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เรื ่อง CPTPP เป็นเรื ่องดังและฉาวโฉ่ตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมานี้ และถูก

คัดค้านต่อต้านจากประชาชนจำนวนมาก ถึงขั้นกล่าวหาว่าเป็นการขายชาติและยกผลประโยชน์

แห่งชาติให้กับต่างชาติ ทำให้เกษตรกรไทยและผู้ใช้ยาสมุนไพร ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับพืชสมุนไพร

ทุกชนิดตกเป็นทาสต่างชาติ เพราะเหตุถูกต่อต้านจากประชาชนอย่างรุนแรงจึงทำให้การเสนอ

เรื ่องต่อคณะรัฐมนตรีต้องหยุดชะงักถึงสองครั ้ง และในที ่สุดก็ไม่มีการนำเข้าพิจารณาใน

คณะรัฐมนตรี เพราะเป็นท่ีทราบกันดีแล้วว่าเรื่องน้ีเป็นเรื่องเสียหายแก่ประเทศชาติอย่างร้ายแรง 

ในระหว่างที่มขี่าวว่าจะเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีนั้น ตอนแรกต้นเรื่องก็มาจากกระทรวง

พาณิชย์ จึงมีการโพนทะนาด่าว่าผู้รับผิดชอบของกระทรวงพาณิชย์อย่างรุนแรงจนกระทรวง

พาณิชย์ต้องสั่งถอนเรื่อง ในขณะที่มีข่าวซุบซิบนินทาทางโซเชียลมีเดียว่าพรรคประชาธิปัตย์ซึ่ง

รับผิดชอบกระทรวงพาณิชย์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ แต่ทำตามการมอบหมายจากคนในทำเนียบ

รัฐบาล พอเสียงก่นด่าซาลงไปก็มีข่าวการนำเสนอเรื่องนี้ต่อคณะรัฐมนตรีอีก ทันทีที่ข่าวปรากฏ

ขึ้นก็เกิดการคัดค้านกึกก้องและมีการปฏิเสธว่าไม่มีการนำเสนอเรื่องนี้ ข่าวเรื่องนี้เป็นการปล่อย

ข่าวโดยพรรคการเมืองบางพรรค ซึ่งย่อมหมายถึงพรรคที่ดูแลรับผิดชอบกระทรวงพาณิชย์

นั่นเอง 

จากนั้นก็มีข่าวในโซเชียลมีเดียตอบโต้ว่ากระทรวงพาณิชย์ไม่ได้เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ และมี

การเตรียมเรื่องที่จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีจริง โดยมีการแจกเอกสารจำนวน 19 หน้า โดยคนใน

ทำเนียบรัฐบาล ในขณะที่มีข่าวโต้ตอบทางโซเชียลมีเดียเช่นเดียวกันว่าคนในทำเนียบรัฐบาลถูกใส่

ร้ายโดยพวกนักการเมือง แล้วเรื่องก็เงียบไปจากทำเนียบรัฐบาล มาโผล่เป็นข่าวอีกทีก็มีการยื่น

ญัตติต่อสภาผู้แทนราษฎรให้ต้ังคณะกรรมาธิการขึ้นพิจารณาผลดีผลเสียของการเข้าร่วม CPTPP 

โดยมีแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลนั่งเป็นประธานคณะกรรมาธิการชุดนี้ แล้วแถลงข่าวว่าการเข้า 

CPTPP เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ ซึ่งความจริงไม่ใช่หน้าที่ของประธานคณะกรรมาธิการที่

จะต้องแถลงเช่นน้ันเพราะคณะกรรมาธิการยังไม่ได้ประชุมพิจารณาเรื่องน้ีเลย 

เกิดกระแสการต่อต้านโจมตีเรื่องนี้อย่างรุนแรงว่าเป็นการลักไก่และอาศัยเสียงข้างมากใน

สภา อาศัยพวกมากลากไปเพื่อเอาประเทศไทยไปซุกใน CPTPP ในขณะที่ สส. ทั้งฝ่ายรัฐบาลและ

ฝ่ายค้านรุมกันออกความเห็น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไปในทางเดียวกันคือในทางคัดค้าน เพราะเรื่องนี้

เป็นเรื่องใหญ่หลวงที่กระทบต่อเกษตรกรครึ่งประเทศและเป็นเรื่องที่บรรดาผู้รักชาติทั้งหลาย

คัดค้านอย่างรุนแรง ถึงขนาดพร้อมจะลงถนนเพื่อประท้วงในเรื่องนี้ จึงทำให้ผลที่หวังไว้ชักไม่

แน่นอน 

ในสภาวะเช่นนั้นก็มีคนหลายกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นตัวแทนของนายทุนและต่างชาติได้

โหมกระแสอย่างกว้างขวางว่า CPTPP เป็นประโยชน์ แต่ในที่สุดหน่วยงานรัฐบางหน่วยและ

องค์กรภาคประชาชนจำนวนมากก็ดาหน้าโต้แย้งอย่างรุนแรง คนส่วนใหญ่ของประเทศจึงมีความ

มั่นใจว่ามีกระบวนการผลประโยชน์ภายใต้ต่างชาติที่ต้องการนำประเทศไทยเข้าไปอยู่ภายใต้ 

คอลัมน์การเมือง : CPTPP คือการยอมเป็นเมืองขึ้นของต่างชาติ 



CPTPP แล้วจู่ๆ ก็มีวาระเรื่องนี้เข้าพิจารณาในคณะรัฐมนตรี แต่ในที่สุดก็มิได้มีการพิจารณา 

กลายเป็นว่านายกรัฐมนตรีออกคำสั่งเป็นข้อราชการให้คณะทำงานไปเจรจาเรื่องนี้ โดยระบุว่าถ้า

ไม่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชนก็จะไม่เข้าเป็นสมาชิก จึงทำให้คนทั้งหลายที่สงสัย

ว่าเหตุใด CPTPP จึงขับเคลื่อนด้วยอาการดังกล่าวนั้นได้รู้ทั่วกันว่านายกรัฐมนตรีได้ออกข้อสั่ง

การดังกล่าว ในขณะที่เรื่องกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร และเกิดเสียง

โต้แย้งว่าการไปเจรจาน้ันมีประเด็นแต่เพียงว่าประเทศไทยจะเข้าร่วมเป็นภาคี CPTPPหรือไม่ หรือ

ว่าจะขอผ่อนปรนเงื่อนไขบางอย่างในระยะเวลาที่กำหนด หรือว่าไม่เข้า 

โดยระบุว่า CPTPP นั้นเป็นข้อตกลงพหุภาคี ซึ่งมีข้อตกลงเฉพาะกำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว 

ประเทศใดก็ตามที่จะเข้าร่วมก็ต้องเข้าร่วมตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ แต่อาจผ่อนผันได้ในเวลาปฏิบัติ

บางข้อ ซึ ่งอาจจะขอเลื ่อนเวลาปฏิบัติบางข้อ 1 ปี 2 ปี หรือ 3 ปี ไม่มีทางที ่จะไปเจรจา

เปลี่ยนแปลงข้อตกลงพหุภาคีในเรื่องดังกล่าวได้เลย 

ดังนั ้นเรื ่องนี ้จึงกลายเป็นความขัดแย้งในวงกว้างระหว่างผู ้ที ่มีความเห็นคัดค้านกับ

นายกรัฐมนตรีโดยตรงไปแล้ว ซึ่งเป็นเรื่องท่ีคนจำนวนมากคาดคิดไม่ถึงว่าทำไมจึงต้องเป็นเช่นน้ัน 

เพราะภาคีของ CPTPP ที่มีอยู่นั้นส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มประเทศการค้าเสรีอาเซียนอยู่แล้ว รวมทั้ง

อาเซียน+3 และอาเซียน+6 ด้วย ประเทศไทยมีสิทธิและประโยชน์จากประเทศเหล่านี้โดยไม่ต้อง

ทำความตกลงอะไรเพิ่มเติม 

ส่วนประเทศอื่นที่เพิ่มเข้ามาไม่ว่าออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา หรือประเทศเล็กๆ ก็มี

ยอดการค้าขายด้วยกันเพียงเล็กน้อย และมีข้อตกลงทางการค้ากันแล้วทั้งสิ้น ผลประโยชน์ที่จะ

ได้เพิ่มเติมจากประเทศเหล่านี้แทบมองไม่เห็น แต่ที่เห็นชัดก็คือทรัพย์สมบัติของชาติอันเป็นสมบัติ

ที่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศต้องอาศัยใช้สอยทำมาหากินกลับจะต้องตกอยู่ในเงื้อมมือของ

ต่างชาติ แล้วคนไทยจะต้องไปซื้อหาพันธ์ุพืช สมุนไพร และยาจากต่างชาติ แทนที่จะใช้ได้อย่างเสรี

ดังแต่ก่อน ก็ดูกันต่อไปก็แล้วกัน เพราะเมื่อลงทุนกันขนาดนี้แล้วก็ไม่รู้จะทักท้วงกันอย่างไรต่อไป! 

 

 

 

 

กรมส่งเสริมการเกษตรสั่งการเจ้าหน้าที่คุมเข้ม

ปราบโรคใบด่างมันสำปะหลังก่อนเข้าฤดูปลูก พร้อม

ให้ลงพื้นที่ย้ำเกษตรกร ไม่ใช้ท่อนพันธุ์ที ่เป็นโรคซ้ำ

เด็ดขาด เฝ้าระวัง และหมั ่นสำรวจแปลงอยู ่เสมอ 

พร้อมแนะนำให้เกษตรกรใช้พันธุ ์ที ่ทนต่อโรค เช่น 

เกษตรศาสตร์ 50 ควบคู่กับการใช้เทคนิคขยายพันธ์ุ

แบบเร่งรัด X20 

นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวภายหลังลงพื้นที่จังหวัดลำปาง 

เพื่อติดตามสถานการณ์โรคใบด่างมันสำปะหลัง และติดตามการขับเคลื่อนงานนโยบายอื่นๆ ว่า

การขับเคลื่อนการปราบใบด่างมันสำปะหลัง วางไว้ 4 แนวทาง สำรวจชี้เป้า ทำลาย และชดเชย 

คอลัมน์รายงานพิเศษ : เกษตรฯคุมเข้มปราบใบด่างมันสำปะหลัง  

เตือนเกษตรกรอย่าหลงเชื่อท่อนพันธุ์ไม่รู้แหล่งปลูก 



ซึ่งจะต้องทำ โดยรัดกุม พร้อมทั้งปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด และการ

ทำลาย จะต้องถูกต้อง ตามหลักวิชาการ ได้แก่ 1. วิธีฝังกลบ โดยฝังกลบต้นมันสำปะหลังที่เป็น

โรค และต้นข้างเคียงโดยรอบ ในหลุมที่ลึกไม่น้อยกว่า 50 ซม. ราดด้วยสารกำจัดวัชพืช อะมีทรีน 

80% WG ซัลเฟนทราโซน 48% SC ไดยูรอน 80% WP อย่างใดอย่างหนึ ่งก่อน 2. วิธีใส่ถุง/

กระสอบ โดยนำต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรคตัดเป็นท่อนใส่ถุง / กระสอบมัดปากให้แน่นแล้วนำไป

ตากแดดไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือจนกว่าต้นมันสำปะหลังจะตาย 3.วิธีบดสับ โดยนำต้นมัน

สำปะหลังที่เป็นโรคเข้าเครื่องบดป่นหรือเครื่องสับย่อย โดยปูพลาสติกรองพื้นให้เศษต้นที่ถูก

ทำลายอยู่บนพลาสติก แล้วคลุมกองด้วยพลาสติกตากแดดให้ต้นมันสำปะหลังแห้งตาย ปัจจุบัน 

สามารถทำลายพื้นที่ที ่พบการระบาดได้กว่า 24,700 ไร่ (ข้อมูล ณวันที่ 10 มิ.ย. 2563) ใน 7 

จังหวัด ได้แก่ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย์ สระแก้ว สุรินทร์ อุบลราชธานี พร้อมยัง

คุมเข้มอีก 53 จังหวัด ที่มีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ยังแนะให้

เกษตรกรใช้พันธ์ุที่ทนต่อโรค เช่น เกษตรศาสตร์ 50 ควบคู่กับการใช้เทคนิคการขยายพันธ์ุมัน

สำปะหลังแบบเร่งรัด (X20) พร้อม เผย 8 ขั้นตอน ให้เกษตรกรสามารถใช้เทคนิคขยายพันธุ์มัน

สำปะหลังปลอดโรค แบบเร่งรัด x20 ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 คัดเลือกมันสำปะหลัง พันธุ์ที่ทนต่อโรค

ใบด่าง เช่น KU 50 ขั้นตอนที่ 2ใช้เลื่อย หรือ มีดคมๆ ตัดให้เป็นท่อนๆ โดยต้องไม่ให้ตาฉีก แต่ละ

ท่อน 6-8 ซม. หรือ มีตาอย่างน้อย 2-3 ตา ขั้นตอนที่ 3นำท่อนพันธุ์แช่สารป้องกันกำจัดแมลง 

และสารป้องกันกำจัดเชื้อราแมนโคเซ็บขั้นตอนที่ 4 ผสมวัสดุปลูก ได้แก่ แกลบ ขุยมะพร้าว ปุ๋ย

อินทรีย์ ในอัตราส่วน1 ต่อ 1 ต่อ 1 รดน้ำให้พอชื้นๆ ใส่วัสดุปลูกในถุงดำ ขนาด 3x7 นิ้ว หรือ ใช้



ถาดหลุมขนาด 32 หลุม ลึก 11 ซม.ขั้นตอนที่ 5 นำท่อนพันธุ์มาปักชำในถุง ให้ลึกประมาณ 1 ใน 

3 ของท่อนพันธุ์ โดยให้มีตาอย่างน้อย 1 ตา อยู่ใต้ดิน และ 1 ตา อยู่เหนือดิน ขั้นตอนที่ 6 เมื่อ

ครบ3 สัปดาห์ ให้ตรวจสอบดูว่ามีรากเพียงพอที่จะออกปลูก ให้นำถุงออกมาวางกลางแดดเพื่อให้

ต้นปรับตัวเข้ากับสภาพกลางแจ้ง ขั้นตอนที่ 7 ครบ 4 สัปดาห์ ก่อนนำลงแปลงปลูก ให้ตัดแต่งใบ

ล่างออก เพื่อลดการคายน้ำ นำถุงหรือถาดที่มีต้นกล้าออกมาวางแช่น้ำจนวัสดุปลูกอิ ่ม น้ำ 

ขั้นตอนสุดท้าย นำท่อนพันธ์ุลงแปลงปลูก หมั่นรดน้ำสม่ำเสมอ 

“ฝากย้ำเกษตรกร ให้หมั่นสำรวจแปลง และไม่ใช้ท่อนพันธุ์ ที่เป็นโรคซ้ำ เด็ดขาด สำหรับ

โรคใบด่างมันสำปะหลัง สาเหตุเกิดจากเช ื ้อไวร ัส Cassava mosaic virus ซึ ่งเป ็นโรคที ่มี

ความสำคัญ หากระบาดรุนแรงอาจทำให้ผลผลิตเสียหายได้ถึง 100 เปอร์เซ็นต์” รองอธิบดีกรม

ส่งเสริมการเกษตร กล่าว 

 

 

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ 

ฉบับวันอังคารท่ี 23 มิถุนายน พ.ศ.2563 

 

 

นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการ

เกษตร เตือนเกษตรกรปลูกทุเรียนพื้นท่ีในภาคตะวันออก

และภาคใต้ของไทยให้เฝ้าระวังโรคผลเน่าทุเรียนบุกสวน 

เนื่องจากสภาพอากาศในช่วงนี้ กลางวันร้อนและมีฝนตก 

เอื้อให้เชื้อราก่อโรคเจริญเติบโตได้ดี และยังมีลมและฝน

พัดพาให้เชื้อราระบาดได้รวดเร็ว 

โรคนี้สามารถพบได้ตั้งแต่ระยะผลอ่อน แต่ส่วนใหญ่มักพบในผลทุเรียนอายุ 1 เดือนก่อน

เก็บเกี่ยวไปจนถึงบ่มผลให้สุก อาการเริ่มแรกจะเกิดจุดแผลขนาดเล็กสีน้ำตาลดำบนผล จุดแผล

จะขยายใหญ่ลุกลามมากขึ้น ถ้าอากาศความชื้นสูงจะพบเส้นใยสีขาวของเชื้อราบนแผล 

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรแนะวิธีการดูแล

ในแปลงปลูก หมั่นตรวจผลทุเรียน ตัดผลที่เป็น

โรค และเก็บผลเน่าที่ร่วงหล่นนำไปทำลายนอก

แปลงปลูก แล้วพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช 

เมทาแลกซิล 25% ดับเบิลยูพี อัตรา 30-50 กรัม

ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม 80% 

ดับเบิลยูพี อัตรา 30-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร 

ฉีดพ่นให้ทั่วทรงพุ่ม 1-2 ครั้ง ทุก 7-10 วัน หยุดพ่นสารก่อนเก็บเกี่ยวผลอย่างน้อย 15 วัน ไม่นำ

เครื่องมือตัดแต่งที่ใช้กับต้นเป็นโรคไปใช้ต่อกับต้นปกติ พร้อมทำความสะอาดเครื่องมือก่อน

นำไปใช้ใหม่ทุกครั้ง 

ระวัง...ทุเรียนเน่าในระบาดหนักหน้าฝน 



ส่วนในแปลงปลูกที่มีโรครากเน่าและโคนเน่าในแปลงมาก เชื้อก่อโรคอาจจะติดไปกับผลได้

โดยยังไม่แสดงอาการ การเก็บเกี่ยวผลต้องระวังไม่ให้ผลสัมผัสดิน ด้วยการปูกระสอบที่สะอาดไว้

วางผลทุเรียน เพื ่อลดโอกาสผลจะสัมผัสกับดิน และการขนย้ายควรระมัด ระวังไม่ให้เกิด

บาดแผลท่ีผล 

นางสาวเสริมสุข ยังได้แนะถึงวิธีป้องกันหลังการเก็บเกี่ยว หาก

ในแปลงปลูกพบผลเน่าต้นละ 1 หรือสวนที่มีโรครากเน่าและโคนเน่า

ระบาดรุนแรง ให้ฉีดพ่นผลด้วย ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม 80% WP 

อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ก่อนเก็บผลทุเรียน 30 วัน 

เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วให้จุ่มผลทุเรียนด้วย อิมาซาลิล ความเข้มข้น 

500 มิลลิกรัมต่อลิตร 3 นาที หรือ ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม ความ

เข้มข้น 2,000 พีพีเอ็ม 2 นาที หลังการเก็บเกี่ยวทันที และผึ่งให้แห้ง

ก่อนขนส่งโดยห้องเย็นที่อุณหภูมิ 15 ํc จะช่วยลดความเสียหายจาก

การแสดงอาการผลเน่าได้ มีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คลินิกพืช กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัย

พัฒนาการอารักขาพืช 0-2579-9583 

 

 


