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คอลัมน์ หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน : แอนแทรคโนส..กาแฟ ปลูกกลางแจ้ง พึงระวัง 

 
โรคแอนแทรคโนส เกิดจากเชื้อรา Colletotrichum 
gloesporioides ปกติจะมีการระบาดมากในมะนาว 
ส้ม พริก เริ่มอาการจากใบเกิดจุดสีน้้าตาล ลามจน
เนื้อเยื่อเหมือนแผลไหม้ จนพืชหยุดการเจริญเติบโต 
ลามต่อไปผลและกิ่ง ท่ีสุดผลผลิตเสียหาย พืชเสี่ยง
ตายยกสวน แต่วันนี้ได้ลามสู่...กาแฟ!!! 
 “เมื่อ 2-3 ปีก่อน เราพบโรคนี้เริ่มระบาดใน
กาแฟท่ีดอยขุนวาง จ.เชียงใหม่ แต่ไม่มากนัก มาปีนี้

พบมากท่ีดอยช้าง จ.เชียงราย ก่อนกระจายสู่พื้นท่ีปลูกกาแฟภาคเหนือ ประมาณ 20-30% พบมากในกาแฟท่ี
ปลูกในท่ีโล่งแจ้งไม่มีไม้ชนิดอื่นปกคลุม ปีนี้ระบาดมากเนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนหนัก มีท้ังร้อน หนาว ฝน
ในวันเดียวกัน ประกอบกับเดิมเราเฝ้าระวังแต่โรคราสนิม จนปี 2550 เราได้กาแฟลูกผสมพันธุ์เชียงใหม่ 80 ท่ี
ต้านทานโรคราสนิมได้ดี เลยท้าให้ระยะหลังเกษตรกรค่อนข้างละเลยในการเฝ้าสังเกตระวังโรคในกาแฟ เลยท้า
ให้โรคแอนแทรคโนสได้จังหวะเข้าโจมตี” 

นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เตือนเกษตรกรให้ระวัง...โรคนี้อันตรายมาก เพราะ
เชื้อสามารถอาศัยได้ท้ังบนต้นกาแฟและในดิน ท่ีส้าคัญลักษณะการไหม้ของใบหรือผลไม่ได้ต่างจากการถูกแดด
จัดเผา เลยท้าให้เกษตรกรสังเกตยากว่า ต้นกาแฟท่ีเป็นโรคเกิดจากสาเหตุใดกันแน่ 
 “โรคนี้พบมากในกาแฟท่ีปลูกเดี่ยวๆกลาง แจ้ง ไม่มีร่มเงา เนื่องจากต้นปลูกกลางแจ้งได้รับแสงมาก 
สังเคราะห์แสงได้ดีกว่า มีผลดีท้าให้ได้ผลผลิตลูกมากกว่าปลูกแบบมีร่มเงา แต่ผลเสียท่ีตามมา ลูกดกท้าให้ธาตุ
อาหารต่างๆที่สะสมอยู่ในต้นกาแฟจะถูกน้าไปบ้ารุงผลมาก ต้นเลยอ่อนแอต่อโรคได้ง่าย” 

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร แนะวิธีการป้องกันและก้าจัด...ให้เก็บ ใบ ผล และตัดแต่งกิ่งท่ีเป็นโรคไป
เผาท้าลาย และเลี้ยงบ้ารุงต้นพืช โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์หว่านต้นละ 3-4 กก. รักษาระดับร่มเงาให้เหมาะสม หรือเพิ่ม
ร่มเงาให้ต้นท่ีปลูกกลางแจ้ง จากนั้นคลุมดินใต้ทรงพุ่ม เพื่อรักษาระดับความชื้นในดินให้ล้าต้นแข็งแรง 

“โรคนี้พบมากในกาแฟท่ีปลูกเดี่ยวๆกลาง แจ้ง ไม่มีร่มเงา เนื่องจากต้นปลูกกลางแจ้งได้รับแสงมาก 
สังเคราะห์แสงได้ดีกว่า มีผลดีท้าให้ได้ผลผลิตลูกมากกว่าปลูกแบบมีร่มเงา แต่ผลเสียท่ีตามมา ลูกดกท้าให้ ธาตุ
อาหารต่างๆที่สะสมอยู่ในต้นกาแฟจะถูกน้าไปบ้ารุงผลมาก ต้นเลยอ่อนแอต่อโรคได้ง่าย” 

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร แนะวิธีการป้องกันและก้าจัด...ให้เก็บ ใบ ผล และตัดแต่งกิ่งท่ีเป็นโรคไป
เผาท้าลาย และเลี้ยงบ้ารุงต้นพืช โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์หว่านต้นละ 3-4 กก. รักษาระดับร่มเงาให้เหมาะสม หรือเพิ่ม
ร่มเงาให้ต้นท่ีปลูกกลางแจ้ง จากนั้นคลุมดินใต้ทรงพุ่ม เพื่อรักษาระดับความชื้นในดินให้ล้าต้นแข็งแรง 

 
 
 
 
 



ข่าวจากหนังสือพิมพ์แนวหน้า 
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ความจริงอีกด้านของตัวเลขเศรษฐกิจไทย ‘ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง?’ 

 
นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา กล่าวถึง ตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ

ในช่วงไตรมาสท่ี 1 ของปีนี้ อยู่ท่ีร้อยละ 4.8 ว่าเป็นเรื่องน่ายินดีท่ีเศรษฐกิจของประเทศเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ตลอด 4 ปีท่ีผ่านมา จากจุดต่้าสุดที่เคยติดลบตั้งแต่ก่อนปี 2557 

พลโทสรรเสริญ แก้วก้าเนิด โฆษกรัฐบาล เปิดเผยเพิ่มเติมด้วยว่า “นายกฯ ระบุว่า เศรษฐกิจท่ีขยายตัวนี้
จะส่งผลให้เกิดการจ้างงาน มีเงินหมุนเวียนในระบบมากขึ้น ท้าให้การค้าขายดีตามไปด้วย แต่ประชาชนอาจยัง
รู้สึกว่าตนเองไม่ได้รับอานิสงส์มากนัก ซึ่งรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจหรือคิดจะทอดท้ิงประชาชน กลับให้ความส้าคัญ
กับการช่วยเหลือดูแลผู้มีรายได้น้อยและชนชั้นกลางท่ีเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ” 

บทความนี้ จะส่องเข้าไปดูในรายงานภาวะเศรษฐกิจไทย ท่ีส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) แถลงเมื่อวันท่ี 21 พฤษภาคม 2561 เพื่อสะท้อนถึง “ความจริงเศรษฐกิจไทย” ใน
ด้านท่ีนายกรัฐมนตรีและทีมเศรษฐกิจไม่ควรจะมองข้าม ในตัวเลขภาพรวมท่ีสวยงาม มันมีความเจ็บปวดซ่อนอยู่ 

1. ตัวเลขจีดีพี (GDP) เป็นสิ่งท่ีต้องให้ความส้าคัญ เพราะมันคือตัวสะท้อนรายได้รวมของคนท้ังประเทศ 
แต่ล้าพังตัวเลขจีดีพีอย่างเดียว ไม่เพียงพอ จะต้องส่องเข้าไปดูไส้ในด้วยว่า รายได้ของคนกลุ่มไหนเพิ่มขึ้น-ลดลง  
จึงจะประเมินสภาวการณ์และแก้ปัญหาเศรษฐกิจตรงจุด 

2. เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 4.8 เป็นเรื่องน่ายินดี แต่ความจริงปรากฏ
ด้วยว่า รายได้รวมของเกษตรกรไทยกลับลดลงร้อยละ 4.8 สวนทางกันอย่างสิ้นเชิง ตรงกันข้ามราวฟ้ากับเหว 

3. รายงานของสภาพัฒน์ฯ ระบุถึง “ภาคเกษตร” ว่า ดัชนีราคาสินค้าเกษตรโดยรวม ปรับตัวลดลง ร้อย
ละ 12.3 ตามการลดลงของราคาสินค้าบางรายการ หมายความว่า ระดับราคาของสินค้าเกษตรโดยภาพรวม 
ลดลง - 12.3% ดัชนีราคาสินค้าเกษตรส้าคัญที่ลดลง ได้แก่ 

(1) ยางพารา เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากและสต๊อกยางพาราในตลาดโลกอยู่ในเกณฑ์สูง 
(2) ปาล์มน้้ามัน เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมาก และสต๊อกปาล์มน้้ามันอยู่ในเกณฑ์สูง 

   และ (3) สุกร เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าความต้องการของผู้บริโภค 
การลดลงของดัชนีราคาสินค้าเกษตรส่งผลให้ดัชนีรายได้เกษตรกรในไตรมาสนี้ลดลงร้อยละ 4.8

หมายความว่า รายได้โดยรวมของเกษตรกรไทยลดลง - 4.8% นี่คือข้อมูลจากรายงานของสภาพัฒน์ เอง 
4. แม้ดัชนีราคาสินค้าเกษตรหลายรายการ จะปรับตัวเพิ่มขึ้น เช่น ราคาข้าวเปลือก (ร้อยละ 14.2) ราคา

มันส้าปะหลัง (ร้อยละ 43.8) และราคาข้าวโพด (ร้อยละ29.5) เป็นต้น จะเป็นข่าวดีส้าหรับเกษตรกรกลุ่มนี้ 
แต่พูดให้เห็นภาพง่ายๆ คือ เกษตรกรท่ีปลูกยางพารา ปาล์มน้้ามัน เลี้ยงสุกร ซึ่งจะต้องซื้อข้าวกิน ซื้อเครื่อง
อุปโภคบริโภคอื่นๆ เดือดร้อนหนักท้ังขึ้นทั้งล่อง เพราะในขณะท่ีตนเองมีรายได้ลดลง แต่กลับต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้น
ส้าหรับค่าครองชีพ ไม่ว่าจะเป็น ค่าน้้ามัน ค่าก๊าซหุงต้ม ค่าข้าว ค่าของกินของใช้ ฯลฯ 

5. นี่คือความจริงอีกด้านท่ีควรให้ความส้าคัญเร่งด่วนท่ีสุด หากว่ารัฐบาลจะ “ไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง” ก็
ควรจะต้องหามาตรการพิเศษ เพิ่มดูแลกลุ่มคนท่ีมีรายได้ลดลงสวนทางกับภาพรวมของประเทศในเวลานี้โดยด่วน
ท่ีสุด เพราะมีข้อมูลข้อเท็จจริงของสภาพัฒน์ ยืนยันเป็นท่ีประจักษ์ ไม่ต้องไปกลัวจะถูกครหาว่าท้านโยบาย
ประชานิยม 

6. พิจารณาฐานะทางการเงินการคลังของรัฐบาลปัจจุบัน ก็ไม่ขี้เหร่ ในไตรมาสท่ีสองของปีงบประมาณ 
2561 (มกราคม - มีนาคม 2561) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ 527,422 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 



ร้อยละ 5.5 และสูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ ร้อยละ 2.8 ท่ีส้าคัญ เป็นผลมาจากการจัดเก็บ
ภาษีมูลค่าเพิ่มได้มากขึ้นร้อยละ 5.1 ซึ่งสะท้อนว่าเกิดการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการบริโภคภายในประเทศ 
และมูลค่าการน้าเข้าสินค้า ยิ่งกว่านั้น ยังจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8 สะท้อนว่าผล
ประกอบการภาคธุรกิจปรับตัวดีขึ้น การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรถยนต์ก็เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 27.4 สอดคล้องกับ
การขยายตัวต่อเนื่องของปริมาณการผลิตรถยนต์ภายในประเทศ 

โดยสรุป คร่ึงปีแรกของปีงบประมาณ 2561 รัฐบาลบิ๊กตู่จัดเก็บรายได้สุทธิ 1,074,964 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2.5 และสูงกว่าประมาณการร้อยละ 3.7 ฐานะเงินคงคลัง ณ สิ้นไตรมาสท่ีสองของปีงบประมาณ 2561 
อยู่ท่ี 262,555 ล้านบาท ณ สิ้นไตรมาสแรกของปี 2561 ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลในระดับสูง 17.1 พันล้าน
ดอลลาร์ สรอ. (539.7 พันล้านบาท) สูงกว่าไตรมาสเดียวกันของปีก่อน อันเป็นผลมาจากการเกินดุลการค้า 6.6 
พันล้านดอลลาร์ สรอ. และการเกินดุลบริการ 

เงินส้ารองระหว่างประเทศ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2561 อยู่ท่ี 215.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (และมี net 
forward position อีก 35.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) คิดเป็นประมาณ 3.5 เท่าของหนี้ต่างประเทศระยะสั้น และ
เทียบเท่ามูลค่าการ น้าเข้า 11.7 เดือน เรียกว่า ความมั่นคงเศรษฐกิจมหภาคพื้นฐานดูแน่นปึ้ก 

ท้ังหมดนี้ ชี้ไปในทางท่ีว่า รัฐบาล คสช. ไม่ควรจะไปหว่านเงินไปในต่างจังหวัดแบบไม่เจาะจง
กลุ่มเป้าหมาย แต่ควรหันมาเจาะจงไปท่ีกลุ่มภาคเกษตรซึ่งถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันโดยตรง 
ขอให้กลับไปดูว่า กลุ่มไหนรายได้ลดลง 4.8% สวนทางกับรายได้ภาพรวมท่ีโตขึ้น 4.8% 

7. ถามว่า จะรอให้กลไกตลาดกลับมาท้างาน แล้วกลุ่มท่ีก้าลังแย่อยู่ จะฟื้นกลับมาเอง ได้หรือไม่? 
ตอบได้ว่า ตายก่อนแน่ๆ ยกตัวอย่าง กลุ่มปาล์มน้้ามัน ตัวเลขล่าสุด จากบทวิเคราะห์ของส้านักวิจัยกรุงศรี 
เกี่ยวกับทิศทางแนวโน้มของอุตสาหกรรมน้้ามันปาล์ม ยังคงสะท้อนภาพลบต่อไปในอนาคต 3 ปีข้างหน้า 

ระบุว่า ความต้องการบริโภคน้้ามันปาล์มมีแนวโน้มเติบโตค่อยเป็นค่อยไป แต่อุตสาหกรรมน้้ามันปาล์ม
ของไทยในระยะ 3 ปีข้างหน้า อาจเผชิญแรงกดดันจากอุปทานท่ีเพิ่มขึ้นจากการขยายพื้นท่ีปลูกในช่วง 5-6 ปี
ก่อนหน้า ตามการส่งเสริมของรัฐ ประกอบกับปริมาณสต๊อกน้้ามันปาล์มท่ีอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้ราคาน้้ามัน
ปาล์มของไทยมีแนวโน้มลดลง ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการแก้ปัญหา จึงมีผลลดทอนอัตราก้าไรของธุรกิจท่ี
เกี่ยวเนื่อง โดยเฉพาะเกษตรกรปาล์มน้้ามันและโรงสกัดน้้ามันปาล์มดิบ ผลผลิตปาล์มน้้ามันและน้้ามันปาล์ม ท้ัง
ในอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทยสูง และสต๊อกน้้ามันปาล์มดิบในตลาดโลกพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ จะเป็นปัจจัย
กดดันราคาน้้ามันปาล์มดิบในตลาดโลก 

นอกจากนี้ ยังคาดว่า ความต้องการใช้น้้ามันปาล์มดิบของอุตสาหกรรมน้้ามันปาล์มบริสุทธิ์ในประเทศจะ
เติบโตในระดับต่้า เนื่องจากผลผลิตถั่วเหลืองโลกท่ียังอยู่ในระดับสูง จะมีผลให้ราคาน้้ามันถั่วเหลืองอยู่ในระดับ
ใกล้เคียงราคาน้้ามันปาล์ม จึงไม่ช่วยหนุนความต้องการใช้น้้ามันปาล์มเพื่อทดแทนน้้ามันถั่วเหลืองเช่นในอดีต 
อีกท้ังคาดว่าผู้ผลิตน้้ามันปาล์มบริสุทธิ์จะไม่เร่งผลิต หลังมีการเร่งผลิตในปี 2560 จนมีผลให้ปริมาณสต๊อกน้้ามัน
ปาล์มบริสุทธิ์เพิ่มสูงเป็นประวัติการณ์ ส้านักวิจัยกรุงศรี ระบุว่า จากการคาดการณ์อุปทานและอุปสงค์น้้ามัน
ปาล์มในช่วงปี 2561-2563 อุตสาหกรรมน้้ามันปาล์มของไทยในระยะ 3 ปี ข้างหน้า อาจเผชิญแรงกดดันจาก
อุปทานท่ีเพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มท่ีราคาน้้ามันปาล์มของไทยจะลดลงต่อเนื่องในระยะยาว ผลผลิตปาล์มน้้ามัน
และน้้ามันปาล์มดิบของไทยท่ีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจะเป็นปัจจัยกดดันราคาน้้ามันปาล์ม ข้อมูลข้างต้น บ่งชี้
ว่า หากปล่อยให้กลไกตลาดเป็นไปโดยล้าพัง แน่นอนว่า ชาวสวนปาล์ม ซึ่งปัจจุบันอยู่ในกลุ่มท่ีรายได้ ลดลงสวน
ทางกับรายได้รวมของประเทศ โดยรายได้เหลือแค่ราวๆ 1 ใน 3 จากราคาท่ีตกต่้าลง จะยิ่งเผชิญกับความ
เดือดร้อนมากขึ้นไปอีก หากไม่ตายก็คงจะคางเหลือง จึงจ้าเป็นท่ีรัฐบาล คสช.จะต้องมีมาตรการจ้าเพาะเจาะจง
ในการเข้าไปดูแลอย่างทันสถานการณ์ 

สันติสุข  มะโรงศรี 


