
ข่าวจากหนังสือพิมพ ์แนวหน้า  
ฉบบัวนัองัคารท่ี 27 มิถนุายน พ.ศ.2560 

 
เตือนสวนมะพร้าวต้องพ่ึงพาตวัเอง สร้างความยัง่ยืนแก้หนอนหวัด า 

 
นายมงคล จอมพนัธ์ เกษตรจงัหวดัประจวบครีีขนัธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า จงัหวดั

ประจวบครีขีนัธ ์เป็นจงัหวดัทีป่ระสบปญัหาการระบาดของหนอนหวัด ามะพรา้วมากทีสุ่ดในประเทศไทย คดิ
เป็น 80% ของพืน้ทีร่ะบาดทัง้หมด ซึ่งการด าเนินการภายใตโ้ครงการป้องกนัก าจดัศตัรูมะพรา้ว (หนอนหวั
ด า) ดว้ยวธิผีสมผสานแบบครอบคลุมพืน้ที ่โดยการมสี่วนร่วมอยา่งยัง่ยนื จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ ไดส้รา้ง
ความรู้ความเขา้ใจเกษตรกรเจา้ของสวนมะพรา้วใหม้สี่วนร่วมในการแก้ปญัหาดงักล่าว ไม่ว่าจะเป็นการ
หมัน่ส ารวจท าลายแหล่งที่อยู่อาศยัของหนอนหวัด าดว้ยการตดัทางใบและเผาท าลาย หรอืการปล่อยแตน
เบยีนบราคอน โดยอาศยัการรวมพลงัศูนยจ์ดัการศตัรูพชืชุมชนที่มศีกัยภาพกว่า 50 แห่ง ผลติและขยาย
แตนเบยีนบราคอนพรอ้มปลอ่ยอยา่งต่อเน่ืองตามแผนทีก่ าหนด 

ส่วนการใชส้ารเคมฉีีดเขา้ต้นและพ่นทางใบนัน้ มพีืน้ทีเ่ป้าหมายที่ต้องด าเนินการ แบ่งเป็น การใช้
สารเคมีฉีดเข้าต้น จ านวน 2,341,368 ต้น และพ่นทางใบ จ านวน 934,899 ต้น ซึ่งขณะน้ีได้จัดอบรม
ถ่ายทอดความรูเ้รื่องการใช้สารเคมอีย่างถูกต้องตามค าแนะน าของกรมวชิาการเกษตรให้กบัผูร้บัจ้างฉีด
สารเคมแีละพ่นทางใบ เพื่อเตรยีมความพรอ้มในทุกดา้น เมื่อสารเคมไีดส้่งมาถงึจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ ก็
พร้อมด าเนินการในพื้นที่เป้าหมายได้ทนัที โดยคาดว่าจะสามารถท าการฉีดสารเคมเีขา้ต้นและพ่นทาง
ใบเสรจ็ภายในระยะเวลาประมาณ 1 เดอืน 

“ช่วงที่รอขัน้ตอนการจดัซื้อสารเคมีในโครงการอยู่นัน้ เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ก่อน 
โดยเฉพาะตดัทางใบเผาท าลาย และปล่อยแตนเบยีนเพื่อคุมประชากรหนอนหวัด าไม่ใหข้ยายพนัธุเ์พิม่ขึน้
อยา่งรวดเรว็ หรอืแมแ้ต่การซือ้สารเคมมีาใชเ้องกส็ามารถท าได ้เพือ่ลดความเสยีหายรุนแรงทีอ่าจจะเกดิขึน้ 
แต่การใชส้ารเคมตีอ้งใชต้ามค าแนะน าของกรมวชิาการเกษตรอยา่งเคร่งครดั ไดแ้ก่ มะพรา้วต้นสูงกว่า 12 
เมตรขึน้ไป ใหใ้ชส้าร emamectin benzoate เบนโซเอต 1.92% EC (อมิาเมก็ตนิ) เท่านัน้ ส่วนมะพรา้วต ่า
กว่า 12 เมตร รวมทัง้มะพรา้วน ้าหอม มะพรา้วกะท ิและมะพรา้วท าน ้าตาลทุกระดบัความสูง แนะน าใหใ้ช้
สาร cholrantraniliprol 5.17% SC (คลอแรนทรานิลโิพรล) หรอืสาร flubendiamide 20% WG (ฟลูเบน
ไดอะไมด)์” นายมงคล กลา่ว 

 
 
 
 
 



คอลมัน์แจงส่ีเบีย้ :ดินเพ่ือการท าเกษตรท่ียัง่ยืน 
 

จากปญัหาการน าพืน้ที่ที่ไม่เหมาะสมไปใชป้ระโยชน์ในการท าการเกษตร รวมถงึการใชป้ระโยชน์
ทีด่นิทีไ่ม่ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ ท าการเกษตรอยา่งต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานาน โดยขาดการจดัการทีถู่ก
วธิแีละขาดการดแูลรกัษาทีเ่หมาะสม จนท าใหด้นิเกดิความเสื่อมโทรม ความอุดมสมบูรณ์ต ่า ส่งผลใหพ้ชืที่
ปลูกใหผ้ลผลติลดลง โดยเฉพาะอย่างยิง่การท าเกษตรสมยัใหม่ทีเ่น้นใชปุ้๋ ยเคมแีละสารเคมทีางการเกษตร 
ท าให้สารเคมีตกค้างในดิน น ้ า พืช สิ่งมีชีวิตและมนุษย์  นับว่าเป็นอันตรายต่อผู้ผลิตผู้บริโภค และ
สิง่แวดลอ้มเป็นอยา่งมาก 

กรมพฒันาที่ดนิ จงึได้มอบนโยบายใหส้ านักงานพฒันาที่ดนิเขตทัง้ 12 แห่ง สถานีพฒันาที่ดนิทุก
จงัหวดั ตลอดจนหมอดนิอาสาทัว่ประเทศ ใหร้ณรงคส์ง่เสรมิการปรบัปรุงบ ารุงดนิทีท่ าไดง้า่ยและมตีน้ทุนต ่า 
คอื การใชปุ้๋ ยพชืสด ซึ่งเป็นปุ๋ ยอนิทรยีช์นิดหน่ึงที่ไดจ้ากการปลูกพชืปุ๋ ยสด เช่น พชืตระกูลถัว่ต่างๆ ปลูก
แล้วให้ท าการไถกลบหรอืตดั สบั ต้น ใบ ส่วนต่างๆ ลงดินในขณะที่พชืยงัเขยีวสดอยู่ มธีาตุอาหารและ
น ้าหนกัสงูสุด และควรไถกลบขณะทีต่น้ถัว่เริม่ออกดอก ไปจนถงึระยะทีด่อกบานเตม็ที ่เน่ืองจากระยะน้ีตน้
ถัว่เจรญิงอกงามสงูสุด เมื่อไถกลบจะท าใหป้รมิาณอนิทรยีวตัถุ ธาตุไนโตรเจนสะสม และธาตุอื่นๆ อยูใ่นดนิ
สงูดว้ย ทิง้ไวใ้หย้อ่ยสลายผพุงั จงึปลกูพชืหลกัตามหลงัไดห้ลงัไถกลบประมาณ 7-15 วนั 

การใช้ประโยชน์จากดนินัน้ ควรมวีิธกีารและหลกัการใช้ดนิอย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อลดความ
สูญเสยีที่จะตามมาทรพัยากรดนิก็เหมอืนกบัทรพัยากรอื่นๆ แมว้่าจะใชแ้ลว้ไม่ไดห้มดไป แต่เมื่อมกีารใช้
ประโยชน์ในการเพาะปลูกเป็นเวลานาน ย่อมเสื่อมโทรมลง โดยเฉพาะในด้านความอุดมสมบูรณ์ของดนิ 
เพือ่ความยัง่ยนืในการใชป้ระโยชน์จากดนิทีจ่ะสง่ผลต่อความยัง่ยนืทางเศรษฐกจิ ตอ้งมหีลกัการ และวธิกีาร
ท าการเกษตรทีถู่กตอ้งเหมาะสม มกีารอนุรกัษ์และการจดัการดนิควบคูไ่ปกบัการใชด้นิ การใชด้นิใหถู้กตอ้ง
เหมาะสมตามศกัยภาพของดนิเอง ลว้นแต่เป็นวธิกีารทีจ่ะท าใหเ้กดิความยัง่ยนื หรอืกล่าวอกีอย่างหน่ึงว่า 
สามารถใชป้ระโยชน์จากดนิไดน้านทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าได ้ซึ่งยอ่มสรา้งความเป็นอยูท่ีด่ตี่อประชากรในประเทศ 
ตัง้แต่สภาพเศรษฐกิจในระดบัครวัเรือน ไปจนถึงเศรษฐกิจของคนในระดบัประเทศที่จะมีผลต่อสภาพ
เศรษฐกจิของประเทศในทีสุ่ด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข่าวจากหนังสือพิมพ ์ไทยรฐั  
ฉบบัวนัองัคารท่ี 27 มิถนุายน พ.ศ.2560 

 
"ฉัตรชยั" โยนผา้ขาวสินค้าเกษตรราคาวบู เหตเุพราะไม่ใช่ "ทศกณัฐ"์ 

 

 
 
“ฉตัรชยั” ยอมรบั “ขา้วโพด-ปาลม์-สบัปะรด” ราคาดิง่เหว ชีทุ้กหน่วยงานตอ้งท างานร่วมกนัเพราะ

กระทรวงเกษตรฯ ไม่ไดดู้แลครบวงจร ขณะที่ สศก.ระบุดชันีราคาสนิคา้เกษตร ลดลง 2.84% เหตุผลผลติ
ลน้ตลาด เผยโรงงานอาหารสตัวร์ายใหญ่ เลน่เกมปิดซ่อมเครื่องจกัร หยดุรบัซือ้ขา้วโพดเลีย้งสตัว์ 

พล.อ.ฉตัรชยั สารกิลัยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ยอมรบัว่าราคาผลผลติดา้นการเกษตร 
ทัง้ราคาขา้วโพด ปาลม์ สบัปะรด อยูใ่นชว่งตกต ่า แต่เรื่องของการเพาะปลกูและราคาสนิคา้เกษตร เป็นเรื่อง
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลายกระทรวงทีต่อ้งท างานร่วมกนั อาท ิขา้วโพด และปาลม์ เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบักระทรวง
พาณิชย์ กล้วยและสับปะรด เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรฯ กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เป็นตน้ 

“ราคาขา้วโพดและปาล์มน ้ามนั อยากใหไ้ปถามที่กระทรวงพาณิชยว์่าราคาตกเพราะอะไร ในเรื่อง
ของราคาขา้วโพดตกต ่าและมกีารหยุดรบัซื้อ เพื่อต่อรองราคา หรอืเรื่องของการน าเขา้ขา้วสาล ีเป็นเรื่อง
ของกระทรวงพาณิชยต์อ้งไปควบคุมการน าเขา้ใหเ้หมาะสมกบัปรมิาณผลผลติขา้วโพด หากควบคุมปรมิาณ
ใหเ้หมาะสมจะไม่เกดิเรื่องกดราคา หรอืไม่รบัซื้อจากเกษตรกร ซึ่งกระทรวงพาณิชยก์ าลงัแก้ไขเรื่องน้ีอยู ่
สว่นเรื่องราคาสนิคา้ทีผ่ลผลติหลายชนิดออกมากระจุกตวักนั กระทรวงพาณิชยก์ต็อ้งขยายตลาดออกไปให้
มากกวา่ทีเ่ป็นอยู”่ 

ส าหรบัเรื่องราคาสบัปะรด กระทรวงพาณิชย ์กระทรวงทรพัยากรฯ กระทรวงมหาดไทย ไดร้ายงาน
วา่ ผลผลติทีล่น้ตลาดกไ็ดพ้ยายามเอา ผลผลติออกไปขายนอกพืน้ทีเ่พาะปลกู แต่ปญัหาทีแ่ทจ้รงิ คอื การที่
เกษตรกรปลูกสบัปะรดในพื้นที่ผดิกฎหมายหรอืบุกรุกป่า ซึ่งเจา้หน้าที่ควบคุมยาก ท าให้ผลผลติออกมา
จ านวนมาก อาท ิจงัหวดัอุตรดติถ ์ลา่สุด กระทรวงทรพัยากรฯและกระทรวงมหาดไทยไดเ้ขา้ไปแกไ้ขปญัหา
แลว้ ขณะที่ในพืน้ทีท่ี่กระทรวงเกษตรฯส่งเสรมิใหป้ลูกสบัปะรด เกษตรกรจะรูว้่าต้องปลูกปรมิาณเท่าไหร ่
ท าใหไ้มม่ปีญัหาเรื่องราคาและการรบัซือ้ เพราะควบคุมมาตรฐานได ้ทัง้คุณภาพและปรมิาณ 



 
“ผมไม่เขา้ใจราคาสนิคา้เกษตรร่วงทุกตวั ต้องมาถามผม ท าไมไม่ไปถามกระทรวงพาณิชย ์ผูดู้แล

เรื่องของราคา หรอืผลผลติปาลม์ ขา้วโพด กต็อ้งถามกระทรวงพาณิชย ์ออ้ย ถามทีก่ระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงเกษตรฯไมไ่ดด้แูลทุกเรื่อง” 

น.ส.จริยา สุทธไิชยา เลขาธกิารส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
(สศก.) กล่าวว่า ดชันีราคาสนิคา้เกษตรประจ าเดอืน พ.ค. พบว่า 
ลดลง 2.84% จากช่วงเดยีวกนัของปีทีผ่า่นมา สนิคา้ทีด่ชันีราคา
ปรบัตวัลดลง อาทิ ข้าวโพดเลี้ยงสตัว์ ลดลง 21% เน่ืองจาก
ปริมาณออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น สับปะรดโรงงาน ลดลง 55% 
เน่ืองจากผลผลติออกสู่ตลาดเพิม่ขึน้ 60,000 ตนั และเดอืน ม.ิย. 

ดชันีราคาสนิคา้เกษตรคาดวา่จะเพิม่ขึน้ อาท ิยางพารา มงัคุด ไก่เน้ือ 
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ กล่าวถึงการ

แกป้ญัหากรณีทีก่ลุ่มเจรญิโภคภณัฑอ์าหาร (ซ.ีพ.ี), กลุ่มแหลม
ทอง และกลุ่มลีพัฒนา หยุดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จาก
เกษตรกรในหลายพืน้ที ่เชน่ ศรรีาชา ราชบุร ีโดยอา้งปิดโรงงาน
เพือ่ปรบัปรุงเครื่องจกัร วา่ ไดส้ ัง่การใหพ้าณิชยจ์งัหวดัในพืน้ทีท่ี่
มโีรงงานผลติอาหารสตัวต์ัง้อยู ่ประสานกบัโรงงานใหส้ลบักนัปิด
โรงงาน เพื่อใหเ้ปิดรบัซื้อขา้วโพด และเท่าที่ตรวจสอบ โรงงานอาหารสตัว์ของ ซ.ีพ.ีหลายแห่งหยุดรบัซื้อ 
ท าใหโ้รงงานแหลมทองและ ลพีฒันาหยดุซือ้ดว้ย ขณะทีเ่บทาโกร ซึ่งเป็นรายใหญ่ยงัรบัซื้อปกต ิล่าสุดอยูท่ี่
กโิลกรมั (กก.)ละ 8.40-8.50 บาท 

นายไพศาล เครอืวงศ์วานิช รองกรรมการผูจ้ดัการบรหิาร บรษิทั กรุงเทพโปรดิว๊ส จ ากดั (มหาชน) 
หรอืบเีคพ ีซึง่เป็นบรษิทัจดัหาวตัถุดบิอาหารสตัวใ์หบ้รษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) กล่าวว่า
บรษิทัยงัเปิดรบัซือ้ขา้วโพดเลีย้งสตัวต์ามปกต ิ


