
ขา่วจากหนงัสอืพมิพ ์แนวหนา้ 
ฉบบัวนัองัคารที ่4 มถินุายน พ.ศ.2562 

 
 

 
นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ตั้งแต่ปี 2558-2561 กรม

วิชาการเกษตรเฝ้าระวังโรคใบด่างมันส าปะหลัง สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัส Sri Lankan cassava 
mosaic virus (SLCMV) เพื่อป้องกันไม่ให้โรคดังกล่าวเข้ามาในประเทศไทย เนื่องจากตามรายงาน
จากประเทศเวียดนามโรคนี้ท าให้ผลผลิตเสียหาย 50-100%   โดยกรมวิชาการเกษตรได้เข้มงวดการ
น าเข้ามันส าปะหลัง พร้อมจัดท ามาตรการด้านวิชาการ กฎหมาย และแผนปฏิบัติการฉุกเฉินเตรียมไว้กรณี
เกิดการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันส าปะหลังเข้ามาในประเทศไทย ทั้งนี้ ในฤดูปลูกมันส าปะหลังปี  
2562 กรมร่วมกับกรมส่งเสริม 

การเกษตรและภาคเอกชนส ารวจเฝ้าระวังโรคใบด่างมันส าปะหลังเข้มข้น ล่าสุดพบต้นมันส าปะหลัง
ที่เป็นโรคใบด่างใน 5 อ าเภอ 18 ต าบลในจ.สระแก้ว จึงสั่งห้ามเคลื่อนย้ายท่อนพันธุ์ที่เป็นโรคข้ามจังหวัด 
ป้องกันการแพร่ระบาดไปพื้นที่อื่น 

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าวว่า  ที่ผ่านมากรมให้ค าแนะน าการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบ
ด่างมันส าปะหลังที่เกิดจากเชื้อไวรัส SLCMV โดยขอให้เกษตรกรส ารวจแปลงปลูกมันส าปะหลังทุก 2 
สัปดาห์ หากพบต้นที่แสดงอาการต้องสงสัยให้ถอนท าลายและต้นข้างเคียงในพื้นที่ 4x4 เมตร (ไม่เกิน 16 
ต้น) โดยวิธีฝังกลบในหลุมลึกไม่น้อยกว่า 2-3 เมตร กลบด้วยดินหนาไม่น้อยกว่า 0.5 เมตรและพ่นสาร
ฆ่าแมลงเพื่อก าจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบ  ด้วยสารเคมีอิมิดาโคลพริด 70%  WG อัตรา 12กรัมต่อน้ า 20 
ลิตร หรือ ไดโนทีฟูแรน 10% SL อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือไทอะมีโทแซม 25% WG 
อัตรา 12 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร ในแปลงที่พบอาการต้องสงสัยและแปลงใกล้เคียง ป้องกันก าจัดแมลงหวี่
ขาวยาสูบ ซ่ึงเป็นแมลงพาหะน าโรคที่ส าคัญ 

“จากผลส ารวจต้นมันส าปะหลังที่พบเป็นโรคใบด่าง สาเหตุส าคัญมาจากเกษตรกรปลูกมัน
ส าปะหลังพันธุ์ 89 ซ่ึงเป็นพันธุ์ที่อ่อนแอต่อทุกโรคของมันส าปะหลัง ได้แก่ โรคหัวเน่า พุ่มแจ้ และใบด่าง 
จึงขอให้เกษตรกรหลีกเลี่ยงไปปลูกพันธุ์อื่น และต้องมาจากแปลงที่ผลิตต้นพันธุ์ปลอดโรค รวมทั้งไม่ใช้ท่อน
พันธุ์ที่ลักลอบน าเข้ามาจากต่างประเทศ  เนื่องจากอาจมีโรคใบด่างติดเข้ามาด้วยหากมีโรคใบด่างมัน
ส าปะหลังที่เกิดจากเชื้อไวรัส SLCMV เข้ามาแพร่ระบาดในประเทศจะท าให้ผลผลิตของเกษตรกรเสียหาย
ทั้งหมด เพราะจัดเป็นโรคระบาดรุนแรงที่สุดของมันส าปะหลัง” อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว 
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สารพิษอันตรายในอุตสาหกรรมเกษตร “พาราควอต” คลอร์ไพริฟอส ไกลโฟเซต” กลับมาเป็น
ประเด็นร้อนระอุอีก เมื่อในปี 2562 มีการอนุญาตน าเข้าวัตถุอันตราย 3 ชนิดนี้ เพิ่มขึ้น สวนทางมติ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน เคยเสนอเลิกใช้ใน 2 ปีนี้ เพราะค านึงถึงอันตรายด้านสุขภาพ แม้ไม่เกิดขึ้นฉับพลันแต่ก็
สะสมในร่างกาย ด้วยเหตุความตระหนักผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนนี้ ท าให้เกิดการ
รวมตัวของนักวิชาการอีกครั้ง ในเวทีเสวนา “รวมพลคนสู้ทุน...(ผูกขาด)” ในการนี้มี ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะ
จุฑา หน.ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ ให้ข้อมูลว่า ตาม
รายงานกรมการเกษตรในปี 2560 มีการน าเข้าสารเคมีก าจัดศัตรูพืชอันตรายมากมายหลายชนิด แต่ละ
ชนิดมีอันตรายทั้งต่อคนและสิ่งแวดล้อม ในจ านวนนี้มีสารเคมีอันตราย 3 ชนิด คือ  

1.ไกลโฟเซต หรือ สารควบคุมวัชพืช มีการน าเข้า 59.85 ล้าน กก. ที่มีความเสี่ยงก่อมะเร็ง โรค
ไต และศาลแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เคยตัดสินให้บริษัทจ่ายค่าเสียหายแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เกิดจาก
การฉีดพ่น 

2.คลอร์ไพริฟอส หรือสารก าจัดแมลงศัตรูพืช มีการน าเข้า 3.32 ล้าน กก. ที่ศาลสหรัฐอเมริกา สั่ง
ให้ EPA แบนใน 60 วัน เมื่อปี 2561 เพราะมีผลต่อสมองทารกและเด็ก และ 3.พาราควอต หรือสาร
ก าจัดวัชพืชประเภทไม่เลือกท าลาย มีการน าเข้า 44.50 ล้าน กก. ในหลายประเทศ “ประกาศแบน” 
เพราะมีพิษฉับพลันสูง 

ย้ าว่า...ในต่างประเทศประกาศแบน มีการควบคุมการน าเข้าสารเคมีอันตราย แต่ประเทศไทยมี
ลักษณะน าเข้าอย่างกึ่งเสรี...ปริมาณมหาศาลมากทีสุ่ดในโลก เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่การเกษตรกรรมของ
ประเทศ ประมาณว่ามากเกินกว่าความจ าเป็น... 

ที่ผ่านมา ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เคยมีโอกาสศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลจอห์นส ฮอปกินส์ สหรัฐอเมริกา มี
ผู้ค้นพบว่า สาร MPTP หรือสารพิษต่อเซลล์ประสาทโดพามีน มีโครงสร้างเหมือนกับ “ยาฆ่าหญ้าพารา
ควอต” ท าให้เกิด “โรคพาร์กินสัน” อย่างฉับพลัน ในการสืบค้นจากผู้ป่วยที่ติดเฮโรอีน หรือฉีดเฮโรอีน
สังเคราะห์ชนิดใหม่ นับตั้งแต่ปี 1985 สหรัฐอเมริกามีมาตรการจับตาตรวจสอบประวัติของผู้ป่วย “โรค
พาร์กินสัน” หรือ “โรคสมองเสื่อม” ทั่วทั้งประเทศ เพราะมีกระบวนการข้อพิสูจน์ว่า พาราควอตสามารถ
ผ่านเข้าไปยังสมองมนุษย์ได้ชัดเจน สาเหตุเกิดโรคพาร์กินสัน ท าให้เป็นจุดเริ่มต้นการเฝ้าติดตามผู้ที่สัมผัส
กับยาฆ่าหญ้านี้ 

ถัดมาปี 2006 มีรายงานผู้ป่วยเสี่ยงเกิดโรคพาร์กินสันจากการสัมผัสสารเคมีเพิ่มขึ้น 70% ส าหรับ
ผู้สัมผัสกับพาราควอตมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 2.5 เท่า ท าให้มีการควบคุมสารพาราควอต ผู้ใช้ต้องขึ้นทะเบียน
ควบคุมมาตรการป้องกัน เช่น สวมชุดป้องกันระหว่างฉีดพ่น การสวมชุดป้องกันระหวา่งสัมผัสยาก าจัดวัชพชื
ชนิดนี้ จะมีอันตรายลดน้อยลงมากจริง หากมีผลเกิดการสะสมระยะยาวแทน ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง โรคทาง

คอลมัน์ สกูป๊หนา้ 1 : เคมพีษิแฝงพชืเกษตร คนไทยกนิแบบไมรู่ต้วั 



สมอง และโรคเบาหวาน ทั้งนี้ ใน 53 ประเทศ ประกาศแบนห้ามน าเข้าสารพาราควอต รวมถึงในประเทศ
ลาว เขมร เวียดนาม ศรีลังกา และประเทศจีนที่เป็นผู้ผลิต แต่ประเทศไทยน าเข้ามหาศาลมากกว่าพื้นที่ที่
รองรับในภาคเกษตรด้วยซ้ า 

กระทั่งในปี 2012 วงการแพทย์ทั่วโลกเริ่มสนใจศึกษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง พบว่า สาเหตุส่วนหนึ่งเกิด
จากการสัมผัส หรือรับสาร “ไกลโฟเซต” เข้าไปท าลายโรงงานพลังงานในเซลล์ต่างๆ ก่อตัวเกิดโรคมะเร็ง
น้ าเหลือง ล่าสุดในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ในสหรัฐอเมริกามีผู้ป่วยพยายามฆ่าตัวตายด้วยการกินไกลโฟ
เซต 200 ซีซี แพทย์ตรวจเอกซเรย์ (X-Ray) สมอง พบว่า สารเคมีก่อเกิดปฏิกิริยาทางสมองเสื่อม
ฉับพลัน ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ว่า สารเคมีมีผลเกิดโรคสมองเสื่อมเช่นกัน...และมีค าถามว่า...แล้วคลอร์ไพริฟอสมี
อันตรายระดับใด เพราะถือว่าเป็นสารเคมี 1 ใน 280 ชนิด ในประเทศไทย อนุญาตยินยอมให้เกษตรกรใช้
ในการเกษตร แต่ประเทศพัฒนา...อย่างเช่นสหรัฐอเมริกา ห้ามเด็ดขาด เพราะเคยมีผลส ารวจ มีอันตราย
กับเด็กทารกในหญิงต้ังครรภ์ อาศัยนอกพื้นที่เกษตร ที่ตรวจพบสารเคมีคลอร์ไพริฟอส สะสมในเด็กทารก
ตั้งแต่เล็กน้อยถึงมากที่สุด 

เมื่อเด็กอายุ 7 ขวบ กลับมีลักษณะอาการสมองเสื่อมในระดับความรุนแรงตามจ านวนมากน้อยของ
การสะสมคลอร์ไพริฟอส หน าซ้ า...เด็กกลุ่มนี้มีสภาพเพศเปลี่ยนแปลงผิดปกติ เช่น เพศผู้ชายกลายเป็น
ผู้หญิง หรือผู้หญิงกลายเป็นผู้ชาย เพราะช่วงเด็กอยู่ในครรภ์ของมารดาระยะ 8 สัปดาห์ ถึง 24 สัปดาห์ 
คลอร์ไพริฟอสได้เข้าไปก่อปฏิกิริยาฮอร์โมนบางตัว และปรับเซลล์สมอง เปลี่ยนสภาพความผิดปกติของ
การเลือกเพศขึ้น 

“สุดท้ายไม่ว่าจะเป็นสารพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต สามารถเกิดโรคทางสมองได้
ทั้งหมด ที่ไม่ใช่เฉพาะโรคพาร์กินสัน หรือโรคอัลไซเมอร์ แต่หนักถึงโรคไขกระดูกสันหลัง รวมถึงโรค
กล้ามเนื้อด้วย” 

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ ว่า “ประเทศไทย...รับทราบถึงผลแฝงอันตราย... สารพิษของยาก าจัดวัชพืชมา
นานกว่า 20 ปี และควรต้องหาสิ่งทดแทน ลดความเสี่ยงต่อเกษตรกรและผู้บริโภค แต่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกลับไม่ท าอะไร ปล่อยส่งเสริมใช้กันอย่างแพร่หลายอย่างเสรี จนคนไทยถูกกระท าไม่อาจมีอาหาร
ปลอดภัยมายาวนาน...” 

ตามข้อมูลสมุดปกขาวถึงนายกรัฐมนตรี จัดท าโดยนักวิชาการ กรรมการวัตถุอันตรายมีการสรุปการ
ตรวจสารเคมี 3 ชนิดนี้ ว่า สารพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต ไม่มีอันตรายต่อสุขภาพ แต่ที่
น่าสังเกต...องค์กรเอกชนและมหาวิทยาลัยต่างๆ น าแหล่งน้ าตัวอย่างตามอ่าง เก็บน้ า หรือน้ าประปาใน
หมู่บ้าน ตามที่กรรมการวัตถุอันตรายเคยน าไปตรวจ มีการเก็บเวลาใกล้เคียงกัน พบว่า มีสารพิษทั้ง 3 
ชนิด ปะปนเป็นจ านวนมากในหลายจังหวัด...น ามาสู่ต่างประเทศ ประกาศแบนสินค้าทางการเกษตรของ
ประเทศไทย! 

สิ่งที่น่าตกใจ...ตัวอย่างดินในจังหวัดหนองบัวล าภู มีสารพิษปะปนอยู่มากมาย มีผลต่อคนสัมผัสกับ
ดินนั้น ก่อเกิดผลข้างเคียงเกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่ แสดงให้เห็นว่าในดินเกิดการสะสมสารพิษมากเกินไป จน
ผืนดินรองรับการสะสมมากเกินไปไม่ไหว และปล่อยสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ สู่พืชผักการเกษตร หรือผลไม้ มี
ผลให้พืชผลการเกษตรเกิดการสะสมสารพิษนี้ฝังในเนื้อล าต้น 



จากข้อมูล สปสช. ใน 3 ปี มีผู้เสียชีวิตจากผลกระทบรับสารพิษเข้าไปในร่างกาย 1,700 คน หรือ 
600 คนต่อปี และมีผู้ป่วยต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลต่างๆ 14,000 คน หรือ 1,300 คนต่อปี สูญเสีย
ค่ารักษา 62.81 ล้านบาท หรือ 22 ล้านบาทต่อปี หากไม่จ ากัดสารพิษนี้ มีกัญชาดีเลิศ...ประเสริฐศรีแค่
ไหน ก็ไม่สามารถรักษาผู้ป่วยได้ เพราะต้นเหตุเกิดจากสารพิษเคมีพวกนี้...! 

นับรวมไปถึงมีเอกสารอ้างอิงของกรมส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อม ปี 2559-2560 แจ้งผลการ
ตรวจหาสารตกค้างในตัวอย่างสิ่งแวดล้อมจากหลายแหล่ง มีสารตกค้างของคลอร์ไพริฟอสในดิน น้ า ผัก 
ผลไม้ และสัตว์ต่างๆ อาทิ ในพื้นที่ จ.น่าน เพชรบูรณ์ เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง พะเยา นครปฐม และสุ่ม
ตัวอย่าง 446 สินค้าส่งออก และในห้างสรรพสินค้า ส่งวิเคราะห์สารเคมีตกค้างเกินมาตรฐาน 478 ชนิด 
ในผลไม้ ผักยอดนิยม ผักพื้นบ้าน และกระทรวงสาธารณสุขของประเทศมาเลเซีย ตรวจพบการตกค้าง
สินค้าส่งออกเกินกว่าค่าที่ก าหนดในผัก ผลไม้สด ได้แก่ มะม่วงสด ลองกอง และเงาะ สิ่งที่ทุกคนกินอยู่นี้มี
แต่สารพิษปะปนอยู่ทั้งหมด แม้ล้างน้ ากี่ครั้ง หรือต้มสุก 300 องศาฯก็ไม่มีผลท าให้สารเคมีที่ฝังตัวอยู่ใน
พืชผัก ผลไม้ เจือจางลง นี่คือสิ่งที่คนไทยก าลังเผชิญ...สารเคมีอันตรายเข้าสู่ร่างกายแบบไม่รู้ตัว ทุกชีวิตมี
ความเสี่ยง และเราแค่ร้องขอความปลอดภัยในชีวิต จากการรับประทานอาหารปลอดสารพิษ...เท่านั้นเอง 
 
 

กรมวิชาการเกษตร เตือนเกษตรกรไม่
ควรปลูกมันส าปะหลังพันธุ์ 89 เพราะอ่อนแอแพ้
ทุกโรคทั้งหัวเน่า พุ่มแจ้ และใบด่าง 

นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร อธิบดีกรม
วิชาการเกษตร เปิดเผยว่า หลังกรมวิชาการ
เกษตรได้ด าเนินการเฝ้าระวังโรค ใบด่างมัน
ส าปะหลัง เกิดจากเชื้อไวรัส Sri Lankan 

cassava mosaic virus (SLCMV) ติดต่อกัน 4 ปี เพื่อป้องกันไม่ให้โรคดังกล่าวเข้ามาใน ประเทศ
ไทย เนื่องจากโรคนี้ได้ระบาดในเวียดนาม ท าให้ผลผลิตเสียหาย 50-100 เปอร์เซ็นต์ การส ารวจล่าสุดพบ
ต้นมันส าปะหลังที่เป็นโรคใบด่างในพื้นที่ 5 อ าเภอ จ านวน 18 ต าบล ในจังหวัดสระแก้ว 

 “เราพบว่า สาเหตุส าคัญมาจากเกษตรกรปลูกมัน
ส าปะหลังพันธุ์ 89 แม้จะเป็นพันธุ์เติบโตได้ดีและให้น้ าหนักดี 
แต่เป็นพันธุ์ที่อ่อนแอต่อทุกโรคของมันส าปะหลัง ได้แก่ โรค
หัวเน่า พุ่มแจ้ และใบด่าง ดังนั้นจึงขอให้เกษตรกรหลีกเลี่ยง
ไปปลูกพันธุ์อื่น และท่อนพันธุ์ที่น ามาปลูกต้องมาจากแปลง
ผลิตต้นพันธุ์สะอาดและปลอดโรค รวมทั้งไม่ใช้ท่อนพันธุ์ที่
ลักลอบน าเข้ามาจากต่างประเทศ เนื่องจากอาจมีโรคใบด่าง
ติดเข้ามากับท่อนพันธุ์ด้วย ซึ่งจะท าให้เกิดการระบาดในฤดูปลูกต่อมาได้ ทั้งนี้ หากมีโรคใบด่างมัน
ส าปะหลัง จากเชื้อไวรัส SLCMV เข้ามาแพร่ระบาดในประเทศจะท าใหผ้ลผลิตมันส าปะหลังของเกษตรกร

เลกิปลกูมนัฯ พนัธุ ์89 ออ่นแอแพส้ารพดัโรค 



เสียหายโดยสิ้นเชิง ไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เลย เพราะจัดเป็นโรคระบาดที่รุนแรงที่สุดของมัน
ส าปะหลัง” 

ส่วนการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบ
ด่างมันส าปะหลังจากเชื้อไวรัส SLCMV นางสาว
เสริมสุข แนะให้เกษตรกรควรหมั่นส ารวจแปลงปลกู
มันส าปะหลังทุก 2 สัปดาห์ หากพบต้นที่แสดง
อาการต้องสงสัยให้ด าเนินการถอนท าลายต้นที่ต้อง
สงสัยและต้นข้างเคียงในพื้นที่ 4×4 ม. (ไม่เกิน
จ านวน 16 ต้น) โดยวิธีฝังกลบในหลุมลึกไม่น้อย
กว่า 2-3 ม. ท าการกลบด้วยดินหนาไม่น้อยกว่า 

0.5 ม. และพ่นสารฆ่าแมลงเพื่อก าจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบ ด้วยสารเคมี อิมิดาโคลพริด 70% WG อัตรา 
12 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หรือ ไดโน-ทีฟูแรน 10% SL อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือ ไทอะมี
โทแซม 25% WG อัตรา 12 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร ในแปลงที่พบอาการต้องสงสัยและแปลงใกล้เคียง เพื่อ
ป้องกันก าจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบซึ่งเป็นแมลงพาหะน าโรคที่ส าคัญ 


