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คอลัมน์เลาะรั้วเกษตร : ฟังความอีกข้าง 

 
ได้รับข่าวสารทางไลน์ และ เฟซบุ๊ค ท่ีมีคนแชร์ต่อๆ กันมา เป็นภาพอินโฟกราฟิกของกรมวิชาการเกษตร 

เผยแพร่ทางเพจเฟซบุ๊คที่ใช้ชื่อว่า “ก้าวเกษตร” เกี่ยวกับสารก าจัดวัชพืช ชี้แจงประเด็นต่างๆ เป็นข้อๆ ไป ภาพ
ชุดแรก เป็นเรื่องเกี่ยวกับพาราควอต ท่ีคณะกรรมการวัตถุอันตรายประกาศยังไม่ยกเลิกการใช้ แต่ให้กรม
วิชาการเกษตรไปก าหนดหลักเกณฑ์จ ากัดการใช้ภายใน 60 วัน ซึ่งนี่ก็ผ่านมา 1 เดือนแล้ว 

อินโฟกราฟิกชุดแรกนี้ ระบุว่า การยกเลิกการใช้พาราควอตหรือไม่เป็นอ านาจของคณะกรรมการวัตถุ
อันตราย ไม่เกี่ยวอะไรกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งคณะกรรมการวัตถุอันตรายมีมติไม่ยกเลิกการใช้ แต่ให้
จ ากัดการใช้ (มติจากการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายเมื่อ 23 พฤษภาคม ท่ีผ่านมา) ซึ่งมติดังกล่าว
พิจารณาจากข้อมูลทางวิชาการของ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการควบคุมวัตถุอันตรายพาราควอต 
คลอไพริฟอส และไกลโฟเซต ท้ังนี้คณะอนุกรรมการชุดนี้ได้รวบรวมข้อมูลจากฝ่ายท่ีเห็นด้วย และไม่เห็นด้วยกับ
การยกเลิกการใช้พาราควอต 

ส่วนกรณีท่ีมีการกล่าวหาว่าคณะอนุกรรมการชุดดังกล่าวมีผลประโยชน์ทับซ้อนนั้น มีการชี้แจงว่า
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ นี้ เสนอชื่อและแต่งตั้งโดยคณะกรรมการวัตถุอันตราย กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ไม่ได้เป็นผู้เสนอชื่อ และไม่มีอ านาจในการแต่งตั้งแต่อย่างใด ท้ังนี้คณะอนุกรรมการ มีท้ังสิ้น 14 ราย 
เป็นข้าราชการของกระทรวงเกษตรฯ เพียง 4 ราย 1 ใน 4 นั้นเป็นข้าราชการบ านาญ 

ส่วนประเด็นท่ีมีการกล่าวอ้างผลงานวิจัยว่าพบสารพาราควอตตกค้างในแหล่งน้ า และพื้นท่ีเพาะปลูกของ
เกษตรกรในจังหวัดหนองบัวล าพูในระดับที่อันตรายนั้น กรมวิชาการเกษตร ร่วมกับกรม 
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้สุ่มเก็บตัวอย่างน้ า ตะกอนดิน และดินท่ีใช้เพาะปลูก ท่ีจังหวัดหนองบัวล าพูน ามา
ตรวจสอบ ไม่พบสารพาราควอตตกค้างในตัวอย่างน้ า แต่พบในตัวอย่างตะกอนดิน และดินท่ีใช้เพาะปลูกใน
ระดับท่ีไม่สูงกว่าปกติ 

นอกจากนี้ยังมีข้อมูลเปรียบเทียบ สารพาราควอต กับสารกลูโฟซิเนตที่มีการแนะน าให้ใช้แทนพาราควอด 
ว่า พาราควอตนั้นออกฤทธิ์ให้วัชพืชตายภายใน 1-2 ชั่วโมงหลังฉีดพ่น และมีระยะปลอดฝน(ระยะเวลาท่ีฝนจะไม่
ตกชะล้างสารเคมีก่อนที่ต้นพืชจะดูดซึมเข้าไป) เพียงคร่ึงชั่วโมง ส่วนกลูโฟซิเนต ออกฤทธิ์ท าให้วัชพืชตายภายใน 
2-3 วันหลังฉีดพ่น และมีระยะปลอดฝนถึง 6 ชั่วโมง ท่ีส าคัญคือ ถ้าใช้กลูโฟซิเนตจะท าให้ต้นทุนต่อไร่สูงกว่าการ
ใช้พาราควอต 5-6 เท่า เรื่องของต้นทุนการผลิต จะเป็นตัวชี้วัดว่าสินค้าเกษตรของไทยจะสามารถแข่งขันใน
ตลาดโลกได้หรือไม่ ถ้ายกเลิกใช้พาราควอต จะท าให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นเพราะอาจต้องใช้แรงงานคนท่ีมีค่าจ้าง
แรงงานสูงมาก อีกท้ังในสนธิสัญญาการค้าต่างๆ ก็ไม่ได้ระบุว่าห้ามใช้สารพาราควอตด้วย ส่วนท่ีมีการอ้างว่า
ประเทศมาเลเซียห้ามใช้พาราควอตนั้น ข้อเท็จจริงในขณะนี้มาเลเซียยอมให้ขึ้นทะเบียนใหม่แล้ว  ส าหรับ
สถานภาพการใช้พาราควอตนั้น มีการห้ามใช้ใน 51 ประเทศ อนุญาตให้ใช้ได้ใน 75 ประเทศ (รวมท้ัง 
สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น) จ ากัดการใช้ใน 11 ประเทศ 

ท้ังหมดนี้ถอดความมาจากอินโฟกราฟิกของกรมวิชาการเกษตร ท่ีเผยแพร่ในโซเชียลมีเดีย ถึงแม้จะมาช้า
ไปหน่อย แต่ยังดีกว่าไม่มาเสียเลย เช่นเดียวกับภาพอินโฟกราฟิกของ ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ หรือ มกอช. ท่ีมีการแชร์กันทางเฟซบุ๊คเช่นเดียวกัน เป็นข้อมูลท่ีใกล้เคียงกันและเป็นข้อมูลท่ี



ระบุว่าเป็นรายงานการศึกษาโดยคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการควบคุมวัตถุอันตรายพาราควอต คลอ
ไพริฟอส และไกลโฟเซต 

มีท่ีแตกต่างเพิ่มเติมมาคือ ประเด็นข้อสงสัย ท่ีมีผลงานวิจัยอ้างว่าพาราควอตท าให้เกิดโรคเนื้อเน่า หนัง
เน่า นั้น ข้อเท็จจริงคือ โรคดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการใช้สารพาราควอต และยังไม่มีข้อมูลยืนยันถึงความสัมพันธ์
ของสารพาราควอตกับการเกิดโรคเนื้อเน่า หนังเน่าแต่อย่างใด รวมท้ังประเด็นของ โรคพาร์กินสัน และระบบ
ประสาท ก็มีการยืนยันเช่นกันว่า ไม่พบความสัมพันธ์ ระหว่างการได้รับสารพาราควอตกับการเกิดโรคพาร์กินสัน 
และการมีผลต่อระบบประสาท 

ต่อประเด็นท่ีว่าพาราควอตมีพิษเฉียบพลัน ไม่มียาถอนพิษ มีผู้เสียชีวิตจากสารนี้จ านวนมาก ข้อเท็จจริง
คือ องค์การอนามัยโลก จัดให้สารพาราควอตอยู่ในกลุ่มสารท่ีมีพิษปานกลาง ส่วนท่ีท าให้เสียชีวิตนั้นเกิดจากการ
ตั้งใจดื่มเพื่อฆ่าตัวตาย ไม่ได้เกิดจากการใช้สาร หรือ จากอาหารท่ีกินเข้าไป ฟังความเรื่องใด อย่าฟังข้างเดียว ฟัง
ความให้รอบด้าน ส่วนจะเชื่อใคร ก็แล้วแต่สะดวกใจ 

แว่นขยาย 
 
 

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ 
ฉบับวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2561 

 
ไม่จ าเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ย! "วิรไท-บัณทิต" เห็นพ้องเศรษฐกิจไทยแข็งปึ้ก 

 
“วิรไท-บัณทิต” มองตรงกันไทยยังไม่จ าเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย เหตุเงิน เฟ้อยังไม่เข้าเป้า ยัน

เศรษฐกิจไทยแข็งแกร่ง รับมือเงินไหลออกได้ ขณะท่ีห่วงสงคราม การค้าโลกกระทบส่งออกไทย แนะผู้ส่งออก
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน ป้องกันค่าเงินบาทผันผวน 

นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยหลังปาฐกถาในงานประชุม
ประจ าปีของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( IOD) ว่า เศรษฐกิจไทยมีพื้นฐานแข็งแกร่งท่ีสามารถ
เป็นกันชนรองรับกระแสเงินทุนไหลออกจากประเทศตลาดเกิดใหม่ เพื่อหันมาลงทุนเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ท่ีแข็งค่า
ขึ้น หลังจากท่ีธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ปรับขึ้นดอกเบ้ียสู่ภาวะปกติ โดยในด้านเสถียรภาพต่างประเทศ ไทยมี
ทุน ส ารองเงินตราต่างประเทศในระดับท่ีสูงหนี้ต่างประเทศ ระยะสั้นอยู่ในระดับต่ าเพียง 3.5 เท่าของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) การเกินดุลบัญชีเดินสะพัดสูง ซึ่งปีนี้คาดว่าจะเกินดุล 40,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ขณะท่ีสัดส่วนการถือครองพันธบัตรของนักลงทุนต่างชาติในพันธบัตรของไทยในขณะนี้อยู่ท่ีต่ ากว่า 10% ของ
ตราสารหนี้รวม ซึ่งแตกต่างกับบางประเทศในภูมิภาคนี้ท่ีมีสัดส่วนการถือครองพันธบัตรของนักลงทุนต่างชาติสูง
ถึง 30-40% การเกินดุลบัญชี เดินสะพัดสูง ท าให้มั่นใจว่าเศรษฐกิจไทยเข้มแข็งพอ 

“เศรษฐกิจไทยมีพื้นฐานท่ีแข็งแกร่งแตกต่างจากประเทศเกิดใหม่ท่ีเสถียรภาพต่างประเทศไม่ดี 
โดยเฉพาะกลุ่มละตินอเมริกาท่ีมีการก่อหนี้สูง ขาดดุลบัญชีเดินสะพัดสูง มีทุนส ารองต่ า พึ่งพิงเงินตรา
ต่างประเทศสูง ท าให้มีความเสี่ยงมากขึ้น เมื่อประเทศเศรษฐกิจหลักปรับขึ้นดอกเบี้ ย นักลงทุนท่ัวโลกจึงเกิด
ความกังวลเทขายสินทรัพย์ท่ีลงทุน ส่งผลต่อความสามารถช าระหนี้ของภาครัฐและเอกชน เห็นได้ว่าในช่วง 2 
เดือนท่ีผ่านมา หรือนับตั้งแต่เดือน เม.ย.บางประเทศค่าเงินอ่อนค่าลงมากกว่า 15-20% บางประเทศอ่อนค่าลง
ถึง 30%” 
 



นายวิรไทกล่าวยอมรับว่าเงินบาทเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็ว เป็นผลจากเงินดอลลาร์สหรัฐฯแข็งค่า และ
กระแสเงินทุนต่างชาติไหลออก แต่เงินบาทยังเคลื่อนไหวสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจไทย ตลาดเงิน ตลาดทุน
โลก และใกล้เคียงกับประเทศท่ีเศรษฐกิจในลักษณะเดียวกัน โดยการดูแลค่าเงินบาทเราใช้นโยบายลอยตัว เวลา
เกิดการเปลี่ยนแปลงจากนอกประเทศก็กระทบ แต่ไม่ได้กระทบต่อไทยประเทศเดียว กระทบต่อเงินสกุลหลักๆ
ท่ัวโลกด้วย ส าหรับเงินทุนท่ีไหลออก เป็นสิ่งท่ีคาดไว้อยู่แล้วว่าจะเกิดขึ้น แต่อย่างไรก็ตามแม้เงินบาทจะอ่อนค่า 
ผู้ส่งออกก็ไม่ควรชะล่าใจ เพราะเงินบาทยังมีความผันผวนจากปัจจัยต่างประเทศด้วย ดังนั้นผู้ส่งออกต้องประกัน
ความเสี่ยงต่อเนื่อง ส่วนปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ -จีน ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทยและ
เศรษฐกิจโลกที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิด แม้ไทยจะไม่ใช่คู่ขัดแย้งโดยตรง แต่สินค้าไทย เช่น อิเล็กทรอนิกส์ สินค้า
เทคโนโลยี อยู่ในห่วงโซ่การผลิตของโลก ดังนั้น หากมีการกีดกันทางการค้าด้วยการขึ้นภาษี ประเทศคู่ค้าของ
ไทยก็จะน าเข้าสินค้าไทยลดลงด้วยเช่นกัน ซึ่งอาจกระทบต่อการส่งออกของไทย ซึ่งถือเป็นเครื่องจักรส าคัญใน
การขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทยปีนี้ อย่างไรก็ตาม ธปท.ยังมองการส่งออกปีนี้ขยายตัวดี โดยเฉพาะในช่วง 3-4 เดือน
ท่ีผ่านมา มีสัญญาณการน าเข้าสินค้าทุนและวัตถุดิบดีขึ้นมาก ท าให้คณะกรรมการนโยบายการเงิน ปรับการ
ส่งออกปีนี้โต 9% 

“เรื่องทิศทางอัตราดอกเบี้ยนั้น ขณะนี้อัตราเงินเฟ้อยังไม่เข้าสู่กรอบเป้าหมายท่ีทางการก าหนดไว้ ท าให้
ยังไม่มีแรงกดดันให้ต้องเร่งรีบปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในประเทศ ขณะท่ีภาพรวมเศรษฐกิจไทยยังเติบโตแบบ
กระจุกตัว คงต้องรอให้เศรษฐกิจฟื้นตัวแบบกระจายตัวก่อน การท านโยบายการเงินต้องมุ่งตอบโจทย์เศรษฐกิจ
ในประเทศเป็นหลัก เพราะเศรษฐกิจไทยยังต้องเผชิญกับความเสี่ยง จึงยังไม่ต้องรีบปรับขึ้นดอกเบี้ย” 

ด้านนายบัณฑิต นิจถาวร กรรมการผู้อ านวยการสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และอดีตรองผู้ว่าการ 
ธปท. กล่าวว่า คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีโอกาสปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระยะต่อไป 
เพราะในท่ีสุดคงไม่สามารถต้านแนว โน้มดอกเบี้ยขาขึ้นของท่ัวโลกได้ และธนาคารกลางประเทศในเอเชียหลาย
แห่งเริ่มปรับขึ้นดอกเบ้ียแล้ว แต่เนื่องจากเศรษฐกิจไทยยังขยายตัวดี อัตราเงินเฟ้อยังต่ า กนง.จึงยังไม่จ าเป็นต้อง
รีบปรับดอกเบ้ียนโยบายขึ้นเหมือนกับประเทศอื่น 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ค่าเงินบาทวันท่ี 21 มิ.ย. ปิดตลาดท่ี 32.95 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าในรอบ 
7 เดือน นับตั้งแต่เดือน พ.ย. 60 และยังอ่อนค่าลงจากวันก่อนท่ีปิดตลาดท่ี 32.82 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ โดย
การเคลื่อนไหวตลอดท้ังวันอ่อนค่าสุดท่ี 33.01 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ โดยสาเหตุของการอ่อนค่าของเงินบาท 
เกิดจากแรงเทขายเงินบาทออกมาจ านวนมาก หลังธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่าเงินบาทท่ีอ่อนค่ายังไม่น่า
กังวล 

 


