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ปีน้ีน ้าไม่ท่วมแต่มีหนาว 

 
เมื่ อวาน ดร .รอยล จิตรดอน ผอ.สถาบัน

สารสนเทศทรัพยากรน ้ าและการเกษตร (องค์กร
มหาชน) อธบิายขยายความใหรู้ก้นัไปแลว้ เหตุไฉนปีน้ี
ฝนถึงมาเร็วและแรงผิดธรรมชาติของการเริ่มฤดูฝน 
แล้วนับแต่น้ีต่อไป สถานการณ์ฝนฟ้าทัง้ปีที่เหลือจะ
เป็นอยา่งไร 

ดร.รอยล คาดการณ์...เดอืนน้ีฝนอาจเบาบางลงบา้ง แต่ยงัมใีหเ้หน็เกอืบทุกพืน้ที่ตามฤดูกาล และมี
โอกาสโดนอทิธพิลของหยอ่มความกดอากาศต ่าทีท่ าใหฝ้นตกแชน่านหลายวนั ส่วนเดอืนกรกฎาคม-สงิหาคม 
ฝนอาจลดลงเล็กน้อย และมีโอกาสเสี่ยงที่จะเจอพายุอีก 1 ลูก มาถึงเดอืนกนัยายน ฝนจะเขา้สู่ภาวะตก
ตามปกต.ิ..เดอืนตุลาคม ฝนจะมาก และอาจมพีายุเฉียดผา่นเราไปอกี 1 ลูก พฤศจกิายน มแีนวโน้มสูงเขา้สู่
ปรากฏการณ์เอลนีโญ แลง้และอากาศเยน็กว่าปกต ิท า ใหม้หาสมุทรแปซฟิิกฝ ัง่เอเชยีฝนตกน้อย และจะไป
ตกมากแถบอเมรกิา แต่ตอบไมไ่ดว้า่ปรากฏการณ์เอลนีโญทีเ่กดิขึน้ครัง้น้ีจะกนิเวลาไปยาวนานเท่าใด เพราะ
สามารถคาดการณ์ลว่งหน้าไดใ้นระยะเวลา 6-7 เดอืนเทา่นัน้ 

ส าหรบัปรมิาณน ้าในเขื่อนหลกั ยงัไดร้บัผลกระทบจากภยัแลง้ต่อเน่ืองมาตัง้แต่ปี 2557 หาก
ฝนตกเหนือเขื่อนเยอะ เขื่อนใหญ่ เขื่อนน้อย อ่างเก็บน ้า ทัง้ประเทศรบัน ้าไดอ้กีมาก แมปี้น้ีจะมฝีนตกมาก
เท่าปี 2554 ก็ตาม พืน้ที่เพาะปลูกในเขตชลประทานไม่น่าห่วง...แต่พืน้ที่นอกเขต เกษตรกรต้องหาวธิกีาร
เกบ็น ้าไวใ้ชใ้นฤดแูลง้ 

ภาพรวมปีน้ีจะไม่เกดิน ้าท่วมเหมอืนปี 2554 เพราะปรมิาณฝนน้อยจากอทิธพิลของเอลนีโญ แต่จะ
เกดิน ้าทว่มขงัในบางพืน้ที ่โดยเฉพาะทีลุ่ม่ต ่าตามจงัหวดัต่างๆ กรุงเทพฯและปรมิณฑล เกษตรกรควรบรหิาร
จดัการน ้าใหเ้ป็น มบีอ่น ้าของตวัเองรองรบัปรมิาณน ้าฝนเกบ็กกัใชช้ว่งแลง้ และป้องกนัน ้าทว่ม เรง่เพิม่พืน้ทีส่ ี
เขยีวทุกพืน้ที ่ทุกจงัหวดั...ส่วนกรุงเทพฯ การบา้นใหญ่ ปญัหาจราจรตวัการใหญ่ก่อมลพษิ ท าใหภู้มอิากาศ
แปรปรวน ฝนตกไดบ้อ่ยทุกฤดกูาล 
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ข่าวจากหนังสือพิมพ ์แนวหน้า 
ฉบบัวนัพธุท่ี 7 มิถนุายนพ.ศ.2560 

 
ช้ี‘บาทแขง็’ฉุดส่งออก เอกชนจีธ้ปท.งดัภาษีสกดัเงินผนัผวน 

 
คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน(กกร. )ที่

ประกอบดว้ย สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย 
และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) ไดป้ระชุมร่วมกนั
เมื่อวนัที ่6 มถุินายน 2560 ทีผ่า่นมา 

นายกลนิทร์ สารสนิ ประธานกรรมการ สภาหอการคา้ฯใน
ฐานะท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบนั

(กกร.)เปิดเผยวา่แมว้า่ภาวะเศรษฐกจิโลกเริม่ฟ้ืนตวัต่อเน่ืองและคาดว่าเศรษฐกจิไทยครึง่ปีหลงัจะฟ้ืนตวักว่า
ครึ่งปีแรกแต่ที่ประชุมกกร.ยงัคงกงัวลประเด็นทางการเมืองทัง้ในสหรฐัอเมริกาและยุโรปว่าจะมีทิศทาง
อยา่งไรจงึไดต้ัง้คณะท างานเพื่อศกึษาและวเิคราะห์ผลกระทบใหช้ดัเจน รวมไปถงึการประชุมธนาคารกลาง
สหรฐั(เฟด) 13-14 มถุินายนน้ีที่มแีนวโน้มจะปรบัดอกเบี้ยเพิม่ขึน้ซึ่งจะมผีลต่อทศิทางค่าเงนิบาทของไทย 
ส่วนภาวะเงนิบาทที่แข็งค่าขึ้นค่อนขา้งเร็วในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมจนถึงขณะน้ีมีผลกระทบต่อการ
แขง่ขนัดา้นการสง่ออกของไทยแต่คูแ่ขง่เองกแ็ขง็คา่เชน่กนั ดงันัน้กกร.จงึคดิว่าควรทีจ่ะมมีาตรการสนับสนุน
ดูแลผูป้ระกอบการขนาดกลางและย่อม(เอสเอม็อ)ีจงึเตรยีมร่วมมอืกบั ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)ให้
ผูป้ระกอบการรายย่อยมเีครื่องมอืในการท ากนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน(เฮดจิ้ง) เพื่อป้องกนัความ
เสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้ เพราะปจัจุบนัมรีายยอ่ยท าประกนัความเสีย่งเพยีง  10-20% เทา่นัน้ 

นายเจน น าชยัศริ ิประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(สอท.)  กล่าวว่า สอท.อาจจะหารอืกบั
ธปท.เพื่อที่จะก าหนดใหม้มีาตรการป้องกนัเงนิทุนไหลเขา้-ออกระยะสัน้ในการป้องกนัไม่ใหค้่าเงนิบาทผนั
ผวนหรอืแขง็คา่เรว็เกนิไปโดยเฉพาะมาตรการทางดา้นภาษ ีทัง้น้ีเน่ืองจากไทยเองเป็นประเทศทีไ่มไ่ดม้รีะบบ
เศรษฐกจิทีใ่หญ่พอจ าเป็นจะตอ้งดแูลเพือ่ลดผลกระทบต่อภาคการสง่ออก 

“ธปท.พยายามออกมาตรการดแูลคา่เงนิบาทเป็นอยา่งด ีแต่ธปท.คงจะตอ้งมมีาตรการดา้นภาษใีนการ
สกดัเงนิทีจ่ะเขา้-ออก ระยะสัน้”นายเจนกลา่ว 

นายตรรก บุนนาค ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านโกลบอล มาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด 
(มหาชน) กล่าวว่า ค่าเงนิบาทขณะน้ีแขง็ค่าเรว็กว่าทีค่าดไวจ้ากทีค่าดว่าในช่วงไตรมาส 2/60 ค่าเงนิบาทจะ
อยู่ที่ระดบั 34.75-35.75 บาท/ดอลลาร์ ซึ่งล่าสุดเคลื่อนไหวหลุดระดบั 34.00 บาท/ดอลลาร์ ลงมาแตะ ที ่
33.95 บาท/ดอลลาร ์

เน่ืองจากนกัลงทุนในตลาดผดิหวงันโยบายของนายโดนัลด ์ทรมัป์ ประธานาธบิดสีหรฐั รวมทัง้ภยัก่อ
การรา้ยทีส่รา้งความผนัผวนในตลาดหุน้ ตลาดพนัธบตัร และการเคลื่อนยา้ยเงนิทุนของโลก ซึ่งคาดว่าภายใน
ไตรมาส 2 น้ีค่าเงนิบาทจะแขง็ค่าสุดที่ 33.50 บาท/ดอลลาร์ โดยตัง้แต่ต้นปีที่ผ่านมาเงนิบาทแขง็ค่า 5.1% 
สร้างความกงัวลต่อความสามารถการแข่งขนัการส่งออก และภาคท่องเที่ยว แต่ค่าเงนิบาทยงัเคลื่อนไหว



สอดคลอ้งกบัคา่เงนิภมูภิาค โดยคาดวา่การประชุมธนาคารกลางสหรฐั(เฟด) วนัที ่13-14 มถุินายนน้ี จะปรบั
ขึน้ดอกเบีย้ 0.25% ส่วนอตัราดอกเบีย้นโยบายของไทยคาดว่าจะยงัคงไวท้ี ่1.5% ถงึสิน้ปีน้ี เพื่อเอื้อต่อการ
ฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิ 

 
เกษตรฯยกเคร่ืองมาตรฐานข้าว ปรบัปรงุเกณฑค์ณุภาพมุ่งยกระดบัการผลิต-เพ่ิมมลูค่า 

  
นางสาวชุติมา บุณยประภศัร รมช.เกษตรและสหกรณ์ 

เปิดเผยว่า คณะกรรมการมาตรฐานสนิคา้เกษตร มมีติเมื่อวนัที ่
25 พฤษภาคม 2560 เหน็ชอบมาตรฐานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัขา้วไทย
ทัง้ระบบ รวม 5 ฉบบั โดยเป็นการปรบัปรุงมาตรฐานข้าวไทย 
จ านวน 4 ฉบบั ไดแ้ก่ มาตรฐานขา้วหอมมะลไิทย ขา้วหอมไทย 
ขา้วไทย และมาตรฐานฟารม์ GAP เมลด็พนัธุข์า้ว และ ประกาศ
มาตรฐานขา้วสไีทย ขึ้นใหม่ จ านวน 1 ฉบบั ทัง้น้ีสบืเน่ืองจาก

มาตรฐานขา้วหอมมะลไิทย จดัท ามาตัง้แต่ปี 2546 ซึง่เป็นเวลามากกว่า 14 ปี รวมทัง้มาตรฐานสนิคา้ขา้วอกี
3 ฉบบั คือ ข้าวหอมมะลิไทย ข้าวหอมไทย และข้าวไทย ก็ประกาศใช้มานานเกิน 5 ปีแล้ว จึงมีความ
จ าเป็นต้องปรบัปรุงมาตรฐานใหท้นัสมยัและสอดคล้องกบัสถานการณ์ปจัจุบนั ซึ่งจะช่วยยกระดบัคุณภาพ
มาตรฐานการผลติใหด้ขีึน้ รวมทัง้เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัในตลาดต่างประเทศ 

ส าหรบัสาระส าคญัของการปรบัปรุงแก้ไขมาตรฐาน ประกอบดว้ย การปรบัปรุงเกณฑค์วามชื้นและ
คุณภาพการขดัสีของข้าวเปลือกโดยก าหนดความชื้นและคุณภาพการขดัสีของข้าวเปลือก ซี่งก าหนด
ความชืน้เป็น 2 ระดบั คอื ความชืน้ขา้วเปลอืกในการซื้อขาย 15%และความชื้นขา้วเปลอืกในการเก็บรกัษา 
14% จากเดมิก าหนดเพยีงค่าเดยีว ซึ่งจะท าให้เกษตรกรไม่เสยีเปรยีบ เน่ืองจากปจัจุบนั การซื้อขายเป็น
ขา้วเปลอืกสด ซึง่มคีวามชืน้มากกวา่ขา้วเปลอืกแหง้ นอกจากน้ียงัมกีารก าหนด % ขา้วเมลด็แดงหรอืขา้วปน
ใหเ้ขม้ขน้ขึน้เหลอืเพยีงไมเ่กนิ 1% เพือ่ยกระดบัคุณภาพสนิคา้ รวมทัง้เพิม่เตมิวธิกีารทดสอบการปนของขา้ว
อื่นในขา้วหอมมะล ิโดยวธิกีารตม้ เพื่อใหผู้ป้ระกอบการมทีางเลอืกในการทดสอบทีใ่ชต้น้ทุนต ่าลงและปฏบิตัิ
ไดง้า่ย ทีป่ระชุมยงัไดม้มีตเิหน็ชอบปรบัปรุงมาตรฐานฟารม์ GAP เมลด็พนัธุข์า้ว โดยก าหนดจ านวนเมลด็
พนัธุข์า้วอื่นทีป่นได ้ใหม้คีวามเขม้งวดเพิม่มากขึน้ เน่ืองจากเมลด็พนัธุข์า้ว เป็นปจัจยัการผลติทีส่ าคญัในการ
ชว่ยลดตน้ทุนการผลติ และยกระดบัคุณภาพมาตรฐานการผลติขา้วใหเ้พิม่มากขึน้ 

นอกจากน้ี ยงัมมีตเิหน็ชอบประกาศใชม้าตรฐาน “ขา้วสไีทย” เป็นมาตรฐานของประเทศขึน้เป็นครัง้
แรก ทีผ่า่นมาไทยไม่เคยมมีาตรฐานขา้วส ี(Color Rice) มาก่อน โดยครอบคลุมขา้วเจา้และขา้วเหนียวใน
กลุ่มทีม่สีมี่วง/ม่วงด า อาท ิขา้วเหนียวลมืผวั ขา้วไรซ์เบอร์รีแ่ละกลุ่มทีม่สีแีดง เช่น ขา้วสงัขห์ยดพทัลุง ขา้ว
หอมกุหลาบแดง และข้าวทบัทิมชุมแพ (กข 69) เป็นต้น การจดัท ามาตรฐานข้าวสขีึ้นมาใหม่ครัง้น้ี เพื่อ
ผลกัดนัการยกระดบัและเพิม่มลูคา่ใหก้บัสนิคา้ขา้ว ซึง่ขา้วส ีถอืเป็นสนิคา้ใหมท่ีม่ศีกัยภาพสงูหรอืเป็นขา้วพรี
เมยีม ถงึแมจ้ะมปีรมิาณการผลติไมม่ากนกั เพยีงปีละ 21,000 ตนั และมพีืน้ทีป่ลูกขา้วสปีระมาณ 51,000 ไร ่
แต่ปจัจุบนัไดร้บัความนิยมจากผูบ้รโิภคเพิม่มากขึน้และเกษตรกรกห็นัมาปลกูขา้วสเีพิม่มากขึน้ 



ดา้น นางสาวดุจเดอืน ศศะนาวนิ เลขาธกิารส านกังานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแห่งชาต ิ(มก
อช.) กลา่วเสรมิวา่ การปรบัปรุงมาตรฐานขา้วทัง้ 4 ฉบบั ทัง้มาตรฐานสนิคา้และมาตรฐานฟารม์ GAP เมลด็
พนัธุข์า้ว รวมทัง้การประกาศใชม้าตรฐานใหม่ 1 ฉบบั คอื มาตรฐานขา้วส ีซึ่งคาดว่าจะลงประกาศใช้โดยลง
ในราชกจิจานุเบกษาไดภ้ายในกลางเดอืนมถุินายนน้ี นบัว่าเป็นการยกระดบัขา้วไทยครบวงจรทีส่ าคญั ซึ่งจะ
เกดิประโยชน์ต่อผูเ้กี่ยวขอ้งในวงการขา้วอยา่งแทจ้รงิ อาท ิเกษตรกร จะไดย้กระดบัการผลติขา้ว รวมทัง้ไม่
เสยีเปรยีบในการซือ้ขายขา้ว สว่นผูบ้รโิภค สามารถมัน่ใจในคุณภาพมาตรฐานขา้ว รวมทัง้สรา้งความเชื่อมัน่
ใหก้บัสนิคา้ขา้วไทยในตลาดโลกดว้ย 


