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‘ตาลสั’ถล่มเหนือ-อีสาน ปภ.สรปุน ้าท่วม5 จว. อ่วม ‘น่าน’สะพานขาด-ปิดรร. 

 
 

ปภ.สรุปสถานการณ์อุทกภยั 12 จงัหวดั 24 อ าเภอ อกี 5 จว.ยงัอ่วม ตายแลว้ 7 ขณะที่เขื่อน
เจา้พระยาลดการระบายน ้าหลงัพืน้ทีลุ่่มต ่าทา้ยเขื่อน 3 จงัหวดัเจอผลกระทบเต็มๆ ส่วนพายุ “ตาลสั” 
แผลงฤทธิถ์ลม่เหนือ-อสีาน ฝนตกต่อเน่ืองน ้าทว่ม แมฮ่อ่งสอน-เชยีงรายเฝ้าระวงั 24 ชัว่โมง น่านสาหสั
สะพานขาด-ปิดโรงเรยีน 

เมื่อวนัที่ 18 กรกฎาคม นายฉัตรชยั พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
(ปภ.) กระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่า ฝนที่ตกหนักต่อเน่ือง ส่งผลให้เกิดน ้าท่วมในหลายพื้นที่ โดย
ตัง้แต่ว ันที่ 5-17 กรกฎาคม มีพื้นที่เกิดสถานการณ์อุทกภัยและน ้ าไหลหลาก 12 จังหวัด ได้แก่ 
นครสวรรค์ ลพบุร ีชยันาท จนัทบุร ีพจิติร เพชรบูรณ์ น่าน แพร่ อุตรดติถ์ พระนครศรอียุธยา ชุมพร 
และยโสธร รวม 24 อ าเภอ 109 ต าบล 405 หมูบ่า้น 
 
ปภ.สรปุ5จว.จมบาดาล 

อย่างไรก็ตาม จนถงึขณะน้ียงัคงมสีถานการณ์อุทกภยัใน 5 จงัหวดั 14 อ าเภอ 83 ต าบล 332 
หมูบ่า้น แยกเป็นภาคเหนือ 2 จงัหวดั ไดแ้ก่ น่าน เกดิน ้าไหลหลากเขา้ท่วมในพืน้ที ่5 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ.
นาน้อย ปวั วงัทา่ผา ภเูพยีง และแมจ่รมิ ภาคกลาง 1 จงัหวดัไดแ้ก่ พระนครศรอียธุยา ไดร้บัผลกระทบ
จากเขือ่นเจา้พระยาระบายน ้า ท าใหน้ ้าไหลเขา้ท่วมใน 6 อ าเภอไดแ้ก่ อ.บางบาล เสนา บางปะอนิ ผกั
ไห่ พระนครศรอียุธยา บางไทร ภาคใต้ 1 จงัหวดัได้แก่ ชุมพร เกิดน ้าไหลหลากเขา้ท่วมในอ.พะโต๊ะ 
รวม 3 ต าบล 9 หมูบ่า้น ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 จงัหวดั ไดแ้ก่ จ.ยโสธร เกดิน ้าไหลหลาก เขา้ท่วม
พืน้ทีอ่.ปา่ติว้ รวม 4 ต าบล 18 หมูบ่า้น 

ทัง้น้ี ปภ.ร่วมกบัหน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภยัแล้ว พร้อม
ประสานจงัหวดัในพืน้ทีเ่สีย่งภยัรบัมอืฝนตกชุกหนาแน่น และฝนตกหนกัถงึหนกัมากบางพืน้ทีใ่นระยะน้ี 



โดยจดัเจา้หน้าทีต่ดิตามสภาพอากาศ เฝ้าระวงัสถานการณ์ เตรยีมเครื่องมอืและอุปกรณ์กูภ้ยัใหพ้รอ้ม
ปฏบิตักิารตลอด 24 ชัว่โมง 
 
เขือ่นเจ้าพระยาลดระบายน ้ า 

สว่นสถานการณ์น ้าทีจุ่ดวดัน ้าหน้าค่ายจริประวตั ิอ.เมอืงนครสวรรค ์มแีนวโน้มเพิม่ขึน้ต่อเน่ือง 
โดยเชา้น้ีวดัได ้1,291 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.)ต่อวนิาท ีขณะทีเ่ขื่อนเจา้พระยา ต.บางหลวง อ.สรรพยา 
จ.ชยันาทปรบัลดอตัราการระบายน ้าลงจาก 1,394 ลบ.ม.ต่อวินาท ีไปอยู่ที่ 1,239 ลบ.ม.ต่อวินาท ี
ส่งผลใหร้ะดบัน ้าทา้ยเขื่อนลดลง 50 เซนตเิมตร (ซ.ม.) โดยวดัได ้12.80 เมตรจากระดบัน ้าทะเลปาน
กลาง ขณะทีด่า้นเหนือเขือ่นลดระดบัลงไปอยูท่ี ่15.50 เมตรจากระดบัน ้าทะเลปานกลาง 
 
ห่วงกระทบพท.ลุ่มต า่ท้ายเขือ่น 

นายสุชาติ เจรญิศร ีผูอ้ านวยการส านักงานชลประทานที่12ชยันาทกล่าวว่า การปรบัลดการ
ระบายน ้าของเขือ่นเจา้พระยาวนัน้ี เพือ่ลดผลกระทบและบรรเทาความเดอืดรอ้นของงประชาชนในพืน้ที่
ลุ่มต ่ารมิตลิง่ทา้ยเขื่อน ซึ่งจะท าใหร้ะดบัน ้าตัง้แต่อ.สรรพยา จ.ชยันาท จ.สงิห์บุร ีจ.อ่างทอง และ จ.
พระนครศรอียุธยามรีะดบัทรงตวั หรอืลดลง 30-50 ซ.ม. แต่ประชาชนที่อาศยัอยูใ่นพืน้ที่ลุ่มต ่ารมิตลิง่
บรเิวณต.บางหลวงโดด อ.บางบาล และต.บา้นกระทุ่ม ต.หวัเวยีง อ.เสนา จ.พระนครศรอียุธยายงัคง
ตอ้งตดิตามประกาศสถานการณ์น ้าจากทางราชการใกลช้ดิต่อไป เพราะเขื่อนเจา้พระยายงัมแีนวโน้ม
ปรบัเพิม่การระบายน ้าขึน้ไดอ้กี เพื่อรองรบัปรมิาณน ้าฝนทีเ่กดิจากอทิธพิลของพายุตาลสั ที่คาดว่าจะ
ท าใหน้ ้าผา่นเขา้เขือ่นเจา้พระยาสงูสุดในอตัรา 2,100 ลบ.ม.ต่อวนิาทวีนัที ่19 กรกฎาคม 
 
ฤทธิ’์ตาลสั’สบเมยจม-ถนนทรดุ 

ส าหรบัสถานการณ์น ้าในหลายจงัหวดัจากอทิธพิลของพายุตาลสั ซึ่งท าใหฝ้นตกหนักต่อเน่ือง 
โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคอสีาน โดยทีอ่.สบเมย จ.แมฮ่อ่งสอน พายฝุนท าใหต้น้ไมล้ม้ทบัเสน้ทาง 
และระดบัน ้าในล าแม่น ้าเงาลน้ตลิง่ท่วมถนนทางเขา้อุทยานแห่งชาตแิม่เงา ต.แม่สวด สูงร่วม 1 เมตร 
เป็นระยะทาง 80 เมตร รถทุกชนิดสญัจรไปมาไม่ได ้นอกจากน้ี ยงัพบว่า เสน้ทางเขา้หมู่บา้นขุนแม่
คะตวน-บา้นแมส่องแคว หมู่ที ่3 อ.สบเมย เกดิทรุดตวัรถสญัจรไปมาล าบาก ขณะทีว่่าที ่ร.ต.ณรงคช์ยั 
จดีาพนัธ์ นายอ าเภอขุนยวมสัง่การใหทุ้กส่วนราชการเฝ้าระวงัเตรยีมพรอ้มรบัสถานการณ์หากไดร้บั
แจ้งให้เขา้ช่วยเหลือ และขณะน้ีท้องฟ้าเปิด ฝนได้หยุดตกแล้ว คาดว่าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิม่อีก 
สถานการณ์น ้าในแมน่ ้าเงา จะกลบัสูภ่าวะปกต ิ
 
เชียงรายเตรียมพร้อมน ้ าสงู 

เชน่เดยีวกบั ทีจ่.เชยีงราย มฝีนตกทัว่ทุกพืน้ที ่ท าใหร้ะดบัน ้าสายส าคญั เชน่ แม่น ้าจนั แมน่ ้าค า 
แม่น ้ากก ล าน ้าสายชายแดนไทย-เมยีนมา เพิม่ระดบัสูงขึ้นต่อเน่ือง และบางจุดน ้าเอ่อท่วมถนนและ
บา้นเรอืนประชาชนทีต่ ัง้อยูใ่นทีลุ่ม่ เชน่ รา้นคา้ใกลส้ะพานขา้มล าน ้าสาย ซึง่ตอ้งปิดรา้นชัว่คราว ส่วนที่



ตลาดเทศบาล ต.เมอืงพาน อ.พาน พบวา่น ้าจากล าน ้าแม่ส้านและล าน ้าแม่ปอนพดัเศษวชัพชืและกิง่ไม้
จ านวนมากกีดขวางทางน ้า ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ช่วยกนัเคลยีร์พื้นที่ป้องกนัน ้าเอ่อท่วมตลาดและ
ชุมชนบรเิวณดงักลา่ว แต่การด าเนินการเป็นไปไดช้า้ โดยเฉพาะบรเิวณสะพานบา้นปา่หดั ต.ปา่หุ่ง ทีม่ี
เศษวชัพชืและกิง่ไมห้นาแน่น ตอ้งใชร้ถแบคโฮชกัลากออก 

โดยนายณรงค์ศกัดิ ์โอสถธนากร ผูว้่าราชการจงัหวดัเชยีงรายสัง่การเจา้หน้าที่ทุกพืน้ที่เตรยีม
ความพรอ้มรบัสถานการณ์ และแจง้เตอืนประชาชนทีอ่าศยับรเิวณทีร่าบเชงิเขาและพืน้ทีเ่สีย่งภยัน ้าปา่
ไหลหลากและดนิถลม่ นอกจากน้ี ใหเ้ตรยีมสถานทีป่ลอดภยั จุดอพยพ จุดพกัพงิ กรณีมฝีนตกหนักถงึ
หนกัมากหากมปีรมิาณน ้าฝนมากกวา่ 90 มลิลเิมตร ภายใน 24 ชัว่โมงกส็ามารถใหอ้พยพประชาชนไป
ยงัจุดปลอดภยัไดต้่อไป 
 
‘น่าน’อ่วมสะพานขาด-โรงเรียนปิด 

ทีจ่.น่าน ฝนทีต่กหนกัต่อเน่ืองท าใหร้ะดบัน ้าในล าน ้าสาขาสงูขึน้ และเกดิน ้าท่วมฉบัพลนั เพราะ
ไม่สามารถระบายลงแม่น ้าน่านได ้จงึทะลกัเขา้ท่วมถนนเสน้ทางน่านไปอ.ภูเพยีง บา้นท่าลอ้ -แสงดาว 
ต.ฝายแกว้ ระดบัน ้าสงูกวา่ 50 ซ.ม. รถเลก็ไมส่ามารถสญัจรไปมาได ้และน ้าเริม่ไหลเขา้ท่วมบา้นเรอืน
ราษฎร ที่มพีืน้ที่ลาดต ่าตดิกบัแม่น ้าน่านกว่า 20 หลงัคาเรอืน ส่วนที่ต.นาปงั อ.ภูเพยีง น ้าจากล าน ้า
แก่นมีระดบัสูงขึ้นอยู่ระดบัวิกฤต และเริ่มล้นทะลกัเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มและที่โรงเรียนน่านนคร ท าให้
โรงเรยีนประกาศปิดเรยีน เชน่เดยีวกนัทีโ่รงเรยีนบา้นสา้น ต.สถาน อ.ปวั น ้าปา่ทะลกัเขา้ท่วมโรงเรยีน
ชัน้ล่าง อาคารชัน้อนุบาลครูและนักเรียนต้องช่วยกนัย้ายหนังสืออุปกรณ์การเรียนหนีน ้ากนัชุลมุน   
นอกจากน้ี ที่บ้านน ้าตวง หมู่ 9 ต.น ้าพาง อ.แม่จรมิ กระแสน ้าป่าที่เชยีวกรากซดัสะพานบ้านน ้าตวง
ขาด ชาวบ้านไม่สามารถสญัจรไปมาได ้โดยเฉพาะชาวบา้นสว่าง หมู่ 10 โดยทางอ าเภอไดป้ระสาน
แขวงการทางน่านที ่1 น าสะพานเบริง่มาตดิตัง้บรรเทาความเดอืดรอ้นใหช้าวบา้นแลว้ 

 
พะเยาเตือนน ้ าป่า-ดินโคลนถล่ม 
ส่วนจ.พะเยา พอ่คา้แม่คา้และชาวบา้นทีเ่ดนิทางมาจ่ายตลาดตอนเชา้ในเขตเทศบาลเมอืงดอก

ค าใต ้ตอ้งเดนิลุยน ้าซื้อขายของ หลงัมฝีนตกต่อเน่ืองทัง้วนัทัง้คนืจนน ้าร่องชา้ง ทะลกัลน้ตลิง่เขา้ท่วม
พื้นที่เทศบาลฯตัง้แต่กลางดึกที่ผ่านมา โดยเฉพาะหมู่ที่ 3 และ4 ต.บุญเกิด มนี ้าท่วมขงั 20-30ซม.
เจ้าหน้าที่ต้องปิดถนนสายบุญเกิด-บุญเรือง ขา้งสภ.ดอกค าใต้ เพราะน ้าท่วมสูง ขณะที่ชาวบ้านน า
กระสอบทรายวางกัน้หน้าบา้นของตนเอง ป้องกนัน ้าทว่มเขา้บา้น เพราะฝนยงัไมห่ยดุ 



นายณรงค์ศักดิ ์เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจงัหวดัพะเยาสัง่การให้ปภ.จงัหวดัเฝ้าระวงั และ
เตรยีมพรอ้มช่วยเหลอืประชาชนตลอด 24 ชัว่โมง และแจง้เตอืนประชาชนในอ.เมอืงพะเยา อ.เชยีงค า 
อ.จุน และ อ.ปง ใหร้ะวงัดนิโคลนถล่ม-น ้าป่าไหลหลาก โดยเฉพาะที ่อ.เชยีงค า ทีว่ดัปรมิาณน ้าฝนได้
เกอืบ 100 มลิลเิมตร 

 
คอลมัน์ส่องเกษตร : กาฬสินธุต้์นแบบน าร่องเมืองข้าว(2) 

 
มาว่ากนัต่อกบัรายงานของสปท.-สภาขบัเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เรื่อง “น าร่องเมืองข้าว:

จงัหวดักาฬสนิธุ.์.Rice City Pilot Project : Kalasin Province” ทีร่ฐับาล คสช.โดยคณะกรรมการ
ขบัเคลื่อนและปฏริูปการบรหิารราชการแผ่นดนิ คณะที่ 5 ที่มพีล.อ.ประวติร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ
และรมว.กลาโหมเป็นประธาน ไดร้บัลกูมาผลกัดนัแลว้ (ต่อจากสปัดาหก์่อน) 

ทัง้น้ี พื้นที่ส่วนใหญ่ของไทยประมาณ 61-62 ลา้นไร่ เป็นพืน้ที่เพาะปลูกขา้วและครึ่งหน่ึงของ
เกษตรกรเป็นชาวนา การแก้ปญัหาข้าวที่ผ่านมาเป็นการขบัเคลื่อนเชิงเดี่ยว เช่น การแก้ไขเชิง
สงเคราะห ์การเพิม่เงนิกู้เพื่อน าไปคนืเงนิกู้ กลบักลายเป็นการสรา้งภาระหน้ีใหก้บัเกษตรกร นโยบาย
การลดพืน้ทีเ่พาะปลูกเพื่อลดอุปทานส่วนเกนิโดยใหเ้กษตรกรไปท าอาชพีอื่นซึ่งตนเองไม่มอีงคค์วามรู ้
และไม่มหีลกัประกนัดา้นรายไดใ้นอนาคต การแก้ปญัหาขา้วเป็นเรื่องทีซ่บัซอ้นเกี่ยวขอ้งกบัพืน้ทีแ่ละ
เกษตรกรจ านวนมาก ท าใหก้ารแก้ปญัหาที่ผา่นมาเป็นแบบประชานิยม และหรอืแกป้ญัหาเฉพาะหน้า 
ท าใหป้ญัหาความยากจนและความเหลื่อมล ้ายงัคงอยูก่บัเกษตรกรชาวนา 

อย่างไรก็ตาม การแก้ปญัหาขา้วต้องเขา้ใจว่า ตลอดสบิกว่าปีที่ผ่านมา ทุกรฐับาลรูป้ญัหาขา้ว
และความยากจนของเกษตรกรชาวนา แต่ดว้ยวธิกีารแกป้ญัหาแบบแยกส่วน มุ่งเน้นแต่ดา้นอุปทานตน้
ทาง โดยไม่เชื่อมโยงกบัตลาด การแกป้ญัหาจงึวนเวยีนอยูก่บัพืน้ทีเ่พาะปลูก อกีทัง้ความลม้เหลวของ 
การลดพื้นที่เพาะปลูก ซึ่งยิง่ลด ผลผลติกลบัยิง่มากขึ้น การแก้ปญัหาแบบฉาบฉวย เช่น โครงการ
ประชานิยม รบัจ าน าขา้วสูงกว่าราคาตลาด อาจแก้ปญัหาไดร้ะยะสัน้ แต่ท าใหส้ต๊อกขา้วสูงอย่างที่ไม่
เคยมมีาก่อน อาจต้องใช้เวลาอกีหลายปี จงึจะระบายสต๊อกได้หมด ซึ่งจะเป็นปจัจยักดดนัราคาขา้ว
ระยะยาว อกีทัง้การแกป้ญัหาชาวนาดว้ยการโยกหน้ี กลบัเป็นการเพิม่ภาระใหก้บัเกษตรกร 

จากการศึกษาพบว่า การแก้ปญัหาข้าวแบบเหวี่ยงแหไม่สามารถแก้ปญัหาได้อย่างยัง่ยืน
โดยเฉพาะอนาคตขา้วจะมกีารแข่งขนัดา้นราคาที่รุนแรงทัง้จากเกษตรกรที่มกีารขยายพืน้ทีเ่พาะปลูก 
ท าให้อุปทานข้าวส่วนเกินจะสูงขึ้น กอปรกับทัง้ประเทศผู้น าเข้ามีการขยายพื้นที่เพาะปลูกและมี
นโยบายทีจ่ะลดการพึง่พาการน าเขา้ ทัง้หมดลว้นเป็นปจัจยัต่ออนาคตของเกษตรกรชาวนา 



 
“เมืองข้าวน าร่อง” 

ดงันัน้ เพื่อให้มีการแก้ปญัหาดงักล่าว คณะกรรมาธิการขบัเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้าน
เศรษฐกจิ สภาขบัเคลื่อนการปฏริปูประเทศ จงึไดท้ าการศกึษาฯเพือ่ใหเ้กดิเมอืงขา้วน าร่องของประเทศ 
ซึ่งน าร่องโดยจงัหวดักาฬสนิธุ์และใชก้ลไกขบัเคลื่อนดว้ยเขตเศรษฐกจิเพื่อส่งเสรมิใหม้กีารลงทุนการ
ผลติ ขา้วคุณภาพเชงิอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวขอ้ง เป็นรูปแบบของการพฒันาเชงิพืน้ที่
เป้าหมายซึ่งมศีกัยภาพ โดยใชแ้นวทางผลกัดนัเมอืงขา้วน าร่องซึ่งจะตอ้งมกีารขบัเคลื่อนตัง้แต่ตน้ทาง
จนถึงปลายทาง มกีารบูรณาการทัง้เกษตรกร อุตสาหกรรมที่เกี่ยวขอ้งในโซ่อุปทานขา้ว ตัง้แต่โรงส ี
อุตสาหกรรมปุ๋ ยเคม ีปจัจยัการผลติ ซึ่งจะตอ้งมกีลไกกระจายเฉลีย่ผลประโยชน์กบัเกษตรกรทีเ่ขา้ร่วม
โครงการ ในเบื้องต้นเหน็ว่า ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมพีืน้ทีเ่พาะปลูกและจ านวนเกษตรกรมากที่สุด 
แต่ชาวนากลบัเป็นภาคส่วนที่มคีวามยากจนสูงสุดของประเทศ เหน็ไดจ้าก 10 จงัหวดัยากจนสุดของ
ประเทศ พบวา่ 8 จงัหวดัอยูใ่น ภาคอสีาน 

การแก้ปญัหาข้าวโดยใช้ต้นแบบเชิงพื้นที่ โดยน าร่องด้วยจงัหวดักาฬสินธุ์ซึ่งตัง้อยู่ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ เพราะหากแก้ปญัหาโจทย์น้ีได ้ก็จะสามารถแก้ปญัหาขา้วได้ทัง้ประเทศ หมด
สมัปทานพื้นที่คอลมัน์ในวนัน้ีเพยีงเท่าน้ี เพราะฉะนัน้ก็ต้องไปต่อเรื่องของ “กาฬสนิธุ์ต้นแบบน าร่อง
เมอืงขา้ว” จากรายงานของสปท.กนัอกีตอนในสปัดาหห์น้าเป็นตอนสุดทา้ยทีจ่ะจ าแนกถงึองคป์ระกอบ
การเป็นเมอืงขา้ว โปรดตดิตามต่อสปัดาหห์น้าครบั 

สาโรช  บญุแสง 
 
 

สสก.9ช้ีแนวทางบริหารศตัรอู้อย  
แนะ4ข้อจดัการ‘โรค-แมลง’ลดปัญหาผลผลิตเสียหาย 

 
นายเกษม ไตรพิจารณ์ ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรที่ 9 (สสก.9) 

จงัหวดัพษิณุโลก เปิดเผยว่า ออ้ยเป็นพชืเศรษฐกิจที่ส าคญัในเขตภาคเหนือตอนล่าง ปลูกมากใน จ.
ก าแพงเพชร นครสวรรค์ พษิณุโลก พจิิตร อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ และสุโขทยั มีพื้นที่ปลูกประมาณ 
2,522,833 ลา้นไร ่ปจัจุบนัการผลติออ้ยของประเทศไทยมกีารน าเครื่องจกัรเขา้มาช่วยในการผลติ และ
การใสป่จัจยัการผลติเพื่อใหไ้ดป้รมิาณผลผลติต่อไร่สูงขึน้ การผลติออ้ยในเขตภาคเหนือตอนล่างมกัจะ
ประสบปญัหากบัภยัแลง้ เพราะไมม่แีหลง่น ้า อาศยัน ้าฝน บางปีแหง้แลง้รุนแรง ท าใหผ้ลผลติออ้ยลดลง
เป็นอยา่งมาก ประกอบกบัมกีารระบาดของหนอนกอออ้ยอยา่งรุนแรง ในสภาพอากาศแหง้แลง้ ในช่วง
ฤดูฝนหากปลูกออ้ยในทีลุ่่มต ่า น ้าขงั การระบายน ้าไม่ด ีเป็นดนิดาน การระบาดของโรคเหีย่วเน่าแดง 
โรคแสด้ า โรคเหีย่ว โรคเน่าคอออ้ย และโรคใบขาว กจ็ะรุนแรง 

ดงันัน้ เกษตรกรต้องมกีารบรหิารจดัการไร่ออ้ย ใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม เมื่อลดปญัหา
การระบาดของโรคแมลงศตัรอูอ้ย ดงัน้ี  



1.การเตรยีมดนิปลกู  
1.1 เกษตรกรจะต้องปรบัปรุงดนิโดยใช้ปุ๋ ยพชืสด หรอืไม่เผาใบออ้ย เพื่อรกัษาความชื้น

ของดนิเป็นการสง่เสรมิการเจรญิของจุลนิทรยีด์นิทีม่ปีระโยชน์  
1.2 จะตอ้งไถดนิใหล้กึ เพือ่ใหก้ารระบายน ้าด ีตน้ออ้ย จะสามารถเจรญิเตบิโตไดด้ ี 
1.3 ปรบัพืน้ทีใ่หม้คีวามลาดเอยีง สามารถระบายน ้าไดด้ ีไมม่นี ้าทว่มขงั  
1.4 หากเป็นพืน้ทีป่ลกูออ้ยเดมิควรมกีารปลกูพชืหมุนเวยีน หรอืไถดนิตากแดด 

2.ใชพ้นัธุต์า้นทานและทอ่นพนัธุท์ีป่กตจิากโรคและแมลง  
3.เตรยีมแหลง่น ้า ส าหรบัใชร้ถออ้ยในชว่งฤดแูลง้ เชน่ เจาะน ้าบาดาล ขดุสระ ใหเ้พยีงพอ  
4.ใหห้มัน่ส ารวจแปลงออ้ยทุกสปัดาห ์ตัง้แต่ปลูกจนถงึอายุ 6 เดอืน เพื่อจะไดรู้ก้ารระบาดของ

โรคแมลง  
4.1 ออ้ยปลกูใหม ่และออ้ยตอ ประมาณเดอืนกุมภาพนัธ-์เมษายน ใหส้ ารวจหนอนกอออ้ย 

หากพบใหใ้ชแ้ตนเบยีนไขต่รคิโคแกรมมา่ ปลอ่ยในไรอ่อ้ย อตัรา 20,000 ตวั/ไร ่ 
4.2 ในช่วงระหว่างเดอืนเมษายน-กรกฎาคม ใหส้ ารวจดูโรค ต่างๆ หากพบใหขุ้ดท าลาย

ทิ้ง และควรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ในช่วงที่ดนิมคีวามชุ่มชื้น อตัรา 2 กิโลกรมั/ไร่ ฉีดตามโคนต้น
ระหวา่งแถวเพือ่ป้องกนัเชือ้รา 

4.3 หากพบโรคใบด่าง โรคใบขาว โรคกอตะไคร ้ใหขุ้ดทิ้ง หรอืฉีดพน่ดว้ยสารเคมกี าจดั
วชัพชื เพือ่ไมใ่หเ้ป็นแหลง่เพาะเชือ้โรคอกีต่อไป  

4.4 โรคที่เกดิจากเชื้อแบคทเีรยี เช่น โรคเน่าคอออ้ย โรคใบขดีแดง และยอดเน่า โรคใบ
ลวก หากพบไม่รุนแรง ให้ขุดท าลายทัง้กอ และให้ใช้สารเคมี Tetramysin+Streptomycin หรือใช ้
Gentamycin sulfate + oxytetracycline hydrochloride 8% WP ฉีดพน่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข่าวจากหนังสือพิมพ ์ไทยรฐั 
ฉบบัวนัพธุท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ.2560 

 
คอลมัน์ หน้ามองฟ้า เท้าหยัง่ดิน 

เปล่ียนบทบาทรฐั...วิวฒัน์เกษตรไทย 



 

 
 

ทัง้ทีป่ระเทศเนเธอรแ์ลนดเ์ลก็กว่าไทย 12 เท่า แต่กลบัส่งออก สินค้าเกษตรเป็นอนัดบั 
2 ของโลกได้...ท าไมจึงเป็นเช่นนัน้ 

เหตุผลหลกัน่าจะมาจากความสามคัค ีเอาจรงิเอาจงั ในมวลหมู่ชาวดตัชเ์อง เกษตรกรบา้นเขา
จะรวมกลุม่กนัผลติ ขาย แปรรปู ก าหนดราคาเอง อกีประการ ไมม่กีระทรวงเกษตร มแีต่หน่วยงานดา้น
เกษตร สงักดักระทรวงพาณิชย ์เกษตรกรบา้นเขาเลยไม่มเีจา้นายมาคอยชีน้ า ซา้ยหนั ขวาหนั ถงึเวลา
พชืผลราคาร่วง กเ็อาเงนิมาแทรกแซงเหมอืนเรา...รฐัไม่ไดอ้อกนโยบายมาควบคุมเกษตรกร มหีน้าที่
เป็นเพยีงพีเ่ลี้ยง คอยอ านวยความสะดวก เกษตรกรดตัชไ์ม่ต้องฝากความหวงัใดๆไวก้บัภาครฐั ต่าง
จากบา้นเรา แบมอืขอจนเคยตวั 

ถงึเวลาหรอืยงั รฐั เกษตรกรไทย ตอ้งมาคดิใหม่ ท าใหม่ เพื่อใหเ้กดิความเปลี่ยนแปลง และใช่
เพราะแบบน้ีหรอืไม่ ไทยเลยตดิอนัดบัต้นๆของโลกในเรื่องความเหลื่อมล ้าทางสงัคมเป็นรองรสัเซีย 
อนิเดยี ที่คนรวยมแีต้มต่อเกษตรกรในทุกเรื่อง บา้นเราแมม้กีารพูดเรื่องขจดัความเหลื่อมล ้ามาตัง้แต่
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่3 จนบดัน้ีมาถงึฉบบัที ่12 นบัได ้45 ปี แต่ความเหลื่อม
ล ้ายงัคงถ่างมากกวา่ในอดตี 

แต่น่าดใีจ ที ่สภาเกษตรกรแหง่ชาต ิมองเหน็จุดดอ้ยของระบบสัง่งานจากสว่นกลาง มาบงัคบัให้
ชาวบ้านท าตาม เสนอส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ปรบัเปลี่ยน
วธิกีารจาก “รฐับอกใหท้ า” เป็น “รฐัอ านวยความสะดวก” ส่งสญัญาณใหเ้หน็ว่า หมดยุคแลว้กบัการ
ส่งเสรมิใหป้ลูกอะไรตามๆกนัจนเจ๊งระนาวเป็นหน้ีกนัทัง้ประเทศ แถมนโยบายไม่ต่อเน่ือง นายเก่าไป
คนใหมม่า คดินโยบายสรา้งผลงานนบัหน่ึงใหมไ่มรู่จ้กัจบเลยตอ้งการใหร้ฐัเปลีย่นบทบาท ท าตวัเป็นแค่
พีเ่ลีย้งใหค้ าแนะน าปรกึษา ความรูถ้่ายทอดเทคโนโลย ีในสิง่ทีเ่กษตรกรอยากท าเอง . ..ไม่ใช่จอ้งจะให้
ท าในสิง่ที่เจา้นายอยากท าโชว์ผลงานเอาต าแหน่ง แต่เรื่องน้ีจะถงึฝ ัง่ฝนัไดแ้ค่ไหน...ขา้ราชการล ่าซ า
ดว้ยโครงการสัง่ใหท้ าเหวีย่งแห จะยนิยอมพรอ้มใจกนัรเึปลา่เทา่นัน้เอง 

สะ–เล–เต 
 
 
 
 



ไขอีกปม...ข้าวโพดเลีย้งสตัว ์ปลกูได้ไม่พอใช้...ไฉนล้นตลาด 
 
ในบรรดาปญัหาสนิคา้เกษตรราคาตกต ่า... ขา้วโพดเลี้ยงสตัว์ถอืเป็น
กรณีสุดคลาสสกิ เพราะพชืเศรษฐกจิอื่นๆ ขา้ว ยาง มนัส าปะหลงั ราคา
ร่วงเพราะผลผลิตมีมากเกินความต้องการใช้ สินค้าล้นตลาด เป็น
ธรรมดาราคาจะด าดิง่ แต่ขา้วโพดเลี้ยงสตัว ์ความต้องการใชอ้ยู่ที่ 8.1 
ลา้นตนั แต่มผีลผลติขา้วโพดแค่เพยีง 4.57 ลา้นตนั...แต่ราคากลบัร่วง
ลงมาได้แบบค้านความรู้สึก ไม่ล้นตลาด ราคาร่วงได้อย่างไร???... 
ปญัหาน้ี นายพรศลิป์ พชัรนิทรต์นะกุล นายกสมาคมผูผ้ลติอาหารสตัว์
ไทย อธบิายใหเ้ขา้ใจดว้ยตรรกะ...โครงสรา้งการปลูกขา้วโพดไม่สมดุล
กบัการผลติอาหารสตัว์ อุตสาหกรรมอาหารสตัวต์อ้งการใชข้า้วโพดใน

ปรมิาณที่สม ่าเสมอ เท่ากนัทุกเดอืน ส่วนการปลูกขา้วโพดบา้นเรา มผีลผลติออกมา 3 ฤดูกาล ให้
ผลผลติแบบกระจุกตวั ...ฤดูแรกเก็บเกี่ยวในช่วง ส.ค.-พ.ย. มผีลผลติออกมาสูงถงึ 70% ของปรมิาณ
ผลผลติทัง้ปี 

ฤดทูีส่อง เกบ็เกี่ยว ธ.ค.-ก.พ. ผลผลติออกมา 25%...
ฤดทูีส่าม ขา้วโพดหลงันา เกบ็เกีย่ว ม.ค.-พ.ค. มผีลผลติ 5% 

“จะเห็นว่าฤดูแรกมีปญัหามากที่สุด แค่ 4 เดือนมี
ข้าวโพดเข้าสู่ตลาด 70% ขณะที่โรงงานอาหารสัตว์มี
ศักยภาพรับข้าวโพดได้แค่เดือนละ 8-9% ตลอด 4 เดือน
ตอ้งการใชข้า้วโพดแคค่รึง่เดยีว ทีเ่หลอืเลยลน้ตลาด” 

นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสตัว์ไทย บอกว่า ถ้าใน
ภาวะปกต ิปญัหามไีมม่าก เพราะจะมพีอ่คา้พชืไร ่ผูร้วบรวมผลผลติมาชว่ยดดูซบั ซื้อขา้วโพดลน้ตลาด
ส่วนน้ีไปอบแห้ง ปรบัปรุงคุณภาพ เก็บตุนไว้รอขายในช่วงขา้วโพดขาดตลาด...แต่ด้วยนโยบายรฐั
ตอ้งการช่วยเกษตรกร ขอความร่วมมอืใหโ้รงงานอาหารสตัว์รบัซื้อขา้วโพดในราคาควบคุม กก.ละ 8 
บาท 

พอ่คา้พชืไรท่ีเ่คยดดูซบัไปกกัตุน ไมรู่จ้ะซือ้ไปท าไม 
ในเมื่อตุนไวก้ข็ายไดแ้ค ่8 บาท...แรงจงูใจไมม่ ีเลยสง่ผลให้
ขา้วโพดฤดกูาลแรกมปีญัหาลน้ตลาดมากขึน้ไปอกี 

“แค่นัน้ไม่พอ ขา้วโพดฤดูแรกเก็บเกี่ยว ส.ค.-พ.ย. 
เป็นช่วงฤดูฝนจะมคีวามชื้นสูง 30-40% ในขณะที่โรงงาน
ตอ้งการขา้วโพดความชืน้ 14% ถา้เป็นเมื่อก่อน เกษตรกร
จะใชว้ธิเีดนิหกัฝกัใสก่ระสอบ น ากลบัไปแขวนผึง่ลมใหแ้หง้

ในยุง้ฉาง แลว้กะเทาะเมลด็ดว้ยเครื่องสขีนาดเลก็ ก่อนจะน าไปขาย แต่ทุกวนัน้ีแรงงานหายาก มกีาร
น ารถเกีย่วขา้วดดัแปลงมาเกบ็เกีย่วขา้วโพด สอีอกมาเป็นเมลด็ไดใ้นขัน้ตอนเดยีว” 



นายพรศลิป์ บอกว่า น่ีคอืปญัหาใหญ่ เพราะขา้วโพดความชืน้สูง เมลด็ไม่แกร่ง สดีว้ยรถเกี่ยว
ขา้วเมลด็จะแตกมากถงึ 20-30% โรงงานซื้อมาเกบ็ภายใน 2-3 วนั ขา้วโพดจะขึน้รา และอกีไม่กี่วนัถดั
มาเชือ้ราจะปลดปลอ่ยสารพษิสารก่อมะเรง็ “อะฟลาทอกซนิ”...กรมปศุสตัวห์า้มน าไปท าเป็นอาหารสตัว์
เดด็ขาด เพราะสตัวก์นิไปแลว้ปว่ยตายได ้

ขา้วโพดส่วนน้ีไม่มใีครต้องการ...ขายไม่ได้ เลยล้น
ตลาดถ้าจะแก้ปญัหาให้จบเด็ดขาด...ต้องปรับเปลี่ยน
โครงสร้างการผลิตใหม่ ให้เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวข้าวโพด
ในชว่งฤดฝูน หนัมาปลกูขา้วโพดหลงันาในสดัส่วนทีม่ากขึน้ 
นอกจากจะสอดคลอ้งกบัความตอ้งการใชแ้ลว้ ยงัแก้ปญัหา
ปนเป้ือนอะฟลาทอกซินได้ด้วยเพราะเก็บเกี่ยวหน้าร้อน 
เมลด็แกรง่ รถเกบ็เกีย่วสเีป็นเมลด็แลว้ไม่แตกเทา่นัน้เอง 

ชาติชาย ศิริพฒัน์ 
 

 
ครม.ตัง้ 'นันทวลัย ์ศกนุตนาค' ขึน้เป็นปลดัพาณิชยห์ญิง คนท่ี 5 

 
 

ครม.อนุมตัิ แต่งตัง้ “นันทวลัย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน” ขึ้นด ารงต าแหน่ง
ปลดักระทรวงพาณิชย ์มผีล 1 ต.ค. ถอืเป็นผูห้ญงิทีก่้าวขึน้สู่ต าแหน่งสูงสุดของกระทรวงพาณิชยเ์ป็น
คนที ่5 ตดิต่อกนั... 

ผูส้ื่อขา่วรายงานวา่ การประชุมคณะรฐัมนตร ี(ครม.) เมื่อวนัที ่18 ก.ค.2560 มมีตแิต่งตัง้ใหน้าง
นนัทวลัย ์ศกุนตนาค อธบิดกีรมการคา้ภายใน เป็นปลดักระทรวงพาณิชย ์แทน น.ส.วบิูลยล์กัษณ์ ร่วม
รกัษ์ ปลดักระทรวงพาณิชย์คนปจัจุบนั ที่จะเกษียณอายุราชการในวนัที่ 30 ก.ย. 2560 โดยจะมผีล
อยา่งเป็นทางการตัง้แต่วนัที ่1 ต.ค. 2560 เป็นตน้ไป โดยนางนันทวลัย ์ถอืเป็นผูห้ญงิคนที ่5 ทีก่า้วขึน้
สูต่ าแหน่งสงูสุดของกระทรวงพาณิชย ์นบัจากนางวชัร ีวมิุกตายน ซึ่งเป็นปลดัหญงิคนแรก ต่อดว้ยนาง
ศรรีตัน์ รษัฐปานะ น.ส.ชุตมิา บุณยประภศัร และน.ส.วบิลูยล์กัษณ์ 
 



ส าหรบันางนันทวลัย์ จบการศึกษาปริญญาตรีบญัชบีณัฑติ (การเงนิและการธนาคาร) จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั และปริญญาโท MBA ด้านการตลาด และด้านธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลยั
วสิคอนซิน-แมดสินั สหรฐัฯ เริ่มรบัราชการตัง้แต่ปี 2526 ที่กรมพาณิชย์สมัพนัธ์ (ปจัจุบนั คอื กรม
ส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศ), ปี 2537 เป็นผูอ้ านวยการกองการตลาดต่างประเทศ 2 กรมส่งเสรมิ
การสง่ออก, ปี 2541 ผูอ้ านวยการส านกังานสง่เสรมิการคา้ในต่างประเทศ ณ นครแฟรงกเ์ฟิรต์ ประเทศ
เยอรมนี, ปี 2544 เป็นผูเ้ชีย่วพเิศษดา้นการสง่เสรมิการสง่ออก กรมสง่เสรมิการสง่ออก 

จากนัน้ปี 2545 เป็นรองอธบิดกีรมส่งเสรมิการส่งออก, ปี 2546 เป็นรองอธบิดกีรมการคา้
ต่างประเทศ, ปี 2550 ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เป็นที่ปรกึษาการพาณิชย ์และผูต้รวจราชการกระทรวง
พาณิชย,์ ปี 2551 เป็นรองปลดักระทรวงพาณิชย,์ ปี 2552 เป็นอธบิดกีรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ, 
ปี 2553 เป็นอธบิดกีรมส่งเสรมิการส่งออก, ปี 2555 เป็นอธบิดกีรมส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศ, ปี 
2555 เป็นรองปลดักระทรวงพาณิชย์, ปี 2556 เป็นอธบิดกีรมส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศ, ปี 2558 
เป็นอธบิดกีรมทรพัยส์นิทางปญัญา และปี 2559-ปจัจุบนั เป็นอธบิดกีรมการคา้ภายใน และล่าสุดไดร้บั
การแต่งตัง้เป็นปลดักระทรวงพาณิชย ์


