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ในการประชุมวิชาการเพื่อการเฝ้าระวังสารเคมีทางการเกษตร

 16 – 17 มถุินายน 2554 ณ โรงแรม เซนจูรีพาร์ค กทม. 



สารออกฤทธ์ิ

“สถิติการนําเข้าวตัถอุนัตราย” สํานกัควบคมุพืชและวสัดกุารเกษตร  กรมวิชาการเกษตร
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อืน่ๆ
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สดัสว่นการนําเขา้(สารออกฤทธิ)์ ปี 2553



“สถิติการนําเข้าวตัถอุนัตราย” สํานกัควบคมุพืชและวสัดกุารเกษตร  กรมวิชาการเกษตร



“วนัน้ีลูกของคุณกินยาพิษรึเปล่า?” โครงการ IPM Danida                   

ขอ้มูลปี 2543-2544

• ข้อมลูจากปี 2542-2543 มีการ

นําเข้าประมาณ 55,000 – 60,000 

ตนั (มลูคา่รวม 7,500 – 8,500 ล้าน

บาท) 

• ปัจจบุนั มลูคา่การนําเข้าท่ีเพ่ิมขึน้
ประมาณ 2 เท่าตวัได้ตอกยํา้ถึงการใช้

สารเคมีท่ีรุนแรงมากขึน้



ปี 2000 พืน้ที่
การเกษตร
(เฮกแตร)์

จีดีพีทางการเกษตร
(1000 ลา้นดอลล่าร ์
สหรฐั)

สารเคมีกําจดั
แมลง (กก./
เฮกแตร)์

สารเคมีกําจดั
วชัพชื (กก./
เฮกแตร)์

รวม (กก./
เฮกแตร)์

ตรุกี 26,398,378 29.32 0.53 0.26 0.79

บราซลิ 65,052,917 123.46 0.30 0.57 0.87

สเปน 18,337,515 16.84 0.57 0.54 1.11

ฝร ัง่เศส 22,927,287 39.84 0.14 1.35 1.48

ไทย 19,005,108 11.05 0.28 0.58 0.86

เวยีดนาม 8,092,827 7.79 1.04 0.41 1.45

ปากสีถาน 21,969,937 19.23 0.63 0.04 0.67

โปรตเุกส 2,341,632 4.68 0.20 0.78 0.98

การเปรียบเทยีบปริมาณการใช้สารเคมีกาํจัดแมลงและวชัพชื (ฐานปี ค.ศ. 2000)

Data from World Bank national accounts data http://data.worldbank.org/indicator
and UNEP (2011): The UNEP GEO Data Portal, as compiled from Food and Agriculture Organization of the United 
Nations (FAO) - FAOStat. http://geodata.grid.unep.ch. 
คํานวณจากปรมิาณการใชส้ารเคมทีีเ่ป็นสารออกฤทธิห์ารดว้ยพืน้ทีก่ารเกษตร (1 เฮกแตร ์= 6.25 ไร)่

http://data.worldbank.org/indicator�
http://geodata.grid.unep.ch/�
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ตัวเลขจากการนับการแจ้งเตือนในระบบ RASFF (ณ 6 ก.พ.2554)

ปี 2550

ปี 2551

ปี 2552

ปี 2553

EUROSTAT/COMEX
T (ณ 15 มิ.ย. 2553)



Commission Regulation (EU) No 212/2010                   
(dated 12/03/10)



บริษัทและตลาดสารเคมีกาํจัดศัตรูพชืในประเทศไทย

• ตัง้แตย่คุปฏิวติัเขียว บรรษัทสารเคมีเกษตรข้ามชาติได้เร่ิมเข้ามาลงทนุผ่าน

ผู้ประกอบการไทยในประเทศ ซึง่ทําธุรกิจควบคู่กบัการค้าปุ๋ ยเคมีหรือธุรกิจเคมีภณัฑ์อ่ืนๆ

• มีการเติบโตทางธุรกิจอยา่งตอ่เน่ืองโดยมลูคา่ตลาดขยายตวัประมาณ 6-7% ตอ่ปี 

โดยปัจจบุนัมี   ผู้ นําเข้า 236 ราย 

        ผู้ผลติ 90 ราย 

        ผู้ขายสง่ 543 ราย 

        ผู้ขายปลีก 15,822 ราย 

• แม้วา่จะมีการแข่งขนัคอ่นข้างสงู แตเ่พราะผู้ประกอบการในประเทศยงัไมส่ามารถผลติ

สารขัน้ต้นหรือสารออกฤทธ์ิ (Active Ingredient – a.i.) อาํนาจทางการตลาดจึงตกอยูท่ี่

บริษทันาํเขา้เสียส่วนใหญ่



ที่ ชือ่ มลูคา่ (บาท) สดัสว่น

1 Syngenta Crop Protection 1,990,499,487 13.22%

2 Erawan Agricultural Chemicals 1,037,625,600 6.89%

3 Bayer Thai 890,144,684 5.91%

4 Ladda 787,163,916 5.23%

5 Major Far Corporation 721,438,044 4.79%

6 Kemtrade 696,342,624 4.62%

7 Dupont (Thailand) 576,526,488 3.83%

8 S&P Formulator 454,756,156 3.02%

9 Pato Chemical Industry (Public) 391,822,496 2.60%

10 L.N.R. Associates 380,755,007 2.53%

รวม 7,927,074,502 52.64%

คํานวณจากสถิติการนําเข้า, สํานกัควบคมุพืชและวสัดกุารเกษตร

ส่วนแบ่งตลาดด้านการนําเข้าสารเคมีกาํจัดศัตรูพชื ปี 2550



ข้อมูลพืน้ฐานสารเคมีเกษตรเฝ้าระวัง 4 ชนิด



คาร์โบฟูราน

•  สารเคมีกําจดัแมลงซึง่จดัอยูใ่นกลุม่คาร์บาเมท (carbamate)

•  มีการใช้ในพืชหลากหลายประเภทเช่น ข้าว อ้อย กล้วย แตงโม ข้าวโพด มะพร้าว 

ถัว่เหลือง ถัว่ฝักยาว แตงกวา กาแฟ มะเขือเทศ ส้ม ฯลฯ  เพ่ือกําจดัแมลงในวงกว้าง

(broad-based spectrum)ไมว่า่จะเป็นหนอนกอ หนอนเมลงวนั เพลีย้แป้ง 

เพลีย้กระโดดสีนํา้ตาล เป็นต้น  

•  รูปของผลติภณัฑ์สําเร็จรูป (Formulated product) จะมี 2 ลกัษณะคือ ชนิด

เหลวสําหรับการฉีดพน่และชนิดเมด็คล้ายทรายหยาบสีมว่ง ใช้หยอดรองดินให้พืชดดู

ซมึเข้าสูร่าก ลําต้น และใบ 

•  สารเคมีชนิดนีเ้ป็นหนึง่ในสารเคมีกําจดัแมลงในกลุม่คาร์บาเมทท่ีมีพิษสงูท่ีสดุ

รองลงมาจากออลดิคาร์บและพาราไธออน 



เมโทมิล

•  เมโทมิลเป็นสารเคมีกําจดัแมลงในกลุม่คาร์บาเมท (carbamate) 

•  ใช้ในกําจดัแมลงหลายประเภทเช่นแมลงปากกดั ปากดดู เพลีย้ และหนอนชนิด

ตา่งๆ  มกัใช้ในพืชจําพวกส้มเขียวหวาน ข้าวโพด ลําไย สตรอเบอร์ร่ี กะหล่ําปลี หวั

หอม เป็นต้น 

•  พืชชนิดตา่งๆสามารถดดูซมึเมโทมิลได้โดยไมไ่ด้รับอนัตรายแตผ่ลกระทบจะเกิดขึน้

ในแมลงท่ีกดักินพืชเป็นอาหาร 

•  เมโทมิลชนิดสําเร็จรูป (formulated product) ลกัษณะเป็นผงสีขาว มีกลิน่

เฉพาะ มีการใสสี่ฟ้าเพ่ือแยกจากสารชนิดอ่ืน



ไดโครโตฟอส

•  ไดโครโตฟอสเป็นสารเคมีกําจดัแมลงในกลุม่ออร์กาโนฟอสเฟต

(organophosphate) ซึง่มีพิษร้ายแรง และสามารถผลติเป็นสารโมโนโครโตฟอส 

(break-down product) ซึง่ได้ถกูแบนแล้วในหลายประเทศรวมทัง้ประเทศไทย 

• สารเคมีชนิดนีมี้ประสทิธิภาพในการกําจดัแมลงประเภทปากดดู เจาะ หรือกดัใน

พืชผกัผลไม้เช่น ข้าว กาแฟ ถัว่ฝักยาว ผกักาดหวั อ้อย คะน้า ส้ม ถัว่เหลือง ถัว่ลิสง 

ฯลฯ 

•  เคยมีการใช้ไดโครโตฟอสเพ่ือควบคมุเหบ็และหมดัในปศสุตัว์ 

•  ลกัษณะของสารเคมีสําเร็จรูปเป็นของเหลวสีเหลืองถงึนํา้ตาลและมีกลิน่เฉพาะ 



อีพเีอน็

•  อีพีเอน็เป็นสารเคมีกําจดัแมลงในกลุม่ออร์กาโนฟอสเฟต(organophosphate)

ท่ีมีความเป็นพิษสงูมาก

•  มีลกัษณะเป็นผงสีเหลืองออ่นเม่ือเป็นสารบริสทุธ์ิ (pure compound) หรือเป็น

ของเหลวสีเหลืองเข้มเม่ือเป็นสารเข้มข้นชนิด technical grade  

•  มกัถกูใช้เป็นหวัยาและผสมกบัสารเคมีเกษตรชนิดอ่ืนๆในการเพาะปลกูพืชเช่น 

ข้าว ข้าวโพด พืชตระกลูแตง ไม้ผล ไม้ดอก ไม้ประดบั เพ่ือกําจดัแมลงหลายชนิดเช่น 

หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนกอข้าว แมลงดําหนาม หนอนชอนใบ ฯลฯ
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ราคานําเข้าตามแหล่งผลิต 

คารโ์บฟรูาน จนี อนิเดยี อนิโดนเีซยี เวยีดนาม

มลูคา่สารออกฤทธิ ์(บาท/กก.) 493.16 718.90 746.21 736.89
ปรมิาณสารออกฤทธิ ์(กก.) 116,853.40 215,918.64 18,144.00 600.00

เมโทมลิ จนี สหรัฐอเมรกิา อสิราเอล อนิเดยี
มลูคา่สารออกฤทธิ ์
(บาท/กก.) 363.61 516.91 333.20 489.92
ปรมิาณสารออกฤทธิ ์
(กก.) 433,118.00 230,504.00 33,320.00 1,400.00

ไดโครโตฟอส ไตห้วนั จนี
มลูคา่สารออกฤทธิ ์
(บาท/กก.) 459.86 441.42
ปรมิาณสารออกฤทธิ ์
(กก.) 152,787.44 4,900.50

อพีเีอ็น เกาหลใีต ้
มลูคา่สารออกฤทธิ ์(บาท/กก.) 327.87
ปรมิาณสารออกฤทธิ ์(กก.) 86,400.00

ขอ้มูลฐานปี 2551

40 – 50 
บาท/กก. (3% 
GR)

ราคาขายในตลาด

425 – 500 
บาท/กก. 
(40% SP)

300 – 400 
บาท/กก. (33% 
SL)

450 บาท/กก. 
(45% w/v EC)



แอ็กโกร 
(ประเทศไทย)

4.9%
เอฟเอ็มซ ีเคมคิัล 
(ประเทศไทย)

7.8%
โกลบอลครอปส์

0.2%

ฮยุกวง (ประเทศ
ไทย)
2.6%

ลัดดา
5.3%

นูโปรครอป
33.4%

พาโตเคมี
อตุสาหกรรม

3.5%

พทิสลุนิ
37.2%

เอราวัณเคมี
เกษตร
5.1%

มลูคา่การนําเขา้คารโ์บฟรูาน แบง่ตามบรษัิท

ฐานปี 2551

มูลค่านําเข้า 

220 ล้านบาท



มลูคา่การนําเขา้เมโทมลิ แบง่ตามบรษัิท

ดปูองท ์
(ประเทศไทย) 

11.0%

เมเจอรฟ์าร ์
คอรป์อเรชัน่

2.4%

โปรเจคฟิลด์
1.5%

เอราวัณเคมี
เกษตร
4.8%

เทพวฒันา
2.1%

เอส แอนด ์พ ี
ฟอรม์เูลเตอร์

34.1%

ควอลเิคม 
(1994) 
11.0%

อืน่ๆ
33.1%

ฐานปี 2551

มูลค่านําเข้า 

305 ล้านบาท



มลูคา่การนําเขา้ไดโครโตฟอส แบง่ตามบรษัิท

ฮยุกวง 
(ประเทศไทย)

2.7%อนิเตอร ์คร็อพ
69.1%

เอ็ล.เอ็น.อาร.์ 
เอสโซซเิอทส์

28.2%

ฐานปี 2551

มูลค่านําเข้า 

61 ล้านบาท



มลูคา่การนําเขา้อพีเีอ็น แบง่ตามบรษัิท

ยนูคิปู
100%

ฐานปี 2551

มูลค่านําเข้า 

30 ล้านบาท



ทะเบยีนการคา้สารเคมี

• ข้อมลูประกอบทะเบียนการค้าหลกัๆได้แก่ เลขท่ีทะเบียน ช่ือการค้า สตูร แหลง่ผลติ ผู้

ขอขึน้ทะเบียน ผู้ นําเข้า และผู้ จําหน่าย 

• สารเคมีเกษตรเฝ้าระวงัทัง้ 4 ชนิดมีจํานวนทะเบียนดงัตอ่ไปนี ้

คาร์โบฟรูาน 122 ทะเบียน

เมโทมิล 502 ทะเบียน

ไดโครโตฟอส 204 ทะเบียน

อีพีเอน็ 68 ทะเบียน



สาเหตขุองทะเบียนจํานวนมาก: 
• บริษัทหลายแหง่ซึง่เป็นผู้ นําเข้าสารเคมีไมไ่ด้นําเข้าสารเคมีบางชนิดแล้ว แตย่งั

ครอบครองทะเบียนนําเข้าอยู่ 

• แหลง่ผลติเดียวกนัและสตูรเดียวกนั แตช่ื่อการค้าตา่งกนั

• แหลง่ผลติตา่งกนั แตช่ื่อการค้าเหมือนกนั เช่น ไดโครโตฟอส 24

• ช่ือการค้า สตูร แหลง่ผลติเดียวกนั แตต่า่งท่ีผู้ขอขึน้ทะเบียน/ผู้ นําเข้า เช่น 

Fornate 40 SP มีถงึ 8 บริษัทผู้ขอขึน้ทะเบียน หรือ คาร์โบฟรูาน 3 จี

• สตูรตา่งกนั (แหลง่ผลติมีทัง้เหมือนและตา่ง) แตช่ื่อการค้าเดียวกนั เช่น 

Methomex

ทะเบยีนการคา้สารเคมี



• ทะเบียนวตัถอุนัตรายมีอาย ุ6 ปี

• ผู้ นําเข้าหรือผู้ผลติสามารถขึน้ทะเบียนวตัถอุนัตราย 1 สตูรได้ไมเ่กิน 3 ช่ือ

การค้า

ต้องขอขึน้ทะเบียนทกุช่ือการค้า

ช่ือการค้าท่ี 2 และท่ี 3 จะได้รับการยกเว้นการทดลอง   
ประสทิธิภาพและไมต้่องใช้ข้อมลูทางวิชาการ 

ต้องเป็นแหลง่ผลติเดียวกนัเท่านัน้

ทะเบยีนการคา้สารเคมี

ข้อกาํหนดใหม่จากพ.ร.บ.วตัถอุนัตราย ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2551 

และประกาศกรมวิชาการเกษตร (ประกาศ 25 มี.ค. 54) 



ชือ่ทางการคา้ (Trade name)

• สําหรับสารเคมีกําจดัศตัรูพืชเฝ้าระวงั 4 ชนิด มีช่ือทางการค้าดงัตอ่ไปนี ้

      ช่ือทางการค้าที่เป็นที่ รู้จัก

  คาร์โบฟรูาน      ฟรูาดาน Curaterr คอ็กโคได 3 จี

  เมโทมิล      แลนเนท   นดูริน Methomex

  ไดโครโตฟอส      ไบดริน

  อีพีเอน็      อีพีเอน็ คมิูฟอส



ชือ่ทางการคา้ (Trade name)

• Environmental Protection Agency (EPA) มี
หลกัการเพ่ือควบคมุช่ือการค้าของผลติภณัฑ์สารเคมี

กําจดัศตัรูพืชภายใต้ความไมเ่ป็นเทจ็ หรือหลอกลวง 

เช่นใช้ช่ือท่ีทําให้สารเคมีดมีูความปลอดภยัมากขึน้ หรือ

มีประสทิธิภาพสงู

• สําหรับข้อกําหนดเร่ืองช่ือทางการค้าในประเทศไทย 

ซึง่ระบไุว้ในพ.ร.บ.วตัถอุนัตราย พ.ศ.2535 วา่ห้ามให้มี

การ “ใช้ช่ือในทํานองโอ้อวด ไมส่ภุาพ หรืออาจทําให้

เข้าใจผิดจากความเป็นจริง” (มาตรา 38) ภายใต้ดลุย

พินิจของคณะกรรมการวตัถอุนัตราย



ชือ่ทางการคา้ (Trade name)

ข้อกาํหนดใหม่ในประกาศกรมวิชาการเกษตรเร่ืองกําหนดรายละเอียด หลกัเกณฑ์ 

และวิธีการขึน้ทะเบียน (ฉบบัท่ี 3) เพิ่มเติมวา่ ช่ือการค้าของวตัถอุนัตรายต้อง...

• ไมพ้่องหรือมุง่หมายให้คล้ายกบัปรมาภิไธย พระนางของพระราชินีหรือ

      ราชทินนาม

•    ไมมี่คําหรือความหมายหยาบคาย

•    ไมซํ่า้หรือเหมือนหรือคล้ายกบัช่ือการค้าของผู้ อ่ืนไมว่า่จะได้จดทะเบียน   

      ตามกฎหมายวา่ด้วยเคร่ืองหมายการค้าหรือไมก็่ตาม

•    เป็นคําหรือข้อความท่ีไมข่ดัตอ่ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของ    

      ประชาชน

•    เป็นคําหรือข้อความอนัไมไ่ด้เลง็ถงึลกัษณะหรือคณุสมบติัของวตัถ ุ

       อนัตรายทางการเกษตรโดยตรง



ชือ่ทางการคา้ (Trade name)

• อยา่งไรก็ตาม ยงัมีอีกหลายช่ือทางการค้าท่ีอาจไมเ่หมาะสม เช่น

  คาร์โบฟรูาน เลมอน 3 จี

  เมโทมิล      ซาดิสต์ วนัชอท ช่ือท่ีมีคําวา่"น๊อค"

  ไดโครโตฟอส      หมดัน็อค 35

  อีพีเอน็      เอน็ดิง้ อีซ่ีน๊อค ฟาร์มทรัสต์ นิวมาร์น็อค 25



ชือ่ทางการคา้ (Trade name)

• นอกเหนือจากนี ้ยงัมีช่ืออ่ืนๆ เช่น

  คาร์โบฟรูาน      สงิห์ฟดูาน 3 จี ไทเกอร์ดาน 3 % จี

  เมโทมิล      เจ็ทลี สะเดด็ สมาย สกาย ลยุทุง่ เฮนร่ี เฟอราร่ี

  ไดโครโตฟอส      กระเจ๊า 330 ชาคริต ปเูล ่33 เลโก้ วีออส 33

  อีพีเอน็      พิคเจอร์ แคนดิเดท 45



การสรา้งความตระหนักตอ่ความอนัตรายของ                                                 

สารเคมกํีาจัดศัตรพูชื

• ความเข้าใจถงึปัญหาและผลกระทบของสารเคมีกําจดัศตัรูพืชโดยเฉพาะสารเคมีใน

บญัชีเฝ้าระวงั 4 ชนิดนีมี้ความจําเป็นอย่างมาก

• ย่ิงกว่านัน้ หลายประเทศได้มีการยกเลิกสารเคมีเหลา่นีแ้ล้ว เช่น
 ประเทศ/กลุม่ประเทศ

คาร์โบฟรูาน    สหภาพยโุรป อเมริกา 

เมโทมิล
   สหราชอาณาจกัร เยอรมนี ฟินแลนด์ ตรุกี 

  สิงคโปร์ มาเลเซีย (อินเดียยกเลิกบางสตูร) 

ไดโครโตฟอส
   อินเดีย ปากีสถาน สิงคโปร์ สหภาพยโุรป 

  แคนาดา ออสเตรเลีย มาเลเซีย 

อีพีเอ็น

   อเมริกา สหภาพยโุรป ออสเตรเลีย แคนาดา 

มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า นิวซีแลนด์  เวียดนาม 

อินเดีย 

• มีองค์ความรู้มากพอท่ีจะ

สนบัสนนุระบบการเกษตร

ของไทยให้ปลอดภยัมากขึน้ 

แตส่ิง่ท่ีสําคญัมากคือความ

ร่วมมือของทกุภาคสว่น



ขอบคณุคะ่
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