
พาราควอตยืดเยื้อ คณะกรรมการ
วัตถุอันตรายไม่ยอมยกเลิกการใช้

1

ความพยายามในการผลักดันการห้ามใช้สารเคมีอันตราย 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต  
ยืดเย้ือมาเกือบสองปี ความคืบหน้าเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย  
มีมติ 16 ต่อ 5 เสียง ยังไม่ยกเลิกการใช้สารเคมีดังกล่าว สร้างความผิดหวังให้กับภาคประชาชน นักวิชาการและ
เครือข่ายด้านสุขภาพทั่วประเทศ 

 ไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่รับวิถีกำรเกษตร 
แบบพึ่งพำสำรเคมีก�ำจัดศัตรูพืชและปุ ๋ยเคมีมำตั้งแต่ 
ยุคปฏิวัติเขียว และมีควำมเข้มข้นในกำรใช้สำรเคมีก�ำจัด 
ศัตรูพืชมำกข้ึนๆ ในขณะที่ไทยไม่ได้เป็นประเทศผู้ผลิต 
สำรเคมีก�ำจัดศัตรูพืชเอง โดยเฉพำะสำรออกฤทธิ์ (Active 
Ingredient) จึงต้องน�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศทั้งหมด 100% 
โดยในปี 2560 มีกำรน�ำเข้ำสำรเคมีก�ำจัดศัตรูพืชหรือวัตถุ
อันตรำยทำงกำรเกษตรมำกถึง 197,647 ตัน ในขณะที่ 
ปี 2548 น�ำเข้ำเพียง 75,473 ตัน1 นั่นหมำยควำมว่ำ  
ประเทศไทยน�ำเข้ำสำรเคมีก�ำจัดศัตรูพืชมำกขึ้น 2.6 เท่ำ 
ภำยในระยะเวลำ 12 ปี จำกกำรค้นข้อมลูและกำรส�ำรวจของ 
เครอืข่ำยเตอืนภยัสำรเคมกี�ำจดัศตัรพูชื (Thai-PAN) พบว่ำ  
สำรเคมีก�ำจัดศัตรูพืชที่มีกำรน�ำเข้ำมำใช้ในประเทศไทย

จ�ำนวนมำกกว่ำ 150 ชนิด เป็นสำรเคมีก�ำจัดศัตรูพืช 
ที่มีอันตรำยร้ำยแรง (Highly Hazardous Pesticides;  
HHPs) ตำมเกณฑ์ของ JMPM (FAO/WHO Joint Meeting  
on Pesticide Management) หรือคณะท�ำงำนร่วม
ระหว่ำงองค์กำรเกษตรและอำหำรแห่งสหประชำชำต ิ
และองค์กำรอนำมยัโลก ว่ำด้วยกำรจัดกำรสำรเคมกี�ำจดัศตัรพูชื  
บทควำมนีเ้ป็นกำรสรุปสถำนกำรณ์กำรใช้สำรเคมกี�ำจดัศตัรพูชื  
3 ชนิด คือ พำรำควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส  
ที่หลำยฝ ่ำยพยำยำมขับเคลื่อนให ้ยกเลิกกำรใช ้ ใน
ประเทศไทย นโยบำยกำรใช้สำรเคมดัีงกล่ำวในต่ำงประเทศ 
และกำรต่อสู้เพื่อผลักดันกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยของรัฐ 
โดยกำรผนึกก�ำลังของกลุ ่มเกษตรกร ภำคประชำชน  
นักวิชำกำรและเครือข่ำยด้ำนสุขภำพของไทย
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สถานการณ์การใช้สารเคมีก�าจัดศัตรูพืช 
ในประเทศไทย
 สำรเคมกี�ำจดัศตัรูพชื 3 ชนดิ คอื พำรำควอต ไกลโฟเซต  
และคลอร์ไพริฟอส ที่หลำยฝ่ำยพยำยำมขับเคลื่อนให้ยกเลิก
กำรใช้ในประเทศไทย จัดอยู่ในกลุ่มสำรเคมีก�ำจัดศัตรูพืช 
ที่มีอันตรำยร้ำยแรงด้วยเช่นกัน โดยในปี 2560 ไทยน�ำเข้ำ 
สำรเคมีก�ำจัดศัตรูพืช 267 ชนิด เป็นสำรพำรำควอต 44.50  
ล้ำนกิโลกรัม ไกลโฟเซต 59.85 ล้ำนกิโลกรัม และคลอร์ไพรฟิอส  
3.32 ล้ำนกิโลกรัม รวมสำร 3 ชนิดน้ีมำกถึง 54.48%  
ของปริมำณกำรน�ำเข้ำทั้งหมด 
 ในประเทศไทย พำรำควอต เป็นที่รู้จักในชื่อกำรค้ำว่ำ 
‘กรัมม็อกโซน’ (Grammoxone) เป็นสำรเคมีก�ำจัดวัชพืช
ชนิดเผำไหม้ นิยมใช้กันอย่ำงแพร่หลำย เนื่องจำกท�ำให้ส่วน 
ทีเ่ป็นสเีขยีวของพชืทีต้่องกำรก�ำจดัเห่ียวแห้งไว เป็นยำเผำไหม้ 
ออกฤทธิ์ เร็ว ท�ำให้วัชพืชแห้งเหี่ยวและตำยได้ภำยใน  
1-2 ชั่วโมง โดยไม่มีฤทธิ์ท�ำลำยระบบรำกของพืชประธำน  
แต่ในขณะเดียวกันก็มีผลกระทบต่อสุขภำพของมนุษย์ 
ที่ปรำกฏชัดเจน2 อำทิ 

 (1) มีพิษสูงต่อมนุษย์ 
 (2) เป็นสำเหตุหนึง่ของโรคพำร์กนิสนั และส่งผลกระทบ 
  ต่อระบบประสำท 
 (3) เป็นปัจจัยเสริมท�ำให้เกิดโรคเนื้อเน่ำ 
 (4) เป็นสำรที่มีควำมเสี่ยงสูงเกินกว่ำที่จะน�ำมำใช้งำน 
  ได้อย่ำงปลอดภัยแม้จะมีกำรป้องกันที่ดีก็ตำม 
 (5) สำมำรถผ่ำนจำกมำรดำไปสู่ตัวอ่อนในครรภ์ 
 (6) พบพำรำควอตปนเปื้อนในส่ิงแวดล้อมและเข้ำสู ่
  ห่วงโซ่อำหำร 

ห้ามใช้พาราควอตในกว่า 50 ประเทศ
 ปัจจบุนัม ี53 ประเทศทัว่โลกทีย่กเลกิกำรใช้พำรำควอต  
ซึ่งรวมถึงประเทศในสหภำพยุโรป ที่ยกเลิกเมื่อปี 2007 
โดยศำลแห่งสหภำพยุโรปมีค�ำสั่งยกเลิกกำรใช้พำรำควอต  
เนือ่งจำกข้อกงัวลด้ำนสุขภำพและกำรประเมนิควำมปลอดภยั 
ในสำรเคมี ส่วนในเอเชีย ห้ำมใช้ใน 10 ประเทศ3
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10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ 37

62-03-122_001-128 sukaphap khon thai new03-04_UK Coated-DIC.indd   37 3/4/2562 BE   22:06



 ข้อมูลจำกงำนวิจัยของ ผศ.ดร.นพดล กิตนะ ภำควิชำ 
ชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  
ชี้ให้เห็นว่ำ มีกำรตรวจพบพำรำควอตซ่ึงเป็นสำรฆ่ำหญ้ำ
ในกบ ปู หอย แม้ว่ำจะเป็นสำรที่เน้นใช้ก�ำจัดวัชพืช แต่ก็
มีกำรสะสมไปที่ตัวสัตว์ด้วย ข้อมูลในจังหวัดน่ำน พบว่ำ 
มกีำรปนเป้ือนพำรำควอต 24 - 56 ไมโครกรมัต่อกิโลกรมัใน
ปนูำ และ 12.6 - 1,233.8 ไมโครกรมัต่อกิโลกรมัในกบหนอง  
(มำตรฐำนไม่เกิน 5 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม)4 แต่ข้อเรียกร้อง 
ดังกล่ำวถูกคัดค้ำนโดยภำคกำรเกษตรว่ำยังมีควำมจ�ำเป็น 
เพรำะสำมำรถลดต้นทุนกำรผลิตได้

จุดเริ่มต้นของการต่อสู้เพื่อแบนพาราควอต
ในไทย 
 ยกแรกของกำรต่อสูเ้พือ่ผลกัดนัให้มกีำรยกเลกิพำรำควอต 
เริ่มขึ้นเม่ือกระทรวงสำธำรณสุขซึ่งเห็นควำมส�ำคัญของ
กำรบริโภคอำหำรที่ปลอดภัย และพบปัญหำที่กระทบ 
ต่อสุขภำพของเกษตรกรและประชำชนจำกสำรพิษที่มี
ควำมเสี่ยงสูง จึงได้ตั้ง คณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหา
สารเคมีป้องกันก�าจัดศัตรูพืชท่ีมีความเสี่ยงสูง ซ่ึงเป็น
คณะกรรมกำรร่วมระหว่ำงกระทรวงสำธำรณสุข กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสำหกรรม กระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม รวมถึงหน่วยงำนภำค
วิชำกำรและภำคประชำชนขึ้น เมื่อเดือนธันวำคม 2559  
หลังจำกได้รวบรวมข้อมูลทำงวิชำกำรจำกหน่วยงำน 
ที่เกี่ยวข้อง จึงมีมติเมื่อวันที่ 5 เมษำยน 2560 ให้ด�ำเนินกำร 
ออกประกำศยก เลิ กกำร ใช ้ ส ำร เคมี ก� ำ จั ดศั ตรู พื ช  
“พำรำควอตและคลอร์ไพริฟอส” โดยให้ยุติกำรน�ำเข้ำ 

ภำยในเดือนธันวำคม 2561 และยุติกำรใช้ทั้งหมดภำยใน
เดือนธันวำคม 2562 หลังจำกนั้น 2 สัปดำห์ สภำเกษตรกร 
แห่งชำติ ซึ่งเป็นตัวแทนเกษตรกรตำมกฎหมำย ได้พิจำรณำ
และมมีติเสนอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยกเลกิกำรน�ำเข้ำ 
และกำรใช้สำรพำรำควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต 
พร้อมทั้งให้เร่งด�ำเนินกำรหำวิธีกำรทดแทน เพื่อประโยชน์ 
ในกำรคุ้มครองสุขภำพของเกษตรกรและผู้บริโภค
 อย่ำงไรก็ตำม กรมวิชำกำรเกษตรได้ด�ำเนนิกำรรวบรวม
ข้อมูลทำงวชิำกำรเพ่ือหำข้อสรปุ (อกีครัง้) ทัง้ๆ ทีก่ม็ตีวัแทน
อยู่ใน คณะกรรมการฯ ชุดดังกล่าว และมีข้อสรุปเมื่อวันที่ 
12 กนัยำยน 2560 ว่ำเหน็ด้วยกบักำรจ�ำกดักำรใช้ไกลโฟเซต 
แต่ส�ำหรับสำรพำรำควอตและคลอร์ไพริฟอส กรมวิชำกำร
เกษตรไม่มีควำมเช่ียวชำญด้ำนสุขภำพอนำมัย จึงเสนอ 
คณะกรรมกำรวตัถอุนัตรำยให้ค�ำปรกึษำด้ำนข้อกงัวลสขุภำพ
ของมนุษย์ก่อน 
 ในระหว่ำงนั้นภำคประชำชนได้รวมตัวกันในนำม  
“เครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษที่มีอันตรายร้ายแรง”  
เพื่อเคลื่อนไหวสนับสนุนมติของคณะกรรมกำรขับเคลื่อน
ปัญหำสำรเคมีป ้องกันก�ำจัดศัตรูพืชท่ีมีควำมเสี่ยงสูง  
เมื่อกระทรวงสำธำรณสุขเห็นว่ำ ทะเบียนพำรำควอตและ
คลอร์ไพริฟอสก�ำลังจะหมดอำยุลง จึงได้ยื่นหนังสือถึง 
นำยกรฐัมนตรผ่ีำนผูว่้ำรำชกำรจงัหวดั 50 จงัหวดั เรียกร้องให้ 
กรมวชิำกำรเกษตรไม่ต่อทะเบยีนพำรำควอตและคลอร์ไพรฟิอส  
และให้คณะกรรมกำรวัตถุอันตรำยพิจำรณำแบนสำรพิษ 
ทัง้สองชนดินีโ้ดยเรว็ แต่จู่ๆ  ในช่วงเดือนพฤศจกิำยน 2560 กลบั
ปรำกฏข่ำวว่ำ กรมวชิำกำรเกษตรได้ต่อทะเบยีนพำรำควอต  
ให้แก่บรษิทัซนิเจนทำ บรษัิทเอเลฟองเต้ และดำว อโกรไซแอนส์ 
ไปอีก 6 ปี ตั้งแต่ช่วงเดือนตุลำคม 2560 โดยไม่รอผลกำร
ตัดสินของคณะกรรมกำรวัตถุอันตรำย โดยมีเหตุผลว่ำ หำก
ล่ำช้ำจะท�ำให้ภำคเอกชนเสียหำยและรัฐอำจถูกฟ้องร้องได้
 กำรต่อทะเบียนสำรเคมีอันตรำยดังกล่ำวท�ำให้เกิด
กระแสวิพำกษ์วิจำรณ์ถึงกำรกระท�ำนี้ จนกระทั่งส�ำนักงำน
คณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติแถลงข่ำวไม่เห็นด้วย และ
ประณำมกำรต่อทะเบียนสำรพำรำควอตและคลอร์ไพริฟอส
ของกรมวิชำกำรเกษตร ส่วนสมำคมสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค
ก็ได้ท�ำจดหมำยถึงกรรมกำรสิทธิมนุษยชนให้ตรวจสอบ
กำรละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณีกำรต่อทะเบียนพำรำควอต 
โดยไม่รอผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรวัตถุอันตรำย 
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หลากหลายองค์กรประสานเสียง สนับสนุน
การยกเลิกพาราควอต
 วันที่ 7 ธันวำคม 2560 คณะกรรมกำรวัตถุอันตรำย 
ได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมกำรเฉพำะกิจพิจำรณำควบคุมวัตถุ
อนัตรำย พำรำควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต ซึง่เครอืข่ำย 
สนับสนุนกำรแบนสำรพิษที่มีอันตรำยร้ำยแรงได้ติดตำม 
เรือ่งนีอ้ย่ำงใกล้ชิดและย่ืนจดหมำยเรียกร้องให้คณะกรรมกำร
วตัถุอนัตรำยใช้ข้อมูลทำงวิชำกำรทีไ่ม่มีผลประโยชน์ทบัซ้อน 
หรือเป็นงำนวิจัยท่ีสนับสนุนโดยบริษัทสำรเคมี และป้องกัน
ไม่ให้กรรมกำรทีมี่ส่วนได้เสยีเข้ำมำมส่ีวนร่วมในกำรพจิำรณำ 
และขอให้เปิดเผยรำยงำนกำรประชุมต่อสำธำรณะ
 ในอีกด้ำนหนึ่ง นำยกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งกำรในเดือน
มกรำคม 2561 ให้กระทรวงสำธำรณสุขเป็นหน่วยงำนหลัก
ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องศึกษำข้อมูลและผลกระทบของ
พำรำควอต และรำยงำนเร่ืองนีโ้ดยเร็ว ในวันที ่15 กุมภำพันธ์ 
2561 กระทรวงสำธำรณสุขประชุมหำรือเรื่องพำรำควอต 
และผลกระทบจำกกำรใช้ร ่วมกับกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และกระทรวงอุตสำหกรรม ที่ประชุมยืนยันตำมมติ
คณะกรรมกำรขับเคลื่อนปัญหำกำรใช้สำรเคมีป้องกันและ
ก�ำจดัศตัรูพชืทีมี่ควำมเสีย่งสงู “ให้ยกเลกิกำรใช้ภำยในเดือน 
ธันวำคม 2562” อีกทั้งเมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2561  
คณะกรรมำธิกำรกำรสำธำรณสุข สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ 
ได ้แถลงข่ำวผลกำรศึกษำและมีมติให ้ด�ำเนินกำรตำม 
คณะกรรมกำรขับเคลื่อนปัญหำกำรใช้สำรเคมีป้องกันและ
ก�ำจัดศัตรูพืชท่ีมีควำมเสี่ยงสูงทุกข้อ และขอให้พิจำรณำ 
ก�ำหนดมำตรกำรเร่งด่วน ยกเลิกกำรน�ำเข้ำต้ังแต่เดือน
มิถุนำยน 2561 เป็นต้นไป เนื่องจำกพบว่ำในปี 2560  
มีกำรน�ำเข้ำสำรทั้ง 3 ชนิดในปริมำณที่สูงกว่ำปีก่อนๆ มำก
 นอกจำกนี้ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนทรัพยำกร 
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 
เม่ือวันที่ 6 เมษำยน 2561 ในประเด็นย่อยที่ 1.9 ลด/เลิก
กำรใช้สำรเคมีเพื่อกำรเกษตรที่ส่งผลกระทบต่อสุขภำพ
ประชำชนและคุณภำพสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นให้มีกำรห้ำมใช้
หรือจ�ำกัดกำรใช้สำรเคมี โดยเฉพำะสำรพำรำควอต โดยใช้ 
หลักฐำนเชิงประจักษ์ทำงวิทยำศำสตร์ที่บ่งบอกถึงอันตรำย
ต่อสุขภำพ รวมทั้งพัฒนำสำรทดแทนต่ำงๆ และทำงเลือก 
ในกำรใช้สำรชีวภำพ
 ในระหว่ำงนัน้ องค์กรต่อต้ำนคอร์รปัชัน่ (ACT) ได้จดัท�ำ
โพลส�ำรวจประเด็นที่ประชำชนสนใจปรำกฏว่ำ พำรำควอต

เป็นหนึง่ในประเดน็ทีป่ระชำชนตดิตำมมำกทีส่ดุ จงึได้จดัเวที
เสวนำ “คอร์รัปชั่นในภำคเกษตร ภำค1: พำรำควอต?” ขึ้น  
นอกจำกนีย้งัมเีวทวิีชำกำรให้ข้อมลูแก่สำธำรณะอย่ำงต่อเนือ่ง  
เช่นในวนัที ่16 พฤษภำคม 2561 จดัเวทวีชิำกำรเพือ่ให้ข้อมลู 
เรือ่ง “ข้อเทจ็จรงิทำงวชิำกำรในกำรควบคุมสำรเคมอัีนตรำย 
: พำรำควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส” และเรียกร้อง
ให้คณะกรรมกำรวัตถุอันตรำยพิจำรณำเพื่อควบคุมสำรเคมี
อนัตรำยทัง้ 3 ชนดินี ้โดยใช้ข้อเทจ็จรงิทำงวิทยำศำสตร์ และ
คณะผู้จัดกำรประชุมในคร้ังนี้จะส่งหลักฐำนทำงวิชำกำรให้
คณะกรรมกำรวัตถุอันตรำยพิจำรณำยกเลิกพำรำควอต  
คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซตตำมมติของคณะกรรมำธิกำร
กำรสำธำรณสุข สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ (สนช.) ต่อไป5

คณะกรรมการวัตถุอันตรายสวนกระแส 
ไม่ยอมยกเลิกพาราควอต
 แม้หน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งฝ่ำยบริหำร ฝ่ำยนิติบัญญัติและ
เครือข่ำยภำคประชำสังคมจะมีควำมเห็นตรงกันให้ยกเลิก 
พำรำควอต คลอร์ไพรฟิอส และไกลโฟเซต แต่ในกำรประชมุ
ของคณะกรรมกำรวัตถุอันตรำย กลับไม่ตอบสนองกับ 
ข้อเรียกร้องดังกล่ำว โดยในวันที่ 23 พฤษภำคม 2561  
คณะกรรมกำรวัตถุอันตรำยมีมติ “ไม่ยกเลิก” กำรใช ้
สำรเคมีพำรำควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต โดยให้ 
เหตุผลว่ำ ข้อมูลผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ 
ยังไม่เพียงพอ แต่ภำยหลังกำรประชุม รศ.ดร.จิรำพร  
ลิม้ปำนำนนท์ กรรมกำรผูท้รงคณุวฒุด้ิำนกำรคุม้ครองผูบ้รโิภค 
ในคณะกรรมกำรวตัถอุนัตรำยได้ออกแถลงกำรณ์ส่วนบคุคล  
ระบุชัดเจนถึงกระบวนกำรลงมติว่ำ “ก่อนลงมติ ดิฉันได้
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กล่ำวถึง มำตรำ 12 วรรค 2 ของ พ.ร.บ. วัตถุอันตรำย  
ท่ีระบวุ่ำ “กำรวินจิฉยัช้ีขำดของทีป่ระชุมให้ถือเสยีงข้ำงมำก  
... กรรมกำรผู ้ใดมีส่วนได้เสียเป็นกำรส่วนตัวในเร่ืองใด 
กรรมกำรผู ้นั้นไม่มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น” 
ปรำกฏว่ำไม่มีกำรแสดงกำรมีส่วนได้เสีย และไม่มีกรรมกำร
ท่ำนใดสละสิทธ์ิในกำรลงคะแนน” ซึ่งเป็นกำรแสดงนัยยะ
บำงอย่ำง
 มติของคณะกรรมกำรวัตถุอันตรำยดังกล่ำว น�ำมำซึ่ง
ควำมเคลื่อนไหวของเครือข่ำยสนับสนุนกำรแบนสำรพิษที่
มีอันตรำยร้ำยแรง 686 องค์กร โดยได้ชุมนุมหน้ำท�ำเนียบ
รัฐบำลในวันที่ 5 มิถุนำยน 2561 และย่ืนจดหมำยถึง 
นำยกรัฐมนตรีผ ่ำนรัฐมนตรีว ่ำกำรกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ โดยตัง้ข้อสงัเกตต่อกระบวนกำรพจิำรณำของ 
คณะกรรมกำรวตัถุอันตรำยและกำรท�ำงำนของคณะอนกุรรมกำร
เฉพำะกิจฯ ดังนี้ 
 (1) กำรแต่งตัง้คณะอนกุรรมกำรเฉพำะกจิพจิำรณำกำร
ควบคมุวตัถอุนัตรำยฯ ได้เลอืกตวัแทนจำกกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์และอดตีข้ำรำชกำรกระทรวงเกษตรฯ ถึง 4 คน 
และอีก 4 คน เลือกจำกผู้ที่แสดงจุดยืนสนับสนุนกระทรวง 
เกษตรฯ จำกคณะกรรมกำรท่ีมีจ�ำนวน 12 คน ซึ่งล้วน 
แต่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชำญด้ำนผลกระทบต่อสุขภำพ 
 (2) อนกุรรมกำรเฉพำะกจิฯ ดงักล่ำวใช้ข้อมลูเก่ำล้ำสมยั  
เพื่อโน้มน้ำวให้มีกำรใช้สำรพิษร้ำยแรงดังกล่ำวต่อไป  
โดยเพิกเฉยต่อข้อมูลเชิงประจักษ์และรำยงำนใหม่ๆ  
เป็นจ�ำนวนมำก จนกระทั่งเครือข่ำยนักวิชำกำรจำก 
หลำยสถำบัน เช่น สถำบันวิจัยจุฬำภรณ์ จุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลยั มหำวิทยำลยัมหิดล และมหำวิทยำลยันเรศวร 
ต้องจัดเวทีให้ข้อเท็จจริงทำงวิชำกำร 
 (3) กระบวนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรวัตถุ
อนัตรำย ในวนัที ่23 พฤษภำคม 2561 มกีรรมกำรอย่ำงน้อย  
3 คน มีส่วนได้เสียกับสมำคมค้ำสำรเคมีก�ำจัดศัตรูพืช  
แต่กลับไม่มีกำรแสดงกำรมีส่วนได้เสียและไม่มีกำรสละสิทธิ ์
ลงคะแนน ซึ่งอำจขัด พ.ร.บ. วัตถุอันตรำย พ.ศ. 2535 
มำตรำ 12 วรรค 2 
 พร้อมทั้งเรียกร้องให้คณะกรรมกำรวัตถุอันตรำย
ทบทวนมต ิและพจิำรณำยกเลกิพำรำควอตและคลอร์ไพริฟอส 
ในเดือนธนัวำคม 2562 ตำมกรอบเวลำทีก่ระทรวงสำธำรณสขุ 
ได้เสนอไว้ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด�ำเนินกำร
ศกึษำหำวธิกีำรทดแทน ตำมมตขิองสภำเกษตรกรแห่งชำติ

ผู ้ตรวจการแผ่นดินให้ยกเลิกพาราควอต 
ใน 1 ปี แต่คณะกรรมการวัตถุอันตรายยื้อ
ให้ใช้ต่อไป
 จำกเหตุกำรณ์เรียกร้องหน้ำท�ำเนยีบ ท�ำให้ผูต้รวจกำร 
แผ่นดินเข้ำมำตรวจสอบประเด็นน้ี และมีค�ำวินิจฉัย 
ในวันที่ 23 พฤศจิกำยน 2561 ให้ยกเลิกกำรใช้พำรำควอต
ภำยใน 1 ปี ก่อนยกเลิกให้มีกำรจ�ำกัดกำรใช้ สร้ำงกำร 
รับรู้กับประชำชน และพัฒนำวิธีกำรทดแทน และเสนอให ้
หน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องด�ำเนนิกำรให้แล้วเสรจ็ภำยใน 120 วนั 
หลังจำกได้รับหนังสือ และให้พัฒนำสำรชีวภัณฑ์หรือ
หำวิธีกำรอื่นที่ปลอดภัยกว่ำให้แล้วเสร็จภำยใน 180 วัน 
ท�ำให้คณะกรรมกำรวัตถุอันตรำยมีมติทบทวนกำรควบคุม 
พำรำควอตจำกข้อมูลค�ำวินิจฉัยของผู้ตรวจกำรแผ่นดิน 
อย่ำงไรก็ตำม เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุม
คณะกรรมการวัตถุอันตราย มีมติ 16 ต่อ 5 เสียง 
ยงัไม่ยกเลิกการใช้สารเคมดีงักล่าว มตขิองคณะกรรมกำร
วตัถุอนัตรำยคร้ังนี ้เป็นกำรยนืยนัมติท่ีประชุมเดมิเมือ่เดอืน
พฤษภำคม 2561 ไม่ยกเลิกน�ำเข้ำและใช้สำรเคมีกำรเกษตร
อันตรำย 3 รำยกำร โดยให้เหตุผลว่ำ ปัจจุบันยังไม่มีสำร
หรือมำตรกำรทดแทน โดยระหว่ำงนี้ให้กรมวิชำกำรเกษตร
ศกึษำวจัิย ลดกำรใช้และหำมำตรกำรทดแทน คำดว่ำในอกี  
2 ปี จึงจะยกเลิกได้ถำวร6 อย่ำงไรกต็ำม บำงหน่วยงำนของรฐั 
ก็ได้มีค�ำสั่งแบนสำรเคมีดังกล่ำวของตนเองบ้ำงแล้ว เช่น 
กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำและพันธุ์พืชได้ออกประกำศ
ห้ำมน�ำสำรพำรำควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส  
เข้ำพื้นที่อุทยำนแห่งชำติ เพื่อเป็นกำรคุ้มครอง ดูแล รักษำ
อุทยำนแห่งชำติ ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
รักษำแหล่งต้นน�้ำล�ำธำรในพื้นที่อุทยำนแห่งชำติตลอดจน 
สขุอนำมัยของประชำชน ส่วนคณะกรรมกำรสิทธมินษุยชน 
แห่งชำติ สภำเภสัชกรรม และแพทยสภำ ก็ได้เสนอให้
พจิำรณำยกเลกิสำรทัง้ 3 ชนดิเช่นกนั ทัง้นี ้ในช่วงโค้งสดุท้ำย 
ก ่อนที่คณะกรรมกำรวัตถุอันตรำยจะมีมติ เมื่อวันที่  
14 กุมภำพันธ์ 2562 ได้มีควำมเคลื่อนไหวของสังคมทั้งที่
สนับสนุนให้แบนพำรำควอต และอีกฝ่ำยที่ต่อสู้ไม่ให้แบน 
รวมทั้งกำรสับขำหลอกของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เช่น ในวันท่ี 12 กุมภำพันธ์ 2562 นำยกฤษฎำ บุญรำช 
รฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เรยีกประชมุ
ข้ำรำชกำรระดับสูง และให้สัมภำษณ์ว่ำกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์มีควำมเห็นพ้องว่ำ ไม่ต้องกำรให้มีกำรใช้ 
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สำรพิษที่ส่งผลกระทบต่อสุขภำพ และกระทรวงเกษตรฯ  
มีมำตรกำรในกำรลดกำรใช้พำรำควอต แต่ต้องไปหำรือ 
ในคณะกรรมกำรวตัถอุนัตรำยให้เหน็ชอบก่อน และได้ก�ำชบั 
ให้อธิบดีทั้ง 5 คนที่เป็นคณะกรรมกำรวัตถุอันตรำยไป
ประชุมด้วยตัวเอง แต่พอถึงวันประชุม เอกสำรที่ผู้บริหำร
กระทรวงเกษตรฯ ใช้ในกำรพิจำรณำนั้นเป็นเพียงข้อเสนอ
ให้จ�ำกัดกำรใช้ โดยจะมีประกำศกระทรวง 5 ฉบับที่ต้อง
ประกำศใช้ หลังจำกนั้นอีก 2 ปี จึงค่อยพิจำรณำอีกครั้ง 
ว่ำจะยกเลิกกำรใช้หรือไม่
 แม้จะมีมติอัปลักษณ์ของคณะกรรมกำรวัตถุอันตรำย
เม่ือวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2562 แต่เครือข่ำยที่เกี่ยวข้อง  
เช่น Thai-PAN ก็ได้แสดงจุดยืนท่ีจะเดินหน้ำเคลื่อนไหว
เพื่อให้มีกำรยกเลิกพำรำควอตและสำรพิษร้ำยแรงอื่นๆ 
ต่อไป โดยสนับสนุนให้ผู ้ตรวจกำรแผ่นดินด�ำเนินกำร 
ยื่นเร่ืองนี้ต่อคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทจุรติแห่งชำต ิด�ำเนนิกำรฟ้องร้องต่อศำลปกครอง รณรงค์
ไม่สนบัสนนุสนิค้ำและบรกิำรจำกผูผ้ลติและผูท่ี้เกีย่วข้องกบั
กำรสนบัสนุนสำรพษิร้ำยแรง และร่วมกนัรณรงค์ไม่ให้บคุคล 
กลุม่บคุคล ท่ีเลอืกข้ำงกลุม่ทุนสำรพษิเข้ำมำมอี�ำนำจในกำร
บริหำรประเทศ 

สรุป
 สำรเคมกี�ำจดัศตัรพูชื 3 ชนดิ คอื พำรำควอต ไกลโฟเซต  
และคลอร์ไพริฟอส ส่งผลกระทบต่อสุขภำพของมนุษย์ สัตว์ 
และสิง่แวดล้อม ท�ำให้ปัจจุบนัมีอย่ำงน้อย 53 ประเทศท่ัวโลก 
ท่ียกเลิกกำรใช้พำรำควอตแล้ว ส�ำหรับในประเทศไทย  
ได้มีกำรเสนอยกเลิกกำรใช้สำรเคมีอันตรำยชนิดนี้เช่นกัน 
โดยฝ่ำยทีเ่ป็นห่วงเรือ่งสขุภำพและสิง่แวดล้อม แต่ข้อเรยีกร้อง 
ดงักล่ำวถกูคดัค้ำนโดยภำคธรุกจิเคม ีภำคเกษตรบำงส่วนและ
บำงหน่วยงำนของรฐั ท่ีเหน็ว่ำกำรใช้สำรเคมดีงักล่ำวสำมำรถ
ลดต้นทุนกำรผลิตได้ ซึ่งเป็นกำรมองในมิติทำงเศรษฐกิจ 
ด้ำนเดียว ปัญหำอปุสรรคในกำรแบนสำรพษิร้ำยแรงทีผ่่ำนมำ 
สะท้อนให้เป็นควำมอปัลกัษณ์ของกฎหมำยวตัถอุนัตรำยทีใ่ห้
อ�ำนำจกำรแบนสำรพิษไปไว้ในมือของหน่วยงำนที่ปรำศจำก
ควำมรูแ้ละควำมตระหนกัในเรือ่งควำมส�ำคญัของสขุภำพและ
สิง่แวดล้อม รวมท้ังผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลำกรบำงกลุ่ม
ในคณะท�ำงำนกับบริษัทสำรพิษ ซึ่งสังคมไทยต้องใช้ควำมรู้
และพลังของประชำชนเพื่อท�ำให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงเรื่องนี้
อย่ำงถึงรำก

ภำพ : https://www.greenery.org/articles/essay-paraquat
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