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เตอืนสง่ออกปิดความเสีย่ง ล็อกผลตอบแทนรบัมือค่าเงินป่วน 

 

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผูจ้ัดการ ธนาคาร

เพ่ือการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย (EXIM BANK) 

เปิดเผยวา่ เงินบาทท่ีแข็งค่าขึ้ นต่อเน่ืองตลอดระยะเวลา 1 ปีท่ี

ผ่านมา โดยล่าสุดเม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2561 เงินบาทแข็ง

ค่าหลุด 32 บาทต่อดอลลารส์หรฐั นับเป็นการแข็งค่าท่ีสุดใน

รอบกว่า 3 ปีหรือแข็งค่าขึ้ นราว 12% สูงสุดเป็นอันดับตน้ๆ

ของภมิูภาค สวนทางกบัมลูค่าส่งออกของไทยในช่วง 11 เดือน

แรกปี 2560 ท่ีกลับมาฟ้ืนตวัอย่างแข็งแกร่งโดยขยายตัวแตะระดับ 10% เช่นเดียวกบัหลายประเทศท่ี

สกุลเงินแข็งค่าข้ึนในระดบัใกลเ้คียงกบัไทย แต่การส่งออกก็ยงัขยายตวัไดเ้ป็นตวัเลขสองหลกั อาทิ เกาหลี

ใต ้(เงินวอนแข็งค่า 13.4% มูลค่าส่งออกขยายตวั 16.5%) มาเลเซีย (เงินริงกิตแข็งค่า 12.9% มลูค่า

ส่งออกขยายตวั 15%) ไตห้วนั (เงินดอลลารไ์ตห้วนัแข็งค่า 9.6% มูลค่าส่งออกขยายตวั 13.1%) เป็น

ตน้ แมเ้งินบาทท่ีแข็งค่าขึ้ นจะยงัไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแขง่ขนัดา้นราคาของผูส้่งออกไทย 

แต่เงินบาทท่ีแข็งค่าขึ้ นราว 12% ท าใหผู้ส้่งออกไทยสูญเสียรายไดเ้ม่ือแปลงกลบัมาเป็นเงินบาท กลุ่มท่ี

น่าเป็นห่วงคือผูส้่งออก SMEs ท่ีอาจจะไดร้บัผลกระทบรุนแรง เน่ืองจากมีเงินทุนหมุนเวียนและมีอตัรา

ก าไร (Margin) ไม่สงูนัก ท าใหมี้แรงตา้นทานต่อเงินบาทท่ีแข็งค่าไดน้อ้ย 

นายพิศิษฐ์กล่าวว่า แนวโน้มค่าเงินบาทในระยะถัดไปเป็นส่ิงท่ีคาดการณ์ไดย้ากมากในภาวะ

ปัจจุบนั เน่ืองจากมีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งค่อนขา้งมากและไม่ไดข้ึ้ นอยูก่บัปัจจยัพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจเพียงอยา่ง

เดียว ไม่ว่าจะเป็นนโยบายดา้นเศรษฐกิจและนโยบายการเงินของประเทศพฒันาแลว้ โดยเฉพาะสหรฐัฯ 

ยุโรป และญ่ีปุ่น ความขดัแยง้ระหว่างประเทศต่างๆ ท่ีปะทุขึ้ นเป็นระยะ รวมถึงการเก็งก าไรในสินทรพัย์

ประเภทต่างๆ ท่ีก่อใหเ้กิดความป่ันป่วนของกระแสเงินทุนเขา้ออก ลว้นแลว้แต่เป็นส่ิงท่ีคาดการณ์และ

ควบคุมไม่ได ้

ดังน้ันทางท่ีดีท่ีสุดจึงไดแ้ก่ การปิดความเส่ียงดา้นอัตราแลกเปล่ียน โดยซ้ือประกันค่าเงิน ( FX 

Options) ซ่ึงผูส้่งออกสามารถล็อกอตัราแลกเปล่ียนท่ีจะมีการส่งมอบในอนาคตไวท่ี้ราคา ณ ปัจจุบันได ้

ท าใหไ้ม่ตอ้งกงัวลวา่ รายไดใ้นรปูเงินบาทจะลดลงเน่ืองจากเงินบาทแข็งค่า ขณะเดียวกนัก็เปิดโอกาสใหผู้ ้

ส่งออกสามารถขายเงินตราต่างประเทศ ณ ราคาตลาดไดเ้ช่นกนัในกรณีท่ีเงินบาทในอนาคตกลบัอ่อนค่า

ลง ถือเป็นการปิดความเส่ียงดา้นค่าเงินทั้งสองทาง ท าใหผู้ส้่งออกไดร้บัประโยชน์สูงสุด หรือขอใชบ้ริการ

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Foreign Exchange Forward Contact) และหารือวิธีปิดความ

เส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนกบัสถาบนัการเงินท่ีใชอ้ยู ่รวมทั้ง EXIM BANK 

“ขอย า้วา่ ผูส้่งออกควรหลีกเล่ียงการเก็งก าไรหรือลุน้ค่าเงินในทุกกรณี โดยเฉพาะผูส้่งออก SMEs 

ซ่ึงมกัจะมีเงินทุนหมุนเวียนและมีอตัราก าไร (Margin) ไม่สูงนักการปิดความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน



จะช่วยท าใหท้ราบตน้ทุนและรายรบัในอนาคตท่ีชดัเจน ขณะเดียวกนัก็จะท าใหผู้ส้่งออกไม่ตอ้งกงัวลกบั

ทิศทางค่าเงิน สามารถทุ่มเทเวลาและทรพัยากรไปพฒันาสินคา้และกระบวนการผลิตใหมี้ประ สิทธิภาพ

ยิง่ขึ้ น เพ่ือหลีกเล่ียงการแขง่ขนัดา้นราคาและเพิ่มก าไรใหส้งูขึ้ น” นายพิศิษฐก์ล่าว 

ดา้นกลุ่มงานโกลบอลมารเ์ก็ตส ์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา มีมุมมองต่อทิศทางค่าเงินบาทในสปัดาห์

น้ีว่า มีแนวโน้มเคล่ือนไหวในกรอบ 31.75-32.15 ต่อดอลลาร ์เทียบกบัระดบัปิดแข็งค่าท่ี 31.97 ต่อ

ดอลลารเ์ม่ือสปัดาหก์่อนโดยเงินบาทท าสถิติแตะระดบัแข็งค่าสุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2557 ทั้งน้ีนัก

ลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุน้ไทยมลูค่า 6.8 พนัลา้นบาท แต่ซ้ือพนัธบตัรสุทธิ 3.51 หม่ืนลา้นบาท 

 

คอลมันร์กัษเ์กษตร : 9 ขั้นตอน ปลกูขา้วดว้ยตอซงั 

 

 

 

ค ำถำม การปลกูขา้วดว้ยตอซงัเป็นแบบไหนครบั ผมขอทราบวิธีปลกูขา้วดว้ยตอซงัดว้ยครบั 

สะอำด มนตรำตรงึ 

 

ค ำตอบ การปลูกขา้วดว้ยตอซัง เป็นการท านาขา้วดว้ยตอซังขา้วเดิมแทนการหว่านดว้ยเมล็ดพนัธุ์ขา้ว 

โดยย า่ตอขา้วเดิมใหล้ม้หลงัการเก่ียวขา้ว ตามฤดูกาลเสร็จเรียบรอ้ย ภายในเวลา 10-15 วนั ตน้ขา้วรุ่น

ท่ี 2 จะแตกหน่อข้ึนมาจากกอขา้วเดิม ตน้ขา้วท่ีงอกขึ้ นมาใหม่ จะเติบโตและใหผ้ลผลิตเช่นเดียวกบัขา้วนา

หว่านน ้ าตมในครั้งแรก หลังจากเก็บเก่ียวขา้วแลว้  วิธีการปลูกขา้วดว้ยตอซัง ตามค าแนะน าของ

นักวิชาการเกษตร ไดด้งัน้ี 

1.พ้ืนท่ีแปลงนา ตอ้งเรียบสม า่เสมอกนั พ้ืนท่ีท่ีเป็นทอ้งกระทะ แบบตรงกลางลึก ดา้นขา้งเป็นท่ี

ดอน ไม่ควรท าการปลูกขา้วลม้ตอซัง เพราะจะท าใหมี้น ้ าขงั และท าใหต้อซังเน่า ส่วนตน้ขา้วท่ีปลูกครั้ง

แรกดว้ยเมล็ดน้ัน ตอ้งแข็งแรง ปราศจากโรคแมลง 

2.การเก็บเก่ียวขา้วในระยะพลบัพลึง โดยระบายน ้าออกจากแปลงนา ใหดิ้นมีความชื้ นท่ีเหมาะสม 

ประมาณ 50% ทดสอบไดด้ว้ยการหยิบดินในแปลงนามาป้ันเป็นลูกกระสุนได ้แสดงว่ามีความชื้ นท่ี

เหมาะสมแลว้ 

3.ท าการเกล่ียฟางขา้วใหส้ม า่เสมอ โดยไม่ตอ้งไถพรวนดิน และหว่านกลา้เหมือนการท านาหว่าน

น ้าตม แลว้ท าการย า่ใหต้อขา้วใหท้ัว่ถึงเสมอกนั หลงัจากน้ัน 10-15 วนั ใหสู้บน ้าเขา้นา อย่าใหดิ้นแหง้

เกิน 10 วัน และคอยดูแลน ้ าไม่ใหข้าด หลังย า่ตอขา้วแลว้ อย่าใหน้ ้ าขังจนกว่าขา้วจะงอก มิเช่นน้ัน



ขา้วเปลือกท่ีตกอยู่บนพ้ืนดินในนา จะงอกขึ้ นมาแทรกกบัตน้ขา้วท่ีงอกจากตอ ท าใหมี้ขา้วสองรุ่นอยู่ใน

แปลงเดียวกนั ถา้เกิดมีขา้วสองรุ่นท่ีอายุไม่เท่ากนั จะท าใหข้า้วแก่ไม่เท่ากนั และเก็บเก่ียวล าบาก 

4.การปลูกขา้วตอซงั จะเร่ิมตั้งแต่หลงัการเก็บเก่ียว ใหท้ าการกระจายฟางคลุมตอซังทัว่แปลงนา 

โดยใชล้กูยางย า่ตอซงั ประมาณ 4 เท่ียว ย า่ใหร้าบเรียบติดกบัพ้ืนดินฟางท่ีคลุม อย่าใหต้อซังกระดกขึ้ น 

จากน้ันประมาณ 3-4 วนั ขา้วจะเร่ิมแทงหน่อเล็กจากขอ้ท่ี 2-3 หรือปลายตอซงัออกมา 

5.หลงัย า่ตอซังแลว้ ตอ้งตรวจสอบว่า ฟางท่ีคลุมควรใหมี้ความหนาพอเหมาะ อย่าคลุมบางหรือ

หนาเกินไป แต่ถา้พบวา่จุดใดหนามากเกินไปใหเ้อาออก 

6.จากน้ัน ปล่อยท้ิงไวร้อจนกว่าหน่อขา้วงอกขึ้ นมา จะมีใบ 2-3 ใบ เม่ืออายุขา้วประมาณ 10 วนั 

นับจากวนัย า่ตอซงั 

7.ใหส้ังเกตว่า การเจริญเติบโตจะแตกต่างกันกับขา้วหว่านน ้ าตม โดยตน้จะใหญ่กว่า รากจะ

หนาแน่นกวา่ หาอาหารไดดี้กวา่ ขา้วลม้ตอซงัท่ีสมบรูณ ์จะแตกหน่อ 3-4 หน่อ ต่อ 1 ตอซงั 

8.สูบน ้าเขา้แปลงนา และใส่น ้าหมกัชีวภาพ ในอัตรา 200 ลิตร ต่อพ้ืนท่ี 15 ไร่ ระวงัอย่าใหน้ ้ า

มาก จะท าใหฟ้างท่ีคลุมลอย 

9.การใส่ปุ๋ย ใหใ้ส่หลงัระบายน ้าเขา้ 1 วนั ใหใ้ส่ปุ๋ยสูตรเร่งการเจริญเติบโต และเร่งขบวนการยอ่ย

สลายของตอซังและฟาง จากน้ันรกัษาระดบัน ้าในนาไม่ใหร้ัว่ เพ่ือไม่ใหปุ๋้ยท่ีใส่สูญหายไป คอยดูแลการ

เจริญเติบโตของตน้ขา้ว จนถึงวนัเก็บเก่ียว 

การปลูกขา้วแบบลม้ตอซัง จะช่วยใหเ้กษตรกรสามารถลดตน้ทุนในการเพาะปลูกไดม้าก ได้

ผลผลิตไม่ต่างจากการปลูกในครั้งแรก เทคโนโลยีการปลูกขา้วแบบลม้ตอซังน้ัน มาจากเทคโนโลยี

ชาวบา้นท่ีเกิดจาก ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เกษตรกรเป็นผูค้น้พบโดยบงัเอิญมานานแลว้ และเป็นวิธีการปลูก

แบบเก่า ทั้งยงัเกิดผลดีต่อดินโดยตรงคือ ฟางขา้วท่ีนวดแลว้ จะเน่าเป่ือยผุพงั เป็นปุ๋ยธรรมชาติ ท าใหดิ้น

ร่วนซุยดีขึ้ น และช่วยลดปริมาณการใชปุ๋้ยเคมีลงไดอ้ย่างมาก ท าใหไ้ดต้น้ขา้วท่ีแข็งแรง และทนทานต่อ

การรบกวนของศตัรพืูชมากกวา่ขา้วหวา่นนาน ้าตมดว้ย 

นำย รตัวิ 

 

ดนัไทยศูนยก์ลางเมล็ดพนัธุอ์าเซียน เกษตรฯเล็งเปิดทางเกษตรกรรวมกลุ่มผลิต-จ  าหน่าย 

 

นายลกัษณ ์วจนานวชั รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯ มีนโยบายพฒันาให้

ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางเมล็ดพนัธุ์รองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub) โดยมีหน่วยงานร่วม

ขบัเคล่ือน ทั้งหมด 12 หน่วยงาน และไดก้ าหนดแผนแม่บทขบัเคล่ือนยุทธศาสตรศ์ูนยก์ลางเมล็ดพนัธุ ์

ไดแ้ก่ การเพ่ิมศกัยภาพการส่งออกเมล็ดพนัธุไ์ทย เพ่ือรกัษาความเป็นผูน้ า ต่อยอดความมัน่คงและความ

ยัง่ยืนของเมล็ดพนัธุไ์ทยในภูมิภาค เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั : เมล็ดพนัธุ์เพ่ือการส่งออก 

(ขา้วโพดเล้ียงสตัวแ์ละผกั) อีกทั้งใหเ้กษตรกรไทยสามารถเขา้ถึงเมล็ดพนัธุคุ์ณภาพดีอยา่งเพียงพอ (ขา้ว

และพืชไร่ตระกูลถัว่) ซ่ึงกรมวิชาการเกษตรไดมี้แผนการผลิตพนัธุพื์ช/ปัจจยัการผลิต ในปี 2561 ไดแ้ก่ 

1) พืชไร่และพืชทดแทนพลงังาน 14 ชนิดพืช 2) พืชสวน 67 ชนิด และ 3) ปัจจยัการผลิต อยา่งไรก็ตาม 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมวิชาการเกษตรไดก้ระจายเมล็ดพนัธุ์ดีสู่เครือข่ายผูผ้ลิตเมล็ดพนัธุ์



ชั้นจ าหน่าย ปี 2560/61 ใหแ้ก่กรมส่งเสริมการเกษตร ในโครงการพัฒนาคุณภาพสินคา้เกษตรสู่

มาตรฐาน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ในโครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพนัธุ์ดี กรมการขา้ว ใน

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ รวมถึงไดก้ระจายสู่ภาคเอกชนและเกษตรกรดว้ย 

ทั้งน้ี ศูนยว์ิจยัพฒันาเมล็ดพนัธุ์พืชพิษณุโลก เป็นหน่วยงานหน่ึงท่ีมีภารกิจในการศึกษาวิจยัและ

พฒันาดา้นเมล็ดพนัธุ์ บริหารการผลิตเมล็ดพนัธุ์ มีหอ้งปฏิบัติการของ Seed Lab ท่ีไดร้บัการรบัรอง

มาตรฐานสากลจาก ISTA ซ่ึงเป็นจุดท่ีมีความส าคญัท่ีจะสรา้งความเชื่อมัน่แก่สาธารณชน 

“เม่ือเรามี seed lab ท่ีมีความทันสมยั เราควรมอบโอกาสใหเ้กษตรกรท่ีเป็นผูผ้ลิตและมีการ

รวมตวักนัเป็นสหกรณ์การเกษตรซ่ึงจะสามารถยกระดบัไดภ้ายใตก้ารแนะน าจากกระทรวงเกษตรฯ ให้

สามารถท่ีจะเป็นผูผ้ลิตเมล็ดพนัธุ์จ าหน่ายได ้ถือเป็นแนวโน้มท่ีส าคญั เน่ืองจากปัจจุบันมีการแข่งขนัใน

เร่ืองการผลิตธญัพืชขายมากยิ่งขึ้ น ซ่ึงการท่ีกรมวิชาการเกษตรใหค้วามส าคญัในเร่ืองการผลิตเมล็ดพนัธุ ์

ก็จะไดท้ั้งในเร่ืองการสรา้งขีดความสามารถใหม่ ไดเ้มล็ดพนัธุ์ดีมีคุณภาพ และเป็นท่ีตอ้งการของตลาด 

ขณะเดียวกนั กระทรวงเกษตรฯ ก็พรอ้มจะท างานร่วมกบัภาคส่วนต่างๆ ท่ีจะท าใหเ้มล็ดพนัธุข์องประเทศ

ไทยเป็นท่ียอมรบัจากต่างประเทศ ท าใหส้่งออกเมล็ดพนัธุใ์นชั้นขยายไปจ าหน่ายในประเทศต่างๆ และท า

ใหไ้ทยเป็นศนูยก์ลางการผลิตเมล็ดพนัธุแ์ละจ าหน่ายไปต่างประเทศได”้ นายลกัษณ ์กล่าว 


