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เตือนเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลือง เฝ้าระวังหนอนม้วนใบระบาด 

กรมวิชาการเกษตร ประกาศเตือนเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลืองเฝ้าระวังการระบาดของหนอนม้วนใบและมวน
ถั่วเหลือง สามารถพบได้ในระยะท่ีต้นถั่วเหลืองออกดอก เกษตรกรควรสังเกตหนอนม้วนใบ มักพบหนอนท่ีฟักออก
จากไข่ใหม่ๆ อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ชักใยบางๆ คลุมตัวไว้แล้วกัดกินผิวใบ เมื่อหนอนโตขึ้นจะกระจายกันออกไปท่ัวท้ัง
แปลง เพื่อสร้างใยยึดใบพืชจากขอบใบของใบเดียวเข้าหากัน หรือชักใยดึงเอาใบมากกว่า 2 ใบมาห่อรวมเข้าหากัน 
และอาศัยกัดกินอยู่ในใบท่ีห่อม้วนนั้นจนหมด จึงเคลื่อนย้ายเข้าไปท าลายใบอื่นต่อไป 

ส าหรับในระยะก่อนออกดอกถึงระยะฝักยังเขียวอยู่ หากพบใบถูกท าลาย 30% หรือในระยะหลังดอกบาน 
4 สัปดาห์ กรณีพบใบถูกท าลาย 60% ให้เกษตรกรพ่นด้วยสารฆ่าแมลงแลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน 2.5% อีซี อัตรา 
10 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือสารไตรอะโซฟอส 40% อีซี อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือสารคาร์
โบซัลแฟน 20% อีซี อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 

นอกจากนี้ เกษตรกรควรติดตามเฝ้าระวังมวนถั่วเหลือง จะพบตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของมวนถั่วเหลืองดูดน้ า
เลี้ยงจากใบ ล าต้น ดอก และฝักของต้นถั่วเหลือง ซึ่งฝักอ่อนที่ถูกท าลายจะลีบและร่วงหล่น ท าให้ ผลผลิตถั่วเหลือง
ลดลง หากพบตัวเต็มวัยของมวนถั่วเหลือง 2-3 ตัวต่อแถวถั่วยาว 1 เมตร ให้เกษตรกรพ่นด้วยสารฆ่าแมลงบูโพรเฟ
ซิน 25% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 30 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หรือสารฟิโพรนิล 5% เอสซี อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 
ลิตร หรือสารอิมิดาโคลพริด 70% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา 2 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หรือสารแลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน 2.5% 
ซีเอส อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือสารไตรอะโซฟอส 40% อีซี อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 
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รัฐปฏิเสธเพ่ิมวงเงินบตัรคนจน 

 
“ปลัดคลัง” ก้นร้อน “บิ๊กตู่” ต ำหนิท ำอะไรไม่ปรึกษำ 

รัฐบาลสะดุ้งเฮือก! ปฏิเสธเพิ่มวงเงินซื้อสินค้าในบัตรสวัสดิการคนจนเป็นเดือนละ 700–800 บาท หวั่นถูก
โยงการเมือง ถูกโจมตีเอื้อผู้ค้ารายใหญ่ และยังไม่แน่ใจว่ามีงบเพียงพอเพิ่มวงเงินดังกล่าว จับตา “สมชัย” คนให้ข่าว
หลุดเก้าอี้ปลัดคลัง หลังนายกฯติงกลางท่ีประชุม ครม.–รองนายกฯ “สมคิด” สายตรงต าหน ิ

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากกรณีท่ีมีข่าวว่ารัฐบาลจะ
เพิ่มวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส าหรับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากปัจจุบันอยู่ท่ีเดือนละ 200-300 บาท เป็น
เดือนละ 700-800 บาท โดยโยกเงินจากค่าเดินทางท่ีไม่ได้ใช้บริการรถไฟหรือรถ บขส.มาทดแทนนั้นรัฐบาลขอ
แจ้งเพื่อคลี่คลายประเด็นว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง 

โดย พล.ท.สรรเสริญ แก้วก าเนิด โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ในระหว่างการ
ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ต าหนินายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัด
กระทรวงการคลังผ่านไปยังนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เนื่องจากปลัดกระทรวงการคลัง คือคนท่ีออกมาให้
ข่าวดังกล่าวกับส่ือมวลชน โดยระบุว่า การจะให้ข่าวอะไรต้องมีข้อมูลชัดเจนพอสมควร และในท่ีประชุม ครม.ครั้งนี้
ไม่ได้หารือเกี่ยวกับรายละเอียดของบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติมอีก แต่ในส่วนของกระทรวงจะคุยกัน
อย่างไรหรือไม่ตนไม่ทราบ แต่ทาง รมว.คลังก็บอกว่ายังไม่ได้คุยอะไร ขณะท่ีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รอง
นายกรัฐมนตรี เคยหารือในท่ีประชุม ครม. 2-3 ครั้ง ว่าแนวทางการดูแลผู้มีรายได้น้อยจะต้องมีการฝึกอบรมเพื่อ
หาทางช่วยให้เขาหารายได้เพิ่มได้เองด้วย 

“นายกฯติงสั้นๆแค่นั้น ว่าปลัดกระทรวงคลังพูดอะไรได้หารือกับ รมว.คลังแล้วหรือยัง ไม่ได้พูดรายละเอียด
มากไปกว่านี้ ส่วนเรื่องท่ีรัฐบาลจะเพิ่มวงเงินให้อีกหรือไม่นั้น นายกฯเคยคอมเมนต์ตั้งแต่เริ่มโครงการนี้แล้วว่าได้คิด
ทบทวนทุกมิติแล้วหรือยัง การช่วยเหลือไม่ใช่ช่วยพยุงท้ังชีวิต แค่ช่วยลดค่าใช้จ่ายเท่าท่ีรัฐบาลช่วยเหลือให้ได้” 

ผู้สื่อข่าวรายงานเพ่ิมเติมว่า หลังจากท่ีมีข่าวออกมาโดยค าสัมภาษณ์ของปลัดกระทรวงการคลังว่ารัฐบาลจะ
ให้วงเงินส าหรับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นเดือนละ 700-800 บาท ได้ท าให้นายกรัฐมนตรี รองนายกฯ สมคิด
และ รมว.คลัง รู้สึกโกรธกับข่าวท่ีออกมาอย่างมาก เนื่องจากเกรงว่าจะถูกบิดเบือนเป็นประเด็นทางการเมืองว่าการ
เพิ่มวงเงินเพื่อเอื้อให้เอกชนรายใหญ่ขายสินค้าได้เพิ่ม อีกท้ัง ระดับนโยบายยังไม่รู้ว่าจะไปเอาเงินเพิ่มมาจากไหน
ภายใต้งบประมาณของรัฐบาลท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด ท้ังนี้ นายสมคิดยังได้โทรศัพท์ไปต าหนิการให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้ของ



ปลัดกระทรวงการคลังด้วย และจากกรณีดังกล่าวอาจจะท าให้นายสมชัย สัจจพงษ์ถูกปลดออกจากต าแหน่ง 
เนื่องจาก รัฐบาลมองว่าเป็นคนท่ีชอบออกมาให้ข่าวมากเกินไป และชอบเป็นข่าวขึ้นหน้าหนึ่ง ท้ังๆท่ีควรมีหน้าท่ี
ปฏิบัติตามค าสั่งของฝ่ายนโยบายมากกว่าออกมาพูด 

ด้านนายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวง การคลัง ได้เปิดแถลงข่าววันเดียวกันว่า การเพิ่มวงเงินในบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐเพื่อน าไปใช้จ่ายในร้านธงฟ้าประชารัฐนั้น ขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริง และไม่ได้เป็นนโยบายของ
รัฐบาล ส่วนการให้สัมภาษณ์ของตนเมื่อวันท่ี 16 ต.ค.ท่ีผ่านมา เนื่องจากมีกระแสข่าวว่ารองนายกฯสมคิดสั่งให้
กระทรวงการคลังไปศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มวงเงินในบัตรเพื่อใช้ในการซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าจึงน าเรื่องดังกล่าวมา
ศึกษาในทันที 

“ขณะนี้ยังไม่มีนโยบายเรื่องการเพิ่มวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ในฐานะกระทรวงการคลังเจ้าของ
เรื่องก็ต้องศึกษาเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงให้ดีขึ้น จึงเป็นท่ีมาของแนวคิดท่ีจะเพิ่มวงเงินในบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐโดยโยกเงินจากรถไฟและ บขส.มาเพิ่มเติมให้แก่ร้านธงฟ้าฯ อย่างไรก็ตาม ตนจะน าเรื่องดังกล่าว
รายงานต่อนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เพื่อรับทราบแนวทางในการด าเนินงานต่อไป” 

ท้ังนี้ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก าหนดให้ผู้ถือบัตรท่ีมีรายได้ต่ ากว่า 30,000 บาทต่อปี ได้รับเงินวงเงินเพื่อซื้อ
สินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าวงเงิน 200-300 บาทต่อเดือน แล้วแต่รายได้ โดยปลัดกระทรวงการคลังมี
แนวคิดที่จะสมทบเงินให้อีก 500 บาท จากวงเงินท่ีให้ใช้ส าหรับการเดินทาง 

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันท่ี 17 ต.ค.60 เป็นวันแรกท่ีประชาชนผู้มีรายได้
น้อยใน 7 จังหวัด ท้ังกรุงเทพฯและปริมณฑลได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเป็นวันแรก จึง
ได้ลงพื้นท่ีติดตามความเรียบร้อยในการเปิดจ าหน่ายสินค้าของร้านธงฟ้าประชารัฐ 2 แห่งคือ ร้านบางบอนซุปเปอร์
เซ็นเตอร์ และร้านเซฟ-ดี มินิมาร์ท พบว่าการซื้อสินค้าของประชาชนเป็นไปอย่างคึกคัก โดยส่วนใหญ่จะใช้วงเงินใน
บัตรซื้อสินค้าประเภทข้าวสาร น้ ามันพืช เครื่องปรุงรส และของใช้ท่ีจ าเป็นต่างๆ พร้อมขอความร่วมมือร้านค้าท่ีเข้า
ร่วมโครงการท าความเข้าใจกับประชาชนว่า ไม่จ าเป็นต้องใช้เงินในบัตรให้หมดทันทีแต่ใช้ได้ตลอดท้ังเดือน และ
วงเงินของบัตรเดือน ต.ค.นี้ รัฐบาลได้ทบให้ไปใช้เดือน พ.ย.ได้โดยไม่ตัดทันทีเมื่อสิ้นเดือน เพราะยังติดตั้งเครื่องรูด
บัตรได้ไม่ครอบคลุม และยังก าชับร้านค้าให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด 

 

 

 

 


