
ข่าวจาก หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ 

ฉบับวันพุธที่ 8 มิถนุายน พ.ศ.2565 

 

 

ฤดูฝนอากาศร้อนชื้น สภาพอากาศและสภาวะแวดล้อมเอื้อต่อ

การเกิดโรครากเน่า โคนเน่า และผลเน่าในทุเรียน ซึ่งเป็นโรคสำคัญท่ีสุด

ของทุเรียน 

นายศรุต สุทธิอารมณ์ ผู ้อำนวยการสำนักวิจ ัยพัฒนาการ

อารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ขอแจ้งเตือนให้เกษตรกรชาวสวน

ทุเรียนเฝ้าระวังการเกิดโรครากเน่า โคนเน่า และผลเน่า โดยเฉพาะ

ในช่วงพัฒนาผลและเก็บผลผลิต 

อาการที่ราก...จะเห็นใบที่ปลายกิ่งมีสีซีดไม่เป็นมันเงา เหี่ยวลู่ลง เมื่ออาการรุนแรงใบจะ

เหลืองและหลุดร่วง เมื่ออาการเน่าลามไปยังรากแขนงและโคนต้น จะทำให้ต้นทุเรียนโทรมและ

ยืนต้นตาย 

อาการที่กิ ่ง ลำต้นและโคนต้น...ทุเรียนแสดงอาการใบเหลืองเป็นบางกิ่ง จะสังเกตเห็น

คล้ายคราบน้ำบนผิวเปลือกของกิ่ง หรือต้น ถ้าแผลขยายใหญ่ลุกลามจนรอบโคนต้น จะทำให้

ทุเรียนใบร่วงจนหมดต้น และยืนต้นแห้งตาย 

อาการที่ใบ...ใบอ่อนแสดงอาการเหี่ยว เหลือง แผลมีลักษณะฉ่ำน้ำสีน้ำตาลอ่อนและ

เปล่ียนเป็นสีดำ เส้นใบมีสีน้ำตาลดำ เกิดอาการไหม้แห้งคาต้นอย่างรวดเร็วแล้วค่อยๆร่วง จะพบ

มากช่วงฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวัน 

อาการท่ีผล...จะเกิดจุดแผลขนาดเล็กสีน้ำตาลดำบนผล 

จุดแผลจะขยายใหญ่ลุกลามมากขึ ้นตามการสุกของผล ใน

สภาพที่มีความชื้นสูงอาจพบเส้นใยสีขาวของเชื้อราสาเหตุโรค

บนแผล โดยพบอาการโรคได้ตั้งแต่ผลท่ียังอยู่บนต้น ถ้าอาการ

รุนแรงมากผลจะเน่าร่วงหล่นก่อนกำหนด อาการผลเน่าพบได้

ตั้งแต่ระยะผลอ่อน แต่ส่วนใหญ่มักพบในผลช่วง 1 เดือนก่อน

เก็บเกี่ยวจนกระท่ังเก็บเกี่ยว และระหว่างบ่มผลให้สุก 

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชแนะวิธีการ

ป้องกันกำจัด ในแปลงปลูกควรมีการระบายน้ำดี หากมีน้ำท่วมขัง

ควรรีบระบายออกทันที ปรับปรุงดิน โดยใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และ

ปรับสภาพดินให้มีค่าความเป็นกรด-ด่าง ประมาณ 6.5 กรณีดินท่ี

เป็นกรดจัด ให้ใส่ปูนขาวหรือโดโลไมท์ อัตราไร่ละ 100-200 กก. 

และให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจทำให้รากหรือลำต้นเกิดแผล ซึ่ง

จะเป็นช่องทางให้เชื้อราสาเหตุโรคเข้าทำลายพืชได้ง่ายขึ้น 

หากต้นทุเรียนเป็นโรครุนแรงมากหรือยืนต้นแห้งตาย ควรขุดออกนำไปทำลายนอกแปลง

ปลูก แล้วราดดินในหลุมและบริเวณโดยรอบด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช ฟอสอีทิล–อะลูมิเนียม 

หน้าฝนทุเรียนระวังโรคเน่า อาการหนักสุดยืนต้นตาย 



80% WP อัตรา 30–50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือเมทาแลกซิล 25% WP อัตรา 30–50 กรัมต่อน้ำ 

20 ลิตร ทิ ้งไว้ระยะหนึ่ง จึงปลูกทดแทน และให้เกษตรกรควรหมั ่นตรวจแปลงปลูกอย่าง

สม่ำเสมอ เมื่อพบส่วนของกิ่ง ใบ ดอก และผลท่ีเป็นโรค ตัดแต่งส่วนท่ีเป็นโรค รวมทั้งเก็บผลเน่า

ท่ีร่วงหล่นไปทำลายนอกแปลงปลูก แล้วพ่นด้วย เมทาแลกซิล 25% WP อัตรา 30-50 กรัมต่อน้ำ 

20 ลิตร หรือ ฟอสอีทิล–อะลูมิเนียม 80% WP อัตรา 30-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ให้ทั่วทรงพุ่ม 

จำนวน 1-2 ครั้ง ทุก 7-10 วัน และควรหยุดพ่นสารก่อนเก็บเกี่ยวผลอย่างน้อย 15 วัน 

เมื่อพบต้นท่ีใบเริ่มมีสีซีด ไม่เป็นมันเงาหรือใบเหลืองหลุดร่วง ให้ใช้ ฟอสโฟนิก แอซิด 40% 

SL ผสมน้ำสะอาด อัตรา 1:1 ใส่กระบอกฉีดยาฉีดเข้าลำต้น อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อต้น และราด

ดินด้วย ฟอสอีทิล–อะลูมิเนียม 80% WP อัตรา 30-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ เมทาแลกซิล 

25% WP อัตรา 30-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร 

เมื่อพบอาการโรคบนกิ่งหรือท่ีโคนต้น ถากหรือขูดผิวเปลือกบริเวณท่ีเป็นโรคออก แล้วทา

แผลด้วย ฟอสอีทิล–อะลูมิเนียม 80% WP อัตรา 70 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร หรือ ฟอสอีทิล-

อะลูมิเนียม 80% WG อัตรา 90 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร หรือ เมทาแลกซิล 25% WP อัตรา 40-60 

กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร หรือ แมนโคเซบ + วาลิฟีนาเลท 60% + 6% WG อัตรา 100 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร 

หรือ โพรพาโมคาร์บ ไฮโดรคลอไรด์ + เมทาแลกซิล 10% + 15% WP อัตรา 60 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร 

ทุก 7 วัน จนกว่าแผลจะแห้ง หรือใช้ ฟอสโฟนิก แอซิด 40% SL ผสมน้ำสะอาด อัตรา 1 : 1 ใส่

กระบอกฉีดยา ใช้อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อต้น ฉีดเข้าลำต้นหรือกิ่งในบริเวณตรงข้ามอาการโรค 

หรือส่วนท่ีเป็นเนื้อไม้ดีใกล้บริเวณท่ีเป็นโรค 

“เชื้อราท่ีก่อโรคนี้อยู่ในดิน ดังนั้นส่ิงท่ีสำคัญคือการเก็บเกี่ยวผลผลิต ต้องไม่วางผลทุเรียน

ให้สัมผัสกับดิน ด้วยการวางบนวัสดุหรือกระสอบท่ีสะอาดหรือบนรถเข็น เพื่อลดโอกาสสัมผัสกับ

ดิน การขนย้ายควรระมัดระวังไม่ให้เกิดบาดแผลที่ผล และหลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว ให้ตัดแต่งกิ่ง

เป็นโรค กิ่งแห้ง และตัดขั้วผลที่ค้างอยู่ ไปทำลายนอกแปลง เพื่อลดการสะสมของเชื้อสาเหตโุรค 

และไม่นำเครื่องมือตัดแต่งที่ใช้กับต้นเป็นโรคไปใช้ต่อกับต้นปกติ และทำความสะอาดเครื ่องมือ

ก่อนนำไปใช้ใหม่ทุกครั้ง” นายศรุต ให้คำแนะนำ 

ชาติชาย ศิริพัฒน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข่าวจาก หนังสือพิมพ์ แนวหน้า 

ฉบับวันพุธที่ 8 มิถนุายน พ.ศ.2565 

 

 

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผย

ว่า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ผู้

ประกอบกิจการโรงงานได้รับผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจ

และการเงิน เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย เป็นช่วงที่ผู้ประกอบ

กิจการโรงงานจะได้ฟื้นฟูกิจการ จึงสั่งการให้กรมโรงงาน

อุตสาหกรรม(กรอ.) ยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานจำพวกท่ี 2 

และจำพวกท่ี 3 ทุกขนาดอีก 1 ปี ต่อเนื่องจากการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบการ

โรงงานในปี 2564 ที่จะสิ้นสุดการยกเว้นค่าธรรมเนียมฯ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 โดยการ

ยกเว้นค่าธรรมเนียมในครั้งนี้เป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมครั้งที่ 3 ต่อเนื่องจากปี 2563 และ 

2564 

“การยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่เจ้าของกิจการโรงงาน เป็นหนึ ่งในมาตรการให้ความ

ช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน ในการฟื้นฟูกิจการภายหลังการแพร่ระบาดของไวรัสโค

วิด-19 คล่ีคลาย เพื่อให้กิจการพลิกฟื้นก้าวเดินต่อได้อย่างต่อเนื่อง”นายสุริยะกล่าว 

นายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม(กรอ.) กล่าวว่า กรอ. ได้เร่งดำเนินการ

ตามข้อส่ังการ โดยได้เสนอร่างกฎกระทรวงเพื่อยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการ

โรงงาน จำพวกท่ี 2 และจำพวกท่ี 3 ทุกขนาด ซึ่งขั้นตอนการดำเนินงานจะต้องนำเสนอหลักการ

และร่างกฎกระทรวงฯ ให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ความเห็นชอบก่อน จึงจะออกกฎกระทรวงและ

นำประกาศในราชกิจจานุเบกษา ผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2565 - 9 มิถุนายน 2566 

ปัจจุบันมีผู้ประกอบการกิจการโรงงานจำพวกท่ี 2 และจำพวกท่ี 3ท่ีต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปี 

รวม 60,344 โรงงาน รวมเป็นเงิน 280,405,800 บาท 

“แนวโน้มการลงทุนยังเติบโตต่อเนื่อง จากข้อมูลการขยายโรงงานตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 

2565 จนถึงปัจจุบัน เพิ่มขึ้น 3.5% เงินลงทุนรวม 45,477.06 ล้านบาท กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีการ

ขยายโรงงานสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร โลหะ และเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ 

เป็นสัญญาณท่ีดีของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของผู้ประกอบกิจการโรงงาน”นายวันชัยกล่าว 

 

 

 

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์ด้านความมั่นคงอาหาร ในขณะนี้ว่า ราคาอาหารท่ีพุ่ง

ขึ้นสูงเป็นประวัติการณ์ทั่วโลกในปัจจุบัน ส่งผลให้ประชากรประมาณ 193 ล้านคนทั่วโลก กำลัง

ประสบปัญหาความไม่มั่นคงด้านอาหาร ซึ่งเกิดจากหลากหลายปัจจัย โดยส่วนหนึ่งเกิดจากแรง

กดดันต่อตลาดอาหารทั่วโลก ซึ่งได้เกิดขึ้นมาระยะหนึ่งแล้ว และราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ ้นในปี 

ยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงาน ช่วยฟื้นฟูกิจการหลังโควิด-19คลี่คลาย 

สกู๊ปพิเศษ : จับตาวิกฤตอาหารโลก กับการพร้อมรับมือของไทย  

สศก.เผยไทยได้โอกาส ดันส่งออกผงาด ในฐานะครัวโลก 



2564 ผลักดันให้ราคาปุ๋ยและเชื้อเพลิงสูงขึ้น ประกอบกับสภาพอากาศท่ีแห้งแล้ง ได้ทำลายพืชผล

ในประเทศผู้ผลิตอาหารขนาดใหญ่ เช่น บราซิล สหรัฐอเมริกา และแคนาดา เป็นต้น จนมาถึง

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้เกิดความล่าช้าในการขนส่งและการค้าหยุดชะงัก และล่าสุด 

คือ สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างยูเครน-รัสเซีย ซึ่งทั้ง 2 ประเทศมีสัดส่วนการส่งออกข้าว

สาลีประมาณร้อยละ 30 ของการค้าข้าวสาลีทั ่วโลก ยูเครนส่งออกน้ำมันดอกทานตะวัน

ประมาณร้อยละ 50 ของโลก และรัสเซียส่งออกปุ๋ยร้อยละ 20 ของโลก การคว่ำบาตรรัสเซียใน

ครั้งนี้ จึงส่งผลให้ราคาพลังงานและปุ๋ยมีราคาสูงขึ้น 

สศก. โดยศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (ศกช.) ได้สรุปประเด็นสำคัญของวิกฤตการณ์อาหาร

โลก (Global Food Crisis) เพื่อให้เข้าใจสถานการณ์และผลกระทบที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต จาก

มุมมองของผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ประกอบด้วยประเด็นที่น่าจับตา เพราะหากพิจารณาแล้ว 

ประเทศทั ่วโลกยังไม่ฟื ้นตัวมากนัก จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตั ้งแต่ปลายปี 2563 

ประกอบกับความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ซึ่งท้ัง 2 ประเทศเป็นแหล่งทรัพยากร โดยเฉพาะ

ข้าวสาลี ปุ๋ย ซึ่งมีการคาดการณ์ว่า ผลิตผลกว่า 19-34 ล้านตันจะหายไปในปีนี้ และจะหายถึง 43 

ล้านตันในปี 2566 สะท้อนให้เห็นว่า จะส่งผลกระทบต่อปริมาณแคลอรีท่ีบริโภคของคนกว่า 150 

ล้านคน 

อีกท้ังการส่งออกสินค้าไปขายต่างแดนผ่านท่าเรือในทะเลดำต้องหยุดชะงักลง จากการถูก

เรือรบของรัสเซียปิดล้อม ดังนั้นหลายประเทศ เช่น มองโกเลีย อาเมเนีย อียิปต์ เยเมน ลิเบีย 

ปากีสถาน ตุรเคีย ซึ่งต้องพึ่งพาการนำเข้าอาหารและปัจจัยการผลิตทางการเกษตรจากรัสเซีย

และยูเครน จะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง นอกจากนี้ ภาวะสงคราม ยังส่งผลให้ รัสเซีย ซึ่งถือ

เป็นผู้ส่งออกวัตถุดิบที่ใช้ในการทำปุ๋ยรายใหญ่ อย่างโพแทสและซัลเฟต งดการส่งออก ทำให้

ราคาปุ๋ยต้องปรับขึ้นเช่นเดียวกัน 

สงครามรัสเซีย-ยูเครน ถือเป็นการจุดชนวนผลกระทบเศรษฐกิจโลกหลายด้าน โดยเฉพาะ

แนวโน้ม “วิกฤตอาหารโลก” ท่ีเขย่าความมั่นคงทางอาหาร และกำลังกลายเป็นกระแสผลักดันให้

ประเทศผู้ผลิตอาหารออกนโยบาย “ห้ามส่งออก” เพื่อรักษาสมดุลอาหารเพื่อเล้ียงคนในประเทศ 

ดังจะเห็นได้จากประเทศที่ห้ามส่งออกธัญพืชสำคัญและอาหารขณะนี้ นอกจากรัสเซีย-ยูเครน

แลว้ ยังมีคาซัคสถาน จำกัดการส่งออกข้าวสาลีและแป้งสาลี เป็นการชั่วคราว ขณะท่ีอาร์เจนตินา 

จำกัดการส่งออกเนื้อวัว ยาวจนถึงปี 2566 และล่าสุดอินเดีย ประกาศห้ามส่งออกข้าวสาลี ซึ่ง

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ออกมาระบุว่า ขณะนี้มีประมาณ 30 ประเทศท่ัวโลกได้ใช้

มาตรการจำกัดการส่งออกอาหาร พลังงาน และสินค้าโภคภัณฑ์แล้ว เพื่อสร้างหลักประกันความ

มั่นคงทางอาหารให้กับคนในชาติของตน (Food Protectionism) และธนาคารโลก คาดการณ์ว่า ปี 

2565 ราคาสินค้าท่ัวโลกจะปรับตัวสูงขึ้น 37% สูงสุดในรอบ 60 ปี 

แม้ที่ผ่านมา โลกจะเคยเผชิญกับวิกฤตอาหารมาแล้วในช่วงปี 2550 - 2551 แต่อย่างไรก็

ตาม ในปี 2551 เป็นเพียงการขาดแคลนสินค้า (Commodity Shock) ขณะที่สถานการณ์ในปี 

2565 กำลังเผชิญทั้งการขาดแคลนสินค้าและการขาดแคลนปัจจัยการผลิต ( Input Shock) ซึ่ง

สถานการณ์เช่นนี้ ทำให้ผู้เชี่ยวชาญหลายประเทศกังวลว่า หากสงครามยังดำเนินต่อไป จะทำให้

เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นและส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานอย่างมาก เพราะความมั่นคงทางอาหาร (Food 



Security) เป็นเรื่องที่สำคัญ นอกจากที่ทั่วโลกกำลังเผชิญกับภาวะโลกร้อนแล้ว ยังมาเผชิญกับ

สงครามความขัดแย้งครั้งนี้โดยในปัจจุบัน นักลงทุนให้ความสนใจด้านเทคโนโลยีการเกษตร 

(Agrotechnology) และเทคโนโลยีอาหาร (Food Tech) เช่น การใช้ผลผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

(Biosolution) และการทำฟาร์มแนวตั้ง (Vertical Farming) เป็นต้น ในขณะเดียวกันเกษตรกรก็ให้

ความสนใจในการใช้ปุ๋ยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดขยะมูลฝอยให้น้อยลง ส่วนผู้บริโภคก็หัน

มาให้ความสนใจบริโภคโปรตีนทางเลือกมากขึ้น 

สำหรับประเทศไทย ถือเป็นผู้ผลิตอาหารอันดับต้นๆ ของโลกจึงมีความพอเพียงของอาหาร

ในการบริโภคภายในประเทศ และหากมองในมุมวิกฤตที่เกิดขึ ้น สามารถเป็นโอกาสดีในการ

ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารให้เติบโต ในฐานะแหล่งผลิตอาหารสำคัญ หรือ ครัวของโลก โดย

จะเห็นได้จากการส่งออกสินค้าเกษตร 4 เดือนแรกปี 2565 (มกราคม - เมษายน 2565) ท่ีเติบโต

อย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับปี 2564 ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยสินค้าเกษตรไทย สามารถส่งออกไป

โลกเพิ่มขึ้นจาก 418,883 ล้านบาท เป็น 516,127 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 97,244 ล้านบาท หรือ ร้อย

ละ 23.22) กลุ่มสินค้าเกษตรส่งออกสำคัญ 10 อันดับแรก ได้แก่ ทุเรียน ข้าว ยางธรรมชาติ ไก่

ปรุงแต่ง อาหารสุนัขหรือแมวปรุงแต่ง ปลาทูน่าปรุงแต่ง สตาร์ชทำจากมันสำปะหลัง น้ำยาง

ธรรมชาติ เครื่องด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ และอาหารปรุงแต่งอื่นๆ เช่น เต้าหู้ 

อย่างไรก็ตาม ไทยได้มีการวางแผนเตรียมความพร้อมด้านความมั่นคงอาหาร ทั้งระบบ 

ผ่านกลในรูปคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับด้านนโยบายอาหารของประเทศ 

โดยดำเนินงานผ่านคณะกรรมการขับเคลื่อนด้านต่างๆ 4 ด้าน คือ1) ด้านความมั่นคงอาหาร

ตลอดห่วงโซ่ 2) ด้านคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร 3) ด้านอาหารศึกษา (ให้ความรู้ใน

การบริโภคอาหารอย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการ และ 4) ด้านการบริหารจัดการ (กฎหมาย 

โครงสร้างองค์กร และการบริหารงบประมาณ) 

โดยในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบดูแลด้านการผลิตสินค้าเกษตร ซึ่ง

เป็นต้นทางของระบบการผลิตอาหาร ได้มีการวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความ

มั ่นคงอาหาร โดยให้ความสำคัญกับการจัดการระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที ่ครอบคลุมและ

เชื่อมโยงกันทั้งระบบ (BIG DATA) การจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด 

(Provincial Crop Calendar) ซึ ่งจะช่วยสนับสนุนการวางแผนการกระจายสินค้าเกษตรและ

อาหาร ทำให้ภาครัฐสามารถวางแผนรองรับในสภาวะวิกฤต และสร้างความเชื ่อมั ่นให้กับ

ประชาชน รวมไปถึงการสนับสนุนเกษตรกรทำการเกษตรทฤษฎีใหม่และหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะเป็นการสร้างการพึ่งพาตนเองด้านอาหาร เพื่อสร้างความมั่นคงอาหาร

ในท้องถิ่นและลดผลกระทบที่เกิดจากปัญหาโลจิสติกส์อันเนื่องมาจากการระบาดของโควิด-19 

สร้างภูมิคุ้มกันให้เกษตรกรในการรับมือกับสภาวะวิกฤตอย่างยั่งยืนอีกด้วย 

นอกจากนี้ การประชุมเอเปกที่ไทยเป็นเจ้าภาพในปี 2565 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รับผิดชอบกรอบการทำงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงอาหาร ซึ่งเป็นการแสดงเจตนารมณ์และ

ความมุ่งมั่น 

ทางการเมืองในการส่งเสริมความมั่นคงอาหารในภูมิภาค ในร่างปฏิญญาฯ ไทยจะผลักดัน

ประเด็นหลักท่ีจะช่วยสนับสนุนนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก ด้านความปลอดภัยอาหาร ด้านการค้า



ระหว่างประเทศ ด้านการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อมและ ด้านการส่งเสริมความร่วมมือ

ระหว่างภาครัฐและเอกชนอีกด้วย 

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มุ่งมั่นที่จะให้ภาคเกษตรไทยมีความมั่นคง ยั่งยืนและ

แข็งแกร่งภายใต้วิกฤตต่างๆ โดยต้องการปรับปรุงการผลิตสินค้าเกษตรไทยตามนโยบาย Next 

Normal 2022 ที่มุ่งเน้นการสร้างผลิตภัณฑ์การเกษตรมูลค่าสูงด้วย BCG Economy Model เช่น 

การนำผลพลอยได้และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ผลิตพลังงาน การปลูกไม้เศรษฐกิจโตเร็ว

เพื่อพลังงาน การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในภาคเกษตร เป็นต้น จะช่วยให้เกษตรกรลดการพึ่งพา

พลังงานของประเทศที่นับวันราคาพลังงานน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจะสูงขึ้น เป็นการลดต้นทุน

การผลิตและเพิ่มรายได้ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความมั่นคงและความสามารถในการแข่งขันได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและยั่งยืนร่วมกัน 

 

 

นิวยอร์ก/มอสโก (เอพี/รอยเตอร์ส/บีบีซี นิวส์) - 

ผู้แทนถาวรรัสเซียประจำสหประชาชาติ หรือยูเอ็น ลุกออก

จากที ่ประชุมคณะมนตรีความมั ่นคงแห่งสหประชาชาติ 

หลังประธานคณะมนตรียุโรป กล่าวหารัสเซียว่าการเปิด

ฉากบุกโจมตียูเครนทำให้เกิดวิกฤตอาหารท่ัวโลก 

นายชาร์ลส์ มิเชล ประธานคณะมนตรียุโรป กล่าว

ในท่ีประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ หรือยูเอ็นเอสซี ในนครนิวยอร์กของสหรัฐฯ 

ว่า รัฐบาลรัสเซียกำลังแอบใช้เรื่องอาหารเป็นเครื่องมือต่อรองกับกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา การ

บุกโจมตียูเครนอย่างหนักหน่วงของรัสเซียก่อให้เกิดผลกระทบต่อท่ัวโลก ไม่ว่าจะเป็นปัญหาราคา

อาหารแพงขึ้น ประชาชนยากจน และความไม่มั่นคงในหลายภูมิภาค อีกทั้งยังมองว่า รัสเซียตอ้ง

เป็นผู้รับผิดชอบปัญหาวิกฤตอาหารในครั้งนี้แต่เพียงผู้เดียว 

นายมิเชลยังระบุว่า เขาเห็นกับตาว่า มีธัญพืชหลายล้านตันตกค้างอยู่ที่ท่าเรือโอเดสซา 

ทางตะวันตกเฉียงใต้ของยูเครน เพราะถูกรัสเซียปิดล้อมทางเข้าออกทางทะเล นอกจากนี้ เขายัง

กล่าวหาว่า รัฐบาลรัสเซียได้ขโมยธัญพืชและขัดขวางการเก็บเกี่ยวหรือเพาะปลูกในยูเครน เพราะ

รัสเซียกำลังใช้ปฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครน 

คำกล่าวของนายมิเชลทำให้นายวาสซิลี นีเบนเซีย ผู้แทนถาวรรัสเซียประจำยูเอ็น ลุกออก

จากท่ีประชุมในทันที แต่นายมิเชลยังคงกล่าวถึงนายนีเบนเซียโดยตรงต่อไปว่า นายนีเบนเซียอาจ

ลุกออกจากที ่ประชุม เพราะไม่อยากรับฟังความจริงขณะที่นายนีเบนเซียเผยกับสำนักข่าว

รอยเตอร์สในเวลาต่อมาว่า เขาจำเป็นต้องลุกออกจากที่ประชุม เนื่องจากไม่ต้องการฟังคำโกหก

ของนายมิเชล ขณะนี้ อันโตนิโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการยูเอ็น กำลังพยายามเป็นตัวกลางเจรจา

เพื่อบรรลุข้อตกลงฟื้นการส่งออกอาหารของยูเครน รวมทั้งการส่งออกอาหารและปุ๋ยของรัสเซีย

ด้วย 

ทั้งนี้ นับตั้งแต่ปฏิบัติการในยูเครนเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมา ทำให้รัสเซียถูก

กล่าวหาว่าซ้ำเติมวิกฤตอาหารโลก ทำให้ราคาข้าวสาลีและธัญพืช น้ำมันปรุงอาหาร ราคา

รัสเซียวอล์กเอาท์บ้าง หลังถูกอียูโทษก่อวิกฤตอาหารโลก 



เชื้อเพลิงและราคาปุ๋ย ปรับตัวสูงขึ้น โดยรัสเซียกับยูเครนเป็นประเทศส่งออกข้าวสาลีรวมกันมาก

ถึงเกือบ 1 ใน 3 ของโลก และรัสเซียยังเป็นประเทศส่งออกปุ๋ย ส่วนยูเครนยังส่งออกน้ำมันดอก

ทานตะวันและข้าวโพดด้วย 

ในอีกด้านหนึ่ง นายเซอร์เก ลาฟรอฟ รัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซีย ต้องยกเลิก

กำหนดการเดินทางเยือนประเทศเซอร์เบียในวันจันทร์และวันอังคาร เนื่องจาก 3 ประเทศเพื่อน

บ้านของเซอร์เบีย คือ มอนเตเนโกร นอร์ทมาซิโดเนีย และบัลแกเรีย ไม่อนุญาตให้เครื่องบินของ

เขาบินเข้าน่านฟ้า ลาฟรอฟ ได้กล่าวว่า เป็นเรื่องที่เหนือความคาดคิดที่สมาชิกนาโตทั้งสาม

ประเทศขัดขวางรัสเซียในการดำเนินนโยบายต่างประเทศ บ่งชี้ว่าชาติสมาชิกนาโตและอียูยอมใช้

วิธีการที่ต่ำต้อยโดยไม่คำนึงหลักการและศักดิ์ศรี ส่วน ดมิทรี เปสคอฟ โฆษกรัฐบาลรัสเซีย 

กล่าวโจมตีด้วยว่า เป็นการกระทำที่ไม่เป็นมิตรของทั้งสามประเทศที่อาจจะสร้างปัญหาบ้าง แต่

รัสเซียจะพยายามรักษาความสัมพันธ์กับประเทศท่ีเป็นมิตรอย่างเซอร์เบียต่อไป 

 

 


