
ข่าวจากหนังสือพิมพ ์แนวหนา้ 

ฉบบัวนัพฤหสับดีที่ 18 มกราคม พ.ศ.2561 

 

คอลมันร์ายงานพิเศษ : รฐัมนตรกีระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

ภายใตร้ฐับาลยุค คสช. พ.ศ.2557–ปัจจุบนั (2) 

 

ส ำหรับนโยบำยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในยุคของ พลเอก ฉัตรชยั สำริกัลยะ เป็น

นโยบำยภำยใตข้อ้เสนอของธุรกิจเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัภำคเกษตรรำยใหญ่ๆ เป็นนโยบำยท่ีถูกก ำหนด

เพื่อเอ้ือประโยชน์ต่อกลุ่มทุนเหล่ำน้ี เชน่ 

1.กำรขยำยพ้ืนท่ีปลกูพืชเศรษฐกิจท่ีส ำคญั 4 ชนิด ไดแ้ก่ ออ้ย มนัส ำปะหลงั ขำ้วโพดเล้ียงสตัว ์

และปำลม์น ้ำมนั เพื่อเพิ่มปริมำณผลผลิตไปป้อนอุตสำหกรรมของกลุ่มทุนเหล่ำน้ี โดยไม่ค ำนึงถึงรำคำ

ท่ีเกษตรกรจะไดร้บั 

2.โครงกำรเกษตรแปลงใหญ่ ท่ีดูเสมือนว่ำเป็นนโยบำยท่ีจะใหเ้กษตรกรท่ีปลกูพืชชนิดเดียวกนั 

มีพ้ืนท่ีติดกัน มำรวมตัวกัน เพ่ือประสิทธิในกำรบริหำรจดักำร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต เพ่ิม

ผลผลิตต่อไร่ ลดต้นทุนกำรผลิต โดยรัฐบำลให้กำรสนับสนุนให้สินเชื่อดอกเบ้ียต ำ่ มีกำรใช้

เคร่ืองจักรกลเกษตรร่วมกัน ลดกำรใชแ้รงงำน และมีตลำดท่ีรองรับแน่นอน แต่ในทำงปฏิบัติ 

ควำมหมำยของเกษตรแปลงใหญ่ไม่ไดเ้ป็นไปตำมแนวทำงดงักล่ำว เพรำะในหลำยโครงกำร พ้ืนท่ีของ

แปลงใหญ่ไม่ไดติ้ดกนั เพียงแต่อยูใ่นอ ำเภอเดียวกนั และเอำจ ำนวนพ้ืนท่ีมำรวมกนัก็ถือว่ำเป็นเกษตร

แปลงใหญ่แลว้ แมแ้ต่ควำมร่วมมือกำรประสำนงำนของเกษตรกรก็ไม่ไดเ้กิดขึ้ นอยำ่งจริงจงั 

3.กำรจดัตั้งศนูยเ์รียนรูก้ำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินคำ้เกษตร (ศพก.) ท่ีใหมี้อยูทุ่กต ำบล 

และทุกอ ำเภอ จ ำนวน 882 ศนูย ์ทัว่ประเทศ เพ่ือใหเ้ป็นศนูยเ์รียนรูส้ ำหรบัพ่ีน้องเกษตรกรท่ีจะมำรบั

กำรฝึก อบรม น ำรูปแบบของกำรบริหำรจดักำรไปปรบัใชใ้นกำรประกอบอำชีพของตนเอง โดยกำรบูร

ณำกำรของหน่วยงำนต่ำงๆ ในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือเป็น One Stop Service ของ

ภำคกำรเกษตรในทุกต ำบลก็ไม่ประสบควำมส ำเร็จอยำ่งแทจ้ริง ไม่เป็นไปตำมกำรประชำสมัพนัธข์อง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเฉพำะกำรบูรณำกำรของหน่วยงำนต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นดำ้นพืช ดำ้น

ประมง ดำ้นปศุสตัว ์เพรำะขำดศนูยก์ลำงของกำรบริหำรงำน หรือ Single Command ท่ีเป็นท่ียอมรบั

ของทุกหน่วยงำน 

4.โครงกำร 9101 ท่ีใชง้บประมำณ มำกกว่ำ 22,000 ลำ้นบำทเพ่ือจัดท ำโครงกำรจำก

ขอ้เสนอของประชำคมแต่ละหมู่บำ้น ใหง้บประมำณหมู่บำ้นละ 2.5 ลำ้นบำท โดยก ำหนดใหเ้ป็น

ค่ำจำ้งแรงงำนไม่ต ำ่กวำ่คร่ึงหน่ึงของวงเงินท่ีตั้งไว ้ส่วนท่ีเหลือเป็นค่ำวสัดุอุปกรณใ์นกำรจดัท ำโครงกำร

ตำมขอ้เสนอของประชำคม แต่เน่ืองจำกระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร มีเวลำด ำเนินกำรเพียง 

3 เดือน ท ำใหเ้กิดปัญหำในกำรบริหำรโครงกำรมำกมำย เช่น กำรจดัประชุมประชำคมเพ่ือพิจำรณำ

โครงกำร รวมทั้งขอ้เสนอต่ำงๆ ไม่สำมำรถกระจำยใหค้นในหมู่บำ้นไดร้บัทรำบอยำ่งทัว่ถึง ผูมี้ส่วนร่วม

ส่วนมำกจะเป็นก ำนัน ผูใ้หญ่บำ้น ผูน้ ำทอ้งถ่ิน หรือบุคคลท่ีใกลช้ิดกบักลุ่มคนเหล่ำน้ี หรือกำรว่ำจำ้ง

ชำวบำ้นใหเ้ขำ้มำปฏิบัติงำนโครงกำร โดยมีค่ำตอบแทนโดยกำรจำ้งแรงงำนรำยวนัขั้นต ำ่ 300 บำท 



กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคนบำงกลุ่ม ไม่กระจำยไปอย่ำงทัว่ถึง ท ำใหเ้กิดปัญหำในกำรรอ้งเรียนในระยะ

ต่อมำ รวมทั้งกำรจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ก็ท ำดว้ยควำมเร่งรีบ เพรำะเก่ียวกบักำรเบิกจ่ำยเงิน เพรำะตอ้ง

เบิกใหห้มดภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด 

โครงกำร 9101 เป็นนโยบำยท่ีดี ใชเ้งินมหำศำล กระจำยไปทุกหมู่บ้ำน ชำวบ้ำนไดร้ับ

ประโยชน์นับเป็นลำ้นคน เสียดำยท่ีเป็นโครงกำรท่ีเร่งรดั มีระยะเวลำด ำเนินกำรสั้น ผลท่ีตำมมำคือ 

ขณะน้ีขำ้รำชกำรของกรมส่งเสริมกำรเกษตร ผูร้บัผิดชอบขบัเคล่ือนโครงกำรน้ี ก ำลงัถูกตรวจสอบจำก

ส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน จำกทหำร เพรำะมีจุดอ่อนในกำรใชจ้ำ่ยเงิน ไม่ว่ำจะเป็นค่ำจำ้งแรงงำน ค่ำ

จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ท่ีก่อใหเ้กิดกำรรอ้งเรียนไดง้่ำยท่ีสุด ซ่ึงก ำลังเกิดขึ้ นในหลำยต ำบล หลำยอ ำเภอ 

หลำยจงัหวดั และจะเพ่ิมขึ้ นเร่ือยๆ ในท่ีสุดขำ้รำชกำรกรมส่งเสริมกำรเกษตร จะกลำยเป็นแพะท่ีจะ

สังเวยนโยบำยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่ีจะเป็นตรำบำปติดตัวไปชัว่ชีวิต “ใครเป็น

ผูร้บัผิดชอบต่อชะตำกรรมของพวกเขำเหล่ำน้ี” 

5.โครงกำรเกษตรอินทรีย ์ท่ีกลำยมำเป็นสรณะของยุทธศำสตรก์ำรเกษตรของรฐัมนตรีช่วยว่ำ

กำรฯ ท่ีมำจำกกระทรวงพำณิชย ์ท่ีจะผลกัดนัใหป้ระเทศไทยเป็น Hub ของเกษตรอินทรีย ์โดยท่ีท่ำน

ขำดควำมรู ้ควำมเขำ้ใจ และไม่เขำ้ถึงเร่ืองของวิถีควำมยำกง่ำยในกำรท ำเกษตรอินทรีย ์ทั้งๆ ท่ีเกษตร

อินทรีย ์น้ัน เป็นเพียงทำงเลือกหน่ึงในระบบเกษตรและยงัขดัแยง้กบันโยบำยของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ ์ในกำรขยำยพ้ืนท่ีปลกูพืชเศรษฐกิจ 4 ชนิด กำรท ำเกษตรแปลงใหญ่ ก่อใหเ้กิดควำมสบัสนต่อ

ผูป้ฏิบติังำน งำนส่วนใหญ่ของรฐัมนตรีช่วยฯ จึงไปใหค้วำมส ำคญักบัเร่ืองเกษตรอินทรีย ์และใหเ้วลำ

ส่วนใหญ่ไปกบังำนของกรมกำรขำ้ว จึงไม่สำมำรถจบัตอ้งใหเ้ห็นเป็นรปูธรรมได ้ส่ิงท่ีเกษตรกรคำดหวงั

จำกรฐัมนตรีช่วยฯ ซ่ึงเคยเป็นปลดักระทรวงพำณิชย ์คือ กำรแกไ้ขปัญหำรำคำสินคำ้เกษตรตกต ำ่ ซ่ึง

เป็นงำนท่ีท่ำนมีควำมช ำนำญ นับว่ำลม้เหลวเพรำะรำคำสินคำ้เกษตร ไม่ว่ำจะเป็นยำงพำรำ ปำล์ม

น ้ำมนั ขำ้วโพดเล้ียงสัตว ์และมนัส ำปะหลัง (ยกเวน้ ออ้ย) อำจจะตกต ำ่ท่ีสุดในระยะเวลำ 2-3 ปีท่ี

ผ่ำนมำ  

ส่ิงท่ีผมวิเครำะหเ์หล่ำน้ี คือ ผลงำนของท่ำนรฐัมนตรี (พลเอกฉตัรชยั สำริกลัยะ) และรฐัมนตรี

ชว่ยฯ ปลดักระทรวง ท่ีปรึกษำ ท่ีท่ำนฉตัรชยัตั้งขึ้ นมำ ผมเชื่อว่ำนโยบำยและโครงกำรเหล่ำน้ี จะค่อยๆ 

หำยไป พรอ้มกับวนัเวลำท่ีท่ำนจำกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไป เหลือไวแ้ต่ควำมเจ็บปวดของ

ขำ้รำชกำรและพ่ีนอ้งเกษตรกรไทย จำกนโยบำยของท่ำนภำยในระยะเวลำ 2 ปี 

อนนัต ์ดาโลดม 

นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 



คอลมันแ์ตกใบอ่อน : ปัญหาที่ถูกมองขา้ม 

 

ตน้สปัดำหท่ี์ผ่ำนมำ “กรีนพีซ เอเชียตะวนัออกเฉียงใต”้ ไดเ้ร่ิมตน้เปิดกำรแสดงนิทรรศกำร

ศิลปะเร่ือง “Right to Clean Air- The Art Exhibition ขออำกำศดีคืนมำ” โดยจดัแสดงผลงำนศิลปะท่ี

สรำ้งสรรคข์ึ้ นมำจำกฝุ่น ซ่ึงรวบรวมมำจำกจงัหวดัต่ำงๆท่ีประสบปัญหำมลพิษทำงอำกำศในประเทศ

ไทย รังสรรค์โดยศิลปิน “เรืองศักด์ิ อนุวตัรวิมล” เพ่ือถ่ำยทอดเร่ืองรำวเก่ียวกับวิกฤติมลพิษทำง

อำกำศของไทย ซ่ึงเปรียบเสมือน “ภยัเงียบ” ท่ีก ำลงัคุกคำมชีวิตเรำทุกคนอยูใ่นเวลำน้ี โดยท่ีเรำแทบ

ไม่รูต้วั หรือแทบไม่ไดเ้อำใจใส่กบัควำมรำ้ยแรงท่ีก ำลงัเกิดขึ้ นเลย 

ภำยในงำนนอกจำกจะจดัแสดงศิลปะแลว้ ยงัมีกำรจดัเวทีเสวนำประเด็นปัญหำต่ำงๆ โดยในวนั

เปิดงำนเม่ือวนัองัคำรท่ี 16 มกรำคมท่ีผ่ำนมำ มีกำรเสวนำเร่ือง “วิเครำะหส์ถำนกำรณ์มลพิษฝุ่นละ

ออก PM 2.5 ปี พ.ศ.2560 ในเมืองต่ำงๆ ของไทย” ซ่ึงมีกำรน ำเสนอขอ้มลูท่ีน่ำสนใจและค่อนขำ้งน่ำ

วิตกมำกส ำหรบัสถำนกำรณฝุ่์นละอองขนำดเล็กในหลำยพ้ืนท่ีของไทย 

โดย “จริยำ เสนพงศ”์ ผูป้ระสำนงำนดำ้นพลงังำนและกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ กรีน

พีซเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ใหข้อ้มูลว่ำ ปัจจุบัน “อำกำศ” ท่ีทุกคนหำยใจเขำ้ไปเต็มไปดว้ยฝุ่นท่ีมี

สำรพิษท่ีมองไม่เห็นซ่อนอยู่ หน่ึงในน้ัน คือ PM 2.5 หรือ “ฝุ่นละออง” ขนำดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 

เป็นฝุ่นอนัตรำยท่ีมีองคป์ระกอบทำงเคมี อยำ่งปรอท แคดเมียม อำรเ์ซนิก หรือ โพลีไซคลิกอะโรมำติก

ไฮโดรคำรบ์อน ซ่ึงองคก์ำรอนำมยัโลก หรือ WHO ไดก้ ำหนดให ้PM 2.5 น้ีเป็นสำรกลุ่มท่ี 1 ของสำร

ก่อมะเร็งในปี 2556 

ทั้งน้ีส ำหรบัฝุ่นทัว่ไปท่ีมีขนำดใหญ่กว่ำ 2.5 ไมครอน เม่ือเรำสูดเขำ้ไป จะไปติดอยูใ่นปอดและ

ถูกขบัออกมำเป็นเสมหะ แต่ส ำหรบัเจำ้ PM 2.5 น้ี กลบัมีขนำดเล็กเพียงแค่ 1 ต่อ 25 ส่วนของควำม

กวำ้งเสน้ผม สำมำรถเล็ดลอดลอดผ่ำนขนจมกูเขำ้สู่กระแสเลือดได ้เม่ือเขำ้ไปสะสมในร่ำงกำยนำนๆ ก็

จะเพ่ิมโอกำสกำรเกิดโรค เช่น โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็งปอด โรคปอดอุดกั้นเร้ือรงั โรคหวัใจ

ขำดเลือด และโรคติดเชื้ อเฉียบพลนัในระบบหำยใจส่วนล่ำง ท ำใหเ้กิดกำรเสียชีวิตก่อนวยัอนัควรของ

คนไทยรำว 50,000 คนต่อปี ส่วนแหล่งก ำเนิดของเจำ้ฝุ่นชนิดน้ี ก็มำจำกกิจกรรมรอบๆ ตวัเรำ เช่น 

กำรเผำในท่ีโล่งรอ้ยละ 54, อุตสำหกรรมกำรผลิต รอ้ยละ 17, กำรคมนำคมขนส่ง รอ้ยละ 13, กำร

ผลิตไฟฟ้ำ รอ้ยละ 9 และกำรประกอบกิจกรรมในท่ีอยูอ่ำศยัหรือธุรกิจกำรคำ้ รอ้ยละ 7 เป็นตน้ 

โดยเม่ือปี 2560 ท่ีผ่ำนมำ ระดบัมลพิษในอำกำศท่ีบันทึกโดยสถำนีตรวจวดั 19 แห่งใน 14 

พ้ืนท่ีทัว่ประเทศพบว่ำ เกินค่ำมลพิษจ ำกดัสูงสุดรำยปีของ WHO คือ 10 ไมโครกรมัต่อลกูบำศกเ์มตร

ทั้งส้ิน ยิง่ไปกวำ่น้ัน 9 จำก 14 พ้ืนท่ียงัมีค่ำมลพิษเกินมำตรฐำนคุณภำพอำกำศรำยปีของประเทศไทย 

ซ่ึงก ำหนดไวท่ี้ 25 ไมโครกรมัต่อลกูบำศกเ์มตร 

โดยพ้ืนท่ีท่ีมีระดับค่ำเฉล่ียของฝุ่น PM 2.5 ตลอดทั้งปีสูงท่ีสุดคือ จ.สระบุรี วัดได ้36 

ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร และเขตธนบุรี กทม. ท่ี 31 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร ซ่ึงสูงกว่ำค่ำ

มลพิษจ ำกดัสูงสุดของ WHO ถึงสำมเท่ำ ส่วนพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ท่ีอยูใ่นเกณฑเ์ส่ียง ไดแ้ก่ สมุทรสำคร รำชบุรี

ขอนแก่น และเชียงใหม่ ซ่ึงปรำกฏค่ำมลพิษในระดับสูงถึงระหว่ำง 25-30 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์

เมตร 



คุณจริยำ ท้ิงท้ำยว่ำ แมส้ถำนกำรณ์จะรุนแรง แต่ปรำกฏว่ำปัจจุบันปัญหำท่ีเกิดขึ้ นยังถูก 

“เพิกเฉย” และ “ละเลย” จำกประชำชนผูไ้ดร้บัผลกระทบรวมทั้งรฐับำล ดงัน้ันเพ่ือป้องกนักำรลุกลำม

ของสถำนกำรณ์จึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งท่ีรฐับำลโดยเฉพำะ “กรมควบคุมมลพิษ” เพ่ิมควำมเขม้ขน้ในกำร

ติดตำมตรวจสอบฝุ่นมลพิษ PM2.5 และน ำมำค ำนวณดัชนีคุณภำพอำกำศ เพ่ือปกป้องคุม้ครอง

สุขภำพของประชำชนทุกคน 

ท้ิงทำ้ยเอำไวก้่อนจำกกนัสปัดำหน้ี์ หำกผูอ้่ำนท่ำนใดสนใจจะไปชมงำนนิทรรศกำร “Right to 

Clean Air - The Art Exhibition ขออำกำศดีคืนมำ” ยงัสำมำรถไปชมไดจ้นถึงวนัท่ี 28 มกรำคม ท่ีชั้น 

1 หอศิลปวฒันธรรมแหง่กรุงเทพมหำนคร ซ่ึงนอกจำกกำรจดัแสดงงำนศิลปะ และเวทีเสวนำแลว้ ยงัมี

กิจกรรมควำมรูอ่ื้นๆ อีกมำกมำย ถำ้ใครวำ่งหรือสนใจแนะน ำใหล้องแวะไปดกูนัไดค้รบั 

มะลิลา 

 

เตอืนสวนมะพรา้ว-ปาลม์น ้ามนั เฝ้าระวงั‘ดว้งแรด’ระบาดหนกั 

 

นำยประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร เปิดเผยว่ำ ขอใหเ้กษตรกร

ชำวสวนมะพรำ้วและสวนปำล์มน ้ ำมันทุกภำคของประเทศไทย เฝ้ำระวังกำรระบำดของดว้งแรด 

เน่ืองจำกขอ้มลูแปลงติดตำมสถำนกำรณ์ศตัรูพืชเร่ิมพบกำรเขำ้ท ำลำยในหลำยพ้ืนท่ีภำคใต ้ภำคกลำง 

และภำคตะวนัออก ดงัน้ันหำกพบกำรเขำ้ท ำลำยใหเ้กษตรกรรีบขอค ำแนะน ำจำกเจำ้หน้ำท่ีส ำนักงำน

เกษตรอ ำเภอ/จงัหวดั เพ่ือด ำเนินกำรป้องกนัก ำจดัก่อนเกิดกำรระบำดรุนแรง 

ส ำหรับวิ ธีกำรป้องกันก ำจัดด้วงแรดคือ ใช้ชีววิ ธี  โดยน ำเชื้ อรำเขียวเมตตำไรเซียม 

(Metarhizium anisopliae) อตัรำ 0.5-1 กิโลกรมัต่อปุ๋ย 1 กอง คลุกในกองปุ๋ยคอกขนำด 4 ตำรำง

เมตร ลึกประมำณ 0.50 เมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ีขนำด 5 ไร่ หรือก ำจดัแหล่งขยำยพนัธุ์ ซ่ึงเป็นวิธีท่ีดี

ท่ีสุด ลงทุนนอ้ยและสะดวกเพรำะอยูบ่นพ้ืนดิน สำมำรถก ำจดัไขห่นอน ดกัแด ้และตวัเต็มวยั ไม่ใหเ้พ่ิม

ปริมำณได ้โดยเผำ ฝัง หรือเกล่ียกองซำกพืช กองมูลสัตว์ใหก้ระจำยออกดว้ยควำมสูงไม่เกิน 15 

เซนติเมตร 

ถำ้จ ำเป็นตอ้งท ำกองมลูสตัวน์ำนกว่ำ 2-3 เดือน ควรหมัน่พลิกกลบักองปุ๋ยหมกัหรือน ำใส่ถุง

ปุ๋ยมดัปำกใหแ้น่นน ำไปเรียงซอ้นกนั นอกจำกน้ี กำรท ำควำมสะอำดบริเวณคอตน้ โคนทำงใบมะพรำ้ว

หรือปำลม์น ้ำมนัก็ช่วยป้องกนัก ำจดัดว้งแรดได ้ซ่ึงหำกพบรอยแผลเป็นรูใหใ้ชเ้หล็กแหลมแทงหำดว้ง

แรดเพื่อก ำจดัท้ิง หรือใชก้บัดกัฟีโรโมนเพื่อล่อจบัตวัเต็มวยัมำท ำลำย อยำ่งไรก็ตำม ใหห้มัน่ส ำรวจสวน

อยูส่ม ำ่เสมอ อยำ่งนอ้ยสปัดำหล์ะครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 



ข่าวจากหนังสือพิมพ ์ไทยรฐั 

ฉบบัวนัพฤหสับดีที่ 18 มกราคม พ.ศ.2561 

 

เตอืนวิกฤตเิศรษฐกิจลูกใหม่ ศุภชยัช้ีมหนัตภยัเงินดิจทิลัท าโลกปัน่ป่วน 

 

“ศุภชยั พำนิชภักด์ิ” เตือนเงินดิจิทัล ตน้เหตุ

วิกฤติเศรษฐกิจ 10 ปีหน้ำ ค่ำเงินบำทหลุด 30 บำทต่อ

ดอลลำร์สหรัฐฯ เน่ืองจำกเงินทุนไหลเขำ้แต่มัน่ใจนัก

ลงทุนไทยอยู่รอดไดเ้หมือนนักลงทุนญ่ีปุ่น ท่ีค่ำเงินเยน

ผันผวนจำก 300 เยน มำอยู่ท่ี 80-90 เยนต่อดอลลำร์

สหรฐัฯ ดำ้นขุนคลงัแนะ ธปท.-ก.ล.ต.คุมเขม้บิทคอยน์ 

นำยศุภชยั พำนิชภกัด์ิ อดีตเลขำธิกำร ท่ีประชุมสหประชำชำติว่ำดว้ยกำรคำ้และกำรพฒันำ 

หรืออังค์ถัด และอดีตผูอ้ ำนวยกำรใหญ่ องค์กำรกำรคำ้โลก หรือดับบลิวทีโอ กล่ำวในงำนสัมมนำ

แนวโน้มตลำดเกิดใหม่ในปี 2561 จดัโดยธนำคำรกสิกรไทย ในหวัขอ้ “ควำมทำ้ทำยบนเวทีกำรคำ้

และเศรษฐกิจโลกในทศวรรษหน้ำ” ว่ำ วิกฤติเศรษฐกิจจะเกิดขึ้ นอีกในช่วง 10 ปีขำ้งหน้ำ สำเหตุเกิด

จำกค่ำเงินดิจิทัล ต่ำงจำก 10 ปีก่อนหน้ำ ท่ีวิกฤติกำรเงินมำจำกกำรปล่อยกูแ้ละกำรรบัจ ำนองแก่

ลกูหน้ีท่ีมีควำมน่ำเชื่อถือต ำ่ (ซบัไพรม)์ ของสหรฐัฯ 

ขณะท่ีค่ำเงินบำทของไทยยงัแข็งค่ำขึ้ นอย่ำงต่อเน่ืองในอีก 10 ปีขำ้งหน้ำ จะเห็นค่ำเงินบำทต ำ่

กว่ำ 30 บำทต่อดอลลำร์สหรฐัฯ และมีเงินต่ำงชำติไหลเขำ้มำลงทุนในจีนและเอเชียรวมทั้งประเทศ

ไทยเป็นจ ำนวนมำกโดยปัจจุบันไทยทุนส ำรองระหว่ำงประเทศเพ่ิมขึ้ นเป็น 200,000 ลำ้นดอลลำร์

สหรัฐฯ เกินควำมจ ำเป็นต้องใช ้ดังน้ันควรปล่อยใหค้่ำเงินบำทลอยตัว เน่ืองจำกทุนส ำรองฯ เพียง 

100,000 ลำ้นดอลลำรส์หรฐัฯ ก็เพียงพอในกำรน ำเขำ้สินคำ้ 1-2 เดือน 

“นับจำกน้ี ค่ำเงินบำทไม่มีวันท่ีจะอ่อนค่ำลง เน่ืองจำกเศรษฐกิจสหรัฐฯ หำกไปดูตัวเลข

เศรษฐกิจลึกๆแลว้ ค่ำจำ้งแรงงำนไม่ไดป้รบัตวัเพ่ิมขึ้ นมำหลำยปี เศรษฐกิจจะดีไดอ้ยำ่งไร อตัรำกำร

ว่ำงงำนท่ีลดลงเกิดจำกคนว่ำงงำนรอไม่ ไหวจึงยกเลิกกำรขึ้ นทะเบียนผูว้่ำงงำน ส่วนยุโรปยังมีปัญหำ

กำรแยกตัวขององักฤษออกจำกสหภำพยุโรปหรือเบร็กซิท ขณะท่ีหลำยประเทศในยุโรป พวกขวำจดั

ไดร้บัเลือกตั้งขึ้ นมำมีอ ำนำจบริหำรประเทศ ท ำใหเ้งินลงทุนจะไหลเขำ้มำจีนและเอเชียอยำ่งต่อเน่ือง” 

อย่ำงไรก็ตำม ค่ำเงินบำทท่ีแข็งค่ำขึ้ น ไม่ส่งผลกระทบต่อผูส้่งออก เห็นไดจ้ำกในช่วงปลำยปีท่ี

ผ่ำนมำ ค่ำเงินบำทไดแ้ข็งค่ำขึ้ น 10% แต่กำรส่งออกยงัขยำยตวัไดดี้ เหมือนกบัประเทศญ่ีปุ่นในอดีต

ค่ำเงินเยนเคยอยู่ท่ี 300 เยนต่อดอลลำร์สหรัฐฯ เม่ือแข็งค่ำขึ้ นมำอยู่ท่ี 80-90 เยนต่อดอลลำร์

สหรัฐฯ ผูป้ระกอบกำรในญ่ีปุ่นยงัคงอยู่รอดได ้ดังน้ัน สถำนกำรณ์ในไทยจะเหมือนกับญ่ีปุ่น ค่ำเงิน

บำทท่ีแข็งค่ำผูป้ระกอบกำรไทยก็ยงัสำมำรถอยูต่่อไป 

นำยศุภชยั กล่ำวอีกวำ่ เศรษฐกิจของโลกท่ีขยำยตวัขึ้ น เกิดจำกกำรอดัฉีดเงินเขำ้ไปเป็นจ ำนวน

มหำศำล เงินไดไ้หลเขำ้ไปลงทุนในตลำดหุน้ ตลำดพันธบัตร มีกำรน ำไปลงทุนในสินทรัพย์และ

อสังหำริมทรัพย ์บริษัทขนำดใหญ่ในโลกไดน้ ำเงินไปซ้ือหุน้ตัวเองคืน หุน้ท่ีกระจำยในตลำดเหลือ



นอ้ยลงท ำใหมี้ควำมสำมำรถจำ่ยปันผลไดม้ำก โดยไม่ไดน้ ำเงินไปลงทุนเพ่ือปรบัประสิทธิภำพกำรผลิต 

ดงัน้ัน เม่ือรฐัปรบัขึ้ นดอกเบ้ียก็จะเป็นภำระใหก้บับริษัททนัที 

นำยปรีดี ดำวฉำย ประธำนสมำคมธนำคำรไทย และกรรมกำรผูจ้ดักำร ธนำคำรกสิกรไทย 

จ ำกดั (มหำชน) กล่ำวว่ำ กำรลงทุนในเงินสกุลดิจิทลั ถือเป็นกำรลงทุนท่ีตอ้งระมดัระวงั ซ่ึงเป็นเร่ือง

ใหม่มำก ไม่ใช่ลกัษณะเดียวกบัเงินตรำไทยท่ีมีพระรำชบัญญติั (พ.ร.บ.) เงินตรำรองรบั และมีมูลค่ำ

เปรียบเทียบ ซ่ึงเงินสกุลดิจิทัลน้ัน ถือเป็นกำรลงทุน ธนำคำรท ำไดแ้ค่เตือนลูกคำ้ใหร้ะวงักำรลงทุน 

ส่วนกรณีท่ีธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.) พบสถำบันกำรเงินมีกำรกกัตุนเงินดอลลำรส์หรฐัฯ เพ่ือ

เก็งก ำไรค่ำเงิน ส่งผลต่อกำรเคล่ือนไหวของค่ำเงินบำท ประเมินว่ำ ธนำคำรตอ้งด ำเนินกำรภำยใตก้ฎ

กติกำหำกพบกำรกระท ำผิด ถือวำ่เป็นเร่ืองไม่ถูกตอ้ง แต่ในส่วนของธนำคำรกสิกรไทยยงัไม่พบลกูคำ้ท่ี

กกัตุนเงินดอลลำรส์หรฐัฯ ไวม้ำกๆ จนตอ้งสงสยั นอกจำกน้ี ภำยในกลำงปีน้ี ธนำคำรพำณิชยจ์ะเร่ิม

ใชร้ะบบ E-Identity ระบบยนืยนัตวัตน เพ่ือป้องกนักำรสวมชื่อเพ่ือเปิดบญัชี หรือท ำธุรกรรมทำงกำรเงิน 

นำยอภิศกัด์ิ ตนัติวรวงศ ์รมว.คลงั กล่ำวว่ำ เงินดิจิทัลเปรียบเสมือนสินคำ้ชนิดหน่ึงเพ่ือน ำมำ

แลกเปล่ียนกนัเหมือนในโบรำณ เช่น เปลือกหอย เงินพุดดว้ง เป็นตน้ แต่เงินดิจิทลัท่ีคิดขึ้ นมำในยุคน้ี

เพื่อใชต้กลงแลกเปล่ียนกนัเอง อยำ่งเช่น บิทคอยน์ (Bitcoin) เป็นอีกสกุลหน่ึงท่ีไดร้บัควำมนิยมจะให้

ผลตอบแทนเม่ือขุดหำมำไดจ้ำกระบบบล็อกเชน (Blockchain) และเม่ือมีคนตอ้งกำรจ ำนวนมำกรำคำ

จะปรบัสงูขึ้ นเม่ือเทียบกบัดอลลำรส์หรฐัฯ แต่เร่ืองน้ียงัมีควำมเส่ียง เพรำะเป็นช่องในกำรฟอกเงินจำก

หลำยกลุ่มได ้เน่ืองจำกไม่รูว้ำ่ใครถือบญัชี จึงตอ้งกำรใหส้ ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลำดหลักทรัพย ์(ก.ล.ต.) และ ธปท.ศึกษำว่ำ หำกเปิดใหซ้ื้อขำยอย่ำงเป็นระบบใครไดป้ระ โยชน์ 

หำกมีประโยชน์ทุกฝ่ำยก็ควรเปิดกวำ้งใหส้ำมำรถซ้ือ-ขำยได ้แต่หำกมีควำมเส่ียงไม่มีประโยชน์ตอ้งมี

มำตรกำรควบคุม เพื่อลดผลกระทบจำกนักลงทุนรำยยอ่ย 

 

“ดิศนดัดาแนะซ่อมฝายแกย้ากจน ชงรฐัทุ่ม 2 หม่ืนลา้นอุม้เกษตรกร 

ลยุพฒันาแหล่งน ้า 8 พนัแห่งทัว่ไทย 

 

ม.ร.ว.ดิศนัดดำ ดิศกุล เลขำธิกำรมูลนิธิปิดทอง

หลงัพระ สืบสำนแนวพระรำชด ำริ เปิดเผยว่ำ ขอน ำเสนอ

แนวทำงใหร้ฐับำลพิจำรณำโครงกำรยกระดบัคุณภำพชีวิต

เกษตรกรเพื่อลดควำมเหล่ือมล ้ำ ซ่ึงจะช่วยแกปั้ญหำแหล่ง

น ้ ำใหเ้กษตรกรท่ีเห็นผลเร็วภำยใน 5-6 เดือน ถ้ำท ำ

ส ำเร็จจะท ำใหเ้กิดรำยไดเ้พ่ิมขึ้ น 30,000-48,000 ลำ้น

บำท ในทอ้งถ่ินและส่งผลใหเ้กิดเงินหมุนในระบบเศรษฐกิจอีก 12 เท่ำ ผลักดันผลิตภัณฑ์มวลรวม

ภำยในประเทศ (จีดีพี) ได ้0.2% ดว้ยกำรพฒันำแหล่งน ้ำขนำดเล็กท่ีมีอยู่แลว้ 8,403 แห่ง ใน 69 

จงัหวดั ซ่ึงกระจำยอยูท่ัว่ทุกภำคของประเทศ แบ่งเป็นชลประทำนขนำดเล็กอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ 

1,317 แห่ง และโครงกำรชลประทำนขนำดเล็กของกรมชลประทำน ท่ีไดถ่้ำยโอนภำรกิจใหอ้งค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน 7,086 แห่ง ซ่ึงกำรซ่อมแซมและพัฒนำแหล่งน ้ ำขนำดเล็ก ท่ีมีอยู่ น้ีใช ้

งบประมำณสูงสุดไม่เกิน 20,000 ลำ้นบำท เพรำะตน้ทุนเท่ำท่ีมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ เคยร่วมท ำ



มำแลว้ในหลำยจงัหวดั ประมำณ 500 แหล่งน ้ำ ปรำกฏว่ำ 80% ใชง้บประมำณแค่ 400,000 บำท

ต่อแหง่เท่ำน้ัน 

“ผมเคยเสนอแนวคิดเร่ืองน้ีมำหลำยเวที แต่ยงัไม่เกิดขึ้ นจริง หำกท ำไดต้ำมน้ีจริงปริมำณน ้ำ

ทั้งหมดจะไดก้วำ่ 6,000 ลำ้นลกูบำศกเ์มตร (ลบ.ม.) เทียบเท่ำกบัเขื่อนรชัประภำทั้งเขื่อน มีศกัยภำพ

ในกำรน ำน ้ำไปใชป้ระโยชน์ทำงกำรเกษตรได ้12 ลำ้นไร่ ต่ำงจำกกำรท ำเขื่อนขนำดใหญ่ท่ีตอ้งใชเ้วลำ

สรำ้งหลำยปี เสียงบประมำณจ ำนวนมำก และยงัไม่ตอบโจทยช์ว่ยชำวบำ้นอยำ่งเต็มท่ี” 

ม.ร.ว.ดิศนัดดำ กล่ำวว่ำ ปัจจุบันแหล่งน ้ ำขนำดเล็กดังกล่ำวมีควำมเสียหำยเกิดจำกอำยุกำรใชง้ำน 

และภยัธรรมชำติ เช่น หน้ำฝำยถูกน ้ำกดัเซำะ ปีกฝำย ประตูน ้ำ สันฝำย ทำ้ยฝำยช ำรุด และตะกอน

หนำ้ฝำยกกัเก็บน ้ำไดน้อ้ยลง ทั้งน้ี หำกเร่ิมด ำเนินกำรซ่อมแซมฝำยฯ ในเดือน ม.ค.จะแลว้เสร็จทนัช่วง

ฤดฝูนในเดือน พ.ค. สำมำรถกกัเก็บน ้ำไวใ้ชท้ ำกำรเกษตรทั้งในฤดฝูนและฤดแูลง้ เกษตรกรจะมีรำยได้

สุทธิจำกกำรปลูกพืชหลงันำ 4 เดือน ในอตัรำเฉล่ียไร่ละ 4,000 บำท ท ำใหเ้กิดรำยไดร้วมเฉล่ีย 

48,000 ลำ้นบำท 

 

คอลมันห์นา้มองฟ้า เทา้หยัง่ดิน : น่ีนะ...เกษตร 4.0 

 

เห็นโครงกำรพัฒนำเกษตรกรดำ้นวิทยำศำสตร์

เทคโนโลยแีละนวตักรรม น ำนวตักรรมเตำชีวมวลประหยดั

พลังงำนส่งตรงถึงมือเกษตรกร จ.ก ำแพงเพชร ของสภำ

เกษตรกรแห่งชำติ ร่วมกับสถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ใหนึ้กข ำในใจ น่ีหรือ

นวัตกรรม ในชีวิตท ำข่ำวมำหลำยสิบปีได้รูจ้ ักเห็นและ

สมัผัสเตำตวัน้ีมำตั้งแต่ตอนเป็นนักข่ำวใหม่ๆ แลว้...มนัใช่ “นว” ท่ีแปลว่ำ ใหม่ตรงไหน ท่ีส ำคญักำร

น ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมป้อนตรงถึงเกษตรกรทั้งที เลือกเอำเตำชีวมวลประหยดัพลังงำน ถำม

หน่อยเถอะมนัไปตรงกบัควำมตอ้งกำรของเกษตรกรตรงไหน...ตอนน้ีเขำใชเ้ตำแก๊สกนัเกือบทุกบำ้น

แลว้ไม่ใช่เหรอ ท ำไมไม่เอำเทคโนโลยีนวตักรรมท่ีจ ำเป็นต่ออำชีพเกษตรกรไปให ้ไม่ตอ้งถึงขั้นอำ้งใช ้

งบประมำณแพง ซ้ือเคร่ืองจกัรกลไปแจกหรอก เอำแค่เทคโนโลยีรำคำถูกท่ีเกษตรกรยงัไม่รูไ้ม่เขำ้ใจไป

ให ้อย่ำงเทคโนโลยีกำรวิเครำะหดิ์นดว้ยตนเอง กำรปรบัปรุงดิน กำรใชปุ๋้ยใหเ้กิดประสิทธิภำพสูงสุด 

หรือนวัตกรรมอ่ืนๆอีกมำกมำยท่ีถูกดองเค็ม แต่เกษตรกรยังเขำ้ไม่ถึง  เคยไปถำมเกษตรกรมั้ย 

ตอ้งกำรอะไร และส่ิงท่ีใหไ้ปเขำอยำกไดห้รือเปล่ำ ยิ่งสภำเกษตรกรดว้ยแลว้ อำ้งว่ำเป็นตัวแทน

เกษตรกรมำตลอด แต่ไม่รูค้วำมตอ้งกำรท่ีแทจ้ริงของเกษตรกร ยงัอุตส่ำหข์ุดเอำงำนวิจยัสมยัพระเจำ้

เหำมำโชว.์..คิดท ำไดแ้ค่น้ี เลิกอำ้ง 4.0 จดัโครงกำรผลำญเงินภำษีกนัไดซ้ะทีนะ แลว้ถำ้จะอำ้งว่ำสภำ

เกษตรกรเพ่ิงเกิดมำไดไ้ม่ก่ีปี คงอำ้งไดไ้ม่เต็มปำก เพรำะยงัมีหน่วยงำนอ่ืนอีกมำกมำยพรอ้มจะน ำไป

ขับเคล่ือนได ้ไม่ว่ำ อบต. อบจ. เทศบำล...แลว้เหตุไฉนตลอดเวลำนับสิบๆปี วว. รวมถึงบุคลำกร

ภำครัฐท ำอะไรกันอยู่ ถึงไม่เอำงำนวิจยัส่งตรงถึงมือเกษตรกรเลย หรือตอ้งรอใหง้ำนวิจยัตกถึงมือ

เอกชน ใหน้ำยทุนท ำมำขำยเกษตรกรอีกที 

สะ–เล–เต 


