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พาราควอต
สารเคมีอันตราย
ที่ไทยต้องยกเลิกการใช้

POLICY BRIEF
คณะทำ�ง�นสุขภ�พคนไทย
(กันย�ยน 2562)

ในช่วง 12 ปี ไทยน�าเข้าสารเคมีก�าจัดศัตรูพืชจากต่าง
ประเทศมากข้ึนถึง 2.6 เท่า (เพ่ิมจาก 75,473 ตันใน 
ปี 2548 เป็น 197,647 ตนัในปี 2560) โดยสารเคมกี�าจดัศตัรู
พืชที่น�าเข้ามากกว่า 150  ชนิด จากทั้งหมด 267 ชนิด เป็น
ชนิดที่มีอันตรายร้ายแรง หรือ Highly Hazardous Pesti-
cides (HHPs) 

ทีผ่่านมามคีวามพยายามในการผลกัดนัการห้ามใช้สารเคมี
อันตราย 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกล
โฟเซต ในประเทศไทย มาอย่างต่อเนื่อง แต่ล่าสุดจากผล
การประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย ในวันที่  14 
กุมภาพันธ์ 2562 ความพยายามนี้ยังไม่เป็นผล

“พาราควอต” หรือ ในชื่อ

การค้า “กรัมม็อกโซน” เป็น

สารเคมีก�าจัดวัชพืชที่มีผล 

กระทบต่อสุขภาพของ

มนุษย์ที่ปรากฏชัดเจน อาทิ

ผลกระทบต่อสุขภาพ
ของมนุษย์

เท่า2.6
ไทยน�าเข้าสารเคมีก�าจัด 
ศัตรูพืชจากต่างประเทศ 
มากขึ้นถึง

มีพิษสูงต่อมนุษย์

เป็นสาเหตุหนึ่งของ 
โรคพาร์กินสันและ
ส่งผลกระทบ
ต่อระบบประสาท

เป็นปัจจัยเสริม 
ท�าให้เกิดโรคเนื้อเน่า 

สามารถปนเปื้อนใน 
สิ่งแวดล้อมและเข้า 
สู่ห่วงโซ่อาหารซึ่ง 
พบว่าเกิดขึ้นแล้ว

สามารถผ่าน 
จากแม่ไปสู่ตัวอ่อน 
ของลูกในครรภ์ 

มีความเสี่ยงสูงเกินกว่า 
ที่จะน�ามาใช้งานได้อย่าง

ปลอดภัยแม้จะมีการป้องกันที่ดี
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ปัจจบุนั 53 ประเทศมกีารประกาศแบนการ
ใช้สารพาราควอต ในท่ีน้ี รวมถึงกลุ ่ม
ประเทศท่ีเป็นผู้พัฒนา ครอบครองตลาด 
และผู้ผลิตรายใหญ่สารน้ี 16 ประเทศมกีาร
จ�ากัดการใช้อย่างเข้มงวด ขณะท่ีประเทศ
ที่ เหลือ ซึ่งรวมถึงประเทศไทย ล้วนมี
กฎหมายที่อ่อนแอในการควบคุม

ประเทศทั่วโลก 
“แบนการใช้” 
แต่ไทยยังคงอนุญาต

53

เส้นท�งก�รผลักดัน
เพื่อยกเลิกการใช้ในประเทศไทยที่ยังไม่ส�าเร็จ

ธ.ค.59
แต่งตั้ง “คณะกรรมการขับ
เคลื่อนปัญหาสารเคมีป้องกัน
ก�าจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง”

12 ก.ย.2560 
กรมวิชาการเกษตร เห็นด้วยกับ 
การจ�ากัดการใช้ไกลโฟเซต แต่
ส�าหรับพาราควอตและคลอร ์
ไพริฟอส เสนอให้คณะกรรมการ
วัตถุอันตรายให้ค�าปรึกษาด้าน 
ข้อกังวลสุขภาพของมนุษย์ก่อน

“เครอืข่ายสนับสนนุการแบนสารพิษที่
มีอันตรายร้ายแรง” ภาคประชาชน 
ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เรียกร้อง 
ให้กรมวิชาการเกษตรไม่ต่อทะเบียน
พาราควอตและคลอร์ไพรฟิอส และให้
คณะกรรมการวัตถุอันตรายพิจารณา
แบนสารพิษทั้งสอง

2 สัปด�ห์ต่อม�
สภาเกษตรกรแห่งชาติมีมติ
เสนอให้กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ยกเลิกการน�าเข้า 
และการใช้สารพาราควอต  
คลอร์ไพริฟอสและไกลโฟเซต

5 เม.ย.2560 
“คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ”  
ออกประกาศยกเลิกการใช้สารเคมี
ก�าจัดศัตรูพืช “พาราควอตและ 
คลอร์ไพริฟอส” ภายในธันวาคม 
2561 และยุติการใช้ภายใน 
ธันวาคม 2562

พ.ย.60  
ปรากฎข่าว กรมวิชาการเกษตรได้ต่อ
ทะเบียนพาราควอตให้กับบริษัทเอกชน
ไปอีก 6 ปีโดยไม่รอผลการตัดสินของ
คณะกรรมการวัตถุอันตรายตั้งแต่ ต.ค.
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คณะกรรมการสุขภาพ 
แห่งชาติ แถลงข่าวไม่เห็น
ด้วยและประณามการต่อ
ทะเบียนสารพาราควอต 
และคลอร์ไพริฟอสของ 
กรมวิชาการเกษตร

6 เม.ย. 2561 
การลดหรือเลิกใช้สารเคมีเพื่อ
การเกษตรที่ส่งผลต่อสุขภาพประชาชน
และคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปรากฏ 
ในแผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา

พ.ค. 61
องค์การต่อต้านคอร์รัปช่ัน (ACT) จดัเวที
เสวนาและเวทีวิชาการให้ข ้อมูลแก่
สาธารณะในเร่ืองนี้ และเรียกร้องให้
คณะกรรมการวัตถุอันตรายพิจารณา
ควบคุมสารเคมีอันตรายทั้ง 3 ชนิด

7 ธ.ค.2560 
คณะกรรมการวัตถุอันตราย  
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะ
กิจพิจารณาควบคุมวัตถุอันตราย 
พาราควอต คลอร์ไพริฟอสและ
ไกลโฟเซต 

คณะกรรมาธิการสาธารณสุข 
สนช. มีมติสอดคล้องโดยให้
พิจารณาก�าหนดมาตรการเร่ง
ด่วนยกเลิกการน�าเข้าตั้งแต่
เดือนมิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

23 พ.ค.2561 
คณะกรรมการวัตถุอันตราย มีมติไม่
ยกเลิกการใช้สารเคมีพาราควอต 
คลอร์ไพริฟอสและไกลโฟเซต ด้วย
เหตุผลว่าข้อมูลผลกระทบทางสิ่ง
แวดล้อมและสุขภาพยังไม่เพียงพอ

ม.ค. 61 
นายกรัฐมนตรีสั่งการให้
กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วย
งานหลักร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ศึกษาข้อมูลและ 
ผลกระทบของพาราควอต

15 ก.พ. 2561 
กท. สาธารณสุขร่วมกับ กท. เกษตร
และสหกรณ์ และกท.อุตสาหกรรม 
ยืนยันตามมตคิณะกรรมการขับเคลือ่น
ปัญหาการใช้สารเคมป้ีองกันและก�าจดั
ศตัรพูืชทีม่ีความเสี่ยงสงู ให้ยกเลกิการ
ใช้ภายในเดือนธันวาคม 2562

5 มิ.ย. 2561 
เครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษ 
ที่มีอันตรายร ้ายแรง ชุมนุมหน้า 
ท�าเนียบฯ และย่ืนหนังสือถึงนายกฯ 
โดยตั้งข ้อสังเกตต่อกระบวนการ
พิจารณาของคณะกรรมการวัตถุ
อันตราย และเรียกร ้องให ้มีการ
ทบทวนมติ

23 พ.ย. 2561
ผู้ตรวจการแผ่นดินเข้าตรวจสอบ 
และมีค�าวินิจฉัยให้ยกเลิกการใช ้
พาราควอตภายใน 1 ปี การยกเลิก
ให้มีการจ�ากัดการใช้สร้างการรับรู้กับ
ประชาชน และพัฒนาวิธีการทดแทน

22 ก.พ.2561

คณะกรรมการวัตถุอันตราย 
มีมติที่ประชุม 16 ต่อ 5 เสียง

ยังไม่ยกเลิกก�ร 
ใช้ส�รเคมี 
ดังกล่าว ยืนยันมติเดิม 
เมื่อเดือนพฤษภาคม 2561

14 ก.พ. 2562 
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