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“เกษตรกร-นักวิชาการ” ค้านเลิก “พาราควอต”  

ยกผลส ารวจช้ีท าพืชเศรษฐกิจพงักว่าแสนล้านบาท 

 
 

สมาพนัธ์เกษตรปลอดภยั เปิดผล การรบัฟงัความเหน็เกษตรกร-นักวชิาการ คา้นยกเลกิใชพ้ารา
ควอต-หวัน่ผลผลติพชืเศรษฐกจิสญูกวา่แสนลา้นบาท/ปี 

นายสุกรรณ์ สังข์วรรณะ เลขาธิการสมาพันธ์เกษตรปลอดภัย เปิดเผยว่า สืบเน่ืองจาก
คณะกรรมการขับเคลื่อนสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง กระทรวงสาธารณสุข เสนอ
คณะกรรมการวตัถุอนัตราย ใหย้กเลกิการใชส้ารก าจดัวชัพชืพาราควอต ซึ่งเป็นยาปราบศตัรูพชื หรอื ยา
ฆ่าหญา้ ทีเ่กษตรกรไทยใชก้นัมานานกว่า 50 ปี โดยใหเ้หตุผลเรื่องปญัหาสุขภาพ สมาพนัธฯ์ ไดล้งพืน้ที่
เพื่อรบัฟงัความคดิเหน็จาก นักวชิาการ เกษตรกร ผูเ้ชยีวชาญที่มปีระสบการณ์ดา้นการเกษตร สุขภาพ 
สิง่แวดลอ้ม และเศรษฐกจิ ทัว่ประเทศจ านวน 7 ครัง้ 

ทัง้น้ีจากลงพื้นที่เพื่อรบัฟงัความคดิเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง ได้ข้อสรุปร่วมกนัในสมาพนัธ์ฯ ว่า ไม่
สมควรยกเลกิการใชส้ารพาราควอต เพราะมคีวามส าคญักบัเกษตรกรทัง้ผูเ้พาะปลูก พชืไร่ พชืสวน ทีใ่ช้
สารพาราควอตในการก าจดัวชัพชื จ านวนมาก หากใหเ้ลอืกเฉพาะพชืเศรษฐกจิ ทีม่กีารส่งออก และสรา้ง
รายได้ให้กบัเศรษฐกิจไทย ยางพารา อ้อย มนัส าปะหลงั ปาล์มน ้ามนั ขา้วโพดเลี้ยงสตัว์ และขา้วโพด
หวาน มมีูลค่ารวมประมาณ 442,600 ลา้นบาท ต้นทุนรวมจะเพิม่ขึ้น 39,794 ลา้นบาท/ปี หรอื ผลผลติ
ลดลงรวมมูลค่า 112,435 ล้านบาท/ปี แบ่งเป็น ออ้ย มูลค่าผลผลติรวม 100,000 ลา้นบาท/ปี หากมกีาร
ยกเลกิการใชส้ารพาราควอต ตน้ทุนจะเพิม่ขึน้ 2,200% จาก 135 บาท เป็น 3,200 บาทต่อไร่ และหากไม่
ใชส้ารก าจดัวชัพชื ผลผลติออ้ยจะลดลง 20% หรอื 22 ลา้นตนั/ปี จากผลผลติรวมประมาณ 110 ลา้นตนั/ปี 
หรอืสูญเสยีมูลค่าผลผลติออ้ยประมาณ 22,000 ลา้นบาท/ปี อนัส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมน ้าตาลเป็น
มลูคา่ 250,000 ลา้นบาท , ขา้วโพดหวาน มูลค่าผลผลติรวม 3,600 ลา้นบาท ตน้ทุนจะเพิม่ทนัที ่1,500% 
จากต้นทุน 132 บาท เพิม่เป็น 2,100 บาทต่อไร่ หรอืต้นทุนเพิม่ขึ้น 1,000 ล้านบาท แต่หากไม่ใช้สาร
ก าจดัศตัรพูชื ผลผลติขา้วโพดหวานจะลดลง 100% หรอืมลูคา่ผลผลติเหลอื 0 ลา้นบาททนัที 
 



ขา้วโพดเลีย้งสตัว ์มลูคา่ผลผลติรวม 28,000 ลา้นบาท/ปี หากเลกิใชส้ารพาควอต ตน้ทุนจะเพมิขึน้ 
1,500% จาก 132 บาทเพิม่เป็น 2,100 บาทต่อไร ่หรอืตน้ทุนเพิม่ขึน้รวม 13,723 ลา้นบาท/ปี ถา้ไม่ใชส้าร
ก าจดัวชัพชื ผลผลติจะลดลง 40% หรอืผลผลติลดลง 1.9 ลา้นตนั/ปี จากผลผลติรวม 4.1 ลา้นตนั/ปี คดิ
เป็นมูลค่าที่สูญเสยีไป 12,977 ลา้นบาท/ปี และยงัส่งผลต่อเน่ืองถงึอุตสาหกรรมอาหารสตัวอ์กีดว้ย , มนั
ส าปะหลงั มูลค่าผลผลติรวม 57,000 ล้านบาท ต้นทุนจะเพิม่ขึ้น 802% จาก 166 บาทเพิม่เป็น 1,500 
บาทต่อไร ่ตน้ทุนเพิม่รวม 11,519 ลา้นบาท/ปี หากไม่ใชส้ารก าจดัวชัพชืผลผลติ จะลดลง 40% หรอื 12.6 
ลา้นตนั/ปี จากผลผลติทัง้ปีประมาณ 31.2 ลา้นตนั/ปี หรอืมลูคา่ผลผลติจะหายไปทนัท ี23,058 ลา้นบาท/ปี 

ปาล์มน ้ามนั มูลค่าผลผลิตรวม 44,000 ล้านบาท ต้นทุนจะเพิม่ขึน้ 148% จากต้นทุน 290 บาท
เพิม่เป็น 430 บาทต่อไร่ หรอืมูลค่า 1,940 ลา้นบาท หากไม่ใชส้ารก าจดัวชัพชืผลผลติจะลดลง 20% คดิ
เป็นผลผลติที่หายไป 2.2 ล้านตนั หรอื มูลค่าผลผลิตจะหายไปรวม 8,800 ล้านบาท/ปี และ ยางพารา 
มูลค่าผลผลติ 210,000 ลา้นบาท หากเลกิใชพ้าราควอตตน้ทุนจะเพิม่ขึน้ทนัท ี148% จาก 290 บาท เป็น 
430 บาทต่อไร่ หรอืตน้ทุนเพิม่ขึน้ทนัท ี8,410 บาท/ปี และหากไม่ใชย้าก าจดัวชัพชื ผลผลติจะลดลงทนัท ี
20% หรอืผลผลติหายไป 0.9 ลา้นตนั คดิเป็นมลูคา่ผลผลติทีส่ญูเสยีไป 42,000 ลา้นบาท/ปี 

นายสุกรรณ์ กล่าวว่า นอกจากสมาพนัธ์จะด าเนินการส ารวจความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒ ิ
นักวชิาการ และผูเ้ชี่ยวชาญแลว้ ในส่วนของกรมวชิาการเกษตร (กวก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใน
ฐานะผูใ้ห้ใบอนุญาตน าเข้า และการขึ้นทะเบียนสารเคมีในประเทศไทยได้ตรวจสอบตามหลกัการทาง
วทิยาศาสตร์ 4ด้าน ได้แก่ 1.การทบทวนค่าพษิวิทยา 2.การห้ามใช้ในประเทศต่างๆด้วยเหตุผลด้าน
สุขภาพ 3.การปฏบิตัภิายใตอ้นุสญัญาประชาคมโลก ขอ้ 4.ผลการรบัฟงัความเหน็ 

โดย นายสุวทิย ์ชยัเกยีรตยิศ อธบิด ีกวก.ไดส้รุปผลการตรวจสอบยนืยนั ว่า สารพาราควอต ยงั
สามารถใช้ได้ไม่เป็นอนัตราย หากใช้ภายใต้การควบคุม และ กวก.จะน าเสนอผลการตรวจสอบไปยงั
คณะกรรมการวตัถุอนัตราย เพื่อเร่งรดัให้คณะกรรมการวตัถุอนัตรายประชุมใหเ้กิดความชดัเจนต่อไป 
ส่วนกรณีที่กระทรวงสาธารณสุขออกมาระบุว่า พาราควอต เป็นสาเหตุให้เกิดโรคพาร์กินสันนั ้น 
โรงพยาบาลรามาธบิด ียนืยนัว่า สารพาราควอตไมไ่ดเ้ป็นสาเหตุท าใหเ้กดิโรคพารก์นิสนั และโรคหนังเน่า 
แต่อยา่งใด และกรณีถูกผวิหนังหากปฏบิตัถิูกตอ้งใชต้ามวธิกีารใชต้ามทีฉ่ลากก าหนดจะไม่เกดิปญัหาแต่
อยา่งใด 

อยา่งไรกต็าม ปจัจุบนัสารพาราควอต มขีึน้ทะเบยีนการใชม้ากกว่า 80 ประเทศทัว่โลก โดยเฉพาะ
ประเทศทีม่คีวามเขม้งวดในเรื่องของการอนุญาตใหใ้ชส้ารเคม ีอาท ิสหรฐัอเมรกิา ออสเตรเลยี และ ญี่ปุน่ 
เป็นต้น และผู้ส่งออกในต่างประเทศยอมรบัการเพาะปลูกโดยใช้สารพาราควอต ว่ามีความปลอดภยั 
โดยสารพาราควอตไมไ่ดอ้ยูใ่นบญัชสีารเคมเีฝ้าระวงั หรอื มมีาตรการพเิศษของสหประชาชาต ิ(ยเูอน็) แต่
อยา่งใด 

 
 


