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เกษตรกรแห่กักตุน “พาราควอต-ไกลโฟเซต-
คลอร์ไพริฟอส”สต๊อกร้านขายยาฆ่าหญ้าหมดเกลี้ยง 
ร้านค้าฉวยโอกาสขึ้นราคา เหตุไม่มีสารเคมีใดทดแทน
ได้ “LAZADA” จัดโปรโมชั ่นลดราคาสารอันตราย
พาราควอต 5 ลิตร 500 บาท บางเว็บขายดีของหมด 
ม็อบเกษตรกร ขนยาฆ่าหญ้าเทหน้ากระทรวง 1 ธ.ค. นี ้

กรมวิชาการเกษตรได้ออกคำสัง่ที่ 1511/2562 
เรื่องการดำเนินการกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ ระบุให้สารเคมีกำจัด
วัชพืชที่มีอันตรายร้ายแรง ได้แก่ พาราควอต-ไกลโฟเซต-คลอร์ไพริฟอส จะต้องแจ้งปริมาณที่มีไว้ใน
ครอบครองภายใน 15 วัน เฉพาะกรุงเทพมหานครให้แจ้งที่สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ส่วน
ภูมิภาคให้แจ้งที่สำนักวิจัยและพัฒนาเกษตรเขต 1-9 และให้ส่งมอบวัตถุอันตรายทั้ง 3 ชนิด ต่อเจ้า
พนักงานทันทีภายใน 15 วัน นับจากวันที่แจ้งครอบครอง มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 
 
แห่ซื้อฉวยขึ้นราคา 

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” ได้สำรวจร้านค้าจำหน่ายสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในหลายจังหวัดพบว่า 
ร้านค้าส่วนใหญ่แทบจะไม่มีสารเคมีทั้ง 3 ชนิดจำหน่ายแล้ว บางร้านปรับขึ้นราคา เนื่องจากมีความ
ต้องการจากเกษตรกรเข้ามาซื้อตุนไว้ใช้ จากการไม่มีการเตรียมการของทั ้งกระทรวงเกษตรฯ และ
กระทรวงอุตสาหกรรม เนื่องจากจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่า จะให้เกษตรกรใช้สารเคมีกำจัด
ศัตรูพืชชนิดใดมาทดแทนทั้งในแง่ของประสิทธิภาพ-ราคาที่ใกล้เคียงกับสารเคมีเดิมที่ถูกแบนไปแล้ว 

โดยร้านจำหน่ายสารเคมีเกษตรในจังหวัดจันทบุรี-ตราด ซึ่งเป็นแหล่งปลูกผลไม้สำคัญของ
ประเทศแจ้งว่า ร้านส่วนใหญ่มีสต๊อกสารเคมีเหลือน้อยมาก และเชื่อว่าจะจำหน่ายได้หมดภายในเดือน
พฤศจิกายนนี้ โดยไม่มีเหลือสต๊อกคืนให้กับบริษัทผู้ผลิต-ผู้แทนจำหน่าย เนื่องจากเกษตรกรยังมีความ
จำเป็นต้องใช้ “เพราะไม่รู้จะไปใช้สารทดแทนตัวไหนที่มีประสิทธิภาพเท่ากับตัวเก่า” จนก่อให้เกิดความ
ต้องการเพิ่มขึ้น “มีหลายร้านในพื้นที่ถือโอกาสปรับขึ้นราคา อย่างพาราควอต ยาฆ่าหญ้ายี่ห้อกรัมม็อก
โซน (Gramoxone) ขึ้นราคาจาก 5 ลิตร 650-680 บาท เป็น 720 บาท (1 ลิตร 190 บาท) หรือ
ไกลโฟเซต ยี่ห้อราวอัพ (Roundup) ก็ปรับขึ้นราคาจากแกลลอนละ 480 บาท เป็น 580 บาท 

ส่วนร้านจำหน่ายสารเคมีการเกษตรที่จังหวัดระนองก็ปรับขึ้นราคาเฉลี่ยแกลลอนละ 600-700 
บาท ส่วนที่กระบี่ยังจำหน่ายในราคาเดิมและสต๊อกก็เหลือน้อยมากแล้ว สอดคล้องกับร้านวัสดุการเกษตร
ที่จังหวัดนครสวรรค์ ส่วนใหญ่แจ้งว่าทั้ง 3 สารยังจำหน่ายได้เรื่อย ๆ เกษตรกรเข้ามาซื้อที่ร้านหนาแน่น

ลาซาดา้จดัโปรลดราคา พาราควอตเกลีย้งตลาด 



มาก เพราะไม่รู้จะใช้สารตัวใดมาทดแทนในราคาที่เท่ากับสารเคมีตัวเดิม ตอนนี้พาราควอตแทบจะไม่มี
เหลือจำหน่ายแล้ว 

“เชื ่อว่าหลัง 1 ธันวาคม ในส่วนของร้านค้าจะไม่มีสต๊อกตกค้างเหลือคืนให้กับทางบร ิษัท 
นอกจากนี้ บริษัทผู้แทนจำหน่ายยังได้แจ้งให้กับร้านค้าทาง Line ทราบว่า ถ้าร้านยังขายไม่หมดและ
ต้องการส่งคืนให้กับทางบริษัท ทางร้านจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าทำลายลิตรละ 1 บาทด้วย” 
 
ขายเกลื่อน LAZADA 

ในอีกด้านหนึ่ง ผู้สื ่อข่าว ได้ตรวจสอบการขายสารเคมีกำจัดวัชพืชผ่านทางช่องทาง เว็บไซต์อี
คอมเมิร์ซหลายราย ปรากฏมีการระดมจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายเป็นพิเศษ อาทิ LAZADA ร้านค้า
ออนไลน์ชื่อดัง นำสารเคมีไกลโฟเซตมาจัดลดราคาจำหน่าย-จัดโปรโมชั่น พาราควอต 5 ลิตร 500 บาท 
ส่งฟรี บางรายถึงกับต้องแจ้งงดการจำหน่ายเพราะสินค้าหมดโดยการทำการตลาดดังกล่าวชวนให้ความ
กังวลในลักษณะที่ว่า ทำไมสารเคมีการเกษตรอันตรายอย่างพาราควอต-ไกลโฟเซต-คลอร์ไพริฟอส ถึง
หาซื้อกันได้ง่ายดายอย่างนี้ 

แหล่งข่าวจากช้อปปี้กล่าวว่า ช้อปปี้มุ่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับผู้ใช้งานทุกคน ทางเรามี
หน่วยงานตรวจสอบรายการสินค้าที่วางจำหน่าย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้าที่วางจำหน่ายบนแพลตฟอร์ม
ของ “ช้อปปี้” นั้น เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับของทางภาครัฐ สำหรับกรณีของพาราควอต ทาง 
“ช้อปปี้” ได้ดำเนินการระงับการจำหน่ายสินค้าทีเ่กี่ยวข้องกบัพาราควอต ทั้งหมดออกจากแพลตฟอร์มเปน็
ที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งยังขึ้นบัญชีดำคำค้นหาที่เกี่ยวข้องกับพาราควอตอีกด้วย ฉะนั้นร้านค้าจะไม่สามารถวาง
จำหน่ายสินค้าที่เกี ่ยวข้องกับพาราควอตบนแพลตฟอร์มได้อีกต่อไป ในขณะเดียวกันผู้ใช้งานก็จะไม่
สามารถค้นหารายการสินค้าจากคำค้นดังกล่าวบนช้อปปี้ได้อีกเช่นกัน 

ในกรณีนี้ น.ส.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทำ
การล่อซื้อสินค้าสารเคมีการเกษตรเพื่อนำมาตรวจวิเคราะห์ เบื้องต้นพบว่าฉลากที่ระบุเป็นสารชีวภัณฑ์
กำจัดวัชพืชไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร และยังพบหลายยี่ห้อมีส่วนผสมของสารเคมีกำจัด
วัชพืชพาราควอตและไกลโฟเซต ดังนั้นจึงได้ 

สั่งการให้ “สารวัตรเกษตร” กรมวิชาการเกษตร ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคร่วมปฏิบัติงาน
กับเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เข้าตรวจค้นแหล่งผลิตและจำหน่ายปุ๋ยและวัตถุอันตรายทาง
การเกษตร จำนวน 5 จุด ตามที่สืบทราบ โดยแบ่งกำลังเจ้าหน้าที่ออกตรวจค้นกระจายไปตามจุดต่าง ๆ 
ได้แก่ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี, อ.จอหอ จ.นครราชสีมา, อ.พิมาย จ.นครราชสีมา และ อ.บางบัวทอง จ.
นนทบุรี จำนวน 2 จุดผลการตรวจค้นพบของกลางที่กระทำผิดกฎหมาย พบเป็นวัตถุอันตรายจำนวน 18 
รายการ และปุ๋ยจำนวน 36 รายการ ปริมาณรวมทั้งสิ้น 58.5 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 25 ล้านบาท 
 
เทพาราควอตหน้ากระทรวง 

ศาสตราจารย์ ดร.รังสิต สุวรรณมรรคา ผู้เชี่ยวชาญด้านวัชพืช ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวถึงสารเคมีการเกษตรทดแทนจำนวน 16 ชนิด ที่กรมวิชาการเกษตร
แนะนำให้ใช้นั้น มีเพียง “กลูโฟซิเนต” เท่านั้นที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงที่จะใช้ทดแทนกันได้มากที่สุด แต่



สารเคมีตัวนี้ก็ยังมีราคาแพง ประมาณ 400-490 บาท/ลิตร การออกฤทธิ์ใช้เวลา 2-3 วัน ซึ่งไม่
ปลอดภัยกับพืชบางประเภทอย่าง อ้อยข้าวโพด มัน เมื่อเทียบกับพาราควอตและไกลโฟเซตที่มีราคาเพียง 
100-150 บาท/ลิตรยังมีข้อบ่งชี้ว่า กลูโฟซิเนตมีการผสมสารพาราควอตเช่นกัน 

ส่วนนายสุกรรณ์ สังข์วรรณะ เลขาธิการสมาพันธ์เกษตรปลอดภัย กล่าวว่า หลังวันที่ 1 ธันวาคม 
ผู้ครอบครองจะมีความผิดตามกฎหมายมีโทษคือ หากมีเกิน 20 ลิตร ปรับ 1 ล้านบาท จำคุก 3 ปี ถือ
เป็นโทษที่สูงมาก “เราจะรวบรวมสารเคมีจำนวน 29,000 ตัน ไปเททิ้งที่กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมวิชาการเกษตร ในฐานะที่เป็นคนทำให้ยาเหล่านี้จากที่
เคยถูกกฎหมายมาเป็นผิดกฎหมาย และไม่มีทางออกให้ก ับเกษตรกรแต่อย่างใด รวมถึงจะเริ่ม
กระบวนการฟ้องศาลปกครองใหม่ทันที เพราะคำสั่งออกมาชัดเจนแล้ว และเกษตรกรเสียหายมาก” 
 

ขา่วจากหนงัสอืพมิพ ์ไทยรฐั 
ฉบบัวนัจนัทรท์ี ่18 พฤศจกิายน พ.ศ.2562 

 
 
 

 “มนัญญา” ทำหนังสือเชิญ 3 สมาคมผู้
ส่งออก-นำเข้า 3 สาร ประชุมวันที ่ 21 พ.ย.นี้ 
หารือมาตรการรับคืนสารเคมีจากเกษตรกร พร้อม
ที่จะลงนามในหนังสือส่งออก 3 สารไปประเทศที่
สามด้วยตนเอง ย้ำใครไม่มาแสดงว่าไม่เดือดร้อน 
เพราะหลัง 1 ธ.ค.ต้องไม่มี 3 สารในประเทศไทย

อีกต่อไป พร้อมประชุมสารวัตรเกษตร แจงแนวทางการแจ้งขั้นตอนคืนสาร หวั่นเกษตรกรไม่เข้าใจยัง
ครอบครองอาจติดคุกได้ เหลือเวลาไม่ถึงสองสัปดาห์ ที่เกษตรกรไทยจะไม่สามารถใช้หรือครอบครอง 3 
สารเคมีทางการเกษตรคือ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต เนื่องจากคณะกรรมการวัตถุ
อันตราย มีมติตามที่คณะกรรมการ 4 ฝ่าย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ที่ให้ขึ้นทะเบียน 3 สารเคมี
ทางการเกษตรดังกล่าว จากเป็นวัตถุอันตรายประเภทที่ 3 เป็นประเภท 4 หมายถึง วัตถุอันตรายที่ห้ามมิ
ให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2562 เป็นต้นไป 

ต่อมาเมื่อวันที่ 17 พ.ย. น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าได้มี
หนังสือเชิญ 3 สมาคมผู้ส่งออก-นำเข้า 3 สารเคมี มาประชุมวันที่ 21 พ.ย.นี้ ที่กระทรวงเกษตรฯ ช่วง
บ่าย ภายหลังที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายมีมติแบน และขึ้นทะเบียน 3 สาร คือ พาราควอต คลอร์ไพริ
ฟอสและไกลโฟเซต เป็นวัตถุอันตรายประเภทที่ 4 ในวันที่ 1 ธ.ค.2562 เพื่อหารือถึงมาตรการรับคืน
สารเคมีจากประชาชน เกษตรกร และการส่งออก 3 สาร โดยตนพร้อมที่จะลงนามในหนังสือส่งออก  3 
สารไปประเทศที่สาม หรือประเทศต้นทาง ในฐานะที่กำกับดูแลกรมวิชาการเกษตร เพราะหากยังใช้

หลงั 1 ธ.ค. ใครครอบครอง 3 สารพษิ ตอ้งติดคกุลกูเดยีว 
รมช.เชญิประชมุ กาํหนดแนวทางให ้3 บรษิทันาํเขา้ จดัสง่คนืตน้ทาง หรอืประเทศที ่3 

 



สารเคมีอันตรายคาดว่าอนาคตประเทศไทยจะไม่มีคนทำการเกษตร เพราะเสียชีวิตก่อนวัยอันควรและดิน
เสียจากสารตกค้างในดิน 

“ในวันที่ 21 พ.ย.นี้ ดิฉันมีหนังสือเชิญและขอประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อไปเลยว่า ให้บริษัทเหล่านั้น 
มาประชุมเพื่อจะได้มีกำหนดแนวทางการรับคืนสารเคมีจากเกษตรกร จากร้านผู้แทนจำหน่าย รวมทั้งการ
ส่งออกกลับไปประเทศอื่นหรือประเทศต้นทาง หากวันนั้นไม่มา แสดงว่าบริษัทเหล่านั้นไม่เดือดร้อน ไม่มี
สารเคมีอันตรายทั้ง 3 สาร ในมือในสต๊อกแล้ว เพราะหลังวันที่ 1 ธ.ค.2562 ที่มติมีผลบังคับใช้ต้องไม่มี
สารเหล่านี้ในประเทศไทยอีก และสารเคมีเหล่านั้นเป็นภาระบริษัทเอกชนที่นำเข้า ต้องรับผิดชอบในการ
นำกลับรีเอกซ์พอร์ตกลับไป หรือการทำลายตามกฎหมาย และไม่สามารถเอาเงินหลวงไปใช้ได้ ดิฉัน
ยืนยันว่าเป็นภาระของบริษัทที่จะต้องนำกลับคืนตามกฎหมายเท่านั้น ใครใช้เงินหลวงไปรับทำลายติดคุก
นะคะ” น.ส.มนัญญากล่าว 

น.ส.มนัญญากล่าวอีกว่า จากนั้นในวันที่ 22 พ.ย. จะประชุมสารวัตรเกษตรทั่วประเทศ 300 กว่า
คนเพื่อรับทราบแนวทางในการลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับเกษตรกรและประชาชนที่มีสารทั้ง  3 ตัวใน
ครอบครองว่าต้องไปส่งคืนบริษัทหรือร้านค้าหรือเอเย่นต์อย่างไร เพราะวันที่ 1 ธ.ค.62 หากครอบครอง
สารทั้ง 3 ตัวจะผิดกฎหมายและมีโทษหนัก 

“เราไม่เสียเวลารอกระทรวงอื่นแล้วค่ะ ว่าจะมีท่าทีอะไรต่อ 3 สาร เพราะ 1 ธ.ค.62 หาก
เกษตรกรเราไม่ทราบ โทษตามกฎหมายหนักจำคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับเป็นแสนเป็นล้าน ดิฉันไม่อยากให้มี
ภาพเกษตรกรของเราโดนตรวจจับเพราะรู้เท่า ไม่ถึงการณ์ จึงให้เรียกประชุมสารวัตรเกษตร จะได้รับ
ทราบทิศทางเดียวกันและลงพื ้นที่แจ้งเตือนประชาชนทันที” รมช.เกษตรฯ กล่าวและว่าภายหลังที่
คณะกรรมการวัตถุอันตราย มีมติแบน 3 สาร ได้ลงพื้นที่ไปหลายจังหวัด พบว่าเกษตรกรในพื้นที่ต่าง
ขอบคุณที่ผลักดันเรื่องนี้เพราะเกษตรกรทราบดีว่าสารอันตรายและหลายครอบครัวต้องสูญเสียคนใน
ครอบครัว คนที่ตนเองรักไปก่อนวัยอันควรจากการทำการเกษตรที่ใช้สารเคมีอันตราย และในบางพื้นที่
พบว่ามีสารพิษในเลือดของคนในชุมชนที่ทำการเกษตรแบบใช้สารเคมี 
 
 

ฝนเริ่มห่างหาย ผีเสื้อกลางคืนบินได้สบาย ปีกไม่
เปียก กรมวิชาการเกษตร เตือนชาวสวนส้มโอระวังหนอน
เจาะผลส้มโอ โดยเฉพาะสวนส้มโอนอกฤดูที่อยู่ในระยะ
กำลังติดผล ผีเสื้อกลางคืนตัวแก่จะชอบบินมาวางไข่บนผล
ส้มโอที่มีขนาดเท่าลูกมะนาว หรือมีอายุประมาณ 2 สัปดาห์
ไปจนถึงระยะเก็บเกี่ยวเมื่อหนอนฟักออกจากไข่ จะเข้าไปกัด

กินเนื้อใน สังเกตได้จากรอยเจาะทำลายจะมีมูลที่ถ่ายออกมา มียางไหลเยิ้ม ทำให้ผลเน่าและร่วง 
การป้องกัน เกษตรกรควรควบคุมบังคับให้ต้นส้มโอแตกยอด ออกดอก และติดผลในระยะ

เดียวกัน เพื่อง่ายต่อการป้องกันกำจัด สะดวกในการดูแลรักษา และช่วยลดปริมาณหนอนเจาะผลสม้โอ  
จากนั้นให้เด็ดผลอ่อนที่ถูกหนอนเจาะผลส้มโอเข้าทำลายนำไปฝังหรือเผาไฟทิ้งนอกแปลงปลูก โดยเฉพาะ

คอลมัน์ หนา้มองฟา้ เทา้หยัง่ดนิ : สม้โอนอกฤดรูะวงัหนอน 



ผลที่หล่นลงมาใต้ต้น รีบเก็บไปทำลายให้หมด เพราะนั่นเป็นสัญญาณบอกว่า หนอนอยู่ในระยะดักแด้ 
ปล่อยทิ้งไว้มันจะกลายเป็นตัวแก่ บินออกมาผสมพันธุ์ วางไข่ สร้างปัญหาไม่จบสิ้น 
 

สำหรับแหล่งปลูกที่พบการระบาดเป็นประจำ ควรหมั่นสำรวจตรวจดูหนอนเจาะผลส้มโอในแปลง
ปลูกช่วงที่ติดผลอ่อน เพราะนิสัยผีเสื้อพันธุ์นี้ชอบวางไข่บนต้นเดิมๆเสมอ  และเมื่อผลส้มโออายุได้ 2 
สัปดาห์ ควรพ่นด้วยสารฆ่าแมลงอีมาเมกตินเบนโซเอต 1.92% อีซี อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร 
หรือ โพรฟีโนฟอส 50% อีซี อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ แลมบ์ดาไซฮาโลทริน 2.5% อีซี 
อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ฟิโพรนิล 5% เอสซี อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร โดยพ่น 
4 ครั้ง ห่างกันทุก 7วัน เมื่อผลส้มโออายุประมาณ 1.5 เดือน ควรห่อผลส้มโอด้วยถุงกระดาษห่อผลสี
ขาว เพ่ือป้องกันการเข้าทำลายของหนอน เพราะถ้าใช้ถุงห่อมีสีเข้ม ผิวส้มโอจะซีดเหลือง ไม่เป็นที่ต้องการ
ของตลาด...จะให้ผิวสวยขายได้ราคา ก่อนเก็บเกี่ยว 2 สัปดาห์ให้ถอดถุง 

สะ-เล-เต 
 
 

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในวันที่ 6 พ.ย.ที่ผ่านมา ถือเป็นครั้งหนึ่งที่
สร้างความประหลาดใจให้กับแวดวงการเงินไทย เพราะนอกเหนือจากการตัดสินใจปรับลดอัตราดอกเบี้ย
นโยบาย ครั้งที่ 2 ของปี ซึ่งทำให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายหรืออัตราดอกเบี้ยในตลาดซื้อคืนพันธบัตร อายุ 
1 วันของไทยลงไปอยู่ที ่ 1.25% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของดอกเบี้ยนโยบายของไทยแล้ว ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.) ยังออกมาตรการผ่อนคลายการถือครองสินทรัพย์ต่างประเทศและการนำเงินออกไป
ลงทุนในต่างประเทศของคนไทย ซึ่งเป็นมาตรการลดแรงกดดันต่อ “ค่าเงินบาท” รวม 4 มาตรการ 

อย่างไรก็ตาม หลังจากการออกมาตรการผ่อนคลายการไหลออกของเงินทุนยังคงมีความเห็นใน
เชิงที่ว่า “อาจจะไม่สามารถช่วยให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงได้” เนื่องจากปัญหาที่แท้จริง คือการเกินดุลบัญชี
เดินสะพัดขณะที่ความเห็นต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 2 ครั้งในรอบปี ก่อให้เกิดความกังวลว่า
อาจเกิดปัญหาร้ายแรงใน “การฟื้นตัวเศรษฐกิจไทย” ในอนาคต 

ทั้งนี้ ในส่วนของการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ตัวเลขการขยายตัวปี 2562 และปี 2563 ซึ่งใน
การประมาณการครั้งล่าสุดของ ธปท. อยู่ที ่ 2.8% และ 3% ตามลำดับนั้น ในการประชุม กนง. ครั้ง
ล่าสุด การประเมินตัวเลขการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนัก แต่ ที่
เปลี่ยนไปค่อนข้างเร็ว คือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการลดลงของภาคการส่งออกต่อ “ภาคเศรษฐกิจ” จริงที่
เริ ่มมีเพิ่มมากขึ้น โดยตัวเลขที่เห็นได้ชัด คือการส่งออกลดต่ำลงอีกจากประมาณการเดิม โดยได้รับ
ผลกระทบจากความขัดแย้งและสงครามทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ และการส่งออกที่ลดลงต่อเนื่อง
ของไทย เริ่มส่งผลชัดเจนมากขึ้นต่อการผลิตในภาคอุตสาหกรรมให้ชะลอตัวลง เช่น ในภาครถยนต์ และ
อิเล็กทรอนิกส์และส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงการจ้างงาน และการลงทุนของประเทศ “เราเริ่มเห็นการจ้าง
งานที่ขยายตัวต่อเนื่องในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เริ่มมีการกลับทิศ การจ้างงานโดยเฉพาะการทำงานโอเวอร์
ไทม์ (โอที) ปรับลดลงเร็ว รวมทั้งบางบริษัทประกาศให้หยุดงานชั่วคราว เช่น 1-2 เดือน ซึ่งสถานการณ์
เหล่านี้อาจจะชัดเจนขึ้นอีกในระยะต่อไป” 

ผูว้า่ ธปท. เปดิมมุมองเชงิปญัหาโครงสรา้ง เหตุผลทีค่นไทยเหน็ "เศรษฐกจิแยล่ง" 



 
นอกจากนั้น เมื่ออุตสาหกรรมและการค้ามีความไม่แน่นอน ไม่แน่ใจว่าคู่ค้า หรือผู้ผลิตสินค้า

ต่อเนื่องจะเป็นอย่างไร อัตราภาษีนำเข้าจะเป็นเท่าไร ก็ทำให้แนวโน้มการตัดสินใจลงทุนเกี่ยวกับการผลิต
เพื่อการส่งออกชะลอตัวลง และเริ่มกระทบต่อกำลังซื้อและการบริโภคของประชาชน ดังนั้น เมื่อ กนง. 
เห็นว่าแนวโน้มระยะต่อไปไม่ดีเท่าที่คิด การลดดอกเบี้ยนโยบายเร็วขึ้นน่ าจะช่วยบรรเทาผลกระทบและ
ประคองการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยต่อไปได้ 

ผู้ว่าการ ธปท.บอกด้วยว่า ในช่วงที่ผ่าน
มา เหตุผลหนึ่งที่ กนง. ไม่เร่งที่จะลดดอกเบี้ย
นโยบายเร็วนัก เพราะต้องการที่จะดูแล “ผู้ฝาก
เงิน” เพราะอัตราดอกเบี้ยเงินฝากในขณะนี้อยู่
ในระดับต่ำมากแล้ว และดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับ
ต่ำนานๆนี ้ เอง ทำให ้คนส ่วนหนึ ่งแสวงหา
ผลตอบแทนที่มีความเสี่ยงสูง แต่มีการประเมิน

ความเสี่ยงในการลงทุนที่ต่ำเกินไปมีการลงทุนแชร์ลูกโซ่ มีการออกตราสารหนี้ที่ไม่มีการจัดอันดับความ
เสี่ยง รวมทั้งเป็นต้นตอการเกิด “สินเชื่อเงินทอน” 

แต่อย่างไรก็ตาม การที ่ตัดสินใจลดดอกเบี ้ยนโยบายในครั ้งนี้ มีอีกเหตุผลหนึ ่งคือเราเห็น 
“ความสามารถในการชำระหนี้” ที่ลดลงโดยเฉพาะในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) โดยเริ่ม
เห็นเอสเอ็มอีที่กลายเป็นหนี้ขาดส่ง 1-2 เดือน หรือเป็นหนี้ที่ต้องจับตาเป็นพิเศษเพิ่มขึ้น รวมทั้งเห็นหนี้ที่
ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน ทำให้เราเห็นว่าการลดดอกเบี้ยจำเป็น เพราะการปรับ
ลดอัตราดอกเบี้ยลง จะช่วยลดภาระหนี้ของเอสเอ็มอีลงได้บ้าง เพื่อให้ประคองตัวอยู่ต่อไปได้ 

นอกจากนั้น “อัตราเงินเฟ้อทั่วไป” ซึ่งเป็นดัชนีสำคัญในการตัดสินใจนโยบายการเงินมีแนวโน้มต่ำ
กว่าที่คาด จากที่เคยประเมินว่า เงินเฟ้อทั่วไปในปีนี้จะหลุดเป้าหมาย แต่จะปรับเข้ามาสู่กรอบล่างหรือ 
1% ในปีหน้า แต่การประเมินครั้งล่าสุดพบว่า เงินเฟ้อทั่วไปลดต่ำลงทั้งปีนี้และปีหน้า โดยในปีหน้าเงิน
เฟ้อจะยัง “หลุดเป้าหมายของ กนง.” ต่อไปอีกปี 
 
แหล่งหลบภัยเงินทุน : เกินดุล-บาทแข็ง 

ส่วนความพยายามเพิ่ม “ความสมดุล” ของเงินทุนไหลออก และเงินทุนไหลเข้า เพื่อลดแรงกดดัน
การแข็งค่าของ “เงินบาท” ผ่านการออก 4 มาตรการนั้น ดร.วิรไทกล่าวว่า มาตรการส่วนหนึ่งเป็น
มาตรการที่เตรียมไว้ในแผนของ ธปท.อยู่แล้ว แต่ที่เปลี่ยนไปชัดเจนมากในการออกมาตรการครั้งนี้ คือ
แนวคิดของ ธปท.จากที่เคย “เปิดให้ลงทุนได้เฉพาะที่เราอนุญาต” เป็นการเปิดเสรี 

โดยต้นเหตุของเงินที่ไหลเข้ามาประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งเป็นเงินรายได้ที่เราหามาได้
จริงจากการท่องเที่ยว และการส่งออก รวมทั้งเงินลงทุนที่ต่างชาตินำมาลงทุนโดยตรงในกิจการในไทย 
ขณะที่มาตรการกำหนดวงเงินคงค้างในบัญชีเงินฝากที่เป็นเงินบาทของผู้มีถิ่นฐานในต่างประเทศ (NRBA) 
ซึ่ง ธปท.ออกไปในเดือน ก.ค.ที่ผ่านมา ได้ช่วยให้เงินระยะสั้นๆ ที่เห็นไทยเป็น “แหล่งหลบภัย” ในช่วง
ระบบการเงินโลกมีความผันผวนสงูลดลงไปมากแลว้ 



ส่วนมาตรการใหม่ที่ออกมานั้น เชื่อว่าหากช่วยกันจะสามารถ “ลดแรงกดดัน” ต่อการแข็งค่าของ
เงินบาทได้หรือไม่นั้น ผู้ว่าการ ธปท. เชื่อว่ามีผลดีได้ หากทุกคนทุกฝ่ายช่วยกันและให้ความร่วมมือ  
โดยเฉพาะ “การถือครองเงินตราต่างประเทศ” ของผู้ส่งออก หากช่วยกันบริหารจัดการในแนวคิดว่าเป็น 
“สินทรัพย์ของคนไทย” ที่อยู่ในต่างประเทศ ไม่เร่งเอาเงินเข้ามาพร้อมๆกันเพื่อเก็งกำไร หรื อแห่กันทำ
สัญญาป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนพร้อมๆกันในช่วงค่าเงินบาทผันผวน แต่ทำเป็นประจำ การออก
มาตรการใหม่เพ่ือยืดเวลาการถือครองเงินตราต่างประเทศ จะช่วยให้ผู้ส่งออกบริหารเงิน และต้นทุนได้ดี
มากขึ้น 

ส่วนการผ่อนคลายเกณฑ์การไปลงทุนซื้อหุ้น ตราสารหนี้ และซื้ออสังหาริมทรัพย์ ธปท.หวังให้คนที่
มีความรู้ที่ดีทางการเงิน และสามารถรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ออกไปลงทุนด้วยตัวเอง เช่น อาจจะเริ่มจาก
การซื้อหุ้นบริษัทไทยที่จดทะเบียนในตลาดต่างประเทศก่อนแล้วค่อยๆ เรียนรู้เพิ่มขึ้น และไม่ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมให้กองทุน ขณะที่การปลดล็อกไม่ต้องซ้ืออสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศโดยใช้ชื่อตนเอง จะ
ช่วยอำนวยความสะดวกการไปลงทุนได้มากขึ้น 

ทั้งนี้ ธปท.เข้าใจดีถึงโครงสร้างเงินทุนที่บิดเบือน เนื่องจากการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดในระดับที่สูง 
ซึ่งที่ผ่านมา รมว.คลัง ได้รับทราบและได้ประสานกับรฐับาลเพื่อเร่งลงทุนในโครงสรา้งพ้ืนฐานขนาดใหญท่ี่
ต้องใช้การนำเข้าเครื่องจักร และเทคโนโลยีสูง เช่น รถไฟฟ้าประเภทต่างๆให้เร่งการลงทุนมากขึ้น 

ขณะเดียวกัน การลงทุนทางเทคโนโลยีในส่วนของรัฐ
และเอกชน เพื่อรองรับการสร้างระบบ Internet of Thing 
(IoT) และการปรับระบบการผลิต และการใช้ชีวิตของคนไทย
ให้สอดคล้องกับการเข้ามาของคลื่น 5G จะเป็นอีกส่วนที ่ช ่วย
เพิ่มวัตถุดิบนำเข้า และช่วยยกระดับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยสู่
ฐานดิจิทัล ทำให้เชื่อว่าในช่วงต่อไปปริมาณเงินทุนไหลเข้าออก

จะมีความสมดุลมากขึ้น และลดแรงกระแทกต่อ “ค่าเงินบาท” แรงๆในช่วงที่ระบบการเงินโลกผันผวนได้ 
 
ต้นตอ “ความรู้สึกเศรษฐกิจไม่ดี” : แก้เชิงโครงสร้าง 

ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่มองว่า การส่งออกลดลงเพราะค่าเงินบาทแข็ง หรือภาคอสังหาริมทรัพย์ที่
ชะลอตัวเพราะมาตรการเพิ่มวงเงินดาวน์ต่อสินเชื่อ หรือ LTV นั้น ผู้ว่าการ ธปท.อยากให้ประชาชนทำ
ความเข้าใจถึง “ปัญหาเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกจิ” ที่ประเทศไทยกำลังประสบอยู่มากกวา่มองผลกระทบ
ระยะสั้นๆ เพราะผลกระทบที่รุนแรงต่อการส่งออกมากกว่า “ค่าเงิน” คือ ปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบ
การค้าโลก จากผลของสงครามการค้าที่ทำให้ปริมาณการซื้อขายทั่วโลกลดลงอย่ างรวดเร็ว โดยกองทุน
การเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ประเมินว่า ปริมาณการค้าโลกในปีนี้ขยายตัวเพียง 0.9-1% ซึ่งเป็น
การขยายตัวที่ต่ำและมากกระทบส่งออกแน่นอน หรือกรณี LTV การออกมาตรการเป็นการชะลอการเกิด
ปัญหาจาก “การมีจำนวนโครงการหรือปริมาณที่อยู่อาศัย” มากกว่าความต้องการจริง รวมทั้งเกิดการ
สร้าง “ความต้องการเทียม” จากการเก็งกำไรและการสร้างราคาสินทรัพย์ รวมทั้งการร่วมมือกันให้
สินเชื่อเงินทอน ซึ่งการปล่อยให้โครงสร้างของระบบอยู่เช่นนี้ต่อไป จะเกิดปัญหาที่ร้ายแรงมากกว่านี้ต่อ
เศรษฐกิจไทยในอนาคต 



“อยากให้คนเข้าใจถึง “ปัญหาเชิงโครงสร้าง” เข้าใจถึง “ปัจจัยที่เป็นรากเหง้าเป็นต้นเหตุของ
ปัญหาหรือผลกระทบที่แท้จริง” (Root Cause) เพื่อให้สามารถมองลึกลงไปและสามารถวางแผนการ
ใช้ชีวิต หรือการทำธุรกิจได้ดียิ่งขึ ้น ไม่อยากให้เข้าใจผิด หรือวางแผนธุรกิจโดยไม่ได้คำนึงถึงข้อมูลที่
แท้จริง” 

ทั้งนี้ เศรษฐกิจไทยในภาพรวมกำลังเผชิญปัญหาเชิง โครงสร้าง และเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ไม่
สามารถยกระดับโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยขึ้น และเป็นเหตุผลที่ “คนไทยยังมีความรู้สึกว่าเศรษฐกิจยัง
แย่อยู่” 

“ในขณะนี้คนห่วงภาคการเกษตรมาก เพราะราคาสินค้ามีแนวโน้มตกต่ำ ทำให้มีมาตรการออกมา
ช่วยเหลือในด้านการขายและการพยุงราคา แต่ปัญหาของภาคเกษตรที่แท้จริงคือ ปัญหาเชิงโครงสร้างที่
ไม่ได้รับการพัฒนาด้านประสิทธิภาพการผลิตที่ดีเท่าที่ควร ในขณะที่ประเทศคู่แข่งของเรามีการพัฒนา
อย่างรวดเร็วหลายประเทศ เช่น เวียดนาม ใช้เทคโนโลยีสร้างผลผลิตต่ อไร่ได้สูงกว่าประเทศไทยมาก 
ขณะที่มีการพัฒนาพันธุ์พืช ให้ตอบสนองต่อพื้นที่และต้านทานโรคและแมลงได้มากขึ้น ช่วยลดต้นทุนการ
ดูแลยาฆ่าแมลงและปุ๋ยลงได้อย่างมาก” 

ดังนั้น การแก้ไขปัญหาเกษตรกร บางครั้งจะใช้แต่ “เงิน” อย่างเดียวคงไม่ได้ แต่ต้องแก้ปัญหาใน
เชิงโครงสร้าง ต้องใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เช่นเดียวกับการแก้ปัญหาเอสเอม็อี ก็ต้องแก้ที่
ปัญหาโครงสร้าง 

ในส่วน “เอสเอ็มอี” ส่วนหนึ่งที่เกิดปัญหาคือ เอสเอ็มอีที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรับกับการทำ
การค้าหรือเศรษฐกิจแบบใหม่ได้ หรืออยู่ในธุรกิจที่มีการแข่งขันที่สูงแต่ไม่เร่งเพิ่มประสิทธิภาพ และ “เอส
เอ็มอี ซอมบี้” เหล่านี้ เราช่วยแก้ปัญหาด้วยการให้เงินกู้ หรือเงินหมุนเวียนเพิ่ม ซึ่งเป็นนโยบายสูตรสำเร็จ
ไม่ได้ เพราะหากมีเงินเพิ่ม แต่ไม่เพิ่มความสามารถการแข่งขัน ฝืนทำธุรกิจในลักษณะเดิมต่อไปยอดขายก็
ไม่เพ่ิมขึ้นอย่างที่คาด แต่หนี้ที่มีเพ่ิมทำให้มีภาระผ่อนส่งเพ่ิมขึ้น สุดท้ายกลายเป็น “หนี้เสีย” ก้อนใหญ่ขึ้น
และส่งผลร้ายต่อเอสเอ็มอีเหล่านั้นมากกว่าผลดี 

ดังนั้น โจทย์ใหญ่คือทำอย่างไรให้เกษตรกร และเอสเอ็มอี มีที่ยืนภายใต้ “พื้นฐานเศรษฐกิจและ
ประสิทธิภาพการผลิต” ที่เปลี่ยนแปลงไป ทำอย่างไรให้เขาสนใจที่จะพัฒนาตัวเองและมีศักยภาพการ
ทำงานที่เพิ่มขึ้น เพราะยิง่ในภาวะทีเ่ศรษฐกจิยังเหลือ่มลำ้สงู เศรษฐกจิโดยรวมยังโต 3% แต่การกระจาย
รายได้อยู่ในระดับต่ำกว่านั้นมาก ด้วยปัญหาเชิงโครงสร้างที่เกิดขึ้น ทำให้เกษตรกรและเอสเอ็มอีจำนวน
มากยังมียอดขายน้อย รายได้แทบไม่เพิ่ม ทำให้มีความรู้สึกว่า เศรษฐกิจไทยยัง “ไม่ดี ไม่ฟื้นตัว” 
 
มุมมองปีหน้า : ไม่ห่วงถดถอย...ดีกว่าปีนี้ 

ทั้งนี้ หากเป็นเอสเอ็มอี หรือเกษตรกรที่สามารถปรับตัว ผลิตสินค้าที่เข้ากับเทรนด์ในช่วงต่อไป 
เช่น สินค้าที่ตอบสนองพฤติกรรมและการใช้จ่ายที่เปลี่ยนไปของ “สังคมสูงอาย” เช่น การดูแลผู้สูงอายุ 
อาหารสุขภาพหรือสินค้าที ่ตอบโจทย์ “โลกร้อน” ที ่พฤติกรรมของคนที ่เปลี ่ยนไปรักสุขภาพรักษ์
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น ธุรกิจเหล่านี้ไม่ค่อยมีปัญหา 



นอกจากนั้น หากยังอยู่ในสินค้าเดิมก็ต้องหาช่องทาง
การค้าขายใหม่ๆ เช่น ใช้การสั่งออนไลน์ การส่งของ ส่ง
อาหารผ่านแอปพลิเคชัน หรือบริการดีลิเวอรี ที่มีหลากหลาย
บริษัทให้บริการ โดยจะเห็นว่าร้านอาหารไหนเข้าระบบ
ออนไลน์ ส่งผ่านช่องทางเหล่านี ้ จะขายดีมียอดคนสั่ง
มากกว่าร้านอาหารที่ขายในร้านอย่างเดียวค่อนข้างมาก 

ดังนั้น อยากให้มองว่าเทคโนโลยีที่เข้ามานั้น ไม่ใช่เป็น Dis-ruption อย่างเดียว แต่เป็นโอกาส
ใหม่ที่เราจะใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้า บริการ และประสิทธิภาพในการผลิต เพื่อก้าว
ข้ามสู่เศรษฐกิจฐานดิจิทัล และช่วยแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างบางส่วนที่เกิดขึ้นอยู่ได้ด้วย 

ท้ายที่สุด สำหรับเศรษฐกิจปีหน้า ธปท.มองว่าจะขยายตัวใกล้ 3% บวกลบ ดีขึ้นกว่าการขยายตัว
ของปีนี้ ไม่ได้เข้าสู่ภาวะถดถอยอย่างที่ห่วงกัน แต่ยังขึ้นกับสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ ซึ่งยังไม่
แน่นอนสูง โดยข้อดีที่เรามองว่า เศรษฐกิจปีหน้าจะดีกว่าปีนี้ เรื่องแรกคืองบประมาณภาครัฐ โดยที่ผ่าน
มารัฐบาลได้ออกมาตรการหลายอย่างเพื่อช่วยการพยุงเศรษฐกิจ ทำให้การบริโภคไม่หดตัวแรง แต่ก็มี
ความล่าช้าของการออกงบประมาณ ดังนั้น งบประมาณที่ยังไม่ออกในปีนี้ก็จะไปออกในปีหน้า เรื่องที่ 2 
คือ การเร่งลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานในปีนี้ที่หยุดไปจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ก็จะเดิ นหนา้ไป
ได้ จะมีผลให้เม็ดเงินกระจายเข้าไปสู่ระบบเศรษฐกิจมากขึ้น 

เรื่องที่ 3 เราเห็นความต้องการย้ายฐานการผลิตมาลงทุนในไทยเพิ่มสูงขึ้น ทั้งผ่านการขอรับการ
ส่งเสริมการลงทุน หรือยอดขายที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม ทั้งผู้ประกอบการชาวจีน และชาวต่างชาติ และ
ข้อดีส่วนหนึ่งการย้ายฐานการผลิต คือ หากสามารถเปิดดำเนินการได้เร็วจะช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
และช่วยรองรับพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการจ้างงานที่ลดลงของไทย โดยคาดว่า ใน 6 เดือนการ
ย้ายฐานการผลิตจะเริ่มเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นได้ 

ทั้งนี้ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลข่าวสาร และภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกที่ยังไม่มีความ
แน่นอน ธปท.จะติดตามภาวะเศรษฐกิจ เพื่อที่จะนำไปพิจารณาปรับใช้นโยบายการเงิน อัตราดอกเบี้ย 
และมาตรการดูแลการไหลเข้าออกของเงินทุน ซึ่งสามารถออกเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนได้ทันทีตาม
สถานการณ์ 

ทมีเศรษฐกจิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขา่วจากหนงัสอืพมิพ ์แนวหนา้ 
ฉบบัวนัจนัทรท์ี ่18 พฤศจกิายน พ.ศ.2562 

 
 

รมช.เกษตรฯเชิญ 3 สมาคมผู้ส่งออก-นำเข้า
สารเคมีเข้าหารือ 21 พฤศจิกายน รับฟังการชี้แจง
แนวทางปฏิบัติหลังกรรมการวัตถุอันตรายมีมติเลิก
ใช้3 สาร ทั้งรับคืน-ส่งออกไปประเทศที่สามหรือต้น
ทาง ฮึ่มใครไม่มาถือว่าไม่เดือดร้อน เมื่อมติมีผลต้อง
รับผิดชอบการทำลายเอง ใช้งบหลวงไม่ได้ จากนั้น 
22พ.ย.เรียกสารวัตรเกษตรทั่วปท.รับมอบนโยบาย

ตรวจจับ พร้อมประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับรู้ ลั่น 1 ธ.ค.ไทยต้องปลอด3สารพิษ 
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์เปิดเผยว่า มีหนังสือเชิญ 3 สมาคมผู้ส่งออก -นำเข้า 3 สารเคมีคือ พาราควอต ไกลโฟเซต 
คลอร์ไพริฟอส มาประชุมวันที่ 21 พฤศจิกายน ที่กระทรวงเกษตรฯช่วงบ่าย หลังคณะกรรมการวัตถุ
อันตรายมีมติแบนและขึ้นทะเบียน 3 สารดังกล่าว เป็นวัตถุอันตรายประเภทที่ 4 ในวันที่ 1 ธันวาคม เพ่ือ
หารือมาตรการรับคืนสารเคมีจากประชาชน เกษตรกรและการส่งออก 3 สาร ซึ่งตนพร้อมที่จะลงนามใน
หนังสือส่งออก 3 สารไปประเทศที่สาม หรือประเทศต้นทาง ในฐานะกำกับดูแลกรมวิชาการเกษตร 
เพราะหากยังใช้สารเคมีอันตรายคาดว่าอนาคตประเทศไทยจะไม่มีคนทำการเกษตร เพราะเสียชีวิตก่อน
วัยอันควร และดินเสียจากสารตกค้างในดิน 

“วันที่ 21 พฤศจิกายน ดิฉันมีหนังสือเชิญและขอประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อไปเลยว่า ให้บริษัทเหล่านั้น 
มาประชุม เพื่อจะได้กำหนดแนวทางการรับคืนสารเคมีจากเกษตรกร จากร้านผู้แทนจำหน่าย ร่วมทั้ งการ
ส่งออกกลับไปประเทศอื่นหรือประเทศต้นทาง หากวันนั้นไม่มา แสดงว่าบริษัทเหล่านั้นไม่เดือดร้อน ไม่มี
สารเคมีอันตรายทั้ง 3 สาร ในมือในสต๊อกแล้ว เพราะหลังวันที่ 1 ธันวาคม ที่มติมีผลบังคับใช้ต้องไม่มี
สารเหล่านี้ในประเทศไทยอีก และสารเคมีเหล่านั้น เป็นภาระบริษัทเอกชนที่นำเข้า ต้องรับผิดชอบนำกลับ
รีเอ็กพอร์ตกลับไป หรือการทำลายตามกฎหมาย และไม่สามารถเอาเงินหลวงไปใช้ได้ ดิฉันยืนยันว่าเป็น
ภาระของบริษัทที ่ต ้องนำกลับคืนตามกฎหมายเท่านั ้น ใครใช้เง ินหลวงไปรับทำลายติดคุกแน่“ 
น.ส.มนัญญากล่าว 

และว่า วันที่ 22 พฤศจิกายน จะมีการประชุมสารวัตรเกษตรทั่วประเทศประมาณ 300 คน เพื่อ
มอบนโยบายและแจ้งให้รับทราบแนวทางการลงพ้ืนที่ทำความเข้าใจกับเกษตรกรและประชาชนที่มีสารทั้ง 
3 ชนิดในครอบครองว่าต้องไปส่งคืนบริษัทหรือร้านค้าหรือเอเยนต์อย่างไร 

รมช.เกษตรฯยังย้ำว่า กระทรวงเกษตรฯไม่เสียเวลารอกระทรวงอื่นแล้ว ว่าจะมีท่าทีอย่างไรต่อ
สารเคมีทางการเกษตรทั้ง 3 ชนิด เพราะวันที่ 1 ธันวาคม หากเกษตรกรเราไม่ทราบ โทษตามกฎหมาย
หนักจำคุกไม่เกิน 10 ปีปรับเป็นแสนเป็นล้าน ตนไม่อยากให้มีภาพเกษตรกรของเราโดนตรวจจับ เพราะ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ จึงให้เรียกประชุมสารวัตรเกษตรมารับทราบแนวทางรายละเอียดที่ต้องปฎิบัติ รวมถึง

ลยุตอกฝาโลง 'มนญัญา'ถกเอกชน21พย. เตรยีมแผนกำจดั3สารพษิ สง่กลบัตน้ทาง-ขายปท.ที3่ 



การประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับทราบรายละเอียดทั้งหมด เพื่อเข้าใจไปในทิศทางเดียว และลงพื้นที่แจ้ง
เตือนประชาชนทันที 

รมช.เกษตรฯกล่าวต่อว่า หลังคณะกรรมการวัตถุอันตราย มีมติยกเลิกใช้ 3 สารเคมีดังกล่าว ตน
ได้ลงพื้นที่ไปหลายจังหวัดพบว่า เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ต่างแสดงความขอบคุณที่ผลักดันเรื่องนี้
เพราะเกษตรกรทราบดีว่าสารอันตรายและหลายครอบครัวต้องสูญเสียคนในครอบครัว คนที่ตนเองรักไป
ก่อนวัยอันควร จากการทำการเกษตรที่ใช้สารเคมีอันตราย และบางพื้นที่พบมีสารพิษในเลือดของคนใน
ชุมชนที่ทำการเกษตรแบบใช้สารเคมี 
 
 

 
เตือนแล้งสาหัส! สทนช.เตรียมแผน

รับมือ 20 จว.น่าห่วง ส่อขาดน้ำทำการเกษตร 
ชี้ภาคกลาง 8 จว.ต้องหยุดทำนาปรังเด็ดขาด 
เผย 2 เขื่อนหลักภูมิพล-สิริกิติ์แห้ง งดส่งน้ำ
ช่วย น่าห่วงปริมาณฝนตกทั่วประเทศแค่ 20-
30% ด้าน“ลุ่มน้ำโขง”อ่วม เจอพิษ“เอลนีโญ่”
ทำฝนไม่ตก 

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 
(สทนช.) เปิดเผยว่า การประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และ
ประธานการประชุมคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย ที ่ม ีพล.อ.ประวิตร วงษ์ส ุวรรณ รอง
นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดมาตรการรองรับพื้นที่ปลูก
ข้าวนาปีต่อเนื่องปี 2562 โดยไม่ให้กระทบต่อแผนจัดสรรน้ำฤดูแล้ง ปี 2562/63 เนื่องจากช่วงฤดูฝนที่
ผ่านมา มีการจัดสรรน้ำทั้งประเทศเกินแผน 1,350 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ได้แก่ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
ใหญ่จัดสรรน้ำเกินแผน 495 ล้าน ลบ.ม. ลุ่มน้ำภาคตะวันตกจัดสรรน้ำเกินแผน 579 ล้าน ลบ.ม.และลุ่ม
น้ำภาคใต้จัดสรรน้ำเกินแผน 549 ล้าน ลบ.ม. ขณะที่พื ้นที่ปลูกข้าวนาปีจากข้อมูลดาวเทียมวันที่ 7 
พฤศจิกายน 2562 พบว่า พื้นที่ปลูกข้าวนาปี 60.08 ล้านไร่ เก็บเกี่ยวแล้ว 17.11 ล้าน ไร่ ทั้งนี้ ยังมี
พื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง 1.35 ล้านไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ในเขตชลประทาน 1.27 ล้านไร่ และที่เหลือ
เป็นพื้นที่นอกเขตชลประทาน 

นายสมเกียรติกล่าวต่อว่า ขณะที่การประเมินพ้ืนที่ปลูกข้าวนาปรัง 2562/63 จากข้อมูลดาวเทียม 
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 21 จังหวัด มีพ้ืนที่ปลูกข้าวนาปรัง 229,803 ไร่ ส่วนพื้นที่เขตชลประทานมี 8 จังหวัดที่
น้ำไม่พอทำการเกษตร ได้แก่ จ.สุพรรณบุรี อุทัยธานี ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์ บุรีรัมย์
และจ.ชัยภูมิ จึงขอแจ้งให้ชาวนาทราบว่า ในพื้นที่ภาคกลางให้งดปลูกข้าวนาปรัง โดยเฉพาะพื้ นที่ที่ต้อง
รับน้ำจากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ จะไม่มีน้ำส่งมาให้ ถ้าปลูกไปจะเกิดความเสียหาย ส่วนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ปลูกนาปรังได้บางพื้นที่ ขณะที่พื้นที่ทำนารอบสองได้ บางพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ 

แลง้จดัเตอืนทัว่ปท.รบัมอื 20จว.วกิฤต ิสอ่ขาดแคลนนำ้ทำเกษตร  
ฝนตกคา่เฉลีย่ตำ่กวา่เกณฑ์ เขือ่นหลกัแหง้-เลกินาปรงั 



เชียงใหม่ ลำปาง สกลนคร นครพนม นครราชสีมา ชลบุรี และระยอง ส่วน ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน 
มี 109 ตำบล 54 อำเภอ 20 จังหวัดที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำทำเกษตร 

เลขาฯสทนช.กล่าวอีกว่า จากการวิเคราะห์ติดตามสภาพอากาศ และคาดการณ์ปริมาณฝนใน
เดือนพฤศจิกายนพบว่า ปริมาณฝนรวมในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง จะมีค่าต่ำ
กว่าค่าปกติ 30% ภาคตะวันออก กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีปริมาณฝนรวมต่ำกว่าค่าปกติ 20% 
ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก จะมีปริมาณฝนรวมใกล้เคียงค่าปกติ 

ส่วนเดือนธันวาคมปริมาณฝนรวมทั้งประเทศต่ำกว่าค่าปกติ 50% และเดือนมกราคม 2563 
ปริมาณฝนรวมทั้งประเทศต่ำกว่าค่าปกติ 50% ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมี
ปริมาณฝนรวมใกล้เคียงค่าปกติ ขณะที่ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำมีทั้งสิ้น 53,316 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 65% 
แหล่งน้ำขนาดใหญ่ 38 แห่ง ปริมาณน้ำใช้การ 23,768 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 50% โดยพบว่ามีถึง 10 
เขื่อนขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำใช้การน้อยกว่า 30% เช่น เขื่อน ภูมิพล เขื่อนกระเสียว เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อน
อุบลรัตน์ ขณะที่แหล่งน้ำขนาดกลางน้ำน้อย 74 แห่ง ส่วนใหญ่อยู่บริเวณภาคเหนือ 28 แห่ง อีสาน 37 แห่ง 

นายสมเกียรติยังกล่าวถึงสถานการณ์น้ำแม่น้ำโขงที่ลดลงช่วงฤดูแล้งว่า  สถานการณ์เอลนีโญจะ
ยังคงมีผลต่อภูมิภาคทำให้ไม่มีปริมาณฝนตกในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง ซึ่งที่ประชุมพิจารณาทั้งมาตรการแก้ปัญหา
ระหว่างประเทศ โดยสทนช.เร่งดำเนินการใช้มาตรการด้านความร่วมมือระหว่างประเทศผลักดันและ
แก้ปัญหาแม่น้ำโขง แลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์น้ำแล้งในภมูิภาค และมาตรการในประเทศระยะเรง่ด่วน
ป้องกันผลกระทบกับวิถีชีวิตประชาชนและการประกอบอาชีพใน 3 ประเด็นหลัก คือ 1.จัดหาแหล่งน้ำ
สำรองและขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อสำรองน้ำอุปโภค-บริโภค 2.ให้กระทรวงมหาดไทยโดยจังหวัดริม
แม่น้ำโขง สร้างการรับรู้ความเข้าใจแนวโน้มสถานการณ์วิกฤติน้ำ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้น้ำภาคการเกษตร
และประมงรับทราบ และ3..ให้กระทรวงคมนาคมกำหนดมาตรการขนส่งและการคมนาคมทางน้ำ รวมทั้ง
มาตรการรองรับการพังทลายของตลิ่งริมฝ่ังโขงด้วย 


