ประเด็นสนับสนุนการขึน ทะเบียนควบคุมสารเคมีกาํ จัดศัตรู พืชภายในระยะเวลาที"กฎหมาย
กําหนด
และข้ อโต้ แย้ งต่ อกลุ่มธุรกิจสารเคมีกาํ จัดศัตรูพืชที"ต้องการให้ ขยายระยะเวลาการขึน ทะเบียน
ออกไปอีก 2 ปี
1.ปั ญหาการปล่ อยปละละเลยให้ มีการขึน ทะเบียนวัตถุอันตราย และการขาดมาตรการที"ได้ มาตรฐานเพื"อ
ควบคุมสารเคมีกาํ จัดศัตรู พืช
เท่าทีผ่านมาประเทศไทยปล่อยปละละเลยให้ ออกใบสําคัญการขึน ทะเบียนวัตถุอันตรายจํ านวนมากถึง
27,126 ฉบับ ซึง มากทีสดุ เมือเทียบกับประเทศต่างๆ เช่น มาเลเซีย (917 รายการ) อินโดนีเซีย(1,158 รายการ) และ
เวี ยดนาม (1,743 รายการ)1 การปล่อยปละเลยดังกล่าวทําให้ เกิดการใช้ สารเคมี อย่างไม่เหมาะสม2 ส่งผลทําให้
เกษตรกรมากกว่า 38.52% ได้ รับสารเคมีการเกษตรสะสมในกระแสเลือดทีอยู่ในขันเสี
 ยงและไม่ปลอดภัย3 สารพิษ
สะสมในผลผลิตซึง เป็ นสาเหตุสําคัญของโรคมะเร็ งซึงปั จจุบันเป็ นสาเหตุอันดับ 1 ของการตายของประชาชนใน
 าให้ เกิดปั ญหาการส่งออกผักและผลไม้ ไปยุโรป เพราะจากตัวเลขพบว่า ผักและผลไม้ ของประเทศ
ประเทศ4 อีกทังทํ
ไทยพบปริ มาณการตกค้ างของสารเคมี การเกษตรมากทีสดุ เป็ นอันดับ 1 ในบรรดา 70 กว่าประเทศทีส่งออกไปยัง
ยุโรป5
การควบคุมการออกใบอนุญาตสารเคมีกําจัดศัตรู พืชให้ ได้ มาตรฐาน และการไม่อนุญาตให้ ขึน ทะเบี ยน
สารเคมี ทีมีพิษร้ ายแรง หรื อสารเคมีทีหลายประเทศห้ ามใช้ เป็ นจัดการทีต้นนํ า ทีสําคัญในกระบวนการสร้ างความ
ปลอดภัยต่อเกษตรกร ผู้บริ โภค และสภาพแวดล้ อม
2. ข้ ออ้ างเรื" องเงื"อนเวลา
กลุ่มธุรกิ จสารเคมีกําจัดศัตรู พืชอ้ างว่ามีระยะเวลาการขึ นทะเบี ยนน้ อยมากเนืองจากหลังจากมีการออก
พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2551 เมื อวันที 25 กุมภาพันธ์ 2551 นัน ยังต้ องรอประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และประกาศกรมวิชาการเกษตร รวม 3 ฉบับ คือ
1)ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมือวันที 20 มกราคม 2552
2)ประกาศกรมวิชาการเกษตร ลงราชกิจจานุเบกษา วันที 13 พฤศจิกายน 2552
3)ประกาศกรมวิชาการเกษตร ลงราชกิจจานุเบกษา วันที 27 ธันวาคม 2553
ความเป็ นจริ งก็คือ หลังจากกฎหมายมีผลบังคับใช้ อย่างเป็ นทางการหลังจากประกาศราชกิจจานุเบกษาใน
วันที 25 กุมภาพันธ์ 2551 นัน กฎหมายได้ ให้ เวลาการขึ นทะเบี ยนสารเคมี กําจัดศัตรู พืชจนถึงวันที 22 สิงหาคม
2554 รวมเป็ นระยะเวลาถึง 3 ปี กั บ 6 เดือนเต็ม โดยในระหว่างนัน กรมวิชาการเกษตรได้ ร่วมหารื อเกี ยวกับ
ขัน ตอนและรายละเอียดในการขึน ทะเบี ยนมาโดยต่อเนื อง แม้ ว่าอาจจะล่าช้ าบ้ าง แต่บริ ษัทสารเคมี การเกษตร
ทังหลายสามารถยื

นขอทะเบียนได้ ตงแต่
ั  มีประกาศของกรมวิชาการเกษตรฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษาเมือวันที
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Plant protection profiles from Asia-Pacific countries, FAO 2007
ปั จจุบนั ประเทศไทยนําเข้ าสารเคมีกําจัดศัตรูพืชมีมลู ค่าประมาณ 18,000 ล้ านบาทซึง สูงทีสดุ เป็ นอันดับสองของประเทศในทวีป
เอเชียทังหมด

และสูงเป็ นอันหนึง ในบรรดาประเทศในกลุม่ อาเซียน
3
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
4
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
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สืบค้ นได้ จากระบบข้ อมูล RASFF ของสหภาพยุโรป
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13 พฤศจิกายน 2552 เป็ นต้ นไป6 หมายความว่ าผู้ ย" ืนขอทะเบี ยนมีเวลาในการดําเนิ นการทัง สิน 648 วั น
หรื อ 1 ปี กับอีก 9 เดือนเศษ ในขณะที"ขัน ตอนการทดลองทางพิษวิทยานั น สามารถดําเนินการภายใน
ระยะเวลา 6-8 เดือน ซึ"งเหลือเวลาเพียงพอ (ส่วนประกาศกรมวันที 27 ธันวาคม 2553 นัน เป็ นประกาศเรื อง
การยกเว้ นไม่ต้องยืนข้ อมูลตามรายการทีกําหนดไว้ หรื อกําหนดรายละเอียดให้ ชัดเจนยิงขึ น ซึงเป็ นผลมาจากการ
หารื อกับกลุม่ ธุรกิจสารเคมีเกษตร จึงไม่ได้ มีผลทําให้ ขนตอนการขึ
ั
นทะเบียนล่าช้ าแต่ประการใด)
การที บ ริ ษั ท สารเคมี อ้ า งว่ า ไม่ ทัน เป็ นเพราะตัง ธงไว้ ล่ว งหน้ า ที จ ะไม่ ย อมปฏิ บัติ ต ามและต้ อ งการยื น
ระยะเวลาการขึ นทะเบี ยนออกไปหรื อไม่ ดังจะเห็นได้ จากผลการประชุมของสมาคมดังกล่าวเมือวันที 18 มกราคม
2553 ทีตงคํ
ั  าถามหามาตรการจากกระทรวงเกษตรในกรณีทีตนไม่สามารถยืนขอขึ นทะเบียนได้ ภายในระยะเวลาที
กําหนด
3. คํากล่ าวอ้ างเรื" องค่ าใช้ จ่าย
สมาคมคนไทยธุร กิ จ การเกษตรอ้ า งว่ า สารเคมี ก ารเกษตรส่ว นใหญ่ นํ า เข้ าจากประเทศจี น ซึงยังไม่ มี
ห้ องปฏิบตั ิการตามมาตรฐานทีกําหนด ดังนันจึ
 งจําเป็ นต้ องนําสารเคมีทีนําเข้ าจากจีนไปตรวจวิเคราะห์คณ
ุ ภาพใน
ประเทศทีมีห้องปฏิบัติการทีได้ มาตรฐาน เช่น ส่งไปทีอินเดีย ฝรังเศส นิวซีแลนด์ ซึง มีค่าใช้ จ่ายสูงมากไม่ตํากว่า 11.5 ล้ านบาทต่อรายการนัน เป็ นคํากล่าวอ้ างที เกินจริ งหลายเท่าตัว ตัวอย่างเช่น กรณี การขึน ทะเบี ยนสารเคมี
การเกษตรในประเทศเวียดนามซึง ได้ กําหนดมาตรฐานแบบเดียวทีกรมวิชาการเกษตรของไทยกําลังดําเนินการอยู่
นัน เสียค่าใช้ จา่ ยเพียงประมาณ 3,000 -5,000 เหรี ยญ หรื อ 100,000-150,0000 บาทต่อรายการเท่านัน 7
บริ ษัทเหล่านี แ ต่ละบริ ษัทเสียค่าใช้ จ่ายในการโฆษณาและส่งเสริ มการขายสารเคมี เช่น ให้ การสนับสนุน
เอเย่นต์ ร้ านค้ าซึง เป็ นลูกค้ าเดินทางไปต่างประเทศ หรื อให้ รางวัลจูงใจในรู ปแบบต่างๆ เป็ นเงินรวมกันนับร้ อยล้ าน
บาท ทังๆที
 เป็ นการกระทําทีผิด“จรรยาบรรณระหว่างประเทศว่าด้ วยการจําหน่ายและการใช้ สารป้องกันและกําจัด
ศัตรู พืชขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ” อย่างชัดเจน สิง ทีบริ ษัทเหล่านีค วรทําคือ ยุติการใช้ เงิน
มากมายเพือการส่งเสริ มการขายสารเคมี ทีขาดจรรยาบรรณเหล่านัน และนํ าสารเคมี ดังกล่าวไปตรวจสอบตาม
ขันตอนที

ควรจะเป็ น
เท่าทีผ่านมารัฐบาลได้ สนับสนุนกลุม่ ธุรกิจสารเคมีการเกษตร โดยได้ ยกเลิกภาษี นําเข้ าให้ กับธุรกิจดังกล่าว
ตลอด 20 ปี ทีผา่ นมา โดยอ้ างว่าเพือทําให้ เกษตรกรได้ สารเคมีราคาถูก ทังๆที
 ปัญหาหลักของการใช้ สารเคมีคือการ
ใช้ สารเคมี การเกษตรมากเกิ นไป คุณภาพตํ า และไม่มีการคุ้มครองผลกระทบต่อเกษตรกรและผู้บ ริ โภคทีได้ รับ
สารพิษจากเคมีการเกษตร
4. ข้ อโต้ แย้ งเรื" องผลกระทบต่ อการเกษตรโดยทําให้ ผลผลิตลดตํ"าลง 50%
กลุ่ม ธุรกิ จเคมี เ กษตรอ้ างว่ าการที ไ ม่ สามารถขึน ทะเบี ยนสารเคมี กําจัดศัต รู พื ชได้ ทันกํ าหนด จะทํ าให้
ผลผลิตโดยเฉพาะในข้ าว อ้ อย ไม้ ผล ยางพารา และพืชผักต่างๆ ลดลงไม่น้อยกว่า 50% นัน ไม่เป็ นความจริ ง
โดยเฉพาะอย่างยิงในกรณี การอ้ างว่าจะส่งผลกระทบอย่างสําคัญในการควบคุมการระบาดของเพลีย กระโดดสี
นํา ตาล ทัง นี เ นื องจากปั ญหาสําคัญทีทําให้ การระบาดของเพลี ยกระโดดสีนํา ตาลแพร่ กระจายออกไปคือการใช้
สารเคมีการเกษตรมากเกินไปจนไปทําลายแมลงทีมีประโยชน์ และทําให้ เพลี ยดื อยา การประชุมระหว่างประเทศที
สิงคโปร์ เมือเร็ วๆนี สรุปว่าปั ญหาของ "พายุแมลง" ทีเกิดขึ นในเอเชียมีสาเหตุสําคัญมาจากการใช้ สารเคมีมากเกินไป
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กรมได้ มีประกาศเตือนให้ บริษัทสารเคมีตา่ งๆให้ มายืนทะเบียนเมือวันที 14 มกราคม 2552
สัมภาษณ์ข้าราชการระดับสูง ผู้เชียวชาญการเกษตรระหว่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที 24 เมษายน 2554
2

จากสารเคมี ราคาถูกทีนําเข้ าจากจี น และอินเดี ย การขาดมาตรการควบคุม และการให้ การศึกษาแก่ชาวนาไม่
เพียงพอ8
คําแนะนําอย่างเป็ นทางการในการควบคุมเพลี ยกระโดดสีนํ าตาลคือ การเปลียนพันธุ์ข้าว ลดการใช้ ป๋ ุยเคมี
ลดปริมาณนํ า ลดความหนาแน่นของต้ นข้ าวในแปลงนา ทิ งช่วงการปลูกข้ าว ลดการใช้ ป๋ ยเคมี
ุ
และให้ ใช้ สารชีวภาพ
9
ในการควบคุมแมลงศัตรูพืช เป็ นต้ น
การศึกษาซึง ได้ รับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)เรื องการผลิตข้ าวอินทรี ย์ซึง
ศึกษาใน 6 จังหวัด พบว่าการปลูกข้ าวแบบอินทรี ย์ซงึ ไม่ใช้ ป๋ ุยเคมีและสารเคมีกําจัดศัตรู พืชเลยได้ ผลผลิตมากกว่า
การปลูก ข้ า วทัว ไป อี ก ทั ง ต้ น ทุน ต่ อ ผลผลิต ก็ ตํ า กว่ า การผลิ ต ข้ า วแบบเคมี 10 เช่ น เดี ย วกั บ รายงานพิ เ ศษของ
คณะทํางานพิเศษเรื องสิทธิในอาหารของสหประชาชาติชีว ่าประเทศกํ าลังพัฒนาสามารถเพิมผลผลิตได้ อีกเท่าตัว
โดยเปลียนจากเกษตรแบบเคมีมาเป็ นการเกษตรเชิงนิเวศ11
สาธารณชนและผู้ตดั สินใจทางนโยบายของรัฐควรพิจารณาว่าจะเชือข้ อมูลของกลุ่มผลประโยชน์ จากธุรกิจ
เคมีหรื อหน่วยงานทางวิชาการทีไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง
5. จับตามาตรการขยายระยะเวลาการขายสารเคมีกาํ จัดศัตรู พืชที"ไม่ ได้ มาตรฐานอีกไป 2 ปี
เจตนาซ่อนเร้ นของกลุม่ ธุรกิจเคมีเกษตรมีอยู่ 3 ประการคือ
ประการแรก กดดันให้ ก รมวิ ช าการเกษตร และนั ก การเมื อ งที ค วบคุม ดู แ ลกระทรวงเกษตรให้ อ อก
กฎระเบียบ หรื อยกเว้ นการควบคุมทางกฎหมายเพื อให้ บริ ษัทเหล่านีส ามารถนําเข้ าสารเคมีทีไม่ได้ มาตรฐาน ไม่มี
คุณภาพให้ สามารถจําหน่ายได้ อย่างน้ อยในระยะเวลา 2 ปี ข้ างหน้ า
ประการที"สอง ต้ องการให้ กรมวิชาการเกษตรและกระทรวงเกษตรเอื ออํานวย ผ่อนคลายระเบียบ เพือให้
บริ ษัทเหล่านี ส ามารถขึน ทะเบี ยนสารเคมี กําจัดศัตรู พื ชได้ โดยสะดวก สามารถนํ าสารเคมี ทีถูกจับตามอง หรื อ
สารเคมีทีหลายประเทศห้ ามใช้ แล้ ว หรื อไม่ได้ คณ
ุ ภาพ มาขึ นทะเบียน
ประการที"สาม เป็ นการปูทางเพือเคลือนไหวให้ มีการแก้ พ.ร.บ.วัตถุอนั ตราย เพือบริ ษัทสารเคมีเหล่านีจ ะ
ได้ ไม่ต้องปฏิบตั ิตามมาตรฐานทีได้ กําหนดไว้ ในกฎหมาย
6. ปั ญหาเรื" องสารเคมีกาํ จัดศัตรู พืชไม่ ใช่ เรื" องของกลุ่มธุรกิจเคมีและกระทรวงเกษตรฯ
ปั ญหาเรื องสารเคมี กําจัดศัตรู พืชเป็ นปั ญหาทีเกียวข้ องกับสุขภาพอนามัยของผู้บริ โภค ประชาชนคนไทย
ทุกคน เกียวข้ องกับผลกระทบต่อสิงแวดล้ อม และเกียวข้ องกับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรทังหมด

มิใช่เป็ นแค่เพียง
ผลประโยชน์ กลุ่มบุคคลบางกลุ่มทีออกมาเคลือนไหวเพื อขยายระยะเวลาการขึน ทะเบี ยนสารเคมี ออกไปและมี
เจตนาแอบแฝงในการแก้ ไขกฎหมายและระเบียบต่างๆทีเกียวกับพ.ร.บ.วัตถุอนั ตราย พ.ศ.2551 เท่านัน
สาธารณชน หน่ วยงาน และองค์ กรต่า งๆต้ องจับ ตาการเคลื อนไหว และติดตามการเปลียนแปลงทาง
นโยบายทีจะมีผลทําให้ พ.ร.บ.วัตถุอันตราย ไม่สามารถบังคับใช้ ได้ ทังนี
 เ พือคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ผู้บริ โภค
สุขภาพ และสิง แวดล้ อมทีดีของพวกเราทุกคน
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Asia rice output threatened by pesticide overuse By Martin Abbugao (AFP) – Mar 5, 2011
คําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร, กรมส่งเสริ มการเกษตร และสถาบันวิจยั ข้ าวนานาชาติ
10
งานวิจยั ข้ าวอินทรี ย์ฤาจะแก้ จน ? นันทิยา หุตานุวตั ร และคณะ คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 2550
11
Many farmers in developing nations can double food production within a decade by shifting to ecological agriculture
from use of chemical fertilizers and pesticides, a U.N. report showed on Tuesday. (Reuters) Tue Mar 8, 2011
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