เครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษทีม่ อี นั ตรายร้ายแรง
๑๒๕/๓๕๖ หมู่บา้ นนราธิป ถ.รัตนาธิเบศร์
ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอให้พจิ ารณายกเลิกและจากัดการใช้สารเคมีทม่ี คี วามเสีย่ งสูงและขอใช้สทิ ธิมสี ่วนร่วม
ในการพิจารณา
เรียน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการวัตถุอนั ตราย
สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย
๑. รายงานการประชุมวิชาการประจาปี เพื่อเตือนภัยสารเคมีกาจัดศัตรูพชื
๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนปั ญหาการใช้สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพชื ที่
มีความเสีย่ งสูง ครัง้ ที่ ๔/๒๕๖๐
๓. รายชือ่ ประชาชนสนับสนุนการยกเลิกสารพิษอันตรายร้ายแรงและขอใช้สทิ ธิตามมาตรา
๔๓ (๓) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
ตามที่คณะกรรมการวัตถุอ ันตราย ซึ่งมีอานาจหน้ าที่ในการจัด ประเภทวัตถุอนั ตราย ก าลัง
ด าเนิ น การเพื่ อ พิ จ ารณายกเลิ ก และจ ากั ด การใช้ ว ัต ถุ อ ัน ตราย ๓ รายการ ได้ แ ก่ พ าราควอต
คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต โดยจะเริม่ มีการพิจารณาในการประชุมของคณะกรรมการวัตถุอนั ตราย
ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็ นต้นไป
ผู้มีรายชื่อตามท้ายจดหมายนี้ และประชาชนที่รวมกลุ่ม กันติด ตาม เสนอแนะแนวทางการ
แก้ปัญหาผลกระทบของสารเคมีกาจัดศัตรูพชื โดยใช้ช่อื ว่า “เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกาจัดศัตรูพชื ”
(โปรดดูเอกสารรายงานการประชุม สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย ๑) เห็นว่าสารเคมีทม่ี คี วามเสีย่ งสูงได้แก่ พาราควอต
สารเคมีก าจัด วัช พืช ซึ่ ง ๕๐ ประเทศยกเลิก การใช้แ ล้ว รวมทัง้ ประเทศผู้ค ิด ค้ น (อัง กฤษ) ผู้ผ ลิต
(สวิตเซอร์แลนด์) และผูค้ รอบครองตลาด (จีน) เพราะพิษเฉียบพลันสูง เป็ นสาเหตุของโรคพาร์กนิ สัน
และตกค้างในระบบอาหาร คลอร์ไพริฟอส สารเคมีกาจัดแมลงซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโตของสมองเด็ก
ทารกอย่างถาวรและหลายประเทศทัวโลกห้
่
ามใช้ในพืชผักและอาหาร ไกลโฟเซต สารเคมีกาจัดวัชพืช
ซึ่งองค์ก ารอนามัย โลกประกาศให้เป็ น สารน่ าจะก่ อมะเร็งในมนุ ษ ย์ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ
สถาบันวิจยั จุฬาภรณ์ ในประเทศไทย โดยห้ามใช้ในเขตชุมชน พื้นที่ต้นน้ า แหล่งน้ า และเมื่อวันที่ ๕
เมษายน ๒๕๖๐ คณะกรรมการขับเคลื่อนปั ญหาการใช้สารเคมีท่มี คี วามเสี่ยงสูง กระทรวงสาธารณสุข
ได้มมี ติให้มกี ารยกเลิกการใช้พาราควอต และคลอร์ไพริฟอส ภายในธันวาคม ๒๕๖๒ และระหว่างนี้ไม่
อนุ ญาตให้มกี ารขึน้ ทะเบียนเพิม่ และไม่ต่ออายุทะเบียน โดยยุตกิ ารนาเข้าภายในธันวาคม ๒๕๖๑ และ
จากัดการใช้ไกลโฟเซตอย่างเข้มงวด ห้ามใช้การเกษตรในพืน้ ทีส่ ูงและพืน้ ทีต่ น้ น้ า บริเวณแม่ น้ าลาคลอง
แหล่งน้ าและพื้นที่ใกล้เคียง และพื้นที่สาธารณะ/เขตชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในพื้นที่เปราะบาง ได้แก่

๒

โรงเรียน โรงพยาบาล และศูนย์เด็กเล็ก (โปรดดูเอกสารรายงานการประชุม สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย ๒) จึงขอใช้
สิทธิตามมาตรา ๔๓ (๓) ของรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่บญ
ั ญัตริ บั รองสิทธิของ
บุคคลและชุมชนในการ “เข้าชื่อกันเพื่อเสนอแนะต่อหน่ วยงานของรัฐให้ดาเนินการอันจะเป็ นประโยชน์
ต่อประชาชนหรือชุมชน หรืองดเว้น การดาเนินการใดอันจะกระทบต่อความเป็ นอยู่อย่างสงบสุขของ
ประชาชนหรือชุมชนและได้รบั แจ้งผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว ทัง้ นี้ หน่ วยงานของรัฐต้องพิจารณา
ข้อเสนอแนะนัน้ โดยให้ประชาชนทีเ่ กีย่ วข้องมีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วย”
โดยขอเสนอต่อคณะกรรมการวัตถุอนั ตราย ซึ่งมีอานาจหน้าที่ให้ความเห็นแก่รฐั มนตรีว่าการ
กระทรวงอุ ต สาหกรรมในการออกประกาศบัญ ชีว ั ต ถุ อ ัน ตรายตามมาตรา ๑๘ วรรคสองแห่ ง
พระราชบัญญัตวิ ตั ถุอนั ตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้คาแนะนาแก่พนักงานเจ้าหน้าทีใ่ นการรับขึน้ ทะเบียน
หรือเพิกถอนทะเบียนวัตถุอนั ตราย พิจารณาดาเนินการดังต่อไปนี้
๑. ขอให้ดาเนินการพิจารณากาหนดให้สารพาราควอต และ คลอร์ไพริฟอสเป็ นวัตถุอนั ตราย
ชนิดที่ ๔ ทีห่ า้ มมิให้มกี ารผลิต การนาเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครอง และจากัด
การใช้สารไกลโฟเซตตามมติขอ้ เสนอของคณะกรรมการขับเคลื่อนปั ญหาการใช้สารเคมี
ป้ องกันกาจัดศัตรูพชื ทีม่ คี วามเสีย่ งสูง
๒. การประชุมและดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณายกเลิกและจากัดการใช้วตั ถุอนั ตราย
ตามข้อ ๑ ต้องเป็ นไปโดยปราศจากผลประโยชน์ทบั ซ้อน โดยคณะกรรมการ อนุ กรรมการ
หรือคณะทางานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาเรื่องดังกล่าวต้องไม่มผี ู้ท่มี ผี ลประโยชน์
ทางธุรกิจหรือทางอื่นใดเกี่ยวข้องกับสารเคมีกาจัดศัตรูพชื ทัง้ ๓ ชนิดโดยตรงและโดยอ้อม
เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณายกเลิกและจากัดการใช้วตั ถุอนั ตรายดังกล่าว
๓. การนาเสนอข้อมูลหรือรายงานวิชาการอื่นใดเพื่อสนับสนุ นให้มกี ารใช้วตั ถุอนั ตรายทัง้ ๓
รายการต้องไม่ใช้ขอ้ มูลหรือรายงานจากผูม้ ผี ลประโยชน์ส่วนได้เสียหรือสนับสนุนโดยกลุ่มผู้
มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียมาใช้ในการพิจารณา
๔. ขอให้พิจารณาตัง้ ตัวแทนของเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกาจัดศัตรูพชื ซึ่งเป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญ
และติดตามเกี่ยวกับปั ญ หาและการเสนอแนวทางแก้ปัญ หาผลกระทบของสารเคมีกาจัด
ศัตรูพชื จานวน ๓ คนเข้าร่วมเป็ นคณะอนุกรรมการ หรือคณะทางานอื่นใดที่มกี ารพิจารณา
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว จนกว่าคณะกรรมการวัตถุ อนั ตรายจะมีม ติท่ชี ดั เจนเกี่ยวกับวัต ถุ
อันตราย ๓ รายการดังกล่าว
๕. ขอให้คณะกรรมการวัตถุอนั ตรายเปิ ดเผยผลการประชุมของคณะกรรมการ อนุ กรรมการ
หรือคณะทางานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกรณีดงั กล่าว เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามและ
ตรวจสอบการทางานของคณะกรรมการ
๖. ขอให้คณะกรรมการวัตถุอนั ตรายมีการพิจารณาโดยเร็ว เนื่องจากข้อมูลวิชาการมีค วาม
ครบถ้วนแล้ว ในขณะเดียวกันข้อสรุปจากคณะกรรมการขับเคลื่อนปั ญหาการใช้สารเคมี
ป้ องกันกาจัดศัตรูพชื ที่มคี วามเสีย่ งสูง เห็นชอบให้จดั พาราควอตและคลอร์ไพริฟอสเป็ นวัตถุ
หนังสือขอให้คณะกรรมการวัตถุอนั ตรายพิจารณายกเลิกและจากัดการใช้สารเคมีท่มี คี วามเสีย่ งสูงและขอใช้สทิ ธิมสี ว่ นร่วมในการพิจารณา

๓

อันตรายชนิดที่ ๔ และได้กาหนดกรอบเวลาในการยกเลิก ความละเอียดตามทีก่ ล่าวมาแล้ว
ข้างต้น ทัง้ นี้คณะกรรมการวัตถุอนั ตรายควรพิจารณาภายใน ๙๐ วัน หากล่าช้ากว่านี้จะทา
ให้ระยะเวลาในการ phase out สารดังกล่าวตามกรอบเวลาที่วางไว้สนั ้ ลง จึงอาจส่ง ผล
กระทบต่อการปรับตัวของเกษตรกรในการเลิกใช้สารดังกล่าว
จึงเรีย นมาเพื่อ โปรดพิจ ารณาด าเนิ น การตามข้อ เสนอ เพื่อ ให้เป็ น ไปตามรัฐธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔๓(๓) หรือบทบัญญัตอิ ่นื ใดทีใ่ ห้สทิ ธิแก่บุคคลหรือชุมชนในการ
มีส่วนร่วมจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม และสุขภาพ หรือเสนอแนะต่อหน่ วยงานของรัฐให้
ดาเนินการใดอันจะเป็ นประโยชน์ต่อสิง่ แวดล้อมและสุขภาพความปลอดภัยของประชาชน
ทัง้ นี้ หากผลการพิจารณาดาเนินการตามข้อเสนอข้างต้นเป็ นประการใด โปรดตอบกลับเป็ น
หนังสือตามทีอ่ ยู่ในหนังสือฉบับนี้ดว้ ย

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปรกชล อู๋ทรัพย์)
ผูป้ ระสานงานภาคีเครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษทีม่ อี นั ตรายร้ายแรง

ผูป้ ระสานงาน: นางสาวฐิตลิ กั ษณ์ เครือพฤกษ์
โทร ๐๘ ๐๒๔๔ ๕๓๑๑
รายชือ่ ประชาชนสนับสนุนการยกเลิกสารพิษอันตรายร้ายแรงและขอใช้สทิ ธิตามมาตรา ๔๓ (๓) ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย ๓)

หนังสือขอให้คณะกรรมการวัตถุอนั ตรายพิจารณายกเลิกและจากัดการใช้สารเคมีท่มี คี วามเสีย่ งสูงและขอใช้สทิ ธิมสี ว่ นร่วมในการพิจารณา

