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คอลัมน์แตกใบอ่อน : จะเกิดอะไร? ถ้าเก็บเงินค่าถุงพลาสติก 

 
12 สิงหาคม 2561 นอกจากจะเป็นวันดีของคนไทยท้ังประเทศ วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระ

นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 และ “วันแม่แห่งชาติ” แล้ว วันท่ี 12 สิงหาคมปีนี้ ยังถือเป็นวัน
พิเศษท่ี “กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช” จะถือเอาเป็น “วันดีเดย์” เริ่มต้นการงดไม่ให้มีการน า 
“โฟม” บรรจุอาหารและ “ถุงพลาสติก” เข้าไปในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติท่ัวประเทศอย่างเด็ดขาด ซึ่งแม้หลายคน
จะแอบบ่นว่า กรมอุทยานฯเริ่มต้นเร่ืองนี้ช้าไปนิด จริงๆควรเริ่มไปตั้งนานแล้ว เพราะปัญหาขยะโฟมและพลาสติก 
ณ เวลานี้ ต้องถือว่าสถานการณ์มันรุนแรงเสียยิ่งกว่ารุนแรง ท้ังสัตว์ป่า สัตว์ทะเล พากันมากินเศษขยะ เศษ
ถุงพลาสติกที่ถูกทิ้งอยู่ตามแหล่งธรรมชาติต่างๆ เพราะคิดว่าเป็นอาหาร จนสุดท้ายตัวเองต้องตายไป ดังท่ีเราเห็น
เป็นข่าวออกมาเป็นระยะไม่รู้กี่ร้อยกี่พันตัวแล้ว ดังนั้นถึงแม้จะมาช้า แต่ก็ยังดีกว่าไม่มา และต้องขอเอาใจช่วยกรม
อุทยานแห่งชาติฯให้เดินหน้านโยบายนี้อย่างเข้มข้น และจริงจัง เพราะนี่ไม่เพียงแต่จะเป็นการเพิ่มความปลอดภัย
ให้กับสัตว์ป่า และด ารงรักษาสิ่งแวดล้อมไว้เท่านั้น แต่ยังถือเป็นการสร้างวินัยให้กับพวกเราคนไทยเริ่มหันมาใส่ใจ
และใช้ชีวิตที่ “ปลอดพลาสติก” กันมากขึ้น ไหนๆ ก็พูดถึงเรื่องขยะพลาสติกแล้ว วันนี้เลยอยากพูดต่อในประเด็น
เรื่องการ “เก็บเงิน” ค่าถุงพลาสติก ซึ่งเป็นแนวทางท่ีหลายประเทศท ากันเพื่อลดปัญหาการเกิดขยะถุงพลาสติก 
และอยากให้ “กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” รวมถึงรัฐบาลน าไปพิจารณาขยายผลให้เป็น
รูปธรรมในเมืองไทย โดยวันก่อนมีเพื่อนได้แชร์ข้อมูลมาจากเพจ “ReReef” ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ 
“CHULA Zero Waste” หรือ “จุฬาปลอดขยะ” ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงขออนุญาตสรุปเนื้อหาบางตอน
มาเผยแพร่ต่อ ดังนี้ครับ 

โครงการนี้ เขาได้เริ่มต้นรณรงค์ให้คนในมหาวิทยาลัยหันมาใช้ถุงผ้า และงดรับถุงพลาสติกเมื่อซื้อของ
สินค้าน้อยชิ้นในร้านสะดวกซื้อ 10 แห่งภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งแม้การรณรงค์จะได้ผลพอสมควร คือ สามารถลด
ถุงพลาสติกได้กว่า 40% จากเดือนละประมาณ 130,000 ถุง เหลือท่ีประมาณ 70,000 ถุง ภายใน 3 สามเดือน 
แต่ปรากฏว่า วิธีท่ีน ามาใช้แล้วเห็นผลชัดเจนท่ีสุดและลดจ านวนถุงพลาสติกได้เร็วท่ีสุด คือ การคิดเงินค่า
ถุงพลาสติกใบละ 2 บาทแทนการแจกฟรี โดยปรากฏว่า หลังจากเริ่มมีการเก็บค่าถุงพลาสติก สามารถท าให้
ปริมาณการใช้ถุงพลาสติกลดลงจากเดือนก่อนหน้าท่ีราวๆ 70,000 ถุง เหลือเพียง 16,700 ถุง หรือลดลง 76% 
ภายในเดือนเดียว หรือถ้าเทียบก่อนหน้าการรณรงค์ก็พบว่า ลดลงไปถึง 87% ขณะท่ีหลังจากการมีการน าวิธีเก็บ
เงินค่าถุงพลาสติกมาใช้ได้ 1 ปี 7 เดือน ปรากฏว่า สามารถลดการใช้ถุงพลาสติกได้ถึงกว่า 2 ล้านใบ ไม่ใช่แค่ใน
จุฬาฯท่ีเดียวนะครับ จากข้อมูลท่ีถูกน ามาเผยแพร่ ยังบอกว่า “ธรรมศาสตร์” เองก็น าวิธีการนี้มาใช้ภายใน
มหาวิทยาลัยภายใต้โครงการ “No More Single-use” และให้ร้านค้าเก็บเงินค่าถุงพลาสติกในราคาถุงละ 2 บาท 
ซึ่งผลท่ีออกมาก็ไม่ต่างกับจุฬาฯ คือ สามารถลดการใช้ถุงพลาสติกไปได้ถึง 143,500 ถุง หรือลดลงไปถึง 76% 
ภายในเดือนเดียว และคาดว่าท้ังปีจะสามารถลงได้มากกว่า 1.7 ล้านถุง ลองคิดดูเถอะครับ นี่แค่ภายในรั้ว
มหาวิทยาลัยแค่ 2 แห่งยังลดได้ถึงขนาดนี้ ถ้าหากวิธีการนี้ถูกน าไปใช้ในสังคมไทยท้ังประเทศจะเกิดประโยชน์มาก
แค่ไหน อาจจะมีบ้างครับท่ีช่วงแรกๆ รัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ จะโดนบ่น แต่ผมก็ยังเชื่อว่า กระแสสังคมส่วน
ใหญ่จะสนับสนุน และท่ีส าคัญคนไทยทุกคนจะสามารถปรับตัวรับกับเรื่องนี้ได้อย่างไม่ยากเย็น ท่ีผ่านมา เราแจก



ถุงผ้ากันมาเยอะมาแล้วนะครับ และท่ีส าคัญ ต้องไม่ลืมว่า รัฐบาลและคสช.ก็เป็นผู้ก าหนดให้ปัญหาขยะและของ
เสียอันตรายเป็น “วาระแห่งชาติ” ดังนั้นก็น่าจะถึงเวลาขยับเรื่องนี้ให้เปรี้ยงปร้างกันเสียที ย้ าอีกครั้ง..ถุงพลาสติก
ไม่ควรเป็นของฟรีอีกต่อไปครับ 

มะลิลา 
 

ส่งออกข้าว 11 ล้านตัน เอกชนฟันธงทั้งปที าเงิน1.77 แสนล้าน 
 

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า สมาคมฯได้ปรับประมาณการ
ส่งออกข้าวเพิ่มขึ้นเป็น 11 ล้านตัน มีมูลค่าประมาณ 5,600 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็น 177,000 ล้านบาท 
จากเดิมท่ีเคยประมาณการไว้ที่ 9.5 ล้านตัน มีมูลค่าประมาณ 4,300 ล้านเหรยีญสหรัฐ หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 
137,000 ล้านบาท โดยคาดว่าในปีนี้ข้าวขาวจะมีการส่งออกเติบโตขึ้น 5.7% ข้าวนึ่ง 2.7% ข้าวหอมมะลิ 1.8% 
ข้าวหอมไทย 0.4% และ ข้าวเหนียว 0.4% 

ในช่วงครึ่งปีแรกท่ีผ่านมาภาวะการส่งออกข้าวจะยังคงมีแนวโน้มท่ีดีต่อเนื่องจากปีท่ีผ่านมา เนื่องจาก
ตลาดเอเชียและแอฟริกามีความต้องการน าเข้าอย่างต่อเนื่องท้ังข้าวขาวและข้าวนึ่ง ซึ่งคาดว่าในช่วงครึ่งหลังของปี 
2561 ความต้องการน าเข้าจากตลาดหลักจะยังคงมีอย่างต่อเนื่อง สาเหตุท่ีมีการคาดการณ์ว่าปลายปี 2561 จะมี
การส่งออกข้าวท่ีเพิ่มขึ้นมาจากหลายปัจจัย ได้แก่  

1.คู่ค้าของไทยยังมีความต้องการน าเข้าข้าวท่ีเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยอุปทานข้าวในประเทศท่ีลดลง เช่น 
ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย  

2.ค่าเงินบาทมีทิศทางอ่อนค่าลง  
3.รัฐบาลยังมีสัญญาขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือจีทูจีกับประเทศจีน  
4.รัฐได้ระบายสต๊อกข้าวออกหมดแล้วท าให้ตลาดเข้าสู่ภาวะปกติ 
5.มีการพยากรณ์อากาศถึงปรากฏการณ์เอลนิโญ่ อาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตข้าวของประเทศผู้ผลิต อาทิ 

จีน อินเดีย แต่ยังมีปัจจัยด้านลบ ท่ีจะท าให้ปริมาณการส่งออกไม่ถึงเป้า อาทิ ข้าวหอมมะลิท่ีมีจ านวนจ ากัดท าให้
ราคาสินค้าค่อนข้างสูง สภาพอากาศท่ีไม่เอื้ออ านวยต่อการขนส่ง อาจมีผลให้ชะลอการส่งมอบสินค้าได้ 

ส าหรับสถานการณ์การส่งออกข้าวไทยในช่วง 7 เดือน (มกราคม-กรกฎาคม 2561) ไทยส่งออกข้าวไปแล้ว 
6.23 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ถือเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากอินเดียส่งออก
ไปแล้วในช่วงเดียวกันของปี 7.05 ล้านตันส่วนอันดับ 3 คือ เวียดนาม 4.33 ล้านตัน อันดับ 4 ปากีสถาน 1.83 
ล้านตัน และอันดับ 5 สหรัฐ 1.74 ล้านตัน 

อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาท่ีเหลือของปีนี้หากการส่งออกข้าวสามารถท าได้ต่อเดือนท่ีประมาณ 900,000 
ตัน จะท าให้ท้ังปีการส่งออกข้าวไทยจะอยู่ท่ี 11 ล้านตัน อย่างไรก็ตาม ในปี 2562 สมาคมฯคาดว่าการส่งออกข้าว
ของไทยจะมีปริมาณการส่งออกไม่ต่ ากว่า 10 ล้านตัน 

ด้านนายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่าการส่งออกโลกปี 2561 และ 
2562 ประเทศไทยอาจเพิ่มปริมาณการส่งออก 4.8% และต้องจับตามองการส่งออกของประเทศพม่าท่ีผวน
กลับมาติดอันดับ 5 อีกครั้งในรอบหลายปีท่ีผ่านมา 
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ลุ้นส่งออกข้าวทะลุ 11 ลา้นตัน ปีหน้าหวั่นราคาทรุด เกษตรกรแห่ปลูกเพ่ิม 
 

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยปรับเป้าส่งออกข้าวไทยปีนี้เป็น 11 ล้านตัน เพิ่มจากเป้าเดิมท่ี 9.5 ล้านตัน แต่ยัง
แพ้อินเดียผู้ส่งออกข้าวเบอร์ 1 โลก 4 ปีซ้อน พร้อมส่งสัญญาณราคาข้าวหอมมะลิปีหน้าลดลง เนื่องจากเกษตรกร
ปลูกข้าวหอมมะลิมากขึ้น หลังราคาพุ่งทุบสถิติ 1,200 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน 

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า สมาคมฯได้ปรับคาดการณ์ส่งออก
ข้าวไทยปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น 11 ล้านตัน จากคาดการณ์เดิมช่วงต้นปีท่ีคาดจะส่งออกข้าวได้ 9.5 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 
5,600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 177,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่อันดับ 2 รองจากอินเดียท่ี
คาดปีนี้จะส่งออกข้าวได้ถึง 12 ล้านตัน ขณะที่เวียดนามคาดจะส่งออกข้าวเป็นอันดับ 3 รองจากไทย 

“แม้ปีนี้ไทยจะส่งออกข้าวได้เพิ่มขึ้นถึง 11 ล้านตัน หากช่วง 5 เดือนที่เหลือสามารถส่งออกข้าวได้เดือนละ 
900,000 ตัน ซึ่งน่าจะเป็นไปได้ เพราะผู้น าเข้าเร่งน าเข้าข้าวไปใช้ช่วงเทศกาลปีใหม่และคริสต์มาส แต่ก็ยังเป็นรอง
อินเดีย ซึ่งเป็นผู้ส่งออกข้าวเบอร์ 1 ของโลกตั้งแต่ปี 2558 หรือ 4 ปีติดต่อกัน” 

ส่วนตั้งแต่วันท่ี 1 ม.ค.-24 ก.ค.2561 ไทยส่งออกข้าวได้แล้ว 6.23 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.1% อินเดียส่งออกได้ 
7.05 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 0.8% เวียดนาม 4.33 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 18.9% ปากีสถาน 1.83 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 14.3% 
และสหรัฐฯ 1.74 ล้านตัน ลดลง 19.6% ขณะท่ีราคาส่งออกข้าวไทยในปัจจุบัน ราคาข้าวขาว 5% ตันละ 404 
เหรียญสหรัฐฯ เวียดนาม ตันละ 388-392 เหรียญฯ อินเดีย ตันละ 398-402 เหรียญฯ ปากีสถาน ตันละ 388-
392 เหรียญฯ, ข้าวขาว 25% ไทยตันละ 390 เหรียญฯ เวียดนาม ตันละ 368-372 เหรียญฯ อินเดีย ตันละ 343-
347 เหรียญฯ ปากีสถาน ตันละ 358-362 เหรียญฯ, ข้าวหอมมะลิไทย ตันละ 1,120 เหรียญฯ ขณะท่ีข้าวหอม
เวียดนาม ตันละ 568-572 เหรียญฯ และข้าวผกามะลิ กัมพูชา ตันละ 1,020 เหรียญฯ 

ส าหรับแนวโน้มการส่งออกข้าวไทยในปีหน้า ต้องรอประเมินผลผลิตข้าวของไทยก่อน แต่เชื่อว่าไม่น่าจะต่ า
กว่า 10 ล้านตัน เพราะหากส่งออกได้ต่ ากว่านั้น จะท าให้ผลผลิตข้าวในประเทศเหลือจ านวนมาก โดยปีหน้าคาด
ว่าราคาข้าวหอมมะลิจะลดลง เพราะเกษตรกรเพิ่มพื้นท่ีการปลูกข้าว เนื่องจากผลผลิตข้าวหอมมะลิปีนี้เสียหาย
มาก หรือลดลง 40% จากปริมาณผลผลิตปกติ ท าให้ราคาส่งออกข้าวหอมมะลิในปีนี้สูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ท่ีตัน
ละ 1,200 เหรียญฯ ซึ่งปีหน้า คาดว่าราคาข้าวหอมมะลิจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ หรือปรับตัวลดลงจากปีนี้ 

อย่างไรก็ตาม สมาคมฯ แนะน าให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการจ าน ายุ้งฉางของรัฐบาล เพื่อชะลอผลผลิตท่ี
ออกสู่ตลาดพร้อมกันมาเก็บไว้ในยุ้ง เพราะเท่าท่ีทราบมีเกษตรกรยังไม่ทราบว่ารัฐบาลมีโครงการจ าน ายุ้งฉางมาก
ถึง 80% ซึ่งรัฐบาลจะต้องเร่งประชาสัมพันธ์ 

ด้านนายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ปีหน้าคาดว่าผลผลิ ต
ข้าวเปลือกหอมมะลิจะมีมากกว่าปีนี้ และราคาส่งออกจะลดลงมาเหลือตันละ 800-900 เหรียญฯ ซึ่งเป็นราคาท่ี
ไทยแข่งขันได้ดีขึ้น เพราะราคาข้าวหอมมะลิท่ีปัจจุบันตันละ 1,200 เหรียญฯ ท าให้ผู้ซื้อชะลอการซื้อจากไทย และ
หันไปน าเข้าข้าวหอมจากประเทศคู่แข่งแทน ส่งผลให้การส่งออกข้าวหอมมะลิของไทยขณะนี้ลดลง 20% 



ส าหรับสาเหตุท่ีท าให้คาดว่าปีนี้ไทยจะส่งออกข้าวได้ถึง 11 ล้านตัน มาจากความต้องการน าเข้าข้าวของ
ประเทศผู้ซื้อเพิ่มขึ้น เช่น อินโดนีเซีย ท่ีคาดจะน าเข้าข้าวในช่วงครึ่งปีหลังอีก 1-2 ล้านตัน, ฟิลิปปินส์จะเปิด
ประมูลน าเข้าข้าวแบบรัฐต่อเอกชน (จีทูพี) 250,000 ตัน รวมท้ังรัฐบาลระบายสต๊อกข้าวได้หมด ท าให้ไม่มีแรง
กดดันต่อตลาดข้าว รวมถึงค่าเงินบาทอ่อนค่า ท าให้ราคาข้าวไทยแข่งขันได้ดีขึ้น 

 
ส่วนปัจจัยลบ ต้องติดตามนโยบายการค้าของประเทศต่างๆ เช่น มาเลเซีย ท่ีจะเปิดให้มีผู้น าเข้าข้าวมาก

ขึ้น อาจส่งผลต่อการแข่งขันของข้าวไทย, ฟิลิปปินส์ให้ความส าคัญกับการเปิดน าเข้าข้าวแบบจีทูพี ท าให้การ
แข่งขันด้านราคารุนแรงขึ้น และจีนเปลี่ยนแปลงระบบภาษีข้าว โดยขึ้นภาษีน าเข้าข้าวจากอาเซียนจาก 5% เป็น 
50% ท าให้การส่งออกไปจีนล าบากมากขึ้น 

ส่วนนายวิชัย ศรีประเสริฐ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า มีความเป็นห่วงการส่งออก
ข้าวไทยท่ีขายในราคาต่ ากว่าประเทศคู่แข่ง ซึ่งตั้งข้อสังเกตเกิดจากการท่ีผู้ประกอบการภายในประเทศของไทย
แข่งขันราคากันเอง เพราะมีจ านวนผู้ส่งออกข้าวไทยเพิ่มมากเป็นกว่า 300 ราย จากอดีตมีเพียง 30 ราย จากการ
ท่ีโรงสีได้ผันตัวเองมาท าธุรกิจส่งออกข้าวด้วย ท าให้การแข่งขันด้านราคารุนแรงขึ้น รวมท้ังการที่ข้าวไทยพบการใช้
ปุ๋ย สารเคมี ซึ่งอาจกระทบต่อการส่งออกข้าวในอนาคต เพราะประเทศผู้ซื้อเข้มงวดต่อมาตรการสุขอนามัย จึง
ขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดูแลเรื่องนี้ด้วย 

 
 
 


