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พาณิชยเ์คาะส่งออกโต 6% จบัตาค่าเงินหวัน่เสียเปรียบคู่แข่ง 

 
 

นางสาวพมิพ์ชนก วอนขอพร ผูอ้ านวยการส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การคา้กระทรวง
พาณิชย ์เปิดเผยวา่กระทรวงไดท้ าการปรบัเพิม่ประมาณการส่งออกปี 2560เป็นขยายตวั 5-6% จากเป้า
เดมิที ่5% เน่ืองจากการส่งออกขยายตวัต่อเน่ืองโดยตวัเลขการส่งออกล่าสุดในเดอืนกรกฎาคมทีผ่า่นมา 
ส่งออกมมีูลค่า 18,852 ล้านดอลลาร์ขยายตวั 10.5% ขยายตวัต่อเน่ืองเป็นเดือนที่ 5 และเมื่อรวม 7 
เดอืนแรกของปีน้ีการสง่ออกมมีลูคา่ 132,399 ลา้นดอลลารข์ยายตวั 8.2% สงูสุดในรอบ 6 ปี 

ทางดา้นการน าเขา้ในเดอืนกรกฎาคมมมีูลค่า 19,040 ลา้นดอลลาร์ขยายตวั 18.5% เมื่อรวม 7 
เดอืนแรกของปีน าเขา้มมีลูคา่ 125,616 ลา้นดอลลาร ์เพิม่ขึน้ 15.5% และดุลการคา้เดอืนกรกฎาคม ขาด
ดุล 188 ลา้นดอลลาร ์ซึ่งเป็นการขาดดุลครัง้แรกในรอบ 2 ปีนับตัง้แต่เมษายน 2558 แต่เมื่อรวมดา้น 7 
เดอืนแรกของปี2560 ดุลการคา้ยงัคงเกนิดุล 6,783 ลา้นดอลลาร์ 

อย่างไรก็ตาม การส่งออกที่ขยายตวัดนีัน้ จากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโลกโดยเฉพาะตลาดจนี 
ตะวนัออกกลาง CLMV(กมัพชูา ลาว เมยีนมา เวยีดนาม) และสหรฐั โดยมองวา่การส่งออกในช่วงทีเ่หลอื
ของปีน้ีหากจะใหก้ารสง่ออกเตบิโตไดถ้งึ 6% ชว่ง 5 เดอืนจะตอ้งสง่ออกใหไ้ดเ้ฉลีย่ 19,182 ลา้นดอลลาร์
หรอืประมาณ 3.1% ต่อเดอืน 

“อกีทัง้ตอ้งจบัตาการมอบนโยบายของนายสมคดิ จาตุศรพีทิกัษ์ รองนายกรฐัมนตร ีทีจ่ะเดนิทาง
มามอบนโยบายให้กระทรวงพาณิชย์ในวนัจนัทร์ 28 สิงหาคมน้ีว่าจะมอบหมายเป้าการส่งออกใหม่
หรอืไม”่นางสาวพมิพช์นก กลา่ว 

นางสาวพมิพช์นกกล่าวว่าการส่งออกอาจจะเตบิโตไดม้ากกว่า 6% แต่ตอนน้ียงัมองแค่ 6% ส่วน
ผลกระทบในเรื่องสหรฐัคว ่าบาตรเกาหลเีหนือนัน้ ยนืยนัว่า ไม่มผีลกระทบต่อไทยเน่ืองจากสนิคา้ที่ถูก
คว ่าบาตร เชน่ อาวุธ พลงังาน ถ่านหนิ น ้ามนั ซึ่งไทยไม่มกีารส่งออกสนิคา้ดงักล่าวไปเกาหลเีหนือ และ
ปจัจุบนัสดัส่วนการส่งออกของไทยไปเกาหลเีหนือมเีพยีง 0.01% เท่านัน้ แต่อย่างไรก็ตาม ยงัคงต้อง
ตดิตามสถานการณ์อยา่งใกลช้ดิต่อไป 
 



ส าหรบักรณีทีดุ่ลการคา้เดอืนกรกฎาคมทีข่าดดุล 188 ลา้นดอลลารน์ัน้ยอมรบัว่า เป็นผลจากการ
เก็งก าไรทองค าเป็นหลกัเน่ืองจากสถานการณ์โลกมคีวามไม่แน่นอน นักลงทุนจงึวิ่งเขา้หาสินทรพัย์
ปลอดภยั ซึ่งมองว่าไทยอาจยงัขาดดุลการคา้ต่อเน่ืองอกี 2-3 เดอืนขา้งหน้า แต่ทัง้น้ี หากหกัทองค า จะ
พบวา่ ดุลการคา้เกนิดุล 1,087 ลา้นดอลลาร ์

ส่วนการส่งออกของปีน้ี แรงขบัเคลื่อนส าคญัมาจากอุปสงค์ประเทศคู่ค้าที่เติบโตดโีดยเฉพาะ
ประเทศคูค่า้ในเอเชยี สนิคา้อุตสาหกรรมหลายรายการสามารถกลบัมาขยายตวัไดใ้นระดบัสูง โดยเฉพาะ
สนิคา้อเิล็กทรอนิกส์ เคมภีณัฑ ์และยาง การส่งออกสนิคา้เกษตรมแีนวโน้มขยายตวัด ีโดยเฉพาะการ
สง่ออกยางพาราทีข่ยายตวัทัง้จากปรมิาณและราคา 

ดา้นสมมุตฐิานคา่เงนิบาท กระทรวงพาณิชยไ์ดป้รบัคาดการณ์คา่เงนิบาทปีน้ีมแีนวโน้มแขง็ค่าขึน้ 
โดยมองกรอบไว้ที่ 34-36 บาทต่อดอลลลาร์ จากเดิมมองที่ 35.5-37.5 บาทต่อดอลลาร์ ขณะที่ราคา
น ้ามนัดิบดูไบ มองที่ 45-55 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล นอกจากน้ียงัมองว่า สหรฐัจะปรบัขึ้นอตัราดอกเบี้ย
ในชว่งปลายปีน้ีตามทีค่าดการณ์ไว ้ซึ่งจะสง่ผลใหล้ดแรงกดดนัต่อเงนิบาทไดบ้า้ง 

“ปจัจยัเสีย่งทีย่งัตอ้งจบัตามอง คอืความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น ทีย่งัตอ้งตดิตาม แต่มองว่า 
ค่าเงินบาทจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขนั และการส่งออกในระยะสัน้เท่านัน้ โดย
ผูป้ระกอบการจะต้องเตรยีมพรอ้มเพื่อรองรบักบัความเสี่ยงที่จะเกดิขึน้ในระยะต่อไป ทัง้น้ี ประเมนิว่า
สนิคา้ขา้ว ผลติภณัฑส์ าปะหลงั อาหาร และยางพารา จะไดร้บัผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นมากกว่า
สนิคา้กลุม่อื่น” นางสาวพมิพช์นก กลา่ว 

 
นโยบายรฐักบัชาวนาไทย ‘อุ้ม-ปล่อย’ทางไหนกเ็หน่ือย 

 
 

“..ขา้วทุกจาน อาหารทุกอยา่ง อยา่กนิทิง้ขวา้ง เป็นของมคี่า ชาวนาเหน่ือยยาก ล าบากหนักหนา 
สงสารบรรดา คนยากคนจน..” 

เชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่ต้องเคยท่อง หรอือย่างน้อยๆ ก็ต้องเคยผ่านหูผ่านตากนัมาบ้างกบับท
อาขยานข้างต้น เช่นเดียวกับที่เคยเห็นในสื่อต่างๆ ว่าชีวิตของคนเป็นชาวนา นัน้แสนจะ “ล าบาก
ยากแคน้” ตัง้แต่ข ัน้ตอนการปลูกขา้วจากหว่านเมลด็ถงึเกบ็เกี่ยว“หลงัสูฟ้้าหน้าสูด้นิ” กลางแสงแดด
รอ้นๆ แถมยงัตอ้งฝากชวีติไวก้บัภยัธรรมชาต ิ“น ้าทว่ม-น ้าแลง้” ซ ้ารา้ยขา้วทีป่ลูกไดเ้มื่อน าไปขายต่อให้
โรงสกีม็กัจะ “ถูกกดราคา” บทสรุปของอาชพีชาวนาไทย จงึไม่เคยพน้ไปจาก “ความจน” ไม่ว่าจะผา่นไป
กีย่คุสมยักต็าม 
 



ในมุมหน่ึงทีอ่าชพีชาวนาถูกยกยอ่งในฐานะ “กระดูกสนัหลงัของชาติ” ผูผ้ลติขา้วอนัเป็นอาหาร
หลกัของคนไทยรวมถงึสง่ออกไปขายยงัต่างแดน แต่อกีมุมหน่ึงชาวนากม็ภีาพของ “ผูย้ากไร”้ทบัซอ้นอยู่
ดว้ย การยกระดบัคุณภาพชวีติชาวนาจงึกลายเป็นนโยบายทีทุ่กๆ รฐับาลไมว่า่จะเขา้สู่อ านาจดว้ยวธิกีาร
ใดต้องมไีว้เสมอ ทว่าแม้จะแตกต่างกนัในรายละเอยีด แต่ทุกรฐับาลม ี “วธิคีดิ”เหมอืนกนัอย่างหน่ึงคอื 
“เน้นอุดหนุนราคาผลผลติ” บา้งใชว้ธิปีระกนัรายไดข้ ัน้ต ่าของชาวนา และบา้งกใ็ชว้ธิรีบัซื้อขา้วในราคาสูง
กวา่ทอ้งตลาด 

ค าถามคอื “วธิกีารแบบน้ีชว่ยชาวนาไดจ้รงิหรอื?” รวมถงึ “จะใชไ้ปไดถ้งึเมื่อใด?” ดงัเรื่องเล่าจาก 
รศ.ดร.สมพรอิศวิลานนท์ นักวิชาการอาวุโส สถาบนัคลงัสมองของชาติ และอดีตอาจารย์ภาควิชา
เศรษฐศาสตรเ์กษตรและทรพัยากร คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ทีก่ล่าวในเวทเีสวนา 
“จุดเปลีย่นชาวนาประเทศไทยในยุค 4.0” จดัโดย สถาบนัประชาชนเพื่อการสาธารณสุขมูลฐาน ณ รร.เอ
บน่ีา เฮา้ส ์ซ.วภิาวด ี64 ยา่นหลกัสี ่กทม. วา่ 

ผลผลติขา้วทัว่โลกมอียูท่ ัง้สิน้ 470 ลา้นตนั ส่วนใหญ่ผลติในทวปีเอเชยี แต่มตีลาดซื้อขายขา้วอยู่
จรงิๆ เพยีง 40 ลา้นตนัหรอืไมถ่งึรอ้ยละ 10 ของผลผลติ อกีทัง้ยงัเป็นตลาดทีม่กีารแขง่ขนัสูงมผีูผ้ลติราย
ใหม่ๆ เกดิขึน้อย่างต่อเน่ือง ขณะที่ประเทศที่เป็นผูบ้รโิภคหลกัๆ ก็พยายามปลูกขา้วไวบ้รโิภคเพื่อลด
การน าเขา้ ส่งผลใหร้าคาขา้วหดตวัลง อาท ิจากทีเ่คยขึน้ไปสูงในปี 2551 กค็่อยๆลดลงมาเรื่อยๆ จนถงึ
ปจัจุบนั 

“ในอดตีที่เราใชน้โยบายยกระดบัราคา หรอืจ าน าในราคาสูง ก็มผีลคอืเมื่อราคาตลาดโลกมนัหด
ตวัลง เราก็ขายออกเป็นรายสุดทา้ยในราคาที่ต ่า น ามาซึ่งปญัหาขา้วอยู่ในสต๊อกมากมาย ซึ่งวนัน้ีก็ยงั
แกป้ญัหาไมห่มด อยา่งขา้ว5 เปอรเ์ซน็ตท์ีเ่ป็นขา้วปลกูในพืน้ทีช่ลประทาน การแขง่ขนัจะดุเดอืดมาก เรา
กจ็ะเหน็ภาพว่าราคามนัลดลงมาโดยตลอด คอืปรมิาณการผลติมนัมาก ส่วนขา้วทีม่คีวามจ าเพาะ อยา่ง
ขา้วหอมมะลทิี่มคีวามหอมและความนุ่ม ราคากจ็ะขึน้ไปสูง แต่ขา้วที่จ าเพาะแบบน้ีจะปลูกไดปี้ละครัง้ ” 
รศ.ดร.สมพร ระบุ 

นักวชิาการอาวุโสท่านน้ี กล่าวต่อไปว่า นโยบายของรฐัไทยเคยพยายามลดการปลูกขา้วมาแลว้
ครัง้หน่ึงในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่6-7 (ปี 2530-2539) แต่สุดทา้ยกก็ลบัมา
ใชน้โยบายที่กระตุ้นให้เกษตรกรปลูกขา้วเป็นจ านวนมากเช่นเดมิ ไม่ว่าจะโดยตัง้ใจหรอืไม่ตัง้ใจก็ตาม 
สวนทางกบัตน้ทุนการผลติขา้วทีน่บัวนัจะสงูขึน้เรื่อยๆ และไมว่า่จะเป็นนโยบาย “อุม้ชาวนา” ของรฐับาล
ใดกต็าม ลว้นตอ้งใชง้บประมาณเฉลีย่ปีละหลกัแสนลา้นบาททัง้สิน้ 

รศ.ดร.สมพร ย า้วา่ วธิคีดิทัง้ของรฐับาลและชาวนาไทย วนัน้ีถงึเวลาแลว้ “ตอ้งไปใหพ้น้จากกรอบ
เดมิๆ” อยา่งการใชง้บประมาณอุดหนุนเสยีท ีเพราะเป็นการกระตุน้ใหป้ลูกขา้วมากเกนิไปจนผลผลติลน้
ตลาด ส่วนทางรอดคอื 1.ต้องรวมกลุ่มในฐานะชุมชน เพราะการท าแบบเดีย่วๆ อย่างไรก็ไม่คุม้ค่า เช่น 
ชาวนารายย่อยมทีีน่าเพยีง 10-20 ไร่ ปลูกขา้วไดแ้ค่ 2 ฤดู เฉลีย่มรีายไดเ้พยีงไม่เกนิ 4 หมื่นบาทต่อปี
เทา่นัน้ 

 
 
 



2.มีวิธีการบริหารจดัการ จะเห็นได้จาก “คนรุ่นใหม่”ที่เลือกเป็นเกษตรกร หลายรายประสบ
ความส าเรจ็ดว้ยด ี“ท านาถ้าท าเป็นก็รวยได้” ดงันัน้สถาบนัวชิาการต่างๆ ตอ้งเขา้ไปช่วยเหลอื 3.เพิม่
มูลค่าผลผลติ โดยเชื่อมโยงกบัภาคบรกิารและท่องเที่ยว เช่นในปจัจุบนัความต้องการสนิค้าที่รกัษา
สิง่แวดลอ้มและมปีระโยชน์สุขภาพของผูบ้รโิภคมมีากขึน้ จุดน้ี “เกษตรอนิทรยี์” รวมถงึขา้วหลายสาย
พนัธุส์ามารถตอบโจทยไ์ด ้

เสยีงสะทอ้นจากเครอืขา่ยชาวนา วรวทิย ์บุญสรา้ง ผูน้ ากลุ่มชาวนาในพืน้ที ่จ.ขอนแก่น กล่าวว่า 
ปญัหาหน้ีสนิของชาวนามาจากหลายสาเหตุ อาท ิ1.ภยัธรรมชาต ิแต่ละปีชาวนาตอ้งปลูกขา้ว 3 ครัง้ แต่
อาจเกบ็เกี่ยวไดจ้รงิเพยีงครัง้เดยีว และแมร้ฐับาลจะออกมาตรการมาช่วยบรรเทาผลกระทบ กพ็บว่ายงั
ไมส่อดคลอ้งกบัตน้ทุนของเกษตรกร เช่น รฐับาลช่วยเหลอืไร่ละ1 พนับาท ทัง้ทีห่ากผลผลตินัน้สามารถ
เกบ็เกีย่วไดส้ าเรจ็จะมมีลูคา่ไรล่ะ 3-4 พนับาท 

3.ไม่สามารถก าหนดราคาผลผลติเองได ้พอไปถงึโรงสเีขาใหร้าคาเท่าไรกต็อ้งขาย ผลคอืถูกเอา
รดัเอาเปรยีบจากคนกลางอยู่ร ่าไป 3.การช่วยเหลอืของภาครฐัไม่ตรงกบัความต้องการของชาวนา เช่น 
ขอรบัการสนับสนุน “รถเกี่ยว” แต่รฐับาลกลบัน า “รถไถ” มาใหแ้ทน หรอืถงึจะใหร้ถเกี่ยวมาจรงิแต่กไ็ม่
ครอบคลุมทุกพื้นที่ ขอไป 2,500 ไร่ ใหม้าเพยีง 500 ไร่บ้าง ให้เหตุผลว่าไม่มงีบประมาณ ทัง้ที่รฐับาล
ตอ้งการใหเ้กษตรกรสามารถท านาไดอ้ยา่งครบวงจร 

4.เครอืขา่ยชาวนามหีลายกลุม่จนขาดเอกภาพ เมื่อเทยีบกบัสมาคมของอาชพีอื่นๆ รวมถงึยงัไม่มี
บุคคลหรอืกลุ่มใดทีส่ามารถ “เรยีกไดเ้ต็มปาก” ว่าเป็น “ผูแ้ทนของชาวนาไทย” อยา่งแทจ้รงิ จงึขาด
อ านาจการต่อรอง อกีทัง้หลายกลุ่มที่มอียู่ก็ยงัไม่มแีผนยกระดบัคุณภาพชวีติชาวนาอย่างเป็นรูปธรรม 
และ 5.ขา้วไม่มีกฎหมายควบคุมเป็นการเฉพาะ ต่างจากพชืเศรษฐกิจอื่นๆ เช่น ยางพารา อ้อย ที่มี
กฎหมายของตนเอง ทัง้ทีข่า้วเป็นอาหารหลกัของคนไทย 

อีกด้านหน่ึง ระวี รุ่งเรือง ผู้ประสานงานองค์กรชาวนาเพื่อการปลดหน้ี  ตัง้ข้อสังเกตว่า แม้
นโยบาย “นาแปลงใหญ่” ของรฐับาลปจัจุบนัโดยคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) จะเป็นแนวคดิทีด่ ี
แต่เป็นไปไดท้ีอ่าจจบลงดว้ยความลม้เหลว หลงัมเีสยีงวพิากษ์วจิารณ์มากว่าเกษตรกรไม่ไดม้สี่วนร่วม
อย่างแทจ้รงิ หลายพืน้ที่ขา้ราชการกลายเป็นผูส้ ัง่การวางนโยบายใหท้ า ทัง้ที่กลุ่มชาวนาควรมบีทบาท
ตัง้แต่การวางแผนผลติและลงมอืปฏบิตัดิว้ยตนเอง 

ระว ีเสนอแนะว่า ถ้าจะ “ท าให้สุด” จนสามารถ “ปลดหน้ี”ชาวนาได้อย่างสมบูรณ์ เบื้องต้น 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ควรมนีโยบาย “พกัหน้ีในส่วนของดอกเบีย้” ให้
ชาวนาช าระคนืเฉพาะเงนิตน้ ซึง่หากท าไปพรอ้มๆ กบันโยบายนาแปลงใหญ่และการรวมกลุ่มของชุมชน
เพือ่ผลติขา้วทีม่คีุณภาพไดม้าตรฐาน เชื่อวา่ภายในเวลา 5 ปี ชาวนาจะหมดหน้ีหมดสนิอยา่งแน่นอน 

“เราไมไ่ดต้อ้งการใหร้ฐับาลเอาเงนิมาใชห้น้ีใหเ้ราเราจะรวมเป็นกลุม่เพือ่บรหิารหน้ีของเราเอง หน้ี
กย็งัอยูก่บั ธ.ก.ส. นัน่แหละ แต่อาจจะขอใหพ้กัดอกเบี้ยสกั 5 ปี ไดไ้หม ประชาชนไม่ต้องแบกรบัภาระ 
แลว้เรากเ็อาทีด่นินัน้มาบรหิารเป็นกลุ่ม แลว้เอาผลก าไรนัน้ไปใชห้น้ี ธ.ก.ส. เงนิตน้มนักล็ด แต่นโยบาย
รฐับาลทีผ่า่นๆ มา พกัหน้ีเกษตรกรน่ีเงนิตน้ไม่ลด ก็จ่ายแต่ดอกเบีย้อยา่งเดยีว สุดทา้ยกย็งัเป็นอยูอ่ยา่ง
น้ี” ระวใีหค้วามเหน็ 
 



สอดคล้องกบัความเห็นของ เกียรตศิกัดิ ์กายสุด ประธานศูนย์ขา้วชุมชน จ.นครสวรรค์ กล่าวเสรมิว่า 
การแก้ปญัหาหน้ีสนิของชาวนา สามารถท าไดจ้รงิหากรวมเป็นเครอืข่ายขนาดใหญ่ไม่ใช่ต่างคนต่างท า 
อาท ิเมื่อภาคกลางยงัไม่ต้องใชร้ถเกี่ยว ก็อาจใหไ้ปช่วยชาวนาทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือก่อนก็ได ้
หรอืพืน้ทีใ่ดมจีุดเดน่ในการปลกูขา้วชนิดใดกใ็หป้ลูกไป พืน้ทีอ่ื่นๆ ไม่ตอ้งไปปลูกแขง่กนั แลว้มาร่วมกนั
หาตลาด แต่ยงัมสีิง่ทีต่อ้งปรบัปรุงคอื“โรงสชีุมชน” ปจัจุบนัแมจ้ะมอียู ่แต่ “คุณภาพยงัไม่ดนีัก” เมื่อเทยีบ
กบัโรงสขีองพอ่คา้นายทุน 

“เราไมม่ศีูนยก์ลางในการปรบัปรุงคุณภาพขา้ว เช่น เครื่องขดัมนั ผมเคยน าเสนอรฐับาลกโ็ดนขดั
วา่มนัไมคุ่ม้ เพราะเราไมเ่ป็นเครอืขา่ยกนั” ประธานศูนยข์า้วชุมชน จ.นครสวรรค ์ฝากทิง้ทา้ย 

อาจถงึเวลาตอ้ง “ยอมรบัความจรงิ” วา่นโยบายอุม้ราคาผลผลติทางการเกษตร อาจจะใชไ้ม่ไดผ้ล
อกีต่อไปในอนาคตทีส่นิคา้เกษตรโดยเฉพาะขา้วนบัวนัมคีูแ่ขง่ในตลาดหลายรายทัง้หน้าเก่าหน้าใหม่ แต่
ครัน้จะหวงัยกระดบัขา้วไทยให้เป็น “สนิค้าทรงคุณค่า” ในสายตาชาวโลกก็ไม่ง่ายอกี ดงัขอ้มูลจาก 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทีเ่ปิดเผยเมื่อปี 2558 ว่าเกษตรกรไทย “อายุมาก” รอ้ยละ 32 อายุเกนิ 60 
ปี และในภาพรวมอายุเฉลีย่อยู่ที ่55 ปี อกีทัง้ยงั “การศกึษาน้อย” รอ้ยละ 80 จบเพยีงชัน้ประถมศกึษา 
โดยมเีพยีงรอ้ยละ 1 เทา่นัน้ทีจ่บถงึขัน้ปรญิญาบตัร 

ฉะนัน้ความหวงัของรฐับาลที่อยากใหป้ระเทศไทยยกระดบัไปเป็น “Thailand 4.0” ขบัเคลื่อน
เศรษฐกจิทุกภาคสว่นดว้ย “นวตักรรม” คงดเูป็นเรื่องยาก เพราะ“เทคโนโลย”ี ชา่งเหมอืนกบั “ยาขม” เสยี
เหลอืเกนิส าหรบัประชากรทีท่ ัง้สูงวยัแถมไม่มพีืน้ฐานมาตัง้แต่อายุน้อยๆ เมื่อเทยีบกับคนรุ่นใหม่ทีโ่ตมา
กบัความไฮเทค ดงัจะเหน็ตามขา่วว่าเกษตรกรอายุน้อยๆ ที่ประสบความส าเรจ็ มกัใชเ้ทคโนโลยเีขา้มา
ชว่ยตัง้แต่การผลติจนถงึการหาตลาดทัง้สิน้ 

น่ีคอื “ก าแพงสงูทีย่ากจะฝา่ขา้ม” ของเกษตรกรไทย แต่หากไม่อาจกา้วผา่นไปได ้แมว้นัน้ีหรอืใน
อนาคตอนัใกล้จะปลดหน้ีได้ส าเร็จ แต่ก็ไม่มีใครรบัประกนัได้ว่าหลงัจากนัน้จะไม่กลบัมาเป็นหน้ีอีก 
เพราะไมส่ามารถใชเ้ครื่องมอืส าคญัในการรบัมอืกบั “ความผนัผวน” ทัง้ในประเทศและกระแสโลก!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข่าวจากหนังสือพิมพไ์ทยรฐั 
ฉบบัวนัพฤหสับดีท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ.2560 

 
สบัปะรดระวงัโรคเน่า 

 
 

ในช่วงที่สภาพอากาศมเีมฆเป็นส่วนใหญ่และมฝีนตกชุก กรมวิชาการเกษตรเตือนเกษตรกร
ชาวไรส่บัปะรดเฝ้าระวงั...โรคยอดเน่ารากเน่าเป็นโรคเกดิจากเชือ้รา สามารถพบไดใ้นทุกระยะ...อาการที่
ต้น ใบยอดจะมีสีซีด โคนใบหรือฐานใบจะเน่าช ้า มีสีขาวอมเหลือง ขอบสีน ้าตาล และส่งกลิ่นเหม็น
เฉพาะตวั เมื่อดงึสว่นยอดจะหลุดไดโ้ดยงา่ย ถา้อาการรุนแรงกลุม่ใบตรงกลางตน้จะหกัลม้พบัลงมา 

อาการทีร่าก เริม่แรกใบสซีดีคลา้ยอาการทีต่น้ ใบดา้นล่างจะน่ิมกว่าปกตแิละแหง้ตายลามเขา้มา 
จากปลายใบ ตน้ชะงกัการเจรญิเตบิโต รากมแีผลสนี ้าตาล เป่ือยและเน่า หากดงึตน้จะหลุดออกมาจาก
ดนิไดง้า่ย...อาการทีผ่ล ผลจะมขีนาดเลก็ ผลเน่าเป็นจุดสเีขยีวเขม้ เมื่อผา่ดูภายใน เน้ือเยื่อจะเน่าเป็นสี
น ้าตาล ในชว่งทีอ่ากาศเป็นใจใหเ้ชือ้ราเจรญิเตบิโตไดด้ ีเกษตรกรควรหมัน่ตรวจและก าจดัวชัพชืในแปลง
และรอบแปลงอยา่งสม ่าเสมอ 

หากพบตน้ทีเ่ริม่แสดงอาการของโรค ใหพ้น่ดว้ยสาร เมทาแลกซลิ 25% ดบัเบิล้ยพู ีอตัรา 20-40 
กรมัต่อน ้า 20 ลติร หรอื ฟอสอทีลิอะลมูเินียม 80% ดบัเบิล้ยพู ีอตัรา 50-100 กรมัต่อน ้า 20 ลติรหรอืขุด
ตน้ทีเ่ป็นโรคไปเผาท าลายนอกแปลงทนัท ีจากนัน้ใหโ้รยปนูขาวบรเิวณหลุมทีขุ่ด เพื่อป้องกนัการระบาด
ของโรค และควรท าความสะอาดอุปกรณ์การเกษตรทีใ่ชก้บัตน้ทีเ่ป็นโรคก่อนน ากลบัมาใชใ้หมทุ่กครัง้ 

หลงัการเกบ็เกี่ยวผลผลติ ใหน้ าส่วนต่างๆของตน้ทีเ่ป็นโรคไปเผาท าลายทนัท ีหากเกษตรกรจะ
ปลูกสบัปะรดในฤดูถดัไป ควรเลอืกพื้นที่ที่ไม่เคยมกีารระบาดของโรคน้ีมาก่อน และท าแปลงปลูกให้มี
การระบายน ้าที่ด ีไม่ควรมนี ้าท่วมขงั กรณีเกดิน ้าท่วมขงัควรรบีระบายน ้าออกจากแปลงโดยเรว็ และให้
เลอืกสว่นขยายพนัธุท์ีม่คีุณภาพดจีากแหลง่ปลอดโรค 

ก่อนปลูกควรจุ่มจุกหน่อพนัธุ์ดว้ยสารป้องกนัก าจดัโรคพชื เมทาแลกซลิ 25% ดบัเบิ้ลยพู ีอตัรา 
20-40 กรมัต่อน ้า 20 ลติร หรอื ฟอสอทีลิอะลูมเินียม 80% ดบัเบิล้ยพู ีอตัรา 50-100 กรมัต่อน ้า 20 ลติร 
หรอื ฟอสโฟนิก แอซดิ 40% เอสแอล อตัรา 50-60 มลิลลิติรต่อน ้า 20 ลติร 

สะ–เล–เต 
 
 



แจกท่ีดินให้เกษตรกร! 

 
 

นายสมปอง อนิทรท์อง เลขาธกิารส านกังานการปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดเผยว่า 
ส.ป.ก. มพีื้นที่ที่มคีวามพร้อม เพื่อน ามาจดัสรรให้เกษตรกร 6 จงัหวดั เน้ือที่รวม 16,746 ไร่ สามารถ
รองรบัเกษตรกรได ้1,384 ราย ประกอบดว้ย จงัหวดัสระแก้ว นครราชสมีา ชลบุร ีกาญจนบุร ีสุราษฎร์
ธานี เชยีงใหม่ โดยไดเ้ริม่น าร่องในจงัหวดันครราชสมีา ที่ท าการส่งมอบแล้ว 3 แปลง เน้ือที่ 2,095 ไร ่
เกษตรกรได้รบัจดัสรร 185 ราย และที่จงัหวดัสระแก้ว จะส่งมอบในวนัที่ 28 ส.ค.น้ี ที่จะมีการมอบ
หนังสอือนุญาตให้เขา้ท าประโยชน์ในที่ดนิเขตปฏริูป ที่ อ.โคกสูง โดย ส.ป.ก.ไดย้ดึคนืพืน้ที่ในจงัหวดั
สระแกว้ จ านวน 10 แปลง เน้ือที ่3,342 ไร ่ในพืน้ที ่4 อ าเภอ คอื อ าเภอโคกสงู อรญัประเทศ วฒันานคร 
และวงัน ้าเยน็ เพือ่น ามาจดัสรรใหเ้กษตรกรรายละ 6 ไร ่มเีกษตรกรไดร้บัประโยชน์ จ านวน 303 ราย 

“ในพืน้ทีท่ีเ่หลอื ส.ป.ก.จะน ามาจดัสรรใหเ้กษตรกร เพื่อใชท้ าการเกษตรในเดอืน ก.ย.เป็นตน้ไป 
ประกอบดว้ย 4 จงัหวดั ไดแ้ก่จงัหวดักาญจนบุร ีจ านวน 3 แปลง เน้ือที ่2,978 ไร่ เกษตรกรไดร้บัจดัสรร 
389 ราย เน้นเลีย้งแพะเป็นหลกั ชลบุร ีจ านวน 2 แปลง เน้ือที ่1,129 ไร่ เกษตรกรไดร้บัจดัสรร 49 ราย 
เน้นปลูกปาลม์น ้ามนั สุราษฎรธ์านี จ านวน 1 แปลง เน้ือที ่972 ไร่ เกษตรกรไดร้บัจดัสรร 114 ราย เน้น
ปลูกกลว้ยหอม สม้โอ มะพรา้วน ้าหอม และเชยีงใหม่ จ านวน 5 แปลง เน้ือที ่5,960 ไร่ เกษตรกรไดร้บั
จดัสรร 300 ราย เน้นปลกูสม้” 

 


