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ฉบบัวนัศุกรท์ี่ 5 มกราคม พ.ศ.2560 

 

จี้  ธกส.ลดดอกเบ้ีย ‘สมคิด’สัง่‘ก.เกษตรฯ’ดนัยางถึงกก.ละ 50 

 

เม่ือวันท่ี 4 มกราคม 2561 นายสมคิด จาตุศรี

พิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม 

ธนาคารเพ่ือการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) 

พรอ้มมอบนโยบายการท างานปี 2561 โดยมี นายอภิ

ศักด์ิ ตันติวรวงศ์ รมว.คลังนายกฤษฎา บุญราช รมว.

เกษตรและสหกรณ์ นายลักษณ์ วจนานวัช รมช.เกษตร

และสหกรณ์ เขา้ร่วม และมีนายอภิรมย์ สุขประเสริฐ 

ผูจ้ดัการ ธ.ก.ส.ใหก้ารตอ้นรบั โดยระหวา่งประชุมมอบนโยบายไดใ้หส่ื้อมวลชนเขา้รบัฟังดว้ย 

นายสมคิดกล่าวว่า ตอ้งการใหอ้ัตราดอกเบ้ียของ ธ.ก.ส.ถูกลงจากปัจจุบันอยู่ท่ี 7% ต่อปี โดยควร

ใกลเ้คียงกับอัตราดอกเบ้ียของธนาคารพาณิชย ์ซ่ึงปัจจุบันอยู่ท่ีระดับ 5% ต่อปี เพราะสินเชื่อของธ.ก.ส.มี

เป้าหมายคือช่วยเหลือเกษตรกร ชาวไร่ ชาวนา ซ่ึงมีรายได ้ประสบปัญหาความยากจน ดงัน้ัน ธ.ก.ส.ควรคิด

อตัราดอกเบ้ียท่ีถูกกวา่น้ี 

นอกจากน้ี อยากใหข้า้ราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปรบับทบาทการท างานเพ่ือเขา้ช่วยเหลือ

เกษตรอย่างเขม้ขน้ เกษตรจงัหวดัตอ้งปรบัการท างาน ขณะเดียวกนัก็ตอ้งใหเ้กษตรกรกลุ่มผูมี้รายไดน้้อยท่ี

ลงทะเบียนบตัรสวสัดิการแห่งรฐัผ่านระบบธ.ก.ส. เขา้ร่วมโครงการเพ่ิมรายได ้ของธ.ก.ส.ท่ีก าลงัด าเนินการ

และเสนอ คณะรฐัมนตรี(ครม.) เห็นชอบ หากไม่เขา้ร่วมโปรแกรมอบรมก็ไม่ใหเ้งินตามบตัร 

“ส าหรบัแพ็กเกจคนจนกระทรวงการคลงัจะน าเขา้ท่ีประชุมคณะรฐัมนตรี(ครม.) วนัท่ีองัคารหน้า หรือ

ในวนัท่ี9 มกราคม 2561 ส่วนยางพาราไดส้ัง่กระทรวงเกษตรฯตอ้งท าใหข้ึ้ นถึงระดบั 50 บาทต่อกก. ภายใน

ไตรมาสแรกของปีน้ีเพราะหุน้จะขึ้ นไปถึง 1,800 จุดแลว้” นายสมคิด กล่าว 

ดา้นรมว.คลงั กล่าวในท่ีประชุมวา่ การชว่ยเหลือเกษตรผ่านโครงการสวสัดิการแห่งรฐั จะไม่เน้นแค่ให้

เงินแลว้จบ แต่ผลท่ีออกมาตอ้งดแูลใหไ้ดผ้ล มีคนไดป้ระโยชน์เท่าไหร่ รายไดเ้พิ่มเท่าใด มีคนยากจนก่ีราย 

ขณะท่ี รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงฯไดแ้บ่งกลุ่มเกษตรกรเป็น 3 กลุ่ม เพ่ือดูความพรอ้ม ทั้ง

กลุ่มดี กลาง และไม่ดี เพ่ือเขา้แกปั้ญหาใหต้รงจุด และเร่งมอบหมายงานใหอ้ธิบดี กรมต่างๆท่ีรบัผิดชอบเพ่ือ

สรุปแผนปฏิรูปเกษตรภายใน 2-3 สัปดาห์ ต่อจากน้ี ส่วนของการแกปั้ญหาราคายางพารา ท่ีปัจจุบันมี

ปริมาณ 4.7-4.8 ลา้นตนั จากพื้ นท่ี 22 ลา้นไร่ ถา้ตดัท้ิง 1.5 ลา้นไร่ จากราคาปัจจุบนั 46-47 บาทต่อกก.

จะถึง 80 บาทต่อกก.ได ้ในชว่ง 5 ปี ดงัน้ัน จึงเตรียมแผนการลดพ้ืนท่ี และจะเสนอรฐับาลเห็นชอบต่อไป 

นายอภิรมย ์สุขประเสริฐผูจ้ดัการ ธ.ก.ส.กล่าวว่า พรอ้มรับนโยบายการดูแลอตัราดอกเบ้ีย แต่ปัจจุบนั

ธ.ก.ส.มีกลุ่มลูกคา้ท่ีไดด้อกเบ้ียต า่กว่า 7% อยู่แลว้ ส าหรบัมาตรการใหค้วามช่วยเหลือเกษตรกรผูมี้รายได้

น้อยท่ีลงทะเบียนบัตรสวสัดิการแห่งรฐัผ่านระบบ ธ.ก.ส. ท่ีเสนอนายสมคิด ครั้งน้ี หากด าเนินการตามแผน 

จะมีเกษตรกรไดร้บัประโยชน์กวา่ 4 ลา้นราย เป็นการสนับสนุนสินเช่ือรวม 9.5 หม่ืนลา้นบาท 

 



เศรษฐกิจไตรมาส 2 พีคสุด ปัจจยับวกทั้งEEC/สนิคา้เกษตรดี 

 

นายธนวรรธน์ พลวิชยั ผูอ้ านวยการ ศูนยพ์ยากรณ์เศรษฐกิจ

และธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย แถลงผลส ารวจดัชนีความ

เชื่อมัน่ผูบ้ริโภคประจ าเดือนธันวาคม 2560 ว่า ดัชนีความเชื่อมัน่ 

ปรับตัวดีขึ้ นต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 5 อยู่ท่ีระดับ 79.2 สูงสุดในรอบ 

35 เดือนนับตั้งแต่กุมภาพนัธ ์2558 ตามภาวะเศรษฐกิจท่ีปรบัตวัดี

ขึ้ น จากการส่งออกและการท่องเท่ียวท่ีฟ้ืนตวั และมาตรการกระตุน้

เศรษฐกิจของภาครฐัในช่วงปลายปี รวมทั้งเร่ิมมีความมัน่ใจเก่ียวกบัสถานการณ์ทางการเมืองท่ีมีเสถียรภาพ

มากขึ้ น 

อยา่งไรก็ตามดชันีฯความเชื่อมัน่ของผูบ้ริโภคโดยรวมยงัคงอยูใ่นระดบัต า่กวา่ 100 เน่ืองจากยงัมีความ

กงัวลเก่ียวกบัสถานการณ์ในปัจจุบนั โดยเฉพาะราคาพืชผลทางการเกษตรส่วนใหญ่ ท่ียงัอยูใ่นระดบัต า่ท าให้

ก าลงัซ้ือทัว่ไปในต่างจงัหวดัยงัไม่คล่องตวั 

นายธนวรรธน์กล่าวถึงราคาสินคา้เกษตรท่ียงัตกต า่ โดยเช่ือวา่ ราคาจะค่อยๆ ปรบัตวัดีขึ้ น และเด่นชดั

ในไตรมาสท่ี 2 (เมษายน-มิถุนายน) ตามภาวะเศรษฐกิจท่ีฟ้ืนตวั ประกอบกบัมีมาตรการบตัรสวสัดิการแห่ง

รฐัในระยะท่ี 2 และโครงการบา้นคนไทยประชารฐั รวมทั้ง การพิจารณาปรบัขึ้ นค่าแรงขั้นต า่ ท่ีจะท าใหก้ าลงั

ซ้ือฐานรากดีขึ้ น 

ความเชื่อมัน่ต่างๆจะมาจากเม็ดเงินท่ีจะมาเพ่ิมในระบบเศรษฐกิจทั้งจากการส่งออก / การท่องเท่ียว / 

มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจในหลายโครงการของภาครฐั โดยเฉพาะเม็ดเงินลงทุนเมกกะโปรเจคท ์และระเบียง

เศรษฐกิจภาคตะวนัออก หรือ EEC อีกประมาณ 5 ถึง 7 แสนลา้นบาท รวมทั้งความชดัเจนของการเลือกตั้ง

ตามโรดแมป จะส่งผลใหเ้ศรษฐกิจไทยค่อยๆ ขยายตวัอยา่งมีความสมดุล และจะโดดเด่นชดัเจนในปลายไตร

มาสท่ี 2 ของปีน้ี โดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ยังคงประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจไทยในปีน้ี 

ตามเดิมในกรอบรอ้ยละ 4.2 - 4.5 แต่จะรอประเมินตวัเลขเศรษฐกิจในไตรมาสสุดทา้ยของปี 60 จากการ

แถลงของ ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ(สศช.) ก่อนจะทบทวน ทิศทาง

เศรษฐกิจในปีน้ีอีกครั้ง 

 

ปูพรม 29 จว.ปราบหนอนหวัด า เกษตรฯเรง่เครือ่งก าจดั-แจงคืบหนา้กว่า 95% 

 

นายประสงค ์ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรจดั

ทีมเจา้หน้าท่ีก ากบัติดตามการป้องกนัก าจดัหนอนหวัด า ตามโครงการป้องกนัก าจดัศตัรูมะพรา้ว (หนอนหวั

ด า) ดว้ยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพ้ืนท่ี โดยการมีส่วนร่วมอย่างยัง่ยืน ใน 29 จงัหวดั มีตน้มะพรา้วแกง

ความสูงตั้งแต่ 12 เมตรขึ้ นไปท่ีถูกหนอนหวัด าท าลาย จ านวน 2,608,034 ตน้ ฉีดสารเคมีเขา้ล าตน้แลว้ 

จ านวน 2,476,541 ตน้ คิดเป็นรอ้ยละ 95 

ทั้งน้ีการใชส้ารเคมีป้องกนัก าจดัหนอนหวัด า ถือเป็นหน่ึงในหลายมาตรการส าหรบัป้องกนัก าจดัศตัรู

มะพรา้วดว้ยวิธีผสมผสาน โดยใชส้ารเคมี emamectin benzoate 1.92% EC ในอตัรา 30 มิลลิลิตรต่อตน้ ซ่ึง

ทดสอบแลว้ว่าไม่พบสารเคมีตกคา้งในเน้ือและน ้าของมะพรา้วทั้งในผลอ่อนและผลแก่แต่อย่างใด อย่างไรก็



ตามขอเนน้ย า้วา่ ควรใชส้ารเคมีใหถู้กตอ้งตามค าแนะน า ทั้งชนิดสารเคมี อตัราการใช ้วิธีการใช ้และชนิดของ

มะพรา้วท่ีแนะน าใหใ้ช ้ขณะน้ีอยูร่ะหว่างด าเนินการจดัหาสารเคมี flubendiamide 20% WG ส าหรบัพ่นทาง

ใบมะพรา้วชนิดอ่ืนท่ีถูกหนอนหวัด าท าลายใน 29 จงัหวดั จ านวน 1,269,100 ตน้ ไดแ้ก่ มะพรา้วท่ีมีความ

สูงน้อยกว่า 12 เมตร มะพรา้วท่ีใชผ้ลิตน ้าตาล และมะพร้าวอ่อนทุกความสูงซ่ึงสารเคมีส าหรบัพ่นทางใบน้ีก็

เป็นสารเคมีท่ีกรมวิชาการเกษตรทดสอบแลว้วา่มีประสิทธิภาพในการป้องกนัก าจดัหนอนหวัด าไดผ้ลดี และมี

ความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภคสูง โดยมีความเป็นพิษต่อสุขภาพคนและสตัวน์้อยกว่าสารเคมีท่ีใชใ้นการพ่นเพ่ือ

ก าจดัยุง ทั้งน้ี คาดวา่จะสามารถจดัสรรใหก้บัจงัหวดัท่ีเขา้ร่วมโครงการทั้ง 29 จงัหวดัไดภ้ายในเดือนมกราคม 

2561 

“ส่ิงส าคญัอย่างมากคือ เจา้ของสวนและชุมชนตอ้งหมัน่ท าความสะอาดแปลงและสวนไม่ใหเ้ป็นท่ีอยู่

อาศยัของศตัรมูะพรา้ว และใชศ้ตัรทูางธรรมชาติแตนเบียนบราคอนมาปล่อยทุก 15 วนั ในอตัรา 200 ตวัต่อ

ไร่ เพ่ือรกัษาสมดุลทางธรรมชาติไม่ใหห้นอนหวัด ากลบัมาระบาดอีก ซ่ึงกรมส่งเสริมการเกษตรมีเป้าหมาย

ผลิตแตนเบียนบราคอน 252 ลา้นตวั โดยใหศ้นูยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชนในพ้ืนท่ีท่ีมีการระบาดเขา้มามีส่วนร่วม

ผลิตแตนเบียนบราคอนพรอ้มใหค้วามรูแ้ก่ชุมชนในการผลิตแตนเบียนบราคอนไดเ้อง และขณะน้ีปล่อยแตน

เบียนบราคอนไปแลว้กวา่ 102 ลา้นตวั” รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 

 

3 ชาตลิดสง่ออกยาง ‘ไทย-อินโด-มาเลย’์จบัมือลดโควตา 3.5 แสนตนั 

 

นายลกัษณ ์วจนานวชั รมช.เกษตรและสหกรณ ์เปิดเผยวา่ 3 ประเทศสมาชิกผูผ้ลิตยางรายใหญ่ของ

โลก ทั้งไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ไดมี้ขอ้ตกลงเร่ืองการควบคุมการสง่ออกยางพารา เพ่ือแกปั้ญหา

สถานการณร์าคายางท่ีผิดปกติและมีความผนัผวน โดยเฉพาะประเทศไทย ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตยางรายใหญ่ของโลก 

จะน าขอ้ตกลงดงักล่าวมาด าเนินการอยา่งเคร่งครดั ภายใตก้ารปฏิบติัตามมาตรการควบคุมปริมาณการ

ส่งออกยางพาราของประเทศไทย ซ่ึงมีทั้งพระราชบญัญติัควบคุมยาง พ.ศ.2542 โดยกรมวิชาการเกษตรซ่ึง

เป็นหน่วยงานในสงักดักระทรวงเกษตรฯ ดแูลและควบคุมปริมาณการส่งออกยางของประเทศไทยออกนอก

ราชอาณาจกัร และระเบียบตามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์เร่ือง ก าหนดปริมาณจดัสรรเน้ือยาง

แหง้ส าหรบัการส่งออก (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2556 มาใชใ้นชว่งระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่บดัน้ี จนถึง 31 

มีนาคม 2561 ทั้งน้ีมอบใหก้ารยางแหง่ประเทศไทย ประสานงานกบัผูป้ระกอบกิจการยาง เพ่ือใหท้ราบถึง

แนวทางปฏิบติัร่วมกนัตามมาตรการ AETS พรอ้มทั้ง ใหเ้ร่งด าเนินการจดัตั้งคณะท างานติดตามอยา่งใกลช้ิด 

ดา้น นายธีธชั สุขสะอาด ผูว้า่การการยางแหง่ประเทศไทย (กยท.) กล่าววา่ รฐับาล 3 ประเทศมีมติ

เห็นชอบในการประกาศมาตรการควบคุมปริมาณการส่งออกยางพารา โดยมีระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่บดัน้ี

จนถึงส้ินเดือนมีนาคม 2561 ซ่ึงไดก้ าหนดการลดโควตาการส่งออกยางพาราร่วมกนั 3 ประเทศลง 

350,000 ตนั ทั้งน้ี ท่ีประชุมยงัมีความเห็นเพิ่มเติมวา่ ประเทศผูผ้ลิตยางแต่ละรายควรแกปั้ญหาความสมดุล

ของปริมาณยางในโลกดว้ยการตอ้งเพิ่มปริมาณการใชย้างภายในประเทศของตนเองใหม้ากขึ้ น ไม่วา่จะน ายาง

ธรรมชาติไปใชด้า้นการคมนาคม การพฒันาโครงสรา้งพื้ นฐาน ยุทโธปกรณ ์กีฬา สุขภาพ รวมถึงภาคธุรกิจ 

สินคา้อุปโภคบริโภคและบริการต่างๆ 

“ในนาม ITRC มีความมัน่ใจวา่การด าเนินการร่วมกนัในมาตรการน้ี จะส่งผลใหร้าคายางมีเสถียรภาพ

ขึ้ น และส่งผลดีต่อเกษตรกรรายยอ่ย สถาบนัเกษตรกร และทุกส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในหว่งโซ่อุปทานยางพารา ให้



ไดร้บัผลตอบแทนอยา่งเป็นธรรมในระยะยาวต่อไป โดยมาตรการน้ีจะมีการติดตามอยา่งใกลช้ิดโดย ITRC 

และคณะกรรมการควบคุมยาง” นายธีธชั กล่าว 

 

คอลมันเ์ลาะรั้วเกษตร : สวสัดีปีจอ 

 

หลงัจากวนัหยุดยาวเน่ืองในเทศกาลส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรบั

ปีใหม่ ข่าวคราวทางฟากฝัง่ของรฐับาลและส่วนราชการต่างๆ ดู

จะเงียบๆ ข่าวประจ าวนัของนายกรฐัมนตรีและรฐัมนตรีต่างๆ ก็

พลอยหายไปดว้ย แมก้ระทัง่ข่าวนาฬิกาของใครบางคน เพราะมี

ข่าวของร็อกเกอร์ขาดุและสายโหด ยิงปืนขึ้ นฟ้ามาแทนท่ี ยงัไม่

ทนัจะเปิดท างาน ก็พลนัมีขา่วขาประจ ายืน่ฟ้องนายกรฐัมนตรีพล

เอกประยุทธ ์จนัทรโ์อชา ให ้ป.ป.ช.ตรวจสอบ เหตุเกิดเม่ือครั้งไป

ตรวจราชการและพบปะประชาชนท่ีจังหวัดพิษณุโลก กรณีซ้ือ

สุนัขพันธุ์บางแก้วให้เ พ่ือนรัก รองนายกรัฐมนตรี พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ และ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดา เพราะสุนัขท่ีท่านซ้ือน้ันราคาเกิน 3,000 บาท นับว่าเป็น..เร่ือง

ไม่น่าจะเป็นเร่ืองอีกเร่ืองหน่ึง วา่กนัไปใหค้ร้ืนเครงรบัปีจอ...ปีของสุนัขเขาละ.... 

หนัมาเลาะรั้วเกษตรดูบา้ง....จะวา่ไปก็ยงัไม่มีอะไรเคล่ือนไหวใหเ้ป็นประเด็นสกัเท่าไร จะมีอยูบ่า้งก่อน

ส้ินปี คือ เร่ืองงานวิจยัของส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั หรือ สกว. เร่ืองการตกคา้งของสารเคมีทาง

การเกษตรในพ้ืนท่ีจงัหวดัหนองบวัล าภ ูและความสมัพนัธข์องสารเคมีกบัการเกิดโรคเน้ือเน่าของเกษตรกร ซ่ึง

มีส่ือน าเสนอไปแลว้ รวมทั้งในหนา้เกษตร-ส่ิงแวดลอ้มน้ีดว้ย 

จะขอทบทวนสกัเล็กนอ้ยถึงสาระส าคญัของผลการวิจยัซ่ึงระบุว่า เกษตรกรในจงัหวดัหนองบวัล าภูป่วย

ดว้ยโรคเน้ือเน่าเป็นจ านวนมาก มีผูเ้สียชีวิตดว้ย คณะผูว้ิจัยท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลในพ้ืนท่ี สัมภาษณ์

เกษตรกรและผูป่้วย พบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่ใชพ้าราควอต อาทราซีน และอามิทริน ในการก าจดัวชัพืชในไร่

ออ้ย และสวนยางพารา โดยเฉพาะพาราควอตน้ันเกษตรกรใชใ้นปริมาณท่ีมากกวา่ค าแนะน าถึง 4 เท่า 

จากผลการวิจยั ผูว้า่ราชการจงัหวดัหนองบวัล าภ ูธนากร อ้ึงจิตรไพศาล และทีมผูบ้ริหาร จึงมอบหมาย

ใหน้ายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดั เกษตรจงัหวดั และมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกันหาแนวทางแกไ้ขปัญหา

ดงักล่าว ท าเป็น “หนองบวัล าภูโมเดล” ขณะเดียวกนัก็มีนโยบายใหท้ าเกษตรอินทรียใ์นชุมชนต่าง ๆ  ก่อน

หนา้ขา่วน้ี ก็มีขา่วท่ีเก่ียวขอ้ง คือ กรมวิชาการเกษตร อนุญาตใหมี้การต่ออายุใบส าคญัการขึ้ นทะเบียนพาราค

วอตของผูป้ระกอบการ พรอ้มกบัค ายืนยนัของอธิบดีกรมวิชาการเกษตร สุวิทยช์ยัเกียรติยศ ว่า การต่ออายุ

ใบอนุญาตครั้งน้ีไม่ได้เอ้ือประโยชน์ใหใ้ครเ ป็นพิเศษ ถ้ามีเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามหลักวิชาการ 

คณะอนุกรรมการขึ้ นทะเบียนวตัถุอนัตรายก็พิจารณาใหต่้ออายุทั้งน้ัน 

ในขณะท่ี ไทยแพน และ ไบโอไทย ยื่นขอ้เสนอใหค้ณะกรรมการวตัถุอันตราย ขอใหก้ าหนดให ้พา

ราควอต และคลอร์ไพรีฟอส เป็นวตัถุอันตรายชนิดท่ี 4 ท่ีหา้มผลิต หา้มจ าหน่าย หา้มมีไวใ้นครอบครอง 

รวมทั้งจ ากัดการใชส้ารไกลโฟเสตดว้ย คณะกรรมการวัตถุอันตราย ตั้งคณะท างานขึ้ นมาพิจารณาเร่ืองน้ี

ก าหนดใหแ้ลว้เสร็จภายใน 3 เดือน ฟังความดา้นเดียวก็ดูจะไม่ยุติธรรมมีขอ้มูลอีกดา้นหน่ึงระบุว่า พาราค

วอตไดร้บัการขึ้ นทะเบียนและจดัจ าหน่ายใน 80 ประเทศทัว่โลก แมป้ระเทศท่ีเขม้งวดอย่าง สหรัฐอเมริกา 



แคนาดา ออสเตรเลีย ญ่ีปุ่น และนิวซีแลนด ์และมีขอ้มลูจากองคก์ารอนามยัโลกว่า พาราควอตมีพิษจากการ

ซึมผ่านผิวหนังปกติของมนุษยน์อ้ยมากเพียง 0.25-0.29% เท่าน้ัน นอกจากน้ี พาราควอตเม่ือลงสู่ผิวดินแลว้ 

ดินจะยึดไวห้มดจึงไม่มีผลต่อส่ิงมีชีวิต เช่น ไสเ้ดือนและเมล็ดพืช การใชส้ารเคมีทุกชนิดเกษตรกรจึงตอ้ง

เรียนรู ้และป้องกนัตนเอง ท่ีน่าคิดคือ มูลค่าพืชเศรษฐกิจของไทยท่ีตอ้งอาศยัสารก าจดัวชัพืช ทั้งยางพารา 

ออ้ย มนัส าปะหลงั ปาลม์น ้ามนั ขา้วโพดเล้ียงสตัว ์และขา้วโพดฝักสด รวมกนัประมาณ 5 แสนลา้นบาท ถา้ไม่

สามารถก าจดัวชัพืชได ้มลูค่าผลผลิตพืชเหล่าน้ีจะเหลือเท่าไร 

เกษตรกรจะมีรายไดเ้หลือเท่าไร..คิดวนๆ ไป.... 

แว่นขยาย 

 

 

ข่าวจากหนังสือพิมพ ์ไทยรฐั 

ฉบบัวนัศุกรท์ี่ 5 มกราคม พ.ศ.2560 

 

ขา้วไทยยงัหอม แตต่อ้งบรหิารจดัการใหเ้ป็น 

 

ผลงานเด่นดา้นขา้วของรฐับาล คสช. ตอ้งยกน้ิวใหเ้ร่ืองระบายสต๊อกขา้วจ าน าหลายลา้นตนัไดส้ าเร็จ 

เพ่ือใหร้าคาขา้วกลับเขา้สู่ภาวะท่ีเป็นจริง ไม่มีสต๊อกจ านวนขา้วมหาศาลมาบิดเบือนการซ้ือขายในตลาด

ล่วงหน้า ขา้วเก่าในสต๊อกหมดไปแลว้...แต่เหตุไฉนปีท่ีแลว้ ชาวนากลบัขายขา้วเปลือกหอมมะลิ ขา้วชั้นดีของ

ไทย ไดร้าคาแค่ตนัละ 8,000-9,000 บาท ไม่ถึงหลกัหม่ืน 

สาเหตุท่ีราคาขา้วในประเทศช่วงท่ีผ่านมาไม่แตะหลกัหม่ืน ส่วนหน่ึงมาจากการเสนอขอ้มลูท่ีผิดพลาด

ของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) น าพ้ืนท่ีปลูกขา้วหอมมะลิ ขา้วขาวปทุม และขา้วหอมจังหวดัมา

รวมเป็นพ้ืนท่ีปลกูขา้วหอมทั้งหมด เลยท าใหต้วัเลขผลผลิตขา้วหอมมะลิไทยมีปริมาณมากเกินความตอ้งการ

ของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ตลาดโลกเลยประเมินว่าขา้วหอมมะลิลน้ตลาด ราคาตอ้งตกลงมาแน่ เลยท า

ใหก้ารตั้งราคาซ้ือขายต า่กวา่ท่ีควรจะเป็น 

ทั้งท่ีรฐับาลมีนโยบายชดัเจน การแบ่งพ้ืนท่ีปลูกขา้วแต่ละประเภทแต่ละชนิด ตอ้งท าใหช้ดัเจนว่าเรา

ปลกูพนัธุไ์หน พ้ืนท่ีเท่าไร ไม่ใชเ่อาพ้ืนท่ีทั้งหมดมาเหมารวมกนัอยา่งน้ี ไม่เพียงจะท าใหต้ลาดโลกมองขา้วไทย

ผิดเพี้ ยน และยงัส่งผลใหก้ารบริหารจดัการขา้วแต่ละปีของหน่วยงานราชการเองพลอยมัว่ไปดว้ย” 

รศ.สมพร อิศวิลานนท ์นักวิชาการอาวุโส สถาบนัคลงัสมองของชาติ 

ชี้ เห็นถึงเหตุผลเบ้ืองแรกท่ีท าใหช้าวนาขายขา้วชั้นเลิศไดร้าคาต า่ ส่วนอีก

เหตุผลมาจากทุกวันน้ีมีหลายประเทศหันมาส่งออกขา้วในตลาดโลก มา

แข่งขันกับไทยมากขึ้ น โดยเฉพาะประเทศเคยผลิตได้ไม่พอบริโภคใน

ประเทศ ไดพ้ฒันาตวัเองเป็นผูส้่งออกขา้วท่ีเติบโตอย่างรวดเร็ว พม่า เดิม

เคยส่งออก 2 แสนตัน ปี 2559 ปริมาณส่งออกเพ่ิมขึ้ น 1.2 ลา้นตัน...

กมัพชูา เคยส่ง 3.68 แสนตนั เพ่ิมเป็น 1.35 ลา้นตนั...ยงัไม่นับ เวียดนาม อินเดีย ท่ีเดิมปลูกขา้วไม่พอกิน 

แต่มาเด๋ียวน้ีส่งออกไดม้ากสูสี แย่งต าแหน่งแชมป์ส่งออกกับไทยไดแ้ลว้  เม่ือแต่ละประเทศผันตัวเองเป็นผู ้



ส่งออกมีมากขึ้ น ปริมาณขา้วในตลาดโลกมีมากขึ้ น เลยกดดนัใหข้า้วไทยเจา้เก่า ท่ีตั้งราคาแพงตอ้งดั๊มพร์าคา

ลงเพื่อชิงลกูคา้รกัษาตลาดไว ้

ปี 2560 ท่ีเพ่ิงจะผ่านมา เรามีปริมาณน ้าฝนเพียงพอต่อการเพาะปลูก ผลผลิตมีมากขึ้ น ราคาขา้ว

น่าจะลดลง...แต่ท าไม ราคาขา้วหอมนาปี 2560/61 ถึงดีดตวัขึ้ นมาอยูท่ี่ 12,000-13,000 บาท นัน่เพราะ

ความจริงปรากฏออกมาใหเ้ห็นว่า ผลผลิตขา้วหอมมะลิไทยมิไดมี้มากลน้เหมือนท่ี สศก.รายงาน และเม่ือ

ราคาขา้วหอมดีดขึ้ นมาอยา่งน้ี ผลท่ีตามมาราคาจะเป็นส่ิงจงูใจใหช้าวนาแห่ปลกูขา้วเพ่ิมขึ้ น รฐับาลเลยกงัวล

หากมีการปลูกขา้วนาปรงัปี 2561 มากขึ้ น จะไม่เป็นผลดี เพราะกลวัขา้วจะลน้ตลาด และตน้ทุนการท านา

ของไทยสงู ไม่สามารถตั้งราคาส่งออกแขง่ขนักบัเพ่ือนบา้นได ้

“รฐับาลตอ้งการใหล้ดพ้ืนท่ีปลูกขา้วนาปรงั แต่จะใหช้าวนาท ามาหากินอะไรแทนปลกูขา้ว มาตรการ 

โครงการท่ีจะออกมารองรบัในการลดปลกูขา้วนาปรงั ทั้งการปลกูพืชระยะสั้น หรือพืชตระกูลถัว่เพ่ือปรบัปรุง

ดิน มีแต่ส่งเสริมใหป้ลูก แต่ไม่มีการตลาดท่ีชดัเจน ชาวบา้นไม่รูว้่าปลูกแลว้ท าแลว้ไปขายท่ีไหน นอกจาก

นโยบายลดพ้ืนท่ีปลกูขา้วไม่ไดผ้ลแลว้ ยงัสรา้งปัญหาใหร้ฐัตอ้งมาแกอ้ยา่งไม่รูจ้บ” 

นักวิชาการอาวุโส สถาบนัคลงัสมองของชาติ ชี้ ว่า หนทางท่ีจะใหช้าวบา้นลดพ้ืนท่ีปลกู ตอ้งส่งเสริมให้

ชดัเจน ตอ้งมีการศึกษาสภาพดินท่ีส่งเสริมปลกูพืชชนิดอ่ืน ศึกษาตลาดรบัซ้ือ อยา่ท าเหมือนเชน่ท่ีผ่านมา 

 

“เราตอ้งยอมรบัความจริง ท่ีชาวนาไทยยงัอยูไ่ดม้าถึงทุกวนัน้ี ไม่ใช่เพราะนโยบายหรือความช่วยเหลือ

จากภาครฐัเลย แต่เป็นเพราะชาวนาบา้นเราโชคดี ท่ีประเทศไทยมีสภาพภูมินิเวศดี เหมาะสมกบัการปลกูขา้ว

หอมมะลิ มีธรรมชาติเป็นตวับังคบัทั้งการระเหยของน ้า และสภาพอากาศท่ีเย็นลง ท าใหข้า้วมีกล่ินหอม ทุก

วนัน้ีจึงไม่มีชาวนาประเทศไหนปลูกขา้วหอมมะลิไดดี้เท่าเรา แมแ้ต่กมัพชูา มีสภาพพ้ืนท่ีคลา้ยเรา ตั้งอยู่ใน

ท าเลใกลก้บัไทยแถมยงัเคยไดร้บัรางวลัขา้วมีกล่ินหอม จากการประกวดเม่ือปี 2556” 

แต่วนัน้ีตลาดโลกรูแ้ลว้ว่า ขา้วหอมจากกัมพูชามีดีแค่ นุ่ม...

เร่ืองกล่ินหอมยงัสูเ้ราไม่ได ้รศ.สมพร ยงัย ้าอีกว่า แมข้า้วหอมมะลิ

ไทยจะใหผ้ลผลิตต่อไร่ต า่ก็จริง แต่หากจดัการดีๆ ควบคุมราคาให้

เป็นไปตามกลไกตลาด ชาวนาอยูไ่ดแ้น่นอน และหนทางท่ีจะท าให้

ไทยกลบัมายิ่งใหญ่ทั้งในเร่ืองคุณภาพ ราคา และแชมป์ส่งออกตอ้ง

ควบคุมคุณภาพผลผลิต ดูแลตั้งแต่ความบริสุทธ์ิพันธุ์ขา้ว และ

ภาครัฐตอ้งลงทุนหานวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวมาให้

ชาวนา เพราะตน้เหตุส าคัญท่ีท าใหข้า้วไทยคุณภาพดอ้ยลงมาจาก

การเก็บรกัษาขา้วหลงัเก็บเก่ียวท่ีขาดหลกัวิชาการ เลยท าใหส้ารความหอม (2AP) ในขา้วจางลง 

วนัน้ีภาครฐัควรใหค้วามสนใจเร่ืองน้ีอยา่งจริงจงั เชื่อวา่ต่อไปในอนาคต หลายประเทศโดยเฉพาะตลาด

ระดบับน (High-end market) ตลาดลูกคา้ชั้นดี มีก าลังซ้ือสูง ตอ้งแข่งจองซ้ือขายขา้วหอมมะลิคุณภาพ

ล่วงหนา้จากไทยอยา่งแน่นอน แต่จะถึงฝัง่ฝันน้ันได ้รฐับาล นักการเมือง ตอ้งหยุดใชข้า้วเป็นเคร่ืองมือในการ

หาเสียง เล่นเกมการเมืองซะที 

ทีมข่าวเกษตร 

 

 



ฝันไทย “มหาอ านาจการเกษตร 

 

“สถิตย”์เสนอยุทธศาสตรช์าติสู่ประเทศพฒันา 

“สถิตย์”เสนอยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง

คว ามส ามารถ ในกา รแ ข่ ง ขัน ใ ห้ สศช .น า เ ข ้า สู่

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชุดใหญ่ ชู 5 ดา้นสู่ประเทศ

พฒันาแลว้ใน 20 ปี ทั้งการเป็นมหาอ านาจทางเกษตร 

อุตสาหกรรมและบริการแหง่อนาคต การท่องเท่ียว ขนส่ง

และโลจิสติกสส์ู่การเป็นศนูยก์ลางเศรษฐกิจอาเซียน และ

การสรา้งผูป้ระกอบการยุคใหม่ ดา้นคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดา้นพลงังานแจงร่างปฏิรูปประเทศ 3 ดา้น 

17 ยุทธศาสตรกิ์จการท าเสร็จแลว้ 

นายสถิตย ์ล่ิมพงศพ์นัธุ ์ประธานคณะกรรมการจดัท ายุทธศาสตรช์าติ ดา้นการสรา้งความสามารถใน

การแข่งขนั เปิดเผยว่า ไดเ้สนอร่างยุทธศาสตรช์าติดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั ใหน้ายปรเมธี 

วิมลศิริ เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สศช.) เพ่ือน าเสนอต่อ

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ซ่ึงมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิจารณา และเปิดรับฟังความคิดเห็นจาก

ประชาชนในช่วงเดือน ก.พ.61 มีเป้าหมายเป็นประเทศท่ีพฒันาแลว้ในระยะเวลา 20 ปี โดยยึดหลกัส าคัญ 

คือ การสรา้งมลูค่าเพ่ิมดว้ยนวตักรรม 

ทั้งน้ี ร่างยุทธศาสตร์ชาติ ดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั แบ่งออกเป็น 5 ดา้น คือ ดา้น

การเกษตร, ดา้นอุตสาหกรรมและบริการ, ดา้นการท่องเท่ียว, ดา้นการขนส่งและโลจิสติกส์, และการสรา้ง

ผูป้ระกอบการยุคใหม่ ซ่ึงยุทธศาสตรด์งักล่าวสามารถปรบัเปล่ียนไดต้ามสถานการณท่ี์เปล่ียนแปลงไประหว่าง

ทาง 

ส าหรบัดา้นการเกษตร จะมุ่งสู่การท าใหไ้ทยเป็นประเทศมหาอ านาจทางการเกษตรพืชเมืองรอ้น ให้

เกษตรมีส่วนส าคญัในการสรา้งการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เพราะไทยมีทั้งทรพัยากรทางการเกษตร

ท่ีหลากหลาย และเกษตรกรจ านวนมาก จึงมุ่งเน้นท าเกษตรคุณภาพสูง ขบัเคล่ือนการเกษตรดว้ยเทคโนโลยี

และนวตักรรม ใหค้วามส าคญักบัการเพ่ิมผลิตภาพการผลิต ทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า จะท าใหเ้กษตรกร 25 

ลา้นคนมีรายไดสู้ง และอยู่ไดอ้ย่างยัง่ยืน แยกออกเป็น 5 ดา้น คือ เกษตรปลอดภัย , เกษตรชีวภาพ, 

เกษตรอตัลกัษณ์พ้ืนถ่ิน, เกษตรอจัฉริยะ และการแปรรูปสินคา้เกษตรขั้นสูง “การเกษตรปลอดภยั ต่อไปจะ

เพ่ิมพ้ืนท่ีการท าเกษตรอินทรีย์ใหม้ากขึ้ น จนเป็นเกษตรอินทรียท์ั้งหมด มุ่งสู่การเลิกใชส้ารเคมี ในภาค

การเกษตร” 

ส่วนดา้นอุตสาหกรรมและบริการน้ัน จะมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต พรอ้มรบัมือ

และสรา้งโอกาสจากความทา้ทายท่ีเกิดขึ้ นจากการปฏิวติัอุตสาหกรรมครั้งท่ี 4 หล่อหลอมเทคโนโลยีดิจิทัล 

เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีทางกายภาพเขา้ดว้ยกัน เน้นอุตสาหกรรมชีวภาพเพ่ือต่อยอดจากภาค

เกษตร, อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทยค์รบวงจร เพ่ือรองรบัสงัคมผูสู้งอายุ, อุตสาหกรรมและบริการ

ดิจิทลั ขอ้มลู และปัญญาประดิษฐ ์เพ่ือยกระดบันวตักรรมของเศรษฐกิจไทย เป็นตน้ 

ดา้นการท่องเท่ียว มุ่งใหไ้ทยเป็นแม่เหล็กการท่องเท่ียวระดับโลก พฒันาธุรกิจดา้นการท่องเท่ียวใหมี้

มูลค่าสูงเพ่ิมยิ่งขึ้ น ดว้ยอตัลกัษณ์และวฒันธรรมไทย เน้นกระจายผลประโยชน์ดา้นการท่องเท่ียวลงสู่ระดับ



ชุมชนและผูมี้รายไดน้้อย ใหท้อ้งถ่ินไดร้บัประโยชน์ในทุกระดบั ส่วนดา้นการขนส่งและโลจิสติกส ์เน้นใหไ้ทย

กา้วสู่การเป็นศูนยก์ลางเศรษฐกิจอาเซียน และเป็นจุดเชื่อมต่อส าคญัของภูมิภาคเอเชีย และดา้นการสรา้ง

ผูป้ระกอบการยุคใหม่ จะเนน้สรา้งใหผู้ป้ระกอบการ ทั้งรายใหญ่ รายกลาง รายเล็ก วิสาหกิจเร่ิมตน้ วิสาหกิจ

ชุมชน วิสาหกิจเพื่อสงัคม รวมถึงเกษตรกรใหเ้ป็นผูป้ระกอบการอจัฉริยะท่ีมีทกัษะและจิตวิญญาณของการเป็น

ผูป้ระกอบการท่ีมีความสามารถในการแข่งขนัท่ีมีอตัลกัษณ์ชดัเจน ใชน้วตักรรม เป็นผูป้ระกอบการท่ีผลิตเก่ง 

ขายเก่ง สามารถขยายการคา้และการลงทุนไปต่างประเทศ พรอ้มกบัการสรา้งโอกาสเขา้ถึงบริการทางการเงิน 

การตลาด และขอ้มลู รวมทั้งปรบับทบาทและกลไกภาครฐั เพ่ือสรา้งสงัคมผูป้ระกอบการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ

ไปสู่ประเทศพฒันาแลว้ 

ดา้นนายพรชัย รุจิประภา ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดา้นพลังงาน กล่าวว่า ขณะน้ี

คณะกรรมการปฏิรูปฯ ไดจ้ัดท าร่างการปฏิรูปประเทศดา้นพลังงานท่ีมีทั้งหมด 3 ดา้นหลัก และอีก 17 

ยุทธศาสตรเ์สร็จเรียบรอ้ยแลว้ หลงัเปิดรบัฟังความคิดเห็นครบ 4 ครั้ง ท่ีกรุงเทพฯ นครราชสีมา นครสวรรค ์

ระยอง โดยเร่ืองไฟฟ้าไดเ้สนอให ้3 การไฟฟ้า อาทิ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้า

นครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ควรมาอยู่ภายใตส้งักดักระทรวงพลงังาน เน่ื องจาก

ตามหลักการจะท าให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพสูงสุด จากปัจจุบัน กฟน. และ กฟภ.สังกัด

กระทรวงมหาดไทย “ขอ้เสนอดงักล่าวอยูท่ี่รฐับาลจะเป็นผูพิ้จารณา เพราะเคยเสนอไปแลว้ แต่ไม่ไดร้บัความ

เห็นชอบ” 

 

“สมคิด” ลยุปฏิรูปภาคการเกษตร หวงัดนัราคาขา้ว-ยางพุ่งพรวด 

 

นายสมคิด จาตุศรีพิทกัษ์ รองนายกรฐัมนตรี กล่าว

มอบนโยบายการท างานประจ าปี 2561 แก่คณะกรรมการ 

(บอรด์) และผูบ้ริหารของธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณก์ารเกษตร (ธ.ก.ส.) วา่ ในชว่งหลายปีท่ีผ่านมาและ

หลายรฐับาลพยายามท่ีจะปฏิรปูภาคการเกษตรแต่ก็ไม่

ประสบความส าเร็จ เน่ืองจากขาดการประสานงานระหวา่ง

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเน่ืองจากการดแูลเกษตรกรเก่ียวขอ้ง

กบัคนจ านวนมาก ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นคนยากจนท่ีสุดของประเทศ ดงัน้ัน ในปีน้ี ในฐานะท่ีเป็นรองนายกรฐัมนตรี 

คุม 7 กระทรวงเศรษฐกิจพรอ้มๆ กนั จึงไดม้อบนโยบายใหก้ระทรวงเกษตรและสหกรณธ์.ก.ส. และ

กระทรวงการคลงั ด าเนินการปฏิรปูภาคการเกษตร ซ่ึงจะท าใหก้ารปฏิรปูในครั้งน้ี ไม่ไดมี้แค่แผนปฏิบติังาน

เท่าน้ัน แต่ยงัมีงบประมาณจากกระทรวงการคลงั และสินเช่ือจาก ธ.ก.ส.ในการสนับสนุน ซ่ึงจะน าไปสู่การ

ปฏิบติัไดอ้ยา่งแน่นอน 

“ล่าสุด ไดส้ัง่การใหก้ระทรวงเกษตรฯ ไปร่างแผนการปฏิรปูภาคการเกษตรใหเ้สร็จใน 3 เดือน โดย

เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการตอ้งไม่มีความเส่ียง หากตอ้งการปรบัเปล่ียนการปลกูพืช หรือเปล่ียนการประกอบ

อาชีพ เพราะการปลกูพืชแบบเดิมๆ ท าใหร้ฐับาลตอ้งจา่ยเงินเขา้ไปอุดหนุนสินคา้เกษตรท่ีประสบกบัปัญหา

ราคาตกต า่ เกิดภยัแลง้และแมลงศตัรูพืชระบาดแต่ละปีรฐับาลตอ้งใหเ้งินช่วยเหลือ 130,000 ลา้นบาท จึง



ตอ้งการปฏิรปูภาคเกษตรใหย้ัง่ยนื ในระยะสั้นจะตอ้งผลกัดนัราคาขา้ว ยางพาราใหป้รบัสงูขึ้ น เพราะ

เกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มรวมกนัมีมากถึง 30 ลา้นคน” 

ดา้นนายอภิศกัด์ิ ตนัติวรวงศ ์รมว.คลงั กล่าววา่ กระทรวงการคลงัพรอ้มใหก้ารสนับสนุนการปฏิรปู

ภาคเกษตรเต็มท่ี โดยในระหวา่งน้ี กระทรวงเกษตรฯ จะไปร่างแผนปฏิรปูภาคการเกษตร เพ่ือประเมินการใช้

จา่ยเงินงบประมาณ หากท าไดท้นัในปีน้ี ก็จะใชง้บประมาณปี 61 หรืองบประมาณเพิ่มเติมกลางปี 61 แต่หาก

ไม่ทนัจริงๆ ก็จะใชง้บประมาณปี 62 ซ่ึงขณะน้ีคลงัพรอ้มจดัสรรงบประมาณพิเศษรองรบัการปฏิรปูภาค

เกษตร เพ่ือปรบัเปล่ียนชีวิตเกษตรกรใหดี้ขึ้ น ไม่ใชร่อรบัการชว่ยเหลือเหมือนเดิมทุกปี ส่วนมาตรการ

ชว่ยเหลือผูมี้รายไดน้้อย ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อขอรบัสวสัดิการแหง่รฐัเฟส 2 คาดวา่จะเสนอให้

คณะรฐัมนตรี (ครม.) พิจารณาในสปัดาหห์นา้ 


