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เอกสารทางวิชาการ เรื่อง
นโยบายดานสารปองกันกําจัดศัตรูพืชในประเทศไทย1

เสนอตอ
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม
จัดทําโดย
ผูชวยศาสตราจาย ดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล2

บทนํา
ประเทศไทยจัดเปนประเทศผูผลิตสินคาเกษตรที่สําคัญของโลกประเทศหนึ่ง ในชวง 4 ทศวรรษที่
ผานมา การพัฒนาการเกษตรของประเทศไทย มีจุดมุงหมายดานการเพิ่มผลผลิตเปนสําคัญ โดยมุงเนนเพื่อ
การสงออกสินคาเกษตรและอาหารสูตลาดโลก จึงมีการพึ่งพาปจจัยการผลิตตางๆเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
ปจจัยการผลิตที่สําคัญประเภทหนึ่ง ไดแก สารกําจัดศัตรูพืช ปริมาณและมูลคาการนําเขาสารกําจัดศัตรูพชื
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง (ตารางผนวกที่ 1) เมื่อพิจารณาปริมาณการนําเขาสารเคมีใน ป 2547 เทากับ
102,822 ตัน คิดเปนมูลคา 10,370 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 215 ในดานปริมาณ และ รอยละ 93 ใน
ดานมูลคา ใน 6 ปที่ผานมา เมื่อเทียบกับ ป 2541 ปริมาณการนําเขาสารกําจัดศัตรูพืช เทากับ 32,552
ตัน คิดเปนมูลคา 5,377 ลานบาท ตามลําดับ (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2548) อยางไรก็ตาม
ปจจุบัน มนุษยเริ่มตระหนักถึงความสําคัญของผลกระทบจากการใชสารกําจัดศัตรูพืชทางการเกษตรที่มีตอ
มนุษยและสิ่งแวดลอม เชน การใชสารกําจัดศัตรูพืชติดตอกันเปนเวลานานสงผลทําใหศัตรูพืชสรางความ
ตานทานตอสารเคมีที่ใช พบครั้งแรกในฝาย ประมาณป พ.ศ. 2512-14 (กรมวิชาการเกษตร, 2545)
ทําใหตองมีการใชสารเคมีในอัตราที่สูงขึ้นหรือที่มีพิษรุนแรงขึ้น สารกําจัดศัตรูพืชเปนอันตรายตอสุขภาพ
มนุษยทั้งในระยะสั้นและยาว โดยสารพิษตกคางในผลผลิตทางการเกษตรเปนอันตรายตอผูบริโภค และ
ผูฉี ดพ นสารเคมี ที่ไมมีการปองกั นที่ถูกตองไดรั บพิษจากสารเคมีที่ฉีดพนเขาสูรางกาย นอกจากนั้น

1

รายงานการศึกษานี้เปนสวนหนึ่งของโครงการ “การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํารางแผนทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม” ซึ่งไดรับการสนับสนุนโดยมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ และ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
2
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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สารกําจัดศัตรูพืชเกิดผลกระทบตอแมลงศัตรูธรรมชาติและระบบนิเวศและสัตวจํานวนมาก และเกิดผล
กระทบตอสภาพแวดลอม สารเคมีปนเปอนสูดิน แหลงน้ําผิวดิน และน้ําใตดิน เปนตน
ในปจจุบัน นโยบายและมาตรการของภาครัฐเริ่มมีทิศทางมุงสูการลดปริมาณการใชสาร
กําจัดศัตรูพืช เชน การสนับสนุนการผลิตพืชอินทรีย นโยบายความปลอดภัยดานอาหาร นโยบาย
การเปนครัวของโลก เปนตน อยางไรก็ตาม สถานการณการใชสารกําจัดศัตรูพืชมีแนวโนมสูงขึ้น
ตอไป จากสาเหตุหลายประการ เชน การเพิ่มขึ้นของชนิดพันธุพืชเพื่อการผลิตเชิงการคาทําใหตอง
พึ่งพาสารเคมีมากขึ้น และธุรกิจดานสารเคมีที่ยังเปนที่นาสนใจตอผูประกอบการ ดวยการเขาสูธุรกิจ
ทําไดงาย ตนทุนต่ํา กําไรสูง และระบบการขึ้นทะเบียนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ไมยุงยาก เปนตน
(กรมวิชาการ, 2545) โดยเฉพาะอยางยิ่ง ปริมาณการนําเขาสารปองกันกําจัดศัตรูพืชชนิดมีพิษ
รายแรง (Ia) และชนิดรายแรง (Ib) ยังมีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยมา จึงนาสนใจวานโยบายและมาตรการ
ตางๆที่เกี่ยวของกับการใชสารกําจัดศัตรูพืชที่ผานมาจนถึงปจจุบันเปนไปในทิศทางที่ถูกตองหรือไม
อยางไร ควรมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงใหเกิดนโยบายดานสารกําจัดศัตรูพืชที่พึงประสงคตอ
ประเทศไทยไดอยางไร
บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอแนวทางมาตรการดานสารกําจัดศัตรูพืชที่จะเปนขอมูล
ประกอบการกําหนดนโยบายตอหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อชวยลดการใชสารกําจัดศัตรูพืช โดยเริ่มจาก
นําเสนอแนวคิดทางเศรษฐศาสตรดานนโยบายสารกําจัดศัตรูพืช ทบทวนสถานการณนโยบายสาร
กําจัดศัตรูพืชในอดีตถึงปจจุบันของประเทศไทยและบางประเทศ ตรวจสอบผลกระทบภายนอกจาก
การใชสารกําจัดศัตรูพืชตอมนุษยและสิ่งแวดลอม และทบทวนมาตรการดานเศรษฐศาสตรทเี่ กีย่ วของ
เพื่อใหไดมาซึ่งแนวทางนโยบายที่จะชวยลดการใชสารกําจัดศัตรูพืช มีรายละเอียดดังตอไปนี้

1.

แนวคิดทางเศรษฐศาสตรดานนโยบายสารกําจัดศัตรูพืช

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรดานการใชสารกําจัดศัตรูพืชจําเปนตองพิจารณาถึง
มุมมองของเอกชน (เกษตรกร และผูประกอบการดานสารเคมี เปนตน) รวมทั้งมุมมองของสังคม
(ผูกําหนด นโยบายของภาครัฐในหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร
กรมควบคุมมลพิษ เปนตน (Agne and et al, 1995: 6-7) ดังนี้
เกษตรกรมี จุ ด มุ ง หมายในการผลิ ต ทางการเกษตรเพื่ อ ก อ ให เ กิ ด รายได สุ ท ธิ สู ง สุ ด
(เชนเดียวกับผูประกอบการผลิตหรือผูจําหนายสารกําจัดศัตรูพืช) ผลประโยชนรวมของเกษตรกรจาก
การใช ส ารกํา จัด ศัต รูพืช จะมี มูลคา เท า กั บมู ลค า ในการปองกัน การสูญเสีย ผลผลิต ของเกษตรกร
ตนทุนในการใชสารกําจัดศัตรูพืชในที่นี้ หมายถึง จํานวนทรัพยากรของฟารมทั้งหมดที่ใชไปในการ
ปองกันความสูญเสียแตละหนวยของผลผลิต ดังนั้น การใชสารเคมีของเกษตรกรอยูที่จุด UpPc (ดังภาพที่ 1)
และระดับการใชสารเคมีจึงขึ้นอยูกับการประเมินของเกษตรกรในความสูญเสียผลผลิตที่คาดวาจะ
เกิดขึ้นในการผลิต ขึ้นอยูกับวิธีการควบคุมวามีประสิทธิภาพมากนอยเทาใด และขึ้นอยูกับตนทุนการ
ผลิตที่เกษตรกรมีความเขาใจ กลาวคือ โดยสวนใหญ เกษตรกรมักจะไมพิจารณาตนทุนดานสุขภาพ
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ที่เกิดจากผลกระทบของสารกําจัดศัตรูพืชที่มีตอสุขภาพของตัวเกษตรกรเองและครอบครัว วาเปน
สวนหนึ่งของตนทุนการผลิตจากการใชสารกําจัดศัตรูพืช ถาเกษตรกรรับรูขอมูลขาวสารที่สมบูรณ
(perfect information) เชน การใชสารกําจัดศัตรูพืชมีผลกระทบตอสุขภาพตนเองและครอบครัว
ระดับการใชสารเคมีที่เหมาะสมจะเปลี่ยนมาอยูที่จุด UaPc และ เกษตรกรจะมีรายไดสุทธิสูงขึ้น
ในขณะที่ สังคมในภาพรวมพิจารณาระดับการใชสารกําจัดศัตรูพืชที่เหมาะสมของสังคม ณ
ระดับที่กอใหเกิดผลประโยชนสุทธิของสังคมสูงสุด ซึ่งจุดเหมาะสมของสังคมนี้จะแตกตางจากจุด
เหมาะสมของสังคม เนื่องจากการใชสารกําจัดศัตรูพืชกอใหเกิดผลกระทบภายนอก เชน สารเคมี
ปนเปอนลงสูแหลงน้ํา สารเคมีปนเปอนในพืชผักและอาหาร ซึ่งผลกระทบภายนอกนี้ไมอยูในการ
พิจารณาของเกษตรกร ตนทุนของสังคมจึงอยูสูงกวาตนทุนของเอกชน ที่จุด UaSc
ตนทุน
ของสังคม

ผลประโยชน
ตนทุน

ตนทุนเอกชน ผลประโยชนของการใช
ที่จายจริง
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช

ตนทุนเอกชน
ตามความเขาใจ

UaSc

UaPc

UpPc
การปองกันความ
สูญเสียของผลผลิต

อุปสงคเหนี่ยวนําใหเกิดการ
ลงทุนเพื่อลดความสูญเสียที่
เกิดจากการใช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช

ภาพที่ 1 ระดับการใชสารกําจัดศัตรูพืชที่เหมาะสมของเอกชนและของสังคม
ที่มา : Waibel, 1994: 2
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ดังนั้น ถาภาครัฐไมแทรกแซงตลาดสารกําจัดศัตรูพืช ผลกระทบภายนอกจะไมถูกพิจารณา
ในขบวนการผลิต ทํา ใหก ารใช ส ารกําจัด ศัต รูพืชของเกษตรกรมี มากเกินจุ ดเหมาะสมของสัง คม
นอกจากนั้น การใชสารกําจัดศัตรูพืชที่มากเกินไปสงผลใหเกิดตนทุนเพิ่มเติมอื่นๆอีกมากมาย เชน
ระดับการใชสารกําจัดศัตรูพืชที่มากเกินความจําเปนสงผลใหภาครัฐมีคาใชจายในการติดตามและ
ตรวจสอบสารตกคางในผลผลิต คาใชจายในการกอตั้งหนวยปฏิบัติการตรวจสอบสารเคมีตกคางใน
สิ่ ง แวดล อ ม ค า ใช จ า ยในการจั ด ฝ ก อบรมการใช ส ารเคมี ที่ ถู ก ต อ ง และงบประมาณด า นอื่ น ๆที่
เกี่ยวของกับสารเคมี เปนตน คาใชจายเหลานี้ยอมตองใชงบประมาณจากภาครัฐ อยางไรก็ตาม เปน
ที่ทราบกันวา งบประมาณเหลานี้มีความจําเปนตองจัดสรรใหมีการใชและตรวจสอบติดตามสารเคมี
ตกคาง แตเมื่อมีการใชสารเคมีมากเกินความจําเปน งบประมาณเหลานี้ ถือไดวาใชไปโดยสูญเปลา
และไมกอใหเกิดประโยชนใดๆ ในทางที่ถูกตองแลว กิจกรรมเหลานี้ควรเกิดควบคูไปกับการจัดการ
ใหมีการใชสารกําจัดศัตรูพืชในระดับที่เหมาะสมตอสังคม ซึ่งเสนอุปสงคในการลงทุนเพื่อลดความ
สูญเสียที่เกิดจากการใชสารกําจัดศัตรูพืชจะมีลักษณะดังภาพที่ 1 ดานลาง โดยพบวา ณ ระดับการ
ผลิตของเอกชน ทําใหมีอุปสงคการลงทุนในการลดผลกระทบจากการใชสารกําจัดศัตรูพืชมีสูงกวา
ณ ระดับการผลิตที่เหมาะสมของสังคม
นโยบายดานสารกําจัดศัตรูพืชของภาครัฐคาดวาจะชวยใหเกิดการเคลื่อนยายจากการใชสารเคมี
ณ ระดับของเอกชน ไปสูระดับที่เหมาะสมของสังคมได ผูเกี่ยวของ ไดแก ผูกําหนดนโยบายภาครัฐ ผูใหทุน
การวิจัยทั้งภายในและตางประเทศ อุตสาหกรรมเคมีเกษตร องคกรอิสระระหวางประเทศ เปนตน
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรเพื่อสนับสนุนการศึกษาดานนโยบายสารกําจัดศัตรูพืชที่ควร
จะเปน ไดแก
- การวิเ คราะห ผลประโยชนจากการใชสารเคมี ในอดีต มัก ใชวิธีการวิเ คราะหงบประมาณ
บางสวน (partial budgeting methods) เพื่อเปรียบเทียบมาตรการการควบคุมปองกัน
ศัตรูพืชโดยใชสารเคมีกับวิธีทางเลือกอื่นๆ ซึ่งวิธีนี้มีขอจํากัดที่ไมแสดงความสัมพันธระหวาง
การใชสารกําจัดศัตรูพืชกับการลดลงของความสูญเสียของผลผลิตจากการใชสารเคมีดังกลาว
ดั ง นั้ น จึ ง ควรมี ก ารคาดคะเนฟ ง ก ชั น การผลิ ต ที่ มี ก ารผนวกฟ ง ก ชั น การสู ญ เสี ย ผลผลิ ต
(Production function with damage control function) เพื่อนํามาหามูลคาสวนเพิ่มจากการ
ใชปจจัยการผลิตดานสารกําจัดศัตรูพืช โดยอาศัยหลักการสวนเพิ่ม(marginal concept)
- การวิเคราะหอุปสงคสารกําจัดศัตรูพืชที่มีการผนวกปจจัยดานราคาและปจจัยที่ไมใชราคาเขา
ไปในการวิเคราะห ในปจจุบัน การศึกษาเพื่อวิเคราะหหาคาความยืดหยุนของอุปสงคตอ
ราคาของสารกําจัดศัตรูพืชยังมีอยูนอย โดยเฉพาะอยางยิ่ง การวิเคราะหเพื่อหาปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการใชสารกําจัดศัตรูพืชเพื่อนํามาเปนขอมูลและขอเสนอแนะประกอบการจัดทํา
นโยบายตอไป ตัวอยางที่ทําการศึกษาดานนี้ เชน Agne (2000)
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- การวิเคราะหผลกระทบภายนอกจากการใชสารกําจัดศัตรูพืช โดยการประเมินคาออกมาเปน
ตัวเงิน ตัวอยางเชน จากการศึกษาที่ผานมา พบวา ตนทุนสุขภาพที่เกิดกับเกษตรกรจากการ
ใชสารกําจัดแมลงในการผลิตขาวมีมูลคาเทากับคาใชจายที่เกษตรกรใชไปในดานสารกําจัด
แมลงศัตรูพืช (Rola and Pingali, 1993)
- การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของทางเลือกดานอื่นๆอีกมากมายที่สามารถทดแทนสาร
กําจัดศัตรูพืชได เชน การควบคุมโดยชีววิธี การใชพันธุตานทาน เปนตน
โดยสรุป ประเด็นที่สําคัญตอการศึกษาดานนโยบายสารกําจัดศัตรูพืช ประกอบดวย การวิเคราะห
ดานตางๆ ดังนี้
- สถานการณใ นป จ จุ บันของภาคการเกษตร นโยบายดานการเกษตร ป ญหาดา นศัต รูพืช
ผลกระทบภายนอกที่เกิดจากการใชสารกําจัดศัตรูพืช มุมมองของสังคมตอประเด็นดานสาร
กําจัดศัตรูพืช
- นโยบายสารกําจัดศัตรูพืชที่มีอยู ทั้งในประเด็นที่มาของการจัดทํานโยบาย นโยบายดานราคา
การคา และการสนับสนุน มาตรการและกฎขอบังคับ รวมถึง งานวิจัย และระบบการสงเสริม
การเกษตรของประเทศที่เกี่ยวของ
- อัตราสวนของตนทุนและผลตอบแทนจากวิธีการควบคุมปองกันและกําจัดศัตรูพืชในรูปแบบตางๆ
สําหรับบทความชิ้นนี้ ไดพยายามรวบรวมขอมูลเพื่อครอบคลุมประเด็นดังกลาวขางตนมากที่สุด
ภายใตขอจํากัดของทรัพยากรที่มีอยู ซึ่งจะกลาวถึงในบทตอไปและมีรายละเอียดดังตอไปนี้

2.

สถานการณนโยบายสารกําจัดศัตรูพืชของประเทศไทยในอดีตถึงปจจุบัน

ตั้งแตเริ่มมีการปฏิวัติเขียวเพื่อมุงเนนการเพิ่มผลิตภาพทางการเกษตร สารกําจัดศัตรูพืชเริ่ม
เขามามีบทบาทสําคัญตอการผลิตทางการเกษตรของประเทศไทย โดยภาครัฐมีนโยบายสงเสริมการ
ใชสารกําจัดศัตรูพืชภายใตความคาดหวังในการเพิ่มผลิตภาพการผลิตพืช และเกษตรกรมีการพึ่งพา
สารเคมีหลังจากนั้นเปนตนมา นโยบายที่เกี่ยวของกับสารกําจัดศัตรูพืชโดยสวนใหญ อยูภายใตความ
รับผิดชอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ จากขอมูลในแผนแมบทการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืช
2545-2549 (กรมวิชาการ, 2545) สามารถประมวลสถานการณนโยบายสารกําจัดศัตรูพืชในอดีต
ถึงปจจุบันได ดังนี้
ในป พ. ศ. 2510 กรมสงเสริมการเกษตร มีนโยบายแจกสารปองกันกําจัดศัตรูพืชใหกับ
เกษตรกร โดยใชงบประมาณของรัฐบาลและบางสวนจากองคกรระหวางประเทศ (ตอมา ในป พ. ศ.
2542 ไดประกาศยกเลิกนโยบายการแจกสารปองกันกําจัดศัตรูพืชแลว แตในปจจุบัน ยังสามารถพบ
รูปแบบการสนับสนุนในดานการแจกสารปองกันกําจัดศัตรูพืชอยูในบางพื้นที่ เนื่องจากยังมีขอยกเวน
ในประกาศใหสามารถแจกจายไดในกรณีเกิดการระบาดของศัตรูพืช)
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กอนป พ. ศ. 2534 ผูนําเขาสารปองกันกําจัดศัตรูพืชตองชําระภาษีนําเขาที่อัตราภาษีรอ ยละ
5 แตในป 2534 มีประกาศยกเลิกภาษีการนําเขาสารปองกันกําจัดศัตรูพืช การยกเวนนี้มีขึ้นภายใต
ความคาดหวังวาจะทําใหสารปองกันกําจัดศัตรูพืชมีราคาถูกลง การยกเวนภาษีทําใหผูประกอบการ
ไดรับกําไรสูงขึ้น สงผลใหเกิดธุรกิจดานสารปองกันกําจัดศัตรูพืชเพิ่มขึ้นอยางมาก และไดกอใหเกิด
การนําเขาสารปองกันกําจัดศัตรูพืชประเภทตางๆเขาสูประเทศไทยมากมาย รวมทั้งสารเคมีที่มีพิษ
รายแรงแตมีราคาถูก (นโยบายการงดเวนภาษีนี้ยังคงอยูจนถึงปจจุบัน)
ป พ ศ 2535 ภาครัฐมีนโยบายควบคุมวัตถุอันตราย จึงเกิดพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
พ.ศ. 2535 มีมาตรการหลักดานควบคุมวัตถุอันตรายไดทุกชนิด เปนกฎหมายกลางที่หนวยงาน
ตางๆนําไปใชได มีรายละเอียด ไดแก เพิ่มคาธรรมเนียมการประกอบกิจการ ขยายอายุใบอนุญาต
จากเดิม 1 ปเปนไมเกิน 3 ป การขึ้นทะเบียนใหพิจารณาตามชนิดวัตถุอันตรายและไมกําหนดวันสิ้น
อายุ คือจะสิ้นอายุเมื่อเพิกถอนทะเบียน การโฆษณาใหเปนไปตามกฎหมายการคุมครองผูบริโภค
เปนตน (ในปจจุบัน พบวา การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวัสดุอันตราย พ ศ 2535 ยังไมมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากการขึ้นทะเบียนสารเคมีไมมีการกําหนดวันหมดอายุ แตเมื่อเวลาผานไป
ระยะหนึ่ง มีขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสารเคมีนั้นเพิ่มเติม แตไมสามารถยกเลิกการขึ้นทะเบียน
ผลิตภัณฑนั้นได นอกจากนั้นระบบขอมูลขาวสารของสารกําจัดศัตรูพืชยังไมมีการรวบรวมไวอยาง
เปนระบบและยังไมมีความสมบูรณเพียงพอตอการเพิกถอนสารเคมีบางตัว และการเผยแพรความรู
ดานผลกระทบของสารกําจัดศัตรูพืชไปสูภาคธุรกิจ เกษตรกร และประชาชนยังไมทั่วถึง) นอกจากนัน้
ยังมีนโยบายการใหสินเชื่อเพื่อการจัดหาปจจัยการผลิต ซึ่งการซื้อปจจัยการผลิตดานสารปองกัน
กําจัดศัตรูพืชเขาขายขอรับสินเชื่อได
ตั้งแตป พ.ศ. 2535 เปนตนมา กรมวิชาการเกษตร เริ่มมีนโยบายเพื่อลดการใชสารกําจัดศัตรูพืช
และหลังจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ ศ 2540-2544) เปนตนมา กระทรวง
เกษตรและสหกรณ มีนโยบายสงเสริมการผลิตพืชผักปลอดสารพิษ สงเสริมการใชชีวภาพทดแทน
สารเคมี และสนับสนุนใหภาคเอกชนผลิตสารชีวภาพ เพื่อลดการใชสารกําจัดศัตรูพืช และมีนโยบาย
ปราบปรามผูฝาฝนกฎหมายควบคุมการประกอบธุรกิจสารปองกันกําจัดศัตรูพืช โดยควบคุมการผลิต
และจําหนายวัตถุอันตรายอยางเขมงวด ควบคุมมาตรฐานและคุณภาพผลิตภัณฑสินคาที่จําหนายใน
ตลาด (ในปจจุบัน ยังพบสารปองกันกําจัดศัตรูพืชที่ไมไดขึ้นทะเบียน ไมติดฉลาก และพบสารกําจัด
ศัตรูพืชปลอมอยู เนื่องจากการดําเนินการตามนโยบายดังกลาวยังมีอุปสรรค การตรวจสอบวัตถุ
อั น ตรายเป น เรื่ อ งยุ ง ยากซั บ ซ อ น และในหลายกรณี ไ ม ส ามารถเอาผิ ด ต อ ผู ฝ า ฝ น ในขั้ น ศาลได )
มีนโยบายอบรมความรูเกี่ยวกับสารปองกันกําจัดศัตรูพืชใหกับผูคาสงและคาปลีก ใหมีจรรยาบรรณ
ในการขายและการใหคําแนะนําแกเกษตรกรที่ถูกตอง (ในปจจุบัน ยังพบปญหาวาเจาของกิจการ
สงลูกจางหรือผูแทนมาเขาอบรมแทน ทําใหไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบายเทาที่ควร)
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นโยบายและแผนอื่นๆที่เกี่ยวของกับสารกําจัดศัตรูพืช ภายใตการดูแลของหนวยงานอื่นๆ
ไดแก
- นโยบายและแผนจัดการมลพิษ ของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
และสิ่งแวดลอม ภายใตนโยบายนี้ กรมควบคุมมลพิษไดสํารวจขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการใช
สารกํ า จั ด ศั ต รู พื ช ปริ ม าณเศษเหลื อ และภาชนะบรรจุ ส ารป อ งกั น กํ า จั ด ศั ต รู พื ช เพื่ อ ใช
ประกอบการจัดการมลพิษจากสารเคมีตกคาง แตจนถึงปจจุบันยังไมพบมาตรการการจัดการ
มลพิษจากสารกําจัดศัตรูพืชที่ชัดเจน
- แผนแมบทพัฒนาความปลอดภัยดานเคมีวัตถุแหงชาติ (2540-2544) ของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข มีหนาที่ควบคุมการจัดการเคมีวัตถุอยาง
ครบวงจร ตั้งแตการนําเขา ผลิต เก็บรักษา ขนสง จําหนาย และใช ตลอดจนการทําลายกาก
ของเสีย และภาชนะบรรจุที่ใชแลว ภายใตแผนแมบทนี้สิ่งที่ไดดําเนินงานไปที่เกี่ยวของกับ
สารกําจัดศัตรูพืช ไดแก การจัดประชุมเพื่อประสานงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของเทานั้น
- นโยบายภายใตกระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
ที่เกี่ยวของกับสารกําจัดศัตรูพืช ไดแก การจัดตั้งศูนยบริการกําจัดกากอุตสาหกรรม
- นโยบายการใหความรูแกเกษตรกร โดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
และสิ่งแวดลอม ไดดําเนินการรวมกับกรมการศึกษานอกโรงเรียน กรมพัฒนาชุมชน กรม
สงเสริมการเกษตร และสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดทําโครงการฝกอบรมการใช
สารปองกันกําจัดศัตรูพืชอยางถูกวิธีและปลอดภัย
จากสถานการณดา นนโยบายสารกํา จั ดศั ต รูพืช สรุปและลํา ดับเหตุก ารณ สํา คัญ ไดดังนี้
(ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 นโยบายเกี่ยวของกับสารปองกันกําจัดศัตรูพืชที่สําคัญ
ป
2504
2510
2534
2535
2540
2540
2542
2547

นโยบายที่เกี่ยวของกับสารปองกันกําจัดศัตรูพชื ที่สําคัญ
มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมแหงชาติฉบับที่ 1 และมีนโยบายสงเสริมการเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร ผานการสงเสริมการใชสารเคมีเพิ่มขึ้น
มีนโยบายแจกฟรีสารปองกันกําจัดศัตรูพืชใหกับเกษตรกร
มีนโยบายสนับสนุนการนําเขาสารปองกันกําจัดศัตรูพืช โดยยกเลิกการเก็บภาษีนําเขาเดิม
ซึ่งจัดเก็บภาษีที่รอยละ 5
มีนโยบายควบคุมวัตถุอันตราย เพิ่มคาธรรมเนียมการประกอบกิจการดานสารปองกัน
กําจัดศัตรูพืช
มีนโยบายสงเสริมการผลิตพืชที่ปลอดภัย โดยมุงเนนที่การลดการใชสารปองกันกําจัด
ศัตรูพืช และสงเสริมวิธีทางเลือกอื่นๆ
มีแผนแมบทพัฒนาความปลอดภัยดานเคมีวัตถุแหงชาติ
ยกเลิกนโยบายการแจกฟรีสารปองกันกําจัดศัตรูพืชใหกับเกษตรกร
มีนโยบายความปลอดภัยดานอาหารและการเปนครัวของโลก

สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม

8

วิเคราะหนโยบายสารปองกันกําจัดศัตรูพืชของประเทศไทย
จากการทบทวนสถานการณนโยบายที่เกี่ยวของกับสารปองกันกําจัดศัตรูพืชที่ผานมา
นาจะสงผลใหมีการใชสารกําจัดศัตรูพืชลดลง และสงผลกระทบตอมนุษยลดลง แตในความเปนจริง
การใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชยังมีแนวโนมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ยังมีจํานวนผูปวยที่ไดรับพิษจาก
สารปองกันกําจัดศัตรูพืช จํานวน 3,000 – 5,000 รายตอป (กรมวิชาการ, 2545) สาเหตุที่ไม
สามารถแกไขปญหาใหมีการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชใหลดลงได นาจะเกี่ยวของกับปญหาดาน
นโยบายที่ควรมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง ปญหาเกี่ยวกับกฎหมายและขอบังคับในการควบคุม
และปญหาดานความไมสมมาตรของขอมูลขาวสาร เปนตน ในสวนตอไปจะเปนการวิเคราะหถึง
ความถูกตองของนโยบายบางประการโดยอาศัยผลการศึกษาทางเศรษฐศาสตร
นโยบายที่ยังคงอยูในปจจุบันที่สําคัญนโยบายหนึ่ง ไดแก การอุดหนุนสารกําจัดศัตรูพืช
(ไมเก็บภาษีนําเขาสารกําจัดศัตรูพืช) ภายใตแนวคิดวา สารกําจัดศัตรูพืชเปนปจจัยการผลิตที่สําคัญ
ที่สามารถเพิ่มผลผลิตไดเชนเดียวกับ ปุยเคมี (ในปจจุบัน มีการอุดหนุนปุยเคมีโดยไมเก็บภาษีนําเขา
ปุยเคมี) แตงานวิจัยที่ผานมา ไดชี้ใหเห็นวา สารกําจัดศัตรูพืช มิใชเปนปจจัยการผลิตที่เพิ่มผลผลิต
โดยตรง (conventional input) ดังเชน ปุยเคมี แตสารกําจัดศัตรูพืชจัดเปนปจจัยการผลิตประเภท
ควบคุมการสูญเสียของผลผลิต (damage control agent) ที่เพียงแตชวยลดความสูญเสียของผลผลิตที่
เกิดจากสาเหตุทั้งจากธรรมชาติ ระบบนิเวศน และมนุษย เพื่อใหไดผลผลิตเต็มตามศักยภาพของ
พันธุพืชที่ควรจะเปนนั้น และเพื่อปองกันรักษาคุณภาพของผลผลิตใหคงอยูในสภาพที่ดีได เมื่อมีการ
คาดคะเนสมการการผลิตโดยพิจารณาสารกําจัดศัตรูพืชเปนปจจัยการผลิตประเภทเดียวกับปุยเคมี
จึ ง ทํ า ให ก ารคะเนผลิ ต ภาพส ว นเพิ่ ม ที่ ไ ด จ ากการใช ส ารกํ า จั ด ศั ต รู พื ช มี ค า เกิ น ความเป น จริ ง
นักเศรษฐศาสตรกลุมหนึ่ง (Lichtenberg and Zilberman, 1986; Babcock and et al, 1992; Saha,
Shumway and Havenner, 1997) จึงไดวิเคราะหและพบวา ถาตองการสรางสมการการผลิตที่
ถูกตอง สารกําจัดศัตรูพืชจําเปนตองอยูในรูปแบบของสมการการสูญเสีย (damage control function)
และ จากการศึก ษาสมการการผลิต ขา วที่พิจ ารณาสารกํ า จัด ศัต รูพืชเปนปจ จัย การผลิต ประเภท
ความคุ ม การสู ญ เสี ย ของผลผลิ ต เปรี ย บเที ย บกั บ สมการผลิ ต ข า วแบบที่ ใ ช อ ยู ทั่ ว ไป ได แ ก
Cobb-Douglas production function พบวา การใชสารกําจัดศัตรูพชื ในการผลิตขาว ปการผลิต 2543/44 ไม
กอใหเกิดมูลคาสวนเพิ่ม (marginal value product of pesticide = 0.000) ในขณะที่การใชสารกําจัดแมลงใน
การผลิตขาวปการผลิต 2542/43 กอใหเกิดมูลคาสวนเพิ่ม เทากับ 0.0021 บาท กลาวคือ เงินลงทุนใน
การใชสารกําจัดแมลง 1 บาทกอใหเกิดผลตอบแทนจากการผลิตขาวเพียง 0.0021 บาท เทานั้น
(Praneetvatakul, Kuwattanasiri and Waibel, 2003) ชี้ใหเห็นวา สารกําจัดศัตรูพืช มิใชปจจัยการ
ผลิ ต ที่ เ พิ่ ม ผลผลิ ต โดยตรงแต อ ย า งไร ดั ง นั้ น คํ า ถามที่ สํ า คั ญ ต อ ผู กํ า หนดนโยบายภาครั ฐ คื อ
การอุดหนุนสารกําจัดศัตรูพืชเชนเดียวกับปุยเคมีมีความจําเปนหรือไม ยิ่งไปกวานั้น มีการศึกษาที่
ชี้ใหเห็นวา การใชปุยเคมีในปริมาณสูงจะสงผลใหตองมีการใชสารกําจัดศัตรูพืชเพิ่มมากขึ้นดวย และ
ในทางเศรษฐศาสตร ประสิทธิภาพของการใชปุยเคมีเมื่อพิจารณาตามแนวคิดของผลกระทบรวม
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ระหวางสารกําจัดศัตรูพืชและปุยเคมี (interactive) แตกตางจากเมื่อไมพิจารณาผลกระทบรวม โดย
ประสิทธิภาพการใช ปุยเคมีจะไมสูงดังที่วิเคราะหจากสมการการผลิตทั่วไป เชน Cobb-Douglas
production function (Saha, Shumway and Havenner, 1997) จึงเปนที่นาคิดวา การอุดหนุนสาร
กําจัดศัตรูพืชพรอมกับปุยเคมีเปนสิ่งที่ถูกตองแลวหรือไม นอกจากนั้น นโยบายเลิกภาษีนําเขาสาร
กําจั ดศัต รูพืช ที่ระบุในแผนแมบทการใชสารปองกันกําจัดศัต รูพืช 2545-2549 (กรมวิ ชาการ,
2545) ชี้แจงถึงขอดีวา การอุดหนุนภาษีนําเขาสารเคมีสามารถลดตนทุนในการผลิตสารเคมีของ
ผูประกอบการ และคาดวาเกษตรกรจะไดใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชในราคาถูกลง ในขณะเดียวกัน
ไดชี้แจงถึง ขอจํากัดวา เกษตรกรไมไดใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชในราคาที่ถูกลงตามวัตถุประสงคเพราะ
ผูผลิตผูจําหนายเปลี่ยนแปลงสารปองกันกําจัดศัตรูพืชอยูเสมอ ดังนั้น การยกเลิกการอุดหนุนสารกําจัด
ศัตรูพืช และควรเก็บภาษีนําเขาสารกําจัดศัตรูพืชจึงนาจะถูกตองและสมเหตุสมผล อยางไรก็ตาม จนกระทั่ง
ปจจุบัน ยังไมมีการยกเลิกการอุดหนุน
นอกจากนั้น นโยบายดานการสงเสริมการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชอยางถูกวิธี
หรือ นโยบายลดการใชสารกําจัดศัตรูพืช หรือ นโยบายสงเสริมการปลูกพืชปลอดภัยจากสารพิษ
รวมทั้งนโยบายการเปนครัวของโลก ที่คาดวาจะสงผลใหมีการใชสารกําจัดศัตรูพืชลดลงนั้น ยังอาจไม
บรรลุเปาหมายเทาที่ควร พิจารณาไดจากการเพิ่มขึ้นในการใชสารกําจัดศัตรูพืชทุกประเภทอยาง
ตอเนื่อง การใชสารเคมีที่เปนพิษรายแรงมากยังคงมีอยู แมวาสารเคมีที่มีรายแรงมากบางตัวไดถกู สัง่
หามขายอยางเปนทางการ ไดแก monocrotophos, endosulfan, methamidophos, mevinphos แตยงั
มีสารเคมีที่รายแรงอีกมากมายที่ยังคงหาซื้อไดทั่วไปในชนบท เชน earbofusan, aldicarb, dimethoat
นอกจากนั้นทามกลางสารเคมีที่มีพิษรายแรงเหลานี้ที่ประเทศพัฒนาแลวหลายประเทศไดสั่งหาม
ผลิตและจําหนาย แตประเทศไทยยังคงมีการจําหนายอยู ไดแก aldicarb และ paraquat เปนตน
(Meenakanit, 2005) นอกจากนั้น จํานวนงบประมาณดานการสงเสริมการเกษตรเพื่อลดสารกําจัด
ศัตรูพืช ไมไดมีเพียงพอและตอเนื่อง ซึ่งชี้ใหเห็นวา นโยบายดานการสงเสริมในปจจุบันยังไมเพียงพอ
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในมุมมองของสังคมเกี่ยวกับสถานการณนโยบายสารกําจัดศัตรูพืช จากบทความ
ในมติชน รายวัน คอลัมนคุณภาพชีวิต ฉบับวันพฤหัสที่ 8 กันยายน 2548 ชี้ใหเห็นวา แมวาภาครัฐ
จะมีนโยบายที่เกี่ยวของกับสารปองกันกําจัดศัตรูพืชแลว ในปจจุบัน ความเปนจริงที่พบอยู คือ ยังมี
การใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชในปริมาณที่สูงและมีผลกระทบตอสุขภาพมนุษยและสิ่งแวดลอมอยาง
มหาศาล และตองการการแกไขจากภาครัฐอยางจริงจัง
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นโยบายดานสารกําจัดศัตรูพืชและการจัดการศัตรูพืชในตางประเทศบาง
ประเทศ

ตั้งแตเริ่มมีการใชสารกําจัดศัตรูพืชในโลก โดยประเทศที่พัฒนาแลว มาสูประเทศที่กําลังพัฒนา
ภายใตความคิดที่วาสารกําจัดศัตรูพืชจะชวยใหเกิดการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เพิ่มปริมาณอาหารใหกบั
โลก บรรเทาความยากจน และก อให เกิ ดผลประโยชน อื่ นๆอี กมากมาย นโยบายต างๆของภาครั ฐได
เอื้ออํานวยใหเกิดการสงเสริมการใชสารกําจัดศัตรูพืช3ในปริมาณที่เพิ่มขึ้น นโยบายเหลานี้ เชน นโยบาย
สนับสนุนสารเคมีใหมีราคาถูก นโยบายแจกฟรี นโยบายสงเสริมใหมีการใชอยางกวางขวางผานโปรแกรม
สาธิตการใชสารเคมีอยางปลอดภัย นโยบายสนับสนุนงานวิจัยดานการใชสารเคมีประเภทตางๆในการผลิต
ทางการเกษตร เปนตน จนกระทั่ง ไดเริ่มมีผูตระหนักถึงผลกระทบของการใชสารกําจัดศัตรูพืชที่มีตอ
สุขภาพมนุษยและสิ่งแวดลอม จึงมีการศึกษาวิจัยอยางกวางขวางเกี่ยวกับนโยบายดานสารกําจัดศัตรูพืชที่มี
อยู และขอเสนอแนะดานนโยบายเพื่ อปรั บปรุงให เกิดการเปลี่ ยนแปลง (ตารางที่ 1) ในต างประเทศ
มีการเล็งเห็นผลกระทบของนโยบายดานการสนับสนุนการใชสารกําจัดศัตรูพืชที่มีตอสิ่งแวดลอมมาตั้งแต
20ปที่ผานมา (Repetto, 1985) และพบวามาตรการภาครัฐตางๆที่มีอยูในเชิงสงเสริมการใชสารกําจัด
ศัตรูพืชมิไดรับอิทธิพลจากโรงงานผูผลิตและบริษัทผูนําเขาสารเคมีเหลานั้น เปนตน (Ravenswaay and
Skelding, 1985 และ Bosso, 1987) นอกจากนั้นมีผูพบวาสารปองกันกําจัดศัตรูพืชไดกอใหเกิดผลกระทบ
ตอสังคมแลว (Antle, 1988) และไดมีการเสนอแนวคิดในการลดการใชสารกําจัดศัตรูพืชผานปจจัยทั้งดาน
ราคาและที่ไมใชดานราคา เชน การใหความรูแกเกษตรกรดานการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานและพบวา
สามารถใหประโยชนในการลดผลกระทบได (Waibel, 1990 และ Kenmore, 1991) ตอมา พบวาแนวทางใน
การลดการใชสารเคมีโดยอาศัยปจจัยดานราคาจําเปนอาศัยการวิเคราะหอุปสงคสารกําจัดศัตรูพืชที่ถูกตอง
(Waibel, 1994) ตัวอยางการวิเคราะหอุปสงคการใชสารปองกันกําจัดศัตรูกาแฟในประเทศ Costa Rica ทํา
ใหสามารถวิเคราะหถึงผลกระทบตอการจัดเก็บภาษีที่อัตราตางๆที่มีตอการใชสารกําจัดศัตรูพืช และพบวา
การกําหนดภาษีสารกําจัดศัตรูพืชจะชวยลดอุปสงคสารเคมีได (Agne, 2000 และ Falconer and Hodge,
2001) นอกจากนั้นการเก็บภาษีสารกําจัดศัตรูพืชที่อัตราแตกตางกันตามระดับความเปนพิษ เปน
มาตรการที่มีประสิทธิภาพ (Pina and Forcada, 2004)

3

สารเคมีกําจัดศัตรูพืชโดยสวนใหญเปนสินคาที่ผลิตในประเทศที่พัฒนาแลว การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของประเทศกําลังพัฒนา
จึงจําเปนตองนําเขาสินคาเหลานี้จากประเทศพัฒนาแลวเปนหลัก
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ตารางที่ 2 นโยบายดานสารปองกันกําจัดศัตรูพืชในตางประเทศบางประเทศ
ป และผูแตง
1985, Repetto

นโยบายสารกําจัดศัตรูพืชหรืองานที่เกี่ยวของ
บทความนี้ตั้งคําถามที่สําคัญเกี่ยวกับนโยบายดานการสนับสนุนสารกําจัดศัตรูพืช (pesticide
subsidies) ในประเทศกําลังพัฒนา วาไดกอใหเกิดประโยชนมากมายอยางที่คาดไวหรือไม
งานชิ้นนี้ไดทบทวนมาตรการตางๆเพื่อสนับสนุนการใชสารกําจัดศัตรูพืชของประเทศกําลัง
พัฒนา 9 ประเทศ เชน การสนับสนุนใหสารเคมีมีราคาถูก สงเสริมใหมีการใชมากขึ้น ละเลย
มาตรการอื่นๆในการควบคุมศัตรูพืช เปนตน และไดชี้ใหเห็นวา นโยบายดานการสนับสนุน
สารกําจัดศัตรูพืชกอใหเกิดตนทุนที่สูงมากสําหรับภาครัฐ ในบางประเทศ คาใชจายในการ
สนับสนุนสารกําจัดศัตรูพืช มีมูลคาถึง 100 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา ในทายสุดไดสรุปวา
ภาครัฐยังไมมีการศึกษาวิจัยถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจและระบบนิเวศนที่เกิดจากนโยบายการ
สนับสนุนเหลานี้เลย
1985,
บทความนี้ไดชี้ใหเห็นวากฎขอบังคับและมาตรการตางๆดานสารกําจัดศัตรูพืชมักไดรับอิทธิพล
Ravenswaay and จากกลุมผูไดรับผลประโยชนจากการใชสารกําจัดศัตรูพืช ไดแก โรงงานผูผลิต บริษัทผูนําเขา
Skelding
หรือเกษตรกรผูใชสารกําจัดศัตรูพืช มากกวากลุมผูบริโภคสินคาเกษตรที่ไดรับผลกระทบจาก
สารตกคางหรือกลุมนักอนุรักษสิ่งแวดลอม เนื่องจากผลประโยชนจากการใชสารกําจัดศัตรูพืช
มั ก วั ด ผ า นต น ทุ น การผลิ ต ที่ ล ดลงและผลผลิ ต ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น โดยละเลยประเด็ น ด า นการ
เปลี่ยนแปลงสวัสดิการของผูบริโภค
1987, Bosso
บทความนี้ไดวิเคราะหวิวัฒนาการดานนโยบายดานสารกําจัดศัตรูพืชในประเทศสหรัฐอเมริกา
และสรุปวา ในชวงทศวรรษ 1950 และ 1960 นโยบายเหลานี้มักไดรับอิทธิพลจากกลุม
อุตสาหกรรมสารเคมีและกลุมการเมืองเปนหลัก
จนกระทั่ง ป 1962 กลุมนักอนุรักษ
สิ่ ง แวดล อ มได มี ค วามพยายามกดดั น ให เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงนโยบายด า นสารเคมี ใ ห มี
ขบวนการจัดทํา ที่เปนพลวัตรมากขึ้นและใหมีกลุมผูสนใจเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ
เพิ่มขึ้น
1988, Antle
บทความนี้ไดนําเสนอแนวคิดทางเศรษฐศาสตรดานการวิเคราะหผลประโยชนจากการใชสาร
กําจัดศัตรูพืช โดยพิจารณาตนทุนทางสังคมที่เกิดจากการใชสารกําจัดศัตรูพืช และสรุปวา มี
ความจําเปนที่นโยบายดานสารกําจัดศัตรูพืชตองมีการปรับปรุง เนื่องจากนโยบายในปจจุบัน
ลมเหลวที่จะนําไปสูการไดรับผลประโยชนสุทธิตอสังคมสูงสุด
1990, Waibel บทความนี้นําเสนอแนวคิดสําหรับการวิเคราะหนโยบายดานสารกําจัดศัตรูพืชที่จําแนกตาม
ปจจัยดานราคาและปจจัยที่ไมใชราคา และพบวา แนวทางโปรแกรมการจัดการศัตรูพืชแบบ
ผสมผสานสามารถชวยลดการใชสารกําจัดศัตรูพืชที่มีมากเกินความจําเปนลงได อยางไรก็ตาม
ผลประโยชนจากการลดการใชสารกําจัดศัตรูพืชขึ้นอยูกับความตระหนักของภาครัฐในดานการ
ลดการสนับสนุนสารกําจัดศัตรูพืช
1991, Kenmore บทความนี้ ไ ด นํ า เสนอแนวทางโปรแกรมการจั ด การศั ต รู พื ช แบบผสมผสาน ว า ก อ ให เ กิ ด
ประโยชนในการลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจากการใชสารกําจัดศัตรูพืชได ซึ่งเปนขอมูลที่
สําคัญตอการจัดทํานโยบายดานสารกําจัดศัตรูพืชตอไป
1993, Farah
บทความนี้ชี้ใหเห็นวา นโยบายสารกําจัดศัตรูพืชในประเทศพัฒนาแลว ทําใหเกิดการใชสาร
กําจัดศัตรูพืชมากเกินไป และนโยบายในปจจุบันละเลยงานวิจัยและการสงเสริมทางเลือกอื่นๆ
ที่จะสามารถทดแทนการใชสารกําจัดศัตรูพืช
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ป และผูแตง
1994, Brouwer,
Terluin and
Godeschalk
1994, Waibel

นโยบายสารกําจัดศัตรูพืชหรืองานที่เกี่ยวของ
บทความนี้ไดนําเสนอตนทุนจากการใชสารกําจัดศัตรูพืชในระดับภูมิภาค และสรุปวานโยบาย
ดานสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยูกับระบบการติดตามการใชสารกําจัดศัตรูพืช ในปจจุบัน
รูปแบบการใชยังไมเปนที่ประจักษชัดเจนเทาที่ควร
บทความนี้ นํ า เสนอแนวทางการวิ เ คราะห น โยบายสารกํ า จั ด ศั ต รู พื ช โดยแนะนํ า ให มี ก าร
วิเคราะหอุปสงคส ารกําจัดศัตรูพืช ที่ถูกต อง เพื่อนํ าไปสู การสรางนโยบายดานสารเคมีที่มี
ประสิทธิภาพตอไป
2000, Agne
รายงานฉบับนี้นําเสนอผลกระทบของการใชภาษีสารกําจัดศัตรูพืชประเภทตางๆที่มีผลตอการ
ลดการใชสารกําจัดศัตรูพืชได กรณีศึกษาในการผลิตกาแฟของประเทศ Costa Rica โดย
สรุปวาการกําหนดภาษีสารกําจัดศัตรูพืชโดยภาพรวม ที่ระดับ 10% หรือ การกําหนดภาษีใน
สารกําจัดศัตรูพืชประเภทที่มีพิษรายแรงสูงสุดอยางเดียว ที่ระดับ 50% หรือ การกําหนดภาษี
ในสารกําจัดศัตรูพืชประเภทที่มีพิษรายแรงสูงสุด ที่ระดับ 20% และกําหนดภาษีสารกําจัด
ศัตรูพืชอื่นๆที่ระดับ 5% `มีผลตอการลดลงของรายไดสุทธิเพียงรอยละ 0.7% เทานั้น
ในขณะที่การกําหนดภาษีสารกําจัดศัตรูพืชในภาพรวมที่ระดับ 10% สามารถทําใหอุปสงค
สารเคมีลดลงไดรอยละ 9.9%
2001, Falconer บทความนี้เสนอแนะวานโยบายดานภาษีสารปองกันกําจัดศัตรูพืชสามารถชวยภาครัฐใหบรรลุ
and Hodge
วัตถุประสงคของการลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจากการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชไดใน
กลุมประเทศยุโรปตะวันตก โดยอาศัยการสรางแบบจําลองระดับฟารม กรณีศึกษาประเทศ
สหราชอาณาจักร (United Kingdom)
2002, Falconer บทความนี้นําเสนอแนวคิดดาน ภาษีนิเวศน (eco-tax) โดยจําเปนตองใหมีการแสดงลงใน
สินคาทุกประเภทที่มีการผลิตโดยใชหรือไมใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืช ซึ่งอัตราการเก็บภาษี
จําเปนตองใหมีความแตกตางกันตามระดับความเปนพิษของแตละประเภทสารปองกันกําจัด
ศัตรูพืช
2004, Pina and บทความนี้วิเคราะหการใชมาตรการภาษีสารปองกันกําจัดศัตรูพืชในประเทศแมกซิโก และ
Forcada
พบวา การใชอัตราภาษีตามระดับความเปนพิษของสารปองกันกําจัดศัตรูพืช เปนมาตรการที่มี
ประสิทธิภาพ งานชิ้นนี้ไดตรวจสอบผลของการใชอัตราภาษีสารปองกันกําจัดศัตรูพืชที่ รอยละ
15 สําหรับสารเคมีทุกประเภทและ การเก็บอัตราภาษีที่แตกตางกันตามระดับความเปนพิษ
จากมากไปนอย เทากับ รอยละ 15 10 5 และ 0 ตามลําดับ โดยจํานวนเงินที่เก็บภาษีได
ควรนําไปฟนฟูระบบนิเวศเกษตร และชดเชยความเสียหายที่เกิดจากสารปองกันกําจัดศัตรูพืช
ตอไป
หมายเหตุ: การตรวจเอกสารในสวนของป 1985-1994 สรุปจากเนื้อหาที่ไดรวบรวมไวใน Agne and et al (1995) แตรายละเอียด
ของทุกบทความไดอางอิงไวในเอกสารอางอิงเพื่อการใชประโยชนทางวิชาการสําหรับผูสนใจและผูเกี่ยวของตอไป
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ผลกระทบภายนอกจาการใช ส ารกํ า จั ด ศั ต รู พื ช ของประเทศไทยและ
ตางประเทศบางประเทศ

เมื่อเริ่มตนมีการสงเสริมใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชตั้งแตในอดีตที่ผานมา เราคํานึงถึงแต
ผลประโยชนที่ไดรับจากการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชผานผลผลิตที่เพิ่มขึ้น นอกจากนั้น เล็งเห็นได
อยางชัดเจนจากผลตอบแทนที่ไดรับเพิ่มขึ้นจากระบบการผลิตพืชที่มีการใชสารกําจัดศัตรูพืช ทําให
คนสวนใหญ ทั้งเกษตรกร ผูบริโภค ผูจัดจําหนายสารกําจัดศัตรูพืช ผูกําหนดนโยบาย และผูเกี่ยวของ
ทั้งหลาย ละเลยถึงผลกระทบภายนอก ซึ่งเปนตนทุนทางออมหรือตนทุนทางสังคมจากการใชสาร
กําจัดศัตรูพืชตอระบบเศรษฐกิจ-สังคมและสิ่งแวดลอม ตนทุนจากการใชสารกําจัดศัตรูพืชมิไดมี
เพียงคาใชจายสารเคมี คาจางแรงงานฉีดพน หรือคาวัสดุ อุปกรณตางๆในการฉีดพนเทานั้น แตยังมี
ตนทุนผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ตนทุนสุขภาพของผูผลิตและผูบริโภค และตนทุนอื่นๆอีกมากมายที่
ยากตอการประเมินคาออกมาอยางชัดเจน (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 ผลกระทบจากสารกําจัดศัตรูพืชในระดับฟารมและระดับสังคม
ผลกระทบในระดับฟารม
ประเด็นที่ประเมินไดชัดเจน
- การใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืช
- ตนทุนคงที่ในดานอุปการณการฉีดพน
- คาใชจายเครื่องปองกันตัว

ประเด็นที่ประเมินไดยาก
- คาเสียโอกาสแรงงาน
- รายไดเพิ่มเติมอื่นๆ เชน ปลา และเปด
- ผลกระทบตอความอุดมสมบูรณของดิน
- การลดลงของแมลงที่มีประโยชน
- แมลงตานทานสารเคมี
- ผลกระทบตอสุขภาพผูฉีดพน

ผลกระทบในระดับสังคม
ประเด็นที่ประเมินไดชัดเจน
- ตนทุนการสงเสริมการเกษตร
- คาใชจายในการบริหารจัดการดานสารเคมี
- งานวิจัยที่เกี่ยวของกับสารเคมี
- การประเมินโครงการและการจัดสัมมนาเชิง
นโยบายที่เกี่ยวของกับสารเคมี
ประเด็นที่ประเมินไดยาก
- ผลกระทบตอสุขภาพผูบริโภค
- ผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพ
- ผลกระทบต อ ระดั บ มลพิ ษ ในดิ น น้ํ า และ
แหลงน้ําผิวดิน

ที่มา : ดัดแปลงจาก Waibel, H., G. Fleischer, and H. Becker (1999)
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ผลกระทบภายนอกหรือตนทุนทางสังคมของประเทศไทยและตางประเทศที่มีผูศึกษาวิจัยไว
มากมาย เชน Pimentel and Lehman (1993), Jungbluth (1996), Waibel, Fleischer and Becker (1999),
และ Pimentel (2005) สําหรับตนทุนผลกระทบภายนอกของสารปองกันกําจัดศัตรูพืชในประเทศ
สหรัฐอเมริกาที่วิเคราะหโดย Pimentel and Lehman (1993) ปรับปรุงอีกครั้งโดย Pimentel
(2005) จัดวาเปนการวิเคราะหตนทุนผลกระทบภายนอกจากผูรูที่มีความเชี่ยวชาญดานระบบนิเวศ
ของโรคและแมลง เนื่องจากเปนนักกีฏวิทยา อยางไรก็ตาม ในทางเศรษฐศาสตร การประเมินคาโดย
แยกเปนสวนๆดังที่วิเคราะหโดย Pimentel and Lehman (1993) อาจกอใหเกิดปญหาการนับซ้ํา
(double counting) แตจัดวาเปนงานวิชาการที่กอใหเกิดความตื่นตัวดานผลกระทบจากสารปองกัน
กําจัดศัตรูพืชตอวงการการเกษตรอยางมาก ในขณะที่ Jungbluth (1996) ประเมินตนทุนผลกระทบ
ภายนอกของประเทศไทย และ Waibel et al (1999) ประเมินตนทุนผลกระทบภายนอกของประเทศ
เยอรมันนี ทั้งสองงานวิจัยนี้ไดหลีกเลี่ยงการนับซ้ํา ผลกระทบภายนอกจากการใชสารปองกันกําจัด
ศัตรูพืชที่มีการตรวจเอกสารไว (สุวรรณา, 2542) และสรุปเพิ่มเติม มีรายละเอียด ดังนี้
• ผลกระทบตอสุขภาพมนุษย (Public Health Effects)
การเจ็บปวยของมนุษยทั้งผูผลิตและผูบริโภคถือเปนตนทุนทางสังคมที่ชัดเจนที่สุด
จากการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืช จากขอมูลของ World Health Organization (WHO) และ United
Nations Environmental Programme (UNEP) พบวา จํานวนผูไดรับพิษทั่วโลกจากสารกําจัดศัตรูพืช
ในแตละปมีประมาณ 1 ลานคน และในจํานวนนี้มีการตายประมาณ 20,000 รายตอป
(WHO/UNEP, 1989 อางใน Pimentel and Lehman, 1993: 48) ขอมูลเพิ่มเติมจาก Pimentel
(2005) นํามาคํานวณและชี้ใหเห็นวา มีผูไดรับพิษจากสารกําจัดศัตรูพืช ประมาณ 9 คนตอการใช
สารเคมี 1 เมตริกตัน ในจํานวนนี้ ประมาณ 8 คนตองเขาโรงพยาบาล และ 1 คนเปนผูปวยเรื้อรัง
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ไดมีการประเมินคาตนทุนทางสุขภาพที่เกิดจากการใชสารกําจัดศัตรูพืช
พบวามีมูลคาประมาณ 787 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาตอป (Pimentel and Lehman, 1993) และ
มีการวิเคราะหเพิ่มเติม พบวาตนทุนสุขภาพจากสารกําจัดศัตรูพืชมีมูลคา 1,228 ลานเหรียญ
สหรัฐอเมริกาตอป (Pimentel, 2005) หรือ ในประเทศเยอรมันนี ความสูญเสียทางสุขภาพของ
มนุษยที่เกิดจากสารกําจัดศัตรูพืช ประเมินคาไดเทากับ 23 ลานมารคเยอรมันตอป (Waibel, 1998)
ในประเทศไทยมีการศึกษาในทํานองเดียวกัน ตัวอยางเชนตนทุนสุขภาพจากการผลิตสมเขียวหวานโดยใช
สารกําจัดศัตรูพืชในจังหวัดปทุมธานี ประเมินคาไดเทากับ 708,199บาทตอป (Whangthongtham, 1990)
ซึ่งวิเคราะหโดยอาศัยวิธีประเมินคาใชจายดานความเจ็บปวย
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• การเปนพิษตอสัตวและพิษตกคางในผลิตภัณฑ (Domestic Animal Poisonings
and Contaminated Products)
นอกจากมนุษยแลว สัตวนานาชนิดยังไดรับผลกระทบจากสารกําจัดศัตรูพืช ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา มีการประเมินความสูญเสียที่เกิดจากการไดรับพิษในสัตวซึ่งกอใหเกิดการ
เจ็บปวยและการตาย มีมูลคาประมาณ 21.3 และ 8.8 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา ตามลําดับ
(Pimentel and Lehman, 1993) มูลคาที่ประเมินไดนี้ถือเปนมูลคาขั้นต่ําเนื่องจากเปนขอมูลการ
เจ็ บ ป ว ยและการตายของสุ นั ข และแมวเท า นั้ น ซึ่ ง ในความเป น จริ ง ยั ง มี สั ต ว อี ก มากมายที่ ไ ด รั บ
ผลกระทบจากสารกําจัดศัตรูพืช แตมิไดมีการเก็บรวบรวมขอมูลไว นอกจากนั้นยังมีการศึกษาวา
ในป 1982 ที่เกาะ Hawaii ประเทศสหรัฐอเมริกา พบวา 80% ของผลิตภัณฑนมที่ผลิตไดมี
การปนเปอนของสารกําจัดแมลง heptachlor สงผลใหธุรกิจนมในเกาะแหงนี้พังทลาย ผูบริโภค
ตองการซื้อนมที่นําเขามาจากที่อื่น ประเมินความสูญเสียในครั้งนี้ไดเทากับ 8.5 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา
ความสูญเสียจากการเจ็บปวยและการตายของสัตวและการปนเปอนของสารกําจัดศัตรูพืชในผลิตภัณฑจาก
สัตวรวมกันมีมูลคาเทากับ 29.6 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาตอป (Pimentel and Lehman, 1993)
ในประเทศไทยการรวบรวมขอมูลประเภทนี้ยังมีอยูอยางจํากัด
• ผลกระทบตอแมลงและสิ่งมีชีวิตที่มีประโยชนตอพืช (Destruction of Beneficial
Natural Predators and Parasites)
การใชสารกําจัดศัตรูพืชนอกจากจะทําลายแมลงศัตรูพืชแลวยังทําลายแมลงและ
สิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติที่มีประโยชนตอพืชไปดวยทั้งโดยทางตรงและทางออม ตัวอยางเชน การใชสาร
กําจัดเชื้อราในพืชอาจกอใหเกิดการระบาดของศัตรูพืช เชน สารกําจัดรา benomyl ไปลดจํานวนรา
(entomopathogenic fungi) ที่ทําลายหนอนศัตรูถั่วเหลือง (bean caterpillars and cabbage loopers) สงผลให
อัตราการอยูรอดของหนอนเหลานี้มากขึ้น ทําใหผลผลิตถั่วเหลืองที่ไดรับลดลง ในประเทศสหรัฐอเมริกา
ความสูญเสียจากการทําลายแมลงและสิ่งมีชีวิตที่มีประโยชน ประเมินคาจากคาใชจายที่เพิ่มขึ้นใน
การกําจัดศัตรูพืชและการสูญเสียผลผลิต มีมูลคาเทากับ 520 ลานเหรียญสหรัฐตอป (Pimentel and
Lehman, 1993)
• ความตานทานสารกําจัดศัตรูพืช (Pesticide Resistance in Pests)
การใชสารกําจัดศัตรูพืชในปริมาณสูงสงผลใหแมลงศัตรูพืชและวัชพืชพัฒนาความ
ตานทานสารเคมีมากขึ้น จากรายงานของ UNEP (1979) อางใน (Pimentel and Lehman, 1993)
กลาววา ปญหาการตานทานสารกําจัดศัตรูพืชของแมลงและสิ่งมีชีวิตที่เปนศัตรูพืชและวัชพืช ถือเปน
ปญหาทางสิ่งแวดลอมที่สําคัญที่จัดอยูในสี่อันดับแรกของโลก ในประเทศสหรัฐอเมริกา ความสูญเสีย
ประเมิ น จากค า ใช จ า ยที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ในการกํ า จั ด ศั ต รู พื ช ในระดั บ เดิ ม ที่ เ คยมี ก ารใช มี มู ลค าเท ากั บ
1.4 พันลานเหรียญสหรัฐอเมริกาตอป (Pimentel and Lehman, 1993) นอกจากนัน้ ยังพบการตานทานสาร
กําจัดศัตรูพืชที่นํามาใชกําจัดยุง การตานทานสารกําจัดศัตรูพืชในสัตวและมนุษยดวย
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• การเปนพิษตอผึ้งและการลดลงในการผสมเกสรดอกไม (Honeybee and Wild
Bee Poisonings and Reduced Pollination)
สารกําจัดแมลงสวนใหญมีพิษตอผึ้ง ซึ่งสงผลใหเกิดความสูญเสียทางการเกษตร
เนื่องจากจํานวนผึ้งในฟารมลดลงจากการใชสารกําจัดแมลงศัตรูพืช ทําใหมีการผสมเกสรดอกไม
ลดลง นอกจากนั้นการลดลงของปริมาณผึ้งในฟารมยังสงผลตอคุณภาพของพืชบางชนิด เชน แตงโม
และผลไมตางๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา ความสูญเสียดังกลาวขางตนประเมินโดยคาดคะเนสัดสวน
ของความเสียหายในพืช เชน ผลผลิตสูญเสียเทากับ 10% ของพืชที่อาศัยการผสมเกสรโดยแมลงทั่ว
ประเทศ และคํานวณมูลคาความเสียหายไดเทากับ 320 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาตอป (Pimentel and
Lehman, 1993)
• ความสูญเสียของพืชและผลิตภัณฑจากพืช (Crop and Crop Product Losses)
การใชสารกําจัดศัตรูพืชในบางครั้งอาจสงผลใหผลผลิตพืชลดลงได ในเหตุการณ
ดังตอไปนี้ (1) มีการใชในอัตราที่มากจนสงผลยับยั้งการเติบโตของพืช หรือ (2) สารเคมีที่ใชในพืช
เปาหมายสงผลทางลบตอพืชขางเคียง หรือ (3) การตกคางของสารกําจัดวัชพืชสงผลยับยัง้ การเติบโตของพืช
ที่ปลูก เปนต น อย างไรก็ตามข อมูลเกี่ยวกั บความเสี ยหายข างตนคอนข างจะยากในการเก็ บรวบรวม
เนื่องจากไมสามารถชี้ชัดไดวาผลกระทบที่เกิดขึ้นมาจากสาเหตุจากการใชสารเคมีโดยตรง อยางไรก็ตามไดมี
การประเมินความเสียหายของพืช โดยคํานวณจาก คาประกันพืชผล (crop insurance) มูลคาพืชผลทีเ่ สียหาย
เนื่องมาจากการปนเปอนสารพิษในระดับสูง และคาใชจายในการประเมินความเสียหายของพืชจากสารกําจัด
ศัตรูพืช ไดเทากับ 942 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาตอป (Pimentel and Lehman, 1993)
• การปนเปอนในแหลงน้ําใตดินและน้ําผิวดิน (Ground- and Surface Water
Contamination)
ในปจจุบัน เปนที่ทราบโดยกวางขวางถึงผลของการใชสารเคมีที่ปนเปอนลงสูแหลง
น้ํา ทั้งน้ําใตดินและบนผิวดิน ซึ่งจะสงผลกระทบในวงกวางตอทั้งมนุษยและสิ่งมีชีวิตตางๆเนื่องจาก
น้ําเปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต การประเมินคาผลกระทบจากการปนเปอนของ
สารเคมีอาศัยตนทุนในการกําจัดสารปนเปอนในน้ํา และคาใชจายในการสํารวจและตรวจสอบสาร
ปนเปอนในน้ํา รวมกันเทากับ 1.8 พันลานเหรียญสหรัฐอเมริกาตอป (Pimentel and Lehman, 1993)
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• ความสูญเสียตอการประมง (Fishery Losses)
ดังไดกลาวไวขางตน การปนเปอนของสารเคมีลงสูลําน้ํายอมสงผลกระทบตอเนื่อง
ไปสูสิ่งมีชีวิตในน้ํา ทําใหปริมาณสัตวน้ําลดลง เนื่องจากสัตวน้ําที่ไดรับพิษในปริมาณมากจะตายหรือ
สัตวน้ําที่ไดรับพิษนอยแตสะสมสารเคมีอยูในรางกาย สงผลกระทบตอความสมบูรณพันธุ อัตราการ
สืบพันธุ อัตราการเติบโต และอัตราการอยูรอด เปนตน ในประเทศสหรัฐอเมริกา ไดประเมินความ
สูญเสียขั้นต่ํา โดยคาดคะเนจํานวนปลาที่ตายเนื่องจากสารกําจัดศัตรูพืชโดยตรง ซึ่งพบวามีมูลคา
เทากับ 24 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาตอป (Pimentel and Lehman, 1993)
• ผลกระทบตอนกในธรรมชาติและสัตวเลี้ยงลูกดวยนม (Wild
Mammals)

Birds

and

การฉีดพนสารเคมีทําใหละอองสารเคมีฟุงกระจายไปในอากาศ สงผลกระทบตอสัตว
ปกและสัตวเลี้ยงลูกดวยนมที่อาศัยอยูในบริเวณใกลเคียง อาจทําใหตายหรือสงผลตอสุขภาพสัตว
เหลานั้นในระยะยาวได ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีการประเมินผลกระทบขั้นต่ําจากจํานวนนกที่ตาย
เนื่องมาจากสารเคมี เทากับ 10% ของจํานวนนกทั้งประเทศ หรือประมาณ 67 ลานตัว คิดเปน
มูลคา 2.1 พันลานเหรียญสหรัฐอเมริกาตอป (Pimentel and Lehman, 1993) ในประเทศไทย การ
ทําการเกษตรบนพื้นที่สูงซึ่งเปนพื้นที่ปาและเปนแหลงที่อยูอาศัยของสัตวปานานาชนิด มีการศึกษา
พบวา นกแตวแลวทองดํา ซึ่งเปนสัตวใกลสูญพันธุชนิดหนึ่งของโลก ที่อาศัยอยูในเขตรักษาพันธุสัตว
ปาเขาประ-บางคราม จังหวัดกระบี่-ตรัง มีจํานวนลดนอยลงอยางรวดเร็ว สาเหตุหนึ่งเนื่องมาจาก
การไดรับพิษจากสารกําจัดศัตรูพืชที่เกษตรกรใชในบริเวณใกลเคียง
• ผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กและสัตวเลื้อยคลาน (Microorganisms
Invertebrates)

and

การตกคางของสารกําจัดศัตรูพืชลงสูดินยอมสงผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่อาศัยอยู
ในดิน เชน ไสเดือน เชื้อรา แบคทีเรีย โปรโตซัว และสิ่งมีชีวิตอื่นๆอีกมากมายที่ไมสามารถมองเห็นไดดวย
ตาเปลา ซึ่งมีความสําคัญอยางสูงตอระบบนิเวศวิทยา ผลกระทบประเภทนี้ยากแกการประเมินคาออกมา
เปนตัวเงินได วิธีการประเมินคาโดยสมมติเหตุการณใหประเมินคา (Contingent Valuation Approaches)
อาจใชประเมินมูลคาขั้นต่ําของทรัพยากรธรรมชาติดังกลาวได
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• สู ญ เสี ย งบประมาณภาครั ฐ ในการควบคุ ม มลพิ ษ จากสารกํ า จั ด ศั ต รู พื ช
(Government Funds for Pesticide Pollution Control)
ต น ทุ น ทางสิ่ ง แวดล อ มที่ เ ห็ น ได อ ย า งชั ด เจนจากการใช ส ารกํ า จั ด ศั ต รู พื ช ได แ ก
คาใชจายของรัฐในการปองกัน ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการใชสารเคมีมิใหเกิดปญหามลพิษ
หรือ คาใชจายเพื่อลดผลกระทบดังกลาว ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีการใชจายของภาครัฐในการควบคุม
และปองกันความเสียหายจากการใชสารกําจัดศัตรูพืช ประมาณ 200 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาตอป
(Pimentel and Lehman, 1993)
ในภาพรวมของผลกระทบภายนอก Waibel, Fleischer and Becker (1999) ในฐานะนัก
เศรษฐศาสตร ซึ่งตองการประเมินผลประโยชนตอตนทุนจากการใชสารกําจัดศัตรูพืชของประเทศเยอรมันนี
โดยผนวกต นทุ นผลกระทบภายนอก ได วิ เคราะห ต นทุ นผลกระทบภายนอกมี มู ลค า ประมาณ 250
ลานเหรียญเยอรมัน (ในยุคนั้น 1 เหรียญเยอรมัน มีมูลคาประมาณ 20 บาท)
สําหรับประเทศไทย การใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรไทยจัดวามีการใชที่มาก
เกินความจําเปนและมีการใชอยางไมถูกตอง เชน การผสมสารเคมีหลายๆ ประเภทเขาดวยกันเพื่อ
ประหยัดแรงงานในการฉีดพนโดยขาดความรูความเขาใจถึงผลกระทบจากสวนผสมเหลานัน้ หรือ การฉีดพน
ตามปฏิทิน เชน ทุกๆ สัปดาห หรือ ทุกๆ 15 วัน (Calendar based spraying) โดยมิไดมีการตรวจสอบ
การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช การกระทําเชนนี้นอกจากจะไมใหผลในการปองกันกําจัดโรคและแมลง
และ สิ้นเปลืองคาใชจายแลวยังกอใหเกิดผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดลอมดวย ผลกระทบ
ของสารปองกันกําจัดศัตรูพืชที่มีตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดแก มลพิษทางน้ํา การปนเปอ น
ของสารเคมีลงสูแหลงน้ําทั้งน้ําใตดินและน้ําบนผิวดินกอใหเกิดมลพิษทางน้ําโดยสงผลกระทบตอ
คุณภาพน้ําอุปโภคและบริโภค รวมทั้งทําลายระบบนิเวศวิทยาของสิ่งมีชีวิตใตน้ําดวย สุขภาพของ
มนุษย การฉีดพนสารเคมีโดยมิไดมีเครื่องปองกันในระหวางการฉีดพนสงผลใหเกษตรกรเจ็บปวยได
และสารเคมีตกคางในผลผลิตทางการเกษตรและน้ํามีผลตอสุขภาพมนุษยเชนกัน การเกษตร การ
ปนเปอนของสารเคมีลงสูดินมีผลกระทบตอสิ่งมีชีวิต ในดิ นและทํา ลายแมลงที่มีประโยชนตอพืช
(ตัวห้ํา-ตัวเบียน) และสารเคมีกอใหเกิดปญหาการดื้อยาของแมลงศัตรูพืช การสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ สารกําจัดวัชพืชทําใหพืชบางชนิด (lamb’s succory and thorow wax) สูญ
พันธุได (Rayment, Bartram and Curtoys, 1998: 10) สารกําจัดแมลงศัตรูพืชทําลายสัตวเลื้อยคลาน นก
และสัตวปกทั้งทางตรงและทางออม มูลคาความเสียหายของผลกระทบที่กลาวมาขางตนมีมูลคามหาศาล
เชน Jungbluth (1996) ไดประเมินตนทุนภายนอกจากการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชของประเทศไทยมี
มูลคาประมาณ 5,492 ลานบาทตอป (ตารางที่ 4)
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ตารางที่ 4 ตนทุนผลกระทบภายนอกจากการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชในประเทศไทย
2539

ป

ประเภทของตนทุน
ดานสุขภาพ

ขอมูลที่ใชคาดคะเน
มูลคา (ลานบาท)
ขอมูลผูปวยจากสารกําจัดศัตรูพืช
1.00
จํานวนผูปวยที่ไดรับพิษจากสารเคมี
13.00
ประเภทเฉียบพลัน ผนวกกับขอมูล
ปริมาณการใชสารกําจัดศัตรูพืช
การตกคางของสารพิษในอาหาร การวิเคราะหปริมาณการตกคางของสาร
กําจัดศัตรูพืชในผัก
2,067.00
การวิเคราะหปริมาณการตกคางของสาร
กําจัดศัตรูพืชในผลไม
2,950.00
การตานทานสารของแมลง
คาใชจา ยในการปราบศัตรูพืชเมื่อเกิด
57.40
ปญหาการระบาดของศัตรูพืช
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับสารปองกัน งบประมาณงานวิจัยดานสารกําจัด
25.29
กําจัดศัตรูพืช
ศัตรูพืช
การติดตามประเมินผลและ
งบประมาณในการติดตามประเมินผล
46.00
ตรวจสอบสารพิษตกคางใน
และตรวจสอบสารพิษตกคางในอาหาร
อาหาร
ตามตลาดตางๆ
การสงเสริมการเกษตรที่เกีย่ วของ งบประมาณของภาครัฐในการสงเสริม
284.64
กับสารปองกันกําจัดศัตรูพืช
การเกษตรที่เกี่ยวของกับสารปองกัน
กําจัดศัตรูพืช
รวม
ตนทุนขั้นต่าํ
462.80
ตนทุนขั้นสูง
5,491.80
ที่มา: ดัดแปลงจาก Jungbluth, 1996

ดังนั้น ถึงเวลาที่ผูที่เกี่ยวของกับการกําหนดนโยบายของรัฐดานสารกําจัดศัตรูพืช จะตระหนัก
ถึงผลกระทบภายนอกและรวมกันลดระดับผลกระทบนี้ในอนาคตตอไป เพื่อเปนข อมู ลสําหรับผู
กํ า หนดนโยบายดั ง กล า วนี้ แนวทางเลื อ กในการลดการใช ส ารป อ งกั น กํ า จั ด ศั ต รู พื ช ต า งๆ จึ ง มี
ความสําคัญอยางยิ่ง วิธีการกําหนดนโยบายโดยอาศัยแรงจูงใจทางเศรษฐศาสตรเปนวิธีหนึ่งที่สําคัญ
ในบทตอไปจะกลาวถึงประเด็นนี้
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การใชแรงจูงใจทางเศรษฐศาสตรในการลดการใชสารกําจัดศัตรูพืช

การใชแรงจูงใจทางเศรษฐศาสตร (economic incentives) หรือเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร
(economic instruments) เกี่ยวของกับการใชนโยบายและมาตรการของภาครัฐที่มีผลกระทบตอ
แรงจูงใจทางเศรษฐกิจ (ราคา ตนทุน และคาใชจาย) ของบุคคลหรือหนวยงาน โดยทําใหตระหนักถึง
ตนทุนที่แทจริงของทรัพยากร (full cost pricing) และผลกระทบภายนอก (external cost) ของ
กิจกรรมนั้นๆ (ดิเรก, 2542: 239) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร เพื่อชวยอนุรักษสิ่งแวดลอม
เปนสิ่งที่มีประโยชนอยางยิ่ง เปนการแกปญหาที่ถูกตองและแกปญหาที่ตนเหตุ เนื่องจากวิธีนี้เปนวิธี
ที่ จ ะทํ า ให ผูบริ โ ภคและผูผ ลิ ต เกิด แรงจูง ใจในการเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมการบริ โ ภคและการใช
ทรัพยากรธรรมชาติโดยผานทางกลไกราคา และทําใหเกิดความตระหนักถึงคุณคาสิ่งแวดลอมตามมา
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตรที่ไดมีการประยุกตใชเพื่อลดการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชซึ่งได
มีการนํามาใชแลวในนานาประเทศ (WWF, 1996) ดังตัวอยางตอไปนี้
• ระบบคาธรรมเนียม (Charging Systems) คาธรรมเนียมในที่นี้จะครอบคลุมถึงตนทุนเพื่อ
การจัดหาและบริการ หรือผลตอบแทนจากการขายและการไดรับบริการ ไดแก
- คาธรรมเนียมการปลอยสารพิษ (Effluent charges) เปนการเก็บคาธรรมเนียมจากผูปลอย
สารปองกันกําจัดศัตรูพืชปนเปอนลงสูแหลงน้ําและพื้นดิน ตัวอยางเชน โรงงานผลิตสาร
ปองกันกําจัดศัตรูพืชในประเทศเนเธอแลนดและสหรัฐอเมริกาจําเปนตองจายคาธรรมเนียม
แกรัฐเพื่อกําจัดสารปองกันกําจัดศัตรูพืชที่ปนเปอนลงสูดิน
- คาธรรมเนียมการบริการ (Administrative charge) เปนการเก็บคาธรรมเนียมจากผูนําเขา
สารปองกันกําจัดศัตรูพืชเพื่อนํามาใชจายในการบริหารงานการนําเขาสินคา เชน การลงละ
เบียนและการตรวจสอบสารปองกันกําจัดศัตรูพืช เปนตน
- การเก็บคาธรรมเนียมเพื่องานวิจัย (Levy-based research) เปนการเก็บคาธรรมเนียมจาก
การขายสารปองกันกําจัดศัตรูพืช (Sales levies) โดยสหกรณการเกษตร หรือกลุมผูผลิต
สินคา หรือองคกรในทองถิ่น มีวัตถุประสงคในการรวบรวมเงินที่ไดไวเปนกองทุนเพื่องานวิจัย
ที่เกี่ ยวข องกับสารปองกันกํ าจัดศัต รูพืช เชน การวิจัยทางเทคนิค ในการใชสารเคมีอยา ง
ถูกตองหรือเทคโนโลยีในการลดปริมาณการใชสารกําจัดศัตรูพืชลง
• ภาษีและการเก็บภาษีที่แตกตางกัน (Tax and Tax differentiation) ในปจจุบันไดมีการนํา
ระบบภาษีมาใชในการจัดการปญหาสารปองกันกําจัดศัตรูพืช ในฐานะเปนเครื่องมือทางนโยบายที่
เกี่ยวของกับผูปลอยมลพิษเปนผูจาย (Polluter pays policies) ดังตอไปนี้
- ภาษีผลิตภัณฑ (Taxes on products) เปนการเก็บภาษีผลิตภัณฑจากผูซื้อ เปนการเก็บภาษี
จากการซื้อสารกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผูซื้อสารปองกันกําจัดศัตรูพืชไปใช มีวัตถุประสงค
เพื่อเพิ่มรายไดของรัฐ หรือเพื่อทําใหมีการใชสารเคมีลดลง

สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม

21

- สัมปทานภาษีรายได (Incomes tax concessions) ในประเทศเนเธอแลนด ภาครัฐเสนอให
สิทธิการลดหยอนภาษีรายได หรือจัดเก็บภาษีรายไดเพิ่มเติม (tax burdens) จากเกษตรกร
ตามปริมาณการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชตอป
- ภาษีรายไดในทองถิ่น (Locally based income tax) เปนการเก็บภาษีรายไดจากเกษตรกร
ภายในทองถิ่นเพื่อรวบรวมเขาสูกองทุนสิ่งแวดลอม ใชประโยชนในการบําบัดมลพิษจากสาร
กําจัดศัตรูพืชตอไป เชน eco-income tax ที่มีการจัดเก็บในประเทศอิตาลี
- แรงจูงใจดานภาษีเครื่องมือทางการเกษตร (Capital tax incentives) เปนการลดหยอนภาษี
เครื่ อ งมื อ -เครื่ อ งจั ก รกลทางการเกษตรหรือ ต นทุ น ในทรั พย สิ น ทุน ที่ ใ ชใ นการลงทุ น นํ า
เทคโนโลยีทางเลือกใหมมาทําการผลิตเพื่อลดการใชสารกําจัดศัตรูพืช
- การเก็บภาษีการขายที่อัตราแตกตางกัน (Different sales tax rates) เพื่อสรางแรงจูงใจให
บุคคลทั่วไปบริโภคสินคาที่ไมเปนโทษตอสิ่งแวดลอม หรือการจัดเก็บภาษีสารกําจัดศัตรูพืชที่
แตกตางกันตามระดับความพิษตอมนุษยและสิ่งแวดลอม
• ระบบคามัดจํา (Deposit-refund systems) ใหมีการเก็บคามัดจําขวดบรรจุสารกําจัด
ศัตรูพืช
• ประกันภัยพืชผล (Market creation: insurance) เปนการประกันภัยพืชผลใหในกรณีที่มี
การตัดสินใจใชวิธีทางเลือกอื่นเพื่อทดแทนการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช เพื่อเปนแรงจูงใจใหเกษตรกร
สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตได
• การใชแรงจูงใจใหปฏิบัติตามและบังคับใชกฎเกณฑ (Regulatory incentives and enforcement)
- คาปรับ (Fines or non-compliance fees) เปนคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูละเมิดกฎหมาย
สิ่งแวดลอม หรือไมปฏิบัติตามขอตกลง ในประเทศไทยอัตราคาปรับสวนใหญไมครอบคลุม
ความเสียหาย หรือบางกรณีคาปรับต่ํามากจนไมมีผล (ดิเรก, 2542: 239) เชน เก็บ
คาปรับกับรานคาที่จําหนายสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่มีพิษรายแรงยิ่งที่ไดประกาศหามจําหนาย
แลว
- การใชแรงจูงใจใหปฏิบัติตามกฎเกณฑ (Regulatory incentives) ในประเทศที่พัฒนาแลวกฎ
ข อ บั ง คั บ ควบคุ ม ด า นสิ่ ง แวดล อ มมั ก จะใช แ รงจู ง ใจทางเศรษฐกิ จ ให บ ริ ษั ท สารเคมี ด า น
การเกษตรทําการผลิตผลิตภัณฑที่ ”ปลอดภัย” ออกมาสูตลาด แรงจูงใจเหลานั้น ไดแก
การขยายชวงลิขสิทธิ์ (patent terms) ใหยาวขึ้นหรือ การอํานวยความสะดวกในขั้นตอนการ
ควบคุมตรวจสอบดานสิ่งแวดลอมใหมีความทันสมัยและรวดเร็วซึ่งจะสงผลใหบริษัทไดรับผล
กําไรเพิ่มขึ้น
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• การจํากัดการใชปจจัยการผลิต (Input constraints)
- กําหนดแนวเขตอนุรักษทรัพยากรน้ํา (Water protection zones) เชน จํากัดการใชสารเคมี
ดานการเกษตรในบริเวณพื้นที่ตนน้ํา
- กําหนดพื้นที่อนุรักษสัตวปาและแหลงที่อยูอาศัยของสัตวปา (Wildlife and habitat
conservation) เชน จํากัดการใชสารเคมีดานการเกษตรในบริเวณพื้นที่อนุรักษและแหลงที่
อยูอาศัยของสัตวปา
• การเก็บคาธรรมเนียมผลผลิต (Output charges) เก็บคาธรรมเนียมเปนสัดสวนของ
ผลผลิตหรือมูลคาขายตอปจากผูผลิตที่ใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืช
• การสนับสนุนปจจัยการผลิตและแรงจูงใจดานอื่นๆ (Input subsidies and other incentives)
- การสนับสนุนเกษตรอินทรีย และการสนับสนุนการใชปจจัยการผลิตในระดับต่ํา เชน ใหการ
สนั บ สนุ น การบริ ก ารตรวจสอบแมลงศั ต รู พื ช ในฟาร ม การสนั บ สนุ น พื ช หมุ น เวี ย นใน
การเพาะปลูก การสนับสนุนการควบคุมศัตรูพืชแบบชีววิธี สนับสนุนอุปกรณที่จําเปนตอการ
ลดการใชสารกําจัดศัตรูพืช
- แผนการสนับสนุนรายได (Income support schemes) แผนการสนับสนุนรายได เชน
จายเงินสนับสนุนใหแกเกษตรกรตอพื้นที่การเกษตรเพื่อใชสารกําจัดศัตรูพืชอยางถูกตอง
- สงเสริมการอบรมที่จะกระตุนใหเกษตรกรทดลองใชวิธีใหมในการปองกันกําจัดศัตรูพืชแทน
สารเคมี (Extension training schemes) เชน โรงเรียนเกษตรกร วิธีนี้ประสพความสําเร็จใน
การลดการใชสารเคมีมาแลวในหลายประเทศ อยางไรก็ตาม นักเศรษฐศาสตรสว นใหญจะจัด
วิธีการสงเสริมอยูภายใตแรงจูงใจทางสังคม (moral suasion) มากกวาทางเศรษฐกิจ แต
กรณีโรงเรียนเกษตรกร อาจจัดอยูในรูปแบบนโยบายของรัฐที่สงผลตอแรงจูงใจทางดาน
เศรษฐกิจได เนื่องจากการฝกอบรมเกษตรกรภายใตโรงเรียนเกษตรกรจะสงผลใหเกษตรกร
ไดตระหนักถึงตนทุนและผลกําไรที่จะไดรับจากวิธีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานเมื่อ
เปรียบเทียบกับวิธีเกาที่เกษตรกรเคยปฏิบัติ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ทําใหเกษตรกรไดตระหนัก
ถึงตนทุนสุขภาพจากการใชสารเคมี
ภาษีสารปองกันกําจัดศัตรูพืช
ภาษีสารป องกั นกํา จัด ศัตรูพืชเปนประเด็นที่มีก ารศึกษาอย า งกวา งขวางในปจ จุบัน การ
จัดเก็บภาษีสารกําจัดศัตรูพืชเปนมาตรการที่มีประสิทธิภาพวิธีการหนึ่งที่อาศัยหลักการผูกอมลพิษ
เปนผูจาย ทําใหสามารถผนวกตนทุนผลกระทบภายนอกจากการใชสารกําจัดศัตรูพืชเขาสูราคาตลาด
ของสารกําจัดศัตรูพืชได Rayment, Bartram and Curtoys (1998) ไดศึกษารูปแบบภาษีสารกําจัดศัตรูพืช
สรุปได ดังนี้
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การกําหนดภาษีสารกําจัดศัตรูพืชเปนเรื่องสําคัญที่ตองพิจารณาวา วัตถุประสงคของการ
จัดเก็บภาษีสารกําจัดศัตรูพืช เพื่อกอใหเกิดผลกระทบดานใด เชน
- เพื่อตองการลดปริมาณการใชสารกําจัดศัตรูพืชในภาพรวม
- เพือ่ ตองการลดการใชสารเคมีบางประเภท
- เพื่ อ ต อ งการเก็ บ รวบรวมเงิ น เป น กองทุ น ในการสนั บ สนุ น แนวทางเลื อ กอื่ น ๆที่ ใ ช ส าร
กําจัดศัตรูพืชลดลง
- เพื่อวัตถุประสงคที่หลากหลายทุกวัตถุประสงคที่กลาวมาทั้งหมด
ป จ จั ย ที่ ต อ งพิ จ ารณาในการกํ า หนดรู ป แบบภาษี ส ารกํ า จั ด ศั ต รู พื ช ที่ เ หมาะสม ได แ ก
ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ ประสิทธิภาพในดานการบริหารจัดการของประเทศ ความเสมอภาค
ประสิทธิภาพตอสิ่งแวดลอม และผลกระทบดานอื่นๆตอสังคม เปนตน
การเก็บภาษีสารกําจัดศัตรูพืชที่งายที่สุดควรเก็บที่จุดขายสารกําจัดศัตรูพืช ซึ่งอาจจัดเก็บตาม
มูลคาการขาย หรือตามปริมาณการขาย หรือตามน้ําหนักของสารที่ออกฤทธิ์ (Active ingredient) หรือ
จั ด เก็ บ ให แ ตกต า งกั น ตามระดั บ ความเป น พิ ษ ของสารกํ า จั ด ศั ต รู พื ช ต อ มนุ ษ ย แ ละสิ่ ง แวดล อ ม
โดยรูปแบบการจัดเก็บขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการเก็บภาษี
ขอจํ ากัดของการเก็บภาษีแบบเก็บรวมตามมูลค าหรือปริมาณการขาย คือ การเก็บภาษี
รูปแบบนี้เปนการจูงใจใหมีการใชสารกําจัดศัตรูพืชแบบราคาถูกเพิ่มมากขึ้น และจะสงผลกระทบทาง
ลบตอสิ่ งแวดล อมมากขึ้น เช นเดี ย วกั น การเก็บ ภาษีต ามปริมาณสารออกฤทธิ์ จะเปนการจู ง ใจ
ให เ กษตรกรใช ส ารเคมี ป ระเภทที่ มี ส ารออกฤทธิ์ ต่ํ า ซึ่ ง ก็ ไ ม ไ ด ช ว ยให เ กิ ด การลดผลกระทบต อ
สิ่งแวดลอมแตอยางใด
ภาษี ส ารกํ า จั ด ศั ต รู พื ช ที่ เ ก็ บ ตามระดั บ ความพิ ษ ของสารกํ า จั ด ศั ต รู พื ช ที่ มี ต อ มนุ ษ ย แ ละ
สิ่งแวดลอมเปนรูปแบบที่มีประสิทธิภาพที่จะชวยทําใหลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมได แตการกําหนด
รูแบบจัดเก็บภาษีคอนขางยุงยาก Rayment, Bartram and Curtoys (1998) เสนอแนะรูปแบบการเก็บภาษี
ตามอัตราการใชตอโดส (a rate per dose)
ระดับของอัตราภาษีที่เหมาะสม นอกจากตองพิจารณาผลกระทบที่มีตอสิ่งแวดลอมแลว ยัง
ตองคํานึงถึงการยอมรับทางการเมืองดวย เนื่องจากการจัดเก็บภาษีสารกําจัดศัตรูพืชยอมสงผล
กระทบตอกําไรที่ไดรับของเกษตรกร ในขณะที่ การศึกษาสวนใหญชี้ใหเห็นวา จําเปนตองจัดเก็บภาษี
สากําจัดศัตรูพืชระดับสูงมากเพื่อกอใหเกิดผลตอการลดลงของการใชสารกําจัดศัตรูพืชนั้น เนื่องจาก
การที่คาความยืดหยุนของอุปสงคตอราคาของสารกําจัดศัตรูพืชมีคาคอนขางต่ํา (inelastic demand
of pesticides) จากการศึกษาของ Rayment, Bartram and Curtoys (1998) เสนอวาระดับการเก็บ
ภาษีสารกําจัดศัตรูพืชในชวงแรกควรจัดเก็บที่อัตรารอยละ 20-30 และคอยๆเพิ่มขึ้นในภายหลัง
หลังจากมีทางเลือกอื่นๆที่จะทดแทนสารกําจัดศัตรูพืชเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม ประเด็นของการจัดเก็บ
ภาษีสารกําจัดศัตรูพืชที่จะมีผลตอการลดลงของกําไรของเกษตรกรจะบรรเทาไปมาก ถานําเงินที่เก็บ
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จากภาษีสารกําจัดศัตรูพืชไปกอใหเกิดประโยชนตอเกษตรกรผานการจัดทําโครงการตางๆโดยภาครัฐ
ในด า นทางเลื อ กต า งๆ เช น การเพิ่ ม แรงจู ง ใจให เ กษตรกรลดการใช สารกํ า จั ด ศั ต รู พื ช ผ า นการ
สนับสนุนของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นจากเงินภาษีที่เก็บรวบรวมได การใหคําแนะนํา ใหความรูและสราง
ความตระหนักกับเกษตรกรเพื่อลดการใชสารกําจัดศัตรูพืช และงานวิจัยและพัฒนาเพื่อลดการใช
สารกําจัดศัตรูพืช มีความสําคัญอยางยิ่ง
อยางไรก็ตาม การใชแรงจูงในทางเศรษฐศาสตรเพียงอยางเดียวอาจไมประสบผลสําเร็จใน
การบรรลุเปาหมายได เนื่องจากปญหาและอุปสรรคของมาตรการแรงจูงใจ เชน ความยากลําบากใน
กิจกรรมบางอยางก็ยังจําเปนตองใหการ
การยกเลิกเงินอุดหนุนจากรัฐฯ ในทรรศนะของผูผลิต
อุดหนุนจากรัฐฯ ดังนั้น จึงยากในการตัดสินวาสิ่งใดควรและไมควรอุดหนุน ซึ่งขึ้นกับลักษณะหรือ
ชนิดของการอุดหนุน ขนาดของการอุดหนุน และระยะเวลาที่ตองการอุดหนุน ปญหาคาใชจายในการ
จัดเก็บคาบริการ รวมทั้งติดตามดูแล อาจเกิดการไมเห็นดวยหรือการตอตานจากกลุมที่ปกปอง
ผลประโยชนที่เคยไดรับอยูเดิม (Rent seeking) ปญหาการคอรัปชั่น และปญหาการสรางความเขาใจ
กับผูที่เกี่ยวของ ซึ่งตองทําเปนกระบวนการและใชเวลาและคาใชจายสูง (โสภิณ, 2536) เปนตน
ดังนั้นแมจะยอมรับวามาตรการแรงจูงเปนมาตรการที่ดีและไดผล แตก็ยังตองมีกฎเกณฑหนุนหลังอยู
จึงจําเปนตองมีการใชมาตรการอื่นๆรวมดวย ในบทตอไปเปนการสรุปแนวทางนโยบายดานสารเคมี
ของประเทศไทย

6.

นโยบายดานสารกําจัดศัตรูพืชที่พึงประสงคสําหรับประเทศไทย

ปจจัยดานนโยบายที่มีอิทธิพลตอระดับการใชสารกําจัดศัตรูพืช แบงเปน 2 สวนหลักๆ คือ ปจจัย
ดานราคา (price factors) และปจจัยที่ไมใชราคา (non-price factors) โดยแบงออกเปนนโยบายที่เห็นได
อยางชัดเจน (โดยตรง) และนโยบายแฝง (ทางออม) ปจจัยดานราคาจะสงผลกระทบโดยตรงตอกําไรที่เกิด
จากการใชสารกําจัดศัตรูพืชของผูใช ในขณะที่ปจจัยที่ไมใชราคาจะสงผลกระทบตอการตัดสินใจใชสาร
กําจัดศัตรูพืชแตไมมีผลตอกําไร (ตารางที่ 5)
ตารางที่ 5 นโยบายที่มีผลตอการใชสารกําจัดศัตรูพืช
นโยบาย
โดยตรง

โดยออม

ปจจัยดานราคา
นโยบายสนับสนุนดานราคาสารกําจัดศัตรูพืช
โดยตรง
นโยบายการจัดเก็บภาษีสารกําจัดศัตรูพืช

ปจจัยที่ไมใชดานราคา
นโยบายที่สนับสนุนกิจกรรมการวิจัยดาน
สารกําจัดศัตรูพืช เปนตน
นโยบายสงเสริมใหความรูดานการจัดการ
ศัตรูพืชแบบผสมผสาน
ตน ทุน ภายนอกจากการผลิ ตหรื อ การใชส าร ขาดความโปรงใสในมาตรการที่เกี่ยวของ
กําจัดศัตรูพืชมิไดผนวกเขากับราคาที่ผูใชจาย กับสารกําจัดศัตรูพืช

ที่มา: ดัดแปลงจาก Waibel (1994) อางใน Fleischer and et al (1999)
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ปจจัยดานราคาเปนปจจัยที่สงผลกระทบตอกําไรจากการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืช
เชน การไมเก็บภาษีนําเขาสารกําจัดศัตรูพืชในประเทศไทย ทําใหสารปองกันกําจัดศัตรูพืชมีราคาถูก
เพื่อใหมีตนทุนการผลิตต่ํา กอใหเกิดกําไรสูง จูงใจใหมีการใชสารเคมีมากขึ้น ดังนั้นการที่จะทําให
เกิดการลดการใชโดยอาศัยปจจัยดานราคา ก็จําเปนตองยกเลิกนโยบายดังกลาว และใชอตั ราภาษีเขา
มาเปนเครื่องชวย โดยจัดเก็บภาษีเพื่อใหราคาสารปองกันกําจัดศัตรูพืชไดสะทอนตนทุนผลกระทบ
ภายนอกของสังคมที่เกิดจากการใชสารเคมีเหลานี้
ปจจัยที่ไมใชดานราคาเปนปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืช
เชน การสนับสนุนกิจกรรมการวิจัยดานประเภทสารธรรมชาติและทางเลือกในการปองกันกําจัด
ศัตรูพืชที่เหมาะสมตางๆ ดังนั้น แนวทางหนึ่งที่จะชวยใหเกษตรกรเขาใจวิธีการจัดการหรือบริหาร
ระบบนิเวศนอยางถูกตอง คือ การจัดอบรมในรูปของโรงเรียนเกษตรกรที่ทําใหเกษตรกรไดมีโอกาส
เรียนรูหลักการจัดการแมลงศัตรูพืชแบบผสมผสานดวยตนเองทําใหเกิดความเชื่อมั่นในการตัดสินใจ
และสามารถถายทอดความรูที่ไดเรียนไปสูเกษตรกรเพื่อนบาน โดยทั่วไปหลักปฏิบัติบริหารศัตรูพืช
ภายใตแนวคิดโรงเรียนเกษตรกร (Meenakanit, 2005) ไดแก
• เริ่มตนดวยพันธุพืชที่ดีและการปลูกขาวใหแข็งแรงสมบูรณ
• อนุรักษศัตรูธรรมชาติ ตัวห้ํา ตัวเบียน
• สํารวจศัตรูขาวในแปลงนาสม่ําเสมอ เชน เปนประจําทุกสัปดาห
• เกษตรกรคือผูเชี่ยวชาญ เชน ตัดสินใจใชสารเคมีอยางถูกตอง
โครงการใหความรู กับเกษตรกรดานการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน ดังเชนโครงการ
โรงเรียนเกษตรกรจะประสบความสําเร็จหรือไมขึ้นอยูกับเงื่อนไขดานนโยบายเปนหลัก เนื่องจาก
นโยบายของประเทศไทยยังไมมีความชัดเจนในการตั้งเปาหมายระดับการใชสารเคมีของประเทศ และ
ระดับการยอมรับวิธีการจัดการศัตรู พืชของเกษตรกร เนื่องจากผู วางนโยบายระดับประเทศและ
ผู เ ชี่ ย วชาญต า งๆ ยั ง คงคาดคะเนผลประโยชน จ ากสารกํ า จั ด ศั ต รู พื ช สู ง เกิ น ไป พิ จ ารณาได จ าก
นโยบายที่สนับสนุนโดยตรงหรือทางออมตางๆ ดังที่กลาวมาแลว
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สรุปและขอเสนอแนะ

จากการศึกษาที่ตรวจสอบมา เปนที่ตระหนักแลววาผลประโยชนของการใชสารปองกันกําจัด
ศัตรูพืชถูกคาดคะเนใหสูงเกินความเปนจริง แมวาผูเกี่ยวของสวนใหญจะทราบดีถึงผลกระทบของการ
ใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชที่มีตอมนุษยและสิ่งแวดลอม และเริ่มตระหนักที่จะผลักดันใหมีการลดลง
ของการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชเหลานั้น แตการปรับเปลี่ยนเสนทางการพึ่งพาสารปองกันกําจัด
ศัตรูพืชยังคงไมสามารถสําเร็จไดในระยะเวลาอันสั้น ภายใน 10 ปขางหนาการพึ่งพาสารปองกัน
กําจัดศัตรูพืชยังคงเกิดขึ้นอยูสําหรับประเทศไทย ดวยเหตุผลหลายประการ เชน ความไมสมมาตร
ของขอมูลขาวสารระหวางผูขายสารเคมีกับผูซื้อสารเคมี หรือระหวางผูผลิตสินคาเกษตรและผูบริโภค
ทําให กลไกตลาดไม สามารถทํางานได ผูใ ชสารเคมีไดรั บขา วสารไมเพียงพอหรือไมทราบขอมูล
ขาวสารที่ถูกตอง จึงตัดสินใจใชสารเคมีในระดับที่ตนเองเขาใจ การที่จะหลุดพนออกจากหวงโซของ
การพึ่งพาสารกําจัดศัตรูพืชไดเปนประเด็นที่นาสนใจ และควรศึกษาเพิ่มเติมอยางยิ่ง โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในชวงเริ่มตนกอนการเขาสูความพึ่งพาใดๆ ดังนั้น เมื่อมีเทคโนโลยีที่แนะนําเขามาใหม เชน การ
ใช พัน ธุพืช ตั ด แต งพั นธุ ก รรม ควรมี ก ารตั้ง คํา ถามและศึ ก ษาใหร อบคอบกอ นการตั ด สิ น ใจใชใ น
ระดับมหภาค (Waibel, 2003)
สําหรับประเทศไทย มีความจําเปนที่ตองใชนโยบายดานสารปองกันกําจัดศัตรูพืชไปพรอมๆ
กันหลายสวนทั้งในสวนของแรงจูงใจทางเศรษฐศาสตร โดยอาศัยปจจัยดานราคา ทั้งในสวนของการ
ควบคุมและออกมาตรการบังคับใช และปจจัยที่ไมใชดานราคาดวย เนื่องจากนโยบายใดนโยบาย
หนึ่งเพียงอยา งเดี ยวจะไมชวยใหประสบความสําเร็จในการลดสารกําจัด ศัตรู พืชได นอกจากนั้น
ภาครัฐจําเปนตองผลักดันอยางจริงจังโดยกําหนดเปาหมายอยางชัดเจนเพื่อการลดลงของการใชสาร
ปองกันกําจัดศัตรูพืช นโยบายที่พึงประสงคบางประการ ที่รวบรวมจากบทความชิ้นนี้และจากผล
การศึกษาตามแนวทางการสรางมติในการปฏิรูปนโยบายสารกําจัดศัตรูพืชเพื่อการดําเนินการใน
อนาคต (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2542) สรุปได ดังนี้
มาตรการที่สงผลตอการตัดสินใจลดการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืช
- ควรสนับสนุนกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อลดการใชสารกําจัด
ศัตรูพืชของเกษตรกรผานขบวนการฝกอบรมที่มุงเนนใหเกษตรกรสามารถตัดสินใจในการ
จัดการศัตรูพืชดวยตนเอง ดังเชน โครงการอบรมการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานผาน
ขบวนการโรงเรียนเกษตรกร ของกรมสงเสริมการเกษตร
- ควรสนั บ สนุ น งานวิ จั ย ด า นวิ ธี ท างเลื อ กอื่ น ๆที่ ส ามารถทดแทนสารกํ า จั ด ศั ต รู พื ช และ
สนั บ สนุ น วิ ธี ท างเลื อ กที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ อย า งดี ใ ห ส ามารถเข า สู ก ารค า ได เพื่ อ เป น
ทางเลือกใหกับเกษตรกร เนื่องจากสารปองกันกําจัดศัตรูพืชสามารถหาซื้อไดงาย สะดวกตอ
การใช และมีราคาถูก จึงจูงใจใหเกษตรกรหาซื้อสารเคมีมาใช ดังนั้น สารธรรมชาติหรือ
ทางเลือกอื่นๆจําเปนตองมีใหหลากหลาย สะดวกในการหาซื้อหรือจัดหามาใช และมีราคาไม
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แพง จึงจะเปนทางเลือกทดแทนการใชสารกําจัดศัตรูพืชได และตองทําใหมีการกระจายอยาง
ทั่วถึงและแพรหลาย
ลดการสนับสนุนกิจกรรมที่เปนการสงเสริมดานการใชสารกําจัดศัตรูพืช เชน งานวิจัยดาน
ประเภทสารเคมีกําจัดศัตรูพืชสําหรับการผลิตพืชตางๆ เปนตน
สงเสริมกิจกรรมใหมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการแนะนําประเภทสารกําจัดศัตรูพืชของราน
เคมีภัณฑทางการเกษตร ซึ่งเปนที่ปรึกษาหลักของเกษตรกรในปจจุบัน ผานการฝกอบรมให
ความรูดานสารเคมีและปลูกฝงจิตสํานึกดานผลกระทบของสารเคมีตอสังคม ควบคุมดูแล
การโฆษณาประชาสัมพันธใหเปนไปตามกฎปฏิบัติ
ยกเลิกการนําเขา การผลิต และการจําหนายสารกําจัดศัตรูพืชที่มีความเปนพิษสูง(class Ia และ Ib)
สงเสริมการใหขอมูลขาวสารที่ถูกตองแกทุกฝายที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิดความโปรงใสและชวย
ใหกลไกตลาดทํางานได เชน ขอมูลระดับการใช ประเภท ลักษณะการทิ้งชวงฉีดพนของสาร
กําจัดศัตรูพืชระหวางผูผลิตและผูบริโภค หรือขอมูลประเภทสารและความเปนพิษระหวาง
ผูขายและผูซื้อ เปนตน
รณรงคสงเสริมการบริโภคผลิตภัณฑปลอดภัยจากสารพิษ และสงเสริมการติดฉลากสีเขียว
และการระบุรายละเอียดของผลิตภัณฑ
มาตรการที่อาศัยแรงจูงใจทางเศรษฐศาสตร

- ยกเลิกมาตรการอุดหนุนสารกําจัดศัตรูพืช เชน ยกเลิกการใหสินเชื่อปจจัยการผลิตดานสาร
ปองกันกําจัดศัตรูพืช
- ปรับปรุงระบบภาษีนําเขา (import duty) สําหรับสารกําจัดศัตรูพืช โดยใหมีการจัดเก็บอัตรา
ภาษีเชนเดียวกับผลิตภัณฑตางๆ
- ควรมีนโยบายภาษีสารกําจัดศัตรูพืช โดยควรใหมีการเก็บภาษีสารปองกันกําจัดศัตรูพืชใน
รูปแบบอัตราภาษีที่แตกตางกันตามระดับความรุนแรงของสารพิษของผลิตภัณฑ เพื่อผนวก
ตนทุนผลกระทบภายนอกที่มีตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมใหสะทอนผานราคาตลาดของสาร
ปองกันกําจัดศัตรูพืช และจําเปนตองมีการวิจัยและศึกษาอัตราภาษีที่เหมาะสม
- เพิ่มคาธรรมเนียมการจดทะเบียนสารกําจัดศัตรูพืช ของผูประกอบการดานสารกําจัดศัตรูพืช
- เก็บคาค้ําประกันดวยสินทรัพยในการจดทะเบียนสารกําจัดศัตรูพืช เพื่อเปนการควบคุม
ผูผลิตและผูจําหนายสินคาหลอกลวงหรือสินคาคุณภาพต่ํากวามาตรฐาน
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