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สถานการณ์นโยบายสาธารณะด้านสารเคมีกาํจัดศัตรูพืช 2554-2555 
กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม 

และการขับเคลื-อนเพื-อให้ยกเลิกการใช้สารเคมีอันตราย 4 ชนิด 

 

วิฑรูย์ เลี�ยนจํารูญ1 
 

การขับเคลื�อนนโยบายสาธารณะเกี�ยวกับสารเคมีกําจัดศตัรูพืชในสงัคมไทย ซึ�งมีบทบาทของ
ภาควิชาการและภาคประชาสงัคมมีส่วนเกี�ยวข้องนั 6น เริ�มต้นดําเนินการมาอย่างจริงจงันบัตั 6งแต่ปี 2547 
เป็นต้นมา โดยเป็นการขับเคลื�อนภายใต้การสนับสนุนของสถาบนัวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และ
สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพ (สปรส.) และต่อมาได้พัฒนาเป็นสมัชชาสุขภาพ ภายใต้
พ.ร.บ.สขุภาพแหง่ชาต ิ  

อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอหลายประการจากกระบวนการดงักล่าว เช่น การควบคมุและกํากับดแูล
การโฆษณาสารเคมีเกษตรเพื�อคุ้มครองสขุภาพผู้บริโภค  การกําหนดหลกัเกณฑ์และกระบวนการควบคมุ
การโฆษณาและการขายตรงสารป้องกนักําจดัศตัรูพืช  การบญัญัติหลกัเกณฑ์และขั 6นตอน กระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนไว้ในพระราชบัญญัติที�เกี�ยวข้องกับการควบคุมสารป้องกันกําจัดศัตรูพืชอย่าง
ชดัเจน2  เป็นต้น ยงับรรลผุลน้อยมากในทางปฏิบตัิ ความคืบหน้าที�เห็นได้ชดัเจนมีเพียงการปรับปรุงแก้ไข
พ.ร.บ.วตัถอุนัตราย(ฉบบัที� 3) ซึ�งบงัคบัใช้เมื�อปี พ.ศ.2551 ที�ได้สร้างกลไกให้มีภาคประชาชนเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการกํากับดูแลวตัถุอันตรายมากขึ 6น โดยในมาตรา 6 ของพ.ร.บ.ฉบบัดงักล่าวได้กําหนดให้มีการ
แต่งตั 6งกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิอย่างน้อยห้าคนให้แต่งตั 6งจากผู้ ทรงคุณวุฒิที�เป็นตัวแทนขององค์การ
สาธารณประโยชน์ และมีประสบการณ์การดําเนินงานด้านการคุ้มครองสขุภาพอนามยั ด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ด้านการเกษตรกรรมยั�งยืน ด้านการจดัการปัญหาวตัถอุนัตรายในท้องถิ�น หรือด้านสิ�งแวดล้อม 

ถึงกระนั 6นก็ตาม เมื�อถึงขั 6นการปฏิบตัิ  การแตง่ตั 6งผู้ทรงคณุวฒุิซึ�งเป็นการทํางานร่วมกนัระหว่าง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกระทรวงอุตสาหกรรม กลบัมิได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายแต่
ประการใด เช่น มีการแต่งตั 6งตวัแทนผู้ประกอบการสารเคมีเข้าเป็นคณะกรรมการในสัดส่วนขององค์กร
สาธารณประโยชน์แทน  

ปัญหาข้อจํากัดของนโยบายสารเคมีกําจัดศตัรูพืชที�ยงัไม่ตอบสนองต่อความต้องการของภาค
สงัคม ทําให้นบัตั 6งแต่ปี 2554 ส่งผลให้การขบัเคลื�อนนโยบายสาธารณะเรื�องสารเคมีกําจดัศตัรูพืชที�เป็น
บทบาทของภาคประชาสงัคม และสื�อมวลชน เป็นไปอย่างเข้มข้นมากขึ 6น  โดยเฉพาะอย่างยิ�ง การเริ�มต้น

                                                           

1
 ผู้ อํานวยการมลูนิธิชีววถีิ 

2 โปรดอ่าน การประมวลสถานการณ์ทางนโยบายด้านสารเคมีการเกษตรภายใต้พ.ร.บ.วตัถอุนัตราย ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2551 โดย 
พทุธิณา นนัทะวรการ เอกสารประกอบการประชมุการประชมุวิชาการเพื�อการเฝ้าระวงัสารเคมีทางการเกษตร 2554 
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บทบาทของเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกําจดัศตัรูพืช นบัตั 6งแต่การจดัประชมุวิชาการสารเคมีกําจดัศตัรูพืช
เมื�อเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา 

รายงานฉบบันี 6เป็นการประมวลสถานการณ์ทางนโยบายเกี�ยวกบัเรื�องดงักล่าว โดยเฉพาะอย่าง
ยิ�งหลังจากมีการประมวลสถานการณ์ในเรื�องนี 6โดย นันทนา พุทธะวรการ เมื�อครั 6งการประชุมวิชาการ
สารเคมีกําจดัศตัรูพืชประจําปี 2554 เมื�อเดือนมิถุนายน จนถึง การประชุมวิชาการสารเคมีกําจดัศตัรูพืช 
ประจําปี 2555 ในเดือนพฤศจิกายน 
 
1. ความ(ไม่)คืบหน้าการฟ้องศาลปกครอง กรณีการแต่งตั 6งกรรมการวัตถุอันตรายที-ไม่

ชอบตามเจตนารมย์ของกฎหมาย 
หลงัจากมูลนิธิชีววิถีร่วมกับมูลนิธิบูรณะนิเวศได้ยื�นฟ้องต่อศาลปกครอง3เมื�อวนัที� 7 กุมภาพนัธ์ 

2554 ให้เพิกถอนมติคณะรัฐมนตรี เรื�องการแต่งตั 6งคณะกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัตถุ
อนัตรายว่าขดักับเจตนารมณ์ พ.ร.บ.วตัถุอนัตราย ฉบบัปรับปรุงแก้ไข พ.ศ.2551 และศาลปกครองกลาง
ได้รับเอกสารฟ้องตามคดีดําหมายเลข 390/2554   ศาลได้เรียกให้ฝ่ายโจทก์และฝ่ายจําเลยไตส่วนเมื�อวนัที� 
23 กมุภาพนัธ์ 2554 เพื�อรับฟังข้อมลูเพิ�มเติม โดยเปิดโอกาสให้ฝ่ายโจทก์คดัค้านคําฟ้อง และฝ่ายจําเลย
ยื�นเอกสารเพิ�มเตมิคดัค้านเอกสารคําชี 6แจงของฝ่ายโจทก์4เมื�อวนัที� 24 มิถนุายน 2554 แล้วนั 6น ขณะนี 6ศาล
ปกครองกลางยงัไมมี่คําตดัสินใดๆเกี�ยวกบัคดีดงักล่าวแตป่ระการใดทั 6งๆที�ระยะเวลาการฟ้องร้องนบัตั 6งแต่
วนัยื�นฟ้องร้องผา่นพ้นไปแล้วเป็นเวลา 1 ปี 9 เดือนแล้วก็ตาม 
 
2. ปัญหาการขึ 6นทะเบียนและการผ่อนผันให้มีการขายสารเคมีกําจัดศัตรูพืชให้

สามารถใช้ได้โดยไม่มีทะเบียนเป็นระยะเวลา 1 ปี 
ตามพ.ร.บ.วตัถุอนัตรายฉบบัปรับปรุง ผู้ ค้าสารเคมีกําจดัศตัรูพืชจะต้องนําสารเคมีกําจดัศตัรูพืช

ทกุชนิดมาขึ 6นทะเบียนใหม่ทั 6งหมดภายในวนัที� 22 สิงหาคม 2554 อย่างไรก็ตามกลุ่มธุรกิจสารเคมีกําจดั
ศตัรูพืช โดยสมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร และสมาคมอารักขาพืช ได้ผลักดันให้กรมวิชาการเกษตรยืด
ระยะเวลาการขึ 6นทะเบียนออกไปโดยอ้างความล่าช้าของการออกกฎระเบียบต่างๆและความไม่พร้อมของ
เจ้าหน้าที�ที�จะรองรับการขึ 6นทะเบียน การเคลื�อนไหวดงักล่าวประสบผลสําเร็จตามวตัถปุระสงค์ เนื�องจาก
ในที�สุดกรมวิชาการเกษตรได้ผ่อนผันให้ผู้ ค้าสารเคมีกําจัดศตัรูพืชที�ได้นําเข้ามาก่อนวันที� 22 สิงหาคม 
2554 สามารถขายไปพลางก่อน และกดดนัให้กรมวิชาการเกษตรต้องรีบดําเนินการอนุญาตให้มีการขึ 6น
ทะเบียนสารเคมีให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว เช่น อนญุาตให้ผู้ประกอบการสามารถทําการทดลองได้เองโดยไม่

                                                           
3  โปรดดเูอกสารประกอบการประชมุทางวชิาการเรื�อง “เหตผุลและความเป็นมา การยื�นฟ้องศาลปกครองกรณีการแตง่ตั 6ง
ผู้ทรงคณุวฒุใินคณะกรรมการวตัถอุนัตราย” 
4 โปรดดเูอกสารประกอบการประชมุวชิาการเรื�อง “เอกสารคดัค้านคําให้การของมลูนิธิชีววถีิตอ่ศาลปกครองกลาง” 
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ต้องผ่าน สมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย สมาคมนักโรคพืชแห่งประเทศไทย และสมาคม
วิทยาการวชัพืช  

จากคําแถลงของนายดํารงค์  จิระสทุศัน์  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร คนใหม่ซึ�งเข้ารับตําแหน่งเมื�อ
วนัที� 1 ตลุาคม 2555 แจ้งวา่จนถึงปัจจบุนัมีผู้ประกอบการยื�นคําขอขึ 6นทะเบียนวตัถอุนัตรายจํานวน 7,540 
รายการ โดยมีวตัถอุนัตรายที�ผ่านการพิจารณาจากคณะอนกุรรมการเพื�อพิจารณาการ ขึ 6นทะเบียนฯ แล้ว
รวมจํานวนทั 6งสิ 6น 2,665 รายการ  ส่วนการฟ้องร้องอดีตอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเกี�ยวกบัความล่าช้าใน
การขึ 6นทะเบียนนั 6นได้มีการถอนฟ้องแล้วในเดือนกรกฎาคม 2555 ที�ผา่นมา 5 

การผ่อนผนัและความร่วมมือในการดําเนินการดงักล่าวไม่ได้เป็นไปตามข้อเรียกร้องของเครือข่าย
องค์กรผู้ บริโภค เพราะผิดไปจากเจตนารมย์ของกฎหมายและมิได้ปกป้องผลกระทบต่อสุขภาพและ
สิ�งแวดล้อมของเกษตรกรและผู้บริโภค6 เพราะเรื�องสารเคมีกําจกัศตัรูพืชมิใช่เป็นความรับผิดชอบเฉพาะ
กรมวิชาการเกษตรและกลุ่มบริษัทสารเคมีกําจดัศตัรูพืชเท่านั 6น แต่เป็นเรื�องของผู้บริโภค เกษตรกร และ
ประชาชนทั�วไปด้วย เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกําจัดศตัรูพืชตั 6งข้อสังเกตว่า7 การเคลื�อนไหวดงักล่าวมี
วตัถปุระสงค์ซ่อนเร้น 3 ประการคือ ประการแรก กดดนัให้กรมวิชาการเกษตร และผู้ ที�เกี�ยวข้องให้ออก
กฎระเบียบ หรือยกเว้นการควบคมุทางกฎหมายเพื�อให้บริษัทบางแห่งเหล่านี 6สามารถนําเข้าสารเคมีที�ไม่ได้
มาตรฐาน ไม่มีคณุภาพให้สามารถจําหน่ายได้อย่างน้อยในระยะเวลา 2 ปี ข้างหน้า ประการที-สอง 

ต้องการให้กรมวิชาการเกษตรและกระทรวงเกษตรเอื 6ออํานวย ผ่อนคลายระเบียบ เพือให้สามารถขึ 6น
ทะเบียนสารเคมีกําจดัศตัรูพืชได้โดยสะดวก สามารถนําสารเคมีทีถูกจบัตามอง หรือสารเคมีที�หลาย
ประเทศห้ามใช้แล้ว หรือไม่ได้คณุภาพ มาขึ 6น ทะเบียน ประการที-สาม เป็นการปทูางเพื�อเคลื�อนไหวให้มี
การแก้ พ.ร.บ.วตัถอุนัตรายในอนาคต 
 
3. ความคืบหน้าเกี-ยวกับการไม่อนุญาตให้มีการขึ 6นทะเบียนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช  

4 ชนิด 
 ข้อเสนอในการยกเลิกการใช้สารเคมีกําจดัศตัรูพืชซึ�งประกอบไปด้วย คาร์โบฟูราน เมโทมิล ไดโคร
โตฟอส และอีพีเอ็น ซึ�งเป็นสารพิษร้ายแรงที�ทําให้เกิดพิษ มีผลตอ่ระบบประสาท การหายใจ ระบบสืบพนัธุ์ 
และเป็นสารก่อมะเร็ง โดยหลายประเทศทั�วโลก เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป และเพื�อนบ้านในทวีปเอเชียได้
ห้ามใช้แล้วนั 6น มีการนําเสนออย่างเป็นระบบครั 6งแรกในการประชุมวิชาการสารเคมีกําจัดศตัรูพืช พ.ศ. 

                                                           
5 ยตุิศกึปัญหาสารกําจดัศตัรูพืช เอกชนถอนฟ้องกรมวิชาการเกษตร ชี 6แก้ปัญหาเต็มที�จนคลี�คลาย, หนงัสอืพิมพ์แนวหน้า 
วนัที� 13 กรกฎาคม 2555 
6  เครือขา่ยประชาสงัคมหนนุรัฐเข้มขึ 6นทะเบียนสารเคมกํีาจดัศตัรูพืชในเวลาที� กฎหมายกําหนด 
http://www.biothai.net/node/8742 
7 โปรดอา่นประเด็นสนบัสนนุการขึ 6นทะเบียนควบคมุสารเคมีกําจดัศตัรูพืชภายในระยะเวลาที"กฎหมายกําหนดและข้อ
โต้แย้งตอ่กลุม่ธุรกิจสารเคมีกําจดัศตัรูพืชที"ต้องการให้ขยายระยะเวลาการขึ 6นทะเบียนออกไปอีก 2 ปี
http://www.biothai.net/sites/default/files/pesticide_doc2.pdf 
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2554 และต่อมาเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกได้ยื�นหนงัสือตอ่นายณัฐวุฒิ ไสยเกื 6อ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื�อวนัที� 29 สิงหาคม 2554 เรียกร้องให้มีการดําเนินการที�เกี�ยวข้องรวม 3 
ประการคือ 

1) สั�งการให้ยตุกิารนําเข้าและการขึ 6นทะเบียนสารเคมีกําจดัศตัรูพืชอย่างน้อย 4 ชนิดคือ คาร์โบฟู
ราน เมทโทมิล ไดโครโตฟอส  และอีพีเอ็น โดยทนัที  

2) ให้กรมวิชาการเกษตรเปิดเผยข้อมลูเอกสารข้อมลูการยื�นขอทะเบียน ข้อมลูและผลการทดลอง
ที�เกี�ยวกับประสิทธิภาพ การเกิดพิษทั 6งระยะสั 6นและระยะยาว ผลตกค้างและอื�นๆ และให้เปิดเผยรายชื�อ
ของคณะกรรมการ อนกุรรมการ หรือคณะทํางานที�ที�เกี�ยวข้องกบัการพิจารณา รวมทั 6งผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการ อนกุรรมการ หรือคณะทํางานตอ่สาธารณชน เพื�อให้กระบวนการขึ 6นทะเบียนเป็นไปอย่าง
โปร่งใสและการมีสว่นร่วมของประชาชนตามเป็นไปตามมตคิณะรัฐมนตรีเมื�อวนัที� 10 มีนาคม 2552  

3) ให้มีการควบคุมการโฆษณาและการส่งเสริมการขายของบริษัทสารเคมีการเกษตรอย่าง
เข้มงวด โดยคณะกรรมการที�มีตวัแทนของเครือขา่ยเกษตรกร เครือข่ายวิชาการเฝ้าระวงัสารเคมีการเกษตร 
และองค์กรผู้บริโภคมีสว่นร่วม 

นายณฐัวฒุิ ไสยเกื 6อ ได้ประสานงานกบัตวัแทนเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก และได้แถลงตอ่มา
ว่า ได้มอบหมายนโยบายให้กรมวิชาการเกษตรชะลอการขึ 6นทะเบียนสารเคมีทั 6ง 4 ชนิดไปก่อน และเปิด
โอกาสให้ตวัแทนขององค์กรภาคประชาสงัคมเข้ามามีสว่นร่วมในการตรวจสอบ8 

นายจิรากรณ์ โกศยัเสวี อดีตอธิบดีกรมวิชาการเกษตรได้แถลงว่าขณะนี 6มีความเป็นไปได้ว่าวตัถุ
อนัตราย 2 ชนิด ได้แก่ ไดโคโตรฟอส และอีพีเอ็น อาจถกูเปลี�ยนแปลงระดบัการควบคมุเป็นวตัถอุนัตราย
ชนิดที� 4 (วตัถอุนัตรายที�ห้ามมิให้มีการผลิต การนําเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครอง) เนื�องจากมี
ข้อมลูที�คอ่นข้างชดัเจนซึ�งอยู่ในหลกัเกณฑ์เฝ้าระวงั โดยกรมวิชาการเกษตรอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล
ของวตัถอุนัตรายทั 6ง 4 ชนิด เข้าสู่กระบวนการจดัทําประชาพิจารณ์เปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ เกี�ยวข้อง
ใน ทกุภาคส่วน คาดว่าน่าจะดําเนินการจดัประชาพิจารณ์ได้ภายในเดือนกนัยายนนี 6 เมื�อได้ข้อคิดเห็นจาก
ทกุภาคส่วนแล้ว กรมวิชาการเกษตรจะสรุปผลการทําประชาพิจารณ์ดงักล่าว เสนอเข้าสู่วาระการประชมุ
คณะกรรมการวตัถอุนัตรายให้พิจารณาตอ่ไปว่าจะอนญุาต ให้มีการใช้วตัถอุนัตรายชนิดนั 6นตอ่ไปหรือไม่ 9

และลา่สดุ นายดํารงค์ จิระสทุศัน์  อธิบดีกรมวิชาการเกษตรคนใหม ่แถลงว่ากรมวิชาการเกษตรยงัไม่มีการ
ออกใบสําคญัการขึ 6นทะเบียนให้กบัสารเคมี ทั 6ง 4 ชนิด โดยได้สั�งการให้คณะอนกุรรมการเพื�อพิจารณาการ
ขึ 6นทะเบียนฯ พิจารณาข้อมลูให้รอบคอบทกุด้าน หากมีผู้ประกอบการยื�นขอขึ 6นทะเบียนวตัถอุนัตรายทั 6ง 4 
ชนิดดงักลา่ว รวมทั 6งวตัถอุนัตรายชนิดอื�นที�อยูใ่นรายการเฝ้าระวงัด้วย10 

                                                           
8 โปรดดคูําให้สมัภาษณ์ได้ที� http://www.thaipan.org/node/3 
9 รายงานพิเศษ : กรมวชิาการเกษตรเตรียมทําประชาพิจารณ์4สารเคมีต้องสงสยั หาข้อสรุปให้ใช้หรือยกเลกิ แนวหน้า 
วนัที� 6 กนัยายน พ.ศ. 2555 
10 แนวหน้า 13 กรกฎาคม 2555 
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4. การจัดทาํหลักเกณฑ์เกี-ยวกับการยกเลิกและเฝ้าระวังสารเคมีกาํจัดศัตรูพืช 
 เมื�อวนัที� 9 สิงหาคม 2555 กรมวิชาการเกษตรได้เชิญหน่วยงานตา่งๆ ทั 6งภาครัฐและเอกชนในการ
ประชุมเพื�อจดัทําหลกัเกณฑ์เกี�ยวกับการเฝ้าระวงัและจดัประเภทสารเคมีกําจดัศตัรูพืช ทั 6งนี 6เป็นไปตาม
ข้อเสนอของนายแพทย์ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ ตวัแทนจากภาคประชาสังคมซึ�งได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการเพื�อตรวจสอบเรื�องการขึ 6นทะเบียน11ตามนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรที�
กํากบัดแูลกรมวิชาการเกษตร 
 ที�ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเกณฑ์ที�กรมวิชาการเกษตรเสนอมาทั 6งหมด 12 ข้อ เช่น สารที�มีพิษ
เรื 6อรัง เป็นผลร้ายต่อมนุษย์และสตัว์ทดลอง 1)เช่น ก่อมะเร็ง ก่อกลายพนัธุ์ ทําให้ตวัอ่อนผิดปกติ ฯลฯ 2)
สารที�มีพิษตกค้างสะสมในสิ�งมีชีวิตและถ่ายทอดได้ในห่วงโซ่อาหาร 3)สารที�สลายตวัยาก มีความคงทนใน
สภาพแวดล้อม 4)สารที�มีพิษเฉียบพลนัสงู 5)สารที�พบพิษตกค้างในผลผลิตเกษตรสงูและบอ่ยครั 6ง 6)สารที�
มีสิ�งเจือปนที�เป็นพิษเช่น ดีดีที  7)สารที�เป็นอนัตรายรุนแรงตอ่พืชหรือสตัว์ที�เป็นประโยชน์ 8)สารที�ถกูห้าม
ใช้ในต่างประเทศ 9)สารที�ใช้แล้วทําให้เกิดการระบาดของศตัรูพืชเพิ�มขึ 6น 10)สารที�อยู่ภายใต้อนุสญัญา
ระหวา่งประเทศ 11)สารที�มีการใช้ไมต่รงคําแนะนํา 12)มีสารทดแทน ทั 6งนี 6โดยมีการจดัหมวดหมู่ของเกณฑ์
ดงักลา่วใหม ่
 ที�ประชมุเห็นร่วมกนัวา่หลกัเกณฑ์ข้อที� 1, 4 และ 8 มีความสําคญัสงูสดุในการพิจารณาว่าเป็นสาร
ที�ต้องพิจารณาจัดประเภทเป็นวัตถุอันตรายชนิดที� 4 ซึ�งต้องห้ามใช้ อย่างไรก็ตาม รายละเอียดในการ
กําหนดในการให้คะแนนในการพิจารณาว่าควรเป็นอย่างไร เช่น เกณฑ์เหล่านี 6เป็นเกณฑ์ที�ใช้สําหรับการ
เฝ้าระวงัหรือการห้ามใช้ ? การไม่ผ่านเกณฑ์แม้เพียงข้อเดียว(หรือข้อย่อยเพียงข้อเดียว)เป็นเหตใุห้มีการ
ประกาศห้ามใช้หรือไม่ ? การที�มีตา่งประเทศ เช่น ประเทศในกลุ่มอาเซียนเพียงประเทศเดียวห้ามใช้ก็ควร
ห้ามใช้ด้วยหรือไม ่? ฯลฯ ยงัมิได้มีการพิจารณาในการประชมุดงักลา่ว 
 
5. กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคและหน่วยงานที-เกี-ยวข้อง 

นบัตั 6งแตต้่นปี 2555 เป็นต้นมา ความเคลื�อนไหวเกี�ยวกับเรื�องสารเคมีกําจดัศตัรูพืชและประเด็น
เกี�ยวกับความปลอดภัยในอาหาร เป็นประเด็นที�ได้รับความสนใจจากประชาชนและผู้ บริโภคอย่าง
กว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ�งจากที�  นิตยสารฉลาดซื 6อ มูลนิธิเพื�อผู้ บริโภค ร่วมกับเครือข่ายต่างๆ
ดําเนินการสุ่มตรวจผกั 7 ชนิดซึ�งเป็นผกัที�บริโภคกันทั�วไป โดยสุ่มเก็บจากผกัที�ได้รับมาตรฐาน Q และผกั
ตราห้าง (house brand)ที�ขายในห้างค้าปลีกขนาดใหญ่และซุปเปอร์มาร์เก็ตตา่งๆในเขตกรุงเทพมหานคร  
และพบว่าพืชผกัดงักล่าวมีสารเคมีกําจดัศตัรูพืชตกค้างเกินคา่มาตรฐาน12ถึง 6 ตวัอย่างจากจํานวนที�สุ่ม

                                                           
11 เครือขา่ยเตือนภยัสารเคมีกําจดัศตัรูพืชได้เสนอตวัแทนเพื�อเข้าร่วมในคณะกรรมการดงักลา่วรวม 6 คน แตไ่ด้รับการ
แตง่ตั 6งโดยกรมวชิาการเกษตรเพียง 1 คน  
12 ในการวิเคราะห์นี 6ใช้คา่มาตรฐาน MRL ของสหภาพยโุรปเป็นคา่เปรียบเทียบ 
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เก็บมา 14 ตวัอย่าง หรือคิดเป็น 43% ของตวัอย่างทั 6งหมด13  ในขณะที�ผกัในตลาดสดทั�วไปและรถเร่พบ
สารเคมีกําจดัศตัรูพืชตกค้างเกินมาตรฐาน 33%  

เครือข่ายผู้บริโภคได้เรียกร้องทางนโยบายสองประการคือ 1) กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์จะต้องดําเนินการควบคุมการส่งเสริมการใช้สารเคมีกําจัดศตัรูพืชของบริษัทสารเคมีและ
เกษตรกรให้เข้มงวดเท่าเทียมกบัที�มีมาตรการที�ใช้กบัผกัส่งออก โดยเฉพาะอย่างยิ�งผลิตภณัฑ์ที�ติดตรา Q 
ซึ�งเป็นมาตรฐานที�กรมวิชาการเกษตรกํากบัอยู ่ทั 6งนี 6รวมทั 6งการยกเลิกการขึ 6นทะเบียนและห้ามมิให้มีการใช้
สารเคมีกําจดัศตัรูพืชที�หลายประเทศห้ามใช้แล้วโดยทนัที และ2) สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุขต้องมีมาตรการในการสุ่มตรวจดคูวามปลอดภัยของผกัและผลไม้โดยอาจประสาน
ความร่วมมือกบัเครือข่ายภาคประชาสงัคมและองค์กรผู้บริโภค ทั 6งนี 6โดยทํางานในเชิงรุกร่วมกบัห้างขนาด
ใหญ่ และตลาดสดที�อยูภ่ายใต้กํากบัของกรุงเทพมหานคร องค์กรท้องถิ�น หรือภาคเอกชน  

ผลการตรวจผกัดงักล่าวเป็นที�สนใจของประชาชนและสํานกังานตํารวจแห่งชาติ โดยเมื�อวนัที�  11 
กรกฎาคม 2555  กองบงัคบัการปราบปรามการกระทําความผิดเกี�ยวกบัการคุ้มครองผู้บริโภค(บก.ปคบ.) 
ได้เชิญมูลนิธิเพื�อผู้บริโภค และมูลนิธิชีววิถีเข้าหารือเพื�อร่วมกันหาแนวทางในการดําเนินการเฝ้าระวัง
สารพิษตกค้างในผักและผลไม้ ทั 6งนี 6โดยเบื 6องต้นทั 6งสององค์กรได้ประสานงานขอความร่วมมือจาก
สํานกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ(สสส.) เพื�อสนบัสนนุการทํางานของกองบงัคบัการฯเพื�อ
สร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการในการดําเนินการเฝ้าระวัง ป้องปราม ไปจนถึงการดําเนินการตาม
กฎหมายเพื�อคุ้มครองผู้บริโภคให้ปลอดภยัจากสารเคมีตกค้างในผกัและผลไม้ตอ่ไป 

นอกเหนือจากหน่วยงานข้างต้นแล้ว สมชัชาสุขภาพภายใต้การสนบัสนุนของสํานกังานสุขภาพ
แห่งชาติ(สช.) ยังได้ให้ความสําคญักับประเด็นเรื�องสารเคมีกําจัดศตัรูพืชเป็นอย่างสูง โดยมีการพัฒนา
ข้อเสนอเกี�ยวกบัเรื�องสารเคมีเพื�อนําเสนอเป็นมติของสมชัชาสขุภาพแห่งชาติประจําปี 2555 ถึง 2 ประเด็น 
คือ 1) ความปลอดภยัทางอาหาร: การแก้ไขปัญหาจากสารเคมีกําจดัศตัรูพืช  และ 2) การพฒันากลไกและ
กระบวนการที�สามารถรับมือผลกระทบด้านสขุภาพจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะอาหารและ
สินค้าเกษตรที�เป็นอาหาร 14  เช่นเดียวกบัคณะทํางานคุ้มครองผู้บริโภค สภาที�ปรึกษาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติที�กําลงัจดัทําข้อเสนอของสภาฯเพื�อเสนอต่อรัฐบาลในกรณีสารเคมีกําจดัศตัรูพืช 4 ชนิดโดยตรง 
เป็นต้น 

 
 
 
 

                                                           
13 แถลงเมื�อวนัที� 11 กรกฏาคม 2555  
14 โปรดอา่นเอกสารประกอบการประชมุวชิาการ ร่างมตคิณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาต ิ
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6. บทบาทของสื-อมวลชน 
 บทบาทของสื�อมวลชนนบัว่ามีความสําคญัยิ�งตอ่การขบัเคลื�อนให้สงัคมไทยปลอดภยัจากสารเคมี
กําจดัศตัรูพืช ตลอดปี 2555 เป็นต้นมา สื�อมวลชนที�มีบทบาทเดน่ในการเกาะติดเรื�องนี 6ได้แก่หนงัสือพิมพ์
คมชดัลึกและเครือเนชั�น ซึ�งเกาะติดปัญหาการเคลื�อนไหวให้มีการยกเลิกสารเคมีกําจดัศตัรูพืชทั 6ง 4 ชนิด 
การตดิตามประเดน็เรื�องภาษีสารเคมี ไปจนถึงการเปิดเผยปัญหาการทจุริตจากโครงการภยัพิบตัิโดยจดัซื 6อ
สารเคมีกําจดัศตัรูพืชซึ�งมีมูลค่าหลายพนัล้านบาทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนงัสือพิมพ์เอเอสทีวีที�
จดัทํารายงานวิเคราะห์เชิงลึกเกี�ยวกับความสัมพนัธ์ของระบบราชการกับกลุ่มทุนเรื�องสารเคมี รายการ
สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส ข่าวสามมิติ สถานีโทรทศัน์ช่อง 3 และรายการข่าวเชิงวิเคราะห์ของช่อง 9 อส
มท.ซึ�งจดัเผยแพร่ขา่วเกี�ยวกบัปัญหาสารเคมีกําจดัศตัรูพืชอยา่งสมํ�าเสมอ เป็นต้น 
 ความสนใจของสื�อเกี�ยวกบัประเดน็เรื�องสารเคมีจะกระตุ้นให้หน่วยงานตา่งๆที�เกี�ยวข้องดําเนินการ
อยา่งจริงจงัเพื�อให้มีการบงัคบัใช้และพฒันานโยบายให้สงัคมไทยปลอดภยัจากสารเคมีมากขึ 6น 
 
7. ความเคลื-อนไหวในต่างประเทศ 

ความเคลื�อนไหวในตา่งประเทศที�เกี�ยวข้องกบัสารเคมีกําจดัศตัรูพืชที�สําคญัในช่วงที�ผ่านมา ได้แก่
ความเคลื�อนไหวของรัฐบาลจีน โดยกระทรวงเกษตรของจีน ร่วมกบักระทรวงอตุสาหกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และหน่วยงานบริหารการควบคมุคณุภาพ การตรวจสอบ และกกักนัสินค้า มีประกาศแผนการ
ยกเลิกการใช้สารเคมีกําจดัวชัพืช พาราควอท (กรัมม็อกโซน) โดยตั 6งแตว่นัที� 24 เมษายน 2555 เป็นต้นมา 
ได้ปิดรับคําขอขึ 6นทะเบียนการผลิตและผสมปรุงแตง่สารเคมีชนิดนี 6 ส่วนการยกเลิกทะเบียนตา่งๆ ที�มีอยู่
เดิมจะมีขึ 6นตั 6งแตว่นัที� 1 กรกฎาคม 2557 โดยท้ายที�สดุแล้วจะมีการยกเลิกการจําหน่ายและใช้สารพาราค
วอทอยา่งเดด็ขาดนบั ตั 6งแตว่นัที� 1 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป15 

นอกเหนือจากจีนแล้ว ยังมีรายงานว่าในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 2554 ที�ผ่านมา หน่วยงาน
ควบคมุสารเคมีกําจดั ศตัรูพืชของจาไมก้า (PCA) ได้ออกคําสั�งยกเลิกการใช้ยาฆ่าแมลงและยาฆ่าหญ้า 6 
ชนิดได้แก่ คาร์โบฟรูาน, เอ็นโดซลัแฟน, คลอโรดโิคน, ลินเดน, ทีบีที, และเอ็มเอสเอ็มเอ หลงัมีผลการวิจยัที�
ชี 6ชดัถึงความแพร่หลายของการใช้สารเคมีอย่างผิดวิธีและ ผลกระทบอนัร้ายแรงตอ่สขุภาพ โดยเฉพาะการ
เกิดมะเร็งและความผิดปกติในเด็กเล็ก พร้อมกนันี 6กําลงัดําเนินการเพื�อแบนยาฆ่าแมลงอีก 2 ชนิดคือ ได
คลอวอส และ โครไพรีฟอส ซึ�งนิยมใช้กําจดัมดและแมลงสาบในบ้านเรือน 

                                                           

15 จีนวางเป้าเลกิใช้พาราควอท พร้อมเพิ�มพื 6นที�เกษตรอินทรีย์  http://www.thaipan.org/node/31 
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จากจํานวนตวัอย่างผักที�สุ่มตรวจจากตลาดห้วยขวาง 7 ตวัอย่าง ตลาดประชานิเวศน์หนึ�ง 7 
ตวัอย่าง และจากรถเร่ 7 ตวัอย่าง พบสารเคมีกําจดัศตัรูพืชตกค้างเกินมาตรฐานทั 6งหมด 8 ตวัอย่างจาก
ทั 6งหมด 21 ตวัอยา่ง หรือคดิเป็น  42.9 %  

จากการประมวลนโยบายเกี�ยวกบัสารเคมีกําจดัศตัรูพืชที�ผ่านมาบง่ชี 6ว่า การขบัเคลื�อนนโยบาย
เกี�ยวกบัสารเคมีกําจดัศตัรูพืชในชว่ง 1-2 ปีข้างหน้า น่าจะมีความเข้มข้นมากขึ 6น เพื�อสขุภาพของผู้คน และ
สิ�งแวดล้อมในสงัคมไทยที�ปลอดภยัจากสารเคมีมากกวา่ที�เป็นอยูใ่นปัจจบุนั 


