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แบน 3 สารเคมีทางการเกษตรพ่นพิษ 
จ่อฟ้องกันนัว โดย “สุริยะ” อ้าง “บิ๊กตู่” เห็น
ด้วยให้เล ื ่อนแบนสารพิษ ลั ่น คกก.ว ัตถุ
อันตรายลงมติถูกต้อง ท้าเปิดเทปเสียงการ
ประชุม เตรียมฟ้องกลับคนที่ทำให้เสียหาย 
ยันทำความเข้าใจ “อนุทิน” แล้ว ด้านอธิบดี
กรมโรงงานฯขานรับมติชอบด้วยกฎหมายแล้ว 

ชี้การลงมติทำได้หลายอย่าง ไม่จำเป็นต้องทำแบบเดิม พร้อมเตรียมนัดประชุมในเดือน ธ.ค. เพื่อ 
รับรองมติ 27 พ.ย.62 ขณะที่ ผอ.ไบโอไทยบ่ยั่นหากถูกฟ้อง ยินดีพิสูจน์ใครทำให้ฝ่ายใดเสียหาย 

ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเวลา 14.15 น. วันที่ 3 ธ.ค. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม 
ให้สัมภาษณ์หลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าได้รายงานมติคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่เลื่อน
การยกเลิกสารพิษทางเกษตร 3 ชนิด ให้นายกฯทราบถึงความจำเป็นต้องการเลื่อนไปอีก 6  เดือน 
เนื่องจากยังมีอยู่ในมือเกษตรกรและสต๊อกของร้านค้าจำนวนนับหมื่นล้านบาท นายกฯเห็นด้วยที่ต้อง
เลื่อนไป เพราะถ้าไม่เลื่อนจะนำเงินที่ไหนไปจ่ายให้เกษตรกร รัฐไม่มีเงินจ่ายให้อยู่แล้ว ส่วนที่มีการระบุ
ว่า มติของคณะกรรมการมิชอบนั้น ยืนยันว่าเป็นมติที่ชอบด้วยกฎหมาย ฝ่ายกฎหมายดูแลเรียบร้อย 
นายกฯ ก็เข้าใจเพราะเป็นเรื่องของคณะกรรมการ ส่วนที่พรรคภูมิใจไทยไม่เห็นด้วยที่จะให้ชะลอนั้น นาย
อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สาธารณสุข ไม่ได้พูดอะไรในที่ประชุม ครม. เพราะไม่ใช่เรื่อง 
การเมือง แต่มองว่าอะไรเกิดประโยชน์กับการแก้ไขปัญหาในภาพรวม นายกฯบอกว่าไม่ใช่การดูแล
สุขภาพอย่างเดียว ต้องดูแลเรื่องของรัฐ ผู้นำเข้า เกษตรกรและผู้ใช้ ต้องดูให้ครบทุกภาคส่วน 

นายสุริยะยังย้ำกรณีที่นายอนุทินเสนอให้ตีความมติของคณะกรรมการ ล่าสุดถือเป็นมติที่ถกูต้อง
หรือไม่ว่า ตอนนั้นท่านไม่มีข้อเท็จจริงเรื ่องนี้ คือไปฟังคำพูดแล้วจับประเด็นมา แต่ในการประชุม
คณะกรรมการ มีการสอบถามกรรมการแต่ละคน ซึ่งนายอนุทินและพรรคภูมิใจไทยเข้าใจเรียบร้อยแล้ว 
ทั้งนี้ พร้อมให้เจ้าหน้าที่ถอดเทปเสียงเพื่อเป็นหลักฐานว่ามีการลงมติอย่างชัดเจน และการลงมติไม่ได้
หมายความว่าต้องยกมืออย่างเดียว ไม่ใช่ว่า ต้องทำเหมือนทุกครั้งที่จะต้องมายกมือกัน ในเมื่อเสียงส่วน
ใหญ่เห็นเป็นแบบนี้ นอกจากนี้ ตนถามย้ำแล้วว่าที่ประชุมมีมติเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีคนมี
ความเห็นเป็นอย่างอื่นก็ถือเป็นมติได้ และถ้าไปถามคณะกรรมการคนอื่น ทุกคนก็จะยืนยัน ว่ ามีมติ
ออกมาชัดเจน 

ส่วนที่เครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษอันตรายร้ายแรง 686 องค์กร เตรียมฟ้องศาลปกครอง
และศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ต่อการเลื่อนแบน 3 สารพิษ นายสุริยะกล่าวว่า ยังไม่ทราบ

"สรุิยะ" เลง็เอาคืน ฟอ้งกลบัเอน็จโีอ ยืนยนัมตถิกูตอ้ง เลือ่นแบนสารพิษ 



ข้อเท็จจริงว่าในองค์กรที่ระบุว่ามี 686 องค์กร มีจำนวนกี่คน แต่การที่มีการแถลงข่าวออกไปและทำให้
ตนได้รับความเสียหายนั้น จะให้นักกฎหมายไปดูเพื่อเตรียมที่จะฟ้องกลับ 

ต่อมา นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย
เมื่อวันที่ 27 พ.ย.ที่ผ่านมา ว่า นายสุริยะไม่เคยมาปรึกษาตนในเรื่องดังกล่าวและเห็นว่ าเรื่องนี้ไม่ได้
ยุ่งยากอะไร แค่ไปทำความจริงให้ปรากฏแล้วมาชี้แจง อย่างไรก็ตาม ตนคงจะสอบถามนายสุริยะต่อไป 
ทั้งนี้ วิธีการควบคุมการประชุมมีหลายวิธีไม่ใช่ต้องให้มีการโหวตทุกครั้ง อย่างการประชุม ครม.ไม่มีการ
ลงมติแบบที่ให้มีการออกเสียง มีเพียงแค่ประธานในที่ประชุมสอบถามว่าทุกฝ่ายเห็นด้วยหรือไม่ แล้ว
ออกเป็นมติ ส่วนการจะตีความนั้น สามารถนำเรื่องนี้ไปหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาแต่ไม่
จำเป็นต้องส่งไปสอบถามศาลรัฐธรรมนูญ 

ด้านนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี
โรงพยาบาลต่างติดป้ายสนับสนุนการแบนและไม่เห็นด้วยกับการชะลอแบนสารพิษว่า เป็นการแสดง
ความเห็นของเขาเอง เชื ่อว่าไม่มีความเคลื ่อนไหวอะไรและไม่จำเป็นต้องส่งสัญญาณใดๆ ไปยัง
โรงพยาบาลต่างๆ เพราะเชื่อว่าทุกคนคงเบื่อกับการรักษาคนไข้ที่ป่วยที่มีสาเหตุมาจากสารพิษ 

ขณะที่นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้ไม่มีการ
นำเข้าสารเคมีอันตรายทั้ง 3 ชนิด คือ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอสแล้ว แต่บริษัทที่มี
ใบอนุญาตนำเข้าสารเคมีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ยังสามารถนำเข้าสารอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับสารเคมี
อันตรายทั้ง 3 ชนิด อาทิ สารกำจัดวัชพืชและแมลง เป็นต้น โดยสารดังกล่าวมีการนำเข้ามาในประเทศ
แล้วกว่า 6,000 ตัน และยืนยันที่จะใช้แนวทางและมาตรการผลักดันสารเคมีออกไปยังประเทศต้นทาง
และประเทศที่ 3 ซึ่งล่าสุดมี 60-70 บริษัท แจ้งความจำนงขอส่งออกสารไปยังประเทศที่ 3 แล้ว
ประมาณ 1,700-2,000 ตัน โดยจะเร่งรัดส่งออกไปยังประเทศสิงคโปร์และเมียนมา เพื่อเคลียร์สต๊อก
ให้เหลือน้อยที ่สุด ส่วนกรณีราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกรมวิชาการเกษตร ลงวันที ่ 18 
พฤศจิกายน 2562 เรื่องการแจ้งครอบครองภายใน 15 วัน และอีก 15 วันต้องส่งคืนวัตถุอันตรายนั้น 
หากยังไม่มีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อแบนสามสาร ทั้งหมดถือว่ายังไม่มีผลบังคับตามกฎหมาย 

ต่อมานายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ในฐานะเลขานุการ
คณะกรรมการวัตถุอันตราย กล่าวถึงความคืบหน้าการลงมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย เมื่อวันที่ 27 
พ.ย.ที่ผ่านมาที่ว่านายสุริยะระบุจะมีการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย ในเดือน ธ.ค.นี้ เพื่อรับรอง
มติของวันที่ 27 พ.ย.ที่ผ่านมา แต่ขณะนี้ยังไม่ได้กำหนดวันนัดประชุม ต้องรอให้กระทรวงเกษตรฯ ใน
ฐานะต้นเรื่อง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอเรื่องเข้ามาเพื่อรับรองมติของวันที่ 27 พ.ย.ที่ผ่านมา 
ทั้งนี้ การที่คณะกรรมการฯจะสามารถรับรองมติดังกล่าวได้ต้องให้กระทรวงเกษตรฯ ไปจัดทำร่าง
ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่...) พ.ศ....ให้เสร็จสมบูรณ์ ตามมติคณะกรรมการวัตถุ
อ ันตรายได ้ม ีมต ิไป จากนั ้นให ้นำร ่างประกาศกระทรวงฯเข ้าส ู ่การพิจา รณากล ั ่นกรองของ
คณะอนุกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายลำดับรอง เพื่อตรวจพิจารณาร่างประกาศฯ ก่อนที่จะเสนอเข้าสู่
การพิจารณาของคณะกรรมการวัตถุอันตราย ที่มีนายสุริยะเป็นประธาน จากนั้นจะเสนอคณะรัฐมนตรี 
เพื่อลงราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้ต่อไป 



นายประกอบยังกล่าวอีกว่า มติคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 27 พ.ย.ที่ผ่านมา ดำเนินการโดยชอบ
ด้วยกฎหมายแล้ว เนื่องจากที่ผ่านมาคณะกรรมการฯมีการลงมติในหลายรูปแบบ เช่น ขอมติที่ประชุม 
หากไม่มีผู้คัดค้าน ถือว่ามีมติเป็นเอกฉันท์ ถ้ามีผู้คัดค้าน ก็จะมีการบันทึกความเห็นไว้ และถือเป็นมติ
เสียงข้างมาก หรือมีการลงคะแนนโดยการยกมือ หรือใช้ บัตรลงคะแนนก็ได้ และพระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย มาตรา 12 วรรคสอง มิได้กำหนดว่าการลงมติต้องกระทำโดยยกมือออกเสียง หรือออกเสียง
โดยบัตรลงคะแนนเท่านั้น รวมถึงก่อนเริ่มประชุมมีการตรวจสอบองค์ประชุมแล้ว ที่ประชุมเมื่อวันที่ 27 
พ.ย.ที่ผ่านมา มีการลงมติโดยให้ความเห็นชอบกับร่างมติที่ฝ่ายเลขานุการนำเสนอ โดยกรรมการแต่ละ
คนไม่ได้ยกมือออกเสียง หรือลงคะแนนในบัตรลงคะแนน แต่ให้ผู้ไม่เห็นด้วยคัดค้านและบันทึกไว้ การ
พิจารณาและลงมติโดยเสียงข้างมากของที่ประชุมคณะกรรมการฯ จึงเป็นการดำเนินการที่ชอบด้วย
กฎหมายแล้ว 

วันเดียวกัน นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผอ.มูลนิธิชีววิถี หรือไบโอไทย กล่าวถึงกรณีที่นายสุริยะ จึง
รุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม จะฟ้องกลับว่า คงต้องดูว่าจะฟ้องเรื่องอะไร ส่วนการที่เครือข่ายจะฟ้อง
นายสุริยะนั้นยังไม่ได้ระบุวัน เน่ืองจากจะรอดูว่าหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องจะมีการเสนอให้มีการตีความมติ
การเลื่อนแบน 2 สารเคมีอันตรายและไม่แบน 1 สารหรือไม่ เพราะหากคณะกรรมการกฤษฎีกาตคีวาม
ว่าไม่ชอบ ก็ไม่มีความจำเป็นต้องฟ้องอีก หากนายสุริยะจะฟ้องก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร และต้องมาพิสูจน์
กันว่าใครทำให้ฝ่ายใดเสียหาย แต่ทางเครือข่ายไม่ได้ทำเพื ่อปกป้องประโยชน์ตัวเอง แต่ปกป้อง
ประโยชน์สาธารณะและเป็นสิทธิของนายสุริยะที่จะปกป้องสิทธิตัวเอง 
 
 

 
หน้าฝนต่อฤดูหนาว สภาพอากาศ

ระยะนี้ กลางคืนเย็น ความชื้นสัมพัทธ์สูง มี
ทั ้งหมอกและน้ำค้าง กลางวันอุณหภูมิสูง 
กรมวิชาการเกษตร เตือนเกษตรกรผู้ปลูก
กุหลาบให้เฝ้าระวัง...โรคราแป้ง 
สามารถพบได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของ
ต้นกุหลาบ จะพบอาการของโรคได้กับทุก

ส่วน แต่ส่วนมากจะเกิดกับใบอ่อน ยอดอ่อนและดอกอ่อน 
เริ่มแรกจะแสดงอาการบนผิวของใบ ต่อมาจะพบกุล่มเส้นใยและสปอร์ของเชื้อรา คล้ายผงแป้ง

เกิดขึ้นเป็นหย่อมๆ และขยายวงกระจายออกไป หากอาการรุนแรงจะพบผงแป้งบนก้านใบ กิ่ง ดอก 
ก้านดอก ใบอ่อน กลีบดอก และลำต้น ทำให้ใบบิดเบี้ยวเสียรูปร่าง ใบเหลืองแล้วเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล 
แห้งกรอบ และร่วงไปในที่สุด โดยเชื้อราชนิดนี้สามารถทำลายได้ตั้งแต่อายุน้อย หากเป็นรุนแรงจะทำให้
เกิดการแคระแกร็น และถ้าเชื้อราเข้าทำลายตาใบ จะทำให้ต้นกุหลาบไม่สามารถแตกกิ่งแตกยอดได้ 
เป็นอันตรายมากกับสวนกุหลาบที่มีการให้ปุ๋ยไนโตรเจนมากจนเกินไป ในช่วงที่มีอากาศหนาวเย็น 

คอลมัน ์หนา้มองฟา้ เทา้หยัง่ดนิ : หวัลมหนาว กหุลาบระวงัราแปง้ 



ฉะนั้น ในระยะนี้เกษตรกรควรหมั่นตรวจแปลงปลูก กำจัดวัชพืช ตัดแต่งและเก็บส่วนที่เป็นโรค
นำไปเผาทำลายนอกแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความชื้น ลดแหล่งสะสมเชื้อราสาเหตุโรค และ
ทำให้สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมต่อการระบาดของโรค เพราะโรคนี้สามารถระบาดได้ด้วยการแพร่
สปอร์ปลิวไปกับสายลมหนาวที่โชยมา 

หากเริ่มพบต้นที่เป็นโรคให้เกษตรกรพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช ไพราโซฟอส 29.4% อีซี 
อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ เบโนมิล 50% ดับเบิลยูพี อัตรา 6-10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร 
พ่นทุก 5-7 วัน และให้หลีกเลี่ยงการฉีดพ่นสารในกลุ่มซัลเฟอร์ หรือกำมะถัน เพราะอาจทำให้กุหลาบ
เกิดอาการไหม้ได้ 

สะ-เล-เต 
ข่าวจากหนังสือพมิพ ์แนวหน้า 

ฉบบัวันพธุที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2562 
 
 

นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาด
ของโรคไหม้ข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร รับรายงานประกอบข้อมูลจากแปลงติดตามสถานการณ์ระบาด
ศัตรูข้าว พบการระบาด 432,118ไร่ (ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ โดยพบการระบาดมากในพื้นที่ที่ปลูกข้าวพันธุ์อ่อนแอ ได้แก่ พันธุ์
ขาวดอกมะลิ 105, กข15 และ กข6 รวมถึงแปลงที่ปลูกข้าวหนาแน่น และใส่ปุ๋ยไนโตรเจนอัตราสูง 
ดังนั้น กรมจึงสั่งให้สำนักงานเกษตรจังหวัดแจ้งเตือนเกษตรกร พร้อมดำเนินการป้องกันและลดการ
ระบาดตามมาตรการปอ้งกันและควบคมุการระบาดของโรคไหม้ข้าว ดังน้ี 

สำหรับข้าวปลูกใหม่ ข ้าวระยะกล้า และระยะแตกกอ 1) ให้ตรวจข้อมูลสภาพอากาศ 
สภาพแวดล้อมมีอุณหภูมิระหว่าง 22 – 27 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์มากกว่าร้อยละ 80 น้ำค้าง
แรงและมีหมอกจัด ให้สำรวจแปลงนาหากพบอาการของโรคให้แจ้งเตือนภัยในพื้นที่ 2) สำรวจแปลง
ติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าว และแปลงปลูกข้าวของตนเองทุกสัปดาห์ 10 จุดจุดละ 10 ต้น/กอ เมื่อเริ่ม
พบลักษณะเป็นแผลคล้ายรูปตาขอบแผลสีน้ำตาลกลางแผลมีสีเทา อาจเห็นเป็นวงซ้อนๆ กันที่กลาง
แผลเป็นอาการของโรคไหม้ หากพบอาการนี้โดยเฉลี่ยบนใบข้าว 1 – 2 แผลต่อจุด ให้รีบแจ้งสำนักงาน
เกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัด3) ใช้ปุ๋ยเคมีตามคำแนะนำที่สอดคล้องกับระยะเจริญเติบโตของ
พืช และสภาพดินแต่ละพื้นที่ ไม่ใส่ปุ๋ยที่ให้ไนโตรเจนสูงเกินไป 4) ผสมเชื้อราไตรโคเดอร์มาพร้อมปล่อย
น้ำในนาข้าว หรือผสมกับปุ๋ยอินทรีย์หว่านในนา และ 5) พ่นเชื้อราไตรโคเดอร์มาให้ทั่วแปลงนา ทุก 15 
วันจะป้องกันการระบาดของโรคไหม้ได้ 

มาตรการควบคุมการระบาด หรือการจัดการระหว่างการระบาด สำหรับข้าวทุกระยะที่พบการ
เกิดโรค (ยกเว้นระยะออกรวง ใกล้เก็บเกี่ยว) งดใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูง เช่น ปุ๋ยยูเรีย เพื่อไม่ให้การระบาด
รุนแรงมากขึ้น พ่นเชื้อราไตรโคเดอร์มาให้ทั่วแปลงนา ทุก 7 วันใช้เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ บีเอส (BS; 

เตอืนชาวนาเฝา้ระวงัโรคไหมข้า้ว 



Bacillus subtilis)พ่น หากพบโรคไหม้รุนแรง พบแผลไหม้ ร้อยละ5-10 ของพื้นที่ใบ ควรพ่นสาร
ป้องกันกำจัดเชื้อรา หมั่นสำรวจแปลงอยู่เสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อรีบป้องกันกำจัดก่อนจะ
ระบาดไปสู่ข้าวระยะตั้งท้อง –ออกรวง สำหรับข้าวระยะออกรวง ใกล้เก็บเกี่ยว ให้พ่นเชื้อราไตรโคเดอร์
มาให้ทั่วแปลงนา ทุก 7 วัน ป้องกันการระบาดขยายพื้นที่ และเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยเร็วที่สุด ไม่เก็บ
พันธุ์ข้าวมาใช้ในฤดูกาลถัดไป 

มาตรการป้องกันการระบาดในฤดูถัดไป ให้ใช้พันธุ์ข้าวค่อนข้างต้านทานโรคไหม้ จัดหาเมล็ดพันธุ์
จากแหล่งที่หน่วยงานราชการรับรอง คลุกหรือแช่เมล็ดพันธุ์ด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อรา ปรับปรุงบำรุง
ดินโดยไถกลบตอซังแทนการเผาฟางและทำนาไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี งดใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูง เช่น ปุ๋ยยูเรีย 
เพื่อไม่ให้การระบาดรุนแรงมากขึ้น โดยให้ใส่ปุ๋ยตามอัตราแนะนำ หรือตามค่าวิเคราะห์ดิน 
 
 

 
 “สุริยะ” ขู ่ฟ้องกลับเครือข่ายต้านแบนสารพิษ

อันตรายร้ายแรง 686 องค์กร ฐานทำชื่อเสียงเสียหาย 
โต้“ปริญญา”ยันลงมติถูกแล้ว เผยนายกฯ เห็นด้วยเลื่อน
แบนสารเคมีเกษตร เหตุร ัฐบาลไม่มีเง ินจ่ายชดเชยชี้
“อนุทิน”ไม่ต ิดใจ ยันไม่ต ้องเคลียร์ใจกับภูม ิใจไทย 
“วิษณุ”ปัดตอบคณะกรรมการวัตถุอันตรายกลับมติยืด

แบนสารพิษ แนะกรรมการเอาความจริงมาแจง ถ้าสงสัยข้อกฎหมายไปถามกฤษฎีกาได้ 
เมื ่อเวลา 08.30 น.วันที ่ 3 ธันวาคม ที ่ทำเนียบรัฐบาล นายสุริยะ จึงรุ ่งเรืองกิจ รมว.

อุตสาหกรรม ให้สัมภาษณ์ ถึงกรณี นายปริญญา เทวานฤมิตรกุล อาจารย์ประจำภาควิชากฎหมาย
มหาชน คณะนิติศาสตร์ และ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและความยั่งยืน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
โพสต์เฟสบุ๊กระบุว่า การแบนสารพิษของคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่ไม่มีการลงมติไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ว่า ยืนยันว่าการแบนสารพิษมีการลงมติอย่างถูกต้อง ซึ่งตนไม่ทราบว่านายปริญญา ไปเอา
ข้อมูลมาจากไหนว่าไม่มีการลงมติ 

นายสุริยะ กล่าวว่า ตนได้ให้เจ้าหน้าที่ถอดเทปเสียง เพื่อเป็นหลักฐานว่ามีการลงมติอย่างชัดเจน 
สำหรับการลงมติของคณะกรรมการแต่ละคน และในช่วงของการอภิปรายมีกรรมการหลายคน ให้ความ
คิดเห็นที่แตกต่างกันไป บางคนอยากให้แบนทันที บางคนอยากให้เลือนออกไปอีก 3 และ 6 เดือน หรือ
แม้แต่ไม่ให้แบนสารพิษก็มี เมื่อเป็นเช่นนี้ตนจึงบอกในที่ประชุมว่า ให้ไปร่างเป็นมติเพื่อนำมาพิจารณาว่า
ควรเป็นอย่างไร และเมื่อมติขึ้นบนจอในที่ประชุมก็ให้ไปปรับแก้ ให้เป็นที่พอใจของทุกฝ่าย 

นายสุริยะ กล่าวว่า ในกรณีที่ให้แบนไปก่อน 6 เดือน ก็ได้มีการสอบถามในที่ประชุม ว่าภายใน 
6 เดือนนี้จะให้แบนเป็นวันไหน พร้อมทั้งให้กรมวิชาการเกษตรไปหามาตรการทดแทนอย่างเร็วที่สุด 
โดยกำหนดระยะเวลาไว้ภายใน 4 เดือน เมื่อร่างมติดังกล่าวเป็นที่พอใจแล้ว ตนก็ได้ถามในที่ประชมุว่า
มีใครเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ซึ่งทุกคนก็ยืนยันว่าเห็นด้วยกับมติดังกล่าว ส่วนที่ไม่เห็นด้วย คืออยากให้

สรุยิะฮึม่ฟอ้งกลบั เครอืขา่ยตา้นแบนสารพิษ เหตหุมิน่ทำชือ่เสยีงเสยีหาย การันตลีงมตถิกูตอ้งแลว้ 



เลื่อนการแบนสารพิษไปมากกว่า 6 เดือน แต่ไม่มีใครเสนอบอกให้แบนสารพิษในทันที ตนถือว่ามตินี้มี
ความเป็นเอกฉันท์ คือไม่ให้แบนสารพิษในทันที 

“ส่วนที่มาตรา 12 พ.ร.บ. วัตถุอันตราย ระบุว่า ต้องให้ลงมตินั้นนั้น การลงมติไม่ได้หมายความ
ว่าต้องยกมืออย่างเดียว การที่ตนถามว่าในที่ประชุมมีความเห็นอย่างไร และเห็นด้วยหรือไม่ ก็ไม่จำเป็น
ว่าจะต้องยกมือ ไม่ใช่ว่าต้องทำเหมือนทุกครั้งที่จะต้องมายกมือกัน ในเมื่อเสียงส่วนใหญ่เห็นเป็นแบบนี้ 
นอกจากนี้ ตนก็ถามย้ำแล้วว่าที่ประชุมมีมติเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีคนมีความเห็นเป็นอย่างอื่น
ก็ถือเป็นมติได้” รมว.อุตสาหกรรม กล่าว 

เมื่อถามถึง กรณีที่เครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษอันตรายร้ายแรง 686 องค์กร เตรียมฟ้อง
ศาลปกครองและศาลอาญา เอาผิดกรณีการทุจริตประพฤติมิชอบ ต่อการเลื่อนแบน 3 สารพิษ นาย
สุริยะ กล่าวว่า ตนยังไม่ทราบข้อเท็จจริงว่าในองค์กรที่ระบุว่ามี 686 องค์กร มีจำนวนกี่คน แต่การที่มี
การแถลงข่าวออกไปและทำให้ตนได้รับความเสียหายนั้น จะให้นักกฎหมายไปดูเพื่อเตรียมที่จะฟ้องกลับ 

ต่อมา นายสุริยะ ให้สัมภาษณ์ว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันนี้ ได้รายงานการขยาย
เวลายกเลิกการใช้สารเคมีทางการเกษตร 2 ชนิด ออกไปอีก 6 เดือนและจำกัดการใช้สารเคมีทาง
การเกษตร 1 ชนิด ให้ นายกรัฐมนตรีได้รับทราบแล้ว ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็เห็นด้วย เพราะยังมีสารเคมี
ค้างอยู่ในสต็อก มูลค่ากว่า 10,000 ล้านบาท และรัฐบาลก็ไม่สามารถที่จะจ่ายเงินชดเชยให้ได้ พร้อม
ย้ำว่า มติของคณะกรรมการวัตถุอันตรายชอบด้วยกฎหมายแล้ว ซึ่งหากใครมีข้อสงสัย สามารถเปิดเทป
บันทึกเสียง หรือรายงานการประชุมดูมติได้ 

นายสุริยะ กล่าวว่า ขณะเดียวกัน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสขุ 
ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ที่พยายามผลักดันให้ยกเลิกสารเคมีเหล่านี้ ซึ่งอยู่ในที่ประชุม ครม.ด้วย
นั้น ก็ไม่ได้ว่าอะไร และเข้าใจเหตุผลความจำเป็นของรัฐบาล ที่จะต้องดูแลประชาชนอย่างรอบด้าน ไม่ใช่
เพียงแค่ด้านสุขภาพเพียงอย่างเดียวเท่านั้น และยืนยันได้ว่าไม่มีการนำเรื่องประเด็นทางการเมืองมา
รวมกันแน่นอน รวมถึงไม่ต้องเคลียร์ใจกับพรรคภูมิใจไทยเรื่องการชะลอยกเลิกสารเคมีทางการเกษตร 
เพราะพรรคภูมิใจไทยเข้าใจดี 

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายที่มีนายสรุยิะ 
จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา มีมติยืด
ระยะเวลาเริ่มการยกเลิกการใช้สารเคมี 3 ชนิดในภาคการเกษตร ออกไปอีก 6 เดือน ว่า นายสุริยะไม่
เคยมาปรึกษาตนในเรื่องดังกล่าว แต่ตนเห็นว่าเรื่องนี้ไม่ได้ยุ่งยากอะไร แค่ไปทำความจริงให้ปรากฏแล้ว
มาชี้แจง อย่างไรก็ตาม คงจะสอบถามนายสุริยะต่อไป ส่วนการที่กรรมการบางคนอ้างว่าที่ประชุมไม่ มี
การลงมติ และไม่มีนับคะแนนด้วยนั้น ตนไม่ทราบรูปแบบและวิธีและการลงมติของคณะกรรมการชุดนี้ 
อย่างไรก็ตาม วิธีการควบคุมการประชุมมีหลายวิธีไม่ใช่ต้องให้มีการโหวตทุกครั้ง 

ผู้สื่อข่าวถามว่าหากมติใดก็ตามที่ไม่ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา สามารถเปลี่ยนแปลง
ได้ใช่หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า แม้แต่มติที่ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็สามารถเปลี่ยนแปลง
ได้ ไม่มีปัญหาอะไร แต่อยู่ที่ว่าจะต้องทำหรือไม่ แต่ตนไม่ทราบว่าเขาลงมติอะไร ก็ไม่ควรจะพูดอะไรอีก 
ขอให้ไปสอบถามเจ้าของเรื่องดีกว่า 



 
 

3 ธันวาคม 2562 นายประกอบ วิวิธจินดา 
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม(กรอ.) ในฐานะ
ฝ ่ายเลขาน ุการคณะกรรมการว ัตถ ุอ ันตราย 
กล่าวถ ึงความคืบหน้ามติคณะกรรมการว ัตถุ
อ ั นต ร าย  ท ี ่ ม ี น า ยส ุ ร ิ ย ะ  จ ึ ง ร ุ ่ ง เ ร ื อ ง กิ จ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน 
เมื ่อวันที ่ 27 พฤศจิกายน 2562 ที ่มีมติยืดการ

แบนสารพาราควอต และคลอร์ไพริฟอสออกไปอีก 6 เดือน มีผลวันที่ 1 มิถุนายน 2563 และจำกัดการ
ใช้ไกลโฟเซต แทนการแบน  ว่า นายสุริยะระบุว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายเดือน
ธันวาคมนี้ เพื่อรับรองมติของวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 

อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่ได้กำหนดวันประชุม เพราะต้องรอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใน
ฐานะต้นเรื่อง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอเรื่องเข้ามาเพื่อรับรองมติของวันที่ 27 พฤศจิกายน 
2562 

“การรับรองมติได้ ต้องให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทำร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ให้ เสร็จสมบูรณ์ ตามมติคณะกรรมการวัตถุ
อันตรายล่าสุด จากนั้นให้นำร่างประกาศกระทรวงฯ เข้าสู่การพิจารณากลั่นกรองของคณะอนุกรรมการ
พิจารณาร่างกฎหมายลำดับรอง เพื่อตรวจพิจารณาร่างประกาศฯ เสียก่อน ก่อนที่จะเสนอเข้าสู่การ
พิจารณาของคณะกรรมการวัตถุอันตราย ที่มีนายสุริยะ เป็นประธาน ส่วนจะมีการประชุมในเดือน
ธันวาคมหรือไม่ต้องติดตามอีกครั้ง จากนั้นจะเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อลงราชกิจจาประกาศใช้ต่อไป” 
นายประกอบ กล่าว 

คณะกก.วตัถอุันตราย รอ‘เกษตร’ชงรา่งประกาศฯกอ่นเคาะประชมุอีกรอบ 


