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คอลัมน์สกู๊ปหน้า 1 : โรคอุบัติใหม-่ซ ้า รอยต่อคนกับสัตว ์

 
โรคไวรัสสมองและปอดอักเสบ ...“นิปาห์” อีกโรคท่ีต้องจับตามอง นี่คือสุ้มเสียงสัญญาณเตือนจาก ศ.

นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผู้อ านวยการศูนย์โรคติดเชื้อโรคอุบัติใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
“ไวรัสนิปาห์”...มาจากค้างคาวแม่ไก่ สามารถแพร่โดยตรงไปสู่คนท้ังโดยผ่านน้ าลาย เยี่ยวท่ีปนเปื้อนใน

ผลไม้ที่ค้างคาวกัดกิน...คนไปสัมผัส...จากการท่ีแพร่ไปยังหมู ม้า และคนท่ีท างานใกล้ชิดกับสัตว์อยู่ในโรงฆ่าสัตว์
จะสามารถติดไปด้วย นอกจากนี้ยังสามารถแพร่จาก “คน” ไปสู่ “คน”...ได้ในวงกว้าง 

“คนท่ีติดเชื้อจะมีอาการสมองอักเสบเฉียบพลัน หรือเมื่อได้รับเชื้ออาจจะใช้เวลานานกว่าจะเริ่มอาการ 
หรือเมื่อหายจากอาการเฉียบพลัน แล้วอีกสองปีต่อมา...มีอาการสมองอักเสบเกิดขึ้นใหม่” 

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ ย้ าว่า ลักษณะสมองอักเสบแบบเฉียบพลันจะเกิดขึ้นจากเส้นเลือดอักเสบ แต่สมอง
อักเสบท่ีเกิดขึ้นในภายหลังจะเป็นการอักเสบท่ีเซลล์สมองโดยเฉพาะท่ีผิวเปลือกสมอง 

นอกจากนั้น คนท่ีติดเชื้อยังสามารถท่ีจะแพร่เชื้อได้ดียิ่งขึ้นถ้ามีอาการของปอดอักเสบ และในบางราย
อาจจะมีอาการทางปอดเด่นมากกว่าอาการทางสมอง ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้ท าการศึกษาโรคนี้ สรุปผลรายงานในปี 2548 พบว่า “ค้างคาวไทย” 
มีการติดเชื้อท่ีไม่แสดงอาการแต่สามารถปล่อยเชื้อไวรัสได้ทางน้ าลาย เยี่ยว และมูล 

เชื้อไวรัสท่ีพบเป็นท้ังสายพันธ์ุ “บังกลาเทศ” และ “มาเลเซีย” โดยท่ีการระบาดของสายพันธุ์บังกลาเทศ
และอินเดีย จะเป็นตามฤดูกาลเฉพาะ...โดยมีความสัมพันธ์กับช่วงเวลาท่ีค้างคาวมีการผสมพันธุ์ ออกลูกและลูก
ก าลังหัดบิน ส่วนสายพันธุ์มาเลเซียจะสามารถปลดปล่อยเชื้อได้ไม่จ ากัดฤดูกาล การระบาดของไวรัสนี้เริ่มเป็น
ครั้งแรกท่ีประเทศมาเลเซียในโรงฆ่า และช าแหละหมู ท าให้คนเสียชีวิตไปมากกว่า 100 คน...ต้องก าจัดหมูท้ิง
เป็นจ านวนมากกว่า 1,000,000 ตัว จนท าให้โรคสงบลงและมีการป้องกันไม่ให้มีการเล็ดลอดของค้างคาวเข้าไป
ในฟาร์มหมูหรือม้า ท่ีส าคัญ...ต้องระวังการสัมผัสหรือการกินผลไม้ที่มีรอยกัดแทะ ส่วนการระบาดท่ีบังกลาเทศท่ี
ต่อกับอินเดียเกิดขึ้นเป็นประจ าในบังกลาเทศต่อเนื่องกันทุกปีเป็นเวลานับ 10 ปี...โดยการท่ีคนกินน้ าอินทผลัม
สดโดยที่มีการปนเป้ือนน้ าลายของค้างคาวท่ีมีเชื้อและมากินน้ าท่ีชาวบ้านเก็บใส่ในกระบอก น่าสนใจด้วยว่า การ
แพร่ของโรคอาจจะเป็นในลักษณะกระจายในวงกว้าง ต้นตอ 1 คนจะสามารถแพร่ต่อเป็นทอดๆให้ไม่ต่ ากว่า 20 
ถึง 30 คน...อัตราการเสียชีวิตของสายพันธุ์บังกลาเทศอยู่ท่ีประมาณ 70 ถึง 80% ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรค
อุบัติใหม่ได้ท าการติดตามผู้ป่วยในประเทศไทยท่ีมีอาการทางสมองหรือเยื่อหุ้มสมองอักเสบ หรือมีอาการคล้าย
ไข้หวัดใหญ่เป็นจ านวนหลายร้อยคนนับตั้งแต่ปี 2548 แต่...ยังไม่พบว่ามีการติดเชื้อใน “คน” 

“อย่างไรก็ตาม การท่ีค้างคาวสามารถปลดปล่อยเชื้อไวรัสออกมาได้โดยในรังค้างคาว พบว่าไม่ต่ ากว่า 7 
ถึง 9% มีการติดเชื้อไวรัส ดังนั้น ต้องมีการเฝ้าระวังการแพร่เชื้อเข้าไปในสัตว์อื่นและเข้าไปในคนท่ีอาศัยใกล้ชิด
อยู่กับบริเวณของรังค้างคาว” ศ.นพ.ธีระวัฒน์ ว่า 

ย้อนไปเมื่อ 7 ปีท่ีแล้ว คุณหมอธีระวัฒน์ ให้ความส าคัญเกี่ยวกับ แนวคิด “โรคติดเชื้ออุบัติใหม่-อุบัติซ้ า” 
เอาไว้น่าสนใจ ด้วยภายในช่วงเวลา 10 ปีท่ีผ่านมามีการตื่นตัวกันมากท่ีจะรวมสุขภาพ ความสมบูรณ์พร้อมพรั่ง
ของสรรพสิ่งท้ังหลายในโลก ให้อยู่ในการดูแลร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว ท้ังสุขภาพคน...สุขภาพสัตว์ ท่ีผันแปรเปลี่ยน
ไปตามความอุดมสมบูรณ์... แห้งแล้ง โลกร้อน...บรรยากาศท่ีผันผวน ซึ่งกระทบต่อระบบนิเวศ  เกี่ยวเนื่องกับ
แหล่งอาหาร พืชพรรณธัญญาหาร ซึ่งเลี้ยงดู “คน” และ “สัตว์” ในวง 4 วง คือ การสาธารณสุข (Public 



Health), สุขภาพสัตว์ (Animal Health), ระบบนิเวศ (Ecosystem) และ ความปลอดภัย ด้านอาหาร (Food 
Safety/Security)...ซึ่งภาวะท่ีคุกคามวงกลม ท้ัง 4 ท่ีประสานกันแท้จริงก็เกิดจากการท่ีรักษาสมดุลของวงกลม
ท้ังสี่ไว้ได้ไม่มั่น จนน าไปสู่การเกิดโรคติดเชื้ออุบัติใหม่...อุบัติซ้ า  เป็นผลจากการท่ีเกิดมีการคุกคามด้วยเชื้อโรค
ใหม่ท่ีไม่เคยเห็นหน้าเห็นตามาก่อน หรือแม้แต่เชื้อเก่าท่ีหายสาบสูญไปแล้วก็กลับโผล่หน้าออกมาใหม่  โดยท่ีมี
การทะลักล้นของสัตว์ ซึ่งสามารถอมโรคอยู่ในตัวโดยตัวเองไม่เจ็บป่วยเกิดเพิ่มปริมาณมากขึ้น และขยายขอบเขต
รุกล้ าเข้าไปในเขตอาณาบริเวณใหม่ และ...ด้วยความท่ีมีตัวช่วย เช่น ยุง แมลง เห็บ ไร ริ้น จะน าพาเชื้อโรคจาก
ตัวอมโรคเข้าไปในสัตว์อีกกลุ่ม เพื่อเป็นท่ีเพาะพันธุ์เชื้อโรคเหล่านี้ให้งอกงามในตัว จากนั้น...“ตัวช่วย” ก็จะมา
กัดเก็บเชื้อท่ีเต็มปรี่ในตัวเพาะพันธุ์ กลับมาปล่อยสู่ “สัตว”์ หรือ “คน” อีกต่อหนึ่ง 

“โรคท่ีเกิดในคนนี้แท้จริงมีต้นก าเนิดมาจากสัตว์เกือบท้ังนั้น แต่หลังจากผ่านกระบวนการติดเชื้อผ่านสัตว์
สู่สัตว์ชนิดเดียวกันและต่างชนิด ตัวแล้วตัวเล่า...ผ่านตัวน าเชื้อมาสู่คนจนท าให้มีการพัฒนารูปแบบของการติด
เชื้อในคนท่ีชัดเจนเป็นระเบียบ...มีการตายของคนท่ีเป็นระบบ เป็นแบบแผน สามารถตรวจซ้ าในสัตว์ทดลองและ
ได้ผลคงท่ี และในท่ีสุด...ก็มีการติดต่อจากคนสู่คนส าเร็จ” 

ตัวอย่างเชื้อเหล่านี้ เช่น เชื้ออีโบลา ปี 2519 มีต้นตอจากค้างคาว...ไวรัสเอดส์ ปี 2524 ต้นตอจากลิง...
เชื้ออีโคไล (O157:H7) ปี 2525 ท่ีคร่าชีวิต และก่อให้เกิดการเจ็บป่วย เม็ดเลือดแดงแตก ไตพัง ...เส้นเลือดสมอง
ตีบในยุโรปก็มาจากวัวควาย ถัดมา...โรคไลม์ ปี 2525 เกิดอัมพาต สมอง อักเสบ หลงลืมเลอะเลือนคล้ายอัลไซ
เมอร์ มีเหตุมาจากกวาง...เชื้อไวรัสสมองอักเสบเฮนดรา ปี 2537 และ นิปาห์ ปี 2541 มาจากค้างคาว 

ประเด็นส าคัญท่ีต้องกล่าวถึงก็คือ การวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมของไวรัส (whole genome) ในประเทศ
ไทย โดยการวิเคราะห์จากเย่ียวและมูลใต้ต้นไม้ น่าสนใจว่ามีความเหมือนกับของบังกลาเทศเกือบ 100% ซึ่งการ
ส ารวจนี้เป็นการท างานร่วมกันของศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพอุบัติใหม่และกรมอุทยานฯ 

เชื้อวัวบ้า ปี 2539 ต้นตอจากแกะ สู่วัวและเข้าสู่คน...ไวรัสพิษสุนัขบ้าสายพันธุ์ออสเตรเลีย ปี 2539 จาก
ค้างคาว...ไข้หวัดนก (H5N1) ปี 2540 จากนก เป็ด ไก่...โรคซาร์ส ปี 2546 จากค้างคาวสู่ชะมด และแพร่สู่คน 
และ เชื้ออีโบลา เรสตัน (Ebola Reston) เกิดท่ีประเทศฟิลิปปินส์ในลิง ซึ่งไม่น่าตื่นเต้นเพราะไม่ติดคน แต่ก็เริ่ม
ตื่นตัว เพราะในปี 2552 ท าให้เกิดโรคในหมู แม้คนจะไม่ติดโรคก็ตาม แต่เป็นหลักฐานว่า “มันมาแล้ว”...ข้าม
สายพันธ์ุ และท่ีโลกยังไม่ลืมคือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 มาจากนก สู่หมู และจากสายหมูหลายสายท าให้
แพร่สู่คน และคนไปคนได้ 

จากตัวอย่างท่ีน่ากลัวเหล่านี้ เป็นเครื่องตอกย้ าท่ีต้องมีการเฝ้าระวังติดตามเชื้อท่ีอยู่ในสัตว์จนมาถึงคน
อย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง แต่ท่ีไม่ค่อยประสบความส าเร็จ เพราะมักมีความเข้าใจว่า...โรคเหล่านี้จะเกิดขึ้น 
นานๆคร้ัง ทุกๆ 2-4 ปีก็จะสงบ หรือบูมเป็นช่วงๆ เพราะฉะนั้นความตื่นตัวเป็นแค่ชั่วขณะ เหมือนไฟไหม้ฟาง 
ย้ าว่า! ตื่นตัวดีกว่าตื่นตูม...ป้องกันวางแผนเตรียมรับมือแต่เนิ่นๆ ดีกว่าวัวหายแล้วมาเร่งล้อมคอก 
 

คอลัมน์หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน : ราน ้าค้างข้าวโพดฝักสด 
 

เข้าสู่ช่วงฤดูเพาะปลูกข้าวโพดฝักสด กรมวิชาการเกษตร เตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวาน ข้าวโพด
เทียน ข้าวโพดข้าวเหนียว ให้หมั่นสังเกตโรคราน้ าค้าง ท่ีมักจะพบในระยะเริ่มเพาะปลูกไปจนถึงระยะต้นข้าวโพด
มี อายุ 30 วัน เนื่องจากเป็นระยะที่ต้นข้าวโพดจะอ่อนแอต่อโรคนี้มาก 

อาการของโรคจะพบได้ตั้งแต่ข้าวโพดเริ่มงอก มีจุดเล็กๆสีเขียวฉ่ าน้ าบนใบอ่อน ต่อมาใบข้าวโพดบริเวณ
ยอดมีสีเหลืองซีด หรือใบลายเป็นทางสีเขียวอ่อนสลับเขียวแก่ วันไหนช่วงเช้าอากาศค่อนข้างเย็นและความชื้นสูง 
ใต้ใบจะมีสปอร์เชื้อราเป็นผงสีขาวจ านวนมาก บางครั้งพบยอดข้าวโพดแตกเป็นพุ่ม ต้นแคระแกร็น เตี้ย ข้อถี่ ไม่



มีฝักหรือมีฝักขนาดเล็ก ก้านฝักมี ความยาวมากหรือมีจ านวนฝักมากกว่าปกติ แต่ฝักจะไม่สมบูรณ์ ในแหล่งท่ีเคย
มีการระบาดของโรค หากสภาพแวดล้อมเหมาะสม อุณหภูมิต่ า ความชื้นในอากาศสูง เมื่อข้าวโพดมีอายุ 5-7 วัน 
ควรพ่นด้วยสารป้องกันก าจัดโรคพืช ไดเมโทมอร์ฟ 50% ดับเบิลยูพี อัตรา 20-30 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หรือ เม
ทาแลกซิล 25% ดับเบิลยูพี อัตรา 30-40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร พ่นทุก 7 วันติดต่อกัน 3-4 ครั้ง และในฤดู
เพาะปลูกข้าวโพดฝักสดถัดไป เกษตรกรควรเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดท่ีต้านทานโรค และคลุกเมล็ดพันธุ์ก่อน
ปลูกด้วย เมทาแลกซิล 35% ดีเอส อัตรา 7-10 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม หรือ เมทาแลกซิล–เอ็ม 35% อี
เอส อัตรา 3.5 มิลลิลิตรต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม...ให้หลีกเลี่ยงการปลูกข้าวโพดในฤดูฝนท่ีมีสภาพอากาศ
เหมาะสมต่อการระบาดของโรครุนแรง 

กรณีพบเริ่มระบาดให้ถอนต้นกล้าข้าวโพดท่ีแสดงลักษณะอาการของโรคไปเผาท าลายนอกแปลงปลูก
ทันที เพราะการพ่นสารป้องกันก าจัดหลังจากต้นข้าวโพดอายุ 20 วันขึ้นไป จะไม่สามารถป้องกันก าจัดโรคนี้ได้ 

สะ-เล-เต 
 

กกร.ห่วงเกษตรกรส้าลักน ้าท่วม กระเป๋าแห้งก้าลงัซื อลด 
 
กีดกันการค้าทุบส่งออก 

เอกชนไทยเชื่อมั่นน้ าท่วมปีนี้ไม่ถึงขั้นซ้ ารอยมหา
อุทกภัยปี 54 กกร.ส่ังนิคมอุตสาหกรรมจับตาสถานการณ์
ใกล้ชิด แต่ห่วงเกษตรกรอ่วมน้ าท่วมก าลังซื้อทรุดไม่มีเงิน
ซื้อของ ขณะที่ ม.หอการค้าประเมินพิษสงครามการค้าจีน-
สหรัฐฯ ฉุดส่งออกปีนี้ลด 0.14-1.13% ท าเศรษฐกิจไทย
ขยายตัวลดลง 0.12-1.02% 

นายอัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษา
การค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงผลการวิเคราะห์ทิศทางการส่งออกไทยครึ่งหลังปี 
61 ว่า จากการศึกษาผลกระทบของสงครามการค้าพบว่าจะท าให้มูลค่าการส่งออกไทยลดลง 351-2,881 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.14-1.13% และท าให้การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ลดลง 0.12-
1.02% โดยสมมติฐานแบ่งเป็น 3 กรณี คือกรณีท่ี 1 หากสหรัฐฯเก็บภาษีน าเข้าสินค้าจากจีน 25% มูลค่า 
200,000 ล้านเหรียญฯ และเก็บภาษีน าเข้ารถยนต์จากสหภาพยุโรป (อียู) เพิ่มขึ้น 20% โดยจีนและอียูตอบโต้
สหรัฐฯ ด้วยการขึ้นภาษีน าเข้าสินค้าเช่นกัน กรณีนี้จะท าให้สินค้าไทยท่ีอยู่ในห่วงโซ่การผลิตสินค้าของจีน และอี
ยูได้รับผลกระทบ มูลค่าส่งออกไทยลดลง 351 ล้านเหรียญฯ หรือ 0.14% และจีดีพีลด 0.12% 

กรณีท่ี 2 หากสหรัฐฯเก็บภาษีน าเข้าจากจีน 25% มูลค่า 200,000 ล้านเหรียญฯ และเก็บภาษีน าเข้าจาก
อียู 10% มูลค่า 100,000 ล้านเหรียญฯ จะท าให้ท้ังจีนและอียูตอบโต้สหรัฐฯ และจะส่งผลให้ส่งออกไทยลดลง 
597 ล้านเหรียญฯ หรือ 0.23% และจีดีพีลดลง 0.21% กรณี 3 กรณีเลวร้ายสุดและมีความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดขึ้น
น้อยสุด คือ สหรัฐฯ เก็บภาษีน าเข้าเพิ่ม 25% กับทุกประเทศ และประเทศต่างๆตอบโต้ ท าให้ส่งออกไทยลดลง 
2,881 ล้านเหรียญฯ หรือลดลง 1.13% และจีดีพีลดลง 1.02% ซึ่งท้ัง 3 กรณี คาดว่าอาจจะเกิดขึ้นในช่วง 5 
เดือนที่เหลือของปีนี ้

ท้ังนี้ ศูนย์ฯยังได้ติดตามการท่ีสหรัฐฯจะใช้มาตรการขึ้นภาษีสินค้ายานยนต์และชิ้นส่วน โดยอาจมีผล
บังคับใช้ในปี 62 ประเมินเบื้องต้น หากสหรัฐฯขึ้นภาษีน าเข้ายานยนต์และชิ้นส่วนจริง จะท าให้มูลค่าการส่งออก
ไทยในปี 62 ลดลง 1-2% ขณะเดียวกัน สงครามการค้ายังกระทบต่อไปถึงค่าเงินของแต่ละประเทศท่ีจะ



กลายเป็นสงครามค่าเงินต่อไป ซึ่งหลายประเทศพยายามท าให้ค่าเงินอ่อนค่าเพื่อรักษาขีดความสามารถการ
แข่งขัน โดยค่าเงินบาทไทยหลังเกิดสงครามการค้า ตั้งแต่วันท่ี 6 ก.ค.61 ท่ีสหรัฐฯเพิ่มภาษีน าเข้าเหล็กและ
อะลูมิเนียม 25% และ 10% พบว่า อ่อนค่าลงมาอยู่ท่ี 33.29 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งอ่อนค่าเป็นอันดับ 3 โดย
เงินหยวนจีนอ่อนค่ามากสุด 

ส าหรับการส่งออกสินค้าไทยในช่วงครึ่งปีหลัง ซึ่งได้รวมผลกระทบจากสงครามการค้าท่ีอาจจะเกิดขึ้น
แล้ว คาดว่า จะมีมูลค่า 129,000 ล้านเหรียญฯ เพิ่มขึ้น 5.5% เป็นการขยายตัวแบบชะลอตัวลงจากครึ่งปีแรก ท่ี
มีอัตราการขยายตัว 11% ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกไทยปี 61 อยู่ท่ี 255,000 ล้านเหรียญฯ เพิ่มขึ้น 8.1% 

วันเดียวกัน ในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) นายปรีดี ดาวฉาย ประธาน
สมาคมธนาคารไทย ในฐานะท าหน้าท่ีประธานท่ีประชุม เปิดเผยว่า กกร.ยังคงคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยในปีนี้ จะขยายตัว 4.3-4.8% การส่งออกเติบโต 7-10% และอัตราเงินเฟ้อ 0.9-1.5% ไว้คงเดิม 
แม้ว่าจะมีประเด็นในเรื่องของการตอบโต้ทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ รวมไปถึงสถานการณ์น้ าท่วมใน
หลายๆพื้นท่ี 

“กกร.ยังมั่นใจว่าปัจจัยดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเติบโต เพราะเศรษฐกิจในประเทศยังได้แรง
หนุนจากการส่งออก ท่องเท่ียว และรายได้เกษตรกรท่ีเริ่มกลับมาท่ีจะประคองให้แรงซื้อของฐานรากไม่แย่ลงไป
กว่านี้ ขณะท่ีสถานการณ์อุทกภัย แม้ปริมาตรน้ าในเขื่อนท่ัวประเทศอยู่ระดับสูงกว่าปี 2554 แต่ กกร.ประเมินว่า
จะไม่ส่งผลกระทบรุนแรงเช่นปี 2554 ท่ีเป็นมหาอุทกภัย เพราะปริมาตรน้ าท่ีสูงส่วนใหญ่อยู่ในพื้นท่ีภาคตะวันตก
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่างจากปี 2554 ท่ีอยู่ในพื้นท่ีภาคเหนือและภาคกลาง ซึ่งเป็นแหล่งท่ีตั้งของหลาย
นิคมอุตสาหกรรม รวมถึงคาดการณ์พายุไต้ฝุ่นท่ีจะเข้ามาช่วงฤดูฝนท่ีเหลือของปีนี้ ไม่น่าจะเท่ากับช่วงน้ าท่วม
ใหญ”่ 

ด้านนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ส.อ.ท.ได้สั่งการ
ให้ 45 กลุ่มอุตสาหกรรมติดตามสถานการณ์น้ าใกล้ชิด ล่าสุดโรงงานอุตสาหกรรม ต่างๆ ยังไม่ได้รับผลกระทบ
จากน้ าท่วม และได้เตรียมพร้อมรับมือไว้ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในนิคมอุตสาหกรรม ส่ิงท่ีห่วงคือ ภาคเกษตรกร
ท่ีจะได้รับความเสียหายจากน้ าท่วมมากกว่า รวมถึงวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม (เอสเอ็มอี) ท่ีไม่ได้อยู่ในนิคมฯ 
เพราะหากพืชผลทางการเกษตรได้รับผลกระทบ ก็จะส่งผลต่อก าลังซื้อได้ เพราะภาพรวมแรงซื้อของฐานรากยัง
ไม่ดีนัก ส่วนทิศทางดอกเบี้ย ภาคเอกชนอยากเห็นการคงไว้ถึงสิ้นปี 

ขณะท่ีนายกลินทร์ สารสิน ประธานกรรมการสภาหอการค้าไทย กล่าวว่า สงครามทางการค้าจีนกับ
สหรัฐฯในภาพรวมจะเป็นผลบวกต่อการส่งออกของไทยมากกว่า เพราะสหรัฐฯ จะน าของไปขายในจีนไม่ได้
เช่นเดียวกับท่ีจีนจะขายไปสหรัฐฯ ไม่ได้ ซึ่งจะท าให้เป็นโอกาสท่ีไทยจะส่งไปทดแทน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า 
ฉบับวันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2561 

 
คอลัมน์ส่องเกษตร : เตรียมตัวรับมือภยัคุกคาม 

 
พี่น้องเกษตรกรไทยหลายๆ พื้นท่ีก าลังเผชิญการคุกคามของภัยน้ าท่วม โดยเฉพาะพื้นท่ีรอบเขื่อนแก่ง

กระจาน จ.เพชรบุรี จุดโฟกัสส าคัญยิ่งเพราะน้ าก าลังล้นเขื่อน ล้น“สปิลเวย์” ขณะท่ียังคงมีฝนตกหนักช่วงนี้อยู่
อย่างต่อเนื่อง ชาวบ้านต้องพากันเตรียมการขนย้ายข้าวของหนีขึ้นที่สูง แต่ในส่วนพื้นท่ีการเกษตรไม่สามารถท่ีจะ
โยกย้ายหนีไปไหนได้ ก็ต้องปล่อยให้ท่วมเสียหายไปก่อน รอให้น้ าลดสู่ปกติ แล้วค่อยกลับมาฟื้นฟูกันใหม่...เป็น
วิถีท่ียังคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ก็หวังว่า ความช่วยเหลือต่างๆจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงหน่วยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะได้ด าเนินการอย่างรวดเร็วให้ทันสถานการณ์และมีประสิทธิภาพ ท้ังในช่วงท่ี
ก าลังเกิดน้ าท่วมและโดยเฉพาะหลังจากน้ าลดลง กลับสู่ภาวะปกติแล้ว 

ภัยธรรมชาติเรื่อง “น้ า” ท้ังท่วมและแล้ง นับเป็นภัยคุกคามต่อเกษตรกรไทยอยู่เสมอมา เรื่อง “การ
บริหารจัดการน้ า”ให้ดี จึงยังคงเป็นประเด็นส าคัญยิ่ง ท่ีต้องหาทางปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอยู่
ตลอดเวลา เพื่อแก้ไขปัญหาให้ได้อย่างยั่งยืนมากที่สุดในอนาคตต่อๆ ไป 

นอกจากภัยคุกคามในสถานการณ์เฉพาะหน้าเรื่อง “น้ าท่วม” นี้แล้ว ยังมี“ภัยคุกคาม” ต่อเกษตรกรไทย
อีกมากมาย ท้ังในระยะสั้นและระยะยาวท่ีหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะกระทรวงเกษตรฯจะต้องตระหนัก ตื่นตัว 
เตรียมการรับมือให้ทันการณ์อยู่ตลอดเวลา ไม่ใช่ปล่อยให้“ภัย”มาจ่อถึงคอหอย กระท่ังเกิดความเสียหาย
ร้ายแรงขึ้นแล้ว ค่อยลุกลี้ลุกล้นหาทางแก้ไข เหมือนดังท่ีผ่านๆมา ซึ่งเป็นภาพสะท้อนได้เป็นอย่างดีว่า 
“ประสิทธิภาพ”เป็นอย่างไร และเรื่องหนึ่งท่ีก าลังจะเป็น “ภัยคุกคามต่อข้าวไทย” มีสิทธิส่งผลกระทบเลวร้าย
ต่อชาวนาไทยในอนาคตได้ก็คือ เรื่องท่ีสหรัฐอเมริกาสามารถปรับปรุงพัฒนา “ข้าวหอมสายพันธุ์ใหม่” ถึง 3 สาย
พันธุ์ท่ีมีคุณภาพเยี่ยมทัดเทียมข้าวหอมมะลิของไทยแต่ให้ผลผลิตท่ีสูงกว่ามาก ซึ่งปลายปีนี้จะประเดิมส่งเสริมให้
ชาวนา “ลุงแซม” เพาะปลูกก่อน 1 สายพันธ์ุ...ข่าวว่า จะให้ผลผลิตสูงถึงไร่ละกว่า 1,600 กก.ทีเดียว! 

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ออกมาเตือนก่อนหน้านี้ ระบุ ข้อมูลสถิติ
การส่งออกข้าวช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา ไทยส่งออกข้าวหอมมะลิเฉลี่ย 25-30% ของมูลค่าส่งออกข้าวท้ังหมด โดย
ตลาดข้าวหอมมะลิอันดับ 1 ของไทยตั้งแต่ปี 2545 ถึงปัจจุบันคือสหรัฐอเมริกา แต่ท่ีน่าห่วงคือ การส่งออกหอม
มะลิไปสหรัฐมีแนวโน้มลดลงตลอดตั้งแต่ปี 2557 เพราะสหรัฐฯได้พัฒนาข้าวหอมสายพันธุ์ใหม่ถึง 3 สายพันธุ์ 
โดยมหาวิทยาลัยอาร์แคนซัสพัฒนาพันธุ์ข้าวหอมจัสมิน “Aroma17” ท่ีมีกลิ่นหอมทัดเทียมข้าวหอมมะลิไทย ให้
ผลผลิตสูง 7,740 ปอนด์/เอเคอร์ (1,388 กก./ไร่) ส่วนมหาวิทยาลัยหลุยส์เซียนาพัฒนาข้าวหอมสายพันธุ์จัสมิน 
“CLJ 01” มีกลิ่นหอมทัดเทียมหอมมะลิไทย เมล็ดข้าวสวย มีท้องไข่น้อย ผลผลิตสูงถึง 1,645 กก./ไร่ ขณะท่ี
มูลนิธิวิจัยข้าวแคลิฟอร์เนียพัฒนาสายพันธุ์จัสมิน “Calaroma 201”แม้กลิ่นหอมน้อยกว่า แต่เมื่อหุงจะได้ข้าวท่ี
อ่อนนุ่มสูงและให้ผลผลิตสูงถึง 1,695 กก./ไร่ ซึ่งพันธุ์จัสมิน Aroma17 ได้วิจัยและทดลองในแปลงเสร็จสิ้นแล้ว 
จะเริ่มส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะปลูกตั้งแต่ปลายปี 2561 เป็นต้นไป 

นายประพัฒน์แสดงความเป็นห่วงมากเพราะเดิมข้าวหอมมะลิก็มีคู่แข่งมากท้ังจากอินเดีย ปากีสถาน 
เวียดนาม บังกลาเทศ เมียนมากัมพูชา ท่ีล้วนมีข้าวหอมพันธุ์ดี หากมีคู่แข่งเพิ่มคือสหรัฐซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่
ด้วย จะยิ่งมีผลกระทบต่อการส่งออกข้าวไทยมาก ท้ายสุดชาวนาก็จะเป็นผู้ได้รับผลกระทบหนักท่ีสุด เขาจึง
เรียกร้องหน่วยงานผู้รับผิดชอบท้ังด้านผลิตข้าว และการค้าข้าว ต้องช่วยกันค้นหาข้อมูลและเตรียมการตั้งรับ 
เตรียมแก้ปัญหาโดยรีบด่วน 



ขณะที่รมช.พาณิชย์-น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร บอกว่า กระทรวงพาณิชย์ติดตามข้อมูลนี้อยู่ ได้ทราบจาก
ผู้น าเข้าและผู้จ าหน่ายข้าวในสหรัฐว่า ตอนนี้มีเพียงสายพันธ์ุเดียวท่ีสหรัฐฯน ามาทดลองตลาด แต่ยังไม่เป็นท่ีรู้จัก
และวางจ าหน่ายในตลาดท่ัวไป ในระยะสั้นจึงยังไม่มีผลกระทบต่อข้าวหอมมะลิไทย อย่างไรก็ตาม ก็มีแผนจะ
ร่วมมือกับกระทรวงเกษตรฯรักษาคุณภาพและมาตรฐานข้าวหอมมะลิไทยและพัฒนาข้าวหอมสายพันธุ์ใหม่ๆท่ี
สามารถแข่งขันได้ ท้ังจะเดินหน้าประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิไทยเชิงรุกในตลาดสหรัฐอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษา
ตลาดและเร่งขยายตลาดสู่กลุ่มผู้บริโภคใหม่ๆ 

ครับ ในระยะสั้นนี้ ผลกระทบยังมีน้อย แต่ในระยะยาว ผมว่า น่าห่วงมาก กรมการข้าวก็ต้องเร่งมือ
งานวิจัยพัฒนาพันธ์ุข้าวไทยมากขึ้น ส่วนชาวนาเองก็คงต้องเร่งปรับตัว หนักขึ้นด้วย 

สาโรช บุญแสง 
 

 
เฝ้าระวังสถานการณ์น ้า24ชั่วโมง กรมชลการันตีเขื่อนทั่วประเทศมั่นคง-ปลอดภัย 

 
นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า เขื่อนและอ่างเก็บน้ าท่ีอยู่ในความดูแลของ 

กรมชลประทาน มีความปลอดภัย มั่นคง แข็งแรง ทุกแห่ง เนื่องจากมีการออกแบบตามหลักวิชาการ สอดคล้อง
กับสภาพภูมิประเทศ และสามารถรองรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้สูงถึง 7 ตามมาตราริกเตอร์ 
นอกจากนี้ กรมชลประทาน ยังได้ท าการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของตัวเขื่อนทุกแห่งท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอเป็นประจ าตลอดท้ังปี แม้ในยามสถานการณ์ปกติท่ีไม่มีภัยพิบัติใดๆ ก็ตาม 
เพื่อให้ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีท้ายเขื่อน มีความมั่นใจ และเชื่อมั่นในความปลอดภัยแข็งแรงของเขื่อน 
ตลอดเวลา 

“เขื่อนและอ่างเก็บน้ าท่ีอยู่ในความดูแลของกรมชลประทานนั้น มีเจ้าหน้าท่ีคอยตรวจสอบ และติดตาม
สถานการณ์น้ าอย่างต่อเนื่อง ไม่ได้มีการปล่อยปละละเลย รวมท้ังยังได้บ ารุงรักษาถูกต้องตามมาตรฐานสากล 
อย่างไรก็ตาม ถ้าหากมีแนวโนมว่าน้ าจะไหลลงอ่างเก็บน้ าในปริมาณมาก และคาดว่าน้ าอาจจะล้นทางระบายน้ า
ล้น โครงการชลประทานในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ จะแจ้งเตือนเป็นเอกสารรายงานไปยังจังหวัด และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง พร้อมกับแจ้งเตือนผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ีท้ายอ่างเก็บน้ าให้รับทราบสถานการณ์อย่าง
ต่อเนื่อง ท าให้การแจ้งเตือนประชาชนในพื้นท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็ว ลดความเสียหาย ต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนได้เป็นอย่างมาก” 

อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตามเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนมากขึ้น ยังได้สั่ง
การให้ด าเนินการตรวจสภาพความมั่นคง และสภาพน้ าของเขื่อนทุกเขื่อน ท้ังท่ีสร้างเสร็จแล้วและก าลังก่อสร้าง
เป็นกรณีพิเศษ พร้อมท้ังให้จัดเวรยามประจ าทุกเขื่อนเฝ้าระวังเหตุการณ์ตลอดเวลา จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์
ท่ีต้องใช้เกี่ยวกับเขื่อนไว้ให้พร้อมใช้งานได้ทันที การติดต่อสื่อสารไปยังเขื่อนและเจ้าหน้าท่ีประจ าเขื่อนต้องท าได้
มากกว่า 1 ช่องทาง และให้มีการรายงานให้ทางอ าเภอ จังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการน้ าอัจฉริยะ (SWOC) ได้
ทราบสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง โดยขณะนี้ให้ SWOC ปฏิบัติงานตลอด 24 ชม. 

ส่วนสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นท่ีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ได้ส่งผลให้ระดับน้ า
ในล าห้วยธรรมชาติ และแม่น้ าต่างๆ เพิ่มสูงขึ้นจนเอ่อล้นเข้าท่วมบางพื้นท่ีนั้น กรมชลประทานได้น าเครื่อง สูบ
น้ าเข้าไปช่วยเหลือ เพื่อเร่งระบายน้ าออกอย่างต่อเนื่อง จนท าให้หลายพื้นท่ีสถานการณ์น้ าท่วมกลับเข้าสู่ ภาวะ
ปกติแล้ว และหากไม่มีฝนตกในพื้นท่ีท่ีประสบภัยน้ าท่วมเพิ่ม ก็จะเข้าสู่ภาวะปกติในเร็วๆนี้อย่างแน่นอน 
 



นอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้เจ้าหน้าท่ีกรมชลประทาน ประสานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เฝ้าระวัง และ
ติดตามสถานการณ์ น้ าจากภาวะฝนตกในระยะนี้อย่างใกล้ชิด และจะแจ้งให้ประชาชนทราบเป็นระยะ พร้อมท้ัง
ให้ตรวจสอบ บ ารุงรักษาอาคารชลประทานทุกแห่งให้มีความปลอดภัย และสามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพ 

ส่วนการสนับสนุนเครื่องจักรกลและเครื่องสูบน้ า ก่อนท่ีจะด าเนินการใดๆ เพื่อเป็นการป้องกันและลด 
ปัญหาความขัดแย้งระหว่างประชาชนด้วยกันท่ีอาจจะเกิดขึ้น ได้ให้ชลประทานในพื้นท่ีนั้นๆ จัดประชุมร่วมกับ 
ประชาชน และฝ่ายปกครองในพื้นท่ี เพื่อเป็นการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจร่วมกันก่อน ป้องกันปัญหาความ 
ขัดแย้งท่ีจะตามมาทีหลัง ซึ่งกรมชลประทานได้จัดเตรียมเครื่องจักร เครื่องสูบน้ า และเครื่องมือต่างๆ ไว้พร้อม 
โดยเฉพาะพื้นท่ีท่ีมีความเสี่ยงท้ังหมดแล้ว 

ส าหรับสถานการณ์น้ าล่าสุดอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่และขนาดกลางท่ัวประเทศ มีปริมาณน้ าท้ังหมด 
52,490 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 69 ของปริมาณความจุ โดยเป็นปริมาณน้ าใช้การได้ 28,554 
ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ร้อยละ 55 มากกว่าช่วงเดียวกันในปี 2560 ประมาณ 4,603 ล้าน ลบ.ม. โดยมีปริมาณน้ า
ไหลลงอ่างฯ จ านวน 405.94 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน และปริมาณน้ําระบายออก จ านวน 268.91 ล้าน ลบ.ม. ต่อวัน 
สามารถรับน้ าได้อีก 23,522 ล้าน ลบ.ม. 
 

‘โรคราน ้าค้าง’ระบาด เกษตรฯประกาศเตือนเกษตรไร่ข้าวโพดเฝ้าระวัง 
 

กรมวิชาการเกษตร ประกาศแจ้งเตือน โดยในระยะนี้เริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูเพาะปลูกข้าวโพดฝักสด จึ งขอให้
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดฝักสด อาทิ ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดเทียน และข้าวโพดข้าวเหนียว ให้หมั่นสังเกตอาการ
ของโรคราน้ าค้าง มักพบแสดงอาการในระยะท่ีเริ่มเพาะปลูกถึงระยะท่ีต้นข้าวโพดมีอายุประมาณ 30 วัน ซึ่งใน
ระยะนี้ต้นข้าวโพดจะอ่อนแอต่อโรคนี้มาก โดยอาการของโรคจะพบได้ตั้งแต่ข้าวโพดเริ่มงอก เริ่มแรกจะพบจุด
เล็กๆ สีเขียวฉ่ าน้ า บนใบอ่อน ต่อมาใบข้าวโพดบริเวณยอดมีสีเหลืองซีด หรือใบลายเป็นทางสีเขียวอ่อนสลับ
เขียวแก่ ในเวลาเช้าท่ีมีอากาศค่อนข้างเย็นและความชื้นสูง ด้านใต้ใบมักพบส่วนขยายพันธุ์ของเชื้อราเป็นผงสี
ขาวจ านวนมาก บางครั้งพบยอดข้าวโพดแตกเป็นพุ่ม ต้นแคระแกร็น เตี้ย ข้อถี่ ไม่มีฝักหรือมีฝักขนาดเล็ก ก้าน
ฝักมีความยาวมากหรือมีจ านวนฝักมากกว่าปกติ แต่ฝักจะไม่สมบูรณ์ เช่น มีจ านวนเมล็ดน้อย หรือไม่มีเมล็ดเลย 

ส าหรับแหล่งท่ีเคยมีการระบาดของโรค หากสภาพแวดล้อมเหมาะสม คือ มีอุณหภูมิต่ า และมีความชื้น
ในอากาศสูง เมื่อข้าวโพดมีอายุ 5-7 วัน เกษตรกรควรพ่นด้วยสารป้องกันก าจัดโรคพืช ไดเมโทมอร์ฟ 50% 
ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 20-30 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หรือสารเมทาแลกซิล 25% ดับเบิลยูพีอัตรา 30-40 กรัมต่อน้ า 20 
ลิตร โดยพ่นทุก 7 วัน และพ่นติดต่อกัน 3-4 ครั้ง 

นอกจากนี้ ในฤดูเพาะปลูกข้าวโพดฝักสดถัดไป เกษตรกรควรเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดท่ีต้านทานโรค 
และคลุกเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูกด้วยสารป้องกันก าจัดโรคพืชเมทาแลกซิล 35% ดีเอส  อัตรา 7-10 กรัมต่อเมล็ด
พันธุ์ 1 กิโลกรัม หรือสารเมทาแลกซิล-เอ็ม 35% อีเอส อัตรา 3.5 มิลลิลิตรต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม หลีกเลี่ยง
การเพาะปลูกข้าวโพดในฤดูฝนท่ีมีสภาพอากาศเหมาะสมต่อการระบาดของโรครุนแรง กรณีพบเริ่มระบาด ให้
ถอนต้นกล้าข้าวโพดท่ีแสดงลักษณะอาการของโรคไปเผาท าลายนอกแปลงปลูกทันที เนื่องจากเชื้อสาเหตุโรค 
สามารถเข้าท าลายต้นข้าวโพดได้ตั้งแต่ในระยะท่ีข้าวโพดเริ่มงอก ซึ่งการพ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืชหลังจากต้น
ข้าวโพดอายุ 20 วันขึ้นไป จะไม่สามารถป้องกันก าจัดโรคนี้ได้ 
 

 


