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ข้อมูลสนับสนุนการระงับการขึ�นทะเบียนสารเคมีกาํจัดศัตรูพชืที มีพษิร้ายแรง 4 ชนิด 
8 กุมภาพนัธ์ 2555 

 
ตามที�พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2551 ไดก้าํหนดให้ทะเบียนวตัถุอนัตรายทาง

การเกษตรทั+งหมดกว่า  27,000 รายการ ตอ้งขึ+นทะเบียนใหม่ทั+งหมด  เพื�อควบคุมการนาํเขา้และการใช้
สารเคมีกาํจดัศตัรูพืชมิให้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกร ผูบ้ริโภค และสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจต่อ
ประเทศ การดาํเนินการตามกฎหมายดงักล่าวเปิดโอกาสใหก้รมวชิาการเกษตร ซึ� งเป็นหน่วยงานหลกัในการ
ควบคุมวตัถุอนัตรายทางการเกษตร สามารถปฏิเสธการขึ+ นทะเบียนสารเคมีที�มีความอนัตรายสูงและมี
ผลกระทบเป็นวงกวา้ง เพื�อปกป้องสุขภาวะของเกษตรกรและประชาชนไทยโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ�ง
สารเคมีกาํจดัศตัรูพืชจาํนวน 4 ชนิดไดแ้ก่ คาร์โบฟูราน (ฟูราดาน) เมโทมิล (แลนเนท) ไดโครโตฟอส และ
อีพีเอน็ ซึ� งมีพิษร้ายแรงและหลายประเทศทั�วโลกหา้มใชแ้ละปฏิเสธการขึ+นทะเบียน 

อยา่งไรก็ตาม ขณะนี+กรมวชิาการเกษตรกาํลงัพิจารณาอนุญาตให้มีการขึ+นทะเบียนสารเคมีอนัตราย
ร้ายแรงดงักล่าว โดยไม่มีการเปิดเผยขอ้มูลที�ใชป้ระกอบการพิจารณาใดๆที�จะสามารถยืนยนัความปลอดภยั
ของสารเคมีกาํจดัศตัรูพืชต่อสุขภาพของเกษตรกร ผูบ้ริโภค และสิ� งแวดล้อม ดังจะเป็นการขดัต่อมติ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ณ วนัที� 10 มีนาคม พ.ศ.2552 ซึ� งพิจารณาให้ “ก่อนการประกาศขึ+นทะเบียนวตัถุ
อนัตรายทางการเกษตรทุกประเภท ให้หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งเปิดเผยขั+นตอนการขึ+นทะเบียนและขอ้มูลที�ใช้
ประกอบการพิจารณา ก่อนประกาศกาํหนดรายละเอียดตามมาตรา 20 แห่งพระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 
2535 ใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทราบก่อนการพิจารณาอนุญาต และให้นาํความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากผูมี้ส่วน
ไดเ้สียไปประกอบการพิจารณาเพื�อรับฟังความคิดเห็นเพิ�มเติม ก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษา”  

ในการนี+  การดาํเนินการของกรมวิชาการเกษตรจึงมีความไม่โปร่งใสและเอื+อประโยชน์ต่อบริษทั
สารเคมีเพียงบางบริษทั ไม่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและนกัวชิาการ ไม่คาํนึงถึงการคุม้ครองสุขภาพ
ของเกษตรกร ผูบ้ริโภค และไม่ตระหนกัถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจอนัเนื�องมาจากการปนเปื+ อนของสารเคมี
อนัตรายทั+ง 4 ชนิดนี+ เป็นจาํนวนมากในผลผลิตส่งออก  

เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก เครือข่ายผูบ้ริโภค และภาคีที�เกี�ยวขอ้ง จึงไดร้วบรวมขอ้มูลด้าน
สถานการณ์ทางนโยบายและผลกระทบของคาร์โบฟูราน เมโทมิล ไดโครโตฟอส และอีพีเอ็น ซึ� งเกี�ยวพนั
กบัทั+งเกษตรกรผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค ฐานทรัพยากรทางอาหาร และเศรษฐกิจการส่งออก โดยหวงัเป็นอยา่งยิ�งวา่
ขอ้มูลเหล่านี+จะถูกใชเ้พื�อปกป้องผลประโยชน์ของสังคมไทยต่อไป  

 

สถานการณ์ที ผ่านมา  
ตั+งแต่ปี 2547 เป็นตน้มา คาร์โบฟูราน ไดโครโตฟอส เมโทมิล อีพีเอ็น และสารเคมีกาํจดัศตัรูพืชที�มี

พิษร้ายแรงอีก 7 ชนิด ไดรั้บการบรรจุให้อยูใ่นบญัชีวตัถุอนัตรายที�กรมวิชาการเกษตรเฝ้าระวงั แต่จวบบดันี+
ยงัไม่มีมาตรการในการควบคุมการนาํเขา้ การตลาดและโฆษณา และการใช้สารเคมีที�มีความอนัตรายใดๆ
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ทั+งสิ+น ยิ�งไปกว่านั+น ในขณะที�ทะเบียนสารเคมีกาํจดัศตัรูพืชทั+งหมดจะหมดอายุลงในวนัที� 22 สิงหาคม 
2554 กรมวชิาการเกษตรไดมี้คาํสั�งอนุโลมใหส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืชทั+งหมด รวมถึงสารเคมีเฝ้าระวงั สามารถ
วางจาํหน่ายไดจ้นถึง สิงหาคม 2556 ซึ� งทาํให้การนาํเขา้วตัถุอนัตรายทางการเกษตรในช่วง 6 เดือนแรกของ
ปี 2554 มีปริมาณเพิ�มขึ+นอยา่งกา้วกระโดด (รายละเอียดในภาคผนวก ก.) พร้อมกบัการตั+งคาํถามจากภาค
ประชาชนวา่การไหลเทของสารพิษเหล่านี+ เขา้สู่ประเทศจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรผูใ้ช้
และผูบ้ริโภคมากนอ้ยเพียงใด  

นโยบายของประเทศอุตสาหกรรมและประเทศที�กาํลงัพฒันาหลายแห่งไดก้าํหนดให้คาร์โบฟูราน 
เมโทมิล ไดโครโตฟอส และอีพีเอ็น เป็นสารเคมีตอ้งห้าม ไม่สามารถผลิต นาํเขา้ ใช้ และตกคา้งในพืชผล
ทางการเกษตรได้ เนื�องจากมีความเป็นพิษสูง มีการใช้ที�ไม่เหมาะสมอย่างแพร่หลาย และยงัสามารถ
ปนเปื+ อนในแหล่งนํ+าเพื�อการอุปโภคบริโภค  
 

การเพกิถอนทะเบียนหรือห้ามใช้สารเคมีกาํจัดศัตรูพชืเฝ้าระวงั 4 ชนิด1 

ชื อสารเคมี ชื อการค้า ตัวอย่าง ประเทศที ห้ามผลติ/ใช้ 

คาร์โบฟูราน 
ฟูราดาน, เอ็กซตร้าฟู
ราน 3 จี,คูราแทร์, ค็อก
โคได 3 จี 

- สหภาพยโุรป, สหรัฐอเมริกา,  จีน, จาไมกา้  
- คาร์โบฟูรานอยู่ใน PIC list (การแจง้ขอ้มูลล่วงหน้า) ของ

สนธิสัญญารอตเทอร์ดาม (Rotterdam Convention) 

เมโทมิล 
แลนเนท, แลนน็อค, เอ
มิล, ทรีโทมิล 

- สหราชอาณาจกัร, เยอรมนี, ฟินแลนด,์ สิงคโปร์ 
- อินเดียห้ามใชส่้วนผสม (formulation) Metyomyl 24% L และ 

Methomyl 12.5% L แลว้ 
ไ ด โ ค ร โ ต
ฟอส 

ไดค รอน,  ดีฟอส 33, 
ดรายรัน 33, ฮุยครอน 

- อินเดีย ปากีสถาน สิงคโปร์ สหภาพยโุรป แคนาดา ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด ์ไตห้วนั 

อีพีเอน็ คูมิฟอส 
- สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย เนเธอร แลนด์  สหราชอาณาจกัร 

สหภาพยโุรป นิวซีแลนด ์ แคนาดา อินเดีย  เวยีดนาม และพม่า  
 

จากรายงานการขึ+นทะเบียนสารเคมีกาํจดัศตัรูพืชของสํานักควบคุมพืชและวสัดุการเกษตร กรม
วชิาการเกษตร ณ วนัที� 15 พฤศจิกายน 2554 พบวา่บริษทัสารเคมีเกษตร 13 แห่งกาํลงัขอขึ+นทะเบียน คาร์โบ
ฟูราน เมโทมิล และไดโครโตฟอส รวมทั+งสิ+น 23 ทะเบียนโดยสารเคมีเหล่านี+ กาํลงัอยู่ในขั+นตอนการ
พิจารณาขั+นสุดทา้ย ซึ� งเป็นการเรียกขอ้มูลจากผูป้ระกอบการและพิจารณาผลกระทบของสารเคมีและพิษ
เรื+ อรังต่อสัตวท์ดลองในระยะเวลา 2 ปี สําหรับสารอีพีเอ็นนั+น ยงัไม่มีรายงานการขึ+นทะเบียนในปัจจุบนั 
(รายละเอียดการขึ+นทะเบียนในภาคผนวก ข.) 

                                                           
1  ขอ้มูลจากการสาํรวจเวบ็ไซตข์องหน่วยงานควบคุมสารเคมีกาํจดัศตัรูพืชในแต่ละประเทศ เอกสารการวจิยั หนงัสือพิมพ์
และข่าวออนไลน์ ณ วนัที� 28 มกราคม 2555 
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จากขอ้มูลการขึ+นทะเบียนดงักล่าว เป็นที�น่าสังเกตว่า 1) มีการขอขึ+นทะเบียนเมโทมิลมากที�สุดใน
กลุ่มสารเคมีเฝ้าระวงั เป็นจาํนวน 12 ทะเบียน โดยบริษทัแห่งหนึ�งขึ+นทะเบียนเมโทมิลถึง 4 รายการ 2) การ
ขอขึ+นทะเบียนสารไดโครโตฟอสทั+งหมดมีแหล่งผลิตจากประเทศไตห้วนัซึ� งไดย้กเลิกการใชส้ารเคมีชนิดนี+
แลว้2 3) การที�จีนไดป้ระกาศยกเลิกการผลิตและใช้คาร์โบฟูรานไปเมื�อตน้ปีที�ผ่านมา3 ควรส่งผลต่อการ
ระงบัการขึ+นทะเบียนคาร์โบฟูรานที�มีแหล่งผลิตจากจีนเช่นกนั 4) นอกเหนือจากจีน แหล่งผลิตคาร์โบฟูราน
หลกัอีกแห่งคือที�สหรัฐอเมริกา ซึ� งไดห้้ามให้มีการผลิตและจาํหน่ายคาร์โบฟูรานเพื�อใช้ในประเทศ4 แต่มี
การขยายฐานการผลิตมาสู่ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้พื�ออาศยัประโยชน์จากประเทศที�มีการควบคุม
สารเคมีที�อ่อนแอ  
 

ผลกระทบทางสุขภาพของสารเคมีกาํจัดศัตรูพชืเฝ้าระวงั 4 ชนิด 
 คาร์โบฟูราน ไดโครโตฟอส เมโทมิล และอีพีเอน็ นบัวา่เป็นสารพิษร้ายแรงในกลุ่ม 1a และ 1b ตาม
การจดัลาํดบัโดยองคก์ารอนามยัโลก (WHO) ซึ� งหมายความวา่มีความเป็นพิษเฉียบพลนัสูง มีความอนัตราย
ถึงชีวิตแมจ้ะได้รับสารพิษเพียงเล็กน้อย จากการประมวลขอ้มูลของ นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ และคณะ 
(2554) พบวา่สารเคมีดงักล่าวมีผลกระทบทางสุขภาพดงัต่อไปนี+ 5  
 

คาร์โบฟูราน มีพิษเฉียบพลนัคือ พิษต่อระบบประสาทและหวัใจ หลอดเลือด โดยทาํให้เกิดอาการ
คลื�นไส้ อาเจียน ปวดเกร็งที�ทอ้ง เหงื�อออก ทอ้งเสีย นํ+ าลายมาก อ่อนหล้า เสียการทรงตวั มองเห็นไม่ชัด 
หายใจลาํบาก ความดนัโลหิตสูงขึ+น กลั+นปัสสาวะไม่อยู ่เกษตรกรที�หวา่นคาร์โบฟูรานในพื+นที�เกษตรมกัจะ
มีอาการเจบ็ป่วยมากจนตอ้งหยดุงานในวนัต่อๆมา 

พิษเรื+ อรังจากการสัมผสัคาร์โบฟูรานเป็นระยะเวลายาวนานได้แก่ การเสื�อมของเซลล์หรือการ
แบ่งตวัผิดปกติของเซลล์ตบั พิษต่อระบบสืบพนัธ์ุ ความผิดปกติและการตายของอสุจิ ซึ� งความผิดปกตินี+
พบว่ามีผลต่อเนื�องแมว้า่การสัมผสัสารเคมีจะหยุดลง ทาํลายระบบต่อมไร้ท่อที�เกี�ยวกบัระบบสืบพนัธ์ุ เกิด
กาลวิรูปในทารกซึ� งมีผลต่อการเจริญเติบโตในระยะยาว ทาํให้เป็นเบาหวานในขณะตั+งครรภ์ ก่อเกิดการ
กลายพนัธ์ุ ก่อพิษต่อยีน เป็นพิษต่อเซลล์สมอง เมื�อถูกกระบวนการสันดาปในกระเพาะอาหารหรือภายใต้
สภาวะที�เป็นกรด และเปลี�ยนเป็น N-nitrosocarbofuran จะมีฤทธิl เป็นสารก่อการกลายพนัธ์ุและสารก่อมะเร็ง
ที�รุนแรง 

 

เมโทมิล มีพิษเฉียบพลันคือ ตาพร่า ปวดศีรษะ วิงเวียน คลื�นไส้ อาเจียน ปวดเกร็งที�ทอ้ง แน่น
หน้าอก เหงื�อออกมาก ชีพจรเตน้ช้าลง หาดเกิดพิษเฉียบพลนัร้ายแรงจะมีอาการชกักระตุก สับสนมึนงง 

                                                           

2 ใบอนุญาตจากแหล่งผลิตในไตห้วนัระบุวา่ “สาํหรับการส่งออกเท่านั+น”  
3 http://www.reach24h.com/en/news-a-events/item/439-production-ban-on-22-highly-toxic-pesticides.html  
4 แต่ไม่ไดมี้การควบคุมการผลิตเพื�อส่งออก 
5 เอกสารประกอบการประชุมวชิาการเพื�อการเฝ้าระวงัสารเคมีทางการเกษตร, 16-17 มิถุนายน 2554 
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ความดนัตํ�า หวัใจเตน้ไม่เป็นจงัหวะ การหายใจลม้เหลว และทาํให้เสียชีวิต เป็นสารเคมีที�คนไทยนิยมใชกิ้น
ฆ่าตวัตาย  

หากเป็นพิษเรื+ อรังที�ไม่รุนแรงมากนกัอาจมีอาการคลา้ยเป็นหวดั อ่อนลา้ เบื�ออาหาร และปวดเมื�อย
กลา้มเนื+อ เมโทมิลยงัมีฤทธิl ทาํลายในระดบั DNA และมีผลต่อปอด ผิวหนงั ลาํไส้ ไต มา้ม และอวยัวะที�
สร้างเลือด โดยความรุนแรงขึ+นอยูก่บัวธีิการไดรั้บสารเคมี ระยะเวลา และปริมาณ แมว้า่สารเคมีชนิดนี+ จะไม่
สะสมในร่างกาย (หากหยุดใชห้รือไม่บริโภคอาหารที�มีสารปนเปื+ อน) แต่เมโทมิลอาจก่อความผิดปกติต่อ
เอนไซมช์นิดอื�นนอกเหนือจากเอนไซมโ์คลีนเอสเตอเรสที�เกี�ยวกบัระบบประสาท 
 

ไดโครโตฟอส มีอาการของพิษเฉียบพลนัไดแ้ก่ ปวดหัว เหลื�อออกมาก คลื�นไส้ ทอ้งเสีย อาเจียน 
กลา้มเนื+อกระตุก สูญเสียการทรงตวั ตาพร่า เป็นอนัตรายต่อผิวหนงัอยา่งรุนแรง ในรายที�ไดรั้บพิษมากจะมี
อาการเช่น หายใจลาํบาก สั�น ชกั ลม้หมดสติ โคม่า ระบบหายใจลม้เหลว ส่วนใหญ่พิษเฉียบพลนัจะเกิดขึ+น
ภายใน 12 ชั�วโมงหลงัไดรั้บพิษ 

พิษเรื+ อรังของไดโครโตฟอสจะเกี�ยวกบัการลดลงของนํ+ าหนกัตวัและความอยากอาหาร มีผลต่อ
พฒันาการของตวัอ่อนในครรภ ์มีผลต่อระบบสืบพนัธ์ุ ระบบประสาทส่วนกลางไดรั้บความเสียหาย ทาํให้มี
อาการชา เจบ็เหมือนถูกเขม็แทง เกิดพิษเรื+อรังต่อระบบประสาทที�ควบคุมการทาํงานของกลา้มเนื+อ อ่อนลา้ที�
มือและเทา้ ก่อเกิดความผดิปกติต่อยนีและก่อเกิดการกลายพนัธ์ุ และมีหลกัฐานวา่อาจก่อใหเ้กิดมะเร็ง  

ทั+งนี+  สารที�เกิดจากการสลายตวัของไดโครโตฟอสคือ โมโนโครโตฟอส ซึ� งมีความอนัตรายร้ายแรง
ยิ�งกวา่และถูกยกเลิกการใชแ้ลว้ในประเทศไทย 

 

อีพีเอ็น มีความเป็นพิษสูงสุดในสารเคมีเฝ้าระวงั 4 ชนิด (อยู่ในกลุ่ม 1a) อาการพิษเฉียบพลนัคือ 
คลื�นไส้ อาเจียน ปวดหวั เหงื�ออกมาก แน่นหนา้อก กลา้มเนื+อกระตุก สูญเสียการทรงตวั เกิดการระคายเคือง
ที�ปอด ไอ หายใจสั+น การไดรั้บสารในปริมาณมากทาํให้มีการหลั�งของเหลวที�ปอด เกิดการบวม (pulmonary 
edema) และหยดุการหายใจ 

หากไดรั้บพิษเรื+ อรังตั+งแต่ก่อนการตั+งครรภ ์อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการพฒันาทางสมอง ระบบ
รีเฟล็กซ์ในระยะแรกเกิดผดิปกติ อาจทาํใหไ้ขสันหลงัผดิปกติ กระตุก อมัพาต กระดูกสันหลงัคด เดินเซ เสีย
การทรงตวั ไดย้นิเสียงผดิปกติ มีการบวมอยา่งรุนแรง นํ+าหนกัสมองลดลง 
 

การตกค้างในอาหาร 
เมื�อกลางปี 2554 มีการตรวจพบสารเคมีกาํจดัศตัรูพืชตกคา้งเกินค่ามาตรฐาน (MRLs) มากถึง 40% 

และที�สาํคญั 33% เป็นคาร์โบฟูราน เมโทมิล ไดโครโตฟอส และอีพีเอ็น6 โดยล่าสุดเมื�อกลางเดือนธนัวาคม 
2554 สาํนกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยวา่ จากการตรวจตวัอยา่งผกัและ

                                                           
6 จากการสมัภาษณ์นกัวิชาการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยนสพ. คม ชดั ลึก, “แฉธุรกิจยาพิษฆ่าแมลงหมื�นลา้น(2) 
: ผกัปลอดสาร...อนัตรายกวา่!!”, 17 ส.ค. 2554 
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ผลไมจ้าํนวน 164 ตวัอยา่ง มีสารเคมีอนัตรายร้ายแรงหลายประเภทรวมถึงไดโครโตฟอส อีพีเอ็น และโมโน
โครโตฟอส7  ตกคา้งเกินค่ามาตรฐานเป็น 20% ขอ้มูลเหล่านี+ สอดคลอ้งกบัการแจง้เตือนของสหภาพยุโรป 
(อีย)ู ในระบบ Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) ซึ� งชี+ชดัถึงปัญหาจากสารเคมีเฝ้าระวงัที�มี
การตรวจพบมากถึง 32% จากผกัส่งออกที�ไม่ผา่นมาตรฐานความปลอดภยัทั+งหมดในระยะเวลา 3 ปี (2552-
54)8  ปัญหาจากสารเคมีตกคา้งจึงกาํลงัทาํให้ประเทศสูญเสียผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจการส่งออกเป็น
จาํนวนมาก และเป็นปัญหาสาํคญัต่อชื�อเสียงและภาพลกัษณ์ของไทยในการพฒันาไปสู่การเป็นครัวของโลก
ที�สามารถผลิตอาหารอยา่งเพียงพอ ไดม้าตรฐาน และปลอดภยั  
 

สรุปข้อมูล การตกค้างของสารเคมกีาํจดัศัตรูพชืเกนิค่ามาตรฐานความปลอดภัย (MRL) จากระบบ RASFF9 

 ปี 2554 ปี 2553 ปี 2552 

การแจง้เตือนสารเคมีเกษตรตกคา้งทั+งหมด (ครั+ ง) 14 55 18 

การแจง้เตือนเฉพาะสาร 4 ชนิด (ครั+ ง) 8 13 7 

สัดส่วนที เป็นสารเฝ้าระวงั (รวม 3 ปี) 32.18% 

ผกัที ตกค้างมากที สุด  

ถั วฝักยาว 10 ครั�ง (carbofuran และ EPN) 

มะเขือและมะเขือม่วง 7 ครั�ง (methomyl และ carbofuran) 

บร็อคโคลี  4 ครั�ง (carbofuran และ dicrotophos) 

สารเคมเีฝ้าระวงัที พบบ่อยที สุด                             

1. carbofuran 12 ครั�ง           (เกิน MRL มากที�สุด 45.5 เท่า) 
2. methomyl 8 ครั�ง               (เกิน MRL มากที�สุด 15 เท่า) 
3. EPN 7 ครั�ง                        (เกิน MRL มากที�สุด 83 เท่า) 
4. dicrotophos 4 ครั�ง            (เกิน MRL มากที�สุด 124 เท่า) 

 
ผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพแล้วสิ งแวดล้อม 

ผลการศึกษาล่าสุดของนกัวิทยาศาสตร์ไทย ยืนยนัผลจากงานวิจยัอื�นๆทั�วโลกวา่ คาร์โบฟูราน ได
โครโตฟอส อีพีเอ็น และเมโทมิล เป็นสารเคมีกาํจดัศตัรูพืชที�สมควรยกเลิกห้ามใช้โดยเร่งด่วน เพราะ
นอกเหนือจากที�มีระดบัความเป็นพิษสูงมากแลว้ ยงัมีผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ตกคา้งใน
สิ�งแวดลอ้มและตกคา้งในพืชปลูกเกินระดบัที�จะสามารถยอมรับได ้
 ผลการวิจัยเมื�อกลางปี 2554 โดย ดร.สุภาพร ใจการุณ และคณะ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุบลราชธานี ชี+ วา่ การฉีดสารเคมีทั+ง 4 ชนิดดงักล่าวในแปลงผกัทดลองไดฆ่้าแมลงศตัรูพืชในสัดส่วนเพียง 
28% แต่กลบัฆ่าแมลงที�มีประโยชน์ซึ� งเป็นตวัหํ+ าตวัเบียนถึง 72%  การใช้สารเคมีเหล่านั+นทาํให้ความ

                                                           

7 เป็นอนุพนัธ์ของไดโครโตฟอส และเป็นสารเคมีที�ถูกระงบัการขึ+นทะเบียนในประเทศไทย 
8 อยา่งไรก็ตาม ในภาพรวมมีการแจง้เตือนที�ลดลงจาก 55 ครั+ งในปี  2553 เป็น 14 ครั+ งในปี 2554 
9 http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/rasff_portal_database_en.htm 
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หลากหลายของแมลง10 ลดลง ซึ� งแสดงวา่ในระยะยาวจะทาํให้เกิดการระบาดของแมลงศตัรูพืชมากยิ�งขึ+น
และทาํให้เกิดความเสียหายกบัพืชผกัมากกวา่จะเป็นประโยชน์ ในการเก็บตวัอยา่งดินจากแปลงทดลองไป
ตรวจสอบหลงัการใช้ 30 วนั11 ยงัพบวา่มีสารเคมีกาํจดัศตัรูพืชทั+ง 4 ชนิด12 ตกคา้งเกินมาตรฐานของระดบั
ความเขม้ขน้ที�ยอมรับได้สูงสุด (Maximum Allowable Concentration) ของสํานักงานสิ�งแวดล้อมของ
สหรัฐอเมริกา (US EPA) และเมื�อเก็บเกี�ยวผกัไปตรวจสอบในห้องปฏิบัติการ ได้พบการตกค้างเกิน
มาตรฐานของห้องปฏิบติัการกลางที�กาํหนดไวส้ําหรับผกัที�จะส่งไปยงักลุ่มประเทศยุโรปถึงประมาณ 10 
เท่า13 แมว้า่ไดใ้ชส้ารฆ่าแมลงทั+ง 4 ชนิดในแปลงปลูกคะนา้ตามฉลากของผลิตภณัฑ์และตามคาํแนะนาํของ
นกัวชิาการเกษตรอยา่งเคร่งครัด 
 

ทางเลอืกของการยุติการใช้สารเคมีกาํจัดศัตรูพชืร้ายแรง 4 ชนิด 
ดั�งที�หลายประเทศได้ห้ามใช้คาร์โบฟูราน เมโทมิล ไดโครโตฟอส และอีพีเอ็น จึงมีการพฒันา

สารเคมีทดแทนหรือวธีิกาํจดัศตัรูพืชทางอื�น ดงัต่อไปนี+   
 

สารเคมีเฝ้าระวงั สารเคมีที�ทดแทนได้ในการป้องกันกาํจัดแมลงศัตรู 

ไดโครโตฟอส 
คาร์โบฟูราน 
เมโทมิล 
อีพีเอน็ 

สปินโนแซด 
บาซิลลสั ทูริงเยซิส (Bt) 
ไดอะเฟนไธยรูอน 
คลอฟลูอาซูรอน 
แลมดา-ไซฮาโลทริน 
เดลตาเมทริน 
โครมาฟิโนไซด ์

  
จากตวัอยา่งผกัที�มีการตกคา้งบ่อยครั+ ง คือ คะนา้ มีรายงานวา่สารป้องกนัการจดัศตัรูพืชที�เกษตรกร

ใชใ้นการเพาะปลูกผกัคะนา้อยา่งเดียวมีมากถึง 34 ชนิด เป็นสารป้องกนักาํจดัแมลง 19 ชนิด สารป้องกนั
กาํจดัโรคพืช 9 ชนิด และสารป้องกนักาํจดัวชัพืช 6 ชนิด และพบวา่สารเคมีป้องกนักาํจดัศตัรูพืชที�ใชใ้นการ
เพาะปลูกผกัคะน้าที�หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งควรมีการเฝ้าระวงัเป็นพิเศษ ไดแ้ก่ ไดโครโตฟอสและเมโทมิล 

                                                           

10 จากการวดัโดยใช ้“ค่าดชันีความหลากหลายทางชีวภาพ (biodiversity index)” 
11 โดยใชเ้ทคนิค HPLC และ GC-MS   
12 มีค่าสารตกคา้ง เท่ากบั  0.590+0.285 mg/kg, 0.300+0.142 mg/kg, 0.317+0.060 mg/kg, และ 0.150+0.053 mg/kg 
ตามลาํดบั     
13 โดยพบสารเคมี carbofuran ตกคา้งในตวัอยา่งคะนา้ เท่ากบั 0.223+0.162 mg/kg, สารเคมี dicrotophos 0.176+0.095 
mg/kg, สารเคมี methomyl 0.140+0.075 mg/kg และสารเคมี EPN  0.153+0.102 mg/kg 
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(เพญ็นภา และคณะ, 2553)14  ส่วนคาร์โบฟูราน และอีพีเอน็ ไม่พบวา่มีการแนะนาํ แต่กลบัพบการตกคา้งใน
ผลผลิตที�ส่งออก เนื�องจากเกษตรกรไดพ้บเห็นประสิทธิภาพในการป้องกนักาํจดัแมลงศตัรูของคาร์โบฟูราน
ในพืชชนิดอื�น จึงนาํมาใช้กบัผกัที�ตอ้งการปลูกในลกัษณะหว่านในแปลงก่อนปลูก อีกทั+งสารฆ่าแมลง
ดงักล่าวมีราคาไม่แพงมากนกัทาํใหเ้กษตรกรหาซื+อไดง่้าย จนเรียกไดว้า่เป็นสารเคมีสามญัประจาํร้าน   

หากตอ้งการใช้สารเคมีที�มีประสิทธิภาพสูง มีความปลอดภยัหรือฤทธิl ตกคา้งสั+ น (ระยะเก็บเกี�ยว
หลงัการพ่นสารสั+น) และมีรายงานวา่เป็นพิษตํ�ากบัสิ�งมีชีวิตนอกเป้าหมาย (ตวัหํ+ าและตวัเบียน) สามารถใช้
สารเคมีทดแทน เช่น อะเซทามิพริด และคลอร์ฟีนาเพอร์ หรือใชส้ารที�มีความเฉพาะเจาะจงกบัแมลง มีผลต่อ
การเจริญเติบและทาํให้แมลงตายเนื�องจากการลอกคราบไม่สําเร็จ เช่น ไดอะเฟนไทยรูอน คลอฟลูอาซูรอน 
ฟลูเฟนนอกซูรอน และไตรฟลูมูรอน รวมถึงสารชีวภณัฑ์ต่างๆ เช่น เชื+อ Bt เชื+อไวรัส NPV เชื+อราไตรโค
เดอร์มา เชื+อราบิวเวอเรีย หรือการใชส้มุนไพรไล่แมลง เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

14 ปัจจยัที�ทาํใหเ้กิดปัญหาการใชส้ารป้องกนักาํจดัศตัรูพืชอยา่งไม่เหมาะสมในการปลูกผกัคะนา้. วารสารพิษวทิยาไทย 
25(2): 133-143. 
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ภาคผนวก ก. 
 

สรุป สถิติการนาํเขา้สารเคมีกาํจดัศตัรูพืชเฝ้าระวงั 4 ชนิด 
 

  ปี 2553 ปี 2554 (ม.ค. – ส.ค.) 

  ปริมาณนําเข้า (กก.) ปริมาณนําเข้า (กก.) สารออกฤทธิa (กก.) มูลค่า (บาท) 

คาร์โบฟูราน 5,301,161 10,412,292 405,784 256,774,577 

เมโทมิล 1,550,200 2,367,628 1,038,415 367,145,285 

ไดโครโตฟอส 356,908 255,936 86,747 37,706,945 

อพีเีอน็ 144,001 168,000 151,200 59,546,512 

รวม  7,352,270 13,203,856 1,682,145 721,173,319 
ที มา: สํานักควบคุมพชืและวสัดุการเกษตร 
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ภาคผนวก ข. 
 

สารเคมีกาํจดัศตัรูพืชเฝ้าระวงัที�อยูใ่นขั+นตอนพิจารณาขึ+นทะเบียน 3 ชนิด 
ขอ้มูล ณ วนัที� 15 พฤศจิกายน 2554 

 

ที  ชื อสาร 
(สูตร, ชนิดทะเบียน) 

ชื อการค้า บริษัท แหล่งผลติ 

1 คา ร์โบฟู ราน (3 % 
GR) 

Furadan 3G เ อ ฟ เ อ็ ม ซี  เ ค มิ คัล 
(ประเทศไทย) บจก. 

PT Bina Guna Kimia (an 
FMC Joint Venture 
Company), Indonesia 

2 คา ร์โบฟู ราน (3 % 
GR) 

Furadan 3G เ อ ฟ เ อ็ ม ซี  เ ค มิ คัล 
(ประเทศไทย) บจก. 

FMC Corporation, USA 

3 คา ร์โบฟู ราน (3 % 
GR) 

Carbofuran 3 G ไ ด น า มิ ค  อ ะ โ ก ร 
เซอวสิ บจก. 

Yueyang Anta Chemical 
Industry, PRC 

4 คา ร์โบฟู ราน (3 % 
GR) 

เอก็ซตร้าฟูราน 3 จี เอ็กซตร้า อโกรเคมี
คอล 

Yueyang Anta Chemical 
Industry, PRC 

5 คา ร์โบฟู ราน (3 % 
GR) 

Carbofuran เอ็กซตร้า อโกรเคมี
คอล 

Yueyang Anta Chemical 
Industry, PRC 

6 เมโทมิล (40% SP) Calsonate 40 ไฮพลสั บจก. Qingdao Audis Bio-Tech, 
PRC 

7 เมโทมิล (40% SP) Treethomyl (ทรีโท
มิล) 

ทรีเทค บจก. Qingdao Audis Bio-Tech, 
PRC 

8 เมโทมิล (40% SP) Lannate ดูป อง ท์  (ป ระ เท ศ
ไทย) บจก. 

E.I. du Pont de Nemours and 
Company, USA; PT.DuPont 
Agricultural Products 
Indonesia, Indonesia 

9 เมโทมิล (40% SP) แลนเนท ดูป อง ท์  (ป ระ เท ศ
ไทย) บจก. 

E.I. du Pont de Nemours and 
Company, USA; PT.DuPont 
Agricultural Products 
Indonesia, Indonesia 



 10 

ที  ชื อสาร 
(สูตร, ชนิดทะเบียน) 

ชื อการค้า บริษัท แหล่งผลติ 

10 เมโทมิล (18% W/V 
SL) 

แลนเนท-แอล ดูป อง ท์  (ป ระ เท ศ
ไทย) บจก. 

E.I. du Pont de Nemours and 
Company, USA 

11 เมโทมิล (98% min 
Tech.) 

Methomyl Tech. ดูป อง ท์  (ป ระ เท ศ
ไทย) บจก. 

E.I. du Pont de Nemours and 
Company, USA 

12 เมโทมิล (40% SP) Methomyl 40 เอ็กซตร้า อโกรเคมี
คอล บจก. 

Qingdao Audis Bio-Tech, 
PRC 

13 เมโทมิล (40% SP) LANNOX โก ล บ อ ล  ค ร อ ป ส์ 
บจก. 

Qingdao Audis Bio-Tech, 
PRC 

14 เมโทมิล (40% SP) Richnock เคมแฟค บจก. Qingdao Audis Bio-Tech, 
PRC 

15 เมโทมิล (40% SP) Methomyl อินเตอร์ คร็อพ บจก. Bailing Agrochemical, PRC 

16 เมโทมิล (40% SP) Methomyl เคมแฟค บจก. Bailing Agrochemical, PRC 

17 เมโทมิล (40% SP) Amyl ลดัดา อินเตอร์เทรด 
บจก. 

Taishan Agriculture 
Technology, PRC 

18 ไดโครโตฟอส (33% 
W/V SL) 

Dicrotophos แ อ็ ก โ ฟ รี แ พ็ ก ซ์ 
อินดสัตรีส์ บจก. 

Huikwang Corporation, 
Taiwan 

19 ไดโครโตฟอส (33% 
W/V SL) 

ดรายรัน 33 แ อ็ ก โ ฟ รี แ พ็ ก ซ์ 
อินดสัตรีส์ บจก. 

Huikwang Corporation, 
Taiwan 

20 ไดโครโตฟอส (33% 
W/V SL) 

Dicrotophos ยนิูพรีมา บจก. Huikwang Corporation, 
Taiwan 

21 ไดโครโตฟอส (33% 
W/V SL) 

ดีฟอส 33 ยนิูพรีมา บจก. Huikwang Corporation, 
Taiwan 

22 ไดโครโตฟอส (33% 
W/V SL) 

Dicrotophos 33 อินเตอร์ คร็อพ บจก. Huikwang Corporation, 
Taiwan 

23 ไดโครโตฟอส( 33% 
W/V SL, import) 

Huicron 33 ฮุ ย ก ว ง  ( ป ร ะ เ ท ศ
ไทย) 

Huikwang Corporation, 
Taiwan 

ที มา: สํานักควบคุมพชืและวสัดุการเกษตร 


