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พ.ร.บ.วตัถุอนัตราย 2535

กําหนดมาตราการในการควบคมุวตัถอุนัตราย  3  ประการ  คือ

1 กําหนดให้มีการขึ &นทะเบียนเพื(อเลือกสารเคมีที(มีประสทิธิภาพดีและมี
พิษน้อยเพื(อใช้ควบคมุศตัรูพืช

2 มีการควบคมุธุรกิจนําเข้า ผลติ สง่ออก ขาย ใช้รับจ้างและการเก็บรักษา2 มีการควบคมุธุรกิจนําเข้า ผลติ สง่ออก ขาย ใช้รับจ้างและการเก็บรักษา
สารป้องกนักําจดัศตัรูพืชโดยการออกใบอนญุาตประกอบกิจการให้

3 มีการควบคมุคณุภาพผลิตภณัฑ์ในท้องตลาดและตรวจสอบดําเนินคดี
ตอ่ผู้ ฝ่าฝืน



สารป้องกนักาํจัดศัตรูพชื

ถือเป็น  “วัตถุอันตราย”  ตามความหมายของคาํ
ว่าวัตถุอันตรายในมาตรา 4  อนุมาตรา 10  

“วัตถุอย่างอื�นไม่ว่าจะเป็นเคมีภณัฑ์หรือสิ�งอื�นใด
ที�อาจทาํให้เกดิอันตรายแก่ บุคคล สัตว์ พชื 
ทรัพย์ หรือสิ�งแวดล้อม”



การควบคุมสารป้องกนักาํจดัศตัรูพืช

• ตาม พ.ร.บ. วตัถอุนัตราย  พ.ศ.  2535  แบง่ วตัถอุนัตรายออกเป็น 4 
ชนิด ตามชื(อ  คณุสมบตัแิละชนิดของวตัถอุนัตราย ดงันี &

ชนิดที(  1. วตัถทุี(มีอนัตรายน้อย  การผลติ การนําเข้า การสง่ออก การ
ครอบครอง เพียงแตป่ฏิบตัติามหลกัเกณฑ์และวิธีการที(กําหนดขึ &นก็
สามารถประกอบการได้
ครอบครอง เพียงแตป่ฏิบตัติามหลกัเกณฑ์และวิธีการที(กําหนดขึ &นก็
สามารถประกอบการได้
ชนิดที(  2. วตัถทุี(มีอนัตรายน้อย  การผลติ การนําเข้า การสง่ออก การ
ครอบครอง ต้องแจ้งตอ่พนกังานเจ้าหน้าที(และต้องปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์
ความปลอดภยัที(กําหนดขึ &นหากเป็นวัตถุอันตรายชนิดใหม่ต้องนําไป
ขึ 9นทะเบียนก่อน



• ชนิดที(  3. วตัถทุี(มีอนัตรายสงู  การผลติ การนําเข้า การสง่ออก การ
ครอบครอง ต้องได้รับใบอนุญาตหากเป็นวัตถุอันตรายชนิดใหม่
ต้องปฏิบัตติามกฎเกณฑ์ความปลอดภยัที�กาํหนด

• ชนิดที(  4. วตัถทุี(มีอนัตรายชนิดร้ายแรง  ห้ามมใิห้มีการผลติ  การ• ชนิดที(  4. วตัถทุี(มีอนัตรายชนิดร้ายแรง  ห้ามมใิห้มีการผลติ  การ
นําเข้า การสง่ออก หรือมีไว้ในการครอบครองแตอ่ยา่งใด



กรมวชิาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ได้ออกประกาศกําหนดให้สารป้องกนักําจดัศตัรูพืชทกุชนิดเป็นวตัถุ
อนัตรายทางการเกษตรชนิดที( 2  3 และ 4  ที(ต้องกํากบัดแูลอยา่งใกล้ชิด

        ซึ(งการผลติหรือการนําเข้าซึ(งวตัถอุนัตรายชนิดที( 2หรือ 3  ที(อยูน่อก        ซึ(งการผลติหรือการนําเข้าซึ(งวตัถอุนัตรายชนิดที( 2หรือ 3  ที(อยูน่อก
รายชื(อที(ประกาศในราชกิจจานเุบกษาจะต้องนํามาขึ &นทะเบียนตอ่พนกังาน
เจ้าหน้าที(ก่อนและเมื(อได้รับใบสําคญัการขึ &นทะเบียนแล้วจงึจะผลติหรือ
นําเข้าได้



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ออกประกาศกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑ์  วิธีการ ออกประกาศกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑ์  วิธีการ 
ขั &นตอน  ในการดําเนินการขึ &นทะเบียน   ไว้ดงันี &



ผูผ้ลิตหรือผูน้าํเขา้ตอ้งยื�นคาํขอขึ�นทะเบียนต่อพนกังาน
เจา้หนา้ที�ฝ่ายวตัถุมีพิษ กองควบคุมพืชและวสัดุ

การเกษตร  กรมวชิาการเกษตร
ซึ(ง  แบง่ออกเป็น  3  ขั &นตอนดงันี &

 ขั &นตอนที( 1 ทดลองเบื &องต้นเพื(อทราบประสทิธิภาพและข้อมลูพิษเฉียบพลนั ขั &นตอนที( 1 ทดลองเบื &องต้นเพื(อทราบประสทิธิภาพและข้อมลูพิษเฉียบพลนั

ขั &นตอนที( 2 การทดลองชั(วคราวเพื(อสาธิตการใช้และข้อมลูพิษระยะปานกลาง

ขั &นตอนที( 3 การประเมินผลขั &นสดุท้ายเพื(อรับการขึ &นทะเบียนโดยพนกังานเจ้าที(
จะประเมินผลการทดลองความปลอดภยัตอ่มนษุย์และสิ(งแวดล้อมเพียงพอตอ่
การใช้ ซึ(งรวมทั &งพิษเรื &อรังระยะยาว (2 ปี)ตอ่สตัว์ทดลอง



หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งกบัการควบคุมสารป้องกนัศตัรูพืช

1 คณะกรรมการวตัถอุนัตราย  (มาตรา  6)  ประกอบด้วย  
•ปลดักระทรวงอตุสาหกรรมเป็นประธาน 
•ผู้บญัชาการตํารวจแห่งชาต ิ
•อธิบดีกรมการขนส่ง 
•อธิบดีกรมการค้าภายใน 
•อธิบดีกรมการแพทย์ 
•อธิบดีกรมควบคมุพิษ 
•อธิบดีกรมธุรกิจพลงังาน 
•อธิบดีกรมประมง 
•อธิบดีกรมปศสุตัว์ อธิบดีกรมปศสุตัว์ 
•อธิบดีกรมวชิาการเกษตร 
•อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ 
•อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
•เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
•เลขาธิการสํานกังานปรมาณเูพื(อสนัต ิ
•เลขาธิการสํานกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม
• ผู้แทนกระทรวงกลาโหม  
•ผู้แทนกระทรวงคมนาคม 
•ผู้แทนสํานกังานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแหง่ชาติ

• ผู้ทรงคณุวฒุิซึ(งรัฐมนตรีแต่งตั &งไมเ่กิน 10 คน เป็นกรรมการและอธิบดีกรมโรงงานอตุสาหกรรมเป็นกรรมการและเลขานกุาร  
และผู้แทนธุรกิจพลงังาน ผู้แทนโรงงานอตุสาหกรรม  ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร  ผู้แทนสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
และผู้แทนสํานกังานปรมาณเูพื(อสนัตเิป็นผู้ชว่ยเลขานกุาร



บทบาท  อาํนาจหนา้ที�(มาตรา 7 )

1 กําหนดนโยบาย  มาตรการและแผนการกํากบัดแูลวตัถอุนัตราย

2 ให้ความเห็นชอบตอ่รัฐมนตรีผู้ รับผิดชอบในการออกประกาศ

3 ให้คําแนะนําแก่พนกังานเจ้าหน้าที(ในการรับขึ &นทะเบียนหรือเพิกถอน
ทะเบียนวตัถอุนัตรายทะเบียนวตัถอุนัตราย

4 ให้คําแนะนําหรือคําปรึกษาแก่รัฐมนตรีผู้ รับผิดชอบ ในเรื(องเกี(ยวกบัวตัถุ
อนัตราย

5 พิจารณาเรื(องร้องเรียนจากผู้ ที(ได้รับความเดือดร้อยเสียหายจากวตัถุ
อนัตราย



• 6 แจ้งหรือโฆษณาขา่วสารเกี(ยวกบัวตัถอุนัตรายให้ประชาชนได้ทราบ

• 7 สอดสอ่ง ดแูล ให้คําแนะนําและเร่งรัดพนกังานเจ้าหน้าที(ที(มีอํานาจ
เกี(ยวกบัวตัถอุนัตรายตา่งๆให้ปฎิบตัติามอํานาจหน้าที(ที(กฎหมาย
กําหนดกําหนด

• 8 เสนอความเห็นตอ่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงอตุสาหกรรมเพื(อเสนอ
คณะรัฐมนตรีเกี(ยวกบัการควบคมุวตัถอุนัตรายและการป้องกนั  การ
เยียวยาความเสียหายอนัเกิดจากวตัถอุนัตราย

• 9 ปฎิบตักิารอื(นตามที(กฎหมายกําหนดไว้



2 กรมวชิาการเกษตร

ได้กําหนดมาตรฐานการควบคมุสารเคมีกําจดัศตัรูพืชไว้ 5 ประการ คือ
1 ให้แบง่วตัถอุนัตรายออกเป็น 4 ชนิด ตามความจําเป็นตอ่การควบคมุ
2 กําหนดให้มีการขึ &นทะเบียนวตัถอุนัตรายเพื(อเลือกวตัถอุนัตรายที(มี
ประสทิธิภาพและปลอดภยัใช้ในประเทศ
3 ออกใบอนญุาตเพื(อควบคมุการผลติ นําเข้า  สง่ออก และมีไว้ในครอบครองซึ(ง3 ออกใบอนญุาตเพื(อควบคมุการผลติ นําเข้า  สง่ออก และมีไว้ในครอบครองซึ(ง
ครอบคลมุแหลง่ผลติ  สถานที(ผลติ ฉลาก ภาชนะบรรจ ุการขนสง่และการเก็บ
รักษา
4 การควบคมุผลติภณัฑ์ในตลาด
5 การตดิตามปัญหาจากการใช้ พิษภยั และผลกระทบการใช้และประเมินความ
เสี(ยง



3  สาํนกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค 

• มีอํานาจหน้าที( ตามมาตรา 51 แห่ง พ.ร.บ. วตัถอุนัตราย  พ.ศ. 
2535  ได้กําหนดให้การควบคมุโฆษณาวตัถอุนัตรายทางการเกษตร
ให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค



สภาพปัญหาที�พบจากการศึกษา

1 พ.ร.บ. วตัถอุนัตราย  พ.ศ. 2535  ไมไ่ด้เป็นกฎหมายเฉพาะสําหรับใช้
ในการควบคมุสารป้องกนักําจดัศตรูพืชเท่านั &น  แตเ่ป็นกฎหมายรวมที(ใช้
ควบคมุสารเคมีทชุนิดในประเทศ ดงันั &น แนวทางการควบคมุสารป้องกนั
กําจดั ศตัรูพืชจงึเป็นแนวทางกว้างๆ เท่านั &นสง่ผลให้การบงัคบัใช้มาตรการกําจดั ศตัรูพืชจงึเป็นแนวทางกว้างๆ เท่านั &นสง่ผลให้การบงัคบัใช้มาตรการ
ตา่งไมเ่ป็นรูปธรรมอยา่งชดัเจน

2 ขั &นตอนการขึ &นทะเบียนสารป้องกนัการกําจดัศตรูตามประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ขาดการมีสว่นร่วมของประชาชนซึ(งเป็นผู้ ได้รับ
ผลกระทบโดยตรง



3 การทํางานของหนว่ยงานผู้ รับผิดชอบวตัถอุนัตรายเป็นแบบรวมงานทกุ
อยา่งในที(เดียวไมม่ีการกระจายการทํางานเพื(อประสทิธิภาพ ไมว่า่จะเป็น
อํานาจหน้าที(ในการขึ &นทะเบียน  ออกใบอนญุาต ตรวจสอบ  สง่เสริม 
กํากบัดแูล  ดงันั &นจงึสง่ผลให้ภาครัฐไมส่ามารถเน้นบทบาทในการกํากบัดแูล  ดงันั &นจงึสง่ผลให้ภาครัฐไมส่ามารถเน้นบทบาทในการ
ตรวจสอบคณุภาพการผลติ  การนําเข้า หรือการครอบครองวตัถอุนัตราย
ได้อยา่งเตม็ที(



ขอ้เสนอแนะ

• แก้ไขเพิ(มเติม  พ.ร.บ. วตัถอุนัตราย  2535  โดย
-ควรกําหนดกฎหมายและองค์ที(ทําหน้าที(เฉพาะในการควบคมุ

จดัการสารเคมีทางการเกษตรและสารป้องกนักําจดัศตัรูพืชโดยเฉพาะ
- ควรกําหนดให้เจ้าหน้าที(เปิดเผยขั &นตอนในการขึ &นทะเบียนวตัถุ
อนัตรายทกุชนิดอนัตรายทกุชนิด
-ควรกําหนดให้ผู้ มีสว่นได้เสยีในการขึ &นทะเบียนวตัถอุนัตราย
นําเสนอข้อมลูที(ใช้ประกอบการพิจารณาตลอดจนนําข้อมลูนั &นไป
ประกอบการพิจารณาการขึ &นทะเบียนด้วย
-ควรแยกหน่วยงานในการรับผิดชอบการขึ &นทะเบียนกบัการตรวจ
คณุภาพและการครอบครองอยา่งชดัเจน



แนวทางการเฝ้าระวงัการขึ�นทะเบียนสาร 4 ชนิด

1  ควรสง่เรื(องร้องเรียนถงึผลกระทบของสารทั &ง 4 ชนิดไปยงั
คณะกรรมการวตัถอุนัตรายเพื(อให้คณะกรรมการดําเนินการยบัยั &งและไม่
รับขึ &นทะเบียนสารเคมีดงักลา่วตอ่ไปตามอํานาจหน้าที(ของตน(พ.ร.บ. วตัถุ
อนัตราย พ.ศ. 2535)อนัตราย พ.ศ. 2535)

2 ยื(นคําร้องตอ่กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื(อขอให้
เปิดเผยข้อมลู ซึ(งเป็นการใช้สทิธิตามรัฐธรรมนญูในการรับรู้ รับทราบข้อมลู
ขา่วสารจากทางราชการ  มาตรา 56  และ มี พ.ร.บ. ข้อมลูขา่วสารของ
ทางราชการ พ.ศ. 2540  บญัญตัใิห้อํานาจไว้



การเปรียบเทียบ พ.ร.บ. วตัถุอนัตราย



การเฝ้าระวงัการขึ#นทะเบียนสารเคมีกาํจัดศัตรูพชื

ผศ.ดร.พีระยศ  แข็งขนั

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม



ความจาํเป็นในการประกาศห้ามใช้วตัถุอนัตราย
   1. มีพิษตอ่มนษุย์และสตัว์สงูมาก

2. เกิดพิษเรื &อรัง  ก่อมะเร็ง เกิดการเปลี(ยนแปลง ทางพนัธุกรรม

3. คงทนในสภาพแวดล้อม  สลายตวัยาก3. คงทนในสภาพแวดล้อม  สลายตวัยาก

4. พิษตกค้างในผลผลิตและพิษตกค้างสะสมในหว่งโซอ่าหาร

    5. เป็นอนัตรายตอ่พืชและสตัว์ที(เป็นประโยชน์

    6. ห้ามใช้ในประเทศพฒันาแล้ว

    7. มีสารอื(นทดแทนที(เสี(ยงภยัน้อยกวา่ 



สถานการณ์การเฝ้าระวังการใช้สารเคมีทางการเกษตร
• สารเคมีกําจดัโรค แมลงศตัรูพืช 4 ชนิด ที(มีใช้กนัอยา่งแพร่หลาย และใช้ใน

ปริมาณสงูในการเกษตรไทย ได้แก่ CabofuranCabofuran DicrotophosDicrotophos MethomylMethomyl
และ และ EPNEPN  (มีใช้ปริมาณน้อยกวา่) ซึ(งเป็นสารกําจดัศตัรูพืชที(มีพิษร้ายแรง 
เป็นอนัตรายสงูตอ่มนษุย์ สตัว์  มีพิษตกค้างในสิ(งแวดล้อม  และหลาย
ประเทศทั(วโลกห้ามใช้ 

• ซึ(งจากข้อมลูทางวิชาการชี &ชดัแล้ววา่สารเคมีทั &ง 4 ชนิด มีพิษและ• ซึ(งจากข้อมลูทางวิชาการชี &ชดัแล้ววา่สารเคมีทั &ง 4 ชนิด มีพิษและ
ผลกระทบร้ายแรง เป็นอนัตรายตอ่มนษุย์ สตัว์และสิ(งแวดล้อม 

• กรมวิชาการเกษตร ยังมีหน้าที�รับผิดชอบโดยตรงในการขอ  
ตรวจสอบ และให้การรับรองการขึ 9นทะเบียนวัตถุอันตรายทาง
การเกษตร  

• ไม่ว่าจะเป็นสารเคมี หรือสารสกัดจากพืช ถือว่าเป็นวัตถุอันตราย 



กระบวนการและขั�นตอนการขึ�นทะเบียน
• การยื(นเอกสารคณุสมบตัทิางเคมี และกายภาพของสาร  ความคงตวัของสาร  

รวมทั &งข้อมลูพษิเฉียบพลนัและพิษตกค้างซึ(งเป็นการใช้เอกสารรับรองจาก
ห้องปฏิบตักิารที(ได้รับมาตรฐาน

• ขั &นตอนที( 1 การทดลองเบื &องต้นเพื(อทราบประสทิธิภาพและพิษของสารใน
สภาพแปลงทดลอง (ยกเว้นสะเดา)

• ขั &นตอนที( 2 การทดลองใช้ชั(วคราว  ให้ทราบข้อมลูพิษระยะปานกลาง และ
สภาพแปลงทดลอง (ยกเว้นสะเดา)

• ขั &นตอนที( 2 การทดลองใช้ชั(วคราว  ให้ทราบข้อมลูพิษระยะปานกลาง และ
พิษตกค้าง (ปัจจบุนัไม่มีการประเมินในขั &นตอนนี & เพราะผู้ขอมีข้อมลูอยา่ง
สมบรูณ์ครบถ้วนสําหรับการประเมินแล้ว)

• ขั &นตอนที( 3 การประเมินผลขั &นสดุท้าย โดยคณะอนกุรรมการพิจารณาการ
ขึ &นทะเบียนวตัถอุนัตราย มีอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธาน

ซึ	งสารสกดัสมุนไพรจากพชือื	นๆ ถือเป็นวัตถุอนัตรายที	ต้องใช้ขั#นตอนเดยีวกนักบัสารเคมี 
ถือเป็นการกดีกนัการนําสารพชืสมุนไพรเพื	อใช้เป็นทางเลอืกในการเกษตร





ซึ�งในปัจจุบนัขอ้มูลในขั�นตอนการดาํเนินการและพิจารณาการขึ�นทะเบียน
ไม่มีการเปิดเผยขอ้มูลต่อประชาชน

• ตามมตขิองคณะรัฐมนตรี ปี พ.ศ. 2552 
• กําหนดให้หนว่ยงานที(ดําเนินงานเกี(ยวข้องกบัวตัถอุนัตรายมีการ

เปิดเผยขั &นตอนและข้อมลูประกอบการพิจารณาให้ประชาชนผู้ มีสว่นได้เปิดเผยขั &นตอนและข้อมลูประกอบการพิจารณาให้ประชาชนผู้ มีสว่นได้
สว่นเสียทราบ



ตามขอ้บงัคบัของกฏหมาย
             หนว่ยงานต้องเปิดเผยขั &นตอนและข้อมลูประกอบการพิจารณาให้ประชาชนผู้ มีสว่นได้สว่น

เสียทราบ วา่ข้อมลูที(ประกอบการตรวจสอบ และพิจารณารับรองวตัถอุนัตรายนั &นมีความโปร่งใส
หรือไม ่ อยา่งไร

    ซึ(งในทางข้อกฏหมายแล้ว  สามารถดําเนินการได้เพียงใด

• ภาคประชาชนสามารถตรวจสอบได้หรือไม ่และได้ในขั &นตอนใด• ภาคประชาชนสามารถตรวจสอบได้หรือไม ่และได้ในขั &นตอนใด
• ความลกึของการเข้าถงึข้อมลูในแต่ละขั &นตอนอยูใ่นระดบัใด
• กระบวนการเข้าถงึข้อมลูยาก งา่ยเพียงใด และควรมีแนวทางในการปฏิบตัิได้จริงอยา่งไร  ใครควร

เป็นผู้ รับผิดชอบ
• ภาคประชาชนผู้ มีสว่นได้สว่นเสียมีสิทธิเสนอความคิดเห็น เสนอแนะหรือทกัท้วงเพื(อประกอบการ

พิจารณาการนําเข้า และการขึ &นทะเบียนวตัถอุนัตรายได้หรือไม ่  อยา่งไร
• สามารถลดขั &นตอนการขึ &นทะเบียนสารสกดัจากพืชสมนุไพรป้องกนักําจดัศตัรูพืชได้หรือไม ่อยา่งไร



เพื�อปรับปรุงกระบวนการขึ�นทะเบียน
สารเคมีกาํจดัศตัรูพืชโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนสารเคมีกาํจดัศตัรูพืชโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

พีระยศ แข็งขนัและ รวิวรรณ     อินทรวิชา



กฎหมายเกี	ยวกบัการควบคุมสารป้องกนักาํจัดศตรูพชื

- พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

- พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. (ฉบับที� 2)2544

- พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. (ฉบับที�  3 )2551



สภาพปัญหาที�พบจากการศึกษา

1 พ.ร.บ. วตัถอุนัตราย  พ.ศ. 2535  ไมไ่ด้เป็นกฎหมายเฉพาะสําหรับใช้
ในการควบคมุสารป้องกนักําจดัศตรูพืช สง่ผลให้การบงัคบัใช้มาตรการตา่ง
ไมเ่ป็นรูปธรรมอยา่งชดัเจน

2 ขั &นตอนการขึ &นทะเบียนสารป้องกนัการกําจดัศตรูตามประกาศกระทรวง2 ขั &นตอนการขึ &นทะเบียนสารป้องกนัการกําจดัศตรูตามประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ขาดการมีสว่นร่วมของประชาชนซึ(งเป็นผู้ ได้รับ
ผลกระทบโดยตรง

3 การทํางานของหนว่ยงานผู้ รับผิดชอบวตัถอุนัตรายเป็นแบบรวมงานทกุ
อยา่งในที(เดียวไมม่ีการกระจายการทํางาน  จงึสง่ผลให้ภาครัฐไมส่ามารถ
เน้นบทบาทในการตรวจสอบคณุภาพการผลติ  การนําเข้า หรือการ
ครอบครองวตัถอุนัตรายได้อยา่งเตม็ที(



ขอ้เสนอแนะ

• แก้ไขเพิ(มเติม  พ.ร.บ. วตัถอุนัตราย  2535  โดย
-ควรกําหนดกฎหมายและองค์ที(ทําหน้าที(เฉพาะในการควบคมุ

จดัการสารเคมีทางการเกษตรและสารป้องกนักําจดัศตัรูพืชโดยเฉพาะ
- ควรกําหนดให้เจ้าหน้าที(เปิดเผยขั &นตอนในการขึ &นทะเบียนวตัถุ
อนัตรายทกุชนิดอนัตรายทกุชนิด
-ควรกําหนดให้ผู้ มีสว่นได้เสยีในการขึ &นทะเบียนวตัถอุนัตราย
นําเสนอข้อมลูที(ใช้ประกอบการพิจารณาตลอดจนนําข้อมลูนั &นไป
ประกอบการพิจารณาการขึ &นทะเบียนด้วย
-ควรแยกหน่วยงานในการรับผิดชอบการขึ &นทะเบียนกบัการตรวจ
คณุภาพและการครอบครองอยา่งชดัเจน



แนวทางการเฝ้าระวงัการขึ�นทะเบียนสาร 4 ชนิด

1  ควรสง่เรื(องร้องเรียนถงึผลกระทบของสารทั &ง 4 ชนิดไปยงั
คณะกรรมการวตัถอุนัตรายเพื(อให้คณะกรรมการดําเนินการยบัยั &งและไม่
รับขึ &นทะเบียนสารเคมีดงักลา่วตอ่ไปตามอํานาจหน้าที(ของตน(พ.ร.บ. วตัถุ
อนัตราย พ.ศ. 2535)อนัตราย พ.ศ. 2535)

2 ยื(นคําร้องตอ่งกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื(อขอให้
เปิดเผยข้อมลู ซึ(งเป็นการใช้สทิธิตามรัฐธรรมนญูในการรับรู้ รับทราบข้อมลู
ขา่วสารจากทางราชการ  มาตรา 56  และ มี พ.ร.บ. ข้อมลูขา่วสารของ
ทางราชการ พ.ศ. 2540  บญัญตัใิห้อํานาจไว้



ข้อเสนอจากภาคประชาชนถงึสิทธิและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนตามข้อบังคบัของกฎหมาย พ.ร.บ. วตัถุอนัตราย



1.กรมวิชาการเกษตรต้องเปิดเผยขั &นตอนและข้อมลูประกอบการพิจารณา
ให้ประชาชนผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทราบ วา่ข้อมลูที(ประกอบการตรวจสอบ 
และพิจารณารับรองวตัถอุนัตรายนั &นมีความโปร่งใส ภาคประชาชน
สามารถตรวจสอบได้  ในแตล่ะขั &นตอน โดยกรมวิชาการเกษตรควรเป็นสามารถตรวจสอบได้  ในแตล่ะขั &นตอน โดยกรมวิชาการเกษตรควรเป็น
ผู้ รับผิดชอบในเรื(องดงักลา่ว



2.ภาคประชาชนผู้ มีสว่นได้สว่นเสียมีสทิธิเสนอความคดิเห็น เสนอแนะ
หรือทกัท้วงเพื(อประกอบการพิจารณาการนําเข้า และการขึ &นทะเบียน
วตัถอุนัตราย  โดยภาคประชาชนต้องมีสทิธิในการเสนอแนะข้อมลูที(
ได้รับผลกระทบจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรทั &งในเชิงพื &นที(จริง  ได้รับผลกระทบจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรทั &งในเชิงพื &นที(จริง  
และข้อมลูทางวิชาการที(เป็นกลาง  ที(สําคญัคือประชาชนต้องสามารถ
ตรวจสอบ และรับทราบข้อมลูในการขึ &นทะเบียนได้อยา่งโปร่งใสทั &ง
กระบวนการ (จะรู้ได้อยา่งไรวา่ข้อเสนอแนะและข้อมลูจากประชาชน  
ถกูนําไปใช้ในการพิจารณาให้ขึ &น หรือไมใ่ห้ขึ &นทะเบียน วตัถอุนัตราย)



3.การพิจารณาการอนมุตัใิห้ขึ &นทะเบียนวตัถอุนัตรายโดยกรมวิชาการ
เกษตร ทั &งกระบวนการและทกุขั &นตอน  ตั &งแตย่ื(นเอกสารคณุสมบตัทิาง
เคมีและกายภาพของสาร ความคงตวั ข้อมลูความเป็นพิษเฉียบพลนั 
เป็นการใช้เอกสารจากห้องปฏิบตักิารที(ได้รับมาตรฐาน  ตอ่มาเป็น
ขั &นตอนที( 1 การทดลองเบื &องต้น เพื(อทราบประสทิธิภาพและพิษใน
สภาพแปลง  ขั &นตอนที( 2 การทดลองใช้ชั(วคราว ขั &นตอนที( 3 การสภาพแปลง  ขั &นตอนที( 2 การทดลองใช้ชั(วคราว ขั &นตอนที( 3 การ
ประเมินขั &นสดุท้าย อยูท่ี(กรมวิชาการเกษตรทั &งสิ &น  ทําไมกรมวิชาการ
เกษตรจงึบอกวา่ การพิจารณาการขึ &นทะเบียนกรมวิชาการเกษตร ไม่
เกี(ยวข้อง  แตเ่ป็นคณะกรรมการวตัถอุนัตรายเป็นผู้ รับผิดชอบในการ
พิจารณาให้ขึ &นทะเบียนวา่ผา่นหรือไมผ่า่น  ทั &งที(กรมวิชาการเป็น
ผู้ ดําเนินการทั &งหมดตั &งแตต่้น 



4.การประกาศยกเลกิการใช้สารเคมีป้องกนักําจดัศตัรูพืชในประเทศที(
พฒันาแล้ว  มีการศกึษาอยา่งชดัเจนและถี(ถ้วน  จากการร่วมมือกนัของ
หน่วยงานที(มีสว่นเกี(ยวข้องทั &งทางสขุภาพของมนษุย์  สตัว์ และความ
เป็นพิษตอ่สิ(งแวดล้อม  รวมทั &งการคํานงึถงึความคุ้มคา่ตอ่การใช้เป็นพิษตอ่สิ(งแวดล้อม  รวมทั &งการคํานงึถงึความคุ้มคา่ตอ่การใช้
สารเคมีตวันั &นๆ  ในระบบการผลติทางการเกษตร แล้วทําไมประเทศ
ไทยจงึยงัเมินเฉยตอ่ผลการศกึษาดงักลา่ว  ดงันั &นจงึควรอยา่งยิ(งที(
จะต้องนําผลการศกึษานั &นมาใช้ในการพจิารณาให้ยกเลกิการขึ &น
ทะเบียนสารเคมีป้องกนักําจดัศตัรูพืชที(มีอนัตรายอยา่งจริงจงั



5.วตัถอุนัตรายชนิดที( 2 ที(มาจากสารสกดัจากพืชและจลุนิทรีย์ เป็นการใช้
สารชีวภาพที(มาจากองค์ความรู้ภมูิปัญญา  ซึ(งรู้กนัโดยทั(วไปวา่มีพิษตอ่มนษุย์
และสิ(งแวดล้อมตํ(าและตกค้างไมน่าน  เมื(อเทียบกบัสารเคมี  จึงต้องมีขั &นตอนและ
กระบวนการเช่นเดียวกบัการขึ &นทะเบียนวตัถอุนัตรายชนิดที( 3 (ตั &งแตข่ั &นตอนการ
ยื(นเอกสารทางวิชาการที(ต้องผา่นการตรวจรับรองจากห้องปฏิบตัิการที(
น่าเชื(อถือ…ความน่าเชื(อถือคือ มาตรฐานใด และจากใคร รวมทั &งขั &นตอนการ
ทดสอบพิษเบื &องต้น  ตอ่มาเป็นการทดลองใช้ชั(วคราว  และการประเมินขั &นสดุท้าย 
ก่อนพิจารณาให้ผา่นการขึ &นทะเบียน)  ถ้าอยา่งนี &เกษตรกรทั(วไป มีความสามารถก่อนพิจารณาให้ผา่นการขึ &นทะเบียน)  ถ้าอยา่งนี &เกษตรกรทั(วไป มีความสามารถ
ขอขึ &นทะเบียนได้หรือไม ่ แล้วในปัจจบุนัสารสกดัจากพืชมีขึ &นทะเบียนแล้วกี(ชนิด  
ยกเว้นสารสกดัจากสะเดา ดงันั &นควรแยกการขึ &นทะเบียนวตัถอุนัตรายชนิดที( 2  
ตา่งหาก  และวตัถอุนัตรายชนิดที( 3 นั &นควรแยกออกเป็นชนิดที(มีพิษไมรุ่นแรง 
และพิษรุนแรงออกจากกนั  โดยพิจารณาตามความจําเป็นในการประกาศห้ามใช้
วตัถอุนัตรายมาเป็นเกณฑ์  วา่ระดบัใดที(ถือวา่เป็นสารที(มีพิษรุนแรงจากเกณฑ์
ดงักลา่ว และเสนอให้มีการจัดตั 9งหน่วยงานใหม่ เพื�อดูแลและพัฒนา
เกษตรกรรมทางเลือก (เทียบเท่ากรมวชิาการเกษตร)



การประเมินความเสี�ยง



การยกเลิกการใชส้ารเคมีอนัตราย



การขึ�นทะเบียนวตัถุอนัตราย
(สารเคมีทางการเกษตร)(สารเคมีทางการเกษตร)

พีระยศ  แข็งขนั

ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม



การขึ�นทะเบียนสารเคมีทางการเกษตร

สารเคมีเกษตร ก่อนที(จะนํามาจําหน่ายในตลาดได้นั &น ไมใ่ช่วา่
ผลติหรือนําเข้ามาแล้วจะจําหน่ายได้ทนัที จําเป็นต้องผา่นการประเมิน
และขึ &นทะเบียนสารเคมีก่อน เพื(อทดสอบความปลอดภยั โดยเฉพาะใน
เรื(อง พิษที(มีตอ่คน สตัว์ และสิ(งแวดล้อม ซึ(งหนว่ยงานหลกัที(รับผิดชอบเรื(อง พิษที(มีตอ่คน สตัว์ และสิ(งแวดล้อม ซึ(งหนว่ยงานหลกัที(รับผิดชอบ
ก็คือ กรมวิชาการเกษตร 
 



การขึ�นทะเบียนสารเคมีทางการเกษตร(ต่อ)

ซึ(งการที(สารเคมีแตล่ะชนิดจะสามารถผา่นขั &นตอนการขอขึ &น
ทะเบียนได้ผู้  ประกอบการจะต้องนําสารเคมีที(ขอขึ &นทะเบียนไป
ดําเนินการดงันี &

1.วิจยัและทดสอบประสทิธิภาพ ของวตัถอุนัตรายจํานวน 2 1.วิจยัและทดสอบประสทิธิภาพ ของวตัถอุนัตรายจํานวน 2 
สถานที(หรือ 2 ฤดกูาล 

2.สารเคมีต้องผา่นการวิเคราะห์คณุสมบตัทิางเคมีและกายภาพ 

3.มีการประเมนิข้อมลูทางด้านพิษวิทยาทั &งพิษเฉียบพลนัและพิษ 
เรื &อรัง ซึ(งต้องมีความปลอดภยัทั &งตอ่คน สตัว์ และสิ(งแวดล้อม



การขึ�นทะเบียนสารเคมีทางการเกษตร(ต่อ)

เบื�องตน้กรมวิชาการเกษตร ไดก้าํหนดขอ้มูลที�ใชป้ระกอบการขึ�น
ทะเบียนตอ้งเป็นขอ้มูลที�ไดร้ับการรับรองจาก ประเทศผูผ้ลิต ทั�งยงัตอ้ง
เป็นสารเคมีที�ไดร้ับอนุญาตใหใ้ชห้รือจาํหน่ายในประเทศผูผ้ลิตดว้ย 
ขณะเดียวกนัตอ้งมีขอ้มูลผลวิเคราะห์คุณภาพสารเคมีที�ไดร้ับการรับรองขณะเดียวกนัตอ้งมีขอ้มูลผลวิเคราะห์คุณภาพสารเคมีที�ไดร้ับการรับรอง
จากหอ้งปฏิบตัิการมาตรฐาน GLP (Good Laboratory Practice) โดยมี
หนงัสือรับรองจากหน่วยงานรัฐบาลของประเทศผูส้่งออก หรือมีเอกสาร
รับรองจากสถานทูตไทยในประเทศนั�นๆ เป็นหลกัฐานดว้ย



การขึ�นทะเบียนสารเคมีทางการเกษตร(ต่อ)

โดยผู้ประกอบการจะต้องยื(นข้อมลูและการวิจยัทดสอบทั &งหมด
ดงักลา่วให้คณะอนกุรรมการฯ ประเมินผลและพิจารณาก่อนที(จะให้มี
การขึ &นทะเบียน

การขึ &น ทะเบียนวตัถอุนัตรายทางการเกษตรต้องผา่นขั &นตอนการการขึ &น ทะเบียนวตัถอุนัตรายทางการเกษตรต้องผา่นขั &นตอนการ
ตรวจสอบตา่ง ๆ หลายขั &นตอน และแตล่ะขั &นตอนต้องใช้ระยะเวลาใน
การพิจารณาและทดสอบจนแน่ใจวา่สารเคมีที(จะ อนญุาตให้ขึ &น
ทะเบียนนั &นจะไมเ่ป็นพิษตอ่มนษุย์ สตัว์ และไมม่ีผลกระทบตอ่
สิ(งแวดล้อม 
 



การขึ�นทะเบียนสารเคมีทางการเกษตร(ต่อ)

จนถงึขณะนี &มีผู้ ยื(นข้อมลูพิษวิทยาให้ประเมิน  ซึ(งคณะทํางาน
ประเมินข้อมลูพิษวิทยาได้ใช้ระยะเวลาประมาณ 2 ปีประเมินข้อมลู
ทางด้านพิษวทิยาและพิษตกค้าง 

โดยในสว่นของคําขอที(ไมผ่า่นการประเมินนั &นเนื(องจากขาดข้อมลูโดยในสว่นของคําขอที(ไมผ่า่นการประเมินนั &นเนื(องจากขาดข้อมลู
การศกึษาด้าน การทดสอบความปลอดภยั เพื(อให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์วิชาการและเงื(อนไขตามประกาศกระทรวงเกษตรและ 
สหกรณ์ เรื(อง การขึ &นทะเบียนวตัถอุนัตรายทางการเกษตรตาม พ.ร.บ.
วตัถอุนัตราย พ.ศ. 2535 และประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื(อง กําหนด
รายละเอียด หลกัเกณฑ์และวิธีการขึ &นทะเบียนวตัถอุนัตราย
 









การขออนุญาตนาํเขา้และผลิต

นอกจากนี &เมื(อผา่นขั &นตอนการขอขึ &นทะเบียนวตัถอุนัตรายแล้ว 
หากผู้ประกอบการมีความประสงค์จะนําเข้าหรือผลติสารเคมีจะต้อง
ได้รับใบอนญุาต จากกรมวชิาการเกษตรอีกขั &นตอนหนึ(งด้วยเช่นกนั 
โดยก่อนที(จะอนญุาตให้มีการผลติได้นั &นจะต้องมีการตรวจสอบคณุภาพ
และมาตรฐาน ของโรงงานด้วยวา่เป็นไปตามมาตรฐานที(กฎหมาย
โดยก่อนที(จะอนญุาตให้มีการผลติได้นั &นจะต้องมีการตรวจสอบคณุภาพ
และมาตรฐาน ของโรงงานด้วยวา่เป็นไปตามมาตรฐานที(กฎหมาย
กําหนดหรือไม่

กรมวิชาการ เกษตรจะตรวจสอบการนําเข้าสารเคมีทกุชิปเม้นท์ 
ตรวจโรงงานที(ผลติ รวมทั &งร้านจําหน่ายสารเคมีเป็นระยะ หากพบวา่ไม่
เป็นไปตามมาตรฐานที(กําหนดไว้จะมีการดําเนินคดีตามกฎหมายและ
พกัใช้ใบอนญุาตทนัที
 



สรุป
• ระยะเวลาในการขึ &นทะเบียนวตัถอุนัตรายทางการเกษตรประมาณ 1-2 ปีตอ่สาร 1 

ตวั

• การวิเคราะห์คณุสมบตัิทางเคมีและกายภาพ  ข้อมลูการทดสอบพิษวิทยา ทั &งพิษ
เฉียบพลนัและพิษ เรื &อรัง ซึ(งต้องมีความปลอดภยัทั &งตอ่คน สตัว์ และสิ(งแวดล้อม 

      ต้องมีผลวิเคราะห์คณุภาพสารเคมีที(ได้รับการรับรองจากห้องปฏิบตัิการมาตรฐาน 
GLP (Good Laboratory Practice) โดยมีหนงัสือรับรองจากหน่วยงานรัฐบาลของGLP (Good Laboratory Practice) โดยมีหนงัสือรับรองจากหน่วยงานรัฐบาลของ
ประเทศผู้สง่ออก หรือมีเอกสารรับรองจากสถานทตูไทยในประเทศนั &นๆ เป็นหลกัฐาน
ด้วย (บริษัทผู้ผลติสารสง่ออกชนิดนั &นๆ จะมีข้อมลูเหลา่นี & ยกเว้นถ้าเป็นสารเคมีชนิด
ใหมท่ี(ผลติได้ทั &งในประเทศและนอกประเทศ  จําเป็นต้องวิเคราะห์คณุสมบตัิและ
ทดสอบความเป็นพิษ)


