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ต้าน!หนอนหวัด า ภยั29เมืองเกษตร 

 
      “หนอนหวัด ำ”...ศัตรูตัวฉกำจ ของต้นมะพร้ำว
ตำลโตนด อินทผลัม หมำก ปำล์มน ้ ำมัน ปำล์ม
ประดบัต่ำงๆ อำทิ ตำลฟ้ำ หมำกเขียว หมำกแดง 
ปำล์มหำงกระรอก จัง๋ นอกจำกน้ี ยงัพบว่ำสำมำรถ
ท ำลำยต้นกล้วยที่ปลูกอยู่ ใต้ต้นมะพร้ำวได้อีก
ต่ำงหำก 

หนอนหวัด ำ...เป็นแมลงต่ำงถิ่น ก ำเนิดและแพร่กระจำยในแถบเอเชียใต้...อินเดีย ศรีลงักำ 
ปำกีสถำน หำกยงัพอจ ำกนัไดร้ำวปี 2550 เขำ้มำระบำดในประเทศไทยครัง้แรกในพืน้ที่อ ำเภอเมอืง 
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ.์..ชว่งเวลำเพยีง 10 ปี ไดแ้ผข่ยำยวงกวำ้งท ำลำยสวนมะพรำ้วยอ่ยยบั  

ถึงวันน้ี...ระบำดครอบคลุมพื้นที่เกือบ 80,000 ไร่ ใน 29 จงัหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหำนคร 
นนทบุร ีอำ่งทอง รำชบุร ีนครปฐม สมุทรสำคร สมุทรสงครำม เพชรบุร ีประจวบครีขีนัธ ์สมุทรปรำกำร 
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตรำด ฉะเชิงเทรำ อุดรธำนี สงขลำ สตูล นรำธิวำส บุรีร ัมย์ ศรีสะเกษ 
นครศรธีรรมรำช กระบี ่พงังำ ภเูกต็ สุรำษฎรธ์ำนี ระนอง ชุมพร ปตัตำนี 

ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร (สศก.) ระบุว่ำ ประเทศไทยมพีื้นที่ปลูกมะพร้ำว 1.24 ล้ำนไร ่
พบกำรระบำดรุนแรงมำกทีสุ่ดทุกอ ำเภอทีจ่งัหวดัประจวบครีขีนัธ ์62,410 ไร ่เสยีหำยไปแลว้กว่ำ 4,000 
ล้ำนบำท และจงัหวดัอื่นๆอีก 28 จงัหวดั รวมเสียหำยอีกกว่ำ 5,000 ล้ำนบำท ส่งผลให้ช่วงเดือน
มนีำคมที่ผ่ำนมำ ครม.ไดอ้นุมตังิบ 287.73 ลำ้นบำท ใหก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด ำเนินโครงกำร
ป้องกนัก ำจดัศตัรูมะพรำ้ว “หนอนหวัด ำ” ดว้ยวธิผีสมผสำนครอบคลุมพื้นที่ทัง้หมด โดยบูรณำกำร
หน่วยงำน ประชำชนในพืน้ทีเ่ขำ้มำรว่มด ำเนินกำรอยำ่งเตม็ที ่นบัจำกเดอืนเมษำยน-ธนัวำคม 2560 
มำตรกำรขัน้เดด็ขำดตดัวงจรทัง้ระยะสัน้ ระยะยำว เพื่อป้องกนักำรระบำดไปยงัพืน้ทีป่ลูกพชืเศรษฐกจิ 
ปำลม์น ้ำมนั...นบัรวมไปถงึควบคุมไมใ่หแ้พรร่ะบำดไปยงัพืน้ทีแ่หง่ใหม่ 

ระหวำ่งวนัที ่5-11 พฤษภำคม 2560 “กรมส่งเสรมิกำรเกษตร” ไดจ้ดัโครงกำรป้องกนัก ำจดัศตัรู
มะพร้ำว (หนอนหัวด ำ) รณรงค์ประชำสัมพันธ์ให้ทัง้ 29 จังหวัด ที่มีพื้นที่ระบำด ให้เกษตรกร 
หน่วยงำนรำชกำร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน ที่เกี่ยวขอ้ง และบุคคลทัว่ไปร่วมกนัป้องกนั
ก ำจดัศตัรมูะพรำ้วดว้ยวธิผีสมผสำน ใชว้ธิกีำรจดักำรศตัรมูะพรำ้วหลำยๆวธิรีว่มกนั เน้นชุมชน ทอ้งถิน่
มสีว่นรว่ม...เฝ้ำระวงัตดิตำมสถำนกำรณ์กำรระบำดอยำ่งต่อเน่ือง 

“หนอนหวัด ำต้องไม่มทีี่ยนืในประเทศ เน่ืองจำกกำรท ำลำยของหนอนหวัด ำ ท ำใหผ้ลผลติของ
มะพร้ำวลดลง ซึ่งหมำยถึงรำยได้ของเกษตรกรย่อมลดลงตำมไปด้วย นอกจำกน้ี ยงัมีผลกระทบ
ต่อเน่ืองไปถงึผูป้ระกอบกำร...ผูบ้รโิภค โดยเฉพำะมะพรำ้วกะท ิมะพรำ้วน ้ำหอม” 



สมชำย ชำญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร บอกอีกว่ำ พลเอกฉัตรชยั สำริกลัยะ 
รฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ฝำกควำมห่วงใยถึงพี่น้องเกษตรกรในเรื่องน้ีมำก 
มอบหมำยใหก้รมส่งเสรมิกำรเกษตรเป็นหลกัในกำรรณรงคป์ระชำสมัพนัธใ์หเ้กดิกำรมสี่วนร่วมในกำร
ยบัยัง้กำรระบำดอยำ่งยัง่ยนื 

มำตรกำรแรก...เกษตรกรเจำ้ของสวนท ำไดท้นัทเีมื่อพบกำรระบำด คอื กำรตดัทำงใบและเผำ
ท ำลำย เรยีกว่ำ “วธิเีขตกรรม”...ใหต้ดัทำงใบล่ำงทีพ่บหนอนหวัด ำมะพรำ้วจ ำนำนมำกและพบร่องรอย
กำรท ำลำยมำกกวำ่ 50% ใชม้ดีทีค่มตดัใหต้ ่ำกวำ่ใบยอ่ยลงมำเลก็น้อย เพือ่ใหเ้หลอืโคนทำงใบเอำไว ้
ถำ้หำกตดัชดิโคนมำกเกนิไปจะท ำใหด้ว้งงวงมะพรำ้วเขำ้ท ำลำยซ ้ำไดง้ำ่ย จำกนัน้ก็เอำไปเผำท ำลำย
ทนัท ีขอ้ควรระวงัอื่นๆ...ไม่ควรตดัทำงใบจนเหลอืน้อยกว่ำ 13 ทำงใบ เน่ืองจำกจะท ำใหม้ะพรำ้วเริม่
สูญเสยีผลผลติ ในกรณีทีม่คีวำมเสยีหำยมำก...พบทำงใบสเีขยีวน้อยกว่ำ 13 ทำงใบ ใหพ้จิำรณำเลอืก
วธิกีำรป้องกนัก ำจดัอื่นๆ ทีส่ ำคญั...ไมค่วรเคลื่อนยำ้ยตน้พนัธุม์ะพรำ้วหรอืพชืตระกูลปำลม์จำกแหล่งที่
มกีำรระบำด 

มำตรกำรทีส่อง...กำรมสีว่นรว่มของชุมชนและทอ้งถิน่ คอื กำรผลติแตนเบยีนบรำคอน ฮบีเีตอร ์
และแตนเบียนโกนีโอซัส นีแฟนติดิส เพื่อควบคุมกำรเพิ่มประชำกรของหนอนหวัด ำ กรมส่งเสริม
กำรเกษตรจะปลอ่ยช่วงเวลำเยน็พลบค ่ำในอตัรำไร่ละ 200 ตวั กระจำยทัว่แปลง...วธิน้ีีถำ้ปล่อยได้มำก
จะเหน็ผลในกำรควบคุมเรว็ขึน้ 

“แตนเบยีนเพศเมยี” ทีพ่รอ้มวำงไขจ่ะมพีฤตกิรรมค่อนขำ้งดุ กำ้วรำ้ว หวงที ่เมื่อพบหนอนหวั
ด ำมะพรำ้วจะเขำ้โจมตทีีล่ ำตวับรเิวณที่ตดิกบัหวั ท ำใหห้นอนหยุดกำรเคลื่อนไหว แตนเบยีนเพศเมยี
เตม็วยั 1 ตวั สำมำรถท ำลำยหนอนหวัด ำได ้7-8 ตวั...และสำมำรถวำงไขไ่ดค้รัง้ละ 4-18 ฟอง 

มำตรกำรทีส่ำม...หำกพืน้ทีม่รีะดบักำรท ำลำยรุนแรงและจ ำเป็นตอ้งใชส้ำรเคมฉีีดเขำ้ล ำตน้ หรอื
พน่ทำงใบ กข็อใหใ้ชอ้ยำ่งระมดัระวงัและมเีหตุผล 

กรมวชิำกำรเกษตรไดท้ดสอบประสทิธภิำพ “สำรป้องกนัก ำจดัหนอนหวัด ำมะพรำ้ว” โดยวธิฉีีด
เขำ้ต้น พบว่ำ สำรอมีำเมก็ตินเบนโซเอตอตัรำ 30 มลิลลิติรต่อต้น เป็นอตัรำที่เหมำะสม และมคีวำม
คุม้ค่ำ โดยแนะน ำใหฉ้ีดเฉพำะมะพรำ้วที่มคีวำมสูงมำกกว่ำ 12 เมตรขึน้ไป และหำ้มใชก้บั “มะพรำ้ว
น ้ำหอม” และ “มะพรำ้วกะท”ิ เน่ืองจำกผลวจิยัยงัไม่ครอบคลุมถงึสำรอมีำเมก็ตนิเบนโซเอตทีม่กีำรขึน้
ทะเบยีน ไดแ้ก่ อะบำเมก็ตนิ (abamectin) อมีำเมก็ตนิเบนโซเอต (emamectin benzoate) มลิบเีมก็ตนิ 
(milbemectin) ส ำหรบั 2 ชนิดแรกมจี ำหน่ำยในประเทศไทยแลว้ โดยใชก้ ำจดัแมลงไดห้ลำกหลำย เช่น 
เพลีย้ออ่น เพลีย้ไฟ เพลีย้จกัจัน่ หนอนเจำะสมอฝ้ำย หนอนกระทูผ้กั หนอนกระทูห้อม โดยพษิของสำร
มผีลกระทบค่อนขำ้งน้อยต่อผึง้ ตวัห ้ำ ตวัเบยีน ซึ่งเป็นศตัรูธรรมชำตแิละแมลงมปีระโยชน์ วธิกีำรใช้
สำรเคมฆีำ่แมลงแบบฉีดเขำ้ล ำตน้ เป็นมติรต่อสภำพแวดลอ้ม 

“วธิีน้ีไม่มีผลกระทบต่อผู้ใช้...ผูท้ี่อยู่อำศยับริเวณใกล้เคียง และสตัว์เลี้ยง ในส่วนผลต่อศัตรู
ธรรมชำต ิจะไมม่ผีลกระทบโดยตรง เน่ืองจำกเป็นกำรใชส้ำรเฉพำะตน้ต่อตน้ ไม่เหมอืนกบักำรพน่สำร 
อำจจะมบีำ้งในกรณีของผลทำงออ้มทีศ่ตัรธูรรมชำตบิงัเอญิไปกนิแตนเบยีนหนอนหวัด ำทีไ่ดร้บัสำรเคมี
ไปแลว้” 



มำตรกำรที่สี่...กรณีแปลงเกษตรกรที่ทิ้งร้ำงไม่มีผู้ดูแลหรือที่สำธำรณะอำจจ ำเป็นต้องใช้
มำตรกำรทำงกำรปกครองและทำงกฎหมำย อย่ำงไรก็ตำมสิง่ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์คำดหวงั
ควำมส ำเร็จของโครงกำร คือ ควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วนในกำรรณรงค์ป้องกนัหลำยๆวิธี และ
ครอบคลุมในทุกพืน้ทีก่ำรแพรร่ะบำด 

สมชำย ย ้ำว่ำ ปจัจุบนักำรป้องกนัก ำจดัหนอนหวัด ำแนะน ำให้เกษตรกรตดัทำงใบมะพร้ำว 
ปลอ่ยแตนเบยีนบรำคอนและกำรใชเ้ชือ้บที ีแต่ปรำกฏวำ่ยงัไมส่ำมำรถควบคุมกำรระบำดไดเ้น่ืองจำกมี
กำรระบำดทีรุ่นแรง 

ดงันัน้ กำรใชส้ำรบทีทีี่มฤีทธิต์กคำ้งสัน้ และกำรพ่นสำรกบัมะพรำ้วที่ยงัมตี้นสูงท ำใหไ้ม่ทัว่ถึง
หรอืไมค่รอบคลุมพืน้ที ่จงึยงัไมส่ำมำรถก ำจดัหนอนหวัด ำทีม่วีงจรชวีติต่อเน่ืองได ้

ภำยใตส้ถำนกำรณ์วกิฤตขิองมะพรำ้วเชน่น้ี ควรใชม้ำตรกำรเร่งด่วน เพื่อรกัษำตน้มะพรำ้วดว้ย
กำรตดัวงจรชวีติของหนอนหวัด ำใหม้ำกที่สุด ...กำรใชส้ำรอมีำเมก็ตนิเบนโซเอตโดยวธิฉีีดสำรเขำ้ล ำ
ตน้ จงึเป็นวธิกีำรทีเ่หมำะสมวธิหีน่ึง เน่ืองจำกมปีระสทิธภิำพป้องกนัก ำจดัหนอนหวัด ำไดน้ำนมำกกว่ำ 
3 เดอืน ซึ่งจะสำมำรถตดั “วงจรชวีติ” ของ “หนอนหวัด ำมะพรำ้ว” ท ำใหก้ำรระบำดลดลง หลงัจำกนัน้
ในระยะยำวเพือ่ใหเ้กดิควำมสมดุลจงึใชว้ธิกีำรปลอ่ยศตัรธูรรมชำต ิหรอืกำรพน่เชือ้บทีี 

“หนอนหวัด ำ” ศตัรูตวัร้ำยท ำลำย “มะพร้ำว”...หน่ึงในพชืเศรษฐกิจสร้ำงรำยได้ส ำคญัของ
เกษตรกรไทย จะลด...หมดไปไดต้อ้งร่วมดว้ยช่วยกนัก ำจดัอยำ่งต่อเน่ือง ใหค้รอบคลุมวงจรชวีติในทุก
พืน้ที ่
 

ค้นหาต าแหน่ง "ไทย" บนเส้นทางสายไหม 
 

ทนัททีี่ประธำนำธบิด ี“ส ีจิ้นผงิ” ของจนี ส่งเทยีบเชญิบรรดำผูน้ ำชำตติ่ำงๆกว่ำ 29 ประเทศ 
รฐัมนตรแีละผูแ้ทนอกีนับรอ้ย ตลอดจนผูน้ ำธุรกจิอกีนับพนัคนเขำ้ร่วมประชุม Belt and Road Forum 
for International Cooperation ณ กรุงปกักิง่ กลำงเดอืน พ.ค.ทีผ่ำ่นมำ เพื่อจะประกำศเจตจ ำนงในกำร
ปลุก “เสน้ทำงสำยไหม” ทีเ่คยสรำ้งควำมยิง่ใหญ่ใหแ้ก่จนีในอดตีกำลให้กลบัมำผงำดอกีครัง้เป็น New 
Silk Road ในศตวรรษที ่21 ถนนทุกสำยจงึวิง่สูก่รุงปกักิง่ เพื่อเขำ้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงของโครงกำร “One 
Belt, One Road หรอื OBOR” ทีผู่น้ ำจนีปำ่วประกำศบนเวทดีงักล่ำว ทีจ่ะเชื่อมโยงกำรคำ้ กำรลงทุน 
และกำรขนสง่ทัง้ทำงบกและทำงทะเลของจนีเขำ้กบัภมูภิำคต่ำงๆของโลกทัง้เอเชยี ยุโรป แอฟรกิำ และ
ตะวนัออกกลำงเขำ้ดว้ยกนั เพือ่รว่มสรำ้งหุน้สว่นยทุธศำสตรข์องประเทศต่ำงๆทีอ่ยูใ่นเสน้ทำงสำยไหม
ในลกัษณะทีจ่ะเสรมิสรำ้งประโยชน์ใหก้บัทุกฝำ่ยนัน้ ก่อใหเ้กดิค ำถำม แลว้ประเทศไทยเรำอยูต่รงไหน
ของ New Silk Road ทีว่ำ่น้ี หรอืวำ่ถูกเขีย่ตกขบวนไปแลว้!!! 

“ทมีเศรษฐกจิ” จงึยอ้นรอยเสน้ทำงสำยไหมแห่งศตวรรษที ่21 ผำ่นโครงกำรควำมร่วมมอืไทย-
จนี ทีก่ลำยมำเป็น “ดรำมำ่รถไฟไทย-จนี” ทีป่ล ้ำผลีุกปลุกผนีัง่กนัมำนับทศวรรษ วนัน้ีสะดุดหยุดกกึอยู่
ทีไ่หน ประเทศไทยเรำยงัไลต่ำมขบวนรถไฟสำยไหมใหมน้ี่ทนัหรอืไม ่ดงัน้ี : 
 



จาก “เส้นทางสายไหม” สู่ New Silk Road 
“เสน้ทำงสำยไหม” หรอื Silk Road นัน้ไดช้ื่อว่ำเป็นเสน้ทำงเชื่อมโยงกำรคำ้และอำรยธรรมที่

ยิง่ใหญ่ทีสุ่ดเมื่อกว่ำ 2,000 ปีมำแลว้ โดยมรีะยะทำงยำวกว่ำ 6,000 กโิลเมตร เป็นเสน้ทำงทีเ่ชื่อมโยง
จนี อนิเดยี ตะวนัออกกลำงและยุโรปเขำ้ดว้ยกนั ผำ่นกำรเดนิทำงของพอ่คำ้วำณิช เป็นเสน้ทำงทีส่รำ้ง
ควำมมัง่คัง่ใหก้บัอำรยธรรมจนีในอดตี 

เมื่อผูน้ ำจนีที่ไดช้ื่อว่ำเป็นมหำอ ำนำจทำงเศรษฐกจิของโลก ประกำศปลุกชพีเสน้ทำงสำยไหม
แห่งศตวรรษที่ 21 ผ่ำนโครงกำร “One Belt, One Road : OBOR” ถนนทุกสำยจงึจบัตำควำม
เคลื่อนไหวครัง้น้ีอยำ่งไมก่ะพรบิ! 

ภำยใตน้โยบำย “OBOR” ของจนีนัน้ ไมเ่พยีงจะปลุกชพีเสน้ทำงสำยไหมในอดตี ยงัไดผ้นวกเอำ
เสน้ทำงสำยไหมทำงทะเล (Maritime Silk Road) เขำ้มำดว้ย โดย Silk Road ทำงบกนัน้ประกอบไป
ดว้ย 6 เสน้ทำงคอื (1) เสน้ทำงยูเรเซยี (Eurasia) จำกตะวนัตกจนีไปถงึตะวนัตกของรสัเซยี (2) 
เสน้ทำงจนี-มองโกเลยี-รสัเซยีตะวนัออก (3) เสน้ทำงตะวนัตกจนี-เอเชยีกลำง-ตุรก ี(4) เสน้ทำงจนี-
แหลมอนิโดจนี-สงิคโปร ์(5) เสน้ทำง จนี-ปำกสีถำน และ (6) เสน้ทำงจนี-พมำ่-บงักลำเทศ-อนิเดยี 

   
 
เส้นทำงสำยไหมทำงบกนัน้ จะอำศยักำรขนส่งระบบรำงและรถไฟควำมเร็วสูงเป็นหลกั ผ่ำน

ตลำดกำรคำ้และกำรลงทุนส ำคญัๆ ไดแ้ก่ คำซคัสถำน อหิร่ำน ตุรก ีสู่เมอืงท่ำกำรคำ้และอุตสำหกรรม
ส ำคญัๆในยโุรป อำท ิแฟรงกเ์ฟิรต์ เวนิส และอมัสเตอรด์มั 

ขณะทีเ่สน้ทำงสำยไหมทำงทะเลนัน้ เริม่ตน้จำกเมอืงท่ำส ำคญัอยำ่งเซี่ยงไฮ ้เทยีนจนิ ฟุโจว ลง
มำทะเลจีนใต้ มำยงักลุ่มอำเซียน ข้ำมช่องแคบมะละกำเข้ำสู่มหำสมุทรอินเดีย สู่ตะวนัออกกลำง 
บำงส่วนของเส้นทำงผ่ำนแอฟรกิำตะวนัตก ผ่ำนอ่ำวเปอร์เซยีเขำ้สู่คลองสุเอซเขำ้สู่ทะเลเมดเิตอร์เร
เนียนมุง่หน้ำยงัยโุรป เชื่อมทำงสำยไหมทำงบก 

เมือ่ร้อยเส้นทางสายไหมใหม่ ตามยุทธศาสตร์ทีผ่ ู้น าจีนป่าวประกาศทีนั่ยว่าจะ
ครอบคลุมพ้ืนทีใ่น 65 ประเทศ ซึง่มีประชากรรวมกนักว่า 4,500 ล้านคน หรือกว่า 62% ของ
ประชากรโลก มีสดัส่วนจีดีพีรวมกนักว่า 23 ล้านล้านเหรียญสหรฐัฯหรือกว่า 1 ใน 3 ของจีดีพี
ของโลกเลยทีเดียว 

มกีำรคำดกำรณ์กนัด้วยว่ำ กำรปลุกชพีเส้นทำงสำยไหมแห่งศตวรรษที่ 21 น้ี จะมกีำรลงทุน
มหำศำลมำกกว่ำ 1.4 ลำ้นลำ้นเหรยีญสหรฐัฯ โดยผูน้ ำจนีไดป้ระกำศทุ่มงบกว่ำ 124,000 ลำ้นเหรยีญ
สหรฐัฯเป็นกองทุนส ำหรบัสนบัสนุนกำรลงทุนเสน้ทำงสำยไหมแห่งศตวรรษที ่21 น้ี ในรูปแบบทีจ่ะเปิด
กวำ้งในกำรเจรจำในแต่ละประเทศดว้ย 



เป็น “Big Think” ทีท่ าให้ประเทศต่างๆ ไม่อาจจะน่ิงเฉยอยู่ได้ รวมทัง้ประเทศไทย!!! 
ทางสายไหมโอบล้อมประเทศไทย! 

เมื่อคลีเ่สน้ทำงสำยไหมใหมข่องจนีในครัง้น้ี ไมใ่ชเ่รื่องของกำรวำดวมิำนในอำกำศเฉกเชน่ทีผู่น้ ำ
มหำอ ำนำจบำงคนก ำลงัป่ำวประกำศจะยดึประเทศตนเองเป็นใหญ่อกีแล้ว เพรำะจนีได้รุกคบืเขำ้ไป
ลงทุนในหลำย ประเทศที่อยูใ่นโครงกำรควำมร่วมมอืครัง้น้ีไปแลว้ อำทกิำรพฒันำท่ำเรอืน ้ำลกึทีเ่มอืง
กวำดำรข์องปำกสีถำน มูลค่ำกว่ำ 46,000 ลำ้นเหรยีญสหรฐัฯ หรอื 1.5 ลำ้นลำ้นบำท ซึ่งเป็นเสน้ทำง
ลดัน ำสนิคำ้จำกจนีไปยงัยุโรป นอกจำกน้ี ยงัมกีำรก่อสรำ้งทำงรถไฟในแอฟรกิำจำกเมอืงจบิูต ีถงึกรุง
แอดดสิอำบำบำ ของเอธโิอเปีย ระยะทำงกว่ำ 749 กม. มูลค่ำลงทุน 4,000 ล้ำนเหรยีญสหรฐัฯ หรอื 
140,000 ลำ้นบำท ทีจ่นีเป็นผูส้นบัสนุนหลกัของโครงกำร โดยรถไฟสำยน้ีใชร้ะบบรำง ตวัรถและวศิวกร
จนีทัง้หมดในกำรก่อสรำ้ง 

ขณะที่ก่อนหน้ำน้ีจีนและองักฤษได้ร่วมทดสอบกำรขนส่งทำงรถไฟที่ถือเป็นส่วนหน่ึงของ
เส้นทำงสำยไหมแห่งศตวรรษที่ 21 น้ี ระยะทำงกว่ำ 12,000 กม. โดยขบวนรถไฟขนส่งสนิค้ำเที่ยว
ปฐมฤกษ์ไดอ้อกเดนิทำงจำกสถำนีรถไฟอี้อู (Yiwu) ในมณฑลเจอ้เจยีงของจนีเมื่อวนัที่ 1 ม.ค.2560 
ผำ่นเมอืงท่ำส ำคญัๆในเอเชยีกลำงและยุโรปถงึ 15 เมอืง อำท ิคำซคัสถำน เบลำรุส โปแลนด ์เยอรมนี 
เบลเยยีม ฝรัง่เศส ก่อนลอดอุโมงค์ช่องแคบองักฤษไปสิ้นสุดทีส่ถำนีบำร์กิ้งของมหำนครลอนดอน ใช้
เวลำเดนิทำงรวม 18 วนั ร่นระยะเวลำกำรขนส่งสนิคำ้จำกปกตทิี่ใชเ้วลำ 30 วนั แถมยงัผ่ำนเมอืงท่ำ
ส ำคญัๆของทัง้เอเชยีกลำงและยุโรป ถอืเป็นก้ำวส ำคญัของกำรเปิดเสน้ทำงสำยไหมใหม่ที่ไม่ใช่เรื่อง
เพอ้ฝนัอกีต่อไป!!! 

อกีเสน้ทำงที่เริม่ใชแ้ลว้ กค็อืเสน้ทำงจำกเจอ้เจยีง ไปยงักรุงเตหะรำน อหิร่ำน ระยะทำง 9,500 
กม. 

   
 

ขณะที่ภูมภิำคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้นัน้ นอกจำกกำรปกัธงให ้“ช่องแคบมะละกำ” เป็นจุด
เชื่อมโยงที่ส ำคญัของเส้นทำงสำยไหมทำงทะเลแล้ว ล่ำสุดยงัมีข่ำวว่ำมำเลเซียได้จบัมือกบัจีนผุด 
“โครงกำรก่อสรำ้งระบบขนส่งทำงรำงเลยีบชำยฝ ัง่ตะวนัออก” ทีเ่รยีกว่ำ Malaysia’s East Coast Rail 
Link เพื่อสรำ้ง “แลนดบ์รดิจ์” และเสน้ทำงยุทธศำสตรท์ีจ่ะเชื่อม OBOR ดว้ยมูลค่ำลงทุนกว่ำ 55,000 
ลำ้นรงิกิต หรอืกว่ำ 440,000 ล้ำนบำท โดยมรีะยะเวลำปลอดหน้ี 10 ปี ถอืเป็นโครงกำรลงทุนขนำด
ใหญ่ทีสุ่ดเทำ่ทีม่ำเลยเ์คยม ี

ก่อนหน้ำนัน้ จนีกเ็พิง่ก่อสรำ้งถนนทีเ่ชื่อมจำกเมอืงเปำ่ซำง และเถงิชงของจนีไปยงัประเทศพม่ำ 
พรอ้มก่อสรำ้งสะพำน “หลงเจยีง” ในมณฑลยนูนำนทีไ่ดช้ื่อวำ่เป็นสะพำนทีย่ำวและสูงทีสุ่ดในเอเชยี ทัง้



ยงัมแีผนจะก่อสรำ้งรถไฟควำมเรว็สูงจำกคุนหมงิไปยงัเมอืงยำ่งกุง้ของพม่ำ ระยะทำงกว่ำ 2,000 กม.
อกีดว้ย โดยอยูร่ะหวำ่งกำรเจรจำ 

ขณะเดยีวกนั ปลำยปี 59 ทีผ่ำ่นมำ จนียงัเริม่ต้นก่อสรำ้งเสน้ทำงรถไฟจำกเมอืงคุนหมงิสู่แขวง
หลวงน ้ำทำทำงตอนเหนือของ สปป.ลำว สู่นครเวยีงจนัทน์ ระยะทำง 421 กม. วงเงนิลงทุนกว่ำ 6,000 
ลำ้นเหรยีญสหรฐัฯทีแ่มค้วำมคบืหน้ำรถไฟสำยน้ีจะตดิปญัหำเน่ืองจำกเสน้ทำงทีต่อ้งขุดอุโมงคม์ำกกว่ำ 
40% แต่โครงกำรดงักลำ่วกไ็ดเ้ดนิเครื่องไปแลว้ 
 
ไทยกบัเส้นทางสายไหมใหม่ 
แล้วในส่วนของประเทศไทยอยู่ตรงไหนของขบวนรถไฟ “สายไหม” ทีว่่าน้ี??? 

ก่อนหน้ำน้ี นำยสมคิด จำตุศรีพทิกัษ์ รองนำยกรฐัมนตรี ที่น ำคณะเดินทำงไปเยอืนฮ่องกง 
พรอ้มปำฐกถำพเิศษ “ยทุธศำสตรไ์ทย-ฮอ่งกง-เซีย่งไฮ ้ภำยใตน้โยบำย One Belt One Road” โดยระบุ
ว่ำ นโยบำยน้ีจะเป็นควำมหวงัใหม่ท่ำมกลำงควำมไม่แน่นอนจำกเศรษฐกจิโลก และประเทศไทยเองที่
ขณะน้ีมุง่สูก่ำรพฒันำระเบยีงเศรษฐกจิภำคตะวนัออก (EEC) ซึ่งฮ่องกงถอืเป็นประตูกำรคำ้ทีจ่ะเชื่อมสู่
จนี และไทยเองกเ็ป็นประตูกำรคำ้เชื่อมสู ่CLMV 

ล่ำสุดรองนำยกฯสมคดิไดย้ ้ำในงำนเจรจำจบัคู่ธุรกจิไทย-จนี ซึ่งจดัโดยธนำคำรแห่งประเทศจนี 
(แบงกอ์อฟไชน่ำ) วำ่ คุณคำ่ของนโยบำย “หน่ึงแถบ หน่ึงเสน้ทำง” ของจนี ไม่ไดอ้ยูท่ีเ่รื่องวตัถุ หรอืแค่
มโีครงสร้ำงพื้นฐำน แต่อยู่ที่กำรใชโ้ครงสรำ้งพืน้ฐำนเหล่ำนัน้เชื่อมโยงนักธุรกจิ ประชำชนของแต่ละ
ประเทศเป็นพลงัทีแ่ทจ้รงิ และประเทศไทยก ำลงัเร่งพฒันำโครงกำรระเบยีงเศรษฐกจิภำคตะวนัออก (อี
อซี)ี อยำ่งเตม็ที ่เพือ่เชื่อมกบันโยบำย “One Belt One Road” ของจนีอยำ่งเป็นเน้ือเดยีวกนั 

ขณะที่ นำงอภริด ีตนัตรำภรณ์ รมว.พำณิชย์ 1 ในรฐัมนตรทีี่ได้รบัเชญิใหเ้ขำ้ร่วมกำรประชุม 
ระบุวำ่ แผนกำรขบัเคลื่อนเสน้ทำงสำยไหมใหมแ่หง่ศตวรรษที ่21 ของจนี และกำรขบัเคลื่อนกำรพฒันำ
เศรษฐกิจของไทย มีควำมสอดคล้องและเอื้อต่อกนัในหลำยด้ำน โดยเฉพำะกำรที่ไทยมีเขตพฒันำ
เศรษฐกจิภำคตะวนัออก (EEC) ทีจ่ะเชื่อมโยงกบั Belt and Road Initiative ได ้โดยไทยพรอ้มเป็น
ศูนย์กลำงกำรคมนำคมขนส่ง และโลจิสติกส์ในภูมิภำค แต่ไทยจะเกำะขบวนรถไฟสำยไหมแห่ง
ศตวรรษที ่21 ไดแ้ค่ไหนนัน้ หำกทุกฝำ่ยจะยอ้นรอยไปพจิำรณำโครงกำรควำมร่วมมอืทำงกำรคำ้และ
กำรลงทุน “ไทย-จนี” และโดยเฉพำะโครงกำรรถไฟควำมเรว็สูง “ไทย-จนี” น่ำจะเป็นค ำตอบทีด่วี่ำเรำ
อยู ่“ตรงไหน” ของขบวนรถไฟสำยน้ี!!! 

“โครงกำรรถไฟควำมเร็วสูง” ทีเ่ป็นโครงกำรควำมร่วมมอืไทย-จนีนัน้ ประเทศไทยเป็นประเทศ
แรกๆในภมูภิำคน้ีทีท่ำงกำรจนีหยบิยืน่ขอ้เสนอให ้ตัง้แต่รฐับำล นำยอภสิทิธิ ์เวชชำชวีะ ต่อเน่ืองมำยงั
รฐับำล น.ส.ยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร ก่อนที่รฐับำล คสช.ชุดน้ีจะรบัไม้ต่อ แต่กำรด ำเนินโครงกำรดงักล่ำวก็
กลบัไมม่คีวำมคบืหน้ำ 



   
 
โดยรัฐบำลได้ตัง้คณะท ำงำนร่วมไทย -จีน เพื่อเจรจำเงื่อนไขกำรด ำเนินโครงกำรและได้

ปรบัเปลี่ยนโครงกำรมำเป็น “รถไฟควำมเร็วปำนกลำง” ก ำหนดเส้นทำงสำยกรุงเทพฯ-โครำช-
หนองคำย ระยะทำง 615 กม. และแก่งคอย-มำบตำพุด ระยะทำง 238 กม. วงเงนิลงทุนกว่ำ 800,000 
ลำ้นบำท ก่อนจะปรบัเปลี่ยนกลบัมำเป็นรถไฟควำมเรว็สูง หดระยะทำงลงมำเหลอืแค่สำยกรุงเทพฯ -
โครำช-หนองคำย ระยะทำง 615 กม.วงเงนิ 500,000 ลำ้นบำทแทน 

แต่กระนัน้คณะท ำงำนร่วมไทย-จนีทีเ่ปิดกำรเจรจำมำแรมปี และมกีำรประชุมร่วมกว่ำสบิครัง้ก็
ยงัไมส่ำมำรถเจรจำตกลงกนัได ้และแมจ้ะมกีำรปรบัลดขนำดโครงกำรลงมำเหลอืแค่เสน้ทำงกรุงเทพฯ-
นครรำชสมีำ ระยะทำง 252 กม. วงเงนิลงทุน 179,000 ลำ้นบำท แต่คณะท ำงำนร่วมกย็งัคงไม่สำมำรถ
เจรจำเงื่อนไขกำรร่วมลงทุน รำยละเอยีดของผูร้บัเหมำก่อสรำ้ง และรำยละเอยีดทำงกำรเงนิได้  ท ำให้
เป้ำหมำยทีจ่ะดเีดยต์อกหมุดโครงกำรในเฟสแรกชว่งสถำนีกลำงดง-ปำง-อโศก ระยะทำง 3.5 กม. มอีนั
ตอ้ง “เลื่อนแลว้เลื่อนอกี” จำกเดอืนกนัยำยน 2559 มำปลำยปีและขยบัมำตน้ปี 2560 แต่จนกระทัง่วนัน้ี
กย็งัไมม่ทีทีำ่วำ่จะไดต้อกหมุดเปิดหวดูโครงกำรก่อสรำ้งได ้เป็นค ำตอบทีด่วี่ำประเทศไทยกระโดดเกำะ
ขบวนรถไฟสำยน้ีไดท้นัหรอืไม!่!! 

หำกจะพจิำรณำโครงกำรควำมรว่มมอืทีป่ระเทศต่ำงๆมกีบัรฐับำลจนีทัง้กำรก่อสรำ้งระบบขนส่ง
ทำงรำง รถไฟควำมเรว็สูง กำรก่อสร้ำงถนน ท่ำเทยีบเรอื หรอืโครงกำรควำมร่วมมอืด้ำนกำรค้ำกำร
ลงทุนอื่นๆ อนัเป็นทีม่ำของ “เสน้ทำงสำยไหมใหม ่แหง่ศตวรรษที ่21”น้ี 

ปฏเิสธไมไ่ดว้่ำแต่ละประเทศลว้นตอ้งตัง้อยูบ่นพืน้ฐำนทีค่ ำนึงถงึ “ประโยชน์ร่วม” ทีท่ ัง้สองฝำ่ย
จะไดร้บั และเรำคงไม่อำจจะกล่ำวโทษไดว้่ำ ทีผ่ำ่นมำประเทศไทยถูก “บบีเคน้” หรอืถูกเอำเปรยีบจน
ไม่สำมำรถยอมรบัได ้หำไม่เช่นนัน้เรำคงไม่ไดเ้หน็ประเทศต่ำงๆ บรรลุขอ้ตกลงและเดนิหน้ำโครงกำร
รว่มลงทุนในดำ้นต่ำงๆ ไปไดแ้น่! 

เรำคงตอ้งหวนกลบัมำพจิำรณำตวัเองดว้ยวำ่ สิง่ทีท่ ำใหก้ำรเจรจำควำมรว่มมอืไทย-จนีสะดุดกกึ
นัน้ เป็นเพรำะนโยบำย “ไมห้ลกัปกัเลน” ของไทยเอง หรอืเป็นเพรำะตัง้แงม่องแต่ว่ำคู่คำ้พนัธมติรจอ้ง
แต่จะเอำเปรยีบหรอืไม่ เพรำะหำกทำ้ยทีสุ่ดเรำตอ้งถูกโดดเดีย่วตกขบวนรถไฟสำยไหมขึน้มำจรงิๆ จะ
บำกหน้ำโทษใครได!้!! 

ทีมเศรษฐกิจ 
 
 
 



ข่าวจากหนังสือพิมพ ์แนวหน้า 
ฉบบัวนัจนัทรท่ี์ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2560 

 
ลัน่ก าจดัหนอนหวัด ามะพรา้วให้ส้ินซาก  

กรมส่งเสริมฯสัง่ปพูรมก าจดั 29 จงัหวดัช่วยเหลือชาวสวน 
 

 
 

นำยสมชำย ชำญณรงค์กุล อธบิดกีรมส่งเสรมิกำรเกษตร เปิดเผยว่ำ กรมส่งเสรมิกำรเกษตร
ไดร้บัมอบหมำยใหเ้ป็นหน่วยงำนหลกัในกำรด ำเนินโครงกำรป้องกนัก ำจดัศตัรูมะพรำ้ว (หนอนหวัด ำ) 
ดว้ยวธิผีสมผสำนแบบครอบคลุมพืน้ที ่โดยกำรมสี่วนร่วมอยำ่งยัง่ยนื เพื่อช่วยเหลอืเกษตรกรทีป่ระสบ
ปญัหำกำรระบำดของศตัรมูะพรำ้ว (หนอนหวัด ำ) ในมะพรำ้วอยำ่งเร่งด่วน ในพืน้ทีท่ีพ่บกำรระบำด 29 
จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์สุรำษฎรธ์ำนี ชลบุร ีสมุทรสำคร ฉะเชงิเทรำ กรุงเทพมหำนคร 
นนทบุรี อ่ำงทอง รำชบุรี นครปฐม สมุทรสงครำม เพชรบุรี สมุทรปรำกำร ระยอง จนัทบุรี ตรำด 
อุดรธำนี สงขลำ สตูล นรำธวิำส บุรรีมัย ์ศรสีะเกษ นครศรธีรรมรำช กระบี ่พงังำ ภูเกต็ ระนอง ชุมพร 
และปตัตำนี รวมพืน้ทีด่ ำเนินกำร 78,954 ไร ่

ส ำหรบัมำตรกำรในกำรแก้ไขปญัหำศตัรูมะพร้ำว (หนอนหวัด ำ) ในครัง้น้ี จะใช้วิธีกำรแบบ
ผสมผสำน คอื กำรรณรงค์ตดัทำงใบมะพรำ้วทีถู่กหนอนหวัด ำท ำลำยแลว้น ำมำเผำ เพื่อท ำลำยแหล่ง
อำศยัของศตัรูมะพร้ำว (หนอนหวัด ำ) ร่วมกบักำรปล่อยแตนเบียนบรำคอนในสวนมะพร้ำวเพื่อลด
ปรมิำณศตัรูพชืและรกัษำสมดุลในธรรมชำติ จำกนัน้ใช้สำรเคมฉีีดเขำ้ล ำต้นในมะพร้ำวที่มคีวำมสูง
มำกกว่ำ 12 เมตร หรือพ่นสำรเคมีทำงใบในมะพร้ำวที่มคีวำมสูงน้อยกว่ำ 12 เมตร ซึ่งกำรด ำเนิน
มำตรกำรต่ำงๆ เหล่ำน้ี ต้องด ำเนินกำรแบบครอบคลุมทุกพื้นที่อย่ำงพร้อมเพรียงกนัและท ำอย่ำง
ต่อเน่ือง ฉะนัน้จ ำเป็นตอ้งอำศยักำรมสีว่นรว่มจำกทุกภำคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้เจำ้หน้ำทีจ่ำกกรมสง่เสรมิ
กำรเกษตร กรมวิชำกำรเกษตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดั ที่ส ำคญัคือตัว
เกษตรกร และเจำ้ของที่ดนิทีเ่ป็นแหล่งอำศยัของศตัรูมะพรำ้ว นอกจำกน้ี คณะรฐัมนตรยีงัเหน็ชอบให้
ใช้มำตรกำรทำงกฎหมำยในกำรประกำศเขตควบคุมพื้นที่ระบำดในกรณีที่เจ้ำของไม่ยนิยอมหรือมี
ปญัหำในกำรด ำเนินกำร เพือ่ใหภ้ำครฐัสำมำรถเขำ้ไปจดักำรกบัศตัรพูชืได ้



อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร กล่ำวเพิ่มเติมว่ำ กำรก ำจดัศัตรูมะพร้ำว (หนอนหวัด ำ) ใน
มะพรำ้ว ตอ้งก ำจดัใหส้ิน้ซำกเพื่อตดัวงจรและลดจ ำนวนประชำกรศตัรูมะพรำ้ว (หนอนหวัด ำ) ใหห้มด
ไปตำมเจตนำรมณ์ของพลเอกประยทุธ ์จนัทรโ์อชำ นำยกรฐัมนตร ีทีป่ระกำศอยำ่งชดัเจนว่ำ หนอนหวั
ด ำต้องไม่มีที่ยนืในประเทศไทย เน่ืองจำกกำรท ำลำยของหนอนหวัด ำ ท ำให้ผลผลติมะพร้ำวลดลง 
ส่งผลถึงรำยได้ของเกษตรกร และกระทบต่อเศรษฐกิจในภำครวมของประเทศด้วย ทัง้ยงัต้องเสีย
งบประมำณในกำรด ำเนินกำรจ ำนวนมำก จงึตอ้งจดักำรให้เดด็ขำด เพื่อแกป้ญัหำหนอนหวัด ำมะพรำ้ว
อยำ่งยัง่ยนื 

 
เกษตรบรูณาการ :  คนหนังเหนียวต้องว่าท่ีผลงาน 

 
เกษตรบรูณำกำรสปัดำหน้ี์ วำ่ดว้ยเรื่องของคนหนังเหนียว  ซึ่งตอ้งบอกว่ำเหนียวหนึบจรงิๆ ใน

เรื่องของกำรกอดตดิเกำ้อี ้หลงัมกีระแสขำ่วจำกคนวงในรฐับำล วำ่จะมกีำรปรบัคณะรฐัมนตร ีหรอื ครม. 
บิก๊ตู่ อกีรอบ หลงัจำกท ำงำนมำเป็นระยะเวลำอนัพอสมควร แต่สิง่ที่ควรจะเป็นดนัไม่เขำ้ตำ หน ำซ ้ำ 
งำนไม่เดนิหน้ำ ย ่ำอยู่กบัที่  โดยหน่ึงในผูท้ี่มขีำ่วว่ำจะโดนปรบัไปอยูก่ระทรวงที่เหมำะสม ก็คงหนีไม่
พน้ กระทรวงเกษตรฯ ทีม่รีฐัมนตรทีีช่ื่อ ท่ำน พลเอก ฉตัรชยั สำรกิลัยะ นัน่เอง แถมยงัมขีำ่วว่ำ อำจมี
พว่งดว้ย รฐัมนตรสีำวสวยอยำ่งทำ่นรฐัมนตร ี“ชุตมิำ บุณยประภศัร” ไปดว้ย ในครำวเดยีวกนั  

หลงัจำกมีข่ำวออกมำไม่กี่วนั อยู่ๆ เมื่อถูกจี้ถำมหำค ำตอบ ว่ำเท็จจริงแค่ไหน งำนน้ีท่ำน
นำยกรฐัมนตร ีพลเอกประยุทธ์  จนัทรโ์อชำ  ออกมำกลบกระแสข่ำวลอื ดว้ยกำรยนืยนัชดัเจนว่ำ “ไม่
ปรบั” และบอกอกีว่ำ ไม่มรีฐัธรรมนูญฉบบัไหนทีก่ ำหนดใหป้รบัครม.น้ีครบั เรื่องน้ีจงึตอ้งจบขำ่วลงไป 
อกีขำ่วจำกปำกนำยกรฐัมนตร ีทำ่นวำ่ไมป่รบั ครม. อยำ่งแน่นอน  นัน้หมำยถงึท่ำนรฐัมนตรทีัง้ 2 ท่ำน
ของกระทรวงเกษตรฯ คุณไดไ้ปต่อ ไมถู่กโหวตออกจำกบำ้น  

มำถงึกรณี ปลดักระทรวงเกษตรฯ  “ธรีภทัร ประยรูสทิธ”ิ ทีท่ ำหน้ำทีพ่ระยำแรกนำมำหมำดๆ ก็
มกีระแสข่ำวว่ำ ท่ำนปลดัจะโดนปรบัจำกต ำแหน่งเช่นเดยีวกนั งำนน้ีแม้ไม่มกีำรกำรนัตีจำกใคร แต่
ทำ่นพีป่ลดัฝน  กย็นืยนัดว้ยตนเองมำแลว้ ตอนทีม่ขีำ่วใหม่ๆ วำ่ กอ็ยำ่งงี ้พอใกลเ้ดอืนพฤษภำคมทไีรก็
มขี่ำวทุกทบีอกตรงว่ำไม่มอีะไร งำนน้ีก็ตอ้งเชื่อท่ำนปลดัฝนอกีหละเจำ้นำยเพรำะหน้ำไม่แน่จรงิ จำก
ฝนทีเ่คยตกแถวปำ่ไม ้ท ำใหป้ำ่ชุ่มชื้น (จรงิรปึล่ำวไม่รู)้ คงไม่มำตกไกลถงึกระทรวงเกษตรฯ หรอกจำ้



ถ้ำไม่แน่จรงิ ก็มคีนเขำว่ำมำ ว่ำต้องดูกนัให้ยำวๆ ว่ำใครจะไปก่อนกนัระหว่ำงท่ำนรฐัมนตรกีบัปลดั 
ยงัไงเหนียวกนัขนำดน้ีจำกน้ีไป ต้องใช้ควำมเหนียวให้เกิดประโยชน์ หำทำงกลมเกลยีว แก้ปญัหำ
ใหก้บัเกษตรกรอยำ่งจรงิจงัเสยีท ีเพรำะทีผ่ำ่นมำถอืวำ่ เสยีเวลำมำนำน เมื่อเทยีบกบัผลงำนทีส่งัคมเขำ
มองมำ เพรำะผลงำนมนัต้องวดักันที่ผลสมัฤทธิข์องงำน ซึ่งทุกวนัน้ี ต้องถำมตวัท่ำนว่ำ ผลงำนที่
ออกมำดแีคไ่หน ไมใ่ชเ่อำแต่หลงตวัเอง เพรำะเรื่องทีร่อกำรแกไ้ขมอีกีเยอะ  

มำอกีเรื่องทีเ่ป็นเรื่องบำนปลำยจำกควำมอยำก... นัน้คอืเรื่องสหกรณ์ออมทรพัย์ ทีผ่ำ่นมำมขีำ่ว
ว่ำมกีำรโกงกนัมหำศำล ที่เป็นข่ำวครกึโครมไม่เว้นแต่ละวนั ทัง้สหกรณ์เครดติยูเน่ียน สหกรณ์ออม
ทรพัยค์รูต่ำงๆ สหกรณ์จุฬำฯ สหกรณ์เคหสถำนนพเก้ำฯ ซึ่งเล่นเอำ เกดิปญัหำวกิฤตศิรทัธำ วงกำร
สหกรณ์ไม่ใช่น้อย ว่ำกนัตรงๆ สหกรณ์ตำมหลกัง่ำยๆ ก็เป็นกำรรวมกลุ่มช่วยเหลอืมวลหมู่สมำชิก
กนัเองไมแ่สวงหำผลประโยชน์ และสมำชกิทุกคนกม็หีน้ำทีค่ดัเลอืกกรรมกำรมำกนัเองขณะเดยีวกนั ก็
จะตอ้งท ำหน้ำที ่

ตรวจสอบกนัเอง ไดด้ว้ยนัน้หมำยถงึหำกคดิวำ่มอีะไรทีผ่ดิแปลกตำมวถุัประสงคน้ี์ตอ้งมกีำรทว้ง
ติง  แต่วนัน้ีมีกรรมกำรบำงสหกรณ์ ที่มปีญัหำ มกีำรน ำเงนิสมำชิกไปด ำเนินกำร ในกิจกรรม นอก
สหกรณ์สมำชกิก็ไม่ได้มกีำรตรวจสอบจรงิจงั หวงัเพยีงวนัดคีนืด ีได้เงนิจำกกำรปนัผลเยอะๆ ก็ลืม
ตรวจสอบมำพบอกีทกี็มปีญัหำ เจ๊งกนัไปหลำยสหกรณ์ วนัน้ี ต้องบอกว่ำ ที่ผ่ำนมำสมำชกิท ำหน้ำที่
ตนเองดหีรอืยงัไมใ่ชท่ ำหน้ำทีต่นเอง อกีดำ้นคอืกำรตรวจสอบ  

ราชด าเนิน 
 
 

 


