
การประมวลสถานการณ์ทางนโยบายการประมวลสถานการณ์ทางนโยบาย
ด้านสารเคมีการเกษตรด้านสารเคมีการเกษตร

ภายใต้ พภายใต้ พ..รร..บบ..วตัถอุนัตราย ฉบบัปรบัปรงุ พวตัถอุนัตราย ฉบบัปรบัปรงุ พ..ศศ.. 25512551

พทุธณิา นนัทะวรการ

มลูนิธนิโยบายสุขภาวะ

เวทปีระชมุวชิาการเพื�อการเฝ้าระวงัสารเคมทีางการเกษตร
วนัที�16-17 มถิุนายน 2554 ณ โรงแรมเซน็จรูี�พารค์ กรุงเทพฯ



เนื(อหาการนําเสนอเนื(อหาการนําเสนอ

� ความเคลื�อนไหวก่อนการแกไ้ข พ.ร.บ.วตัถุอนัตราย พ.ศ.2535

� ความเคลื�อนไหวภายหลงัม ีพ.ร.บ.วตัถุอนัตราย ฉบบัปรบัปรงุ ความเคลื�อนไหวภายหลงัม ีพ.ร.บ.วตัถุอนัตราย ฉบบัปรบัปรงุ 
พ.ศ.2551



ความเคลื+อนไหวก่อนการแก้ไข ความเคลื+อนไหวก่อนการแก้ไข 
พพ..รร..บบ..วตัถอุนัตราย พวตัถอุนัตราย พ..ศศ..25352535

� การควบคุมการโฆษณาและสง่เสรมิการขายสารเคมปี้องกนั� การควบคุมการโฆษณาและสง่เสรมิการขายสารเคมปี้องกนั
กาํจดัศตัรพูชื

� การมสีว่นรว่มของประชาชนในการควบคุมสารเคมปี้องกนั
กาํจดัศตัรพูชื



การควบคมุการโฆษณาและส่งเสริมการขายการควบคมุการโฆษณาและส่งเสริมการขาย
สารเคมีป้องกนักาํจดัศตัรพูืชสารเคมีป้องกนักาํจดัศตัรพูืช

ทาํไมต้องควบคุม?
� โฆษณาเสรทีุกรปูแบบ ชวนเชื�อ

เกนิจรงิ
� สง่เสรมิการขายสารพดัวธิ ี

16 กลยทุธการตลาด เชน่16 กลยทุธการตลาด เชน่
- ขายตรง “หวัคนันาไมแ่หง้”
- ลดแลกแจกแถม
- “โต๊ะจนีเคลื�อนที�”
- ทวัรต์่างประเทศ

� พว่งสญัญาเงนิกู ้เกษตรพนัธะ
สญัญา

ทัศนคต ิความเชื�อและพฤตกิรรม
การใช้สารเคมีของเกษตรกร



� เกษตรกรไทยมแีนวโน้มใชส้ารเคมกีารเกษตรเพิ�มขึCน
� ใชส้ารเคมเีกนิขนาดกวา่ที�กาํหนดไวใ้นฉลาก
� นิยมผสมสารเคมหีลายชนิดในคราวเดยีว (คอกเทล)
� ปฏบิตัตินไมถู่กตอ้งในระหวา่งการใช ้เชน่ ไมแ่ต่ง

พฤติกรรมการใช้สารเคมีของเกษตรกรไทยพฤติกรรมการใช้สารเคมีของเกษตรกรไทย

� ปฏบิตัตินไมถู่กตอ้งในระหวา่งการใช ้เชน่ ไมแ่ต่ง
กายมดิชดิ สบูบุหรี�

� เกษตรกรสว่นใหญ่จดัเกบ็สารเคมไีวใ้นบา้นเรอืนหรอื
ที�ไรน่า โดยไมไ่ดแ้ยกเกบ็ใหม้ดิชดิหา่งไกลมอืเดก็

� ผูผ้ลติและผูบ้รโิภคจงึเสี�ยงและไมป่ลอดภยัต่อปญัหา
สารเคมปีนเปืCอนและตกคา้งในผลผลติและ
สิ�งแวดลอ้ม



การขับเคลื�อนทางนโยบายการขับเคลื�อนทางนโยบาย::  
เพื�อการควบคุมการโฆษณาและส่งเสริมการขายสารเคมีฯเพื�อการควบคุมการโฆษณาและส่งเสริมการขายสารเคมีฯ

การวิจยัสร้างองคค์วามรู ้การวิจยัสร้างองคค์วามรู ้
((ปี ปี 25472547--25482548))

� การโฆษณาสารเคมกีาํจดัศตัรพูชืโดย
สื�อมวลชนสื�อมวลชน

� การสง่เสรมิการขายสารเคมกีาํจดั
ศตัรพูชืในระดบัทอ้งถิ�น

� มาตรการควบคุมระบบการตลาด
สารเคมี

� การตลาดสารพษิ



ข้อเสนอแนะต่อ สคบ. (19 ก.ย.2547) 
เรื+องการควบคมุการโฆษณาและส่งเสริมการขายสารเคมีป้องกนักาํจดัศตัรพูืช

การโฆษณาสารเคมีป้องกนักาํจดัศตัรพูืช
11. . การสรา้งแรงจงูใจแก่ผูซ้ืCอสนิคา้ โดยการใหข้องขวญัหรอืสิ�งตอบแทน

22. . เนืCอหาโฆษณาที�อวดอา้งสรรพคุณเกนิจรงิ

33. . ผูด้าํเนินรายการหรอืดเีจเป็นผูโ้ฆษณาขอ้มลูสรรพคุณสารเคมฯี33. . ผูด้าํเนินรายการหรอืดเีจเป็นผูโ้ฆษณาขอ้มลูสรรพคุณสารเคมฯี

ประเดน็พิจารณาสาํหรบั สคบ. 
� มกีฎหมายควบคุมและกาํกบัดแูลการโฆษณาสารเคมฯี ที�มกีารสรา้งแรงจงูใจแก่ผู้

ซืCอโดยการใหข้องขวญั/สิ�งตอบแทนหรอืไม?่ ถา้ไมม่ ีสคบ.คดิอยา่งไรกบัประเดน็นีC

� ภาคประชาชนจะมสีว่นรว่มในการตรวจสอบเนืCอหาการโฆษณาสารเคมฯีที�สื�อ
ความหมายเกนิจรงิที�อาจนําไปสูค่วามเขา้ใจผดิในสาระสาํคญัไดอ้ยา่งไร

� สคบ.มกีฎหมายหรอืกลไกในการกาํกบัดแูลผูด้าํเนินรายการที�โฆษณาสรรพคุณ
สารเคมฯีรายการหรอืไม ่ถา้ไมม่ ีสคบ.คดิวา่ควรจะมกีลไกควบคุมหรอืไม่



ข้อเสนอแนะต่อ สคบ. (19 ก.ย.2547) 
เรื+องการควบคมุการโฆษณาและส่งเสริมการขายสารเคมีป้องกนักาํจดัศตัรพูืช

การขายตรงสารเคมีป้องกนักาํจดัศตัรพูืช
ปจัจบุนัมพีนกังานขายตรง พอ่คา้เรจ่าํนวนมากเขา้ไปขายสารเคมฯีใหแ้ก่เกษตรกรถงึใน
พืCนที�

ประเดน็พิจารณาสาํหรบั สคบ. 
� สคบ.จะมกีลไกหรอืมาตรการอยา่งไรในการควบคุมและกาํกบัดแูลการขายตรงสารเคมฯี 
และจะใหภ้าคประชาชนเขา้มามสีว่นรว่มในการตรวจสอบและใหข้อ้มลูไดอ้ยา่งไร

คาํตอบจาก สคบ.
ขาดแคลนบุคลากร ขาดความรูค้วามเขา้ใจประเดน็ปญัหาเกี�ยวกบัสารเคมฯี 

จงึไมส่ามารถบงัคบัใชก้ม.ได้















1. ใหค้ณะกรรมการวตัถุอนัตรายกาํหนด “การมสีว่นรว่มของประชาชนใน
การดาํเนินงานของหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งกบัวตัถุอนัตราย” โดยเฉพาะใน
ขั CนตอนการขึCนทะเบยีน ควบคุม และกาํกบัดแูลวตัถุอนัตรายทุกประเภท

2. เสนอให ้รมต.กระทรวงเกษตรฯ พจิารณากาํหนดขอ้ความเพิ�มเตมิใน

ข้อเสนอ คสชข้อเสนอ คสช..ต่อคณะกรรมการวตัถอุนัตรายต่อคณะกรรมการวตัถอุนัตราย  
((1212  กก..พพ..25512551))

2. เสนอให ้รมต.กระทรวงเกษตรฯ พจิารณากาํหนดขอ้ความเพิ�มเตมิใน
ขั CนตอนการขึCนทะเบยีน เพื�อควบคุมและกาํกบัวตัถุอนัตรายที�ใชใ้นทาง
การเกษตร
(เปิดเผยขั CนตอนการขึCนทะเบยีน และขอ้มลูที�ใชป้ระกอบการพจิารณาใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่น
เสยีทราบก่อนการพจิารณาอนุญาต และใหน้ําความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะจากผูม้สีว่น
ไดส้ว่นเสยีไปประกอบการพจิาณาขึCนทะเบยีน และเปิดเผยคาํชีCแจงและเหตุผล
ประกอบการพจิารณาเพื�อรบัฟงัความคดิเหน็เพิ�มเตมิก่อนประกาศในราชกจิจา
นุเบกษา)



3. ใหค้ณะกรรมการวตัถุอนัตรายพจิารณากาํหนดแนวทางควบคุมการ
โฆษณาและขายตรงวตัถุอนัตรายทางการเกษตร
3.1 มาตรการระยะสั (น

- รว่มกบัคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค พจิารณาตั Cงคณะอนุกรรมการทาํหน้าที�

ข้อเสนอ คสชข้อเสนอ คสช..ต่อคณะกรรมการวตัถอุนัตรายต่อคณะกรรมการวตัถอุนัตราย  
((1212  กก..พพ..25512551))

- รว่มกบัคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค พจิารณาตั Cงคณะอนุกรรมการทาํหน้าที�
ควบคุมการโฆษณาวตัถุอนัตรายทางการเกษตร หรอื

- แต่งตั Cงคณะอนุกรรมการตดิตามประเมนิผลกระทบจากการโฆษณาและขายตรงวตัถุ
อนัตรายฯ เพื�อรายงานใหค้ณะกรรมการวตัถุอนัตรายทราบ พรอ้มจดัทาํขอ้เสนอ
แนวทางกาํหนดมาตรการควบคุมการโฆษณาและขายตรงวตัถุอนัตรายทางการเกษตร

3.2 มาตรการระยะยาว
เสนอปรบัปรงุ พ.ร.บ.วตัถุอนัตราย พ.ศ.2535 โดยเฉพาะในสว่นของการควบคุมการ
โฆษณาวตัถุอนัตรายทางการเกษตร



� 25 เม.ย.51 คสช.ยื�นขอ้เสนอเรื�อง “นโยบายการจดัการสารเคมี
ฯเพื�อลดกระทบทางสขุภาพ” ให ้ครม.พจิารณา

� 10 ม.ีค.52 ครม.มมีตเิหน็ชอบขอ้เสนอของ คสช.เรื�อง นโยบาย

มติ ครมมติ ครม..  1010  มีมี..คค..25522552

� 10 ม.ีค.52 ครม.มมีตเิหน็ชอบขอ้เสนอของ คสช.เรื�อง นโยบาย
การจดัการสารเคมฯีเพื�อลดกระทบทางสุขภาพ ในประเดน็ 
“การมสีว่นรว่มของประชาชน” และ “การควบคุมการโฆษณา
และขายตรง” เพื�อมอบใหค้ณะกรรมการวตัถุอนัตรายและ
หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งรบัไปพจิารณาดาํเนินการ



  การแต่งตั (งคณะอนุกรรมการควบคมุการโฆษณา 
การขายตรง และตลาดแบบตรงด้านวตัถอุนัตราย

� 26 ม.ค.52 คณะกรรมการวตัถุอนัตราย มคีาํสั �งแต่งคณะอนุกรรมการ
ควบคุมการโฆษณาฯ

� 5 ก.ค. 52 คณะอนุกรรมการควบคุมการโฆษณาฯ มคีาํสั �งแต่งตั Cงคณะทาํงานจดัทาํ
หลกัเกณฑว์ธิกีารในการโฆษณา การขายตรงและตลาดแบบตรงดา้นวตัถุอนัตรายหลกัเกณฑว์ธิกีารในการโฆษณา การขายตรงและตลาดแบบตรงดา้นวตัถุอนัตราย

� กรอบระยะเวลาในการจดัทาํหลกัเกณฑว์ธิกีารในการโฆษณาฯ ภายใน 1 เดอืน โดยมี
การประชุมคณะทาํงานฯ ครั Cงแรก 10 ส.ค.52

� ต่อมาขอเลื�อนระยะเวลาจดัทาํไปอกี 1 เดอืน (เสรจ็ภายใน ก.ย. 52) 

� ปจัจบุนัไดจ้ดัทาํรา่งหลกัเกณฑใ์นการโฆษณาฯ เสรจ็แลว้ โดยมมีตเิสนอให้
คณะกรรมการวตัถุอนัตรายพจิารณาภายใน ก.ย.2552



� องคป์ระกอบคณะทาํงาน (11 คน) สว่นใหญ่เป็นผูแ้ทนภาครฐั

� ไมม่ผีูแ้ทนจากหน่วยงานกรมสง่เสรมิการเกษตร และ/หรอืเกษตรกรที�ไดร้บั
ผลกระทบหรอืรูส้ถานการณ์ปญัหาในพืCนที� (มขีอ้อา้งเรื�องงบประมาณ)

� คณะทาํงานไมม่คีวามรูค้วามเขา้ใจสถานการณ์ปญัหาการโฆษณาและสง่เสรมิการ

  ข้อสงัเกตการทาํงานของคณะทาํงานจดัทาํ
หลกัเกณฑว์ิธีการในการโฆษณาฯ

� คณะทาํงานไมม่คีวามรูค้วามเขา้ใจสถานการณ์ปญัหาการโฆษณาและสง่เสรมิการ
ขายวตัถุอนัตรายทางเกษตรอยา่งแทจ้รงิ

� มขีอ้เสนอใหย้ดึกรอบการจดัทาํตาม FAO Code of Conduct

� ใชก้รอบกฎหมายเป็นหลกั (กม.คุม้ครองผูบ้รโิภค) ในการพจิารณาจดัทาํหลกัเกณฑ์
วธิกีารในการโฆษณา

� สาระขอ้เสนอที�ซํCาซอ้นกบัที�มใีนกม.คุม้ครองผูบ้รโิภคจะถกูตดัทอนออก



สรุปการผลักดนัการควบคุมการโฆษณาและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสรุปการผลักดนัการควบคุมการโฆษณาและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ควบคุมสารเคมีฯควบคุมสารเคมีฯ

ผ่านช่องทางและกลไกนโยบายต่างๆผ่านช่องทางและกลไกนโยบายต่างๆ

สง่ขอ้เสนอแนะต่อ สคบ.

กระบวนการสมชัชาสขุภาพ
แหง่ชาต ิปี 2547

มต ิครม.31 พ.ค.2548

ไมส่ามารถบงัคบัใชก้ม.ได้

ช่องทางการผลกัดนั ผลลพัธ์
2547

2547
แหง่ชาต ิปี 2547

มต ิครม.31 พ.ค.2548

การแกไ้ข พ.ร.บ.วตัถุอนัตราย 
พ.ศ.2535

คสช.สง่ขอ้เสนอแนะเชงิกระบวนการ

ต่อคณะกรรมการวตัถุอนัตราย

2550

12 ก.พ.

2551

ไมม่กีารแกไ้ขเพิ�มเตมิในกฎหมาย

ขอ้เสนอ คสช.ต่อครม.เรื�องนโยบายการ
จดัการสารเคมฯีเพื�อลดกระทบทางสขุภาพ

25 เม.ย.

2551 มต ิครม.10 ม.ีค.2552

คาํสั �งแต่งตั Cงคณะอนุกรรมการควบคุม
การโฆษณา การขายตรง และตลาด
แบบตรงดา้นวตัถุอนัตราย



� หน่วยงานที�เกี�ยวข้องได้มีการนําเสนอร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการโฆษณาวตัถอุนัตราย
ออกตามความใน พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค และแนวทางปฏิบตัิในการโฆษณาวตัถุ
อนัตรายทางการเกษตรให้ภาคเอกชนพิจารณา

� ผู้แทนธรุกิจสารเคมีเกษตรมีความเห็นวา่แนวทางปฏิบตัิในการโฆษณายงัมีความไม่
เหมาะสมหลายประการ ไม่เหมาะสมกบัสถานการณ์และไม่สามารถนําไปปฏิบตัิได้

แรงตอบรบัจากธรุกิจสารเคมีเกษตร
ในการควบคมุการโฆษณาสารเคมีฯ

เหมาะสมหลายประการ ไม่เหมาะสมกบัสถานการณ์และไม่สามารถนําไปปฏิบตัิได้
จริง

� คณะอนกุรรมการฝ่ายประชาสมัพนัธ์และจรรยาบรรณของธรุกิจสารเคมีเกษตร ซึ�ง
รับผิดชอบเกี�ยวกบัการโฆษณาจะจดัทําร่างที�เหมาะสมเกี�ยวกบัการโฆษณาวตัถุ
อนัตรายทางการเกษตร ในลกัษณะ Pro-active เพื�อประโยชน์ในการพิจารณา
ร่วมกบัทางราชการตอ่ไป



Pesticide (Advertisement) Regulations 1996 in 
Malaysia

� all advertisements on pesticides must have prior 
approval from the Pesticides Board before they may be 

การควบคมุการโฆษณาสารเคมีป้องกนักาํจดัศตัรพูืช
ในประเทศเพื+อนบา้น

approval from the Pesticides Board before they may be 
published.

Circular 18 Regulates Pesticide Sales and 
Distribution (Vietnam)

� The advertisement of pesticides conducted via mass 
media at central level shall have to be subject to written 
approval of pesticides advertising contents by the Plant 
Protection Department  



ความเคลื+อนไหวภายหลงัมี ความเคลื+อนไหวภายหลงัมี 
พพ..รร..บบ..วตัถอุนัตราย ฉบบัปรบัปรงุ วตัถอุนัตราย ฉบบัปรบัปรงุ 

พพ..ศศ..25512551

การตั Cงแต่คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒใินคณะกรรมการวตัถุ� การตั Cงแต่คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒใินคณะกรรมการวตัถุ
อนัตราย

� การขึCนทะเบยีนสารเคมกีารเกษตรใหม่



� พ.ร.บ.วตัถุอนัตราย (ฉบบัที� 3) พ.ศ.2551 กาํหนดใหก้รรมการ
ผูท้รงคุณวุฒอิยา่งน้อยหา้คนใหแ้ต่งตั Cงจากผูท้รงคุณวุฒทิี�เป็น
ตวัแทนองคก์ารสาธารณะประโยชน์และมปีระสบการณ์การ
ดาํเนินงานดา้นการคุม้ครองสขุภาพอนามยั ดา้นการคุม้ครอง

การตั (งแต่คณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ
ในคณะกรรมการวตัถอุนัตราย

ดาํเนินงานดา้นการคุม้ครองสขุภาพอนามยั ดา้นการคุม้ครอง
ผูบ้รโิภค ดา้นการเกษตรกรรมยั �งยนื ดา้นการจดัการปญัหาวตัถุ
อนัตรายในทอ้งถิ�น หรอืดา้นสิ�งแวดลอ้ม

� 9 พ.ย.2553 ครม.มมีตใิหแ้ต่งตั Cงกรรมการผูท้รงคุณวุฒใิน
คณะกรรมการวตัถุอนัตราย



มกีารแต่งตั Cงคณะกรรมการผูท้รงคุณวฒุ ิ4 ทา่นในคณะกรรมการวตัถุอนัตราย
ไมช่อบดว้ยกฎหมาย??

1.นางศภุวรรณ ตนัตยานนท ์เป็นกรรมการผูท้รงคุณวฒุทิี�เป็นตวัแทน
องคก์ารสาธารณะประโยชน์ดา้นการคุม้ครองสขุภาพอนามยั

การตั (งแต่คณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิในคณะกรรมการวตัถอุนัตราย

ไม่ชอบด้วยกฎหมาย?

องคก์ารสาธารณะประโยชน์ดา้นการคุม้ครองสขุภาพอนามยั
- นางศุภวรรณ ปจัจบุนัดาํรงตาํแหน่งนายกสมาคมเคมแีหง่ประเทศไทย และเป็นที�

ปรกึษาคณะกรรมการบรหิารสมาคมโพลเิมอรแ์หง่ประเทศไทย

2.นางสาวสวุิมล ปวิตรานนท ์เป็นกรรมการผูท้รงคุณวฒุทิี�เป็นตวัแทน
องคก์ารสาธารณะประโยชน์ดา้นการคุม้ครองผูบ้รโิภค

- นางสาวสวุมิล ปจัจบุนัเป็นนกัวชิาการระดบัสงู สงักดัพษิวทิยา
กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์และเป็นกรรมการสมาคมเอ โอ เอ ซี



3.นายปกรณ์ สจุเร เป็นกรรมการผูท้รงคุณวุฒทิี�เป็นตวัแทนองคก์าร
สาธารณะประโยชน์ดา้นการเกษตรกรรมยั �งยนื

- นายปกรณ์ ปจัจบุนัเป็นผูจ้ดัการฝา่ยธุรกจิบรษิทัซนิเจนทา ครอบ โปรเทคชั �น 
(ประเทศไทย) และนายกสมาคมอารกัขาพชืไทย

การตั (งแต่คณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิในคณะกรรมการวตัถอุนัตราย

ไม่ชอบด้วยกฎหมาย?

(ประเทศไทย) และนายกสมาคมอารกัขาพชืไทย

4.นายสมุิดา บุรณศิริ เป็นกรรมการผูท้รงคุณวฒุทิี�เป็นตวัแทนองคก์าร
สาธารณะประโยชน์ดา้นการจดัการปญัหาวตัถุอนัตรายในทอ้งถิ�น

- นายสมุดิา ปจัจุบนัเป็นผูบ้รหิารบรษิทัเทยนิโพลเีอสเตอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั และ
รองประธานอาวโุส สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย



� 7 ก.พ.2554 มลูนิธชิวีวถิ ีรว่มกบัมลูนิธบิรูณะนิเวศไดย้ื�นฟ้อง
ต่อศาลปกครอง ใหศ้าลเพกิถอนมต ิครม.เมื�อวนัที� 9 พ.ย.2553
เรื�องการแต่งตั Cงคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒใินคณะกรรมการ
วตัถุอนัตราย วา่ขดัเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.วตัถุอนัตราย (ฉบบั

ความคืบหน้าในปัจจบุนั

วตัถุอนัตราย วา่ขดัเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.วตัถุอนัตราย (ฉบบั
ที� 3) พ.ศ.2551 

� สาํนกังานศาลปกครองกลางไดร้บัเอกสารฟ้องตามคดดีาํ
หมายเลข 390/2554 โดยอยูร่ะหวา่งการพจิารณาคดใีหถ้งึที�สดุ



ควรหรือไมท่ี�…
� ตวัแทนของธุรกิจสารเคมีเกษตรและบริษัทเอกชนที�มี

ผลประโยชน์เกี�ยวข้อง ได้รับแตง่ตั 6งเป็นกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิใน
คณะกรรมการวตัถอุนัตราย???

คาํถามจากสงัคม

คณะกรรมการวตัถอุนัตราย???



มาตรา 26 ใหใ้บสาํคญัการขึCนทะเบยีนวตัถุอนัตรายชนิดที� 2 และชนิดที� 3 
หรอืใบรบัแจง้การดาํเนินการผลติ นําเขา้ สง่ออก หรอืมไีวใ้นครอบครองซึ�ง
วตัถุอนัตรายชนิดที� 2 ที�ออกใหต้าม พ.ร.บ.วตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 ก่อน
วนัที� พ.ร.บ.นีCใชบ้งัคบั คงใชไ้ดต้่อไปอกีสามปีนบัแต่วนัที� พ.ร.บ.นีCใชบ้งัคบั

การขึ(นทะเบียนสารเคมีการเกษตรใหม่
ตาม พ.ร.บ.วตัถอุนัตราย (ฉบบัที+ 3) พ.ศ.2551

วนัที� พ.ร.บ.นีCใชบ้งัคบั คงใชไ้ดต้่อไปอกีสามปีนบัแต่วนัที� พ.ร.บ.นีCใชบ้งัคบั

� ตอ้งนําสารเคมกีารเกษตรมาขึCนทะเบยีนใหมใ่หแ้ลว้เสรจ็
ภายใน 22 สิงหาคม 2554

� ใบสาํคญัการขึCนทะเบยีนมอีายไุมเ่กนิ 6 ปี

� พ.ร.บ.วตัถุอนัตรายเดมิ - ขึCนทะเบยีนเพยีงครั Cงเดยีว และใชไ้ดต้ลอดไป



20 ม.ค.2552 ประกาศกระทรวงเกษตรฯ เรื�องการขึCนทะเบยีน 
การออกใบสาํคญัและการต่ออายใุบสาํคญัการขึCนทะเบยีนวตัถุอนัตราย

การขึ(นทะเบียนสารเคมีการเกษตรใหม่

การขึ(นทะเบียนวตัถอุนัตรายมี 3 ขั (นตอนการขึ(นทะเบียนวตัถอุนัตรายมี 3 ขั (นตอน

ขั (นตอนที+ 1 การทดลองเบื(องต้น ขอ้มลูประสทิธภิาพ พษิเฉยีบพลนัและพษิตกคา้ง
ของสารเขม้ขน้และสารผลติภณัฑต์อ้งมาจากหอ้งปฏบิตักิารที�ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน 
GLP (Good Laboratory Practices) ตามมาตรฐาน OECD และตอ้งมใีบทะเบยีนอนุญาต
ผลติในประเทศที�เป็นแหล่งผลติ โดยเอกสารทั Cงหมดตอ้งผา่นการรบัรองจากหน่วยงาน
ราชการ ตวัแทนประเทศ โดยตอ้งเป็นเอกสารระหวา่งประเทศ



การขึ(นทะเบียนวตัถอุนัตรายมี 3 ขั (นตอน
ขั (นตอนที+ 2 การทดลองใช้ชั +วคราวเพื+อสาธิตการใช้และทราบข้อมลู

พิษวิทยาระยะปานกลาง พิษเรื(อรงั และพิษตกค้าง โดยใหผ้ลติหรอืนําเขา้
วตัถุอนัตรายเป็นรายครั Cง ภายใตก้ารควบคุมของพนกังานเจา้หน้าที�….

การขึ(นทะเบียนสารเคมีการเกษตรใหม่

ขั (นตอนที+ 3 การประเมินผลขั (นสดุท้ายเพื+อรบัขึ(นทะเบียนวตัถอุนัตราย
โดยประเมนิผลการทดลองและขอ้มลูต่างๆ เพื�อทราบประสทิธภิาพ ความปลอดภยัต่อ
มนุษยแ์ละสิ�งแวดลอ้มเพยีงพอต่อการใช ้รวมทั CงพษิเรืCอรงัระยะยาว (2 ปี) ต่อสตัวท์ดลอง



การขึ(นทะเบียนสารเคมีการเกษตรใหม่

13 พ.ย. 2552 กรมวชิาการเกษตรออกประกาศกรมฯ เรื�องกาํหนด
รายละเอยีด หลกัเกณฑ ์และวธิกีารขึCนทะเบยีนฯ

27 ธ.ค. 2553 กรมวชิาการเกษตรออกประกาศกรมฯ เรื�องกาํหนด
หลกัเกณฑ ์และวธิกีารขึCนทะเบยีนฯ (ฉบบัที� 2) เพื�อชีCแจงเพิ�มเตมิถงึการละหลกัเกณฑ ์และวธิกีารขึCนทะเบยีนฯ (ฉบบัที� 2) เพื�อชีCแจงเพิ�มเตมิถงึการละ
เวน้การยื�นขอ้มลูวตัถุอนัตรายการเกษตรบางรายการ และกาํหนดขนาดของการ
บรรจวุตัถุอนัตราย หลงัจากผา่นการปรกึษาหารอืกบัทางสมาคมสารเคมกีารเกษตร

บริษทัสารเคมีเกษตรมีเวลาถึง 2 ปี 7 เดือนในการเตรียมการขึ(น
ทะเบียนใหม่นับแต่มีประกาศของกระทรวงเกษตรฯออกมา หรือมีเวลา
อย่างน้อย 1 ปี 9 เดือนในการเตรียมการฯ นับแต่มีประกาศกรม
วิชาการเกษตรฯ ออกมา



7 เม.ย.2552 – สมาคมอารกัขาพชืไทยเขา้รว่มการทาํประชาพจิารณ์ “รา่ง 
ประกาศกรมวชิาการเกษตร เรื�องกาํหนดรายละเอยีด หลกัเกณฑ ์และวธิกีารขึCน
ทะเบยีนฯ”

14 ม.ค.2553 – กรมวชิาการเกษตรประกาศเตอืนใหบ้รษิทัสารเคมฯีมาขอ

สถานการณ์ความเคลื+อนไหว
ในการขึ(นทะเบียนสารเคมีการเกษตรใหม่

14 ม.ค.2553 – กรมวชิาการเกษตรประกาศเตอืนใหบ้รษิทัสารเคมฯีมาขอ
ขึCนทะเบยีนสารเคมใีหม ่เนื�องจากใบสาํคญัขึCนทะเบยีน 27,126 ฉบบั จะหมดอายุ
ในวนัที� 22 ส.ค.54

18 ม.ค.2553 – สมาคมคนไทยธุรกจิเกษตรและสมาคมอารกัขาพชืไทยมี
มตริว่มกนัทาํหนงัสอืถงึอธบิดกีรมวชิาการเกษตรถามถงึมาตรการที�จะมหีาก
ขึCนทะเบยีนไมท่นั

20 ม.ค.2553 – สมาคมอารกัขาพชืมมีตใิหท้าํหนงัสอืไปยงักรมวชิาการเกษตรเพื�อ
สอบถามขอ้สงสยัในการขึCนทะเบยีนและเสนอใหม้กีารขยายเวลาออกไปอกี 1 ปี



26 มี.ค.2553 – ที�ประชุมสมาคมคนไทยธุรกจิมคีวามเหน็วา่ตอ้งขยายความรว่มมอืไป
ยงัสมาคมอื�นๆ เพื�อหารอืการแกไ้ขปญัหาการขึCนทะเบยีนสารเคมเีกษตร

14 ต.ค.2553 – คกก.บรหิารสมาคมอารกัขาพชืไทยเขา้พบอธบิดกีรมวชิาการเกษตร
เพื�อแสดงความยนิดใีนการเขา้รบัตาํแหน่งใหม ่และเสนอประเดน็เงื�อนไขเวลาในการขึCน

สถานการณ์ความเคลื+อนไหว
ในการขึ(นทะเบียนสารเคมีการเกษตรใหม่

เพื�อแสดงความยนิดใีนการเขา้รบัตาํแหน่งใหม ่และเสนอประเดน็เงื�อนไขเวลาในการขึCน
ทะเบยีนครั Cงใหม่

5 ม.ค.2554 – คกก.บรหิารสมาคมอารกัขาพชืไทยเขา้อวยพรปีใหมต่่ออธบิดกีรม
วชิาการเกษตร และหารอืแนวทางความรว่มมอืในการปฏบิตังิานรว่มกนักบักรมวชิาการ
เกษตร

21 เม.ย.2554 – อธบิดกีรมวชิาการเกษตรใหส้มัภาษณ์สื�อวา่ ที�บรษิทัสารเคมอีา้งวา่
ขึCนทะเบยีนเสรจ็ไมท่นัเพราะความล่าชา้บุคลากรไมน่่าจรงิ เพราะกฎหมายเริ�มมาตั Cงแต่ปี 
2551 การอา้งวา่ขึCนทะเบยีนไมท่นัเป็นเหตุผลไมใ่ชเ่หตุผลที�รบัฟงัได ้หากไมส่ามารถจด
ทะเบยีนไดท้นั ในขอ้กฎหมายอนุโลมใหข้ายไดอ้กี 2 ปี แต่ไมส่ามารถผลติใหมไ่ด้



25 เม.ย.2554 – สมาคมคนไทยธุรกจิเกษตรรว่มกบัสมาคมอารกัขาพชืไทยและอกี 5 
สมาคมจดังานประชุม “22 สงิหา หมดเวลา พ.ร.บ.วตัถุอนัตรายเกษตร” เรยีกรอ้งให้
กรมวชิาการเกษตรขยายเวลาการขึCนทะเบยีนไปอกี 2 ปี

3 เหตผุลที+ (ภาคเอกชนใช้เป็นข้ออ้าง) ว่าไม่สามารถขึ(นทะเบียนได้ทนั
� ออกประกาศและระเบียบปฏิบตัิการล่าช้า ประกาศกรมวชิาการล่าสดุ 27 

สถานการณ์ความเคลื+อนไหว
ในการขึ(นทะเบียนสารเคมีการเกษตรใหม่

� ออกประกาศและระเบียบปฏิบตัิการล่าช้า ประกาศกรมวชิาการล่าสดุ 27 
ธ.ค.53 ใชเ้วลา 2 ปี 10 เดอืน

� ความยุ่งยากในการเตรียมข้อมลูด้านพิษวิทยา เพราะตอ้งสง่ขอ้มลู
พษิวทิยาใหมท่ั Cงสารเขม้ขน้และผลติภณัฑส์าํเรจ็รปูรวม ประเทศไทยไมม่ี
หอ้งปฏบิตักิารที�ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน GLP ตอ้งสง่ไปต่างประเทศ เชน่ อนิเดยี 
องักฤษ ใชเ้วลา 10 เดอืนต่อ 1 ผลติภณัฑ์

� ปัญหาด้านการทดลองประสิทธิภาพ ตอ้งใชเ้วลา 1-2 ปี และ 3 สมาคมที�
กรมวชิาการเกษตรมอบหมายใหเ้ป็นผูท้ดลองประสทิธภิาพ มจีดหมายแจง้ในเดอืน 
ม.ีค.54 วา่ ไมส่ามารถดาํเนินการไดเ้พราะไมม่บีุคลากรเพยีงพอ



25 พ.ค.2554 – เครอืขา่ย Thai PAN เขา้พบอธบิดกีรมวชิาการเกษตรเพื�อใหก้าํลงัใจ
และสนบัสนุนใหก้รมวชิาการเกษตรขึCนทะเบยีนตามเงื�อนเวลาในกฎหมาย 22 
ส.ค.54 อธบิดกีรมวชิาการเกษตรยนืกรานวา่ หากขึCนทะเบยีนไมท่นัจะ
ผลติไมไ่ดห้ลงัสงิหาคม มแีต่รา้นคา้เทา่นั Cนที�ขายในสต๊อกได ้และจะเรง่
ดาํเนินการใหท้ะเบยีนอยา่งน้อย 1,000 รายการขึCนทะเบยีนใหท้นั

สถานการณ์ความเคลื+อนไหว
ในการขึ(นทะเบียนสารเคมีการเกษตรใหม่

ดาํเนินการใหท้ะเบยีนอยา่งน้อย 1,000 รายการขึCนทะเบยีนใหท้นั

31 พ.ค.2554 – รายงานขา่วจากนสพ.ประชาชาตธิุรกจิ พบวา่กรมวชิาการเกษตร
ยอมผอ่นปรนผูผ้ลติ/ผูจ้าํหน่ายสารเคมเีกษตรตามทะเบยีนเก่าต่อไปอกี 
2 ปี เพื�อแกป้ญัหาสารเคมฯีขาดตลาด โดยมเีงื�อนไขวา่ผูป้ระกอบการตอ้ง
นําเขา้สารตั Cงตน้และผลติสารเคมใีหแ้ลว้เสรจ็ก่อนสิCนเดอืน ม.ิย.54 นีC 

ล่าสดุ – สมาคมคนไทยธุรกจิเกษตรยื�นหนงัสอืถงึคณะกรรมมาธกิารเกษตรและ
สหกรณ์วฒุสิภาใหเ้ขา้มาแกไ้ขปญัหาการขึCนทะเบยีนสารเคมใีหม่



� บริษัทสารเคมีมีเวลามากพอ (2 ปี 7 เดอืน หรอือยา่งตํ�า 1 ปี 9 เดอืน) 
ในการเตรียมตวัเพื�อขึ 6นทะเบียนวตัถอุนัตรายนบัแตป่ระกาศกระทรวง
เกษตรฯ ออกมา

� บริษัทสารเคมีได้รับรู้ข้อมลูข่าวสารและร่วมหารือกบัทางกรมวิชาการ
เกษตรมาโดยตลอดเกี�ยวกบัการขึ 6นทะเบียนใหม่

ประเดน็ข้อสงัเกต

เกษตรมาโดยตลอดเกี�ยวกบัการขึ 6นทะเบียนใหม่

� เพราะเหตใุดบริษัทสารเคมีจงึไมไ่ด้เริ�มดําเนินการใดๆ อยา่งจริงจงัเพื�อ
เตรียมขึ 6นทะเบียนใหมใ่ห้ทนัตามกําหนดเวลาในกฎหมาย???

� คํากลา่วอ้างที�ว่า ถ้าขึ 6นทะเบียนสารเคมีเกษตรใหมไ่มท่นั จะทําให้ผลผลติ
เกษตรเสียหายถึง 50% และสารเคมีเกษตรจะมีราคาแพงขึ 6น – มีเจตนา
เช่นใด???



คาํถามจากสงัคมไทยต่อความรบัผิดชอบ
ของธรุกิจเคมีเกษตร?

� การขึ 6นทะเบียนสารเคมีการเกษตร เป็นการพิจารณาตั 6งแตต่้นนํ 6า วา่
สารเคมีการเกษตรที�ใช้ในประเทศมีประสทิธิภาพและความปลอดภยัตอ่

ใชห่รือไมท่ี�วา่…
� การขึ 6นทะเบียนสารเคมีการเกษตร เป็นการพิจารณาตั 6งแตต่้นนํ 6า วา่

สารเคมีการเกษตรที�ใช้ในประเทศมีประสทิธิภาพและความปลอดภยัตอ่
คนและสิ�งแวดล้อมมากน้อยเพียงใด

� การไมเ่ข้มงวดในการขึ 6นทะเบียนสารเคมีการเกษตร เทา่กบัเป็นการปลอ่ย
ให้มีการใช้สารเคมีที�มีความเป็นพิษสงู ไมป่ลอดภยัและไมไ่ด้มาตรฐาน ใน
ประเทศได้โดยง่าย



คาํถามจากสงัคมไทยต่อความรบัผิดชอบ
ของธรุกิจเคมีเกษตร?

ใชห่รือไมท่ี�วา่…
� ข้อสมมติที�วา่ ถ้าเกษตรกรใช้สารเคมีอยา่งถกูต้องเหมาะสม จะไมม่ี

…

� นานาอารยะประเทศที�เจริญแล้ว ให้ความสําคญักบัปัญหาผลกระทบ
ทางด้านสขุภาพและสิ�งแวดล้อมจากการใช้สารเคมีการเกษตร จึงเข้มงวด
ในการขึ 6นทะเบียนสารเคมีการเกษตร เช่น ญี�ปุ่ น เยอรมนั 

� ข้อสมมติที�วา่ ถ้าเกษตรกรใช้สารเคมีอยา่งถกูต้องเหมาะสม จะไมม่ี
ปัญหาและผลกระทบจากการใช้สารเคมี …ไมจ่ริงและไมส่ามารถทําได้
ในทางปฏิบตัิ (การปลอ่ยเสรีในการโฆษณา ความไมรู่้ของเกษตรกร)



ท่านผู้ใหญ่ทั 0งหลาย…

คดิถงึอนาคตของพวกหนูบ้าง!!


