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ส ำนักข่ำวรอยเตอร์ (Reuters) ณ ประเทศไทย รำยงำนว่ำ สหรัฐอเมริกำและบรำซิลได้ประท้วงไทยจำก
กรณีกำรห้ำมใช้สำรเคมีด้ำนกำรเกษตร 2 ชนิด ที่มีผลบังคับใช้เมื่อต้นเดือนที่ผ่ำนมำ ซึ่งจะมีผลให้มีกำรจ ำกัดและ
ระงับกำรใช้ซึ่งมีผลกระทบต่อกำรส่งออกสินค้ำเกษตรส ำคัญของตน โดยจำกเอกสำรข้อมูลต่ำงๆ ที่ส ำนักข่ำว
รอยเตอร์ได้รับ แสดงให้เห็นว่ำกำรด ำเนินกำรที่เข้มงวด (Restrictive) และจริงจัง (Serious) ในเรื่องดังกล่ำว 
อำจส่งผลกระทบต่อกำรส่งออกสินค้ำเกษตรของประเทศต้นทำง 

กำรที่ประเทศไทยห้ำมใช้สำรก ำจัดศัตรูพืชดังกล่ำวอำจส่งผลกระทบต่อกำรส่งออกข้ำวสำลีและถั่วเหลือง
ของสหรัฐฯ และบรำซิล ซึ่งมีมูลค่ำมำกกว่ำ 1 พันล้ำนเหรียญสหรัฐ ต่อปี (3.1 หมื่นล้ำนบำท : อัตรำแลกเปลี่ยน 1 
เหรียญสหรัฐ เท่ำกับ 31 บำท) ข้อมูลจำกองค์กำรสหประชำชำติ  (United Nations) และอำจท ำให้เกิด 
กำรเผชิญหน้ำกันเพ่ือกำรเจรจำต่อรองทำงกำรทูตระหว่ำงไทยและผู้น ำเข้ำสินค้ำจำกทั้งสองประเทศ 

โดยผลกระทบที่เกิดขึ้นกับห่วงโซ่อำหำรของไทยอำจส่งผลกระทบต่อต้นทุนที่ต้องเพ่ิมขึ้นกว่ำ 1 หมื่นล้ำน
เหรียญสหรัฐ (3.1 แสนล้ำนบำท) และจะท ำให้ผู้คนจ ำนวนนับล้ำนต้องตกงำน จำกกำรประเมินของ
ภำคอุตสำหกรรมกำรผลิตไทยแห่งหนึ่ง 

ทั้งนี้  ไทยได้มีกำรเพ่ิมสำรเคมีก ำจัดวัชพืช ได้แก่  พำรำควอต (Paraquat) และคลอร์ไพริฟอส 
(Chlorpyrifos) ในรำยกำรของสำรที่เป็นวัตถุอันตรำยที่สุดโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนำยน 2563 โดยอ้ำงเหตุผล
ควำมจ ำเป็นเพ่ือป้องกันสุขภำพของมนุษย์และกำรตัดสินใจดังกล่ำว ส่งผลให้มีกำรก ำหนดกฎระเบียบด้ำนสุขภำพ
โดยห้ำมน ำเข้ำผลิตภัณฑ์อำหำรที่มีกำรตกค้ำงของสำรดังกล่ำว 

 

 
ส านักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจ ากรุงวอชิงตัน ดี.ซี. 



ร่ำงระเบียบกำรห้ำมน ำเข้ำดังกล่ำวอยู่ระหว่ำงรอรับข้อคิดเห็นจำกกลุ่มผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจนถึงวันที่  
18 กรกฎำคม 2563 และจะเปลี่ยนสถำนะเป็นกฎหมำยหลังจำกลงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ แล้วขณะที ่
ยังไม่มีขั้นตอนทำงกฎหมำยใดที่จะสำมำรถยกเลิกกำรห้ำมน ำเข้ำดังกล่ำว เว้นเสียแต่จะมีกำรแกไ้ขกฎหมำยด้ำนสำ
ธำรสุขเสียก่อน 

ขณะที่ ฝ่ำยสหรัฐฯ และบรำซิลได้มีจดหมำยเพ่ือคัดค้ำนกำรตัดสินใจของฝ่ำยไทย ไปยังองค์กำรกำรค้ำ
โลก (World Trade Organization : WTO) เมื่อปลำยเดือนพฤษภำคม ภำยหลังจำกที่ประเทศไทยแจ้ง WTO  
โดยประสงค์ขอให้ประเทศไทยระงับกำรแบนสำรเคมีดังกล่ำว โดยเหตุผลที่ฝ่ำยสหรัฐฯ และบรำซิลแจ้งคือ ประเทศ
ในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังขำดหลักฐำนทำงวิทยำศำสตร์ใหม่ๆ ตำมข้อตกลงของ WTO เรื่องมำตรกำร
สุขอนำมัยและสุขอนำมัยพืช (Sanitary and Phytosanitary Measures : SPS) เพ่ือกำรตัดสินใจในเรื่องนี้และ 
นั่นอำจมีผลในแง่ลบต่อกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 

"เรำมีข้อกังวลในภำพรวมเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรในเรื่องดังกล่ำว ซึ่งดูเหมือนจะเป็นกำรจ ำกัดทำงกำรค้ำ
มำกเกินควำมจ ำเป็น" นำย Russ Nicely ต ำแหน่ง Agricultural Counselor สถำนทูตสหรัฐอเมริกำประจ ำ
ประเทศไทย ได้เขียนไว้ในจดหมำย ตำมท่ีส ำนักข่ำวรอยเตอร์ได้ตรวจสอบมำ 

ขณะที่ประเทศไทยมีกำรน ำเข้ำถั่วเหลืองเกือบทั้งหมดจำกประเทศสหรัฐอเมริกำ และบรำซิล  
โดยในปี พ.ศ. 2562 ไทยเป็นผู้น ำเข้ำถั่วเหลืองรำยใหญ่จำกสหรัฐฯ ในล ำดับที่ 8 และจำกบรำซิลเป็นล ำดับที่ 4 
โดยคิดเป็นมูลค่ำ 525 ล้ำนเหรียฐสหรัฐ (16,275 ล้ำนบำท)  และ 602 ล้ำนเหรียฐสหรัฐ (18,662 ล้ำนบำท) 
ตำมล ำดับ จำกฐำนข้อมูลของ United Nations Comtrade 

อีกทั้งประเทศไทยยังเป็นตลำดข้ำวสำลีที่ใหญ่เป็นล ำดับที่ 10 ของสหรัฐฯ และมีกำรใช้ถั่วเหลืองและข้ำว
สำลีจ ำนวนล้ำนตันต่อปี เพ่ือผลิตผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ อำทิ น้ ำมันท ำอำหำร เส้นก๋วยเตี๋ยว ไปจนถึงอำหำรสัตว์ 

แตอ่ย่ำงไรก็ตำม สถำนทูตสหรัฐฯ และบรำซิลในไทย ยังไม่ได้แสดงควำมคิดเห็นใดโดยทันท ี

การห้ามใช้สารเคมีดังกล่าวเป็นการละเลยเรื่องการวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analyses) 

นำงสำวมนัญญำ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้สนับสนุนกำรห้ำมกำรใช้
สำรดังกล่ำว ได้ให้เหตุผลกำรห้ำมว่ำท ำเพ่ือเป็นกำรปกป้องสุขภำพของประชำชนในทุกระดับ ขณะที่ทีมงำนของ
นำงสำวมนัญญำฯ ได้ปฏิเสธกำรให้ควำมคิดเห็นในเรื่องดังกล่ำวกับส ำนักข่ำวรอยเตอร์ 

อนึ่ง สำรพำรำควอต มีกำรน ำเสนอในงำนวิจัยต่ำงๆ ว่ำอำจเกี่ยวข้องกับกำรเกิดโรคพำร์กินสัน และ 
ได้ถูกห้ำมกำรใช้ในสหภำพยุโรปและจีน ขณะทีป่ระเทศบรำซิลเองจะเริ่มห้ำมใช้สำรพำรำควอตในปลำยปีนี้ ขณะที่
หลำยงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสำรคลอร์ไพริฟอส พบว่ำมีผลกระทบต่อกำรพัฒนำด้ำนสมองในเด็กและถูกห้ำมใช้ใน
สหภำพยุโรปและรัฐ California 

แต่บรำซิลและสหรัฐฯ ยังเรียกร้องให้ไทยอนุญำตให้มีกำรน ำเข้ำสินค้ำเกษตรที่มีสำรตกค้ำงจำกสำร
ดังกล่ำวภำยใต้ข้อก ำหนดปริมำณสำรพิษตกค้ำงสูงสุดที่สำมำรถมีได้ (Maximum Residue Limits : MRL)  
ของ Codex ทีเ่ป็นมำตรฐำนสำกลและยอมให้มสีำรตกค้ำงในระดับท่ีไม่เป็นอันตรำยในสินค้ำอำหำรได้ 



โดยในหลำยประเทศที่ห้ำมกำรใช้พำรำควอตหรือคลอร์ไพริฟอสยังคงอนุญำตให้น ำเข้ำอำหำรที่มีกำรใช้
สำรดังกล่ำวได ้ภำยใต้เงื่อนไขตำมมำตรฐำน MRL ของ Codex 

"แนวทำงของหน่วยงำนไทยนั้นละเลยกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง (Risk Analyses) ในกำรก ำหนดระเบียบซึ่ง
อำจส่งผลกระทบต่อกำรค้ำอย่ำงร้ำยแรงได้" เป็นข้อควำมที่ระบุไว้ในจดหมำยของกระทรวงเกษตรของบรำซิล  
เพ่ือแก้ต่ำงในกรณีของกำรใช้สำรเคมีฆ่ำแมลงคลอร์ไพริฟอส ทีส่ ำนักข่ำวรอยเตอร์ไดต้รวจสอบมำ 

นอกจำกนี้ ควำมตึงเครียดล่ำสุดเรื่องกำรใช้สำรเคมีในฟำร์มเกิดขึ้นเมื่อปลำยปีที่ผ่ำนมำ เมื่อสหรัฐฯ 
คัดค้ำนแผนกำรห้ำมสำรไกลโฟเสต (Glyphosate) ของไทย ซึ่งสำรดังกล่ำวถูกใช้ในยำฆ่ำวัชพืชยี่ห้อ Roundup 
และสำรดังกล่ำวก ำลังถูกฟ้องร้องในศำลของสหรัฐฯ ด้วยกำรร้องเรียนว่ำ เป็นสำรก่อให้เกิดมะเร็งกับผู้ใช้ 

แต่อย่ำงไรก็ตำม ไทยได้มีกำรทบทวนกำรอนุญำตใช้สำรไกลโฟเสตและกลับมำอนุญำตให้ใช้สำรดังกล่ำว
ได้ต่อไป แต่ยังคงห้ำมใช้อีกสำร 2 ชนิดที่เหลือ (พำรำควอต และคลอร์ไพริฟอส : ผู้แปล) 

“เราไปต่อไม่ได้” 

ประเทศไทยจะเป็นเพียงไม่กี่ตลำดหลักส ำหรับสินค้ำเกษตรที่ห้ำมกำรน ำเข้ำสินค้ำเกษตรที่มีสำรเคมี
ตกค้ำงอย่ำงสิ้นเชิง หรือ Zero tolerance  

ตอนนี้เกษตรกรไทยรำว 10 ล้ำนครัวเรือน ก ำลังเผชิญกับผลกระทบของกำรห้ำมใช้สำรเคมี โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งในเรื่องกำรใช้สำรพำรำควอต 

"สำรเคมีอ่ืนๆ นั้นมีรำคำแพงและสร้ำงควำมเสียหำยให้กับพืชมำกกว่ำสำรพำรำควอต และมีประสิทธิภำพ
ในกำรฆ่ำวัชพืชต่ ำกว่ำ" นำยสรำวุธ รุ่งเมฆำรัตน์ นักวิชำกำรเกษตรจำกมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์กล่ำว 

ธุรกิจด้ำนกำรเกษตรของไทยหลำยรำยมีกำรถกเถียงเรื่องกำรห้ำมน ำเข้ำว่ำ กำรห้ำมดังกล่ำวจะสร้ำงผลกระทบ
ต่อระบบห่วงโซ่อำหำรภำยในประเทศตั้งแต่อำหำรสัตว์ไปถึงกำรปศุสัตว์ กำรประมง และอุตสำหกรรมอำหำร 

“กำรห้ำมกำรน ำเข้ำจะท ำให้บริษัทของไทยต่ำงๆ เสียประโยชน์เป็นมูลค่ำประมำณ 1.7 ล้ำนล้ำนบำท 
(5.5 หมื่นล้ำนเหรียญสหรัฐ) และ 12 ล้ำนคนต้องตกงำน” คณะกรรมำธิกำรกำรพำณิชย์ กำรอุตสำหกรรมและ
แรงงำนของประเทศได้กล่ำวไว้แล้วได้เสนอแนวทำงต่อนำยกรัฐมนตรีของไทยเพ่ือให้มีระยะเวลำผ่อนปรน (Grace 
period) ในเรื่องดังกล่ำวไปจนถึงสิ้นปี พ.ศ. 2564 

อนึ่ง อุตสำหกรรมอำหำรสัตว์ของไทยต้องพ่ึงพำกำรน ำเข้ำถั่วเหลืองเกือบ 5 ล้ำนตัน และข้ำวสำลี 1 ล้ำนตัน ต่อปี  

“หำกมีกำรระงับสินค้ำที่ต้องน ำเข้ำของเรำในวันนี้ เรำก็ไม่สำมำรถด ำเนินธุรกิจต่อไปได้” นำยพรศิลป์  
พัชรินทร์ตนะกุล ประธำนสมำคมผู้ผลิตอำหำรสัตว์ไทยกล่ำวกับส ำข่ำวรอยเตอร์ 

"ถ้ำธุรกิจของเรำล้ม ทุกคนก็จะล้มไปกับเรำด้วย" นำยพรศิลป์ กล่ำวทิ้งท้ำย 
--------------------------- 
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