
คนหนึ�งเสี�ยงชีวติ อกีคนคดิถงึเงนิ: 

ความเหลื	อมลํ �าในการสื	อสารความเป็นอันตราย และมาตรการ
ควบคุมการส่งเสริมการขายเปรียบเทียบระหว่าง ยาสูบ เครื	องดื	ม

แอลกอฮอล์ เครื	องดื	มที	มีกาเฟอีน และขนมขบเคี �ยว 
กับ สารเคมีกาํจัดศัตรูพชื



โฆษณาสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช



โฆษณาเดี�ยว



โฆษณาพวง



โฆษณาองคก์ร



คุม้ครองผูบ้ริโภคกนัหน่อยมั&ย?



คุม้ครองผูบ้ริโภคดว้ยการการสื�อสารความเสี�ยงผา่น
ฉลากคาํเตือน ซึ�งบงัคบัใชโ้ดยหน่วยงานรัฐฉลากคาํเตือน ซึ�งบงัคบัใชโ้ดยหน่วยงานรัฐ

บหุรี�
ขนมขบเคี �ยว

เครื�องดื�มที�มีคาเฟอีน
เหล้า 



สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค 

• องค์การอนามยัโลกกําหนดให้
เป็นข้อบงัคบัของประเทศ
สมาชิกองค์การอนามยัโลกตาม
กรอบอนสุญัญาวา่ด้วยการกรอบอนสุญัญาวา่ด้วยการ
ควบคมุการบริโภคยาสบู 
(FCTC) 

• ประเทศไทยห้ามโฆษณาบหุรี� 
และการเป็นสปอนเซอร์กิจกรรม 



• แบบที� 1 ควนับหุรี�มีสารพิษไฮโดรเจนไซยาไนด์
• แบบที� 2 ควนับหุรี�มีสารพิษคาร์บอนมอนอกไซด์
• แบบที� 3 ควนับหุรี�มีสารพิษมากกวา่ 250 ชนิด
• แบบที� 4 ควนับหุรี�เป็นสารพิษสําคญัที�สดุในบ้าน• แบบที� 4 ควนับหุรี�เป็นสารพิษสําคญัที�สดุในบ้าน
• แบบที� 5 ควนับหุรี�มีสารก่อมะเร็งฟอร์มาลดีไฮด์
• แบบที� 6 ควนับหุรี�มีสารก่อมะเร็งเบนโซไพรีน  
• แบบที� 7 ควนับหุรี�มีสารก่อมะเร็งไนโตรซามีน
• แบบที� 8 ควนับหุรี�เป็นสารก่อมะเร็งที�สําคญัที�สดุของมนษุย์
• แบบที� 9 ควนับหุรี�มีสารกมัมนัตรังสีโพโลเนียม 210 

• แบบที� 10 ควนับหุรี�มีสารเสพตดินิโคตนิ



ควรบริโภคแต่นอ้ย และควร
ออกกาํลงักายเพื�อสุขภาพ
• มนัฝรั�งทอดกรอบหรืออบกรอบ 

• ข้าวโพดคั�วทอดหรือ อบกรอบ 

• ข้าวเกรียบหรืออาหารขบเคี �ยวชนิด
อบพอง อบพอง 

• ขนมปังกรอบหรือแครกเกอร์ หรือ
บิสกิต 

• เวเฟอร์สอดไส้



หา้มดื�มเกินวนัละ 2 ขวด เพราะหวัใจจะสั�น นอนไม่หลบั
เดก็และสตรีมีครรภไ์ม่ควรดื�ม ผูป้่วยควรปรึกษาแพทยก์่อน

• คําเตือนปรากฏในการโฆษณาในสิ�งพิมพ์ 
วิทย ุโทรทศัน์ 

• ห้าม ทําให้เข้าใจว่าดื�มแล้วเพิ�มกําลงังาน มี
พลงั ทํางานได้มากขึ �น โดยไม่รู้จกัเหนื�อย 
ตื�นทนัที ไมง่่วงนอน ตื�นอยู่ตลอดเวลา หรือ
ทําให้ประสบความสําเร็จทางเพศทําให้ประสบความสําเร็จทางเพศ

• ห้ามใช้นกักีฬา หรือผู้ใช้แรงงาน เป็นผู้
แสดงแบบโฆษณา 

• ห้ามชกัจงูหรือโน้มน้าวให้ซื �อหรือบริโภค 
เพื�อนํารายได้ไปบริจาคเป็นสาธารณกศุล

• ห้ามโฆษณาในลกัษณะการแถมพก หรือ
ให้รางวลัด้วยการเสี�ยงโชค หรือมีการให้
ของแถม 



สาํนกังานคณะกรรมการควบคุมเครื�องดื�มแอลกอฮอล์
 คาํเตือนโฆษณาเหลา้ (ไม่มีฉลากคาํเตือนบนขวด)

• สุรา เป็นเหตกุ่อมะเร็งได้

• สุรา เป็นเหตใุห้เซก็ส์เสื�อมได้ 

• สุรา เป็นเหตใุห้พิการและเสียชีวิตได้ 

• สุรา เป็นเหตทุะเลาะวิวาทและ• สุรา เป็นเหตทุะเลาะวิวาทและ
อาชญากรรมได้ 

• สุรา ทําร้ายครอบครัว ทําลายสงัคม
ได้ 

• หากเครื�องดื�มแอลกอฮอล์เป็นประเภท 
เบียร์ หรือไวน์ใหเ้ปลี�ยนคําว่าสรุาเป็น 
เบียร์ หรือ ไวน์ดว้ย



ขายสินค้าอนัตรายโดยไม่ได้บอกว่าเสี�ยง

ความเสี�ยง = ความเป็นอนัตราย x การได้รับสมัผสัสาร

Risk = Hazard x Exposure



สรุปการควบคุมสินคา้ที�มีผลต่อสุขภาพผูบ้ริโภค
โดยหน่วยงานรัฐ

1. กํากบัโดยหนว่ยงานรัฐ ฐานะเทียบเท่ากรม (อย.) หรือ ฝ่าย (สํานกั
ควบคมุการบริโภคยาสบู สํานกังานคณะกรรมการควบคมุเครื�องดื�ม
แอลกอฮอล์) 

2. หน่วยงานรัฐใช้อํานาจตามพระราชบญัญตั ิหรือประกาศกระทรวง 2. หน่วยงานรัฐใช้อํานาจตามพระราชบญัญตั ิหรือประกาศกระทรวง 
เพื�อควบคมุการบริโภค

3. ระบคุวามเสี�ยงตอ่สขุภาพและคําแนะนําผา่นฉลากคําเตือน 



คุม้ครองผูบ้ริโภคดว้ยการควบคุมกนัเองใน
อุตสาหกรรมอุตสาหกรรม



อาหาร และเครื�องดื�ม

• บริษัท โคคา-โคลา (ประเทศไทย) 
จาํกัด

• บริษัท เป๊ปซี	-โคลา (ไทย) เทรด
ดิ �ง จาํกัด

• บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จาํกัด

• Thai Pledge

• ไมโ่ฆษณาผลติภณัฑ์อาหารหรือ
เครื�อง ดื�มกบัเดก็อายตุํ�ากวา่ 12 ปีใน
ประเทศไทย เว้นแตผ่ลติภณัฑ์อาหาร
หรือเครื�องดื�มดงักลา่ว จะมี• บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จาํกัด

• บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ �ง 
จาํกัด

• บริษัท เคลลอ็ก (ประเทศไทย) 
จาํกัด

• มาร์ส ไทยแลนด์ องิค์ 

หรือเครื�องดื�มดงักลา่ว จะมี
คณุสมบตัิตามหลกัเกณฑ์ทาง
โภชนาการที�กําหนดไว้ และไมส่ื�อสาร
ใด ๆ ที�เกี�ยวข้องกบัผลติภณัฑ์ใน
โรงเรียนอนบุาล และโรงเรียนระดบั
ประถมศกึษา



การคุม้ครองผูบ้ริโภคสารเคมีเกษตรกาํจดัศตัรูพืช

การสื�อสารความเป็นอนัตรายผา่นฉลากคําแนะนํา และ
ฉลากคําเตือน GHS 

ใช้ตราสญัลกัษณ์ เพื�อรับรองคณุภาพสารเคมี



การสื�อสารความเป็นอนัตราย

กรณีสารเคมีในโรงงาน บ้าน/โรงพยาบาล และสารเคมีที�
ใช้ในการเกษตร



ปูมหลงั

• เดมิ ใช้คําเตือนที�แตกตา่งกนัไปในแตล่ะประเทศ 
• ปี พ.ศ. 2545 การประชมุสดุยอดวา่ด้วยการพฒันาที�ยั�งยืน (World 

Summit on Sustainable Development, WSSD) 
กําหนดมาตรการการคุ้มครองผู้บริโภค โดยให้ทกุประเทศสื�อสารความ
เป็นอนัตรายของสารเคมี ทั �งในภาคอตุสาหกรรม ภาคการเกษตร ภาค
กําหนดมาตรการการคุ้มครองผู้บริโภค โดยให้ทกุประเทศสื�อสารความ
เป็นอนัตรายของสารเคมี ทั �งในภาคอตุสาหกรรม ภาคการเกษตร ภาค
การขนสง่ และผลติภณัฑ์สําหรับผู้บริโภค ด้วยฉลากระบบ GHS 
(Globally harmonized of classification and 
labeling chemicals) บนบรรจภุณัฑ์เหมือนกนัทั�วโลก 

• เพื�อแนะนําการใช้สารเคมีที�ถกูต้องแก่ผู้บริโภค พร้อมทั �งระบรุะดบัความ
รุนแรงของสารเคมี รวมทั �งผลกระทบตอ่สขุภาพ และสิ�งแวดล้อม

• ประเทศไทยเริ�มใช้ มาตรฐาน GHS มิถนุายน 2555



GHS

• อนัตราย ความเป็นพิษเฉียบพลนั มี
ความเป็นพิษสงู 



GHS

• ความเป็นพิษเฉียบพลนั (มีความเป็น
พิษตํ�า) กดักร่อน 

• ระคายเคืองผิวหนงั ดวงตา 

• ทําให้ไวตอ่การกระตุ้นให้เกิดการแพ้• ทําให้ไวตอ่การกระตุ้นให้เกิดการแพ้
ทางผิวหนงั



GHS

• กดักร่อนโลหะ ระคายเคืองตอ่ผิวหนงั 

• ทําลายดวงตาอยา่งรุนแรง 

• ระคายเคืองตอ่ดวงตา



GHS

• ทําให้ไวตอ่การกระตุ้นอาการแพ้ตอ่
ระบบทางเดินหายใจ 

• เซลสืบพนัธุ์กลายพนัธุ์ 
• มีความสามารถในการก่อมะเร็ง 
• ความเป็นพิษตอ่ระบบสืบพนัธุ์ • ความเป็นพิษตอ่ระบบสืบพนัธุ์ 
• ความเป็นพิษตอ่ระบบอวยัวะ

เป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจง
• การได้รับสมัผสัครั �งเดียว 
• ความเป็นพิษตอ่ระบบอวยัวะ

เป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจงจาก
การได้รับสมัผสัซํ �า









หน่วยงานที�กาํกบัการบงัคบัใชม้าตรฐาน GHS 

• วตัถอุนัตรายในโรงงานอตุสาหกรรม 
– กระทรวงอตุสาหกรรม โดยสํานกัควบคมุวตัถอุนัตราย กรมโรงงาน

อตุสาหกรรม

• วตัถอุนัตรายซึ�งใช้ภายในบ้านและสถานพยาบาล • วตัถอุนัตรายซึ�งใช้ภายในบ้านและสถานพยาบาล 
– กระทรวงสาธารณสขุ โดยกลุม่ควบคมุวตัถอุนัตราย สํานกังาน

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

• วตัถอุนัตรายทางการเกษตรที�ใช้ในการเกษตร 
– กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกลุม่ควบคมุวตัถอุนัตราย สํานกั

ควบคมุพืชและวสัดกุารเกษตร กรมวิชาการเกษตร



สาํนกัควบคุมพืชและวสัดุการเกษตร กรมวชิาการเกษตร

• ควบคมุการนําเข้า สง่ออก และการเคลื�อนย้ายพืชตามกฎหมายวา่ด้วยการ
กกัพืช

• ควบคมุการผลติและการจําหน่ายพนัธุ์พืชตามกฎหมายวา่ด้วยพนัธุ์พืช
• ควบคมุการผลติและการจําหน่ายปุ๋ ยตามกฎหมายวา่ด้วยปุ๋ ยควบคมุการผลติและการจําหน่ายปุ๋ ยตามกฎหมายวา่ด้วยปุ๋ ย
• ควบคุมการผลิตและการจาํหน่ายวัตถุมีพษิตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุ

อันตราย
• ให้บริการการนําเข้าและการสง่ออกสนิค้าเกษตร
• ปฏิบตังิานร่วมกบัหรือสนบัสนนุการปฏิบตังิานของหน่วยงานอื�นที�เกี�ยวข้อง

หรือที�ได้รับมอบหมาย





คาํถามที� 1

• เมื�อเทียบกบัหน่วยงานซึ�งควบคมุการบริโภคยาสบู เครื�องดื�มที�มี
คาเฟอีน ขนมกรุบกรอบ และโฆษณาเหล้า ประสทิธิภาพของหนว่ยงาน
ที�ดแูลเรื�องการควบคมุวตัถมุีพิษทางการเกษตร มีสถานะเพียงกลุม่งาน 
ในฝ่าย ของกรมวิชาการเกษตร ที�ต้องดแูลสารเคมีฯ ที�ขึ �นทะเบียนกวา่ 
2000 รายการ เป็นอยา่งไร? 
ในฝ่าย ของกรมวิชาการเกษตร ที�ต้องดแูลสารเคมีฯ ที�ขึ �นทะเบียนกวา่ 
2000 รายการ เป็นอยา่งไร? 

• ทางออก
– ยกระดบังานควบคมุวตัถมุีพิษทางการเกษตรให้มีสถานภาพเทียบเทา่ฝ่าย 

โดยมีการออกพระราชบญัญตัิเฉพาะ ที�ให้อํานาจในการจดัการ เช่น สํานกั
ควบคมุการบริโภคยาสบู และ สํานกังานคณะกรรมการควบคมุเครื�องดื�ม
แอลกอฮอล์ ของกรมควบคมุโรค 



การควบคุมกนัเองโดยอุตสาหกรรม



การใชฉ้ลากรับประกนัคุณภาพ



คาํถามที� 2

• การรับรองคณุภาพสารเคมีของอตุสาหกรรม “อารักขาพืช” น่าเชื�อถือแค่
ไหน? 

• การใช้กลไกตลาดสามารถควบคมุการกระจายสนิค้าที� “ด้อยคณุภาพ” 
ได้หรือไม?่ ได้หรือไม?่ 

• ทางออก
– เปิดเผยเกณฑ์การรับรองคณุภาพของสารเคมีกําจดัศตัรูพืช 



โฆษณารายการวทิยุ



ของแถม
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• ควรทําอยา่งไรกบัการสง่เสริมการขาย? 
– รายการวิทย ุ

– ของแถม 

– ให้ทนุการศกึษา  – ให้ทนุการศกึษา  



• เกษตรกรในฐานะแรงงานที�มีความเสี�ยงจากการประกอบอาชีพ 
ดงันั �นจงึควรมีพระราชบญัญตัคิุ้มครองเกษตรกร เช่นเดียวกบั
พระราชบญัญตัคิวามปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน พ.ศ. 2554 ซึ�งใช้ในสภาพแวดล้อมที�เป็นโรงงาน ทํางาน พ.ศ. 2554 ซึ�งใช้ในสภาพแวดล้อมที�เป็นโรงงาน 

• มองเกษตรกรในฐานะนักบริหารสิ	งแวดล้อม ที�มีสว่นได้สว่นเสีย
จากการใช้สารเคมีกําจดัศตัรูพืชและสิ�งแวดล้อม นกับริหารสิ�งแวดล้อม
ที�ควรได้รับการสนบัสนนุจากผู้ ที�ได้รับผลประโยชน์ เช่น กองทนุอาหาร
อินทรีย์ เป็นต้น   



ขอ้เสนอแนะ

• เกษตรกรในฐานะผู้ใช้สารเคมีกาํจัดศัตรูพืช ควรสื�อสารความเป็น
อนัตรายของสารเคมีกําจดัศตัรูพืช ผา่นคําเตือนในการโฆษณาทั �งสิ�งพิมพ์ 
โทรทศัน์ วิทย ุและเครื�องมืออีเลก็ทรอนิกส์ตา่งๆ เช่นเดียวกบั เครื�องดื�มที�มี
แอลกอฮอล์ บหุรี� และเครื�องดื�มที�มีกาเฟอีน เนื�องจากความอนัตรายของแอลกอฮอล์ บหุรี� และเครื�องดื�มที�มีกาเฟอีน เนื�องจากความอนัตรายของ
สารเคมีกําจดัศตัรูพืชนั �น มีความรุนแรงกวา่ปัจจยัเสี�ยงเหลา่นี �มาก 

• เกษตรกรในฐานะผู้บริโภคสื	อ ควรนําเอา International Code 

of Conduct on the Distribution and Use of 
Pesticides  ของ FAO มาเป็นแนวทางในการออกประกาศเพื�อกํากบั
การสง่เสริมการขายและการโฆษณาสารเคมีกําจดัศตัรูพืช


