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การวเิคราะห์และจัดทาํข้อเสนอแนะเพื�อปรับปรุงกระบวนการขึ #นทะเบียน
สารเคมีกาํจัดศัตรูพชื  โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 
ผศ.ดร.พีระยศ  แข็งขนั1 

ดร.รวิวรรณ ทองทนั2 
 

 ผลกระทบจากสารเคมีกําจดัศตัรูพืชตอ่สิ�งแวดล้อมและสขุภาพของประชาชนได้ทวีความรุนแรงขึ 2น
และกําลงัเข้าขั 2นวิกฤต ดงัจะเห็นได้จากสถิติการตรวจเลือดของเกษตรกรโดยสํานกัโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ�งแวดล้อม ซึ�งพบว่า เกษตรกรมีสารเคมีกําจดัศตัรูพืชตกค้างในร่างกายในระดบัเสี�ยงและไม่
ปลอดภยัในสดัสว่นที�สงูขึ 2นจากปี 2545  ที�ร้อยละ 29.41 เป็นร้อยละ 38.52 ในปี 2550 และที�สําคญั ข้อมลู
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554 พบว่า เกษตรกรมีสารเคมีกําจดัศตัรูพืชตกค้างในร่างกายในระดบัเสี�ยงและไม่
ปลอดภยัในสดัสว่นที�เพิ�มขึ 2น1  โดยมีการนําเข้าสารเคมีกําจดัศตัรูพืชกลบัมีแนวโน้มเพิ�มมากขึ 2นทกุปี และมี
อตัราการใช้สารเคมีต่อหน่วยพื 2นที�มากถึงร้อยละ 11 ต่อปี ส่งผลให้เกิดต้นทุนทางสิ�งแวดล้อมและสงัคม 
รวมถึงรายจ่ายด้านสขุภาพ เป็นมลูคา่มากกว่า 14.5 พนัล้านบาทตอ่ปี ต้นทนุผลกระทบภายนอกเหล่านี 2มี
แนวโน้มเพิ�มขึ 2นร้อยละ 14 ตอ่ปีเชน่เดียวกนั2 

สาเหตสํุาคญัของปัญหาสขุภาพดงักลา่วเกิดขึ 2นจากนโยบายการควบคมุสารเคมีกําจดัศตัรูพืชของ
ประเทศที�ยังอ่อนแอและขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เช่น การอนุญาตให้บริษัทเคมีเกษตร
สามารถขึ 2นทะเบียนวตัถอุนัตรายในสตูร (formulation) เดียวกนัได้หลายทะเบียนซึ�งส่งผลให้ประเทศไทยมี
ทะเบียนวตัถุอนัตรายมากที�สุดในโลกถึง 27,000 กว่ารายการ การขึ 2นทะเบียนสารเคมีการเกษตรที�เป็น
อนัตรายร้ายแรงและเป็นสารก่อมะเร็งแม้วา่หลายประเทศทั�วโลกได้ห้ามใช้และจดัจําหนา่ยแล้ว  

การปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 และประกาศใช้ พ.ร.บ.วัตถุอันตราย ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2551 โดยมีการแก้ไขเพิ�มเติมสาระสําคัญใน 2 ประเด็นคือ การเพิ�มสัดส่วนตวัแทนจาก
องค์การสาธารณประโยชน์ในคณะกรรมการวัตถุอันตรายจํานวน 5 รายชื�อ และการปรับปรุงแก้ไข
กระบวนการขึ 2นทะเบียน โดยสารเคมีกําจดัศตัรูพืชที�ได้รับอนญุาตให้ขึ 2นทะเบียนแล้วต้องนํามาขึ 2นทะเบียน
ใหม่ทั 2งหมดซึ�งจะมีอายุทะเบียน 6 ปี แต่มีการอนุโลมให้บริษัทสารเคมีเกษตรสามารถจําหน่ายสารเคมี
ภายใต้ทะเบียนเดิมได้ถึงสิงหาคม พ.ศ.2556 หรือเป็นระยะเวลา 2 ปีหลังทะเบียนเดิมหมดอายุ ใน
ขณะเดียวกัน การแต่งตั 2งกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิจากองค์การสาธารณประโยชน์ในคณะกรรมการวัตถุ
อันตรายชุดแรกเมื�อปลาย พ.ศ. 2553 กําลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองว่ามีความ
เหมาะสมหรือผลประโยชน์ทบัซ้อนหรือไม ่

                                                           
1 คณะเทคโนโลยี  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
2 วทิยาลยัการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
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การผลกัดนัข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อคณะกรรมการวตัถุอนัตรายในการจดัการสารเคมีกําจัด
ศตัรูพืชในประเด็น “การมีส่วนร่วมของประชาชน” และ “การควบคมุการโฆษณาและขายตรง”  ซึ�งในพ.ศ. 
2552 ได้มีคําสั�งแต่งตั 2งคณะอนุกรรมการควบคมุการโฆษณา การขายตรง และตลาดแบบตรงด้านวัตถุ
อนัตราย และคณะทํางานจดัทําหลกัเกณฑ์วิธีการในการโฆษณา การขายตรงและตลาดแบบตรงด้านวตัถุ
อนัตราย โดยในปัจจบุนั มีการจดัทําร่างหลกัเกณฑ์จนแล้วเสร็จ แตย่งัไมมี่การบงัคบัใช้แตอ่ยา่งใด 
 การขึ 2นทะเบียนวตัถอุนัตราย คือการพิจารณาเลือกใช้สารป้องกนักําจดัศตัรูพืช  โดยการประเมิน
คณุประโยชน์ (พิจารณาจากผลการทดลองประสิทธิภาพ) และความเสี�ยงในการใช้ (พิจารณาจากอนัตราย
และการได้รับเข้าสู่ร่างกาย) ตามมาตรฐาน FAO  ด้วยความจําเป็นในการประกาศห้ามใช้วตัถอุนัตรายนั 2น 
มาจากความเสี�ยงของการใช้สารซึ�งส่งผลกระทบดงันี 2  มีพิษต่อมนษุย์และสตัว์สงูมาก ทําให้เกิดพิษเรื 2อรัง  
ก่อมะเร็ง เกิดการเปลี�ยนแปลง ทางพนัธุกรรม  มีพิษตกค้างคงทนในสภาพแวดล้อม  สลายตวัยาก  สะสม
ในห่วงโซ่อาหาร และมีพิษตกค้างในผลผลิต  เป็นอนัตรายตอ่พืชและสตัว์ที�เป็นประโยชน์  มีสารเจือปนที�
เป็นพิษ เช่น  dioxin  หรือ  DDT    ห้ามใช้ในประเทศพฒันาแล้ว  โดยเฉพาะเมื�อ มีสารอื�นทดแทนที�เสี�ยง
ภยัน้อยกวา่ 

สารเคมีกําจดัแมลงศตัรูพืช 4 ชนิด ที�มีใช้กนัอย่างแพร่หลาย และใช้ในปริมาณสูงในการเกษตร
ไทย ได้แก่ Cabofuran  Dicrotophos  Methomyl และ EPN ซึ�งเป็นสารกําจดัศตัรูพืชที�มีพิษร้ายแรง เป็น
อนัตรายสงูตอ่มนษุย์ สตัว์  มีพิษตกค้างในสิ�งแวดล้อม  และหลายประเทศทั�วโลกห้ามใช้  โดยกรมวิชาการ
เกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหนว่ยงานรับผิดชอบเกี�ยวกบัการพิจารณา  การยกเลิกห้ามใช้วตัถุ
อนัตรายหรือการอนุญาตให้ใช้วตัถุอนัตรายใดๆ จากการพิจารณาข้อมูลทางวิชาการ ซึ�งจากข้อมูลทาง
วิชาการชี 2ชัดแล้วว่าสารเคมีทั 2ง 4 ชนิด มีพิษและผลกระทบร้ายแรง เป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์และ
สิ�งแวดล้อม และกรมวิชาการเกษตร ยงัมีหน้าที�รับผิดชอบโดยตรงในการขอ  ตรวจสอบ และให้การรับรอง
การขึ 2นทะเบียนวตัถอุนัตรายทางการเกษตร      
 ซึ�งการที�สารแต่ละชนิด ไม่ว่าจะเป็นสารเคมี หรือสารสกัดจากพืช(ยกเว้นสะเดา) ถือว่าเป็นวตัถุ
อันตราย จะสามารถผ่านขั 2นตอนการขอขึ 2นทะเบียนได้  ผู้ ประกอบการจะต้องนําผลการทดสอบ
ประสิทธิภาพของสารเคมีที�ขอขึ 2นทะเบียนไปดําเนินในการทดลองเบื 2องต้นเพื�อทราบประสิทธิภาพ  รวมทั 2ง
ข้อมูลพิษเฉียบพลันและพิษตกค้างซึ�งเป็นการใช้เอกสารรับรองจากห้องปฏิบัติการที�ได้รับมาตรฐาน  
จากนั 2นทําการทดลองใช้ชั�วคราว  เพื�อให้ทราบข้อมลูของพิษเรื 2อรังที�มีพิษตอ่ระบบตา่งๆ ของร่างกาย ระบบ
สืบพนัธุ์ การเปลี�ยนแปลงทางพนัธุกรรมและมะเร็ง และขั 2นตอนสุดท้ายประเมินผล โดยคณะอนุกรรมการ
พิจารณาการขึ 2นทะเบียนวัตถุอันตราย มีอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธาน  ซึ�งในปัจจุบนัข้อมูลใน
ขั 2นตอนการดําเนินการและพิจารณาการขึ 2นทะเบียนไม่มีการเปิดเผยข้อมูลต่อประชาชน ตามมติของ
คณะรัฐมนตรี ปี พ.ศ. 2552 กําหนดให้หน่วยงานที�ดําเนินงานเกี�ยวข้องกับวตัถุอนัตรายมีการเปิดเผย
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ขั 2นตอนและข้อมูลประกอบการพิจารณาให้ประชาชนผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ   ว่าข้อมูลที�ประกอบการ
ตรวจสอบ และพิจารณารับรองวตัถอุนัตรายนั 2นมีความโปร่งใสหรือไม ่ 

 
1. ข้อมูลเกี�ยวกับกฏระเบียบความจาํเป็นในการประกาศห้ามใช้วัตถุอันตราย  รวมทั #ง

ขั #นตอนการดําเนินการและพิจารณาการขึ #นทะเบียนที�ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลต่อ
ประชาชน  

 
(1) กฎหมายเกี�ยวกับการควบคุมสารป้องกันกาํจัดศตรูพืช 
กฎหมายฉบบัแรก คือ พ.ร.บ. วตัถมีุพิษ พ.ศ.2510  

  -     พ.ร.บ. วตัถมีุพิษ(ฉบบัที�  2)  พ.ศ.2516 

- พ.ร.บ. วตัถอุนัตราย พ.ศ. 2535  

- พ.ร.บ. วตัถอุนัตราย พ.ศ. (ฉบบัที� 2)2544  
- พ.ร.บ. วตัถอุนัตราย พ.ศ. (ฉบบัที�  3 )2551  

 
(2) พ.ร.บ.วัตถุอันตราย 2535 
กําหนดมาตรการในการควบคมุวตัถอุนัตราย  3  ประการ  คือ 

1. กําหนดให้มีการขึ 2นทะเบียนเพื�อเลือกสารเคมีที�มีประสิทธิภาพดีและมีพิษน้อยเพื�อใช้ควบคมุ
ศตัรูพืช 

2. มีการควบคมุธุรกิจนําเข้า ผลิต สง่ออก ขาย ใช้รับจ้างและการเก็บรักษาสารป้องกนักําจดั
ศตัรูพืชโดยการออกใบอนญุาตประกอบกิจการให้ 

3. มีการควบคมุคณุภาพผลิตภณัฑ์ในท้องตลาดและตรวจสอบดําเนินคดีตอ่ผู้ ฝ่าฝืน 
 

(3) สารป้องกันกาํจัดศัตรูพืช 
ถือเป็น  “วตัถอุนัตราย”  ตามความหมายของคําวา่วตัถอุนัตรายในมาตรา 4  อนมุาตรา 10   

“วตัถอุยา่งอื�นไมว่า่จะเป็นเคมีภณัฑ์หรือสิ�งอื�นใดที�อาจทําให้เกิดอนัตรายแก่ บคุคล สตัว์ พืช ทรัพย์ หรือ
สิ�งแวดล้อม” 
 

(4) การควบคุมสารป้องกันกาํจัดศัตรูพืช 
ตาม พ.ร.บ. วตัถอุนัตราย  พ.ศ.  2535  แบง่ วตัถอุนัตรายออกเป็น 4 ชนิด ตามชื�อ  คณุสมบตัแิละ

ชนิดของวตัถอุนัตราย ดงันี 2 
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ชนิดที�  1. วตัถทีุ�มีอนัตรายน้อย  การผลิต การนําเข้า การสง่ออก การครอบครอง เพียงแตป่ฎิบตัติาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการที�กําหนดขึ 2นก็สามารถประกอบการได้ 

ชนิดที�  2. วตัถทีุ�มีอนัตรายน้อย  การผลิต การนําเข้า การสง่ออก การครอบครอง ต้องแจ้งตอ่พนกังาน
เจ้าหน้าที�และต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ความปลอดภยัที�กําหนดขึ 2นหากเป็นวตัถอุนัตรายชนิดใหม่ต้อง
นําไปขึ 2นทะเบียนก่อน 

ชนิดที�  3. วตัถทีุ�มีอนัตรายสงู  การผลิต การนําเข้า การส่งออก การครอบครอง ต้องได้รับใบอนญุาต
หากเป็นวตัถอุนัตรายชนิดใหมต้่องปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ความปลอดภยัที�กําหนด 

ชนิดที�  4. วตัถทีุ�มีอนัตรายชนิดร้ายแรง  ห้ามมิให้มีการผลิต  การนําเข้า การสง่ออก หรือมีไว้ในการ
ครอบครองแตอ่ย่างใด 

 
(5) กรมวิชาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ได้ออกประการกําหนดให้สารป้องกนักําจดัศตัรูพืชทกุชนิดเป็นวตัถอุนัตรายทางการเกษตรชนิดที� 
2  3 และ 4  ที�ต้องกํากบัดแูลอยา่งใกล้ชิด 

ซึ�งการผลิตหรือการนําเข้าซึ�งวตัถอุนัตรายชนิดที� 2 หรือ 3  ที�อยูน่อกรายชื�อที�ประกาศในราชกิจจา
นเุบกษาจะต้องนํามาขึ 2นทะเบียนตอ่พนกังานเจ้าหน้าที�ก่อนและเมื�อได้รับใบสําคญัการขึ 2นทะเบียนแล้วจงึ
จะผลิตหรือนําเข้าได้ 
 

(6) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ออกประกาศกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑ์  วิธีการ ขั 2นตอน  ในการดําเนินการขึ 2นทะเบียน   ไว้ดงันี 2 

ผู้ผลิตหรือผู้ นําเข้าต้องยื�นคําขอขึ 2นทะเบียนตอ่พนกังานเจ้าหน้าที�ฝ่ายวตัถมีุพิษ กองควบคมุพืชและวสัดุ
การเกษตร  กรมวิชาการเกษตร ซึ�ง แบง่ออกเป็น  3  ขั 2นตอนดงันี 2 

 ขั 2นตอนที� 1 ทดลองเบื 2องต้นเพื�อทราบประสิทธิภาพและข้อมลูพิษเฉียบพลนั 
 ขั 2นตอนที� 2 การทดลองชั�วคราวเพื�อสาธิตการใช้และข้อมลูพิษระยะปานกลาง 
ขั 2นตอนที� 3 การประเมินผลขั 2นสดุท้ายเพื�อรับการขึ 2นทะเบียนโดยพนกังานเจ้าที�จะประเมินผลการ

ทดลองความปลอดภยัตอ่มนษุย์และสิ�งแวดล้อมเพียงพอตอ่การใช้ ซึ�งรวมทั 2งพิษเรื 2อรังระยะยาว (2 ปี)ตอ่
สตัว์ทดลอง 
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ขั #นตอนยื�นคาํขอขึ #นทะเบียนผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ประกอบการยื�นคําขอ 

เจ้าหน้าที�ตรวจความครบถ้วนของเอกสาร 

ครบถ้วน ไมค่รบถ้วน 

คืนเรื�องให้กบัผู้ประกอบการ

พร้อมบนัทกึตรวจสอบคําขอฯ 

ที�ระบวุา่ขาดเอกสารใดเพื�อให้

ผู้ประกอบการจดัเตรียมให้

ครบและนํามายื�นใหม่ 

ธุรการลงรับพร้อมคืนสําเนาให้  1  ชดุ 

หวัหน้ากลุม่สง่เรื�องให้เจ้าหน้าที�พิจารณา 

เอกสารถกูต้องครบถ้วน เอกสารไมถ่กูต้อง/ไมค่รบถ้วน 

รับคําขอขึ 2น

ทะเบียนฯ 

คณะทํางานฯ
พิจารณา 

มีหนงัสือแจ้งผู้ประกอบการ 

ผู้ประกอบการสง่

เอกสารเพิ�มเติม 

ออกใบสาํคญัฯ เสนอคณะอนกุรรมการ
ทะเบียนวตัถอุนัตราย/  

คณะกรรมการวตัถอุนัตราย 

แจ้งผู้ประกอบการ

มารับใบสาํคญัฯ หนงัสือแจ้ง
ผู้ประกอบการ 

เอกสารใหม่/มีปัญหาต้องเข้าคณะทํางาน 

ไม่รับขึ #นทะเบียน 

กรณีขอเอกสารครั 2งแรกให้เวลา  30  วนั 

 

กรณีขอเอกสารครั 2งที�  2  ให้เวลา  20  วนั 

 

กรณีที�ขอเอกสารครั 2งที�  2  แล้วไมส่ง่

เอกสารหรือเอกสารไมถ่กูต้องจะแจ้งไม่

พิจารณาคําขอและต้องยื�นขอขึ 2นทะเบียน

ใหม ่
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(7) หน่วยงานที�เกี�ยวข้องกับการควบคุมสารป้องกันศัตรูพืช 
(7.1) คณะกรรมการวัตถุอันตราย  (มาตรา  6)  ประกอบด้วย   

• ปลดักระทรวงอตุสาหกรรมเป็นประธาน  

• ผู้บญัชาการตํารวจแหง่ชาต ิ 

• อธิบดีกรมการขนสง่  
• อธิบดีกรมการค้าภายใน  

• อธิบดีกรมการแพทย์  
• อธิบดีกรมควบคมุพิษ  

• อธิบดีกรมธุรกิจพลงังาน  
• อธิบดีกรมประมง  

• อธิบดีกรมปศสุตัว์  

• อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  
• อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

• อธิบดีกรมสง่เสริมการเกษตร  
• เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  

• เลขาธิการสํานกังานปรมาณูเพื�อสนัต ิ 
• เลขาธิการสํานกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม 

• ผู้แทนกระทรวงกลาโหม   
• ผู้แทนกระทรวงคมนาคม  

• ผู้แทนสํานกังานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแหง่ชาติ 

• ผู้ทรงคณุวฒุิซึ�งรัฐมนตรีแตง่ตั 2งไมเ่กิน 10 คน เป็นกรรมการและอธิบดีกรมโรงงาน
อตุสาหกรรมเป็นกรรมการและเลขานกุาร  และผู้แทนธุรกิจพลงังาน ผู้แทนโรงงาน
อตุสาหกรรม  ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร  ผู้แทนสํานกังานคณะกรรมการอาหารและ
ยา และผู้แทนสํานกังานปรมาณเูพื�อสนัตเิป็นผู้ชว่ยเลขานกุาร 

 
บทบาท  อาํนาจหน้าที�(มาตรา 7) 

1. กําหนดนโยบาย  มาตรการและแผนการกํากบัดแูลวตัถอุนัตราย 
2. ให้ความเห็นชอบตอ่รัฐมนตรีผู้ รับผิดชอบในการออกประกาศ 
3. ให้คําแนะนําแก่พนกังานเจ้าหน้าที�ในการรับขึ 2นทะเบียนหรือเพิกถอนทะเบียนวตัถอุนัตราย 
4. ให้คําแนะนําหรือคําปรึกษาแก่รัฐมนตรีผู้ รับผิดชอบ ในเรื�องเกี�ยวกบัวตัถอุนัตราย 
5. พิจารณาเรื�องร้องเรียนจากผู้ ที�ได้รับความเดือดร้อยเสียหายจากวตัถอุนัตราย 
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6. แจ้งหรือโฆษณาขา่วสารเกี�ยวกบัวตัถอุนัตรายให้ประชาชนได้ทราบ 
7. สอดส่อง ดแูล ให้คําแนะนําและเร่งรัดพนกังานเจ้าหน้าที�ที�มีอํานาจเกี�ยวกบัวตัถอุนัตราย

ตา่งๆให้ปฏิบตัิตามอํานาจหน้าที�ที�กฎหมายกําหนด 
8. เสนอความเห็นตอ่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงอตุสาหกรรมเพื�อเสนดคณะรัฐมนตรีเกี�ยวกบัการ

ควบคมุวตัถอุนัตรายและการป้องกนั  การเยียวยาความเสียหายอนัเกิดจากวตัถอุนัตราย 
9. ปฏิบตัิการอื�นตามที�กฎหมายกําหนดไว้  

 
(7.2) กรมวิชาการเกษตร 
ได้กําหนดมาตรฐานการควบคมุสารเคมีกําจดัศตัรูพืชไว้ 5 ประการ คือ  
1. ให้แบง่วตัถอุนัตรายออกเป็น 4 ชนิด ตามความจําเป็นตอ่การควบคมุ 
2. กําหนดให้มีการขึ 2นทะเบียนวตัถอุนัตรายเพื�อเลือกวตัถอุนัตรายที�มีประสิทธิภาพและปลอดภยั

ใช้ในประเทศ 
3. ออกใบอนญุาตเพื�อควบคมุการผลิต นําเข้า  สง่ออก และมีไว้ในครอบครองซึ�งครอบคลมุแหลง่

ผลิต  สถานที�ผลิต ฉลาก ภาชนะบรรจ ุการขนสง่และการเก็บรักษา 
4. การควบคมุผลิตภณัฑ์ในตลาด 
5. การตดิตามปัญหาจากการใช้ พิษภยั และผลกระทบการใช้และประเมินความเสี�ยง 

 
(7.3)สาํนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
มีอํานาจหน้าที� ตามมาตรา 51 แหง่ พ.ร.บ. วตัถอุนัตราย  พ.ศ. 2535  ได้กําหนดให้การควบคมุ

โฆษณาวตัถอุนัตรายทางการเกษตรให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค 
 

2. สภาพปัญหาที�พบจากการศึกษา 
1. พ.ร.บ. วตัถอุนัตราย  พ.ศ. 2535  ไมไ่ด้เป็นกฎหมายเฉพาะสําหรับใช้ในการควบคมุสารป้องกนั

กําจดัศตรูพืชเท่านั 2น  แตเ่ป็นกฎหมายรวมที�ใช้ควบคมุสารเคมีทชุนิดในประเทศ ดงันั 2น แนวทางการควบคมุ
สารป้องกนักําจดั ศตรูพืชจงึเป็นแนวทางกว้างๆ เทา่นั 2นสง่ผลให้การบงัคบัใช้มาตรการตา่งไมเ่ป็นรูปธรรม
อยา่งชดัเจน 

2. ขั 2นตอนการขึ 2นทะเบียนสารป้องกนัการกําจดัศตรูตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขาด
การมีสว่นร่วมของประชาชนซึ�งเป็นผู้ ได้รับผลกระทบโดยตรง 

3. การทํางานของหน่วยงานผู้ รับผิดชอบวตัถอุนัตรายเป็นแบบรวมงานทกุอยา่งในที�เดียวไมมี่การ
กระจายการทํางานเพื�อประสิทธิภาพ ไมว่า่จะเป็นอํานาจหน้าที�ในการขึ 2นทะเบียน  ออกใบอนญุาต 
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ตรวจสอบ  สง่เสริม กํากบัดแูล  ดงันั 2นจงึสง่ผลให้ภาครัฐไมส่ามารถเน้นบทบาทในการตรวจสอบคณุภาพ
การผลิต  การนําเข้า หรือการครอบครองวตัถอุนัตรายได้อยา่งเตม็ที� 
 
3. ข้อเสนอแนะ 

แก้ไขเพิ�มเตมิ  พ.ร.บ. วตัถอุนัตราย  2535  โดย 
 -ควรกําหนดกฎหมายและองค์ที�ทําหน้าที�เฉพาะในการควบคมุจดัการสารเคมีทางการเกษตรและ
สารป้องกนักําจดัศตัรูพืชโดยเฉพาะ 

- ควรกําหนดให้เจ้าหน้าที�เปิดเผยขั 2นตอนในการขึ 2นทะเบียนวตัถอุนัตรายทกุชนิด 
-ควรกําหนดให้ผู้ มีสว่นได้เสียในการขึ 2นทะเบียนวตัถอุนัตรายนําเสนอข้อมลูที�ใช้ประกอบการ

พิจารณาตลอดจนนําข้อมลูนั 2นไปประกอบการพิจารณาการขึ 2นทะเบียนด้วย 
-ควรแยกหน่วยงานในการรับผิดชอบการขึ 2นทะเบียนกบัการตรวจคณุภาพและการครอบครอง

อยา่งชดัเจน 
 
4. แนวทางการเฝ้าระวังการขึ #นทะเบียนสาร 4 ชนิด 

1.  ควรสง่เรื�องร้องเรียนถึงผลกระทบของสารทั 2ง 4 ชนิดไปยงัคณะกรรมการวตัถอุนัตรายเพื�อให้
คณะกรรมการดําเนินการยบัยั 2งและไมรั่บขึ 2นทะเบียนสารเคมีดงักลา่วตอ่ไปตามอํานาจหน้าที�ของตน
(พ.ร.บ. วตัถอุนัตราย พ.ศ. 2535) 

2. ยื�นคําร้องตอ่กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื�อขอให้เปิดเผยข้อมลู ซึ�งเป็น
การใช้สิทธิตามรัฐธรรมนญูในการรับรู้ รับทราบข้อมลูข่าวสารจากทางราชการ  มาตรา 56  และ มี พ.ร.บ. 
ข้อมลูขา่วสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  บญัญัตใิห้อํานาจไว้ 
 
5. ข้อเสนอจากภาคประชาชนถงึสิทธิและการมีส่วนร่วมของประชาชนตามข้อบังคับ
ของกฎหมาย พ.ร.บ. วัตถุอันตราย    

• กรมวิชาการเกษตรต้องเปิดเผยขั 2นตอนและข้อมลูประกอบการพิจารณาให้ประชาชนผู้ มีสว่นได้
สว่นเสียทราบ ว่าข้อมลูที�ประกอบการตรวจสอบ และพิจารณารับรองวตัถอุนัตรายนั 2นมีความ
โปร่งใส ภาคประชาชนสามารถตรวจสอบได้  ในแตล่ะขั 2นตอน โดยกรมวิชาการเกษตรควรเป็น
ผู้ รับผิดชอบในเรื�องดงักล่าว 

• ภาคประชาชนผู้ มีส่วนได้สว่นเสียมีสิทธิเสนอความคดิเห็น เสนอแนะหรือทกัท้วงเพื�อประกอบการ
พิจารณาการนําเข้า และการขึ 2นทะเบียนวตัถอุนัตราย  โดยภาคประชาชนต้องมีสิทธิในการ
เสนอแนะข้อมลูที�ได้รับผลกระทบจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรทั 2งในเชิงพื 2นที�จริง  และข้อมลู
ทางวิชาการที�เป็นกลาง  ที�สําคญัคือประชาชนต้องสามารถตรวจสอบ และรับทราบข้อมลูในการ
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ขึ 2นทะเบียนได้อย่างโปร่งใสทั 2งกระบวนการ (จะรู้ได้อยา่งไรวา่ข้อเสนอแนะและข้อมลูจาก
ประชาชน  ถกูนําไปใช้ในการพิจารณาให้ขึ 2น หรือไมใ่ห้ขึ 2นทะเบียน วตัถอุนัตราย) 

• การพิจารณาการอนมุตัใิห้ขึ 2นทะเบียนวตัถอุนัตรายโดยกรมวิชาการเกษตร ทั 2งกระบวนการและทกุ
ขั 2นตอน  ตั 2งแตยื่�นเอกสารคณุสมบตัทิางเคมีและกายภาพของสาร ความคงตวั ข้อมลูความเป็นพิษ
เฉียบพลนั เป็นการใช้เอกสารจากห้องปฏิบตัิการที�ได้รับมาตรฐาน  ตอ่มาเป็นขั 2นตอนที� 1 การ
ทดลองเบื 2องต้น เพื�อทราบประสิทธิภาพและพิษในสภาพแปลง  ขั 2นตอนที� 2 การทดลองใช้ชั�วคราว 
ขั 2นตอนที� 3 การประเมินขั 2นสดุท้าย อยูที่�กรมวิชาการเกษตรทั 2งสิ 2น  ทําไมกรมวิชาการเกษตรจงึ
บอกวา่ การพิจารณาการขึ 2นทะเบียนกรมวิชาการเกษตร ไมเ่กี�ยวข้อง  แตเ่ป็นคณะกรรมการวตัถุ
อนัตรายเป็นผู้ รับผิดชอบในการพิจารณาให้ขึ 2นทะเบียนวา่ผา่นหรือไมผ่า่น  ทั 2งที�กรมวิชาการเป็น
ผู้ ดําเนินการทั 2งหมดตั 2งแตต้่น  

• การประกาศยกเลิกการใช้สารเคมีป้องกนักําจดัศตัรูพืชในประเทศที�พฒันาแล้ว  มีการศกึษาอย่าง
ชดัเจนและถี�ถ้วน  จากการร่วมมือกนัของหนว่ยงานที�มีส่วนเกี�ยวข้องทั 2งทางสขุภาพของมนษุย์  
สตัว์ และความเป็นพิษตอ่สิ�งแวดล้อม  รวมทั 2งการคํานงึถึงความคุ้มคา่ตอ่การใช้สารเคมีตวันั 2นๆ  
ในระบบการผลิตทางการเกษตร แล้วทําไมประเทศไทยจึงยงัเมินเฉยตอ่ผลการศกึษาดงักลา่ว  
ดงันั 2นจงึควรอย่างยิ�งที�จะต้องนําผลการศกึษานั 2นมาใช้ในการพิจารณาให้ยกเลิกการขึ 2นทะเบียน
สารเคมีป้องกนักําจดัศตัรูพืชที�มีอนัตรายอยา่งจริงจงั 

• วตัถอุนัตรายชนิดที� 2 ที�มาจากสารสกดัจากพืชและจลุินทรีย์ เป็นการใช้สารชีวภาพที�มาจากองค์
ความรู้ภมูิปัญญา  ซึ�งรู้กนัโดยทั�วไปวา่มีพิษตอ่มนษุย์และสิ�งแวดล้อมตํ�าและตกค้างไมน่าน  เมื�อ
เทียบกบัสารเคมี  จงึต้องมีขั 2นตอนและกระบวนการเชน่เดียวกบัการขึ 2นทะเบียนวตัถอุนัตรายชนิด
ที� 3 (ตั 2งแตข่ั 2นตอนการยื�นเอกสารทางวิชาการที�ต้องผา่นการตรวจรับรองจากห้องปฏิบตักิารที�
นา่เชื�อถือ…ความน่าเชื�อถือคือ มาตรฐานใด และจากใคร รวมทั 2งขั 2นตอนการทดสอบพิษเบื 2องต้น  
ตอ่มาเป็นการทดลองใช้ชั�วคราว  และการประเมินขั 2นสดุท้าย ก่อนพิจารณาให้ผา่นการขึ 2น
ทะเบียน)  ถ้าอยา่งนี 2เกษตรกรทั�วไป มีความสามารถขอขึ 2นทะเบียนได้หรือไม ่ แล้วในปัจจบุนัสาร
สกดัจากพืชมีขึ 2นทะเบียนแล้วกี�ชนิด  ยกเว้นสารสกดัจากสะเดา  ดงันั 2นควรแยกการขึ 2นทะเบียน
วตัถอุนัตรายชนิดที� 2  ตา่งหาก  และวตัถอุนัตรายชนิดที� 3 นั 2นควรแยกออกเป็นชนิดที�มีพิษไม่
รุนแรง และพิษรุนแรงออกจากกนั  โดยพิจารณาตามความจําเป็นในการประกาศห้ามใช้วตัถุ
อนัตรายมาเป็นเกณฑ์  วา่ระดบัใดที�ถือวา่เป็นสารที�มีพิษรุนแรงจากเกณฑ์ดงักลา่ว และเสนอให้
มีการจัดตั #งหน่วยงานใหม่ เพื�อดูแลและพัฒนาเกษตรกรรมทางเลือก (เทียบเท่ากรม
วิชาการเกษตร) 
 

 


