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ถิติชี้ว่าไทยใช้สารเคมีการเกษตรเป็นอันดับที่ 5 ของโลก แต่เมื่อเปรียบเทียบการใช้
ต่อพื้นที่แล้วปรากฏว่า ไทยน�าเข้าสารเคมีสูงเป็นอันดับที่ 1!!! ดังนั้นการที่เครือข่าย
เฝ้าระวังสารเคมีทางการเกษตร เรียกร้องให้ระงับการขึ้นทะเบียนสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช
ร้ายแรง 4 ชนิด จึงเป็นเพียงยอดภูเขาน�้าแข็งของปัญหาการใช้สารเคมีอันตรายของ
ภาคเกษตรกรรมที่เข้าขั้นวิกฤติ ภายใต้ความใหญ่โตและสลับซับซ้อนของปัญหาที่กัดกิน
ชีวิตเกษตรกร ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อมมากว่า 50 ปี

ค้4 ำสำรเคมี
น
ขึ้นทะเบียน
ส รเคมีอันตร
ตรำยย
ไทยแบนตนเอง ไม่ส่งพืชผักออกนอก

เจ้ำเข้ำ” ในขณะที่ “เครือข่ำยวิชำกำรเตือนภัยสำรเคมี
เกษตรประเทศไทย” (คสท.) ตั้ ง ค� ำ ถำมว่ ำ ท� ำ ไม
กลำงเดือนมกรำคม 2554 กระทรวงเกษตรและ
หน่วยงำนรัฐจึงตืน่ ตัวเฉพำะสำรพิษทีต่ กค้ำงงในผักส่งออก
สหกรณ์ประกำศระงับกำรส่งออกพืชผักไทย 16 ชนิด
เท่ำนั้น
ไปตลำดยุโรปชั่วครำว เป็นกำร “แบน” ตัวเองก่อนจะ
ทัง้ ๆ ทีพ่ ชื ผักทีก่ นิ ทีข่ ายกันอยู่ ในประเทศ ปนเปือ้ น
ถูกสหภำพยุโรป (อียู) ห้ำมน�ำเข้ำ เนื่องจำกมีสำรเคมี
ประเภทก�ำจัดศัตรูพืชที่อียูห้ำมมใช้ตกค้ำงเกินมำตรฐำน สารพิษในระดับอันตรายกว่าหลายเท่า
ตต้นเดือนกรกฎำคม 2554 พืชผักไทยอีกหลำยชนิด
ที่ส�ำคัญกรมวิชำกำรเกษตร ก็รู้จักฤทธิ์เดชของ
ถูกห้ำมน�ำเข้ำเด็ดขำด เพรำะตรวจพบสำรพิษต้องห้ำม ยำก�ำจัดศัตรูพชื ทัง้ 4 ชนิดข้ำงต้นดี จึงได้จบั ไปใส่ ไว้ ใน
ถึ ง 15 รำยกำร 6 รำยกำรเป็ น สำรพิ ษ ร้ ำ ยแรง “บัญชีจบั ตำมองเป็นพิเศษ” (Watch List) พร้อมกับพวก
ทีส่ หรัฐอเมริกำและสหภำพยุโรป รวมถึงหลำยประเทศ รวม 11 ชนิด เนื่องจำกเป็นสำรในกลุ่ม 1A (พิษร้ำยแรง
ทั่วโลกห้ำมใช้
ในจ�านวนนี้ มี 4 ชนิดที่ยังใช้
และขายกันเกลือ่ นคือ คาร์ โบฟูราน,
เมโทมิล, ไดโครโตฟอส และอีพีเอ็น
มียอดกำรน�ำเข้ำำในปี
ในปี 2553 เกือบ
7 ล้ำนกิโลกรัม มูลค่ำประมำณ 550
ล้ำนบำท
ระเบิดจำกอียูที่ “ทิ้งบอมบ์”
พื ช ผั ก ไทย 2 ลู ก ซ้ อ น ท� ำ เอำ
หน่วยงำนรัฐที่เกี่ยวข้องและแวดวง
กำรส่งออกพืชผักผลไม้ “เต้นเป็น
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ตารางแสดงการใช้และพิษของยาก�ำจัดศัตรูพืชอันตราย 4 ชนิด
ปริมาณการน�ำเข้า
ปี 2553 (กก.)
ตัวอย่างชื่อทาง
การค้าใน
ท้องตลาด
การใช้

คาร์ โบฟูราน

เมโทมิล

ไดโครโตฟอส

อีพีเอ็น

5,301,161

1,550,200

356,908

144,001

แลนเนท, นูดริน,
มี โทเม็กซ์, ซาดิสต์,
ทนโท่,
ใช้ก�ำจัดแมลงหลาย
ประเภท เช่น แมลง
ปากกัด ปากดูด เพลี้ย
และหนอนชนิดต่างๆ
มักใช้ ในพืชจ�ำพวกส้ม
เขียวหวาน องุ่น ล�ำไย
สตรอเบอร์รี่ กะหล�่ำปลี
หัวหอม มะเขือเทศ ฯลฯ

กระเจ๊า 330,
ไมโครเวฟ 24,
ไบดริน, คาร์ไบครอน,
ก�ำจัดแมลงประเภท
ปากดูด เจาะ หรือ
กัดในพืชผักผลไม้ เช่น
ข้าว กาแฟ ถั่วฝักยาว
ผักกาดหัว อ้อย คะน้า
ส้ม ถั่วเหลือง ถั่วลิสง
ฯลฯ

คลื่นไส้ อาเจียน
ท้องเสีย ชัก พิษต่อหัวใจ
ฮอร์ โมนเพศชายลดลง
ท�ำลายท่อในลูกอัณฑะ
ท�ำลายดีเอ็นเอ ท�ำให้
โครโมโซมผิดปกติ
เป็นพิษต่อม้าม
สหราชอาณาจักร
ตุรกี เยอรมนี ฟินแลนด์
สิงคโปร์ มาเลเซีย
อินเดีย (ยกเลิกบางสูตร)

พิษต่อยีน กลายพันธุ์
เกิดเนื้องอก ก่อมะเร็ง
พิษต่อไต พิษเรื้อรังต่อ
ระบบประสาท ท�ำลาย
ระบบประสาทส่วน
กลาง เจ็บเหมือนเข็ม
แทง มือเท้าอ่อนล้า
อินเดีย ปากีสถาน
สิงคโปร์ สหภาพยุโรป
แคนาดา ออสเตรเลีย
มาเลเซีย

ฟูราดาน, คูราแทร์,
ค็อกโคได 3 จี,
เลมอน 3 จี
ใช้ ในพืชหลายประเภท
เช่น ข้าว แตงโม
ข้าวโพด มะพร้าว
ถั่วเหลือง ถั่วฝักยาว
แตงกวา กาแฟ ส้ม ฯลฯ
เพื่อก�ำจัดแมลงใน
วงกว้าง ทั้งหนอนกอ
หนอนแมลงวัน
เพลี้ยแป้ง เพลี้ยกระโดด
สีน�้ำตาล ฯลฯ
ความเป็นพิษ
อาเจียน เสียการทรงตัว
มองไม่ชัด เป็นสารก่อ
มะเร็งรุนแรง เซลล์ตับ
แบ่งตัวผิดปกติ กระตุ้น
ให้เกิดเนือ้ งอก กลายพันธุ์
อสุจิตาย ท�ำลายเอนไซม์
ที่เยื่อหุ้มสมอง
ประเทศที่ห้ามใช้ สหภาพยุโรป
และไม่อนุญาต สหรัฐอเมริกา
ให้ขึ้นทะเบียน

อีพีเอ็น, คูมิฟอส
มักใช้เป็นหัวเชื้อและผสม
กับสารเคมีเกษตรชนิด
อื่นๆ ในการเพาะปลูก
เช่น ข้าว ข้าวโพด พืช
ตระกูลแตง ไม้ผล ไม้
ดอกไม้ประดับ เพื่อก�ำจัด
แมลงหลายชนิด เช่น
หนอนเจาะสมอฝ้าย
หนอนกอข้าว แมลงด�ำ
หนาม ฯลฯ
ท้องเสีย แน่นหน้าอก
มองไม่ชัด สูญเสีย
การทรงตัว ไอ ปอดปวม
หยุดการหายใจ ท�ำลาย
ระบบประสาท
ไขสันหลังผิดปกติ
น�้ำหนักสมองลดลง
สหรัฐอเมริกา
สหภาพยุโรป
ออสเตรเลีย แคนาดา
มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า
นิวซีแลนด์ เวียดนาม
อินเดีย

ที่มา: ฝ่ายข้อมูล มูลนิธิชีววิถี. “เครือข่ายเกษตรบุกกระทรวง จี้ยกเลิกสารเคมี 4 ชนิด”. 29 สิงหาคม 2554. สืบค้นจาก www.biothai.net/node/9890

ข้อมูลธนาคารโลก ปี พ.ศ. 2554 ไทยใช้สารเคมี
มาก) และ 1B (พิษร้ายแรง) จากการจัดชัน้ ขององค์การ
อนามัยโลก แต่ท�ำไมไม่ประกาศห้ามใช้ ห้ามน�ำเข้า การเกษตรเป็นอันดับที่ 5 ของโลกคือ 0.86 กิโลกรัม
เกษตรกรสามารถซื้ อ หายาฆ่ า แมลงเหล่ า นี้ ได้ ต าม ต่อเฮกเตอร์1
ท้องตลาด ภายใต้ชื่อการค้าหลากหลาย
รายงานขององค์ ก ารอาหารและเกษตรแห่ ง
สหประชาชาติ ระบุว่าไทยมีพื้นที่เกษตรกรรม อันดับ
ข้อมูล-สถิติที่ไม่น่าภูมิใจ
48 ของโลก แต่น�ำเข้าสารเคมีสูงเป็นอันดับ 1 เฉพาะ
ทุกๆ รัฐบาลต่างมุง่ ปรารถนาให้ประเทศไทยเป็น ปี 2553 น�ำเข้า 117 ล้านกิ โลกรัม มูลค่ากว่า 1.8
“ครัวโลก” แต่นโยบายและพฤติกรรมการใช้สารเคมี หมื่นล้านบาท2
การเกษตรดูจะ “สวนทาง” โดยสิ้นเชิง ดังนี้
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ถ้าดูตัวเลขจ�ำนวนผู้ค้าเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร
ผักผลไม้จาก 70 ประเทศที่ส่งไปสหภาพยุโรป
ถูกสุม่ ตรวจสารพิษตกค้างเกินมาตรฐานในเดือนกรกฎาคม ทั้งปุ๋ย ยา และเมล็ดพันธุ์ พบว่ากว่า 100 บริษัทใหญ่
2554 ไทยมีสารพิษตกค้างเป็นอันดับที่ 1 ผักผลไม้ ไทย ผู้คา้ ส่ง 500 กว่าราย และร้านค้าย่อยอีก 4,500 ราย
ส่วนใหญ่ล้วนอยู่ภายใต้ โครงข่ายของบรรษัทข้ามชาติ
ถูกตรวจพบสารตกค้างมากครั้งที่สุดในโลก3
ไทยอนุ ญ าตให้ ขึ้ น ทะเบี ย นการค้ า สารเคมี ขนาดยักษ์ 6 รายที่ครองส่วนแบ่งกว่าร้อยละ 70 ของ
การเกษตรมากถึง 27,126 รายการ ซึ่งอาจจะมากที่สุด ตลาดสารเคมีการเกษตรโลก ได้แก่ ไบเออร์ (เยอรมนี)
ในโลก เพราะจีนมี 20,000 รายการ อินโดนีเซีย 1,158 ซินเจนทา (สวิตเซอร์แลนด์) บีเอเอสเอฟ (เยอรมนี)
รายการ และเวียดนาม 3,423 รายการ4 การมีชื่อ ดาว อะโกรไซแอนซ์ (สหรัฐอเมริก า) มอนซานโต้
6
การค้ามากๆ เป็นเครือ่ งมือการขาย ท�ำให้บริษทั สามารถ (สหรัฐอเมริกา) และดูปองท์ (สหรัฐอเมริกา)
เชื่อหรือไม่ว่า บรรดาบรรษัทที่มียอดขายทั่วโลก
หมุนเวียนสับเปลี่ยนชื่อแปลกๆ ใหม่ๆ มาขาย ทั้งที่
ตัวยาหรือสูตรเคมีเป็นตัวเดิม นั่นหมายถึง เกษตรกร กว่า 3,000-6,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีเหล่านี้ ไม่ต้อง
เสียภาษีน�ำเข้าให้ ไทยแม้สลึงเดียว เพราะเป็นนโยบาย
ถูกหลอกเพราะรู้ ไม่เท่าทันนั่นเอง
ช่วยเหลือเกษตรกรของรัฐให้ ได้ ใช้ปุ๋ย ใช้ยาราคาถูก
ชีวิตติดสาร (เคมี) ของเกษตรกรไทย มิหน�ำซ�้ำยังเริ่มพบพิรุธว่าอาจเลี่ยงภาษีเงินได้ โดยการ
7
นับแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตกแต่งบัญชี ให้ต้นทุนสูงเกินจริงอีกต่างหาก
ฉบับแรก (พ.ศ. 2504-2509) ประกาศใช้ ก็มีแรง
นายวิฑูรย์ เลี่ยนจ�ำรูญ ผู้อ�ำนวยการมูลนิธิชีววิถี
ผลักดันอย่างเป็นระบบและกว้างขวางจากภาครัฐ ในการ (Biothai) แนะให้สังคมไทยออกมาเรียกร้องให้เก็บภาษี
เปลีย่ นวิถกี ารผลิต จากเพือ่ กินเพือ่ ใช้ ในครัวเรือน เป็นการ กลุ่มบริษัทเหล่านี้ ให้มาก ไม่ ใช่แค่ภาษีเงินได้เท่านั้น แต่
ผลิตเพื่อขาย โดยส่งเสริมให้ ใช้สารเคมีทุกชนิด อาทิ ควรเก็บภาษีน�ำเข้าสารเคมีเกษตร เหมือนภาษีสารเคมี
ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า ยาป้องกันและก�ำจัด ในภาคอุตสาหกรรม และกระทรวงพาณิชย์ควรควบคุม
โรคพืช ฯลฯ เพียงไม่นาน ท้องไร่ทอ้ งนาของไทยก็กลาย ราคาไม่ ให้ค้าก�ำไรเกินควร
เป็น “ไร่-นาเกษตรเคมี” เต็มรูปแบบ
เช่นเดียวกับนายแพทย์ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์
สถิติที่ผ่านมาชี้ชัดว่า เกษตรกรเองมีความเสี่ยง
จากการใช้สารเคมีเพื่อการเกษตร โดยเฉพาะยาก�ำจัด
ศัตรูพืชซึ่งเพิ่มขึ้นสูงตลอดเวลา กระทรวงสาธารณสุข
ระบุว่า มีเกษตรกรที่เสี่ยงอยู่ ในเกณฑ์ ไม่ปลอดภัยถึง
6 ล้านคน ขณะที่แผนงานวิจัยและพัฒนานโยบาย
สาธารณะเพือ่ สุขภาพ และระบบการประเมินผลกระทบ
ทางสุขภาพ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ประมาณ
การว่าผู้ป่วยจากสารเคมีอาจสูงถึง 200,000-400,000
รายต่อปี ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่ โรคเรื้อรังอื่นๆ เช่น มะเร็ง
เบาหวาน โรคของต่อมไร้ท่อ และอื่นๆ สอดคล้องกับ
การศึกษาวิจยั การปนเปือ้ นสารเคมี ในผักปลอดสารและ
ผักสด โดยคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมกับ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทีพ่ บว่ามีระดับการปนเปือ้ น
สูงถึงร้อยละ 63.8 และ 67.4 ตามล�ำดับ5

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น แพทย์
ผู้เชี่ยวชาญเรื่องอันตรายของสารเคมีเกษตร แนะน�ำ
ให้เก็บภาษีน�ำเข้า เหมือนที่ประเทศเดนมาร์กเก็บภาษี
เพิ่มขึ้นทุกปีจนถึงร้อยละ 60 เพราะไม่ต้องการให้
เกษตรกรใช้สารเคมี โดยให้เก็บในลักษณะของ “ภาษี
บาป” เหมือนเหล้ากับบุหรี่ แล้วน�ำเงินไปตั้งกองทุน
รักษาผู้ป่วยจากพิษสารเคมีการเกษตร8

ระเบียบใหม่ “แข็งนอก-อ่อนใน”?
แม้จะมี พ.ร.บ.วัตถุอนั ตราย พ.ศ. 2535 แต่ผ่าน
ไปเกือบ 20 ปี สารเคมีที่ ไม่ ได้มาตรฐานกลับท่วมประเทศ
ภาครัฐในฐานะ “ผู้คุมกฎ” ถูกวิพากษ์วิจารณ์วา่ อ่อนแอ
ปล่อยปละละเลย และมีผลประโยชน์ทับซ้อน ท�ำให้เกิด
การใช้สารเคมีผิดวิธีและใช้มากเกินจ�ำเป็น กฎหมาย
ฉบับนี้เพิ่งถูกแก้ ไขปรับปรุงและประกาศใช้เมื่อ พ.ศ.
2551 โดยเพิ่มมาตรฐานหลายอย่าง ดังนี้9
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(1) ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป หนุน-ต้าน ประจันหน้า
สารเคมีเกษตรที่เคยขึ้นทะเบียนไว้กว่า 2 หมื่นรายการ
ก่อนและหลังวันที่ 22 สิงหาคม 2554 จึง
จะถู ก ยกเลิ ก เพื่ อ จั ด ระเบี ย บใหม่ ใ ห้ เ หมาะสมและ
กลายเป็นช่วงเวลาที่ฝ่ายคัดค้านและฝ่ายสนับสนุนการ
มีประสิทธิภาพกว่าเดิม ห้ามน�ำเข้าสารเคมีที่ ไม่ ได้รับ
ขึน้ ทะเบียนออกมาประจันหน้า ประชันข้อมูล ข้อเรียกร้อง
อนุญาต โดยให้ขายเฉพาะสินค้าที่เหลือจนกว่าจะหมด
ไปจนถึง “ค�ำขู่” กันตามหน้าสื่อมวลชน
เท่านั้น
ฝ่ายที่คัดค้านการขึ้นทะเบียน คือ เครือข่าย
(2) ผู้น�ำเข้า หรือผู้ผลิตและจ�ำหน่ายสารเคมี
เกษตรกร เครือข่ายประชาสังคม นักวิชาการ องค์กร
เกษตร ต้องมีเอกสารข้อมูลความปลอดภัยจากห้องปฏิบตั ิ
พัฒนาเอกชน องค์กรสิ่งแวดล้อม องค์กรผู้บริโภค ฯลฯ
การ GLP (Good Laboratory Practices) ที่มีคุณภาพ
ได้เคลือ่ นไหวต่อเนือ่ ง ทัง้ เข้าพบอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
สูง ราว 30 แห่งทัว่ โลก จากเดิมที่ ใช้ผลรับรองจากห้อง
จัดเสวนาเพื่อเสริมสร้างและเผยแพร่ข้อมูล “มหันตภัย
ปฏิบัติการใดก็ ได้ ท�ำให้ ไม่สามารถควบคุมคุณภาพได้
สารเคมีพิษ” ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรี
(3) การขอขึน้ ทะเบียนสารเคมีเกษตรแต่ละรายการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปจนถึง
อนุญาตให้ ใช้ชื่อการค้าได้ 3 ชื่อเท่านั้น จากแต่เดิม การชุมนุมชูป้ายประท้วงหน้ากระทรวงเกษตรฯ เมื่อ
ทีส่ ามารถตัง้ ชือ่ การค้าได้ ไม่จำ� กัด สารบางตัวมีถงึ 500 วันที่ 29 สิงหาคม 2554 ข้อเรียกร้องโดยรวมของ
ชื่อ ซึ่งสร้างความสับสนให้เกษตรกร
เครือข่ายเกษตรกรและองค์กรพันธมิตร คือ
(4) การขึ้นทะเบียนใหม่เข้มงวดมากขึ้น ตาม
(1) ยุติการน�ำเข้าและขึ้นทะเบียนสารเคมีก�ำจัด
หลักเกณฑ์เฝ้าระวัง 9 ข้อ คือ 1) รายงานการเกิดพิษ ศัตรูพืชอย่างน้อย 4 ชนิด คือ คาร์ โบฟูราน เมโทมิล
ในสัตว์ทดลองที่อาจเป็นผลร้ายต่อมนุษย์ เช่น การเกิด ไดโครโตฟอส และอีพีเอ็น ทันที
มะเร็ง ท�ำให้กลายพันธุ์ ท�ำให้ตัวอ่อนผิดปกติ ฯลฯ
(2) ให้กรมวิชาการเกษตรเปิดเผยเอกสารข้อมูล
2) พิษตกค้างในสิง่ แวดล้อมและห่วงโซ่อาหาร 3) ระยะ
เวลาสลายตัว 4) ระดับความเป็นพิษเฉียบพลันสูง การยื่นขอทะเบียน ข้อมูลและผลการทดลองเกี่ยวกับ
5) พิษตกค้างในผลผลิตการเกษตร 6) สิ่งเจือปนที่ ประสิทธิภาพ การเกิดพิษทั้งระยะสั้น ระยะยาว ผล
เป็นพิษในการผลิตและการเก็บรักษา 7) อันตรายรุนแรง ตกค้างและอื่นๆ และให้เปิดเผยรายชื่อคณะกรรมการ
ต่อพืชหรือสัตว์ทเี่ ป็นประโยชน์ เช่น ผึง้ หนอนไหม ฯลฯ อนุกรรมการ หรือคณะท�ำงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการพิจารณา
8) เป็นสารเคมีที่ห้ามใช้ ในต่างประเทศหรือไม่ และ รวมทัง้ ผลการพิจารณาต่อสาธารณชน เพือ่ ให้กระบวนการ
ขึ้นทะเบียนโปร่งใสและประชาชนมีส่วนร่วม
9) ใช้แล้วท�ำให้ศัตรูพืชระบาดเพิ่มขึ้นหรือไม่
(3) ควบคุมการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
แม้ระเบียบและหลักเกณฑ์ ใหม่ดูจะเข้มแข็งและ
มีประสิทธิภาพ แต่อาจเข้าต�ำรา “แข็งนอก-อ่อนใน” ของบริษัทสารเคมีการเกษตรอย่างเข้มงวด โดยคณะ
ดังที่เครือข่ายเกษตรกรและองค์กรพันธมิตรเฝ้าระวัง กรรมการที่มีตัวแทนของเครือข่ายเกษตรกร เครือข่าย
สังเกตได้ว่าเพียงช่วง 3 เดือนแรกของ พ.ศ. 2554 วิชาการเฝ้าระวังสารเคมีการเกษตร และองค์กรผูบ้ ริโภค
(มกราคม-มีนาคม) สารเคมีอันตรายทั้ง 4 ชนิดยังถูก เข้าร่วม
น�ำเข้าในปริมาณมาก จึงน่าสังเกตว่าเป็นเพราะกรม
วิ ช าการเกษตรผ่ อ นผั น ให้ ส ารเคมี ที่ น� ำ เข้ า ก่ อ น 22
สิงหาคม 2554 สามารถขายต่อไปได้อีก 2 ปี หรือ
บริษัทที่น�ำเข้าสารพิษดังกล่าวได้รับ “ข้อมูลภายใน” ว่า
กรมวิชาการเกษตรก�ำลังจะอนุมัติให้มีการขึ้นทะเบียน
สารพิษทั้ง 4 ชนิดในเร็วๆ นี้10

ขณะที่ฝ่ายเคลื่อนไหวเรียกร้องให้ “ยืดเส้นตาย”
ออกไปอีก 2 ปี น�ำโดย 2 สมาคมใหญ่11 ได้แก่ สมาคม
อารักขาพืชไทย (Thai Crop Protection AssociationTCPA) มีสมาชิกส่วนใหญ่เป็น “ระดับบิ๊ก” มีมูลค่า
การน�ำเข้าระดับ 100-6,000 ล้านบาท และสมาคม
คนไทยธุรกิจเกษตร ประเด็นส�ำคัญในการเคลือ่ นไหวของ
2 สมาคมดังกล่าวคือ12
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เรื่องระยะเวลา การก�ำหนดให้ผู้คา้ สารเคมีต้อง
ขึ้นทะเบียนใหม่หลังวันที่ 22 สิงหาคม 2554 นั้น ไม่มี
ผูค้ ้าคนใดขึน้ ทะเบียนได้ทนั เนือ่ งจากความล่าช้าในการ
ออกประกาศ ความไม่ชดั เจนในรายละเอียด หลักเกณฑ์
และวิธีการขึ้นทะเบียน ตลอดจนความไม่พร้อมในทาง
ปฏิบัติของกรมวิชาการเกษตร
เรื่องค่าใช้จ่าย ข้อก�ำหนดให้ต้องส่งข้อมูลด้าน
พิษวิทยาจากห้องปฏิบตั กิ าร GLP ทีม่ อี ยู่ ในต่างประเทศ
นั้น ท�ำให้ต้องใช้เวลาตั้งแต่ 6 เดือนถึง 2 ปี และ
มีคา่ ใช้จา่ ยสูง ไม่ตำ�่ กว่า 1-1.5 ล้านบาทต่อสารเคมีแต่ละ
ประเภท เป็นการเพิม่ ภาระอย่างมากให้กบั ผูป้ ระกอบการ

ถูกโต้ทันควัน!
ข้อเรียกร้องพร้อม “ค�ำขู่” ของกลุ่มผู้คา้ สารเคมี
เกษตรถู ก โต้ แ ย้ ง ทั น ที โดยฝ่า ยคั ด ค้ า นได้ จั ด พิ ม พ์
“ประเด็นสนับสนุนการขึน้ ทะเบียนควบคุมสารเคมีกำ� จัด
ศัตรูพืชภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�ำหนด และข้อโต้
แย้งต่อกลุ่มธุรกิจสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชที่ต้องการให้
ขยายระยะเวลาการขึ้นทะเบียนออกไปอีก 2 ปี” ว่า
น่าจะมีเวลาเพียงพอ เพราะหลังจากกฎหมายมีผลบังคับ
ใช้ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551 ได้ ให้เวลาขึ้นทะเบียน
จนถึง 22 สิงหาคม 2554 รวมเป็นเวลาถึง 3 ปี กับอีก
6 เดือนเต็มๆ
ส่วนเรือ่ งต้องเสียค่าตรวจสอบวิเคราะห์คณ
ุ ภาพ
ถึง 1-1.5 ล้านบาทต่อรายการนั้น ถูกแย้งว่าเป็น “ค�ำ
กล่าวอ้างที่เกินจริงหลายเท่าตัว” เพราะกรณีประเทศ
เวียดนาม ซึ่งก�ำหนดมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์แบบ
เดียวกับกรมวิชาการเกษตรนั้น มีค่าใช้จ่ายประมาณ
3,000-5,000 เหรียญ หรือ 100,000-150,000 บาทต่อ
รายการเท่านั้น
สุ ด ท้ า ยคื อ เรื่ อ งที่ ว ่ า หากเกิ ด ภาวะขาดแคลน
สารเคมีจะท�ำให้ผลผลิตการเกษตรลดต�่ำลงถึง 50
เปอร์เซ็นต์ และกระทบต่อการควบคุมเพลี้ยกระโดด
สีน�้ำตาล ก็ถูกโต้ว่าไม่จริง ด้วยเหตุที่เพราะใช้สารเคมี
มากเกินไปจน “เหวีย่ งแห” ท�ำลายแมลงทีม่ ปี ระโยชน์ไป
ด้วย ขณะทีเ่ พลีย้ ตัวร้ายก็ดอื้ ยาไปเรียบร้อย ทัง้ ยังมีการ
อ้างถึงข้อสรุป ในการประชุมระหว่างประเทศที่สิงคโปร์
เมือ่ ไม่นานมานีว้ า่ “พายุแมลง” ทีเ่ กิดขึน้ ในเอเชียมีสาเหตุ
มาจากการใช้สารเคมีมากเกินไป

แผ่นดินอาบยาพิษ
ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2554 ระบุว่า
กรมวิ ช าการเกษตรเตรี ย มเสนอคณะกรรมการวั ต ถุ
อันตรายยกเลิกการน�ำเข้าสารเคมีการเกษตรอันตราย
4 ชนิดภายในสิน้ ปีนี้ โดยก�ำลังรวบรวมข้อมูลผลกระทบ
เรือ่ งพิษตกค้างในผลผลิตการเกษตร พิษร้ายแรงทีต่ กค้าง
ในสิ่งแวดล้อมและในห่วงโซ่อาหาร รวมทั้ ง ผลร้า ย
ต่อมนุษย์ และยังเฝ้าระวังอีก 7 ชนิด หากพบว่ามี
ผลร้ายแรงก็จะเสนอให้ยกเลิกการน�ำเข้าเช่นเดียวกัน13
กว่า 50 ปีที่การปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตเปลี่ยน
“ทุ่งรวงทอง” ให้กลายเป็น “ไร่นาเคมี” ไปทั่วประเทศ
เกิดการสั่งสมและหมักหมมสารพันปัญหาที่เกี่ยวพัน
ยุง่ เหยิงไปหมดทัง้ วิถกี ารผลิต วิถชี วี ติ เกษตรกร วิถที าง
เศรษฐกิจระดับประเทศ ผลประโยชน์ของทุนข้ามชาติ
และทุนชาติที่เชื่อมโยงกับ “ผลประโยชน์และอ�ำนาจ
ทางการเมือง” ในระดับท้องถิ่น และระดับชาติ อนาคต
ของวิถีการผลิตของเกษตรกรไทยยังควรพึ่งพาสารเคมี
แบบเข้มข้นหรือไม่ อย่ างไร จึงเป็นเรื่องความเป็น
ความตายระดับชาติ
ต่อประเด็นนี้ นางสาวรพิจันทร์ ภูริสัมบรรณ
นักวิจัยจากมูลนิธิชีววิถี เสนอว่า
“ถ้ายังอยูภ่ ายใต้ระบบเกษตรเชิงพาณิชย์ เน้นการ
ส่งออกตลาดต่างประเทศ จะกดดันให้ต้องท�ำเกษตร
เชิงเดี่ยว การใช้สารเคมีเป็นเรื่องจ�ำเป็น ต้องใช้ยา
ฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลง ปุ๋ยเคมีบ�ำรุงดิน เพราะเป็นระบบ
เกษตรทีเ่ ปราะบาง เร่งผลผลิตเพือ่ เก็บเกีย่ วส่งขาย เกิด
การแพร่ระบาดของแมลงศัตรูพชื ได้งา่ ย ต่างจากเกษตร
อินทรีย์ ที่ ไม่พึ่งสารเคมี มีตัวห�้ำตัวเบียน แมลงศัตรูพืช
หรือพืชพันธุกรรมพืน้ บ้าน คอยรักษาสมดุล ระบบเกษตร
อินทรียเ์ ป็นทางเลือกทีย่ งั่ ยืน ช่วยดูแลรักษาชีวติ คน และ
เป็นเรื่องที่ ไม่เกินความเป็นไปได้”14
จะเลือกเดินไปบนเส้นทางใด...เราอาจไม่ ได้เป็น
ผู้เลือกเอง
“สงครามแย่งชิงทรัพยากร” ทีจ่ ะเกิดขึน้ พร้อมกับ
“ความรุนแรงจากมหันตภัยธรรมชาติ”...อาจเป็นผู้เลือก
เส้นทางให้เราเดิน

