
ข่าวจากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า 

ฉบับวันศุกร์ที่ 12 มิถนุายน พ.ศ.2563 

 

 

ปัจจุบันแม้ว่าจะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน แต่ในหลายพื้นที่ยังได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ส่งผลให้

การเพาะปลูกประสบปัญหา ผลผลิตที่ได้ลดลง ซึ่งหากเป็นเกษตรกรท่ีปลูกพืชเชิงเด่ียว และเป็น

พืชท่ีต้องใช้ปริมาณน้ำมาก ยิ่งกระทบหนัก ส่งผลให้รายได้หลักของครัวเรือนเกษตรกร 

ด้วยความห่วงใยที่มีต่อสมาชิกสหกรณ์ที่กำลังได้รับผลกระทบ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ 

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีนโยบายให้สหกรณ์เข้าไปส่งเสริมสมาชิกปลูกพืชใช้น้ำน้อย อายุส้ัน 

เพื่อสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้แก่สมาชิกสหกรณ์ในช่วงประสบปัญหาภัยแล้ง โดยท่านอธิบดี

พิเชษฐ์ ได้ประสานขอความร่วมมือกับภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการปลูก

ข้าวโพดด้วยตัวเอง นั่นคือ บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด ภายใต้โครงการปลูกข้าวโพดหวาน 

(Sweet Corn) เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับสมาชิกสหกรณ์ โดยทางบริษัทจะสนับสนุนเมล็ดพันธุ์

ข้าวโพดหวาน 350 กิโลกรัม สำหรับแจกจ่ายให้กับสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 350 ราย 

พื้นท่ี 350 ไร่ ใน 32 จังหวัด ทดลองปลูกรายละไม่เกิน 1 ไร่ พร้อมท้ังบริษัทจะส่งเจ้าหน้าท่ีไปให้

ความรู้ถึงวิธีการปลูกที่ถูกต้องและระยะเวลาเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ผลผลิตข้าวโพดที่มี

คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

ท่านอธิบดีพิเชษฐ์ ได้ให้ข้อมูลกับผมในวันแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ เมื่อช่วงต้นเดือนท่ีผ่าน

มาว่า ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา กรม ได้จัดสรรเงินทุนหมุนเวียนจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์และ

กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ให้เกษตรกรกู้ยืมรายละไม่เกิน 5 หมื่นบาท เพื่อนำไปสร้างแหล่งน้ำ

ในไร่นา เพื่อทำเกษตรในฤดูแล้ง และขณะนี้มีเกษตรกรที่ขุดบ่อบาดาลและสระน้ำเสร็จแล้วกว่า 

19,000 ราย โดยบางรายได้ปรับเปลี ่ยนจากทำเกษตรเชิงเดี ่ยวมาปลูกพืชผสมผสาน แต่ใน

ระยะแรกก็ยังมีรายได้ไม่เพียงพอ กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงมองหาพืชทางเลือกท่ีจะช่วยเกษตรกรมี

รายได้เสริม อย่างเช่น ข้าวโพดหวาน เนื่องจากมีตัวอย่างจากสหกรณ์ในจังหวัดบุรีรัมย์ได้เริ่มทำ

กันเอง และทำให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น จึงเห็นว่าน่าจะให้เกษตรกรที่กู้เงินไปสร้างแหล่งน้ำได้

ทดลองปลูกและจำหน่ายเพื ่อสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง โดยขณะนี้ พบว่ามีสหกรณ์และกลุ่ม

เกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 206 แห่ง สมาชิก 5,012 ราย พื้นที่ 5,943 ไร่ ใน 42 

จังหวัด ซึ่งการดำเนินโครงการระยะแรก เอกชนจะเป็นพี่เล้ียงคอยให้คำแนะนำและวางแผนการ

ผลิตร่วมกับสหกรณ์ โดยบริษัทจะทำข้อตกลงเป็นเกษตรพันธสัญญา กำหนดราคารับซื้ อหน้า

ฟาร์มตามราคาที่ตกลงกัน แต่จะไม่ต่ำกว่าราคาตลาด ซึ่ง ณ ปัจจุบัน ราคาที่รับซื้อหน้าฟาร์ม

เฉลี่ยที่ 6-8 บาท/กิโลกรัม ใช้ระยะเวลาปลูกไม่เกิน 73 วัน ให้ผลผลิตเฉลี่ย 2,100 กิโลกรัม/ไร่ 

ขณะท่ีต้นทุนการผลิตตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว ประมาณ 3,500 บาท/ไร่ เท่านั้น 

และในอนาคต หากเกษตรกรต้องการจะทำเป็นอาชีพหลัก ท่านอธิบดีพิเชษฐ์ บอกว่า ทาง

กรม ยินดีที่จะเป็นตัวกลางหารือเพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กับ

ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจข้าวโพดหวาน เช่น บริษัทเมล็ดพันธุ์ หรือบริษัทแปรรูปข้าวโพด

คอลัมน์ เกษตรแถวหน้า : ส่งเสริมสมาชิกสหกรณ์ปลูกข้าวโพดหวาน… เพ่ิมรายได้ช่วงแล้ง 



หวาน เพื่อทำธุรกิจร่วมกัน พร้อมทั้งสนับสนุนให้สหกรณ์เข้ามาช่วยรวบรวมผลผลิตของสมาชิก 

เพื่อเสริมสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกรต่อไป รวมถึงยังได้มองพืชเศรษฐกิจตัวอื่นที่จะสร้าง

รายได้ทำนองเดียวกัน เช่น พริกซอส หรือพืชอื่นๆที่มีตลาดรองรับ มาส่งเสริมให้กับเกษตรกรท่ี

เป็นสมาชิกของสหกรณ์ได้ปลูก สร้างรายได้อีกด้วย 

ผมเห็นว่า เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าส่งเสริมให้เกษตรกรสร้างรายได้ ไม่เพียงเฉพาะ

สมาชิกสหกรณ์เท่านั้น เพราะข้าวโพดหวานถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่ตลาดต้องการ

มาก ท้ังตลาดในประเทศและส่งออก แต่ก็ยังผลิตได้ไม่เพียงพอ อีกท้ังประเทศไทยยังถือได้ว่า เป็น

ประเทศส่งออกข้าวโพดหวานเป็นอันดับหนึ ่ง โดยมีมูลค่าการส่งออกปี 2562 ประมาณ 7 

พันล้านบาท แบ่งเป็นข้าวโพดกระป๋อง 5,600 ล้านบาท แช่เยือกแข็ง 800 ล้านบาท มีตลาด

ส่งออกสำคัญ คือ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน มาเลเซียและสหภาพยุโรป ท่านอธิบดียังทิ้งท้ายด้วย

ว่า หากโครงการในระยะที่ 1 ประสบความสำเร็จด้วยดี และมีสมาชิกสหกรณ์ให้ความสนใจ

เพิ่มขึ้น ก็จะขยายผลเพื่อดำเนินโครงการในระยะท่ี 2 ต่อไปอย่างแน่นอน เพราะเป็นโครงการท่ีดี 

ช่วยให้สมาชิกสหกรณ์มีรายเพิ่ม และท่ีสำคัญไม่ต้องใช้งบประมาณของกรมฯ แม้แต่บาทเดียว 

สุธิพงศ์ ถ่ินเขาน้อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ 

ฉบับวันศุกร์ที่ 12 มิถนุายน พ.ศ.2563 

 

 

ผู้สื ่อข่าวรายงานว่า ที ่ศาลปกครอง 

วันนี้ (11 มิ.ย.) สมาคมเกษตรปลอดภัย นำ

โดยนายสุกรรณ์ สังข์วรรณะ เลขาธิการ 

พร้อมด้วยตัวแทนเกษตรกร 50 คน เข้ายื่น

คำร ้องขอให ้ศาลปกครองกลางกำหนด

มาตรการบรรเทาทุกข ์ช ั ่วคราวก่อนมีคำ

พิพากษา โดยให้สั่งระงับประกาศกระทรวง

อุตสาหกรรม และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่ีให้ยกเลิกการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช 

พาราควอต คลอร์ไพริฟอส ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี 1 มิ.ย.ท่ีผ่านมา ไว้จนกว่าศาลปกครองจะมี

คำพิพากษาถึงท่ีสุด หลังจากท่ีก่อนหน้านี้สมาคมได้ยื่นฟ้องขอเพิกถอนประกาศดังกล่าวเมื่อวันท่ี 

27 พ.ค.ท่ีผ่านมา และศาลได้ยกคำขอไต่สวนฉุกเฉินเพื่อกำหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราว 

นายสุกรรณ์ กล่าวว่า ท่ีต้องมายื่นคำขอใหม่เพื่อให้ศาลเห็นว่าผู้ฟ้องแม้จะมี 11 คน แต่ถือ

เป็นตัวแทนของเกษตรกรและอุตสาหกรรมเกษตรท่ีมีอยู่ครึ่งประเทศ และประกาศดังกล่าวทำให้

ไม่สามารถใช้สารเคมีทั้ง 2 ชนิดได้ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุก 10 ปี ปรับ 1 ล้านบาท สูงกว่าค้า

เฮโรอีน ยาบ้า อีกท้ังเมื่อนำ 2 สารเคมีท่ีมีอยู่เดิมไปคืนร้านค้า ตามประกาศกระทรวงเกษตรฯ ก็

ไม่ได้รับเงินชดเชย ขณะท่ีกรมวิชาการเกษตรไม่ได้หาสารอื่นท่ีมีประสิทธิภาพเทียบเท่า 2 สารเคมี

มาให้เกษตรกรได้ใช้ ส่วนท่ีแนะนำให้ใช้แรงงานถอนหญ้า เครื่องจักรกลมาใช้ก็ไม่สามารถทำได้ท้ัง 

100% ซึ่งขณะนี้ได้เข้าสู่ฤดูเพาะปลูก หากยังไม่มีแนวทางท่ีชัดเจน จะกระทบต่อการผลิตและการ

ส่งออก โดยเฉพาะอ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพด ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และไม้ผล จึงขอให้ศาล

ปกครองเร่งพิจารณา 

นายอดิศักดิ์ ศรีสรรพกิจ อดีตอธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ได้ยื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาล

ปกครองด้วย เพราะหลังเกษียณแล้วไปเป็นเกษตรกรได้รับผลกระทบจากการยกเลิก 3 สารเคมี 

โดยเห็นว่า ขั้นตอนการพิจารณาซึ่งนำมาสู่การยกเลิกไม่น่าจะชอบ 

ร้องศาลอีกรอบชะลอแบน 3 สารเคมี 


