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มหาวิทยาลัยสวนดสุิต ท าปุ๋ยเจลบีด ลดต้นทุนปลกูมันส าปะหลัง 

 
 

การใส่ปุ๋ยในไร่มันส าปะหลัง แม้จะมีการน าดินไปตรวจวิเคราะห์ เพ่ือให้ใส่ปุ๋ยตรงตามความต้องการของ
พืชแล้วก็ตาม แต่ผลผลิตที่ได้กลับไม่ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับชาวไร่เป็นประจ า 

ผศ.ดร.ณัฐบดี วิริยาวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เผยว่า การปลูกมัน
ส าปะหลัง เกษตรกรต้องใส่ปุ๋ยเคมี 2 ครั้ง ครั้งละ 50 กก./ไร่ แต่กลับได้ผลผลิตน้อย แทบไม่คุ้มทุน สาเหตุหนึ่ง
เป็นเพราะระยะเวลาการละลายของปุ๋ยเร็วเกินไป ท าให้มันส าปะหลังดูดซึมปุ๋ยไปใช้ได้ไม่ทัน นอกจากจะท าให้
เกิดการสูญเปล่า ยังมีปัญหาปุ๋ยไหลไปตกค้างท าให้หน้าดินแข็งเสื่อมสภาพ เกษตรกรต้องเสียเงินซื้อปุ๋ยได้
ผลตอบแทนไม่คุ้มค่า และยังต้องจ่ายค่าแรงจ้างคนงานใส่ปุ๋ย กลายเป็นปัญหาต้นทุนการผลิตต่อไร่สูง 

“บางพ้ืนที่ต้นมันส าปะหลังเจริญเติบโตไม่ค่อยดีนัก เป็นเพราะพืชดูดใช้ปุ๋ยได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ 
บางส่วนไหลไปตามน้ า และถูกหน้าดินบริเวณที่ไม่ได้ปลูกพืชเก็บกักไว้ จากปัญหาดังกล่าวทีมวิจัยจึงคิดผลิตปุ๋ย
เจลบีด ควบคุมการปลดปล่อยธาตุอาหาร โดยส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สนับสนุนทุนวิจัย” 

ผศ.ดร.ณัฐบดี กล่าวต่อว่า ปุ๋ยนับว่ามีความจ าเป็นต่อการ
เจริญเติบโตของมันส าปะหลังเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการใช้ปุ๋ยเคมี
ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพในอัตราที่เหมาะสม ซึ่งหลังจากทีม
วิจัยได้ปรับสูตรปุ๋ยเคมี+อินทรีย์ ให้ตรงตามความต้องการของพืชแล้ว 
จึงคิดวิธีท าให้ปุ๋ยละลายช้า ด้วยการน าเจลท ามาจากโพลิเมอร์ธรรมชาติ
มาเคลือบเม็ดปุ๋ย ในความหนาที่มีความเหมาะสมกับระยะเวลาการปลูก
และช่วงเวลาการเจริญเติบโต เมื่อน าปุ๋ยเจลบีดไปทดสอบในแปลงมัน

ส าปะหลัง พื้นที่ ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ท าการเปรียบเทียบกับแปลงที่ใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปพบว่า 
ใน 1 รอบการปลูกของแปลงปกติที่เกษตรกรต้องใส่ปุ๋ย 2 ครั้ง ครั้งละ 50 กก.ต่อไร่ ให้ผลผลิตและเปอร์เซ็นต์
แป้งไม่ต่างจากแปลงที่ใช้ปุ๋ยเจลบีด แต่การใช้ปุ๋ยเจลบีดช่วยลดต้นทุนค่าปุ๋ยและค่าจ้ างแรงงานใส่ปุ๋ยได้ 50% 
เพราะการปลูกมันส าปะหลัง 1 รอบ ใส่ปุ๋ยเจลบีดแค่คร้ังเดียว 
 
 
 
 
 
 



ธนาคารโลกแฉปจัจัยเสี่ยงรุมเร้า 

 
 
เศรษฐกจิไทยโตต ่ำสุดอำเซียน กัมพูชำพุง่ทะยำนข้ึนแชมป์ 6.8% 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารโลกได้ออกรายงานเศรษฐกิจประเทศเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก East 
Asia and Pacific Economic Update ล่าสุด โดยระบุว่า เศรษฐกิจปี 2560 ในภูมิภาคนี้จะเติบโต 6.4% 
เพิ่มขึ้นจาก 6.2% จากที่ได้คาดการณ์ไว้ก่อนหน้า เป็นผลจากเศรษฐกิจจีนที่เติบโตกว่าที่คาดไว้ที่ 6.5% ขึ้นมา
เป็น 6.7% ในขณะที่ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาครวมถึงประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ 5 ประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกอบด้วย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และสิงคโปร์ จะเติบโตสูงขึ้น
เล็กน้อยที่ 5.1% จากที่คาดไว้เดิมว่าจะขยายตัว 5% 

ทั้งนี้ ธนาคารโลกได้คาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยปีนี้ไว้ที่ 3.5% เท่ากับการประมาณการ
ครั้งก่อน แต่เพิ่มการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2561 จากเดิมที่ไว้ที่ 3.3% ขึ้นมาขยายตัวที่ 3.6% รวมทั้ง
ได้ปรับเพิ่มการคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2562 มาอยู่ที่ 3.5% จากเดิมที่คาดไว้ 3.2% 
อย่างไรก็ตาม หากเทียบอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (ไม่รวมสิงคโปร์ซึ่งไม่อยู่ในกลุ่มนี้) ในปีนี้การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยยังคงเพิ่มขึ้นในอัตราต่ าที่สุด 
โดยประเทศกัมพูชาได้รับการคาดการณ์ว่าจะโตสูงที่สุด 6.8% ตามมาด้วยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว 6.7% ฟิลิปปินส์ 6.6% เมียนมา 6.4% เวียดนาม 6.3% มาเลเซีย 5.2% และอินโดนีเซีย 5.1% 

นอกจากนั้น ในรายงานดังกล่าว ธนาคารโลกยังเตือนถึงความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายนอกและในประเทศที่
อาจส่งผลกระทบต่อแนวโน้มการเติบโต ทั้งนโยบายเศรษฐกิจในประเทศ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์
เพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ ขณะที่สหรัฐฯและสหภาพยุโรปอาจเพิ่มความเข้มงวดด้านนโยบายทางการเงินเร็วกว่าที่
คาดการณ์ไว้ อีกทั้งหลายประเทศในภูมิภาคมีระดับหน้ีของภาคเอกชนและการขาดดุลการคลังเพิ่มสูงขึน้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“ลุงตู”่ แฮปป้ีบัตรสวัสดกิาร สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างแท้จริง 

 
 
“สนธิรัตน์” สั งพำณิชย์คมุเข้มร้ำนธงฟ้ำ 

“พาณิชย์” สั่งสอบร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ หลังพบท าผิดวัตถุประสงค์เปลี่ยนวงเงินในบัตรเป็นเงินสด 
หากพบผิดจริงปลดทันที พร้อมแจงเหตุไม่เอาร้าน 7–11 เป็นร้านธงฟ้าเพราะรัฐต้องการช่วยร้านโชห่วย–
ร้านค้าชุมชน ย้ า “บ๊ิกตู่” แฮปป้ีช่วยเหลือประชาชนได้จริง เตรียมประเมินผลโครงการ 1 เดือนเสนอนายกฯ 

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัดตรวจสอบการด าเนิน
โครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ หลังจากได้รับการร้องเรียนว่า ร้านค้าบางแห่งด าเนินการผิดวัตถุประสงค์ของ
รัฐบาล คือการให้ประชาชนน าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาซื้อสินค้า แต่ทางร้านค้ากลับเปลี่ยนวงเงินในบัตรเป็นเงิน
สดให้กับประชาชนผู้ถือบัตร โดยหักส่วนต่าง ซึ่งเท่าที่ได้รับรายงาน พบว่ามีเพียงร้านเดียวที่มีพฤติกรรมเช่นนี้ 
ซึ่งอยู่ในจังหวัดมหาสารคาม จึงขอให้ไปตรวจสอบคาดว่าจะรับทราบผล 1-2 วันนี้ รวมถึงให้พาณิชย์จังหวัดทั่ว
ประเทศตรวจสอบร้านอ่ืนๆด้วยเช่นกัน 

“ถ้าพบว่าร้านค้ากระท าความผิดจริงจะปลดออกทันที ไม่ให้เป็นร้านค้าธงฟ้าประชารัฐอีกต่อไป เพราะ
วัตถุประสงค์ของรัฐบาลชัดเจนว่า ต้องการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้ได้ซื้อสินค้าราคาถูกเพื่อลดค่า
ครองชีพ โดยใช้กลไกของร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ เป็นตัวกลางช่วยกระจายสินค้า และยังจะถูกกรมบัญชีกลางยึด
คืนเครื่องรับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (อีดีซี) ด้วย ส่วนผู้ถือบัตรก็จะถูกตักเตือนไม่ให้กระท าผิดซ้ าอีก” 

นายสนธิรัตน์กล่าวอีกว่า จากกระแสความคึกคักของการใช้บัตรรูดซื้อสินค้า ท าให้เกิดกระแส
วิพากษ์วิจารณ์ โดยเฉพาะในส่ือโซเชียลว่าเหตุใดรัฐบาลไม่ดึงร้านสะดวกซื้อเซเว่น-อีเลฟเว่น เข้าร่วมเป็นร้านธง
ฟ้าประชารัฐ เพราะมีสาขาทั่วประเทศกว่า 10,000 แห่ง และร้านธงฟ้าประชารัฐจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจค้าส่ง
ค้าปลีกผู้ประกอบการรายใหญ ่

อย่างไรก็ตาม ขอชี้แจงว่า รัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัว และเติบโตอย่างยั่งยืน 
การเปิดโอกาสให้ร้านโชห่วย ร้านค้าในชุมชนเข้าร่วมเป็นร้านธงฟ้าประชารัฐ จึงสามารถตอบโจทย์ของรัฐบาล
ได้ หากขอความร่วมมือร้านสะดวกซื้อ รายได้จากการซื้อสินค้าก็จะไม่ตกถึงมือร้านโชห่วยและร้านค้าชุมชน ซึ่ง
จะไม่ท าให้ร้านค้าเหล่านี้เติบโตได้ อีกทั้งร้านสะดวกซื้อ ยังเข้าไม่ถึง ในบางพื้นที่ห่างไกล แต่ร้านค้าชุมชนมีอยู่
ในทุกชุมชน ส่วนร้านธงฟ้าประชารัฐจะกระทบกับธุรกิจค้าส่งค้าปลีกนั้น ไม่น่าจะกระทบ เพราะรัฐบาล
สนับสนุนเงินให้ประชาชนเดือนละ 200-300 บาทเท่านั้น ซึ่งหากไม่เพียงพอ ประชาชนก็สามารถใช้เงินสดซื้อ
สินค้าในห้างค้าส่งค้าปลีกได้อยู่แล้ว 

ส าหรับการซื้อสินค้าในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา ได้รับรายงานว่าการซื้อขาย
คึกคักมาก โดยมีประชาชนน าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาซื้อสนิค้าแล้วประมาณ 300,000 ราย หรือคิดเป็น 2-3% 
ของจ านวนผู้มีบัตรทั้งหมด 11.4 ล้านคน และคาดว่าเมื่อมีผู้ไปรับบัตรเต็มจ านวน จะมีผู้มาซื้อสินค้าในร้านค้า
ธงฟ้าประชารัฐเพิ่มขึ้น ประมาณว่าไม่น่าจะต่ ากว่า 300,000 คนต่อวัน ส่วนสินค้าที่ได้รับความนิยมคือ ข้าวสาร 



ไข่ไก่ น้ าปลา ซอสปรุงรส น้ าตาล เครื่องปรุงอาหารและน้ ามันพืช รองลงมาเป็นกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น 
สบู่ ยาสระผม ผงซักฟอก ยาสีฟัน น้ ายาล้างจาน แป้ง เป็นต้น 

ส่วนในพื้นที่ห่างไกลที่เดินทางไม่สะดวก เช่น เกาะต่างๆบนยอดดอย ได้รับรายงานว่ามีร้านธงฟ้าบ้าง
แล้ว และประชาชนใช้บัตรซื้อสินค้าแล้ว แต่ยังมีจ านวนน้อย เพราะมีประชาชนอาศัยอยู่น้อย ซึ่งในวันที่ 6 ต.ค.
นี้ ตนจะลงพื้นที่ไปติดตามการด าเนินโครงการด้วย อย่างไรก็ตาม ได้เร่งรัดไปยังกรมบัญชีกลางติดตั้งเครื่องรูด
บัตรให้ครอบคลุมโดยเร็ว โดยเฉพาะการติดตั้งตามรายชื่อร้านค้าที่กระทรวงฯได้จัดส่งไปให้แล้ว 15,489 ร้าน 
จากจ านวนร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการประมาณ 21,000 ร้าน และก าลังจะส่งรถธงฟ้าประชารัฐเคลื่อนที่ไป
ยังหมู่บ้านและต าบลต่างๆภายในสัปดาห์นี้ เม่ือได้พื้นที่ที่จะไปชัดเจนแล้ว 

ขณะที่ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 7 จังหวัดที่ประชาชนจะเริ่มใช้บัตรสวัสดิการได้ตั้งแต่วันที่ 17 
ต.ค.เป็นต้นไปนั้น ในวันที่ 16 ต.ค.นี้ ตนจะลงพื้นที่ติดตามความพร้อมของร้านธงฟ้าประชารัฐที่จะให้บริการ
ประชาชนด้วย โดยในพื้นที่กรุงเทพฯได้เตรียมร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างท าเนียบ
รัฐบาล 1 แห่งไว้คอยบริการประชาชนแล้ว และจะมีในพื้นที่อื่นๆอีก 

“ตอนนี้โครงการก าลังเดินหน้าไปได้ด้วยดี แม้จะมีปัญหาบ้างในบางจุด เท่าที่ทราบท่านนายกรัฐมนตรี
แฮปป้ีมาก เพราะสามารถช่วยเหลือประชาชนลดค่าครองชีพได้อย่างแท้จริง เพราะประชาชนบางคนยังแทบไม่
มีเงินซื้อข้าวสารกรอกหม้อเลย แต่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐท าให้ประชาชนซื้อข้าวสารได้ตั้ง 5 กิโลกรัม ซึ่งผมจะ
ประเมินผลโครงการใน 1 เดือนและท ารายงานเสนอนายกฯด้วย” 

 
มีน  าเพียงพอให้ปลกูข้าว 

 
 

นายสมเกียรติ ประจ าวงษ์ รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ปริมาณน้ า
ต้นทุนที่ใช้ส าหรับฤดูแล้งปี 2560/61 ที่จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.นี้ ในเขตลุ่มน้ าเจ้าพระยา ลุ่มน้ าแม่กลอง และ
ลุ่มน้ าอื่นๆมีปริมาณน้ าต้นทุนอยู่ในเกณฑ์ปกติ สามารถจัดสรรน้ าเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2560/61 
ตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ที่จะก าหนดพื้นที่ในเร็วๆนี้ได้อย่าง
แน่นอน 

ส าหรับ 4 เขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยา ได้แก่ ภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยบ ารุงแดน และป่าสักชลสิทธิ์ ปัจจุบันมี
น้ าใช้การได้รวมกัน 10,833 ล้านลูกบาศก์เมตร (ล้าน ลบ.ม.) ถือเป็นปริมาณที่มากกว่าปีที่ผ่านมาที่มีน้ าใช้การ
ได้ 9,704 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งกรมจะเก็บไว้ใช้บริหารจัดการน้ าในช่วงฤดูแล้ง และยังคาดหวังว่าจะสามารถกักเก็บ
น้ าเพิ่มเติมจากปริมาณฝนที่ยังตกอยู่ในเดือน ต.ค.นี้ ที่คาดว่าบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาค
ตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคใต้ จะมีฝนตกหนักเป็นจ านวนมากอีกด้วย ขณะที่
สถานการณ์น้ าในอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ ณ วันที่ 4 ต.ค.ที่ผ่านมา มีปริมาณน้ ารวม
ทั้งสิ้น 56,883 ล้าน ลบ.ม. หรือ 76% ของความจุอ่างฯรวมกันทั้งหมด 


