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<หวัน่กระทบกบัการขยายพนัธุป์ลา

ในฤดนู�า้หลาก “สรุยิา จงโยธา” 

ประมงจงัหวดัหนองคาย พร้อมด้วย

เจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง ได้ร่วมกนัรือ้สิง่

กดีขวางล�าห้วยสวย ซึง่เป็นล�าห้วย

สาขาขนาดใหญ่ของแม่น�า้โขง ใน

เขตรอยต่อบ้านเชียงอาจ ต.หาดค�า 

อ.เมอืง จ.หนองคาย ตามพระราช

ก�าหนดการประมง 2558 มาตรา 

63 ห้ามท�าแนวกนัตลิง่ อวน เพ่ือ

กัน้ทางเดนิของสตัว์น�า้ เพราะเมือ่

ถงึช่วงทีแ่ม่น�า้โขงมรีะดับสูง ปลา

จะสามารถว่ายสวนกระแสน�้าเพื่อ

มาผสมพันธุแ์ละวางไข่ได้

<“พลเรอืโทเชงิชาย ชมเชงิแพทย์”  

ผู้บัญชาการทพัเรอืภาคที ่ 3 บอก

ว่า ในช่วงการปิดช่องทางบก ทาง

น�า้ ทางอากาศ ของจงัหวัดภเูก็ต 

เพือ่ควบคมุโรคโควดิ-19 นัน้ ได้

อนุญาตให้ใช้ท่าเรือในการประมง

ขนส่งอปุโภคบรโิภคทีจ่�าเป็น แต่ไม่

อนญุาตให้เรอือืน่เข้ามาในภเูกต็ ดงั

นัน้ อาชพีการประมงยงัท�าได้ และ

จะมีการตรวจเรือทางวิดีโอคอน

เฟอเรนซ์ และทางแอปพลเิคชัน่ไลน์  

เพื่อป ้องกัน เจ ้าหน ้าที่สัมผัส 

ผู้ทีอ่ยูใ่นกลุ่มเส่ียง โดยศนูย์ PIPO

<หลงัเมอืงคอนแล้งหนกั “ธญัญา 

เนตธิรรมกลุ” อธบิดกีรมอทุยาน

แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุพื์ช จงึ

ลงพื้นที่ติดตามมาตรการแนวทาง

การป้องกนัและแก้ไขปัญหาไฟป่าครุ

ควนเครง็ ทีก่องอ�านวยการควบคมุ

ไฟป่าพรุควนเคร็ง อ.เชียรใหญ ่

จ.นครศรีธรรมราช พร้อมมอบ

นโยบายแนวทางในการปฏบิติังาน

แก่เจ้าหน้าที ่ สร้างความเข้าใจแก่

ประชาชนในพืน้ที ่และให้มกีารเตรยีม 

ควบคมุไฟป่าท้ังในสถานการณ์ปกติ

รนุแรงและข้ันวกิฤต

ภาคใต้วางแผนรบัมอื “ทเุรยีน-มงัคดุ” 

800,000 ตนั ออกสูต่ลาด ม.ิย. หวัน่ 

โควดิ-19 ท�าตลาดหลกัจนียังไม่แน่นอน 

เปิดรบัสมคัรเข้าร่วม “โครงการรถเร่ 

135 คนั” เร่งกระจายผลไม้ไปทัว่ไทย 

เตรียมห้องเยน็เกบ็สต๊อก พร้อมท�าเปิด

เว็บเพจ ซือ้ขายทางออนไลน์ ท�าตลาด

พุง่ตลาดภาคอสีาน เทยีบกบัตลาดไท 

ราคายงัเคลือ่นไหว 110 บาท/กก. แต่

ผวาสนิเชือ่ “แบงก์” อปุสรรคส�าหรบั

ต้นทนุระยะสัน้ เพือ่เกบ็สต๊อก 

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อ�านวยการ

ส�านักงานส่งเสรมิและพฒันาการเกษตร

ท่ี 5 จงัหวัดสงขลา (สสก.ท่ี 5 จ.สงขลา) 

เปิดเผย “ประชาชาตธิรุกจิ” ว่า ขณะนี้

ทางกรมส่งเสรมิการเกษตร และ สสก.

ที ่5 จงัหวดัสงขลา ได้เตรยีมแผนการ

รบัมอืฤดกูาลผลไม้ทางภาคใต้ทีจ่ะออก 

โดยเฉพาะทเุรยีน และมังคดุ ซึง่ผลผลติ

จะเริม่ออกเดอืนมถุินายน-ตลุาคม หาก

สถานการณ์การตลาดต่างประเทศยัง

มีอุปสรรค จากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 

ที่ไม่เอื้ออ�านวยต่อการส่งออก โดย

เฉพาะประเทศจีน ซึ่งเป็นตลาดหลัก

ของผลไม้ไทย โดยเตรยีมกระจายสนิค้า 

สูต่ลาดภายในประเทศ และการค้าทาง

ออนไลน์ โดยมเีวบ็เพจของกรมส่งเสรมิ

การเกษตรเป็นตวักลาง ระหว่างผูข้าย

และผูซ้ือ้ 

โดยเฉพาะทางภาคอสีาน และภาคเหนอื  

มโีครงการรถเร่ 135 ร่วมจ�าหน่ายสนิค้า

ผลไม้ เร่ขายไปยงัท้องถิน่ ชมุชน และ

ตลาด โดยเปิดรับสมัครรถเร่จ�านวน 

135 คนั ขณะนีม้ผีูส้มคัรเข้าโครงการ

แล้ว จ�านวน 100 คนั เป็นท้ังรถกระบะ

ทีใ่ส่รัว้กนั และรถ 6 ล้อ ซึง่เป็นรถของ

ผู้ประกอบการขายสินค้าผลไม้อยู่แล้ว 

ส�าหรับรถเร่ขายสนิค้าผลไม้ในโครงการ 

จะต้องเข้าสูก่ระบวนการอบรมผ่านขัน้

ตอนที่ได้รับการรับรอง และโลโก้จาก

ส�านักงาน สสก.ที่ 5 จ.สงขลา เป็น 

ผูจ้�าหน่ายสนิค้า ซึง่ผูบ้รโิภคจะไม่ต้อง

วติกกงัวล 

“ในฤดูกาลนี้ มังคุดประเมินเบื้อง

ต้นคาดว่าจะมีผลผลิตอยู่ที่ประมาณ 

200,000 ตนั จะออกสูต่ลาดมากในเดอืน

มถินุายน-กรกฎาคม 2563 ส่วนทเุรยีน

ประเมินเบื้องต้น คาดว่าจะมีผลผลิต 

ประมาณ 600,000 ตนั โดยผลผลติจะ

ออกมากในเดอืนกนัยายน-ตลุาคม 2563 

ต้องดูตลาดจีนช่วงนั้นว่าเป็นอย่างไร” 

นายสพุทิกล่าว

นายสพุทิกล่าวต่อไปว่า ส�าหรบัแผนการ

ท�าตลาดภายในประเทศนัน้ จะมโีครงการ

ท�าการตลาดส่งถงึมอืผูบ้รโิภค ใช้รถห้อง

เย็นประมาณ 3 คัน ซ่ึงเมื่อปีที่แล้วใช้

ประมาณ 1 คนั บรรจทุเุรยีนได้ประมาณ 

40 ตัน น�าทุเรียนไปจ�าหน่ายที่จังหวัด

อดุรธาน ีซึง่เป็นศนูย์กลางสนิค้าเหมอืนกบั

ตลาดไท และ ฯลฯ ทัง้นีจ้ะมพ่ีอค้าแม่ค้า

มารบัซือ้ ซึง่ได้รบัการตอบรบัท่ีดี ประสบ

ความส�าเรจ็มาแล้ว และทางภาคใต้จะจดั

ขึน้ทีม่หาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ (มอ.) 

วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา นอกจากนัน้

ยงัมีโรงงานอตุสาหกรรมห้องเยน็แปรรปู

ทเุรยีน ที ่ อ.เทพา จ.สงขลา ไว้รองรบั 

และยังมีแนวโน้มเปิดขึ้นอีก 1 แห่ง 

ที ่จ.ปัตตานี 

แหล่งข่าวระดับสงูจากชมุนมุสหกรณ์

การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด (ชสท.) 

เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ภาวะ

ผลไม้ในปี 2563 ทิศทางส�าหรับตลาด

ต่างประเทศขึ้นอยู่กับสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 โดย

เฉพาะประเทศจนี ในฐานะคูค้่ารายใหญ่

ทเุรียน แต่ส�าหรับพ่อค้าในพ้ืนทีมี่แผนการ

รองรับ และล้งจีนยังเปิดรับซื้อทุเรียน

อย่างต่อเนือ่ง โดยโรงงานอตุสาหกรรม

ห้องเย็น โรงงานอุตสาหกรรมแช่เย็นแช่

แขง็ได้ซือ้เกบ็เอาไว้ ทเุรยีนเกรดดรีาคา 

105-110 บาท/กก. เป็นต้น โดยเฉพาะใน

พืน้ที ่จ.ชมุพร ซึง่เป็นตลาดทเุรยีนอนัดบั

ต้น ๆ ของภาคใต้ และล้งจนีจ�านวนมาก

เข้ามาลงทนุในพืน้ทีร่บัซือ้ผลไม้ และเป็น

ทีต่ัง้โรงงานอตุสาหกรรมแปรรปูทเุรยีน

โดยทุเรียนทางภาคใต้ส่งออกไปยัง

ประเทศจนีประมาณ 90% และท่ีเหลอืส่ง

ออกกลุม่ประเทศยโุรป ทีส่่งออกประเทศจนี 

จะเป็นทเุรยีนเนือ้ ส่วนกลุม่ประเทศยโุรป

จะเป็นผลทเุรยีนทัง้ลกู

“ส�าหรบัในปีนีห้ากสถานการณไ์มเ่อือ้

อ�านวยต่อการส่งออก ผู้ประกอบการค้า

ใต้รบัมอื‘ทเุรยีน-มังคดุ’8แสนตนัออก
เปิดรับสมัครรถเร่กระจายสินค้า-ห้องเย็นเก็บสต๊อก

ทุเรียนก็จะต้องน�าทุเรียนเก็บสต๊อกไว้

กบัโรงงานอตุสาหกรรมห้องเย็น และ

อตุสาหกรรมแปรรปูทเุรยีน และโรงงาน

อตุสาหกรรมฟรซีราย”

“อตุสาหกรรมห้องเยน็สามารถน�าไป

เกบ็รักษาไว้ได้ทัง้ลูก ส่วนอตุสาหกรรม

แปรรปูจะเป็นเนือ้ทเุรยีน ส่วนฟรซีดราย

เป็นการแปรรปูทุเรยีนท่ีสกุและลูกหล่น

จากต้น เป็นเน้ือเหลวแปรรปูให้แข็ง”

แหล่งข่าวกล่าวอกีว่า ปัจจยัส�าคัญ

อีกประการของผู้ประกอบการทุเรียน

ขณะนี ้คอื เรือ่งเงนิลงทนุในระยะยาว 

ท�าให้ผู้มเีงนิทนุระยะส้ันประสบปัญหา 

โดยบางรายท�าเรือ่งเสนอขอสนิเชือ่เพือ่

การลงทุนกับธนาคารไปแล้ว ปรากฏ

ว่าทางธนาคารบางแห่งได้ตอบปฏเิสธ 

การปล่อยสินเชือ่ เช่น ที ่จ.ชมุพร

แหล่งข่าวจากพ่อค้าระหว่างไทย-จนี 

เปิดเผย “ประชาชาติธรุกจิ” ว่า ผลไม้

ไทยในปีนีโ้ดยเฉพาะส�าหรบัทีส่่งไปยงั

ประเทศจีน ไม่น่าจะมีปัญหามากนัก 

เพราะสถานการณ์ไวรสัโควิด-19 เริม่

คลี่คลายไปในทิศทางที่ดี และผลไม้

ไทยส่งประเทศจีนเป็นหลัก แต่เรื่อง

ราคายังไม่แน่ เพราะวิกฤตไวรัส 

โควดิ-19 ผูบ้รโิภคจนีน่าจะเปลีย่นแปลง

พฤติกรรมการบรโิภค

นายคล้อย อารยะ เจ้าของสวนตาแซม  

สวนทเุรียนรายใหญ่ หมู ่ 3 บ้านด่าน

โลด ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 

เปิดเผยว่า ตนเองท�าสวนทเุรยีน ปลกู

ประมาณ 60 ต้น ขณะนีท้เุรยีนมอีาย ุ4 ปี  

20 วนั ประมาณอกี 1 ปี รวม 5 ปีจะ

ให้ผลผลิต และขณะน้ีราคาทุเรียนมี

การซือ้ขายในตลาดอยูท่ีร่าคาประมาณ 

100 บาทเศษ/กก.

รร.สารคามวอนจังหวัดสั่งปิดกิจการเปิดไปก็เจ๊ง

โรงจ�ำน�ำเชียงรำยคนแห่ไถ่ถอนทองเก็บเงินสด

โรงแรมจังหวัดมหาสารคามวอน

ทางจังหวัดประกาศสั่งปิดกิจการ

ยาว จนกว่าสถานการณ์จะคล่ีคลาย  

เหตุถงึ 1 พ.ค.ให้เปิดกจิการได้ปกติ 

ไปไม่รอด ไม่มีลูกค้าเข้าใช้บริการ  

ทัง้ห้องพกั-จดัสมัมนา-จดัเลีย้ง-ฟิตเนส  

ต้องแบกรบัค่าใช้จ่ายพนกังาน ส่วน

อื่น ๆ ยังเปิดบริการไม่ได้ ขณะที่

การสัง่ปิดพนกังานได้รบัสทิธปิระกนั

สงัคม 62% 

หลังจากคณะกรรมการควบคุม 

โรคตดิต่อ จ.มหาสารคาม ได้มคี�าสัง่ให้ปิด

โรงแรมทกุประเภททีไ่ด้รบัอนญุาตประกอบ

ธรุกจิโรงแรมตาม พ.ร.บ.โรงแรม 2547 

หอพกัตาม พ.ร.บ.หอพกั 2558 อาคาร

ชดุตาม พ.ร.บ.อาคารชดุ 2522 ห้องเช่า  

อพาร์ตเมนต์ รีสอร์ต และสถาน

ประกอบการในลักษณะเดียวกันทุก

แห่งในมหาสารคาม ต้ังแต่เวลา 05.00 

น. วนัที ่12 เม.ย. 2563 ไปจนถงึวันที่ 

20 เม.ย. 2563 และห้ามร้านจ�าหน่าย

สรุาทกุประเภททีไ่ด้รับอนุญาตขายสรุา

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือเครื่องดื่ม

ที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์ทุกประเภท  

งดจ�าหน่ายต้ังแต่วันที่ 12 เม.ย. 

2563 จนถึงวันที่ 20 เม.ย. 2563  

และผูท้ีเ่ดนิทางเข้ามาในพืน้ทีน่บัแต่การ

ประกาศ ต้องกกัตัวทีบ้่านพัก 14 วนั  

ตามท่ีได้มีการประกาศไปแล้วนั้น 

ล่าสดุคณะกรรมการควบคมุโรคตดิต่อ 

จ.มหาสารคาม (คณะกรรมการโควดิ-

19) มีมติขยายเวลาประกาศจังหวัด

มหาสารคาม ทีจ่ะหมดอายุในวนัที ่20 

เม.ย. 63 ให้มีผลบังคับใช้ออกไปอีก

ถงึวนัที ่ 30 เม.ย. 63 เพ่ือให้ตรงกับ

ศนูย์บญัชาการเหตกุารณ์กบัข้อก�าหนด

ส่วนกลางน้ัน

ด้านนายณรงค์ เหล่าสวุรรณ เจ้าของ

โรงแรมตักสิลา โรงแรมขนาดใหญ่ใน

เมืองมหาสารคาม เปิดเผยว่า การที่

จงัหวดัมหาสารคามขยายเวลาประกาศ

สัง่ปิดโรงแรมทกุประเภท จากวันที ่20 

เม.ย.ไปถึงวันที่ 30 เม.ย. เป็นการดี 

เพราะได้ช่วยเหลือพนักงานให้ได้รับ

สิทธิเงินประกันสังคมประมาณ 62% 

ของเงนิเดอืน ขณะทีผู่ป้ระกอบการเอง 

หากเปิดให้บรกิารช่วงนีก้ไ็ม่มีลกูค้าเข้า

มาพักและใช้บริการ หากถึงส้ินเดือน

ก�าหนดเปิดวนัที ่ 30 เม.ย. ท�าให้ทาง

โรงแรมมีภาระค่าใช้จ่ายค่าพนักงาน 

ค่าน�า้ ค่าไฟ ฯลฯ เหมอืนเดิม เพราะ

โรงแรมขนาดใหญ่ไม่ได้มกีารให้บรกิาร

เฉพาะห้องพกัเท่านัน้ ยังมีส่วนงานจดั

เลีย้ง งานประชมุสัมมนา ห้องอาหาร 

ฟิตเนส เป็นต้น ซึง่พนกังานในส่วนเหล่า

นี้มีจ�านวนมาก ดังนั้นทางผู้ประกอบ

การโรงแรมที่มีบริการหลายส่วนได้มี

การหารือกันแล้ว และอยากให้ทาง

จงัหวดัสัง่ปิดยาวไปจนกว่าสถานการณ์

จะคล่ีคลายเพื่อช่วยเหลือพนักงานให้

มรีายได้ รวมทัง้ช่วยผู้ประกอบการลด

รายจ่าย สามารถประคองตวัไปให้รอด

ไปจากวกิฤตน้ีไปได้

“หากเปิดโรงแรมบริการห้องพัก

อย่างเดียว ใช้พนักงานเพียงไม่กี่สิบ

คน แล้วพนักงานทีเ่หลอืจะท�าอย่างไร  

หากเป็นโรงแรมประเภท 1 ที่บริการ

ห้องพักอย่างเดียวก็ไม่เป็นไร แต่ใน

ช่วงนี้ถึงจะเปิดก็ไม่มีลูกค้าเข้ามาพัก

อยู่ดี ทางผู้ประกอบการโรงแรมที่มี

บรกิารหลายส่วนได้มกีารหารอืกนัแล้ว  

จึงอยากให้ทางจังหวัดส่ังปิดยาวไป

จนกว่าสถานการณ์จะคลีค่ลาย”

ส่วน นายนันทภพ ป้องจันทร์ ที่

ปรึกษาโรงแรมสยามธาราพาเลซ ตั้ง

อยู่ในเขตเมืองมหาสารคาม ให้ความ

เห็นกรณีนี้ว่า ทางผู้บริหารโรงแรมมี

การวางแผนรองรบัผลกระทบจากการ

ระบาดของไวรสัโควดิ-19 มาตัง้แต่เริม่

การระบาดแล้ว เพราะถงึอย่างไรกไ็ด้

รับผลกระทบอย่างแน่นอนโดยเฉพาะ

พนักงานของโรงแรม เมือ่ทางจงัหวดั

มกีารสัง่ปิดกท็�าให้ได้รบัเงนิจากประกนั

สังคม ส่วนหนึ่งแต่ก็พอประทังความ

เดอืดร้อนเท่านัน้ ในการจะด�ารงชพีใน

สถานการณ์ท่ีเป็นอยูใ่นขณะนี ้ต้องช่วย

เหลือตัวเองและใช้จ่ายอย่างประหยัด

เพือ่ประคองตนเองให้ผ่านวกิฤตนีไ้ปให้

ได้ ทางโรงแรมจงึพาพนักงานปลกูผัก

สวนครวัไว้ในทีด่นิว่างเปล่าข้างโรงแรม

เพือ่ให้ลดค่าใช้จ่ายในครวัเรอืนในช่วงนี้  

ทางพนักงานให้ความร่วมมือกับทาง

โรงแรมเป็นอย่างดี

ปิดต่อ - โรงแรมหลายแห่งในจงัหวัดมหาสารคามเรียกร้องให้ทางจงัหวัดมคี�าสัง่ปิด

กจิการต่อไปจนกว่าสถานการณ์โควดิ-19 จะคล่ีคลาย 

กปภ.ยกเว้นค่าธรรมเนยีม

นายกฤษฎา ศงัขมณ ีรองผูว่้าการ 

(วิชาการ) รกัษาการแทนผูว่้าการการ

ประปาส่วนภมูภิาค (กปภ.) เปิดเผย

ว่า จากผลกระทบการแพร่ระบาดของ

เชือ้ไวรสัโควดิ-19 ท�าให้ประชาชนต้อง

แบกรบัภาระค่าใช้จ่าย กปภ.จงึร่วมกบั 

Tesco Lotus ซึง่เป็นตวัแทนรบัช�าระ

ค่าน�า้ของ กปภ.ร่วมกนัจดัโปรโมชัน่

ลดภาระค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน ด้วย

การยกวนค่าธรรมเนยีมการช�าระค่าน�า้

ประปาเมือ่ช�าระผ่าน Tesco Lotus 

ทุกสาขาทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่วันที่ 

1 พฤษภาคม- 30 มถินุายน 2563  

นอกจากนี ้กปภ. ได้จัดช่องทางการ

ช�าระค่าน�้าประปาผ่านทางออนไลน์ 

ต่าง ๆ  เช่น Application Line Oficilal 

Account , PWA Payment บนเวบ็ไซต์

ของ กปภ., Application mPAY AirPay 

TrueMoney และแอปพลิเคชั่น 

ของธนาคารไทยพาณชิย์ เป็นต้น

ตลาดปลากเุลาเมอืงตรงับมู

นายชนมนตั ทองสถานสุถ์ ผูจ้ดัการ 

บรษิทั บลสิ ฟูด้ มาร์เก็ต จ�ากดั และ

เจ้าของร้านอาหารทะเลปมู้าปาตี ้อ.เมอืง 

จ.ตรงั เปิดเผยว่า จากการประกอบธุรกิจ

เปิดร้านอาหารทะเลจนถงึปัจจบุนัพบว่า 

เมนปูลากเุลาได้รบัความนิยมมาก จึงไหัน

มาแปรรปูเป็นปลาเคม็อย่างจรงิจงั โดย

ซือ้ปลากเุลาสดจากชาวประมงพืน้บ้าน 

น�ามาท�าความสะอาด ขอดเกลด็ ควกัไส้ 

หมกัด้วยเกลอือย่างดปีระมาณ 3 - 5 

วนั แล้วน�าไปตากแดด จนได้ปลาทีแ่ห้ง 

เคม็ เนือ้ฟตูามสตูร หอมอร่อย พร้อม

บรรจถุงุ ออกจ�าหน่ายและขายทัว่ไปทาง

ออนไลน์ผ่านเฟสบุก๊ทัว่ประเทศ โดยมี

ยอดสัง่ซ้ือจ�านวนมากเป็นการเพิม่มลูค่า

ปลาจากราคากโิลกรมัละ 130 – 200 

บาท เป็นปลากุเลาเค็มที่มีราคาสูงถึง 

กโิลกรมัละ 950 – 1,450 บาท เป็นที่

นิยมเป็นอย่างมากของประชาชนทัว่ไป

ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ

สงขลาตรวจเข้มเข้าจงัหวดั 

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายอ�าพล พงศ์

สวุรรณ รองผูว่้าราชการจงัหวดัสงขลา 

เปิดเผยว่า ได้มกีารประชมุหน่วยงาน

ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์

การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 

พบว่าจ�านวนผูป่้วยทีเ่พิม่ข้ึนเป็นกลุ่ม

ทีเ่ดินทางกลบัจากการเข้าร่วมพธิทีาง

ศาสนาทีป่ระเทศอนิโดนเีซยี และต่าง

ประเทศทีม่คีวามเส่ียงต่อการระบาด

ของโรค เพือ่เป็นการป้องกนัการแพร่

เชือ้ไวรสัโควดิ-19 จงึได้ยกระดบัการ

คดักรอง แยกกกัและกกักนัจากการ

เดนิทางของบคุคลกลุม่เสีย่ง โดยใช้

มาตรการสกัดบคุคลท่ีต้องสงสยัเข้า

เกณฑ์สอบสวนโรค มาตรการ social 

distancing การสวมหน้ากากอนามยั 

รวมถงึต้องแยกผู้ป่วยออกมาให้ได้เพือ่

ลดความเสีย่งต่อการแพร่กระจายของ

เช้ือไวรสัโควดิ-19  

‘แสงพศิน เมล่อนฟาร์ม’ รุก

ปลูก ‘บัตเตอร์นัต’ ขายผ่านโซเชียล

ก
ารปลูกพืชเชิงเด่ียวซ�้าเป็น 

เวลานาน คืออีกหนึ่งปัจจัย

ท�าให้สภาพดินเส่ือมโทรม 

ผลผลิตที่ได้จะมีคุณภาพด้อยลงไป

ตามระยะเวลา “แสงพศนิ เมล่อน

ฟาร์ม/ไร่ปาริชาติ” เป็นฟาร์มปลูก

เมล่อนอีกแห่งหนึ่งที่ประสบปัญหา

ดงักล่าวอย่างไม่อาจหลีกเลีย่ง เพราะ

สภาพดินท�าให้เกิดโรคในต้นเมล่อน  

จนต้องปรบัเปลีย่นน�า “บตัเตอร์นตั” 

เข้ามาปลกู

“นาวิน ลิม้มณปีระเสรฐิ” เจ้าของ

แสงพศิน เมล่อนฟาร์ม/ไร่ปาริชาติ 

จากบ้านจ�าปาทอง ต.หนองปลาปาก 

อ.ศรเีชยีงใหม่ จ.หนองคาย บอกว่า 

ก่อนหน้านีเ้คยปลกูเมล่อนในโรงเรอืน 

พอปลกูบนพืน้ทีเ่ดมิเป็นเวลานาน ๆ  

ผลผลิตเริ่มมีปัญหา จึงทดลองน�า 

“บัตเตอร์นัต” มาปลกูสลบั หรอืเรยีก

ว่าการเปลี่ยนแปลงพืชท่ีปลูกในโรง

เรอืน หลงัจากปลกูคร้ังแรกและครัง้

ทีส่อง ถดัมาพบว่าได้ผลผลิตท่ีดี การ

ปลูกและการดูแลไม่ยุ่งยากเท่ากับ

การปลกูเมล่อน ทีส่�าคญั ไม่ได้ใช้ยา

ฆ่าแมลงเลย ต่างจากเมล่อนที่ต้อง

ดแูลอย่างใกล้ชดิ

“เมล็ดพันธุ์บัตเตอร์นัตได้มา

จากน้องที่ปลูกมาก่อน โดยน�ามา

ปลูกครั้งแรกจ�านวน 100 เมล็ด  

จากนั้นได้คัดสายพันธุ ์ และ

เพิ่มพื้นที่ปลูก ซึ่งบัตเตอร์นัตม ี

หลายสายพนัธุ ์ แต่ภายในฟาร์มมี  

2 สายพันธุ์ แตกต่างกันที่รูปร่าง 

แต่ท�าลวดลายเหมอืนเมล่อนไม่ได้ 

ล่าสดุมีการปลกูรวมท้ังหมด จ�านวน 

4 โรงเรอืนแล้ว ซึง่ผลผลติทีไ่ด้ถอืว่า

ค่อนข้างด ีทีส่�าคญั ไม่เหนือ่ยมาก

ในการดแูล มเีวลาว่างทีจ่ะท�าอย่าง

อืน่ได้อกี”

ส�าหรบัระยะเวลาในการปลกูบัตเต

อร์นัตและปลูกเมล่อนจนให้ผลผลิต

ใกล้เคยีงกนั คอืประมาณ 90-95 วนั 

สามารถน�าไปปรุงเป็นอาหารทั้งคาว

และหวานได้หลากหลายชนิด ตลาด

ของบัตเตอร์นัตและตลาดของเมล่อน

ไม่แตกต่างกนั แต่บตัเตอร์นตัดคูล้าย

กบัฟักทอง ชาวบ้านในจงัหวดัหนองคาย

นยิมในการบรโิภคฟักทองอยูแ่ล้ว เมือ่

ทดลองน�าบตัเตอร์นตัไปปรงุเป็นอาหาร

รบัประทาน ให้รสชาตคิวามหวานและ

เนือ้แน่นกว่าฟักทองปกตทิัว่ไป จึงท�าให้

สามารถขายผลผลติทีห่น้าฟาร์มได้เลย 

บางส่วนที่ไม่ผ่านการคัดเกรดจะน�า

ไปแปรรูปเป็นน�้าบัตเตอร์นัตขายโดย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน นอกจากนี้ยังได้

ขายผ่านโซเชยีลจนขยายตลาดได้ไกล

ถงึจงัหวดักาญจนบรุี

“นาวิน” บอกว่า เมล่อนในฟาร์ม

ขายกิโลกรัมละ 80-100 บาท  

ส่วนบัตเตอร์นัตขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 

80 บาท เมล่อนให้ผลผลติ 1 ต้นต่อ 

1 ลกู บตัเตอร์นตั 1 ต้นจะให้ 2-3 ลกู 

ซึ่งจะมีการคัดเกรดเช่นเดียวกันกับเม

ล่อน เกรดเอจะมลีกัษณะของสวยอวบ 

น�า้หนกัไม่ต�า่กว่า 0.5 กก. เฉล่ียรายได้

จากการขายแล้วจึงถือว่าใกล้เคียงกัน 

นอกจากนี ้ หากต้นบตัเตอร์นตัมคีวาม

สมบูรณ์แข็งแรงจะให้ผลผลิตเพ่ิมข้ึน 

ผลอ่อนที่ออกมาเพิ่มสามารถน�าไป

ปรุงอาหารได้อีก ส่วนราคาผลอ่อน

หรือผลที่ไม่ผ่านการคัดจะถูกลงจาก

ผลปกต ิคอื อยูท่ีก่โิลกรมัละ 50 บาท

ปัจจุบันแสงพศิน เมล่อนฟาร์ม/

ไร่ปารชิาตยัิงคงปลูกเมล่อนอยู่ สลับ

กบัโรงเรอืนใหม่ปลูกบตัเตอร์นตั และ

การปลูกในโรงเรือนจะดูแลได้ง่าย

กว่าการปลูกนอกโรงเรือน ปัญหา

โรคแมลงน้อย การท�าระบบน�้าง่าย  

สามารถท�าระบบให้น�า้อตัโนมตัหิรอืก่ึง

อตัโนมตัไิด้ เมือ่ถึงช่วงเวลาท่ีต้องใส่

ปุย๋จะใช้ปุย๋คอก ปุย๋อนิทรย์ีทีท่�าเอง

เป็นหลกั ซึง่บตัเตอร์นตัเป็นพชืทีใ่ช้

น�า้ไม่มาก ยิง่ปลกูในโรงเรอืนและมี

การใช้พลาสตกิคลมุดนิยิง่ใช้น�า้น้อย 

แม้อากาศภายนอกจะร้อนมาก แต่

ภายในโรงเรอืนจะยงัคงมคีวามชืน้อยู่  

ซึ่งการให้น�้าจะใช้ 200-300 ลิตร

ต่อโรงเรือนทุกวัน โดยเฉพาะใน

ช่วงที่ต้นบัตเตอร์นัตก�าลังเจริญ

เติบโตแตกยอด ใน 1 โรงเรือน

จะมีบัตเตอร์นัตอยู่ประมาณ 230 

ต้น มากกว่าเมล่อนที ่1 โรงเรอืน

จะปลกู 175-198 ต้น บตัเตอร์นตั 

1 ต้น ให้ผลผลิตต้นละ 2-3 ลูก น�า้

หนกัรวมไม่ต�า่กว่า 2 กก.

ใกล้ออก - ทเุรยีน และมงัคดุของภาคใต้ผลผลติจะออกช่วงปลายเดอืนมถินุายน ซึง่ปีนีห้ลายฝ่ายกงัวลว่า ตลาดหลกัจนีจะมปัีญหา

ในการส่งออกผลไม้เข้าไปขาย จงึเตรยีมหาตลาดในประเทศรองรบัผลผลติทีจ่ะออกมา รวมถงึการเกบ็สต๊อกบางส่วนเข้าห้องเย็น

ไถ่ถอน - สถานการณ์การระบาดไวรสัโควดิ-19 ส่งผลให้โรงเรยีนเลือ่นการเปิดเทอม 

ขณะทีร่าคาทองพุง่ ท�าให้หลายคนแห่ไถ่ถอนทองจากโรงรบัจ�าน�าไปขาย

โรงรับจ�าน�าเชียงรายเผยคนแห่ไถ่ถอน

ทองค�าจากโรงรบัจ�าน�าคกึคกั หลงัราคา

ทองพุง่บาทละ 26,000 บาท วกิฤต 

โควิด-19 โรงเรียนเลื่อนเปิดเทอม 

คนหันเก็บเงินสดเอาไว้กับตัวดีกว่า

เป็นทรพัย์สนิ พร้อมเตรยีมเงนิส�ารอง

กว่า 70 ล้านบาทรองรับ เผยเป็น

ปรากฏการณ์แตกต่างไปจากปีก่อน ๆ  

คนจะแห่เอาทรัพย์สนิมาจ�าน�า เพราะ

ใกล้เปิดภาคเรยีน

นางนงรตัน์ จกัขเุรอืง ผูจั้ดการสถาน

ธนานบุาล หรอืโรงจ�าน�า เทศบาลนคร

เชียงราย อ.เมอืงเชียงราย จ.เชียงราย 

เปิดเผยว่า ช่วงน้ีพบว่ามีผู้ใช้บริการโรง

รับจ�าน�าเป็นจ�านวนมาก โดยเฉพาะ

ช่วงกลางเดอืนเมษายนพบว่ามผีูไ้ปใช้

บรกิาร โดยการไถ่ถอนทรพัย์สนิประเภท

ทองค�ารูปพรรณกันอย่างคึกคักวันละ

อย่างน้อย 30 ราย ซึง่สถานการณ์ดงั

กล่าวถอืว่าแตกต่างจากปีทีผ่่าน ๆ มา

อย่างมากเนื่องจากในอดีตผู้คนมักจะ

น�าทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นทองค�ารูป

พรรณทัง้สร้อยคอ สร้อยข้อมอื แหวน 

ฯลฯ เข้าไปจ�าน�าทีโ่รงรบัจ�าน�ากนัอย่าง

คบัคัง่เพราะเป็นช่วงใกล้เปิดภาคเรยีน

ที่ประชาชนมีความจ�าเป็นต้องใช้เงิน

ทองกันมาก แต่ปรากฏว่าบรรยากาศ 

ปีนีก้ลบัเป็นการเข้าไปไถ่ถอนเอาทองค�า

รปูพรรณทีต่วัเองเคยน�าไปจ�าน�าเอาไว้

คนืไปมากกว่า

นางนงรัตน์กล่าวว่า ที่ผ่านมา

ทรัพย์สินที่ประชาชนน�าไปจ�าน�าไว้

กับสถานธนานุบาลเทศบาลนคร

เชียงรายจะเป็นทองค�ารูปพรรณกว่า 

80-90% ของบรรดาทรพัย์สนิทัง้หมด  

รองลงมาคอืประเภทเครือ่งใช้ไฟฟ้าและ

อืน่ ๆ ท�าให้ทางสถานธนานบุาลได้จดั

เตรยีมเงนิส�ารองเอาไว้รองรบัประมาณ 

70 ล้านบาท เพือ่ให้เพยีงพอต่อความ

ต้องการของประชาชนกรณีมีการน�า

ทรพัย์สินไปหมนุเวยีนจ�าน�าและไถ่ถอน

ออกไปดงักล่าวแล้ว ซึง่ไม่มปัีญหาใด ๆ  

โดยเจ้าหน้าที่จะให้บริการเป็นอย่างดี 

โดยเฉพาะการดแูลทรพัย์สนิเพือ่ให้ตรง

กบัความต้องการของประชาชนต่อไป

ด้านนายอนุรัตน์ อินทร ประธาน

หอการค้า จ.เชียงราย กล่าวว่า 

สถานการณ์ปัจจบุนัพบว่าประชาชนน�า

ทองค�ารูปพรรณที่เคยเก็บเอาไว้หรือ

เอาไปจ�าน�ากับโรงรับจ�าน�าไปจ�าหน่าย

ให้กับร้านรับซ้ือทองค�ารูปพรรณกัน

อย่างคึกคัก โดยจากการศึกษาข้อมูล

แล้วพบว่าเกดิจากหลายเหตปัุจจยัโดย

หลกั ๆ  คอื เกดิจากราคาทองค�าทีส่งูขึน้ 

ณ วนันีอ้ยูท่ีบ่าทละกว่า 26,600 บาท  

ซึ่งในอดีตอาจจะหาซื้อมาหรืออยู่ที่

ประมาณ 20,000 กว่าบาท ท�าให้เหน็ว่า

ได้ก�าไรดีกว่าเดิมจึงได้น�าไปขายดังกล่าว  

และอีกปัจจัยส�าคัญคือปัญหาทาง

เศรษฐกิจอันเกิดจากภาวะเศรษฐกิจ

ของโลก วกิฤตการแพร่ระบาดของไวรสั 

โควิด-19 การประกาศใช้ พ.ร.ก.บรหิาร

ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน การ

ประกาศห้ามออกนอกเคหสถานหรือ

เคอร์ฟิว และอืน่ ๆ 

“ด้วยสถานการณ์หลาย ๆ อย่างที่

ส่งผลต่อให้ภาวะเศรษฐกจิจึงท�าให้ผูค้น

ต้องดิน้รนเพือ่ความอยูร่อด ดงันัน้ จงึ

พากันหันมาเก็บเงินสดเอาไว้กับตัวดี

กว่าเป็นทรัพย์สิน เพื่อจะได้น�ามาใช้

จ่ายพยงุชวีติให้อยูร่อดในช่วงนีไ้ปให้ได้ 

นอกจากนี ้ยงัมปัีจจัยเสริมอืน่ ๆ  เช่น ปี

นีไ้ม่มกีารเปิดภาคเรยีนในเดอืน พ.ค.นี้ 

เพราะมีการเล่ือนเปิดภาคเรยีนออกไป

ด้วยสาเหตขุองการป้องกนัการระบาด

ของไวรสัโควดิ-19 ท�าให้ผูป้กครองไม่

จ�าเป็นต้องใช้เงนิเพือ่ส่วนนี ้แต่จ�าเป็น

ต้องน�าไปใช้เลีย้งครอบครวัด้านอาหาร

การกนิและอืน่ ๆ เสยีมากกว่า” นาย

อนรุตัน์กล่าว

นาวิน ลิม้มณปีระเสรฐิ
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ส. วชิาชพีก�าจดัแมลง แจงวธิพ่ีนยาฆ่าเชือ้โควดิปลอดภยั
แนะตดิป้ายสารเคมีท่ีใช้ฉดีพ่นให้ ปชช. รบัทราบจ ากกรณีที่สมาคมโรคติดเช้ือ ได ้ออก

แถลงการณ์ว่า การฉีดพ่นฆ่าเช้ือบนตัว

บคุคลเป็นอนัตรายและไม่มคีวามจ�าเป็นต้องพ่น

น�้ายาฆ่าเช้ือหรืออบฆ่าเช้ือด้วยสารเคมีต่างๆ 

บนถนน สถานที่สาธารณะหรืออาคารบ้านเรือน 

เพราะอาจจะท�าให ้ เ ช้ือ COVID-19 นั้น 

ฟุ้งกระจายได้

 โดยทางสมาคมวิชาชีพก�าจดัแมลง ได้ออก

มาพูดถึงกรณดีงักล่าว ในฐานะผูใ้ห้บริการฉดีพ่น

สารเคมีเพื่อก�าจัดเชื้อโรค 

 ธนาวุฒิ ศิริเรือง นายกสมาคมวิชาชีพ

ก�าจดัแมลง กล่าวว่า ในฐานะทีเ่ป็นผูป้ระกอบการ 

เ ก่ียว กับการจัดการแมลง แมลงสัตว ์ เล็ก  

ที่ผ่านมาธุรกิจนี้ไม่ได้ก�าจัดแต่แมลงและปลวก 

แต่บริษัทก�าจัดแมลงส่วนใหญ่มีความรู้ ความ

ช�านาญเก่ียวกับการจัดการฆ่าสิ่งที่มารบกวน

มนุษย์ รวมถึงพาหะน�าเช้ือโรค ซ่ึงวิธีการฉีดพ่น 

ก�าจัดแมลง จะแตกต่างออกจากการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ

โรค วิธกีารจดัการทีใ่ช้ในปัจจบัุนเรียกว่าการฉดีพ่น 

โดยใช้ เครื่องพ่น ULV (Ultra Low Volume) 

 “หลักการพ่นยาที่เราใช้คือ การใช้เคร่ืองพ่น 

ULV ท�าไมถึงเหมาะสม ไม่ใช่ว่าเราจะไปพ่น 

ไปฉีดน�้าใส ่ พ้ืนเพ่ือให้ละอองกระจาย วิธีนั้น 

เราไม่แนะน�า วิธีที่เราฝึกอบรมคือ ใช้เคร่ืองพ่น 

ULV พ่นไปในอากาศ คล้ายๆ กับหมอกควัน เพียง

แต่ว่าไม่ใช่ควัน แต่เป็นน�า้ซ่ึงมลีะอองฝอยเลก็มาก 

เล็กถึงประมาณ 3 - 5 ไมครอน วิธีการนี้ไม่ท�าให้

เช้ือโรคฟุ้งกระจาย” นายกสมาคมวิชาชีพก�าจัด

แมลงกล่าว

 นายธนาวุฒิ ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า น�้ายาที่พ่น

ออกไปจากเคร่ือง ULV จะไม่มแีรงปะทะ ถ้าน�า้ยาจะ

ตกก็จะตกลงมาทีพ้ื่นด้วยความนุ่มนวล จะลงไปจบั

กับเช้ือโรคแล้วก็ฆ่าเช้ือโรค ฆ่าโมเลกุลของเช้ือโรค 

วิธีการไม่ได้ใช้แฮนด์สเปรย์ หรือเคร่ืองพ่นยาที่

ท�าให้เกิดน�้ากระเซ็น ก็ไม่มีการท�าให้เช้ือกระจาย

ไปที่ไหน นี่คือหลักการ ฉะนั้นวิธีการนี้สามารถ

ท�าได้รวดเร็ว 

 “แต่การที่เราจะฆ่าเช้ือโรคด้วยวิธีการอื่น

สามารถท�าได้ไหม ก็สามารถท�าได้ อย่างทีเ่ขาพูดว่า 

นอกจากการพ่นยาแล้ว ให้ใช้วิธกีารเช็ดถูเอา ถ้ามนั

พ่นไม่ได้ก็เช็ดถูเอาก็ได้ แต่เราจะมั่นใจได้ในระดับ

ไหนว่า การเช็ดถูมันจะสามารถครอบคลุม คุณจะ

สามารถไปถูได้ทุกซอก ทุกมุมของตัวบ้านไหม คุณ

ธนาวุฒิ ศิริเรือง

นายกสมาคมวิชาชีพก�าจัดแมลง 
พื้นที่ประชาสัมพันธ์

ต้องใช้เวลาเท่าไหร่ หรือถ้าเป็นพ้ืนทีก่ว้างๆ ในพืน้ที่ 

ใหญ่ๆ เช่น ในห้างสรรพสินค้า ในโกดังใหญ่ๆ ใน

ไลน์ผลิตสินค้า จะท�าได้ไหมในการเช็ดถูทุกซอก 

ทุกมุม” นายธนาวุฒิกล่าว

 นายกสมาคมวิชาชีพก�าจัดแมลง กล่าวเพ่ิม

เติมว่า การฆ่าเช้ือ พ่นเพียงคร้ังเดียวเช้ือโรคที่

อยู่นั้นตายหมด 100% แต่ต้องประเมินหลังจาก

การพ่นยาแล้วว่า มีความเสี่ยงอะไรไหม มีใครเข้า

ออกไหม มีคนที่เสี่ยงต่อโรคเข้ามาในพ้ืนที่นี้ไหม 

ถ้ามีความเสี่ยง ก็ท�าการพ่นยาซ�้า คือถ้าไม่มีความ

เส่ียง ก็ไม่จ�าเป็นต้องพ่นยา ซ่ึงถ้าเป็นสถานที่ปิด

ตามคุณสมบัติของยาจะมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อ 4 - 5 วัน

 โดยเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ทางสมาคม

วิชาชีพก�าจัดแมลงก็มีการฝึกอบรมการพ่นยา 

ฆ่าเช้ือไวรัสโคโรนาโดยตรง ให้กับผู้ที่เป็นสมาชิก

หรือผู้ที่สนใจ เป็นการสร้างมาตรฐานที่ดีในการ

จดัการเช้ือโคโรนา โดยใช้วิทยากรทีม่คีวามรู้เร่ืองนี ้

 สุทิยา ศิริเจริญ ที่ปรึกษาวิชาการและ 

บริหาร สมาคมวิชาชีพก�าจัดแมลง กล่าวถึง 

ประเด็นด้านความปลอดภัยของสารเคมีที่น�า 

มาใช้ว่าสารปัจจุบันมีหลายชนิด ที่มีสารออก

ฤทธ์ิบอกว่าฆ่าเช้ือไวรัส ซ่ึงก็จะระบุว่า ได้รับ 

การพิสจูน์แนะน�า เพ่ือใช้ในการฆ่าเช้ือไวรัสต่างๆ 

เช่น ไวรัส, ไข้หวัดสายพันธุ์ H1N1, ไข้หวัดนก

สายพันธุ ์H5N1, ไวรัสโคโรน่าสายพนัธุใ์หม่ 2019 

ฉลากพวกนี้ต ้องผ่าน อย. ต้องข้ึนทะเบียน  

ถ้าไม่ข้ึนทะเบียนพิมพ์อย่างนี้ไม่ได้ ส่วนใหญ ่

บริษัทก�าจัดแมลงก็จะท�าตามฉลาก ไม่มีสิทธ์ิ 

ปรุงเอง ชงเอง ผสมเอง ผูป้ฏบัิตงิานผ่านการอบรม 

เป็นวิชาชีพของสมาคมวิชาชีพก�าจัดแมลง

 “การฉดีสารเคมไีม่ว่าจะทีค่ณุซ้ือมา หรือคณุ

จ้างเข้ามาฉีด คุณต้องขอเอกสารตัวยานั้นๆ เพื่อ

มาดูว่ามันคืออะไร วิธีการอย่างไร สารออกฤทธิ์

คืออะไร ใช้แบบไหนต้องศึกษา พอศึกษาเสร็จ

โดยตรงจากผู้ผลิตสารเคมี เรื่องของการใช้เครื่อง

พ่นยา ทางสมาคมก็มีวิทยากรเข้ามาฝึกอบรมให้

กับผู้อบรม

 “สารเคมีปลอดภัยสามารถใช้ได้ คือกรม

วิทยาศาสตร์การแพทย์ เขาตรวจวิเคราะห์ ก่อนข้ึน 

ทะเบยีน อย. (ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา) 

ว่าสามารถฆ่าเช้ือได้ สมาคมก็เลือกใช้สารที่ข้ึน 

ทะเบียนกับ อย. เพื่อมาตรฐานในการท�างาน เป็น

สารเคมชีนดิที ่3 พวกสารฆ่าเช้ือ สารฆ่าเช้ือโรค ซ่ึง

สารเคมปีระเภทนี ้อย. เขารับรองว่ามคีวามปลอดภยั 

แล้วก็มีเอกสารก�ากับด้านความปลอดภัย มีฉลาก

สารเคม ีข้ันตอนการใช้งาน รวมถึงวิธกีารใช้ต่างๆ” 

นายธนาวุฒิกล่าว 

 “เราในนามสมาคมวิชาชีพก�าจัดแมลงแห่ง

ประเทศไทย เรามอีงค์ความรู้ให้กับสมาชิก เรามอีงค์

ความรู้ให้กับสังคม เราน�าองค์ความรู้ที่เหมาะสม 

ในการจดัการเช้ือโรคให้กับสังคม เพราะฉะนัน้ขอให้

มัน่ใจว่าหลกัการทีเ่หมาะสมตามทีไ่ด้พูดมาทัง้หมด

จะท�าให้เมืองของเราปลอดเช้ือโรคในหลักการที่

เหมาะสม ฉะนั้นก็หวังว่าสังคมต้องเข้าใจหลักวิธี

การที่เราน�าเสนอ ซึ่งเป็นหลักวิธีการที่ถูกต้องตาม

กฎหมายแล้วก็ใช้กันมานานในการพ่นฆ่าเช้ือโรค”  

นายกสมาคมวิชาชีพก�าจัดแมลงกล่าวทิ้งท้าย

แล้วคุณก็อนุญาตให้เขาฉีด เหมือนส่วนราชการ 

ทีฉ่ดีอยูต่อนนี ้วิธกีารท่ีถูกต้อง ผมอยากจะแนะน�า 

เขาต้องขึ้นป้ายว่ายาที่เขามาฉีด คือ ยาอะไร ฉีด

ลงไปในถนน ฉีดลงไปในบ้านคน เขาจะได้รู้ว่า 

มันสารออกฤทธิ์คืออะไร เกิดเขาเป็นภูมิแพ้ เขา

จะได้ไปหาหมอถูก ไม่ใช่ว่าอยู่ๆ คุณขับรถไปฉีด 

ไม่รู้เอาอะไรไปฉีด ประชาชนรับกรรม แต่ถ้าคณุ

จดุเร่ิมต้นทีต่รงนี ้ คณุท�าให้มนัถูก ทุกอย่างก็จะ

ไม่มีปัญหา จากประสบการณ์จากการท�างานที่

เราท�าอยู่ ก็เอาตรงนี้มาอธิบายให้ฟัง ว่าสิ่งที่ท�า

คือมันเป็นอย่างนี้ เพราะว่าเราเอาความเป็นพิษ

ไปให้กับชาวบ้าน เราต้องมีความรับผิดชอบ”  

นายสุทิยากล่าว 

สุทิยา ศิริเจริญ

ที่ปรึกษาวิชาการและบริหาร  
สมาคมวิชาชีพก�าจัดแมลง




