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กก.วัตถุอันตรายพลิกมติเลื่อนแบน “พาราควอต-คลอร์ไพริฟอส” ไปอีก 6 เดือน มีผล 1 

มิถุนายน 2563 ส่วน “ไกลโฟเซต” ไม่แบน ให้จำกัดการใช้“เสี่ยหนู”ยอมรับมติ แม้ผิดหวังแต่ทำสุดซอย
แล้ว ยันไม่ทำให้เรือเหล็กรั่ว ด้าน “มนัญญา”ควันออกหู ถูกข้ามหน้า หลังปลัดเกษตรฯ –อธิบดีกรม
วิชาการเกษตรดอดให้ “เฉลิมชัย”ลงนามเอกสารขยายเวลายกเลิก พร้อมผลรับฟังความเห็นเสนอที่
ประชุมบอร์ดสารพิษ 

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ที่กระทรวงอุตสาหกรรม มีการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย ซึ่งมี
วาระสำคัญในการพิจารณาเกี่ยวการยกเลิกใช้ 3 สารเคมีทางการเกษตรคือ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส 
และไกลโฟเซต ให้มีผลทันทีวันที่ 1 ธันวาคมหรือไม่ โดยมีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการอุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการวัตถุอันตรายเป็นประธานการประชุมครั้งแรก 
 
พลิกมติ เลื่อนแบน 2และจำกัดใช้1 

หลังใช้เวลาหารือประมาณ 3 ชั ่วโมง นายสุริยะแถลงผลการประชุมว่า คณะกรรมการวัตถุ
อันตรายมาร่วมประชุม 24 คน จากทั้งหมด 29 คน ได้พิจารณาข้อมูลที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นำเสนอ และแสดงความคิดเห็นแล้ว มีมติเอกฉันท์ให้ออกประกาศกำหนดวัตถุอันตรายพาราควอตและ
คลอร์ไพริฟอส เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 โดยให้กำหนดระยะเวลาบังคับใช้เลื่อนจาก 1 ธันวาคม 2562 
เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ส่วนไกลโฟเซตให้ใช้มาตรการจำกัดการใช้ตามมติคณะกรรมการวัตถุ
อันตรายเม่ือวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 

นายสุริยะกล่าวต่อวา นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรและกระทรวง
เกษตรฯจัดทำมาตรการรองรับในการหาสารทดแทน หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสมสำหรับวัตถุอันตราย
พาราควอตและคลอร์ไพริฟอส รวมถึงมาตรการลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้ อง รวมทั้ง
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และให้นำเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาภายในเวลา 4 เดือน นับ
จากวันที่มีมติ 
 
สุริยะแจงพิจารณาตามข้อมูล ก.เกษตร 

ผู้สื่อข่าวรายงาน บรรยากาศที่กระทรวงอุตสาหกรรมว่า มีเกษตรกรที่ขอใช้สารเคมีทางการเกษตร 
3 ชนิด มาคอยฟังผลการประชุม และมีนายอันวาร์ สาและ ประธานกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สนิ
ทางปัญญา ยื่นหนังสือต่อนายสุริยะ อยากให้เปิดเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นจากฝ่ายที่ต้ องการให้
แบน 3 สารเคมีกับฝ่ายที่ต้องการใช้สารเคมีต่อไป เพื่อพิสูจน์ความจริงว่า สารเคมีดังกล่าวเป็นอันตราย

มตกิก.วตัถอุนัตรายพลกิ ยดืแบน2สาร อนทุนิยอมรบัผดิหวงั 
แตไ่มท่ำใหเ้รอืเหลก็รัว่ มนญัญายวัะคนืกรมวชิาการกษ. หกัหนา้ชงเรือ่งขยายเวลา 



ต่อสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภคหรือไม่ และต้องการให้ทุกฝ่ายศึกษาข้อมูลให้รอบด้าน เพื่อความเป็นธรรมต่อ
ทั้ง 2 ฝ่าย โดยรัฐบาลต้องดำเนินการเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน เพื่อประโยชน์ของประชาชนและบ้านเมืองต่อไป 

ทั้งนี้ หลังกลุ่มเกษตรกรที่มารอฟังผลการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย รับทราบมติให้เลื่อน
การยกเลิกใช้พาราควอต คลอร์ไพริฟอสออกไปอีก 6 เดือน และจำกัดการใช้ไกลโฟเซตตามมติเดิม กลุ่ม
เกษตรกรยังคงจับกลุ่มหารือ พูดคุยกันว่า หลังจากนี้จะทำอย่างไรกันต่อไป จากเดิมที่จะมีการแบนในวันที่ 
1 ธันวาคม แม้จะขยายเวลาออกไป ก็จะยังคงได้รับผลกระทบต่อไปอยู่ดี 

โดยแกนนำเกษตรกรได้สอบถามนายสุริยะ ที่เดินออกมาจากห้องประชุม สอบถามเหตุผลของการ
ขยายเวลายกเลิกใช้พาราควอต คลอร์ไพริฟอส ไปอีก 6 เดือน ซึ่งนายสุริยะชี้แจงว่า เป็นการพิจารณา
ตามข้อมูลที่กระทรวงเกษตรฯเสนอเข้ามาในคณะกรรมการฯ ส่วนเหตุผลที่ยังไม่ประกาศเลิกใช้ไกลโฟเซต 
แต่ให้จำกัดการใช้ เนื่องจากเห็นว่าไม่มีอันตราย แต่เกษตรกรพยายามสอบถามถึงแนวทางว่า แล้วหลัง
พ้น 6 เดือนไปแล้ว จะดูแลเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบอย่างไร นายสุริยะ ตอบว่า ก็ให้ ก.เกษตรฯไป
พิจารณาแนวทางนี้ ก่อนที่จะขอตัวกลับ 
 
มนัญญาปรี๊ดบิ๊กเกษตรฯหักหน้า 

มีรายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรฯ หลังการประชุมคณะกรรมการวัตถุอ ันตรายเผยว่า 
น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรฯไม่พอใจกรมวิชาการเกษตรมาก ที ่แอบทำหนั งสือขอขยาย
ระยะเวลา 3 กรณี หลังมติแบน 3 สารเคมีเกษตร โดยแบ่งเป็น 1.ขยายเวลา 1 เดือน 2.ขยายเวลา 3 
เดือน 3.ขยายเวลา 6 เดือน โดยไม่แจ้งให้ทราบ มาแอบเห็นเอกสารหลังส่งเข้าคณะกรรมการวัตถุ
อันตรายแล้ว 

“นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและรมว.สาธารณสุข และน.ส.มนัญญาไม่พอใจมากที่กรม
วิชาการเกษตรไม่เสนอเอกสารมาให้ตรวจ ก่อนนำเข้าประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย ซึ่งเอกสาร
ดังกล่าวลงนามโดยนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯและปลัดกระทรวงเกษตรฯนำส่งเข้าที่ประชุมทันท”ี 
 
สะพัดเสี่ยหนูฉุนปชป.เล่นเกมใต้ดิน 

ขณะเดียวกันแหล่งข่าวกระทรวงเกษตรฯเผยว่า ก่อนทราบผลประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย
นายอนุทินเรียกน.ส.มนัญญาไปที่รัฐสภา เพื่อประชุมพรรคแสดงจุดยืนของพรรคภูมิใจไทย และเมื่อทราบ
มติกรรมการวัตถุอันตรายแล้ว นายอนุทินไม่พอใจมาก คาดว่าจะกลายเป็นรอยร้าวในพรรคร่วมรัฐบาล 
ทำให้การปรับครม.ที่เร็วขึ้นกว่าที่คาดการณ์ เนื่องจากแกนนำพรรคประชาธิปัตย์ เล่นเกมการเมืองใต้ดิน
โดยส่งอดีตผู้สมัครส.ส.จันทบุรี ของพรรคประชาธิปัตย์ เข้าเป็นแกนนำม็อบเกษตรกรแต่งชุดดำต้านการ
ยกเลิกใช้ 3 สาร นำเกษตรกร และร้านค้าจำหน่ายสารเคมี มาเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องร่วมกับสมาคม 
เอกชนนำเข้าสารเคมี จนส่งผลขยายเวลาการแบนสาร 
 
 
 



“อนุทิน”รับผิดหวังกัดฟันยอมรับมติ 
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์

หลังทราบมติคณะกรรมการวัตถุอันตรายว่า ทราบว่ามีการเปลี่ยนแปลงมติเดิม แต่อย่างไรก็ตาม มติ
ดังกล่าวไม่เป็นเอกฉันท์ เพราะคณะกรรมการในสัดส่วนของกระทรวงสาธารณสุขยังยืนยันให้แบนสารเคมี
ทั้ง 3 ชนิด ส่วนที่มีการวิพากษ์วิจาษณ์ว่ามตินี้จะมีผลต่อการพิจารณาร่วมรัฐบาลของพรรคภูมิใจไทยนั้น 
เป็นคนละเรื่องกัน เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องการเมือง แต่เป็นการพิจาณาของคณะกรรมการแต่ละคนซึ่งมีอิ สระ 
เพียงแต่จุดยืนของกระทรวงสาธารณสุขคือ อะไรที่มีปัญหาต่อสุขภาพ ต่อชีวิตประชาชน เราเห็นชอบด้วย
ไม่ได้ 

อย่างไรก็ตาม เมื่อมีมติแล้ว ก็ต้องให้เกียรติ ส่วนกระทรวงสาธารณสุขก็สุดซอยแล้ว น.ส.มนัญญา
ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรฯก็สุดซอยแล้ว ทำเต็มที่เพื่อปกป้องสุขภาพ รักษาชีวิตประชาชน แต่ทั้งหมดมี
กระบวนการการลงมติ ฝ่ายเสียงข้างน้อยก็ต้องทำตามกฎหมาย 

“ยอมรับว่าผิดหวัง ถ้ามีกฎหมายให้รมว.สาธารณสุขใช้อำนาจหักล้างมติวันนี้ได้ ผมจะเซ็นตอนนี้
เลยแต่มันทำไม่ได้”นายอนุทิน ย้ำและว่า เรื่องการแบนหรือไม่แบนสารพิษ ไม่ใช่นโยบายรัฐบาลเพราะ
คณะกรรมการมาจากผู้ทรงคุณวุฒิไม่ใช่ผู้แทนจากราชการอย่างเดียว เขาออกมติมาแบบไหน เราก็ต้อง
ยอมรับ ถ้าไม่ยอมรับแปลว่าไม่เคารพกฎหมาย กระทรวงสาธารณสุข ต้องเคารพมติคณะกรรมการแต่
ต้องเตรียมยารักษาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสารเคมี 
 
ยืนยัน ไม่ทำให้เรือเหล็กล่ม 

นายอนุทินยังกล่าวด้วยว่า เรื่องนี้จะไม่ใช่รูเล็กๆ ให้เรือเหล็กล่ม เพราะตนมีช่างอ๊อก จบวิศวกรรม
โลหะ เรื่องจุดยืนของพรรคร่วมแต่ละพรรคจะเห็นต่างก็ไม่เป็นไร เพราะแต่ละกระทรวงมีภารกิจและ
มุมมองต่างกัน หน้าที่ของสาธารณสุขจากนี้ ต้องรณรงค์ให้เกษตรกรระวังมากขึ้น ใช้ตามคำ แนะนำเพิ่ม
มากขึ้น และขอให้โชคดี อโรคยา ปรมาลาภา” นายอนุทิน กล่าว 
 
ปลัด กษ.เผยเฉลิมชัยให้ยึดข้อมูล 

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรฯให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าประชุมคณะกรรมการวัตถุ
อันตรายชุดใหม่ว่า กระทรวงเกษตรฯมีผู้แทน 4 คนได้แก่ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
อธิบดีกรมประมง และอธิบดีกรมวิชาการเกษตร สำหรับการลงความเห็นนั้น ยืนยันว่านายเฉลิมชัย ศรี
อ่อน รมว.เกษตรฯไม่ได้สั่งการให้เป็นไปในทางใดทางหนึ่ง กรรมการแต่ละคนจะพิจารณาจากข้อมลูซึ่งที่
ประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายประมวลมาจากทุกภาคส่วน 
 
บิ๊กกรมวิชาการฯชงข้อมูลเลื่อนแบน 

มีรายงานข่าวแจ้งว่า การประชุมครั้งนี้ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเตรียมข้อมูลผลรับฟังคว าม
คิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. ... เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายเกี่ยวกับการ
ปรับสถานะสารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิดได้แก่ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส เป็นวัตถุ



อันตรายชนิดที่ 4 ส่งผลให้ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน ผลิต และครอบครอง ซึ่งมีผู้ แสดงความเห็นผ่าน
เว็บไซต์และแบบสอบถามทั้งหมด 48,789 ราย โดยมีผู้เห็นด้วย 12,143 ราย ไม่เห็นด้วย 36,646 ราย 

ส่วนประเด็นผลพิจารณาระยะเวลาและความเหมาะสมในการบริหารจัดการวัตถุอันตรายที่ยัง
เหลืออยู่ หลังประกาศบังคับใช้ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้องนั้น คาดว่าอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
จะเสนอตามที่เสนอต่อคณะทำงานพิจารณาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการยกเลิก
ใช้สารเคมี 3 ชนิด ที่ปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธานไปก่อนหน้านี้ โดยกรมวิชาการเกษตรเห็นว่า 
ขั้นตอนที่ต้องเปิดรับแจ้งการครอบครองภายใน 15 วัน และต้องให้ผู้ครอบครองนำมาส่งมอบภายใน 15 
วันหลังการแจ้ง หากออกประกาศวันที่ 1 ธันวาคมจะเหลือเวลาเพียง 5 วัน ซึ่งกระชั้นชิดมาก ทั้งเกษตรกร 
ผู้ประกอบการนำเข้าและผลิต และร้านจำหน่ายต้ังตัวไม่ทัน อีกทั้ง กระบวนการจัดการกับสารเคมี 3 ชนิด
ซึ่งมีอยู่ประมาณ 28,000 ตัน ต้องใช้เวลาถึง 6 เดือนจึงอาจเสนอที่ประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย
พิจารณาชะลอการบังคับใช้กฎหมายออกไปก่อน 

รายงานข่าวระบุต่อว่า ทั้งนี้ มีความเป็นไปได้ว่า กรรมการที่เป็นผู้แทนจากกระทรวงเกษตรฯ จะ
สนอผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น หากยกเลิก 3 สารทันที โดยจากการศึกษาข้อมูลของคณะทำงานฯ ซ่ึงมาจาก
หลายหน่วยงานประเมินว่า เกษตรกร 600,000 ราย จะมีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นคิดเป็นมูลค่า 33,417 
ล้านบาท นอกจากนี้ คาดว่าที่ประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายจะพิจารณาถึงผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 
โดยไทยจะถูกกล่าวหาว่า ทำให้เกิดอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่มาตรการท างภาษี (Non-Tariff 
Barriers : NTB) โดยตามกติกาขององค์การการค้าโลก (WTO) หากจะเลิกใช้สารเคมีการเกษตร
ชนิดใด อันจะส่งผลให้ประเทศคู่ค้าไม่สามารถส่งสินค้าเข้ามาจำหน่ายได้นั้น ต้องส่งหนังสือแจ้งไปยัง 
WTO ให้ประเทศสมาชิกทราบล่วงหน้าก่อนกฎหมายมีผลบังคับใช้ 60 วัน 

โดยก่อนหน้านี้ กรมวิชาการเกษตรส่งหนังสือแจ้ง WTO เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน อีกทั้ง เมื่อแจ้ง 
WTO ต้องมีระยะเวลาให้ประเทศสมาชิกพิจารณา ปัญหาอีกประการคือ ไทยไม่สามารถนำเข้าวัตถุดิบใน
การผลิตอุตสาหกรรมต่อเนื่องภาคการเกษตรเช่น ถั่วเหลือง ข้าวสาลี เพราะเมื่อประกาศยกเลิกใช้สารเคมี 
3 ชนิดแล้ว สินค้าเกษตรที่นำเข้าต้องมีค่าตกค้างของสารที่ยกเลิกใช้เท่ากับ 0 (zero tolerance) ตาม
ประกาศของกระทรวงสาธารณสุขที ่387 เรื่องอาหารที่มีสารพิษตกค้าง พ.ศ. 2560 แต่เนื่องจากประเทศ
ที่ไทย ยังจำเป็นต้องนำเข้าวัตถุดิบจากประเทศที่ใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิดอยู่ 

การจะนำเข้าได้ต้องแก้ไข “ระดับปริมาณสารพิษที ่เป็นอันตรายทางเคมี” (Maximum 
Residue Limits : MRLs) จากที ่คณะกรรมาธิการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศในโครงการ
มาตรฐานอาหารขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติและองค์การอนามัยโลก (Codex; 
Joint FAO/WHO Food Standards Programme) กำหนดไว้ โดยไทยต้องแสดงข้อมูลทาง
วิทยาศาสตร์ที่ได้มาตรฐานสากล สำหรับรองรับการยกเลิกใช้สารเคมีชนิดนั้นๆ และการแก้ไขค่า MRLs 
ของสินค้านำเข้าว่า ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมให้เห็นชัดเจนจนประเทศสมาชิกยอมรับจึงจะมี
ผลในทางปฏิบัติในการค้าระหว่างประเทศได้ 
 
 



 
 

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิด
ประชุมชี้แจงมาตรการเยียวยาสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากการแบนสารเคมีจำกัดวัชพืชด้วย
เครื่องจักรกลการเกษตร หลังยกเลิกการใช้สารเคมี 3 ชนิด โดยมี นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะอธิบดีกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ คณะผู้บริหาร สหกรณ์จังหวัด และข้าราชการ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมประมาณ 200 
คน ณ ห้องประชุมชั้น 3อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนน
พิชัย เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร 

ทั้งนี้ รมช.เกษตรฯมอบหมายให้สหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ ขอความร่วมมือ ไปยังร้านค้าสหกรณ์
ให้เตรียมนำสารเคมีออกจากร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรของสหกรณ์ตามระยะเวลา ที่
กฎหมายกำหนด และสำรวจความต้องการของสหกรณ์การเกษตรที่พร้อมเข้าสู่ช่วงการเปลี่ยนผ่าน ในการ
ลดละเลิกการใช้สารเคมี โดยให้สหกรณ์จัดหาเครื่องจักรกลทางการเกษตรและเครื่องมือต่างๆ ที่จะใช้
สำหรับกำจัดวัชพืชและเตรียมดินเพาะปลูก เช่น รถไถ เครื่องตัดหญ้ารถแทรคเตอร์ นำไปบริการแก่
สมาชิกและเกษตรกรทั่วไป โดยจะขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล เป็นเงินอุดหนุน 90% และให้สหกรณ์
สมทบอีก 10% เพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ดังกล่าว เบื้องต้นได้สำรวจสหกรณ์ที่สนใจและ
พร้อมเข้าร่วมโครงการ 169 สหกรณ์ สมาชิก 101,400 ราย เป็นสหกรณ์ที่ผลิตข้าวโพด 44 แห่ง อ้อย 
5 แห่ง มันสำปะหลัง 11 แห่งไม้ผล 6 แห่ง ยางพารา 78 แห่ง และปาล์มน้ำมัน 19 แห่ง และคาดว่าจะ
มีสหกรณ์สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม ทางสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจะสำรวจเพื่อให้ได้จำนวนที่
ชัดเจนอีกครั้งภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน ซึ่งสหกรณ์ที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องจักรกลและ
อุปกรณ์การเกษตร ต้องกำหนดระเบียบใช้เครื่องจักรกลการเกษตร และวางแผนให้บริการ รวมถึงจัดทำ
ทะเบียนควบคุมการใช้งาน โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์จะถ่ายทอดองค์ความรู้วิธีการกำจัดวัชพืช ด้วย
เครื่องจักรกล การใช้อุปกรณ์และการดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือ ให้สหกรณ์ พร้อมทั้งติดตามประเมินผล 
อย่างใกล้ชิด พร้อมจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินนโยบายดังกล่าวให้สหกรณ์ที่สมัคร เข้าร่วม
โครงการ ในวันที่ 3 ธันวาคม เพื่อเดินหน้านโยบายดังกล่าวอย่างจริงจัง และตั้งเป้าหมายใช้กลไกสหกรณ์
เข้ามาสนับสนุนให้เกษตรกรลดใช้สารเคมี โดยหันมาใช้เครื่องจักรกลอุปกรณ์กำจัดวัชพืชแทน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘มนญัญา’เรยีกสหกรณจ์ว.รบันโยบาย เยยีวยาเกษตรกรลดผลกระทบแบน3สาร 
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คณะกรรมการวัตถุอันตราย ถกเดือด 4 ชั่วโมง กระทรวงเกษตรฯถูกซักเละ มีพลิกมติสั่งแบนแค่ 
2 สาร พาราควอต-คลอร์ไพริฟอส พร้อมสั่งเลื่อนเป็น 1 มิ.ย.63 หลังยังหาสารทดแทนไม่ได้ ส่วน
ไกลโฟเซตรอดแค่จำกัดการใช้ หวั่นกระทบอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ แจงข้อมูลทั่วโลกยังใช้อีก 161 
ประเทศ 

ปลัดเกษตรฯยอมรับแบนตอนนี้โกลาหลแน่ ย้ำเร่งหามาทดแทนให้ทันประกาศ “มนัญญา” ชี้สาร
ทั้ง 3 ชนิดสมควรโดนแบน ภูมิใจไทยฉุน คณะกรรมการวัตถุอันตรายไม่แบนสารพิษ ลั่น “มนัญญา” ไม่
ลาออก 19 องค์กรเกษตรกร รับทราบมติของคณะกรรมการวัตถุอันตรายชี้เลื่อนแบนพาราควอต ไม่ได้
ช่วยเกษตรกร อุตสาหกรรมในประเทศและการส่งออก หากรัฐมนตรีลงนามในประกาศฯ จะยื่นเรื่องฟอ้ง
ศาลทันที เพราะเสียหายหนัก ปีหน้าเกษตรกรต้นทุนเพิ่ม 1,400% กระทบมูลค่าการส่งออก 5.7 แสน
ล้านบาท GDP ภาคการเกษตรหายวับ 43% 

หลังถกเดือด 4 ชั่วโมง ในที่สุดคณะกรรมการวัตถุอันตรายที ่พิจารณาเรื ่องแบน  3 สารเคมี
การเกษตร คือ พาราควอต ไกลโฟเซตและคลอร์ไพริฟอส ก็มีมติให้แบนแค่ 2 สาร คือ พาราควอตและ
คลอร์ไพริฟอส 

ทั ้งนี ้ เมื ่อว ันที ่ 27 พ.ย. นายสุร ิยะ จึงร ุ ่งเร ืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม ในฐานะประธาน
คณะกรรมการวัตถุอันตราย เปิดเผยว่า คณะกรรมการวัตถุอันตราย ได้พิจารณาข้อมูลของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์และมีความเห็นร่วมกันเป็นเอกฉันท์จากผู้เข้ามาร่วมประชุมทั้งสิ้น 24 ราย ให้ทบทวน
มติเดิมเมื่อวันที่ 22 ต.ค. ด้วยการออกประกาศกำหนดวัตถุอันตราย พาราควอต และคลอร์ไพริฟอส ให้
เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 คือ ห้ามครอบครอง ห้ามใช้ จากเดิมอยู่ชนิดที ่ 3 โดยให้เลื ่อนกำหนด
ระยะเวลาใช้บังคับเป็นตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.2563 จากมติเดิมกำหนดวันที่ 1 ธ.ค.62 เนื่องจากต้องรอให้
กรมวิชาการเกษตร จัดทำมาตรการรองรับในการหาสารทดแทน หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสมสำหรับวัตถุ
อันตรายพาราควอตและคลอร์ไพริฟอส ระหว่างนี้ห้ามมีการนำเข้าสารทั้ง 2 ชนิด โดยให้ใช้สารคงคา้งที่
อยู่ในประเทศประมาณ 23,000 ตันไปก่อน 

นายสุริยะกล่าวอีกว่า ที่ประชุมยังให้กรมวิชาการเกษตร ไปจัดหามาตรการเพื่อลดผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและให้นำเสนอคณะกรรมการ
วัตถุอันตรายพิจารณาภายในระยะเวลา 4 เดือนนับจากที่มีมติ ส่วนสารไกลโฟเซต ไม่ได้แบนการใช้ แต่
ให้จำกัดการใช้ตามมติคณะวัตถุอันตราย เมื่อวันที่ 23 พ.ค. ที่สามารถใช้ในพืช 6 ชนิด คือ อ้อย 
ยางพารา ข้าวโพด ปาล์ม มันสำปะหลัง ไม้ผล เนื่องจาก 161 ประเทศในโลก ยังคงใช้สารตัวนี้ มีแบน
เพียง 9 ประเทศเท่านั้น และพบว่า ยังกระทบอุตสาหกรรมต่อเนื่อง โดยเฉพาะอาหารสัตว์ ถ้าห้ามใช้สาร
ตัวนี้ จะไม่สามารถนำเอาถั่วเหลือง ข้าวสาลี มาจากสหรัฐฯ บราซิล และประเทศอื่นๆได้ ก็จะกระทบ
ต่อเนื่องกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์อีกด้วย 

ชาดาเดอืดฉะยบั กรรมการวตัถพุลกิมต ิแบนแค่ 2 สารพษิ 



รมว.อุตสาหกรรมกล่าวด้วยว่า ยืนยันว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากมติดังกล่าวอีกแล้ว เพราะ
ทุกคนหวังว่าในวันที่ 1 มิ.ย.2563 จะประกาศใช้ บังคับตามกฎหมาย ไม่เลื่อนระยะเวลาอีกแล้ว ระหว่าง
นี้เกษตรกรยังใช้ได้อยู่ จนกว่าร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมจะแล้วเสร็จ มีผลบังคับใช้ 1 มิ.ย.2563 
แต่ห้ามนำเข้าและให้ใช้สารคงค้างที่เหลือในประเทศอีก 23,000 ตัน การประชุมครั้งนี้ปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการฯว่า ได้หารือแนวทางในการปฏิบัติเพื่อบริหารจัดการวัตถุ
อันตรายที่ยังคงเหลืออยู่ รวมถึงผลกระทบอื่นๆ พบว่ามีข้อจำกัดในการปฏิบัติหากจะให้ยกเลิก 3 สาร ใน
วันที่ 1 ธ.ค. จึงได้ให้เลื่อนออกไปก่อน เพ่ือทำทุกอย่างให้ครบ 

นายสุริยะกล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ การประชุมรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนที่ผ่านมายังพบว่า มี
ผู้ไม่เห็นด้วย และมีข้อเสนอแนะจำนวนมาก โดยการจัดการสารที่คงค้างมีจำนวน 23,000 ตัน หาก
ทำลายต้องมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก บางส่วนไม่สามารถผลักดันให้ส่งกลับไปได้ ขณะเดียวกัน ยังเกิดผล
กระทบต่ออุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อาหารสัตว์ อาจจะไม่สามารถนำเข้าวัตถุดิบที่
เป็นผลิตผลทางการเกษตรได้และอาจมีผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศ 

ด้านนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงฯได้ศึกษา
วิเคราะห์ผลกระทบต่างๆแล้ว หากมีการยกเลิกการใช้ในขณะนี้ อาจเกิดภาวะโกลาหลขึ้นในประเทศไทย 
เนื่องจากการใช้พาราควอต เป็นเสมือนยาสามัญประจำบ้านที่เกษตรกรเคยชินใช้กำจัดวัชพืช ที่ผ่านมากรม
วิชาการเกษตรไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้ได้ศึกษาสารทดแทนมาแล้วประมาณ 1 ปี มีทั้งที่เป็นสารเคมีและ
ไม่ใช่สารเคมี รวมทั้งวิธีการอื่นๆแต่ยังไม่แล้วเสร็จ ระหว่างนี้หวังว่า กระทรวงเกษตรฯจะเร่งหาสาร
ทดแทนมาได้ทันภายใน 1 มิ.ย.2563 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายครั้งนี้ ใช้เวลาการประชุม 4 ชั่วโมง 
ตั้งแต่เวลา 10.00-14.00 น. มีคณะกรรมการเข้าร่วมทั้งหมด 24 ราย ไม่เข้าประชุม 5 ราย คือ ผู้ทรง
วุฒิ 3 ราย และผู ้แทนหน่วยงานจากกระทรวงกลาโหม และสำนักงานพลังงานปรมาณูเพื ่อส ันติ 
บรรยากาศในที่ประชุมมีการถกประเด็นซักถามตัวแทนจากกระทรวงเกษตรฯกันอย่างดุเดือด เช่น การหา
สารทดแทน มาตรการรองรับผลกระทบเกษตรกร ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ระยะเวลาการแบนสาร โดยมี
ตัวแทน 2 ราย คือ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ และผู้อำนวยการในสังกัดกรมวิชาการเกษตร ที่มาแทนอธิบดี
กรมวิชาการเกษตร ที่ติดภารกิจที่ต่างประเทศ  

ขณะที่ น.ส.อัญชุลี ลักษณ์อำนวยพร ประธานเครือข่ายอาสาคนรักแม่กลอง กล่าวว่า รู้สึกกดดัน
มาก ขอกลับไปอ่านมติที่ประชุมอย่างละเอียดก่อนว่าจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรอย่างไร 

ที่กระทรวงสาธารณสุข ช่วงบ่าย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข 
กล่าวภายหลังทราบผลการพิจารณาแบน 3 สารเคมีการเกษตร ว่า กระทรวงยืนยันในที่ประชุมให้มีการ
แบนสารเคมีในภาคเกษตรในวันที่ 1 ธ.ค. แต่เสียงข้างมากในที่ประชุมให้การแบนพาราควอตและคลอไพ
ริฟอสยืดออกไปอีก 6 เดือน ไกลโฟเซตให้จำกัดการใช้ การพิจารณาของกรรมการแต่ละคนมีความเป็น
อิสระ สำหรับกระทรวงยืนยันให้มีการแบน ส่วนตัวผิดหวัง แต่ต้องยอมรับว่าเรื ่องนี้มีคณะกรรมการที่
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนต่างๆ เมื่อมติออกมาอย่างไรก็ต้องยอมรับ ถ้าไม่ยอมรับเท่ากับเรา



ไม่เคารพกฎหมาย กระทรวงก็ต้องกลับมาทำหน้าที่ของตัวเอง ถ้ามีปัญหาก็ขอให้ทุกคนโชคดี ขอให้ทุกคน
ระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารเคมีให้มากขึ้น 

ก่อนหน้ามีมติแบนแค่ 2 สารเคมีทางการเกษตร เช้าวันเดียวกัน ที่กระทรวงเกษตรฯ น.ส.มนัญญา 
ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังรับช่อดอกไม้จากแกนนำผู้หญิงชุมชน กทม. ตัวแทน
มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล และตัวแทนกลุ่มสตรี ซึ่งเป็นคุณแม่ผู้ทำอาหารเลี้ยงครอบครัวกว่า 30 คน ที่มา
ให้กำลังใจในการเดินหน้าแบน 3 สารเคมีทางการเกษตรว่า การแบนสารทั้ง 3 ชนิดจะมีประโยชน์ต่อ
ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ ต้องเลี้ยงลูกตัวเล็ก จากที่ได้ยินมาว่ามีสารตกค้างตกในเลือดและรกเด็ก ฟังแล้วไม่
สบายใจเลย อะไรก็แล้วแต่ที่บริสุทธิ์ก็จะยั่งยืน อะไรก็แล้วแต่ตกแต่งก็จะไม่ยั่งยืน เรื่องนี้ใครๆก็ รู้ 
ครอบครัวใครใครก็รัก ยิ่งตนเองมาอยู่จุดนี้ก็ต้องรักทุกคน เด็กที่บริสุทธิ์ไม่สมควรจะมารับอะไรที่แย่ 
ดังนั้นมันเหมาะสมแล้วที่จะแบนสารทั้ง 3 ชนิด 

ด้านนายชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย พี่ชาย น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.
เกษตรฯ กล่าวถึงมติคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่เลื่อนการแบนสารพิษ 2 ชนิด และจำกัดการใช้ไกลโฟ
เซตว่า ขณะนี้ถือว่าเสร็จสิ้นหน้าที่ของ น.ส.มนัญญาแล้ว เราทำสุดกำลังความสามารถ แต่อำนาจไม่อยู่ใน
มือเรา อำนาจทั้งหมดอยู่ที่นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม ที่ต้องไปตอบคำถามสังคมว่า เหตุ
ใดจึงเลื่อนระยะเวลาการแบนสารพิษออกไป นายสุริยะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องทั้งหมด ที่ทราบมาคือ 
ในการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายไม่มีการลงมติว่าจะมีการแบนสารพิษหรือไม่ แต่กลับออกมา
แถลง ถามว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องหรือไม่ 

ผู้สื่อข่าวถามว่า น.ส.มนัญญาจะลาออกหรือไม่ ที่ผลักดันเรื่องการแบน 3 สารพิษไม่สำเร็จ นาย
ชาดาตอบว่า ไม่ลาออก ทำไมต้องลาออก เพราะไม่ได้ทำผิด คนทำผิดต้องลาออก บางอย่างเราต้อง
รักษามารยาทการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลไว้ แต่เขาไม่มีมารยาท เราก็ไม่รู้จะทำอย่างไร หลังจากนี้จะขอคืน
กรมวิชาการเกษตร ไปให้ รมว.เกษตรฯ ดูแลเอง หากอยากถามความรู้สึกของสังคมเรื่องนี้ ลองกำหนด
วันให้ประชาชนจุดเทียนหน้าบ้าน เพื่อแสดงสัญลักษณ์ไม่เอาสารพิษ หากประชาชนจุดเทียนกันทุกบ้าน คน
ที่ไปเสนอให้เลื่อนการแบนสารพิษก็ต้องไปพิจารณาตัวเอง 

ขณะที่ความเห็นในภาคเกษตรผู้ใช้สารเคมี 3 ชนิด นายสุกรรณ์ สั งข์วรรณะ เลขาธิการสมาพันธ์
เกษตรปลอดภัย เปิดเผยว่า การเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศฯ เรื่องยกเลิก 3 สารเคมีเกษตร และ
ข้อมูลจาก 19 องค์กรเกษตรถึงความจำเป็นของพาราควอตต่อพืชเศรษฐกิจและผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 
ไม่ถูกนำไปประกอบการพิจารณาในการตัดสินของคณะกรรมการวัตถุอันตราย ดังนั้น 4 เดือนจากนี้ไป 
กรมวิชาการเกษตรจะต้องศึกษาข้อมูลผลกระทบทางเศรษฐกิจ หาสารทดแทนมาให้ได้ หากยังไม่มีความ
ชัดเจน รมว.อุตสาหกรรม จะเซ็นประกาศยกเลิกพาราควอตไม่ได้ ไม่เช่นนั้นเกษตรกรจะฟ้องศาลปกครอง
ต่อทันที รัฐบาลต้องระงับการนำเข้า ถั่วเหลือง ข้าวสาลี พืช ผักและผลไม้จากต่างประเทศ ซึ่งยังใช้พาราค
วอตด้วยเช่นกัน 

“เกษตรกร 1.5 ล้านราย เตรียมเดินหน้าฟ้องศาลปกครองทันทีเพื่อคุ้มครองเกษตรกร และการ
ดำเนินงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ขัดต่อรัฐธรรมนูญปี พ.ศ.2560 มาตรา 73 ที่กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มี
มาตรการหรือกลไกช่วยเกษตรกรประกอบเกษตรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ผลผลิตมีปริมาณและ



คุณภาพสูง มีความปลอดภัยโดยใช้ต้นทุนต่ำ สามารถแข่งขันในตลาดได้ พึงช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากไร้ 
ให้มีที่ทำกินโดยการปฏิรูปที่ดินหรือด้วยวิธีอื่น” ที่สำคัญนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ แจ้งว่ามีสารทดแทนแล้ว ช่วยระบุชื่อสารให้เกษตรกรทราบด้วย เพราะถามมาหลายปีแล้ว ยังไม่
มีทดแทน แต่พอประกาศแบนแล้วมีทันที ฝากท่านแจ้งให้ทราบภายในพรุ่งนี้ด้วย อย่าเอาแต่พูดมั่วๆ” 
นายสุกรรณ์กล่าวทิ้งท้าย 

ด้านนายกิตติ ชุณหะวงศ์ นายกสมาคมอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การตัดสินครั้งนี้
เป็นเครื่องยืนยันว่าหน่วยงานภาครัฐยังไม่มีความเข้าใจต่อภาคเกษตรกรรมของไทยโดยเฉพาะการใช้
พาราควอตในกลุ่มพืชเศรษฐกิจ 6 อุตสาหกรรมสำคัญ อ้อย ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ข้าวโพดหวาน 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง เกษตรกรจึงต้องเตรียมรับมือกับผลกระทบต้นทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน 
1,400% ส่งผลต่อเนื่องไปยังมูลค่าการส่งออก 5.7 แสนล้านบาท ส่วน 43% ของ GDP ภาคการเกษตร
ที่หายไป หรือจะหายไปอีกเท่าไร เหมือนรัฐบาลจะไม่สนใจ ไม่ได้ให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมใน
ประเทศและการส่งออก ซึ่งสร้างรายได้ให้ประเทศนับหลายแสนล้านบาท ทั้งนี้ สมาคมฯจะประสานงาน
ไปยังกรมวิชาการเกษตร เพื่อรายงานถึงรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วน  
 


