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 ประเทศไทยตอนบนเข้าสู่ปลายฤดูฝน ภาวะฝนลาจาก

ใกล้จะมาเยือน กรมวิชาการเกษตร เตือนเกษตรกรผู้ปลูก

มะเขือเปราะเฝ้าระวัง แมลงหวี่ขาวยาสูบ...แมลงปากดูด

ขนาดเล็กที่มักอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใต้ใบพืช ตัวโตเต็มวัยยาว

ประมาณ 1 มม. ท่ีจัดเป็นศัตรูพืชร้ายแรงอย่างยิ่งชนิดหนึ่งท่ี

ม ักจะระบาดในช่วงแล้ง หรือฝนทิ ้งช ่วงเป ็นเวลานาน 

สามารถเข้าทำลายได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของต้นมะเขือเปราะ ท้ังตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะมา

ดูดกินน้ำเล้ียงจากใบและยอดอ่อนของพืช การทําลายของตัวอ่อนทําให้เกิดเป็นจุดสีเหลืองบนใบ

พืช ใบพืชหงิกงอขอบใบม้วนลงด้านล่าง ต้นแคระแกร็น และเห่ียว หากพบทําลายในปริมาณมาก

อาจทําให้พืชตายได้ 

 นอกจากนี้ แมลงหวี่ขาวยาสูบยังเป็นพาหะนําเชื้อไวรัสก่อโรคใบด่างในพืชต่างๆ และโรคใบ

หงิกเหลืองในมะเขือเปราะด้วย ส่งผลทำให้ผลผลิตลดลง 

 แนวทางในการป้องกันและกำจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบ ก่อนปลูก เกษตรกรควรรองก้นหลุม

ด้วยสารฆ่าแมลง ไดโนทีฟูแรน 1% จี อัตรา 2 กรัมต่อหลุม เมื่อใส่สารฆ่าแมลงลงในก้นหลุม

เรียบร้อยแล้ว ให้โรยดินกลบสารฆ่าแมลงบางๆ ก่อนทำการย้ายต้นกล้านำมาลงปลูกในหลุม เพื่อ

ป้องกันรากพืชสัมผัสสารโดยตรงที่อาจส่งผลทำให้เกิดความเป็นพิษต่อพืชได้จะสามารถควบคุม

การเข้าทำลายของ แมลงหวี่ขาวยาสูบได้ประมาณ 45 วัน 

 กรณีพบการระบาดรุนแรง ให้ฉีดพ่นด้วยสารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกัน

กำจัด อาทิ บูโพรเฟซิน 40% เอสซี อัตรา 15 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไดโนทีฟูแรน 10% 

ดับเบิลยูพี อัตรา 15 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ น้ำมันปิโตรเลียมไวต์ออยล์ 67% อีซี อัตรา 

100 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร...ฉีดพ่นติดต่อกัน 2-3 ครั้ง ทุก 7 วัน 

สะ–เล–เต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คอลัมน์หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน : มะเขือเปราะระวังแมลงหว่ีขาว 



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า 

วันอังคารที ่21 กันยายน พ.ศ.2564 

 

 

  นโยบายที ่ เร ียกว ่า “ร ับจำนำพืชผล

การเกษตร” อาทิ จำนำข้าว จำนำยางพารา จำนำ

มันสำปะหลัง ฯลฯ ซึ่งแท้ที่จริง คือ การรับซื้อใน

ราคาแพงกว่าราคาตลาด เปิดช่องให้มีการโกงกัน

ฉิบหายวายป่วง ทุกขั้นตอน โดยเฉพาะเมื่อรับข้าว 

มันสำปะหลัง ยาง ฯลฯ จากชาวนาไปเก็บไว้ในส

ต๊อกแล้วก็โกงกินกันมโหฬาร ผ่านการขายราคาถูกกว่าราคารับซื้อมาจากเกษตร ถูกกว่าราคา

ตลาด โดยไม่เปิดประมูลแข่งขันราคา อาทิ ข้าวจีทูจีเก๊ มันสำปะหลังจีทูจีเก๊ เป็นต้น 

 มายุคนี้ นอกจากจะมีการดำเนินคดีกับนักการเมืองและพ่อค้าที่โกงกินในยุคที่ผ่านมาแล้ว 

ยังมีการช่วยเหลือเกษตรกรด้วยวิธีการแบบเดิมๆ หรือไม่? ช่วยด้วยวิธีไหน? มากน้อยแค่ไหน? 

 1 ยุครัฐบาลพลเอกประยุทธ์ เลือกวิธีช่วยเกษตรกร โดยไม่แทรกแซงราคา แต่เข้าไปโอบอุม้

รายได้ของเกษตรโดยตรงผ่านนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ คือ นโยบายประกันรายได้ ตามท่ี

ได้แถลงต่อรัฐสภา พ่วงด้วยมาตรการคู่ขนาน เช่น ช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยว สินเชื่อต่างๆ ฯลฯ 

 2.โครงการประกันรายได้เกษตรกร ดำเนินการโครงการปี 2 ใกล้จะเสร็จสิ้นแล้ว ล่าสุด 

คณะกรรมการนโยบายสินค้าเกษตรพืช 4 ชนิด ได้แก่ ข้าวมันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และ

ยางพารา ได้เห็นชอบหลักการโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตรและมาตรการคู่ขนาน ปี 

2564/65 ในเบื้องต้นแล้ว อยู่ระหว่างการนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา 

 3.ในปีท่ีผ่านมา โครงการประกันรายได้และมาตรการคู่ขนาน ปี 2563/64 หรือโครงการปี 

2 เกษตรกรที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการท้ัง 5 ชนิด รวม 7.87 ล้านครัวเรือน วงเงินประกันรายได้ 5 

ชนิด รวม 75,166 ล้านบาท มีการโอนเงินชดเชยให้เกษตรกรแล้ว 6.964 ล้านครัวเรือน รวมเป็น

เงิน 60,041 ล้านบาท คิดเป็น 79.88% ของโครงการ เกษตรกรพึงพอใจ เพราะเงินส่วนนี้จะได้

รับเข้ากระเป๋าโดยตรง ส่วนสินค้าเกษตรของตนเองก็สามารถนำไปค้าขาย แปรรูป จำหน่ายเอง 

ได้รับเงินเข้ากระเป๋าตัวเองตามความสามารถของแต่ละคน หรือแต่ละกลุ่มเกษตรกรอีกต่างหาก 

 4.โครงการประกันรายได้ชาวนา ปีที่ 2 กำหนดราคาประกันรายได้ คือ ข้าวเปลือกหอม

มะลิ 15,000 บาทต่อตัน(ครัวเรือนละ 14 ตัน) ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นท่ี 14,000 บาทต่อตัน

(ครัวเรือนละ 16 ตัน) ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 11,000 บาทต่อตัน (ครัวเรือนละ25 ตัน) 

ข้าวเปลือกเจ้า 10,000 บาทต่อตัน (ครัวเรือนละ 30 ตัน) ข้าวเปลือกเหนียว12,000 บาทต่อตัน 

(ครัวเรือนละ 16 ตัน) มีเกษตรกรเข้าร่วม 4.686 ล้านครัวเรือน วงเงิน 49,509.81 ล้านบาท ได้

ประกาศเกณฑ์กลางอ้างอิงครบแล้ว 30 งวด และโอนเงินให้เกษตรกรแล้ว 4.688 ล้านครัวเรือน 

จำนวน 48,177.32 ล้านบาท คิดเป็น 97.31% จ่ายชดเชยสูงสุดให้เกษตรกรข้าวหอมมะลิ 

42,830.62 บาทต่อครัวเรือน ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ 41,680.96 บาทต่อครัวเรือน ข้าวเปลือก

คอลัมน์กวนน้ำให้ใส : ไม่มีนโยบาย ‘รับจำนำ’ (รับซ้ือ) สินค้าเกษตร แล้วทำอย่างไร? 



เจ้า 36,670.80 บาทต่อครัวเรือน ข้าวปทุมธานี 26,674.00 บาทต่อครัวเรือน และข้าวเหนียว 

33,349.44 บาทต่อครัวเรือน 

 5.โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในปีที่ผ่านมา กำหนดราคาประกัน 

2.50 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) ไม่เกิน 100 ตันต่อครัวเรือน จ่ายทุกวันท่ี 1 ของเดือน จ่ายไปแล้ว 10 

งวด จากจำนวน 12 งวด มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 0.524 ล้านครัวเรือน วงเงิน 

9,570.97 ล้านบาท โอนเงินให้เกษตรกรแล้ว 0.484 ล้านครัวเรือน จำนวน 3,084.13 ล้านบาท 

คิดเป็น 32.22% มีการจ่ายชดเชยสูงสุดให้เกษตรกร 28,000 บาทต่อครัวเรือน 

 6.โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีล่าสุด กำหนดราคาประกัน 

8.50 บาทต่อ กก. ไม่เกิน 30 ไร่ต่อครัวเรือน จ่ายเงนิชดเชยทุกวันท่ี 20 ของเดือน จ่ายไปแล้ว 10 

งวด จากจำนวน 12 งวด เกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 0.452 ล้านครัวเรือน วงเงิน 

1,867.92ล้านบาท โอนเงินให้เกษตรกรแล้ว 0.338 ล้านครัวเรือน จำนวน 1,233.51 ล้านบาทคิด

เป็น 66.04% มีการจ่ายชดเชยสูงสุดให้เกษตรกร 9,625.50 บาทต่อครัวเรือน 

 7.โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ปีล่าสุด กำหนดราคาประกันรายได้ 

4.00 บาทต่อ กก. ไม่เกิน 25 ไร่ต่อครัวเรือนอายุ 3 ปีขึ้นไป จ่ายเงินชดเชยทุกวันท่ี 15 ของเดือน 

ประกาศราคาอ้างอิงแล้วจำนวน 8 งวด มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 0.370 ล้าน

ครัวเรือน วงเงิน 4,500.00 ล้านบาท แต่ราคาตลาดอ้างอิงงวดท่ี 1-8 สูงกว่าราคาเป้าหมาย กก.

ละ 4 บาทจึงไม่มีการจ่ายชดเชย 

 8.โครงการประกันรายได้ชาวสวนยางพารา ปีล่าสุด ดูแลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

(รมว.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) กำหนดราคาประกันรายได้ ยางดิบ 60 บาทต่อ กก. (ปริมาณ 20 กก.ต่อ

ไร่ต่อเดือน) น้ำยางสด (DRC 100%) 57 บาทต่อ กก. (ปริมาณ 20 กก.ต่อไร่ต่อเดือน) 

ยางก้อนถ้วย (DRC 50%) 23 บาทต่อ กก. (ปริมาณ 40 กก.ต่อไร่ต่อเดือน) ไม่เกิน 25 ไร่ อายุ 7 

ปีขึ้นไป มีการจ่ายชดเชยทุกเดือน ครบแล้วทั้ง 6 งวด มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 1.83 

ล้านราย วงเง ิน 10,042.82 ล้านบาท โอนเง ินให้เกษตรกรแล้ว 1.454 ล้านราย จำนวน 

7,546.994 ล้านบาทคิดเป็น 77.66% มีการจ่ายชดเชยสูงสุดให้เกษตรกรยางแผ่นดิบ 3,610 บาท

ต่อรายน้ำยางสด (DRC 100%) 14,770 บาทต่อราย และยางก้อนถ้วย (DRC 50%) 13,400 บาทต่อ

ราย 

 9.โครงการประกันรายได้ปี 3 โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 มติ

คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2564 ได้เห็นชอบ

โครงการ โดยให้คงหลักการเดิม วงเงิน 89,306.39 ล้านบาท, โครงการประกันรายได้มัน

สำปะหลัง มติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง (นบมส.) เมื่อวันท่ี 19 ส.ค. 

2564 ให้คงหลักการเดิม วงเงิน 6,811.28 ล้านบาท โครงการประกันรายได้ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ มติ

คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเล้ียงสัตว์ (นบขพ.) เมื่อวันท่ี 11 ส.ค. 2564 ให้

คงหล ักการเด ิม วง เง ิน  1,863.51 ล ้ านบาท โครงการประก ันรายได ้ยางพาร า มติ

คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2564 เห็นชอบในหลักการเดิม 

วงเงิน 10,065.68 ล้านบาท และโครงการประกันรายได้ปาล์มน้ำมัน มติคณะอนุกรรมการเพื่อ

บริหารจัดการปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มด้านการตลาด เมื่อวันท่ี 11 ส.ค. 2564 ให้คงหลักการ



เดิม วงเงิน 7,660 ล้านบาท โดยอยู่ระหว่างนำเสนอคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ 

(กนป.) ให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอ ครม.พิจารณา 

 10.โดยสรุป โครงการประกันรายได้ปีล่าสุด ช่วยเกษตรกร ٧.٨٧ ล้านครัวเรือนท่ัว

ประเทศ เกษตรกรได้รับเงินชดเชยส่วนต่างแล้วกว่า ٦ หมื่นล้านบาท ยังไม่นับรวมมาตรการ

ช่วยเหลือเกษตรกรโดยตรงอื่นๆ และมาตรการเยียวยาโควิด-19 อีกต่างหาก 

นโยบายเหล่านี้ล้วนแต่ใช้เงินแผ่นดินเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้ขั ้นต่ำตามเกณฑ์ แต่

เกษตรกรจำนวนมากสามารถพัฒนาพืชผลและแปรรูป จำหน่ายเป็นสินค้าผ่านออนไลน์ มีรายได้

เป็นของตนเองอีกต่างหาก นับเป็นแบบอย่างท่ีน่าชื่นชมอย่างยิ่ง ประการสำคัญ นโยบายประกัน

รายได้ ไม่เปิดช่องให้นักการเมืองโกงกินเหมือนในยุคท่ีผ่านมา 

สารส้ม 

 

 

 

 ผลการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีเป็นรายบุคคลระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 

2564 และลงมติวันที ่ 4 กันยายน 2564 ไม่เกิน

ความคาดหมายของทุกฝ ่าย ค ือ ฯพณฯ ท่าน

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอีก 5 ท่านทุกท่าน

ได้ร ับความไว ้วางใจ คะแนนมากบ้างน้อยบ้าง 

ต่างกันไม่กี่คะแนน แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ได้รับคะแนนไว้วางใจมากที่สุด 270 คะแนน พวกเราที่อยู่ในแวดวงการ

เกษตรและพี่น้องเกษตรกรก็ขอแสดงความยินดีกับท่านด้วย 

 แต่ถ้าพิจารณาถึงผลงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในช่วงที่ผ่านมาพบว่าปัญหา

ของเกษตรกรมากมายหลายประการที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขโดยเฉพาะปัญหาปัจจัยการผลิตที ่มี

ราคาสูง ราคาผลผลิตเกือบทุกชนิดตกต่ำ รวมทั้งปัญหาภัยธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำท่วมพื้นท่ี

การเกษตรในบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกหลายจังหวัด 

 ปัญหาปัจจัยการผลิตที่มีราคาสูงโดยเฉพาะปุ๋ยเคมีที่ราคาปรับตัวสูงขึ้นทุกชนิดประมาณ 

30% ถึงแม้กระทรวงพาณิชย์พยายามออกมาตรการขอความร่วมมือ สมาคมท่ีเกี่ยวข้องกับปุ๋ยเคมี

ให้สมาชิกของสมาคมนำปุ๋ยเคมีสูตรที่ได้รับความนิยมจากเกษตรกรมาจำหน่ายในราคาถูกกว่า

ท้องตลาด โดยจำหน่ายผ่านกลุ่มสหกรณ์ หรือสถาบันเกษตรกร ซึ่งกลุ่มสหกรณ์และสถาบัน

เกษตรกรที่จะร่วมโครงการต้องติดต่อผ่านหน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯ คือ กรมส่งเสริม

การเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นมาตรการที่ดูเหมือนจะช่วยเกษตรกรโดยตรง แต่

เกษตรกรที่เข้าถึงปุ ๋ยราคาดังกล่าวมีจำนวนเพียงเล็กน้อยเมื ่อเทียบกับจำนวนเกษตรกรท้ัง

ประเทศเพราะมีจำนวนปุ๋ยท่ีอยู่ในมาตรการดังกล่าวเพียง 4.5 ล้านกระสอบเท่านั้น 

 ไม่เพียงแต่ปุ ๋ยเคมีปัจจัยการผลิตอื ่นๆ เช่น เมล็ดพันธุ์  วัสดุเพาะกล้า เช่น พีทมอส 

อุปกรณ์เพื่อการเกษตร เช่น ถาดหลุม ถุงพลาสติก กระถาง รวมไปถึงพลาสติกสร้างโรงเรือน 

คอลัมน์บทความพิเศษ : : ภาคเกษตรยังมีความหวัง 



พลาสติกปูแปลงและเหล็กท่ีใช้ในการก่อสร้างโรงเรือน ล้วนแต่พากันปรับราคาสูงขึ้นจนเกษตรกร

ไม่ทันตั้งตัว 

 ที่สำคัญคือ สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช และวัชพืชโดยเฉพาะสารกำจัดวัชพืชที่ห้ามใช้ 

อย่างพาราควอต ยังมีการลักลอบขายด้วยราคาที่สูงกว่าเดิมเกือบ 2 เท่า ที่พาราควอตยังแอบ

ขายได้แม้ราคาสูงขึ้น เพราะเป็นสารเคมีกำจัดวัชพืชท่ีมีประสิทธิภาพ และไม่ได้เป็นอันตรายอย่าง

ท่ีกล่าวหากัน ผิดกับ กลูโฟซิเนต ท่ีประกาศว่าเป็นสารทดแทน ท้ังจำหน่ายในราคาท่ีสูง และไม่มี

ประสิทธิภาพในการกำจัดวัชพืชตามที่เกษตรกรต้องการ และมีข่าวว่าได้มีบริษัทกำลังขอขึ้น

ทะเบียนสารกำจัดวัชพืชตัวใหม่ที่มีชื่อการค้าว่า“ไดควอต”ซึ่งนักวิชาการหรือผู้มีความรู้เกี่ยวกับ

สารกำจัดวัชพืชได้บอกว่าเป็นสารชนิดเดียวกันกับพาราควอต หากกรมวิชาการเกษตรอนุญาตให้

ขึ้นทะเบียนได้จะเป็นเรื่องใหญ่ท่ีอาจมีผลตามมาอย่างท่ีคาดไม่ถึง 

 การที่ปัจจัยการผลิตปุ๋ยเคมี สารเคมีป้องกันกำจัดโรงแมลงศัตรูพืช เมล็ดพันธุ์ วัสดุปลูก 

อุปกรณ์ในการเกษตรทุกชนิดที่มีราคาสูงขึ้น บริษัทผู้ลิต นำเข้า และจำหน่ายปัจจัยการผลิต

เหล่านี้ไม่เดือดร้อน เพราะสามารถโยนภาระให้กับเกษตรกรได้ ส่วนเกษตรกรจะโยนภาระให้

ผู้บริโภคด้วยการขึ้นราคาผลผลิตก็คงทำได้ยากในสถานการณ์เศรษฐกิจอย่างปัจจุบัน ซึ่งอย่าว่า

แต่ขึ้นราคาเลย แค่ขายให้ได้ราคาเดิมก็ยากแล้ว 

 นำมาซึ่งอีกปัญหาหนึ่งที่สำคัญ คือ ราคาผลผลิตตกต่ำทั้งยางพารา พืชผัก ผลไม้หลาย

ชนิด ที่เกษตรกรพยายามช่วยเหลือตัวเองด้านการตลาด ด้วยการขายออนไลน์บ้าง แปรรูปบ้าง 

แต่ก็ทำได้ในระดับหนึ่ง เพราะกลไกตลาดได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติด

เชื้อโควิด-19 ที่รุนแรง ทั้งตลาดชุมชน ตลาดนัด ร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงแรม ซึ่งเป็นแหล่ง

ระบายผลผลิตของเกษตรกรยามปกติถูกปิดไปเป็นจำนวนมากทุกพื้นท่ี 

 ในสถานการณ์ความรุนแรงของโรคติดเชื้อโควิด–19 เกษตรกรไม่ตกงานเพราะทำงานใน

เรือกสวนไร่นาของตนเองได้ตามปกติ แต่ต้องลงทุนสูงขึ้น เพราะปัจจัยการผลิตแทบทุกตัวขึ้น

ราคา มิหนำซ้ำผลผลิตที่เกิดจากน้ำพักน้ำแรงกลับขายไม่ได้ราคา....ภาพเกษตรกรชาวสวนลำไย

โค่นลำไยทิ้ง เพราะราคาตกต่ำ และสู้ค่าแรงงานเก็บลำไยไม่ไหว กระทรวงเกษตรฯ เห็นภาพนี้

แล้วรู้สึกอย่างไรไม่รู้ แต่สำหรับผมซึ่งเคยรับราชการอยู่ท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และได้ผัน

ตัวมาเป็นเกษตรกรในปัจจุบัน ได้รับประสบการณ์ตรงเผชิญกับปัญหาร่วมกับพี่น้องเกษตรกร

รู้สึกหดหู่และส้ินหวังกับภาคเกษตรไทย 

 การแก้ปัญหาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยเฉพาะปุ๋ยเคมีที่มีราคาสูงขึ้น โดยขอ

ความร่วมมือกับบริษัทค้าปุ๋ยที่ได้กล่าวมาแล้ว และยังมีนโยบายให้เกษตรกรทำปุ๋ ยอินทรีย์ใช้

ทดแทน และมีเป้าหมายว่าในปี 2565 จะมีพื้นที่เกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น 1.3 ล้านไร่ (จากพื้นท่ี

การเกษตรทั้งประเทศ 149 ล้านไร่) แต่ท่านทราบหรือไม่ว่าการทำปุ๋ยอินทรีย์มีองค์ประกอบท่ี

สำคัญคือปุ ๋ยคอก เช่น มูลวัว , มูลไก่, มูลสุกร,แกลบดำ, แกลบดิบ, ขุยมะพร้าว ฯลฯ ซึ่ง

องค์ประกอบท่ีสำคัญเหล่านี้ล้วนมีราคาสูงขึ้นประมาณ 10-20%เกือบทุกชนิด เพราะผมเป็นผู้หนึ่ง

ท่ีได้ทำปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้ปลูกผักอินทรีย์ตามระบบเกษตรอินทรีย์ และใช้รวมกับปุ๋ยเคมีตามระบบ 

GAP 

 นอกเหนือจากปัญหาปัจจัยการผลิตที่มีราคาสูงขึ้นเกือบทุกชนิดอย่างที่ไม่เคยปรากฏมา

ก่อน ราคาผลผลิตตกต่ำ ภัยธรรมชาติอันเกิดจากน้ำท่วม ที่พี่น้องเกษตรกรประสบอยู่ในขณะนี้ 



ยังมีปัจจัยการผลิตอีกอย่างหนึ่งที่เกษตรกรต้องใช้สำหรับขับเคลื่อนเครื่องจักรกลการเกษตรคือ

น้ำมันดีเซลซึ่งปัจจุบันราคาลิตรละ 29 บาทเศษ ติดต่อกันมานานแล้วเกือบแตะเพดานราคา

ควบคุมท่ีรัฐบาลกำหนดไว้ลิตรละ 30 บาท 

 ปัญหาเหล่านี้พรรคประชาธิปัตย์ซึ่งรับผิดชอบนโยบายท้ังด้านการผลิตและการตลาด โดย

มีเจ้ากระทรวงท้ังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ อยู่ในพรรคเดียวกันน่าจะ

เป็นโอกาสดีที่ทำให้ปัญหาการผลิต และการตลาดของผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งสั่งสมมานาน

ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบ ช่วยเหลือเกษตรกร และเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างยั่งยืน 

 ว่างๆ ท่านลองจับมือกันลงพื้นที่ ค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตนเองโดยไม่ต้องรอให้ใคร

รายงาน..จริงใจและจริงจังในการบูรณาการนโยบายของทั้ง 2 กระทรวงเพื่อแก้ปัญหาให้ตรง

ประเด็น ซึ่งอาจจะจุดประกายความหวังให้เกษตรกรไทยได้บ้าง “ภาคเกษตรยังมีความหวัง” 

อนันต์ ดาโลดม 

นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย 

 

 


