หุน้ ร่วง45จุดพิษไวรัสอูฮ่ นั่
คลังชีก้ ระทบเทีย่ วช่วงสัน้

28 ม.ค. 2563

‘สมคิด’หัวโต๊ะประชุมขับเคลือ่ น 5จี เล็งถึงทุกภาค
มติชส่นวนร่วม กก.ระดับชาติ เปิดทาง กสทช.ใช้เงินส่งคลัง

เจ้าของแชร์ “แม่มณี” พร้อมด้วย นายเมธี หรือบอส ชิณภา
กสอบปากค�าในความผิดฐานร่วมฉ้อโกงหลอกลวงประชาชน
ายประมาณ 2,500 ราย หรือวงเงินเกือบ 1,400 ล้านบาท
ญา ถนนรัชดาภิเษก เมือ่ วันที่ 27 มกราคม

หนุน ‘เอไอเอส’ยังกั1,8
ก๊ อีกสัปดาห์ให้คา� ตอบ
คลังชี้
63020734
‘โคโรนา’กระทบท่องเทีย่ วช่วงสัน้ (อ่านต่อหน้า 8)

เสียงจาก

ไรออย

ลูกสาวพามอบตัว ‘ฝุอีกนจำเลย
PM 2.5’
รับชัว่ วูบซิง่ เหยียบ ย้อนไปเมือ่ 20 มกราคมทีผ่ า่ นมา พล.อ.ประยุทธ์

า รับอารมณ์ชวั่ วูบเหยียบคันเร่งขยีเ้ พือ่ น
ถูกคนตายยักคิว้ ยัว่ (อ่านต่อหน้า 9)

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวา่ การ
(อ่านต่อหน้า 8)
กระทรวงกลาโหม

มอบตัว - นายไพบูลย์ ส่างสาร ก่อเหตุขบั รถยนตพ

พระนครศรีอยุธยาถูกตัง้ ข้อหาฆ่าผูอ้ นื่ โดยเจตนา ส่วน
ประกันตัว ที่ สภ.พระนครศรีอยุธยา เมือ่ วันที่ 27 มกร

อัยการแจง
‘ดีเอสไอ’ตัง้

อัยการแถลงแจงเหตุสงั่ ไม่ฟอ้ ง‘ช
กระดูก อ้างค�าพิพากษาศาลเพ
เชือ่ มโยง ‘เมียบิลลี’่ เล็งฟ้องคดีเ

กับเศรษฐกิจทั้ง
มาณ 2563 ที่
อง โดยในเรือ่ ง
กฎหมายว่าจะ
ว่าจะใช้แนวทาง

ลัดกระทรวงการ
นามีความกังวล
จะกระทบแค่ระ
องกันไม่ให้การ
และเตรียมแผน
ทีย่ วหลังจากโรค
ะเทศทีอ่ ยากมา
ขึน้
ส�าหรับภาวะ
ตรมาสแรกของ
ธันวาคม 2562)
เรื่องปัญหางบ
กระทบต่อระบบ
ทักษ์ รองนายก
ยามหามาตรการ
มาตรการด�าเนิน
อนจ่ายภาษีเงิน
นดสิ้นสุดเดือน
นกว่า 1 แสน
ษฐกิจ และช่วย

รัสโคโรนา

ายงานการซื้ อ
ห่งประเทศไทย
ตัง้ แต่เปิดตลาด
น 45.40 จุด คิด
15 จุด มีมูลค่า
นบาท โดยนัก
กลงทุนสถาบัน
ริษัทหลักทรัพย์
ขาย 2,492.20
และ 2,733.27
กลงทุนทัว่ ไปใน
ล้านบาท
ะธานกรรมการ
(ประเทศไทย)
หุน้ ไทยปิดปรับ
นีปรับลดระดับ
ลาดหุ้นทั่วโลก
ต่อผลกระทบที่
ไวรัสโคโรนา ที่
จีน โดยหุน้ ไทย
ป็นหุ้นกลุ่มการ
ได้ออกมาระงับ
งแรงกดดันและ
รายได้จากการ
ยการบิน สนาม
จจัยในประเทศ
ร้างความกังวล
ากยังไม่มคี วาม
ปี 2563 จะเดิน
ลโดยตรงในแง่
กการใช้จา่ ยงบ
ลุ่มรับเหมาและ
ษัทจดทะเบียน
ลประกอบการ
อกมาได้ดี ราคา
ทีไ่ ม่มปี จั จัยบวก

ส�านักงบฯ

เรื่องเศรษฐกิจ
งเกินเป้าหมาย
มในประเทศ) ไม่
ยประสงค์กล่าว
าณ 2563 ถ้า
นายประสงค์
ซึ่งสังกัดส�านัก
ท�าอย่างไร ไม่ใช่

เสีอีกยจ�งจากไร่
อ
อ
้
ย
ำเลย‘ฝุน่ PM 2.5’
หนังสือพิมพคุณภาพเพื่อคุณภาพของประเทศ

ต่อจากหน้า 1
ล่องใต้ไปประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็น
ทางการนอกสถานที่ ครัง้ ที่ 1/2563
ระหว่ า งพบปะนั ก เรี ย นที่ โ รงเรี ย น
นราธิวาส ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส
พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวตอนหนึง่ เรือ่ งของฝุน่
PM 2.5 ทีก่ า� ลังเป็นปัญหาในหลายพืน้ ที่ โดย
เฉพาะการเผาพืชอ้อยว่า
“อย่างเรื่องอ้อยก็ชอบไปซื้ออ้อยที่ถูก
เผามาเพราะสะดวกที่จะเข้าโรงงานได้เร็ว
อนาคตข้างหน้าคงท�าไม่ได้ จะต้องมีการออก
กฎหมาย ก็อยูท่ วี่ า่ จะปฏิบตั ติ ามกฎหมายกัน
หรือไม่”
ค�าพูดนีท้ ตี่ อกย�า้ ให้แต่ละจังหวัดทีม่ พี นื้ ที่
ปลูกอ้อยต้องเข้มงวดเพื่อลดมลภาวะเรื่อง
อากาศที่ปกคลุมด้วยฝุ่นพิษที่ฟุ้งกระจาย
จากการเผาพืชไร่ นาข้าว และเผาป่าเพื่อ
หาของป่า มีโทษทัง้ จ�าคุกและปรับ นับแสน
บาท ความผิด คือโทษจ�าคุก 2-15 ปี หรือ
ปรับตัง้ แต่ 20,000-150,000 บาท หรือทัง้
จ�าและปรับ
ทางด้านผู้ประกอบการ อย่าง สิริวุทธิ์
เสียมภักดี รองประธานคณะกรรมการบริหาร
บริษทั ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จ�ากัด (ทีเอสเอ็มซี)
กล่าวเมือ่ เร็วๆ นีว้ า่ แนวทางแก้ปญ
ั หาไร่ออ้ ย
อย่างยัง่ ยืนต้องบูรณาการทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง
ร่วมมือกันอย่างจริงจัง
ทัง้ ภาครัฐ โรงงานน�า้ ตาลและชาวไร่ ต้อง
วางแผนบริหารจัดการด้าน ซัพพลายเชน
ทัง้ อุตสาหกรรม ตัง้ แต่กระบวนการบริหาร
จัดการแปลงเพาะปลูกอ้อย จูงใจชาวไร่รวม
แปลงเล็กเป็นแปลงใหญ่เพาะปลูก ช่วย
ลดต้นทุนและน�ารถตัดอ้อยเข้าไปจัดเก็บ
ผลผลิตได้
“โรงงานได้ ร ณรงค์ แ ละสนั บ สนุ น
การตั ด อ้ อ ยสดอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เสนอให้
ภาครัฐสนับสนุนสินเชื่อซื้อรถตัดอ้อยใน
อัตราดอกเบี้ยพิเศษแก่โรงงานและชาวไร่
เนือ่ งจากรถตัดอ้อยปัจจุบนั มีราคาค่อนข้าง
สูงและไม่เพียงพอ การแก้ไขปัญหาเผาอ้อย
เป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกัน เชื่อว่า
ชาวไร่กไ็ ม่อยากเผาแต่ดว้ ยแรงงานตัดอ้อย
ขาดแคลน ต้นทุนสูง ขณะทีโ่ รงงานได้สง่ รถ
ตัดอ้อยเข้าช่วยชาวไร่ทเี่ ป็นคูส่ ญ
ั ญาจัดเก็บ
ผลผลิตอย่างเต็มที่ เพือ่ ให้ได้ออ้ ยสดเข้าหีบ
ให้ผลผลิตน�้าตาลต่อตันอ้อยสูงกว่าอ้อยไฟ
ไหม้ นอกจากนีโ้ รงงานบางแห่งยังรับซือ้ ใบ
อ้อยใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า แม้ต้นทุน
ผลิตไฟฟ้าจะสูงขึน้ ก็ตาม” สิรวิ ทุ ธิก์ ล่าว
ขณะที่ สุรยิ ะ จึงรุง่ เรืองกิจ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้สมั ภาษณ์วา่
ได้มอบหมายให้สา� นักงานคณะกรรมการอ้อย
และน�า้ ตาลทราย (สอน.) เร่งรัดโครงการเงิน
ช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่ออ้ ยวงเงินประมาณ
10,000 ล้านบาท
แบ่งเป็นเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต ฤดูการ
ผลิตปี 2562/2563 วงเงิน 6,500 ล้าน
บาท และส่งเสริมให้ชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสด
วงเงิน 3,500 ล้านบาท เพือ่ น�าเสนอ ครม.
เห็นชอบต่อไป

ประจานให้รวู้ า่ ใครทีท่ า� ทีส่ ร้าง
ความเดือดร้อนให้กบั คนอืน่
ทางด้าน มนตรี ค�าพล
นายกสมาคมชาวไร่ อ ้ อ ย
จังหวัดสระแก้ว แสดงความ
เห็นว่า ขณะนีช้ าวไร่นอกจาก
จะเผชิญภัยแล้ง ผลผลิตอ้อย
มนตรี ค�าพล
บ�าเพ็ญ นะภา
ลดลงแล้ว ในพืน้ ทีส่ ระแก้ว
ยั ง มี ก ารเผาอ้ อ ยก่ อ นตั ด
หาก ครม.อนุมตั เิ งินช่วยเหลือ 10,000
ล้านบาท จะท�าให้ชาวไร่ออ้ ยทีต่ ดั อ้อยสดส่ง เพราะขาดแคลนแรงงาน เนือ่ งจากประเทศ
เข้าโรงงานได้รับราคาอ้อยมากกว่า 1,000 กัมพูชาเศรษฐกิจดีขนึ้ แรงงานเหล่านีจ้ งึ เดิน
บาทต่อตันอ้อย เป็นค่าอ้อยมากกว่าอ้อยไฟ ทางเข้ามาน้อย
แต่ในภาพรวมปริมาณอ้อยสดในสระแก้ว
ไหม้ประมาณ 130 บาทต่อตันอ้อย เพือ่ จูงใจ
ให้ชาวไร่ออ้ ยตัดอ้อยสดแทนการเผ้าอ้อยไฟ ได้เพิม่ มากขึน้ จากปีทแี่ ล้วพอสมควร ปริมาณ
ไหม้ เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลใน อ้อยไฟไหม้มี 50 % เท่านัน้ และตามมติคณะ
การแก้ไขปัญหามลพิษ ปัญหา PM 2.5 โดย รัฐมนตรี ทีก่ ระทรวงน�าเสนอให้ใช้เครือ่ งจักร
ปี 2563 มีเป้าหมายอ้อยสดเข้าหีบโรงงาน ตัดอ้อยนั้น ก็ต้องใช้เวลาถึง 3 ปี เพราะ
ชาวไร่ออ้ ยต้องปรับปรุงพืน้ ทีใ่ ห้เหมาะทีจ่ ะใช้
น�า้ ตาล 50% ของผลผลิตรวมปีนี้
แต่เมือ่ มองไปทีม่ มุ คนงานไร่ออ้ ยบ้าง การ เครือ่ งจักรได้
ปัญหาอีกอย่าง คือโรงงานไม่กล้าค�้า
ตัดอ้อยสดจะยุง่ ยาก เนือ่ งจากต้องตัดสางใบ
อ่อนออกก่อนถึงจะตัดล�าตัวอ้อยได้ จึงต้องจุด ประกันในการซือ้ เครือ่ งจักรให้เพราะว่าหนีส้ นิ
ไฟเผาอ้อยก่อนแล้วท�าการตัดเพือ่ ความง่าย ชาวไร่และราคาอ้อยตกต�า่ มา 3 ปีแล้ว มีหนี้
อย่างทีบ่ า้ นหนองบัวโคก ต.เทพาลัย อ.คง สินผูกพันกับโรงงานน�า้ ตาลอยู่ โรงงานก็ไม่คา�้
จ.นครราชสีมา แรงงานตัดอ้อยเผยว่า ค่าแรง ประกันให้กเ็ ป็นสิง่ ทีย่ ากล�าบากกับชาวไร่ออ้ ย
บ�าเพ็ญ นะภา เกษตรกรชาวไร่ออ้ ยใน
ตัดอ้อยสด นายจ้างจะจ่ายให้กองละ 20 บาท
ถ้าเป็นอ้อยไฟไหม้จะตัดง่ายและเร็วกว่าจะ พืน้ ที่ จ.สระแก้ว สะท้อนปัญหาด้วยว่า สาเหตุ
ได้ราคาน้อยกว่า 1 เท่า หรือแค่กองละ 10 ทีเ่ ผาอ้อยก่อนตัด ส่วนใหญ่มาจากการขาด
บาท ก็ตาม แต่เมือ่ คิดเฉลีย่ รายได้ในแต่ละ แรงงาน แรงงานส่วนนีม้ าจากกัมพูชา ตอน
วันแล้ว จะได้คา่ จะอยูร่ ะหว่าง 200-300 บาท นี้รัฐบาลมีนโยบายห้ามเผา แต่แรงงานไม่
ยอมตัด
ใกล้เคียงกัน
เนือ่ งจากอ้อย ตอ 2 ตอ 3 หรือตอ 4 ต้น
ความตืน่ ตัว ต่อมาตรการป้องกันควบคุม
ฝุ่นพิษนั้น วิ เ ชี ย ร จั น ทรโณทั ย ผู้ว่าฯ อ้อยจะไม่ตรง เหมือนอ้อยปีแรก ท�าให้การ
นครราชสีมา ได้เดินหน้าควบคุมป้องกันมิ สางใบล�าบากและเสียเวลานาน เมือ่ แรงงาน
ให้เกษตรกรไร่อ้อยจุดไฟเผาครอบคลุมทั้ง ไม่ยอมตัดก็จ�าเป็นต้องเผา ถ้าไปบังคับให้
แรงงานตัดอ้อยสดก็จะหนีกลับหมด
32 อ�าเภอ
จึงพยายามให้คนงานตัดสะดวกขึน้ โดย
สั่งการให้ฝ่ายปกครองประสานงานเจ้า
หน้าที่ต�ารวจติดตามเมื่อเกิดเหตุเผาไร่อ้อย ซือ้ เครือ่ งสางใบแล้วให้แรงงานเข้าไปตัด ก็
ั หาว่า อ้อยทีอ่ ายุ 2-3
ให้สันนิษฐานว่าเจ้าของไร่อ้อยเป็นผู้ต้อง ตัดได้เยอะขึน้ แต่มปี ญ
ปีแล้ว จะใช้เครื่องจักรตัดไม่ได้ เนื่องจาก
สงสัยคนแรก
ส่วน ช�านาญวิทย์ เตรัตน์ ผูว้ า่ ฯ สิงห์บรุ ี ต้นล้มไปแล้ว ต้นอ้อยจะต้องตัง้ ยืนจึงจะใช้
กล่าวว่า จังหวัดได้ขอความร่วมมือ ก�าชับ เครื่องจักรเข้าไปสางใบได้ แต่การสางใบก็
ก�านันผู้ใหญ่บ้านให้ช่วยประชาสัมพันธ์แจ้ง เพิม่ ต้นทุน
เพราะว่า ตัวเครื่องจักรและตัวรถด้วย
เตือนไปแล้ว แต่กย็ งั มีการเผากันอยู่ จึงขอ
ความร่วมมือหากพบเผาซังข้าว เผาไร่ออ้ ย ราคาประมาณ 3-4 แสนบาท และใช้เอ็นเป็น
ที่ไหน ให้ถ่ายรูปส่งพิกัดมาให้ที่ผู้ว่าฯ เพื่อ ตัวปัน่ วันหนึง่ ก็ใช้หมด 1 กิโลกรัม ตก 500
จะได้ดา� เนินการต่อไป หากเอาผิดไม่ได้กจ็ ะ บาท ยังไม่รวมค่าแรงคนขับยังไม่รวมค่าน�า้

มัน ต้นทุนสูงขึน้
และที่มีข่าวว่า ทางจังหวัดสระแก้ว มี
มาตรการห้ามเผาอ้อย มีโทษจ�าคุก 7 ปี ปรับ
1 แสนบาท ก็มองว่า เราตกเป็นจ�าเลยสังคม
ตกเป็นคดีอาญาต่อแผ่นดิน เราก็คดิ อยูเ่ สมอ
ว่า ถ้าเป็นอย่างนีต้ อ่ ไปเกษตรกรอยูไ่ ม่ได้ ต้อง
เลิกอาชีพนีพ้ ดู ตามตรงเลยว่า ต้องยุตกิ าร
ปลูกอ้อยหันไปปลูกพืชอย่างอื่น เพราะเรา
ไม่มที างเลือก เดีย๋ วนีโ้ ทษหนักกว่าลักทรัพย์
ปล้นทรัพย์เสียอีก
ขณะที่ จิรวุฒิ สิงห์โตทอง หรืออดีต
ส.ส.เป้า นายกสมาคมกลุม่ อาชีพการเกษตร
ชลบุรี อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี มีมมุ มองว่า ชาวไร่
อ้อยจะมีช่วงเก็บเกี่ยวในเดือนธันวาคมถึง
เดือนกุมภาพันธ์เท่านัน้
ในอดีตราคาดี แต่ปจั จุบนั ราคาอ้อยตกต�า่
เหลือเพียงตันละ 750 บาท หากเป็นอ้อย
เผาไฟจะถูกหักอีกตันละ 30 บาท เหลือตัน
ละ 720 บาท ทั้งที่ต้นทุนเพาะปลูกตันละ
กว่า 1,000 บาท
เกษตรกรพยายามช่วยตัวเอง เมือ่ ไม่มี
แรงงานตัดอ้อยก็ตอ้ งใช้วธิ เี ผา เพือ่ ตัดอ้อย
เข้าสูโ่ รงหีบ หาเงินมาเลีย้ งครอบครัว แต่เมือ่
รัฐบาลใช้มาตรการดังกล่าว ไม่รวู้ า่ ชาวไร่ออ้ ย
จะไปท�าอะไรกินกัน
“หากราคาอ้ อ ยยั ง ตกต�่ า และยั ง ใช้
มาตรการห้ามเผาอ้อยเพือ่ ตัดเข้าสูโ่ รงหีบ ต่อ
ไปไม่มใี ครปลูกอ้อย ชาวบ้านก็ตอ้ งกินน�า้ ตาล
แพงกัน รัฐบาลควรจะแก้ไขปัญหาให้ถกู จุด
โดยเฉพาะรถทีว่ งิ่ กันทุกวันนี้ สร้างฝุน่ ละออง
ขึ้นสู่อากาศจ�านวนมาก แต่ไม่มีมาตรการ
ชัดเจน รวมทัง้ โรงงานทีส่ ร้างฝุน่ ละอองขึน้
ในอากาศ แก้ไขปัญหาไม่ได้กห็ นั มาเอาเรือ่ ง
กับชาวไร่ออ้ ย ทัง้ ทีม่ หี ว้ งเวลาเพียง 3 เดือน
เท่านัน้ ในการตัดอ้อยเข้าโรงหีบ และชาวไร่
อ้อยประสบกับปัญหาภัยแล้ง ฝนฟ้าลงโทษ
ไม่ตกต้องตามฤดูกาล หากรัฐบาลไม่อยากให้
มีการเผาอ้อยเข้าสูโ่ รงหีบ ก็ควรสนับสนุนซือ้
รถตัดอ้อยคันละประมาณ 12 ล้านบาท แจก
จ่ายให้กบั สมาคมเกีย่ วกับอ้อยทัว่ ประเทศเพือ่
น�าไปตัดอ้อย” จิรวุฒกิ ล่าว
เป็นอีกด้านของปัญหาฝุน่ ละออง ทีก่ าร
แก้ไขปัญหาไม่งา่ ย
โดยเฉพาะหากจะแก้ไขอย่างยั่งยืน
ต้องมีความรอบด้าน และค�านึงถึงผลกระ
ทบทีท่ กุ ฝ่ายได้รบั ไปพร้อมกันด้วย

