
ข่าวจากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า 
ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 

 
คอลัมน์แตกใบอ่อน : ม.44 ลักหลบั 

 
ไม่รู้เป็นเจตนาหรือเรื่องบังเอิญ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

(คสช.) จึงอาศัยจังหวะเวลาเมื่อวันท่ี 25 ตุลาคม 2560 ท่ีผ่านมา ซึ่งเป็นเวลาท่ีคนไทยท้ังประเทศก าลังใจจดจ่ออยู่
กับงานพิธีส าคัญ พล.อ.ประยุทธ์ ก็มาใช้อ านาจพิเศษตามมาตรา 44 ออกประกาศค าสั่งหัวหน้า คสช. ท่ี 47/2560 
เรื่อง ข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ในท่ีดินในพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี (Eastern 
Economic Corridor - EEC) โดยให้มีผลบังคับใช้ทันที แต่ไม่ว่าจะด้วยเจตนาใด ก็คงไม่ใช่ประเด็นส าคัญ เพราะ
สิ่งส าคัญมันอยู่ท่ีข้อใหญ่ใจความของเนื้อหาค าส่ังดังกล่าวมากกว่า โดยในค าสั่งท่ี 47/2560 มีสาระส าคัญอยู่ท่ีการ
ก าหนด “อ านาจ” ในการจัดท าแผนนโยบายและแผนการใช้ประโยชน์ท่ีดินขึ้นใหม่ในพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ซึ่งหลักๆ มีอยู่ 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง หรือถ้าจะพูดให้เข้าใจเป็น
ภาษาชาวบ้าน ก็คือ ค าสั่งฉบับนี้เป็นค าสั่งให้ไม่ต้องน ากฎหมายว่าด้วยการผังเมืองมาใช้บังคับในการจัดท า
แผนการใช้ประโยชน์ในท่ีดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ สาธารณูปโภค หรืออีกนัยหนึ่ง ก็
คือ เป็นการ “ฉีก” ผังเมืองรวมท่ีใช้ในปัจจุบันซึ่งเป็นผังเมืองท่ีจัดท าขึ้นโดยผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนในพื้นท่ี โดยเฉพาะผู้มีส่วนได้เสียกับการก่อเกิดของ “นิคมอุตสาหกรรม” ท้ิงไปท้ังหมด โดยให้
อ านาจ “คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก” เป็นผู้พิจารณาและให้ความ
เห็นชอบแผนการใช้ประโยชน์ในท่ีดินและจัดท าผังเมืองใหม่ขึ้นแทน  

 
ถามว่าเรื่อง “ผังเมือง” มันส าคัญมากขนาดไหน 

ค าตอบก็ต้องบอกว่าส าคัญมากถึงมากท่ีสุด โดยเฉพาะในจังหวัดท่ีมี “นิคมอุตสาหกรรม” ซึ่งท่ีผ่านมามัก
ต้องประสบกับปัญหาการรั่วไหลของ “มลพิษ” ท้ังทางอากาศ ทางน้ า จากโรงงานอุตสาหกรรมอยู่เป็นระยะ ซึ่ง
แน่นอนว่า คนท่ีได้รับผลกระทบก็ล้วนเป็นชาวบ้านท่ีอยู่อาศัยรอบๆ โรงงานเหล่านั้น ดังนั้นจึงมีความพยายามมา
โดยตลอดจากฝ่ายชาวบ้านและภาคประชาชน ท่ีต้องการ “จ ากัด” การเติบโตและการขยายตัว รวมท้ังเพิ่ม
กระบวนการตรวจสอบควบคุมการปล่อย “มลพิษ” ของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างเข้มข้นมากขึ้น ซึ่งแน่นอน
เช่นกันว่า การกระท าแบบนี้นักลงทุนไม่ชอบแน่ ปัญหาเรื่อง “ผังเมือง” จึงเป็นปัญหาท่ีคอยแยกขั้วระหว่าง
ชาวบ้านกับนักลงทุน และอาจรวมถึงรัฐบาลท่ีอยากจะได้เม็ดเงินของนักลงทุนเพื่อมาปั้นตัวเลขทางเศรษฐกิจกันใจ
แทบขาด และท่ีผ่านมา กลุ่มนักลงทุนก็มักใช้เงื่อนไข “ผังเมือง” โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการขยายพื้นท่ีสีม่วง หรือ
พื้นท่ีเขตอุตสาหกรรม มาต่อรองกับรัฐให้ปรับผังเมืองใหม่ เพื่อแลกกับการเพิ่มการลงทุนอยู่เสมอ 

อย่างไรก็ตาม ท่ีผ่านมา “เสียง” ของประชาชนจะค่อนข้างมีน้ าหนักความส าคัญมากกว่า เพราะไม่ว่า
รัฐบาลจะเต็มใจหรือไม่ แต่ “กฎหมายผังเมือง” มีข้อก าหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ผู้มีส่วนได้เสียงในการจัดท าผังเมืองเอาไว้ ซึ่งเท่ากับเป็น “หลักประกัน” ให้กับประชาชนในพื้นท่ีเพื่อไม่ป้องกันการ
ได้รับผลกระทบนั่นเอง ด้วยกฎหมายผังเมืองฉบับเดียวกันนี้เอง จึงท าให้เมื่อต้นปีท่ีผ่านมาคนชลบุรีและระยอง ได้ 
“ผังเมือง” ฉบับใหม่ ท่ีผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมท้ังให้ความส าคัญต่อประเด็นการ



เพิ่มพื้นท่ีอนุรักษ์ธรรมชาติ ลดพื้นท่ีอุตสาหกรรม และจัดสรรพื้นท่ีกันชนระหว่างภาคอุตสาหกรรมและชุมชนท่ีอยู่
อาศัยมากขึ้น ค าสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับนี้จึงไม่ต่างไปจากการ “ลักหลับ” เพื่อท าลาย “หลักประกัน” ของ
ประชาชนจนแทบไม่เหลือชิ้นดีไปนั่นเอง 

มะลิลา 
เตือนเกษตรกรปลูกพืชอินทรีย์ ระวังการระบาด‘หอยทากบก’ 

 
กรมวิชาการเกษตร ประกาศแจ้งเตือนเกษตรกร จากสภาพภูมิอากาศท่ีมีฝนตกชุก ท าให้พื้นดินชุ่มชื้นใน

ระยะนี้ จึงขอให้เกษตรกรผู้ปลูกพืชผักหรือผักอินทรีย์เฝ้าระวังการระบาดของหอยทากบก อาทิ หอยเจดีย์เล็ก 
หอยเจดีย์ใหญ่ หอยดักดาน และหอยสาริกา สามารถพบได้ในทุกระยะของการปลูกผัก เกษตรกรควรสังเกตหอย
ทากบกในช่วงระยะเมล็ดงอก หอยจะกัดกินต้นอ่อนท่ีงอกจากเมล็ด จนไม่พบต้นกล้าผักหรือจะพบเห็นต้นกล้าผัก
ขึ้นเป็นหย่อม ส าหรับในระยะเจริญเติบโตจนถึงเก็บเกี่ยว มักพบหอยเจดีย์กัดกินใบล่างท่ีอยู่ติดดินเป็นรูท้ังขนาด
เล็กและขนาดใหญ่ ส่วนหอยดักดานและหอยสาริกา จะพบกัดกินใบได้ทุกใบเป็นรูแหว่งขนาดใหญ่ 

หากพบหอยจ านวนมากเฉลี่ย 10 ตัวต่อตารางเมตร เกษตรกรควรใช้วิธีการป้องกันก าจัดแบบผสมผสาน 
โดยวิธีการก าจัดวัชพืชท้ังภายในและภายนอกแปลงปลูก ซึ่งเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยของหอย จากนั้นเกษตรกรควรไถ
พรวนพลิกดินขึ้นมาตากแดด และตากดินไว้ให้นานกว่า 2 สัปดาห์ เพื่อก าจัดไข่และลูกหอย โดยอาจโรยปูนขาว
ร่วมด้วย และให้หว่านเหยื่อพิษเมทัลดีไฮด์ 5% จีบี อัตรา 1 กิโลกรัมต่อไร่ หรือหว่านกากเมล็ดชาน้ ามัน อัตรา 5 
กิโลกรัมต่อไร่ ให้ท่ัวแปลงผักท้ังภายในและนอกแปลงปลูก เพื่อท าเป็นแนวป้องกันจากการเข้าท าลายของหอย 
กรณีท่ีเกษตรกรปลูกผักอินทรีย์ ห้ามใช้เหยื่อพิษเมทัลดีไฮด์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ 
ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 

 
คอลัมน์หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน : ปฏิทินปลูกข้าว...คูโบต้า (2) 

 
วันวานว่ากันเรื่องปฏิทินปลูกข้าว...ในพื้นที่นาชลประทาน 

วันนี้มาว่ากันต่อเรื่อง ปฏิทินปลูกข้าวในพื้นท่ีนา
น้ าฝน การศึกษา ทดสอบของสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น 
จ ากัด ท่ีท ามาตั้งแต่ปี 2555 ใน แปลงทดลองของบริษัทจน
ได้ข้อสรุปชัดเจน ในฤดูท านาปี 2558/2559...ต้องท ากัน
แบบไหน ชาวนาไทยถึงจะปลูกข้าวได้ผลดี 

การปลูกข้าวในพื้นท่ีนาน้ าฝน ตามปฏิทินของคูโบต้า
ไม่ต่างจากการท านาในพื้นท่ีชลประทาน นั่นคือ ให้เริ่มเตรียมดิน ไถกลับหน้าดินตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน (ปฏิทิน
ปลูกข้าว...คูโบต้า) ครั้นถึงกลางเดือนเตรียมเมล็ดพันธุ์ แต่เนื่องจากการปลูกข้าวในเขตพื้นท่ีนาอาศัยน้ าฝน ชาวนา
มักจะใช้วิธีหว่านแห้ง จึงแนะน าใช้เครื่องหยอดเมล็ดอัตรา 8-10 กก./ไร่ หลังหยอดเมล็ด 15 วัน ให้ฉีดพ่นสาร
ก าจัดวัชพืช...ปลายเดือนตรวจความงอกภายในแปลง หลังต้นกล้างอกไปได้ 7-14 วัน ปล่อยระดับน้ าเข้านา วัด
จากหน้าดินสูงไม่เกิน 5 ซม. 

กลางเดือนกรกฎาคม ข้าวเข้าสู่ระยะแตกกอ ระยะนี้ต้นข้าวมีความสูง 50 ซม. ปล่อยน้ าเข้าให้สูงขึ้นวัดจาก
หน้าดินสูง 10 ซม. ถึงเวลาใส่ปุ๋ยครั้งแรกเพื่อเร่งให้ข้าวแตกกอ 

กลางเดือนสิงหาคม อายุข้าว 60 วัน ระบายน้ าออกให้แห้ง...แต่เมื่อต้นข้าวสูง 90 ซม. (อายุ 70 วัน) ให้ไข
น้ าเข้านาสูง 10 ซม. ท านาเปียก สลับแห้ง 7 ครั้ง ไปจนถึงปลายเดือนกันยายน แต่ในระหว่างท านาเปียกสลับแห้ง
ให้สังเกตข้าวเริ่มตั้งท้อง ใส่ปุ๋ยครั้งท่ี 2 และเมื่อข้าวอายุได้ 100 วัน ให้ปล่อยน้ าเข้านาสูง 10 ซม. เป็นช่วงปลาย
ฝนต้นหนาว ข้าวเริ่มออกรวง แมลงศัตรูพืชเริ่มระบาด ชาวนาต้องขยันตรวจสอบแปลง 

ปลายเดือนตุลาคม ข้าวอายุได้ 140 วัน ไขน้ าออกจากแปลงให้แห้งสนิท รอเก็บเกี่ยว เดือนพฤศจิกายน
เป็นช่วงท่ีข้าวสะสมน้ าหนัก สร้างเมล็ดเต็มรวงข้าว นับตั้งแต่วันข้าวออกดอก 28-30 วัน เริ่มเก็บเกี่ยวได้ นี่คือ
ปฏิทินปลูกข้าวแบบฉบับคูโบต้า ท่ีช่วยให้ชาวนาจัดการแปลงได้อย่างประณีต ป้องกันไม่ให้ต้นข้าวหักล้มได้ง่าย หา
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.kubotasolutions.com 

 

http://www.kubotasolutions.com/

