
ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ 

ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 4 มถิุนายน พ.ศ.2563 

 

 

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริม

สหกรณ์ เปิดเผยว่า ภัยแล้งและการแพร่ระบาด

ของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อรายได้หลักของ

สมาชิกเกษตรกร กรมจึงมีนโยบายส่งเสริมการ

ปลูกพืชเพิ่มรายได้แก่สมาชิกสหกรณ์ในระยะส้ัน 

จึงได้ร ่วมกับบริษัท แปซิฟิกเมล็ดพันธุ ์ จำกัด 

โครงการปลูกข้าวโพดหวาน (Sweet Corn) เพื่อ

สร้างรายได้เสริมให้กับสมาชิกสหกรณ์ โดยบริษัทจะสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน 350 

กิโลกรัม (กก.) เพื่อแจกจ่ายให้กับสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 350 ราย พื้นที่ 350 ไร่ ใน 

32 จังหวัด ทดลองปลูกรายละไม่เกิน 1 ไร่ พร้อมทั้งบริษัทจะส่งเจ้าหน้าที่ลงไปให้ความรู้ถึง

วิธีการปลูกที่ถูกต้อง และระยะเวลาเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ผลผลิตข้าวโพดที่มีคุณภาพ

สอดคล้องกับความต้องการของตลาด หากสมาชิกสหกรณ์ชุดแรกที่ปลูกข้าวโพดแล้วมีรายได้ดี 

และต้องการทำเป็นอาชีพหลัก กรมจะขยายผลเพื่อดำเนินโครงการนี้ในระยะท่ี 2 ต่อไป 

“ช่วง 2 ปีที่ผ่านมาได้จัดสรรเงินทุนหมุนเวียนจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์และกองทุน

สงเคราะห์เกษตรกร ให้เกษตรกรกู้ยืมรายละไม่เกิน 50,000 บาท นำไปสร้างแหล่งน้ำในไร่นา 

เพื่อทำเกษตรในฤดูแล้ง ขณะนี้มีเกษตรกร ขุดบ่อบาดาลและสระน้ำ 19,000 ราย บางรายได้

ปรับเปล่ียนจากทำเกษตรเชิงเด่ียวมาปลูกพืชผสมผสาน และบางรายปลูกผักสวนครัวยังทำรายได้

ไม่เป็นกอบเป็นกำ กรมจึงมองหาพืชทางเลือกเพื่อช่วยเกษตรกร เช่น ข้าวโพดหวาน ซึ่งมีตัวอย่าง

จากสหกรณ์ในจังหวัดบุรีรัมย์ได้เริ่มทำกันเอง และทำให้สมาชิกมีรายได้ เป็นเงินก้อน และได้มอง

พืชเศรษฐกิจตัวอื ่นๆที่จะสร้างรายได้ทำนองเดียวกัน เช่น พริกซอส หรือพืชอื่นๆที่มีตลาด

รองรับ” 

 

 

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสด์ิ ปลัดกระทรวง

อุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการ

อ้อยแราละน้ำตาลทราย (กอน.) เปิดเผยความ

คืบหน้าโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย 

เพื่อซื้อปัจจัยการผลิตฤดูการผลิตปี 2562/63 

กรอบวงเงินรวม 10,231 ล้านบาทว่า คาดว่าเร็ว

ที ่สุดจะนำเสนอเข้าสู ่ที ่ประชุมคณะรัฐมนตรี 

(ครม.) ได้ในวันที่ 9 มิ.ย.นี้ หลังจากที่กระทรวงการคลังได้เห็นชอบอัตราการจ่ายเงินตามท่ี

ปลูกข้าวโพดหวานสู้โควิด-19 

ลุยช่วยไร่อ้อยหม่ืนล้านบาท จ่ายโบนสัพิเศษตัดผลผลิตสดๆ 



กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแล้ว เม็ดเงินดังกล่าวมีส่วนสำคัญในการเสริมสภาพคล่องให้กับ

เกษตรกรชาวไร่อ้อยท่ีมีอยู่ในระบบ 200,000 ราย 

“เงินดังกล่าวจะเข้ามาเสริมสภาพคล่องให้กับชาวไร่อ้อยทั่วประเทศเพราะราคาอ้อยปี 

2562/63 ราคาขั้นต้นค่อนข้างต่ำอยู่ที่เฉลี่ยเพียงตันละ 750 บาทที่ความหวานเฉลี่ย 10 ซีซีเอส

เท่านั้น” 

นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) 

กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ได้มีการหารือใน ครม.ถึงวงเงินดังกล่าว แต่สำนักงบประมาณได้มีความเห็น

ถึงวงเงินท่ีแตกต่างไป สอน.จึงกลับมาหารือร่วมกันใหม่ และมอบให้กระทรวงการคลังเคาะอัตรา

การจ่ายเงิน ล่าสุดกระทรวงการคลังได้เห็นชอบอัตราการจ่ายเงินตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม

เสนอคือจ่ายให้ชาวไร่อ้อยวงเงินรวม 10,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 6,500 ล้านบาท จ่ายให้กับชาวไร่

อ้อยทุกรายที่ส่งให้กับโรงงานน้ำตาลทรายที่ตันละ 85 บาท โดยไม่เกินรายละ 5,000 ตัน เพื่อ

เป็นปัจจัยการผลิต และอีก 3,500 ล้านบาท สำหรับให้ชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดส่งโรงงานตันละ 

92 บาท เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

คอลัมน์ กระจก 8 หน้า : CPTPP ที่คนไทยยังไม่รู้(1) 



 

 

 

คอลัมน์ กระจก 8 หน้า : CPTPP ที่คนไทยยังไม่รู้(2) 



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า 

ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 4 มถิุนายน พ.ศ.2563 

 

  

นายกอบช ัย ส ังส ิทธ ิสว ัสด ิ ์  ปล ัดกระทรวง

อุตสาหกรรมในฐานะประธานคณะกรรมการอ้อยและ

น้ำตาลทราย(กอน.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการ

ช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื ่อซื ้อปัจจัยการผลิต

ฤดูกาลผลิตปี 2562/63 กรอบวงเงินรวม 10,231 ล้านบาท 

ว ่า คาดว่าเร ็วสุดจะสามารถนำเสนอเข ้าสู ่ท ี ่ประชุม

คณะรัฐมนตรี(ครม.)ได้ในวันที่ 9 มิถุนายนนี้หลังจากที่กระทรวงการคลังได้เห็นชอบอัตราการ

จ่ายเงินตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแล้ว และรอเพียงความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ

เพื่อประกอบการนำเสนอกับครม.เท่านั้นซึ่งเม็ดเงินดังกล่าวจะมีส่วนสำคัญในการเสริมสภาพ

คล่องให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยท่ีมีอยู่ในระบบกว่า 200,000 ราย และกระตุ้นเศรษฐกิจไทยหลัง

ได้รับผลกระทบโควิด-19 

“เม็ดเงินดังกล่าวจะเข้ามาเสริมสภาพคล่องให้กับชาวไร่อ้อยทั่วประเทศเพราะราคาอ้อยปี 

2562/63 ราคาขั้นต้นค่อนข้างต่ำอยู่ท่ีเฉลี่ยเพียงตันละ 750 บาทท่ีความหวานเฉลี่ย 10 ซี.ซี.เอส.

เท่านั้น ซึ่งท่ีผ่านมาเราก็พยายามท่ีจะเร่งรัดให้เร็วท่ีสุด”นายกอบชัยกล่าว 

นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) 

กล่าวว่า ก่อนหน้านี ้ได้มีการหารือในครม.ถึงกรอบวงเงินช่วยเหลือดังกล่าวแต่ทางสำนัก

งบประมาณได้มีความเห็นถึงวงเงินที่ต่างไปจากกระทรวงอุตสาหกรรม จึงมอบหมายให้มาหารือ

ร่วมกันและมอบให้คลังเคาะอัตราการจ่ายเงินดังกล่าว 

ล่าสุด กระทรวงการคลังได้ทำหนังสือตอบกลับมาโดยเห็นชอบอัตราการจ่ายเงินตามท่ี

กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอคือจ่ายให้ชาวไร่อ้อยวงเงินรวม 10,000 ล้านบาทแบ่งเป็น 6,500 

ล้านบาท จ่ายให้กับชาวไร่อ้อยทุกรายท่ีส่งให้กับโรงงานน้ำตาลทรายท่ีตันละ 85 บาท โดยไม่เกิน

รายละ 5,000 ตัน เพื่อเป็นปัจจัยการผลิต และวงเงิน 3,500 ล้านบาท สำหรับให้ชาวไร่อ้อยท่ีตัด

อ้อยสดส่งโรงงานตันละ 92 บาทเพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน(PM2.5) ส่วน

วงเงิน 231 ล้านบาทเป็นค่าบริหารและอัตราดอกเบี้ยจ่าย 

“หากสำนักงบประมาณมีหนังสือตอบกลับมาตามแนวทางดังกล่าวเราก็คาดหวังว่าจะ

สามารถนำเสนอครม.ได้ ภายในวันที่ 9 มิถุนายนนี้ แต่ก็คงจะต้องขึ้นอยู่กับทางสำนักงบฯเป็น

สำคัญ และหากเข้าครม.ได้ก็จะสามารถนำมตินี้เสนอไปยัง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร(ธ.ก.ส.) เพื่อเริ่มจ่ายเงินให้กับชาวไร่อ้อยได้ทันที”นายเอกภัทรกล่าว 

นายนราธิป อนันตสุข หัวหน้าสำนักงานสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย และหัวหน้า

สำนักงานสมาคมชาวไร่อ้อย เขต 7 กล่าวว่า ชาวไร่อ้อยท่ัวประเทศต่างรอคอยเม็ดเงินดังกล่าวท่ี

หวังว่าจะได้ข้อยุติโดยเร็วเพราะท่ีผ่านมาถือว่าค่อนข้างล่าช้าแต่ก็เข้าใจว่าด้วยผลกระทบโควิด-19 

ทำให้โครงการต่างๆท่ีต้องใช้เงินงบประมาณดำเนินการมีจำนวนมาก 

อุตฯดันเงินช่วยไร่อ้อยปี’62/63 กว่า1หมื่นล้าน/อุตฯลุ้นครม.อนุมัติ 9 มิย. 



 

 

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภา

เกษตรกรแห่งชาติ กล่าวในการเสวนาทางวิชาการ 

เ ร ื ่ อ ง  “NEW Normal Agriculture accelerated by 

the COVID-19 ฐานวิถีช ีว ิตเกษตรใหม่ จากตัวเร่ง

ภายหลังสถานการณ์ COVID-19” ซึ่งจัดโดยสำนักงาน

บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้อง

ประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนว่า ก่อนหน้าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา สภาเกษตรกรแห่งชาติ 

ได้มีการเตรียมการมุ่งเน้นให้เกษตรกรปรับตัวมาโดยตลอด เพราะเกษตรกรได้รับผลกระทบจาก

เรื ่อง ภาวะโลกร้อน นโยบายจากภาครัฐที ่เปลี ่ยนทุกรัฐมนตรี กรอบการค้าเสรี แต่ในทุก

สถานการณ์มีผลกระทบไม่รุนแรงและกว้างขวางเท่ากับวิกฤติการณ์ไวรัสโคโรนาแพร่ระบาด แต่

ภายใต้สถานการณ์นั้นมีทั้งวิกฤตและโอกาส ในมุมของสภาเกษตรกรฯ เกษตรกรที่ข้อมูลไม่พอ 

ปรับตัวไม่ทันเป็นวิกฤตโดยตรงเลย อาทิ กลุ่ม Non Food เช่น ยางพารา จีดีพีท้ังโลกหดตัวลงกา

รบริโภคสินค้าเหล่านี้ลดลงทันที รถขายไม่ออกยางก็ขายไม่ออกไปด้วยมีผลกระทบโดยตรงรายได้

หดตัวลงและต่อเนื่องยาวนาน ปาล์มน้ำมัน ถึงแม้เป็น Food Product แต่บางส่วนก็นำไปทำเป็น

พลังงาน พอเศรษฐกิจโลกหดตัวลงการใช้พลังงานลดลง ราคาน้ำมันดิบของโลกปรับตัวลดลงจน

ติดลบก็มี ส่งผลกระทบถึงราคาปาล์มน้ำมันโดยตรง เป็นต้น 

ส่วนที่เป็นโอกาส ถ้าเกษตรกรปรับตัวทันในสินค้าเกษตรบางตัว เช่น ข้าว หลายประเทศ

สำรองข้าวเป็นความมั่นคงด้านอาหารไม่ส่งออก ในขณะที่เป็นคู่แข่งกับไทยแต่ก็เก็บสำรองข้าวไว้

บริโภคเอง ซัพพลายในโลกก็หาย ประเทศไทยจึงขายข้าวได้มากขึ้น มันสำปะหลัง ถึงแม้จะตีเป็น

อาหารสัตว์ แต่ยามนี ้สำคัญมากเพราะประเทศจีนสั ่งซื ้อเพื ่อไปหมักทำแอลกอฮอล์ด้วย

สถานการณ์ไวรัสแพร่ระบาดทำให้แอลกอฮอล์ขาดตลาดมาก แต่ก็ต้องศึกษาว่าจะผันแปรได้มาก

น้อยขนาดไหน ด้านภาคปศุสัตว์นับเป็นโอกาสมาก สังเกตจากการแพร่ระบาดของไข้หวัดหมู

แอฟริกาส่งผลให้ราคาสุกรในประเทศไทยสูงขึ้นต่อเนื่อง คาดว่าราคาไก่ส่งออกก็น่าจะดีขึ้นตามไป

ด้วยน่าจะฉุดให้ราคาภาคปศุสัตว์เชื ่อมโยงต่อกันไป ยกเว้นบาง Sector ที่มีผลกระทบมาก เช่น 

ประมง โดยเฉพาะการเล้ียงปลาในกระชัง การเล้ียงกุ้ง ด้วยตลาดส่งออกถูกปิด เพราะติดปัญหา

เคอร์ฟิว ระบบขนส่ง ท่ีเป็นปัญหาน้อยลงคือ ไม้ผล จะสังเกตเห็นว่าราคาทุเรียนยังดีต่อเนื่องด้วย

สภาเกษตรกรฯผลักดันการเจรจาให้เกิดช่องทางขนส่งที่มากขึ้นและเร็วขึ้น ส่วนไม้ผลที่มีปัญหา

เนื่องจากอายุเก็บรักษาส้ันตอนนี้ เช่น ล้ินจี่ ลองกอง 

“ประเทศไทยยังมีศักยภาพของการผลิตเพิ่มในพื้นที่ด้านการเกษตรสูงมาก ที่ยังขาดการ

พัฒนาหรือพัฒนาไม่ถูกทางยังมีอีกเยอะ ภายใต้ช่วงท้ายสถานการณ์ไวรัสโคโรนาแพร่ระบาด

เกษตรกรต้องปรับปรุงการผลิต หากครั้งนี้ท่านไม่ปรับปรุงไม่เปลี่ยนแปลงจะช้าหรือเร็วท่านตอ้ง

ยกเลิกอาชีพ “เกษตรกร” เพราะว่าท่านสู้เขาไม่ได้แน่ ต้องปรับตัวอย่างเดียวถึงจะอยู่รอดได้ ปรับ

เพื่อรอดปรับเพื่อการเพิ่มรายได้” ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าว 

ประธานสภาเกษตรฯแนะเกษตรกร‘ปรับเพ่ือรอด’ 


