
สถานการณ์ปัญหาสารเคมีป้องกนัสถานการณ์ปัญหาสารเคมีป้องกนั
กาํจดัศตัรพูืชและสตัวต์กค้างกาํจดัศตัรพูืชและสตัวต์กค้าง

ในสิ#งแวดล้อมในสิ#งแวดล้อม

มโนรตัน์ ฤทธิ) เตม็มโนรตัน์ ฤทธิ) เตม็
สาํนักจดัการกากของเสียและสารอนัตรายสาํนักจดัการกากของเสียและสารอนัตราย

กรมควบคมุมลพิษกรมควบคมุมลพิษ



สถานการณก์ารใชส้ารเคมีป้องกนักาํจดั
ศตัรพูืชและสตัว์

� ในรอบ ๓๐ ปี การนําเข้าสารเคม ีจาก ๗,๖๕๐ ตนั 
(สารสําคญั) ในปี ๒๕๒๕ เป็น ๗๐,๑๕๖ ตนั ในปี ๒๕๕๕ 
หรือเพิ%มขึ'น ๙ เท่า หรือเพิ%มขึ'น ๙ เท่า 

� สัดส่วนการนําเข้า ปี ๒๕๕๕ สารกาํจัดวชัพชื (๘๖ %) 
สารกาํจัดแมลง (๖ %) สารป้องกนัและกาํจัดโรคพชื (๖ %) 
อื%นๆ (๒ %) 

� สัดส่วนการใช้สารเคม ี ๙๙ % การทําเกษตรอนิทรีย์  ๑%



สถานการณก์ารใชส้ารเคมีป้องกนักาํจดั
ศตัรพูืชและสตัว ์(ต่อ)

กล ุม่สารกาํจดัแมลงที&เกษตรกรใช้

ออรก์าโนคลอรนี (Organochlorine) เช่น DDT, Lindane, 
Endosulfan, Dicofol 

ออรก์าโนฟอสเฟต (Organophosphate) เช่น ออรก์าโนฟอสเฟต (Organophosphate) เช่น 
Monocrotophos, Methamidophos, Malathion

คารบ์าเมท (Carbmate) สลายตวัไดเ้รว็ เช่น Carbofuran, 
Carbaryl

ไพรทีรอยด์ (Pyrethroid) สลายตวัไดเ้รว็ เช่น Cypermethrin, 
Permathrin



ความคงทนสารเคมีในดิน ระยะเวลา(ปี) 
สลายตัว ๕๐ % (ค่าครึ%งชีวติ) และสลายตัว ๙๕%

กลุ่มของสารเคมี      สลายตัว ๕๐ %           สลายตวั ๙๕%กลุ่มของสารเคมี          สลายตัว ๕๐ %           สลายตวั ๙๕%

กลุ่มOrganochlorine

DDT                                      ๓-๑๐                             ๔-๓๐ DDT                                      ๓-๑๐                             ๔-๓๐ 

Chlordane                        ๒-๔                              ๓-๕

กลุ่ม Orgnophosphate

Cabophenothion               ๐.๕ -

กลุ่ม Carbamate

Carbofuran                      ๐.๐๕-๑                                  - 



การแพร่กระจายของสารเคมีเขา้สู่สิ�งแวดลอ้มการแพร่กระจายของสารเคมีเขา้สู่สิ�งแวดลอ้ม

� อากาศ 
-การฉีดพน่สารเคมีป้องกนักาํจดัศตัรูพืชและสัตว์
นํ'า
- การใชส้ารเคมีใกลแ้หล่งนํ&า

     - การชะลา้งหนา้ดินโดยนํ&าฝน

การแพรก่ระจายของสารเคมีในสิ&งแวดลอ้ม

     - การชะลา้งหนา้ดินโดยนํ&าฝน
-การหกหล่น/รั�วไหลของสารเคมีลงสู่แหล่งนํ&า 

- การทิ&งหรือลา้งภาชนะลงในแหล่งนํ&า
� ดนิ

-การใชส้ารเคมีป้องกนักาํจดัศตัรูพืชและสัตวโ์ดยตรงในดิน
-การตกคา้งในดินเนื�องจากการฉีดพน่
-การหกหล่น/รั�วไหลของสารลงในดิน



สถานการณก์ารตกคา้งสารเคมีป้องกนักาํจดั
ศตัรพูืชและสตัว ์

การติดตามตรวจสอบสารเคมีตกคา้งพืLนที&สงูภาคเหนือ ปี 
๒๕๔๒ พบการตกคา้งกล ุม่ออรก์าโนคลอรนี ในดิน นํLาไมเ่กิน
คา่มาตรฐานสิ&งแวดลอ้ม

การติดตามตรวจสอบสารเคมีตกคา้งในพืLนที&ล ุม่นํLาฝาง ปี การติดตามตรวจสอบสารเคมีตกคา้งในพืLนที&ล ุม่นํLาฝาง ปี 
พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๗ พบการตกคา้งกล ุม่ออรก์าโนคลอรนี
ในดิน นํLาไมเ่กินคา่มาตรฐาสิ&งแวดลอ้ม

การติดตามตรวจสอบสารเคมีตกคา้งในพืLนที&ล ุม่นํLาฝาง ปี 
พ.ศ. ๒๕๔๘ พบการตกคา้งกล ุม่ออรก์าโนฟอสเฟตและ
คารบ์าเมต ในดิน อากาศ นํLาผิวดิน ไมเ่กินคา่มาตรฐาน
สิ&งแวดลอ้ม



- การทําลายระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ

- การดืLอยาของแมลงศตัรพูืช ทําใหม้ีการระบาดของ

ผลกระทบจากการใชส้ารเคมีป้องกนักาํจดั
ศตัรพูืชและสตัว์

- การดืLอยาของแมลงศตัรพูืช ทําใหม้ีการระบาดของ
แมลงศตัรพูืชเพิ&มมากขึLน

- การตกคา้งของสารเคมีฯ ในผลผลิตทางการเกษตร 
กอ่ใหเ้กิดอนัตรายต่อผ ูบ้รโิภค ถกูปฏิเสธการซืLอจาก
ประเทศผ ูน้ําเขา้



- การตกค้างของสารเคมีฯ ในสิ%งแวดล้อม
� สารพษิตกค้างในบรรยากาศเป็นอนัตรายแก่สิ%งมีชีวติในบริเวณนั'น 
และอาจถูกชะล้างโดยนํ'าฝนสู่แหล่งดินและนํ'า 
� สารพษิตกค้างในดินจะถูกดูดซึมเข้าสู่พชืทาํให้ปริมาณในพชืสูงขึ'น

ผลกระทบจากการใชส้ารเคมีป้องกนักาํจดั
ศตัรพูืชและสตัว์ (ต่อ)

 สารพษิตกค้างในดินจะถูกดูดซึมเข้าสู่พชืทาํให้ปริมาณในพชืสูงขึ'น
สารกาํจัดวชัพชืที%มีการใช้ลงสู่ดินโดยตรงจะเคลื%อนย้ายลงสู่แหล่งนํ'า
ใต้ดิน (ground water) ซึ%งเป็นแหล่งนํ'าบริโภค
� สารพษิตกค้างในนํ'า ถ้ามีปริมาณสูงจะเป็นอนัตรายต่อสัตว์นํ'าถ้ามี
ปริมาณตํ%าจะสะสมเพิ%มทวใีนสัตว์นํ'า (bioaccumulate) และอาจเข้าสู่
ห่วงโซ่อาหารจนถึงมนุษย์และสัตว์





การดําเนินงานที&ผา่นมาของ 
กรมควบคมุมลพิษ

การเสนอแผนการจดัการมลพิษ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
คณะรฐัมนตรไีดใ้หค้วามเห็นชอบเมื&อ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ 
สาระสาํคญัม ุง่สรา้งเสรมิการมีสว่นรว่มของทกุภาคสว่นในการ
จดัการมลพิษของประเทศ



กรอบความรว่มมอืดา้นสุขภาพและกรอบความรว่มมอืดา้นสุขภาพและกรอบความรว่มมอืดา้นสุขภาพและกรอบความรว่มมอืดา้นสุขภาพและ
สิ่งแวดลอ้ม สิ่งแวดลอ้ม สิ่งแวดลอ้ม สิ่งแวดลอ้ม 

ระหวา่งกรมอนามยัและกรมควบคุมมลพษิระหวา่งกรมอนามยัและกรมควบคุมมลพษิระหวา่งกรมอนามยัและกรมควบคุมมลพษิระหวา่งกรมอนามยัและกรมควบคุมมลพษิ
๑๑๑๑. . . .         ความรว่มมอืดา้นอนามยัความรว่มมอืดา้นอนามยัความรว่มมอืดา้นอนามยัความรว่มมอืดา้นอนามยั๑๑๑๑. . . .         ความรว่มมอืดา้นอนามยัความรว่มมอืดา้นอนามยัความรว่มมอืดา้นอนามยัความรว่มมอืดา้นอนามยั
สิ่งแวดลอ้มในภาพรวมสิ่งแวดลอ้มในภาพรวมสิ่งแวดลอ้มในภาพรวมสิ่งแวดลอ้มในภาพรวม
๒.๒.๒.๒. ความรว่มมอืเชงิประเด็นรายความรว่มมอืเชงิประเด็นรายความรว่มมอืเชงิประเด็นรายความรว่มมอืเชงิประเด็นราย

สาขาสาขาสาขาสาขา
                    ----        คุณภาพอากาศคุณภาพอากาศคุณภาพอากาศคุณภาพอากาศ

อนัตรายอนัตรายอนัตรายอนัตราย
                    ----        การจดัการอนามยัสิ่งแวดลอ้มการจดัการอนามยัสิ่งแวดลอ้มการจดัการอนามยัสิ่งแวดลอ้มการจดัการอนามยัสิ่งแวดลอ้ม
ในภาวะฉุกเฉินในภาวะฉุกเฉินในภาวะฉุกเฉินในภาวะฉุกเฉิน

สาขาสาขาสาขาสาขา
                    ----        คุณภาพอากาศคุณภาพอากาศคุณภาพอากาศคุณภาพอากาศ
                    ----        นํ้า สุขาภบิาล และนํ้า สุขาภบิาล และนํ้า สุขาภบิาล และนํ้า สุขาภบิาล และ
สุขอนามยัสุขอนามยัสุขอนามยัสุขอนามยั
                    ----        ขยะมลูฝอยและของเสียขยะมลูฝอยและของเสียขยะมลูฝอยและของเสียขยะมลูฝอยและของเสีย
อนัตรายอนัตรายอนัตรายอนัตราย
                    ----        สารเคมเีป็นพษิและสารสารเคมเีป็นพษิและสารสารเคมเีป็นพษิและสารสารเคมเีป็นพษิและสาร
อนัตรายอนัตรายอนัตรายอนัตราย
                    ----        การจดัการอนามยัสิ่งแวดลอ้มการจดัการอนามยัสิ่งแวดลอ้มการจดัการอนามยัสิ่งแวดลอ้มการจดัการอนามยัสิ่งแวดลอ้ม
ในภาวะฉุกเฉินในภาวะฉุกเฉินในภาวะฉุกเฉินในภาวะฉุกเฉิน



กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกบัศูนยอ์นามยัที� 4 ราชบุรี ไดม้ีการจดัอบรมให้
ความรู้กบัเกษตรกรถึงพฤติกรรมป้องกนัสารเคมีกาํจดัศตัรูพืชเขา้สู่ร่างกาย  
การจดัเก็บภาชนะบรรจุภณัฑ ์และเจาะตรวจเลือดหาระดบัคลอรีนเอสเตอ
เรส เมื�อวนัที� ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ อ.บา้นคา จ.ราชบุรี





กฏทองในการจดัการซากบรรจุภณัฑ์สารกาจดัศัตรูพชื

�  อ่านฉลาก
� ใชห้ลกั Reused - Returned - Recycled
� เกบ็ภาชนะบรรจุที�ใชแ้ลว้ใหม้ิดชิด

ภาชนะบรรจุที�ใชแ้ลว้ตอ้งลา้งก่อนทิ&ง
เกบ็ภาชนะบรรจุที�ใชแ้ลว้ใหม้ิดชิด

� ภาชนะบรรจุที�ใชแ้ลว้ตอ้งลา้งก่อนทิ&ง
� ทาํลายภาชนะบรรจุเพื�อป้องกนัไม่ใหน้าํกลบั

มาใชใ้หม่
� อยา่ฝังภาชนะบรรจุ ในไร่นาหรือใกลชุ้มชนหรือทิ&ง

รวมกบัขยะชุมชน





แนวทางการจดัการซากบรรจภุณัฑส์ารเคมีป้องกนัแนวทางการจดัการซากบรรจภุณัฑส์ารเคมีป้องกนั
กาํจดัศตัรพูืชและสตัว์กาํจดัศตัรพูืชและสตัว์

๑. เกษตรกรรวบรวมซากบรรจุภัณฑ์สารเคมีจากไร่นา
๒. ควรมีการจัดตั'งจุดรวบรวมซากบรรจุภณัฑ์ในชุมชน
๓. แบ่งการจัดการเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ
    ๓.๑ การจัดการโดยใช้หลกั 3 R เพื%อให้มีการนํากลบัไปใช้ซํ'า หรือ     ๓.๑ การจัดการโดยใช้หลกั 3 R เพื%อให้มีการนํากลบัไปใช้ซํ'า หรือ 
นําไปผลติใหม่ โดย
         ในกรณกีารใช้ซํ'า
         - ธุรกจิรับซื'อของเก่า ธุรกจิล้างขวดสารเคมี และธุรกจิผลติและ
จําหน่ายสารเคมี
         - ธุรกจิล้างขวดสารเคมีจําเป็นจะต้องมีการควบคุมดูแลการบําบัด
นํ'าทิ'งจากการล้างขวดอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ



แนวทางการจดัการซากบรรจภุณัฑส์ารเคมีป้องกนัแนวทางการจดัการซากบรรจภุณัฑส์ารเคมีป้องกนั
กาํจดัศตัรพูืชและสตัว์กาํจดัศตัรพูืชและสตัว์

        ในกรณนีําไปผลติใหม่
        - ธุรกจิรับซื'อของเก่า ธุรกจิหลอมผลติแก้ว หรือ พลาสติก
        - จะต้องมีพื'นที%จัดเกบ็หรือกองวสัดุที%มีสิ%งปกคลุม เพื%อป้องกนัการ        - จะต้องมีพื'นที%จัดเกบ็หรือกองวสัดุที%มีสิ%งปกคลุม เพื%อป้องกนัการ
ชะล้างสารเคมีที%หลงเหลอืในซากบรรจุภัณฑ์จากนํ'า นํ'าฝน หรือนํ'าค้าง 
รวมไปถึงวสัดุปกคุลมในระหว่างการขนส่ง

๓.๒ การจัดการที%ไม่สามารถใช้หลกั 3 R ได้ มีความจําเป็นต้องนําไป
เผาด้วยเตาเผาอุณหภูมิสูงเท่านั'น
          - ธุรกจิผลติและจําหน่ายสารเคมี




