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ฉบับวันจันทร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ.2561 

 
ฉีดสารสวนมะพร้าว ปราบ‘หนอนหัวด า’ เกษตรฯ ยันไม่ก่อพิษ 

 
นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า สารฟลูเบนไดอะไมด์ 20% 

ดับเบิ้ลยูจี ใช้ส าหรับพ่นทางใบมะพร้าวแกงท่ีมีความสูงน้อยกว่า 12 เมตร รวมถึงมะพร้าวอ่อนและมะพร้าวท า
น้ าตาลในทุกความสูง โดยพ่นสารให้ท่ัวบริเวณใต้ใบมะพร้าว เพื่อป้องกันก าจัดหนอนหัวด าท่ีอาศัยอยู่ใต้ทางใบ ซึ่ง
กรมวิชาการเกษตรทดสอบแล้วว่า ไม่ส่งผลให้เกิดพิษร้ายแรงต่อคนและสัตว์ อาทิ ผ้ึงและปลา โดยค่าความเป็นพิษ
ท้ังทางปาก ผิวหนัง โดยเฉพาะทางการหายใจ มีค่าความเป็นพิษน้อย เมื่อเทียบกับค่าความเป็นพิษของสารฉีดพ่น
เพื่อก าจัดยุงในปัจจุบัน เพียงแต่ในช่วงการพ่นจะเห็นเป็นละอองค่อนข้างหนาแน่นในบริเวณกว้างเท่านั้น แล้วจะ
จางหายไปเองในครู่หนึ่ง (ประมาณ 10 นาที) ดังนั้นจึงขอชี้แจงให้เกษตรกรและประชาชนเกิดความเข้าใจ และไม่
ตื่นตระหนกต่อการพ่นสารดังกล่าว 

รองอธิบดีฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า การพ่นสารฟลูเบนไดอะไมด์ 20% ดับเบิ้ลยูจี จะเริ่มด าเนินการพ่นในเดือน
กุมภาพันธ์ 2561 นี้ โดยแนะน าให้เกษตรกรหรือผู้ท่ีปฎิบัติงานพ่นสารดังกล่าวปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้อย่าง
ถูกต้องตามค าแนะน า ป้องกันตัวเองอย่างมิดชิด ท้ังนี้ มีเป้าหมายในการด าเนินการกว่า 1.2 ล้านต้นใน 28 จังหวัด 
โดยหลังด าเนินการเสร็จสิ้นท้ังหมด จะประเมินผลหลังพ่นสารในระยะท่ีสองต่อไป ซึ่งในระหว่างการพ่นสารเคมี
ดังกล่าวจะหยุดการปล่อยแตนเบียนบราคอนประมาณ 30 วัน จากนั้นจะด าเนินการปล่อยแตนเบียนบราคอนตาม
แผนที่วางไว้ จ านวน 16 ครั้ง ทุก 15 วัน เพื่อรักษาสมดุลตามธรรมชาติต่อไป 
 

สมาพันธ์เกษตรฯ ยื่นข้อเสนอสธ. ทบทวนยกเลกิใช้สารพาราควอต 
 

สมาพันธ์เกษตรปลอดภัย สมาคมผู้ส่งออกทุเรียนและมังคุด สมาคมส่งเสริมธุรกิจ พืชและอาหารสัตว์ และ
ผู้แทนเกษตรกรกลุ่มพืชอ้อย ปาล์ม ยางพารา มะนาว ข้าวโพด ข้าวโพดหวาน มันส าปะหลัง ผักและผลไม้ เป็น
ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร คัดค้านยกเลิกการใช้ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอสทางการเกษตร โดยน า
รายชื่อคัดค้านจ านวนกว่า 30,000 ราย มอบให้ พล.อ.ประสาท สุขเกษตร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่าย
การเมือง พร้อมด้วยสรุปข้อคิดเห็นของเกษตรกร สมาคมเกษตรกร และนักวิชาการ รวมถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
หากยกเลิกใช้สารดังกล่าวตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอให้ยกเลิกใช้สารท้ัง 3 ชนิด และอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของ คณะกรรมการวัตถุอันตราย  

นายสุกรรณ์ สังข์วรรณะ เลขาธิการสมาพันธ์เกษตรปลอดภัย กล่าวว่า ได้ด า เนินการชี้แจงข้อเท็จจริงมา
อย่างต่อเนื่อง ส าหรับการยื่นหนังสือครั้งนี้ได้ข้อสรุปคือ ขอรับเรื่องไว้และจะน าส่งไปให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ด าเนินการต่อไป ซึ่งข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุขยกเลิกใช้นั้น ยังไม่มีการสรุป การด าเนินงานต่อไปจะให้
ครอบคลุมเหมาะสมตามข้อเท็จจริง ในส่วนอ านาจการตัดสินใจอยู่ท่ีคณะกรรมการวัตถุฯ ซึ่งจะพิจารณาให้แล้ว
เสร็จภายในเดือนมีนาคมนี้ 

นอกจากนี้ กรมวิชาการเกษตร สมาคมเกษตรกร เกษตรกร และนักวิชาการ ได้จัดประชุมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ัง 4 ภาคท่ัวประเทศ พบว่า เกษตรกรท่ีเข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการ
ยกเลิกการใช้สารดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พาราควอต เนื่องจากส่งผลกระทบต่อ 1.ต้นทุนการผลิตของ
เกษตรกร 2.ผลผลิตการเกษตรลดลง 3.การ 



สูญเสียรายได้ระดับประเทศ อันเนื่องมาจากผลผลิตท่ีลดลง คิดเป็นมูลค่าการสูญเสียสูงถึง 3 แสนล้านบาทต่อปี  
ส าหรับกลุ่มอ้อยและมันส าปะหลัง ขณะเดียวกัน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญของศูนย์พิษวิทยาโรงพยาบาลรามาธิบดี ให้
ข้อมูลยืนยันว่า การใช้สารก าจัดศัตรูพืชท้ัง 3 ชนิด ไม่พบว่ามีหลักฐานผลกระทบทางสุขภาพตามท่ีกล่าวอ้าง 
สอดคล้องกับประสบการณ์ตรงของเกษตรกรท่ีใช้สารดังกล่าว มานานกว่า 50 ปี ไร้ผลกระทบต่อสุขภาพ 
 

คอลัมน์หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน : เกษตรกรเดือดโต้เอ็นจีโอ 
 

ปลายสัปดาห์ท่ีผ่านมา สุกรรณ์ สังข์วรรณ สหพันธ์
เกษตรปลอดภัยและเครือข่าย แถลงข่าวคัดค้านการยกเลิกการ
ใช้สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด พาราควอต ไกลโฟเซต คลอร์
ไพริฟอส พร้อมตอบโต้เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
(Thai-PAN) และนักวิชาการท่ีออกมาให้ข่าวได้สร้างความ
ตระหนกต่อสังคม โดยเฉพาะผู้บริโภค และเกษตรกร พร้อมน า

รายชื่อเกษตรกร 30,000 ราย ท่ีเห็นด้วยกับสมาพันธ์ฯส่งให้รัฐบาลได้รับรู้ว่า เกษตรกรได้รับผลกระทบจากการ
เผยแพร่งานวิจัยท่ี ขาดการตรึกตรองให้รอบคอบ และยังส่งผลให้ราคาสารก าจัดแมลงศัตรูพืชแพงขึ้น จากราคาอยู่
ท่ีแกลลอนละ 370 บาท ปัจจุบันแกลลอนละ 580-600 บาท หากไม่ให้ใช้ เราจะเอาลงไปใช้แบบใต้ดิน เหมือน
สารตัวอื่นๆที่เคยให้เลิกไปแล้ว แต่ยังมีการลัก ลอบขายกันอยู่ในปัจจุบัน 

ตัวแทนสมา-พันธ์ฯ ยังได้เข้าพบ พล.อ.ประสาท สุขเกษตร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง 
ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุข ให้ยกเลิกการใช้พาราควอตนั้น ไม่ได้เป็นมติของ
คณะกรรมการท่ีมีกฎหมายมารองรับ และการวิจัยของนักวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องการใช้สารก าจัด
วัชพืช ไกลโฟเซต ใน จ.น่าน ท าให้เกษตรกรเป็นมะเร็งตับและท่อน้ าดี มีการให้ข้อมูลบิดเบือนความเป็นจริง 

เนื่องจากการสอบสวนข้อเท็จจริงของจังหวัดน่านและสาธารณสุข พบว่า ไม่ได้เกิดจากสารก าจัดวัชพืช แต่
เกิดจากพยาธิใบไม้ตับจากการกินของดิบๆ แต่กระนั้นยังมีการให้ข้อมูลบิดเบือนต่อสาธารณชนมาตลอด ทาง
สมาพันธ์ฯ จึงเตรียมรวบรวมรายชื่อเกษตรกร 50,000 ราย เพื่อคัดค้านผลการวิจัยดังกล่าวภายในเดือน มี.ค.นี้ 

นอกจากนั้น ก่อนหน้านี้กรมวิชาการเกษตร สมาคมเกษตร เกษตรกร และนักวิชาการ ได้จัดประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ัง 4 ภาคท่ัวประเทศ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ “ไม่เห็นด้วย” กับการยกเลิก
การใช้สารท้ัง 3 ชนิด โดยเฉพาะ พาราควอต เพราะจะท าให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ผลผลิตลดลง  ท าให้สูญเสีย
รายได้ระดับประเทศ ปีละ 3 แสนล้านบาท โดยเฉพาะ กลุ่มอ้อย และ มันส าปะหลัง 

สะ-เล-เต 
 

ปลดชนวนวิกฤติ "บาทแข็ง" ระเบิดเวลาส่งออก-เศรษฐกิจไทย 
 

ตลอดปี 2560 ท่ีผ่านมา “ค่าเงินบาท” ของไทยแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าเอาภาคส่งออกท่ีถือเป็นกลไก
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศต้องลุ้นระทึกมาโดยตลอด แต่ล่วงเข้าสู่ปี 2561 เพียงแค่เดือนแรก ค่าเงินบาท
กลับแข็งขึ้นมาถึงจุด “พีคสุด” โดยปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ท่ี 26 ม.ค.ท่ีผ่านมาอยู่ท่ี 30.91 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 
ท าลายสถิติสูงสุดในรอบ 4 ปี แม้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และรัฐบาลจะออกมาชี้แจงอย่างต่อเนื่อง การ
แข็งค่าของเงินบาทมาจากปัจจัยต่างประเทศท่ีกระทบให้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลง ส่งผลให้เงินในสกุลอื่น
รวมท้ังเงินบาท เมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้น 



นอกจากนั้น ยังมีประเด็นด้านบวกของเศรษฐกิจไทยท่ีก าลังฟื้นตัวต่อเนื่อง ขณะท่ีดุลบัญชีเดินสะพัดของ
ไทยเกินดุลสูงมาก โดย 11 เดือนแรกของปี 60 เราเกินดุลสูงถึง 44,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 1.3 
ล้านล้านบาท ส่งผลให้ไทยกลายเป็น “สวรรค์ส าหรับเงินร้อน” ให้นักลงทุนท่ัวโลกเข้ามาพักเงินไว้เพื่อ “แสวงหา
ก าไร” 

ล่าสุด ธปท.ออกมายอมรับว่า เร่ิมเห็นพฤติกรรมท้าทาย “มาตรการป้องปราม” การเก็งก าไรค่าเงิน โดยมี
ธนาคารพาณิชย์บางแห่งช่วยลูกค้าท าผิดกฎการดูแลเงินทุนเคลื่อนย้าย และแม้ ธปท.จะก าชับให้สถาบันการเงิน
ยุติพฤติกรรมดังกล่าว แต่ก็เชื่อว่าความพยายามเก็งก าไรค่าเงินคงไม่หยุด บทเรียน “วิกฤติต้มย ากุ้ง” เมื่อปี 2540 
ระบุชัด “ถ้าฝูงแร้งลงท่ีไหนแล้วจะไม่ยอมปล่อยเหยื่อง่ายๆ” สอดคล้องรายงานของธนาคารกรุงศรีอยุธยาท่ีพบว่า 
เพียง 10 วันท าการแรกของเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา นักลงทุนต่างชาติลงทุนสุทธิในตลาดพันธบัตรไทยมากถึง 85,000 
ล้านบาท ส่งผลให้เมื่อวันศุกร์ท่ี 26 ม.ค.ท่ีผ่านมา “นายวิรไท สันติประภพ” ผู้ว่าการ ธปท. “ยกระดับ” การดูแล
และเพิ่มความเข้มงวดในการติดตามความเคลื่อนไหวของค่าเงินและเงินทุนเคลื่อนย้าย พร้อมเตรียมทบทวน
มาตรการเพิ่มเติม หากเงินบาทยังเคลื่อนไหว “ผิดปกติ” แต่ในส่วนของ “การแทรกแซงค่าเงินบาท” นั้น ธปท.ยัง 
“แบ่งรับแบ่งสู”้กับเรื่องนี้ 

ขณะที่รัฐบาลมองในมุมการเมืองว่า รัฐบาลสหรัฐฯก าลังจับตานโยบายอัตราแลกเปลี่ยนของไทย และการ
เข้าแทรกแซงค่าเงินบาทที่อาจส่งผลให้ไทยถูกกีดกันการค้าได้ ก่อนแนะให้ผู้ประกอบการปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ยึด
ติดกับ “ค่าบาทอ่อน” โดยให้หันไปบริหารจัดการกับการตั้งราคาสินค้าโดยใช้สกุลเงินคู่ค้า หรือสกุลเงินท้องถิ่นซึ่ง
ไม่ไดแ้ข็งค่าแทน พร้อมแนะให้ผู้ประกอบการรายกลางและรายเล็กป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนสม่ าเสมอ 

อย่างไรก็ตาม การด าเนินการดังกล่าวปฏิเสธไม่ได้ว่า ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีต้นทุนท่ีเพิ่มขึ้น ในขณะที่ผู้
ส่งออกต้องเผชิญปัญหาอื่นๆอยู่แล้ว ท้ังการกีดกันทางการค้า ต้นทุนค่าแรงท่ีเพิ่มขึ้นจากการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ า 
ปัญหาขีดความสามารถในการแข่งขัน ฯลฯ เมื่อ “ค่าเงินบาท” แข็งค่าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงมีส่วน “ซ้ าเติม” ผู้
ส่งออกให้ช้ าหนักขึ้นไปอีก! 

“ทีมเศรษฐกิจ” จึงสัมภาษณ์ผู้ประกอบการในหลายภาคส่วน เพื่อร่วมกันสะท้อนสถานการณ์ท่ีก าลัง
เกิดขึ้น จะได้ร่วมกันแสวงหาทางออกท่ีทุกฝ่ายพอใจ ดังนี้ : 
 
ห่วงไทยเสียตลาดให้คู่แข่ง 

นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการหอการค้า
ไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวกับ “ทีมเศรษฐกิจ” ว่า 
ขณะนี้ค่าเงินบาทแข็งค่ามากกว่า 14% แล้วและแข็งค่ามากกว่าค่าเงิน
ของภูมิภาคเดียวกัน ส่งผลให้ภาคส่งออกได้รับผลกระทบอย่างเลี่ยง
ไม่ได้ เพราะราคาสินค้าไทยแพงกว่าของคู่แข่งส่งผลให้ไทยสูญเสีย
ศักยภาพด้านการแข่งขัน โดยเฉพาะสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป

ได้รับผลกระทบมากท่ีสุด ท้ังข้าว มันส าปะหลัง กุ้ง เพราะเป็นวัตถุดิบท่ีผลิตได้ในประเทศ ไม่ได้อานิสงส์ใดๆจาก
ค่าเงิน ซึ่งท้ายท่ีสุดจะส่งผลต่อเนื่องให้เกษตรกรได้รับผลกระทบตามไปด้วย 

“ตอนนี้ผู้ส่งออกกลุ้มใจมาก เพราะค่าเงินบาทแข็งมากและแข็งค่าเร็ว ท าให้โค้ดราคาขายสินค้าไม่ถูก ยิ่ง
มาได้รับผลกระทบจากการปรับค่าแรงขั้นต่ าด้วยอีก ซึ่งแน่นอนว่าภาคเกษตรและผู้ประกอบการขนาดกลางและ
เล็ก (เอสเอ็มอี) ได้รับผลกระทบเต็มๆจากทั้ง 2 ปัจจัย” 

ปีท่ีผ่านมา อาหารทะเลแปรรูปได้รับผลกระทบจากค่าเงินบาทอย่างมาก ท้ังยังได้รับผลกระทบจากผลผลิต
กุ้งท่ีมีจ านวนน้อย โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าแปรรูปท่ีส่งออกไปตลาดญี่ปุ่น เช่น กุ้งชุบแป้งทอด ซูชิ เป็นต้น เพราะ



สินค้าไทยแพงขึ้นมาก ท าให้ผู้น าเข้าหันไปน าเข้าสินค้าชนิดเดียวกันจากเวียดนาม ส่งผลให้การส่งออกสินค้า
ดังกล่าวของไทยในญี่ปุ่นหายไปถึงกว่า 70% 

“หากค่าเงินบาทยังแข็งค่าต่อเนื่องเช่นนี้ ท้ังยังจะมีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ าซ้ าเติมเข้าไปอีก และวัตถุดิบ
อาหารทะเลไทยยังมีน้อยด้วยอีกไทยอาจเสียส่วนแบ่งตลาดให้กับประเทศคู่แข่งได้” 

รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ย้ าว่า ต้องการให้รัฐบาลดูแล
ค่าเงินบาทอย่าให้แข็งค่าเร็วและมากเกินไป หากจะแข็งค่าก็ต้องดูแลให้ใกล้เคียงกับค่าเงินในภูมิภาค เพื่อให้ภาค
การส่งออกยังสามารถแข่งขันได้ ไม่เช่นนั้นไทยอาจสูญเสียส่วนแบ่งตลาดในระยะยาวได้ 
 
แนะรัฐ “คิดใหม่” ดูแลค่าบาท 
 

ขณะท่ี น.ส.กัณญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทาง
เรือแห่งประเทศไทย (สรท.) ยืนยันเช่นกันว่า ค่าเงินบาทแข็งค่าเร็วมากจน
ล่าสุดเกือบจะหลุด 31 บาท/เหรียญสหรัฐฯ แล้ว ท่ีน่าแปลกใจ ในการ
ประชุม World Economic Forum ท่ีเมืองดาวอส สวิตเซอร์แลนด์ เมื่อ
สัปดาห์ท่ีผ่านมา รมว.คลังสหรัฐฯประกาศว่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ท่ีอ่อนค่า

ลงเป็นผลดีต่อการค้า และโอกาสทางธุรกิจของสหรัฐฯ ซึ่งหลังพูดได้ไม่นาน เงินดอลลาร์สหรัฐฯ ก็อ่อนค่าลงอีก ยิ่ง
ท าให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นไปอีก 

“หากเงินบาทยังแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องเช่นนี้ จะกระทบภาคการส่งออกของไทยอย่างแน่นอน โดยเฉพาะภาค
เกษตรท่ีเป็นวัตถุดิบในประเทศ เพราะราคาส่งออกสินค้าไทยจะสูงกว่าคู่แข่ง และหากผู้ส่งออกสินค้าเกษตรไม่
สามารถขึ้นราคาขายเป็นเงินดอลลาร์ได้ เมื่อน าเงินดอลลาร์สหรัฐฯท่ีได้มาแลกเป็นเงินบาทจะได้มูลค่าลดลง 
เท่ากับรายได้ลดลงก็ต้องไปรับซื้อผลผลิตสินค้าเกษตรในประเทศในราคาถูกลง กระทบต่อเกษตรกรโดยตรง” 

ประธาน สรท.ย้ าด้วยว่า หลายประเทศพยายามท าให้ค่าเงินตัวเองอ่อนค่าลง อย่างสหรัฐฯ ท่ีเพียงแค่ รมว.
คลังพูดว่าค่าเงินดอลลาร์อ่อนแล้วดีต่อเศรษฐกิจ ค่าเงินก็อ่อนค่าลง หรือค่าเงินวอนเกาหลีใต้ ปีท่ีแล้วแข็งค่าขึ้นมา
กว่า 10% แต่ปีนี้ค่าเงินเขาคงท่ีซึ่งไม่รู้แทรกแซงหรือไม่ แต่ค่าเงินบาทไทยท าอะไรกันบ้าง? 

“จะปล่อยให้คนอื่นปู้ย่ีปู้ย าค่าเงินแบบนี้หรือ ไทยเราต้องเป็นเด็กดีไม่แทรกแซงค่าเงิน กลัวคนอื่นต่อว่า มัน
ต้องคิดใหม่แล้ว เพราะคนอื่นท ากันท่ัวโลกจนเราเดือดร้อน รายได้หลักของประเทศก าลังหดหายแล้วเวลานี้” 

ท้ังนี้ หากคิดค่าเงินบาทเฉลี่ยของปีท่ีแล้วท่ี 33 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ จะพบว่าทุกๆ 1 บาทท่ีแข็งค่าขึ้น 
เท่ากับ 3% ท าให้รายได้จากภาคส่งออกหายไป 3% หากปีนี้ ค่าเงินบาทยังแข็งค่ามากกว่านี้ จะยิ่งท าให้รายได้จาก
การส่งออกหายไปมากขึ้นอีก 

นอกจากนี้ ผู้ส่งออกยังมีปัญหาต้นทุนท่ีเพิ่มขึ้นจากการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ า 5–22 บาท เป็นปัญหา 2 เด้ง
ท่ีแม้รัฐบาลจะมีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ ด้วยการให้น าค่าจ้างไปหักลดหย่อนภาษีได้ 1.5 เท่า แต่การท า
ธุรกิจแล้วไม่ได้อะไร หรือเอาแต่ขาดทุน มาตรการนี้ก็ไม่มีประโยชน์ 
 
วอน ธปท.คุมเงินร้อนระยะสั้น 

ประธาน สรท. กล่าวด้วยว่า สรท.ยังต้องการให้ภาครัฐเข้ามาดูแลค่าเงินบาทและภาคการส่งออก ซึ่งจาก
การหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อเร็วๆนี้ ธปท.ชี้แจงว่าพยายามท าตามมาตรการต่างๆเท่าท่ีจะท าได้ เช่น 
ลดระยะเวลาถือครองพันธบัตรระยะสั้น ซึ่งเห็นว่ายังไม่ได้ผลชัดเจน แต่ก็เข้าใจ ธปท.ว่าคงท าอะไรไม่ได้มากกว่านี ้



ดังนั้น ผู้ส่งออกคงต้องช่วยเหลือตัวเอง โดยการประกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งรายใหญ่คงไม่มี
ปัญหาท ากันอยู่แล้ว แต่เอสเอ็มอีส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจ และยังไม่มีการประกันความเสี่ยงอะไรเลย 

“เหตุนี้ สรท.จึงร่วมกับกระทรวงพาณิชย์จัดงานสัมมนาให้ความรู้เรื่องนี้กับเอสเอ็มอีในวันท่ี 1 ก.พ.นี้ ท่ี
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถนนรัชดาภิเษก” 

ในส่วนของโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐบาลท่ีต้องน าเข้าสินค้าก็ควรรีบช าระเงินเป็นดอลลาร์ เพราะถ้า
ไทยขาดดุล การค้าเมื่อไร ความต้องการเงินบาทจะลดลง ต้องการเงินดอลลาร์มากขึ้น ช่วยรักษาเสถียรภาพค่าเงิน
บาทไม่ให้แข็งค่ามากขึ้นได้ ขณะเดียวกันต้องการให้ ธปท.ติดตาม “เงินร้อน” ท่ีไหลเข้ามาไทยอย่างมากในเวลานี้ 
เราไม่ต้องการให้เข้ามาลงทุนระยะสั้นแล้วเอาออกไป เพราะจะยิ่งท าให้ค่าเงินบาทผันผวน 

“ภาคการผลิตไม่ได้ประโยชน์อะไรจากเงินร้อนเหล่านี้ มีแต่ตลาดหุ้นท่ีอาจดีขึ้น แต่ท าให้ภาคการผลิต
เดือดร้อน เงินผันผวนเร็วมาก และเราไม่สามารถบอกได้ว่าช่วงใดควรประกันความเสี่ยง ธปท.ควรจับตาดูเงินร้อน
เหล่านี้อย่างใกล้ชิดด้วย” 
 
อย่าคิดว่า “ยังโตได้” แปลว่าไม่เจ็บ! 

ด้าน นายเกรียงไกร เธียรนุกูล รองประธานสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมสะท้อนมุมมองว่า ถ้าเป็นไปได้
ภาคเอกชนอยากเห็นค่าเงินบาทตลอดท้ังปีเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 
33–33.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ เพราะเป็นราคาท่ีประเทศไทยใน
ฐานะผู้ผลิตสินค้าอันดับต้นๆของโลก ใช้เป็นต้นทุนในการแข่งขันได้
สบายๆ ไม่ต้องกลัวประเทศเพ่ือนบ้านมาแย่งตลาด 

นอกจากนั้น ส.อ.ท.ยังต้องการให้ภาครัฐและผู้ส่งออกตลอดจนผู้ผลิตระดับเอสเอ็มอี ร่วมกันหามาตรการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และต้องยอมรับความจริงว่า ถ้าค่าเงินบาทเคลื่อนไหวหลุดจากกรอบข้างต้น ทุกคนจะต้อง
ท าเพื่อความอยู่รอดของกิจการของตนเอง! 

โดยในส่วนของ “ผู้ส่งออก” จะต้องป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง ต้องยอมเสีย
ค่าธรรมเนียมในเรื่องนี้เพื่อลดภาระความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน แม้ว่าผู้ประกอบการขนาดใหญ่และขนาด
กลาง จะมีการท ากันอยู่แล้ว แต่เอสเอ็มอีเกือบท้ังหมดไม่นิยมท าเรื่องนี้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลท่ีไม่มีใครมาช่วย
แนะน า หรือเพราะก าไรของเอสเอ็มอีมีค่อนข้างจ ากัดท าให้ไม่คุ้มท่ีจะท า แต่ภาครัฐต้องเข้ามาให้ค าแนะน าเป็น
กรณีพิเศษ 

ในส่วนของ ธปท.ต้องเข้ามาดูแลสถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยนอย่างเข้มข้น แม้ภาคเอกชนจะไม่สามารถไป
สั่งการให้ ธปท.แทรกแซงค่าเงินบาทได้ แต่ก็ต้องไม่ปล่อยปละละเลยให้ค่าเงินบาทแข็งค่าเกินกว่าเงินสกุลของ
เพื่อนบ้านท่ีเป็นผู้ผลิตสินค้าประเภทเดียวกัน เพราะหากสกุลเงินเพื่อนบ้านแข็งค่าขึ้นต่ ากว่าเงินบาท ในท่ีสุดลูกค้า
ก็จะหันไปสั่งซื้อสินค้าจากเพื่อนบ้านแทน 

“ในฐานะท่ีประเทศไทยพึ่งพาการส่งออกเป็นรายได้หลัก หากเงินบาทแข็งค่าย่อมจะท าให้แข่งขันกับเพื่อน
บ้านได้ยากล าบาก ขณะนี้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นมาถึง 20% แล้ว ท าให้บางอุตสาหกรรมท่ีมีก าไรเพียง 6-10% เช่น 
กลุ่มผู้ส่งออกอาหารทะเลแปรรูป อาหารทะเลแช่แข็ง กลุ่มสินค้าเกษตรท่ีเป็นกลุ่มท่ีใช้แรงงานจ านวนมากเริ่ม
ขาดทุนกันจริงๆแล้ว ขณะท่ีบางอุตสาหกรรมท่ีมีก าไร 30-40% เช่น กลุ่มยานยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ กลุ่ม
เครื่องใช้ไฟฟ้า เมื่อน ารายได้มาแลกเป็นเงินบาทก็มีมูลค่าท่ีลดลงเช่นกัน จึงจัดอยู่ในกลุ่มขาดทุนก าไร” 



ท่ีน่าสนใจคืออุตสาหกรรมท่องเท่ียว เป็นอีกกลุ่มท่ีทุกคนมักคิดว่า ไม่ว่าค่าเงินบาทจะสวิงไปมาอย่างไรก็ไม่
มีผลกระทบ แต่ในข้อเท็จจริงธุรกิจท่องเท่ียวเริ่มจะได้รับผลกระทบจากปัญหาค่าเงินบาทในระดับหนึ่งแล้ว และ
หากยังปล่อยไว้อาจกลายเป็นระเบิดเวลาในอนาคตเอาได้ 

“ในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมา ประเทศไทยมีจ านวนนักท่องเท่ียวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่หากเงินบาทแข็งค่าขึ้น
เช่นนี้ เมื่อนักท่องเท่ียวเข้ามาแลกเป็นเงินบาทเพื่อจับจ่ายใช้สอยในประเทศก็จะได้เงินบาทลดลง เขาอาจหันไป
ท่องเท่ียวในประเทศอาเซียนอื่นๆ ท่ีสกุลเงินแข็งค่าน้อยกว่า” 

รองประธาน ส.อ.ท. ยังย้ าด้วยว่า ค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีท่ีผ่านมา และยังมีแนวโน้มแข็งค่า
ยาวไปตลอดท้ังปีนี้ อีกท้ังยังเป็นผลพวงมาจากการส่งออกของไทยเองในปีท่ีผ่านมาท่ีเติบโตสูงสุดในรอบ 6 ปี คือ
ขยายตัวสูงถึง 9.9% จากท่ีกระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ไว้ เพียง 5% หรือคิดเป็นมูลค่าส่งออกเกินดุลไปถึง 
200,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯนั้น จึงยิ่งเป็นแรงกดดันให้เงินบาทแข็งค่าขึ้นไปอีก 

“ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงมองว่าค่าเงินบาทนับจากนี้อาจแข็งค่าไปถึงระดับ 30–31 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 
ซึ่งเป็นเรื่องท่ีทุกฝ่ายต้องเตรียมตัวรับมือกันให้ดีเพื่อให้รอดพ้นวิกฤติดังกล่าว” 

ท้ังหมดนั้นคือ เสียงสะท้อนของภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องท่ีก าลังสะท้านกับสถานการณ์ค่าเงินบาทของไทย แต่
ภาครัฐจะเข้าใจหรือไม่ เราคงไม่อาจไปสอนจระเข้ว่ายน้ า แต่ในอดีตนั้น “วิกฤติค่าเงิน” เคยสั่นสะเทือน “ความ
เชื่อม่ัน” ของ ธปท.มาแล้วครั้งหนึง่ 

ทีมเศรษฐกิจ 
 


