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ปฏิเสธ สารเคมทีีม่คีวามเป็นพษิสูง

ต่อห่วงโซ่อาหารและส่ิงแวดล้อม





พรบ.วตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 

ปรับปรุง พ.ศ. 2552 

แต่….ไม่ได้ผลตามทีค่าดหมายไว้



Thai-PAN



– Carbofuran 
–Methomyl
–Dicrotophos
–EPN

ยกเลกิ
–Dicrotophos
–EPN

วตัถุอนัตรายชนิดที ่
3 และยงัไมอ่นุญาต
ให้ขึน้ทะเบยีน
–Carbofuran 
–Methomyl



ปัญหา…..ถดัมา (เกดิซ้ําซาก)

พบสารเคมทีีต่กค้างในผกั/ผลไม้ ที่

วางขายในห้างค้าปลกี และตลาด

เกนิคร่ึง !!!



–พบสารเคมกีาํจดัแมลง 4 กลุม่
• กลุม่คารบ์าเมต 5 ชนิด : คารโ์บฟู
รานและ      

เมทโทมลิ
• กลุม่ออรแ์กนโนฟอสเฟต 10 ชนิด : 
คลอไพรฟีอส

• กลุม่ออรแ์กโนคลอรนี 1 ชนิด
• กลุม่ไพรทีรอยด ์ 3 ชนิด

–พบสารเคมป้ีองกนัโรคพชื (คาร์
เบนดาซมิ) 

(ไทยแพน  2557)



ปี 2557
ไทยแพนทบทวนวรรณกรรมเบือ้งต้น

สารเคมทีีค่วรยกเลกิ/จาํกดัการใช้ 28 ชนิด



28 ชนิด
carbofuran, methyl bromide, dichlorvos

(DDVP), lambda-cyhalothrin, 
methidathion, methomyl, omethoate, 

zeta-cypermethrin, paraquat, acephate, 
bifenthrin, carbaryl, diazinon, dicofol, 

dimethoate, fenvalerate, fipronil, propoxur, 
amitraz, carbendazim, chlorpyrifos, 

cypermethrin, methoxycor, procymidone, 
thiacloprid, triadimefon, triforine  

glyphosate



19 ชนิด 

Carbofuran,  Methomyl, 
Dichlorvos ,Methidathion,

Omethoate, Zeta-cypermethrin, 
Chlorpyrifos, Acephate, 

Bifenthrin, Carbaryl, Diazinon, 
Dicofol, Fenvalerate, Fipronil, 

Propoxur,  Methoxychlor, 
Thiacloprid, Triadimefon, Lambda-

cyhalothrin



7 ชนิด 

1.Carbofuran
2.Methomyl
3.Dichlorvos 
4.Methidathion
5.Omethoate
6.Chlorpyrifos
7.Fenvalerate



1. Carbofuran



ชือ่การค้า : ฟรูาดาน , เอ๊กซต
รา้ฟรูาน 3 จ,ี ครูาแทร ์ ค๊อกโคดาย 
3 จี

กลุม่สารเคม ี : คารบ์าเมต

ระดบัความเป็นพษิ : Ib (LD50 =5-50 

มก./ กก.)  

LD 50 หมายถึง ค่าความเขม้ขน้ของสารเคมีท่ีทาํใหส้ตัวท์ดลองตายไปจาํนวน 50% 

ของสตัวท์ดลองท่ีไดรั้บสารเคมีนั้น 



ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม

1.ตกค้างในส่ิงแวดล้อมสูง

• ตกค้างนานในดินสูง (ภาวะเป็นกรด) 

(MAC=0.01-0.20 มก./กก.)

• พบการตกค้างในนํา้สูง (นํา้ใต้ดนิ)

 (Chowdhuryet al.,2012; ไทยแพน, 2554)



ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม (ต่อ)

2.ฆ่าส่ิงมีชีวติอืน่ในพืน้ทีเ่กษตร เช่น กบ เขียด ปลา 

กุ้งฝอย และไส้เดือนดิน เป็นต้น

(Dobsikova, (2003); Paraiba et al. (2007); Hong-Hyun, and Lee, (2009))

3. เป็นอนัตรายต่อแมลงทีม่ปีระโยชน์ เช่น ตัวหํา้

ตัวเบียน ผึง้ เป็นต้น 

(Paraiba et al. (2007); Hong-Hyun, and Lee, (2009))



ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม (ต่อ)

4. ทาํให้แมลงศัตรูพชืดือ้ยา ส่งผลให้เกดิการ

ระบาดของแมลงศัตรูพชื เช่น เพลีย้กระโดดสี

นํา้ตาลในนาข้าวระบาด (กรมการข้าวประกาศ ห้ามนํา

ฟูราดานมาใช้นาข้าว)



EPA ประกาศห้ามใช้คาร์โบฟูราน
(สํานักงานปกป้องส่ิงแวดล้อมสหรัฐอเมริกา)

กรณศึีกษา : เดก็และผู้ใหญ่ได้รับคาร์โบฟูรานจากการ

กนิ (พ.ศ 2548-2551) 

EPA สรุปว่า คาร์โบฟูรานทีต่กค้างในอาหารไม่ว่า

จะอยู่ในระดบัใดกต็ามไม่ปลอดภัยกบัผู้บริโภค



ตวัอย่างประเทศทีห้่ามการผลติ/ใช้

สหภาพยโุรป

สหรัฐอเมริกา

จนี

จาไมก้า



ศึกษาสารตกค้างในผกัคะน้าและค่า MRL

(ไทยแพน, 2554)

สารฆ่าแมลง สารพษิตกค้าง

(มก. / กก.)

ปริมาณสารพษิตกค้างสูงสุด

(MRL; มก. / กก.)

คาร์โบฟูราน 0.223+0.162 0.1

มผีลต่อผู้บริโภคไหม ?
โดยเฉพาะ เดก็ ???



2. Methomyl



ชือ่การค้า : แลนเนท, แลนน๊อค
, เอมลิ, ทรโีทมลิ

กลุม่สารเคม ี : คารบ์าเมต 

ระดบัความเป็นพษิ : Ib (LD50 =5-50 

มก./ กก.)  

LD 50 หมายถึง ค่าความเขม้ขน้ของสารเคมีท่ีทาํใหส้ตัวท์ดลองตายไปจาํนวน 50% 

ของสตัวท์ดลองท่ีไดรั้บสารเคมีนั้น 



ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม

1.ตกค้างในส่ิงแวดล้อม

• ตกค้างในดิน นํา้ แต่ บริเวณทีแ่สงแดดส่องไม่ถงึจะมี

การสลายตัวช้ามาก โดยเฉพาะ น้ําใต้ดนิ

 (Tomasevic et al. (2009); Drea et al. (2012))



ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม (ต่อ)

2.ฆ่าส่ิงมีชีวติอืน่ในพืน้ทีเ่กษตร เช่น ตัวอ่อน

แมลงปอ ร้ินนํา้จืด แมลงชีปะขาว เป็นต้น
(Gonzalez-Zamora (2004); Bakoulia et al. (2008); EFSA (2008); El-Bendary 

(2014))

3. เป็นอนัตรายต่อส่ิงมีชีวติทีม่ปีระโยชน์ เช่น ใส้

เดือนดิน เป็นต้น 
(Bakoulia et al. (2008); EFSA (2008); El-Bendary (2014))



4. เมทโทมิล เป็นสารทีอ่อกฤทธ์ิในวงกว้าง 

(Broad spectum) มีการใช้อย่าง

แพร่หลาย



ผลกระทบด้านสุขภาพ
Methomyl significantly decreased the 

fertility index, weight of testes and 
accessory male sexual glands, serum 
testosterone level and sperm motility
and count, but increased sperm cell 
abnormality.

(Shalaby et al, 2010 ; Mahgou & EI-Medany, 
2001; )

Food and Chemical Toxicology, 



ผลกระทบด้านสุขภาพ (ต่อ)

methomyl is a strongly genotoxic 
agent that induces cell DNA 
damage- น่าสนใจ คอื โครโมโซมเพศ มีโอกาส

เป็นหมนั หรือ ความเป็นเพศชายเปลีย่นไป

(Guanggang et al.,(2013)) 
Food and Chemical Toxicology



ภาพ DNA ถูกทาํลาย
(Guanggang et al.,(2013))



Thai-PAN สุ่มตรวจผกั
พบสารเคมทีีต่กค้างในผกั/ผลไม้ ที่

วางขายในห้างค้าปลกี และตลาด

พบ เมทโทมลิ 
(ไทยแพน, 2557)



ตวัอย่างประเทศทีห้่ามการผลติ/ใช้
สหราชอาณาจกัร

เยอรมนี

ฟินแลนด์

สิงคโปร์

ลาว

เหตุผลทีห้่ามHuman health and 
residue concerns)

(Immig, 2010; US EPA,2015)



อนาคต…ผู้ชายไทย จะเป็น
อยา่งไร ????



3. Dichlorvos



ชือ่การค้า : พไีซด ์ , ไดวอสก้า
, ไดคลอวอส

กลุม่สารเคม ี : ออรก์าโนฟอสเฟส 

ระดบัความเป็นพษิ : Ib (LD50 =5-50 

มก./ กก.)  

LD 50 หมายถึง ค่าความเขม้ขน้ของสารเคมีท่ีทาํใหส้ตัวท์ดลองตายไปจาํนวน 50% 

ของสตัวท์ดลองท่ีไดรั้บสารเคมีนั้น 



ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม

1.ตกค้างในส่ิงแวดล้อมสูง

•  พบตกค้างนํา้ดืม่ (เกนิมาตรฐาน 0.1 µg/l) ในหลายๆ

ประเทศ เช่น ออสเตรเลยี >10 µg/l 

(Australian Pesticides & Veterinary Medicines Authority (2008); 
Akan et al. (2013); Sapbamrer and Hongsibsong (2014))



ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม (ต่อ)

2.ฆ่าส่ิงมีชีวติอืน่ในพืน้ทีเ่กษตร เช่น ปลา และ

ส่ิงมีชีวติในนํา้ตาย

(Lakshmanan et al. (1013); Sisman (2010); Das (2013);   
Cha and Bae (2014))



ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม (ต่อ)

3. พบการตกค้างในอาหาร เกนิมาตรฐาน 
(0.01 mg/kg)--> (100 µg/g) 

เช่น ประเทศไนจีเรีย 

Australian Pesticides & Veterinary Medicines 
Authority (2008); Akan et al. (2013); J. C. Akan, 
2013 ,Sapbamrer and Hongsibsong (2014)



(J. C. Akan, 2013)
International Journal of Environmental Monitoring and Analysis



•ผลกระทบทางสุขภาพ

• In lab: หนูทีสั่มผสักบั Dichlorvosพบความ

ผดิปกตขิองเอนไซม์ในร่างกาย (Celik et al.,2009)

•หนูสัมผสักบั Dichlorvos พบการเปลีย่นแปลงทางพยาธิ

สภาพในปอดและตบั (Owoeye et al.,2012)



สภาพเนือ้ปอด (rat)   ทีสั่มผสักบั Dichlorvos

ปกติ ผ่านไป 1 สัปดาห์ ผ่านไป 5 สัปดาห์

Owoeye et al., 2012 



•ผลกระทบทางสุขภาพ

กรณศึีกษาผู้ป่วย 5 เคส : ทีสั่มผสั Dichlorvos
เกดิการอกัเสบของตบัอ่อนอย่างรวดเร็ว - ติดเช้ือ

ตบัอ่อน (เร่ิมบวม) ตบัอ่อน (20 วนั) ตบัอ่อน (6 เดอืน)

(Nozha Brahmi et al., 2005) : Pancreas



• In the parallel leukemia study in Iowa and Min nesota 
, elevated risk was found for chronic lymphocytic 
leukemia (CLL) among farmers exposed to 
dichlorvos as an animal insecticide (OR = 2.2, CI = 1.0-
4.6). (Brown et al., 1990)

• In Lab., findings were the basis of significant 
increases of fore stomach tumors in mice and
leukemias and pancreatic acinar adenomas in rats 
as evaluated by the US EPA and the National 
Toxicology Program  
(U.S.EPA, 2002; NTP ,1989) 



ตวัอย่างประเทศทีห้่ามการผลติ/ใช้

สหภาพยโุรป (EU)
สหราชอาณาจกัร

เดนมาร์ก

สวเีดน



4. Methidathion



ชือ่การค้า : เมทดิาไทออน

กลุม่สารเคม ี : ออรก์าโนฟอสเฟส 

ระดบัความเป็นพษิ : Ib (LD50 =5-50 

มก./ กก.)  

LD 50 หมายถึง ค่าความเขม้ขน้ของสารเคมีท่ีทาํใหส้ตัวท์ดลองตายไปจาํนวน 50% 

ของสตัวท์ดลองท่ีไดรั้บสารเคมีนั้น 



ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม

1. พบการตกค้างในอาหาร เกนิมาตรฐาน 

•  ตกค้างในอาหาร นํา้ผลไม้ และนํา้ดืม่

Kyriakidis et al. (2000); Wang et al. (2013); จารุพงศ์ และคณะ (2557)



ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม (ต่อ)

•2.ฆ่าส่ิงมีชีวติอืน่ในพืน้ทีเ่กษตร เช่น นก / ส่ิงมชีีวติใน

นํา้

(Mineau et al. ,2001); Ojezele and Abatan ,2009; Mitra et al. ,2011



เมทิดาไธออน (methidathion)
1. มีพิษสงูต่อสตัวปี์กและปลา





2. พบการตกคา้งบ่อยในผลิตผลและสงูเกินมาตรฐาน

Half-life 4.1 and 3.8 days for 

storage at 40°C, 115 and 113 days 

for storage at 15°C, and 330 and 

385 days for storage at 0°C.

Ref: KYRIAKIDIS et al., 2000

- พบ methidathion เกินมาตรฐาน 121 เท่า ในพรกิจินดา

(Thai-PAN ปี 2555)

- พบ methidathion 0.01-1.62 mg/kg ในพรกิสด

 (สาํนกัวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 3 ปี 2557)



3. ผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิตมีประโยชนใ์นแปลง

High dose Low dose
Liang et al., 2010



•ผลกระทบทางสุขภาพ

• In lab: Methidathion (MD) caused liver 
damage in rats

( Gokalp et al., 2003).



4. สารกอ่มะเรง็

Prohibited in EU  (PAN UK, 2008) 



เซลล์ตับ (หนู) ปกติ เซลล์ตับ (หนู) ทีผ่ดิปกติ



After exposing Methidathion in rats, 
lung issue (มีปัญหาเน้ือเยือ่ปอด) revealed 
probronchial inflammation, alveolar 
and bronchoalveolar hemorrhage, 
intraparenchymal vascular 
congestion, alveolar distraction, and  
intraparenchymal infiltration.

( Sulak et al., 2010)



ปอด (หนู) ปกติ

ปอด (หนู) เร่ิมมนํีา้และเลอืด 

บริเวณเนือ้ปอด ภายหลงัสัมผสั 

Methidathion

ปอด (หนู) มนํีา้และเลอืด 

บริเวณเนือ้ปอดมากขึน้ 

ภายหลงัสัมผัส 
Methidathion



ตวัอย่างประเทศทีห้่ามการผลติ/ใช้

สหภาพยโุรป (EU)



5. Omethoate



ชือ่การค้า : ฟลาย 500

กลุม่สารเคม ี : ออรก์าโนฟอสเฟส 

ระดบัความเป็นพษิ : Ib (LD50 =5-50 

มก./ กก.)  

LD 50 หมายถึง ค่าความเขม้ขน้ของสารเคมีท่ีทาํใหส้ตัวท์ดลองตายไปจาํนวน 50% 

ของสตัวท์ดลองท่ีไดรั้บสารเคมีนั้น 



ปี 2553 omethoate ไดถ้กูทาง EU ประกาศใหมี้การตรวจสอบ

อยา่งเขม้ขน้ (50% ของตวัอยา่งสินคา้) โดยเฉพาะในถัว่ฝักยาว 

ผกัตระกลูมะเขือ และตระกลูกะหลํา่ 
(สาํนกังานท่ีปรกึษาการเกษตรต่างประเทศ ประจําสหภาพยโุรป 2553)

ในช่วงเดือน ก.ค. – พ.ย. 51 EU พบสารตกคา้งจากสารปราบ

ศตัรพืูช omethoate, ethion และ triadimefon ในมะเขือม่วง แจง้

พบจากประเทศนอรเ์วย ์
(สาํนกังานท่ีปรกึษาการเกษตรต่างประเทศ ประจําสหภาพยโุรป 2551)

ธนัวาคม 2554 มกอช. รายงานผลการตรวจสารตกคา้งในผกั พบว่ามี

ชนิดสารพิษตกคา้งท่ีเกินมาตรฐาน 11 ชนิด ไดแ้ก ่สาร chlopyrifos, 

malathion, monocrotophos, profenofos, omethoate, prothiofos, 

cypermethrin, dimethoate, lambda-cyhalothrin, dicrotophos
(มกอช., 2554)



ปี 2555 Thai-PAN ตรวจพบสารฆ่าแมลง omethoate 

ในถัว่ฝักยาวจากตลาดสด และรถเรใ่นกรงุเทพ
(ฝ่ายขอ้มลูเครอืขา่ยเตือนภยัสารเคมีกาํจดัศตัรพืูช, 2555)

ปี 2557 มีการนําเขา้ omethoate 202,000 กิโลกรมั 

(สารออกฤทธ์ิ 161,600 กิโลกรมั
(สาํนกัควบคมุพืชและวสัดทุางการเกษตร, 2557)



A-lhaifi et al. (2006): Effect of Dimethoate Residues on Soil Micro-arthropods Population in the Valley of

Zendan,Yemen.



ตวัอย่างประเทศทีห้่ามการผลติ/ใช้

สหภาพยโุรป (EU)

Prohibited in EU / Toxicology, 
Occupational health and 

safety, residues and trade



6. Chlorpyrifos



ชือ่การค้า : คลอไพรฟิอส, แบ็ค
ไฮฟอส 40

กลุม่สารเคม ี : ออรก์าโนฟอสเฟส 

ระดบัความเป็นพษิ : II (LD50 =50-
500 มก./ กก.)  

LD 50 หมายถึง ค่าความเขม้ขน้ของสารเคมีท่ีทาํใหส้ตัวท์ดลองตายไปจาํนวน 50% 

ของสตัวท์ดลองท่ีไดรั้บสารเคมีนั้น 



ท่ีมา : สาํนกัวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 3



Rezaei et al., 2014



•ผลกระทบทางสุขภาพ
Children (in New York) exposed to higher, 

compared with lower, chlorpyrifos levels were 
also significantly more likely to experience 
Psychomotor Development Index and Mental 
Development Index delays, attention problems, 
attention-deficit/hyperactivity disorder 
problems, and pervasive developmental 
disorder problems at 3 years of age.

(Rauh, V. A., et al, 2006)



Ooraikul et al., 2011.



Leukemia

Colon

Sorce: Weichenthal et al., 2012  



ตวัอย่างประเทศทีห้่ามการผลติ/ใช้

Banned in Finland, Sweden 
(Boyd, 2006)

ผลกระทบต่อการเจริญเตบิโตของสมอง/จิตใจใน

เดก็



7. Fenvalerate



ชือ่การค้า : เฟนวาเลอเรต

กลุม่สารเคม ี : ออรก์าโนฟอสเฟส 

ระดบัความเป็นพษิ : II (LD50 =50-
500 มก./ กก.)  

LD 50 หมายถึง ค่าความเขม้ขน้ของสารเคมีท่ีทาํใหส้ตัวท์ดลองตายไปจาํนวน 50% 

ของสตัวท์ดลองท่ีไดรั้บสารเคมีนั้น 



•ผลกระทบทางสุขภาพ
From 42 sperm donors aged from 21 to 42 years 

in China, the frequency (mean ± S.D.) of sex 
chromosome disomy (เกดิจากการได้รับโครโมโซมคู่หน่ึงทั้งสองอนั  

เช่น กลุ่มอาการดาวน์) was 0.742±0.131% in fenvalerate-
exposed group which  was significantly higher 
than external control group (0.386±0.140%) .

(Xia, Y., Bian , 2004)

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C


ตวัอย่างประเทศทีห้่ามการผลติ/ใช้

Voluntary Cancellation (07/2003) 
in USA

Prohibited in EU 
SAN: Prohibited since Nov. 2005
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