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คอลัมน์โลกธุรกิจ : ประเด็นร้อน...คลื่น 2300 MHz อาจร้อนจนเผา...กสทช วอดคากองเพลิง 

สงสัยเรื่องท่ีจะให้ บมจ.ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) หนึ่งในรัฐวิสำหกิจท่ีก ำลังร่อแร่ ได้บริหำรจัดกำรเรื่อง“ซิม
กำร์ดคนจน” คงจะต้องรอไปอีกสักพักเพรำะมีแต่เสียงค้ำนในแนวคิดนี้ แต่ถึงกระนั้นทีโอทีก็ยังไม่หมดประเด็นท่ีให้
ติดตำม ตอนนี้ร้อนท่ีสุดก็เรื่องคลื่นควำมถี่ 2300 เมกะเฮิรตซ์ (MHz ) ท่ีทีโอทีเอำไปใช้ท่ีสื่อว่ำจะผิดประเภท ผิด
วัตถุประสงค์ 

ท้ังนีส้ ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียงกิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.)
ได้ตั้งคณะท ำงำนตรวจสอบกำรใช้งำนคลื่นควำมถี่ 2300 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ท่ีทีโอทีได้รับอนุมติให้น ำไปใช้งำน
รองรับโครงข่ำยโทรศัพท์สำธำรณะทำงไกลในชนบท และได้ขอปรับปรุงเพื่อใช้งำนอินเตอร์เนตบรอดแบนด์ และโม
บำยบรอดแบนด์ว่ำ เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ กฎระเบียบและประกำศ กสทช.หรือไม่  และมีกำรใช้งำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพหรือไม่ และคณะกรรมกำรกิจกำรโทรคมนำคม (กทค.) ก็ได้รับทรำบรำยงำนผลกำรตรวจสอบของ
คณะตรวจสอบฯแล้ว ซึ่งพบว่ำท่ีผ่ำนมำทีโอที มีกำรน ำคลื่นดังกล่ำวให้เอกชนใช้งำนในลักษณะบริกำร MVNO ท่ีไม่
เป็นไปตำมประกำศ กสทช.และขัดมำตรำ 46 ของ พ.ร.บ.ประกอบกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ.2544 รวมถึงมติ กทค.
ท่ีก ำหนดให้ทีโอทีต้องประกอบกิจกำรเอง กทค.จึงสั่งให้ส ำนักงำน กสทช.ท ำหนังสือแจ้งไปยังทีโอทีให้ปฏิบัติตำม
กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด ท้ังยังให้คณะท ำงำนประเมินกำรใช้งำนคลื่นควำมถี่ท่ีเหมำะสมของทีโอที โดยเห็นว่ำหำกใช้
งำนเฉพำะบริกำรอินเตอร์เนต บรอดแบนด์ ก็ไม่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้คลื่นมำกถึง 60 MHz  ส่วนกำรท่ีทีโอทีจะ
น ำไปใช้งำนไวร์เลส บรอดแบนด์ด้วยนั้นสำมำรถท ำได้แต่ต้องให้บริกำรเอง ไม่สำมำรถมอบหมำยให้ใครใช้ต่อได้ 
และหำกมีกำรใช้งำนไม่เต็มประสิทธิภำพ หรือมีจ ำนวนคลื่นเหลือกสทช.จะเรียกคืนเพื่ อน ำออกประมูลต่อไป แต่
ประเด็นท่ีก ำลังจะร้อน ก็เพรำะว่ำมีรำยงำนข่ำวว่ำบอร์ด กสทช.ชุดปัจจุบันเตรียมอนุมัติให้ทีโอทีใช้คลื่นดังกล่ำวได้
ต่อไปท้ังในส่วนของอินเตอร์เนต บรอดแบนด์ และไวร์เลส บรอดแบนด์ แม้จะตรวจสอบพบว่ำทีโอทีมีกำรน ำคลื่น
ออกไปให้เอกชนเช่ำใช้ต่อซึ่งขัด มำตรำ 46 พ.ร.บ.ประกอบกิจกำรโทรคมนำคม และประกำศของ กสทช.ก็ตำม 

หำกว่ำบอร์ด กสทช.ยังดันทุรังให้ ทีโอทีใช้คลื่น 2300 อย่ำงผิดวัตถุประสงค์และละเมิด กฎหมำยได้ ก็เป็น
อีกเรื่องท่ีสะท้อนชัดๆ ถึงควำมไม่เป็นธรรมท่ียังคงมีในอุตสำหกรรมโทรคมนำคมบ้ำนเรำ เพรำะคลื่น 2300 นี้ 
กสทช. จัดสรรคลื่นให้กับทีโอทีไป หวังว่ำจะเอำไปใช้ประโยชน์เต็มท่ี แต่ทีโอทีก็ไปจัดสรรต่อให้ผู้ประกอบกำรอื่น 
ท ำอย่ำงนี้ก็ได้หรือ??  เพรำะขณะท่ีคลื่นในย่ำนควำมถี่อื่นๆ ผู้ประกอบกำรต้อง แข่งกันประมูลกันแบบเอำเป็นเอำ
ตำย 10-15 เมกฯ ต้องจ่ำยกัน 40,000 กว่ำล้ำน ท ำให้รัฐได้เงินเข้ำคลังไปร่วมแสนล้ำนบำท แต่คลื่น 2300 ท่ีทีโอที 
ไปจัดสรรต่อให้เอกชน 40 เมกฯ คิดค่ำคลื่นแค่ 4,000 ล้ำนบำทต่อปี ผ่อนจ่ำยกัน 8 ปี เงินก็ไม่ได้เข้ำรัฐ ซึ่งก็ต้อง
บอกว่ำ ดูแล้วเรื่องนี้มันแปลกมำก ดังนั้นคงต้องเรียกร้องให้ผู้เกี่ยวข้องคิดให้หนักกันหน่อย ถ้ำยังดันทุรังกันต่อไป
แบบนี้ มีโอกำสเหลือเกินที่จะมีควำมผิดบำนท ำให้รัฐเสียหำย สูญเสียผลประโยชน์ท่ีควรจะได้รับ  และ กสทช.เองก็
จะละเมิด 1 ในพันธกิจของตัวเองท่ีระบุว่ำ มีหน้ำท่ีท ำให้เกิดกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม ซึ่งถ้ำปล่อยให้ ทีโอที
ประเคนคลื่นให้เอกชนไปแบบนี้ แล้วควำมเป็นธรรมมันอยู่ตรงไหน...????...ต่อจำกนี้คลื่นควำมถี่ในย่ำนอื่นกสทช. 
ยังจะมีหน้ำไปเปิดประมูลได้อีกหรือ...??? 

กระบองเพชร 
 
 



คอลัมน์ส่องเกษตร : ภารกิจที่ท้าทาย 3 รมต.เกษตร 
 

บรรดำรัฐมนตรีใหม่ในครม.“ประยุทธ์ 5”ก ำลังจะเข้ำเฝ้ำฯถวำยสัตย์ปฏิญำณต่อสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำ
วชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร ในช่วงเย็นของวันพฤหัสบดีท่ี 30 พฤศจิกำยนนี้ ณ พระท่ีนั่งอัมพรสถำน 
หลังจำกนี้จึงจะสำมำรถเริ่มต้นเข้ำไปท ำงำนในแต่ละกระทรวงท่ีได้รับกำรโปรดเกล้ำฯแต่งตั้งได้ ซึ่งก็คือวันศุกร์ท่ี 1 
ธันวำคมเป็นต้นไป ในส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นท่ีทรำบกันดีแล้วว่ำ ได้ปรับเปลี่ยนรัฐมนตรีแบบยกทีม 
คือท้ังรัฐมนตรีว่ำกำร-พล.อ.ฉัตรชัย สำริกัลยะ “เพื่อนซี้”นำยกฯลุงตู่ ถูกปรับออก แต่ไม่ตกงำน ยังได้รับต ำแหน่ง
ใหม่ไปเป็นรองนำยกรัฐมนตรี เช่นเดียวกับตัวรัฐมนตรีช่วย-ชุติมำ บุณยประภัศร ถึงพ้นจำกเกษตรฯ ก็ยังได้ไปนั่ง
เป็นรมช.พำณิชย์แทน 

ท่ีน่ำสนใจอย่ำงยิ่งก็คือ ทีมรัฐมนตรีเกษตรฯชุดใหม่ ท่ีมำกันเต็มพิกัดกว่ำครม.ทุกชุดของลุงตู่ คือ มีรัฐมตรีว่ำ
กำร 1 คน บวกรัฐมนตรีช่วยอีก 2 คน ต่ำงจำกครม.ประยุทธ์ 1 ถึงประยุทธ์ 4 ท่ีบำงช่วงมีรัฐมนตรีว่ำกำรโดดๆ 
เพียงคนเดียว หรืออย่ำงดีก็มีรัฐมนตรีช่วยให้อีก 1 คนเท่ำนั้น 

ทีมรัฐมนตรีเกษตรฯชุดใหม่ท้ัง 1 รมว.กับอีก 2 รมช.นี้ ยังถือเป็นรัฐมนตรีประเภทสดๆ“ซิงๆ”ใหม่ถอดด้ำม
กันท้ังหมด มีท่ีมำหลำกหลำย น่ำสนใจยิ่งว่ำ ถ้ำน ำควำมหลำกหลำยเหล่ำนี้มำผสมผสำนใช้ท ำงำนให้ได้อย่ำง“ลง
ตัว”คงเป็นประโยชน์ต่อกำรแก้ไขปัญหำให้พี่น้องเกษตรกรได้อย่ำงมำก 

ทีมท่ีประกอบด้วย รมว.คือ นำยกฤษฎำ บุญรำช อดีตปลัดกระทรวงมหำดไทย ท่ีเป็นนักปกครองมำท้ังชีวิต 
กับ 2 รมช.คือ นำยลักษณ์ วจนำนวัช นักกำรธนำคำร อดีตผู้จัดกำรธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร
หรือ ธ.ก.ส.สถำบันกำรเงินของรัฐท่ีมีบทบำทส ำคัญในกำรเป็นกลไกสนองนโยบำยรัฐบำลในกำรช่วยเหลือแก้ไข
ปัญหำของเกษตรกรมำตลอด และนำยวิวัฒน์ ศัลยก ำธรหรือ“อำจำรย์ยักษ์”หนึ่งในบุคคลท่ีมีบทบำทส ำคัญในกำร
ขับเคล่ือนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกำลท่ี 9 ลงสู่
กำรปฏิบัติ และขับเคลื่อน “หลักกสิกรรมธรรมชำติ” โดยมีต ำแหน่งประธำนสถำบันเศรษฐกิจพอเพียง,ประธำน
มูลนิธิกสิกรรมธรรมชำติ ว่ำไปแล้ว 2 รมช.เกษตรฯคนใหม่ ดูจะเป็นผู้ท่ีมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับปัญหำของ
เกษตรกรดี เพรำะท ำงำนเกี่ยวข้องในแวดวงกำรเกษตรมำตลอด ขณะท่ีรมว.เกษตรฯ นำยกฤษฎำ บุญรำช เสียอีก 
ท่ีประวัติกำรท ำงำนไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรฯโดยตรงเลย ซึ่งผมเคยตั้งข้อสังเกตในคอลัมน์นี้ตั้งแต่สัปดำห์
ก่อนว่ำ อำจเป็นเพรำะนำยกฯบิ๊กตู่ต้องกำรนักปกครองท่ีเคยผ่ำนงำนท้ังเป็นอธิบดีกรมกำรปกครอง ,ผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดสงขลำและจังหวัดยะลำ ฯลฯ มำก่อน เพื่อใช้ประโยชน์ด้ำนงำนมวลชนในกำรคลี่คลำยปัญหำเกษตรกรใน
หลำยพื้นท่ีก็เป็นได้ 

ปรำกฏว่ำ หลังนำยกฤษฎำได้รับกำรโปรดเกล้ำฯแล้ว นักวิเครำะห์ก็พำกันมองในแนวนี้ โดยเน้นหนักท่ีปม
ร้อน“ม็อบสวนยำง”เวลำนี้ เป็นเรื่องแรกท่ีต้องจับตำกำรแก้ไขของรมว.เกษตรฯคนใหม่ ซึ่งว่ำไปแล้วกำรท่ีเคยเป็น 
“พ่อเมือง” 2 จังหวัดส ำคัญภำคใต้ ท้ังเคยเป็นคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ด้วย 
มีข้อมูลว่ำเขำสนิทสนมกับพรรคประชำธิปัตย์ เจ้ำสนำมภำคใต้ดี รวมถึงแนบแน่นกับลุงก ำนัน “สุเทพ เทือก
สุบรรณ” อดีตเลขำฯพรรค ปชป.ท่ีปัจจุบันเป็นผู้น ำมวลชน กปปส.และยังมีควำมสัมพันธ์ท่ีดีกับทนำยนกเขำ “นิติ
ธร ล้ ำเหลือ” ผู้มีบทบำทส ำคัญในกลุ่มพันธมิตรฯต่อต้ำนระบอบทักษิณด้วย...น่ำจะเป็นปัจจัยส ำคัญใช้ประโยชน์ใน
กำรคลี่คลำยปมร้อน“ม็อบสวนยำง”ได้ ซึ่งก็เริ่มมีแกนน ำม็อบสวนยำงภำคใต้บำงคนพูดถึงรมว.เกษตรฯคนนี้ ในแง่ดี
ทันที 

อย่ำงไรก็ตำม แม้กำรผสำนทีมงำนท่ีหลำกหลำยของ 1 รมว.กับ 2 รมช.น่ำจะท ำให้ทิศทำงกำรท ำงำนของ
กระทรวงเกษตรฯมีควำมแปลกใหม่ อำจท ำงำนต่ำงๆได้ดีขึ้น แต่ด้วยเวลำท่ีเหลือแค่ปีเศษ ก็เป็นข้อจ ำกัดให้ท ำอะไร
ได้ไม่มำกนัก ยิ่งกว่ำนั้น ปัญหำส ำคัญท่ี“ชี้เป็นชี้ตำย”ต่อ 2 รมว.เกษตรฯคนก่อนหน้ำนี้ ก็คือ เรื่อง “วิกฤติพืชผล



กำรเกษตรรำคำตกต่ ำ” เป็นภำรกิจท่ียำกยิ่งต่อกำรแก้ไข ท้ังต้องร่วมกับกระทรวงพำณิชย์ สร้ำงกลไกกำรบริหำร
จัดกำรท่ีมีประสิทธิภำพให้ได้...นี่เป็นโจทย์ใหญ่ที่ท้ำทำยทีมรัฐมนตรีเกษตรชุดนี้ยิ่ง 

สาโรช บุญแสง 
 

เตือนเกษตรกรชาวสวนลิ้นจี่ เฝ้าระวัง‘ไรก ามะหยี’่ระบาด 
 

กรมวิชำกำรเกษตร ประกำศแจ้งเตือนเกษตรกรชำวสวนลิ้นจี่ โดยระบุว่ำ ระยะนี้อุณหภูมิสูงขึ้น และมี
หมอกในตอนเช้ำมืด ซึ่งเกษตรกรชำวสวนลิ้นจี่ควรเฝ้ำระวังไรก ำมะหยี่ลิ้นจี่ เพรำะเป็นไรศัตรูลิ้นจี่ท่ีมีควำมส ำคัญ
มำก สำมำรถพบได้ในระยะใบเพสลำดและระยะเริ่มแตกใบอ่อนชุดท่ีสำม มักพบไรชนิดนี้ชอบดูดท ำลำยตำดอก ใบ
อ่อน ยอด และผลของลิ้นจี่ ท ำให้ตำดอกไม่เจริญ ใบท่ีถูกไรเข้ำท ำลำยจะมีลักษณะอำกำรหงิกงอ และโป่งพองขึ้น
เป็นกระเปำะ ผิวใบบริเวณท่ีไรดูดกินจะสร้ำงขนสีน้ ำตำลขึ้นและสำนเป็นแผ่นติดต่อกัน ซึ่งไรจะใช้ เป็นท่ีหลบซ่อน
ตัวอยู่ในขนท่ีสร้ำงขึ้นท่ีผิวใบนี้ โดยจะมีลักษณะนุ่มหนำคล้ำยพรม เมื่อเริ่มในระยะแรกจะมีสีเหลืองหรือเขียวอ่อน 
และกลำยเป็นสีน้ ำตำลเข้มในเวลำต่อมำ จำกนั้นไรจะเร่ิมเคลื่อนย้ำยหำใบใหม่เพื่อดูดท ำลำยต่อไป ใบและยอดท่ีถูก
ท ำลำยจะแห้งและร่วง ต้นที่ถูกไรท ำลำยรุนแรง จะแคระแกรน และไม่เจริญเติบโตเท่ำท่ีควร บำงครั้งจะพบปื้นขนสี
น้ ำตำลเกิดขึ้นท่ีช่อดอกและผลอ่อนด้วย 

เกษตรกรควรหมั่นส ำรวจส่องดูไรก ำมะหยี่ลิ้นจี่ในแปลงปลูกอย่ำงสม่ ำเสมอ หำกพบมีกำรระบำดของไร
รุนแรงจนมีควำมจ ำเป็นต้องใช้สำรเคมี ให้เกษตรกรตัดแต่งกิ่งท่ีใบและยอดถูกไรท ำลำยน ำไปเผำท้ิงนอกแปลงปลูก
ก่อน แล้วจึงพ่นสำรก ำจัดไรในครั้งแรกด้วยสำรอะมิทรำซ 20% อีซี อัตรำ 40 มิลลิลิตรต่อน้ ำ 20 ลิตร ซึ่งพบว่ำสำร
ก ำจัดไรชนิดนี้ใช้ได้ผลดีในกำรก ำจัดไร หรือพ่นด้วยก ำมะถัน 80% ดับเบ้ิลยูพี อัตรำ 40 กรัมต่อน้ ำ 20 ลิตร โดยพ่น
ให้ท่ัวท้ังหน้ำใบและหลังใบ 

นอกจำกนี้ ในกำรพ่นสำรก ำจัดไรครั้งท่ี 2 ให้เกษตรกรพ่นสำรก ำจัดไรเมื่อลิ้นจี่เริ่มแตกใบอ่อน จำกนั้นให้พ่น
ซ้ ำอีก 2 ครั้ง ห่ำงกัน 4 วัน ส ำหรับกำรปลูกต้นลิ้นจี่ในแปลงท่ีปลูกใหม่ ให้เกษตรกรเลือกใช้ลิ้นจี่พันธุ์ต้ำนทำน ซึ่ง
จำกกำรศึกษำพบว่ำ ลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย มีควำมต้ำนทำนต่อกำรท ำลำยของไรก ำมะหยี่ได้ดีกว่ำพันธุ์โอเฮี๊ย 
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ใครๆ ก็อยำกมีร่ำงกำยท่ีแข็งแรง ปรำศจำกโรคต่ำงๆ แต่ทุกวันนี้ด้วยกำรด ำเนินชีวิต สภำพเศรษฐกิจและ
สภำวะแวดล้อมในยุคของสังคมดิจิทัล เรำจึงไม่สำมำรถหลีกเลี่ยงกำรเจ็บป่วยได้ ส่วนจะมำกหรือน้อยขึ้นอยู่กับ
สภำพร่ำงกำย กำรดูแลเอำใจใส่สุขภำพและสุขอนำมัยของแต่ละคน รวมท้ังสภำพอำกำศท่ีเอำแน่นอนไม่ได้บ้ำงร้อน 
บ้ำงเย็น กระทั่งบำงคนท่ีร่ำงกำยไม่แข็งแรงก็อำจปรับตัวไม่ทันและเจ็บป่วยขึ้นได้ง่ำย 

เมื่อเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมำ “ยำ” จึงนับเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรรักษำอำกำรผิดปกติต่ำงๆ ในร่ำงกำย หรือ
ต่อสู้กับเชื้อโรคท่ีรุกรำนร่ำงกำย แต่ยำก็มีท้ังคุณและโทษ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะและวิธีกำรใช้ยำชนิดนั้นๆ ส่วนใหญ่
แล้วคนไทยเรำถ้ำมีอำกำรเจ็บไข้เล็กน้อย มักจะไปหำซื้อยำตำมร้ำนขำยยำก่อน แต่ยำไม่ใช่อำหำรท่ีจะซื้อมำ
รับประทำนเองตำมชอบใจ ก่อนใช้ยำในแต่ละครั้ง ไม่ว่ำจะเป็นยำชนิดใดก็ตำมควรทรำบถึงสำเหตุและอำกำร 
เพื่อให้สำมำรถเลือกยำได้ถูกกับโรค และท่ีส ำคัญคือ ต้องใช้ให้ถูกขนำด ถูกเวลำและถูกวิธี ดังนั้นก่อนใช้ยำทุกครั้ง 
ควรปรึกษำเภสัชกรและศึกษำหำข้อมูลเพื่อกำรใช้ยำอย่ำงถูกต้องและปลอดภัย ส ำหรับข้อปฏิบัติท่ีควรพิจำรณำ
ก่อนกำรใช้ยำให้ปลอดภัย มีดังนี้ 



ใช้ให้ถูกกับโรค ก่อนซื้อยำรับประทำนทุกครั้งควรทรำบก่อนว่ำป่วยด้วยโรคอะไร โดยอำจบอกอำกำร
คร่ำวๆ ให้เภสัชกรเป็นผู้จัดให ้

ใช้ให้ถูกคน ยำของแต่ละบุคคลมักจะเหมำะสมเฉพำะคนนั้นๆ หำกบุคคลอื่นจะน ำไปใช้ ต้องศึกษำให้ดี
เสียก่อนเพรำะ อำยุ เพศ วัย น้ ำหนักท่ีแตกต่ำงกัน อำจต้องใช้ยำในปริมำณท่ีต่ำงกัน และบำงครั้งอำกำรของโรค
คล้ำยๆ กัน แต่อำจใช้ยำรักษำต่ำงกัน จึงไม่ควรใช้ยำของคนอื่น 
ดังนั้นจึงควรปรึกษำเภสัชกรหรือแพทย์ก่อน 

ใช้อย่างถูกเวลา เช่น ยำก่อนอำหำรควรรับประทำนก่อนอำหำรประมำณครึ่งชั่วโมง ส่วนยำหลังอำหำรควร
รับประทำนหลังอำหำร 15-20 นำที ถ้ำเป็นยำท่ีระบุว่ำรับประทำนหลังอำหำรทันที หรือรับประทำนพร้อมอำหำรไม่
ควรรับประทำนขณะท้องว่ำง เพรำะส่วนมำกจะเป็นยำท่ีท ำให้เกิดกำรระคำยเคืองต่อเยื่อบุกระเพำะ และถ้ำเป็นยำ
ลดกรดควรรับประทำนหลังอำหำร 1-2 ชั่วโมง จึงจะให้ผลดี 

ใช้อย่างถูกวิธี เช่น ยำเม็ด หรือยำแคปซูล ควรกลืนท้ังเม็ดพร้อมน้ ำ ถ้ำระบุว่ำ “เคี้ยวก่อนกลืน” ต้องเคี้ยว
ให้ละเอียด หำกเป็นยำน้ ำแขวนตะกอนควรเขย่ำขวดก่อนใช้ทุกครั้ง เพื่อให้ตัวยำกระจำยท่ัวขวด และถ้ำเป็นยำผงท่ี
ระบุให้ละลำยน้ ำก่อนรับประทำน อย่ำรับประทำนท้ังผงแห้งๆ และดื่มน้ ำตำม เพรำะอำจท ำให้เกิดกำรอุดตันของ
ทำงเดินอำหำรได้ ส ำหรับยำท่ีใช้เฉพำะท่ี เช่น ยำเหน็บท่ีใช้สอดทวำรหนัก หรือสอดทำงช่องคลอด ควรน ำยำจุ่มน้ ำ
ก่อนเพื่อให้ลื่นและสอดเข้ำได้ง่ำย ยำท่ีใช้สอดเข้ำทวำรหนักต้องเก็บไว้ในตู้เย็น เพื่อป้องกันยำหลอมตัวและช่วยให้
ยำมีควำมแข็งพอท่ีจะสอดเข้ำทวำรหนักได้ 

ท่ีส ำคัญคือ วันหมดอำยุ เป็นสิ่งท่ีไม่ควรลืมก่อนใช้ยำทุกครั้ง เพรำะหำกยำนั้นหมดอำยุ หรือเสื่อมสภำพแล้ว 
อำจก่อให้เกิดโทษต่อร่ำงกำยได้ กำรดูว่ำยำหมดอำยุหรือไม่ ดูได้จำกฉลำกยำบนกล่องหรือขวดยำนั้น โดยท่ัวไปมัก
เขียนเป็นภำษำอังกฤษแสดงวัน-เดือน-ปีท่ียำหมดอำยุ เช่น Exp. Date 8/11/17 หรือ Use by Nov.17 หรือ Use 
before Nov. 17 เป็นต้น 

ดังนั้นก่อนใช้ยำทุกครั้งควรอ่ำนฉลำกยำอย่ำงละเอียด เพรำะบนฉลำกได้มีข้อแนะน ำท้ังสรรพคุณในกำร
รักษำ วิธีใช้ ขนำดที่ถูกต้อง รวมถึงวันหมดอำยุของยำนั้นๆ ด้วย 

แม้ว่ำยำจะเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ท่ีจ ำเป็นในชีวิตประจ ำวัน แต่เรำทุกคนก็ไม่ควรจะละเลยควรใส่ใจใน
รำยละเอียดต่ำงๆ ของกำรใช้ยำแต่ละชนิด ก่อนใช้ยำทุกครั้งจึงควรปรึกษำเภสัชกรก่อนทุกครั้ง เพื่อรับค ำแนะน ำ
กำรใช้ยำอย่ำงถูกต้องเหมำะสมและปลอดภัย ไร้โรคภัยตำมมำ อย่ำงไรก็ตำมกำรดูแลร่ำงกำยป้องกันไม่ให้ป่วยจะ
เป็นวิธีท่ีดีที่สุด 

ผศ.(พิเศษ)ดร.ภก.อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ 
เลขาธิการสภาเภสัชกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 
ฉบับวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 

 
คอลัมน์ หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน : กล้วยไม้..ปื้นเหลือง 

 
 

ถึงกรมอุตุนิยมวิทยำจะประกำศประเทศย่ำงเข้ำสู่ฤดูหนำวมำได้เดือนกว่ำๆแล้ว แต่สภำพอำกำศยังคง
แปรปรวน มีฝนตกสลับแดดออก และมีลมกระโชกแรง สภำพอำกำศเช่นนี้ กรมวิชำกำรเกษตรเตือนเกษตรกรและผู้
นิยมปลูกกล้วยไม้ ระวังกำรระบำดของโรคใบปื้นเหลืองท่ีเกิดจำกเชื้อรำ Pseudocercospora dendrobii 
Deighton ท่ีสำมำรถพบกำรเข้ำท ำลำยกำรเจริญเติบโตของต้นกล้วยไม้ได้ทุกระยะ 

ส่วนมำกจะเกิดกับใบกล้วยไม้แก่มำกกว่ำใบอ่อน และมักจะมีอำกำรเกิดกับใบท่ีอยู่บริเวณโคนต้นก่อน ใบจะ
เป็นจุดกลมสีเหลือง ถ้ำเป็นมำกๆจะขยำยติดต่อกันเป็นปื้นสีเหลืองตำมแนวยำวของใบ เมื่อพลิกดูด้ำนใต้ใบจะเห็น
กลุ่มผงสีด ำคล้ำยขี้ดินสอขึ้นอยู่เต็มไปหมด นี่แหละตัวร้ำย เจอลมพัดแรงฟุ้งกระจำย เจอละอองน้ ำฝนหรือน้ ำท่ีเรำ
ใส่ ผงสปอร์สีด ำจะกระเด็นกระจำยแพร่เชื้อโรคปื้นเหลืองให้ระบำดเป็นวงกว้ำงได้เป็นอย่ำงดี  แต่ถ้ำอำกำรรุนแรง 
ใบกล้วยไม้ท่ีเป็นโรคจะเปลี่ยนเป็นสีน้ ำตำล แห้งและหลุดร่วงจำกต้นได้ กล้วยไม้ท้ิงใบหมด ท ำให้ช่อดอกน้อย 
ผลผลิตลดลง หำกพบกำรระบำดของโรค แนะน ำให้เกษตรกรเก็บใบท่ีเป็นโรค และใบท่ีร่วงไปเผำท ำลำยนอกแปลง 

จำกนั้นให้ฉีดพ่นสำรก ำจัดด้วย คำร์เบนดำซิม 50% เอสซี อัตรำ 10-20 มิลลิลิตรต่อน้ ำ 20 ลิตร หรือ แมน
โคเซบ 80% ดับเบ้ิลยูพี อัตรำ 30-50 กรัมต่อน้ ำ 20 ลิตร หรือ โพรพิเนบ 70% ดับเบิ้ลยูพี อัตรำ 30-40 กรัมต่อน้ ำ 
20 ลิตร...ฉีดพ่นทุก 5-7 วัน แต่ไม่ควรพ่นสำรชนิดใดชนิดหนึ่งต่อเนื่องกันเกิน 3 ครั้ง ท้ังนี้ เพื่อป้องกันกำรดื้อยำ
ของเชื้อรำ และควรพ่นให้ท่ัวโดยเฉพำะด้ำนหลังใบท่ีมีกลุ่มผงสีด ำของสปอร์เชื้อรำ 

สะ-เล-เต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้าวชาวนาไทย แบรนด์ใหม่..หอมมะลิเกี่ยวสด 
 

ปีนี้ชำวนำสมำชิกในโครงกำรข้ำวหอมมะลิ
คุณภำพ บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จ ำกัด หน้ำชื่นตำ
บำนไปตำมๆกัน เพรำะขำยข้ำวได้รำคำสูงกว่ำตลำดตัน
ละ 300 บำท...รับกันไปตันละ 12,500 บำท ยิ่งถ้ำน ำ
ข้ำวเปลือกหอมมะลิเกี่ยวสดๆใหม่ๆ ขำยเข้ำโครงกำร
ผลิตข้ำวยี่ห้อ “ข้ำวชำวนำไทย” ด้วยแล้ว เกี่ยวปุ๊บรับ
เงินปั๊บ ได้เงินรวดเร็วย่ิงกว่ำกู้เงินนอกระบบ เพรำะเป็น
ปีแรกท่ี 4 ห้ำงโมเดิร์นเทรด ซีพีออลล์, สยำมแม็คโคร, 

ซีพีเฟรชมำร์ทและโกลเด้นเพลส เข้ำร่วมช่วยเหลือชำวนำ น ำ “ข้ำวชำวนำไทย” มำวำงจ ำหน่ำยแบบไม่คิดค่ำ
กำรตลำด 

แม้ชื่อยี่ห้อ “ข้ำวชำวนำไทย” ออกจะดูเชยๆ ไม่อินเทรนด์ตำมกระแสตลำดโซเชียลก็ตำม...แต่คุณภำพ
คุ้มค่ำเกินรำคำถุงละ 165 บำท (5 กก.) หุงแล้วหอมฟุ้งไปห้ำบ้ำนเจ็ดบ้ำน เพรำะเป็นข้ำวหอมมะลิใหม่ต้นฤดู กลิ่น
ควำมสดใหม่ยังไม่ถดถอยไปตำมกำลเวลำ ใช้เทคนิคเก็บเกี่ยวเสร็จส่งเข้ำไซโลอบลดควำม ชื้นภำยใน 24 ชม. แล้ว
ส่งสีเป็นข้ำวสำรบรรจุถุงทันที เพื่อป้องกันไม่ให้กลิ่นหอมระเหิดหำยไป ...ได้ลิ้มชิมรส จะให้ควำมรู้สึกเหมือน
เปิบข้ำวกลำงท้องทุ่ง 

“แต่ละปีชำวนำจะมีข้ำวหอมมะลิใหม่สดแบบนี้แค่เดือนเดียว เรำจึงมีข้ำวชำวนำไทยวำงจ ำหน่ำยได้ใน
ระยะเวลำส้ันๆ แค่ถึงสิ้นปีเท่ำนั้น” 

นำยฐิติ ลุจินตำนนท์ รองกรรมกำรผู้จัดกำรบริหำร บ.ซี.พี.อินเตอร์
เทรด จ ำกัด บอกว่ำ โครงกำรข้ำวชำวนำไทยท่ีเกิดขึ้นมำนี้ ท ำเพื่อยกระดับ
รำยได้ชำวนำ จึงร่วมกับกรมส่งเสริมกำรเกษตร กรมวิชำกำรเกษตร และ
กรมกำรข้ำว ให้มำช่วยกันสร้ำงมำตรฐำนกำรผลิตข้ำวตำมระบบ GAP ท่ี
จะต้องมีเจ้ำหน้ำท่ีมำวำงแผนกำรเพำะปลูก เมล็ดพันธุ์ ดิน น้ ำ และกำรให้
ปุ๋ยท่ีถูกต้องตำมระยะเวลำท่ีเหมำะสม พร้อมท้ังตรวจสอบคุณภำพผลผลิต 
ถ้ำผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน เจ้ำหน้ำท่ีภำครัฐถึงจะออกใบรับรองมำตรฐำน GAP 
ตัวนี้แหละที่ท ำให้ชำวนำในโครงกำรขำยข้ำวได้สูงกว่ำท้องตลำด 

“ท ำนำมำตั้งแต่เด็ก ปัญหำท่ีพบมำตลอด หนีไม่พ้นถูกพ่อค้ำโรงสีหักค่ำควำมชื้น สิ่งเจือปน สำรพัดข้ออ้ำง 
บำงรำยถูกหักค่ำปุ๋ยยำบวกดอกเบี้ย แพงกว่ำตลำด ปีๆชำวนำเหลือเงินไม่เท่ำไร แต่พอมำเข้ำโครงกำรท ำข้ำวได้
คุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำน ได้ใบรับรอง GAP ปัญหำเลยหมดไป” 

นำงสำวนิสต์ สงกรำนต์ ชำวนำบ้ำนดู่ อ.รำษีไศล จ.ศรีสะเกษ บอกว่ำ ผลจำกกำรท ำนำแบบนี้ ไม่เพียงจะท ำ
ให้ชำวนำมีรำยได้มำกขึ้นกว่ำเดิม ยังขำยข้ำวได้เพิ่มตันละ 300 บำท ส่งผลให้หลำยคนเลิกเป็นชำวนำมือถือ และ
เริ่มลงนำตรวจแปลงข้ำว เพื่อให้ได้รำคำดีเหมือนชำวนำในโครงกำร ท่ีส ำคัญ ช่วยให้ชำวนำไทยหันมำท ำนำประณีต
เพื่อให้ได้ข้ำวคุณภำพ รักษำชื่อเสียงข้ำวไทยให้คงอยู่ต่อไป 


