
ข่าวจากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า 
ฉบับวันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ.2561 

 
คอลัมน์ส่องเกษตร : ราชการงานเมือง...โปรดท าให้คุ้มค่า  

 
สัปดาห์นี้ ราชการงานเมืองท าการกันเพียง 3 วัน- จันทร์ถึงพุธ จากนั้นวันพฤหัสบดีท่ี 12 ยาวไปจนถึงวัน

จันทร์ท่ี 16 เมษายน “ข้า”ราชการก็จะหยุดกันสบายใจ ในเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทยถึง 5 วัน ส่วนพนักงาน
รัฐวิสาหกิจยิ่งสบายกว่าเพราะได้หยุดยาวถึงวันอังคารท่ี 17 เมษายนเลย ขณะท่ีท้ังข้าราชการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจจ านวนไม่น้อยก็ยังใช้สิทธิในการลาพักต่างๆตั้งแต่วันจันทร์ท่ี 9 ถึงพุธท่ี 11 เมษายนอีก ท าให้ได้หยุด
ยาวมากๆ ต่อเนื่องตั้งแต่วันศุกร์ท่ี 6 เมษายนท่ีเป็นวันจักรี ไปจนถึง 16 หรือ 17 เมษายน เท่ากับหยุด 11 -12 
วันเลยท่ีเดียว ประกอบกับมีวันเสาร-์อาทิตย์ อีก 3 สัปดาห์ เท่ากับท้ังเดือนเมษายนนี้ ราชการงานเมืองท ากันแค่
ประมาณครึ่งเดือนเท่านั้น ท่ีเหลือหยุดซะอีกครึ่งเดือน 

เอาเถอะครับ การหยุดราชการตามกฎหมาย พร้อมกับวันหยุดพิเศษที่รัฐบาลใจดีแถมเพิ่มให้อีก 1 วัน คือ 
วันท่ี 12 เมษายน แล้วยังมีการลาหยุดต่างๆอีก ถือเป็น“สิทธิ”ท่ีข้าราชการพึ่งมี พึงลาได้ ก็เชิญกันตามสบาย แต่
ต้องขอร้องว่า เมื่อถึงเวลาท างาน ก็ขอให้ท างานราชการกันให้เต็มที่อย่างซื่อสัตย์สุจริตต่อ “เวลาราชการ”และให้
มีประสิทธิภาพด้วย เพื่อให้“คุ้มค่า”เงินเดือนที่มาจากภาษีประชาชน ท่ีพวกเขาต้องอาบเหงื่อต่างน้ า ท ามาหากิน
ไม่ค่อยได้มีวันหยุดมากเหมือนพวกท่าน เพื่อหาเงินมาจ่ายเป็นภาษีให้รัฐเอามาเป็นเงินเดือนจ่ายให้พวกท่าน ด้วย
หวังว่า งานราชการท่ีออกมา จะดีพอท่ีจะช่วย“บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข”ให้ประชาชนตาด าๆท้ังหลายได้ 

ว่าถึงเรื่องวันหยุดกับการท างานราชการแล้ว ยิ่งกับข้าราชการท่ีใกล้เกษียณ เหลือเวลาท างานอีกไม่มาก 
โดยเฉพาะในปีสุดท้าย ยิ่งใกล้เกษียณในเดือนตุลาคม ก็ดูจะยิ่งไม่ค่อยมีแก่ใจท างานกัน ลาได้เป็นลา พักได้เป็น
พัก ยิ่งท าให้ดูเหมือนท างาน“ไม่คุ้มค่า”เงินเดือนมากขึ้นไปอีก แม้บางคนจะเถียงว่า ก็อุตส่าห์ท างานหนักมาท้ัง
ชีวิตแล้ว ก่อนเกษียณอีกไม่กี่เดือน ขอท างานสบายๆรอเวลา“หยุดยาว”บ้าง จะไม่ได้เชียวหรือ?...เรื่องแบบนี้ ก็
คงขึ้นกับ“ส านึก”ของแต่ละคนแล้วล่ะครับ เพราะตราบใดท่ียังกินเงินเดือนจากภาษีประชาชน ถ้ามี“ส านึก” ก็
ควรท างานให้“คุ้มค่า”จนถึงนาทีสุดท้ายเลยทีเดียว 

ท่ีนี่มาว่ากันเรื่องของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งในปีนี้ก็น่าหวั่นใจอยู่ไม่น้อย เพราะเป็นปีท่ีจะมี
ข้าราชการระดับสูง ระดับหัวหน้าหน่วยงานส าคัญๆตั้งแต่ซี 9 ขึ้นไปถึงซี 11 ปลัดกระทรวง เกษียณในเดือน
ตุลาคมนี้รวมกันมากถึง 134 คน ท่ีจะต้องมีการพิจารณาหาคนใหม่ขึ้นมาทดแทนกันต่อไป ซึ่งช่วงท่ีจะพิจารณา
เรื่องโยกย้ายแต่งตั้งนี้ ข้าราชการประเภทตัวเต็ง ตัวเก็ง และตัวเกร็งท้ังหลาย ดูจะไม่ค่อยเป็นอันท างาน มัวแต่
“ลุ้น”ว่าจะได้ต าแหน่งท่ีหวังหรือไม่ 

ขณะท่ีในหมู่ผู้ท่ีจะเกษียณเดือนตุลาคมนี้ ผมเองก็ไม่อาจทราบได้ว่า แต่ละคนแต่ละท่านได้ใช้เวลา
ราชการช่วงท่ีเหลือไม่กี่เดือนนี้ ท างานกันเต็มที่หรือไม่? เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนท่ียังมีอยู่มากมายให้กับพี่
น้องเกษตรกรไทย แต่ก็เห็นมีกระแสว่า หลายๆท่านอาจมัวแต่ก าลังหาช่องทางใหม่ของตัวเอง จนไม่รู้จะท าให้
เสียเวลาท่ีต้องท า“งานหลัก”ไปกี่มากน้อย 

อย่างเช่นท่ีมีกระแสว่าอธิบดีกรมวิชาการเกษตร- สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ เตรียมลาออกก่อนเกษียณเดือน
ตุลาคมนี้ เพื่อไปสมัครต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์กรมหาชน) หรือ สวก.ท าให้
มีข่าวว่า ท่านรมว.กฤษฎา บุญราช ก าลังพิจารณาจะโยกย้าย น.ส.เสริมสุข สลักเพชร เลขาฯส านักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) ไปเป็นอธิบดีกรมวิชาการเกษตรแทน แล้วสลับให้นายสัตวแพทย์สรวิศ 
ธานีโต ผู้ตรวจราชการฯ ขึ้นเป็นเลขาธิการ มกอช. 
 



แม้กระทั่งตัวปลัดกระทรวงเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ก็ยังมีกระแสข่าวว่า อาจจะลาออกก่อนเกษียณตุลาคมนี้
ด้วย แว่วๆว่า ท่านอาจเบื่อ เพราะตอนนี้งานถนัดเรื่อง“น้ า”ท่ีท่านเคยเป็นอธิบดีกรมชลประทานมาก่อน ปรากฏ
ว่า รัฐบาลก็ตั้งหน่วยงานใหม่“ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ”มาจัดการดูแล“เมกะโปรเจกท์น้ า”ท้ังหลายไป
แล้ว ส่วนท่านเองได้มาถึงต าแหน่งปลัดกระทรวงตามฝันก็นับเป็นเกียรติยศท่ีน่าพอใจแล้ว เลยอาจไม่อยากแบก
ภาระน่าปวดหัวกับการแก้ปัญหาเกษตรกรท่ียังกองท่วมหัวอยู่ก็เป็นได้ 

ก็หวังว่า กระแสข่าวเหล่านี้ จะเป็นแค่เรื่องลือๆกันไป หวังว่าทุกท่านยังจะตั้งใจท างานเต็มท่ีให้สมกับท่ี
ได้รับความไว้วางใจ แต่งตั้งมาด ารงต าแหน่งส าคัญๆนี้ เพื่อแก้ปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกร คนส่วนใหญ่ของ
ประเทศจนถึงที่สุดต่อไป ไม่ใช่แค่มาเอาต าแหน่งเพื่อเกียรติยศส่วนตัวเท่านั้น 

สุดท้าย...ในโอกาสสงกรานต์ปีใหม่ไทย ก็ขออ านวยอวยพรให้ท่านผู้อ่านแนวหน้าทุกๆท่าน ตลอดจนพ่อ
แม่พี่น้องเกษตรกรคนไทย ขอให้มีความสุขกันตลอดไป คิดอะไรสมหวังทุกประการครับ 

สาโรช บุญแสง 
 

เตือนเกษตรกรสวนมะม่วง โรคแอนแทรคโนสระบาด 
 

นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า เนื่องจากในช่วงนี้หลายพื้นท่ีมี
ฝนตก สภาพอากาศร้อนชื้น จึงขอเตือนเกษตรกรชาวสวนมะม่วงให้ระวังการเข้าท าลายของโรคแอนแทรคโนส 
ซึ่งเป็นโรคท่ีส าคัญในระยะใกล้เก็บเกี่ยว และหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตมะม่วง ซึ่งเป็นอุปสรรคท่ีส าคัญในการ
ส่งผลผลิตไปจ าหน่ายท้ังตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะมะม่วงท่ีใช้รับประทานแบบผลสุก และ
เปลือกบางจะถูกเชื้อเข้าท าลายได้ง่าย เช่น พันธุ์น้ าดอกไม้ ซึ่งเป็นพันธ์ุท่ีได้รับความนิยมจากตลาดต่างประเทศ 

โดยวิธีการป้องกันก าจัดนั้น แนะน าให้เกษตรกรหมั่นส ารวจสวนมะม่วงอย่างสม่ าเสมออย่างน้อยสัปดาห์
ละครั้ง ก าจัดวัชพืชภายในสวนให้สะอาด ตัดแต่งกิ่งมะม่วงให้โปร่ง เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้ดี และตัดแต่งกิ่งก้าน
และใบท่ีเป็นโรคน าไปฝังหรือเผาท าลาย เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งของเชื้อท่ีอาจแพร่ระบาดในสวนมะม่วงได้ กรณีท่ี
จ าเป็นต้องใช้สารป้องกันก าจัดโรคพืช สามารถเลือกพ่นสารก าจัดได้สองชนิด ได้แก่ ชนิดดูดซึม เช่น เบนโนมิล , 
คาร์เบนดาซิม, อะซอกซี่สะโตรบิน, ไธโอฟาเนท-เมทธิล และโปรคลอราช หรือชนิดท่ีไม่ดูดซึม เช่น คอปเปอร์
ออกซีคลอไรด์, แมนโคเซบ, โปรพิเนบ และแคปแทน โดยชนิดดูดซึมจะเหมาะสมส าหรับพ่นในช่วงฝนชุกหรือ
ใกล้เก็บเกี่ยว เพราะช่วยลดปัญหาการเกิดผลเน่าได้ ส่วนในระยะอื่นควรพ่นสารสลับกันบ้างท้ังชนิดดูดซึม และ
ชนิดไม่ดูดซึม เพื่อป้องกันการปรับตัวต้านทานสารก าจัดของโรคพืช ท้ังนี้ ให้ใช้สารป้องกันก าจัดโรคพืชอัตราตาม
ค าแนะน าในฉลาก 


