
ข่าวจากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า 
วันพฤหัสบดีที่ 4 ตลุาคม พ.ศ.2561 

 
ไทยร้อง WTO ช่วยบีบอินเดีย เลิกอุดหนุนสง่ออก-ชี้น้้าตาลต่้าสุดรอบ 10 ปี 

นายวิบูลย์ ผาณิตวงศ์ รองประธานคณะกรรมการประสานงาน 3 สมาคมโรงงานน ้าตาลทราย เปิดเผย
ว่า กลุ่มพันธมิตรเพื่อการปฏิรูปการค้าน ้าตาลโลก หรือ Global Sugar Alliance for Sugar Trade Reform 
and Liberalization (GSA) ซึ่งมีประเทศผู้ผลิตและส่งออกน ้าตาลทรายท่ีส้าคัญของโลกร่วมเป็นสมาชิก 
อย่างเช่น บราซิล ออสเตรเลีย กัวเตมาลา โคลอมเบีย ซิลี แคนาดา และไทย ได้เรียกร้องให้รัฐบาลอินเดีย
ยกเลิกมาตรการอุดหนุนการส่งออกน ้าตาลทราย จ้านวน 5 ล้านตัน หลังจากภาครัฐบาลอินเดียอนุมัติงบกว่า 
760 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 22,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเพิ่มค่าอ้อย และชดเชยค่าขนส่งน ้าตาล
จากโรงงานไปยังท่าเรือส่งออก ซึ่งขัดข้อตกลงองค์การการค้าโลก (WTO) และเป็นการบิดเบือนตลาดน ้าตาล
โลก 

ส้าหรับผลกระทบจากการอุดหนุนการส่งออกของอินเดียในครั งนี  มีผลให้ราคาน ้าตาลในตลาดโลกลดลง 
36% ต่้าสุดในรอบ 10 ปี และอยู่ในระดับต่้ากว่าต้นทุนการผลิตของประเทศท่ีมีประสิทธิภาพการผลิตสูง เช่น 
บราซิล ออสเตรเลีย และไทย หากอินเดียไม่ด้าเนินการยกเลิกมาตรการนี จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศผู้ผลิตน ้าตาลท่ัวโลก 

ดังนั น ภาคอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทรายไทย จึงได้ร่วมกับภาครัฐ (ส้านักงานคณะกรรมการอ้อย
และน ้าตาลทราย หรือ กอน.) เสนอต่อคณะผู้แทนถาวรไทยประจ้า WTO เพื่อสอบถาม และเรียกร้องให้อินเดีย
เลิกมาตรการอุดหนุนการส่งออกดังกล่าว และเห็นว่า ประเทศผู้ผลิตน ้าตาลจ้าเป็นท่ีจะต้องร่วมมือกันยับยั ง
มาตรการอุดหนุนใดๆ ก็ตามท่ีบิดเบือนการค้าน ้าตาลโลก 

“ในฐานะท่ีไทยเป็นสมาชิกของ GSA จะร่วมกันเรียกร้องผ่านรัฐบาลของประเทศตนเอง เพื่อเรียกร้อง
ผ่านกลไกระงับข้อพิพาทของ WTO ให้ประเทศอินเดียยกเลิกมาตรการอุดหนุนการส่งออกท่ีส่งผลกระทบอย่าง
รุนแรงต่อราคาน ้าตาลในตลาดโลกเป็นอย่างมาก ดังนั น เราจะต้องช่วยกันยับยั งการบิดเบือนราคาน ้าตาลท่ีจะ
ส่งผลต่อรายได้ของโรงงานและเกษตรกรชาวไร่อ้อยท่ัวโลก” นายวิบูลย์ กล่าว 
 

เตรียมคิกออฟปลูกข้าวโพดหลังนา 
ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร-ลั่นไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 

 
นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตร และสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้ริเริ่มปฏิรูปการบริหาร

จัดการภาคการเกษตรของไทย เพื่อสนองนโยบายการตลาดน้าการผลิตของรัฐบาล โดยเริ่มจากการจัดท้า
โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูการท้านา 2561 ซึ่งจะเริ่มด้าเนินการตั งแต่
เดือนพฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป โดยมี หลักการด้าเนินการ คือ 

1) เกษตรกรต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับราคาและเงื่อนไขการรับซื อผลผลิต รวมทั งปริมาณความต้องการ
ผลผลิตของตลาดก่อนตัดสินใจลงมือท้าการเพาะปลูก 2) รัฐบาล จะต้องมีมาตรการลดความเสี่ยงในการ
ประกอบอาชีพของเกษตรกร เช่น การหาตลาดหรือผู้รับซื อสินค้าเกษตรล่วงหน้าด้วยราคาท่ีเป็นธรรม การ
ประกันรายได้ ขั นต่้า การท้าประกันภัยพืชผล เป็นต้น และ 3) มาตรการจูงใจเกษตรกร อาทิ การสนับสนุน



สินเชื่อเป็นค่าปัจจัยการผลิตและการเตรียมดินผ่าน ธ.ก.ส. ในอัตราร้อยละ 0.01 ต่อปี ของวงเงินไร่ละ 2,000 
บาท (ไม่เกิน 15 ไร่ต่อราย) การสนับสนุน เบี ยประกันภัย 65 บาทต่อไร่ เมื่อได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติจะ
ได้รับชดเชย ไร่ละ 1,500 บาท 

ส้าหรับขั นตอนการด้าเนินงาน ได้มอบหมายให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องด้าเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี  1) ให้
คณะท้างานระดับอ้าเภอประชุมชี แจงท้าความเข้าใจและเชิญชวนเกษตรกรในพื นท่ี ให้ปรับเปลี่ยนจากการท้า
นาปรงัมาปลูกข้าวโพดอาหารสัตว์ตามความเหมาะสมของคุณภาพดิน 2) ให้ชี แจงเกษตรกรทราบถึงสิทธิในการ
กู้เงินจาก ธ.ก.ส. และรัฐบาลท้าประกันภัยพืชผลเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติเพิ่มเติมจากเงินชดเชย สาธารณ
ภัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง อีกไร่ละ 1,500 บาท โดยรัฐบาลออกค่าเบี ยประกันให้ไร่ละ 65 บาท 3) ให้
จัดส่งคณะวิทยากรจัดการอบรมให้ความรู้ในการปลูกข้าวโพด การลดต้นทุน และการรักษาแปลงแก่เกษตรกรท่ี
เข้าร่วมโครงการ 4) ให้สหกรณ์การเกษตรหรือวิสาหกิจชุมชนท้าหน้าท่ีรวบรวมเกษตรกรรายย่อยท่ีเป็นสมาชิก 
เข้าร่วมโครงการในลักษณะเกษตรแปลงใหญ่ ซึ่งสหกรณ์จะได้รับสิทธิเงินกู้จาก ธ.ก.ส. ในอัตราดอกเบี ยต่้าร้อย
ละ 0.01 ในนามกลุ่มจาก ธ.ก.ส. ด้วย รวมถึงการ ส่งเสริมให้สหกรณ์ท้าหน้าท่ีการบริหารจัดการผลผลิต โดย
การจัดหาเมล็ดพันธุ์ให้แก่สมาชิก 

5) คณะท้างานระดับจังหวัด อ้านวยการในการประสานเอกชนในการรับซื อผลผลิต โดยเฉพาะเอกชน
รายย่อยในพื นท่ี 6) คณะกรรมการอ้านวยการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประสานงานร่วมกับกระทรวง
พาณิชย์และภาคเอกชน เพื่อเข้าไปท้าสัญญารับซื อข้าวโพดล่วงหน้ากับเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรอย่าง
เป็นธรรม โดยต้องระบุข้อตกลงในรายละเอียดการท้าสัญญารับซื อให้ชัดเจนในเร่ืองต่างๆ คือ ราคารับซื อ จุดรับ
ซื อ จ้านวนและคุณภาพข้าวโพดท่ีจะรับซื อ และเงื่อนไขต่างๆ 7) ให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ในฐานะ
เลขานุการอ.พ.ก.จังหวัด ประสานกับเกษตรจังหวัด เพื่อก้าหนดแผนปฏิบัติการของโครงการในแต่ละจังหวัด 
และ 8) มอบหมายเกษตรจังหวัดพร้อมทั งเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อชี แจงความ
เป็นมาและรายละเอียดโครงการ รวมทั งมอบหมายให้เกษตรอ้าเภอด้าเนินการเช่นเดียวกับระดับอ้าเภอด้วย 
และชี แจงในการประชุมก้านัน/ผู้ใหญ่บ้านประจ้าเดือนตุลาคม 2561 ด้วย 

"การปฏิรูปการบริหารจัดการภาคเกษตรของไทยในครั งนี  จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยให้
ดีขึ นอย่างมั่นคง เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ นอย่างมั่งคั่งและยั่งยืนตลอดไป โดยไม่ทิ งผู้ใดไว้ข้างหลัง" นายกฤษฎา 
กล่าว 

กฤษฎา บุญราช 
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คอลัมน์หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน : ปลูกทุเรียนให้รอด (จบ) 

 
มาถึงบทสุดท้ายของการปลูกทุเรียนยังไงให้รอดกับ วุฒิชัย แจ่มสว่าง เจ้าของสวนทุเรียนบ้านสวนปิยะ

พัทธ์ บ้านช้าโสม ต.แสลง อ.เมือง จ.จันทบุรี ผู้คร่้าหวอดในวงการทุเรียนมาหลายสิบปี  หลังลงปลูกเรียบร้อย
ทุกขั นตอน ให้หมั่นส้ารวจสวนทุกๆ 3 วัน เช็กบริเวณล้าต้นและใบ 

ล้าต้นทุเรียน...ต้องไม่ลีบ ไม่มีจุดสีน ้าตาล หรือมีหยดน ้าเกาะตามต้น หากพบแสดงว่าต้นอ่อนแอ มีเชื อ
รา สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคอื่นตามมา วิธีแก้ฉีดพ่นยากันเชื อราบริเวณโคนต้นทุก 5-7 วันจนกว่าจะหาย 

ใบทุเรียน...ต้องไม่เหลือง ไม่หงิกงอ ถ้ามีแสดงว่าเชื อราเริ่มอาละวาด ให้ฉีดพ่นยากันเชื อรา แต่ถ้าบนใบ
มีแมลง หรือมีร่องรอยของแมลงมากัดกินใบ ให้ฉีดพ่นสารชีวภัณฑ์ไล่แมลงทุก 5-7 วันจนกว่าจะหาย แต่หากใบ
ไหม้หรือแห้ง แสดงว่าต้นทุเรียนได้รับปุ๋ยมากเกินไป แก้ไขด้วยงดให้น ้า 4-5 วัน เพื่อบังคับให้ต้นทุเรียนเร่งใช้ปุ๋ย
ท่ีสะสมไปให้ได้มากท่ีสุด 

การดูแลระหว่างปลูก...เมื่อต้นทุเรียนอายุ 1 ปี ให้เริ่มตัดแต่งกิ่ง เน้นตัดกิ่งท่ีอยู่ตรงกันหรือซ้อนกันทิ ง 
เพื่อให้แต่ละกิ่งได้รับแสงอย่างเต็มที่ เมื่อถึงเวลาติดผล ลูกจะไม่ชนกันหรือเบียดกันจนเสียรูปทรง 

เคล็ดลับในการตัดแต่งกิ่ง...จะเก็บกิ่งไว้ 20-25 กิ่ง ท่ีเหลือตัดทิ งให้หมด ปรามไม่ให้ต้นสูงเกินไป เพื่อ
ป้องกันลมพัดต้นล้มในอนาคต และยังท้าให้กิ่งสมบูรณ์ แข็งแรง แผ่ออกไปได้ไกลๆ รับน ้าหนักลูกทุเรียนได้มาก
ขึ น และให้ธาตุอาหารมาเลี ยงลูกให้พอ จึงไม่ต้องเลี ยงกิ่งท่ีไม่จ้าเป็น ท่ีส้าคัญยังช่วยให้การเก็บเกี่ยวผลท้าได้ง่าย 

เมื่อเข้าปีท่ี 4 ทุเรียนเร่ิมออกดอก ระยะนี ห้ามใช้สารเคมีหรือยาฆ่าแมลงเด็ดขาด เพราะจะไม่มีแมลงมา
ช่วยผสมเกสร 45 วันต่อมา ดอกจะเริ่มบาน ถัดมาอีก 10 วัน จะเริ่มเห็นผลเล็กๆตามกิ่ง ควรไว้ผลกิ่งละ 5-10 
ลูกเท่านั น ให้ลูกสมบูรณ์ได้รับธาตุอาหารอย่างเต็มท่ี ท่ีเหลือเด็ดทิ ง ช่วงนี ลดการให้น ้าลงจากครั งละ 30 นาที 
ให้เหลือแค่ 20 นาที เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกอมน ้ามาก เพราะจะท้าให้ผลหลุดจากขั วได้...รวมระยะเวลาตั งแต่เริ่ม
ออกดอกจนถึงเก็บผลผลิต 5 เดือนครึ่ง แต่ถ้าอยากรู้รายละเอียดมากกว่านี สอบถามไปได้ที่ 08-6135-8907 
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