
ข่าวจากหนังสือพิมพ ์แนวหนา้ 

ฉบบัวนัพุธที่ 13 ธนัวาคม พ.ศ.2560 

 

คอลมันส์อ่งเกษตร : บูรณาการใหจ้รงิ...อยา่ใหเ้สยีของอีก 

 

ก็มีความคึกคักน่าดูทีเดียว ส าหรับ“ครม.ประยุทธ์ 5” ท่ีก าลังเร่งรัดด าเนินการแกไ้ขปัญหา

เศรษฐกิจฐานราก โดยเฉพาะในส่วนของภาคการเกษตร เน้นหนักเร่ืองของการแกไ้ขปัญหาพืชผลท่ีมี

ราคาตกต า่ จนเดือดรอ้นกนัมาอยา่งยาวนาน ภายใตเ้ป้าหมายเฉพาะหน้าภายใน 3 เดือน ท่ีจะตอ้งเห็น

ผลในทิศทางท่ีดีขึ้ น งานน้ีไม่เพียงทีม 3 รฐัมนตรีใหม่ของกระทรวงเกษตรฯทั้ง 1 รมว.อยา่งกฤษฎา บุญ

ราช กบั 2 รมช.อย่าง ลกัษณ์ วจนานวชั กบั“อาจารยย์กัษ์” วิวฒัน์ ศลัยก าธร ท่ีเปิดตวัใหค้วามหวงักบั

เกษตรกรไดดี้พอสมควร ในการเขา้ท างานวนัแรกท่ีกระทรวงเม่ือตน้สปัดาหก์่อน จนผมเองก็แอบคาดหวงั

ไวว้่า จะท างานออกมาไดดี้จนเป็น“ดรีมทีม”ดว้ย แต่ท่ีส าคัญยิ่งกว่าน้ันก็คือ การลงมาก ากับดูแลอย่าง

ใกลช้ิดของรองนายกฯสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ท่ีไดเ้รียกประชุมทุกฝ่ายเม่ือปลายสัปดาห์ท่ีผ่านมา ทั้ง

รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯ,รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย ์ตลอดจนผูบ้ริหารธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหท้ างานแบบบูรณาการร่วมกนัอย่างจริงจงั 

ทั้งดา้นการผลิตและการตลาด ใหเ้กิดประสิทธิภาพในการยกระดับราคาสินคา้การเกษตรและสรา้ง

คุณภาพชีวิตของเกษตรกรใหดี้ขึ้ น 

ทั้งน้ีเป็นการสนองตามพระราชกระแสรับสัง่ของสมเด็จพระเจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี 10 ท่ีใหดู้แล

ประชาชนโดยเฉพาะคนจนผูมี้รายไดน้อ้ย 30 ลา้นคน ขณะเดียวกนัก็เป็นไปตามแนวทางท่ีพล.อ.ประยุทธ ์

จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรี ไดก้ าชบัวา่ ปีหนา้งานส าคญัล าดบัแรกคือการช่วยเหลือเศรษฐกิจระดบัล่างให้

เขม้แข็ง โดยทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งท างานบูรณาการกนัอย่างใกลช้ิด และตอ้งไม่อยู่แค่การผลิต

สินคา้กบัการตลาด แต่ตอ้งท าใหค้นในพ้ืนท่ีและชุมชนเขม้แข็ง ดว้ยการเชื่อมโยงใหเ้กิดการท่องเท่ียวใน

พ้ืนท่ีดว้ย เป็นตน้ 

รองนายกฯสมคิด จาตุศรีพิทกัษ์ กล่าวยืนยนัว่า จะไดเ้ห็นมาตรการท่ีเป็นรูปธรรมในการยกระดบั

ราคาสินคา้การเกษตรใหดี้ขึ้ นทั้งยางพารา ขา้ว ปาลม์ มนัส าปะหลงั และพืชอ่ืนๆ โดยจะไม่โยนหรือชี้ น้ิว

วา่เป็นหนา้ท่ีของหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึง แต่ตอ้งท างานร่วมกนัอยา่งบรูณาการ 

“ส่ิงท่ีตอ้งท าเร่งด่วนท่ีสุดคือ การจดัท าขอ้มลูเกษตรกรใหถู้กตอ้ง ชดัเจน อพัเดทตลอดเวลา ท าให้

เป็นระบบบ๊ิกดาตา้ ซ่ึงนายกฯไดส้ัง่การมาหลายครั้ง ใหแ้ชรข์อ้มลูเกษตรกนัทุกกระทรวง หากกั๊กขอ้มลูกนั 

จะท าใหเ้กิดปัญหาในการจดัการ ราคาตลาดโลกไม่ดี ก็ยงัปลกูกนัมาก ก็เป็นปัญหา ตอนน้ีตอ้งท ากนัใหม่ 

ท าขอ้มลูมัว่กนัไว ้ก็ตอ้งเลิก รฐับาลน้ีอยูอี่กแค่ 1 ปี ตอ้งใชเ้วลาท่ีเหลือประสานงานกนั ตอ้งการอะไรให้

บอกครม.ทุกอยา่งตอ้งมาปรบัแกเ้ชิงโครงสรา้งท่ีเป็นปัญหาต่อภาคเกษตรมาตลอด” 

ผมเห็นดว้ยอยา่งยิง่ กบัเร่ืองการท างานท่ีตอ้งบรูณาการกนัใหไ้ดอ้ยา่งจริงจงั เพราะล าพงักระทรวง

เกษตรฯคงไม่สามารถท่ีจะแกไ้ขเร่ืองของภาคเกษตรไดท้ั้งหมด โดยเฉพาะเร่ือง“ราคาพืชผล”ท่ีขึ้ นอยูก่บั

กลไกการตลาดเป็นส าคญัดว้ย ซ่ึงท่ีผ่านมาตอ้งยอมรบัวา่ การท างานประสานกนัระหว่างกระทรวงเกษตร

ฯกบักระทรวงพาณิชย ์เพ่ือชว่ยใหร้าคาพืชผลการเกษตรเป็นไปดว้ยดีน้ัน ค่อนขา้งจะมีปัญหามาตลอด จน



ท าใหห้ลายๆครั้งท่ีผ่านมา นโยบายท่ีออกจากกระทรวงพาณิชย ์เชน่ การน าเขา้พืชผลท่ีผลิตไดไ้ม่เพียงพอ

ต่อความตอ้งการใชใ้นประเทศ กลับกลายเป็นการสรา้งความเสียหายใหก้ับราคาพืชผลชนิดน้ันของ

เกษตรกรในประเทศเองอยู่เสมอๆ ซ่ึงยงัคงเกิดขึ้ นเป็นประจ า ท าใหอ้ดคิดไม่ได้ว่า การออกนโยบายน้ัน

เพ่ือผลประโยชน์ใคร? หากจะบูรณาการกนัต่อไป ก็ขอใหมี้เจตจ านงการท างานเพ่ือเกษตรกรเป็นหลกั

ดว้ย และผมก็เห็นดว้ยกบัรองนายกฯสมคิดอีกเชน่กนัถึงปัญหาใหญ่เร่ืองของขอ้มลูการเกษตรท่ีควรจะตอ้ง 

“ถูกตอ้ง ชดัเจน อพัเดทอยูต่ลอดเวลา และแชรข์อ้มลูกนัในทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง” แต่ท่ีผ่านมา หาเป็น

เชน่น้ันไม่ ไม่เพียงขอ้มลูท่ีสบัสน ท ากนัมัว่ซัว่ ต่างคนต่างท า กั๊กขอ้มลูกนั ฯลฯ ลว้นแต่น าไปสู่การแกไ้ขท่ี

ไม่ตอ้งจุด และยงัออกนโยบายท่ีผิดพลาดสรา้งความเสียหายซ ้าเติมเกษตรกรมาไม่รูม้ากมายมหาศาล

ขนาดไหน 

อยา่งไรก็ตาม ทั้งการท างานแบบบรูณาการและเร่ืองของขอ้มลู“บ๊ิกดาตา้” ลว้นมีการเอ่ยอา้งถึงกนั

มาอยู่เสมอ แต่ท่ีผ่านมาก็ยงัไม่เคยท าไดจ้ริงจงัอย่างมีประสิทธิภาพ จนแกไ้ขปัญหาใหภ้าคเกษตรกรได้

สมัฤทธิผล ฉะน้ันหนน้ีเม่ือทีมครม.เศรษฐกิจประยุทธ ์5ท่ีผ่านการกระชบัอ านาจ ตามท่ีนายกฯบ๊ิกตู่ มอบ

ใหก้บัรองนายกฯสมคิดอยา่งเต็มท่ีแลว้ ก็หวงัว่า จะท าใหเ้ห็นไดจ้ริงๆจงัๆเสียที กรุณาอย่าให้“เสียของ”

เด็ดขาด 

สาโรช บุญแสง 

 

เดินหนา้ลดพ้ืนท่ีปลกูขา้ว‘นาปี’ เกษตรฯสัง่ลยุพฒันาพนัธุข์า้วน่ิมสง่ออกตตีลาดจนี 

 

 

นายลกัษณ ์วจนานวชั รมช.เกษตรและสหกรณ ์เปิดเผยว่า นายสมคิด จาตุศรีพิทกัษ์ รอง

นายกรฐัมนตรี ไดเ้ดินทางมาตรวจเยีย่มและมอบนโยบายแนวทางการปฏิบติังานของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ ์โดยกล่าวถึงการด าเนินงานในเร่ืองขา้วครบวงจรวา่ ประเทศไทยมีเกษตรกร 3.7 ลา้นครวัเรือน 

ปลกูขา้วนาปี 59 ลา้นไร่ และมีบางส่วนไดร้บัความเสียหายจากอุทกภยั กระทรวงเกษตรฯ จึงเขา้ไป

ส ารวจความเสียหายและเยยีวยา โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร (ธ.ก.ส.) มีการ

เจรจาส่งขอ้มลูเพ่ือใหบ้ริษัทประกนัวินาศภยัเขา้ไปจา่ยเงินชดเชยใหก้บัพี่นอ้งเกษตรกร คาดวา่จะมี

ขา้วเปลือกนาปีไม่เกิน 23 ลา้นตนั โดยแปรออกมาเป็นขา้วสารจะอยูท่ี่ประมาณ 12 ลา้นตนั การบริโภค

ในประเทศอยูท่ี่ประมาณ 8 ลา้นตนัขา้วสาร ฉะน้ันจะเหลือส่งออกประมาณ 4 ลา้นตนั คณะท างานดา้น

ต่างๆ จึงไดมี้การวางแผนในการส่งเสริมหรือควบคุมเกษตรกรท่ีอยูใ่นเขตชลประทานวา่เกษตรกรจะท านา

ปรงัไดจ้ านวนก่ีไร่ถึงจะเหมาะสม 

 



อยา่งไรก็ตาม ประเทศไทยมีศกัยภาพการท านาปรงัถึง 12 ลา้นไร่ แต่ถา้ท าทั้งหมดจะเกิดปัญหา 

Over supply ได ้จึงไดมี้การค านวณออกมาวา่อยากใหเ้กษตรกรท านาปรงัไม่เกิน 10 ลา้นไร่ จึงจะไดข้า้ว

ประมาณ 5 -6 ลา้นตนัขา้วสาร ซ่ึงจะใกลเ้คียงขีดความสามารถในการส่งออกขา้วของประเทศไทย ท าให้

ไม่กดดนัไปท่ีราคาส าหรบัพื้ นท่ีท่ีเหลืออีก 2 ลา้นไร่ กระทรวงเกษตรฯมีนโยบายในการลงไปดแูลพดูคุย

กบัพี่นอ้งเกษตรกร โดยใชเ้คร่ืองมือ Agri-map เขา้ไปตรวจดพ้ืูนท่ีท่ีไม่เหมาะสมในการปลกูขา้ว ให้

เกษตรกรหนัไปปลกูพืชชนิดอ่ืน 

ทั้งน้ี สมาคมผูส้่งออกขา้วไดร้ายงานวา่ปัจจุบนัประเทศจีนเปล่ียนพฤติกรรมในการน าเขา้ขา้ว โดย

สนใจซ้ือขา้วพื้ นน่ิม จึงมอบใหก้รมการขา้วเร่งพฒันาพนัธุ ์เพราะมีความตอ้งการสงูมากถึงประมาณ 7 

ลา้นตนั ซ่ึงปัจจุบนัประเทศจีนเลือกท่ีจะไปซ้ือท่ีเวียดนาม 

นอกจากน้ี รฐับาลมีโครงการท่ีจะดแูลในเร่ืองการตลาดรองรบั โดยเฉพาะในชว่งท่ีมีขา้วเปลือก

จ านวนมาก เชน่ ให ้ธ.ก.ส. เขา้ไปเสริมสภาพคล่องในระบบสหกรณก์ารเกษตร เพื่อใหมี้ก าลงัในการไป

ซ้ือขา้วในชว่งตน้ฤดเูก็บเก่ียว โครงการดแูลผูป้ระกอบการใหมี้เม็ดเงินในการซ้ือขา้วเขา้มาเก็บ โดยทาง

รฐับาลจะชดเชยดอกเบ้ียใหต้ามความเหมาะสม โครงการชะลอการขายขา้วใหเ้กษตรกร หรือสหกรณเ์ก็บ

ขา้วไวใ้นยุง้ฉาง มีค่าใชจ้า่ยในการเก็บรกัษาใหต้นัละ 1,500 บาท เป็นตน้ อีกทั้งยงัมีโครงการชดเชยลด

ตน้ทุนค่าเก็บเก่ียวและปรบัปรุงคุณภาพขา้วเปลือก มีวงเงินประมาณ 48,000 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นการ

ท างานร่วมกนัระหวา่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์กระทรวงพาณิชย ์และ ธ.ก.ส. โดยฐานขอ้มลูจะมา

จากกระทรวงเกษตรฯ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ในเร่ืองของการขึ้ นทะเบียน และตอ้งเป็นเกษตรกรท่ียงั

ไม่ไดร้บัความชว่ยเหลือจากมาตรการน ้าท่วม การด าเนินการดงักล่าวจะท าใหมี้เม็ดเงินกวา่ 40,000 

ลา้นบาท ท่ีฐานรากของระบบเศรษฐกิจ 

นอกจากน้ี ในเร่ืองของราคาก็เป็นไปตามกลไกตลาด ราคาขา้วหอมมะลิมีราคา 13,000 - 

14,000 บาท/ตนั ขา้วปทุมธานี ประมาณ 9,000 บาท ขา้วเปลือกเจา้ 7,500- 8,000 บาท ท าให้

เกษตรกรมีความพึงพอใจ เกษตรกรรายใดมียุง้ฉาง หรือสหกรณไ์หนมีพ้ืนท่ีจดัเก็บ อาจจะใชสิ้ทธ์ิเขา้ร่วม

โครงการชะลอการขาย จะไดร้บัการสนับสนุนในดา้นเงินทุนในค่าเก็บรกัษาดว้ย 

ส าหรบัส่ิงท่ีตอ้งจบัตามองคือขา้วเปลือกเหนียว จากการท่ีมีราคาดีมาในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมา ท า

ใหมี้เกษตรบางรายหนัไปปลกูขา้วเหนียวแทน ในประเภทขา้วเหนียวท่ีเป็นตน้เต้ีย จึงคิดวา่จะด าเนินการ

แกไ้ขต่อไป จึงไดม้อบหมายกรมการขา้วไปดใูนรายละเอียด ซ่ึงจะแกไ้ขไปตามสถานการณท่ี์เป็นจริง อยู่

บนพ้ืนท่ีฐานท่ีท าใหพ่ี้นอ้งเกษตรกรไดร้บัขอ้มลูขา่วสารท่ีถูกตอ้งเหมาะสมเพื่อประกอบการตดัสินใจ

ร่วมกบัภาครฐัดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข่าวจากหนังสือพิมพ ์ไทยรฐั 

ฉบบัวนัพุธที่ 13 ธนัวาคม พ.ศ.2560 

 

คอลมัน ์หนา้มองฟ้า เทา้หยัง่ดิน : ตระกูลกะหล า่ระวงัราน ้าคา้ง 

ระยะน้ีอากาศหนาวเย็น ลมพดัแรง กรมวิชาการ

เกษตรเตือนเกษตรกรผูป้ลูกพืชผักตระกูลกะหล า่ อาทิ 

คะน้า กวางตุ ้ง กะหล า่ปลี กะหล า่ดอก ผักกาดขาว 

ผักกาดหอม และบร็อกโคล่ี ใหเ้ตรียมรบัมือการระบาด

ของ โรคราน ้ าค้าง ท่ีสามารถพบได้ทุกระยะการ

เจริญเติบโตของพืช อาการในระยะตน้กลา้ ใบเล้ียงจะ

เกิดจุดแผลสีน ้าตาล ท าใหล้ าตน้เน่าหรือแคระแกร็น 

ระยะตน้โตจะพบอาการเร่ิมแรกบริเวณหน้าใบเป็นจุดแผลสีเหลือง หรืออาจเป็นป้ืนสีเหลือง  ในวนัท่ีมี

สภาพอากาศชื้ นในตอนเชา้ ถา้พลิกดูใตใ้บมกัจะพบเสน้ใยเชื้ อราสีขาวหรือเทาคลา้ยปุยฝ้าย...น่ีแหละรา

น ้าคา้ง 

หากพบโรคระบาดรุนแรง จะมีแผลขยายใหญ่ ท าใหเ้น้ือใบเป็นสีน ้ าตาลและแหง้ตาย ส่วนใน

กะหล า่ดอกและบร็อกโคล่ี ถา้พบเชื้ อราเขา้ท าลายรุนแรง กา้นดอกจะยืด และดอกอาจจะบิดเบ้ียวเสีย

รปูทรงได ้

วิธีป้องกนัเกษตรกรควรเลือกใชเ้มล็ดพนัธุส์ะอาดท่ีมีคุณภาพดีจากแหล่งปลอดโรค และก่อนปลกู

ควรแชเ่มล็ดพนัธุใ์นน ้าอุ่นอุณหภมิู 50 องศาเซลเซียส หรือตม้น ้าจนเดือดแลว้เติมน ้าลงไปอีก 1 เท่า...แช่

เมล็ดพนัธุน์าน 20-30 นาที หรือคลุกเมล็ดพนัธุด์ว้ยสารป้องกนัก าจดัโรคพืช เมทาแลกซิล 35% ดีเอส 

อตัรา 10 กรมัต่อเมล็ดพนัธุ ์1 กิโลกรมั และควรปลกูพืชใหมี้ระยะห่างพอสมควร ไม่เบียดแน่นจนเกินไป 

เพราะจะท าใหเ้กิดความชื้ นสงู อากาศไม่ถ่ายเท โรคระบาดลุกลามไดร้วดเร็ว 

หากพบโรคเร่ิมระบาด วิธีการก าจดัใหเ้กษตรกรพน่ดว้ย เมทาแลกซิล+แมนโคเซบ 72% ดบัเบ้ิลยู

พี อตัรา 30 กรมัต่อน ้า 20 ลิตร หรือ แมนโคเซบ 80% ดบัเบ้ิลยูพี อตัรา 50 กรมัต่อน ้า 20 ลิตร และ

ควรท าความสะอาดเคร่ืองมืออุปกรณ์ทางการเกษตรท่ีใชก้บัตน้เป็นโรคก่อนน ากลบัมาใชใ้หม่กบัตน้ปกติ

ทุกครั้ง 

หลงัการเก็บเก่ียวผลผลิตเรียบรอ้ยแลว้ ใหเ้ก็บเศษซากพืชส่วนท่ีหลงเหลือ และหมัน่ก าจดัวชัพืชใน

แปลงน าไปเผาท าลายนอกแปลงปลูก เพ่ือลดการสะสมเชื้ อราสาเหตุโรค หลีกเล่ียงการปลูกพืชชนิด

เดียวกนัซ ้าในพ้ืนท่ีแปลงเดิม และควรปลกูพืชชนิดอ่ืนหมุนเวียน 

สะ-เล-เต 

 

 


