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เรื่ อง

หยุดการบังคับใช้มาตรฐานสิ นค้าเกษตรอินทรี ยเ์ ป็ นมาตรฐานบังคับ

เรี ยน รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1. รายชื่อองค์กร/หน่วยงาน และบุคคลที่ร่วมลงนามขอให้ทบทวนการกําหนดมาตรฐาน
สิ นค้าเกษตรอินทรี ยเ์ ป็ นมาตรฐานบังคับ
ตามที่สาํ นักงานมาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้ดาํ เนินการจัดทําร่ าง
มาตรฐานสิ นค้าเกษตรเรื่ องการแสดงฉลากสิ นค้าเกษตรอินทรี ย ์ (มาตรฐานบังคับ) เครื อข่ายภาคประชาชน
ได้เห็นถึงความไม่เหมาะสมและไร้เหตุผลของระเบียบดังกล่าว โดยมองเห็นว่าความหลากหลายที่สมบูรณ์
ของวิถีเกษตรอินทรี ยเ์ กิดจากความเชื่อใจและความสัมพันธ์ระหว่างเกษตรกรกับผูบ้ ริ โภค โดยระบบการ
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรี ยท์ ี่ดีคือระบบของการมีส่วนร่ วมที่สอดคล้องและเหมาะสมตามบริ บทของ
ชุมชนและสังคมไทยภาคประชาชน จึงมีขอ้ กังวลอย่างยิง่ ต่อการกําหนดมาตรฐานบังคับเกษตรอินทรี ย ์ ซึ่ ง
จะส่ งผลกระทบอย่างมากต่อการพัฒนาและส่ งเสริ มเกษตรอินทรี ยท์ ี่ได้ดาํ เนินมาอย่างยาวนานมากกว่าสอง
ทศวรรษ
ภาคประชาชน มีความห่วงใยถึงกลไกและระบบการควบคุมการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรี ยข์ องภาครัฐ โดยเฉพาะ มกอช. ที่ยงั ไม่มีความเข้มแข็งดังจะเห็นได้จากผลการตรวจสอบสารกําจัด
ศัตรู พืชตกค้างในผลผลิตเกษตรอินทรี ย ์ โดยเครื อข่ายเฝ้ าระวังสารเคมีกาํ จัดศัตรู พืชในปี ที่ผา่ นมา ซึ่ งพบว่า
ผลผลิตที่ผา่ นการรับรองมาตรฐาน มกษ. 9000 (ตรารับรอง Organic Thailand) ยังไม่เป็ นไปตามมาตรฐาน
สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยยังมีระบบการรับรองโดยรัฐที่ยงั ไม่เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวจึงเป็ นที่มาของการคัดค้าน และมีขอ้ เสนอแนะต่อกระทรวงเกษตรฯ ดังนี้
1)

การออกข้อกําหนดให้เกษตรกรและผูป้ ระกอบการต้องติดฉลากผลผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตร

อินทรี ย ์ โดยต้องมาขึ้นทะเบียนและต้องผ่านการรับรอง ของรัฐ เป็ นการใช้อาํ นาจอย่างไม่เป็ นธรรม และไม่

รับฟังเสี ยงคัดค้านจากเครื อข่ายเกษตรอินทรี ยข์ องเกษตรกรรายย่อย และสมาคมการค้าเกษตรอินทรี ย ์ ทั้งๆที่
เกษตรอินทรี ยแ์ ละระบบการรับรองมาตรฐานที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมาจากการริ เริ่ มของภาคประชาชน
2) ระบบการรับรองมาตรฐานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่กาํ กับดูแลโดย มกอช. เป็ นระบบที่
ไร้ประสิ ทธิ ภาพ และไม่สามารถสร้างหลักประกันความปลอดภัยได้จริ ง ดังจะเห็นได้จากผลการสุ่ มตรวจผัก
และผลไม้ซ่ ึ งได้รับตรา Q และ Organic Thailand มีสารพิษตกค้างเกินมาตรฐานสู งมากกว่า 50% และ 20%
ตามลําดับ การบังคับให้การติดฉลากอินทรี ย ์ และขึ้นทะเบียนจึงไม่ได้สร้างหลักประกันให้ผบู ้ ริ โภคได้รับ
สิ นค้าที่ปลอดภัยหรื อสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่สินค้าที่ได้รับการรับรองโดยหน่วยงานภาครัฐแต่ประการใด
3) การบังคับให้ติดฉลากผลผลิตและผลิตภัณฑ์อินทรี ยท์ ้ งั หมด ซึ่ งรวมทั้งที่เป็ นการรับรองแบบมี
ส่ วนร่ วม ( PGS) จะต้องได้รับการรับรองจาก มกอช. เป็ นการสร้างความยุง่ ยาก เสี ยเวลาและเพิ่มต้นทุนต่อ
เกษตรกรและผูป้ ระกอบการอินทรี ย ์
4)

การออกประกาศนี้จะเป็ นการทําลายและสกัดกั้นขบวนการเกษตรอินทรี ยป์ ระเทศไทยไม่ให้

เติบโต อีกทั้งผูบ้ ริ โภคก็ไม่มีหลักประกันใดๆ ที่จะได้รับผลผลิตที่ปลอดภัย ในขณะที่ราคาสิ นค้าเกษตร
อินทรี ยม์ ีราคาแพงยิง่ ขึ้น
5) ทางเลือกที่ดีกว่าสําหรับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อสร้างหลักประกันให้ประชาชนได้รับ
ผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยคือ การควบคุมการเกษตรเคมี ซึ่ งเป็ นการผลิตหลักมากกว่า

90% ของ

ประเทศ อย่างเข้มงวด โดยยกเลิกสารเคมีกาํ จัดวัชพืชที่มีพิษภัยร้ายแรง เช่น ไกลโฟเสท พาราควอท ซึ่ งมี
ปริ มาณ 60% ของการใช้สารเคมีกาํ จัดศัตรู พืชทั้งหมดของประเทศ และคลอไพรี ฟอสสารเคมีกาํ จัดแมลงที่
นําเข้ามากที่สุด พบการตกค้างมากที่สุด และส่ งผลกระทบต่อการเติบโตต่อสมองของเด็กอย่างถาวร ซึ่ ง
หน่วยงานรัฐมีความจําเป็ นเร่ งด่วนที่จะต้องดําเนินการในสาระสําคัญดังนี้
1. ขอให้หยุดการบังคับใช้มาตรฐานเกษตรอินทรี ยม์ าตรฐานเดียว
2. ปรับบทบาทกระทรวงเกษตรและมกอช.ให้

ทําหน้าที่กาํ กับดูแลองค์กรตรวจรับรอง

มาตรฐานอืน่ ๆ ทีม่ ีอยูแ่ ล้ว ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
3. ปฏิรูประบบการรับรองมาตรฐานเกษตรและอาหารของประเทศ ที่รับผิดชอบโดย มกอช.
ซึ่งได้แก่ GAP และ Organic Thailand ให้มีเป้ าหมายให้ลดสารพิษตกค้างเกินมาตรฐานไม่
เกิน 3% และ 0% ตามลําดับ
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4. ส่ งเสริ มให้ระบบการรับรองของภาคประชาชนโดยเฉพาะระบบการรับรองแบบมีส่วนร่ วม
(PGS) ให้ขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวาง เพราะเป็ นระบบรับรองที่ตน้ ทุนตํ่า เกษตรกร
และผูบ้ ริ โภคมีส่วนร่ วม โปร่ งใส มีประสิ ทธิ ภาพ ตอบสนองต่อประชาชนในท้องถิ่นและ
การบริ โภคในประเทศ
5. สนับสนุน ส่ งเสริ มเกษตรอินทรี ยว์ ถิ ีพ้ืนบ้าน ให้ทดั เทียมเกษตรพาณิ ชย์
6. ให้มีคณะกรรมการในการยกร่ างหรื อปรับปรุ งกฎระเบียบ โดยมีตวั แทนจากภาคเกษตรกร
ผูป้ ระกอบการ และผูบ้ ริ โภค มีสัดส่ วนเท่าๆกันเป็ นผูด้ าํ เนินการทบทวนและปรับปรุ งการ
ออกกฎระเบียบใดๆ เกี่ยวกับเกษตรอินทรี ย ์ ส่ วนมกอช. ให้เป็ นผูท้ าํ หน้าที่เลขานุการของ
คณะกรรมการ
7. กระทรวงเกษตรฯ ต้องไม่เลือกปฏิบตั ิในการติดฉลากเฉพาะเกษตรอินทรี ย ์ แต่ตอ้ งมีการ
ตรวจสอบและติดสลากรับรองผลิตภัณฑ์ GMO และสารเคมีเข้มข้นก่อน
ในนามของเครื อข่ายภาคประชาชนจึงเรี ยงร้องให้ มกอช. และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หยุดการ
บังคับใช้มาตรฐานสิ นค้าเกษตรอินทรี ยเ์ ป็ นมาตรฐานบังคับ โดยหันมาให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่ วมของ
ภาคประชาสังคมตลอดจนผลประโยชน์ของประเทศเป็ นการเร่ งด่วน
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ
ลงนามในฐานะตัวแทนเครื อข่ายภาคประชาชน
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รายชื่อตัวแทนเครือข่ ายภาคประชาชน
นันทวัน หาญดี

เครื อข่ายเกษตรกรรมทางเลือกจังหวัดฉะเชิงเทรา

กําราบ พานทอง

เครื อข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคใต้และเครื อข่ายเกษตรอินทรี ยว์ ถิ ีปักษ์ใต้

อนันญา หงส์สา

มูลนิธิขา้ วขวัญ

อุบล อยูห่ ว้า

เครื อข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน

นันทา ประสานวงษ์ กลุ่มวิสาหกิจบ้านโฉนดชุมชนคลองโยง- ลานตากฟ้ า จ.นครปฐม
นพดล มัน่ ศักดิ์ เครื อข่ายโรงเรี ยนชาวนา จ.นครสวรรค์
จรัญญา สังขชาติ สถาบันชุมชนเกษตรกรรมยัง่ ยืน จ.เชียงใหม่
กนกพร ดิษฐกระจันทร์

กลุ่มส่ งเสริ มเกษตรกรอู่ทอง จ.สุ พรรณบุรี

จินดา เกษมวัฒนา กองทุนฟื้ นฟูและพัฒนาเกษตรกร
นภวรรณ งามขํา เครื อข่ายเกษตรกรรมทางเลือก
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