
ข่าวจากหนังสือพิมพ ์แนวหนา้ 

ฉบบัวนัจนัทรท์ี่ 18 ธนัวาคม พ.ศ.2560 

 

คอลมันเ์กษตรบูรณาการ : ข้ึนตน้เป็นล าไมไ้ผ่ เหลาลงไปอยา่ใหเ้ป็นแค่ความหวงั 

 

ตามติดเร่ืองของการท างานของรัฐมนตรีเกษตรฯ ในส่วนของครม. “ประยุทธ์ 5” ท่ีส่งมานั่ง

กระทรวงเกษตรฯน าทีมโดยหวัเรือใหญ่ อย่าง นายกฤษฎา บุญราช ท่ีมาพรอ้ม กบั รมช. อีก 2 คน คือ 

นายวิวฒัน์ ศลัยก าธรหรืออาจารยย์กัษ์ และ นายลกัษณ์ วจนานวชั ซ่ึงสปัดาหท่ี์ผ่านมา ก็มีการเ ดินหน้า 

ขบัเคล่ือนงานดา้นการเกษตรใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย ท่ีมีการวางไว ้ตามนโยบายของรฐับาล ท่ีเน้นเร่ือง

การวางแผนวางเป้าหมายใหป้ระชาชนท่ีเป็นเกษตรกรไทย กินดีอยูดี่  ว่ากนัว่าพุ่งเป้าไปทั้งเร่ืองของการเร่ง

แกปั้ญหาสินคา้เกษตร โดยเฉพาะเร่ืองยางพารา ปาลม์น ้ามนั ขา้ว ซ่ึงชว่งท่ีผ่านมาวา่กนัวา่กระทรวงเกษตร

ฯเปิดกวา้งเป็นพ้ืนท่ีรบัม็อบ จากกลุ่มต่างๆ เขา้มาใหข้อ้มลู เร่ืองปัญหาภาคการเกษตร เอาว่าใครกลุ่มไหน

จะเขา้มารอ้งมาบอกวา่เร่ืองอะไร ก็เขา้มาไดเ้ลยนิ.. ไม่ตอ้งห่วงรบัทุกเร่ือง ส่วนแกไ้ดม้ากน้อยแค่ไหนว่ากนั

อีกที งานน้ีก็มีทั้งพวกเดือดรอ้นจริง และอา้งเป็นตัวแทนของกลุ่มคนเดือดรอ้น เขา้มาเพ่นพ่านเต็ม

กระทรวงเกษตรฯ  ส่วนของจริงของปลอม ก็ตอ้งติดตามกนัต่อไป เพราะเร่ืองน้ีคงไม่ยาก จะแยกของจริง

ของปลอม เพราะท่านรฐัมนตรี เป็นถึงนักปกครอง สายลุยท่ีได ้การการนัตีมาจากกระทรวงมหาดไทย ท่ี

นายกรฐัมนตรี และแกนน า การเคล่ือน จากกลุ่ม ใตป้ลายดา้มขวาน ท่ีเป็นแหล่งผลิตยางท่ีเป็นปัญหาราคา 

ณ เวลาน้ีใหค้วามไวว้างใจ ว่าสามารถพ่ึงพา และจะน าพาสู่การแกปััญหาได ้ภายใน 3 เดือน โดยขณะน้ี 

ก าลงัเร่งขบัเคล่ือนเต็มสบู  ซ่ึงนัน่ไม่ใชเ่ร่ืองยางพารา ยงัมีสินคา้อ่ืนๆ ท่ีตอ้งขบัเคล่ือน ร่วมกนัไปดว้ย 

ขณะเดียวกนัลุยแกจ้นใหเ้กษตรกรไทย พน้ทุกข ์ซ่ึงเร่ืองน้ีมอบหมายงาน ใหเ้ป็นหน้าท่ี ของ  รมช. 

“ลกัษณ์” วางแผนเร่งร่างแผนลดหน้ีเกษตรกร 3.96 ลา้นครวัเรือน  ใหเ้สร็จประกาศเป็นของขวญัปีใหม่

สางหน้ีนอกและในระบบ ขณะ “อาจารยย์กัษ์”ก็เดินสายมอบงาน โดยควงทีมงานมากกว่า 10 ชีวิต จี้ จาก

หน่วยงาน ท่ีรบัผิดชอบ กว่า 10 หน่วยงาน ตั้งแต่ กรมชลประทาน ไปจนถึง กรมส่งเสริมสหกรณ์ โชวต์วั

โชวว์ิสยัทศัน์ทีมงาน แต่ละคน ท่ีมีตั้งแต่รบัหวักะทิจาก NASA   ขา้ราชการเกษียณขา้ราชการท่ีหอบหิ้ วกนั

มาจากกระทรวงศึกษาธิการ ไปจนถึงเด็กน้อยหวักะทิจากรั้วจุฬาฯ ท่ีลาออกจากงานมาเดินตามตูด “บ๊ิก

ยกัษ์” วา่กนัวา่ จี้ จิกงาน แต่ละกรม สุดทา้ย สรุปว่า งานของคนกระทรวงเกษตรฯ ท่ีวางแผนวางงานท่ีผ่าน

มา ไม่มีอะไรดี งานน้ีบ๊ิกยกัษ์ ลัน่วาจาพรอ้มทีมงานว่า จะสงัคายนาหน่วยงานในกระทรวงเกษตรฯทั้งหมด 



ใหพู้ดภาษาเดียวกันใหเ้ขา้ใจ ภายใน 1 เดือน ก่อนเดินหน้าท างานแถมยงัใหคุ้ณครูท่ีตามแห่กันมา ไป

ก าหนดหลกัสูตรท่ีจะสอนขา้ราชการกระทรวงเกษตรฯ 4 หลกัสูตรใหรู้จ้กัค าว่า ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

ใหแ้จม่แจง้ ดว้ย 

งานน้ี ตอ้งบอกว่า มึนกบันโยบาย ของ รมต. เกษตรฯ ชุดใหม่ ไหนบอกว่า จะใชน้โยบาย ต่อ เติม 

แต่ง แต่ท่ีท ามา ท่ีเห็น มนัร้ือทั้งหมด เหมือนตอ้งเร่ิมใหม่ทุกเร่ือง งานน้ีตอ้งบอกว่า ระวงัขึ้ นตน้เป็นล าไม้

ไผ่ และเหลาลงไปเกษตรกรไทยอาจไรค้วามหวงัระวงันะเจา้คะ ต่อ เติม แต่ง อาจกลายเป็น ตว้ม เต้ียม 

และตกต า่ 

ราชด าเนิน 

 

เตอืนสภาพอากาศ‘แหง้แลง้’ ระวงัราด าระบาดสวนมะม่วง 

 

ผูส่ื้อข่าวรายงานว่า ระยะน้ีจะเขา้สู่ช่วงท่ีมะม่วงเร่ิมออกดอก กรมวิชาการเกษตร เตือนเกษตรกร

ชาวสวนมะม่วงในเขตภาคเหนือตอนล่างเฝ้าระวงัในช่วงท่ีมีสภาพอากาศแหง้แลง้ ใหเ้กษตรกรหมัน่สงัเกต

การระบาดของโรคราด า มกัพบคราบราสีด าติดตามส่วนต่างๆ ของตน้ เช่น ใบ ยอด ช่อดอก และผล ซ่ึงจะ

ท าใหช้่อดอกบานชา้ หรือบานผิดปกติ เหี่ยว และหลุดร่วงลงได ้บางครั้งอาจท าใหไ้ม่ติดผล ถา้พบอาการ

ของโรคท่ีผลมะม่วง จะท าให ้ผลเหี่ยวและหลุดร่วงในท่ีสุด โดยมากจะพบการระบาดของโรคราด าในช่วงท่ีมี

แมลงปากดดู อาทิ เพล้ียจกัจัน่ เพล้ียหอย และเพล้ียแป้ง 

นอกจากน้ี หากพบการระบาดของโรคราด า ใหเ้กษตรกรพน่ดว้ยน ้าเปล่าลา้งสารเหนียวท่ีแมลงปาก

ดูด ขบัถ่ายไวแ้ละคราบราด า เพ่ือลดปริมาณเชื้ อสาเหตุโรค เน่ืองจากเชื้ อราจะเจริญบนสารเหนียวท่ีแมลง

ปากดูด ขบัถ่ายไว ้คือ เพล้ียจกัจัน่ เพล้ียหอย และเพล้ียแป้ง ดงัน้ัน เกษตรกรควรพ่นดว้ยสารก าจดัแมลง 

กรณีพบเพล้ียจกัจัน่ ใหพ้่นดว้ยสารแลมบด์า-ไซฮาโลทริน 2.5% อีซี อตัรา 20 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร 

หรือสารคารบ์าริล 85% ดบัเบ้ิลยพีู อตัรา 60 กรมัต่อน ้า 20 ลิตร หรือสารอิมิดาโคลพริด 10% เอสแอล 

อตัรา 10 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร หากพบเพล้ียหอย ใหพ้่นดว้ยสารมาลาไทออน 83% อีซี อตัรา 30 

มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร ส่วนถา้พบเพล้ียแป้ง ใหพ้น่ดว้ยสารมาลาไทออน 83% อีซี อตัรา 30 มิลลิลิตรต่อ

น ้า 20 ลิตร หรือสารไทอะมีทอกแซม 25% ดบัเบ้ิลยจูี อตัรา 2.5 กรมัต่อน ้า 20 ลิตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข่าวจากหนังสือพิมพ ์ไทยรฐั 

ฉบบัวนัจนัทรท์ี่ 18 ธนัวาคม พ.ศ.2560 

 

คอลมัน ์หนา้มองฟ้า เทา้หยัง่ดิน : สารเคมี...อุปสรรค/ตวัช่วย 

 
 

ประเทศไทยสามารถผลิตสินคา้เกษตรดา้นพืชเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ มีเหลือส่งออก

ไปจ าหน่ายยงัต่างประเทศ น ารายไดเ้ขา้ประเทศปีละ 1.2 ลา้นลา้นบาท...จนไดร้บัสมญานามเป็นครวัของ

โลก 

จุดแข็งของไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมตั้งอยูใ่นเขตรอ้นสามารถผลิตสินคา้เกษตรไดต้ลอดปี...แต่

จุดอ่อน เกษตรกรไทยตอ้งเผชิญภยัคุกคามจากศตัรูพืช ไม่ว่าจะเป็น โรค แมลง ไร สตัวศ์ตัรูพืช และวชัพืช

ตลอดทั้งปีเช่นกัน เม่ือการพฒันาดา้นเกษตรไดป้รับเปล่ียนไปสู่การผลิตเพ่ือการส่งออก และประเทศผู ้

น าเขา้ไดก้ าหนดสินคา้ท่ีจะส่งออกไปขายไดน้อกจากจะตอ้งผลิตสินคา้ท่ีสวยงามไม่มีร่องรอยการท าลาย

ของโรคแมลงแลว้ ยงัตอ้งปลอดจากสารเคมีตกคา้งเกินมาตรฐานสากล ปลอดจากเชื้ อจุลินทรีย ์และไม่มี

ศตัรพืูชติดไปกบัสินคา้ เกษตรกรท่ีผลิตเพื่อการส่งออกจึงมีความจ าเป็นตอ้งใชส้ารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืช 

เพื่อสรา้งความมัน่ใจวา่การผลิตในแต่ละครั้งจะไดสิ้นคา้ท่ีมีคุณภาพตรงตามความตอ้งการของตลาด 

แต่กระน้ันสารเคมีท่ีเกษตรกรใชเ้ป็นอาวุธปกป้องผลผลิต กลบัถูกมองเป็นจ าเลยสงัคมไทยมาหลาย

ทศวรรษ วา่เป็นตวัการท าใหเ้กิดการปนเป้ือนในอาหาร ท าลายระบบนิเวศ เป็นสารก่อใหเ้กิดมะเร็ง จนท า

ใหส้งัคมต่ืนตระหนก...แผ่นดินไทยเต็มไปดว้ยสารพิษตกคา้งของสารก าจดัศตัรพืูช 

ขอ้เท็จจริงเป็นอยา่งไร เป็นเร่ืองท่ีทุกฝ่ายท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งตอ้งน าขอ้มลูท่ีน่าเชื่อถือและพิสูจน์ไดท้าง

วิทยาศาสตร ์มาพิจารณาก่อนท่ีจะตดัสินว่าประเทศไทยจะหา้มใช ้หรืออนุญาตใหใ้ชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืช

ในการผลิตสินคา้เกษตร เพ่ือไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อเกษตรกรผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค ผูส้่งออก และผูจ้ าหน่าย

สารเคมีก าจดัศตัรพืูช ซ่ึงจะส่งผลโดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

21 ธ.ค.น้ี ในโอกาสครบ 40 ปี ของการก่อตั้ง สมาคมวิทยาการวชัพืชแห่งประเทศไทย องคก์รดา้น

วิชาการ จดัเสวนาในหวัขอ้ “สารเคมีก าจดัศตัรูพืช...อุปสรรค หรือตวัช่วยของ Thailand 4.0” ณ โรงแรม

รามาการเ์ดน้ส ์กทม. สนใจเขา้รบัฟัง ส ารองท่ีนัง่ไดท่ี้ 08-1261-4327 หรือ 08-4066-7010 
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