
เกณฑ ์FAO กบัการโฆษณาสารเคมี
กําจัดศตัรพูชืในสื อไทย



ที�มาและความสําคญั 

� ประเทศไทยมพีื'นที การเกษตรมากเป็นอนัดับที  48 ของโลก แตใ่ชส้าร
กําจัดวัชพชืเป็นอนัดับ 4 ของโลก และมกีารนําเขา้สารเคมกีําจัดศัตรพูชื
มลูคา่ถงึ 16,000-18,000 ลา้นบาทตอ่ปี (ขอ้มลูจาก FAO) 

� บรษิัทคา้สารเคมทีางการเกษตรใชง้บประมาณเพื อสง่เสรมิการขายหลาย
รปูแบบ ซึ งสว่นใหญเ่นน้เรื องสรรพคณุเพื อจงูใจใหเ้กษตรกรเห็น
ประสทิธผิลของสารเคมี

� กลไกในการควบคมุโฆษณาสารกําจัดศตัรพูชื ตามพระราชบญัญัตวิัตถุ� กลไกในการควบคมุโฆษณาสารกําจัดศตัรพูชื ตามพระราชบญัญัตวิัตถุ
อนัตราย พ.ศ. 2535 และ (ฉบบัที  3) พ.ศ. 2551 มาตรา 51 

◦ “การควบคมุการโฆษณาวัตถอุนัตรายใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ย
การคุม้ครองผูบ้รโิภค และเพื อประโยชนใ์นการควบคมุโฆษณาใหถ้อื
วา่วัตถอุนัตรายที มกีารกําหนดฉลากตาม มาตรา 20 (1) เป็นสนิคา้ที มี
การควบคมุฉลากโดยคณะกรรมการควบคมุฉลากตามกฎหมาย 
ดงักลา่วโดยอนุโลม” 



วตัถปุระสงคก์ารศกึษา

� เพื อศกึษาวเิคราะหโ์ฆษณาสารเคมกีําจัดศตัรพูชืในสื อ
นติยสาร/วารสาร ตามแนวปฏบิตั ิ(Code of Conduct) ใน
การจําหน่ายและการใชส้ารกําจัดศตัรพูชืของ FAO มาตรา 
11 วา่ดว้ยการโฆษณา 11 วา่ดว้ยการโฆษณา 



  จากการศกึษานติยสารจากการศกึษานติยสาร/ / วารสารการเกษตรซึ งตพีมิพ์วารสารการเกษตรซึ งตพีมิพช์ว่ง กชว่ง ก..พพ..--มีม.ี.คค..56 56 จากจาก
สํานักพมิพท์ี ไมซ่ํ'ากนั สํานักพมิพท์ี ไมซ่ํ'ากนั 5 5 ฉบับ จํานวน ฉบับ จํานวน 12 12 เลม่ พบวา่ มโีฆษณาสารเคมกีําจัดศัตรูพชื เลม่ พบวา่ มโีฆษณาสารเคมกีําจัดศัตรูพชื 
จําแนกได ้จําแนกได ้ดังตอ่ไปนี' ดังตอ่ไปนี' 

หน่วยการศกึษา

ลาํดบั ชื�อส ิ�งพมิพ์ ผูจ้ดัพมิพ์ ประเภท ระยะเวลาการ
ตพีมิพ์

จํานวน 
(เลม่)

1 เคหการเกษตร
หา้งหุน้สว่นจํากัดมติรเกษตร

การตลาดและโฆษณา วารสาร รายเดอืน 2

2
เสน้ทางกสกิรรม ชมรมเผยแพรค่วามรูท้างการ

เกษตร
วารสาร รายเดอืน 2

3
เมอืงไมผ้ล บรษิัท มเีดยี ออฟ กรนี กรุ๊ป 

จํากัด
นติยสาร รายเดอืน 2

4 รักษ์เกษตร บรษิัท Green Nava จํากัด นติยสาร รายเดอืน 2

5
เทคโนโลยี
ชาวบา้น

บรษิัท มตชิน จํากดั (มหาชน) นติยสาร รายปักษ์ 4



Guidelines on Pesticide Guidelines on Pesticide 
AdvertisingAdvertising



แนวปฏบิตั ิแนวปฏบิตั ิ(Code of Conduct) (Code of Conduct) ในการจาํหนา่ยและในการจาํหนา่ยและ
การใชส้ารกาํจดัศตัรพูชืของการใชส้ารกาํจดัศตัรพูชืของ FAOFAO  วา่ดว้ยการโฆษณาวา่ดว้ยการโฆษณา

1. all statements used in advertising are technically justified;

ขอ้ความและคํากลา่วอา้งทกุอยา่งในโฆษณาเป็นความจรงิที พสิจูนไ์ด ้

2. advertisements do not contain any statement or visual presentation 
which, directly or by implication, omission, ambiguity or exaggerated which, directly or by implication, omission, ambiguity or exaggerated 
claim, is likely to mislead the buyer, in particular with regard to the 
“safety” of the product, its nature, composition or suitability for use, 
official recognition or approval;

การโฆษณาหา้มมขีอ้ความหรอืภาพที ทําใหผู้บ้รโิภคเขา้ใจผดิ ไมว่า่จะเป็นการ
การกลา่วอา้งโดยตรง โดยออ้ม การตัดหรอืลดทอน ความคลมุเครอื และการ
กลา่วอา้งเกนิจรงิ  โดยเฉพาะอยา่งยิ งในประเด็นเรื อง “ความปลอดภัย” 
ลกัษณะโดยทั วไป สว่นผสม ความเหมาะสมในการใชง้าน การไดร้ับการรับรอง
ของตวัสนิคา้จากทางการ



3. pesticides which are legally restricted to use by trained or 

registered operators are not publicly advertised through journals 

other than those catering for such operators, unless the 

restricted availability is clearly and prominently shown;

สารเคมกีําจัดศตัรพูชืที กฎหมายควบคมุใหใ้ชง้านไดเ้ป็นการเฉพาะกบั

ผูป้ระกอบการบางราย ไมส่ามารถนํามาโฆษณาโดยทั วไปได ้เวน้แตจ่ะ

เป็นการโฆษณาไปยังผูป้ระกอบการนั'นๆ โดยตรง หรอืมขีอ้ความควบคมุ

การใชง้านกํากบัไวอ้ยา่งชดัเจน 

4. no company or individual in any one country simultaneously markets 
different pesticide active ingredients or combinations of ingredients 
under a single brand name;

บรษิัทผูผ้ลติหรอืผูน้ําเขา้สารเคมใีดๆ ไมค่วรทําการตลาดสารเคมโีดยชื อการคา้
เพยีงชื อเดยีว ทั 'งที เป็นกําจัดศัตรพูชื หรอืสว่นผสมของสารเคมกีําจัดศตัรพูชืตา่ง
ชนดิกนั 



5. advertising does not encourage uses other than those specified 
on the approved label;

การโฆษณาตอ้งไมส่นับสนุนใหเ้กดิการใชง้านที ไมเ่ป็นไปตามขอ้มลูที ระบุ
ในฉลากที ผา่นการรับรองแลว้ 

6. promotional material does not include recommendations at 6. promotional material does not include recommendations at 
variance with those of the recognized research and advisory 
agencies;

ในเอกสารสนับสนุนการขาย (โบรชวัร,์ ลฟีเล็ต, แค็ตตาล็อก) ตอ้งไมม่ี
การใหข้อ้มลูหรอืแนะนําสนิคา้ในลกัษณะที แตกตา่ง หรอืคลาดเคลื อนไป
จากผลการศกึษาวจิัยหรอืขอ้เสนอแนะของหน่วยงานที เป็นที ยอมรับ



7. advertisements do not misuse research results, quotations from 
technical and scientific literature or scientific jargon to make claims 
appear to have a scientific basis they do not possess;

การโฆษณาตอ้งไมม่กีารบดิเบอืนผลงานวจิัย การอา้งองิเทคนคิ หรอืศพัทท์าง
วทิยาศาสตรเ์พื อทําใหผู้บ้รโิภคเขา้ใจผดิเกี ยวกับคณุสมบัตหิรอืสรรคณุของ
สนิคา้   

8. claims as to safety, including statements such as "safe", "non-
poisonous", "harmless", "non-toxic" or "compatible with IPM," are not poisonous", "harmless", "non-toxic" or "compatible with IPM," are not 
made, with or without a qualifying phrase such as "when used as 
directed". 

การโฆษณาตอ้งไมม่ขีอ้ความที มลีกัษณะการอวดอา้งสรรพคณุเรื องความ
ปลอดภัย เชน่  คําวา่ “ปลอดภัย”, “ไมเ่ป็นพษิ”, “ไมเ่ป็นอนัตราย”,  “ไมม่พีษิ”, 
หรอื “สามารถใชร้ว่มกบัการกําจัดศตัรพูชืแบบผสมผสานได”้  ไมว่า่ในโฆษณานั'น
จะมขีอ้ความวา่  “ เมื อใชอ้ยา่งถกูวธิ”ี กํากบัไวห้รอืไมก่็ตาม 



8. claims as to safety, including statements such as "safe", "non-
poisonous", "harmless", "non-toxic" or "compatible with IPM," 
are not made, with or without a qualifying phrase such as "when 
used as directed". 

การโฆษณาตอ้งไมม่ขีอ้ความที มลีกัษณะการอวดอา้งสรรพคณุเรื องความการโฆษณาตอ้งไมม่ขีอ้ความที มลีกัษณะการอวดอา้งสรรพคณุเรื องความ
ปลอดภยั เชน่  คําวา่ “ปลอดภยั”, “ไมเ่ป็นพษิ”, “ไมเ่ป็นอนัตราย”,  “ไมม่ี
พษิ”, หรอื “สามารถใชร้ว่มกบัการกําจัดศตัรพูชืแบบผสมผสานได”้  ไมว่า่
ในโฆษณานั'นจะมขีอ้ความวา่  “ เมื อใชอ้ยา่งถกูวธิ”ี กํากบัไวห้รอืไมก่็
ตาม 



9. statements comparing the risk, hazard or “safety” of different 
pesticides or other substances are not made; 

การโฆษณาตอ้งไมม่ขีอ้ความเชงิเปรยีบเทยีบในเรื องความเสี ยง อนัตราย 
หรอืความปลอดภยัจากการใชส้ารเคมกีําจัดศตัรพูชืในแตล่ะชนดิ 

10. misleading statements are not made concerning the 
effectiveness of the product;

การโฆษณาตอ้งไมม่ขีอ้ความที ทําใหเ้กดิความเขา้ใจผดิเกี ยวกบั
ประสทิธภิาพของสนิคา้



11. no guarantees or implied guarantees, such as "more profits 
with..." or "guarantees high yields," are given unless definite 
evidence to substantiate such claims is available;

 การโฆษณาสารเคมกีําจัดศตัรพูชื ตอ้งไมม่ขีอ้ความเชงิรับรอง เชน่ 
“ชว่ยใหไ้ดผ้ลกําไรมากขึ'น”  หรอื  “รับรองผลผลติที มากขึ'น” ไมว่า่จะ
โดยตรง หรอืโดยออ้ม  เวน้แตจ่ะมหีลกัฐาน หรอืขอ้พสิจูนท์ี เชื อถอืได ้

12. advertisements do not contain any visual representation of 12. advertisements do not contain any visual representation of 
potentially dangerous practices, such as mixing or application 
without sufficient protective clothing, use near food or use by or 
in the vicinity of children;

การโฆษณาสารเคมกีําจัดศตัรพูชืตอ้งไมม่กีารใชภ้าพที อาจนําไปสู่
อนัตรายจากการใชส้ารเคม ีเชน่ การผสม หรอืการใชส้ารเคมโีดยไมม่กีาร
สวมเสื'อผา้ที มดิชดิ หรอืมกีารใชส้ารเคมใีกลก้บัอาหาร หรอืใกลม้อืเด็ก



13. advertising or promotional material draws attention to the 
appropriate warning phrases and symbols as laid down in the 
FAO labelling guidelines (3);

ในโฆษณาหรอืเอกสารสนับสนุนการขายตอ้งมขีอ้ความหรอืสญัลกัษณ์
เตอืนถงึอนัตรายของสารเคมกีําจัดศตัรพูชื ตามที  FAO ไดก้ําหนดไวใ้น
เรื องฉลากสนิคา้อยา่งชดัเจน

14. technical literature provides adequate information on 14. technical literature provides adequate information on 
correct practices, including the observance of recommended 
application rates, frequency of applications and pre-harvest 
intervals;

คําแนะนําการใชต้อ้งใหข้อ้มลูเกี ยวกบัการใชง้านที ถกูตอ้งอยา่งเพยีงพอ 
ประกอบดว้ยปรมิาณการใชส้ารเคม ีความถี ในการใช ้ และระยะหา่งใน
การใชช้ว่งกอ่นการเก็บเกี ยว



15. false or misleading comparisons with other pesticides are not 
made;

การโฆษณาตอ้งไมม่ขีอ้ความเปรยีบเทยีบระหวา่งสารเคมกีําจัดศตัรพูชื
แตล่ะชนดิในลกัษณะที เป็นเท็จ หรอืกอ่ใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ 

16. all staff involved in sales promotion are adequately trained 16. all staff involved in sales promotion are adequately trained 
and possess sufficient technical knowledge to present complete, 
accurate and valid information on the products sold;
   
พนักงานสนับสนุนการขายสนิคา้สารเคมกีําจัดศตัรพูชืตอ้งไดร้ับการ
อบรม และมคีวามรูค้วามเชี ยวชาญในการนําเสนอขอ้มลูเกี ยวกบัสนิคา้
อยา่งครบถว้น ถกูตอ้ง และเป็นจรงิ   



17. advertisements encourage purchasers and users to read the 
label carefully, or have the label read to them if they cannot 
read;

    
โฆษณาสารเคมกีําจัดศตัรพูชืตอ้งมกีารสนับสนุนใหผู้บ้รโิภคอา่นฉลาก
สนิคา้อยา่งระมัดระวงั หรอืมกีารอา่นฉลากสนิคา้ใหผู้บ้รโิภคเขา้ใจใน
กรณีที ผูบ้รโิภคไมรู่ห้นังสอื

18. advertisements and promotional activities should not include 
inappropriate incentives or gifts to encourage the purchase of 
pesticides.

การโฆษณา และกจิกรรมสง่เสรมิการขายสารเคมกีําจัดศตัรพูชืใดๆ ตอ้ง
ไมใ่ชว้ธิกีารแจกของกํานัล หรอืของขวญัอยา่งไมเ่หมาะสม เพื อกระตุน้
ใหผู้บ้รโิภคซื'อสนิคา้



ผลการศกึษาสื�อนติยสาร/วารสาร

� จากการศกึษานติยสาร/ วารสาร ตพีมิพช์ว่ง ก.พ.-ม.ีค.56 จํานวน 12 
เลม่ พบวา่ มจีํานวนโฆษณาสารเคมกีําจัดศตัรพูชืที ไมซ่ํ'ากนัทั 'งหมด 
58 ชิ'น จากบรษิัทผูผ้ลติและผูจ้ําหน่ายสารเคมทีั 'งสิ'น 29  บรษิัท  

� ประกอบดว้ยผลติภณัฑส์ารเคมกีําจัดศตัรพูชืทั 'งสิ'น 133 ผลติภณัฑ ์
โดยสามารถแบง่เป็น สารกําจัดแมลงจํานวน 55 ผลติภณัฑ ์สารกําจัด
วชัพชื จํานวน 49 ผลติภณัฑ ์สารป้องกนัและกําจัดโรคพชืจํานวน 29  
ผลติภณัฑ์ผลติภณัฑ์

� บรษิัทผูผ้ลติ และผูจ้ําหน่ายสารเคมทีี พบวา่มกีารเผยแพรโ่ฆษณา
สารเคมกีําจัดศตัรพูชืในนติยสาร/วารสารทั 'ง 5 ฉบบัมากที สดุ ไดแ้ก ่
1) บรษิัทโซตสั อนิเตอรเ์นชั นแนล จํากดั จํานวน 7 ชิ'น 2) บรษิัท ไบ
เออร ์ประเทศไทย จํากดั จํานวน 6 ชิ'น และ 3) บรษิัทฟารม์ โพร
เทคชั น จํากดั จํานวน 4 ชิ'น  

 



�� โฆษณาที�โฆษณาที�ละเมดิละเมดิแนวปฏบิตัขิอง แนวปฏบิตัขิอง FAO FAO 
แนวปฏบิตัขิอง FAO จํานวนโฆษณาที�อาจ

ละเมดิแนวปฏบิตั ิ
ของ FAO (ชิAน)

ขอ้ 14 คาํแนะนําการใชต้อ้งใหข้อ้มลูเกี�ยวกบัการใชง้านที�ถกูตอ้งอยา่งเพยีงพอ 
ประกอบดว้ยปรมิาณการใชส้ารเคม ีความถี�ในการใช ้และระยะหา่งในการใชช้ว่งกอ่น
การเก็บเกี�ยว 

56

ขอ้ 17 โฆษณาสารเคมกีาํจดัศตัรพูชืตอ้งมกีารสนบัสนนุใหผู้บ้รโิภคอา่นฉลากสนิคา้
อยา่งระมดัระวงั หรอืมกีารอา่นฉลากสนิคา้ใหผู้บ้รโิภคเขา้ใจในกรณีที�ผูบ้รโิภคไมรู่ ้
หนงัสอื

55

ขอ้ 8 การโฆษณาตอ้งไมม่ขีอ้ความที�มลีกัษณะการอวดอา้งสรรพคณุเรื�องความ
ปลอดภยั เชน่  คาํวา่ “ปลอดภยั”, “ไมเ่ป็นพษิ”, “ไมเ่ป็นอนัตราย”,  “ไมม่พีษิ”, หรอื 
“สามารถใชร้ว่มกบัการกาํจดัศตัรพูชืแบบผสมผสานได”้  ไมว่า่ในโฆษณาน ัAนจะมี

15

“สามารถใชร้ว่มกบัการกาํจดัศตัรพูชืแบบผสมผสานได”้  ไมว่า่ในโฆษณาน ัAนจะมี
ขอ้ความวา่  “เมื�อใชอ้ยา่งถกูวธิ”ี กํากบัไวห้รอืไมก่็ตาม 

ขอ้ 10 การโฆษณาตอ้งไมม่ขีอ้ความที�ทําใหเ้กดิความเขา้ใจผดิเกี�ยวกบัประสทิธภิาพ
ของสนิคา้

2

ขอ้ 15 การโฆษณาตอ้งไมม่ขีอ้ความเปรยีบเทยีบระหวา่งสารเคมกีําจดัศตัรูพชืแตล่ะ
ชนดิในลกัษณะที�เป็นเท็จ หรอืกอ่ใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ

2

ขอ้ 9 การโฆษณาตอ้งไมม่ขีอ้ความเชงิเปรยีบเทยีบในเรื�องความเสี�ยง อนัตราย หรอื
ความปลอดภยัจากการใชส้ารเคมกีําจดัศตัรพูชืในแตล่ะชนดิ 

1

ขอ้ 12 การโฆษณาสารเคมกีําจดัศตัรพูชืตอ้งไมม่กีารใชภ้าพที�อาจนําไปสูอ่นัตราย
จากการใชส้ารเคม ีเชน่ การผสม หรอืการใชส้ารเคมโีดยไมม่กีารสวมเสืAอผา้ที�มดิชดิ 
หรอืมกีารใชส้ารเคมใีกลก้บัอาหาร หรอืใกลม้อืเด็ก

1



ตวัอยา่งโฆษณาสารเคมกีาํจดัศตัรพูชืที�เขา้ขา่ยละเมดิแนวปฏบิตั ิตวัอยา่งโฆษณาสารเคมกีาํจดัศตัรพูชืที�เขา้ขา่ยละเมดิแนวปฏบิตั ิ
ขอ้ 14 คาํแนะนําการใชต้อ้งใหข้อ้มลูเกี�ยวกบัการใชง้านที�ถกูตอ้งอยา่งเพยีงพอ 
ประกอบดว้ยปรมิาณการใชส้ารเคม ีความถี�ในการใช ้และระยะหา่งในการใชช้ว่ง
กอ่นการเก็บเกี�ยว 

  

ตัวอยา่งโฆษณาที ระบเุพยีงปรมิาณการใชส้ารเคม ีแตไ่มไ่ดร้ะบคุวามถี ในการใช ้และระยะ
การใชง้านกอ่นการเก็บเกี ยว



ขอ้ ขอ้ 17 17 โฆษณาสารเคมกีาํจดัศตัรพูชืตอ้งมกีารสนบัสนนุใหผู้บ้รโิภคอา่นฉลากโฆษณาสารเคมกีาํจดัศตัรพูชืตอ้งมกีารสนบัสนนุใหผู้บ้รโิภคอา่นฉลาก
สนิคา้อยา่งระมดัระวงั หรอืมกีารอา่นฉลากสนิคา้ใหผู้บ้รโิภคเขา้ใจในกรณีที�สนิคา้อยา่งระมดัระวงั หรอืมกีารอา่นฉลากสนิคา้ใหผู้บ้รโิภคเขา้ใจในกรณีที�
ผูบ้รโิภคไมรู่ห้นงัสอืผูบ้รโิภคไมรู่ห้นงัสอื

� ในขณะที มโีฆษณาที มขีอ้ความสนับสนุนใหผู้บ้รโิภคอา่นฉลากสนิคา้อยา่งระมัดระวงัเพยีง 2 ชิ'น โดยพบวา่ ขอ้ความ
สนับสนุนการอา่นฉลากในโฆษณาทั'งสองชิ'นลว้นมขีนาดเล็ก และอยูใ่นตําแหน่งลา่งสดุของหนา้โฆษณา 



ขอ้ ขอ้ 88 การโฆษณาตอ้งไมม่ขีอ้ความที�มลีกัษณะการอวดอา้งสรรพคณุเรื�องความการโฆษณาตอ้งไมม่ขีอ้ความที�มลีกัษณะการอวดอา้งสรรพคณุเรื�องความ
ปลอดภยั เชน่  คําวา่ ปลอดภยั เชน่  คําวา่ ““ปลอดภยัปลอดภยั”, “”, “ไมเ่ป็นพษิไมเ่ป็นพษิ”, “”, “ไมเ่ป็นอนัตรายไมเ่ป็นอนัตราย”,  “”,  “ไมม่พีษิไมม่พีษิ”, ”, 
หรอื หรอื ““สามารถใชร้ว่มกบัการกาํจดัศตัรพูชืแบบผสมผสานได้สามารถใชร้ว่มกบัการกาํจดัศตัรพูชืแบบผสมผสานได”้  ”  ไมว่า่ในโฆษณาน ัAนไมว่า่ในโฆษณาน ัAน
จะมขีอ้ความวา่  จะมขีอ้ความวา่  ““เมื�อใชอ้ยา่งถกูวธิีเมื�อใชอ้ยา่งถกูวธิ”ี ” กาํกบัไวห้รอืไมก่็ตาม  กาํกบัไวห้รอืไมก่็ตาม  



ขอ้ ขอ้ 10 10 การโฆษณาตอ้งไมม่ขีอ้ความที�ทําใหเ้กดิความเขา้ใจผดิเกี�ยวกบัการโฆษณาตอ้งไมม่ขีอ้ความที�ทําใหเ้กดิความเขา้ใจผดิเกี�ยวกบั
ประสทิธภิาพของสนิคา้ประสทิธภิาพของสนิคา้



ขอ้ ขอ้ 15  15  การโฆษณาตอ้งไมม่ขีอ้ความเปรยีบเทยีบระหวา่งสารเคมกีาํจดัศตัรพูชืแต่การโฆษณาตอ้งไมม่ขีอ้ความเปรยีบเทยีบระหวา่งสารเคมกีาํจดัศตัรพูชืแต่
ละชนดิในลกัษณะที�เป็นเท็จ หรอืกอ่ใหเ้กดิความเขา้ใจผดิละชนดิในลกัษณะที�เป็นเท็จ หรอืกอ่ใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ



ขอ้ ขอ้ 9 9 การโฆษณาตอ้งไมม่ขีอ้ความเชงิเปรยีบเทยีบในเรื�องความการโฆษณาตอ้งไมม่ขีอ้ความเชงิเปรยีบเทยีบในเรื�องความ
เสี�ยง อนัตราย หรอืความปลอดภยัจากการใชส้ารเคมกีําจดัเสี�ยง อนัตราย หรอืความปลอดภยัจากการใชส้ารเคมกีําจดั
ศตัรพูชืในแตล่ะชนดิ ศตัรพูชืในแตล่ะชนดิ 



ขอ้ ขอ้ 12 12 การโฆษณาสารเคมกีาํจดัศตัรพูชืตอ้งไมม่กีารใชภ้าพที�อาจนําไปสูอ่นัตรายการโฆษณาสารเคมกีาํจดัศตัรพูชืตอ้งไมม่กีารใชภ้าพที�อาจนําไปสูอ่นัตราย
จากการใชส้ารเคม ีเชน่ การผสม หรอืการใชส้ารเคมโีดยไมม่กีารสวมเสืAอผา้ที�จากการใชส้ารเคม ีเชน่ การผสม หรอืการใชส้ารเคมโีดยไมม่กีารสวมเสืAอผา้ที�
มดิชดิ หรอืมกีารใชส้ารเคมใีกลก้บัอาหาร หรอืใกลม้อืเด็กมดิชดิ หรอืมกีารใชส้ารเคมใีกลก้บัอาหาร หรอืใกลม้อืเด็ก



� Pesticides Acts 1974 

� โฆษณาสารเคมกีําจัดศตัรพูชืทกุชนดิตอ้งไดร้ับ
การอนุญาตจากเจา้หนา้ที  (Pesticides Board) 
กอ่นเผยแพรไ่ปยังสื อวทิยโุทรทัศน ์หรอื
สื อมวลชนประเภทอื นๆ เชน่ หนังสอืพมิพ ์

กฎหมายควบคมุโฆษณาสารเคมกีําจดัศตัรพูชืของมาเลเซยีกฎหมายควบคมุโฆษณาสารเคมกีําจดัศตัรพูชืของมาเลเซยี

สื อมวลชนประเภทอื นๆ เชน่ หนังสอืพมิพ ์
นติยสาร วารสาร โปสเตอร ์ใบปลวิ แผน่ป้าย ฯลฯ



http://www.unescap.org/drpad/publication/integra/volume3/malaysia/3my03c05.htm



กฎหมายควบคมุโฆษณาสารเคมกีําจดัศตัรพูชืของกฎหมายควบคมุโฆษณาสารเคมกีําจดัศตัรพูชืของมาเลเซยี มาเลเซยี ((ตอ่ตอ่))

� Pesticides (Advertisement) 
Regulations 1996 

� การนําเกณฑ ์FAO มาประยกุตใ์ชใ้นการควบคมุ
โฆษณาสารเคมกีําจัดศตัรพูชื



Tenaganita and Pesticide Action Network (Pan) Asia Pacific (2002). Poisoned 
and Silenced: A Study of Pesticide Poisoning in the Plantations. Ganesh 
Printers. P. 18



◦ ไมม่กีฎหมายควบคมุการโฆษณาสารเคมกีําจัดศตัรพูชื
ไมม่หีน่วยงานที รับผดิชอบกํากบัดแูลการโฆษณา
สารเคมกีําจัดศตัรพูชืโดยตรง 
◦ ควรมกีารผลกัดนัใหเ้กดิกลไกดา้นกฎหมายสําหรับ

ควบคมุสารเคมกีําจัดศตัรพูชือยา่งชดัเจน  มรีะบบการ

   ขอ้สรปุ/ ขอ้เสนอแนะจากการรบัฟงั
ความเห็นจากหนว่ยงานที�เก ี�ยวขอ้ง 

ควบคมุสารเคมกีําจัดศตัรพูชือยา่งชดัเจน  มรีะบบการ
ขออนุญาตโฆษณา (Pre-censor) ที สําคญัคอืตอ้งมี
การผลกัดนัใหม้หีน่วยงานในสว่นนี'โดยตรง


