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นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงสถานการณ์
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา ปีเพาะปลูก 2561/62 ที่ปลูกระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561-กุมภาพันธ์ 2562 
ซึ่งปีนี้ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมเกษตรกรปลูกแทนข้าวรอบ 2 (ข้าวนาปรัง) โดยมี 4 มาตรการจูงใจ ได้แก่ 
สนับสนุนสินเชื่อเป็นค่าปัจจัยการผลิตดอกเบี้ยต่ าร้อยละ 0.01 ต่อปี ให้สินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรับซื้อ
ผลผลิต มีประกันภัยกรณีเกิดภัยพิบัติ พร้อมประสานเอกชนให้รับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามคุณภาพ โดย
ก าหนดราคา ณ ความชื้น 14.5% ไม่ต่ ากว่ากิโลกรัมละ 8 บาท (กรุงเทพฯ และปริมณฑล) ซึ่งกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์มีเป้าหมายส่งเสริมเนื้อที่ปลูก 2 ล้านไร่ ใน 33 จังหวัด 

จากการติดตามสถานการณ์การผลิตในภาคเหนือตอนล่างของแหล่งผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ส าคัญใน 
5 จังหวัด ประกอบด้วย เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ ก าแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี พบ มีพื้นที่ปลูกทั้ง 5 
จังหวัด รวม 2.78 แสนไร่ เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 38 โดยข้อมูลจากเกษตรกรขึ้นทะเบียนข้าวโพดหลงั
นา กับกรมส่งเสริมการเกษตรถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์พบว่า จ.เพชรบูรณ์ มีเนื้อที่เพาะปลูก 101,589 ไร่ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 48 จ.นครสวรรค์ มีเนื้อที่เพาะปลูก 83,290 ไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 จ.ก าแพงเพชร มีเนื้อที่
เพาะปลูก 42,799.04 ไร่ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 19 จ.อุทัยธานี มีเนื้อที่เพาะปลูก 21,292 ไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 
และจ.พิจิตร มีเนื้อที่เพาะปลูก 29,067 ไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 52 จะเห็นว่าภาพรวมทั้ง  5 จังหวัดมีเนื้อที่
เพาะปลูกเพิ่มขึ้นจากปี 2561 เนื่องจากเกษตรกรเห็นว่าการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ใหผ้ลตอบแทนดีกวา่ คาด
ว่าเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม โดยผลผลิตจะออกมากสุดเดือนเมษายนประมาณ ร้อย
ละ 45 ของผลผลิตทั้งหมด 

ส าหรับราคาขาย ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ เพชรบูรณ์ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้น 14.5% ราคา
กิโลกรัมละ 8.10 บาท ที่ความชื้น 30% ราคากิโลกรัมละ 6.63 บาท นครสวรรค์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชืน้ 
14.5% ราคากิโลกรัมละ 8.42 บาท ที่ความชื้น 30% ราคากิโลกรัมละ 6.89 บาท ก าแพงเพชร ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ความชื้น 14.5% ราคากิโลกรัมละ 8.33 บาท ที่ความชื้น 30% ราคากิโลกรัมละ 6.82 บาท 
อุทัยธานี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้น 14.5% ราคากิโลกรัมละ 8.45 บาท ที่ความชื้น 30% ราคากิโลกรัม
ละ 6.92 บาท และ พิจิตร ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้น 14.5% ราคากิโลกรัมละ 8.38 บาท ที่คว ามชื้น 
25% ราคากิโลกรัมละ 6.86 บาท 

ด้านนางพัชรารัตน์ ลิ้มศิริกุล ผอ.ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 นครสวรรค์ (สศท.12) กล่าว
เสริมว่า ขณะนี้พบการระบาดของหนอนกระทู้ในแปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา ดังนั้น เกษตรกรควรส ารวจ
แปลงปลูกข้าวโพด หากพบกลุ่มไข่ให้ท าลายทิ้ง และใช้แมลงหางหนีบ (ตัวห้ า) พบดักแด้ในดิน ท าลายโดย
ไถพลิกดิน และไถพรวน ถ้าพบหนอนขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ใช้ชีวภัณฑ์ แมลงมวนพิฆาต (ตัวห้ า) และ
สารเคมีตามค าแนะน า ส่วนตัวเต็มวัย (ผีเสื้อกลางคืน)ให้ท าลายโดยใช้กับดักกาวเหนียว สีเหลือง 80 กับ
ดัก/ไร่ สอบถามข้อมูลได้ที่ สศท.12 จ.นครสวรรค์ โทร. 0 5680 3525 หรือ zone12@oae.go.th 

5จว.แหป่ลกูขา้วโพดหลงันา เตอืนเกษตรกรระวงัหนอนกระทู้ 



หรือที่สายด่วนหนอนกระทู้ Fall armyworm ของกรมวิชาการเกษตร โทร. 06-1415-2517 หรือ 
www.doa.go.th 

 
ล 

ท่ามกลางเสียงเพลง “หนักแผ่นดิน” ที่เป็นประเด็นร้อนของการหาเสียงเลือกตั้ง ข่าวหน้า 1 ของ
หนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับก็มีประเด็นร้อนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แทรกอยู่ด้วย 2 เรื่อง เรื่องแรก 
คือ พ.ร.บ. ข้าว อีกเรื่องหนึ่งคือ การแบนสารก าจัดศัตรูพืชและวัชพืช ขอข้ามเรื่อง พ.ร.บ. ข้าวไปก่อน รอดู
ว่าท่ามกลางกระแสคัดค้านทั้งจาก ชาวนา นักวิชาการ ผู้ประกอบการในธุรกจิค้าข้าว และหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้องบางหน่วย สนช. จะยอมถอย หรือ ผลักดัน(ทุรัง)ต่อไป จะขอพูดถึงประเด็นร้อน ที่ร้อนมานานไม่
ยอมเย็นเสียที นั่นคือ เรื่องของสารก าจัดวัชพืช ไกลโฟเซต และ พาราควอต และสารก าจัดศัตรูพืช คลอไพริ
ฟอส ที่เรียกรวมกันสั้นๆ ว่า “3 สาร” 

คณะกรรมการวัตถุอันตราย ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายในการพิจารณาการ
ยกเลิก หรือห้ามใช้สารเคมีทางการเกษตรชนิดใดๆ ได้ประชุมพิจารณาข้อเสนอของ “เครือข่ายสนับสนุนการ
แบนสารพิษร้ายแรง 686 องค์กร” ที่ต้องการให้ยกเลิกการใช้ 3 สาร เมื่อวันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ 
2562 ที่ผ่านมา ผลปรากฏว่าที่ประชุมมีมติ 16:5 (งดออกเสียง 5 เสียง) ยืนตามมติเดิมเมื่อวันที่ 23 
พฤษภาคม 2561 ว่ายังไม่ยกเลิกการใช้ 3 สาร โดยจะชะลอการยกเลิกการใช้ไปจนถึงวันที่ 1 มกราคม 
2564 หรือจนกว่าจะหาสารทดแทนได้ 

ทันทีที่ประธานคณะกรรมการวัตถุอนัตราย อภิจิณ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมแถลง
ข่าวผลการประชุม “เครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษร้ายแรง 686 องค์กร” ก็ออกแถลงการณ์ตอบโต้ ว่า
รู้สึกผิดหวังและเศร้าสลดต่อมติในครั้งนี้ รวมทั้งผิดหวังในตัวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กฤษฎา บุญราช และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกระทรวงเกษตรฯ กลุ่มหนึ่ง รวมทั้งผู้แทนกระทรวงเกษตรฯ 5 
คนที่อยู่ในคณะกรรมการวัตถุอันตราย ที่สนับสนุนให้มีการใช้สารเคมีดังกล่าวเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับ
บริษัทผู้ผลิตและจ าหน่าย 3 สารนี้ 

ไบโอไทย ก็โพสต์เฟซบุ๊ค เนื้อหาไม่ต่างกัน แถมยังกล่าวหาว่า รัฐมนตรี กฤษฎา ใช่เล่ห์เหลี่ยม ให้
อธิบดี และคณะกรรมการวัตถุอันตรายซึ่งเป็นตัวแทนกระทรวงเกษตรฯ 5 คน เข้าไปเสนอให้ชะลอการ
ยกเลิกการใช้สารก าจัดวัชพืชออกไป 2 ปี เพื่อให้พ้นความรับผิดชอบของตนเองไปก่อน...ท าเอารั ฐมนตรี 
กฤษฎาควันออกหู บอกให้ปลัดกระทรวง อนันต์ สุวรรณรัตน์ ไปพิจารณาข้อความที่ไบโอไทย โพสต์ ว่า 
สามารถจะฟ้องร้องได้หรือไม่... สาระของแถลงการณ์ และข้อความที่โพสต์ในเฟซบุ๊คของฝ่ายสนับสนุนการ
แบน 3 สาร ก็จะเหมือนแผ่นเสียงตกร่อง ที่มีการให้ข่าวและข้อมูลเช่นนี้ในทุกครั้งและทุกเวที โดยไม่เคยพูด
ถึงความเดือดร้อนของเกษตรกร... เท่าที่ทราบหลังจากที่กรมวิชาการเกษตรจ ากัดปริมาณการน าเข้าสาร
ก าจัดวัชพืช 2 ชนิดนี้ ราคาของสารทั้ง 2 ชนิดที่จ าหน่ายในท้องตลาดพุ่งสูงขึ้นเท่าตัว ส่วนสารชีวภัณฑ์ที่มีผู้
แนะน าให้เกษตรกรน าไปใช้แทนสารเคมีก าจัดวัชพืชนั้น มีเกษตรกรที่ไม่มั่นใจส่งให้กรมวิชาการเกษตร
ตรวจสอบ ปรากฏว่าสารชีวภัณฑ์ดังกล่าวมีส่วนผสมของสารเคมีก าจัดวัชพืชทั้ง 2 ชนิดที่มีการเรียกร้องให้
ยกเลิกการใช้นี้ผสมอยู่ด้วย....นี่ถ้ามีการเปิดเผยคนแนะน า และชื่อของสารชีวภัณฑ์ดังกล่าว...คงฮากันตึง... 

คอลมันเ์ลาะรัว้เกษตร : ประเดน็รอ้นกอ่นเลอืกตัง้ 



เรื่อง 3 สารนี้คงเป็นหนังยาวที่ยังไม่จบง่ายๆ ...วันหลังมาคุยกันใหม่....มีข่าวฝากจากเครือข่ายอาหาร
ปลอดภัย หรือ GAP Net วันที่ 1 มีนาคม 2562 จะมีการสัมมนาเรื่อง “ก้าวต่อไปของเกษตรกรไทย...
วิกฤตหรือโอกาส” เวลา 09.00-13.30 น. ณ ห้องบุหลันพิทักษ์พล สถาบันค้นคว้าและผลิตภัณฑ์อาหาร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ มีหัวข้อที่น่าสนใจหลายเรื่อง เช่น นโยบาย
การพัฒนาการเกษตรและแนวทางการมีส่วนร่วมของเกษตรกร โดย ดร.ปัทมา เธียรวิศิษฎ์กุล รองเลขาธิการ
สภาพัฒน์ เรียนรู้จากประสบการณ์ IUU โดย ดร.อดิศร พร้อมเทพอธิบดีกรมประมง ประสบการณ์มาตรฐาน 
THAIGAP โดย ชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์ รองประธานสภาหอการค้าไทย วิกฤติและโอกาสการตลาด โดย 
จุฑารัตน์ พัฒนาทร ผู้อ านวยการฝ่ายประกันคุณภาพ บริษัทสยามแม็คโคร จ ากัด ด าเนินการสัมมนาโดย 
ดร.อดิศักดิ์ ศรีสรรพกิจ อดีตอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาได้ตามวันเวลา และ
สถานที่ดังกล่าว 

แวน่ขยาย 
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 “สมคิด” แนะ สศช.ให้ฮึกเหิมในการท างาน ย้ า

ให้กลับไปเป็น สศช.แบบเดิมที่ เป็นคลังสมอง หรือ 
Think Tank ที่ เป็นคนน าทิศทางของประเทศ ไม่ใช่
กระโถน ครม.โดยเป็นผู้ชี้น ากระทรวงต่างๆ ว่าจะ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตของประเทศอย่างไร เชื่อ
จะน าพาประเทศไปสู่ความแข็งแกร่งได้ และต้องเป็น

หน่วยงานจับตา หากงานกระทรวงไหนไม่เดิน ให้รายงาน ครม.ได้ พร้อมให้จับคู่กับส านักงบประมาณ ที่มี
ความโหด สามารถตัดงบได้ทุกกระทรวงไม่กล้าเถียง! 

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยในระหว่างตรวจเยี่ยมส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ว่า ต้องการให้ สศช.กลับไปเป็น สศช.แบบเดิมที่เป็นผู้ชี้น าว่าจะ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตของประเทศอย่างไร กระทรวงไหนควรท าอะไร โดย สศช.จะต้องเป็นคลัง
สมอง หรือ Think Tank ที่เป็นคนน าทิศทางของประเทศได้ และถ้าจะพัฒนา สศช.ให้แข็งแรง หาก
ต้องการให้รัฐบาลช่วยอะไรให้บอกมา เพราะรัฐบาลไม่อยากให้ สศช.เป็นกระโถน ครม. แต่อยากให้เป็นคน
ที่ชี้น า ครม. และตนเองเชื่อว่า สศช.จะน าประเทศไปสู่ความแข็งแรงได้ 

รองนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่า การพลิกบทบาทการท างานของ สศช.ให้มีพลังมากขึ้น ต้องชี้แนะ
โครงการของกระทรวง หรือขวางอย่างมีเหตุผลว่า ถ้าโครงการไหนไม่ให้เกิดต้องไม่เกิด หรือบอกว่าเรื่องไหน

ตอ้งเปน็ผู้น าชีท้ศิทางประเทศ "สมคดิ" ปลกุ สศช.ฮกึเหมิพาชาตแิขง็แกรง่ 



จ าเป็นต้องท า ซึ่งถ้าหน่วยงานไหนไม่ท า ก็สามารถเข้าไปบอกใน ครม.ว่าหน่วยงานนั้นไม่ท า และต้องไปจับคู่
กับส านักงบประมาณที่มีความโหด สามารถตัดงบได้ ทุกกระทรวงไม่กล้าเถียง แต่ต้องอยู่บนความชอบธรรม 
และต้องช่วยกันดูว่าแผนงานที่ต้องท า แต่ละโครงการเป็นไปตามแผนหรือไม่ งบประมาณมีอะไรบ้าง 
โครงการไปถึงไหน ไม่ใช่ปล่อยให้รองนายกฯไปคะยั้นคะยอให้เบิกจ่ายงบประมาณ 

“ที่ผ่านมาโครงสร้างเศรษฐกิจไทยเปลี่ยน แปลงไม่ทันกับจุดสมดุล เพราะเราพึ่งพาการส่งออกมาก
ถึง 60-70% ขณะที่พึ่งพาเศรษฐกิจภายในประเทศ 30-40% เท่านั้น เมื่อเศรษฐกิจโลกมีความผันผวน และ
ยังมีเรื่องสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีนแล้ว เชื่อว่าเศรษฐกิจโลกไม่ดีอย่างแน่นอน ยอดการส่งออก
ของไทยในเดือน ม.ค.นี้ คงไม่ดีด้วยเช่นกัน ดังนั้น สศช.จะต้องพยายามปรับเปลี่ยนและเพิ่มสัดส่วนการ
พึ่งพาเศรษฐกิจภายในประเทศให้มากขึ้น” 

นายสมคิด กล่าวด้วยว่า ให้ สศช.ท าแผนการพัฒนาภาคต่างๆ ให้มีเค้าโครงเรื่องให้ชัดเจนก่อน และ
สร้างให้เกิดการเชื่อมโยง ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC) เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (NeEC) และเขตพัฒนาพิเศษภาคใต้ (SEC) อาทิ SEC นั้น คณะรัฐมนตรี (ครม.) 
อนุมัติมาหนึ่งปีแล้ว ยังไม่มีอะไรเกิดให้เห็น ซ่ึง สศช.ต้องช่วยดูด้วย 

“เรามียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีเป็นกรอบกว้าง แต่การให้หน่วยงานราชการ และกระทรวงต่างๆเดิน
ตามได้อย่างไรนั้น สศช.ต้องมีเค้าโครงเรื่องที่ชัดเจน ฟังแล้วเห็นภาพชัด เหมือนการต่อเรือ สศช.ต้องท า
หน้าที่วางกระดูกเรือเป็นแกนของเค้าโครงเรือในแต่ละเรื่อง แล้วให้แต่ละหน่วยงานท ารายละเอียด” 

ด้านนายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ สศช. กล่าวว่า ได้รับเอาแนวนโยบายของรอง นายกรัฐมนตรี 
ที่มอบหมายให้ สศช.ไปเพิ่มบทบาทในการเป็นหน่วยงานที่มีการชี้น าแนวทางในการพัฒนาประเทศ ทั้งเรื่อง
สร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจ สร้างความเชื่อมโยงระหว่างการเกษตร อุตสาหกรรม และภาคบริการ 
กระตุ้นให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการในทุกขั้นตอนการผลิต รวมทั้งนโยบายการศึกษา ซึ่งชี้
ว่านโยบายการศึกษาจะต้องมุ่งไปสู่ทิศทางใด รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวกับดิจิทัล หรือ “Digital for all” 
การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการพัฒนาตลาดการเงิน 

ขณะที่นายวิชญายุทธ บุญชิต รองเลขาธิการ สศช. กล่าวว่า ในเรื่องของเศรษฐกิจมหภาคปีนี้ การ
ส่งออกอาจได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลก โดยการส่งออกในไตรมาสสุดท้ายของปี 61 ที่ผ่านมา
ขยายตัวได้ 2.3% โดยสินค้าที่มีการส่งออกได้เพิ่มขึ้นคือกลุ่มสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากการกีดกันทาง
การค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ แสดงว่าสินค้าในกลุ่มนั้นยังมีโอกาสขยายตัวได้เพ่ิมขึ้นในปีนี้เช่นกัน ซึ่ง สศช.ได้
มีการรวบรวมรายการสินค้าที่มีศักยภาพในการส่งออกไว้กว่า 5 ,000 รายการ ซึ่งรองนายกฯได้สั่งการให้ 
สศช.ไปหารือกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อจัดประชุมผู้ส่งออก เพื่อชี้ให้เห็นโอกาสในสินค้าดังกล่าว 


