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คอลมัน์ กวนน ้าให้ใส : นับหน่ึง ปฏิรปูเกษตรพนัธสญัญา (จบ) 

พระราชบญัญตัิส่งเสริมและพฒันาระบบเกษตรพนัธสญัญา พ.ศ.
2560 ประกาศในราชกจิจานุเบกษา มผีลใชบ้งัคบัเป็นกฎหมายแลว้ งานน้ี 
เกี่ยวขอ้งกบัเกษตรกรหลายล้านครวัเรอืน หรอืหลายสบิล้านชวีติ  เพราะ
ระบบเกษตรพนัธสญัญา หรอืคอนแทรคฟารม์มิง่ แพรห่ลายมากในปจัจุบนั 
โดยหลกัพืน้ฐานของกฎหมายน้ี มุ่งดูแลใหเ้กดิความเป็นธรรมแก่เกษตรกร
รายย่อย อย่างน้อยก็ไม่ปล่อยไปตามยถากรรมเหมอืนที่ผ่านมา กฎหมาย
บงัคบัไวเ้ลยว่า สญัญาคอนแทรคฟารม์มิง่นัน้ จะตอ้งมรีายละเอยีดทีช่ดัเจน
อย่างไรบ้าง เพราะที่ผ่านมาสญัญามคีวามสลบัซบัซ้อน หลายปม ยากแก่

การประเมนิความเสีย่ง ความคุม้ค่า ท าใหเ้กษตรกรรายยอ่ยอยู่ในจุดที่เสีย่งจะเสยีเปรยีบ กฎหมายเขยีนไว้
ดว้ยว่า สญัญาทีผู่ป้ระกอบธุรกจิทางการเกษตรจดัท ากบัเกษตรกร หากขอ้ความใดในสญัญาขดัหรอืแยง้กบั
ขอ้ความในเอกสารส าหรบัการชี้ชวนใหต้ีความไปในทางที่เป็นคุแแก่เกษตรกร รวมถงึใหม้คีแะกรรมการ
สง่เสรมิและพฒันาระบบเกษตรพนัธสญัญา ขึน้มาก ากบัดูแลโดยตรง ฯลฯ เกี่ยวกบัการควบคุมสญัญานัน้ ใน
กฎหมายใหมย่งัมปีระเดน็ทีน่่าสนใจอกีหลายประการ 

1.ในกรแีที่ผูป้ระกอบธุรกจิทางการเกษตรจดัท าสัญญาไม่เป็นไปตามแบบที่คแะกรรมการประกาศ
ก าหนด ในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ ให้ถือว่าสัญญาส่วนนัน้ไม่มีผลใช้บังคับ และให้น าความตามแบบที่
คแะกรรมการก าหนดมาใชบ้งัคบัแทน และไม่ตดัสทิธเิกษตรกรในการเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย หรอืค่าทดแทน
ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากการเตรยีมการ หรอืการด าเนินการตามสญัญาสว่นทีไ่มม่ผีลใชบ้งัคบัโดยสุจรติ 

2.ประการส าคญั กฎหมายระบุถงึขนาดว่า หากมกีารไปท าสญัญาในลกัษแะที่เอาเปรยีบเกษตรกร
ลกัษแะดงัต่อไปน้ี ใหถ้อืวา่ขอ้ตกลงหรอืเงือ่นไขใดในสญัญานัน้ ไมม่ผีลใชบ้งัคบั (มาตรา 26) ไดแ้ก่ 

(1) ขอ้ตกลงทีบ่งัคบัใหเ้กษตรกรตอ้งรบัมอบพนัธุพ์ชืหรอืพนัธุส์ตัว ์อาหาร ยา และปจัจยัการ
ผลติ สารเคม ีเครื่องมอื อุปกรแ์ หรอืสิง่ทีต่อ้งน ามาใชใ้นการผลติผลติผลหรอืบรกิารทางการเกษตรใดๆ ทีไ่ม่
มคีุแภาพ ตามทีผู่ป้ระกอบธุรกจิทางการเกษตรจดัหา หรอืไมเ่ป็นไปตามทีก่ าหนดในสญัญา หรอืทีไ่มม่ฉีลาก 
หรอืไมเ่ป็นไปตามมาตรฐานสนิคา้ ตามทีก่ฎหมายนัน้ๆ ก าหนด 

(2) ขอ้ตกลงทีย่กเวน้หรอืจ ากดัความรบัผดิของผูป้ระกอบธุรกจิทางการเกษตรต่อเกษตรกร 
ในความช ารุดบกพร่องหรอืไม่เป็นไปตามมาตรฐานของพนัธุพ์ชืหรอืพนัธุส์ตัว ์อาหาร ยา สารเคม ีเครื่องมอื 
อุปกรแ์ ปจัจยัการผลติหรอืสิง่ทีต่อ้งน ามาใชใ้นการผลติผลติผลหรอืบรกิารทางการเกษตรใดๆ แก่เกษตรกร
ทีผู่ป้ระกอบธุรกจิทางการเกษตรเป็นผูจ้ดัหา 



(3) ขอ้ตกลงหรอืเงื่อนไขที่ก าหนดใหม้กีารจ าหน่ายจ่ายโอนทรพัย์สนิ หรอืสทิธใิดๆ ของ
เกษตรกร ใหแ้ก่ผูป้ระกอบธุรกจิทางการเกษตรภายหลงัจากการบอกเลกิสญัญาหรอืในกรแีทีผ่ดิสญัญา 

(4) ขอ้ตกลงหรอืเงือ่นไขทีใ่หเ้กษตรกรตอ้งรบัผดิในสญัญาแมเ้กดิเหตุสุดวสิยัหรอืสาธารแภยั 
อนัไมอ่าจจะโทษฝา่ยหน่ึงฝา่ยใดได ้

(5) ขอ้ตกลงที่ใหส้ทิธผิูป้ระกอบธุรกจิทางการเกษตรในการบอกเลกิสญัญา โดยเกษตรกร
ไมไ่ดผ้ดิสญัญาในขอ้สาระส าคญั 

(6) ขอ้ตกลงทีเ่รยีกหรอืก าหนดใหเ้กษตรกรต้องมภีาระเพิม่ขึน้มากกว่าภาระทีก่ าหนดไวใ้น
เวลาทีท่ าสญัญา 

(7) ขอ้ตกลงที่ก าหนดให้ต้องน าเงนิชดเชยที่เกษตรกรไดร้บัจากทางราชการหรอืค่าสนิไหม
ทดแทน จากการประกนัภยัใหแ้ก่ผูป้ระกอบธุรกจิทางการเกษตร 

(8) ขอ้ตกลงทีก่ าหนดใหผู้ป้ระกอบธุรกจิทางการเกษตรเปลีย่นแปลงราคาวตัถุดบิในการผลติ
ผลติผลหรอืบรกิารทางการเกษตร หรอืคา่ตอบแทนในการผลติผลติผลหรอืบรกิารทางการเกษตรไดเ้พยีงฝา่ย
เดยีว 

(9) ข้อตกลงที่มีลกัษแะหรือมีผลให้เกษตรกรต้องปฏิบตัิหรือรบัภาระเกินกว่าที่จะพึง
คาดหมายไดต้ามปกตติามทีค่แะกรรมการประกาศก าหนด 

ประเด็นน้ี นับว่าเป็นการสะท้อนเจตนามุ่งคุ้มครองผลประโยชน์อนัเป็นธรรมของเกษตรกรอย่าง
ชดัเจน 

3.กฎหมายยงัดกัคอผูป้ระกอบการประเภทที่ซกิแซก็ เล่นไม่ซื่อเอาไวถ้งึขนาดก าหนดว่า หา้มมใิหผู้้
ประกอบธุรกจิแบ่งสญัญาระหว่างผูป้ระกอบธุรกจิทางการเกษตรกบัเกษตรกร หรอืกระท าการอื่นใด เพื่อให้
การท าสญัญาไมเ่ขา้ลกัษแะของสญัญาในระบบเกษตรพนัธสญัญาตามพระราชบญัญตัน้ีิ (มาตรา 25) กรแีที่
มีการท าสัญญาเช่นนัน้ ให้ถือว่าสัญญานัน้เป็นสัญญาในระบบเกษตรพนัธสญัญา ต้องถูกควบคุมตาม
กฎหมายน้ีอยูด่ ี

4.ผูป้ระกอบการจะตอ้งรบัผดิชอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม มใิช่ผลกัภาระใหเ้กษตรกร กฎหมายก าหนด
ไว้เลยว่า ในกรแีที่การผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรในระบบเกษตรพนัธสญัญาใด ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อคุแภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนอนัเน่ืองมาจากการใช้ปจัจยัการผลิต หรือ
กระบวนการผลติภายใต้เงื่อนไขที่ผูป้ระกอบธุรกจิทางการเกษตรก าหนด ผูป้ระกอบธุรกจิทางการเกษตรมี
หน้าที่ต้องรบัผดิชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสยีหายเพื่อการนั ้น เว้นแต่จะพสิูจน์ได้ว่าผลกระทบนัน้
เกดิขึน้จากเหตุสุดวสิยั หรอืเป็นการกระท าหรอืละเวน้การกระท าของเกษตรกรในการไม่ปฏบิตัติามขัน้ตอน 
หรอืเงื่อนไขที่ผูป้ระกอบธุรกจิทางการเกษตรก าหนดค่าสนิไหมทดแทนหรอืค่าเสยีหาย ซึ่งผูป้ระกอบธุรกจิ
ทางการเกษตรมหีน้าที่ตอ้งรบัผดิขา้งต้นนัน้ หมายความรวมถงึค่าใชจ้่ายทัง้หมดที่ทางราชการตอ้งรบัภาระ
จา่ยจรงิในการขจดัมลพษิหรอืฟ้ืนฟูคุแภาพสิง่แวดลอ้ม (มาตรา 41) 

5.จะบอกเลกิสญัญาอย่างไม่เป็นธรรมไม่ได้ กฎหมายก าหนดไว้เลยว่า การบอกเลกิสญัญาในระบบ
เกษตรพนัธสญัญาก่อนสิ้นก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสญัญา โดยผูป้ระกอบธุรกจิทางการเกษตรหรอื
เกษตรกรฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง เน่ืองจากสภาพของพื้นที่ที่ท าการผลติผลติผล หรอืบรกิารทางการเกษตร ตาม



สญัญาในระบบเกษตรพนัธสญัญา หรอืภาวะตลาดของผลติผลทางการเกษตรดงักล่าวไดเ้ปลีย่นแปลงไป จะ
กระท าไมไ่ด ้เวน้แต่มกีารตกลงก าหนดเงนิชดเชยการลงทุนหรอืคา่ใชจ้า่ยอื่นใดใหแ้ก่อกีฝา่ยอยา่งเป็นธรรม 

6.เมื่อเริ่มใช้ระบบใหม่ ผู้ประกอบการเกษตรพนัธสญัญาทุกรายจะต้องแจ้งการประกอบธุรกิจต่อ
ส านักงานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรแ์ก่อนเริม่ประกอบกจิการ หลงัจากน้ี เมื่อมกีฎหมายออกใชบ้งัคบั
แลว้ กระทรวงเกษตรและสหกรแ์ตอ้งด าเนินการออกประกาศหรอืระเบยีบตามพระราชบญัญตัน้ีิ ใหแ้ลว้เสรจ็
ภายในหน่ึงรอ้ยยีส่บิวนั นับแต่วนัที่พระราชบญัญตัน้ีิมผีลใช้บงัคบั หากไม่สามารถด าเนินการได้ รฐัมนตรี
ต้องรายงานเหตุผลที่ไม่อาจด าเนินการได้ต่อคแะรฐัมนตรี หลงัจากน้ี จึงต้องติดตามการบงัคบัใช้ตาม
กฎหมายฉบบัน้ีวา่จะท าใหเ้กดิประโยชน์แก่ระบบเกษตรพนัธสญัญาอยา่งเป็นธรรม ทัง้ฝา่ยผูป้ระกอบกจิการ
และเกษตรกร โดยปกป้องคุม้ครองเกษตรกรรายยอ่ยมใิหเ้สยีเปรยีบ ไม่ปล่อยไปตามยถากรรมเหมอืนยุคที่
ผา่นมา สมประโยชน์แคไ่หน อยา่งไร ? 

สารส้ม  
 

เร่งจดัการ‘หนอนหวัด า’ เตือนเจ้าของสวนตดัทางใบมะพร้าว-เผาท าลาย 
นายสมชาย ชาญแรงคกุ์ล อธบิดกีรมสง่เสรมิการเกษตร เปิดเผยว่า ขแะน้ีกรมส่งเสรมิการเกษตรได้

เร่งรแรงค์สรา้งความเขา้ใจเกษตรกรในพืน้ที่พบการระบาดของศตัรูมะพรา้ว (หนอนหวัด า ) ทัง้ 29 จงัหวดั 
ตามโครงการป้องกนัก าจดัศตัรมูะพรา้ว (หนอนหวัด า) ดว้ยวธิผีสมผสานแบบครอบคลุมพืน้ที ่โดยการมสี่วน
รว่มอยา่งยัง่ยนื โดยเฉพาะมาตรการแรก คอื การตดัทางใบและเผาท าลาย ทีเ่รยีกว่าวธิกีล ซึ่งเป็นมาตรการ
ทีเ่จา้ของสวนมะพรา้วสามารถด าเนินการไดท้นัทเีมื่อพบการระบาดของหนอนหวัด าสงัเกตการท าลายจาก
ทางใบดา้นล่างหากพบหนอนหวัด าจ านวนมากและพบร่องรอยการท าลายมากกว่า 50%ใชม้ดีทีค่มตดัใหต้ ่า
กว่าใบย่อยลงมาเลก็น้อย เพื่อให้เหลอืโคนทางใบเอาไว ้จากนัน้ให้น าไปเผาท าลายทนัท ีโดยสุมเป็นกอง
เล็กๆ ระหว่างต้นมะพร้าวให้กระจายไปทัว่ทัง้สวน วธิกีารดงักล่าวจะช่วยลดจ านวนประชากรของไข่ ตวั
หนอน และดกัแดข้องหนอนหวัด าทีเ่กาะอยูท่างใบ 

อธบิดกีรมสง่เสรมิการเกษตร กลา่วเพิม่เตมิวา่ การตดัทางใบมะพรา้วและเผาท าลายนัน้ ยงัส่งผลดใีน
ทางออ้มอกี 6 ประการ ไดแ้ก่ 1.สามารถก าจดัไข ่ตวัหนอน และดกัแด ้ทีต่ดิอยู่กบัทางใบ 2.ควนัไฟจากการ
เผาจะไล่แม่ผเีสือ้หนอนหวัด า 3.ควนัไฟเป็นตวักระตุ้นใหม้ะพรา้วออกจัน่ไดด้ ีท าใหผ้ลดก 4.ขีเ้ถ้าถ่านที่ได้
จากการเผาจะเป็นการเพิม่ธาตุโปรแตสเซยีมในดนิ 5.ท าใหส้วนมะพรา้วสะอาด ลดการระบาดของดว้งแรด
มะพรา้ว ท าลายแหลง่วางไข ่6.ลดการระบาดของดว้งงวง หรอืดว้งไฟ ซึง่มาตรการป้องกนัก าจดัศตัรูมะพรา้ว 
(หนอนหวัด า) ในครัง้น้ี มุ่งเน้นใชว้ธิผีสมผสานแบบครอบคลุมทุกพืน้ที่ทีพ่บการระบาดอยา่งต่อเน่ือง และที่
ส าคญัคอืตอ้งสรา้งการมสี่วนร่วมจากผูท้ีม่สี่วนเกี่ยวขอ้งทัง้หมด โดยเฉพาะเกษตรกรและเจา้ของพืน้ทีท่ีเ่ป็น
แหล่งอาศยัของหนอนหวัด า เพื่อร่วมกนัตดัวงจรหนอนหวัด าให้สิ้นซาก จะได้ไม่กลบัมาสรา้งปญัหาอกีใน
อนาคต 

 
 
 



คอลมัน์ ส่องเกษตร : 3 ปีกระทรวงเกษตรฯยคุ คสช. 
 

คสช.-คแะรกัษาความสงบแห่งชาตมิอีายุครบ 3 ปีไปเมื่อ 22 พ.ค.ทีผ่า่นมาขแะทีร่ฐับาลของ คสช.ที่
พล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา เป็นนายกรฐัมนตร ีวา่กนัตามจรงิจะครบ 3 ปีกต็อ้งเป็นปลายเดอืนส.ค. 

เทา้ความยอ้นอดตีด.ู..คสช.เขา้ยดึอ านาจ 22 พ.ค.2557 จากนัน้กป็ระกาศใชร้ฐัธรรมนูญฉบบัชัว่คราว
ปี 2557 ตลอดจนการแต่งตัง้สภานิตบิญัญตัแิห่งชาตหิรอื สนช.ขึน้มาท าหน้าทีฝ่า่ยนิตบิญัญตั ิแลว้สนช.กล็ง
มติเลือกให้พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา เป็นนายกรฐัมนตร ีและมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตัง้
ออกมาเมื่อ 25 ส.ค.2557ตามดว้ยการฟอรม์รฐับาล จนกระทัง่มพีระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯแต่งตัง้ครม.
ประยุทธ์ 1 ออกมาเมื่อ 30 ส.ค.2557...ดงันัน้การครบรอบ 3 ปีรฐับาลพล.อ.ประยุทธ์ หรอืรฐับาลของ คสช. 
จงึเป็น 30 ส.ค. แต่กระนัน่กต็ามชว่งทีเ่ขา้ยดึอ านาจใหม่ๆ  แมเ้วน้วา่งรฐับาลอยู ่แต่คสช.กใ็ชก้ลไกราชการให้
ปลดักระทรวงแต่ละกระทรวงท าหน้าทีเ่สมอืนรฐัมนตรไีป แลว้กม็นีายทหารใหญ่จาก คสช.แยกยา้ยไปก ากบั
ดแูลอกีทดีงันัน้บางทสีงัคมจงึนบัอายรุฐับาล คสช.ตัง้แต่ 22 พ.ค.2557 เลยกม็ ี

ธรรมเนียมการครบรอบแต่ละปี จะมกีารแถลง“ผลงาน”และยอ่มมเีสยีงวพิากษ์วจิารแ์ในเชงิ“สอบได”้
หรอื“สอบตก”กนัอยูเ่ป็นประจ า ยิง่การครบรอบปีที ่3 ของคสช.กย็ิง่เป็นทีว่พิากษ์วจิารแ์มากขึน้ เพราะถอืว่า 
รฐับาลเขา้มาช่วงครึ่งหลงัแล้ว ใกลจ้ะต้องคืนอ านาจสู่ประชาชน ตามโรดแมปที่จะจดัให้มกีารเลอืกตัง้ใหม ่
น่าจะอกีแคปี่กวา่ๆ 

เดมิมขีา่วตัง้แต่ช่วงกลางเดอืนพ.ค.ว่า รฐับาล คสช.เตรยีมแถลงผลงาน 3 ปีช่วงปลายเดอืนพ.ค.หรอื
ตน้ม.ิย. แต่ไปๆมาๆ โดนเสยีงวพิากษ์วจิารแ์หนักหน่วง โดยเฉพาะการโจมต ีดสิเครดติ “ผลงาน”คสช.จาก
ฝ่ายนักการเมอืง ท าให้นายกฯประยุทธ์ชกัเซ็ง สัง่งดแถลงผลงาน แล้วเลื่อนไปแถลงร่วมช่วงเดอืนก.ย.สิ้น
ปีงบประมาแ 2560 ไปเลย 

กระนัน่กต็าม เรื่องผลงาน 3 ปีของรฐับาล คสช.กย็งัคงเป็นกระแสวพิากษ์วจิารแ์กนัอยู ่และแน่นอน
วา่ แต่ละกระทรวงกต็อ้งเตรยีมการส าหรบัแถลง “ผลงาน 3 ปี”น้ี รวมถงึกระทรวงเกษตรและสหกรแ์ดว้ย ซึ่ง
ก็เป็นที่จ ับตาอยู่มากว่า จะมีอะไรเอามาโชว์ให้ประทับใจได้บ้างหรือไม่ในปีที่ 3 น้ี ท่ามกลางเสียง
วพิากษ์วจิารแ์และขอ้เทจ็จรงิทีป่ฏเิสธไมไ่ดว้า่ พีน้่องเกษตรกรไทยยงัมชีวีติความเป็นอยูท่ีย่ากล าบาก โงหวั
ไดไ้ม่ดนีัก ภาพรวมราคาพชืผลการเกษตรที่ตกต ่า ท าใหเ้กษตรกรทีเ่ป็นคนส่วนใหญ่ มกี าลงัซื้อหดตวั เป็น
ปจัจยัส าคญัทีย่งัถ่วงเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศอยูไ่มน้่อย 

ชว่ง 3 ปีทีผ่า่นมา ไดม้กีารน ามาตรการใหค้วามช่วยเหลอืระยะสัน้ มาใชอ้ยูห่ลายครัง้ ทัง้การแจกเงนิ
ช่วยแก่เกษตรกรรายยอ่ยทีย่ากจน,แจกเงนิช่วยชาวนาไร่ละ 1 พนับาทไม่เกนิ 10 ไร่, แจกเงนิช่วยชาวสวน
ยางไร่ละ1,500 บาทคนละไม่เกนิ 10 ไร่ เป็นต้น แมเ้ป็นความจ าเป็นเฉพาะหน้าเพื่อบรรเทาความเดอืดรอ้น
ช่วงทีร่าคาผลผลติตกต ่าอย่างหนัก และถอืเป็นการช่วยเพิม่ก าลงัซื้อใหภ้าคเกษตร แต่แน่นอนว่า ไม่ ใช่การ
แกไ้ขที่ย ัง่ยนืและยอ่มเป็นประเดน็ใหถู้กโจมตไีดว้่า เป็นเรื่องของ“ประชานิยม”ไม่ต่างไปจากรฐับาลจากการ
เลอืกตัง้ทีถู่ก คสช.โคน่อ านาจไป 

อยา่งไรกต็ามตลอด 3 ปีของกระทรวงเกษตรฯในยคุรฐับาล คสช.นัน้ มองโดยภาพร่วมอยา่งใจ
เป็นธรรม กต็อ้งบอกว่า “มคีวามพยายาม” ในการแกไ้ขปญัหาอยา่งยัง่ยนืใหก้บัเกษตรกรอยูไ่ม่น้อย 



ทัง้มกีารยนืยนัอยูเ่สมอวา่ นโยบายการสรา้งความเขม้แขง็ของภาคเกษตรไทยเป็นหน่ึงในยุทธศาสตร์
หลกัของ คสช. ทีห่วัหน้า คสช.มอบหมายใหก้ระทรวงเกษตรฯเรง่ด าเนินการ 

หลายโครงการผลกัดนัออกมา เพยีงแต่ยงัวดัผลส าเรจ็ไม่ได้ อย่างการส่งเสรมิระบบการเกษตรและยกระดบั
คุแภาพสนิคา้เกษตรในรปูแบบแปลงใหญ่ ขแะทีน่โยบายในการขบัเคลื่อนการสง่เสรมิเกษตรทฤษฎใีหม่เพื่อ
สบืสานศาสตรแ์หง่พระราชาของในหลวงรชักาลที ่๙ แมเ้ป็นหน่ึงในแผนปฏบิตักิารปีน้ีทีพ่ล.อ.ฉตัรชยั สารกิลั
ยะ รมว.เกษตรฯยนืยนัใหค้วามส าคญัและไล่บี้หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งด าเนินการใหเ้ขา้เป้าใหจ้งได ้แต่ก็ยงัมี
เสยีงวพิากษ์วจิารแ์อยู่ไม่น้อยว่า หน่วยงานที่ลงไปท ามุ่งแต่ปรมิาแ ไม่ไดท้ าใหเ้กษตรกรได้“เขา้ใจ เขา้ถงึ 
และพฒันา”อยา่งแทจ้รงิ 

ทีต่อ้งฝากทิง้ทา้ยไว ้แ ทีน่ี่ กค็อื การผลกัดนัโครงการต่างๆ ใหป้ระสบผลส าเรจ็เป็น “ผลงาน” ออกมา
ได้ด ีต้องอาศยั “คน” ที่ท างานได้จรงิ อย่างมปีระสทิธภิาพ ซึ่งการวางคนใหเ้หมาะสมกบังาน ยงัคงเป็น
ปญัหาใหญ่ของกระทรวงเกษตรฯในยคุคสช.ตัง้แต่ปีแรกจนถงึปีที ่3 ถา้ยงัเป็นเช่นน้ีอยูล่ะก ็“ผลงานในปีที ่4” 
กค็งหวงัอะไรไดไ้มม่ากนกั 

สาโรช บญุแสง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข่าวจากหนังสือพิมพ ์ไทยรฐั 
ฉบบัวนัพธุท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ.2560 

 
เตือนภยั..เหด็ห้ิง ศตัรพิูฆาตปาลม์น ้ามนั 

 
เห็ดหิ้ง...รูปร่างหน้าตาคล้ายเห็ดหลินจอื แต่

สามารถน ามาบริโภคได้หรือไม่ บ้านเรายังไม่มี
การศกึษาที่แน่ชดั แต่ที่แน่ๆวนัน้ีเหด็หิ้งไม่ไดเ้ป็นแค่
เห็ดที่งอกบนขอนไม้ หรือตอมะพร้าวที่ตายแล้ว
เท่านัน้...ยงักลายเป็นศัตรูตัวใหม่ที่เข้าท าลายสวน
ปาลม์น ้ามนัใหย้นืตน้ตายคาสวนได ้

“เดมิไม่รู้หรอกสวนปาล์มน ้ามนัของตวัเองถูก
เหด็หิง้มาท าลายตน้ปาลม์ทีป่ลูกไว ้คดิว่าเกดิจากอาการขาดน ้า ตน้ปาล์มกระทบแลง้ เพราะมอีาการทางใบ
สดหกัพบัห้อยลู่ทางกบัต้น ที่มกัจะเกิดตอนฝนทิ้งช่วงไปนาน 2 
เดอืน เริม่แรกพบปญัหาเมื่อปี 2557 มตีน้ปาลม์เจอปญัหาน้ีแค่ 2-
3 ตน้ แต่ตอนน้ีลามไปทัง้สวน 

ทแีรกคดิอยา่งนัน้ แต่พอสงัเกตทีโ่คนตน้ปาลม์กลบัพบวา่ 
มเีหด็หิง้งอกขึน้มาเยอะมาก เหมอืนเหบ็หมา เหบ็แมว เลยคดิ
แกป้ญัหาเอง ทดลองเอาไฟมาสุมเผาโคนตน้ตรงทีม่เีหด็เพือ่ฆา่
เชือ้เหด็ ปรากฏวา่ไดผ้ลแคร่ะยะแรก หลงัจากนัน้เหด็งอกกระจาย
ตวัไปมากขึน้ เพราะการเผาท าใหส้ปอรเ์หด็ฟุ้งกระจายแพรพ่นัธุไ์ดม้ากขึน้” 

นายสญัญา ปานสวี นายกสมาคมชาวสวนปาลม์น ้ามนั จงัหวดัชุมพร 
และเกษตรกรเจา้ของสวนปาลม์ 40 ไร ่ต.สว ีอ.สว ีจ.ชุมพร ผูป้ระสบปญัหากบั
ตวัเองบอกวา่ เหด็หิง้เป็นปญัหาใหมท่ีก่ าลงัท าลายสวนปาลม์ 

เห็ดหิ้งงอกขึ้นเมื่อไร จะเริ่มท าลายรากแก่ๆ หรือรากที่หมดสภาพ
บรเิวแโคนตน้ จากนัน้จะแพรข่ยายพนัธุไ์ปเรื่อย เมื่อถงึระยะทีเ่ชือ้เขา้ไปฝงัใน
ล าตน้จนถงึท่อน ้าเลีย้ง (ประมาแ 5-6 เดอืนหลงัพบเหด็) ทางใบจะเริม่หกัพบั 
แลว้ใบจะเริม่เหีย่วเฉาเพราะทอ่น ้าเลีย้ง ส่งอาหารถูกท าลาย ตน้ปาลม์จะไม่ให้
ผลผลติ และจะตายภายใน 1 ปี จงึตอ้งการใหห้น่วยราชการทีเ่กี่ยวขอ้งเขา้มา
ศกึษาหาวธิกี าจดัและป้องกนัก่อนทีป่ญัหาจะลุกลามเป็นวงกวา้งไปมากกว่าน้ี 
เหมอืนกรแีหนอนหวัด า และอยากจะเตอืนเพื่อนเกษตรกรดว้ยกนัใหเ้ฝ้าระวงั
เหด็หิง้ใหด้ ี

โดยเฉพาะสวนปาล์มน ้ ามันที่มีอายุมาก และปลูกในพื้นที่เป็นสวน



มะพรา้วเก่า เน่ืองจากเหด็หิ้งมกัจะงอกใต้โคนมะพรา้วที่ตายแลว้ และธรรมชาตขิองเหด็จะกดักนิซากพชืที่
ตายแลว้เป็นอาหาร จงึสามารถทีจ่ะแพร่ระบาดมายงัต้นปาลม์ได.้.. นอกจากตน้ปาลม์จะมรีากเก่าทีต่ายแลว้
ให้บ ารุงบ าเรอเห็ดแล้ว สภาพอากาศในสวนปาล์มยงัร้อนอบอ้าวและมีความชื้นสูงกว่าสวนมะพร้าว 
สภาพแวดลอ้มที่เหมาะสมมากกว่าจงึเอื้อให้เหด็เตบิโตและขยายพนัธุ์ไดด้กีว่า  ดว้ยเหตุน้ี เหด็หิ้งที่ไม่เคย
สรา้งปญัหาใหก้บัสวนมะพรา้วมาก่อน จงึมาลงเอยเหมาะเจาะกบัสวนปาลม์น ้ามนัในวนัน้ี 
 

อึ้ง!4เข่ือนน ้าใช้การต า่เกณฑ ์กรมฝนหลวงปรบัทพัรบัฤดฝูน 

 
 

นายสุรสหี ์กติตมิแฑล อธบิดกีรมฝนหลวงและการบนิเกษตร เปิดเผยวา่ สปัดาหท์ีผ่า่นมา ฝนตก
คอ่นขา้งกระจายตวัดแีละบางพืน้ทีม่ฝีนตกหนกั ท าใหส้ถานการแ์น ้าเพือ่การเกษตรมปีรมิาแเพยีงพอต่อ
ความตอ้งการใช ้โดยขแะน้ีม ี4 เขือ่นทีน่ ้าใชต้ ่ากวา่เกแฑ ์คอื ภาคเหนือ เขือ่นปา่สกัชลสทิธิ ์มปีรมิาแน ้าใช้
การได ้24% และเขือ่นแมก่วง มปีรมิาแน ้าใชก้ารได ้11% ภาคตะวนัตก ไดแ้ก่ เขือ่นวชริาลงกรแ มปีรมิาแ
น ้าใชก้ารได ้17% และเขือ่นทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ไดแ้ก่ เขือ่นล าตะคอง มปีรมิาแน ้าใชก้ารได ้17% 
กรมฝนหลวงฯจงึไดป้รบัแผนการปฏบิตัภิารกจิในภมูภิาคต่างๆ เพื่อใหส้อดรบักบัชว่งฤดฝูน 

ส าหรบัภาคเหนือ ศูนยป์ฏบิตักิารฝนหลวงภาคเหนือจงัหวดัเชยีงใหม ่จะปฏบิตักิารฝนหลวงเพิม่
ปรมิาแน ้าเกบ็กกัใหก้บัเขือ่นแมก่วง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ปิดหน่วยปฏบิตักิารฝนหลวงจงัหวดัขอนแก่น 
ตัง้แต่วนัที ่31 พ.ค.60 สว่นภาคกลาง ยงัคงหน่วยปฏบิตักิารฝนหลวงจงัหวดัลพบุร ีเพือ่ปฏบิตักิารฝนหลวง
เพิม่ปรมิาแน ้าใหก้บัเขือ่นล าตะคอง “สว่นศูนยห์รอืหน่วยปฏบิตักิารฝนหลวงบางภมูภิาคทีม่กีารปิดหน่วย
ปฏบิตักิารนัน้ เป็นการปิดชัว่คราวเพือ่เตมิน ้าในเขือ่นทีม่ปีรมิาแน ้าน้อย” 


