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   “เมื่อโลกต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ ถึง

เวลาที่เราต้องร่วมมือกันเพื่อวันพรุ่งนี้...มาร่วม

พลังขับเคล่ือน Circular in Action จากแนวคิด สู่

การปฏิบัต ิจริงบนเวทีของ GC Circular Living 

Symposium 2020: Tomorrow Together” 

  “สโลแกน” ของงานสัมมนาใหญ่ประจำปี

ครั ้งที ่ 2 ของบริษัท ปตท.โกลบอล เคมิคอล 

จำกัด (มหาชน) หรือ GC ในฐานะผู้นำเอาแนวคิดการสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดล้อม มาประยุกต์ใช้ภายใต้หลักการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ใน

แนวคิด GC Circular Living หรือ Circular Economy ที่สามารถบูรณาการหลักการปฏิบัติเข้าสู่

ทุกกระบวนการในการดำเนินธุรกิจได้ รวมถึงการจัดทำโครงการต่างๆ ท่ีมุ่งเน้นให้เกิดการปฏิบัติ

ได้จริง สร้างความร่วมมือ และต่อยอดขยายผลได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมสามารถจะตอบโจทย์

การดูแลส่ิงแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย 

 อย่างไรก็ตาม การนำเอาแนวคิด และหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกต์ใช้ หรือ

ปฏิบัติได้จริงเพื่อสร้างความร่วมมือต่อยอด และขยายผลได้อย่างเป็นรูปธรรม จำเป็นต้องเชื่อมั่น

ในหลักการของการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีความมั่นคงของการ

ดำเนินการและเป้าหมายท่ีชัดเจน 

 โดย GC มีเป้าหมายที่จะลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) จากกระบวนการ

ผลิตลงให้ได้ 20% ภายในปี ค.ศ.2030 ท่ีสำคัญ ต้องลดความเข้มข้นของการปล่อย GHG ต่อหน่วย

การผลิตลง 52% ภายในปี ค.ศ.2050 ด้วยการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาพัฒนา และปรับปรุง

กระบวนการผลิต 

 

บทบาทผู้นำทางความคิด GC สู่เศรษฐกิจหมุนเวียน 

  ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเทของแรงกาย แรงใจ และ

แรงเงิน จำนวนมาก GC เชื่อมั่นว่า “แนวทางสู่ความ

ยั ่งยืนเป็นคำตอบของอนาคต ซึ ่งนอกเหนือจากการ

สนับสนุนให้ทุกฝ่ายร่วมมือกัน GC จะต้องเริ่มเดินหน้า

ตัวตนเองก่อน 

  ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร บริษัท GC กล่าวถึงองค์ประกอบสำคัญในการ

บรรลุเป้าหมายของการนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงต่อการลด

GC ชู “เศรษฐกิจหมุนเวียน” ขบัเคลือ่นโลก สมดุลทรัพยากรและความยั่งยืน 



การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ให้ครอบคลุมถึงห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ทั้งหมด โดย 

GC ยังคงทำหน้าท่ีผู้นำหลักท่ีมีทิศทาง ตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด้วยการขยาย

ขอบเขตการดำเนินงานบริษัทออกไปสู่คุณค่าทางอ้อม โดย GC ต้องเข้าไปมีส่วนลงทุน และ

สนับสนุน การนำเทคโนโลยีแบบใหม่มาพัฒนา และปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อให้บรรลุ

เป้าหมาย และการพัฒนาท่ียั่งยืนของโลก 

 นอกจากนั้น เพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยังต้องมีอีกองค์ประกอบคือ 

Responsible Caring ในการคิดค้น พัฒนา และออกแบบผลิตภัณฑ์เพื ่อใช้ทรัพยากรให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด โดยการนำขยะพลาสติกมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมถึงการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การก่อสร้าง ยานยนต์ ท่ี

เลือกใช้วัสดุท่ีมีน้ำหนักเบาลงเพื่อลดพลังงาน และประหยัดต้นทุน 

 ส่วนองค์ประกอบสุดท้ายท่ีจำเป็นต้องมีคือ Loop Connecting ซึ่งหมายถึงการสร้าง และ

ขยายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน รวมทั้งบรรดาผู้มีส่วนได้เสียเพื่อขยายผลสำเร็จ และเชื่อมต่อ

ธุรกิจให้ครบวงจร 

 จาก 3 องค์ประกอบสำคัญเหล่านี้ ยังต้องมีปัจจัยที่จะนำพาเป้าหมายไปสู่ความสำเร็จอีก 

4 ปัจจัย คือ 1.Thought Leader 2.Innovation 3.Business Model และ 4.Ecosystem และใน

งาน GC Circular Living Symposium 2020 นี้ GC ได้นำมารวมไว้ในงานซึ่งจัดขึ้นที่สยามพารา

กอนท้ังหมดแล้ว 

 Thought Leader คือ การนำผู ้นำความคิด นวัตกร 

และนักธ ุรก ิจจากทั ่วโลก มาร่วมแบ่งปันความรู้  

ประสบการณ์ แนวคิด “เศรษฐกิจหมุนเวียน” เพื่อ

ขับเคลื่อนโลกด้วยกัน 2.Innovation นวัตกรรมจะช่วย 

สร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ มีสินค้าท่ีผลิตด้วยแนวคิด Circular 

Economy ออกมาได้จริง 3.Business Model หรือการ

ออกแบบธ ุรก ิ จสามารถพ ึ ่ งพาตน เอง ได ้  และ 

4.Ecosystem การสร้างระบบนิเวศเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนสามารถอยู่ร่วมกันได้ 

 งานซึ ่ง GC จัดขึ ้นเป็นปีที ่ 2 นี ้ มุ ่งเน้นเอาแนวคิดสู ่การปฏิบัติจริงตามหลักการของ

เศรษฐกิจหมุนเวียน มาปรับใช้ตั้งแต่ในชีวิตประจำวัน จนถึงการดำเนินธุรกิจในงาน GC Circular 

Living Symposium 2020 จึงเชิญผู้เข้าร่วมงานได้เรียนรู้จากผู้นำองค์กร และผู้ขับเคล่ือนหลักการ

จากหลากหลายวงการท่ัวโลกกว่า 40 คน ท้ังในด้านวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อ

ความยั่งยืน การบริหารจัดการขยะอัจฉริยะ นวัตกรรมการ

รีไซเคิล และอัพไซคลิง รวมถึงการผสานทักษะของชุมชน

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะ 

 ขณะเดียวกัน ยังได้เรียนรู ้แนวคิดการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์สุดสร้างสรรค์จำนวนมาก ตลอดจนถึงการใช้

นวัตกรรม และความร่วมมือเพื่อต่อสู้กับการระบาดของ

ไวรัสโควิด-19 การเปลี่ยนไอเดีย เป็นธุรกิจในรูปแบบ SMEs/Startups ทั้งหมดเพื่อตอกย้ำว่า 



Circular Living คือ แพลตฟอร์มท่ีสามารถตอบทุกโจทย์ และสามารถสร้างสมดุลเพื่อความยั่งยืน

ได้อย่างแท้จริง ซึ่งจะช่วยจุดประกายความคิดในการดำเนินธุรกิจแบบหมุนเวียน 

 

ของที่ระลึก “บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด” “ความสำเร็จที่จับต้องได้” 

 จากงานสัมมนา ซึ่งเป็นการส่งต่อการถอดบทเรียน “สร้างสมดุลเพื่อความยั่งยืน ด้วยหลัก

เศรษฐกิจหมุนเวียน” ของ GC เราได้รับการถ่ายทอด “แนวคิดจากคนรุ่นใหม่”...ในวันที ่โลก

ต้องการสมดุลเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนตามแบบฉบับ “เศรษฐกิจหมุนเวียน” ซึ่งได้เริ่มลงมือต่อ “จิ๊ก

ซอว์ตัวแรก” เพื่อต่อยอดถึง “จิ๊กซอว์” ตัวต่อๆ ไปไม่รู้จบ 

 น.ส.ชิดชนก ชิดชอบ ผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าที่ระลึก สโมสร

บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ซึ่งวันนี้รับหน้าที่ช่วยดูแลสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ด

อย่างเต็มตัว เป็นหนึ่งใน “คนรุ่นใหม่” ที่ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า

สินค้าของที่ระลึกของสโมสรบุรีรัมย์ฯ ซึ่งผลิตด้วยกระบวนการ 

Recycle และ Upcycling พลาสติกนั้น ได้รับการตอบรับที่ดีมาก

จากบรรดาแฟนบอล โดยเฉพาะในส่วนของเส้ือบอล 

 โดยงานสัมมนาที่ผ่านมา น.ส.ชิดชนก ได้ร่วมพูดคุยในหัวข้อ 

“Living the Circular Life” การมีส่วนร่วมของชุมชนแบบองค์รวม 

น.ส.ชิดชนก กล่าวว่า แนวคิดหลักคือการเติบโตร่วมกันของธุรกิจ 

และชุมชน ซึ่งกว่าที่จะสร้างให้คนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ มีความรัก 

และมีความเชื่อว่าหากร่วมมือร่วมใจกันก็จะพัฒนาจังหวัดให้เจริญขึ้นได้ และสามารถสร้างรายได้

กลับคืนสู่ชุมนุมได้ ซึ่งจุดนี้ก็ใช้เวลาอยู่พอสมควร มาวันนี้พี่น้องชาวบุรีรัมย์ทุกคนก็ได้ทำให้เห็น

แล้วว่า หากมีความเชื่อและมุ่งมั่นท่ีจะทำ ร่วมแรงร่วมใจกันทำออกมาก็จะสำเร็จได้ 

 นอกจากน ี ้  อ ีกส ิ ่ งท ี ่ทางสโมสรบ ุร ีร ัมย ์ฯ ให้

ความสำคัญคือเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งมองว่าหาก

ทุกคนปล่อยปละละเลย ก็จะเป็นปัญหาที่จะตามแก้ไขยาก

ในอนาคต ยกตัวอย่าง ในจังหวัดบุรีรัมย์เองจะให้ความรู้กับ

ชาวบ้านว่า เราควรมีการจัดการกับขยะที่บ้านอย่างไรได้

บ้าง 

 ส่วนการต่อยอดสู่โครงการนี้ ร่วมกับ GC นั้น น.ส.ชิดชนก กล่าวว่า สโมสรบุรีรัมย์ฯได้

ร่วมพัฒนาเส้ือฟุตบอลจากเส้นใยของขวดพลาสติก (PET) ซึ่งก็ใช้เวลาศึกษาอยู่พักใหญ่ ว่าจะทำ

อย่างไรให้มีคุณภาพเทียบเส้นใยผ้าได้ ซึ่งในท่ีสุดก็สำเร็จออกมาเป็นเส้ือทีมบุรีรัมย์ฯได้สำเร็จ โดย

ได้พัฒนาผลิตออกมาเป็นทั้งเสื้อที่นักกีฬาใส่ลงทำการแข่งขัน และเสื้อเชียร์ เสื้อทีม ที่จำหน่าย

เป็นของท่ีระลึกอีกด้วย 

 “ความยากในช่วงแรกๆ คือจะทำอย่างไร ที่จะลบความคิด ความรู้สึกของคน ในเรื่องของ

การนำขยะพลาสติกกลับมา Recycle และ Upcycling ให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่นำมาหมุนเวียนให้

สามารถใช้ประโยชน์ได้ยาวนาน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อม” 



 แต่เมื่อผ่านเวลานั้นมาแล้ว “เสื้อฟุตบอลคอลเลกชันของบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด” ก็พิสูจน์ให้เห็น

แล้วว่า “คุณภาพของเสื้อนั้นไม่ด้อยไปกว่าการใช้วัตถุดิบจากเส้นใยผ้า โดยคุณสมบัติของเสื้อท่ี

ผลิตจากขวดพลาสติก ให้ความรู้สึกสวมใส่สบาย ระบายอากาศได้ดี ผ้าไม่ได้แข็งกระด้าง ผ้าแห้ง

เร็ว ซึ่งแน่นอนในอนาคตอันใกล้นี้ ก็จะพัฒนาเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นๆออกมาอย่าง

ต่อเนื่อง” 

 “การท่ีเราจะเลือกใช้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์อะไรในเวลานี้ ควรหันมาให้ความสำคัญกับสินค้า

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยคนซื้อก็ต้องตั้งสติให้ดี ว่าซื้อไปแล้วเราใช้ประโยชน์สิ่งของนั้นจริง

หรือไม่ มีความจำเป็นมากน้อยเพียงใด ถือเป็นการเริ่มถามที่ตนเองก่อน เป็นการสร้างจิตสำนึก

ให้ตนเอง ซึ่งหากทุกคนมีความรู้สึกเช่นนี้แล้ว ก็เชื่อว่าจะรับมือกับปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมต่างๆได้” 

น.ส.ชิดชนกกล่าว 

 

“สามพรานโมเดล” ต้นแบบเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน 

 นอกจากนี้ ภายในงานยังได้เชิญ คนรุ่นใหม่อย่าง นายอนัฆ นวราช ผู้อำนวยการ ปฐม 

ออร์แกนิก ลิฟวิ ่ง ที ่ลงมือพัฒนาชุมชนในพื้นที ่สามพราน จ.นครปฐม ให้มีความแข็งแกร่ง 

สามารถดูแลตนเองได้ 

 “เมื่อเร็วๆนี้ ปฐม ออร์แกนิกฯได้ร่วมมือกับทาง GC โดยการไปช่วยพัฒนาเกษตรกรใน

พื้นท่ีจังหวัดระยอง ให้รู้จักและหันมาทำการเกษตรในรูปแบบเกษตรอินทรีย์มากขึ้น ผลท่ีตามมา

คือสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตรนั้นๆได้ ทำให้เกษตรกรมีรายได้ สามารถเล้ียงดู

ครอบครัวได้” 

 ทั้งนี ้ “เกษตรอินทรีย์” เป็นการเกษตรแบบไม่ใช ้สารเคมี หรือพูดง่ายๆ คือการทำ

การเกษตรด้วยกรรมวิธีทางธรรมชาติ ทำให้ได้ผลผลิตที่ปลอดสารเคมี เป็นตัวเลือกที่ดีของ

ผู้บริโภคที่ใส่ใจด้านอาหารการกิน และรักสุขภาพ ซึ่งปัจจุบันทิศทางของผู้บริโภคทั่วโลกก็ต่างหัน

มาให้ความสำคัญจุดนี้กันมากขึ้น 

 “ปฐม ออร์แกนิกฯ” ได้ริเริ่มพัฒนาพื้นที่ในอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จนเกิดเป็น 

“สามพรานโมเดล” มาแล้วกว่า 10 ปี เริ่มจากท่ีเราเป็นคนลงมือทำก่อน เพื่อทำให้คนอื่นๆ รู้ว่าทำ

แล้วเกิดผลอย่างไร ซึ่งปัจจุบันก็ได้เปิดพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีการทำเกษตรอินทรีย์ และ

เรียนรู้ระบบวงจรฟาร์ม สำหรับผู้ท่ีสนใจในด้านการเกษตรต่างๆ โดยผลิตภัณฑ์ท่ีปฐม ออร์แกนิก

ฯ จำหน่ายจะเน้นเป็นกลุ่มสินค้าเกษตรอินทรีย์ กลุ่มออร์แกนิก เป็นหลัก โดยเป็นการผลิตเอง 

ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่าสินค้าทุกชิ้นมีคุณภาพแน่นอน ภายในปฐม ออร์แกนิกฟาร์ม ยังมีการจัด

กิจกรรมเวิร์กช็อปให้ได้เรียนรู้ และนำกลับไปปฏิบัติจริงได้ท่ีบ้าน อาทิ การเรียนรู้กระบวนการทำ

เกษตรอินทรีย์ ตั้งแต่ประเภทของดิน การผสมดินปลูก การเก็บเมล็ดพันธุ์ การเพาะต้นกล้าใน

เปลือกไข่ รวมถึงกิจกรรมพิเศษตามฤดูกาล โดยนำผลผลิตในฟาร์มมาแปรรูปเป็นอาหาร หรือ

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ไข่เค็มพอกโคลน คั่วชาสมุนไพร ตุ๊กตาฟาง ขนมจาก เป็นต้น และมีกิจกรรม

เก็บผักทำอาหาร สำหรับครอบครัวนักท่องเท่ียวท่ีอยากมีกิจกรรมพิเศษร่วมกัน เช่น การเก็บผัก

ออร์แกนิกสดๆมาปรุงอาหาร ผ่านเตาถ่านแบบโบราณ 



 ปฐม ออร์แกนิก ฟาร์ม ยังมีสอนให้เรียนรู้ในเรื่องการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ โดยเศษ

อาหารทุกส่วนจะถูกนำไปแปรรูปเป็นปุ๋ยหมัก เพื่อหล่อเลี้ยงต้นไม้ต่อไป ซึ่งถือเป็นการวนสู่วัฏ

จักรของเกษตรอินทรีย์ เราจะพัฒนาระบบท่ีสามารถตรวจได้ว่า ผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้มีท่ีมาท่ีไปอย่างไร 

มาจากสวนไหน เกษตรกรคนใดปลูก วัตถุดิบที่ได้เป็นอย่างไร เป็นการสร้างความสบายใจให้

ผู้บริโภคตรวจสอบในสินค้านั้นๆได้ 

 “สิ่งที่เราทำมาทั้งหมดนี้ จะนำไปสู่การเกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยเป็นการทำงานท้ัง

ระบบตั้งแต่ ต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ มีการรับซื้อผลผลิตการเกษตร สมุนไพร จากเกษตรกร

อย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่ิงนี้ก็จะทำให้เกิดการสร้างเครือข่ายเกษตรกรท่ีแข็งแกร่ง สามารถช่วยเหลือซึ่ง

กันและกันได้” 

 และในช่วงประมาณต้นปี 2564 จะเป็นโมเดลใหม่เกิดขึ้น คือการร่วมมือกันระหว่างจังหวัด

นครปฐมกับระยอง เพื่อพัฒนาประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับชุมชนในพื้นที่และประเทศชาติ โดยจะเป็น

การดึงจุดเด่นจุดแข็งของแต่ละพื้นท่ี ว่าใครแกร่งในเรื่องใด มาแชร์ความรู้ให้กัน และร่วมกันลงมือ

ทำส่ิงต่างๆให้สำเร็จอย่างท่ีตั้งใจไว้ 

 “ส่วนตัวผมมองว่าต้องเริ่มที่ตนเองก่อน จากนั้นก็ขยายไปสู่การหาพันธมิตรที่มีแนวคิด

เดียวกัน โดยอย่างของปฐม ออร์แกนิกฯ กลุ่มพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่คือพันธมิตร จากนั้นก็

ค่อยๆขยายความร่วมมือกันกับพันธมิตรอื่นๆ เพื่อช่วยกันต่อยอดความสำเร็จในอุดมการณ์ที่มี

ร่วมกันต่อไป” นายอนัฆกล่าว 

 และบทสรุปที่ได้ “พลาสติก” จะไม่ใช่ผู้ร้าย หรือตัวร้ายอย่างที่ทุกคนคิดอีกต่อไป หาก

มนุษย์เรารู้จักใช้อย่างมีสติ และจัดการในรูปแบบที่ถูกต้อง ขณะเดียวกัน การเติบโตอย่างยั่งยืน 

และเศรษฐกจิหมุนเวียน สามารถทำได้จริงเพียงต้องใช้ “ความร่วมมือ” อย่างจริงจัง ซึ่งสร้างผลดี

ท้ังกับบริษัท ชุมชน ประเทศ และท่ีสำคัญท่ีสุดคือ “ตัวเราเอง” 

ทีมเศรษฐกิจ 

 

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า 

ฉบับวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2563 

 

 

 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการ

เกษตร เปิดเผยว่า จากการที ่กรมวิชาการเกษตร

ตรวจสอบข้อมูลสินค้าทางการเกษตรตามที่ไทยแพน

แถลงข่าว และมีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของไทย

แพนที่ระบุผลการสุ ่มตรวจตัวอย่าง 509 ตัวอย่าง 

แบ่งเป็นการสุ ่มจากห้างโมเดิร์นเทรด 6 แห่ง 201 

ตัวอย่าง ลุ่มจากตลาด 10 แห่ง 308 ตัวอย่าง โดยมี

ท้ังตัวอย่างนำเข้าและตัวอย่างท่ีผลิตในประเทศท้ังท่ีได้รับรองมาตรฐานและไม่ได้รับรอง ซึ่งข้อมูล

กรมวิชาการเกษตรเร่งถกอย. แก้ปัญหาสารตกค้างในผัก-ผลไม้ 



ดังกล่าวกรมวิชาการเกษตรจะนำมาใช้ตรวจสอบสินค้าท่ีตรวจพบปัญหาดังกล่าวต่อไปรวมท้ังจะ

หารือร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานอาหาร

และยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ในการบูรณาการตรวจสอบร่วมกัน เพื่อให้ผลผลิตทางการ

เกษตรของไทยปลอดภัยมากท่ีสุดสมกับการเป็นครัวของโลก 

 ทั้งนี้ จากที่ไทยแพนรายงานผลสุ่มตรวจสารตกค้างในผลผลิตทางการเกษตร กรมสั่งการ

ให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องตรวจสอบทันทีและรายงานผลเข้ามาเมื่อ 7 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย 

ตัวอย่างสินค้านำเข้าที่ตรวจพบสารตกค้าง โดยเฉพาะในองุ่นแดงนอกและพุทราจีน เป็นสินค้า

นำเข้าที่กำกับดูแลโดยด่านอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งในส่วนด่านตรวจพืช กรม

วิชาการเกษตรตรวจเฉพาะศัตรูพืชกักกันเท่านั้น อย่างไรก็ตามกรมวิชาการเกษตรจะหารือ

ร่วมกับอย.กำกับดูแลสินค้านำเข้า พร้อมกับทบทวนการตรวจสอบการนำเข้าสินค้าแนวชายแดน

ใหม่ เพื่อป้องกันไม่ให้พบปัญหาสารตกค้างในสินค้านำเข้าทุกชนิด 

 อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า สำหรับสินค้าที่ได้รับรองมาตรฐานต่างๆ รวม 50 

ตัวอย่าง ทั ้งหมดเป็นสินค้าที ่วางจำหน่ายในห้าง Modern Trade ได้แก่มาตรฐาน Organic 

Thailand, Q GAP, Thai GAP, PGS, มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ต่างประเทศ กรมวิชาการเกษตรจะ

ตรวจสอบรหัสรับรองโดยละเอียดเพิ่มเติม หากเป็นรหัสรับรองที่ถูกต้องและพบว่าสินค้ามีสาร

ตกค้างเกิน MRL กำหนด จะแจ้งไปยังหน่วยงานรับรองในพื้นที ่ เพื ่อตรวจสอบแจ้งเตือน

เกษตรกรเพื่อแก้ไขปรับปรุง กรณีตรวจพบใช้สารเคมีที่ไม่อนุญาตให้ใช้ในประเทไทยแล้ว จะเพิก

ถอนการรับรอง และจะได้ประสาน Thai PAN เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับตรารับรองมาตรฐาน

อื่น เพื่อตรวจสอบแหล่งผลิตต่อไป ส่วนกรณีสินค้าที่ไม่ได้รับรองมาตรฐานในตลาดค้าส่งและค้า

ปลีก จะวางมาตรการควบคุมการใช้สารเคมีท่ีถูกต้องและปลอดภัยโดยจัดอบรมเพื่อสร้างการรับรู้

และให้แนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องและปลอดภัยต่อไป 

 “กรมวิชาการเกษตรเดินหน้าต่อเนื่องในการนำเสนอสิ่งทดแทนวัตถุอันตรายที่ยกเลิกการ

ขึ้นทะเบียนแล้ว โดยมีมาตรการทั้งระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว การวิจัยพัฒนาสารชีว

ภัณฑ์และสารสกัดจากพืชมาทดแทนสารเคมีเกษตรอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช

แนะนำให้เกษตรกรใช้แล้ว 17 ชนิด โดยแนะนำให้ใช้แบบผสมผสานในระบบเกษตรปลอดภัย(GAP) 

และใช้กำจัดศัตรูพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ นอกจากนั้น แนวทางขึ้นทะเบียนเพื่อให้มีสารชีว

ภัณฑ์และสารสกัดจากพืชมาใช้กำจัดวัชพืช แมลงและโรคพืชเพิ่มมากขึ้นในอนาคตกรมจะจัด

ความสำคัญการขึ้นทะเบียนเป็นลำดับแรกและลดขั้นตอนความยุ่งยาก แต่ยังเน้นย้ำเรื่องความ

ปลอดภัยต่อคน สัตว์และสิ่งแวดล้อม และระยะยาวจะเร่งรัดงานวิจัยเพื่อให้มีการพัฒนาสาร

จำกัดศัตรูพืชท่ีปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และต้นทุนต่ำ” อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าว 


