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ไทยแบนตนเอง ไม่ส่งพืชผักออกนอก

กลำงเดอืนมกรำคม 2554 กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ประกำศระงับกำรส่งออกพืชผักไทย 16 ชนิด 
ไปตลำดยุโรปชั่วครำว เป็นกำร “แบน” ตัวเองก่อนจะ
ถูกสหภำพยุโรป (อียู) ห้ำมน�ำเขำ้ เนื่องจำกมีสำรเคมี
ประเภทก�ำจัดศัตรูพืชที่อียูห้ำมใช้ตกค้ำงเกินมำตรฐำน 
ต้นเดือนกรกฎำคม 2554 พืชผักไทยอีกหลำยชนิด 
ถูกห้ำมน�ำเขำ้เด็ดขำด เพรำะตรวจพบสำรพิษต้องห้ำม
ถึง 15 รำยกำร 6 รำยกำรเป็นสำรพิษร้ำยแรง 
ทีส่หรฐัอเมรกิำและสหภำพยโุรป รวมถงึหลำยประเทศ
ทั่วโลกห้ำมใช้ 

ในจ�านวนนี้ มี 4 ชนิดที่ยังใช้ 
และขายกนัเกลือ่นคอื คาร์โบฟรูาน,  
เมโทมิล, ไดโครโตฟอส และอีพีเอ็น 
มียอดกำรน�ำเข้ำในปี 2553 เกือบ 
7 ล้ำนกิโลกรมั มลูค่ำประมำณ 550 
ล้ำนบำท 

ระเบิดจำกอียูที่ “ทิ้งบอมบ์” 
พืชผักไทย 2 ลูกซ ้อน ท�ำเอำ 
หน่วยงำนรัฐที่เกี่ยวข้องและแวดวง
กำรส่งออกพืชผักผลไม้ “เต้นเป็น 

เจ้ำเข้ำ” ในขณะที่ “เครือข่ำยวิชำกำรเตือนภัยสำรเคมี
เกษตรประเทศไทย” (คสท.) ตั้งค�ำถำมว่ำท�ำไม 
หน่วยงำนรฐัจงึตืน่ตวัเฉพำะสำรพษิทีต่กค้ำงในผกัส่งออก 
เท่ำนั้น 

ทัง้ๆ ทีพ่ชืผกัทีก่นิทีข่ายกนัอยู่ในประเทศ ปนเป้ือน
สารพิษในระดับอันตรายกว่าหลายเท่า 

ที่ส�ำคัญกรมวิชำกำรเกษตร ก็รู้จักฤทธิ์เดชของ
ยำก�ำจดัศตัรพูชืทัง้ 4 ชนดิข้ำงต้นด ีจงึได้จบัไปใส่ไว้ ใน 
“บญัชจีบัตำมองเป็นพเิศษ” (Watch List) พร้อมกบัพวก
รวม 11 ชนิด เนื่องจำกเป็นสำรในกลุ่ม 1A (พิษร้ำยแรง

ส
ถิติชี้ว่าไทยใช้สารเคมีการเกษตรเป็นอันดับที่ 5 ของโลก แต่เมื่อเปรียบเทียบการใช้ 

ต่อพื้นที่แล้วปรากฏว่า ไทยน�าเข้าสารเคมีสูงเป็นอันดับที่ 1!!! ดังนั้นการที่เครือข่าย 

เฝ้าระวังสารเคมีทางการเกษตร เรียกร้องให้ระงับการขึ้นทะเบียนสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช 

ร้ายแรง 4 ชนิด จึงเป็นเพียงยอดภูเขาน�้าแข็งของปัญหาการใช้สารเคมีอันตรายของ 

ภาคเกษตรกรรมที่เข้าขั้นวิกฤติ ภายใต้ความใหญ่โตและสลับซับซ้อนของปัญหาที่กัดกิน 

ชีวิตเกษตรกร ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อมมากว่า 50 ปี 

ค้ำนขึ้นทะเบียน 

4 สำรเคมีอันตรำย 
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มำก) และ 1B (พษิร้ำยแรง) จำกกำรจดัชัน้ขององค์กำร
อนำมัยโลก แต่ท�ำไมไม่ประกำศห้ำมใช้ ห้ำมน�ำเข้ำ 
เกษตรกรสำมำรถซื้อหำยำฆ่ำแมลงเหล่ำนี้ ได้ตำม 
ท้องตลำด ภำยใต้ชื่อกำรค้ำหลำกหลำย 

ข้อมูล-สถิติที่ไม่น่าภูมิใจ

ทกุๆ รฐับำลต่ำงมุง่ปรำรถนำให้ประเทศไทยเป็น 
“ครัวโลก” แต่นโยบำยและพฤติกรรมกำรใช้สำรเคมี
กำรเกษตรดูจะ “สวนทำง” โดยสิ้นเชิง ดังนี้

ข้อมูลธนำคำรโลก ปี พ.ศ. 2554 ไทยใช้สำรเคมี
กำรเกษตรเป็นอันดับที่ 5 ของโลกคือ 0.86 กิโลกรัม 
ต่อเฮกเตอร์1

รำยงำนขององค์กำรอำหำรและเกษตรแห่ง
สหประชำชำติ ระบุว่ำไทยมีพื้นที่เกษตรกรรม อันดับ  
48 ของโลก แต่น�ำเข้ำสำรเคมีสูงเป็นอันดับ 1 เฉพำะ 
ปี 2553 น�ำเข้ำ 117 ล้ำนกิโลกรัม มูลค่ำกว่ำ 1.8  
หมื่นล้ำนบำท2 

ตำรำงแสดงกำรใช้และพิษของยำก�ำจัดศัตรูพืชอันตรำย 4 ชนิด 

คาร์ โบฟูราน เมโทมิล ไดโครโตฟอส อีพีเอ็น

ปริมำณกำรน�ำเข้ำ 
ปี 2553 (กก.)

5,301,161 1,550,200 356,908 144,001

ตัวอยำ่งชื่อทำง 
กำรค้ำใน 
ท้องตลำด

ฟูรำดำน, คูรำแทร์,
ค็อกโคได 3 จี,  
เลมอน 3 จี

แลนเนท, นูดริน,  
มีโทเม็กซ์, ซำดิสต์, 
ทนโท่,

กระเจ๊ำ 330, 
ไมโครเวฟ 24,  
ไบดริน, คำร์ไบครอน,

อีพีเอ็น, คูมิฟอส

กำรใช้ ใช้ ในพืชหลำยประเภท 
เช่น ข้ำว แตงโม 
ข้ำวโพด มะพรำ้ว  
ถั่วเหลือง ถั่วฝักยำว 
แตงกวำ กำแฟ ส้ม ฯลฯ 
เพื่อก�ำจัดแมลงใน 
วงกว้ำง ทั้งหนอนกอ 
หนอนแมลงวัน  
เพลี้ยแป้ง เพลี้ยกระโดด 
สีน�้ำตำล ฯลฯ

ใช้ก�ำจัดแมลงหลำย
ประเภท เช่น แมลง 
ปำกกัด ปำกดูด เพลี้ย 
และหนอนชนิดตำ่งๆ  
มักใช้ ในพืชจ�ำพวกส้ม
เขียวหวำน องุ่น ล�ำไย 
สตรอเบอร์รี่ กะหล�่ำปลี 
หัวหอม มะเขือเทศ ฯลฯ

ก�ำจัดแมลงประเภท 
ปำกดูด เจำะ หรือ 
กัดในพืชผักผลไม้ เช่น 
ข้ำว กำแฟ ถั่วฝักยำว 
ผักกำดหัว อ้อย คะนำ้ 
ส้ม ถั่วเหลือง ถั่วลิสง
ฯลฯ

มักใช้เป็นหัวเชื้อและผสม
กับสำรเคมีเกษตรชนิด
อื่นๆ ในกำรเพำะปลูก 
เช่น  ขำ้ว ขำ้วโพด พืช
ตระกูลแตง ไม้ผล ไม้
ดอกไม้ประดับ เพื่อก�ำจัด
แมลงหลำยชนิด เช่น 
หนอนเจำะสมอฝ้ำย 
หนอนกอขำ้ว แมลงด�ำ
หนำม ฯลฯ

ควำมเป็นพิษ อำเจียน เสียกำรทรงตัว 
มองไม่ชัด เป็นสำรก่อ
มะเร็งรุนแรง เซลล์ตับ
แบ่งตัวผิดปกติ กระตุ้น
ให้เกดิเนือ้งอก กลำยพนัธุ์  
อสุจิตำย ท�ำลำยเอนไซม์
ที่เยื่อหุ้มสมอง

คลื่นไส้ อำเจียน  
ท้องเสีย ชัก พิษต่อหัวใจ 
ฮอร์ โมนเพศชำยลดลง 
ท�ำลำยท่อในลูกอัณฑะ 
ท�ำลำยดีเอ็นเอ ท�ำให้
โครโมโซมผิดปกติ  
เป็นพิษต่อม้ำม 

พิษต่อยีน กลำยพันธุ์ 
เกิดเนื้องอก ก่อมะเร็ง 
พิษต่อไต พิษเรื้อรังต่อ
ระบบประสำท ท�ำลำย
ระบบประสำทส่วน
กลำง เจ็บเหมือนเข็ม
แทง มือเทำ้อ่อนล้ำ

ท้องเสีย แน่นหนำ้อก 
มองไม่ชัด สูญเสีย 
กำรทรงตัว ไอ ปอดปวม 
หยุดกำรหำยใจ ท�ำลำย
ระบบประสำท 
ไขสันหลังผิดปกติ
น�้ำหนักสมองลดลง

ประเทศที่หำ้มใช้
และไม่อนุญำต 
ให้ขึ้นทะเบียน

สหภำพยุโรป
สหรัฐอเมริกำ

สหรำชอำณำจักร  
ตุรกี เยอรมนี ฟินแลนด์
สิงคโปร์ มำเลเซีย
อินเดีย (ยกเลิกบำงสูตร)

อินเดีย ปำกีสถำน
สิงคโปร์ สหภำพยุโรป
แคนำดำ ออสเตรเลีย
มำเลเซีย

สหรัฐอเมริกำ  
สหภำพยุโรป
ออสเตรเลีย แคนำดำ 
มำเลเซีย สิงคโปร์ พม่ำ
นิวซีแลนด์ เวียดนำม
อินเดีย

ที่มา:  ฝำ่ยข้อมูล มูลนิธิชีววิถี. “เครือขำ่ยเกษตรบุกกระทรวง จี้ยกเลิกสำรเคมี 4 ชนิด”. 29 สิงหำคม 2554. สืบค้นจำก www.biothai.net/node/9890
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ผักผลไม้จำก 70 ประเทศที่ส่งไปสหภำพยุโรป 
ถกูสุม่ตรวจสำรพษิตกค้ำงเกนิมำตรฐำนในเดอืนกรกฎำคม 
2554 ไทยมีสำรพิษตกค้ำงเป็นอันดับที่ 1 ผักผลไม้ไทย
ถูกตรวจพบสำรตกค้ำงมำกครั้งที่สุดในโลก3

ไทยอนุญำตให ้ขึ้นทะเบียนกำรค ้ำสำรเคมี
กำรเกษตรมำกถึง 27,126 รำยกำร ซึ่งอำจจะมำกที่สุด
ในโลก เพรำะจีนมี 20,000 รำยกำร อินโดนีเซีย 1,158 
รำยกำร และเวียดนำม 3,423 รำยกำร4 กำรมีชื่อ 
กำรค้ำมำกๆ เป็นเครือ่งมอืกำรขำย ท�ำให้บรษิทัสำมำรถ
หมุนเวียนสับเปลี่ยนชื่อแปลกๆ ใหม่ๆ มำขำย ทั้งที่ 
ตัวยำหรือสูตรเคมีเป็นตัวเดิม นั่นหมำยถึง เกษตรกร 
ถูกหลอกเพรำะรู้ ไม่เท่ำทันนั่นเอง

ชีวิตติดสาร (เคมี) ของเกษตรกรไทย 

นับแต่แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ฉบับแรก (พ.ศ. 2504-2509) ประกำศใช้ ก็มีแรง 
ผลกัดนัอย่ำงเป็นระบบและกว้ำงขวำงจำกภำครฐั ในกำร
เปลีย่นวถิกีำรผลติ จำกเพือ่กนิเพือ่ใช้ในครวัเรอืน เป็นกำร
ผลิตเพื่อขำย โดยส่งเสริมให้ ใช้สำรเคมีทุกชนิด อำทิ 
ปุ ๋ย ยำฆ่ำแมลง ยำฆ่ำหญ้ำ ยำป้องกันและก�ำจัด 
โรคพชื ฯลฯ เพยีงไม่นำน ท้องไร่ท้องนำของไทยกก็ลำย
เป็น “ไร่-นำเกษตรเคมี” เต็มรูปแบบ 

สถิติที่ผ่ำนมำชี้ชัดว่ำ เกษตรกรเองมีควำมเสี่ยง
จำกกำรใช้สำรเคมีเพื่อกำรเกษตร โดยเฉพำะยำก�ำจัด
ศัตรูพืชซึ่งเพิ่มขึ้นสูงตลอดเวลำ กระทรวงสำธำรณสุข
ระบุว่ำ มีเกษตรกรที่เสี่ยงอยู่ ในเกณฑ์ไม่ปลอดภัยถึง  
6 ล้านคน ขณะที่แผนงำนวิจัยและพัฒนำนโยบำย
สำธำรณะเพือ่สขุภำพ และระบบกำรประเมนิผลกระทบ
ทำงสุขภำพ สถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข ประมำณ
กำรว่ำผู้ป่วยจำกสำรเคมีอำจสงูถึง 200,000-400,000 
รำยต่อปี ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่ โรคเรื้อรังอื่นๆ เช่น มะเร็ง 
เบำหวำน โรคของต่อมไร้ท่อ และอื่นๆ สอดคล้องกับ 
กำรศกึษำวจิยักำรปนเป้ือนสำรเคมีในผกัปลอดสำรและ
ผักสด โดยคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) ร่วมกับ
กรมวทิยำศำสตร์กำรแพทย์ ทีพ่บว่ำมรีะดบักำรปนเป้ือน
สูงถึงร้อยละ 63.8 และ 67.4 ตำมล�ำดับ5 

ถ้ำดูตัวเลขจ�ำนวนผู้ค้ำเคมีภัณฑ์ทำงกำรเกษตร 
ทั้งปุ๋ย ยำ และเมล็ดพันธุ์ พบว่ำกวำ่ 100 บริษัทใหญ่ 
ผู้ค้ำส่ง 500 กว่ำรำย และรำ้นคำ้ย่อยอีก 4,500 รำย 
ส่วนใหญ่ล้วนอยู่ภำยใต้โครงข่ำยของบรรษัทข้ำมชำติ
ขนำดยักษ์ 6 รำยที่ครองส่วนแบ่งกว่ำร้อยละ 70 ของ
ตลำดสำรเคมีกำรเกษตรโลก ได้แก่ ไบเออร์ (เยอรมนี) 
ซินเจนทำ (สวิตเซอร์แลนด์) บีเอเอสเอฟ (เยอรมนี)  
ดำว อะโกรไซแอนซ์ (สหรัฐอเมริกำ) มอนซำนโต้ 
(สหรัฐอเมริกำ) และดูปองท์ (สหรัฐอเมริกำ)6 

เชื่อหรือไม่ว่า บรรดาบรรษัทที่มียอดขายทั่วโลก
กว่า 3,000-6,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีเหล่านี้ ไม่ต้อง 
เสียภาษีน�าเข้าให้ไทยแม้สลึงเดียว เพราะเป็นนโยบาย
ช่วยเหลือเกษตรกรของรัฐให้ ได้ ใช้ปุ๋ย ใช้ยาราคาถูก  
มิหน�าซ�า้ยังเริ่มพบพิรุธว่าอาจเลี่ยงภาษีเงินได้ โดยการ
ตกแต่งบัญชีให้ต้นทุนสูงเกินจริงอีกต่างหาก7 

นำยวิฑูรย์ เลี่ยนจ�ำรูญ ผู้อ�ำนวยกำรมูลนิธิชีววิถี 
(Biothai) แนะให้สังคมไทยออกมำเรียกร้องให้เก็บภำษี
กลุ่มบริษัทเหลำ่นี้ ให้มำก ไม่ใช่แค่ภำษีเงินได้เท่ำนั้น แต่
ควรเก็บภำษีน�ำเข้ำสำรเคมีเกษตร เหมือนภำษีสำรเคมี
ในภำคอุตสำหกรรม และกระทรวงพำณิชย์ควรควบคุม
รำคำไม่ให้ค้ำก�ำไรเกินควร 

เช่นเดียวกับนำยแพทย์ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์  
คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น แพทย์ 
ผู้เชี่ยวชำญเรื่องอันตรำยของสำรเคมีเกษตร แนะน�ำ 
ให้เก็บภำษีน�ำเข้ำ เหมือนที่ประเทศเดนมำร์กเก็บภำษี
เพิ่มขึ้นทุกปีจนถึงร้อยละ 60 เพรำะไม่ต้องกำรให้
เกษตรกรใช้สำรเคมี โดยให้เก็บในลักษณะของ “ภำษี
บำป” เหมือนเหล้ำกับบุหรี่ แล้วน�ำเงินไปตั้งกองทุน 
รักษำผู้ป่วยจำกพิษสำรเคมีกำรเกษตร8 

ระเบียบใหม่ “แข็งนอก-อ่อนใน”?

แม้จะม ีพ.ร.บ.วตัถอุนัตรำย พ.ศ. 2535 แต่ผ่ำน
ไปเกอืบ 20 ปี สำรเคมทีี่ ไม่ได้มำตรฐำนกลบัท่วมประเทศ 
ภำครัฐในฐำนะ “ผู้คุมกฎ” ถูกวิพำกษ์วิจำรณ์ว่ำอ่อนแอ 
ปล่อยปละละเลย และมีผลประโยชน์ทับซ้อน ท�ำให้เกิด
กำรใช้สำรเคมีผิดวิธีและใช้มำกเกินจ�ำเป็น กฎหมำย 
ฉบับนี้เพิ่งถูกแก้ ไขปรับปรุงและประกำศใช้เมื่อ พ.ศ. 
2551 โดยเพิ่มมำตรฐำนหลำยอย่ำง ดังนี้9
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(1) ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหำคม 2554 เป็นต้นไป 
สำรเคมีเกษตรที่เคยขึ้นทะเบียนไว้กว่ำ 2 หมื่นรำยกำร 
จะถูกยกเลิก เพื่อจัดระเบียบใหม่ ให้เหมำะสมและ 
มีประสิทธิภำพกว่ำเดิม ห้ำมน�ำเข้ำสำรเคมีที่ ไม่ได้รับ
อนุญำต โดยให้ขำยเฉพำะสินค้ำที่เหลือจนกว่ำจะหมด
เทำ่นั้น

(2) ผู้น�ำเข้ำ หรือผู้ผลิตและจ�ำหน่ำยสำรเคมี
เกษตร ต้องมเีอกสำรข้อมลูควำมปลอดภยัจำกห้องปฏบิตัิ
กำร GLP (Good Laboratory Practices) ที่มีคุณภำพ
สงู รำว 30 แห่งทัว่โลก จำกเดมิที่ ใช้ผลรบัรองจำกห้อง
ปฏิบัติกำรใดก็ได้ ท�ำให้ไม่สำมำรถควบคุมคุณภำพได้

(3) กำรขอขึน้ทะเบยีนสำรเคมเีกษตรแต่ละรำยกำร  
อนุญำตให้ ใช้ชื่อกำรค้ำได้ 3 ชื่อเท่ำนั้น จำกแต่เดิม 
ทีส่ำมำรถตัง้ชือ่กำรค้ำได้ไม่จ�ำกดั สำรบำงตวัมถีงึ 500 
ชื่อ ซึ่งสร้ำงควำมสับสนให้เกษตรกร

(4) กำรขึ้นทะเบียนใหม่เข้มงวดมำกขึ้น ตำม 
หลักเกณฑ์เฝำ้ระวัง 9 ข้อ คือ 1) รำยงำนกำรเกิดพิษ
ในสัตว์ทดลองที่อำจเป็นผลร้ำยต่อมนุษย์ เช่น กำรเกิด
มะเร็ง ท�ำให้กลำยพันธุ์ ท�ำให้ตัวอ่อนผิดปกติ ฯลฯ  
2) พษิตกค้ำงในสิง่แวดล้อมและห่วงโซ่อำหำร 3) ระยะ
เวลำสลำยตัว 4) ระดับควำมเป็นพิษเฉียบพลันสูง  
5) พิษตกค้ำงในผลผลิตกำรเกษตร 6) สิ่งเจือปนที่ 
เป็นพษิในกำรผลติและกำรเกบ็รกัษำ 7) อนัตรำยรนุแรง
ต่อพชืหรอืสตัว์ทีเ่ป็นประโยชน์ เช่น ผึง้ หนอนไหม ฯลฯ 
8) เป็นสำรเคมีที่ห้ำมใช้ ในต่ำงประเทศหรือไม่ และ  
9) ใช้แล้วท�ำให้ศัตรูพืชระบำดเพิ่มขึ้นหรือไม่

แม้ระเบียบและหลักเกณฑ์ ใหม่ดูจะเข้มแข็งและ
มีประสิทธิภำพ แต่อำจเข้ำต�ำรำ “แข็งนอก-อ่อนใน”  
ดังที่เครือข่ำยเกษตรกรและองค์กรพันธมิตรเฝ้ำระวัง
สังเกตได้ว่ำเพียงช่วง 3 เดือนแรกของ พ.ศ. 2554 
(มกรำคม-มีนำคม) สำรเคมีอันตรำยทั้ง 4 ชนิดยังถูก
น�ำเข้ำในปริมำณมำก จึงน่ำสังเกตว่ำเป็นเพรำะกรม
วิชำกำรเกษตรผ่อนผันให้สำรเคมีที่น�ำเข้ำก่อน 22 
สิงหำคม 2554 สำมำรถขำยต่อไปได้อีก 2 ปี หรือ
บริษัทที่น�ำเข้ำสำรพิษดังกล่ำวได้รับ “ข้อมูลภำยใน” วำ่
กรมวิชำกำรเกษตรก�ำลังจะอนุมัติให้มีกำรขึ้นทะเบียน
สำรพิษทั้ง 4 ชนิดในเร็วๆ นี้10 

หนุน-ต้าน ประจันหน้า

ก่อนและหลังวันที่ 22 สิงหำคม 2554 จึง 
กลำยเป็นช่วงเวลำที่ฝ่ำยคัดค้ำนและฝ่ำยสนับสนุนกำร 
ขึน้ทะเบยีนออกมำประจนัหน้ำ ประชนัข้อมลู ข้อเรยีกร้อง  
ไปจนถึง “ค�ำขู่” กันตำมหน้ำสื่อมวลชน

ฝ่ำยที่คัดค้ำนกำรขึ้นทะเบียน คือ เครือข่ำย
เกษตรกร เครือข่ำยประชำสังคม นักวิชำกำร องค์กร
พัฒนำเอกชน องค์กรสิ่งแวดล้อม องค์กรผู้บริโภค ฯลฯ 
ได้เคลือ่นไหวต่อเนือ่ง ทัง้เข้ำพบอธบิดกีรมวชิำกำรเกษตร 
จัดเสวนำเพื่อเสริมสร้ำงและเผยแพร่ข้อมูล “มหันตภัย
สำรเคมีพิษ” ยื่นจดหมำยเปิดผนึกถึงนำยกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปจนถึง
กำรชุมนุมชูป้ำยประท้วงหน้ำกระทรวงเกษตรฯ เมื่อ 
วันที่ 29 สิงหำคม 2554 ข้อเรียกร้องโดยรวมของ 
เครือข่ำยเกษตรกรและองค์กรพันธมิตร คือ 

(1) ยุติกำรน�ำเข้ำและขึ้นทะเบียนสำรเคมีก�ำจัด
ศัตรูพืชอย่ำงน้อย 4 ชนิด คือ คำร์ โบฟูรำน เมโทมิล  
ไดโครโตฟอส และอีพีเอ็น ทันที

(2) ให้กรมวิชำกำรเกษตรเปิดเผยเอกสำรข้อมูล
กำรยื่นขอทะเบียน ข้อมูลและผลกำรทดลองเกี่ยวกับ
ประสิทธิภำพ กำรเกิดพิษทั้งระยะสั้น ระยะยำว ผล
ตกค้ำงและอื่นๆ และให้เปิดเผยรำยชื่อคณะกรรมกำร 
อนกุรรมกำร หรอืคณะท�ำงำนทีเ่กีย่วข้องกบักำรพจิำรณำ 
รวมทัง้ผลกำรพจิำรณำต่อสำธำรณชน เพือ่ให้กระบวนกำร
ขึ้นทะเบียนโปร่งใสและประชำชนมีส่วนร่วม

(3) ควบคมุกำรโฆษณำและกำรส่งเสรมิกำรขำย
ของบริษัทสำรเคมีกำรเกษตรอย่ำงเข้มงวด โดยคณะ
กรรมกำรที่มีตัวแทนของเครือขำ่ยเกษตรกร เครือขำ่ย
วชิำกำรเฝ้ำระวงัสำรเคมกีำรเกษตร และองค์กรผูบ้ริโภค
เข้ำร่วม

ขณะที่ฝ่ำยเคลื่อนไหวเรียกร้องให้ “ยืดเส้นตำย” 
ออกไปอีก 2 ปี น�ำโดย 2 สมำคมใหญ่11 ได้แก่ สมำคม
อำรกัขำพชืไทย (Thai Crop Protection Association-
TCPA) มีสมำชิกส่วนใหญ่เป็น “ระดับบิ๊ก” มีมูลค่ำ 
กำรน�ำเข้ำระดับ 100-6,000 ล้ำนบำท และสมำคม 
คนไทยธรุกจิเกษตร ประเดน็ส�ำคญัในกำรเคลือ่นไหวของ 
2 สมำคมดังกล่ำวคือ12
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เรื่องระยะเวลา กำรก�ำหนดให้ผู้ค้ำสำรเคมีต้อง
ขึ้นทะเบียนใหม่หลังวันที่ 22 สิงหำคม 2554 นั้น ไม่มี
ผูค้้ำคนใดขึน้ทะเบยีนได้ทนั เนือ่งจำกควำมล่ำช้ำในกำร
ออกประกำศ ควำมไม่ชดัเจนในรำยละเอยีด หลกัเกณฑ์
และวิธีกำรขึ้นทะเบียน ตลอดจนควำมไม่พร้อมในทำง
ปฏิบัติของกรมวิชำกำรเกษตร 

เรื่องค่าใช้จ่าย ข้อก�ำหนดให้ต้องส่งข้อมูลด้ำน 
พษิวทิยำจำกห้องปฏบิตักิำร GLP ทีม่อียู่ในต่ำงประเทศ
นั้น ท�ำให้ต้องใช้เวลำตั้งแต่ 6 เดือนถึง 2 ปี และ 
มค่ีำใช้จ่ำยสงู ไม่ต�ำ่กว่ำ 1-1.5 ล้ำนบำทต่อสำรเคมแีต่ละ
ประเภท เป็นกำรเพิม่ภำระอย่ำงมำกให้กบัผูป้ระกอบกำร 

ถูกโต้ทันควัน!

ข้อเรียกร้องพร้อม “ค�ำขู่” ของกลุ่มผู้ค้ำสำรเคมี
เกษตรถูกโต้แย้งทันที โดยฝ่ำยคัดค้ำนได้จัดพิมพ์ 
“ประเดน็สนบัสนนุกำรขึน้ทะเบยีนควบคมุสำรเคมกี�ำจดั
ศัตรูพืชภำยในระยะเวลำที่กฎหมำยก�ำหนด และข้อโต้
แย้งต่อกลุ่มธุรกิจสำรเคมีก�ำจัดศัตรูพืชที่ต้องกำรให้ 
ขยำยระยะเวลำกำรขึ้นทะเบียนออกไปอีก 2 ปี” ว่ำ 
น่ำจะมเีวลำเพยีงพอ เพรำะหลงัจำกกฎหมำยมผีลบงัคบั
ใช้ ในวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2551 ได้ ให้เวลำขึ้นทะเบียน
จนถึง 22 สิงหำคม 2554 รวมเป็นเวลำถึง 3 ปี กับอีก 
6 เดือนเต็มๆ 

ส่วนเรือ่งต้องเสยีค่ำตรวจสอบวเิครำะห์คณุภำพ
ถึง 1-1.5 ล้ำนบำทต่อรำยกำรนั้น ถูกแย้งว่ำเป็น “ค�ำ
กล่ำวอ้ำงที่เกินจริงหลำยเท่ำตัว” เพรำะกรณีประเทศ
เวียดนำม ซึ่งก�ำหนดมำตรฐำนกำรตรวจวิเครำะห์แบบ
เดียวกับกรมวิชำกำรเกษตรนั้น มีค่ำใช้จ่ำยประมำณ 
3,000-5,000 เหรยีญ หรอื 100,000-150,000 บำทต่อ
รำยกำรเท่ำนั้น

สุดท้ำยคือเรื่องที่ว ่ำหำกเกิดภำวะขำดแคลน 
สำรเคมีจะท�ำให้ผลผลิตกำรเกษตรลดต�่ำลงถึง 50 
เปอร์เซ็นต์ และกระทบต่อกำรควบคุมเพลี้ยกระโดด 
สีน�้ำตำล ก็ถูกโต้ว่ำไม่จริง ด้วยเหตุที่เพรำะใช้สำรเคมี
มำกเกนิไปจน “เหวีย่งแห” ท�ำลำยแมลงทีม่ปีระโยชน์ไป
ด้วย ขณะทีเ่พลีย้ตวัร้ำยกด็ือ้ยำไปเรยีบร้อย ทัง้ยงัมกีำร
อ้ำงถึงข้อสรุปในกำรประชุมระหว่ำงประเทศที่สิงคโปร์
เมือ่ไม่นำนมำนีว่้ำ “พำยแุมลง” ทีเ่กดิขึน้ในเอเชยีมสีำเหตุ
มำจำกกำรใช้สำรเคมีมำกเกินไป 

แผ่นดินอาบยาพิษ

ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยำยน 2554 ระบุว่ำ 
กรมวิชำกำรเกษตรเตรียมเสนอคณะกรรมกำรวัตถุ
อันตรำยยกเลิกกำรน�ำเข้ำสำรเคมีกำรเกษตรอันตรำย 
4 ชนดิภำยในสิน้ปีนี ้โดยก�ำลงัรวบรวมข้อมลูผลกระทบ
เรือ่งพษิตกค้ำงในผลผลติกำรเกษตร พษิร้ำยแรงทีต่กค้ำง
ในสิ่งแวดล้อมและในห่วงโซ่อำหำร รวมทั้งผลร้ำย 
ต่อมนุษย์ และยังเฝ้ำระวังอีก 7 ชนิด หำกพบว่ำมี 
ผลร้ำยแรงก็จะเสนอให้ยกเลิกกำรน�ำเขำ้เช่นเดียวกัน13 

กว่ำ 50 ปีที่กำรปรับเปลี่ยนวิถีกำรผลิตเปลี่ยน 
“ทุ่งรวงทอง” ให้กลำยเป็น “ไร่นำเคมี” ไปทั่วประเทศ 
เกิดกำรสั่งสมและหมักหมมสำรพันปัญหำที่เกี่ยวพัน
ยุง่เหยงิไปหมดทัง้วถิกีำรผลติ วถิชีวีติเกษตรกร วถิทีำง
เศรษฐกิจระดับประเทศ ผลประโยชน์ของทุนข้ำมชำติ
และทุนชำติที่เชื่อมโยงกับ “ผลประโยชน์และอ�ำนำจ
ทำงกำรเมือง” ในระดับท้องถิ่น และระดับชำติ อนำคต
ของวิถีกำรผลิตของเกษตรกรไทยยังควรพึ่งพำสำรเคมี
แบบเข้มข้นหรือไม่ อย่ำงไร จึงเป็นเรื่องควำมเป็น 
ควำมตำยระดับชำติ 

ต่อประเด็นนี้ นำงสำวรพิจันทร์ ภูริสัมบรรณ  
นักวิจัยจำกมูลนิธิชีววิถี เสนอว่ำ

“ถ้ำยงัอยูภ่ำยใต้ระบบเกษตรเชงิพำณชิย์ เน้นกำร
ส่งออกตลำดต่ำงประเทศ จะกดดันให้ต้องท�ำเกษตร
เชิงเดี่ยว กำรใช้สำรเคมีเป็นเรื่องจ�ำเป็น ต้องใช้ยำ 
ฆ่ำหญ้ำ ยำฆ่ำแมลง ปุ๋ยเคมีบ�ำรุงดิน เพรำะเป็นระบบ
เกษตรทีเ่ปรำะบำง เร่งผลผลติเพือ่เกบ็เกีย่วส่งขำย เกดิ
กำรแพร่ระบำดของแมลงศตัรพูชืได้ง่ำย ต่ำงจำกเกษตร
อินทรีย์ ที่ ไม่พึ่งสำรเคมี มีตัวห�้ำตวัเบียน แมลงศัตรูพืช
หรอืพชืพนัธกุรรมพืน้บ้ำน คอยรกัษำสมดลุ ระบบเกษตร
อนิทรย์ีเป็นทำงเลอืกทีย่ัง่ยนื ช่วยดแูลรกัษำชวีติคน และ
เป็นเรื่องที่ ไม่เกินควำมเป็นไปได้”14

จะเลือกเดินไปบนเส้นทางใด...เราอาจไม่ได้เป็น 
ผู้เลือกเอง

“สงครามแย่งชงิทรพัยากร” ทีจ่ะเกดิขึน้พร้อมกบั 
“ความรุนแรงจากมหันตภัยธรรมชาติ”...อาจเป็นผู้เลือก
เส้นทางให้เราเดิน
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