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คอลมัน์ หนา้มองฟา้ เทา้หยัง่ดนิ : คาราโอเกะ...เคมเีกษตร 

 
แม้กรณีสารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด พา

ราควอต คอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต จะได้ข้อยุติ
ไป เมื่ อ  23 พ .ค .2561...คณะกรรมการวัต ถุ
อันตรายมีมติไม่แบน เพียงแต่ให้เพิ่มมาตรการ
จ ากัดการใช้ กระนั้นเรื่องราวดราม่าระหว่างกลุ่ม
เกษตรกรกับกลุ่มเอ็นจีโอดูถ้าจะไม่จบกันได้ง่ายๆ 
เพราะมีการน าเรื่องนี้ไปร้องเรียนคณะผู้ตรวจการ

แผ่นดิน จนเป็นที่มาให้คณะผู้ตรวจการแผ่นดิน มีมติให้แบนพาราควอตภายใน 1 ปี พร้อมท าหนังสือแจ้งมติ
ดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ปลายสัปดาห์ที่แล้ว อัญชุลี ลักษณ์อ านวยพร ประธานเครือข่ายอาสาคนรักแม่กลอง แกนน าสมาพันธ์
เกษตรปลอดภัยและกลุ่มเกษตรปลูกผัก ผลไม้ ข้าว มันส าปะหลัง ข้าวโพด และอ้อย กว่า 100 ราย ที่จะ
ได้รับผลกระทบเต็มๆได้ออกมาเคลื่อนไหว ตั้งค าถาม คณะผู้ตรวจการแผ่นดิน...ฟังความเอ็นจีโอฝ่ายเดียว
หรือไม่ พร้อมย่ืนเอกสารหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน ประกอบการพิจารณา...เป็น
หลักฐานอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลทางวิชาการ ห้องปฏิบัติการกลาง ที่มีเครื่องมือตรวจสอบตามมาตรฐานสากล 
พร้อมด้วยหลักฐานเด็ดผลตรวจสอบวิเคราะห์ดินและน้ า จ.หนองบัวล าภู จากกรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม และสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวล าภู ที่ถูกกล่าวหาว่าพบสารพาราควอตตกค้าง...จริงเท็จ
แค่ไหน เพราะหลักฐานของเกษตรกรไม่พบการตกค้าง...ตรงกันข้ามกับข้อมูลของเอ็นจีโอ  เลยเรียกร้องให้
ผู้ตรวจการแผ่นดินยกเลิกมติที่ได้รับข้อมูลเพียงด้านเดียว และลงมติใหม่อีกครั้งภายใน 15 วัน หากยังไม่มี
ความคืบหน้า กลุ่มและแกนน าทั่วประเทศจะยกขบวนเกษตรกรกว่า 1,000 คน มาทวงค าตอบ...ไม่รู้ว่าการ
ได้เห็นข้อมูลหลักฐานจากอีกด้าน จะท าให้ผู้ตรวจการแผ่นดินตาสว่าง พลิกมติได้หรือไม่ แต่ฟันธงได้ล่วงหน้า 
ไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไร ศึกดราม่ายังไม่จบ ยังคงจะมีการหาช่องร้องเรียนกันไปได้เรื่อยๆ...เพราะบ้านเรา
นิยมคาราโอเกะ มีที่ให้ร้องไปทุกแห่งหน แม้ชาวบ้านจะร าคาญก็ตามที 
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ปลกุ ธ.ก.ส.อยา่สนใจการเมอืง เดนิหนา้สรา้งเขม้แข็ง-รายไดเ้กษตรกร 
 

“สมคิด” ปลุก “ธ.ก.ส.” ยึดภารกิจหลักสร้าง
ความ เข้ ม แ ข็ ง ให้ เกษ ต รก ร ไม่ ต้ อ งส น ใจค าสั่ ง
นักการเมือง-พรรคการเมือง เพราะเปลี่ยนนโยบาย
ไม่ได้ พร้อมสั่ง “พาณิชย์” เดินหน้าสร้างตลาดออนไลน์
เสริมแกร่งเกษตรกรไทย 

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี 
กล่าวปาฐกถาในงาน “52 ปี ธ.ก.ส. สานพลังปฏิรูป

ภาคเกษตรไทย” วานนี้ (28 ม.ค.) ว่า ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เกษตรกรล าบากมาก จากราคาพืชผลตกต่ า 
แต่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ช่วยปฏิรูปภาคเกษตรให้ดีขึ้น ชาวบ้านมีรายได้
ดีขึ้น มีสินค้าหลากหลายมากขึ้น ลดต้นทุนการผลิต ซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ได้มาจากนโยบายรัฐบาลอย่างเดียว แต่
เกิดจากความร่วมมือร่วมใจกัน ดังนั้น ภารกิจของ ธ.ก.ส.ที่ดูแลภาคเกษตร ต้องอยู่เหนือการเมืองในทุกเรื่อง 
ไม่ต้องกลัวเรื่องการเมือง การดูแลภาคเกษตร ต้องไม่มีพรรคการเมืองใดๆมาเปลี่ยนแปลงได้ ถ้าพรรค
การเมืองชี้ว่า ให้ ธ.ก.ส.เลิกดูแลเกษตรกร ก็เตรียมตัวไปได้แล้ว เพราะหน้าที่ของ ธ.ก.ส.คือสร้างความ
เข้มแข็งให้เกษตรกรไทย 

ส าหรับปัญหาของเกษตรกรไทย หนังสือพิมพ์นิเคอิ ของญี่ปุ่น เผยแพร่ข่าวเกษตรกรไทยยากจน ทั้งๆที่
ไทยเป็นประเทศกสิกรรม แต่มีต้นทุนสูง เทคโนโลยีต่ า ราคาพืชผลตกต่ า ไม่มีที่ดินท ากิน ปลูกพืชเชิงเดี่ยว ไม่
ยอมเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต เคยผลิตอะไรก็มักผลิตอยู่อย่างนั้น ใช้ปุ๋ยเดิมๆ ไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไม่มีข้อมูล
การตลาด ถือว่าผลิตแล้วรัฐบาลมีหน้าที่รับซื้อ ราคาตกต่ าก็ให้รัฐบาลรับผิดชอบ และเกษตรกรกลายเป็น
เหยื่อของการเมือง 

“เมื่อพรรคการเมืองใหม่เข้ามาเป็นรัฐบาลใหม่ก็จะโจมตีรัฐบาลชุดที่แล้วว่าเป็นต้นเหตุท าให้เกษตรกร
ยากจน รัฐบาลใหม่จะมาช่วยเหลือ รับรองว่าราคาไม่มีทางต่ ากวา่เท่านี้บาท โดยใช้สิ่งเหล่านี้จูงใจให้เกษตรกร
นิยมชมชอบ หวังว่ารัฐบาลหน้าจะได้มาเป็นอัศวินม้าขาวช่วยเหลือ ทั้งๆ ที่ทุกอย่างยังไม่ยอมเปลี่ยนแปลง 
ผลิตสินค้าในชนบท ขายให้โรงสี ขายให้ตัวกลาง ไม่ยอมปรับเปลี่ยนการค้าจากหมู่บ้านหนึ่งไปสู่อีกหมู่บ้าน
อื่นๆ ผ่านอินเตอร์เน็ต ผ่านอี-คอมเมิร์ซ” 

นายสมคิด กล่าวว่า การที่พรรคการเมือง หรือทุกรัฐบาลที่ผ่านมา จะช่วยเรื่องราคาพืชผลทาง
การเกษตรนั้น อยู่ที่ว่าราคาใดจะสมเหตุสมผล และไม่สร้างความเสียหายให้แก่ระบบเศรษฐกิจ ซึ่งการ
ช่วยเหลือต้องควบคู่ไปกับความมุ่งม่ันในการปฏิรูป เปลี่ยนแปลงให้การเกษตรของไทยเข้มแข็งขึ้น โดยสิ่งที่ ธ.
ก.ส.ท าในขณะนี้มาถูกทางแล้ว เพราะไม่เพียงแต่ช่วยรับภาระหนี้ ยังช่วยเปลี่ยนพฤติกรรม ความนึกคิด ท าให้
ชาวบ้านเข้าใจว่า อะไรคือความเหมาะสม ลดต้นทุนการผลิต ปลูกพืชหลากหลาย ไม่ใช่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวอีก
ต่อไป นอกจากนี้ อยากขอให้กระทรวงพาณิชย์เร่งโหมโรงอี-คอมเมิร์ซ เร่งการท าตลาดประชารัฐ และอยาก
ฝากกระทรวงคมนาคม เร่งสร้างระบบคมนาคมขนส่งทั่วทุกภูมิภาค รวมถึงการสื่อสาร อินเตอร์เน็ต หากทุก
อย่างมีการเชื่อมโยงกัน การศึกษา และความเจริญก็จะลงไปสู่ชนบท 

 



ด้านนายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ต่อไปนี้ ถ้ากระทรวงเกษตรฯ จะแนะน าให้
ชาวบ้านปลูกอะไร ต้องมีตลาดรองรับทุกครั้ง โดยกระทรวงต้องประสานกับกระทรวงพาณิชย์ และ ธ.ก.ส. 
โดยใช้หลักการตลาดน าการผลิต รวมทั้งไม่อยากให้ ธ.ก.ส.ท าหน้าที่ปล่อยกู้อย่างเดียว แต่อยากให้ท า
การตลาดส าหรับเกษตรด้วย ขณะที่นายสนธิรัตน์ สนธิจิ รวงศ์ รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า ตลาดออนไลน์เป็น
โอกาสใหม่ให้กับชาวบ้าน ท าให้สามารถขายให้กับตลาดโดยตรง ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง จึงต้องการให้ชุมชน
ปรับตัวไปสู่ตลาดยุคใหม่ แปรรูปสินค้าเกษตรรองรับความต้องการของตลาด 


