สถานการณ์ นโยบายสาธารณะด้ านสารเคมีกาํ จัดศัตรู พืช 2554-2555
กระบวนการมีส่วนร่ วมของภาคประชาสังคม
และการขับเคลื-อนเพื-อให้ ยกเลิกการใช้ สารเคมีอันตราย 4 ชนิด
วิฑรู ย์ เลียนจํารูญ1
การขับเคลือนนโยบายสาธารณะเกี ยวกับสารเคมีกําจัดศัตรู พืชในสังคมไทย ซึงมีบทบาทของ
ภาควิชาการและภาคประชาสังคมมีส่วนเกี ยวข้ องนัน6 เริ มต้ นดําเนินการมาอย่างจริ งจังนับตังแต่
6 ปี 2547
เป็ นต้ นมา โดยเป็ นการขับเคลื อนภายใต้ การสนับสนุนของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และ
สํ านักงานคณะกรรมการปฏิ รูประบบสุขภาพ (สปรส.) และต่อมาได้ พัฒนาเป็ นสมัชชาสุขภาพ ภายใต้
พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
อย่างไรก็ตาม ข้ อเสนอหลายประการจากกระบวนการดังกล่าว เช่น การควบคุมและกํากับดูแล
การโฆษณาสารเคมีเกษตรเพือคุ้มครองสุขภาพผู้บริ โภค การกําหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการควบคุม
การโฆษณาและการขายตรงสารป้องกันกําจัดศัตรู พืช การบัญญัติหลักเกณฑ์และขันตอน
6
กระบวนการมี
ส่วนร่ วมของประชาชนไว้ ใ นพระราชบัญ ญัติทีเ กี ยวข้ องกับการควบคุม สารป้องกันกํ าจัดศัตรู พืช อย่าง
ชัดเจน2 เป็ นต้ น ยังบรรลุผลน้ อยมากในทางปฏิบตั ิ ความคืบหน้ าทีเห็นได้ ชดั เจนมีเพียงการปรับปรุ งแก้ ไข
พ.ร.บ.วัตถุอนั ตราย(ฉบับที 3) ซึงบังคับใช้ เมือปี พ.ศ.2551 ทีได้ สร้ างกลไกให้ มีภาคประชาชนเข้ าไปมีส่วน
ร่ วมในการกํ ากับดูแลวัตถุอันตรายมากขึน6 โดยในมาตรา 6 ของพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวได้ กําหนดให้ มีการ
แต่ง ตัง6 กรรมการผู้ท รงคุณ วุฒิ อ ย่ างน้ อ ยห้ า คนให้ แ ต่ง ตัง6 จากผู้ท รงคุณ วุฒิ ทีเ ป็ นตัว แทนขององค์ ก าร
สาธารณประโยชน์ และมีประสบการณ์การดําเนินงานด้ านการคุ้มครองสุขภาพอนามัย ด้ านการคุ้มครอง
ผู้บริ โภค ด้ านการเกษตรกรรมยัง ยืน ด้ านการจัดการปั ญหาวัตถุอนั ตรายในท้ องถิน หรื อด้ านสิงแวดล้ อม
ถึงกระนันก็
6 ตาม เมือถึงขันการปฏิ
6
บตั ิ การแต่งตังผู
6 ้ ทรงคุณวุฒิซึงเป็ นการทํางานร่ วมกันระหว่าง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับกระทรวงอุตสาหกรรม กลับมิได้ เป็ นไปตามเจตนารมณ์ ของกฎหมายแต่
ประการใด เช่น มี การแต่งตังตั
6 วแทนผู้ประกอบการสารเคมีเข้ าเป็ นคณะกรรมการในสัดส่วนขององค์กร
สาธารณประโยชน์แทน
ปั ญหาข้ อจํ ากัดของนโยบายสารเคมี กําจัดศัตรู พืชที ยงั ไม่ตอบสนองต่อความต้ องการของภาค
สังคม ทําให้ นบั ตังแต่
6 ปี 2554 ส่งผลให้ การขับเคลือนนโยบายสาธารณะเรื องสารเคมีกําจัดศัตรู พืชทีเป็ น
บทบาทของภาคประชาสังคม และสือมวลชน เป็ นไปอย่างเข้ มข้ นมากขึ 6น โดยเฉพาะอย่างยิง การเริ มต้ น
1

ผู้อํานวยการมูลนิธิชีววิถี
2
โปรดอ่าน การประมวลสถานการณ์ทางนโยบายด้ านสารเคมีการเกษตรภายใต้ พ.ร.บ.วัตถุอนั ตราย ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ.2551 โดย
พุทธิณา นันทะวรการ เอกสารประกอบการประชุมการประชุมวิชาการเพือการเฝ้าระวังสารเคมีทางการเกษตร 2554

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเพือเตือนภัยสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ปี 2555
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บทบาทของเครื อข่ายเตือนภัยสารเคมีกําจัดศัตรู พืช นับตังแต่
6 การจัดประชุมวิชาการสารเคมีกําจัดศัตรู พืช
เมือเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2554 เป็ นต้ นมา
รายงานฉบับนี 6เป็ นการประมวลสถานการณ์ทางนโยบายเกียวกับเรื องดังกล่าว โดยเฉพาะอย่าง
ยิงหลังจากมี การประมวลสถานการณ์ ในเรื องนี โ6 ดย นัน ทนา พุทธะวรการ เมื อครั ง6 การประชุม วิชาการ
สารเคมีกําจัดศัตรู พืชประจําปี 2554 เมือเดือนมิถุนายน จนถึง การประชุมวิชาการสารเคมีกําจัดศัตรู พืช
ประจําปี 2555 ในเดือนพฤศจิกายน

1. ความ(ไม่ )คืบหน้ าการฟ้องศาลปกครอง กรณีการแต่ งตัง6 กรรมการวัตถุอันตรายที-ไม่
ชอบตามเจตนารมย์ ของกฎหมาย
หลังจากมูลนิธิชีววิถีร่วมกับมูลนิธิบูรณะนิเวศได้ ยืนฟ้องต่อศาลปกครอง3เมือวันที 7 กุมภาพันธ์
2554 ให้ เพิ กถอนมติคณะรั ฐมนตรี เรื องการแต่งตัง6 คณะกรรมการผู้ทรงคุณ วุฒิใ นคณะกรรมการวัตถุ
อันตรายว่าขัดกับเจตนารมณ์ พ.ร.บ.วัตถุอนั ตราย ฉบับปรับปรุ งแก้ ไข พ.ศ.2551 และศาลปกครองกลาง
ได้ รับเอกสารฟ้องตามคดีดําหมายเลข 390/2554 ศาลได้ เรี ยกให้ ฝ่ายโจทก์และฝ่ ายจําเลยไต่สวนเมือวันที
23 กุมภาพันธ์ 2554 เพือรับฟั งข้ อมูลเพิมเติม โดยเปิ ดโอกาสให้ ฝ่ายโจทก์ คดั ค้ านคําฟ้อง และฝ่ ายจําเลย
ยืนเอกสารเพิมเติมคัดค้ านเอกสารคําชี 6แจงของฝ่ ายโจทก์4เมือวันที 24 มิถนุ ายน 2554 แล้ วนัน6 ขณะนี 6ศาล
ปกครองกลางยังไม่มีคําตัดสินใดๆเกียวกับคดีดงั กล่าวแต่ประการใดทังๆที
6 ระยะเวลาการฟ้องร้ องนับตังแต่
6
วันยืนฟ้องร้ องผ่านพ้ นไปแล้ วเป็ นเวลา 1 ปี 9 เดือนแล้ วก็ตาม

2. ปั ญหาการขึ น6 ทะเบี ย นและการผ่ อนผั น ให้ มี ก ารขายสารเคมี กํ า จั ด ศั ต รู พื ช ให้
สามารถใช้ ได้ โดยไม่ มีทะเบียนเป็ นระยะเวลา 1 ปี
ตามพ.ร.บ.วัตถุอนั ตรายฉบับปรับปรุ ง ผู้ค้าสารเคมีกําจัดศัตรู พืชจะต้ องนําสารเคมีกําจัดศัตรู พืช
ทุกชนิดมาขึ 6นทะเบียนใหม่ทงหมดภายในวั
ั6
นที 22 สิงหาคม 2554 อย่างไรก็ตามกลุ่มธุรกิจสารเคมีกําจัด
ศัตรู พื ช โดยสมาคมคนไทยธุรกิ จ เกษตร และสมาคมอารั กขาพื ช ได้ ผ ลักดัน ให้ กรมวิ ช าการเกษตรยื ด
ระยะเวลาการขึ 6นทะเบียนออกไปโดยอ้ างความล่าช้ าของการออกกฎระเบียบต่างๆและความไม่พร้ อมของ
เจ้ าหน้ าทีทีจะรองรับการขึ 6นทะเบียน การเคลือนไหวดังกล่าวประสบผลสําเร็ จตามวัตถุประสงค์ เนืองจาก
ในที สุดกรมวิชาการเกษตรได้ ผ่อนผันให้ ผ้ ูค้าสารเคมี กําจัดศัตรู พืชที ได้ นําเข้ ามาก่อนวันที 22 สิงหาคม
2554 สามารถขายไปพลางก่อน และกดดันให้ กรมวิชาการเกษตรต้ องรี บดําเนินการอนุญาตให้ มีการขึน6
ทะเบียนสารเคมีให้ เป็ นไปอย่างรวดเร็ ว เช่น อนุญาตให้ ผ้ ปู ระกอบการสามารถทําการทดลองได้ เองโดยไม่
3

โปรดดูเอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการเรื อง “เหตุผลและความเป็ นมา การยืนฟ้ องศาลปกครองกรณีการแต่งตัง6
ผู้ทรงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการวัตถุอนั ตราย”
4
โปรดดูเอกสารประกอบการประชุมวิชาการเรื อง “เอกสารคัดค้ านคําให้ การของมูลนิธิชีววิถีตอ่ ศาลปกครองกลาง”
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเพือเตือนภัยสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ปี 2555
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ต้ องผ่าน สมาคมกี ฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย สมาคมนักโรคพื ชแห่งประเทศไทย และสมาคม
วิทยาการวัชพืช
จากคําแถลงของนายดํารงค์ จิระสุทศั น์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร คนใหม่ซึงเข้ ารับตําแหน่งเมือ
วันที 1 ตุลาคม 2555 แจ้ งว่าจนถึงปั จจุบนั มีผ้ ปู ระกอบการยืนคําขอขึ 6นทะเบียนวัตถุอนั ตรายจํานวน 7,540
รายการ โดยมีวตั ถุอนั ตรายทีผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการเพือพิจารณาการ ขึ 6นทะเบียนฯ แล้ ว
รวมจํานวนทังสิ
6 6น 2,665 รายการ ส่วนการฟ้องร้ องอดีตอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเกียวกับความล่าช้ าใน
การขึ 6นทะเบียนนันได้
6 มีการถอนฟ้องแล้ วในเดือนกรกฎาคม 2555 ทีผา่ นมา 5
การผ่อนผันและความร่ วมมือในการดําเนินการดังกล่าวไม่ได้ เป็ นไปตามข้ อเรี ยกร้ องของเครื อข่าย
องค์ กรผู้บ ริ โ ภค เพราะผิ ดไปจากเจตนารมย์ ข องกฎหมายและมิ ไ ด้ ปกป้องผลกระทบต่อสุข ภาพและ
สิงแวดล้ อมของเกษตรกรและผู้บริ โภค6 เพราะเรื องสารเคมีกําจักศัตรู พืชมิใช่เป็ นความรับผิดชอบเฉพาะ
กรมวิชาการเกษตรและกลุ่มบริ ษัทสารเคมีกําจัดศัตรู พืชเท่านัน6 แต่เป็ นเรื องของผู้บริ โภค เกษตรกร และ
ประชาชนทัวไปด้ วย เครื อข่ายเตือนภัยสารเคมี กําจัดศัตรู พืชตังข้
6 อสังเกตว่า7 การเคลื อนไหวดังกล่าวมี
วัตถุประสงค์ซ่อนเร้ น 3 ประการคือ ประการแรก กดดันให้ กรมวิชาการเกษตร และผู้ทีเกียวข้ องให้ ออก
กฎระเบียบ หรื อยกเว้ นการควบคุมทางกฎหมายเพือให้ บริ ษัทบางแห่งเหล่านี 6สามารถนําเข้ าสารเคมีทีไม่ได้
มาตรฐาน ไม่มีคณ
ุ ภาพให้ สามารถจําหน่ายได้ อย่างน้ อยในระยะเวลา 2 ปี ข้ างหน้ า ประการที-สอง
ต้ องการให้ กรมวิชาการเกษตรและกระทรวงเกษตรเอื 6ออํานวย ผ่อนคลายระเบียบ เพือให้ สามารถขึน6
ทะเบียนสารเคมีกําจัดศัตรู พืชได้ โดยสะดวก สามารถนําสารเคมี ทีถูกจับตามอง หรื อสารเคมีทีหลาย
ประเทศห้ ามใช้ แล้ ว หรื อไม่ได้ คณ
ุ ภาพ มาขึ 6น ทะเบียน ประการที-สาม เป็ นการปูทางเพือเคลือนไหวให้ มี
การแก้ พ.ร.บ.วัตถุอนั ตรายในอนาคต

3. ความคืบหน้ าเกี-ยวกับการไม่ อนุ ญาตให้ มีการขึน6 ทะเบียนสารเคมีกําจัดศัตรู พืช
4 ชนิด
ข้ อเสนอในการยกเลิกการใช้ สารเคมีกําจัดศัตรู พืชซึงประกอบไปด้ วย คาร์ โบฟูราน เมโทมิล ไดโคร
โตฟอส และอีพีเอ็น ซึง เป็ นสารพิษร้ ายแรงทีทําให้ เกิดพิษ มีผลต่อระบบประสาท การหายใจ ระบบสืบพันธุ์
และเป็ นสารก่อมะเร็ ง โดยหลายประเทศทัว โลก เช่น สหรัฐอเมริ กา ยุโรป และเพือนบ้ านในทวีปเอเชียได้
ห้ ามใช้ แล้ วนัน6 มี การนํ าเสนออย่างเป็ นระบบครั ง6 แรกในการประชุมวิชาการสารเคมี กําจัดศัตรู พืช พ.ศ.
5

ยุติศกึ ปั ญหาสารกําจัดศัตรูพืช เอกชนถอนฟ้ องกรมวิชาการเกษตร ชี 6แก้ ปัญหาเต็มทีจ นคลีค ลาย, หนังสือพิมพ์แนวหน้ า
วันที 13 กรกฎาคม 2555
6
เครื อข่ายประชาสังคมหนุนรัฐเข้ มขึ 6นทะเบียนสารเคมีกําจัดศัตรูพชื ในเวลาที กฎหมายกําหนด
http://www.biothai.net/node/8742
7
โปรดอ่านประเด็นสนับสนุนการขึ 6นทะเบียนควบคุมสารเคมีกําจัดศัตรูพืชภายในระยะเวลาที"กฎหมายกําหนดและข้ อ
โต้ แย้ งต่อกลุม่ ธุรกิจสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที"ต้ องการให้ ขยายระยะเวลาการขึ 6นทะเบียนออกไปอีก 2 ปี
http://www.biothai.net/sites/default/files/pesticide_doc2.pdf
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2554 และต่อมาเครื อข่ายเกษตรกรรมทางเลือกได้ ยืนหนังสือต่อนายณัฐวุฒิ ไสยเกื 6อ รัฐมนตรี ช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมือวันที 29 สิงหาคม 2554 เรี ยกร้ องให้ มีการดําเนินการทีเกี ยวข้ องรวม 3
ประการคือ
1) สัง การให้ ยตุ กิ ารนําเข้ าและการขึ 6นทะเบียนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชอย่างน้ อย 4 ชนิดคือ คาร์ โบฟู
ราน เมทโทมิล ไดโครโตฟอส และอีพีเอ็น โดยทันที
2) ให้ กรมวิชาการเกษตรเปิ ดเผยข้ อมูลเอกสารข้ อมูลการยืนขอทะเบียน ข้ อมูลและผลการทดลอง
ทีเกี ยวกับประสิทธิ ภาพ การเกิดพิษทังระยะสั
6
นและระยะยาว
6
ผลตกค้ างและอืนๆ และให้ เปิ ดเผยรายชื อ
ของคณะกรรมการ อนุกรรมการ หรื อคณะทํางานทีทีเกียวข้ องกับการพิจารณา รวมทังผลการพิ
6
จารณาของ
คณะกรรมการ อนุกรรมการ หรื อคณะทํางานต่อสาธารณชน เพือให้ กระบวนการขึ 6นทะเบียนเป็ นไปอย่าง
โปร่งใสและการมีสว่ นร่วมของประชาชนตามเป็ นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมือวันที 10 มีนาคม 2552
3) ให้ มี การควบคุม การโฆษณาและการส่ง เสริ ม การขายของบริ ษั ทสารเคมี การเกษตรอย่า ง
เข้ มงวด โดยคณะกรรมการทีมีตวั แทนของเครื อข่ายเกษตรกร เครื อข่ายวิชาการเฝ้าระวังสารเคมีการเกษตร
และองค์กรผู้บริ โภคมีสว่ นร่วม
นายณัฐวุฒิ ไสยเกื 6อ ได้ ประสานงานกับตัวแทนเครื อข่ายเกษตรกรรมทางเลือก และได้ แถลงต่อมา
ว่า ได้ มอบหมายนโยบายให้ กรมวิชาการเกษตรชะลอการขึ 6นทะเบียนสารเคมีทงั 6 4 ชนิดไปก่อน และเปิ ด
โอกาสให้ ตวั แทนขององค์กรภาคประชาสังคมเข้ ามามีสว่ นร่วมในการตรวจสอบ8
นายจิรากรณ์ โกศัยเสวี อดีตอธิ บดีกรมวิชาการเกษตรได้ แถลงว่าขณะนี 6มีความเป็ นไปได้ ว่าวัตถุ
อันตราย 2 ชนิด ได้ แก่ ไดโคโตรฟอส และอีพีเอ็น อาจถูกเปลียนแปลงระดับการควบคุมเป็ นวัตถุอนั ตราย
ชนิดที 4 (วัตถุอนั ตรายทีห้ามมิให้ มีการผลิต การนําเข้ า การส่งออก หรื อการมีไว้ ในครอบครอง) เนืองจากมี
ข้ อมูลทีคอ่ นข้ างชัดเจนซึงอยู่ในหลักเกณฑ์เฝ้าระวัง โดยกรมวิชาการเกษตรอยู่ระหว่างการรวบรวมข้ อมูล
ของวัตถุอนั ตรายทัง6 4 ชนิด เข้ าสู่กระบวนการจัดทําประชาพิจารณ์เปิ ดรับฟั งความคิดเห็นจากผู้เกียวข้ อง
ใน ทุกภาคส่วน คาดว่าน่าจะดําเนินการจัดประชาพิจารณ์ได้ ภายในเดือนกันยายนนี 6 เมือได้ ข้อคิดเห็นจาก
ทุกภาคส่วนแล้ ว กรมวิชาการเกษตรจะสรุ ปผลการทําประชาพิจารณ์ดงั กล่าว เสนอเข้ าสู่วาระการประชุม
คณะกรรมการวัตถุอนั ตรายให้ พิจารณาต่อไปว่าจะอนุญาต ให้ มีการใช้ วตั ถุอนั ตรายชนิดนันต่
6 อไปหรื อไม่ 9
และล่าสุด นายดํารงค์ จิระสุทศั น์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรคนใหม่ แถลงว่ากรมวิชาการเกษตรยังไม่มีการ
ออกใบสําคัญการขึ 6นทะเบียนให้ กบั สารเคมี ทัง6 4 ชนิด โดยได้ สงั การให้ คณะอนุกรรมการเพือพิจารณาการ
ขึ 6นทะเบียนฯ พิจารณาข้ อมูลให้ รอบคอบทุกด้ าน หากมีผ้ ปู ระกอบการยืนขอขึ 6นทะเบียนวัตถุอนั ตรายทัง6 4
ชนิดดังกล่าว รวมทังวั
6 ตถุอนั ตรายชนิดอืนทีอยูใ่ นรายการเฝ้าระวังด้ วย10
8

โปรดดูคําให้ สมั ภาษณ์ได้ ที http://www.thaipan.org/node/3
รายงานพิเศษ : กรมวิชาการเกษตรเตรี ยมทําประชาพิจารณ์4สารเคมีต้องสงสัย หาข้ อสรุปให้ ใช้ หรือยกเลิก แนวหน้ า
วันที 6 กันยายน พ.ศ. 2555
10
แนวหน้ า 13 กรกฎาคม 2555
9
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4. การจัดทําหลักเกณฑ์ เกี-ยวกับการยกเลิกและเฝ้าระวังสารเคมีกาํ จัดศัตรู พืช
เมือวันที 9 สิงหาคม 2555 กรมวิชาการเกษตรได้ เชิญหน่วยงานต่างๆ ทังภาครั
6
ฐและเอกชนในการ
ประชุมเพือจัดทํ าหลักเกณฑ์เกี ยวกับการเฝ้าระวังและจัดประเภทสารเคมี กําจัดศัตรู พืช ทังนี
6 6เป็ นไปตาม
ข้ อเสนอของนายแพทย์ ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ ตัวแทนจากภาคประชาสังคมซึงได้ รับเชิญให้ เข้ าร่ วมเป็ น
คณะกรรมการเพือตรวจสอบเรื องการขึ 6นทะเบียน11ตามนโยบายของรัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรที
กํากับดูแลกรมวิชาการเกษตร
ทีประชุมได้ ร่วมกันพิจารณาเกณฑ์ทีกรมวิชาการเกษตรเสนอมาทังหมด
6
12 ข้ อ เช่น สารทีมีพิษ
เรื อ6 รัง เป็ นผลร้ ายต่อมนุษย์และสัตว์ทดลอง 1)เช่น ก่อมะเร็ ง ก่อกลายพันธุ์ ทําให้ ตวั อ่อนผิดปกติ ฯลฯ 2)
สารทีมีพิษตกค้ างสะสมในสิงมีชีวิตและถ่ายทอดได้ ในห่วงโซ่อาหาร 3)สารทีสลายตัวยาก มีความคงทนใน
สภาพแวดล้ อม 4)สารทีมีพิษเฉียบพลันสูง 5)สารทีพบพิษตกค้ างในผลผลิตเกษตรสูงและบ่อยครัง6 6)สารที
มีสิงเจือปนทีเป็ นพิษเช่น ดีดีที 7)สารทีเป็ นอันตรายรุ นแรงต่อพืชหรื อสัตว์ทีเป็ นประโยชน์ 8)สารทีถกู ห้ าม
ใช้ ในต่างประเทศ 9)สารทีใช้ แล้ วทําให้ เกิดการระบาดของศัตรู พืชเพิมขึ 6น 10)สารทีอยู่ภายใต้ อนุสญ
ั ญา
ระหว่างประเทศ 11)สารทีมีการใช้ ไม่ตรงคําแนะนํา 12)มีสารทดแทน ทังนี
6 6โดยมีการจัดหมวดหมู่ของเกณฑ์
ดังกล่าวใหม่
ทีประชุมเห็นร่วมกันว่าหลักเกณฑ์ข้อที 1, 4 และ 8 มีความสําคัญสูงสุดในการพิจารณาว่าเป็ นสาร
ที ต้องพิจารณาจัดประเภทเป็ นวัตถุอันตรายชนิดที 4 ซึงต้ องห้ ามใช้ อย่างไรก็ ตาม รายละเอี ยดในการ
กําหนดในการให้ คะแนนในการพิจารณาว่าควรเป็ นอย่างไร เช่น เกณฑ์เหล่านี 6เป็ นเกณฑ์ทีใช้ สําหรับการ
เฝ้าระวังหรื อการห้ ามใช้ ? การไม่ผ่านเกณฑ์แม้ เพียงข้ อเดียว(หรื อข้ อย่อยเพียงข้ อเดียว)เป็ นเหตุให้ มีการ
ประกาศห้ ามใช้ หรื อไม่ ? การทีมีตา่ งประเทศ เช่น ประเทศในกลุ่มอาเซียนเพียงประเทศเดียวห้ ามใช้ ก็ควร
ห้ ามใช้ ด้วยหรื อไม่ ? ฯลฯ ยังมิได้ มีการพิจารณาในการประชุมดังกล่าว

5. กระบวนการมีส่วนร่ วมของผู้บริโภคและหน่ วยงานที-เกี-ยวข้ อง
นับตังแต่
6 ต้นปี 2555 เป็ นต้ นมา ความเคลือนไหวเกียวกับเรื องสารเคมีกําจัดศัตรู พืชและประเด็น
เกี ย วกับ ความปลอดภัย ในอาหาร เป็ นประเด็ น ที ไ ด้ รั บ ความสนใจจากประชาชนและผู้บ ริ โ ภคอย่ า ง
กว้ า งขวาง โดยเฉพาะอย่ า งยิ ง จากที นิ ต ยสารฉลาดซื อ6 มูล นิ ธิ เ พื อ ผู้ บ ริ โ ภค ร่ ว มกับ เครื อ ข่ า ยต่ า งๆ
ดําเนินการสุ่มตรวจผัก 7 ชนิดซึงเป็ นผักทีบริ โภคกันทัว ไป โดยสุ่มเก็บจากผักทีได้ รับมาตรฐาน Q และผัก
ตราห้ าง (house brand)ทีขายในห้ างค้ าปลีกขนาดใหญ่และซุปเปอร์ มาร์ เก็ตต่างๆในเขตกรุ งเทพมหานคร
และพบว่าพืชผักดังกล่าวมีสารเคมีกําจัดศัตรู พืชตกค้ างเกินค่ามาตรฐาน12ถึง 6 ตัวอย่างจากจํานวนทีสุ่ม
11

เครื อข่ายเตือนภัยสารเคมีกําจัดศัตรูพืชได้ เสนอตัวแทนเพือเข้ าร่วมในคณะกรรมการดังกล่าวรวม 6 คน แต่ได้ รับการ
แต่งตังโดยกรมวิ
6
ชาการเกษตรเพียง 1 คน
12
ในการวิเคราะห์นี 6ใช้ คา่ มาตรฐาน MRL ของสหภาพยุโรปเป็ นค่าเปรี ยบเทียบ
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13
เก็บมา 14 ตัวอย่าง หรื อคิดเป็ น 43% ของตัวอย่างทังหมด
6
ในขณะทีผกั ในตลาดสดทัว ไปและรถเร่ พบ
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชตกค้ างเกินมาตรฐาน 33%
เครื อข่ายผู้บริ โภคได้ เรี ยกร้ องทางนโยบายสองประการคือ 1) กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ จะต้ องดําเนินการควบคุมการส่งเสริ ม การใช้ สารเคมี กําจัดศัตรู พืช ของบริ ษัทสารเคมี และ
เกษตรกรให้ เข้ มงวดเท่าเทียมกับทีมีมาตรการทีใช้ กบั ผักส่งออก โดยเฉพาะอย่างยิงผลิตภัณฑ์ทีติดตรา Q
ซึง เป็ นมาตรฐานทีกรมวิชาการเกษตรกํากับอยู่ ทังนี
6 6รวมทังการยกเลิ
6
กการขึ 6นทะเบียนและห้ ามมิให้ มีการใช้
สารเคมีกําจัดศัตรู พืชทีหลายประเทศห้ ามใช้ แล้ วโดยทันที และ2) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุขต้ องมีมาตรการในการสุ่มตรวจดูความปลอดภัยของผักและผลไม้ โดยอาจประสาน
ความร่ วมมือกับเครื อข่ายภาคประชาสังคมและองค์กรผู้บริ โภค ทังนี
6 6โดยทํางานในเชิงรุ กร่ วมกับห้ างขนาด
ใหญ่ และตลาดสดทีอยูภ่ ายใต้ กํากับของกรุงเทพมหานคร องค์กรท้ องถิน หรื อภาคเอกชน
ผลการตรวจผักดังกล่าวเป็ นทีสนใจของประชาชนและสํานักงานตํารวจแห่งชาติ โดยเมือวันที 11
กรกฎาคม 2555 กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกียวกับการคุ้มครองผู้บริ โภค(บก.ปคบ.)
ได้ เชิ ญมูลนิ ธิเพื อผู้บริ โภค และมูลนิธิชี ววิถีเ ข้ าหารื อเพื อร่ วมกันหาแนวทางในการดําเนินการเฝ้าระวัง
สารพิ ษ ตกค้ า งในผัก และผลไม้ ทัง6 นี โ6 ดยเบื อ6 งต้ น ทัง6 สององค์ ก รได้ ป ระสานงานขอความร่ ว มมื อ จาก
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ(สสส.) เพือสนับสนุนการทํางานของกองบังคับการฯเพือ
สร้ างความร่ วมมื อกับผู้ประกอบการในการดําเนินการเฝ้าระวัง ป้องปราม ไปจนถึงการดําเนินการตาม
กฎหมายเพือคุ้มครองผู้บริ โภคให้ ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้ างในผักและผลไม้ ตอ่ ไป
นอกเหนือจากหน่วยงานข้ างต้ นแล้ ว สมัชชาสุขภาพภายใต้ การสนับสนุนของสํ านักงานสุขภาพ
แห่งชาติ(สช.) ยังได้ ให้ ความสํ าคัญกับประเด็นเรื องสารเคมีกําจัดศัตรู พืชเป็ นอย่างสูง โดยมี การพัฒนา
ข้ อเสนอเกียวกับเรื องสารเคมีเพือนําเสนอเป็ นมติของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติประจําปี 2555 ถึง 2 ประเด็น
คือ 1) ความปลอดภัยทางอาหาร: การแก้ ไขปั ญหาจากสารเคมีกําจัดศัตรู พืช และ 2) การพัฒนากลไกและ
กระบวนการทีสามารถรับมือผลกระทบด้ านสุขภาพจากการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะอาหารและ
สินค้ าเกษตรทีเป็ นอาหาร 14 เช่นเดียวกับคณะทํางานคุ้มครองผู้บริ โภค สภาทีปรึ กษาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติทีกําลังจัดทําข้ อเสนอของสภาฯเพือเสนอต่อรัฐบาลในกรณีสารเคมีกําจัดศัตรู พืช 4 ชนิดโดยตรง
เป็ นต้ น

13
14

แถลงเมือวันที 11 กรกฏาคม 2555
โปรดอ่านเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ ร่างมติคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
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6. บทบาทของสื-อมวลชน
บทบาทของสือมวลชนนับว่ามีความสําคัญยิงต่อการขับเคลือนให้ สงั คมไทยปลอดภัยจากสารเคมี
กําจัดศัตรู พืช ตลอดปี 2555 เป็ นต้ นมา สือมวลชนทีมีบทบาทเด่นในการเกาะติดเรื องนี 6ได้ แก่หนังสือพิมพ์
คมชัดลึกและเครื อเนชัน ซึงเกาะติดปั ญหาการเคลือนไหวให้ มีการยกเลิกสารเคมีกําจัดศัตรู พืชทัง6 4 ชนิด
การติดตามประเด็นเรื องภาษี สารเคมี ไปจนถึงการเปิ ดเผยปั ญหาการทุจริ ตจากโครงการภัยพิบตั ิโดยจัดซื 6อ
สารเคมี กําจัดศัตรู พืชซึงมี มูลค่าหลายพันล้ านบาทในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ หนังสือพิมพ์เอเอสทีวีที
จัดทํารายงานวิเคราะห์ เชิงลึกเกี ยวกับความสัมพันธ์ ของระบบราชการกับกลุ่มทุนเรื องสารเคมี รายการ
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ข่าวสามมิติ สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 และรายการข่าวเชิงวิเคราะห์ของช่อง 9 อส
มท.ซึง จัดเผยแพร่ขา่ วเกียวกับปั ญหาสารเคมีกําจัดศัตรูพืชอย่างสมําเสมอ เป็ นต้ น
ความสนใจของสือเกียวกับประเด็นเรื องสารเคมีจะกระตุ้นให้ หน่วยงานต่างๆทีเกียวข้ องดําเนินการ
อย่างจริ งจังเพือให้ มีการบังคับใช้ และพัฒนานโยบายให้ สงั คมไทยปลอดภัยจากสารเคมีมากขึ 6น

7. ความเคลื-อนไหวในต่ างประเทศ
ความเคลือนไหวในต่างประเทศทีเกียวข้ องกับสารเคมีกําจัดศัตรู พืชทีสําคัญในช่วงทีผ่านมา ได้ แก่
ความเคลือนไหวของรัฐบาลจีน โดยกระทรวงเกษตรของจีน ร่ วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และหน่วยงานบริ หารการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ และกักกันสินค้ า มีประกาศแผนการ
ยกเลิกการใช้ สารเคมีกําจัดวัชพืช พาราควอท (กรัมม็อกโซน) โดยตังแต่
6 วนั ที 24 เมษายน 2555 เป็ นต้ นมา
ได้ ปิดรับคําขอขึ 6นทะเบียนการผลิตและผสมปรุ งแต่งสารเคมีชนิดนี 6 ส่วนการยกเลิกทะเบียนต่างๆ ทีมีอยู่
เดิมจะมีขึ 6นตังแต่
6 วนั ที 1 กรกฎาคม 2557 โดยท้ ายทีสดุ แล้ วจะมีการยกเลิกการจําหน่ายและใช้ สารพาราค
วอทอย่างเด็ดขาดนับ ตังแต่
6 วนั ที 1 กรกฎาคม 2559 เป็ นต้ นไป15
นอกเหนื อจากจี นแล้ ว ยัง มี รายงานว่าในช่วงต้ นเดื อนพฤศจิ กายน 2554 ที ผ่านมา หน่วยงาน
ควบคุมสารเคมีกําจัด ศัตรู พืชของจาไมก้ า (PCA) ได้ ออกคําสัง ยกเลิกการใช้ ยาฆ่าแมลงและยาฆ่าหญ้ า 6
ชนิดได้ แก่ คาร์ โบฟูราน, เอ็นโดซัลแฟน, คลอโรดิโคน, ลินเดน, ทีบีที, และเอ็มเอสเอ็มเอ หลังมีผลการวิจยั ที
ชี 6ชัดถึงความแพร่หลายของการใช้ สารเคมีอย่างผิดวิธีและ ผลกระทบอันร้ ายแรงต่อสุขภาพ โดยเฉพาะการ
เกิดมะเร็ งและความผิดปกติในเด็กเล็ก พร้ อมกันนี 6กําลังดําเนินการเพือแบนยาฆ่าแมลงอีก 2 ชนิดคือ ได
คลอวอส และ โครไพรี ฟอส ซึง นิยมใช้ กําจัดมดและแมลงสาบในบ้ านเรื อน

15

จีนวางเป้าเลิกใช้ พาราควอท พร้ อมเพิมพื 6นทีเ กษตรอินทรี ย์ http://www.thaipan.org/node/31
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จากจํ านวนตัวอย่างผักที สุ่มตรวจจากตลาดห้ วยขวาง 7 ตัวอย่าง ตลาดประชานิเวศน์ หนึง 7
ตัวอย่าง และจากรถเร่ 7 ตัวอย่าง พบสารเคมีกําจัดศัตรู พืชตกค้ างเกินมาตรฐานทังหมด
6
8 ตัวอย่างจาก
ทังหมด
6
21 ตัวอย่าง หรื อคิดเป็ น 42.9 %
จากการประมวลนโยบายเกียวกับสารเคมีกําจัดศัตรู พืชทีผ่านมาบ่งชี 6ว่า การขับเคลือนนโยบาย
เกียวกับสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในช่วง 1-2 ปี ข้ างหน้ า น่าจะมีความเข้ มข้ นมากขึ 6น เพือสุขภาพของผู้คน และ
สิงแวดล้ อมในสังคมไทยทีปลอดภัยจากสารเคมีมากกว่าทีเป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั
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