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นายส าราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าววา่ การจัดการแปลงใหญ่ยังคงต้อง

ด าเนินการต่อเนื่อง ซึ่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเข้าไปศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร ยังช่วยส่งเสริมเพื่อการจัดระบบการปลูกพืชข้าวแปลงใหญ่ในภาคกลาง เช่น จ.
พระนครศรีอยุธยาด าเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปัจจุบันมีทั้งหมด 33 แปลง 
4 ชนิดสินคา้ ได้แก่ ข้าว พืชผัก พืชอาหารสัตว์ และแพะเนื้อ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 1,659 ราย 
มีพื้นที่เข้าร่วมโครงการ 38,758.25 ไร่ ส าหรับแปลงใหญ่ข้าวส่งเสริมให้เกษตรกรลดอัตราการใช้
เมล็ดพันธุ์ จากอัตรา 25-30 กิโลกรัมต่อไร่ลดเหลือเพียง 10-15 กิโลกรัมต่อไร่ ส่งเสริมให้ใช้เครื่อง
โรยข้าวงอกนวัตกรรมช่วยลดต้นทุนเมล็ดพันธุ์ข้าว ซ่ึงการปลูกข้าวในเขตภาคกลางส่วนมากปลูกโดย
หว่านน้ าตม เพราะนอกจากท าให้ใช้เมล็ดพันธุ์น้อยลงแล้ว ยังส่งผลให้ต้นข้าวที่งอกเรียงตัวกันอย่างเป็น
ระเบียบ มีระยะห่างเหมาะสมลดกระจุกตัว ง่ายต่อการบริหารจัดการต่อไป 

พร้อมทั้งแนะน าให้เกษตรกรเก็บตัวอย่างดินจากแปลงนาของตน ไปตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหาร
ในดินเบื้องต้น และส่งเสริมให้ผสมปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินใช้เอง ซึ่งการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินนี้จะใช้
ปุ๋ยลดลง จากอัตราส่วน 50 กิโลกรัมต่อไร่ต่อรอบการผลิต ลดเหลือเพียง 30 กิโลกรัมต่อไร่ต่อรอบ
การผลิต และส่งเสริมให้ใช้น้ าหมักชีวภาพ ปุ๋ยคอกควบคู่กับปุ๋ยเคมี เพื่อปรับโครงสร้างดิน เน้น
ปรับปรุงบ ารุงดิน โดยไถกลบตอซัง ปลูกปุ๋ยพืชสด ร่วมกับส่งเสริมให้เกษตรกรจัดการศัตรูพืชแบบ
ผสมผสาน (IPM) และสนับสนุนให้เกษตรกรใช้สารชีวภัณฑ์ควบคู่กับการใช้สารเคมีจัดการศัตรูพืช 

ด้านการเพิ่มปริมาณผลผลิต ส่งเสริมให้ใช้เมล็ดพันธุ์คุณภาพดีเหมาะกับพื้นที่ มีเมล็ดพันธุ์ปน
น้อย ในการผลิต ผ่านการถ่ายทอดความรู้การจัดการระหว่างการเก็บเกี่ยวโดยส่งเสริมให้เก็บเกี่ยวขา้ว
ช่วงระยะพลับพลึง เพื่อลดสูญเสียปริมาณข้าว ด้านการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานเน้นส่งเสริมให้
เกษตรกรให้ความส าคัญกับการผลิตอาหารปลอดภัยด้วยการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับความหมาย 
แนวทางขอรับรองมาตรฐานการเกษตรที่ดีที่เหมาะสม (GAP) และส่งเสริมให้ขอรับรองมาตรฐาน 
GAP ซึ่งเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯปรับระบบการผลิตและขอรับรองมาตรฐานการผลิตตามระบบ 
GAP 436 ราย และที่ได้รับรองมาตรฐานแล้ว 136 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.09 ของจ านวนเกษตรกร
ทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งผลการด าเนินงานเบื้องต้นท าให้เกษตรกรสามารถพัฒนาคุณภาพผลผลิต
ข้าวได้เพ่ิมขึ้น พร้อมทั้งแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เชื่อมโยงตลาดโดยร่วมมือกับภาคเอกชนในพื้นที่ท า
สัญญารับซื้อผลผลิตจากกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าปัจจุบันกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จะลดต้นทุนการผลิตได้ จากเดิม
ก่อนเข้าร่วมโครงการมีต้นทุนเฉลี่ย 4,714 บาทต่อไร่ และเมื่อเข้าโครงการแล้วมีต้นทุนผลิตเฉลี่ย 
4,008 บาทต่อไร่ลดได้ 706 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.14ของต้นทุนการผลิตก่อนเข้าร่วมโครงการทั้ง

แนะแปลงใหญข่า้วปรบัระบบปลกู 



ยังเพิ่มปริมาณผลผลิตเฉลี่ยเป็น 849 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อเทียบกับปริมาณผลผลิตเดิมก่อนเข้าร่วม
โครงการ 775 กิโลกรัมต่อไร่ ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น 74 กิโลกรัมต่อไร่ คิด เป็นร้อยละ 9.46 ของ
ปริมาณผลผลิตเดิมก่อนเข้าร่วมโครงการแต่ในอนาคต กรมเตรียมส่งเสริมให้เกษตกรตระหนักถึงการ
ท าผลผลิตที่ปลอดภัยส าหรับผู้บริโภค พร้อมปรับกระบวนการผลิตให้ได้รับรองมาตรฐาน GAP ให้ได้
มากขึ้น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชาวนาให้ดีย่ิงๆ ขึ้นไป 
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ธปท.แจงงบการเงินปี 61 ขาดทุน 1.54 แสนล้านบาท ผลจากค่าบาทแข็ง และการเข้าไปดูแล

เสถียรภาพเศรษฐกิจโดยรวม ส่งผลให้สิ้นปีนี้ขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 8.8 แสนล้านบาท ส่วนทุน
ของ ธปท.ติดลบ 1.17 ล้านล้านบาท ยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับส่วนทุนส ารองเงินตราที่ยังมีก าไรสะสมกวา่ 
7.63 แสนล้านบาท ชี้ไม่กระทบการด าเนินการ ธปท.เพราะส่วนหนึ่งเป็นการตีราคาทางบัญชีที่ยังไม่
เกิดขึ้นจริง ขณะที่ศิษย์หลวงตาบัวจัดงานบุญประจ าปี ส่งมอบทองค าเข้าทุนส ารองเพิ่มเป็นครั้งที่ 24 
อีก 8 กิโลกรัม 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 25 เม.ย.ที่ผ่านมา นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ธปท) ได้รับมอบทองค าจ านวน 8 กิโลกรัม จากคณะศิษยานุศิษย์พระธรรมวิสุทธิมงคล 
(หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ที่ได้รับจากการจัดงานบุญประเพณี “ผ้าป่า 12 เมษาฯสืบหน่อ
ต่อแขนงคลังหลวง บูชาพระคุณองค์หลวงตา” ตามเจตนารมณ์ของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน 
เพื่อสมทบเข้าเป็นทุนส ารองเงินตรา โดยมีพระอาจารย์ สุชิน ปริปุณโณ เจ้าอาวาสวัดธรรมสถิต ต.
ส านักทอง อ.เมือง จ.ระยอง เป็นผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์ในการมอบทองค า โดยการมอบทองค าเข้า
เป็นส่วนหนึ่งของทุนส ารองเงินตราครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 24 

วันเดียวกัน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานงบการเงินของ ธปท.ในส่วนของฝ่ายการ
ธนาคาร ปี 61 ว่า ณ วันที่ 30 ธ.ค.2561 ธปท. มีสินทรัพย์ทั้งสิ้น 4.835 ล้านล้านบาท ขณะที่มีหนี้
สิ้น 6.006 ล้านล้านบาท ส่งผลให้ ธปท.มีส่วนของทุนติดลบ 1.17 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 60 
ที่มีส่วนของทุนติดลบ 1.01 ล้านล้านบาท หรือติดลบเพิ่มขึ้น 160,000 ล้านบาท โดยส่วนของทุน
ประกอบด้วย ทุนประดิม 20,000 บาท เงินจัดสรรตามกฎหมาย 27,307 ล้านบาท เงินส ารองเพื่อ
รักษาก าไรน าส่งรัฐ 624 ล้านบาท ขณะที่เงินส ารองที่เกิดจากตีราคาสินทรัพย์และหนี้สิน 241,094 
ล้านบาท มีผลขาดทุนสุทธิส าหรับปี 61 ทั้งสิ้น 77,058 ล้านบาท และมีผลขาดทุนจากการตีราคาทีย่งั
ไม่เกิดขึ้นจริง 76,110 ล้านบาท ส่งผลให้มียอดขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมในปีนี้ 153,969 ล้านบาท ท าให้ 
ธปท.มีภาระขาดทุนสะสมทั้งสิ้น 880,221 ล้านบาท 

ทั้งนี้ ในปี 2561 ธปท.มีรายได้ทั้งสิ้น 110,019 ล้านบาท แบ่งเป็นดอกเบี้ยรับ 108,536 
ล้านบาท เป็นรายได้จากค่าธรรมเนียม 560 ล้านบาท และเป็นรายได้อื่นๆ 922.5 ล้านบาท และมี

ป ี61 ขาดทนุ 1.54 แสนลา้นบาท ธปท.แจงผลจากบาทแขง็ 



ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 187,077 ลานบาท โดยเป็นการจ่ายดอกเบี้ย 89,759 ล้านบาท ขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสุทธิ  65,619 ล้านบาท ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนสุทธิ 
17,933 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 5,153 ล้านบาท และเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ 8,611 ล้าน
บาท โดยปีนี้ถือว่าเป็นปีแรกที่ ธปท.สามารถน าเงินทุนส ารองทางการระหว่างประเทศไปลงทุนได้เป็น
ก าไร เนื่องจากได้กระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ที่ได้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น 

ในการรายงานงบการเงินปีนี้ ธปท.ยังเปิดเผยบัญชีในส่วนของทุนส ารองเงินตรา โดยปีนี้ทุน
ส ารองเงินตรามีผลขาดทุน 30,024 ล้านบาท โดยทั้งหมดเกิดขึ้นจากการตีราคา 50,208 ล้านบาท 
แต่มีรายได้จากดอกเบี้ยรับจากการน าเงินไปลงทุน 19,453 ล้านบาท และรายรับจากการบริหารทุน
ส ารอง 731 ล้านบาท อย่างไรก็ตามแม้ปีนี้จะขาดทุน แต่ทุนส ารองเงินตรามีก าไรสะสมทั้งสิ้น 
763,854 ล้านบาท ซ่ึงส่วนนี้เป็นส่วนที่ ธปท.สะสมแยกไว้ไม่เกี่ยวกับผลขาดทุนในบัญชีของฝ่ายการ
ธนาคาร 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธปท.ได้มีการชี้แจงประกอบงบการเงินในปี 61 ด้วยว่า ปี 61 เป็นปีที่
เศรษฐกิจโลกมีความผันผวนสูง ขณะที่เศรษฐกิจไทยโดยรวมมีเสถียรภาพ ระบบการเงินไทยมีความ
มั่นคง ส่งผลให้ค่าเงินบาทแข็งค่าต่อเนื่อง และท าให้ ธปท.ต้องด าเนินการเพื่อดูแลค่าเงินบาท และ
สภาพคล่องของระบบเศรษฐกิจ ทั้งการเข้าไปลดความผันผวนของค่าเงินบาท และการออกพันธบัตร 
ธปท.เพื่อปรับสภาพคล่องของระบบเศรษฐกิจให้เหมาะสม ขณะเดียวกัน ยังมีผลจากการตีราคาค่าเงิน
บาทเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ต่างประเทศที่มีอยู่ในทุนส ารอง ซึ่งมีการก าหนดให้ตีราคาทั้งจ านวนทุกสิ้นปี 
ดังนั้นเมื่อค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเทียบกับปีที่ผ่านมา จะส่งผลให้มีผลขาดทุนจากการตีราคาเกิดขึ้น ซึ่งมี
ทั้งส่วนที่เกิดขึ้นจริง เมื่อ ธปท.มีการซื้อขายเงินตราต่างประเทศออกไปในช่วงปีนี้ และส่วนที่ผลขาดทุน
ยังไม่เกิดขึ้นจริง เพราะ ธปท.ไม่ได้ขายสินทรัพย์ต่างประเทศออกไปทั้งหมด แต่การตีราคาในการท า
งบการเงินต้องตีราคาทั้งจ านวน 

ทั้งนี้ ประเด็นส าคัญคือ ผลก าไรหรือขาดทุนจากการตีราคา ไม่ได้ท าให้ความสามารถในการท า
พันธกิจของ ธปท.เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด เพราะในข้อเท็จจริง ธปท.ยังมีทุนส ารองเต็มจ านวน ส าหรับ
การรองรับความผันผวนจากต่างประเทศ และตามปกติหากเห็นงบการเงินของธนาคารกลางขาดทุนใน
บางช่วง อย่าเพิ่งกังวลใจเพราะอาจจะเป็นผลจากการตีราคา ขณะที่หนี้สินของธนาคารกลางแตกต่าง
จากหนี้สินของธุรกิจ เนื่องจาก 1.หนี้สินของ ธปท.เกิดจากการพิมพ์ธนบัตรออกใช้ ให้เพียงพอกับความ
ต้องการของระบบเศรษฐกิจ 2.การดูแลเสถียรภาพ รักษามูลค่าของเงินบาทและสินทรัพย์ของคนไทย
ไม่ให้ด้อยค่าลง 
 


