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วัตถุประสงค,ของการวิจัยครั้งนี้เป8นการศึกษาเบื้องต>นเกี่ยวกับกฎหมายวCาด>วยการควบคุม
สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและสัตว,ในการผลิตทางการเกษตร โดยเปรียบเทียบกับกฎหมายตCางประเทศ
เพื่อเสนอแนวทางปรับปรุงแก>ไขกฎหมาย ผลการวิจัยพบวCาพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535
เป8นกฎหมายที่บังคับใช>ควบคุมสารเคมีทุกชนิด ทั้งสารเคมีทางเกษตรและสารเคมีทางอุตสาหกรรม
แตCสาธารณรัฐอินเดียและสหพันธรัฐมาเลเซียตCางก็มีกฎหมายวCาด>วยการควบคุมสารเคมีกำจัด
ศัตรูพืชและสัตว,เป8นการเฉพาะ แตCอยCางไรก็ตามป\จจุบันสหภาพยุโรปได>ประกาศใช>กฎระเบียบวCา
ด>วยการจดทะเบียน การประเมิน การอนุญาต และการห>ามหรือจำกัดการผลิตหรือการใช>สารเคมี
หรือ REACH โดยเป8นมาตรการในการควบคุมเคมีภัณฑ,ที่ผลิตและจำหนCายในสหภาพยุโรปเป8นระบบ
เดียว ซึ่งเป8นแนวทางที่เป8นที่ยอมรับโดยทั่วไป สำหรับประเทศไทยจึงควรมีปรับปรุงแก>ไขกฎหมายวCา
ด>วยวัตถุอันตรายเพื่อให>อำนาจออกกฎหมายลำดับรองที่มีภาคประชาสังคมมีสCวนรCวมในการออก
กฎหมายลำดับรองวCาด>วยการควบคุมสารเคมีกำจัดศัตรูพืชและสัตว,

บทนำ
ประเทศไทยมีการพึ่งพาการสารเคมีกำจัดศัตรูพืชและสัตว, โดยใช>เป8นเครื่องมือในการปdองกัน
พืชผลทางการเกษตร เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิต เพิ่มคุณภาพและคุณลักษณะของผลผลิต เริ่มแรก
ประเทศไทยมีการใช>สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและสัตว,เพื่อวัตถุประสงค,ในการควบคุมและปdองกันโรค
มาเลเรีย มีเปdาหมายเพื่อทำลายยุงซึ่งเป8นพาหะนำโรค มีการนำเข>าสารเคมีกำจัดศัตรูพืชและสัตว,
เพื่อใช>ในการกำจัดแมลงซึ่งกCอความรำคาญหรือสาเหตุโน>มนำในการกCอโรคในมนุษย,เพิ่มมากขึ้น
เรื่อย ๆ ตCอมาการใช>สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและสัตว,อยCางแพรCหลายและเป8นที่ยอมรับในการผลิตทาง
การเกษตร โดยเป8นป\จจัยการผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ และทวีความสำคัญ รวมถึงปริมาณการใช>
เพิ่มขึ้นมาโดยตลอด แตCปรากฎวCาเกษตรกรและผู>ใช>สCวนใหญCไมCได>ตระหนักถึงการใช>สารเคมีกำจัด
ศัตรูพืชและสัตว,อยCางถูกต>องเหมาะสม ขาดความคำนึงถึงผลกระทบตCอสิ่งแวดล>อมและระบบ
นิเวศวิทยา ตลอดจนพืช แมลง และสัตว,ที่มีประโยชน, ทั้งนี้รวมถึงความเป8นพิษและอันตราย
โดยตรงและสารตกค>างจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชและสัตว, เนื่องจากสารเหลCานี้คงสภาพและตกค>าง
ในสิ่งแวดล>อมได>เป8นระยะเวลานาน ทำให>กCอให>เกิดความเสียหายตCอสิ่งมีชีวิตที่มิใชCวัตถุประสงค,ที่
ต>อ งการกำจัด หรือ เป8น เปdา หมายที่ต >อ งใช>ส ารเคมีก ำจัด ศัต รูพ ืช และสัต ว, สำหรับ ประเทศไทย
สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและสัตว,ถูกควบคุมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 มีหนCวยงาน
ราชการรับผิดชอบแยกตามการผลิต ได>แกC กรมวิชาการเกษตร รับผิดชอบควบคุมการใช>สารเคมี
กำจัดศัตรูพืชและสัตว,ในการผลิตพืช กรมปศุสัตว, รับผิดชอบควบคุมการใช>สารเคมีกำจัดศัตรูพืช
และสัตว,ในการผลิตปศุสัตว, กรมประมง รับผิดชอบควบคุมการใช>สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและสัตว,ใน
การเพาะเลีย้ งสัตว,นำ้ ทัง้ สามหนCวยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ, สำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขให>รับผิดชอบสารเคมีฆCาแมลงที่ใช>ในครัวเรือน
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ประเทศไทยมีการบังคับใช>พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 เป8นกฎหมายแมCบทที่ใช>
ควบคุมวัตถุอันตรายในประเทศไทย โดยครอบคลุมถึงสารกำจัดศัตรูพืชและสัตว,ด>วย ในขณะที่
สาธารณรัฐอินเดียมีการตราพระราชบัญญัติสารเคมีกำจัดแมลง พ.ศ. 2511 ขึ้นมาบังคับเป8นการ
เฉพาะกับสารเคมีกำจัดแมลง รวมถึงสารเคมีกำจัดวัชพืช สารเคมีกำจัดเชื้อรา สารเคมีกำจัดหนู เฉก
เชC น เดี ย วกั น กั บ สหพั น ธรั ฐ มาเลเซี ย มี ก ารตราพระราชบั ญ ญั ต ิ ส ารเคมี ก ำจั ด ศั ต รู พ ื ช และสั ต ว,
พ.ศ.2517 ขึ้นมาบังคับใช> โดยทั้งสองประเทศก็มีกฎหมายอื่นที่ใช>ควบคุมวัตถุอันตรายอีกด>วย
สำหรับประเทศไทยการควบคุมสารกำจัดศัตรูพืช และสัตว, จึงควรมีก ฎหมายแยกตCางหากจาก
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 เพื่อการคุ>มครองผู>บริโภคจากสารเคมีการเกษตรที่ตกค>าง
หรือปนเปijอนในผลผลิตทางการเกษตรและอาหารที่ผลิตจากการทำฟาร,มโดยทั่วไป อีกทั้งความ
ตระหนักตCอการใช>สารเคมีการเกษตรอยCางถูกต>องเหมาะสมของเกษตรกร ซึ่เป8นป\จจัยหนึ่งที่สCงผล
ตCอการตกค>างหรือปนเปijอนในการผลิตทางการเกษตร อยCางไรก็ตามกระแสโลกให>ความสำคัญ
กับระะเบียบข>อบังคับที่ใช>กับสารเคมีทุกประเภทให>เป8นระบบเดียว ประกอบกับสหภาพยุโรปมี
นโยบายที่จะประกาศใช>กฎระเบียบสหภาพยุโรปวCาด>วยการจดทะเบียน การประเมิน การอนุญาต
และการห>ามหรือจำกัดการผลิตหรือการใช>สารเคมี หรือ REACH ซึ่งเป8นมาตรการสำหรับการ
ควบคุ ม สารเคมี ท ี ่ จ ะผลิ ต และจำหนC า ยในสหภาพยุ โรป ซึ ่ ง มี ผ ลบั ง คั บ ใช> เ มื ่ อ วั น ที ่ 1 มิ ถ ุ น ายน
พ.ศ.2550 เนื้อความในกฎหมายแบCงเป8น 15 บรรพ 141 มาตรา 17 ภาค เพื่อใช>เป8นมาตรการใน
การควบคุมเคมีภัณฑ,ที่ผลิตและจำหนCายในสหภาพยุโรปเป8นระบบเดียว ซึ่งสอดคล>องการการบังคับ
ใช>พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 ของประเทศไทย ทำให>เกิดทางสองแพรCงในการควบคุม
สารกำจัดศัตรูพืชและสัตว,ของประเทศไทยในการเลือกระหวCางการเสนอรCางกฎหมายใหมCเพื่อ
ควบคุมสารกำจัดศัตรูพืชและสัตว, หรือคงแนวทาง REACH ในการควบคุมสารเคมีเป8นระบบเดียว
เพื่อบังคับใช>กับสารเคมี รวมไปถึงผลิตภัณฑ,ที่มีสารเคมีเป8นสCวนประกอบ หรือผลิตด>วยสารเคมีกับ
ผู>ประกอบการอุตสาหกรรมตั้งแตCต>นน้ำตลอดจนปลายน้ำ
แนวทางที่อาจจะเป8นไปได> คือ การปรับปรุงแก>ไขกฎหมายวCาด>วยการควบคุมวัตถุอันตราย
โดยการให>อำนาจการออกกฎหมายลำดับรอง ที่เปnดโอกาสให>ภาคประชาสังคมมีสCวนรCวมในการ
เสนอข>อคิดเห็นตCอการออกกฎหมายลำดับรอง โดยอาศัย (1) หลักการปdองกันไว>กCอน อาทิ การใช>
มาตรฐานในระดับเดียวกันกับประเทศผู>ผลิตสารเคมีที่จะนำเข>ามาจำหนCายในประเทศไทย (2)
หลักการมีสCวนรCวมในทุกภาคสCวนและการปลอดจากการมีสCวนได>เสีย อาทิ การสร>างระบบระดม
ความคิดเห็น เพื่อสร>างกลไกควบคุมการใช>สารเคมีจากภาคประชาสังคม (3) หลักการเปnดเผยข>อมูล
สูCสาธารณะอยCางโปรCงใส อาทิ กำหนดให>มีการถCายทอดข>อมูลของสารเคมีและการประเมินความ
เสี่ยงตCอสาธารณะชนอยCางเปnดเผยและให>ข>อมูลอยCางรอบด>าน และ (4) หลักการเพิ่มความหลักการ
เพิ่มขอบเขตความรับผิดชอบของผู>ผลิต อาทิ กำหนดให>ผู>ผลิตหรือผู>นำเข>าเป8นผู>รับผิดชอบภาระและ
คCาใช>จCายในการทดสอบสารเคมีและการประเมินความเสี่ยงทั้งหมด
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