ข้ อเสนอนโยบายสารเคมีการเกษตรต่ อรั ฐบาล
ปั ญหาสารเคมี การเกษตรที ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเด็ก เกษตรกร และผู้บริ โภคทัวไปเป็ น
ปั ญหาใหญ่ ระดับวิกฤตของประเทศ ปั ญ หาดังกล่าวยัง ได้ ข ยายและส่ง ผลกระทบต่อการส่งออกสิ นค้ า
เกษตรและอาหารและมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ ความปลอดภัยทางอาหารของประเทศอย่างสําคัญด้ วย
ดังตัวอย่างเช่น ประเทศสหภาพยุโรปตรวจพบสารเคมีการเกษตรตกค้ างในผักและผลไม้ ของไทยสูงทีสุด
เมือเปรี ยบเทียบกับทุกประเทศทีส่งออกไปยังยุโรป ทังๆที
1 ปริ มาณการส่งออกผักและผลไม้ ของไทยตํากว่า
ประเทศอืนๆ หลายเท่า เช่น ตํากว่าจีน 29 เท่า และตํากว่าตุรกีประมาณ 46 เท่า เป็ นต้ น
จากการตรวจเลื อ ดของเกษตรกรทัว ประเทศโดย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบว่ า มี
เกษตรกรทีได้ รับสารเคมีกําจัดศัตรู พืชทีอยู่ในระดับเสียงและไม่ปลอดภัยสูงมากขึ 1นเป็ นลําดับ โดยผลการ
ตรวจเมือปี 2550 พบว่ามีสงู ขึ 1นเกือบ 40 เปอร์ เซ็นต์ สูงขึ 1นก้ าวกระโดดกว่าปี 2540 ถึงสองเท่า
ในขณะเดียวกันผู้บริ โภคทัว ไปก็ได้ รับพิษภัยจากผลตกค้ างของสารเคมีกําจัดศัตรู พืชทีตกค้ างใน
ผัก ผลไม้ ในระดับ ที ไ ม่ ตํ า กว่ า และบางครั ง1 อาจสูง กว่ า ในเกษตรกรด้ ว ยซํ า1 ตัว อย่ า งเช่ น สํ า นัก งาน
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ส่มุ ตรวจเลือดของผู้บริ โภคในจังหวัดเชียงใหม่เมือปี 2552 พบว่ามีผ้ บู ริ โภคถึง
61 เปอร์ เซ็นต์ทีได้ รับสารเคมีการเกษตรในระดับทีไม่ปลอดภัย
การศึกษาของสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยงั พบสารเคมีการเกษตรใน
เลือดจากสายรกและมีความสัมพันธ์ แบบผกผันกับระดับฮอร์ โมนไทรอยด์ซึงมีความสัมพันธ์ กบั การพัฒนา
สติปัญญา (Asawasinsopon et al, 2006) ยิงไปกว่านันยั
1 งพบว่าทารกแรกคลอดทีมีแม่เป็ นเกษตรกรมี
ภาวะกล้ ามเนื 1ออ่อนแรงมากกว่ามารดาทีมีแม่ไม่ใช่เกษตรกรถึง 9.8 เท่า (Bowkowski et al., 2011)
ในขณะทีเด็กนักเรี ยนอายุ 12-13 ปี ตรวจพบสารเคมีกลุ่มออร์ แกโนฟอสเฟตและไพรี ทรอยด์สูง โดยพบใน
แม้ กระทัง ในเด็กทีพ่อแม่ไม่ได้ มีอาชีพเกษตรโดยตรงด้ วย (Panuwet et al., 2009) และระดับทีตรวจพบสูง
กว่าทีรายงานของสหรัฐฯ (NHANES, 2001-2) และเยอรมัน (GerES IV, 2001–2002) ถึง 3 เท่า
ยิงไปกว่านันยั
1 งพบว่าในกลุ่มเกษตรกรและผู้บริ โภคได้ รับสารเคมีกําจัดศัตรู พืชหลายชนิดในเวลา
เดี ย วกัน และมี ผ ลต่อสุข ภาพ อาทิ การแตกหัก ของสารพัน ธุ กรรมซึ ง ทํ าให้ เ กิ ด ความเสี ย งต่อ การเกิ ด
โรคมะเร็ ง ทังนี
1 1 เกษตรกรมีความเสียงต่อการสัมผัสสารเคมีฯ สูงกว่าผู้บริ โภคในพื 1นทีเกษตรกรรม 3.4 เท่า
และสูงกว่าผู้บริ โภคในเมืองถึง 6.4 เท่า (ทิพวรรณ ประภามณฑล และคณะ 2549)
ผลของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตกค้ างในร่ างกาย เป็ นสาเหตุของปั ญหาโรคมะเร็ ง ความผิดปกติของ
เซลล์ พันธุกรรม ฮอร์ โมน ระบบประสาทไปจนถึงผลกระทบต่อระบบการสืบพันธุ์ของมนุษย์ ดังจะเห็นได้
จากสถิติอตั ราการตายของคนไทยทีมีผ้ เู สียชีวิตด้ วยโรคมะเร็ งเพิมขึ 1นอย่างรวดเร็ วจนกลายเป็ นสาเหตุการ
ตายอันดับหนึง แซงหน้ าสาเหตุการตายทีเกิดจากโรคเอดส์ หลอดเลือดและหัวใจ รวมถึงอุบตั เิ หตุ

ข้ อเสนอต่ อรั ฐบาล
หนึง ให้ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรสหกรณ์ยกเลิกการขึ 1นทะเบียนสารเคมีกําจัดศัตรู พืช
ซึง มีพิษภัยร้ ายแรงมากทีสดุ 4 ชนิด ได้ แก่ อีพีเอ็น เมโทมิล ไดโครโตฟอส และคาร์ โบฟูราน (ฟูราดาน) โดย
ทันที เนืองจากประเทศต่างๆ จํานวนมาก เช่น สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริ กา และหลายประเทศในเอเชียห้ าม
ใช้ ไปแล้ วเนืองจากมีพิษภัยร้ ายแรงต่อมนุษย์ สัตว์ และสิงแวดล้ อม
สอง ดํ าเนิ นการบังคับใช้ พ.ร.บ.วัตถุอัน ตราย พ.ศ.2551 อย่างเคร่ งครั ด โดยไม่ปล่อยให้ มี การ
ยืดเวลาการขึ 1นทะเบียนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชออกไปอีก 2 ปี ตามข้ อเสนอของผู้ประกอบการ
สาม ต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลการขึ 1นทะเบียนสารเคมีของคณะกรรมการวัตถุอนั ตราย และอนุกรรมการ
ชุดต่างๆ ให้ ผ้ ูบริ โภคทราบอย่างโปร่ งใส ทังนี
1 1โดยให้ ปฏิบตั ิตามมติคณะรัฐมนตรี 2552 ทีระบุว่า “ก่อนการ
ประกาศขึน1 ทะเบียนวัตถุอันตรายทางการเกษตรทุกประเภทให้ หน่วยงานที เกี ยวข้ องเปิ ดเผยขัน1 ตอนการขึน1
ทะเบียน และข้ อมูลทีใช้ ประกอบการพิจารณาให้ ผ้ มู ีส่วนได้ เสียทราบก่อนการพิจารณา และให้ เปิ ดเผยคําชี 1แจง
และเหตุผลประกอบการพิจารณาเพือรับฟั งความคิดเห็นเพิมเติม ก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้ วย”
สี ปฏิ รูประบบข้ อมูลและการติดตามผลกระทบของสารเคมี โดยต้ องจัดให้ มีส ถิ ติการเก็ บ การ
จําหน่าย และการใช้ ทงในระดั
ั1
บตําบล อําเภอ จังหวัด และระดับประเทศ ประเมินระดับสัมผัสสารเคมีใน
กลุ่ ม เสี ย ง และจั ด ทํ า สถิ ติ ผ้ ู ได้ รั บ พิ ษ ภั ย ทัง1 ในระดับ ท้ องถิ น และระดับ ชาติ โ ดยต้ อ งรายงานผลต่ อ
คณะรัฐมนตรี และสาธารณชนทุกปี
ข้ อเสนอในการจัดการสารเคมีกําจัดศัตรู พืช เป็ นข้ อเสนอในระดับต้ นทางทีจําเป็ นทีสดุ ในการสร้ าง
ระบบเกษตรและอาหารทีปลอดภัย เป็ นการคุ้มครองประโยชน์ของเกษตรกรผู้บริ โภค และเด็กๆลูกหลาน
ของเรา พร้ อมๆ กับฟื น1 ฟูภาพลักษณ์ของสินค้ าผัก ผลไม้ และอาหารไทยในสากลไปพร้ อมๆ กัน

