คํากล่ าวรายงาน
โดยนายแพทย์ ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์
ประธานคณะทํางานวิชาการสารเคมีกาํ จัดศัตรู พืช
เรี ยน นายแพทย์ สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ
ประธานคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนการดําเนินการว่ าด้ วยการ
จัดการสารเคมี
เครื อข่ายเตือนภัยสารเคมีกําจัดศัตรูพืชขอขอบพระคุณท่านประธานที่ได้ กรุณาให้ เกียรติมา
กล่าวเปิ ดประชุมวิชาการเพื่อเตือนภัยสารเคมีกาํ จัดศัตรู พืชประจําปี 2558 และ
ขอขอบพระคุณที่ได้ ให้ การสนับสนุนการดําเนินงานของเครื อข่ายฯมานับตั ้งแต่เริ่มต้ นกิจกรรมมา
นับตังแต่
้ ปี 2555 เป็ นต้ นมา
เครื อข่ายเตือนภัยสารเคมีกําจัดศัตรูพืช เป็ นเครื อข่ายที่ประกอบด้ วย บุคคล หน่วยงาน
องค์กร และเครื อข่ายของภาคประชาสังคมที่ตระหนักเกี่ยวกับปั ญหาและทางออกเรื่ องสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชจาก 4 ส่วนคือ เครื อข่ายวิชาการด้ านสารเคมีกําจัดศัตรูพืช เครื อข่ายเกษตรกรรม
ยัง่ ยืนและความมัน่ คงทางอาหาร ข้ าราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และเครื อข่ายขององค์กร
และประชาชนด้ านการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อผนึกกําลังกันสร้ างสังคมไทยที่ปลอดภัยจากสารเคมี
กําจัดศัตรูพืช
กิจกรรมสําคัญของคณะทํางานที่ผ่านมาได้ แก่
1) การเสนอผลงานทางวิชาการต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ มีการยกเลิกสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช 4 ชนิด ได้ แก่ คาร์ โบฟูราน เมโทมิล ไดโครโตฟอส และอีพีเอ็น ซึง่ ขณะนี ้ได้ มี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ มีการยกเลิกแล้ ว 2 ชนิดคือ ไดโครโตฟอส และอีพีเอ็น
ส่วนคาร์ โบฟูราน และเมโทมิลนั ้น กรมวิชาการเกษตรได้ ให้ การสนับสนุนที่จะไม่ขึ ้นทะเบียน
สารทั ้งสองชนิด ทําให้ ขณะนี ้พบว่าปั ญหาการปนเปื อ้ นของผักและผลไม้ ที่เคยพบสารทังสี
้ ่
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ชนิดลดลงอย่างก้ าวกระโดด และในการประชุมครัง้ นี ้ คณะทํางานวิชาการซึง่ ประกอบไป
ด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายมหาวิทยาลัย สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมการ
ข้ าว สํานักโรคจากการประกอบอาชีพ และกรมควบคุมมลพิษ ได้ นําเสนอผลการศึกษา
เพื่อให้ มีการพิจารณายกเลิกและจํากัดการใช้ สารเคมีต่างที่พบว่าก่อให้ เกิดผลกระทบต่อ
สุขภาพและสิ่งแวดล้ อมอีกหลายชนิด ซึง่ จะได้ นําเสนอเป็ นลําดับต่อไป
2) การเฝ้าระวังการปนเปื อ้ นของสารเคมีกําจัดศัตรูพืช โดยเครื อข่ายได้ ร่วมกันเฝ้าระวังการ
ปนเปื อ้ นของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในผักและผลไม้ โดยได้ ดําเนินการต่อเนื่องมาเป็ นที่ 3
แล้ ว ผลการเฝ้าระวังได้ เผยแพร่ให้ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และประชาชนทัว่ ไป ได้ ทราบ
สถานะของปั ญหาและเข้ ามามีส่วนร่วมกับเครื อข่ายในการขับเคลื่อนนโยบาย และแสวงหา
ทางออกเพื่อสร้ างความปลอดภัยทางอาหาร
3) ร่วมกับภาคเอกชนได้ แก่ สภาหอการค้ า สมาคมค้ าปลีกไทย สมาคมตลาดสดไทย กรม
วิชาการเกษตร คณะกรรมการอาหารและยา สํานักงานมาตรฐานเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ ดําเนินการเพื่อหาแนวทางลดการปนเปื อ้ นของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในผักและ
ผลไม้ โดยผลล่าสุดจากการตรวจสอบโดยห้ องปฏิบตั ิการ ปรากฎชัดว่าความร่วมมือ
ดังกล่าวทําให้ ตวั เลขการปนเปื อ้ นของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่เกินค่ามาตรฐานได้ ลดลง
อย่างชัดเจน ซึง่ จะได้ มีการนําเสนอในเช้ าวันนี ้และแถลงต่อสื่อมวลชนในช่วงเที่ยง
4) ร่วมกับเครื อข่ายเกษตรกรรมยัง่ ยืน/ความมัน่ คงทางอาหารในชุมชนท้ องถิ่นต่างๆทัว่
ประเทศ พัฒนาวิธีการเพื่อลดไปจนถึงเลิกการใช้ สารเคมีกําจัดศัตรูพืช และการผลักดันให้
เกิดข้ อบัญญัติของตําบลในการควบคุมสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ซึง่ มีจะมีการนําเสนอตัวอย่าง
ประสบการณ์และความสําเร็จดังกล่าวในการประชุมครัง้ นี ้เช่นเดียวกัน
สําหรับการประชุมครัง้ นี ้ เป็ นการจัดประชุมวิชาการสารเคมีกําจัดศัตรูพืชครัง้ นี ้เป็ นครัง้ ที่ 4
แล้ ว โดยมีวตั ถุการจัดประชุม 4 ประการคือ
1. เผยแพร่ข้อมูลและสถานการณ์ด้านสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทั ้งในระดับสากล ระดับประเทศและ
ระดับท้ องถิ่น
2. นําเสนอผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้ อม ตลอดจน
ประสบการณ์และแนวทางการเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในระดับต่างๆตลอด
ห่วงโซ่
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3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ประสานความร่วมมือขององค์กร หน่วยงาน ภาคเอกชน ภาคประชา
สังคม และองค์กรประชาชนในท้ องถิ่น เพื่อการบริโภคผักและผลไม้ อย่างปลอดภัย
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ประสานความร่วมมือขององค์กร หน่วยงาน ภาคเอกชน ภาคประชา
สังคม และองค์กรประชาชนในท้ องถิ่น เพื่อการบริโภคผักและผลไม้ อย่างปลอดภัย

กลุ่มเป้าหมาย ที่เข้ าร่วมงานประมาณ 400 คน ประกอบด้ วย
1. นักวิชาการ นักวิจยั คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัย จํานวน 70 คน
2. ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่กําหนด/กํากับนโยบายด้ านการจัดการวัตถุอนั ตรายทางการเกษตร
หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
อุตสาหกรรม จํานวน 70 คน
3. ผู้แทนจากภาคธุรกิจ จํานวน 30 คน
4. ผู้แทนจากองค์กรสาธารณะประโยชน์ จํานวน 40 คน
5. ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น จํานวน 50 คน
6. เครื อข่ายเกษตรกร จํานวน 60 คน
7. ผู้สนใจทัว่ ไป จํานวน 60 คน
8. สื่อมวลชน จํานวน 20 คน
รูปแบบและรายละเอียดกิจกรรม
เนื ้อหาหลักของการจัดการประชุมวิชาการแบ่งเป็ น 4 ประเด็นได้ แก่
1. การนําเสนอสถานการณ์และปั ญหาของสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
2. ผลการศึกษาวิจยั ในด้ านเศรษฐศาสตร์ สุขภาพ สิ่งแวดล้ อม และสังคม ของสถาบันการศึกษา
หน่วยงานราชการ และองค์กรต่างๆ
3. ข้ อเสนอแนะเพื่อยกเลิกสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่มีอนั ตรายร้ ายแรง การปรับปรุงการขึ ้นทะเบียน
วัตถุอนั ตรายทางการเกษตร และการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้ องและการจัดการสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชทั ้งระบบ
4. ประสบการณ์ แนวทางและข้ อเสนอในการจัดการปั ญหาสารเคมีกําจัดศัตรูพืชโดยท้ องถิ่น
ภาคเอกชน และภาคีเครื อข่าย เพื่อการบริโภคผักและผลไม้ ที่ปลอดภัย
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ขณะนี ้ได้ เวลาอันสมควรแล้ ว กระผมขอเรี ยนเชิญท่านประธานได้ กล่าวเปิ ดงาน และได้ ให้
ข้ อคิด/แนวทางในการดําเนินงาน สําหรับการประชุมครัง้ นี ้ ขอเรี ยนเชิญครับ
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