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คอลัมน์หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน : ทางออก...ปัญหาสารเคมีเกษตร 

 
อีกหัวข้อท่ีมีการพูดถึงกันมากในเวทีเสวนา “สนทนา

พาราควอต” ของ มูลนิธิวิทยาศาสตร์การเกษตร...เหตุผลหลักท่ี
ถูกน ามาใช้เป็นข้ออ้างในการแบน เพราะมีคนเอาไปใช้ผิด
ประเภทเอาสารฆ่าหญ้า มากินฆ่าตัวตาย นักวิชาการเกษตร 
นายแพทย์ระดับปรมาจารย์ ในเวทีเสวนาต่างพูดเป็นเสียง
เดียวกัน ถ้าจะอ้างเหตุผลนี้...เห็นทีคงต้องแบนสินค้าแทบทุก
ชนิด น้ าก็ต้องแบน ดื่มมากไปจะละลายเกลือแร่ในร่างกาย ท า

ให้สมองบวม...ยาพาราเซตามอลต้องห้ามใช้ เพราะมีคนน าไปกินฆ่าตัวตาย...น้ าตาลก็ต้องเลิก เพราะท าให้คนตาย
ด้วยโรคเบาหวาน แต่การตัดสินว่าจะแบนสารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด พาราควอต–ไกลโฟเสต–คลอร์ไพริฟอส 
หรือไม่ ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการวัตถุอันตราย เพื่อไม่เป็นการก้าวล่วงอ านาจ และสร้างกระแส
กดดันคณะกรรมการฯ ผู้มีอ านาจตามกฎหมาย 

พ.อ.นพ.สุรจิต สุนทรธรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชพิษวิทยา ผู้ทรงคุณวุฒิ ส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ให้ความเห็นถึงมาตรการดีกว่าการแบนท่ีอาจท าให้ประเทศเสียประโยชน์มหาศาลทางเศรษฐกิจ เพราะ
เกษตรกรมีต้นทุนสูงขึ้น...ควรใช้วิธีจัดการอย่างเข้มงวด ตั้งแต่บรรจุภัณฑ์ไปจนถึงการน าไปใช้งาน รัฐต้องห้ามมิให้มี
ผลิตภัณฑ์เข้มข้นจ าหน่ายในท้องตลาด เพราะเป็นอันตรายหากสัมผัสหรือกินเข้าไป...ห้ามผสมหรือถ่ายเทสารพารา
ควอต นอกโรงงานผลิต...ให้มีแต่ผลิตภัณฑ์ผสมเสร็จ บรรจุภาชนะปิดสนิทพร้อมใช้พ่นได้ทันทีเท่านั้น เพื่อลดการ
น ามาผสมกันเองของเกษตรกรเช่นในปัจจุบัน ต้องมีมาตรการเปลี่ยนภาชนะบรรจุในการซื้อแต่ละครั้ง ใช้แล้วน าขวด
ไปเปลี่ยน คล้ายกับแก๊สหุงต้มเพื่อลดขยะพิษ...คนพ่นก็ต้องได้รับการอบรมจนได้ใบอนุญาต ก าหนดช่วงเวลาให้ใช้ 
ซื้อได้เท่าปริมาณท่ีต้องใช้...จะให้ดีอาจท าแบบบางรัฐในสหรัฐฯ พ่นยาเป็นบริการภาครัฐ ใครต้องการพ่นยา มาแจ้ง
หน่วยงานท้องถิ่น ดีกว่าให้เกษตรกรท าเองแบบขาดความรู้ความเข้าใจ น่าเป็นอีกทางออกท่ีดี...ในแบบพบกันครึ่ง
ทาง 

สะ–เล–เต 
 

อ.ต.ก.เปลี่ยนวิธีอุ้มชาวนา ให้ราคาตามค่าความหอม 
 

“ทุกวันนี้ชาวนาขายข้าวเปลือกได้กิโลกรัมละไม่
เกิน 11 บาท แม้ว่าจะขยันปลูกแต่ข้าวหอมมะลิ หรือขี้
เกียจใช้พันธุ์ข้าวมั่วๆ ขายได้ราคาเท่ากันหมด แล้วอย่างนี้
ชาวนาท่ีไหนจะปลูกข้าวดีๆไปท าไม อ.ต.ก.ได้รับโจทย์จาก
รัฐให้เราช่วยรับซื้อข้าวจากเกษตรกรในราคาท่ีสูงกว่า
ท้องตลาด มีเป้าหมายใช้การตลาดน าการผลิต เราจึงต้อง
ไปเปลี่ยนวัฒนธรรม เปลี่ยนวิธีคิดในการปลูกข้าว หาวิธีท า
ให้ชาวนาผลิตข้าวท่ีมีคุณภาพมาขายถึงจะได้ราคาดี” 



กมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อ านวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) บอกว่า ในช่วง 1 ปีท่ีผ่านมา ได้ตั้ง
ทีมงานร่วมกับภาคเอกชน ไปส่งเสริมเกษตรกร 5,800 ราย ปลูกข้าวหอมมะลิ 105 ข้าวหอมมะลิ กข 15 และข้าว
หอมสายพันธ์ุอื่นๆ ไปส่งเสริมพื้นท่ี 70,000 ไร่ กระจายในพื้นท่ี 9 จังหวัด ตั้งแต่นครราชสีมา, บุรีรัมย์, สุรินทร์, ศรี
สะเกษ, ยโสธร, อ านาจเจริญ, มุกดาหาร, นครพนม และร้อยเอ็ด ส่งเสริมให้ปลูกข้าวหอมเพราะเป็นท่ีต้องการของ
ตลาดต่างประเทศมาก แต่การจะให้ชาวนาปลูกข้าวได้หอม มีคุณภาพตามท่ีตลาดต้องการ และเกษตรกรขายได้
ราคาดี ต้องมีกลยุทธ์จูงใจ...จ่ายค่าข้าวให้ตามค่าความหอม ใครท าได้หอมมากได้ราคาแพง หอมน้อยได้น้อย  

“เมื่อชาวนาในโครงการได้ผลผลิตมาขาย จะยังไม่มีการจ่ายเงินให้ชาวนา ต้องรอไป 1 สัปดาห์ถึงจะจ่าย 
เพราะต้องรอให้ทีมงานส่งตัวอย่างข้าวเปลือกไปให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสนตรวจหาสาร
ความหอมของข้าว ท่ีเรียกสั้นๆว่า 2AP ถ้าค่าความหอมแค่ 2 ppm. จะได้ราคาเท่าท้องตลาดท่ัวไป แต่ถ้าความหอม
อยู่ท่ี 3 ppm. อ.ต.ก.จะให้ราคาตันละ 20,000 บาท และถ้าค่าความหอมอยู่ท่ี 4 ppm.จะได้เพิ่มเป็นตันละ 25,000 
บาท ความหอมสูงถึง 5 ppm. ราคาอยู่ท่ีตันละ 30,000 บาท” จากที่ท ามา...ชาวนาบางพื้นท่ีท าความหอมได้ถึง 12 
ppm. รับค่าข้าวเปลือกไปตันละ 50,000 บาท 

กมลวิศว์ บอกว่า เมื่อรับซื้อข้าวเปลือกมาแล้ว จะส่งต่อให้เอกชนรับไปผลิตเป็นข้าวสาร และข้าวสุกพร้อม
รับประทาน ตรา “ข้าวหอมยั่งยืน” ของ อ.ต.ก. ส่งขายท้ังตลาดในประเทศและต่างประเทศ...จากการทดลองตลาด
ท่ีจีน ข้าวท่ีมีความหอมประมาณ 5-6 ppm. เมื่อแปรรูปเป็นข้าวสาร ขายได้ถึง กก.ละ 300 บาท หรือตันละ 
300,000 บาท...ตอนนี้ อ.ต.ก.เตรียมเปิดตลาดใหม่ ท่ี ญี่ปุ่น เยอรมนี และสหรัฐอเมริกา 

“บอกได้เลยว่าตลาดข้าวหอมมีเท่าไรต่างประเทศรับ
ไม่อั้น ขอให้ท าได้หอมจริงๆเท่านั้น ไม่ใช่ว่าจะหอมแบบพอ
ดมได้ เขาจะรับซื้อ ท่ีจีนโดยเฉพาะฮ่องกงเขาซื้อให้ราคากัน
แบบใช้เครื่องวัดความหอมกันเลย” 

ผลดีอีกอย่างของการให้ราคาค่าข้าวตามค่าความ
หอม ผอ.กมลวิศว์ บอกว่า วิธีการนี้ยังเป็นแรงผลักดันให้
ชาวนาหันมาท านาแบบประณีต และท าอย่างมีหลักวิชาการ 

ตามค าแนะน ามากขึ้น เพ่ือข้าวจะได้มีคุณภาพ จากเดิมมีชาวนาไม่กี่รายท าได้ ปัจจุบันเพิ่มเป็น 300 รายแล้ว ท่ีผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน ขายได้ราคาตามค่าความหอม...วันท านาแล้วรวยได้มาถึงซะที 

ไชยรัตน์ ส้มฉุน 
 

เงินเฟ้อ เม.ย.สูงสุดรอบ 14 เดือน 
“พาณิชย์” ชี้แนวโน้มวิ่งต่อตามราคาน้้ามันโลกพุ่ง 

 
เงินเฟ้อเดือน เม.ย.เพิ่มขึ้น 1.07% สูงขึ้นต่อเนื่อง 10 เดือนติดต่อกัน และเป็นอัตราสูงท่ีสุดในรอบ 14 เดือน 

“พาณิชย์” เผยจากราคาน้ ามัน ค่าไฟฟ้า ก๊าซหุงต้มขึ้น รวมท้ังผัก ผลไม้แพงเป็นหลัก โดยคาดเงินเฟ้อจะขยับเกิน 
1% ต่อไปตามราคาน้ ามันท่ีพุ่งต่อเนื่อง โดยเตรียมปรับเป้าหมายท้ังปีใหม่เร็วๆนี้ ขณะท่ี ธปท.ปลื้มใจ เงิ นเฟ้อ
กลับมาแตะกรอบเป้าหมายท่ี 1% 

น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า ดัชนี
ราคาผู้บริโภคท่ัวไปของประเทศ (เงินเฟ้อ) เดือน เม.ย.2561 เท่ากับ 101.57 เพิ่มขึ้น 1.07% โดยเป็นการเพิ่มขึ้น
ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 10 ติดต่อกัน และเป็นอัตราท่ีสูงท่ีสุดในรอบ 14 เดือน และเมื่อเทียบกับเดือน มี.ค.2561 ท่ีผ่าน



มา เพิ่มขึ้น 0.45% ส่วนเงินเฟ้อรวม 4 เดือนของปี 2561 (ม.ค.-เม.ย.) เพิ่มขึ้น 0.75% ซึ่งเป็นอัตราท่ีขยับเข้ามาอยู่
ในกรอบท่ีกระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ไว้ท่ี 0.7-1.7% 

ท้ังนี้ สาเหตุท่ีเงินเฟ้อเดือน เม.ย.เพิ่มขึ้น เป็นผลจากดัชนีหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มเพิ่ม 1.31% 
โดยสินค้าส าคัญราคาสูงขึ้น เช่น น้ ามันเชื้อเพลิงเพิ่ม 3.90% หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์เพิ่ม 5.98% 
จากการปรับ โครงสร้างภาษีสรรพสามิต หมวดเคหสถานเพิ่ม 1.50% ค่ารักษาและบริการส่วนบุคคลเพิ่ม 0.49% 
เครื่องนุ่งห่มและรองเท้าเพิ่ม 0.11% ส่วนดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์เพิ่ม 0.68% สินค้าส าคัญ
ท่ีราคาสูงขึ้น เช่น ผักเพิ่ม 6.82% ผลไม้เพิ่ม 0.53% อาหารบริโภคในบ้านเพิ่ม 1.24% นอกบ้านเพิ่ม 0.95% ข้าว
แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้งเพิ่ม 1.40% เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์เพิ่ม 1.30% 

โดยเมื่อแยกรายการสินค้า 422 รายการท่ีใช้ค านวณเงินเฟ้อในเดือน เม.ย. พบว่ามีสินค้าราคาสูงขึ้น 239 
รายการ เช่น ข้าวสารเจ้าเพิ่ม 2.85% มะนาวเพิ่ม 48.30% พริกสดเพิ่ม 10.61% กะหล่ าปลีเพิ่ม 9.66% ผักคะน้า
เพิ่ม 6.33% นมสดเพิ่ม 1.79% ครีมเทียมเพิ่ม 1.66% กาแฟส าเร็จรูปพร้อมดื่มเพิ่ม 10.14% กับข้าวส าเร็จรูปเพิ่ม 
1.71% ข้าวผัดเพิ่ม 0.84% อาหารโทร.สั่งเพิ่ม 0.85% อาหารตามสั่งเพิ่ม 1.72% เครื่องแบบนักเรียน มัธยมชาย
เพิ่ม 1.24% เครื่องแบบนักเรียนมัธยม หญิงเพิ่ม 1.31% ค่ากระแสไฟฟ้าเพิ่ม 6.57% ก๊าซหุงต้มเพิ่ม 3.41% 
ผงซักฟอกเพิ่ม 0.35% บุหรี่เพิ่ม 12.20% เบียร์เพิ่ม 1.29% และสุราเพิ่ม 0.37% ส่วนสินค้าราคาไม่เปลี่ยนแปลงมี 
71 รายการ และสินค้าราคาลดลง 112 รายการ เช่น น้ ามันพืชลด 13.78% น้ าตาลทรายลด 5.58% น้ าปลาลด 
0.21% เป็นต้น 

“เงินเฟ้อเดือน เม.ย.ท่ีปรับตัวสูงขึ้นเกิน 1% ไม่ได้มีผลกระทบมาจากการปรับขึ้นค่าแรงงานขั้นต่ าท่ีมีผลไป
เมื่อวันท่ี 1 เม.ย.2561 ท่ีผ่านมา แต่เป็นผลมาจากการปรับขึ้นราคาของกลุ่มน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าไฟฟ้า ก๊าซหุงต้ม 
กลุ่มผักสดและผลไม้ท่ีเพิ่มขึ้นตามฤดูกาลมากกว่า โดยกระทรวงพาณิชย์ยังคาดว่าแนวโน้มเงินเฟ้อน่าจะเกินระดับ 
1% ต่อไป เพราะปัจจัยราคาน้ ามันดิบโลกน่าจะเป็นตัวกดดันเงินเฟ้อตลอดทั้งปี โดยขณะนี้ราคาน้ ามันดิบดูไบขึ้นมา
อยู่ท่ี 64 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรลแล้ว จากเดิมคาดไว้ไม่เกิน 60 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล ซึ่ง สนค.ก าลังจะ
ประเมินเป้าหมายเงินเฟ้อใหม่ในเร็วๆนี้” 

น.ส.พิมพ์ชนกกล่าวต่อว่า แนวโน้มเงินเฟ้อท่ีมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นยังมาจากปัจจัยสนับสนุนท่ีภาครัฐและ
เอกชนมีการขยายการลงทุน ท าให้ก าลังซื้อมีมากขึ้น และหากสินค้าเกษตรราคาสูงขึ้นก็จะยิ่งเพิ่มก าลังซื้อของคนใน
ระดับฐานราก แต่เชื่อว่าราคาสินค้าไม่น่าจะเพิ่มขึ้นมากนัก เพราะ โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ท่ีให้ซื้อสินค้าใน
ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ได้มีส่วนช่วยให้ประชาชนได้ซื้อสินค้าในราคาท่ีถูกลง และลดค่าครองชีพได้ โดย สนค.ก าลัง
ศึกษาว่าร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ มีส่วนท าให้ราคาสินค้าลดลง และลดค่าครองชีพได้มากน้อยแค่ไหนอยู่ 

ท้ังนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานเพ่ิมเติมว่า ในช่วงท่ีผ่านมาสายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศ ไทย (ธปท.) ได้
ระบุถึงระยะเวลาท่ีอัตราเงินเฟ้อท่ัวไปกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อของ ธปท.ท่ี 1-4% ว่าจากแนวโน้มอัตราเงิน
เฟ้อท่ัวไปยังมีทิศทางปรับสูงขึ้น ธปท.คาดว่าเงินเฟ้อท่ัวไปจะกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายได้ในช่วงครึ่งแรกของปี 2561 
ซึ่งตัวเลขเงินเฟ้อในเดือน เม.ย.นี้ขยายตัวท่ี 1.07% ซึ่งแตะกรอบล่างของเป้าหมายเงินเฟ้อแล้ว ซึ่งถือว่าเป็นไปตาม
คาดหมายของ ธปท. อย่างไรก็ตาม ก าลังซื้อยังอยู่ในระดับต่ าส่งผลให้ธุรกิจมีข้อจ ากัดในการปรับขึ้นราคาสินค้า 
และส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง เช่น การพัฒนาการด้านเทคโนโลยี และการขยายตัวของ
ธุรกิจค้าออนไลน์ ท าให้ ธปท.จะติดตามและศึกษาการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อระยะต่อไปอย่างใกล้ชิด 
 
 
 
 



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า 
ฉบับวันพุธที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2561 

 
เงินเฟ้อ‘เมย.’พุ่ง พาณิชย์หวั่นน้้ามันดันของแพง 

 
เมื่อวันท่ี 1 พฤษภาคม 2561 กระทรวงพาณิชย์ แถลงดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไป หรืออัตราเงินเฟ้อเดือน

เมษายน 2561 พบว่า สูงขึ้น ร้อยละ 1.07 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และถือว่าต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี 10 
และเป็นอัตราสูงท่ีสุดในรอบ 14 เดือน 

น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อ านวยการ ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กล่าวว่า อัตราเงินเฟ้อ
สูงขึ้นเป็นผลมาจากสินค้าในหมวดพลังงาน มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.69 รวมถึงอาหารสด มีการปรับราคา
สูงขึ้น หลังจากสภาพอากาศแปรปรวนโดยผักสดราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.8 โดยสินค้าท่ีราคาปรับสูงขึ้น อาทิ น้ ามัน
เชื้อเพลิง ข้าวสารเจ้า ก๊าซหุงต้ม และผลไม้สดท่ีปรับจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ส่วนราคาสินค้าท่ียัง
ทรงตัว และสินค้าท่ีลดลงเช่น เนื้อหมู ไก่สด ไข่ไก่ และข้าวเหนียว เป็นต้น ส่วนสินค้าหมวดอาหารและเครื่องดื่มท่ี
ไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้น ร้อยละ 0.68 และหมวดอื่นๆที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มสูงขึ้น ร้อยละ 1.31 จากราคาน้ ามัน
เชื้อเพลิงท่ีสูงขึ้นถึง ร้อยละ 3.90 

“สินค้าเกษตรส าคัญบางชนิดมีราคาสูงขึ้นอาทิ ข้าวเปลือก เนื่องจากสต๊อกลดลง ความต้องการเพิ่มและ
ราคาตลาดโลกเพิ่ม, มันส าปะหลังสดสูงขึ้นเนื่องจากผลผลิตน้อยจากการปรับพื้นท่ีเพาะปลูก และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
สูงขึ้นเนื่องจากมาตรการเชื่อมโยงตลาดของรัฐ นอกจากนี้มาจากการด าเนินมาตรการต่างๆ ของภาครัฐ ในการดูแล
เสถียรภาพด้านราคาสินค้าเกษตรเริ่มส่งผลและสนับสนุนให้ราคาสินค้าเหล่านี้เริ่มปรับตัวสูงขึ้น” 

นางสาวพิมพ์ชนกกล่าวอีกว่า กระทรวงพาณิชย์ ได้ประเมินการเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อเดือนเมษายน แม้จะมี
ปัจจัยมาจากการเพิ่มขึ้นของราคาพลังงานและการปรับตัวของราคาสินค้าเกษตรเป็นหลักแต่โดยรวมสะท้อนว่าการ
บริโภค และการใช้จ่ายของทางภาครัฐและเอกชนอยู่ในระดับท่ีดี ท าให้มีการหมุนเวียนเงินในระบบเอื้อต่อก าลังซื้อ
และการบริโภคของประชาชน โดยคาดว่าอัตราเงินเฟ้อไตรมาส 2 ยังมีแนวโน้มสูงขึ้นตามราคาสินค้าและบริการท่ีจะ
เพิ่มขึ้นตามราคาพลังงาน รวมท้ังโครงการลงทุนภาครัฐ เอกชนเริ่มด าเนินการได้เป็นรูปธรรมส่งผลให้ความต้องการ 
และราคาสินค้าจะเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ส่วนอัตราเงินเฟ้อ 4 เดือนแรก ของปี 2561 พบว่าเงินเฟ้อท่ัวไปขยายตัว ร้อยละ 0.75 และเงินเฟ้อพื้นฐาน
ขยายตัว ร้อยละ 0.62 อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์ ยังคงประมาณการอัตราเงินเฟ้อท้ังปีอยู่ท่ี ร้อยละ 0.7-1.7 
โดยมีสาเหตุส าคัญจากการปรับตัวสูงขึ้นของราคาพลังงาน การลดลงของผลผลิตสินค้าเกษตรบางตัว และก าลังการ
บริโภคเฉลี่ยของประชาชนท่ียังอยู่ในเกณฑ์ดี ในขณะท่ีต้นทุนราคาสินค้าอุตสาหกรรมโดยรวมยังชะลอตัว สอดคล้อ
กับเครื่องชี้วัดด้านการใช้จ่าย การลงทุน และต้นทุนการผลิต ซึ่งชี้ว่าการเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อท่ีผ่านมาเป็นผลจาก
ปัจจัยด้านความต้องการใช้จ่ายและการลงทุน มากกว่าผลด้านต้นทุนและการผลิต 
 

เตือนระวังโรคพุ่มแจ้ระบาด พบไร่มันส้าปะหลังระยอง-จันทบุรีอ่วมหนัก 
 

“กรมวิชาการเกษตร” ประกาศเตือนเกษตรกรไร่มันส าปะหลัง 11 จังหวัด เฝ้าระวัง “โรคพุ่มแจ้” หลัง
ตรวจสอบพบพื้นท่ีระบาดกว่า 30% โดยเฉพาะระยองและจันทบุรี เตือนหมั่นส ารวจแปลงสม่ าเสมอ ใช้ท่อนพันธุ์
ปลอดโรค ให้ปุ๋ย น้ า และบ ารุงดินอย่างเพียงพอ เพื่อเพิ่มภูมิต้านทานการเกิดโรค 



นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้กรมวิชาการเกษตรได้ลงพื้นท่ี
ส ารวจแปลงปลูกมันส าปะหลังของเกษตรกรจ านวน 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดก าแพงเพชร กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา 
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว นครราชสีมา บุรีรัมย์ และกาฬสินธุ์ พบอาการแตกพุ่มแจ้ ระบาดใน
แปลงมันส าปะหลังมากกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ โดยพบมากท่ีสุดท่ี จ.ระยอง และจันทบุรี สาเหตุเกิดจากเชื้อไฟโต
พลาสมา โดยอาการของโรคพุ่มแจ้ มีผลท าให้ส่วนยอดของต้นมันส าปะหลังแคระแกรน พืชแตกตาข้างมาก ใบเล็ก
ลดรูป ข้อถี่สั้น ใบมีอาการเหลือง ท่อน้ าท่ออาหารเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาล ผลผลิตหัวมันลดลง ท้ังขนาดและจ านวนของ
หัวมันต่อต้น โดยหัวมันท่ีเป็นโรคจะมีน้ าหนักเบา 

โรคพุ่มแจ้แพร่ระบาดโดยท่อนพันธุ์และแมลงพาหะ ดังนั้น แนะน าให้เกษตรกรส ารวจแปลงอย่างสม่ าเสมอ 
เนื่องจากเป็นเชื้อสามารถเข้าท าลายต้นมันส าปะหลังได้ทุกฤดูกาลเมื่อต้นอ่อนแอ หากพบโรคพุ่มแจ้ให้ก าจัดต้นท่ี
เป็นโรคด้วยการเผาท าลาย และก าจัดวัชพืชในแปลงอย่างสม่ าเสมอ เพื่อป้องกันการระบาดและจ ากัดพื้นท่ีการ
ระบาดของโรคพุ่มแจ้ไม่ให้ขยายวงกว้าง บ ารุงดูแลต้นมันส าปะหลังให้เติบโตสมบูรณ์แข็งแรง โดยให้ปุ๋ย น้ า และ
ปรับปรุงดินอย่างพอเพียง จะช่วยเพิ่มภูมิต้านทานต่อกาเกิดโรค และเพื่อป้องกันการระบาดของโรคควรใช้ท่อนพันธุ์
จากต้นพันธุ์แปลงท่ีปลอดโรคหรือแปลงพันธุ์สะอาด หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี 
ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร หมายเลขโทรศัพท์ 0-2579-9588 

 


