ี 
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การศึกษาดย Rauh ละคณะ ิโเแ5ี พบวาจากการศึกษาดใก฿นสหรัฐอมริกา จ านวน โๆใ คน            
ซึไงมารดาเดຌรับคลอรຏเพริฟอสระหวางตัๅงครรภຏพบวาดใกมีอาการสัไน ิTremor) ซึไงป็นสัญญาณของการเดຌรับ
อันตรายตอระบบประสาททีไควบคุมการคลืไอนเหว ตอมา฿นป คฺศฺ โเแ็  Silver ละคณะ เดຌรายงาน
การศึกษาการเดຌรับคลอรຏเพริฟอสระหวางการตัๅงครรภຏ฿นประทศจีน พบวาทารกทีไกิดมามืไออายุ ้ ดือน  
การพัฒนาการดຌานพฤติกรรมการคลืไอนเหวชຌาลง ละ Gunier et al. (โเแ็ี รายงานการศึกษาดใกทีไเดຌรับ
คลอรຏเพริฟอสระหวางมารดาตัๅงครรภຏ โ่ใ คน ซึไงอาศัยอยู฿นขตกษตรกรรมของมลรัฐคลิฟอรຏนีย พบวามี
ความสัมพันธຏกันระหวางระยะทางทีไอยูอาศัยกับพืๅนทีไกษตรกรรม ละพบการพัฒนาการของระบบประสาท
ของดใก฿นกลุมทีไเดຌรับคลอรຏเพริฟอสชຌาลง Curtis ละ Sattler (โเแ่ี เดຌลงบทความ฿นวารสาร JAANP             
ซึไงป็นวารสารของสมาคม American Association for Nurse Practitioners เดຌสรุปวามีขຌอมูลทีไสดง฿หຌหใน
ถึงความสัมพันธຏระหวางการเดຌรับสารคลอรຏเพริฟอส ละความป็นพิษตอการพัฒนาการของระบบประสาท
ของดใก ดยฉพาะสตรีตัๅงครรภຏละดใกอายุตไ ากวา โ ขวบ ซึไงบุคลากรทางการพทยຏควร฿หຌค านะน าก
ผูຌปຆวย฿นการหลีกลีไยงการเดຌรับสารก าจัดศัตรูพืชนีๅ 

Guo ละคณะ ิโเแ้ี ศึกษา฿นประทศจีน จากมารดาละทารกจนถึงอายุ ใ ขวบ จ านวน ใ็็ คู
พบวา ความสัมพันธຏของการเดຌรับสารคลอรຏเพริฟอส การพัฒนาทางสติปัญญาลดลงรวมถึงการพัฒนาอืไน  โ 
ตางเดຌรับผลกระทบดຌานลบจากการเดຌรับคลอรຏเพริฟอสทัๅงสิๅน 

คลอรຏเพริฟอสมีผลตอพัฒนาการทางสมองดຌานสติปัญญาละการรียนรูຌ฿นดใกทีไมีการรับสัมผัส              
สารคลอรຏเพริฟอสระหวางทีไอยู฿นครรภຏม ิBouchard et al., 2011) การรับสัมผัสคลอรຏเพริฟอส฿นมทีไป็น
กษตรกรมีผลตอความสามารถ฿นการรียนรูຌละสติปัญญา฿นระยะยาวของลูก (Rauh et al., 2011) ดใกทีไอยู
฿นกลุมทีไมีการรับสัมผัสคลอรຏเพริฟอส฿นปริมาณสูงมีการตขึๅนของสมองสวนทีไท าหนຌาทีไ฿นการควบคุม              
ดຌานภาษา ความสน฿จ (attentionี ดຌานการรับรูຌทางสังคม (social recognition) ดຌานอารมณຏ ตลอดจนดຌาน
การวางผน ละความมีหตุมีผล ดยดใกทีไมีขนาดสมอง฿หญจะมีระดับสติปัญญาตไ ากวา (Rauh et al., 2012) 
นอกจากนีๅ ดใกละวัยรุนอายุระหวาง 12-18 ป ทีไมีการรับสัมผัสคลอรຏเพริฟอสมีผลการทดสอบทีไยกวากลุม
ควบคุมทีไเมคยรับสัมผัส ตัวชีๅวัดประกอบดຌวยการทดสอบการ฿หຌหตุผลละความจ าระยะสัๅน การมีสมาธิจดจอ
กับสิไงทีไท าสดงผลทีไตไ ากวาอยางชัดจน฿นกลุมทีไรับสัมผัสคลอรຏเพริฟอสทีไมีระดับมตาบอเลทຏทีไสูง฿นปัสสาวะ  
(Rohlmand et al., 2014)   

ผลกระทบของคลอร์เพริฟอสตอการจใบปຆวยดຌวยรคมะรใงละรคอืไน โ 
 สถาบันวิจัยจุฬาภรณຏพบวาคลอรຏเพริฟอสสามารถพิไมการจริญติบตของซลลຏมะรใงล าเสຌ H508 
(Suriyo et al., 2015ี ละมีงานวิจัยพบวาพิไมความสีไยงของการกิดมะรใงทวารหนักป็น 2ฺ7 ทา ิรຌอยละ 
95 confidence internal แฺโูๆฺไ ) (Lee et al., 2007) Suriyo ละคณะ ิ2015) เดຌท าการทดลอง฿น
ซลลຏมะรใงล าเสຌ฿หญชนิด H508 พบวา Chlorpyrifos กระตุຌนการจริญติบตของซลลຏมะรใงชนิดนีๅผาน
สຌนทางสัญญาณ EGFR/ERK1/2 ละ฿นป คฺศฺ2018 Ventura ละคณะสนอรายงานวาคลอรຏเพริฟอส 
อาจจะป็นปัจจัยสีไยงอยางหนึไงของมะรใงตຌานม ดยสนอวาคลอรຏเพริฟอสสงสริมการกิดมะรใงผานกลเก 
epigenetic ฿นสัตวຏทดลอง 

นอกจากนีๅมีงานวิจัยพบวาสงผลตอการควบคุมมตาบอลิซึมของเขมันละกลูคส฿นหนู สงผลตอระบบ
เทรอยดຏ  ซึไ ง  พิไ มความ สีไ ย งตอการ ป็น  Hypothyroidism ละมี รายงานการออกฤทธิ์ อืไ น  อาทิ  
neuroendocrine ิMedjakovic et al., 2014; Ventura et al., 2016) ละ estrogenic and androgenic 
effects (Vismanath et al., 2010)  
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การเดຌรับคลอร์เพริฟอสจากการ฿ชຌงานของกษตรกร 
  ฿นการ฿ชຌคลอรຏเพริฟอสดຌวยการฉีดพน฿นงานกษตรกรรมนัๅน งานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล                      
เดຌรายงานวากษตรกรเดຌรับคลอรຏเพริฟอสจากการหาย฿จสูงกวาคาระดับทีไปลอดภัย (Hazard quotient>1) 
(Kongtip et al., 2009) ละ฿นการตรวจสอบผลของสาร฿นกลุมออรຏกานฟอสฟต ซึไงรวมเปถึงสารคลอรຏเพริฟอส
ตอการตกคຌาง฿นมนุษยຏดยการตรวจสารกลุมนีๅ฿นปัสสาวะของหญิงตัๅงครรภຏทีไจังหวัดอ านาจจริญละจังหวัด
นครสวรรคຏ  พบว าความขຌมขຌนของ  dimethyl phosphate (DMP) ละ  dialkyl phosphate (DAP)                 
฿นปัสสาวะของหญิงตัๅงครรภຏทีไ 28 สัปดาหຏละความขຌมขຌนของ DAP หลังคลอด โ ดือน มีความตกตางอยาง
มีนัยส าคัญ ิp <0.05) ปัจจัยทีไมีอิทธิพลตอความขຌมขຌนของ DAP ฿นปัสสาวะของหญิงตัๅงครรภຏทีไ 28 สัปดาหຏ 
เดຌก การอาศัยอยู฿กลຌกับพืๅนทีไกษตรกรรม ความถีไ฿นการยีไยมชมฟารຏมกษตร฿นชวง ใ ูๆ ดือนรกของ            
การตัๅงครรภຏ การมีอาชีพรับจຌางพนยา การ฿ชຌสารคมีละกิจกรรมการกษตรอืไน โ (Kongtip et al., 2014) 

นอกจากนีๅ ยังพบอีกวาความขຌมขຌนของสารมตาบอเลตຏ฿นปัสสาวะของมารดากอนคลอดมีความสัมพันธຏ
กับการพัฒนาการของทารก฿นครรภຏ ดยมีผลการศึกษามากมายชีๅ฿หຌหในถึงความจ าป็นทีไจะตຌองมีการควบคุมการ฿ชຌ
งานสารคมีละการสาธารณสุขพืไอลดการสัมผัสกับยาฆามลงกอนคลอด ทัๅงจากการ฿ชຌ฿นดຌานการกษตรละ฿น
บຌานรือน  (Kongtip et al., 2017)  
  การเดຌรับสาร฿นกลุมออรຏกานฟอสฟตกอนคลอดของมารดาสามารถสงผลกระทบตอพัฒนาการทาง
ระบบประสาท฿นทารกรกกิดเดຌ (Kongtip et al., ดยพบวาหญิงตัๅงครรภຏทีไอาศัยอยู฿นพืๅนทีไกษตรกรรมมืไอ
คลอดบุตรลຌว จะตรวจพบคลอรຏเพริฟอส฿นขีๅทาทารกรกกิดป็นรຌอยละ 32.4 จากมารดา 67 คน นอกจากนีๅ
มารดาทีไมีการลีๅยงลูกดຌวยนๅ านมมารดา ตรวจพบคลอรຏเพริฟอส฿นนๅ านมมารดารຌอยละ 41.2 จากมารดา 51 
คน ละทารกทีไเดຌรับคลอรຏเพริฟอสกินคา ADI มีอยูรຌอยละ 4.8 ิWoskie et al., 2018) 

การตกคຌางของคลอร์เพริฟอส฿นสิไงวดลຌอมละพืชผัก 
 การตกคຌาง฿นนๅ า – รายงานการตกคຌางของคลอรຏเพริฟอส฿นนๅ า ของคณะวิศวกรรมศาสตรຏ 
มหาวิทยาลัยนรศวร พบการตกคຌางของคลอรຏเพริฟอส฿นนๅ าประปาหมูบຌานของจังหวัดนาน฿น 14 ตัวอยางจาก 
21 ตัวอยาง ดยมีคาสูงสุด 0.73 เมครกรัม/ลิตร ละ฿นการด านินการท างานของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข เดຌตรวจพบคลอรຏเพริฟอส฿นนๅ าอุปภคบริภคมีคาอยูระหวาง 0.8 – 20.2 เมครกรัม/ลิตร ฿นนๅ า
ธรรมชาติมีคาอยูระหวาง 0.2-12.2 เมครกรัมตอลิตร 

 การตกคຌาง฿นพืช ู คลอรຏเพริฟอสป็นยาฆามลงทีไ฿ชຌกันอยางพรหลาย฿นการพาะปลูกหลากหลาย
ชนิด฿นประทศเทย ดยมีการตรวจพบ฿นหลายจังหวัดทัๅงนาน พชรบูรณຏ ชียงราย ล าพูน ล าปาง พะยา 
นครปฐม ซึไงตรวจพบ฿นผักหลากหลายชนิด รวมทัๅงจากซุปปอรຏมารຏกใตชัๅนน า ดยการรายงานของ Thai Pan 
฿นการตรวจสอบตัวอยางผักรวม 446 ตัวอยาง สงวิคราะหຏสารพิษตกคຌาง 478 ชนิด พบตกคຌางกินคา MRLs 
สูงป็นอันดับตຌน โ ของกลุมสารก าจัดมลง ปริมาณทีไพบตัๅงต 0.01-3.10 ppm พบตกคຌาง฿นผลเมຌ ผักยอด
นิยม ผักพืๅนบຌาน ดยฉพาะ฿บบัวบกพบสูงกวาคา default limit (0.01ppm) สูงสุด 310 ทา ฿นกะพราละ
ต าลึงพบปริมาณสูงสุดกินคา default limit 110 ทา นอกจากนีๅ กรมสงสริมคุณภาพสิไงวดลຌอมเดຌรายงาน
การตรวจคลอรຏเพริฟอสพบ฿นผักละผลเมຌทุกชนิดทีไจังหวัดชียงรายละนาน ซึไงมืไอค านวณการบริภคละ
ปริมาณการตกคຌางของสารคมี฿นรางกาย กลุมประชากรกินครึไงหนึไงมีคาสารคมีสะสม฿นรางกายกินคาอຌางอิง
ทีไระดับ 14.8 เมครกรัม/กกฺน ๅาหนักตัว/วัน ิBMD10 chlorpyrifos/100) อีกทัๅงยังตรวจพบคลอรຏเพริฟอส            
฿นผักละผลเมຌทุกชนิด฿นจังหวัดล าพูนละล าปาง ละพบตกคຌาง฿นหอมดงสูงกินคามาตรฐานอาหารของ
ประทศเทย กลุมประชากรกินรຌอยละ 85 มีคาความสีไยงจากการรับสัมผัสสารสูงกวาคาอຌางอิงทีไระดับ 14.8 
เมครกรัม/กกฺน ๅาหนักตัว/วัน ิBMD10 chlorpyrifos/100) อีกดຌวย ฿นป 2560 ทีไผานมาประทศมาลซียเดຌ
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ตรวจสอบพืชผักน าขຌาของประทศเทย พบวาสินคຌาอาหารน าขຌาจากเทยเมป็นเปตามกฎระบียบดຌานความ
ปลอดภัยอาหารของมาลซีย เดຌก Food Act แ้่ใ ละ Food Regulations แ้่5 สิงหาคม – ธันวาคม 
โ5ๆเ ดยประทศเทยเดຌรับการจຌงตือนจากกระทรวงสาธารณสุขของมาลซียวาตรวจพบการตกคຌางกิน
คาทีไก าหนด฿นผักผลเมຌสดสงออก เดຌก มะมวงสด ลองกอง ละงาะ 
 

การตรวจพบคลอร์เพริฟอส฿นตัวอยางสิไงวดลຌอม฿นประทศเทย 
 

สถานทีไ รายละอียดการตรวจพบ฿นสิไงวดลຌอม  
ดิน นๅ า ผักผลเมຌ ละสัตวຏ 

อกสารอຌางอิง 

นาน พบ฿นดิน ฿น 51 ตัวอยางจาก 54 ตัวอยางละตะกอนดิน 49 
ตัวอยางจาก 51 ตัวอยาง 

พวงรัตนຏ ละคณะ, 
2555 

พบ฿นนๅ าประปาหมูบຌาน฿น 14 ตัวอยางจาก 21 ตัวอยาง ดยมี
คาสูงสุด 0.73 เมครกรัม/ลิตร 

 

พบ฿นผักทຌองถิไนมีคาสูงกวาคามาตรฐาน Codex จ านวน 40
ตัวอยางจาก 45 ตัวอยาง 

 

พบ฿นปลามีคากินคามาตรฐานCodex ฿นทุกตัวอยาง ิแ้ 
ตัวอยางี ฿นชวงคา เฺใแ – 5แๆฺใ่ เมครกรัม/กกฺ 

 

พชรบูรณຏ พบ฿นนๅ าอุปภคบริภคมีคาอยูระหวาง 0.8 – 20.2 เมครกรัม/
ลิตร ฿นนๅ าธรรมชาติมีคาอยูระหวาง 0.2-12.2 เมครกรัมตอลิตร  

วิระวรรณ  
ละพวงรัตนຏุ 2559 

฿นผักมีคาความขຌมขຌนอยูระหวาง 0.0039-0.1521 มิลลิกรัม/
กิลกรัม 

 

ชียงราย นาน พบ฿นผักละผลเมຌทุกชนิด ซึไงมืไอค านวณการบริภคละปริมาณ
การตกคຌางของสารคมี฿นรางกาย กลุมประชากรกินครึไงหนึไงมีคา
สารคมีสะสม฿นรางกายกินคาอຌางอิงทีไระดับ แไฺ่ เมครกรัม/
กกฺน ๅาหนักตัว/วัน ิBMDแเ chlorpyrifos/แเเี  

กรมสงสริมคุณภาพ
สิไงวดลຌอม, 255้ 

ล าพูน ล าปาง พบ฿นผักละผลเมຌทุกชนิด พบตกคຌาง฿นหอมดงสูงกินคา
มาตรฐานอาหารของประทศเทย กลุมประชากรกินรຌอยละ ่5 มี
คาความสีไยงจากการรับสัมผัสสารสูงกวาคาอຌางอิงทีไระดับ แไฺ่ 
เมครกรัม/กกฺน ๅาหนักตัว/วันิBMDแเ chlorpyrifos/แเเี  
 

กรมสงสริมคุณภาพ
สิไงวดลຌอม, 2560 

พะยา พบวาผักจากฟาร์ม มาร์กใตละซุปปอร์มาร์กใตรอบกวຍานพะยา
ตรวจพบคลอรຏเพริฟอสมากทีไสุด 

รัตนา ละคณะ, 2557 

นครปฐม ตรวจพบกินคา MRL ฿นผักกะหลไ าจากตลาด฿นจังหวัดนครปฐม สมพนธຏ ละคณะ, 
2558 
 

ตลาดคຌาสงละ
หຌางสรรพสินคຌา 

จากตัวอยางรวม ไไๆ ตัวอยาง สงวิคราะหຏสารพิษตกคຌาง ไ็่ 
ชนิด พบตกคຌางกินคา MRLs สูงป็นอันดับตຌนโของกลุมสารก าจัด
มลง ปริมาณทีไพบตัๅงต 0.01-3.10 ppm พบตกคຌาง฿นผลเมຌ ผัก

Thai-PAN, 2559-60 
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สถานทีไ รายละอียดการตรวจพบ฿นสิไงวดลຌอม  
ดิน นๅ า ผักผลเมຌ ละสัตวຏ 

อกสารอຌางอิง 

ยอดนิยม ผักพืๅนบຌาน ดยฉพาะ฿บบัวบกพบสูงกวาคา default 
limit (เฺเแppm) สูงสุด ใแเ ทา ฿นกะพราละต าลึงพบปริมาณ
สูงสุดกินคา default limit แแเ ทา  

มาลซีย เดຌรับการจຌงตือนจากกระทรวงสาธารณสุขของมาลซียวาตรวจ
พบการตกคຌางกินคาทีไก าหนด฿นผักผลเมຌสดสงออก เดຌก มะมวง
สด ลองกอง ละงาะ  

สินคຌาอาหารน าขຌา
จากเทยเมป็นเปตาม
กฎระบียบดຌานความ
ปลอดภัยอาหารของ
มาลซีย เดຌก Food 
Act แ้่ใ ละ Food 
Regulations แ้่5 
สิงหาคม – ธันวาคม 
โ5ๆเ 

ตารางทีไ 5 : การตรวจพบคลอรຏเพริฟอส฿นตัวอยางสิไงวดลຌอม฿นประทศเทย 
 

 การหຌาม฿ชຌงานคลอร์เพริฟอส฿นประทศตาง โ  
 ประทศสหรัฐอมริกา 

ู หຌาม฿ชຌ฿นบຌานรือน หຌาม฿ชຌ฿นมะขือทศ พืชตระกูลสຌม ตระกูลถัไว ละจ ากัดการ฿ชຌ฿นอปปຂຕล  ตຌอง
มีนวกันชนระหวางพืๅนทีไฉีดพนละบຌานรือน  

- การประมินความสีไยงตอสุขภาพมนุษยຏของคลอรຏเพริฟอสฉบับป โเแๆ พบวา ความสีไยงจาก            
การรับสัมผัสทางอาหารละนๅ าดืไม ฿นภาวะ steady state อยูระดับทีไนาป็นหวง ส าหรับการประมินความสีไยง
จากการสัมผัสจากละอองทีไปลิว฿นอากาศ (spray drift) ของบຌานรือนทีไอยูอาศัย ตຌองมีพืๅนทีไนวกันชน 
(buffer zone) มากกวา ใเเ ฟุตพืไอเม฿หຌความสีไยงอยูระดับทีไนาป็นหวง (EPA, 2016)  
 ประทศจีน  

หຌาม฿ชຌ฿นผัก ตัๅงตวันทีไ ใแ ธันวาคม โ55้ (China Pesticide Information Network, โเแใี  
 ประทศสหภาพยุรป  

จ ากัดการ฿ชຌอยางครงครัด ดยผักผลเมຌสวน฿หญหຌามเม฿หຌตกคຌางกินคาตไ าสุดทีไจะวิคราะหຏเดຌ ิLimit 
of detection :LODี 
 ประทศสหราชอาณาจักร  

ยกลิกการ฿ชຌทัๅงหมด ยกวຌนการ฿ชຌกับปลงตຌนออนพืชสกุล Brassica (กะหลไ าปลี/ผักกาดี ทีไ฿ชຌครืไอง
ฉีดพนอัตนมัติทานัๅน (HSE, 2016) 

ประทศอฟริกา฿ตຌละฟຂลิปปຂนสຏ  
ยกลิกการ฿ชຌ฿นบຌานรือนละสวน พราะพบวามีผลกระทบตอสุขภาพมนุษยຏ ละดยฉพาะดใก  

(FDA, 2009) 
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ขຌอสนอการควบคุมคลอร์เพริฟอส 
ยกลิกคลอร์เพริฟอส 
จากงานศึกษาวิจัยทีไมีขຌอมูลทางวิทยาศาสตรຏรองรับ ิscientific evidences) ฿นประดในผลตอ              

ความผิดปกติดຌานพัฒนาการทางสมองของดใกทีไมเดຌรับสารระหวางตัๅงครรภຏละผลตอสุขภาพ  ดยป็นสาร            
ทีไนาชืไอวากีไยวขຌองกับการกิดมะรใง ภาย฿ตຌหลักปງองกันอาเวຌกอน ิprecaution approach) ซึไงป็นหลักการ
ขຌอทีไ 15 ทีไเดຌรับการรับรองภาย฿ตຌค าประกาศขององคຏการสหประชาชาติวาดຌวยสิไงวดลຌอมละการพัฒนา              
ทีไ ยัไ ง ยื น  (The Rio Declaration from the UN Conference on Environment and Development : 
Principle 15) ละการปกปງองสิทธิดใกตามอนุสัญญาวาดຌวยสิทธิดใกขององคຏการสหประชาชาติมาตราทีไ 24 
฿หຌดใกเดຌรับการคุຌมครองภาย฿ตຌสิไงวดลຌอมทีไปลอดภัย สนับสนุนการยกลิกการ฿ชຌพราะผลจากการศึกษา            
การตกคຌางของคลอรຏเพริฟอส฿นทารกละ฿นสิไงวดลຌอม 

 
ใ.ไ นวทางการปรับปลีไยนเปสูกษตรอินทรีย์ละกษตรกรรมยัไงยืน 
 การจัดการปัญหาสารคมีก าจัดศัตรูพืชพืไอมุงเปสูระบบกษตรกรรมละอาหารทีไมีความยัไงยืนนัๅน    
เมสามารถด านินการเดຌดยการยกลิกการ฿ชຌ การสงสริมการ฿ชຌอยางปลอดภัย หรือกຌปัญหาฉพาะการผลิต
ทานัๅน ตตຌองด านินการเปพรຌอมกันทัๅงระบบ ละมีปງาหมายทีไตຌองการบรรลุอยางชัดจน 
 จากการประมวลละวิคราะหຏขຌอมูลจากทุกภาคสวน ละระดมความคิดหในจากสมาชิกสภาผูຌทน
ราษฎรทีไเดຌรับฉันทานุมัติจากสภาผูຌทนราษฎร กรรมาธิการวิสามัญฯ จึงสนอปງาหมาย ละนวทาง                
การปรับปลีไยนประทศเปสูกษตรอินทรียຏละกษตรกรรมยัไงยืน ดังตอเปนีๅ 

1) พิไมละขยายพืๅนทีไกษตรกรรมอินทรีย์ละกษตรกรรมยัไงยืนของประทศเทย฿หຌเดຌรຌอยละ แเเ 
฿นป โ5็ใ ซึไงป็นปปງาหมายการพัฒนาทีไยัไงยืนของสหประชาชาติ 

  องคຏการสหประชาชาติเดຌตัๅงปງาหมายการพัฒนาทีไยัไงยืน แ็ ดຌาน฿หຌบรรลุผล฿นป โเใเ ดย฿น
ปງาหมายทีไ โ ก าหนด฿หຌบรรลุขจัดความอดอยากหิวหย฿นทุกรูปบบพืไอ฿หຌบรรลุความมัไนคงทางอาหารทีไ       
ทุกคนมีอาหารทีไดีูมีคุณภาพพืไอชีวิตทีไดี ดยการบรรลุปງาหมายนีๅจ าป็นตຌอง฿หຌประชาชนขຌาถึงอาหารละ
ตຌองมีการสงสริมกษตรกรรมยัไงยืน฿หຌขยายออกเปอยางกวຌางขวาง 

  อยางเรกใตาม จากรายงานของกระทรวงกษตรละสหกรณຏ ปัจจุบันประทศเทยมีพืๅนทีไกษตร
อินทรียຏพียง 5็เุไเ้ เร ละมีพืๅนทีไกษตรกรรมยัไงยืน ิรวมกษตรอินทรียຏี ประมาณ ใฺใ ลຌานเรทานัๅน หรือ
คิดป็นสัดสวนพียงรຌอยละ เฺใ่ ละรຌอยละ โฺโโ 
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ภาพทีไ โเ : ขนาดพืๅนทีไกษตรอินทรียຏเทย 
ทีไมา : GreenNet, FiBL-IFOAM 2019 

 

ขณะทีไ฿นระดับลกนัๅนหลายประทศดยฉพาะ฿นยุรปเดຌพิไมพืๅนทีไกษตรอินทรียຏเปมากกวารຌอยละ 
แเ ละบางประทศชนออสตรียนัๅน มีพืๅนทีไกษตรอินทรียຏมากถึงรຌอยละ โไ ของพืๅนทีไกษตรกรรม 

 
 

ภาพทีไ โแ : จ านวนประทศกษตรอินทรียຏ 
ทีไมา : FiBL-IFOAM โเแ้ 

 
พืไอ฿หຌบรรลุปງาหมาย฿นป โ5็ใ รัฐบาลตຌองขยายปງาหมายกษตรอินทรียຏ/กษตรยัไงยืน฿หຌพิไมขึๅน

อยางนຌอย โ ทาตามปງาหมายของผน แโ กลาวคือ ควรมีพืๅนทีไกษตรกรรมอินทรียຏ฿หຌเดຌอยางนຌอย ใ ลຌานเร 
ละกษตรยัไงยืนรูปบบอืไนโพิไมขึๅนป็น ็ ลຌานเร รวมพืๅนทีไกษตรอินทรียຏ/กษตรยัไงยืนรวม แเ ลຌานเรหรือ
คิดป็นรຌอยละ ๆฺ็แ ของพืๅนทีไกษตรกรรมของประทศ ละควรตัๅงปງาหมาย฿หຌมีพืๅนทีไกษตรกรรมอินทรียຏละ
กษตรกรรมยัไงยืนรวม 5เ ลຌานเร มืไอสิๅนสุดผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ฿นป โ5ๆ้ 
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ภาพทีไ โโ : สຌนทางละปງาหมายของพืๅนทีไกษตรยัไงยืน 
 

2) ตัๅงปງาหมายลดการตกคຌางของสารคมีก าจัดศัตรูพืช฿หຌป็นศูนย์ภาย฿นป โ5็ใ 
 จากการฝງาระวังสารคมีก าจัดศัตรูพืชของครือขายตือนภัยสารคมีก าจัดศัตรูพืช ิThai-PAN) 

พบวาการตกคຌางของผักละผลเมຌกินคามาตรฐาน฿นป โ5ๆโ อยูทีไรຌอยละ ไแ  ของจ านวนตัวอยางทีไสุมตรวจ 
ซึไงสูงกวากินกวาระดับทีไจะรับเดຌ รัฐบาลละหนวยงานทีไกีไยวขຌองตຌองลดระดับปัญหาการตกคຌางของสารพิษ
ตกคຌางนีๅ฿หຌนຌอยทีไสุดดยรใว ดย฿นสหภาพยุรปละญีไปุຆนนัๅน ปริมาณการตกคຌางกินคามาตรฐานอยูทีไระดับ
รຌอยละ โูใ ทานัๅนมืไอวัดการตกคຌางทีไมีความสามารถการวัดทีไครอบคลุมบบดียวกัน ทัๅงนีๅดยตัๅงปງาหมาย฿หຌ
ผักละผลเมຌของเทยตຌองมีความปลอดภัย฿นระดับดียวกับประทศทีไพัฒนาลຌว฿นป โ5ๆ้ มืไอสิๅนสุด
ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติฉบับทีไ แใ 

3) ครืไองมือละปฏิบัติการทางนยบายทีไจะน าเปสูการบรรลุปງาหมาย 
 พืไอ฿หຌบรรลุปງาหมายทีไทຌาทายดังกลาวจ าป็นตຌองมีการด านินการทีไจ าป็นดังตอเปนีๅ 
 3.1ี การยกลิกละจ ากัดการ฿ชຌสารคมีก าจัดศัตรูพืชทีไมีความสีไยงสูง 
  จากการประมวลดยครือขายนักวิชาการดຌานสารคมีก าจัดศัตรูพืชหลายสถาบันพบวา                 

มีสารคมีก าจัดศัตรูพืชมากถึง แ5่ ชนิด ทีไมีความสีไยงสูงอยาง฿ดอยางหนึไง เดຌก มีพิษฉียบพลันสูง มีพิษ
รืๅอรังท า฿หຌกิดการกอกลายพันธุຏละกอมะรใง ละมีการตกคຌาง฿นสิไงวดลຌอมนานละป็นพิษตอผึๅง สัตวຏนๅ า 
ละมลงทีไมีประยชนຏ  

  กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม ละกระทรวงกษตรละ
สหกรณຏจ าป็นตຌองมีการด านินการพืไอ฿หຌมีการจ ากัดการ฿ชຌละรวมเปถึงการยกลิกการ฿ชຌสารคมีกลุม
ดังกลาวนีๅดยรใวทีไสุดทาทีไจะท าเดຌ 
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 3.2ี การจัดท าระบบฝງาระวังสารพิษตกคຌางทีไมีประสิทธิภาพ ปรง฿ส ละสอดประสานกันของ
ทุกหนวยงานทีไกีไยวขຌอง 

  ปัญหาสารคมีก าจัดศัตรูพืชตกคຌางกินมาตรฐาน฿นประทศเทย ซึไงมีระดับการตกคຌางกิน
มาตรฐานมากถึงรຌอยละ ไแ ฿นกรณีทีไ฿ชຌหຌองปฏิบัติการทีไมีความครอบคลุมสูง ป็นระดับความเมปลอดภัยทีไ                 
เมสามารถยอมรับเดຌ ฿นขณะทีไการตรวจสอบฝງาระวัง฿นตางประทศ ชน฿นสหภาพยุรป โ่ ประทศนัๅน             
พบระดับการตกคຌางกินมาตรฐานพียงรຌอยละ ใ ทานัๅน ดังนัๅนจึงควรรียนรูຌระบบดังกลาวพืไอน ามาปรับ
ประยุกตຏ฿ชຌ฿นประทศเทย 

  สหภาพยุรปด านินการพืไอสรຌางความปลอดภัย฿นอาหารดยระบบทีไรียกวา RASFF ิRapid 
Alert System for Food & Feed)  ซึไงมีกลเกการท างานทีไชืไอมยงกับประทศ฿น EU ละนอก EU หลาย
ประทศ ดยมืไอเดຌรับการจຌงตือน จะด านินการประมินความสีไยง ละด านินการ฿น ไ รูปบบ ชน           
การปฏิสธทีไพรมดนกอนน าขຌา การตือนภัยพืไอ฿หຌประทศสมาชิกสงคืนหรือท าลายดยทันที การจຌงตือน
พืไอ฿หຌตละประทศพิจารณาด านินการตามความหมาะสม ละการจຌงขาว พืไอป็นประยชนຏระยะยาว            
฿นการจัดการ 

  ฐานขຌอมูลจากระบบ RASFF ยังป็นครืไองมือส าคัญ฿นการบริหารจัดการของ EU ฿นการจรจา
กับประทศผูຌสงออก ชน การก าหนดปริมาณการสุมตรวจบบขຌมขຌน ดังกรณีทีไประทศเทยคยเดຌรับ จนตຌอง
ยุติการสงออกพืไอปรับปรุงคุณภาพ฿นป โ55่ ป็นตຌน 

 
 

ภาพทีไ โใ : กลเกการท างานของ RASFF 
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ภาพทีไ โไ : ระบบตือนภัยผลิตผลกษตรปลอดภัย 

 
 ระบบการตือนภัยพืไอผลผลิตทางการกษตรทีไปลอดภัยของเทย ควรมีการด านินการอยางนຌอย ใ 
รืไองทีไส าคัญดังตอเปนีๅ 

(1) ยกระดับหຌองปฏิบัติการของประทศเทย ฿หຌมีศักยภาพครอบคลุมการตรวจสอบสารคมีก าจัด  
ศัตรูพืชประมาณอยางนຌอย 5เเ สาร฿นระดับทาทียมกับการตรวจวิคราะหຏ฿นสหภาพยุรป ทัๅง฿นสวนกลาง 
ซึไงป็นหຌองปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตรຏการพทยຏ ละการจัดตัๅงหຌองปฏิบัติการ฿นพืๅนทีไดานน าขຌา ดยอาจ
รวมมือกับสถาบันการศึกษา฿นภูมิภาคป็นผูຌท าหนຌาทีไดังกลาว 

(2) พิไมประสิทธิภาพ จัดสรรอัตราก าลังคน ละจัดงบประมาณพิไมติม ฿นหนวยงานทีไท าหนຌา฿น           
ศูนยຏปฏิบัติการจຌงตือน พืไอท าหนຌาทีไ฿นการวินิจฉัยตามกฎหมายละกฎระบียบวาดຌวยการตกคຌางของ
สารพิษทัๅงของประทศเทยละระหวางประทศ พืไอด านินการอยาง฿ดอยางหนึไง ตัๅงตการสัไงหຌามน าขຌา/หຌาม
จ าหนายหรือสัไง฿หຌท าลายผลผลิตทีไมีการตกคຌาง฿นระดับทีไสีไยงตอความป็นอันตราย การตือนภัยหรือจຌง              
พืไอด านินการตามความหมาะสม ตลอดจนการผยพรขຌอมูล฿หຌผูຌประกอบการละประชาชนทราบ  

(3) หนวยงานทีไดูลศูนยຏปฏิบัติการจຌงตือน ท าหนຌาทีไ฿นการประมวลละวิคราะหຏขຌอมูล จากขຌอมูล
ปฏิบัติการประจ าวัน พืไอจัดท าขຌอสนอจากผลิตผลการกษตรละอาหารทีไน าขຌาจากตางประทศ ละของ
หลงจ าหนาย฿นประทศทัๅง฿นหຌาง ตลาดสด ผูຌประกอบการ หรือผูຌผลิต พืไอยกระดับการด านินการ ชน              
สัไงหຌามการน าขຌา/จ าหนาย พิไมระดับการสุมตรวจ เปจนถึงการด านินคดีตามกฎหมาย 

อยางเรกใตาม กระบวนการปรับปรุงระบบการด านินการนีๅ ป็นรืไอง฿หญ มีความส าคัญ ละมีผลตอ
ทัๅงประทศผูຌน าขຌา ตอผูຌประกอบการราย฿หญ ละกีไยวขຌองกับประชาชนทัๅงทีไป็นกษตรกรละผูຌบริภค            
จึงตຌองด านินการอยางปຂดผย ปรง฿ส ละสามารถตรวจสอบเดຌ  
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ระบบฝງาระวังละตือนภัยนีๅ ฿นดຌานหนึไงจะท า฿หຌระบบการผลิตทางการกษตรทีไยังคงมีการ฿ชຌสารคมี
ก าจัดศัตรูพืชอยู ตຌองปรับตัวพืไอปรับปรุง฿หຌระบบนีๅมีความปลอดภัยมากขึๅน ฿นขณะทีไ฿นอีกดຌานหนึไงจะป็น
การสนับสนุนการขยายตัวของระบบกษตรกรรมอินทรียຏละการผลิตทีไป็นมิตรตอสุขภาพละสิไงวดลຌอม
พิไมขึๅนเปพรຌอมกันดຌวย 
 ระบบฝງาระวังละตือนภัยนีๅ ครอบคลุมการน าขຌาละการผลิตทางการกษตร฿นประทศ ละ฿ชຌ
ระบบนีๅ฿นการด านินการจัดการหຌามการน าขຌา การท าลายผลผลิตตกคຌางกินมาตรฐาน ละการสงกลับเปยั ง
ผูຌผลิตตามความหมาะสม ชนดียวกับการด านินการ฿นระบบ RASFF ิRapid Alert System for Food & 
Feed) ของสหภาพยุรป ทัๅงดยการยกระดับหຌองปฏิบัติการของหนวยงานของรัฐอง หรือดยสนับสนุนภาค
อกชน฿หຌลงทุนกีไยวกับการ฿หຌบริการพืไอ฿หຌตຌนทุนการตรวจวิคราะหຏมีราคาถูกลง 
 การผยพรขຌอมูลจากการฝງาระวัง ยังป็นครืไองมือส าคัญส าหรับผูຌบริภค฿นการมีสวนรวม              
฿นการขับคลืไอนการปฏิรูปปัญหาสารคมีก าจัดศัตรูพืช ดยผานอ านาจการลือกซืๅอผลผลิตละผลิตภัณฑຏ           
ดยการปฏิสธการลือกซืๅอสินคຌาจากผูຌผลิตหรือผูຌจ าหนายทีไมีความสีไยง  
  3.3ี ฿ชຌมาตรการทางภาษี ดยยกระดับ฿หຌมีการกใบภาษีมูลคาพิไมละภาษีน าขຌาสารคมี
ก าจัดศัตรูพืชชนดียวกับการกใบภาษีทัไวเป หรือพิไมระดับภาษีของสารคมีก าจัดศัตรูพืชทีไมีผลกระทบตอ
สุขภาพละสิไงวดลຌอม฿นระดับสูง 
   กอนป โ5ใ5 ประทศเทยคยมีการกใบภาษีสารคมีก าจัดศัตรูพืชละถูกยกลิกเป ละมืไอมี
การริริไมการกใบภาษีมูลคาพิไมกใเดຌยกวຌนเมกใบภาษีชนดียวกัน ดยอຌางวาพืไอเม฿หຌกิดผลกระทบตอ
กษตรกร ตการด านินการนยบายดังกลาวกลับพิไมตຌมตอ฿หຌกับวิธีการควบคุมศัตรูพืชบบ฿ชຌสารคมี
มากกวาการ฿ชຌวิธีการอืไน ชน การ฿ชຌครืไองจักรกลการกษตร หรือวัสดุคลุมดิน ป็นตຌน นยบายดังกลาวจึงป็น
นยบายทีไเมป็นธรรมละป็นอุปสรรคตอการพัฒนากษตรกรรมบบยัไงยืน  
   การศึกษาดยคณะศรษฐศาสตรຏ มหาวิทยาลัยกษตรศาสตรຏ ยังพบวา สารคมีก าจัดศัตรูพืช
นัๅนยังท า฿หຌกิดผลกระทบภายนอก ิPesticide Externalities) คิดป็นมูลคา เฺ็ๆ ทาของมูลคาการน าขຌา
สารคมีก าจัดศัตรูพืช฿นทุก โ ปอีกดຌวย 
   ประทศเทยอาจ฿ชຌรูปบบนยบายดຌานภาษีสารคมีก าจัดศัตรูพืชจากประทศดนมารຏก  หรือ
นอรຏวยຏทีไมีระบบกฎหมายนีๅทีไกຌาวหนຌา ดยรายเดຌจากการกใบภาษีนัๅนจะถูกน าเป฿ชຌ฿นการยียวยาผลกระทบ 
฿ชຌสนับสนุนกษตรกร ละการวิจัยนวทาง฿นการลดการ฿ชຌสารคมี พืไอ฿หຌป็นเปตามหลักการทีไผูຌกอมลพิษ
ตຌองป็นผูຌจาย ฿นขณะทีไกษตรกรกใจะเมเดຌรับผลกระทบจากการกใบภาษี พราะภาษีทีไกใบเดຌจะยຌอนกลับมา
ป็นประยชนຏตอกษตรกรดยตรง 
  3.4ี การสนับสนุนภาษี งบประมาณ ละตลาดพืไอกษตรอินทรีย์ละกษตรกรรมยัไงยืน  
   ปງาหมายการพัฒนากษตรกรรมยัไงยืน฿หຌบรรลุผลจ าป็นตຌองมีมาตรการทางการคลัง              
ทีไสนับสนุนอยางชัดจน ตัวอยางชน ขຌอมูลของกระทรวงกษตรระบุวางบประมาณประจ าป โ5ๆโ ส าหรับ 
การสงสริมกษตรอินทรียຏของกระทรวงกษตรละสหกรณຏก าหนดเวຌพียง แุเแใฺใใ ลຌานบาททานัๅน ฿นขณะ
ทีไยอดงบประมาณรวมของกระทรวงกษตรละสหกรณຏสูงกวาสนลຌานบาท 
   ฿นขณะดียวกัน กระทรวงการคลังตຌองมีมาตรการ฿นการลดการกใบภาษีวัสดุอุปกรณຏ ละ
ครืไองจักรกลการกษตรทีไ฿ชຌ฿นการก าจัดวัชพืชทดทนสารคมี ดยงดวຌนการกใบภาษี ทัๅงภาษีน าขຌาละ
ภาษีมูลคาพิไม บบดียวกับการ฿หຌตຌมตอกับสารคมีก าจัดศัตรูพืชทีไป็นอยู฿นปัจจุบัน 
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   การจัดตัๅงกองทุนสนับสนุนการพัฒนาดຌานการกษตร ชน การพัฒนาครืไองจักรกลการกษตร
การพัฒนาการผลิต การปรรูป การตลาด กองทุนนๅ าประจ าครัวรือน ละอืไนโ ฿นลักษณะสรຌางรงจูง฿จ฿หຌกิด
การวิจัยละพัฒนา ดย฿หຌมูลคาของผลงานวิจัย ป็นหลัก 
   การจัดตัๅงตลาดกลางสินคຌากษตรปลอดภัยละกษตรอินทรียຏ฿หຌคลอบคลุมทุกพืๅนทีไ ชน              
฿นระดับอ าภอ ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ทัๅงนีๅ ตຌองก าหนดกฎ กติกา ฿หຌตรวจสอบรับรองคุณภาพของสินคຌา
การกษตร ตัๅงตหลงผลิตตຌนทางของกษตร กลางทางหรือตลาดกลาง ละปลายทางหรือผูຌบริภค ดย฿ชຌ
รูปบบ Third Party หรือบุคคลทีไสาม ชน Central Lab ฿นการตรวจรับรองสารตกคຌาง พืไอสรຌางความมัไน฿จ
฿หຌผูຌบริภค ตลอดจนคัดยกผูຌทีไกระท าผิดกฎกติกา ออกจากระบบ 

ใ.5ี การสนับสนุนนวัตกรรมทีไเม฿ชຌสารคมีก าจัดศัตรูพืช 
ิ1ี การพาะปลูกดยเม฿ชຌยาฆาหญຌา มีหลักการปฏิบัติ คือ 

ิ1.1ี ทัศนคติตอหญຌา ตຌองถือวา ฮหญຌามีคุณประยชนຏจ าป็นขนดียวกับปัจจัยการผลิต
การกษตรดຌานอืไน พียงตจะจัดการอยางเร฿หຌหมาะสมกับพืชประธาน 

ิแฺโี การจัดการดຌานขตกรรมส าหรับการปลูกพืชตละชนิด ชน การวຌนระยะระหวางตຌน 
ระหวางถว ระบบนๅ า การยกรอง เถพรวน พืไอจัดการ฿หຌหญຌามีมาก มีนຌอย ชวง฿ด ชน ปลูกขຌาว ขຌาวพด       
มันส าปะหลัง อຌอย ผัก เมຌยืนตຌน จะตางกัน 

ิแฺใี การพาะกลຌากอนปลูก จะท า฿หຌพืชประทานจริญติบตเปลวงหนຌากวาหญຌา ชน               
พาะขຌาว แ5 วัน พาะกลຌาผัก แเ วัน ป็นตຌน 
  ิแฺไี การ฿ชຌครืไองจักรกล ครืไองทุนรง ฿นการปลูกการเถพรวนทัๅงดินละยา นอกจากจะป็น
ประยชนຏ฿นการจัดการหญຌา  ยังเดຌประยชนຏ฿นการป็นปุຉยจากหญຌาพิไม เดຌพัฒนาระบบราก฿หຌตกกอตกราก
มากยิไงขึๅน ป็นการพิไมผลผลิตอีกตางหาก 
  ิโี การพาะปลูกดยเม฿ชຌสารคมีก าจัดศัตรูพืช มีวิธีการหลัก คือ 
   ิโฺแี ฿ชຌพืชสมุนเพรปງองกันละก าจัด หนอน มลง ทัๅงปาดดูด ปากกัด รวมทัๅง ชืๅอรา 
บคทีรีย ตตຌองศึกษาประสิทธิภาพของสมุนเพรตละชนิด วิธีการผลิต ระยะวลาการ฿ชຌ ฿หຌหมาะสม 
ตลอดจนตຌองรียนรูຌวงจร วิถีชีวิตของศัตรูพืชตละชนิด 
   ิ2ฺโี ฿ชຌชีววิธี/จุรินทรียຏ  ฿นการปງองกันละก าจัดมลง ชน ชืๅอราเตรคดอรมา                   
ชืๅอบคทีรียทูริงย วิธีการขยายชืๅอ วิธีการ฿ชຌ ตลอดจนประสิทธิผล ขຌอจ ากัดของจุลินทรียຏ 
  ิใี การ฿ชຌครืไองจักรกลการกษตร฿นกระบวนการผลิต 
   ิใ.แี ประยชน์ของครืไองจักรการกษตร 
    ควรสงสริม฿หຌมีการน าครืไองจักรมา฿ชຌ฿นทุกกิจกรรมของกระบวนการผลิตทัๅงขัๅนตอน
การตรียมดินขัๅนตอนการปลูกพืช ขัๅนตอนการดูลละอารักขาพืช ขัๅนตอนการกใบกีไยวผลผลิต ละขัๅนตอน
การถนอมผลผลิต฿หຌคงสภาพหรือความสด฿หมพืไอการขนสงเปยังรงงานปรรูปหรือผูຌบริภค นืไอ งจาก
ครืไองจักรกลการกษตรมีประยชนຏหลายประการ ดังนีๅ  
    ิใฺแฺแี ครืไองจักรกลท างานเดຌรวดรใว ท า฿หຌประหยัดคา฿ชຌจายกีไยวกับการจຌาง
รงงานคน ละสามารถท างานเดຌทันตอชวงวลาการพาะปลูกทีไหมาะสม 
    ิใฺแฺโี กษตรกรสามารถพิไมพืๅนทีไพาะปลูกเดຌมากขึๅน นืไองจากครืไองจักรกล สามารถ
ชวยกຌเขปัญหากีไยวกับรงงานคน ละชวงวลาทีไมีอยูจ ากัด อันจะป็นการชวยพิไมรายเดຌ฿หຌกกษตรกร 
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    ิ3ฺแฺใี ครืไองจักรกลชวย฿หຌกษตรกรสามารถปฏิบัติงานตามขัๅนตอนตาง โ ของการ
พาะปลูกเดຌอยางประณีต ชน ก าจัดวัชพืชเดຌอยางสะดวก ปลูก กใบกีไยว ละนวดหรือกะทาะเดຌทันฤดูกาล 
ท า฿หຌ ผลผลิตตอเรสูงขึๅน 
    ิ3.1.4ี ลดการสูญสียผลิตผล฿นชวงการกใบกีไยวละนวด ซึไงการ฿ชຌรงงานคน จะท า
฿หຌมีการรวงหลนของมลใดพืชมาก 
    ิใฺแฺ5ี นอกจากทีไกลาวมาขຌางตຌน ประยชนຏทางอຌอมส าคัญประการหนึไงของ
ครืไองจักรกล             กใคือ การลดความหนืไอยยากล าบากของกษตรกร ฿นการประกอบกษตรกรรม 
   ิใ.โี ปัญหาพืๅนฐาน฿นการออกบบครืไองจักรกลการกษตร 
    ิใฺโฺ1ี การท ากษตรอินทรียຏจ าป็นตຌองมีการตรวจปลงบอยมาก นຌนการฝງาระวัง              
การปງองกัน ป็นหลัก฿หญ จะตຌองเมยอม฿หຌกิดการพรระบาดของรคหรือของมลงหรือของศัตรูพืชลุกลาม
จนกินการควบคุม พราะการกຌปัญหาตามหลัง จะกຌเขเดຌยาก พราะครืไองมือตอสูຌกับรคหรือมลงภายหลัง
การระบาดลຌว จะมีคตัวยาทีไป็นชีวภัณฑຏ กับ วิธีทางกล (ดຌวยครืไองจักรกล) ทานัๅน สารคมีสังคราะหຏ฿ชຌ
เมเดຌ   
    ิใฺโฺโี การ฿ชຌสารชีวภัณฑຏ ดยฉพาะจุลินทรียຏ จะมีระยะวลาจ ากัด฿นการออกฤทธิ์ 
พราะจุลินทรียຏหลายชนิด จะตายมืไอดนสงดด ดังนัๅนการฉีดพนสารชีวภัณฑຏ จึงมักฉีดพนวลายามยในหรือ
กลางคืน ละตຌองฉีดพนบอยมาก พืไอชดชยจุลินทรียຏทีไตายเป 
    ิใฺโฺใี การก าจัดวัชพืช฿นนวทางกษตรอินทรียຏ ถຌาปัจจุบันถຌายังเมมัไน฿จวาจะมี              
วิธีทางชีวภาพ฿นการก าจัดวัชพืชซึไงมีหลากหลายสายพันธุຏมาก (ของวัชพืช) กใจ าป็นตຌอง฿ชຌวิธีทางกลคือ
ครืไองจักรกล จะมีความปลอดภัยละก าจัดวัชพืชเดຌดยตรงทีไสุด รใวทีไสุด มนย าทีไสุด  ทีไนอกหนือจาก฿ชຌวิธี
ปลูกพืชคลุมดิน ละตຌองป็นการก าจัดวัชพืชบบยังคงลีๅยงวัชพืชเวຌป็นพืชคลุมดิน กักกใบความชืๅน ท า฿หຌดิน
รวนซุยละพิไมอินทรียຏวัตถุ฿หຌกับดิน เมควรก าจัดหมด พียงตจ ากัดการติบตของวัชพืชเม฿หຌสูงกินกวาพืช
ประธาน 
    ิใฺโฺไี การท ากษตรอินทรียຏ฿นพืๅนทีไขนาดทีไ฿หญ หรือนวทางกษตรอุตสาหกรรม    
การ฿ชຌรงงานคนจะท าเดຌยาก จ าป็นตຌอง฿ชຌครืไองจักรกลมาชวยงาน฿นการก าจัดวัชพืช รวมถึงการ฿ชຌชีวภัณฑຏ              
฿นการอารักขาพืช 
    ิใฺโฺ5ี ครืไองจักรกล ถຌาสามารถท า฿หຌป็นอัตนมัติเดຌ (กຌปัญหารงงานขาดคลน             
฿ชຌคน฿หຌนຌอยทีไสุด) มีระบบปัญญาประดิษฐຏ ิArtificial Intelligence : AI) กใจะท า฿หຌงานกษตรอินทรียຏมีความ
นาสน฿จตอกษตรกรมากขึๅน ลดความยุงยาก฿นการ฿ชຌงานครืไองจักรกล ลดความยุงยาก฿นการดูลปลงกษตร 
    ิใฺโฺๆี การท ากษตรอินทรียຏ สวน฿หญจะตຌองท าปลงบบกษตรผสมผสาน พืไอความ
สมดุลของระบบนิวศ ละพืไอ฿หຌมีรายเดຌจากการกใบกีไยวผลผลิตทีไรใวขึๅนกวาการท ากษตรบบชิงดีไยว ละ
ปัญหาดຌานการผลิตมากลຌวลຌนตลาดกใจะมีปัญหาบบนีๅนຌอยลง ตการท ากษตรผสมผสาน฿นปลงขนาด฿หญ 
จะดูลเดຌล าบาก ขาดคลนรงงาน ดังนัๅนครืไองจักรกลดຌานกษตรอินทรียຏ ควรจะตຌองออกบบ฿หຌรองรับ             
การท ากษตรบบผสมผสาน นัไนหมายถึงตຌองออกบบป็นพลตฟอรຏม ิPlatform) พืไอรองรับพืชเดຌ
หลากหลายชนิด ดยเมจ าป็นตຌองซืๅอครืไองจักร฿หม ตท าคปลีไยนครืไองมือ ิToolsี หรือพิไมทางลือก 
ิoption) กใพอ ซึไงวิธีการออกบบครืไองจักรกลของกษตรอินทรียຏพืไอท ากษตรบบผสมผสาน จะคอนขຌาง
ตกตางกับครืไองจักรกลของกษตรบบชิงดีไยว ดยสิๅนชิง  
    ิใฺโฺ็ี ครืไองจักรกลส าหรับกษตรอินทรียຏทีไป็นพลตฟอรຏม ิPlatform) ตຌองสามารถ             
฿สพิไมทางลือก ิoption) เดຌ ดยเมจ าป็นตຌองลงทุนหนักมาก ต฿หຌลงทุนพิไมทีละนิด ตามความพรຌอม              
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ดยทางลือก ิoption) ทีไตຌองมี ตัวอยางชน ตรียมดิน ปลูกตຌนกลຌา หยอดมลใด หยอดปุຉยอินทรียຏ ฉีดพนนๅ า 
ฉีดพนสารชีวภัณฑຏ ตรวจปลง ตรวจวัดสภาพอากาศ ตรวจวัดสภาพดิน ครืไองมือการกใบกีไยวพืชตละชนิด 
ละระบบการขนสงผลผลิตการกษตรหรือปัจจัยการผลิตทางการกษตร ดยท าเดຌบบครบวงจร ดยค
ปลีไยนครืไองมือ ิToolsี บนครงสรຌางดิม ราคา฿นภาพรวมกใจะถูกลงมาก มืไอทียบกับครืไองจักรกลส าหรับ
กษตรชิงดีไยว 
    ิใฺโฺ่ี ครืไองจักรส าหรับกษตรอินทรียຏ  นืไองจากตຌองท ากิจกรรมบอยมาก                 
฿นการปกปງองอารักขาพืช ถຌาจะมุงนຌนผลผลิตทีไเดຌคุณภาพละลดความสียหายจากการรบกวนจากศัตรูพืช 
การทีไท ากิจกรรมทีไบอย การตรวจปลงทีไบอย สิไงทีไจะป็นผลตามมากใคือ ลຌอของครืไองจักรมีอกาสติดหลมเดຌ 
พราะการคลืไอนทีไผานสຌนทางดิมบอย โ จะท า฿หຌดินบริวณทีไผานมีอกาสทีไจะป็นหลุมป็นบอเดຌงาย
ดยฉพาะ฿นชวงฤดูฝน จะท า฿หຌการท ากิจกรรมของครืไองจักรป็นเปเดຌล าบาก นอกจากนีๅลຌว สิไงทีไตຌอง
ค านึงถึงทีไส าคัญมากกใคือ การท ากิจกรรมทีไบอยมากของครืไองจักร ผลทีไตามมากใคือคา฿ชຌจายดຌานพลังงานทีไ
พิไมสูงมากกใจะตามมา ดังนัๅนการออกบบครืไองจักรตຌองพยายามออกบบ฿หຌระบบการขับคลืไอนตຌองป็นเป
บบประหยัดพลังงาน ลดมลภาวะเดຌ ละสามารถสริมดຌวยพลังงานทางลือกทีไเดຌมาฟรี฿หຌมากทีไสุด จึงจะลด
ตຌนทุนดຌานพลังงานเดຌ 
   3.3ี ครืไองจักรการกษตรจากการประยุกต์฿ชຌทคนลยีดิจิทัล 
    ทีมงานจากคณะวิศวกรรมศาสตรຏ มหาวิทยาลัยกษตรศาสตรຏ น าดย อาจารยຏปัญญา               
หลาอนันตຏธนา เดຌคิดคຌนครืไองจักรกลการกษตรจากการประยุกตຏ฿ชຌทคนลยีดิจิทัล ดังนีๅ 
    ิแี ครืไองสาธิต หุนยนต์กษตรอินทรีย์  
     การท างานของครืไองสาธิตหุนยนตຏกษตรอินทรียຏ฿ชຌสาพืไอปรับระดับความสูง ูตไ า
ของครืไองจักรกล ละลวดสลิงพืไอคลืไอนยຌายครืไองจักรกล ขนาด แ เร ลงทุนสาละสลิง ฿ชຌงบประมาณ 
จ านวน โเุเเเ บาท รองรับเดຌทัๅงภาย฿นรงรือนละภายนอกรงรือน ปลูกพืชเดຌทุกชนิด มีระบบ฿หຌนๅ าละ
ตัดวัชพืชตามรองปลงพืช ดยเมตຌอง฿ชຌสารคมี฿นการก าจัดศัตรูพืช นอกจากนีๅ ยังสามารถกຌเขปัญหาการติด
หลมเดຌ นืไองจากครืไองจักรกลดังกลาวจะคลืไอนยຌายบนสายสลิงท า฿หຌปัญหาดังกล าวหมดเป ครืไองจักรกล             
มีนๅ าหนักนຌอย ละ฿ชຌพลังงานนຌอยจากบตตอรีไซึไงกใบพลังงานจากพลังงานสงอาทิตยຏ ิSolar cell)            
ซึไงตกตางจากดรน พราะดรนบินเดຌพียง 15 นาที ตຌองจอด พราะบตตอรีไจะหมด ลຌวบรรจุนๅ าหนักเดຌเม
กิน 25 กิลกรัมพราะถຌากินจะผิดกฎหมาย 
    ิโี ครืไองสาธิต รถหยอนตຌนกลຌาอัตนมัติ 
     รถหยอนกลຌานายนหรือครืไองปลูกขຌาวบบหยอนกลຌานายน นวัตกรรมทาง 
การกษตรกຌปัญหาขาดคลนรงงาน฿นทຌองนาพิไมผลผลิตรຌอยละ 20 ตຌนทุนประหยัดกวานาหวาน 10 ทา 
รับรองคุณภาพดຌวยสองรางวัล฿หญจากวทีมหกรรมวิทยาศาสตรຏทคนลยี ละวทีวันนักประดิษฐຏจาก            
สภาวิจัยหงชาติ ครืไองปลูกขຌาวบบหยอนกลຌาส าหรับการท านายน ป็นนวัตกรรมทางการกษตรทีไจะชวย
ชาวนา฿นการปลูกขຌาว ดย฿ชຌหลักการท านายน คือ พาะกลຌาจากนัๅนน ากลຌ าทีไมีตุຌมดินอยูเปยน฿นอากาศ           
ตทีไผานมามีปัญหา คือ ยนเมป็นระบียบ ควบคุมจ านวนตຌนกลຌาเมเดຌ บางครัๅงยนนนเปท า฿หຌหลือตຌนกลຌา
รอดชีวิตนຌอย 
     ทีมงานจากคณะวิศวกรรมศาสตรຏ มหาวิทยาลัยกษตรศาสตรຏ น าดย อาจารยຏ
ปัญญา  หลาอนันตຏธนา จึงออกบบตัวครืไอง฿หຌสามารถยนหรือหยอนกลຌาเดຌป็นระบียบ ดย฿ชຌวิธีการคีบ
กลຌามาจากทีไพาะลຌวน าเปปลอยตก ซึไงทุกขัๅนตอน฿ชຌครืไองท างานทนรงงานคน อุปกรณຏดังกลาวจะน าเป
ติดตัๅงหลังรถทรกตอรຏ รถด านาหรือรถเถนาทีไมีอยูลຌว เมจ าป็นตຌองซืๅอรถ฿หม 
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     ปลูกขຌาวเดຌ 12-15 เรตอวัน ฿ชຌรงงานควบคุมดูล 3-4 คน มืไอทียบกับการท านา
ปกติตຌอง฿ชຌรงงานถึง 13-17 คน ทัๅงประหยัดนๅ ามันชืๅอพลิง นืไองจาก฿ชຌระบบหัวคีบ 10 ถว ราคาถูกกวา
มืไอทียบกับรถด านาจากญีไปุຆนจะมี 8 ถว ราคา 8 สนบาทละทีไส าคัญมืไอกิดการช ารุดสียหาย ผูຌ฿ชຌ
สามารถลงมือซอมองเดຌงาย 
     ครืไองปลูกขຌาวบบหยอนกลຌาส าหรับท านาบบประณีต ชวยประหยัดมลใดพันธุຏ 
ตຌนขຌาวติบตเดຌรใวละวัชพืชกิดเดຌชຌา เมมีการท าลายรากชวงยຌายตຌนกลຌาลงปลงนาท า฿หຌตຌนขຌาวเมอับฉา
ตอนปลูกละเมตຌองสียวลาพักตัว ตຌนขຌาวขใงรง รากอยู฿กลຌผิวดินท า฿หຌกินปุຉยเดຌดีกวา ฿ชຌปุຉยนຌอยลง ขຌาวต
รใวเดຌผลผลิตสูงกวา ปลูกป็นระบียบเมนนกินเปมีชองวาง฿หຌสงดดสองถึงพืๅนนาท า฿หຌลดการวางเขของ
มลงละฆาชืๅอราดยวิธีธรรมชาติ ท า฿หຌลดการ฿ชຌยาปราบศัตรูพืช สามารถก าจัดพันธุຏขຌาวปลอมปนหรือขຌาว
วัชพืชเดຌงายตัๅงตชวงพาะกลຌา฿นถาดพาะ การดูลละจัดการนาขຌาวท าเดຌงายเมวาจะป็นการท านาบบ฿ชຌ
ปุຉยคมีหรือท านาบบอินทรียຏ พืไอการผลิตขຌาวทีไมีคุณภาพละพืไอสุขภาพทีไดี฿หຌกับชาวนาเทย 
     ครืไองปลูกขຌาวบบหยอนกลຌา ฿ชຌหลักการงาย โ คือ การท านาบบยนกลຌา             
ตยนกลຌาอยางเร฿หຌป็นระบียบบบนาด า มีขຌอดี คือ ประหยัดมลใดพันธุຏ ลงทุนตไ า ตຌนกลຌามีความขใงรง 
จริญติบตรใว ฿ชຌรงงานคนนຌอย สามารถปลูกตຌนกลຌาเดຌอยางป็นระบียบ ท างานเดຌรวดรใว ตัวครืไองเมมี
การสัมผัสดิน ทนทาน ละตຌนทุนการซอมบ ารุงตไ ากวาครืไองด านาดยทัไวเป มีวิธีการท างาน คือ การหนีบ            
ตຌนขຌาวจากถาดพาะ ซึไงตຌนขຌาวจะมีรากทีไหอหุຌมดຌวยตุຌมดินติดเปดຌวย ลຌวหยอนลงเป฿นนาท า฿หຌตຌนกลຌามี              
ความบอบชๅ านຌอย ฿นขณะทีไครืไองด านาบบถาดพาะผนกลຌา ฿ชຌการถอนตຌนกลຌาออกจากผงกลຌาดยวิธี             
ฉีกรากออกจากผนพาะตຌนกลຌาทีไกาะตัวป็นผน จึงท า฿หຌกิดความบอบชๅ า รากขาด ละตຌอง฿ชຌวลา                
แ สัปดาหຏ฿นการฟຕนตัวละสรຌางราก฿หมมาทดทนรากทีไฉีกขาดเป ซึไงชวงนีๅป็นชวงทีไตຌนขຌาวออนอ รคขຌา
ทรกเดຌงาย จึงท า฿หຌตຌอง฿ชຌยา ตลอดอายุของตຌนขຌาว 
     การปลูกบบหวานปลูกยากมาก พราะคุมระยะหางเมเดຌ ตครืไองปลูกขຌาวบบ
หยอนกลຌาคุมระยะหางเดຌ โ5xโ5 ซนติมตร ท า฿หຌตຌนขຌาวเมยงอาหารกันละตกกอเดຌดี  ดังนัๅน                
หากปรียบทียบการปลูกขຌาวบบหวานกับการปลูกบบยนกลຌาดย฿ชຌครืไองปลูก ขຌาวบบหยอนกลຌาจะท า
฿หຌเดຌผลผลิตพิไมขึๅน รຌอยละ โเ ทีไส าคัญขຌอดีอีกอยางหนึไงคือ฿ชຌมลใดพันธุຏนຌอยพียงค ใ กิลกรัมตอเร ขณะทีไ
นาหวาน฿ชຌ ใเ กิลกรัมตอเร ลดลง แเ ทา ท า฿หຌลดตຌนทุนการผลิตลงมาก ละทีไส าคัญผลผลิตดี นืไองจาก
ระยะของตຌนกลຌาพอหมาะท า฿หຌเมยงอาหารกัน ตຌนขຌาวตกกอดี 
     ลาสุดนวัตกรรมครืไองหยอนกลຌาขຌาวนายนตัวนีๅ  เดຌรางวัล฿นงานมหกรรม
วิทยาศาสตรຏทคนลยี รางวัลสิไงประดิษฐຏ ประจ าป พฺศฺ โ55่ ชนะลิศอันดับหนึไง กอนหนຌานัๅนเดຌรางวัล
กียรติคุณจากสภาวิจัยหงชาติ สวนการตอยอดนวัตกรรมปัจจุบันเดຌผลิตออกมา แ5 คัน฿หຌกับมูลนิธิอาสา
พืไอนพึไงิภาฯี ยามยาก สภากาชาดเทย ฿ชຌฝຄกอบรมการท านาดยฉพาะ ละหลังจากนีๅมีครงการทีไจะท างาน
รวมกับพันธมิตรคือ กลุมรงรียนอาชีวะพืไอป็นศูนยຏบริการ฿หຌกับกษตรกร ฿นอนาคต หากประทศเทยจะท า
การซนนิไงหรือท านาปลง฿หญขึๅน นักวิจัยชืไอวานวัตกรรมนีๅจะตอบจทยຏเดຌป็นอยางดี 
   3.4ี การขยายครือขายครืไองจักรกลการกษตรจากการประยุกต์฿ชຌทคนลยีดิจิทัล 
    รัฐบาลควรสงสริม฿หຌนักศึกษา฿นพืๅนทีไ อาทิ การสนับสนุนผานอาชีวศึกษา฿หຌสามารถ
ผลิต ซอมซมละบ ารุงรักษาครืไองจักรกลเดຌ พืไอชวยลดตຌนทุนการผลิต฿หຌกกษตรกร รวมถึงการสงสริม
ละพัฒนา฿หຌสถาบันการศึกษา฿นระดับอุดมศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา รวมถึงหนวยงานทีไกีไยวขຌอง
สามารถพัฒนาครืไองจักรกลทางการกษตรจากการประยุกตຏ฿ชຌทคนลยีดิจิทัล อาทิ ปัญญาประดิษฐຏ 
ิArtificial Intelligence :  AI)  พืไอพัฒนาละยกระดับการท ากษตรอินทรียຏ฿หຌสามารถขงขันเดຌกับนานา
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ประทศ ทัๅงนีๅการสรຌางครือขายผูຌพัฒนาละคิดคຌนนวัตกรรมครืไองจักรกลการกษตรสมัย฿หมทีไครอบคลุมทัไว
ประทศจะป็นกຌาวกระดดทีไส าคัญ฿นการปลีไยนผานภาคกษตรกรรมของเทยเปสูการท ากษตรอินทรียຏละ
กษตรกรรมยัไงยืนทีไหลุดพຌนกับดักของการพึไงพาสารคมีละการพึไงพาครืไองจักรละทคนลยีทางการกษตร
จากตางประทศ 

  ไี การ฿ชຌระบบ Agriculture Digital Marketing ฿นระบบการกษตรของเทย ดยมี
หลักการละวิธีการ ดังนีๅ 

   ไฺแี หลักการระบบ Agriculture Digital Marketing 
    ไฺแฺแี ภาคการกษตรทัๅงระบบ ตຌองมีการวางผนการผลิต การตรวจสอบคุณภาพ            

การปรรูปการพัฒนาผลิตภัณฑຏ 
    ไฺแฺโี การตลาดทัๅงระบบ ตัๅงตตຌนทาง กลางทาง ละปลายทาง พืไอ฿หຌป็นการกษตร

ทีไยัไงยืนทัๅงผูຌผลิต ผูຌบริภค สิไงวดลຌอม ผูຌผลิต ผูຌบริภคเดຌรับสินคຌาทีไมีคุณภาพ ราคาทีไป็นธรรม ลกละ
สิไงวดลຌอมมีความยัไงยืน 

   4.2ี วิธีการระบบ Agriculture Digital Marketing  
    ไฺโฺแี กระบวนการวิคราะหຏกษตรกรรมหลัก 
    ิแี กระบวนการวิคราะหຏ กษตรกรรมประภท฿ดป็นกษตรกรรมหลัก มีผลตอกษตรกร

จ านวนมาก ละหลากหลาย ทัๅงกลุมพืช กลุมปศุสัตวຏ ละกลุมประมง 
    ิโี วิคราะหຏดຌานความตຌองการภาย฿นประทศละตางประทศ ทัๅงปริมาณ คุณภาพ 

ระยะวลา ราคา 
    ิใี จัดล าดับกษตรกรรมระยะปทีไ แุ โุ ใุ ไ พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับความจ าป็นรงดวน

ละความพรຌอมตัวอยาง ชน 
     ิใฺแี ดຌานพืช  
     ิกี พืชหลัก ขຌาว ยางพารา มันส าปะหลัง ปาลຏมนๅ ามัน ขຌาวพดลีๅยงสัตวຏ อຌอย  
         ป็นตຌน 
     ิขี ผลเมຌ ชน ทุรียน มังคุด ล าเย ลองกอง งาะ มะมวง ป็นตຌน 
     ิคี ผัก ผัก฿บ ผักกใบ แเเ ชนิด ชน มะขือ พริก ถัไวฝักยาว ป็นตຌน 
     ิงี เมຌดอกเมຌประดับ ชน กลຌวยเมຌ ดาวรือง ป็นตຌน 
     ิใฺโี ดຌานปศุสัตวຏ  
      ิกี วัวนืๅอ วัวนม 
      ิขี เกนืๅอ เกเข 
      ิคี สุกร ป็นตຌน 
     ิใฺใี ดຌานประมง  
      ิกี ปลากินพืช ปลากินนืๅอ 
      ิขี กุຌง  ป็นตຌน 
    ไฺโฺโ กระบวนการลงทะบียนรวมกันทัๅงระบบ สรຌาง Platform ขนาด฿หญ ตามขนาด

ประภทการกษตรทีไผานกระบวนการวิคราะหຏตามขຌอ ไฺโฺแ 
  ิแี วางผนการตลาด      
          ิโี วางผนการผลิต ตามปริมาณ คุณภาพ ระยะวลา ผลตอบทน 
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        ไฺใี สรຌางกระบวนการตลาดดຌวยระบบการประมูลดຌวยขຌอสนอของผูຌซืๅอ฿นการขงกันของ    
ผูຌซืๅอ 
  4.4ี กระบวนการตรวจรับรองคุณภาพของสินคຌาดยฉพาะสารตกคຌางตามมาตรฐาน                     
ระดับสากล ตัๅงตตຌนทาง กลางทาง ละปลายทางถึงผูຌบริภค ชน รวมมือกับ Central Lab, หรือ
กรมวิทยาศาสตรຏการพทยຏ ป็นตຌน 
  4ฺ5ี กระบวนการออกกฎ ระบียบ กติกา การสนับสนุน ทัๅงสวนราชการ ชน กระทรวง
กษตรละสหกรณຏ กระทรวงพาณิชยຏ กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม กระทรวงมหาดเทย                           
กระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ สถาบันการงิน ชน ธนาคารพืไอการกษตรละสหกรณຏการกษตร                    
ธนาคารออมสิน ป็นตຌน กษตรกร ผูຌซืๅอ ผูຌประมูล ผูຌตรวจรับรอง พืไอ฿หຌมีนวทางปฏิบัติรวมกัน รวมทัๅง
ประมินผลพืไอพัฒนาระบบ 
  4.6ี กระบวนการสรຌางนืๅอหา ิContents) ทัๅง฿นดຌานการพัฒนาวิธีการผลิต การปรรูป            
฿หຌเดຌปริมาณละคุณภาพ การวิจัยละพัฒนา การประชาสัมพันธຏพืไอสรຌางภาพลักษณຏละสงสริมการตลาด 
ป็นตຌน 
  4ฺ็ี กระบวนการอืไน โ ทีไจะป็นประยชนຏ ตอกษตรกร ผูຌบริภค ละสวนรวม 
 
ใ.5 การปรับปรุงกຌเขกฎหมายทีไจ าป็น 
  การปลีไยนปลงกษตรกรรมของประทศเปสูกษตรกรรมทีไยัไงยืนเมสามารถด านินการเดຌภาย฿ตຌ
กลเกทางนยบายละกฎหมายทีไมีอยู ดังจะหในเดຌจากการทีไสภาพัฒนาการศรษฐกิจละสังคมหงชาติเดຌ
ตัๅงปງาหมาย฿หຌมีการพัฒนากษตรกรรมยัไงยืน฿หຌเดຌอยางนຌอยรຌอยละ โ5 ของพืๅนทีไการกษตรของประทศมืไอ
สิๅนสุดผน ่ ฿นป พฺศฺ โ5ไไ ตกใเมสามารถท า฿หຌบรรลุปງาหมายเดຌ ชนดียวกับความพยายาม฿นการ
ผลักดัน฿หຌมีการบนสารคมีก าจัดศัตรูพืชทีไหลายประทศทัไวลกยกลิกการ฿ชຌลຌวกใท าเดຌอยางยากล าบาก 
ดังนัๅนจึงมีความจ าป็น฿นการพัฒนาละปรับปรุงกຌเขกฎหมายทีไกีไยวขຌองอยางนຌอย โ ฉบับดังนีๅ 
 3.5.1 รางพระราชบัญญัติสงสริมละพัฒนาระบบกษตรกรรมยัไงยืน พ.ศ. .... 
   หตุผล฿นการประกาศ฿ชຌพระราชบัญญัติฉบับนีๅ  
 ระบบกษตรกรรมยัไงยืนตามนวของปรัชญาศรษฐกิจพอพียงป็นวิถีกษตรกรรมทีไอืๅออ านวย
ตอการฟຕนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ละด ารงรักษาเวຌซึไงความสมดุลของระบบนิวศละสภาพวดลຌอม ตลอดจน
สรຌางความมัไนคงดຌานอาหาร ฿หຌกับกษตรกรละสังคมเทย การพัฒนาละสงสริมระบบกษตรกรรมยัไง ยืน
จ าป็นตຌองอาศัยการท างาน฿นชิงระบบป็นองคຏรวมละตอนืไอง ตลอดจนตຌองก าหนดนยบายละผนการ
พัฒนามาจากการมีสวนรวมของผูຌทีไกีไยวขຌองอยางทຌจริง ละพืไอ฿หຌกิดระบบละกลเกทีไมีประสิทธิภาพ฿นการ
ประสาน  การท างานรวมกันระหวางหนวยงาน฿นทุกระดับ ละทุกภาคสวน ดังนัๅน พืไอ฿หຌมีกลเกทีไอืๅอตอการ
พัฒนาละสงสริมระบบกษตรกรรมยัไงยืนละพืไอปลงนยบายดຌานกษตรกรรมยัไงยืนเปสูการปฏิบัติทีไ
สอดคลຌองกับสภาพศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ละนิวศนຏของตละชุมชนจึงจ าป็นตຌองตราพระราชบัญญัตินีๅ  
 สาระส าคัญของ รางพระราชบัญญัติสงสริมละพัฒนาระบบกษตรกรรมยัไงยืน พฺศฺ ฺฺฺฺ คือ 
 (1ี ก าหนดบทนิยามของ ระบบกษตรกรรมยัไงยืน หมายถึง ระบบการผลิตทางการกษตร             
ทีไค านึงละรักษาเวຌซึไงระบบนิวศ สภาพวดลຌอม ละความหลากหลายทางชีวภาพ สรຌางความสมดุล ป็นธรรม
ทางศรษฐกิจ สังคม สิไงวดลຌอมละระบบนิวศ ฿หຌครอบคลุมถึงรูปบบ บุคคลละองคຏกร ทีไกีไยวขຌองกับการ
ด านินงานทีไก าหนดเวຌ฿นรางพระราชบัญญัติฯ ดย฿หຌตัวอยางของระบบกษตรกรรมยัไงยืน ชน วนกษตร กษตร
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ผสมผสาน กษตรทฤษฎี฿หม กษตรอินทรียຏ กษตรธรรมชาติ เรหมุนวียน การกษตรตามวัฒนธรรมประพณีทีไ
มีลักษณะป็นการอนุรักษຏละ฿ชຌประยชนຏอยางยัไงยืน หรือรูปบบอืไนตามทีไคณะกรรมการประกาศก าหนด 
 (2ี ก าหนดวัตถุประสงคຏ฿นการสงสริมละพัฒนาระบบกษตรกรรมยัไงยืน พืไอสงสริมละ
สนับสนุนการรวมกลุมกษตรกรทีไขຌมขใงละยัไงยืน ละสนับสนุน฿หຌกิดระบบการผลิตทีไมีความมัไนคงละ                     
ความปลอดภัยทางอาหาร พรຌอมทัๅงยังสงสริมละสนับสนุน฿หຌมีการรวมกลุมละพัฒนาป็นครือขายของ
สมัชชากษตรกรรมยัไงยืน ตลอดจนสนับสนุนทุกภาคสวนทีไกีไยวขຌองตัๅงตการผลิต การพัฒนาคุณภาพสินคຌา 
ละการตลาด ฿หຌมีสวนรวม฿นการก าหนดการจัดท านยบายละผนระดับชาติวาดຌวยการสงสริมละพัฒนา
ระบบกษตรกรรมยัไงยืน รวมทัๅงก าหนดคุณสมบัติของบุคคลผูຌมีสิทธิขอรับการสงสริมละสนับสนุนทีไมีสิทธิตาม
พระราชบัญญัตินีๅ ละการด านินการอนุมัติการสงสริมละสนับสนุน 
 (3ี ก าหนด฿หຌมี คณะกรรมการสงสริมละพัฒนาระบบกษตรกรรมยัไงยืน ประกอบดຌวย  
  ู รัฐมนตรีวาการกระทรวงกษตรละสหกรณຏ ป็นประธาน  
   - ปลัดกระทรวงกษตรละสหกรณຏ ป็นรองประธาน  
   - กรรมการ ประกอบดຌวย ปลัดกระทรวงมหาดเทย ปลัดกระทรวงพาณิชยຏ  
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงการคลัง 
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรຏ ปลัดกระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม ลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
ศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ลขาธิการส านักงานคณะกรรมการคุຌมครองผูຌบริภค ประธานสภากษตรกร
หงชาติ ผูຌทนกษตรกรทีไประกอบอาชีพกษตรกรรมยัไงยืนจ านวนหกคน ผูຌทนสภาอุตสาหกรรมหงประทศ
เทย฿นสาขาทีไกีไยวขຌองดยตรงกับระบบกษตรกรรมยัไงยืน ผูຌทนหอการคຌาหงประทศเทย฿นสาขาทีไกีไยวขຌอง
ดยตรงกับระบบกษตรกรรมยัไงยืน    
   - กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิซึไงรัฐมนตรีตงตัๅง จ านวน ๕ คน เดຌก ผูຌทีไมีผลงานหรือคย
ปฏิบัติงานทีไสดง฿หຌหในถึงการป็นผูຌมีความรูຌความขຌา฿จละมีความชีไยวชาญหรือมีประสบการณຏ ฿นสาขา
กษตรกรรมยัไงยืน ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม คุຌมครองผูຌบริภค ศรษฐศาสตรຏหรือบริหารธุรกิจ 
สาธารณสุข หรือ฿นสาขาอืไนอันจะป็นประยชนຏ  
  - คณะกรรมการ มีอ านาจ฿นการก าหนดอ านาจหนຌาทีไ ก าหนดวิธีการคัดลือก 
คุณสมบัติ ละวาระการด ารงต าหนงของกรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ องคຏประกอบการประชุม การปฏิบัติหนຌาทีไ
ประธาน฿นทีไประชุม การวินิจฉัยชีๅขาดการประชุม การตงตัๅงคณะอนุกรรมการ ละการปฏิบัติหนຌาทีไอืไนตามทีไ
เดຌรับมอบหมาย 
 (4ี ก าหนดปງาหมายละนวทางของนยบายละผนระดับชาติวาดຌวยการสงสริมละ
พัฒนาระบบกษตรกรรมยัไงยืน ละระยะวลาด านินการ พรຌอมทัๅงระบบการติดตามประมินผลละตัวชีๅวัด ฿น
การพัฒนาศักยภาพกษตรกร ครงสรຌางพืๅนฐานระบบสารสนทศ พืไอพัฒนาระบบการผลิต ระบบมาตรฐาน
สินคຌากษตร รวมทัๅงการสงสริมละสนับสนุนการพัฒนา฿หຌกิดอุตสาหกรรมตอนืไอง 
 (5ี ก าหนด฿หຌมีสมัชชากษตรกรรมยัไงยืน ดยก าหนดหลักกณฑຏละวิธีการทีไค านึงถึงการมี
สวนรวมของประชาชน ผูຌบริภค กษตรกรละกลุมกษตรกร ฿นการจัดท าขຌอสนอหรือนวทางการพัฒนาระบบ
กษตรกรรมยัไงยืน สนอ฿หຌหนวยงานของรัฐพิจารณา รวมทัๅงก าหนดหลักกณฑຏ การตงตัๅงคณะกรรมการจัด
สมัชชากษตรกรรมยัไงยืนละอ านาจหนຌาทีไ฿นการก าหนดจัดประชุมสมัชชากษตรกรรมยัไงยืน 
 (6ี ก าหนด฿หຌมีการจัดตัๅงส านักงานคณะกรรมการสงสริมละพัฒนาระบบกษตรกรรม
ยัไงยืนป็นหนวยงานของรัฐทีไอยู฿นสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงกษตรละสหกรณຏ ดย฿หຌส านักงานมีฐานะป็น
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นิติบุคคลละอยู฿นก ากับของรัฐมนตรีวาการกระทรวงกษตรละสหกรณຏ ตลอดจนก าหนดอ านาจหนຌาทีไของ
ส านักงานคณะกรรมการสงสริมละพัฒนาระบบกษตรกรรมยัไงยืน ละการสรรหาผูຌอ านวยการส านักงานฯ 
 (7ี บทฉพาะกาล ก าหนด฿หຌวาระริไมรก ฿หຌด านินการคัดลือกคณะกรรมการ฿หຌลຌวสรใจ
ภาย฿นกຌาสิบวันนับตวันทีไพระราชบัญญัตินีๅ฿ชຌบังคับละ฿หຌรัฐมนตรีพิจารณาด านินการจัดสรรงินจากกองทุน
ตางโทีไอยู฿นอ านาจหนຌาทีไของกระทรวงกษตรละสหกรณຏ พืไอมาสนับสนุนการจัดท าครงการ หรือกิจกรรม
พืไอการพัฒนาระบบกษตรกรรมยัไงยืน 
 ดยรางพระราชบัญญัติดังกลาว ผานความหในชอบของคณะรัฐมนตรีลຌวมืไอป โ5ๆแ      
มีความจ าป็นทีไรัฐสภาจะเดຌผลักดัน฿หຌกฎหมายฉบับนีๅ ขຌาสูกระบวนการพิจารณาดยรใว ทัๅงนีๅ  ดยตຌอง฿ชຌ
กฎหมายนีๅ฿นการปรับปรุงครงสรຌางการขับคลืไอนกษตรกรรมยัไงยืน฿หຌมีประสิทธิภาพ การวางระบบ฿หຌ
ภาคอกชน กษตรกร ละภาคประชาสังคมมีสวนรวม฿นการขับคลืไอนรวมกับภาครัฐ การกระจายอ านาจ      
฿นการขับคลืไอนกษตรอินทรียຏ฿หຌป็นอ านาจของพืๅนทีไ฿นระดับจังหวัด ละอาจรวมถึงการมีกลเกทางการคลัง
สริมสรຌาง฿หຌกลเกของภาครัฐสามารถด านินการเดຌอยางมีประสิทธิภาพมากขึๅน 

 ใ.5.โ การปรับปรุงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. โ5ใ5  
   ปัจจุบันสารคมีก าจัดศัตรูพืชหรือวัตถุอันตรายทางการกษตรอยูภาย฿ตຌพระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย ิฉบับทีไ 4) พฺศฺ 2562 ซึไงป็นกฎหมายทีไควบคุมวัตถุอันตรายทีไ฿ชຌทัๅง฿นรงงานอุตสาหกรรม 
รงพยาบาล บຌานรือน ละภาคการกษตร ดยการก ากับดูลของคณะกรรมการวัตถุอันตรายทีไมี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมป็นประธาน 
   พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พฺศฺ โ5ใ5 ยังมีขຌอจ ากัดละเมสามารถจัดการผลกระทบ
จากสารคมีก าจัดศัตรูพืชตอสุขภาพของกษตรกร/ผูຌบริภค ละสิไงวดลຌอม เดຌอยางป็นรูปธรรมนืไองจาก  
จตนารมณຏของกฎหมาย เมเดຌป็นเปพืไอคุຌมครองสุขภาพของประชาชน฿หຌเดຌบริภคอาหารละอาศัยอยู฿น
สิไงวดลຌอมทีไปลอดภัยจากการ฿ชຌสารปງองกันละก าจัดศัตรูพืช ละพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พฺศฺ โ5ใ5   
มีหนวยงานทีไกีไยวขຌองทัๅงหมดถึง 6 หนวยงาน จึงเมสามารถลงรายละอียด฿นนืๅอหา฿หຌสอดคลຌองกับบริบทของ
สารคมีก าจัดศัตรูพืช ซึไงมีลักษณะการกระจาย ชองทางจ าหนาย การ฿ชຌ ละผูຌทีไสัมผัสสารตกตางจากสารคมี
ชนิดอืไนอยางสิๅนชิง จึงจ าป็นตຌองมีครงสรຌางการประมินความสีไยงละการพิจารณาดยผูຌชีไยวชาญฉพาะ
ดຌาน นืไองจากการพิจารณาพืไออนุญาตละเมอนุญาต฿หຌ฿ชຌสารคมีก าจัดศัตรูพืชป็นการพิจารณา ดย
คณะกรรมการวัตถุอันตรายซึไงมาจาก 11 กระทรวง สวน฿หญเมเดຌมีความชีไยวชาญทางดຌานสุขภาพละ
สิไงวดลຌอม นอกจากนีๅ ยังพบปัญหาการมีสวนเดຌสียของกรรมการผูຌทรงคุณวุฒิบางต าหนงทีไมีขຌอมูล
ความสัมพันธຏกับกลุมธุรกิจคຌาสารคมีก าจัดศัตรูพืช 
  ดังนัๅน ควรยกการบริหารจัดการ ควบคุมก ากับดูลสารคมีก าจัดศัตรูพืชออกมาป็นกฎหมาย
ฉพาะ ดยเมอยูภาย฿ตຌพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พฺศฺ ๎๕๏๕ พืไอยกอ านาจการจัดประภทสารคมีพืไอ
น าเปสูการยกลิกหรือจ ากัดการ฿ชຌ฿หຌป็นอ านาจของหนวยงานดຌานสุขภาพละสิไงวดลຌอม รวมทัๅงขจัดปัญหา
ผลประยชนຏทับซຌอนของคณะกรรมการทีไก ากับดูล ละสรຌางความหมาะสมของหนวยงานทีไกีไยวขຌอง 
  ทัๅงนีๅ จึงจ าป็นตຌองผลักดันรางพระราชบัญญัติความปลอดภัยจากการ฿ชຌสารปງองกันละก าจัด
ศัตรูพืช พฺศฺ ฺฺฺฺ   
  หตุผล฿นการประกาศ฿ชຌพระราชบัญญัติฉบับนีๅ 
  ดยทีไปรากฏวา฿นปัจจุบันมีการน าสารปງองกันละก าจัดศัตรูพืชมา฿ชຌ฿นกิจการประภทตาง โ 
ป็นจ านวนมาก ละสารปງองกันละก าจัดศัตรูพืชบางประภทกอ฿หຌกิดอันตรายอยางรຌายรงกบุคคล สัตวຏ พืช 
ละสิไงวดลຌอมอยางรุนรง มีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยของประชาชนละสิไงวดลຌอม มຌวา
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฿นขณะนีๅจะมีกฎหมายทีไ฿ชຌควบคุมวัตถุอันตรายอยูลຌวกใตาม ตกใป็นกฎหมายทีไควบคุมละก ากับดูลการ฿ชຌ
วัตถุอันตรายทุกประภทซึไงป็นอ านาจหนຌาทีไของหลายกระทรวง ทบวง กรม ท า฿หຌกิดปัญหาการจัดระบบ
บริหารจัดการทีไทับซຌอน ซึไงกลายป็นชองวางของกฎหมาย อีกทัๅงบทบัญญัติตามกฎหมายวาดຌวยวัตถุอันตรายกใ
เมสามารถก ากับดูล ควบคุม ละจัดการการ฿ชຌสารปງองกันละก าจัดศัตรูพืชอยางครอบคลุมละหมาะสม 
ดังนัๅน พืไอ฿หຌการคุຌมครองสุขภาพของประชาชนดยฉพาะกษตรกรละผูຌบริภค พืไอ฿หຌเดຌบริภคอาหารทีไดี
ละอาศัยอยู฿นสิไงวดลຌอมทีไปลอดภัยจากการ฿ชຌสารปງองกันละก าจัดศัตรูพืช จึงจ าป็นตຌองตราพระราชบัญญัติ
นีๅขึๅน 
   สาระส าคัญของรางพระราชบัญญัติความปลอดภัยจากการ฿ชຌสารปງองกันละก าจัดศัตรูพืช 
พฺศฺ ฺฺฺฺ    
   แี จตนารมณຏของกฎหมาย พืไอคุຌมครองสุขภาพของประชาชน฿หຌเดຌบริภคอาหารละ
อาศัยอยู฿นสิไงวดลຌอมทีไปลอดภัยจากการ฿ชຌสารปງองกันละก าจัดศัตรูพืช ดยค านึงถึงหลักปງองกันอาเวຌกอน 
รวมถึง การขຌาถึงขຌอมูลขาวสารละการมีสวนรวมของประชาชน฿นการจัดการสารปງองกันละก าจัดศัตรูพืช 
 
   โี คณะกรรมการความปลอดภัยจากการ฿ชຌสารปງองกันละกาจัดศัตรูพืช 
    คณะกรรมการความปลอดภัยจากการ฿ชຌสารปງองกันละก าจัดศัตรูพืชประกอบดຌวย
ปลัดกระทรวงกษตรละสหกรณຏป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมการขຌาว อธิบดีกรมสงสริมการกษตร 
ลขาธิการส านักงานมาตรฐานสินคຌากษตรละอาหารหงชาติ อธิบดีกรมวิทยาศาสตรຏการพทยຏ อธิบดี               
กรมควบคุมรค อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมสงสริมคุณภาพสิไงวดลຌอม อธิบดีกรมรงงานอุตสาหกรรม 
อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรมการคຌาภาย฿น ลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพหงชาติ ประธานสภากษตรกร
หงชาติ ละผูຌทรงคุณวุฒิเมกินสิบคนป็นกรรมการละอธิบดีกรมวิชาการกษตร ป็นคณะกรรมการละ
ลขานุการ ละลขาธิการคณะกรรมการอาหารละยา ป็นคณะกรรมการละลขานุการรวม 
    กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิจ านวนสีไคน฿หຌตงตัๅงจากนักวิชาการหรือผูຌชีไยวชาญ ทีไมีผลงาน
ละประสบการณຏ฿นสาขาวิชากษตรศาสตรຏ พิษวิทยา สิไงวดลຌอม ละสุขภาพ อีกสีไคน฿หຌ ตงตัๅงจากผูຌทน
องคຏการสาธารณประยชนຏทีไกีไยวขຌองกับการกษตรกรรมยัไงยืน ดຌานสิไงวดลຌอม ดຌานการคุຌมครองอาชีวอนามัย 
ดຌานการคุຌมครองผูຌบริภค ละอีกสองคน฿หຌตงตัๅงจากตัวทนภาคอกชนทีไกีไยวขຌองกับการประกอบธุรกิจสาร
ปງองกันละก าจัดศัตรูพืช ฿หຌคณะกรรมการสุขภาพหงชาติป็นผูຌคัดลือกละสนอชืไอผูຌทรงคุณวุฒิพืไอ฿หຌ
คณะรัฐมนตรีป็นผูຌตงตัๅงผูຌทรงคุณวุฒิจากนักวิชาการหรือผูຌชีไยวชาญ ละองคຏการสาธารณประยชนຏตຌองเมมี
ผลประยชนຏทัๅงดยตรงละดยอຌอมจากธุรกิจสารปງองกันละก าจัดศัตรูพืช 
    มืไอมีการลงมติหรือมีค าวินิจฉัย฿ด โ ทีไอาจมีผลประยชนຏทับซຌอน฿หຌตัวทนจาก
ภาคอกชนทีไกีไยวขຌองกับการประกอบธุรกิจสารปງองกันละก าจัดศัตรูพืชตຌองออกจากทีไประชุม 
   ใี บทบาทของคณะกรรมการกรรมการมีอ านาจละหนຌาทีไ ดังตอเปนีๅ 
    ิแี จัดท าบัญชีรายชืไอสารปງองกันละก าจัดศัตรูพืช จัดประภทสารปງองกันละก าจัด
ศัตรูพืช 
    ิโี ฿หຌค านะน าตอจຌาหนຌาทีไ฿นการขึๅนทะบียน หรือพิกถอนทะบียนสารปງองกันละ
ก าจัดศัตรูพืช ละออกขຌอก าหนดการจ ากัดการ฿ชຌอยางขຌมงวดส าหรับสารปງองกันละก าจัดศัตรูพืชทีไนาจะมี
ความสีไยงจะป็นอันตรายตอสิไงวดลຌอมละสุขภาพ 
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    ิใี จัดท าผนก ากับดูลสารปງองกันละก าจัดศัตรูพืช นวท าการปງองกันผลกระทบตอ
สุขภาพละสิไงวดลຌอม การยียวยาความสียหาย รวมทัๅงการประกาศขตควบคุมสารปງองกันละก าจัดศัตรูพืช
พืไอ฿หຌคณะรัฐมนตรี฿หຌความหในชอบ฿หຌหนวยงานทีไกีไยวขຌองน าเปปฏิบัติ 
    ิไี ฿หຌค านะน าตอจຌาหนຌาทีไพืไอ฿หຌมีการผยพรขຌอมูลกีไยวกับการขอขึๅนทะบียน          
สารปງองกันละก าจัดศัตรูพืช฿หຌประชาชนทราบ ดยครอบคลุมตัๅงตชืไอบริษัท ชืไอสาร อกสารประกอบการขอ
ขึๅนทะบียน ละผลการพิจารณาของกรรมการ อนุกรรมการ ละคณะท างานทีไกีไยวขຌองพืไอ฿หຌประช าชนละ
ผูຌประกอบการทราบอยางปຂดผยปรง฿ส 
    ิ5ี ฿หຌค านะน าตอจຌาหนຌาทีไ฿นการจัดท า รวบรวม ละผยพรสถิติการน าขຌา               
การผลิต การขึๅนทะบียน การจ าหนาย การตกคຌางของสารก าจัดศัตรูพืช฿นผลผลิตทางการกษตร ฿นสิไงวดลຌอม 
สถิต ิการจับกุมผูຌกระท าความผิด พืไอ฿หຌประชาชนสามารถขຌาถึงละ฿ชຌประยชนຏเดຌดยงาย 
    ิๆี สนอตอนายกรัฐมนตรี฿หຌประกาศขตควบคุมสารปງองกันละก าจัดศัตรูพืช 
    ิ็ี พิจารณารืไองรຌองรียนจากผูຌทีไเดຌรับความดือดรຌอนหรือสียหายจากสารปງองกันละ
ก าจัดศัตรูพืชพืไอด านินการ฿หຌมีการกຌเขหรือบรรทาความสียหายตามอ านาจหนຌาทีไ ละ฿หຌค านะน า             
การกຌเขละบรรทาความสียหายกหนวยงานตาง โ ทีไกีไยวขຌอง 
    ิ่ี ฿หຌค านะน าหรือค าปรึกษากรัฐมนตรี หนวยงานผูຌรับผิดชอบละพนักงาน
จຌาหนຌาทีไ฿นรืไอง฿ด โ กีไยวกับสารปງองกันละก าจัดศัตรูพืช 
    ิ้ี ฿หຌความหในกรัฐมนตรี฿นก ารออกประกาศตามมาตราตาง โ 
    ิแเี สอดสองดูล ฿หຌค านะน า ละรงรัดพนักงานจຌาหนຌาทีไสวนราชการหรือ
หนวยงานของรัฐทีไมีอ านาจหนຌาทีไกีไยวกับสารปງองกันละก าจัดศัตรูพืชตาง โ ฿หຌปฏิบัติการตามอ านาจละ
หนຌาทีไทีไกฎหมายก าหนด 
    ิแแี ปฏิบัติการอืไน฿ดตามทีไมีกฎหมายก าหนดเวຌ฿หຌป็นอ านาจหนຌาทีไของคณะกรรมการ 
   ไี การจัดท ารายชืไอสารปງองกันละก าจัดศัตรูพืชละการบงประภทสารปງองกันละ
ก าจัดศัตรูพืช฿หຌคณะกรรมการจัดท า บัญชีรายชืไอสารปງองกันละกาจัดศัตรูพืช ิPositive list) ดย
ประสานงานหนวยงานทีไกีไยวขຌอง฿นการจัดท ารายชืไอดังกลาวส าหรับป็นฐานขຌอมูลของประทศละประยชนຏ฿น
การจัดการควบคุมสารดังกลาว ดย฿หຌมีการจัดประภทสารปງองกันละก าจัดศัตรูพืชออกป็น โ ประภท
ดังตอเปนีๅ 
    ิแี สารปງองกันละก าจัดศัตรูพืชประภททัไวเปทีไปรากฏ฿นบัญชีรายชืไอทีไเดຌรับอนุญาต฿หຌ
มีการขึๅนทะบียนน าขຌา ผลิต น าผาน สงออก หรือมีเวຌ฿นครอบครองเดຌ ดยตຌองปฏิบัติตามหลักกณฑຏละวิธีการ
ทีไกฎหมายก าหนด เดຌก ิกี สารปງองกันละก าจัดศัตรูพืชประภททัไวเปทีไยังเมพบวามีพิษรຌายรง ิขี          
สารปງองกันละก าจัดศัตรูพืชประภทควบคุม ิคี สารปງองกันละก าจัดศัตรูพืชประภทควบคุมละจ ากัดการ฿ชຌ
อยางขຌมงวด 
    ิโี สารปງองกันละก าจัดศัตรูพืชประภท฿หมทีไยังเมปรากฏ฿นบัญชีรายชืไอ ทีไเมเดຌรับ
อนุญาต฿หຌมีการขึๅนทะบียนน าขຌา ผลิต น าผาน สงออก หรือมีเวຌ฿นครอบครองเดຌ 
   5ี ซากบรรจุภัณฑຏ ผูຌผลิตละรຌานคຌามีหนຌาทีไตຌองรับซากบรรจุภัณฑຏของสารปງองกันละ
ก าจัดศัตรูพืชหลังจาก฿ชຌลຌว พืไอน าเปจัดการตอดยเม฿หຌสงผลกระทบตอสุขภาพละสิไงวดลຌอมของ
ประชาชน 

 



 

 

บททีไ 4 

บทสรุป ขຌอสังกตละขຌอสนอนะ 
 

4.แ บทสรุป 

 จากการประชุมสภาผูຌทนราษฎร ครัๅงทีไ โใ ิสมัยสามัญประจ าป ครัๅงทีไหนึไงี ป็นพิศษ ฿นวันศุกร์ทีไ 
แใ กันยายน โ5ๆโ ทีไประชุมเดຌมีมติหในชอบอกฉันท์ ฿หຌตัๅงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา                  
นวทางการควบคุมการ฿ชຌสารคมี฿นภาคกษตรกรรม พืไอพิจารณาศึกษาปัญหาผลกระทบจากการ฿ชຌสารคมี 
ดยมีจุดมุงหมายหลักทีไจะรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน ฿หຌประชาชนเดຌบริภคอาหารปลอดภัยจาก           
สารปนปื้อน ดใกทีไกิดมาป็นอนาคตของชาติ฿นภายภาคหนຌามีสุขภาพขใงรงสมบูรณ์ พรຌอมทัๅงยังตຌองการ                
ลดอัตราการสียชีวิตจากรคมะรใง฿หຌนຌอยลง ละลดผลกระทบทีไกิดขึๅนจากการ฿ชຌสารคมีอันตราย฿นทุก โ ดຌาน 
นอกจากนีๅ พืไอกຌเขปัญหา฿นภาพรวมคณะกรรมาธิการวิสามัญจะเดຌผลักดัน฿หຌกิดครงการกษตรอินทรีย์ป็น
วาระหงชาติ 

 ทัๅงนีๅ พืไอ฿หຌการด านินงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญป็นเปตามวัตถุประสงค์ทีไตัๅงเวຌ อันเดຌก     
การรวบรวมละวิคราะห์ปัญหาทีไกีไยวขຌองกับการ฿ชຌสารคมีก าจัดศัตรูพืช ตัๅงตตຌนทางจนถึงปลายทาง 
ดยฉพาะอยางยิไงสารคมีก าจัดศัตรูพืชทีไมีความสีไยงสูง฿นภาคกษตรกรรม กรณีสารพาราควอต เกลฟซต 
ละคลอร์เพริฟอส การสนอนะนวทางละวิธีการกຌเขปัญหาสารคมีก าจัดศัตรูพืชทีไมีความสีไยงสูงอยาง
ป็นระบบ ดยฉพาะอยางยิไงการจัดการปัญหาทีไตຌนทาง ดยการยกลิกละการจ ากัดการ฿ชຌอยางขຌมงวด     
การปรับปลีไยนวิธีการผลิตดຌวยการ฿ชຌทคนลยีการผลิตสมัย฿หมละทคนลยีชีวภาพ การบริหารจัดการ
ปลงกษตรอยางหมาะสม ชน ครืไองจักรกลทางการกษตรทีไประยุกต์฿ชຌทคนลยีดิจิทัล สารชีวภัณฑ์ก าจัด
วัชพืช ก าจัดมลงศัตรูพืช ละก าจัดรคพืช ป็นตຌน พืไอปลีไยนผานภาคการกษตรกรรมเปสูการท ากษตร
อินทรีย์ ละการจัดการปัญหาการปนปื้อนสารคมี฿นผลผลิตทางการกษตร ตลอดจนการน าสนอนยบาย
ละมาตรการรวมทัๅงขຌอสนอดຌานกฎหมายพืไอสนอตอรัฐบาลละรัฐสภา ตอเป 

 ดังนัๅน คณะกรรมาธิการวิสามัญจึงเดຌก าหนดนวทางการศึกษาป็น ใ หัวขຌอ คือ แ. ศึกษาภาพรวม
การ฿ชຌสารคมี฿นภาคกษตรกรรม ขຌอมูลทางวิชาการ ละกฎหมายทีไกีไยวขຌอง โ. ศึกษาสภาพปัญหาทีไกิดจาก
การ฿ชຌสารคมี฿นภาคการกษตร ละขຌอทใจจริงทางวิทยาศาสตร์ละหลักฐานชิงประจักษ์ของสารคมีก าจัด
ศัตรูพืช ใ ชนิดทีไมีผลกระทบตอสุขภาพละสิไงวดลຌอม : พาราควอต คลอร์เพริฟอส ละเกลฟซต ใ. ศึกษา
นวทางการปรับปลีไยนเปสูกษตรอินทรีย์ละกษตรกรรมยัไงยืน 

 จากกรอบการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพบวา เดຌด านินการประชุมพิจารณาศึกษา
ทัๅงหมดจ านวน แใ ครัๅง ดยชิญหนวยงานละผูຌทีไกีไยวขຌองมา฿หຌขຌอมูลละสดงความคิดหใน ท า฿หຌ
คณะกรรมาธิการวิสามัญ เดຌรับขຌอมูลทีไ ป็นประยชน์ตอการพิจารณา สงผล฿หຌการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญป็นเปอยางละอียดรอบคอบละรอบดຌาน ครอบคลุมประดในการพิจารณาตามกรอบ
ทีไก าหนดเวຌ ดยสามารถยกออกป็น ่ กลุม คือ กลุมองค์การนอกภาครัฐ ิNon Governmental Organizations 
: NGOs) กลุมนักวิชาการ กลุมผูຌประกอบการ กลุมคุຌมครองผูຌบริภค หนวยงานทีไ กีไยวขຌองดຌานนยบาย                     
กลุมมหาวิทยาลัยทีไกีไยวขຌอง หนวยงานดຌานกฎหมาย กลุมผูຌชีไยวชาญดຌานการท ากษตรอินทรีย์ พรຌอมทัๅงดินทาง
เปศึกษาดูงาน฿นพืๅนทีไทีไกีไยวขຌอง จ านวน ไ ครัๅง คือ  
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(1) ศึกษาดูงาน รืไอง นวทางการบริหารจัดการการน าขຌาสินคຌากษตรพืไอป้องกันสารพิษ
ตกคຌาง ระหวางวันศุกร์ทีไ ไ ตุลาคม พ.ศ. โ5ๆโ ถึงวันสาร์ทีไ 5 ตุลาคม พ.ศ. โ5ๆโ ณ จังหวัดชียงราย  

ิโี ศึกษาดูงาน รืไอง นวทางการบริหารจัดการสินคຌากษตรทีไจ าหนาย฿นตลาดคຌาสง฿หຌ
ปลอดภัยจากสารพิษตกคຌาง ครงการกษตรรวม฿จอันนืไองมาจากพระราชด าริ รงรียนทหารการสัตว์ 
กรมการสัตว์ทหารบก ละนวทางการบริหารจัดการปลงกษตรปลอดภัย ฿นวันอาทิตย์ทีไ โเ ตุลาคม พ.ศ. 
โ5ๆโ ณ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครนายก จังหวัดสระบุรี ละจังหวัดลพบุรี  

ิใี ศึกษาดูงาน รืไอง ปัญหาการ฿ชຌสารคมี฿นภาคกษตรกรรม ฿นวันศุกร์ทีไ แ พฤศจิกายน 
โ5ๆโ ณ ศูนย์รียนรูຌกษตรกรรมบบยัไงยืน บຌานหนองบัวค าสง฿ตຌ ต าบลดานชຌาง อ าภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวล าภู 

ิไี ศึกษาดูงาน รืไอง นวทางการสงสริมละจัดจ าหนายสินคຌากษตรปลอดสารพิษ฿นธุรกิจ 
คຌาปลีกสมัย฿หม ิModern Tradeี ฿นวันศุกร์ทีไ ่ พฤศจิกายน โ5ๆโ ณ กูร์มต์ มาร์กใต หຌางสรรพสินคຌา
ดอะมอลล์ สาขาบางกะปຂ กรุงทพฯ  

จากการศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพบวา สภาพปัญหาทีไกิดจากการ฿ชຌสารคมี฿นภาค
การกษตร มีดังนีๅ  

1. การพิไมปริมาณการ฿ชຌสารคมีเมเดຌสงผล฿หຌพิไมผลิตภาพทางการกษตรอีกตอเป  
ขຌอมูลการวิคราะห์ของส านักงานสถิติหงชาติทีไพบวา  การพิไมขึๅนของการ฿ชຌสารคมีก าจัด

ศัตรูพืชเมเดຌท า฿หຌผลผลิตพืชส าคัญ ชน ขຌาว ขຌาวพด ยางพารา ปาล์มนๅ ามัน ละมันส าปะหลังพิไมขึๅน               
ตประการ฿ด มืไอพิจารณา฿นรอบ 10 ปทีไผานมา ซึไงมีการ฿ชຌสารคมีก าจัดศัตรูพืชพิไมป็น 2 ทานัๅน ผลผลิต
ฉลีไยตอเรของพืชศรษฐกิจสวน฿หญกลับเมเดຌพิไมขึๅน 

2. การ฿ชຌสารคมีก าจัดศัตรูพืชท า฿หຌศัตรูพืชปรับตัว฿หຌตຌานทานสารคมีพิไมขึๅน  
การพิไมปริมาณการ฿ชຌสารคมีก าจัดศัตรูพืช ดยฉพาะอยางยิไงการ฿ชຌอยางเมหมาะสมท า฿หຌกิด

รคระบาดของมลงศัตรูพืชพิไมมากขึๅน ละเมมีนวนຌมวาจะสามารถอาชนะศัตรูพืชเดຌ 
3. ปัญหาการตกคຌางของสารคมี฿นผักผลเมຌละอาหาร 
ปัญหาสารคมีตกคຌาง฿นผักละผลเมຌ ป็นปัญหาส าคัญทีไประชาชน฿หຌความสน฿จอยางกวຌางขวาง

ตจนถึงปัจจุบันปัญหาหลานีๅยังเมเดຌรับการกຌปัญหาอยางพียงพอ  
4. ปัญหาผลกระทบตอสุขภาพ 

ปัจจุบันคนเทยสียชีวิตจากรคมะรใงป็นอันดับหนึไง ตอนืไองมามากกวา 15 ปลຌว ตละปพบ
ผูຌปຆวยจากรคมะรใงราย฿หม 120,000 คน สียชีวิต 80,000 คน หรือคิดป็นอัตราการสียชีวิต ชัไวมงละ 9 คน  

5. การประมินผลกระทบทางศรษฐกิจจากการ฿ชຌสารคมีก าจัดศัตรูพืช฿นประทศเทย 

งานศึกษาของสุวรรณา ประณีตวตกุล ซึไงจากการประมาณการผลกระทบภายนอกรวมทัๅงหมด
ของการ฿ชຌสารคมีก าจัดศัตรูพืช วิคราะห์ดยวิธีประมาณการผลกระทบภายนอกของสารคมีก าจัดศัตรูพืช 
ิPesticide Environmental Accounting : PEA) จากขຌอมูลปริมาณการน าขຌาสารคมีก าจัดศัตรูพืช฿น
ประทศเทย น ามาพิจารณาหาตຌนทุนผลกระทบภายนอกจากสารคมีก าจัดศัตรูพืช พบวามีมูลคารวมทัๅงหมด฿น
ป พ.ศ. 2553 ทากับ 14.5 พันลຌานบาทตอป ดยตຌนทุนผลกระทบภายนอกมีนวนຌมพิไมขึๅน ตามการ฿ชຌ
สารคมีก าจัดศัตรูพืช มืไอผนวกตຌนทุนผลกระทบภายนอกขຌาเปกับคา฿ชຌจาย฿นการน าขຌาสารคมีก าจัดศัตรูพืช 
ท า฿หຌเดຌภาพตຌนทุนทีไทຌจริงของสังคมจากการ฿ชຌสารคมีก าจัดศัตรูพืช฿นประทศเทย ดย฿นป พ.ศ. 2553             
มีมูลคา 32.43 พันลຌานบาทตอป ละพบวาพิไมขึๅนอยางตอนืไองทุกป 

 



81 
 

 

นอกจากนีๅ  คณะกรรมาธิการวิสามัญยังเดຌศึกษาขຌอมูลวิชาการ฿นหัวขຌอ  ขຌอทใจจริงทาง
วิทยาศาสตร์ละหลักฐานชิงประจักษ์ของสารคมีก าจัดศัตรูพืช 3 ชนิด มีผลกระทบตอสุขภาพละสิไงวดลຌอม 
: พาราควอต เกลฟซต ละคลอร์เพริฟอส เมวาจะป็นรืไอง กรณีพาราควอต : ความป็นพิษของพาราควอต 
พาราควอตละรคพาร์กินสัน ความป็นพิษของพาราควอตตอการจริญติบตของทารก การเดຌรับพาราควอต
จากการ฿ชຌงานของกษตรกร การเดຌรับพาราควอตจากการสัมผัสละสูดดม การตกคຌางของพาราควอต                  
฿นสิไงวดลຌอมละพืชผัก ผลกระทบตอกษตรกรหากมีการยกลิกพาราควอต ละขຌอสนอ การควบคุม              
พาราควอต กรณีเกลฟซต : เกลฟซตละการ฿ชຌงานทางการกษตร ความป็นพิษของเกลฟซต ผลกระทบของ
เกลฟซตตอการป็นรคมะรใง ผลกระทบของเกลฟซตตอการท างานของระบบตอมเรຌทอ ิEDC) ผลกระทบของ
เกลฟซตตอการกิดรคตาง โ ชน เตรืๅอรัง บาหวาน อัลเซมอร์ ผลกระทบของเกลฟซตตอการจริญติบต
ของทารก การตกคຌางของเกลฟซต฿นสิไงวดลຌอมละพืชผัก ขຌอสนอการควบคุมเกลฟซต  กรณีคลอร์เพริฟอส 
: คลอร์เพริฟอสละการ฿ชຌงานทางการกษตร ความป็นพิษของคลอร์เพริฟอสตอพัฒนาการทางระบบประสาท
ของมนุษย์ ผลกระทบของคลอร์เพริฟอสตอการจริญติบตของทารกละดใก ผลกระทบของคลอร์เพริฟอสตอ
การจใบปຆวยดຌวยรคมะรใงละรคอืไน โ การเดຌรับคลอร์เพริฟอสจากการ฿ชຌงานของกษตรกร การตกคຌางของ
คลอร์เพริฟอส฿นสิไงวดลຌอมละพืชผัก การหຌาม฿ชຌงานคลอร์เพริฟอส ฿นประทศตาง โ ขຌอสนอการควบคุม
คลอร์เพริฟอส 

ทัๅงนีๅ หากมีการลิก฿ชຌสารคมีทัๅง ใ ชนิด คือ พาราควอต เกลฟซต ละคลอร์เพริฟอส            
ควรมีนวทางการปรับปลีไยนสูกษตรกรรมปลอดภัยละยัไงยืน ดังนีๅ   

1. พิไมละขยายพืๅนทีไกษตรกรรมอินทรีย์ละกษตรกรรมยัไงยืนของประทศเทย฿หຌเดຌรຌอยละ 
แเเ ฿นป พ.ศ. โ5็ใ ซึไงป็นปป้าหมายการพัฒนาทีไยัไงยืนของสหประชาชาติ 

 พืไอ฿หຌบรรลุป้าหมาย฿นป 2573 รัฐบาลตຌองขยายป้าหมายกษตรอินทรีย์ละกษตรยัไงยืน฿หຌ
พิไมขึๅนอยางนຌอย 2 ทาตามป้าหมายของผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ แโ ิพ.ศ. โ5ๆเ – 
โ5ๆไี กลาวคือ ควรมีพืๅนทีไกษตรกรรมอินทรีย์฿หຌเดຌอยางนຌอย 3 ลຌานเร ละกษตรยัไงยืนรูปบบอืไน โ พิไมขึๅน
ป็น 7 ลຌานเร รวมพืๅนทีไกษตรอินทรีย์ละกษตรยัไงยืนรวม 10 ลຌานเรหรือคิดป็นรຌอยละ 6.71 ของพืๅนทีไ
กษตรกรรมของประทศ ละควรตัๅงป้าหมาย฿หຌมีพืๅนทีไกษตรกรรมอินทรีย์ละกษตรกรรมยัไงยืนรวม 50 ลຌานเร 
มืไอสิๅนสุดผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ แใ ฿นป 2569 

2. ตัๅงป้าหมายลดการตกคຌางของสารคมีก าจัดศัตรูพืช฿หຌป็นศูนย์ภาย฿นป 2573 
 รัฐบาลละหนวยงานทีไกีไยวขຌองตຌองลดระดับปัญหาการตกคຌางของสารพิษตกคຌาง฿หຌนຌอยทีไสุด

ดยรใว ดย฿นสหภาพยุรปละญีไปุຆนนัๅน ปริมาณการตกคຌางกินคามาตรฐานอยูทีไระดับรຌอยละ 2-3 ทานัๅน 
มืไอวัดการตกคຌางทีไมีความสามารถการวัดทีไครอบคลุมบบดียวกัน ทัๅงนีๅดยตัๅงป้าหมาย฿หຌผักละผลเมຌ              
ของเทยตຌองมีความปลอดภัย฿นระดับดียวกับประทศทีไพัฒนาลຌว฿นป 2569 มืไอสิๅนสุดผนพัฒนาศรษฐกิจ
ละสังคมหงชาติฉบับทีไ 13 
  3. ครืไองมือละปฏิบัติการทางนยบายทีไจะน าเปสูการบรรลุป้าหมาย 
    พืไอ฿หຌบรรลุป้าหมายทีไทຌาทายดังกลาวจ าป็นตຌองมีการด านินการทีไจ าป็นดังตอเปนีๅ  
    ใ.1 การยกลิกละจ ากัดการ฿ชຌสารคมีก าจัดศัตรูพืชทีไมีความสีไยงสูง 

  จากการประมวลดยครือขายนักวิชาการดຌานสารคมีก าจัดศัตรูพืชหลายสถาบันพบวามี
สารคมีก าจัดศัตรูพืชมากถึง 158 ชนิด ทีไมีความสีไยงสูงอยาง฿ดอยางหนึไง เดຌก มีพิษฉียบพลันสูงพิษรืๅอรัง 
ท า฿หຌกิดการกอกลายพันธุ์ละกอมะรใง ละมีการตกคຌาง฿นสิไงวดลຌอมนานละป็นพิษตอผึๅง สัตว์นๅ า ละ
มลงทีไมีประยชน์  
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 กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม ละกระทรวงกษตรละ
สหกรณ์จ าป็นตຌองมีการด านินการพืไอ฿หຌมีการจ ากัดการ฿ชຌละรวมเปถึงการยกลิกการ฿ชຌสารคมี                    
กลุมดังกลาวนีๅดยรใวทีไสุดทาทีไจะท าเดຌ 

 ใ.2 การจัดท าระบบฝ้าระวังสารพิษตกคຌางทีไมีประสิทธิภาพ ปรง฿ส ละสอดประสานกัน                
ของทุกหนวยงานทีไกีไยวขຌอง 

 ใ.ใ การ฿ชຌมาตรการทางภาษี ดยยกระดับ฿หຌมีการกใบภาษีมูลคาพิไมละภาษีน าขຌาสารคมี
ก าจัดศัตรูพืชชนดียวกับการกใบภาษีทัไวเป หรือพิไมระดับภาษีของสารคมีก าจัดศัตรูพืชทีไมีผลกระทบตอ
สุขภาพละสิไงวดลຌอม฿นระดับสูง 

 กอนป โ5ใ5 ประทศเทยคยมีการกใบภาษีสารคมีก าจัดศัตรูพืชละถูกยกลิกเป ละมืไอมี 
การริริไมการกใบภาษีมูลคาพิไมกใเดຌยกวຌนเมกใบภาษีชนดียวกัน ดยอຌางวาพืไอเม฿หຌกิดผลกระทบ               
ตอกษตรกรตการด านินการนยบายดังกลาวกลับพิไมตຌมตอ฿หຌกับวิธีการควบคุมศัตรูพืชบบ฿ชຌสารคมี
มากกวาการ฿ชຌวิธีการอืไน ชน การ฿ชຌครืไองจักรกลการกษตร หรือวัสดุคลุมดิน ป็นตຌน นยบายดังกลาวจึงป็น
นยบายทีไเมป็นธรรมละป็นอุปสรรคตอการพัฒนากษตรกรรมบบยัไงยืน  

 ประทศเทยอาจ฿ชຌรูปบบนยบายดຌานภาษีสารคมีก าจัดศัตรูพืชจากประทศดนมาร์ก หรือ
นอร์วย์ทีไมีระบบกฎหมายทีไกຌาวหนຌา ดยรายเดຌจากการกใบภาษีนัๅนจะถูกน าเป฿ชຌ฿นการยียวยาผลกระทบ            
฿ชຌสนับสนุนกษตรกร ละการวิจัยนวทาง฿นการลดการ฿ชຌสารคมี พืไอ฿หຌป็นเปตามหลักการทีไผูຌกอมลพิษ
ตຌองป็นผูຌจาย ฿นขณะทีไกษตรกรกใจะเมเดຌรับผลกระทบจากการกใบภาษี พราะภาษีทีไกใบเดຌจะยຌอนกลับม า
ป็นประยชน์ตอกษตรกรดยตรง 

   ใ.ไ การสนับสนุนภาษี งบประมาณ ละตลาดพืไอกษตรอินทรีย์ละกษตรกรรมยัไงยืน            
การสนับสนุนนวัตกรรมทีไเม฿ชຌสารคมีก าจัดศัตรูพืช 

    ป้าหมายการพัฒนากษตรกรรมยัไงยืน฿หຌบรรลุผลจ าป็นตຌองมีมาตรการทางการคลังทีไสนับสนุน
อยางชัดจน ขณะดียวกัน กระทรวงการคลังตຌองมีมาตรการ฿นการลดการกใบภาษีวัสดุอุปกรณ์ ละครืไองจักรกล
การกษตรทีไ฿ชຌ฿นการก าจัดวัชพืชทดทนการ฿ชຌสารคมี ดย฿หຌงดวຌนภาษี ทัๅงภาษีน าขຌาละภาษีมูลคาพิไม   
บบดียวกับการ฿หຌตຌมตอกับสารคมีก าจัดศัตรูพืชทีไป็นอยู฿นปัจจุบัน การจัดตัๅงกองทุนสนับสนุนการพัฒนา
ดຌานการกษตร ละการจัดตัๅงตลาดกลางสินคຌากษตรปลอดภัยละกษตรอินทรีย์฿หຌคลอบคลุมทุกพืๅนทีไ  

   3.5 การสนับสนุนนวัตกรรมทีไเม฿ชຌสารคมีก าจัดศัตรูพืช 
    1ี การพาะปลูกดยเม฿ชຌยาฆาหญຌา     
    2ี การพาะปลูกดยเม฿ชຌสารคมีก าจัดศัตรูพืช  
    ใี การ฿ชຌครืไองจักรกลการกษตร฿นกระบวนการผลิต 
    ไี การ฿ชຌระบบ Agriculture Digital Marketing ฿นระบบการกษตรของเทย 
   ใ.ๆ การปรับปรุงกຌเขกฎหมายทีไจ าป็น 
   การปลีไยนปลงกษตรกรรมของประทศเปสูกษตรกรรมทีไยัไงยืนเมสามารถด านินการเดຌ

ภาย฿ตຌกลเกทางนยบายละกฎหมายทีไมีอยู ดังนัๅน จึงมีความจ าป็น฿นการพัฒนาละปรับปรุงกຌเขกฎหมาย
ทีไกีไยวขຌองอยางนຌอย โ ฉบับ คือ รางพระราชบัญญัติสงสริมละพัฒนากษตรกรรมยัไงยืน พ. ศ. ....                   
ละพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. โ5ใ5 
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4.โ ขຌอสังกตละขຌอสนอนะ 

 ดຌานนยบาย 

 แ. คณะกรรมาธิการวิสามัญชุดนีๅนຌนยๅ าทิศทางการท างานทีไ฿หຌความส าคัญกับชีวิตคนเทยเม฿หຌ        
ตายผอนสง หในประยชน์฿นการรักษาชีวิตคนเทยส าคัญมากกวาประยชน์อืไน฿ด ทัๅงชีวิตคนเทยทีไมีอยู฿นปัจจุบัน 
ละชีวิตดใกทารก ทีไจะกิดขึๅนมาป็นก าลังส าคัญของชาติ฿หຌรอดพຌนจากผลกระทบทีไจะกิดขึๅน นอกจากนีๅ 
กรรมาธิการยังหในวาการยกลิกสารคมีก าจัดศัตรูพืชทีไมีความสีไยงสูง ใ ชนิด เดຌก พาราควอต เกลฟซต ละ
คลอร์เพริฟอส ตຌองมีหตุผลทีไชัดจน มีการพิจารณาอยางรอบคอบวามืไอยกลิกสารคมีลຌวจะกิดผลกระทบ
อยางเรตอผูຌทีไมีสวนกีไยวขຌองดยฉพาะกษตรกร ละกษตรกรจะ฿ชຌสิไง฿ดทดทนสารคมีทัๅง  ใ ชนิด รวมถึง
การดูลกษตรกรหลังจากการยกลิกการ฿ชຌสารคมีอันตรายทัๅง ใ ชนิด 

 ทัๅงนีๅ มืไอทบทวนขຌอมูลละขຌอทใจจริงทีไป็นประจักษ์฿นชิงวิทยาศาสตร์พบวา  สารคมีดังกลาวเดຌ
ตกคຌางเปยังผลิตผลทางการกษตร พืช ผัก ผลเมຌ สัตว์นๅ า ดิน นๅ า กษตรกร ผูຌบริภค ละสิไงวดลຌอม กอ฿หຌกิด
หวงซชิงลบ฿นระยะอันตรายถึงขัๅนวิกฤตทีไสงผลกระทบอยางรຌายรงตอชีวิตของประชาชน  ทัๅงกษตรกร               
ละผูຌบริภค ดังนัๅน รัฐบาลจึงจ าป็นอยางยิไงทีไจะตຌองด านินการปกป้องสุขภาพละชีวิตของประชาชน 
ดยรงดวนดຌวยการยุติการ฿ชຌสารคมีทัๅง ใ ชนิด รวมถึงสัไงการ฿หຌหนวยงานทีไกีไยวขຌองรงรัดการศึกษาวา
มีสารคมีก าจัดศัตรูพืชชนิด฿ดทีไจ าป็นตຌองยกลิกการ฿ชຌพิไมติม ขณะดียวกันคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
เมเดຌละทิๅ งการยียวยา ละการหาทางลือก฿นระยะปลีไยนผานพืไอดูลละคุຌมครองกษตรกร                          
ดยคณะกรรมาธิการวิสามัญจะเมสนอความหใน฿หຌมีการ฿ชຌสารคมีชนิดอืไนมาทดทน ตควรทดทนดຌวยสาร
ชีวภัณฑ์ ครืไองจักรกลการกษตรทีไประยุกต์฿ชຌทคนลยีดิจิทัล ละการบริหารจัดการปลงปลูกอยาง
หมาะสม ทีไสามารถก าจัดวัชพืช มลงศัตรูพืช ละรคพืชเดຌ รวมถึงการท ากษตรอินทรีย์ละกษตรกรรม
ยัไงยืนพืไอปฏิวัติขียวละ ปลดอกภาคกษตรกรรมจากการติดกับดักการพึไงพาสารคมี นอกจากนีๅ ควรกຌเขปัญหา
หนຌาดินมีความสืไอมทรมป็นอยางมากจากสารคมีปนปื้อน฿นดินทีไสะสมมาอยางยาวนาน ดังนัๅน ภาครัฐจะตຌอง
พิจารณาด านินนยบาย ดยการจัดสรรงบประมาณ฿นการด านินการพัฒนาละปรับปรุงดิน฿หຌมีคุณภาพตอ
การพาะปลูกละสงผลดีตอสิไงวดลຌอม฿หຌเดຌมาตรฐานละปลอดภัยตอประชาชน 

 โ. รัฐบาลควรพิจารณาประดในการดูลชวยหลือกษตรกรทีไเดຌรับผลกระทบจากการยกลิกการ฿ชຌ
สารคมีก าจัดศัตรูพืชทีไมีความสีไยงสูง กรณีพาราควอต เกลฟซต ละคลอร์เพริฟอส ดยจัด฿หຌมีกองทุน
ยียวยาละดูลกษตรกร฿นระยะปลีไยนผานพืไอ฿หຌสามารถพาะปลูกพืชตามนวทางกษตรอินทรีย์เดຌทัๅง
กระบวนการ ยกตัวอยางชน กรณีการปลูกพืชดยเม฿ชຌสารคมีก าจัดวัชพืชจะตຌอง฿ชຌรงงานคนทดทน ดังนัๅน 
จึงมีตຌนทุนสูงกวาการ฿ชຌสารคมี ดยคาดวาจะมีตຌนทุนพิไมขึๅนประมาณเรละ แเเ บาท จึงอาจหานวทาง              
฿นการชวยหลือกษตรกร฿นกรณีดังกลาวกอน฿นบืๅองตຌน ละอีกประดใน คือ การยียวยาสุขภาพของผูຌเดຌรับ
ผลกระทบจากสารคมีอันตราย  

 นอกจากนีๅ ฿นประดในกีไยวกับระบบการฝ้าระวังอาหารปลอดภัยละสารคมีตกคຌาง฿นพืชผัก
หนวยงานทีไกีไยวขຌองควรบูรณาการการท างานรวมกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรຌางสริมสุขภาพ ิสสส.ี 
ทีไมีครงการสนับสนุน฿หຌรงพยาบาล รงรียน ตลาด รวมถึงชุมชน ละวิสาหกิจ สามารถ฿ชຌชุดตรวจสอบ                
฿นการตรวจสอบสารคมีทีไตกคຌาง฿นพืชผักเดຌ รวมถึงการขับคลืไอนกษตรอินทรีย์พืไอ฿หຌกิดพืชผักปลอดภัย
กลับขຌาสูชุมชน ตลาด รงพยาบาล ละรงรียน ตลอดจนสงสริมการตรวจสอบสารคมีตกคຌาง การสรຌาง
ครือขาย฿นการตรวจสอบการปนปื้อนของสารคมี฿นพืชผักทีไครบวงจรสามารถป็นชุมชนตຌนบบเดຌ รวมถึง             
การถายทอดความรูຌ฿หຌยาวชนเดຌตระหนักถึงอันตรายของสารคมีปนปื้อน฿นหลักสูตรของรงรียน รวมทัๅง
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รงพยาบาลทีไเดຌรวมมือกับกรมวิทยาศาสตร์การพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พืไอ฿หຌกิดครือขายทีไมี                
ความขຌมขใง ตลอดจนชุมชน ละวิสาหกิจ พืไอ฿หຌกิดการขับคลืไอนกษตรอินทรีย์อยางป็นรูปธรรมตอเป  

 ใ. นวทาง฿นการป้องกันละกຌเขปัญหาการ฿ชຌสารคมีก าจัดศัตรูพืชทีไมีความสีไยงสูง กรณี                    
พาราควอต เกลฟซต ละคลอร์เพริฟอส รัฐบาลควร฿หຌความรูຌกกษตรกร฿หຌทราบถึงอันตรายทีไรຌายรงของ
สารคมีดังกลาว นืไองจากกษตรกรมีความคุຌนชิน฿นการ฿ชຌสารคมีทัๅง ใ ชนิด฿นการท าการกษตร ดยหาก
ปรียบทียบการท านาหวานละการด านาขຌาว กรณีปลูกขຌาวดยวิธีด านาจะ฿ชຌวลานานละมีตຌนทุนรงงาน  
฿นการด านาตจะเมกิดปัญหาวัชพืชมากทากับการพาะปลูกขຌาวดยวิธีนาหวานซึไง฿ชຌวลารวดรใว ประหยัด
ตຌนทุนรงงาน ตท า฿หຌกษตรกรตຌอง฿ชຌสารคมีอันตราย฿นการก าจัดวัชพืช  

 ดังนัๅน รัฐบาลควรหาวิธีการ฿นการสงสริมกษตรกร฿หຌสามารถท าการกษตรอินทรีย์เดຌอยางมี
ประสิทธิภาพ ละสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของกษตรกรนຌอยทีไสุด อาทิ ประทศญีไปุຆน฿ชຌการปลูกขຌาวดยวิธี
ด านาดย฿ชຌครืไองจักร฿นการด านาซึไงจะชวยประหยัดวลาละตຌนทุนดຌานรงงาน ภาครัฐควรผยพร        
องค์ความรูຌกีไยวกับครืไองจักรกลทางการกษตร฿นราคาประหยัดกกษตรกร สนับสนุนการ฿ชຌครืไองจักรกล
ทางการกษตรทีไกษตรกรสามารถ฿ชຌเดຌดยมีราคาทีไหมาะสม ยกวຌนการจัดกใบภาษีครืไองจักรกลทาง
การกษตรพืไอประหยัดตຌนทุนละพืไอลดการ฿ชຌสารคมีก าจัดศัตรูพืชเดຌอยางมีประสิทธิภาพ 

 อยางเรกใตาม ทีไผานมารัฐบาลเดຌสนับสนุนงินกูຌดอกบีๅยตไ า฿หຌกกษตรกร฿นการซืๅอครืไองจักร
ทางการกษตร ตพบปัญหาวากษตรกรเดຌ฿หຌผูຌประกอบการรงงานป็นผูຌคๅ าประกันงินกูຌ ดยผูຌประกอบการ
รงงานเดຌขายครืไองจักร฿หຌกกษตรกร฿นราคาทีไสูงกวาทຌองตลาดหลายทา ดังนัๅน รัฐบาลจึงควรหานวทาง
฿นการกຌเขปัญหาดังกลาวดยอาจ฿ชຌมาตรการทางกฎหมายพืไอ฿หຌกษตรกรสามารถ฿ชຌครืไองจักรท า
การกษตรเดຌอยางทัไวถึงละกิดประสิทธิภาพ฿นการผลิต  

 อีกทัๅง ควรสงสริมการ฿ชຌตัวลือกทางดຌานอินทรีย์ ชน การ฿ชຌสารชีวภัณฑ์พืไอทดทนการ฿ชຌสารคมี
อันตราย นืไองจากสารชีวภัณฑ์มีราคาสูงตสามารถกิดประยชน์ทัๅงดຌานการป้องกันวัชพืช มลงศัตรูพืชละ
รคพืช ละป็นปุ๋ยบ ารุงพืช ทัๅงนีๅ  หากยกลิกการ฿ชຌสารคมีทัๅง  ใ ชนิดลຌว ความตຌองการ฿นการ฿ชຌ                   
สารชีวภัณฑ์จะพิไมมากขึๅนซึไงจะท า฿หຌสารชีวภัณฑ์มีราคาลดลงตามหลักอุปสงค์อุปทานละกลเกของตลาด  

 รวมทัๅงการสงสริมมาตรการจูง฿จ อาทิ  การจ าหนายสินคຌากษตรอินทรีย์เดຌ฿นราคาทีไสูงกวาสินคຌาทีไ
฿ชຌสารคมี ละการมีตลาดรองรับการจ าหนายอยางตอนืไอง รวมถึงการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ละการ฿หຌ
รางวัลกกษตรกรทีไพาะปลูกตามนวทางกษตรอินทรีย์พืไอ฿หຌป็นกษตรกรตຌนบบ 

 ไ. รัฐบาลควรก าหนดวิธีการท าลายสารคมีก าจัดศัตรูพืชทีไมีความสีไยงสูง กรณีพาราควอต เกลฟซต 
ละคลอร์เพริฟอส ภายหลังจากทีไมีการยกลิกการ฿ชຌละผูຌครอบครองเดຌสงมอบ฿หຌกรมวิชาการกษตรลຌว               
ดຌวยวิธีการทีไหมาะสม ยกตัวอยางชน การน าวิธีการถอนทะบียนยาของกระทรวงสาธารณสุขมาป็นนวทาง 

 5. ดยทัไวเปตละประทศจะมีนวนยบายกีไยวกับการคุຌมครองสิไงวดลຌอม ละสุขภาพของ
กษตรกรละผูຌบริภคตกตางกัน ตามงืไอนเขทางศรษฐกิจสังคมของตละประทศ ดังนัๅน การยกลิกการ฿ชຌ
สารคมีก าจัดศัตรูพืช หรือการก าหนดคาการตกคຌางจึงขึๅนอยูกับงืไอนเขดังกลาว ดยภาย฿ตຌความตกลง              
รืไองสุขอนามัยละอนามัยพืชขององค์กรการคຌาลกนัๅน มีงืไอนเขทีไตຌองยืนอยูบนพืๅนฐานของขຌอมูลทาง
วิทยาศาสตร์ป็นส าคัญ 
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 ฿นกรณีประทศเทยการก าหนดคาปริมาณสารพิษตกคຌางสูงสุดทีไสามารถมีเดຌ ิMaximum Residue 

Limits : MRL) ด านินการดยคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินคຌากษตร รืไองสารพิษตกคຌาง 
ภาย฿ตຌความรับผิดชอบของส านักงานมาตรฐานสินคຌากษตรละอาหารหงชาติ ิมกอช.ี ละ฿นกรณีทีไมี                  
การยกลิกการ฿ชຌสารคมีก าจัดศัตรูพืชชนิด฿ดกใจะมีการประกาศนบทຌายบัญชีหมายลข แ ตามพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ. โ5โโ จะตຌองตรวจเมพบวัตถุอันตรายทางการกษตรชนิดทีไ ไ ดังระบุวา 

 "ขຌอ ไ อาหารทีไมีสารพิษตกคຌางตຌองมีมาตรฐาน ดยตรวจเมพบวัตถุอันตรายทางการกษตรชนิดทีไ ไ 
ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. โ5ใ5 ละทีไกຌเขพิไมติม พ.ศ. โ55แ ตามบัญชีหมายลข แ นบทຌาย
ประกาศนีๅ" 

 ฿นงนีๅการประกาศ฿หຌวัตถุอันตรายบางชนิดป็นวัตถุอันตรายชนิดทีไ ไ กใจะมีผลกระทบกับการสงออก
ผลผลิตละผลิตภัณฑ์ทางการกษตรทีไมีการ฿ชຌสารคมีชนิดดังกลาวมายังประทศเทยเดຌ ดยฉพาะ฿นสินคຌา
กษตรบางชนิดทีไประทศเทยเมสามารถผลิตเดຌหรือผลิตเดຌตเมพียงพอ ชน กรณีถัไวหลือง หรือขຌาวสาลี           
ป็นตຌน นวปฏิบัติส าหรับกรณีทีไมีการยกลิกการ฿ชຌสารคมีบางชนิด ละการก าหนดคาการตกคຌางตกตางกัน 
มีนวปฏิบัติทีไรียกวา Import Tolerance(กรณีสหรัฐอมริกาี หรือ Import MRL (กรณียุรปละ
คนาดาี พืไอผอนปรน ดยก าหนดคาปริมาณสารพิษตกคຌางสูงสุดทีไสามารถมีเดຌ ิMaximum Residue Limits 
: MRL) ขึๅนมา฿นระดับทีไหมาะสมกับการคุຌมครองสุขภาพของประชาชนละพืไอประยชน์ทางศรษฐกิจของ           
ตละประทศ ดยตຌองยืนอยูบนพืๅนฐานของการ฿ชຌขຌอมูลทางวิทยาศาสตร์฿นการก าหนดคาดังกลาว 

 ทัๅงนีๅ การอຌางหตุผลวาการยกลิกสารคมีก าจัดศัตรูพืชบางชนิด฿นประทศซึไงมีจตนา฿นการคุຌมครอง
สุขภาพของกษตรกรละผูຌบริภค หากมีผลกระทบตอการน าขຌาผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์จากตางประทศ                  
ทีไประทศเทยเมสามารถผลิตเดຌหรือผลิตเดຌเมพียงพอตอความตຌองการ ลຌวท า฿หຌตຌองยกลิกการบนสารดังกลาว 
จะสงผลกระทบ฿นงลบทัๅงตอความปลอดภัยของกษตรกรละผูຌบริภค฿นประทศ ดังนัๅน พืไอหาทางออก             
฿นรืไองดังกลาว กระทรวงสาธารณสุขซึไงก ากับดูลพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. โ5โโ กระทรวงกษตรละ
สหกรณ์ซึไงก ากับดูลส านักงานมาตรฐานสินคຌากษตรละอาหารหงชาติ ิมกอช.ี ละกระทรวงพาณิชย์              
ซึไงรับผิดชอบดูลการคຌาระหวางประทศภาย฿ตຌองค์กรการคຌาลก ิWTO) หรือความตกลงการคຌาทวิภาคีอืไน โ 
ควรจะพิจารณาน านวปฏิบัติรืไอง Import Tolerance  หรือ Import MRL พืไอน ามาปรับ฿ชຌภาย฿ตຌ
หลักการการคุຌมครองสุขภาพของประชาชน  ดยค านึงถึงมิติทางศรษฐกิจละสังคมของประทศ฿หຌหมาะสม
ตอเป 

 ๆ. รัฐบาลควรขับคลืไอนรืไองกษตรอินทรีย์฿หຌป็นวาระหงชาติ ดยจะตຌองมีการบูรณาการการ
ท างานละการจัดสรรงบประมาณรวมกันระหวางกระทรวงมหาดเทย องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ละ
กระทรวงกษตรละสหกรณ์ ดยการจัดสรรงบประมาณผานกระทรวงกษตรละสหกรณ์ การจัดสรร
งบประมาณผานองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ละการจัดสรรงบประมาณผานงบจังหวัดละงบกลุมจังหวัดของ
กระทรวงมหาดเทย รวมถึงการขับคลืไอนผานการด านินงาน฿นระดับจังหวัดระหวางหนวยงานของ
กระทรวงมหาดเทย หนวยงานขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ละหนวยงานของกระทรวงกษตรละสหกรณ์ 
ดย฿หຌผูຌวาราชการจังหวัดละนายอ าภอ ตัวทนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ด านินการรวมกับกษตร
อ าภอ กษตรจังหวัด ละกษตรละสหกรณ์จังหวัด รวมถึงการจัดอบรมสัมมนาผูຌวาราชการจังหวัด ตัวทน
ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทุกจังหวัด กษตรจังหวัดทุกจังหวัด ละกษตรละสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด 
พืไอลกปลีไยนรียนรูຌรวมกัน฿นขຌอมูลทีไป็นประยชน์ละจะป็นกลเกส าคัญ฿นการขับคลืไอนกษตรอินทรีย์฿หຌ
กิดขึๅน฿นทุกจังหวัด พืไอผลักดัน฿หຌกษตรอินทรีย์ป็นวาระหงชาติตอเป  
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 ตลอดจนควรมีการจัดตัๅงกองทุนพัฒนากษตรอินทรีย์  พืไอสงสริม สนับสนุน พัฒนาความรูຌ หรือ
กิจกรรมทีไกีไยวนืไองกับการพัฒนากษตรอินทรีย์ การจัดตัๅงกองทุนพัฒนาหลงนๅ าละระบบการกระจายนๅ า
ระดับครัวรือนพืไอสรຌางปัจจัยพืๅนฐานทีไส าคัญ฿นการท ากษตรอินทรีย์ อาทิ ปลงปลูกพืชผักประมาณ
ครัวรือนละ แูใ เร การจัดตัๅงกองทุนครืไองจักรกลการกษตรละนวัตกรรม พืไอสงสริม฿หຌมีการน า
ครืไองจักรกลทางการกษตรมา฿ชຌ฿นทุกกิจกรรมของกระบวนการผลิตทัๅงขัๅนตอนการตรียมดิน ขัๅนตอนการ
ปลูกพืช ขัๅนตอนการดูลละอารักขาพืช ขัๅนตอนการกใบกีไยวผลผลิต ละขัๅนตอนการถนอมผลผลิต฿หຌคง
สภาพหรือความสด฿หมพืไอการขนสงเปยังรงงานปรรูปหรือผูຌบริภค รวมถึงควรจัดตัๅงหนวยงานฉพาะขึๅนมา
ก ากับดูล ละพัฒนาสงสริมกษตรอินทรีย์ อีกทัๅง ตຌองก าหนดป้าหมายทีไชัดจนละทຌาทาย฿นการสรຌาง
ครือขายการท ากษตรอินทรีย์฿หຌเดຌทัไวประทศพิไมขึๅน  

 นอกจากนีๅ รัฐบาลควรก าหนดนวทางการปรับปลีไยนวิธีคิด ิMindset) ของประชาชนทุกภาคสวน
ตัๅงตผูຌบริภค กษตรกร นักวิจัย อาจารย์ นักรียน นักศึกษา ฿หຌมีความตระหนักรูຌถึงอันตรายของสารคมีก าจัด
ศัตรูพืช ละความส าคัญของการบริภคสินคຌากษตรทีไมาจากปลงกษตรอินทรีย์ รวมถึงการท ากษตรอินทรีย์ 
ดยสงสริมละพัฒนาการจัดท าหลักสูตรการรียนการสอนรืไองกษตรอินทรีย์บรรจุเวຌ฿นสถาบันการศึกษาทัๅง
฿นระดับรงรียนละมหาวิทยาลัย รวมทัๅงการผยพรผานสืไอประชาสัมพันธ์รูปบบตาง โ ทีไสามารถขຌาถึงเดຌ
งาย ดຌวยถຌอยค าทีไขຌา฿จเดຌงาย อาทิ การอธิบายความหมายของค าวา ขีๅทา ฿หຌคนรุน฿หมขຌา฿จวาคืออะเร 
พืไอป็นการปลูกฝังคานิยมของประชาชน฿นทุกระดับ ตลาดจนสงสริม฿หຌน าองค์ความรูຌจากครงการกษตร
ปลง฿หญละศูนย์ความรูຌทางการกษตรมาผยพร฿หຌกษตรกรน าเปปรับ฿ชຌเดຌ 
 ็. รัฐบาลควรสงสริมการพัฒนาครืไองจักรกลทางการกษตรทีไมีคุณภาพละราคาถูก สามารถท างาน
เดຌหลากหลาย฿นครืไองจักรกลครืไองดียวทัๅงการยนตຌนกลຌา การรดนๅ า การพนสารชีวภัณฑ์ ละการกใบกีไยว
ผลผลิต รวมถึงการสงสริมนักศึกษา฿นพืๅนทีไ อาทิ การสนับสนุนผานอาชีวศึกษา฿หຌสามารถซอมซมละ
บ ารุงรักษาครืไองจักรกลเดຌ พืไอชวยลดตຌนทุนการผลิต฿หຌกกษตรกร รวมถึงการสงสริมละพัฒนา฿หຌ
มหาวิทยาลัย รวมถึงหนวยงานทีไกีไยวขຌองสามารถพัฒนาครืไองจักรกลทางการกษตรละการพัฒนา
ปัญญาประดิษฐ์ ิArtificial Intelligence : AI)  พืไอพัฒนาละยกระดับการท ากษตรอินทรีย์฿หຌสามารถขงขัน
เดຌกับนานาประทศ 
 นอกจากนีๅ ปัจจุบันการพาะปลูกละกใบกีไยวอຌอยมีรงงานเมพียงพอ ดังนัๅน รัฐบาลควรสงสริม                
฿หຌมีการพัฒนาครืไองจักรกล฿นการพาะปลูกละกใบกีไยวอຌอยพืไอลดปัญหาการขาดคลนรงงาน ลดตຌนทุน
การผลิต ละลดปัญหาการผาเรอຌอยพืไอกใบกีไยวผลผลิตซึไงจะชวยลดปัญหามลพิษตอสิไงวดลຌอมเดຌ                    
ซึไงจังหวัดลยสามารถกຌปัญหาดังกลาวดยการท าบันทึกขຌอตกลง ิMOUี รวมกับรงงงานนๅ าตาลละ
กษตรกรผูຌปลูกอຌอย ซึไงรงงานจะเมรับซืๅออຌอยทีไกใบกีไยวจากวิธีการผาเรอຌอยพืไอกใบกีไยวผลผลิต 
 ่. ปัจจุบันสารชีวภัณฑ์ตละชนิดมีหลักกณฑ์ละวิธีการขึๅนทะบียนทีไยุงยากมากกวาสารคมีก าจัด
ศัตรูพืชทีไจ าหนาย฿นทຌองตลาดทัไวเป ดังนัๅน รัฐบาลควรลดขัๅนตอนละก าหนดหลักกณฑ์การขึๅ นทะบียนสาร
ชีวภัณฑ์฿หຌงายขึๅน พืไอสงสริม฿หຌกิดการคิดคຌนนวัตกรรมจากสารชีวภัณฑ์฿หຌมากยิไงขึๅน ซึไงจะป็นประยชน์ตอ
การน าเป฿ชຌ฿นการ฿ชຌก าจัดวัชพืช มลงศัตรูพืชละรคพืช ซึไงป็นปัจจัยผลิตพืๅนฐานของการท ากษตรอินทรีย์ 
รวมถึงควรมีการปรับปรุงกຌเขพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. โ5ใ5 ละทีไกຌเขพิไมติม พืไอเม฿หຌสาร         
ชีวภัณฑ์ป็นวัตถุอันตรายทีไตຌองขึๅนทะบียน จึงป็นการสรຌางความขຌา฿จทีไผิดตอกษตรกรละประชาชนทัไวเป 
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 ้. ปัญหาส าคัญประการหนึไงทีไท า฿หຌกษตรกรตຌอง฿ชຌสารคมีก าจัดศัตรูพืช คือ การจ าหนายสินคຌา 
ของกษตรกรถูกควบคุมจากหลักกณฑ์ละมาตรฐานของตลาดอกชน ดยฉพาะความสดละความสวยงาม
ของผักละผลเมຌ สงผล฿หຌกษตรกรตຌอง฿ชຌสารคมีป็นตัวชวย฿นรืไองดังกลาว ดังนัๅน การท ากษตรอินทรีย์
จ าป็นตຌองจัดท าตลาดสินคຌากษตรอินทรีย์ภาย฿นทຌองถิไนทีไปຂดอกาส฿หຌกษตรกรจ าหนายสินคຌากษตรเดຌทุกวัน 
ชน ตลาดประจ าอ าภอ ตลาดประจ าจังหวัด ป็นตຌน ดยรัฐบาลตຌองผลักดัน฿หຌมีตลาดรองรับสินคຌากษตร
อินทรีย์ของกษตรกร ดยเมตกอยูภาย฿ตຌการควบคุมของอกชน ละพืไอ฿หຌมีการตรวจสอบมาตรฐานสินคຌา
กษตรทีไกิดความชืไอมัไนตอผูຌบริภค ตຌองจัดหาครืไองมือละอุปกรณ์การตรวจสอบความปนปื้อนของสารคมี 
ดยการ฿ชຌพืๅนทีไของหนวยงานรัฐทีไลดคา฿ชຌจายจากการชาพืๅนทีไ ละน าคา฿ชຌจายสวนนัๅนมาจายคาชาผง
จ านวนลใกนຌอย พืไอรวบรวมป็นกองทุนจัดซืๅอครืไองมือละอุปกรณ์ตรวจสอบ ดยการสนับสนุนของภาครัฐ 
นอกจากนีๅ ตຌองจัดท าตลาดจ าหนายสมุนเพรละชีวภัณฑ์ แ ครัๅงตอสัปดาห์ หรือ แ ครัๅงตอดือน พืไอ฿หຌ
กษตรกรขຌาถึงสิไงทีไสามารถน ามา฿ชຌทดทนสารคมีเดຌงายขึๅน รวมถึงสงสริม฿หຌมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์
฿หຌกับรงรียน รงพยาบาล รงรมละรຌานคຌาตาง โ ทีไ฿ชຌละจ าหนายสินคຌาปลอดสารคมีจะท า฿หຌกิดรง
กระตุຌนละสรຌางความสน฿จ฿หຌประชาชนละกษตรกรหันมาท ากษตรอินทรีย์ 

แเ. รัฐบาลควรรงรัดขับคลืไอนรืไองการรับรองมาตรฐานกษตรปลอดภัยทัๅงการรับรองการท ากษตร
ตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการกษตรทีไดี ิGood Agricultural Practices : GAP) ละการรับรองมาตรฐาน
กษตรอินทรีย์ ดยฉพาะการรับรอง฿นพืๅนทีไทีไขาดอกสารสิทธิ พืไอยกระดับการท ากษตรปลอดภัย ละท า฿หຌ
กษตรกรละผูຌบริภคกิดความชืไอมัไน฿นการท ากษตรปลอดภัยละการบริภคผลิตผลทีไเดຌรับการรับรอง
มาตรฐาน 

แแ. จากการลงพืๅนทีไศึกษาดูงาน ณ ครงการกษตรรวม฿จ อันนืไองมาจากพระราชด าริ  รงรียน
ทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครนายก สวนสายศร อ าภอวิหารดง จังหวัดสระบุรี ละ   
ศูนย์รียนรูຌกสิกรรมกษตรปลอดสารพิษละวຌธานี จังหวัดลพบุรี คณะกรรมาธิการมีความหในวา ครงการ
กษตรอินทรีย์สามารถท า฿หຌประสบความส ารใจเดຌละมีผลผลิตทีไมีประสิทธิภาพ กระทรวงกษตรละสหกรณ์
ควรน าครงการกษตรอินทรีย์ทัๅง ใ หง ป็นตຌนบบทีไจะสงสริมกษตรอินทรีย์฿หຌกกษตรกรเดຌป็นอยางดี 
ดยฉพาะอยางยิไงการด านินการอยางครบวงจรตัๅงตการผลิต การท าปุ๋ยอินทรีย์ การ฿ชຌทคนลยีละ
อุปกรณ์฿นการท ากษตรทดทนการ฿ชຌสารคมีก าจัดศัตรูพืช การปรรูป จนถึงการจ าหนายผลผลิตทาง
การกษตร ปุ๋ยอินทรีย์ ละครืไองจักรกล 

 แโ. จากการศึกษาดูงานการควบคุมละตรวจสอบสารปนปื้อน฿นพืชผักผลเมຌน าขຌา ณ ดานพรมดน
ชียงของ ิCCA) จังหวัดชียงราย ละตลาดเท จังหวัดปทุมธานี คณะกรรมาธิการพบวาผูຌประกอบการคนจีน 
ิลຌงี เดຌขຌามาด านินธุรกิจการน าขຌาผักผลเมຌจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมายังประทศเทยอยางครบวงจร ตัๅงต
การน าขຌาผักผลเมຌบริวณดานชายดน การขนสงมายังตลาดคຌาสงขนาด฿หญดยฉพาะตลาดเทพืไอสงตอเปยัง
ตลาดตาง โ ฿นกรุงทพมหานครละปริมณฑล ซึไงหนวยงานทีไกีไยวขຌองควรมีการตรวจสอบวากฎหมายของ
ประทศเทยอนุญาต฿หຌด านินการเดຌหรือเม อีกทัๅงมืไอพิจารณาราคาผักผลเมຌน าขຌาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ซึไงมีคาขนสงพืไอน าขຌานาจะมีราคาสูงกวาผักผลเมຌทีไกษตรกรเทยพาะปลูกอง฿นประทศ ดังนัๅน พืไอ฿หຌ
ประทศเทยสามารถผลิตผักผลเมຌทีไปลอดสารพิษพืไอบริภคภาย฿นประทศเดຌอง กระทรวงกษตรละสหกรณ์ 
กระทรวงมหาดเทย ละกระทรวงสาธารณสุขจึงควรพิจารณาจัดท าผนสงสริมการพาะปลูกสินคຌากษตร
อินทรีย์ ซึไงสามารถตรวจสอบยຌอนกลับหลงผลิตเดຌ ฿นพืๅนทีไกรุงทพมหานครละปริมณฑล ละพืๅนทีไ฿กลຌคียง
พืไอจ าหนาย฿นตลาดคຌาสงขนาด฿หญ ละตอบสนองความตຌองการของผูຌบริภคภาย฿นประทศ รวมถึงสรຌาง
ความปลอดภัย฿หຌกประชาชน ละลดการน าขຌาสินคຌากษตรจากตางประทศ นอกจากนีๅ ตลาดกระจายสินคຌา
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ขนาด฿หญ อาทิ ตลาดเทย ตลาดสีไมุมมือง จ าป็นตຌองสรຌางความป็นตลาดฉพาะส าหรับสินคຌากษตรอินทรีย์
ทีไมีความชัดจนละมีตรวจสอบยຌอนกลับดຌวยครืไองมือละอุปกรณ์ทีไเดຌมาตรฐานละนาชืไอถือตอผูຌบริภค 
พืไอลดการขงขันกับตลาดทัไวเป ละรองรับสินคຌากษตรอินทรีย์จากกษตรกรเทย ดยมีการบริหารจัดการทีไดี
พืไอป้อนสินคຌากษตรอินทรีย์ขຌาสูตลาดอยางตอนืไอง   
 แใ. รัฐบาลควรพิจารณาปรับปลีไยนครงสรຌางการท างานรวมกันของหนวยงานทีไกีไยวขຌองพืไอดูล
สุขภาพความปลอดภัยของประชาชน ดยการบูรณาการการท างานรวมกันตัๅงตตຌนนๅ าจนถึงปลายนๅ าละควรมี
ภาคประชาสังคมขຌามามีสวนรวมพืไอ฿หຌการท างานมีประสิทธิภาพมากยิไงขึๅน อีกทัๅงควรมีหนวยงานหลักทีไ
รับผิดชอบการดูลระบบการตรวจสอบสารพิษตกคຌาง฿นอาหารของประทศดยอาจปรับครงสรຌางป็นองค์การ
มหาชน ดยเดຌรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ หรือยกระดับส านักงานคณะกรรมการอาหารละยาขึๅน
ป็นกระทรวง นืไองจากมีภารกิจมากทัๅงการตรวจสอบวัตถุอันตราย อาหาร ยา ครืไองส าอาง ครืไองมือพทย์ 
 แไ. รัฐบาลควรมีการชืไอมยงระบบการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร              
ิISO โโเเเี ละมาตรฐานระบบการวิคราะห์อันตรายละจุดวิกฤตทีไตຌองควบคุม฿นการผลิตอาหาร ิHazard 
Analysis Critical Control Point : HACCP) ฿นการน าขຌาสินคຌากษตรระหวางหนวยงานภาครัฐของเทย             
กับของหนวยงานภาครัฐของสาธารณรัฐประชาชนจีนพืไอ฿หຌกิดความรอบคอบละลดตຌนทุน฿นการตรวจสอบ
การน าขຌา 
 แ5. อันตรายจากสารคมีก าจัดศัตรูพืชเมเดຌจ ากัดอยูพียงภาย฿นประทศทานัๅน ตยังสามารถ
ตกคຌางอยู฿นสินคຌากษตรทีไเดຌมีการน าขຌามาจ าหนาย฿หຌกับประชาชน฿นประทศดຌวย ดังนัๅน คณะกรรมาธิการ
วิสามัญจึงเดຌมีการพิจารณาตรวจสอบวาผักละผลเมຌทีไมีการน าขຌามีสารคมีปนปื้อนกินคามาตรฐานหรือเม              
ดยเดຌขຌอคຌนพบส าคัญวาประทศเทยน าขຌาผักละผลเมຌจากสาธารณรัฐประชาชนจีนปละกวา 5้ ,เเเ ลຌาน
บาท ตการสุมตรวจสารคมีปนปื้อนยังเมเดຌมาตรฐานอยางมาก เมมีหຌองปฏิบัติการมຌตหຌองดียวตามดาน
ชายดน ดังนัๅน กระทรวงสาธารณสุขละกระทรวงกษตรละสหกรณ์ควรกຌเขปัญหาดังกลาวดยรงดวน 
ดຌวยการจัดสรรงบประมาณพืไอ฿ชຌ฿นการกอสรຌางหຌองปฏิบัติการพืไอตรวจสอบสารพิษตกคຌาง฿นสินคຌากษตร 
ดยจะตຌองมีการสรຌางหຌองปฏิบัติการ฿หຌครอบคลุมทัๅงสวนทีไป็นการตรวจสอบสารพิษตกคຌาง฿นสินคຌากษตรทีไมี
การน าขຌาจากดานตรวจรอบประทศ ละการตรวจสารพิษตกคຌางจากผลิตผลทางการกษตรภาย฿นประทศ
ระดับกลุมจังหวัด จังหวัด ละอ าภอ ซึไงจะชวยท า฿หຌการด านินงานตรวจสอบสารพิษตกคຌาง฿นสินคຌากษตรมี
ประสิทธิภาพ อีกทัๅงยังชวย฿หຌสินคຌาทีไน าขຌามาเมเดຌรับความสียหายจากความลาชຌา฿นการตรวจสอบ พืไอ฿หຌ
ประชาชนกิดความปลอดภัย ดย฿นระยะรกควรสรຌางหຌองปฏิบัติการระดับกลุมจังหวัด ประมาณ โเ หง ซึไง
ตຌอง฿ชຌงบ฿นการด านินการประมาณ แ,เเเ ลຌานบาท ทัๅงนีๅ การสรຌางปฏิบัติการตรวจทดสอบสารพิษตกคຌาง฿น
สินคຌากษตรถือป็นการลงทุนทีไคุຌมคามืไอปรียบทียบกับสุขภาพละความปลอดภัยทีไประชาชนเดຌรับ ละป็น
การรองรับการขยายตัวของการน าขຌาละสงออกสินคຌากษตร อีกทัๅง บางหนวยงานกใมีหຌองปฏิบัติการตรวจ
ทดสอบลຌวเมวาจะป็นกรมวิทยาศาสตร์การพทย์ละกระทรวงสาธารณสุข ตส านักงานคณะกรรมการ
อาหารละยายังเมมีหຌองปฏิบัติการป็นของตนอง  
 นอกจากนีๅ ควรจัด฿หຌมีชุดทดสอบบืๅองตຌน ิTest Kits) ทีไสามารถรูຌผลทดสอบทันทีวาสินคຌากษตรมี
สารพิษตกคຌางกินคามาตรฐานหรือเม ณ บริวณทีไป็นตลาดคຌาสงขนาด฿หญทีไมีการน าสินคຌากษตรขຌามา
จ าหนาย ละ฿นหຌางคຌาปลีกสมัย฿หม ิModern Trade) ละควรมีการจัดท าผนรองรับการติบตของการ
น าขຌาละสงออกสินคຌากษตร ดยค านึงถึงจ านวนชุดตรวจสอบบืๅองตຌน ิTest Kits) ทีไตຌอง฿ชຌละลักษณะของ
หຌองปฏิบัติการวาควรจะป็นรูปบบ฿ด ดยฉพาะอยางยิไงการขຌาสูประชาคมศรษฐกิจอาซียน ิAEC) ทีไจะเม
มีการกใบภาษีน าขຌาสินคຌากษตรจากประทศสมาชิกซึไงจะสงผลกระทบตอกษตรกร ดังนัๅน การน าขຌาสินคຌา
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กษตรควรมีการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบของหຌองปฏิบัติการบริวณดานน าขຌา฿หຌหลือพียง ไ ดาน
พืไอพิไมประสิทธิภาพมากขึๅน ดยการบูรณาการการท างานรวมกันของทุกหนวยงานทีไกีไยวขຌอง฿หຌสาม ารถ
ตรวจสอบสินคຌาเดຌทุกชนิด 
 อีกทัๅง ปัจจุบันประทศเทยปຂดการคຌาสรี สงผล฿หຌกิดการน าขຌาพืช ผัก ละผลเมຌ ขຌามาป็นจ านวน
มาก สงผล฿หຌกิดสารพิษตกคຌาง รคพืชละมลงศัตรูพืชจากการน าขຌาสินคຌากษตร ดังนัๅน หนวยงานทีไ
กีไยวขຌอง อาทิ กรมวิชาการกษตร ละส านักงานคณะกรรมการอาหารละยา ตຌองก าหนดมาตรการตรวจสอบ
สารพิษตกคຌางละรคพืชละมลงศัตรูพืช฿นสินคຌากษตรอยางขຌมงวดกอนการน าขຌามาจ าหนาย฿นประทศ
เทย ชนดียวกับการตรวจสอบมาตรฐานสินคຌากษตร฿นการสงออกเปจ าหนาย฿นตางประทศทีไมีมาตรการ
ตรวจสอบทีไขຌมงวด 

แๆ. รัฐบาลควรยกระดับประสิทธิภาพ฿นการตรวจสอบสารพิษตกคຌาง฿นสินคຌากษตรทีไมีการน าขຌาละ
สินคຌากษตรภาย฿นประทศ ดยการบูรณาการการท างานละครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการตรวจสอบของหนวยงานทีไ
กีไยวขຌอง พืไอ฿หຌการตรวจสอบสารคมีปนปื้อน฿นสินคຌาทีไน าขຌามีความรวดรใวมากขึๅน อาท ิ

ครงการรถคลืไอนทีไ ิMobile Lab) ของกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์ตรวจสอบการปนปื้อนของพืชผัก
ตามขตพืๅนทีไของกระทรวงสาธารณสุขประมาณ แโ ศูนย์ทัไวประทศ ละการจัดหาชุดตรวจสอบสารตกคຌาง
บืๅองตຌน ิTest Kits) ทีไมีประสิทธิภาพ฿นการตรวจสอบจากสถาบันละหนวยงานหลายหงทีไเดຌมีการพัฒนาขึๅน
฿นชิงอุตสาหกรรม พืไอ฿หຌสามารถน ามา฿ชຌ฿นการตรวจทดสอบบืๅองตຌนทีไดานตรวจอาหารละยาเดຌ  

 นอกจากนีๅ รัฐบาลควรมีการสงสริมการพัฒนาครือขายคุຌมครองผูຌบริภคดย฿ชຌกนน าระดับต าบล
ละครือขายส านักงานสงสริมการศึกษานอกระบบละการศึกษาตามอัธยาศัย  ิกศน.ี ฿หຌป็นกลเก฿นการ
พัฒนาละฝຄกอบรมรวมกับส านักงานคณะกรรมการสุขภาพหงชาติ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรຌางสริม
สุขภาพ ิสสส.ี ตลอดจนหนวยงานทีไกีไยวขຌอง พืไอขับคลืไอน฿หຌอาหารปลอดภัยตัๅงต฿นระดับชุมชนซึไงจะ
สอดคลຌองกับการสงสริมดຌานอาหารปลอดภัยขององค์การอนามัยลก ิWorld Health Organization : WHO)  

 แ็. รัฐบาลควรก าหนด฿หຌคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าภอ ิกชอ.ี ซึไงป็นกลเกทีไกิด
จากผลการวิจัยของสมัชชาสุขภาพหงชาติชวย฿นการชืไอมยงละบูรณาการการขับคลืไอนทางดຌานสุขภาพ฿น
ทุกมิติ฿นระดับอ าภอ รวมถึงการขับคลืไอนรวมกับสมัชชาสุขภาพหงชาติระดับจังหวัดทีไมีองค์ประกอบจาก    
ทุกภาคสวน ดยนຌนรืไองอาหารปลอดภัย ละพืๅนทีไน ารองทางดຌานกษตรปลอดภัยกษตรอินทรีย์ ละกษตร
ธรรมชาติ นอกจากนีๅ  ฿นการตรวจสอบสารพิษตกคຌางละปนปื้อน฿นอาหาร ฿นดิน ละ฿นหลงนๅ า สามารถ฿ชຌ
กรมวิทยาศาสตร์การพทย์ ซึไงมีศูนย์วิทยาศาสตร์การพทย์ทัไวประทศ แโ ศูนย์ ละชุดทดสอบบืๅองตຌน     
ิTest Kits) ป็นกลเก฿นการตรวจสอบเดຌอีกทัๅง ยังสามารถ฿ชຌบริษัทประชารัฐรักสามัคคี ซึไงมีการด านินการอยู฿น
ทุกจังหวัดป็นกลเก฿นการชืไอมยงการผลิต การปรรูป ละการตลาด ของสินคຌากษตรอินทรีย์เดຌ ยกตัวอยาง
ชน ฿นจังหวัดสุขทัยจะมีตลาดประชารัฐทีไ฿หຌบริการทุกวันพุธ พืไอ฿หຌผูຌประกอบการรายยอยภาย฿นจังหวัดเดຌมา
จ าหนายสินคຌากษตรอินทรีย์ ละชืไอมยงเปสูตลาด฿นระดับทีไกวຌางขึๅน 

 แ่. คณะกรรมาธิการการคุຌมครองผูຌบริภค สภาผูຌทนราษฎร ควรด านินการรวมกับคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าภอ ิกพอ.ี ซึไงขับคลืไอนมาลຌวประมาณ โ ป ละมีนายอ าภอตละอ าภอ             
ป็นประธานคณะกรรมการ ดยอาจก าหนดภารกิจละตัวชีๅวัดของคณะกรรมการ฿นประดในทีไ กีไยวขຌองกับ             
การขับคลืไอนการสงสริมพืชผักปลอดภัย฿นพืๅนทีไ ดยจังหวัดหรืออ าภอ฿ดมีการสงสริมการคุຌมครองผูຌบริภค
ดຌานอาหารปลอดภัยหรือการสงสริมกษตรอินทรีย์฿นพืๅนทีไจะเดຌรับการยกยอง อาทิ อ าภอชียงของ จังหวัด
ชียงราย ทีไนืไองจากมีการสนับสนุนการท าการกษตรตามนวทางกษตรอินทรีย์ ซึไงนวทางการขับคลืไอน
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ดังกลาวสามารถก าหนด฿หຌป็นตัวชีๅวัด฿นระดับจังหวัด ผานการขับคลืไอนของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอ าภอ ิกพอ.ี ทีไมีครงสรຌางทีไชัดจน฿นการด านินงาน 

 ฿นสวนประดในดຌานอาหารปลอดภัย มีหนวยงานทีไกีไยวขຌองหลายหนวยงานด านินการ฿นการตรวจสอบ 
ควบคุมความปลอดภัยของอาหารทัๅง฿นระดับรงรียน รงพยาบาล จึงขอสนอ฿หຌคณะกรรมาธิการการคุຌมครอง
ผูຌบริภค สภาผูຌทนราษฎร เดຌสงสริมมาตรการอาหารปลอดภัย฿นทุกรงรียนทัไวประทศ ละขยายจนถึง               
฿นระดับรงพยาบาล ชุมชน ซึไงป็นการคุຌมครองละป้องกัน฿หຌมีอาหารปลอดภัยทีไครอบคลุมทัๅงระบบตัๅงต ตຌน
ทาง คือ การผลิตพืชผักปลอดสารพิษละปลายทางคือการควบคุม฿หຌผูຌบริภคเดຌบริภคอาหารทีไปลอดภัยตอ
สุขภาพ 

 ดຌานบริหาร 
 แ. กระทรวงกษตรละสหกรณ์ควรด านินการ ดังนีๅ  
  ู ควรจัดพืๅนทีไซนนิไงดຌานกษตรอินทรีย์ละกษตรกรรมยัไงยืน รวมถึงการขึๅนทะบียนกษตรกร 
  ู ควรมีการจัดท าหลักสูตรอบรมกษตรกรกีไยวกับการท าการกษตรอินทรีย์฿หຌป็นหลักสูตร

ระดับชาติ 
  ู ควรจัดสรรงบประมาณพืไอ฿ชຌ฿นการจัดตัๅงกองทุนพืไอสนับสนุนกษตรกรทีไตຌองการท ากษตร

อินทรีย์฿นระยะปลีไยนจากการท ากษตรทีไ฿ชຌสารคมีเปสูกษตรอินทรีย์ รวมถึงควรมีมาตรการพิศษ                  
พืไอสนับสนุนกษตรกรทีไท ากษตรอินทรีย์฿นระยะปลีไยนผาน ชน การ฿หຌฉลากสิไงวดลຌอม ิEco label)              
การ฿หຌรงจูง฿จ฿นลักษณะตาง โ ป็นตຌน 

  ู ควรยกระดับภาคกษตรกรรมของเทยจากการนຌนการผลิต฿นชิงปริมาณเปสูการผลิต               
฿นชิงคุณภาพ พืไอ฿หຌภาคการกษตรเทยหลุดพຌนจากกับดักของระบบการผลิตทีไตຌองพึไงพาสารคมี ซึไงป็น
อันตรายตอสุขภาพของกษตรกร ผูຌบริภคละสิไงวดลຌอม 

  ู การท ากษตรปลง฿หญป็นพืๅนฐานของการท ากษตรอินทรีย์ ซึไงการสรຌางความขຌมขใง฿หຌกับ
กษตรกรป็นรืไองทีไส าคัญทีไสุด ดยการนຌน฿หຌสหกรณ์ป็นผูຌด านินการ฿นการท ากษตรปลง฿หญ                    
ละกระทรวงกษตรละสหกรณ์ป็นพีไลีๅยง สวนการก าหนดป้าหมายกษตรปลง฿หญ แไ,เเเ ปลง              
ควรก าหนดป็นรายชนิดพืชละรายพืๅนทีไทีไตຌองการสนับสนุน รวมถึงการท ากษตรปลง฿หญควรท า฿นลักษณะ
ของบงปันก าเรรวมกัน 

  ู กรมวิชาการกษตรควร฿ชຌงานวิจัยรืไองครืไองจักรกลทางการกษตร การพัฒนาหลงนๅ า            
การปรับปรุงพืๅนทีไการ฿ชຌทคนลยีสมัย฿หม ซึไงควรน ามาสนับสนุน฿นการปลีไยนผานจากการท ากษตรทีไ฿ชຌ
สารคมีเปสูกษตรอินทรีย์ 

  - ควรสงสริม฿หຌกษตรกรสามารถ฿ชຌชุดตรวจคุณภาพดินของกรมพัฒนาทีไดินพืไอ฿หຌกษตรกร
สามารถมีดินทีไมีคุณภาพ฿นการท ากษตรอินทรีย์เดຌอยางมีประสิทธิภาพ 

  - การยกลิกสารคมีก าจัดศัตรูพืชทีไมีความสีไยงสูง ใ ชนิด เดຌก พาราควอต เกลฟซต ละ               
คลอร์เพริฟอส ตຌองเม฿ชการยกลิกพียงอยางดียว ตตຌองมีนวทางการก าจัดสตຍอกทีไกใบเวຌดຌวย  นืไองจาก
ผูຌประกอบการยังคงมีการกใบสตຍอกเวຌป็นจ านวนมาก 

โ. กรมควบคุมมลพิษควรด านินการ ดังนีๅ 
  ู ควบคุมดูลกีไยวกับมลพิษ฿นอากาศ มลพิษ฿นดิน ละมลพิษ฿นนๅ า ดังนัๅน หนวยงานควรจัดท า

ผนฝ้าระวังการปนปื้อนของสารพาราควอต เกลฟซต ละคลอร์เพริฟอส ฿นดินละหลงนๅ าทีไสามารถระบุ
ต าหนงเดຌวาอยู฿นพืๅนทีไเหน ปริมาณทาเหร การปนปื้อนหรือตกคຌางมีปริมาณลดลงหรือหมดเปหรือเม 
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รวมถึงผนฟ้ืนฟูพืๅนทีไทีไพบสารพิษตกคຌาง ละนวทางการยียวยาผูຌทีไเดຌรับผลกระทบจากสารพิษตกคຌาง 
ตลอดจนมีการจຌงขຌอมูล฿หຌประชาชนสามารถรับทราบละขຌาถึงเดຌ 

  ู ด านินการตรวจสอบสารพิษตกคຌาง฿นนๅ าดຌวยตัวองอาจท า฿หຌผลทีไตรวจสอบกิดความคลาดคลืไอนเดຌ 
นืไองจากมีหลายพืๅนทีไทีไนักวิจัยมีการตรวจพบสารพิษตกคຌาง ดังนัๅน กรมควบคุมมลพิษจึงควรติดตามฝ้าระวัง
การตกคຌางของสารพิษ฿นนๅ าวามีปริมาณมากนຌอยพียง฿ด นืไองจากจะกีไยวขຌองกับการน านๅ าผิวดินเป฿ชຌท า
นๅ าประปาละการก าหนดคามาตรฐานนๅ าผิวดิน พราะปัจจุบันยังเมมีการก าหนดคามาตรฐานการตกคຌาง              
ของสารคมีก าจัดศัตรูพืชกรณีสารพาราควอต เกลฟซต คลอร์เพริฟอส ละกลุมออร์กนฟอสฟต฿นนๅ าผิวดิน 
มีพียงการก าหนดคามาตรฐาน฿นสารคมีทีไ ถูกหຌาม฿ชຌลຌว ละ฿นกลุมออร์กนคลอรีน 

 ใ. สืบนืไองจากจังหวัดหนองบัวล าภูป็นจังหวัดทีไมีประชาชนป็นจ านวนมากเดຌรับผลกระทบจาก  
การ฿ชຌสารคมีก าจัดศัตรูพืช ดังนัๅนคณะกรรมาธิการจึงเดຌดินทางเปศึกษาดูงานพืไอติดตามความคืบหนຌา               
฿นการกຌเขปัญหา ละเดຌสนอนะ฿หຌจังหวัดหนองบัวล าภูควรด านินการ ดังนีๅ 
  - การกຌเขการ฿ชຌสารคมีก าจัดศัตรูพืชจะตຌองรวมมือกันทุกภาคสวนรวมถึงภาคธุรกิจ ดยฉพาะ
ธุรกิจอุตสาหกรรมนๅ าตาลทราย นืไองจากพืๅนทีไปลูกอຌอย฿นจังหวัดหนองบัวล าภูมีถึงกวา 5 สนเร ซึไงมีการ฿ชຌ
สารคมีทางการกษตรจ านวนมาก ซึไงสงผลกระทบตอสิไงวดลຌอม การปนปื้อน฿นหลงนๅ า จึงควรมีการจัดท า
ป็นผนฉพาะหนຌาพืไอ฿หຌประชาชนเดຌตระหนักถึงความปลอดภัย รวมถึงการจัด฿หຌประชาชนเดຌมีนๅ าประปาทีไ
ปราศจากการปนปื้อนพืไอการอุปภคบริภคทีไปลอดภัย  จัดท านวทางกຌเขปัญหาดยการปลีไยนป็นการท า
กษตรปลอดภัย พืไอลดการ฿ชຌสารคมีทีไป็นอันตรายตอผูຌบริภค ละควรรงผลักดันการยกลิกการ฿ชຌสารคมี
฿นภาคการกษตรทีไป็นอันตราย ดยจังหวัดหนองบัวล าภูมียุทธศาสตร์การยกระดับรายเดຌละคุณภาพชีวิต
ของประชาชนจึงควรปลีไยนวิกฤตการ฿ชຌสารคมีทางการกษตรมาป็นการท าการกษตรอินทรีย์ละอาหาร
ปลอดภัย 
  - ควรชิญหนวยงานทีไกีไยวขຌองดยฉพาะภาคธุรกิจ ชน ผูຌประกอบการรงงานนๅ าตาลทราย                   
ผูຌประกอบธุรกิจจ าหนายครืไองจักรกลทางการกษตร พืไอรวมกันขับคลืไอน฿หຌจังหวัดหนองบัวล าภูป็นตຌนบบ
จังหวัดทีไท าการกษตรอินทรีย์ละสามารถยกระดับ฿หຌกษตรกรมีรายเดຌมากขึๅนจากการผลิตสินคຌากษตร
อินทรีย์ รวมถึงการสงสริมสินคຌาอทอป ชน ผຌาพืๅนมืองทีไป็นอกลักษณ์ของจังหวัดหนองบัวล าภู ดยมุงนຌน
การสงสริมชองทางการตลาดพืไอ฿หຌประชาชนมีรายเดຌพิไมมากขึๅน 
  - ควรสงสริมละพัฒนาหลงนๅ า฿ตຌดินทีไมีอยูป็นจ านวนมาก฿หຌมีคุณภาพละพียงพอ฿นการท า
การกษตร ดยการศึกษาระบบการจัดการนๅ าทีไมีประสิทธิภาพละทคนลยีการ฿ชຌนๅ าทางการกษตร ชน 
ประทศอิสราอล มาประยุกต์฿ชຌ฿หຌกิดความหมาะสมตามสภาพพืๅนทีไ 
  - ควรสงสริมการปลูกพืชบบผสมผสาน ดยฉพาะการสงสริมการปลูกสมุนเพรทีไสอดคลຌองกับ
ความตຌองการของตลาดละผูຌบริภค รวมถึงการวางผนการผลิตทีไสอดคลຌองกับความตຌองการของตลาดดย
ก าหนดผนการด านินงานทีไตอนืไอง พืไอ฿หຌมีชองทางการจ าหนายผลผลิตทางการกษตรทีไพียงพอละ
ป้องกันปัญหาสินคຌาลຌนตลาดซึไงจะสงผล฿หຌราคาผลผลิตตกตไ า 
  - ควรปรับผนปฏิบัติการของจังหวัด฿หຌป็นผนชิงรุกรวมถึงการก าหนดกลยุทธ์ละตัวชีๅวัด             
฿นการขับคลืไอนการท าการกษตรอินทรีย์ดยการสงสริมการ฿ชຌครืไองจักรกลทางการกษตรละสารชีวภัณฑ์
พืไอทดทนการ฿ชຌสารคมีดยขอ฿หຌจังหวัดชิญหนวยงานทีไกีไยวขຌองทุกภาคสวนขຌารวมประชุม พืไอหา
นวทาง฿นการกຌเขปัญหาการ฿ชຌสารคมีทางการกษตรละพืไอตอบรับนยบายการยกลิกการ฿ชຌสารคมี            
฿นปัจจุบัน พืไอพัฒนา฿หຌจังหวัดหนองบัวล าภูป็นมืองตຌนบบ฿นการท ากษตรอินทรีย์สูการป็น กษตร
อินทรีย์วิถีหนองบัว 
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  - ควรสงสริม฿หຌมีตลาดกลางของจังหวัดซึไงมีการตรวจสอบการปนปื้อนของสารคมีอยางครงครัด
ละป็นตลาดกลาง฿นการจ าหนายผลผลิตกษตรอินทรีย์ พืไอ฿หຌสามารถตรวจสอบคุณภาพของผลผลิตละ
ป็นชองทางการจ าหนาย฿หຌกษตรกรทีไท ากษตรอินทรีย์มีความมัไน฿จ฿นการพาะปลูกมากขึๅน 
  ู ควรประชาสัมพันธ์หรือท าประชาคม฿หຌกษตรกรเดຌทราบถึงนวทางการยกลิกการ฿ชຌสารคมี
ทางการกษตร รวมถึงการจัดหาวิธีการละสารทดทนทีไปลอดภัย฿นการท าการกษตร฿หຌกกษตรกร 
ตลอดจน฿หຌความรูຌกกษตรกร฿นการท าการกษตรอินทรีย์ พืไอ฿หຌกษตรกรกิดความมัไน฿จ฿นการปลีไยนจาก
การท าการกษตรคมีเปสูการท าการกษตรอินทรีย์เดຌมากขึๅน 
  - จังหวัดหนองบัวล าภูมีพืๅนทีไ พาะปลูกขຌาว ๆ สนกวาเร ซึไงมีผลผลิตกวา โ.่ สนตัน  
ดังนัๅน ควรพัฒนา฿หຌมีผลผลิตตอเรพิไมมากขึๅน รวมถึงการสงสริม฿หຌกษตรกรพัฒนาเปสูกษตรกรรุน฿หม                
ิYoung Smart Farmer) พิไมมากขึๅน ฿นสวนของขຌาวหนียวผัวหลงทีไป็นอกลักษณ์ของจังหวัดหนองบัวล าภู
ควรสงสริมละพัฒนา฿หຌมีมูลคาพิไมมากขึๅนละพัฒนาดຌานการตลาด฿หຌมากขึๅน 

 ดຌานกฎหมาย 

 แ. รัฐบาลควรมีการปรับปรุงกຌเขพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. โ5ใ5 ละทีไกຌเขพิไมติม฿น
ประดในรืไอง องค์ประกอบของคณะกรรมการวัตถุอันตราย ดยก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ฿หຌมีความ
ป็นกลาง ละพิไมรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมป็นคณะกรรมการวัตถุอันตราย 

 นอกจากนีๅ ควรยกการควบคุมสารคมีก าจัดศัตรูพืชออกจากคณะกรรมการวัตถุอันตราย พืไอ฿หຌ           
การควบคุมป็นเปอยางมีประสิทธิภาพ ละพืไอคุຌมครองสิทธิของประชาชนละกษตรกรผูຌ ฿ชຌสารคมีก าจัด
ศัตรูพืช ดย฿หຌอยูภาย฿ตຌการก ากับดูลของกระทรวงกษตรละสหกรณ์  

 โ. รัฐบาลควรมีการสงสริม สนับสนุน การลิก฿ชຌสารคมีทางการกษตรดย฿ชຌมาตรการทางภาษีดຌวย              
การปรับปรุงกຌเขกฎหมายกีไยวกับภาษีอากร พืไอ฿หຌมีการลดอัตราการจัดกใบภาษีครืไองจักรกลทางการกษตร 

 ใ. รัฐบาลควรสนอ฿หຌมกีฎหมายวาดຌวยการสงสริม ละพัฒนากษตรอินทรีย์ละกษตรกรรมยัไงยืน  
 ไ. รัฐบาลควรสนอ฿หຌมีกฎหมายวาดຌวยการควบคุมสารพิษตกคຌาง฿นสินคຌากษตรดยตรง นืไองจาก

ปัจจุบันมีพียงกฎหมายทีไคุຌมครองรืไองสารพิษตกคຌาง฿นอาหาร ชน พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. โ5โโ ซึไงมีผล
บังคับฉพาะผูຌจ าหนาย ละพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคຌากษตร พ.ศ. โ55แ ซึไงมีผลบังคับผูຌผลิตหรือ            
ผูຌ พาะปลูกละ฿ชຌบั งคับฉพาะสินคຌาทีไ เดຌ รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบั ติทางการกษตรทีไ ดี                   
ิGood Agricultural Practices : GAP) หรือครืไองหมายรับรองมาตรฐานสินคຌากษตรละอาหาร ิครืไองหมาย 
Q = Quality) ทานัๅน สงผล฿หຌมืไอส านักงานคณะกรรมการอาหารละยา ิอย.ี ตรวจจอสารพิษตกคຌาง฿นสินคຌา
กษตรกินคามาตรฐาน ผูຌทีไถูกลงทษตามกฎหมายคือผูຌจ าหนายหรือมคຌาทัไวเป ตเมสามารถขຌาถึงผูຌผลิตเดຌ 

 5. ตามทีไพระราชบัญญัติควบคุมรคจากการประกอบอาชีพละรคจากสิไงวดลຌอม พ.ศ. โ5ๆโ              
เดຌก าหนด฿หຌมีการคุຌมครองผูຌจຌงรืไองรຌองรียนกีไยวกับมลพิษละหลงก านิดมลพิษ ดยมิ฿หຌจຌาหนຌาทีไปຂดผย
ขຌอมูลสวนบุคคลของผูຌจຌงรืไองรຌองรียนดังกลาว ดังนัๅน ส านักงานคณะกรรมการคุຌมครองผูຌบริภคควรพิจารณา
ทบทวน ปรับปรุง พิไมติมภารกิจ฿นการคุຌมครองผูຌบริภค฿หຌครอบคลุมถึงรืไองดังกลาวดຌวย 

 ๆ. ปัจจุบันผูຌบริภคสินคຌากษตรเดຌรับอันตรายจากการบริภคสินคຌากษตรทีไปนปื้อนสารพิษ                
ทัๅงทางตรงละทางอຌอมสงผลตอสุขภาพของผูຌบริภค ดังนัๅน  ส านักงานคณะกรรมการคุຌมครองผูຌบริภค                
ควรปรับปรุงกຌเขพิไมติมกฎหมายทีไอยู฿นอ านาจหนຌาทีไของส านักงาน พืไอขยายความคุຌมครองถึงผูຌบริภค
สินคຌาทางการกษตรปนปื้อนสารพิษ฿หຌเดຌรับความคุຌมครองอยางครอบคลุมรอบดຌานพืไอประยชน์ตอสุขภาพ
ของประชาชน อีกทัๅง ควรมีการตรวจสอบกรณีการฉีดสารรงต฿นเกทีไสงผล฿หຌรางกายของดใกหญิงหยุด             
การติบตดຌานความสูงตัๅงตอายุยังนຌอย ดใกผูຌหญิงจึงมีอัตราความสูงลดลง ละควรมีการตรวจสอบสินคຌา
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น าขຌาจากตางประทศทีไตຌองมีคูมือการ฿ชຌงานภาษาเทยทีไถูกตຌอง รวมถึงกรณีการบริภคสินคຌา฿นประทศละ
กิดอันตรายตอผูຌบริภคควรมีหนวยงานทีไมีหนຌาทีไ฿นการคุຌมครองดูลทีไชัดจน 

 ็. จากสถานการณ์การกักตุนสารคมีอันตรายทัๅงสามชนิดของผูຌจ าหนายพบวา มีพาราควอต ใเเ,เเเ ตัน 
เกลฟซต กวา โเเ,เเเ ตัน ละคลอร์เพริฟอส กวา แเเ,เเเ ตัน ดังนัๅน พืไอป้องกันการลักลอบจ าหนาย
สารคมีอันตรายทัๅง ใ ชนิดหลักจากยกลิกการ฿ชຌลຌว รัฐบาลจึงควรมีหนวยงานหลัก฿นการรับผิดชอบละ
มาตรการทางกฎหมายทีไขຌมงวดละสามารถลงทษผูຌกระท าความผิดเดຌอยางครงครัด  

 ดຌานวิชาการ 
 แ. ขอ฿หຌรัฐบาลสงสริมสถาบันการศึกษา฿นระดับอุดมศึกษาทีไมีการรียนการสอนทางดຌานการกษตร

พิไมหลักสูตรทางดຌานกษตรอินทรีย์อยางกวຌางขวาง  ละบูรณาการหลักสูตร งบประมาณ ละบุคลากร 
ทางดຌานกษตรอินทรีย์ของสถาบันการศึกษา฿นระดับอุดมศึกษา พืไอ฿หຌการขับคลืไอนกษตรอินทรีย์ป็นวาระ
หงชาติสามารถด านินการเดຌมีประสิทธิภาพละกิดผลป็นรูปธรรมเดຌอยางรวดรใว 

 โ. รัฐบาลควรก าหนด฿หຌมีหนวยงานหลัก฿นการรับผิดชอบสงสริมการศึกษาวิจัยพืไอ฿หຌความรูຌก
กษตรกรกีไยวกับการ฿ชຌสารคมี฿นปริมาณทีไหมาะสมละถูกตຌอง฿นระยะปลีไยนผานเปสูการท ากษตรอินทรีย์
อยางตใมรูปบบ฿นอนาคต พรຌอมทัๅง฿หຌความส าคัญกับการ฿หຌทุนงานวิจัยทางวิชาการกษตรอินทรีย์ก               
ทุกมหาวิทยาลัยอยางจริงจังละตอนืไอง 

 3. ขอ฿หຌกระทรวงมหาดเทยสงสริมละสนับสนุน฿หຌทุกจังหวัดละทุกอ าภอมีศูนย์รวบรวมความรูຌ
ของปราชญ์ชาวบຌานอยางป็นระบบละมีการผยพรเปสูกษตรกรละประชาชนอยางทัไวถึง 

 4. ขอ฿หຌรัฐบาลน าองค์ความรูຌทางวิชาการนวัตกรรมทคนลยีจักรกลการกษตรจากความสามารถ
ของคนเทยเปสูสถาบันการอาชีวศึกษาทัไวประทศพืไอผลิตจ าหนายกกษตรกร 

 
ทัๅงนีๅ คณะกรรมาธิการวิสามัญขอ฿หຌสภาผูຌทนราษฎรมีมติสงขຌอสังกตละขຌอสนอนะของ

คณะกรรมาธิการวิสามัญสนอคณะรัฐมนตรีละหนวยงานทีไกีไยวขຌองพืไอพิจารณาตอเป 
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