ข่าวจากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า
ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2562
คอลัมน์รายงานพิเศษ : เกาะติด...แผนแก้ปญ
ั หาลุม่ น้า้ ชียงั่ ยืน
ลุ่มน้้าชีเป็น 1 ใน 22 ลุ่มน้้าหลักของประเทศอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่ลุ่มน้้ารวมมากกว่า
49,000 ตารางกิโลเมตร หรือมากกว่า 30 ล้านไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขต 14 จังหวัด มีล้าน้้าชีเป็นแม่น้า
สายหลักของลุ่มน้้า และมีล้าน้้าสาขาส้าคัญ เช่น ล้าน้้าพรม ล้าน้้าพอง ล้าน้้าเชิญ ล้าน้้าล้าปาว และล้าน้้ายัง
การพัฒนาแหล่งน้้าในลุ่มน้้าชีนั้น แม้ที่ผ่านมาจะมีการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่แล้วหลายแห่ง แต่
พื้นที่ที่พัฒนาดังกล่าวจะอยู่ตอนกลางของลุ่มน้้าเป็นส่วนใหญ่ ท้าให้การใช้ประโยชน์จากน้้าในลุ่มน้้าชีไม่เต็ม
ศัก ยภาพเท่ า ที่ ควร อี ก ทั้ ง ยังประสบปั ญ หาอุ ทกภั ย และภั ยแล้ ง เป็ น ประจ้ า โดยปั ญ หาอุ ท กภั ยลุ่มน้้านี้
แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คืออุทกภัยบริเวณลุ่มน้้าตอนบนและล้าน้้าสาขาต่างๆ เกิดจากฝนตกหนักน้้าป่าไหลหลาก
จากต้นน้้าลงมามาก จนล้าน้้าสายหลักระบายน้้าไม่ทัน ประกอบกับมีสิ่งกีดขวางจากเส้นทางคมนาคมขวางล้า
น้้า และมีอาคารระบายน้้าไม่เพียงพอ อีกลักษณะหนึ่ง เป็นอุทกภัยที่เกิดในพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้าสายหลักตื้น
เขิน ไม่สามารถระบายน้้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า การแก้ปัญหาลุ่มน้้าชีให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดต้องแก้ไขเชิงพื้นที่เป็นระบบ หรือ Area basedทั้งลุ่มน้้า โดยต้องก่อสร้างอ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่ ใน
พื้นที่ตอนบนของล้าน้้าชี และล้าน้้าสาขาที่ส้าคัญก่อสร้างระบบส่งน้้าและสูบน้้า เพื่อกระจายน้้าใหัพื้นที่ประสบ
ภัยแล้ง ปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้้า และกักเก็บน้้าในล้าน้้าสายหลัก ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้้า
ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินเขตตัวเมืองป้องกันการบุกรุกล้้าแนวล้าน้้าสาธารณะ อนุรักษ์พื้นที่ต้นน้้า และขุด
สระประจ้าไร่นาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
อธิบดีกรมชลประทานกล่าวต่อว่า แหล่งใช้น้าหลักของประชาชนและเกษตรกรในจั งหวั ดขอนแก่ น
มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และยโสธร คือล้าน้้าชีและหนองน้้าสาธารณะที่กระจายอยู่โดยรอบ ซึ่งมัก
ประสบปัญหาน้้าล้นตลิ่งช่วงน้้าหลาก และน้้าแห้งขอดช่วงฤดูแล้ง ดังนั้น ที่ผ่านมากรมชลประทานพัฒนา
ปรับปรุงแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบเพื่อเพิ่มปริมาณเก็บน้้าไปแล้ว 138 แห่ง เก็บน้้าได้ 136 ล้านลบ.ม.
พื้นที่รับประโยชน์ถึง 113,236 ไร่
อย่างไรก็ตาม จากการลงพื้นที่ส้ารวจพบว่า ยังมีหนองน้้าสาธารณะและแก้มลิงกระจายอยู่สองฝั่งล้าน้า้
ชี อี ก มากกว่ า 100 แห่ ง ที่ ส ามารถพั ฒ นาเพิ่ ม ความจุ ใ ห้ เ ต็ ม ศั ก ยภาพ โดยภายในปี 2565 ส้ า นั ก งาน
ชลประทานที่ 6 และ 7 จะเข้าพัฒนาแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบอีก 129 แห่ง เก็บน้้าได้เต็มศักยภาพรวม
257.96 ล้านลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 171,583 ไร่
นอกจากความพยายามพัฒนาแหล่งเก็บน้้าเดิมแล้ว กรมชลประทานยังมีการพัฒนาแหล่งเก็บน้้าใหม่
ตามแผนงานที่วางไว้ควบคู่ไปด้วย โดยปี 2562 ก่อสร้างอ่างเก็บน้้า 3 แห่ง อยู่ใน จ.ชัยภูมิทั้งหมดคือ อ่าง
เก็บน้้าล้าสะพุงอ.หนองบัวแดง อ่างเก็บล้าน้้าชี อ.บ้านเขว้า และอ่างเก็บน้้าโปร่งขุนเพชร อ.หนองบัวระเหว
กักเก็บน้้าได้รวม 160 ล้านลบ.ม. มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ 127,000ไร่ นอกจากนี้ตั้งแต่ปี 2562-2565 จะ
สร้างอ่างเก็บน้้าในจ.ชัยภูมิ อีก 3 แห่ง เช่นกัน ได้แก่ อ่างเก็บน้้าพระอาจารย์จื่อ อ่างเก็บน้้าห้วยจอมแก้ว และ
อ่างเก็บน้้าล้าเจียง ความจุรวมกันประมาณ 74 ล้านลบ.ม. เพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ได้ 49,000 ไร่

“สภาพล้าน้้าชีตั้งแต่ต้นน้้า จ.ชัยภูมิ ลงมามีความลาดชันสูง น้้าไหลแรงจนมาเข้าเขต จ.ขอนแก่น ไหล
ต่อลงไปที่ จ.มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ไปจนถึงยโสธร และบรรจบกับแม่น้ามูลที่ จ.อุบลราชธานี ความ
ยาวถึง 1,047 กิโลเมตร ตลอดล้าน้้ามีแหล่งเก็บน้้าช่วยชะลอน้้าอยู่บ้าง แต่ไม่มากพอและหลายแห่งตื้นเขิน
จึ งต้อ งวางแผนพั ฒ นาแหล่ งน้้ า ตั้ งแต่ต้ น ถึ งปลายน้้ า เพื่ อ ความมั่ น คงในเรื่ อ งน้้ า ให้ ลุ่ ม น้้ า ชี ” อธิ บ ดีก รม
ชลประทานกล่าวในที่สุด

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2562
หนอนผีเสือ้ ชอนใบมะเขือเทศ เตรียมรับมือก่อนโฉบเข้าไทย
นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
เผยว่า หนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศ แมลงศัตรูพืชที่สร้าง
ความเสียหายต่อพืชวงศ์มะเขือ เช่น มะเขือเทศ มะเขือ มัน
ฝรั่ง พริก ยาสูบ รวมทั้งวงศ์ถั่ว และกะหล่้า ท้าให้ผลผลิต
ลดลงถึ ง 90% ทั้ ง ในทวี ป อเมริก าใต้ แ ละยุโรป ปั จ จุ บั นมี
รายงานพบการระบาดในทวีปเอเชียแล้ว
“เพื่ อ ป้ อ งกั น การแพร่ ก ระจายท้ า ลายพื ช เศรษฐกิ จ ของ
ประเทศ กรมวิชาการเกษตรได้สั่งการให้ด่านตรวจพืชเฝ้าระวังและ
ตรวจสอบผลผลิตเกษตร เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงที่แมลงชนิดนี้จะ
เล็ดลอดติดเข้ามากับผลผลิตและแพร่ระบาดภายในประเทศไทยได้
รวมทั้งได้สั่งห้ามไม่ให้น้าเข้ามะเขือเทศเข้ามาภายในประเทศแล้ว ”
นอกจากนั้น อธิบดีกรมวิชาการเกษตรยังได้แนะวิธีป้องกัน
และก้าจัด เพื่อเตรียมพร้อมรับมือหากมีการแพร่ระบาดของหนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศเข้ามาภายในประเทศ
ดังนี้
ส้ า หรั บ โรงเรื อ นผลิ ต กล้ า มะเขื อ เทศ ควรใช้ วั ส ดุ ป ลู ก ที่
ปราศจากดักแด้ของหนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศ และตรวจหาการ
ท้ า ลายโดยส้ า รวจร่ อ งรอยการท้ า ลายบนใบและยอดมะเขื อ เทศ
ติดตั้งกับดักฟีโรโมนเพื่อดักจับตัวเต็มวัยเพศผู้ หากตรวจพบผีเสื้ อ
หรือการท้าลายของหนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศ ให้ป้องกันก้าจัดโดย
การใช้สารก้าจัดแมลงตามค้าแนะน้า สารสไปนีโทแรม 12% SC,
สารอีมาเมกติน เบนโซเอต 1.92% EC, สารคลอร์ฟีนาเพอร์ 10% SC, สารลูเฟนนูรอน 5% EC, สารอิน
ดอกซาคาร์บ 15% EC, สารคลอแรนทรานิลิโพรล และท้าความสะอาดโรงเรือน เก็บเศษซากพืชที่ถูกท้าลาย
ไปเผาหรือฝังในดิน
ส่วนในแปลงปลูกมะเขือเทศ ให้ส้ารวจประชากรของผีเสื้อหนอนชอนใบมะเขือเทศด้วยกับดักฟีโรโมน
ก่อนปลูก 2 สัปดาห์ ให้ไถพลิกดินก่อนปลูกเพื่อก้าจัดดักแด้ในดิน ใช้ต้นกล้าปราศจากหนอนผีเสื้อชอนใบ

มะเขือเทศ หลังปลูกหากพบการท้าลาย ให้ติดกับดักฟีโรโมนดัก
จับตัวเต็มวัยเพศผู้เพื่อลดประชากรผีเสื้อหนอนชอนใบมะเขือเทศ
และพ่นสารชนิดเดียวกับที่แนะน้าให้ใช้ในโรงเรือน ฉีดพ่นทุก 57 วัน ติดต่อกัน 2-3 ครั้ง โดยใช้กลุ่มสารสลับกันอย่างน้อย 2
กลุ่ม ใน 1 รอบวงจรชีวิต (30 วัน) รวมทั้งเว้นระยะไม่ใช้สาร
กลุ่มเดิมในรอบวงจรชีวิตถัดไป
พร้อมกันนี้กรมวิชาการเกษตรได้เปิดสายด่วนเฝ้าระวังหนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศ หากส้ารวจพบ
แปลงมะเขือเทศมีลักษณะการเข้าท้าลายดังกล่าว สามารถแจ้งได้ที่ 06-1415-2517

