
แนวทางการแก้ปัญหาสารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
ตลอดห่วงโซ่การผลิตในพืน้ท่ีต้นน า้ ระบบนิเวศ และประชาชนในพืน้ท่ี 

 
 ผลจากการวิจยัเชิงบรูณาการเพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพหน่วยงานท้องถ่ินในการจดัการและป้องกนั
การปนเปือ้นของสารพิษบนพืน้ท่ีต้นน า้นา่น โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร พบสารเคมี
ตกค้างในน า้ประปา น า้ด่ืมบรรจขุวด และตกค้างในปลาท่ีเลีย้งในพืน้ท่ีต้นน า้ ทัง้นีโ้ดยพบวา่น า้ประปามี
สารเคมีก าจดัศตัรูพืชอาทราซีนเฉล่ีย 12.29 ไมโครกรัมตอ่ลิตร และพบในน า้ด่ืมบรรจขุวดเฉล่ีย 18.78 
ไมโครกรัม/ลิตร ซึง่เกินคา่มาตรฐานท่ีหลายประเทศก าหนดเชน่ ออสเตรเลียก าหนดให้ไมเ่กิน 0.5 
ไมโครกรัม/ลิตร และแคนาดาก าหนดไว้ 5 ไมโครกรัม/ลิตร 
 นอกเหนือจากนัน้ยงัพบการตกค้างของสารเคมีก าจดัวชัพืชไกลโฟเสทเกินมาตรฐานในปลาซึง่เลีย้ง
ในกระชงัในแมน่ า้นา่นทกุตวัอยา่ง (19/19) พบพาราควอทเกินมาตรฐานทกุตวัอยา่ง (19/19) และพบ
สารเคมีก าจดัแมลงคลอไพรีฟอส 15 ตวัอยา่งจาก 19 ตวัอยา่ง โดยในกรณีไกลโฟเสทนัน้มีการพบการ
ปนเปือ้นสงู 1,047.48 – 9,613.34 ไมโครกรัม/ก.ก. ในขณะท่ีคา่มาตรฐานท่ีก าหนดอยูใ่นระดบัเพียง 50 
ไมโครกรัม/ก.ก. เทา่นัน้ 
 สารท่ีมีการตรวจพบเป็นสารท่ีมีอนัตรายร้ายแรงทัง้ 4 ชนิด อีกทัง้มีปริมาณการใช้สงูสดุติดอนัดบั 1 
ใน 10 ของสารเคมีท่ีมีการน าเข้ามากท่ีสดุ โดยจากสถิตเิม่ือปี 2558 ไกลโฟเสทเป็นสารท่ีน าเข้าเป็นอนัดบั
หนึง่ คิดเป็นสดัสว่นประมาณ 40% ของสารเคมีทัง้หมด พาราควอทมีการใช้รองลงมาเป็นอนัดบั 2 อาทรา
ซีนอยูใ่นล าดบัท่ี 4 และคลอไพรีฟอส สารเคมีฆา่แมลงท่ีน าเข้ามากท่ีสดุอยูใ่นล าดบัท่ี 9 ตามตาราง 

 
 

ล าดบั ช่ือสามญั ปริมาณ (กก.) มลูคา่ (บาท) 
1 glyphosate-isopropylammonium 58,078,201 3,083,660,910 
2 paraquat dichloride 30,440,671 2,692,522,593 
3 2,4-D-dimethylammonium 5,929,474 372,839,897 
4 atrazine 3,983,749 519,063,596 
5 ametryn 3,990,667 585,596,385 
6 2,4-D-sodium 2,099,862 227,335,302 
7 propineb 2,444,760 505,959,057 
8 diuron 2,396,970 351,220,413 
9 chlorpyrifos 1,983,113 328,047,490 
10 mancozeb 1,848,395 193,614,494 



พิษภยัของสารเคมีก าจดัศตัรูพืช 4 ชนิด 
 สารเคมีทัง้ 4 ชนิดมีพิษภยัร้ายแรง ทัง้ท่ีเป็นพิษเฉียบพลนัและพิษเรือ้รัง หลายประเทศยกเลิกการ
ใช้หรือควบคมุการใช้อย่างเข้มงวด ดงัตาราง 

ช่ือสาร พิษภยั ประเทศท่ีแบนและจ ากดัการใช้ 
ไกลโฟเสท (ช่ือ
การค้าส าคญั 
ราวด์อัพ๊ 
พฒันาขึน้โดยมอน
ซานโต้) 

สถาบนัวิจยัมะเร็งนานาชาต ิภายใต้ 
WHO ประกาศให้เป็นสารท่ีนา่จะก่อ
มะเร็งเม่ือปี 2015 มีผลยบัยัง้การ
ท างานของตอ่มไร้ท่อ จบักบัโลหะ
หนกัในดนิมีผลตอ่การท างานของไต 
และอาจเก่ียวข้องกบัโรคภยัตา่งๆอีก
หลายโรค พบตกค้างในอาหารและ
ผลิตภณัฑ์อาหารหลายชนิด 
แม้กระทัง่ในเนือ้สตัว์ หรือเบียร์ 

แบน ศรีลงักา เอลซลัวาดอร์ คาเมรูน  
จ ากัดการใช้ ฝร่ังเศส เนเธอร์แลนด์ ห้ามใช้
ในพืน้ท่ีสาธารณะ และบ้านเรือน 
อียไูมต่อ่อายทุะเบียนแตผ่่อนผนัให้ใช้
ชัว่คราวจนถึงสิน้ปี 2018 และมีแนวโน้มสงูท่ี
จะถกูยกเลิกการใช้ 

อาทราซีน (ช่ือ
การค้าส าคญั 
อาทราซีน พฒันา
โดยซินเจนทา) 

มีผลกระทบตอ่ตอ่มไร้ท่อ มีผลตอ่
ระบบสืบพนัธุ์ และอาจก่อมะเร็ง พบ
สะสมในแหลง่น า้ด่ืมและน า้บาดาล 
อาจตกค้างในดนิตัง้แตห่ลายเดือน
จนถึง 4 ปี แล้วแตช่นิดของดิน 

แบน อีย ู(ตัง้แต ่2004)  

พาราควอท (ช่ือ
การค้าส าคญั 
กรัมม็อกโซน 
พฒันาโดยซินเจน
ทา) 

พาราควอทเป็นสารเคมีท่ีมีพิษ
เฉียบพลนัร้ายแรงเข้าสูร่่างกายทาง
ปาก ผิวหนงั ตา หรือการหายใจ 
ระยะยาวมีผลตอ่ระบบประสาท โรค
พาร์กินสนั มีผลกระทบตอ่สิ่งมีชีวิตใน
ระบบนิเวศ 
 

แบน อีย ู(ตัง้แตปี่ 2007)  ประเทศตา่งๆ เชน่ 
คเูวต กมัพชูา ลาว โกตวิวัร์ ซีเรีย สหรัฐ
อาหรับอิมิเรต รวม 36 ประเทศทัว่โลก 
รวมทัง้จีนท่ีจะเร่ิมยกเลิกการใช้ในปี 2016 
จ ากัดการใช้ โคลมัเบีย ฟิลิปปินส์ 
อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ อรุุกวยั สหรัฐ เบลิซ ชีลี 
คอสตาริกา อินเดีย 

คลอไพรีฟอส 
(พฒันาโดยบริษัท
ดาวเคมีคอล) 

เป็นสารเคมีฆา่แมลงท่ีสง่ผลยบัยัง้
การเจริญเติบโตของสมอง เดก็มี
พฒันาการช้า เป็นพิษตอ่ปลาและ
สตัว์น า้ และผึง้ เป็นสารเคมีท่ีพบการ
ตกค้างมากท่ีสดุในผกัและผลไม้ พบ
สะสมในแหลง่น า้ 

แบน อีย ูเยเมน 
จ ากัดการใช้ จีนห้ามใช้ในผกั สหรัฐห้ามใช้
ในบ้านเรือนและพืน้ท่ีสาธารณะ และใน
พืชผกับางชนิด ปัจจบุนั EPA ก าลงัเสนอให้มี
การยกเลิกการใช้เชน่เดียวกบัคาร์โบฟรูาน 



 
 

แนวทางการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
ในพืน้ท่ีต้นน า้และลุ่มน า้ตอนล่าง 

 
1.ข้อเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดและองค์กรท้องถิ่น 

1.1 กรณีการตกค้างของสารเคมีก าจดัศตัรูพืชจนเกิดผลกระทบตอ่แหลง่น า้และปนเปือ้นใน 
หว่งโซอ่าหารเกินระดบัมาตรฐานดงัผลการศกึษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.นเรศวร เป็นผลกระทบท่ี
ชดัเจน โดยผู้ว่าราชการจงัหวดัสามารถจดัท าข้อเสนอเพ่ือป้องกนัผลกระทบอยา่งเร่งดว่น เสนอตอ่
นายกรัฐมนตรีตามมาตรา 9 ตามพ.ร.บ.สง่เสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 ให้มีค าสั่งเพ่ือ
ระงบัและบรรเทาผลกระทบจากสารเคมี โดยห้ามมิให้มีการใช้สารไกลโฟเสท พาราควอท อาทราซีน และ
คลอไพรีฟอส ในพืน้ท่ีต้นน า้เอาไว้ก่อน รวมทัง้จดัท าแผนฉกุเฉินตามมาตรา 10 เพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้
เพ่ือเสนอตอ่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ประกาศตามท่ีกฎหมายได้
ให้อ านาจไว้ 

1.2 นอกเหนือจากอ านาจตามพ.ร.บ.ดงักลา่วข้างต้นแล้วผู้วา่ราชการจงัหวดัยงัสามารถใช้ 

อ านาจเชิงบริหาร โดยร่วมกบัองค์กรท้องถ่ินออกนโยบายและข้อเสนอแนะตลอดมาตรการตา่งๆในการ
บรรเทาและฟืน้ฟปัูญหาจากสารเคมีก าจดัศตัรูพืชดงักลา่ว  ตลอดจนสง่เสริมและสนบัสนนุชมุชนในการจดั 
ท าข้อบญัญตัขิองชมุชนเก่ียวกบัการใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืชตามความเหมาะสม 
 การมีสว่นร่วมของเกษตรกร และประชาชนในท้องถ่ินยงัมีความจ าเป็นเพ่ือให้ข้อเสนอตามค าสั่ง
ของผู้วา่ราชการจงัหวดัและแผนฉกุเฉินตาม 1.1 สามารถด าเนินการได้ในทางปฏิบตัแิละได้รับการ
สนบัสนนุจากประชาชน 

 
2.ข้อเสนอต่อคณะกรรมการระดับชาติ 
 2.1 กระทรวงอตุสาหกรรมในฐานะเลขานกุารคณะกรรมการวตัถอุนัตรายต้องด าเนินการให้มีการ
ประชมุของคณะกรรมการวตัถอุนัตราย ภายใต้พ.ร.บ.วตัถอุนัตรายอยา่งเร่งดว่น เพ่ือเสนอให้มีการจดั
ประเภทสารเคมีก าจดัศตัรูพืชทัง้ 4 ชนิดซึง่เดมิเป็นวตัถอุนัตรายประเภทท่ี 3 ให้เป็นวตัถอุนัตรายประเภทท่ี 
4 ซึง่หมายถึง วตัถอุนัตรายท่ีห้ามมิให้มีการผลิต  การน าเข้า การสง่ออก  หรือการมีไว้ในครอบครอง ซึง่เป็น
การควบคมุสารเคมีก าจดัศตัรูพืชท่ีมีพิษภยัร้ายแรงตัง้แตต้่นทาง  
 อยา่งไรก็ตามตลอดระยะเวลาอนัยาวนานท่ีผา่นมา คณะกรรมการวตัถอุนัตรายมีบทบาทน้อยมาก
ในการด าเนินการในเชิงรุกเพ่ือให้มีการยกเลิกสารเคมีก าจดัศตัรูพืช ดงันัน้การเฝ้าระวงัและการตรวจสอบ
ตดิตามโดยประชาชนและองค์กรภาคประชาสงัคมจะเป็นเง่ือนไขส าคญัท่ีท าให้ข้อเสนอนีบ้รรลผุล 



 2.2 คณะกรรมการระดบัชาติ เชน่ คณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาต ิควรจดัตัง้คณะท างานเพ่ือพิเศษ
เพ่ือสนบัสนนุให้มีการแก้ปัญหานีโ้ดยเร็ว โดยเน้นการมีสว่นร่วมของทกุฝ่าย เพ่ือขบัเคล่ือนให้มีการยกเลิก
หรือจ ากดัการใช้สารเคมีทัง้ 4 ชนิดให้เกิดขึน้จริง รวมทัง้มาตรการระยะยาวท่ีคณะกรรมการชดุนีก้ าลงั
ด าเนินการเพ่ือแก้ปัญหาสารเคมีก าจดัศตัรูพืชตลอดหว่งโซ ่โดยการยกเคร่ืองกฎหมายสารเคมีก าจดั
ศตัรูพืชฉบบัใหมใ่ห้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเช่ือมโยงกบัการจดัการปัญหาทัง้ระบบ เป็นต้น 
 
 นอกเหนือจากข้อเสนอทางกฎหมายและนโยบายดงักลา่วแล้ว ภาคประชาชนยงัสามารถร่วมมือ
กนัรณรงค์เพ่ือให้ผู้ประกอบการสารเคมียตุิการน าเข้า และจดัจ าหนา่ยสารเคมีท่ีมีพิษภยัร้ายแรงโดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งในพืน้ท่ีต้นน า้และพืน้ท่ีอ่ืนๆท่ีสร้างผลกระทบตอ่ระบบอาหาร  
 


