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ความปลอดภัยทางอาหาร : การแกไขปญหาจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 
 

นิยาม: 
 (๑) การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (Good Agricultural Practice::GAP) หมายถึงมาตรฐานการ

ปฏิบัติทางการเกษตรที่อันเปนมาตรฐานกลางที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีในทุกขั้นตอน

การผลิตที่ดำเนินการในระดับฟารมรวมถึงการผลิตในระดับเกษตรกรรายยอย 

 (๒) สารเคมีทางการเกษตร ในที่นี้หมายความเฉพาะสารเคมีปองกันกำจัดศัตรูพืช หรือสารอารักขาพืช 

 
สถานการณ:  
 ๑. ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม เพราะประชากรกวารอยละ ๓๘ ของประชากรทั้งหมดประกอบ

อาชีพเกษตรกรรม๑๔ การเกษตรเปนภาคการผลิตที่เกี่ยวของกับชีวิตความเปนอยูและวัฒนธรรมของประชาชนสวน

ใหญ ดังนั้นการกำหนดนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการเกษตร โดยเฉพาะอยางยิ่งการปฏิรูประบบสารเคมี

โดยการควบคุมกำกับการขึ้นทะเบียนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชใหมีประสิทธิภาพ มีความโปรงใส มีความเขมงวด และ

ตองใหความสำคัญกับกระบวนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย รวมถึงการสงเสริมการจัดการคุณภาพการปฏิบัติ

ทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชขั้นตนเพื่อจะใหไดมาซึ่งวัตถุดิบที่ปลอดภัยในการนำไปประกอบเปนอาหารจึงตอง

กระทำโดยเรงดวน เนื่องดวยประเทศไทยเปนแหลงผลิตอาหารสำคัญของโลกที่สามารถผลิตอาหารไดหลากหลาย 

เพราะนอกจากผลิตไดในปริมาณที่เพียงพอตอการบริโภคภายในประเทศแลว ยังสงเปนสินคาออกไปขายยัง

ตางประเทศดวย โดยประเทศไทยเปนผูสงออกสนิคาเกษตรท่ีสำคญัของโลก มีอตัราการเตบิโตเฉล่ียประมาณรอยละ 

๙ ตอป และมีสดัสวนการสงออกสนิคาเกษตรกรรมตอการสงออกท้ังหมดประมาณรอยละ ๒๓ ของมูลคาการสงออก

ทั้งหมด 

 ๒. แมสารเคมทีางการเกษตรจะมปีระโยชนตอการควบคมุการระบาดของโรคและแมลงศตัรูพืชไดระดับหนึ่ง 

แตก็มีความเปนพิษโดยตัวสารเคมีเอง ประกอบกับการใชสารเคมีที่ไมถูกตองของตัวเกษตรกรผูใช และการใช

โดยปราศจากนโยบายและมาตรการกฎหมายที่ควบคุมเขมงวด การสงเสริมการขายโดยปราศจากความรับผิดชอบ 

จึงสงผลกระทบตอสุขภาพเกษตรกร ผูบริโภค สิ่งแวดลอม และสังคม ตลอดจนสรางความสูญเสียมหาศาลทาง

เศรษฐกิจทั้งในระยะสัน้และยาว มกีารใชสารเคมทีางการเกษตรสงูข้ึนทกุป เนือ่งจากยเปนปจจยัการผลิตที่เกษตรกร

สวนใหญใช ในป ๒๕๕๔ ประเทศไทยนำเขาสารเคมีทางการเกษตร โดยเฉพาะสารปองกันกำจัดศัตรูพืชคิดเปน

ปริมาณสารออกฤทธิ์ ๘๗,๖๑๙ ตัน มูลคา ๒๒,๐๔๔ ลานบาท จำแนกประเภทไดเปนสารกำจัดแมลง ๑๐,๖๗๑ 

ตันของสารออกฤทธิ์ สารปองกันกำจัดโรคพืช ๖,๙๘๐ ตันของสารออกฤทธิ์ สารกำจัดวัชพืช ๖๗,๖๐๘ ตันของสาร

ออกฤทธ์ิ และสารกำจัดศัตรูพืชอื่น ๆ ๒,๓๖๐ ตันของสารออกฤทธิ์๑๕ โดยถาเปรียบเทียบกับสัดสวนการทำการ

๑๔ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, ๒๕๔๘ 
๑๕ สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร. ๒๕๕๕ (เขาถึงไดที่ http://www.doa.go.th/ard/images/stories/stat/stat_411.pdf) 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๕๑๔

เกษตรที่ใชสารเคมีตอการเกษตรที่ไมใชสารเคมีหรือเกษตรอินทรียพบวาเกษตรกรในประเทศใชสารเคมีในการผลิต

เปนสัดสวนถึงรอยละ ๙๙ โดยทำเกษตรที่ไมใชสารเคมีหรือเกษตรอินทรียไมถึงรอยละ ๑ 

 ๓. ประเทศไทยเปนสมาชิกองคการการคาโลก (World Trade Organization : WTO) ซ่ึงในป ๒๕๓๗ มี

การบังคับใชความตกลงดานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Agreement on the Application of Sanitary and 

Phytosanitary Measure: SPS) ท่ีกำหนดกติกาใหประเทศตางๆ ใชมาตรการดานมาตรฐานและความปลอดภัย

อาหาร ควบคุมการนำเขาสินคาเกษตรและอาหารเพื่อปกปองการนำเขาสินคาที่มีการปนเปอน นอกจากนี้แลว

ปญหาดานความไมปลอดภัยของอาหารและการแพรกระจาย เชน โรควัวบา และการปนเปอนเมลามีนในนม 

เปนตน ก็ทำใหผูคาตองการสรางความเชื่อมั่นในระบบความปลอดภัยของอาหารคือการใชระบบการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงต้ังแตระดับฟารมผลิต การเก็บเกี่ยวรวบรวมผลผลิต การบรรจุและหีบหอ การแปรรูป ตอเนื่องไปจนถึง

โตะอาหาร (From Farm to Table) ทั้งนี้ในดานของการผลิตที่ดี ณ แหลงผลิตที่ฟารมนั้นไดมีหลักการและ

แนวทางโดยองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization : FAO) และ

มาตรฐานอาหารระหวางประเทศ (Codex) เพื่อใหบุคคลท่ัวไปใชเปนแนวทางจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการ

เกษตรที่ดีใหมีความปลอดภัยตอผูบริโภค (GAP) รวมถึงมีขอตกลงระหวางประเทศท่ีเกี่ยวของโดยตรง เชน 

อนุสัญญารอตเตอรดัมวาดวยกระบวนการแจงขอมูลสารเคมีลวงหนาสำหรับสารเคมีอันตรายและสารเคมีปองกัน

กำจัดศัตรูพืชและสัตวบางชนิดในการคาระหวางประเทศ และอนุสัญญาสตอกโฮลมวาดวยสารมลพิษที่ตกคาง

ยาวนาน 

 

ความสำคัญของปญหา: 
 ๔. แนวโนมการนำเขาสารเคมีทางการเกษตรของประเทศไทยสูงขึ้นทุก ๆ ป โดยในจำนวนนี้เปนสารเคมี

กำจัดศัตรูพืชที่ประเทศพัฒนาแลวทั้งทางตะวันตก ตะวันออก และเพื่อนบานอาเซียนประกาศหามผลิต หามใช 

และไมใหขึ้นทะเบียนแลว คือ ๑) คารโบฟูราน - ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา จีน จาไมกา นิวซีแลนด และ

ญี่ปุน ๒) เมโทมิล - สหราชอาณาจักร เยอรมนี ฟนแลนด กัมพูชา สิงคโปร มาเลเซีย ลาว และอินเดีย (บางสูตร) 

๓) ไดโครโตฟอส - สหภาพยุโรป ไตหวัน อินเดีย ปากีสถาน บังคลาเทศ แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด สิงคโปร 

ญี่ปุน มาเลเซีย ฟลิปปนส และลาว และ ๔) อีพีเอ็น - สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ไตหวัน กัมพูชา พมา 

อินโดนีเซีย อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด แคนาดา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร ฟลิปปนส บังคลาเทศ และลาว 

โดยสารเคมีทัง้ ๔ ชนดินีม้ขีอพสิจูนยนืยนัชดัเจนทางวทิยาศาสตรและการแพทยวาเปนอันตรายรายแรงตอสุขภาพ๑๖ 

 ๕. กระบวนการขึน้ทะเบยีนสารเคมทีางการเกษตรขาดประสทิธภิาพ เพราะตามหลักการแลวกอนมีการนำ

เขาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อนำมาจำหนายในตลาดไดนั้นจะตองมีการขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทางการเกษตร 

(แผนภาพที่ ๑) ซึ่งตามประกาศกรมวิชาการเกษตรเรื่องกำหนดรายละเอียด หลักเกณฑ และวิธีการข้ึนทะเบียน 

การออกใบสำคญัและการตออายุใบสำคญัการขึน้ทะเบยีนวตัถุอนัตรายทีก่รมวชิาการเกษตรเปนผูรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ขอ ๔ การข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายใหมี ๓ ขั้นตอน คือ การทดลองเบื้องตน เพื่อทราบประสิทธิภาพ ขอมูลพิษ

เฉียบพลันและพิษตกคาง การทดลองใชชั่วคราวเพื่อสาธิตการใชและทราบขอมูลพิษระยะปานกลางและพิษเรื้อรัง 

และการประเมินผลข้ันสุดทายเพื่อรับขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย เพื่อทราบประสิทธิภาพ ความปลอดภัยตอมนุษย 

สิ่งแวดลอม และพิษเรื้อรังระยะยาว ๒ ป ตอสัตวทดลอง ซึ่งสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ๔ ชนิดขางตนมีขอพิสูจนชัดวา

๑๖ ขอมูลโดยละเอียดวาดวยผลกระทบดานสุขภาพ ส่ิงแวดลอม และเศรษฐกิจของสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ๔ ชนิด ใน http://

thaipan.org/ 
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เปนอันตรายรายแรงตอสุขภาพ ซึ่งตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓๘ ไดหามมิใหพนักงาน

เจาหนาที่รับขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ท่ีเมื่อนำมาใชแลวอาจกอใหเกิดอันตรายแกบุคคล สัตว พืช ทรัพย หรือ

สิ่งแวดลอม โดยไมมีวิธีตามปกติตามควรที่จะปองกันได ในขณะที่ยังคงมีการอนุญาตใหสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่นำ

เขามากอนหนาวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ ซ่ึงรวมถึงสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ๔ ชนิดขางตนสามารถขายไดไปพลาง

กอนอีก ๒ ปที่นอกจากจะไมเปนตามเจตนารมณของกฎหมายที่ตองการคุมครองสุขภาวะของประชาชนแลว ยัง

อาจทำใหไทยสูญเสียตลาดสินคาเกษตรระหวางประเทศดวยจากการปนเปอนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเหลานี้ในสินคา

เกษตรที่สงไปขายตางประเทศเนื่องจากถูกตีกลับ 

 

แผนภาพท่ี  ๑ เสนทางและกฎหมายที่ใชควบคุมสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตั้งแตการขอข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย

ทางการเกษตร การนำเขาหลงัจากไดรบัการขึน้ทะเบียน การผลิตและบรรจภุณัฑ การตลาดและจดัจำหนาย การใชใน

แปลงเกษตรกร และการตกคางในอาหาร 

 ๖. นอกจากนี้ การบังคับใชพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ ในมาตรา ๔ ที่กำหนด

ใหมีตัวแทนองคกรสาธารณประโยชนและมีประสบการณการดำเนินงานดานการคุมครองสุขภาพอนามัย ดานการ

คุมครองผูบริโภค ดานการเกษตรกรรมยั่งยืน ดานการจัดการปญหาวัตถุอันตรายในทองถิ่น หรือดานสิ่งแวดลอม 

เขาไปเปนผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัตถุอันตรายนั้น อาจดำเนินไปในทางขัดเจตนารมณของกฎหมายที่เปด

กวางกับกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาสังคม เนื่องจากมีผูมีสวนไดสวนเสียเขาไปเปนคณะกรรมการวัตถุ

อันตรายในฐานะตัวแทนขององคกรสาธารณะประโยชนจนอาจทำใหการพิจารณาตาง ๆ ขาดธรรมาภิบาล ความ

โปรงใส และไมคำนึงถึงการปกปองคุมครองสุขภาวะประชาชน สังคม และสิ่งแวดลอม ตลอดจนเกิดผลประโยชน

ทับซอน (Conflict of Interest) ท่ีนำไปสูความสูญเสียทางสุขภาพของประชาชนได 
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 ๗. ผลจากการใชสารเคมีปองกันกำจัดศัตรูพืชทางการเกษตรในพืชผักผลไมอาจตกคางในผลผลิตและ

กอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภคดานสุขภาพและสะสมในส่ิงแวดลอม โดยประเทศที่เจริญแลวเชนประเทศญี่ปุนหรือ

สหภาพยุโรปไดจัดทำและผลักดันกฎหมายเพื่อปกปองผลกระทบตอสุขภาวะของประชาชนผูบริโภคภายใน

ประเทศของตนเพ่ือใหครอบคลุมและเพิม่มาตรการบงัคับใชใหเปนรปูธรรม สำหรบัประเทศไทยไดมมีาตรฐานสินคา

เกษตรและอาหารเรื่องสารพิษตกคาง คือ ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด (Maximum Residue Limit: MRL) เปน

คาหรือปริมาณสารพิษตกคาสูงสุดที่ยอมใหมีปะปนไดในสินคาเกษตรซึ่งมีผักและผลไม การกำหนดคาดังกลาว

มีคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาตเิปนผูกำหนด มาตรฐานดงักลาวยงัคงเปนมาตรฐานไมบังคับ 

และยังคงสับสนในระดับของผลกระทบตอสุขภาพ เนื่องจากมีแนวคิดที่แตกตางกันสองขั้ววาไมจำเปนตองใสใจหรือ

กังวลมากในกรณีที่เกษตรกรใชสารเคมีเกษตรที่ไมถูกตองหรือเมื่อเจอสารปนเปอนเกินเกณฑที่กำหนดไว เนื่องจาก

เปนเพียงแคคากำหนดทางการคาเทานั้น เนื่องจากการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสามารถใชสารเคมีทางการเกษตร

ไดและมีปญหากับผักผลไม แตก็ยังคงพบปญหาการปนเปอนในผลผลิตเนือง ๆ ความสับสนในขอมูลและความรู

ตางๆ ที่เกี่ยวของจำเปนตองสื่อสารใหแกผูปฏิบัติ ผูประกอบการที่เกี่ยวของ รวมถึงผูบริโภคอยางถูกตองและทั่วถึง 

 ๘. ความไมปลอดภัยทางอาหารของประเทศไทยแมเกิดขึ้นมาอยางยาวนาน แตก็ยังไมมีการจัดตั้ง

ศูนยกลางการแจงเตอืนภัยดานอาหารของประเทศไทยที่สามารถส่ือสารสาธารณะไดทันสถานการณ ถึงแมวาจะมี

การจัดตั้งระบบแจงเตือนภัยดานอาหาร (Food Alert System of Thailand: FAST) ขึ้นในป ๒๕๕๐ ซ่ึงพัฒนามา

จากระบบการแจงเตือนสินคาและอาหารของสหภาพยุโรป (Rapid Alert System for Food and Feed: RASFF) 

แตในการดำเนินงานก็เปนการแจงเตือนไปยังหนวยงานเครือขายใหทราบเปนขอมูลหรือขอความรวมมือในการ

ดำเนินการแกไขปองกนัอบุตักิารณทีเ่กดิขึน้กบัผูมหีนาทีก่ำกบัดแูลเทานัน้ ยังคงขาดการส่ือสารสูสาธารณะเพื่อสราง

ความตระหนักและทางเลือกในการบริโภคเพื่อจะสามารถหลีกเลี่ยงอาหารที่ถูกแจงเตือนวาอันตรายท่ีวางจำหนาย

อยูในตลาดไดทันทวงที ที่สำคัญ FAST ยังขาดการบูรณาการจากภาคสวนสังคมที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะเกษตรกร

และผูบริโภค 

 ๙. แมวารัฐบาลจะดำเนินการประกาศใชนโยบายและกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใชสารเคมี 

แตก็เปนกฎหมายที่ออกโดยภาพรวมที่มีความเกี่ยวของกับหลายกระทรวงโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอตุสาหกรรม และกระทรวงกลาโหม เชน พระราชบญัญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 

เปนตน อีกทั้งสารเคมีทางการเกษตรชนิดหนึ่ง ๆ อาจนำไปใชประโยชนในกิจกรรมอื่น ๆ ที่ไมใชเพียงการเกษตร

อยางเดียวได สงผลใหการควบคุมการนำมาใชเพื่อการเกษตรหรือการหามใชไมสามารถปฏิบัติไดโดยทั่วถึงและมี

ประสิทธิภาพ เชน สารแลนเนตทีม่ฤีทธ์ิในการกำจดัปลวกสำหรบันำมาใชในบาน แตเกษตรกรกลบันำสารเคมีเหลานี้

ไปใชกำจัดแมลงในแปลง หรอืไกลโซเฟสซึง่เปนสารเคมกีำจัดวชัพชืทีม่ชีือ่ทางการคาประมาณ ๑,๐๐๐ ชือ่ จนสราง

ความสับสนแกเกษตรกรกระทั่งนำไปสูความเสี่ยงจากการใชสารเคมีที่ไมถูกตองปลอดภัย 

 

ผลกระทบ 
 ๑๐. ผลกระทบทางสุขภาพจากการใชสารเคมีทางการเกษตรมีความรุนแรงมาก เพราะแมหนวยงานรัฐที่

รับผิดชอบดานมาตรฐานสินคาเกษตร โดยเฉพาะสำนักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ ไดออกมาตรฐาน

การจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP) ในสินคารายชนิดโดยเปนมาตรฐานสมัครใจ แต

เมื่อมีกรณีสินคาเกษตรท่ีสงออกไมปลอดภัยเพราะพบการตกคางของสารเคมีทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

ก็ไดออกประกาศบังคับใหผูสงออกสินคาดังกลาวตองแสดงใบรับรองวาไดสินคามาจากแปลงปลูกที่ไดรับการรับรอง
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แลวเทานั้น ขณะท่ีผูบริโภคไทยกลับยังคงเสี่ยงสูงมากที่จะไดรับผลกระทบทางสุขภาพจากการบริโภคผักผลไมที่มี

สารเคมีทางการเกษตรตกคางตอไป ดังผลการสำรวจผักยอดนิยมในหมูผูบริโภค ๗ ชนิด คือ กะหล่ำปลี คะนา 

ถั่วฝกยาว ผักกาดขาว ผักบุงจีน ผักชี และพริกจินดา ที่ขายในหางสรรพสินคาขนาดใหญ ตลาดสด และรถเรของ

เขตกรุงเทพมหานครที่พบปริมาณสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกคางเกินมาตรฐานของสหภาพยุโรปถึงรอยละ ๔๐ โดยใน

จำนวนนี้คือคารโบฟูราน เมโทมิล ไดโครโตฟอส และอีพีเอ็น๑๗ ขณะที่ผลสำรวจของสำนักงานคณะกรรมการ

อาหารและยาก็พบวาผักสดในกรุงเทพและปริมณฑล ๓๕๙ ตัวอยางมีอัตราการพบสารเคมีกำจัดศัตรูพืชรายแรง

ตกคางในผักท่ีมเีครือ่งหมายปลอดสารพิษและผกัทีไ่มมเีครือ่งหมายรอยละ ๕๑.๘ และ ๖๓.๗ ตามลำดับ นอกจากนั้น

ผลการตรวจเลือดในเกษตรกรก็พบวารอยละ ๔๐ มีสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเลือดในระดับที่เสี่ยงและไมปลอดภัย 

เชนเดียวกันกับผลตรวจในป ๒๕๔๐ ของสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม ที่พบวามีเกษตรกรมีผล

ตรวจเลือดอยูในเกณฑไมปลอดภัยและเส่ียงตอการเกิดพิษอันเนื่องมาจากใชสารเคมีกำจัดศัตรูพืชสูงถึงรอยละ 

๑๖.๓๕ หรือ ๘๙,๙๒๖ คนจากจำนวน ๕๖๓,๓๕๓ คน และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ โดยในป ๒๕๕๔ 

ผลการสุมตรวจพบมีเกษตรกรถึงรอยละ ๓๘ ที่มีความเส่ียงทางสุขภาพดังกลาวดวย๑๘ 

 ๑๑. ผลกระทบทางส่ิงแวดลอมของประเทศไทยจากการใชสารเคมีทางการเกษตร อยูในระดับอันตราย

รายแรง เนื่องจากมีการผลิตและการใชสารเคมีทางการเกษตรที่เปนอันตรายและมีความเปนพิษสูงซึ่งตกคางอยูใน

สิ่งแวดลอมเปนเวลานาน ดังที่กรมควบคมุมลพิษไดดำเนินการติดตามตรวจสอบการตกคางของสารเคมีทางการ

เกษตรในสิ่งแวดลอมในพื้นที่ลุมน้ำฝางในป ๒๕๔๕-๒๕๔๗ พบวามีการตกคางของสารเคมีทางการเกษตร ถึงแมไม

เกินเกณฑมาตรฐาน ดานกรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุขก็รายงานการตรวจพบสารเคมีทางการ

เกษตรในแหลงน้ำผิวดินในป ๒๕๔๗ โดยพบวามสีารเอน็โดซัลแฟนตกคางในตวัอยางแมนำ้เจาพระยาและน้ำประปา

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และในป ๒๕๔๘ กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมไดรายงานการตรวจพบ

สารเคมีทางการเกษตรในกลุมออรกาโนฟอสเฟตและคารบาเมตในตัวอยางดิน อากาศ และแหลงน้ำผิวดินบริเวณ

ลุมน้ำฝาง ถึงแมความเขมขนของสารเคมีที่ตรวจพบทั้งหมดไมเกินเกณฑมาตรฐาน 

 

มาตรการทางกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวของ: 
 ๑๒. แมวาภาครัฐจะมีการประกาศใชนโยบายและแผน กฎหมายและกฎระเบียบดานการจัดการสารเคมี

มาอยางตอเนื่อง อาทิ ๑) นโยบายและแผนแมบทของการใชสารปองกันกำจัดศัตรูพืช พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๙ ที่

ประกอบดวยยุทธศาสตรสำคัญ ๓ ดาน คือ การควบคุมและจัดการวัตถุอันตรายทางการเกษตรครบวงจร การวิจัย

พัฒนาเพ่ือวิเคราะหผลกระทบ และการถายทอดความรูและเทคโนโลยีดานสารปองกันการจัดศัตรูพืช ๒) 

ยุทธศาสตรมาตรฐานความปลอดภัยสินคาเกษตรและอาหาร พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๖ ซึ่งมุงสนับสนุนผูผลิตเขาสูระบบ

มาตรฐานดานความปลอดภัย ๔) แผนยุทธศาสตรการจัดการสารเคมีแหงชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔ ซึ่งมุง

พัฒนาระบบบริหารการจัดการสารเคมี การลดความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมีดานเกษตรกรรมและดาน

อุตสาหกรรม และการสงเสริมความปลอดภัยและบทบาทประชาชนในการจัดการสารเคมี และแผนจัดการมลพิษ 

พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ ที่มุงสรางเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการมลพิษของประเทศ รวมทั้งมี

กฎหมายเพื่อการควบคุมและกำกับดูแลดานการจัดการสารเคมี ไดแก พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ 

๑๗ ขอมูลเพิ่มเติมในรายงานผลการตรวจผักในกรุงเทพมหานคร ไดที่ http://www.thaipan.org/node/362 
๑๘ สถิติโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอมประจำป ๒๕๕๔, สำนักโรคจากการประกอบอาชีพ กระทรวงสาธารณสุข 
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พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

พ.ศ. ๒๕๓๕ แตทวาการบังคับใชกฎหมายและนโยบายเหลานี้ยังไมมีประสิทธภาพเพียงพอจะสรางความปลอดภัย

ในอาหารได 

 ๑๓. ถึงแมวาเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๒ คณะรัฐมนตรีจะมีมติเห็นชอบขอเสนอนโยบายการจัดการสาร

เคมีปองกันกำจัดศัตรูพืชเพื่อลดผลกระทบทางสุขภาพตามที่คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติเสนอ ทวาหลักการ

สำคัญที่ใหคณะกรรมการวัตถุอันตรายและหนวยงานท่ีเกี่ยวของเปดกวางใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ

ดำเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของกับวัตถุอันตราย และใหมีการควบคุมการโฆษณาและขายตรงวัตถุอันตราย

ทางการเกษตร ก็ยังไมมีการบังคับใช ในขณะที่แนวโนมการนำเขาและใชสารเคมีกำจัดศัตรรูพืชกลับเพิ่มสูง

ขึ้นทุก ๆ ป ทั้ง ๆ ที่หนวยงานที่เกี่ยวของไมวาจะเปนกระทรวงพาณิชย กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวง

อุตสาหกรรม เปนตน ตางขานรับนโยบายน้ีแลว  

 ๑๔. การบริหารจดัการวิกฤตความไมปลอดภัยจากการใชสารเคมทีางการเกษตรโดยไมผลักภาระดานมลพิษ

ใหสังคมไทยแบกรับนั้น กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดเสนอแผนการจัดการ

มลพิษ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ซึ่งคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลวเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ โดยใหมีการ

จัดเก็บภาษีสิ่งแวดลอมจากสารเคมีทางการเกษตรตามระดับความรุนแรงของสารพิษของผลิตภัณฑเพื่อลดการใช

สารเคมี และใหผูผลิตและผูนาเขาสารเคมีทางการเกษตรเพ่ือการจำหนายตองวางหลักประกันทางการเงินเพื่อใช

เปนกองทุนในการกำจัดทำลายสารเคมีทางการเกษตรคงคาง/เส่ือมสภาพ การฟนฟูในกรณีเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี 

และการชดเชยคาเสียหายในกรณีเกิดผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและสิ่งแวดลอม 

 ๑๕. การรณรงคใหเกษตรกรปฏิบัติตาม GAP และการใหความรูดานการใชสารเคมีทางการเกษตรที่ถูก

ตองน้ัน ภาคเอกชนไดปรบัตัวมากอนหนานีแ้ลวเพือ่ใหทนัตอความตองการของผูบรโิภคทีใ่หความสำคญัดานสุขภาพ 

ความปลอดภัย และส่ิงแวดลอม โดยไดออกมาตรฐานเอกชน ThaiGAP ที่มีความปลอดภัยเทียบเทามาตรฐาน

สากล (GLOBALGAP) เพื่อนำไปสงเสริมใหผลผลิตปลอดภัย ไดเริ่มใชมาตรฐาน ThaiGAP กับพืชผักผลไมสดซึ่งถือ

เปนอาหารพื้นฐานที่สำคัญ โดยมาตรฐานดังกลาวครอบคลุมระบบการบริหารและจัดการความเส่ียงในการผลิต

อยางครบวงจร ตั้งแตการคัดเลือกเมล็ดพันธุ การวิเคราะหและเตรียมดิน การชลประทาน การใหปุย การจัดการ

ศัตรูพืช การเก็บเกี่ยวกระทั่งผลผลิตออกจากฟารมมีการจดบันทึกระหวางปฏิบัติงาน พรอมวิธีที่มีประสิทธิภาพใน

การตรวจสอบยอนกลบัและเรยีกคนืสนิคา โดยไดมกีารนำมาตรฐาน ThaiGAP ไปใชอยางเปนรูปธรรมเมื่อป ๒๕๕๕ 

โดยสมาคมผูคาปลีกเปนผูผลักดัน เพื่อใหเปนกลไกหนึ่งในการเริ่มตนสรางความปลอดภัยในผักและผลไมสดดวย

ระบบการบริหารจัดการที่มีความชัดเจน โปรงใส และสามารถขยายผลไดอยางยั่งยืน ทั้งนี้ถึงแมวาระบบและกลไก

การขับเคล่ือน ThaiGAP จะเปนมาตรการสมัครใจ แตก็เปนสวนสำคัญที่ทำใหเกิดการแขงขันทางการคาอยางยั่ง

ยืนไดดวยเพราะเปนการนำกระบวนการและกลไกท่ีมีอยูแลวของภาคเอกชนมาปฏิบัติไดทันที ยิ่งขยายผลใหทั่วถึง

และเปนรูปธรรมยิ่งสงผลดีตอภาพลักษณของประเทศไทยในการเปนครัวโลก (Kitchen of the World) ดวย

เพราะเปนการสรางความม่ันใจในคุณภาพและความปลอดภัยในสินคาเกษตรของไทยกับตลาดคูคาและผูบริโภค 

เนื่องจากปริมาณรวมของผักผลไมสดที่หมุนเวียนในระบบกลุมคาปลีก โดยเฉพาะซุปเปอรมาเก็ตในหางสรรพสินคา

ตางๆ มีสัดสวนมูลคาถึงรอยละ ๗๕ ของปริมาณทั้งหมดในประเทศ 

 ๑๖. การสรางมาตรการความปลอดภัยทางอาหารจากการปนเปอนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีประสิทธิภาพ

นอกเหนือไปจากการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด การเพิ่มเติมกลไกดานภาษีและการคลังเพื่อใหผูกอมลพิษ

ตองเปนผูรับผดิชอบ (Polluter Pays Principle: PPP) การควบคุมการโฆษณาและสงเสริมการขายสารเคมีกำจัด



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๕๑๙

ศัตรูพืชทีม่ปีระสทิธิภาพ ควบคูกบัการกำกบัการขึน้ทะเบียนสารเคมกีำจัดศัตรพูชืทีเ่ขมงวดและเปดกวางใหประชาชน 

โดยเฉพาะเกษตรกรและผูบริโภคเขามามีสวนรวมแลว ยังตองดำเนินการสงเสริมใหการจัดการคุณภาพการปฏิบัติ

ทางการเกษตรที่ดีสำหรบัพชื (GAP) เปนภาคบงัคับทางกฎหมายเพือ่ขจดัปญหาอาหารไมปลอดภยั และใชมาตรการ

คุณภาพของคนไทย (ThaiGAP) ซ่ึงเปนมาตรฐานภาคสมัครใจ โดยทั้งหมดนี้เพื่อใหกระบวนการผลิตอาหารตลอด

หวงโซการผลิตปลอดภัย เกษตรกรและผูบรโิภคตลอดจนผลผลิตในตลาดคาปลีกในประเทศมคีวามปลอดภัยเชนเดียวกัน

กับตลาดสงออก การสรางระบบความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการผลิตและจำหนายผักผลไมสดตลอดหวง

โซอาหารโดยใชมาตรฐาน GAP เปนกลไกขัน้พืน้ฐานเพ่ือขยายผลท่ัวประเทศ โดยเริม่ตนจากระบบคาปลกีในประเทศ 

การนำเขาและผลิตในประเทศกอน ใชกลไกการขบัเคลือ่นทีม่อียูแลวของภาคเอกชน โดยสภาหอการคาแหงประเทศไทย

รวมกับเครือขายสมาคมคาปลีกแหงประเทศไทย โดยมีภาครัฐและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสงเสริมความรูและ

การพัฒนาบุคลากรตลอดหวงโซการผลิตและจำหนาย จะทำใหเกษตรกรผูผลิตสามารถใชสารเคมีทางการเกษตร 

โดยเฉพาะสารเคมีกำจัดศัตรูพืชไดอยางถูกตอง ตลอดจนผลผลิตที่ไดก็เปนที่ตองการของตลาดทั้งในประเทศและ

ตางประเทศเพราะมีความปลอดภัยไรสารพิษ 
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