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กลับมาเจอกับ “ขุนเกษตรา” เหมือนเดิมครับ..ปลายสัปดาห์ก่อนมีกระแสข่าวโผโยกย้ายระดับ 10 ของ

กระทรวงเกษตรฯ ออกมาให้ลุ้นกันอีกระลอก ว่านายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร เคาะแล้ว 
และจะชงเข้า ครม.วันอังคารนี้ ซึ่งขุนเกษตรก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโผท่ีออกมาเป็นโผของใคร เพราะยังไม่มีการยืนยัน
จากนายกฤษฎาแต่อย่างใด จะเป็นข่าวปล่อย ข่าวลวง ก็คงต้องมาลุ้นกันวันอังคารนี้...เมื่อ 6-8 กันยายน ท่ีผ่าน
มา กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดประชุมสัมมนาวิชาการ ประจ าปี 2561 ในหัวข้อ “เตรียมความพร้อมสู่ปี 2562 
สร้างสมดุลแห่งการพัฒนา สายงานประชารัฐเพื่อความยั่งยืน”ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท อ าเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก ซึ่งนายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ บอกว่า เป็นการเตรียมความพร้อมของ
บุคลากรกรมฯ ให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งจะเป็นการสะท้อนปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน
ร่วมกัน เพื่อน าไปปรับปรุง พัฒนา และต่อยอด การด าเนินงานในปีงบประมาณ 2562 โดยน าปัจจัยแวดล้อม
ต่างๆ รวมถึงยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงฯ มาเป็นกรอบในการวางแผน อีกท้ัง เป็นโอกาส
ส าคัญให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์ต่างๆ เพื่อสร้ างความ
สามัคคีภายในองค์กรร่วมกัน 

ตามท่ีมีกระแสข่าวเกี่ยวกับสภาพคล่องของสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ ท าให้เมื่อกลางสัปดาห์ท่ีผ่านมา นาย
พิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
และรศ.พิเศษ พลโทวีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการด าเนินการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(ชสอ.) ร่วมแถลงข่าวยืนยันฐานะทางการเงินของชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย จ ากัด ยังมีความมั่นคงและ
บริหารงานโปร่งใส ไม่มีเหตุต้องวิตกกังวลตามท่ีมีข่าวปรากฏทางสื่อบางฉบับ ย้ ามีสถานะการเงินในระดับมั่นคง
กว่าธนาคารรัฐ พร้อมท้ังระบุว่า มีคนไม่หวังดีในกรมปล่อยข่าวต้องการเลื่อยขาเก้าอี้อธิบดี ช่วงโยกย้ายระดับ 10 
ด้านประธานกรรมการด าเนินการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ ชสอ. บอกว่า ได้รับความ
เสียหายกับการท่ีสื่อเสนอข่าวว่า “ชสอ.ขาดสภาพคล่องเสี่ยงหนี้สูญ” เพราะไม่มีมูลความจริง โดยสถานการเงิน
ของ ชสอ. มั่นคงกว่าธนาคารรัฐ ซึ่งสถานะล่าสุด ณ วันท่ี 5 ก.ย. 2561 มีเงินปล่อยกู้ท้ังหมดประมาณ 1.9 ล้าน
ล้านบาท มี NPL ตามค าสั่งศาล เพียง 4 ราย วงเงิน 5.9 ล้านบาท หรือประมาณ 0.0067% ของยอดหนี้ท้ังหมด 
ในขณะท่ีภาระหนี้เงินกู้อื่นมีการใช้หนี้ตามปกติ ยังไม่พบว่าจะมีความเสี่ยงอะไร ซึ่ง ชสอ. จะด าเนินการตาม
กฎหมายต่อไป เพราะกระทบต่อความเชื่อมั่นของ ชสอ. ท่ีมีสมาชิกท่ัวประเทศ 3 ล้านราย จาก 1,300 สหกรณ์ 
ท้ังนี้ ชสอ. ยังได้ตั้งคณะท างานเพื่อศึกษาการลงทุนเพิ่มเติมจากท่ีกฎหมายสหกรณ์ก าหนดให้มาตรา 62 เช่น 
ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหุ้นท่ีอันดับความน่าเชื่อถือไม่ต่ ากว่า A- เนื่องจาก ชสอ. คาดการณ์ว่า
สถานการเงินจะขยายตัวเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว ภายใน 5-10 ปีข้างหน้า ท าให้เงินล้นระบบสหกรณ์ ซึ่งคาดว่าจะใช้
เวลาไปศึกษาประมาณ 1 เดือน เพื่อท่ีจะมีแนวทางขยายการลงทุนต่อไป...ทุกวันนี้ข่าวลวง ข่าวหวังผลบางอย่าง
มีเยอะ ย่ิงอยู่ในช่วงโยกย้ายต าแหน่งส าคัญๆ ก็มักจะมีข่ายแปลกๆ มุ่งท าลายล้างออกมาเรื่อยๆ อยากให้เสพข่าว
อย่างมีสติ บางข่าวไม่ได้ท าลายเพียงแค่ตัวบุคคล แต่กลับไปสร้างความเสียหายให้กับองค์กรและกระบวนการท้ัง
ระบบ ขุนเกษตรา เห็นแล้วก็ปวดเฮด ไม่รู้จะรบราฆ่าฟันกันไปถึงไหน เพื่ออะไร สงสารก็แต่ประชาชนตาด าๆ ท่ี
อยู่ในระบบ ซึ่งจะต้องรับกรรมจากจากผลของการกระท านั้น 



นายเยี่ยม ถาวโรฤทธ์ิ กรรมการการยางแห่งประเทศไทย รักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย 
เตือนชาวสวนยางเฝ้าระวังโรคใบร่วงหรือ ไฟทอฟธอรา (Phytophthora) ระบาดหนัก ช่วงหน้าฝนแนะน า
เกษตรกรเฝ้าสังเกต หากพบต้นยางในสวนติดโรค ควรรีบท าการรักษา เพื่อป้องกันการระบาดจากต้นสู่ต้น 
เกษตรกรไม่ควรปลูกพืชท่ีเป็นท่ีอาศัยของเชื้อ เช่น ส้ม ทุเรียน พริกไทย ปาล์ม โกโก้ เป็นพืชแซมยาง เนื่องจาก
อาจน าเชื้อมาระบาดสู่ต้นยางได้ และควรปลูกยางพันธุ์ต้านทานโรค เช่น RRIT 251 และ RRIT 408 หมั่นก าจัด
วัชพืชและตัดแต่งกิ่งในสวนยางให้อากาศถ่ายเท สะดวกเพื่อลดความชื้นในสวนยาง เมื่อพบโรคให้ใช้สารเคมี 
metalaxyl หรือ fosetyl-aluminium อัตราส่วน 40 กรัม ต่อน้ า 20 ลิตร ฉีดพ่นใบยางอ่อนเมื่อพบการระบาด
ทุกๆ 7 วัน หากต้นยางใหญ่ท่ีเกิดใบร่วงอย่างรุนแรงจนใบร่วงหมด ควรหยุดกรีดยาง และใส่ปุ๋ยบ ารุงต้นยางให้
สมบูรณ์ เกษตรกรชาวสวนยางสามารถขอรับค าปรึกษาได้ท่ีการยางแห่งประเทศไทย ในพื้นท่ีได้ในวันและเวลา
ท าการ 

ขุนเกษตรา 
 

กฎหมาย‘ห้ามใช้แรงงานบังคับ’ อุดช่องว่าง‘ค้ามนุษย์-เอาเปรียบ’ 
 

ประเทศไทย..ถูกจับตามองอย่างมากจากประชาคมโลกในปัญหา “การละเมิดสิทธิแรงงาน” โดยเฉพาะ
การค้ามนุษย์และการใช้แรงงานในลักษณะเอารัดเอาเปรียบ ท าให้ตลอด 4 ปีท่ีผ่านมา รัฐบาลโดยคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ด าเนินสารพัดมาตรการเพื่อ “กู้ภาพลักษณ์” และไม่ต้องการให้กระทบต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศ เนื่องด้วย “สหรัฐอเมริกา-สหภาพยุโรป” เป็นลูกค้าหลักท่ีซื้อสินค้าจากประเทศไทย และประเทศ
เหล่านั้นเข้มงวดมากกับการไม่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ท่ีได้มาจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

จากการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง อย่างน้อยๆ เมื่อช่วงกลางปี 2561 ประเทศไทยถูกยกระดับขึ้นสู่ “เทียร์ 
2” (Tier2) ในการจัดอันดับของสหรัฐฯ ว่าด้วยประเทศท่ีมีปัญหาการค้ามนุษย์ หลังจากท่ีตกลงไปอยู่เทียร์ 3 
(Tier3) และเทียร์ 2 เฝ้าระวัง (Tier 2 Watch List) ในช่วงก่อนหน้านี้ และคาดหวังว่าทางสหภาพยุโรปจะ 
“ปลดใบเหลือง” หรือยกเลิกการเฝ้าระวังประเทศไทยในฐานะประเทศท่ีท าประมงอย่างผิดกฎหมาย “ไอยูยู” 
(IUU) ในเร็ววัน 

อย่างไรก็ตาม “ประเทศไทยยังท าได้ดีกว่านี้” โดยเฉพาะหาก “กฎหมายป้องกันและขจัดการใช้แรงงาน
บังคับ” สามารถผ่านออกมามีผลบังคับใช้ ซึ่งในงานแถลงข่าว “จับตาร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและขจัดการใช้แรงงาน
บังคับ พ.ศ. .... ทิศทางและระดับการคุ้มครองแรงงานในประเทศไทย” ณ สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศ (FCCT) 
อาคารมณียา ชิดลม กรุงเทพฯ ณิชากานต์ อุสายพันธ์ นักกฎหมายด้านการคุ้มครองแรงงานและค้ามนุษย์ มูลนิธิ
เพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา อธิบายความจ าเป็นของการมีกฎหมายดังกล่าวไว้ว่า 

“ปัญหาของ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ผู้เสียหายจะเข้าสู่การคุ้มครองหรือจะมีการ
ปราบปรามเกิดขึ้นได้ต้องมี 3 องค์ประกอบทางกฎหมาย คือต้องมีการน าพาบุคคลมา มีการใช้วิธีการต่างๆ ใน
การหลอกล่อเพื่อให้บุคคลนั้นเข้าสู่กระบวนการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ แต่จะมีตัวอย่างแรงงานบน
เรือประมง เวลาเขาถูกชักชวนมาจากประเทศต้นทาง เขาเข้าใจอยู่แล้วว่างานประมงเป็นงานลักษณะไหน 
เขาไม่ได้มีปัญหากับธรรมชาติของงานประมง แต่เขามีปัญหาคือเมื่อมาถึงประเทศไทย เขาถูกแจ้งว่ามีค่าใช้จ่ายท่ี
บุคคลใดบุคคลหนึ่งระหว่างเดินทางออกให้ก่อน อาจเป็นค่าเดินทางหรือค่าท าเอกสาร ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้
แรงงานได้รับแจ้งว่ามันเป็นหนี้ท่ีเขาจะต้องชดใช้โดยวิธีท างานบนเรือประมงเพื่อช าระหนี้ กรณีนี้แม้ผู้เสียหายจะ
ถูกบังคับใช้แรงงานแต่จะไม่เข้าสู่การคุ้มครองตาม พ.ร.บ.ค้ามนุษย์เพราะไม่ใช่คดีค้ามนุษย์” 
 



นั่นคือ “ช่องว่าง” ของกฎหมายท่ีท าให้แรงงานยังคงถูกเอารัดเอาเปรียบ ดังนั้นจึงต้องมีกฎหมายห้าม
การใช้แรงงานบังคับออกมาเพื่อปิดช่องดังกล่าว ซึ่งณิชากานต์ยังยกตัวอย่างอื่นๆ ท่ีเคยพบ อาทิ “ลูกจ้างใน
ฟาร์มเลี้ยงไก่ถูกกดดันให้ต้องท างาน 20 ชั่วโมงต่อวัน” เพราะนายจ้างขู่ว่าถ้าออกไปข้างนอกฟาร์มแล้วเกิดเหตุ
ไม่คาดคิดในฟาร์มแล้วมีความเสียหาย ลูกจ้างจะต้องถูกหักเงินเป็นการรับผิดชอบ อีกท้ังด้วยความท่ีเอกสาร
ประจ าตัวถูกนายจ้างเก็บไว้ท าให้ไม่กล้าไปแจ้งความกับต ารวจเพราะกลัวจะถูกจับข้อหาเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 

นอกจากนี้ยังมีกรณี “แรงงานจ้างเหมาท างานรายชิ้น ถูกผู้ว่าจ้างขู่ว่าถ้าท างานไม่ครบถ้วนในเวลาท่ี
ก าหนดจะไม่จ่ายค่าจ้างแม้แต่บาทเดียว” โดยไม่น าชิ้นงานในส่วนท่ีท าเสร็จแล้วมาพิจารณาด้วยซึ่ง “แม้จะเห็น
ลักษณะการบังคับใช้แรงงานได้ไม่ชัดเจน แต่ก็เป็นประเด็นให้คิดว่าแรงงานกลุ่มนี้ก าลังถูกแสวงหาประโยชน์จาก
ความเปราะบางหรือไม่?” เพราะด้วยเหตุผลบางประการท าให้อาจไม่มีทางเลือกในชีวิตมากนักจึงต้องยอมถูกเอา
รัดเอาเปรียบ ดังนั้นการมีกฎหมายว่าด้วยแรงงานบังคับเป็นการเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีก็จะมีเครื่องมือส าหรับแสวงหา
ข้อเท็จจริง 

“แรงงานอีกประเภทท่ีไม่ค่อยถูกพูดถึงกันคือลูกจ้างท างานบ้าน ท่ีตามข่าวมีอยู่ 2-3 กรณี แม่บ้านต้อง
ท างานบางกรณีก็ 7 เดือน บางกรณีก็ 2 ปี โดยที่ไม่ได้รับค่าจ้าง ถ้าดูจากพาดหัวข่าวจะมีข้อเท็จจริงน้อยมาก เรา
ไม่สามารถรู้ได้เลยว่ากรณีแบบนี้เป็นการใช้บังคับใช้แรงงานหรือเปล่า แต่มันมีตัวบ่งชี้ของการบังคับใช้แรงงานอยู่ 
เราเห็นการไม่จ่ายค่าจ้าง เห็นการจ ากัดพื้นท่ีของบุคคลไม่ให้สามารถเดินทางไปไหนได้ มันส าคัญท่ีจะต้องมี
เครื่องมือหรือกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อจะได้รู้แน่ชัดว่าเป็นการบังคับใช้แรงงานหรือเปล่า” ณิ
ชากานต์ ระบุ 

อีกด้านหนึ่ง มีกรณีน่าสนใจจากผู้ประกอบการท่ีเริ่มด าเนินการแล้ว ปราชญ์ เกิดไพโรจน์ ผู้จัดการด้าน
สิทธิมนุษยชน บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ากัด ยกตัวอย่างหนึ่งคือ “การจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างเป็นธรรม”โดย
ก าหนดให้นายหน้าท่ีจัดหาแรงงานให้กับ บ.ไทยยูเนี่ยน ต้องท าสัญญาชัดเจนว่าการมาท างานต้องมีค่าใช้จ่าย
อะไรบ้าง และแต่ละรายการจ านวนเท่าไรเพื่อให้มีค าอธิบายโปร่งใส รวมถึงให้ความรู้ด้านสิทธิแรงงานและ
กฎหมายไทยท่ีเกี่ยวข้องกับแรงงานท้ังไทยและต่างด้าว โดยท างานร่วมกับภาคประชาสังคม (NGO) เช่น 
เครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ (MWRN) มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) เป็นต้น เพื่อ
หวังลดปัญหาการหักหนี้แรงงานต่างด้าวท่ีอาจเกิดขึ้นในประเทศต้นทางของแรงงาน อีกท้ังเพื่อให้แรงงานทุก
ระดับเข้าใจและไม่ละเมิดสิทธิลูกน้องหรือเพื่อนร่วมงานด้วยกัน 

ส าหรับ “(ร่าง) พ.ร.บ.ป้องกันและขจัดการใช้แรงงานบังคับ พ.ศ. ....” คาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เร็วๆ นี้ อย่างไรก็ตาม มีความเคลื่อนไหวจากกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจประมง
ส่วนหนึ่งท่ีออกมา “คัดค้าน” โดยให้เหตุผลประการหนึ่งคือ “อาจท าให้ขาดแคลนแรงงานประมงในอนาคต” ซึ่ง
เรื่องนี้ ฟิล โรเบิร์ตสัน (Phil Robertson) รองผู้อ านวยการส านักงานเอเชีย องค์กรฮิวแมน ไรท์ วอตซ์ (Human 
Rights Watch) ตั้งข้อสังเกตว่ามาจากปัญหาท่ีผู้ประกอบการเคยก่อเอาไว้เองหรือไม่? 

“ไต้ก๋งหรือเจ้าของเรือขาดคนท างานบนเรือประมง เหตุผลท่ีเขาขาดเป็นสิ่งท่ีเขาท าเอง ไม่จ่ายค่าจ้างทุก
เดือน ไม่จ่ายค่าจ้างท่ีเป็นค่าจ้างขั้นต่ า บังคับท าโอที บางครั้งท า2 ชั่วโมง พัก 1 ชั่วโมง ท้ัง 24 ชั่วโมง คิดดูจะ
เป็นอย่างไร ท าอย่างนี้ 5 วันต่อเนื่อง จะเหนื่อยแค่ไหน เสี่ยงอุบัติเหตุ เสี่ยงต่อสุขภาพไหม จริงๆ ก็มีปัญหาอื่นๆ 
ไต้ก๋งไม่ดีทุบตีท าร้ายลูกเรือ สิ่งท่ีเกิดขึ้นแบบนี้ใครจะไปอยากท างานบนเรือประมง” รอง ผอ.สนง.เอเชีย ฮิวแมน 
ไรท์ วอตซ์ กล่าว 

เช่นเดียวกับ สาวิทย์ แก้วหวาน ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย(คสรท.) และเลขาธิการ
สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ท่ีกล่าวว่า “เรื่องนี้ไม่ควรมีใครค้าน” เพราะกฎหมายต่อต้านการค้า



มนุษย์ก็ดี กฎหมายต่อต้านการใช้แรงงานบังคับก็ดี ออกมาเพราะ “ไทยต้องค้าขายกับประชาคมโลก” ดังนั้นจึง
ไม่อาจให้มีการใช้แรงงานแบบเอารัดเอาเปรียบอย่างเดิมๆ ได้อีกต่อไป 

“ถ้าเราปล่อยให้ประเทศไทยระบบการผลิตอยู่ในภาวะการละเมิดสิทธิ อนาคตข้างหน้าสิ่งเหล่านี้จะถูก
หยิบยกมาเป็นเครื่องมือในการกีดกันทางการค้า กฎหมายฉบับนี้ไม่คิดว่าส่วนไหนจะเสียประโยชน์ กระทรวง
แรงงานก็วิเคราะห์แล้วว่ากฎหมายนี้ไม่มีผลกระทบด้านลบเลยแม้แต่อย่างเดียว มีแต่เชิงบวกท้ังต่อประเทศ ต่อ
ผู้ประกอบการ ต่อรัฐบาลและต่อแรงงาน จึงไม่มีเหตุผลอะไรจะไปหยุดยั้งหรือท าให้กฎหมายนี้ถูกชะลอออกไป” 
สาวิทย์ ฝากทิ้งท้าย 
 

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ 
ฉบับวันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ.2561 

 
คอลัมน์ หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน : สวนยางระวังโรคใบร่วง 

 
สภาพอากาศฤดูฝนมีความชื้นสูงเหมาะต่อการเจริญเติบโตของเชื้อราไฟทอปธอรา ท่ีก่อให้เกิดโรคใบร่วง

ในยางพารา การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เตือนพี่น้องชาวสวนยางให้เฝ้าระวังโรคนี้ให้ดี เพราะระยะนี้
อุณหภูมิเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเชื้อรา แถม ฝน ลม ยังรุนแรง ยิ่งเอื้อให้โรคระบาดได้ง่าย 

ลักษณะของโรคสามารถสังเกตอาการได้เด่นชัดท่ีก้านใบจะปรากฏรอยแผลช้ าสีน้ าตาลเข้มถึงด าตาม
ความยาวของก้านใบ แผลบริเวณท่ีเป็นทางเข้าของเชื้อมักมีหยดน้ ายางเล็กๆเกาะติดอยู่ การเข้าท าลายท่ีก้านใบ
นี้เองเป็นผลท าให้เกิดใบร่วง ท้ังท่ีใบยังมีสีเขียวสดอยู่...เมื่อ น ามาสะบัดเบาๆ ใบย่อยจะหลุดออกจากก้านใบ
โดยง่าย ต่างจากการร่วงโดยธรรมชาติ บนแผ่นใบย่อยเชื้ออาจเข้าท าลายท่ีปลายใบหรือขอบใบ เกิดแผลสีน้ าตาล 
มีลักษณะช้ าน้ าขยาย ติดต่อกันเป็นแผลใหญ่ ท าให้ใบเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและแดงก่อนท่ีจะร่วง นอกจากนี้ยัง
พบว่าเชื้อนี้สามารถเข้าท าลายฝักยางได้ทุกระยะท าให้ฝักเน่า ถ้าความชื้นในอากาศสูงจะพบเชื้อราสีขาวเจริญปก
คลุมฝัก ฝักท่ีถูกท าลายจะเน่าด าค้างอยู่บนต้นไม่แตกและร่วงหล่นตามธรรมชาติ กลายเป็นแหล่งเชื้อโรคในปีถัด
มา 

วิธีการป้องกันเชื้อไฟทอปธอราว่า เกษตรกรไม่ควรปลูกพืชท่ีเป็นท่ีอาศัยของเชื้อ เช่ น ส้ม ทุเรียน 
พริกไทย ปาล์ม โกโก้ เป็นพืชแซมยาง เนื่องจากอาจน าเชื้อมาระบาดสู่ต้นยางได้  ควรปลูกยางพันธุ์ต้านทานโรค 
เช่น RRIT 251 และ RRIT 408 หมั่นก าจัดวัชพืชและตัดแต่งกิ่งในสวนยางให้อากาศถ่ายเทสะดวกเพื่อลด
ความชื้นในสวนยาง เมื่อพบโรคให้ใช้สารเคมี metalaxyl หรือ fosetyl-aluminium อัตราส่วน 40 กรัม ต่อน้ า 
20 ลิตร ฉีดพ่นใบยางอ่อนเมื่อพบการระบาดทุกๆ 7 วัน หากต้นยางใหญ่เกิดใบร่วงอย่างรุนแรงจนใบร่วงหมด
ควรหยุดกรีดยาง และใส่ปุ๋ยบ ารุงต้นยางให้สมบูรณ์ เกษตรกรชาวสวนยางสามารถขอรับค าปรึกษาได้ท่ี กยท.ใน
พื้นท่ีได้ในวันและเวลาท าการ 

สะ–เล–เต 
 
 
 
 
 
 



เวลาจวนเจียน..ชวนปลูกผัก รับทรัพย์เทศกาลกินเจ 
 

เหลือเวลาอีกไม่กี่วันจะถึงเทศกาลกินเจ 8–17 ต.ค.61 
วันเวลาพืชผักมีราคาแพง...แม้ระยะเวลาจะกระชั้นชิด แต่ใช่ว่า
จะวางแผนเตรียมตัวปลูกกันไม่ทัน 

ไชยา รารามมนัส ผู้จัดการสถานีกาญจนบุรี บริษัท เจีย
ไต๋  จ ากัด ให้ความรู้ชวนปลูกผักอายุสั้น สร้างรายได้ให้
เกษตรกร ท้ังคนรักสุขภาพต้องการปลูกผักกินเองในช่วงผักมี
ราคาแพง ในห้วงเวลาท่ีเหลือไม่ถึงเดือน ผู้จัดการสถานี

กาญจนบุรี เจียไต๋ แนะให้ปลูกผัก 4 ชนิด ท่ีให้ผลผลิตเร็ว ทันรับเทศกาลกินเจ 
อันดับแรก ผักบุ้งจีน เพราะใช้เวลาปลูกแค่ 20–25 วันเท่านั้น เพียงแค่น าเมล็ดมาแช่น้ าไว้ 1 คืน 

หลังจากนั้นหว่านลงแปลงปลูก หรือกระถางท่ีเตรียมไว้ กลบหน้าด้วยดินหรือฟางบางๆ รดน้ า 1 ครั้ง เช้าหรือ
เย็นก็ตามแต่... ในห้วงเวลาปกติรับซื้อกันในราคา กก.ละ 15-18 บาท แต่ช่วงเทศกาลกินเจปีท่ีผ่านมาราคาอัปขึ้น
ไปเท่าตัว 

ผักคะน้า และ ผักกวางตุ้ง ก็เช่นกัน ใช้เวลา 25-40 วัน สามารถเก็บคะน้ายอดและกวางตุ้งต้นเล็กไปขาย
ได้ วิธีปลูกไม่ยากเย็น เมื่อเตรียมแปลงพร้อม หว่านเมล็ดลงในแปลงได้เลย กลบหน้าด้วยดินหรือฟางบางๆ รดน้ า
วันละครั้ง... ราคาในช่วงนี้ กก.ละ 17-20 บาท กินเจปีท่ีแล้ว 30-35 บาท 

ผักชนิดสุดท้าย ทานตะวันงอก เหมาะท่ีสุดกับระยะเวลาท่ีเหลือเพียงน้อยนิด เพราะใช้เวลาเพาะแค่ 7–8 
วันเท่านั้นเอง สามารถเก็บมาท าอาหารรับประทานได้ทันที หรือจะเก็บขายเป็นผักสลัดกินสด เครื่องเคียง หรือ
ปรุงอาหารให้สารพัดเมน ู

วิธีปลูกแสนง่าย เพียงน าเมล็ดพันธุ์ทานตะวันไปแช่น้ า 1 วัน เตรียมภาชนะ ใส่ดิน ขุยมะพร้าว ทราย 
หรือพีทมอส โรยเมล็ดให้ท่ัวแล้วรดน้ า หาผ้าหรือวัสดุมาปิดคลุมไม่ให้เจอแสง 2 วัน แล้วค่อยเปิดออก รดน้ าดูแล
ต่ออีก 5-6 วัน ตัดขายหรือท ากินได้เลย 

ไชยา แนะอีกว่า ด้วยระยะฝนตกชุกตกถี่ การเพาะปลูกในช่วงนี้จึงพึงระวังมากสักหน่อย...หากสามารถ
ปลูกผักกางมุ้ง หรือขึงสแลนได้จะดีมาก เพื่อช่วยลดแรงกระแทกจากฝนและลมแรง จะลดอาการต้นช้ าท่ีเป็น
ช่องทางให้เชื้อราเข้าไปท าลาย และเป็นโรคเน่าในท่ีสุดได้  รักจะปลูกอะไร ชอบกินแบบไหน เชิญเลือกได้ตาม
ถนัด รีบลงมือตอนนี้... เวลาท าเงินยังพอมีให้ฉวยท ากิน 

ชาติชาย ศิริพัฒน์ 


