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ปล่อยแคมเปญสินเชื่ออุ้ม‘ปุ๋ยสั่งตัด’ 

เกษตรฯจับมือ ธกส. หนนุสถาบันเกษตรกรผลิต-ช่วยลดต้นทุน 
 

นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯ 
ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มผลิตและใช้ปุ๋ยสูตร ท่ีมีธาตุอาหารพืชเหมาะสม ตามค่าการวิเคราะห์ธาตุอาหารพืช
ท่ีมีอยู่ในดินแต่ละพื้นท่ี หรือท่ีเรียกว่า “ปุ๋ยสั่งตัด” ช่วยให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยถูกชนิดและถูกปริมาณ ประสิทธิภาพ
การใช้ปุ๋ยจึงสูงขึ้น สามารถลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรได้ โดยปัจจุบันมีสถาบันเกษตรกรท่ีสามารถผลิต
และด าเนินการจัดท าปุ๋ยสั่งตัด เพื่อบริการให้กับสมาชิกและเกษตรกรท่ัวไปได้ ประมาณ 100 แห่ง มีก าลังผลิต
ประมาณ 20,000 ตันต่อปี แต่ยังมีหลายสถาบันเกษตรกรท่ีต้องการผลิต และจ าหน่ายปุ๋ยสั่งตัดให้กับสมาชิกอีก
มาก ซึ่งมีข้อจ ากัดด้านเงินทุนในการลงทุนจัดซื้อแม่ปุ๋ย เครื่องจักร และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ จึงยังไม่สามารถเพิ่ม
ปริมาณการผลิตปุ๋ยสั่งตัดให้มากขึ้นได้ กระทรวงเกษตรฯ จึงเกิดแนวคิดสนับสนุนผลักดันกลไกปุ๋ยสั่งตัดผ่าน
สถาบันเกษตรกรขึ้น เพื่อตอบโจทย์ให้กับสถาบันเกษตรกรนั้นสามารถผลิตปุ๋ยสั่งตัดจ าหน่ายให้กับสมาชิกใน
ราคาถูกได้ 

โดยเบ้ืองต้น กระทรวงเกษตรฯ ได้หารือกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ใน
การท าแคมเปญสินเชื่อดอกเบี้ยต่ า ร้อยละ 4 เพื่อสนับสนุนการลดต้นทุนผลิตให้แก่เกษตรกร โดยสนับสนุนการ
ผลิตและจ าหน่ายปุ๋ยสั่งตัดให้กับสถาบันเกษตรกรต่างๆ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตร วิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่ม
เกษตรกร เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตและจ าหน่ายปุ๋ยสั่งตัดให้แก่สมาชิกของสถาบันเกษตรกรและ
เกษตรกรท่ัวไปได้ รวมไปถึงแคมเปญสินเชื่อบุคคลเพื่อซื้อปัจจัยการผลิตดอกเบี้ยต่ าในอัตราร้อยละ 2 ส าหรับ
เกษตรกรลูกหนี้ ธ.ก.ส. หรือเกษตรกรท่ัวไป หรือเกษตรกรผู้ท่ีลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐท่ี ธ.ก.ส.รับขึ้น
ทะเบียนเป็นลูกค้า ธ.ก.ส. เพื่อน ามาใช้จ่ายในการจัดซื้อปัจจัยการผลิต ได้แก่ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช เมล็ดพันธุ์ 
น้ ามันเชื้อเพลิง เครื่องจักรกล หรือเครื่องมือการเกษตรขนาดเล็ก และปัจจัยอื่น ๆ ท่ีจ าเป็น เช่น เครื่องสูบน้ า 
เครื่องพ่นยาเครื่องหว่านเมล็ดพันธุ์ เครื่องหว่านปุ๋ย เครื่องตัดหญ้า ผ่านร้านค้าปัจจัยการผลิตท่ีเข้าร่วมโครงการ 
เช่น ร้านจ าหน่ายปัจจัยการผลิตของสหกรณ์การเกษตร ร้านจ าหน่ายปัจจัยการผลิตท่ีขึ้นทะเบียนไว้กับ
โครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกรของ ธ.ก.ส. และร้านจ าหน่ายปัจจัยการผลิตคุณภาพประชารัฐ หรือ ร้าน Q-
Shop ท่ีขึ้นทะเบียนไว้กับกรมวิชาการเกษตร โดยจะรวบรวมข้อมูล รายละเอียดเสนอ รมว.เกษตรและสหกรณ์ 
พิจารณา ก่อนเข้าสู่ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีโดยเร็วต่อไป 

“การสนับสนุนการผลิตหรือจัดหาปุ๋ยสั่งตัดผ่านสถาบันเกษตรกรนี้ เป็นการสนับสนุนกลไกการ
ด าเนินงานในด้านการผลิตปัจจัยการผลิตท่ีมีคุณภาพและประหยัดให้กับสถาบันเกษตรกร ได้แก่ สหกรณ์
การเกษตร วิสาหกิจชุมชน หรือ กลุ่มเกษตรกร โดยท าการผลิตปุ๋ยสั่งตัดได้ตรงตามความเหมาะสมกับชนิดพืช
และดินในพื้นท่ีของตนเอง พร้อมท้ังน ามาจ าหน่ายให้กับสมาชิกรวมถึงเกษตกรท่ัวไป นอกจากจะสนับสนุนเรื่อง 

การลดต้นทุนแล้วยังเป็นการสนับสนุนการท าธุรกิจทางเลือกใหม่ๆ ให้กับสถาบันเกษตรกร โดยใช้กลไก
สหกรณ์ให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนการผลิตปุ๋ยสั่งตัดนี้จะสามารถท าให้เกษตรกรประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้
ปุ๋ยเคมีลงได้กระสอบละ 100 - 300 บาท หรือ 1,000 - 2,000 บาทต่อตัน”รองปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กล่าว 



คอลัมน์ LIFE&HEALTH : หน้าร้อนนี้ไปทะเล ระวังภัยแมงกะพรุน 
 

ช่วงหน้าร้อนนี้ เป็นหน้าเทศกาลพักร้อนปิดเทอม 
หลายคนนิยมพาครอบครัวไปเท่ียวทะเล เพราะทะเลไทยได้
ชื่อว่าเป็นแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติท่ีสวยมาก แต่การไปเท่ียว
ทะเลนอกจากต้องระวังเร่ืองของแสงแดดท่ีจะท าให้ผิวไหม้ ด า 
จนอาจเกิดปัญหาผิ ว เสีย ได้แล้ วยั งต้องระวั ง เรื่ อง เจอ
แมงกะพรุนตอนเล่นน้ าทะเลอีกด้วย 

ข้อมูลจาก ผศ.พ.ญ.สุวิรากร โอภาสวงศ์ ประธาน
กิจกรรมการสังคม สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย และ

ผู้อ านวยการคลินิกสยามเดอร์มาติกส์ เปิดเผยว่า แมงกะพรุนเป็นสัตว์น้ าไม่มีกระดู กสันหลัง ใสคล้ายวุ้น 
ด้านบนเป็นวงโค้งคล้ายร่มด้านล่างตอนกลางเป็นอวัยวะท าหน้าท่ี กินและย่อยอาหาร แมงกะพรุนมีหลายชนิด 
เช่น แมงกะพรุนจาน หรือ แมงกะพรุนหนังซึ่งกินได้ ส่วนแมงกะพรุนถ้วย แมงกะพรุนไฟ แมงกะพรุนกล่อง 
และแมงกะพรุนลาย จะเป็นแมงกะพรุนท่ีมีพิษ ซึ่งพิษของแมงกะพรุนนั้นมาจากเข็มพิษ (nematocyst) 
ภายในนีมาโตซีสนี้มีน้ าพิษท่ีเป็นอันตรายซึ่งโดยปกติจะใช้ในการล่าเหยื่อ เพื่อท าให้เหยื่อสลบไปก่อนท่ีจะกิน
เหยื่อนั้น 

เมื่อไหร่ท่ีเราบังเอิญไปโดนพิษแมงกะพรุนไฟ หรือบางทีเป็นเพียงแค่สัมผัสหนวดหรือเข็มพิษของเขา
ลอยตามน้ ามาเท่านั้น เข็มพิษนี้จะท าให้เรารู้สึกปวดแสบ ปวดร้อนทันที แม้จะอยู่ในน้ าก็สามารถท าให้เกิด
อาการคันเป็นผื่น บวมแดงเป็นรอยไหม้ในบางรายอาจท าให้มีอาการจุกแน่นหน้าอก หายใจไม่ออก 
กระสับกระส่ายนอนไม่หลับ อ่อนเพลีย เป็นไข้ ท่ีน่ากลัวคือแมงกะพรุนไฟบางประเภทมีอันตรายท่ีอาจท าห้ถึง
แก่ชีวิตได้ ส าหรับแผลท่ีเกิดขึ้นจากแมงกะพรุนไฟนี้ มักจะเป็นรอยไหม้ และเป็นแผลเรื้อรังจนอาจจะเป็น
แผลเป็นได้ 

ในสมัยก่อนประเทศไทยไม่มีแมงกะพรุนพิษเหล่านี้ แต่เนื่องจากภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ท่ีเปลี่ยนแปลง
ไปท าให้พบแมงกะพรุนกล่องได้ท้ังทางทะเลอ่าวไทยและอันดามัน อันตรายจากแมงกะพรุนกล่อง คือ เมื่อ
หนวดของแมงกะพรุนพิษสัมผัสได้ถึงตัวกระตุ้นท่ีเป็นแรงกดร่วมกับสารเคมีท่ีอยู่บนผิวของเหยื่อ จะมีการฉีด
สารพิษเข้าสู่ผิวของเหยื่อ เมื่อโดนพิษของแมงกะพรุนกล่องจะมีอาการปวดแสบอย่างรุนแรงทันทีในบริเวณท่ี
โดน ส่วนใหญ่ผู้ท่ีโดนแมงกะพรุนกล่องจะมีอาการเพียงเล็กน้อย แต่ก็มีบางรายท่ีเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ พิษ
จากแมงกะพรุนชนิดนี้มีความรุนแรงมาก หากบริเวณสัมผัสเกินร้อยละ 10 ของผิวหนังท่ัวตัวอาจท าให้เสียชีวิต
ได้ภายใน 5 นาที หากเสียชีวิตจะเกิดภายในเวลา 20 นาที หลังสัมผัสแมงกะพรุนกล่อง แต่หากเกิน 20 นาทีไป
แล้วยังมีชีวิตอยู่แสดงว่าอาการไม่รุนแรงมากจนถึงแก่ชีวิตสารพิษจากแมงกะพรุนกล่องออกฤทธิ์หลายแบบท้ังมี
ฤทธิ์ท าให้ระบบหมุนเวียนของโลหิตและปอดล้มเหลว หัวใจเต้นผิดจังหวะ ผิวหนังแพ้หรือผิวหนังตายได้ จาก
สถิติในประเทศออสเตรเลียพบผู้เสียชีวิตจากพิษแมงกะพรุนดังกล่าวอย่างน้อย 63 ราย ในระหว่างช่วงปี ค.ศ.
1884-1996 ในโดยเฉพาะเด็กจะโอกาสเสี่ยงชีวิตสูง 
เมื่อโดนแมงกะพรุนพิษแล้ว ควรปฏิบัติตัวดังนี้ 

1.ให้รีบล้างพิษตรงผิวหนังท่ีโดนพิษด้วยน้ าทะเลโดยด่วน โดยหลีกเลี่ยงการใช้น้ าจืด เพราะน้ าจืดจะไป
ช่วยกระตุ้นพิษให้กระจายมากขึ้น ท้ังนี้ให้รีดเซลล์ของแมงกะพรุน ด้วยของมีคมบางๆ เท่าท่ีหาได้ เช่ น



นักท่องเท่ียวอาจจะมีบัตรเครดิตให้ใช้คมของบัตรนั้นรีดพิษออก ซึ่งสมัยก่อนชาวบ้านใช้ทรายขาวๆ สะอาดถูก
เบาๆ แต่ปัจจุบันนี้จะหาทรายขาวสะอาดๆได้ยาก 

2.ให้ใช้ผักบุ้งทะเลขยี้กับน้ าส้มสายชูความเข้มข้น 5  แล้วประคบผิวหนังบริเวณท่ีโดนพิษ ห่อด้วยผ้า
ขาวบางท้ิงไว้ 30-60 นาที โดยขึ้นอยู่กับว่าอาการปวดแสบปวดร้อนจะค่อยๆ หายไปหรือไม่ ถ้าหากโดนพิษ
แมงกะพรุนชนิดท่ีไม่รุนแรงมากอาการปวดแสบปวดร้อนต่างๆ ก็จะลดอาการลง เหลือแค่อาการคันๆ และจะ
เจอร่องรอยของจุดที่โดนเซลล์ของแมงกะพรุนต่อย 

3.ส าหรับผู้ท่ีโดนพิษแมงกะพรุนบางคนอาจจะมีอาการแพ้พิษท าให้เป็นไข้หรืออาเจียน หรือเกิดอาการ
อื่นๆ ขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกันของแต่ละคนเช่น นักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีโดนพิษแมงกะพรุนมักจะมีอาการปวดแสบ
ปวดร้อนและเป็นผื่นรุนแรงมากกว่าคนไทย โดยปกติแล้วถ้าผู้ป่วยท่ีโดนพิษแมงกะพรุนท่ีไม่รุนแรงจะหายปวด
แสบปวดร้อนและผื่นแดงหลังจากล้างพิษด้วยผักบุ้งทะเลขยี้รวมกับน้ าส้มสายชูนานประมาณ 30 -60 นาที 
หลังจากนั้นถ้าหากมียังมีอาการแพ้พิษอื่นๆ คงอยู่อีกก็ให้รักษาตามอาการและมักจะหายภายใน 2 -3 วัน 
ส าหรับร่องรอยของการโดนพิษจะยังคงเหลือให้เห็นอยู่ต่อไปอีกเป็นเดือน แต่ถ้าเจอแมงกะพรุนไฟ 
(Portuguese man-of-war) หรือแมงกะพรุนชนิดร้ายแรงอื่นก็อาจจะกลายไปเป็นแผลเป็นได้ 

4.ส าหรับผู้ป่วยท่ีโดนพิษแมงกะพรุนไฟ ซึ่งจะมีพิษรุนแรงมาก เมื่อโดนพิษครั้งแรกจะปวดแสบปวดร้อน 
โดยเฉพาะผิวหนังท่ีโดนพิษจะเป็นรอยไหม้และเป็นแผลเรื้อรัง จนอาจจะเป็นแผลเป็นได้  ต้องรีบน าส่ง
โรงพยาบาลโดยด่วน 

ปัจจุบันชายหาดหลายแห่งท่ีพบมงกะพรุนพิษบ่อยๆ มักจะมีการเตรียมน้ าสัมสายชูไว้ให้นักท่องเท่ียวท่ี
อาจโดนพิษแมงกะพรุนจะได้ปฐมพยาบาลอย่างรวดเร็วเพื่อลดโอกาสการเกิดแผลเป็นได้ 

อย่างไรก็ตามร้อนนี้ขอให้มีความสุขกับการเท่ียวทะเล เล่นน้ าทะเลอย่างระมัดระวังและขอให้ปลอดจาก
ภัยของแมงกะพรุนพิษเหล่านี้กันทุกคน 

ผศ.(พิเศษ)ดร.อภิสิทธิ์ ฉตัรทนานนท์ 
ประธานมูลนิธิคุณแม่คุณภาพ 

 
คอลัมน์ลงมือสู้โกง : พิษในอาหาร และการปกป้องประชาธิปไตยในจาน 

 
มื้ออาหารท่ีผ่านมา ท่านผู้อ่านรับประทานอะไรกันบ้างคะและแน่ใจหรือไม่ว่าอาหารเหล่านั้น “สะอาด” 

และปลอดภัย วัตถุดิบในอาหารเหล่านั้นมาจากไหน และก่อนมาถึงมือท่าน ได้เคยสร้างผลกระทบอะไรไว้บ้าง 
โดยท่ัวไป เราอาจคิดว่าจะพบเจอคอร์รัปชั่นได้ตามท้องถนนท่ีเป็นหลุมบ่อ ในส านักงาน ตามข่าวท่ีปรากฏใน
โทรทัศน์ แต่ในจานอาหารของเราเล่า มีคอร์รัปชั่นเจือปนอยู่บ้างหรือไม่ 

ในการเสวนา Puey Talks ครั้งท่ีห้าเนื่องในวาระร าลึกถึงอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ตอน ประชาธิปไตย
ทางอาหาร หลากหลาย ปลอดภัย ยั่งยืน เมื่อวันท่ี 17 มีนาคม 2561 ผู้เข้าร่วมงานคนหนึ่งกล่าวประโยคท่ี
ผู้เขียนจ าได้ไม่ลืมว่า “ใครคุมอาหารได้ กุมอ านาจได้” ซึ่งอธิบายชื่อการเสวนาได้ทันที ก่อนหน้านี้เมื่อกล่าวถึง
ประชาธิปไตย ผู้เขียนนึกถึงอ านาจต่อรองและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน แต่กลับนึกไม่ถึงว่า 
การเมืองและประชาธิปไตยจะอยู่ใกล้เพียงช้อนตัก เคี้ยวกลืน บดย่อย ดูดซึม และหล่อเล้ียงร่างกายของเรานี้ 
แล้วใครเป็นผู้กุมอ านาจ ผู้เขียนได้รับข้อมูลในการตอบค าถามนี้มากขึ้นจากงานเสวนา คอร์รัปชั่นในภาคเกษตร 
ภาค 1 :พาราควอต? เมื่อวันท่ี 30 มีนาคม 2561 ซึ่งจัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ท่ีชวนผู้มี



ส่วนเกี่ยวข้องท้ังนักวิชาการ ตัวแทนภาคประชาสังคมและภาครัฐมาร่วมถกเถียงปมปัญหานี้ เนื่องจากก าลังมี
การด าเนินการพิจารณาระงับการใช้สารเคมีนี้โดยกรรมการวัตถุอันตราย 

ส าหรับท่านผู้อ่านท่ีไม่คุ้นเคย พาราควอตคือหนึ่งในสารเคมีก าจัดศัตรูพืชท่ีนักวิชาการและภาคประชา
สังคมรณรงค์ให้ยกเลิกการใช้ในประเทศไทย ชื่อทางการค้าท่ีอาจคุ้นหูกันมากขึ้น คือ กรัมม็อกโซน กระทรวง
สาธารณสุขเองก็เสนอให้พิจารณาจ ากัดการใช้เนื่องจากมีข้อมูลจากหลายแหล่งท้ังในและต่างประเทศ เช่น 
งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดล และองค์กรอนามัยโลก (WHO) ท่ีบ่งชี้ว่าเป็นอันตรายรุนแรงต่อมนุษย์และ
ตกค้างในสิ่งแวดล้อม มีการหารือเรื่องนี้ในท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วถึง 2 ครั้ง ซึ่งล่าสุดนายกรัฐมนตรีสั่งให้มี
มาตรการป้องกันการใช้ แต่ตัวเลขการน าเข้ากลับสูงขึ้น โดยในการพิจารณาครั้งนี้ ภาคประชาสังคมก็มีข้อกังวล
เรื่องความโปร่งใสในการท างานของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อหาข้อเท็จจริงในการพิจารณาให้มีการ
ยกเลิกพาราควอต เนื่องจากภาคประชาสังคมอ้างว่าได้รับข้อมูลบ่งชี้ว่ามีกลุ่มผลประโยชน์แอบแฝงอยู่ใน
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ และคณะกรรมการวัตถุอันตราย ท้ังยังมีการใช้ข้อมูลท่ีไม่ใช่ข้อมูลล่าสุดและมา
จากกลุ่มผลประโยชน์ทับซ้อนในการพิจารณา 

จากข้อมูลท่ีภาคประชาชนอ้างอิงนั้น พบว่ากลุ่มผลประโยชน์ดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
บรรษัทข้ามชาติสัญชาติสวิสผู้ผลิตและส่งออกสารเคมีเกษตรรายใหญ่ คือ ซินเจนทา และบริษัทสัญชาติ
อเมริกัน คือ มอนซานโต โดยสวิตเซอร์แลนด์ห้ามใช้สารเคมีเกษตรนี้ในประเทศ สหรัฐอเมริกาจ ากัดการใช้
อย่างเข้มงวด แต่ท้ังสองประเทศอนุญาตให้มีการผลิตเพื่อการส่งออก ซึ่งส่วนใหญ่ไปยังประเทศท่ีก าลังพัฒนาซึ่ง
นอกจากอ านาจต่อรองจะต่ าแล้ว ยังมีทรัพยากรในการรับมือผลกระทบท่ีจะตามมาน้อยกว่าประเทศท่ีพัฒนา
แล้ว 

สารคดีเร่ือง Circle of Poison ท่ีผู้เขียนได้ดูเล่าถึงปัญหาวังวนแห่งพิษนี้ว่า ในสหรัฐอเมริกาเคยมีความ
พยายามผลักดันร่างกฎหมายระงับการใช้และผลิตสารเคมีอันตรายเพื่อส่งออกในสมัยประธานาธิบดีจิมมี่ คาร์
เตอร์ แต่กลับถูกยกเลิกไปเมื่อเข้าสู่สมัยประธานาธิบดีโรนัลด์ เรแกน ผู้ชูนโยบายเศรษฐกิจเสรีนิยมใหม่ เพราะ
แพ้เสียงล็อบบี้ยิสต์ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทผลิตภัณฑ์เกษตรเคมีและเทคโนโลยีชีวภาพยักษ์ใหญ่ เช่น 
มอนซานโตไบเออร์ ดูปองท์ บีเอเอสเอฟ และซินเจนทา ซึ่งเมื่อรวมกันบริษัทเหล่านี้ส่งออกสินค้ากว่า 75% 
ของตลาดโลก จึงไม่เป็นท่ีน่าแปลกใจว่าบริษัทเหล่านี้จะมีอ านาจควบคุมระบอบการผลิตอาหารท่ัวโลก 

กรณีห้ามหรือจ ากัดการใช้ แต่ยังอนุญาตให้เอกชนผลิตเพื่อส่งออกนี้เป็นตลกร้ายท่ีข าไม่ออก เมื่อ
สุดท้ายสารท่ีถูกห้ามใช้ในประเทศ ก็ยังกลับมาถึงผู้บริโภคผ่านทางผลิตภัณฑ์น าเข้า แน่นอนว่าไม่ได้มีเพียง
ผู้บริโภคท่ัวโลกท่ีได้รับผลกระทบ เกษตรกรผู้ผลิตและผู้อาศัยใกล้ชิดกับพื้นท่ีท าเกษตรกรรมท่ีใช้สารเคมี
อันตรายก็ถูกคุกคามด้านความปลอดภัยในชีวิต คนท่ีเติบโตมาอย่างแข็งแรงกลับอ่อนแอลงอย่างรวดเร็ว เด็กท่ี
เกิดมาเป็นออทิสติกโรคไต และเสียชีวิตลงในเวลาสั้นๆ ท้ังยังมีการตรวจพบว่าทารกในครรภ์มารดาท่ีท า
การเกษตรหรืออยู่ในพื้นท่ีใกล้เคียงมีพาราควอตปนเปื้อนอยู่ในสายสะดือและขี้เทา 

นอกจากชื่อ เพศ ศาสนา และสิ่งสร้างทางสังคมอื่นๆ ท่ีจะติดตัวไปเมื่อลืมตาดูโลก เด็กๆ ของเราก็ได้ถูก
พันธนาการด้วยตรวนพิษนี้ไปพร้อมกันด้วย พวกเขาถูกลิดรอนประชาธิปไตยตั้งแต่ยังไม่ได้สถานะบุคคลเสีย
ด้วยซ้ า ด้วยความเสี่ยงต่อการล็อบบี้อันเป็นเงื่อนไขส าคัญท่ีน าไปสู่การคอร์รัปชั่นในห่วงโซ่อุปทานอาหารดังท่ี
กล่าวมา อาจสรุปได้ว่าสาเหตุท่ีสถานการณ์ยังไม่เปลี่ยนแปลงเป็นเพราะปัจจัยสามประการท่ีจะท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานท่ีจะรองรับ ผู้อ านวยความสะดวก และทัศนคติ 
ยังไม่ถึงพร้อม 
 



นอกจากการท าให้ทางเลือกท่ียั่งยืนเข้าถึงง่ายกว่าสารเคมีอันตรายท้ังในทางกฎหมาย ภูมิศาสตร์และ
เศรษฐกิจ การให้ความรู้เรื่องการผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบท้ังต่อมนุษยชาติและ
ทรัพยากรธรรมชาติจึงเป็นอีกภารกิจท่ีส าคัญยิ่งในการเรียกร้องประชาธิปไตยทางอาหาร ท้ังนี้ เพราะความ
มั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารของมนุษย์เกี่ยวพันกับสิ่งแวดล้อมอย่างแยกออกจากกันไม่ได้ มนุษย์ไม่อาจ
ด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืนหากทรัพยากรธรรมชาติล่มสลาย มนุษย์ซึ่งเป็นท้ังผู้ผลิตและบริโภควัตถุดิบจาก
สิ่งแวดล้อมและส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมจึงจ าเป็นต้องมีทัศนคติท่ีถูกต้อง โดยการเข้าใจว่าตนมีความเชื่อมโยงกับ
ห่วงโซ่นี้อย่างไร 

ผู้เขียนจึงขอถามผู้อ่านอีกครั้งว่าท่านเคยสงสัยหรือไม่ว่าอาหารมื้อท่ีท่านเพิ่งรับประทานไปนั้น 
“สะอาด” เพียงใด ค าว่าสะอาดนี้ไม่ได้หมายถึงปลอดสารพิษเท่านั้น แต่หมายถึงผ่านกระบวนการอันเป็นธรรม 
ไม่ส่งผลให้ท่านหรือคนอีกซีกโลกป่วยเป็นมะเร็งหรือพาร์กินสัน ไม่ท าให้เกษตรกรเป็นหนี้สิน ไม่ท าให้เกิดหมอก
ควันหรือภูเขาหัวโล้นในภาคเหนือ ไม่ส่งเสริมการท าประมงผิดกฎหมาย ไม่ท าลายความหลากหลายทางชีวภาพ 
ไม่ท าให้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรุนแรงขึ้น ไม่ก าหนดอนาคตอันเสื่อมโทรมให้ลูกหลาน ท่านมีสิทธิรู้
และเลือกหรือไม่ ท่านมีหน้าท่ีรู้และเลือกหรือไม่ เป็นท่ีน่าเสียดายท่ีสิ่งท่ีใกล้ตัวท่ีสุดเช่นอาหารกลับเป็นสิ่งท่ีห่าง
เหินกับผู้บริโภคมากท่ีสุด เพราะกระแสชีวิตเชี่ยวกรากท่ีหลีกเลี่ยงได้ยากตราบเท่าท่ีอยู่ในระบบเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีขับเคลื่อนด้วยการสั่งสมความมั่งคั่งอย่างเสรี ผู้คนหลั่งไหลสู่เมืองด้วยความฝันว่าสามารถมีชีวิตท่ีดีกว่า
ได้โดยไม่อาจรอรัฐสวัสดิการ ถูกหล่อหลอมให้อยู่อย่างปัจเจกมากขึ้น การรับประทานอาหารปรุงเองโดย
พิถีพิถันพร้อมหน้ากับคนในครอบครัวกลายเป็นอภิสิทธิ์ การมีเวลาและก าลังทรัพย์มากพอเพื่อจะรู้ท่ีมาของ
อาหาร และมีสิทธิเข้าถึงอาหารท่ี “สะอาด” กลายเป็นอภิสิทธิ์ เช่นเดียวกับท่ีอ านาจต่อรองในระบอบ
ประชาธิปไตยควรอยู่ในมือประชาชน อธิปไตยทางอาหารควรอยู่ในมือผู้คุมอาหาร คือผู้บริโภคเฉกเช่นเดียวกัน 
สิ่งท่ีผู้บริโภคท าได้คือการเริ่มตระหนักถึงสิทธิและหน้าท่ีในการบริโภคอย่างสะอาด ปลอดภัยและยั่งยืน และยืน
หยัดท าหน้าท่ีปกป้องสิทธินั้นเพื่อตนเองและลูกหลานโดยการเรียกร้องให้ผู้ผลิตยึดถือในคุณค่าเดียวกัน  เช่นนี้
แล้ว ทุกครั้งท่ีผู้อ่านเลือกซื้อวัตถุดิบหรืออาหารปรุงส าเร็จ ทุกครั้งท่ีหยิบจับช้อนส้อม มีด หรืออุปกรณ์ท าครัว 
ท่านอาจก าลังลงมือสู้กับความไม่เป็นธรรมและปกป้องประชาธิปไตยอยู่ก็เป็นได้ 
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3 ชนิด พาราควอต, ไกลโฟเสต และคลอร์ไฟริฟอส ท่ีอยู่
ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการวัตถุอันตราย 
สมควรยกเลิกหรือก าจัดการใช้ในแบบไหน อย่างไร 

ฝ่ายต้องการให้เลิกใช้ อ้างหลักฐาน พาราควอตมีการ
สั่งห้ามใช้ในหลายประเทศ บราซิลแบนแล้ว แม้แต่จีน

ประเทศผู้ผลิตพาราควอตส่งขายไปทั่วโลกยังส่ังห้ามใช้...แต่ข้อมูลจากอีกฝ่ายยืนยัน เป็นความจริงท่ีถูกยกขึ้นมา
อ้างแค่ครึ่งเดียว จริงๆแล้วจีนยังไม่ได้เลิกใช้พาราควอตแต่อย่างใด ทุกวันนี้ยังคงผลิตขาย ส่งออก และยังให้
เกษตรกรใช้พาราควอตได้...เพียงแต่เลิกผลิตและไม่ให้ใช้พาราควอตในรูปแบบท่ีเป็นน้ าเท่านั้น...พาราควอตใน
รูปแบบอื่นยังอนุญาตให้ใช้เหมือนเดิม ส่วนข้ออ้างท่ีว่า บราซิลประกาศห้ามใช้ ก็เช่นกันเป็นความจริงท่ีไม่ถึง
ครึ่ง เป็นแค่เอาค าพาดหัวข่าวในต่างประเทศมาสร้างกระแสเร้าใจคนไทยเท่านั้นเอง เพราะบราซิลยังไม่มีการ
ห้ามใช้แต่อย่างใด ทุกอย่างยังคงใช้เหมือนเดิม เพียงแต่ได้ออกกฎกติกามาว่า ให้เวลาฝ่ายท่ีต้องการให้เลิกใช้ 3 
ปี ไปหาข้อมูลหาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาพิสูจน์ให้ได้จริงๆว่า เป็นเหมือนท่ีฝ่ายตัวเองอ้างแค่ไหน...ถ้ามี
หลักฐานจริงๆจะยกเลิกการใช้ภายในปี 2563 แต่ถ้าภายใน 3 ปี หาหลักฐานมาพิสูจน์ไม่ได้...บราซิลจะยังคงให้
ใช้เหมือนเดิม เท่านั้นเอง 

ต่างประเทศเขาไม่ได้ท าอะไรลวกๆตามกระแส เอาแต่ใจตัวเอง จะเอาอะไรเป็นร้องต้องเอาให้ได้เหมือน
บ้านเราหรอก และท่ีอ้างว่าประเทศในยุโรปส่วนใหญ่ห้ามใช้ไกลโฟเสตในพื้นท่ีสาธารณะ เขตชุมชนและ
บ้านเรือน นี่ก็เช่นกัน...ฟังเผินๆ น่ากลัว ยุโรปยังรังเกียจไม่ให้ใช้ แต่ถามหน่อยเถอะ สวนสาธารณะ สนามกีฬา 
ลานกิจกรรม สนามโรงเรียน สนามเด็กเล่น จะไปฉีดยาฆ่าหญ้าท าไม ในเมื่อไม่ใช่แปลง เกษตร พื้นเหล่านี้เขา
ต้องการปลูกหญ้า แล้วจะไปก าจัดมันเพื่ออะไร 

สะ-เล-เต 
 

ยิ่งสู้กันดัน “เศรษฐกิจไทย” โต 
ม.หอการค้าช้ีรอรับ“ส้มหล่น”ศึกการค้าสหรัฐฯ-จีน 

 
ม.หอการค้าไทยเผยสงครามการค้าสหรัฐฯ–จีน คิดบวกลบแล้วกลายเป็นผลบวกหนุนมูลค่าการส่งออก

ไทยไปจีน และไทยไปสหรัฐฯเพิ่ม 8,000–20,000 ล้านบาท ช่วยส่งออกไทยปีนี้ขยายตัวเพิ่ม 0.10–0.25  
แตะ 7.25  แถมช่วยดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโตเพิ่มขึ้น 0.01–0.04  

นายอัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษา การค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
เปิดเผยถึงผลกระทบจากสงครามการค้าสหรัฐฯและจีนต่อประเทศไทยว่า การท่ีท้ัง 2 ประเทศใช้ มาตรการ
ภาษีกีดกันสินค้าระหว่างกันท าให้ท้ัง 2 ฝ่ายไม่สามารถส่งออกสินค้าระหว่างกันได้ ส่งผลให้สินค้าจากท้ัง 2 
ประเทศ ถูกส่งเข้ามาขายใน ประเทศอื่นๆ รวมถึงประเทศไทยมากขึ้น ขณะเดียวกัน ยังจะมีผลให้ท้ัง 2 



ประเทศ จะหันมาน าเข้า สินค้าจากไทยมากขึ้นด้วยเพื่อทดแทนสินค้าน าเข้าเดิมระหว่างกัน ท้ังนี้ เมื่อวิเคราะห์
ในภาพรวมจะเป็นผลดีต่อไทยมากกว่า โดยท าให้ไทยมีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นได้ถึง 8,072 -20,180 ล้านบาท 
คิดเป็นสัดส่วนท่ีเพิ่มขึ้น 0.10-0.25  ของการส่งออกรวม และท าให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวเพิ่มขึ้น 0.01-
0.04  

“ผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ท่ีประกาศเก็บภาษีสินค้าน าเข้าระหว่างกัน
เพิ่มขึ้น 10-25  จากการวิเคราะห์แล้ว พบว่ามีท้ังผลกระทบทางบวกและลบต่อไทย แต่เมื่อคิดผลกระทบท้ัง
สองฝ่ังบวกลบกันแล้ว พบว่าส้มหล่นท่ีไทย เพราะจะได้อานิสงส์ให้การส่งออกเพิ่มขึ้นประมาณ 8,000-20,000 
ล้านบาท ส่งผลให้การส่งออกของไทยปีนี้มีโอกาสแตะ 7.1-7.25  จากเป้าหมายเดิมที่ 7 ” 

นายอัทธ์กล่าวต่อว่า เมื่อวิเคราะห์แยกเป็นกรณี พบว่าหากสหรัฐฯขึ้นภาษีน าเข้าสินค้าจากจีนจะท าให้
ไทยส่งออกสินค้าไปสหรัฐฯแทนสินค้าจีนได้เพิ่มขึ้นประมาณ 5,197-12,992 ล้านบาท แต่ไทย จะส่งออกสินค้า
ไปจีนลดลง 228-571 ล้านบาท และสินค้าจีนถูกส่งมาขายในไทยมากขึ้น 3,410-8,525 ล้านบาท ดังนั้น เมื่อ
หักลบกันแล้วไทยจะได้ประโยชน์อยู่ 1,559-3,897 ล้านบาท 

ขณะท่ีกรณีประเทศจีนเก็บภาษีสหรัฐฯเพิ่มขึ้น 10-25  เช่นกัน พบว่าไทยจะส่งออกสินค้าไปประเทศ
จีนแทนสินค้าจากสหรัฐฯได้มากขึ้น 3,341-8,352 ล้านบาท แต่จะส่งออกไปสหรัฐฯได้ลดลง 238-594 ล้าน
บาท และมีสินค้าสหรัฐฯถูกส่งมาขายในไทยมากขึ้น 2,640-6,599 ล้านบาท ดังนั้นเมื่อหักลบกันแล้ว กรณีนี้
ไทยยังได้ประโยชน์อยู่ 464-6,599 ล้านบาทเช่นกัน 

ส าหรับกลุ่มสินค้าท่ีไทยได้รับประโยชน์จาก กรณีสหรัฐฯขึ้นภาษีน าเข้าสินค้าจากจีน ได้แก่ ยางและ
ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้า และเฟอร์นิเจอร์ และสินค้าท่ีไทยเสียประโยชน์ได้แก่ สารเคมี ยา 
เหล็กและผลิตภัณฑ์จากเหล็ก อะลูมิเนียม รถยนต์และชิ้นส่วนอุปกรณ์ เป็นต้น ส่วนสินค้าท่ีไทยได้รับประโยชน์
จากกรณีจีนขึ้นภาษีน าเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ ได้แก่ ผลไม้ ข้าวสาลี ข้าวโพด และผลไม้แปรรูป ขณะท่ีสินค้าท่ี
ไทยเสียประโยชน์ ได้แก่ เนื้อสัตว์ ถั่วเหลือง ฝ้าย เครื่องบินและชิ้นส่วนอุปกรณ์ เป็นต้น 

“ไทยต้องเร่งปรับตัวด้วยการปรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้มีคุณภาพสูงขึ้น แม้อนาคตอาจมีสินค้าไม่ได้
มาตรฐานเข้ามาในไทยบ้าง แต่เชื่อว่าการใช้มาตรการมาตรฐานสินค้าเข้ามาดูแลและควบคุม จะท าให้ไทยได้
สินค้ามีคุณภาพสูงขึ้น รวมท้ังจะต้องขายสินค้าวัตถุดิบกับจีนและสหรัฐฯเพิ่มขึ้ น ไม่ใช่เน้นขายแค่สินค้า
ส าเร็จรูป เพื่อรักษาห่วงโซ่การค้าไม่ให้ห่างกัน เกินไป” 

นายอัทธ์กล่าวด้วยว่า ศูนย์มีข้อเสนอแนะว่า ไทยควรสร้างห่วงโซ่การผลิตของจีนกับสหรัฐฯให้เพิ่มขึ้น
กว่าในปัจจุบัน รวมถึงใช้โอกาสนี้สร้างความร่วมมือทางการค้ากับสหรัฐฯ เช่น ความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) 
ไทย-สหรัฐฯ และผลักดัน 

ความตกลงพันธมิตรทางการค้าระดับภูมิภาค (อาร์เซ็ป) หรืออาเซียน+6 ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น ส่วน
กรณีท่ีไทยสามารถร่วมมือกับอาลีบาบาได้ มองว่าโดยรวมไทยน่าจะได้ประโยชน์จากการเข้าร่วมในการขาย
สินค้าบนแพลตฟอร์มของอาลีบาบา โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าผลไม้ ผลไม้แปรรูป ข้าว เป็นต้น 


