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• ความเป็นมา

• บทเรียนต่างปท hhp ลดลงไดเ้ท่าไร
• กระบวนการครั� งนี�

• เกณฑ์

• วิธีใหค้ะแนน



ความเป็นมา

• ผลกระทบของสารเคมกีําจัดศัตรพูชืมมีากกวา่ที�
เห็นและไดย้นิ
–  สขุภาพ
–  สิ�งแวดลอ้ม–  สิ�งแวดลอ้ม
–  เศรษฐกจิ
–  สงัคม



ความเป็นมา (ตอ่)

• หลายฝ่ายหนัมารว่มมอืหาทางแกไ้ข
–  รัฐ
–  เอกชน
–  วชิาการ–  วชิาการ
–  สื�อมวลชน
–  องคก์รสาธารณะประโยชน์
–  เยาวชน
–  ฯลฯ



ความเป็นมา (ตอ่)

• สิ�งที�ตอ้งทํา (ปฏริปู)
–  สรา้งความรู ้สงัเคราะห ์สรปุบทเรยีน
–  ขบัเคลื�อนสงัคมใหต้ระหนักรูแ้ละตื�น
–  เชื�อมโยงภาคนโยบาย–  เชื�อมโยงภาคนโยบาย
–  เกาะตดิ ตดิตาม เฝ้าระวัง ตรวจสอบ
–  ผลติคนรุน่ใหม ่สานตอ่สรา้งปัญญา



ความเป็นมา (ตอ่)

• สิ�งที�ตอ้งทํา (ปฏริปู) จดุเนน้ของเวทนีี9
–  ระบบการขึ9นทะเบยีนฯ



ผลกระทบตอ่สขุภาพ





โรคที�สัมพนัธ์กบัสารเคมเีกษตร

• มะเร็งสมอง

• มะเร็งเตา้นม

The Ontario College of Family Physicians (2004),   Kegan Owens et al (2010)

• สมองเสื%อม, พาร์กินสนั
• หอบหืด
• ทารกในครรภไ์ม่เติบโต

มะเร็งเตา้นม

• มะเร็งเมด็เลือดขาว

• มะเร็งต่อมนํ�าเหลือง

• โรคจิต โรคระบบ
ประสาท

• ทารกในครรภไ์ม่เติบโต
• การแทง้ลกู
• พิการแต่กาํเนิด, ออติสติก
• เบาหวาน
• อสุจิพิการ



มะเร็งที�สมัพนัธก์บัสารเคมเีกษตร

• มะเร็งสมอง

• มะเร็งเตา้นม

• มะเร็งเมด็เลือดขาว

• มะเร็งรังไข่
• มะเร็งตบัอ่อน
• มะเร็งไต
• มะเร็งเนื�อเยื%ออ่อน• มะเร็งเมด็เลือดขาว

• มะเร็งต่อมนํ�าเหลือง

• มะเร็งลาํไสใ้หญ่

• มะเร็งไขกระดูก

• มะเร็งเนื�อเยื%ออ่อน
• มะเร็งกระเพาะ
• มะเร็งอณัฑะ ต่อมลูกหมาก
• มะเร็งปอด

(The US President’s cancer panel, 2010)



ผลการศกึษา AHS

Agricultural Health Study, USA



• Certified Pesticide Applicators and 
Spouses
– IOWA:

• 31,877 farmers

New: Ag. Health Study
Participants: 90,000 people

• 21,771 farm spouses
• 4,916 commercial applicators

– NORTH CAROLINA
• 20,518 farmers
• 10,567 farm spouses



Linked to pesticide use:
• cancer
• depression

Agricultural Health Study

Sponsored by the National Cancer Institute, the National 
Institute of Environmental Health Sciences, and the 
Environmental Protection Agency

• depression
• retinal degeneration
• neurological problems
• asthma and other breathing problems
• diabetes

http://aghealth.nci.nih.gov/



เบาหวาน





สารเคมีกาํจดัศตัรพูืชทาํใหเ้กิดสารเคมีกาํจดัศตัรพูืชทาํใหเ้กิด

มะเร็งไดอ้ยา่งไรมะเร็งไดอ้ยา่งไร
สารเคมี

ก่อมะเร็ง

สารเคมี

ก่อมะเร็งก่อมะเร็ง

สารเคมี

ก่อมะเร็ง

โรคมะเรง็โรคมะเรง็

(Supattra, 2552)    



ประเทศสหราชอาณาจกัร 
สถติโิรคมะเร็ง ใน 30 ปี (1975 – 2006)

• สถติโิรคมะเร็ง ใน 30 ปี (1975 – 2006)
• มะเร็งลกูอณัฑะ เพิ�ม 2 เทา่
• มะเร็งตอ่มนํ9าเหลอืง (ชนดิ Non-hodgkin) เพิ�ม• มะเร็งตอ่มนํ9าเหลอืง (ชนดิ Non-hodgkin) เพิ�ม

มากกวา่ 2 เทา่
• มะเร็งเตา้นม เพิ�ม 2/3 เทา่
• มะเร็งตอ่มลกูหมาก เพิ�ม 3 เทา่
• มะเร็งในเด็ก เพิ�ม 35 %

http://www.cancerresearchuk.org/cancer-info/cancerstats/ 



มะเร็งเมด็เลอืดขาว
Leukemia



มะเร็ง

เม็ดเลือดขาว

พนิิจ ฟ้าอาํนวยผล 2547





Systematic Review

• ความเสี�ยง มะเร็งเม็ดเลอืดขาว เป็น 
1.38 – 2.05 เทา่

หนา้ 33 - 41



ความเคลื�อนไหวระดบันานาชาติ

ถอดบทเรยีน



FAO
Highly Hazardous Pesticides, 

HHP



FAO

• the FAO Council, 131st session in 2006, 

• New Initiative for Pesticide Risk Reduction
20072007

(http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-
sitemap/theme/pests/code/hhp/en/)



FAO/WHO Joint Meeting on 
Pesticide Management (JMPM)

1. classes Ia or Ib of the WHO  or
2. carcinogenicity Categories 1A and 1B of the Globally 

Harmonized System on Classification and Labelling of 
Chemicals (GHS); or

3. mutagenicity Categories 1A and 1B of the GHS; or
4. reproductive toxicity Categories 1A and 1B of GHS; or4. reproductive toxicity Categories 1A and 1B of GHS; or
5. listed by the Stockholm Convention (Annexes A and B, 

and D); or
6. listed by the Rotterdam Convention (Annex III); or
7. listed under the Montreal Protocol; or
8. high incidence of severe or irreversible adverse effects 

on human health or the environment. 

(http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-
sitemap/theme/pests/code/hhp/en/)



• The JMPM explicitly noted that risk 
reduction from HHPs could include a 
progressive ban of these compounds

(http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-
sitemap/theme/pests/code/hhp/en/)



บทเรยีนประเทศฝร ั�งเศส



French Landmark Report

• นับตั 9งแต ่ปี 1980
• มะเร็ง ในเพศชาย เพิ�มขึ9น +35 %
•          ในเพศหญงิ เพิ�มขึ9น +43 %•          ในเพศหญงิ เพิ�มขึ9น +43 %

National Institute on health and medical research report
(www.inserm.fr/en/presse/communiques/att0008200/ec_c
ancer_en_der.pdf)



France:Ecophyto Plan 2018

• 50 % use reduction by 2018
• Banned 30 substances in 2008



Pesticide use, kg active ingredietns pr. ha
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Pesticide use, kg active ingredietns pr. ha
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บทเรยีนประเทศสวเีดน



Pesticide use, kg active ingredietns pr. ha
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Sweden



บทเรยีนประเทศเดนมารค์



เกณฑก์ารตดัสนิ

1. Highly Toxic
2. Leaching potential
3. Persistent3. Persistent



ReRe--evaluation of pesticides. evaluation of pesticides. 

• The re-evaluation had as a 
consequence that more than 
40% of all pesticides were 
withdrawn between 1986-97.withdrawn between 1986-97.

Danish Institute of Agricultural Sciences



ReRe--evaluation of pesticides. evaluation of pesticides. 

• Atrazin, cyanazin, trifluralin, hexazinon, 
dichlorbenil, MCPA, mechlorprop, diclorprop, 
2,4,D, propachlor, isoprotoron

• vinclozolin, iprodion, captan, fenarimol, 
thiabendazole, thiaphanat-methyl, thiram, thiabendazole, thiaphanat-methyl, thiram, 
guazatine, ziram, dazomet, propineb, 
fenpropimorph

• paraquat,
• dichlorvos, deltamethrin, diazinon, lindane, 

chlorfenvinphos, esfenvalerat

Danish Institute of Agricultural Sciences



• Atrazin, 
• cyanazin,
• trifluralin, 
• hexazinon, 
• dichlorbenil, 
• MCPA, 
• mechlorprop, 

propachlor,
isoprotoron
Vinclozolin,
iprodion,
captan, 
fenarimol, 
thiabendazole, 

paraquat,
dichlorvos, 
deltamethrin, 
diazinon, 
lindane, 
chlorfenvinphos, 
Esfenvalerat,• mechlorprop, 

• diclorprop, 
• 2,4,D

thiabendazole, 
thiaphanat-methyl, 
thiram, 
guazatine, 
ziram, 
dazomet, 

Esfenvalerat,
propineb, 
fenpropimorph





บทเรยีน EU



New Regulation Objectives

• Reduce risks and impacts
– On human health
– On the environment

• Promoting
– The use of IPM
– The use of alternative techniques





กฎระเบยีบใหม ่ EC Regulation 
No.1107/2009

• ค.ศ. 2009  
• บงัคบัใช ้ 14 มถินุายน ค.ศ. 2011
• ความปลอดภยัของ สารสําคญั และสาร• ความปลอดภยัของ สารสําคญั และสาร

อื�นๆที�ผสมเขา้ไปดว้ย เชน่ synergists, 
safeners, co-formulants & adjuvants

• เกณฑก์ารประเมนิความเสี�ยงใหม.่..



hazard-based cut-off criteria 

1) กอ่ใหเ้กดิการกลายพันธุ ์(mutagens)
2) กอ่มะเร็ง หรอืเป็นพษิตอ่ระบบสบืพันธุ ์(carcinogens 

or reproductive toxins)
3) รบกวนอวัยวะระบบตอ่มไรท้อ่ (endocrine 

disrupters)disrupters)
4) ตกคา้งในสิ�งแวดลอ้มไดย้าวนาน (Persistent 

Organic Polluters, POPs)
5) ตกคา้งสะสมในสิ�งมชีวีติไดย้าวนาน  (Persistent Bio 

accumulative Toxin, PBT)
6) ตกคา้งสะสมในสิ�งมชีวีติไดย้าวนานมาก (Very 

persistent – very Bio – accumulative, vPvB) 



Hazard-Based Cut off criteria



Hazard-Based Cut off criteria



European Parliament study 
shows health benefits of Hazard-

Based Cut off criteria

• Significant economic benefits

• 26 billion Euro spent on pesticide-related 
cancer deaths.

(www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=22471)

















EU

• Before 1993  =  1,000 substances

• Now    412    approved• Now    412    approved
74     on-going
770   not approved





เกณฑ ์SAN





เกณฑก์ารพจิารณาของไทย



เกณฑก์ารพจิารณาหา้มใช/้เพกิถอน
ทะเบยีนวตัถอุนัตรายทางการเกษตร

1. มพีษิตอ่มนษุยแ์ละสตัวส์งูมาก
2. เกดิพษิเรืQอรงั กอ่มะเร็ง เกดิการเปลี�ยนแปลงทาง

พนัธกุรรม
3. คงทนในสภาพแวดลอ้ม สลายตวัยาก
4. พษิตกคา้งสะสมในหว่งโซอ่าหาร4. พษิตกคา้งสะสมในหว่งโซอ่าหาร
5. พษิตกคา้งในผลผลติสงู
6. มสีารเจอืปนที�เป็นพษิ เชน่ dioxin หรอื DDT
7. เป็นอนัตรายตอ่พชืและสตัวท์ ี�เป็นประโยชน์
8. หา้มใชใ้นประเทศที�พฒันาแลว้
9. มสีารอื�นทดแทนที�เสี�ยงภยันอ้ยกวา่
10.  เหตผุลอื�นๆ



ขอ้เสนอ ระบบของไทย ที�ควรเป็น

หลกัการ
• มุง่ปกป้องสขุภาพคน (+คนไขท้ี�ไมม่แีรง

มาเสนอความเห็น, คนรุน่ตอ่ไป)มาเสนอความเห็น, คนรุน่ตอ่ไป)
• มุง่ปกป้องสิ�งแวดลอ้ม (+สิ�งมชีวีติอื�นๆ ที�

ไมม่สีทิธิk vote)
• ใชข้อ้มลูหลกัฐานและมาตรฐานสากล
� Precautionary Principle



Cut-off criteria

1. มพีษิสงู
2. มพีษิเรื9อรัง
3. มพีษิตอ่สิ�งแวดลอ้มและสะสม3. มพีษิตอ่สิ�งแวดลอ้มและสะสม
ยาวนาน



เกณฑ์ คาํอธิบาย

1-ความเป็นพษิเฉียบพลัน(Acute toxicity) ประเภทใดประเภท

หนึ�ง
Extremely hazardous (Class 1a) according to World 

WHO Ia
Extremely hazardous (Class 1a) according to World 

Health Organisation

WHO Ib
Highly hazardous (Class 1b) according to World 

Health Organisation

H330
‘Fatal if inhaled’ hazard classification according to the 

Globally Harmonised System (GHS)



2-ผลกระทบระยะยาว (Long term effects) อย่างใดอย่างหนึ�ง

EPA carc Human carcinogen according to EPA

IARC carc Human carcinogen according to IARC

EU GHS carc(1A, 1B) Known or presumed human carcinogens (1A or 1B) according to EU GHS Regulation

1272/2008/EC

EPA prob likel carc Probable/ Likely carcinogen according to EPA

IARC prob carc Probable carcinogen according to IARC

EPA poss carc Possible carcinogen according to EPA

IARC poss carc Possible carcinogen according to IARC

EU GHS carc (2) Suspected human carcinogen (Cat. 2) according to EU GHS Regulation 1272/2008/EC

EU GHS muta (1A, 1B) Substances known to induce heritable mutations or to be regarded as if they induce

heritable mutations in the germ cells of humans. Substances known to induce heritable

mutations in the germ cells of humans’ (Category 1A or 1B) according to EU

Regulation 1272/2008/EC

EU GHS repro (1A, 1B)
Known or presumed human reproductive toxicant according to EU GHS Regulation 

1272/2008/EC

EU EDC (1,2) or C2 & 

R2 GHS

Endocrine disruptor or potential endocrine disruptor according to EU Category 1 or 

Category 2 or GHS Cancer 2 AND EU reproductive toxicity



3- ผลกระทบต่อสิ6งแวดล้อม (Environmental toxicity) อย่างใดอย่างหนึ�ง

very bio acc Very bioaccumulative according to REACh criteria (BCF >5000)

very pers water
Very persistent/water according to REACh criteria (Halflife > 60 

days)

very pers water 

sedi

Very persistent in water/sediment according to REACh criteria 

(Halflife > 180 days)sedi (Halflife > 180 days)

highly toxic 

bees

Hazard to ecosystem services – Highly toxic to bees (<2 

µg/bee) according to U.S. EPA as listed by FOOTPRINT data



ผลการพจิารณา



















สรปุ
สารเคม ี ที�มคีะแนน ตั 9งแต ่1 คะแนน 
ทั 9งหมด 154 รายการ

แบง่เป็นแบง่เป็น
3 = 9  รายการ 
2 =  46 รายการ 
1   =   99 รายการ



ขอ้คดิสง่ทา้ย

3 ประเด็น



สาระสาํคญั vs สารผสม



สาระสาํคญั vs สารผสม

• Glyphosate and tallowamines 



แหลง่ขอ้มลูและการใชข้อ้มลู



ทางเลอืกเป็นไปได ้
และไปไดด้กีวา่



• ผลผลติใกลเ้คยีงกนั
• ใหผ้ลผลติมากกวา่ในปีแหง้แลง้
• ทําใหด้นิอดุมสมบรูณ์กวา่ -> ยั�งยนื
• ใชพ้ลงังานนอ้ยกวา่ 45 %
• ลดกา๊ซทําใหโ้ลกรอ้น ดกีวา่ 40 %
• กําไรมากกวา่ 94 %



ขอ้คดิสง่ทา้ย และอภปิราย

• สาระสําคญั และสารผสม
• แหลง่ขอ้มลูและการใชข้อ้มลู
• ทางเลอืกที�ไมใ่ชส้าร• ทางเลอืกที�ไมใ่ชส้าร





วตัถอุนัตรายที�มปีรมิาณนําเขา้สงูสดุ 
10 อนัดบั

1. glyphosate 6. chlorpyrifos

2. 2,4-D
7. Atrazine

3. Paraquat 
dichloride

8. Butachlor

4. Ametryn 9. Propanil

5. mancozeb 10. diuron

สํานกัควบคมุพชืและวสัดกุารเกษตรสํานกัควบคมุพชืและวสัดกุารเกษตร, , กรมวชิาการเกษตร กรมวชิาการเกษตร 25492549




