เอกสารข้ อเสนอแนะของหน่ วยงานต่ างๆเกียวกับสารเคมีกาํ จัดศัตรู พืช
ในช่วงกลางปี พ.ศ. 2555 มีหลายหน่วยงานทีเห็นถึงความสําคัญเรื องความปลอดภัยทางอาหาร
โดยเฉพาะจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตกค้ าง ทําให้ มีการขับเคลือนผ่านกลไกต่างๆเพือให้ เกิดการแก้ ไข
ปั ญหาสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตกค้ างในอาหารอย่างเป็ นรู ปธรรมและเร่งด่วน คณะผู้จดั ฯได้ รวบรวมเอกสาร
ข้ อเสนอแนะทีเกียวข้ องกับสารเคมีกําจัดศัตรูพืชจากสองหน่วยงาน ได้ แก่ สภาทีปรึ กษาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และสํานักงานคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
1) (ร่ าง) ความเห็นและข้ อเสนอแนะเรื อง “การคุ้มครองผู้บริโภคจากอันตรายของ
สารเคมีกาํ จัดศัตรู พืชคาร์ โบฟูราน เมทโทมิล อีพีเอ็น และไดโครโตฟอส”
โดย คณะทํางานการพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุข และคุ้มครองผู้บริ โภค สภาทีปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สภาทีปรึ กษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ ศกึ ษาข้ อมูลและการรับฟั งความเห็นจากผู้เกียวข้ อง
เกี ย วกับ การคุ้ม ครองผู้บริ โ ภคจากอัน ตรายของสารเคมี กําจัดศัต รู พื ช คาร์ โ บฟูร าน เมทโทมิ ล อี พี เ อ็ น
และไดโครโตฟอส โดยเห็นควรให้ ภาครัฐดําเนินการ ดังนี @
1. คณะกรรมการวัตถุอนั ตราย กํ าหนดให้ คาร์ โบฟูราน เมทโทมิล อีพีเอ็น และไดโครโตฟอส
เป็ นวัตถุอนั ตรายชนิดที 4 เพือมิให้ มีการผลิต การนําเข้ า การส่งออก หรื อการมีไว้ ในครอบครอง
2. กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยกเลิกการใช้ และไม่อนุญาตให้ มีการขึ @น
ทะเบียน คาร์ โบฟูราน เมทโทมิล อีพีเอ็น และไดโครโตฟอส
3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปรับปรุ งระบบการขึ @นทะเบียน โดยมีคณะอนุกรรมการวิชาการ
ซึงประกอบด้ วย ผู้เชียวชาญจากหน่วยงานภาครัฐทีเกี ยวข้ อง นักวิชาการจากสถาบันวิชาการ และผู้แทน
องค์การสาธารณประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้บริ โภค โดยใช้ ข้อมูลพิษวิทยา ปั ญหาสุขภาพ ปั ญหาจาก
ประเทศทีเป็ นฐานการผลิต ตลอดจนกําหนดหลักการในการยกเลิกสารเคมีทีชดั เจน และประกาศเปิ ดเผย
ต่อสาธารณชน
4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กํ า หนดการเปิ ดรั บ ข้ อ มูล พิ ษ วิ ท ยาและเหตุผ ลในการขึ น@
ทะเบียนสารเคมีทางการเกษตร จากหน่วยงานอืน เช่น กรมการข้ าว กรมควบคุมมลพิษ สถาบันด้ านสิงแวดล้ อม
และองค์การสาธารณประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้บริ โภค สิงแวดล้ อม การเฝ้าระวังสารพิษ และด้ านการเกษตร
ในการพิจารณาประกอบ โดยเอกสารทีเกียวกับข้ อมูลพิษวิทยาต้ องเปิ ดเผยต่อสาธารณชน
5. เมือมีการยกเลิกสารเคมีทางการเกษตรในประเทศต้ นทาง หรื อประเทศทีเป็ นฐานการผลิต
หรื อประเทศในกลุ่มอาเซียนอย่างน้ อยหนึงประเทศยกเลิกการใช้ ให้ คณะกรรมการวัตถุอนั ตราย ร่ วมกับ
กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยกเลิกการใช้ สารเคมีดงั กล่าวในประเทศไทย
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6. กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นําหลักเกณฑ์ ๖ ข้ อ ซึง ได้ มีการรับฟั งความ
คิด เห็ น เบื อ@ งต้ น มาใช้ ใ นการกํ าหนดรายการสารเคมี กํ า จัดศัต รู พื ช เฝ้ าระวัง โดยเมื อ สารเคมี ช นิ ด ใด
เข้ าเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึง จาก 6 เกณฑ์ทีกําหนดไว้ ให้ บรรจุอยูใ่ นรายการเฝ้าระวังโดยทันที
7. ให้ รั ฐ บาลตระหนัก ถึ ง อั น ตรายจากสารเคมี ท างการเกษตรที มี ผ ลกระทบต่ อ สุ ข ภาพ
ของประชาชน โดยดําเนินการ ดังนี @
7.1 กํ าหนดนโยบายลดการใช้ สารเคมีทางการเกษตร เริ มตังแต่
@ พ.ศ. 2558 โดยกํ าหนด
ตัวชี @วัดในการลดระดับการใช้ สารเคมีกําจัดศัตรู พืชให้ ลดลง ร้ อยละ 50 ภายในปี พ.ศ. 2558 และส่งเสริ ม
ให้ ความรู้แก่เกษตรกรถึงอันตรายของสารเคมี โดยมีสือประชาสัมพันธ์ ทีประชาชนสามารถเข้ าถึงและเข้ าใจ
ง่าย ตลอดจนส่งเสริ มการใช้ สารเคมีให้ ถกู ต้ อง
7.2 ควบคุม ช่องทางการจํ าหน่ายสารเคมี ทางการเกษตรให้ เ ป็ นไปตามกฎหมายโดย
เคร่ งครั ด ให้ มีการลงโทษผู้จําหน่ายทีไม่ได้ ขออนุญาตในการจํ าหน่าย และกํ าหนดให้ มีผ้ ูเชี ยวชาญด้ าน
สารเคมี หรื อผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพประจําร้ านขายสารเคมีทางเกษตร
7.3 บังคับใช้ กฎหมายอย่างเคร่งครัดและให้ มีการลงโทษผู้จําหน่ายสารเคมีทางการเกษตร
ทียงั ไม่ขอขึ @นทะเบียน
8. ให้ รัฐบาลส่งเสริ มการทํ าเกษตรอินทรี ย์เพิมขึน@ อย่างจริ งจังทัง@ เพือการบริ โภคและอุปโภค
โดยมีเป้าหมายให้ ได้ ร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ. 2558 รวมทัง@ มี มาตรการควบคุมสินค้ าทางการเกษตรที
นําเข้ ามาในประเทศให้ ปลอดภัยจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทีเป็ นอันตราย
8.1 ให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงการคลัง เพิมสิงจูงใจ
ในการผลิ ต นํ าเข้ า จํ าหน่ายสารอิ นทรี ย์ทางการเกษตรที ส ามารถนํ ามาทดแทนสารเคมี ทีอันตรายต่อ
สุขภาพ
8.2 ให้ ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิ ช ย์ และกระทรวงการคลัง
เพิมสิงจูงใจการปลูกพืชระบบเกษตรอินทรี ย์ รวมทัง@ ส่งเสริ มระบบคอนแทรคฟาร์ มมิง (Contract Farming)
เกษตรอินทรี ย์
8.3 ให้ กระทรวงพาณิชย์เพิมช่องทางการจําหน่ายสินค้ าเกษตรอินทรี ย์ ให้ ครอบคลุมอย่าง
กว้ างขวางและทัว ถึงมากขึ @น
8.4 ในการจัดซื @อสินค้ าทางการเกษตรของหน่วยงานภาครัฐ ให้ หน่วยงานภาครั ฐจัดซื อ@
สินค้ าเกษตรอินทรี ย์เป็ นลําดับแรก
9. รัฐบาลควรยกเลิกนโยบายทีสง่ เสริ มการใช้ สารเคมีทางการเกษตรทางอ้ อม เนืองจากเป็ นการ
กระตุ้นให้ เกษตรกรใช้ สารเคมีมากขึ @น เช่น นโยบายบัตรเครดิตเกษตรกรทีสร้ างแรงจูงใจให้ เกษตรกรเร่ งรัด
การผลิตและใช้ สารเคมี
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10. รั ฐบาลควรใช้ มาตรการด้ านฉลากโดยระบุความเป็ นพิษทีมีผลต่อสุขภาพในสารเคมีทาง
การเกษตรทีอยู่ในรายการเฝ้าระวังทังหมด
@
ทังนี
@ ต@ ้ องแสดงให้ เข้ าใจง่ายและเห็นได้ ชดั เจน โดยหากมีการ
ละเมิดควรมีมาตรการลงโทษทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด
11. รัฐบาลควรศึกษาข้ อมูลของประเทศคูค่ ้ า เช่น จีน สหภาพยุโรป ว่าห้ ามนําเข้ าสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชชนิดใดบ้ าง เพือไม่สง่ สินค้ าทางการเกษตรทีมีสารเคมีกําจัดศัตรูพืชชนิดนันไปยั
@ งประเทศคูค่ ้ า
2) (ร่ าง) มติความปลอดภัยทางอาหาร : การแก้ ไขปั ญหาจากสารเคมีกาํ จัดศัตรู พืช ทีจะ
นําเสนอเพือรับรองสมัชชาสุขภาพครัง@ ที 5 โดย คณะทํางานวิชาการเฉพาะประเด็น
1. ขอให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดําเนิ นการจัดตัง@ คณะกรรมการขับเคลื อนมาตรฐาน
แนวทาง และการดํ า เนิ นการเพื อให้ เ กิ ด การผลิ ตอาหารที ป ลอดภัยจากสารเคมี กํา จัดศัตรู พื ช โดยให้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็ นหน่วยงานหลัก โดยมีกระทรวงสาธารณสุข สถาบันอาหาร และสภา
หอการค้ าแห่งประเทศไทย เป็ นฝ่ ายสนับสนุน เพือดําเนินการผลักดันการปฏิบตั ิทางการเกษตรทีดีสําหรับ
พืช (GAP) ให้ เป็ นภาคบังคับทางกฎหมาย ครอบคลุมทุกระดับนับแต่ระดับตลาดภายในประเทศ ตลาดใน
ห้ างสรรพสินค้ า และตลาดส่งออก โดยมีกลไกการบริ หารจัดการในแต่ละระดับเพือเอื @ออํานวยให้ เกษตรกร
ได้ รับความรู้ความเข้ าใจและสามารถปฏิบตั ไิ ด้
2. กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดําเนินการ
2.1 ทบทวนการอนุญาตให้ มีการขึ @นทะเบียนสารเคมีกําจัดศัตรู พืชทีใช้ ในกระบวนการผลิต
ภาคการเกษตร โดยเฉพาะคาร์ โบฟูราน เมโทมิล ไดโครโตฟอส อีพีเอ็น เพือผลักดันเป็ นวัตถุอนั ตรายชนิดที 4
2.2 ปรับปรุงวิธีการขึ @นทะเบียน และเพิมเติมองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการวิชาการให้
ประกอบด้ วยผู้เ ชี ยวชาญจากหน่วยงานภาครั ฐ ที เ กี ยวข้ อง นักวิช าการจากสถาบันวิ ชาการ และผู้แทน
องค์การสาธารณะประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้บริ โภค โดยใช้ ข้อมูลพิษวิทยา ปั ญหาสุขภาพ ปั ญหาจาก
ประเทศทีเป็ นฐานการผลิต และประกาศเปิ ดเผยข้ อมูลการขึ @นทะเบียนสารเคมีกําจัดศัตรู พืชทีมีผลกระทบ
ต่อสาธารณชน
2.3 กํ าหนดหลักเกณฑ์ ในการยกเลิกการใช้ วัตถุอันตราย หรื อการยกระดับประเภทวัตถุ
อันตราย โดยเร่ งรัดการศึกษาและรวบรวมข้ อมูลเพือเสนอต่อคณะกรรมการวัตถุอนั ตรายให้ สารเคมีกําจัด
ศัตรู พื ชที มีผ ลกระทบรุ นแรงและหลายประเทศห้ ามใช้ แ ล้ วเป็ นวัตถุอันตรายชนิ ดที 4 และเพิม รายการ
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชทีมีพิษร้ ายแรงในบัญชีเฝ้าระวัง
2.4 เสนอต่อคณะกรรมการวัตถุอนั ตราย ให้ ดําเนินการควบคุมการโฆษณาและการขาย
ตรงวัตถุอนั ตรายทางการเกษตรอย่างเข้ มงวดตามนโยบายการจัดการสารเคมีป้องกันกําจัดศัตรู พืชเพือลด
ผลกระทบทางสุขภาพตามมติคณะรัฐมนตรี เมือวันที 10 มีนาคม 2552 และดําเนินการแก้ ไขเพิมเติม
พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 ให้ มี บ ทบัญ ญัติ ว่า ด้ ว ยการควบคุม การโฆษณาและการขายตรงวัต ถุ
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อันตรายทางการเกษตร รวมถึงการให้ ภาคประชาสังคม โดยเฉพาะด้ านการคุ้มครองผู้บริ โภคเข้ ามามีส่วน
ร่วมในการดําเนินงานของหน่วยงานทีเกียวข้ องกับวัตถุอนั ตราย
3. ขอให้ กระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการวัตถุอนั ตราย ดําเนินการ
ปรั บปรุ ง ประกาศกฎเกณฑ์ การคัดเลื อกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย โดยให้ องค์กร
สาธารณะประโยชน์เป็ นผู้คดั เลือกตัวแทนของตนแต่ละสาขาเพือให้ ได้ ตวั แทนทีแท้ จริ งตามเจตนารมณ์
4. ขอให้ กระทรวงสาธารณสุข เป็ นหน่วยงานหลัก ร่ วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
กระทรวงอุตสาหกรรม โดยให้ กระทรวงสาธารณสุขเป็ นศูนย์กลางในการจัดการข้ อมูลความปลอดภัยทาง
อาหารเชิงบูรณาการ และจัดทําระบบการแจ้ งเตือนผลการตรวจสอบการปนเปื อ@ นของสารเคมีกําจัดศัตรู พืช
ในผักและผลไม้ ตลอดห่วงโซ่การผลิตแก่หน่วยงานรั ฐที เกี ยวข้ อง เครื อข่ายเกษตรกร องค์กรภาคประชา
สังคม และผู้บริ โภค โดยให้ มีการสุ่มตรวจสอบสารเคมีตกค้ างในสินค้ าเกษตรทีวางจําหน่ายของทุกภาค
ส่วนอย่างสมําเสมอและมีความโปร่ งใสด้ วยเครื องมือและวิธีการทีมีความเหมาะสม และให้ มีการส่งผลมา
รวมเพือการประเมินผลการตรวจสอบ การประเมินผลกระทบ ก่อนเผยแพร่สสู่ าธารณชนอย่างทัว ถึงและทัน
ต่อสถานการณ์ ทังนี
@ @ให้ รวมกระบวนการแก้ ไขและป้องกันปั ญหาทีอาจเกิดขึ @นซํ @าด้ วย
5. ขอให้ กระทรวงการคลัง ดํ าเนิ นการศึกษาแนวทางการจัดตัง@ กองทุน โดยการจัดเก็ บจาก
ผู้ประกอบการทีนําเข้ า ผลิต และจําหน่ายสารเคมีกําจัดศัตรู พืช และ/หรื อดําเนินการศึกษาแนวทางการ
จัดเก็ บภาษี สารเคมีกําจัดศัตรู พืช เพือนํามาใช้ ในการเยียวยา ชดเชย และสนับสนุนการผลิตทีปลอดภัย
ตามหลักการปฏิบตั ิทางการเกษตรที ดี (GAP) และระบบเกษตรกรรมยัง ยื น รวมถึงการตรวจสอบ การ
จัดการด้ านสิงแวดล้ อม และการขับเคลือนกลไกการจัดการความปลอดภัยทางอาหาร
6. ขอให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็ นองค์กรหลัก ร่ วมกับกระทรวงสาธารณสุข โดยการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการกําหนดค่าปริ มาณสารพิษตกค้ างสูงสุด (MRL) และส่งเสริ มความรู้ แก่
สังคมเพือปกป้องสุขภาวะประชาชน
7. ขอให้ กระทรวงพาณิชย์ เป็ นหน่วยงานหลักร่ วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
สาธารณสุข และการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลือนแผนยุทธศาสตร์ เพือให้ ประเทศไทยเป็ น
ศูนย์กลางอาหารปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP และ ThaiGAP และเป็ นศูนย์กลางเกษตรอินทรี ย์ของ
ภูมิภาคเพือเสนอต่อรัฐบาลภายใน 1 ปี
8. ขอให้ เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงานความก้ าวหน้ าต่อสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติครัง@ ที 6
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