
ข่าวจากหนังสือพิมพ ์แนวหนา้ 

ฉบบัวนัองัคารที่ 9 มกราคม พ.ศ.2561 

 

‘สารเคมีเพื่อการเกษตร’ อนัตรายแน่..หรอืแคใ่ชไ้ม่เป็น? 

 

“กระดูกสันหลังของชาติ” เป็นนิยามของ

อาชีพ “เกษตรกร” โดยเฉพาะกบัผืนแผ่นดินไทยท่ีได้

ชื่อว่าอุดมสมบูรณ์มากแห่งหน่ึงของโลก คนไทยจึง

ผูกพันกับการเกษตรมาก ดังรายงาน การส ารวจ

แ ร ง ง านนอกร ะบบ  พ . ศ .  2559ท่ี จั ดท า โ ด ย 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ในปีดงักล่าว ประเทศ

ไทยมีแรงงานในภาคเกษตรถึง 11.8 ลา้นคน และ

ส่วนใหญ่หรือราว 11 ลา้นคนเป็นแรงงานนอกระบบ 

แน่นอนว่าภาคเกษตรก็ไม่ไดแ้ตกต่างจากภาคอ่ืนๆ ท่ีมีการปรบัปรุงกระบวนการท างานไปตามยุคสมยั 

จากวิธีธรรมชาติเพื่อยงัชีพ ก็มีการใชส้ารเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตเชิงการคา้ 

ดงัท่ี เปรม ณ สงขลา บรรณาธิการวารสารเคหการเกษตร ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบอาชีพเกษตรกรรม

ทั้งแบบ GAP และเกษตรอินทรียม์าเกือบ 30 ปี กล่าวในเวทีเสวนา “สารเคมีก าจดัศตัรูพืช...อุปสรรค

หรือตวัช่วยไทยแลนด ์4.0?” เล่ายอ้นไปในยุคทศวรรษท่ี 1920’s-1930’s (ปี 2463-2482) เวลา

น้ันทัว่โลกยงัเผชิญปัญหา “ความอดอยาก” ไม่วา่ในบราซิล เม็กซิโก อินเดีย มีผูเ้สียชีวิตเป็นจ านวนมาก

เพราะไม่สามารถหาอาหารมารบัประทานได ้

กระทัง่ในเวลาต่อมา ช่วงทศวรรษท่ี 1960’s(ปี 2503-2512) ชายชาวอเมริกนัคนหน่ึงชื่อว่า 

นอรแ์มน บอรล็์อก (Norman Borlaug) คน้พบวิธีการพฒันา “พนัธุพื์ชลกูผสม” เช่น ขา้วสาลี และได้

น าไปปลูกในพ้ืนท่ีต่างๆ พบว่าสามารถใหผ้ลผลิตท่ีมากขึ้ นกว่าการท าเกษตรในอดีต ท าใหน้อร์แมน

ไดร้บั“รางวลัโนเบลสาขาสนัติภาพ” (Nobel Peace Prize) ในปี 2513 อีกทั้งยงัถูกยกยอ่งในฐานะ 

“บิดาแหง่การปฏิวติัเขียว” (Green Revolution) เพราะการคน้พบของเขาไดช้่วยใหม้นุษยชาติไม่ตอ้งอด

ตายอยา่งท่ีผ่านมา แต่การเพ่ิมผลผลิตใหพ้อเล้ียงคนจ านวนมหาศาล “ส่ิงแลกเปล่ียน” คือการเปิดยุค

สมยัของ “เกษตรเคมี” โดยเร่ิมจาก “ปุ๋ย” เป็นอยา่งแรกควบคู่ไปกบัการปรบัปรุงระบบชลประทานให้

พ้ืนท่ีเกษตรมีน ้าเพียงพอ โดยประเทศไทยน้ันก็เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการเกษตรสมยัใหม่ในช่วงทศวรรษ 

1960’s เช่นกนั เม่ือเพ่ือนบา้นอาเซียนอยา่ง ฟิลิปปินส ์มีการก่อตั้ง สถาบันวิจยัขา้วระหว่างประเทศ 

(International Rice Research Institute “IRRI”) และไทยก็ไปรบัพนัธุข์า้วจากท่ีนัน่มาพฒันาต่อยอดให้

เหมาะสมกบัการปลกูในประเทศอีกทอดหน่ึง 

“เราท าพนัธุข์า้วของเราจากไวแสงเป็นไม่ไวแสง สามารถปลกูชว่งไหนก็ได ้นัน่คือวิวฒันาการการ

ปฏิวติัเขียวในประเทศไทย อย่างตอนน้ีการปฏิวติัเขียวในขา้วก็ไดม้าถึงยุคท่ี 3 โดยยุคท่ี 2 คือขา้วท่ีมี

วิตามินทั้งหลาย และยุคท่ี 3 ท่ีไดร้บัทุนสนับสนุนจากบิล เกตส ์(Bill Gates-มหาเศรษฐีผูก้่อตั้งบริษัท 



Microsoft) ก็คือการเปล่ียนพนัธุ์ขา้วท่ีตอ้งการน ้าเยอะ ไปเป็นแบบขา้วโพดหรือขา้วฟ่างท่ีใชน้ ้าใชปุ๋้ย

นอ้ย แต่ใหผ้ลผลิตสงูขึ้ น 50 เปอรเ์ซ็นต”์ เปรม ระบุ 

ค าถามต่อมา...ในเม่ือทัว่โลกต่างก็ใชส้ารเคมีเกษตรกนัทั้งน้ัน แต่เหตุใดประเทศไทยถึงมีปัญหา 

“สารพิษตกคา้ง” ใหป้รากฏเป็นข่าวอยูบ่่อยครั้ง? เกษตรกรอาวุโสผูน้ี้ กล่าวว่า ปัญหาคือ “ภาคเกษตร

ไทยไม่ใชส่งัคมคน้ควา้ แต่เป็นสงัคมบนัเทิง” นิยมสนุกสนานกนัไปวนัๆ หน่ึง เช่น การน าต าราน าส่ือไป

แจกจ่าย ท่ีผ่านมาเท่าท่ีเคยไปร่วมประชุมจะพบว่า “มีเกษตรกรเพียงจ านวนน้อยนิดเท่าน้ันท่ีสนใจ

ศึกษาหาความรูอ้ยา่งจริงจงั” แต่ในทางกลบักนัเกษตรกรจะ“เชื่อรา้นคา้ท่ีขายสารเคมีทางการเกษตร” 

มากท่ีสุด 

นอกจากน้ีเขายงัเสนอแนะดว้ยวา่ ส าหรบัการยกระดบัการผลิตในภาคเกษตรของไทยในภาพรวม

ใหไ้ด ้“มาตรฐานเกษตรปลอดภัย” เป็นท่ีเชื่อมัน่ของผูบ้ริโภค หรือ “GAP” (Good Agriculture 

Practices) ภาครฐัควรน าร่องจากกลุ่มท่ีมีศกัยภาพก่อน นอกจากน้ีควรท าในรูปแบบสหกรณ์ท่ีใชต้น้ทุน

นอ้ยกวา่แต่ไดค้นเขา้ร่วมมากกวา่และท าในพ้ืนท่ีท่ีมีความพรอ้ม โดยดึงภาครฐัอยา่งองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินมาช่วย ตอ้งท าใหเ้กิดการมีส่วนร่วม หากท าไดผ้ลผลิตทางการเกษตรของไทยจะสะอาดและ

ปลอดภยัอยา่งแทจ้ริง การส่งออกก็จะท าไดม้ากขึ้ น 

ขณะเดียวกนั เกษตรกรท่ีเลือกท าเกษตรแบบอินทรีย ์ซ่ึงจดัเป็น “วิถีอีกรูปแบบหน่ึง” ท่ีแตกต่าง

ไปจากเกษตรทัว่ไป เป็นคนอีกกลุ่มหน่ึงท่ีมีความรกัความชอบในการเกษตรท่ีไม่ใชส้ารเคมีทุกชนิดจริงๆ 

ทั้งผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค การสนับสนุนของภาครัฐคือ “ตอ้งมีตลาดท่ีชดัเจน” ใหก้ับเกษตรกรกลุ่มน้ี 

รวมถึงตอ้งมีแหล่งวตัถุดิบสนับสนุน เพราะตน้ทุนเกษตรอินทรียจ์ะสูงกว่าเกษตรแบบทัว่ไปท่ีใชส้ารเคมี

ถึง 3 เท่า 

อีกดา้นหน่ึง จรรยา มณีโชติ นายกสมาคมวิทยาการวชัพืชแห่งประเทศไทย และผูเ้ชี่ยวชาญดา้น

วชัพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า หากจะแกปั้ญหาคุณภาพชีวิต

เกษตรกรไทย “ตอ้งท าทั้งระบบ” ในมุมหน่ึงแมจ้ะเป็นความจริงท่ีเกษตรกรขาดความรู ้แต่อีกมุม 

“ความรูไ้ดไ้ปถึงอยา่งตรงจุดแค่ไหน?” ดงัตวัอยา่งท่ีพบมา อาทิ เคยไปเป็นวิทยากรบรรยายเร่ืองการใช้

สารเคมีกับนาขา้วก็ไปพบเกษตรกร 2 ราย มานั่งฟังแบบไม่สนใจคุยกันไปเล่นกันไป ซ่ึงเม่ือเขา้ไป

สอบถามก็ทราบว่า “ทั้ง 2 คนไม่ไดป้ลกูขา้ว แต่ปลกูตน้ชะอม” ส่วนท่ีมางานของชาวนาขา้ว “เพราะมี

ผูอ่ื้นส่งมา” โดยทั้ง 2 รายน้ีมกัจะไดร้บัมอบหมายใหไ้ปฟังการอบรมต่างๆ เป็นประจ าเร่ืองน้ีแมจ้ะเป็น

จุดเล็กๆ แต่ตนมองว่าส าคญั เพราะคนท่ีควรจะไดรู้เ้ร่ืองเก่ียวกบัอาชีพของเขาจริงๆ กลบัไม่ไดม้ารบัรู ้

ปัญหาก็จะตกอยูก่บัเกษตรกรเอง เชน่ สารเคมีแต่ละชนิดก็ใช ้“หวัฉีดพน่” ท่ีแตกต่างกนัไปดว้ย 

จรรยา ยกอีกตัวอย่างหน่ึงคือ “การแยกแยะศตัรูพืชแต่ละชนิด” เช่น ความแตกต่างระหว่าง 

“เพล้ีย” เป็นสตัวป์ระเภท “แมลง”มี 6 ขา ส่วน “ไรแดง” น้ันเป็น “แมง” มี 8 ขาเม่ือไรแดงระบาดแต่

เกษตรกรแยกไม่ออกก็ไปบอกรา้นขายสารเคมีทางการเกษตรขอซ้ือยาก าจดัเพล้ียมาใช ้ผลคือไรแดง

ระบาดหนักกวา่เดิมเพราะยาก าจดัเพล้ียนอกจากจะไม่ไดฆ้่าไรแดง ยงัไปฆ่าสตัวบ์างชนิดท่ีเป็นศตัรูตาม

ธรรมชาติของไรแดงอีกต่างหาก 

นักวิชาการดา้นเกษตรผูน้ี้ ยงักล่าวต่อไปถึง “รา้นคา้” ท่ีจ าหน่ายเคมีภณัฑเ์กษตร แมห้น่วยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้งจะเคยอบรมใหค้วามรูเ้จา้ของรา้นไปแลว้ แต่เอาเขา้จริงๆ “เจา้ของรา้นไม่ไดข้าย...ใหล้กูจา้ง



มาเฝ้าแทน” ทั้งท่ีลกูจา้งไม่เคยผ่านการอบรม ก็จะเกิดปัญหาเช่นกนั อาทิ เคยไปขอซ้ือสารเคมีเกษตรท่ี

รา้นคา้แหง่หน่ึงจะน าไปใชท้ าการทดลอง ลกูจา้งท่ีเฝ้ารา้น “เถียงคอเป็นเอ็น” วา่ท่ีรา้นไม่มีสารเคมีชนิด

น้ันจ าหน่าย และพยายาม “ยดัเยียด” ใหซ้ื้อสารอีกชนิดหน่ึงท่ี “คิดเอาเองว่าคลา้ยกนั” ทั้งท่ีก็ชี้ ใหดู้ว่า

สารเคมีท่ีตอ้งการวางอยูใ่นตูห้น้ารา้นนัน่เอง และนอกจากความไม่รูแ้ลว้ “ความไม่ตระหนัก” ก็เป็นอีก

ปัญหา อาทิ ใชห้มดก็โยนภาชนะบรรจุท้ิงตรงไหนก็ไดต้ามสะดวก ไม่สวมชุดป้องกนัสารเคมีโดยอา้งว่า

รอ้นบา้งอึดอดับา้ง หรือฉลากระบุใหใ้ช ้1 ส่วน ก็ขอแถมใส่เพ่ิมเป็น2 ส่วน 3 ส่วน จึงเป็น “ท่ีมา” ของ

ทั้งอันตรายต่อตัวเกษตรกรเองและทั้งกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม จึงเสนอแนะว่า “สารเคมีเกษตรท่ีมี

ผลขา้งเคียงเป็นอันตราย ผูมี้สิทธ์ิซ้ือตอ้งผ่านการอบรมและสอบวัดความรูค้วามเขา้ใจ” เช่นใน 

สหรฐัอเมริกา ท่ีก าหนดให ้พาราควอต (Paraquat) เป็นสารท่ีผูซ้ื้อตอ้งไดร้บัใบอนุญาต 

“เคยเชิญอดีตรฐัมนตรีเกษตรของญ่ีปุ่นมาเป็นวิทยากร ก็ถามท่านว่าท าไมญ่ีปุ่นใชส้ารเคมีก าจดั

ศตัรูพืชมากกว่าไทย 2-3 เท่า แต่ท าไมคนเชื่อว่าสินคา้เกษตรญ่ีปุ่นปลอดภัย ท่านก็บอกคนญ่ีปุ่นใช้

สารเคมีเยอะจริง แต่เขาใชอ้ย่างถูกตอ้ง และเขาเร่ิมจากระบบสหกรณ์ชุมชน เช่น สตรอเบอร์ร่ีจาก

หมู่บา้นน้ี ลงบารโ์คด้เรียบรอ้ยก็ตอ้งปลอดภยั ถา้ปลายทางไปสุ่มตรวจเจอเกินค่ามาตรฐานก็โดนตีกลบั

ทั้งหมู่บา้น ทีน้ีคนในหมู่บา้นเขาก็ตรวจสอบกนัเอง พวกท่ีจะไปซ้ือสารมาพ่นกนัมัว่ๆ ก็จะไม่เกิด ถามว่า

มีพวกนอกคอกไหม มีแต่สุดทา้ยก็อยูไ่ม่ได”้ จรรยา กล่าว 

แมจ้ะเป็นความจริงท่ีวา่การเกษตรแบบธรรมชาติน้ันปลอดภยัท่ีสุด แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธไดเ้ช่นกนั

วา่การท่ีจะมีอาหารเล้ียงคนจ านวนมากในราคาถูก ยอ่มหลีกเล่ียงไม่ไดท่ี้จะตอ้งใชส้ารสงัเคราะห ์หรือก็

คือเคมีเกษตร “ทวา่การใชก็้ตอ้งใชต้ามขอ้ก าหนดอยา่งเคร่งครดั ซ่ึงประเทศพฒันาแลว้ใหค้วามส าคญั” 

ดังน้ันหากประเทศไทยมุ่งหวังจะพฒันาภาคเกษตรสู่ความเป็น “Smart Farmer” นอกจากเร่ือง

เทคโนโลยลี ้ายุคทั้งหลายแลว้ 

อย่าลืม “พ้ืนฐาน” หรอืก็คือ “ความรูค้วามเขา้ใจ” ในการใชส้ารเคมีอย่างถูกตอ้งดว้ย!!! 

ขอ้มลูจากเว็บไซตส์ านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (www.oae.go.th) 

ระบุว่า ในปี 2559 ประเทศไทยน าเขา้ปุ๋ยเคมีทั้งส้ิน 885,419 ตนั มูลค่า 12,654 ลา้นบาท และ

น าเขา้สารก าจดัศตัรพืูชทั้งส้ิน 160,824 ตนั มลูค่า 20,618 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คอลมันก์ารเมือง - วิกฤตสินิคา้เกษตร! 

 

ในขณะท่ีพวกหน่ึงคุยโวโออ้วดวา่เศรษฐกิจดี เพราะตวัเลขทางเศรษฐกิจต่างๆอา้งว่าดี แต่อีกพวก

หน่ึงซ่ึงเป็นคนส่วนใหญ่ของแผ่นดินกลบัรอ้งโหวกเหวกโวยวายดงัลัน่วา่เศรษฐกิจพงัหมดแลว้ คนยากคน

จนหมดทางหากิน รายไดไ้ม่พอรายจ่ายแลว้ ราคาสินคา้เกษตรทั้งหมดตกต า่จนขาดทุนย่อยยบัป่นป้ี  

และยิ่งนับวนัเสียงของคนสองพวกน้ีก็สวนทางกนัอยู่อย่างน้ีรุนแรงมากขึ้ นทุกที จนท าใหค้ ากล่าวท่ีว่า 

“กองหนุนหมดแลว้” กึกกอ้งกงัวานไปทัว่ประเทศ เพราะสอดคลอ้งตอ้งใจตรงกบัความรูสึ้กคนส่วนใหญ่

ของประเทศท่ีรูสึ้กวา่ถึงจะทุกขเ์ข็ญปานใด จะรอ้งบอกอยา่งไรก็หามีใครฟังไม่ คนท่ีมีอ านาจในบา้นเมือง

จะพดูไปในท านองเสียงเดียวกนักบัพวกท่ีว่าเศรษฐกิจดี ตวัเลขเศรษฐกิจดี และคงเป็นไปอยา่งน้ีจนกว่า

ความทุกขย์ากของคนส่วนใหญ่ไปถึงจุดหน่ึงท่ีทนไม่ไหวก็คงจะไดเ้ห็นผลออกมาว่าเป็นอยา่งไร และท่ีน่า

ตกใจยิ่งก็คือ การน าเสนอผลวิจยัตวัเลขทรพัยสิ์นและความมัง่คัง่ของผูค้นว่ามีคนเพียงประมาณ 5% ท่ี

ถือครองทรพัยสิ์นและความมัง่คัง่ถึง 98% ของประเทศไทย ขณะท่ีคน 95% ของประเทศไทยมีทรพัยสิ์น

เพียง 2% เท่าน้ัน หรือวา่น่ีคือบทพิสจูน์ของเสียงท่ีแตกต่างกนัสองจ าพวกดงักล่าว 

นัน่คือเสียงของคนท่ีบอกว่าเศรษฐกิจดี คือเสียงของคนท่ีถือครองทรพัยสิ์นและความมัง่คัง่ 98% 

ของประเทศ และเสียงของคนทุกขท์รมานท่ีบอกว่าเศรษฐกิจแย่จนไม่มีจะกินกันแลว้ซ่ึงเป็นเสียงส่วน

ใหญ่ของประเทศท่ีถือครองทรพัยสิ์นและความมัง่คัง่เพียง 2% เท่าน้ัน แต่ส่ิงหน่ึงท่ีไม่มีใครเถียงไดก็้คือ 

ราคาสินคา้ภาคเกษตรทุกรายการตกต า่ลงโดยล าดบั และจะยงัคงตกต า่ไปเร่ือยๆ ตราบเท่าท่ีไม่มีการ

แกไ้ขหรือไม่มีสติปัญญาท่ีจะแกไ้ข และถึงวันน้ีก็ไม่มีใครไดย้ินว่า มีมาตรการท่ีดีอะไรบา้งท่ีจะแกไ้ข

ปัญหาราคาสินคา้เกษตรตกต า่ได ้ตอ้งไม่ลืมว่าคนไทยกว่า 30 ลา้นคนอยูใ่นภาคเกษตร ดงัน้ันเม่ือใดก็

ตามท่ีราคาสินคา้ภาคเกษตรตกต า่ไม่ไดร้าคา ก็ยอ่มท าใหป้ระชาชน 30 ลา้นคนน้ีเดือดรอ้น และความ

เดือดรอ้นของคน 30 ลา้นคนน่ีแหละยอ่มมีผลกระทบไปถึงรายไดข้องคนอีก 30 ลา้นคน หรือมากกว่า

น้ัน จึงท าใหค้วามเดือดรอ้นทุกขย์ากแผ่ขยายไปเป็นวงกวา้ง ถึงวนัน้ีข่าวท่ีปรากฏก็ไดย้ินแต่ว่าเม่ือขา้ว

ราคาตก ก็จะจา้งใหเ้ลิกปลูกขา้วโดยใหค้่าตอบแทนเป็นเงินต่อไร่ เม่ือยางราคาตกก็จา้งใหง้ดกรีดยาง

โดยจ่ายค่าจา้งงดกรีดยางเป็นเงินต่อไร่เช่นเดียวกัน หรือแมก้ระทัง่ชาวประมงจับปลาไม่ไดก็้จะมี

มาตรการซ้ือเรือของชาวประมง เพ่ือจะไดบ้รรเทาความเดือดรอ้นจากการจับปลาไม่ได้  หรือเม่ือ

ประชาชนยากจนมีรายไดไ้ม่พอกบัรายจา่ย ก็ออกบตัรคนจนใหเ้ป็นประกาศนียบตัรท่ีแสดงตนว่าเป็นคน

จน ซ่ึงขณะน้ีมีจ านวนคนจนท่ีประกาศตนและถือบัตรแลว้ประมาณ 12 ลา้นคน จากน้ันก็จ่ายเงิ น

ช่วยเหลือเป็นรายเดือนเดือนละ 500 บาท แต่จะไม่ไดร้ับตวัเงินเพราะมีมาตรการก าหนดว่าตอ้งเอา

บตัรน้ันไปซ้ือสินคา้จากรา้นคา้ท่ีก าหนด 

รวมความก็คือเงินท่ีจ่ายใหก้ับผูถื้อบัตรคนจนน้ัน ผูถื้อบัตรไม่ไดร้ับเงิน แต่รา้นขายสินคา้ท่ีถูก

ก าหนดเป็นผูไ้ดร้บัเงินทั้งหมด และเม่ือไดร้บัเงินแลว้ก็ตอ้งเอาเงินน้ีจ่ายเป็นค่าสินคา้ใหแ้ก่ผูผ้ลิตสินคา้

รายใหญ่ ซ่ึงมีประมาณ 8 ราย 

มาตรการเหล่าน้ีไม่เคยปรากฏในต าราแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจใดๆ ในโลกน้ี และถึงวนัน้ีก็ไม่มีผล

ปรากฏวา่สามารถแกไ้ขความเดือดรอ้นทุกขเ์ข็ญหรือปัญหาความยากจนไดเ้ลย ทั้งๆ ท่ีไดเ้สียเงินไปเป็น

จ านวนหลายแสนลา้นบาทแลว้ กลายเป็นเอาน ้าพริกไปละลายแม่น ้า 



ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมและเป็นผูส้่งออกพืชผลการเกษตรรายใหญ่ในภูมิภาคน้ี แต่

ไม่เคยไดมี้กระบวนการหรือแนวทางนโยบายหรือมีกลไกในการท าใหร้าคาสินค้าภาคเกษตรมี

เสถียรภาพ และเกษตรกรสามารถขายสินคา้ไดใ้นราคาท่ีเป็นธรรม และมีผลก าไรตามสมควรเลย 

เกษตรกรผลิตแลว้ก็ขายไปตามยถากรรม และยิ่งถูกซ ้าเติมโดยนโยบายท่ีฉอ้ฉล โกงชาติโกง

ประชาชนเพ่ิมเขา้ไปอีก ความยากจนและความเดือดรอ้นจึงหนักหนาสาหสั 

ถา้ถามวา่ในวนัน้ีเรามีมาตรการอะไรส าหรบัภาคเกษตรท่ีจะท าใหเ้กษตรกรสามารถขายผลผลิต

ไดร้าคาท่ีมีก าไร และสามารถขายผลผลิตไดอ้ย่างมีเสถียรภาพ ก็ตอบว่าไม่เคยมีนโยบายหรือแนวทาง

ปฏิบติัและไม่เคยมีหน่วยงานใดๆท่ีมีหนา้ท่ีรบัผิดชอบในเร่ืองน้ีโดยตรงเลย 

ถา้ถามวา่ในวนัน้ีสินคา้เกษตรท่ีเราผลิตไดไ้ดมี้ยุทธศาสตรใ์นการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมลูค่าใหเ้กิดขึ้ น

ในประเทศไทย หรือมียุทธศาสตรใ์นการแปรรปูสินคา้ภาคเกษตรอยา่งไร ก็ตอบไดว้า่ไม่เคยมีและไม่เคย

คิดท่ีจะมี เพราะมวัแต่ไปสนใจในการส่งเสริมใหต่้างชาติมาตั้งโรงงานผลิตรถยนตม์ากกวา่ 

ถา้ถามวา่ในวนัน้ีประเทศไทยยงัคงส่งสินคา้ภาคเกษตรท่ีเป็นแค่วตัถุดิบเหมือนกบัเม่ือรอ้ยปีก่อน

หรือไม่ ก็ตอบไดว้า่ส่วนใหญ่ยงัเป็นเหมือนกบัท่ีเคยท ามาเม่ือรอ้ยปีก่อน 

ถา้ถามว่าวนัน้ีในประเทศไทยมีกลไกทางการตลาดท่ีถาวร และมีประสิทธิภาพในการแสวงหา

ตลาดและในการจ าหน่ายสินคา้ภาคเกษตรหรือไม่ ก็ตอบว่าไม่มี หรือมีไม่เพียงพอ และท่ีมีก็ไม่มี

ประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะรองรบัผลผลิตท่ีเกิดขึ้ นในแต่ละปีได ้

ถา้หากถือว่าสินคา้ภาคเกษตรมีผลต่อคนไทย 60 ลา้นคน และเกิดปัญหาขึ้ นในภาคน้ี ก็เป็นท่ี

แน่นอนวา่คนไทยส่วนใหญ่ของประเทศก าลงัเดือดรอ้นทุกขเ์ข็ญ จึงตอ้งรบัผิดชอบในการท่ีท าใหค้นไทย

มีความสุขไม่ได ้และยิง่ตอ้งรบัผิดชอบท่ีความทุกขเ์ข็ญในแผ่นดินเพ่ิมมากขึ้ นดว้ย 

 

ค่าบาทแข็งสนิคา้เกษตรแย ่ผูส้ง่ออกวอนแบงกช์าตช่ิวยด่วน 

 

นายพชรพจน์ นันทรามาศ ผูอ้ านวยการเศรษฐกิจมหภาค Economic Intelligence Center (EIC) 

ธนาคารไทยพาณิชย ์หรือ SCB กล่าวว่าการท่ีเงินบาทแข็งค่าขึ้ นตั้งแต่ตน้ปี 2561 เป็นการแข็งค่า

ต่อเน่ืองจากปีก่อนคาดวา่ปีน้ีเงินบาทจะอยูท่ี่ 32-33 บาทต่อดอลลารส์หรฐัซ่ึงเชื่อว่าภาคเอกชนปรบัตวั

มาระยะหน่ึงแลว้เพราะเห็นแนวโน้มเงินบาทแข็งค่าต่อเน่ือง แต่ท่ีกังวลคืออาจกระทบต่อการก าหนด

ราคาส่งออกสินคา้เกษตร เช่น ยางพารา และขา้ว เพราะประเทศคู่แข่ง เช่น เวียดนามส่งออกสินคา้

เหมือนกบัไทย หากเทียบเงินบาทกบัเงินดองเวียดนามแข็งค่าถึง 10% และหากเทียบกบัเงินหยวนของ

จีน เงินบาทแข็งค่ากวา่ 5% ท าใหค้วามสามารถในการก าหนดราคาสินคา้เกษตรของผูส้่งออกไทยลดลง 

อย่างไรก็ตามเชื่อว่าเงินบาทท่ีแข็งค่าไม่กระทบต่อตวัเลขการส่งออกปีน้ีซ่ึงคาดว่าขยายตัว 5% 

เน่ืองจากเศรษฐกิจโลกขยายตัวดี มีความตอ้งการสินคา้จากต่างประเทศ ซ่ึงเป็นปัจจัยส าคัญท าให้

เศรษฐกิจไทยปี 2561 จะเติบโต 4% เท่ากับปี 2560 นอกจากน้ีการลงทุนภาคเอกชนเร่ิมฟ้ืนตัว 

หลงัจากหดตวัในช่วง 3 ปีก่อนหน้าน้ีคาดว่าจะขยายตวั 3% เปล่ียนแปลงสู่เศรษฐกิจดิจิทัลและภาครฐั

หนุนการลงทุนในอีอีซี 



นอกจากน้ียงัไดแ้รงหนุนจากภาคการท่องเท่ียวท่ีคาดว่าจะขยายตวั 7.9% จะมีนักท่องเท่ียวเขา้

มาไทย 38 ลา้นคน หลงัจากพน้ช่วงไวอ้าลัย และไทยพน้โทษแบนจากองคก์ารการบินพลเรือนระหว่าง

ประเทศ หรือ ICAO ส่วนการบริโภคภาคเอกชนคาดว่าจะค่อยๆ ฟ้ืนตวั โดยมีแนวโน้มดีขึ้ นบางกลุ่ม เช่น 

กลุ่มผูมี้รายไดส้งู และกลุ่มผูซ้ื้อรถคนัแรกท่ีทยอยหมดภาระการผ่อนท่ีจะช่วยใหสิ้นคา้และบริการท่ีเจาะ

กลุ่มชนชั้นกลางยงัคงขยายตวัได ้คาดว่าการบริโภคภาคเอกชนจะเติบโต 3% การลงทุนภาครฐั คาดว่า

จะขยายตวั 2.5% ตามเม็ดเงินจากมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของรฐับาล ส่วนแนวโน้มอตัราดอกเบ้ีย

นโยบาย คาดว่าจะทรงตวั 1.5% เพ่ือประคบัประคองเศรษฐกิจท่ียงัเติบโตไม่ทัว่ถึง ประกอบกบัเงินเฟ้อ

เพิ่มข้ึนเล็กนอ้ยตามราคาน ้ามนัและราคาสินคา้ คาดวา่เงินเฟ้ออยูท่ี่ 1.1% 

ความเส่ียงหลกัปี 2561 คือราคาสินคา้เกษตรทรงตวัอยูใ่นระดบัต า่จากผลผลิตท่ีออกมามากจะ

กระทบกับรายไดข้องครัวเรือนส่วนใหญ่ เป็นการซ ้าเติมต่อก าลังซ้ือท่ียงัไม่ไดฟ้ื้นตัว การขาดแคลน

แรงงานทั้งแรงงานต่างดา้วและแรงงานทกัษะขั้นสูง ความเส่ียงน้ีเป็นปัจจยัส าคญัอาจท าใหแ้นวโน้มการ

ฟ้ืนตัวของการลงทุนสะดุดลงได ้ความไม่แน่นอนทางการเมืองท่ีมีโอกาสส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจ และ

สภาพคล่องในตลาดการเงินโลกจะเร่ิมลดน้อยลง หลังจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และอีกหลาย

ประเทศเร่ิมลดการอดัฉีดเม็ดเงินและปรบัขึ้ นดอกเบ้ีย ซ่ึงจะกระทบดชันีตลาดหลกัทรพัยป์รบัลงได ้

กลุ่มงานโกลบอลมารเ์ก็ตส ์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา มองทิศทางค่าเงินบาทสัปดาหน้ี์มีแนวโน้ม

เคล่ือนไหวในกรอบ 32.00-32.30 ต่อดอลลาร์เทียบกับระดับปิดแข็งค่าท่ี 32.23 ต่อดอลลาร์เม่ือ

สปัดาหก์่อนโดยเงินบาทแตะระดบัแข็งค่าสุดนับตั้งแต่เดือนกนัยายน 2557 ทั้งน้ี นักลงทุนต่างชาติขาย

สุทธิในตลาดหุน้ไทยมูลค่า 400 ลา้นบาท แต่ซ้ือพนัธบัตรมากถึง 3.7 หม่ืนลา้นบาท ขณะท่ีดอลลาร์

แข็งค่าเทียบกบัเงินยโูรและเงินเยน ไดแ้รงหนุนจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐั ท่ีสูงขึ้ น ท่ามกลาง

คาดการณ์ท่ีว่า เฟด จะปรบัขึ้ นดอกเบ้ียอย่างค่อยเป็นค่อยไปในปีน้ี ประเมินว่าระยะสั้นเงินบาทจะผัน

ผวนตามการเคล่ือนยา้ยของกระแสเงินลงทุน 

นางสาวกัณญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์ ประธานสภาผูส้่งสินคา้ทางเรือแห่งประเทศ หรือสภาผู ้

ส่งออกฯกล่าวว่า ตั้งแต่ตน้ปี 2561 เงินบาทแข็งค่าขึ้ นประมาณ 0.50 บาทต่อดอลลารส์หรฐั กระทบ

ก าไรผูส้่งออกในรปูเงินบาทลดลง สภาผูส้่งออกฯ จะหารือธปท. ภายในสปัดาหน้ี์ เพ่ือสอบถามถึงสาเหตุ

ซ่ึงเอกชนมองว่าอาจเป็นผลมาจากเงินรอ้นท่ีเขา้มาเก็งก าไรระยะสั้นในตลาดหุน้และตลาดพนัธบตัร จึง

อยากใหธ้ปท.ใชม้าตรการดูแลค่าเงินบาทใหเ้ขม้ขน้เพ่ือไม่ใหผู้ ้ส่งออกเดือดรอ้นหากเงินบาทแข็ง

มากกวา่น้ีอาจกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

“มองว่าค่าเงินบาทท่ีเหมาะสมน่าจะประมาณ 33 บาทต่อดอลลารส์หรฐั ปัจจุบันแข็งค่าเกินไป

อยู่ท่ี 32.10 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ หากเทียบกับเงินสกุลภูมิภาคเงินบาทไทยแข็งค่ามากกว่าทั้ง

เวียดนาม ฟิลิปปินส ์และอินโดนีเซีย ซ่ึงวนัท่ี 9 มกราคมน้ี จะประเมินผลกระทบอีกครั้ง” 

 

 

 

 

 



ข่าวจากหนังสือพิมพ ์ไทยรฐั 

ฉบบัวนัองัคารที่ 9 มกราคม พ.ศ.2561 

 

น ้าหมกั 3 มูลสตัว ์ธาตุอาหารผกัไฮโดรฯ 

“ปลูกผักไฮโดรโปนิกส ์ตอ้งใชปุ๋้ยน ้าท่ีไปหาซ้ือ

มา แต่ถา้หากท าไดเ้องจะช่วยลดตน้ทุนใหเ้กษตรกรได้

มาก” ดว้ยเหตุผลน้ี น.ส.สุรพร ดอกแซ, น.ส.พนิดา 

แหลย่,ิ  น.ส.รตันา  อาซอ้ง และ น.ส.สิตานัน  เสนสกั 

ส่ีนักศึกษา วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีล าพนู จึงได้

ช่วยกันคิดหาสูตรปุ๋ยน ้ าท าจากมูลสัตว์ เพ่ือปลูกผัก

ไฮโดรโปนิกส ์กระทัง่ไดเ้ป็นสูตรปุ๋ยน ้าหมกัท่ีสามารถปลกูผักใหเ้จริญเติบโตไดดี้ มีรสชาติดี ไรส้ารพิษ

ตกคา้งอีกดว้ย 

ปุ๋ยน ้าหมกัสตูร 4 นศ.วิทยาลยัเกษตรฯ ล าพนู ประกอบดว้ย มลูไก่ 1 กก. มลูหม ู1 กก. และมลู

ววั 1 กก. น ามาผสมคลุกเคลา้กนัใหท้ัว่ แลว้ห่อใส่ผา้ขาวบาง ก่อนจะน าไปใส่ถงัน ้าขนาด 20 ลิตร เติม

น ้าคร่ึงถงั ใหพ้อท่วมมลูสตัว.์..หาวสัดุมากดทบัผา้ขาวบางใหจ้มมิดน ้า ปิดฝาถงัท้ิงไวใ้นท่ีร่ม 24 ชม. ขอ

ย า้อยา่เกิน 1 วนั เพราะจะกลายเป็นน ้าเน่า น ามาใชไ้ม่ได ้ครบ 24 ชม. น าถุงมลูออกจากถงั น ้าท่ีเหลือ

ในถงั ปิดฝาถงัหมกัต่อไปอีก 5-7 วนั เติมปุ๋ยยเูรียสตูร 16-16-16 ลงไป 1 กก. คนใหล้ะลายเขา้กนั...

เพียงเท่าน้ีจะไดน้ ้าหมกัมลูสตัวส์ าหรบัปลกูผกัไฮโดรโปรนิกส ์

เ ม่ือจะน าไปใช้ปลูกผักต้องผสมกับน ้ า อีกครั้ ง ใน

ปริมาณท่ีวดัค่าความกรดด่างของน ้าตอ้งใหอ้ยูท่ี่ pH 1.6...แต่

หากผสมน ้าแลว้ไดค้่า pH ต า่กว่า 1.6 ใหเ้พ่ิมปริมาณน ้าหมกั

มูลลงไป และในการปลูกผักใหไ้ดผ้ลดี ตอ้งมีการตรวจวดัค่า 

pH ทั้งเชา้และเยน็ 

น.ส.สุรพร ดอกแซ เผยว่า เม่ือน าปุ๋ยสูตรน้ีไปทดลอง

กับการปลูกกรีนโอ๊ก กวางตุง้ และสะระแหน่ ผักมีการเจริญ

เติบโตไดดี้ สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตไดใ้น 105 วนั ในขณะท่ีการปลกูทัว่ไปใชเ้วลานานถึง 120 วนั 

นอกจากจะมีใบท่ีสวย ล าตน้ท่ีกวา้งสมบูรณ์ รากยาวแข็งแรง สีขาว ยงัไม่มีร่องรอยการเน่าไม่มี

แมลงมากดักิน ต่างจากการปลกูผักลงดินในแปลงดา้นล่างของผักไฮโดรโปรนิกส ์ท่ีใชปุ๋้ยเคมีอยา่งเดียว 

มีแมลงมากินใบผักเป็นจ านวนมาก และเม่ือน าผักไปตรวจสารพิษในหอ้งแล็บของวิทยาลัยเกษตรฯ 

ล าพนู ไม่พบสารตกคา้งแตอ่ยา่งใด สนใจน ้าหมกัสตูรน้ี สอบถามไดท่ี้ 09-1487-0368 

 

 

 

 



บาทแข็งค่าในรอบ 40 เดือน “ทหารไทย” ฟันธงเศรษฐกิจปีจอโต 4.2% 

 

บาทแข็งค่า 32.10 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯในรอบ 

40 เดือน “ไทยพาณิชย-์ทหารไทย” ฟันธงไดเ้ห็นท่ีระดบั 32 

บาท จับตาผลกระทบ ท่ีจะ เ กิดกับ สินค้าส่ งออกภาค

เกษตรกรรม หลังเวียดนาม-จีนค่าเงินแข็งค่าขึ้ นเพียง 5% 

ขณะท่ีค่าบาทแข็งค่า 10% แต่ยงัมัน่ใจเศรษฐกิจไทยปีน้ีโต 

4.2% เหตุส่งออก-ท่องเท่ียว-การลงทุนเอกชนมาเก้ือหนุน 

นางสาวรุ่ง สงวนเรือง ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจและก ากบัดแูลโกลบอลมารเ์ก็ตส ์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

จ ากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทเปิดตลาดเม่ือวันท่ี 8 ม.ค.ท่ีผ่านมา อยู่ท่ี 32.10 บาทต่อ

ดอลลารส์หรฐัฯ แข็งค่าขึ้ นในรอบ 40 เดือน นับจากเดือน ก.ย.2557 เป็นการแข็งค่าขึ้ นจากสปัดาหท่ี์

ผ่านมาท่ีปิดตลาด 32.23 บาทต่อดอลลารส์หรฐัฯและสปัดาหน้ี์มีแนวโน้มเคล่ือนไหวในกรอบ 32.00-

32.30 บาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ เทียบกบัระดบัปิดแข็งค่าท่ี 32.23 บาทต่อดอลลารเ์ม่ือสปัดาหท่ี์ผ่านมา 

สาเหตุท่ีเงินบาทแข็งค่าครั้งน้ี เป็นเพราะเม็ดเงินลงทุนท่ีไหลเขา้ตลาดพนัธบตัร ส่งผลใหเ้งินบาทแข็งค่า

รวดเร็ว และอาจส่งผลใหผู้ส้่งออกเร่งเทขายเงินดอลลารอ์อกมา 

นายพชรพจน์ นันทรามาศ ผูอ้ านวยการเศรษฐกิจมหภาค ศนูยว์ิจยัเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคาร

ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) กล่าววา่ เงินบาทท่ีแข็งค่าขึ้ นต่อเน่ือง ภาคเอกชนไดมี้การปรบัตวัมาระยะ

หน่ึงแลว้ เชื่อว่าส้ินปีน้ีจะอยูท่ี่ 32.00-33.00 บาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ ส่ิงท่ีน่ากงัวลคือ อาจกระทบต่อ

การก าหนดราคาส่งออกสินคา้เกษตร เชน่ ยางพารา ขา้ว เน่ืองจากคู่แข่ง เช่น เวียดนาม ท่ีส่งออกสินคา้

เหมือนกบัไทย และหากเทียบเงินบาทกบัเงินดองเวียดนาม พบว่าเงินบาทแข็งค่า 10% หากเทียบกับ

เงินหยวนของจีน ค่าเงินบาทแข็งค่า 5% ท าใหค้วามสามารถในการก าหนดราคาสินคา้เกษตรของไทย

ลดลง 

“เงินบาทท่ีแข็งค่าไม่กระทบต่อตวัเลขการส่งออกปีน้ี ท่ีคาดว่าขยายตวั 5% จากปีก่อนท่ีขยายตวั 

10% เน่ืองจากเศรษฐกิจโลกขยายตวัดี และมีความตอ้งการสินคา้จากต่างประเทศ ท าใหเ้ศรษฐกิจไทยปี

น้ีเติบโตได ้4%” 

ทั้งน้ี ปัจจัยหนุนท่ีท าใหเ้ศรษฐกิจปีน้ีขยายตัว คือแรงหนุนจากภาคการท่องเท่ียว ท่ีคาดว่า

ขยายตวั 7.9% เป็นการขยายตวัเต็มศกัยภาพท่ีมีนักท่องเท่ียวเขา้มาไทย 38 ลา้นคน ส่วนการบริโภค

ภาคเอกชน มีแนวโน้มดีขึ้ นเพียงบางกลุ่ม เช่น กลุ่มผูมี้รายไดสู้ง และกลุ่มผูซ้ื้อรถคนัแรก ท่ีทยอยหมด

ภาระการผ่อนท่ีจะช่วยใหสิ้นคา้และบริการท่ีเจาะกลุ่มชนชั้นกลางยงัขยายตัวได ้คาดว่าการบริโภค

ภาคเอกชนเติบโต 3% การลงทุนภาครฐั ขยายตัว 2.5% ตามเม็ดเงินจากมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจ

ของรัฐบาล ขณะท่ีดอกเบ้ียนโยบายตลอดทั้งปีน้ี จะอยู่ท่ี 1.50% เพ่ือประคับประคองเศรษฐกิจท่ียงั

เติบโตไม่ทัว่ถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 

“ปัจจยัเส่ียง คือ ราคาสินคา้เกษตรทรงตวั อยูใ่นระดบัต า่ท่ีส่งผลกระทบกบัรายไดข้องครวัเรือน

ส่วนใหญ่ และส่งผลซ ้าเติมต่อก าลงัซ้ือท่ียงัไม่ฟ้ืนตวั รวมทั้งการขาดแคลนแรงงาน และความไม่แน่นอน

ทางการเมือง” 



นายนริศ สถาผลเดชา ผูอ้ านวยการอาวุโส ศูนยว์ิเคราะหเ์ศรษฐกิจ ธนาคารทหารไทย จ ากัด 

(มหาชน) กล่าววา่ ใน 1-2 เดือนน้ี เงินบาทมีโอกาสแข็งค่าลงไปแตะ 32 บาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ และ

ไตรมาส 2 -3 ท่ีมีการเลือกตั้งในยุโรป ท าใหมี้โอกาสอ่อนค่าไปท่ี 33 บาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ และส้ินปี

คาดว่าอยูท่ี่ 32 บาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ และเศรษฐกิจไทยปีน้ีอาจขยายตวั 4.2% สูงกว่าประมาณการ

เดิมท่ี 3.8% เพราะไดร้บัแรงส่งของทุกองคป์ระกอบเศรษฐกิจท่ีมีต่อเน่ืองจากปีท่ีผ่านมา และคาดว่า

ธุรกิจธนาคารพาณิชยมี์ทิศทางดีขึ้ นต่อเน่ือง สินเชื่อและเงินฝากเติบโตดี ขณะท่ีหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้

(เอ็นพีแอล) ไดผ่้านจุดสูงสุดไปแลว้เม่ือปีท่ีผ่านมา และมีแนวโน้มการก่อตัวของเอ็นพีแอลใหม่จะลดลง

ในปีน้ี 

 


