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คอลัมน์เลาะร้ัวเกษตร : จะปลอดเคมี 100% เชียวหรือ 

 
ไม่ค่อยสบายใจนักกับการให้สัมภาษณ์ หรือการประกาศกับสื่อ ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ วิวัฒน์ ศัลยก าธร ว่า จะเดิมพันด้วยชีวิตไม่ใช่แค่ต าแหน่ง ต้องหยุด 100% ท้ังยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลง 
และปุ๋ยเคมีทุกชนิด จะท าเกษตรอินทรีย์ให้ได้มากกว่า 5 ล้านไร่ ภายในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ถ้าไม่ส าเร็จจะไม่
อยู่ ท่ีไม่สบายใจ เพราะขนาดคนเป็นเสนาบดีท่ีดูแลการเกษตรของประเทศ ยังมองภาพการเกษตรโดยรวมของ
ประเทศ และของโลกไม่ออกก็ไม่รู้ว่าอนาคตการเกษตรของประเทศจะเป็นอย่างไร 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ วิวัฒน์ ศัลยก าธร หรือท่ีรู้จักกันดีในนามของอาจารย์ยักษ์ ซึ่งเป็นผู้ท่ี
สนับสนุนการท าการเกษตรในระบบเกษตรอินทรีย์ ท่านเองก็ท าเป็นตัวอย่าง มีลูกศิษย์ลูกหามากมายท่ีน าไปท า
ตาม ท่านฝันหวานได้ว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศเกษตรอินทรีย์ แต่ในความเป็นจริงท่านควรยอมรับว่าเป็นสิ่งท่ี
เป็นไปไม่ได้ ในโลกนี้ไม่มีประเทศใดท าการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์เพียงอย่างเดียว แม้ว่าประเทศนั้นมีความ
ต้องการสินค้าเกษตรอินทรีย์อย่างมากก็ตาม แต่สิ่งท่ีทุกประเทศต้องการเหมือนกันคือ สินค้าท่ีปลอดภัย ไม่ว่าจะ
ปลอดภัยด้วยการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ หรือปลอดภัยด้วยการผลิตท่ียังใช้สารเคมี ถ้ายังจ ากันได้สินค้าท่ีผลิต
ในระบบเกษตรอินทรีย์เคยสร้างปัญหาให้กับประเทศไทยมาแล้ว ปัญหากับประเทศคู่ค้า เป็นเรื่องราวใหญ่โตท่ีต้อง
ท าการเจรจากันในระดับหน่วยงานของรัฐบาลก็เพราะสินค้าดังกล่าวมีการปนเปื้อนของเชื้อโรคอีโคไล และ ซาล
โมเนลล่า ซึ่งอาจอยู่ในสิ่งปฏิกูลท่ีน ามาท าปุ๋ยอินทรีย์ และเป็นเชื้อท่ีท าให้ผู้บริโภคท้องร่วงอย่างรุนแรง และบาง
รายเสียชีวิต 

สินค้าเกษตรอินทรีย์บางชนิด มีศัตรูพืชติดไปท้ังโรค และแมลง เพราะไม่สามารถใช้สารเคมีป้องกันก าจัด
ศัตรูพืชได้ ถึงประเทศปลายทางก็ถูกตีกลับ หรือถูกท าลาย ไม่ยอมให้เข้าไปจ าหน่ายในประเทศนั้นๆ สินค้าท่ีผลิต
ในระบบท่ีใช้สารเคมี ก็สร้างปัญหาสารพิษตกค้างเกินค่าความปลอดภัยของประเทศคู่ค้า ถูกตีกลับ หรือถูกท าลาย
เช่นกันเพราะไม่ปลอดภัยส าหรับผู้บริโภคในประเทศของเขา 

ปัญหาท่ีกล่าวมาท้ังหมด ท้ังการปนเปื้อนของเชื้อโรค แมลงศัตรูพืช หรือสารพิษตกค้าง เราเองก็ไม่อยาก
ให้เกิดกับผู้บริโภคในประเทศของเราเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ท้ังประเทศต่างๆ ท่ัวโลก รวมท้ังประเทศไทย จึงต้องการ 
“สินค้าท่ีปลอดภัย” เป็นเหตุให้ต้องมีมาตรฐานระบบการผลิตต่างๆ ขึ้นมา ท้ังเกษตรอินทรีย์ GAP (การปฏิบัติทาง
การเกษตรท่ีดี) Halal (อาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งอนุมัติตามบัญญัติศาสนาอิสลามให้มุสลิมบริโภคหรือใช้
ประโยชน์ได้) และระบบรับประกันความปลอดภัยท่ีใช้กับอาหารแปรรูปและผลิตภัณฑ์ท้ัง GMP และ HACCP ซึ่ง
ระบบเหล่านี้เป็นมาตรฐานสากล แต่อาจจะมีบางประเทศท่ีอาจจะเข้มงวดเกินมาตรฐานสากลก็เป็นเรื่องของ
ประเทศนั้นๆ ท่ีประเทศคู่ค้าจะต้องศึกษา ท าความเข้าใจ และต้องปฏิบัติตามให้ได้เพื่อจะได้ค้าขายกันได้ เกษตร
อินทรีย์ ของอาจารย์ยักษ์ จึงเป็น 1 ในระบบการผลิตที่เป็นทางเลือกให้เกษตรกรเท่านั้น ไม่ใช่ทั้งหมด 100% 

ส่วนอาจารย์ยักษ์ จะไปท าเกษตรอินทรีย์ให้ได้เกินเป้าหมาย 5 ล้านไร่ ก็เป็นงานท้าทายท่ีอาจารย์ยักษ์รับ
ไปท าให้ส าเร็จโดยมีชีวิตเป็นเดิมพัน แต่จะห้ามเกษตรกรในส่วนท่ีเกิน 5 ล้านไร่ ไม่ให้ใช้สารเคมีในการผลิตนั้น 
ต้องบอกว่า คือสิทธิและเสรีภาพ ท่ีเกษตรกรซึ่งเป็นประชาชนคนไทยมีสิทธิท่ีจะเลือกตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 
ผลผลิตทางการเกษตรท่ีท ารายได้ให้กับประเทศไทยอย่างมหาศาล หล่อเลี้ยงชีวิตประชากรไทยมาอย่างยาวนาน 
ต้องพึ่งพาสารเคมีเป็นปัจจัยในการผลิตแทบท้ังสิ้น ดังนั้นจึงไม่เห็นว่าจะรังเกียจสารเคมีไปท าไม ถ้าใช้ตามระบบท่ี
ท าให้ผลผลิตปลอดภัยต่อผู้บริโภค ต่อสิ่งแวดล้อมก็นับว่ามีจุดเป้าหมายเดียวกัน บางคนไปรังเกียจว่าสารเคมีเป็น



ธุรกิจท่ีท าให้ต่างชาติร่ ารวยก็ออกจะมีทัศนคติท่ีคับแคบไปหน่อย เพราะธุรกิจนี้ก็สร้างงานสร้างเงินให้คนไทยด้วย
เช่นกัน มีสินค้าต่างชาติท่ีมาจ าหน่ายในประเทศไทยอยู่มากมายท่ีอาจจะสร้างความร่ ารวยให้มากกว่าสารเคมีด้วย
ซ้ าท าไมไม่ต าหนิกันบ้าง แถมยังเป็นสินค้าท่ีฟุ่มเฟือยด้วยซ้ า ท่ีว่ามานี่ ไม่ได้อยู่ค่ายสารเคมีใดๆ แต่เป็นคนท่ีไม่
อยากให้มีการแบ่งค่าย แล้วทะเลาะกัน 

แว่นขยาย 
 

เตือนฝนตกชุกสลับอากาศร้อน ระวังโรคสแคปถล่ม‘สวนองุ่น’ 
 

กรมวิชาการเกษตร ประกาศแจ้งเตือน ในช่วงท่ีมีฝนตกติดต่อกันสลับกับมีอากาศร้อน ขอให้เกษตรกรผู้
ปลูกองุ่นให้สังเกตการระบาดของโรคสแคป หรือโรคใบจุด มักพบอาการของโรคได้ในระยะท่ีองุ่นแตกใบอ่อนและ
เริ่มติดผลอ่อน ส าหรับโรคสแคปท่ีพบได้ในช่วงนี้ อาการของโรคบนใบและกิ่งก้านในระยะแรกจะคล้ายกับอาการ
ของโรคแอนแทรคโนส แต่จะเห็นอาการของโรคแตกต่างกันได้อย่างชัดเจนท่ีผล อาการบนใบ พบอาการบนใบ
อ่อนเป็นจุดแผลขนาดเล็กสีน้ าตาลอ่อนกระจายอยู่ท่ัวใบ ใบหงิกงอ ต่อมาแผลขยายใหญ่ เนื้อใบท่ีเป็นแผลจะแห้ง
และเป็นรูพรุน อาการบนเถา กิ่ง ก้าน และมือเกาะ เริ่มแรกเป็นจุดแผลสีน้ าตาล กรณีโรคระบาดรุนแรง แผล
ขยายตัวขนาดใหญ่ติดต่อกัน แผลกลมสีน้ าตาล ค่อนข้างแห้ง ขอบแผลนูนแข็ง หากเกิดโรคบนกิ่งบริเวณส่วนยอด 
จะท าให้ยอดบิดเบี้ยว อาการท่ีผล เกิดแผลจุดสีด ายุบตัวลง ขอบแผลนูนขึ้นเห็นได้ชัดเจน หากอาการรุนแรง แผล
จะขยายใหญ่ ขอบแผลมีสีอ่อนกว่าตรงกลางแผล และแผลค่อนข้างแห้ง 

หากพบการระบาดมากของโรคสแคปในช่วงแตกใบอ่อน ให้เกษตรกรหมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ าเสมอ 
ตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง มีอากาศถ่ายเทสะดวก อย่าให้มีใบแน่นทึบจนเกินไป อีกท้ังควรตัดและเก็บส่วนท่ีเป็นโรค
ออกจากแปลงไปเผาท าลายนอกแปลงปลูก เพื่อลดการสะสมของเชื้อสาเหตุโรค จากนั้น ให้พ่นด้วยสารป้องกัน
ก าจัดโรคพืชไดฟีโนโคลนาโซล 25% อีซี อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือสารไพราโคลสโตรบิน 25% อีซี 
อัตรา 15 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร ให้พ่นทุก 5-7 วัน 
 

เดินหน้าปฏิรูปภาคเกษตร ดันศพก.-แปลงใหญ-่เกษตรกรรุ่นใหม่เครือข่ายขับเคลื่อน 
 

นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรสหกรณ์ เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายการปฏิรูปภาคการเกษตร โดยมี
เป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ได้ขับเคลื่อนเรื่องนี้มาโดยตลอด 
และได้จดัตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จ านวน 882 ศูนย์ ท่ัวประเทศ เพื่อ
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรท่ีสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน เพื่อให้เกษตรกรท่ีมาเรียนรู้เกิดความรู้ 
ความเข้าใจ สามารถน าความรู้ท่ีได้รับจาก ศพก. ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับไร่นาของตนเอง รวมท้ังส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซึ่งสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มกัน ผลิต จ าหน่ายและบริหารจัดการร่วมกัน ท้ังในรูป
ของกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ เป็นการลดต้นทุน พัฒนาคุณภาพผลผลิต และเชื่อมโยงการตลาด 

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมากรมส่งเสริมการเกษตร
ได้มีการสร้างเครือข่าย ศพก. เครือข่ายแปลงใหญ่ และเครือข่าย Young Smart Farmer ท้ังในระดับจังหวัด เขต 
และประเทศ เพื่อสนับสนุนการขับเคล่ือนการปฏิรูปภาคการเกษตรโดยภาคประชาชน ซึ่งปัจจุบันสามารถ
ด าเนินการแปลงใหญ่ได้จ านวน 4,007 แปลง พื้นท่ี 5,173,105.5 ไร่ มีเกษตรกรเข้าร่วมจ านวน 320,453 คน และ
มีการเชื่อมโยงสินค้าแปลงใหญ่ท่ีได้คุณภาพมาตรฐานกับตลาดท่ีแน่นอน เกิดการจับคู่ธุรกิจหลายกลุ่มสินค้า 



โดยเฉพาะในพืชเศรษฐกิจหลักส าคัญ ได้แก่ ข้าว, พืชไร่, พืชผัก-สมุนไพร, ไม้ผล และประมง-ปศุสัตว์ ตามนโยบาย
ตลาดน าการผลิต 

นอกจากนี้ยังได้พัฒนาและสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ซึ่งความสามารถของกลุ่มคน
รุ่นใหม่ท่ีหันมาท าการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนจากท ามากได้น้อย เป็นท า
น้อยได้มาก สอดคล้องกับโมเดล Thailand 4.0 เกิดการเปลี่ยนแปลงจากการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การเกษตร
สมัยใหม่ เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) และการเกษตรแม่นย าสูง (Precision 
Farming) และการพัฒนาเข้าสู่เปิดตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ ซึ่งการรวมพลังครั้งนี้จะน าไปสู่การสร้างเครือข่ายท่ี
เข้มแข็งในอนาคตต่อไป 
 

ยกร่างกฎหมายดินถล่ม หวังให้รอดตายเกินคร่ึง 
 

“ดินถล่ม” หรือ Landslide หนึ่งในปัญหาซ้ าซากท่ีเกิดขึ้นในเมืองไทยแต่ละครั้งสร้างความสูญเสียต่อชีวิต
ผู้คน และทรัพย์สินมหาศาล ปัญหานี้ยังมีแนวโน้มทวีความรุนแรงตามสภาพความแปรปรวนของภูมิอากาศ หนึ่งใน
ปัจจัยเสี่ยงส าคัญท่ีท าให้เกิดภัยพิบัติดังกล่าว ไม่ต้องโทษเคราะห์กรรมใดๆ แต่ต้องโทษความประมาท เลินเล่อ 
หรือมักง่ายล้วนๆของคนเรานี่เอง ท่ีดันอุตริไปก่อสร้างอาคาร ขุดดิน หรือถมดิน ...ตรงท่ีลาดเชิงเขา  ดังมี
กรณีศึกษาให้เป็นบทเรียนตัวอย่างหลายเหตุการณ์ ท่ีเคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายพื้นท่ี  เช่น กรณีดินถล่ม หรือแลนด์
สไลด์ กับอาคารแห่งหนึ่งท่ีดอยแม่สลอง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เมื่อ 8 ปีก่อน และเมื่อปีท่ีแล้วในบริเวณ
เดียวกัน หรือจะเป็นกรณีอาคารเรียนของโรงเรียน ตชด.เขาวัง ท่ี อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งแต่เดิมมี
ห้องเรียนอยู่ท้ังหมด 8 ห้อง หลังจากเจอฝนตกหนัก...จนดินถล่ม ห้องเรียนหายวับไปกับตา 2 ห้อง 

กรณีเจ้าของท่ีดินย่านป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ขุดหน้าดินขาย บริเวณใกล้กับแนวท่อส่งก๊าซ ซึ่งวิ่งคู่ขนาน
ด้านบนกับสายไฟฟ้าแรงสูง จนกลายเป็นหน้าผา ท่ีเกิดจากบ่อดินเก่าเสื่อมโทรม ใกล้กับแนวดินไหลพังถล่มลงมา 
แม้จะมีการน าพลาสติกไปคลุมหน้าดินไว้ แต่เมื่อเจอฝนตกหนักก็เอาไม่อยู่ โรงแรมสยามบีช รีสอร์ท ท่ี อ.เกาะช้าง 
จ.ตราด เป็นอีกกรณีท่ีไปปลูกสร้างอาคารบริเวณตีนเขา ซึ่งสร้างตอนท่ียังไม่มีข้อบังคับให้ต้องท าฐานแผ่ในพื้นท่ี
เอียง ยามมีแรงกดมากระท า จึงหนีไม่พ้นความเสี่ยง หรือแม้แต่กรณีวัดถ้ าขาม ท่ี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ซึ่งมี
การก่อสร้างกุฏิสงฆ์ ท่ีหน้าผาหิน ซึ่งมีรอยแยกจากการวางตัวของชั้นหินในแนวนอน และมีบ่อน้ าอยู่ด้านบนไหลลง
มาตามความลาดชัน แต่ละกรณีตัวอย่างท่ียกมาสรุปสั้นๆได้ว่า เหมือนเอาชีวิตไปแขวนไว้กับเส้นด้ายท้ังสิ้น ด้วย
เหตุนี้การควบคุมมิให้มีการก่อสร้างอาคาร ขุดดิน หรือถมดินในบริเวณเสี่ยงภัยเหล่านี้ จึงเป็นมาตรการส าคัญ ท่ีจะ
ช่วยลดความสูญเสียจากการเกิดภัยพิบัติข้างต้น แต่ปัญหาอยู่ ท่ีทุกวันนี้ประเทศไทยยังไม่มีข้อบังคับ หรือ
หลักเกณฑ์ใดๆใช้ควบคุมการกระท าท่ีล่อแหลมของคนเราเหล่านี้ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง หน่วยงานท่ีดูแลรับผิดชอบกฎหมายว่า
ด้วยการขุดดินและถมดิน และกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร จึงได้
ว่าจ้างท่ีปรึกษา เพื่อศึกษาและจัดท า ร่างข้อบังคับและหลักเกณฑ์ตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และกฎหมายว่าด้วย การขุดดินและ
ถมดิน ในพื้นท่ีเสี่ยงภัยดินถล่ม และบริเวณที่ลาดเชิงเขา ขึ้น โดยว่าจ้างให้
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ท าการศึกษา 

และเพิ่มเติมรายละเอียดเข้าไปในร่างข้อบังคับ ท้ังในส่วนท่ีเป็นมาตรฐานทางวิ ศวกรรม และมาตรการทาง
กฎหมาย 



สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานรากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
หัวหน้าโครงการศึกษาและจัดท าร่างข้อบังคับดังกล่าว บอกว่า แม้ปัจจุบันประเทศไทยจะมีกฎหมายควบคุมอาคาร 
และกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดินอยู่แล้ว แต่ยังไม่มีข้อก าหนด กรณีไปก่อสร้างอาคาร ในพื้นท่ีเสี่ยงภัยดิน
ถล่ม หรือ แลนด์สไลด์ (Landslide) แถมทุกวันนี้ในหลายพื้นท่ีซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม (จากการส ารวจล่าสุด 
ประเทศไทยมีพื้นท่ีเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มอยู่ถึง 6,000 หมู่บ้าน ใน 54 จังหวัดท่ัวประเทศ) กลับมีการก่อสร้าง
อาคารต่างๆ โดยไม่มีการเว้นระยะของอาคารห่างจากตีนภูเขา บางแห่งขุดหน้าดิน รวมท้ังตัดไหล่เขากันอย่างไม่
เกรงกลัวอันตราย 

“ความท้าทายของเรื่องนี้ อยู่ท่ีท าอย่างไรจึงจะร่างข้อบังคับออกมาให้มีผลบังคับใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ 
และต้องไม่ยุ่งยากซับซ้อนเกินไป ท่ีผ่านมาผู้บังคับใช้กฎหมายไม่สามารถใช้กฎหมายได้ในทางปฏิบัติ เพราะต้อง
ผ่านขั้นตอนท่ียุ่งยากหลายอย่าง เช่น ต้องไปเก็บตัวอย่างดินบริเวณท่ีเสี่ยงภัยมาท าการทดสอบ” 

สุทธิศักดิ์บอกว่า แต่ตามร่างข้อบังคับท่ีจัดท าขึ้นมาใหม่นี้ จะแก้ปัญหาโดยใช้วิธีตรวจวัด ท่ีชัดเจน และ
ก าหนดเป็นค่าตัวเลขมาตรฐานลงไปเลย ซึ่งจะท าให้ง่ายต่อการน าไปใช้งานจริง  เขายกตัวอย่างการขุดตัดพื้นท่ี
บริเวณท่ีเป็นไหล่เขา ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีท าให้เกิดการพังถล่มของดินลงมา เพื่อให้ง่ายต่อการน าไปใช้เป็น
มาตรฐานในการปฏิบัติ ตามร่างข้อบังคับฉบับใหม่ ได้ระบุไปเลยว่า การขุดตัดบริเวณดังกล่าว ต้องขุดตัดให้ออกมา
มีลักษณะท่ีชัน และแบน ในอัตราส่วนมากกว่า 1 ต่อ 2 เป็นต้น เพราะการตัดลาดดิน บริเวณพื้นท่ีส่วนล่างของ
ลาดเชิงเขา หรือท่ีเรียกว่า “ตีนลาดชัน”นั้น สามารถขุดตัดดินบริเวณลาดเชิงเขาได้ 1.5 เมตร โดยความลาดชัน 
หรือ Slope ( แนวดิ่ง : แนวราบ ) ต้องไม่น้อยกว่า 1 : 2 การขุดจึงจะปลอดภัยในทุกความสูงของลาดเขา บริเวณ
พื้นท่ีเสี่ยงภัยดินถล่มท่ีมีความลาดชันเกินกว่าร้อยละ 50 หรืออัตราส่วน แนวดิ่งต่อแนวราบ 1 : 2 และมีความสูง
ของลาดชัน เกินกว่า 5 เมตร ห้ามก่อสร้างอาคารทุกชนิด การก่อสร้างอาคารทุกชนิดท่ีมีความสูงมากกว่า 2 ชั้น 
บริเวณลาดเชิงเขา ซึ่งมีความชันเกินกว่าร้อยละ 35 หรือ อัตราส่วน 1 : 2.85 และมีความสูงของลาดชันกว่า 5 
เมตร จะต้องมีการจัดท า รายงานวิเคราะห์ความมั่นคงของลาดชัน โดยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคมุ สาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร 

กรณีการก่อสร้างอาคาร ซึ่งมีรูปแบบของอาคารต่างกัน เช่น ระหว่างอาคารคอนกรีต อาคารครึ่งปูนครึ่งไม้ 
หรืออาคารไม้ หากพื้นท่ีลาดชันบริเวณภูเขามีความสูง 10 เมตร อาคารมีน้ าหนัก 10 ตัน จะต้องมีสโลป หรือค่า
ความลาดชัน ไม่น้อยกว่า 1 : 3 ตัวอาคารจึงจะมีเสถียรภาพท่ีมั่นคงปลอดภัย 

นอกจากนี้ การขุดและถมดินบริเวณตีนลาดชัน หรือยอดลาดชัน ซึ่งมีความชันมากกว่าร้อยละ 35 หรือ 
อัตราส่วน 1 : 2.85 จะต้องมี รายการค านวณ รวมท้ังการก่อสร้างอาคารบริเวณท่ีมีลาดชันเกินกว่า 1 : 2 ก็ต้องมี 
รายการค านวณ ด้วยเช่นกัน จึงจะสามารถท าได้ เป็นต้น สุทธิศักดิ์บอกว่า ปัจจัยท่ีจะท าให้เกิดปัญหาจากดินถล่ม
มีหลายอย่าง เช่น การเว้นระยะห่างจากอาคารกับจุดเสี่ยงอันตรายดินถล่ม หรือกรณีดินอิ่มตัวด้วยน้ า คุณสมบัติใน
การรับแรงเฉือนของดิน ท่ีผุพังมาจากกลุ่มหินชนิดต่างๆ ซึ่งมีความอ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่มต่างกัน เช่น หิน
ทราย หินแกรนิตและหินโคลน เพื่อไม่ให้เกิดความซับซ้อนยุ่งยากในการน าเอากฎหมายไปใช้ในทางปฏิบัติ ทาง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก จึงได้เสนอผลการศึกษาต่างๆเพื่อให้กรมโยธาธิการและผังเมือง
น าไปพิจารณาออกเป็นร่างกฎหมาย 

“ถ้าร่างกฎหมายนี้กลายเป็นกฎหมายท่ีมีผลบังคับใช้เมื่อใด คาดว่าจะช่วยลดความสูญเสีย ท้ังชีวิตและ
ทรัพย์สินจากเหตุการณ์ดินถล่มในประเทศไทย ได้เกินกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ จากยอดความสูญเสียในปัจจุบัน” ดร.
สุทธิศักดิ์ตบท้าย 

 
 



จัดการศัตรู...มังคุด ยกคุณภาพราชินีผลไม้ 
 

“การผลิตมังคุดให้ได้คุณภาพ แมลงศัตรูพืชถือเป็นตัวการส าคัญ 
ดังนั้นก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวจ าเป็นต้องมีการจัดการศัตรูมังคุดให้ดี 
เพราะหากมีติดไปกับผลผลิตท่ีส่งออก จะน าไปสู่ข้อกีดกันทางการค้า 
ระงับการน าเข้า ไม่เพียงกระทบต่อรายได้ของเกษตรกร ผู้ส่งออก ยัง
ส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศอีกด้วย” 

นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มี
ค าแนะน าการจัดการศัตรูมังคุดใน 2 ช่วงส าคัญ คือ ก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว  การจัดการก่อนเก็บเกี่ยวศัตรูท่ี
ส าคัญที่ต้องก าจัด...เพลี้ยพริกไฟ, เพลี้ยแป้ง และ ผีเสื้อมวนหวาน 

เพลี้ยไฟพริก...ท้ังตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ าเลี้ยง หากมีการระบาดขณะออกดอกและติดผลอ่อน ท า
ให้ดอกและผลอ่อนร่วง ผลท่ีไม่ร่วงเมื่อโตขึ้นผิวเปลือกมังคุดจะขรุขระ มีลักษณะท่ีเรียกว่า ผิวขี้กลาก 

“การป้องกันก าจัด ฤดูแล้งมังคุดอยู่ในระยะออกดอกติดผลอ่อน ควรพ่นสารฆ่าแมลง 3 ครั้ง ระยะก่อน
ดอกบาน 7 วัน ขณะดอกบานและหลังบานแล้ว 7 วัน หากเป็นการระบาดนอกฤดูออกดอกติดผล ควรพ่นสารฆ่า
แมลงเมื่อตรวจพบเพลี้ยไฟเฉลี่ยเกิน 1 ตัวต่อยอดใบอ่อน” 

เพลี้ยแป้ง...จะระบาดเมื่อผลมังคุดอายุ 2 เดือนขึ้นไป เข้าไปฝังตัวดูดกินน้ าเลี้ยงอยู่ด้านใต้กลีบเลี้ยง มีการ
ขยายพันธุ์ เมื่อมีปริมาณมากขึ้น มูลหวานท่ีเพลี้ยแป้งขับถ่ายออกมาจะท าให้เกิดราด าเกาะติดผิวมังคุดท่ัวท้ังผล 
ท าให้มังคุดมีคุณภาพต่ า การป้องกันก าจัด ถ้าพบระบาดไม่มากให้เก็บผลเหล่านั้นเผาท าลาย เมื่อพบเพลี้ยแป้ง
ระบาดมากกว่า 10% ให้พ่นด้วยสารคาร์โบซัลแฟน (carbosulfan), อิมิดาโคลพริด (imidacloprid) หรือคาร์บา
ริล (carbaryl) แต่ด้วยการแพร่ระบาดของเพลี้ยแป้งมักมีมดเป็นพาหะ ท าให้เกิดการระบาดรวดเร็วย่ิงขึ้น 

วิธีป้องกันมดให้ใช้เศษผ้าชุบน้ ามันเครื่องพันรอบโคนต้น ผีเสื้อมวนหวาน...มักจะเข้าท าลายผลไม้สุกหรือ
ใกล้สุก ใช้ปากแทงผลเข้าไปดูดกินน้ าหวานเนื้อผลไม้ ท าให้มีน้ าหวานไหลออกมา ดึงดูดให้แมลงชนิดอื่นๆเข้า
ท าลายซ้ าเติม โดยเฉพาะแมลงวันผลไม้...การป้องกันก าจัดโดยติดกับดักแสงไฟ ล่อด้วยเหยื่อพิษ ใช้กรงดักจับ
ผีเสื้อมวนหวานและพ่นด้วยสารสกัดสะเดา ส่วนหลังเก็บเกี่ยวจ าเป็นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของประเทศผู้น าเข้า มี
วิธีการจัดการศัตรูพืช 3 วิธี อบไอน้ า...เป็นวิธีท่ีก าจัดไข่และตัวหนอนของแมลงวันผลไม้ท่ีอาจติดไปกับผลิตผล 
มังคุดที่จะส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นจ าเป็นต้องใช้วิธีการนี้...ส่วนมังคุดสดท่ีจะส่งออกไปยังสาธารณรัฐเกาหลีต้อง
ใช้วิธีการ รมเมทิลโบรไมด์...อีกวิธี ฉายรังสีแกมมา ส าหรับมังคุดที่ส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา การจัดการศัตรูมังคุด
อย่างถูกต้องเหมาะสม ตลอดห่วงโซ่การผลิต จะช่วยยกระดับคุณภาพสินค้าและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค
ได้เป็นอย่างดี 
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