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หัวขอวทิยานพินธ ปญหาทางกฎหมายในการคุมครองผูบรโิภคดานวัตถุอันตราย: ศึกษาเฉพาะกรณ ี
 สารปองกันกําจัดศัตรูพืช 
ช่ือผูเขียน ณัฐพร  เสียงสัมพันธ   
อาจารยท่ีปรึกษา รองศาสตราจารย ดร.กัลยา  ตัณศิร ิ
สาขาวิชา                   นิติศาสตร 
ปการศึกษา 2553 
 

บทคัดยอ 
 

 วิทยานิพนธฉ บับนี้ มีวั ต ถุประสงค เ พ่ื อวิ เ คร าะหปญหาทางกฎหมายตาม
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ในการควบคุม และจัดการสารปองกันกําจัดศัตรูพืชเพ่ือ
คุมครองผูบริโภค โดยศึกษาเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากลในการปองกันและควบคุมสารปองกัน
กําจัดศัตรูพืชขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาต ิ(FAO) รวมถึงมาตรการทางกฎหมายท่ี
เกี่ยวกับการควบคุมสารปองกันกําจัดศัตรูพืชในตางประเทศ ท้ังนี้เพ่ือใหเห็นถึงสภาพปญหาในการ
บังคับใชพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 วามีประสิทธิภาพในควบคุม และจัดการสาร
ปองกันกําจัดศัตรูพืชเพ่ือคุมครองผูบริโภคและเกษตรกรเพียงใด 

จากการศึกษา พบวามาตรการในการควบคุม และจัดการวัตถุอันตรายรวมถึงสาร
ปองกันกําจัดศัตรูพืชในประเทศไทยอยูภายใตพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ซ่ึงเปน
บทบัญญัติท่ีใชในการควบคุมดูแลสารเคมีทุกชนิดท้ังในภาคอุตสาหกรรม ภาคสาธารณสุข และ
ภาคเกษตรกรรม จึงทําใหแนวทางในการควบคุมสารปองกันกําจัดศัตรูพืชเปนไปอยางกวางๆ อัน
สงผลทําใหมาตรการในการควบคุม จัดการสารปองกันกําจัดศัตรูซ่ึงเปนสารเคมีอันตรายตอ
ผูบริโภคยังมีชองวางในการควบคุมอยูหลายประการ เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับกฎหมายท่ี
เกี่ยวกับการควบคุมสารปองกําจัดศัตรูพืชในตางประเทศแลว การควบคุมและจัดการสารปองกัน
กําจัดศัตรูพืชในประเทศไทยยังขาดการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับ
วัตถุอันตราย ไมวาจะเปนขั้นตอนการขึ ้นทะเบียน  การทบทวน การตออายุทะเบียนสารปอง
กําจัดศัตรูพืช  และไมมีระบบการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนสารปองกันกําจัดศัตรูพืช
ทาง Internet เพ่ือใหประชาชนท่ัวไปไดรับรู โดยสามารถตรวจสอบขอมูล และแสดงความคิดเห็น
ดังกลาวเพ่ือใหเกิดความโปรงใส และทําใหหนวยงานรัฐไดรับขอมูลอยางรอบดาน  นอกจากนี้การ
ท่ีมาตรา 51 แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 กําหนดใหการควบคุมการโฆษณาวัตถุ
อันตรายเปนไปตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภคนั้น  ทําใหมาตรการในการควบคุมดูแล
การโฆษณาวัตถุอันตรายเปนไปตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ซ่ึงการบังคับใช
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กฎหมายดังกลาวยังไมไดผลท่ีชัดเจน เนื่องจากบทบัญญัติดังกลาวเปนเพียงมาตรการกํากับดูแล 
และการควบคุมในแนวตั้งรับเทานั้น  ดังนั้นจะเห็นไดวาประเทศไทยยังไมมีบทบัญญัติ หรือ
มาตรการบังคับทางกฎหมายท่ีชัดเจนในควบคุมการโฆษณาและการจําหนายสารปองกันกําจัด
ศัตรูพืช จึงไมเปนไปตามจรรยาบรรณระหวางประเทศในการแจกจาย จําหนายและการใชสาร
ปองกันกําจัดศัตรูพืชขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) อีกท้ังบทบัญญัติท่ี
เกี่ยวกับการจัดทําฉลากสารปองกันกําจัดศัตรูพืชก็ยังมีบางประการท่ียังไมสอดคลองกับคําแนะนํา
ในการจัดทําฉลากขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) ซ่ึงเปนมาตรฐานสากล
ระหวางประเทศในการคุมครองผูบริโภค และเกษตรกรใหไดรับความปลอดภัยในการใชสาร
ปองกันกําจัดศัตรูพืช 

วิทยานิพนธฉบับนี้ จึงเสนอใหมีมาตรการทางกฎหมายในการใหมีสวนรวมของ
ประชาชนในขั้นตอนการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับวัตถุอันตราย  โดยใหรัฐเรงผลักดันใหมี
พระราชบัญญัติองคการอิสระเพ่ือการคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ...ท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามรฐัธรรมนญู
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 61 วรรค 2 เพ่ือใหตัวแทนผูบริโภคท่ีเปน
คณะกรรมการองคการอิสระผูบริโภคทําหนาท่ีใหความเห็นในการตรากฎ ระเบียบ ขอบังคับท่ี
เกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค และใหความเห็นเกี่ยวกับนโยบายของรัฐในการคุมครองผูบริโภค 
รวมท้ังมีการปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 เพ่ือคุมครองความปลอดภยัของ
ผูบริโภคและเกษตรกรผูใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืช  
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Department  Law 
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ABSTRACT 
 

  This thesis aims to analyze legal problems in the Hazardous Substance Act B.E. 
2535 (1992) regarding its pesticide control and management so as to protect consumers. Hence, it 
did a comparative study with the international standard on pesticide control and management of 
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) together with legal measures 
concerning pesticide control in foreign countries in order to understand the problems on 
enforcement of the Hazardous Substance Act B.E. 2535 (1992) and its efficiency in pesticide 
control and management in consumer protection aspect. 

  From the study, it finds that measure concerning pesticide control and management 
in Thailand is under the Hazardous Substance Act B.E. 2535 (1992) which governs every 
chemical substances in industrial, public health and agriculture sectors. As a result, the measure 
concerning pesticide control and management is done in a wide scope. This leads to many 
loopholes in pesticide control and management even though pesticide is hazardous substance to 
consumers. Comparing with foreign laws on pesticide control, pesticide control and management 
in Thailand lacks people’s participation in operation relating hazardous substance such as 
registration, review, registration renewal of pesticide and etc. Moreover, there is no publication 
system in the Internet about the pesticide registration for people to check and express opinion for 
more transparent as well as for the government agency to receive all-round information. In 
addition, Section 51 of the Hazardous Substance Act B.E. 2535 (1992) prescribes that the control 
of advertising of the hazardous substance shall be in accordance with the Consumers Protection 
Act B.E. 2522 (1979). The enforcement of the said law does not have an outstanding result 
because it is only a monitor and control measure in a passive way only. Thus, Thailand has not 
had clear legal provision or legal measure on control of advertising and distribution of pesticide. 
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It does not comply with International Code of Conduct on the Distribution and Use of Pesticides 
of the FAO. Furthermore, provisions regarding pesticide label are incompatible with the 
recommendation on label of FAO which is the international standard to protect consumer and 
agriculturist against pesticide usage. 

  This thesis, consequently, proposed the legal standard on people’s participation in 
the operation on hazardous substance. The government should pass the law on autonomous 
consumer protection organization under Section 61 paragraph 2 of Constitution of the Kingdom 
of Thailand B.E. 2550 (2007) so the representatives of consumers, which will be a committeemen 
in the autonomous consumer protection organization, render opinions on the enactment and 
issuance of laws, rules and regulations on consumer protection as well as on the government 
policy on consumer protection. Additionally, there should be an amendment of the Hazardous 
Substance Act B.E. 2535 (1992) in order to protect the safety of consumers and agriculturists 
who use pesticide. 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

สารปองกันกําจัดศัตรูพืชจัดเปนวัตถุอันตรายทางการเกษตรตามพระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย พ.ศ. 2535 ซ่ึงเปนปจจัยการผลิตทางการเกษตรท่ีมีความสําคัญตอการผลิตพืช โดย
เกษตรกรมีความจําเปนตองใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชเพ่ือควบคุมศัตรูพืชตางๆท่ีเขาทําลายผลผลิต
ทางการเกษตร  องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติประเมินวาหากไมมีการใชสารปองกัน
กําจัดศัตรูพืชแลว เกษตรกรจะสูญเสียผลผลิตจากการทําลายของศัตรูพืชไมนอยกวารอยละ 50  
ปจจุบันสารปองกันกําจัดศัตรูพืชในประเทศไทยท่ีมีการนํามาใชมีจํานวนประมาณ 400 ชนิด โดยมี
ผูนําเขา 174 ราย ผูผลิต 82 ราย ผูจัดจําหนาย 10,570 ราน ธุรกิจการคาสารปองกันกําจัดศัตรูพืช มี
มูลคาไมต่ํากวา 11,000 ลานบาทตอป  ในป 2541มีปริมาณการนําเขามาปริมาณ 19,390 ตัน มูลคา 
5,093 ลานบาท ในปพ.ศ. 2546 ปริมาณ 79,578 ตัน  ซ่ึงมีมูลคาประมาณ 11,341 ลานบาท ในขณะท่ีในปพ.ศ. 
2550 มีปริมาณการนําเขาคิดเปนมูลคา 15,026 บาท1   ดังนั้นปริมาณการนําเขาสารปองกันกําจัด
ศัตรูพืชของประเทศไทยจึงมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นทุกป  ซ่ึงช้ีใหเห็นถึงความตองการใชสารปองกัน
กําจัดศัตรพืูชท่ีมีอยางตอเนื่องในอัตราท่ีเพ่ิมขึ้น  อันสืบเนื่องมาจากนโยบายพัฒนาประเทศท่ีมุงเนน
การสรางรายไดโดยเพ่ิมการสงออกผลผลิตทางการเกษตรและคาดหวังใหประเทศไทยกาวขึ้นสูการ
เปนครัวโลก 

ในดานหนึ่งแมวาการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชจะชวยปองกันความเสียหายของ
ผลผลิตทางการเกษตรจากการทําลายของแมลงศัตรูพืชซ่ึงเปนวิธีการท่ีสะดวก  รวดเร็ว  และมี
ประสิทธิภาพ ตนทุนต่ําเม่ือเทียบกับการใชแรงงานและสามารถใชกับศัตรูพืชอยางกวางขวาง แตใน
อีกดานหนึ่ง การใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชก็กอใหเกิดผลกระทบในดานตางๆ ตามมาอีกมากมาย 
โดยเฉพาะผลกระทบดานสุขภาพและส่ิงแวดลอม  เชน เกิดพิษตกคางตอสภาพแวดลอมท่ีสามารถ
ถายทอดผานหวงโซอาหารมาสูคนหรือสัตวใหญได  ท้ังเกิดผลกระทบตอแมลงศัตรูธรรมชาติ และ
ระบบนิเวศวิทยา  โดยเฉพาะผลกระทบโดยตรงตอเกษตรกรผูใชและประชาชนผูบริโภคเม่ือได
บริโภคผลผลิตท่ีมีสารพิษตกคางอาจทําใหเจ็บปวย  พิการ  ทุพพลภาพและถึงแกความตายได 

                                                
1  กรมวิชาการเกษตร. สืบคนเม่ือ 20 ตุลาคม 2552, จาก  http://www.doa.go.th/toxic/total_46.pdf. 
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ปจจุบันสารปองกันกําจัดศัตรูพืชไดถูกแพรกระจายไปยังพ้ืนท่ีเพาะปลูกท่ัวประเทศโดย
ผูประกอบการคาทุกระดบั  ผูประกอบการคาเหลานี้จะสงเสริมใหเกษตรกรหันมาใชสารปองกันกําจัด
ศัตรูพืชในทุกรูปแบบโดยไมคํานึงถึงความถูกตองตามกฎหมายและจรรยาบรรณโดยอาศัยชองวาง
ทางกฎหมาย หรือความหยอนยานของเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ  กระทําการในทางเอาเปรียบผูบริโภค 
และเกษตรกรผูใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืช  เชน  มีการลักลอบนําสารปองกันกําจัดศัตรูพืชท่ีหาม
ใชเขามาในประเทศ  ลักลอบขายสินคาผิดกฎหมายไมไดมาตรฐานใหกับเกษตรกร โฆษณา
สรรพคุณเกินความเปนจริงเพ่ือหลอกลวงเกษตรกรโดยไมใหขอมูลท่ีเปนอันตรายหรือพิษภัยของ
สารปองกันกําจัดศัตรูพืชอยางแทจริงแกเกษตรกร ในขณะท่ีเกษตรกรเองก็ขาดความรูและความ
เขาใจในการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืช  ทําใหถูกชักจูง และหลงเช่ือโดยงาย  เม่ือพิจารณาถึง
พฤติกรรมการใชสารเคมีของเกษตรกรไทยสวนใหญพบวามีการใชท่ีไมถูกตองเหมาะสม เชน ใช
สารเคมีเกินขนาดกวาท่ีกําหนดไวในฉลาก ผสมสารเคมีหลายชนิดในการฉีดพนแตละครั้ง แตงกาย
ไมเหมาะสมในขณะฉีดพนสารเคมี เปนตน  ซ่ึงพฤติกรรมเหลานี้ลวนสงผลกระทบตอความ
ปลอดภัย  สุขภาพอนามัยของเกษตรกรและผูใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชรวมท้ังผูบริโภคผลิตผล
ทางการเกษตร  ตลอดจนการทําลายส่ิงแวดลอม  และระบบนิเวศนทางการเกษตรอยางกวางขวาง  
ซ่ึงเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหสินคาเกษตรกรของประเทศไทยถูกกีดกันมิใหนําเขาในประเทศสหภาพ
ยุโรป  ญี่ปุน หรือประเทศสหรัฐอเมริกา  เนื่องจากตรวจพบวามีสารพิษตกคาง หรือมีสารฆาแมลง
ติดอยูบนสินคาเกษตรเหลานั้น 

หากเปรียบเทียบกับสินคาท่ีเปนอันตรายบางประเภทท่ีมีการส่ังหาม  หรือจํากัดการ
โฆษณาในปจจุบัน ดังเชน  เครื่องดื่มชูกําลัง  เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล  บุหรี่  จะเห็นไดวาในการ
กรณีการควบคุมผลิตภัณฑสารปองกันกําจัดศัตรู พืชนั้นยังถือวาลาหลังมากหากเทียบกับ
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510  หรือการควบคุมรานขายยา  ซ่ึงจะเห็นความเขมงวดท่ีตางกันมากท้ัง
ในดานการควบคุมการโฆษณา  การขายตรง  การสงเสริมการขาย  หรือแมแตการจําหนายหนาราน
ท่ีตองมีเภสัชกรท่ีตองจบการศึกษาโดยตรงอยางนอย 5 ปซ่ึงเปนการควบคุมโดยขอบังคับทาง
กฎหมาย  แตสําหรับสารเคมีการเกษตรรวมถึงสารปองกันกําจัดศัตรูพืชนั้นยังมีชองวางทาง
กฎหมายในการควบคุม  โดยจะเห็นไดจากการที่ผูจําหนายเพียงแตมีใบอนุญาตและผานการ
อบรมซ่ึงใชเวลาเพียง 2-3 วันก็สามารถเปดรานจําหนายสารเคมีทางการเกษตรได  นอกจากนี้ใน
สวนของผูประกอบการขายสารเคมีทางการเกษตรซ่ึงรวมท้ังสารปองกันกําจัดศัตรูพืชก็มีการ
โฆษณาชวนเช่ืออยางตอเนื่อง และมียุทธวิธีทางการตลาดท่ีนาสนใจและดึงดูดใจผูซ้ือ เชน การลด 
แลก แจก แถม หรือสงฉลากชิงรางวัล เปนตน  โดยในสวนนี้กฎหมายยังไมมีมาตรการที่ชัดเจน
เพียงพอท่ีจะมาควบคุมกํากับดูแลไดอยางใกลชิดจึงทําใหไมสามารถแกไขปญหาสารปองกันกําจัด
ศัตรูพืชได 
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  สําหรับการควบคุมสารปองกันกําจัดศัตรูพืชในปจจบัุนมีพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  
พ.ศ. 2535 เปนกฎหมายหลักในการกํากับดูแลโดยมีกรมวิชาการเกษตรเปนหนวยงานรับผิดชอบ
หลักท่ีดูแลควบคุมสารเคมีกําจัดศัตรูพืชภายใตพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายพ.ศ. 2535 ซ่ึงมีระบบ
และขั้นตอนการควบคุมวัตถุอันตรายทางการเกษตรซ่ึงแบงเปน 4 ประเภทตามระดับความเปน
อันตรายของสารเคมี โดยมีระดับอันตรายนอย ประเภทท่ี 1 จนถึงอันตรายอยางยิ่ง ประเภทท่ี 4  
โดยผูผลิต นําเขาวัตถุอันตรายชนิดท่ี 2 และ 3 จะตองนําสารปองกันกําจัดศัตรูพืชซ่ึงเปนวัตถุ
อันตรายมาขอขึ้นทะเบียนตอเจาหนาท่ีเพ่ือดําเนินการประเมินความเส่ียงในดานความปลอดภัย 
และประสิทธิภาพการใชสารเคมี และการตรวจสอบฉลากท่ีจะกําหนดวัตถุประสงคหรือเง่ือนไข
การใช   และการออกใบอนุญาตวัตถุอันตรายชนิดท่ี 3 จะตองมีการตรวจสอบสถานท่ีผลิตและ
เก็บรักษาวัตถุอันตราย  นอกจากนี้การตรวจสอบคุณภาพวัตถุอันตรายชนิดท่ี 2 ,3 และ4 จะมีการ
ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑท่ีจําหนาย และหากพบกรณีฝาฝน จะดําเนินการยึด  อายัด  จับกุม
ดําเนินคดี  ดังนั้นพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535ไมไดเปนกฎหมายเฉพาะสําหรับการ
ควบคุมสารปองกันกําจัดศัตรูพืช  แตเปนกฎหมายรวมท่ีใชในการควบคุมสารเคมีทุกชนิดใน
ประเทศ  ท้ังสารเคมีท่ีใชในภาคอุตสาหกรรม สาธารณสุข และการเกษตร  ดังนั้นแนวทางการ
ควบคุมสารเคมีกําจัดศัตรูพืชภายใตพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 จึงเปนแนวทางอยาง
กวางๆเทานั้น 

ปจจุบันกลไกและมาตรการในการควบคุมและจัดการสารปองกันกําจัดศัตรูพืชใน
ประเทศไทยยังมีชองวางในการควบคุมอยูหลายประการ  โดยการบังคับใชกฎหมายยังไมรัดกุม 
และไมมีประสิทธิภาพ  เช น  ไมมีบทบัญญัติใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานท่ี
เกี่ยวของกับการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย  มีผลิตภัณฑท่ีไมไดมาตรฐานและผิดกฎหมายในทองตลาด
จํานวนมาก  รวมท้ังยังไมมีมาตรการท่ีชัดเจนในการควบคมุโฆษณา  และสงเสริมการจําหนายสาร
ปองกันกําจัดศัตรูพืชของธุรกิจสารเคมีกําจัดศัตรูพืช เนื่องจากความไมชัดเจนในอํานาจตาม
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ตามมาตรา 51 บัญญัติวา “การควบคุมการโฆษณาวัตถุ
อันตรายเปนไปตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค  และเพ่ือประโยชนในการควบคุม
โฆษณาใหถือวาวัตถุอันตรายท่ีมีการกําหนดฉลากตามมาตรา 20 (1) เปนสินคาท่ีมีการควบคุม
ฉลากโดยกรรมการควบคุมฉลากตามกฎหมายดังกลาวโดยอนุโลม”  โดยจะเห็นไดวาไมมีมาตรการ
ทางกฎหมายในการควบคุมการโฆษณาและสงเสริมการจําหนายท่ีเกี่ยวของโดยตรง  ซ่ึงในทาง
ปฏิบัตินั้นมาตราดังกลาวก็ยังไมเคยมีผลใชบังคับ  ประกอบกับปญหาเจาหนาท่ีของสํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคท่ีไมเพียงพอ  และไมมีความรูความชํานาญเฉพาะเรื่อง ทําใหเกิด
ชองวางในการควบคุมการโฆษณาวัตถุอันตราย  การกํากับดูแลการโฆษณาสารปองกันกําจัด
ศัตรูพืชทางส่ือตางๆจึงไมมีประสิทธิภาพ  คือถาไมมีใครแจงสํานักงานคณะกรรมการคุมครอง
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ผูบริโภคใหดําเนินการกับโฆษณาสารปองกันกําจัดศัตรูพืชยี่หอใดยี่หอหนึ่งก็จะไมมีการพิจารณา
ในเรื่องนี้เปนการเฉพาะ ตลอดจนการปดฉลากผลิตภัณฑสารปองกันกําจัดศัตรูพืชไมถูกตองและไม
มีขอมูลสมบูรณตามท่ีกฎหมายกําหนด  ซ่ึงการควบคุมฉลากและโฆษณาสารปองกันกําจัดศัตรูพืช
ดังกลาวมิไดเปนไปตามคําแนะนําในการจัดทําฉลากสารปองกันกําจัดศัตรูพืช  และจรรยาบรรณ
ระหวางประเทศในการแจกจาย จําหนาย และใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชท่ีบัญญัติโดยองคการอาหาร
และเกษตรแหงประชาชาต ิ(FAO) ซ่ึงเปนไปตามมาตรฐานสากลระหวางประเทศ 

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแลวการควบคุม และกํากับดูแลเรื่อง
สารปองกันกําจัดศัตรูพืชในประเทศไทยยังขาดการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานท่ี
เกี่ยวของกับวัตถุอันตราย  โดยไมมีการกําหนดใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของเปดเผยขั้นตอนการขึ้นทะเบียน  
และขอมูลท่ีใชประกอบการพิจารณากอนประกาศรายช่ือวัตถุอันตรายในราชกิจจานุเบกษาตาม
มาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ใหประชาชนผูมีสวนไดเสียทราบกอนการ
พิจารณาอนุญาต  และไมมีการเปดโอกาสใหนําความคิดเห็น และขอเสนอแนะจากประชาชนผูไดรับ
ผลกระทบไปประกอบการพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย  นอกจากนี้ประเทศไทยยังไมมี
กฎหมาย หรือระเบียบบังคับใหประชาชนมีสวนรวมในระบบการควบคุมสารเคมีทางการ
เกษตรตั ้งแตการขึ้นทะเบียน  การทบทวน  การตออายุทะเบียน และการรายงานผลกระทบ 
หรือการปฏิบัติที่ฝาฝนกฎหมาย  และยังไมมีระบบการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการประเมินวัตถุ
อันตรายซ่ึงรวมถึงสารปองกันกําจัดศัตรูพืชทาง Internet เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและทําให
หนวยงานรัฐไดรับขอมูลอยางรอบดาน 

ดังนั้นจึงควรมีมาตรการทางกฎหมายในการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนนิงาน
ท่ีเกี่ยวของกับวัตถุอันตรายอยางชัดเจนเพ่ือใหประชาชนไดตระหนัก และมีสวนรวมในระบบการ
ควบคุมดูแลสารปองกันกําจัดศัตรูพืชซ่ึงเปนผลิตภัณฑอันตราย  ท้ังนี้ใหรัฐเรงผลักดันใหมี
พระราชบัญญัติองคการอิสระเพ่ือคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ...ท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 61 วรรค 2 เพ่ือใหตัวแทนผูบริโภคท่ีเปน
คณะกรรมการองคการอิสระผูบริโภคทําหนาท่ีใหความเห็นในการตรากฎ ระเบียบ ขอบังคับท่ี
เกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค และใหความเห็นเกี่ยวกับโยบายของรัฐในการคุมครองผูบริโภค  และ
ควรมีการควบคุมฉลากโดยใหมีขอความบนภาชนะบรรจุผลิตภัณฑสารปองกันกาํจดัศัตรพืูชเปนไป
อยางถูกตองตามกฎหมายและเปนไปตามคําแนะนําในการจัดทําฉลากขององคการอาหารและเกษตร
แหงสหประชาชาติ (FAO)   เพ่ือคุมครองผูบริโภคใหมีความรู ความเขาใจในการใชผลิตภณัฑเพ่ือให
เกิดความปลอดภัยตอผูบริโภคเกษตรกร เนื่องจากฉลากเปนส่ิงจําเปนตอการใชสารปองกันกําจัด
ศัตรูพืชอยางมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย ถือเปนการเช่ือมโยงระหวางผูผลิต ผูจําหนาย และผูใช
ผลิตภัณฑ  นอกจากนี้ควรมีการตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องเพ่ือทําหนาท่ีควบคุมโฆษณาวัตถุ
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อันตรายและควบคุมไมใหมีการขายตรงวัตถุอันตรายทางการเกษตรซ่ึงรวมท้ังสารปองกันศัตรูพืช  
เพราะไมสามารถขายตรงสารปองกันกําจัดศัตรูพืชตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง 
พ.ศ. 2545ได และมีการออกกฎหมายเฉพาะเพ่ือเปนมาตรการควบคุมการโฆษณาและการจําหนาย
สารปองกันกําจัดศัตรูพืชแทนการกํากับดูแลการโฆษณาตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 
2522  โดยปรับปรุงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ใหมีคณะกรรมการโดยเฉพาะทําหนาท่ี
ควบคุมการโฆษณาวัตถุอันตราย  คือตองไดรับอนุญาตกอนจึงจะโฆษณาไดเพ่ือใหเปนไปตาม
มาตรฐานสากลขององคการอาหารและเกษตรแหงประชาชาต ิ(FAO)   

 
1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 

1.2.1  เพ่ือศึกษาถึงวิวัฒนาการ แนวความคิด และทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค 
1.2.2  เพ่ือศึกษา และวิเคราะหถึงความจําเปนในการจัดใหมีมาตรการทางกฎหมายเฉพาะท่ี

เกี่ยวกับการควบคุม จัดการสารปองกันกําจัดศัตรูพืชเพ่ือการคุมครองผูบริโภค 
1.2.3  เพ่ือวิเคราะหถึงสภาพปญหา  และแนวทางในการเสนอแนะระบบการควบคุม และการ

จัดการสารเคมีทางการเกษตรรวมถึงสารปองกันกําจัดศัตรูพืชในประเทศไทย 
1.2.4  เพ่ือเสนอแนะมาตรการทางกฎหมายท่ีเหมาะสม โดยกําหนดมาตรการควบคุมฉลาก  และ

มาตรการควบคุมการโฆษณา   และมาตรการสงเสริมการจําหนายผลิตภัณฑสารปองกัน
กําจัดศัตรูพืชเพ่ือคุมครองผูบริโภค และเกษตรกรในการเลือกใชผลิตภณัฑสารปองกันกําจัดศัตรพืูช
ท่ีมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย  เพ่ือไมกอใหเกิดอันตรายตอผูใช  ผูท่ีเกี่ยวของและส่ิงแวดลอม 

 
1.3  สมมติฐานของการศึกษา 

จากการท่ีประเทศไทยใชพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 เปนกฎหมายควบคุม
กํากับดูแลการใชสารเคมีทางการเกษตรเปนกฎหมายหลัก   โดยไมมีกฎหมายเฉพาะในการ
ควบคุมดูแลจดัการ ทําใหการควบคุมสารปองกันกําจัดศัตรูพืชไมมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงสงผลกระทบ
ตอความปลอดภัยของผูบริโภค และเกษตรกร  ดังนั้นจึงจําเปนตองมีมาตรการทางกฎหมายเพ่ือ
ควบคุมสารปองกันกําจัดศัตรูพืชเพ่ือคุมครองผูบริโภคใหทราบขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  และใหประชาชนมีสวนรวมในการพิจารณาตั้งแตระบบ
การขึ้นทะเบียน  การทบทวน  การตออายุทะเบียน และการรายงานผลกระทบ หรอืการปฏิบัตท่ีิฝาฝน
กฎหมาย  รวมท้ังมาตรการควบคุมฉลาก  มาตราการควบคุมการโฆษณาและสงเสริมการจําหนาย
สารปองกันกําจัดศัตรูพืชใหเปนไปตามคําแนะนําในการจัดทําฉลาก และจรรยาบรรณระหวาง
ประเทศวาดวยการจําหนายและการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชขององคการอาหารและเกษตรแหง
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สหประชาชาติซ่ึงเปนมาตรฐานสากลระหวางประเทศเพ่ือคุมครองใหผูบริโภคและเกษตรกรมีความ
ปลอดภัยในการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยไดรับขอมูล และการใชงานท่ีถูกตอง  

 
1.4 ขอบเขตของการศึกษา 

ในการศึกษาจะพิจารณาถึงมาตรการในการควบคุม จัดการสารปองกันกําจัดศัตรูพืชซ่ึง
เปนวัตถุอันตรายเพ่ือคุมครองผูบริโภค โดยศึกษาสาระสําคัญของกฎหมายท่ีมีผลใชบังคับในการ
คุมครองผูบริโภคในสวนตางๆ ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 อีกท้ังศึกษาถึงสาระสําคัญตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบตางๆท่ี
เกี่ยวของ ตลอดจนแนวทางท่ีอาจใชแกปญหาดังกลาว โดยศึกษาเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากลของ
องคการอาหารและเกษตรแหงประชาชาต ิ(FAO)  และหลักกฎหมายตางประเทศ 

 
1.5 วิธีดําเนินการศึกษา 

การดําเนินการศึกษาวิจัย จะใชวิธีคนควาและรวบรวมขอมูลเอกสารในแบบวิจัยเอกสาร 
(Documentary Research) โดยการรวบรวมขอมูลจากตัวบทกฎหมายและคนควาจากบทความ เอกสาร 
วิทยานิพนธ หนังสือ คําพิพากษา และสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิท่ีเกี่ยวของโดยนํามาเปรียบเทียบกับ
กฎหมายของตางประเทศอันเปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพและนําขอมูลมาสังเคราะห วิเคราะหเพ่ือ
ประมวลผล  
 
1.6  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1.6.1  ทําใหทราบถึงวิวัฒนาการ แนวความคิด และทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค 
1.6.2  ทําใหทราบถึงความจาํเปนในการจัดใหมีมาตรการทางกฎหมายเฉพาะท่ีเกี่ยวกบัการควบคมุ

สารปองกันกําจัดศัตรูพืชเพ่ือการคุมครองผูบริโภค 
1.6.3 ทําใหทราบถึงสภาพปญหา และแนวทางในการเสนอแนะระบบการควบคุม และการ

จัดการสารเคมีทางการเกษตรรวมถึงสารปองกันกําจัดศัตรูพืชในประเทศไทย 
1.6.4  เปนแนวทางในการเสนอแนะมาตรการทางกฎหมายท่ีเหมาะสม โดยกําหนดมาตรการ

ควบคุมฉลาก  และมาตรการควบคุมก ารโฆษณา  และมาตรการสง เสริมก ารจําหนา ย
ผลิตภัณฑสารปองกันกําจัดศัตรูพืชเพ่ือคุมครองผูบริโภค และเกษตรกรในการเลือกใชผลิตภัณฑ
สารปองกันกําจัดศัตรูพืชท่ีมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย  เพ่ือไมกอใหเกิดอันตรายตอผูใช  ผูท่ี
เกี่ยวของและส่ิงแวดลอม 
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บทท่ี 2 

วิวัฒนาการ แนวความคิด และทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับ 
การคุมครองผูบริโภค 

 
ปจจุบันประชากรบนโลกมีการเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว  ซ่ึงทําใหเกิดความตองการในการ

บริโภคอาหารมากขึ้น  สารปองกันกําจัดศัตรูพืชจึงมีบทบาทสําคัญตอการเพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตรโดยชวยลดความเสียหายของผลผลิตจากศัตรูพืชแตในอีกดานหนึ่งสารปองกันกําจัด
ศัตรูพืชยังกอใหเกิดอันตรายแกผูบริโภค และเกษตรกรผูใชสารอยางคาดไมถึงโดยสงผลเสียตอชีวติ
สุขภาพ และส่ิงแวดลอมซ่ึงสวนใหญผูบริโภคและเกษตรกรยังขาดความรูความเขาใจท่ีถูกตองใน
การใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืช  นอกจากนี้ผูบริโภคยังถูกเอารัดเอาเปรียบจากผูประกอบการเม่ือ
พิจารณาจากสถานการณทางเศรษฐกิจในปจจุบันแลวมิไดมีการเอ้ืออํานวยความยุติธรรมแก
ผูบริโภคเทาท่ีควร  ดวยเหตุท่ีผูบริโภคไมมีอํานาจตอรอง  ดังนั้นจึงมีความจําเปนท่ีรัฐตองเขามามี
สวนดูแลชวยเหลือผูบริโภคท้ังดานการคุมครองปองกัน และการชดใชเยียวยาความเสียหายแก
ผูบริโภค  ในบทนี้จึงศึกษาถึง  2.1 วิวัฒนาการ แนวความคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกฎหมายการคุมครองผูบริโภคของไทย  2.3 วิวัฒนาการในการ
คุมครองผูบริโภคในประเทศไทย  2.4 ประวัติ ความเปนมา พัฒนาการของสารปองกันกําจัดศัตรูพืช  
2.5 ปญหาท่ีเกิดจากการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืช  
 
2.1  วิวัฒนาการ แนวความคดิ ทฤษฎีทีเ่กีย่วกบัการคุมครองผูบริโภค 

ในอดีตกอนยุคสังคมอุตสาหกรรมกระบวนการผลิตสินคาตางๆ นั้นจะผลิตขึ้นโดย
วิธีการทางธรรมชาติ ไมวาจะเปนเครื่องนุงหมหรอือาหาร หรือแมแตยารักษาโรคก็จะเปนยาสมุนไพร 
เปนตน  แตปจจุบันการผลิตสินคาและบริการ กับการบริโภคสินคาและบริการไดเปล่ียนแปลงไป
จากอดีตมากท้ังเทคนิคในการผลิต การจําหนาย และการไดมาซ่ึงสินคาและบริการเพ่ือบริโภคก็
เปล่ียนแปลงไปโดยเฉพาะระบบการผลิตเปนแบบอุตสาหกรรมมากขึ้น มีการโฆษณาสินคาเพ่ือจูงใจ
ในการตัดสินใจซ้ือสินคาของผูบริโภค ดังนั้นจึงตองทําความเขาใจถึงวิวัฒนาการ แนวความคิด
ทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค 
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2.1.1  วิวัฒนาการและแนวความคิดในการคุมครองผูบริโภค 
หลักการคุมครองผูบริโภคแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ  การคุมครองโดยรัฐและการ

คุมครองโดยเอกชน ซ่ึงการคุมครองผูบริโภคดังกลาวนั้นตางก็มุงหวังอยางเดียวกัน คือ ประโยชน 
อันสูงสุดของประชาชนผูบริโภคในสังคม ดังนั้น จึงควรศึกษาถึงวิวัฒนาการของการคุมครอง
ผูบริโภคท้ังทางเอกชนและทางมหาชนเพ่ือนํามาประยุกตกบัการคุมครองผูบริโภคในปจจุบัน 

2.1.1.1  วิวัฒนาการทางเอกชน 
  ในอดีตกอนท่ีจะมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมของประเทศในแถบยุโรป การติดตอ 

ส่ือสารยังเปนไปดวยความลําบาก การคาขายระหวางผูผลิตและผูบรโิภคอยูในรปูของการแลกเปล่ียน
สินคาระหวางกัน หรือท่ีเรียกวา “การคาแบบแลกเปล่ียน” (Barter Trade) วิทยาการทางเทคโนโลยี
ในดานตางๆ ยังไมพัฒนามากนัก กระบวนการผลิตเปนแบบงายๆ อาศัยวัตถุดิบท่ีมีอยูตามธรรมชาติ 
การผลิตสินคาเพ่ือใชในการบริโภคจึงยังไมมีความยุงยาก  

  ตอมาภายหลังจากเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรม (Industrial Revolution) สงผล
ใหผูประกอบธุรกิจเริ่มพัฒนาสินคาของตนเองจึงเกิดการแขงขันทางการคาระหวางกันอันนําไปสู
ระบบเศรษฐกิจแบบเสรี (Laissez-Faire) มีการใชเทคโนโลยีเขาชวยในกระบวนการผลิตมากขึ้น 
โดยมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหทันสมัยตอความเปล่ียนแปลงและความตองการของประชาชน ทําให
กระบวนการผลิตสินคานัน้เริ่มมีความสลับซับซอนและยากแกความเขาใจของผูบริโภคท่ีจะเขาใจถึง
ท่ีมาท่ีไปในกระบวนการผลิตสินคาแตละช้ินวามีขั้นตอนกระบวนการในการผลิตสินคาอยางไร และ
การใชเทคโนโลยีเขาชวยในการผลิตแทนการใชแรงงานคนแบบเดิมนั้น ทําใหการผลิตสินคามีตนทุน
การผลิตต่ํา สามารถขายสินคาใหแกผูบริโภคไดจํานวนมาก (Mass Product) ซ่ึงการผลิตสินคาใน
ปริมาณมากทําใหบางครั้งสินคาท่ีผลิตออกมาก็ไมไดมาตรฐานเพียงพอแกการใชงานของผูบริโภค 
ผูบริโภคซ่ึงอยูในฐานะดอยกวาไมอาจเรียกรองเอาแกผูประกอบธุรกิจเพ่ือใหไดรับการชดใชและ
เยียวยาความเสียหายท่ีเกิดขึ้นไดเทาท่ีควร อีกท้ัง การใหความคุมครองผูบริโภคในระยะแรกยังไมมีการ
ใหความสําคัญแกผูบริโภคมากนัก สังเกตไดจากแตเดิมยังไมมีกฎหมายท่ีออกมาเพ่ือควบคุม
กระบวนการผลิตและคุณภาพสินคาท่ีออกมาดังเชนในปจจุบัน เนื่องจากในการปฏิวัติอุตสาหกรรม
ยุคแรกๆ นั้น แตละรัฐมักจะใหความสําคัญในดานการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศวาทําอยางไรถึง
จะทําใหสินคาท่ีรัฐตนผลิตไดนั้นสามารถจําหนายหรือกระจายสินคาออกไปไดมาก รวมไปถึงการ
พัฒนาประเทศในดานตางๆ เชน ดานเศรษฐกิจ การสงคราม (การขยายอาณาเขต) เปนตน จนทําให
บางครั้งรัฐเองก็ลืมนึกถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศ ไมวาจะเปนในเรื่องของสุขภาพ 
อนามัย ชีวิต รางกาย เปนตน วาส่ิงเหลานี้ถือเปนมาตรฐานการดํารงชีวิตของประชาชนในอันท่ีรัฐ
จะตองใหความคุมครองแกประชาชน ควบคูไปกับการพัฒนาประเทศในดานตางๆ ดวยเชนกนั 
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  การคาในระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนั้นไดยอมรับใหบุคคลมีเสรีภาพในการทํา
สัญญา (Freedom of Contract) อันเปนไปตามหลักปจเจกชนนิยมท่ีเห็นวา ทุกคนมีอิสระท่ีจะกระทํา
การใดเพ่ือตนเองและทุกคนมีความเสมอภาคกันในฐานะและความรู ดังนั้น เม่ือบุคคลมีเสรีภาพ
ในการทําสัญญา หากทําสัญญากันเชนใดก็จะตองบังคับใหเปนไปตามสัญญาที่ทํากันเสมอ 
(Sanctity of Contract) ซ่ึงทุกคนมีหนาท่ีจะตองปกปองประโยชนของตนเอง ในกฎหมายซ้ือขาย
จึงมีหลักวา “ผู ซ้ือตองระวัง” (Caveat Emptor หรือLetthe buyer beware)1 กลาวคือ ถาผู ซ้ือไม
ระมัดระวังตรวจดูสินคาตามควรขณะรับมอบสินคา หากปรากฏภายหลังวามีขอบกพรองใด ผูซ้ือก็
ตองรับความเสียหายไปโดยเรียกรองเอาจากผูขายไมได2 อันแสดงใหเห็นวาผูซ้ือมีฐานะและมีความรู
ความสามารถเทาเทียมกับผูประกอบธุรกิจ สามารถเขาใจถึงกระบวนการผลิตสินคาตางๆ ไดเปน
อยางดี เนื่องจากขณะนั้นวิทยาการทางเทคโนโลยียังไมถูกนําเขามาใชในกระบวนการผลิตมากนัก  

  แตตอมาภายหลังเม่ือมีการพัฒนาทางเทคโนโลยีใหมีความเจริญขึ้น กฎหมายเดิมตาง  ๆ
ท่ีตราขึ้นบนพ้ืนฐานท่ีวา “ผูบริโภคมีความรูเทาเทียมกับผูประกอบธุรกิจ” จึงไมมีความเปนธรรมอีก
ตอไป เนื่องจากการปฏิวตัิอุตสาหกรรมทําใหสภาพตลาดเปล่ียนแปลงไป จากเดมิท่ีการขายสินคาจะ
เปนการขายตรงระหวางผูประกอบธุรกิจและผูบริโภคซ่ึงสามารถตรวจดูสินคาและทําการเจรจา
ตอรองไดเตม็ท่ี แตการผลิตสินคาจํานวนมากแบบอุตสาหกรรม ทําใหบางครั้งจึงไมมีการเจรจาใน
รายละเอียดระหวางผูประกอบธุรกิจและผูบริโภคอีกตอไป อันจะทําใหเกิดมีปญหาความไมเทาเทียม
กันในอํานาจทางเศรษฐกิจ ผูบริโภคถูกกดดันยอมรับขอสัญญาบางขอท่ีตนไมเต็มใจ สัญญาดังกลาว
จึงอาจกลายเปนขอสัญญาท่ีไมเปนธรรมแกผูบริโภคได จึงทําใหหลักกฎหมายเรื่องสัญญาผูบริโภค 
(Consumer Contract) ตองพัฒนาตามมาเพ่ือคุมครองผูบริโภคตอไป และความจําเปนท่ีจะตองมี
มาตรการทางกฎหมายเพ่ือคุมครองผูบริโภคจึงเปนส่ิงท่ีพึงกระทําและหลีกเล่ียงมิได 

2.1.1.2  วิวัฒนาการทางมหาชน 
  ตั้งแตปลายศตวรรษท่ี 18 ถึงตนศตวรรษท่ี 20 นับเปนยุคปจเจกชนนิยมและ

เสรีนิยมทางการเมืองโดยแท อํานาจของรัฐและองคกรท้ังหลายถูกจํากัดและควบคุมโดยกลไก
หลายประการ ระบอบการเมืองการปกครองเปนระบอบประชาธิปไตยท่ีรัฐบาลมาจากความยินยอม
ของประชาชน จึงกลาวไดวา กฎหมายมหาชนในปลายศตวรรษท่ี 18 และในศตวรรษท่ี 19 มีบทบาท
หลักในการจํากัดอํานาจท้ังหลายไมใหกาวลวงเขาไปกระทบบุคคล กฎหมายมหาชนในยคุนีจ้งึเนนท่ี
รัฐธรรมนูญในฐานะท่ีเปนกฎหมายสูงสุด เปนสัญญาประชาคมท่ีจัดโครงสรางและแบงสรรอํานาจ
การเมืองการปกครอง และในฐานะท่ีรับรองและคุมครองสิทธิเสรีภาพของปจเจกชน ดังนั้นบทบาท
                                                

1  ชัยวัฒน  วงศวัฒนศานต.  (2543).  กฎหมายคุมครองผูบริโภค.  หนา 14. 
2  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย,  มาตรา 473. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

DPU

http://www.pdffactory.com


10 

 

ของรัฐไมวาในทางเศรษฐกิจ สังคมหรือการเมืองจึงมีนอย ดังจะเห็นไดจากกฎหมายซ่ึงเปนเรื่องท่ี
ปจเจกชนจะใชสิทธิเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญรับรองและคุมครองให กอตั้งนิติสัมพันธกันเองท้ังทาง
เศรษฐกิจและสังคมโดยมีเครื่องมือทางกฎหมายสําคัญ 2 ประการ ท่ีสอดคลองกับลัทธิปจเจกชนนิยม
และเสรีนิยมทางเศรษฐกิจนั่นก็คือ  กรรมสิทธ์ิ และสัญญา  

  ตอมาภายหลังกฎหมายมหาชนลดความเด็ดขาดหรือแนวแบงแยกท่ีเห็นได
ชัดเจนมาก โดยเฉพาะเม่ือมีการจัดทํากฎหมายมหาชนท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับกฎหมายเอกชนมาก
ขึ้น แตเนื่องจากกฎหมายประเภทนี้มักมีโทษทางอาญากํากับเรื่องทางแพงหรือนิติสัมพันธระหวาง
เอกชนกับเอกชน ซ่ึงบางคนก็เรียกวากฎหมายอาญาสวนแพง หรือกฎหมายแพงในทางอาญา 
(Criminal Private Law)และในท่ีสุดโดยเหตุท่ีกฎหมายประเภทนี้มักมีวัตถุประสงคเพ่ือคุมครอง
สังคม คือ พัฒนาจากนิติสัมพันธระหวางบุคคลจนกลายเปนสาธารณประโยชนซ่ึงรัฐจําตองแทรก
เขามาจัดระเบียบความสัมพันธและอํานาจตอรองเพ่ือใหเกิดความเปนธรรมในสังคม นักกฎหมาย
สวนใหญจึงมักเรียกกฎหมายดังกลาวนี้วา “กฎหมายสังคม” (Social Legislation) ตัวอยางเชน 
กฎหมายแรงงาน ซ่ึงพัฒนามาจากกฎหมายจางแรงงาน กฎหมายคุมครองผูบริโภคซ่ึงพัฒนามาจาก
กฎหมายซ้ือขาย กฎหมายละเมิด และอ่ืนๆ เปนตน กฎหมายคุมครองผูบริโภคจึงเปนหนึ่งในสาขาของ
กฎหมายมหาชนท่ีมีความสัมพันธเกี่ยวของกับสาธารณประโยชนของประชาชนท่ีเปนผูบริโภค ซ่ึง
รัฐจําเปนท่ีจะตองเขามาแทรกแซงกิจการท่ีเกี่ยวของใหอยูภายใตการกํากับดูแลของรัฐ 

2.1.2  ทฤษฎีทางกฎหมายในการคุมครองผูบริโภค 
โดยหลักบุคคลยอมมีเสรีภาพในการทํานิติกรรมอยางใดๆ ระหวางกัน ตราบใดท่ีนิติ

กรรมท่ีทําขึ้นนั้นไมขัดตอกฎหมายหรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เอกชน
ยอมมีเสรีภาพในการทํานิติกรรมไดโดยอิสระปราศจากการแทรกแซงของรัฐ แตการทํานิติกรรม
ระหวางผูประกอบธุรกิจและผูบริโภคนั้นแมเปนนิติกรรมท่ีทําขึ้นระหวางคูสัญญาตอกัน แตก็เปน
กรณีท่ีมีผลกระทบตอผูบริโภครายอ่ืนดวยอันถือไดวาเปนเรื่องประโยชนสาธารณะ ซ่ึงตามแนวคิด
ทางมหาชนรัฐจําเปนตองเขามาควบคุม ดูแลผูประกอบกิจการไมใหเกิดการเอารัดเอาเปรียบ
ผูบริโภค โดยหากกิจการใดเปนกิจการท่ีกระทบตอประโยชนสาธารณะ รัฐอาจเขามาดําเนินการใน
กิจการนั้นๆ เองโดยคํานึงถึงประโยชนสาธารณะก็ได เชน กิจการท่ีเกี่ยวกับสาธารณูปโภค ความ
เปนอยูของประชาชน จึงเห็นไดวาการท่ีรัฐเขามาแทรกแซงเสรีภาพการทํานิติกรรมของเอกชนเปน
ขอยกเวนของการจํากัดเสรีภาพของประชาชนในการประกอบกิจการ 

ในหัวขอนี้จึงเสนอทฤษฎีท่ีมารองรับแนวคิดทางเอกชนในเรื่องของเสรีภาพในการทํา
สัญญา ท่ีวาบุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพไดโดยอิสระเสรี แตการใชเสรีภาพดังกลาว
ยอมถูกจํากัดหากเปนการใชเสรีภาพในการประกอบธุรกิจท่ีมีผลกระทบตอสาธารณชน รัฐยอมเขา
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มาแทรกแซงการประกอบธุรกิจดังกลาวไดตามแนวคิดทางมหาชนท่ีรัฐจําตองเขามาดูแลและให
ความคุมครองแกผูบริโภคในรัฐของตน 

ปจจุบันไดมีการกําหนดกฎหมายเอาไวเพ่ือเปนการจํากัดถึงหลักเสรีภาพแหงการแสดง
เจตนา ขอตกลงจํากัดหรือยกเวนความรับผิดของผูประกอบการ ไดกําหนดเพ่ิมเติมใหขอตกลง  ท่ี
ผูบริโภคกับผูประกอบการไดทําไวลวงหนากอนเกิดความเสียหายและประกาศหรือคําแจงความ
ของผูประกอบการเพ่ือยกเวนหรือจํากัดความรับผิดของผูประกอบการตอความเสียหายอันเกิดจาก
สินคาท่ีไมปลอดภัย จะนํามายกขึ้นกลาวอางเปนขอยกเวนหรือจํากัดความรับผิดไมได3 ท้ังนี้ เพ่ือ
คุมครองผูบริโภคมิใหถูกเอารัดเอาเปรียบจากผูประกอบการ และสอดคลองกับบทบัญญัติของ
กฎหมายตางประเทศ  โดยในสวนของความรับผิดในผลิตภัณฑนั้น กรณีมีขอตกลงจํากัดหรือยกเวน
ความรับผิดของผูประกอบการโดยในการทําสัญญาซ่ึงผูประกอบการมีฐานะเหนอืกวาผูบรโิภคกอ็าจ
ทําขอตกลงลวงหนาเพ่ือยกเวนหรือจํากัดความรับผิดของตน ซ่ึงรัฐอาจจะกําหนดใหผูประกอบการ
ไมอาจนําขออางดังกลาวขึ้นตอสูกับผูบริโภค ท้ังนี้เพ่ือเปนการคุมครองผูบริโภคมิใหถูกเอารัดเอา
เปรียบจากผูประกอบการ เชน กลยุทธการตลาดรูปแบบหนึ่งท่ีมีการใชกันอยางแพรหลายเพ่ือจูงใจ
ใหผูบริโภคตัดสินใจซ้ือสินคาหรือบริการ คือการใหของแถมหรือการใหคําม่ันสัญญาวาจะใหสิทธิ
ประโยชนหรือบริการพิเศษอยางอ่ืนเพ่ิมเติม แตในทางปฏิบัติสวนใหญเม่ือผูบริโภคตกลงซ้ือสินคา
หรือบริการแลว ผูประกอบธุรกิจมักไมดําเนินการตามท่ีตกลงไวหรือ ปฏิเสธวาไมมีขอตกลงเชนนั้น  
หรือในบางครั้งหลังจากทําสัญญากันแลว ผูประกอบธุรกิจอาจตกลงใหสิทธิประโยชนแกผูบริโภค
เพ่ิมเติมเพ่ือแลกกับประโยชนบางอยาง แตตอมากลับปฏิเสธวาไมมีขอตกลงเชนนั้น ยิ่งถาเปนสัญญา 
ท่ีมีกฎหมายบังคับใหตองมีพยานเอกสารมาแสดงในการฟองรองหรือตอสูคดี หากไมไดระบุ
ขอตกลงดังกลาวไว ผูบริโภคจะขอสืบพยานบุคคลถึงขอตกลงเหลานั้นไมไดเลย4 

โดยทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคนั้นสามารถแยกศึกษาออกเปนทฤษฎีทาง
เอกชน และทฤษฎีทางมหาชน ดังนี้ 

2.1.2.1  ทฤษฎีแนวคิดตามกฎหมายเอกชน 
  ในการศึกษาทฤษฎีท่ีมารองรับหลักการ เสรีภาพของเอกชนท่ีรัฐไมควรเขามา

แทรกแซง สามารถศึกษาไดจากทฤษฎีเสรีนิยมของอดัม สมิธ และทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับการทําสัญญา ดังนี้ 
  (1)  ทฤษฎีเสรีนิยมของอดัม สมิธ5 (Adam Smith) 

 
                                                

3  พระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคาท่ีไมปลอดภัย พ.ศ. 2551,  มาตรา 9. 
4  ชาญณรงค  ปราณีจิตต.  (2551).  คําอธิบายพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551.  หนา 52. 

 5  สมาคมเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  (2518).  ลัทธิเศรษฐกิจ.  หนา 56-61. 
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 อดัม สมิธ เปนชาวสก็อต เกิดเม่ือป ค.ศ. 1723ท่ีหมูบานเคิรกคอลด ี(Kirkcaldy) 
ใกลเมืองกลาสโกว (Glasgow) มณฑลไฟฟ (Fife) และเปนผูแตงหนังสือ “The Wealth of Nations” 
โดยสาระสําคัญของหนังสือเลมนี้ คือ อดัม สมิธพยายามจะตอบปญหาสําคัญวาทําอยางไรประเทศ
จึงจะม่ังคั่ง ร่ํารวย และอะไรเปนกลไกสําคัญท่ีเช่ือมโยงสังคมเขาดวยกันซ่ึงทําใหธุรกิจและผลประโยชน
ผสมผสานกัน โดยส่ิงท่ีสมิธคนพบก็คือ “กลไกตลาด” ซ่ึงสมิธเรียกวา “มือท่ีมองไมเห็น” (Invisible 
Hand) กลาวคือ การใหโอกาสทุกคนไดตัดสินใจทําในส่ิงท่ีเขาคิดวาดีท่ีสุดสําหรับเขา ซ่ึงความคิด
สรางสรรคเหลานั้นจะกอใหเกิดความม่ังคั่งแกประเทศ 

 แนวคิดทางเศรษฐศาสตรของสมิธ คือ ผลประโยชนสวนตัว เปนปจจัยท่ี
สําคัญในการกําหนดพฤติกรรมของคน อดัม สมิธสนับสนุนการแบงแยกงานกันทําเปนอยางมากโดย 
อดัม สมิธ มีความเห็นวา เพ่ือท่ีจะใหการแบงแยกงานมีผลดียิ่งขึ้น มีขอจําเปนอยู 2 ขอ คือ 

 ก.  ตองมีตลาดอันกวางขวางสําหรับการคาขาย ผลอันเกิดจากแรงงานซ่ึง
ทางท่ีจะทําไดมีอยูทางเดียว คือ ใหมีเสรีภาพในการคา มิใชแตเพียงภายในประเทศหนึ่งเทานั้น แต
ระหวางประเทศตางๆ อีกดวย 

 ข.  ตองมีทุนเปนจํานวนมาก กลาวคือ ตองใหมีเสรีภาพเต็มเปยมในการ
งาน และในการหาทุนท่ีเพ่ิมขึ้น 

 อยางไรก็ตาม อดัม สมิธ ไดวางขอยกเวนของหลักเสรีภาพทางการคาแทนท่ี
จะปลอยใหเปนไปตามกลไกตลาด แตกลับใหรัฐเขามามีบทบาท เชน รัฐควรจํากัดบทบาทให
เหลืออยูเพียงการปองกันประเทศ การปองกันประเทศเปนส่ิงท่ีชอบธรรม แมวาจะตองเสียสละ
เสรีภาพในการคาไปก็ตาม ท้ังนีเ้พราะอดัม สมิธถือวาการปองกันประเทศสําคัญยิ่งกวาความม่ังคั่ง
ของประเทศและรัฐควรทําหนาท่ีคุมครองพลเมืองจากการถูกกดขี ่

 อดัม สมิธ จึงไมนิยมการคุมครองในรูปใดๆ ท้ังส้ิน เพราะอดัม สมิธ เห็นวา
จะเปนผลใหเกิดการจํากัด การแบงแยกการงานขึ้นเทานั้น และรัฐบาลไมควรจะเขาไปแทรกแซงใน
กิจการของพอคา แตควรใหปจเจกชนมีการแขงขันกันอยางเสร ีใหเปนไปตามกลไกตลาดอันจะนํา 
ไปสูสวัสดิการของสังคมโดยสวนรวม 

  (2)  ทฤษฎีเกี่ยวกับการทําสัญญา 
 ทฤษฎีเกี่ยวกับการทําสัญญาท่ีมารองรับเสรีภาพของบุคคลในการตกลงใจ

ทํานิติกรรมใดๆ ไดแก หลักอิสระในทางแพง ซึ่งเมื่อมีการทํานิติกรรมสัญญาเกิดขึ้นแลวก็มี
หลักกฎหมายท่ีมารองรับผลท่ีเกิดขึ้น คือ หลักผูซ้ือพึงระวัง และหลักความศักดิ์สิทธ์ิในการแสดง
เจตนา ดังนี้ 
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 ก.  หลักอิสระในทางแพง6 
หลักอิสระในทางแพง (Private Autonomy) หมายถึง อํานาจของเอกชน

ในการตัดสินใจเกี่ยวกับขอบเขตทางกฎหมายของตนเองดวยตนเองท้ังในทางสวนตัวและในทาง
ทรัพยสิน ในทางสวนตัวอาจเปนเรื่องการสมรส การหยา สวนในทางทรัพยสินอาจจัดการโดยใช
นิติกรรมสัญญา 

หลักอิสระในทางแพงถือเปนหลักการพ้ืนฐานของการทํานติกิรรมทุกชนดิ 
โดยถือวาเราทุกคนในฐานะท่ีเปนปจเจกชนมีความเปนอิสระหรือมีเสรีภาพท่ีจะกําหนดขอบเขตใน 
ทางกฎหมายอยางไรก็ไดตามแตตองการหรือตามแตเห็นสมควร และเม่ือปจเจกชนใชอิสระหรือ
เสรีภาพนี้แลว กฎหมายก็จะมารับรองส่ิงท่ีปจเจกชนทําใหเกิดผลในทางกฎหมาย 

อยางไรก็ตาม หลักอิสระในทางแพงนี้ไมอาจจะแสดงออกมาในรูปของ
อําเภอใจได หลักอิสระในทางแพงอาจตองอยูภายใตขอจํากัดหรือกรอบบางประการ  ไดแก 

1.  การเคารพขอบเขตในทางกฎหมายของบุคคลอ่ืน กลาวคือ การใช
อิสระในทางแพงเปนการแสดงออกเพ่ือตอบสนองตอความจําเปนและผลประโยชนเฉพาะของชีวิต
บุคคลแตละคน โดยปราศจากการเขาไปกาวกายหรือรุกลํ้าขอบเขตทางกฎหมายของบุคคลอ่ืน ไมวา
ตอสถานะหรือตอเสรีภาพในการจําหนาย จายโอนของบุคคลอ่ืนก็ตาม 

2.   การเคารพกฎเกณฑท่ีมาจากเหตุผลในสํานึกของตนเอง หมายความวา 
อิสระในทางแพงจะตองอยูในกรอบของศีลธรรม หรือของกฎหมายธรรมชาติดวย 

3.  การเคารพบทบัญญัติของกฎหมาย แมการใชอิสระในทางแพงจะ
กอใหเกิดผลในทางกฎหมายได แตผลท่ีเกิดจากหลักอิสระในทางแพงอาจถูกจํากัดหรือเปล่ียนแปลง
หรือเพ่ิมเตมิจากบทบัญญัติของกฎหมายได ดังเชนในกรณีท่ีมิไดมีการกําหนดราคาในการซ้ือขายไว 
ราคาก็อาจถูกกําหนดจากกฎหมาย หรือกําหนดราคาไวแลวแตแตกตางจากท่ีกฎหมายกําหนด ราคา
ตามกฎหมายก็อาจเขามาแทนท่ีราคาท่ีเกิดจากการใชหลักอิสระในทางแพงก็ได 

ส่ิงสําคัญท่ีการจํากัดเสรีภาพไมทําลายรากฐานความคิดของหลักอิสระ
ในทางแพงก็เพราะการจํากัดนั้นอาจเกิดขึ้นเพียงบางโอกาสหรือเพียงบางสวนสําหรับการกําหนด
ผลประโยชนของเอกชนดวยตัวเอกชนเอง7 

 ข.  หลักผูซ้ือพึงระวัง 
สมัยกอนเม่ือการคาและเศรษฐกิจของโลกยังไมเจริญ ไมมีการพัฒนา

ทางเทคโนโลยีทําใหการติดตอส่ือสารระหวางกนัไมสะดวก ถูกจํากัดอยูในวงแคบๆ ในทองถ่ินหนึง่
                                                
 6  จําป  โสตถพิันธุ.  (2546).  คําอธิบายกฎหมายนิติกรรม - สัญญา.  หนา 31-32. 
 7  Rescigno P.  (1983).  Manuale del Diritto Italiano (Jovene : Napoli).  p. 82. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

DPU

http://www.pdffactory.com


14 

 

หรือในเมืองหนึ่งนั้น สภาพของสินคาและบริการยังไมมีความสลับซับซอนมากนักเพราะกระบวนการ
ผลิตยังเปนแบบงายๆ อีกท้ัง ตลาดยังเปนลักษณะแลกเปล่ียนสินคาซ่ึงกันและกัน (Barter) จึงไมมี
ความจําเปนท่ีรัฐจักตองจัดหาเครื่องมือหรือมาตรการทางกฎหมายเปนพิเศษ เพ่ือคุมครองผูบริโภค
ใหไดรับความปลอดภัยและเปนธรรม เนื่องจากอิทธิพลของแนวคิดในระบบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยตั้งอยูบนรากฐานแหงความมีอิสระและเสรีภาพของบุคคลในการดํารงชีวิตไดเทาเทียมกัน
อันทําใหระบบเศรษฐกิจแบบเสร ี(Laissez-Faire) เกิดขึ้น โดยสมมติฐานท่ีวามนุษยทุกคนมีความสามารถ
ในการตัดสินใจในการเลือกบริโภคสินคาหรือบริการเทาเทียมกัน รัฐจะไมเขาไปแทรกแซงเสรีภาพ
ในการตกลงของเอกชน จึงเกิดหลักกฎหมายในการซ้ือขายสินคาวา “ผูซ้ือตองระวงั” (Caveat Emptor 
หรือ Let the buyer beware) โดยถือวาในการซ้ือขายสินคา หากมีขอบกพรองในสินคาอยางไรก็เปน
เรื่องท่ีผูซ้ือเองจะตองรับภาระในความเสียหายนั้น ดังปรากฏอยูในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
ลักษณะซ้ือขาย 

หลักกฎหมายเรื่อง “ผูซ้ือตองระวัง” และ “คูสัญญาเทานั้นท่ีมีสิทธิเรียกรอง
ตามสัญญาได” ยังคงไดรับการยอมรับอยางเหนียวแนน แตเนื่องจากหลักกฎหมายดังกลาวเหมาะแก
สภาพการผลิตแบบเดิมท่ีมีกระบวนการผลิตเปนไปอยางงาย ผูบริโภคมีความเขาใจถึงท่ีมาของสินคา
แตละอยางทําใหผูบริโภคและผูประกอบธุรกิจอยูในฐานะท่ีเทาเทียมกัน หลักดังกลาวจึงใหความ
เปนธรรมแกคูสัญญาท้ัง 2 ฝายไดเปนอยางด ีแตหากจะยึดหลักดังกลาวในสภาวการณปจจุบันท่ีผูบริโภค
อยูในฐานะทางสังคมท่ีเปนรองผูประกอบธุรกิจอันเนื่องมาจากพัฒนาการทางเทคโนโลยีท่ีทันสมัย
มากขึ้นแลว ผูบริโภคยอมไมอาจไดรับความเปนธรรมจากการนําหลักกฎหมายดังกลาวมาใชบังคับ
ไดอยางแนนอน ภายหลังจึงไดผอนคลายหลักดังกลาวและใหความสําคัญกับผูบรโิภคมากขึน้ ดงัจะเห็น
ไดจากบทนิยามมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ท่ีมีการแกไขปรับปรุง
โดยไดเพ่ิมนิยาม “ผูบริโภค” ใหมีความครอบคลุมถึงผูบริโภคตามความเปนจริงแมจะมิใชเปนคูสัญญา
โดยตรงกับผูประกอบธุรกิจ ทําใหผูบริโภคท่ีมิใชคูสัญญาโดยตรงมีสิทธิเรียกรองใหผูประกอบธุรกิจ
รับผิดตอความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดจากการบริโภคสินคาหรือบริการอันทําใหผูบริโภคไดรับความ
คุมครองทางกฎหมายอยางเต็มท่ี 

 ค.  หลักความศักดิ์สิทธ์ิในการแสดงเจตนา 
เนื่องจากหลัก “ผูซ้ือตองระวัง” นั้นเหมาะสมกับสภาพสังคมท่ีฐานะ

ของคูสัญญาท้ังสองฝายมีอํานาจในการเจรจาตอรองท่ีเทาเทียมกัน ตอมาเม่ือกระบวนการผลิตสินคา
ของผูประกอบธุรกิจมีความสลับซับซอนมากขึน้ จนบางครัง้การผลิตสินคาอาจใชวตัถุดบิในการผลิต
ท่ีทันสมัยเกินกวาความรูธรรมดาของผูใชหรือผูบริโภคจะตามไดทัน อีกท้ัง ผูผลิตตางก็หาวิถีทางท่ี
จะลดคาใชจายในการผลิตและเพ่ิมผลกําไรใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได จนทําใหบางครั้งการขยายกําลัง
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การผลิตอยางรวดเรว็ทําใหคณุภาพของวัตถุดิบหยอนลง ประกอบกับการขยายตัวทางการคาพาณชิย
ขยายออกไปจากระดับหมูบาน เมือง ไปสูระดับระหวางประเทศ ทําใหสินคาในตลาดมีการแพรกระจาย
และเพ่ิมประเภทหรือชนิดมากยิ่งขึ้นกวาแตกอน จากหลักท่ีเคยถือวา “ผูซ้ือตองระวัง” จึงขาดความ
ยุติธรรมในแงท่ีวา ผูซ้ือในฐานะผูบริโภคไมอาจปรับตัวใหทันกับความเจรญิทางเทคโนโลยตีางๆได 
อีกท้ัง ความระมัดระวังในระดับธรรมดาไมอาจชวยใหผูซ้ือหรือผูบริโภคไดรับผลตอบแทนคุมคากับ
เงินท่ีเสียไป ซํ้ารายยังอาจทําใหเกิดอันตรายจากการบริโภคสินคาท่ีซ้ือมาโดยคาดไมถึงดวย 

รัฐจึงจําเปนตองเขามาแทรกแซงเพ่ือกํากับดูแลในเรื่องของการทําสัญญา 
หรือการแสดงเจตนาระหวางผูบริโภคกับผูประกอบธุรกจิ ไมใหผูบริโภคตกอยูในฐานะท่ีเสียเปรยีบ 
เนื่องจากผลของการทําสัญญานั้นเปนเรื่องท่ีกระทบตอผูบริโภคสวนรวม หากรัฐยอมรับหลักในเรื่อง
ของเสรีภาพในการทําสัญญาระหวางคูสัญญา (Freedom of Contract) หรือความรับผิดเฉพาะคูกรณี
ในสัญญา (Privity of Contract) ท่ีเปนผลสืบเนื่องจากการมีเสรีภาพในการทําสัญญานัน้ หลักดงักลาว
ยอมเหมาะสมท่ีจะนํามาใชในกรณีท่ีคูสัญญามีความสามารถในการตอรองเทาเทียมกัน มากกวาสภาพ
ความเปนจริงในปจจุบันท่ีผูบริโภคอยูในฐานะท่ีดอยกวา ฉะนั้น หลักเกณฑหรือทฤษฎีความรับผิด
ในความเสียหายท่ีวาตองอาศัยความผูกพันทางสัญญาท่ีกฎหมายรับรองจึงเปนอุปสรรคใหญหลวง
ในการคุมครองผูบริโภคท่ีมิใชคูกรณีในสัญญา ทฤษฎีกฎหมายท่ีกอตั้งสิทธิในการไดรับการเยียวยา
ชดใชเม่ือมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการบริโภคจึงไมคํานึงถึงหลักความสัมพันธทางสัญญา (Privity 
Rule) แตอยางใด8 

ปจจุบันรัฐหลายรัฐไดมีการใหการคุมครองผูบริโภคมากขึ้นโดยมีการ
กําหนดกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดในผลิตภัณฑโดยใหผูผลิตตองรับผิดชอบในความเสียหายอัน
เกิดจากผลิตภัณฑ โดยกําหนดใหผูประกอบการทุกคนตองรวมกันรับผิดตอผูเสียหายในความ
เสียหายท่ีเกิดจากสินคาท่ีไมปลอดภัย และสินคานั้นไดมีการขายใหแกผูบริโภคแลว ไมวาความ
เสียหายนั้นจะเกิดจากการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอของผูประกอบการหรือไมก็ตาม9 
เม่ือตองมีการดําเนินคดีกฎหมายกําหนดใหภาระการพิสูจนขอเท็จจริงเกี่ยวกับความเสียหายอันเกิด
จากสินคาท่ีไมปลอดภัยตกแกผูประกอบการเปนผูมีภาระในการพิสูจน หากผูประกอบการพิสูจน
ไดวาสินคานั้นมิไดเปนสินคาท่ีไมปลอดภัย  ผูเสียหายไดรูอยูแลววาสินคานั้นเปนสินคาท่ีไม
ปลอดภัย หรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากการใช หรือเก็บรักษาสินคาไมถูกตองตามวิธีใช วิธีเก็บรักษา
คําเตือน หรือขอมูลเกี่ยวกับสินคาท่ีผูประกอบการไดกําหนดไวอยางถูกตองและชัดเจนตามสมควร

                                                
 8  สุษม  ศุภนิตย.  (2540).  คําอธิบายกฎหมายคุมครองผูบริโภค.  หนา 10. 

9  พระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคาท่ีไมปลอดภัย พ.ศ. 2551,  มาตรา 5. 
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แลว ผูประกอบการจะไมตองรับผิดตอความเสียหายอันเกิดจากสินคาท่ีไมปลอดภัย10 ซ่ึงหลักภาระ
การพิสูจนดังกลาวนี้เรียกวา “Exclusive Knowledge” หมายความวา ถาขอเท็จจริงใดอยูในความรู
เห็นของคูความฝายใดฝายหนึ่งโดยเฉพาะแตเพียงฝายเดียว คูความฝายนั้นจะตองมีภาระการพิสูจน
ถึงขอเท็จจริงดังกลาว โดยไมตองคํานึงวาฝายใดเปนผูกลาวอางขอเท็จจริงนั้น เนื่องจากการจะให
คูความฝายอ่ืนนําสืบถึงขอเท็จจริงท่ีอยูในความรูเห็นของอีกฝายหนึ่งโดยเฉพาะยอมเปนการยาก 
เพราะพยานหลักฐานท่ีจะใชในการพิสูจนมักจะอยูในความครอบครองของคูความฝายท่ีรูเห็น
ขอเท็จจริงนัน้ หลักเกณฑนี้เพ่ิงเปนท่ียอมรับโดยพระราชบัญญัติฉบับนีแ้ละถูกนาํมาใชกบัการนาํสืบ
ถึงขอเท็จจริงตางๆท่ีเกี่ยวกับสินคาหรือบริการท่ีนาจะอยูในความรูเห็นของผูประกอบธุรกิจเพียง
ฝายเดียว ท้ังนี้ ก็เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมแกผูบริโภค เพราะพยานหลักฐานท่ีจะใชในการพิสูจนถึง
ขอเท็จจริงดังกลาวสวนใหญอยูในความครอบครองของผูประกอบธุรกิจ ซ่ึงผูบริโภคไมสามารถ
เขาถึงได อยางไรก็ตามภาระการพิสูจนท่ีจะตกแกคูความฝายท่ีเปนผูประกอบธุรกิจนี้ตองอยูภายใต
หลักเกณฑดังตอไปนี1้1 

 1.  ประเดน็ขอพิพาทตองเปนปญหาขอเท็จจริง 
 2.  ขอเท็จจริงท่ีจะตองนาํสืบนัน้เปนเรือ่งท่ีเกีย่วกบั 

   -  การผลิต การประกอบ การออกแบบ หรือสวนผสมของสินคา 
   -  การใหบริการ หรือ 
   -  การดําเนินการใดซ่ึงศาลเห็นวาขอเท็จจริงดังกลาวอยูในความรู

เห็นโดยเฉพาะของคูความฝายท่ีเปนผูประกอบธุรกิจ 
 เม่ือขอเท็จจริงท่ีจะตองนําสืบเปนเรื่องท่ีอยูภายในขอบเขตท่ีมาตรานี้

กําหนดไว ซ่ึงภาระการพิสูจนถึงขอเท็จจริงนั้นยอมตกแกคูความฝายท่ีเปนผูประกอบธุรกิจโดยไม
ตองคํานึงวาคูความฝายใดเปนผูกลาวอางขอเท็จจริงนั้น 

  (3)  ทฤษฎีความรับผิดทางละเมิด 

  ความรับผิดทางละเมิดเปนเรื่องของการใชสิทธิของเอกชนท่ีมีตอกันโดย
การใหสิทธิแกผูท่ีไดรับความเสียหายบังคับสิทธิแกผูท่ีกอใหเกิดความเสียหาย หรือการไดรับ
ผลกระทบกระเทือนถึงสิทธิท่ีมีอยูจากการกระทําของบุคคลอ่ืน หรือกลาวไดวาเปนการกระทําโดย
การลวงสิทธิผิดหนาท่ี กลาวคือ บุคคลทุกคนนั้นยอมมีสิทธิเสรีภาพตางๆ และยอมท่ีจะไมใหผูใด
มากระทําละเมิดตอตนเอง และหากมีผูใดมากระทําละเมิดดังกลาว ผูเสียหายยอมมีสิทธิเรียกรองให
ผูกระทําตองชดใชคาสินไหมทดแทนจากการกระทําละเมิดนั้น โดยเรื่องของละเมิดนั้นกฎหมายมุง
                                                

10  พระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคาท่ีไมปลอดภัย พ.ศ. 2551,  มาตรา 7. 
11  ชาญณรงค  ปราณีจิตต.  (2551).  คําอธิบายพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551.  หนา 104. 
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ท่ีจะเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดขึ้นโดยใหผูเสียหายกลับคืนสูฐานะเดิมหรือใกลเคียงฐานะเดิมมาก
ท่ีสุด ซ่ึงเปนการมุงไปท่ีกองทรัพยสินของผูกระทําผิดมากกวาตัวผูกระทําผิด จึงแตกตางจาก
กฎหมายอาญาท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือลงโทษตัวผูกระทําผิด ดังนั้นกฎหมายของประเทศตางๆ จึงไดมี
การบัญญัติใหเรื่องของละเมิดเปนการกระทําท่ีผิดกฎหมาย และมีสิทธิท่ีจะไดรับการชดใชเยียวยา
คาสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการกระทําละเมิดท่ีมีขึ้น 

  เนื่องจากความรับผิดทางละเมิดมีหลักเกณฑอยู 3 ประการ คือ 1) ตองมี
ความเสียหาย เรียกวา Damage หรือ Préjudice หรือ Damage กับ 2) ตองมีความผิด เรียกวา Faute 
หรือ Fault ท้ัง 3) ตองใหความเสียหายนั้นเนื่องมาจากความผิดดวย คือตองมีความสัมพันธแหงเหตุ
และผลระหวางการกระทําผิดกับความเสียหายนั้น (Relation de cause à effet entre la faute et le 
Préjudice)12 

  ซ่ึงตามกฎหมายลักษณะละเมิดปจจุบันไดกําหนดพ้ืนฐานความรับผิดทาง
ละเมิดเปนทฤษฎีความรับผิดท่ีสําคัญ สามารถแบงทฤษฎีความรับผิดไดออกเปน 2 ทฤษฎี13 คือ 

  ก.  ทฤษฎีรับภัย (Theory of Risk) หรือ ทฤษฎีความรับผิดโดยเครงครัด 
(Theory of Strict Liability) หรือ ทฤษฎีวาดวยความรับผิดเด็ดขาด (Theory of Absolute Liability)14 

  หากพิจารณาถึงหลักเกณฑความรับผิดตั้งแตแรกเริ่มแลว จะเห็นไดวา 
หลักความรับผิดเด็ดขาดไมใชความคิดใหมแตอยางใด เพราะกฎหมายละเมิดในตอนเริ่มแรกไมได
เกี่ยวของกับความรับผิดทางศีลธรรม (Moral Responsibility) หรือเรื่องความผิด (Fault) ของผูกระทํา
ความผิด แตกฎหมายละเมิดเปนเรื่องการรักษาความสงบระหวางปจเจกชน โดยหาทางขจัดปญหาเรื่อง
การแกแคนสวนตัว และถึงแมวาการพิจารณาคดีละเมิดของผูพิพากษาจะใชความรูสึกทางศีลธรรม 
ก็ตาม แตส่ิงนี้ไมใชส่ิงสําคัญเพราะมีหลักอยูวา “บุคคลผูทําใหมีความเสียหายเกิดขึ้นจะตองจาย            
คาสินไหมทดแทน” ดังนั้น บุคคลท่ีทําใหผูอ่ืนไดรับความเสียหายโดยไมเจตนา หรือไมประมาท
เลินเลอก็ตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน จึงอาจกลาวไดวา หลักความรับผิดโดยเด็ดขาดเปนหลัก
ท่ีเคยมีปรากฏมากอนแลว และตอมาไดถูกหลักความรับผิดโดยมีความผิดเขามาแทนท่ีและตั้งแตตน

                                                
12  จิ๊ด  เศรษฐบุตร.  (2539).  หลักกฎหมายแพงลักษณะละเมิด.  หนา 69.   
13  เขมภูมิ  ภูมิถาวร.  (2549, 21 มิถุนายน).  อัดสําเนาสรุปคําบรรยายช้ันปริญญาโท วิชากฎหมายแพง

ช้ันสูง (Advance Civil Law).  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย เม่ือวันท่ี  
14 สมชาย  อติภรจุฑาศิริ.  (2542).  ปญหาในการดําเนินคดีที่เก่ียวกับการละเมิดสิทธิของผูบริโภคตาม

พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522.  หนา 20. 
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ศตวรรษท่ี 19 เปนตนมาก็ไดมีการนําหลักความรบัผิดโดยเดด็ขาดมาใชใหมอีกครัง้15 แตไมไดรบัการ
ยอมรับเนื่องมาจากเหตุผลท่ีวา ทฤษฎีรับภัยหรือหลักความรับผิดโดยเด็ดขาดสกัดกั้นความ
เจริญกาวหนาของมนษุย เพราะมนุษยตองเคล่ือนไหว ตองประกอบกจิการ ถาถือวามนษุยตองรบัผิด
ภัยพิบัติทุกกรณีท่ีตนมีสวนเกี่ยวของก็จะไมมีผูใดกลาคิดทําอะไร16  

  ทฤษฎีรับภัยนี้กลับฟนขึ้นมาใหมเม่ือปลายศตวรรษท่ี 19 ถึงตนศตวรรษ
ท่ี 20 เนื่องจากสมัยนั้นมีความเจริญทางวิทยาการและเทคโนโลยีมากขึ้น ซ่ึงทําใหเห็นไดชัดวาความ
เสียหาย อันเกิดจากกิจกรรมหรือวิถีทางแหงการดํารงชีวิตของมนุษยไมไดเกิดจากความผิดแทๆ ของ
มนุษยเสมอไป โดยมีการเรียกช่ือตางๆ ไมวาจะเปนความรับผิดเด็ดขาดทางละเมิด หรือ No Fault 
Liability หรือ Liability without Fault หรือบางกรณีใชคําวา Absolute Liability ซ่ึงพัฒนาแนวคิดไป
ถึงขนาดไมพิจารณาเหตุแหงความเสียหายเพียงแตมีความเสียหายเกดิขึน้กส็ามารถใหมีการชดใชได17  

  ความเห็นท่ีเปนบอเกิดของทฤษฎีรับภัยมีอยู 2 ความเห็น คือ ความเห็น
ทางปรัชญาและความเห็นทางการเมือง โดยความเห็นทางปรัชญาเห็นวากฎหมายอาญา การคนหาผูกระทําผิด
ไมจําเปนตองพิจารณาถึงเจตนาภายใน คงพิจารณาแตเพียงกรรมหรือการกระทําเทานั้นวาทําความ
เสียหายแกชุมชนหรือไม เพราะไมวากรณีใดๆ เพ่ือวินิจฉัยถึงสภาพความในใจ (เจตนา) ของผูตองหา
แลวจะเห็นวากรรมหรือการกระทํานั้นมีสวนของเจตนามุงราย ดังนั้นการท่ีนําเอาเจตนามาวินิจฉัยจะ
ทําใหเกิดความรับผิดทางอาญาไดยาก ทําใหไมสามารถคุมครองความปลอดภัยของชุมชนได 

  สําหรับความเห็นทางการเมือง ในอดีตความคิดของลัทธิเสรีนิยมทาง
เศรษฐกิจ (Liberalism) ท่ีสนบัสนนุเสรีภาพของมนษุยมีอิทธิพลอยางมากตอการออกกฎหมายของรฐั
ตางๆ โดยรัฐจะไมเขามาแทรกแซงกิจกรรมท่ีปจเจกบุคคลทําขึ้น ตอมาในชวงปลายศตวรรษท่ี 19 ไดมี
แนวความคิดทางสังคมของลัทธิการเขาแทรกแซง (Interventionism) โดยรัฐตองเขามาชวยเหลือผูท่ีมี
อํานาจนอยกวา เพ่ือปองกันผลประโยชนใหแกเขา 

  แนวความคิดตามทฤษฎีนี้มุงเนนคุมครองความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของบุคคล ไมใหไดรับความเสียหาย โดยไมไดคํานึงถึงองคประกอบภายในดานจิตใจของ 
ผูซ่ึงกอใหเกิดความเสียหายวา กระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอขาดความระมัดระวังแตอยางใด 
เม่ือมีผูเสียหายตองมีผูชดใชความเสียหาย18 โดยถือหลักวา “ผูใดกอใหเกิดความเสียหายผูนั้นตอง

                                                
15  ภัทรศักด์ิ  วรรณแสง.  (2529).  ความรับผิดในความเสียหายซ่ึงเกิดจากยานพาหนะอันเดินดวยกําลัง

เคร่ืองจักรกล.  หนา 24. 
16  สุษม  ศุภนิตย.  (2546).  คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะละเมิด.  หนา 143-144. 
17  แหลงเดิม.  หนา 143. 
18  แหลงเดิม. หนา 7.  
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จาย” (He who breaks must pay.) ท้ังนี้เพราะแนวคิดตามทฤษฎีนี้ถือวา หลักเกณฑแหงความรับผิด
ทางละเมิดไมจําเปนท่ีผูทําละเมิดตองกระทําความผิดดวย  เม่ือความเสียหายเกิดขึ้นและรูวาผูใดเปน
ผูทําหรือผูกอแลว ก็ควรถือวาผูนั้นเปนผูทําละเมิดไมวาการกระทําท่ีกอความเสียหายนั้นจะผิดหรือ
ถูก เพราะถือวามนุษยเราเม่ือไดกระทําการใดๆ ขึ้นแลว ยอมเปนการเส่ียงภัยอยางหนึ่ง คือ อาจมีผลดี
ก็ไดผลรายก็ได ผูกระทําจะตองรับผลแหงการเส่ียงภัยนัน้ ถามีภยัคือความเสียหายเกดิขึน้เขากต็องรบั
เคราะห ตองรับความเสียหายนั้น ความเสียหายตองไปเปนภัยกับเขา19 โดยเพียงพิเคราะหวาภัยนั้น
เปนผลมาจากเหตุใดและเหตุนั้นใครเปนผูกอขึ้น ผูนั้นก็ตองรับผิดชอบชดใชคาสินไหมทดแทน ซ่ึง
ทฤษฎีนี้ถือวาอาจมีความรับผิดไดแมไมมีความผิด (Liability without Fault) 

  เหตุผลท่ีผูสนับสนุนทฤษฎีรับภัยอางวาความรับผิดทางละเมิดไมควรมี
หลักเกณฑเกี่ยวกับความผิด มีอยู 2 ประการ คือ20 

  1.  เหตุผลทางกฎหมาย เนื่องจากผลแหงความรับผิดทางละเมิด คือ การ
บังคับใหชดใชคาสินไหมทดแทนความเสียหายมิใชเปนการลงโทษเชนเดียวกับผลแหงความรับผิด
ทางอาญา ฉะนั้นหลักเกณฑเรื่องละเมิดจึงไมควรคํานึงถึงความผิด เชนเดียวกับหลักเกณฑทางอาญา 
เพียงแตเปนผูกอความเสียหายก็ควรถือวาเปนละเมิดแลว 

  2.  เหตุผลทางพฤติการณ ทฤษฎีรับภัยไดอางวาเม่ือเกิดความเสียหายขึ้น
โดยหาตัวผูกระทําผิดไมได ไมเปนการสมควรท่ีจะใหผูเสียหายเปนผูรับบาปเคราะห โดยท่ีความ
เสียหายไมไดเกิดจากการกระทําของเขา ผูกอความเสียหายตางหากควรท่ีจะเปนผูรบัเคราะห และการ
หาตัวผูตองรับภัยก็ไมยาก เพียงแตพิเคราะหวาภัยนั้นเปนผลเพราะเหตุใด และเหตุนั้นใครเปนผูกอ    
ผูนั้นก็ตองรับผิดใชคาสินไหมทดแทน แตการหาตัวผูกระทําความผิดจะตองพิเคราะหวาการกระทํา
ใดเปนผิด ซ่ึงนับวาเปนเรื่องยาก เพราะส่ิงใดผิดหรือไมผิดเปนปญหาท่ีเปล่ียนแปลงไปแลวแตละ
ทองถ่ินและสมัย ตางกับการหาเหตุของความเสียหายซ่ึงยอมใชไดทุกทองถ่ินและทุกสมัย 

  จากการพิจารณาถึงหลักเกณฑความรับผิดเด็ดขาดในประเทศตางๆ พอ
สรุปลักษณะของความรับผิดเด็ดขาด (Strict Liability) ไดดังนี2้1 

  ก)  บุคคลผูจะตองรับผิด การท่ีบุคคลตองรับผิดก็เพราะสถานะของ
บุคคลนั้น คือ สถานะท่ีเปนผูดูแลหรือเปนเจาของ ฯลฯ การพิจารณาวาบุคคลในสถานะใดจะตองรับ
ผิดนั้นขึ้นอยู กับวาในสถานะนั้นเขาเปนผูกอใหเกิดความเส่ียงภัยขึ้นหรือไม หากสถานะนัน้ถือวาเขา
เองเปนผูกอใหเกิดภัย เขาก็ตองรับผิดเพราะความรับผิดเด็ดขาดนั้นขึ้นอยูกับวาความเสียหายควร
                                                

19  จิ๊ด เศรษฐบุตร .  เลมเดิม.  หนา 105. 
20  ประสิทธิ์ จงวิชิต.  (2526).  การพิสูจนในคดีละเมิดโดยประมาทเลินเลอ.  หนา 30.  
21  ภัทรศักด์ิ วรรณแสง.  เลมเดิม.  หนา 29-33.  
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เกิดขึ้นจากภัยของใคร ดวยเหตุนี้บุคคลจึงตองรับผิดตอความเสียหายท่ีเกดิขึน้ เพราะเขาอยูในสถานะ
ของผูกอภัย ไมใชวาความรบัผิดของเขาเกดิขึ้นจากความผิดแตประการใด ความเสียหายเกดิขึน้แมวา
บุคคลท่ีเกี่ยวของจะไดใชความระมัดระวังตามสมควรแลว ซ่ึงหากใชความรบัผิดโดยความผิดแลว ก็
จะทําใหผูเสียหายไดรับบาปเคราะหโดยไมไดรับการทดแทนความเสียหาย  

  ข)  ทรัพยท่ีตองรับผิด กฎหมายของบางประเทศไดกําหนดถึงประเภท 
ชนิด และคุณสมบัติของส่ิงของเอาไว ท้ังนี้เพราะการกําหนดถึงลักษณะของส่ิงของดงักลาว ยอมเปน
ประโยชนตอการจํากัดขอบเขตไมใหมีการใชหลักความรับผิดเด็ดขาดกวางมากจนเกินไป เพราะ
มิฉะนั้นแลวจะกลายเปนวา หลักความรับผิดเด็ดขาดเปนหลักท่ัวไปของความรับผิดนั่นเอง 
ประโยชนอีกประการหนึ่งของการกําหนดลักษณะของส่ิงของก็เพ่ือใหมีความชัดเจนในการตีความ 

  ค)  ขอยกเวนความรับผิด ถึงแมวาความรับผิดเด็ดขาดจะมีความหมาย
ไปในทางท่ีวาเปนความรับผิดโดยไมมีขอยกเวนก็ตาม แตความจริงแลวไมเปนเชนนั้น ท้ังนี้เพราะ
กฎหมายไดกําหนดขอยกเวนความรับผิดโดยเด็ดขาดไว ซ่ึงขอยกเวนความรับผิดจะมีความแตกตาง
ไปตามกฎหมายของแตละประเทศ โดยขอยกเวนความรับผิดท่ีสําคัญคือ “เหตุสุดวิสัย” (Force 
Majeure) 

  ง)  ภาระการพิสูจน ซ่ึงโจทกไมตองพิสูจนความเสียหายท่ีเกิดขึ้นวาเกิด
จากการกระทําของบุคคลใด ผูเสียหายเพียงแตพิสูจนวาตนไดรับความเสียหาย ซ่ึงประโยชนท่ีโจทก
จะไดรับ คือ ภาระการพิสูจนถูกผลักไปยังจําเลยทันที โจทกจึงไมมีภาระยุงยากในการพิสูจนคดี 
ดังนั้น จําเลยจึงมีหนาท่ีนําสืบพิสูจนใหตนพนผิดโดยยกขอตอสูวาเกิดแตเหตุสุดวิสัย หรือเกิดขึ้น
เพราะความผิดของผูเสียหายนั้นเอง หากจําเลยพิสูจนไมไดจําเลยก็ตองรับผิดตอโจทก22 

 (2)  ทฤษฎีความผิด (Theory of Fault)23 
        ปลายศตวรรษท่ี 19 ทฤษฎีเกี่ยวกับความรบัผิดทางละเมิด มีความชัดเจน

มากยิ่งขึ้นวาบุคคลจะมีความรับผิดทางละเมิดไดจะตองมีความผิดอยูดวย (No Liability without 
Fault) ซ่ึงเปนท่ีมาของทฤษฎีความผิด (Theory of Fault) โดยเช่ือกันวาเปนแนวคิดนี้ไดรับอิทธิพล
จากระบบการคาเสรี (Laissez-faire) และการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรป ทฤษฎีความผิดนี้มีความ
เช่ือวาจะชวยทําใหเกิดความกลาเส่ียงตอการดําเนินกิจการตางๆ มากขึน้ ท้ังนีเ้พราะทฤษฎีรบัภยั หรอื
ทฤษฎีความรับผิดโดยเครงครัด (Strict Liability) ท่ีกําหนดใหรับผิดโดยปราศจากความผิด (Liability 
                                                

22  เอกณัฐ  จิณเสน.  (2548).  ความรับผิดเพื่อละเมิดจากการกระทําโดยประมาทเลินเลอของผูประกอบ
วิชาชีพการพยาบาล.  หนา 174. 

23 มนตชัย  ธาดาอํานวยชัย. (2545). กฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ: รูปแบบที่เหมาะสมสําหรับ
ประเทศไทย.  หนา 11 – 12. 
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without Fault) นั้นจะเปนการขัดขวางตอความเจริญทางอุตสาหกรรม เนื่องจากถาความเสียหาย
เกิดขึ้นจากการทําอุตสาหกรรม ผูประกอบการตองรับผิดโดยไมมีขอแกตัว ทฤษฎีความผิดนี้จึงมี
พ้ืนฐานมาจากหลักการคุมครองเสรีภาพของผูกระทํามากกวามุงท่ีจะคุมครองสิทธิของผูเสียหาย24 

        ทฤษฎีความผิดสามารถแยกไดเปน 2 หลักยอยๆ คือ 
        ก.  หลักความรับผิดท่ีอยูบนพ้ืนฐานของความผิดหรือหลักความผิดท่ี

ตองมีการพิสูจนความผิด (Liability base on Fault) 
              การกระทําท่ีถือวาเปน “ความผิด”  หมายถึง การกระทําท่ีกอใหเกิด

ความเสียหายแกสิทธิของบุคคลอ่ืนไมวาจะกระทําโดยจงใจหรอืประมาทเลินเลอ โดยใชความผิดเปน
เกณฑในการวินิจฉัยความรับผิดทางละเมิด ซ่ึงการกระทําความผิดถือวาเปนการกระทําช่ัว เม่ือการ
กระทําความผิดไดกอใหเกิดความเสียหายขึ้นก็ถือวาเปนการกระทําละเมิด ซ่ึงผูกระทํานั้นจะตอง
ชดใชคาสินไหมทดแทน (Compensation) 

   หลักเกณฑท่ัวไปในการฟองคดีสําหรับความผิดฐานประมาท
เลินเลอมีอยูวา “คูความฝายใดกลาวอางขอเท็จจริงอันเปนมูลพิพาทขึ้นมาฝายนั้นมีหนาท่ีนําสืบ”    
(He who asserts a matter must prove it.) ซ่ึงหลักดังกลาวมาจากหลักกฎหมายโรมันท่ีวา “ภาระการ
พิสูจนตกแกคูความซ่ึงกลาวอาง หาไดตกอยูแกผูปฏิเสธไม” (ei incumbit probatio qui dicit, non qui 
negat) ดังนั้น ภาระการพิสูจนถึงความประมาทเลินเลอ และความเสียหาย  จึงตกอยูแกโจทกผูฟองคดี
ละเมิด กลาวคือ โจทกผูเสียหายจึงมีหนาท่ีตองพิสูจนวาตนไดรับความเสียหายอยางไรและความ
เสียหายของตนนั้นเกิดจากการกระทําของจําเลย และจําเลยเปนฝายผิด คือ กระทําโดยจงใจหรือ
ประมาทเลินเลอ 

 การพิสูจนวาการกระทําของผูกระทําเปนความผิดทําใหเกิดความ
เสียหายแกสิทธิของบุคคลอ่ืนโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอหรือไม เปนเรื่องท่ีผูไดรับความเสียหาย
จะตองนําสืบพิสูจน โดยผูเสียหายตองนําสืบพิสูจนองคประกอบของความผิดใหครบท้ัง 2 
องคประกอบ คือ 

 1.  องคประกอบทางการกระทํา คือ การกระทําโดยผิดกฎหมายให
เขาเสียหาย 

 2.  องคประกอบทางจิตใจ คือ การกระทําโดยจงใจหรือประมาท
เลินเลอ25 

                                                
24  ปญจพร  โกศลกิติวงศ.  (2541).  ความรับผิดทางแพงของผูกอมลพิษในคดีส่ิงแวดลอม.  หนา 37. 
25  ประสิทธิ์  จงวิชิต.  เลมเดิม.  หนา 31. 
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 ดังนั้น หากการกระทําของผูทําละเมิดท่ีทําใหเกิดความเสียหายแก
บุคคลอ่ืน เปนการกระทําโดยสุจริต แมจะไปกระทบสิทธิของบุคคลอ่ืนผูกระทําก็ไมตองรับผิดตอ
ความเสียหายท่ีเกิดขึ้น ถือวาการกระทํานั้นไมเปนละเมิด 

 
  ข .  หลักความรับผิดตามขอสันนิษฐานความผิด (Liability base on 

Presumption of Fault) 
แตเดิมการกําหนดความรับผิดของบุคคลใด จะตองปรากฏวาบุคคล

นั้นตองมี “ความผิด” (Never any liability without fault.) อันเปนหลักเกณฑในเรื่องความรับผิดทาง
ละเมิดกลาวคือ ผูท่ีจะรับผิดทางละเมิดไดตองปรากฏวา ผูนั้นกระทํา หรืองดเวนการกระทําการใด
การหนึ่งโดยจงใจ หรือประมาทเลินเลอ  และสามารถพิสูจนไดวา ผูนั้นเปนผูกระทําเชนวานัน้จรงิ แต
อยางใดก็ตาม ขอบเขตและหลักเกณฑทางละเมิดดั่งเดิม ยังไมกวางขวางพอท่ีจะครอบคลุมถึงความ
รับผิดชอบ โดยเฉพาะการพิสูจนถึงความเสียหายท่ีเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเลอ  ซ่ึงหาก
พิจารณาตามหลักความรับผิดแบบดั่งเดิมแลวจะมีผลวา ภาระการพิสูจนดังกลาวจะเปนภาระแก
ผูเสียหาย หากผูเสียหายไมอาจนําสืบพิสูจนได ผูถูกกลาวหาถือวาไมมีความผิด  และไมตองมีความ
รับผิดในความเสียหายท่ีเกิดขึ้น 

การพิสูจนวา การกระทําของจําเลยครบองคประกอบความผิดตามท่ี
กฎหมายบัญญัติไวหรือไมนั้นมีความยากลําบากมาก เพราะโจทกจะตองพิสูจนการกระทําของจําเลย
ใหไดครบถวนท้ังองคประกอบทางการกระทําและองคประกอบทางจิตใจ ซ่ึงการพิสูจนทําไดยากมาก
ทําใหเกิดความไมเปนธรรมในสังคมขึ้น26 โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีการกระทําละเมิดท่ีเกิดจากการ
กระทําของผูประกอบวิชาชีพเฉพาะทาง ซ่ึงโจทกอาจไมมีทางนําสืบไดเลยเพราะขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
ความประมาทอยูในอํานาจและความรูของฝายจําเลยท่ีประกอบวิชาชีพเฉพาะทางท้ังหมด ทําใหไมมี
ใครทราบตนเหตุไดเลยนอกจากจําเลย ดังนั้นหากกําหนดใหโจทกมีหนาท่ีตองนําสืบถึงความประมาท
เลินเลอของจําเลยอยู โจทกยอมไมมีทางชนะคดีไดเลย เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนนี้ ศาลในระบบ
กฎหมายจารีตประเพณ ีเชน อังกฤษจึงไดมีการพัฒนาหลักการผลักภาระการพิสูจนตามบทสันนิษฐาน
ตามความเปนจริงขึ้น ท่ีเรียกวา “Res Ipsa Loquitur”27 

คําวา “Res Ipsa Loquitur” ใชกันมากในคดีละเมิดซ่ึงเกิดจากความ
ประมาทเลินเลอ (The Tort of Negligence) ท้ังนี้เพราะโดยปกติแลวเปนหนาท่ีของโจทกท่ีจะพิสูจน
ถึงความประมาทเลินเลอ แตบางกรณีเปนภาระอันหนักแกโจทก เพราะเหตุวาขอเท็จจริงท่ีกอใหเกิด

                                                
26  สุวิทย  รัตนสุคนธ.  (2534).  ความรับผิดตอความเสียหายอันเกิดจากผลิตภัณฑยา.  หนา 101 - 105. 
27  ศินีนาถ  เกียรติกังวาฬไกล.  (2531).  ความรับผิดทางละเมิดของผูประกอบวิชาชีพ.  หนา 35-39.  
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เหตุการณนั้นอยูในความรูเห็นของจําเลยผูซ่ึงเปนตนเหตุของเหตุการณ (The true cause of the 
accident is solely within the knowledge of the defendant who cause it.) โจทกสามารถพิสูจนถึง
เหตุการณไดแตเขาไมสามารถพิสูจนไดวาเหตุการณเกิดขึ้นไดอยางไร เพ่ือท่ีจะแสดงใหเห็นถึงท่ีมา
ของความประมาท (Origin in the negligence of defendant.) ขอยุงยากเหลานี้หลีกเล่ียงไดโดยการใช
หลัก Res Ipsa Loquitur หลักนี้เปนประโยชนแกโจทกในการพิสูจนถึงเหตุการณ เปนหนาท่ีของ
จําเลยท่ีจะพิสูจนใหคณะลูกขุนเช่ือวาเหตุการณไมไดเกิดจากความประมาทเลินเลอของเขา 28 

การใชหลัก Res Ipsa Loquitur มีเง่ือนไขอยู 2 ประการ คือ29  
1.  ส่ิงท่ีกอใหเกิดความเสียหายอยูภายใตการควบคุมของจําเลยหรือ

ลูกจาง 
จุดประสงคของเง่ือนไขขอนี้คือ การเกิดขึ้นของเหตุการณเปน

พยานหลักฐานของความประมาทเลินเลอของจําเลย หรือบุคคลใดซ่ึงเขาตองรับผิดในความประมาท
เลินเลอนั้น ดังนี้เม่ือโจทกนําหลัก Res Ipsa Loquitur มาใช โจทกตองพิสูจนใหไดวาส่ิงซ่ึงกอใหเกิด
ความเสียหายนั้นอยูในความควบคุมของจําเลยหรือลูกจางของเขา 

2.  เหตุการณท่ีธรรมดาจะไมเกิดขึ้น ถาผูกระทําไดใชความระมัดระวัง
ตามสมควร 

  ขอเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณบางขณะอาจเห็นไดในตวัเองวาเปน
ความประมาทเลินเลอ โดยอาศัยสามัญสํานึกหรือความรูท่ัวไป และหากเปนกรณีท่ีตองมีการใช
ความรูความเช่ียวชาญเปนพิเศษ เชน เปนผูประกอบวิชาชีพ หรือสินคาเปนส่ิงท่ีใชเทคโนโลยใีนการ
พัฒนา การวินิจฉัยถึงความประมาทเลินเลอ โจทกจึงควรนําพยานผูเช่ียวชาญมาสืบเพ่ือแสดงวาเหตุ 
การณจะไมเกิดขึ้นโดยปราศจากความประมาทเลินเลอ ท้ังนี้เพ่ือแสดงใหเห็นถึงสิทธิเรียกรองไดชัด
แจงขึ้น เพราะเหตุวาผูพิพากษาขาดประสบการณในการท่ีจะลงความเห็นถึงความประมาทเลินเลอ 

หลักการผลักภาระการพิสูจนตามบทสันนิษฐานตามความเปนจรงิ
นี้ นักนิติศาสตรบางทาน เห็นวาเปนกฎของพยานหลักฐาน (Rule of Evidence) ซ่ึงมีผล 2 ประการ คือ 

-  เปนขอสันนิษฐานในคดีประมาทเลินเลอและภาระการพิสูจนตก
แกจําเลย 

-  โจทกมีสิทธิมอบหมายคดีใหตอคณะลูกขุน เพ่ือกรณีท่ีศาลช้ันตน
ตัดสินวาไมอาจวินิจฉัยไดวาจําเลยประมาทเลินเลอ โจทกอาจยื่นอุทธรณใหพิจารณาคดีใหม 
 
                                                

28  ประสิทธิ  จงวิชิต.  เลมเดิม.  หนา 188-190. 
29  เอกณัฐ  จิณเสน.  เลมเดิม.  หนา 109-112.   
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2.1.2.2  ทฤษฎีแนวคิดตามกฎหมายมหาชน 
  หลักการทางมหาชนในการคุมครองผูบริโภคนั้นมีแนวคิดท่ีหลากหลาย ซ่ึง

แนวคิดตางๆ ลวนมุงใหความคุมครองความเปนปจเจกชน เพ่ือสรางรัฐในอุดมคติและเพ่ือให
ประโยชนท้ังหลายตกอยูกับประชาชนของตน ซ่ึงหลักการท่ีมารองรับแนวคิดดังกลาวมีดังนี้ 

 (1)  ทฤษฎีเสรีนิยมทางการเมืองของจอหน ล็อก 
    จอหน ล็อก (John Locke) เปนนักปรัชญาชาวอังกฤษ ไดเขยีนหนังสือหลายเลม

แสดงแนวคิดเสรีนิยมประชาธิปไตย เชน ขอเขียนเกี่ยวกับอํานาจการเมือง (essays sur le pourvoir civil) 
ตําราวาดวยการเมืองการปกครองรัฐ (traité sur le gouvernement civil 1690) ฯลฯ  

   ในศตวรรษท่ี 17 อิทธิพลของเสรีนิยมทางการเมืองเริ่มถายทอดเขาสูแนวคิด
ทางเศรษฐกิจ ดังจะเห็นไดวา ล็อค (Locke) เริ่มเสนอแนวคิดท่ีใหรัฐปลอยใหเศรษฐกิจเสรีและปรับตัว
ตามความตองการเอง ประกอบกับเสรีนิยมทางการเมืองเช่ือในคุณคาและศักดิ์ศรีของปจเจกชน 
(Individual) การจํากัดอํานาจและบทบาทของรัฐทางหนึ่ง กับการใหความสําคัญกับปจเจกชน
ประการหนึ่ง 

   จอหน ล็อก ยืนยันวา “เสรีภาพ” เปนกฎเกณฑพ้ืนฐานของระบบการปกครอง 
และรัฐหรือผูปกครองตองสรางสถาบันทางการเมืองขึ้นมาเพ่ือคุมครองเสรีภาพนี้ โดย “เสรีภาพ” 
ไมไดหมายถึงการแสดงออกซ่ึงศักยภาพของปจเจกชนอยางเต็มท่ี แตจําตองอยูภายในขอบเขตอัน
จํากัดเสรีภาพไว ดังท่ีล็อคกลาววา “ท่ีสรางรัฐขึ้นมาก็เพ่ือใหมนุษยอยูภายใตกฎหมาย ถาไมมีกฎหมาย
ก็ไมมีเสรีภาพ”30 ดังนั้น รัฐไมควรเขาไปแทรกในทางเศรษฐกิจ ควรปลอยใหเศรษฐกิจเสรีท่ีสุด  

   จุดออนในแนวคิดของล็อคขางตน คือ การใหราษฎรมีสิทธิมากในการขัด
ขืนรัฐบาลโดยการยึดเอามโนธรรมเปนสําคัญ จนถึงขนาดใชอาวุธเขาตอสูกับรัฐบาลก็ควร กับ
อีกประการหนึ่ง คือ รัฐบาลตองออนอํานาจลงไปโดยการแยกอํานาจบริหารออกไปเสียจาก
อํานาจนิติบัญญัติและฝายบริหารยังทําไดแคตามอํานาจท่ีไดรับมอบมาจากฝายนิติบัญญัติ ซ่ึงก็ตอง
คอยฟงเสียงราษฎรอยูดวยเสมอไป ระบอบการปกครองเชนนี้รัฐบาลมีอํานาจไมมากและอาจเกิดสภาพ
อนาธิปไตยขึ้นได แมการกระทําอันจะเปนประโยชนตอประชาชนในระยะยาวอาจทําไดลําบากหาก
ไปขัดกับมติมหาชน ล็อคจึงเนนใหท้ังรัฐบาลและราษฎรหันหนาเขาหากันโดยมุงความดีของ
สวนรวมและเพ่ือกันและกัน31 

 
 

                                                
30  ภูริชญา วัฒนรุง.  (2543).  ปรัชญาและพัฒนาการกฎหมายมหาชน.  หนา 108-109. 
31  แหลงเดิม.  หนา 113. 
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 (2)  หลักอรรถประโยชน (On Utilitarianism) 
    อรรถประโยชน คือ หลักธรรมท่ีเปนพ้ืนฐานของศีลธรรม ซ่ึงอาจกลาวได

วา เปนหลักท่ีวาดวยความสุขท่ีสุดสําหรับคนจํานวนมากท่ีสุด หลักนี้ถือวาการกระทําท่ีชอบธรรม
นั้น คือ การกระทําท่ีสงเสริมใหเกิดความสุข ความสุขคือความพอใจไมมีความทุกข ส่ิงท่ีไมใช
ความสุขคือ ความทุกข และการถูกบดบังไมใหเกิดความพอใจ 

   เม่ือหลักอรรถประโยชนมุงเสริมสรางความสุขใหแกเอกชนโดยการให
หลักประกันแกเสรีภาพสวนบุคคล เสรีภาพในการทํานติกิรรมและสัญญา สิทธิในทรพัยสินสวนบุคคล
และสิทธิเสรีภาพอ่ืนๆแลว ยอมกลาวไดวาเปนทฤษฎีปจเจกชนนิยมท่ีมุงคุมครองผลประโยชนของ
เอกชน โดยถือวาความสมบูรณพูนสุขของสังคมขึ้นอยูกับความผาสุขของเอกชนเปนรายบุคคล ดังนั้น 
โดยหลักท่ัวไปแลวการตรากฎหมายริดรอนหรือควบคุมเสรีภาพของเอกชนเปนส่ิงท่ีไมควรกระทํา 

   แตมีขอยกเว นใหมีการควบคุมสิทธิเสรีภาพดังกลาวได เมื ่อการใช
เสรีภาพดังกลาวจะกอใหเกิดอันตรายหรือความเสียหายตอเอกชนหรือสังคม ซ่ึงผลประโยชนของ
เอกชนตองกอใหเกิดความเสียหายท่ีแนนอนจึงจะเปนเหตุผลท่ีอาจสนับสนุนการตรากฎหมายขึ้นใช
บังคับควบคุมพฤติกรรมดังกลาว ซ่ึงตองมีการตรากฎหมายควบคุมการใชสิทธิและเสรีภาพของ
เอกชนตามสมควรแกการคาท่ีเปนธรรม เพราะเอกชนไดมีการบิดเบือนการใชสิทธิและเสรีภาพเปน
อันมาก การใชสิทธิเสรีภาพจึงจําเปนตองมีวินัยมากกวานี้ 

 (3)  หลักประโยชนสาธารณะ 
    หลักการดังกลาวมีพ้ืนฐานมาจากการท่ีรัฐจะกระทําการอยางใดๆนั้น รัฐจะ 

ตองคํานึงถึง “ประโยชนสาธารณะ” โดยในสวนของการใหความคุมครองแกผูบริโภคนั้นถือเปน
นโยบายแหงรัฐ ซ่ึงแตละรัฐจะตองจัดใหมีขึ้นเพ่ือใหความคุมครองดูแลประชาชนของแตละรัฐใหมี
ความเปนอยูอยางสงบสุขโดยมุงถึงประโยชนสาธารณะเปนพ้ืนฐาน ซ่ึงศาสตราจารย ดร. บวรศักดิ์ 
อุวรรณโณ ไดใหคําอธิบายในเรื่องนี้ไว พอสรุปไดดังนี3้2 

    ในกฎหมายมหาชน มีการคิดคน “รัฐ” ขึ้นมาเปนผูดูแลรักษาประโยชนสวนรวม
ของคนจํานวนมาก ในกรณีท่ีประโยชนสวนตัวของปจเจกชนไมสอดคลองกับประโยชนสวนรวม
ของคนหมูมากในสังคมหรือท่ีเรียกวา “ประโยชนสาธารณะ” จะตองใหประโยชนสาธารณะมากอน
หรืออยูเหนือประโยชนสวนตัวของปจเจกชน ซ่ึงถาปจเจกชนไมสมัครใจหรือไมยินยอมท่ีจะสละ
ประโยชนสวนตัวเพ่ือประโยชนสาธารณะ ก็จะตองใหรัฐโดยองคกรของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐ
เปนผูดูแลรักษาประโยชนสาธารณะแทนและในนามของคนหมูมากในสังคมได โดยใหองคกรของรัฐ
หรือเจาหนาท่ีของรัฐสามารถใชอํานาจหนาท่ีบังคับปจเจกชนเพ่ือประโยชนสาธารณะ 
                                                

32  บวรศักด์ิ  อุวรรณโณ.  (2538).  กฎหมายมหาชน เลม 3: ที่มาและนิติวิธี.  หนา 298 - 301. 
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    ดังนัน้ ประโยชนสาธารณะหรือความตองการของคนหมูมากในสังคมจงึเปน
หัวใจของกิจการของรัฐและเปนวัตถุประสงคของการดําเนินการทุกอยางขององคกรหรือเจาหนาท่ี
ของรัฐ  กิจกรรมของรัฐซ่ึงดําเนินไปเพ่ือประโยชนสาธารณะนั้นจึงแยกไดเปน 2 ลักษณะ คือ การใช
อํานาจควบคมุโดยการออกกฎเกณฑหรือคาํส่ังใหคนในสังคมปฏิบัตติามเพ่ือปองกันไมใหเกดิความ
ไมสงบเรียบรอยขึ้นในบานเมือง และการใหบริการสนองตอบความตองการดานตางๆ ของคนใน
สังคม ซ่ึงหลักประโยชนสาธารณะนี้ถูกนํามาใชในการกําหนดแนวทาง นโยบายตางๆ รวมไปถึงการ
ใหบริการสาธารณะของรัฐ ท่ีวางไวเปนพ้ืนฐานใหกับประชาชนของแตละรัฐในการท่ีจะไดรับการ
บริการจากรัฐ เชน การจัดใหมีสาธารณูปโภค รวมไปถึงการใหความคุมครองทางดานความปลอดภยั
แกชีวิต รางกาย และทรัพยสินของประชาชนในรัฐดวย 
 
2.2  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกฎหมายการคุมครองผูบริโภคของไทย 

แนวคิดทางกฎหมายของไทยตั้งอยูบนรากฐานของหลักการท่ีวา เปนหนาท่ีของรัฐหรือ
ภารกิจท่ีสําคัญของรัฐ ท่ีจะตองใหความคุมครอง ปองกันภยันตรายท่ีเกิดขึ้นแกชีวิต รางกายและ
ทรัพยสินของราษฎร รัฐในฐานะผูปกครองไมอาจปฏิเสธในความรับผิดชอบดังกลาวไดดังปรากฏอยู
ในรัฐธรรมนูญอันเปนกฎหมายสูงสุดท่ีวาดวยเรื่องของสิทธิในชีวิต รางกายยอมไดรับการรับรอง ซ่ึง
ลักษณะดังกลาวเปนหลักการคลายกับหลายๆ ประเทศ คือ ทําใหประชาชนมีความคิดมาตลอดวา เปน
หนาท่ีของรัฐหรือผูปกครองตองดูแลประชาชน โดยมีหนาท่ีตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการดูแลสังคม ดูแล
ประชาชนใหไดรับความปลอดภัยในการดํารงชีวิตในการประกอบอาชีพซ่ึงเหมือนส่ิงนี้จะเปนส่ิง
ผูกพันกับสังคมไทยมาโดยตลอด เชนเดียวกับการจัดใหมีกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภค
ฉบับแรกคือ พระราชบัญญัติหางน้ํานม พ.ศ. 2470 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว 
รัชกาลท่ี 7 ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศใชพระราชบัญญตัิหางน้ํานม พ.ศ. 2470 
โดยมีเหตุผลวา 

“โดยท่ีแพทยผูทรงไวซ่ึงคุณวุฒิและความสามารถไดลงความเห็นวาหางน้ํานมนั้นเม่ือใช
เล้ียงทารก ก็ทําใหเกิดความมีอาหารไมเพียงพอเล้ียงรางกายและโรครายแรงตาง ๆ  และในเวลานี้ปรากฏ
วามีผูใชหางน้ํานมเล้ียงทารกแพรหลายในพระราชอาณาจักร…” 

จะสังเกตไดวาจากเหตผุลของการประกาศใชพระราชบัญญัต ิดังกลาว จะสอดคลองกับ
การปกครองท่ีมีลักษณะของการท่ีผูปกครองประเทศหรือรัฐ เปนผูเห็นถึงปญหาท่ีกําลังจะเกิดขึ้นจาก
ภาวะของการบริโภคหางน้ํานมในพระราชอาณาจักร จึงจัดใหมีกฎหมายฉบับนี้ขึ้น มีอํานาจชัดเจน 
ท้ังนี้ กอนท่ีจะมีการประกาศใชพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ประเทศไทยมีกฎหมาย
หลายฉบับท้ังในระดับพระราชบัญญัติ หรือกฎหมายระดับรองอ่ืนๆ ท่ีมีวัตถุประสงคในการ
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คุมครองผูบริโภครวมแลวมากกวา 60 ฉบับ ซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของกระทรวงตางๆ ถึง 9 
กระทรวง ซ่ึงหากพิจารณากฎหมายตางๆ เหลานี้ จะพบวาเปนกฎหมายในลักษณะของกฎหมาย
มหาชน ท่ีใหอํานาจรัฐในการเขาไปแทรกแซงการประกอบธุรกิจของเอกชนและมีการกําหนด
สภาพบังคบัทางกฎหมาย โดยกําหนดโทษอาญาไวในประมวลกฎหมายอาญา หรือ พระราชบัญญัติ
ฉบับตางๆ ซ่ึงผูฝาฝนจะตองรับโทษทางอาญาดวย และจากการท่ีผูผลิตสินคาไดใชวิธีการตางๆ เพ่ือ
แขงขันทางการคา ทําใหผูบริโภคอาจจะตกอยูในภาวะเสียเปรียบผูประกอบธุรกิจ  อีกท้ังกฎหมายท่ีใช
บังคับอยูก็มิไดบัญญัติถึงการชดใชหรือการเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดจากการบริโภคจึงไมสามารถ
คุมครองผูบริโภคใหไดรับความเปนธรรมไดอยางสมบูรณ เม่ือผูบริโภคท่ีไดรับความเสียหายจากการ
บริโภคสินคาหรือบริการตองการใหมีการชดใชหรือเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดขึ้น ผูบริโภคกจ็ะตอง
ไปฟองรองดําเนินคดีกับ  ผูประกอบธุรกิจในศาลเอง ทําใหเสียเวลาและคาใชจายประกอบกับหลัก
กฎหมายในการดําเนินคดีท่ีใชอยูไมสามารถเอ้ือประโยชนใหผูบริโภคดําเนินคดีไดอยางเต็มท่ี 
เนื่องจากผูบริโภคจะตองเปนผูพิสูจนถึงความเสียหายตามหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความ ท้ัง
ผูบริโภคสวนใหญไมไดอยูในฐานะท่ีจะดําเนินคดีฟองรองผูประกอบธุรกิจดวยตนเองได จึงเปน
เหตุผลท่ีสําคัญในการตราพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  พ.ศ. 2522 ขึ้น อีกท้ังยังมีบทบัญญัติ
แหงกฎหมายฉบับอ่ืนนอกเหนือจากพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ท่ีมีวัตถุประสงค
เพ่ือการคุมครองผูบริโภคกระจายอยูในบทบัญญัติแหงกฎหมายฉบับอ่ืนอีก ดังนี้ 

2.2.1  แนวคิดในการคุมครองตามรัฐธรรมนูญ33 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 2550 รับรองสิทธิของผูบริโภคเอาไวเปน

การชัดแจงในมาตรา 61 ซ่ึงบัญญัติวา 
“สิทธิของบุคคลซ่ึงเปนผูบริโภคยอมไดรับความคุมครองในการไดรับขอมูลท่ีเปนความ

จริง และมีสิทธิรองเรียนเพ่ือใหไดรับการแกไขเยียวยาความเสียหาย รวมท้ังมีสิทธิรวมตัวกันเพ่ือ
พิทักษสิทธิของผูบริโภค 

ใหมีองคการเพ่ือการคุมครองผูบริโภคท่ีเปนอิสระจากหนวยงานของรัฐซ่ึงประกอบ ดวย
ตัวแทนผูบริโภค ทําหนาท่ีใหความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของหนวยงานของรัฐในการตราและ
การบังคับใชกฎหมายและกฎ และใหความเห็นในการกําหนดมาตรการตางๆ เพ่ือคุมครองผูบริโภค 
รวมท้ังตรวจสอบและรายงานการกระทําหรือละเลยการกระทําอันเปนการคุมครองผูบริโภค ท้ังนี้ ให
รัฐสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการขององคการอิสระดังกลาวดวย” 

                                                
33  บวรศักด์ิ  อุวรรณโณ.  (2547). ภาพรวมของรัฐธรรมนูญและรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

2540.  หนา 9. 
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เหตุผลท่ีรัฐธรรมนูญจัดใหมีองคการอิสระขึ้นก็เพ่ือคุมครองผูบริโภคใหองคการเพ่ือ
การคุมครองผูบริโภคท่ีเปนอิสระจากหนวยงานของรัฐ ซ่ึงประกอบไปดวยตัวแทนผูบริโภคมีสวน
รวมในการกําหนดทิศทางและแนวทางเพ่ือคุมครองสิทธิของตนเองใหพนจากการเอารัดเอาเปรียบ
ของผูประกอบการผลิตหรือจําหนายสินคาหรือบริการท่ีไมเปนธรรม ซ่ึงเปนการเปดโอกาสให
ประชาชน มีสวนรวมในระบบการเมืองมากขึ้น 

2.2.2  แนวคิดในการคุมครองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย34  
มาตรา 420 บัญญัติวา “ผูใดจงใจหรือประมาทเลินเลอ ทําตอบุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมาย

ใหเขาเสียหายถึงแกชีวิตก็ดี แกรางกายก็ดี อนามัยก็ด ีเสรีภาพก็ดี ทรัพยสินหรือสิทธิอยางหนึ่งอยาง
ใดก็ดี ทานวาผูนั้นทําละเมิดจําตองใชคาสินไหมทดแทนเพ่ือการนั้น” 

บทบัญญัติเรื่องละเมิดเปนบทบัญญัติท่ีกวางมาก แตก็มีอุปสรรคตอการปรับใชกับกรณี
คุมครองผูบริโภคอยูตรงท่ีกฎหมายลักษณะละเมิดของไทยเปนเรื่องตองกระทําโดยจงใจหรือ
ประมาทเลินเลอ แตถาเปนกรณีท่ีไมจงใจหรือประมาทก็ไมอาจอาศัยบทบัญญัติเรื่องละเมิดมาปรับ
ใชได ท้ังๆท่ีความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากการบริโภคในปจจุบันสวนใหญเกิดจากเหตุซ่ึงไมอาจ
คาดหมายได กลาวอีกนัยหนึ่งก็ คือ ขาดการจงใจของผูผลิตหรือผูประกอบธุรกิจการคาบริการ 

2.2.3  แนวคิดในการคุมครองตามประมวลกฎหมายอาญา35 
มาตรา 236 บัญญัติวา “ผูใดปลอมปนอาหาร ยาหรือเครื่องอุปโภคบริโภคอ่ืนใด เพ่ือ

บุคคลอ่ืนเสพยหรือใช และการปลอมปนนั้นนาจะเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกสุขภาพ หรือจําหนาย 
หรือเสนอขาย ส่ิงเชนวานั้นเพ่ือบุคคลเสพยหรือใช ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไม
เกินหกพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ” 

มาตรา 271 บัญญัติวา “ผูใดขายของโดยหลอกลวงดวยประการใดๆใหผูซ้ือหลงเช่ือใน
แหลงกําเนิด สภาพ คุณสมบัติ หรือปริมาณแหงของนั้นอันเปนเท็จ ถาการกระทํานั้นไมเปนความผิดฐาน
ฉอโกง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพันบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ” 

หากพิจารณาบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญาแลวไมมีบทบัญญัติคุมครองในกรณี
ท่ีบุคคลใดบริโภคอาหาร ยา หรือเครื่องอุปโภคบริโภคอ่ืนใดอันอาจกอใหเกิดอันตรายตอรางกาย
หรือสุขภาพของประชาชนโดยไมอาจคาดหมายได กลาวอีกนัยหนึ่งการกระทําจะเปนความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา ก็ตอเม่ือการกระทํานั้นตองเปนการกระทําท่ีมีเจตนาหรือกระทําโดย
ประมาทเทานั้น  แตอยางไรก็ตามหากวินิจฉัยความรับผิดอาญาในเรื่องความสัมพันธระหวางการ
กระทําและผลโดยใชทฤษฎีความรับผิดทางภาวะวิสัย  ซ่ึงถือหลักวา “ ผลของการกระทําจะเปนผล
                                                

34  สุษม  ศุภนิตย.  (2540).  คําอธิบายกฎหมายคุมครองผูบริโภค.  หนา 28. 
35  แหลงเดิม.  หนา 27. 
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ท่ีผูกระทําตองรับผิดก็ตอเม่ือการกระทํานัน้ไดกออันตรายตอการเกิดผลท่ีกฎหมายไมพึงประสงค
ขึ้น และอันตรายนั้นไดเกิดขึ้นจาการกระทํานั้น” เชน กรณีหญิงมีครรภใชยาแกแพท่ีเรียกวา 
Contegan หรือ Thalidomide แลวสงผลใหเด็กท่ีเกิดมามีรางกายพิการท่ีแขนขา และกระดูกสันหลัง  
กรณีดังกลาวถือไดวามีความสัมพันธระหวางการกระทําและผลของการกระทํานั้น เพราะยานั้นได 
“กอ” อันตรายเกิดขึ้น  และมีอันตรายไดเกิดขึ้นจริงๆ36 ดังนั้นผูกระทําจึงตองรับผิดโดยไม
จําเปนตองพิจารณาวาผูกระทําจะไดคาดหมายถึงผลของการกระทําดังกลาวหรือไม 
 
2.3  วิวัฒนาการในการคุมครองผูบริโภคในประเทศไทย 

กฎหมายคุมครองผูบริโภคเดิมกระบวนการผลิตสินคาตางๆ จะผลิตขึ้นโดยวิธีการทาง
ธรรมชาติ ผูประกอบธุรกิจและผูบริโภคมีความเทาเทียมกัน ตอมาเม่ือสภาพสังคมและวิทยาการ
เปล่ียนแปลงไป ความสัมพันธของบุคคลในสังคมระหวางผูผลิตและผูบริโภคก็เปล่ียนไปดวย ทําใหมี
การแขงขันกันโดยไมมีการควบคุมกอใหเกิดการแขงขันเกินควร อีกท้ังผูประกอบการธุรกิจการคาและผูท่ี
ประกอบธุรกิจโฆษณาไดนําวิชาการในทางการตลาดและทางการโฆษณามาใชในการสงเสริมการขาย
สินคาและบริการ ซ่ึงการกระทําดังกลาวทําใหผูบริโภคตกอยูในฐานะท่ีเสียเปรียบ เพราะผูบริโภคไมอยู
ในฐานะท่ีจะทราบภาวะตลาดและความจริงท่ีเกี่ยวกับคุณภาพและราคาของสินคาและบริการอยูแลวก็ตาม
และการท่ีผูบริโภคแตละรายจะไปฟองรองดําเนินคดีกับผูประกอบธุรกิจการคาหรือผูประกอบธุรกิจ
โฆษณา เม่ือมีการละเมิดสิทธิของผูบริโภคยอมเสียเวลาและคาใชจาย อีกท้ังผูบริโภคผูบริโภคจํานวนมาก
ไมอยูในฐานะท่ีจะสละเวลาและเสียคาใชจายในการดําเนนิคดีได และในบางกรณกีไ็มอาจระงับหรอื
ยับยั้งการกระทําท่ีจะเกิดความเสียหายแกผูบริโภคไดทันทวงที อีกท้ังในปจจุบันการผลิตสินคาและ
บริการ กับการบริโภคสินคาและบริการไดเปล่ียนแปลงไปจากอดีตมากท้ังเทคนิคในการผลิต การ
จําหนาย และการไดมาซ่ึงสินคาและบริการเพ่ือบริโภคก็เปล่ียนแปลงไป มีการโฆษณาสินคาเพ่ือจูงใจ
ในการตัดสินใจซ้ือสินคาของผูบริโภคมากขึ้นรัฐจึงตองแสวงหามาตรการทางกฎหมายมาคุมครอง
ผูบริโภค เพ่ือไมใหผูบริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบท้ังทางดานคุณภาพ ราคา และการใหบริการจากผูผลิต
หรือผูจําหนายสินคาหรือบริการ37 ดวยเหตุดังกลาวจึงเกิดหลักกฎหมายคุมครองผูบริโภคขึ้น คือ 
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 โดยกําหนดหนาท่ีผูประกอบธุรกิจการคาและผูประกอบธุรกจิ
โฆษณาตอผูบริโภค เพ่ือใหมีความเปนธรรมแกผูบริโภค ตลอดจนจัดใหมีองคกรของรัฐท่ีเหมาะสมเพ่ือ
ตรวจตราดูแลและประสานงานการปฏิบัติงานของสวนราชการตางๆ ในการใหความคุมครอง
ผูบริโภค ซ่ึงตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ไดกําหนดนิยามของคําวา “ผูบริโภค” ไว
                                                

36  คณิต ณ นคร.  (2548).  ประมวลกฎหมายอาญา หลักกฎหมายและพื้นฐานการเขาใจ.  หนา 262-263. 
37  แหลงเดิม.  หนา 10 - 13. 
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อยางแคบๆ แตเม่ือสภาพสังคมเปล่ียนไป ขอบเขตของคําวา “ผูบริโภค” จึงเปล่ียนไปดวย เพราะ
ผูบริโภคจะมีความหมายเปล่ียนไป ดังนั้นจึงตองทําความเขาใจถึงความหมายของผูบริโภค 

“ผูบริโภค” หมายความวา ผูซ้ือหรือผูไดรับบริการจากผูประกอบธุรกิจและหมายความ
รวมถึงผูซ่ึงไดรับการเสนอหรือชักชวนจากผูประกอบธุรกิจ เพ่ือใหซ้ือสินคาและรับบริการดวย ซ่ึง
หากพิจารณาประกอบคํานิยามของคําวา ซ้ือ ขาย บริการ และคําวาผูประกอบธุรกิจแลว ผูบริโภคจึง
หมายความเฉพาะคูกรณีในสัญญาซ้ือขาย เชาซ้ือ เชาทรัพย รับบริการเทานั้น มิไดหมายความรวมถึง
ผูเสียหายท่ีแมจะบริโภคจริง38 แตมิใชคูกรณีในสัญญา 

ตอมาไดมีการแกไขเพ่ิมเติมนิยามคําวา “ผูบริโภค” ใหครอบคลุมถึงผูใชสินคาหรือผู
ไดรับบริการจากผูประกอบธุรกิจโดยชอบ แมจะมิไดเปนผูเสียคาตอบแทนเองก็ตาม39 

“ผูบริโภค” หมายความวา ผูซ้ือหรือผูไดรับบริการจากผูประกอบธุรกิจ หรือผูซ่ึงไดรับ
การเสนอหรือชักชวนจากผูประกอบธุรกิจ เพ่ือใหซ้ือสินคาหรือรับบริการและหมายความรวมถึง
ผูใชสินคาหรือผูไดรับบริการจากผูประกอบธุรกิจโดยชอบ แมมิไดเปนผูเสียคาตอบแทนก็ตาม40 

สรุปไดวาผูบริโภค หมายถึง ผูซ้ือสินคาหรือผูไดรับบริการจากการประกอบธุรกิจ หรือผู
ซ่ึงไดรับการเสนอหรือชักชวนจากผูประกอบธุรกิจเพ่ือใหซ้ือสินคาหรือรับบริการ 

2.3.1  แนวคิดและท่ีมาเหตุผลของการจัดใหมีพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 
 แนวคิดในการจัดใหมีพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 นั้นจะตั้งอยูบนแนวคิด

หลัก 2 แนวคิดท่ีสําคัญ คือ แนวคิดแรกเห็นวาการคุมครองผูบริโภคเปนสวนหนึ่งของการคาท่ีไม
เปนธรรม (Unfair Trade Practices) จึงถือวาการคุมครองผูบริโภคเปนสวนหนึ่งของกฎหมายท่ี
กํากับการแขงขันทางการคา  แตอีกแนวคิดหนึ่งเห็นวาการคุมครองผูบริโภคตองใชมาตรการเฉพาะ
จึงไดแยกออกมาเปนกฎหมายอีกฉบับหนึ่งตางหาก เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุน และ
ประเทศไทย เปนตน อยางไรกด็ี ไมวากฎหมายคุมครองผูบริโภคตามแนวคิดของแตละประเทศจะมี
ความแตกตางกันก็ตาม แตในเรื่องของการใหความคุมครองผูบริโภคของทุกประเทศนั้นมีลักษณะ
สําคัญรวมกัน 2 ประการ41 คือ 

 2.3.1.1  หลักการผลักภาระการพิสูจน (Onus of  Proof) โดยจะมีการผลักภาระการพิสูจนใน
เรื่องทางเทคนิคใหแกผูผลิต หรือผูขายสินคาโดยผูบริโภคมีหนาท่ีพิสูจนเพียงวาตนไดรับความเสียหาย
จากสินคาท่ีชํารุดบกพรองหรือท่ีไมปลอดภัยอยางไรเทานั้น 

                                                
38  แหลงเดิม.  หนา 12-14. 
39  พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2541, มาตรา 3. 
40  พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2541, มาตรา 4. 
41  ปกรณ  นิลประพันธ.  (2548).  การพัฒนามาตรการคุมครองผูบริโภค. 
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 2.3.1.2  หลักการใหรัฐมีอํานาจในการดําเนินคดีแทนผูบริโภค สําหรับแนวคิดท่ีเกี่ยวกับ
การจัดใหมีกฎหมายคุมครองผูบริโภคในประเทศไทยนั้น อาจกลาวไดวาหลังจากท่ีมีการประกาศใช
พระราชบัญญัติหางน้ํานม พ.ศ. 2470 แลวแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายคุมครองผูบริโภคของไทย ก็ไดมี
การบัญญัติกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคอีกหลายฉบับ เชน พระราชบัญญัติควบคุมเครื่อง
อุปโภคบริโภคและของอ่ืนๆในภาวะคับขัน พ.ศ. 2488  พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหาร พ.ศ. 2507
และพระราชบัญญัติการขายยา พ.ศ. 2493 เปนตน ซ่ึงกฎหมายดังกลาวเปนการบัญญัติถึงมาตรการดาน
การคุมครองผูบริโภคท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจงในดานตางๆ  ตามช่ือของกฎหมายฉบับนั้นๆ แตไมไดมี
กฎหมายฉบับใดๆ ท่ีมีการบัญญัติถึงสิทธิของผูบริโภคไวโดยตรง อีกท้ัง การท่ีมีกฎหมายหลายฉบับท่ี
มุงจะควบคุมสินคาในแตละประเภทตามท่ีไดระบุไวในกฎหมายนั้นๆ และแยกความรับผิดชอบ
กระจายไปยังสวนราชการตางๆหลายแหง ทําใหการควบคุมทําไดไมท่ัวถึง แตละหนวยงานมุงท่ีจะ
ดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดระบุไวในกฎหมายเทานั้น ตอมาประเทศไทย
ไดเขาเปนสมาชิกของ สหพันธองคการผูบริโภคระหวางประเทศ42 ไดอาศัยอํานาจตามประกาศคณะ
ปฏิวัติ ฉบับท่ี 218 ลงวันท่ี 29 กันยายน พ.ศ. 2515 ขอ 9(6)มีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภคขึ้นอีกครั้ง เม่ือวันท่ี 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2521 เพ่ือศึกษาหามาตรการในการคุมครองผูบริโภค 
และจัดตั้งองคกรของรัฐเพ่ือคุมครองผูบริโภค พรอมท้ังพิจารณายกรางพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูบริโภค พ.ศ. 2522 ภายใตกรอบความคิดหลัก 3 ประการ คือ43 

 (1)  เพ่ือกําหนดสิทธิของผูบริโภค 
 (2)  เพ่ือกําหนดหนาท่ีของผูประกอบธุรกิจ 
 (3)  เพ่ือกําหนดใหมีการจัดตั้งองคกรของรัฐ เพ่ือคุมครองผูบริโภค และตอมาได

นํารางพระราชบัญญตัิคุมครองผูบรโิภค เสนอสภานติบัิญญตัิแหงชาต ิซ่ึงทําหนาท่ีรัฐสภาพิจารณา 
โดยมีการนําเสนอเหตผุลของรางพระราชบัญญัตคิุมครองผูบริโภควา 

 “เนื่องจากปจจุบันนี้การเสนอ สินคาและบริการตางๆ ตอประชาชนนับวันแตจะ
เพ่ิมมากขึ้น ผูประกอบธุรกิจการคาและผูท่ีประกอบธุรกิจโฆษณาไดมีการนําวิชาการในทาง
การตลาดและทางการโฆษณามาใชในการสงเสริมการขายสินคาและบริการ ซ่ึงการกระทําดังกลาว
นั้นจะทําใหผูบริโภคสินคาและบริการตกอยูในฐานะท่ีเสียเปรียบเพราะผูบริโภคไมอยูในฐานะท่ี
ทราบภาวะตลาด และความจริงท่ีเกี่ยวกับคุณภาพและราคาของสินคาและบริการตาง ๆ ไดอยาง
แทจริงและถูกตองทันทวงที นอกจากนั้นในบางกรณีแมจะมีกฎหมายไดใหความคุมครองถึงสิทธิของ
                                                

42  มานิตย สุธาพร.  “ลักษณะเฉพาะบางประการของกฎหมายคุมครองผูบริโภค.”  ดุลพาห, 5, 32.   
หนา 49. 

43  วิชช  จีระแพทย.  (2523).  กฎหมายคุมครองผูบริโภคดานโฆษณา.  หนา 23. 
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ผูบริโภคโดยการกําหนดคุณภาพและราคาของสินคาและบริการ44อยูแลวก็ตาม แตเม่ือมีความ
เสียหายเกิดขึ้น การท่ีผูบริโภคสินคาหรือบริการแตละรายจะไปฟองรองดําเนินคดีกับผูประกอบ
ธุรกิจการคาหรือผูประกอบธุรกิจโฆษณาเม่ือมีการละเมิดสิทธิของผูบริโภค ยอมจะเสียเวลาและคาใชจาย
เปนอยางมาก ซ่ึงไมคุมคากับเงินและเวลา อีกท้ังยังไมอาจระงับหรือยับยั้งการกระทําท่ีจะเกิดความ
เสียหายแกผูบริโภคไดทันทวงที ดังนั้น จึงสมควรมีกฎหมายท่ีใหความคุมครองสิทธิของผูบริโภค
เปนการท่ัวไป โดยกําหนดหนาท่ีของผูประกอบธุรกิจการคา และผูประกอบธุรกิจโฆษณาตอ
ผูบริโภคเพ่ือใหความเปนธรรมตามสมควรแกผูบริโภค ตลอดจนจัดใหมีองคกรของรัฐท่ีเหมาะสม 
เพ่ือตรวจตรา ดูแล และประสานงานการปฏิบัติงานของสวนราชการตางๆ ในการใหความคุมครอง
ผูบริโภค จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติดังนี4้5” 

 เม่ือพิจารณาถึงเนื้อหาในพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 จะพบวา
กฎหมายฉบับนี้เปนกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภคฉบับแรก ท่ีมีลักษณะพิเศษบาง
ประการ คือ มีการกําหนดใหสิทธิแกประชาชนในฐานะผูบริโภคใหไดรับความคุมครองจากการซ้ือ
สินคาหรือรับบริการ เพราะประชาชนในฐานะผูบริโภคนั้นซ้ือหาสินคาหรือรับบริการอันมีมากกวา
กฎหมายท่ีมีหรือใชบังคับอยู ซ่ึงทําใหเกิดปญหาวาเม่ือเกิดความเสียหายแกผูบริโภคจากการใช
สินคาหรือรับบริการ กฎหมายท่ีใชบังคับอยูนั้นไมสามารถตอบสนองความตองการในการแกไข
ปญหาของประชาชนได ดังนั้นส่ิงท่ีประชาชนในฐานะผูบริโภคตองการ คือ กฎหมายท่ีใหอํานาจแก
รัฐเปนการท่ัวไปท่ีจะใหการคุมครองผูบริโภคไดกับทุกปญหาท่ีเกิดขึ้นไมวาสินคาหรือบริการนั้น
จะเปนสินคาหรือบริการประเภทใดหรือชนิดใด และแมจะมีกฎหมายท่ีมีลักษณะเปนกลางในการ
คุมครองผูบริโภคแลวก็ตาม แตการคุมครองผูบริโภคก็ยังคงอาศัยกลไกกฎหมายในลักษณะท่ีมีโทษ
ทางอาญาเปนหลัก เพ่ือใหเกิดความเกรงกลัวและการปฏิบัติตามกฎหมาย46 ซ่ึงเม่ือพิจารณาจาก
กฎหมายฉบับตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค จะพบวาหนวยงานระดับกระทรวงดูแลอยูถึง 9 
กระทรวง ซ่ึงในบางครั้งงานท่ีสวนราชการไดดําเนินการนั้นก็อาจเกดิการทับซอนกัน ซ่ึงเปนเหตใุห
การคุมครองผูบริโภคท่ีผานมาไมมีความคืบหนาและผูบริโภคไมไดรับการคุมครองเทาท่ีควร ดงันัน้ 
เม่ือมีการรางรัฐธรรมนูญในปพ.ศ. 2540 จึงไดมีการบัญญัติถึงสิทธิของผูบริโภคใหปรากฏขึ้นใน
รัฐธรรมนูญปพ.ศ. 2540 
 

                                                
44  รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. 2522 ครั้งท่ี 28/2522,  วันท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2522 

หนา 177. 
45  สํานักงานเลขาธิการรัฐสภา.  “ขาวเกี่ยวกับการประชุมสภา.”  เอกสารขาวรัฐสภา, 93, 5.  หนา 15–16. 
46  สุษม  ศุภนิตย.  เลมเดิม.  หนา 18. 
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2.4  ความหมาย  ประวัติความเปนมา  พัฒนาการของสารปองกันกําจัดศัตรูพืช 
สมัยกอนผลผลิตทางการเกษตรไดรับความเสียหายจากศัตรูพืชเปนจํานวนมาก มนุษย

จึงไดมีการคิดคนสารปองกันกําจัดศัตรูพืชเพ่ือใชทําลายศัตรูพืช และปกปองผลผลิตทางการเกษตร  
ซ่ึงสารปองกันกําจัดศัตรูพืช มีความหมาย  ประวัติความเปนมา และพัฒนาการ ดังจะกลาวตอไปนี ้

2.4.1  ความหมาย 
คําวา “Pesticide” เปนคําท่ีมาจากคําวา pest หมายถึง ศัตรูพืชและสัตว คําวา cide ซ่ึงเปน

คํามาจากภาษาลาตินวา “ cida” หมายถึง ฆาหรือกําจัดหรือผูฆา  ความหมายของคํานี้ไดถูกบัญญัติ
ความหมายไวคอนขางหลากหลายแตคลายคลึงกัน ดังนี้ 

2.4.1.1  ตามศัพทวิทยาศาสตรฉบับราชบัณฑิตสถานสถาน พ.ศ. 2529 คําวา “Pesticide” 
แปลเปนภาษาไทยวา “สารกําจัดศัตรูพืช” 

2.4.1.2  คําวา “Pesticide” แปลเปนภาษาไทยวา สารกําจัดศัตรูพืช47 หมายถึง สารเคมี
ทางการเกษตรท่ีใชในการควบคุม ปองกันกําจัดศัตรูพืช เชน สารกําจัดแมลง (Insecticide)           
สารกําจัดวัชพืช(Hebicide)  สารกําจัดโรครา (Fugicide) เปนตน  หรือ 

2.4.1.3 คําวา “Pesticide” แปลเปนภาษาไทยวา  สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช48 และคํา
วา ศัตรูพืชและสัตว มีความหมายอยางกวาง คือ หมายถึงส่ิงมีชีวิตตางๆ ท้ังหลายท่ีทําลาย หรือทํา
ความรําคาญตอมนุษย สัตวเล้ียง ตลอดจนทําความเสียหายตอมนุษย สัตว พืชท่ีมีประโยชนท่ีมนุษย
เปนผูเพาะปลูก  ไดแก แมลง นก หนู ปู หอยทาก ไสเดือน เห็บ ไร วัชพืช ตลอดจนเช้ือจุลินทรีย รา 
แบคทีเรีย 

อยางไรก็ตามมีการเรียกช่ือสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชและสัตวแตกตางกัน
หลากหลายช่ือ เชน ยาฆาแมลง  ยากําจัดศัตรูพืช  ยาปราบศัตรูพืช สารปองกันกําจัดศัตรูพืช สารเคมี
ปองกันกําจัดศัตรูพืช  สารเคมีกําจัดศัตรูพืช  ผลิตภัณฑอารักขาพืช และวัตถุอันตรายทางการเกษตร 

ในท่ีนี้ขอแปลความหมายของคําวา “Pesticide” หมายถึง สารปองกันกําจัดศัตรูพืช     
อันเปนส่ิงท่ีเกิดจากการสังเคราะหสารเคมี (สารท่ีสังเคราะหขึ้นมิใชสารตามธรรมชาติหรือ
สารอินทรีย) เพ่ือนํามาใชในการปองกัน ควบคุม กําจัดศัตรูพืชและสัตว 

                                                
47  จุฑามาศ  ตะกา.  (2546).  กลไกทางกฎหมายและกลไกทางนโยบายเพื่อสนับสนุนการลดการ

ใชสารเคมีทางการเกษตร สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.  สืบคนเม่ือ 30 ตุลาคม 2552, จาก  http://dspace.hsri. 
or.th/dspace/handle/123456789/1714 

48  ดําริห  รุงสุข.  (2543).  สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพชื. หนา 3. 
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2.4.2  ประวัติ  ความเปนมา  พัฒนาการของสารปองกันกําจัดศัตรูพืช49 
มนุษยรูจักนําสารเคมีมาใชประโยชนในชีวิตประจําวันมานานแลว  ปริมาณการใช

สารเคมีในโลกไดมีจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆ  ปจจุบันองคการระหวางประเทศประมาณวามีสารเคมีท่ี
ผลิตออกใชในโลกไมต่ํากวา 400 ลานตันตอป  นับไดประมาณ  80,000 ชนิด  โดยในแตละปจะมี
การสังเคราะหสารเคมีใหมๆ ออกสูทองตลาดเพ่ิมขึ้นประมาณ 1,000-2,000 ชนิดตอป  ในจํานวนนี้
มีสารเคมีประมาณ 5,000 -10,000 ชนิดเปนสารเคมีอันตราย  สารปองกันกําจัดศัตรูพืชแมจะมี
ประโยชนในการเพ่ิมผลผลิตอาหาร  แตสารเคมีเหลานี้เม่ือนํามาใชแลวมิไดสลายไปหมดทุกชนิด  
ซ่ึงบางชนิดจะกอใหเกิดผลกระทบภายหลังการใช  และมีผลกระทบท่ีแตกตางกันออกไป  บางชนิด
คงทนสลายตัวยาก  บางชนิดสลายตัวงาย  บางชนิดกอใหเกิดอันตรายและพิษภัย ท้ังขณะใชและเม่ือ
สลายตัวไมหมด ทําใหมีผลกระทบตอประชาชน สัตว พืช และส่ิงแวดลอมอยางกวางขวาง  สามารถ
แพรกระจายไดท้ังในดิน น้ํา และในอากาศ ซ่ึงทําใหเกิดอุบัติภัย เกดิความเส่ียงจากการกิน ดื่ม และ
สัมผัส เกดิการปนเปอนของมลพิษ  ดังนั้นปญหาผลกระทบจากการใชสารเคมีจึงเปนปญหาท่ีสําคัญ
ยิ่งท้ังในระดับชาติและระดับโลก 

การคนพบ  การผลิต และการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืช มีพัฒนาการมาเปนเวลานาน 
พอจะแบงไดเปนยุคได 3 ยุค ดังนี้ 

2.4.2.1  สารปองกันกําจัดศัตรูพืชในยุคท่ีหนึ่ง หรือยุคแรก 
  ปจจุบันมีการรายงานวามนุษยรูจักใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชมานานแลวแต

ไมมีการบันทึกไวเปนหลักฐานแนชัดวาเริ่มใชมาตั้งแตเม่ือใด  แตมีขอมูลวาในทวีปยุโรป ชาวกรีก 
และโรมันรูจักใชสารหนู (Arsenic) กําจัดแมลงมานานกวา 2,000 ป  สวนในทวีปเอเชีย ชาวจีนเปน
ชาติแรกท่ีใชสารหนูและไพรีทรินสเปนยาฆาแมลงมานานกวาสองพันปเชนกัน  ตอมาพบหลักฐาน
วาในทวีปยุโรปมีการใชกํามะถันเผาไฟเพ่ือรมควันกําจัดแมลง  และรูจักใชน้ํามันมะกอกคลุกเมล็ด
ถ่ัวเพ่ือปองกันศัตรูพืชใหเก็บรักษาไวไดนานขึ้น  ในคริสตศตวรรษท่ี 16 ไดพบหลักฐานแนชัดขึ้น
วาใน ชาวจีนใชสารหนูกําจัดศัตรูพืช  และรูจักนําใบยาสูบมาแชน้ําและนําน้ําไปฉีดพนกําจัดแมลง  
สวนในประเทศไทยก็มีการใชยาฉุนฆาแมลงมานานแลวเชนกัน  โดยคนไทยสมัยกอนรูจักใชยาฉุน
ขยํากับน้ําสบูเพ่ือปองกันกําจัดเพล้ียจักจั่น  และเพล้ียตางๆ  ซ่ึงสวนใหญเปนสัตวจําพวกแมลง    
สารปองกันกําจัดศัตรูพืชในสมัยกอนจึงนิยมเรียกวา “ยาฆาแมลง” 

  การใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชท่ีมีการบันทึกไวเปนหลักฐานปรากฏแนชัดมี  
ดังนี้ คือ 
                                                

49  สุขุม  วงศเอก.  (2542).  การบริหารจัดการสารปองกันกําจัดศัตรูพืชระดับสากลกับพัฒนาการของไทย.   
หนา 7-12. 
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  พ.ศ. 2289  ประเทศสหรัฐอเมริกาไดมีการแนะนําใหใชยาสูบแหงขยํากับน้ําฉีด
พนปองกันดวงงวงทําลายพืช 

  พ.ศ. 2343  ในทวีปยุโรปมีการใช Pyrethrum และน้ําสบูกําจัดแมลง  และตอมา
รูจักนําน้ําแชใบยาสูบ กํามะถัน และปูนมาผสมเพ่ือกําจัดแมลง  และควบคุมโรคพืช 

  พ.ศ. 2410  มีรายงานใชสารหนูเขียว (Paris green)เปนยาฆาแมลงเพ่ือควบคุม 
Colorado beetleกับมันฝรั่งในสหรัฐอเมริกา 

  พ.ศ. 2417  นักวิทยาศาสตรช่ือ Zeidler สังเคราะหDDTไดแตขณะนั้นยังไม
ทราบวามีคุณสมบัติในการกําจัดแมลงได 

  พ.ศ.  2418 ไดมีการคนพบสารกลุม  Organophosphorus Compounds โดย
นักวิทยาศาสตรชางเยอรมัน 

  พ.ศ. 2428  ในยุโรป มีรายงานการใชสารประกอบทองแดงกับกํามะถันท่ี
เรียกวาบอรโดมิกซเจอร (Downy  mildew)ในองุน 

  นอกจากนี้ชาวยูโกสลาเวียไดมีการนําดอกไพรีทรัมซ่ึงมีสารไพรีทรินสมาใช
กําจัดแมลง  โดยการนําดอกไพรีทรัมแหงมาบดใชเปนยาฆาแมลง 

  พ.ศ. 2435 ไดมีการนําสารปองกันกําจัดศัตรูพืชท่ีเปนสารสังเคราะหวาง
จําหนายในทองตลาดเปนครั้งแรก คือ สาร Dinitrocresol โดยใชช่ือ “Antinonin” 

  พ.ศ. 2456 ไดมีการคนพบสาร Organic  Mercury สําหรับใชคลุกเมล็ดพืชเพ่ือ
ใชปองกันโรคพืชท่ีติดมากับเมล็ด 

  พ.ศ. 2458  ชาวญี่ปุนไดผลิตสารไพรีทรินสออกมาจําหนายระดับอุตสาหกรรม 
ไดทําใหประเทศอ่ืนๆนําตนไพรีทรัมไปปลูกเพ่ือผลิตสารกําจัดแมลงจากดอกไพรีทรัมซ่ึงก็รวมท้ัง
ประเทศไทยดวย 

  ในชวงคริสตศตวรรษท่ี 1930 (พ.ศ. 2473-2482)ไดมีการพัฒนาสารอินทรีย
สังเคราะหเพ่ือใชเปนสารปองกันกําจัดศัตรูพืชเพ่ิมขึ้นหลายชนิดไดแกสาร Nitrophenols เชน
Dinitro-orthocresol (DNOC) ซ่ึงไดจดลิขสิทธ์ิ  และผลิตออกจําหนายในป พ.ศ. 2475 โดยใชสาร
กําจัดวัชพืชและไขของแมลง  ตอมาไดมีการผลิตสารปองกันกําจัดโรคพืชกลุม Dithiocarbamates 
ซ่ึงเปนสารcarbamate ชนิดแรก ไดแก Thiram ซ่ึงไดจดสิทธิบัตรและผลิตออกจําหนายในป พ.ศ. 2477 

  พ .ศ .  2480 นักวิทยาศาสตรชาวสวิส ช่ือ  Paul Muller พบว าสารDDTมี
คุณสมบัติฆาแมลงได และนักวิทยาศาสตรชาวเยอรมันช่ือ Gerhard Schrader พบวาสารเคมีในกลุม 
Organophosphate มีคุณสมบัติใชกําจัดแมลงได   
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2.4.2.2  สารปองกันกําจัดศัตรูพืชในยุคท่ีสอง 
  ยุคนี้เปนชวงท่ีมีการคิดเพ่ือพัฒนาสารปองกันศัตรูพืชจากสารอินทรีย(Organic  

compounds)  และผลิตออกจําหนายเปนการคาจํานวนมาก   โดยนักวิทยาศาสตรสวิสช่ือ Paul 
Muller คนพบวา DDT มีคุณสมบัติใชฆาแมลงได  ในปพ.ศ. 2481 ไดมีการพัฒนาการผลิต
สารอินทรียสังเคราะหไปสูอุตสาหกรรมขนาดใหญ  และมีการลงทุนเพ่ือผลิตสารปองกันกําจัด
ศัตรูพืชอีกหลายชนิด  เชน บริษัทเฮิกซแหงประเทศเยอรมัน ไดผลิต tetranitrocarbazole ซ่ึงเปนสาร
กําจัดแมลงชนิดกินตายท่ีไมมีสารหนูเปนองคประกอบชนิดแรก  มีช่ือทางการคาวา “ Nirosan” และ 
พ.ศ. 2486 – 2487 (ในชวงปลายสงครามโลกครั้งท่ี 2) เกิดโรคระบาดของเหาในหมูทหารท่ีอยูใน
สนามรบ  จึงไดมีการนํา DDTไปใชกําจัดเหาใหแกทหารสัมพันธมิตรในแถบทวีปเอเชียและ
มหาสมุทรแปซิฟค  และหลังจากนั้นก็มีการนํา DDTไปใชในการกําจัดแมลงวันและยุงท่ีเปนพาหะ
นําโรคมาเลเรียอยางแพรหลาย รวมท้ังใชกําจัดศัตรูพืชชนิดอ่ืนๆเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรอยาง
ไดผลดียิ่ง 

  ในชวงคริสตศตวรรษท่ี 1940 (พ.ศ. 2483 – 2492) ไดมีการคนควาวิจัยเพ่ือผลิต
สารเคมีสังเคราะหเพ่ือใชปองกันกําจัดศัตรูพืชอยางจริงจัง  โดยในป พ.ศ. 2485 มีการคนพบสาร
กําจัดวัชพืชกลุม  hormone-type ตอมาพ.ศ.  2487ได มีการผลิตสารปองกันกําจัดแมลงกลุม 
Organophosphate ไดผลิตออกมาจําหนายเพ่ือการคาครั้งแรก  ไดแก tetraethyl pyrophosphate 
(TEPP) ติดตามดวย parathion ซ่ึงตอมาเปนท่ีนิยมใชอยางแพรหลาย   

  ตอมาในชวงกอนป พ.ศ. 2488 ไดมีการสังเคราะหสารกลุม Organochlorine
อ่ืนๆนอกเหนือจากDDTไดแก aldrin,dieldrin,endrin,chlordane และ benzenenehexachloride(BHC) 

  พ.ศ. 2489 Gerhard Schrader คนพบวิธีสังเคราะหสารในกลุม organophosphorus 
ชนิดอ่ืนๆเพ่ิมเติมอีก เชน fenitrothion, azinphos-cthyl, malathion และ metasystox-R 

  ในปพ.ศ. 2492 ไดมีการคนพบสารปองกันกําจัดศัตรูพืชกลุมใหม ไดแก 
synthetic pyrethroids อ่ืนอีกหลายชนิด   

  พ.ศ. 2493 ไดมีกลุมผูผลิตสารในกลุม organophosphateชนิดดูดซึม(Systemic) 
เชน monocrotophos, aldicarb, carofuran mevinphos, dimethoate และphorate นอกจากนี้ยังมีการ
คิดคนสารชนิดดูดซึมสําหรับใชเพ่ือกําจัดปาราสิตภายนอกตัวสัตว เชน runnel และ chlorpyifo
หลังจากนั้นไมนานก็มีการคนพบวิธีสังเคราะหสาร chlorinate hydrocarbon เพ่ิมเติม  

ในชวงป พ.ศ. 2493-2502 ไดมีการสังเคราะหและผลิตสารปองกันกําจัดศัตรูพืช
กลุม organophosphate ท่ีมีพัฒนาการมากขึ้น  กลาวคือมีพิษตอมนุษย สัตว และส่ิงแวดลอมนอยลง  
ออกจําหนายในทองตลาด  เชน fenthion, thiometon ฯลฯ และในปพ.ศ. 2499 ไดมีการคนพบสาร
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carbamate  ซ่ึงเปนสารกําจัดแมลงท่ีมีความสําคัญทางการคามาก  เนื่องจากใชควบคุมศัตรูพืชไดด ีมี
พิษตอมนุษยและสัตวเลือดอุนคอนขางนอยและมีพิษตกคางไมนาน 

  ในป พ.ศ. 2516 มีสารสังเคราะหกลุมใหมจําพวก insect growth regulator 
(IGR)ออกสูตลาดเปนครั้งแรก ไดแก diflubenzuron จากนั้นก็มี chlorfluazuron  และสารอ่ืนๆใน
กลุมนี้อีกหลายชนิด 

2.4.2.3  สารปองกันกําจัดศัตรูพืชในยุคท่ีสาม 
 ในยุคนี้เปนยุคท่ีพัฒนาการสารปองกันกําจัดศัตรูพืชเพ่ือพิชิตความตานทานของ

โรคและแมลงโดยมีแนวคิดท่ีพยายามลดอันตรายมนุษย สัตว และส่ิงแวดลอม  จึงไดมีขอกําหนด
ในการพิสูจนเรื่องประสิทธิภาพ ความปลอดภัย  และผลกระทบตางๆอยางมากมายมีการหามใช 
(Banned) หรือจํากัดการใชอยางเขมงวด (Severely retricted) ตอสารเคมีหลายชนิด  สารเคมีท่ีถูก
หามใชหรือจํากัดการใชมักเปนสารเคมีท่ีมีพิษรายแรง  และมีหลักฐานชัดเจนวาเปนอันตรายตอ
สุขภาพมนุษย และสัตว หรือมีผลกระทบรุนแรงตอส่ิงแวดลอม  เชน เปนสารกอมะเร็ง หรือทําให
เกิดเนื้องอก  ทําใหตัวออนผิดรูปราง  มีผลตอระบบสืบพันธุ หรือเปนสารท่ีสลายตัวยาก  สะสมและ
ถายทอดไดในหวงโซอาหาร ฯลฯ นอกเหนือจากการหามใชสารเคมีท่ีมีพิษรายแรงแลว  ยังมีการนํา
วิธีควบคุมศัตรูพืชทางชีวภาพชนิด และรูปแบบตางๆมาใช  จุดเริ่มตนของยุคนี้ท่ีสําคัญ  ไดแก ความ
พยายามในการสรางมาตรการเพ่ือจัดระบบการบริหารจัดการสารปองกันกําจัดศัตรูพืชในระดับ
สากล และความพยายามในการปรับมาตรฐานการควบคุมสารปองกันกําจัดศัตรูพืชของนานา
ประเทศในระดับใกลเคียงกัน  ดังนั้นอาจถือไดวาปพ.ศ. 2528 (ค.ศ.1985) ซ่ึงเปนปท่ีองคการอาหาร
และเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) ไดประกาศใชจรรยาบรรณระหวางประเทศในการจําหนาย
จายแจก และใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืช (International code of conduct on the distribution and use 
of pesticide) เปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาและการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชในยุคนี้ได 

 ในยุคปจจุบันมีการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชประเภทตางๆ ท่ีมีความ
ปลอดภัยตอผูใช  ผูเกี่ยวของ  และส่ิงแวดลอม  ดังนี้ 

 (1)  มีการใชสารปองกันกําจัดศัตรพืูชประเภทสารเคมีสังเคราะหท่ีมีพิษตอผูใช  
ผูเกี่ยวของ และส่ิงแวดลอมนอย  เนื่องจากกฎระเบียบในการขึ้นทะเบียนสารปองกันกําจัดศัตรูพืช
ปจจุบันเขมงวดมากขึ้น โดยมีการกําหนดใหศึกษาถึงผลกระทบตอมนุษย สัตว และส่ิงแวดลอม
มากมาย  ดังนั้นผลิตภัณฑสารเคมีสังเคราะหในยุคนี้ผลิตออกจําหนายเพ่ือการคาไดยาก  และมี
ขอจํากัดมาก  รวมท้ังตองมีการศึกษาถึงผลกระทบอยางกวางขวางกวาจะไดสารเคมีแตละชนิด
ออกจําหนาย  ซ่ึงตองใชเวลานาน และมีการลงทุนสูงโดยเฉล่ียชนิดละ 150-200 ลานเหรียญสหรัฐ 
สารเคมีจําพวกนี้ ไดแก tebufenozide, chlorfenapyr, imidaclopridฯลฯ  
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 (2)  ใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชจําพวกชีวินทรีย เชน แบคทีเรีย (Bacillus 
thuringiensis) ไวรัส NPV ไสเดือนฝอย เช้ือรา (Trichodema)เปนตน ทําใหมีแนวโนมในการใชสาร
ปองกันกําจัดศัตรูพืชประเภทสารเคมีสังเคราะหท่ีมีพิษและผลกระทบสูงตอผูใช ผูเกี่ยวของและ
ส่ิงแวดลอมนอยลง  

 (3)  ใชสารกลุมท่ีเปนฮอรโมนและเฟอโรโมน ฮอรโมนท่ีนิยมใช คือ juvenile 
hormone เชน methoprene และ hydropene ท่ีใชพนตัวหนอนของแมลงวันและดวงปกแข็งเพ่ือ
ไมใหเจริญเติบโตเปนตัวเต็มวัย  ทําใหไมสามารถเขาทําลายและสืบพันธุได  สวนเฟอโรโมนใช
ดึงดูดใหแมลงมารวมกันมากๆในจุดเดียวเพ่ือใหงายตอการกําจัด หรือทําใหแมลงสําคัญผิดและหา
คูผสมพันธุในธรรมชาติไมได  แมลงก็จะลดจํานวนลงหรือสูญพันธไปในท่ีสุด 

 (4)  ใชสารสกัดจากพืช  เชน  สารสกัดจากสะเดา (Neemextract) ซ่ึงมี azadirachin 
เปนสารออกฤทธ์ิท่ีเปนองคประกอบหลัก  สารสกัดจากขาและตะไครหอม 

 (5)  ใชสารสังเคราะหจากส่ิงมีชีวิตอ่ืน  เชน  เช้ือรา  เปนสารกําจัดศัตรูพืชกลุม
ใหมท่ีใชในอัตราท่ีต่ํามาก  แตสามารถควบคุมศัตรูพืชอยางไดผลดี  มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอย 

 ปจจุบันมีสารปองกันกําจัดศัตรูพืชท้ังชนิดท่ีเปนสารเคมีสังเคราะหและสาร
กําจัดศัตรูพืชจําพวกสารชีวภาพ (Bio-pasticide) มากกวา 1,400 ชนิด  ผลิตออกจําหนายใน
ทองตลาดท่ัวโลก  สวนใหญมาจากบริษัทผูผลิตในทวีปยุโรป  สหรัฐอเมริกาและญี่ปุน โดยเฉพาะ
ในยุโรปและสหรัฐอเมริกานั้นมีผูผลิตหลัก 10 ราย ไดแกบริษัทNovatis1 Monsanto Agrevo Rhone 
Poulenc Du Pont Bayer Dow Elanco American CyanamidและBASF ในปพ.ศ. 2539 (ค.ศ. 1996) มี
ผลิตภัณฑสารปองกันกําจัดศัตรูพืชผลิตออกจําหนายรวมกันเปนมูลคารวมไมนอยกวา 676.8 ลาน
ลานบาท  สวนประเทศญี่ปุนนั้นมูลคาของผลิตภัณฑสารปองกันกําจัดศัตรูพืชท่ีใชในประเทศ 
โดยรวมในป พ.ศ. 2541 ไมต่ํากวา 400,000 ลานเยน  นอกจากนี้ยังมีโรงงานผูผลิตสารปองกันกําจัด
ศัตรูพืชขนาดกลางและเล็กกระจายอยูมากมายหลายประเทศท่ัวโลก  เชน  ประเทศจีน  อินเดีย  
เกาหลี  ไตหวัน  อิสราเอล  อาฟริกาใต ฯลฯ  

2.4.3  การแบงประเภทของสารปองกันกําจัดศัตรูพืช  ดังนี้ 
2.4.3.1  แบงตามชนิดของศัตรูพืชท่ีควบคุม  เชน 

  (1)  สารกําจัดแมลง (Insecticide) 
  (2)  สารกําจัดไร (Acaricide) 
  (3)  สารปองกันกําจัดเช้ือรา (Fungicide) 
  (4)  สารปองกันกําจัดแบคทีเรีย (Bactericide) 
  (5)  สารกําจัดวัชพืช (Herbicide) 
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  (6)  สารกําจัดไสเดือนฝอย (Nematicide) 
  (7)  สารกําจัดสัตวฟนคูหรือฟนแทะ (Rodenticide) 
  (8)  สารกําจัดหอย ( Molluscicidde) 

2.4.3.2  แบงตามลักษณะการทําลายศัตรูพืช 
  (1)  สารยับยั้งการกินอาหาร (Anti-feedant) 
  (2)  สารยับยั้งการหายใจ (Anti-respirant) 
  (3)  สารลอหรือดึงดูด (Attractant) 
  (4)  สารเคมีทําใหเปนหมัน ( Chemosterilant) 
  (5)  สารทําใหใบไมรวง ( Defoliant) 
  (6)  สารทําใหแหง (Desiccant) 
  (7)  สารฆาเช้ือ (Disinfectant) 
  (8)  สารกระตุนการกินอาหาร (Feeding stimulant) 
  (9)  สารควบคุมการเจริญเติบโต (Growth regulator) 
  (10)  สารไล (Repellent) 
  (11)  สารผลิตจากพืชหรือแมลงทําหนาท่ีคลายกับฮอรโมนเพ่ือควบคุมแมลง    

(Semiochemicals) 
  (12)  สารเสริมฤทธ์ิ (Synergist) 

2.4.3.3  แบงตามท่ีมาของสารปองกันกําจัดศัตรูพืช 
  (1)  สารเคมีสังเคราะห  ไดแก  สารกลุมOrganochlorine Organophosphate 

carbamate และ Pyrethroids 
  (2)  สารชีวภาพ  เชน  สารสกัดจากพืช  จําพวกสะเดา  โลติ๊น และตะไคร  สาร           

จําพวกเช้ือจุลินทรีย ไดแก  แบคทีเรีย  ไวรัส  ไสเดือนฝอย  เช้ือรา  และโปรโตซัว 
2.4.3.4  แบงตามองคประกอบเคมี 

  สารปองกันกําจัดศัตรูพืชแตละกลุมสามารถแบงองคประกอบทางเคมีได ดังนี้ 
  (1)  สารกําจัดแมลง  แบงเปน 3 ชนิดใหญๆ ไดแก 

  ก.  สารประกอบอนินทรีย (Inorganic compound)  ไดแก  สารท่ีมีธาตุซ่ึงมี
อยูในธรรมชาติเปนองคประกอบ  แตไมมี cabon เปนสารท่ีมีความคงทน ไมระเหย และมีหลาย
ชนิด ละลายน้ําได เปนสารท่ีมีฤทธ์ิตกคางนาน  มีพิษสูงตอมนุษยและสัตว  สารกลุมนี้จึงใชใน
วงจํากัด เชน Lead arsenate, copper sulfate,sodium chlorate เปนตน    
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  ข.  สารประกอบอินทรีย (Orgnic compounds) ไดแก สารสังเคราะหท่ีมี 
carbon , hydrogen  และมีธาตุอ่ืนอีก 1 ธาตุ หรือมากกวา เชน Chlorine Sulfur Hosphorous หรือ 
Nitrogen เปนองคประกอบ 

  ค.  สารท่ีสกัดจากพืชและจุลินทรียท่ีใชในการกําจัดแมลง เชน สารสกัด
จากพืช เชน สะเดา นิโคติน Pyrethrins และRotenone ตัวอยางจุลินทรีย ท่ีใชกําจัดแมลง เชน  
Bacillus thringiensis 

  (2)  สารปองกันกําจัดโรคพืช  แบงเปน 3 กลุมใหญๆ ไดแก 
  ก .  สารประกอบอินทรี ย ( Inorganic compounds)  เชน  sulphur และ

สารประกอบ copper ในรูปตางๆ 
  ข.  สารประกอบอนินทรีย (Organic compound) ไดแก 2, 4-D Nitrofen  

Trifuralin Atrazine Paraquat ซ่ึงสารในกลุมนี้แบงเปนกลุมยอยอีกมากมาย  เชน Diphenylether  
Substituteed ureas และ Carmabate  เปนตน 
 
2.5  ผลกระทบที่เกิดจากการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืช 

ปจจุบันนี้เกษตรกรใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร  แตใน
อีกดานหนึ่งการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชก็เปนอันตรายโดยสงผลกระทบตอมนุษย  สัตว และ
สภาพแวดลอม  ดังนี้ 

2.5.1  ผลกระทบโดยตรงตอผูใช 
สารปองกันกําจัดศัตรูพืชเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของมนุษยท้ังในระยะส้ันและ

ระยะยาว  ความเปนพิษขึ้นอยูกับชนิดความเขมขน และระยะเวลาท่ีรางกายไดรับอันตรายดังกลาว
อาจเกิดขึ้นในลักษณะเฉียบพลัน  คือในขนาดท่ีไดรับเพียงครั้งเดียวหรือภายในระยะเวลาส้ัน  ทําให
เกิดพิษขึ้น  หรืออาจเกิดขึ้นหลังจากไดรับวัตถุอันตรายแลวเปนเวลานาน คือ  เกิดพิษสะสมแบบ
เรื้อรัง  ลักษณะของพิษท่ีเกิดขึ้น  เชน  พิษตอระบบประสาท  พิษตอระบบสืบพันธุ  พิษตอระบบ
ผิวหนัง  พิษกอใหเกิดมะเร็ง  พิษกอกลายพันธุ  และพิษตออวัยวะท่ีสําคัญของรางกาย  ซ่ึงอันตราย
ของสารปองกันกําจัดศัตรูพืชมีมากหรือนอยแตกตางกัน  เชน ทําลายอวัยวะภายในรางกาย เชน ตับ 
ไต ผิวหนัง ปอด สมอง ระบบประสาท ระบบสัมผัส และตา  ดังนั้นผูท่ีมีโอกาสสัมผัสสารปองกัน
กําจัดศัตรูพืชควรท่ีจะระมัดระวังและสังเกตอาการท่ีผิดปกติท่ีเกิดขึน้50 

                                                
50  พิพัฒน  เจริญวัฒนา.  (2546).  มาตรการทางกฎหมายในการสงเสริมและการควบคุมสารพิษตกคางใน

ผลิตภัณฑสินคาเกษตรขั้นปฐม : ศึกษากรณีพืชผัก.  หนา 32. 
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2.5.2  ผลกระทบตอสภาพแวดลอม51 
ภายหลังการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืช  สารบางสวนอาจตกคางสูพ้ืนดิน หรือแหลง

น้ํา  พ้ืนผิว  น้ําใตดิน  ซ่ึงเปนปญหารุนแรงแกไขไดยากเพราะบางครั้งจะเกิดการเปล่ียนแปลงในยีน
ท่ีมีผลตอพันธุกรรม  หรือปนเปอนในอากาศ  ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอสัตวเล้ียง  สัตวน้ํา  สัตวปา 
และส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ 

2.5.3  ผลกระทบตอแมลงศัตรูธรรมชาต ิและระบบนิเวศวิทยา 
พิษของสารปองกันกําจัดศัตรูพืช  ทําใหแมลงศัตรูธรรมชาติและแมลงท่ีมีประโยชน  

ลดจํานวนลง  และเม่ือใชแลวทําใหศัตรูพืชบางชนิดอาจเพ่ิมขึ้นได  ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงทาง
ระบบนิเวศนในบริเวณในบริเวณท่ีใชได 

2.5.4  ผลกระทบท่ีเกิดตอการสงออกสินคาเกษตร52 
ประเทศไทยเปนประเทศผูสงออกสินคาเกษตรท่ีสําคัญ  แตปญหาท่ีพบในปจจุบันจะ

เกิดจากสารพิษตกคางในสินคาสงออกท่ีตรวจพบโดยประเทศผูซ้ือ  ซ่ึงกอใหเกิดปญหาท้ังตอผูสง
สินคาโดยตรงและตอช่ือเสียงของประเทศ  ท้ังนี้เปนการแสดงใหเห็นวามาตรฐานการบริโภคของ
ประเทศจะอยูในระดับอันตรายท่ีมีสินคาเกษตรท่ีมีปริมาณสารพิษตกคางสูงกวาคามาตรฐานท่ี
กําหนด  ดังนั้นผลกระทบจากการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชนั้น  จําเปนตองไดรับความรวมมือท้ัง
จากภาครัฐบาล  เอกชน  ผูผลิตและจําหนาย  เกษตรกร  และประชาชนท่ัวไป  เพ่ือแกไขหรือลด
ปญหาในการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืช 

2.5.5  ผลกระทบจากสารพิษตกคางในผลิตผลทางการเกษตร 
โดยปกติสารปองกันกําจัดศัตรูพืชจะมีระยะเวลาการสลายตัวมากนอยแตกตางกัน  

ดังนั้นเม่ือใชแลวควรตองท้ิงชวงระยะเวลากอนเก็บเกี่ยวเพ่ือความปลอดภัยตอผูบริโภค  หากใชแลว
นําผลผลิตมาบริโภคทันที  ก็จะมีสารพิษตกคางอยูสูงจนเปนอันตรายตอมนุษยและสัตว  โดยสะสม
ในอาหาร เชน ขาว  ผัก  เนื้อสัตว  น้ํานมสัตว  ไข  ผลไม เปนตน  เม่ือมีการบริโภคอาหารเหลานั้น  
สารปองกันกําจัดศัตรูพืชก็จะถูกถายทอดทางหวงโซอาหารมาสูคน และสัตวตอไป 

                                                
51  กรมวิชาการเกษตร.  (2543).  นโยบายและแผนแมบทการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืช พ.ศ. 2545-2549.

หนา 33-39. 
52  พิพัฒน  เจริญวัฒนา.  เลมเดิม.  หนา 35. 
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บทท่ี 3 

มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมจัดการสารปองกันกําจัดศัตรูพืชเพื่อ
คุมครองผูบริโภคในประเทศไทยเปรียบเทียบกับตางประเทศ 

 
องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) องคการชํานัญพิเศษขององคการ

สหประชาชาติอ่ืนๆ และองคการความรวมมือระหวางประเทศหลายแหงไดรวมมือกันจัดราง
จรรยาบรรณระหวางประเทศในการผลิต  จําหนายและใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชขึ้นในชวงป 
พ.ศ. 2525-2528 (ค.ศ. 1982-1985)  โดยมีสาระสําคัญเกี่ยวกับการแนะนําใหประเทศตางๆจัดทํา
กฎหมายควบคุมสารปองกันกําจัดศัตรูพืช  หรือหากประเทศใดมีกฎหมายอยูแลวก็แนะนําให
กําหนดมาตรการในการปฏิบัติการควบคุมใหมีมาตรฐานและชัดเจนโดยนําหลักปฏิบัติท่ีปรากฏใน
คําแนะนําในการบริหารจัดการสารปองกันกําจัดศัตรูพืช ครั้งท่ี 23 เม่ือปพ.ศ. 2528 (ค.ศ. 1985) 
เพ่ือใหประเทศสมาชิกไดพัฒนาและยอมรับหลักการเพ่ือปฏิบัติตอไป  ซ่ึงประเทศไทยเปนสมาชิก
ของ (FAO)โดยไดยอมรับในหลักการของจรรยาบรรณดังกลาว   
 
3.1  มาตรฐานสากลในการปองกันและควบคุมสารกําจัดศัตรูพืชขององคการอาหารและเกษตรแหง 
       สหประชาชาต ิ (FAO)1 

  องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) ไดจัดทําจรรยาบรรณในการ
แจกจาย  จําหนายและใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชพรอมดวยคําแนะนํา และมาตรการในการบริหาร
จัดการสารปองกันกําจัดศัตรูพืชซ่ึงเปนมาตรฐานสากลระหวางประเทศ  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
กําหนดความรับผิดชอบและมาตรการในการจัดการการผลิต  จําหนาย  และใชสารปองกันกําจัด
ศัตรูพืช  ใหมีการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัยเพ่ือใหประเทศ
สมาชิกนําไปเปนหลักปฏิบัติในการบริหารจัดการสารปองกันกําจัดศัตรูพืช  การใชจรรยาบรรณฯ เริ่มมาตั้งแต
ปพ.ศ. 2528 โดยกําหนดบทบาทของภาครัฐ  เอกชน  และองคการระหวางประเทศท่ีเกี่ยวของกับ
สารปองกันกําจัดศัตรูพืชเพ่ือการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  เพ่ือใหสมาชิกนําไปพัฒนาและ
ยอมรับหลักการเพ่ือนําไปปฏิบัติตอไป 

                                                
1  สุขุม  วงศเอก.  เลมเดิม.  หนา 50-52. 
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3.1.1  จรรยาบรรณระหวางประเทศในการแจกจาย จําหนาย และใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืช     
(International code of conduct on the distribution and use of pesticides) 

จรรยาบรรณในการจําหนาย จายแจกและการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืช  หมายถึง 
หลักปฏิบัติในการบริหารจัดการเก ี่ยวกับการผลิต  จําหนายและใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืช  จัดทํา
ขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 

1)  กําหนดความรับผิดชอบและมาตรการท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิต  
การจําหนายจายแจกและการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืช 

2)  เพ่ือใหมีการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชท่ีด ี ปลอดภัย  ถูกตองตามหลักวิชาการและ
คุมคา 

3)  กําหนดการประสานงานเพ่ือการปฏิบัติงานระหวางภาครัฐ  เอกชน  และองคการ
ระหวางประเทศเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามจรรยาบรรณ 

ภาระหนาท่ีท่ีสําคัญ  ดังนี้ 
1)  กําหนดหลักปฏิบัติและมาตรการในการบริหารจัดการสารปองกันกําจัดศัตรูพืชเพ่ือ

เปนแนวทางใหประเทศกําลังพัฒนาและดอยพัฒนานําไปปฏิบัติโดยวิธีอาสาปฏิบัติ 
2)  กําหนดความรับผิดชอบรวมกันระหวางหนวยงานท้ังภาครัฐ  เอกชน  ผูประกอบ

ธุรกิจ  องคกรท่ีมิไดเปนหนวยงานของภาครัฐ  องคกรระดับภูมิภาค  และองคกรระหวางประเทศ  
เพ่ือบริหารและจัดการสารปองกันกําจัดศัตรูพืชเกิดประโยชนจากการใชอยางสูงสุด  โดยใหเกิด
ผลกระทบตอมนุษย  พืช  สัตว  และส่ิงแวดลอมนอยท่ีสุด 

3)  สรางมาตรการโนมนาวใหสมาชิกองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาต ิ
(FAO)นําหลักการตามจรรณยาบรรณไปปฏิบัติใหมากท่ีสุดตามความสามารถของแตละประเทศ 

4)  เนนความรวมมือระหวางภาครัฐและประเทศผูสงออก   ประเทศผูนําเขา และ
สงเสริมการปฏิบัติใหมีการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชท่ีมีประสิทธิภาพและปลอดภัย  ลดปญหา
การเปนอันตรายตอสุขภาพและส่ิงแวดลอมเนื่องจากการใชสารอยางไมถูกตอง 

5)  ใหหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนผูประกอบธุรกิจสารปองกันกําจัดศัตรูพืชรวมท้ัง
ประชาชนผูเกี่ยวของสามารถนําหลักการบริหารจัดการตามจรรยาบรรณไปปฏิบัติไดภายใต
ขอบเขตของกฎหมายแตละประเทศ 

6)  กําหนดการปฏิบัติเพ่ือใหเกิดการคาสารปองกันกําจัดศัตรูพืชอยางมีความรับผิดชอบ
และเปนธรรม  ใหมีความชวยเหลือทางวิชาการแกประเทศดอยเทคโนโลยี 

จากภาระหนาท่ีเพ่ือการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงคของจรรยาบรรณแบงไดเปน 3 
สวนใหญๆ ไดแก 
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1)  การกําหนดภาระหนาท่ีของภาครัฐในการควบคุมกํากับดูแลสารปองกันกําจัด
ศัตรูพืช 

2)  การกําหนดภาระหนาท่ีของภาคประชาชนในการตอบสนองภาครัฐและการ
ดําเนินการเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยจากการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืช 

3)  การกําหนดภาระหนาท่ีของหนวยงาน  หรือองคการระหวางประเทศในการใหความ
รวมมือ 

 สาระของจรรยาบรรณในการแจกจาย  จําหนายและใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืช  ซ่ึง
องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติไดจัดทําขึ้นเปนกฎขอบังคับ  โดยแนวทางอยางกวางๆจํานวน 12 
ขอ2  ดังนี้ 

 ขอ 1.  วัตถุประสงคของจรรยาบรรณ 
 ขอ 2.  คําจํากัดความ 
 ขอ 3.  การจัดการสารปองกันกําจัดศัตรูพืช 
 ขอ 4.  การทดสอบสารปองกันกําจัดศัตรูพืช 
 ขอ 5.  การลดอันตรายของสารปองกันกําจัดศัตรูพืช 
 ขอ 6.  การขึ้นทะเบียนสารปองกันกําจัดศัตรูพืชและขอมูลทางวิชาการท่ีตองการ 
 ขอ 7.  การจัดหาและการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืช 
 ขอ 8.  การจําหนายและการคาสารปองกันกําจัดศัตรูพืช 
 ขอ 9.  การแลกเปล่ียนขอมูลและการแจงลวงหนา 
 ขอ 10.  การจัดทําฉลาก  ภาชนะบรรจ ุ การเก็บรักษาและการทําลาย 
 ขอ 11.  การโฆษณา 
 ขอ12.  การติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ 
 สาระสําคัญพ้ืนฐานของจรรยาบรรณฯขางตนนั้นเปนการสมัครใจปฏิบัติของ

ประเทศสมาชิก  โดยเฉพาะอยางยิ่งกอนท่ีแตละประเทศจะมีโครงสรางพ้ืนฐานของกฎหมายท่ี
เหมาะสมในการควบคุมสารปองกันกําจัดศัตรูพืช 

 
 
 
 

                                                
2  สมาคมอารักขาพืชไทย.  (2540).  จรรยาบรรณระหวางประเทศ การจําหนายและการใชสารปองกัน

กําจัดศัตรูพืช (ฉบับแกไข).  หนา 29-30. 
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3.1.1.1  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับฉลากสารปองกันกําจัดศัตรูพืชของจรรยาบรรณระหวาง
ประเทศในการแจกจาย จําหนาย และใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืช  

  ในจรรยาบรรณฯขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติไดบัญญัติ
หลักการในการจัดทําฉลากไวในขอ 7 หมวด การจัดหาและการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืช และขอ 
10 หมวดการจัดทําฉลาก  ภาชนะบรรจ ุ การเก็บรักษาและการทําลาย  ดังนี้ 

  ขอ  7.4  สารปองกันกําจัดศัตรูพืชทุกชนิดท่ีวางจําหนายในทองตลาดท่ัวๆไป
ควรบรรจุในภาชนะ  และมีฉลากตามแนวทางและคําแนะนําขององคการอาหารและเกษตรแหง
สหประชาชาติ (FAO)วาดวยวิธีการบรรจุ  และการจัดทําฉลาก  และใหเปนไปตามกฎระเบียบใน
การควบคุมของแตละประเทศดวย 

  ขอ  10.1  ภาชนะบรรจุสารปองกันกําจัดศัตรูพืชทุกชนิด  ควรมีฉลากท่ีชัดเจน
ตามคําแนะนําในการจัดทําฉลากตามระบบสากล  เชน  คําแนะนําในการจัดทําฉลากมาตรฐานของ
องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ  (FAO) 

  ขอ  10.2  ภาคธุรกิจฯควรจัดทําฉลาก  ดังนี้ 
  ขอ  10.2.1  มีคําแนะนําซ่ึงตรงกับของหนวยงานวิจัยและใหคําแนะนําซ่ึงเปนท่ี

ยอมรับในประเทศท่ีจําหนาย 
  ขอ  10.2.2  หากเปนไปไดควรจัดทําสัญลักษณและรูปภาพท่ี เหมาะสม  

นอกเหนือไปจากคําแนะนํา  คําเตือนและขอควรระวังท่ีเขียนไว 
  ขอ  10.2.3  ในการคาระหวางประเทศควรมีเครื่องหมายท่ีเหมาะสมของการจัด

ระดับความเปนอันตรายของสารปองกันกําจัดศัตรูพืช 
  ขอ  10.2.4  ใหมีคําเตือนหามการนําภาชนะกลับมาใชใหมและคําแนะนํา

สําหรับการทําลายท่ีปลอดภัย  หรือการขจัดสารปนเปอนซ่ึงเหลือในภาชนะบรรจุท่ีใชแลวดวยภาษา
ท่ีเหมาะสม 

  ขอ  10.2.5  ควรระบุดวยตัวเลขหรือตัวอักษรซ่ึงคนท่ัวไปสามารถอานและ
เขาใจไดโดยไมตองแปลความหมายบนภาชนะทุกครั้งท่ีมีการผลิต 

  ขอ  10.2.6  ระบุวันผลิต (เดือน และป) ของการผลิตแตละครั้งพรอมท้ังขอมูล
เกี่ยวกับความคงทนในเก็บรักษา 

3.1.1.2  คําแนะนําเรื่องการจัดทําฉลากสารปองกันกําจัดศัตรูพืชขององคการอาหารและ
เกษตรแหงสหประชาชาติ 
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 องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) ไดมีการจัดทําคําแนะนํา
เรื่องการจัดทําฉลากสารปองกันกําจัดศัตรูพืช  เพ่ือใหประเทศสมาชิกสามารถนําไปเปนหลักการ
เพ่ือนําไปปฏิบัติและออกเปนกฎหมายเพ่ือใหเปนมาตรฐานในแนวเดียวกัน   

  (1)  ความสําคัญของฉลากตามคําแนะนําเรื่องการจัดทําฉลากสารปองกันกําจัด
ศัตรูพืช3 ดังนี้ 

  ฉลาก เปน ส่ิ งจํ า เปนตอการใชสารป องกันกํ า จัด ศัตรู พืชอย า ง มี
ประสิทธิภาพและปลอดภัย  ถือเปนการเช่ือมโยงระหวางผูผลิต  ผูจําหนายและผูใชผลิตภัณฑ  
ขอความในฉลากจะตองส้ันและใชภาษาท่ีอานแลวเขาใจไดงาย  หากใชขอความซับซอน  หรือใช
เทคนิคมากเกินไป  หรือวางรูปแบบฉลากไมด ี อาจทําใหเกษตรกรไมอานฉลาก  ซ่ึงมีผลทําใหผูใช
หรือเกษตรกรใชสารกําจัดศัตรูพืชไมถูกตอง  อาจเกิดอันตรายจากการสัมผัส  หรือใชเกินปริมาณท่ี
กําหนดในฉลากจนเกิดความเส่ียงตอพิษภัยจากการใชสารดังกลาวนั้นได 

 องคประกอบของฉลากขึ้นอยูกับกฎระเบียบของหนวยงานผูรับผิดชอบใน
การควบคุม  อยางไรก็ตามอาจมีการเพ่ิมเติมขอความ  ถอยคํา  หรือรูปภาพเปนบางกรณีไดขึ้นอยูกับ
ผูผลิตและตองเปนไปตามจรรยาบรรณระหวางประเทศวาดวยการจําหนายและการใชสาร
ปองกันกําจัดศัตรูพืชขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ  ดังนั้นการจัดทําฉลากจึง
ตองเปนไปตามกฎระเบียบของหนวยงานผูรับผิดชอบในการควบคุมและไดมาตรฐานสากล 

  (2)  กฎเกณฑในการจัดทําฉลาก 
  ผูผลิตสารปองกันกําจัดศัตรูพืชรายใหญมักจะสงผลิตภัณฑไปขายใน

หลายๆประเทศ  จึงจําเปนตองแปลฉลากเปนภาษาตางๆ  ซ่ึงในบางฉลากตองใชถึง 2 ภาษา  แตยังมี
เกษตรกรบางคนท่ียังอานหนังสือไมออก  ดังนั้นการบรรจุรูปภาพหรือสัญลักษณเพ่ือบงช้ีใหใช
ฉลากอยางปลอดภัย  และผูใชสวมใสอุปกรณปกปดรางกายไมใหไดรับสาร  จึงเปนส่ิงท่ีจําเปน  
การบรรจุรูปภาพหรือสัญลักษณในฉลากตองม่ันใจวาผูใชสารดูแลวเขาใจงาย  จึงจะเกิดประโยชน  
การใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชอยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพตองใชขอความ  สัญลักษณ  รูป
ประกอบอยางครบถวน  ซ่ึงจะทําใหพ้ืนท่ีท่ีจะบรรจุไมเพียงพอในการจัดทําฉลาก  ดังนั้นหลักใน
การจัดทําฉลากตามคําแนะนําเรื่องการจัดทําฉลากสารปองกันกําจัดศัตรูพืชขององคการอาหารและ
เกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) มี 4 ประการ คือ 

  ก.  ชัดเจน (Clarity)  ไมใชถอยคําท่ียุงยาก  ซับซอนหรือคําศัพทเทคนิคท่ี
เขาใจงาย  ใหใชรูปแบบท่ีแสงขอความ  รูปภาพ  หรือสัญลักษณสําคัญอยางโดดเดนเพ่ือดึงดูดความ

                                                
3  Guidelines  on  good  labeling  practice  for  pesticides. 
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สนใจของผูใช  ใหขอมูลท่ีผูใชจําเปนตองทราบอยางส้ันๆและถูกตอง  หลีกเล่ียงขอความท่ี
คลุมเครือ 

  ข.  สมบูรณ (Completeness) โดยมีขอความ รูปภาพ หรือสัญลักษณท่ี
จําเปนอยางครบถวน 

  ค.  ถูกกฎระเบียบ (Conformity)  องคประกอบของฉลากตองเปนไปตาม
กฎระเบียบของหนวยงานผูรับผิดชอบในการควบคุมและเปนไปตามมาตรฐานหลักสากล 

  ง.  มีเอกลักษณ  (Consistency)  องคประกอบของฉลากผลิตภัณฑชนิด
เดียวกันจะตองมีเหมือนกันเสมอแมจะบรรจุในภาชนะขนาดตางกัน  แตอาจแตกตางกันท่ีขอความ  
รูปภาพ  หรือสัญลักษณซ่ึงขึ้นอยูกับชนิดของผลิตภัณฑ 

  ใบแทรกหรือใบปลิว (Leaflets) อาจไมตองใชกฎระเบียบเดียวกับฉลาก  
แตในการจัดทําฉลากตองยึดหลักการท้ัง 4 ขอ  เนื่องจากจุดมุงหมายในการจัดทําใบแทรกหรือ
ใบปลิว  คือการโฆษณาเหมือนกับฉลากเพ่ือใหผูใชสารไดรับคําแนะนําในการใชท่ีถูกตอง  มี
ประสิทธิภาพ  และปลอดภัย 

  ฉลากควรมีความคงทน  เพ่ือไมใหฉีกขาดหรือหลุดออกจากภาชนะท่ี
บรรจุในระหวางหารขนสง การเก็บรักษา  และใช  ดังนั้นวัสดุท่ีใชฉลาก  ตัวอักษร  รูปภาพ  หรือ
สัญลักษณท่ีพิมพหรือเขียนในฉลากจะตองมีความคงทนดวย  โดยท่ัวไปสารปองกันกําจัดศัตรูพืชมี
อายุการใชงานประมาณ 2 ป  ฉลากก็ควรมีอายุการใชงานไมนอยกวานี้เพ่ือปองกันอันตรายท่ีอาจ
เกิดขึ้นภายหลัง 

  (3)  องคประกอบของฉลาก 
   ก.  ขอมูลของผลิตภัณฑท่ีอยูในภาชนะบรรจุ  ไดแก 

  1.  ช่ือทางการคา  มักอยูรวมกับประเภทการใช (เชน  สารกําจัดแมลง  
สารปองกันกําจัดโรคพืช  สารกําจัดวัชพืช  สารกําจัดไรศัตรูพืช  สารกําจัดหอย  สารควบคุมการ
เจริญเติบโตของพืช 

  2.  ชนิดสูตรผสม  ระบุช่ือและรหัสตามระบบกําหนดรหัสสูตรผสม
ระหวางประเทศซ่ึงกําหนดโดย GIFAP และตามองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ 
(FAO) ยอมรับ 

  3.  สาระสําคัญ  ระบุช่ือสามัญตามระบบISO หรือช่ือเคมีตามระบบ
IUPACโดยแยกเปนกรัม หรือกิโลกรัม (สําหรับท่ีเปนของแข็ง  ของเหลว  ขนหนืด  ของเหลวท่ี
ระเหยงาย และสารท่ีบรรจุในกระปองอัดอากาศ) หรือ กรัม/ลิตร (สําหรับสารท่ีเปนของเหลว) หรือ
ระบุเปนเปอรเซ็นต 
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   ข.  ขอมูลความปลอดภัย  ในฉลากควรมีคําเตือนอยางชัดเจนเกี่ยวกับ 
  1.  อานคําแนะนําดานความปลอดภัยกอนเปดภาชนะบรรจุ 
  2.  สัญลักษณคําเตือนในการใช  ขนสงและเก็บรักษา 
  3.  การจําแนกรับความเปนอันตรายและสัญลักษณแสดงความเปน

อันตราย  ซ่ึงจําแนกตามระดับความเปนพิษของสารนั้นก็ได 
   ค.  องคประกอบของฉลากท่ีตองปรากฏสีดําบนพ้ืนขาวเพ่ือใหชัดเจนและ

อานงาย  ไดแก   
  1.  คําเตือนดานความปลอดภัย  ประกอบดวย 
        -  คําแนะนําเฉพาะของผลิตภัณฑบางชนิด 
        -  วิธีปฏิบัติตามหลักการเกษตรดีท่ีเหมาะสม (GAP) 
        -  การสวมใสชุดปกปองรางกายไมใหสัมผัสสารพิษ 
        -  คําเตือนเกี่ยวกับการปฏิบัติในขณะท่ีใชและหลังการใชสาร 
        -  ความปลอดภัยของสภาพแวดลอมในขณะท่ีใช และหลังการใชสาร 
        -  การเก็บรักษาอยางปลอดภัย 
        -  การกําจัดสารท่ีเหลือและภาชนะบรรจุท่ีใชแลว 
        -  การลางอุปกรณและเครื่องใชตางๆ 
  2.  พิคโตแกรมแสดงความปลอดภัย  (Pictogram) 4 
        พิคโตแกรม  เปนเครื่องหมายท่ีส่ือแทนขอความ GIFAP และ 

FAO  ไดกําหนดใหใชรูปภาพ  โดยมีวัตถุประสงคท่ีจะส่ือขอมูลความปลอดภัยแกผูใชในประเทศ
ตางๆ  ซ่ึงมีระดับการศึกษาแตกตางกันไป  ในบางประเทศหนวยงานผูรับผิดชอบจะบังคับใหบรรจุ
พิคโตแกรมลงในฉลาก  แตบางประเทศแคสนับสนุนเทานั้น  โดยท่ัวไปการบรรจุพิคโตแกรมลงใน
ฉลากจะตองสอดคลองกับขอความในฉลากดวย  นั่นคือ  หากมีขอความคําเตือนดานความปลอดภัย
ก็ตองมีพิคโตแกรมแสดงความปลอดภัยเสมอ  อยางไรก็ตามพิคโตแกรมตองมีในฉลากเสมอ  คือ 
รูปภาพท่ีแสดงวา “ลางมือหลังการใช” และ “เก็บในหองท่ีใสกุญแจและพนมือเด็ก”  ขนาดท่ี
เหมาะสมของพิคโตแกรม  คือ 15x15 มิลลิเมตร และขนาดเล็กท่ีสุดท่ีอนุญาตไว คือ 7 x 7 มิลลิเมตร 

   ภาพประกอบฉลากท่ีมีขนาดใหญอาจมีพ้ืนท่ีเหลือมากพอท่ีจะ
บรรจุภาพประกอบได  ซ่ึงอาจใชไดท้ังดานการใชและความปลอดภัย  ฉลากท่ีมีขนาดเล็กอาจนํา
ภาพประกอบไปบรรจุลงไปในใบแทรกหรือใบปลิวแทน  แตตองไดรับการอนุมัติจากหนวยงาน

                                                
4  ลัดดาวัลย  โอภานุรักษธรรม.  (2550).  การศึกษาการจัดทําฉลากสารปองกันกําจัดศัตรูพืช.  หนา 16. 
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ผูรับผิดชอบในการควบคุมกอน  สวนใหญภาพประกอบมักเปนภาพศัตรูพืช  พืชปลูก  วิธีการใชท่ี
ถูกตอง  การปดรางกายเพ่ือไมใหสัมผัสสาร ฯลฯ 

  3.  ขอควรระวัง  ในฉลากตองมีขอความตอไปนี ้
        -  เก็บในท่ีใสกุญแจและพนมือเด็ก และอาจมีขอความอ่ืนท่ีระบุให

หลีกเล่ียงผลกระทบตอสภาพแวดลอม หรือใหปฏิบัติตามหลักการเกษตรดีท่ีเหมาะสม 
  4.  การแกพิษเบ้ืองตนและคําแนะนําสําหรับแพทย  ซ่ึงฉลากสาร

ปองกันและกําจัดศัตรูพืชทุกชนิดจะตองมีขอความนี ้ นอกจากนี้อาจบรรจุขอความเกี่ยวกับอาการ
เกิดพิษ  การทดสอบเฉพาะ  และสารแกพิษไวดวยก็ได 

  5.  ใบแทรกหรือใบปลิว (Leaflets)  ขอมูลความปลอดภัยตองปรากฏ
อยูในใบแทรกหรือใบปลิวท่ีฉลากนั้นอางถึง 

 ง.  คําแนะนําในการใชฉลากใหระบุชนิดของสารปองกันกําจัดศัตรูพืชท่ีใช
กําจัดและชนิดของพืชปลูก  เชน  ใชกําจัดเพล้ียออนในขาวโพด  ใชกําจัดวัชพืชประเภทใบกวางใน
ไรออย  เปนตน  โดยตองระบุวิธีใช  ระยะเวลา  บริเวณท่ีใชเพ่ือใหมีประสิทธิภาพสูงสุด และถูกตองตามหลัก
เกษตรท่ีดีท่ีเหมาะสม  ขอความนี้นอกจากจะปรากฏในฉลากแลวอาจขยายหรือนําไปบรรจุลงในใบ
แทรกอีกก็ได 

 จ.  ขอมูลอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีกลาวมาขางตนแลวในฉลากควรมีขอมูล
เกี่ยวกับ 

1.  ช่ือผูจัดจําหนาย  พรอมท่ีอยู  หมายเลขโทรศัพท  และช่ือบริษัทผูขอขึ้น
ทะเบียน 

2.  เลขทะเบียน 
3.  ช่ือผูผลิต และเครื่องหมายการคา 
4.  ช่ือทางการคา 
5.  วันท่ีผลิต 
6.  อายุการเก็บรักษา  สําหรับผลิตภัณฑท่ีมีอายุการเก็บรักษาต่ํากวา 2 ป

นับจากวันท่ีผลิต 
  นอกจากนี้องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติไดกําหนดให

บรรจุแถบสีเพ่ือแสดงระดับความเปนพิษของสารปองกันกําจัดศัตรูพืช โดยใหหนวยงาน
ผูรับผิดชอบในการควบคุมในแตละประเทศเปนผูกําหนดขนาดและบริเวณท่ีจะบรรจุแถบสี  หาก
ในฉลากมีแถบสีใดแลวจะไมอนุญาตใหใชสีนั้นในฉลากอีก  เชน  ถาใชแถบสีแดงแสดงระดับ
ความเปนพิษแลว  ในฉลากตองไมมีสีแดงปรากฏอยูอีก  เปนตน 
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(4)  ขอความดานความปลอดภัย 
    ขอความดานความปลอดภัยในฉลากประกอบดวยคําเตือนดานความ

ปลอดภัย  การแกพิษเบ้ืองตน  และคําแนะนําสําหรับแพทยซ่ึงไดมาจากผลการศึกษาของผูผลิตแลว
นํามาเสนอตอหนวยงานผูรับผิดชอบในการควบคุมเพ่ือขออนุมัติบรรจุลงในฉลาก  ขอความนี้จะ
แตกตางกันตามชนิดของสาร  สูตรผสม  การใช  ความเปนพิษ  และระดับความเปนอันตราย
ขอความท่ีใชตองชัดเจน  เขาใจงายและใชขอความใหส้ันท่ีสุด   ซ่ึงขอความนี้จะตองแสดงบน
ดานหนาฉลากผลิตภัณฑสารปองกันกําจัดศัตรูพืชเพ่ือใหสังเกตไดงาย  ตัวอยางขอความปลอดภัย  
ไดแก 

    ก.  “เก็บในหองท่ีปดกุญแจและพนมือเด็ก  ขอความนี้ภาษาอังกฤษใช
ตัวอักษรเปนตัวพิมพใหญเสมอ” 

    ข.  “หาม  ดื่มน้ํา  กินอาหาร  หรือสูบบุหรี่ในขณะปฏิบัติงาน” 
    ค.  “ผลิตภัณฑนี้  ทําใหผิวหนังระคายเคือง” 
    ง.  “ผลิตภัณฑนี้เปนอันตรายตอตา” 
    จ.  “ผลิตภัณฑนี้เปนอันตรายหากสูดดม” 
    ฉ.  “เม่ือปฏิบัติงานเกี่ยวของกับผลิตภัณฑนี้ใหหลีกเล่ียง...( ฝุน ผง ควัน 

ไอระเหย กาซ ไมใหสัมผัสผิวหนัง ปาก จมูก และตา) 
    ช.  “ตองสวม...(ถุงมือ ชุดปกปองรางกาย  แวนตา  หนากากฯลฯ) 
    ซ.  “หลังใชตองลางมือกอนกินอาหาร  ดื่มน้ําหรือสูบบุหรี่  ซักเส้ือผาชุด

ท่ีสวมทํางานใหสะอาด” 
    นอกจากนี้องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติยังกําหนดให

แสดงสัญลักษณ และขอความท่ีเกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพท่ีควรแสดงในฉลากสารปองกัน
กําจัดศัตรูพืช  เชน  สารกัดกรอน  สารระเบิด  สารติดไฟ  สารกออาการระคายเคือง  สารชวยติดไฟ  
การระคายเคืองตอตาและผิวหนัง เปนตน 

3.1.1.3  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการโฆษณาสารปองกันกําจัดศัตรูพืชของจรรยาบรรณ
ระหวางประเทศในการแจกจาย จําหนาย และใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืช5  

  ในจรรยาบรรณในการแจกจาย  จําหนายและใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชของ
องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ(FAO)ไดมีการกําหนดนิยามคําวา  “Advertising” (ซ่ึง
แปลวาการโฆษณาในภาษาไทย) โดยครอบคลุมถึงการสงเสริมการจําหนาย  และการใชสารปองกัน
                                                

5  International  code  of  conduct  on  the distribution  and  use  of  pesticides  ( Revised Version ) 
November 2002. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

DPU

http://www.pdffactory.com


 
 

 

51

กําจัดศัตรูพืชโดยส่ือส่ิงพิมพ  ส่ืออิเล็กทรอนิกส  ปาย  การจัดแสดง  ของขวัญ  การลดราคา  การ
สาธิต  และการโฆษณาโดยวาจา  และยังไดมีบัญญัติแนวทางการโฆษณาสารปองกันกําจัดศัตรูพืช
ไวในขอ 11 หมวดการโฆษณา  ดังนี้ 

  ขอ 11  การโฆษณา 
  ขอ 11.1  รัฐบาลจะตองทํางานประสานกับบริษัทผูผลิต  เพ่ือใชประโยชนจาก

ความเช่ียวชาญและโครงสรางพ้ืนฐานทางการตลาด  เพ่ือใหบริการสาธารณะในการโฆษณา
เกี่ยวกับการใชสารอยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ  การโฆษณาเนื้อหาควรเนนท่ีปจจัยตางๆ  เชน  
การดูแลรักษาและการใชเครื่องมืออยางถูกตอง  ขอควรระวังเฉพาะสําหรับเด็กและสตรีมีครรภ  
อันตรายของการนําเอาภาชนะบรรจุสารฯ กลับมาใชและความสําคัญของการปฏิบัติตามคําแนะนํา
บนฉลาก 

  ขอ 11.2  ภาคธุรกิจฯ ควรแนใจวา 
  ขอ 11.2.1  ขอความท่ีใชในการโฆษณาจะตองเหมาะสมและถูกตองตามหลัก

วิชาการ 
  ขอ 11.2.2  การโฆษณาจะตองมีขอความหรือรูปภาพ  ไมวาโดยตรงหรือโดย

ออมซ่ึงละเวน  กํากวม  หรือเกินความเปนจริง  ซ่ึงจะส่ือหรือทําใหผูซ้ือเขาใจผิดโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในดานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ  ธรรมชาติของสารฯสวนประกอบ  หรือความเหมาะสมใน
การใช  หรือผิดไปจากการรับรองอยางเปนทางการ 

  ขอ 11.2.3  ตองไมทําการโฆษณาสารปองกันกําจัดศัตรูพืชท่ีถูกจํากัดใหใช
เฉพาะผูท่ีผานการอบรมหรือมีใบอนุญาตตามกฎหมาย  โดยผานส่ือส่ิงพิมพท่ีนอกเหนือไปจากส่ือ
เฉพาะดาน  เวนเสียแตวาขอหามการใชนั้นแสดงไวอยางชัดเจน 

  ขอ 11.2.4  ไมใหมีการจําหนายสารออกฤทธ์ิท่ีตางชนิดหรือมีสวนประกอบ ท่ี
ตางกันภายใตช่ือทางการคาเดียวกันในเวลาพรอมกัน 

  ขอ 11.2.5  การโฆษณาจะตองไมสงเสริมการใชท่ีนอกเหนือไปจากท่ีระบุไว
ในฉลากซ่ึงไดรับการอนุมัต ิ

  ขอ 11.2.6  ส่ือท่ีใชในการสงเสริมการขายจะตองไมมีคําแนะนําท่ีเบ่ียงเบนไป
จากของหนวยงานวิจัยและใหคําแนะนําซ่ึงเปนท่ียอมรับ 

  ขอ 11.2.7  การโฆษณาจะตองไมนําผลการวิจัยหรืออางอิงจากเอกสารทา
วิชาการมาใชอยางผิดๆ  และไมนําเรื่องทางวิทยาศาสตรท่ีเหลวไหลและเกี่ยวของมาใชเพ่ืออวดอาง
สรรพคุณ  ซ่ึงไมมีพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร 
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  ขอ 11.2.8  ไมใชขอความเกี่ยวกับความปลอดภัย  ซ่ึงรวมถึงขอความ  เชน  
“ปลอดภัย”“ไมเปนพิษ”  “ไมมีอันตราย”  “ไมมีพิษ” ท้ังท่ีมีหรือไมมีขอความท่ีขยายก็ตาม  เชน 
“เม่ือใชตามคํา  แนะนํา” 

  ขอ 11.2.9  จะตองไมมีขอความเปรียบเทียบความปลอดภัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
ชนิดอ่ืน 

  ขอ 11.10  จะตองไมมีขอความท่ีกอใหเกิดความเขาใจผิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
ของผลิตภัณฑ 

  ขอ 11.2.11  จะตองไมมีขอความเกี่ยวกับคํารับรองหรือคํารับประกัน  เชน  
“สามารถทํากําไรไดมากกวา”  “รับรองใหผลผลิตสูง”  เวนเสียแตวาจะมีหลักฐานสนับสนุนพอเพียง 

  ขอ 11.2.12  การโฆษณาจะตองไมแสดงรูปภาพท่ีกอใหเกิดการปฏิบัติท่ีอาจ
เปนอันตราย  เชน  ภาพการผสมสารปองกันกําจัดศัตรูพืช  หรือการใชสารฯดังกลาวโดยไมมีเครื่อง
ปองกันการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืช ใกลอาหาร หรือเด็ก 

  ขอ 11.2.13  ส่ือท่ีใชโฆษณาและสงเสริมการขายจะตองมีคําเตือน  และ
สัญลักษณท่ีเหมาะสมซ่ึงดึงดูดความสนใจตามคําแนะนําในการจัดทําฉลาก 

  ขอ 11.2.14  เอกสารกํากับวิชาการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจะตองมีขอมูลท่ีพอเพียง
เพ่ือการปฏิบัติอยางถูกตอง  รวมถึงอัตราการใช  ความถ่ีของการฉีดพนและระยะกอนเก็บเกี่ยวท่ี
ปลอดภัย 

  ขอ 11.2.15  จะตองไมมีคําโฆษณาเปรียบเทียบอยางผิดๆ หรือทําใหเขาใจผิด
กับสารปองกันกําจัดศัตรูพืชอ่ืนๆ 

  ขอ 11.2.16  พนักงานท่ีเกี่ยวของกับการสงเสริมการขายจะตองไดรับการอบรม  
และฝกฝนใหมีความรูความเขาใจอยางด ี เพ่ือสามารถใหขอมูลของผลิตภัณฑไดอยางสมบูรณและ
ถูกตอง 

  ขอ 11.2.17  การโฆษณาจะตองสงเสริมใหผูซ้ือและผูใชอานฉลากดวยความ
ระมัดระวัง  หรือใหผูอ่ืนอานใหฟงถาอานไมได 

  ขอ 11.2.18  การโฆษณาและกิจกรรมโปรโมตสินคาไมควรใหส่ิงตอบแทน 
หรือของขวัญเพ่ือกระตุนใหเกิดการซ้ือสารปองกันกําจัดศัตรูพืช 

  ขอ 11.3  องคการระหวางประเทศและกลุมภาคสาธารณชนจะตองใหความ
สนใจเม่ือเกิดการปฏิบัติผิดจรรยาบรรณในการแจกจาย  จําหนายและใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืช
ขางตน 
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3.2  กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมสารปองกันกําจัดศัตรูพืชในประเทศไทย 
ประเทศไทยมีอัตราการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชซ่ึงเปนวัตถุอันตรายสูงขึ้นเรื่อยๆ  

ซ่ึงสงผลตอความปลอดภัยของผูใชและเกษตรกร  ดังนั้นรัฐบาลจึงจําเปนตองออกกฎหมายควบคุม
การใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชเพ่ือใหการใชเกิดประโยชนและมีประสิทธิภาพสูงสุดใน
ขณะเดียวกันใหเกิดอันตรายจากการใชสารเคมีนอยท่ีสุด  กฎมายฉบับแรกท่ีออกบังคับใชในป พ.ศ.
2510  คือพระราชบัญญัติวัตถุมีพิษ พ.ศ. 2510  ในพระราชบัญญัตินี้ไดกําหนดหลักเกณฑในการ
เลือกสารเคมีท่ีมีคุณภาพและปลอดภัยในการใช  กําหนดมาตรการควบคุมการประกอบกิจการ  
ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑและกําหนดบทลงโทษผูฝาฝนขอบังคับ  พระราชบัญญัติฉบับดังกลาวได
มีฉบับปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมมาตรการขึ้นทะเบียนในพ.ศ. 2516  เรียกวา “พระราชบัญญัติวัตถุมีพิษ 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2516  ตอมาจึงไดยกเลิกพระราชบัญญัติท้ัง 2 ฉบับเนื่องจากไมสามารถควบคุมวัตถุ
ท่ีอาจกอให เกิดอันตรายไดทุกชนิดและไดประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับใหม เรียกวา
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ. 2535  แทนเม่ือวันท่ี 6 เมษายน พ.ศ. 2535 

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 มีวัตถุประสงคเพ่ือใชกําหนดหลักเกณฑในการ
เลือกสารเคมีท่ีมีท่ีมีคุณภาพดี  ปลอดภัย  กําหนดใหมีระบบในการควบคุมวัตถุอันตราย  การ
ประกอบกิจการ  ควบคุมผลิตภัณฑและกําหนดบทลงโทษ ตอผูผลิต  ผูนําเขา  ผูครอบครองและผู
ขนสงวัตถุอันตรายท่ีฝาฝนกฎหมาย  โดยมาตรการในการควบคุมวัตถุอันตรายมี 3 ประการ ดังนี้ 

1)  กําหนดใหมีการขึ้นทะเบียนเพ่ือเลือกสารเคมีท่ีมีประสิทธิภาพดีและมีพิษนอยเพ่ือ
ใชควบคุมศัตรูพืช 

2)  มีการควบคุมธุรกิจการนําเขา  ผลิต  สงออก  ขาย  ใชรับจางและการเก็บรักษาสาร
ปองกันกําจัดศัตรูพืชและสัตวโดยการออกใบอนุญาตประกอบกิจการใหและ 

3)  มีการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑในทองตลาดและตรวจสอบดําเนินคดีตอผูฝาฝน 
วัตถุอันตราย  หมายความวา  วัตถุดังตอไปนี ้(1) วัตถุระเบิดได (2) วัตถุไวไฟ (3) วัตถุ

ออกซิไดซและวัตถุเปอรออกไซด  (4) วัตถุมีพิษ (5) วัตถุท่ีทําใหเกิดโรค (6)วัตถุกัมมันตรังสี (7)  
วัตถุท่ีกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางพันธุกรรม (8) วัตถุกัดกรอน (9) วัตถุท่ีกอใหเกิดการระคาย
เคือง (10) วัตถุอยางอ่ืนไมวาจะเปนเคมีภัณฑหรือส่ิงอ่ืนใดท่ีอาจทําใหเกิดอันตรายแกบุคคล สัตว 
พืช หรือส่ิงแวดลอม  ดังนั้นสารปองกันกําจัดศัตรูพืชและสัตวจึงเปนวัตถุอันตรายทางการเกษตร
ตามอนุมาตรา 10 ท่ีถูกควบคุมตามกฎหมายนี ้

วัตถุอันตรายแบงออกเปน 4 ชนิด ตามช่ือ  คุณสมบัติและชนิดของวัตถุอันตราย6  ดังนี้ 

                                                
6  พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535,  มาตรา 4.  
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-  ชนิดท่ี 1  วัตถุท่ีมีอันตรายนอย  การผลิต  การนําเขา  การสงออก  การครอบครอง
เพียงแตปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดขึ้นก็สามารถประกอบการได 

-  ชนิดท่ี 2  วัตถุท่ีมีอันตราย  การผลิต  การนําเขา  การสงออก  การครอบครองตองแจง
ตอพนักงานเจาหนาท่ีและตองปฏิบัติตามกฎเกณฑความปลอดภัยท่ีกําหนดขึ้น  หากเปนวัตถุ
อันตรายชนิดใหมๆตองนําไปขึ้นทะเบียนกอน 

-  ชนิดท่ี 3  วัตถุอันตรายสูง  การผลิต  การนําเขา  การสงออก การครอบครองตอง
ไดรับใบอนุญาต  หากเปนวัตถุอันตรายชนิดใหมๆตองปฏิบัติตามกฎเกณฑความปลอดภัยท่ีกําหนด 

-  ชนิดท่ี 4  วัตถุอันตรายชนิดรายแรง  หามมิใหมีการผลิต  การนําเขา  การสงออก  
หรือมีไวในการครอบครองแตอยางใด 

3.2.1  หนวยงานท่ีเกี่ยวกับการควบคุมสารปองกันกําจัดศัตรูพืช 
ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 

พ.ศ. 2535  มีหนวยงานตางๆท่ีรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติดังกลาวโดยตรงซ่ึงมี 7 หนวยงาน  
ไดแก  กรมวิชาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ  รับผิดชอบในการควบคุมวัตถุอันตรายท่ี
ใชในการเกษตร  กรมประมง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ รับผิดชอบในการควบคมุวัตถุอันตราย
ท่ีใชในการประมง  กรมโรงงานอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม รับผิดชอบในการควบคุม
วัตถุอันตรายท่ีใชในการอุตสาหกรรม  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวง
สาธารณสุข รับผิดชอบในการควบคุมวัตถุอันตรายใชในการสาธารณสุข  กรมธุรกิจพลังงาน  
กระทรวงพลังงานควบคุมหลักเกณฑและมาตรฐานความปลอดภัยของสถานีบริการกาซธรรมชาติ 
ในการคาปลีกกาซปโตรเลียมเหลวสําหรับใชเปนเช้ือเพลิงของยานพาหนะ  และสํานักงานปรมาณู
เพ่ือสันต ิ นอกจากนี้ยังมีสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  สํานักงานนายกรัฐมนตรี  มี
หนาท่ีรับผิดชอบเฉพาะการควบคุมดูแลการโฆษณาวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  
พ.ศ. 2535 

3.2.1.1  คณะกรรมการวัตถุอันตราย7 
  ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ในมาตรา 6 ไดกําหนดใหมี

คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการท่ีเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทางการเกษตรเพ่ือให
การปฏิบัติงานเปนไปดวยความเรียบรอย  ตลอดจนบรรลุวัตถุประสงคในการท่ีจะปองกันระงับ
อันตรายอันอาจเกิดแกบุคคล สัตว พืช ทรัพยและส่ิงแวดลอม และเพ่ือเปนการประสานงานระหวาง
หนวยงานตางๆ  โดยคณะกรรมการวัตถุอันตรายประกอบดวยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเปน
                                                

7  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.  (2548).  รายงานผลการศึกษาความรูที่จําเปนเพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจที่ดีขึ้นในการกําหนดเพื่อนโยบายดานสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในสังคมไทย.  หนา 37-39. 
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ประธานกรรมการ  ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  อธิบดีกรมการขนสงทางบก  อธิบดีกรมการคา
ภายใน  อธิบดีกรมการแพทย  อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ  อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน อธิบดีกรม
ประมง  อธิบดีกรมปศุสัตว  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย  อธิบดี
กรมสงเสริมการเกษตร  เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือ
สันติ  เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  ผูแทนกระทรวงกลาโหม  ผูแทน
กระทรวงคมนาคม  ผูแทนสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ  และผูทรงคุณวุฒิ
ซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งไมเกิน 10 คนเปนกรรมการและอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเปนกรรมการ
และเลขานุการและผูแทนกรมธุรกิจพลังงาน  ผูแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม  ผูแทนกรมวิชาการ
เกษตร  ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  และผูแทนสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติเปน
ผูชวยเลขานุกรม 

  ซ่ึงกรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีคณะรัฐมนตรีแตงตั้งขางตนตองเปนผูมีความรู  
ความเช่ียวชาญมีผลงาน  และประสบการณ ท่ี เกี่ยวของกับสาขาวิชาเคมี   วิทยาศาสตร  
วิศวกรรมศาสตร  เกษตรศาสตร  หรือกฎหมาย อยางนอย 5 คนใหแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิท่ีเปน
ตัวแทนขององคการสาธารณประโยชน และมีประสบการณดําเนินงานดานการคุมครองสุขภาพ
อนามัย  ดานการคุมครองผูบริโภคดานการเกษตรกรรมยั่งยืน  ดานการจัดการปญหาวัตถุอันตราย
ในทองถ่ิน หรือดานส่ิงแวดลอม 

  โดยบทบาทและอํานาจหนา ท่ีของคณะกรรมการวัต ถุ อันตรายตาม
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ. 2535 มีดังนี้ 

  (1)   กําหนดนโยบาย  มาตรการและแผนกํากับดูแลวัตถุอันตราย   เ ม่ือ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหเห็นชอบแลว  ใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของรับเปนแนวทางปฏิบัติ 

   ก.  ใหความเห็นแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมในการออก
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาระบุช่ือหรือคุณสมบัติของวัตถุอันตราย  ชนิดของวัตถุอันตราย  
กําหนดเวลาการใชบังคับและหนวยงานผูรับผิดชอบในการควบคุมวัตถุอันตราย (มาตรา 18 วรรค2) 
และรวมท้ังกําหนดช่ือของวัตถุอันตรายท่ีกระบวนการผลิตและลักษณะท่ีอาจกอใหเกิดอันตราย 
(มาตรา 36วรรค1) 

  (2)  ใหความเห็นตอรัฐมนตรีผูรับผิดชอบในการออกประกาศเกี่ยวกับ 
   ก.  กําหนดปริมาณ  องคประกอบ  คุณสมบัติและส่ิงเจือปน  ภาชนะ 

บรรจุ  วิธีตรวจ  และทดสอบภาชนะ  ฉลาก  การผลิต  การนําเขา  การสงออก  การขาย  การขนสง  
การเก็บรักษา  การกําจัด  การทําลาย  การปฏิบัติกับภาชนะของวัตถุอันตราย  การใหแจงขอเท็จจริง 
การใหสงตัวอยาง  หรือการอ่ืนใดเกี่ยวกับวัตถุอันตรายเพ่ือควบคุม  ปองกัน  บรรเทา  หรือระงับ
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อันตรายท่ีจะเกิดแกบุคคล  สัตว  พืช  ทรัพยหรือส่ิงแวดลอม โดยคํานึงถึงสนธิสัญญาและขอผูกพัน
ระหวางประเทศ 

   ข.  การขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายและการออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียน
วัตถุอันตราย และการตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย (มาตรา 36 วรรค 3) 

   ค.  การผลิตหรือการนําเขา ตามมาตรา 37 วรรค 2 
   ง.  การออกประกาศใหวัตถุอันตรายบางชนิดไดรับการยกเวนไมตอง

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายท้ังหมดหรือแตบางสวนตามท่ีเห็นสมควร (มาตรา 44) 
   จ. วัตถุอันตรายท่ีผลิตขึ้นโดยมีสาระสําคัญนอยหรือมากกวาเกณฑ

คลาดเคล่ือน (มาตรา 47 (5)) 
  1.  ใหคําแนะนําแกพนักงานเจาหนาท่ีในการขึ้นทะเบียนหรือเพิกถอน 

ทะเบียนวัตถุอันตราย 
  2.  ใหคําแนะนําหรือคําปรึกษาแกรัฐมนตรีผูรับผิดชอบ  รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงอุตสาหกรรม  หนวยงานผูรับผิดชอบ  และพนักงานเจาหนาท่ีในเรื่องใดๆเกี่ยวกับวัตถุ
อันตราย 

  3.  พิจารณาเรื่องรองเรียนจากผูท่ีไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย
จากวัตถุอันตราย 

  4.  แจงหรือโฆษณาขาวสารเกี่ยวกับวัตถุอันตรายใหประชาชนได
ทราบในการนี้จะระบุช่ือวัตถุอันตรายหรือช่ือของผูประกอบการท่ีเกี่ยวของดวยก็ได 

  5.  สอดสองดูแล  ใหคําแนะนํา  และเรงรัดพนักงานเจาหนาท่ีสวน
ราชการหรือหนวยงานของรัฐท่ีทีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับวัตถุอันตรายตางๆใหปฏิบัติตามอํานาจ
หนาท่ีท่ีกฎหมายกําหนด 

  6.  เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมเพ่ือเสนอ
คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการควบคุมวัตถุอันตรายและการปองกันและเยียวยาความเสียหายอันเกิดจาก
วัตถุอันตรายเพ่ือเปนแนวปฏิบัติในการดําเนินงานของหนวยงานตางๆของรัฐ 

  7.  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีมีกฎหมายกําหนดไวใหเปนอํานาจหนาท่ีของ
คณะกรรมการ 

   นอกจากนี้คณะกรรมการวัตถุอันตรายยังสามารถแตงตั้งอนุกรรมการเพ่ือ
พิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายได  สําหรับในสวนของ
คณะอนุกรรมการท่ีเกี่ยวของในการควบคุมวัตถุอันตรายทางดานการเกษตร  ประกอบดวย 3 ชุด  
กลาวคือ 
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   ก.  คณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทาง
การเกษตร 

   ข.  คณะอนุกรรมการประเมินขอมูลพิษวิทยาและพิษตกคางของวัตถุ
อันตรายทางการเกษตร 

   ค.  คณะอนุกรรมการติดตามปญหาสารพิษตกคางในอาหารและผลิตผล
ทางการเกษตร 

3.2.1.2  กรมวิชาการเกษตร8 
  กรมวิชาการเกษตรเปนหนวยงานหลักท่ีมีบทบาทสําคัญในการควบคุมและ

กํากับดูแลสารปองกันกําจัดศัตรูพืชตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 โดยกรมวิชาการ
เกษตรไดกําหนดมาตรการควบคุมสารเคมีกําจัดศัตรูพืชท่ีสําคัญไว 5 ประการ คือ 

  (1)  ใหแบงวัตถุอันตรายออกเปน 4 ชนิด ตามความจําเปนแกการควบคุม  โดย
หนวยงานผูรับผิดชอบสามารถกําหนดการควบคุมใหเขมงวดหรือเพียงกํากับดูแลความเปนพิษหรือ
อันตรายก็ได 

  (2)  กําหนดใหมีการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายเพ่ือเลือกวัตถุอันตรายท่ีมี
ประสิทธิภาพและปลอดภัยใชในประเทศ  โดยการประเมินคุณประโยชนและความเส่ียงในการใช 

  (3)  การออกใบอนุญาตเพ่ือควบคุมกิจการผลิต  นําเขา  สงออก  และมีไวใน
ครอบครอง  ซ่ึงครอบคลุมแหลงผลิต  สถานท่ีผลิต  ฉลาก  ภาชนะบรรจ ุ การขนสง และการเก็บรักษา 

  (4)  การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑในตลาด  เพ่ือใหผลิตภัณฑมีมาตรฐาน
เปนไปตามท่ีขึ้นทะเบียนและขออนุญาตไว  รวมท้ังการตรวจสอบและดําเนินการตอผูฝาฝน
กฎหมายฯลฯ 

  (5)  การติดตามปญหาจากการใช  พิษภัย และผลกระทบเพ่ือนํามาทบทวนการ
ใชและการประเมินความเส่ียงในการใชเพ่ือพิจารณาถอนทะเบียนหรือหามใช 

  กรมวิชาการเกษตรยังไดมีการดําเนินการในเรื่อง ดังตอไปนี ้
  (1)  ออกประกาศใหสารเคมีกําจัดศัตรูพืช และสารควบคุมการเจริญเติบโตของ

พืชทุกชนิดเปนวัตถุอันตรายทางการเกษตร  และกําหนดใหวัตถุอันตรายทางการเกษตร  และ
กําหนดใหวัตถุอันตรายทางการเกษตรเปนวัตถุอันตรายชนิดท่ี 2, 3 และ4  ท่ีตองควบคุมและกํากับ
ดูแลอยางใกลชิด (โดยประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องบัญชีรายช่ือวัตถุอันตรายรวม 4 ฉบับ)
โดยตองผานระบบการขึ้นทะเบียนเพ่ือประเมินคุณประโยชนและความเส่ียงในการใชกอนจึงจะ

                                                
8  แหลงเดิม.  หนา 41-43. 
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อนุญาตใหผลิต นําเขา หรือจําหนายได เนื่องจากสารเคมีฯเหลานี้มีความเปนพิษและอาจกอใหเกิด
ผลกระทบไดในวงกวาง 

  (2)  ตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานตางๆ ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมและ
กํากับดูแลวัตถุอันตรายทางการเกษตรใหเปนไปตามกฎหมาย เชน 

  ก.  คณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทาง
การเกษตร 

  ข.  คณะอนุกรรมการประเมินขอมูลพิษวิทยาและพิษตกคางของวัตถุ
อันตรายทางการเกษตร 

  ค.  คณะอนุกรรมการติดตามปญหาสารพิษตกคางในอาหารและผลิตผล
ทางการเกษตร 

  ง.  คณะกรรมการพิจารณาสารสกัดจากพืชฯลฯ 
  (3)  กําหนดใหวัตถุอันตรายท่ีมีฉลากหรือแสดงเครื่องหมายสัญลักษณไม

เหมาะสม 
  (4)  กําหนดมาตรการ  หลักเกณฑ และวิธีการควบคุมวัตถุอันตรายทางการเกษตร

ใหเปนไปตามกฎหมาย  ไดแก 
  ก.  หลักเกณฑและวิธีการขออนุญาต  การออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการผลิต  

นําเขา  และมีไวในครอบตรองวัตถุอันตราย  และแจงประกอบกิจการ 
  ข.  หลักเกณฑ  ขั้นตอน  และวิธีการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายท่ีกรม

วิชาการเกษตรเปนผูรับผิดชอบ 
  ค.  กําหนดเกณฑการทดลองประสิทธิภาพ  ความเปนพิษ   และการ

ประเมินผลการทดลอง 
  ง.  กําหนดหลักเกณฑการจัดทําฉลากและกําหนดระดับความเปนพิษของ

วัตถุอันตรายทางการเกษตร 
  จ.  กําหนดคุณสมบัติและส่ิงเจือปนในผลิตภัณฑวัตถุอันตรายยางชนิด 
  ฉ.  การหามใชวัตถุอันตรายท่ีมีพิษและผลกระทบจากการใชรุนแรงหรือ

เส่ียงภัยตอการใชสูง  
  ช.  กําหนดมาตรการตรวจสอบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑภายหลังการขึ้น

ทะเบียนและไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 
  นอกจากนี้  กรมวิชาการเกษตรยังไดดําเนินการในสวนอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของกับ

การผลิต  การจําหนายและการใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร  เชน 
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  ก.  จัดทํานโยบายและแผนแมบทการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืช พ.ศ.
2545-2549 เพ่ือใชเปนกรอบในการกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานใหเกิดความปลอดภัยจากการใช
สารปองกันกําจัดศัตรูพืช 

  ข.  กําหนดมาตรการเขมงวดในการตรววจสอบผลิตภัณฑวัตถุอันตรายท่ี
นําเขา  ผลิต และตรวจสอบโดยรวมกับสมาคมอารักขาพืชไทยจัดทําโครงการผลผลิตคุณภาพ 

  ค.  กําหนดมาตรการตรวจสอบสารพิษตกคางในสินคาเกษตรท้ังท่ีบริโภค
และสงออกตามโครงการการผลิตพืชผัก และผลไมอนามัย โครงการ SAVE และจัดทํา Action Plan 
โครงการความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) 

  ง.  ติดตามและเฝาระวังการใชวัตถุอันตรายท่ีอาจมีพิษหรือผลกระทบตอ
ผูใชและส่ิงแวดลอม  โดยจัดทํารายการสารเคมีท่ีตองเฝาระวังและมีการประเมินความเส่ียงและ
ทบทวนความจําเปนในการใชเปนระยะๆ 

  จ.  รวมกับสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.)
และกระทรวงสาธารณสุขจัดทําประกาศกําหนดคาสารพิษตกคางของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชใน
อาหารและผลิตผลทางการเกษตร 

  ฉ.  ปฏิบัติตามพันธกรณีในขอตกลงและอนุสัญญาระหวางประเทศ  เชน 
  - International Code of conduct on the Distribution and Use of 

Pesticide 
 - UNCED หรือ Earth Summit (พ.ศ. 2535) 
 - Rotterdam Convention 
 - Stockholm  Convention 
 - Montreal Protocol 
 - WTO (TRIPs Agreemen) 

3.2.1.3  สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  สํานักนายกรัฐมนตร ี
  ดวยมาตรา 51 แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  ไดกําหนดให 

การควบคุมโฆษณาวัตถุอันตรายทางการเกษตรใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค  
ซ่ึงตามมาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  พ.ศ . 2522 บัญญัติวา“ในกรณี ท่ี
คณะกรรมการวาดวยการโฆษณาเห็นวาสินคาใดอาจเปนอันตรายตอผูบริโภคและคณะกรรมการวา
ดวยฉลากไดกําหนดใหสินคานั้นเปนสินคาท่ีควบคุมฉลาก โดยคณะกรรมการวาดวยการโฆษณามี
อํานาจออกคําส่ัง ดังตอไปนี ้
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  (1)  กําหนดใหการโฆษณานั้นตองกระทําไปพรอมกับคําแนะนําหรือคําเตือน
เกี่ยวกับวิธีใชหรืออันตรายตามเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการวาดวยการโฆษณาจะกําหนด  ท้ังนี้โดย
คณะกรรมการวาดวยการโฆษณาจะกําหนดเง่ือนไขใหแตกตางกันสําหรับการโฆษณาท่ีใชส่ือ
โฆษณาตางกันก็ได 

  (2)  จํากัดการใชส่ือโฆษณาสินคานั้น 
  (3)  หามการโฆษณาสินคานั้น  ความใน (2) และ(3)ใหนํามาใชบังคับแกการ

โฆษณาท่ีคณะกรรมการวาดวยการโฆษณาเห็นวาการใชหรือประโยชนของสินคานั้นขัดตอ
นโยบายทางสังคม  ศีลธรรม  หรือวัฒนธรรมของชาติดวย ” 

  ดังนั้นการพิจารณาเรื่องการโฆษณาสินคาหรือผลิตภัณฑสารปองกันกําจัด
ศัตรูพืช จึงตกอยูใตการพิจารณาของคณะกรรมการวาดวยการโฆษณา สํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค  

3.2.1.4  สมาคมอารักขาพืชไทย9 
  การควบคุมโดยผานสมาคมอารักขาพืชไทยเปนการควบคุมโดยสมาคมธุรกิจ 

โดยในปพ.ศ. 2525 กลุมนักธุรกิจสารเคมีเกษตรไดเห็นความจําเปนของการมีสมาคมเปนตัวแทน
ของภาคอุตสาหกรรมสารปองกันกําจัดศัตรูพืช  จึงไดรวมกันกอตั้งสมาคมผูประกอบธุรกิจสารเคมี
กําจัดศัตรูพืช (Thai Pesticide Association): TPA และไดจดทะเบียนตามกฏหมายพระราชบัญญัติ
สมาคมการคา เม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2526  ตอมาในวันท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2538 จึงไดเปล่ียน
ช่ือเปน สมาคมอารักขาพืชไทย (Thai Crop Protection Association)TCPA และในปพ.ศ. 2529
สมาคมอารักขาพืชไทยไดสมัครเขาเปนสมาชิกของสภาสมาคมผูผลิตสารเคมีเกษตรนานาชาต ิ
(CropLife International)  ซ่ึงประกอบดวยสมาชิกซ่ึงเปนสมาคมเคมีเกษตรในประเทศตาง ๆ กวา 
50 ประเทศ ซ่ึงวัตถุประสงคหลักของสมาคม  คือ การสนับสนุนสมาชิกซ่ึงเปนผูผลิตและจําหนาย
สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชใหมีการดําเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของจรรยาบรรณ สงเสริมการใชสาร
ปองกันกําจัดศัตรูพืชใหเกิดประโยชนและไมเกิดโทษตอผูใช ผูบริโภค และสภาพแวดลอม ตลอดจน
เปนส่ือกลางในการรวมแกไขปญหาท่ีเกี่ยวเนื่องกับสารปองกันกําจัดศัตรูพืช  โดยคณะกรรมการบรหิาร
สมาคมอารักขาพืชไทย  ประกอบดวยคณะอนุกรรมการฝายวิชาการและรัฐกิจ  คณะทํางาน
มาตรฐานอุตสาหกรรม  คณะอนุกรรมการเพ่ือตรวจสอบคุณภาพสารปองกันกําจัดศัตรูพืช  

                                                
9  สมาคมอารักขาพืชไทย.  สืบคนเม่ือ 3 ตุลาคม  2552, จาก  http://www.tcpa.or.th/thai/organization. 
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คณะอนุกรรมการปรับปรุงการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชอยางถูกตองและปลอดภัยและปองกัน
กําจัดศัตรูพืชดวยวิธีผสมผสาน และคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธและจรรยาบรรณฯ 

3.2.2  อํานาจหนาท่ีของหนวยงานรัฐในการควบคุมธุรกิจสารปองกันกําจัดศัตรูพืช 
การควบคุมกํากับดูแลสารเคมีทางการเกษตร อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติวัตถุ

อันตราย พ.ศ. 2535 มีหนวยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนผูรับผิดชอบวัตถุอันตรายท่ีใชทาง
การเกษตร  ประกอบดวยกรมวิชาการเกษตร รับผิดชอบสารเคมีทางการเกษตรท่ีใชกับพืช เชน สาร
ปองกันกําจัดศัตรูพืช  กรมประมงรับผิดชอบสารเคมีทางการเกษตรท่ีใชในการปศุสัตว  โดยการ
ดําเนินการดังกลาวอยูภายใตการพิจารณาของคณะกรรมการวัตถุอันตรายซ่ึงกลาวมาแลวขางตน 

3.2.2.1  การควบคุมสารปองกันกําจัดศัตรูพืช 
  กฎหมายหลักท่ีใชในการควบคุมสารปองกันกําจัดศัตรูพืชในปจจุบัน คือ

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  โดยมีกรมวิชาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ
เปนหนวยงานรับผิดชอบหลักท่ีดูแลควบคุมสารปองกันกําจัดศัตรูพืชภายใตกฎหมายดังกลาว  แต
อยางไรก็ดพีระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ไมไดเปนกฎหมายเฉพาะสําหรับการควบคุม
สารปองกันกําจัดศัตรูพืชเพียงเทานั้น แตเปนกฎหมายรวมท่ีใชในการควบคุมสารเคมีทุกชนิดใน
ประเทศ ท้ังสารเคมีท่ีใชในภาคอุตสาหกรรม สาธารณสุขและการเกษตร ดังนั้นแนวทางการควบคุม
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชภายใตพระราชบัญญัตวิัตถุอันตรายจึงเปนแนวทางอยางกวางๆ10 

  พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  กําหนดใหวัตถุอันตรายชนิดท่ี 2 และ
3 คือ  วัตถุอันตรายท่ีตองแจงการผลิต  การนําเขา  การสงออก  และมีไวในครอบครองตอพนักงาน
เจาหนาท่ี และตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนด  ซ่ึงการผลิต หรือการนําเขาวัตถุ
อันตรายประเภทท่ี 2 และ3 ท่ีอยูนอกเหนือรายช่ือของประกาศในราชกิจจานุเบกษา จะตองนํามาขอ
ขึ้นทะเบียนตอเจาหนาท่ีกอนจึงสามารถผลิต หรือนําเขา หรือออกใบอนุญาตใหผลิต หรือนําเขาได 
ตามมาตรา 36 วรรค 2 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 (ซ่ึงสารปองกันกําจัดศัตรูพืชจัดเปน
วัตถุอันตรายประเภทท่ี 2 และ 3 )  เนื่องจากวัตถุอันตรายชนิดดังกลาวเปนสารเคมีหรือวัตถุอันตราย
ท่ีใชกันโดยแพรหลายท่ัวไป  หนวยงานท่ีเกี่ยวของจึงไดมีการออกประกาศกระทรวงและประกาศ
กรมเพ่ือควบคุมดูแลการผลิต การนําเขา การมีวัตถุอันตรายชนิดดังกลาวไวในครอบครอง
นอกเหนือจากการแจงดําเนินการ โดยใหมีการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย 

  สารปองกันกําจัดศัตรูพืชท่ีจะสามารถนําเขามาในประเทศไทยเพ่ือการผลิต 
จําหนาย หรือมีไวในครอบครองไดจะตองเปนสารเคมีท่ีผานการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทาง
การเกษตรแลว  เนื่องจากสารเคมีเหลานี้มีความเปนพิษและอาจกอใหเกิดผลกระทบไดอยางรุนแรง  
                                                

10  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.  เลมเดิม.  หนา 9-10. 
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กรมวิชาการเกษตรจึงไดออกประกาศกําหนดใหสารปองกันกําจัดศัตรูพืชทุกชนิดเปนวัตถุอันตราย
ทางการเกษตรชนิดท่ี 2, 3 และ 4 ท่ีตองควบคุมและกํากับดูแลอยางใกลชิด  ซ่ึงการผลิตหรือการ
นําเขาซ่ึงวัตถุอันตรายชนิดท่ี 2 หรือ 3 ท่ีอยูนอกรายช่ือของประกาศในราชกิจจานุเบกษา จะตอง
นํามาขอขึ้นทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ีกอนและเม่ือไดรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนแลวจึงจะ
ผลิตหรือนําเขาได  เวนแตจะมีการประกาศของรัฐมนตรีผูรับผิดชอบยกเวนใหไมตองขึ้นทะเบียน
อีกในกรณีมีผูไดขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายอยางเดียวกันนั้นไวแลว  หรือในกรณีอ่ืนท่ีมีเหตุอันควร 
(มาตรา 36 วรรคสอง)  นอกจากนี้ผูท่ีประสงคจะผลิตหรือนําเขาผูท่ีประสงคจะผลิตหรือนําเขาวัตถุ
อันตรายทางการเกษตรตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณเกี่ยวกับการขอขึ้น
ทะเบียนวัตถุอันตรายทางการเกษตรท่ีกรมวิชาการเกษตรเปนผูรับผิดชอบ  รายละเอียดจะกลาวถึง
ในหัวขอถัดไป 

3.2.2.2  การขึ้นทะเบียนสารปองกันกําจัดศัตรูพืช 
  การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทางการเกษตร (Pesticide Registration) คือ

กระบวนการในการพิจารณาอนุญาตใหใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชชนิดใดชนิดหนึ่งไดในประเทศไทย 
โดยเปรียบเทียบการประเมินความเส่ียงในการใชกับคุณประโยชนของสารเคมีนั้นๆ 

  การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายหรือสารปองกันกําจัดศัตรูพืชเปนมาตรการหนึ่ง
ในการควบคุมการใชตั้งแตการนําเขาประเทศจนถึงมือเกษตรกรผูใช  สารปองกันกําจัดศัตรูพืชเปน
วัตถุอันตรายชนิดท่ี 2 และชนิดท่ี 3 ตามรายช่ือท่ีรัฐมนตรีการกระทรวงอุตสาหกรรมโดยความเห็น
ของคณะกรรมการวัตถุอันตรายไดกําหนดไวในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (มาตรา 36 
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535)  เรื่องบัญชีรายช่ือวัตถุอันตราย พ.ศ. 2546  ประกาศ ณ 
วันท่ี 22 กันยายน พ.ศ. 2546 ในบัญชี ก.และบัญชี ข. ซ่ึงสารปองกันและกําจัดศัตรูพืชท่ีอยูในรายช่ือ
ตามบัญชี ก และบัญชี ข ในการผลิต นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครอง  การกระทําการเหลานี้
จะตองนํามาขอขึ้นทะเบียนกอนท่ีจะดําเนินการดังกลาว  เวนแตจะมีประกาศของรัฐมนตรี
ผูรับผิดชอบยกเวนใหไมตองขึ้นทะเบียนอีกในกรณีมีผูไดขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายอยางเดียวกันไว
แลว หรือในกรณีอ่ืนท่ีมีเหตอัุนควร  แตสารปองกันกําจัดศัตรพืูชท่ีถูกประกาศหามมิใหใชโดยเปน
วัตถุอันตรายชนิดท่ี 4 ตามประกาศรายช่ือวัตถุอันตรายท่ีหามใชทางการเกษตรนั้นจะถูกหามมิให
ผูใดผลิต นําเขา หรือมีไวในครอบครอง  เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากหนวยงาน
ผูรับผิดชอบเฉพาะกรณีเพ่ือใชเปนมาตรฐานในการวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ  ซ่ึงกระทรวง
เกษตรและสหกรณไดออกประกาศกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ ขั้นตอนในการดําเนินการ
ขึ้นทะเบียนโดยออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณเรื่องการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายท่ีกรม
วิชาการเกษตรเปนผูรับผิดชอบ พ.ศ. 2538  ซ่ึงปจจุบันถูกยกเลิกโดยประกาศกระทรวงเกษตรและ
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สหกรณเรื่องการขึ้นทะเบียนและการตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายท่ีกรมวิชาการ
เกษตรรับผิดชอบ พ.ศ. 2551  และกรมวิชาการเกษตรซ่ึงเปนผูรับผิดชอบในการขึ้นทะเบียนไดออก
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่องกําหนดรายละเอียด หลักเกณฑ และวิธีการขึ้นทะเบียนวัตถุ
อันตรายท่ีกรมวิชาการเกษตรเปนผูรับผิดชอบ ลงวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2541 กําหนดรายละเอียด
หลักเกณฑและวิธีการขึ้นทะเบียนวัตถุมีพิษทางการเกษตรท่ีตองขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร 

  ในการขึ้นทะเบียนสารปองกันกําจัดศัตรูพืช  ผูผลิตหรือผูนําเขาตองยื่นคําขอ
ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายตอพนักงานเจาหนาท่ีฝายวัตถุมีพิษ  กองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร  
กรมวิชาการเกษตรหรือหนวยงานท่ีกรมวิชาการเกษตรกําหนด ตามแบบฟอรม วอ./กษ./กวก.11 
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนสารปองกันกําจัดศัตรูพืชแบงออกเปน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 การ
ทดลองเบ้ืองตน  ขั้นตอนท่ี 2 การทดลองช่ัวคราว และขั้นตอนท่ี 3การประเมินผลขั้นสุดทายเพ่ือรับขึ้น
ทะเบียน  รายละเอียดดังนี้ 

  (1)  ขั้นตอนท่ี 1 การทดลองเบ้ืองตน เพ่ือทราบประสิทธิภาพและขอมูลพิษ
เฉียบพลัน  เปนการผลิตหรือนําเขาตัวอยางวัตถุอันตรายจํานวนจํากัดเพ่ือทดสอบประสิทธิภาพและ
อ่ืนๆ  โดยผูยื่นคําขอขึ้นทะเบียนตองยื่นเอกสารทางวิชาการ  รายการขอมูลเพ่ือการขึ้นทะเบียนวัตถุ
อันตราย  ขอมูลพิษเฉียบพลัน  แผนการทดลองประสิทธิภาพ  และแผนการทดลองพิษตกคาง  
ตามแตกรณีท่ีกรมวิชาการเกษตรกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามรายการขอมูลเพ่ือ
การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายโดยกําหนดใหขอมูลเก ี่ยวกับความเปนพิษของสารเขมขนและ
ผลิตภัณฑสําเร็จรูปตองไดมาจากหองปฏิบัติการท่ีไดรับรองมาตรฐาน GLP (Good Labboratory 
Practice) ตามมาตรฐาน OECD อันเปนมาตรฐานสากลใบทะเบียนอนุญาตผลิตในประเทศท่ีเปน
แหลงผลิต  เอกสารท้ังหมดตองผานการรับรองจากหนวยงานราชการ  ตัวแทนของประเทศโดยตอง
เปนลักษณะเอกสารระหวางประเทศ โดยวัตถุอันตรายท่ีไดรับอนุญาตใหผลิตหรือนําเขามาเพ่ือ
ทดลองนี้จะตองปดฉลากซ่ึงมีขอความตามท่ีกําหนดและมีเอกสารกํากับเปนภาษาไทย  เชน  ช่ือ
ทางการคาหรือหมายเลขรหัสของผลิตภัณฑ  ช่ือสามัญตามระบบ ISO (ถามี)  หรือช่ือสามัญใน
ระบบอ่ืนๆ  ช่ือวิทยาศาสตรของสาระสําคัญในกรณีท่ีเปนสารเคมีใหระบุช่ือทางเคมีตามระบบ 
IUPAC  อัตราสวนผสมและลักษณะของผลิตภัณฑ  ประเภทการใช  คําเตือน  ผูผลิตและแหลงผลิต
และขอความวา  “ตัวอยางวัตถุอันตรายใชเฉพาะการทดลองท่ีกําหนดเทานั้น”12  เปนตน 
                                                

11  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่องการข้ึนทะเบียน การออกใบสําคัญและการตออายุ
ใบสําคัญการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายท่ีกรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ  พ.ศ. 2551, ขอ 3.   

12  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่องการข้ึนทะเบียน การออกใบสําคัญและการตออายุ
ใบสําคัญการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายท่ีกรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ  พ.ศ. 2551, ขอ 5 และขอ 8.   
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  (2)  ขั้นตอนท่ี 2  การทดลองใชช่ัวคราว  เพ่ือสาธิตการใชและขอมูลพิษระยะ
ปานกลาง  พิษเรื้อรังท่ีเกี่ยวกับการทําใหตัวออนผิดปกต ิ ผลตอการสืบพันธุ  การเปล่ียนแปลงทาง
พันธุกรรม  พิษตอระบบประสาท  การทําใหเกิดเนื้องอกและมะเร็ง (ถามี) และพิษตกคาง  โดยให
ผลิตหรือนําเขาตัวอยางวัตถุอันตรายจํานวนจํากัดเพ่ือนํามาสาธิตการใชในพ้ืนท่ีท่ีกําหนด  และตอง
แจงสถานท่ีท่ีจะทําการทดลองใชช่ัวคราว 

  (3)  ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินผลขั้นสุดทายเพ่ือรับขึ้นทะเบียนโดยพนักงาน
เจาหนาท่ีจะประเมินการทดลองและขอมูลตางๆเพ่ือทราบประสิทธิภาพ  ความปลอดภัยตอมนุษย 
และส่ิงแวดลอม  เพียงพอตอการใช  ซ่ึงรวมท้ังพิษเรื้อรังระยะยาว (2 ป)ตอสัตวทดลอง โดยผูขอขึ้น
ทะเบียนวัตถุอันตรายตองดําเนินการยื่นเอกสารทางวิชาการรายการขอมูลเพ่ือการขึ้นทะเบียนวัตถุ
อันตราย  แจงสถานท่ีจะทําการทดลองใชช่ัวคราวและแผนการทดลองใชช่ัวคราวตามท่ีกรมวิชาการ
เกษตรในราชกิจจานุเบกษา13โดยตองระบุขอมูลตางๆ  เชน  ช่ือทางการคาหรือหมายเลขรหัสของ
ผลิตภัณฑ  ช่ือสามัญตามระบบ ISO (ถามี)หรือช่ือสามัญในระบบอ่ืนๆ  ช่ือวิทยาศาสตรของ
สาระสําคัญในกรณีท่ีเปนสารเคมีใหระบุช่ือทางเคมีตามระบบ IUPAC อัตราสวนผสมและลักษณะ
ของผลิตภัณฑ  ช่ือและท่ีตั้งของท่ีทําการของผูขอขึ้นทะเบียน  ช่ือเจาของผลิตภัณฑ  ในกรณีท่ีผูขอ
ขึ้นทะเบียนมิไดเปนเจาของผลิตภัณฑ  ขนาดบรรจุ  ขอความเกี่ยวกับประโยชน  วิธีใช  วิธีเก็บ
รักษาพรอมคําเตือน  อาการเกิดพิษ  การแกพิษเบ้ืองตน  และคําแนะนําใหรีบสงผูปวยไปพบแพทย
พรอมดวยฉลากหรือหีบหอหรือภาชนะบรรจุ  ขอความวา “หามขาย”  ขอความวา “ตัวอยางวัตถุ
อันตรายใชเฉพาะการทดลองท่ีกําหนดเทานั้น”14 เปนตน 

  เม่ือผูขอขึ้นทะเบียนไดดําเนินการตามขั้นตอนท่ี 1 และ2 แลวสามารถรับ
ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนได  โดยตองยื่นเอกสารทางวิชาการ  รายงานขอมูลเพ่ือการขึ้นทะเบียน
วัตถุอันตรายตามท่ีกรมวิชาการเกษตรกําหนดในราชกิจจานุเบกษา  สงรายงานผลวิเคราะหตัวอยาง
ผลิตภัณฑวัตถุอันตรายจากหองปฏิบัติการของกรมวิชาการเกษตร หรือหนวยงานอ่ืนใดของรัฐ  
และหองปฏิบัติการของภาคเอกชนท่ีกรมวิชาเกษตรกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
นอกจากนี้ยังตองสงตัวอยางหีบหอหรือภาชนะบรรจุ  เอกสาร  หรือภาพถายแสดงลักษณะหีบหอ  
หรือภาชนะบรรจ ุ เม่ือพนักงานเจาหนาท่ีพิจารณาประเมินผลในขั้นการทดลองเบ้ืองตน และผลการ
ทดลองใชช่ัวคราว  เอกสารทางวิชาการ  รายการขอมูลเพ่ือการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย  ผลการวิเคราะห

                                                
13  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่องการข้ึนทะเบียน การออกใบสําคัญและการตออายุ

ใบสําคัญการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายท่ีกรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ  พ.ศ. 2551, ขอ4 และขอ 9.   
14  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่องการข้ึนทะเบียน การออกใบสําคัญและการตออายุ

ใบสําคัญการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายท่ีกรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ  พ.ศ. 2551, ขอ 12. 
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ตามขอกําหนดจําเพาะของผลิตภัณฑวัตถุอันตราย  ลักษณะหีบหอหรือภาชนะบรรจุแลว  ซ่ึงถาเห็น
ควรพนักงานเจาหนาท่ีก็จะออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายตามแบบวก./กษ./กวก.2  
ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายมีอายุใชไดจนครบ 6 ปนับแตวันท่ีออกใบสําคัญการขึ้น
ทะเบียนวัตถุอันตราย15 และตองตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายกอนท่ีใบสําคัญการ
ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายหมดอายุ 

3.2.2.3  การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑสารปองกันกําจัดศัตรูพืช 
  ภายใตพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 สารเคมีท่ีลักษณะดังตอไปนี้ 

ถือเปนวัตถุอันตรายท่ีไมถูกตองตามกฎหมาย 
  (1)  วัตถุอันตรายปลอม นอกจากจะหมายถึงส่ิงท่ีทําเทียมวัตถุอันตรายแทบ

ท้ังหมดหรือบางสวนยังรวมถึงวัตถุอันตรายท่ีแสดงกําหนดเวลาหมดอายุ  เกินความเปนจริง  แสดง
ช่ือหรือสถานท่ีผลิตไมเปนจริง วัตถุอันตรายท่ีขึ้นทะเบียนไวไมเปนจริง เปนตน  (มาตรา 47) 

  (2)  วัตถุอันตรายผิดมาตรฐาน ไดแก วัตถุอันตรายท่ีมีสารสําคัญนอยกวา หรือ
มากกวาเกณฑท่ีไดกําหนดไว  วัตถุอันตรายท่ีมีส่ิงเจือปน หรือมีส่ิงอ่ืนท่ีทําใหคุณสมบัติของวัตถุ
อันตรายผิดไปจากเกณฑท่ีไดกําหนดไว เปนตน  (มาตรา 48) 

  (3)  วัตถุอันตรายเส่ือมคุณภาพ  หมายถึงวัตถุอันตรายท่ีหมดอายุหรือแปร
สภาพจนมีลักษณะเชนเดียวกับวัตถุอันตรายปลอม  (มาตรา 49) 

  (4)  วัตถุอันตรายท่ีตองขึ้นทะเบียน แตมิไดขึ้นทะเบียนไว 
  (5)  วัตถุอันตรายท่ีถูกส่ังเพิกถอนทะเบียน 
  หามมิใหผูใดผลิต  นําเขา  สงออก  หรือมีไวในครอบครองซ่ึงวัตถุอันตรายท่ี

ปลอม  ผิดมาตรฐาน  เส่ือมคุณภาพวัตถุอันตรายท่ีตองขึ้นทะเบียนแตมิไดขึ้นทะเบียนไว  และวัตถุ
อันตรายท่ีถูกเพิกถอนทะเบียน (มาตรา 45) หากผูใดมีไวในครอบครองซ่ึงวัตถุอันตรายดังกลาว  
ถือวามีความผิดตามกฎหมาย  ซ่ึงบทกําหนดโทษมีท้ังการระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปจนถึงไมเกิน
เจ็ดป ปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงไมเกินเจ็ดแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับขึ้นอยูกับการกระทํา 
(มาตรา 75) 

 
 

                                                
15  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่องการข้ึนทะเบียน การออกใบสําคัญและการตออายุ

ใบสําคัญการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายท่ีกรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ พ.ศ. 2551, ขอ14 และ 16. 
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3.2.3  มาตรการควบคุมการจําหนายสารปองกันกําจัดศัตรูพืช16 
การจําหนายวัตถุอันตรายทางการเกษตร  ในความหมายตามพระราชบัญญัติวัตถุ

อันตราย พ.ศ. 2535 มี 2 ลักษณะ  คือ  การขาย และการมีไวในครอบครอง  ซ่ึงมาตรา 4 ไดระบุวา 
“ขาย”  หมายความถึง  การจําหนาย  จาย  หรือแจกเพ่ือประโยชนทางการคา และใหหมายรวมถึง
การมีไวเพ่ือขายดวย และ “มีไวในครอบครอง” หมายความวา  การมีไวในครอบครองไมวาเพ่ือ
ตนเองหรือผูอ่ืน  และไมวาจะเปนการมีไวเพ่ือขาย  เพ่ือขนสง  เพ่ือใช  หรือเพ่ือประการอ่ืนใดและ
รวมถึงการท้ิงอยูหรือปรากฎอยูในบริเวณท่ีอยูในความครอบครองดวย  มาตรการควบคุมการ
จําหนายสารปองกันกําจัดศัตรูพืชของประเทศไทยดําเนินการโดยกรมวิชาการเกษตร  ซ่ึงอาศัย
อํานาจตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 โดยแบงมาตรการท่ีกรมวิชาการเกษตรกําหนด
ออกเปน 2 มาตรการ  ดังนี้ 

3.2.3.1  มาตรการบังคับ 
  สําหรับการควบคุมการจําหนายวัตถุอันตรายทางการเกษตร  กรมวิชาการ

เกษตรอาศัยอํานาจตามมาตรา 5 วรรค 3 และมาตรา 20 (1) (2) แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 
พ.ศ. 2535  ออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่องหลักเกณฑและวิธีการในการผลิต  การ
นําเขา  การสงออก  และการมีไวในครอบครองซ่ึงวัตถุอันตรายท่ีกรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ 
พ.ศ. 2547 เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2547  ระบุหลักเกณฑกําหนดใหผูมีวัตถุอันตรายชนิดท่ี 2 
และชนิดท่ี 3ไวในครอบครองเพ่ือขายจะตองดําเนินการ  ดังนี้ 

  (1)  จัดใหมีผูควบคุมการขายผานการอบรมความรูดานวัตถุอันตรายตาม
หลักสูตรท่ีกรมวิชาการเกษตรกําหนด  และผูควบคุมการขายใหไดรับการอบรมความรูดานวัตถุ
อันตรายทุกๆ 5 ป 

  (2)  จัดวางวัตถุอันตรายแยกจากสินคาอ่ืน 
  (3)  จัดแยกวัตถุอันตรายท่ีจําหนายตามประเภท  และตองพนจากมือเด็ก 
  (4)  วัตถุอันตรายท่ีวางจําหนายตองอยูในภาชนะเดิมของผูผลิต 
  (5)  จัดใหมีวัสดุท่ีมีคุณสมบัติดูดซับของเหลวได  เชน  ขี้เล่ือย  สําหรับดูดซับ

วัตถุอันตรายท่ีอาจแตก  หลน  เรี่ยราด  และนําไปกําจัดหรอืทําลายตามท่ีกําหนดไวในฉลาก 
  (6)  จัดใหมีสบู  น้ําไวใหผูสัมผัสวัตถุอันตรายใชชําระลาง 
  นอกจากนี้ยังมีมาตรการบังคับซ่ึงมีการกําหนดโทษไวหากมีการฝาฝนตาม

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  ดังนี้ 
                                                

16  อังคณา  สุวรรณกูฏ.  (2550).  การศึกษามาตรการควบคุมการจําหนายวัตถุอันตรายทางการเกษตร
ของประเทศไทยและสหภาพยุโรป. หนา 29-33. 
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  (1)  ตองมีใบอนุญาตไวในครอบครองซ่ึงวัตถุอันตราย  การฝาฝนมีโทษจําคุก
ไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน 200,000 บาท  หรือท้ังจําท้ังปรับ 

  (2)  ตองแสดงใบอนุญาตไวในท่ีเปดเผย  และเห็นไดงาย  มีโทษปรับไมเกิน 
10,000 บาท 

  (3)  การซ้ือผลิตภัณฑวัตถุอันตรายไวจําหนายควรมีใบกํากับสินคาเพ่ือทราบ
แหลงท่ีมาของสินคา 

  (4)  ไมจําหนายวัตถุอันตรายทางการเกษตรท่ีไมไดขึ้นทะเบียน  การฝาฝนมี
โทษจําคุกไมเกิน 3 ป  หรือปรับไมเกิน 300,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

  (5)  ไมจําหนายวัตถุอันตรายผิดมาตรฐาน  การฝาฝนมีโทษจําคุกไมเกิน 5 ป 
หรือปรับไมเกิน 500,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ รวมท้ังไมจําหนายวัตถุอันตรายเส่ือมคุณภาพ  การ
ฝาฝนมีโทษจําคุกไมเกิน 1 ปหรือปรับไมเกิน 100,000 บาท  วัตถุอันตรายวางจําหนายเกิน 2 ป  ควร
ตรวจสอบคุณภาพ 

  (6)  ไมจําหนายวัตถุอันตรายปลอม  การฝาฝนมีโทษจําคุกไมเกิน 7 ป  หรือ
ปรับไมเกิน 700,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

  (7)  ไมจําหนายวัตถุอันตรายท่ีไมติดหรือฉลากไมระบุเลขท่ีทะเบียน  และวัน  
เดือน  ปท่ีผลิต  การฝาฝนโทษจําคุกไมเกินหกเดือน  หรือปรับไมเกิน 50,000 บาท  หรือท้ังจําท้ังปรับ 

  (8)  ผูประกอบการคาจะตองอํานวยความสะดวกตามสมควรแกพนักงาน
เจาหนาท่ีซ่ึงปฏิบัติตามกฎหมาย  การฝาฝนมีโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกิน 10,000 บาท 

3.2.3.2  มาตรการสมัครใจ  
  เปนมาตรการท่ีกรมวิชาการเกษตรกําหนดขึ้นเพ่ือสงเสริมใหการจําหนายวัตถุ

อันตรายทางการเกษตรเปนไปตามคุณภาพและมาตรฐานท่ีภาครัฐกําหนด  ซ่ึงจะสงผลดีตอระบบ
การผลิตทางการเกษตรของประเทศท่ีมีการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชอยางแพรหลาย  ให
เกษตรกรไดใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชท่ีมีประสิทธิภาพ  สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและผล
ตกคางในผลผลิตในระดับท่ีปลอดภัย  โดยไดมีการออกประกาศกรมวิชาการเกษตร  เรื่องจรรยาบรรณ
สําหรับพนักงานเจาหนาท่ี  ผูผลิต  และผูขายสารปองกันกําจัดศัตรูพืช พ.ศ. 2543 เม่ือวันท่ี  9  
พฤศจิกายน พ.ศ. 2543  ซ่ึงครอบคลุมถึงจรรยาบรรณของผูท่ีเกี่ยวของกับสารเคมีปองกันกําจัด
ศัตรูพืชท้ังระบบ  ยกเวนเกษตรกรและ/หรือผูใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช  โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือเปนการปลุกจิตสํานึกและเสริมสรางการมีสวนรวมของผูท่ีเกี่ยวของในการแกปญหาการใช
สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชท่ีไมถูกตอง  ตลอดจนเปนแนวทางปฏิบัติท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม
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ของผูของผูประกอบธุรกิจดานสารปองกันกําจัดศัตรูพืช และพนักงานเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของตาม
นโยบายอารักขาพืชของกรมวิชาการเกษตร 

  นอกจากนี้กรมวิชาการเกษตรยังไดจัดทําโครงการรานจําหนายสารเคมีทางการ
เกษตรท่ีมีคุณภาพ หรือ Q-Shop เม่ือปพ.ศ. 2547  รวมกับสมาคมอารักขาพืชไทย และสมาคมคน
ไทยผูประกอบธุรกิจสารเคมีเกษตร  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหประกอบการไดตระหนัก  และ
รับผิดชอบตอสังคมโดยรวม  และรานคาไดจําหนายผลิตภัณฑเคมีเกษตรท่ีมีคุณภาพ  และถูกตอง
ตามกฎหมาย  มีการจัดรานคาอยางถูกลักษณะ  รวมท้ังเพ่ือใหเกษตรกรไดใชผลิตภัณฑเคมีเกษตรท่ี
ไดมาตรฐาน  กรมวิชาเกษตรจึงไดออกประกาศกรมวิชาการเกษตร  เรื่องหลักเกณฑ  วิธีการ  และ
เง่ือนไขการเขารวมโครงการรานจําหนายสารเคมีทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพ พ.ศ. 2547 และดําเนิน
โครงการดังกลาวสืบเนื่องมาจนถึงปจจุบัน 

3.2.4  มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมฉลากสารปองกันกําจัดศัตรูพืชดานฉลากเพ่ือ
คุมครองผูบริโภค 

ฉลากสารปองกันกําจัดศัตรูพืชมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูใช เกษตรกร  และผูเกี่ยวของ
ทราบถึงประโยชนของสารปองกันกําจัดศัตรูพืชวาสามารถนําไปใชในพืชและศัตรูพืชชนิดใดบาง  
ควรใชในอัตราเทาใด  ใชโดยวิธีใด  และโดยเครื่องมือและอุปกรณอะไร  จึงจะใหใชในการควบคุม
ศัตรูพืชใหมีประสิทธิภาพสูงสุด  และเปนส่ิงท่ีจําเปนตอการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชอยางมี
ประสิทธิภาพและปลอดภัยซ่ึงฉลากถือเปนการเช่ือมโยงระหวางผูผลิต  ผูจําหนายและผูใช  ขอความใน
ฉลากจะตองส้ันและใชภาษาท่ีอานแลวเขาใจไดงาย  หากใชขอความซับซอน  หรือใชเทคนิคมาก
เกินไป  หรือวางรูปแบบฉลากไมดี  อาจทําใหเกษตรกรไมอานฉลาก  ซ่ึงมีผลทําใหผูใชหรือ
เกษตรกรใชสารกําจัดศัตรูพืชไมถูกตอง  อาจเกิดอันตรายจากการสัมผัส  หรือใชเกินปริมาณท่ี
กําหนดในฉลากจนเกิดความเส่ียงตอพิษภัยจากการใชสารดังกลาวนั้นได 

ฉลากตามพระราชบัญญัตวิัตถุอันตราย  พ.ศ. 2535  หมายถึงรูป  รอย  ประดิษฐ  หรือ
ขอความใดๆซ่ึงแสดงไวท่ีวัตถุอันตราย  หรือภาชนะบรรจ ุ หรือหีบหอบรรจุ  หรือสอดแทรกหรือ
รวมไวกับวัตถุอันตราย  หรือภาชนะบรรจุ  หรือหีบหอบรรจุ  และหมายความรวมถึงเอกสารหรือ
คูมือประกอบการใชวัตถุอันตรายดวย  และภายใตการบังคับของกฎหมาย  ผลิตภัณฑสารปองกัน
กําจัดศัตรูพืชทุกชนิดท่ีจําหนายในทองตลาดจะตองมีฉลากติดขางภาชนะบรรจุและฉลากดังกลาว
จะตองพิมพดวยภาษาไทยมีเนื้อหาสาระเปนไปตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณเรื่อง 
ฉลากและระดับความเปนพิษของวัตถุอันตรายท่ีกรมวิชาการเกษตรเปนผูรับผิดชอบ พ.ศ. 2538  ซ่ึง
ประกาศฉบับนี้ออกเพ่ือประโยชนในการควบคุม  ปองกัน  หรือระงับอันตรายท่ีเกิดแกบุคคล พืช 
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สัตว ทรัพยหรือส่ิงแวดลอมโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 วรรคสาม และมาตรา 20 (1) แหง
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 สาระสําคัญมีดังนี้ 

3.2.4.1  ขอมูลท่ีระบุบนฉลาก 
  วัตถุอันตรายท่ีขายหรือจําหนาย หรือแสดงไวเพ่ือขายหรือจําหนายจะตองมีฉลาก

ปดหรือพิมพไวบนภาชนะบรรจุทุกช้ิน  ฉลากจะตองมีเครื่องหมายและขอความเปนภาษาไทย  ดังนี้ 
  (1)  ช่ือทางการคาของผลิตภัณฑ (ถามี) 
  (2)  ช่ือสามัญตามระบบ ISO หรือช่ือสามัญในระบบอ่ืนๆ  หรือช่ือสามัญเคมี  

หรือช่ือทางเคมีตามระบบIUPAC หรือช่ือทางวิทยาศาสตรของสาระสําคัญ  โดยระบุช่ือสามัญใหมี
ขนาดตัวอักษรใหญเปน 2 เทาของช่ือทางการคา 

  (3)  อัตราสวนผสมและลักษณะผลิตภัณฑ 
  (4)  วัตถุประสงคการใช 
  (5)  เครื่องหมาย  ขอความและแถบสีเปนสัญลักษณเตือนระดับความเปนพิษ

ของวัตถุอันตราย  พรอมท้ังภาพแสดงคําเตือนในการใช  และการระมัดระวังอันตรายของวัตถุอันตราย
นั้นๆ 

  (6)  ประโยชน  วิธีใช  วิธีการเก็บรักษา  วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับภาชนะบรรจุ  และ
การปองกันอันตรายหรือความเสียหาย 

  (7)  คําเตือน 
  (8)  อาการเกิดพิษ  การแกพิษเบ้ืองตน  ตําแนะนําใหรีบสงผูปวยไปพบแพทย

พรอมดวยฉลากหรือภาชนะบรรจ ุ และคําแนะนําสําหรับแพทย 
  (9)  ช่ือกลุมของสารเคมีเพ่ือประโยชนในการรักษา (ถามี) 
  (10)  ช่ือผูผลิต  สถานประกอบการ  สถานท่ีตั้งโรงงาน  และช่ือผูนําเขาพรอม

สถานท่ีประกอบการ 
  (11)  ขนาดบรรจุ 
  (12)  เดือนปท่ีผลิต หรือหมดอายุการใช 
  (13)  เลขทะเบียนวัตถุอันตราย 
  ใหแถบสีฉลากหรือใบแทรก  อยูดานหลังตลอดความยาวของฉลากโดยมีพ้ืนท่ี

แถบสีไมนอยกวา 15%ของพ้ืนท่ีฉลาก 
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  การระบุช่ือทางเคมีหรือช่ือทางวิทยาศาสตรของสาระสําคัญบนฉลากจะเปน
ภาษาอังกฤษก็ได  และขอความใน (8) อาจมีหรือไมก็ไดตามวัตถุอันตรายนั้นๆ17   

  ในกรณีท่ีฉลากมีขนาดเล็กตองจัดทําใบแทรกจะไมระบุภาพแสดงคําเตือนท่ี
แถบสีบนฉลากก็ได 

3.2.4.2  รูปแบบของฉลาก 
  ในประกาศประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณเรื่อง ฉลากและระดับความ

เปนพิษของวัตถุอันตรายท่ีกรมวิชาการเกษตรเปนผูรับผิดชอบ พ.ศ. 2538 ยังไดกําหนดเปนระดับ
ความเปนพิษของวัตถุอันตรายทางการเกษตรออกเปน 4 ขั้นไดแกช้ัน 1 เอ พิษรายแรงมาก  ช้ัน 1บี
พิษรายแรง ช้ัน 2 พิษปานกลาง และช้ัน 3 พิษนอย 

  โดยฉลากวัตถุอันตรายตองมีเครื่องหมายและขอความท่ีอยูในแถบสี  ดังนี้ 
  (1)  วัตถุอันตรายซ่ึงมีระดับความเปนพิษอยูในช้ัน 1 เอ ใหมีเครื่องหมายหัว

กะโหลกกับกระดูกไขว  ขอความวา “ พิษรายแรงมาก” และตองมีภาพแสดงคําเตือนตางๆ อยูใน
แถบสีแดง 

  (2)  วัตถุอันตรายซ่ึงมีระดับความเปนพิษอยูในช้ัน 1 บี ใหมีเครื่องหมายหัว
กะโหลกกับกระดูกไขว  ขอความวา “ พิษรายแรง” และตองมีภาพแสดงคําเตือนตางๆอยูในแถบสีแดง 

  (3)  วัตถุอันตรายซ่ึงมีระดับความเปนพิษอยูในช้ัน 2 ใหมีเครื่องหมายกากบาท  
พรอมดวยขอความวา “อันตราย”  และตองมีภาพแสดงคําเตือนตางๆอยูในแถบสีเหลือง 

  (4)  วัตถุอันตรายซ่ึงมีระดับความเปนพิษอยูในช้ัน 3 ใหมีขอความวา“ระวัง”  
และตองมีภาพแสดงคําเตือนตางๆอยูในแถบสีน้ําเงิน 

  เครื่องหมายและขอความขางตนตองใชสีดํา และมีภาพขนาดใหญใหเห็นได
ชัดเจน  อยูในกรอบส่ีเหล่ียมจัตุรัสหรือส่ีเหล่ียมผืนผาซ่ึงมีพ้ืนสีขาว 

  ในกรณีท่ีฉลากมีขนาดเล็กตองจัดทําใบแทรกจะไมระบุภาพแสดงคําเตือนท่ี
แถบสีบนฉลากก็ได18 

3.2.4.3  การคุมครองผูบริโภคดานฉลากสารปองกันกําจัดศัตรูพืช   
  การคุมครองผูบริโภคในดานฉลากนั้นเปนการกําหนดหนาท่ีและความรับผิด

ของผูประกอบธุรกิจท่ีจะตองใหขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญเกี่ยวกับสินคาเพ่ือเปนประโยชนตอ

                                                
17  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณเรื่องฉลากและระดับความเปนพิษของวัตถุอันตรายท่ีกรม

วิชาการเกษตรเปนผูรับผิดชอบ  พ.ศ. 2538, ขอ 6.    
                      18  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณเรื่องฉลากและระดับความเปนพิษของวัตถุอันตรายท่ีกรม
วิชาการเกษตรเปนผูรับผิดชอบ  พ.ศ. 2538, ขอ 7.   
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ผูบริโภคในการท่ีจะเลือกซ้ือสินคา19 หลักเกณฑและวิธีการคุมครองผูบริโภคในดานฉลากตาม
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2541 ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคุมครองผูบริโภคในดานฉลากขึ้น โดยได
กําหนดประเภทของสินคาท่ีควบคุมฉลากจะตองเปนไปตามหลักเกณฑ ดังนี2้0 

  (1)  เปนสินคาท่ีผลิตเพ่ือขายโดยโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
  (2)  เปนสินคาท่ีส่ังหรือนําเขามาในราชอาณาจักรเพ่ือขาย 
  (3)  เปนสินคาท่ีประชาชนท่ัวไปใชประจํา หรือเปนสินคาท่ีอาจกอใหเกิด

อันตราย ตอสุขภาพ รางกาย หรือจิตใจ เนื่องจากการใชสินคานั้นหรือโดยสภาพของสินคาในกรณีท่ี
ไมเขาลักษณะตามขอ 1 และขอ 2 

  จึงเห็นไดวาในปจจุบันรัฐไมตองออกประกาศกําหนดใหสินคาแตละประเภท
และหรือชนิดใดเปนสินคาท่ีควบคุมฉลากแลว สินคาทุกชนิด ทุกประเภท ถาหากวาอยูภายใต
หลักเกณฑตามขอ 1 และขอ 2 และไมเขาเง่ือนไขเปนสินคาท่ีมีกฎหมายอ่ืนใดควบคุมในเรื่องฉลาก
แลวสินคาเหลานั้นเปนสินคาท่ีควบคุมฉลากตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ซ่ึง
แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2541 ท้ังส้ิน อันจะทําให
ผูบริโภคไดรับการคุมครองสิทธิโดยท่ัวถึง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และถึงแมวาสินคา
บางอยางจะไมอยูภายใตหลักเกณฑตามขอ 1 และขอ 2  แตถาเขาลักษณะตามขอ 3 คณะกรรมการ
วาดวยฉลากก็สามารถท่ีจะออกประกาศกําหนดใหสินคาดังกลาวเปนสินคาท่ีควบคุมฉลากเปนการ
เฉพาะสินคาประเภทและหรือชนิดนั้นๆได  ผลิตภัณฑสารปองกันกําจัดศัตรูพืชจึงเปนสินคาท่ีอาจ
กอใหเกิดอันตราย ตอสุขภาพ รางกาย หรือจิตใจ เนื่องจากการใชสินคานั้นหรือโดยสภาพของสินคา
ตามขอ 3 ขางตน  ดังนั้นจึงเปนสินคาท่ีควบคุมฉลาก 

  ฉลากของสินคาท่ีควบคุมฉลากจะตองใชขอความท่ีตรงตอความจริง  และไมมี
ขอความท่ีอาจกอใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับสินคา  นอกจากนี้ยังตองระบุขอความ
ดังตอไปนี ้

  (1)  ช่ือหรือเครื่องหมายการคาของผูผลิตหรือของผูนําเขาเพ่ือขายแลวแตกรณี 
  (2)  สถานท่ีผลิตหรือสถานท่ีประกอบธุรกิจนําเขาแลวแตกรณ ี
  (3)  ระบุขอความท่ีแสดงใหเขาใจไดวาสินคานั้นคืออะไร  ในกรณีท่ีเปนสินคา

นําเขาใหระบุช่ือประเทศท่ีผลิตดวย 
                                                

19  สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค.  สคบ.กับการคุมครองผูบริโภค.  หนา 26. 
20  นิโรธ เจริญประกอบ.  (2541).  การบังคับใชกฎหมายกับการคุมครองผูบริโภคในดานฉลากตามพระ 

ราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522.  หนา 56. 
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  4)  ขอความอันจําเปน ไดแก  ราคา  ปริมาณ  วิธีใช  ขอแนะนํา  คําเตือน  วัน  
เดือน  ปท่ีหมดอายุในกรณีเปนสินคาท่ีหมดอายุได  หรือกรณีอ่ืนเพ่ือคุมครองสิทธิของผูบริโภค21   

3.2.5  มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการโฆษณา และสงเสริมการจําหนายสารปองกัน
กําจัดศัตรูพืชเพ่ือคุมครองผูบริโภค 

3.2.5.1  หนวยงานท่ีควบคุมการโฆษณา 
 ดวยมาตรา 51 แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ไดกําหนดให

การควบคุมโฆษณาวัตถุอันตรายทางการเกษตรใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค  
ซ่ึงตามมาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 บัญญัติวา  “ในกรณี ท่ี
คณะกรรมการวาดวยการโฆษณาเห็นวาสินคาใดอาจเปนอันตรายตอผูบริโภคและคณะกรรมการวา
ดวยฉลากไดกําหนดใหสินคานั้นเปนสินคาท่ีควบคุมฉลาก โดยคณะกรรมการวาดวยการโฆษณามี
อํานาจกําหนดใหการโฆษณานั้นตองกระทําไปพรอมกับคําแนะนําหรือคําเตือนเกี่ยวกับวิธีใชหรือ
อันตรายตามเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการวาดวยการโฆษณาจะกําหนด”  นอกจากนี้ยังมีอํานาจออก
คําส่ังหามหรือจํากัดการใชส่ือโฆษณา 

 การพิจารณาเรื่องการโฆษณาสินคาหรือผลิตภัณฑสารปองกันกําจัดศัตรูพืช จึง
ตกอยูใตการพิจารณาของคณะกรรมการวาดวยการโฆษณา โดยมีสํานักงานคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภคเปนหนวยงานเลขานุการของคณะกรรมการฯ 

3.2.5.2  เนื้อหาและรูปแบบการโฆษณา22 
  การโฆษณาสารปองกันกําจัดศัตรูพืชในปจจุบันมีรูปแบบหลากหลายตาม

ความกาวหนาของเทคโนโลย ี ดังนั้นจึงสามารถพบเห็นการโฆษณาสารปองกันกําจัดศัตรูพืชในทุก
ส่ือประเภทตางๆ  ท้ังนิตยสารท่ีเกี่ยวของกับการเกษตร  รายการวิทยุ  รายการโทรทัศน  และยังมี
การส่ือผานรูปแบบการใหการสนับสนุนรายการหรือกิจกรรมตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งรายการ
บันเทิง  โดยเนื้อหาการโฆษณาสวนใหญจะเปนการอวดอางสรรพคุณเกินจริง ซ่ึงทําใหผูซ้ือ
ผลิตภัณฑเขาใจผิด  และยังมีการสรางแรงจูงใจแกเกษตรกร หรือผูซ้ือผลิตภัณฑโดยการให
ของขวัญหรือส่ิงตอบแทน 

  นอกจากนี้ยังมีรูปแบบการโฆษณาแฝงในรายการตางๆท้ังทางวิทยุและ
โทรทัศน  โดยมีผูดําเนินการ หรือดีเจในรายการทางดานการเกษตร หรือรายการประเภทอ่ืนท่ีจัดอยู
ในขายท่ีมีเกษตรกรเปนกลุมรับชม รับฟง  กลาวถอยคําในลักษณะโฆษณา  แนะนํา  หรือเชิญชวน  
                                                

21  พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  พ.ศ. 2522, มาตรา 31.   
22  พัฒนพงส  จาติเกตุ.  (2547).  รายงานผลการศึกษาการสังเคราะหองคความรูเร่ืองการโฆษณาสารเคมี

กําจัดศัตรูพืชโดยส่ือมวลชน. หนา 14. 
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โนมนาว  สงเสริม ฯลฯ  ใหรูจักหรือทดลองใชสินคาสารเคมีทางการเกษตรโดยมีท้ังรูปแบบการ
กลาวแทรกคลายเปนการโฆษณาหรือแนะนําสินคาตรงๆกับรูปแบบท่ีแฝงเปนเนื้อเดียวกับเนื้อหา
ของรายการ เปนตน 

3.2.5.3  รูปแบบการจําหนายและวิธีการสงเสริมการจําหนาย 
  การจําหนายสารปองกันกําจัดศัตรูพืชมีรูปแบบหลากหลายมีท้ังสวนท่ีเปน

รานคา  การขายผานตัวแทนท้ังองคกร  สถาบัน  และตัวบุคคล  ตลอดจนรูปแบบการเรขาย และการ
ขายตรงตางๆ 

  (1)  รูปแบบการจําหนายมีดังนี้ 
ก.  รานคาจําหนาย 

   ข.  รถเรขาย   เปนรูปแบบท่ีโดยผูขายซ่ึงเปนคนนอกพ้ืนท่ี ขับรถเขามาให
การแนะนํา  ใหขอมูล  หรือสาธิต  แลวขายสินคาโดยมีการลด แลก แจก หรือแถมดวย 

   ค.  การขายตรง 
   ง.  การเกษตรแบบพันธะสัญญา  เปนการขายสารปองกันกําจัดศัตรูพืช

พวงกับเงินกู  หรือเปนไปตามสัญญาท่ีทํากับบริษัทท่ีมาสงเสริมใหเพาะปลูกพืชชนิดนั้นๆ  โดย
ท้ังหมดบริษัทจะเปนฝายกําหนดชนิดสาร  วิธีการใช  ระยะเวลาการใช ฯลฯ โดยเกษตรกรมีหนาท่ี
เปนผูปฏิบัติตามและใหบริษัทหักคาใชจายคืนหลังการจําหนายผลผลิต 

   จ.  พอคาคนกลางท่ีรับซ้ือผลผลิตหรือนายทุน 
  (2)  วิธีสงเสริมการจําหนาย 

  วิธีการสงเสริมการจําหนายสารปองกันกําจัดศัตรูพืชมีผูท่ีเกี่ยวของตั้งแต
บริษัทผูผลิตและจัดจําหนายรายใหญมาจนถึงเจาของรานตางๆ  จนถึงพอคาแมคาหาบเร  สวน
กลุมเปาหมายของกิจกรรมการสงเสริมการขายมีท้ัง  รานคา  สหกรณกาเกษตร ตลอดจนกับกลุม
เกษตรกรผูใช  วิธีการสงเสริมการจําหนายหลักๆ มีดังนี้ 

  ก.  การลดราคา 
  ข.  การแจกหรือแถม  ซ่ึงมีจุดมุงหมายหลักเพ่ือกระตุนยอดขาย และ 

เปนการสมนาคุณแกลูกคา 
  ค.  การจับรางวัลชิงโชค 
  ง.  โบนัสหรือรางวัล  โดยเปนลักษณะของการตั้งเปายอดขายหรือ 

ตัวแทนจําหนายหรือยอดซ้ือ  หากพนักงานหรือตัวแทนขายทําไดก็จะไดรับรางวัลตามท่ีกําหนด 
  จ.  การสัมมนาและจัดเล้ียง 
  ฉ.  คานายหนาหรือสวนลด 
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  ช.  การโฆษณา  นอกเหนือการโฆษณาผานส่ือท่ีเปนท่ีนิยม  ยังมีรูปแบบ
การโฆษณา คือ การใชแผนปายโฆษณาโดยติดตามตนไม หรือปกตามไร ถนนท่ัวไป  หรือการ
โฆษณาโดยแผนพับ  ใบปลิว  รวมท้ังการประชาสัมพันธเคล่ือนท่ีในรูปแบบตางๆ เปนตน 

3.2.5.4  การควบคุมการโฆษณาสารปองกันกําจัดศัตรูพืช 
  การควบคุมโฆษณาสารปองกันกําจัดศัตรูพืชซ่ึงเปนวัตถุอันตรายนั้น  ตาม

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ. 2535 บัญญัติวา “ การควบคุมโฆษณาวัตถุอันตรายใหเปนไป
ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค  และเพ่ือประโยชนในการควบคุมการโฆษณาใหถือวา
วัตถุอันตรายท่ีมีการกําหนดฉลากตามมาตรา  20(1) เปนสินคาท่ีมีการควบคุมฉลากโดย
คณะกรรมการควบคุมฉลาก” ในกรณีท่ีคณะกรรมการวาดวยการโฆษณาตามพระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภคเห็นวาสินคาใดเปนอาจอันตรายแกผูบริโภค  และคณะกรรมการวาดวยฉลากได
กําหนดใหสินคานั้นเปนสินคาท่ีควบคุมฉลาก ซ่ึงไดแกสินคาท่ีผลิตเพ่ือขายโดยโรงงานตาม
กฎหมายวาดวยโรงงาน และสินคาท่ีส่ังหรือนําเขามาในราชอาณาจักรเพ่ือขายเปนสินคาท่ีควบคุม
ฉลาก  โดยคณะกรรมการวาดวยการโฆษณามีอํานาจออกคําส่ัง23 ดังตอไปนี ้

  (1)  กําหนดใหการโฆษณานั้นตองกระทําไปพรอมกับคําแนะนําหรือคําเตือน
เกี่ยวกับวิธีใชหรืออันตรายตามเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการวาดวยการโฆษณาจะกําหนด ท้ังนี้โดย
คณะกรรมการวาดวยการโฆษณาจะกําหนดเง่ือนไขใหแตกตางกันสําหรับการโฆษณาท่ีใชส่ือ
โฆษณาตางกันก็ได 

  (2)  จํากัดการใชส่ือโฆษณาสินคานั้น 
  (3)  หามการโฆษณาสินคานั้น  ความใน (2) และ(3)ใหนํามาใชบังคับแกการ

โฆษณาท่ีคณะกรรมการวาดวยการโฆษณาเห็นวาการใชหรือประโยชนของสินคานั้นขัดตอ
นโยบายทางสังคม  ศีลธรรม  หรือวัฒนธรรมของชาติดวย ” 

  ปจจุบันกรมวิชาการเกษตรไดออกประกาศจรรยาบรรณสําหรับพนักงานเจาหนาท่ี  
ผูผลิต  และผูขายสารปองกันกําจัดศัตรูพืช พ.ศ. 2543 เม่ือวันท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543  ซ่ึง
ครอบคลุมถึงจรรยาบรรณของผูท่ีเกี่ยวของกับสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชท้ังระบบ  รวมท้ัง
จรรยาบรรณในดานการโฆษณาและสงเสริมการขายโดยเปนมาตรการสมัครใจเพ่ือสงเสริมใหการ
จําหนายวัตถุอันตรายทางการเกษตรเปนไปตามคุณภาพและมาตรฐาน  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

  (1)  ผูผลิตและผูขายจะตองโฆษณาโดยใชขอความท่ีเหมาะสมและถูกตองตาม
หลักวิชาการ 

                                                
23  พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522, มาตรา 24.   
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  (2)  ผูผลิตและผูขายจะตองไมทําการโฆษณาโดยใชขอความหรือภาพประกอบ
ซ่ึงอาจทําใหผูซ้ือเกิดความเขาใจผิด  ท้ังนี้รวมท้ังการเปรียบเทียบอยางผิดๆกับสารปองกันกําจัด
ศัตรูพืชชนิดอ่ืนๆ 

  (3)  ผูผลิตและผูขายจะตองไมนําผลการทดลองมาใชในการโฆษณาอยางผิดๆ  
และตองไมแอบอางใชขอความจากเอกสารวิชาการอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของกับผลิตภัณฑ  หรือใชคําท่ีเขาใจ
ยากในการโฆษณา 

  (4)  ผูผลิตและผูขายจะตองไมทําการโฆษณาโดยใชถอยคําวา “ปลอดภัย” 
“ไมเปนพิษ” “ไมมีอันตราย" รวมท้ังไมมีขอความเปรียบเทียบเกี่ยวกับความปลอดภัยของสาร
ปองกันกําจัดศัตรูพืชชนดิอ่ืนๆ 

  (5)  ผูผลิตและผูขายจะตองไมทําการเปรียบเทียบอยางผิดๆ หรือกอใหเกิด
ความเขาใจผิดกับสารปองกันกําจัดศัตรูพืชชนิดอ่ืนๆ 

  (6)  ผูผลิตและผูขายจะตองฝกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการสงเสริมการขายใหมี
ความรูอยางดีตอผลิตภัณฑท่ีสงเสริม 
 
3.3  มาตรการในการควบคุมสารปองกันกําจัดศัตรูพืชในตางประเทศ 

ปจจุบันประเทศตางๆไดมีการนําสารปองกันกําจัดศัตรูพืชมาใชทางเกษตรกรรมเปน
จํานวนมากเพ่ือปกปองผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะประเทศท่ีพัฒนาแลว เชน ประเทศ
สหรัฐอเมริกา  ออสเตรเลีย  และญี่ปุนเปนตน  ซ่ึงสารปองกันกําจัดศัตรูพืชถือเปนสารพิษท่ีมี
อันตรายตอประชาชน  แตจะเห็นไดวาประชาชนหรือผูบริโภคในประเทศดังกลาวกลับไดรับ
ผลกระทบหรือไดรับอันตรายจากสารเคมีซ่ึงรวมถึงสารปองกันกําจัดศัตรูพืชนอยกวาประเทศกําลัง
พัฒนา  เนื่องจากประเทศเหลานี้ มีการบริหารจัดการ และระบบควบคุมการใชสารเคมีทาง
การเกษตรท่ีมีประสิทธิภาพ  และยังมีการเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการควบคุมดูการ
ใชสารเคมี  ท่ีเปนอันตราย  ดังนี้ 

3.3.1  ประเทศสหรัฐอเมริกา24 
  3.3.1.1  องคกรท่ีมีหนาท่ีในการควบคุมสารปองกันกําจัดศัตรูพืชประเทศสหรัฐอเมริกา 

  ประเทศสหรัฐอเมริกามีหนวยงานในการควบคุมสารปองกันกําจัดศัตรูพืช  คือ 
หนวยปฏิบัติการของสํานักงานใหญวาดวยการปองกันสารปองกันกําจัดศัตรูพืช และสารพิษ  ซ่ึงอยู
ภายใตองคการคุมครองส่ิงแวดลอมสหรัฐ (EPA) โดยรับผิดชอบในการประเมินและควบคุม
                                                

24  สํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ กระทรวงสาธารณสุข.  (2550).  สรุปผลการศึกษาเร่ือง
การศึกษาระบบการควบคุมการใชสารเคมีเกษตร กรณีประเทศสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย.  หนา 5-11. 
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กฎระเบียบท่ีเกี่ยวของกับสารปองกันกําจัดศัตรูพืชและสารพิษ และบริหารจัดการแผนงานท่ี
เกี่ยวของภายใตกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับสารปองกันกําจัดศัตรูพืชและสารพิษ (pesticides and toxic 
substances)  คือ  พระราชบัญญัตวิาดวยสารปองกันกําจัดโรคพืช แมลง เช้ือราและหนู (The Federal 
Insecticide , Fungicide and Rodenticide Act : FIFRRA)  และพระราชบัญญัติวาดวยอาหาร ยา และ
เครื่องสําอาง (The Federal Food, Drug and Cosmetic Act : FFDCA) 

  ภารกิจท่ีสําคัญท่ีเกี่ยวของกับสารปองกันกําจัดศัตรูพืช  ไดแก 
  (1)  การกําหนดระดับสารตกคางในอาหาร 
  (2)  การขึ้นทะเบียนสารตัวใหม (Registration) และการทบทวนและอนุญาตให

ขึ้นทะเบียนสารตัวเกา (Reregistration) 
  (3)  การตรวจสอบทบทวนสารท่ีสงสัยวาจะเปนอันตรายตอมนุษยและ

ส่ิงแวดลอม 
  (4)  การติดตามตรวจสอบระดับสารตกคางในอาหาร  มนุษย  และสัตวปา และ

ปลาท่ีไมใชเปาหมายของการใชสาร 
  (5)  การกําหนดแนวปฏิบัติการขึ้นทะเบียนสาร  และการพัฒนามาตรฐาน

ปฏิบัติขึ้นทะเบียนการขึ้นทะเบียนและการทบทวนการขึ้นทะเบียน 
  (6)  กําหนดนโยบายแผนงานในการฝกอบรมดานเทคนิคและบุคลากร 
  (7)  กําหนดความจําเปนในการศึกษาวิจัย หลักเกณฑในการติดตามแผนงาน

ดานสารปองกันกําจัดศัตรูพืชและอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 
  (8)  ทบทวน รายงานผลกระทบของสารปองกันกําจัดศัตรูพืช 
  (9)  ปฏิบัติงานระหวางประเทศอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

3.3.1.2  กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมสารปองกันกําจัดศัตรูพืชในประเทศสหรัฐอเมริกา 
  องคกรคุมครองส่ิงแวดลอมสหรัฐ (EPA) มีหนาท่ีกําหนดกฎระเบียบปฏิบัติ

เกี่ยวกับกฎหมายทางดานส่ิงแวดลอม  ซ่ึงรวมถึงการควบคุมสารปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยจะมี
กระบวนการศึกษาวิจัย (Research) และเสนอ (Proposal) เปนรางระเบียบบังคับใชซ่ึงในราง
ขอเสนอ (Proposal) จะตองนําไปประกาศในสํานักทะเบียนกลาง (Federal Register) เพ่ือให
สาธารณชนไดมีสวนรวมในการพิจารณาและเสนอขอคิดเห็นหรือประเด็นโตแยงไปยังหนวยงานท่ี
เสนอรางกฎระเบียบดังกลาว จนไดเปนกฎระเบียบฉบับสุดทาย (Final Rule) ท่ีจะนํามาบังคับใช  
ซ่ึงในแตละขั้นตอนดังกลาวองคการคุมครองส่ิงแวดลอมสหรัฐ (EPA) จะตองแจงในสํานักทะเบียนกลาง 
ซ่ึงขั้นตอนตางๆประกอบดวย 

  -  รางขอเสนอกฎระเบียบฉบับแรก 
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  -  แจงใหสาธารณชนเสนอขอคิดเห็น  
  -  แจงเรื่องการจัดเวทีรับแจงรับฟงความคิดเห็น  
  -  แจงสาระกฎระเบียบฉบับสุดทาย  

และเม่ือกฎระเบียบฉบับสุดทายประกาศในสํานักทะเบียนกลางแลวจะนําไปกําหนดหมายเลขกํากับ 
เพ่ือพิมพลงในกฎระเบียบของรัฐบาลกลาง (Code of Federal Regulations-CER) 

  การควบคุมสารปองกันกําจัดศัตรูพืชในสหรัฐอเมริกามีกระบวนการมีสวนรวม
ของภาคประชาชน (Public Participation Process) ในเรื่องการทบทวนระดับสารตกคาง และ
การขึ้นทะเบียนใหมของสารปองกันกํ าจัดศัตรู พืช  (Pesticide Tolerance Reassessmentand 
Reregistration)25 ซ่ึงหนวยงานส่ิงแวดลอม (EPA) และกระทรวงเกษตร (USDA) ไดรวมมือกัน
พิจารณากระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชน เพ่ือเปนการเพ่ิมระดับความโปรงใส และระดับ
การมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียในการประเมินความเส่ียง (risk assessments) และการตัดสินใจ
เพ่ือลดความเส่ียง  ซ่ึงกระบวนการดังกลาวมาจากการท่ีคณะกรรมการท่ีปรึกษาการทบทวนประเมิน
ระดับสารตกคาง (The Tolerance Reassessment Advisory Committee -TRAC)ไดเสนอรางกระบวนการ 
และแจงประกาศในสํานักงานทะเบียนกลางเม่ือวันท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) เพ่ือใหภาค
ประชาชนไดเสนอขอคิดเห็น (Comments) ซ่ึงจากขอคิดเห็นท่ีไดรับรวมท้ังประสบการณท่ีไดจาก
การทดลองแผนงานในเรื่องท่ีผานมาจึงไดขอสรุปเปน “กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน” ซ่ึง
มีจุดมุงหมายท่ีสําคัญคือ 

  ( 1)  เ พ่ือตอบสนองความต องการของผู มีสวนได เ สีย ทุกฝ ายอย าง มี
ประสิทธิภาพ และอยูในชวงเวลาท่ีเหมาะสม 

  (2)  เพ่ือใหการทบทวนมีความสอดคลองกับระดับความเส่ียงขอบเขตการใช
ประโยชน ความซับซอนของเรื่องท่ีประเมิน และขอกังวลของสาธารณะในสารปองกันกําจัด
ศัตรูพืชแตละชนิด 

  (3)  เพ่ือใหการดําเนินนโยบายของกฎหมาย กฎระเบียบและการบังคับใชมี
ความเท่ียงธรรมตอส่ิงแวดลอม ใหประชาคมทุกภาคสวนไดมีสวนรวมอยางเทาเทียมโดยไมจํากัด
สภาวะทางเศรษฐกิจ สังคมหรือชาติพันธุ 

  จึงกลาวโดยสรุปไดวากระบวนการมีสวนรวมของสาธารณชนเปนกระบวนการท่ี
มุงหมายเปดโอกาสใหองคการคุมครองส่ิงแวดลอมสหรัฐ(EPA)ไดรับขอมูลโดยรอบดานเพ่ือชวย
ในการทบทวนระดับสารตกคางและการขึน้ทะเบียน รวมท้ังมีความเท่ียงธรรมตอส่ิงแวดลอม 
                                                

25  อานัติ  วิเศษรจนา.  (2547).  เอกสารวิชาการวิเคราะหแนวทางการควบคุม อนุญาต จดทะเบียน 
ยกเลิกสารเคมีการเกษตร: กรณีศึกษา USEPA และประเทศไทย.  หนา 7-15. 
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  ขั้นตอนการมีสวนรวมของสาธารณชนในการควบคุมสารปองกันกําจัดศัตรูพืช 
  ในกระบวนการมีสวนรวมของสาธารณชน องคการคุมครองส่ิงแวดลอมสหรัฐ 

(EPA) ไดแบงออก 3 ระบบตามปจจัยความเส่ียงและความซับซอนของเรื่องดังท่ีปรากฏขางตน ไดแก 
  (1)  กระบวนการมีสวนรวมเต็มรูปแบบ (Full Participation) 
  (2)  กระบวนการท่ีมีสวนรวมแบบลดขั้นตอน (Modified Process) 
  (3)  กระบวนการมีสวนรวมแบบเรงรัด (Low Risk Process) 
 
  1)  กระบวนการมีสวนรวมเต็มรูปแบบในการขึ้นทะเบียนหรือทบทวนสาร

ปองกันกําจัดศัตรูพืช (Full Participation) 
 กระบวนการนี้ประกอบดวย 6 ขั้นตอน โดยแตละขั้นตอนจะมีระยะเวลา

กําหนดไวเพ่ือเปดโอกาสใหสาธารณชน  หรือผูมีสวนไดสวนเสียไดมีสวนรวม ท้ังนี้กอนเริ่ม
กระบวนการ องคการคุมครองส่ิงแวดลอมสหรัฐ (EPA) จะแจงสาธารณชนใหทราบลวงหนาถึง
แผนกําหนดการเริ่มตนกระบวนการมีสวนรวม  และเจาของทะเบียนสารเคมีท่ีจะตองถูกประเมิน
จะตองแจงความกาวหนาเรื่องผลการศึกษาวิเคราะหประเมินความเส่ียงท่ีดําเนินอยูใหองคการ
คุมครองส่ิงแวดลอมสหรัฐ (EPA) ไดทราบสถานะ  ซ่ึงจะนําไปกําหนดระยะเวลาใหเจาของ
ทะเบียนเตรียมนําเสนอขอมูลผลการศึกษาทราบเปนการลวงหนา  ซ่ึงการเตรียมการขององคการ
คุมครองส่ิงแวดลอมสหรัฐ (EPA) ดังกลาวจะทําใหท้ังสองฝายคือสาธารณชน  และเจาของทะเบียน
ไดนําเสนอขอมูลเพ่ือใหองคการองคการคุมครองส่ิงแวดลอมสหรัฐ (EPA)ไดนําไปพิจารณาตอไป  
ขั้นตอนตางๆมีดังนี ้

 (1)   ขั้นเตรียมการ  (Pre-Phase I) เปนขั้นตอนท่ีผู มีสวนได เสียและ
หนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของไดเตรียมขอมูลการใชสารเคมี  และขอมูลท่ีเปนประโยชนอ่ืนๆ โดยใน
ขั้นตอนนี้มีหลักสําคัญ  คือ  การแจงเตรียมใหผูมีสวนไดสวนเสียไดเตรียมการลวงหนาในเรื่อง
ขอมูลท่ีจะมาใชในการประเมินความเส่ียง ไดแก การใชตามท่ีระบุในฉลาก  การปฏิบัติจริง และ
ขอมูลอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกัน สภาพการปฏิบัติจริงซ่ึงมีสวนสําคัญในการท่ีจะประเมินสภาพการ
บริโภคอาหาร การไดรับสัมผัสในแหลงท่ีพักคนงาน  และสภาพนิเวศน และการประเมินความเส่ียง 
(risk assessment)โดยปกติในขั้นตอนเตรียมการนี้จะมีระยะเวลาประมาณ 1 ป  องคการคุมครอง
ส่ิงแวดลอมสหรัฐ (EPA) จะแจงขอมูลท่ีมีอยูเกี่ยวของกับสารเคมีท่ีจะถูกประเมินและประสาน
ขอมูลกับหนวยงานภาครัฐอ่ืนๆ ไดแกกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) และหนวยงาน
รัฐบาลกลางท่ีเกี่ยวของอ่ืนๆ หนวยงานรัฐ และทองถ่ิน และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญโดยเฉพาะ
ประชาคมการใชสารเคมีเพ่ือสาธารณสุขแลว  จากนั้นองคการคุมครองส่ิงแวดลอมสหรัฐ (EPA) จะ
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นําขอมูลท่ีไดเผยแพรใน Internet เพ่ือใหสาธารณชนไดมีโอกาสตรวจสอบและเสนอขอคิดเห็น  ใน
ขณะเดียวกันก็จะประเมินขอมูลความเส่ียงท่ีมีอยู  รวมท้ังการหาขอมูลท่ีเกี่ยวของกับกลุมประชากร
ท่ีมีถ่ินท่ีอยู  พฤติกรรมและวัฒนธรรมหรือประเพณีอ่ืนๆท่ีมีความเส่ียงสูงกวาประชาชนท่ัวไป  
นอกจากนี้องคการคุมครองส่ิงแวดลอมสหรัฐ (EPA) อาจรวมมือกับกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา
(USDA) และหนวยงานรัฐบาลกลางท่ีเกี่ยวของอ่ืนๆจัดประชุมกับผูมีสวนไดเสียท่ีมีการเสนอขอมูล
แตกตางเปนพิเศษเกี่ยวกับสารเคมี  โดยหลังการประชุมองคการคุมครองส่ิงแวดลอมสหรัฐ (EPA) 
จะมีการสรุปขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการประเมินความเส่ียง รวมท้ังสอบถามขอมูลท่ีผูมีสวนไดสวน
เสียเสนอมาเพ่ือนําเสนอแกสาธารณชนผานทาง Internet อีกครั้งเพ่ือนําไปสูการอภิปรายตอไป และ
ในระหวางนี้จะยังคงมีการเผยแพรขอมูลเกี่ยวของท่ีไดรับเพ่ิมเติมตลอดเวลา 

 (2)  ขั้นที่ 1  ทบทวนขอมูลประเมินความเสี่ยง (Phase I – Assessment 
Registrant Error - only Review) – ภายใน 30 วัน  ในขั้นตอนนี้องคการคุมครองส่ิงแวดลอม
สหรัฐ (EPA) จะนําผลสรุปการศึกษาวิเคราะหประเมินความเส่ียงท้ังในดานสุขภาพและส่ิงแวดลอม
แจงไปยังเจาของทะเบียนสารเคมีท่ีถูกประเมินเพ่ือตรวจสอบความผิดพลาดภายในระยะเวลา 30 วัน 
ซ่ึงจะตรวจสอบเฉพาะขอผิดพลาดทางตัวเลขหรืออ่ืนๆในขอมูลประเมินความเส่ียง   ใน
ขณะเดียวกัน  องคการคุมครองส่ิงแวดลอมสหรัฐ  (EPA)ก็สงขอมูลใหกระทรวงเกษตร
สหรัฐอเมริกา (USDA) และหนวยงานท่ีเกี่ยวของอ่ืนๆ ไดตรวจสอบและเสนอขอคิดเห็นดวย 

 (3)   ขั้นที่  2 การพิจารณาขอผิดพลาดของ  EPA (Phase II - Agency 
Considers registrant error comments)  ในขั้นตอนนี้หลังจากท่ีองคการคุมครองส่ิงแวดลอม
สหรัฐ (EPA)ไดรับขอพิจารณาจากเจาของทะเบียนสารเคมีเพ่ือแกไขขอผิดพลาด  รวมท้ังขอคิดเห็น
จากกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA)  และหนวยงานอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของเพ่ือสรุปปรับปรุงผล
ประเมินความเส่ียงแลว ก็จะใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของไดพิจารณาตอไป  ซ่ึงการหารือในเรื่องขอมูล
ประเมินความเส่ียงกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของจะมีอยางตอเนื่องตลอดกระบวนการมีสวนรวมทุก
ขั้นตอน  เม่ือส้ินสุดขั้นตอนนีก้็จะนําขอมูลประเมินความเส่ียงเผยแพรสูสาธารณะเพ่ือรับฟงความ
คิดเห็นตอไป 

 (4)  ขั้นที่ 3 การมีสวนของสาธารณชนการพิจารณาขอมูลความเส่ียง 
(Public Participation Period: Comment on Risk Assessment and Risk Characterization) –
ภายใน 60-90 วัน  ในขั้นตอนนี้จะเปดโอกาสใหท้ังสาธารณชนและเจาของทะเบียนไดมีโอกาสใน
การพิจารณา และเสนอขอคิดเห็นตอผลการประเมินความเส่ียงโดยองคการคุมครองส่ิงแวดลอม
สหรัฐ (EPA)จะสงรายงานและเอกสารท่ีเกี่ยวของท้ังหมดเผยแพรผานสํานักทะเบียนกลาง (Notice 
to the Federal Register) ภายในระยะเวลา 60-90 วัน ขึ้นอยูกับความซับซอนของเนื้อหาความเส่ียง
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โดยเฉพาะลักษณะความเส่ียงจากการใชสารเคมีแตละเรื่อง  นอกจากองคการคุมครองส่ิงแวดลอม
สหรัฐ (EPA)แลว หนวยงานรัฐบาลกลางอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของก็สามารถจัดเวทีหารือรวมกับผูมีสวนได
เสียในผลประเมินความเส่ียงดังกลาวดวย ซ่ึงการมีสวนรวมของสาธารณชน ประชาชนกลุมตาง ๆ ผู
มีสวนไดเสียจะดําเนินตอไปจนถึงขั้นตอนท่ี 5 

 (5)  ขั้นที่ 4 การทบทวนผลประเมินความเส่ียงของ EPA และแนวทาง
เบื้องตนในการจัดความเส่ียง (EPA revises risk assessments) – ภายใน 90 วัน  ในขั้นนี้หลังจาก 
องคการคุมครองส่ิงแวดลอมสหรัฐ(EPA)ไดรับขอคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียและผูเกี่ยวของท้ังหมด
แลว  ก็จะนํามาพิจารณาทบทวนผลการประเมินความเส่ียง และทางเลือกตางๆ  ซ่ึงถามาตรการ
จัดการความเส่ียงมีผลกระทบตอการใชประโยชนสารเคมี  องคการคุมครองส่ิงแวดลอมสหรัฐ 
(EPA) อาจเตรียมเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับลักษณะการใชประโยชนเฉพาะดานของสารเคมี  และถา
การใชประโยชนในดานเกษตรไดรับผลกระทบ  องคการคุมครองส่ิงแวดลอมสหรัฐ(EPA)จะมีการ
หารือกับกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) และผูมีสวนไดเสียท่ีเกี่ยวของ หรือผูมีสวนไดเสีย
อ่ืนๆ ท่ีไดเสนอขอคิดเห็นไวในขั้นตอนท่ี 3 องคการคุมครองส่ิงแวดลอมสหรัฐ (EPA) อาจตองจัด
เวทีเสนอขอมูลแกหนวยงานรัฐบาลกลางตางๆท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังหนวยงานของรัฐและรัฐบาล
ทองถ่ิน  หรืออาจมีการเรียกประชุมกับผูมีสวนไดเสีย  และหนวยควบคุมกฎระเบียบตางๆเพ่ือ
พิจารณาขอมูลความเส่ียง รวมท้ังแนวทางท่ีเสนอจัดการความเส่ียง  ซ่ึงขอมูลการประชุมดังกลาวจะมี
การเผยแพรสูสาธารณะใหประชาชนรับรู  จะเห็นไดวาองคการคุมครองส่ิงแวดลอมสหรัฐ(EPA)  
กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) และหนวยรัฐบาลกลางอ่ืนๆจะตองทํางานรวมกันเพ่ือ
พิจารณาขอคิดเห็นท้ังหมด รวมท้ังอาจตองหารือรวมกับผูมีสวนไดเสียอ่ืนๆเพ่ือพิจารณาความเห็น
ท่ีไดจากสาธารณชนในเรื่องการทบทวนขอมูลประเมินความเส่ียงและการเริ่มพิจารณาแนวทาง
จัดการลดความเส่ียง  ( ซ่ึงในกระบวนการนี้จะตองดําเนินตอไปจนถึงขั้นท่ี 6) ซ่ึงหากมีการ
ดําเนินการในขั้นตอนนีแ้ลวสามารถแกไขปญหาไดโดยไมจําเปนตองเปดรับฟงความคิดเห็นอีกเปน
ครั้งท่ี 2  ก็อาจมีการขามไปขั้นตอนท่ี 6 ไดเลย 

 (6)  ขั้นที่ 5 การมีสวนรวมของสาธารณชน เร่ืองแนวทางจัดการความเส่ียง 
(Public participation period :Comment on risk reduction) – ภายใน  60 วัน   ในขั้นตอนนี ้
องคการคุมครองส่ิงแวดลอมสหรัฐ(EPA)จะเผยแพรขอมูลในสํานักทะเบียนกลางในเรื่องการ
ทบทวนขอมูลประเมินความเส่ียงและขอคิดเห็นของสาธารณะ และขอมูลแนวทางจัดการความเส่ียง
เบ้ืองตน ผลกระทบจากมาตรการลดความเส่ียง หรือการประเมินประโยชนท่ีไดรับในเบ้ืองตน ซ่ึง
จะมีระยะเผยแพร 60 วัน หรืออาจมากกวาถามีความจําเปน ซ่ึงสาธารณชนจะสามารถเสนอ
ขอคิดเห็นหรือขอเสนอ (Proposal) แนวทางจัดการความเส่ียง    
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 (7)   ขั้นที่  6 กํ าหนดมาตรการจัดการความเ ส่ียง สุดท าย(Final risk 
management) - ภายใน 60 วัน  ขอมูลท่ีไดจากขั้นท่ี 5 หรือจากขั้นท่ี 3-5 ท้ังหมด องคการคุมครอง
ส่ิงแวดลอมสหรัฐ (EPA)จะนํามาสรุปทบทวนและพิจารณาขอคิดเห็นท้ังหมด  นอกจากนั้นยัง
สามารถเชิญชวนใหกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) และหนวยงานรัฐบาลกลางอ่ืนๆ 
รวมถึงผูมีสวนไดเสียใหขอมูลเบ้ืองตนเพ่ือนําไปกําหนดมาตรการจัดการความเส่ียง และทบทวน
ขอมูลในดานผลกระทบและประโยชนแลวเผยแพรขอมูลใหสาธารณชนไดพิจารณา 

 สวนกระบวนการท่ีมีสวนรวมแบบลดขั้นตอนจะเปนกระบวนการท่ีลด
ระยะเวลาลงตามปจจัยความเส่ียงและความซับซอนของเรื่อง  สวนในกระบวนการมีสวนรวมแบบ
เรงรัดจะใชเม่ือมีการตรวจสอบสารเคมีแลวพบวามีการใชนอยมาก  และมีผูมีสวนไดเสียมีจํานวน
ไมมากท่ีไดรับผลกระทบ มีความเส่ียงต่ํา  ซ่ึงจะใชมาตรการลดความเส่ียงเพียงเล็กนอยหรือไมตอง
ใชเลยก็ได  ดังนั้นกระบวนการเต็มรูปแบบหรือลดขั้นตอนจึงไมมีความจําเปน  องคการคุมครอง
ส่ิงแวดลอมสหรัฐ (EPA)จึงอาจตัดสินใจสรุปกระบวนการประเมินไดเลย  แตอยางไรก็ตาม 
กระบวนการประเมิน และขอมูลท้ังหมดในการประเมินความเส่ียงจะตองเผยแพรสูสาธารณะเพ่ือ
เปดโอกาสใหสาธารณชนมีการตรวจสอบและเสนอขอคิดเห็นเชนเดียวกับกระบวนการมีสวนรวม
เต็มรูปแบบ   
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กระบวนการมีสวนรวมในการทบทวนระดับสารตกคาง
และการขึน้ทะเบียนสารปองกนักาํจัดศัตรูพืช 

กระบวนการมีสวนรวมแบบเต็มรูปแบบ 
(Full Participation) 

EPA 

ประชุม 
ผูมีสวนไดเสีย 

ผาน 
Internet 

สาธารณะ 
ตรวจสอบ 

สรุปขอมูล 
(ภายใน 60 วนั) 
 

ขั้นเตรียมการ 
(1ป) 

เผยแพรขอมูล 
Pesticides 

เผยแพรขอมูล 
ประเมินความ

เส่ียงและลักษณะ
ของความเส่ียง 

ผาน 
Internet 

ผานสํานัก
ทะเบียนกลาง 

(Notice) 

ผูมีสวน
ไดเสีย

ตรวจสอบ 

หนวยงาน
หารือกับผูมี
สวนไดเสีย 
(Dialogue) 

ขั้นท่ี 3 
(60-90วัน) 

ขั้นท่ี 2 EPA พิจารณาขอคิดเห็นจากเจาของทะเบียน ขอคิดเห็น 
 

(30วัน) 

ขั้นท่ี 1 
(30วัน) 

แจงหนวยงาน 
ตางๆ 

เผยแพรขอมูล 
ผลประเมินความเส่ียง
เพ่ือตรวจสอบ Error 

เจาของทะเบียน
ตรวจสอบ Error 

และเสนอขอคิดเห็น 
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ภาพท่ี 3.1 กระบวนการมีสวนรวมในการทบทวนระดับสารตกคางและการขึ้นทะเบียนสาร                             
วววววววว ปองกันและกําจัดศัตรูพืช 
 

    ท่ีมา:  3.1   สํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาต ิ กระทรวงสาธารณสุข. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ผูเกี่ยวของ 
เสนอขอมูล 

กําหนดมาตรการลด
ความเส่ียงขั้นสุดทาย 

แจงมาตรการ
ขั้นสุดทาย (60วัน) 

ขั้นท่ี 6 

การประชุม
หารือ/สรุปผล 

ทบทวนขอมูลความ
เส่ียงและกําหนด
มาตรการขัน้ตน 

(90วัน) 
ขั้นท่ี 4 

เผยแพรมาตรการ
ทางเลือกจัดการความ

เส่ียง 

ผานสํานัก
ทะเบียนกลาง 

(Notice) 

ผูมีสวนไดเสีย
ตรวจสอบ 

การหารือ 
ผูเกี่ยวของ (60 วันหรือมากกวา) 

ขั้นท่ี 5 
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3.3.2  ประเทศออสเตรเลีย26 
3.3.2.1  องคกรท่ีมีหนาท่ีในการควบคุมสารปองกันกําจัดศัตรูพืช 

  สํานักงานทะเบียนแหงชาติดานสารเคมีเกษตร  (National Registration 
Authority (NRA) for Agricultural and Veterinary chemicals) ซ่ึงปจจุบันหลังจากมีการปรับปรุง
กฎหมายไดเรียกช่ือหนวยงานใหมวา สํานักงานสารปองกันกําจัดศัตรูพืชและยาสัตว (Australian            
Pesticides and Veterinary Medicines Authority-APVMA) มีอํานาจหนาท่ีในการประเมินความ
ปลอดภัยและผลกระทบจากสารเคมี และการขึ้นทะเบียน  อนุญาตผลิตภัณฑสารเคมี  รวมท้ังการ
กําหนดแผนงานตางๆ ในการติดตามควบคุมการใชสารเคมีเกษตรในประเทศออสเตรเลีย 

3.3.2.2  กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมสารปองกันกําจัดศัตรูพืช 
  กฎหมายท่ีควบคุมดูแลสารเคมีทางการเกษตรของประเทศออสเตรเลีย  คือ

พระราชบัญญัติสารเคมีเกษตร พ.ศ. 2537 (Agriculural and Veterinary Chemicals (Code) Act 
1994)  และพระราชบัญญัติการบริหารจัดการสารเคมี พ.ศ. 2537 (Agriculural and Veterinary  
Chemicals Administration Act 1994)  กระบวนการควบคุมสารปองกันกําจัดศัตรูพืช มีดังนี้ 

  การท่ีสารเคมีการเกษตรจะไดรับอนุญาตใหจําหนายหรือนําไปใชไดในอาณาเขต
ของประเทศออสเตรเลีย จะตองผานกระบวนการขอขึ้นทะเบียนอนุญาต ซ่ึงตองผานการประเมิน
ดานความปลอดภัยอยางเขมงวดเพ่ือเปนการสรางหลักประกันวาสารเคมีเกษตรดังกลาวจะมี
มาตรฐานความปลอดภัยและใชไดอยางมีประสิทธิภาพ  ผูขออนุญาตขึ้นทะเบียนสารเคมีเกษตร
ชนิดใหม หรือขอเพ่ิมการใชประโยชนหรือการเปล่ียนสูตรสารเคมีจะตองเตรียมเสนอชุดขอมูลท่ี
แสดงใหเห็นมาตรฐานของสารเคมีดังกลาวดังนี ้

  (1)  มีประสิทธิผลในการใชตามท่ีเสนอไวฉลากท่ีขออนุญาต 
  (2)  มีความปลอดภัยตอมนุษย  ส่ิงมี ชีวิต ท้ัง ท่ีระบุและไมระบุไว ใน

วัตถุประสงคของการขอขึ้นทะเบียน 
  (3)  ตองไมกอใหเกิดผลกระทบหรือมีความเส่ียงตอส่ิงแวดลอมหรือมี

ผลกระทบตอการคากับตางประเทศ 
  ซ่ึงชุดขอมูลทางวิชาการท่ีใชประกอบการขอขึ้นทะเบียนอนุญาตจะ

ประกอบดวย 
  ก.  ขอมูลทางเคมีและการผลิต 
  ข.  ขอมูลความเปนพิษ 
  ค.  ขอมูลการเผาผลาญและการแพรกระจายของพิษ 

                                                
26  สํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ กระทรวงสาธารณสุข.  เลมเดิม. หนา 13-19. 
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  ง.  ขอมูลระดับสารท่ีตกคาง 
  จ.  ขอมูลดานประสิทธิภาพ  
  ฉ.  ขอมูลความปลอดภัยตอผูปฏิบัติงาน 
  ช.  ขอมูลผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
  ซ.  ขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการคาระหวางประเทศอ่ืนๆในเรื่องสารเคมีและ

การตกคางในสินคา 
  ในการขออนุญาตขึ้นทะเบียนสารเคมีเกษตรจะใชเวลาประมาณ 18 เดือน  

(หรือมากกวาถาขอมูลท่ีเสนอประการขอขึ้นทะเบียนไมครบถวน)  ในกรณีขอขึ้นทะเบียนสารชนิด
ใหมนั้น  การตรวจสอบการยื่นใบสมัครจะใชเวลาในการปรึกษาหารือผูเกี่ยวของจําเปนและการ
ประเมินขอมูลทางวิชาการท่ีเสนอนานกวาการขอขึ้นทะเบียนเพ่ือเปล่ียนแปลงการใชสารชนิดเดิมท่ี
มีจําหนายอยูในทองตลาดอยูแลว  ในการขอขึ้นทะเบียนจะมี 2 ขั้นตอน ไดแก 

  (1)  การตรวจสอบใบสมัครกอนท่ีจะรับพิจารณาคําขออยางเปนทางการ
จะตองมีการตรวจสอบความครบถวนและถูกตองของคําขออนุญาต 

  (2)  การประเมินขอมูลจะเริ่มดําเนินการประเมินขอมูลเม่ือการตรวจสอบ
คําขอครบถวนและถูกตองแลวเทานั้น  ซ่ึงจะใชเวลาตามกฎหมาย 3-15 เดือน 

  ประเทศออสเตรเลียไดกําหนดการมีสวนรวมของสาธารณชนในการ
ควบคุมสารเคมีการเกษตรไวชัดเจน  กลาวคือเม่ือมีการขอขึ้นทะเบียนสารเคมีเกษตรตัวใหม หรือมี
การแกไขทะเบียนอนุญาต  ในกรณีสารชนิดใหมสํานักงานสารปองกันกําจัดศัตรูพืชและยาสัตว 
(APVMA) จะเผยแพรขอมูลสรุปผลการประเมินท่ีเรียกวา Public Release Summary-PRS) เพ่ือเปด
โอกาสใหสาธารณชนไดเสนอขอคิดเห็น (Comments) รวมท้ังการมีสวนรวมอภิปรายในเรื่อง
ผลกระทบทางการคา  ในกรณีสารตัวเกาท่ีขึ้นทะเบียนไวแลวแตมีการขอขยายขอบเขตหรือ
วัตถุประสงคการใชในพืชหรือสัตวตัวใหม  สํานักงานสารปองกันกําจัดศัตรูพืชและยาสัตว 
(APVMA) ก็จะเผยแพรขอมูลคําแนะนําในเรื่องท่ีมีผลกระทบตอการคา 

  สํานักงานสารปองกันกําจัดศัตรูพืชและยาสัตว (APVMA) มีนโยบายท่ี
มุงเนนการเปดเผย  และความโปรงใสในกระบวนการตัดสินใจในการประเมินผลของสํานักงานฯ  
โดยสํานักงานสารปองกันกําจัดศัตรูพืชและยาสัตวจะมีการเผยแพรขอมูลใหสาธารณชนไดรับ
ทราบโดยแจงประกาศ  และเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียไดเสนอขอมูล  ขอคิดเห็นในเรื่องความ
ปลอดภัย ตอมนุษย สัตว และส่ิงแวดลอม  ประสิทธิภาพ และการคา โดยขอคิดเห็นดังกลาวจะถูก
นําไปพิจารณากอนท่ีจะตัดสินใจในขั้นสุดทายวาสมควรท่ีจะใหขึ้นทะเบียนหรือไม  ซ่ึงขอคิดเห็น
ดังกลาวจะตองดําเนินการภายใน 28 วันหลังจากมีการเผยแพรประกาศ 
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  เจาของทะเบียนอนุญาตจะตองตออายุทะเบียนทุกปภายในวันท่ี 30 
มิถุนายน โดยทางสํานักงานสารปองกันกําจัดศัตรูพืชและยาสัตว (APVMA) จะแจงใหเจาของ
ทะเบียนไดทราบลวงหนากอนหมดอายุ รวมท้ังสํานักงานฯมีสิทธิเรียกเก็บคาธรรมเนียมการตอ
ทะเบียนโดยคาธรรมเนียมจะขึ้นกับปริมาณสารเคมีท่ีใชหรือจําหนายไปในปท่ีผานมา  นอกจากนี้
สํานักงานฯยังมีสิทธิเรียกเก็บคาธรรมเนียมพิเศษนอกเหนือจากภาษีการคา โดยคํานวณจากปริมาณ
การจําหนายท้ังหมดดวย 

  สํานักงานสารปองกันกําจัดศัตรูพืชและยาสัตว (APVMA) มีสิทธิท่ีจะ
ปฏิเสธการขอขึ้นทะเบียนสารเคมี ถาขอมูลท่ีเสนอไมพอเพียง หรือขอมูลท่ีประเมินบงช้ีวาสารเคมี
ไมมีประสิทธิผลหรือไมปลอดภัยตอมนุษย สัตว ส่ิงแวดลอมและการคา  ผูขออนุญาตมีสิทธิท่ีจะขอ
ทราบขอมูลผลการประเมินอยางเปนทางการของสํานักงานสารปองกันกําจัดศัตรูพืชและยาสัตว 
โดยจะตองแจงหนังสือภายใน 28 วัน หลังจากทราบผลการประเมินและตัดสินใจของสํานักงานฯ 
และผูขออนุญาตสามารถขอใหสํานักงานฯทบทวนการพิจารณาใหม27 ซ่ึงสํานักงานฯอาจพิจารณา
คําขอใหทบทวนโดยการยืนยันการตัดสินใจครั้งแรก ชะลอผลการตัดสินไว หรือปรับเปล่ียนผลการ
ตัดสิน28 ในการอุทธรณการตัดสินใจของสํานักงานฯใหดําเนินการปรับเปล่ียนเง่ือนไขการขึ้น
ทะเบียน หรือการอนุญาตฉลากจะพิจารณาโดยคณะศาลอุทธรณ (Administrative Appeal  Tribunal-
AAT) ภายใต AAT Act 1975 โดยจะตองยื่นคําขออุทธรณภายใน 28 วัน หลังจากไดรับแจงจาก
สํานักงานฯ 

3.3.2.3  กระบวนการควบคุมการใชสารเคมีเกษตรของประเทศออสเตรเลีย 

  สํานักงานสารปองกันกําจัดศัตรูพืชและยาสัตว (APVMA) จะดําเนินการ
ติดตาม ตรวจสอบ ทบทวนสารเคมีท่ีขึ้นทะเบียนไวแลวโดยสม่ําเสมอเพ่ือควบคุมการใชสารเคมีให
ปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีกําหนดไวท้ังในดานความปลอดภัยและประสิทธิภาพเม่ือมีขอมูลทาง
วิทยาศาสตร แสดงถึงผลกระทบในดานอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้น รวมท้ังผลกระทบในระยะยาว  ทาง
สํานักงานฯ ทําการประเมินทบทวน สารเคมีท่ีขึ้นทะเบียนไวนานแลว เพ่ือดูผลกระทบในดาน
อันตรายท่ีเกิดขึน้กับสุขภาพของมนุษย คนทํางาน ส่ิงแวดลอม ประสิทธิภาพ และผลกระทบในดานการคา 

  ในการเริ่มกระบวนการตรวจสอบ  ทบทวนสารเคมี ทางสํานักงานสารปองกัน
กําจัดศัตรูพืชและยาสัตว (APVMA) จะแจงใหเจาของทะเบียนและสาธารณชนไดทราบพรอมกัน
เปนการลวงหนา เพ่ือใหมีโอกาสในการเสนอขอมูลขอคิดเห็นตอประเด็นการตออายุสารเคมี  หรือ
ควรยกเลิกการใชสารเคมี  ท้ังนี้การตรวจสอบทบทวนสารเคมีจะเปนการยืนยันวาสารเคมียังคงมี
                                                

27  Agriculural and Veterinary Chemicals(Code) Act 1994, section 166. 
28  Agriculural and Veterinary Chemicals(Code) Act 1994, section 167. 
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ความปลอดภัย และเหมาะสมตอการใชประโยชนตามท่ีขึ้นทะเบียนไว  หรือตองมีการระงับการใช
หรือการถอนสารเคมี) ออกจากทองตลาด 

  นอกจากนี้สํานักงานสารปองกันกําจัดศัตรูพืชและยาสัตว (APVMA)ได
กําหนดแผนงานการรายงานผลกระทบจากสารเคมีซ่ึงเปนผลกระทบในดานท่ีเปนอันตรายของ
สารเคมีท่ีเกิดขึ้นกับคน สัตว พืช และส่ิงแวดลอมเพ่ือเปนการสรางระบบประกันคุณภาพสารเคมี
โดยเปดโอกาสใหสาธารณชนไดมีสวนรวมรับผิดชอบในการบริหารจัดการสารเคมี  ซ่ึงจะ
กําหนดใหประชาคมทุกภาคสวนรวมท้ังเกษตรกร นักวิชาการ ผูปฏิบัติงานดานสาธารณสุข  
ประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากสารเคมีท้ังทางตรงและทางออมสามารถรายงานผลกระทบดังกลาว
ไปยังสํานักงานสารปองกันกําจัดศัตรูพืชและยาสัตว (APVMA) และเจาของทะเบียนสารเคมีได 

3.3.3  ประเทศญี่ปุน29 
3.3.3.1  องคกรท่ีมีหนาท่ีในการควบคุมสารปองกันกําจัดศัตรูพืช 

                                   การควบคุมสารเคมีทางการเกษตรตลอดจนการอนุญาต และการจดทะเบียน
เพ่ือการคาอยูภายใตกฎหมายของกระทรวงเกษตร ปาไมและประมง  (Ministry of Agriculture, 
Forestry and Fisheries)โดยมีหนวยงานสารเคมีเกษตรภายใตกองดูแลความปลอดภัยผลิตภัณฑของ
สํานักงานความปลอดภัยของอาหารและกิจกรรมผูบริโภค  และอีกหนวยงานหนึ่งท่ีดําเนินการเปน
อิสระภายใตกระทรวงดังกลาว คือ สถานีตรวจสอบสารเคมีเกษตรควบคุมดูแลการใชสารเคมีทาง
การเกษตรซ่ึงรวมถึงสารปองกันกําจัดศัตรูพืช 

3.3.3.2  กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมสารปองกันกําจัดศัตรูพืช30 
กฎหมายท่ีควบคุมดูแลสารเคมีทางการเกษตรของประเทศญี่ปุน คือ กฎหมาย

วาดวยสารเคมีทางการเกษตร ฉบับท่ี 82 (Agricultural Chemical Regulation Law) ค.ศ. 1948  
(แกไขลาสุดในป ค.ศ. 2007)  ซ่ึงการบัญญัติกฎหมายดังกลาวมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผลผลิตมีความ
สมํ่าเสมอจากการผลิตท่ีมีเสถียรภาพ  มีการปองกันดานสุขภาพ ตลอดจนการรักษาไวซ่ึงสภาวะ
ส่ิงแวดลอมท่ีดีของประเทศ โดยสารเคมีทางการเกษตรท่ีไดรับการควบคุมมีหลายประเภท  ไดแก  
ยาฆาเช้ือรา  สารปองกันกําจัดศัตรูพืช และสารอ่ืนๆ ท่ีใชควบคุมเช้ือรา พยาธิตัวกลม ไร แมลง และ
หนู หรือพืชและสัตว หรือไวรัสอ่ืนๆท่ีอาจสรางความเสียหายแกพืชผลรวมถึงตนไมและผลิตภัณฑ
ทางการเกษตร สารเคมีสารเรงการเจริญเติบโต ซ่ึงนําไปใชเพ่ือวัตถุประสงคในการเพ่ิม หรือไป

                                                
29 รุงนภา  กอประดิษฐสกุล.  (2547).  เอกสารวิชาการวิเคราะหแนวทางการควบคุม  อนุญาต  

จดทะเบียน  ยกเลิกสารเคมี  กรณีศึกษาประเทศญี่ปุน.  หนา 10-13. 
30 Agricultural chemical regulation law of 1948 (last amended on 30 March 2007) , aticle 1. 
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ควบคุมกลไกทางสรีระของพืช หรือผลผลิตทางการเกษตร สารท่ีควบคุมการงอกและสารเคมีอ่ืนๆ 
รวมท้ังศัตรูพืชตามธรรมชาต ิท่ีนํามาควบคุมศัตรูพืช  

กฎหมายวาดวยสารเคมีทางการเกษตร ฉบับท่ี 82 ไดกําหนดใหมีการขึ้นทะเบียน
สารเคมีเกษตร เพ่ือใหสามารถวางระเบียบดานการคาและการนําไปใชเพ่ือเปนการประกันใหเกิด
ความแนใจวาการใชสารเคมีเกษตรนั้นไดมีการใชอยางเหมาะสม  ถูกตองและปลอดภัย โดยผูท่ี
ประสงคจะทําการผลิต แปรรูป หรือตองการนําเขาสารเคมีเกษตรตองทําการขึ้นทะเบียนสารเคมี
ดังกลาวกับกระทรวงเกษตร ปาไม และประมง  

หลักเกณฑการขึ้นทะเบียนสารเคมีทางการเกษตร  ดังนี้ 
การท่ีสารเคมีทางการเกษตรไดรับอนุญาตใหจําหนาย หรือนําไปใชในอาณาเขตของ

ประเทศญี่ปุนจะตองผานกระบวนการขอขึ้นทะเบียนอนุญาตตามมาตรา 2 แหงกฎหมายวาดวย
ระเบียบการควบคุมสารเคมีทางการเกษตร ฉบับท่ี 82 โดยผูผลิต นําเขา หรือสงออกจะตองยื่นคําขอ
สมัครเพ่ือการขึ้นทะเบียนพรอมกับยื่นผลการทดสอบของประสิทธิภาพของสารเคมีดังกลาว เชน 
เรื่องความเปนพิษตอพืช ความเปนพิษ คุณสมบัติการตกคาง พรอมกับสงตัวอยางของสารเคมีเกษตร
เพ่ือยืนยัน (จํานวนตัวอยางอยางนอย 200 กรัม) นอกจากนี้ในใบคําขอตองระบุ รายละเอียด
ดังตอไปนี ้ 

(1)  ช่ือ (กรณีบริษัท ใหสงช่ือผูแทนดวย) และท่ีอยู 
(2)  ประเภท ช่ือ คุณลักษณะทางกายภาพและเคมีของสารเคมีทางการเกษตรพรอม

ประเภทของสวนประกอบสําคัญแตละสาร  
(3)  ประเภทของเช้ือโรคและแมลงศัตรูพืช (ในกรณีของตัวแทนสารเคมีใชใน

การสงเสริมหรือตอตานหนาท่ีทางกายภาพของพืชผล ฯลฯ และวัตถุประสงคในการยื่นคําขอ
สารเคมีทางการเกษตร และวิธีการใชสารเคมีทางการเกษตร 

(4)   ผลกระทบและวิธีการแกพิษ หากสารเคมีทางการเกษตรนั้นมีพิษตอมนุษยหรือปศุส ัตว 
(5)  ผลกระทบหากสารเคมีทางการเกษตรนั้นมีพิษตอพืชและสัตวน้ํา  
(6)  ผลกระทบหากสารเคมีทางการเกษตรนั้นติดไฟได ระเบิดหรือนาจะมีอันตราย  
(7)  คําเตือนการใชหรือเก็บรักษา 
(8)  ช่ือและท่ีอยูของโรงงานผลิต 
(9)  ในกรณีการผลิตสารเคมีทางการเกษตร ใหระบุวิธีการผลิตและช่ือของบุคคล

ผูรับผิดชอบในการผลิต 
(10)  ในกรณีของจําหนายสารเคมีทางการเกษตร ใหระบุประเภทและวัตถุของบรรจุ

ภัณฑหรือหีบหอและจํานวน 
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การสมัครเพ่ือการขึ้นทะเบียนสารเคมีทางการเกษตรนั้นเปนกระบวนการท่ีรับทําโดย
สถาบันดานบริการท่ีเปนอิสระ(Independent Administration Institution) ของสถานีตรวจสอบ
สารเคมีเกษตร หรือจะสมัครโดยตรงกับกระทรวงเกษตร ปาไม และประมงก็ได  สําหรับสถานี
ตรวจสอบสารเคมีเกษตรเม่ือไดรับคําขอจดทะเบียนกจ็ะทําการตรวจสอบในส่ิงท่ีระบุในในสมัครท่ี
ผูประกอบการนํามายื่นขอรวมท้ังตรวจสอบผลการทดสอบ และตรวจตัวอยางสารเคมีดังภาพซ่ึง
สามารถสรุปขั้นตอนการขึ้นทะเบียน ดังรูปขางลางนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี  3.2  ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนสารเคมีเกษตรประเทศญี่ปุน 
 
ท่ีมา:  สํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาต ิ กระทรวงสาธารณสุข 
 

เม่ือตรวจสอบขอมูลในใบคําขอขึ้นทะเบียนแลว  หากพบวาสารเคมีทางการเกษตรมี 
คุณสมบัติครบถวน  กระทรวงเกษตร ปาไมและประมงโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรปาไม 

ผูผลิต ผูแปรรูป ผูขาย สารเคมี 
เกษตรในประเทศญี่ปุน 

ผูผลิต ผูแปรรูป ผูขาย สารเคมีเกษตรนอกประเทศญี่ปุน 
และตองการสงออกไปประเทศญี่ปุน 

ตัวแทนหรือผูเกี่ยวของท่ีมี 
ท่ีอยูในประเทศญี่ปุน 

ยื่นใบสมัครหรือแจงความจาํนงยังสถานีตรวจสอบสารเคมีเกษตร 
กระทรวงเกษตร ปาไม และประมง 

ตรวจสอบ 

ออกใบรับรองการขึ้นทะเบียนสารเคมีเกษตรในประเทศญีปุ่น 
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และประมงจะออกใบขึ้นทะเบียนสารเคมีทางการเกษตรให (ใบอนุญาตใหขึ้นทะเบียนสารเคมีทาง
การเกษตรมีอาย ุ3 ป) ซ่ึงในทะเบียนจะมีรายละเอียด  ดังนี้ 

(1)  หมายเลขทะเบียนและวันท่ี   
(2)  ระยะเวลาจดทะเบียน 
(3)  รายละเอียดท่ีแสดงในขอ 2 และ 3 ตามท่ีระบุในคําขอขางตน  
(4)  ในกรณีของสารเคมีทางการเกษตรท่ีเปนมลพิษตอน้ํา  จะตองบรรยายรายละเอียด 

ของสารเคมีทางการเกษตรท่ีกอมลพิษทางน้ํา 
(5)  ช่ือและท่ีอยูของผูผลิตหรือผูนําเขา 
(6)  ช่ือและท่ีอยูของโรงงานผลิต 

และถาพบวาสารเคมีเกษตรยังขาดขอมูลบางอยาง ทําใหไมสอดคลองกับขอกําหนดของการขึ้น
ทะเบียน  เชน ผลการตรวจสอบบางอยางไมตรงตามท่ีแจงในใบสมัคร หรือสารเคมีเกษตรนั้นมี
โอกาสอาจทําใหเกิดอันตรายกับมนุษยหรือสัตวเล้ียง หรือตอสภาพแวดลอม ในกรณีนี้กระทรวง
เกษตร ปาไม และประมงอาจระงับการจดทะเบียน และส่ังใหผูยื่นคําขอจดทะเบียนไปแกไข
รายละเอียดในคําขอขึ้นทะเบียนใหถูกตองภายใน 1 เดือน นับแตไดรับคําส่ัง  ในกรณีท่ีผูยื่นคําขอ
ขึ้นทะเบียนไมเห็นดวยกับคําส่ังขางตน  ก็สามารถคัดคานคําส่ังดังกลาวไดโดยทําเปนหนังสือไปยัง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรปาไมและประมงภายใน 2 สัปดาหภายหลังไดรับคําส่ังดังกลาว31  

เม่ือสารเคมีทางการเกษตรไดรับการจดทะเบียนแลว  ผูผลิตและผูนําเขาจะตองแสดง
รายละเอียดของสารเคมีทางการเกษตรท่ีถูกตอง  และชัดเจนบนบรรจุภัณฑ (หรือหีบหอในกรณีท่ี
ขายโดยไมมีบรรจุภัณฑ) เม่ือขายสารเคมีทางการเกษตรท่ีตนผลิต ทํา หรือนําเขา  โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

(1)  หมายเลขทะเบียน 
(2)  เขียนคําวา “มาตรฐานทางการ” สําหรับสารเคมีทางการเกษตรท่ีไดมาตรฐาน 
(3)  ประเภท ช่ือและลักษณะทางกายภาพและเคมีของสารเคมีทางการเกษตรเกี่ยวของ  

พรอมดวยประเภทของสวนประกอบสําคัญและสวนประกอบอ่ืนรวมองคประกอบทางเคมีของ
สวนประกอบสารเคมี 

(4)  ปริมาณสุทธิ 
(5)  ขอบเขตของเช้ือโรคและแมลงศัตรูพืชและวิธีการใช 
(6)  ถอยคําท่ีวา “สารเคมีทางการเกษตรท่ีกอมลพิษทางน้ํา” หากสารเคมีทางการเกษตร    

อยูภายในประเภทท่ีกอมลพิษทางน้ํา 
                                                

31 Agricultural chemical regulation law of 1948 (last amended on 30 March 2007) , aticle 3 – 4. 
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(7)  หากสารเคมีทางการเกษตรมีพิษตอมนุษยหรือปศุสัตวบรรยายผลกระทบและวิธี 
ขับสารพิษ 

(8)  หากสารเคมีทางการเกษตรมีพิษตอพืชและสัตวน้าํ ใหบรรยายผลกระทบ 
(9)  หากสารเคมีทางการเกษตรติดไฟได หรือระเบิดหรืออาจเปนอันตรายตอผิวหนัง 

ใหบรรยายผลกระทบ 
(10)  คําเตือนการใชหรือการเก็บรกัษา 
(11)  ช่ือและท่ีอยูของโรงงานท่ีผลิต 
(12)  ป/เดือนของการจํากัดการรับประกันคุณภาพ 

3.3.3.3  กระบวนการควบคุมสารเคมีเกษตรของประเทศญีปุ่น 
ในการควบคุม ตรวจสอบสารเคมีทางการเกษตรนั้น  กฎหมายวาดวยสารเคมี 

ทางการเกษตร ค.ศ. 1948 ไดใหอํานาจรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร ปาไม และประมงในการส่ัง
ใหผูผลิต ผูนําเขา ผูจําหนาย  และผูใชสารเคมีทางการเกษตร  หรือนายกเทศมนตรีอาจส่ังใหผู
จําหนายยื่นรายงานเกี่ยวกับการผลิต ทํา นําเขา ขาย หรือใชสารเคมีทางการเกษตร  และใหเจาหนาท่ี
ใหเก็บจํานวนสารเคมีทางการเกษตรในการทดสอบสารเคมี  โดยจะตองจายคาสารเคมีทางการเกษตร
ตามราคาตลาด  หรือเขาไปในสถานท่ีเพ่ือตรวจสอบสถานการณเกี่ยวกับการผลิต ทํา นําเขา หรือ
ขาย หรือใชสารเคมีทางการเกษตร  ซ่ึงเม่ือดําเนินการดังกลาวแลว  นายกเทศมนตรีจะตองรายงาน
ขอมูลและผลการทดสอบท่ีไดรับตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร ปาไม และประมง  

ในกรณีท่ีปรากฎวาผูผลิต  ผูนําเขา  และผูจําหนายฝาฝนตอกฎหมาย  หรือ
ตรวจสอบแลวพบวาสารเคมีทางการเกษตรเส่ือมคุณภาพ  หรืออาจเปนอันตรายตอพืชผล  มนุษย
ปศุสัตว หรือพืชและสัตวน้ํา  รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร ปาไม และประมงจะตองยกเลิก
ทะเบียน  หรือจํากัดการขายสารเคมีทางการเกษตรของผูผลิต  ผูนําเขา  และผูจําหนายนั้นทันที   
นอกจากนี้นายกเทศมนตรีก็ยังสามารถหาม หรือจํากัดการขายสารเคมีทางการเกษตร หากพบวาผู
จําหนายมีการฝาฝนตอกฎหมาย32  ซ่ึงการตรวจสอบยกเลิกการจดทะเบียนนั้น ตองกระทําโดย
เปดเผยและบุคคลหรือบริษัทใดๆ ซ่ึงไดถูกยกเลิกทะเบียนจะถูกจํากัดการจดทะเบียนเกี่ยวกับ
สารเคมีทางการเกษตรเปนระยะเวลาหนึ่งปนับจากวันท่ียกเลิก 33 

กฎหมายวาดวยสารเคมีทางการเกษตร ค .ศ. 1948 ของประเทศญี่ปุนยังมี 
มาตรการทางกฎหมายในการควบคุม และการตรวจสอบในสวนทองถ่ิน  โดยรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตร ปาไม และประมงมีอํานาจในการส่ังใหเจาหนาท่ีทองถ่ินรายงานการดําเนินการ
                                                

32 Agricultural chemical regulation law of 1948 (last amended on 30 March 2007), aticle 13-14. 
33 Agricultural chemical regulation law of 1948 (last amended on 30 March 2007), aticle 15. 
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ใดๆเกี่ยวกับสารเคมีทางการเกษตร  หรืออาจสงเจาหนาท่ีของตนไปยังสถานท่ีท่ีกําหนดเพ่ือ
ตรวจสอบสารเคมีทางการเกษตรในทองถ่ินนั้น โดยมีอํานาจการควบคุม และตรวจสอบเชนเดียวกับ
นายกเทศมนตร ี 

นอกจากนี้รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร ปาไม และประมง และนายกเทศมนตรี
ยังมีหนาท่ีใหคําแนะนํา  ชวยเหลือในการท่ีจําเปน  และเผยแพรความรูเกี่ยวกับการปองกันความ
เสียหายตอมนุษยหรือปศุสัตว  พืชผล  พืช และสัตวน้ํา  หรือการปนเปอนในน้ําหรือดิน ท่ีอาจเกิด
จากการใชสารเคมีทางการเกษตร บทบัญญัติของขอมูลเกี่ยวกับการผลิต ใช ฯลฯ และการใชอยาง
ปลอดภัยและเหมาะสม และการตระหนักในคุณภาพท่ีเหมาะสม34 

นอกจากการควบคุมสารเคมีเกษตรโดยภาครัฐแลว เกษตรกรเองก็ยังมีบทบาท
ในการควบคุมวิธีการผลิตทางการเกษตรเพ่ือใหเกิดความไววางใจจากผูบริโภคในประเทศ ท้ังนี้
เกษตรกรญี่ปุนสวนใหญใหความสนใจขาวสารขอมูล และมีการแขงขัน พบปะ แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นระหวางกันโดยสมํ่าเสมอ อีกประการหนึ่งสภาเกษตรของประเทศญี่ปุนมีความเขมแข็ง 
สงผลใหรัฐบาลหรือกระทรวงเกษตร ปาไมและประมงตองปรับเปล่ียนกฎเกณฑไปตามภาวะแวดลอม
ท่ีมีการเคล่ือนไหวจากองคกรอ่ืนๆ เชน  สมาคมสารเคมีเกษตรแหงประเทศญี่ปุน  สหกรณเกษตร 
(ซ่ึงมีสมาชิกเกษตรกรท่ีมีคุณภาพ และรับผิดชอบตอผูบริโภค)  และสมาคมคุมครองผูบริโภค  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                
34  Agricultural chemical regulation law of 1948 (last amended on 30 March 2007), aticle 12. 
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ตารางท่ี 1  ตารางเปรยีบเทียบความแตกตางของระบบการควบคุมสารปองกันกําจัดศัตรูพืชของ 
                   ประเทศไทย กับกฎหมายตางประเทศ 
 

เร่ือง ประเทศไทย ตางประเทศ 
1.  การมีสวนรวมของภาค 
ประชาชนในการควบคุม
สารปองกันกําจัดศัตรูพืช 

ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
พ.ศ.2535 กําหนดใหกรมวิชาการ
เกษตรเปนหนวยงานท่ีมีอํานาจ
หนาท่ีในการกําหนดขั้นตอนการ
ขึ้นทะเบียนสารปองกันกําจัด
ศัตรูพืช โดยในแตละขั้นตอนการ
ข อ ขึ้ น ท ะ เ บี ย น ก ฎ ห ม า ย
กําหนดใหการดําเนินการจํากัด
เ ฉพ าะ ผู ท่ี เ กี่ ย ว ข อ ง  ได แ ก 
ผู ประกอบการกับเจ าหน า ท่ี
หน ว ย ง า น รั ฐ   โ ด ย ท่ี ภ า ค
ประชาชนมิไดมีสวนเกี่ยวของใน
การพิจารณา เสนอขอมูล และ
คัดคานกระบวนพิจารณาดังกลาว 
รวมถึงการทบทวนและตออายุ
ท ะ เ บี ยน  และ ก า ร ร า ย ง า น
ผลกระทบ หรือการปฏิบัติท่ีฝาฝน
กฎหมาย  

- กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
มีสํานักงานคุมครองส่ิงแวดลอม
(EPA)ทําหนาท่ีควบคุมสารเคมี
โดยเฉพาะ โดยกอนท่ีจะมีการ
กําหนดกฎระเบียบควบคุมสารเคมี
จะมีกระบวนการกํ าหนดให
ประชาชนมีส วนร วมในการ
พิจารณา และเสนอขอคิดเห็นกอน
การประกาศใชบังคับเปนกฎหมาย  
และในแต ละขั้นตอนการขึ้ น
ทะเบียนสารปองกันกําจัดศัตรูพืช
ก็ไดมีการกําหนดขั้นตอนการมี
สวนรวมของประชาชนในการ
พิจารณา ตรวจสอบ และเสนอ
ขอคิดเห็นในทุกขั้นตอน 
-ประเทศออสเตรเ ลีย มีระบบ
ควบคุมสาร เคมีสาร เคมีทาง
การเกษตรโดยเม่ือผูประกอบการ
ขอขึ้ นทะ เ บี ยนสาร เ ค มี ทา ง
การเกษตร  สํานักงานสารปองกัน
กํ า จั ด ศั ต รู พื ช แ ล ะ ย า สั ต ว 
(APVMA)จะมีการเผยแพรขอมูล
ใหประชาชนไดรับทราบ โดยเปด
โอกาสใหแสดงความคิดเห็นเพ่ือ
ประกอบการ พิจารณารับขึ้ น
ทะเบียน 
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ตารางท่ี 1  (ตอ) 
 

เร่ือง ประเทศไทย ตางประเทศ 
2. การเปดเผยขอมูลการขอ
ขึ้นทะเบียนสารปองกัน
กําจัดศัตรูพืช 

การขอขอมูลเกี่ยวกับการขึ้น
ทะ เ บี ย นสาร ป อ งกั น กํ า จั ด
ศัตรูพืช จะตองดําเนินการผาน
กระบวนการตามพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของทางราชการ 
พ.ศ.2540เทานั้น ซ่ึงกฎหมาย
ดังกลาวไดเปดชองใหเจาหนาท่ี
ไมตองเปดเผยขอมูลการขอขึ้น
ทะเบียน 
 
 

ประ เทศสหรั ฐอ เมริ ก า  และ
ออสเตรเ ลียจะมีการ เผยแพร
ขอมูลการขึ้นทะเบียนโดยการ
ประกาศ และเผยแพรขอมูลทาง
อินเตอรเน็ตเพ่ือใหประชาชน
ท่ัวไปได รั บ รู  และ มีโอกาส
ตรวจสอบ และเสนอขอคิดเห็น
ประกอบการขึ้นทะเบียน หรือ
ดํ า เนินก ารใดๆเกี่ ย วกับก าร
ควบคุมสารปองกันกําจัดศัตรูพืช   

3 .  ก า ร กํ า ห น ด อั ต ร า
คาธรรมเนียมสารปองกัน
กําจัดศัตรูพืช 

การคิดอัตราคาธรรมเนียมวัตถุ
อันตรายรวมถึงสารปองกันกําจัด
ศัตรูพืชจะเปนไปตามปริมาณ
สารเคมีท่ีใชหรือจําหนายในแต
ละป โดยมีการกําหนดเพดานอัตรา
คาธรรมเนียมสูงสุดไมเกิน 3,000
บาทไม ว า จ ะ มีปริ ม าณผ ลิต 
นําเขา สงออก หรือครอบครอง
เทาใดก็ตาม 

ตามกฎหมายAgriculural and 
Veterinary Chemicals act 1 9 9 4 
ของประเทศออสเตรเลีย กําหนดให
มีการจัดเก็บคาธรรมเนียม และ
ตอทะเบียนสารปองกันกําจัด
ศัตรูพืชโดยคํานวณตามปริมาณ
สารเคมีท่ีใชหรือจําหนายในปท่ี
ผานมา โดยมิไดกําหนดเพดาน
อัตราคาธรรมเนียมสูงสุด  
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ตารางท่ี 1  (ตอ) 
 

เร่ือง ประเทศไทย ตางประเทศ 
4.  มาตรการควบคุมและ
ตรวจสอบสารป อ งกั น
กําจัดศัตรูพืช 

พระราชบัญญัติวัต ถุอันตราย 
พ .ศ . 2 5 3 5 ซ่ึ ง เ ป น ก ฎหมา ย
ค ว บ คุ ม ส า ร เ ค มี ทุ ก ช นิ ด 
กําหนดใหกรมวิชาการเกษตรมี
อํานาจหนาท่ีควบคุม ตรวจสอบ
และการดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับ
สารปองกันกํ าจัด ศัตรู พืช ซ่ึง
รวมอยูในหนวยงานเดียวกัน 
 
 

ระบบการควบคุม ตรวจสอบ
สารเคมีทางการเกษตรของ
ประ เทศญี่ ปุ น เ ป น ไปต าม
กฎหมาย Agricultural Chemical 
Regulation Law)  ค.ศ. 1948 ซ่ึงมี
การกระจายงานโดยมีการจัดตัง้
หน วยงานอิ สระ  คื อสถานี
ตรวจสอบสารเคมีทางการ
เกษตร ซ่ึงมีหนาท่ีในการรับขึ้น
ทะเบียน ตรวจสอบ ทดสอบ 
พิจารณาความปลอดภัยสารเคมี
ทางการเกษตร 
 

5.  สัดสวนของคณะกรรมการ พระราชบัญญัติวัต ถุอันตราย 
พ.ศ. 2535 ไดกําหนดสัดสวน
คณะกรรมการวัตถุอันตราย โดย
ใหมีตัวแทนจากภาคประชาชน
ในสัดสวนท่ีนอยกวาตัวแทนจาก
ภาครัฐ สงผลใหกระบวนการ
ออกนโยบาย กฎระเบียบตางๆ
เกี่ยวกับวัตถุอันตรายรวมท้ังสาร
ปองกันกําจัดศัตรูพืช อาจละเลย
ตอผลกระทบของประชาชนหรือ
เกษตรกรผูใชสารเคมี 
 

ประเทศสหรัฐอเมริกาและ
อ อ ส เ ต ร เ ลี ย มี ร ะ บ บ ใ ห
สาธารณชนมีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็น และรวม
การตรวจสอบ ประเมินสารเคมี
ทางการเกษตรกอนท่ีจะไดรับ
อนุญาตใหใชสารเคมีนั้นในทุก
ขั้นตอนการดําเนินงานโดยไม
ตองอาศัยการมีตัวแทนจากภาค
ประชาชนในการพิจารณา
กําหนดนโยบายตาง ๆ 
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บทท่ี 4 

ปญหาและวิเคราะหปญหาในทางกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการควบคุมสารปองกัน
กําจัดศัตรูพืชเพื่อคุมครองผูบริโภค 

 
จากการศึกษาท่ีผานมาในขางตนจะเห็นวาประเทศไทยไมมีนโยบายท่ีชัดเจนในการ

ควบคุม จัดการสารปองกันกําจัดศัตรูพืชอยางจริงจัง และมีประสิทธิภาพ  ปจจุบันมีเพียงการควบคุม
และกํากับดูแลโดยหนวยงานท่ีเกี่ยวของภายใตกลไกและมาตรการทางกฎหมายเทานั้น โดย
กฎหมายหลักท่ีใชในการควบคุมสารปองกันกําจัดศัตรูพืชในปจจุบัน คือพระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย พ.ศ. 2535  ซ่ึงมีกรมวิชาการเกษตรเปนหนวยงานหลักในการรับผิดชอบท่ีดูแลควบคุมสาร
ปองกันกําจัดศัตรูพืชภายใตกฎหมายดังกลาว  อยางไรก็ดีพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายไมไดเปน
กฎหมายเฉพาะสําหรับใชในการควบคุมสารปองกันกําจัดศัตรูพืชเพียงเทานั้น  แตเปนกฎหมายรวม
ท่ีใชในการควบคุมสารเคมีทุกชนิดในประเทศ ท้ังสารเคมีท่ีใชในภาคอุตสาหกรรม สาธารณสุข 
และการเกษตร ดังนั้นแนวทางการควบคุมสารปองกันกําจัดศัตรูพืชภายใตพระราชบัญญัติวัตถุ
อันตรายจึงเปนแนวทางอยางกวาง ๆ เทานั้น ดวยเหตุดังกลาวกฎหมายและระบบควบคุมสารเคมี
ทางการเกษตรในประเทศไทยจึงมีการบังคับใชมาตรการตางๆยังไมชัดเจนและเปนรูปธรรม
เพียงพอเม่ือเปรียบเทียบกับตางประเทศ  ซ่ึงจะมีองคกรและกฎหมายสําหรับการควบคุมจัดการ
สารเคมีทางการเกษตรรวมท้ังสารปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยเฉพาะซ่ึงเปนไปตามมาตรฐานสากล 

นอกจากนี้ประเทศไทยยังไมมีมาตรการทางกฎหมายท่ีชัดเจนในการควบคุมการ
โฆษณา  และการจําหนายสารปองกันกําจัดศัตรูพืช  ซ่ึงไมเปนไปตามจรรยาบรรณในการแจกจาย 
จําหนายและใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืช (International Code of Conduct on the Distribution and 
Use of Pesticide)  อันเปนมาตรฐานสากลระหวางประเทศในการปองกันและการควบคุมสารกําจัด
ศัตรูพืชขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of 
United Nations : FAO ) ดังนั้นในบทนี้จึงจะทําการศึกษาถึง 4.1 ปญหาทางกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับ
การควบคุมการขึ้นทะเบียนสารปองกันกําจัดศัตรูพืช  4.2 ปญหาทางกฎหมายในการบริหารงานของ
หนวยงาน 4.3 ปญหาเกี่ยวกับกฎหมายและขอบังคับตางๆ 4.4 ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการ
ควบคุมฉลากเพ่ือคุมครองผูบริโภค 4.5 ปญหากฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมโฆษณาและสงเสริมการ
จําหนายสารปองกันกําจัดศัตรูพืช     
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4.1  ปญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวของกับการควบคุมการขึ้นทะเบียนสารปองกันกําจัดศัตรูพืช 

สารปองกันกําจัดศัตรูพืชจัดเปนวัตถุอันตรายชนิดท่ี  2, 3 และ 4  ซ่ึงผูผลิต นําเขา และ
สงออก หรือมีไวในครอบครองตองยื่นคําขอขึ้นทะเบียนตอเจาหนาท่ีกอน และเม่ือไดรับใบสําคัญ
การขึ้นทะเบียน จึงจะผลิตหรือนําเขาไดตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ซ่ึงขั้นตอนการ
ขึ้นทะเบียนสารปองกันกําจัดศัตรพืูชตางๆจะเปนไปตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรือ่ง
การขึ้นทะเบียน  การออกใบสําคัญและการตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายท่ีกรม
วิชาการเกษตรรับผิดชอบ พ.ศ. 2551 ดังท่ีกลาวมาในบทท่ี 3  จากการศึกษาระบบควบคุมการขึ้น
ทะเบียนสารปองกันกําจัดศัตรูพืชในประเทศไทยยังมีปญหาดังนี้ 

4.1.1  การขาดการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินการ 
ระบบการควบคุมสารปองกันกําจัดศัตรูพืชในประเทศไทยเปนไปตามพระราชบัญญัติ

วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 ซ่ึงมีขั้นตอนการขึ้นทะเบียนสารปองกันกําจัดศัตรูพืชตามประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณเรื่องการขึ้นทะเบียน  การออกใบสําคัญ และการตออายุใบสําคัญการ
ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายท่ีกรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ พ.ศ.2551 โดยผูผลิตหรือผูนําเขาวัตถุ
อันตรายซ่ึงรวมถึงสารปองกันกําจัดศัตรูพืช ตองนําวัตถุอันตรายดังกลาวมาขึ้นทะเบียนกับกรม
วชิาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ  โดยตองยื่นเอกสารหลักฐานตางๆตามหลักเกณฑท่ี
กําหนด และจะตองมีการตรวจสอบและประเมินสารปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยมีขั้นตอนการ
ดําเนินการ 3 ขั้นตอน ไดแก  ขั้นตอนท่ี 1  คือ  การทดลองเบ้ืองตน  ขั้นตอนท่ี 2 คือ การทดลอง
ช่ัวคราว  และขั้นตอนท่ี 3 คือ การประเมินผลขั้นสุดทายเพ่ือรับขึ้นทะเบียน  โดยแตละขั้นตอน
กฎหมายกําหนดใหการดําเนินการจํากัดอยูเฉพาะผูมีสวนเกี่ยวของ ไดแก  ผูประกอบการท่ียื่นคําขอ
ขึ้นทะเบียน และเจาหนาท่ีของหนวยงานผูรับขึ้นทะเบียนเทานั้น  ดังนั้นหากพิจารณาจากบทบัญญตัิ
ของกฎหมายแลว  ประชาชนท่ัวไปซ่ึงอาจไดรับผลกระทบจากการผลิตสารปองกันกําจัดศัตรูพืช  
เชน  ผูผลิตสารปองกันกําจัดศัตรูพืชประเภทอ่ืนซ่ึงมีคุณสมบัติเหมือนกับวัตถุอันตรายท่ีขอขึ้น
ทะเบียน  แตสงผลเสียกับส่ิงแวดลอมนอยกวายอมไมอาจเสนอขอมูลประกอบการวินิจฉัยของ
พนักงานเจาหนาท่ีได   หรือหากมีผูใดจะขอขอมูลเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนสารปองกันกําจัดศัตรูพืช
ซ่ึงเปนวัตถุอันตรายดังกลาว  ก็ตองกระทําผานพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
เทานั้น ซ่ึงกฎหมายดังกลาวก็เปดชองใหพนักงานเจาหนาท่ีไมตองเปดเผยขอมูลในลักษณะดังกลาว
ได  หากขอมูลนั้นมีลักษณะท่ีเปนความเห็นหรือคําแนะนําภายในหนวยงานของรัฐในการ
ดําเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด  หรือเปนขอมูลขาวสารของราชการท่ีมีกฎหมายคุมครองมิใหเปดเผย  
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หรือขอมูลขาวสารท่ีมีผูใหมาโดยไมประสงคใหทางราชการนําไปเปดเผยตอผูอ่ืน1 
จึงอาจกลาวไดวาขั้นตอนการขึ้นทะเบียนสารปองกันกําจัดศัตรูพืชยังไมเปดชองใหเกิด

ความโปรงใส และตรวจสอบไดมากเทาท่ีควร โดยประชาชนทุกภาคสวนไมมีโอกาสในการเสนอ
ขอมูล  ขอคิดเห็นท่ีจะสนับสนุน  หรือคัดคานในกระบวนการพิจารณา และตัดสินใจในระบบการ
ขึ้นทะเบียนอนุญาต และการควบคุมการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืช  รวมถึงในการตรวจสอบ 
ทบทวนสารเคมีท่ีขึ้นทะเบียนแลว  นอกจากนี้ยังทําใหพนักงานเจาหนาท่ีขาดโอกาสท่ีจะไดรับ
ขอมูลในการพิจารณาวินิจฉัยอยางรอบดาน  และบทบัญญัติพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  
ก็มิไดใหสิทธิแกประชาชนหรือองคกรเอกชนในการเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสารเคมีซ่ึงเปน
วัตถุอันตราย  โดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตวัตถุอันตราย  เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา และประเทศออสเตรเลียแลว  จะพบวาท้ังสองประเทศมีองคกรและระบบกฎหมาย
ควบคุมสารเคมีทางการเกษตรโดยเฉพาะ โดยในประเทศสหรัฐอเมริกา มีสํานักงานคุมครอง
ส่ิงแวดลอม (EPA)ทําหนาท่ีควบคุมสารเคมีโดยเฉพาะ ซ่ึงกระบวนการขั้นตอนการขึ้นทะเบียนสาร
ปองกันกําจัดศัตรูพืชจะเนนความโปรงใส และการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย  โดยกอนท่ี
จะมีการออกกฎระเบียบใชบังคับจะตองมีกระบวนการศึกษาวิจัย และเสนอเปนรางระเบียบบังคับ
ใช ซ่ึงโดยใหนํารางขอเสนอไปประกาศในสํานักทะเบียนกลาง (Federal Register) เพ่ือให
สาธารณชนไดมีสวนรวมในการพิจารณาและเสนอขอคิดเห็นหรือประเด็นโตแยงไปยังหนวยงานท่ี
เสนอรางกฎระเบียบดังกลาว และนําไปพิจารณากอนประกาศเปนกฎหมายท่ีจะนํามาบังคับใช  
ดังนั้นขั้นตอนกระบวนการมีสวนรวมของสาธารณชนดังกลาวเปนกระบวนการท่ีเปดโอกาสให
หนวยงานคุมครองส่ิงแวดลอมสหรัฐเมริกาไดรับขอมูลและขอคิดเห็นในทุกดานโดยเพ่ือชวยใน
การตรวจสอบและทบทวน และการขอขึ้นทะเบียนสารปองกันกําจัดศัตรูพืช  ซ่ึงขั้นตอนการมีสวน
รวมของสาธารณชนแบงออกเปน 6 ขั้นตอน  โดยในแตละขั้นตอนจะกําหนดใหผูมีสวนไดเสียมี
สวนรวมในการพิจารณา  นอกจากนี้ยังมีการเผยแพรขอมูลผานอินเตอรเน็ตเพ่ือเปดโอกาสให
ประชาชนไดมีโอกาสตรวจสอบและเสนอขอคดิเห็นท่ีเกี่ยวของกับสารปองกันกําจัดศัตรพืูชท่ีไดรบั
การประเมินจากองคกรคุมครองส่ิงแวดลอมสหรัฐ 

สวนกรณีของประเทศออสเตรเลียพบวา ระบบการควบคุมสารเคมีเกษตรขึ้นกับ 
สํานักงานสารปองกันกําจัดศัตรูพืชและยาสัตว (Australian Pesticides and Veterinary Medicines 
Authority-APVMA)  ซ่ึงจะมีอํานาจหนาท่ีประเมินความปลอดภัยและผลกระทบจากสารเคมี และ
การขึ้นทะเบียนอนุญาตผลิตภัณฑสารเคมี  รวมท้ังการกําหนดแผนงานตางๆ ในการติดตามควบคุม

                                                
1  พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ  พ.ศ. 2540, มาตรา 15 วรรคหนึ่ง (3) (6). 
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การใชสารเคมีเกษตร ภายใตกฎหมายท่ีเกี่ยวของท่ีสําคัญไดแก  พระราชบัญญัตสิารเคมีเกษตร พ.ศ. 
2537 (Agricultural and Veterinary Chemicals (Code) Act 1994)  และพระราชบัญญัติการบริหาร
จัดการสารเคมี พ.ศ. 2537 (Agricultural and Veterinary Chemicals Administration Act 1994)  โดย 
มีขั้นตอนการมีสวนรวมของสาธารณชน (Public Participation) เม่ือผูประกอบการมีการขอขึ้น
ทะเบียนสารเคมีเกษตรชนิดใหม หรือมีการแกไขทะเบียนอนุญาต  สํานักงานสารปองกันกําจัด
ศัตรูพืชและยาสัตว (APVMA) จะเผยแพรขอมูลใหสาธารณชนไดรับทราบโดยแจงประกาศ  ใน
กรณีสารเคมีเกษตรชนิดใหมจะเผยแพรขอมูลสรุปผลการประเมินท่ีเรียกวา Public Release 
Summary-PRS เพ่ือเปดโอกาสใหสาธารณชนไดเสนอขอคิดเห็น รวมท้ังการมีสวนรวมอภิปรายใน
เรื่องผลกระทบทางการคา นอกจากนี้ยังมีการรายงานผลกระทบจากสารเคมี ซ่ึงสํานักงานสาร
ปองกันกําจัดศัตรูพืชและยาสัตว (APVMA) ไดกําหนดแผนงานการรายงานผลกระทบจากสารเคมี 
เพ่ือเปนการสรางระบบประกันคุณภาพสารเคมี โดยประชาคมทุกภาคสวน ท้ังเกษตรกร นักวิชาการ
ผูปฏิบัติงานดานสาธารณสุข ประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากสารเคมีท้ังทางตรงและทางออม
สามารถรายงานผลกระทบโดยตรงไปยังสํานักงานสารปองกันกําจัดศัตรูพืชและยาสัตว (APVMA) 
และเจาของทะเบียนสารเคมี  สําหรับระบบการควบคุมสารเคมีเกษตรของไทยมีกรมวิชาการเกษตร
เปนหนวยงานดําเนินการภายใตพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ซ่ึงมีระบบและขั้นตอนการ
ควบคุมวัตถุอันตรายทางการเกษตรตามกฎหมายดังท่ีกลาวมาในบทท่ี 3  เม่ือเปรียบเทียบระบบการ
ควบคุมสารเคมีเกษตรของไทยกับประเทศท่ีศึกษาดังกลาวขางตนจะพบวาระบบของไทยยังไมมี
กฎหมายหรือระเบียบบังคับใหประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียไดมีสวนรวมในระบบควบคุมสารเคมี
เกษตรตัง้แตการขึ้นทะเบียน การทบทวนและตออายุทะเบียนรวมถึงการรายงานผลกระทบหรือการ
ปฏิบัติท่ีฝาฝนกฎหมาย และเปดเผยใหประชาชนไดตรวจสอบขอมูลสารเคมีได นอกจากนี้การ
ตรวจสอบและประเมินวัตถุอันตรายของหนวยงานตางๆในประเทศไทยสวนใหญยังเปนการ
ตรวจสอบโดยใชขอมูลจากเอกสารท่ีผูประกอบการนําสงเปนหลัก   

4.1.2  การกําหนดคาธรรมเนียมสารปองกันกําจัดศัตรูพืช 
การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการขึ้นทะเบียน  การตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียน  

ใบอนุญาตการผลิต  นําเขา สงออก  และการครอบครองซ่ึงวัตถุอันตรายรวมท้ังสารปองกันกําจัด
ศัตรูพืชในประเทศไทยเปนไปตามกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาธรรมเนียมเกี่ยวกับวัตถุอันตราย 
พ.ศ. 2552 ท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 
2551 ซ่ึงในกฎกระทรวงดังกลาวมีการคิดอัตราคาธรรมเนียมตามปริมาณสารเคมีท่ีใชหรือจําหนาย
ในแตละป  โดยไดมีการกําหนดเพดานอัตราคาธรรมเนียมสูงสุดไวไมเกิน 3,000 บาท  ดังนั้นไมวา
ผูประกอบการจะผลิต  นําเขา สงออก หรือครอบครองจะมีปริมาณการนําสารเคมีออกไปใช หรือ
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จําหนายปริมาณมากเทาใดก็ตาม  ผูประกอบการก็จะเสียคาธรรมเนียมในอัตราไมเกิน 3,000 บาท  
ตามเพดานอัตราคาธรรมเนียมสูงสุด  ซ่ึงจะทําใหผูประกอบการมีอัตราการผลิตสารปองกันกําจัด
ศัตรูพืชท่ีเปนอันตรายตอความปลอดภัยของผูบริโภค  และเกษตรกรในจํานวนท่ีมากขึ้น ซ่ึงจะ
สงผลกระทบตอการควบคุมสารปองกันกําจัดศัตรูพืชในประเทศไทย  ในกรณีนี้เม่ือเปรียบเทียบกับ
กฎหมายของประเทศออสเตรเลียแลวใน Agriculural and Veterinary Chemicals (Code) Act 1994 
ใหอํานาจสํานักงานสารปองกันกําจัดศัตรูพืชและยาสัตว (Australian Pesticides and Veterinary 
Medicines Authority-APVMA) สามารถจัดเก็บคาธรรมเนียมสารปองกันกําจัดศัตรูพืชและ
คาธรรมเนียมในการตอทะเบียน  โดยคาธรรมเนียมจะขึ้นอยูกับปริมาณสารเคมีท่ีใชหรือจําหนายใน
ปท่ีผานมาโดยมิไดมีการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมสูงสุดไว  นอกจากนี้สํานักงานสารปองกันกาํจดั
ศัตรูพืชและยาสัตวยังมีสิทธิเรียกเก็บคาธรรมเนียมพิเศษนอกเหนือจากภาษีการคาโดยคํานวณจาก
ปริมาณการจําหนายท้ังหมดในแตละป  และใหถือเปนหนาท่ีของผูประกอบการเจาของทะเบียนท่ี
จะตองรายงานปริมาณการใชและการจําหนายสารเคมีทางการเกษตรในแตละป  ดังนั้นประเทศไทย
จึงตองมีการจัดเก็บคาธรรมเนียมสารปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยคิดอัตราคาธรรมเนียมตามปริมาณ
สารเคมีท่ีใชหรือจําหนายในแตละป  โดยท่ีไมมีการกําหนดเพดานอัตราคาธรรมเนียมสูงสุดไว  
เนื่องจากจะทําใหผูประกอบการ ผูผลิต และผูจําหนายสารปองกันกําจัดศัตรูพืชมีความรับผิดชอบ  
และภาระหนาท่ีตามกฎหมายท่ีเปนไปตามปริมาณสารเคมีท่ีผลิต  และยังทําใหผูประกอบการมี
ความระมัดระวังในการผลิตสารเคมีตามวัตถุประสงค หรือเง่ือนไขท่ีกําหนดไวมากขึ้น  อีกท้ัง
จะตองกําหนดใหผูประกอบการมีหนาท่ีรายงานปริมาณการใชหรือการจําหนายในแตละปเพ่ือทํา
ใหการควบคุมติดตาม  ตรวจสอบปริมาณวัตถุอันตรายในประเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
นอกจากนี้ยังอาจนําคาธรรมเนียมท่ีจัดเก็บดังกลาวมาจัดตั้งเปนกองทุนเพ่ือชวยเหลือผูบริโภคท่ี
ไดรับผลกระทบจากสารพิษ หรือชวยเหลือเกษตรกรผูใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืช  ซ่ึงจัดเปนความ
รับผิดชอบตอสังคมของผูประกอบการ  
 
4.2  ปญหาในการบริหารงานของหนวยงาน 

การจัดการสารเคมีวัตถุอันตรายท่ีใชในการเกษตรรวมถึงสารปองกันกําจัดศัตรูพืชใน
ประเทศไทยอยูภายใตการควบคุมตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ซ่ึงเปนกฎหมาย
พ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดการวัตถุอันตราย  โดยใหอํานาจรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ในการกําหนดใหวัตถุอันตรายแตละประเภทอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานตางๆ โดย
ปจจุบันมีการแบงแยกหนวยงานผูมีหนาท่ีรับผิดชอบวัตถุอันตรายประเภทตางๆออกเปน 7 
หนวยงาน   อีกท้ังยังมีการออกระเบียบ ขอบังคับของแตละหนวยงานเพ่ือกําหนดแนวทางการ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

DPU

http://www.pdffactory.com


101 
 

 

ดําเนินงานเกี่ยวกับวัตถุอันตรายไวเปนจํานวนมาก  โดยสารปองกันกําจัดศัตรูพืชอยูภายใตการ
ควบคุมดูแลของกรมวิชาการเกษตร  ซ่ึงจากการแบงแยกใหหนวยงานตางๆเพ่ือรับผิดชอบดังกลาว
ทําใหขาดจุดเช่ือมโยง  และการประสานงานกันระหวางหนวยงาน  สงผลใหทําใหระเบียบของแต
ละหนวยงานถูกกําหนดขึ้นตามสภาพความจําเปนและความเหมาะสมของการจัดการวัตถุอันตราย
ในความรับผิดชอบของหนวยงานนั้นเปนหลัก  ทําใหผูประกอบการบางสวนซ่ึงมีวัตถุอันตรายท่ีอยู
ในความรับผิดชอบของหลายหนวยงานตองแจงดําเนินการ  ขึ้นทะเบียน  ขออนุญาต  หรือปฏิบัติ
ตามระเบียบท่ีประกาศใชของหลายหนวยงาน ทําใหเกิดความยุงยากซับซอน  นอกจากนี้การ
แบงแยกหนวยงานยังสงผลใหการควบคุมตรวจสอบวัตถุอันตรายของหนวยงานตางๆไมมี
ประสิทธิภาพและขาดการประสานงานกันระหวางหนวยงาน  อีกท้ังมีปญหาเกี่ยวกับการตรวจสอบ
วัตถุอันตรายท่ีซํ้าซอนกันในกรณีท่ีเปนวัตถุอันตรายประเภทเดียวกัน  ดังนั้นเพ่ือเปนการแกไข
ปญหาดังท่ีกลาวมา  ประเทศไทยจึงจําเปนตองมีมาตรการการจัดตั้งหนวยงานเพ่ือรวบรวม 
จัดระบบขอมูล และประเมินความเส่ียงสารเคมีรวมท้ังสารปองกันกําจัดศัตรูพืชซ่ึงเปนวัตถุอันตราย  
โดยบูรณาการจัดการขอมูลสารเคมีใหเปนระบบเดียวกัน โดยใหมีการติดตอประสานงานกัน
ระหวางหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และเช่ือมโยงขอมูลกันระหวางหนวยงานภาครัฐ  ภาคธุรกิจ  
อุตสาหกรรม ซ่ึงจะทําใหไมมีปญหาเกี่ยวกับความแตกตางของกฎระเบียบท่ีออกโดยแตละ
หนวยงาน  และเกิดความสะดวก รวดเร็วในการขึ้นทะเบียนสารเคมีและการขออนุญาตของ
ผูประกอบการซ่ึงไมตองแบงแยกไปตามหนวยงานท่ีรับผิดชอบ และทําใหไมเกิดความซํ้าซอนใน
การควบคุม ตรวจสอบสารเคมีดังกลาว  
 
4.3  ปญหาเกี่ยวกับกฎหมายและขอบังคับตางๆ 

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 เปนกฎหมายรวมท่ีใชในการควบคุมสารเคมี
ทุกชนิดในประเทศ ท้ังสารเคมีท่ีใชในภาคอุตสาหกรรม สาธารณสุข และการเกษตร แนวทางการ
ควบคุมสารปองกันกําจัดศัตรูพืชภายใตพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 จึงเปนแนวทาง
อยางกวางๆ คณะกรรมการวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติดังกลาว  มีบทบาทในการวางนโยบาย
และกําหนดมาตรการในการควบคุมวัตถุอันตรายทุกชนิดรวมถึงสารปองกันกําจัดศัตรูพืช  โดย
คณะกรรมการดังกลาวประกอบดวยบุคลากรจากหลายหนวยงานโดยสวนใหญเปนผูแทนจาก
ภาครัฐ  ซ่ึงบุคลากรดังกลาวไมไดมีความรูในเรื่องท่ีเกี่ยวกับสารปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยตรง  
ดังนั้นการพิจารณากําหนดนโยบาย  มาตรการและแผนการกํากับดูแลวัตถุอันตรายรวมถึงสาร
ปองกันกําจัดศัตรูพืชจึงยังไมชัดเจนและเปนรูปธรรมเพียงพอท่ีจะแกปญหาได  เนื่องจากตัวแทน
จากภาคประชาชนท่ีเขารวมแสดงความคิดเห็นในการพิจารณามีสัดสวนท่ีนอยกวาตัวแทนท่ีมาจาก
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ภาครัฐ  จึงทําใหขาดการถวงดุล สงผลใหกระบวนการออกนโยบาย  และกฎระเบียบอาจละเลยตอ
ผลกระทบท่ีสงผลตอประชาชน หรือกลายเปนนโยบาย กฎระเบียบท่ีเอ้ือประโยชนกับการ
ดําเนินงานภาคเอกชนจนมากเกินไป ซ่ึงตางจากกระบวนการควบคุม จัดการสารเคมีทางการเกษตร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียท่ีมีระบบใหสาธารณชนรวมแสดงความคิดเห็น และรวม
การตรวจสอบ ประเมินสารเคมีทางการเกษตรกอนท่ีจะไดรับอนุญาตใหใชสารเคมีนั้นในทุก
ขั้นตอนการดําเนินงานโดยไมตองอาศัยการมีตัวแทนจากภาคประชาชนในการพิจารณากําหนด
นโยบาย  กฎระเบียบดังท่ีกลาวมาเหมือนดังประเทศไทย  ดังนั้นประเทศไทยจึงจําเปนตองมี
กฎหมายและขอบังคับท่ีกําหนดใหมีคณะกรรมการจากภาคประชาชนในสัดสวนท่ีเทาเทียมกับ
ตัวแทนจากภาครัฐ  อันเนื่องมาจากเปนผูใช และผูไดรับผลกระทบจากการใชวัตถุอันตรายโดยตรง  
และตองกําหนดใหมีขั้นตอนการมีสวนรวมของประชาชนไวในกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับสารปองกัน
กําจัดศัตรูพืช  โดยใหมีสวนรวมการตรวจสอบ  ทบทวน  และประเมินสารเคมีทางการเกษตร
กอนท่ีจะไดรับอนุญาตใหใชสารเคมีนั้นในทุกขั้นตอน 

นอกจากนี้หนวยงานผูรับผิดชอบวัตถุอันตรายยังมีอํานาจหนาท่ีในการขึ้นทะเบียนวัตถุ
อันตราย  ออกใบอนุญาต การรวบรวมรวมท้ังการตรวจสอบวัตถุอันตราย  การสงเสริม กํากับดูแล
วัตถุอันตรายรวมอยูในหนวยงานเดียวกัน  โดยไมมีการกระจายงานสงผลใหการดําเนินการลาชา  
และภาครัฐก็ไมสามารถเนนบทบาทในการตรวจสอบการผลิต นําเขา  หรือครอบครองวัตถุอันตราย
ไดอยางเต็มท่ี  แมในปจจุบันจะมีบทบัญญัติใหมีการกําหนดผูเช่ียวชาญหรือบุคลากรเฉพาะเพ่ือ
รับผิดชอบในการดําเนินการวัตถุอันตรายโดยความเห็นของคณะกรรมการวัตถุอันตรายก็ตาม  แตก็
ยังไมสามารถแกปญหาดังกลาวได  ซ่ึงแตกตางจากระบบควบคุมสารเคมีทางการเกษตรของ
ประเทศญี่ปุนซ่ึงมีสถานีตรวจสอบสารเคมีเกษตรซ่ึงเปนหนวยงานท่ีดําเนินการเปนอิสระภายใต
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ปาไมและประมง โดยทําหนาท่ีในการรับขึ้นทะเบียน ตรวจสอบ 
ทดสอบสารเคมีทางการเกษตรซ่ึงผูประกอบการนํามายื่น  รวมถึงการพิจารณาความปลอดภัยของ
สารเคมีทางการเกษตรซ่ึงทําใหเกิดความรวดเร็วในการดําเนินการ  ดังนั้นประเทศไทยจะตองมีการ
กระจายงานโดยแยกบทบาทหนวยงานรัฐท่ีเกี่ยวของกับการสงเสริม  การกํากับดูแล  และการจด
ทะเบียนสารเคมีทางการเกษตรรวมถึงสารปองกันกําจัดศัตรูพืชออกจากกัน  แตใหมีการรวมมือ
ประสานงานระหวางกัน  โดยใหมีการจัดตั้งหนวยงานอิสระท่ีเปนกลางไมมีผลประโยชนท่ี
เกี่ยวของโดยตรงกับกลุมธุรกิจสารปองกันกําจัดศัตรูพืชเพ่ือทําหนาท่ีขึ้นทะเบียน ตรวจสอบและ
รวบรวมสารเคมีใหเปนไปอยางโปรงใส  และไมมีผลประโยชนทับซอนกัน เพ่ือใหหนวยงานรัฐ
สามารถดําเนินการในการตรวจสอบการดําเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายท่ีฝาฝนกฎหมายไดอยางเต็มท่ี 
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สําหรับมาตรการในการควบคุม  และตรวจสอบสารปองกันกําจัดศัตรูพืชของประเทศ
ไทยตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535ในปจจุบันนั้นยังไมมีประสิทธิภาพ  เนื่องจากไมมี
กระบวนการตรวจสอบ และทบทวนการขึ้นทะเบียนสารเคมีทางการเกษตรตลอดอายุการจด
ทะเบียน (ใบอนุญาตมีอายุ 6 ป)   นอกจากนี้ยังไมมีมาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวของโดยตรงในการ
ใหอํานาจเจาหนาท่ีระดับภูมิภาค และระดับทองถ่ินในการตรวจสอบและควบคุมสารปองกันกําจัด
ศัตรูพืชโดยเฉพาะ  ทําใหผูประกอบการ ผูผลิต และผูจําหนายสารปองกันกําจัดศัตรูพืชกระทําการ
ฝาฝนหรือละเลยไมปฏิบัติตามกฎหมาย  เชน การผลิตวัตถุอันตรายปลอม  การผลิตวัตถุอันตรายผิด
มาตรฐาน  การผลิตวัตถุอันตรายโดยไมไดรับอนุญาต  เปนตน ซ่ึงสงผลกระทบตอความปลอดภัย
ของผูบริโภค และเกษตรกรผูใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืช  ซ่ึงกรณีดังกลาวจะแตกตางจากกฎหมาย
วาดวยสารเคมีทางการเกษตรของประเทศญี่ปุน ท่ีมีกระบวนการควบคุมตรวจสอบสารเคมีทางการ
เกษตรในระดับภูมิภาค และระดับทองถ่ิน โดยใหอํานาจนายกเทศมนตรี  หรือเจาหนาท่ีสวน
ทองถ่ินในการส่ังใหผูผลิต  ผูประกอบการตองยื่นรายงานเกี่ยวกับการผลิต  นําเขา  ขาย หรือใช
สารเคมีทางการเกษตร  และเจาหนาท่ีสามารถเก็บตัวอยางสารเคมีดังกลาวเพ่ือนํามาตรวจสอบ ซ่ึง
หากผลการตรวจสอบปรากฏวาสารเคมีทางการเกษตรเปนอันตรายตอผูบริโภค และเกษตรกรก็
สามารถยกเลิกการจดทะเบียน  โดยผูประกอบการ หรือผูผลิตจะถูกจํากัดการจดทะเบียนสารเคมี
ทางการเกษตรเปนระยะเวลา 1 ปนับแตวันท่ียกเลิก  ดังนั้นจะเห็นไดวามาตรการควบคุมสารเคมี
ทางการเกษตรของประเทศญี่ปุนดังกลาวเปนไปอยางครอบคลุม และท่ัวถึงท้ังประเทศ  ในสวน
ประเทศออสเตรเลียนั้นจะมีเพียงกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และทบทวนสารปองกันกําจัด
ศัตรูพืชท่ีขึ้นทะเบียนไวแลวโดยสํานักงานสารปองกันกําจัดศัตรูพืชและยาสัตวอยางสมํ่าเสมอ  เพ่ือ
เปนการตรวจสอบ ทบทวนสารเคมีเพ่ือเปนการยืนยันวาสารเคมียังมีความปลอดภัย และเหมาะสม
ตอการใชประโยชนตามท่ีไดขึ้นทะเบียนไว  หรือควรยกเลิกการใชสารเคมี  

 ดังนั้นประเทศไทยจึงจําเปนตองมีมาตรการทางกฎหมายท่ีชัดเจนในการใหอํานาจการ
ควบคุม และตรวจสอบ การใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชไปสูหนวยงานระดับภูมิภาค และระดับ
ทองถ่ิน  เพ่ือใหเกิดความเขมงวดในการควบคุมและตรวจสอบสารปองกันกําจัดศัตรูพืชในระดับ
พ้ืนท่ี ท้ังนี้เพ่ือปองกันการฝาฝนกฎหมายของผูประกอบการ  อีกท้ังเพ่ิมเติมบทบัญญัติใหมีการ
ทบทวน ตรวจสอบวัตถุอันตรายทางการเกษตรรวมท้ังสารปองกันกําจัดศัตรูพืชตลอดอายุการจด
ทะเบียนเพ่ือคุมครองความปลอดภัยของผูบริโภค และเกษตรกร 
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4.4 ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฉลากเพ่ือคุมครองผูบริโภค 
สารปองกันกําจัดศัตรูพืชเปนสินคาท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายได  จึงมีการจัดทําฉลากซ่ึง

ถือเปนการเช่ือมโยงระหวางผูผลิต  ผูจําหนายและผูใชผลิตภัณฑเพ่ือใหเกิดการใชสารปองกันกําจัด
ศัตรูพืชอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย  โดยการจัดทําฉลากจะเปนไปตามกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ เรื่องฉลากและระดับความเปนพิษของวัตถุอันตรายท่ีกรมวิชาการเกษตรเปนหนวยงาน
ผูรับผิดชอบ พ.ศ. 2538 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือประโยชนในการควบคุม ปองกัน หรือระงับอันตราย
ท่ีจะเกิดแกบุคคล สัตว  หรือส่ิงแวดลอม   

การจัดทําฉลากตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่องฉลากและระดับความ
เปนพิษของวัตถุอันตรายท่ีกรมวิชาการเกษตรเปนหนวยงานผูรับผิดชอบ พ.ศ. 2538  ยังมีบาง
ประการท่ีไมสอดคลองกับคําแนะนําในการจัดทําฉลากขององคการอาหารและเกษตรแหง
สหประชาชาติ (Guidelines on good labeling practice for pesticides) ซ่ึงเปนไปตามมาตรฐานสากล  
ไดแก  การแสดงฉลากของภาชนะบรรจุสารปองกันกําจัดศัตรูพืชตามประกาศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณดังกลาวไมมีการกําหนดคําแนะนําเกี่ยวกับการใชสีในฉลากซ่ึงอาจทําใหผูบริโภคหรือ
เกษตรกรเกิดความสับสน  และไมไดบังคับใหมีการแสดงสัญลักษณเกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพ
ของสารเคมี  เชน การกัดกรอน การระเบิด การติดไฟงาย การกอใหเกิดการระคายเคือง การติดไฟ
เม่ือถูกน้ํา ฯลฯ ซ่ึงไมเปนไปตามคําแนะนําขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาต ิ
(FAO) ท่ีมีการกําหนดใหบรรจุแถบสีลงในฉลากเพ่ือแสดงระดับความเปนพิษของสารปองกันกาํจดั
ศัตรูพืช  หากในฉลากมีแถบสีใดแลวจะไมอนุญาตใหใชสีเดียวกันนั้นในฉลากอีก  เชนถาใชแถบสี
แดงแสดงระดับความเปนพิษแลวในฉลากตองไมมีสีแดงปรากฏอยูอีก   และองคการอาหารและ
เกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO)ยังไดมีการกําหนดใหแสดงสัญลักษณเกี่ยวกับคุณสมบัติทาง
กายภาพของสารเคมีดังท่ีกลาวมาเพ่ือความปลอดภัยของผูบริโภค  และเพ่ืองายแกการสังเกตซ่ึงจะ
เปนประโยชนแกผูบริโภคหรือเกษตรกรท่ีอานหนังสือไมออก  ดังนั้นจะเห็นไดวาการกําหนดฉลาก
ตามคําแนะนําเรื่องการจัดทําฉลากสารปองกันกําจัดศัตรูพืชขององคการอาหารและเกษตรแหง
สหประชาชาติ (FAO)ซ่ึงเปนมาตรฐานสากล จะทําใหผูบริโภคหรือผูใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืช
ไดรับความปลอดภัยจากการใชผลิตภัณฑสารปองกันกําจัดศัตรูพืชมากกวา 

นอกจากนี้การกําหนดฉลากตามคําแนะนําขององคการอาหารและเกษตรแหง
สหประชาชาติ (FAO) ยังไดมีการกําหนดใหบรรจุขอความ “อานคําแนะนําในฉลากกอนเปด
ภาชนะบรรจุ” ลงในฉลากเพ่ือใหผูบริโภคทราบวิธีผสม  และวิธีใชสารอยางถูกตอง เพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชท้ังตอผูใชและสภาพแวดลอม  
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แตการจัดทําฉลากตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณขางตนไมไดบังคับใหบรรจุขอความนี้
ในฉลากสารปองกันกําจัดศัตรูพืช 

สําหรับขอความดานความปลอดภัยในฉลาก ไดแก  ขอความ “เก็บในท่ีปดกุญแจและ
พนมือเด็ก”  “หามดื่มน้ํา  กินอาหาร หรือสูบบุหรี่ในขณะใชสาร”  “ผลิตภัณฑนี้เปนอันตรายหรือ
เปนพิษ  หากกลืนกิน  หรือสูดดมหรือสัมผัสหรือกออาการระคายเคืองตอตา  หรือผิวหนัง หรือ
ระบบหายใจ” แลวแตกรณีนั้น  ขอความเหลานี้ตามคําแนะนําเรื่องการจัดทําฉลากขององคการ
อาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) แนะนําใหบรรจุลงในดานหนาของฉลากเพ่ือให
ผูบริโภคสังเกตไดงาย  สวนฉลากตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณขางตนจะไมมีการ
กําหนดวาจะตองอยูท่ีใด  แตก็ตองมีขอความเหลานี้ในฉลาก  ซ่ึงไมปลอดภัยตอผูบริโภคในกรณีท่ี
ไมไดมีการสังเกตฉลากสารปองกันกําจัดศัตรูพืชอยางละเอียด   

สวนกรณีผลิตภัณฑสารปองกันกําจัดศัตรูพืชบรรจุในภาชนะขนาดเล็กตามประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่องฉลากและระดับความเปนพิษของวัตถุอันตรายท่ีกรมวิชาการ
เกษตรเปนหนวยงานผูรับผิดชอบ พ.ศ. 2538  จะไมบังคับใหบรรจุพิคโตแกรม (เครื่องหมายท่ีส่ือ
แทนขอความโดยมีวัตถุประสงคส่ือขอมูลความปลอดภัยแกผูใช)ลงในแถบสีของฉลากท่ีติดบน
ภาชนะบรรจุ  แตตองมีในแถบสีของใบแทรกเทานั้น  แตองคการอาหารและเกษตรแหง
สหประชาชาติ (FAO) แนะนําใหแสดงขอความและสัญลักษณดานความปลอดภัยในฉลากท่ีติดบน
ภาชนะบรรจ ุ

จากท่ีกลาวมาท้ังหมดขางตนจะพบวาการจัดทําฉลากของประเทศไทยตามประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่องฉลากและระดับความเปนพิษของวัตถุอันตรายท่ีกรมวิชาการ
เกษตรเปนหนวยงานผูรับผิดชอบ พ.ศ. 2538นั้น  ยังมีบางประการท่ีไมเปนไปตามคําแนะนําในการ
จัดทําฉลากขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) ซ่ึงเปนมาตรฐานสากล
ระหวางประเทศ  ดังนั้นควรมีการแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติท่ีเกี่ยวกับการจัดทําฉลากสารปองกัน
กําจัดศัตรูพืชของประเทศไทยใหสอดคลองกับมาตรฐานสากลดังกลาว  ซ่ึงจะทําใหผูบริโภคมีความ
เขาใจท่ีถูกตองในการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืช  สงผลใหผูบริโภค หรือผูใชสารปองกันกําจัด
ศัตรูพืชรวมถึงเกษตรกรไดรับความปลอดภัยในการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชมากขึ้น 

 
4.5 ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการโฆษณาและการสงเสริมการจําหนายสารปองกัน    
       กําจัดศัตรูพืช 

การโฆษณาสารปองกันกําจัดศัตรูพืชตามส่ือตางๆ ในปจจุบันมีหลายรูปแบบ ท้ัง
วารสารท่ีเกี่ยวของกับการเกษตร  รายการวิทยุ  โทรทัศน  หรือแมแตตามปายโฆษณาตามขางถนน
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ท่ัวไป  การโฆษณาสารปองกันกําจัดศัตรูพืชสวนใหญจะกลาวถึงแตในดานท่ีมีประโยชนเทานั้น  
แตในความเปนจริงแลวสารปองกันกําจัดศัตรูพืชก็คือวัตถุอันตรายท่ีตองใชอยางระมัดระวังท้ังตอ
ผูใช  ตลอดจนส่ิงแวดลอม และผูบริโภค  ดังนั้นการโฆษณาสารปองกันกําจัดศัตรูพืชจึงตองกระทํา
ไปพรอมๆกับการสรางความเขาใจในดานท่ีเปนอันตรายของสารปองกันกําจัดศัตรูพืชดวยเชนกัน  
แตในส่ือท่ีเกี่ยวกับการโฆษณาสารปองกันกําจัดศัตรูพืชมักไมมีการเตือนหรือการใหความรูในดาน
ท่ีควรระมัดระวังของสารปองกันกําจัดศัตรูพืช  ประกอบกับมักมีเนื้อหาโฆษณาท่ีมีการอวดอาง
สรรพคุณท่ีเกินความจริงซ่ึงทําใหผูบริโภคถูกชักจูงโดยงาย  นอกจากนี้ยังมีรูปแบบของการสงเสริม
การจําหนายในแบบตางๆท่ีปรากฎในรายการตางๆท้ังทางโทรทัศน  วิทยุ  ไดแกการขายตรง  การ
ลดราคา  การแจกหรือแถม  การชิงโชค  การสรางแรงจูงใจแกผูซ้ือโดยการใหของขวัญหรือส่ิงตอบ
แทน  การจัดเล้ียง  การตอบแทนลูกคากรณีท่ีทํายอดจําหนายได  เปนตน  ซ่ึงการโฆษณาและการ
สงเสริมการจําหนายดังกลาวจะทําใหปริมาณการใชสารเคมีรวมถึงสารปองกันกําจัดศัตรูพืชใน
ประเทศไทยสูงขึ้นเรื่อยๆ สงผลตอความปลอดภัยของผูบริโภคในประเทศ   

4.5.1  ปญหาจากการท่ีไมมีกฎหมายเฉพาะในการควบคุมการโฆษณา และการสงเสริม
การจําหนายสารปองกันกําจัดศัตรพืูช 

 การควบคุมการโฆษณาวัตถุอันตรายซ่ึงรวมถึงสารปองกันกําจัดศัตรูพืชในประเทศ
ไทยนั้น ตามมาตรา 51 แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ไดบัญญัติให “การควบคุมการ
โฆษณาวัตถุอันตรายเปนไปตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค และเพ่ือประโยชนในการ
ควบคุมการโฆษณาใหถือวาวัตถุอันตรายท่ีมีการกําหนดฉลากตามมาตรา 20 (1) เปนสินคาท่ีมีการ
ควบคุมฉลากโดยคณะกรรมการควบคุมฉลากตามกฎหมายดังกลาวโดยอนุโลม” ดังนั้นการ
พิจารณาเรื่องการโฆษณาสารปองกันกําจัดศัตรพืูชจงึตกอยูภายใตการพิจารณาของคณะกรรมการวา
ดวยการโฆษณา  ซ่ึงเปนคณะกรรมการเฉพาะเรื่องตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522  
โดยมีสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเปนหนวยงานเลขานุการของคณะกรรมการฯ      
ซ่ึงจากกฎหมายดังกลาวไมมีความชัดเจน และยังไมมีผลบังคับใชในทางปฏิบัติ    ทําใหเกิดชองวาง
ในการควบคุมการโฆษณา และการกํากับ ดูแลการโฆษณาสารปองกันกําจัดศัตรูพืชทางส่ือตางๆ  
กลาวคือ ถาไมมีผูใดแจงสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคใหดําเนินการกับโฆษณาสาร
ปองกันกําจัดศัตรูพืชยี่หอใดยี่หอหนึ่ง ก็จะไมมีการพิจารณาในเรื่องนี้เปนการเฉพาะ ประกอบกับ
เจาหนาท่ีของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคไมมีความรูความชํานาญเฉพาะในเรื่อง
เกี่ยวกับสารปองกันกําจัดศัตรูพืช  ดังนั้นการควบคุมการโฆษณาสารปองกันกําจัดศัตรูพืชตาม
กฎหมายคุมครองผูบริโภค จึงเปนเพียงมาตรการกํากับดูแลเทานั้น 
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 นอกเหนือจากการกํากับดูแลการโฆษณาตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ. 2535
แลว  ทางกรมวิชาการเกษตรยังมีการออกประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่องจรรยาบรรณสําหรับ
พนักงานเจาหนาท่ี  ผูผลิต  และผูขายสารปองกันกําจัดศัตรูพืช พ.ศ. 2543  ซ่ึงในประกาศดังกลาวมี
การกลาวถึงจรรยาบรรณดานการโฆษณาและสงเสริมการขายซ่ึงเปนแนวปฏิบัติท่ีมีคุณธรรมและ
จริยธรรมของผูประกอบธุรกิจสารปองกันกําจัดศัตรูพืช  ซ่ึงเปนมาตรการโดยสมัครใจ  ไมมีสภาพ
บังคับใดๆตามกฎหมาย ในขณะท่ีองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) ได
ประกาศใชจรรยาบรรณระหวางประเทศในการแจกจาย จําหนาย และใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืช 
International code of conduct on the distribution and use of pesticides (Revised Version) ซ่ึงเปน
มาตรฐานสากลระหวางประเทศในการปองกันและควบคุมสารกําจัดศัตรูพืชไดเสนอแนะให
ประเทศสมาชิกนําไปพัฒนาสูการยกรางเปนขอบังคับทางกฎหมาย  โดยองคกรดังกลาวมี
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการควบคุมการโฆษณา โดยครอบคลุมท้ังการสงเสริมการจําหนายและการใช
สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชท้ังโดยส่ือส่ิงพิมพ  ส่ืออิเล็กโทรนิกส  ปาย  การจัดแสดง  ของขวัญ  
การสาธิตและการโฆษณาวาจา  ซ่ึงปจจุบันรูปแบบการโฆษณาและสงเสริมการจําหนายสารปองกัน
กําจัดศัตรูพืชตาง ๆในประเทศไทยยังไมมีมาตรการบังคับทางกฎหมายในการควบคุมการโฆษณา
และสงเสริมการจําหนายสารปองกันกําจัดศัตรูพืชท่ีเปนไปตามจรรยาบรรณระหวางประเทศในการ
แจกจาย จําหนาย และใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ
(FAO)  ดังนั้นจึงควรนํามาตรการสากลนี้มาปรับใชเปนขอบังคับทางกฎหมายเพ่ือคุมครองความ
ปลอดภัยของผูบริโภคใหไดรับขอมูลท่ีถูกตองในการเลือกซ้ือและใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืช  

4.5.2  การควบคุมการโฆษณาแฝง 
   ปจจุบันนี้ผูดําเนินรายการหรือดีเจในรายการทางดานการเกษตรหรือรายการตางๆท้ัง

ทางวิทยุและโทรทัศน  สวนใหญจะมีการกลาวถอยคําในลักษณะการโฆษณา  แนะนํา  หรือเชิญ
ชวน  โนมนาว  สงเสริม ใหรูจักหรือทดลองใชผลิตภัณฑทางการเกษตรตางๆ  มีท้ังรูปแบบการ
กลาวแทรกคลายเปนการโฆษณาหรือแนะนําผลิตภัณฑตรงๆกับรูปแบบท่ีแฝงเปนเนื้อเดียวกับ
เนื้อหาของรายการ” เม่ือพิจารณาจะเห็นไดวาผูดําเนินรายการสวนใหญไมไดเปนผูท่ีมีความรู
โดยตรงเกี่ยวกับสารปองกันกําจัดศัตรูพืช  แตก็มีการกลาวแนะนําสรรพคุณสารปองกันกําจัด
ศัตรูพืชในฐานะเปนผูรู หรือผูเช่ียวชาญ โดยเฉพาะในรูปแบบท่ีมีการพูดถึงผลิตภัณฑสารปองกัน
กําจัดศัตรูพืชไปพรอมกับเนื้อหาของรายการทําใหผูชม ผูฟงเกิดความหลงเช่ือในผลิตภัณฑวามี
ประสิทธิภาพตามท่ีผูดําเนินการไดโฆษณาดังกลาวจริง  ซ่ึงการกระทําดังกลาวถือวาเปนการ
โฆษณาตามนิยามของคําวา “โฆษณา” แหงมาตรา 3 ของพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.
2522 โดยให หมายความรวมถึงการกระทําการไมวาโดยวิธีใดๆใหประชาชนเห็น หรือทราบ
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ขอความเพ่ือประโยชนในทางการคา  และนิยามคําวา“ขอความ” หมายความรวมถึง “การกระทําให
ปรากฏดวยตัวอักษร ภาพ ภาพยนตร แสง เสียง เครื่องหมาย หรือการกระทําอยางใดๆท่ีทําใหบุคคล
ท่ัวไปสามารถเขาใจความหมายได   ซ่ึงรูปแบบของการโฆษณาดังท่ีกลาวมานั้นขัดกับจรรยาบรรณ
ระหวางประเทศในการแจกจาย จําหนาย และใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืช International code of 
conduct on the distribution and use of pesticides (Revise Version) ท่ีบัญญัติโดยองคการอาหาร
และเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) ขอ 11.2.3  ซ่ึงระบุวา “ ตองไมทําการโฆษณาสารปองกัน
กําจัดศัตรูพืชท่ีถูกจํากัดใหใชเฉพาะผูท่ีผานการอบรมหรือมีใบอนุญาตตามกฎหมาย  โดยผานส่ือ
ส่ิงพิมพท่ีนอกเหนือไปจากส่ือเฉพาะดาน  เวนเสียแตวาขอหามการใชนั้นแสดงไวอยางชัดเจน”  
การโฆษณาแฝงดังกลาวจึงเปนการขัดตอมาตรฐานสากลขององคการอาหารและเกษตรแหง
สหประชาชาติ   

4.5.3  การควบคุมการสงเสริมการจําหนายสารปองกันกําจัดศัตรูพืช 
ปจจุบันไมมีมาตรการหรือกฎหมายในการควบคุมดูแลการสงเสริมการจําหนายสาร

ปองกันกําจัดศัตรูพืชซ่ึงเปนวัตถุอันตราย  ซ่ึงผูประกอบธุรกิจสารปองกันกําจัดศัตรูพืชมีรูปแบบ
ของการสงเสริมการจําหนายแบบตางๆท้ังท่ีปรากฎในรายการตาง ๆท้ังทางโทรทัศน วิทยุ ไดแก  
การขายตรง การลดราคา การแจกหรือแถม การชิงโชค การสรางแรงจูงใจแกผูซ้ือโดยการให
ของขวัญหรือส่ิงตอบแทน การจัดเล้ียง การตอบแทนลูกคากรณีท่ีทํายอดจําหนายได รวมท้ังการ
ใหผลประโยชนแกท้ังเอเยนตและเซลลแมน  เปนตน  ซ่ึงรูปแบบการสงเสริมการจําหนายดังกลาว
นับวาเปนการกระทําการไมวาโดยวิธีใดๆ ใหประชาชนเห็น หรือทราบขอความเพ่ือประโยชน
ในทางการคา อันถือไดวาเปนนิยามของคําวาโฆษณาเชนกัน  ซ่ึงจะเห็นไดวาผูประกอบการสาร
ปองกันกําจัดศัตรูพืชสามารถกระทําไดอยางเสรี ท้ังๆท่ีสารปองกันกําจัดศัตรูพืชเปนวัตถุท่ีเปน
อันตรายตอผูบริโภค และเกษตรกรผูใชผลิตภัณฑ  โดยเม่ือเปรียบเทียบกับจรรยาบรรณระหวาง
ประเทศในการแจกจาย จําหนาย และใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชตาม International code of 
conduct on the distribution and use of pesticides (Revised Version)ขององคการอาหารและเกษตร
แหงสหประชาชาติซ่ึงถือเปนมาตรฐานสากลแลว ก็ถือวาการสงเสริมการจําหนายดังกลาวขางตน
เปนการโฆษณา  ซ่ึงในหมวดการโฆษณาขอ 11.2.18 ระบุวา “ การโฆษณาและกิจกรรมโปรโมท
สินคาไมควรใหส่ิงตอบแทน หรือของขวัญเพ่ือกระตุนใหเกิดการซ้ือสารปองกันกําจัดศัตรูพืช”  
ดังนั้นการสงเสริมการจําหนายของประเทศไทยรูปแบบตางๆของผูประกอบการรวมทั้งการ
ลด แลก แจก แถมรวมท้ังการชิงโชคดังท่ีกลาวมาจึงขัดตอจรรยาบรรณระหวางประเทศซึ่ง
เปนมาตรฐานสากล  
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ดังนั้นจากปญหาในขอ 4.5.1- 4.5.3 ดังท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นไดวาประเทศไทยไมได
มีบทบัญญัติ หรือมาตรการบังคับทางกฎหมายโดยตรงในการควบคุมการโฆษณาสารปองกันกําจัด
ศัตรูพืช ไมวาจะเปนการโฆษณาแฝง และการสงเสริมการขายสารปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีตางๆ 
ซ่ึงจัดไดวาเปนการโฆษณาตามนิยามท่ีกลาวมาขางตน โดยในปจจุบันมีเพียงมาตรการในการ
ควบคุมดูแลการโฆษณาวัตถุอันตรายท่ีเปนไปตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 
เทานั้น  ซ่ึงการบังคับใชกฎหมายดังกลาวยังไมไดผลท่ีชัดเจน  เนื่องจากบทบัญญัติดังกลาวเปนเพียง
มาตรการกํากบัดูแลเทานั้น  โดยไมมีการติดตามสอดสอง ตรวจสอบและดําเนินการตามกฎหมาย
กับบุคคลท่ีกระทําการโฆษณาดังท่ีกลาวมา  

  ดังนั้นประเทศไทยจึงจําเปนตองมีมาตรการหรือกฎหมายควบคุมการโฆษณาและ
สงเสริมจําหนายสารปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
โดยเปล่ียนจากมาตรการกํากับดูแลตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  พ.ศ. 2522 มาเปน
มาตรการควบคุมตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 มาใช  ท้ังนี้เพ่ือใหเปนไปตาม
จรรยาบรรณระหวางประเทศในการแจกจาย จําหนายและใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชซ่ึงเปน
มาตรฐานสากลระหวางประเทศ และเพ่ือความปลอดภัยของผูบริโภค เกษตรกรผูใชสารปองกัน
กําจัดศัตรูพืชรวมท้ังส่ิงแวดลอม  ท้ังนี้หากเปรียบเทียบกับสินคาท่ีเปนอันตรายบางประเภทท่ีมีการ
ส่ังหามหรือจํากัดการโฆษณาในปจจุบันเชน เครื่องดื่มชูกําลัง  เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล  ตลอดจน
บุหรี่ จะเห็นไดวาการควบคุมสารปองกันกําจัดศัตรูพืชนั้นยังไมมีขอบังคับทางกฎหมายบังคับท่ี
ชัดเจน 
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บทท่ี 5 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 

5.1  บทสรุป 
ปจจุบันการควบคุมจัดการวัตถุอันตรายรวมถึงสารปองกันกําจัดศัตรูพืชอยูภายใต

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ. 2535  ซ่ึงเปนบทบัญญัติท่ีใชในการควบคุมสารเคมีซ่ึงเปนวัตถุ
อันตรายทุกชนิดในประเทศไทย  ท้ังสารเคมีท่ีใชในภาคอุตสาหกรรม  สาธารณสุข  และภาค
เกษตรกรรม  ดังนั้นแนวทางในการควบคุมสารปองกันกําจัดศัตรูพืชท่ีเปนวัตถุอันตรายจึงเปนใน
ลักษณะครอบคลุมอยางกวางๆ ไมไดมีกฎหมายหรือมาตรการตางๆท่ีบังคับใชโดยเฉพาะในการ
ควบคุมสารปองกันกําจัดศัตรูพืช  ซ่ึงแตกตางจากกฎหมายตางประเทศ  ซ่ึงมีมาตรการทางกฎหมาย 
และระบบการควบคุม จัดการสารเคมีทางการเกษตรรวมถึงสารปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยเฉพาะซ่ึง
เปนไปตามมาตรฐานสากล 

ระบบการควบคุมสารปองกันกําจัดศัตรูพืชในประเทศไทยเปนไปตามพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  โดยมีกรมวิชาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณเปนหนวยงาน
หลักท่ีรับผิดชอบ  โดยมีการออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่องการขึ้นทะเบียน  และ
ตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายท่ีกรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ พ.ศ. 2551 ซ่ึงกลาวถึง
รายละเอียด  และขั้นตอนการขึ้นทะเบียนสารปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยผูผลิตหรือผูนําเขาวัตถุ
อันตรายซ่ึงรวมถึงสารปองกันกําจัดศัตรูพืช ตองนําวัตถุอันตรายดังกลาวมาขึ้นทะเบียนกับกรม
วิชาการเกษตรตามขั้นตอนท่ีกําหนดไวในกฎหมาย โดยแตละขั้นตอนกฎหมายกําหนดใหการ
ดําเนินการจํากัดอยูเฉพาะผูมีสวนเกี่ยวของ ซ่ึงประกอบดวยผูประกอบการกับเจาหนาท่ีรัฐ  และ
สวนใหญจะเปนการพิจารณา ตรวจสอบจากขอมูลทางเอกสารของผูประกอบการท่ีนําสงเปนหลัก
เทานั้น ซ่ึงจะแตกตางจากระบบการควบคุมสารเคมีทางการเกษตรในประเทศสหรัฐอเมริกา และ
ออสเตรเลีย  ซ่ึงมีกระบวนการใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ  เสนอขอคิดเห็นท่ี
เกี่ยวของกับสารท่ีไดรับการประเมินท้ังกรณีสารเคมีทางการเกษตรชนิดเดิมและชนิดใหม  ตั้งแต
การขึ้นทะเบียน  การทบทวน การตออายุ  และการรายงานผลกระทบจากสารเคมีเพ่ือเปนการสราง
ระบบประกันคุณภาพสารเคมี  นอกจากนี้ยังมีระบบการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการประเมินสาร
ปองกันกําจัดศัตรูพืชทาง Internet โดยระบบการควบคุมสารเคมีเกษตรดังกลาวทําใหเกิดความ
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โปรงใส  และทําใหหนวยงานรัฐไดรับขอมูลอยางรอบดานในการประเมินสารเคมีทางการเกษตร
ซ่ึงเปนประโยชนตอผูบริโภค และเกษตรกร   

สวนการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการขึ้นทะเบียน การตออายุใบสําคัญการขึ้น
ทะเบียน ใบอนุญาตการผลิต นําเขา สงออก และการครอบครองซ่ึงวัตถุอันตรายรวมท้ังสารปองกัน
กําจัดศัตรูพืชในประเทศไทยนั้นคํานวณตามปริมาณการนําสารเคมีออกไปใช หรือปริมาณจําหนาย
รายปแตไดมีการกําหนดเพดานอัตราคาธรรมเนียมสูงสุดไว  ดังนั้นจึงจําเปนตองมีมาตรการควบคุม
ผูประกอบการไมวาจะผลิต  นําเขา สงออก หรือครอบครองจะมีปริมาณการนําสารเคมีออกไปใช 
หรือจําหนายปริมาณมากเทาใดก็ตาม  ผูประกอบการก็จะเสียคาธรรมเนียมไม เกินอัตรา
คาธรรมเนียมสูงสุดตามท่ีกฎหมายกําหนดไว ซ่ึงจะสงผลตออัตราปริมาณการผลิต นําเขาและการ
ใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชท่ีเปนอันตรายตอความปลอดภัยของผูบริโภค  และเกษตรกรในจํานวน
ท่ีมากขึ้น  นอกจากนี้ผูผลิต และผูจําหนายสารปองกันกําจัดศัตรูพืชควรมีความรับผิดชอบ  และ
ภาระหนาท่ีตามกฎหมายท่ีเปนไปตามปริมาณสารเคมีท่ีผลิต  ซ่ึงจะทําใหผูประกอบการมีความ
ระมัดระวังในการผลิตสารเคมีตามวัตถุประสงค หรือเง่ือนไขท่ีกําหนดไวมากขึ้น 

จากการท่ีพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 เปนกฎหมายท่ีควบคุมกํากับดูแล
วัตถุอันตรายทุกประเภท ซ่ึงรวมท้ังสารปองกันกําจัดศัตรูพืช โดยมีการแบงแยกหนวยงาน
ผูรับผิดชอบออกเปน 7 หนวยงานตามกฎหมายดังกลาว  อีกท้ังยังมีการออกระเบียบของแตละ
หนวยงานเพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินการงานเกี่ยวกับวัตถุอันตรายไวเปนจํานวนมาก  การ
แบงแยกหนวยงานดังกลาวทําใหเกิดการขาดการประสานงานระหวางหนวยงาน  ซ่ึงทําใหเกิดความ
ซํ้าซอนในการดําเนินการและตรวจสอบวัตถุอันตรายในกรณีเปนวัตถุอันตรายประเภทเดียวกัน  
สงผลใหการตรวจสอบวัตถุอันตรายไมมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงกอใหเกิดความยุงยากแกผูประกอบการ  
ดังนั้นจึงตองมีการจัดตั้งหนวยงานเฉพาะเพ่ือรวบรวม จัดการขอมูลสารเคมีทุกชนิดใหเปนระบบ
เดียวกัน โดยใหมีการติดตอประสานงานกันระหวางหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และเช่ือมโยงขอมูลกัน
ระหวางหนวยงานภาครัฐ  ภาคธุรกิจ  อุตสาหกรรมซ่ึงจะทําใหการบริหารงานของหนวยงานรัฐท่ี
เกี่ยวกับการควบคุมวัตถุอันตรายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

การท่ีกําหนดใหจํานวนคณะกรรมการวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 
พ.ศ. 2535 ซ่ึงมีบทบาทในการวางนโยบายและกําหนดมาตรการตางๆในการควบคุมสารปองกัน
กําจัดศัตรูพืชซ่ึงจัดเปนวัตถุอันตรายมีบุคลากรสวนใหญเปนผูแทนจากภาครัฐมากกวาผูแทนจาก
ภาคประชาชนซ่ึงเปนผูไดรับผลกระทบโดยตรงนั้น  จะสงผลใหการพิจารณากําหนดนโยบายตางๆ
จึงยังไมชัดเจน และไมสามารถสะทอนปญหาท่ีแทจริงได  กรณีดังกลาวจะตางกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลียท่ีมีระบบใหสาธารณชนรวมแสดงความคิดเห็น และรวมตรวจสอบ  
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ประเมินสารเคมีทางการเกษตรกอนท่ีจะไดรับอนุญาตใหใชในทุกขั้นตอนในการดําเนินการ  ซ่ึง
ตางจากประเทศญี่ปุนท่ีมีสถานีตรวจสอบสารเคมีทางการเกษตรอันเปนหนวยงานท่ีดําเนนิการอยาง
อิสระ  และเปนกลางโดยไมมีผลประโยชนท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับกลุมธุรกิจสารเคมีทางการเกษตร
เพ่ือขึ้นทะเบียน  รวมท้ังตรวจสอบ รวบรวมขอมูลสารเคมีทางการเกษตรใหเปนไปอยางโปรงใส
และไมมีผลประโยชนทับซอนกัน  

สําหรับมาตรการในการควบคุม  และตรวจสอบสารปองกันกําจัดศัตรูพืชของประเทศ
ไทยนั้นยังไมมีประสิทธิภาพ  เนื่องจากไมมีกระบวนการตรวจสอบ และทบทวนการขึ้นทะเบียน
สารเคมีทางการเกษตรตลอดอายุการจดทะเบียน  รวมท้ังยังไมมีมาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวของ
โดยตรงในการใหอํานาจเจาหนาท่ีระดับภูมิภาค และระดับทองถ่ินในการตรวจสอบและควบคุม
สารปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยเฉพาะ  ทําใหผูประกอบการ ผูผลิต และผูจําหนายสารปองกันกําจัด
ศัตรูพืชกระทําการฝาฝนหรือละเลยไมปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนั้นจึงจําเปนตองมีมาตรการทาง
กฎหมายท่ีชัดเจนในการใหอํานาจการควบคุม และตรวจสอบ การใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชไปสู
หนวยงานระดับภูมิภาค และระดับทองถ่ิน  เพ่ือใหเกิดความเขมงวดในการควบคุมและตรวจสอบ
สารปองกันกําจัดศัตรูพืชในระดับพ้ืนท่ี  อีกท้ังใหมีมาตรการการทบทวน ตรวจสอบวัตถุอันตราย
ทางการเกษตรรวมท้ังสารปองกันกําจัดศัตรูพืชตลอดอายุการจดทะเบียนเพ่ือใหการควบคุมเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ  และเพ่ือคุมครองความปลอดภัยของผูบริโภค และเกษตรกร 

ในเรื่องการจัดทําฉลากสารปองกันกําจัดศัตรูพืชซ่ึงอยูภายใตประกาศกระทรวงเกษตร
และสหกรณ เรื่องฉลากและระดับความเปนพิษของวัตถุอันตรายท่ีกรมวิชาการเกษตรเปน
ผูรับผิดชอบพ.ศ. 2538นั้น  ยังมีบางประการท่ีไมสอดคลองกับคําแนะนําในการจัดทําฉลากสาร
ปองกันกําจัดศัตรู พืชขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ  (FAO) ซ่ึงเปน
มาตรฐานสากล  ดังนั้นจึงตองเพ่ิมเติมหลักเกณฑในการจัดทําฉลากเพ่ือใหผูบริโภคและเกษตรกรมี
ความรูความเขาใจในการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชอยางถูกตอง และปลอดภัยใหเปนไปตาม
มาตรฐานสากลระหวางประเทศ 

นอกจากนี้ประเทศไทยไมไดมีบทบัญญัติ หรือมาตรการบังคับทางกฎหมายในการ
ควบคุมการโฆษณาสารปองกันกําจัดศัตรูพืช ไมวาจะเปนการโฆษณาแฝง และการสงเสริมการขาย
สารปองกันกําจัดศัตรูพืชซ่ึงจัดไดวาเปนการโฆษณา  การโฆษณาสวนใหญจะกลาวถึงแตในดานท่ี
มีประโยชนเทานั้น  โดยมีการอวดอางสรรพคุณท่ีเกินจริง  และสวนใหญไมมีการเตือนหรือการให
ความรูในดานท่ีควรระมัดระวังในการใชผลิตภัณฑ  ซ่ึงทําใหผูบริโภคและเกษตรกรหลงเช่ือได
โดยงาย  โดยในปจจุบันมีเพียงมาตรการกํากับดูแลการโฆษณาวัตถุอันตรายท่ีเปนไปตาม
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 เทานั้น  ซ่ึงการบังคับใชกฎหมายดังกลาวยังไมไดผลท่ี
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ชัดเจน  เนื่องจากบทบัญญัติดังกลาวเปนเพียงมาตรการกํากับดูแลเทานั้น  โดยไมมีการติดตาม
สอดสอง ตรวจสอบและดําเนินการตามกฎหมายกับบุคคลท่ีกระทําการโฆษณาดังท่ีกลาวมา  ดังนั้น
จึงจําเปนตองมีมาตรการทางกฎหมายเฉพาะในการควบคุมการโฆษณาและสงเสริมการจําหนายสาร
ปองกันกําจัดศัตรูพืชซ่ึงไมเปนไปตามจรรยาบรรณระหวางประเทศในการแจกจาย  จําหนาย  และ
ใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืช (International code of conduct on the distribution and use of pesticide) 
ท่ีบัญญัติโดยองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) ซ่ึงเปนมาตรฐานสากล   

 
5.2  ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษากฎหมายตางๆท่ีเกี่ยวของกับการควบคุม จัดการสารเคมีทางการเกษตรซ่ึง
รวมถึงสารปองกันกําจัดศัตรูพืชดังท่ีไดกลาวมาขางตนทําใหเห็นวาประเทศไทยยังมีปญหาทาง
กฎหมาย และขอบังคับตางๆท่ีเกี่ยวของกับการควบคุมสารปองกันกําจัดศัตรูพืชตั้งแตการขึ้นทะเบียน  
การทบทวน การตออายุทะเบียน  และการรายงานผลกระทบการใชสารเคมีทางการเกษตร  รวมท้ังยัง
ไมมีมาตรการกฎหมายท่ีชัดเจนในการควบคุมการโฆษณาและการจําหนายสารปองกันกําจัดศัตรูพืช
นอกจากนี้บทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทําฉลากผลิตภัณฑสารปองกันกําจัดศัตรูพืชก็ไมเปนไปตาม
มาตรฐานสากลขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) ซ่ึงผูเขียนเห็นวาควรทําการ
แกไขบทบัญญัติของกฎหมายตางๆรวมถึงมาตรการของหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของกับการควบคุม 
จัดการสารปองกันกําจัดศัตรูพืช ดังตอไปนี ้

5.2.1  เห็นควรมีการกําหนดหลักเกณฑ และขั้นตอนกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนใน
ขอบังคับทางกฎหมายอยางชัดเจนโดยใหสิทธิแกประชาชนในการรับรูและสามารถเสนอขอมูล 
ขอคิดเห็น  คัดคาน ในกระบวนการพิจารณาและตัดสินใจในระบบการขึ้นทะเบียนอนุญาต  การตอ
อายุทะเบียน  การควบคุมการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืช  รวมถึงการตรวจสอบทบทวนสารเคมีท่ี
ขึ้นทะเบียนตลอดอายุการจดทะเบียน 

5.2.2  เห็นควรใหหนวยงานรัฐเรงผลักดันใหมีพระราชบัญญัติองคการอิสระเพ่ือการคุมครอง
ผูบริโภค พ.ศ. ...เพ่ือใหมีตัวแทนผูบริโภคท่ีเปนคณะกรรมการองคการอิสระผูบริโภคมีสวนรวมใน
การใหความเห็นเกี่ยวกับการตรากฎ ระเบียบ ขอบังคบั รวมท้ังใหความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการ
คุมครองผูบริโภค   ซ่ึงเปนการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการควบคุม จัดการ
สารปองกันกําจัดศัตรูพืช 

5.2.3  เห็นควรแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  โดยใหหนวยงานท่ี
เกี่ยวของเปดเผยขั้นตอนการขึ้นทะเบียน  และขอมูลท่ีใชประกอบการพิจารณากอนประกาศขึ้น
ทะเบียนวัตถุอันตรายทุกประเภทรวมถึงสารปองกันกําจัดศัตรูพืช โดยใหผูมีสวนไดเสียทราบกอน

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

DPU

http://www.pdffactory.com


114 
 

 

การพิจารณาอนุญาต  และใหนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูมีสวนไดเสียไปประกอบการ
พิจารณาขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย และใหเปดเผยคําช้ีแจงและเหตุผลประกอบการพิจารณา  และให
นําขอมูลดังกลาวไปปดประกาศในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ  และลงใน website Internet เพ่ือ
ประกอบการรับฟงความคิดเห็น 

 5.2.4  เห็นควรกําหนดใหมีการคิดคาธรรมเนียมสารปองกันกําจัดศัตรูพืช โดยพิจารณาจาก
ปริมาณการนําสารเคมีออกไปใชหรือการจําหนายในแตละปโดยมิใหมีการกําหนดเพดานอัตรา
คาธรรมเนียมสูงสุดไว โดยนําคาธรรมเนียมท่ีจัดเก็บดังกลาวมาจัดตั้งกองทุนเพ่ือชวยเหลือ
เกษตรกร  หรือผู ท่ีไดรับผลกระทบจากการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืช   และกําหนดให
ผูประกอบการท่ีขอขึ้นทะเบียนมีหนาท่ีจะตองรายงานปริมาณการใช และการจําหนายสารปองกัน
กําจัดศัตรูพืชในแตละป   

5.2.5  เห็นควรใหมีการจัดตั้งหนวยงานเพ่ือรวบรวมขอมูลสารเคมีซ่ึงเปนวัตถุอันตรายของทุก
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ โดยบูรณาการขอมูลการจัดการสารเคมีใหเปนระบบเดียวกัน  และใหมีการ
ประสานงานกันระหวางหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  เพ่ือแกไขปญหาเกี่ยวกับการแบงแยกหนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  ซ่ึงจะทําใหลดปญหาความซํ้าซอนในการตรวจสอบและควบคุมสารเคมี และเกิดความ
สะดวกรวดเร็วในการดําเนินการของผูประกอบการ  

5.2.6  เห็นควรผลักดันใหรัฐมีการกระจายอํานาจในการควบคุม กํากับการขาย และการใช    
สารปองกันกําจัดศัตรูพืชใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหเกิดความเขมงวดในการควบคุม
ตรวจสอบ และกํากับดูแลสารปองกันกําจัดศัตรูพืชในระดับพ้ืนท่ี และใหหนวยงานรัฐรณรงคให
ความรูเกี่ยวกับพิษภัยของสารปองกันกําจัดศัตรูพืชแกเกษตรกรผูใช 

5.2.7  เห็นควรใหมีการแกไขประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่องฉลากและระดับความเปน
พิษของวัตถุอันตรายท่ีกรมวิชาการเกษตรเปนผูรับผิดชอบ พ.ศ. 2538  เพ่ือใหวิธีการปฏิบัติในการ
ดําเนินการในปจจุบันท่ีสอดคลองกับคําแนะนําการจัดทําฉลากสารปองกันกําจัดศัตรูพืชขององคการ
อาหารและเกษตรแหงสหประชาชาต ิ  (FAO) โดยควรแกไข  ดังนี้ 

5.2.7.1  บรรจุขอความ “อานคําแนะนํากอนเปดภาชนะบรรจุ” เพ่ือใหผูใชอานฉลากให
เขาใจกอนท่ีจะใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืช  และขอความนี้ตองอยูดานหนาฉลากเพ่ือใหผูใชสังเกต
ไดงาย 

5.2.7.2  กําหนดใหแสดงสัญลักษณและขอความท่ีเกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพของ
สารเคมี  เชน  การกัดกรอน  การติดไฟ  การระคายเคืองตอตาและผิวหนัง เปนตน  
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5.2.7.3  กําหนดใหขอความ “เกบ็ในท่ีปดกุญแจ และพนมือเด็ก”  “หาม ดื่มน้ํา  กินอาหาร  
สูบบุหรี่  ขณะใชสาร”  “ ผลิตภัณฑเปนอันตรายหรือเปนพิษ หากกลืนกิน หรือสูดดม” บรรจุลงบน
ดานหนาฉลากเพ่ือความปลอดภัยแกผูบริโภคและเกษตรกร  

5.2.7.4  กําหนดหามมิใหใชสีเดียวกับแถบสีบนพ้ืนท่ีสวนอ่ืนๆของฉลากเพ่ือปองกันการ
สับสนของผูบริโภคและเกษตรกร และควรมีการกําหนดใหใชสีในฉลากผลิตภัณฑสารปองกัน
กําจัดศัตรูพืชใหผูบริโภคอานงาย และเหมาะสม เชน ตัวอักษรสีแดง ควรอยูบนพ้ืนสีขาว ไมควรอยู
บนพ้ืนสีเหลือง  ตัวอักษรสีดํา ควรอยูบนพ้ืนสีขาวหรือเหลือง  ตัวอักษรสีขาว ควรอยูบนพ้ืน สีน้ําเงิน 
เปนตน 

5.2.7.5  กําหนดใหบรรจุสัญลักษณแสดงความปลอดภัยในฉลากท่ีติดบนภาชนะบรรจุ
ขนาดเล็กเพ่ือความปลอดภัยของผูบริโภค และเกษตรกร 

5.2.8  เห็นควรใหมีมาตรการการปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
โดยเปล่ียนจากมาตรการกํากับดูแลการโฆษณาตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 มาเปน
มาตรการควบคุมแทน โดยมีหลักการ คือ  การโฆษณาขายวัตถุอันตรายทางวิทยุกระจายเสียง  เครื่อง
ขยายเสียง  วิทยุ  โทรทัศน ทางฉายภาพหรือภาพยนตร หรือทางส่ิงพิมพจะตองไดรับอนุมัติขอความ 
เสียง หรือภาพท่ีใชในการโฆษณาจากผูอนุญาต และตองปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีผูอนุญาตกําหนด และการ
โฆษณาขายวัตถุอันตรายจะตองไม เปนการโออวดสรรพคุณวัตถุอันตราย หรือวัตถุอันเปน
สวนประกอบของวัตถุอันตราย  ไมแสดงสรรพคุณวัตถุอันตรายอันเปนเท็จหรือเกินความจริง  และไมมี
การรับรองหรือยกยองสรรพคุณวัตถุอันตรายโดยบุคคลอ่ืน  นอกจากนี้หามมิใหโฆษณาขายวัตถุ
อันตรายโดยวิธีแถมพก หรือออกสลากรางวัล  และหากผูใดฝาฝนตองบัญญัติใหมีโทษอาญา ท้ังโทษ
จําคุก หรือโทษปรับ หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 ตามท่ีไดมีการมีการวิเคราะหปญหาดังกลาว จึงเห็นควรแกไข และเพ่ิมเตมิพระราชบัญญตัิ
วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 โดยใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของเปดเผยขั้นตอนการขึ้นทะเบียน  และขอมูลท่ีใช
ประกอบการพิจารณากอนประกาศขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทุกประเภทรวมถึงสารปองกันกําจัด
ศัตรูพืช  และใหมีมาตรการควบคุมการโฆษณาวัตถุอันตราย รวมท้ังใหมีการแกไขในสวนการคิด
คาธรรมเนียมสารปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยมิใหมีการกําหนดเพดานอัตราสูงสุดไว อีกท้ังใหมีการแกไข
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณเรือ่งฉลากและระดับความเปนพิษของวตัถุอันตรายท่ีกรมวชิาการ
เกษตรเปนผูรับผิดชอบ พ.ศ. 2538 ใหสอดคลองกับคําแนะนําการจัดทําฉลากสารปองกันกําจัดศัตรูพืช
ขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาต ิ (FAO) ในการนี้ใหรัฐเรงผลักดันใหมีการ
พระราชบัญญัตอิงคการอิสระเพ่ือการคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ... และใหมีการกระจายอํานาจในการ
ควบคุม กํากับการขาย การใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชไปสูองคกรสวนทองถ่ิน พรอมกับใหมีการ
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จัดตั้งหนวยงานเพ่ือรวบรวมขอมูลสารเคมีซ่ึงเปนวัตถุอันตรายของทุกหนวยงานท่ีรับผิดชอบ โดย
บูรณาการขอมูลการจัดการสารเคมีใหเปนระบบเดียวกัน   
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