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 เอกสารข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆเกี�ยวกับสารเคมีกาํจดัศัตรูพืช   
 

 ในชว่งกลางปีพ.ศ. 2555 มีหลายหนว่ยงานที�เห็นถึงความสําคญัเรื�องความปลอดภยัทางอาหาร 
โดยเฉพาะจากสารเคมีกําจดัศตัรูพืชตกค้าง ทําให้มีการขบัเคลื�อนผา่นกลไกตา่งๆเพื�อให้เกิดการแก้ไข
ปัญหาสารเคมีกําจดัศตัรูพืชตกค้างในอาหารอยา่งเป็นรูปธรรมและเร่งดว่น คณะผู้จดัฯได้รวบรวมเอกสาร
ข้อเสนอแนะที�เกี�ยวข้องกบัสารเคมีกําจดัศตัรูพืชจากสองหนว่ยงาน ได้แก่ สภาที�ปรึกษาเศรษฐกิจและ
สงัคมแหง่ชาต ิและสํานกังานคณะกรรมการสมชัชาสขุภาพแหง่ชาต ิ 

1) (ร่าง) ความเหน็และข้อเสนอแนะเรื�อง “การคุ้มครองผู้บริโภคจากอันตรายของ
สารเคมีกาํจัดศัตรูพืชคาร์โบฟูราน เมทโทมิล อีพีเอ็น และไดโครโตฟอส”  
โดย คณะทํางานการพฒันาคณุภาพชีวิต สาธารณสขุ และคุ้มครองผู้บริโภค สภาที�ปรึกษา
เศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ 

 

สภาที�ปรึกษาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ได้ศกึษาข้อมลูและการรับฟังความเห็นจากผู้ เกี�ยวข้อง  
เกี�ยวกับการคุ้มครองผู้ บริโภคจากอันตรายของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชคาร์โบฟูราน เมทโทมิล อีพีเอ็น          
และไดโครโตฟอส โดยเห็นควรให้ภาครัฐดําเนินการ ดงันี @ 

1. คณะกรรมการวตัถุอนัตราย กําหนดให้ คาร์โบฟูราน เมทโทมิล  อีพีเอ็น และไดโครโตฟอส 
เป็นวตัถอุนัตรายชนิดที� 4 เพื�อมิให้มีการผลิต การนําเข้า การสง่ออก หรือการมีไว้ในครอบครอง 

2. กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยกเลิกการใช้และไม่อนุญาตให้มีการขึ @น
ทะเบียน คาร์โบฟรูาน เมทโทมิล อีพีเอ็น และไดโครโตฟอส  

3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปรับปรุงระบบการขึ @นทะเบียน โดยมีคณะอนกุรรมการวิชาการ 
ซึ�งประกอบด้วย ผู้ เชี�ยวชาญจากหน่วยงานภาครัฐที�เกี�ยวข้อง นกัวิชาการจากสถาบนัวิชาการ และผู้แทน
องค์การสาธารณประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค โดยใช้ข้อมูลพิษวิทยา ปัญหาสุขภาพ ปัญหาจาก
ประเทศที�เป็นฐานการผลิต ตลอดจนกําหนดหลกัการในการยกเลิกสารเคมีที�ชดัเจน และประกาศเปิดเผย               
ตอ่สาธารณชน 

4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กําหนดการเปิดรับข้อมูลพิษวิทยาและเหตุผลในการขึ @น
ทะเบียนสารเคมีทางการเกษตร จากหน่วยงานอื�น เช่น กรมการข้าว กรมควบคมุมลพิษ สถาบนัด้านสิ�งแวดล้อม            
และองค์การสาธารณประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค สิ�งแวดล้อม การเฝ้าระวงัสารพิษ และด้านการเกษตร      
ในการพิจารณาประกอบ โดยเอกสารที�เกี�ยวกบัข้อมลูพิษวิทยาต้องเปิดเผยตอ่สาธารณชน   

5. เมื�อมีการยกเลิกสารเคมีทางการเกษตรในประเทศต้นทาง หรือประเทศที�เป็นฐานการผลิต 
หรือประเทศในกลุ่มอาเซียนอย่างน้อยหนึ�งประเทศยกเลิกการใช้ ให้คณะกรรมการวตัถุอนัตราย ร่วมกับ
กระทรวงอตุสาหกรรม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยกเลิกการใช้สารเคมีดงักลา่วในประเทศไทย       
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6. กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นําหลกัเกณฑ์ ๖ ข้อ ซึ�งได้มีการรับฟังความ
คิดเห็นเบื @องต้น มาใช้ในการกําหนดรายการสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเฝ้าระวัง โดยเมื�อสารเคมีชนิดใด
เข้าเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ�งจาก 6 เกณฑ์ที�กําหนดไว้ ให้บรรจอุยูใ่นรายการเฝ้าระวงัโดยทนัที  

7. ให้รัฐบาลตระหนักถึงอันตรายจากสารเคมีทางการเกษตรที�มีผลกระทบต่อสุขภาพ           
ของประชาชน โดยดําเนินการ ดงันี @ 

7.1 กําหนดนโยบายลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร เริ�มตั @งแต่ พ.ศ. 2558 โดยกําหนด
ตวัชี @วดัในการลดระดบัการใช้สารเคมีกําจดัศตัรูพืชให้ลดลง ร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ. 2558 และส่งเสริม
ให้ความรู้แก่เกษตรกรถึงอนัตรายของสารเคมี โดยมีสื�อประชาสมัพนัธ์ที�ประชาชนสามารถเข้าถึงและเข้าใจ
ง่าย ตลอดจนสง่เสริมการใช้สารเคมีให้ถกูต้อง  

7.2 ควบคุมช่องทางการจําหน่ายสารเคมีทางการเกษตรให้เป็นไปตามกฎหมายโดย
เคร่งครัด ให้มีการลงโทษผู้ จําหน่ายที�ไม่ได้ขออนุญาตในการจําหน่าย และกําหนดให้มีผู้ เชี�ยวชาญด้าน
สารเคมี หรือผู้ มีใบอนญุาตประกอบวิชาชีพประจําร้านขายสารเคมีทางเกษตร 

7.3 บงัคบัใช้กฎหมายอยา่งเคร่งครัดและให้มีการลงโทษผู้ จําหน่ายสารเคมีทางการเกษตร
ที�ยงัไมข่อขึ @นทะเบียน 

8. ให้รัฐบาลส่งเสริมการทําเกษตรอินทรีย์เพิ�มขึ @นอย่างจริงจังทั @งเพื�อการบริโภคและอุปโภค    
โดยมีเป้าหมายให้ได้ร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ. 2558 รวมทั @งมีมาตรการควบคมุสินค้าทางการเกษตรที�
นําเข้ามาในประเทศให้ปลอดภยัจากสารเคมีกําจดัศตัรูพืชที�เป็นอนัตราย 

8.1 ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงการคลงั เพิ�มสิ�งจงูใจ
ในการผลิต นําเข้า จําหน่ายสารอินทรีย์ทางการเกษตรที�สามารถนํามาทดแทนสารเคมีที�อันตรายต่อ
สขุภาพ 

8.2 ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงการคลัง        
เพิ�มสิ�งจงูใจการปลกูพืชระบบเกษตรอินทรีย์ รวมทั @ง สง่เสริมระบบคอนแทรคฟาร์มมิ�ง (Contract Farming) 
เกษตรอินทรีย์ 

8.3 ให้กระทรวงพาณิชย์เพิ�มชอ่งทางการจําหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ ให้ครอบคลมุอย่าง
กว้างขวางและทั�วถึงมากขึ @น 

8.4 ในการจัดซื @อสินค้าทางการเกษตรของหน่วยงานภาครัฐ ให้หน่วยงานภาครัฐจดัซื @อ
สินค้าเกษตรอินทรีย์เป็นลําดบัแรก  

9. รัฐบาลควรยกเลิกนโยบายที�สง่เสริมการใช้สารเคมีทางการเกษตรทางอ้อม เนื�องจากเป็นการ
กระตุ้นให้เกษตรกรใช้สารเคมีมากขึ @น เช่น นโยบายบตัรเครดิตเกษตรกรที�สร้างแรงจงูใจให้เกษตรกรเร่งรัด   
การผลิตและใช้สารเคมี  
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10. รัฐบาลควรใช้มาตรการด้านฉลากโดยระบุความเป็นพิษที�มีผลต่อสุขภาพในสารเคมีทาง
การเกษตรที�อยู่ในรายการเฝ้าระวงัทั @งหมด ทั @งนี @ต้องแสดงให้เข้าใจง่ายและเห็นได้ชดัเจน โดยหากมีการ
ละเมิดควรมีมาตรการลงโทษทางกฎหมายอยา่งเคร่งครัด  

11. รัฐบาลควรศกึษาข้อมลูของประเทศคูค้่า เชน่ จีน สหภาพยโุรป ว่าห้ามนําเข้าสารเคมีกําจดั
ศตัรูพืชชนิดใดบ้าง เพื�อไมส่ง่สินค้าทางการเกษตรที�มีสารเคมีกําจดัศตัรูพืชชนิดนั @นไปยงัประเทศคูค้่า 

 
2) (ร่าง) มตคิวามปลอดภัยทางอาหาร : การแก้ไขปัญหาจากสารเคมีกาํจัดศัตรูพืช ที�จะ

นําเสนอเพื�อรับรองสมชัชาสขุภาพครั @งที� 5 โดย คณะทํางานวิชาการเฉพาะประเด็น  
1. ขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดําเนินการจัดตั @งคณะกรรมการขับเคลื�อนมาตรฐาน 

แนวทาง และการดําเนินการเพื�อให้เกิดการผลิตอาหารที�ปลอดภัยจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช โดยให้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลัก โดยมีกระทรวงสาธารณสุข สถาบนัอาหาร และสภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นฝ่ายสนบัสนนุ เพื�อดําเนินการผลกัดนัการปฏิบตัิทางการเกษตรที�ดีสําหรับ
พืช (GAP) ให้เป็นภาคบงัคบัทางกฎหมาย ครอบคลมุทกุระดบันบัแตร่ะดบัตลาดภายในประเทศ ตลาดใน
ห้างสรรพสินค้า และตลาดส่งออก โดยมีกลไกการบริหารจดัการในแตล่ะระดบัเพื�อเอื @ออํานวยให้เกษตรกร
ได้รับความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบตัไิด้  

2. กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดําเนินการ 
2.1 ทบทวนการอนญุาตให้มีการขึ @นทะเบียนสารเคมีกําจดัศตัรูพืชที�ใช้ในกระบวนการผลิต

ภาคการเกษตร โดยเฉพาะคาร์โบฟรูาน เมโทมิล ไดโครโตฟอส อีพีเอ็น เพื�อผลกัดนัเป็นวตัถอุนัตรายชนิดที� 4 
2.2 ปรับปรุงวิธีการขึ @นทะเบียน และเพิ�มเตมิองค์ประกอบของคณะอนกุรรมการวิชาการให้

ประกอบด้วยผู้ เชี�ยวชาญจากหน่วยงานภาครัฐที�เกี�ยวข้อง นักวิชาการจากสถาบนัวิชาการ และผู้ แทน
องค์การสาธารณะประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค โดยใช้ข้อมูลพิษวิทยา ปัญหาสขุภาพ ปัญหาจาก
ประเทศที�เป็นฐานการผลิต และประกาศเปิดเผยข้อมลูการขึ @นทะเบียนสารเคมีกําจดัศตัรูพืชที�มีผลกระทบ
ตอ่สาธารณชน 

2.3 กําหนดหลักเกณฑ์ในการยกเลิกการใช้วัตถุอันตราย หรือการยกระดบัประเภทวตัถุ
อนัตราย โดยเร่งรัดการศกึษาและรวบรวมข้อมลูเพื�อเสนอตอ่คณะกรรมการวตัถุอนัตรายให้สารเคมีกําจดั
ศตัรูพืชที�มีผลกระทบรุนแรงและหลายประเทศห้ามใช้แล้วเป็นวัตถุอันตรายชนิดที� 4 และเพิ�มรายการ
สารเคมีกําจดัศตัรูพืชที�มีพิษร้ายแรงในบญัชีเฝ้าระวงั 

2.4 เสนอต่อคณะกรรมการวตัถุอนัตราย ให้ดําเนินการควบคมุการโฆษณาและการขาย
ตรงวตัถอุนัตรายทางการเกษตรอย่างเข้มงวดตามนโยบายการจดัการสารเคมีป้องกนักําจดัศตัรูพืชเพื�อลด
ผลกระทบทางสุขภาพตามมติคณะรัฐมนตรีเมื�อวนัที� 10 มีนาคม 2552 และดําเนินการแก้ไขเพิ�มเติม 
พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 ให้มีบทบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการโฆษณาและการขายตรงวัตถุ
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อนัตรายทางการเกษตร รวมถึงการให้ภาคประชาสงัคม โดยเฉพาะด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเข้ามามีส่วน
ร่วมในการดําเนินงานของหนว่ยงานที�เกี�ยวข้องกบัวตัถอุนัตราย 

3. ขอให้กระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการวตัถุอนัตราย ดําเนินการ
ปรับปรุงประกาศกฎเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย โดยให้องค์กร
สาธารณะประโยชน์เป็นผู้คดัเลือกตวัแทนของตนแตล่ะสาขาเพื�อให้ได้ตวัแทนที�แท้จริงตามเจตนารมณ์ 

4. ขอให้กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
กระทรวงอตุสาหกรรม โดยให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นศนูย์กลางในการจดัการข้อมูลความปลอดภยัทาง
อาหารเชิงบรูณาการ และจดัทําระบบการแจ้งเตือนผลการตรวจสอบการปนเปื@อนของสารเคมีกําจดัศตัรูพืช
ในผักและผลไม้ตลอดห่วงโซ่การผลิตแก่หน่วยงานรัฐที�เกี�ยวข้อง เครือข่ายเกษตรกร องค์กรภาคประชา
สงัคม และผู้บริโภค โดยให้มีการสุ่มตรวจสอบสารเคมีตกค้างในสินค้าเกษตรที�วางจําหน่ายของทกุภาค
ส่วนอย่างสมํ�าเสมอและมีความโปร่งใสด้วยเครื�องมือและวิธีการที�มีความเหมาะสม และให้มีการส่งผลมา
รวมเพื�อการประเมินผลการตรวจสอบ การประเมินผลกระทบ ก่อนเผยแพร่สูส่าธารณชนอย่างทั�วถึงและทนั
ตอ่สถานการณ์ ทั @งนี @ให้รวมกระบวนการแก้ไขและป้องกนัปัญหาที�อาจเกิดขึ @นซํ @าด้วย 

5. ขอให้กระทรวงการคลังดําเนินการศึกษาแนวทางการจัดตั @งกองทุน โดยการจัดเก็บจาก
ผู้ประกอบการที�นําเข้า ผลิต และจําหน่ายสารเคมีกําจัดศตัรูพืช และ/หรือดําเนินการศึกษาแนวทางการ
จดัเก็บภาษีสารเคมีกําจดัศตัรูพืช เพื�อนํามาใช้ในการเยียวยา ชดเชย และสนบัสนุนการผลิตที�ปลอดภัย
ตามหลักการปฏิบตัิทางการเกษตรที�ดี (GAP) และระบบเกษตรกรรมยั�งยืน รวมถึงการตรวจสอบ การ
จดัการด้านสิ�งแวดล้อม และการขบัเคลื�อนกลไกการจดัการความปลอดภยัทางอาหาร 

6. ขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นองค์กรหลกั ร่วมกับกระทรวงสาธารณสขุ โดยการมี
สว่นร่วมของภาคประชาสงัคมในการกําหนดคา่ปริมาณสารพิษตกค้างสงูสดุ (MRL) และส่งเสริมความรู้แก่
สงัคมเพื�อปกป้องสขุภาวะประชาชน 

7. ขอให้กระทรวงพาณิชย์ เป็นหน่วยงานหลกัร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
สาธารณสขุ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขบัเคลื�อนแผนยทุธศาสตร์เพื�อให้ประเทศไทยเป็น
ศนูย์กลางอาหารปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP และ ThaiGAP และเป็นศนูย์กลางเกษตรอินทรีย์ของ
ภมูิภาคเพื�อเสนอตอ่รัฐบาลภายใน 1 ปี 

8. ขอให้เลขาธิการสํานกังานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ รายงานความก้าวหน้าตอ่สมชัชา
สขุภาพแหง่ชาตคิรั @งที� 6 
 


