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แวะคุย...กับบก.
สวัสดีค่ะ สมาชิกวารสาร Early Warning ทุกท่าน
 พบกันอีกครั้งกับวารสารเพื่อการเตือนภัยสินค้าเกษตรและอาหาร (ACFS Early 
Warning) รายไตรมาส ฉบับ เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561 ฉบับนี้มาพร้อมกับ 
เรื่องที่เป็นกระแสน่าจับตามอง “สารก�าจัดศัตรูพืช” วารสารฉบับนี้จะพาทุกท่าน
ท�าความเข้าใจกับสารก�าจัดศัตรูพืชส�าคัญ รวมถึงวิวัฒนาการสารก�าจัดศัตรูพืช  
ในกลุ่ม Endocrine Disrupting Chemicals หรือเรียกสั้นๆ ว่า สารกลุ่ม EDCs  
ท่ีส่งผลกระทบต่อการท�างานของต่อมไร้ท่อที่ควบคุมการท�างานของระบบสืบพันธุ์ 
ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบย่อยอาหาร และพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต และสารก�าจัดแมลง
กลุ่ม Neonicotinoids มีผลวิจัยของผลกระทบเชิงลบต่อแมลงผสมเกสร ส่งผลให้
หลายประเทศเร่งพิจารณามาตรการใช้สารอย่างเข้มงวด
 ในส่วนของ “จับกระแส NTBs” และ “ข่าวสั้นรอบโลก” ได้น�าเสนอประเด็นที ่      
น่าสนใจ เช่น สถานการณ์เปิดตลาดน�าเข้าสินค้าประมงจากพม่าของสหภาพยุโรป  
ไปจนถึงสถานการณ์บังคับใช้มาตรการสุขอนามัย และตลาดในประเทศคู่ค้าส�าคัญท่ี
อาจส่งผลกระทบต่อไทยอีกจ�านวนมาก
 ทางทีมงาน Early warning ได้คัดสรรสาระเพื่อท่านผู้อ่านอย่างต่อเนื่องท้ังนี ้
หากท่านผู้อ่านมีข้อเสนอแนะหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากบทความและข่าวสาร
เพื่อการเตือนภัยสินค้าเกษตรและอาหาร สามารถติดต่อกองบรรณาธิการได้ท่ีอีเมล 
acfsearlywarning@gmail.com และสามารถสมคัรสมาชกิวารสาร Early warning 
ได้ฟรีที่ www.acfs.go.th ค่ะ
 ทั้งนี้ระบบเตือนภัยสินค้าเกษตรและอาหาร (ACFS Early Warning) ใหม่ ได้ผ่าน 
การปรับปรุงใหม่เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึง และค้นหาข้อมูลให้ง ่ายยิ่งขึ้นท่ี  
http://warning.acfs.go.th โดยสามารถเลือกรับข้อมูลข่าวสารทางอีเมลได ้
ตรงตามประเด็นความสนใจทั้ง กลุ่มสินค้า ประเทศ ประเด็นปัญหา โดยหากท่าน 
มีข้อสอบถามในกรณีช้ีแจงหรือแนะน�าบริการ สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มกอช.  
โทรศัพท์ 0-2579-4986

นอืดเยารนปเงสกาฝาคะรำช
1552/69ีทขลเตาญุนอบใ
30901รตสาศรตษกเ.ณป
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 น็ดเะรป  นาฐรตาม/บยีบเะร 90
28 รตษกเาคนิสาขเำนนาฐรตาม/บยีบเะร

MRLs 91
 าขเำนบังะร/นักกัก 49

 นปอืจเุถตัว 15
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25 หะารคเิวจวรตรากีธิวบยีบเะร
 ฑณัภุจรรบ/กาลฉ 12

21

 น็ดเะรป

สถิติการนำเขา – สงออก  ตั้งแตเดือน ม.ค – ธ.ค. 2561  

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรโดยความรวมมือกับกรมศุลกากร

น้ำตาลและผลิตภัณฑ

เครื่องดื่ม
กากและเศษที่เหลือใชทำอาหารสัตว

กากและเศษที่เหลือใชทำอาหารสัตว
ผลิตภัณฑจากสัตวน้ำ 

พืชน้ำมัน 

ตลาดสงออก 5 อันดับแรก  ม.ค.- ธ.ค. 61 ตลาดนำเขา 5 อันดับแรก ม.ค.- ธ.ค. 61

การประกาศมาตรการ (ครั้ง) การประกาศมาตรการ (ครั้ง) 

ระเบียบ/มาตรฐานทั่วไป  

อื่นๆ 

อื่นๆ 

407,826,669,197 หนวย : ลานบาท

หนวย : ลานบาทสินคานำเขา 5 อันดับแรก ม.ค.- ธ.ค.

SPS/TBT NOTIFICATION ก.ย. - พ.ย. 2561

66

EARLY WARNING 3



เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และ

ประมงแห่งประเทศญี่ปุ่น (MAFF) ประกาศเปลี่ยนรูปแบบ

สัญลักษณ์มาตรฐานเกษตรญี่ปุ่น (Japan Agricultural 

Standard : JAS) ส�าหรับผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูปเพิม่มูลค่า

โดยล่าสุด MAFF ได้ประกาศปรับเปลี่ยนสัญลักษณ์ท่ี 

ผู้ประกอบการสามารถเลือกด�าเนินการโดยสมัครใจใหม่ 

ดังนี้

1.รวมข้อก�ำหนดสญัลักษณ์มำตรฐำนส�ำหรบัผลติภณัฑ์ที่

มีลักษณะหรือคุณสมบัติที่โดดเด่น

สัญลักษณ์มาตรฐานตามข้อมูลวิธีการผลิต และสัญลักษณ์

เง่ือนไขในการวางจ�าหน่าย ให้แสดงเป็นรูปแบบสญัลักษณ์ใหม่ 

ที่มีภาพภูเขาไฟฟูจิ และพระอาทิตย์ตกเป็นภาพประกอบ 

พร้อมมข้ีอความระบอุยูบ่ริเวณด้านล่าง (เช่น การเพาะเลีย้ง

สัตว์น�้าอย่างยั่งยืน : sustainable aquaculture หรือ 

การอยู่ภายใต้การควบคุมอุณหภูมิขณะกระจายสินค้า :  

distribution under a fixed temperature control)

2.	สัญลักษณ์มำตรฐำนอินทรีย์	 ซึ่งได้มีกำรเพิ่มค�ำว่ำ	

อนิทรย์ี	(Organic)	อยูบ่รเิวณด้ำนบนของสญัลกัษณ์	JAS

3.สัญลักษณ์มำตรฐำน	 JAS	 แบบทั่วไปจะยังคง 
รูปแบบเดิม	 แม้ว่ำหน่วยงำน	MAFF	 อำจมีกำรเพิ่มเติม
ข้อควำม	อำท	ิกำรประกนัคณุภำพ	(Quality	Assurance) 
บริเวณด้ำนบนของสัญลักษณ์ดังกล่ำว

เม่ือวันที่ 15 ตุลาคม 2561 หน่วยงานบริการตรวจสอบ 

สุขอนามัยพืชและสัตว์ (Animal and Plant Health  

Inspection Service : APHIS) ของกระทรวงเกษตร

สหรฐัอเมริกา (USDA) ประกาศ ระเบียบฉบบัสดุท้ายว่าด้วย

การก�าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่ออนุญาตน�าเข้า 

และเคล่ือนย้ายสินค้าผักและผลไม้สดระหว่างรัฐ โดย 

มีผลบงัคบัใช้อย่างเป็นทางการเมือ่วนัที ่ 15 ตลุาคม 2561  

ที่ผ่านมาส่งผลให้หน่วยงาน APHIS ต้องเปลี่ยนแปลง

กระบวนการ Notice-Based Process โดยเป็นการอนญุาต

น�าเข้าผักและผลไม้บางชนิด มาใช้ครอบคลุมสินค้าผักและ

ผลไม้ทกุชนดิทีน่�าเข้ามายงัสหรฐัฯ หรอืเคล่ือนย้ายระหว่างรัฐ 

โดยหน่วยงาน APHIS จะประกาศรายการผักและผลไม้ 

ที่ได้รับอนุญาตให้สามารถน�าเข้า และข้อก�าหนดการน�าเข้า

ดงักล่าว ซึง่จะตพีมิพ์ในทะเบียนกลางของสหรฐัฯ ทีม่รีะยะ

เปิดรับฟังข้อคิดเห็นสาธารณะ 60 วัน และจัดท�ารายงาน

วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชท่ีเกี่ยวข้องกับรายการสินค้า 

พร้อมเปิดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถร่วมให้ความเห็น 

บนเว็บไซต์ APHIS Stakeholder Consultation  

ก่อนประกาศใน Federal Register รวมทั้งจัดท�ารายงาน

วิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหากไม่มีประเด็น 

ข้อขดัแย้ง USDA จะประกาศอนญุาตใน Federal Register 

และบนัทกึไว้ในระบบฐานข้อมลูออนไลน์ ส�าหรบัการสืบค้น

เงื่อนไขการน�าเข้าผักและผลไม้ (FAVIR) ด้วย

ญีปุ่น่ เปลีย่นโฉมสญัลกัษณ์ JAS ส�ำหรบั
อำหำรแปรรปูเพิม่มลูค่ำ

APHIS ประกำศระเบียบมำตรฐำน 
ปฏบิตังิำน น�ำเข้ำผักและผลไม้สด

สแะรกบจั
NTBs
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ด้วยประเทศไทยเป็นพื้นที่ผลิตทางการเกษตรเชิงพาณิชย ์		
ทีเ่ปล่ียนแปลงจากการท�าเกษตรดัง้เดมิซึง่อาจได้ผลผลิตไม่เพยีงพอ	
ต่อความต้องการของผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรม	 ส่งผลให	้
สารเคมีสังเคราะห์เข้ามามีบทบาทในการอารักขาพืช	 และท�าให้
มีการใช้สารก�าจัดศัตรูพืชเป็นวงกว้าง	 รายงานจากส�านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรพบการน�าเข้าสารก�าจัดศัตรูพืชปริมาณกว่า	
198,317	ตนั	ภายในปี	2560

ปัจจุบันสารเคมีสังเคราะห์ถูกใช้เป็นวงกว้าง	 โดยเฉพาะในพื้นที่
การเกษตรขนาดใหญ่	 รายงานขององค์การอาหารและการเกษตร
แห่งสหประชาชาติ	 (FAO)	 เผยข้อมูลการใช้สารก�าจัดศัตรูพืชใน	
ช่วงปี	 2558	 มีปริมาณสูงถึง	 2.7	 ล้านตัน	 โดยประเทศท่ีพบการ	
ใช้สารก�าจัดศัตรูพืชเป็นจ�านวนมาก	ได้แก่	จีน	และสหรัฐฯ	พบว่า
ใช้สารก�าจัดศัตรูพืชมากถึง	 1.8	 และ	 0.5	 ล้านตัน/ปี	 ตามล�าดับ	
รองลงมาคือ	บราซิล	อาร์เจนตินา	และยูเครน	และแนวโน้มการใช	้
สารก�าจัดศัตรูพืชอาจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สารก�าจัดศัต รู พืช	 (Pest ic ide) 	 หรือที่ เ รียกกันทั่ ว ไปว ่ า		
“ยาฆ่าแมลง” เป็นสารเคมีที่ถูกสร้างขึ้น	 โดยมีวัตถุประสงค์
หลักเพื่อส�าหรับใช ้ในการก�าจัด	 หรือยับยั้งการเจริญเติบโต
ของศัตรูพืช	 ทั้ง	 แมลง	 วัชพืช	 เช้ือโรค	 หรือสิ่งท่ีก ่อให้เกิด	
ความเสียหายต่อพืช	 โดยมีการจัดแบ่งประเภทของสารเคมี
ก�าจัดศัตรูพืช	 4	 ประเภท	 ได้แก่	 สารก�าจัดแมลง	 (Insecticide)		
สารก�าจัดวัชพืช	 (Herbicide)	 สารก�าจัดเช้ือรา	 (Fungicide)	
และ	 สารก�าจัดหนูและสัตว์ฟันแทะ	 (Rodenticides)	 โดยได้รับ	
ความนิยมใช ้ในภาคการเกษตรอย ่างแพร ่หลาย	 ซึ่งการใช	้
สารก�าจดัศตัรพูชืเหมอืนเป็นทางเลอืกหลกัส�าหรบัเกษตรกรทีจ่ะใช้	
ในการควบคุมศัตรูพืชท่ีก ่อให ้เกิดความเสียหายต่อผลผลิต		
ทั้งในระหว่างการท�าเกษตร	การเก็บเกี่ยว	หรือการขนส่ง

สารก�าจัดศัตรูพืช คือ 

“สถานการณ์การใช้สารก�าจัดศัตรูพืชในไทย”““สถานการณ์การใช้สารก�าจดัศัตรพูชืทัว่โลก”

EARLY WARNING 5

“ตลาดสารก�าจัดศัตรูพืชทั่วโลก”
ในปัจจุบันการเติบโตของภาคการเกษตรอุตสาหกรรมเริ่มขยายตัว	
อย่างรวดเร็ว	 บวกกับความต้องการของผลผลิตทางการเกษตร	
ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน	 ส่งผลให้ประเทศท่ีมีผู้ประกอบการผลิตสารก�าจัด
ศตัรพูชืเร่งพฒันาผลติภณัฑ์	เพือ่ตอบสนองความต้องการใช้ทีเ่พิม่ขึน้
อย่างต่อเนื่อง	 โดยคาดการณ์ว่า	 “ตลาดสารก�าจัดศัตรูพืชทั่วโลก
อาจมีมูลค่าสูงถึง	 9	 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ	 ภายในปี	 2023”		
โดยมีประเทศหลักที่เป็นผู้ผลิตสารก�าจัดศัตรูพืช	คือ	สหรัฐอเมริกา	
เยอรมนั	จนี	รสัเซยี	ญีปุ่น่	ทัง้น้ี	ผูป้ระกอบการผลติสารก�าจดัศตัรพูชื	
5	 อันดับแรกของโลก	 ในปี	 2559	 ได้แก่	 Syngenta,	 Bayer	
Crop	 Science,	 BASF,	 Dow	 AgroSciences	 และ	Monsanto		
โดย	ณ	ปัจจุบัน	(2561)	มีบางรายที่รวบรวมกิจการด้วยกันแล้ว

“ข้อมูลการน�าเข้าสารก�าจัดศัตรูพืชของไทย”

ในปี	2560	ปรมิาณการน�าเข้าสารก�าจดัศัตรพูชืทัง้หมด	198,317	ตนั	
โดยน�าเข้าสารก�าจดัวชัพชื	148,979	ตนั	สารก�าจดัแมลง	21,601	ตนั	
และสารป้องกนัและก�าจดัโรคพชื	19,923	ตนั	โดยน�าเข้ามาจาก	จนี	
อินเดีย	มาเลเซีย	ไต้หวัน	และอินโดนีเซีย	เป็นหลัก

นีจ
150,863,835.43

นัวหตไ
4,294,696.30

ยีซเินดโนิอ
4,258,399.75

ยีดเนิอ
11,114,426.51

ยีซเลเาม
7,287,189.10



สารก�าจัดศัตรูพืชได ้รับความนิยมถูกน�ามาใช ้ กันอย ่างแพร ่หลายทั้งด ้านการเกษตร	 หรือก�าจัดแมลงภายในครัวเรือนนั้น	

พร้อมทั้งส่งผลกระทบโดยตรงต่อเกษตรกรและคนทั่วไปที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการสัมผัสสารดังกล่าว	 เป็นเหตุให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

ทั้งภาครัฐ	 และเอกชนท่ัวโลกเริ่มตีแผ่ข้อเท็จจริงหรืองานวิจัยต่างๆ	 เพื่อสะท้อนให้เห็นผลกระทบของผลการใช้ปริมาณสารก�าจัดศัตรูพืช	

ทีม่ากเกินไปท�าให้หน่วยงานภาครัฐทัว่โลกเร่งปรบัมาตรการและข้อก�าหนดปริมาณการใช้สาร	ปรมิาณสารตกค้างหรอืระงบัการใช้สารต้องห้าม	

บางตัว	 ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมสารก�าจัดศัตรูพืชต้องพัฒนาให้เป็นไปตามทิศทางของกฎระเบียบและกระแสคัดค้านโดยเฉพาะ	

จากกลุ่มรณรงค์หรือองค์กรสาธารณประโยชน์

ทั่วโลกเร่งแก้ปัญหา พร้อมสร้าง
มาตรการรับมือสารก�าจัดศัตรูพืช

สหรัฐอเมริกา  1	 กรกฎาคม	 2561	 ฮาวาย	 เป็นรัฐแรกที่ส่ังห้ามน�าเข้าสารก�าจัดศัตรูพืช		

ที่มีคลอร์ไพริฟอส	 (Chlorpyrifos)	 เป็นส่วนผสมตาม	โดยก่อนหน้านี้ส�านักงานปกป้องสิ่งแวดล้อม

สหรัฐได้ชี้แจงผลข้างเคียงของสารดังกล่าวว่าส่งผลกระทบต่อระบบประสาทเป็นสาเหตุของอาการ

คลื่นไส้	 เวียนศีรษะ	 อันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ	 และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต	 สารดังกล่าว	

ยงัอาจขดัขวางพัฒนาการทางสมองในเดก็	ทัง้นีส้ารดงักล่าวถกูห้ามใช้ในกลุม่เกษตรกร	ผูจ้ดัจ�าหน่าย

ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2562	โดยมีระยะเวลาเปลี่ยนผ่านจนถึงปี	2565

อินเดีย	 ได้จัดตั้งคณะกรรมาธิการผู้เชี่ยวชาญเมื่อปี	 2556	 เพื่อทบทวนและลงมติการใช	้

สารก�าจัดศัตรูพืชทั้งส้ิน	 66	 ชนิด	 ต่อกระทรวงเกษตรของอินเดียในปี	 2558	 โดยเบื้องต้นได้ระงับ	

การใช้สารก�าจัดศัตรูพืช	 12	 ชนิด	 ได้แก่	 Carbendazim,	 Carbaryl,	 Diazinon,	 Fenarimol,		

Fenthion,	 Linuron,	Methoxy	 Ethyl	Mercury	 Chloride,	Methyl	 Parathion,	 Sodium		

Cyanide,	 Thiometon,	 Tridemorph	 และ	 Trifluralin	 ตั้งแต่เดือน	 สิงหาคม	 2561	 ที่ผ่านมา		

และสั่งห้ามใช้สารก�าจัดศัตรูพืชอีกจ�านวน	 6	 ชนิด	 ได้แก่	 Alachlor,	 Dichlorvos,	 Phorate,		

Phosphamidon,	Triazophos	และ	Trichlorfon	โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่	31	ธันวาคม	2563	

เป็นต้นไป	 เน่ืองจากเป็นพิษต่อผ้ึง	 นก	 และสัตว์น�้า	 รวมทั้งการปนเปื้อนในแหล่งน�้าธรรมชาต	ิ

และน�้าใต้ดิน

สวิตเซอร์แลนด์	 	 เปิดกว้างมากขึ้น	 ชาวสวิส	 100,000	 คน	 ร่วมลงรายช่ือคัดค้าน		

“การใช้สารก�าจัดศตัรพูชืในการเกษตร	อตุสาหกรรม	และอาหารน�าเข้า”	และจะน�าไปสู่การพจิารณา

ของภาครัฐ	 เพื่อเปล่ียนแปลงกฎหมายให้มีการห้ามใช้อย่างสมบูรณ์	 สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศ	

ที่สองของโลกต่อจากภูฏาน	ที่ห้ามใช้สารก�าจัดศัตรูพืชอย่างเต็มรูปแบบ

สหภาพยุโรป	2561	ที่ผ่านมา	องค์กรสาธารณะจ�านวนมามีความเคลื่อนไหวโดยเรียกร้อง

การห้ามใช้สารกลุ่ม	Neonicotinoids
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ลัน
สารก�าจัดศัตรูพืชสามารถก่อให้เกิดอันตราย	หรือ	
เสียชีวิตได้	หลังจากได้รับสารจากทางการหายใจ	
การสัม

ผัส	และการกลืน
กิน

เพียงครั้งเดียว		
ซึ่งจะแสดงอาการได้อย่างชัดเจนภายในระยะเวลา		
48	ชั่วโมง	โดยจะแสดงอาการดังนี้

(Dichlorodiphenyl	trichloroethane)	
สารเคมีกลุ่มออร์แกโนคลอรีน	ซึ่งในอดีตทั่วโลกเคยนิยมใช้ก�าจัดแมลง	
โดยสารเคมีกลุ่มดังกล่าวเป

็น
สารที่

มีพิษ
	และสลายตัวได้ช้า	

ไม่ละลายน�้า	ท�าให้พบว่ามีการตกค้างในสิ่งมีชีวิต	ระบบนิเวศสะสม	
ในดินและสิ่งแวดล้อมเป็นระยะเวลานาน	ท�าให้หลายประเทศทั่วโลก
เริ่มมีมาตรการไม่อนุญ

าตให้ใช้สารกลุ่มดังกล่าว	หรือควบคุมการใช้	
เพราะกังวลถึงผลกระทบในด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

สารก�าจัดศัตรูพืชยังสามารถส่งผลกระทบลุกลามมายังสิ่งมีชีวิต
ที่ไม่ใช่เป้าหมาย	ท�าให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ	และเป็นปัจจัย
ที่ก่อให้เกดิโรคร้ายแรง	ทั้งแบบเฉยีบพลนั	และเรือ้รงัของมนษุย์	

โดยยังไม่รวมผู้ที่เสียชีวิตจากโรคมะเร็ง	หรือโรค	
เรื้อรังอื่นๆ	จากการได้รับสารเคมีดังกล่าว	ซึ่งทาง	
W

TO
	รายงานถึงผลการประเมินการได้รับสารใน

ระยะยาวพบจ�านวนผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งแต่ละปี
เพิม่ขึน้ถงึ	750,000	คน	ซึง่จากสถติิส่วนใหญ่

อยูใ่น
ประเทศที่ก�าลังพัฒ

นา
ผลกระทบต่อ “สิ่งแวดล้อม”

จากการใช้สารก�าจัดศัตรูพืชทางการเกษตรด้วยวิธี
การฉีดพ

่น	เพื่อก�าจัดศัตรูพื
ชท

างการเกษ
ตร		

ไม่เพียงส่งผลกระทบโดยตรงต่อการก�าจัดศัตรูพืช	
แต่สารดังกล่าวยังสามารถปนเปื้อนในอากาศ		
ดนิ	และน�า้ได้อย่างง่ายดายจากการฟุง้กระจายของ
สาร	ก่อให้เกิดอันตรายต่อสัตว์บางประเภทที่ไม่ใช่
กลุ่มเป้าหมาย	และเกิดการสะสมของสารเคมี		
จนส่งผลกระทบระยะยาว

พ
บว่าในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิต

จากการได้รับพ
ิษจากสารก�าจัดศัตรูพ

ืช
เฉียบพ

ลันถึง 350,000 ราย 

หายใจล�าบาก
โรคพาร์คินสัน	

ระคายเคืองตา
และผิวหนัง

หอบหืด	
ปวดหัว	ชัก
และเสียชีวิต

คลื่นไส้	อาเจียน	
ท้องร่วง

มะเร็งชนิดต่างๆ	

การเกิดพิ
ษเรื้อรัง

สารก�าจัดศตัรพูชืสามารถก่อให้เกิดผลร้ายได้ในระยะ
เวลาที่ยาวนาน	ซึ่งอาจจะได้รับสารเคมีในระดับต�่า		
มีอาการผิดปกติเพียงเล็กน้อย	หรือไม่แสดงอาการ
ทันท	ีแต่หากสะสมในระยะยาว	อาจท�าให้เกดิอาการ
เจ็บป่วยที่รุนแรง	อาทิ	

เมื่อได้รับ “สารก�าจัดศัตรูพ
ืช” จะเกิดอาการเช่นใด?
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รตสาศิตัวะรปนอกคุย สงอซนเรเคุย – งาลกคุย

วตัสลูม วตัสนัมขไ

กรดมดโคลน

ณารบโคุย ยีรเอตกิวคุย

นยีรเมเุสวาช 

นีจวาช

 มรโ-กีรกวาชกึทนับ

พาราควอต

ไดคลอไรด์

พาราควอต ไดคลอไรด์
ชื่อยาสามัญ

สารกำจัดวัชพืช PARAQUAT DICHLORIDE

xxxxxxxxx xxxx-xxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxx..........
...xxxxxx

..........
..........

.....xxxx

พาราควอต

ไดคลอไรด์

พาราควอต ไดคลอไรด์
ชื่อยาสามัญ

สารกำจัดวัชพืช PARAQUAT DICHLORIDE

xxxxxxxxx xxxx-xxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxx..........
...xxxxxx

..........
..........

.....xxxx

(10,000 ป กอนคริสตกาล-ศตวรรษที่ 5) (ศตวรรษที่ 5-18) (ศตวรรษที่ 18-19)

ศตวรรษที่ 20 ศตวรรษที่ 21

คลอไพริฟอส (Chlorpyrifos)
เมื่อปี	 1965	 Dow	 Chemical	 (ขณะน้ัน)	 เปิดตัวสารก�าจัดแมลงชนิดใหม่ใน	
กลุ่มออร์แกโนฟอสเฟต	ชื่อ	“คลอไพริฟอส”	ซึ่งมีฤทธิ์ในการท�าลายแมลงศัตรูพืช	
ได้อย่างกว้างขวาง	 สารคลอไพริฟอสเริ่มใช้ในสหรัฐอเมริกาเพื่อการควบคุมแมลง	
ท้ังท่ีท�าลายใบและท่ีเข้าท�าลายพืชทางดิน	 คลอไพริฟอสถือเป็นสารที่ได้รับ	
ความนิยมในการใช้เป็นอย่างมาก	 แต่กระน้ันสารชนิดนี้ถูกจัดให้เป็น	 “สารที่มี
ความเสี่ยงความเป็นพิษต่อมนุษย์”	(Moderately	Toxic)	และมีงานวิจัยชี้ให้เห็น
อันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นจากการใช้หรือสะสมของคลอไพริฟอสทั้งต่อมนุษย์และ	
ส่ิงแวดล้อมออกมาอย่างต่อเนื่อง	 สถานการณ์รณรงค์และการเสนอแบบการใช้	
สารก�าจดัแมลงคลอไพรฟิอสท่ัวโลกเป็นไปอย่างเข้มข้น	โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา		
ทีม่กีารฟ้องร้องต่อศาลให้พจิารณาระงบัการใช้	และล่าสุดเมือ่เดอืนสิงหาคม	2561	
ศาลรัฐบาลกลางสหรัฐฯ	สั่งให้ส�านักงานปกป้องสิ่งแวดล้อม	 (EPA)	ห้ามจ�าหน่าย

คลอไพริฟอสภายใน	60	วัน	

บันทึกของชาวยุ โ รป	 โดย เฉพาะ	
ชาวฝรั่งเศส	มีการใช้สารสกัดจากยาสูบ	
สารกลุ่มไซยาไนด์	 รวมท้ังสารเคมีอ่ืนๆ	
เช่น	 สารออกฤทธิ์จากน�้าส้มควันไม้	
ในการก�าจัดศัตรูพืช

เป็นชนชาติแรกที่ใช้สารประกอบซัลเฟอร	์
ควบคุมแมลงศัตรูพืช	 ตั้งแต่	 4,500	 ปีก่อน
คริสตกาล

	วัสดุและสารเคมีตามธรรมชาติ	
ถูกน�ามาใช้ในการควบคุมศัตรูพืช

ระบุถึงแนวทางควบคุมศัตรูพืชโดยใช้ควันไฟ	
เกลอื	จนถึงสารสกดัจากพชืดอกวงศ์เบญจมาศ

ใช้สารประกอบของปรอท	สารหนูก�าจัดแมลง
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รตสาศิตัวะรปนอกคุย สงอซนเรเคุย–งาลกคุย

วตัสลูม วตัสนัมขไ

กรดมดโคลน

ณารบโคุย ยีรเอตกิวคุย

นยีรเมเุสวาช
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(10,000 ป กอนคริสตกาล-ศตวรรษที่ 5) (ศตวรรษที่ 5-18) (ศตวรรษที่ 18-19)

ศตวรรษที่ 20 ศตวรรษที่ 21

พาราควอต (Paraquat)
พาราควอตถูกคิดค้นขึ้นเป็นครั้งแรกในปี	 1882	 แต่เริ่มเป็นที่รู ้จักกัน	
ในวงกว้างประมาณปี	 2510	 ในฐานะสารก�าจัดวัชพืชชนิดไม่เลือกท�าลาย		
(Non-Selective	Herbicide)	ทีส่ามารถใช้ประโยชน์ในการเตรยีมแปลงปลกูพชื	
โดยเฉพาะทีใ่ช้รูปแบบการไม่ไถพรวน	(No-Tillage)	พาราควอตเป็นสารก�าจดั
วชัพชืทีอ่อกฤทธิร์นุแรงและรวดเรว็	แต่ด้วยฤทธิท่ี์รนุแรง	ท�าให้หลายประเทศ	
เริ่มพิจารณาอันตรายของสารพาราควอต	 เช่น	 ความเส่ียงความเป็นพิษ
ต่อระบบประสาท	 และเริ่มห้ามหรือจ�ากัดการใช้โดยต้องมีการควบคุม		
เช่น	 ในสหรัฐอเมริกา	 ปัจจุบันก�าหนดให้สารพาราควอตเป็นสารที่เกษตรกร

ต้องมีใบอนุญาตในการใช้เท่านั้น	

ไกลโฟเสต (Glyphosate)
ในปี	 1971	 (2514)	 John	 E.Franz	 ได้พฒันาสารเคมสี�าหรบัก�าจดัวชัพชื	
ท่ีส�าคัญคือ	Glyphosate เพ่ือจ�าหน่ายในเคร่ืองหมายการค้า	Roundup ของ
บริษัท	Monsanto	สารดงักลาวได้รบัความนยิมอย่างสงูทัว่โลก อีกทัง้บรษิทั	
ยังกลายเปนผูผลิตรายแรกท่ีพัฒนาพันธุถ่ั์วเหลืองดวยเทคนิคพันธุวิศวกรรม
จนมีความต้านทานสาร Glyphosate ในช่ือ	“Roundup-Ready	Soybean”	
ท่ีสามารถผลิตจาํหนายในเชิงพาณิชย และขยายการใชเทคนิคไปยังพืชอ่ืนๆ	 
ปจจุบันไกลโฟเสตเป็นหนึง่ในสารก�าจัดศัตรูพืชทีอ่งค์กรสาธารณประโยชน
เรยีกร้องใหลดทอนหรอืหามใช โดยใหเหตุผลวาพบความเปนอันตราย 
รวมทัง้ยังพบการใช้มากเกินความจ�าเป ็น	 (Overuse) จนกระทัง่ตกค้าง
ในสิง่แวดล้อม	 โดยเฉพาะจากการใชไกลโฟเสตรวมกับพชืพันธุ์ต้านทาน
และเปนจุดเริม่ตนของการตอตานพชืทีไ่ดจากเทคนิคดดัแปรพนัธุกรรม

ชาวยุโรปเริ่มผลิตสารเคมีสังเคราะห์	
เช่น	 DDT,	 BHC,	 Paris	 Green	 และ	
Bordeaux	 Mixture	 ตลอดจนถึง	
มีพัฒนาการของการสกัดสารจากพืช	
เช่น	 Rotenone	 และ	 Pyrethrins		
ในการก�าจัดแมลงและโรคจากเชื้อรา	
ในพืชปลูก

สารก�าจัดศัตรูพืชกลุ ่มส�าคัญ	 ได้แก่		
ออร์แกโนคลอรนี	ถกูผลิตขึน้เป็นจ�านวน
มากในช่วงป	ี1930-1970

ประเทศชั้นน�าหันมาทบทวนอันตราย
ของสารก�าจัดศัตรูพืชอย่างจริงจัง	 เช่น	
ผลของ	 Neonics	 ต่อแมลงผสมเกสร	
ผลกระทบของสารกลุ ่มรบกวนการ
ท�างานของต่อมไร้ท่อ
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เกษตรอินทรีย์ (Organic Farming)
“ระบบการผลิตที่ให้ความส�าคัญต่อความยั่งยืนของสุขภาพดิน	

ระบบนเิวศ	และมนุษย์”	โดยเกษตรอนิทรย์ีเป็นระบบทีพ่ึง่พาอาศยั

ระบบนเิวศ	ธรรมชาต	ิชวีภาพ	และปฏิเสธการใช้สารเคมีก�าจดัศตัรพูชื	

และปุย๋เคม	ีโดยนอกเหนอืจากการปฏเิสธสารเคม	ีเกษตรอนิทรย์ียงัให้	

ความส�าคัญต่อการสร้างสมดุลของวงจรธาตุอาหารการอนุรักษ์

ระบบนิเวศทางการเกษตรและช่วยฟื ้นฟูความหลากหลาย	

ทางชีวภาพ	ซึ่งถือได้ว่าเกษตรอินทรีย์เป็นการบริหารจัดการฟาร์ม

เชิงสร้างสรรค	์และมีการก�ากับดูแลที่เป็นระบบ

เกษตรธรรมชาติ (Natural Farming)
เกษตรธรรมชาติ มีแนวทางเกษตรกรรมที่จะไม ่ ได ้อยู ่บน	

พื้นฐานความคิดทางวิทยาศาสตร์	 แต่เน้นแนวทางตามธรรมชาติ	

ไม่เข้าแทรกแซงธรรมชาติมากจนเกินไป	 โดยมีแนวทางที่ยึดเป็น

หลักส�าคัญ	4	ประการ	ได้แก่	

1. การไม่ไถพรวนดิน

2. งดเว้นการใส่ปุ๋ย

3. ไม่ก�าจัดวัชพืช

4. ไม่ใช้สารก�าจัดศัตรูพืช

Biopesticides
Biopesticides	 เป็นสารก�าจัดศัตรูพืชท่ีได้จากวัสดุธรรมชาต	ิ	

(พืช	 สัตว ์	 และจุลินทรีย ์ )	 ท่ีมีกลไกสามารถฆ่าหรือยับยั้ง	

การเจริญเติบโตของศัตรูพืชทางการเกษตรได้โดยตรง	มีการสลาย

ตัวของสารอย่างรวดเร็ว	 และมีความเป็นพิษต�่ากว่าสารก�าจัดศัตรู

พืชทั่วไป	ท�าให้สามารถหลีกเลี่ยงปัญหามลพิษที่เกิดจากสารก�าจัด

ศัตรูพืชได้	โดยสาร	Biopesticides	จะส่งผลกระทบเฉพาะศัตรูพืช	

ซึ่งแตกต่างจากสารก�าจัดศัตรูพืชทั่วไปที่ส่งผลกระทบทั้งศัตรูพืช	

เป้าหมาย	และสิ่งมีชีวิตโดยรอบ

ส�าหรับประเทศไทย	 ได้มีการน�าหลัก	 GAP	 มาประยุกต์ใช้	

ทัง้สนิค้าพืช	ปศุสตัว์	และประมง	โดยมข้ีอก�าหนด	กฎเกณฑ์	และวิธกีาร	

ตรวจประเมินที่สอดคล้องกับ	GAP	สากล	ซึ่งมีกรมวิชาการเกษตร	

และส�านกังานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแหง่ชาต	ิ(มกอช.)	

เป็นหน่วยงานก�ากับดูแลและเป็นผู ้ก�าหนดข้อปฏิบัติส�าหรับ	

การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีส�าหรับพืช	 (GAP)	 เพ่ือใช้เป็น

มาตรฐานการผลิตพืชในระดับเพาะปลูกของประเทศตามล�าดับ		

โดยในส่วนของ	มกอช.	ที่เป็นหน่วยงานก�าหนดมาตรฐานได้มีการ

จดัท�าคูม่อืมาตรฐานสนิค้าเกษตร	(มกษ.)	ส�าหรบัการเพาะปลกูพชื	

และระบบตามหลัก	 GAP	 โดยมาตรฐานที่ส�าคัญ	 เช่น	 มกษ.		

9001	 –	 2556	 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับพืชอาหาร	

มกษ.	9000	–	2557	เกษตรอนิทรย์ี	และต่อเนือ่งไปจนถงึมาตรฐาน	

การผลติ	(Good	Manufacturing	Practice	:	GMP)		มกษ.	9035	–	2553	

การปฏิบัติที่ดีส�าหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด	 ที่ถือเป็น	

ห่วงโซ่ต่อยอดการปฏิบัติด้านมาตรฐานที่ดีของประเทศไทย

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 
(Good Agriculture Practices: GAP)
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ	 (FAO)	 ได้ก�าหนด	

หลักการของการท�าเกษตร	 GAP	 ที่จะมีการพิจารณาตั้งแต่	

พื้นที่การปลูก	 การดูแลรักษา	 การเก็บเกี่ยว	 และการจัดการหลัง	

เก็บเกี่ยวเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน	 ได้ผลผลิตที	่

คุ ้มค่ากับการลงทุนและกระบวนการผลิตจะต้องปลอดภัยต่อ

เกษตรกรและผู้บรโิภค	รวมไปถงึมกีารใช้ทรพัยากรทีเ่กดิประโยชน์

สูงสุด	มีความยั่งยืนและไม่ก่อให้เกิดมลพิษ	

	 ในอดีตการใช้สารก�าจัดศัตรูพืชกับพื้นที่เพาะปลูกทางการเกษตรองค์กรทั่วโลกหันมาให้ความสนใจ	 
และหาแนวทางการแก้ไขสะสมในสภาพแวดล้อมเป็นระยะเวลานานซึ่งปัจจุบันมีแนวคิดที่มุ่งหวังแก้ปัญหา 
สิ่งแวดล้อมในระยะยาว	
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ญี่ปุ่น	กระทรวงสิ่งแวดล้อมจัดท�าโครงการ	Extended	Tasks

on	Endocrine	Disruption	 (EXTEND	2010	and	2016)	 โดย	

จดักลุม่สารตามผลการทดสอบสภาพสิง่แวดล้อมทางน�า้และข้อบ่งช้ี	

ผลกระทบต่อสาร

สหรัฐอเมริกา ให้ส�านักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐฯ

(Environmental	 Protection	 Agency:	 EPA)	 จัดท�าโครงการ	

คัดกรองสารรบกวนการท�างานของต่อมไร้ท่อ	 EDCs	 โดยเน้น	

ตรวจสอบสารก�าจัดศัตรูพืชในสหรัฐฯ

แคนาดา	เมื่อวันที่	27	พฤศจิกายน	2561	Health	Canada

เปิดช่องทางรับฟังความเหน็จากประชาชนเพือ่ก�าหนดกลุม่ประชากร	

ที่มีความเสี่ยง/มีความอ่อนไหวต่อ	 EDCs	 โดยมีเป้าหมาย	

ที่จะปรับปรุงกระบวนการจัดการสารเคมีในประเทศร่วมกับ	

การให้ค�าปรกึษาในอนาคต	รวมทัง้ความเป็นพษิทีเ่กิดจากสารเคมผีสม	

โดยล่าสุดได้ร่างขอบเขตหลักเกณฑ์ก�าหนดประชากรของแคนาดา	

ที่มีความอ่อนไหวง่ายต่อสารเคมีและ/หรือผู้ที่มีความเส่ียงสัมผัส

สารเคมีในปริมาณที่สูงกว่าปกติ

ยุโรป ถือเป็นอีกประชาคมท่ีไม่ น่ิงนอนใจต่อผลกระทบ

หลังจากหลายภาคส่วนให้ความตระหนักถึงปัญหาความคืบหน้า	

การพิจารณาที่ล ่ าช ้ าของการก�าหนดเกณฑ ์การระบุสาร	

ในกลุ่ม	 EDCs	 ต่อตามแผนเดิมในปี	 2552	 เน่ืองจากมีข้อคิดเห็น

เป็นจ�านวนมากส่งผลให้การร่างเกณฑ์ดังกล่าวไม่อาจแล้วเสร็จ

ตามก�าหนดตามแผนเดิมในเดือนธันวาคม	 2556	 กระทั่งเสร็จสิ้น	

ในเดือนธันวาคม	 2560	 แต่ล ่าสุดสหภาพยุโรปได้บังคับใช	้

กฎระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจ�าแนกสารก�าจัดศัตรูพืช	

ที่เป็น	EDCs	ในวันที	่10	พฤศจิกายน	2561	ครอบคลุมผลิตภัณฑ์

อารกัขาพชื	(Plant	Protection	Products)	ทกุชนดิ	โดยการบงัคบัใช้	

จะส่งผลต่อสารประเภท	EDCs	จ�านวนหนึง่ถกูยกเลกิการขึน้ทะเบยีน	

ซึ่งผลกระทบต่อประเทศคู่ค้าหลายประเทศ	 เนื่องจากการปรับลด	

ค่าการตกค้างสูงสุดในหลายรายการสินค้า	 รายการ	 Endocrine	

Disruptor	ของ	EU	มีดังนี้

Endocrine Disrupting Chemicals (EDCs)	 เป็นสารเคมีกลุ่มที่พบว่ารบกวนการท�างานของ
ระบบต่อมไร้ท่อ	ที่ควบคุมการท�างานของระบบสืบพันธุ	์ระบบภูมิคุ้มกัน	ระบบย่อยอาหาร	และพฤติกรรมของ 
สิ่งมีชีวิต	 ส่งผลให้เกิดความไม่สมดุลของฮอร์โมนและก่อให้เกิดผลกระทบ	 เช่น	ท�าให้ระบบหรืออวัยวะต่างๆ	
ท�างานผิดปกติ	จงึท�าให้หลายประเทศมข้ีอกงัวลและหนัมาพฒันาแนวทางก�ากับควบคมุการใช้สารเหล่าน้ี	เช่น

มมุมองการประเมนิความเสีย่ง
สู่เส้นทางการก�าหนดเกณฑ์

การใช้สาร	EDCs	
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สารที่จะหมดอายุการขึ้นทะเบียน
และวันที่จะสิ้นสุดการอนุญาต

สารที่ยกเลิกการใชแลว
No longer EU approved

Acetochlor

Amitrole

Amitrole

Brodifacoum

Carbendazim

Chlorophacinone

Cyanamide 

Difethialon

Fenamidone

Flocoumafen

Flupyrsulfuron-methyl

Glufosinate

Iprodione

Linuron

Maneb

Pymetrozine

Propiconazole

Tepraloxydim

Thiram

Warfarin

2019

2021

2018 2020

2024

2025

2030

2. Oxadiazon
3. Pyriproxyfen

1. Lenacil 1. Mancozeb
2. Metiram
3. Malathion
4. Metalaxyl
5. Triflumizole
6. Spirodiclofen

1. Oxadiazon
2. Carbetamide

1. Flutolanil
2. Epoxiconazole
3. Tralkoxydim
4. Thiacloprid
5. Ziram
6. Flumioxazin
7. Boscalid
8. Cypermethrin
9. Desmedipham
10. Folpet
11. Isoxaflutole
12. Tebuconazole
13. Triadimenol
14. Thiophanate-methyl
15. Difenacoum
16. Triflusulfuron

1. Oxadiazon

7. Prochloraz
8. Myclobutanil

10.Tetraconazole
11. 2-Phenylphenol

(incl.Sodium salt
orthoquinoleinol)

6. 8-Hydroxyquinoline incl.
     oxyquinolene 

9. Quizalafop-p-terfuryl

2. Carbetamide
3. Flurochloridone
4. Cyproconazole
5. Myclobutanil

Propyzamide

2,4-D
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EARLY WARNING 13

โครงการ FREIA
จะตรวจสอบว่าสิง่แวดล้อมทางเคม	ี(chemical	environmental)	

ทีเ่กีย่วข้องต่อการเจรญิพนัธุข์องสตรนีัน้ผลกระทบต่อความสามารถ

ในการมีบุตรของสตรีอย่างไร	 โดยสถาบันวิจัยจะรวบรวมข้อมูล	

ที่เก่ียวกับสารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อรังไข่และระยะเจริญพันธุ์	

ของสัตว์	 ซึ่งโครงการดังกล่าวจะน�าระบบแบบจ�าลองโครงสร้าง	

เชิงปริมาณ

กิจกรรมความสัมพันธ์
(Quantitative	 Structure–Activity	 Relationship	models:	
QSAR	 model)	 ซึ่งเป ็นเป ็นแบบจ�าลองการถดถอย	 หรือ	
การจ�าแนกประเภทที่ใช้ในเคมีและวิทยาศาสตร์ชีวภาพและ
วิศวกรรมมาคาดคะเนผลกระทบของสารเคมีตัวนั้นๆ

โครงการ FREIA
มุ่งเน้นไปที่วิธีการตรวจคัดกรองสารเคมีที่มีผลต่อการผลิตและ

การท�างานของไทรอยด์ให้ดียิ่งขึ้น	 ซึ่งเป็นฮอร์โมนส�าคัญในการ

พัฒนาสมองของทารกในครรภ์	 โดยสถาบันอาหารแห่งชาติ

เดนมาร์กจะท�าหน้าที่รวบรวมข้อมูลใหม่ที่ท�าการศึกษาในสัตว	์	

ซึ่งจะวิเคราะห์ผลกระทบที่มีต ่อการพัฒนาสมองของสัตว์		

โดยเนื้อเยื่อส่วนที่เหลือจะถูกวิเคราะห์โดยสถาบันอื่นในยุโรป	

ที่ร่วมโครงการ

ความตื่นตัวของ EU
เพื่อป้องกันสารรบกวนต่อมไร้ท่อ 

เนือ่งจากผลการวจัิยของสาร EDCs ระบวุ่าสารดงักล่าวรบกวน
สภาพความพร้อมในการมีบุตรของสตรีรวมไปถึงรบกวน 
การผลติฮอร์โมนและการท�างานของต่อมไทรอยด์ ประชากรสตรี
วยัเจรญิพนัธ์ และเดก็เดนมาร์ก ซึง่เป็นหน่ึงในผูน้�าด้านมาตรการ
สุขอนามัยจึงได้ร่วมมือกับ EU เพื่อจัดท�าโครงการ Horizon 

2020 มี เป ้าหมายเพื่อปกป้องสุขภาพอนามัยเ น่ืองจาก 
ผลวจิยัต่างๆ แสดงให้เหน็ถงึผลกระทบทีเ่ป็นอนัตรายต่อฮอร์โมน
ของสารกลุ่ม EDCs โครงการดังกล่าวจะเริ่มท�าการวิจัยในป ี
พ.ศ. 2562 โดยใช้ระยะเวลาทัง้หมด 5 ปี ใน 2 โครงการย่อยดงันี้
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ประเทศในกลุ ่มสหภาพยุโรปเผยผลวิจัย 
ยาฆ่าแมลงกลุ่ม Neonicotinoid โดยพบ 
ผลกระทบเชงิลบต่อความสามารถในการเรียนรู้ 
และความจ�าของผึ้ง	 นอกจากนี้จากหลายงานวิจัย	

ยั งกล ่ า วอี กว ่ าแม ้ จะ ใช ้ ย าฆ ่ าแมลง ในปริ มาณต�่ า	

ก็มีผลกระทบต่อทักษะการเรียนรู้และการจดจ�ากลิ่นของ

ผึ้งงานโดยข้อสรุปอย่างเป็นทางการของ	 EFSA	 ในวันที่		

28	 กุมภาพันธ์	 2561	 EFSA	 ได้เผยข้อมูลท่ีรวบรวมจาก	

หลั ก ฐ านทา ง วิ ท ย าศ าสตร ์ ท้ั ง หมดที่ ไ ด ้ เ ผ ยแพร ่	

และปรึกษาหารือกับผู ้เช่ียวชาญด้านสารก�าจัดศัตรูพืช

ในประเทศสมาชิก	 EU	 เพื่อน�ามาประเมินและท�าข้อสรุป	

ครอบคลุมทั้งผึ้งป่า	 (Bumblebees)	 ผึ้งท่ีอาศัยอยู่เด่ียว	

(Solitary	bees)	 และผึ้งน�า้หวาน	 (Honeybees)	 ส่งผลให	้

EU	 มีมติให้ใช้กฎหมายห้ามใช้	 Neonicotinoid	 ทั้งหมด	

3	 ชนิด	 ได ้แก ่	 Clothianidin	 Imidacloprid	 และ		

Thiamethoxam	 โดยฝรั่งเศสเป็นประเทศแรกในกลุ ่ม

สหภาพยุโรปที่	 ห้ามการใช้สาร	 Neonicotinoid	 5	 ชนิด

ได้แก่	 Clothianidin	 Imidacloprid	 Thiamethoxam	

Thiacloprid	 และ	 Acetamiprid	 ท้ังบนพื้นที่กลาง

แจ้ง	 และเรือนปลูกพืช	 โดยประกาศให้มีผลบังคับใช้วันที	่	

19	ธันวาคม	2561		

กระแสผลวิจัยของ	Neonicotinoid 
ในแวดวงการเกษตรทั่วโลก

	 สหรัฐอเมริกา	 พบการใช้สารกลุ่ม	 Neonicotinoid	

ทั้งหมด	 5	 ชนิด	 ได้แก่	 Acetamiprid	 Clothianidin		

Dinotefuran	 Imidacloprid	 และ	 Thiamethoxam		

โดยได้มีผลงานวิจัยเกี่ยวกับอันตรายของสารตัวดังกล่าว	

ที่มีความเป็นพิษต่อผ้ึงในระดับที่สูง	 ยกเว้น	 Acetami-

prid	 ที่มีความเป็นพิษปานกลาง	 ผลวิจัยล่าสุดโดยหน่วย

งานปกป้องสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา	 (The	 U.S.	

EPA)	 ระบุว่าผึ้งและแมลงผสมเกสรชนิดอื่นได้รับอันตราย	

จากสาร	 Neonic	 ที่ใช้ในการเพาะปลูกฝ้าย	 ส้ม	 และ

ผลไม้	 แต่คาดว่าสหรัฐฯจะยกเลิกการห้ามใช้สารก�าจัด

ศัตรูพืชที่มีความเช่ือมโยงต่อการลดลงของประชากรผึ้ง	

ในส้ินป ี 	 2561	 และอาจเปล่ียนจากการบังคับห ้าม

เป ็นมาตรการสมัครใจ ท่ีงดใช ้สารก� า จัดแมลงแทน		

ทั้งนี้	US.EPA	เตรียมจัดประชุมใน	วันที่		9		มกราคม		2562	

เพื่อเป็นเวทีสาธารณะส�าหรับ	 ผู ้จดทะเบียนสารก�าจัด	

ศตัรพูชื	 ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี	 และ	 EPA	 ในการปรึกษาหารือ

เก่ียวกับข้อก�าหนดที่น�ามาประเมินความเสี่ยงของการใช	้

สารก�าจัดศัตรูพืช	 โดยคาดจะเสนอแนวทางการด�าเนินการ

ทั้งหมด	3	แนวทาง	ได้แก่

1. ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงจากสารก�าจัดศัตรู

พืชในรูปแบบของการรม

2. แนวทางการสร้างแบบจ�าลองประเมินความเส่ียงจาก

สารก�าจัดศัตรูพืชในรูปแบบของการรม

3. การปรับปรุงข้อมูลอย่างต่อเนื่อง



สหภาพยุโรป	 ประกาศอนุญาตเปิดตลาดน�าเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์น�้า	

ทีเ่พาะเลีย้งภายในพม่าแล้ว	โดยนบัว่าเป็นความส�าเรจ็ท่ีมคีวามส�าคญัต่อ

การผลิตสินค้าสัตว์น�้าของพม่า	 ซึ่งจะมีโอกาสในการผลิตและส่งออก

ผลิตภัณฑ์สัตว์น�้าไปยังตลาดสินค้าประมงรายใหญ่อย่างสหภาพยุโรป		

โดยจากสถติปิริมาณการผลติสนิค้าประมงในปี	 2560	พม่าสามารถผลติ

สนิค้าสัตว์น�า้จากการเพาะเลีย้งได้มากกว่า	1	ล้านตนั	จากพืน้ทีเ่พาะเลีย้ง

ทั่วประเทศกว่า	 240,000	 เฮกตาร์	 ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นการเพาะเลี้ยง	

ปลาคาร์พและปลานิล	 ทั้งเพื่อบริโภคภายในประเทศและส่งออก	

ไปยงัประเทศอืน่ๆ	 ในภมูภิาคอาเซยีน	ทัง้นีค้ณะกรรมาธกิารยโุรป	 (EU)		

ได้ตัดสินใจปรับเพ่ิมเติมแก้ไขในการน�าเข้าหอยสองฝาและผลิตภัณฑ์

ประมง	จากประเทศเปรูและพม่าส�าหรับการบริโภค

	 สหรฐัฯ	 เป็นตลาดน�าเข้าทูน่ารายใหญ่สุดของเวยีดนาม	 แม้ว่ามลูค่า

การน�าเข้าทนู่าเวยีดนามในช่วงครึง่แรกของปี	2561	 จะลดลงถงึร้อยละ	

8.3	 จากปี	 2560	 ในช่วงเวลาเดยีวกนั	แต่ก็ยงัคงสงูถงึ	 99	 ล้านเหรยีญ

สหรัฐฯ	(3.2	พนัล้านบาทไทย)	รองลงมาคอืสหภาพยโุรปท่ีมยีอดน�าเข้า	

71	 ล้านเหรียญสหรัฐฯ	 (2.3	 พันล้านบาทไทย)	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	 23		

จากปี	 2560	 ในช่วงเวลาเดยีวกันโดยมเียอรมนัเป็นผูน้�าเข้ารายใหญ่สดุ	

ในสหภาพยุโรป	 อิสราเอลเป็นตลาดน�าเข้าทูน่าเวียดนามรายใหญ่	

เป็นอันดบัที	่3	โดยมมูีลค่าการน�าเข้าในช่วงแรกของปีนี	้29	ล้านเหรยีญ

สหรัฐฯ	(950	ล้านบาท)	ซึง่เพิม่ขึน้ร้อยละ	96	จากปีทีผ่่านมาในช่วงเวลา

เดยีวกนั

	 ทัง้นี	้ มกีารคาดการณ์ว่ายอดการส่งออกทนู่าเวยีดนามไปยงัสหรฐัฯ		

มแีนวโน้มจะลดลงอย่างต่อเนือ่ง	 เน่ืองจากความต้องการทูน่าในสหรัฐฯ

ลดลง	 อีกทั้งสหรัฐฯ	 ยังเป็นตลาดน�าเข้าทูน่าที่มีการแข่งขันสูง	 แต่ใน	

ขณะเดียวกันยอดการส่งออก	 ทูน่าเวียดนามไปยังอิสราเอลมีแนวโน้ม

เติบโตเนื่องจากการเจรจาว่าด้วยความตกลงการค้าเสรีระหว่าง	

สหภาพยุโรปกับเวียดนาม	ซึ่งใกล้แล้วเสร็จ	 ซึ่งอาจท�าให้สหภาพยุโรป	

เปิดรับทูน่าเวียดนามมากขึ้น

กรมศลุกากรเวยีดนามเผยยอดการส่งออกทนู่าของเวยีดนามในช่วงเดือน

มกราคม	มถินุายน	2561	สงูถึง	303	ล้านเหรยีญสหรฐัฯ	(1	หมืน่ล้านบาท

ไทย)	 เพิม่ขึน้ร้อยละ	 12	 จากปี	 2560	 ในช่วงเวลาเดยีวกนั	 โดยมลูค่า	

การส่งออกทนู่าสด	มชีวีติ	แช่แข็ง	และแห้งคดิเป็น	159	ล้านเหรยีญสหรฐัฯ	

(5.2	พนัล้านบาทไทย)	 และทนู่าแปรรปูคิดเป็นมลูค่า	 144	 ล้านเหรยีญ

สหรัฐฯ	(4.8	พนัล้านบาทไทย)

สหภาพยุโรปไฟเขียว เร่ิมน�าเข้าสินค้าสัตว์น�้าเพาะเล้ียงของเมียนมา

ยอดส่งออกทูน่าของเวียดนามต้นปี 2561 ทะลุหม่ืนล้าน

ข่าวส้ัน
รอบโลก
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กออง ส – า ขเ ำนรากิ ตถิส TBN สแะ รกบั จ

กึ ละ าจเ
สถานการณ

 ชื พรูตั ศดั จำกราส

รากาน ฒั วิ ว
ชื พรู ตั ศดั จำ กราส

อ ท รไ มอ ต

ตั้งแตเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2561

และวัตถุอันตรายทั่วโลก

นอืดเยารนปเงสกาฝาคะรำช
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