
ข่าวจากหนังสือพิมพแ์นวหนา้ 

ฉบบัวนัพฤหสับดีที่ 4 มกราคม พ.ศ.2561 

 

คอลมันก์วนน ้าใหใ้ส : ขา้ว ยาง ปาลม์ ปีจอ ปีหมาเศรา้ หรอืปีหมายิ้ ม? (2) 

 

จากสถานการณแ์นวโนม้เร่ืองขา้ว ในปี 2561 วนัน้ี 

ถึงคิวของยางพาราและปาลม์น ้ามนั พืชเศรษฐกิจ-การเมือง

ส าคญัอีกสองตวั ประมวลขอ้มลูจากการคาดการณข์อง

ส านักวิจยัเศรษฐกิจการเกษตร เม่ือเดือนธนัวาคมท่ีผ่านมา 

แนวโนม้ยางพาราและปาลม์น ้ามนั ปี 2561 ทั้งดา้นการ

ผลิต การตลาด การส่งออก การน าเขา้และราคา เป็น

อยา่งไร และมีประเด็นควรสนใจอยา่งไร? 

 

1. ยางพารา 

สถานการณ์ผลผลิตยางพาราโลก ในปี 2561 มีประมาณ 13.71 ลา้นตนั เพ่ิมขึ้ นจากปีท่ีผ่านมา

รอ้ยละ 1.33 เน่ืองจากประเทศผูผ้ลิตต่าง ๆ เช่น เวียดนาม สปป.ลาว เมียนมา และกมัพชูา ท่ีขยายเน้ือท่ี

ปลกูไดท้ยอยเปิดกรีดยางเพ่ิมมากขึ้ น 

ดา้นการตลาด ปี 2561 คาดว่าความตอ้งการใชย้างพาราของโลกจะเพ่ิมขึ้ นเล็กน้อยจากปี 2560 

ตามการคาดการณ์ของสมาคมประเทศผูผ้ลิตยาง (Association of Natural Rubber Producing Countries: 

ANRPC) คาดว่า ปี 2561 โลกจะมีความตอ้งการใชย้าง 13.28 ลา้นตัน เน่ืองจากความตอ้งการใช้

ยางพาราในอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละอุตสาหกรรมต่อเน่ืองของจีนและอินเดียยงัคงขยายตวั 

ราคายางพาราในตลาดโลกปีน้ี จะโน้มปรับตัวดีขึ้ นจากปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากคาดการณ์ว่าภาวะ

เศรษฐกิจสหรฐัอเมริกา และสหภาพยุโรป ซ่ึงเป็นผูบ้ริโภคสินคา้โภคภณัฑร์ายใหญ่ของโลกมีแนวโน้มท่ีจะ

ขยายตวั ประกอบกบัเศรษฐกิจจีนซ่ึงเป็นผูใ้ชย้างพารารายใหญ่ของโลกขยายตวัเช่นเดียวกนั 

ในส่วนของประเทศไทยเรา ในปี 2561 คาดว่าจะมีเน้ือท่ีกรีดได ้20.17 ลา้นไร่ (เพ่ิมขึ้ นจาก 

19.22 ลา้นไร่ ในปี 2560 รอ้ยละ 4.94) และคาดว่าผลผลิตมีประมาณ 4.67 ลา้นตนัยางแหง้ เพ่ิมขึ้ น

จาก 4.28 ลา้นตนัยางแหง้ของปี 2560 รอ้ยละ 9.09 ความตอ้งการใชย้างพาราในประเทศ จะเพ่ิมขึ้ นเป็น 

0.635 ลา้นตัน เน่ืองจากยงัมีความตอ้งการใชย้างพาราในอุตสาหกรรมยานยนต์ รวมทั้งนโยบายของ

รฐับาลท่ีส่งเสริมและสนับสนุนการใชย้างพาราภายในประเทศให้มากขึ้ น ขณะท่ีการส่งออกยางพาราของ

ไทยจะเพิ่มข้ึนเล็กนอ้ยจากปีท่ีผ่านมา ประการส าคญั คาดว่า ราคายางพาราในประเทศมีแนวโน้มปรบัตวัดี

ขึ้ นจากปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก และราคาน ้ ามันดิบในตลาดโลกท่ีมีโอกาส

ปรบัตวัสงูขึ้ น 

อย่างไรก็ตาม ยงัมีปัจจยัผันแปรท่ีอาจกระทบต่อสถานการณ์ราคายางในปีน้ี พึงใส่ใจเพ่ิมเติมดว้ย 

อาทิ 



- อัตราการขยายตวัของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะในสหรฐัอเมริกา สหภาพยุโรป และจีน ซ่ึงเป็น

ประเทศผู ้ใชย้างพารารายใหญ่ของโลก ท่ีคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจยังคงมีการขยายตัวอยู่ เวน้แต่จะมี

สถานการณผ์นัแปร 

- อตัราแลกเปล่ียนและราคาน ้ามนัในตลาดโลกผนัผวน ส่งผลกระทบต่อราคา 

- ผลผลิตยางพาราของโลกปรบัตวัสูงขึ้ น โดยเฉพาะประเทศ สปป.ลาว เวียดนาม กมัพชูา เมียนมา 

ซ่ึงปัจจุบนัไดมี้การเปิดกรีดหนา้ยางเพิ่มขึ้ น 

- ราคายางสงัเคราะหต์ า่กวา่ราคายางธรรมชาติ ท าใหผู้ใ้ชบ้างส่วนหนัไปใชย้างสงัเคราะหแ์ทน เพ่ือ

ลดตน้ทุนการผลิต โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมผลิตภณัฑย์างแบบจุม่ เชน่ ถุงมือยาง ถุงยางอนามยั เป็นตน้ 

ทั้งหมดน้ี การคาดการณ์ของส านักวิจยัเศรษฐกิจการเกษตร ยงัไม่ไดก้ล่าวถึงมาตรการส าคญัท่ีเพ่ิง

ออกมาในช่วงปลายปี และจะเร่ิมมีผลมกราคม 2561 น้ี อาทิ การส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานภาครฐั

เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรรายยอ่ย ดว้ยการก าหนดเง่ือนไขใหคู้่สญัญาใหใ้ชน้ ้ายางจาก กยท. ในการก่อสรา้ง

ถนน แผ่นปูพ้ืน ฯลฯ, มาตรการหยุดกรีดยางในพ้ืนท่ีของรฐั 3 แห่ง คือ กยท. กวก. และ ออป. จ านวน

ประมาณ 100,000 ไร่ (ไม่กระทบเกษตรกรในพ้ืนท่ีอ่ืน) ช่วง ม.ค. – มี.ค. 61, มาตรการจบัมือระหว่าง

ไทย-อินโด-มาเลย ์เร่ิมควบคุมส่งออกยาง โดยก าหนดโควตาการส่งออกยางพาราร่วมกนัทั้ง 3 ประเทศ 

รวมไม่เกิน 350,000 ตัน ตั้งแต่ตอนน้ีจนถึง 31 มีนาคม 2561 พรอ้มสรา้งเสถียรภาพดา้นราคาให้

เกิดขึ้ นอย่างเป็นรูปธรรม เป็นตน้ ประเมินดูแลว้ น่าจะมีความหวงัมากขึ้ นกว่าปีท่ีแลว้ ส าหรบัปีใหม่ของ

ชาวสวนยางพารา 

 

2. ปาลม์น า้มนั 

ส าหรบัปีใหม่ปีน้ี กระทรวงเกษตรสหรฐัอเมริกา (USDA) คาดการณ์ว่าผลผลิตน ้ามนัปาลม์ของโลก 

ปี 2560/61 มีปริมาณ 66.87 ลา้นตนั เพ่ิมขึ้ นจาก 62.29 ลา้นตนั ในปี 2560 รอ้ยละ 7.35 

ดา้นการตลาด คาดวา่โลกมีความตอ้งการใชน้ ้ามนัปาลม์ 63.19 ลา้นตนั เพ่ิมขึ้ นจาก 59.68 ลา้น

ตัน ในปี 2559/60 รอ้ยละ 5.88 เน่ืองจากตลาดยังคงความตอ้งการใชน้ ้ ามันปาล์มอย่างต่อเน่ื อง 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งความตอ้งการน ้ามันปาล์มเพ่ือผลิตไบโอดีเซล โดยประเทศผูใ้ชน้ ้ ามันปาล์มท่ีส าคัญ 

ไดแ้ก่ อินโดนีเซีย 9.60 ลา้นตนั อินเดีย 9.50 ลา้นตนั สหภาพยุโรป 6.35 ลา้นตนั และจีน 4.90 ลา้นตนั 

ตามล าดบั 

การส่งออกในปีน้ี อินโดนีเซียและมาเลเซียมีการผลักดันการส่งออกเพ่ิมขึ้ น เพ่ือลดสต๊อกน ้ามัน

ปาลม์ภายในประเทศ โดยประเทศผูส้่งออกน ้ามนัปาลม์ดิบท่ีส าคญั ไดแ้ก่ อินโดนีเซีย 26.20 ลา้นตนั และ

มาเลเซีย 17.30 ลา้นตัน ตามล าดับ ในขณะท่ีประเทศผูน้ าเขา้หลัก เช่น อินเดีย จีน และปากีสถาน มี

ความตอ้งการใชน้ ้ามนัปาลม์เพ่ิมมากขึ้ น คาดว่า ราคาน ้ามนัปาลม์ในตลาดโลกปีน้ี มีแนวโน้มลดลง เม่ือ

เทียบกบัปีท่ีผ่านมา 

 

โดยราคาน ้ามนัปาลม์ในตลาดมาเลเซียจะเคล่ือนไหวเฉล่ียตนัละ 2,500.00 ริงกิต (21.50 บาท

ต่อกิโลกรมั) เน่ืองจากในปี 2560/61 สต๊อกน ้ามนัปาลม์โลกปรบัตวัเพ่ิมสูงขึ้ นมาอยูท่ี่ระดบั 10.21 ลา้น

ตนั เพ่ิมขึ้ นจาก 8.36 ลา้นตนั ในปี 2560 สงูถึงรอ้ยละ 22.13 



ในประเทศไทยของเรา สถานการณ์การผลิตปาลม์น ้ามัน ในปี 2561 คาดว่ามีเน้ือท่ีใหผ้ล 4.99 

ลา้นไร่ ผลผลิต 14.75 ลา้นตนั และผลผลิตต่อไร่ 2,956 กิโลกรมั เพ่ิมขึ้ นจากเน้ือท่ีใหผ้ล 4.77 ลา้นไร่ 

ผลผลิต 13.51 ลา้นตนั และผลผลิตต่อไร่ 2,831 กิโลกรัม ในปี 2560 เป็นผลมาจาก ในช่วงท่ีผ่านมา 

รายไดจ้ากการปลกูปาลม์น ้ามนัโดยเปรียบเทียบสงูกวา่พืชทางเลือกอ่ืน ส่งผลใหเ้กษตรกรหนัมาปลกูปาลม์

น ้ามนัเพ่ิมขึ้ น รวมทั้งการขยายพ้ืนท่ีปลกูปาลม์น ้ามนัตามแผนพฒันาอุตสาหกรรมปาลม์น ้ามันและน ้ามนั

ปาลม์ ในชว่งปี 2551-2555 ตน้ปาลม์เร่ิมใหผ้ลมากขึ้ น 

ส าหรับการตลาดในประเทศ ความตอ้งการใชน้ ้ ามนัปาลม์เพ่ือการบริโภค 1.10 ลา้นตัน เพ่ิมขึ้ น

จาก 1.09 ลา้นตนั ในปี 2560 รอ้ยละ 0.92 และความตอ้งการใชน้ ้ามนัปาลม์เพ่ือผลิตไบโอดีเซล 1.05 

ลา้นตนั เพ่ิมขึ้ นจาก0.97 ลา้นตนั ในปี 2560 รอ้ยละ 8.25 คาดว่า ปริมาณการส่งออกน ้ามนัปาลม์และ

ผลิตภณัฑข์องไทย 350,000 ตนั มลูค่า 7,800 ลา้นบาท (เพิ่มขึ้ นจาก 233,198 ตนั มลูค่า 6,698 ลา้น

บาท ในปี 2560) 

ในปี 2561 คาดว่า ราคาน ้ามนัปาลม์ดิบภายในประเทศ จะเคล่ือนไหวตามราคาตลาดโลก เฉล่ีย

กิโลกรมัละ 22.50 บาท และส่งผลใหร้าคาผลปาลม์สดท่ีเกษตรกรขายได ้เฉล่ียกิโลกรมัละ 4 บาท อยา่งไร

ก็ตาม ปัจจยัผนัแปรท่ีอาจสรา้งผลบวกต่อราคาได ้เชน่ 

- สหภาพยุโรปมีความตอ้งการใชน้ ้ามนัปาลม์เพ่ือใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตไบโอดีเซลเพ่ิมมากขึ้ น 

ประกอบกับภาคเอกชนของไทยสนับสนุนการจัดท ามาตรฐานในการผลิตน ้ ามันปาล์มตาม RSPO 

(Roundtableon Sustainable Palm Oil) ส่งผลท าใหน้ ้ามนัปาลม์ดิบของไทยเป็นท่ีตอ้งการของตลาด

สหภาพยุโรป 

- การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปปาล์มน ้ามันและน ้ามันปาล์มทั้งระบบ ปี 2560 - 

2579 ซ่ึงคณะรฐัมนตรีมีมติรบัทราบ เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2559 โดยยุทธศาสตรด์งักล่าวมีเป้าหมายท่ี

ส าคญั 3 ประการ คือ 1) การเพิ่มผลผลิตปาลม์น ้ามนัต่อไร่และการลดตน้ทุนการผลิต 2) การส่งเสริมการ

ท าปาล์มคุณภาพเพ่ือเพ่ิมอตัราการสกดัน ้ามนัจากรอ้ยละ 17 เป็นรอ้ยละ 23 ในปี 2579 และ 3) การ

เพ่ิมช่องทางการใชน้ ้ามนัปาลม์ใหเ้พ่ิมมากขึ้ น เช่น การเพ่ิมสดัส่วนการใชไ้บโอดีเซลเป็น B10 การพฒันา

อุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอล เพื่อสรา้งมลูค่าเพ่ิมและการเพ่ิมความสามารถในการแขง่ขนั เป็นตน้ 

- การผลักดันใหร้่างพระราชบัญญัติปาล์มน ้ ามันและน ้ ามันปาล์ม พ.ศ. .... มีผลบังคับใชต้าม

กฎหมายซ่ึงคณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบในหลกัการแลว้ เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2560 ซ่ึงขณะน้ีอยูร่ะหว่าง

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาและส่งใหส้ภานิติบญัญติัแหง่ชาติต่อไป 

- คณะกรรมการนโยบายปาลม์น ้ามนัแหง่ชาติ (กนป.) เม่ือวนัท่ี 5 ตุลาคม 2560 มีมติมอบหมาย

ใหก้ระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย ์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกันหาแนวทางบริหาร

จดัการสต๊อกน ้ามนัปาลม์ดิบ เพ่ือใหป้ริมาณการผลิต และการใชน้ ้ามนัปาลม์ดิบในประเทศเกิดดุลยภาพ 

และระบบราคามีเสถียรภาพ  

ขณะเดียวกนั ก็มีปัจจยัผนัแปรท่ีอาจส่งผลลบต่อราคาไดเ้หมือนกนั เชน่ 

-ปริมาณผลผลิตถัว่เหลืองของโลกมีมาก ท าใหร้าคาน ้ามนัถัว่เหลืองอ่อนตวัลง และกระทบต่อราคา

น ้ามันพืชอ่ืน รวมถึงราคาน ้ามันปาล์มดิบปรับตัวลดลง ซ่ึงมีผลโดยตรงต่อความสามารถในการส่งออก

น ้ามนัปาลม์ดิบของไทย 



- ปริมาณสตอ๊กน ้ามนัปาลม์ดิบของอินโดนีเซียและมาเลเซีย ซ่ึงเป็นประเทศผูผ้ลิตปาลม์น ้ามนัราย

ใหญ่ของโลกมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน ส่งผลท าใหส้ตอ๊กน ้ามนัปาลม์ของโลกเพ่ิมขึ้ นอยูใ่นระดบัสูงกว่า 10 ลา้นตนั 

ส่งผลใหร้าคาน ้ามนัปาลม์ดิบในตลาดโลกมีแนวโนม้ปรบัตวัลดลง 

- นโยบายการปรับลดอัตราภาษีการส่งออกน ้ ามันปาล์มดิบของอินโดนีเซียและมาเลเซีย เพ่ือ

กระตุน้การส่งออกและขยายตลาด ส่งผลใหร้าคาน ้ามนัปาลม์ดิบโลกมีแนวโน้มลดลง และจะส่งผลกระทบ

ต่อการส่งออกน ้ามนัปาลม์ดิบของไทย 

- ค่าเงินริงกิตของมาเลเซียในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา (ปี 2556-2560) มีแนวโน้มอ่อนค่าลงรอ้ยละ 

5.60 ต่อปี ส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการส่งออกน ้ามนัปาลม์และผลิตภณัฑข์องไทย 

- สต๊อกน ้ามนัปาลม์ดิบของไทยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้ น คาดปี 2560 มีสต๊อก 0.53 ลา้นตนั ซ่ึงสูงกว่า

ระดบัท่ีเหมาะสม (0.25 ลา้นตนัต่อเดือน) ถึง 1 เท่าตวั ส่งผลใหร้าคาท่ีเกษตรกรไดร้บัมีแนวโน้มทรงตวั

อยูใ่นระดบัต า่ 

ประเมินดูแลว้ ตอ้งลุน้กนัเหน่ือยเลยทีเดียว ส าหรับชาวสวนปาล์มน ้ามันในประเทศไทย ท่ีส าคัญ 

มาตรการลดสต๊อกน ้ามนัปาลม์ ท่ีรฐับาลพลเอกประยุทธ์เพ่ิงเห็นชอบไปช่วงปลายปี โดยเร่งส่งออก และ

น าไปใชผ้ลิตไบโอดีเซลมากข้ึน จะเกิดผลสมัฤทธ์ิแค่ไหน และจะมีมาตรการเสริมอ่ืนๆ ออกมาอีกอยา่งไร 

เป็นส่ิงท่ีตอ้งจบัตามอง 

ส าคญัท่ีสุด คือ รฐับาล คสช. ควรจะตอ้งช่วยชาวสวนปาลม์ เร่งด าเนินการในส่วนท่ีเป็นปัจจยับวก 

ท่ีสามารถควบคุมก าหนดไดใ้นมือของประเทศไทยเราเอง โดยเฉพาะการปฏิรูปปาลม์น ้ามนัการส่งเสริม

การท าปาลม์คุณภาพ ใหเ้กิดดอกออกผลเป็นรปูธรรมแทจ้ริง 

สารสม้ 

 

 

จบัตาผลไมต้.อ.แตะ8.2แสนตนั เกษตรฯเรง่ส  ารวจ-เตรยีมพรอ้มแผนบรหิารจดัการ 

 

นายวิณะโรจน์ ทรพัยส์่งสุข เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า สศก. โดย

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 6(สศท.6)จงัหวดัชลบุรี และศนูยส์ารสนเทศการเกษตร (ศสส.) ร่วมมือ

กบัคณะท างานส ารวจขอ้มลูไมผ้ลเศรษฐกิจภาคตะวนัออกประกอบดว้ยส านักส่งเสริมและพฒันาการเกษตร

ท่ี 3 (สสก.3) จงัหวดัระยอง และส านักงานเกษตรจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด ซ่ึงคณะท างานฯ ได้

พยากรณ์ผลผลิตไมผ้ลภาคตะวนัออก ครั้งท่ี 1 ของสินคา้ 4 ชนิด ไดแ้ก่ ทุเรียน มงัคุด เงาะ และลองกอง 

ในพ้ืนท่ี 3 จงัหวดั ไดแ้ก่ จนัทบุรี ระยอง และตราด เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการวางแผนบริหารจดัการ

ผลไมต้ั้งแต่ตน้ฤดู 

ส าหรบัผลพยากรณ ์ปี 2561 ครั้งท่ี 1 ขอ้มลู ณ 4 ธนัวาคม 2560 พบว่า เน้ือท่ีใหผ้ลของไมผ้ลทั้ง 

4 ชนิด มีจ านวน 622,126 ไร่ เพ่ิมขึ้ นจากปี 2560 ท่ีมีจ านวน 605,481 ไร่ เพ่ิมขึ้ น 16,645 ไร่ หรือ 

รอ้ยละ 2.75 โดยทุเรียน เพ่ิมขึ้ นประมาณ รอ้ยละ 5.42 มงัคุด เพ่ิมขึ้ นรอ้ยละ 1.76 และเงาะ เพ่ิมขึ้ นรอ้ย

ละ 0.97 ส่วนลองกอง ลดลงรอ้ยละ 3.73 ผลผลิตรวมทั้ง 4 สินคา้ คาดว่าจะมีประมาณ 802,973 ตัน 

เพ่ิมขึ้ นจากปี 2560 ท่ีมีจ านวน 792,113 ตัน เพ่ิมขึ้ น 10,860 ตัน หรือ รอ้ยละ 1.37 โดยผลผลิตจะ

ออกมากช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ต่อเน่ืองถึงกลางเดือนมิถุนายน คาดการณ์ว่าผลผลิตรวมของทั้ง 4 



สินคา้จะเพ่ิมขึ้ นทุกชนิด โดยเงาะ จะเพ่ิมขึ้ นมากท่ีสุดอยูท่ี่รอ้ยละ 3.48 เน่ืองจากสภาพอากาศเอ้ืออ านวย

ปริมาณน ้าเพียงพอ รองลงมาไดแ้ก่ มงัคุด เพ่ิมขึ้ นรอ้ยละ 1.23 ทุเรียน เพ่ิมขึ้ นรอ้ยละ 0.54 และลองกอง 

เพิ่มข้ึนรอ้ยละ 0.04 

ผลผลิตต่อไร่ เงาะ และลองกอง คาดวา่จะเพ่ิมขึ้ นเน่ืองจากสภาพอากาศเอ้ืออ านวย ประกอบกบัในปี

ท่ีผ่านมาไมผ้ลบางตน้ไม่ติดผลหรือใหผ้ลผลิตน้อยท าใหมี้เวลาในการพกัตน้สะสมอาหารตน้สมบูรณ์ขึ้ น

ส่วนหน่ึง ในขณะท่ีผลผลิตต่อไร่ทุเรียน และมงัคุด มีแนวโน้มลดลงเน่ืองจากในปีท่ีผ่านมาติดดอกออกผล

มากจึงคาดวา่ตน้มงัคุดจะพกัสะสมอาหาร อีกทั้งปีท่ีผ่านมา ตน้ทุเรียนประสบปัญหาเชื้ อราไฟทอปเธอราท่ี

ระบาด ท าใหทุ้เรียนรากโคนเน่ายืนตน้ตาย ขยายเป็นพ้ืนท่ีกวา้งทั้งจงัหวดัจนัทบุรีและตราด โดยเฉพาะ

แหล่งผลิตใหญ่ในจงัหวดัจนัทบุรีไดร้บัผลกระทบมากท าใหจ้ านวนตน้ต่อไร่ท่ีใหผ้ลผลิตไดล้ดลง 

นายสุชยั กิตตินันทะศิลป์ ผูอ้ านวยการ สศท.6 กล่าวว่า ขณะน้ี ทุเรียนออกดอกแลว้ประมาณรอ้ย

ละ 60 ผลผลิตท่ีติดผลในช่วงแรกเป็นทุเรียนพนัธุเ์บาและทุเรียนท่ีใชส้ารกระตุน้การออกดอก โดยจะเป็น

พนัธุก์ระดุมและหมอนทองบางส่วน เงาะออกดอกแลว้ประมาณรอ้ยละ 2 มงัคุดรอ้ยละ 3 ลองกองยงัไม่

ออกดอก 

 

กรมวิชาการเกษตรเตอืนฤดูหนาว เฝ้าระวงัเกิดโรค-แมลงสวนกุหลาบ 

 

กรมวิชาการเกษตรประกาศแจง้เตือนเกษตรกรผูป้ลกูกุหลาบ ระยะน้ีอุณหภมิูลดต า่ลง และมีน ้าคา้ง

ในตอนเชา้อาจส่งผลกระทบต่อการปลกูกุหลาบ กรมวิชาการเกษตร เตือนเกษตรกรผูป้ลกูกุหลาบเฝ้าระวงั

การเกิดโรคและแมลงศตัรพืูช คือ โรคราแป้ง และหนอนเจาะสมอฝ้าย สามารถพบไดใ้นระยะท่ีกุหลาบออก

ดอก ส าหรบัโรคราแป้ง จะพบแสดงอาการเร่ิมแรกบนผิวใบเกิดแผลจุดสีแดง ต่อมาจะพบเชื้ อรามีลักษณะ

คลา้ยผงแป้งเกิดขึ้ นเป็นหยอ่มๆ ทั้งดา้นบนใบและใตใ้บ หากรุนแรง จะพบผงสีขาวบนกา้นใบ ก่ิง ดอก กา้น

ดอก ใบอ่อน กลีบเล้ียง กลีบดอก และล าตน้ ท าใหบิ้ดเบ้ียวเสียรปูร่าง ใบจะเหลืองแลว้เปล่ียนเป็นสีน ้าตาล 

แหง้กรอบ และร่วงในท่ีสุด 

เกษตรกรควรหมัน่ตรวจแปลงปลกู ก าจดัวชัพืช ตดัแต่งและเก็บส่วนท่ีเป็นโรคน าไปเผาท าลายนอก

แปลงปลกูอยา่งสม า่เสมอ เพื่อลดความชื้ น ลดแหล่งสะสมเชื้ อราสาเหตุโรค ท าใหส้ภาพแวดลอ้มไม่

เหมาะสมต่อการระบาดของโรค หากเร่ิมพบตน้ท่ีเป็นโรค ใหเ้กษตรกรพ่นดว้ยสารป้องกนัก าจดัโรคพืชไพ

ราโซฟอส 29.4% อีซี อตัรา 10 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร หรือสารเบโนมิล 50% ดบัเบ้ิลยพีู อตัรา 6-10 

กรมัต่อน ้า 20 ลิตร ทุก 5-7 วนั หลีกเล่ียงการพ่นสารกลุ่มซลัเฟอร ์เพราะอาจท าใหกุ้หลาบเกิดอาการ

ไหมไ้ด ้

ส่วนหนอนเจาะสมอฝ้ายในกุหลาบ มกัพบหนอนเขา้ท าลายกุหลาบดว้ยการเจาะเขา้ไปกดักินภายใน

ดอก เกษตรกรควรใชเ้ชื้ อแบคทีเรียบาซิลลสั ทริูงเยนซิส อตัรา 60-80 กรมัต่อน ้า 20 ลิตร และใชส้ารฆ่า

แมลงท่ีมีประสิทธิภาพป้องกนัก าจดั เชน่ สารสไปนีโทแรม 12% เอสซี อตัรา 15 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร 

หรือสารคลอแรนทรานิลิโพรล/ไทอะมีทอกแซม 20% / 20% ดบัเบ้ิลยจูี อตัรา 5 กรมัต่อน ้า 20 ลิตร 

หรือสารคลอแรนทรานิลิโพรล 5.17% เอสซี อตัรา 20 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร หรือสารลเูฟนนูรอน 5% 

อีซี อตัรา 20 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร หรือสารไบเฟนทริน 2.5% อีซี อตัรา 30 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร 

 



ข่าวจากหนังสือพิมพ ์ไทยรฐั 

ฉบบัวนัพฤหสับดีที่ 4 มกราคม พ.ศ.2561 

 

หุน้ไทยสูงสุดเป็นประวัตกิารณ ์ฤกษด์ีปีใหม่เงินบาทแข็งโป๊ก!รอบ 32 เดือน 

 

ฤกษ์ดีปีใหม่ หุน้ไทยทะยานขึ้ นทุบสถิติสูงสุดเป็น

ประวติัการณ์ นับตั้งแต่ก่อตั้งตลาดหุน้ไทยมา 43 ปี โดย

ท าสถิติใหม่สูงสุดท่ี 1,778.53 จุด ต่างชาติและกองทุน

ในประเทศแย่งกนัเขา้ซ้ือชุลมุน ท่ามกลางเงินบาทท่ีแข็ง

โป๊กในรอบ 32 เดือน แบงก์กรุงศรีฟันธง 32 บาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐฯเอาไม่อยู่ แนะผูป้ระกอบการส่งออก–

น าเขา้ ล็อกเป้าค่าเงินปิดความเส่ียง 

ผูส่ื้อขา่วรายงานบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุน้ไทยวนัท่ี 3 ม.ค.วนัท าการแรกของปี 61 ปรากฏ

ว่ามีแรงซ้ือเขา้มาอย่างหนาแน่น ดนัดชันีหุน้ไทยทะยานขึ้ นอย่างรอ้นแรง จนทุบสถิติจุดสูงสุดเดิมท่ีตลาด

หุน้ไทยเคยท าไวเ้ม่ือวนัท่ี 4 ม.ค.37 ท่ีระดับ 1,753.73 จุด จึงถือว่าดชันีหุน้ไทยวนัน้ีท าสถิติสูงสุดใหม่

เป็นประวติัการณนั์บตั้งแต่ตลาดหุน้ก่อตั้งและเปิดการซ้ือขายมาในปี 18 หรือเปิดท าการมา 43 ปีแลว้ 

โดยดชันีหุน้ไทยวนัท่ี 3 ม.ค.61 ปิดท่ีระดบั 1,778.53 จุด ปรบัขึ้ น 24.82 จุด หรือ 1.42% จาก

ส้ินปี 60 ท่ามกลางมลูค่าการซ้ือขายรวม 88,076.86 ลา้นบาท โดยนักลงทุนต่างชาติซ้ือสุทธิ 2,694.79 

ลา้นบาท ผสมโรงดว้ยกองทุนในประเทศซ้ือสุทธิ 2,105.45 ลา้นบาท ขณะท่ีรายย่อยฉวยโอกาสขายท า

ก าไร โดยขายสุทธิออกมา 4,571.71 ลา้นบาท และพอร์ตโบรกเกอร์ขายสุทธิ 228.53 ลา้นบาท ทั้งน้ี 

ดชันีราคาหุน้ท่ีปรบัตวัสูงขึ้ นอย่างต่อเน่ืองส่งผลใหมู้ลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด (มารเ์ก็ตแคป) รวม

ของตลาดหุน้ไทยมีมูลค่าเพ่ิมขึ้ น โดยล่าสุดอยู่ท่ี 18.17 ลา้นลา้นบาท เทียบกับมูลค่ามาร์เก็ตแคป 3.3 

ลา้นลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 4 ม.ค.37 

นางเกศรา มญัชุศรี กรรมการและผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรพัยก์ล่าวว่า การปรบัขึ้ นของตลาดแสดงให้

เห็นถึงความเชื่อมัน่ในการลงทุนของนักลงทุน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการเติบโตทางเศรษฐกิจและความสามารถ

ในการ ท าก าไรของบริษัทจดทะเบียน อยา่งไรก็ตาม ตลาดหลกัทรพัยขอแนะน าใหผู้ล้งทุนพิจารณาลงทุน

ในบริษัทท่ีมีผลประกอบการท่ีดีและมีแนวโน้มเติบโตในอนาคต พรอ้มศึกษาขอ้มลูของบริษัท และติดตาม

ขา่วทั้งในและต่างประเทศท่ีเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการลงทุน เพ่ือลดความเส่ียงในการลงทุน 

ดา้นนายไพบลูย ์นลินทรางกรู ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บล.ทิสโกก้ล่าวว่า การลงทุนในหุน้ไทยปีน้ี

จะมี 3 ส่ิงใหม่เกิดขึ้ น ซ่ึงเป็นผลบวกต่อการปรบัขึ้ นของดชันีคือ 1.วงจรการลงทุนรอบใหม่ โดยเคร่ืองจกัร

ในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจปีน้ีทุกตวัจะเป็นบวกหมด โดยเฉพะการลงทุนภาครฐัและเอกชน 2.การเลือกตั้ง

ครั้งใหม่ มองว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้ นไดใ้นเดือน พ.ย. และจากการศึกษาขอ้มูลในอดีตพบว่าในปีท่ีมีการ

เลือกตั้ง กระแสเงินทุนต่างชาติท่ีไหลเขา้ลงทุนหุน้ไทยมักเป็นบวก 3.หุน้ไทยจะปรบัขึ้ นท าจุดสูงสุดใหม่ 

โดยนอกจากปัจจยัหนุนในประเทศแลว้ ปัจจยัภายนอกยงัเอ้ือใหหุ้น้ไทยสามารถขึ้ นท าจุดสูงสุดใหม่ไดไ้ม่

ยาก ทั้งสภาพคล่องและการขยายตวัของเศรษฐกิจโลก ซ่ึงล่าสุดหุน้ไทยก็ไดท้ าจุดสงูสุดใหม่ไปเรียบรอ้ยแลว้ 

 



ขณะท่ีฝัง่การเคล่ือนไหวของค่าเงินบาทไทยเปิดตลาดวนัแรกของปี โดยนางสาวรุ่ง สงวน–เรือง ฝ่ายส่งเสริม

ธุรกิจและก ากบัดแูลโกลบอลมารเ์ก็ตส ์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทเปิดตลาดวนัแรกของ

ปี 61 ท่ีระดบั 32.43 บาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ แข็งสุดในรอบ 32 เดือน นับจากเดือน เม.ย.58 ค่าเงินบาท

อยู่ท่ี 32.34 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมองค่าเงินบาทสัปดาหแ์รกของปีเคล่ือนไหวในกรอบ 32.35-

32.60 บาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ เทียบกบัระดบัปิดแข็งค่าท่ี 32.58 ต่อดอลลารเ์ม่ือสปัดาหท่ี์แลว้ “เงินบาท

มีแนวโน้มแข็งค่าต่อเน่ือง กรุงศรีมองว่ามีโอกาสแข็งค่าหลุดระดบั 32 บาทต่อดอลลารส์หรัฐฯ โดยส้ินปีน้ี

ไดเ้ห็นค่าเงินบาทแข็งค่าไปอยู่ท่ี 31.75 บาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ ดงัน้ัน ผูป้ระกอบการส่งออกและน าเขา้

ควรปิดความเส่ียงค่าเงินบาทท่ีผนัผวน” 

ดา้นนายธิติ ตนัติกุลนันท ์ผูบ้ริหาร สายงานธุรกิจตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ค่าเงินบาท

ไทยปีน้ียงัมีโอกาสแข็งค่าขึ้ น แต่ระดบัการแข็งค่าน้อยกว่าปี 60 โดยประเมินว่าค่าเงินจะแข็งค่าไปแตะ 

32.20 บาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ 

 

ปรบัตวัรบัโลกรอ้นปี 61 แมลง ไวรสั กลายพนัธุ ์

 

โลกรอ้น ภมิูอากาศเปล่ียน ส่งผลกระทบต่อการผลิตภาคเกษตรโดยตรง...ปี 2561 จะมี 

ปรากฏการณอ์ะไรเกิดขึ้ น ท่ีคนเกษตรควรรูแ้ละ เตรียมรบัมือ ลองมาดกูารคิดวิเคราะหจ์ากนักวิชาการ

นักวิจยัพนัธุพื์ช โรคพืช และแมลงศตัรูพืช มองอนาคตขา้งหนา้อยา่งไร 

“การวิจยัภมิูอากาศท่ีมีผลกบัการเจริญเติบโตของพืชทั้งในบา้นเราและต่างประเทศ ท่ีไดร้บั

งบประมาณจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) ศึกษาจากอดีตมาถึงปัจจุบนั และท านายไปถึง

ในอนาคตได ้พบค่าเฉล่ีย 50 ปีท่ีผ่านมา โลกรอ้นข้ึน น ้าทะเลสงูขึ้ น หลายประเทศทัว่โลกมีการ

เปล่ียนแปลงดา้นภมิูอากาศ ปริมาณน ้าฝน มีบางพ้ืนท่ีเพิ่มสงูขึ้ น แต่ในบางพ้ืนท่ีลดลง นักวิทยาศาสตรท์ัว่

โลกออกมายอมรบัถึงอุณหภมิูท่ีสงูขึ้ น มีผลกระทบโดยตรงทั้งมนุษย ์สตัว ์และพืช” 

รศ.ดร.เอ็จ สโรบล นักวิชาการดา้นสรีรวิทยาการผลิตพืช 

พืชไร่ ภูมิอากาศพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เผยถึงผล

ศึกษาวิจยัท่ีมีต่อพืชว่า จากการบันทึกการเจริญเติบโต ของพืช

หลายชนิด พบว่าผลผลิตพืชของประเทศ ไทย มีปริมาณลดลง 

หรือถูกท าลายไดง้่ายข้ึน ทั้งจากสภาพอากาศ แมลงศตัรูพืช เชื้ อ

ไวรสั ฯลฯ 

“สาเหตุเพราะอุณหภูมิท่ีสูงขึ้ น ท าใหพื้ชหายใจสูงขึ้ น 

หายใจเร็วขึ้ น พูดง่ายๆ พืชเหน่ือย สังเคราะหแ์สงไดน้้อยลง แมโ้ลกรอ้น จากมีคาร์บอนไดออกไซดม์าก 

มองดูเผินๆน่าจะดีกบัพืช เพราะพืชใชค้ารบ์อนไดออกไซดไ์ปปรุงอาหาร แต่เม่ือพืชตอ้งหายใจสูงขึ้ น การ

เหี่ยวเฉาและทรุดโทรมของตน้พืชจะมาเร็วเช่นกนั เพราะพืชมีการปรบัตวัตามธรรมชาติ และเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมไปตามกาลเวลา” จึงอยากฝากถึงภาครฐั จะตอ้งเขา้มาดูแลเกษตรกรใหม้ากขึ้ นกว่าน้ี ตอ้งเขา้ถึง

เกษตรกรในทุกรปูแบบ โดยเฉพาะโลกโซเชียล ทุกครอบครวัวนัน้ีมีสมารท์โฟน คนรุ่นใหม่ ท่ีมีคนรุ่นเก่าท า

การเกษตร สามารถน าขอ้มลูมาบอกผูใ้หญ่ได ้ราชการตอ้งเป็นหลกัในการน าเสนอขอ้มลู มีทั้งกลุ่มเว็บไซต์



กลุ่มไลน์ ใหเ้ป็นท่ีน่าเชื่อถือของเกษตรกร ไม่ใช่ปล่อยใหไ้ปหลงเชื่อขอ้มูลจากไลน์ท่ีไหนก็ไม่รู ้ท่ีใหข้อ้มูล

แบบมัว่ๆ 

ด้านบุญมี ออกแมน รอง กก.ผจก. ธุรกิจเมล็ดพันธุ ์

บริษัทเจียไต๋ จ ากัด ใหข้อ้มูลถึงผลจากภาวะโลกรอ้นว่า ส่ิงท่ี

เกิดขึ้ นและก าลังเป็นปัญหาในหลายประเทศทัว่โลก นั่นก็คือ 

แมลงหวี่ขาว เพล้ียไฟ มีปริมาณเพ่ิมมากขึ้ น แมลงสองชนิดน้ี เป็น

พาหะน าเชื้ อไวรัสท่ีก่อใหเ้กิดโรคใบหงิกในพืช และมีรายงานใน

กลุ่มผูค้า้เมล็ดพนัธุ์ว่า ไวรสัท่ี มากบัแมลงหวี่ขาว และเพล้ียไฟ มี

การพัฒนากลายพนัธุ์ไปมาก จากเดิมเชื้ อไวรัสก่อใหเ้กิดโรคใบ

หงิกมีหลายชนิด ไดร้วมตัวกนัเป็นไวรสัสายพนัธุ์ ท่ีมีฤทธ์ิ ในการท าลายลา้งพืชไดม้ากข้ึนและรุนแรงข้ึน 

กลายเป็นปัญหาท่ีหลายประเทศก าลงัหาวิธีการป้องกนัก าจดั และมีการปรบัปรุงพนัธุ์ของพืชใหท้นไวรัส

พนัธุใ์หม่ดว้ย 

ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพนัธ์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เผยว่า 

เป็นเวลานับสิบปีท่ีคนทัว่โลกต่ืนตวัหนัมารณรงคล์ดโลกรอ้น แต่ผลท่ีไดก้ลบัไม่เป็นไปตามคาด เร่ืองเดิมๆ

ยงัคงเกิดอยู่ น ้ าแข็งขั้วโลกละลาย หมีขาวก าลงัจะไรท่ี้อาศยั โรครา้ยต่างๆในอดีตมีโอกาสฟ้ืนคืนมาจาก

อุณหภูมิโลกท่ีอุ่นขึ้ น โรคจากเขต รอ้นจะเร่ิมมีใหเ้ห็นในเขตหนาว ส าหรับไทยเราตอ้งเผชิญกับสภาวะ

อากาศแปรปรวนอยา่งไม่ตอ้งสงสยั เห็นไดจ้ากวนัน้ี โรคไขห้วดัสามารถแพร่ไดทุ้กฤดูกาลผิดกบัเม่ือก่อนจะ

มีเฉพาะบางฤด ู

“การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศจะส่งผลต่อแมลงพาหะโรค รวมถึงแมลงศัตรูพืช แพร่กระจาย

พนัธุไ์ดบ่้อยครั้งขึ้ น ปัจจุบนัอากาศแปรปรวนเร่ิมชดัเจนขึ้ นในทุกประเทศ แต่ในพ้ืนท่ีเขตหนาวจะค่อนขา้ง

เห็นผลมากกวา่ เพราะอากาศอบอุ่นข้ึน โรคแมลงท่ีอยูใ่นเขตรอ้นสามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กบัภมิูอากาศได ้จน

สามารถแพร่พนัธุไ์ดใ้นบางฤดกูาล ฉะน้ันเราตอ้งรูใ้หเ้ท่าทนัโรคว่าเด๋ียวน้ีเกิดขึ้ นไดต้ลอดทุกฤดูกาล ดงัน้ัน 

เกษตรกรตอ้งติดตามขา่วสารจากภาครฐั เพื่อใหท้นัต่อการเตรียมตวัรบัมือ” 

มานิตา คงชื่นสิน นายกสมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย อธิบาย ภาวะสภาพอากาศ

แปรปรวนปัจจุบันท าใหโ้ลกรอ้นขึ้ น ส่งผลต่อวงจรชีวิตของแมลงจากไข่ไปเป็นตวัเต็มวยัสั้นลง เม่ืออายุขยั

นอ้ยลง ตวัเต็มวยัจึงแพร่พนัธุอ์อกลกูหลานไดถ่ี้ขึ้ น 

“ยกตวัอย่างแมลงชนิดหน่ึงเคยมีวงจรชีวิตจากไข่เป็น

ตวัเต็มวยั 3 สัปดาห ์แต่เม่ืออุณหภูมิสูงขึ้ น วงจรห่วงโซ่อายุ

แคบลง แมลงจึงจ าต้องแพร่พันธุ์ได้ถ่ีขึ้ น เ พ่ือคงสภาพ

เผ่าพนัธุต่์อไป ในสภาพเชน่น้ียงัจะท าใหแ้มลงมีไขเ่พิ่มข้ึนจาก

สภาวะปกติ แต่ตรงกนัขา้มถา้สภาพอากาศเย็นจะเป็นตรงกนั

ขา้ม แมลงจะจ าศีล อยู่น่ิงๆ หลบหนีความหนาวเหมือนสตัว์

ทัว่ไปในเขตหนาว” 

วิชยั เหล่าเจริญพรกุล ผูจ้ดัการทัว่ไป บ.อีสท ์เวสท ์ซีด จ ากดั ผูผ้ลิตเมล็ดพนัธุพื์ชรายใหญ่ในไทยให้

ทศันะ...ดว้ยภมิูอากาศท่ีเปล่ียนไป สภาวะโลกรอ้นเอ้ือต่อการระบาดของโรคและแมลง ผลกระทบท่ีตามมา 



เกษตรกรตอ้งใชย้าและสารเคมีพ่นก าจดัแมลงเพ่ิมขึ้ น การจะปลกูพืชเกษตรกร ตอ้งปลกูแบบยืดหยุน่มาก

ขึ้ น สามารถปรบัเปล่ียนท่ีจะปลกูอะไรไดง้่ายๆไปตามสภาพการณ์ 

“ดงัน้ัน เกษตรกรจะท าอะไรก็ตามแต่ ตอ้งดูความตอ้งการของตลาดเป็นหลกัไม่ใช่ คิดว่าแห่ท าตาม

กันไป หรืออาจจะปลูกพืชฉีกแนวต่างจากคนอ่ืน แต่ตอ้งพินิจพิเคราะห์ เลือกปลูกพืชท่ีตลาดในทอ้งถ่ิน

ตอ้งการ เพราะแต่ละพ้ืนท่ีความตอ้งการบริโภคพืชแต่ละชนิดไม่เหมือนกนั เกษตรกรตอ้งรูจ้กัปรบัตวัให้

คุน้เคยกบัการตลาดมากขึ้ น” 

วนัน้ียงัไม่มีมาตรการใดๆมาคล่ีคลายปัญหาโลกรอ้นได ้ฉะน้ันเกษตรกรตอ้งปรับตัว เตรียมตัว

รบัมือกบัสถานการณทุ์กสภาวะท่ีอาจเกิดขึ้ นได ้และจะมีใหเ้ห็นกนัถ่ีมากขึ้ น 

ทีมข่าวเกษตร 


