แนวทางการแก้ ปัญหาสารเคมีกาจัดศัตรู พืช
ตลอดห่ วงโซ่ การผลิตในพืน้ ที่ต้นนา้ ระบบนิเวศ และประชาชนในพืน้ ที่
ผลจากการวิจยั เชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้ างศักยภาพหน่วยงานท้ องถิ่นในการจัดการและป้องกัน
การปนเปื อ้ นของสารพิษบนพื ้นที่ต้นน ้าน่าน โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พบสารเคมี
ตกค้ างในน ้าประปา น ้าดื่มบรรจุขวด และตกค้ างในปลาที่เลี ้ยงในพื ้นที่ต้นน ้า ทังนี
้ ้โดยพบว่าน ้าประปามี
สารเคมีกาจัดศัตรูพืชอาทราซีนเฉลี่ย 12.29 ไมโครกรัมต่อลิตร และพบในน ้าดื่มบรรจุขวดเฉลี่ย 18.78
ไมโครกรัม/ลิตร ซึง่ เกินค่ามาตรฐานที่หลายประเทศกาหนดเช่น ออสเตรเลียกาหนดให้ ไม่เกิน 0.5
ไมโครกรัม/ลิตร และแคนาดากาหนดไว้ 5 ไมโครกรัม/ลิตร
นอกเหนือจากนันยั
้ งพบการตกค้ างของสารเคมีกาจัดวัชพืชไกลโฟเสทเกินมาตรฐานในปลาซึง่ เลี ้ยง
ในกระชังในแม่น ้าน่านทุกตัวอย่าง (19/19) พบพาราควอทเกินมาตรฐานทุกตัวอย่าง (19/19) และพบ
สารเคมีกาจัดแมลงคลอไพรี ฟอส 15 ตัวอย่างจาก 19 ตัวอย่าง โดยในกรณีไกลโฟเสทนันมี
้ การพบการ
ปนเปื อ้ นสูง 1,047.48 – 9,613.34 ไมโครกรัม/ก.ก. ในขณะที่คา่ มาตรฐานที่กาหนดอยูใ่ นระดับเพียง 50
ไมโครกรัม/ก.ก. เท่านัน้
สารที่มีการตรวจพบเป็ นสารที่มีอนั ตรายร้ ายแรงทัง้ 4 ชนิด อีกทังมี
้ ปริมาณการใช้ สงู สุดติดอันดับ 1
ใน 10 ของสารเคมีที่มีการนาเข้ ามากที่สดุ โดยจากสถิตเิ มื่อปี 2558 ไกลโฟเสทเป็ นสารที่นาเข้ าเป็ นอันดับ
หนึง่ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณ 40% ของสารเคมีทงหมด
ั้
พาราควอทมีการใช้ รองลงมาเป็ นอันดับ 2 อาทรา
ซีนอยูใ่ นลาดับที่ 4 และคลอไพรี ฟอส สารเคมีฆา่ แมลงที่นาเข้ ามากที่สดุ อยูใ่ นลาดับที่ 9 ตามตาราง
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อสามัญ
glyphosate-isopropylammonium
paraquat dichloride
2,4-D-dimethylammonium
atrazine
ametryn
2,4-D-sodium
propineb
diuron
chlorpyrifos
mancozeb

ปริมาณ (กก.)
58,078,201
30,440,671
5,929,474
3,983,749
3,990,667
2,099,862
2,444,760
2,396,970
1,983,113
1,848,395

มูลค่า (บาท)
3,083,660,910
2,692,522,593
372,839,897
519,063,596
585,596,385
227,335,302
505,959,057
351,220,413
328,047,490
193,614,494

พิษภัยของสารเคมีกาจัดศัตรูพืช 4 ชนิด
สารเคมีทงั ้ 4 ชนิดมีพิษภัยร้ ายแรง ทังที
้ ่เป็ นพิษเฉียบพลันและพิษเรื อ้ รัง หลายประเทศยกเลิกการ
ใช้ หรื อควบคุมการใช้ อย่างเข้ มงวด ดังตาราง
ชื่อสาร
พิษภัย
ประเทศที่แบนและจากัดการใช้
ไกลโฟเสท (ชื่อ
สถาบันวิจยั มะเร็งนานาชาติ ภายใต้ แบน ศรี ลงั กา เอลซัลวาดอร์ คาเมรูน
การค้ าสาคัญ
WHO ประกาศให้ เป็ นสารที่นา่ จะก่อ จากัดการใช้ ฝรั่งเศส เนเธอร์ แลนด์ ห้ ามใช้
ราวด์อพั๊
มะเร็งเมื่อปี 2015 มีผลยับยังการ
้
ในพื ้นที่สาธารณะ และบ้ านเรื อน
พัฒนาขึ ้นโดยมอน ทางานของต่อมไร้ ท่อ จับกับโลหะ
อียไู ม่ตอ่ อายุทะเบียนแต่ผ่อนผันให้ ใช้
ซานโต้ )
หนักในดินมีผลต่อการทางานของไต ชัว่ คราวจนถึงสิ ้นปี 2018 และมีแนวโน้ มสูงที่
และอาจเกี่ยวข้ องกับโรคภัยต่างๆอีก จะถูกยกเลิกการใช้
หลายโรค พบตกค้ างในอาหารและ
ผลิตภัณฑ์อาหารหลายชนิด
แม้ กระทัง่ ในเนื ้อสัตว์ หรื อเบียร์
อาทราซีน (ชื่อ
มีผลกระทบต่อต่อมไร้ ท่อ มีผลต่อ
แบน อียู (ตังแต่
้ 2004)
การค้ าสาคัญ
ระบบสืบพันธุ์ และอาจก่อมะเร็ง พบ
อาทราซีน พัฒนา สะสมในแหล่งน ้าดื่มและน ้าบาดาล
โดยซินเจนทา)
อาจตกค้ างในดินตังแต่
้ หลายเดือน
จนถึง 4 ปี แล้ วแต่ชนิดของดิน
พาราควอท (ชื่อ พาราควอทเป็ นสารเคมีที่มีพิษ
แบน อียู (ตังแต่
้ ปี 2007) ประเทศต่างๆ เช่น
การค้ าสาคัญ
เฉียบพลันร้ ายแรงเข้ าสูร่ ่างกายทาง คูเวต กัมพูชา ลาว โกติววั ร์ ซีเรี ย สหรัฐ
กรัมม็อกโซน
ปาก ผิวหนัง ตา หรื อการหายใจ
อาหรับอิมิเรต รวม 36 ประเทศทัว่ โลก
พัฒนาโดยซินเจน ระยะยาวมีผลต่อระบบประสาท โรค รวมทังจี
้ นที่จะเริ่มยกเลิกการใช้ ในปี 2016
ทา)
พาร์ กินสัน มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตใน จากัดการใช้ โคลัมเบีย ฟิ ลิปปิ นส์
ระบบนิเวศ
อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ อุรุกวัย สหรัฐ เบลิซ ชีลี
คอสตาริกา อินเดีย
คลอไพรี ฟอส
เป็ นสารเคมีฆา่ แมลงที่สง่ ผลยับยัง้
แบน อียู เยเมน
(พัฒนาโดยบริษัท การเจริญเติบโตของสมอง เด็กมี
จากัดการใช้ จีนห้ ามใช้ ในผัก สหรัฐห้ ามใช้
ดาวเคมีคอล)
พัฒนาการช้ า เป็ นพิษต่อปลาและ
ในบ้ านเรื อนและพื ้นที่สาธารณะ และใน
สัตว์น ้า และผึ ้ง เป็ นสารเคมีที่พบการ พืชผักบางชนิด ปั จจุบนั EPA กาลังเสนอให้ มี
ตกค้ างมากที่สดุ ในผักและผลไม้ พบ การยกเลิกการใช้ เช่นเดียวกับคาร์ โบฟูราน
สะสมในแหล่งน ้า

แนวทางการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากสารเคมีกาจัดศัตรู พืช
ในพืน้ ที่ต้นนา้ และลุ่มนา้ ตอนล่ าง
1.ข้ อเสนอต่ อผู้ว่าราชการจังหวัดและองค์ กรท้ องถิ่น
1.1 กรณีการตกค้ างของสารเคมีกาจัดศัตรูพืชจนเกิดผลกระทบต่อแหล่งน ้าและปนเปื อ้ นใน
ห่วงโซ่อาหารเกินระดับมาตรฐานดังผลการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.นเรศวร เป็ นผลกระทบที่
ชัดเจน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถจัดทาข้ อเสนอเพื่อป้องกันผลกระทบอย่างเร่งด่วน เสนอต่อ
นายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 9 ตามพ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อม พ.ศ.2535 ให้ มีคาสั่งเพื่อ
ระงับและบรรเทาผลกระทบจากสารเคมี โดยห้ ามมิให้ มีการใช้ สารไกลโฟเสท พาราควอท อาทราซี น และ
คลอไพรี ฟอส ในพื ้นที่ต้นน ้าเอาไว้ ก่อน รวมทังจั
้ ดทาแผนฉุกเฉินตามมาตรา 10 เพื่อแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้น
เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมเป็ นผู้ประกาศตามที่กฎหมายได้
ให้ อานาจไว้
1.2 นอกเหนือจากอานาจตามพ.ร.บ.ดังกล่าวข้ างต้ นแล้ วผู้วา่ ราชการจังหวัดยังสามารถใช้
อานาจเชิงบริ หาร โดยร่วมกับองค์กรท้ องถิ่นออกนโยบายและข้ อเสนอแนะตลอดมาตรการต่างๆในการ
บรรเทาและฟื น้ ฟูปัญหาจากสารเคมีกาจัดศัตรูพืชดังกล่าว ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนในการจัด
ทาข้ อบัญญัตขิ องชุมชนเกี่ยวกับการใช้ สารเคมีกาจัดศัตรูพืชตามความเหมาะสม
การมีสว่ นร่วมของเกษตรกร และประชาชนในท้ องถิ่นยังมีความจาเป็ นเพื่อให้ ข้อเสนอตามคาสั่ง
ของผู้วา่ ราชการจังหวัดและแผนฉุกเฉินตาม 1.1 สามารถดาเนินการได้ ในทางปฏิบตั แิ ละได้ รับการ
สนับสนุนจากประชาชน
2.ข้ อเสนอต่ อคณะกรรมการระดับชาติ
2.1 กระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะเลขานุการคณะกรรมการวัตถุอนั ตรายต้ องดาเนินการให้ มีการ
ประชุมของคณะกรรมการวัตถุอนั ตราย ภายใต้ พ.ร.บ.วัตถุอนั ตรายอย่างเร่งด่วน เพื่อเสนอให้ มีการจัด
ประเภทสารเคมีกาจัดศัตรูพืชทัง้ 4 ชนิดซึง่ เดิมเป็ นวัตถุอนั ตรายประเภทที่ 3 ให้ เป็ นวัตถุอนั ตรายประเภทที่
4 ซึง่ หมายถึง วัตถุอนั ตรายที่ห้ามมิให้ มีการผลิต การนาเข้ า การส่งออก หรื อการมีไว้ ในครอบครอง ซึง่ เป็ น
การควบคุมสารเคมีกาจัดศัตรูพืชที่มีพิษภัยร้ ายแรงตังแต่
้ ต้นทาง
อย่างไรก็ตามตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่ผา่ นมา คณะกรรมการวัตถุอนั ตรายมีบทบาทน้ อยมาก
ในการดาเนินการในเชิงรุกเพื่อให้ มีการยกเลิกสารเคมีกาจัดศัตรูพืช ดังนันการเฝ
้
้ าระวังและการตรวจสอบ
ติดตามโดยประชาชนและองค์กรภาคประชาสังคมจะเป็ นเงื่อนไขสาคัญที่ทาให้ ข้อเสนอนี ้บรรลุผล

2.2 คณะกรรมการระดับชาติ เช่น คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ควรจัดตังคณะท
้
างานเพื่อพิเศษ
เพื่อสนับสนุนให้ มีการแก้ ปัญหานี ้โดยเร็ว โดยเน้ นการมีสว่ นร่วมของทุกฝ่ าย เพื่อขับเคลื่อนให้ มีการยกเลิ ก
หรื อจากัดการใช้ สารเคมีทงั ้ 4 ชนิดให้ เกิดขึ ้นจริง รวมทังมาตรการระยะยาวที
้
่คณะกรรมการชุดนี ้กาลัง
ดาเนินการเพื่อแก้ ปัญหาสารเคมีกาจัดศัตรูพืชตลอดห่วงโซ่ โดยการยกเครื่ องกฎหมายสารเคมีกาจัด
ศัตรูพืชฉบับใหม่ให้ โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเชื่อมโยงกับการจัดการปั ญหาทังระบบ
้
เป็ นต้ น
นอกเหนือจากข้ อเสนอทางกฎหมายและนโยบายดังกล่าวแล้ ว ภาคประชาชนยังสามารถร่วมมือ
กันรณรงค์เพื่อให้ ผ้ ปู ระกอบการสารเคมียตุ ิการนาเข้ า และจัดจาหน่ายสารเคมีที่มีพิษภัยร้ ายแรงโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในพื ้นที่ต้นน ้าและพื ้นที่อื่นๆที่สร้ างผลกระทบต่อระบบอาหาร

