การวิเคราะห์ และจัดทําข้ อเสนอแนะเพือปรั บปรุ งกระบวนการขึน# ทะเบียน
สารเคมีกาํ จัดศัตรู พชื โดยการมีส่วนร่ วมของประชาชน
ผศ.ดร.พีระยศ แข็งขัน1
ดร.รวิวรรณ ทองทัน2
ผลกระทบจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชต่อสิงแวดล้ อมและสุขภาพของประชาชนได้ ทวีความรุ นแรงขึ 2น
และกํ าลังเข้ าขันวิ
2 กฤต ดังจะเห็นได้ จากสถิติการตรวจเลือดของเกษตรกรโดยสํานักโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิงแวดล้ อม ซึงพบว่า เกษตรกรมีสารเคมี กําจัดศัตรู พืชตกค้ างในร่ างกายในระดับเสียงและไม่
ปลอดภัยในสัดส่วนทีสงู ขึ 2นจากปี 2545 ทีร้อยละ 29.41 เป็ นร้ อยละ 38.52 ในปี 2550 และทีสําคัญ ข้ อมูล
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554 พบว่า เกษตรกรมีสารเคมีกําจัดศัตรู พืชตกค้ างในร่ างกายในระดับเสียงและไม่
ปลอดภัยในสัดส่วนทีเพิมขึ 2น1 โดยมีการนําเข้ าสารเคมีกําจัดศัตรู พืชกลับมีแนวโน้ มเพิมมากขึ 2นทุกปี และมี
อัตราการใช้ สารเคมีต่อหน่วยพื 2นที มากถึงร้ อยละ 11 ต่อปี ส่งผลให้ เกิดต้ นทุนทางสิงแวดล้ อมและสังคม
รวมถึงรายจ่ายด้ านสุขภาพ เป็ นมูลค่ามากกว่า 14.5 พันล้ านบาทต่อปี ต้ นทุนผลกระทบภายนอกเหล่านี 2มี
แนวโน้ มเพิมขึ 2นร้ อยละ 14 ต่อปี เช่นเดียวกัน2
สาเหตุสําคัญของปั ญหาสุขภาพดังกล่าวเกิดขึ 2นจากนโยบายการควบคุมสารเคมีกําจัดศัตรู พืชของ
ประเทศที ยัง อ่อนแอและขาดการมี ส่วนร่ วมของภาคประชาชน เช่น การอนุญ าตให้ บริ ษัทเคมี เ กษตร
สามารถขึ 2นทะเบียนวัตถุอนั ตรายในสูตร (formulation) เดียวกันได้ หลายทะเบียนซึงส่งผลให้ ประเทศไทยมี
ทะเบียนวัตถุอนั ตรายมากทีสุดในโลกถึง 27,000 กว่ารายการ การขึ 2นทะเบียนสารเคมีการเกษตรทีเป็ น
อันตรายร้ ายแรงและเป็ นสารก่อมะเร็ งแม้ วา่ หลายประเทศทัว โลกได้ ห้ามใช้ และจัดจําหน่ายแล้ ว
การปรั บปรุ ง แก้ ไ ข พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 และประกาศใช้ พ.ร.บ.วัตถุอันตราย ฉบับ
ปรั บปรุ ง พ.ศ.2551 โดยมี การแก้ ไขเพิ มเติมสาระสํ าคัญใน 2 ประเด็นคื อ การเพิ มสัดส่วนตัวแทนจาก
องค์ ก ารสาธารณประโยชน์ ใ นคณะกรรมการวัต ถุอัน ตรายจํ า นวน 5 รายชื อ และการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข
กระบวนการขึ 2นทะเบียน โดยสารเคมีกําจัดศัตรู พืชทีได้ รับอนุญาตให้ ขึ 2นทะเบียนแล้ วต้ องนํามาขึ 2นทะเบียน
ใหม่ทัง2 หมดซึงจะมีอายุทะเบียน 6 ปี แต่มีการอนุโลมให้ บริ ษัทสารเคมี เกษตรสามารถจํ าหน่ายสารเคมี
ภายใต้ ทะเบียนเดิมได้ ถึงสิงหาคม พ.ศ.2556 หรื อเป็ นระยะเวลา 2 ปี หลังทะเบียนเดิมหมดอายุ ใน
ขณะเดียวกัน การแต่ง ตังกรรมการผู
2
้ ทรงคุณวุฒิจ ากองค์การสาธารณประโยชน์ ใ นคณะกรรมการวัตถุ
อัน ตรายชุด แรกเมื อ ปลาย พ.ศ. 2553 กํ า ลัง อยู่ใ นระหว่า งการพิ จ ารณาของศาลปกครองว่า มี ค วาม
เหมาะสมหรื อผลประโยชน์ทบั ซ้ อนหรื อไม่
1
2

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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การผลักดันข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อคณะกรรมการวัตถุอนั ตรายในการจัดการสารเคมีกําจัด
ศัตรู พืชในประเด็น “การมีส่วนร่ วมของประชาชน” และ “การควบคุมการโฆษณาและขายตรง” ซึงในพ.ศ.
2552 ได้ มีคําสังแต่งตังคณะอนุ
2
กรรมการควบคุมการโฆษณา การขายตรง และตลาดแบบตรงด้ านวัตถุ
อันตราย และคณะทํางานจัดทําหลักเกณฑ์วิธีการในการโฆษณา การขายตรงและตลาดแบบตรงด้ านวัตถุ
อันตราย โดยในปั จจุบนั มีการจัดทําร่างหลักเกณฑ์จนแล้ วเสร็ จ แต่ยงั ไม่มีการบังคับใช้ แต่อย่างใด
การขึ 2นทะเบียนวัตถุอนั ตราย คือการพิจารณาเลือกใช้ สารป้องกันกําจัดศัตรู พืช โดยการประเมิน
คุณประโยชน์ (พิจารณาจากผลการทดลองประสิทธิภาพ) และความเสียงในการใช้ (พิจารณาจากอันตราย
และการได้ รับเข้ าสู่ร่างกาย) ตามมาตรฐาน FAO ด้ วยความจําเป็ นในการประกาศห้ ามใช้ วตั ถุอนั ตรายนัน2
มาจากความเสียงของการใช้ สารซึงส่งผลกระทบดังนี 2 มีพิษต่อมนุษย์และสัตว์สงู มาก ทําให้ เกิดพิษเรื อ2 รัง
ก่อมะเร็ ง เกิดการเปลียนแปลง ทางพันธุกรรม มีพิษตกค้ างคงทนในสภาพแวดล้ อม สลายตัวยาก สะสม
ในห่วงโซ่อาหาร และมีพิษตกค้ างในผลผลิต เป็ นอันตรายต่อพืชและสัตว์ทีเป็ นประโยชน์ มีสารเจือปนที
เป็ นพิษ เช่น dioxin หรื อ DDT ห้ ามใช้ ในประเทศพัฒนาแล้ ว โดยเฉพาะเมือ มีสารอืนทดแทนทีเสียง
ภัยน้ อยกว่า
สารเคมีกําจัดแมลงศัตรู พืช 4 ชนิด ทีมีใช้ กนั อย่างแพร่ หลาย และใช้ ในปริ มาณสูงในการเกษตร
ไทย ได้ แก่ Cabofuran Dicrotophos Methomyl และ EPN ซึงเป็ นสารกําจัดศัตรู พืชทีมีพิษร้ ายแรง เป็ น
อันตรายสูงต่อมนุษย์ สัตว์ มีพิษตกค้ างในสิงแวดล้ อม และหลายประเทศทัว โลกห้ ามใช้ โดยกรมวิชาการ
เกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็ นหน่วยงานรับผิดชอบเกียวกับการพิจารณา การยกเลิกห้ ามใช้ วตั ถุ
อันตรายหรื อการอนุญาตให้ ใช้ วตั ถุอนั ตรายใดๆ จากการพิจารณาข้ อมูลทางวิชาการ ซึงจากข้ อมูลทาง
วิชาการชี ช2 ัดแล้ วว่าสารเคมี ทัง2 4 ชนิ ด มี พิษและผลกระทบร้ ายแรง เป็ นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ และ
สิงแวดล้ อม และกรมวิชาการเกษตร ยังมีหน้ าทีรับผิดชอบโดยตรงในการขอ ตรวจสอบ และให้ การรับรอง
การขึ 2นทะเบียนวัตถุอนั ตรายทางการเกษตร
ซึงการที สารแต่ละชนิด ไม่ว่าจะเป็ นสารเคมี หรื อสารสกัดจากพืช(ยกเว้ นสะเดา) ถื อว่าเป็ นวัตถุ
อัน ตราย จะสามารถผ่ า นขัน2 ตอนการขอขึ น2 ทะเบี ย นได้ ผู้ป ระกอบการจะต้ อ งนํ า ผลการทดสอบ
ประสิทธิภาพของสารเคมีทีขอขึ 2นทะเบียนไปดําเนินในการทดลองเบื 2องต้ นเพือทราบประสิทธิภาพ รวมทัง2
ข้ อมูล พิ ษเฉี ยบพลันและพิ ษตกค้ างซึ ง เป็ นการใช้ เ อกสารรั บรองจากห้ องปฏิ บัติการที ไ ด้ รับมาตรฐาน
จากนันทํ
2 าการทดลองใช้ ชวั คราว เพือให้ ทราบข้ อมูลของพิษเรื อ2 รังทีมีพิษต่อระบบต่างๆ ของร่ างกาย ระบบ
สืบพันธุ์ การเปลียนแปลงทางพันธุกรรมและมะเร็ ง และขันตอนสุ
2
ดท้ ายประเมินผล โดยคณะอนุกรรมการ
พิจารณาการขึน2 ทะเบียนวัตถุอันตราย มี อธิ บดีกรมวิชาการเกษตรเป็ นประธาน ซึงในปั จจุบนั ข้ อมูลใน
ขัน2 ตอนการดํ าเนิ นการและพิ จ ารณาการขึน2 ทะเบี ยนไม่มีการเปิ ดเผยข้ อมูล ต่อประชาชน ตามมติข อง
คณะรั ฐมนตรี ปี พ.ศ. 2552 กํ าหนดให้ หน่วยงานที ดําเนินงานเกี ยวข้ องกับวัตถุอนั ตรายมีการเปิ ดเผย
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ขันตอนและข้
2
อมูลประกอบการพิจารณาให้ ประชาชนผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทราบ ว่าข้ อมูลทีประกอบการ
ตรวจสอบ และพิจารณารับรองวัตถุอนั ตรายนันมี
2 ความโปร่งใสหรื อไม่

1. ข้ อมูลเกียวกับกฏระเบียบความจําเป็ นในการประกาศห้ ามใช้ วัตถุอันตราย รวมทัง#
ขัน# ตอนการดําเนินการและพิจารณาการขึน# ทะเบียนทีไม่ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลต่ อ
ประชาชน
(1) กฎหมายเกียวกับการควบคุมสารป้องกันกําจัดศตรู พืช
กฎหมายฉบับแรก คือ พ.ร.บ. วัตถุมีพิษ พ.ศ.2510
- พ.ร.บ. วัตถุมีพิษ(ฉบับที 2) พ.ศ.2516
- พ.ร.บ. วัตถุอนั ตราย พ.ศ. 2535
- พ.ร.บ. วัตถุอนั ตราย พ.ศ. (ฉบับที 2)2544
- พ.ร.บ. วัตถุอนั ตราย พ.ศ. (ฉบับที 3 )2551
(2) พ.ร.บ.วัตถุอันตราย 2535
กําหนดมาตรการในการควบคุมวัตถุอนั ตราย 3 ประการ คือ
1. กําหนดให้ มีการขึ 2นทะเบียนเพือเลือกสารเคมีทีมีประสิทธิภาพดีและมีพิษน้ อยเพือใช้ ควบคุม
ศัตรูพืช
2. มีการควบคุมธุรกิจนําเข้ า ผลิต ส่งออก ขาย ใช้ รับจ้ างและการเก็บรักษาสารป้องกันกําจัด
ศัตรูพืชโดยการออกใบอนุญาตประกอบกิจการให้
3. มีการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ในท้ องตลาดและตรวจสอบดําเนินคดีตอ่ ผู้ฝ่าฝื น
(3) สารป้องกันกําจัดศัตรู พืช
ถือเป็ น “วัตถุอนั ตราย” ตามความหมายของคําว่าวัตถุอนั ตรายในมาตรา 4 อนุมาตรา 10
“วัตถุอย่างอืนไม่วา่ จะเป็ นเคมีภณ
ั ฑ์หรื อสิงอืนใดทีอาจทําให้ เกิดอันตรายแก่ บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรื อ
สิงแวดล้ อม”
(4) การควบคุมสารป้องกันกําจัดศัตรู พืช
ตาม พ.ร.บ. วัตถุอนั ตราย พ.ศ. 2535 แบ่ง วัตถุอนั ตรายออกเป็ น 4 ชนิด ตามชือ คุณสมบัตแิ ละ
ชนิดของวัตถุอนั ตราย ดังนี 2
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ชนิดที 1. วัตถุทีมีอนั ตรายน้ อย การผลิต การนําเข้ า การส่งออก การครอบครอง เพียงแต่ปฎิบตั ติ าม
หลักเกณฑ์และวิธีการทีกําหนดขึ 2นก็สามารถประกอบการได้
ชนิดที 2. วัตถุทีมีอนั ตรายน้ อย การผลิต การนําเข้ า การส่งออก การครอบครอง ต้ องแจ้ งต่อพนักงาน
เจ้ าหน้ าทีและต้ องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ความปลอดภัยทีกําหนดขึ 2นหากเป็ นวัตถุอนั ตรายชนิดใหม่ต้อง
นําไปขึ 2นทะเบียนก่อน
ชนิดที 3. วัตถุทีมีอนั ตรายสูง การผลิต การนําเข้ า การส่งออก การครอบครอง ต้ องได้ รับใบอนุญาต
หากเป็ นวัตถุอนั ตรายชนิดใหม่ต้องปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ความปลอดภัยทีกําหนด
ชนิดที 4. วัตถุทีมีอนั ตรายชนิดร้ ายแรง ห้ ามมิให้ มีการผลิต การนําเข้ า การส่งออก หรื อมีไว้ ในการ
ครอบครองแต่อย่างใด
(5) กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้ ออกประการกําหนดให้ สารป้องกันกําจัดศัตรูพืชทุกชนิดเป็ นวัตถุอนั ตรายทางการเกษตรชนิดที
2 3 และ 4 ทีต้องกํากับดูแลอย่างใกล้ ชิด
ซึง การผลิตหรื อการนําเข้ าซึง วัตถุอนั ตรายชนิดที 2 หรื อ 3 ทีอยูน่ อกรายชือทีประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาจะต้ องนํามาขึ 2นทะเบียนต่อพนักงานเจ้ าหน้ าทีก่อนและเมือได้ รับใบสําคัญการขึ 2นทะเบียนแล้ วจึง
จะผลิตหรื อนําเข้ าได้
(6) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ออกประกาศกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ขันตอน
2
ในการดําเนินการขึ 2นทะเบียน ไว้ ดงั นี 2
ผู้ผลิตหรื อผู้นําเข้ าต้ องยืนคําขอขึ 2นทะเบียนต่อพนักงานเจ้ าหน้ าทีฝ่ายวัตถุมีพิษ กองควบคุมพืชและวัสดุ
การเกษตร กรมวิชาการเกษตร ซึง แบ่งออกเป็ น 3 ขันตอนดั
2
งนี 2
ขันตอนที
2
 1 ทดลองเบื 2องต้ นเพือทราบประสิทธิภาพและข้ อมูลพิษเฉียบพลัน
ขันตอนที
2
 2 การทดลองชัว คราวเพือสาธิตการใช้ และข้ อมูลพิษระยะปานกลาง
ขันตอนที
2
 3 การประเมินผลขันสุ
2 ดท้ ายเพือรับการขึ 2นทะเบียนโดยพนักงานเจ้ าทีจะประเมินผลการ
ทดลองความปลอดภัยต่อมนุษย์และสิงแวดล้ อมเพียงพอต่อการใช้ ซึง รวมทังพิ
2 ษเรื อ2 รังระยะยาว (2 ปี )ต่อ
สัตว์ทดลอง
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ขัน# ตอนยืนคําขอขึน# ทะเบียนผลิตภัณฑ์ วัตถุอันตราย
ผู้ประกอบการยืนคําขอ

คืนเรื องให้ กบั ผู้ประกอบการ
พร้ อมบันทึกตรวจสอบคําขอฯ

เจ้ าหน้ าทีตรวจความครบถ้ วนของเอกสาร

ทีระบุวา่ ขาดเอกสารใดเพือให้
ผู้ประกอบการจัดเตรี ยมให้

ครบถ้ วน

ไม่ครบถ้ วน

ครบและนํามายืนใหม่
ผู้ประกอบการส่ง

ธุรการลงรับพร้ อมคืนสําเนาให้ 1 ชุด

เอกสารเพิม เติม

หัวหน้ ากลุม่ ส่งเรื องให้ เจ้ าหน้ าทีพิจารณา
เอกสารถูกต้ องครบถ้ วน

เอกสารไม่ถกู ต้ อง/ไม่ครบถ้ วน

เอกสารใหม่/มีปัญหาต้ องเข้ าคณะทํางาน
รับคําขอขึ 2น
ทะเบียนฯ

คณะทํางานฯ
พิจารณา

มีหนังสือแจ้ งผู้ประกอบการ
กรณีขอเอกสารครัง2 แรกให้ เวลา 30 วัน

ออกใบสําคัญฯ

เสนอคณะอนุกรรมการ
ทะเบียนวัตถุอนั ตราย/
คณะกรรมการวัตถุอนั ตราย
ไม่ รับขึน# ทะเบียน

แจ้ งผู้ประกอบการ
มารับใบสําคัญฯ

หนังสือแจ้ ง
ผู้ประกอบการ

กรณีขอเอกสารครัง2 ที 2 ให้ เวลา 20 วัน
กรณีทีขอเอกสารครัง2 ที 2 แล้ วไม่สง่
เอกสารหรื อเอกสารไม่ถกู ต้ องจะแจ้ งไม่
พิจารณาคําขอและต้ องยืนขอขึ 2นทะเบียน
ใหม่
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(7) หน่ วยงานทีเกียวข้ องกับการควบคุมสารป้องกันศัตรู พืช
(7.1) คณะกรรมการวัตถุอันตราย (มาตรา 6) ประกอบด้ วย
• ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็ นประธาน
• ผู้บญ
ั ชาการตํารวจแห่งชาติ
• อธิบดีกรมการขนส่ง
• อธิบดีกรมการค้ าภายใน
• อธิบดีกรมการแพทย์
• อธิบดีกรมควบคุมพิษ
• อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
• อธิบดีกรมประมง
• อธิบดีกรมปศุสตั ว์
• อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
• อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์
• อธิบดีกรมส่งเสริ มการเกษตร
• เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
• เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพือสันติ
• เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
• ผู้แทนกระทรวงกลาโหม
• ผู้แทนกระทรวงคมนาคม
• ผู้แทนสํานักงานมาตรฐานสินค้ าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
• ผู้ทรงคุณวุฒิซงึ รัฐมนตรี แต่งตังไม่
2 เกิน 10 คน เป็ นกรรมการและอธิบดีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมเป็ นกรรมการและเลขานุการ และผู้แทนธุรกิจพลังงาน ผู้แทนโรงงาน
อุตสาหกรรม ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา และผู้แทนสํานักงานปรมาณูเพือสันติเป็ นผู้ชว่ ยเลขานุการ
บทบาท อํานาจหน้ าที(มาตรา 7)
1. กําหนดนโยบาย มาตรการและแผนการกํากับดูแลวัตถุอนั ตราย
2. ให้ ความเห็นชอบต่อรัฐมนตรี ผ้ รู ับผิดชอบในการออกประกาศ
3. ให้ คําแนะนําแก่พนักงานเจ้ าหน้ าทีในการรับขึ 2นทะเบียนหรื อเพิกถอนทะเบียนวัตถุอนั ตราย
4. ให้ คําแนะนําหรื อคําปรึ กษาแก่รัฐมนตรี ผ้ รู ับผิดชอบ ในเรื องเกียวกับวัตถุอนั ตราย
5. พิจารณาเรื องร้ องเรี ยนจากผู้ทีได้ รับความเดือดร้ อยเสียหายจากวัตถุอนั ตราย
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6. แจ้ งหรื อโฆษณาข่าวสารเกียวกับวัตถุอนั ตรายให้ ประชาชนได้ ทราบ
7. สอดส่อง ดูแล ให้ คําแนะนําและเร่งรัดพนักงานเจ้ าหน้ าทีทีมีอํานาจเกียวกับวัตถุอนั ตราย
ต่างๆให้ ปฏิบตั ิตามอํานาจหน้ าทีทีกฎหมายกําหนด
8. เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงอุตสาหกรรมเพือเสนดคณะรัฐมนตรี เกียวกับการ
ควบคุมวัตถุอนั ตรายและการป้องกัน การเยียวยาความเสียหายอันเกิดจากวัตถุอนั ตราย
9. ปฏิบตั ิการอืนตามทีกฎหมายกําหนดไว้
(7.2) กรมวิชาการเกษตร
ได้ กําหนดมาตรฐานการควบคุมสารเคมีกําจัดศัตรูพืชไว้ 5 ประการ คือ
1. ให้ แบ่งวัตถุอนั ตรายออกเป็ น 4 ชนิด ตามความจําเป็ นต่อการควบคุม
2. กําหนดให้ มีการขึ 2นทะเบียนวัตถุอนั ตรายเพือเลือกวัตถุอนั ตรายทีมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
ใช้ ในประเทศ
3. ออกใบอนุญาตเพือควบคุมการผลิต นําเข้ า ส่งออก และมีไว้ ในครอบครองซึง ครอบคลุมแหล่ง
ผลิต สถานทีผลิต ฉลาก ภาชนะบรรจุ การขนส่งและการเก็บรักษา
4. การควบคุมผลิตภัณฑ์ในตลาด
5. การติดตามปั ญหาจากการใช้ พิษภัย และผลกระทบการใช้ และประเมินความเสียง
(7.3)สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริ โภค
มีอํานาจหน้ าที ตามมาตรา 51 แห่ง พ.ร.บ. วัตถุอนั ตราย พ.ศ. 2535 ได้ กําหนดให้ การควบคุม
โฆษณาวัตถุอนั ตรายทางการเกษตรให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยการคุ้มครองผู้บริ โภค

2. สภาพปั ญหาทีพบจากการศึกษา
1. พ.ร.บ. วัตถุอนั ตราย พ.ศ. 2535 ไม่ได้ เป็ นกฎหมายเฉพาะสําหรับใช้ ในการควบคุมสารป้องกัน
กําจัดศตรูพืชเท่านัน2 แต่เป็ นกฎหมายรวมทีใช้ ควบคุมสารเคมีทชุ นิดในประเทศ ดังนัน2 แนวทางการควบคุม
สารป้องกันกําจัด ศตรูพืชจึงเป็ นแนวทางกว้ างๆ เท่านันส่
2 งผลให้ การบังคับใช้ มาตรการต่างไม่เป็ นรูปธรรม
อย่างชัดเจน
2. ขันตอนการขึ
2
2นทะเบียนสารป้องกันการกําจัดศตรูตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขาด
การมีสว่ นร่วมของประชาชนซึง เป็ นผู้ได้ รับผลกระทบโดยตรง
3. การทํางานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบวัตถุอนั ตรายเป็ นแบบรวมงานทุกอย่างในทีเดียวไม่มีการ
กระจายการทํางานเพือประสิทธิภาพ ไม่วา่ จะเป็ นอํานาจหน้ าทีในการขึ 2นทะเบียน ออกใบอนุญาต
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ตรวจสอบ ส่งเสริ ม กํากับดูแล ดังนันจึ
2 งส่งผลให้ ภาครัฐไม่สามารถเน้ นบทบาทในการตรวจสอบคุณภาพ
การผลิต การนําเข้ า หรื อการครอบครองวัตถุอนั ตรายได้ อย่างเต็มที

3. ข้ อเสนอแนะ
แก้ ไขเพิมเติม พ.ร.บ. วัตถุอนั ตราย 2535 โดย
-ควรกําหนดกฎหมายและองค์ทีทําหน้ าทีเฉพาะในการควบคุมจัดการสารเคมีทางการเกษตรและ
สารป้องกันกําจัดศัตรูพืชโดยเฉพาะ
- ควรกําหนดให้ เจ้ าหน้ าทีเปิ ดเผยขันตอนในการขึ
2
2นทะเบียนวัตถุอนั ตรายทุกชนิด
-ควรกําหนดให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียในการขึ 2นทะเบียนวัตถุอนั ตรายนําเสนอข้ อมูลทีใช้ ประกอบการ
พิจารณาตลอดจนนําข้ อมูลนันไปประกอบการพิ
2
จารณาการขึ 2นทะเบียนด้ วย
-ควรแยกหน่วยงานในการรับผิดชอบการขึ 2นทะเบียนกับการตรวจคุณภาพและการครอบครอง
อย่างชัดเจน

4. แนวทางการเฝ้าระวังการขึน# ทะเบียนสาร 4 ชนิด
1. ควรส่งเรื องร้ องเรี ยนถึงผลกระทบของสารทัง2 4 ชนิดไปยังคณะกรรมการวัตถุอนั ตรายเพือให้
คณะกรรมการดําเนินการยับยังและไม่
2
รับขึ 2นทะเบียนสารเคมีดงั กล่าวต่อไปตามอํานาจหน้ าทีของตน
(พ.ร.บ. วัตถุอนั ตราย พ.ศ. 2535)
2. ยืนคําร้ องต่อกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพือขอให้ เปิ ดเผยข้ อมูล ซึง เป็ น
การใช้ สิทธิตามรัฐธรรมนูญในการรับรู้ รับทราบข้ อมูลข่าวสารจากทางราชการ มาตรา 56 และ มี พ.ร.บ.
ข้ อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัตใิ ห้ อํานาจไว้

5. ข้ อเสนอจากภาคประชาชนถึงสิทธิและการมีส่วนร่ วมของประชาชนตามข้ อบังคับ
ของกฎหมาย พ.ร.บ. วัตถุอันตราย
• กรมวิชาการเกษตรต้ องเปิ ดเผยขันตอนและข้
2
อมูลประกอบการพิจารณาให้ ประชาชนผู้มีสว่ นได้
ส่วนเสียทราบ ว่าข้ อมูลทีประกอบการตรวจสอบ และพิจารณารับรองวัตถุอนั ตรายนันมี
2 ความ
โปร่งใส ภาคประชาชนสามารถตรวจสอบได้ ในแต่ละขันตอน
2
โดยกรมวิชาการเกษตรควรเป็ น
ผู้รับผิดชอบในเรื องดังกล่าว
• ภาคประชาชนผู้มีส่วนได้ สว่ นเสียมีสิทธิเสนอความคิดเห็น เสนอแนะหรื อทักท้ วงเพือประกอบการ
พิจารณาการนําเข้ า และการขึ 2นทะเบียนวัตถุอนั ตราย โดยภาคประชาชนต้ องมีสิทธิในการ
เสนอแนะข้ อมูลทีได้ รับผลกระทบจากการใช้ สารเคมีทางการเกษตรทังในเชิ
2 งพื 2นทีจริ ง และข้ อมูล
ทางวิชาการทีเป็ นกลาง ทีสําคัญคือประชาชนต้ องสามารถตรวจสอบ และรับทราบข้ อมูลในการ
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ขึ 2นทะเบียนได้ อย่างโปร่งใสทังกระบวนการ
2
(จะรู้ได้ อย่างไรว่าข้ อเสนอแนะและข้ อมูลจาก
ประชาชน ถูกนําไปใช้ ในการพิจารณาให้ ขึ 2น หรื อไม่ให้ ขึ 2นทะเบียน วัตถุอนั ตราย)
• การพิจารณาการอนุมตั ใิ ห้ ขึ 2นทะเบียนวัตถุอนั ตรายโดยกรมวิชาการเกษตร ทังกระบวนการและทุ
2
ก
ขันตอน
2
ตังแต่
2 ยืนเอกสารคุณสมบัตทิ างเคมีและกายภาพของสาร ความคงตัว ข้ อมูลความเป็ นพิษ
เฉียบพลัน เป็ นการใช้ เอกสารจากห้ องปฏิบตั ิการทีได้ รับมาตรฐาน ต่อมาเป็ นขันตอนที
2
 1 การ
ทดลองเบื 2องต้ น เพือทราบประสิทธิภาพและพิษในสภาพแปลง ขันตอนที
2
 2 การทดลองใช้ ชวั คราว
ขันตอนที
2
 3 การประเมินขันสุ
2 ดท้ าย อยูท่ ีกรมวิชาการเกษตรทังสิ
2 2น ทําไมกรมวิชาการเกษตรจึง
บอกว่า การพิจารณาการขึ 2นทะเบียนกรมวิชาการเกษตร ไม่เกียวข้ อง แต่เป็ นคณะกรรมการวัตถุ
อันตรายเป็ นผู้รับผิดชอบในการพิจารณาให้ ขึ 2นทะเบียนว่าผ่านหรื อไม่ผา่ น ทังที
2 กรมวิชาการเป็ น
ผู้ดําเนินการทังหมดตั
2
งแต่
2 ต้น
• การประกาศยกเลิกการใช้ สารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืชในประเทศทีพฒ
ั นาแล้ ว มีการศึกษาอย่าง
ชัดเจนและถีถ้วน จากการร่ วมมือกันของหน่วยงานทีมีส่วนเกียวข้ องทังทางสุ
2
ขภาพของมนุษย์
สัตว์ และความเป็ นพิษต่อสิงแวดล้ อม รวมทังการคํ
2
านึงถึงความคุ้มค่าต่อการใช้ สารเคมีตวั นันๆ
2
ในระบบการผลิตทางการเกษตร แล้ วทําไมประเทศไทยจึงยังเมินเฉยต่อผลการศึกษาดังกล่าว
ดังนันจึ
2 งควรอย่างยิงทีจะต้ องนําผลการศึกษานันมาใช้
2
ในการพิจารณาให้ ยกเลิกการขึ 2นทะเบียน
สารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืชทีมีอนั ตรายอย่างจริ งจัง
• วัตถุอนั ตรายชนิดที 2 ทีมาจากสารสกัดจากพืชและจุลินทรี ย์ เป็ นการใช้ สารชีวภาพทีมาจากองค์
ความรู้ภมู ิปัญญา ซึง รู้กนั โดยทัว ไปว่ามีพิษต่อมนุษย์และสิงแวดล้ อมตําและตกค้ างไม่นาน เมือ
เทียบกับสารเคมี จึงต้ องมีขนตอนและกระบวนการเช่
ั2
นเดียวกับการขึ 2นทะเบียนวัตถุอนั ตรายชนิด
ที 3 (ตังแต่
2 ขนตอนการยื
ั2
นเอกสารทางวิชาการทีต้องผ่านการตรวจรับรองจากห้ องปฏิบตั กิ ารที
น่าเชือถือ…ความน่าเชือถือคือ มาตรฐานใด และจากใคร รวมทังขั
2 นตอนการทดสอบพิ
2
ษเบื 2องต้ น
ต่อมาเป็ นการทดลองใช้ ชวั คราว และการประเมินขันสุ
2 ดท้ าย ก่อนพิจารณาให้ ผา่ นการขึ 2น
ทะเบียน) ถ้ าอย่างนี 2เกษตรกรทัว ไป มีความสามารถขอขึ 2นทะเบียนได้ หรื อไม่ แล้ วในปั จจุบนั สาร
สกัดจากพืชมีขึ 2นทะเบียนแล้ วกีชนิด ยกเว้ นสารสกัดจากสะเดา ดังนันควรแยกการขึ
2
2นทะเบียน
วัตถุอนั ตรายชนิดที 2 ต่างหาก และวัตถุอนั ตรายชนิดที 3 นันควรแยกออกเป็
2
นชนิดทีมีพิษไม่
รุนแรง และพิษรุนแรงออกจากกัน โดยพิจารณาตามความจําเป็ นในการประกาศห้ ามใช้ วตั ถุ
อันตรายมาเป็ นเกณฑ์ ว่าระดับใดทีถือว่าเป็ นสารทีมีพิษรุนแรงจากเกณฑ์ดงั กล่าว และเสนอให้
มีการจัดตัง# หน่ วยงานใหม่ เพือดูแลและพัฒนาเกษตรกรรมทางเลือก (เทียบเท่ ากรม
วิชาการเกษตร)
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