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เลขาธิการ กสม. ชื่ นชม รมว. สธ. - รมช. กษ. ประกาศจุดยืนยกเลิก ‘พาราควอต’
ชงนาข้ อเสนอแนะ กสม. ไปใช้ เพื่อคุ้มครองสิ ทธิในการมีสุขภาพดีของประชาชน
วันที่ ๑๖ สิ ง หาคม ๒๕๖๒ นายโสพล จริ งจิ ต ร เลขาธิ ก ารคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ
กล่าวถึ งกรณี ที่รัฐบาลโดยนายอนุ ทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุ ข
(รมว. สธ.) และนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รั ฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมช. กษ.)
ประกาศสนับ สนุ น การยกเลิ ก การใช้ ส ารเคมี ก าจัด ศัต รู พื ช ที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง ๓ ชนิ ด ได้แ ก่ พาราควอต
คลอร์ ไ พริ ฟ อส และไกลโฟเซต ภายในปี ๒๕๖๒ นี้ ว่า ส านัก งานคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ
มี ค วามยิ น ดี เ ป็ นอย่า งยิ่ง ที่ ผู บ้ ริ ห ารในรั ฐ บาลชุ ด ปั จ จุ บ ันมี น โยบายยกเลิ ก การใช้ส ารเคมี ก าจัด ศัต รู พื ช ที่ มี
ความเสี่ ยงสู ง ซึ่ งการใช้สารเคมี ท้ งั ๓ ชนิ ด ในภาคการเกษตรมีความเกี่ ยวพันโดยตรงต่อสุ ขภาพอนามัยและ
วิถีชีวิตของเกษตรกรและประชาชนทัว่ ไป จึงเป็ นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องดาเนิ นการให้ประชาชนทุกคนมีความ
ปลอดภัย และมีสิทธิ ในการดารงชีวติ ในสิ่ งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี
ที่ผา่ นมา คณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่ งชาติ (กสม.) ได้มีขอ้ เสนอแนะมาตรการหรื อแนวทางในการ
ส่ งเสริ มและคุ ม้ ครองสิ ทธิ มนุ ษยชน รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรั บปรุ งกฎหมาย กฎ ระเบี ยบ หรื อคาสั่งใด ๆ
เพื่ อให้ส อดคล้องกับ หลัก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในประเด็ น การใช้สารเคมี ก าจัดศัต รู พื ช อัน ตราย เช่ น พาราควอต
ต่อคณะรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะกรรมการวัตถุ อนั ตราย แล้ว โดยเสนอให้กาหนดให้
พาราควอตเป็ นวัตถุอนั ตรายชนิ ดที่ ๔ ตามพระราชบัญญัติวตั ถุอนั ตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๘ คือ ห้ามมิให้
มีการผลิต การนาเข้า การส่ งออก หรื อการมีไว้ในครอบครอง
นายโสพล กล่าวต่อไปว่า ปั จจุบนั หลายประเทศทัว่ โลกมีความชัดเจนในการห้ามใช้สารเคมีพาราควอต
เช่ น สหภาพยุโรป ศาลแห่ งสหภาพยุโรปมี คาสั่งยกเลิ กการใช้พาราควอต เนื่ องจากข้อกังวลด้านสุ ขภาพและ
การประเมินความปลอดภัยในสารเคมี ส่ วนสหรัฐอเมริ กา มีการฟ้องร้องเป็ นคดีเกี่ยวเนื่องกับอันตรายต่อสุ ขภาพ
ที่สืบเนื่ องจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีส่วนประกอบของพาราควอต และศาลพิพากษาให้บริ ษทั ที่ผลิต
และจาหน่ ายสารเคมี ดงั กล่าวชดใช้ค่าเสี ยหายเนื่ องด้วยพยานหลักฐานชี้ ชัดว่าปั ญหาสุ ขภาพเกิ ดจากสารเคมี
ทางการเกษตรดังกล่าวจริ ง ในทวีปเอเชี ย ประเทศที่ห้ามใช้แล้ว เช่ น กัมพูชา จีน คู เวต ลาว เกาหลี ใต้ ศรี ลงั กา
ซี เรี ย สหรั ฐอาหรั บ เอมิ เ รตส์ และเวีย ดนาม ส่ วนประเทศที่ จากัดการใช้ ได้แก่ อิ นโดนี เซี ย มาเลเซี ย และ

๒
ฟิ ลิปปิ นส์ สาหรับประเทศไทย แม้จะยังไม่มีความชัดเจนในเรื่ องดังกล่าว แต่เป็ นที่น่ายินดี ที่รัฐบาลในขณะนี้
ได้ประกาศจุดยืนในการยกเลิกการใช้สารเคมีที่มีความเสี่ ยงสู งทั้ง ๓ ชนิด
“แม้ปัจจุบนั ยังมีขอ้ โต้แย้งและไม่มีขอ้ ยุติที่ชดั เจนว่าสารเคมีกาจัดศัตรู พืช เช่น พาราควอต เป็ นอันตราย
ต่อชีวติ หรื อไม่ แต่ในมุมสิ ทธิมนุษยชนแล้ว สิ ทธิ การมีชีวติ อยูแ่ ละการมีชีวติ อย่างมีคุณภาพเป็ นสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐาน
ของมนุษย์ การดาเนิ นการใดที่จะเป็ นการป้ องกันความเสี่ ยงและเอื้อให้ประชาชนทุกคนมีสุขภาพและได้อยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่ดี ถือเป็ นการดาเนินการที่รัฐสมควรกระทา ดังนั้น สานักงาน กสม. จึงขอสนับสนุนการยกเลิก
การใช้สารเคมีที่อาจเป็ นอันตรายดังกล่าว และขอแสดงความชื่ นชมต่อรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงสาธารณสุ ข กับรัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีนโยบายชัดเจนในเรื่ องดังกล่ าว
โดยหวังว่ารัฐบาลจะได้นาข้อเสนอแนะของ กสม. ไปพิจารณาดาเนินการอย่างเป็ นรู ปธรรมต่อไป” นายโสพล กล่าว
เผยแพร่ โดย สานักงานคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ
๑๖ สิ งหาคม ๒๕๖๒

สานักส่ งเสริ มการเคารพสิ ทธิ มนุษยชน
กลุ่มงานสื่ อสารองค์กร
โทร. ๐ ๒๑๔๓ ๐๖๐๓, ๐๘ ๑๘๘๙ ๑๔๕๔

