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ข้อมูลทางวิชาการ: 
เหตุผลสนับสนุนการยกเลิกพาราควอต 

 
ค าถาม1: พาราควอตมีพษิเฉียบพลันปานกลางจริงหรือไม่? 

ส านกังานปกปอ้งสิ่งแวดล้อมสหรัฐ (United States Environmental Protection Agency; U.S. EPA)  
ได้ประมาณคา่ LD50 ในมนษุย์ เทา่กบั 3 – 5 มิลลิกรัมตอ่กิโลกรัมน า้หนกัตวั (United States Environmental 
Protection Agency; EPA. (2013). Recognition and Management of Pesticide Poisonings 6th Edition) 
ซึง่ต ่ากวา่คา่ LD50 ในหนทูดลอง 30-50 เท่า และ U.S. EPA ได้ระบไุว้บนหน้าเว็บไซต์วา่พาราควอตมีพิษสงูตอ่
มนษุย์ แคจ่ิบหนึง่ก็ถึงแก่ชีวิตได้ โดยไมมี่ยาถอนพิษ สอดคล้องกบัรายงานวิจยัท่ีพบวา่อตัราการตาย (fatality) 
ของผู้ ป่วยท่ีได้รับสมัผสัสารพาราควอต มีอตัราตายมากกวา่ผู้ ป่วยท่ีได้รับสารท่ีอยู่ในคลาส IB (มีพิษเฉียบพลนั
สงู) เชน่ สารเมโทมิล 3 เท่า และ คาร์โบฟรูาน 42.7 เท่า (Andrew H. Dawson, Michael Eddleston, Lalith 
Senarathna, Fahim Mohamed, Indika Gawarammana , Steven J. Bowe , Gamini Manuweera , 
Nicholas A. Buckley. (2010). Acute Human Lethal Toxicity of Agricultural Pesticides: A Prospective 
Cohort Study. PLoS Medicine., 7(10), 1-10.) ทัง้สองสารนีป้ระเทศไทยไมอ่นญุาตให้มีการขึน้ทะเบียนแล้ว  

แม้วา่องค์การอนามยัโลก (World Health Organization; WHO) จะจดัให้พาราควอตเป็นสารอนัตราย

ปานกลาง (Moderately hazardous) แตก็่มีหมายเหตปุระกอบว่า “Paraquat has serious delayed effects if 

absorbed. It is of relatively low hazard in normal use but may be fatal if the concentrated product is 

taken by mouth or spread on the skin” (WHO. (2009). The WHO Recommended Classification of 

Pesticides by Hazard and Guidelines to Classification. 33)  

25 ประเทศท่ียกเลิกการใช้ จาก 53 ประเทศ ให้เหตผุลวา่เป็นสารท่ีมีพิษเฉียบพลนัสงู เชน่ 
สวิสเซอร์แลนด์ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ กมัพชูา เป็นต้น  
 
ค าถาม2: พาราควอตท าให้เกิดโรคพาร์กินสันหรือไม่? 
 แม้วา่โมเลกลุของพาราควอตมีประจ ุซึง่ตามทฤษฎีแล้วจะซมึผา่นผนงัเซลล์ไมไ่ด้ แต่มีรายงานท่ี

ชีใ้ห้เห็นวา่พาราควอตเข้าสูส่มองผา่นเย่ือกัน้สมอง (blood-brain-barrier; BBB) และเข้าสูเ่ซลล์โดปามีน โดย

ผา่นทางตวัน าสง่ (transporter) ตา่งๆ ได้แก่ Dopamine transporter (DAT) system (Rappold, P.M., Cui, 

M., Chesser, A.S., Tibbett, J., Grima, J.C., Duan, L., Sen, N., Javitch, J.A., Tieu, K. (2011). Paraquat 

neurotoxicity is mediated by the dopamine transporter and organic cation transporter-3. PNAS., 

108(51), 20766-71. Neutral amino acid transporter system (Chanyachukul T, Yoovathaworn K, 

http://www.tasatec.com/webboard.php?r=view&uid=94
https://pantip.com/topic/32310513
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Thongsaard W, Chongthammakun S, Navasumrit P, Satayavivad J. (2004). Attenuation of paraquat-

induced motor behavior and neurochemical disturbances by l-valine in vivo. Toxicology Letters, 50, 

259-69.; McCormack, A.L., Di Monte, D.A. (2003). Effects of L-dopa and other amino acids against 

paraquat-induced nigrostriatal degeneration. J. Neurochem, 8582-6.; Shimizu, K., Ohtaki, K., 

Matsubara, K., Aoyama, K., Uezono, T., Saito, O., et al. (2001). Carrier-mediated processes in 

blood-brain barrier penetration and neural uptake of paraquat. Brain Res, 906,135-42.), Organic 

cation transporter 3 (Oct3) (Rappold, P.M., Cui, M., Chesser, A.S., Tibbett, J., Grima, J.C., Duan, L., 

Sen, N., Javitch, J.A., Tieu, K. (2011). Paraquat neurotoxicity is mediated by the dopamine 

transporter and organic cation transporter-3. PNAS., 108(51), 20766-71. และ Choline-uptake system 

(Vilas-Boas, V., et al. (2014). RBE4 cells are highly resistant to paraquat-induced cytotoxicity: 

studies on uptake and efflux mechanisms. J Appl Toxicol. 34(9), 1023-30. และมีการรายงานการค้นพบ

กลไกท่ีพาราควอตท าลายเซลล์ประสาท จากการสร้างอนมุลูอิสระพิษมากขึน้) (Colleen R Reczek, Kivanc 

Birsoy, Hyewon Kong, Inmaculada Martínez-Reyes, Tim Wang, Peng Gao, David M Sabatini & 

Navdeep S Chandel. (2017).  A CRISPR screen identifies a pathway required for paraquat-induced 

cell death. Nature chemical biology. published online: 23 October 2017.) 

 แม้วา่ส านกังานสารปอ้งกนัก าจดัศตัรูพืชและยารักษาสตัว์แหง่ออสเตรเลีย (Australian Pesticides 
and Veterinary Medicines Authority; APVMA, 2016) ได้ทบทวนข้อมลูและสรุปว่า MPTP เม่ือเข้าสูเ่ซลล์
ประสาทจะมีกลไกท่ีไปรบกวนกระบวนการ oxidative phosphorylation แตพ่าราควอตจะเข้าไปท่ี cytoplasm 
จงึไมเ่กิดกระบวนการดงักลา่ว แตง่านวิจยัของ Martinez และ Greenamyre พบวา่พาราควอตสามารถเข้าสู่
เซลล์ประสาทโดปามีน และรับอิเล็กตรอนจาก complex I (c I) และท าหน้าท่ีเป็น redox cycler ในการท าให้
เกิดภาวะเครียดออกซิเดชนั สง่ผลให้เกิด mitochondrial dysfunction และการตายของเซลล์ประสาทโดปามีน
ได้เชน่เดียวกนักบั MPP+ (เปล่ียนรูปมาจาก MPTP) และ rotenone ดงันัน้จากกลไกข้างต้นแสดงให้เห็นว่า
พาราควอตสามารถเข้าสูเ่ซลล์ประสาทโดปามีน ท าให้เกิด oxidative phosphorylation และ mitochondrial 
dysfunction ท่ีน าไปสูก่ารตายของเซลล์ประสาทโดปามีนเชน่เดียวกนักบั MPTP ( Martinez, T.N., 
Greenamyre, J.T. (2012). Toxin models of mitochondrial dysfunction in Parkinson’s disease. 
Antioxid. Redox Signal, 16(9), 920-34.) 

รายงานจากการสงัเคราะห์งานวิจยัทัง้หมดอย่างเป็นระบบ (meta analysis) ซึง่ตีพิมพ์ในวารสาร 
Neurology รวบรวมงานวิจยัจากการศกึษาทัง้แบบ cohort และ case-control จ านวนทัง้หมด 104 เร่ือง ยืนยนั
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การสมัผสัสารพาราควอตมีความเส่ียงตอ่การเกิดโรคพาร์กินสนั (Gianni and Emanuele. 2013. Exposure to 
pesticides or solvents and risk of Parkinson disease. Available from: 
https://doi.org/10.1212/WNL.0b013e318294b3c8) อีกทัง้มีงานวิจยัทางระบาดวิทยาในหลายประเทศท่ี
ชีใ้ห้เห็นวา่พาราควอตเพิ่มโอกาสการเป็นพาร์กินสนั 67-470% (Liou HH, Tsai MC, Chen CJ, Jeng JS, 
Chang YC, Chen SY, et al. (1997). Environmental risk factors and Parkinson's disease: a case-
control study in Taiwan. Neurology, 48(6), 1583-8.; Firestone et al. (2005).  Pesticides and risk of 
Parkinson disease :a populationbased case-control study .Arch Neurol, 62(1), 91-5.; Tanner et al. 
(2009). Occupation and Risk of parkinsonism. Arch Neurol, 66(9), 1106-12.) 

กลุม่ประเทศสหภาพยโุรปยกเลิกการใช้โดยมีสาเหตนีุป้ระกอบด้วย และประเทศท่ียงัจ ากดัการใช้ เชน่ 
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สมาคมพาร์กินสนัเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกสารพาราควอตโดยเร็ว 
(https://www.michaeljfox.org/files/Paraquat_letter_FINAL.pdf) 
 
ค าถาม3: หากใส่อุปกรณ์ป้องกันตัวหรือจ ากัดการใช้อย่างเข้มงวดก็จะไม่มีผลต่อสุขภาพจริงหรือ? 
 พาราควอตเป็นสารท่ีมีความเส่ียงสงูมากเกินกวา่ท่ีจะน ามาใช้งานได้อยา่งปลอดภยัแม้จะมีการปอ้งกนั
ท่ีดีก็ตาม  มีรายงานประมาณการจากการสมัผสัพาราควอตของ EU พบว่า การสมัผสัพาราควอตจากการใช้
เคร่ืองพน่แบบสะพายหลงัสงูมากกวา่ระดบัมาตรฐาน (AOEL)  ถึง 60 เทา่ กรณีสวมอปุกรณ์ปอ้งกนั และเกิน 
100 เทา่ หากไมไ่ด้สวม (EC .(2002) .Opinion of the Scientific Committee on Plants on Specific 
Questions from the Commission Regarding the Evaluation of Paraquat in the Context of Council 
Directive 91/414/EEC )Opinion adopted by the Scientific Committee on Plants on 20 December 
2001 .(SCP/PARAQ/002-Final 16 January 2002 .Health & Consumer Protection Directorate-General, 
European Commission, Brussels)  

ประเทศบราซิลท่ีปัจจบุนัก าหนดให้การใช้พาราควอตท าได้เฉพาะการฉีดพ่นโดยรถแทรคเตอร์ท่ีมีห้อง
โดยสารปิดมิดชิด แม้กระนัน้จากการประเมินของ Brazilian Health Regulatory Agency (ANVISA) พบวา่ 
พาราควอตมีพิษเฉียบพลนัร้ายแรง มีรายงานผู้ เสียชีวิตเป็นจ านวนมาก ทัง้ยงัสมัพนัธ์กบัการก่อโรคพาร์กินสนั 
และแม้จะมีเคร่ืองปอ้งกนัท่ีดีก็ตาม แตก็่ไมท่ าให้สามารถรับประกนัอนัตรายท่ีเกิดกบัผู้ ใช้ได้ จงึก าหนดให้มีการ
ยกเลิกการใช้ในปี 2020 
(http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2871639/RDC_177_2017_.pdf/399e71db-5efb-4b34-
a344-9d7e66510bce) 
 ในประเทศไทยเกษตรกรนิยมใช้เคร่ืองฉีดพน่สะพายหลงัเป็นสว่นใหญ่ ตวัอย่างเชน่ งานศกึษาของ
อภิมณัฑ์ สวุรรณราช และปัตพงษ์ เกษสมบรูณ์ ท่ีจ.เลย พบมีการใช้เคร่ืองฉีดพน่สะพายหลงัทัง้แบบใช้มือฉีด
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และแบบเคร่ืองยนต์สงูถึง 87.15%  (อภิมณัฑ์ สวุรรณราช และปัตพงษ์ เกษสมบรูณ์. (2558). พฤตกิรรมการ
ปอ้งกนัตวัเองจากอนัตราย ในการใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืชของเกษตรกรในเขตพืน้ท่ีรับผิดชอบ โรงพยาบาล
สง่เสริมสขุภาพ ต าบลบ้านเหมืองแบง่ ต าบลหนองหญ้าปล้อง อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย. วารสารการพฒันา
สขุภาพชมุชน มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 3(3), 395-407.) และการสวมเสือ้ผ้าแบบปกปิดมิดชิดก็ไมส่ามารถ
ปอ้งกนัการสมัผสัทางผิวหนงัได้ แม้ตามทฤษฎีพาราควอตไมส่ามารถดดูซมึผา่นผิวหนงัได้อยา่งมีนยัส าคญั แต่
บาดแผลบนผิวหนงั และบาดแผลเผาไหม้ท่ีเกิดจากพาราควอตเองจะท าให้พาราควอตผา่นเข้าสู่ร่างกายอย่าง
รวดเร็ว (Smith JG. (1988). Paraquat poisoning by skin absorption: a review. Human toxicology, 7(1), 
15-9.; Soloukides A., Moutzouris D.A., Kassimatis T, et al .(2007) .A fatal case of paraquat poisoning 

following minimal dermal exposure. Renal Failure, 29, 375‑377. 
http//:dx.doi.org/10.1080/08860220601184134; Peiró A.M., Zapater P., Alenda C., Ramírez A., 
Gutiérrez A., Pérez-Mateo M., & Such J. (2007). Hepatotoxicity related to paraquat and diquat 

absorption through intact skin. Digestive Diseases and Sciences, 52, 3282‑3284. 
http://dx.doi.org/10.1007/s10620-005-9056-2; Lin N.C., Lin J.L., Lin-Tan D.T., & Yu C.C. (2003). 
Combined initial cyclophosphamide with repeated methylprednisolone pulse therapy for severe 

paraquat poisoning from dermal exposure. Journal of Toxicology. Clinical Toxicology, 41, 877‑881. 
http://dx.doi.org/10.1081/CLT-120025356) แม้แตก่ารสมัผสักบัพาราควอตท่ีผิวหนงัเพียงเล็กน้อย ก็ท าให้
เสียชีวิตได้ โดยเฉพาะกบัพาราควอตท่ีมีความเข้มข้นสงู) Soloukides A., Moutzouris D.A., Kassimatis T, et 
al .(2007) .A fatal case of paraquat poisoning following minimal dermal exposure. Renal Failure, 29, 

375‑377. http//:dx.doi.org/10.1080/08860220601184134 ข้อมลูจากศนูย์พิษวิทยาโรงพยาบาลรามาธิบดี
ปี 2553-2559 พบอตัราการตายของผู้ ป่วยในประเทศไทยท่ีได้รับพาราควอตสงูถึง 46.18% (ผู้ ป่วยทัง้หมด 
4,223 คน ตาย 1,950 คน) มีอตัราตาย 10.2% กรณีท่ีผู้ ป่วยสมัผสัทางผิวหนงั 14.5% กรณีท่ีเกิดจากอบุตัเิหตุ
หรือไมต่ัง้ใจ และ 8.2% กรณีท่ีเกิดจากการประกอบอาชีพ  

และเน่ืองจากสภาพอากาศร้อนของประเทศไทย จงึเป็นไปได้ยากมากท่ีเกษตรกรจะสวมอปุกรณ์
ปอ้งกนัท่ีได้มาตรฐานเพ่ือปอ้งกนัการสมัผสัพาราควอตทางผิวหนงั ซึง่ในกรณีนีเ้กณฑ์ทางจริยธรรมของ FAO 
เก่ียวกบัการจดัการสารเคมีก าจดัศตัรูพืช (FAO 2014) ในหวัข้อ 3.6 ระบวุา่ “สารเคมีใดท่ีเป็นอนัตรายในระดบั
ท่ีเกษตรกรต้องใช้เคร่ืองปอ้งกนัท่ีอึดอดัไมส่ะดวกสบาย แพง หรือไมพ่ร้อมท่ีจะน ามาใช้อยา่งทนัท่วงที ต้อง
หลีกเล่ียงการใช้สารพิษดงักลา่ว โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในกรณีท่ีเป็นการใช้ของเกษตรกรรายย่อยในประเทศเขต
ร้อน” (FAO and WHO. (2014). The International Code of Conduct on Pesticide Management. Article 
3 Pesticide management, 9.) 
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ค าถาม4: พาราควอตตรวจไม่พบในอากาศและโมเลกุลใหญ่เกินกว่าจะเข้าไปในระบบทางเดินหายใจ
จริงหรือ?  

สหภาพยโุรปจดักลุม่พาราควอตเป็นสารท่ีอนัตรายถึงตายถ้าสดูดม ตามท่ีระบไุว้วา่ “Fatal if inhaled” 
(Hazard Classification 330; Official Journal of the European Union. (2008). REGULATION (EC) No 
1272/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 December 2008 on 
classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing 
Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006. รวมทัง้ปรากฏ
ข้อความท่ีแสดงถึงความเส่ียงหรือเป็นอนัตรายบนเคมีภณัฑ์วา่ “Very Toxic by Inhalation” (Risk Phrase 26) 
ตาม EU Directive 67/54 เช่นเดียวกบั U.S. EPA(1997) จดัพาราควอตเป็นสารท่ีมีความเป็นพิษเฉียบพลนัสงู
จากการสดูดม อยูใ่นกลุม่ Category I แม้ว่าเอกสารจะระบวุา่ละอองปกตจิากการฉีดพน่จริง (400-800 µm) 
ใหญ่เกินกว่าท่ีจะเป็นพิษ แตก่ารก าหนดคา่มาตรฐานในอากาศแสดงวา่ผ่านเข้าระบบทางเดนิหายใจได้ และ
ละอองพาราควอตจากผู้ ฉีดพน่ด้วยมือ จะถกูกกัสะสมในจมกูซึง่ระคายเคืองตอ่เย่ือเมือกจนบอ่ยครัง้เกิดเป็น
เลือดก าเดา และยงัสามารถซมึผา่นเมือกเม่ือปริมาณมากพอก็จะเกิดความเป็นพิษทัว่ร่างกาย (Catharina 
Wesseling M.D., Berna van Wendel de Joode, Clemens Ruepert, Catalina LeÛn M.D., Patricia 
Monge M.D., Hern·n Hermosillo, Timo Partanen. (2001). PARAQUAT in developing countries. Int J 
Occup Environ Health, 1-24.)  
 
ค าถาม5: ทารกในครรภ์มีโอกาสได้รับพาราควอตจากแม่จริงหรือ? 
 พาราควอตสามารถผ่านจากมารดาไปสู่ตวัออ่นในครรภ์ ผลการวิจยัจากคณะสาธารณสขุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล ตรวจพบการตกค้างของพาราควอตในซีร่ัมทารกแรกเกิดและมารดาระหว่าง 17-20%และ
พบวา่หญิงตัง้ครรภ์ท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีความเส่ียงรับสารพาราควอตมากกวา่คนทัว่ไป 1.3 เทา่ หญิง
ตัง้ครรภ์ท่ีมีประวตัิการขดุดินในพืน้ท่ีเกษตร มีความเส่ียงในการตรวจพบพาราควอต คิดเป็น 6 เท่าของหญิง
ตัง้ครรภ์ท่ีไมมี่การขดุดนิ และหญิงตัง้ครรภ์ท่ีท างานในพืน้ท่ีเกษตรกรรมชว่ง 6-9 เดือนของการตัง้ครรภ์ พบ
พาราควอตตกค้างมากกวา่หญิงตัง้ครรภ์ท่ีไมไ่ด้ท างานถึง 5.4 เทา่ (Kongtip P., Nangkongnab N., 
Phupancharoensuk R., Palarach C., Sujirarat D., Sangprasert S., Sermsuk M., Sawattrakool N., 
Woskie S.R., (2017). Glyphosate and Paraquat in Maternal and Fetal Serums in Thai Women. J 
Agromedicine. doi: 10.1080/1059924X.2017.1319315.) และตรวจพบพาราควอตในขีเ้ทาเดก็ทารกแรก
เกิดสงูถึง 54.7%จากมารดา 53 คน (Pajaree Konthonbut, Pornpimol Kongtip, Noppanun Nankongnab, 
Mathuros Tipayamongkholgul, Witaya Yoosook and Susan Woskie. (2018). The Paraquat Exposures 
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of Pregnant Women and Neonates in Agricultural Areas in Thailand. Int. J. Environ. Res. Public 
Health, 15(1163)). ในขณะท่ีการวิจยัลกัษณะเดียวกนัในประเทศฟิลิปปินส์ตรวจพบพาราควอตในขีเ้ทาทารก
เพียง 2 จาก 70 ตวัอยา่ง (2.85%)  
  
ค าถาม6: ดนิสามารถตรึงพาราควอตได้แน่นและไม่มีโอกาสปนเป้ือนในสิ่งแวดล้อมและพืชผักจริง
หรือไม่? 
 ดนิสามารถดดูซบัพาราควอตได้ดี แตเ่ม่ือมีการใช้สารเคมีตอ่เน่ืองซ า้ๆ หลายปี หรือมีการใช้ในปริมาณ
มากจะท าให้สารเคมีสะสมจนเกินสภาวะอ่ิมตวัท่ีสารอินทรีย์ในดนิ (organic matter) จะดดูซบัได้ จะเกิดการ
คายซบัขึน้ ท าให้พาราควอตถกูชะล้างออกจากดนิไปสูแ่หลง่น า้ สง่ผลให้พืชดดูซบัสารเคมีเหลา่นีไ้ปสะสมในล า
ต้นได้  และเกิดการสะสมของสารเคมีเหลา่นีใ้นสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศวิทยา (พวงรัตน์ และคณะ. (2555). แผน
งานวิจยัเร่ืองการวิจยัเชิงบรูณาการเพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพหนว่ยงานท้องถ่ินในการจดัการและปอ้งกนัการ
ปนเปือ้นของสารพิษบนพืน้ท่ีต้นน้า้น่าน. ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแหง่ชาติ. 

การคายซบัของสารพาราควอตจากดนิสูล่ าน า้ในพืน้ท่ีนา่นและพิษณโุลกได้มีการรายงานโดยงานวิจยั
ของ ม.นเรศวร (Daoheuang Keochanh, Wongsathorn Sinlapathorn, Patcharaporn Phuinthiang, 
Nattakarn Nawinwattana, Manee Jindakaraked, and Puangrat Kajitvichyanukul. (2018). Fate and 
Transport of Paraquat Dichloride in Corn and Rubber Plantation Soils. International Association of 
Lowland Technology (IALT):ISSN 1344-9656, 19(1), 1-8) และการคายซบัพาราควอตจากตะกอนดนิสูล่ า
น า้ท่ีปากพนงั นครศรีธรรมราช รายงานโดยสถาบนัเทคโนโลยีแหง่เอเชีย (AIT) (Damrongsak Noicharoen , 
Preeda Parkpian , Oleg V. Shipin , Chongrak Polprasert , Ronald D. DeLaune & Manoch Kongchum. 
(2012). Effect of salinity on adsorption and desorption of paraquat in Pak Phanang river sediment, 
Thailand, Journal of Environmental Science and Health, Part A, 47:12, 1897-1908, DOI: 
10.1080/03601234.2012.676441) 

พาราควอตสามารถเข้าสูร่ากพืชด้วยการแพร่ (passive diffusion) ตามกลไก carrier-mediated 
system เป็นการดดูซมึสารเคมีเข้าสูพื่ชในรูปแบบของ active absorption ผา่นเย่ือเมมเบรน โดยมีโปรตีน 
กรดอะมิโนเป็นสารน าพาท าให้เกิดการเคล่ือนย้ายพาราควอตและไกลโฟเซตจากรากไปเซลล์ตา่งๆ ของพืช แต่
กลไกนีฆ้า่พืชไมต่ายแตท่ าให้เกิดการสะสมในพืช (Hart JJ, DiTomaso JM, Linscott DL, Kochian LV. 
(1992a). Characterization of the transport and cellular compartmentation of paraquat in roots of 
intact maize seedlings. Pestic Biochem Physiol, 43, 212-222. Hart JJ, DiTomaso JM, Linscott DL, 
Kochian LV. (1992b). Transport interactions between paraquat and polyamines in roots of intact 
maize seedlings. Plant Physiol, 99,1400-1405. Hart JJ, DiTomaso JM, Linscott DL, Kochian LV. 
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(1993). Investigations into the cation specificity and metabolic requirements for paraquat transport 
in roots of intact maize seedlings. Pestic Biochem Physiol, 45, 62-71. Sterling, T.M. (1994). 
Mechanisms of herbicide absorption across plant membranes and accumulation in plant cells. 
Weed Sci. 42, 263-276.) และไมส่ามารถล้างออกได้ไมว่่าจะด้วยวิธีการใด ในงานวิจยัตา่งประเทศยงัพบอีก
วา่มีพาราควอตตกค้างในอาหารแปรรูป เชน่ แปง้ เบียร์ และอาหารเดก็ (G.P. Danezis, C.J. 
Anagnostopoulos, K. Liapis, M.A. Koupparis. (2016). Multi-residue analysis of pesticides, plant 
hormones, veterinary drugs and mycotoxins using HILIC chromatography-MS/MS in various food 
matrices. Analytica Chimica Acta, 942, 121-138.) และงานวิจยัของภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั พบการตกค้างของพาราควอตในสิ่งมีชีวิตท่ีเป็นอาหาร เชน่ กบหนอง ปนูา หอย
กาบน า้จืด ปลากะมงั ซึง่เป็นการได้รับพาราควอตจากสิ่งแวดล้อม รวมทัง้อาหารแปรรูป เชน่ น า้ป ูหรือน า้ปู๋  
เชน่กนั  

 
การตรวจพบ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ในตัวอย่างสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 

สารเคมี สถานที่ รายละเอียดการตรวจพบในสิ่งแวดล้อม น า้ ผัก และสัตว์ เอกสารอ้างอิง 

พาราควอต นา่น 

  

พบในดนิ 6.75-291.60 ไมโครกรัม/กก. และตะกอนดิน 7.95-214.60 ไมโครกรัม/กก. พวงรัตน์ และคณะ, 

2559 พบในน า้ประปาหมู่บ้านในทกุตวัอยา่ง (21 ตวัอยา่ง) ในชว่ง 0.22 - 4.67 ไมโครกรัม/ลติร 

พบในผักท้องถิ่น มคีา่สงูกวา่คา่มาตรฐาน Codex ในทกุตวัอยา่งจาก 45 ตวัอยา่ง 

พบในปลาเกินคา่มาตรฐาน Codex ในทกุตวัอยา่งจาก 19 ตวัอยา่ง ในชว่งคา่ 8.50-189.25 

ไมโครกรัม/กก. 

พบในกบหนอง ปนูา ในพืน้ที่เกษตร หอยกาบน า้จดืในอ่างเก็บน า้ และปลากะมังใน

แมน่ า้นา่น ที่อ.เวียงสา จ.นา่น โดยใน ปนูา กบหนอง และปลากะมงั มีคา่เกินมาตรฐาน 

Codex ทกุตวัอยา่ง 

ศิลปชยั (2554) ธงชยั,  

รชตะ, ภาณพุงศ์, อร

สา (2555)  

ล าพนู และ

ล าปาง 

ในพืน้ท่ีการเกษตรและในแหล่งน า้มากกวา่ 80% ของตวัอยา่งทีต่รวจวิเคราะห์ และตกค้าง

ในดินความเข้มข้นสงูสดุ 25.1 มก./กก 

กรมสง่เสริมคณุภาพ

สิง่แวดล้อม, 2560 

หนองบวัล า

ภ ู

พบในน า้ประปาหมู่บ้านในทกุตวัอยา่งที่ตรวจวดัในระดบัความเข้มสงู มิลลกิรัม/ลติร และ

ตรวจพบในผักท้องถิ่นทกุตวัอยา่ง 

พวงรัตน์ วรางคณา 

และภาสกร, 2560  

หลาย

จงัหวดั 

พบในผ้กผลไม้ในระดบัเกินมาตรฐานสงูถงึ 38 ตวัอยา่งจาก 76 ตวัอยา่งผกัผลไม้ในโมเดิร์น

เทรด 

Thai PAN, 2560 

ไกลโฟเซต นา่น พบในดนิ 145.04 -3,311.69 ไมโครกรัม/กก. และตะกอนดิน 132.65-3,913.86ไมโครกรัม/

กก. 

พวงรัตน์ และคณะ, 

2559 
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ค าถาม7: หากยกเลิกพาราควอตแล้วจะท าให้ผลผลิตเสียหายมีมูลค่าสูญเสียหลายแสนล้านบาทจริง
หรือ? 

ไมจ่ริงเน่ืองจากข้อมลูของส านกังานสถิตแิหง่ชาตพิบวา่ ครัวเรือนเกษตรท่ีปลกูพืชมากกวา่คร่ึงหนึง่ 
3.093 ล้านครัวเรือนไมมี่การใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืชเลย ในขณะท่ีครัวเรือนท่ีมีการก าจดัศตัรูพืชและวชัพืชนัน้ 
2.395 ล้านครัวเรือนใช้สารเคมี 0.276 ล้านครัวเรือนใช้สารธรรมชาติ 0.088 ใช้ศตัรูธรรมชาต ิและ 0.270 ใช้วิธี
อ่ืน (ส านกังานสถิตแิหง่ชาต ิ2560) 

สอดคล้องกบัการศกึษาในระดบัพืน้ท่ีว่าเกษตรกรท่ีปลกูพืชเศรษฐกิจดงักลา่วไมไ่ด้ใช้พาราควอต
ทัง้หมด เชน่ งานวิจยัของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ท่ี อ าเภออ่าวลกึ จงัหวดักระบี่ พบวา่เกษตรกรท่ีใช้
สารเคมีก าจดัศตัรูพืชในปาล์มน า้มนัมี 26% เทา่นัน้ท่ีใช้สารก าจดัวชัพืช (ปรุวิชญ์ พิทยาภินนัท์ บญัชา สมบรูณ์

พบในน า้ประปาหมู่บ้านในทกุตวัอยา่ง (21 ตวัอยา่ง) ในชว่ง 3.09-54.12 ไมโครกรัม/ลติร 

พบในผักท้องถิ่น มคีา่สงูกวา่คา่มาตรฐาน Codex จ านวน 17 ตวัอยา่งจาก 45 ตวัอยา่ง 

พบในปลามคีา่เกินคา่มาตรฐาน Codex ในทกุตวัอยา่ง (19 ตวัอยา่ง) ในชว่งคา่ 113.96 – 

9,613.34 ไมโครกรัม/กก. 

พบในกบหนอง ปนูา ในพืน้ที่เกษตร หอยกาบน า้จดืในอ่างเก็บน า้ และปลากะมังใน

แมน่ า้นา่น ที่อ าเภอเวียงสา นา่น  

ศิลปชยั, 2554 ธงชยั  

รชตะ ภาณพุงศ์ และ

อรสา, 2555  

หลาย

จงัหวดั 

พบในผักผลไม้ในระดบัเกินมาตรฐานสงูถงึ 6 ตวัอยา่ง จาก 76 ตวัอยา่งผกัผลไม้ในโมเดิร์น

เทรด 

Thai PAN, 2560 

คลอร์ไพริ-

ฟอส 

นา่น พบในดนิ ใน 51 ตวัอยา่งจาก 54 ตวัอยา่งและตะกอนดนิ 49 ตวัอยา่งจาก 51 ตวัอยา่ง พวงรัตน์ และคณะ, 

2559 พบในน า้ประปาหมู่บ้านใน 14 ตวัอยา่งจาก 21 ตวัอยา่ง โดยมีคา่สงูสดุ 0.73 ไมโครกรัม/

ลติร 

พบในผักท้องถิ่น มคีา่สงูกวา่คา่มาตรฐาน Codex จ านวน 40 ตวัอยา่งจาก 45 ตวัอยา่ง 

พบในปลามคีา่เกินคา่มาตรฐาน Codex ทกุตวัอยา่ง (19 ตวัอยา่ง) ในชว่งคา่ 0.31 – 516.38 

ไมโครกรัม/กก. 

เพชรบรูณ์ ในน า้อุปโภคบริโภคมคีา่อยูร่ะหวา่ง 0.8 – 20.2 ไมโครกรัม/ลติร .นน า้ธรรมชาตมิีคา่อยู่

ระหวา่ง 0.2-12.2 ไมโครกรัมตอ่ลติร  

วิระวรรณ  

และพวงรัตน์, 2559 

ในผักมีคา่ความเข้มข้นของสารคลอร์ไพริฟอสอยูร่ะหวา่ง 0.0039-0.1521 มิลลกิรัม/กิโลกรัม 

ล าพนูและ

ล าปาง 

พบในผักและผลไม้ทกุชนิด ซึง่เมื่อค านวณการบริโภคและปริมาณการตกค้างของสารเคมีใน

ร่างกาย จากการประเมินความเสีย่งด้วยการเปรียบเทียบคา่อ้างอิง (BMD10 

chlorpyrifos/100) ท่ีระดบั 14.8 ไมโครกรัม/กก.น า้หนกัตวั/วนั 

กรมสง่เสริมคณุภาพ

สิง่แวดล้อม, 2560 
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สขุ และธีระ เอกสมทราเมษฐ์. (2556). การวิเคราะห์ระบบการผลิตปาล์มน า้มนัและปัจจยัก าหนดรายได้ของ
ครัวเรือนเกษตรกร ในอ าเภออา่วลกึ จงัหวดักระบี่. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, 31(2), 76-84.) สว่นภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนเกษตรกร เกษตรกรท่ีปลกูปาล์มน า้มนัมากถึง 85.8 % ก าจดัวชัพืชโดยการใช้
เคร่ืองตดัหญ้า (พส ุสกลุอารีวฒันา และกาญจนา ทองนะ. (2557). ศกึษาและวิเคราะห์การปลกูปาล์มน้า้มนั
ของเกษตรกรจงัหวดับงึกาฬ. รายงานผลงานเร่ืองเตม็การทดลองท่ีสิน้สดุ ปีงบประมาณ 2557, หน้า 7.) 
ในขณะท่ีงานวิจยัอีกชิน้หนึง่พบวา่มีเกษตรกรชาวสวนยางใน 8 อ าเภอของจงัหวดัสงขลา เพียง 11.52% เท่านัน้
ท่ีใช้สารเคมีก าจดัวชัพืช ส่วนใหญ่ (71.99%) ใช้เคร่ืองตดัหญ้า 9.68% ใช้รถไถ และ 6% ไมมี่การก าจดัวชัพืช
ในสวนยาง (พลากร สตัย์ซ่ือ และปรุวิชญ์ พิทยาภินนัท์. (2560). โครงการ “การรับรู้ผลกระทบและการปรับตวั
ของเกษตรกรชาวสวนยางพาราและอตุสาหกรรมยางพาราจากการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน – 
กรณีศกึษาจงัหวดัสงขลา”. ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั, หน้า 66.) พืน้ท่ีปลกูพืชเศรษฐกิจส าคญั เชน่ 
ข้าว มีการใช้พาราควอตน้อยมาก ตวัอย่างเชน่ งานวิจยัของมหาวิทยาลยันเรศวรท่ี ต าบลบญุทนั อ าเภอสวุรรณ
คหูา จงัหวดัหนองบวัล าภพูบวา่ ในพืน้ท่ีปลกูข้าวมีการใช้พาราควอตเพียง 5 ลิตรในพืน้ท่ี 1,424 ไร่ หรือคิดเป็น 
0.0035 ลิตร/ไร่เทา่นัน้ แตมี่การใช้เฉล่ีย 0.23 ลิตร/ไร่ และ 0.41 ลิตร/ไร่ในยางพารา และอ้อย ตามล าดบั 
(สมคดิ ปอ้งมีและคณะ. (2560). รูปแบบการแก้ไขปัญหาสารเคมีปนเปือ้นในพืน้ท่ีแหลง่น า้ อปุโภคบริโภค
ต าบลบญุทนั อ าเภอสวุรรณคหูา. ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั, หน้า 72.) 
 และแม้มีแนวโน้มการใช้สารเคมีเพิ่มขึน้ แตผ่ลผลิตทางการเกษตรตอ่ไร่ในรอบ 10 ปีท่ีผา่นมา ของพืช
เศรษฐกิจส่วนใหญ่กลบัมิได้เพิ่มขึน้แตป่ระการใด เชน่ จากการเปรียบเทียบผลผลิตตอ่ไร่ของพืชเศรษฐกิจ
ส าคญัเม่ือปี 2551 เปรียบเทียบกบัปี 2559 พบวา่ผลผลิตตอ่ไร่สว่นใหญ่ลดลง เชน่ ผลผลิตยางพาราลดลงจาก 
241 กิโลกรัมตอ่ไร่ เหลือ 224 กิโลกรัมตอ่ไร่ อ้อยลดลงจาก 11,157 กิโลกรัมตอ่ไร่ เหลือ 9,152 กิโลกรัมตอ่ไร่  
ปาล์มน า้มนัจาก 3,214 กิโลกรัมตอ่ไร่ เหลือ 2,409 กิโลกรัมตอ่ไร่ ยกเว้นข้าวโพดเลีย้งสตัว์เทา่นัน้ท่ีผลผลิตตอ่
ไร่เพิ่มขึน้เล็กน้อยจาก 652 กิโลกรัมตอ่ไร่ เป็น 654 กิโลกรัมตอ่ไร่ (ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร และ
ส านกังานสถิตแิหง่ชาต)ิ 
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ข้อเสนอการควบคุมพาราควอต 
 

1. ยกเลิกพาราควอต 
ให้มีการยกเลิกการใช้โดยประกาศให้พาราควอตเป็นวตัถอุนัตรายท่ี 4 ตามข้อเสนอของกระทรวง

สาธารณสขุ โดยจากการประมวลข้างต้นจากงานศกึษาวิจยัท่ีมีข้อมลูทางวิทยาศาสตร์รองรับ (scientific base) 
ในประเดน็พิษเฉียบพลนัสงู ก่อโรคพาร์กินสนั มีหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์หนกัแนน่สนบัสนนุให้มีการยกเลิก
การใช้พาราควอต เช่น เดียวกบั 53 ประเทศท่ีได้ห้ามใช้และอยูร่ะหวา่งกระบวนการห้ามใช้สารเคมีก าจดัวชัพืช
นีแ้ล้ว  

นอกเหนือจากนีย้งัมีหลกัฐานเพียงพอภายใต้หลกัปอ้งกนัเอาไว้ก่อน (precaution approach) ซึง่เป็น
หลกัการข้อท่ี 15 ท่ีได้รับการรับรองภายใต้ค าประกาศขององค์การสหประชาชาตวิ่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการ
พฒันาท่ียัง่ยืน ( The Rio Declaration from the UN Conference on Environment and Development : 
Principle 15) และการปกปอ้งสิทธิเดก็ตามอนสุญัญาว่าด้วยสิทธิเดก็ขององค์การสประชาชาตมิาตราท่ี 24 ให้
เดก็ได้รับการคุ้มครองภายใต้สิ่งแวดล้อมท่ีปลอดภยั สนบัสนนุการยกเลิกการใช้เพราะผลจากการศกึษาการ
ตกค้างของพาราควอตในทารก และในสิ่งแวดล้อม ประกอบกบัไมส่ามารถจดัการความเส่ียงได้โดยวิธีการปกต ิ
ในกรณีนีส้ามารถพิจารณายกเลิกการใช้ได้ (FAO the Code of Conduct, in Article 7.5) 

 
2. พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมทดแทนพาราควอต 

แม้เกษตรกรท่ีปลกูพืชสว่นใหญ่จะไมไ่ด้ใช้สารเคมีก าจดัวชัพืช แตห่น่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรด าเนินการ
น างานวิจยัท่ีพบวา่มีทางเลือกในการควบคมุวชัพืช เพ่ือน ามาสง่เสริมให้แก่เกษตรกรกลุม่ท่ียงัมีการใช้พารา
ควอต โดยทางเลือกแรกควรเป็นทางเลือกท่ีปรับเปล่ียนระบบการผลิตไปสู่การเกษตรแบบผสมผสานตาม
นโยบายของรัฐบาล หรือหากไมส่ามารถท าได้ก็สามารถใช้วิธีการก าจดัวชัพืชท่ีไมต้่องใช้สารเคมีก่อน ทัง้ยงัเป็น
การรับมือกบัแนวโน้มท่ีในตลาดตา่งประเทศมีมาตรฐานของผู้ประกอบการและกลุม่สิ่งแวดล้อมท่ีไมย่อมรับการ
ใช้พาราควอต เชน่ RSPO NEXT (Roundtable for Sustainable Palm Oil), UTZ and Rainforest Alliance, 
และ CCCC (The common Code for the Coffee Community), และ FLO (Fairtrade Labeling 
Organization) เป็นต้น และมีแนวโน้มจะขยายไปยงัสารเคมีก าจดัศตัรูพืชท่ีมีอนัตรายร้ายแรงอ่ืน ในกรณี
จ าเป็นเทา่นัน้จงึแนะน าให้เกษตรกรเลือกทางเลือกการใช้สารเคมีอ่ืนเพ่ือทดแทน  เพราะถึงแม้ขณะนีส้ารเคมี
ทางเลือกดงักลา่วอาจยงัไม่มีข้อมลูท่ีพบวา่มีอนัตราย แตใ่นระยะยาวเม่ือมีข้อมลูและงานวิจยัมากเพียงพอ 
สารเคมีเหลา่นัน้อาจเป็นอนัตรายในระดบัท่ีต้องยกเลิกการใช้เชน่เดียวกบัพาราควอต ก็เป็นไปได้ 
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เกษตรกรบางสว่นท่ีมีการใช้พาราควอตสามารถใช้ทางเลือกและสารอ่ืนในการจดัการและควบคมุ
วชัพืชได้ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้

 
พืช

เศรษฐกิจ
ส าคัญ 

พืน้ท่ี
ปลูก

(ล้านไร่)  

ทางเลือกในการจัดการวัชพืช ประเมินต้นทุน/
ผลตอบแทน

เปรียบเทียบกับ 
พาราควอต 

ท่ีมาของข้อมูล 

ยางพารา 19.28 1.ปรับเปล่ียนเป็นระบบการปลกู
ยางผสมผสานกบัไม้ยืนต้น เชน่ 
ตะเคียนทอง กฤษณา จ าปาทอง 
และไผม่นัป่า ซึง่ไมจ่ าเป็นต้องใช้
สารก าจดัวชัพืช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.การใช้พืชตระกลูถัว่คลมุดิน 
 
 

1.ผลตอบแทนดีกว่า
การปลกูยางพารา
เชิงเดี่ยว โดยพบวา่ได้
อตัราผลตอบแทนตอ่
การลงทนุ(BCR) 
ระหวา่ง 2.01-2.17 
ในขณะท่ีสวน
ยางพาราเชิงเด่ียวให้
ผลตอบแทนเพียง 

1.74 เทา่นัน้ 
สอดคล้องกบั 
นโยบายของรัฐบาลท่ี
ต้องการลดพืน้ท่ีปลกู
ยางเปล่ียนเป็นเกษตร
แบบผสมผสาน 
การศกึษาพบวา่
เกษตรกรมากกวา่ 
70% ต้องการ
ปรับเปล่ียน 
 
2.ยางเตบิโตดีกว่า
และให้ผลผลิตดีกวา่ 
โดยหากสามารถ

1.สมบรูณ์ เจริญจิระ
ตระกลู พลากร สตัย์
ซ่ือ และอริศรา 
ร่มเย็น. (2557). การ
วิเคราะห์ทาง
เศรษฐกิจในการเพิ่ม
พืน้ท่ีสีเขียวให้ระบบ
สวนยางพารา. 
ส านกังานกองทนุ
สนบัสนนุการวิจยั, 
หน้า 118 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.สทุธาชีพ ศภุเกษร 
สิทธานต์ ชมภแูก้ว 
และประภาส 
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พืช
เศรษฐกิจ
ส าคัญ 

พืน้ท่ี
ปลูก

(ล้านไร่)  

ทางเลือกในการจัดการวัชพืช ประเมินต้นทุน/
ผลตอบแทน

เปรียบเทียบกับ 
พาราควอต 

ท่ีมาของข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.การใช้เคร่ืองตดัหญ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปล่ียนมาใช้พืชคลมุ
ดนิได้ทัง้หมด ประเทศ
ไทยจะได้ประโยชน์
จากอินทรีย์วตัถคุดิ
เป็นมลูคา่ธาตอุาหาร
สงูถึง 157,046  ล้าน
บาท  

 
 
3.เป็นทางเลือกท่ี
เกษตรกรสว่นใหญ่
เลือกใช้ และได้
ประโยชน์จากการมี
พืชชว่ยคลมุดนิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แยบยน. (2555). ซีรู
เลียม มหศัจรรย์พืช
คลมุดนิ. วารสาร
ยางพารา , 8, 8-17.  
 
 
 
 
 
3.พลากร สตัย์ซ่ือ 
และปรุวิชญ์ พิทยา
ภินนัท์. (2560). 
โครงการ “การรับรู้
ผลกระทบและการ
ปรับตวัของเกษตรกร
ชาวสวนยางพารา
และอตุสาหกรรม
ยางพาราจากการเข้า
ร่วมประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน – 
กรณีศกึษาจงัหวดั
สงขลา”. ส านกังาน
กองทนุสนบัสนนุการ
วิจยั, หน้า 66. 
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พืช
เศรษฐกิจ
ส าคัญ 

พืน้ท่ี
ปลูก

(ล้านไร่)  

ทางเลือกในการจัดการวัชพืช ประเมินต้นทุน/
ผลตอบแทน

เปรียบเทียบกับ 
พาราควอต 

ท่ีมาของข้อมูล 

4.ใช้สารไกลโฟเซต หรือ 
กลโูฟซิเนตแอมโมเนียม 

4 .ไกลโฟเซตมีราคา
ต ่ากว่า สว่นกลโูฟซิน
เนตแอมโมเนียมมี
ราคาสงูกวา่แตเ่ม่ือ
เปรียบเทียบทาง
เศรษฐศาสตร์แล้วทัง้
สองสารคุ้มคา่
มากกวา่ในการก าจดั
วชัพืชเปรียบเทียบกบั
ราคาสารเคมีสงูกว่า
พาราควอตประมาณ 
4 เทา่ แตใ่ช้น้อยกวา่
ประมาณ 4 เทา่
เชน่กนั 

4. Wahyu Wibawa , 
Mohd Ghazali 
Mohayidin, Rosli B. 
Mohamad, Abdul 
Shukor Juraimi and 
Dzolkhifli Omar 
(2010). Efficacy 
and Cost-
Effectiveness of 
Three Broad-
Spectrum 
Herbicides to 
Control Weeds in 
Immature Oil Palm 
Plantation. 
Pertanika J. Trop. 
Agric. Sci., 33(2), 
233 – 241. 

มัน
ส าปะหลัง 

8.8 กรมวิชาการเกษตรพบว่าการใช้
สารเอส-เมโทลาคลอร์ กบัฟลมูิ
ออกซาซิน  
(s-metolachlor+flumioxazin) 
และสารอะลาคลอร์กบัไดยรูอน 
(alachlor+diuron) มี
ประสิทธิภาพดีกว่าพาราควอต 

ต้นทนุใกล้เคียงกบั
พาราควอต 

จรรยา มณีโชต ิ 
ยรุวรรณ อนนัตนมณี
โสภิศ ใจปาละ 
วนัทนา เลิศศริิวรกลุ
จารุณี ตสิวสัดิ ์
อภิชาต ิเมืองซอง
สพุตัรา ชาวกงจกัร์ 
ลกัขณา ร่มเย็น 
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พืช
เศรษฐกิจ
ส าคัญ 

พืน้ท่ี
ปลูก

(ล้านไร่)  

ทางเลือกในการจัดการวัชพืช ประเมินต้นทุน/
ผลตอบแทน

เปรียบเทียบกับ 
พาราควอต 

ท่ีมาของข้อมูล 

(2556). การจดัการ
วชัพืชแบบผสมผสาน
ในมนัส าปะหลงั. 
รายงานผลงานวิจยั
ประจ าปี 2556 
ส านกัวิจยัพฒันาการ
อารักขาพืช กรม
วิชาการเกษตร, 90-
96. 

อ้อย 8.1 1.งานวิจยัของกรมวิชาการ
เกษตรท่ีสพุรรณบรีุ นครสวรรค์ 
และนครราชสีมา พบวา่การใช้
จอบหมนุตดิรถไถเดินตาม 
และแทรคเตอร์ได้ในการก าจดั
วชัพืชหลงัอ้อยงอกได้ผลดีกว่า
การใช้สารเคมีก าจดัวชัพืช 
 
 
 
 
2.งานวิจยัของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
พบวา่วิธีการควบคมุวชัพืชท่ีมี
ต้นทนุต ่าสดุคือการใช้จอบหมนุ
ตดิท้ายรถแทรกเตอร์ 24 แรงม้า
ก าจดัวชัพืชระหว่างแถวอ้อย 

ผลผลิตและ
ผลตอบแทนดีกว่าการ
ใช้พาราควอต 

1.ตรีนยั ตงุคเสน 
อรรถสิทธ์ิ บญุธรรม 
วีรวฒัน์ นิลรัตนคณุ
และเบญจมาศ ค าสืบ
(2550). วิจยัหา
วิธีการก าจดัวชัพืช
หลงัอ้อยงอกท่ี
เหมาะสมแตล่ะแหลง่
ปลกู. กรมวิชาการ
เกษตร 
 
2.นาตยา กาฬภกัดี 
และ อรรถสิทธ์ิ บญุ
ธรรม. (2555). การ
เปรียบเทียบวิธีการใช้
ปุ๋ ยและการก าจดั
วชัพืชในการผลิตอ้อย
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พืช
เศรษฐกิจ
ส าคัญ 

พืน้ท่ี
ปลูก

(ล้านไร่)  

ทางเลือกในการจัดการวัชพืช ประเมินต้นทุน/
ผลตอบแทน

เปรียบเทียบกับ 
พาราควอต 

ท่ีมาของข้อมูล 

และเม่ือพิจารณาในเร่ืองรายได้
พบวา่การใช้จอบหมนุติดท้ายรถ
แทรกเตอร์ 24 แรงม้า 
ก าจดัวชัพืชระหว่างแถวอ้อย
ร่วมกบัการใช้ปุ๋ ยอินทรีย์มีก าไร
มากท่ีสดุเม่ือเปรียบเทียบกบั
วิธีการอ่ืนๆ 

อินทรีย์. วารสารแก่น
เกษตร 40 ฉบบัพิเศษ 
3, 159-162. 

ข้าวโพด 7.4 การใช้รถไถจิ๋วติดผานพรวนดนิ
ก าจดัวชัพืช 

ต้นทนุใกล้เคียงกบั
พาราควอต 

เครือข่ายเกษตร
ทางเลือก 

ปาล์ม
น า้มัน 

4.3 1.การใช้พืชตระกลูถัว่คลมุดิน 
 
 
 
 
 
 
 
2.ใช้สารไกลโฟเซต หรือ 
กลโูฟซิเนตแอมโมเนียม 

1.หากสามารถปลกู
พืชตระกลูถัว่ในพืน้ท่ี
ปลกูปาล์มทัง้หมดได้ 
จะได้ประโยชน์จาก
อินทรีย์ วตัถมีุมลูคา่
ธาตอุาหารสงูถึง 
39,723  ล้านบาท 
 
2.ไกลโฟเซตมีราคา
ต ่ากว่า สว่นกลโูฟซิน
เนตแอมโมเนียมมี
ราคาสงูกวา่แตเ่ม่ือ
เปรียบเทียบทาง
เศรษฐศาสตร์แล้วทัง้
สองสารคุ้มคา่
มากกวา่ในการก าจดั
วชัพืชเปรียบเทียบกบั

1.ค านวณจากข้อมลู
ของสถาบนัวิจยัพืช
สวน เปรียบเทียบกบั
กรณียางพารา 
 
 
 
 
2. Wahyu Wibawa , 
Mohd Ghazali 
Mohayidin, Rosli B. 
Mohamad, Abdul 
Shukor Juraimi and 
Dzolkhifli Omar 
(2010). Efficacy 
and Cost-
Effectiveness of 
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พืช
เศรษฐกิจ
ส าคัญ 

พืน้ท่ี
ปลูก

(ล้านไร่)  

ทางเลือกในการจัดการวัชพืช ประเมินต้นทุน/
ผลตอบแทน

เปรียบเทียบกับ 
พาราควอต 

ท่ีมาของข้อมูล 

ราคาสารเคมีสงูกว่า
พาราควอตประมาณ 
5 เทา่แตมี่ปริมาณ
การใช้น้อยกว่า
ประมาณ 5 เทา่  

Three Broad-
Spectrum 
Herbicides to 
Control Weeds in 
Immature Oil Palm 
Plantation. 
Pertanika J. Trop. 
Agric. Sci., 33(2), 
233 – 241. 
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ข้อเทจ็จริงทางวิชาการ: 
 เหตุผลสนับสนุนให้ยกเลิกคลอร์ไพริฟอส 

 

ค าถาม1: การได้รับสัมผัสคลอร์ไพริฟอสส่งผลต่อพัฒนาการทางระบบประสาทของมนุษย์
หรือไม่? 

 - งานวิจยัหลายชิน้ของการศกึษาในมนษุย์ในรูปแบบการตดิตามการติดตามผลระยะยาวยืนยนัวา่

แม้ว่าจะเป็นการได้รับผ่านทางแม่ในระหว่างตัง้ครรภ์ คลอร์ไพริฟอสสามารถส่งผลระยะยาว 
(long-term effect) ในเดก็ในการท าให้เกิดความเป็นพษิต่อสมอง ส่งผลกระทบท าให้การเรียนรู้ 
ความจ า ความคิด ทักษะพืน้ฐานและอ่ืนๆ เป็นไปช้ากว่าพัฒนาการทั่วไปและอาจมีผลไปตลอด

ชีวิต เม่ือเทียบเคียงกบัผลการศกึษาในสตัว์ทดลองท่ีพบวา่ความเป็นพิษตอ่สมองจากคลอร์ไพริฟอสเป็น

ผลความเป็นพิษแบบถาวรส่งผลตอ่พฒันาการระยะยาว ((Whyatt, R.M., Camann, D., Perera, F.P., 

Rauh, V.A., Tang, D., Kinney, P.L. Garfinkel, R., Andrews, H., Hoepner, L., Barr, D.B. (2005). 

Biomarkers in assessing residential insecticide exposures during pregnancy and effects on fetal 

growth. Toxicol. Appl. Pharmacol. 206, 246-54, Rauh, V.A., Perera, F.P., Horton, M.K., Whyatt, 

R.M., Bensal, R., Hao, X., Liu, J., Barr, D.B., Slotkin, T.A., Peterson, B.S. (2012). Brain anomalies 

in children exposed prenatally to a common organophosphate pesticide. ProcNatlAcadSci 

USA. 109(20), 7871-76))  

 - มีรายงานวิจยัผลการศกึษาในมนษุย์อยา่งตอ่เน่ืองถึงความเช่ือมโยงระหว่างการรับสมัผสัคลอร์
ไพริฟอสกบัผลทางระบบประสาทรูปแบบตา่งๆ อาทิ 
  - ผลตอ่พฤติกรรมซมึเศร้าและการฆา่ตวัตาย (Depression and suicidal behavior)
เกษตรกรท่ีใช้จะมีความเส่ียงตอ่การเกิดโรคซมึเศร้าและการฆา่ตวัตายเพิ่มขึน้ (Lee WJ, Alavanja MCR,  
Hoppin JA, Rusiecki JA, Kamel F, Blair A, Sandler DP. (2007). Mortality among Pesticide 
Applicators Exposed to Chlorpyrifos in the Agricultural Health Study. Environ Health Perspect. 
Apr; 115(4), 528–534. Published online 2007 Jan 11. doi:  10.1289/ehp.9662 PMCID: 
PMC1852666, Freire C, KoifmanS. (2013). Pesticides, depression and suicide: a systematic 
review of the epidemiological evidence. Int J Hyg Environ Health. Jul;216(4), 445-60. doi: 
10.1016/j.ijheh.2012.12.003. Epub2013 Feb 17.) 
  - ผลตอ่การแสดงออกด้านพฤตกิรรมประสาท (Neurobehavioral Performance)เดก็และ
วยัรุ่นอายรุะหวา่ง 12-18 ปีท่ีมีการรับสมัผสัคลอร์ไพริฟอสมีผลการทดสอบท่ีแยก่วา่กลุม่ควบคมุท่ีไมมี่การ
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รับสมัผสั ตวัชีว้ดัท่ีประกอบด้วยการทดสอบการให้เหตผุลและความจ าระยะสัน้ การมีสมาธิจดจอ่กบัสิ่งท่ี
ท าแสดงผลท่ีต ่ากวา่อยา่งชดัเจนในกลุม่ท่ีรับสมัผสัคลอร์ไพริฟอสท่ีมีระดบัเมตาบอไลท์ท่ีสงูในปัสสาวะ 
(Rohlmand D.S., Ismail, A.A., Abdel-Rasoul, G., Lasarev, M., Henday, O., Olson, J.R. (2014). 
Characterizing exposures and neurobehavioral performance in Egyptian adolescent pesticide 
applicators. Metab Brain Dis., 29(3), 845-55.) 

  - ผลตอ่พฒันาการด้านระบบประสาท (Neurodevelopmental effects) การรับสมัผสั
คลอร์ไพริฟอสในแมท่ี่ตัง้ครรภ์และสง่ผลตอ่การพฒันาของระบบประสาทของตวัอ่อนในครรภ์ เป็นผลให้
เกิดผลกระทบระยะยาวภายหลงัการคลอดโดยเฉพาะการเกิดความเช่ีองช้าของพฒันาการด้านทกัษะ
พืน้ฐาน (Rauh, V.A., Garfinkel, R., Perera, F.P., Andrews, H.F., Hoepner, L., Barr, D.B., 
Whitehead, R., Tang, D., Whyatt, R.W. (2006). Impact of prenatal chlorpyrifos exposure on 
neurodevelopment in the first 3 years of life among inner-city children. Pediatrics, 118(6): e1845-
59.) มีความสมัพนัธ์เชิงลบกบัพฒันาการด้านการเรียนรู้ (Engel, S.M., Wetmur, J., Chen, J., Zhu, C., 
Barr, D.B., Canfield, R.L., Wolff, M.S. (2011). Prenatal exposure to organophosphates, 
paraoxonase 1, and cognitive development in childhood. Environ Health Perspect., 119, 1182-
1188.)   

  - ผลตอ่พฒันาการด้านสตปัิญญา (Intellectual) คลอร์ไพริฟอสมีผลตอ่พฒันาการทาง
สมองด้านสตปัิญญาและการเรียนรู้ในเดก็ท่ีมีการรับสมัผสัคลอร์ไพริฟอสระหวา่งท่ีอยู่ในครรภ์แม ่
(Bouchard, M.F., Chevrier, J., Harley, K.G., Kogut, K., Vedar, M., Calderon, N., Trujillo, C., 
Johnson, C., Bradman, A., Barr, D.B., Eskenazi, B. (2011). Prenatal exposure to 
organophosphate pesticides and IQ in 7-Year-old children. Environ Health Perspect, 119, 1189-
95.) การรับสมัผสัคลอร์ไพริฟอสในแมท่ี่เป็นเกษตรกรมีผลตอ่ความสามารถในการเรียนรู้และสตปัิญญาใน
ระยะยาวของลกู (Rauh, V., Arunajadai, S., Horton, M., Perera, F., Hoepner, L., Barr, D.B., Whyatt, 
R. (2011). Seven-year neurodevelopment scores and prenatal exposure to chlorpyrifos, a 
common agricultural pesticide. Environ. Health Perspect.,119(8), 1196-201.) 

  - ผลตอ่ลกัษณะของสมอง (Brain morphology) เด็กท่ีอยูใ่นกลุม่ท่ีมีการรับสมัผสัคลอร์ไพ
ริฟอสในขนาดสงูมีการโตขึน้ของสมองสว่นท่ีท าหน้าท่ีในการควบคมุด้านภาษา ความสนใจ (attention) 
ด้านการรับรู้ทางสงัคม (social recognition) ด้านอารมณ์ ตลอดจนด้านการวางแผน ความมีเหตมีุผลโดย
ท่ีเดก็ท่ีมีขนาดสมองใหญ่ มีระดบัสตปัิญญาต ่ากวา่ (Rauh, V.A., Perera, F.P., Horton, M.K., Whyatt, 
R.M., Bensal, R., Hao, X., Liu, J., Barr, D.B., Slotkin, T.A., Peterson, B.S. (2012). Brain anomalies 
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in children exposed prenatally to a common organophosphate pesticide. ProcNatlAcadSci 
USA.109(20), 7871-76.) 

 
ค าถาม2: คลอร์ไพริฟอสเป็นสารท่ีรบกวนการท างานของระบบต่อมไร้ท่อ )Endocrine disrupting 
chemical :EDC) หรือไม่? 

 มีงานวิจยัพบวา่สง่ผลตอ่การควบคมุเมตาบอลิซมึของไขมนัและกลโูคสในหน ูสง่ผลตอ่ระบบ
ไทรอยด์ ซึง่เพิ่มความเส่ียงตอ่การเป็น Hypothyroidism และมีรายงานการออกฤทธ์ิอ่ืน อาทิ 
neuroendocrine (Medjakovic, S., Zoechiling, Am., Gerster, P., Ivanova, M.M., Teng, Y., Klinge, 
C.M., Schildberger, B., Gartner, M., Jungbauer, A. (2014). Effect of nonpersistent pesticides on 
estrogen receptor, androgen receptor, and aryl hydrocarbon receptor. Environ. Toxicol. 29(10), 
1201-16; Ventura, C., Nieto, M.R., Bourguignon, N., Lux-Lantos, V., Rodriguez, H., Cao, G., 
Rnadi, A., Cocca, C., Nunez, M. (2016). Pesticide chlorpyrifos acts as an endocrine disruptor in 
adult rats causing changes in mammary gland and hormonal balance. J. Steroid Biochem. Mol. 
Biol. 156:1-9) และ estrogenic and androgenic effects (Vismanath, G., Chatterjee, S., Dabral, S., 
Nanguneri, S.R., Divya, R., Roy, P. (2010).  Anti-androgenic endocrine drisupting activities of 
chlorpyrifos and piperophos. J. Steroid Biochem. Mol. Biol. 120(1):22-9) 

 

ค าถาม3: การได้รับสัมผัสคลอร์ไพริฟอส เส่ียงต่อการเป็นมะเร็งหรือไม่? 

 สถาบนัวิจยัจฬุาภรณ์พบวา่คลอร์ไพริฟอสสามารถเพิ่มการเจริญเตบิโตของเซลล์มะเร็งล าไส้ H508 
(Suriyo T, Tachachartvanich P, Visitnonthachai D, Watcharasit P, Satayavivad J. (2015). 
Chlorpyrifos promotes colorectal adenocarcinoma H508 cell growth through the activation of 
EGFR/ERK1/2 signaling pathway but not cholinergic pathway. Toxicology. 338:117-29) และมี
งานวิจยัพบวา่เพิ่มความเส่ียงของการเกิดมะเร็งทวารหนกัเป็น 2.7 เทา่ (95% confidence internal 1.2-
6.4; Lee WJ, Sandler DP, Blair A, Samanic C, Cross AJ, Alavanja MC. (2007). Pesticide use and 
colorectal cancer risk in the Agricultural Health Study. Int J Cancer. 121(2): 339-46.) 

 
ค าถาม4: การใช้คลอร์ไพริฟอสสามารถตกค้างในมนุษย์ได้หรือไม่? 
 - คลอร์ไพริฟอสท่ีเกิดจากการฉีดพน่ในงานเกษตรกรรม ผลงานวิจยัของมหาวิทยาลยัมหิดลพบวา่
เกษตรกรได้รับคลอร์ไพริฟอสจากการหายใจสงูกว่าคา่ระดบัท่ีปลอดภยั (Hazard quotient>1) (Kongtip 
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P., Tingsa T., Yoosook W. & Chantanakul S. (2009). Health Risk Assessment and Biomarkers of 
Chlorpyrifos in Rice Farmers) 
  - หญิงตัง้ครรภ์ท่ีอาศยัอยูใ่นพืน้ท่ีเกษตรกรรมเม่ือคลอดบตุรตรวจพบคลอร์ไพริฟอสในขีเ้ทาทารก
แรกเกิดเป็น 32.4% จากมารดา 67 คน 
 - มารดาท่ีมีการเลีย้งลกูด้วยน า้นมมารดา ตรวจพบคลอร์ไพริฟอสในน า้นมมารดา 41.2% จาก

มารดา 51 คน และทารกท่ีได้รับคลอร์ไพริฟอสเกินคา่ ADI มีอยู่ 4.8% (Pornpimol Kongtip, Witaya 

Yoosook, Suttinun Chantanakul, Mathuros Thippayamongkolkul, Noppanun Nankongnab. การศกึษา

เร่ืองออร์กาโนฟอสเฟตในน า้นมมารดาหลงัคลอดบตุร.) 

 
ค าถาม5: มีโอกาสพบการตกค้างของคลอร์ไพริฟอสในดนิ น า้ ผักผลไม้ และสัตว์ได้หรือไม่? 

 ผลการตรวจพบการตกค้างในตวัอยา่งสิ่งแวดล้อมจากหลายหนว่ยงานแสดงดงัตาราง 

สถานที่ รายละเอียดการตรวจพบในสิ่งแวดล้อม  
ดนิ น า้ ผักผลไม้ และสัตว์ 

เอกสารอ้างอิง 

น่าน พบในดนิ ใน 51 ตวัอยา่งจาก 54 ตวัอยา่งและตะกอน

ดนิ 49 ตวัอยา่งจาก 51 ตวัอยา่ง 

พวงรัตน์ และคณะ, 

2555 
 พบในน า้ประปาหมู่บ้านใน 14 ตวัอยา่งจาก 21 

ตวัอยา่ง โดยมีคา่สงูสดุ 0.73 ไมโครกรัม/ลิตร 

 

 พบในผักท้องถิ่นมีคา่สงูกว่าคา่มาตรฐาน Codex 

จ านวน 40ตวัอยา่งจาก 45 ตวัอยา่ง 

 

 พบในปลามีคา่เกินคา่มาตรฐานCodex ในทกุตวัอยา่ง 

(19 ตวัอย่าง) ในชว่งคา่0.31 – 516.38 ไมโครกรัม/กก. 

 

เพชรบูรณ์ พบในน า้อุปโภคบริโภคมีคา่อยูร่ะหวา่ง 0.8 – 20.2 

ไมโครกรัม/ลิตร ในน า้ธรรมชาตมีิคา่อยู่ระหวา่ง 0.2-12.2 

ไมโครกรัมตอ่ลิตร  

วิระวรรณ  

และพวงรัตน์, 2559 

 ในผักมีคา่ความเข้มข้นอยูร่ะหวา่ง 0.0039-0.1521 

มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

 

เชียงราย น่าน พบในผักและผลไม้ทกุชนิด ซึง่เม่ือค านวณการบริโภค

และปริมาณการตกค้างของสารเคมีในร่างกาย กลุม่

ประชากรเกินคร่ึงหน่ึงมีคา่สารเคมีสะสมในร่างกายเกิน

กรมสง่เสริมคณุภาพ

สิ่งแวดล้อม, 2559 
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สถานที่ รายละเอียดการตรวจพบในสิ่งแวดล้อม  
ดนิ น า้ ผักผลไม้ และสัตว์ 

เอกสารอ้างอิง 

คา่อ้างอิงท่ีระดบั 14.8 ไมโครกรัม/กก.น า้หนกัตวั/วนั 

(BMD10 chlorpyrifos/100)  
ล าพูน ล าปาง พบในผักและผลไม้ทกุชนิด พบตกค้างในหอมแดงสงู

เกินคา่มาตรฐานอาหารของประเทศไทย กลุม่ประชากร

เกินร้อยละ 85 มีคา่ความเส่ียงจากการรับสมัผสัสารสงู

กวา่คา่อ้างอิงท่ีระดบั 14.8 ไมโครกรัม/กก.น า้หนกัตวั/วนั

(BMD10 chlorpyrifos/100)  

กรมสง่เสริมคณุภาพ

สิ่งแวดล้อม, 2560 

พะเยา พบวา่ผักจากฟาร์ม มาร์เกต็และซุปเปอร์มาร์เก็ต

รอบกว๊านพะเยาตรวจพบคลอร์ไพริฟอสมากท่ีสดุ 

รัตนา และคณะ, 

2557 
นครปฐม ตรวจพบเกินคา่ MRL ในผักกะหล ่าจากตลาดใน

จงัหวดันครปฐม 

สมพนธ์ และคณะ, 

2558 
ตลาดค้าส่งและ
ห้างสรรพสินค้า 

จากตวัอย่างรวม 446 ตวัอย่าง สง่วิเคราะห์สารพิษ
ตกค้าง 478 ชนิด พบตกค้างเกินคา่ MRLs สงูเป็นอนัดบั
ต้นๆของกลุม่สารก าจดัแมลง ปริมาณท่ีพบตัง้แต ่0.01-
3.10 ppm พบตกค้างในผลไม้ ผักยอดนิยม ผัก
พืน้บ้าน โดยเฉพาะใบบวับกพบสงูกวา่คา่ default limit 
(0.01ppm) สงูสดุ 310 เทา่ ในกะเพราและต าลงึพบ
ปริมาณสงูสดุเกินคา่ default limit 110 เทา่  

Thai-PAN, 2559-60 

มาเลเซีย ได้รับการแจ้งเตือนจากกระทรวงสาธารณสขุของ
มาเลเซียวา่ตรวจพบการตกค้างเกินคา่ท่ีก าหนดในผัก
ผลไม้สดส่งออก ได้แก่ มะม่วงสด ลองกอง และ
เงาะ  

สินค้าอาหารน าเข้า
จากไทยไมเ่ป็นไปตาม
กฎระเบียบด้านความ
ปลอดภยัอาหารของ
มาเลเซีย ได้แก่ Food 
Act 1983 และ Food 
Regulations 1985 
สิงหาคม – ธนัวาคม 
2560 
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ค าถาม6: จริงหรือไม่ที่ต่างประเทศห้ามใช้คลอร์ไพริฟอสในผักผลไม้ทุกชนิด และในบ้านเรือน? 

สหรัฐอเมริกา 
- ห้ามใช้ในบ้านเรือน ห้ามใช้ในมะเขือเทศ พืชตระกลูส้ม ตระกลูถัว่ จ ากดัการใช้ในแอปเปิล้ ต้องมีแนวกนั
ชนระหวา่งพืน้ท่ีฉีดพน่และบ้านเรือน  
- การประเมินความเส่ียงตอ่สขุภาพมนษุย์ของคลอร์ไพริฟอสฉบบัปี 2016 พบวา่ ความเส่ียงจากการรับ
สมัผสัทางอาหารและน า้ด่ืม ในภาวะ steady state อยูร่ะดบัท่ีน่าเป็นหว่ง ส าหรับการประเมินความเส่ียง
จากการสมัผสัจากละอองท่ีปลิวในอากาศ (spray drift) ของบ้านเรือนท่ีอยู่อาศยั ต้องมีพืน้ท่ีแนวกนัชน 
(buffer zone) มากกวา่ 300 ฟตุเพ่ือไมใ่ห้ความเส่ียงอยูร่ะดบัท่ีน่าเป็นหว่ง (EPA. 2016. Chlorpyrifos 
Revised Human Health Risk Assessment. Available from: 
https://www.regulations.gov/document?D=EPA-HQ-OPP-2015-0653-0454 ) 

จีน ห้ามใช้ในผกั ตัง้แตว่นัท่ี 31 ธันวาคม 2559 (China Pesticide Information Network, Institute 
Control of Agrochemicals, Ministry of Agriculture. Announcement No. 2032 of the Ministry of 
Agriculture. 2013. Available from: http://www.chinapesticide.gov.cn/zwgk/2290.jhtml) 

สหภาพยุโรป จ ากดัการใช้อยา่งเคร่งครัดโดยผกัผลไม้ส่วนใหญ่ห้ามไมใ่ห้ตกค้างเกินคา่ต ่าสดุท่ีจะ
วิเคราะห์ได้ (Limit of detection :LOD) 

สหราชอาณาจักร ยกเลิกการใช้ทัง้หมดยกเว้นการใช้กบัแปลงต้นออ่นพืชสกลุ Brassica (กะหล ่าปลี/
ผกักาด)ท่ีใช้เคร่ืองฉีดพน่อตัโนมตัเิทา่นัน้ (HSE. 2016. Changes to authorisations for products 
containing chlorpyrifos. Available from: http://www.hse.gov.uk/pesticides/news/information-
update-0316.htm) 

แอฟริกาใต้และฟิลิปปินส์ ยกเลิกการใช้ในบ้านเรือนและสวน เพราะวา่พบว่ามีผลกระทบตอ่สขุภาพ
มนษุย์ และโดยเฉพาะเดก็ (FDA. 2009. Ban on Household/Urban Pesticide Products Containing 
Chlorpyrifos and Dichlorvos as Active Ingredients. Available from:  
https://ww2.fda.gov.ph/index.php/drafts-for-comments/477219-ban-on-household-urban-
pesticide-products-containing-chlorpyrifos-and-dichlorvos-as-active-ingredients) 
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ข้อเสนอการควบคุมคลอร์ไพริฟอส 
 

ยกเลิกคลอร์ไพริฟอส 

จากงานศกึษาวิจยัท่ีมีข้อมลูทางวิทยาศาสตร์รองรับ (scientific evidences) ในประเดน็ผลตอ่
ความผิดปกติด้านพฒันาการทางสมองของเด็กท่ีแมไ่ด้รับสารระหว่างตัง้ครรภ์ และผลตอ่สขุภาพ 
โดยเฉพาะเป็นสารท่ีน่าเช่ือว่าเก่ียวข้องกบัการเกิดมะเร็ง ภายใต้หลกัปอ้งกนัเอาไว้ก่อน (precaution 
approach) ซึง่เป็นหลกัการข้อท่ี 15 ท่ีได้รับการรับรองภายใต้ค าประกาศขององค์การสหประชาชาตวิา่ด้วย
สิ่งแวดล้อมและการพฒันาท่ียัง่ยืน ( The Rio Declaration from the UN Conference on Environment 
and Development : Principle 15) และการปกปอ้งสิทธิเดก็ตามอนสุญัญาวา่ด้วยสิทธิเดก็ขององค์การ
สหประชาชาตมิาตราท่ี 24 ให้เดก็ได้รับการคุ้มครองภายใต้สิ่งแวดล้อมท่ีปลอดภยั สนบัสนนุการยกเลิกการ
ใช้เพราะผลจากการศกึษาการตกค้างของคลอร์ไพริฟอสในทารกและในสิ่งแวดล้อม 
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ข้อเทจ็จริงทางวิชาการ:  
เหตุผลสนับสนุนให้ยกเลิกการใช้ไกลโฟเซต 

 

ค าถาม1: จริงหรือไม่ที่อ้างว่าไกลโฟเซตปลอดภัยกว่าเกลือแกง? 

 ไมจ่ริง เน่ืองจากการอ้างโดยเปรียบเทียบคา่ LD50 ท่ีใกล้เคียงกนัแล้วกลา่ววา่ปลอดภยัเทา่กนันัน้ 

เป็นการน าคา่ LD50 ไปใช้ในทางท่ีไมถ่กูต้อง เพราะคา่ LD50 เป็นคา่ท่ีใช้ในการเปรียบเทียบความเป็นพิษ

ของสารเคมี และมีการน ามาใช้จดักลุม่ของสารเคมีว่ามีพิษระดบัใด เพ่ือประโยชน์ในการติดฉลากภาชนะ

บรรจใุนการขนสง่สารเคมีให้ผู้ เก่ียวข้องระมดัระวงัในการขนสง่ (เพื่อความปลอดภยั) ไมใ่ชก่ารจัดประเภท

สารเคมีเม่ือได้รับระยะยาว  

 

ค าถาม2: ไกลโฟเซตเป็นสารที่น่าจะก่อมะเร็งในมนุษย์หรือไม่? 

 - สถาบนัวิจยัมะเร็งระหวา่งประเทศ  (IARC) ภายใต้องค์การอนามยัโลก (WHO) ก าหนดให้เป็น

สารท่ีนา่จะก่อมะเร็งในมนษุย์ (2A) (http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol112/mono112-

10.pdf) เน่ืองจากมีหลกัฐานเพียงพอ (sufficient evidence) วา่ก่อมะเร็งในสตัว์ทดลอง และหลกัฐานท่ี

หนกัแนน่ (strong evidence) วา่ก่อให้เกิดความผิดปกตขิองสารพนัธุกรรม(ท าลายยีนและ/หรือโครโมโซม)

แม้วา่ IARC จะถกูกลา่วหาจากส่ือว่าบิดเบือนข้อมลูอย่างไมโ่ปร่งใสเพราะตดัข้อความ "ไกลโฟเซตไมก่่อ

มะเร็งในสตัว์ทดลอง" ออก โดย IARC เปิดเผยวา่ข้อความท่ีถกูตดัออกนัน้นอกจากขาดหลกัฐานท่ีนา่เช่ือถือ

แล้ว ยงัมาจากบทความวิชาการท่ีถกูเปิดโปงว่าเขียนขึน้โดยนกัวิทยาศาสตร์มอนซานโต้แตใ่สช่ื่อ

นกัวิทยาศาสตร์คนอ่ืน เป็นผู้ เขียนแทน เพ่ือตบตาวา่รายงานนัน้มาจากนกัวิชาการอิสระท่ีปราศจาก

ผลประโยชน์ทบัซ้อน (https://www.huffingtonpost.com/entry/how-monsanto-manufactured-

outrage-at-chemical-cancer_us_59c17c88e4b0f96732cbc9f3, http://www.iarc.fr/en/media-

centre/iarcnews/pdf/IARC_response_to_criticisms_of_the_Monographs_and_the_glyphosate_ev

aluation.pdf) 

 - สถาบนัวิจยัจฬุาภรณ์ พบว่าสามารถกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเต้านมชนิดท่ีอาศยั

ฮอร์โมนเอสโตรเจน (Thongprakaisang S, Thiantanawat A, Rangkadilok N, Suriyo T, Satayavivad J. 

(2013). Glyphosate induces human breast cancer cells growth via estrogen receptors. Food 

and Chemical Toxicology, 59, 129-136.) 
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 - ส านกังานประเมินอนัตรายจากสิ่งแวดล้อมรัฐแคลิฟอร์เนีย (Office of Environmental Health 

Hazard Assessment; OEHHA) ประกาศให้สารไกลโฟเซตเป็นสารก่อมะเร็งท่ีอยูใ่นบญัชีรายช่ือเพิ่มเตมิ

ของกฎหมาย California’s Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986  (Prop 65) ซึง่

เป็นกฎหมายท่ีบงัคบัใช้เฉพาะในรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึง่จะบงัคบัให้สินค้าท่ีปนเปือ้นสารก่อมะเร็งตามรายช่ือท่ี

ก าหนดไว้ต้องแสดงค าเตือนบนฉลากตามประมวลกฎหมายแรงงาน (Labor code) ของรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึง่

มีผลบงัคบัใช้เม่ือวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2560 

(https://oehha.ca.gov/media/downloads/crnr/finallistingnoticeglyphosate07072017.pdf) 

 

ค าถาม3: ไกลโฟเซตเป็นสารที่รบกวนการท างานของระบบต่อมไร้ท่อ )EDC) หรือไม่? 

 สมาคมตอ่มไร้ทอ่สหรัฐอเมริกา (Endocrine society) ระบวุา่เป็นสารท่ีรบกวนการท างานของ

ระบบตอ่มไร้ท่อ (EDC)[(1) De Long NE, Holloway AC. Early-life chemical exposures and risk of 

metabolic syndrome. Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity. (2017), 10, 101-109.  doi: 

10.2147/DMSO.S95296. Review. (2) Omran NE, Salama WM. (2016). The endocrine disruptor 

effect of the herbicides atrazine and glyphosate on Biomphalaria alexandrina snails. Toxicology 

and Industrial Health., 32(4), 656-65. (3) Cassault-Meyer E, Gress S, Séralini G-É, Galeraud-

Denis I. (2014). An acute exposure to glyphosate-based herbicide alters aromatase levels in 

testis and sperm nuclear quality. Environmental Toxicology and Pharmacology, 38(1), 131-140.) 

(4) Mnif W, Hassine AIH, Bouaziz A, Bartegi  A, Thomas O, Roig B. Effect of Endocrine Disruptor 

Pesticides: A Review. Int. J. Environ. Res. Public Health. 2011, 8, 2265-2303; 

doi:10.3390/ijerph8062265 

 

ค าถาม4: ผู้ท่ีได้รับสัมผัสไกลโฟเซตมีโอกาสเกิดโรคหลายชนิด เช่น ไตเรือ้รัง เบาหวาน  
อัลไซเมอร์ เพิ่มขึน้หรือไม่? 

 ก่อโรคไตเรือ้รัง--ผลงานวิจยัของ Dr.Channa Jayasumana นกัวิชาการชาวศรีลงักาท่ีได้ตีพิมพ์ใน

วารสาร BMC ซึง่เป็นวารสารเก่ียวกบัภาวะโรคไต พบวา่ไกลโฟเซตสามารถจบัตวักบัโลหะหนกัได้ง่าย และ

เข้าไปสะสมในร่างกาย เม่ือเปรียบเทียบไตของผู้ ป่วยกบัคนปกต ิพบวา่ ผู้ ป่วยมีเนือ้เย่ือไตน้อยกวา่คนปกติ

มากเน่ืองจากสารนีเ้ข้าไปท าลายเนือ้เย่ือไต ย่ิงไปกว่านัน้ในเขตภมูิอากาศร้อนชืน้ สารไกลโฟเซตสามารถ
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สะสมอยูใ่นดนิเป็นทศวรรษ ในแตล่ะประเทศท่ีอยูใ่นเขตร้อนชืน้จงึจ าเป็นต้องวิจยัหาระยะเวลาการ

สลายตวัของไกลโฟเซตเองไมส่ามารถอ้างอิงจากงานวิจยัตะวนัตกได้ [(1) Jayasumana C, Gunatilake S, 

Siribaddana S. (2015). Simultaneous exposure to multiple heavy metals and glyphosate may 

contribute to Sri Lankan agricultural nephropathy. BMC nephrology, 16(1), 103. (2) Jayasumana 

C, Gajanayake R, Siribaddana S. (2014). Importance of Arsenic and pesticides in epidemic 

chronic kidney disease in Sri Lanka. BMC nephrology, 15(1), 124. (3) Jayasumana C, 

Gunatilake S, Senanayake P. (2015). Glyphosate, hard water and nephrotoxic metals: are they 

the culprits behind the epidemic of chronic kidney disease of unknown etiology in Sri Lanka? 

International journal of environmental research and public health, 11(2), 2125-47. (4) 

Jayasumana C, Paranagama P, Agampodi S, Wijewardane C, Gunatilake S, Siribaddana S. 

(2015). Drinking well water and occupational exposure to Herbicides is associated with chronic 

kidney disease, in Padavi-Sripura, Sri Lanka. Environmental Health, 14(1):6. (5) Jayasumana C, 

Paranagama P, Agampodi S, Wijewardane C, Gunatilake S, Siribaddana S. (2015). Drinking well 

water and occupational exposure to herbicides is associated with chronic kidney disease, in 

Padavi-Sripura, Sri Lanka. (6) Jayasumana M, Paranagama P, Amarasinghe M, Wijewardane K, 

Dahanayake K, Fonseka S, et al. (2013). Possible link of chronic arsenic toxicity with chronic 

kidney disease of unknown etiology in Sri Lanka. J Nat Sci Res., 3(1), 64-7] 

 สมัพนัธ์กบัหลายโรค--ไกลโฟเซตสามารถยบัยัง้เอนไซม์ไซโตโครม P450 (CYP) ซึง่เป็นเอนไซม์ท่ีมี

หน้าท่ีส าคญัในการก าจดัพิษของสารแปลกปลอมท่ีเข้าสูร่่างกาย ดงันัน้ไกลโฟเซตจงึมีความสามารถในการ

ก่อโรคและความผิดปกติตา่งๆจากการท่ีเซลล์ทัว่ร่างกายถกูท าลายและระบบเมทาบอลิซมึถกูรบกวน จงึ

เป็นหลกัฐานตอกย า้ความเช่ือมโยงการได้รับไกลโฟเซตกบัโรคสมยัใหมท่ี่หลากหลายไมว่า่จะเป็นโรคอ้วน 

เบาหวาน ออทิสซมึ อลัไซเมอร์ และมะเร็ง [(1) Anthony Samsel and Stephanie Seneff. (2013). 

Glyphosate’s Suppression of Cytochrome P450 Enzymes and Amino Acid Biosynthesis by the 

Gut Microbiome: Pathways to Modern Diseases. Entropy 15(4), 1416-63. (2) Anthony Samsel 

and Stephanie Seneff. (2013). Glyphosate, Pathways to Modern Diseases II: Celiac Sprue and 

Gluten Intolerance. Interdisciplinary Toxicology. 6(4), 159-84.)] 
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ค าถาม5: ไกลโฟเซตตกค้างในมนุษย์หรือไม่? 

 ไกลโฟเซตสามารถผ่านจากมารดาไปสู่ตวัออ่นได้ มีการตรวจพบการตกค้างของไกลโฟเซตในซีร่ัม

ทารกแรกเกิดและมารดาระหวา่ง 49-54% และพบว่าหญิงตัง้ครรภ์ท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีความ

เส่ียงรับสารไกลโฟเซตมากกวา่คนทัว่ไป 12 เทา่ และพบว่าการท างานในพืน้ท่ีเกษตรกรรมเพิ่มความเส่ียง

ในการได้รับสารไกลโฟเซตในหญิงตัง้ครรภ์ (Kongtip P., Nangkongnab N., Phupancharoensuk R., 

Palarach C., Sujirarat D., Sangprasert S., Sermsuk M., Sawattrakool N., Woskie S.R. (2017). 

Glyphosate and Paraquat in Maternal and Fetal Serums in Thai Women. J Agromedicine. doi: 

10.1080/1059924X.2017.1319315) 

 

ค าถาม6: มีโอกาสพบไกลโฟเซตปนเป้ือนในดนิ น า้ ผักผลไม้ เนือ้สัตว์ และผลิตภัณฑ์อาหาร
หรือไม่? 

มีรายงานการตรวจพบไกลโฟเซตตกค้างและปนเปือ้นในตวัอยา่งสิ่งแวดล้อมและอาหารรวมถึง

อาหารแปรรูปทัง้ในและตา่งประเทศแสดงดงัตาราง 

สถานที่ รายละเอียดการตรวจพบในสิ่งแวดล้อม  
ดนิ น า้ ผักผลไม้ เนือ้สัตว์และผลิตภัณฑ์อาหาร 

เอกสารอ้างอิง 

น่าน พบในดนิ145.04 -3,311.69ไมโครกรัม/กก. และตะกอน

ดนิ132.65-3,913.86ไมโครกรัม/กก. 

พวงรัตน์ และคณะ, 2555 

 พบในน า้ประปาหมู่บ้านในทกุตวัอย่าง (21 ตวัอยา่ง) 

ในชว่ง 3.09-54.12ไมโครกรัม/ลิตร 

 

 พบในผักท้องถิ่นมีคา่สงูกว่าคา่มาตรฐาน Codex 

จ านวน 17 ตวัอย่างจาก 45 ตวัอยา่ง 

 

 พบในปลามีคา่เกินคา่มาตรฐานCodex ในทกุตวัอยา่ง 

(19 ตวัอย่าง) ในชว่งคา่113.96 – 9,613.34ไมโครกรัม/

กก. 

 

 พบในกบหนอง ปูนา ในพืน้ท่ีเกษตรหอยกาบน า้จืด

ในอ่างเก็บน า้ และปลากะมังในแมน่ า้น่าน ท่ีอ าเภอ

เวียงสา นา่น  

ศลิปชยั, 2554  

ธงชยั รชตะ ภาณพุงศ์  

และอรสา, 2555 
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หลาย
จังหวัด 

พบในผักผลไม้ในระดบัเกินมาตรฐานสงูถึง 6 ตวัอยา่ง 

จาก 76 ตวัอยา่งผกัผลไม้ในตลาดโมเดร์ินเทรด 

Thai PAN, 2560 

ต่างประเทศ พบในธัญพืช ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ อาหารแปรรูป

หลายชนิด เชน่ ขนมปัง ขนมกรุบกรอบ เคร่ืองดื่ม เชน่ 

น า้ส้ม เบียร์ ไวน์ นมถัว่เหลือง นมแม ่น า้ผึง้ เคร่ืองปรุง

รส เชน่ ซอสถัว่เหลือง อาหารเดก็ เชน่ นมผง ซีเรียล 

เป็นต้น  

-UK monitoring data, from 

the Defra Expert Committee 

on Pesticide Residues in 

Food (PRiF) surveillance 

programmes (2011-2014) 

-The 2013 European Union 

report of pesticide residues 

in food (EFSA, 2015a) 

 

 

ข้อเสนอการควบคุมไกลโฟเซต 
 

ยกเลิกการใช้ไกลโฟเซต1 

จากงานศกึษาวิจยัท่ีมีข้อมลูทางวิทยาศาสตร์รองรับ (scientific evidences) ในประเดน็เป็นสารท่ี
นา่จะก่อมะเร็ง สถาบนัวิจยัมะเร็งระหวา่งประเทศ  (IARC) ภายใต้องค์การอนามยัโลก (WHO) ก าหนดให้
เป็นสารท่ีน่าจะก่อมะเร็งได้ (2A) รวมทัง้เป็นสารท่ีรบกวนการท างานของระบบตอ่มไร้ทอ่ (EDC) 
โรคเบาหวาน และโรคไต อีกทัง้พบการตกค้างในซีร่ัมทารกแรกเกิดและมารดา และการตกค้างใน
สิ่งแวดล้อม ภายใต้หลกัปอ้งกนัเอาไว้ก่อน (precaution approach) ซึง่เป็นหลกัการข้อท่ี 15 ท่ีได้รับการ
รับรองภายใต้ค าประกาศขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพฒันาท่ียัง่ยืน ( The Rio 
Declaration from the UN Conference on Environment and Development : Principle 15) และการ
ปกปอ้งสิทธิเดก็ตามอนสุญัญาวา่ด้วยสิทธิเดก็ขององค์การสหประชาชาตมิาตราท่ี 24 ให้เดก็ได้รับการ
คุ้มครองภายใต้สิ่งแวดล้อมท่ีปลอดภยั สนบัสนนุการยกเลิกการใช้ นอกจากนี ้ประเทศไทยมีนโยบาย
สง่เสริมการเกษตรอินทรีย์ และข้อมลูท่ีชดัเจนวา่ในการยกเลิกการใช้ไมก่ระทบตอ่การเกษตรกรรม สามารถ
ใช้สารทดแทนท่ีมีความปลอดภยัมากกว่า 

                                                           

1
 ข้อเสนอของคณะกรรมการขบัเคลื่อนปัญหาการใช้สารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืชที่มีความเสี่ยงสงูเสนอให้จ ากดัการใช้ไกลโฟเซต ในขณะที่

สภาเกษตรกรแหง่ชาติ คณะกรรมาธิการการสาธารณสขุ สภานิติบญัญตัิแหง่ชาติ และเครือข่ายประชาคมวิชาการเสนอให้ยกเลิกการใช้ไกลโฟ
เซต ดงันัน้หากรัฐบาลเลือกที่จะยกเลิกไกลโฟเซต จ าเป็นต้องมีการศกึษาหาวธีิการจดัการวชัพืชเพื่อทดแทนพาราควอตและไกลโฟเซตด้วย 


