ข้ อมูลสนับสนุนการระงับการขึน ทะเบียนสารเคมีกาํ จัดศัตรู พชื ทีมีพษิ ร้ ายแรง 4 ชนิด
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ตามทีพระราชบัญญัติวตั ถุอนั ตราย ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ.2551 ได้กาํ หนดให้ทะเบียนวัตถุอนั ตรายทาง
การเกษตรทั+งหมดกว่า 27,000 รายการ ต้องขึ+ นทะเบี ยนใหม่ท+ งั หมด เพือควบคุ มการนําเข้าและการใช้
สารเคมี กาํ จัดศัตรู พืช มิ ให้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกร ผูบ้ ริ โภค และสร้ างความเสี ย หายทางเศรษฐกิ จต่ อ
ประเทศ การดําเนินการตามกฎหมายดังกล่าวเปิ ดโอกาสให้กรมวิชาการเกษตร ซึ งเป็ นหน่วยงานหลักในการ
ควบคุ ม วัตถุ อนั ตรายทางการเกษตร สามารถปฏิ เสธการขึ+ นทะเบี ยนสารเคมี ที มีค วามอันตรายสู งและมี
ผลกระทบเป็ นวงกว้าง เพือปกป้ องสุ ขภาวะของเกษตรกรและประชาชนไทยโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิง
สารเคมีกาํ จัดศัตรู พืชจํานวน 4 ชนิ ดได้แก่ คาร์ โบฟูราน (ฟูราดาน) เมโทมิล (แลนเนท) ไดโครโตฟอส และ
อีพีเอ็น ซึ งมีพิษร้ายแรงและหลายประเทศทัว โลกห้ามใช้และปฏิเสธการขึ+นทะเบียน
อย่างไรก็ตาม ขณะนี+กรมวิชาการเกษตรกําลังพิจารณาอนุ ญาตให้มีการขึ+นทะเบียนสารเคมีอนั ตราย
ร้ายแรงดังกล่าว โดยไม่มีการเปิ ดเผยข้อมูลทีใช้ประกอบการพิจารณาใดๆทีจะสามารถยืนยันความปลอดภัย
ของสารเคมี ก าํ จัด ศัตรู พื ช ต่ อสุ ข ภาพของเกษตรกร ผูบ้ ริ โภค และสิ ง แวดล้อม ดัง จะเป็ นการขัดต่ อมติ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ณ วันที 10 มีนาคม พ.ศ.2552 ซึ งพิจารณาให้ “ก่อนการประกาศขึ+นทะเบียนวัตถุ
อันตรายทางการเกษตรทุกประเภท ให้หน่วยงานทีเกียวข้องเปิ ดเผยขั+นตอนการขึ+นทะเบียนและข้อมูลทีใช้
ประกอบการพิจารณา ก่อนประกาศกําหนดรายละเอียดตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติวตั ถุอนั ตราย พ.ศ.
2535 ให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยทราบก่อนการพิจารณาอนุญาต และให้นาํ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผูม้ ีส่วน
ได้เสี ยไปประกอบการพิจารณาเพือรับฟังความคิดเห็นเพิมเติม ก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
ในการนี+ การดําเนิ นการของกรมวิชาการเกษตรจึงมีความไม่โปร่ งใสและเอื+อประโยชน์ต่อบริ ษทั
สารเคมีเพียงบางบริ ษทั ไม่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและนักวิชาการ ไม่คาํ นึงถึงการคุม้ ครองสุ ขภาพ
ของเกษตรกร ผูบ้ ริ โภค และไม่ตระหนักถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจอันเนื องมาจากการปนเปื+ อนของสารเคมี
อันตรายทั+ง 4 ชนิดนี+เป็ นจํานวนมากในผลผลิตส่ งออก
เครื อข่ายเกษตรกรรมทางเลื อก เครื อข่ายผูบ้ ริ โภค และภาคี ทีเกี ยวข้อง จึ งได้รวบรวมข้อมูลด้าน
สถานการณ์ทางนโยบายและผลกระทบของคาร์ โบฟูราน เมโทมิล ไดโครโตฟอส และอีพีเอ็น ซึ งเกียวพัน
กับทั+งเกษตรกรผูผ้ ลิต ผูบ้ ริ โภค ฐานทรัพยากรทางอาหาร และเศรษฐกิจการส่ งออก โดยหวังเป็ นอย่างยิงว่า
ข้อมูลเหล่านี+จะถูกใช้เพือปกป้ องผลประโยชน์ของสังคมไทยต่อไป
สถานการณ์ ทผ่ี านมา
ตั+งแต่ปี 2547 เป็ นต้นมา คาร์ โบฟูราน ไดโครโตฟอส เมโทมิล อีพีเอ็น และสารเคมีกาํ จัดศัตรู พืชทีมี
พิษร้ายแรงอีก 7 ชนิด ได้รับการบรรจุให้อยูใ่ นบัญชี วตั ถุอนั ตรายทีกรมวิชาการเกษตรเฝ้ าระวัง แต่จวบบัดนี+
ยังไม่มีมาตรการในการควบคุ มการนําเข้า การตลาดและโฆษณา และการใช้สารเคมีทีมีความอันตรายใดๆ
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ทั+งสิ+ น ยิงไปกว่านั+น ในขณะทีทะเบี ยนสารเคมีกาํ จัดศัตรู พืชทั+งหมดจะหมดอายุลงในวันที 22 สิ งหาคม
2554 กรมวิชาการเกษตรได้มีคาํ สังอนุโลมให้สารเคมีกาํ จัดศัตรู พืชทั+งหมด รวมถึงสารเคมีเฝ้ าระวัง สามารถ
วางจําหน่ายได้จนถึง สิ งหาคม 2556 ซึ งทําให้การนําเข้าวัตถุอนั ตรายทางการเกษตรในช่วง 6 เดือนแรกของ
ปี 2554 มีปริ มาณเพิมขึ+นอย่างก้าวกระโดด (รายละเอียดในภาคผนวก ก.) พร้อมกับการตั+งคําถามจากภาค
ประชาชนว่าการไหลเทของสารพิษเหล่านี+เข้าสู่ ประเทศจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุ ขภาพของเกษตรกรผูใ้ ช้
และผูบ้ ริ โภคมากน้อยเพียงใด
นโยบายของประเทศอุตสาหกรรมและประเทศทีกาํ ลังพัฒนาหลายแห่ งได้กาํ หนดให้คาร์ โบฟูราน
เมโทมิล ไดโครโตฟอส และอีพีเอ็น เป็ นสารเคมีตอ้ งห้าม ไม่สามารถผลิ ต นําเข้า ใช้ และตกค้างในพืชผล
ทางการเกษตรได้ เนื องจากมี ค วามเป็ นพิ ษ สู ง มี ก ารใช้ที ไ ม่ เ หมาะสมอย่า งแพร่ หลาย และยัง สามารถ
ปนเปื+ อนในแหล่งนํ+าเพือการอุปโภคบริ โภค
การเพิกถอนทะเบียนหรือห้ ามใช้ สารเคมีกาํ จัดศัตรู พชื เฝ้ าระวัง 4 ชนิด1
ชื อสารเคมี ชื อการค้ า
ตัวอย่ าง ประเทศทีห้ ามผลิต/ใช้
ฟูราดาน, เอ็ก ซตร้ า ฟู - สหภาพยุโรป, สหรัฐอเมริ กา, จีน, จาไมก้า
คาร์ โบฟูราน ราน 3 จี ,คู ราแทร์ , ค็อก - คาร์ โบฟูรานอยู่ใน PIC list (การแจ้งข้อมูลล่วงหน้า) ของ
โคได 3 จี
สนธิ สัญญารอตเทอร์ ดาม (Rotterdam Convention)
- สหราชอาณาจักร, เยอรมนี, ฟิ นแลนด์, สิ งคโปร์
แลนเนท, แลนน็อค, เอ
เมโทมิล
- อินเดียห้ามใช้ส่วนผสม (formulation) Metyomyl 24% L และ
มิล, ทรี โทมิล
Methomyl 12.5% L แล้ว
ไ ด โ ค ร โ ต ไดครอน, ดี ฟ อส 33, - อินเดีย ปากีสถาน สิ งคโปร์ สหภาพยุโรป แคนาดา ออสเตรเลีย
นิวซี แลนด์ ไต้หวัน
ฟอส
ดรายรัน 33, ฮุยครอน
- สหรั ฐอเมริ ก า ออสเตรเลี ย เนเธอรแลนด์ สหราชอาณาจัก ร
อีพีเอ็น
คูมิฟอส
สหภาพยุโรป นิวซี แลนด์ แคนาดา อินเดีย เวียดนาม และพม่า
จากรายงานการขึ+นทะเบียนสารเคมี กาํ จัดศัตรู พืชของสํานักควบคุ มพืชและวัสดุ การเกษตร กรม
วิชาการเกษตร ณ วันที 15 พฤศจิกายน 2554 พบว่าบริ ษทั สารเคมีเกษตร 13 แห่งกําลังขอขึ+นทะเบียน คาร์ โบ
ฟูราน เมโทมิ ล และไดโครโตฟอส รวมทั+ง สิ+ น 23 ทะเบี ย นโดยสารเคมี เหล่ านี+ กาํ ลังอยู่ในขั+นตอนการ
พิจารณาขั+นสุ ดท้าย ซึ งเป็ นการเรี ยกข้อมูลจากผูป้ ระกอบการและพิจารณาผลกระทบของสารเคมีและพิษ
เรื+ อรังต่อสัตว์ทดลองในระยะเวลา 2 ปี สําหรับสารอีพีเอ็นนั+น ยังไม่มีรายงานการขึ+นทะเบียนในปั จจุบนั
(รายละเอียดการขึ+นทะเบียนในภาคผนวก ข.)
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ข้อมูลจากการสํารวจเว็บไซต์ของหน่วยงานควบคุมสารเคมีกาํ จัดศัตรู พืชในแต่ละประเทศ เอกสารการวิจยั หนังสื อพิมพ์
และข่าวออนไลน์ ณ วันที 28 มกราคม 2555
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จากข้อมูลการขึ+นทะเบียนดังกล่าว เป็ นทีน่าสังเกตว่า 1) มีการขอขึ+นทะเบียนเมโทมิลมากทีสุดใน
กลุ่มสารเคมีเฝ้ าระวัง เป็ นจํานวน 12 ทะเบียน โดยบริ ษทั แห่ งหนึ งขึ+นทะเบียนเมโทมิลถึง 4 รายการ 2) การ
ขอขึ+นทะเบียนสารไดโครโตฟอสทั+งหมดมีแหล่งผลิตจากประเทศไต้หวันซึ งได้ยกเลิกการใช้สารเคมีชนิ ดนี+
แล้ว2 3) การทีจีนได้ประกาศยกเลิ กการผลิ ตและใช้คาร์ โบฟูรานไปเมือต้นปี ทีผ่านมา3 ควรส่ งผลต่อการ
ระงับการขึ+นทะเบียนคาร์ โบฟูรานทีมีแหล่งผลิตจากจีนเช่นกัน 4) นอกเหนื อจากจีน แหล่งผลิตคาร์ โบฟูราน
หลักอีกแห่ งคือทีสหรัฐอเมริ กา ซึ งได้ห้ามให้มีการผลิ ตและจําหน่ ายคาร์ โบฟูรานเพือใช้ในประเทศ4 แต่มี
การขยายฐานการผลิ ตมาสู่ ภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้เพืออาศัยประโยชน์จากประเทศทีมีการควบคุ ม
สารเคมีทีอ่อนแอ
ผลกระทบทางสุ ขภาพของสารเคมีกาํ จัดศัตรู พชื เฝ้ าระวัง 4 ชนิด
คาร์ โบฟูราน ไดโครโตฟอส เมโทมิล และอีพีเอ็น นับว่าเป็ นสารพิษร้ายแรงในกลุ่ม 1a และ 1b ตาม
การจัดลําดับโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ซึ งหมายความว่ามีความเป็ นพิษเฉี ยบพลันสู ง มีความอันตราย
ถึ งชี วิตแม้จะได้รับสารพิษเพียงเล็กน้อย จากการประมวลข้อมูลของ นพ.ปั ตพงษ์ เกษสมบูรณ์ และคณะ
(2554) พบว่าสารเคมีดงั กล่าวมีผลกระทบทางสุ ขภาพดังต่อไปนี+5
คาร์ โบฟูราน มีพิษเฉี ยบพลันคือ พิษต่อระบบประสาทและหัวใจ หลอดเลือด โดยทําให้เกิดอาการ
คลื นไส้ อาเจียน ปวดเกร็ งที ทอ้ ง เหงื อออก ท้องเสี ย นํ+าลายมาก อ่อนหล้า เสี ยการทรงตัว มองเห็ นไม่ชัด
หายใจลําบาก ความดันโลหิ ตสู งขึ+น กลั+นปั สสาวะไม่อยู่ เกษตรกรทีหว่านคาร์ โบฟูรานในพื+นทีเกษตรมักจะ
มีอาการเจ็บป่ วยมากจนต้องหยุดงานในวันต่อๆมา
พิษเรื+ อรั งจากการสัม ผัสคาร์ โบฟู รานเป็ นระยะเวลายาวนานได้แก่ การเสื อมของเซลล์หรื อการ
แบ่งตัวผิดปกติของเซลล์ตบั พิษต่อระบบสื บพันธุ์ ความผิดปกติและการตายของอสุ จิ ซึ งความผิดปกติ น+ ี
พบว่ามีผลต่อเนื องแม้วา่ การสัมผัสสารเคมีจะหยุดลง ทําลายระบบต่อมไร้ ท่อทีเกียวกับระบบสื บพันธุ์ เกิ ด
กาลวิรูปในทารกซึ งมีผลต่อการเจริ ญเติบโตในระยะยาว ทําให้เป็ นเบาหวานในขณะตั+งครรภ์ ก่อเกิ ดการ
กลายพันธุ์ ก่อพิษต่อยีน เป็ นพิษต่อเซลล์สมอง เมือถูกกระบวนการสันดาปในกระเพาะอาหารหรื อภายใต้
สภาวะทีเป็ นกรด และเปลียนเป็ น N-nitrosocarbofuran จะมีฤทธิlเป็ นสารก่อการกลายพันธุ์และสารก่อมะเร็ ง
ทีรุนแรง
เมโทมิ ล มี พิษ เฉี ย บพลันคื อ ตาพร่ า ปวดศี รษะ วิงเวียน คลื นไส้ อาเจี ย น ปวดเกร็ ง ที ทอ้ ง แน่ น
หน้าอก เหงื อออกมาก ชี พจรเต้นช้าลง หาดเกิ ดพิษเฉี ยบพลันร้ ายแรงจะมี อาการชักกระตุก สับสนมึนงง
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ใบอนุญาตจากแหล่งผลิตในไต้หวันระบุวา่ “สําหรับการส่งออกเท่านั+น”
http://www.reach24h.com/en/news-a-events/item/439-production-ban-on-22-highly-toxic-pesticides.html
4
แต่ไม่ได้มีการควบคุมการผลิตเพือส่งออก
5
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเพือการเฝ้ าระวังสารเคมีทางการเกษตร, 16-17 มิถุนายน 2554
3

3

ความดันตํา หัวใจเต้นไม่เป็ นจังหวะ การหายใจล้มเหลว และทําให้เสี ยชี วิต เป็ นสารเคมีทีคนไทยนิ ยมใช้กิน
ฆ่าตัวตาย
หากเป็ นพิษเรื+ อรังทีไม่รุนแรงมากนักอาจมีอาการคล้ายเป็ นหวัด อ่อนล้า เบืออาหาร และปวดเมือย
กล้ามเนื+ อ เมโทมิลยังมีฤทธิl ทําลายในระดับ DNA และมีผลต่อปอด ผิวหนัง ลําไส้ ไต ม้าม และอวัยวะที
สร้างเลือด โดยความรุ นแรงขึ+นอยูก่ บั วิธีการได้รับสารเคมี ระยะเวลา และปริ มาณ แม้วา่ สารเคมีชนิ ดนี+จะไม่
สะสมในร่ างกาย (หากหยุดใช้หรื อไม่บริ โภคอาหารทีมีสารปนเปื+ อน) แต่เมโทมิลอาจก่อความผิดปกติต่อ
เอนไซม์ชนิดอืนนอกเหนือจากเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสทีเกียวกับระบบประสาท
ไดโครโตฟอส มีอาการของพิษเฉี ยบพลันได้แก่ ปวดหัว เหลื อออกมาก คลื นไส้ ท้องเสี ย อาเจียน
กล้ามเนื+อกระตุก สู ญเสี ยการทรงตัว ตาพร่ า เป็ นอันตรายต่อผิวหนังอย่างรุ นแรง ในรายทีได้รับพิษมากจะมี
อาการเช่น หายใจลําบาก สัน ชัก ล้มหมดสติ โคม่า ระบบหายใจล้มเหลว ส่ วนใหญ่พิษเฉี ยบพลันจะเกิดขึ+น
ภายใน 12 ชัว โมงหลังได้รับพิษ
พิษเรื+ อรั งของไดโครโตฟอสจะเกี ยวกับการลดลงของนํ+าหนักตัวและความอยากอาหาร มี ผลต่อ
พัฒนาการของตัวอ่อนในครรภ์ มีผลต่อระบบสื บพันธุ์ ระบบประสาทส่ วนกลางได้รับความเสี ยหาย ทําให้มี
อาการชา เจ็บเหมือนถูกเข็มแทง เกิดพิษเรื+ อรังต่อระบบประสาททีควบคุมการทํางานของกล้ามเนื+อ อ่อนล้าที
มือและเท้า ก่อเกิดความผิดปกติต่อยีนและก่อเกิดการกลายพันธุ์ และมีหลักฐานว่าอาจก่อให้เกิดมะเร็ ง
ทั+งนี+ สารทีเกิดจากการสลายตัวของไดโครโตฟอสคือ โมโนโครโตฟอส ซึ งมีความอันตรายร้ายแรง
ยิง กว่าและถูกยกเลิกการใช้แล้วในประเทศไทย
อีพีเอ็น มีความเป็ นพิษสู งสุ ดในสารเคมีเฝ้ าระวัง 4 ชนิ ด (อยู่ในกลุ่ม 1a) อาการพิษเฉี ยบพลันคือ
คลืนไส้ อาเจียน ปวดหัว เหงืออกมาก แน่นหน้าอก กล้ามเนื+ อกระตุก สู ญเสี ยการทรงตัว เกิดการระคายเคือง
ทีปอด ไอ หายใจสั+น การได้รับสารในปริ มาณมากทําให้มีการหลัง ของเหลวทีปอด เกิดการบวม (pulmonary
edema) และหยุดการหายใจ
หากได้รับพิษเรื+ อรังตั+งแต่ก่อนการตั+งครรภ์ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการพัฒนาทางสมอง ระบบ
รี เฟล็กซ์ในระยะแรกเกิดผิดปกติ อาจทําให้ไขสันหลังผิดปกติ กระตุก อัมพาต กระดูกสันหลังคด เดินเซ เสี ย
การทรงตัว ได้ยนิ เสี ยงผิดปกติ มีการบวมอย่างรุ นแรง นํ+าหนักสมองลดลง
การตกค้ างในอาหาร
เมือกลางปี 2554 มีการตรวจพบสารเคมีกาํ จัดศัตรู พืชตกค้างเกินค่ามาตรฐาน (MRLs) มากถึง 40%
และทีสาํ คัญ 33% เป็ นคาร์ โบฟูราน เมโทมิล ไดโครโตฟอส และอีพีเอ็น6 โดยล่าสุ ดเมือกลางเดือนธันวาคม
2554 สํานักงานมาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิ ดเผยว่า จากการตรวจตัวอย่างผักและ
6

จากการสัมภาษณ์นกั วิชาการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยนสพ. คม ชัด ลึก, “แฉธุรกิจยาพิษฆ่าแมลงหมืนล้าน(2)
: ผักปลอดสาร...อันตรายกว่า!!”, 17 ส.ค. 2554

4

ผลไม้จาํ นวน 164 ตัวอย่าง มีสารเคมีอนั ตรายร้ายแรงหลายประเภทรวมถึงไดโครโตฟอส อีพีเอ็น และโมโน
โครโตฟอส7 ตกค้างเกินค่ามาตรฐานเป็ น 20% ข้อมูลเหล่านี+ สอดคล้องกับการแจ้งเตือนของสหภาพยุโรป
(อีย)ู ในระบบ Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) ซึ งชี+ ชดั ถึงปั ญหาจากสารเคมีเฝ้ าระวังทีมี
การตรวจพบมากถึง 32% จากผักส่ งออกทีไม่ผา่ นมาตรฐานความปลอดภัยทั+งหมดในระยะเวลา 3 ปี (255254)8 ปั ญหาจากสารเคมี ตกค้างจึ งกําลังทําให้ประเทศสู ญเสี ยผลประโยชน์ทางเศรษฐกิ จการส่ งออกเป็ น
จํานวนมาก และเป็ นปั ญหาสําคัญต่อชือเสี ยงและภาพลักษณ์ของไทยในการพัฒนาไปสู่ การเป็ นครัวของโลก
ทีสามารถผลิตอาหารอย่างเพียงพอ ได้มาตรฐาน และปลอดภัย
สรุปข้ อมูล การตกค้ างของสารเคมีกาํ จัดศัตรู พชื เกินค่ ามาตรฐานความปลอดภัย (MRL) จากระบบ RASFF9
ปี 2554

ปี 2553

ปี 2552

การแจ้งเตือนสารเคมีเกษตรตกค้างทั+งหมด (ครั+ง)

14

55

18

การแจ้งเตือนเฉพาะสาร 4 ชนิด (ครั+ง)

8

13

7

สัดส่ วนทีเป็ นสารเฝ้ าระวัง (รวม 3 ปี )

32.18%
ถัวฝักยาว 10 ครัง (carbofuran และ EPN)

ผักทีตกค้ างมากทีสุ ด

มะเขือและมะเขือม่ วง 7 ครัง (methomyl และ carbofuran)
บร็อคโคลี 4 ครัง (carbofuran และ dicrotophos)

สารเคมีเฝ้ าระวังทีพบบ่ อยทีสุ ด

1.
2.
3.
4.

carbofuran 12 ครัง
methomyl 8 ครัง
EPN 7 ครัง
dicrotophos 4 ครัง

(เกิน MRL มากทีสุด 45.5 เท่า)
(เกิน MRL มากทีสุด 15 เท่า)
(เกิน MRL มากทีสุด 83 เท่า)
(เกิน MRL มากทีสุด 124 เท่า)

ผลกระทบต่ อความหลากหลายทางชี วภาพแล้ วสิ งแวดล้ อม
ผลการศึกษาล่าสุ ดของนักวิทยาศาสตร์ ไทย ยืนยันผลจากงานวิจยั อืนๆทัว โลกว่า คาร์ โบฟูราน ได
โครโตฟอส อี พีเอ็น และเมโทมิ ล เป็ นสารเคมีกาํ จัดศัตรู พืชทีสมควรยกเลิ กห้ามใช้โดยเร่ งด่วน เพราะ
นอกเหนื อจากทีมีระดับความเป็ นพิษสู งมากแล้ว ยังมีผลกระทบต่อความหลากหลายทางชี วภาพ ตกค้างใน
สิ งแวดล้อมและตกค้างในพืชปลูกเกินระดับทีจะสามารถยอมรับได้
ผลการวิ จ ัย เมื อ กลางปี 2554 โดย ดร.สุ ภ าพร ใจการุ ณ และคณะ จากมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฎ
อุบลราชธานี ชี+ วา่ การฉี ดสารเคมีท+ งั 4 ชนิ ดดังกล่าวในแปลงผักทดลองได้ฆ่าแมลงศัตรู พืชในสัดส่ วนเพียง
28% แต่กลับฆ่าแมลงที มีประโยชน์ซ ึ งเป็ นตัวหํ+าตัวเบียนถึ ง 72% การใช้สารเคมีเหล่านั+นทําให้ความ
7

เป็ นอนุพนั ธ์ของไดโครโตฟอส และเป็ นสารเคมีทีถูกระงับการขึ+นทะเบียนในประเทศไทย
อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมมีการแจ้งเตือนทีลดลงจาก 55 ครั+งในปี 2553 เป็ น 14 ครั+งในปี 2554
9
http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/rasff_portal_database_en.htm
8

5

หลากหลายของแมลง10 ลดลง ซึ งแสดงว่าในระยะยาวจะทําให้เกิดการระบาดของแมลงศัตรู พืชมากยิงขึ+น
และทําให้เกิดความเสี ยหายกับพืชผักมากกว่าจะเป็ นประโยชน์ ในการเก็บตัวอย่างดินจากแปลงทดลองไป
ตรวจสอบหลังการใช้ 30 วัน11 ยังพบว่ามีสารเคมีกาํ จัดศัตรู พืชทั+ง 4 ชนิ ด12 ตกค้างเกิ นมาตรฐานของระดับ
ความเข้มข้นที ยอมรั บได้สูงสุ ด (Maximum Allowable Concentration) ของสํานักงานสิ งแวดล้อมของ
สหรั ฐ อเมริ ก า (US EPA) และเมื อ เก็ บ เกี ย วผัก ไปตรวจสอบในห้ อ งปฏิ บ ัติ ก าร ได้พ บการตกค้า งเกิ น
มาตรฐานของห้องปฏิ บตั ิการกลางทีกาํ หนดไว้สําหรับผักทีจะส่ งไปยังกลุ่มประเทศยุโรปถึ งประมาณ 10
เท่า13 แม้วา่ ได้ใช้สารฆ่าแมลงทั+ง 4 ชนิ ดในแปลงปลูกคะน้าตามฉลากของผลิตภัณฑ์และตามคําแนะนําของ
นักวิชาการเกษตรอย่างเคร่ งครัด
ทางเลือกของการยุติการใช้ สารเคมีกาํ จัดศัตรู พชื ร้ ายแรง 4 ชนิด
ดัง ที หลายประเทศได้ห้ามใช้คาร์ โบฟู ราน เมโทมิ ล ไดโครโตฟอส และอี พีเอ็น จึ งมี การพัฒนา
สารเคมีทดแทนหรื อวิธีกาํ จัดศัตรู พืชทางอืน ดังต่อไปนี+
สารเคมีเฝ้ าระวัง
ไดโครโตฟอส
คาร์ โบฟูราน
เมโทมิล
อีพีเอ็น

สารเคมีทีทดแทนได้ ในการป้ องกันกําจัดแมลงศัตรู
สปิ นโนแซด
บาซิ ลลัส ทูริงเยซิ ส (Bt)
ไดอะเฟนไธยูรอน
คลอฟลูอาซูรอน
แลมดา-ไซฮาโลทริ น
เดลตาเมทริ น
โครมาฟิ โนไซด์

จากตัวอย่างผักทีมีการตกค้างบ่อยครั+ง คือ คะน้า มีรายงานว่าสารป้ องกันการจัดศัตรู พืชทีเกษตรกร
ใช้ในการเพาะปลูกผักคะน้าอย่างเดียวมีมากถึง 34 ชนิ ด เป็ นสารป้ องกันกําจัดแมลง 19 ชนิ ด สารป้ องกัน
กําจัดโรคพืช 9 ชนิด และสารป้ องกันกําจัดวัชพืช 6 ชนิ ด และพบว่าสารเคมีป้องกันกําจัดศัตรู พืชทีใช้ในการ
เพาะปลูกผักคะน้าทีหน่วยงานทีเกียวข้องควรมีการเฝ้ าระวังเป็ นพิเศษ ได้แก่ ไดโครโตฟอสและเมโทมิล

10

จากการวัดโดยใช้ “ค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ (biodiversity index)”
โดยใช้เทคนิค HPLC และ GC-MS
12
มีค่าสารตกค้าง เท่ากับ 0.590+0.285 mg/kg, 0.300+0.142 mg/kg, 0.317+0.060 mg/kg, และ 0.150+0.053 mg/kg
ตามลําดับ
13
โดยพบสารเคมี carbofuran ตกค้างในตัวอย่างคะน้า เท่ากับ 0.223+0.162 mg/kg, สารเคมี dicrotophos 0.176+0.095
mg/kg, สารเคมี methomyl 0.140+0.075 mg/kg และสารเคมี EPN 0.153+0.102 mg/kg
11

6

(เพ็ญนภา และคณะ, 2553)14 ส่ วนคาร์ โบฟูราน และอีพีเอ็น ไม่พบว่ามีการแนะนํา แต่กลับพบการตกค้างใน
ผลผลิตทีส่งออก เนืองจากเกษตรกรได้พบเห็นประสิ ทธิ ภาพในการป้ องกันกําจัดแมลงศัตรู ของคาร์ โบฟูราน
ในพื ชชนิ ดอื น จึ งนํา มาใช้กบั ผัก ที ตอ้ งการปลู กในลัก ษณะหว่านในแปลงก่ อนปลู ก อี ก ทั+ง สารฆ่าแมลง
ดังกล่าวมีราคาไม่แพงมากนักทําให้เกษตรกรหาซื+อได้ง่าย จนเรี ยกได้วา่ เป็ นสารเคมีสามัญประจําร้าน
หากต้องการใช้สารเคมีทีมีประสิ ทธิ ภาพสู ง มีความปลอดภัยหรื อฤทธิl ตกค้างสั+น (ระยะเก็บเกี ยว
หลังการพ่นสารสั+น) และมีรายงานว่าเป็ นพิษตํากับสิ งมีชีวิตนอกเป้ าหมาย (ตัวหํ+าและตัวเบียน) สามารถใช้
สารเคมีทดแทน เช่น อะเซทามิพริ ด และคลอร์ ฟีนาเพอร์ หรื อใช้สารทีมีความเฉพาะเจาะจงกับแมลง มีผลต่อ
การเจริ ญเติบและทําให้แมลงตายเนื องจากการลอกคราบไม่สําเร็ จ เช่น ไดอะเฟนไทยูรอน คลอฟลูอาซู รอน
ฟลูเฟนนอกซู รอน และไตรฟลูมูรอน รวมถึงสารชี วภัณฑ์ต่างๆ เช่น เชื+ อ Bt เชื+ อไวรัส NPV เชื+อราไตรโค
เดอร์ มา เชื+อราบิวเวอเรี ย หรื อการใช้สมุนไพรไล่แมลง เป็ นต้น
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ภาคผนวก ก.
สรุ ป สถิติการนําเข้าสารเคมีกาํ จัดศัตรู พืชเฝ้ าระวัง 4 ชนิด

คาร์ โบฟูราน
เมโทมิล
ไดโครโตฟอส
อีพเี อ็น
รวม

ปี 2553
ปี 2554 (ม.ค. – ส.ค.)
ปริมาณนําเข้ า (กก.) ปริมาณนําเข้ า (กก.) สารออกฤทธิa (กก.)
มูลค่ า (บาท)
5,301,161
10,412,292
405,784 256,774,577
1,550,200
2,367,628
1,038,415 367,145,285
356,908
255,936
86,747
37,706,945
144,001
168,000
151,200
59,546,512
7,352,270
13,203,856
1,682,145 721,173,319

ทีมา: สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร

8

ภาคผนวก ข.
สารเคมีกาํ จัดศัตรู พืชเฝ้ าระวังทีอยูใ่ นขั+นตอนพิจารณาขึ+นทะเบียน 3 ชนิด
ข้อมูล ณ วันที 15 พฤศจิกายน 2554
ที

ชื อสาร
ชื อการค้ า
(สู ตร, ชนิดทะเบียน)
1 คาร์ โบฟู ร าน (3% Furadan 3G
GR)
2 คาร์ โบฟู ร าน (3%
GR)
3 คาร์ โบฟู ร าน (3%
GR)
4 คาร์ โบฟู ร าน (3%
GR)
5 คาร์ โบฟู ร าน (3%
GR)
6 เมโทมิล (40% SP)
7 เมโทมิล (40% SP)
8 เมโทมิล (40% SP)

9 เมโทมิล (40% SP)

บริษัท

แหล่ งผลิต

เอฟ เอ็ ม ซี เคมิ คั ล PT Bina Guna Kimia (an
(ประเทศไทย) บจก. FMC
Joint
Venture
Company), Indonesia
Furadan 3G
เอฟ เอ็ ม ซี เคมิ คั ล FMC Corporation, USA
(ประเทศไทย) บจก.
Carbofuran 3 G
ไ ด น า มิ ค อ ะ โ ก ร Yueyang Anta Chemical
เซอวิส บจก.
Industry, PRC
เอ็กซตร้าฟูราน 3 จี เอ็ ก ซตร้ า อโกรเคมี Yueyang Anta Chemical
คอล
Industry, PRC
Carbofuran
เอ็ ก ซตร้ า อโกรเคมี Yueyang Anta Chemical
คอล
Industry, PRC
Calsonate 40
ไฮพลัส บจก.
Qingdao Audis Bio-Tech,
PRC
Treethomyl (ทรี โท ทรี เทค บจก.
Qingdao Audis Bio-Tech,
มิล)
PRC
Lannate
ดู ป องท์ (ประเทศ E.I. du Pont de Nemours and
ไทย) บจก.
Company, USA; PT.DuPont
Agricultural
Products
Indonesia, Indonesia
แลนเนท
ดู ป องท์ (ประเทศ E.I. du Pont de Nemours and
ไทย) บจก.
Company, USA; PT.DuPont
Agricultural
Products
Indonesia, Indonesia
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ที

ชื อสาร
ชื อการค้ า
(สู ตร, ชนิดทะเบียน)
10 เมโทมิ ล (18% W/V แลนเนท-แอล
SL)
11 เมโทมิ ล (98% min Methomyl Tech.
Tech.)
12 เมโทมิล (40% SP) Methomyl 40

บริษัท

แหล่ งผลิต

13 เมโทมิล (40% SP)

LANNOX

14 เมโทมิล (40% SP)

Richnock

15 เมโทมิล (40% SP)

Methomyl

E.I. du Pont de Nemours and
Company, USA
E.I. du Pont de Nemours and
Company, USA
Qingdao Audis Bio-Tech,
PRC
Qingdao Audis Bio-Tech,
PRC
Qingdao Audis Bio-Tech,
PRC
อินเตอร์ คร็ อพ บจก. Bailing Agrochemical, PRC

16 เมโทมิล (40% SP)

Methomyl

เคมแฟค บจก.

17 เมโทมิล (40% SP)

Amyl

18 ไดโครโตฟอส (33%
W/V SL)
19 ไดโครโตฟอส (33%
W/V SL)
20 ไดโครโตฟอส (33%
W/V SL)
21 ไดโครโตฟอส (33%
W/V SL)
22 ไดโครโตฟอส (33%
W/V SL)
23 ไดโครโตฟอส( 33%
W/V SL, import)

Dicrotophos

ลัดดา อิ นเตอร์ เทรด
บจก.
แ อ็ ก โ ฟ รี แ พ็ ก ซ์
อินดัสตรี ส์ บจก.
แ อ็ ก โ ฟ รี แ พ็ ก ซ์
อินดัสตรี ส์ บจก.
ยูนิพรี มา บจก.

ดรายรัน 33
Dicrotophos
ดีฟอส 33
Dicrotophos 33
Huicron 33

ดู ป องท์ (ประเทศ
ไทย) บจก.
ดู ป องท์ (ประเทศ
ไทย) บจก.
เอ็ ก ซตร้ า อโกรเคมี
คอล บจก.
โกลบอล ครอปส์
บจก.
เคมแฟค บจก.

Bailing Agrochemical, PRC

Taishan
Agriculture
Technology, PRC
Huikwang
Corporation,
Taiwan
Huikwang
Corporation,
Taiwan
Huikwang
Corporation,
Taiwan
ยูนิพรี มา บจก.
Huikwang
Corporation,
Taiwan
อินเตอร์ คร็ อพ บจก. Huikwang
Corporation,
Taiwan
ฮุ ย ก ว ง (ป ระ เท ศ Huikwang
Corporation,
ไทย)
Taiwan

ทีมา: สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
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