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ค าตอบ เกษตรอินทรีย ์เป็นระบบการผลิตทางการเกษตรท่ีไมใ่ชส้ารเคมีสงัเคราะหใ์ดๆ ท่ีอาจจะเกิดการ

ปนเป้ือนต่อทรพัยากรดิน น ้า อากาศ และส่ิงมีชีวิตทั้งปวง รวมถึงสุขภาพของมนุษย ์ดว้ยการสรา้งสมดุล

ของทรพัยากรใหเ้ป็นไปตามธรรมชาติ และร่วมจดัการใหเ้กิดความยัง่ยืนต่อผลผลิต และทรพัยากรทาง

ธรรมชาติดว้ย 

เกษตรอินทรีย์ เป็นวิธีท่ีใชใ้นกระบวนการผลิต มักใชร้่วมกับรูปแบบการเกษตรอ่ืนๆ เช่น 

การเกษตรแบบผสมผสาน และเกษตรทฤษฎีใหม่ ซ่ึงเป็นการเกษตรในเชิงแบบแผน หรือการวาง

โครงสรา้ง ส่วนเกษตรพอเพียง ถือเป็นหลักการท าการเกษตรท่ีมองในองค์รวม ทั้ งแบบแผน และ

กระบวนการผลิต อนัไดแ้ก่ เกษตรอินทรีย ์เกษตรผสมผสาน และเกษตรทฤษฎีใหม่ การจดัการผลผลิต 

ทางดา้นการบริโภค และการจ าหน่าย และการบริหารจดัการตัวของเกษตรกรเอง ทั้งการใชจ้่าย และ

ควบคุมปัจจยัการผลิต เกษตรอินทรีย ์จึงจะเป็นเกษตรในเชิงวิธีการผลิต ซ่ึงจะน าไปใชร้่วมกนั เพ่ือใหเ้กิด

ความเป็นเอกลกัษณใ์นดา้นการไมพ่ึ่งสารเคมี แต่ใชว้สัดุอินทรียท่ี์หาไดใ้นทอ้งถ่ินเป็นหลกั 

หลักการเกษตรอินทรีย ์ท่ีเป็นไปตามแนวทางวิชาการของหน่วยงานท่ีด าเนินงานโดยตรง และ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง พอสรุปไดด้งัน้ี 

ดา้นสุขภาพ เกษตรอินทรีย ์เป็นรูปแบบการเกษตรท่ีส่งเสริมสุขภาพของทรพัยากรใหม้ัน่คง นัน่

หมายถึง การมีดินท่ีอุดมสมบูรณ์ท่ีเอ้ือต่อการเจริญเติบโตของพืช ส าหรับใชเ้ป็นอาหารของสัตว ์และ

มนุษย ์เขา้ใจง่ายๆ ก็คือ ดินท่ีปราศจากสารพิษ ก็ย่อมไม่มีสารพิษในพืช ทั้งท่ีมาจากดิน หรือการฉีดพ่น

ของมนุษย ์ก็ยอ่มไมก่่อใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขภาพของสตัวแ์ละมนุษยท่ี์รบัประทานเขา้ไป 

ดา้นนิเวศวิทยา เกษตรอินทรีย ์เป็นรปูแบบการเกษตรท่ีเก้ือหนุนใหท้รพัยากรในระบบนิเวศวิทยา 

ด าเนินไปตามวฏัจกัรท่ีเป็นไปตามธรรมชาติ และเกิดการต่อเน่ืองกนัอยา่งสมดุล ทรพัยากรแต่ละอยา่งท า

หนา้ท่ีของตวัเองไดอ้ยา่งสมบรูณ ์ไม่เกิดการเปล่ียนแปลง ทั้งการเพ่ิมข้ึนหรือลดน้อยจนท าใหร้ะบบนิเวศ

ขาดความสมดุล ทั้งทรพัยากรดิน น ้า จุลินทรีย ์และสตัว ์ดงัน้ัน การท าการเกษตรใดๆ จะตอ้งเก่ียวขอ้ง



กับระบบนิเวศ ทั้งระบบนิเวศในแปลงเกษตร และภายนอกแปลงเกษตรเช่นกัน เห็นไดจ้าก ดินท่ีมี

คุณภาพต่อการเติบโตของพืช มีน ้าฝน และน ้าชลประทานท่ีเพียงพอ รวมถึงการเก้ือหนุนจากสตัว ์แมลงท่ี

ช่วยในการเติบโตของพืช และมนุษย ์ท่ีช่วยจดัการใหเ้กิดการเก้ือหนุนต่อระบบนิเวศน้ันดว้ย 

ดา้นการดูแลเอาใจใส่ การท าเกษตรอินทรีย์ เกษตรกร หรือผู ้ท าเกษตรอินทรีย์ จะตอ้งเป็น

ผูจ้ดัการและส่งเสริมใหเ้กิดความสมดุลข้ึนในระบบ อนัประกอบดว้ย การเอาใจใส่ในกระบวนการผลิตท่ี

ตอ้งคอยเก้ือหนุนใหท้รัพยากร ทั้งดิน น ้ า และสัตว์อ่ืนๆ ใหเ้กิดระบบความสมดุล และระบบความ

ปลอดภัยในการท าเกษตร ดว้ยการไม่ใชส้ารเคมีท่ีมีผลต่อทรัพยากรในระบบ หรือส่งเสริมใหเ้กิดการ

ปนเป้ือนของสารพิษในผลผลิต ซ่ึงถือวา่เป็นกระบวนการแรกท่ีท าใหเ้กษตรกรเกิดจิตส านึก และเอาใจใส่

ต่อคุณภาพของผลิต อนัปราศจากการปนเป้ือน หรือตกคา้งของสารเคมีท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อผูบ้ริโภค 

เกษตรอินทรีย์ ช่วยส่งเสริมในดา้นสิทธิของมนุษย์ในการใชท้รัพยากร และสิทธิของมนุษย์ต่อ

มนุษยด์ว้ยกนัเองในการบริโภคทรพัยากรน้ันๆ กล่าวคือ สิทธิของชนิดทรพัยากร ไดแ้ก่ การส่งเสริมให้

เกิดความสมดุลของชนิดทรพัยากร ไม่มีชนิดใดมากเกินไปหรือน้อยจนเสียสมดุล และการใชท้รพัยากร 

ไดแ้ก่ การส่งเสริมใหเ้กิดการเกษตรท่ีไม่ท าใหท้รพัยากรเกิดการเส่ือมโทรม และการใชท้รพัยากรน้ันๆ 

อยา่งพอเพียง ส่วนการบริโภคทรพัยากรน้ัน ทุกคนตอ้งเคารพในสิทธิของคนอ่ืนต่อการใชท้รพัยากรท่ีเขา

ครอบครอง หรือร่วมแบ่งปันทรพัยากรอยา่งเท่ียงธรรม 

นาย รตัวิ 

 

เตอืนโรครากเน่าถล่มสวนทุเรยีน l ‘ใต-้ตะวนัออก’ระบาดหนกั-แนะวิธีรบัมือ 

นายสุวิทย ์ชยัเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า จากปัญหาการระบาดเป็นวงกวา้ง

ของโรคทุเรียนในภาคใตแ้ละภาคตะวนัออก ส่งผลท าใหต้น้ทุเรียนเกิดความเสียหายอยา่งหนัก โดยทุเรียน

ถือเป็นไมผ้ลเศรษฐกิจท่ีส าคญัของไทย ซ่ึงปัญหาน้ีจ าเป็นตอ้งมีแนวทางในการป้องกนัก าจดัอย่างเร่งด่วน

และเป็นรปูธรรม 

ดร.พรพิมล อธิปัญญาคม ผูเ้ช่ียวชาญดา้นโรคพืช กล่าวเพ่ิมเติมว่า หากพบโรค ใหเ้กษตรกรตัด

แต่งส่วนท่ีเป็นโรคน าไปเผาท าลายนอกแปลงปลูก จากน้ันใหฉี้ดดว้ยสารฟอสโฟนิก แอซิด 40%เอสแอล 

ผสมน ้าสะอาด อตัรา 1:1 ใส่กระบอกฉีดยา ฉีดเขา้ล าตน้หรือก่ิงในบริเวณตรงขา้มอาการของโรค หรือ

ส่วนท่ีเป็นเน้ือไมดี้ใกลบ้ริเวณท่ีเป็นโรค อตัรา 20 มิลลิลิตรต่อตน้ ทุก 30 วนั จากน้ันพ่นใหท้ัว่ทรงพุ่ม

ดว้ยสารฟอสอีทิล-อะลมูิเนียม 80% ดบัเบ้ิลยพีู อตัรา 30-50 กรมัต่อน ้า 20 ลิตร พ่นทุก 7 วนั ใชส้ลบั

กบัสารเมทาแลกซิล 25% ดบัเบ้ิลยพีู อตัรา 30-50 กรมัต่อ น ้า 20 ลิตร 

กรณีโรคเขา้ท าลายไม่รุนแรง ใหใ้ชจุ้ลินทรียป์ฏิปักษ์ แบบใชเ้ช้ือราไตรโคเดอรม์่า ฮารเ์ซียนัม่ ให้

น าหวัเช้ือมาเพ่ิมปริมาณในขา้วสุก จากน้ันหวา่นส่วนผสมเชื้ อสดใหท้ัว่บริเวณใตท้รงพุ่มจนถึงรอบชายพุ่ม 

อตัรา 50-100 กรมัต่อตารางเมตร หรือบริเวณโคนตน้พืชท่ีเกิดโรค อตัรา 10-20 กรมัต่อตน้ แบบใช้

เช้ือแบคทีเรียบาซิลลัส ซับทีลิส ใหใ้ชเ้ข็มฉีดยาใส่สารละลายของเช้ือ อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน ้ า 20 

มิลลิลิตร ฉีดเขา้ในโคนตน้ทุเรียน ตน้ละ 3 จุด 1 ครั้ง จากน้ันลอกเปลือกตน้ทุเรียนบริเวณท่ีเป็นโรคออก

แลว้ทาดว้ยผงเชื้ อ อตัรา 1,000 กรมัต่อน ้า 1 ลิตร โดยจะตอ้งผสมสารจบัใบ อตัรา 5 ซีซีต่อน ้า 20 ลิตร 

และราดดินบริเวณโคนตน้ดว้ยผงเชื้ อ อตัรา 200 กรมัต่อน ้า 2 ลิตรต่อตน้ โดยลอกเปลือกและราดดินซ ้า 

รวม 4 ครั้ง 



กรณีโรคเขา้ท าลายรุนแรง ใหเ้กษตรกรถากหรือขดูผิวเปลือกบริเวณท่ีเป็นโรคออก จากน้ันทาแผล

ดว้ยสารป้องกนัก าจดัโรคพืชฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม 80% ดบัเบ้ิลยูพี อตัรา 80-100 กรมัต่อน ้า 1 ลิตร 

หรือสารเมทาแลกซิล 25% ดบัเบ้ิลยูพี อตัรา 50-60 กรมัต่อน ้า 1 ลิตร หรือสารเมทาแลกซิล+แมนโค

เซบ 65% ดบัเบ้ิลยูพี อตัรา 100 กรมัต่อน ้า 1 ลิตร ทุก 7 วนั จนกว่าแผลจะแหง้ หากพบใบเหลืองทั้ง

ตน้ ใหร้าดดินดว้ยสารป้องกนัก าจดัโรคพืชฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม 80% ดับเบ้ิลยูพี อตัรา 30-50 กรมั

ต่อน ้า 20 ลิตร หรือสารเมทาแลกซิล 25% ดบัเบ้ิลยูพี อตัรา 30-50 กรมัต่อน ้า 20 ลิตร โดยร่วมกบั

การใชฟ้อสโฟนิก แอซิด 40% เอสแอล ผสมน ้าสะอาด อตัรา 1:1 ใส่กระบอกฉีดยาแลว้ฉีดเขา้ล าตน้ ถา้

พบก่ิงแหง้ท่ีมีรอยเจาะท าลายของมอด ใหต้ดัไปเผาไฟท้ิง ส าหรบัส่วนท่ีไม่สามารถตดัท้ิงได ้ใหพ้่นบนก่ิง

ใหญ่หรือล าตน้ท่ีมีรมูอดเจาะดว้ยสารฆา่แมลงคลอไพริฟอส 40% อีซี อตัรา 40 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร 

ส่วนตน้ทุเรียนท่ีเป็นโรครุนแรงมากหรือยืนตน้แหง้ตาย ใหขุ้ดออกแลว้น าไปเผาท าลาย 

 

จดีพีีภาคเกษตรไตรมาส3โต4.5 สศก.มัน่ใจขยายตอ่เน่ือง-คาดทั้งปีขยบั3.0-4.0 

 

นางสาวทศันีย ์เมืองแกว้ ผูอ้ านวยการกองนโยบายและแผนพฒันาการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 3 ปี 2560 (กรกฎาคม-กนัยายน) 

ขยายตวัรอ้ยละ 4.5 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2559 

ส าหรบัการผลิตสินคา้ปศุสัตวเ์พ่ิมข้ึน เน่ืองจากการขยายการผลิตเพ่ือรองรับความตอ้งการของ

ตลาด ประกอบกบัระบบการผลิตท่ีไดม้าตรฐาน ในส่วนของสาขาประมง ผลผลิตกุง้ทะเลเพาะเล้ียงและ

สตัวน์ ้าข้ึนท่าเทียบเรือภาคใตล้ดลง ขณะท่ีการผลิตสตัวน์ ้าจืดมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ี เศรษฐกิจของ

ประเทศคู่คา้ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ สหรฐัอเมริกา สหภาพยุโรป และญ่ีปุ่น ปรบัตัวดีข้ึน ท าใหก้ารส่งออกสินคา้

เกษตรและผลิตภณัฑม์ีทิศทางเพ่ิมข้ึน ซ่ึงเมื่อหากพิจารณาเป็นรายสาขา พบวา่ 

สาขาพืช ขยายตวัรอ้ยละ 7.4 โดยผลผลิตพืชส าคญัท่ีเพ่ิมข้ึน ไดแ้ก่ ขา้วนาปี ขา้วนาปรงั ขา้วโพด

เล้ียงสตัว ์มนัส าปะหลัง สบัปะรดโรงงาน ยางพารา ปาล์มน ้ามนั ล าไย มงัคุด และเงาะ โดย ขา้วนาปี มี

ผลผลิตเพ่ิมข้ึนจากในช่วงฤดูเพาะปลูก มีฝนตกตามปกติ และปริมาณน ้าฝนสูงค่ากว่าเฉล่ียในทัว่ทุกภาค

ของประเทศ ท าใหเ้กษตรกรสามารถปลกูขา้วไดต้ามฤดูกาลทั้งในพ้ืนท่ีนาลุ่มและนาดอน รวมถึงพ้ืนท่ีนา

ท่ีเคยปล่อยว่างในปีท่ีผ่านมา ขา้วนาปรงั มีผลผลิตเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากปริมาณน ้าในอ่างเก็บน ้าส่วนใหญ่มี

มากกว่าปีท่ีผ่านมา ซ่ึงเพียงพอต่อการเพาะปลูกและเจริญเติบโตของตน้ขา้ว ท าใหเ้กษตรกรขยายเน้ือท่ี

เพาะปลูกเพ่ิมข้ึน ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์มีผลผลิตเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากปริมาณน ้าเพียงพอต่อการเจริญเติบโต 

และไม่กระทบแลง้ในช่วงออกดอก มันส าปะหลัง มีผลผลิตเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากสภาพอากาศเอ้ืออ านวย

ปริมาณน ้ าเพียงพอ ประกอบกับเกษตรกรใชท่้อนพันธุ์ท่ีเหมาะสม กับ ยางพารามีผลผลิตเพ่ิมข้ึน 

เน่ืองจากยางพาราท่ีปลกูในปี 2554 ทดแทนพ้ืนท่ีพืชไร่ ไมผ้ล นาขา้ว และปลูกทดแทนในสวนยางพารา

เก่า เร่ิมใหผ้ลผลิต ปาลม์น ้ามนัมีผลผลิตเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากตน้ปาลม์ท่ีปลกูใหม่ในปี 2557 เร่ิมใหผ้ลผลิต 

ประกอบกบัปริมาณน ้าฝนท่ีเพียงพอ ท าใหท้ะลายปาลม์มีน ้าหนักดี 

สินคา้ท่ีราคาเฉล่ียในไตรมาส 3 เพ่ิมข้ึน ไดแ้ก่ มนัส าปะหลัง ยางแผ่นดิบ และทุเรียน โดยมนั

ส าปะหลงั แมม้ีราคาเพ่ิมข้ึน แต่ถือว่ายงัอยู่ในระดบัค่อนขา้งต า่ เน่ืองจากเปอรเ์ซ็นต์แป้งลดลง ดา้นการ

ส่งออก ในช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2560 สินคา้พืชและผลิตภัณฑท่ี์มีปริมาณและมูลค่าส่งออก



เพ่ิมข้ึน ไดแ้ก่ ขา้วรวม มนัส าปะหลงัและผลิตภณัฑ ์ยางพารา น ้ามนัปาลม์ สบัปะรดและผลิตภณัฑ ์ล าไย

และผลิตภณัฑ ์ทุเรียนและผลิตภณัฑ ์มงัคุด และเงาะและผลิตภณัฑ ์ส่วนขา้วโพดเล้ียงสตัวม์ีปริมาณและ

มลูค่าส่งออกในช่วงดงักล่าวลดลง 

สาขาปศุสตัว ์ขยายตวัรอ้ยละ 2.3 โดยสินคา้ปศุสตัวท์ั้งไก่เน้ือ สุกร ไข่ไก่ และน ้านมดิบ มีผลผลิต

เพ่ิมข้ึนจากการเพ่ิมปริมาณการผลิตในช่วงท่ีผ่านมาเพ่ือรองรบัความตอ้งการของตลาดท่ีขยายตวัเพ่ิมข้ึน 

ประกอบกบัเกษตรกรมีการดูแลการเฝ้าระวงัโรคระบาดไดดี้ และสภาพอากาศท่ีเย็นข้ึนกว่าช่วงเดียวกนั

ของปี 2559 ท าใหส้ัตวเ์จริญเติบโตไดดี้ราคาในช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2560 ไก่เน้ือ และ

น ้านมดิบ มีราคาเฉล่ียเพ่ิมข้ึนจากความตอ้งการของตลาดท่ีเพ่ิมข้ึนต่อเน่ือง ขณะท่ีสุกร และไข่ไก่ มีราคา

เฉล่ียลดลงเมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดเพ่ิมข้ึน 

การส่งออก ในเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2560 ยงัขยายตัวไดต่้อเน่ือง โดยปริมาณและมลูค่า

การส่งออกเน้ือไก่และผลิตภณัฑข์ยายตวัเพ่ิมข้ึน ทั้งเน้ือไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและเน้ือไก่ปรุงแต่ง การส่งออก

ไปยงัตลาดหลกัทั้งญ่ีปุ่น สหภาพยุโรป และอาเซียน ขยายตวัไดดี้ และการส่งออกไปยงัเกาหลีใตท่ี้ขยายตวั

เพ่ิมข้ึนมากภายหลงัการอนุญาตใหน้ าเขา้เน้ือไก่จากไทยไดต้ั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 

ส าหรบัแนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรตลอดปี 2560 จะขยายตวัอยูใ่นช่วงรอ้ยละ 3.0-4.0 ปรบัตวั

เพ่ิมข้ึนจากท่ีคาดการณไ์วเ้ดิม ณ เดือนมิถุนายน วา่จะขยายตวัอยูใ่นช่วงรอ้ยละ 2.5-3.5 เน่ืองจากภาวะ

เศรษฐกิจการเกษตรในช่วงคร่ึงแรกของปี 2560 ขยายตวัไดใ้นระดบัสูงอยู่ท่ีรอ้ยละ 10.3 ทั้งน้ีคาดว่าทุก

สาขาการผลิต ขยายตวัเพ่ิมข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข่าวจากหนังสือพิมพ ์ไทยรฐั 

ฉบบัวนัองัคารท่ี 7 พฤศจกิายน พ.ศ.2560 

 

โรคเน่ารุกสวนทุเรยีน 4 จว. ผูเ้ช่ียวชาญฯ แนะวิธีรบัมือ 

  
 

พบการระบาดของโรครากเน่าโคนเน่าในสวนทุเรียนพ้ืนท่ี 4 จงัหวดั จนัทบุรี ตราด ชุมพร และสุ

ราษฎรธ์านี มาตั้งแต่ปลายกนัยายนท่ีผ่านมา...ดว้ยอาการ ใบอ่อน จะเห่ียวเหลือง มจุีดแผลสีน ้าตาลอ่อน

ฉ า่น ้า และเปล่ียนเป็นสีน ้าตาลด า เสน้ใบมีสีน ้าตาลด า ก่ิง ล าตน้ และโคนตน้ จะมีจุดฉ า่น ้าสีน ้าตาลและ

มีน ้าเยิ้ มออกมาในชว่งเชา้ เมื่อถากเปลือกออก เปลือกเน่ามีกล่ินหืน เน้ือไมเ้ป็นสีน ้าตาล และมกัพบการ

เขา้ท าลายของมอดเจาะล าตน้ทุเรียน 

ดร.พรพิมล อธิปัญญาคม ผูเ้ช่ียวชาญดา้นโรคพืช กรมวิชาการเกษตร แนะวธีิการควบคุมป้องกนั

ก าจดั หากพบโรคใหต้ดัแต่งส่วนท่ีเป็นโรคไปเผาท าลายนอกแปลง กรณีโรคเขา้ท าลายไมรุ่นแรง ใหใ้ช ้

เชื้ อราไตรโคเดอรม์า ฮารเ์ซียนัม น าหวัเชื้ อมาเพ่ิมปริมาณในขา้วสุก จากน้ันหวา่นส่วนผสมเช้ือสดใหท้ัว่

บริเวณใตท้รงพุ่มจนถึงรอบชายพุ่ม อตัรา 50-100 กรมัต่อตารางเมตร หรือบริเวณโคนตน้พืชท่ีเกิดโรค 

อตัรา 10-20 กรมัต่อตน้ หรือ เช้ือแบคทีเรียบาซิลลสั ซบัทีลิส ใชเ้ข็มฉีดยาใส่สารละลายของเช้ือ อตัรา 

20 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 มิลลิลิตร ฉีดเขา้ในโคนตน้ทุเรียน ตน้ละ 3 จุด 1 ครั้ง จากน้ันลอกเปลือกตน้

ทุเรียนบริเวณท่ีเป็นโรคออกแลว้ทาดว้ยผงเช้ือ อตัรา 1,000 กรมัต่อน ้า 1 ลิตร โดยจะตอ้งผสมสารจบัใบ 

อตัรา 5 ซีซีต่อน ้า 20 ลิตร และราดดินบริเวณโคนตน้ดว้ยผงเช้ือ อตัรา 200 กรมัต่อน ้า 2 ลิตรต่อตน้ 

โดยลอกเปลือกและราดดินซ ้า รวม 4 ครั้ง 

กรณีโรคเขา้ท าลายรุนแรง ใหถ้ากหรือขดูผิวเปลือกบริเวณท่ีเป็นโรคออก ทาแผลดว้ย สารฟอส

อีทิลอะลมูเินียม 80% ดบัเบ้ิลยพีู อตัรา 80-100 กรมัต่อน ้า 1 ลิตร หรือ สารเมทาแลกซิล 25% 

ดบัเบ้ิลยพีู อตัรา 50-60 กรมัต่อน ้า 1 ลิตร หรือ สารเมทาแลกซิล+แมนโคเซบ 65% ดบัเบ้ิลยพีู อตัรา 

100 กรมัต่อน ้า 1 ลิตร ทุก 7 วนั จนกวา่แผลจะแหง้ 

หากพบใบเหลืองทั้งตน้ ใหร้าดดินดว้ย สารฟอสอีทิล

อะลมูิเนียม 80% ดบัเบ้ิลยพีู อตัรา 30-50 กรมัต่อน ้า 20 ลิตร 

หรือ สารเมทาแลกซิล 25% ดบัเบ้ิลยพีู อตัรา 30-50 กรมัต่อน ้า 

20 ลิตร รว่มกบัการใช ้ฟอสโฟนิก แอซิด 40% เอสแอล ผสมน ้า

สะอาด อตัรา 1 : 1 ใส่กระบอกฉีดยา ฉีดเขา้ล าตน้ 

ถา้พบก่ิงแหง้มรีอยเจาะท าลายของมอด ดร.พรพิมล แนะให้

ตดัไปเผาไฟท้ิง สว่นท่ีไมส่ามารถตดัท้ิงได ้ใหพ้น่บนก่ิงใหญ่หรือล า



ตน้ท่ีมีรมูอดเจาะดว้ย สารคลอไพริฟอส 40% อีซี อตัรา 40 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร ส่วนตน้ทุเรียนท่ี

เป็นโรครุนแรงมากหรือยืนตน้แหง้ตาย ใหขุ้ดออกแลว้น าไปเผาท าลายนอกแปลง จากน้ันใส่ปนูขาวและ

ตากดินไวร้ะยะหน่ึง ถึงจะปลกูใหมท่ดแทน สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้ 09-2259-8457 

 

ชงไฟเขียว ช็อปช่วยชาต”ิ คลงัเข็นบตัรสวสัดกิารรฐัเฟส 2 ช่วยคนจนตอ่ 

คลงัเสนอ ครม.วนัน้ี (7 พ.ย.) ไฟเขียวมาตรการ “ช็อปชว่ยชาติ” คาดซ้ือสินคา้ลดหยอ่นภาษีได ้

15,000 บาท ระยะเวลานานกวา่ 15 วนั พรอ้มเข็นโครงการบตัรสวสัดิการแหง่รฐัเฟส 2 และการสละ

สิทธ์ิเบ้ียคนชรา ขณะท่ีสมาคมธนาคารไทย หนุนส่ง “ช็อปชว่ยชาติ” ช่วยกระตุน้เศรษฐกิจ 

นายอภิศกัด์ิ ตนัติวรวงศ ์รมว.คลงั เปิดเผยวา่ ในการประชุมคณะรฐัมนตรี (ครม.) วนัท่ี 7 พ.ย.น้ี 

กระทรวงการคลงัจะเสนอมาตรการช็อปชว่ยชาติใหพิ้จารณา ซ่ึงยงัไมส่ามารถเปิดเผยรายละเอียดได้

จนกวา่ ครม.จะอนุมติั เพราะเป็นมาตรการภาษี มีผลกระทบต่อราคาสินคา้และการจดัเก็บรายได ้แต่

โครงการเมื่อปี 59 ครม.ไดอ้นุมติัใหด้ าเนินการเป็นเวลา 15 วนั ในช่วงก่อนส้ินปี 59 และในปีน้ี

นายกรฐัมนตรีตอ้งการขยายเวลาใหน้านข้ึน ส่วนค่าลดหยอ่นในการเสียภาษี จะอยูท่ี่ 15,000 บาท

หรือไม ่ยงับอกไมไ่ด ้แต่ค่าลดหยอ่น 15,000 บาท ถือวา่มากแลว้ 

“แนวส าคญัของมาตรการช็อปช่วยชาติคือ ประเทศผ่านช่วงเวลาไวทุ้กขม์าแลว้ 1 ปี จากน้ีจะท า

อยา่งไรใหค้นมคีวามรูสึ้กกลบัมา ท าอะไรท่ีคึกคกั โดยเฉพาะคนระดบักลางท่ีมีรายได ้ฐานะ และความ

มัน่คงดีพอสมควร ซ่ึงนิยมท่องเท่ียวต่างประเทศ แต่การใชจ้า่ยในประเทศยงัน้อย ดงัน้ัน ตอ้งกระตุน้

เพ่ือใหเ้กิดการใชจ้า่ย” 

นอกจากน้ี ยงัสัง่การใหป้ลดักระทรวงการคลงัศึกษาแนวทางเพ่ิมเติม เพ่ือแกปั้ญหาความยากจน

ของผูท่ี้ลงทะเบียนในโครงการขอรบัสวสัดิการจากรฐั ซ่ึงถือเป็นโครงการระยะท่ี 2 หลงัจากระยะแรกแจก

บตัรสวสัดิการแห่งรฐัใหผู้ล้งทะเบียน 10.6 ลา้นคน เพ่ือใชบ้ริการสวสัดิการต่างๆประสบความส าเร็จ 

นายสมคิด จาตุศรีพิทกัษ์ รองนายกรฐัมนตรี จึงสัง่การใหก้ระทรวงด าเนินโครงการระยะท่ี 2 ใหเ้สร็จใน

เดือน ธ.ค.น้ี เพ่ือเร่ิมตน้โครงการตน้ปี 61 “แนวทางคือจะชว่ยเหลือคนจนท่ีรบับตัรสวสัดิการฯทั้งหมด 

10.6 ลา้นคนหรือไม ่หรือจะชว่ยเฉพาะคนจนท่ีมีบตัรสวสัดิการฯท่ีมีรายไดต้ า่กวา่เสน้ความยากจนคือ 

ต า่กวา่ 30,000 บาทต่อปี ประมาณ 3 ลา้นคนหรือไม ่ยงัไมม่ีขอ้สรุป” 

ส าหรบัมาตรการเพ่ิมเบ้ียผูส้งูอายุ จะเสนอให ้ครม.พิจารณาในการประชุมวนัท่ี 17 พ.ย.น้ี โดยจะ

เปิดโอกาสใหผู้มี้สิทธ์ิรบัเบ้ียผูส้งูอายุท่ีร า่รวยสละสิทธ์ิได ้ตั้งแต่วนัท่ี 1 ธ.ค.น้ี โดยกระทรวงจะน าเงินท่ี

สละสิทธ์ิมอบใหแ้ก่คนชรายากจนท่ีลงทะเบียนขอรบัสวสัดิการจากรฐั 3 ลา้นคน ส่วนมาตรการส่งเสริม

การท่องเท่ียวยงัไมม่ีขอ้สรุป เช่นเดียวกบัการคืนภาษีมลูค่าเพ่ิม (แวต) นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ (แท็กซ ์

รีฟันด)์ ณ จุดขายสินคา้ แต่ในหลกัการเห็นดว้ย เพราะจะสง่เสริมการช็อปป้ิงในประเทศ และสรา้ง

บรรยากาศเศรษฐกิจใหดี้ข้ึน หากจะด าเนินการจริงตอ้งมีมาตรการป้องกนัล่วงหน้า ไมเ่ช่นน้ันจะกระทบ

ผูป้ระกอบการภายในประเทศ เพราะอาจมีการโกงภาษีเกิดขึ้ น หรือน าเอาสินคา้ท่ีซ้ือไปแลว้กลบัมาเวยีน

ขายในประเทศ 

ดา้นนายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย กล่าววา่ หากมีมาตรการช็อปชว่ยชาติจะชว่ย

ใหเ้ศรษฐกิจเดินเคร่ืองไดเ้ร็วและแรงข้ึน จากปัจจุบนัท่ีเศรษฐกิจดีข้ึนแลว้ โดยปีน้ีน่าจะขยายตวั 3.7% 

จากเดิมคาดไว ้3.4% นอกจากน้ีจะเป็นประโยชน์ส าหรบัประชาชนท่ีน าค่าใชจ้า่ยไปลดหยอ่นภาษีดว้ย 


