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เหตุผลสนับสนุน 

การยกเลกิพาราควอต 
 

1. พาราควอตมีพิษเฉียบพลันสูงและมีความเส่ียงในระดับที่สูงมากเกินกว่าที่จะ
น ามาใช้ได้อย่างปลอดภยั 

พาราควอตเป็นสารเคมีก าจดัวชัพืชประเภทเผาไหม้ ออกฤทธ์ิเร็ว ไมเ่ลือกท าลาย มีความเป็นพิษ 
เฉียบพลนัสงูแม้ได้รับสมัผสัเพียงปริมาณน้อย การท่ีซินเจนทาอ้างวา่พาราควอตเป็น “สารท่ีไม่อนัตรายสงู” นัน้ 
เป็นการส่งสัญญาณผิดๆต่อเกษตรกรและประชาชนทั่วไป แม้ว่าค่าความเป็นพิษ ( LD50) ท่ีระดับ 113.5  
มก./กก. ของพาราควอต  (WHO 2002)  หมายถึงการได้รับพาราควอตทางปากเพียง 6.15 ซีซี (หรือประมาณ
มากกวา่หนึง่ช้อนชาเล็กน้อย) ก็ท าให้ผู้ ได้รับสารพิษมีโอกาสเสียชีวิตได้1   
 อตัราการตายของผู้ ป่วยในประเทศไทยท่ีได้รับสารพิษนีส้งูถึง 10.2% กรณีท่ีผู้ ป่วยสมัผสัทางผิวหนงั 
และสงูถึง 14.5% ในกรณีท่ีเกิดจากอบุตัเิหตหุรือไม่ตัง้ใจ2  สารพิษนีจ้ึงมีความเส่ียงในระดบัท่ีสงูมากเกินกว่าท่ี
จะน ามาใช้งานได้อยา่งปลอดภยัแม้จะมีการป้องกนัท่ีดีก็ตาม  
 ข้อสรุปนีส้อดคล้องกนัทัง้ในสหภาพยโุรปและสหรัฐอเมริกา โดยสหภาพยโุรปได้รายงานประมาณการ
จากการสมัผสัพาราควอตพบว่า การสมัผสัพาราควอตจากการเคร่ืองพ่นแบบสะพายหลงัวา่สงูมากกว่าระดบั
มาตรฐาน (AOEL)3 ถึง 60 เทา่กรณีสวมอปุกรณ์ป้องกนั และเกิน 100 เทา่ หากไมไ่ด้สวม4 
  ในขณะท่ีข้อสรุปของ US EPA (1997) หลงัลงพืน้ท่ีศกึษาในคนงานพบว่า การสมัผสักับพาราควอต
ของคนงานท่ีใช้เคร่ืองพน่แบบสะพายหลงัทัง้ของผู้ผสม ผู้บรรจ ุผู้ ใช้ ตลอดจนเคร่ืองพ่นแบบความดนัต ่า อยู่ใน
เกณฑ์ท่ียอมรับไม่ได้ แม้ว่าพวกเขาจะสวมกางเกงขายาว เสือ้เชิต้แขนยาว ถุงเท้า รองเท้า และถุงมือกัน
สารเคมีแล้วก็ตาม ท่ีนา่ตกใจคือมีรายงานผู้ เสียชีวิตแม้จะพน่พาราควอตท่ีถกูเจือจางแล้ว5 

                                                           
1 ค านวณจากคา่เฉลีย่การได้รับสารของผู้ชายไทย ซึง่มีน า้หนกัเฉลีย่ 68 กก. 
2 ศนูย์พิษวิทยารามาธิบดี (2553-2559) 
3 ระดบัการสมัผสัของผู้ปฏิบตัิงานที่ยอมรับได้ (Acceptable Operator Exposure Level = AOEL) ในระยะเวลายาว = 
0.0004 มก./กก./วนั, ในระยะเวลาสัน้ = 0.0005 มก./กก./วนั (EC, 2003) 
4 EC. 2002. Opinion of the Scientific Committee on Plants on Specific Questions from the Commission Regarding 
the Evaluation of Paraquat in the Context of Council Directive 91/414/EEC (Opinion adopted by the Scientific 
Committee on Plants on 20 December 2001). SCP/PARAQ/002-Final 16 January 2002. Health & Consumer 
Protection Directorate-General, European Commission, Brussels. 
5 Raschke AM, Burger AEC. 1997. Risk assessment as a management tool used to assess the effect of pesticide 
use in an irrigation system, situated in a semi-desert region. Arch Environ Contam Toxicol. 32(1): 42-9. 
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กรณีดงักล่าวเกณฑ์ทางจริยธรรมของ FAO ส าหรับผู้ ค้าขาย ผู้กระจายสารเคมีระบวุ่า “สารเคมีใดท่ี
เป็นอนัตรายในระดบัท่ีเกษตรกรต้องใช้เคร่ืองป้องกนัท่ีอึดอดัไม่สะดวกสบาย แพง หรือไม่พร้อมท่ีจะน ามาใช้
อย่างทนัท่วงที ต้องหยดุการใช้สารพิษดงักล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีท่ีเป็นการใช้ของเกษตรกรรายย่อย
ในประเทศเขตร้อน” 6 
 ตวัอยา่งประเทศท่ีแบนพาราควอตและไมอ่นญุาตให้ขึน้ทะเบียนเพราะเหตผุลความเป็นพิษสงูได้แก่ 

 ประเทศสวีเดน ห้ามใช้พาราควอตในปี 1983 เน่ืองจากพาราควอตมีความเป็นพิษเฉียบพลนัสงู 

  ประเทศฟินแลนด์  มีการยกเลิกการใช้พาราควอตในปี 1986 เน่ืองจากพาราควอตมีความเป็นพิษสูง
ถึงแม้ได้รับในปริมาณน้อย และสง่ผลให้เสียชีวิตได้ 

 ประเทศฮงัการี ยกเลิกการใช้พาราควอตในปี 1991 เน่ืองจากมีอตัราการตายท่ีสงูจากอบุตัิเหตจุากการ
น าไปใช้ 

 ประเทศออสเตรเลีย ยกเลิกการใช้พาราควอตในปี 1993 เน่ืองจากพาราควอตมีความเป็นพิษ
เฉียบพลนัสงู และมีจ านวนการตายท่ีสงูจากการได้รับสมัผสัโดยไมไ่ด้ตัง้ใจ 

 ประเทศเดนมาร์ก ยกเลิกการใช้พาราควอตในปี 1995 เน่ืองจากพาราควอตสามารถตกค้างในดินได้
นาน และมีพิษร้ายแรง กระตา่ยท่ีกินหรือเดนิบนหญ้าท่ีมีพาราควอตปนเปือ้นท าให้เสียชีวิตได้ 

 ประเทศสโลวีเนีย ยกเลิกการใช้ พาราควอตในปี 1997 เน่ืองมาจากความเป็นพิษต่อคนและ
สิ่งแวดล้อมเม่ือได้กินเพียงเล็กน้อยอาจท าให้เสียชีวิตได้ และไม่มียาถอนพิษ และมีอัตราการใช้  
พาราควอตเพ่ือฆา่ตวัตายท่ีสงู 
 
ข้ออ้างของบริษัทสารพิษและกลุม่ผู้สนบัสนนุท่ีระบวุ่าพาราควอตเป็นสารท่ีมีความเป็นพิษเฉียบพลนั 

ไมส่งูจงึไมเ่ป็นความจริง และเป็นการส่ือสารท่ีสง่สญัญาณผิดๆไปยงัเกษตรกรและผู้ใช้สารนีอ้ยา่งไมรั่บผิดชอบ 
 

2. พาราควอตเข้าสู่ผิวหนังได้ทัง้ในกรณีที่มีแผลเดมิบนผิวหนังและแผลเผาไหม้ที่
เกิดจากฤทธ์ิของพาราควอตเอง 

บริษัทสารพิษและกลุม่ผู้สนบัสนนุอ้างวา่พาราควอตละลายในไขมนัได้ไม่ดีจึงมีโอกาสผ่านผิวหนงัน้อย
มากยกเว้นมีบาดแผล เป็นการบดิเบือน เพราะการเข้าสู่ผิวหนงัของพาราควอตเกิดขึน้ทัง้จากการผ่านบาดแผล

                                                           
6 FAO International Code of Conduct on the Distribution and Use of Pesticide 
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เดิมท่ีมีอยู่ และผ่านผิวหนงัท่ีถูกท าลายจากฤทธ์ิของพาราควอตเอง ดงังานวิจัยของ Smith JG 7 ตีพิมพ์ใน 
Human Toxicology Journal ซึ่งได้ทบทวนกรณีความเป็นพิษของพาราควอตผ่านการเข้าสู่ผิวหนงัทัง้หมด
พบว่า “ในขณะท่ีพาราควอตไม่สามารถดดูซึมผ่านผิวหนังได้อย่างมีนัยส าคญั แต่บาดแผลบนผิวหนัง และ
บาดแผลเผาไหม้ท่ีเกิดจากพาราควอตเองจะท าให้เกิดการดดูซมึเข้าสูร่่างกายอยา่งรวดเร็ว”   

งานวิจยัของ ภก.พันธ์เทพ (2558) ชีถ้ึงพบผลกระทบตอ่สขุภาพจากการใช้พาราควอตของเกษตรกรท่ี 
ต.ปงสนุก อ.เวียงสา จ.น่าน 147 ราย ปลูกข้าวโพด และยางพารา พบว่ามีเกษตรกรสูงถึงร้อยละ 41.5 เกิด
ผิวหนงัอกัเสบ8   

เช่นเดียวกับการศึกษาการรับสมัผสัพาราควอตของคนปลูกกล้วยในประเทศคอสตาริกาพบว่า  คนท่ี
ได้รับสมัผสัพาราควอตสงูจะท าให้เกิดสภาวะเป็นพิษอย่างรุนแรง ได้แก่ ผิวหนงัแตกและแสบไหม้ ท่ีมือ ต้นขา 
หลงั อวยัวะเพศชาย และ ขา ตาแดงและแสบจากการกระเดน็ของพาราควอต9 

แผลจากผิวหนงัท่ีเกิดการเผาไหม้เพราะพาราควอตเองจึงกลายเป็นสาเหตสุ าคญัเท่าๆกับแผลเดิมท่ี
เกิดขึน้ก่อนการฉีดพน่ จนเป็นสาเหตขุองการเสียชีวิตในอตัราสงู 

ประเทศไทยมีรายงานพบคนงานท าสวนยาง เสียชีวิตเน่ืองจากการรับสมัผสัพาราควอตและไกลโฟเซต 
คนงานได้ฉีดพ่นตัง้แต่เช้าจรดเย็น โดยไม่ได้สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายบุคคล และเสือ้ผ้าเปียกโชกด้วย
สารเคมีไปทัง้ตวั จนกระทัง่เกิดอาการไอ โรคผิวหนงั ผมร่วง และสูญเสียการมองเห็น และเสียชีวิตในท่ีสุด 3 
เดือนถดัมา10 
 ในปี 1993 เกษตรกรสวีเดนได้เสียชีวิตภายในหนึ่งสปัดาห์หลงัจากการฉีดพ่นสารละลายพาราควอต
ความเข้มข้น 0.5% ระยะเวลาเพียง 3.5 ชัว่โมง ด้วยเคร่ืองสะพายหลงัท่ีมีการร่ัวซมึ11  
 รายงานของ Soloukides และคณะพบว่าผู้ชายอายุ 81 ปี ในประเทศกรีซ ได้เสียชีวิตลงจากการรับ
สมัผสัพาราควอตโดยไม่ได้ตัง้ใจ มีบาดแผลไหม้เล็กน้อยจากการสมัผสัสาร สารพิษซึมผ่านผิวหนงัท่ีถูกไหม้ 
หลงัจากนัน้ 4 วนัเขามีอาการหายใจไมอ่อก ตามมาด้วยไตวายเฉียบพลนั และภาวะการหายใจล้มเหลว12  

                                                           
7 Smith JG. 1988. Paraquat poisoning by skin adsorption: a review. Hum Toxicol. Jan;7(1): 15-9. 
8 พนัธ์เทพ เพชรผึง้. 2558. ผลกระทบทางสขุภาพจากการใช้พาราควอตและแนวทางจดัการความเสีย่งกรณีศกึษา ต าบลปง
สนกุ อ าเภอ เวยีงสา จงัหวดันา่น. วารสารเภสชักรรมไทย. 7(2):250-258. 
9 Van Wendel de Joode BN, De Graaf IAM, Wesseling C, Kromhout H. Paraquat Exposure of Knapsack Spray 
Operators on Banana Plantations in Costa Rica. International journal of occupational and environmental health. 
1996;2(4):294-304. 
10 Bartlett A, Bijlmakers H. 2003. Did You Take Your Poison Today? A report by the IPM DANIDA project. 
Strengthening Farmers’ IPM in Pesticide-Intensive Areas, Department of Agriculture, Bangkok. http://thailand.ipm-
info.org/ documents/Your poison_today_ (English).pdf. 
11 Wesseling C, van Wendel de Joode B, Ruepert C, Leon C, Monge P, Hermosillo H, et al. 2001. Paraquat in 
developing countries. International journal of occupational and environmental health. 7(4):275-86. 
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 ในประเทศคอสตาริกาพบผู้ ท่ีเสียชีวิตจากการรับสัมผัสพาราควอตมีทัง้สิน้ 15 รายและมี 5 รายท่ี
เสียชีวิตมาจากการรับสมัผสัพาราควอตผ่านผิวหนงั 1 รายโดนพาราควอตเข้มข้นกระเด็นใส่ขา อีก 1 รายมา
จากขณะฉีดพน่พาราควอตมีแผลท่ีขา และอีก 3 รายได้รับจากการร่ัวไหลของอปุกรณ์ฉีดพน่13 
 ผู้ ชายชาวสเปน มีปัญหาทางด้านตับอย่างรุนแรง เป็นผลมาจากการรับสัมผัสพาราควอต เขาใช้  
พาราควอตติดต่อกันเป็นเวลาสามอาทิตย์โดยไม่ได้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล  หลงัจากนัน้
สองอาทิตย์ ผิวหนังอักเสบอย่างรุนแรง และอีกหลายอาทิตย์ต่อมาส่งผลให้เกิดหายใจติดขัด และตับถูก
ท าลาย14 เช่นเดียวกับเกษตรกรชาวสเปนอายุ 65 ปี มีอาการคนัอย่างรุนแรง ผิวหนงัเป็นผ่ืนแดง มีเลือดคัง่ท่ี
หน้า คอ แขน และมือ และน าไปสูต่บัเป็นพิษ15 
 ชาวนาชาวกรีก อาย ุ57 ปี มีอาการหายใจล าบาก ไข้ขึน้สงู และปอดเป็นพงัผืด หลงัจากผิวหนงัได้รับ
สัมผัสพาราควอต16 ชายชาวอินโดนิเซียอายุ 26 ปี มีอาการไหม้ท่ีหน้า เน่ืองจากโดนละอองสารละลาย 
พาราควอตเข้าท่ีใบหน้าจากการเปิดถงั17  
 เกษตรกรชาวมาเลเซีย มีอาการตามวัเกิดขึน้เป็นระยะเวลา 2 ปี หลงัจากท่ีเธอถกูละอองพาราควอต
จากการฉีดพ่น หลังจากนัน้ตาของเธอได้บอด 1 ข้าง ส่วนอีกข้างมีอาการปวดแสบปวดร้อน และเธอยงัได้ มี
อาการปวดท่ีศีรษะ หลงั และคอ18 

รายงานล่าสดุของเดอะอีสานเรคคอร์ดหลงัจากลงพืน้ท่ีพดูคยุกบัเกษตรกรชาวไร่อ้อย ท่ีบ้านโคกล่าม 
ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ซึ่งเป็นพืน้ท่ีนิยมปลูกอ้อยจ านวนมาก พบว่าเกษตรกรอาการชาตามนิว้มือ
นิว้เท้า และเม่ือเกิดบาดแผลแผลก็จะลกุลามท าให้เนือ้เย่ือสว่นนัน้แห้งตายและต้องตดัทิง้ในท่ีสดุ19  
 

                                                                                                                                                                                           
12 Soloukides A, Moutzouris D-A, Kassimatis T, Metaxatos G, Hadjiconstantinou V. 2007. A fatal case of paraquat 
poisoning following minimal dermal exposure. Renal Failure 29:375-7. 
 
13 Wesseling C, Hogstedt C, Picado A, Johansson L. 1997. Unintentional fatal paraquat poisonings among 
agricultural workers in Costa Rica: report of 15cases. Am J Ind Med. 32(5):433-41. 
14 Bataller R, Bragulat E, Nogue S, Gorbig N, Bruguera M, Rodes J. 2000. Prolonged cholestasis after acute 
paraquat poisoning through skin absorption. Am J Gastroent. 95(5):1340-3. 
15 Vilaplana J, Azon A, Romaguera C, Lecha M. 1993. Phototoxic contact dermatitis with toxic hepatitis due to the 
percutaneous absorption of paraquat. Contact Derm. 29:193-4. 
16 Papiris SA, Maniati MA, Kyriakidis V, Constantopoulos SH. 1995. Pulmonary damage due to paraquat poisoning 
through skin absorption. Respiration 62(2):101-3. 
17 Whittle B. 2010. Communities in Peril: Asian regional report on community monitoring of highly hazardous 
pesticide use. Pesticide Action Network Asia 
18 Fernandez JM, Bhattacharjee RB. 2006. The Politics of Paraquat. Tenaganita & Pesticide Action Network Asia 
and the paci! c, Penang. 
19 ดานชุชั บญุอรัญ. (19 ส.ค. 2560). ชาวไร่อ้อยหนนุเลกิใช้สารพาราควอต. เดอะ อีสานเรคคอร์ด. 
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3. งานวจิัยในต่างประเทศและประเทศไทยบ่งชีว่้าพาราควอตเป็นสาเหตุหน่ึงของ
โรคพาร์กินสัน และส่งผลกระทบต่อระบบประสาท  
 

 ข้อมลูวิทยาศาสตร์ท่ีแสดงวา่พาราควอตสร้างปัญหาตอ่สขุภาพก าลงัเพิ่มขึน้อย่างตอ่เน่ือง โดยเฉพาะ
ข้อสรุปท่ีว่าพาราควอตเป็นสาเหตหุนึ่งท่ีท าให้เกิดโรคพาร์กินสนัได้รับการยืนยนัจากงานวิจยัทางวิทยาศาสตร์
จ านวนหลายร้อยชิน้ ท่ีส าคญัมากท่ีสุดชิน้หนึ่งคือ งานวิจัยจากการสงัเคราะห์ข้อมูลทัง้หมดอย่างเป็นระบบ 
(meta analysis) ของ Gianni Pezzoli และ Emanuele Cereda ตีพิมพ์ในวารสาร Neurology รวบรวม
งานวิจยัจากการศกึษาทัง้แบบ cohort และ case-control จ านวนทัง้หมด 104 เร่ือง ยืนยนัว่าการสมัผสัสาร
พาราควอตมีความเส่ียงตอ่การเกิดโรคพาร์กินสนั20และท่ีนา่สนใจส าหรับบริบทของประเทศไทยและเอเชียคือ มี
งานวิจยัท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางการของสมาคม Parkinson and Movement Disorder ท่ีระบวุ่าประชากรท่ี
ขาดยีน GSTT1 มีความเส่ียงตอ่การเกิดโรคพาร์กินสนัสงูถึง 11 เทา่ของกลุม่ท่ีไมข่าดยีนดงักล่าว21 ซึ่งโดยทัว่ไป
คนเอเชียมีโอกาสขาดยีน GSTT1 ประมาณ 35-53%22 
 จากเหตผุลเดิมท่ีคิดว่าพาราควอตไม่น่าจะท าให้เกิดโรคพาร์กินสนัได้  เพราะลกัษณะโมเลกุลมีประจุ
ตามหลกัการเภสชัวิทยา-พิษวิทยา โมเลกลุท่ีมีประจไุมส่ามารถผา่นผนงัเซลล์ของสมองได้ ดงันัน้พาราควอตไม่
น่าจะท าให้เกิดโรคพาร์กินสันได้  แต่จากงานวิจัยของสถาบนัวิจัยจุฬาภรณ์พิสูจน์ให้ทราบว่า พาราควอต
สามารถเข้าสมองส่วนกลางของสตัว์ทดลองได้ โดยอาศยักลไกพิเศษท่ีขนส่งกรดท่ีเป็นกลาง neutral amino 
acid pump และท าให้เกิดความผิดปกติในการเคล่ือนไหวของสตัว์ ซึ่งเป็น Parkinson-like behavior ใน
สตัว์ทดลอง23 งานวิจัยล่าสุดของสถาบนัฯพบว่าพาราควอตสามารถท าให้เซลล์ประสาท A549 ตายแบบ 

                                                           
20 Gianni Pezzoli and Emanuele Cereda. 2013. Exposure to pesticides or solvents and risk of Parkinson disease. 
Neurology May 28, 2013 vol. 80 no. 22 2035-2041  
21 Goldman, S. M., Kamel, F., Ross, G. W., Bhudhikanok, G. S., Hoppin, J. A., Korell, M., Marras, C., Meng, C., 
Umbach, D. M., Kasten, M., Chade, A. R., Comyns, K., Richards, M. B., Sandler, D. P., Blair, A., Langston, J. W. 
and Tanner, C. M. 2012, Genetic modification of the association of paraquat and Parkinson's disease. Mov. 
Disord., 27: 1652–1658. doi:10.1002/mds.25216 
22 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mds.25216/abstract 
https://academic.oup.com/aje/article/167/4/377/232564/Genetic-Variants-of-Glutathione-S-Transferase-as 
23 Chanyachukul T, Yoovathaworn K, Thongsaard W, Chongthammakun S, Navasumrit P, Satayavivad J. 2004. 
Attenuation of paraquat-induced motor behavior and neurochemical disturbances by l-valine in vivo. Toxicology 
Letters; 50: 259-69. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fonlinelibrary.wiley.com%2Fdoi%2F10.1002%2Fmds.25216%2Fabstract&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGb29aMXXjmiUWep22yu9EIlEDO1g
https://academic.oup.com/aje/article/167/4/377/232564/Genetic-Variants-of-Glutathione-S-Transferase-as
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Apoptosis ซึง่เป็นตวัอยา่งของเซลล์ประสาทชนิดหนึ่ง เพ่ืออธิบายว่าเกิดการตายของเซลล์ประสาท ท าให้สตัว์
เคล่ือนไหวผิดปกติ24 
 หนึง่ในงานวิจยัท่ีสร้างความกงัวลอยา่งมากคือ พาราควอตสามารถชกัน าให้เกิดอนุมลูอิสระ โดยภาวะ
ท่ีมีอนุมูลอิสระมากเกิน แต่ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระไม่เพียงพอ ท าให้เกิดสภาวะตึงเครียดท่ีจากอนุมูล
อิสระ (oxidative stress) และส่งผลให้เกิดการท าลายดีเอ็นเอ โปรตีน ไขมนั และโมเลกลุอ่ืน ๆ หรือท าให้เซลล์
ประสาท Substantia nigra ซึ่งมีหน้าท่ีสร้างสารโดปามีนมีจ านวนลดลง ซึ่งสารโดปามีนมีหน้าท่ีควบคมุการ
ท างานของสมอง และการสั่งงานของกล้ามเนือ้ ภาวะนีเ้ก่ียวโยงกับโรคอลัไซเมอร์ มะเร็ง และพาร์กินสัน มี
การศึกษาในสัตว์พบความเช่ือมโยงระหว่างการเกิดพาร์กินสันในตวัเต็มวัยกับการได้รับสัมผัสพาราควอต
ขณะท่ีเป็นทารก การรับสมัผสัพาราควอตในปริมาณท่ีต ่าขณะท่ีเป็นทารกในหนู สามารถชกัน าให้เกิดความ
ผิดปกตขิองระบบประสาทอยา่งถาวรในขณะท่ีเป็นตวัเตม็วยั25 26 
 การศึกษาเชิงระบาดวิทยาในมนุษย์ ในปี 2005 ท่ีรัฐวอชิงตนั สหรัฐอเมริกา พบว่าเม่ือมีการรับสมัผสั
พาราควอต จะเพิ่มความเส่ียงในการเป็นโรคพาร์กินสนัถึง 67%27 และอีกหนึ่งงานวิจัยพบว่าอาชีพท่ีใช้สาร
ก าจดัศตัรูพืชจะเพิ่มความเส่ียงตอ่โรคพาร์กินสนัขึน้ 80% แตห่ากใช้พาราควอตจะเพิ่มความเส่ียงเป็น 280%28 
ด้านประเทศไต้หวนัพบวา่การใช้พาราควอตส่งผลให้เกิดโรคพาร์กินสนัถึง 4.7 เท่า  และความเส่ียงจะเพิ่มมาก
ขึน้ตามระยะเวลาการใช้29   

ข้ออ้างของบริษัทสารพิษและกลุ่มผู้สนบัสนนุว่าพาราควอตไม่สมัพนัธ์กบัโรคพาร์กินสนัเป็นการหยิบ
ยกงานวิจยัท่ีไมมี่การยืนยนัเร่ืองผลประโยชน์ทบัซ้อนมาสนบัสนนุ ซึง่ไมน่า่เช่ือถือ 

 
 

                                                           
24 Hathaichoti S, Visitnonthachai D, Ngamsiri P, Niyomchan A, Tsogtbayar O, Wissessaowapa C, Watcharasit P, 
Satayavivad J. 2017. Paraquat induces extrinsic pathway of apoptosis in A549 cells by induction of DR5 and 
repression of anti-apaptotic proteins, DDX3 and GSK3 expression. Toxicology in Vitro.  
25 Fredriksson A, Fredriksson M, Eriksson P. 1993. Neonatal exposure to paraquat or MPTP induces permanent 
changes in striatum dopamine and behavior in adult mice. Toxicology and applied pharmacology. 122(2):258-64. 
26 Ritz BR, Manthripragada AD, Costello S, Lincoln SJ, Farrer MJ, Cockburn M & Bronstein J. 2009. Dopamine 
Transporter Genetic Variants and Pesticides in Parkinson’s Disease. Environmental Health Perspectives. 117 (6). 
27 Firestone et al. 2005. Pesticides and risk of Parkinson disease: a populationbased case-control study. Arch 
Neurol. 62(1): 91-5. 
28 Tanner et al. 2009. Occupation and Risk of parkinsonism. Arch Neurol. 66(9): 1106-12. 
29 Liou HH, Tsai MC, Chen CJ, Jeng JS, Chang YC, Chen SY, et al. 1997. Environmental risk factors and 
Parkinson's disease: a case-control study in Taiwan. Neurology. 48(6):1583-8. 
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4. ปัญหาการปนเป้ือนของพาราควอตในสิ่งแวดล้อม และการตกค้างในแม่และ
ทารก 

 จากรายงานฉบับสมบูรณ์ของแผนงานวิจัยเร่ืองการวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ
หน่วยงานท้องถ่ินในการจัดการและป้องกันการปนเปื้อนของสารพิษบนพืน้ท่ีต้นน า้น่าน ของสถานวิจยัเพ่ือ
ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิจยัและนวตักรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลยันเรศวร โดยการสนบัสนนุของ
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พบว่าการปนเปื้อนสารเคมีในช่วงฤดูเพาะปลูก ในน า้ผิวดินพบ 
พาราควอตถึง 64 ตัวอย่างจาก 65 ตัวอย่าง ส่วนน า้ใต้ดินพบพาราควอต 13 แห่ง จาก 15 แห่ง และพบ 
พาราควอตในปลาท่ีเลีย้งในกระชังในแม่น า้น่านเกินมาตรฐานทัง้ 19 ตวัอย่างท่ีตรวจจากฟาร์มการเลีย้งปลา
แหง่หนึง่ 

คณะนกัวิจยัยงัพบวา่ในน า้ประปาและน า้ด่ืมบรรจขุวดมีการตกค้างของพาราควอตในทกุตวัอย่าง ทัง้นี ้
โดยมีสาเหตเุน่ืองจากแหล่งน า้ดิบท่ีน ามาผ่านกระบวนการท าให้น า้สะอาดเพ่ือเป็นน า้ประปาและน า้ด่ืมนัน้ 
ได้มาจากแหลง่น า้ผิวดนิ และน า้บอ่ตืน้ ซึง่มีการปนเปือ้นของสารเคมีดงักลา่ว 
 จากผลของการวิเคราะห์ท่ีผ่านมาแสดงถึงการตกค้างของสารเคมีในน า้และในดิน ซึ่งอาจส่งผลให้เกิด
การตกค้างของสารเคมีเหล่านีป้รากฏในผักจากการดดูซึมสารเคมีท่ีปนเปื้อนอยู่ในดินเข้าสู่ล าต้น และส่วน
ตา่งๆของพืช ในลกัษณะเดียวกันการตกค้างของสารเคมีในน า้อาจท าให้เกิดการได้รับสารเคมีไปสู่ตวัปลาซึ่ง
อาศยัอยู ่ในพืน้ท่ีปนเปือ้นสารเคมีนัน้ๆ และเกิดการสะสมในอวยัวะตา่งๆ ท่ีนา่สนใจคือ แม้ว่าพาราควอตจะถกู
ดดูซบัในดนิได้ดีก็ตาม แตเ่ม่ือมีการใช้อยา่งตอ่เน่ืองดนิจะไมส่ามารถดดูซบัไว้ได้ จงึลงไปสูแ่หลง่น า้30  

ข้อมูลนีส้อดคล้องกบัการศึกษาการแพร่กระจายของพาราควอตสู่แม่น า้หลายแห่งในประเทศไทย  ท่ี
ตรวจพบมีการปนเปือ้นของพาราควอตสูงกว่าสารเคมีก าจดัศตัรูพืชอ่ืน  เช่น แม่น า้เจ้าพระยา แม่น า้สงคราม  
แมน่ า้ปากพนงั  และแมน่ า้จนัทบรีุ31 32 33  

                                                           
30 พวงรัตน์ ขจิตวชิยานกุลู และคณะ. 2555-2557. รายงานฉบบัสมบรูณ์ของแผนงานวจิยัเร่ืองการวิจยัเชิงบรูณาการเพื่อ
เสริมสร้างศกัยภาพหนว่ยงานท้องถ่ินในการจดัการและป้องกนัการปนเปือ้นของสารพิษบนพืน้ท่ีต้นน า้นา่น. ส านกังาน
คณะกรรมการวจิยัแหง่ชาติ. 
31 ภิญญา จลุนิทร. 2545. การแพร่กระจายของสารพิษการเกษตรจากแหลง่เกษตรกรรมลงสูแ่มน่ า้สายหลกัของประเทศไทย. 
กองวตัถมุีพษิ การเกษตร. กรมวชิาการเกษตร. กรุงเทพฯ. 
32 นภาพร เลยีดประถม, รชนิมขุ หิรัญสจัจาเลศิ, ณทัธีรา สมารักษ์, วศิน ยวุนะเตมีย์. 2553. การแพร่กระจายของสารก าจดั
ศตัรูพืชในแมน่ า้จนัทบรีุและผลกระทบตอ่สตัว์น า้ มหาวิทยาลยับรูพา. รายงานฉบบัสมบรูณ์ ส านกังานคณะกรรมการวจิยั
แหง่ชาติ. 
33 Leadprathom, N., Parkpain P., Satayavivad, J., Delaune, R.D., Jugsujinda, A. 2009. Transport and deposition of 
organochlorine pesticides from farmland to estuary under tropical regime and their potential risk to aquatic biota. 
J. of Environmental Science and Health Part B. 44(3): 249-261. 
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การใช้พาราควอตในประเทศไทยยงัส่งผลกระทบตอ่เน่ืองไปยงัมารดาและทารกด้วย โดยงานวิจยัของ
ศ.ดร.พรพิมล กองทิพย์ คณะสาธารณสขุศาสตร์ ม.มหิดล พบการตกค้างของพาราควอตในในซีรัมมารดาและ
สายสะดือทารกมากถึง 17-20% โดยจากการประเมินของนกัวิจยัพบว่าหญิงตัง้ครรภ์ท่ีมีประวตัิการขดุดินใน
พืน้ท่ีเกษตร มีความเส่ียงในการตรวจพบพาราควอต คดิเป็น 6 เทา่ของหญิงตัง้ครรภ์ท่ีไมมี่การขดุดนิ34 

งานดงักล่าวชีว้่ามีการตกค้างของพาราควอตในสิ่งแวดล้อมทัง้ในดินและน า้ อีกทัง้สารพิษเหล่านีย้งั
ส่งผลตกค้างมาสู่สิ่งมีชีวิตอ่ืนในน า้ สะสมในซีรัมของมารดา และถ่ายทอดจากมารดามาสู่ทารกในท่ีสุด การ
อนญุาตให้มีการใช้พาราควอตตอ่ไปจะน าความเส่ียงมาสูป่ระชาชนในประเทศไม่เฉพาะตอ่เกษตรกรเท่านัน้แต่
ทกุคนท่ีอยูใ่นสิ่งแวดล้อมท่ีมีการใช้สารพิษนี ้
 

5. มีทางเลือกอื่นในการใช้สารทดแทนพาราควอต  

จากสถิติของส านักงานสถิติแห่งชาติ35 พบว่า มีเกษตรกรท่ีไม่ใช้สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืช
เพิ่มขึน้ จาก 48.6% ในปี 2551 เป็น 57.6% ในปี 2556 ในขณะท่ีเกษตรกรท่ีปลูกพืชท่ีมกันิยมใช้พาราควอต 
เชน่ กรณีการปลกูปาล์มนัน้ งานศกึษาของม.สงขลานครินทร์พบวา่มีเกษตรกรท่ีปลกูปาล์มเพียง 26% เท่านัน้ท่ี
ใช้สารเคมีก าจดัวชัพืช36  

ข้ออ้างของฝ่ายสนบัสนนุสารพิษนีโ้ดยบอกวา่ไม่มีทางเลือกอ่ืนในการใช้สารทดแทนพาราควอตไม่เป็น
ความจริง เพราะมีทางเลือกท่ีไมต้่องการใช้สารเคมีและการใช้สารอ่ืนทดแทน ตวัอยา่งเชน่  

 งานวิจัยของคณะเกษตรและสถาบันวิจัยและพัฒนา ม. เกษตรฯ ก าแพงแสนในปี 2555 
พบว่าวิธีการควบคุมวัชพืชท่ีมีต้นทุนต ่าท่ีสุด คือ การใช้จอบหมุนติดท้ายรถแทรกเตอร์ 24 
แรงม้าก าจัดวัชพืชระหว่างแถวอ้อย และใช้วิธีนีร่้วมกับการใช้ปุ๋ ยอินทรีย์  ท าให้อ้อยขายได้
ราคาดี รวมทัง้การปลูกถั่วพุ่มแซมระหว่างแถวอ้อยช่วยควบคมุวชัพืชทดแทนการใช้สารเคมี
ก าจดัวชัพืชได้37  

                                                           
34 Kongtip P, Nangkongnab N, Phupancharoensuk R, Palarach C, Sujirarat D, Sangprasert S, Sermsuk 
M, Sawattrakool N, Woskie SR. 2017. Glyphosate and Paraquat in Maternal and Fetal Serums in Thai Women. J 
Agromedicine. doi: 10.1080/1059924X.2017.1319315. [Epub ahead of print] 
35 http://service.nso.go.th/nso/nso_center/project/search_center/23project-th.htm 
36 http://kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/9196/6/ch4.pdf 
37 นาตยา กาฬภกัดี และ อรรถสทิธ์ิ บญุธรรม. 2555. การเปรียบเทยีบวิธีการใช้ปุ๋ ยและการก าจดัวชัพืชในการผลติอ้อยอินทรีย์. 
แก่นเกษตร 40 ฉบบัพิเศษ 3: 159-162. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kongtip%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28422580
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nangkongnab%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28422580
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Phupancharoensuk%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28422580
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Palarach%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28422580
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sujirarat%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28422580
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sangprasert%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28422580
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sermsuk%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28422580
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sermsuk%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28422580
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sawattrakool%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28422580
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Woskie%20SR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28422580
http://service.nso.go.th/nso/nso_center/project/search_center/23project-th.htm
http://kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/9196/6/ch4.pdf
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 การใช้เคร่ืองจกัรกลขนาดเล็ก เช่น รถไถเดินตามพรวนดินและก าจดัวชัพืชในไร่มนัส าปะหลงั
เสียคา่ใช้จา่ยท่ีเป็นคา่แรงและคา่น า้มนัเชือ้เพลิงเพียง 60 บาท/ไร่ เทา่นัน้38 

 งานวิจยัของกรมวิชาการเกษตรในปี 2551 พบว่าการใช้สารก าจดัวชัพืชพ่นหลงัปลูกอ้อย 45 
วัน ของศูนย์วิจัยพืชไร่นครราชสีมาไม่สามารถควบคุมวัชพืชได้ และการใช้พาราควอตให้
ผลผลิตอ้อยต ่ากว่าการก าจัดวัชพืชโดยวิธีอ่ืน ส่วนการใช้จอบหมุนติดท้ายรถไถเดินตาม 
รวมทัง้จอบหมุนติดท้ายรถแทรคเตอร์ให้ผลผลิตอ้อยสูงกว่าการใช้สารก าจัดวัชพืช 
เช่นเดียวกับพืน้ท่ีของศนูย์วิจยัพืชไร่สุพรรณบุรี พบว่าการใช้จอบหมุนติดท้ายรถไถเดินตาม 
ท าให้อ้อยมีผลผลิตสงูกวา่การใช้สารก าจดัวชัพืช ทัง้แปลงท่ีให้น า้และไมใ่ห้น า้39 

 รายงานของส่ือเดอะอีสานเรคคอร์ด หลังจากสัมภาษณ์นายน้อย หาสุข ประธานกลุ่ม
เกษตรกรอ้อยแปลงใหญ่ บ้านโคกล่าม จ.มหาสารคาม เพ่ือเปรียบเทียบระหว่างผลผลิตในไร่
ซึ่งไม่ใช้พาราควอตกับไร่เพ่ือนบ้านท่ียงัคงใช้อยู่ พบว่าผลผลิตไม่แตกต่างกนัมากนกั คือ ได้
อ้อยประมาณ 20 ตนัตอ่ไร่ หากแตไ่ร่ของเพ่ือนบ้านท่ีใช้สารพาราควอตก าจดัวชัพืช หลงัผ่าน
ไปหลายปีกลับประสบปัญหาสภาพดินแข็ง ส่งผลให้กล้าอ้อยท่ีปักลงไปมีอัตราการ
เจริญเติบโตท่ีช้าและแห้งตายบางส่วน ปัจจุบนัคนในชุมชนจึงเร่ิมหนัมาปลูกอ้อยด้วยวิธีการ
อ่ืนท่ีไมใ่ช้สารเคมี40  

  ส าหรับเกษตรกรท่ียงัจ าเป็นต้องใช้สารเคมีก าจดัวชัพืชนัน้ กรมวิชาการเกษตรได้แนะน าให้ใช้
สารกลูโฟซิเนต-แอมโมเนียมแทน และพบว่าค าแนะน าดังกล่าวของกรมวิชาการเกษตร
สอดคล้องกบังานวิจยัของ UPM (Universiti Putra Malaysia) ในมาเลเซียท่ีพบว่า สารเคมี
ชนิดอ่ืน เช่น กลูโฟซิเนต-แอมโมเนียม และไกลโฟเซต มีประสิทธิภาพในการก าจัดวชัพืชใน
สวนปาล์มดีกว่าพาราควอตมาก เม่ือวดัจากตวัชีว้ดัส าคญัในการก าจดัวชัพืช เช่น อตัราการ
ตาย น า้หนกัแห้งของวชัพืช และความหนาแนน่ของวชัพืช เป็นต้น 

 แม้วา่กลโูฟซิเนต-แอมโมเนียมมีราคาแพงกวา่พาราควอตประมาณ 4-5 เทา่ แตป่ริมาณการใช้
น้อยกว่าหลายเท่าเช่นกันด้วย ดังนัน้ เ ม่ือค านวณความคุ้ มค่าในทางเศรษฐกิจแล้ ว 

                                                           
38 จากการสมัภาษณ์เกษตรกร ต.ก าแมด อ.กดุชมุ จ.ยโสธร โดยเครือขา่ยเกษตรกรรมทางเลอืก 
39 ตรียนยั ตงุคะเสน อรรถสทิธ์ิ บญุธรรม วีรวฒัน์ นิลรัตนคณุ และเบญจมาศ ค าสบื. วิจยัหาวิธีการก าจดัวชัพืชหลงัอ้อยงอกที่
เหมาะสมแตล่ะแหลง่ปลกู. กรมวิชาการเกษตร. 
40 ดานชุชั บญุอรัญ. (19 ส.ค. 2560). ชาวไร่อ้อยหนนุเลกิใช้สารพาราควอต. เดอะ อีสานเรคคอร์ด. 
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มหาวิทยาลยัดงักล่าวสรุปว่า การก าจดัวชัพืชโดยใช้กลูโฟซิเนต-แอมโมเนียมเป็นทางเลือกท่ี
ดีกวา่พาราควอต41 

 งานวิจยัของกรมวิชาการเกษตรในปี 2556 พบวา่จากการทดลองใน 7 จงัหวดัในมนัส าปะหลงั
พบว่าการ ใช้สารเอส-เมโทลาคลอร์กับฟลูมิออกซาซิน (s-metolachlor+flumioxazin) และ
สารอะลาคลอร์กับไดยูรอน (alachlor+diuron) มีประสิทธิภาพในการควบคมุวชัพืชได้ดีมาก
จนถึงระยะ 60 วนั หลงัใช้สารในทกุพืน้ท่ีท่ีท าการทดลอง มากกว่าวิธีการใช้สารเด่ียวก่อนงอก 
หรือการใช้พาราควอตหลงังอก42  

 งานวิจยัของกรมวิชาการเกษตรเร่ืองวิธีจดัการวชัพืชแบบผสมผสานในอ้อยโดยลดการใช้สาร
ก าจัดวัช พืช  พบว่าการใ ช้สารก าจัดวัช พืชก่อนงอก เพนดิ เมทาลินกับอิมาซาพิก 
(pendimethalin+imazapic) ร่วมกับปลูกปอเทืองท่ี 30 วันหลังพ่นสารแล้วตดัปอเทืองคลุม
ดินท่ี 50 วนัหลงัปลูกสามารถควบคมุวชัพืชได้ดีและระยะเวลาในการควบคมุวชัพืชยาวนาน 
และมีผลผลิตสงูกวา่ใช้สารก่อนงอกร่วมกบัพน่พาราควอตท่ี 60 วนัหลงัปลกู43 

 กรมวิชาการเกษตรวิจยัหาวิธีการก าจดัวชัพืชหลังอ้อยงอกท่ีเหมาะสมแตล่ะแหล่งปลกู พบว่า
ทางเลือกหนึ่งในการก าจดัวชัพืชหลงัอ้อยงอกเม่ือมีปัญหาแรงงาน เวลา และปัญหาการใช้
เคร่ืองทุ่นแรงในระยะดินเปียกและแฉะคือใช้สารอะมีทรีน (ametryn) ซึ่งราคาถูกกว่า 
พาราควอต44 

 ดงันัน้พาราควอตจึงไม่ใช่ค าตอบของการก าจดัวชัพืช ทัง้ในแง่ท่ีเป็นสารพิษตอ่สขุภาพท่ีเส่ียงเกินกว่า
จะน ามาใช้ และประสิทธิภาพในการควบคมุวชัพืช 
 
 
 

                                                           
41 Wahyu Wibawa, Mohd Ghazali Mohayidin, Rosli B. Mohamad,Abdul Shukor Juraimi and Dzolkhifli Omar. 2010 
Efficacy and Cost-Effectiveness of Three Broad-Spectrum Herbicides to Control Weeds in Immature Oil Palm 
Plantation Pertanika J. Trop. Agric. Sci. 33 (2): 233 – 241. 
42 จรรยา มณีโชติ และคณะ. 2556. การจดัการวชัพืชแบบผสมผสานในมนัส าปะหลงั. รายงานผลงานวิจยัประจ าปี 2556 
ส านกัวจิยัพฒันาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร. 90-96. http://www.doa.go.th/research/attachment.php?aid=1125 
43 ปรัชญา เอกฐิน สราวธุ รุ่งเมฆารัตน์ จรรยา มณีโชติ และวิชชพุร รักส ารวจ. วธีิจดัการวชัพืชแบบผสมผสานในอ้อยโดยลด
การใช้สารก าจดัวชัพชื. http://www.lib.ku.ac.th/KUCONF/2556/KC5001007.pdf 
44 http://lib.doa.go.th/multim/BB01719.pdf 
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6. ข้ออ้างว่าสหภาพยุโรปไม่อนุญาตให้มีการใช้พาราควอตเพราะเหตุผลเร่ือง
กฎระเบียบมิได้เกิดขึน้เพราะเหตุผลเร่ืองสุขภาพเป็นการบดิเบือน  

บริษัทสารพิษอ้างวา่สหภาพยโุรปไมไ่ด้แบนพาราควอต โดยบิดเบือนสาเหตท่ีุสารนีไ้ม่ได้รับอนญุาตให้
ใช้วา่เพราะเหตผุลเร่ืองกฎระเบียบของอียไูม่ได้เกิดขึน้จากเหตผุลเร่ืองสขุภาพ ทัง้ๆท่ีค าตดัสินของศาลยโุรปใน
การยกเลิกพาราควอตเป็นเหตุผลเร่ืองสุขภาพโดยแท้ กล่าวคือค าตดัสินของศาลสูงยุโรปท่ียกเลิกค าขอขึน้
ทะเบียนเป็นเพราะ “ค าขอนัน้ไมไ่ด้เป็นไปตามข้อก าหนดในการปกป้องสขุภาพของมนษุย์และสตัว์”  
(fails to satisfy the requirement of protection of human and animal) โดยย า้ประเด็นการท่ีบริษัทปกปิด
ผลกระทบของพาราควอตท่ีเก่ียวข้องกับการโรคพาร์กินสันว่า “แม้มีการศึกษาท่ีบ่งชีค้วามสัมพันธ์ระหว่าง
พาราควอตและโรคพาร์กินสนัแต่ประเด็นนีก้ลับมิได้ถูกอ้างถึงโดยผู้ ย่ืนขอทะเบียน” (although there are 
studies on the link between paraquat and Parkinson’s disease, that issue was never referred to by 
the notifier)45    

 
7. พาราควอตไม่อนุญาตให้มีการใช้แล้วใน 48 ประเทศทั่วโลก รวมทัง้ประเทศที่
เป็นผู้พัฒนาสารพษินี ้และประเทศผู้ผลิตและเป็นเจ้าของตลาดรายใหญ่ 

พาราควอตผลิตและขายเป็นครัง้แรกเม่ือปี 1962 โดย ICI ซึ่งตัง้อยู่ท่ีองักฤษ ตอ่มา Syngenta บริษัท 
สวิตเซอร์แลนด์กลายเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายรายใหญ่ของโลก ในขณะท่ีปัจจบุนัโรงงานผลิตในจีนคือผู้ส่งออก
ไปยงัประเทศตา่งๆทัว่โลกมากท่ีสดุ แตป่ระเทศดงักล่าวทัง้หมดล้วนแล้วแตย่กเลิกการใช้แล้ว แตย่งัคงอนญุาต
ให้มีการสง่ออกไปขายในประเทศอ่ืน 

 รัฐบาลจีนได้ยกเลิกการใช้พาราควอตสตูรน า้ (ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีมีการใช้แพร่หลายมากท่ีสดุ) เม่ือกลาง
ปี 2559  ในค าประกาศของกระทรวงเกษตรจีนระบุชดัเจนว่า เหตุผลของในการแบนสารพิษดงักล่าว เพ่ือ
ป้องกนัสขุภาพและความปลอดภยัของประชาชนเป็นส าคญั46 โดยภายในแผน “2016 Special Rectification 
Action Plan” ซึง่เร่ิมด าเนินการตัง้แตเ่ดือนเมษายน 2016 ท่ีผ่านมานัน้ มีเป้าหมายในการให้ได้มาซึ่งอาหารท่ีมี
คณุภาพและปกป้องสิ่งแวดล้อม จ ากดัการใช้ไปจนถึงการแบนสารพิษก าจดัศตัรูพืชท่ีมีพิษภยัสงูในประเทศจีน  
  
                                                           
45 PRESS RELEASE No 45/07.11 July 2007. Judgment of the Court of First Instance in Case T-229/04. Kingdom of 
Sweden v Commission of the European Communities. THE COURT OF FIRST INSTANCE ANNULS THE 
DIRECTIVE AUTHORISING PARAQUAT AS AN ACTIVE PLANT PROTECTION SUBSTANCE 
46 http://www.moa.gov.cn/zwllm/tzgg/gg/201204/t20120427_2613538.htm 
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รัฐบาลจีนมีเป้าหมายลดอตัราการเพิ่มของการใช้ปุ๋ ยและสารเคมีก าจดัศตัรูพืชให้เป็นศนูย์  

เพิ่มสดัส่วนสารเคมีท่ีมีพิษน้อยลงและมีประสิทธิภาพมากขึน้ พร้อมกบัมีเป้าหมายส่งเสริมการใช้ปุ๋ ยชีวภาพ
เพิ่มขึน้ให้มีสดัส่วน 20% ของปริมาณการใช้ปุ๋ ยทัง้หมดของจีน ส่งเสริมการใช้สารชีวภาพ (bio-pesticide) ใน
การป้องกันและก าจัดศตัรูพืชซึ่งขณะนีมี้สัดส่วนอยู่ท่ี 10% ให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดอย่างน้อยต้องให้ได้
ระดบั 20% เชน่เดียวกบัหลายประเทศในยโุรป           
 ด้านรัฐบาลเวียดนามได้ประกาศยกเลิกการใช้สารนีใ้นปี 2561 โดยเม่ือวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2560 
กระทรวงเกษตรและพฒันาชนบทเวียดนาม (Ministry of Agriculture and Rural Development) ได้ประกาศ
ยกเลิกการใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืชท่ีมีส่วนผสมของพาราควอต 46 ชนิดออกจากบญัชีสารเคมีก าจดัศตัรูพืช 
โดยผู้อ านวยการกรมอารักขาพืชพืชเวียดนาม (Department of Plant Protection) กล่าวว่ามีสารก าจดัวชัพืช 
13 ชนิดจาก 74 ชนิดท่ีอนญุาตให้มีการใช้ในเวียดนามท่ีมีประสิทธิภาพก าจดัวชัพืชทดแทนพาราควอตได้และ
เช่ือมัน่วา่การพฒันาเทคโนโลยีป้องกนัและก าจดัศตัรูพืชจะชว่ยให้เกษตรกรมีผลผลิตท่ีเพิ่มขึน้47 48 

                                                           
47 http://sustainablepulse.com/2017/02/27/vietnam-bans-paraquat-and-24-d-pesticides-over-human-and-
environmental-damage/#.WLfa-m_yj3g 
48 https://www.vietnambreakingnews.com/2017/02/govt-bans-24-d-paraquat-in-vietnam/ 
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 ส่วนในประเทศท่ียงัคงมีการอนญุาตให้มีการใช้พาราควอตอยู่ ส่วนใหญ่จะมีข้อจ ากดัการใช้เข้มงวด
มาก เชน่ ต้องมีใบอนญุาตส าหรับผู้ ท่ีประสงค์จะใช้พาราควอต เป็นต้น 
 

8. การต่อต้านการใช้พาราควอตในประเทศผู้น าเข้าและแปรรูปผลผลิตจากที่ มี
การใช้พาราควอต  

อนัตรายของพาราควอตท่ีมีตอ่เกษตรกรและแรงงานรับจ้างในการผลิตทางการเกษตรเป็นท่ีรับรู้มาช้า
นาน จนผู้บริโภคและตลาดโลกสร้างแรงกดดนัให้บริษัทยกัษ์ใหญ่เกษตรและอาหารทัง้หลายต้องประกาศยุติ
การใช้พาราควอตในพืน้ท่ีปลกูทัว่โลก 

ตวัอย่างท่ีเห็นได้ชดัเจนท่ีสุดคือในมาเลเซียและอินโดนีเซีย กล่าวคือแม้รัฐบาลมาเลเซียจะประกาศ
ยกเลิกการแบนพาราควอตในปี 2006 เน่ืองจากแรงกดดนัของบริษัทสารเคมียกัษ์ใหญ่และอตุสาหกรรมปาล์ม
น า้มนั แตแ่รงกดดนัจากผู้บริโภคและตลาดโลกท าให้ในท่ีสดุแล้วผู้ผลิตปาล์มยกัษ์ใหญ่ของโลกเกือบทัง้หมดใน
มาเลเซียและอินโดนีเซียต้องถกูกดดนัให้ประกาศยกเลิกการใช้พาราควอตในพืน้ท่ีปลกู มิฉะนัน้แล้วผลิตภณัฑ์
ปาล์มก็จะไมส่ามารถขายให้แก่ผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่ได้อีกตอ่ไป 

ปัจจบุนับริษัทผลิตปาล์มยกัษ์ใหญ่ของโลกประกาศยตุิการใช้พาราควอตก าจดัวชัพืชในพืน้ท่ีปลกูของ
บริษัท รวมพืน้ท่ีมากกวา่ 14.5 ล้านไร่ เชน่  

 Golden Agri Resources -GAR บริษัทสญัชาติมาเลเซียซึ่งมีพืน้ท่ีปลกูปาล์มเกือบ 
500,000 แฮกตาร์ประกาศยตุิการใช้พาราควอตนบัตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2016 เป็น
ต้นไป49  

 Sime Darby บริษัทสญัชาติมาเลเซีย ซึ่งมีพืน้ท่ีการเกษตรประมาณ 1 ล้านแฮกตาร์ 
ในมาเลเซีย อินโดนีเซีย ไลบีเรีย ปาปัวนิวกินี และโซโลมอน โดยพืน้ท่ีส่วนใหญ่ 
(600,000 แฮกตาร์) ปลกูปาล์มน า้มนั บริษัทนีย้ตุิการใช้พาราควอตตัง้แตต้่นทศวรรษ 
200050  

                                                                                                                                                                                           
 
49 http://goldenagri.com.sg/…/GAR10-04-04-2017-GAR-Annual-Repo… 
50 http://www.simedarby.com/…/continuous-improv…/best-practices 
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 Wilmar บริษัทสญัชาติสิงคโปร์ มีพืน้ท่ีปลกูปาล์มรวม 241,892 แฮกตาร์ โดย 69% 
อยู่ในอินโดนีเซีย 24% อยู่ในมาเลเซีย และ 7% อยู่ในแอฟริกา บริษัทนีเ้ร่ิมเฟสเอาท์
พาราควอตตัง้แตปี่ 2008 และยกเลิกโดยสมบรูณ์ในปี 2011 รวมทัง้ก าหนดให้บริษัท
ผู้ปลกูปาล์มอ่ืนๆท่ีจดัสง่วตัถดุบิให้ต้องยตุกิารใช้พาราควอตภายในปี 201551 

 IndoAgri ยกัษ์ใหญ่อินโดนีเซีย ผู้ผลิตปาล์ม 335,000 แฮกตาร์ ประกาศ “นโยบาย
การผลิตปาล์มอยา่งยัง่ยืน 2017” เม่ือเร็วๆนีว้า่ จะยตุกิารใช้พาราควอตในทนัที52  

เครือขา่ยและองค์กรท่ีก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารปฏิเสธการใช้พาราควอตมาก
ขึน้และมากขึน้เป็นล าดบั ตวัอย่างเช่น มาตรฐานผลิตภณัฑ์ปาล์มน า้มนัของ RSPO ซึ่งมีสมาชิกท่ีเป็น
บริษัทและองค์กรตา่งๆมากกว่า 3,000 องค์กรได้ก าหนดให้การยตุิการใช้พาราควอตอยู่ในมาตรฐาน
ใหมท่ี่เรียกวา่ RSPO NEXT53 ในขณะท่ียกัษ์ใหญ่ผู้ผลิตผลไม้และผกัรายใหญ่ของโลก เช่น Dole Food 
และ Chiquita ซึ่งมีพืน้ท่ีผลิตกล้วย และสบัปะรดมหาศาลในลาตินอเมริกา และเอเชีย ประกาศแบน
การใช้พาราควอต แล้วเชน่กนั 

ข้ออ้างท่ีบอกว่าการแบนพาราควอตจะท าให้ผู้ ผลิตปาล์มหรือผลิตผลเกษตรส่งออกของ
ประเทศไทยเสียเปรียบไม่เป็นความจริง เพราะผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกจ านวนมากประกาศยุติการใช้
พาราควอตแล้ว การผลักดันให้ยกเลิกการแบนของกลุ่มผู้ ได้ประโยชน์จากสารพิษต่างหากท่ีท าให้
ประเทศไทยไมอ่าจแขง่ขนัได้ 

9. ผู้ตรวจการพิเศษด้านสิทธิมนุษยชนจากผลกระทบส่ิงแวดล้อมของวัตถุ
อันตราย องค์การสหประชาชาติประณามผู้ส่งออกพาราควอต 

เม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม 2560 Baskut Tuncak ผู้ตรวจการพิเศษด้านสิทธิมนุษยชนจากผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของวัตถุอันตราย องค์การสหประชาชาติ แถลงประณามการส่งออกพาราควอตของบริษัท 
ซินเจนทาซึ่งมีส านักงานใหญ่อยู่ ท่ีสวิตเซอร์แลนด์ และมี โรงงานผลิตพาราควอตอยู่ในประเทศสหราช
อาณาจกัรวา่54 

                                                           
51 http://amnistia.org.ar/…/ASA2151842016ENGLISH-101-148-ilov… 
52 http://www.indofoodagri.com/…/Sustainable_Palm_Oil_Policy_2… 
53 http://www.rspo.org/news-and-events/news/rspo-introduces-advanced-addon-criteria-for-sustainable-palm-oil 
54 https://www.theguardian.com/global-development/2017/aug/22/uk-condemned-shocking-export-deadly-
weedkiller-poorer-countries-paraquat 

http://amnistia.org.ar/…/ASA2151842016ENGLISH-101-148-ilov…
http://www.indofoodagri.com/misc/Sustainable_Palm_Oil_Policy_2017.pdf
http://www.rspo.org/news-and-events/news/rspo-introduces-advanced-addon-criteria-for-sustainable-palm-oil
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“น่าตระหนกมากท่ีสารพิษก าจดัศตัรูพืชซึ่งถกูแบนในยโุรปเพราะเหตผุลด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
แตก่ลบัยงัคงสง่ออกไปยงัประเทศท่ีมีกฎหมายและการบงัคบัใช้ท่ีออ่นแอกวา่” 

“สหราชอาณาจกัรเป็นผู้น าในการแก้ปัญหาทาสยุคใหม่ แตก่ลบัตาบอดมองไม่เห็นผลกระทบตอ่สิทธิ
มนษุยชนจากสารพิษท่ีมีท่ีมาจากหว่งโซอ่ปุทานของตน” 

ซินเจนทาผลิตพาราควอตจ านวน 41,000 ตนัต่อปีจากโรงงานในเมืองฮัดเดอร์ส์ฟิลด์ ในสหราช
อาณาจกัร  โดย 62% สง่ออกไปยงัประเทศก าลงัพฒันา ทัง้ๆท่ีสหราชอาณาจกัรและยโุรปแบนสารพิษนีม้านาน
นบั ตัง้แตปี่ 2007 แล้ว  
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เหตุผลสนับสนุน 

การยกเลกิคลอร์ไพริฟอส 
 

1. คลอร์ไพริฟอสท าให้เกิดความผิดปกติด้านพัฒนาการสมอง เด็กมีไอคิวลดลง 
และสมาธิสัน้  

คลอร์ไพริฟอสมีคณุสมบตัิในการละลายในไขมนัได้ดี จึงสามารถตรวจพบคลอร์ไพริฟอสบริเวณไขมนั

และเนือ้เย่ือไขมันในปริมาณสูง และสามารถถ่ายทอดจากแม่ไปสู่ทารกได้ โดยการศึกษาทางระบาดวิทยา

พบว่าแม่ท่ีรับสัมผัสคลอร์ไพริฟอสพบการตกค้างของสารนีใ้นทารกและมีโอกาสกระจายตวัไปยังส่วนต่างๆ 

ของทารกรวมทัง้สมอง 55 

ตวัอย่างรายงานผลกระทบของคลอร์ไพริฟอสตอ่ความผิดปกติของสมองทารกในครรภ์ท่ีรวบรวมจาก

งานวิจยัท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติท่ีผา่นกระบวนการประเมินจากผู้ เช่ียวชาญพบวา่ 

 การรับสมัผสัคลอร์ไพริฟอสในวยัเดก็มีความสมัพนัธ์กบัความผิดปกติด้านพฒันาการ โดยเด็ก

และวยัรุ่นอายรุะหวา่ง 12-18 ปี ท่ีมีการรับสมัผสัคลอร์ไพริฟอสมีผลการทดสอบท่ีแย่กว่ากลุ่มควบคมุท่ีไม่มีการ

รับสมัผสั ทัง้นีต้วัชีว้ดัท่ีประกอบด้วยการทดสอบการให้เหตผุลและความจ าระยะสัน้ การมีสมาธิจดจ่อกบัสิ่งท่ี

ท า แสดงผลท่ีต ่ากวา่อยา่งชดัเจนในกลุม่ท่ีรับสมัผสัคลอร์ไพริฟอสท่ีมีระดบัเมตาบอไลท์ท่ีสงูในปัสสาวะ56  

 การศึกษาทางระบาดวิทยาเพ่ือประเมินความเส่ียงการรับสัมผัสคลอร์ไพริฟอสต่อการ

แสดงออกของผลพฒันาการด้านพฤตกิรรมประสาท ในการศกึษารูปแบบการติดตามไปข้างหน้า (prospective 

cohort study) โดยการทดสอบความคดิ (cognitive) และพฒันาการเคล่ือนไหว (motor development) ในเด็ก

ท่ีอายตุ่างๆ ได้แก่ท่ี 12, 24 และ 36 เดือน (ใช้ Bayley Scales of Infant Development II) และทดสอบ

พฤติกรรมท่ีอายุ 36 เดือน (ใช้ Child Behavior Checklist) จ านวน 254 รายเปรียบเทียบกับระดบั 

คลอร์ไพริฟอสในเลือดจากสายสะดือพบวา่เด็กท่ีมีการรับสมัผสัระดบัคลอร์ไพริฟอสสงูในระหว่างท่ีแม่ตัง้ครรภ์ 

                                                           
55 Whyatt, R.M., Camann, D., Perera, F.P., Rauh, V.A., Tang, D., Kinney, P.L. Garfinkel, R., Andrews, H., Hoepner, 
L., Barr, D.B. 2005. Biomarkers in assessing residential insecticide exposures during pregnancy and effects on 
fetal growth. Toxicol. Appl. Pharmacol. 206:246-54. 
56 Rohlmand D.S., Ismail, A.A., Abdel-Rasoul, G., Lasarev, M., Henday, O., Olson, J.R. 2014. Characterizing 
exposures and neurobehavioral performance in Egyptian adolescent pesticide applicators. Metab Brain Dis. 
29(3):845-55. 
 



Thai-PAN: เหตผุลสนบัสนนุการยกเลิกพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และจ ากดัการใช้ไกลโฟเซต  20 

 

(มากกว่า 6.17 พิโคกรัม/กรัมพลาสมา) มีคา่คะแนนของ Bayley Psychomotor Development Index และ 

Bayley Mental Development ท่ีแสดงถึงพฒันาการด้านระบบประสาทในช่วงอายุ 3 ปีแรกต ่ากว่าเด็กท่ีมี

ระดับคลอร์ไพริฟอสต ่าอย่างชัดเจน และเด็กกลุ่มนี ย้ัง มีการพัฒนาการด้านทักษะ ( Psychomotor 

Development Index) และการพฒันาด้านจิตใจ (Mental Development Index) ท่ีช้า สมาธิสัน้ (attention-

deficit/hyperreactivity disorder problems) และปัญหาด้านความบกพร่องของพัฒนาการแบบรอบด้าน 

(pervasive development disorder problems) ผลการศกึษานีแ้สดงให้เห็นถึง ความสมัพนัธ์ท่ีชดัเจนถึงการ

รับสมัผสัคลอร์ไพริฟอสในแมท่ี่ตัง้ครรภ์และส่งผลตอ่การพฒันาของระบบประสาทของตวัอ่อนในครรภ์ เป็นผล

ให้เกิดผลกระทบระยะยาวภายหลังการคลอดโดยเฉพาะการเกิดความเช่ีองช้าของพัฒนาการด้านทักษะ

พืน้ฐาน57  

 ในการศกึษาท่ีดผูลคล้ายกนัในระยะยาวขึน้ เป็นการศึกษาท่ีมีการติดตามกลุ่มเด็กไปจนอายุ  

9 ปี โดยเร่ิมต้นจากการตรวจตวัอย่างปัสสาวะของสตรีตัง้ครรภ์ในไตรมาสท่ี 3 จ านวน 360 ราย น าไปตรวจวดั

ระดบัเมตาบอไลท์ของสารก าจดัศตัรูพืชกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต จากนัน้เป็นการติดตามเด็กหลงัคลอดตัง้แต่

เม่ืออาย ุ 12 เดือน (200 ราย) 24 เดือน (276 ราย) และ 6-9 ปี (169 ราย) และท าการประเมินการพฒันาทาง

ระบบประสาท ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การรับสัมผัสสารก าจัดศัต รูพืชกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต  

(คลอร์ไพริฟอสและ ไดอะซินอน) มีความสัมพันธ์เชิ งลบกับพัฒนาการด้านการเรียนรู้  (cognitive 

development) นั่นคือในรายท่ีมีการรับสัมผัสสารก าจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตในขนาดสูง จะมี

พฒันาการด้านการเรียนรู้ต ่า ผลดงักลา่วเร่ิมเห็นได้ตัง้แตอ่ายุ 12 เดือน ในชว่งเดก็ตอนปลาย58  

 นอกจากนีย้ังมีการศึกษาผลต่อพัฒนาการด้านสติปัญญา ( intellectual) โดยการตรวจวัด

ระดบั dialkyl phosphate (DAP) metabolites ในปัสสาวะท่ีเก็บจากสตรีตัง้ครรภ์และจากเด็กอาย ุ6 เดือนและ 

1 2 3.5 และ 5 ขวบเพ่ือแสดงการรับสมัผสัคลอร์ไพริฟอส จากนัน้ท าการทดสอบ  IQ โดยใช้ Wechsler 

Intelligence Scale for Children ในเด็กจ านวน 329 รายท่ีอายุ 7 ขวบ และท าการวิเคราะห์ระดบัการศกึษา

และระดบัสติปัญญาของแม่ สภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศยัและ  language of cognitive assessment ผล
                                                           
57 Rauh, V.A., Garfinkel, R., Perera, F.P., Andrews, H.F., Hoepner, L., Barr, D.B., Whitehead, R., Tang, D., Whyatt, 
R.W. 2006. Impact of prenatal chlorpyrifos exposure on neurodevelopment in the first 3 years of life among inner-
city children. Pediatrics. 118(6): e1845-59. 
58 Engel, S.M., Wetmur, J., Chen, J., Zhu, C., Barr, D.B., Canfield, R.L., Wolff, M.S. 2011. Prenatal exposure to 
organophosphates, paraoxonase 1, and cognitive development in childhood. Environ Health Perspect. 119:1182-
1188. 
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การศึกษาแสดงให้เห็นว่า ระดบัความเข้มข้นเฉล่ียของ  DAP ในปัสสาวะจากแม่ท่ีเก็บระยะก่อนคลอดมี

ความสมัพนัธ์กบัพฒันาด้านสติปัญญาท่ีแย่ (poor intellectual development) ของลกูท่ีเกิดมาทัง้ working 

memory, processing speed, verbal comprehension, perceptual reasoning และ Full-Scale 

intelligence quotient (IQ) เด็กในกลุ่มท่ีแม่มีช่วงระดบั DAP สงูสดุมีคา่เฉล่ีย IQ ต ่าว่ากลุ่มท่ีแม่มีช่วงระดบั 

DAP ต ่าสดุประมาณ 7 คะแนน บทสรุปจากการศกึษานีเ้น้นย า้ถึงผลกระทบของคลอร์ไพริฟอสตอ่พฒันาการ

ทางสมองด้านสตปัิญญาและการเรียนรู้ในเดก็ท่ีมีการรับสมัผสัคลอร์ไพริฟอสระหวา่งท่ีอยูใ่นครรภ์แม่59 

  รายงานวิจัยท่ีศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับคลอร์ไพริฟอสช่วงก่อนคลอดกับการ

พฒันาทางสมองเม่ือเด็กเติบโตจนอายุ 7 ปี มีการตรวจวดัระดบัสคลอร์ไพริฟอสในเลือดจากสายสะดือและ

ติดตามพฒันาการทางระบบประสาทเป็นเวลา 7 ปีในเด็กจ านวน 265 คน พบความบกพร่องของ Working 

Memory Index และ Full-Scale IQ ท่ีมาจากการรับสมัผสัคลอร์ไพริฟอสระยะก่อนคลอด โดยคา่เฉล่ียทกุๆ 

4.61 พิโคกรัม/กิโลกรัมของการรับสมัผสัคลอร์ไพริฟอส คา่ Full-Scale IQ ลดลงประมาณ 1.4% และ working 

memory ลดลงประมาณ 2.8% ผลการศกึษาแบบติดตามเป็นระยะเวลายาวนานถึง  7 ปีของการศกึษาครัง้นี ้

แสดงข้อมลูยืนยนัการศกึษาก่อนหน้านีถ้ึงผลกระทบจากการได้รับสมัผสัคลอร์ไพริฟอสในแม่ท่ีเป็นเกษตรกรตอ่

ความสามารถในการเรียนรู้และสตปัิญญาในระยะยาวของลกู60  

 
2. คลอร์ไพริฟอสส่งผลกระทบต่อการท างานของต่อมไร้ท่อ (EDC)  

การศึกษาในสตัว์ทดลองท่ีได้รับสมัผสัคลอร์ไพริฟอสในขนาดท่ีมีโอกาสรับสมัผสัในสิ่งแวดล้อมมีการ
เปล่ียนแปลงพฒันาการของตอ่มไร้ท่อท าให้เกิดความผิดปกติ มีการลดลงของระดบัฮอร์โมนเพศ (เอสโตรเจน 
โปรเจสเตอโรน ลูติไนซิงฮอร์โมน) รวมถึงคลอร์ไพริฟอสเองแสดงผลคล้ายเอสตราไดออลในสัตว์ทดลอง ใน

                                                           
59 Bouchard, M.F., Chevrier, J., Harley, K.G., Kogut, K., Vedar, M., Calderon, N., Trujillo, C., Johnson, C., 
Bradman, A., Barr, D.B., Eskenazi, B. 2011. Prenatal exposure to organophosphate pesticides and IQ in 7-Year-
old children. Environ Health Perspect. 119:1189-95. 
60 Rahu, V., Arunajadai, S., Horton, M., Perera, F., Hoepner, L., Barr, D.B., Whyatt, R. 2011. Seven-year 
neurodevelopment scores and prenatal exposure to chlorpyrifos, a common agricultural pesticide. Environ. 
Health Perspect. 119(8):1196-201. 
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การศกึษาครัง้นีน้กัวิจยัสรุปว่า คลอร์ไพริฟอสส่งผลเสียตอ่ตอ่มน า้นม (mammary gland) และอาจเป็นปัจจยั
เส่ียงตอ่การเกิดมะเร็งเต้านม61  

การทดสอบโดยใช้เซลล์ไลน์ในห้องปฏิบัติการยังพบว่าคลอร์ไพริฟอสมีคุณสมบัติเป็นสารต้าน 

แอนโดรเจน (potent anti-androgenic compound) โดยมีผลลดการสร้างฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนซึ่งเป็น

ฮอร์โมนเพศชายหลกั โดยสรุปงานวิจยันีแ้สดงให้เห็นผลเสียร้ายแรงของคลอร์ไพริฟอสต่อระบบสืบพนัธุ์โดย

การรบกวนการสร้างฮอร์โมนเพศชาย62 

 

3. เพิ่มการเจริญเตบิโตของเซลล์มะเร็งล าไส้  
จากสถิตกิารป่วยเป็นมะเร็งล าไส้ของคนไทยเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ือง จึงเกิดค าถามว่าสารเคมีท่ีตกค้างใน

ผลิตผลทางการเกษตรมีความเก่ียวข้องหรือไม่ เน่ืองจากสารก าจดัศตัรูพืชชนิดออร์กาโนฟอสเฟตท่ีใช้กันมาก

ในประเทศไทยและระบบโคลิเนอร์จิกมีบทบาทส าคญัในการควบคมุการท างานของระบบทางเดินอาหาร งาน

ศกึษาวิจยัของสถาบนัวิจยัจฬุาภรณ์พบว่าคลอร์ไพริฟอสเพิ่มการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งล าไส้ H-29 ผ่าน

ตวัรับ EGFR (Epidermal growth factor receptor) 

ยิ่งไปกว่านัน้การศึกษาท่ีเช่ือมโยงผลของคลอร์ไพริฟอสต่อการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งล าไส้ตาม

ประเด็นนี ้เป็นผลจากการศึกษาท่ีทดสอบในห้องปฏิบตัิการท่ีแสดงกลไกออกฤทธ์ิของคลอร์ไพริฟอสต่อการ

กระตุ้นกระบวนการ phosphorylation ของ EGFR และ ERK1/2 ซึ่งส่งผลให้มีการกระตุ้นการแบง่ตวั (growth 

promotion) ของเซลล์มะเร็งล าไส้ H508 ผลท่ีเกิดขึน้ดงักล่าวถึงแม้ว่าอาจมีแนวโน้มความเป็นไปได้ท่ีจะท าให้

เกิดปรากฏการณ์เดียวกนัในมนษุย์โดยเฉพาะผู้ ท่ีมีความผิดปกติของการแบง่ตวัของเซลล์หรือเป็นผู้ ป่วยมะเร็ง

อยู่แล้ว การศึกษาเพ่ือยืนยนัว่าผลการเพิ่มการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งล าไส้ในมนุษย์จึงอาจมีการศึกษา

เพิ่มเตมิเชิงระบาดวิทยาตอ่ไป63  

                                                           
61 Ventura, C., Nieto, M.R., Bourguignon, N., Lux-Lantos, V., Rodriguez, H., Cao, G., Rnadi, A., Cocca, C., Nunez, 
M. 2016. Pesticide chlorpyrifos acts as an endocrine disruptor in adult rats causing changes in mammary gland 
and hormonal balance. J. Steroid Biochem. Mol. Biol. 156:1-9. 
62 Vismanath, G., Chatterjee, S., Dabral, S., Nanguneri, S.R., Divya, R., Roy, P. 2010. Anti-androgenic endocrine 
drisupting activities of chlorpyrifos and piperophos. J. Steroid Biochem. Mol. Biol. 120(1):22-9. 
63 Suriyo T, Tachachartvanich P, Visitnonthachai D, Watcharasit P, Satayavivad J. 2015. Chlorpyrifos promotes 
colorectal adenocarcinoma H508 cell growth through the activation of EGFR/ERK1/2 signaling pathway but not 
cholinergic pathway. Toxicology. 338:117-29. 
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การศกึษาเพ่ือหาความสมัพนัธ์ของการใช้สารก าจดัศตัรูพืชและการเกิดมะเร็งล าไส้ใหญ่และทวารหนกั

ในเกษตรกร 56,813 คน ซึ่งไม่เคยมีประวัติเป็นมะเร็งชนิดนี ้ในจ านวนสารก าจัดศัตรูพืช 50 ชนิดพบว่า  

คลอร์ไพริฟอสเป็นสารก าจดัศตัรูพืชท่ีจดัวา่มีความเส่ียงสงู โดยเพิ่มความเส่ียงของการเกิดมะเร็งทวารหนกัเป็น 

2.7 เทา่ (95% confidence internal 1.2-6.4)64 

 

4. พบตกค้างสูงสุดอันดับหน่ึงในกลุ่มสารก าจัดแมลง 
รายงานการส ารวจท่ีน่าเช่ือถือได้พบว่าสารพิษนีต้กค้างในผักและผลไม้ในประเทศไทยมากท่ีสุด 

โดยเฉพาะในกลุม่สารก าจดัแมลง เชน่  

 งานวิจยัของคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัพะเยา65 ซึง่ส ารวจผกัตวัอยา่งจากฟาร์ม 27 แห่ง 

ตลาด 106 แห่ง และซุปเปอร์มาร์เกต 1 แห่งบริเวณรอบกว๊านพะเยาระหว่างเดือนสิงหาคมถึงกนัยายน  2556 

พบว่าตวัอย่างสารก าจดัศตัรูพืชท่ีพบการปนเปือ้นในผกัตวัอย่างจากฟาร์มมากท่ีสุดคือคลอร์ไพริฟอส (50%) 

มาลาไธออน (31.8% โมโนโครโตฟอส (31.8%) ไดอะซินอน (13.6%) โอเมทโธเอท (13.6%) และ ไดโครโต

ฟอส (9.1%) ส่วนผกัจากตลาดพบการปนเปือ้นคลอร์ไพริฟอส (33.9%) ไดอะซินอน (18.6%) พาราไธออน-

เมทิล (3.4%) โพรฟีโนฟอส (3.4%) ไพริมิฟอส-เอทิล (3.4%) และเฟนิโตรไธออน (1.7%) และผกัจากซุปเปอร์

มาร์เกตพบการปนเปื้อนคลอร์ไพริฟอส (33.3%) และ ไดอะซินอน (66.7%) ในจ านวนผักตวัอย่างทัง้หมดท่ี

ตรวจพบ มีการพบคลอร์ไพริฟอสมากท่ีสดุจากทกุแหล่ง ตวัอย่างผกัท่ีมีการตรวจพบคลอร์ไพริฟอสในระดบัสงู 

เช่น กระเทียม (7.785 mg/kg) มะนาว (2.423 mg/kg) กะหล ่าปลี (Chinese cabbage) (2.864 mg/kg) ผกั

แพว (Vietnamese coriander) (1.308 mg/kg) เป็นต้น 

  รายงานวิจยัของมหาวิทยาลยัมหิดล66 ท่ีมีการตีพิมพ์ผลการตรวจการปนเปือ้นสารเคมีก าจดั

ศตัรูพืชในผกักะหล ่า (Chinese kale; Brassical oleracea) โดยการส ารวจจากตวัอย่างจ านวน 117 ตวัอย่าง

จากตลาดในจังหวัดนครปฐมและตรวจหาสารเคมีก าจัดศตัรูพืชจ านวน  28 ชนิดโดยวิธี multiresidual 

                                                           
64 Lee WJ, Sandler DP, Blair A, Samanic C, Cross AJ, Alavanja MC. 2007. Pesticide use and colorectal cancer risk 
in the Agricultural Health Study. Int J Cancer. 121(2): 339-46. 
65 Sapbamrer, R., Hongsibsong, S. 2014. Organophosphorus pesticide residues in vegetables from farms, 
markets and a supermarket around Kwan Phayao lake of northern, Thailand. Arch. Environ. Contam. Toxicol. 
67:60-7. 
66 Wanwimolruk, S., Kanchanamayoon, O., Phopin, K., Prachayasittikul, V. 2015b. Food safety in Thailand 2: 
pesticide residue found in Chinese kale (Brassica oleracea), a commonly consumed vegetable in Asian countries. 
Sci. Total Environ. 532:447-55. 
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extraction ร่วมกบั GC-MS/MS ผลการศกึษาแสดงการตรวจพบสารเคมีจ านวน 12 ชนิด 85% ของตวัอย่างท่ี

ตรวจทัง้หมด ในจ านวนนีมี้  34 ตัวอย่าง (29%) ท่ีตรวจพบการปนเปื้อนคลอร์ไพริฟอส คาร์โบฟูราน  

คลอร์โรทาโลนิล ไซเปอร์เมทริน ไดเมทโธเอท เมทาแลกซิล โพรฟีโนฟอส ในขนาดท่ีสงูกว่า MRLs แสดงให้เห็น

วา่ผกัท่ีมีจ าหนา่ยในท้องตลาดยงัมีการปนเปือ้นสารเคมีท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ67  

 รายงานการสุม่ตวัอยา่งผกัผลไม้ในตลาดค้าสง่และห้างสรรพสินค้าของ Thai-PAN พ.ศ. 2559 

จ านวนตวัอยา่งรวม 296 ตวัอยา่ง สง่วิเคราะห์สารพิษตกค้าง 478 ชนิด พบคลอร์ไพริฟอสตกค้างเกินคา่ MRLs 

สูงเป็นอันดบัหนึ่งของกลุ่มสารก าจัดแมลง โดยพบตกค้างในผัก ได้แก่ พริกแดง กะเพรา ถั่วฝักยาว คะน้า 

แตงกวา และมะเขือเทศ ซึง่ในกะเพราพบคลอร์ไพริฟอสตกค้างสงูกว่าคา่ MRL สงูสดุ 110 เท่า และพบตกค้าง

ในผลไม้ ได้แก่ ส้มสายน า้ผึง้ แตงโม และฝร่ัง  

 

ผลการส ารวจจากงานวิจยันีแ้ละงานวิจยัอ่ืนๆ ทัง้ในและต่างประเทศแสดงข้อมูลให้เห็นถึงระดบัการ

ปนเปือ้นคลอร์ไพริฟอสในผกัส าหรับบริโภคในสดัส่วนท่ีสงูและในปริมาณท่ีสงู เป็นการเน้นย า้ระดบัความเส่ียง

จากการรับสมัผสัคลอร์ไพริฟอสท่ีอาจท าให้เกิดอนัตรายแก่ผู้ ท่ีบริโภคพืชผกัทัว่ไปได้  

 

5. สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา จีน และหลายประเทศห้ามใช้ในผักผลไม้ 
 สหราชอาณาจกัรประกาศห้ามใช้คลอร์ไพริฟอสทัง้หมดตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน 201668 ยกเว้น

การใช้กบัแปลงต้นอ่อนพืชสกุล Brassica (กะหล ่าปลี/ผกักาด)ท่ีใช้เคร่ืองฉีดพ่นอตัโนมตัิเท่านัน้ ทัง้นีเ้พ่ือให้
เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภยัใหมข่องสหภาพยโุรป 

 ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย US EPA ได้ออกข้อบงัคบั ห้ามใช้คลอร์ไพริฟอส (Prohibited) 

ในชว่งระยะหลงัการออกดอกของการผลิตแอปเปิล้ และการผลิตมะเขือเทศตัง้แตปี่ 2000 และจ ากดัการใช้งาน

คลอร์ไพริฟอส (Limited uses) ในผลไม้จ าพวกส้ม และถัว่ยืนต้น ตัง้แตปี่ 200269 

                                                           
67 Wanwimolruk, S., Kanchanamayoon, O., Boonpangrak, S., Prachayasittikul, V. 2015a. Food safety in Thailand 1: 
it is safe to eat watermelon and durian in Thailand. Environ. Health Prev. Med. 20(3):204-15. 
68 http://www.hse.gov.uk/pesticides/news/information-update-0316.htm 
69 United States Environmental Protection Agency. Interim Reregistration Eligibility Decision for Chlorpyrifos: 
Regulation History. 2002. Available from: 
https://www3.epa.gov/pesticides/chem_search/reg_actions/reregistration/red_PC-059101_1-Jul-06.pdf 
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 ประเทศจีน ตัง้แตปี่ 2013 รัฐบาลจีนประกาศระงบัการขึน้ทะเบียนคลอร์ไพริฟอสใหม่ ส าหรับ

การใช้ในการเพาะปลูกผัก  ส่วนทะเบียนเก่าท่ีขึน้ทะเบียนไว้แล้ว ให้มีการถอนการขึน้ทะเบียนตัง้แต่เดือน

ธนัวาคม 2014 และห้ามการใช้งานคลอร์ไพริฟอสส าหรับการเพาะปลกูผกัโดยสิน้เชิงตัง้แตเ่ดือนธันวาคม 2016 

เป็นต้นไป ตามประกาศกระทรวงเกษตรหมายเลข 203270  ทัง้นี ้เน่ืองมาจากการตกค้างในผกัท่ีมากเกิน อาจ

ท าให้เกิดความเส่ียงจากการรับประทานผกัได้71 

 

6. US EPA ห้ามใช้ในบ้านเรือนและเตรียมยกเลิกค่า MRLs ในอาหาร 
การใช้คลอร์ไพริฟอสในบ้านเรือนในสหรัฐอเมริกา มีการยกเลิกไปในปี 2001 และมีการลดการใช้อย่าง

ตอ่เน่ืองในสหภาพยโุรป  US EPA ได้ออกข้อบงัคบัเพ่ือจ ากดัการใช้งานคลอร์ไพริฟอสในหลายรูปแบบดงันี ้72 

 ยกเลิกการใช้คลอร์ไพริฟอส (Canceled) ในครัวเรือน และพืน้ท่ีโดยรอบ ยกเว้นการใช้เพ่ือเป็น

เหย่ือก าจดัมดและแมลงสาบท่ีบรรจอุยู่ในหีบห่อท่ีสามารถป้องกนัเด็กมาสมัผสัได้ ส่วนการใช้เพ่ือก าจดัปลวก 

ให้จ ากดัการใช้งาน (Limited uses) อยูท่ี่ 0.5% ของสารละลาย ส่วนการใช้งานหลงัการก่อสร้างในทกุส่วนและ

บางสว่นของบ้าน ให้ยกเลิกการใช้งาน (Canceled) ตัง้แตปี่ 2000 ส่วนการใช้งานก่อนการก่อสร้างให้ยกเลิกไป

ก่อน ตัง้แตปี่ 2005 จนกวา่จะมีข้อมลูการรับสมัผสัท่ียอมรับได้ 

 ยกเลิกการใช้คลอร์ไพริฟอส (Canceled) ในพืน้ท่ีซึง่เดก็สามารถรับสมัผสัคลอร์ไพริฟอสได้ ทัง้

พืน้ท่ีในอาคาร และนอกอาคาร เชน่ โรงเรียน สนามเดก็เลน่ หรือสวนสาธารณะ 

 ลดอตัราการใช้งานคลอร์ไพริฟอส (Reduce application rate) ในพืน้ท่ีนอกอาคารท่ีเด็กไม่

สามารถรับสมัผสัได้ลง เช่น สนามกอล์ฟ พืน้ท่ีถนน พืน้ท่ีโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนการน าคลอร์ไพริฟอสไปใช้

งานเพื่อการควบคมุแมลงพาหะน าโรคเชน่ ยงุ หรือมด ให้อยูใ่นการใช้งานของผู้ เช่ียวชาญเทา่นัน้ 

คณะท างาน EPA ในสมยัประธานาธิบดีบารัค โอบามาได้เสนอการห้ามการใช้คลอร์ไพริฟอสในปี 

2015 พอถึงรัฐบาลสหรัฐภายใต้การน าของโดนลั ทรัมป์ กลบัประกาศเล่ือนการแบนออกไป โดยท่ีประธาน 

EPA คนใหม ่“สก็อต พรุทท์” ไม่สามารถเปิดเผยเอกสารชีแ้จงเหตผุลท่ีล้มเลิกข้อเสนอเดิมของ EPA ท่ีจะมีการ

                                                           
70 China Pesticide Information Network, Institute Control of Agrochemicals, Ministry of Agriculture. Announcement 
No. 2032 of the Ministry of Agriculture. 2013. Available from: http://www.chinapesticide.gov.cn/zwgk/2290.jhtml 
71 AgroNews. The list of pesticides banned or restricted in China. 2014. Available from: 
http://news.agropages.com/News/NewsDetail---12209.htm 
72 United States Environmental Protection Agency. Interim Reregistration Eligibility Decision for Chlorpyrifos: 
Regulation History. 2002. Available from: https://www3.epa.gov/pesticides/ 

http://www.chinapesticide.gov.cn/zwgk/2290.jhtml
http://news.agropages.com/News/NewsDetail---12209.htm


Thai-PAN: เหตผุลสนบัสนนุการยกเลิกพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และจ ากดัการใช้ไกลโฟเซต  26 

 

พิจารณายกเลิกคลอร์ไพริฟอสภายในเดือนมีนาคม 2560 ได้73  มีการเปิดเผยในส่ือหลายฉบบัในสหรัฐอเมริกา

ว่าประธานของ EPA ได้นดัหมายพบปะกบั CEO ของบริษัท Dow เจ้าของผลิตภณัฑ์รายใหญ่เป็นการส่วนตวั

เม่ือ 20 วนัก่อนหน้าท่ีเขาจะประกาศเล่ือนการแบนสารพิษนี ้74 

ล่าสดุมีการเคล่ือนไหวของรัฐตา่งๆ เช่น Massachusetts, Maryland, Vermont, Washington และ 

District of Columbia เพ่ือร่วมด าเนินการฟ้องร้อง EPA ตอ่การด าเนินการอยา่งไมช่อบดงักล่าว75 

                                                           
73 http://www.truth-out.org/news/item/40154-pruitt-s-rejection-of-chlorpyrifos-ban-seems-based-on-alternative-
facts 
74 http://www.latimes.com/business/la-fi-epa-pesticide-dow-20170627-story.html 
75 http://fortune.com/2017/07/06/states-sue-epa-dow-pesticide/ 
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เหตุผลสนับสนุน 

การจ ากัดการใช้ไกลโฟเซต 
 

1. องค์การอนามัยโลกก าหนดให้เป็นสารที่น่าจะก่อมะเร็ง (2A)  
สถาบนัวิจยัมะเร็งนานาชาติภายใต้องค์การอนามยัโลก (The International Agency for Research 

on Cancer: IARC/WHO) เผยแพร่รายงานเม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2558 ก าหนดให้ ไกลโฟเซตเป็น "สารท่ีน่าจะ
ก่อมะเร็ง" (probably carcinogenic to humans) ในมนุษย์ (Category 2A) เน่ืองจากมีหลกัฐานเพียงพอ 
(sufficient evidence) ว่าก่อมะเร็งในสตัว์ทดลอง และหลกัฐานท่ีหนกัแน่น (strong evidence) ว่าก่อให้เกิด
ความผิดปกตขิองสารพนัธุกรรม (ท าลายยีนและ/หรือโครโมโซม)76  

ตวัอย่างงานวิจัยส าคัญท่ีท าในประเทศไทยและแพร่หลายไปทั่วโลก คืองานวิจัยของสถาบันวิจัย  

จฬุาภรณ์ ท่ีตีพิมพ์ในวารสาร Food and Chemical Toxicology ในปี 2013 พบว่าไกลโฟเซตสามารถกระตุ้น

การเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเต้านมชนิดพึ่งพาฮอร์โมนเอสโตรเจนได้ในปริมาณท่ีต ่ามากและเป็นช่วงท่ีพบ

ได้ในสิ่งแวดล้อม ผู้วิจยัคณะนีพ้บว่าสารไกลโฟเซตระดบัต ่าท าให้เซลล์มะเร็งท่ีไวตอ่เอสโตรเจนเพิ่มจ านวนขึน้ 

5-13 เทา่  (ซึง่สว่นใหญ่แล้วเซลล์มะเร็งเต้านมในมนษุย์จะไวตอ่เอสโตรเจน)77  

 

2. ไกลโฟเซตที่รวมตัวกับโลหะหนัก ก่อให้เกิดโรคไตเรือ้รัง 
ผลงานวิจยัของ Dr.Channa Jayasumana นกัวิชาการชาวศรีลงักาท่ีได้ตีพิมพ์ในวารสาร BMC ซึ่งเป็น

วารสารเก่ียวกบัภาวะโรคไต พบว่าไกลโฟเซตสามารถจบัตวักับโลหะหนกัได้ง่าย และเข้าไปสะสมในร่างกาย 

เม่ือเปรียบเทียบไตของผู้ ป่วยกับคนปกติ พบว่า ผู้ ป่วยมีเนือ้เย่ือไตน้อยกว่าคนปกติมากเน่ืองจากสารนีเ้ข้าไป

ท าลายเนือ้เย่ือไต ย่ิงไปกวา่นัน้ในเขตภมูิอากาศร้อนชืน้ สารไกลโฟเซตสามารถสะสมอยู่ในดินเป็นทศวรรษ ใน

                                                           
76 https://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/Q&A_Glyphosate.pdf 
77 Thongprakaisang S, Thiantanawat A, Rangkadilok N, Suriyo T, Satayavivad J. 2013. Glyphosate induces human 
breast cancer cells growth via estrogen receptors. Food and Chemical Toxicology.59: 129-136. 
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แต่ละประเทศท่ีอยู่ในเขตร้อนชืน้จึงจ าเป็นต้องวิจัยหาระยะเวลาการสลายตวัของไกลโฟเซตเองไม่สามารถ

อ้างอิงจากงานวิจยัตะวนัตกได้78 79 

งานวิจยัชิน้นีเ้ป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้รัฐบาลศรีลงักาแบนไกลโฟเซตในท่ีสดุ 

 

3. สมาคมต่อมไร้ท่อสหรัฐอเมริการะบุว่าไกลโฟเซตเป็นสารที่รบกวนการท างาน
ของระบบต่อมไร้ท่อ (EDC) 

งานวิจยัทางวิทยาศาสตร์หลายชิน้80แสดงให้เห็นว่าไกลโฟเซตเป็นตวัรบกวนการท างานของตอ่มไร้ท่อ

เม่ือได้รับในปริมาณท่ีต ่ามาก เน่ืองจากสารเคมีในปริมาณเพียงเล็กน้อยสามารถออกฤทธ์ิเหมือนฮอร์โมน และ

รบกวนการท างานของระบบฮอร์โมนได้  เช่นเดียวกับงานศึกษาวิเคราะห์เชิงระบบจากงานวิจัยจ านวนมาก 

(meta analysis) ท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Endocrine Reviews (2012) ท่ีองค์การอนามยัโลกและโครงการ

สิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติจดัท าขึน้ อธิบายสารท่ีรบกวนการท างานของระบบต่อมไร้ท่ออย่างชดัเจนว่า 

สารเหลา่นีจ้ะมีความเป็นพิษมากขึน้เม่ือได้รับในปริมาณต ่า และบอ่ยครัง้เป็นปริมาณต ่าท่ีสดุ81  

งานวิจยัชิน้หนึ่งพบว่า ไกลโฟเซตท่ีมีความเข้มข้นต ่า มีผลขัดขวางการแสดงลักษณะของเพศหญิง 

(Estrogenic effect) โดยมีแนวโน้มท่ีจะเป็นตัวขัดขวางการท างานของระบบต่อมไร้ท่อและเป็น  

ซีโนฮอร์โมนหรือท่ีเรียกวา่ซีโนเอสโตรเจน ซึง่เป็นสารประกอบท่ีเก่ียวโยงกบัโรคมะเร็งเต้านมและภาวะเร่ิมเจริญ

พนัธุ์ก่อนวยั  โดยราวด์อัพ้และไกลโฟเซตท่ีความเข้มข้นต ่ากว่า 1 mg/L สามารถยบัยัง้การท างานของตอ่มไร้

ทอ่ ท าให้ปริมาณฮอร์โมนเทสโทสเทอโรน (Testosterone) ลดลง 35%82    

                                                           
78 Channa Jayasumana et al. 2015. Drinking well water and occupational exposure to Herbicides in aassociated 
with chronic with chronic kidney disease, in Padavi-Sripura, Sri Lanka. Environmental Health. 14:6. 
http:www.ehjournal.net/content/14/1/6. 
79 Channa Jayasumana, Sarath Gunatilake and Sisira Siribaddana. 2015. Simultaneous exposure to multiple heavy 
matals and glyphosate may contribute to Sri Lankan agricultural nephropathy. BMC Nephrology. 16:103. DOI 
10.1186/s12882-015-0109-2. 
80 Mnif W, Hassine AIH, Bouaziz A, Bartegi  A, Thomas O, Roig B. 2011. Effect of Endocrine Disruptor Pesticides: 
A Review. Int. J. Environ. Res. Public Health. 8. 2265-2303; doi:10.3390/ijerph8062265 
81 Laura N.Vandenberg et al., 2012. Hormones and Endrocrine-Disrupting Chemicals: Low-Dose Effects and 
Nonmonotonic Dose Responses. Endrocrine Reviews 33, no.3: 378-455. 
82 E Clair et al. 2011. A Glyphosate-Based Herbicide Induces Necrosis and Apoptosis in Mature Rat Testicular 
Cells in Vitro, and Testosterone Decrease at Lower Levels. Toxicol In Vitro 26 (2): 269-279. 
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มีรายงานวา่ไกลโฟเซตมีผลกระทบตอ่เอนไซม์ถึง 291 ชนิด83 ยบัยัง้การท างานของเอนไซม์อะโรมาเทส

ซึง่มีความส าคญัในขบวนการผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจน ส่งผลตอ่การท างานของระบบตอ่มไร้ท่อ 84  และมีผลตอ่

ระบบสืบพนัธุ์ของมนษุย์85  

การยกเลิกการใช้สารประเภทนีอ้าจเป็นสิ่งจ าเป็นมากยิ่งขึน้ทุกที เน่ืองจากสมมุติฐานเดิมท่ีว่าความ

เป็นพิษของสารจะลดลงเม่ือปริมาณลดลงอาจไมเ่ป็นจริงเสมอไป86  

 

4. ไกลโฟเซตสัมพันธ์กับการเกิดโรคหลายชนิดเพิ่มมากขึน้ เช่น เบาหวาน  
โรคอ้วน อัลไซเมอร์ และท าให้เซลล์รกได้รับความเสียหาย  

ผลการศึกษาขององค์การอนามัยโลกและโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ พบว่าสารเคมีท่ี

รบกวนการท างานของต่อมไร้ท่อเหล่านีเ้ช่ือมโยงกับปัญหาสุขภาพมากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการสืบพนัธุ์ 

ปัญหาระหว่างตัง้ครรภ์ เป็นต้น แม้จะมีปัจจยัหลายอย่างท่ีมีส่วนก่อให้เกิดปัญหาดงักล่ าว แต่ก็ไม่สามารถ

อธิบายการเพิ่มขึน้ของปัญหาเหลา่นีไ้ด้ทัง้หมด  

หนึง่ในงานวิจยัรอบด้านท่ีได้รับการยอมรับจากนกัวิทยาศาสตร์ด้วยกนัและตีพิมพ์ในวารสาร Entropy 

ปี 2013 ท่ีระบุถึงการยบัยัง้เอนไซม์ไซโตโครม P450 (CYP) ของไกลโฟเซต ซึ่งเป็นเอนไซม์ท่ีมีหน้าท่ีส าคญัใน

การก าจดัพิษของสารแปลกปลอมท่ีเข้าสู่ร่างกาย ดงันัน้ไกลโฟเซตจึงมีความสามารถในการก่อโรคและความ

ผิดปกติต่างๆจากการท่ีเซลล์ทัว่ร่างกายถูกท าลายและระบบเมทาบอลิซึมถูกรบกวน จึงเป็นหลกัฐานตอกย า้

ความเช่ือมโยงการได้รับไกลโฟเซตกับโรคสมัยใหม่ท่ีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นโรคอ้วน เบาหวาน ออทิสซึม  

อลัไซเมอร์ และมะเร็ง87 นอกจากนีง้านวิจยัของ Samsel และ Seneff แสดงให้เห็นว่าไกลโฟเซตเป็น Antibiotic 

                                                           
83 Huber D. Failed Promises; Flawed Science: Interactions of Glyphosate and GMOs on Soil, Plant, Animal & 
Human Health. Oral Presentation, UK Houses of Parliament, 18th Junes 2014. http://agroecology-
appg.org/ourwork/rounding-up-glyphosate-is-it-really-safe/ 
84 Richard, S.; Moslemi, S.; Sipahutar, H.; Benachour, N.; Seralini, G-E. 2005. Differential effects of glyphosate and 
roundup on human placental cells and aromatase. Environ. Health Perspect. 113, 716-720. 
85 Benachour N, Sipahutar H, Moslemi S, Gasnier C, Travert C, Séralini G. 2007. Time-and dose-dependent 
effects of roundup on human embryonic and placental cells. Archives of Environmental Contamination and 
Toxicology. 53(1):126-33. 
86 Bergman et al., eds. 2012. State of the Science of Endocrine Disrupting Chemicals. 
87 Anthony Samsel and Stephanie Seneff. 2013. Glyphosate’s Suppression of Cytochrome P450 Enzymes and 
Amino Acid Biosynthesis by the Gut Microbiome: Pathways to Modern Diseases. Entropy 15, no. 4: 1416-63. 
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ท่ีออกฤทธ์ิได้อย่างกว้างขวาง สามารถฆ่าจุลินทรีย์ท่ีมีประโยชน์ในร่างกาย แต่เพิ่มจุลินทรีย์ก่อโรค น าไปสู่

ผลกระทบทางลบตอ่การยอ่ยอาหาร รวมถึงการเป็นโรคท่ีเก่ียวกบัล าไส้ 88 

ความเช่ือมโยงระหว่างไกลโฟเซตกับผลกระทบทางลบต่อสุขภาพ เช่น งานวิจยัท่ีตีพิมพ์ในวารสาร 

Environment Health Perspectives ของริชาร์ดและคณะ ช่ือ “ผลกระทบท่ีแตกตา่งกนัของไกลโฟเซตและ 

ราวด์อัพ้ตอ่เซลล์รกมนษุย์และเอนไซม์อะโรมาเทส” เปิดเผยว่าการสมัผสัสารไกลโฟเซตท่ีความเข้มข้นต ่ากว่าท่ี

ใช้ในการเกษตร ท าให้เป็นพิษตอ่เซลล์รกมนษุย์ภายใน 18 ชัว่โมงหลงัได้รับสารนี ้89 และเป็นสาเหตใุห้เกิดการ

คลอดลกูก่อนก าหนดและการแท้งลกู90   

 

5. การพบไกลโฟเซตในสิ่ งแวดล้อมและในร่างกายของมารดาและทารกใน
ประเทศไทย 

งานวิจัยของสถานวิจัยเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการด้านงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยนเรศวร พบการตกค้างของไกลโฟเซตในน า้ด่ืมบรรจุขวดท่ีผลิตในจังหวัดน่านเฉล่ีย 10.1 

ไมโครกรัม/ลิตร และพบในน า้ประปาเพ่ือการอุปโภคบริโภค 11.26 ไมโครกรัม/ลิตร โดยมีระดบัการตกค้างใน

หลายตวัอยา่งท่ีเกินคา่มาตรฐานของบางประเทศ91 

ในขณะท่ีงานวิจัยของศ.พรพิมล กองทิพย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เร่ืองการ

ตกค้างของสารก าจดัศตัรูพืชในแม่และทารก พบการตกค้างของไกลโฟเซตในซีรัมมารดา 53.7% และในซีรัม

สายสะดือทารก 49.3% อยูใ่นระดบัท่ีสามารถวิเคราะห์ได้92 

การตกค้างของไกลโฟเซตในสิ่งแวดล้อมและในร่างกายของแม่และทารกเป็นสิ่งท่ีน่ากังวล เน่ืองจาก

งานวิจยัชีว้า่การตกค้างแม้เพียงเล็กน้อยก็อาจสง่ผลกระทบตอ่การท างานของตอ่มไร้ท่อได้ 

                                                           
88 Anthony Samsel and Stephanie Seneff, 2013. Glyphosate, Pathways to Modern Diseases II: Celiac Sprue and 
Gluten Intolerance. Interdisciplinary Toxicology. 6, no. 4: 159-84. 
89 Richard et al., “Differential Effects of Glyphosate and Roundup.” Environment Health Perspectives. 
90 Savitz, D. A., T. Arbuckle, D. Kaczor and K. M. Curtis. 1997. Male pesticide exposure and pregnancy outcome. 
American Journal of Epidemiology 146: 1025-1036. 
91 พวงรัตน์ ขจิตวชิยานกุลู และคณะ. 2555-2557. รายงานฉบบัสมบรูณ์ของแผนงานวจิยัเร่ืองการวิจยัเชิงบรูณาการเพื่อ
เสริมสร้างศกัยภาพหนว่ยงานท้องถ่ินในการจดัการและป้องกนัการปนเปือ้นของสารพิษบนพืน้ท่ีต้นน า้นา่น. ส านกังาน
คณะกรรมการวจิยัแหง่ชาติ. 
92 Kongtip P, Nangkongnab N, Phupancharoensuk R, Palarach C, Sujirarat D, Sangprasert S, Sermsuk M, 
Sawattrakool N, Woskie SR. 2017. Glyphosate and Paraquat in Maternal and Fetal Serums in Thai Women. J 
Agromedicine. doi: 10.1080/1059924X.2017.1319315. [Epub ahead of print] 
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6. เบือ้งหลังการผลักดันให้ JMPR (Joint Meeting on Pesticide Residues) และ
บางองค์กรที่เก่ียวข้องกับการประเมินสารเคมีก าจัดศัตรูพืชมีข้อสรุปว่า 
ไกลโฟเซตไม่มีความเส่ียงต่อการเป็นโรคมะเร็ง 

หลงัจาก IARC ประกาศให้ไกลโฟเซตเป็นสารท่ีนา่จะก่อมะเร็งชัน้ 2A และสหภาพยโุรปก าลงัอยู่ในช่วง

พิจารณาว่าจะขยายเวลาการตอ่อายทุะเบียนไกลโฟเซตหรือไม่ กลุ่มบริษัทสารเคมีก าจดัศตัรูพืชได้ผลกัดนัให้

คณะท างานร่วม JMPR (Joint Meeting on Pesticide Residues)  ซึ่งเป็นกลไกของ FAO และ WHO และมี

ข้อสรุปร่วมว่าไกลโฟเซตไม่น่าท่ีจะก่อให้เกิดความเส่ียงต่อการเกิดโรคมะเร็งในมนุษย์จากการบริโภคอาหาร 

(unlikely to pose a carcinogenic risk to humans exposed via the diet) 93 

ท่ีมาของความแตกตา่งของรายงานของทัง้สององค์กรมีดงันี ้94 95  

 ประเด็นการศึกษา: IARC วิเคราะห์ความเส่ียงการก่อมะเร็งในมนุษย์ทัง้สารออกฤทธ์ิ 

ไกลโฟเซต (active substance: pure glyphosate) และสารก าจัดวัชพืชไกลโฟเซต (glyphosate-based 

formulations) ในขณะท่ี EFSA ประเมินความเส่ียงการก่อมะเร็งเฉพาะสารออกฤทธ์ิไกลโฟเซต (active 

substance: pure glyphosate) เทา่นัน้ 

 ท่ีมาของข้อมูล: IARC ใช้งานวิจยัท่ีเป็นสาธารณะ และสามารถเข้าถึงได้มากกว่า 1000 เร่ือง

ซึ่งถูกใช้อ้างอิง 269 รายการและตดังานวิจยัท่ีมีผลประโยชน์ทบัซ้อน และมีวิธีการประเมินท่ีไม่เหมาะสมออก 

รวมทัง้งานวิจยัจากอตุสาหกรรมท่ีเข้าเกณฑ์ท่ีก าหนด ส่วน EFSA รวบรวมข้อมูลท่ีมาจากหน่วยงานท่ีรับขึน้

ทะเบียนรวมถึงบริษัทเอกชนท่ีขอย่ืนทะเบียน มีส่วนได้เสียอ่ืนๆมกัจะไม่สามารถเข้าถึงงานวิจยัท่ีไม่ได้ตีพิมพ์

เหล่านี ้เพราะถือเป็นความลบัทางการค้า และปกป้องการลงทนุของบริษัท ตวัอย่างข้อมลูท่ีไม่ถกูเปิดเผย เช่น 

งานศึกษาพบ 8 ตัวอย่างท่ีแสดงถึงการตอบสนองต่อเนือ้งอกท่ีเพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคัญหลังได้รับสัมผัส  

ไกลโฟเซตซึง่ EFSA และ ECHA ไมมี่การประเมินดงักลา่ว 

 วิธีการประเมิน: IARC ประเมินโดยใช้นักวิชาการอิสระ 17 คนจาก 11 ประเทศร่วมกัน

ประเมินอย่างเปิดเผยตอ่อุตสาหกรรมและผู้ เช่ียวชาญระดบัสงู ในขณะท่ี EFSA เปิดเผยผู้ เช่ียวชาญเพียง 14 

คนจากคณะผู้ประเมินของ ทัง้หมด 73 คนเทา่นัน้ 

                                                           
93 www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4302 
94 http://jech.bmj.com/content/jech/early/2016/03/03/jech-2015-207005.full.pdf 
95 https://www.greenfacts.org/en/glyphosate-cancer/index.htm 
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ผลการประเมินของสถาบนัวิจัยมะเร็งนานาชาติภายใต้องค์การอนามัยโลก (The International 

Agency for Research on Cancer: IARC/WHO) จึงเป็นการประเมินท่ีน่าเช่ือถือ โปร่งใส และตรวจสอบ

ได้มากท่ีสดุ 

ในสหรัฐอเมริกา EPA ก็ถกูวิพากษ์วิจารณ์เชน่กนัวา่ใช้งานศกึษาจากรายงานของอตุสาหกรรมสารเคมี  

หรือสถาบนัท่ีอตุสาหกรรมสารเคมีเป็นผู้สนบัสนนุ แทนท่ีจะใช้ข้อมลูเปิดเผยและเข้าถึงได้ ด้วยเหตผุลดงักลา่ว  

ส านักงานประเมินอันตรายจากสิ่งแวดล้อมรัฐแคลิฟอร์เนีย (Office of Environmental Health 

Hazard Assessment; OEHHA) กลบัให้การสนบัสนนุ IARC โดยประกาศให้สารไกลโฟเซตเป็นสารก่อมะเร็งท่ี

อยู่ในบญัชีรายช่ือเพิ่มเติมของกฎหมาย California’s Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 

1986  (Prop 65) ซึ่งเป็นกฎหมายท่ีบงัคบัใช้เฉพาะในรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งจะบงัคบัให้สินค้าท่ีปนเปือ้นสารก่อ

มะเร็งตามรายช่ือท่ีก าหนดไว้ต้องแสดงค าเตือนบนฉลากตามประมวลกฎหมายแรงงาน (Labor code) ของรัฐ

แคลิฟอร์เนีย ซึง่มีผลบงัคบัใช้เม่ือวนัท่ี 7 กรกฎาคม 256096 97 

เดอะการ์เดียน ส่ือส าคญัขององักฤษเปิดเผยว่า Alan Boobis ประธานในการพิจารณาเร่ืองไกลโฟเซต

ของ JMPR มีผลประโยชน์ทบัซ้อนเน่ืองจากเป็นผู้บริหารของ International Life Science Institute (ILSI) 

Europe ซึง่ได้รับเงินสนบัสนนุจากบริษัทท่ีเป็นเจ้าของตลาดไกลโฟเซต 

กลุ่มผู้สนบัสนุนไกลโฟเซตยงัอ้างข้อมลูเก่ียวกับไกลโฟเซตจาก  BfR (Federal Institute for Risk 

Assessment  หรือในภาษาเยอรมนั  Bundesinstitut für Risikobewertung) แตจ่ากการเปิดเผยขององค์กร

สิ่งแวดล้อมในยโุรปพบว่า หวัหน้าหน่วยความปลอดภยัของสารเคมีก าจดัศตัรูพืช ช่ือ Roland Solecki ซึ่งเป็น

หนึ่งในคณะกรรมการของ EFSA อีกทัง้เป็นหนึ่งในผู้ เช่ียวชาญของ JMPR นัน้มีความใกล้ชิดกับบรรษัทมา

อยา่งยาวนาน98  

ด้วยเหตผุลดงักลา่วจงึควรจ ากดัการใช้ไกลโฟเซตตามข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสขุโดยเร็ว ทัง้ใน

พืน้ท่ีต้นน า้ แม่น า้ ล าคลอง พืน้ท่ีสาธารณะ บริเวณใกล้ชุมชน โรงเรียน และท่ีอยู่อาศยั และควรติดตามอย่าง

ใกล้ชิดเพ่ือท่ีจะพิจารณายกเลิกการใช้ตอ่ไป 

                                                           
96 https://oehha.ca.gov/media/downloads/crnr/032817tobelistedglyphosate.pdf 
97 https://oehha.ca.gov/proposition-65/crnr/glyphosate-listed-effective-july-7-2017-known-state-california-cause-
cancer 
98 Helmut Burtscher-Schaden , Peter Clausing  and Claire Robinson (2017) Glyphosate and cancer: 
Buying scienceHow industry strategized (and regulators colluded) in an attempt to save the 
world’s most widely used herbicide from a ban. Friends of the Earth Austria. 


