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คอลัมน์สกู๊ปหน้า 1 : ดัชนีความสุขยุค 4.0 ปากหวานอาบพิษ? 

 
เรื่องราวเงื่อนปัญหาขัดแย้งทางข้อมูลเกี่ยวกับ “ข้อเท็จจริง” ทางวิทยาศาสตร์และหลักฐานเชิง

ประจักษ์ของสารเคมีก าจัดศัตรูพืช 3 ชนิด มีผลกระทบต่อ “สุขภาพ” และ “สิ่งแวดล้อม” พาราควอต คลอร์
ไพริฟอส และไกลโฟเซต ดูเหมือนว่าจะยังไม่จบลงง่ายๆเสียแล้ว 

“ชั่งแม่งบ้างเหอะ เก็บมาคิดทุกเรื่องก็ตายห่า...กันพอดี” @fordder โพสต์เปิดหัวใน FB Page : สิ่ง
เล็กๆที่เรียกว่ารัก สะท้อนมุมมองเผยแพร่ ผ่านสื่อสังคมโซเชียลในรูปแบบพรีเซนเทชันเข้าใจง่ายๆ ย  าชัดเจนว่า 
“คุ้มแล้วหรือ...และ...ไม่มีวิธีอื่นแล้วหรือท่ีปลอดภัยกว่าทั งๆท่ีรู้ว่ามีอันตรายแฝงอยู่ตลอดมาเกือบ 20 ปี” คน
ไทยทนทาน...รัฐบาลเพิกเฉย? ข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุขให้แบน “สารพิษ”  

ข้อมูล BIOTHAI 14/8/2018 สะท้อนว่า “ไกลโฟเซต” ประเภทสารก าจัดวัชพืช ความเสี่ยงก่อมะเร็ง 
โรคไต และอื่นๆ ปริมาณน าเข้า 59.85 ล้านกิโลกรัม บริษัทท่ีขาย ไบเออร์-มอนซานโต้ เจียไต๋ ฯลฯ สถานะ 
ศาลแคลิฟอร์เนีย สหรัฐฯ ตัดสินให้บริษัท มอนซานโต้จ่ายค่าเสียหายแก่ผู้ป่วยมะเร็งจากการฉีดพ่นราวด์อั๊พ 
(ชื่อการค้า) ยังคงอนุญาตให้มีการใช้ในประเทศไทย 

ถัดมา “พาราควอต” ประเภทสารก าจัดวัชพืช ความเสี่ยงพิษเฉียบพลันสูง มากกว่าคาร์โบฟูราน 43 
เท่า ก่อโรคพาร์กินสัน ปริมาณน าเข้า 44.50 ล้านกิโลกรัม บริษัทท่ีขาย ซินเจนทา, เจียไต๋ ฯลฯ สถานะ แบน
และประกาศแบนใน 53 ประเทศ ยังคงอนุญาตให้มีการใช้ในประเทศ 

ล าดับทีส่าม “คลอร์ไพริฟอส” ประเภทสารก าจัดแมลง ความเสี่ยงส่งผลกระทบต่อสมองทารก และเด็ก 
พบตกค้างมากในผัก ผลไม้ ปริมาณน าเข้า 3.32 ล้านกิโลกรัม บริษัทท่ีขาย ดาวเคมีคอล, เจียไต๋ ฯลฯ สถานะ
ศาลสหรัฐฯสั่งให้ EPA แบนภายใน 60 วัน นับตั งแต่ค าตัดสินเมื่อ 9 สิงหาคม 2561 ประเทศไทยยังคงอนุญาต
ให้ใช้ต่อได้ 

พลิกแฟ้มย้อนไปเมื่อปีท่ีแล้วในวันท่ี 5 เมษายน 2560 รัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุขโดยประกาศ มติ
ของกระทรวงสาธารณสุขโดยให้แบน “พาราควอต” “คลอร์ไพริฟอส”และจ ากัดการใช้ “ไกลโฟเซต” 

ต่อมาวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติจาก 3 กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์, กระทรวงอุตสาหกรรมยืนมติในปี 2560 แต่ทั งนี ทั งนั นมีการตั งอนุกรรมการวัตถุอันตรายและ
กรรมการวัตถุอันตรายขึ นมา โดยยืนยันว่าไม่มีหลักฐานชัดเจนถึงสารทั งสามตัวนี ว่ามีอันตรายต่อสุขภาพ 
กระทั่งเกิดเสียงคัดค้านจากประชาชน 700 องค์กรเมื่อต้นเดือนมิถุนายนท่ีผ่านมา และนายกรัฐมนตรีได้แต่งตั ง
คณะกรรมการใหม่เพื่อทบทวนอันตรายจากสารพิษเหล่านี  โดยมีการประชุมกันในวันท่ี 22 สิงหาคม 2561 
เงื่อนส าคัญท่ีไม่อาจมองข้ามมีว่า ผลต่อเนื่องไปถึงการ “ปฏิรูปประเทศ” ในระบบ “สาธารณสุข” จะไม่
สามารถท าได้ในประเด็นการบริโภค ซึ่งเกี่ยวข้องกับ “อาหารปลอดภัย”“ปลอดสารพิษ” ท่ีได้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเมื่อวันท่ี 6 เมษายน 2561 

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ ย  าว่า สารเคมีอันตราย : พาราควอต (Paraquat) ไกลโฟเซต (Glyphosate) และคลอร์ไพริฟอส 
(Chlorpyrifos) มีข้อเท็จจริงทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์และหลักฐานเชิงประจักษ์ชี ชัด สารเคมีก าจัดศัตรูพืช
ทั ง 3 ชนิดมีผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ “พาราควอต” ท่ีมีพิษเฉียบพลันสูงต่อมนุษย์ และ



มีผลกระทบเรื อรังต่อสุขภาพ เช่น ก่อโรคพาร์กินสัน สมองเสื่อม แม้ใส่อุปกรณ์ป้องกัน ยังสามารถผ่านเข้าสู่
ร่างกายได้โดยการสัมผัสทางผิวหนัง รวมทั งบาดแผล แล้วซึมเข้าร่างกาย จนเกิดอันตรายถึงชีวิต ทั งยังพบ
ตกค้างในอาหาร สิ่งแวดล้อมและมนุษย์ จากข้อมูลการวิจัยของหลายสถาบัน ทั งในประเทศและต่างประเทศ 
สมควรยกเลิก...พาราควอต คลอร์ไพริฟอส ไกลโฟเซต 

บันทึกช่วยจ า เผื่อเอาไว้เล่าสู่ลูกๆหลานๆไทยฟังในวันข้างหน้า การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปฯ วันท่ี 
14 สิงหาคม 2561 ท่ีประชุมยืนยันว่า ...ประเด็นเรื่องอาหารปลอดภัย มีความส าคัญโดยเฉพาะการยกเลิกการ
ใช้ สารเคมี 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส ไกลโฟเซต หากจัดการเกี่ยวกับ “อาหารปลอดภัย” และ 
“สารเคมี” ไม่ได้ การปฏิรูปจะไม่ส าเร็จ เพราะยังท าให้เกิดโรคมะเร็ง...โรคเกี่ยวกับสมอง และโรคไต 

“การปฏิรูป” ด้านสาธารณสุข จะช่วยให้การเงินการคลัง และหลักประกันสุขภาพของคนไทยดีขึ น 
เพราะต้องยอมรับว่าหลักประกันสุขภาพมีงบประมาณจ ากัด ฉะนั นหากมีคนป่วยมากขึ นเรื่อยๆและโรครักษา
ไม่ได้ ต้องใช้ระยะเวลานาน ไม่มีทางท าให้ระบบสาธารณสุขกับคนด้อยโอกาสดีขึ นได้ หากไม่จัดการ
สภาพแวดล้อมเหล่านี  

ส าหรับ “ไกลโฟเซต” สารเคมี 1 ใน 3 ชนิด มติเดิมของ 3 กระทรวงให้แค่จ ากัดการใช้ นพ.เสรี ตู้จินดา 
ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข พูดว่า...ต้องไม่มีการใช้สารพิษเลย เพราะข้อมูลชัดเจน
แล้วว่า พาราควอต คลอร์ไพริฟอส ไกลโฟเซต ส่งผลกระทบต่อคนท่ีไม่ได้ท าอาชีพเกษตรกรรมหรืออยู่ในพื นท่ี
เกษตรกรรมด้วย โดยรับจากการบริโภคผัก...ผลไม้ อีกทั งจากการศึกษาในไทยและต่างประเทศยังพบสารพิษใน
หญิงตั งครรภ์และขี เทาของเด็ก ท าให้...คณะกรรมการปฏิรูประบบสาธารณสุขได้ลงมติในวันท่ี 14 สิงหาคม ให้
มีการ “แบน”...สารเคมีพิษทั ง 3 ตัว เนื่องจากข้อมูลใหม่ท่ีได้รับถึงปัจจุบันและในวันท่ี 16 สิงหาคม 2561 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ยืนยันในการ “แบน” สารเคมีพิษทั ง 3 ตัวนี  สวนทางตรงกันข้าม เมื่อ
มองผลงานสะท้อนใจของคณะกรรมการวัตถุอันตรายในปี 2552 ท่ีมีแนวคิดขึ นทะเบียน สะเดา , ขิง, ข่า, พริก, 
ตะไคร้หอม, ขมิ นชัน, ดาวเรือง, สาบเสือ, กากเมล็ดชา, ขึ นฉ่าย, ชุมเห็ด-เทศ, ดองดึง, หนอนตายหยาก...เป็น 
“วัตถุอันตราย ชนิดท่ี 1 บัญชี ข.” 

หลังจากประกาศให้ผลิตภัณฑ์จากชิ นส่วนพืชซึ่งไม่ผ่านกรรมวิธีท่ีท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีใน 
13 พืชสมุนไพร ตั งข้อสังเกตกันว่า การออกกฎหมายดังกล่าวย่ิงเป็นการส่งเสริม “สารเคมี” มาใช้ในงานเกษตร
มากขึ น เจตนาเพื่อต้องการกีดกันการใช้สมุนไพรมาสกัดเป็นสารก าจัดวัชพืช ปล่อยให้มีการใช้สารเคมีท่ัวไป 
ไม่แน่ใจว่าสิ่งท่ีเกิดขึ นเป็นการผลักดันของ “ผู้เสียประโยชน์” บางส่วนมีอะไรแอบแฝงหรือไม่ แล้วก็ให้อดคิด
ไม่ได้ว่ากลุ่มบริษัทยาฆ่าแมลงต่างๆจะมีส่วนร่วมด้วยช่วยดันหรือเปล่า 

“ปฏิรูปประเทศ”คืนความสุข เดินหน้าประเทศไทย ต้องไม่คืนแค่ความสุขเพียงลมปาก หากต้องปฏิบัติ
ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมกับ “ประชาชน” จริงๆ อย่าเลือกพวกมึง...พวกกู แล้วให้อีกฝ่ายยิ มมีความสุขคงไม่ได้
เปิดเผยความจริงให้สังคมได้รับรู้ เบื องหลังมติอัปยศ รายงานอัปลักษณ์ “ไม่แบน 3 สารพิษร้ายแรง” เป็น
เพราะอะไรกันแน่? อะไรท่ีบอกว่าทั ง 3 สารไม่มีความเสี่ยงจากการบริโภค? และเหตุไฉนท่ีว่าไม่มีสารอื่น
ทดแทนท่ีดีกว่า ความจริงเป็นสิ่งไม่ตายท่านผู้น า ท่านนายกฯพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา อย่าให้ใครมาโกหก
ตาใส อ้างสาเหตุการตายมาจากการฆ่าตัวตาย อัตราการตาย 52% เมื่อเข้าปาก...จงใจไม่น ารายงานล่าสุด EPA 
(2017) ท่ีระบุว่า มีพิษเฉียบพลันสูง แค่จิบเดียวก็ตายได้ และไม่มียาถอนพิษ ใส่ไว้ในบทสรุป แถมโยนบาปให้ 
“เกษตรกร” ว่าใช้ไม่ถูกต้อง ทั งๆที่ผลศึกษาแม้มีเครื่องป้องกันแต่มีโอกาสได้รับสารสูงกว่ามาตรฐานถึง 60 เท่า 
วัดชะตากรรม “อนาคตเด็กไทย” กับ “ก าไรบริษัทสารพิษ” ในยุคปากหวานอาบพิษ 
 



3 สหกรณ์ส่อล้มตามรอย "คลองจั่น" รัฐเร่งตั้งเกณฑ์ก ากับหวั่นขาดสภาพคล่องทั้งระบบ 
 

เกษตรฯหารือ ธปท.-ก.ล.ต.-คลัง เร่งตั งเกณฑ์ก ากับ
ดูแลสหกรณ์ 1,461 แห่ง หวั่นขาดสภาพคล่องหลังพบเงินสด
เหลือน้อยมาก แถมให้สมาชิกกู้เวียนหนี ใหม่ใช้หนี เก่า -ใช้
ส่วนตัว ทะลุ 1.9 ล้านล้าน ขณะท่ี 3 สหกรณ์ส่อเค้าไม่ดี หลัง
มีแนวโน้มทุจริต จนอาจล้มละลายตามรอยสหกรณ์คลองจั่น 
กระทบผู้ฝากเงินและสหกรณ์อื่นเสียหาย 

นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษา
การบริหารจัดการและก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ ครั งท่ี 1/2561 ว่า คณะกรรมการฯคณะนี ตั งขึ นมาตามท่ี
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ส่ังการให้มีการดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์เพิ่มขึ น โดยมีกรรมการจาก
ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เข้ามาให้ค าปรึกษา เสนอแนะมาตรการต่างๆ รวมทั งตั ง
คณะอนุกรรมการศึกษาการดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อแก้ปัญหาหนี สินสมาชิกสหกรณ์ท่ีมีสัดส่วนหนี สินสูง
มากและแนวโน้มสูงขึ นต่อเนื่อง 

ทั งนี  ในปัจจุบันมีสหกรณ์จ านวน 1,461 แห่ง สมาชิกรวม 3.21 ล้านคน และก าลังมีปัญหาเรื่องการ
บริหารด้านการเงิน เนื่องจากในช่วงท่ีผ่านมาประชาชนหันมาฝากเงินในระบบสหกรณ์มากขึ นแทนการฝากเงิน
กับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินอื่นๆมากขึ น เพราะให้อัตราดอกเบี ยสูงถึง 3-4% ส่งผลให้เงินฝากของ
ระบบสหกรณ์มีมูลค่าสูงมากถึง 2 ล้านล้านบาท และสหกรณ์จะน าเงินเหล่านั นมาแสวงหาก าไร โดยการปล่อย
เงินกู้ให้กับสมาชิก ให้สหกรณ์ออมทรัพย์กู้ และลงทุนในตลาดตราสารหนี  อาทิ การซื อพันธบัตรรัฐบาล ฯลฯ 
รวมจ านวนเงินให้กู้ทั งหมด 1.9 ล้านล้านบาท ซึ่งเป็นตัวเลขท่ีใกล้เคียงกับเงินฝาก ท าให้ภาครัฐกังวลว่าอาจท า
ให้สหกรณ์จะขาดสภาพคล่องได้ 

“นายสมคิดได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรฯ แก้ไขปัญหาระบบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยใช้
อ านาจตามกฎหมายพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สหกรณ์ พ.ศ.2542 ในฐานะนายทะเบียนสหกรณ์ เข้าไปก ากับ
ดูแลสหกรณ์ทั ง 1,461 แห่ง เนื่องจากมีสัดส่วนเงินฝากและเงินกู้มีจ านวนใกล้เคียงกัน นอกจากนี  สหกรณ์ยัง
เปิดให้สมาชิกกู้หมุนเวียน กู้ใหม่เอาไปใช้หนี เก่า และกู้ใช้ส่วนตัว ไม่เหมือนนักธุรกิจท่ีน าไปต่อยอด รวมทั ง
สถาบันการเงินธนาคารต่างๆ ยังมี พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน ธปท.ควบคุม แต่สหกรณ์ไม่มี จึงกลัวว่าสหกรณ์
เหล่านี จะขาดสภาพคล่อง” 

นายกฤษฎา กล่าวต่อว่า ท่ีประชุมครั งนี  ได้มีมติให้ก าหนดหลักเกณฑ์การก ากับดูแล โดยตั งอนุกรรม
การศึกษาข้อมูล ประกอบด้วย ตัวแทนของกระทรวงเกษตรฯ ธปท. คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ และ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย โดยให้เวลา 30 วัน เริ่มตั งแต่วันท่ี 28 ส.ค. เป็นต้นไป ทั งนี  เมื่อได้ผลศึกษา
ให้น ามาเสนอคณะกรรมการชุดนี  ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบเพื่อออกเป็นกฎกระทรวงเกษตรฯ 
โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายสหกรณ์ พ.ศ.2542 เน้นก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ ตั งแต่การระดมเงินฝาก 
การน าเงินฝากไปลงทุน การให้สมาชิกกู้ การจ่ายเงินปันผล และการจ่ายโบนัส 

ส าหรับสถานะของสหกรณ์ทั งระบบในขณะนี  พบว่า มีการตั งส ารองเผื่อหนี สงสัยจะสูญในรอบ 5 ปี 
ระหว่าง 2556-2560 มีแนวโน้มเพิ่มขึ นต่อเนื่อง โดยปี 2556 มีค่าเผื่อหนี สงสัยจะสูญ 4,939.45 ล้านบาท หรือ 
0.36% ของหนี ทั งระบบ ขณะท่ีปี 2560 ค่าเผื่อหนี สงสัยจะสูญเพิ่มขึ นเป็น 11,601.10 ล้านบาท หรือ 0.60% 



ของหนี ทั งระบบ นอกจากนั น ณ 31 ก.ค.2561 พบข้อบกพร่องในสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนียน 51 
แห่ง จ านวน 80 รายการ วงเงิน 9,648.80 ล้านบาท แบ่งเป็น การทุจริต 13 แห่ง 373.11 ล้านบาท พบ
ข้อบกพร่องทางบัญชี 6 แห่ง 34.39 ล้านบาท มีข้อบกพร่องทางการเงิน 11 แห่ง 144.36 ล้านบาท ด าเนินการ
นอกกรอบวัตถุประสงค์ 12 แห่ง วงเงิน 667.79 ล้านบาท และพฤติกรรมท่ีอาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย
จ านวน 17 แห่ง 8,423.15 ล้านบาท 

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เสนอให้คณะกรรมการพิจารณา กรณีท่ีพบสหกรณ์
จ านวน 3 แห่ง ซึ่งเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ และสหกรณ์ออมทรัพย์ของต ารวจ 
มีแนวโน้มท่ีอาจจะขาดสภาพคล่องและแนวโน้มส่อไปในทางการทุจริต แต่ไม่สามารถเข้าตรวจสอบได้เพราะมี
นักการเมืองพรรคใหญ่รายหนึ่งไม่ให้เข้าตรวจสอบ ซึ่งทั ง 3 สหกรณ์นี มีมูลค่าสูงกว่าสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลอง
จั่น ซึ่งทางคณะกรรมการก าลังพิจารณาว่าจะด าเนินการอย่างไร เพราะหากมีการล้มละลายอาจจะกระทบกับผู้
ฝากเงินจ านวนมากและกระทบไปถึงสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นๆ เนื่องจากระบบสหกรณ์มีการปล่อยกู้ระหว่างกัน
ด้วย 
 

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า 
ฉบับวันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2561 

 
ส่องเกษตร : ฝากการบ้านปลัดเกษตรฯคนใหม่ 

 
ต้องขอร่วมแสดงความยินดีด้วยกับท่านอธิบดีกรมการข้าว -อนันต์ สุวรรณรัตน์ ท่ีจะขึ นเป็น

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนใหม่ตั งแต่เดือนตุลาคมท่ีจะถึงนี  แทนปลัดฯเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ท่ีก าลังจะ
เกษียณอายุราชการลง โดยได้รับการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว 

ส าหรับปูมหลังคุณอนันต์นั น ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาพืชไร่นา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,ปริญญาโทพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางพัฒนาการเศรษฐกิจเกียรตินิยมดี
มากจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมทั งผ่านอีกหลายหลักสูตรการอบรม ทั งจาก วปอ. -วิทยาลัย
ป้องกันราชอาณาจักร,สถาบันพระปกเกล้า,ส านักงานก.พ. และป.ป.ช. ฯลฯ 

คุณอนันต์จัดเป็นข้าราชการ“สายวิชาการ” ท่ีโดดเด่นไม่เบา ผ่านการเป็นอธิบดีทั งกรมหม่อนไหม,กรม
วิชาการเกษตรและกรมการข้าว เคยได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นปี 2550 ประเภทงานวิจัยประยุกต์จากการ
วิจัยถั่วเขียวผิวด าพันธุ์ชัยนาท 80 สมัยเป็นผอ.ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 5และได้รางวัลนักวิจัย
ดีเด่นจากการปรับปรุงพันธุ์ยางพันธุ์ฉะเชิงเทรา 50 รวมทั งอีกหลายรางวัลชมเชยจากงานวิจัยหลายเรื่อง 

ผมได้ข้อมูลมาว่า ปกติคุณอนันต์เป็นคนประนีประนอม ไม่ค่อยขัดแย้งกับใครมีความอดทนอดกลั นสูง 
อย่างเช่นช่วงปี 2560 ท่ีคุณชุติมา บุณยประภัศร เป็นรมช.เกษตรฯท่ีก ากับดูแลกรมการข้าวและได้ให้ความ
สนใจท าแต่งาน “ข้าว” มากเป็นพิเศษ แทบจะมานั่งท างานอยู่ท่ีกรมการข้าวตลอดเวลาเลยก็ว่าได้ จนหลายๆ
คนแอบนินทาว่า “ท่านเป็นรัฐมนตรีหรือว่าเป็นอธิบดีกรมการข้าวตัวจริงกันแน่” เรื่องนี สร้างความอึดอัดใจให้
อธิบดีอย่างคุณอนันต์มาก ขนาดมีข่าวลือว่า ได้ขอลาไปบวชท่ีอินเดีย....แต่ด้วยความเป็นคนท่ีอดทนอดกลั นสูง 
ในท่ีสุดทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี เป็นธรรมดาเมื่อคนใหม่มา ย่อมเป็นท่ีจับตา รวมทั งถูกตั งความหวังในการ
น าพาสิ่งใหม่ๆท่ีดีขึ นในการสร้างสรรค์การท างานเพื่อพี่น้องเกษตรกรและประชาชนไทยซึ่งเป็น“เจ้านายตัว
จริง”ของข้าราชการไทยทุกๆคนดังนั นนับจากวันท่ีเข้ารับต าแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรฯเป็นต้นไป ท่านอนันต์



มีเวลาอยู่ในต าแหน่งถึงปี 2564 หรืออีกร่วม 3 ปี จึงจะเกษียณ(ถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุใดๆจนต้องพ้นเก้าอี ไป
เสียก่อน) เป็นเวลามากพอท่ีจะพิสูจน์ฝีมือให้ประจักษ์ว่า ผลงานจะออกมาเป็นเช่นไรเข้าตาประชาชนหรือไม่ 
และตัวท่านเองจะเป็นท่ีจดจ าในแบบใดต่อไป 

ผมก็หวังว่า ด้วยคุณสมบัติท่ีประนีประนอมและอดทนอดกลั นของท่าน จะช่วยเป็นตัวกลางผสานการ
ท างานระหว่าง 3 รัฐมนตรีเกษตรฯฝ่ายการเมืองกับบรรดาข้าราชการประจ าทุกระดับ ทุกกรม ให้ทุกอย่าง ทุก
การท างาน ขับเคล่ือนไปได้ด้วยดี เพื่อประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกรเป็นส าคัญ 

อ้อ! สิ่งท่ีข้าราชการหลายๆคนฝากผ่านมาคือ อยากให้ท่านช่วยดูแลการแต่งตั งโยกย้ายนับจากนี  ขอให้
เกิดความยุติธรรมและให้ได้ผู้ ท่ีเหมาะสมกับต าแหน่งจริงๆ เพื่อให้งานของหน่วยงานและกรมต่างๆสามารถ
เดินหน้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้าราชการระดับต่างๆจะได้มีขวัญและก าลังใจด้วย 

ต้องขอเรียนตรงๆเลยว่า การแต่งตั งโยกย้ายข้าราชการในกระทรวงเกษตรฯท่ีผ่านๆ มา แม้อยู่ในยุค
รัฐบาล คสช.มากว่า 4 ปีแล้ว แต่ยังคงอื ออึงด้วย “ข้อครหา”ทั งเรื่องการเล่น “เส้นสาย” จากบรรดาขั วอ านาจ 
ทั งขั วใหม่และขั วเก่าท่ียังฝังรากลึก ท่ีเลวร้ายคือเรื่อง “การใช้เงิน” ซื อขายเก้าอี  ซื อขายต าแหน่ง เป็นต้นตอ
ของวงจรอุบาทว์ไม่มีที่สิ นสุด เพราะคนท่ีได้ขึ นเป็นใหญ่ไร้ฝีมือ ไร้ความสามารถ ได้เก้าอี มาอย่างไม่สง่างาม ท า
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ศรัทธาเชื่อถือ ซึ่งนอกจากจะ“ท างานไม่เป็น”หรือท างานไม่ได้แล้ว ยังตั งหน้าตั งตาจะ
“ถอนทุน”คืน ไม่ว่าด้วยการหาประโยชน์โดยมิชอบ หรือใช้อ านาจหน้าท่ี“ขายเก้าอี -ขายต าแหน่ง”ในระดับ
ล่างๆ แบบเดียวกับท่ีตัวเองใช้เงินซื อมา...เป็นวงจรอุบาทว์ท่ีส่งผลจากอดีตถึงปัจจุบัน แล้วยังจะยิ่งเลวร้ายไปใน
อนาคต 

คุณอนันต์ก็ผ่านหลักสูตรการอบรมนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง 
รุ่นท่ี 7 ของส านักงานป.ป.ช.มาแล้วเมื่อปี 2559 คงตระหนักและเข้าใจพิษภัยเรื่องนี ดี แม้การเป็นปลัด
กระทรวงฯมิใช่มีอ านาจก าหนดทุกการแต่งตั งโยกย้ายในกระทรวงได้ แต่ก็มีอ านาจอยู่สูงพอสมควร หวังว่าจะ
ช่วยอย่างเต็มที่ให้การแต่งตั งโยกย้ายออกมาบริสุทธิ์ ยุติธรรม ได้คนดีท่ีเหมาะสมกับต าแหน่งมากท่ีสุดก็แล้วกัน 
 
 


