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คอลมัน์บทบรรณาธิการ : การแก้ปัญหาราคาผลผลิต 

 
 

รฐับาลพลเอกประยทุธ ์จนัทรโ์อชา แมจ้ะเป็นรฐับาลทีม่าจากขา้ราชการประจ าแต่กม็ผีลงานทีโ่ดด
เดน่อยูห่ลายๆ ประการโดยเฉพาะไดใ้หค้วามส าคญักบัการแกไ้ขปญัหาความยากจนของประชาชนคน
ไทยอยา่งแทจ้รงิโดยไดม้กีารเปิดการลงทะเบยีนคนยากจนอยา่งเป็นระบบซึง่ผลการลงทะเบยีนพบวา่มี
ประชากรไทยรอ้ยละ 20 เป็นคนยากจนซึง่เทา่กบั 13 ลา้นคน จากประชากรทัง้หมด 65 ลา้นคน 

เมื่อไดข้อ้มลูดบิทีม่หีลกัฐานอา้งองิแลว้รฐับาลกจ็ะเน้นการแกไ้ขปญัหาความยากจนทีต่รงจุดมาก
ยิง่ขึน้ไมใ่ชก่ารแกไ้ขปญัหาดว้ยนโยบายประชานิยมซึง่เป็นนโยบายทีแ่กไ้ขปญัหาทีป่ลายเหตุไมใ่ชแ่กไ้ข
ปญัหาทีต่น้เหตุนอกจากเป็นการแกท้ีไ่มต่รงจุดแลว้ยงัน าไปสูก่ารทุจรติฉ้อราษฎรบ์งัหลวงอกีดว้ย
โดยเฉพาะในสมยัรฐับาลในระบอบทกัษณิไดส้รา้งความเสยีหายต่อเงนิงบประมาณของชาตเิป็นจ านวน
มหาศาลหลายๆ แสนลา้นบาทต่อปี 

โดยเฉพาะการแกไ้ขปญัหาราคาผลผลติพชืผลทางการเกษตรตกต ่ารฐับาลในระบอบทกัษณิได้
แกป้ญัหาดว้ยการใชเ้งนิงบประมาณเขา้ไปทุม่รบัซือ้ผลผลติทางการเกษตรในราคาสงูมากกวา่ราคาใน
ตลาดโลกซึง่เป็นวธิกีารแกไ้ขปญัหาทีผ่ดิโดยเฉพาะนโยบายการรบัซือ้ขา้วเปลอืกทุกชนิดแบบไมม่อี ัน้ 
ซึง่ผลทีต่ามมากค็อืเกษตรกรแหก่นัเพิม่พืน้ทีป่ลกูขา้วกนัอยา่งมโหฬารโดยไมไ่ดค้ านึงถงึผลกระทบทีจ่ะ
ตามมานัน่กค็อืผลผลติขา้วทีส่งูกวา่ปรมิาณความตอ้งการของตลาดหลายเทา่ตวัเน่ืองจากเกษตรกรรูว้า่
รฐับาลในระบอบทกัษณิหาเสยีงโฆษณาชวนเชื่อโดยไมไ่ดค้ านึงถงึผลกระทบทีจ่ะเกดิตามมาในภายหลงั 
เพราะวงเงนิทีร่ฐับาลใชไ้ปในการรบัซื้อขา้วแบบไมอ่ัน้นัน้หาใชเ่งนิสว่นตวัของรฐับาลทีเ่ป็นมหาเศรษฐี
ระดบัโลกไมแ่ตเ่ป็นเงนิของภาครฐับาลทีน่ ามาจากการกูเ้งนิแลว้ปลอ่ยผา่นระบบธนาคารเฉพาะกจิของ
รฐับาลซึง่ทา้ยทีสุ่ดแลว้เงนิเหลา่นัน้ทุกบาทลว้นเป็นเงนิงบประมาณ ของแผน่ดนิทัง้สิน้ 

เงนิงบประมาณของแผน่ดนิกจ็ะไดม้าจากภาษอีากรทีร่ฐัจดัเกบ็ไดจ้ากกลุม่ประชาชนทีเ่ป็นผูเ้สยี
ภาษเีงนิไดซ้ึง่เป็นคนชัน้กลางในเมอืงเป็นสว่นใหญ่ ซึง่คนในกลุม่น้ีจะมปีระมาณ 5 ลา้นราย ตอ้งแบก
ภาระจา่ยภาษใีหร้ฐัแลว้รฐัน าเอาภาษทีีเ่กบ็ไดไ้ปหาเสยีงกบัเกษตรกรซึง่เป็นผูท้ีไ่ดร้บัผลประโยชน์ไป
แบบเตม็เมด็เตม็หน่วย โดยทีอ่าชพีเกษตรกรของประเทศเราไมต่อ้งมภีาระทีจ่ะตอ้งเสยีภาษเีงนิไดบุ้คคล



ธรรมดาเหมอืนอาชพีอื่นๆ เพราะมปีระมวลรษัฎากรไดไ้ประบุไวใ้หม้กีารยกเวน้ใหอ้าชพีเกษตรกรไมต่อ้ง
ยืน่แบบเสยีภาษเีงนิไดซ้ึง่เป็นกฎหมายเก่าแก่ดัง้เดมิทีอ่อกมารว่ม 100 ปีแลว้ 

เรื่องน้ีเป็นเรื่องทีป่ระชาชนคนไทยทุกสาขาอาชพีตอ้งส านึกไวว้า่รฐับาลชุดน้ีไดเ้ขา้มาแกไ้ข
ปญัหาของประเทศโดยมองไปทีภ่าพรวมของคนทัง้ประเทศไมใ่ชเ่พือ่คนกลุม่เดยีวอยา่งรฐับาลในระบอบ
ทกัษณิไดก้ระท ามาโดยมเีจตนาตอ้งการยดึอ านาจรฐัโดยตอ้งการเป็นรฐับาลเพือ่เขา้มาแกป้ญัหาใหพ้วก
ตวัเองเทา่นัน้อยา่งทีเ่คยท ามาแลว้ในอดตี 
 
 

‘คลงั’ปลอบอย่ากงัวล หลงั‘บาทแขง็’ท าสถิติ 
 
นายสมชัย สัจจพงษ์  ปลัดกระทรวงการคลัง 

เปิดเผยถึงกรณีค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นสูงสุดในรอบ 26 
เดือน ซึ่งแข็งค่าสุดในภูมิภาคอาเซียน และแข็งค่าเป็น
อนัดบัสองของทวีปเอเชียว่า กระทรวงการคลงัได้หารือ
เกี่ยวกับสถานการณ์ค่าเงินบาทร่วมกับธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.) มาแล้ว โดยยนืยนัว่าค่าเงนิบาทที่
แขง็ค่าขึน้ไม่ไดห้มายความว่าเศรษฐกจิภายในประเทศแย่

หรอืมปีญัหา แต่มาจากค่าเงนิดอลลาร์สหรฐัที่อ่อนค่าลง ท าใหค้่าเงนิบาท รวมถึงค่าเงนิอื่นในภูมภิาค
แขง็คา่ขึน้มา 

“ขณะน้ีกระทรวงการคลงัได้ติดตามสถานการณ์ค่าเงนิอยู่ใกล้ชิด และได้คุยกับแบงก์ชาติมา
เชน่กนั ซึง่สาเหตุของคา่เงนิบาททีแ่ขง็คา่มาจากคา่เงนิดอลลารส์หรฐั ทีอ่อ่นคา่ลง ไม่ได้มาจากเศรษฐกจิ
ภายในทีม่ปีญัหาแต่อยา่งใด” 

นายอภศิกัดิ ์ตนัติวรวงศ์ รมว.คลงั กล่าวว่า รฐับาลก าลงัหามาตรการช่วยเหลอืผูส้่งออกที่เป็น
ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ได้รบัผลกระทบจากเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นในขณะน้ี โดยจะพิจารณาว่าจะ
ชว่ยเหลอือยา่งไรไดบ้า้ง ขณะทีผู่ส้่งออกรายใหญ่ไม่น่ามปีญัหา เพราะมกีารบรหิารความเสีย่งจากอตัรา
แลกเปลีย่นอยูแ่ลว้ 

“ตอ้งบอกว่าธุรกจิเอสเอม็อเีขาไม่ค่อยรูเ้รื่องปิดความเสี่ยงและไม่ค่อยสนใจ ซึ่งมาตรการก าลงัดู
กนัอยู ่ธนาคารเพือ่การส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย (เอก็ซมิแบงก์) กต็อ้งร่วมดว้ย ส่วนมาตรการ
ทีใ่หบ้รรษทัประกนัสนิเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เขา้ไปช่วยนัน้ เป็นเพยีงมาตรการช่วยเหลอื
ดา้นสนิเชื่อ แต่ไมใ่ชเ่รื่องอตัราแลกเปลีย่น” 

ขณะที่ นักคา้เงนิ กล่าวว่า ค่าเงนิบาทเมื่อวนัที่ 25 กรกฎาคม 2560 เคลื่อนไหวอยู่ที่ 33.40-
33.50 บาทต่อดอลลารส์หรฐั 
 
 



ส่องเกษตร : กาฬสินธุต้์นแบบน าร่องเมืองข้าว(จบ) 
 

รายงานของสปท.-สภาขบัเคลื่อนการปฏริูปประเทศ เรื่อง “น าร่องเมอืงขา้ว : จงัหวดักาฬสนิธุ์..
Rice City Pilot Project : Kalasin Province” ฉบบัสรุปส าหรบัผูบ้รหิาร ที่รฐับาล คสช.โดย
คณะกรรมการขบัเคลื่อนและปฏริูปการบรหิารราชการแผ่นดนิ คณะที่ 5 ทีม่พีล.อ.ประวติร วงษ์สุวรรณ 
รองนายกฯ และรมว.กลาโหม เป็นประธานไดร้บัลกูน าไปผลกัดนัแลว้ มาวา่กนัต่อตอนสุดทา้ยเลยครบั.... 

............................................... 
(ต่อจากสปัดาหท์ีแ่ลว้) 

 
องคป์ระกอบของการเป็นเมืองข้าว 

1) การขบัเคลื่อนโซ่แห่งคุณค่าขา้วทัง้เกษตรกรและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวขอ้ง 2) ส่งเสรมิเขต
เศรษฐกิจพิเศษเพื่อการผลิตข้าวเชิงอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้าวครบวงจร 3) 
ส่งเสรมิการผลติขา้วแปลงใหญ่เชงิอุตสาหกรรมด้วยการสนับสนุนมาตรการทางการคลงั 4) การใช้
แนวทางสหกรณ์เพื่อใหเ้กษตรกรสามารถเขา้ถงึโอกาสเพิม่รายไดแ้ละลดความเหลื่อมล ้า5) การสรา้ง
มูลค่าเพิม่ดว้ยการส่งเสรมิอตัลกัษณ์จงัหวดั (Provincial Brand) 6) ศูนยก์ลางการผลติและจ าหน่ายขา้ว
เชงิพาณิชยท์ัง้ภายในและการสง่ออก (ตน้แบบของประเทศ) 7) ศกัยภาพและความพรอ้มของจงัหวดัเป็น
ปจัจยัส าคญัต่อความสมัฤทธผิลของโครงการ 8) การขบัเคลื่อนเชื่อมโยงไทยแลนด์ 4.0 เพื่อเพิม่ขดี
ความสามารถในการแขง่ขนัขา้วอยา่งยัง่ยนื 

จากองคป์ระกอบขา้งตน้แนวทางการแกป้ญัหาขา้วในรูปของเมอืงขา้วน าร่องโดยใชจ้งัหวดัน าร่อง
และขบัเคลื่อน ดว้ย “เขตส่งเสรมิเศรษฐกจิพเิศษผลติขา้วเชงิอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมต่อเน่ืองขา้ว
ครบวงจร” จากการศกึษาพบว่า “จงัหวดักาฬสนิธุ์ มคีวามเหมาะสมเป็นเมอืงขา้วน าร่องของประเทศ ” 
เน่ืองจากศักยภาพและความพร้อมของจงัหวัดทัง้ด้านโครงสร้างพื้นฐานซึ่งอยู่ตรงศูนย์กลางภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ มแีหลง่น ้าและระบบชลประทานตลอดปีจากเขื่อนล าปาวซึ่งเป็นเขื่อนขนาดใหญ่ใน
พืน้ทีลุ่ม่น ้าช ีนอกจากน้ีดา้นโลจสิตกิสส์ามารถเชื่อมโยงกบัระบบรางคูผ่า่นชุมทางจริะ (จงัหวดัขอนแก่น) 
ซึง่ในอนาคตจะมศีูนยร์วบรวมตูส้นิคา้ (ICD) เพื่อใหเ้กดิการขนส่งทางรางสู่ท่าเรอืแหลมฉบงั นอกจากน้ี
ทางจงัหวดัเสนอพืน้ที ่1,500 ไร ่เป็นทีส่าธารณประโยชน์ เพื่อใหเ้ป็นพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ เป็นพืน้ที่
ตดิถนนไฮเวย ์เสน้ทางอสีตเ์วสตค์อรดิอรส์ ซึง่มเีอกชนพรอ้มทีจ่ะลงทุน 

แนวทางการขบัเคลื่อนเพื่อใหเ้กดิเมอืงน าร่องในส่วนของจงัหวดักาฬสนิธุ์ ภาครฐัและเอกชน มี
ความพร้อม โดยมีการตัง้คณะขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด ขณะเดียวกันภาคเอกชน เช่น สภา
อุตสาหกรรมจงัหวดัและหอการคา้จงัหวดั มคีวามกระตอืรอืรน้ต้องการขบัเคลื่อนและพรอ้มที่จะใหเ้กดิ
การลงทุน โดยคณะกรรมาธกิารขบัเคลื่อนการปฏริูปประเทศดา้นเศรษฐกิจจดัท ารายงานการศึกษาฯ 
เพื่อที่จงัหวดัจะไดน้ าไปต่อยอดใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของยุทธศาสตร์ไทยแลนด ์4.0และใหม้มีตคิณะรฐัมนตรี
สนับสนุนการจดัตัง้เขตเศรษฐกจิพเิศษ ซึ่งจะเป็นเขตส่งเสรมิการลงทุนอุตสาหกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัขา้ว
เป็นแหง่แรกของประเทศไทย 



 
ดา้นมาตรการทางการคลงัขอใหม้กีารพจิารณากจิการที่เข้าไปลงทุนในพืน้ที่ เช่น การผลติขา้ว

แปลงใหญ่เชงิอุตสาหกรรม โรงสไีฮเทค อุตสาหกรรมและนวตักรรมการแปรรูปขา้ว และอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวขอ้งกบัขา้ว เช่น โรงงานผลติเครื่องจกัรกลการเกษตร อุตสาหกรรมผลติปุ๋ ย ปจัจยัการผลติ ฯลฯ 
โดยใหอุ้ตสาหกรรมเหลา่น้ีไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษเีทยีบเทา่การลงทุนในเขตเศรษฐกจิพเิศษ 

อย่างไรก็ดี หากจะปฏิรูปชาวนาและคุณภาพชีวิตที่ดีจะต้องขบัเคลื่อนประเทศไทยให้เป็น
เกษตรกรรมที่ใช้นวตักรรมใหเ้ชื่อมโยงกบัอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่าขา้ว ดว้ยการพฒันาใหเ้กิด
เป็นเมอืงขา้วน าร่องของประเทศ และน าผลที่ไดท้ัง้ความสมัฤทธผิลหรอืความลม้เหลวไปสงัเคราะห์ต่อ
ยอดปรบัปรุงเพื่อน าไปใช้พฒันาในพื้นที่อื่นของประเทศ เพื่อให้เป็นการปฏิรูปข้าวทัง้โครงสร้างและ
ยกระดบัรายไดคุ้ณภาพชวีติ และปญัหาความเหลื่อมล ้าของเกษตรกรชาวนาไดอ้ยา่งมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยนื 

ขอ้จ ากดัของการศกึษา รายงานการศกึษาน้ีเป็นการศกึษาเฉพาะเมอืงขา้วน าร่อง ไม่ใช่ศกึษาขา้ว
ทัง้ระบบ เป็นการศกึษาดว้ยขอ้มูลทุตยิภูมแิละการไดข้อ้มูลจากหน่วยงานของภาครฐัและเอกชน ซึ่งแต่
ละหน่วยงานใหข้อ้มลูเป็นสว่นๆ ท าใหย้ากต่อการเชื่อมโยง อกีทัง้ดว้ยขอ้จ ากดัทัง้เรื่องของเวลา และดา้น
เทคนิค ท าใหไ้ม่สามารถสอบถามขอ้มูลที่ต้องการได้จากหน่วยงานซึ่งเป็นผูร้บัผดิชอบ รวมถึงเรื่องที่
ศกึษา เป็นเรื่องทีค่อ่นขา้งใหม ่ท าใหก้ารเขา้ถงึขอ้มลูคอ่นขา้งจ ากดั” 
..................................... 

ทัง้หมดน้ีคอืบทสรุปผลศกึษาของสปท.ทีก่ าลงัถูกน าไปผลกัดนัเป็นรูปธรรม ซึ่งกต็อ้งตามดูต่อไป
ว่าจะประสบผลส าเรจ็เพยีงใด แต่กต็้องใหก้ าลงัใจเพื่อเป็นแนวทางแก้ไขปญัหาขา้วอยา่งยัง่ยนืและเพื่อ
เกษตรกรชาวนาของไทยเรา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข่าวจากหนังสือพิมพ ์ไทยรฐั 
ฉบบัวนัพธุท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ.2560 

 
ค่าบาทผนัผวนแขง็สดุในอาเซียน ธปท.ยืนยนัติดตามดแูลใกล้ชิด 

 
 

นายเมธี สุภาพงษ์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 
กลา่วถงึคา่เงนิบาทในขณะน้ีเทยีบกบัตัง้แต่ตน้ปี 2560 ทีแ่ขง็ค่าขึน้ต่อเน่ืองประมาณ 7% ว่า เป็นผลจาก
การอ่อนค่าของเงนิดอลลาร์สหรฐัฯ เป็นส าคญัจากความไม่มัน่ใจในภาพรวมเศรษฐกจิและการเมอืงของ
สหรฐัฯ อกีทัง้ในช่วงทีผ่า่นมายงัมเีงนิลงทุนโดยตรงของภาคธุรกจิต่างชาตทิีไ่หลเขา้มาเป็นปจัจยักดดนั
เพิม่เตมิดว้ย 

ทัง้น้ี ยอมรบัวา่แมใ้นภาพรวมการแขง็คา่ของเงนิบาทจะสอดคลอ้งกบัการเคลื่อนไหวของเงนิสกุล
ภูมภิาค แต่ระยะหลงัเงนิบาทแขง็ค่าขึน้ค่อนขา้งเรว็ สะทอ้นปฏกิริยิาของตลาดที่อ่อนไหวกบัความผนั
ผวนในระยะสัน้ที่มากเกนิไป ดงันัน้ ธปท.จะติดตามสถานการณ์ในตลาดการเงนิดงักล่าวอย่างใกลช้ดิ 
และขอให้ภาคเอกชนควรพจิารณาป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนไว้ล่วงหน้า เพื่อรองรบักบั
ความผนัผวนของตลาดการเงนิโลกทีย่งัอยูใ่นระดบัสงู 

ผูส้ื่อข่าวรายงานเพิม่เตมิว่า หากเทยีบในภูมภิาคเอเชยีค่าเงนิบาทแขง็ขึน้เป็นอนัดบั 2 รองจาก
เกาหลใีตท้ีแ่ขง็คา่ขึน้จากตน้ปี 2560 โดยแขง็ค่าขึน้ 8% แขง็ค่า ตามมาเป็นที ่3 คอื ดอลลารไ์ตห้วนั แต่
หากเทยีบในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้(อาเซยีน) คา่เงนิบาทของไทยแขง็คา่มากทีสุ่ดโดยแขง็ขึน้ 7% เมื่อ
เทยีบกบัตน้ปี 2560 ทีผ่า่นมา ตามมาดว้ยสงิคโปร ์ดอลลารท์ีแ่ขง็ค่าขึน้ 6% อนิโดนีเซยี รูเปีรย์ะ แขง็ค่า
ขึน้ 5.5% เงนิรงิกติมาเลเซยีแขง็ค่าขึน้ 4.8% ขณะที่ ฟิลปิปินส์ เปโซ อ่อนค่าลง 2.2% ขณะที่ประเทศ
อื่นๆ ค่าเงนิเยน ญี่ปุ่น แขง็ค่าขึน้ 5% จากต้นปี 2560 ค่าเงนิหยวนของจนีแขง็ค่าขึน้ 2.8% และเงนิรูปี 
อนิเดยีแขง็คา่ขึน้ 1.2% 

ทัง้น้ี หลงัจากที ่ธปท.ไดอ้อกมาระบุวา่มกีารตดิตามค่าเงนิบาทใกลช้ดิ ค่าเงนิบาทปิดตลาดวานน้ี 
(25 ก.ค.) ยงัคงแขง็คา่ต่อเน่ือง โดยปิดที ่33.45 บาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ แขง็ค่าขึน้จากช่วงเปิดตลาด 40 
สตางค ์หรอื 0.12%. 


