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คอลัมน์รายงานพิเศษ : กลุ่มผักอินทรีย์นิคมเศรษฐกิจพอเพียง‘วังน ้าเขียว’ 

ใช้แปลงพยากรณ์จัดการศัตรูพืชได้อยู่หมัด 
 

แปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช หรือแปลงพยากรณ์ศัตรูพืช เป็น
หนึ่งในท่ีกรมส่งเสริมการเกษตร น ามาใช้เป็นเครื่องมือในการส ารวจติดตาม
และเฝ้าระวังศัตรูพืช เพื่อสามารถคาดการณ์แนวโน้มท่ีจะเกิดการระบาด
ของศัตรูพืช และเตือนภัยแก่เกษตรกรได้ทันท่วงที เช่น วิสาหกิจชุมชนผัก
อินทรีย์แปลงใหญ่นิคมเศรษฐกิจพอเพียง บ้านคลองบงพัฒนา อ.วังน  าเขียว 
จ.นครราชสีมา ท่ีมีการใช้แปลงพยากรณ์ศัตรูพืช ในการป้องกันศัตรูพืชและ
แจ้งเตือนภัยสถานการณ์ศัตรูพืชให้สมาชิกได้ทราบ จึงได้บริหารจัดการได้

ทันท่วงที 
ว่าท่ีร้อยโท ธีรภัทร ศรีคงอยู่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ส านักงานเกษตรอ าเภอวังน  าเขียว 

กล่าวว่า ส านักงานเกษตรอ าเภอวังน  าเขียว ได้เข้ามาส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักอินทรีย์แปลงใหญ่นิคม
เศรษฐกิจพอเพียง บ้านคลองบงพัฒนา ตั งแต่ต้นน  า ให้ความรู้การท าเกษตรปลอดภัย ถ่ายทอดความรู้วิธีการผลิต
และใช้ชีวภัณฑ์ให้ถูกต้องและเหมาะสม รวมทั งให้จัดท าแปลงพยากรณ์ศัตรูพืช เพื่อวางแผนการบริหารจัดการ
ศัตรูพืช เมื่อพบเจอแมลงศัตรูพืชหรือโรคแมลง ก็จะได้แจ้งเตือนให้สมาชิกทราบ สามารถใช้ชีวภัณฑ์ได้ตรงกับชนิด
ของแมลงและโรค ท าให้จัดการศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การใช้ประโยชน์จากแปลงพยากรณ์ในการจัดการศัตรูพืชได้ผลถึง 80% อีก 20% ขึ นกับสภาพอากาศท่ีเรา
ควบคุมไม่ได้ อย่างไรก็ตาม เกษตรกรท่ีนี่เชื่อมั่นว่าแปลงพยากรณ์ท าแล้วได้ผล จึงขยายการท าเกษตรอินทรีย์ใน
ระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา จากเริ่มต้นสมาชิก 10 คน ก็ขยายมาเรื่อยจนตอนนี มีสมาชิก 34 คน ในการเพาะปลูกผัก
ระบบอินทรีย์ น ามาซึ่งความปลอดภัยของผู้บริโภคและรายได้ของเกษตรกรท่ีเพิ่มขึ น เดิมท่ีขายผักมาตรฐาน
เกษตรปลอดภัย GAP เฉลี่ยอยู่ท่ี 35-40 บาทต่อกก. แต่พอขยับมาเป็นมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ทางโรงคัดบรรจุ
เห็นความส าคัญก็เพิ่มราคารับซื อตามมาตรฐานท่ีสูงขึ นเป็น 70 บาทต่อกก. ผลผลิตมีคุณภาพ มีตลาดรองรับท่ี
แน่นอน ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของสมาชิกกลุ่มดีขึ นตามล าดับ 

“ผมในฐานะคนรุ่นใหม่อนาคตของกรมส่งเสริมการเกษตร Future DOAE มีแผนส่งเสริมให้พื นท่ีอ าเภอวัง
น  าเขียวเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ส่งให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตผักอินทรีย์ในเครือข่าย 8 จังหวัด ท่ีผลิต
ผักอินทรีย์ ท่ีมีท่ีดินท ากินเป็นของตัวเอง เพื่อสร้างฐานการผลิตผักอินทรีย์ท่ีมีคุณภาพ ช่วยลดต้นทุนการผลิต 
สร้างรายได้ท่ีดีขึ นให้กับเกษตรกร มีความปลอดภัยกับผู้บริโภค ตลอดจนช่วยรักษาระบบนิเวศน์ท่ีดีให้คงอยู่” ว่าท่ี
ร้อยโท ธีรภัทร กล่าวทิ งท้าย 

ด้าน นางจิรัชญา วงศ์ทิม ประธานวิสาหกิจชุมชนผักอินทรีย์แปลงใหญ่นิคมเศรษฐกิจพอเพียง บ้านคลอง
บงพัฒนา อ.วังน  าเขียว เล่าว่า สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักอินทรีย์ แห่งนี ได้ประโยชน์จากแปลงพยากรณ์ศัตรูพืช
อย่างมาก โดยกลุ่มจะใช้แอพพลิเคชั่น LINE ไว้แจ้งเตือนให้สมาชิกทราบสถานการณ์ศัตรูพืชระบาดทันที เพราะ
ท่ีนี่ผลิตผักอินทรีย์จะเน้นการป้องกันมากกว่าก าจัด 



หากพบศัตรูพืชจะใช้ชีวภัณฑ์ในการป้องกัน เช่น เชื อราไตรโคเดอร์ม่า บิวเวอร์เรีย เมตตาไรเซี่ยม เชื อ BT 
และเชื อ BS ซึ่งได้รับการถ่ายทอดความรู้จากเกษตรต าบล เกษตรอ าเภอ ซึ่งชีวภัณฑ์บางตัวอย่างไตรโคเดอร์ม่ากับ
บิวเวอร์เรีย ทางกลุ่มสามารถผลิตเองได้ ก็จะช่วยลดต้นทุนลงไปได้อีก 
 

“เราท าผักอินทรีย์ ต้องใช้ชีวภัณฑ์ในการป้องกันศัตรูพืชและโรคพืช 100% ซึ่งทางกลุ่มได้การรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์จากกรมวิชาการเกษตร ท าให้ผลผลิตเป็นท่ีต้องการของตลาด จนผลิตไม่เพียงพอกับความ
ต้องการ ซึ่งขณะนี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตรให้ท าโรงเรือนจ านวน 50 โรงเรือน 
จึงเชื่อมั่นว่าจะสามารถขยายการผลิตผักอินทรีย์รองรับความต้องการของตลาดท่ีเพิ่มขึ นอย่างต่อเนื่อง ท่ีส าคัญจะ
พัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักสลัดใช้เอง เนื่องจากตอนนี ต้องซื อในกก.ละ 20,000 บาท ถ้าเราผลิตเองจะลดต้นทุน
ส่วนนี ได้อีกมาก หากส าเร็จก็จะขยายไปสู่เมล็ดพันธุ์ผักชนิดอื่นท่ีมีราคาสูง ทั งนี  เพราะกลุ่มเราอยู่ในพื นท่ีนิคม
เศรษฐกิจพอเพียงมีพื นท่ีจ ากัด เราต้องเน้นไปท่ีผลิตผักท่ีให้ราคาสูง เกษตรกรจะได้มีรายได้สูงขึ นตามไปด้วย” 

หากเกษตรกรท่านใดต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลด ละ เลิกการใช้สารเคมี หันมาใช้ชีวภัณฑ์ซึ่งสามารถ
ผลิตใช้ได้เอง ติดต่อขอข้อมูลได้ท่ีส านักงานเกษตรใกล้บ้าน 
 

คอลัมน์แตกใบอ่อน : ส่องภาคเกษตรเวียดนาม แล้วย้อนมองไทย 
 

ปัจจุบันประเทศไทยก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ท าให้ขาดแคลนแรงงานในบางสาขาอาชีพโดยเฉพาะภาค
เกษตรไทย เรื่องนี จึงน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งว่าแรงงานต่างด้าวซึ่งเป็นตัวแปรส าคัญจะอยู่ กับเราไปได้อีกกี่ปี ถ้าเทียบ
กับประเทศเวียดนามแล้วสิ่งหนึ่งท่ีได้เปรียบไทยมากคือ มีประชากรท่ีเต็มไปด้วยหนุ่มสาวซึ่งเป็นวัยแรงงานท่ี
แข็งแรง นอกจากนี ความเจริญในด้านอื่นๆ ของเวียดนามท่ีมีทั งรถไฟฟ้าลอยฟ้า (Sky Train) และรถไฟฟ้าใต้ดิน 
(Sub Way) ท่ีก าลังก่อสร้างกันอย่างขยันขันแข็ง รวมถึงสนามบินท่ีใหญ่ท่ีสุดในอาเซียนก็ก าลังสร้างใกล้จะส าเร็จ
แล้ว และก็อีกไม่นาน “การเจริญเติบโตของประเทศไทยเรา อาจจะถูกทิ งแบบไม่เห็นฝุ่นจากเวียดนาม” 

เมื่อเร็วๆ นี  มีโอกาสได้รับเชิญให้ไปศึกษาดูงานจากบริษัทแห่งหนึ่งในประเทศเวียดนาม ซึ่ งมียอดขาย
ประมาณพันกว่าล้านบาท และติดอันดับต้นๆ ของประเทศ พร้อมกับเดินทางไปชมสวนส้มต่างจังหวัด ห่างจาก
เมืองฮานอยประมาณ 100 กิโลเมตร ซึ่งมีการบริหารจัดการได้ค่อนข้างดี ท าในรูปแบบท่ีปลอดภัยไร้สารพิษ และ
เป็นท่ีนิยมไปอย่างแพร่หลาย เหมือนในประเทศไทยเช่นเดียวกัน เพียงแต่เขาจะปลูกค่อนข้างชิดกันไปหน่อย แต่
ฟอร์มของต้น การตั งล าแข้งของล าต้นและทรงพุ่มท าได้ค่อนข้างดี ไม่มีกิ่งฉีกแขนงจากพื นดินขึ นมา การดูแลบ ารุง
ดินก็ให้ความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก และควบคุมรสชาติอย่างเข้าอกเข้าใจ จากระยะเวลา
เพียง 2 วัน ท่ีทีมงานของบริษัทฯ ได้สรุปภาพรวมเศรษฐกิจภาคเกษตรให้ฟัง ท าให้ได้ซึมซับแนวคิดของคน
เวียดนามพอสมควร ว่าท าไมเวียดนามจึงส่งออกข้าวแข่งกับไทยได้อย่างสูสี และบางปีก็แซงเป็นแชมป์ส่งออกข้าว
เหนือไทยเราได้อย่างง่ายดาย น่าห่วงเหมือนกันว่าทั งส้ม ล าไย ทุเรียน ถ้าเวียดนามสามารถพัฒนาได้ดีกว่าไทย เรา
อาจจะเสียโอกาสในการส่งออกไปยังประเทศจีนก็เป็นได้ เนื่องจากเวียดนามกับจีนนั นมีพรมแดนประชิดติดกัน ท า
ให้สะดวกและได้เปรียบในเร่ืองการขนส่งกว่าหลายเท่า 

พูดถึงแนวทางการพัฒนาประเทศภาคการเกษตรของเวียดนาม ก็มีส่วนคล้ายและใกล้เคียงกับประเทศเรา
มาก มีการก าหนดทิศทาง หรือโรดแมปอย่างชัดเจนว่าภายในระยะเวลาอันสั น เวียดนามจะต้องเลิกใช้สารพิษใน
ภาคการเกษตรให้ได้ ในบ้านเราเองก็ก าลังต่อสู้เช่นกัน จากข่าวท่ีหัวเรือใหญ่เรื่องปลอดสารพิษอย่าง “อาจารย์
ยักษ์” วิวัฒน์ ศัลยก าธร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศท้ารบสารเคมีอันตรายทั ง 3 ชนิด 
ได้แก่ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส ไกลโฟเสต ด้วยจุดยืนท่ีหนักแน่น!! “ไม่มีค าว่าลด ต้องเลิกใช้เท่านั น และต้อง



เลิกทันที” แต่สุดท้ายก็ ตามสูตรทดเวลา...ท่ีต้องยื อออกไป ทั งๆ ท่ีรู้ว่าอันตรายร้ายแรงสักแค่ไหน ท าให้ต้องรอลุ้น
ว่าระหว่างไทยกับเวียดนาม ใครจะประกาศชัยชนะเรื่องนี ก่อน 

ทั งหมดทั งปวงนี  ก็แค่อยากให้ประชาชนคนไทยโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรควรให้ความส าคัญกับอาชีพและ
พัฒนาให้เกิดมูลค่าเพิ่ม สร้างความแตกต่างให้กับสินค้าภาคการเกษตรของเรา โดยการตั งใจท าเกษตรกรรมใน
รูปแบบท่ีปลอดภัยไร้สารพิษ ให้มีความช านาญยิ่งๆ ขึ น มิฉะนั นเราอาจตามพี่น้องเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชา พม่า 
ลาว และโดยเฉพาะเวียดนาม ได้ไม่ทันการณ์ 

มนตรี บุญจรัส 
ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ (ไทยกรีน อะโกร) 

 
คอลัมน์ หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน : สวนองุ่นระวังสแคป 

 
ในช่วงท่ีมีฝนตกติดต่อกันสลับกับมีอากาศร้อน สภาพ

บรรยากาศประจ าฤดูกาลเป็นเช่นนี  กรมวิชาการเกษตร เตือน
เกษตรกรผู้ปลูกองุ่นให้สังเกตการระบาดของโรคสแคปหรือโรคใบ
จุดท่ีมักพบ...ในระยะองุ่นแตกใบอ่อนและเริ่มติดผลอ่อน อาการ
ของโรคท่ีเกิดบนใบและกิ่งก้านในระยะแรกจะคล้ายกับอาการโรค
แอนแทรคโนส จนมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า “โรคสแคป แอนแทรค

โนส”...แต่อาการของโรคจะแตกต่างกันได้อย่างชัดเจนเมื่อเกิดท่ีผลองุ่น อาการบนใบ จะพบจุดแผลขนาดเล็กสี
น  าตาลอ่อนกระจายอยู่ท่ัวใบอ่อน ใบหงิกงอ ต่อมาแผลขยายใหญ่ เนื อใบท่ีเป็นแผลจะแห้งและเป็นรูพรุน อาการ
บนเถา กิ่ง ก้านและมือเกาะ เริ่มแรกเป็นจุดแผลสีน  าตาล แต่หากโรคระบาดรุนแรง แผลจะขยายตัวขนาดใหญ่
ติดต่อกัน มีแผลเป็นวงกลมสีน  าตาล ค่อนข้างแห้ง ขอบแผลนูนแข็ง หากเกิดโรคบนกิ่งบริเวณส่วนยอด จะท าให้
ยอดบิดเบี ยว อาการที่ผล เกิด แผลจุดด าบนผล แผลยุบตัวเป็นแอ่งบุ๋มเล็กน้อย ขอบแผลนูนขึ นเห็นได้ชัดเจน ตรง
กลางแผลมีสีขาว ลักษณะคล้ายตานก...ต่างจากโรคแอนแทรคโนส หรือท่ีชาวบ้านเรียกว่า โรคผลเน่า หรือโรคอี
บุบ ทีจ่ะเกิดจุดสีน  าตาลและมีจุดสีชมพู สีส้ม บริเวณตรงกลางแผลเต็มไปหมด 

หากพบการระบาดมากโรคสแคปในช่วงแตกใบอ่อนให้เกษตรกรหมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ าเสมอ 
ตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง ให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก อย่าให้มีใบแน่นทึบจนเกินไป อีกทั งควรตัดและเก็บส่วนท่ีเป็น
โรคออกจากแปลงไปเผาท าลายนอกแปลงปลูก เพื่อลดการสะสมของเชื อสาเหตุโรค จากนั นให้พ่นด้วยสารป้องกัน
ก าจัดโรคพืช ไดฟีโนโคลนาโซล 25% อีซี อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน  า 20 ลิตร หรือ ไพราโคลสโตรบิน 25% อีซี 
อัตรา 15 มิลลิลิตรต่อน  า 20 ลิตร ให้พ่นทุก 5-7 วัน  

สะ–เล–เต 
 
 
 
 
 
 
 
 



"สมคิด" ดันเพิ่มรายได้ชาวนา ดึงยักษ์เอกชนวางแผนใช้ตลาดน้าการผลิต 
 

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี 
เปิดเผยภายหลังการประชุมแนวทางการหาตลาดรองรับ
ผลผลิตทางการเกษตรตามแนวทางประชารัฐท่ีกระทรวง
พาณิชย์ว่า รัฐบาลมีเป้าหมายยกระดับรายได้ให้กับ
เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง โดยท่ีผ่านมาได้ด าเนินการมาแล้ว
หลายรูปแบบ และก าลังจะเริ่มโครงการส่งเสริมการปลูก
พืชหมุนเวียน ซ่ึงเป็นความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐภาค

เกษตรท่ีผนึกก าลังท างานระหว่างกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาคเอกชน ในการดูแล
ตั งแต่การผลิตที่ต้องผลิตตามความต้องการของตลาดทั งในแง่ปริมาณและคุณภาพ รวมถึงการท าตลาด 

“รัฐบาลจะน าร่องท่ีข้าวโพดเลี ยงสัตว์เป็นโครงการแรก ซึ่งกระทรวงเกษตรฯจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) 
ในสัปดาห์หน้า พิจารณาให้สิ่งจูงใจเกษตรกรท่ีจะหันมาปลูกข้าวโพดหลังจากท านา เพื่อสนับสนุนให้ไปปลูกพืชอื่น
นอกเหนือจากข้าว เพราะการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเกษตรกรยิ่งจน จากนั นจะขยายไปยังผักและผลไม้ ซึ่งจะท างานใน
รูปแบบเดียวกันคือ วางแผนการเพาะปลูก และการท าตลาดร่วมกัน” 

ด้านนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า ขอความร่วมมือภาคเอกชนซึ่งเป็นหมายเลขหนึ่งใน
แต่ละอุตสาหกรรมและยังเป็นรายใหญ่ของประเทศให้มาช่วยในด้านการตลาด โดยได้รับการตอบรับจากเครือ
เจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี), บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊ว จ ากัด (มหาชน), บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน), บริษัทสยาม
แมคโคร จ ากัด (มหาชน), กลุ่มเซ็นทรัล, เบทาโกร, บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ ากัด (มหาชน), บริษัท ไทยเบฟเวอ
เรจ จ ากัด (มหาชน), บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จ ากัด 
(มหาชน) ซึ่งทุกรายพร้อมช่วยเหลือ เพื่อยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกร 

“ท่ีผ่านมา กระทรวงฯได้เชื่อมโยงให้บริษัทรายใหญ่มาช่วยรับซื อผลผลิตจากเกษตรกรอยู่แล้ว วันนี เป็น
การมาท าให้เป็นรูปธรรม เพราะต้องพูดคุยให้ชัดว่าใครต้องการอะไร ซึ่งจะเป็นการวางแผนต่อเนื่อง ไม่ใช่แค่
เฉพาะปีนี  แต่ท าส าหรับปีต่อไปด้วย อย่างเซเว่น-อีเลฟเว่น บอกว่าต้องการกล้วยหอมเท่าไร สเปกแบบไหน บาง
เจ้าต้องการล าไย ก็บอกสเปกมา หรือกลุ่มเซ็นทรัลอยากได้พืชผักผลไม้แบบไหน ก็บอกมา เกษตรก็ต้องไปส่งเสริม
ให้ผลิตตามท่ีต้องการ พาณิชย์ก็ช่วยเชื่อมโยงตลาด เป็นการท างานล่วงหน้าเพื่อยกระดับราคาและรายได้ให้
เกษตรกร” 

ขณะท่ีนายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯจะหาตลาดก่อน แล้วจึง
มาแนะน าส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะปลูกหรือเลี ยงสัตว์ เพื่อให้ปริมาณผลผลิตและคุณภาพตามท่ีต้องการ เพื่อช่วย
เพิ่มรายได้หลังจากการท านา ซึ่งจะเริ่มท่ีข้าวโพดเลี ยงสัตว์ก่อน เพราะขณะนี ผลผลิตในประเทศไม่เพียงพอมีความ
ต้องการใช้ถึง 8 ล้านตัน แต่ปลูกได้ 4 ล้านตัน ส่วนข้าวปลูกได้ 33 ล้านตันข้าวเปลือก เพียงพอต่อการบริโภคและ
ส่งออก ถ้าปลูกมากกว่านี  ก็อาจจะมีปัญหาด้านราคา จึงผลักดันให้เกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี ยงสัตว์หลังท านา ซึ่ง
ได้หารือกับภาคเอกชนให้ช่วยรับซื อในราคาเหมาะสมไว้แล้ว จะท าให้เกษตรกรมีก าไรต่อไร่ 4,000 บาท ขณะท่ี
ปลูกข้าวจะเหลือก าไรเพียง 400 บาทเท่านั น 

“ได้ท ามาตรการจูงใจให้เกษตรกรหันมาปลูกข้าวโพดเลี ยงสัตว์ โดยได้เชื่อมโยงตลาด สร้างความมั่นใจด้าน
ราคาท่ีจะขายได้ในราคาท่ีเหมาะสม เพราะได้คุยกับผู้ผลิตอาหารสัตว์ให้ช่วยรับซื อแล้ว พร้อมประสานธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ให้เงินกู้ดอกเบี ยต่ าไร่ละ 2,000 บาท ดอกเบี ย 0.01% และยังช่วย
ประกันภัยพืชผลให้อีกไร่ละ 40-50 บาท ซึ่งจะเสนอ ครม.สัปดาห์หน้า ของบประมาณชดเชยดอกเบี ยและชดเชย



ประกันภัยพืชผล 641 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรใน 33 จังหวัด พื นท่ีเพาะปลูก 2 ล้านไร่ จากนั นจะขยาย
ไปยังพืชไร่ ผัก และผลไม้อื่นๆ ทั งล าไย ลองกอง รวมถึงสับปะรดโรงงาน” 

นอกจากนี  นายสมคิด ยังมอบนหมายให้กระทรวงพาณิชย์เตรียมการดูแลการส่งออกสินค้าไทย หาก
สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนยืดเยื อและรุนแรงมากขึ น โดยนอกจากการส่งออกสินค้าแล้ว กระทรวง
พาณิชย์ต้องเน้นเรื่องธุรกิจบริการให้มากขึ น เพราะเป็นภาคท่ีใหญ่และมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจไทย รวมถึง
จะต้องเชื่อมโยงกับการท่องเท่ียว เพื่อเพิ่มรายได้จากการส่งออกสินค้าและธุรกิจบริการ 
 
 


