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 “โฆษกภท.” ยัน “อนุท ิน”-“มนัญญา” เด ินหน้า

ผลักดันให้ยกเลิก 3 สารเคมีเต็มที่แล้ว เพื่อป้องกันสุขภาพ
ประชาชน ปัดไม่ใช่เรื่องการเมือง การันตีไร้ขัดแย้งพรรคร่วม
รัฐบาล ยันทำงานเพื่อประเทศชาติ ประชาชนต่อไป 

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ 
ส.ส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีที่
ประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย ที่มีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 

รมว.อุตสาหกรรม เป็นประธานอวันที่ 27 พฤศจิกายนที่ผ่านมา มีมติให้เลื่อนการยกเลิกใช้ 3 สารเคมี
อันตรายทางการเกษตร ได้แก่ ไกลโฟเซต พาราควอต คลอร์ไพริฟอส ออกไปอีก 6 เดือน ให้มีผลวันที่ 
1 มิถุนายน 2563 ว่า พรรคภูมิใจไทย โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.
สาธารณสุข มีนโยบายชัดเจน คือเราเห็นสุขภาพประชาชนสำคัญที่สุด จึงมีนโยบายต้องเลิกใช้ 3 
สารเคมีดังกล่าว พรรคภูมิใจไทย ไม่ได้มีผลประโยชน์อื่นใดในทางมิชอบแน่นอน มีผลประโยชน์อย่าง
เดียวที่จะได้คือ สุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และพี่น้องเกษตรกร ที่หากเลิกใช้สารเคมี
ดังกล่าวก็จะเป็นผลดีต่อสุขภาพ 

“การที่คณะกรรมการวัตถุอันตราย มีมติยังไม่แบน 3 สารเคมีอันตราย ก็เป็นอำนาจหน้าที่ของ
กรรมการฯ เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องการเมือง ไม่ได้ทำให้เกิดความขัดแย้งในพรรคร่วมรัฐบาลแน่นอน เพียงแต่
ว่าจุดยืนนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและรมว.สาธารณสุข ในฐานะที่เป็นเจ้ากระทรวงสาธารณสุข 
ชัดเจนว่าอะไรที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพ ต่อชีวิตประชาชน เราเห็นชอบด้วยไม่ได้ นายอนุทินรวมถึง
น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรฯ ที่กำกับดูแลกรมวิชาการเกษตร ก็ได้ทำเต็มที่ ช่วยกันผลักดัน
เรียกว่าสุดซอยแล้ว เพื่อปกป้องสุขภาพ รักษาชีวิตพี่น้องประชาชน แต่ทั้งหมดมีกระบวนการที่เป็นไป
ตามกฎหมายอยู่ ก็ไม่เป็นไร หลังจากนี้นายอนุทิน ก็จะได้เดินหน้าเพื่อรักษาป้องกันสุขภาพประชาชน ที่
ได้รับผลกระทบจากการใช้สารเคมีเหล่านี้ต่อไป” พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ กล่าว และว่า นอกจากนี้ ในส่วน
รัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยยังคงเดินหน้าทำงานในส่วนรับผิดชอบเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ พี่น้อง
ประชาชนต่อไป 

“ยืนยันว่าการดำเนินการดังกล่าวเราตั้งใจทำเพื่อรกัษาประโยชน์ชาติ รักษาเงินแผ่นดินที่เป็นภาษี
ของพี่น้องประชาชน อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้เราจะดำเนินการยอย่างรอบคอบที่สุด เพราะเกี่ยวข้องกับข้อ
กฎหมายและงบประมาณจำนวนมาก“ พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ กล่าว 
 
 

ภท.ลยุสดุซอยแลว้ ยนืยนัแบน 3 สารอนัตราย สขุภาพปชช.ตอ้งมากอ่น 
ปดัทำพรรครว่มขดัแย้ง 



 
 

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึง 
นโยบายบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ(Zoning by Agri-Map) ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรจัดทำแผนการผลิต ปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมเป็นการ
ผลิตสินค้าที่เหมาะสม สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และความต้องการของตลาดสศก. จึงจัดทำ
แนวทางบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจระดับภาค โดยใช้ Agri-Map และ Big data ของ
กระทรวงเกษตรฯ เพื่อปรับสมดุลของอุปสงค์และอุปทานของสินค้าเกษตรแต่ละพื ้นที่ โดยศึกษา
วิเคราะห์พืช/กิจกรรม เพื่อเป็นทางเลือกสร้างโอกาสได้รับรายได้เพิ่มขึ้น 

นายพลเชษฐ์ ตราโช ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สศก. กล่าวถึง ผล
การศึกษาและแนวทางการบริหารจัดการรายภาคว่า ภาคเหนือ หากพิจารณาถึงความเหมาะสมของที่ดิน
ปลูกข้าว พบว่า มีพื้นที่เหมาะสมมากและเหมาะสมปานกลาง (S1/S2) รวม 12.4 ล้านไร่ (ร้อยละ 
82) โดยเน้นเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวให้มากขึ้น และปรับเปลี่ยนการผลิตเป็นข้าวอินทรีย์ ข้าว 
GAP ซึ่งตลาดต้องการ สำหรับพื้นที่เหมาะสมน้อยและไม่เหมาะสม(S3/N) มี 2.8 ล้านไร่ (ร้อยละ 
18)  ต้องปรับเปลี่ยนการผลิต ไปสู่สินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ ได้แก่ มะม่วงน้ำดอกไม้ กล้วยน้ำว้า ไผ่ 
ไม้เศรษฐกิจ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านความเหมาะสมของที ่ดินปลูกข้าว มีพื้นที่เหมาะสมมากและ
เหมาะสมปานกลาง (S1/S2) รวม 20.3 ล้านไร่ (ร้อยละ 47) ควรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
มาตรฐานข้าวหอมมะลิในทุ่งกุลาร้องไห้ไปสู่การผลิตให้เป็นสินค้า Premium เพื่อส่งออกและมพีื้นที่
เหมาะสมน้อยและไม่เหมาะสม (S3/N) 22.9 ล้านไร่ (ร้อยละ 53) ควรปรับเปลี่ยนไปเป็น กล้วยหอม
ทอง เงาะ ไม้ดอกไม้ประดับ พริก หรือปลูกพืชเสริมรายได้หลงัการทำนา ได้แก่ ข้าวโพดสด รวมทั้งเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านแหล่งน้ำและปรับปรุงดินร่วมด้วย 

ภาคกลาง ความเหมาะสมดินปลูกข้าวมีพื้นที่เหมาะสมมากและเหมาะสมปานกลาง (S1/S2) 
7.7 ล้านไร่ (ร้อยละ 91) ซึ่งพร้อมด้านกายภาพเหมาะสำหรับปลูกข้าวมาก แนวทางพัฒนาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและการเพิ่มมูลค่าสินค้าข้าว ด้วยการผลิตข้าวที่มีคุณภาพมาตรฐานตลอดโซ่
อุปทาน รวมทั้งบริหารจัดการสินค้าให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด และในพื้นที่เหมาะสมน้อย
และไม่เหมาะสม (S3/N) 0.8 ล้านไร่ (ร้อยละ 9) จึงเสนอให้ปรับเปลี่ยนเป็นสินค้าศักยภาพที่ควร
ส่งเสริมพืชผัก พืชสมุนไพร เนื่องจากมีตลาดของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรรองรับ และพืช
อาหารสัตว์รองรับฟาร์มปศุสัตว์ที่กระจายอยู่ทั้งภาค 

ภาคตะวันออก แนวทางการพัฒนาสำคัญ เพื่อรักษาพื้นที่เกษตรกรรมควบคู่กับส่งเสริมการผลิต
ที ่เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ ่น โดยกำหนดผังเมืองเขตพื ้นที ่เกษตรกรรมเมือง 
อุตสาหกรรม และพื้นที่ประมงชายฝ่ังให้ชัดเจน สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
ส่วนพื้นที่เพาะปลูกข้าวมีพื้นที่เหมาะสมมากและเหมาะสมปานกลาง (S1/S2) 2.3 ล้านไร่ (ร้อยละ 
77) แนวทางพัฒนาเน้นใช้เทคโนโลยีเพิ่มผลผลิต ดูแลรักษา เก็บเกี่ยวเพื่อรักษาคุณภาพผลผลิตให้ได้

สศก.แนะปรบัการผลติรายภาค ดงึ Agri-Map พรอ้ม Big data บรหิารจดัการสนิคา้เกษตร 



มาตรฐานตามความต้องการตลาด ส่วนพื้นที่เหมาะสมน้อยและไม่เหมาะสม (S3/N) 0.7 ล้านไร่ (ร้อย
ละ 23) จึงเสนอสินค้าเพื่อปรับเปลี ่ยน ได้แก่ พืชสมุนไพร มีตลาดโรงพยาบาลและอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติรองรับสินค้ารายใหญ่ 

ภาคใต้ (ยกเว้นภาคใต้ชายแดน) ปี 2560 พื้นที่ปลูกยางพาราของภาคใต้คิดเป็น 10 ล้านไร่ 
หรือ ร้อยละ 49 ของพื้นที่ปลูกยางทั้งประเทศ ความเหมาะสมของที่ดินสำหรับปลูกยางพารา พบว่า มี
พื้นที่เหมาะสมมากและเหมาะสมปานกลาง (S1/S2) 9 ล้านไร่ (ร้อยละ 90) โดยแนวทางการพัฒนา
ควรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพาราและปลูกพันธุ์ยางคุณภาพดีในพื้นที่เหมาะสม และปลูกพืชแซม
หรือปลูกพืชร่วมยาง ส่วนพื้นที่เหมาะสมน้อยและไม่เหมาะสม (S3/N) 1 ล้านไร่ (ร้อยละ 10) ควร
เปลี่ยนการผลิตเป็นไม้ผลที่มีศักยภาพ ได้แก่ ทุเรียน พัฒนาเป็นสินค้าเกษตรอัตลักษณ์เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม 
 
 

น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงกรณีคณะกรรมการวัตถุอันตราย มี
มติเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายนที่ผ่านมาให้เลื่อนการแบน 2 สารเคมี ได้แก่ พาราควอต และคลอร์ไพริ
ฟอส ออกไปอีก6 เดือน ให้มีผลบังคับวันที่ 1 มิถุนายน 2563 และให้จำกัดการใช้สารไกลโฟเซตตาม
มติคณะกรรมการวัตถุอันตราย เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ว่า ที่ผ่านมาขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวมา
จนสุดมือแล้ว อยู่ที ่ดุลยพินิจของประธานคณะกรรมการวัตถุอันตรายว่าจะลงมติอย่างไร และเชื่อว่า
ประชาชนจะตัดสินเอง ใครรับผิดชอบเรื่องนี้ต้องทำให้ดีที่สุด อย่างไรก็ตาม มติดังกล่าวยังไม่มีหนงัสือ
เปิดเผยออกมา ขอให้รอความชัดเจนจากคณะกรรมการฯก่อน สำหรับตนยืนยันว่าจะเดินหน้าต่อไป และ
ทำให้ดีที่สุดเม่ือยังกำกับดูแลหน่วยงานนั้นๆ อยู่ เพื่อให้ประชาชนและเกษตรกรได้ประโยชน์มากที่สดุ ซึ่ง
กรมวิชาการเกษตรคือหน่วยงานสำคัญที่จะขับเคลื่อนประเทศ ดังนั้น จึงต้องดูว่าเราปฏิบัติหน้าที่อย่างไร
ให้เกษตรกร นอกจากนี้ ได้มอบนโยบายให้กรมวิชาการเกษตรสร้างความเข้าใจกับข้าราชการและ
แนวทางดำเนินการงานหลังจากนี้ ทั้งนี้ รมว.เกษตรฯมอบให้ตนกำกับดูแลกรมวิชาการเกษตร ถ้าไม่
สามารถดูแลได้ยินดีปรับเปลี่ยน เพื่อให้รัฐมนตรีคนอื่นมากำกับดูแลแทน สำหรับแนวทางเลิกใช้สารเคมี 
3 สารเคมีนั้น มีนโยบายให้เกษตรกรที่เพาะปลูกพืชผักที่ใช้สารเคมีในแปลง ต้องมีฉลากสติ๊กเกอรร์ะบุ
ให้ชัดเจนว่าผักดังกล่าวมีสารอะไรประกอบอยู่บ้าง ทั้งยังสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตรให้เกษตรกร
ที่ต้องการใช้กำจัดวัชพืชและเตรียมดินเพื่อเพาะปลูกให้สหกรณ์นำไปบริการแก่สมาชิกราคาถูก ซึ่งวาง
มาตรการครอบคลุมเพ่ือรองรับการยกเลิกการ3 สารเคมี  แนวทางนี้เป็นการให้เบ็ดตกปลาแก่เกษตรกร
แทนให้ปลา เพ่ือแก้ปัญหายั่งยืน 
 
 
 
 
 

‘มนญัญา’ยนัเดนิหนา้แบน3สาร สัง่กรมวชิาการเกษตรแจงแผนปฏบิตังิาน 



ขา่วจากหนงัสอืพมิพ ์ไทยรฐั 
ฉบบัวนัจนัทรท์ี ่2 ธนัวาคม พ.ศ.2562 

 
 

โฆษกภูมิใจไทยยัน “อนุท ิน-มนัญญา” 
เดินหน้าแบน 3 สารพิษสุดซอยแล้ว แม้ถูกกลับมติ
จากบอร์ดวัตถุอันตรายชุดใหม่ที่มี “สุริยะ” เป็น
ประธาน ยืนยันไม่มีความขัดแย้ง ต่างฝ่ายต่างทำ
หน้าที่ จากนี้เดินหน้าดูแลสุขภาพประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากการใช้สารเคมี 

หลังจากนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการวัตถุอันตราย
ชุดใหม่ ที่ประชุมนัดแรกไปเมื่อวันที่ 27 พ.ย.2562 ที่ผ่านมา ได้ออกมาตอบโต้นายอนุทิน ชาญวีรกูล 
รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข ถึงผลการประชุมฯ ที่ให้ยืดเวลาการแบน 3 สารเคมีอันตราย
ทางการเกษตร “ไกลโฟเซต พาราควอต คลอร์ไพริฟอส” ทั้งที่ก่อนหน้านั้นคณะกรรมการวัตถุอันตราย
ชุดเก่ามีมติเมื่อวันที่ 22 ต.ค.2562 ให้แบนทั้ง 3 สาร ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ธ.ค.นี้ ว่าทำตาม
ข้อกฎหมายแล้วนั้น 

ต่อมา เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคภูมิใจ
ไทย กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า พรรคภูมิใจไทย โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สาธารณสุข มี
นโยบาย ชัดเจนคือเราเห็นสุขภาพประชาชนสำคัญที่สุด จึงมี นโยบายที่จะต้องเลิกใช้ 3 สารเคมีดังกล่าว 
พรรคภูมิใจไทยไม่ได้มีผลประโยชน์อื่นใดในทางมิชอบอย่างแน่นอน มีผลประโยชน์อย่างเดียวที่จะได้คือ
สุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และพี่น้องเกษตรกร ที่หากเลิกใช้สารเคมีดังกล่าวก็จ ะเป็น
ผลดีต่อสุขภาพ 

พ.อ.เศรษฐพงค์กล่าวอีกว่า การที่คณะกรรมการ วัตถุอันตรายที่มีนายสุริยะเป็นประธานฯ ได้มี
มติ ยังไม่แบน 3 สารเคมีอันตราย ก็เป็นอำนาจหน้าที่ของเขา เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องการเมือง ไม่ได้ทำให้เกิด
ความขัดแย้ง ในพรรคร่วมรัฐบาลแน่นอน เพียงแต่ว่าจุดยืนนายอนุทิน ในฐานะที่เป็นเจ้ากระทรวง
สาธารณสุข ชัดเจนว่าอะไร ที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพ ต่อชีวิตประชาชน เราเห็นชอบด้วย ไม่ได้ นายอนุทิน
รวมถึง น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ ในฐานะ รมช.เกษตรฯ ที่กำกับดูแลกรมวิชาการเกษตร ก็ได้ทำเต็มที่ 
ช่วยกันผลักดันเรียกว่าสุดซอยแล้ว เพื่อปกป้องสุขภาพ รักษาชีวิตพี่น้องประชาชน แต่ทั้งหมดมันมี
กระบวนการที่เป็นไปตามกฎหมายอยู่ ก็ไม่เป็นไร หลังจากนี้ท่านอนุทินก็จะได้เดินหน้าเพื่อ รักษาป้องกัน
สุขภาพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการใช้สารเคมีเหล่านี้ต่อไป 

ด้าน น.ส.สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิ เพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า ในวันที่ 2 ธ.ค.นี้ ตนและ
ทางเครือข่าย 686 องค์กร จะมีการประชุมร่วมกันที่มูลนิธิชีววิถีเพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับกรณีคณะกรรมการวัตถุอันตรายมีการยืดเวลาการแบนสารเคมีอันตรายว่า ท างเครือข่ายจะ

ภมูใิจไทยดนัสดุซอย แบน 3 สารพษิ เลีย่งปะทะสรุยิะ 



ดำเนินการกับเรื่องนี้อย่างไรต่อไป และในเวลา 11.00 น.ภายหลังจากประชุมเสร็จก็จะมีการแถลงข่าว
ต่อสื่อมวลชนถึงจุดยืนของเครือข่าย 686 องค์กร ต่อกรณีการยืดการแบนสารด้วย 
 
 
 

บริษัทสารเคมีกำจัดศัตรูพืชมีฤทธิ์เดชสูงจริงๆ สมกับเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ข้ามชาติที่ครองตลาดทัว่
โลกมายาวนาน สามารถบันดาลให้คณะกรรมการวัตถุอันตรายพลิกมติเดิมที่ให้แบน 3 สารพิษ พา
ราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส โดยให้เลื่อนการแบนพาราควอต คลอร์ไพริฟอสไปอีก 6 เดือน 
เริ่มมีผลวันที่ 1 มิ.ย.63 ส่วนไกลโฟเซตยกเลิกการแบนไปเลย เหลือแค่ให้จำกัดการใช้เท่านั้น 

งานนี้เกี่ยวพันหลายกระทรวง หลายหน่วยงาน ถ้า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ 
รมว.กลาโหม ไม่โดดลงมาคุมเอง (ซึ่งที่ผ่านมาบิ๊กตู่ลอยตัวมาตลอด ไม่ได้แสดงท่าทีเด็ดขาดที่จะให้
แบน 3 สารพิษ) รับรอง 6 เดือนข้างหน้าก็ไม่มีทางได้แบนพาราควอตกบัคลอรไ์พริฟอส ส่วนไกลโฟเซต
ไม่ต้องพูดถึง ตอนนี้นอนตีพุงสบายใจเฉิบ ปล่อยเสือเข้าป่าไปแล้วอย่าหวังจะจับกลับมาได้ง่ายๆ 

คุณสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการวัตถุอันตราย แถลงว่า 
ในระหว่างยืดเวลาการแบนออกไป 6 เดือน ให้ กรมวิชาการเกษตร ไปจัดทำ มาตรการรองรับในการหา
สารทดแทนหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม รวมทั้งหา มาตรการลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง มาเสนอให้คณะกรรมการวัตถุอันตรายพิจารณา แต่คณะกรรมการวัตถุอันตราย ไม่ได้กำหนด
บทลงโทษเอาไว้ กรณีหากกรมวิชาการเกษตรไม่สามารถหามาตรการรองรับและมาตรการลดผลกระทบ
ได้ จึง ไม่มีหลักประกัน ว่ากรมวิชาการเกษตรจะเสนอทางออกได้ 

เรื่องแบน 3 สารพิษไม่ใช่เพิ่งเกิด พิจารณาถกเถียงกันมานานเป็นปีแล้ว ถ้ากรมวิชาการเกษตรมี
ความจริงใจจะผลักดันการแบน 3 สารพิษ คงมีมาตรการรองรับไว้เป็นแพ็กเกจแล้ว แต่นี่กลับว่างเปล่า
กลวงโบ๋ ส่วนข้ออ้างว่า ถ้าแบนสารพิษตอนนี้จะเกิดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น อาหาร และ
อาหารสัตว์ อาจไม่สามารถนำเข้าวัตถุดิบที่เป็นผลผลิตทางการเกษตรได้ และอาจมีผลกระทบต่อการค้า
ระหว่างประเทศนั้น ก็ต้องถามรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะเริ่มต้นแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง
เมื่อไหร่ ประเด็นนี้ก็ไม่ใช่เพิ่งเกิด คนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องส่งเสียงเตือนมาระยะหนึ่งแล้ว ภาครัฐ
ต่างหากที่ไม่เอาจริงเอาจัง ปล่อยลากยาวซื้อเวลามาเรื่อย เห็นไหมครับว่ามีช่องโหว่มากมายที่จะทำให้
การแบนสารพิษเป็นหมัน 6 เดือนข้างหน้าเตรียมดูหนังซ้ำได้เลย ผมเสียดายมติการประชุม
คณะกรรมการวัตถุอันตรายเมื่อวันที่ 22 ต.ค.ที่ให้แบน 3 สารพิษ ตอนนั้นสถานการณ์สุกงอมพอดี 
สังคมเรียกร้องทุกทิศทุกทางให้แบน 3 สารพิษ กระแสแรงจนรัฐมนตรีบางคนไม่กล้าออกหน้ามาขวาง 
แต่ผ่านไปแค่เดือนเศษเกมพลิกกลับตาลปัตรจนได้ 

อย่างไรก็ตาม ขอชื่นชม คุณมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรฯ กับ คุณอนุทิน ชาญวีรกูล รอง
นายกฯ และ รมว.สาธารณสุข ที่ยืนหยัดต่อสู้จนสุดมือ เจตนารมณ์แน่วแน่ไม่ว่อกแว่ก ยึดเอาสุขภาพ
และความปลอดภัยของเกษตรกรและผู้บริโภคผักผลไม้ทั้งประเทศเป็นที่ตั้ง โดยเฉพาะคุณมนัญญา ถึงสู้
แพ้ แต่ได้ใจคนไทยทั้งประเทศ 

หมายเหตปุระเทศไทย : อกี 6 เดอืนกไ็มไ่ดแ้บนสารพษิ 



มีข่าวคุณมนัญญาถอดใจ จะขอแลกกรมวิชาการเกษตรกับกรมชลประทาน แต่ผมอยากให้
คุณมนัญญาสู้ต่อไปครับ การต่อสู้กับสารพิษต้องอาศัยคนที่จิตใจเด็ดเดี่ยวแบบนี้แหละ เป็นรัฐมนตรี
กำกับนโยบาย ถ้าข้าราชการกล้าสวนทาง ก็ต้องย้ายล้างบาง ไม่อย่างนั้นจะเดินหน้านโยบายช่วยเหลือ
ประชาชนได้อย่างไร งานนี้คุณเฉลิมชัย ศรีอ่อน เจ้ากระทรวง ควรประกาศตัวสนับสนุนคุณมนัญญาโดย
ด่วน เพื่อพิสูจน์ความจริงใจต่อเกษตรกรและถ้าจะแถมกรมชลประทานให้กำกับดูแลก็ไม่ถือว่าผิดกติกา 
ถือซะว่าเป็นรางวัลปลอบใจให้คนทุ่มเททำงานจริงจังครับ 

ลมกรด 
 
 
 


