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9 ตุลาคม 2562 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 
2562 ที ่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มี
สมาพันธ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทย 
พร้อมด้วยเกษตรกรกว่า 50 คน เข้ามาขอยื่น
คัดค้านการยกเลิกการใช้สารเคมี 3 ชนิด 
ได้แก่ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟ
เซต ขณะที่ทางมูลนิธิชีววิถี หรือ ไบโอไทย ก็
ได้เดินทางมายื ่นหนังสื ่อสนับสนุนให้มีการ

ยกเลิกการใช้ สารเคมี 3 ชนิด ซ่ึงบรรยากาศเต็มไปด้วยความขัดแย้งของทั้ง 2 กลุ่ม 
นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังร่วม

ประชุมกับเครือข่ายต้านสารเคมีวัตถุอันตรายทางการเกษตร 686 องค์กร ว่า พรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) 
และกระทรวงเกษตรฯ ยืนยันมีนโยบายแบน 3 สารเคมี ได้แก่ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟ
เซต ทันที และไม่ต้องผิดหวังที่นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ มาร่วมประชุมไม่ได้ เพราะ
ก่อนหน้านี้มีอาการชาที่มือ และแขนทั้ง 2 ข้าง และก่อนการประชุมมีอาการวบู จึงมอบให้ตนมารับหนังสือ
แทน 

ทั้งนี้ ขอให้มั่นใจว่ากระทรวงเกษตรฯ มีนโยบายขับเคลื่อนไปสู่เกษตรยั่งยืนทำให้ประเทศไทยเป็น 
“Organic Thailand” และยินดีร่วมกับทุกกลุ่ม เพื่อแก้ปัญหาที่หมักหมมในด้านเกษตรมานานครึ่ง
ศตวรรษ ที่จะต้องไร้ทุจริต และไร้ผลประโยชน์แอบแฝง 

นายอลงกรณ์ กล่าวอีกว่า โดยเฉพาะ 3 สารเคมี มีการนำเข้า 200-300 ล้านกิโลกรัมต่อปี มี
มูลค่าปีละหลายหมื่นล้านบาท โดยรมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
เกษตรกรรมยั่งยืน ซึ่งมี รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน จะเร่งเสนอร่างกฎหมายพัฒนาการทำ
เกษตรกรรมยั่งยืน เข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรโดยเร็ว เพื่อจะเดินหน้าทำเกษตรอินทรีย์เต็มรูแบบในพื้นที่
เกษตรทั่วประเทศ 145 ล้านไร่ พร้อมกับตราพระราชบัญญัติตั้งองค์กรเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ในการ
เปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปสู่เกษตรตามศาสตร์พระราชา เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน 
เกษตรตามธรรมชาติ และนำมาอยู่ใน พ.ร.บ.ฉบับนี้ เพื่อสืบสานต่อยอดศาสตร์พระราชาของในหลวง
รัชกาลที่ 9 และตามกระแสพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 10 

โดยดำเนินการผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 882 แห่งทั่ว
ประเทศ และศูนย์ถ่ายทอดความรู้ที่มีอยู่ 10,000 กว่าแห่ง รวมทั้งร่วมกับยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ เกษตร
แปลงใหญ่ ต้ังเป้าผลักดันไปสู่เกษตรอินทรีย์ 1 ล้านไร่ ภายในปีนี้ ปี 63 จำนวน 5 ล้านไร่ และในปีต่อๆ 
ไป จะขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ปีละ 25 % พร้อมกับปรับปรุงโครงสร้างภาษีตามกฎหมายสิทธิความ

แบน3สารพษิลาม! มอ็บตา้นฮึม่ลกุฮอืทัว่ประเทศ แฉยบัอดตีบิก๊เกษตรฯวิง่ลอ็บบีย้ดืเวลา 



ปลอดภัยของผู้บริโภค เพื่อดำเนินการเก็บภาษีการนำเข้าสารเคมีทุกชนิดมาเข้ากองทุนเกษตรอินทรีย์แห่ง
ประเทศไทย เหมือนเช่นการเก็บภาษีบุหรี่ เหล้า หรือที่เรียกว่าภาษีบาป 

“เราจะไม่ยอมให้คนไทยเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง หรือต้องอยู่กับโรคต่างๆ อย่างทุพพลภาพ เหมือน
พืชผักที่ตายทั้งเป็น ดังนั้นการแบน 3 สารพิษ จะต้องเกิดขึ้น 1 ธ.ค.นี้ โดยรัฐบาลมอบให้รัฐมนตรีที่มี
หน้าที่เกี่ยวข้องทุกคน ให้เดินหน้าเรื่องนี้ทันที นอกจากนี้ นายเฉลิมชัย ได้เรียกบัญชีสารชีวภาพจากกรม
วิชาการเกษตรมาดูทั้งหมดพอย่างเร่งด่วน เพื่อปรับเปลี่ยนการทำเกษตรของประเทศนี้ ไปสู่เกษตรยั่งยืน
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด แม้จะเป็นเรื่องยาก เพราะเกษตรกรเคยชินกับการใช้สารเคมี แต่เป็น
เป้าหมายแรกที่จะให้เป็นสัญลักษณ์ว่าประเทศไทย พร้อมจะเป็นครัวโลก และก้าวไปสู่เกษตรอินทรีย์ หรือ 
Grow Organic Thailand”นายอลงกรณ์ กล่าว 

ด้านนายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผอ.มูลนิธิชีววิถี (ไบโอไทย) กล่าวว่า ไม่ผิดหวังที่ไม่ได้พบรมว. 
เกษตรและสหกรณ์ เพราะท่านไม่สบายจริงๆ เช่นเดียวกับน.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและ
สหกรณ์ ที่ต้องพักฟื้นที่รพ.สมิติเวช หลังการประชุมแบน 3 สาร เพราะคงโดนกดดันมาตลอด ซึ่งอยาก
ขอให้ข้อเสนอการแบน 3 สารของกระทรวงเกษตรฯ ที่จะนำเสนอคณะกรรมการวัตถุอันตราย ให้มีความ
หนักแน่นและสมบูรณ์ เพื่อจะได้ไม่ผิดหวังเหมือน 2 ครั้งที่ผ่านมา ที่คณะกรรมการวัตถุอันตราย ยืด
ระยะเวลาการแบนสารพิษออกไป และขอเรียกร้องให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เสนอให้คณะกรรมการ
วัตถุอันตราย มีการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่ลงมติลับเหมือนที่ผ่านมา เพราะตัวแทนหน่วยงานมีถึง 19 
คน และมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 10 คน ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทค้าสารเคมีขา้ม
ชาติ และบริษัทนำเข้าสารเคมี อย่าให้เกิดเหมือนครั้งที่ผ่านมา ที่ลงมติให้ใช้ต่อ โดยอ้างว่ายังไม่มีสาร
ทางเลือก  

“พวกเรากังวลอย่างเดียว รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องจะแบน 3 สาร แต่ในท้ายที่สุดจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ 
จะต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิด หากดูกรอบเวลาจะต้องมีการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายภายใน 2 
สัปดาห์นี้ เพื่อให้การแบน 3 สาร มีผลบังคับใช้ทันวันที่ 1 ธ.ค.นี้ ตามที่ รมช.มนัญญา เสนอ และ
เรียกร้องนายกฯ จะต้องเห็นผลประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ ่และต้องมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่
ลงทะเบียนจะใช้สารเคมีจำนวน 4 แสนราย ให้มีปรับเปลี่ยนจากการใช้สารเคมีไปสู่เกษตรปลอดสาร ซึ่ง
รัฐต้องสนับสนุนเกษตรกรเหล่านี้ เพราะที่ผ่านมารัฐอำนวยความสะดวกให้เอกชน โดยไม่เก็บภาษีนำเข้า
สารต่างๆ มากว่า 30 ปี อ้างว่าเกษตรกรจะได้มีต้นทุนราคาถูก และเชื่อว่าเมื่อเกษตรกรรู้พิษภัยของ
สารเคมี เกษตรกรจะไม่ยินยอมให้ผู้อื่นเอาสารพิษมาให้ใช้อีก อย่างไรก็ตาม จะติดตามท่าทีของพรรค
ประชาธิปัตย์ต่อไป” นายวิฑูรย์ กล่าว 

นายวิฑูรย์ กล่าวอีกว่า ภาคเอกชนยินดีที่จะมีการขับเคลื่อนร่วมกับพรรคประชาธิปัตย์ ในการเสนอ
ร่าง พ.ร.บ.เกษตรกรรมยั่งยืน เนื่องจากมีการเรียกร้องจัดทำมายาวนาน เพราะเป็นเรื่องสำคัญมาก ใน
การรับประกันความปลอดภัยของผู้บริโภค และการจัดตั้งสถาบันเกษตรอินทรีย์ การขับเคลื่อนนี้มีความ
ยากลำบาก จะต้องมีภาคประชาชนร่วมด้วยจึงจะสำเร็จ โดยเฉพาะกฎหมายรับประกันสิทธิผู้บริโภค 
ได้รับอาหารปลอดภัย และพ.ร.บ.ควบคุมความปลอดภัยของอาหารอันเนื่องมาจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 
ที่จะต้องร่วมกันผลักดันให้เกิดขึ้นในประเทศไทย เพราะไม่ต้องการสารเคมีราคาถูกที่นำเข้ามาไม่เสียภาษี 
แต่ทำให้คนกินตาย และในสัปดาห์หน้าจะไปพบกับนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม เพื่อ



ประสานคณะกรรมการวัตถุอันตราย สั่งแบน 3 สารภายในปีนี้ อย่ายืดเวลาไปถึงวันที่ 1 ม.ค.63 ตามที่
มีกระแสข่าว ไม่อย่างนั้นประชาชนจะลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิทั่วประเทศ เพราะไม่ต้องการอาหารราคาถูก 
แต่ฆ่าผู้บริโภค 

รายงานข่าวกระทรวงเกษตรฯ เปิดเผยว่าอดีตข้าราชการระดับสูงเกษตรฯ ที่ผันตัวเองเป็นผู้นำเข้า
สารเคมี 3 ชนิด ยังวิ่งเต้นเข้าหาผู้ใหญ่ในรัฐบาล เพื่อให้ยืดเวลาแบน 3 สาร ไปถึงเดือน ม.ค.63 เพราะ
จะเคลียร์สตอกมีมูลค่าเป็นพันๆล้านบาท เร่งส่งออกไปประเทศที่สามให้หมดโดยจะทำให้ขาดทุนน้อยลง 
หากประเทศไทยแบน 3 สาร จะทำให้ถูกกดราคาอย่างมากจากประเทศปลายทาง 

อย่างไรก็ตาม สารเคมีเหล่านี้นำเข้ามามีต้นทุนเพียงตันละ7-800 บาท ที่ผ่านมาไม่ต้องเสียภาษี
นำเข้า ส่งออกแต่อย่างใด โดยสร้างกำไรให้กับบริษัทค้าสาร  ได้ปีเป็นหมื่นๆล้านบาท 

 
ขา่วจากหนงัสอืพมิพ ์ไทยรฐั 
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พิษพาราควอต “มนัญญา-เฉลิม
ชัย” ป่วย ขณะที่กลุ่มชาวสวนปาล์มน้ำมัน
ที ่หนุนให้ใช้ 3 สารต่อ เตรียมยื ่นศาล
ปกครองให้ค ุ ้มครองการใช ้ฉ ุกเฉ ิน ชี้
เกษตรกร 5 แสนคน ยังจำเป็นต้องใช้ ขอ
เข้าพบ รมว.เกษตรฯ กลับเผชิญหน้า
กลุ่มไบโอไทยที่ต้องการให้ยกเลิกใช้ แล้ว
เกิดปะทะคารมกลางกระทรวง สมาคม

ผู้นำเข้าสารเคมีเกษตรทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ค้านมติคณะทำงาน 4 ฝ่ายของ “มนัญญา” ที่ให้แบน 
3 สาร ตั้งแต่ 1 ธ.ค. ว่าไม่เป็นธรรม ด้าน “อนุทิน-สาธิต” นำขบวนข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขต้าน 
3 สารเคมีอันตราย ให้โรงพยาบาลทั่วประเทศขึ้นป้ายแบน หมอจุฬาฯแฉสารเคมีทำ “สเปิร์ม-ฮอร์โมน
เพศชาย” ลด ส่งผลให้เกิดปัญหามีบุตรยากและทำให้ความต้องการทางเพศลดลง 

ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อช่วงสายวันที่ 9 ต.ค. นายมนัส พุทธรัตน์ ประธานสมาพันธ์
ชาวสวนปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทย แกนนำเกษตรกรผู้ใช้สารพาราควอต หรือยาฆ่าหญ้า เดินทางมาขอ
เข้าพบ น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ แต่ได้รับแจ้งว่า น.ส.มนัญญาป่วยไม่ได้มา
ทำงาน ต่อมาได้แจ้งว่าในเวลา 12.30 น. นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผอ.มูลนิธิชีววิถี จะนำเกษตรกรและ
ผู้บริโภคมาขอพบนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว. เกษตรฯ กลุ่มนายมนัสจึงรอหวังจะพบนายเฉลิมชัยพร้อม
กัน แต่เมื่อถึงเวลา 12.30 น. มีการแจ้งว่านายเฉลิมชัยป่วยกะทันหันมาพบไม่ได้แต่ได้ให้นายอลงกรณ์ 
พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตรฯ มารับเรื่องแทน แต่ก่อนถึงเวลาหารือปรากฏว่าตัวแทนของมูลนิธิชีววถิี ที่
สนับสนุนให้แบน 3 สารเคมีเกษตร กับกลุ่มของนายมนัสเกิดโต้เถียงกันโดยกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้สารพารา

2 รฐัมนตรอีา้งปว่ย เจอสงครามเดอืดสารพษิ 



ควอต เรียกร้องให้มูลนิธิชีววิถีนำหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาให้ดูว่า มีสารตกค้างในรกเด็ก มีสารตกค้าง
ในผักคะน้า แต่ทางมูลนิธิชีววิถีไม่ได้โต้ตอบอะไร 

ด้านนายมนัสเปิดเผยว่า เตรียมเสนอศาลปกครองเพ่ือคุ้มครองฉุกเฉิน ในวันที่ 22 ต.ค.หลังจากที่
ทั้ง รมว.เกษตรฯและนางมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรฯ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี
และ รมว.สาธารณสุข มีการล็อบบี้ให้แบนสารพารา–ควอต เพราะไม่เป็นธรรมกับเกษตรกร เพราะ
เกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ 5 ชนิด คือ ปาล์ม ยาง มันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพดหวาน ได้รับอนุญาต
จากคณะกรรมการวัตถุอันตรายให้ใช้สารพาราควอต มีการฝึกอบรมการใช้เพื่อความปลอดภัยและถูกหลกั
วิชาการ ขณะนี้ผ่านการอบรมแล้ว 500,000 ราย และยังเหลืออีกมากที่อยู่ระหว่างการอบรม การที่
รัฐมนตรีร่วมกันแบน อาจก่อให้เกิดความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจกับเกษตรกรที่เพาะปลูกพืช 5 ตัวนี้ 
มูลค่ากว่า 65,000 ล้านบาท จึงขอประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน ยืนยันมติคณะกรรมการวัตถุอันตรายเดิม 
อนุญาตให้ใช้พาราควอตภายใต้มาตรการจำกัดการใช้ฯ นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณา
การควบคุมวัตถุอันตรายฯ เคยรายงานต่อคณะกรรมการแล้วว่า ไม่มีข้อมูลที่เชื่อมโยงได้อย่างชัดเจนกับ
ข้อกล่าวอ้างว่า พาราควอตเป็นสารก่อมะเร็ง โรคผิวหนังอักเสบเนื้อเน่า การถ่ายทอดจากแม่สู่ลูก ล้วนแต่
ขาดความชัดเจนข้อมูล 

ขณะที่นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผอ.มูลนิธิชีววิถี กล่าวว่า ขอเรียกร้องให้รัฐบาล กระทรวงเกษตรฯ 
ประชาชนทั่วไป ร่วมกันสนับสนุนให้เกษตรกรประมาณ 400,000 ราย ปรับตัวไปสู่การปลูกพืชที่ไม่ต้อง
พึ่งพา 3 สารพิษร้ายแรง หรือแบนสารกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง 3 ชนิด คือ พาราควอต คลอร์ไพริ
ฟอส และไกลโฟเซต ที่ยื้อกันมาหลายปีซึ่งข้อมูลเรื่องผลกระทบทัง้ 3 สาร เป็นที่ประจักษ์ชัดเจนแล้ว โดย
ให้ปรับตัวไปใช้วิธีกล เครื่องจักรกลการเกษตร การปลูกพืชคลุมดิน การปลูกพืชแบบผสมผสาน ทั้งนี้ 
เครือข่ายสนับสนุนจะยื่นข้อเสนอ ก่อนที่จะมีการประชุมชุดคณะกรรมการวัตถุอันตราย ที่มีนายสุริยะ จึง
รุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม เป็นประธานในวันที่ 27 ต.ค. เบื้องต้นดังนี้ 1.ให้มีการโหวตอย่างเปิดเผย 
2.ขอให้รัฐบาลผลักดัน พ.ร.บ.เกษตรกรรมย่ังยืน 

วันเดียวกัน นางวรณิกา นาควัชระ บีดิงเฮาส์ ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อ
การ เกษตรไทย ผู้ประสานงาน สมาคมการค้านวัตกรรมฯ สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร สมาคมอารักขา
พืชไทย ซึ่งมีสมาชิกเป็นผู้นำเข้าสารเคมีทางการเกษตรและเกษตรกร ทำหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม คัดค้านการดำเนินการของกระทรวงเกษตรฯ ในการหารือ 4 
ส่วน และมติของคณะทำงานเพื่อพิจารณาความเห็นของส่วนรัฐ ผู้นำเข้า เกษตรกร และผู้บริโภค ต่อการ
ยกเลิกคลอร์ไพริฟอส พาราควอตและไกลโฟเซต ที่ประชุมเมื่อวันที่ 7 ต.ค. ให้ยกเลิกการใช้ 3 สารนี้
ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 

ในหนังสือระบุว่า กระทรวงเกษตรฯและคณะทำงานฯที่แต่งตั้งขึ้น มิได้จัดรับฟังความเห็นจาก
ผู้เกี่ยวข้อง 4 ส่วน และมิได้มีการปรับพื้นฐานความเข้าใจของทุกส่วนให้ตรงกัน การแต่งตั้งคณะทำงาน
ขาดความชอบธรรม ไม่มีตัวแทนเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกการใช้สารทั้ง 3 ชนิด ไม่มี
ตัวแทนผู้นำเข้า คณะทำงานฯประชุมเพียง 1 ครั้งและลงมติอย่างเร่งด่วน ทั้งที่ขาดข้อมูลความเห็นจากทั้ง 
4 ส่วน ไม่นำเอกสารข้อคิดเห็นร่วมของสมาคมอารักขาพืชไทย, สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตรและสมาคม
การค้านวัตกรรมเพ่ือการเกษตรไทย ที่ได้ย่ืนต่อเลขานุการคณะทำงานก่อนการประชุม เข้าสู่การพิจารณา



แต่อย่างใด คณะทำงานฯไม่ได้ชี้แจงว่ามีข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ แตกต่างไปจากที่คณะกรรมการ
วัตถุอันตรายได้พิจารณาไปแล้วอย่างไร และมีการศึกษาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับเกษตรกร ภาพรวม
ด้านเศรษฐกิจ และการค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศอย่างไร มติที่ประชุมวันนั้น จึงขาดข้อมูลสำคัญ มี
ความหละหลวม ไม่รอบคอบ ที่อาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อเกษตรกรและเศรษฐกิจภาคเกษตร อีกทั้งไม่ได้
พิจารณาถึงวิธีการและขั้นตอนเพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกการใช้สารทั้ง 3 ชนิด 

อีกด้านที่กระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข 
นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข และอธิบดีทุกกรม ร่วมประชุม VDO ทางไกลเรื่องแบนสารเคมี
อันตราย 3 ชนิด ร่วมกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และผอ.โรงพยาบาลทั่วประเทศ นายอนุทินกล่าว
ว่า การขึ้นป้ายแบนสารเคมีตามโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศ ขอให้หน่วยงานที่ขึ้นป้ายต่อต้านอยู่ขณะนี้
คงมาตรการนี้ไว้จนกว่าจะสิ้นสุดและทราบผลการประชุม หากผลการประชุมออกมาไม่ดี ขอให้ขึ้นป้าย
คัดค้านเอาไว้อย่างนั้น 

นายอนุทินกล่าวอีกว่า ครั ้งนี ้ถือเป็นปรากฏการณ์ที ่แสดงพลังความสามั คคีของบุคลากรใน
กระทรวงสาธารณสุข ที่เห็นถึงอันตรายที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยกระทรวงชัดเจนมาตลอดว่าไม่เอาสารเคมีเพราะ
ข้อมูลทุกกรมตรงกันหมดว่าต้องแบนสารเคมีทั้ง 3 ชนิด 2 เสียงของกระทรวงจากปลัดกระทรวง
สาธารณสุขกับเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา จะโหวตไม่เอาสารเคมีแน่น อน เป็นหน้าที่ที่
กระทรวงต้องปกป้องไม่ให้ประชาชนมีอันตราย ไม่ว่าจากสารใดก็ตาม ส่วนตัวไม่กังวลกับผลโหวตในครั้ง
นี้ และไม่ต้องมากดดันกระทรวง 

ทางด้าน ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯและที ่ปรึกษา รมว.
สาธารณสุข กล่าวว่า มีหลักฐานประจักษ์ชัดว่าสารเคมีทั้ง 3 ชนิด มีผลต่อการเกิดโรคเนื้อเน่า มะเร็ง พาร์
กินสันทั้งทางตรงทางอ้อม เฉียบพลัน มีทั้งผู้ป่วยและเสียชีวิตจากการใช้สารเคมี จากการตรวจเลือด
ประชาชนในจ.นครราชสีมา พบผลเลือดของประชาชนร้อยละ42 มีสารเคมีปนอยู่ ทั้งที่ไม่ใช่เกษตรกร ทั้ง
พบน้ำประปาในหมู่บ้านมีสารเคมีอันตรายปนเปื้อน ดังนั้นในการประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา
ศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีเมื่อวันที่ 7 ต.ค. จึงได้มีมติยกระดับสารเคมีทั้ง 3 ชนิด เป็นวัตถุ
อันตรายประเภท 4 เทียบเท่าลูกระเบิดและตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.62สารเคมีทั้ง 3 ชนิด จะห้ามผลิต นำเข้า 
ส่งออกหรือมีไว้ในครอบครองเด็ดขาด แต่ขณะนี้พบว่าพาราควอตมีการจัดโปรโมชันส่งเสริมการขายให้
เกษตรกรซื้อในปริมาณมาก เห็นได้ชัดว่ามีความพยายามที่จะขายระบายสต๊อก 

ศ.นพ.ธีระวัฒน์กล่าวต่อว่า สิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดขณะนี้คือพบว่าสารเคมีอันตรายทั้ง 3 ชนิดส่งผล
กระทบต่อหญิงต้ังครรภ์เพราะจากข้อมูลทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศสอดคล้องกันว่า หญิง
ตั้งครรภ์ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่เกษตรต่างได้รับสารพาราควอต แม้ในปริมาณที่ต่างกัน แต่สารเคมีนี้มี
ผลต่อทารกในครรภ์ กระทบต่อพัฒนาการด้านร่างกาย และทำให้สเปิร์มและฮอร์ โมนเพศชายลดลง 
ส่งผลให้เกิดปัญหามีบุตรยากรวมถึงความต้องการทางเพศลดลง 

ช่วงเย็นที่กระทรวงสาธารณสุข น.ส.อัญชุลี ลักษณ์อำนวยพร ประธานเครือข่ายอาสาคนรักแม่
กลอง และคณะรวม 20 คน เดินทางมาขอเข้าพบนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.
สาธารณสุข กับ นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวง ให้ชี้แจงการขึ้นป้ายคัดค้านการใช้สารเคมีในภาค
เกษตร 3 ชนิด ที่เป็นอันตรายกับชีวิตและสุขภาพประชาชน ว่า เป็นการกล่าวหาเกษตรเหมือนเป็นฆาตกร



ไปฆ่าคนตาย โดยขอให้เอาหลักฐานที่ว่ามีผู้ป่วยจากสารเคมี 1.4 หมื่นคน และเสียชีวิต 600 คน มา
ยืนยันว่าเกิดจากการใช้สารเคมีตัวไหน ขอให้เปิดเผยข้อมูลวิธีการตรวจผัก ผลไม้ที่มีการปนเปื้อนสารเคมี
ว่าตรวจสอบอย่างไร เพราะไม่ว่าจะเป็นที่ จ.น่าน ผวจ.น่านก็บอกว่าไม่พบ หรือโครงการหลวงก็ตรวจไม่
พบ 

น.ส.อัญชุลีกล่าวว่า ในวันที่ 22 ต.ค. เกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย หรือเครือข่ายอาสาคนรัก
แม่กลองจะเป็นโจทก์ฟ้องกระทรวงสาธารณสุข 3 ส่วน คือ 1.ฟ้อง รมว.สาธารณสุข 2.ฟ้อง รมว.
สาธารณสุขควบปลัดกระทรวงสาธารณสุข 3.ฟ้องคณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหาการใช้สารเคมีป้องกัน
กำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง ที่นำมาสู่การแบนสารเคมี 3 ชนิด 

ในส่วนความเคลื่อนไหวเรื่องนี้ที่ต่างจังหวัด วันเดียวกัน ที่หน้า รพ.พุทธชินราช อ.เมืองพิษณโุลก 
มีการขึ้นป้ายข้อความสนับสนุนยกเลิกการใช้สารกำจัดศัตรูพืช 3 ชนิด คือยาฆ่าหญ้า 2 ชนิด และยาฆ่า
แมลง 1 ชนิด เนื่องจากไม่ปลอดภัยต่อชีวิตเกษตรกรหรือผู้ใช้ นพ.สุชาติ พรเจริญพงศ์ ผอ.รพ. พุทธชิน
ราช เปิดเผยว่า โรงพยาบาลร่วมสนับสนุนการยกเลิกใช้สารดังกล่าวเนื่องจากมีอันตรายต่อผู้ใช้ 

ขณะที่ รพ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี นพ.วินัย บรรจงการ รอง ผอ.รพ. ร่วมกับบุคลากรของ
โรงพยาบาลขึ้นป้ายสนับสนุนการยกเลิกสารเคมีอันตราย 3 ชนิดทั้งพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และ
ไกลโฟเซตเนื่องจากเป็นสารอันตรายกับชีวิตมนุษย์เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม พร้อมสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 


