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คนหนึ	งเสี	ยงชีวติ อีกคนคดิถงึเงนิ:  
การสื	อสารความเป็นอันตรายผ่านฉลาก และการควบคุมการส่งเสริมการขาย
เปรียบเทยีบระหว่าง ยาสูบ เครื	องดื	มแอลกอฮอล์ เครื	องดื	มที	มีกาเฟอีน และ 

ขนมขบเคี -ยว กับ สารเคมีกาํจัดศัตรูพืช 
 

ดร. พฒันพงส์ จาตเิกต ุ
 
การปฏิวัติสีเขียวเป็นแนวคิดหนึ�งในการผลิตสินค้าเกษตรกรรมเพื�อตอบโจทย์ของเมืองและ

ยกระดบัเศรษฐสถานะของเกษตรกร การปฏิวตัิสีเขียวเกิดขึ 8นในยคุหลงัสงครามโลกครั 8งที� 2 ซึ�งเป็นช่วงที�
อาหารขาดแคลน ขณะที�ในยคุ 1960s ก็เป็นช่วงสงครามเย็น ซึ�งสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตตอ่สู่กนั
ทางอุดมการณ์ระหว่างค่ายเสรีนิยมกับคอมมิวนิสต์เพื�อแย่งชิงประชาชน ทั 8งด้วยอาวุธและการพัฒนา 
ในช่วงนั 8น อเมริกาได้ส่งออกแนวคิดการพฒันาผ่านแนวคิดการปฏิวตัิเขียว เพื�อแข่งกบัการปฏิวตัิแดงของ
สหภาพโซเวียต การปฏิวตัิเขียวนั 8น เน้นไปที�การลดความอดอยาก การผลิตสินค้าเกษตรที�ให้ผลผลิตและ
ผลตอบแทนที�มากกว่าการผลิตแบบดั 8งเดิม จึงมีการสร้างระบบชลประทาน การใช้การบริหารการเกษตร
สมยัใหม ่การเพาะปลกูด้วยเมล็ดพนัธุ์ชนิดพนัธุ์ผสม การใช้ปุ๋ ยเคมี และสารเคมีกําจดัศตัรูพืช โดยเน้นไปที�
การเพาะปลกูพืชสามชนิดที�เป็นหวัใจของการปฏิวตัิเขียวคือ ข้าว ข้าวสาลี และข้าวโพดซึ�งเป็นอาหารหลกั
ของคนเอเชีย ยโุรป อเมริกา และแอฟริกา มีพื 8นที�เพาะปลกูรวมกนัมากกว่าครึ�งของพื 8นที�การปลกูพืชในโลก 
(ชาญณรงค์  ดวงสะอาด)  

ผลพวงจากการปฏิวัติเขียวในประเทศไทยนั 8น ยังนําไปสู่นโยบายการประกันราคาผลผลิตทาง
การเกษตรของรัฐเชน่ ข้าว ยางพารา ปาล์ม มนัสําปะหลงั เพื�อให้ความหวงักบัเกษตรกร และมีส่วนกระตุ้น
ให้เกษตรกรผลิตพืชผลให้ได้จํานวนมาก จึงเป็นที�มาของวัฏจกัร โง่-จน-เจ็บ ที�เกษตรกรกู้ เงินจาก ธกส. 
นําไปซื 8อพันธุ์พืชที�ได้รับการพัฒนาแล้ว ไปซื 8อปุ๋ ยเคมีเพื�อบํารุงพืช และไปซื 8อสารเคมีกําจัดศตัรูพืช เพื�อ
อารักขาพืช แตห่ากปีไหนมีอทุกภยั หรือภยัแล้ง ก็จะทําให้เกษตรกรขาดทนุและมีหนี 8เพิ�มขึ 8น ทําให้เกษตกร 
“จน”กว่าเดิม และอาจจะ “เจ็บไข้ได้ป่วย” จากผลกระทบของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชอีกด้วย ดงันั 8นการ
คุ้มครองผู้บริโภคจงึเป็นสิ�งจําเป็นที�รัฐควรจะออกเป็นมาตรการเพื�อลดการพึ�งพาสารเคมีกําจดัศตัรูพืชลง  
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การคุ้มครองผู้บริโภค 
แนวคิดการคุ้มครองผู้บริโภคเกิดขึ 8นเพื�อพิทกัษ์สิทธิIของผู้บริโภค และมีการแขง่ขนัทางการค้าอย่าง

เป็นธรรม  โดยการให้ข้อมลูที�เป็นจริงกบัผู้บริโภค โดยมีกฎหมายที�ป้องกนัไมใ่ห้ธุรกิจให้ความจริงครึ�งเดียว 
(Half truth) กบัผู้บริโภค เพื�อเอาเปรียบผู้บริโภค และคูแ่ข่งทางการค้า ทั 8งยงัคุ้มครองผู้ ที�ออ่นแอกวา่ และผู้
ที�ไมส่ามารถดแูลตนเองได้ Mayer (แปลโดย ชนิดา องัคณารักษ์, 2539) กลา่วถึงการเคลื�อนไหวเพื�อ
คุ้มครองผู้บริโภคสองแนวทางได้แก่ แนวปฏิรูป และ แนวหวัรุนแรง   

แนวปฏิรูป  
Mayer (แปลโดย ชนิดา องัคณารักษ์, 2539) กลา่ววา่การคุ้มครองผู้บริโภคแนวปฏิรูปนั 8น ให้

ความสําคญักบัการให้ข้อมลูกบัผู้บริโภค เชน่ การติดฉลากคําเตือนอนัตราย ฉลากแนะนําการใช้สินค้า เป็น
ต้น เพื�อให้ผู้บริโภคจะได้ไมถ่กูหลอกลวงและมีอํานาจในการตดัสินใจวา่จะซื 8อหรือใช้สินค้าหรือบริการเอง 
นกัเคลื�อนไหวแนวปฏิรูปก็จะเผยแผข้่อเท็จจริงที�ไมไ่ด้ปรากฏไว้ในโฆษณา หรือการประชาสมัพนัธ์ของ
สินค้าผา่นการออกขา่ว ซึ�งสื�อมวลชนสว่นมากก็ยินดีที�จะกระจายขา่วให้ฟรี เพื�อคุ้มครองผู้บริโภคเชน่กนั 

นอกจากนี 8 ผู้ เคลื�อนไหวในแนวปฏิรูปยงัหาโอกาสทํางานกบัรัฐในฐานะภาคี เพื�อร่วมกนัพฒันา
กฎหมายและนโยบายเพื�อคุ้มครองผู้บริโภคอีกด้วย ดงัเช่น มลูนิธิรณรงค์เพื�อการไมส่บูบหุรี�เคลื�อนไหว เพื�อ
จํากดัการสบูบหุรี�ในสงัคมไทย ตั 8งแตก่ารออก “พระราชบญัญตัคิวบคมุผลิตภณัฑ์ยาสบู” และ
“พระราชบญัญตัิคุ้มครองสขุภาพของผู้ไมส่บูบหุรี�” ในปี 2535 ซึ�งทําให้ไมมี่การโฆษณายาสบูในสื�อมวลชน 
รวมทั 8งกําหนดให้พื 8นที�หลายแหง่เป็นเขตห้ามสบูบหุรี� และมีการขยายพื 8นที�ห้ามสบูบหุรี�มาเรื�อยๆ จนถึงทกุ
วนันี 8  

แนวหัวรุนแรง  
สว่นการคุ้มครองผู้บริโภคแนวหวัรุนแรง Mayer (แปลโดย ชนิดา องัคณารักษ์, 2539) ระบวุา่ กลุม่

นี 8จะมองธุรกิจในเชิงลบ บริษัทพยายามแสวงหากําไรแบบไมลื่มหลืูมตาพยายามแยง่ชิงลกูค้า ทั 8งยงับอก
ความจริงเพียงครึ�งเดียว ทําให้ไมน่า่ไว้ใจ ตวัผู้บริโภคเองก็เพิกเฉยกบัความเจ้าเลห์่ของบริษัท ส่วนรัฐบาล
เองก็ดจูะรู้เห็นเป็นใจกบัองค์กรธุรกิจ สื�อมวลชนเองก็รับเงินจากธุรกิจเพื�อเชียร์สินค้า และระแวงวา่สินค้า
ประเภทยา สารเคมี คอมพิวเตอร์ หรือพนัธุวิศวกรรมตา่งๆ จะสง่ผลกระทบในระยะยาวได้ 

แนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคแนวหวัรุนแรงนั 8น จะไมเ่ข้าร่วมกบัการยกร่างหรือเสนอกฎหมายใดๆ 
เนื�องจากไมไ่ว้ใจกลไกรัฐ และการเมือง แตใ่ช้การฟ้องร้องผา่นกระบวนการยตุธิรรม ใช้แรงกดดนัทางธุรกิจ 
เชน่ การประท้วง ไมซื่ 8อสินค้า หรือบริการชนิดนั 8น รวมทั 8งให้มีการคมุกนัเองในบริษัท เชน่ การบงัคบัผ่าน
การให้ใบอนญุาตประกอบการ การจดทะเบียน และแสดงความรับผิดชอบตอ่สงัคม ทั 8งนี 8ลกูจ้างบริษัทที�ฉ้อ
ฉลควรจะกล้าแฉความไมช่อบมาพากลของบริษัทอีกด้วย  

ในปัจจบุนัความไมไ่ว้วางใจตอ่รัฐบาลและธุรกิจการเงิน นําไปสูค่วามเคลื�อนไหวแบบ “ดื 8อ
การเมือง (political disobedience)” โดยกลุม่ Occupy Wall Street ที�แสดงถึงความไมเ่ชื�อมั�นกบัการใช้
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กฎหมายของภาครัฐ และเอื 8อประโยชน์ให้กบัภาคเอกชน ทําให้ “ธุรกิจได้ แตส่งัคมสญูเสีย (privatizes 
gains and socializes losses)” (Harcourt, 13 Oct. 2011) ซึ�งสร้างความตื�นตวัให้กบัผู้บริโภคยคุศตวรรษ
ที� 21 ได้พอสมควร  

ความเคลื�อนไหวด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศนั 8น สว่นมากจะเป็นความเคลื�อนไหวของ
ภาคประชาชน ซึ�งทํางานร่วมกบัภาครัฐในการกําหนดนโยบายเพื�อคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีผู้ สื�อขา่วติดตาม 
และเป็นปากเป็นเสียงให้กบัผู้ ที�ถกูละเมิดสิทธิI ภายใต้กรอบของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค คือ
พระราชบญัญตัิการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ�งถกูตราขึ 8นในปี พ.ศ. 2522 เพื�อพิทกัษ์สิทธิIผู้บริโภคไมใ่ห้ถกูละเมิด 
โดยหมายเหตทุ้ายพระราชบญัญตัฉิบบันี 8ระบวุา่  

“ปัจจบุนันี 8การเสนอสินค้าและบริการตา่งๆ ตอ่ประชาชนนบัวนัแตจ่ะเพิ�มมากขึ 8น ผู้ประกอบธุรกิจ
การค้าและผู้ ที�ประกอบธุรกิจโฆษณาได้นําวิชาการในทางการตลาดและทางการโฆษณามาใช้ใน
การส่งเสริมการขายสินค้าและบริการ ซึ�งการกระทําดังกล่าวทําให้ผู้ บริโภคตกอยู่ในฐานะที�
เสียเปรียบ เพราะผู้บริโภคไม่อยู่ในฐานะที�ทราบภาวะตลาดและความจริงที�เกี�ยวกบัคณุภาพและ
ราคาของสินค้าและบริการต่างๆ ได้อย่างถูกต้องทันท่วงที นอกจากนั 8นในบางกรณีแม้จะมี
กฎหมายให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้ บริโภคโดยการกําหนดคุณภาพและราคาของสินค้าและ
บริการอยูแ่ล้วก็ตาม แตก่ารที�ผู้บริโภคแตล่ะรายจะไปฟ้องร้องดําเนินคดีกบัผู้ประกอบธุรกิจการค้า
หรือผู้ประกอบธุรกิจโฆษณา เมื�อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค ย่อมจะเสียเวลาและคา่ใช้จ่ายเป็น
การไม่คุ้มคา่ และในบางกรณีก็ไม่อาจระงบัยบัยั 8งการกระทําที�จะเกิดความเสียหายแก่ผู้บริโภคได้
ทนัท่วงที สมควรมีกฎหมายให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคเป็นการทั�วไป โดยกําหนดหน้าที�
ของผู้ประกอบธุรกิจการค้าและผู้ประกอบธุรกิจโฆษณาต่อผู้บริโภค เพื�อให้ความเป็นธรรมตาม
สมควรแก่ผู้บริโภค ตลอดจนจดัให้มีองค์กรของรัฐที�เหมาะสมเพื�อตรวจตรา ดแูล และประสานงาน
การปฏิบตังิานของสว่นราชการตา่งๆ ในการให้ความคุ้มครองผู้บริโภค” 
 
พระราชบญัญตัิการคุ้มครองผู้บริโภค ปี พ.ศ. 2522 ได้มีการแก้ไขเพิ�มเตมิในปี 2541 โดยบญัญตัิ

สิทธิของผู้บริโภคที�จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 5 ประการ ได้แก่  
1. สิทธิที�จะได้รับขา่วสารรวมทั 8งคําพรรณนาคณุภาพที�ถกูต้องและเพียงพอเกี�ยวกบัสินค้าหรือ

บริการ ได้แก่ สิทธิที�จะได้รับการโฆษณาหรือการแสดงฉลากตามความเป็นจริงและปราศจาก
พิษภยัแก่ผู้บริโภค รวมถึงสิทธิที�จะได้รับทราบ ข้อมลูเกี�ยวกบัสินค้าหรือบริการอยา่งถกูต้อง
และเพียงพอที�จะไมห่ลงผิด ในการซื 8อสินค้าหรือรับบริการโดยไมเ่ป็นธรรม  

2. สิทธิที�จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ ได้แก่ สิทธิที�จะเลือกซื 8อสินค้าหรือรับบริการ
โดยความ สมคัรใจของผู้บริโภค และปราศจากการชกัจงูใจอนัไมเ่ป็นธรรม  
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3. สิทธิที�จะได้รับความปลอดภยัจากการใช้สินค้าหรือบริการ ได้แก่ สิทธิที�จะได้รับสินค้าหรือ
บริการที�ปลอดภยั มีสภาพและคณุภาพได้มาตรฐานเหมาะสมแก่การใช้ ไมก่่อให้เกิดอนัตราย
ตอ่ชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สิน ในกรณีใช้ตามคําแนะนําหรือระมดัระวงัตามสภาพของสินค้า
หรือบริการนั 8นแล้ว  

4. สิทธิที�จะได้รับความเป็นธรรมในการทําสญัญา ได้แก่ สิทธิที�จะได้รับข้อสญัญาโดยไม่ถกูเอา
รัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจ  

5. สิทธิที�จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย ได้แก่ สิทธิที�จะได้รับการคุ้มครองและ
ชดใช้คา่เสียหาย เมื�อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคตามข้อ 1, 2, 3 และ 4 ดงักลา่ว 

 
การคุ้มครองผู้บริโภคจงึอาศยักลไกที�หลากหลาย ทั 8งกลไกด้านนโยบาย กลไกภาครัฐ กลไกลศาล 

กลไกตลาด รวมทั 8งกลไกการสื�อสาร เพื�อให้ข้อมลูและพิทกัษ์สิทธิของผู้บริโภค รวมทั 8งทําให้ผู้บริโภครู้เท่า
ทนักลยทุธ์การตลาดของสินค้าตา่งๆ ได้เชน่กนั การคุ้มครองผู้บริโภคนั 8นอาจอยูใ่นรูปการให้ข้อมลูรอบด้าน
ของสินค้าตอ่ผู้บริโภคผา่นการใช้ฉลากเพื�อบอกความเป็นอนัตราย นอกจากนี 8ยงัเป็นเกราะคุ้มครองผู้ผลิต 
และจําหนา่ยสินค้าอีกด้วย  

งานคุ้มครองผู้บริโภค มกัจะผกูกบัประเดน็ด้านอาหารการกิน การซื 8อสินค้าตา่งๆ มาใช้ภายในบ้าน 
ซึ�งงานวิจยัชิ 8นนี 8 จะได้นําเสนอแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคเครื�องดื�มแอลกอฮอล์ ยาสบู เครื�องดื�มที�มี
กาเฟอีน และ ขนมขบเคี 8ยว ในแวดวงเกษตรกรรม เกษตรกรที�ใช้สารเคมีกําจดัศตัรูพืชได้รับการคุ้มครอง
อยา่งไรบ้าง? และควรจะเสนอแนะนโยบายอะไรบ้างเพื�อทําให้เกษตรกรได้รับการคุ้มครองจากการใช้
สารเคมีกําจดัศตัรูพืชอยา่งทั�วถึง?  
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 เหล้า บุหรี	  เครื	องดื	มที	มีกาเฟอีน ขนม สารเคมีกาํจัดศัตรูพืช 

ข้อตกลงระหวา่ง
ประเทศ 

ปฏิญญามอสโคว์ 2552 
(First Global Ministerial 
Conference on  
Road Safety  
Drinking and Driving) 

กรอบอนสุญัญาวา่ด้วย
การควบคมุยาสบู 2546
องค์การอนามยัโลก 
WHO: Framework 
Convention on 
Tobacco Control 

ไมม่ี ไมม่ี การประชมุสดุยอดว่าด้วยการ
พฒันาที�ยั�งยืน (ฉลาก2545) 
(World Summit on 
Sustainable Development)  
(การสง่เสริมการตลาด 2546) 
International Code of 
Conduct on the Distribution 
and Use of Pesticides   

หนว่ยงานรับผิดชอบ สํานกังานคณะกรรมการ
ควบคมุเครื�องดื�ม
แอลกอฮอล์ กรมควบคมุ
โรค กระทรวงสาธารณสขุ 

สํานกัควบคมุการบริโภค
ยาสบู กรมควบคมุโรค 
กระทรวงสาธารณสขุ  

สํานกังาน
คณะกรรมการอาหาร
และยา กระทรวง
สาธารณสขุ  

สํานกังาน
คณะกรรมการอาหาร
และยา กระทรวง
สาธารณสขุ 

กรมวิชาการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  

พรบ.  พระราชบญัญตัิควบคมุ
เครื�องดื�มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 
2551  
 
 

พระราชบญัญตัิควบคมุ
ผลิตภณัฑ์ยาสบู พ.ศ.
2535 และ
พระราชบญัญตัิคุ้มครอง
สขุภาพของผู้ไมส่บูบหุรี� 
พ.ศ.2535 

พระราชบญัญตัิอาหาร 
พ.ศ. 2522  
 

พระราชบญัญตัิอาหาร 
พ.ศ. 2522  
 

พระราชบญัญตัิวตัถอุนัตราย 
พ.ศ. 2535 
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ประกาศกระทรวง
รองรับ การคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้วยฉลาก และ
คําเตือน 
 

ประกาศกระทรวง
สาธารณสขุวา่ด้วยเรื�อง
สรุา พ.ศ. 2552 

ประกาศกระทรวง
สาธารณสขุ เรื�อง
หลกัเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื�อนไขการแสดงรูปภาพ 
ข้อความคําเตือน
เกี�ยวกบัพิษภยัและ
ชอ่งทางติดตอ่เพื�อการ
เลิกยาสบู ในฉลากของ
ยาเส้นหรือยาเส้นปรุง 
(ฉบบัที� 17) พ.ศ. 2555 

ประกาศกระทรวง
สาธารณสขุฉบบัที� 214 
พ.ศ. 2543  

ประกาศกระทรวง
สาธารณสขุ ฉบบัที� 
305 พ.ศ. 2550  

ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม
เรื�อง ระบบการจําแนกและการ
สื�อสารความเป็นอนัตรายของ
วตัถอุนัตราย พ.ศ. 2555 

การกระจายสินค้า 
การควบคมุการสง่เสริม
การตลาด โฆษณา  
 

พระราชบญัญตัิควบคมุ
เครื�องดื�มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 
2551  
 

พระราชบญัญตัิควบคมุ
ผลิตภณัฑ์ยาสบู พ.ศ.
2535 / พระราชบญัญัติ
คุ้มครองสขุภาพของผู้ไม่
สบูบหุรี�  พ.ศ.2535 

ประกาศสํานกังาน
คณะกรรมการอาหาร
และยา เรื�อง  
หลกัเกณฑ์การโฆษณา
เครื�องดื�มที�ผสม
กาเฟอีน พ.ศ. 2555  
 

มีความเคลื�อนไหว แต่
ไมม่ีประกาศรองรับ   
มีแต ่Self regulation 
โดย 6 บริษัท 
 
สคบ. พระราชบญัญตัิ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.
2522 

มีความเคลื�อนไหว สมชัชา
สขุภาพปี 2551 
ไมม่ี ประกาศ 
แตม่ีการแสดงคณุภาพสินค้า 
ผา่นตราสญัลกัษณ์ของ
สมาคมอารักขาพืช  
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สรุป 
จากการทบทวนวรรณกรรมและการสอบถามพบวา่ 
1. หนว่ยงานซึ�งกํากบัดแูลเครื�องดื�มแอลกอฮอล์ ยาสบู เครื�องดื�มที�มีกาเฟอีน และขนมขบเคี 8ยว 

เป็นหนว่ยงานในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ ขณะที�หนว่ยงานซึ�งกํากบัดแูลด้านสารเคมีกําจดั
ศตัรูพืชเป็นหนว่ยงานในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

2. หนว่ยงานซึ�งกํากบัดแูลเครื�องดื�มแอลกอฮอล์ ยาสบู เครื�องดื�มที�มีกาเฟอีน และขนมขบเคี 8ยว มี
อํานาจตามพระราชบญัญตัเิฉพาะประเดน็รองรับ และสามารถขบัเคลื�อนให้เกิดผลได้ ด้วย
การใช้ประกาศกระทรวงเป็นระยะๆ  ขณะที�หนว่ยงานซึ�งกํากบัดแูลด้านสารเคมีกําจดัศตัรูพืช
นั 8น ไมมี่พระราชบญัญตัเิฉพาะด้านสารเคมีกําจดัศตัรูพืชรองรับ ทําให้การขบัเคลื�อนตา่งๆ ถกู
โยงไปสารเคมีในอตุสาหกรรม ในบ้านเรือนด้วย ซึ�งอยูใ่นพระราชบญัญตัิวตัถอุนัตราย พ.ศ. 
2535 และทําให้เกิดความล่าช้าในการขบัเคลื�อน  

3. การสื�อสารความเป็นอนัตราย หรือข้อความในลกัษณะการแนะนํา มีใช้ในการควบคมุ
เครื�องดื�มแอลกอฮอล์ ยาสบู เครื�องดื�มที�มีกาเฟอีน ขนมขบเคี 8ยว และสารเคมีกําจดัศตัรูพืช  

4. การควบคมุการสง่เสริมการตลาด และการโฆษณา เครื�องดื�มแอลกอฮอล์ ยาสบู และเครื�องดื�ม
ที�มีกาเฟอีนนั 8น อาศยัประกาศกระทรวง และพระราชบญัญตัทีิ�ใช้เฉพาะปัจจยัเสี�ยง สําหรับ
ขนมขบเคี 8ยว และการโฆษณาสารเคมกําจดัศตัรูพืช ต้องอาศยัพระราชบญัญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ�ง สํานกังานคุ้มครองผู้บริโภคเป็นผู้ดแูล  

5. กรณีของขนมขบเคี 8ยว ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนในการกํากบัตนเอง (Self 
regulation)  

 
ข้อเสนอแนะ 

1. เกษตรกรในฐานะแรงงานในโรงงานที�มีความเสี�ยงจากการประกอบอาชีพ ดงันั 8นจึงควรมี
พระราชบญัญตัิคุ้มครองเกษตรกร เช่นเดียวกบัพระราชบญัญตัคิวามปลอดภยั อาชีวอนามยั
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2554 ซึ�งใช้ในสภาพแวดล้อมที�เป็นโรงงาน 

2. มองเกษตรกรในฐานะนักบริหารสิ	งแวดล้อม ที�มีสว่นได้สว่นเสียจากการใช้สารเคมีกําจดั
ศตัรูพืชและสิ�งแวดล้อม นกับริหารสิ�งแวดล้อมที�ควรได้รับการสนบัสนนุจากผู้ ที�ได้รับ
ผลประโยชน์ เชน่ กองทนุอาหารอินทรีย์ เป็นต้น    

3. เกษตรกรในฐานะผู้ใช้สารเคมีกาํจัดศัตรูพืช ควรสื�อสารความเป็นอนัตรายของสารเคมี
กําจดัศตัรูพืช ผา่นคําเตือนในการโฆษณาทั 8งสิ�งพิมพ์ โทรทศัน์ วิทย ุและเครื�องมือ
อีเล็กทรอนิกส์ตา่งๆ เชน่เดียวกบั เครื�องดื�มที�มีแอลกอฮอล์ บหุรี� และเครื�องดื�มที�มีกาเฟอีน 
เนื�องจากความอนัตรายของสารเคมีกําจดัศตัรูพืชนั 8น มีความรุนแรงกว่าปัจจยัเสี�ยงเหลา่นี 8มาก  
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4. เกษตรกรในฐานะผู้บริโภคสื	อ ควรนําเอา International Code of Conduct on the 
Distribution and Use of Pesticides  ของ FAO มาเป็นแนวทางในการออกประกาศเพื�อ
กํากบัการสง่เสริมการขายและการโฆษณาสารเคมีกําจดัศตัรูพืช  


