
การประชุมวชิาการเพื�อเตือนภัยสารเคมีกาํจัดศัตรูพชื ประจําปี 2557 

“สร้างสังคมไทยให้ปลอดภัยจากสารเคมีกาํจัดศัตรูพชื” 

 

หลกัการและเหตุผล 

 ปัญหาสารเคมีกาํจดัศตัรูพืชยงัคงเป็นปัญหาสาํคญัที�ส่งผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้มและสุขภาพของ
ประชาชนทั*งในส่วนของเกษตรกร และผูบ้ริโภค ที�ผา่นมาไดมี้การดาํเนินงานจากหลายภาคส่วนในการ
ส่งเสริมการลดการใชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืช แต่ยงัไม่มีแนวโนม้วา่ปัญหาดงักล่าวจะลดลงแต่ประการใด 

ประเทศไทย เป็นประเทศที�มีการนาํเขา้สารเคมีกาํจดัศตัรูพืชเป็นปริมาณมากและเพิ�มสูงขึ*นมาโดย
ตลอด สถิติของสาํนกัควบคุมพืชและวสัดุการเกษตรเมื�อปี 2555 พบวา่มีการนาํเขา้สารเคมีเพื�อใชใ้น
การเกษตรจากต่างประเทศมากกวา่ 134 ลา้นกิโลกรัม และมีมูลค่าการนาํเขา้ประมาณ 19,357 ลา้นบาท 
  การนาํเขา้สารเคมีดงักล่าวเขา้มาใชใ้นการเกษตรส่งผลกระทบโดยตรงต่อทั*งเกษตรกรและผูบ้ริโภค 
จากสถิติการตรวจเลือดล่าสุดของสาํนกัโรคจากการประกอบอาชีพและสิ�งแวดลอ้มเมื�อปี 25551 พบวา่จาก
การตรวจเลือดเกษตรกร  จาํนวน 152,846 คน พบเกษตรกรที�มีสารเคมีกาํจดัศตัรูพืชตกคา้งในร่างกายใน
ระดบัเสี�ยงและไม่ปลอดภยัในสัดส่วนที�สูงถึง 46,016 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของจาํนวนเกษตรกร
ทั*งหมด และยงัพบวา่ ประชาชนผูบ้ริโภคทั�วไปก็ไดรั้บผลกระทบจากการบริโภคผลิตผลที�ปนเปื* อนสารเคมี
กาํจดัศตัรูพืชดว้ย โดยขอ้มูลเมื�อปี 2554 พบวา่มีประชาชนทั�วไปถึงร้อยละ 36 ที�ตรวจพบวา่มีความเสี�ยงและ
ไม่ปลอดภยั หรือมีความเสี�ยงสูงกวา่เกษตรกรจากการสาํรวจในปีเดียวกนัประมาณร้อยละ 4 
 ปัญหาดงักล่าวนาํไปสู่ปัญหาสุขภาพสาํคญัหลายประการ เช่น ความเจบ็ป่วยและการตายเนื�องจาก
การสัมผสัสารเคมี ก่อใหเ้กิดโรคมะเร็ง ปัญหาของระบบสืบพนัธ์ุ ฯลฯ ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการแพทยเ์ชื�อวา่
สาเหตุจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืชเป็นหนึ�งในสาเหตุสาํคญัที�ทาํใหค้นไทยตอ้งเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง จน
กลายเป็นสาเหตุหลกัอนัดบัหนึ�งของการตายของคนไทยแซงหนา้สาเหตุการตายจากอุบติัเหตุ เอดส์ และ
อื�นๆ 
สถานการณ์ปัญหาสารเคมีกาํจดัศตัรูพืชตกคา้งในผกั 
 จากการสุ่มตรวจผกั 7 ชนิดของเครือข่ายเตือนภยัสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช2เมื�อวนัที� 26 มีนาคม 2555 
ซึ� งสุ่มตรวจผกัในแหล่งจาํหน่ายสาํคญั 3 กลุ่มคือ กลุ่มผกัเฮาส์แบรนดที์�ขายในหา้งสมยัใหม่ ผกัที�ขายใน
ตลาดสดทั�วไป และผกัจากรถเร่ พบวา่โดยเฉลี�ยมีสารเคมีกาํจดัศตัรูพืชตกคา้งในระดบัที�สูงกวา่มาตรฐาน
ของสหภาพยโุรปร้อยละ 40 โดยผกัที�มีการพบสารเคมีกาํจดัศตัรูพืชตกคา้งมี 6 ชนิด คือ กะหลํ�าปลี คะนา้ 
ถั�วฝักยาว ผกักาดขาว ผกัชี และพริกจินดา มีเพียงผกับุง้จีนเท่านั*นที�ไม่พบสารตกคา้ง   

                                                           

1 ระบบรายงานผลทาง email ของโครงการเกษตรปลอดโรค ผูบ้ริโภคปลอดภยั โดยสาํนกัโรคจากการประกอบอาชีพและสิ�งแวดลอ้ม ปี 2555 
2 รายงานผลการตรวจผกัในกรุงเทพมหานคร, http://www.thaipan.org/node/362 



สาเหตุสาํคญัของปัญหาต่างๆขา้งตน้ เกิดขึ*นจาก 1) นโยบายและกลไกการขึ*นทะเบียนสารเคมีกาํจดั
ศตัรูพืช 2) ธรรมาภิบาลของบริษทัสารเคมี และผูป้ระกอบการที�นาํเขา้ และจาํหน่ายสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช 
และ 3) ความรู้ ความตระหนกั ความรับผดิชอบ และการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและผูบ้ริโภค 

ดว้ยเหตุนี*  เครือข่ายเตือนภยัสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช (Thailand Pesticide Alert Network: Thai-PAN)

ซึ� งได้ก่อตั*งขึ*นในปี พ.ศ. 2554 โดยความร่วมมือจากนักวิชาการด้านสาธารณสุข เกษตร เศรษฐศาสตร์ 

สิ�งแวดลอ้ม และนิติศาสตร์ จากหน่วยงานภาครัฐและสถาบนัการศึกษา เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก และ

เครือข่ายผูบ้ริโภค จึงไดร่้วมกนัจดัการประชุมวิชาการเพื�อเตือนภยัสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช ประจาํปี 2557 ขึ*น 

ภายใตห้ัวขอ้ “สร้างสังคมไทยให้ปลอดภยัจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช” เพื�อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการใน

ประเด็นผลกระทบของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชต่อความปลอดภัยของสุขภาพและสิ� งแวดล้อม รวมถึง

สถานการณ์ปัญหาที�เกี�ยวขอ้ง นาํไปสู่การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการติดตามนโยบายและเฝ้าระวงั

ภยัจากสารเคมีทางการเกษตร และพฒันาองค์ความรู้ที�จะทาํให้ระบบเกษตรและอาหารของไทยปลอดภยั

และย ั�งยนื 

 

วตัถุประสงค์ 

1. เผยแพร่ขอ้มูลและสถานการณ์สารเคมีกาํจดัศตัรูพืชทั*งในระดบัประเทศและระดบัทอ้งถิ�น 

2. เป็นเวทีในการนาํเสนอผลงานทางวชิาการ บทเรียนและประสบการณ์ที�เกี�ยวขอ้งกบัปัญหาและ

ทางออกของสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช  

3. นาํเสนอแนวทางการปฏิรูปกลไกการขึ*นทะเบียนและควบคุมสารเคมีกาํจดัศตัรูพืชที�มีอนัตราย

ร้ายแรง 

4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม สร้างความร่วมมือและประสานงานขององคก์ร หน่วยงาน ภาคีเครือข่าย

ต่างๆและผูที้�สนใจ 

 

กลุ่มเป้าหมาย 

ผูเ้ขา้ร่วมงานประมาณ 400 คน ประกอบดว้ย  

1. นกัวชิาการ นกัวจิยั คณาจารย ์และบุคลากรมหาวทิยาลยั จาํนวน 60 คน 

2. ผูแ้ทนจากหน่วยงานภาครัฐที�ทาํหนา้ที�กาํหนดหรือกาํกบันโยบายดา้นการจดัการวตัถุอนัตราย

ทางการเกษตรหรือองคก์รที�เกี�ยวขอ้ง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงอุตสาหกรรม จาํนวน 80 คน 



3. ผูแ้ทนจากภาคธุรกิจ จาํนวน 30 คน 

4. ผูแ้ทนจากองคก์รสาธารณะประโยชน์ จาํนวน 40 คน 

5. ผูแ้ทนจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น จาํนวน 50 คน 

6. เครือข่ายเกษตรกร จาํนวน 60 คน 

7. ผูส้นใจทั�วไป จาํนวน 60 คน 

8. สื�อมวลชน จาํนวน 20 คน 

รูปแบบและรายละเอยีดกจิกรรม 

เนื0อหาหลกัของการจดัการประชุมวชิาการแบ่งเป็น 3 ประเด็นไดแ้ก่  

1. สถานการณ์สารเคมีกาํจดัศตัรูพืชในประเทศไทย 

• ปริมาณการนาํเขา้ การขึ*นทะเบียน และการจดัประเภทสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช 

• สถิติการตรวจสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช อตัราการเจบ็ป่วยและเสียชีวติ ที�เกี�ยวเนื�อง 

• สถานการณ์ปัญหาสารเคมีกาํจดัศตัรูพืชตกคา้งในสิ�งแวดลอ้ม 

• สถานการณ์ปัญหาการตกคา้งของสารเคมีกาํจดัศตัรูในผลผลิตทางการเกษตร ทั*งใน

และต่างประเทศ 

• สถานการณ์และแนวทางการแกปั้ญหาสารเคมีกาํจดัศตัรูพืชในพื*นที� 

2. แนวทางและขอ้เสนอในการปรับปรุงกฎหมายและการจดัการสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช 

3. ผลงานศึกษาวจิยัในดา้น เศรษฐศาสตร์ สุขภาพ สิ�งแวดลอ้ม และสังคม ของสถาบนัการศึกษา 

หน่วยงานราชการ และองคก์รต่างๆ 

รูปแบบการจัดงาน 

1. อภิปราย 

2. ประชุมเชิงปฏิบติัการ ในประเด็นสนใจเฉพาะเพื�อขบัเคลื�อนใหเ้กิดปฏิบติัการในระดบัต่างๆ 

3. นิทรรศการสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช 

4. การแสดงผลิตภณัฑ ์สิ�งพิมพที์�เกี�ยวขอ้ง 

วนัเวลาและสถานที�จัดงาน 

วนัที� 20-21 กุมภาพนัธ์ 2557 ณ ศูนยป์ระชุมสถาบนัวจิยัจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ 



กาํหนดการประชุมวชิาการเพื�อเตือนภัยสารเคมีกาํจัดศัตรูพชื ประจําปี 2557 

“สร้างสังคมไทยให้ปลอดภัยจากสารเคมีกาํจัดศัตรูพชื” 

วนัที� 20-21 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 

ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวจัิยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ 

วนัพฤหัสบดีที� 20 กุมภาพนัธ์ 2557 

เวลา หัวข้อ วทิยากร 

08.00-09.00 ลงทะเบียน  
09.00-09.25 กล่าวเปิด รศ.ดร.วลิาสินี อดุลยานนท ์ผอ.สาํนกั

รณรงคสื์�อสารสังคม กองทุนสนบัสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

09.25-10.30 รายงานสถานการณ์สารเคมีกําจัดศัตรูพชืในประเทศ

ไทย 

. 

- ปริมาณการนาํเขา้ การขึ*นทะเบียน และการจดัประเภท
สารเคมีกาํจดัศตัรูพืช 

ผูแ้ทนกรมวชิาการเกษตร* 

- สถิติการตรวจสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช อตัราการเจบ็ป่วย
และเสียชีวติ ที�เกี�ยวเนื�อง 

นพ.พิบูล อิสสระพนัธ์ุ สาํนกัโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ�งแวดลอ้ม 

- สถานการณ์ปัญหาสารเคมีกาํจดัศตัรูพืชตกคา้งใน
สิ�งแวดลอ้ม 

ผูแ้ทนกรมควบคุมมลพิษ* 

- สถานการณ์ปัญหาการตกคา้งของสารเคมีกาํจดัศตัรูใน
ผลผลิตทางการเกษตร ทั*งในและต่างประเทศ 

ผูแ้ทนกรมการคา้ต่างประเทศ* 
ผูแ้ทนสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและ
ยา* 
คุณปรกชล อู๋ทรัพย ์เครือข่ายเตือนภยั
สารเคมีกาํจดัศตัรูพืช 

ประธานดาํเนินการ ดร.ชนวน รัตนวราหะ 
10.30-10.45 พกัรับประทานอาหารวา่ง  
10.45-12.30 ข้อเสนอผลการจัดทาํรายชื�อสารเคมีที�ควรประกาศห้าม

ใช้ ระยะที� 1  (หลกัเกณฑก์ารจดัทาํ รายชื�อเบื*องตน้ และ
ขอ้มูลพื*นฐานทางวชิาการที�สนบัสนุน) 

ผศ.นพ.ปัตพงษ ์เกษสมบูรณ์ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
รศ.ดร.แกว้ กงัสดาลอาํไพ * 
คุณวนัทนา ศรีรัตนศกัดิj  กรมการขา้ว* 

ประธานการอภิปราย รศ.ดร.จิราพร ลิ*มปานานนท ์
12.30-13.30 พกัรับประทานอาหารกลางวนั  



เวลา หัวข้อ วทิยากร 

13.30-15.00 อภิปรายผลการจัดทาํรายชื�อสารเคมีที�ควรประกาศห้าม

ใช้ ระยะที� 1 (อภิปรายและเปิดใหแ้สดงความคิดเห็น) 

ดร.นวลศรี ทยาพชัร (ประธานอนุกรรมการ
พิจารณาขอ้มูลและกลั�นกรองความเป็น
อนัตรายของวตัถุอนัตรายชนิดต่างๆ) * 
ผูแ้ทนกรมวชิาการเกษตร* 
ผูแ้ทนสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและ
ยา* 
ผูแ้ทนสมาคมอารักขาพืช* 
ผูแ้ทนมูลนิธิเพื�อผูบ้ริโภค* 

ประธานการอภิปราย รศ.ดร.จิราพร ลิ*มปานานนท ์
15.00-15.15 พกัรับประทานอาหารวา่ง 
15.15-17.00 นําเสนอสถานการณ์และแนวทางการแก้ปัญหาสารเคมีกาํจัดศัตรูพชืในพื0นที�  

- ประสบการณ์เครือข่ายโรงเรียนชาวนา จ.นครสวรรค ์ คุณนพดล มั�นศกัดิj   มูลนิธิการจดัการ
ความรู้และเครือข่ายโรงเรียนชาวนา จ.
นครสวรรค ์

- ประสบการณ์การทาํงานกบัชาวนาภาคกลาง  คุณอนญัญา หงษา  มูลนิธิขา้วขวญั 
- ประสบการณ์เกษตรกรปลูกผกั จ.มหาสารคาม คุณมาลี สุปันตี เครือข่ายเกษตรกรรม

ทางเลือกภาคอีสาน 
- ประสบการณ์การแกปั้ญหาสารเคมีกาํจดัศตัรูพืชผา่น
ระบบการศึกษา 

คุณมารุต จาติเกตุ มูลนิธิการศึกษาไทย 

- ประสบการณ์ของโครงการอาหารปลอดภยั จ.
เชียงใหม่ 

ทพ.ดร.สุรสิงห์ วศิรุตรัตน์ สาํนกังาน
สาธารณสุข จงัหวดัเชียงใหม่ * 

ประธานการอภิปราย คุณกิ�งกร นรินทรกุล ณ อยธุยา 

วนัศุกร์ที� 21 กุมภาพนัธ์ 2557 

09.00-12.00 
  
  
  

นําเสนอผลงานวจัิยเกี�ยวกบัสารเคมีกาํจัดศัตรูพชื  
- การศึกษาการโฆษณาสารเคมีกาํจดัศตัรูพืชในสื�อ
สิ�งพิมพ ์

รศ.ดร.เอื*อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ ประธาน
สถาบนัพฒันาสื�อภาคประชาชน 

- แนวทางนโยบายการจดัเก็บภาษีสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช ดร.สันติ แสงเลิศไสว คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- การศึกษาแนวทางการจดัการวตัถุอนัตราย ดร.ยวุรี อินนา 
 



เวลา หัวข้อ วทิยากร 

 09.00-12.00 
  
  
  

- ผลกระทบของสารเคมีกาํจดัวชัพืชต่อสุขภาพและ
สิ�งแวดลอ้ม 

ดร.สุภาพร ใจการุณ คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 

- ผลการศึกษาทางนโยบายการควบคุมพาราควอทใน
ต่างประเทศ 

ผศ.นพ.พรหมพิศิษฐ ์โจทยกิ์�ง คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

- ผลการศึกษา 6  นกัวจิยัภายนอก 
- ผลการศึกษา 7  นกัวจิยัภายนอก 

12.00-13.00 พกัรับประทานอาหารกลางวนั  
13.00-16.30 
  
  
  
  
  
  
  

อภิปรายแนวทางและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายและการจัดการสารเคมีกาํจัดศัตรูพชื  
- ความคืบหนา้การปรับปรุงกฎหมายวตัถุอนัตราย  อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม* 
- ขอ้เสนอแนะจากดา้นสารเคมีการเกษตร อธิบดีกรมวชิาการเกษตร* 
- ขอ้เสนอจากมุมมองดา้นสุขภาวะของผูป้ระกอบอาชีพ ผอ.สาํนกัโรคจากการประกอบอาชีพและ

สิ�งแวดลอ้ม กรมควบคุมโรค 
- ยทุธศาสตร์การจดัการสารเคมีแห่งชาติ ผูแ้ทนสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและ

ยา* 
- การขบัเคลื�อนของสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ ผูแ้ทนจากสาํนกังานคณะกรรมการสุขภาพ

แห่งชาติ* 
- ขอ้เสนอจากองคก์รสาธารณประโยชน์ นายวฑูิรย ์เลี�ยนจาํรูญ 
ประธานการอภิปราย นพ.สุวทิย ์วบุิลผลประเสริฐ* 

หมายเหตุ *อยูใ่นระหวา่งติดต่อวทิยากร 
 

ผู้จัดการประชุม 

 เครือข่ายเตือนภยัสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช (ไทยแพน) 

 Thai-PAN : Thailand Pesticide Alert Network 

 

ผู้ประสานงาน 

 นางสาวปรกชล  อู๋ทรัพย ์

มูลนิธิชีววถีิ 125/356 ถนนรัตนาธิเบศร์ หมู่ 3 ตาํบลไทรมา้ อาํเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี 11000 

โทรศพัท ์08 9895 5173, 02 985 3837-8 โทรสาร 02 985 3836 

อีเมล info@thaipan.org 


