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 “อนุทิน” รอฟัง “สุริยะ” แจงมติแบน 
2 สารพิษ ฉุนกรมวิชาการเกษตรไม่ฟังคำสั่ง 
“มนัญญา” ลั่นคุมไม่ได้ก็คืนให้ “รมว.เกษตรฯ” 
พิจารณา นายกฯยันไม่ขัดข้องขยายเวลาแบน
สารพิษไม่ย ุ ่งคณะกรรมการว ัตถ ุอ ันตราย
พิจารณา “สัมฤทธิ์” เชื่อยืดแบนสารเคมีเป็น
เรื่องดีเกษตรกรได้ปรับตัว ป้อง“สุริยะ” ไม่ใช่

คนตัดสินใจคนเดียวแต่เป็นมติจากคณะกรรมการ ด้าน “สุริยะ” หงายเงิบ หลัง “จิราพร ลิ้มปานานนท์” 
1 ในคณะกรรมการวัตถุอันตราย อ้างรับไม่ได้มติบอร์ดวัตถุอันตรายเมื่อ 27 พ.ย. ทั้งที่ร่วมกันร่าง
แนวทางจนได้ข้อยุติทุกฝ่ายโดยไม่มีใครคัดค้าน แต่พอออกจากที่ประชุมกลับบอกไม่รับรู้ “มนัญญา” เมิน
มติบอร์ดวัตถุอันตราย เผยจะยังยึดตามมติเดิมเมื่อวันที่ 22 ต.ค. ที่ให้แบนทั้ง 3 สารในวันที่ 1 ธ.ค.
เช่นเดิม ส่วนการกำกับดูแลกรมวิชาการเกษตร ใครสั่งการได้ก็เอาไป ขอแลกดูแลกรมชลประทาน 

เรื่อง 3 สารเคมีการเกษตรยังอลวนอลเวงจบไม่ลง ทั้งนี้ เมื่อเช้าวันที่ 28 พ.ย. นายอนุทิน ชาญ
วีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว. สาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ ถึงมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย ที่ขยาย
เวลาแบน 2 สารเคมีออกไปอีก 6 เดือน และให้จำกัดการใช้ไกลโฟเซต ว่า ให้รอนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 
รมว. อุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการวัตถุอันตรายเป็นผู้แถลง แต่จากที่ได้รับรายงานจาก
กรรมการที่เป็นตัวแทนกระทรวงสาธารณสุข คือ เลขาธิการอย. และอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ทราบว่ายังไม่มีการลงมติใดและมติเดิมก็ยังมีการรับรอง 
 
อนุทินรอฟัง “สุริยะ” แจงแบน 2 สาร 

นายอนุทินกล่าวอีกว่า ดังนั ้นต้องไปถามนายสุริยะ ตนจะรอฟัง นายสุริยะแม้เป็นประธาน
กรรมการแต่เป็นหนึ่งเสียงในคณะกรรมการชุดนั้น เป็นผู้นำการประชุม ไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมือง เพราะ
รัฐมนตรีไม่มีสิทธิ์ที่จะไปชี้นำหรือไปเปลี่ยนมติอะไรได้ เรื่องนี้ อย่าไปมองเป็นการเมือง เป็นเรื่องของการ
ทำงาน เมื่อวันที่ 22 ต.ค. กรรมการวัตถุอันตรายลงมติเป็นเอกฉันท์ให้แบน 3 สาร เริ่มวันที่ 1 ธ.ค. 
กรมวิชาการเกษตรจะต้องทำเรื่องมาให้ที่ประชุมกรรมการลงนาม แต่ในการประชุมเมื่อวันที่ 27 พ.ย. ไม่
มีการทำเรื่องมาให้ประธานกรรมการลงนามและการประชุมดำเนินต่อไปอย่างไรไม่ทราบ 
 
จวกกรมวิชาฯทำงานข้ามขั้นตอน 

ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่กรมวิชาการเกษตร มีหนังสือตรงถึงที่ประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย 
โดยที่ น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ ไม่ทราบเรื่องถือว่าข้ามขั้นตอนหรือไม่ นาย

ฟดักนัเละ ศกึ 3 สารพษิ 2 พรรครฐับาล ‘อนทุนิ-มนญัญา’ จวกสรุยิะ ลกัไกม่ตบิอรด์ฯ ยดืเวลา 6 ด. 



อนุทินกล่าวว่า เขาข้ามขั้นตอนอย่างนี้มาตลอดอยู่แล้วเป็นอันชัดเจนว่าเขาไม่ฟังคำสั่ง รมช.มนัญญา ก็ต้อง
ไปพูดคุยกันในพรรคภูมิใจไทยก่อน 
 
ถ้าคุมไม่ได้ ขอคืนให้ “เฉลิมชัย” 

เมื่อถามว่าจะต้องคืนกรมวิชาการเกษตรไปให้ รมว.ดูแลเองหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ในเมื่อ
ควบคุมกันไม่ได้และปวดหัวกันอย่างนี้ คงต้องคุยกันในพรรคภูมิใจไทย ผมเป็นหัวหน้ามนัญญา ก็ต้องบอก
ว่า จะทู่ซี้คุมไปทำไม คุมไม่ได้แล้วทะเลาะกัน เราไม่อยากให้ข้าราชการประจำกับข้าราชการการเมืองมา
ทะเลาะกัน ต้องเสนอไปถึงผู้บังคับบัญชาของ รมช.มนัญญาคือ นายเฉลิมชัย รมว.เกษตรฯ ถ้าจะคืนก็ต้อง
ทำหนังสือขอคืน ด้วยเหตุผลที่ต้องเขียนลงไป เช่น ควบคุมไม่ได้ ไม่ปฏิบัติตามนโยบาย ต้องให้ รมว.
เฉลิมชัยพิจารณาว่า จะให้ดูต่อหรือจะเปลี่ยนกรม ในเมื่อรัฐมนตรีเปลี่ยนไม่ได้ ถ้าจะเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนกรม 
 
นายกฯไม่ยุ่งคณะกรรมการวัตถุฯ 

ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ว่า ไม่ได้ขัดข้อง
ในเรื่องเหล่านี้ เรื่องของการยกเลิกก็ไม่ได้ขัดแย้ง เพราะมองในแง่สุขภาพประชาชนและผู้บริโภค ทั้งนี้ 
ต้องมาดูรายละเอียดอีกที เมื่อคณะกรรมการวัตถุอันตรายพิจารณาอย่างไรก็เป็นไปตามนั้น แต่ต้องหา
วิธีการและมาตรการที่เหมาะสม จะเลื่อนหรือไม่เลื่อนก็ว่ากันมา ไม่สามารถไปสั่งได้ ตรงนี้เป็นเรื่องของ
คณะกรรมการที่ทำงานมา กระทรวงที่เกี่ยวข้องต้องหาวิธีการที่เหมาะสมในการดำเนินการให้ได้ เพื่อลด
ความขัดแย้ง ลดปัญหาจากภาคเกษตรด้วย 
 
“สัมฤทธิ์” ขอบคุณมติช่วยเกษตรกรปรับตัว 

อีกด้านที่รัฐสภา นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ ส.ส.ชัยภูมิ พรรคพลังประชารัฐ และ ส.ส.กลุ่มตัวแทน
เกษตรกร แถลงว่า ขอขอบคุณคณะกรรมการวัตถุอันตราย ที่มีมติขยายการแบนสารอันตราย 2 ชนิด 
ออกไป 6 เดือน และยกเลิกการแบนสารไกลโฟเซต เป็นการสร้างโอกาสให้เกษตรกรได้ปรับตัว เนื่องจาก
ที่ผ่านมา 10 กว่าปี เกษตรกรใช้สาร 3 ชนิดดังกล่าว มาตลอด เกษตรกรจะลำบากหากเราหักด้ามพร้า
ด้วยเข่า พวกเราไม่ได้คัดค้านการแบนสารเคมีดังกล่าว เราต้องให้กำลังใจกรมวิชาการเกษตร ในการหา
สารทดแทนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรและประชาชนผู้บริโภค 
 
ป้อง “สุริยะ” ไม่ได้ตัดสินใจคนเดียว 

นายสัมฤทธิ์กล่าวอีกว่า การขยายเวลาแบนสารพิษไม่ใช่การตัดสินใจของนายสุริยะเพียงคนเดียว 
ความจริงเป็นมติจากคณะกรรมการฯ ซึ่งเป็นการพูดคุยและหารือกันของผู้เชี่ยวชาญจากทุกๆด้าน อีกไม่
นานทุกฝ่ายจะหาทางออกเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกร ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน รวมทั้ง
ผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมหลายประเภท นอกจากนี้ ยังทราบว่าคณะกรรมการฯจะมีการพิจารณาถึง
สารเคมีอื่นอีกหลายชนิด เพ่ือความปลอดภัยที่แท้จริงของประชาชน 
 



“สุริยะ” ยันที่ประชุมพิจารณาจนได้ข้อยุติ 
ขณะที่นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการวัตถุ

อันตรายเม่ือวันที่ 27 พ.ย. ตนทำหน้าที่ประธานในทีป่ระชมุ ขอยืนยันว่าที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาข้อมลู
จากตัวแทนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาเสนอในที่ประชุมอย่างรอบด้านและให้นำเสนอข้อมูลอย่างเต็มที่ โ ดย
ไม่ได้ปิดกั้นความคิดเห็นใดๆ ที่ประชุมยังได้ช่วยกันร่างข้อมูลและส่งให้คณะกรรมการทุกคนช่วยตรวจสอบ 
มีเลขานุการของคณะกรรมการฯเป็นคนพิมพ์มติดังกล่าว ในห้องประชุม จนได้เป็นข้อยุติออกมาซึ่งไม่มี
กรรมการคนใดคัดค้านแต่อย่างใด 
 
แม้ไม่ยกมือโหวตแต่เห็นชอบร่วมกัน 

นายสุริยะกล่าวอีกว่า ระหว่างการประชุม ทุกคนสามารถแสดงความเห็นและร่วมกันร่างมติ จนได้
ออกมาซึ่งมติที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสมที่สุด สำหรับสถานการณ์ในขณะนี้และไม่มีใครคัดค้าน โดย
ไม่ได้มีการยกมือโหวตหาข้อสรุปแต่อย่างใด เพราะถือว่าที่ประชุมมีมติดังกล่าวเป็นความเห็น ร่วมกัน 
ดังนั้นกรรมการคนใดคนหนึ่ง จะออกมาบอกว่าไม่เห็นด้วยในมติของที่ประชุม หลังจากการประชุมเสร็จสิ้น
ลงแล้ว ยังรู้สึกแปลกใจว่าหลังจากให้ที่ประชุมช่วยกันเสนอมติ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย นางจิรา
พร ลิ้มปานานนท์ นายกสภาเภสัชกรรม หนึ่งในคณะกรรมการวัตถุอั นตราย ที่ประกาศลาออกจาก
คณะกรรมการวัตถุอันตราย ยังเป็นคนเดินไปให้ฝ่ายเลขานุการในที่ประชุม ให้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องตาม
มติที่ออกมา ได้ถามย้ำหลายครั้งแล้วว่ามีใครคัดค้านใช่ไหม ที่ประชุมไม่มีใครคัดค้าน มีเพียงกรรมการ 3 
ท่าน ที่ขอตั้งข้อสังเกตว่าอยากให้ขยายเวลาการแบน 3 สารออกไปก่อน เพื่อให้กรมวิชาการเกษตรฯ นำ
ข้อมูลและจัดหามาตรการรองรับให้รอบด้านครบถ้วนกว่านี้ ไม่รู้ว่าเมื่อออกนอกห้องประชุมทำไมจึงเกิด
แบบนี้ขึ้น 
 
จิราพรโพสต์ FB ยันไม่มีการลงมติ 

สำหรับนางจิราพร ลิ้มปานานนท์ นายกสภาเภสัชกรรม หนึ่งในกรรมการวัตถุอันตราย ได้ประกาศ
ลาออกผ่านเฟซบุ๊ก ระบุข้อความว่า ขอแย้งการแถลงข่าวของท่านประธานคณะกรรมการวัตถุอันตราย 
(นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม) ว่าไม่ได้มีการลงมติอย่างชัดเจน แต่เป็นภาวะจำยอมในการ
รับมติ จึงไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นมติเอกฉันท์ ดิฉันยืนยันชัดเจนมาโดยตลอดในการแบนสารทั้งสามและ
ยืนยันให้คงมติวันที่ 22 ต.ค. ขอแย้งการแถลงข่าวที่ว่าไกลโฟเซตไม่เป็นอันตราย เพราะกรรมการรวมทั้ง
ดิฉันได้อภิปรายถึงผลเสียต่อสุขภาพและไม่สามารถจะจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริโภค จนพบปนเปื้อนทั้งใน
สิ่งแวดล้อม ผัก ผลไม้ และน้ำนมแม่ 
 
สารีนำทีมให้กำลังใจมนัญญา 

ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคและเครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์สุขภาพ 
ประมาณ 20 คน นำโดยนางสารี อ๋องสมหวัง เดินทางมาให้กำลังใจ น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.
เกษตรและสหกรณ์ หลังคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่มีนายสุริยะ จึงรุ่ง เรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม เป็น



ประธาน พลิกมติที่ประชุมเดิมเมื่อวันที่ 22 ต.ค. นางสารี กล่าวว่า ขอประณามการตัดสินใจที่ไม่ยืนเคียง
ข้างสุขภาพของผู้บริโภค จากการทดสอบเดือนที่ผ่านมาของมูลนิธิผู้บริโภค พบการตกค้างของสารเคมี
มากถึง 13 ชนิด และสูงถึง 60% ในน้ำส้มผสมและน้ำส้ม 100% จำนวน 30 ตัวอย่างที่สุ่มตรวจจาก
ท้องตลาด จึงขอเรียกร้องให้มีการปรับปรุงฉลากของผลิตภัณฑ์อาหาร โดยระบุสารเคมีที ่ใช้ทาง
การเกษตรให้ครบถ้วน 
 
มนัญญาเมินมติคณะกรรมการวัตถุฯ 

ขณะที่ น.ส.มนัญญา เปิดเผยว่า ตามที่นายสุริยะแถลงให้ยืดระยะเวลาการใช้พาราควอตและ
คลอร์ไพริฟอส และจำกัดการใช้ไกลโฟเซต ยังไม่เป็นมติ เนื่องจากในที่ประชุมไม่มีการโหวตให้ลงมติ 
ดังนั้น การจะให้กรมวิชาการเกษตรปฏิบัติตามที่นายสุริยะแถลงไป ต้องมีหนังสือแจ้งมาอย่างเป็นทางการ
ก่อน ได้เรียกกรมวิชาการเกษตรมาให้นโยบายไปเรื่องนี้ไปแล้ว การยืดเวลาการแบนสารเคมีทั้ง 3 ชนิด 
ออกไป 6 เดือน ไม่สามารถนำเข้าสารพาราควอต และคลอร์ไพริฟอสได้ เนื่องจากสต๊อกยังมีอยู่ 
 
ขอกรมชลประทานมาดูแลเอง 

น.ส.มนัญญากล่าวอีกว่า ที ่จะยกกรมวิชาการเกษตรให้นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ 
กลับไปดูแล ข้อย้ำว่าใครที่สามารถดูแลและสั่งการกรมวิชาการเกษตรได้มากกว่า ดิฉันก็ยินดี สุดแล้วแต่ 
เอาไปเลย ยินดี ถามว่าดิฉันอยากได้กรมไหน บอกเลยว่าอยากได้กรมชลประทานมาดูแลแทน ส่วนการ
ทำงานภายในกระทรวงเกษตรฯ จะขลุกขลักไหม ต้องบอกว่าเดินขึ้นบันไดก็มีขั้นบ้าง แต่ตอนนี้ต้องรอดู
หนังสือจากคณะกรรมการวัตถุอันตราย ว่ามีมติอย่าง ไร ยังไม่รู้ว่าจะได้อยู่ดูม้ัย เรื่องนี้คงไม่สอบถามหรือ
ไปหารือกับ รมว.เกษตรฯ เพราะหาก รมว.เกษตรฯต้องการเรียกหารือก็เรียกได้เสมอ 
 
ตัวแทน สธ.ขอยึดมติเดิม 22ต.ค.62 

ด้าน นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดี
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา แถลงท่าทีและ
จุดยืนของกระทรวงสาธารณสุข ว่า กระทรวงฯ ยืนยันชัดเจนว่า สารเคมีทั้ง 3 ชนิดส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพและขอยืนยันตามมติเดิมเมื่อวันที่ 22 ต.ค.2562 คือ แบนสารเคมีทั้ง 3 ชนิด เพราะมีข้อมูล
ชัดเจนว่า มีผู้ป่วยได้รับอันตรายจากสารเคมีเหล่านี้เพิ่มมากขึ้น และห่วงว่าอนาคตจะพบปัญหาสุขภาพ
ประชาชนมากขึ้น นอกจากรุ่นเราแล้ว เด็กรุ่นต่อไปก็มีโอกาสจะมีปัญหาด้านสุขภาพได้ 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
นายกฯ ยันไม ่ข ัดข ้องเร ื ่องการแบน

สารพ ิษ แต ่ต ้องม ีว ิธ ีการและมาตรการที่
เหมาะสม “อนุทิน” ลั่นเรียกคุย ภท.จ่อคืนกรม
วิชาการเกษตร ให้ รมว.เกษตรฯ ไปพิจารณา 
และให้ดูว่าจะเปลี่ยนกรมให้หรือไม่ ระบุเปลี่ยน 
รมต.ไม่ได้ 

ปลัดสธ.นำทีมแถลงจุดยืนต้องแบน3
สารพิษ เพราะส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน ด้าน‘รศ.จิราพร’ประกาศลาออก คกก.วัตถุอันตราย แฉ
ที่ประชุมไม่มีมติเอกฉันท์ หลังจากที่คณะกรรมการวัตถุอันตราย ที่มี นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.
อุตสาหกรรม เป็นประธาน มีมติเมื่อวันที่ 27พฤศจิกายน ให้ยืดเวลาการแบนสารเคมีกำจัดศัตรูพืช คือ 
พาราควอต และ คลอร์ไพริฟอส ออกไปเป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2563 และจำกัดการใช้สารไกลโฟเซต นั้น 

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ให้
สัมภาษณ์ถึงกรณีดังกล่าวว่า ตนไม่ได้ขัดข้องในเรื่องเหล่านี้ ส่วนเรื่องของการยกเลิกก็ไม่ได้ขัดแย้ง เพราะ
มองในแง่สุขภาพประชาชนและผู้บริโภค ทั้งนี้ ต้องมาดูรายละเอียดอีกที เมื่อคณะกรรมการวัตถุอันตราย
พิจารณาอย่างไรก็เป็นไปตามนั้น แต่ต้องหาวิธีการและมาตรการที่เหมาะสม ซึ่งจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนก็ว่า
กันมา ตนไม่สามารถไปสั่งได้ ตรงนี้เป็นเรื่องของคณะกรรมการที่ทำงานมา และกระทรวงที่เกี่ยวข้องต้อง
หาวิธีการที่เหมาะสมในการดำเนินการให้ได้ เพื่อลดความขัดแย้ง ลดปัญหาจากภาคเกษตรด้วย คงไม่
ขัดแย้งในเรื่องนี้ 
 
อนุทินชี้ต้องรอสุริยะแถลงทางการ 

นายอนุท ิน ชาญว ีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข ให ้ส ัมภาษณ์ถึง มติ
คณะกรรมการวัตถุอันตราย ที่ขยายเวลา แบน 2 สารเคมีออกไป และอนุญาตให้ใช้ไกลโฟเซต ว่า ก็ต้อง
ย้ำว่าให้รอให้นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการวัตถุอันตราย 
เป็นผู้แถลงอย่างเป็นทางการ แต่จากการได้รับรายงานจาก 2 คณะกรรมการที่เป็นตัวแทนกระทรวง
สาธารณสุข คือ เลขาธิการ อย. และอธิบดีกรมวิทยาศาสต์การแพทย์ ได้มารายงานให้ตนทราบว่ายังไม่มี
การลงมติใดๆ อีกทั้งมติเดิมก็ยังมีการรับรอง แล้วจะอย่างไรต่อไปดังนั้นต้องไปถามนายสุริยะ ซึ่งตนจะรอฟัง 
นายอนุทิน ยืนยันว่า ยังยึดหลักของกระทรวงสาธารณสุขคือเรื่องการดูแลสุขภาพของประชาชน ต่อให้
คณะกรรมการวัตถุอันตรายมีมติอย่างไรก็ตามแต่กระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่าไม่เห็นด้วย แต่ถ้ามติที่
ประชุมออกมาอย่างไรเราก็เคารพ 
 
 

สง่คืนกรมวชิาการเกษตร ‘อนทุนิ’ฉนุขาด ซดัคมุไมไ่ดป้มแบน3สาร ขอคยุภายในภท.กอ่น 
ให‘้เฉลมิชยั’พจิารณา ‘จริาพร’ประกาศลา พน้กก.วตัถอุนัตราย 



 
ขออย่าเอาไปผูกกับเรื่องการเมือง 

ผู้สื ่อข่าวถามว่าตั้งแต่เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ได้พบและพูดคุยกับนายสุริยะแล้ว
หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ได้เจอกันนิดนึงที่สภา ก็ไม่มีอะไร เรื่องนี้อย่าเอาไปผูกกับการเมืองเป็นอัน
ขาด คนละเรื่องกันเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของสุขภาพ เรื่องของสารพิษและเป็นเรื่องของคณะกรรมการวัตถุ
อันตรายซึ่งนายสุริยะ แม้เป็นประธานกรรมการแต่ก็เป็นหนึ่งเสียงในคณะกรรมการชุดนั้น เป็นผู้นำการ
ประชุมไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมือง เพราะรัฐมนตรีไม่มีสิทธิ์ที่จะไปชี้นำหรือไปเปลี่ยนมติอะไรได้ 

เมื่อถามว่าแต่ขณะนี้เรื่องดังกล่าวถูกมองไปเป็นเรื่องการเมืองแล้ว หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าว
ว่า กำลังพูดอยู่ขณะนี้ว่าอย่าไปมองเป็นการเมือง เรื่องนี้เป็นเรื่องของการทำงาน ซึ่งเมื่อวันที่ 22 ตุลาคมที่
ผ่านมากรรมการวัตถุอันตรายลงมติเป็นเอกฉันท ์ให้แบน 3 สารนั้นในวันที่ 1 ธันวาคมนี้ และกรมวิชาการ
เกษตรจะต้องทำเรื่องมาให้ที่ประชุมกรรมการลงนาม แต่ในการประชุมเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายนนั้น ไม่มี
การทำเรื่องมาให้ประธานกรรมการลงนามและการประชุมดำเนินต่อไปอย่างไรไม่ทราบ 
 
เตรียมส่งคืนกรม วิชาการเกษตร 

ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่กรมวิชาการเกษตรมีหนังสือตรงถึงที่ประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายโดย 
ที่น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ไม่ทราบเรื่อง ถือว่าข้ามขั้นตอนหรือไม่ นายอนุทิน
กล่าวว่า “ก็เขาก็ข้ามขั้นตอนอย่างนี้มาตลอดอยู่แล้ว แต่เป็นอันชัดเจนแล้วว่าเขาไม่ฟังคำสั่ง รมช. 
มนัญญาดังนั้นผมก็ต้องไปพูดคุยกัน ในพรรคภูมิใจไทยเราก่อน” 

ผูส้ื่อข่าวถามว่าจะต้องคืนกรมวิชาการเกษตรไปให้ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ 
ดูแลหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ก็ในเมื่อควบคุมกันไม่ได้และปวดหัวกันอย่างนี้ ในเมื่อเราพยายามทำใน
เรื่องนี้แล้วเขาไม่ตอบสนอง ด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่เป็นไร คงต้องคุย กันในพรรคภูมิใจไทยก่อน 
ตนเป็นหัวหน้า น.ส.มนัญญา ก็ต้องบอกว่าจะทู่ซี้คุมไปทำไม กลุ่มแล้วก็กลุ่มไม่ได้แล้วทะเลาะกันเราไม่
อยากให้ข้าราชการ กับข้าราชการการเมืองมาทะเลาะกันมันดีเสียเมื่อไหร่ 

“ก็ต้องเสนอไปถึงผู้บังคับบัญชาของ รมช.มนัญญา ก็คือ นายเฉลิมชัย รมว.เกษตร ถ้าจะคืนก็ต้อง
ทำหนังสือขอคืนด้วยเหตุผลอะไรบ้างก็ต้องเขียนลงไป เช่น ควบคุมไม่ได้ ไม่ปฏิบัติตามนโยบายอย่างไรก็
แล้วแต่ก็ต้องขอคืนจากนั้น ก็ต้องให้นายเฉลิมชัยพิจารณาว่าจะให้ดูต่อหรือจะเปลี่ยนกรม ในเมื่อรัฐมนตรี
เปลี่ยนไม่ได้ถ้าจะเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนกรม” นายอนุทิน กล่าว 
 
ปลัดสธ.นำทีมย้ำจุดยืนแบน 3 สารพิษ 

นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ร่วมกับ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ 
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมแถลง
จุดยืน ของกระทรวงสาธารณสุขที่ชัดเจนมาตลอดว่า 3 สารพิษส่งผลกระทบต่อสุขภาพกับประชาชนทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม และกระทรวงสาธารณสุขยังยืนยันในมติแบน 3 สารพิษตาม มติเดิมเมื่อวันที่ 22 
ตุลาคม 2562 



นพ.ไพศาล และ นพ.โอภาส ที่เป็นตัวแทนกระทรวงสาธารณสุขในคณะกรรมการวัตถุอันตราย 
ยืนยันว่า ในการประชุม เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน หลังจากตัวแทนกรมวิชาการเกษตรอภิปรายแล้วไม่ได้
มีการขอให้คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมยกมือ ลงมติแต่อย่างใด ในส่วนกรณีที่มีการแถลงข่าวที่มติเป็น
เอกฉันท์นั ้นปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.สุขุม กาญจนพิมาย กล่าวว่า ให้ไปถามต่อที ่กระทรวง
อุตสาหกรรม 
 
ยันต้องการปกป้องสุขภาพปชช. 

โดยทั้ง 3 ราย ได้แสดงจุดยืนของ สธ. ว่าต้องการปกป้องสุขภาพของประชาชน ด้วยการอบรม 
อสม. 80,000 คน ให้ใช้ชุดตรวจสารเคมีอันตรายกระจายทุกพื้นที่ รวมถึงเพิ่มการตรวจในพื้นที่แหล่งน้ำ
แปลงเกษตรซึ่งอสม.จะลงพื้นที่ร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(สบส.) ในการตร วจสารเคมี ทั่ว
ประเทศ 

ขณะที่ นพ.โอภาส กล่าวว่า พาราควอต คลอร์ไพริฟอสถือว่าเป็นสารเคมีที่อันตรายรุนแรงมีพิษ
แบบเฉียบพลัน ทำให้ไตวาย ตับวาย สามารถทำให้เสียชีวิตได้ คลอร์ไพริฟอสก็เป็นตัวกระตุ้นให้เกิด
มะเร็ง และไกลโฟเซตสามารถกระตุ้นให้เกิดมะเร็งเต้านมได้เช่นกัน ส่วนกรณีที่มีผู้อ้างว่าไม่พบสารเคมี 
แต่พอลงพื้นที่สุ่มตรวจกลับพบสาร พาราควอตในกะหล่ำปลีในปริมาณ 0.21 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ซึ่งสูง
เกินกว่าค่ามาตรฐานที่ยอมให้มีได้ 0.01มก/กก ถึง 20 เท่า 
 
รศ.จิราพรลาออกกก.วัตถุอันตราย 

ผู้สื ่อข่าวรายงานว่า รศ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการวัตถุอันตราย และได้ร่วมประชุมพิจารณากรณี ทบทวนการแบน
สารเคมีเพื่อการเกษตรทั้ง 3 ชนิด ได้โพสต์ข้อความลงในเพจเฟซบุ๊กส่วนตัว “จิราพร ลิ้มปานานนท์” โดย
มีข้อความระบุว่า ‘ขอลาออกจากคณะกรรมการวัตถุอันตราย และขอแย้งการแถลงข่าวของท่านประธาน
คณะกรรมการวัตถุอันตราย1.ขอแย้งว่าไม่ได้มีการลงมติอย่างชัดเจน ว่าผู้ใดเห็นด้วยหรือไม่ในแต่ละ
ประเด็น แต่เป็นภาวะจำยอมในการรับมติ จึงไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นมติเอกฉันท์ เพราะหากพิจารณาใน
การอภิปรายจะพบว่า ดิฉันยืนยันชัดเจนมาโดยตลอดในการแบนสารทั้งสามและยืนยันให้คงมติวันที่ 22 
ตุลาคม 2.ขอแย้งการแถลงข่าวที่ว่า ไกลโฟเสตไม่เป็นอันตราย เพราะกรรมการรวมทั้งดิฉันได้อภิปราย
ถึงผลเสียต่อสุขภาพและไม่สามารถจะจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริโภค จนพบปนเปื้อนทั้งในสิ่งแวดล้อม ผัก 
ผลไม้ และน้ำนมแม่’ 
 
 
 
 
 
 



 
 

นายระพีภัทร์  จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)เปิดเผยถึ ง
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคใบร่วงในยางพารา ในพื้นที่ปลูกยางพาราภาคใต้ตอนล่างของประเทศ ว่า 
การยางแห่งประเทศไทยชี ้แจงอาการที ่ปรากฏบนใบยางพารา เป็นอาการใบร่วงที ่เกิดจากเชื้อรา 
Pestalotiopsis sp. ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของน้ำยาง ทำให้ผลผลิตลดลงกวา่
ร้อยละ 30- 0 ส่วนใหญ่พบในพันธุ ์ยาง RRIM 600 พันธุ ์ RRIT 251 และพันธุ ์ PB 311 จาก
สถานการณ์ดังกล่าว สศก. โดยสศก.ที่ 9 จ.สงขลาลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบและประเมินสถานการณ์ 
พบว่า ขณะนี้มีการระบาดของโรคดังกล่าว ในจ.นราธิวาส และตรัง รวม 365,883 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 17 
ของเนื้อที่กรีดได้ (ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562) แบ่งเป็น จ.นราธิวาส  12 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองยี่
งอ รือเสาะ เจาะไอร้อง จะแนะ สุคิริน แว้ง ระแงะ สุไหงปาดี สุไหงโก-ลก ศรีสาคร และตากใบ รวม
พื้นที่ 365,483 ไร่  ส่วนจ.ตรัง พบการระบาดเฉพาะพื้นที่อำเภอเมืองตรัง รวม 400 ไร่ 

หากวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโรคระบาดในยางพาราของจ.นราธิวาส และตรัง พบว่า 
จำนวนพื้นที่ระบาด 365,883 ไร่ ของทั้ง 2 จังหวัด จะคิดเป็นปริมาณผลผลิตทั้งปี รวม 93,305 ตัน ซึ่ง
หากผลผลิตลดลง ร้อยละ 30 - 50 ช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2562 ส่งผลให้เกษตรกรเสีย
รายได้ภาพรวม คิดเป็นมูลค่า 253 - 423 ล้านบาทหรือ เฉลี่ยเดือนละ 126 – 211  ล้านบาท  หาก
ไม่สามารถควบคุมป้องกันการระบาดของโรคได้ จะทำให้ผลผลิตของ 2 จังหวัด ได้รับผลกระทบจาก
ผลผลิตลดลงทั้งปี 2563 ประมาณ27,991 - 46,652 ตัน และอาจส่งผลให้เกษตรกรสูญเสียรายได้ใน
ภาพรวม คิดเป็นมูลค่า 1,255 - 2,093 ล้านบาทต่อปี หรือ เฉลี่ยเดือนละ 104 - 174 ล้านบาท 

เลขาธิการ สศก.กล่าวด้วยว่า การเฝ้าระวังควบคุมการระบาดเป็นสิ่งสำคัญ นอกจากนี้ กยท.และ
กรมวิชาการ นำร่องทดสอบใช้โดรนพ่นสารกำจัดเชื้อรายับยั ้งการแพร่กระจาย แต่เนื่องจากเชื ้อรา 
Pestalotiopsis sp. แพร่ระบาดโดยลมและฝน จึงยากต่อการป้องกันควบคุม ดังนั้น ขอให้เกษตรกร
ระวังหรืองดเคลื่อนย้ายวัสดุปลูกและใบยางพาราโดยเฉพาะจากพื้นที่ชายแดนภาคใต้ไปสู่พื้นที่อื่น และ
สำหรับต้นยางพาราที่พบว่าเป็นโรคใบร่วงรุนแรง ให้เกษตรกรใช้สารเคมีโดยวิธีฉีดพ่นลงดินด้วยสาร 
thiophanatemethyl และพ่นทรงพุ่มยางด้วยสาร benomyl, hexaconazole, thiophanatemethyl, 
triadimefon และ difenoconazole เพื่อกำจัดเชื้อ รวมทั้งบริหารจัดการพื้นที่ป้องกันการระบาดเพ่ิม 
โดยกันพื ้นที ่เป็นแนวป้องกัน (Buffer Zone) ทั้งนี ้ เกษตรกรสอบถามรายละเอียดเพิ ่มเติมได้ที่
สำนักงานการยางแห่งประเทศไทย ในจังหวัดที่ท่านทำสวนยางอยู่ 
 
 
 
 
 
 

โรคใบรว่งยางพาราลาม3.6แสนไร ่เกษตรกรนราธวิาส-ตรงัสญูรายได2้53ล. 



 
 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระยะนี้อากาศเย็นและมีหมอกตอนเช้าอาจส่งผลกระทบต่อการปลูกกุหลาบ 
กรมวิชาการเกษตร เตือนเกษตรกรผู้ปลูกกุหลาบเฝ้าระวังการเกิดโรคราแป้ง สามารถพบได้ทุกระยะการ
เจริญเติบโตของต้นกุหลาบ โดยจะพบอาการของโรคได้กับทุกส่วนของพืช บนใบอ่อน หรือดอกตูม 
เริ่มแรกจะพบแสดงอาการบนผิวใบเกิดรอยแผลจุดสีชมพูเข้ม ต่อมาพบเชื้อรามีลักษณะคล้ายผงแป้งสีขาว
เกิดขึ้นเป็นหย่อมๆ ทั้งด้านบนใบและใต้ใบ หากรุนแรง จะพบผงสีขาวบนก้านใบ กิ่ง ดอก ก้านดอก ใบ
อ่อน กลีบเลี้ยง กลีบดอก และลำต้น หรือพบผงสีขาวทั่วทั้งต้น ทำให้ใบและดอกบิดเบี้ยวเสียรูปทรง ใบ
จะเหลืองแล้วเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล แห้งกรอบ และร่วงในที่สุด เกษตรกรควรหมั่นตรวจแปลงปลูก กำจัด
วัชพืช ตัดแต่งและเก็บส่วนที่เป็นโรคนำไปเผาทำลายนอกแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความชื้น ลด
แหล่งสะสมเชื้อราสาเหตุโรค ทำให้สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมต่อการระบาดของโรค หากเริ่มพบต้นที่
เป็นโรค ให้เกษตรกรพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชไพราโซฟอส 29.4% อีซี อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ
20 ลิตร หรือสารเบโนมิล 50% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 6-10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 5-7 วัน หลีกเลี่ยง 
การพ่นสารกลุ่มซัลเฟอร์ เพราะอาจทำให้กุหลาบเกิดอาการไหม้ได้ 
 
 

ระยะนี้มีข่าวคราวเกี่ยวกับภาคเกษตรขึ้นหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ และข่าวที่สื่อมวลชนนำมาเป็น
ประเด็นร้อนอยู่ 2 เรื่อง เรื่องแรก คือ เรื่องของที่ดิน ส.ป.ก. ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝีปากกล้าของ
จังหวัดราชบุรี ปารีณา ไกรคุปต์ ที่ทำให้มีชื ่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ ร้อยเอกธรรมนัส 
พรหมเผ่า ในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กลั บมาอยู่ในหน้าสื่ออีกครั้ง 
หลังจากหายหน้าไปจากวงการนานนับเดือน 

อีกข่าวหนึ่ง คงไม่พ้นเรื่องการแบน 3 สารเคมี คือ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ที่
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ อีกท่านหนึ่ง คือ มนัญญา ไทยเศรษฐ์ ตามติดการตรวจสอบสต๊อก
สารเคมีทั้ง 3 ชนิด ที่ยังคงเหลืออยู่ในมือผู้ประกอบการแบบเรียลไทม์เลยทีเดียว แถมยังมอบหมาย
ประธานที่ปรึกษา ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ แจงกับสื่อเกี่ยวกับตัวเลขสต๊อกที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอด (สต๊อกมี
ชีวิต) ละเอียดยิบ แบบไม่รักษาหน้าหน่วยงานที่เคยนั่งในตำแหน่งอธิบดีมาก่อน แถมยังยืนยันมาตรา 52 
ของพ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมว่า ผู้ประกอบการต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ
ทำลายสารเคมีที่มีไว้ในครอบครองนั้นเอง 

เงื่อนไขนี้น่าจะใช้ในกรณีของสารเคมีที่ไม่ได้มาตรฐานมากกว่า แต่นี่เป็นสารเคมีที่เขาเสียเงินซื้อ
และนำเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย วันดีคืนร้ายบอกให้เขาเสียเงินทำลายของของเขาเอง...เขาคง
ยอมกัน 

วันที่ 26 พฤศจิกายน ที่ผ่านมาเกษตรกรและสมาคมที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีเกษตร ออกมารวม
พลังสวมเสื้อดำที่มีข้อความบนอกเสื้อว่า “แบน NGO # SAVE เกษตรกรไทย”และแยกกันเดินทางไป

อากาศเยน็ระวงัราแปง้กหุลาบ 

เลาะรัว้เกษตร : ดว้ยความเปน็หว่ง 



ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรี เฉลิมชัย ศรีอ่อน ที่กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ที่กระทรวงอุตสาหกรรม 

สาระสำคัญของหนังสือทั้ง 3 ฉบับ กล่าวถึงผลกระทบของการแบนสารเคมี 3 ชนิด และให้รัฐบาล
ทบทวนมติของ คณะกรรมการวัตถุอันตรายเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา พร้อมเรียกร้องให้
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ มนัญญา ไทยเศรษฐ์ หยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะเป็นผู้ที่ทำใหเ้กษตรกร
ได้รับความเดือดร้อน การออกมารวมพลังกันครั้งนี้ เกษตรกรมาจากหลายจังหวัด จำนวนหลายพันคน มี
สายข่าวบอกว่า บางจังหวัดถูกผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งสกัดไม่ให้มาร่วมเรียกร้องในครั้งนี้ ถึงอย่างนั้นก็
นับว่าเป็นการรวมพลังที ่ใช้ได้ทีเดียว นี ่ขนาดเปลี ่ยนวันจากวันที ่ 28 พฤศจิกายน มาเป็นวันที่26 
พฤศจิกายน เพื่อที่จะส่งเสียงไปถึงคณะกรรมการวัตถุอันตรายชุดใหม่ ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม สุริยะ จึงรุ ่งเรืองกิจ เป็นประธาน ซึ ่งจะมีการประชุมคณะกรรมการ กันในวันที ่ 27 
พฤศจิกายน 2562 

ผลการประชุมของคณะกรรมการวัตถุอันตราย เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา สร้างความไม่
พอใจให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข อนุทิน ชาญวีรกูล และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ 
มนัญญา ไทยเศรษฐ์ อย่างมากเพราะคณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ปรับระดับคลอร์ไพริฟอส  และ 
พาราควอต จากวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4แต่ให้ชะลอกการยกเลิกการใช้ออกไป 6 
เดือน เพื่อให้หาวิธีการและสารทดแทนอย่างเหมาะสมส่วนไกลโฟเซตนั้นไม่ยกเลิกการใช้แต่ให้จำกัดการ
ใช้ งานนี้จะสร้างรอยร้าวระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่ ต้องรอดูกันต่อไป เช่นเดียวกับเรื่องสารเคมี 3 
ชนิด ก็ยังคงต้องว่ากันต่อไป เพราะยังไม่จบเพียงเท่านี้แน่ฝากท่านผู้มีอำนาจทั้งหลาย จะทำอะไรกรุณา
พิจารณาให้รอบคอบเพราะประเทศไทยไม่ได้อยู่คนเดียว ยังต้องค้าขายกับประเทศอื่นๆ และยังเป็น
สมาชิกองค์กรระหว่างประเทศอีกหลายองค์กรที่มีกฎ กติกา มารยาท ต้องปฏิบัติตามอีกหลายประการ 
ก่อนจะประกาศนโยบายอะไรออกมา กรุณาศึกษากันอย่างรอบด้าน และปรึกษาหลายๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องมิ
เช่นนั้นก็จะเกิดเหตุการณ์อย่างที่ผ่านมาอีก ระหว่างที่เกษตรกรออกมาเรียกร้องความเป็นธรรม ก็มีข่าวว่า 
นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา แต่งตั้ง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข อนุทิน ชาญวีรกูล เป็นประธานกรรมการนโยบายการจัดการสารเคมีแห่งชาติ คณะกรรมการ
ชุดนี้ มีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบายและแผนแม่บทการจัดการสารเคมีให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอด
รับกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบเกี่ยวกับ
การจัดการสารเคมีเพื ่อให้เกิดความปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม กำกับเร่งรัดติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงานของแผนแม่บทการจัดการสารเคมี และสนับสนุนให้มีการบูรณาการทำงานและ
งบประมาณเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีระหว่างภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ
ภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง 

นอกจากนี้ยังส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อให้เกิดการจัดการสารเคมีที่เหมาะสมรวมถึง
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีที่เหมาะสมตาม
ความจำเป็น และปฏิบัติงาน หรือดำเนินการอื่นใดตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
 



คณะกรรมการชุดนี้เดิม ชื่อ “คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการ
สารเคมี” จัดตั้งขึ้นภายใต้ แผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี ซึ่งมีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็น แผนที่
บูรณาการทำงานร่วมกันโดยหลายกระทรวงและทุกภาคส่วนที่เกี ่ยวข้อง คณะรัฐมนตรีจึงได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี ขึ้น มีนายกรัฐมนตรี หรือรอง
นายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน  

ที่หยิบยกเรื่องนี้ขึ ้นมาเพราะเป็นห่วงว่า รองนายกรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูล มาเป็นประธาน
คณะกรรมการนโยบายการจัดการสารเคมีแห่งชาติ ชุดนี้ ท่านจะจัดการเป็นเพียงอย่างเดียวคือ การแบน 
เท่านั้น ด้วยเหตุผล เพื่อสุขภาพของประชาชน...เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้... 

แวน่ขยาย 


