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ม็อบชุดดำรวมตัวบุกทำเนียบร้องนายกฯ
ทบทวนแบน 3 สารเคมี ระบุ ต้องทำทุกอย่างให้
พร ้อมก ่อน “อนุท ิน” ย ้ำ คณะกรรมการวัตถุ
อันตรายมีมติไปแล้ว ผ่อนผันไม่ได้ ลั ่นอย่าเอา
การเมืองมาแลกชีวิตประชาชน ด้าน“มนัญญา”ชี้ทุก
อย่างต้องดำเนินไปตามกฎหมาย ลั่น หากลบล้าง
มติเดิมต้องมีเหตุผลหนักแน่น พร้อมเผย มีไม้เด็ด
อยู่ในใจแล้ว แต่ขอเก็บเป็นความลับก่อน 

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 26 พฤศจิกายน 
ที่หน้ากระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มคัดค้านการแบน 3 สารเคมีอันตราย ประมาณ 2,000 คน ที่นัดหมาย
สวมใส่เสื้อผ้าสีดำ ประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกรปลอดภัย นำโดย นายสุกรรณ์ สังข์วรรณะ เลขาธิการ
สมาพันธ์เกษตรกรปลอดภัย กลุ่มเครือข่ายคนรักแม่กลอง นำโดยน.ส.อัญชุลี ลักษณ์อำนวยพร กลุ่ม
เครือข่ายเกษตรกรและแนวร่วมผู้ได้รับผลกระทบจากการเเบน 3 สารเคมีเกษตร นำโดย นายชัยภัฏ 
จันทร์วิไล ประธานเครือข่าย และกลุ่ม 3 สมาคม นำโดย ดร.วีระวุฒิ กตัญญูกุล ประธานสมาคมไทย
ธุรกิจเกษตร ดร.เสาวลักษณ์ พรกุลวัฒน์ ประธานสมาคมอารักขาพืชไทย และดร.วรณิกา นาควัชระ บีดิง
เฮ้าส์ ประธานสมาคมการค้าวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย และเกษตรกรกว่า 1,000 คน เดินเท้าไปยัง
บริเวณประตู 4 ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือคัดค้านการแบน 3 สารเคมี ถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อให้ทบทวนมติการแบนสารเคมีดังกล่าว โดยมี นายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษา
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ออกมารับหนังสือร้องเรียน 

ทั้งนี้ กลุ่มผู้ชุมนุม ได้ออกแถลงการณ์ร่วม คัดค้านการยกเลิกการใช้พาราควอต คลอร์ไพริฟอส
เซต และไกลโฟเซต ในภาคการเกษตร เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อเกษตรกรและเศรษฐกจิ
ของประเทศ และจนถึงขณะนี้คณะกรรมการวัตถุอันตรายยังมิได้มีมาตรการรองรับผลกระทบจากการ
ยกเลิกต่อเกษตรกร อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารและ ตลอดจนผู ้บริโภคที ่จะได้รับผลกระทบ 
นอกจากนี ้การยกเลิกการใช้สารทั ้ง 3 ชนิดอย่างเร่งรีบและไม่มีมาตรการรองรับ เป็นการขัดต่อ
รัฐธรรมนูญปี พ.ศ.2560 มาตรา 73 เนื่องจากการยกเลิกส่งผลกระทบทำให้เกษตรกรมากกว่า 2 ล้าน
ครัวเรือน ไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้ 

อย่างไรก็ตามจากการที่ผลผลิตในประเทศลดลง 20-30 เปอร์เซ็นต์ในขณะที่ต้นทุนเกษตรกร
เพิ่มขึ้นถึง 3 เท่า และการยกเลิกการใช้สารทั้งสองชนิดอย่างเร่งรีบและไม่มีมาตรการรองรับยังส่งผล
กระทบต่อเนื่องถึงอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์ที่นอกจากจะประสบภาวะขาดแคนวัตถุดิบจัดการที่
ผลผลิตในประเทศลดลงยังไม่สามารถนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศได้เนื่องจากเงื่อนไขในการประกาศ

มอ็บชดุดาํบกุ ยืน่หนงัสอืทบทวนแบน3สาร อนทุนิลัน่ผอ่นผนัไมไ่ด้ ‘มนญัญา’แยม้ม‘ีไมเ้ดด็’ 



กระทรวงสาธารณสุขเลขที่ 387 พ.ศ.2560 อันจะนำไปสู่วิกฤติการขาดแคลนอาหารทั้งในประเทศและ
เพื่อการส่งออก สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศคิดเป็นมูลค่า 1.7 ล้านล้าน
บาท และการจ้างงานในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารจำนวนกว่า 12 ล้านคน 
 
ฉะนั้นทางกลุ่มจึงขอให้รัฐบาลดำเนินการยุติการยกเลิกสารทั้ง 3 ชนิดจนกว่าจะมีผลการศึกษาทบทวน
ข้อมูลหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างถี่ถ้วน รอบคอบและเปิดเผยให้
ประชาชนรับทราบผลการศึกษาอย่างชัดเจน และให้บังคับใช้มาตรการจำกัดการใช้ตามประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ในระหว่างมีการศึกษาทบทวน เพื่อส่งเสริมการใช้สารเคมีเกษตรอย่างถูกต้อง และ
ปลอดภัยภายใต้แนวทางของเกษตรกรปลอดภัย จากนั้น เวลา 11.00 น.กลุ่มผู้ชุมนุมเดินเท้าต่อที่
กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือยื่นหนังสือกับทางรัฐมนตรี ต่อไป 

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี 9 องค์กร
เกษตรกร คัดค้านการแบน 3 สาร โดยให้กลับไปใช้มติเดิม คือมาตรการกำจัดการใช้สารเคมีวัตถุ
อันตรายทางเกษตรวันเดียวกันนี้ว่า ไม่ได้มีปัญหาความขัดแย้งอะไร และเรื่อง 3 สาร ก็ยังเป็นไปตามมติ
คณะกรรมการวัตถุอันตรายที่ประชุมไปเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ที่ผ่านมา ก็ชัดเจนแล้วว่าทั้ง 3 สารจะต้อง
หยุดใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคมนี้ เป็นต้นไป ส่วนข้อเรียกร้องที่จะให้ขยายเวลาจากวันที่ 1 ธันวาคม ออกไป
มีการพูดคุยกันหรือไม่นั้น เป็นเรื่องของคณะกรรมการฯ เพียงแต่กระทรวงสาธารณต้องมีจุดยืนในมติของ
สุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นหลัก ซ่ึงกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีการประกาศจุดยืนไปแล้ว 

เมื่อถามย้ำว่านายสุริยะ จึงรุ่งเรือง รมว.อุตสาหกรรม เรียกประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย
พิจารณาแบน 3 สารเคมีในวันที่ 27 พฤศจิกายนนี้ ถ้ามีการเปลี่ยนมติจากเดิมสามารถทำได้หรือไม่ 
เพราะก่อนหน้านี้พรรคภูมิใจไทยออกมาประกาศว่าหากคณะกรรมการฯโหวตสวนแนวทางพรรค รัฐมนตรี 
7 คนในส่วนของพรรคจะลาออกนายอนุทิน กล่าวว่า ก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯ และเรื่องดังกล่าวไม่ใช่
เรื่องของการเมือง ไม่ใช่เรื่องของพรรคภูมิใจไทย ประชาธิปัตย์หรือพลังประชารัฐ แต่เป็นเรื่องของสุขภาพ
ของประชาชน ยืนยันเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับการเมือง อย่าเอาการเมืองมาแลกกับชีวิตของประชาชนโหดร้าย
เกินไป 

น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงกรณีที่มีกลุ่มเกษตรกรออกมาคัดค้าน
การแบน 3 สารว่า ขอให้รอมติที่ประชุมคณะกรรมการวัตถุอนัตรายในวันที ่27 พฤศจิกายนนี้ก่อน แล้วจะ
ดำเนินการอย่างไรก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่ง ส่วนการที่มีม็อบมากดดันแบบนี้ สำหรับตนไม่มีผล เพราะทุก
อย่างต้องดำเนินการไปตามกฎหมายและตามมติของคณะกรรมการฯ หลังจากพรุ่งนี้แล้ว เราก็จะมา
ประชุมกันอีกครั้งว่าจะมีแนวทางออกมาแบบไหน แต่ก็เป็นนโยบายของนายกฯ อยู่แล้วที่ต้องการจะลด 
ละ เลิก การใช้สารเคมีในประเทศไทยให้น้อยลง อย่างไรก็ตาม หากจะมีการเปลี่ยนแปลงมติครั้งแรก ใน
ครั้งที่สองมันก็ต้องมีความหนักแน่นว่ามีเหตุผลอะไรที่จะไปลบล้างคำสั่งหรือมติครั้งแรกได้ 

ผู้สื่อข่าวถามว่าการที่มติคณะกรรมการวัตถุอันตรายให้เลิกใช้สารเคมีเหล่านี้ แล้วมีสารอะไรที่จะ
มาทดแทนหรือยัง น.ส.มนัญญา กล่าวว่า หากพูดถึงสารเคมีในประเทศไทยมีมาอยู่แล้ว แต่ที่จะนำเข้ามา



เพื่อมาทดแทน 3 สารเคมีเหล่านี้ไม่มีแน่นอน ซึ่งในส่วนของสหกรณ์อาจจะมีการปรับเปลี่ยนมาเป็น
เครื่องจักร 

“ถ้าที่ประชุมมีมติให้ชะลอ คณะกรรมการฯ ก็ต้องชี้แจงเหตุผลว่ามีความจำเป็นอะไรที่จะต้องลบ
ล้างมติครั ้งแรก แต่ก็มีมาตรการดำเนินต่อไปอยู ่แล้ว ขอเก็บไว้เป็นความลับ ยังไม่ขอพูดตอนนี้” 
น.ส.มนัญญา กล่าว 
 
 
 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภาพอากาศเย็นลงมีหมอกตอนเช้า และมีฝนตกบางพ้ืนที่ระยะนี้ กรมวิชาการ
เกษตร แนะให้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟเฝ้าระวังการระบาดของโรคแอนแทรคโนส จะพบในระยะที่ต้นกาแฟ
เริ่มติดผลจนถึงระยะเก็บเกี่ยวผลผลิต อาการที่ใบ พบได้ทั้งใบอ่อนและใบแก่ ลักษณะเป็นจุดสีน้ำตาล 
เนื้อเยื่อกลางแผลตาย ถ้ารุนแรงแผลขยายขนาดเป็นแผลใหญ่ ทำให้ใบแห้งไหม้ทั้งใบ อาการที่กิ่ง จะพบ
บนกิ่งเขียวไหม้ ทำให้ใบเหลืองและร่วง กิ่งเหี่ยวและแห้งทั้งกิ่ง อาการที่ผล พบได้ทั้งผลอ่อนและผลแก่ 
เริ่มแรกผลจะมีจุดสีน้ำตาลเข้ม หากรุนแรง จุดขยายรวมกันเป็นแผลรูปร่างไม่แน่นอน เนื้อเยื่อแผลยุบตัว 
กรณีพบที่ผลอ่อนจะทำให้ผลไม่พัฒนาเป็นเมล็ดและเปลี่ยนเป็นสีดำ แต่ผลยังคงติดอยู่บนกิ่งต้นกาแฟ 
ส่วนพบที่ผลแก่จะทำให้ผลสุกแก่เร็วขึ้น 

สำหรับต้นกาแฟระยะติดผล เกษตรกรควรหมั่นสำรวจและป้องกันกำจัดมอดเจาะผลกาแฟ
สม่ำเสมอ เนื่องจากมอดเจาะผลกาแฟจะทำให้ผลเกิดบาดแผลที่เป็นช่องทางให้เชื้อราเข้าทำลายผลได้
มากขึ้น จากนั้น เกษตรกรควรตรวจแปลงปลูกและเก็บผล ตัดแต่งกิ่ง ใบ ดอก และส่วนที่เป็นโรคที่ร่วง
อยู่ใต้ต้น นำไปทำลายอีกทั้งควรรักษาระดับร่มเงาให้เหมาะสมเพื่อรักษาระดับความชื้นและช่วยป้องกัน
การเกิดโรค 

กรณีพบโรคเริ่มระบาดที่ใบ กิ่ง ดอก และผลอ่อน ให้เกษตกรพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช เบ
โนมิล 50% ดับเบิ้ลยูพีอัตรา 20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารแมนโคเซบ 80% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 50 
กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร และควรหยุดพ่นสารเมื่อผลกาแฟเริ่มแก่จนถึงระยะเก็บเกี่ยวผลผลิต หลังเก็บเกี่ยว
ผลผลิตกาแฟเรียบร้อยแล้ว ให้เกษตรกรตัดแต่งกิ่ง ทรงพุ่ม ใบ และเก็บผลที่เป็นโรคไปเผาทำลายนอก
แปลงปลูก เพื่อให้โล่งโปร่ง อากาศถ่ายเทสะดวก และแสงแดดลอดผ่านได้ จากนั้นให้ใส่ปุ๋ยบำรุงต้น 
เพื่อให้ต้นกาแฟมีความแข็งแรง 

เตอืนรบัมอืโรคแอนแทรคโนสในกาแฟ 


