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นายเกรียงไกร เธียรนุกูล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) เปิดเผยว่า

ในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบันได้แก่ สอท.สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
และสมาคมธนาคารไทยหรือกกร.วันที่ 6 กุมภาพันธ์นี้จะมีการหารือถึงภาพรวมเศรษฐกิจโดยเฉพาะ
แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทที่แข็งค่าต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ภาคเอกชนมี
ความกังวลว่าจะกระทบต่อขีดความสามารถทางการแข่งขันในการส่งออกของไทย ดังนั้น จึงต้องการให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลเสถียรภาพค่าเงินบาทให้อยู่ในภาวะสมดุลที่สอดรับกับภูมิภาคเป็นส าคัญ 

“ค่าเงินบาทขณะนี้แข็งค่าขึ้นเฉลี่ย 31.24-31.30 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ซึ่งยอมรับว่าบาง
อุตสาหกรรมเริ่มได้รับผลกระทบ โดยแต่ละอุตสาหกรรมจะกระทบแตกต่างกันไปอยู่ที่ว่าอุตสาหกรรม
นั้นๆ มีค่าการตลาดหรือมาร์จิ้นต่ าก็ย่อมได้รับผลกระทบสูง ก็คงจะต้องมาหารือในภาพรวมโดยเฉพาะ
สินค้าภาคการเกษตรจะมีมาร์จิ้นต่ า”นายเกรียงไกรกล่าว 

นายทวี ปิยะพัฒนา รองประธานอาวุโส สอท.กล่าวว่า ขณะนี้ค่าเงินบาทของไทยค่อนแข็งเมื่อ
เทียบกับคู่แข่งทางการค้าซึ่งคาดว่ารัฐบาลเองเข้าใจและก าลังติดตามเพื่อดูแลอยู่ ซึ่งหากเป็นไปได้ก็
ต้องการค่าเงินบาทที่อ่อนค่าแต่รัฐบาลเองคงจะต้องดูแลภาพรวมดังนั้นขอให้พิจารณาในจุดที่สมดุล
ค่าเงินบาทควรจะสะท้อนภูมิภาค 

นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า 
กกร.คงจะหารือถึงอัตราแลกเปลี่ยนของไทยช่วงที่ผ่านมามีการแข็งค่าต่อเนื่องเพื่อรวบรวมและสรุ ป
แนวทางด าเนินการโดยพบว่าค่าเงินบาทของไทยมีอัตราการแข็งค่ามากกว่าประเทศคู่แข่งทางการค้า
ของไทยทั้งอินโดนีเซีย เวียดนาม ฯลฯ ซึ่งขณะนี้สินค้าอาหารแปรรูปได้รับผลกระทบค่อนข้างมากซึ่ง
หากแข็งค่าก็จะกระทบต่อส่งออกภาพรวม จึงต้องการให้ภาครัฐที่มีหน้าที่ดูแลเสถียรภาพค่ าเงินบาท
ดูแลให้อยู่ในภาวะสมดุล 

อนึ่งก่อนหน้านี้นาย อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลังบอกว่าค่าเงินบาทที่ยังคงแข็งค่าในช่วงนี้
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ต้องเป็นคนดูแล ซึ่งจะการตอบว่าระดับใดเหมาะสมนั้น ก็ต้องให้ 
ธปท. ตอบ เพราะกระทรวงการคลังไม่มีข้อมูลมากพอ ทั้งนี้ค่าเงินบาทแข็งค่ามีทั้งผลดีและผลเสีย ถ้า
อยู่ในช่วงที่ประเทศต้องลงทุนบาทแข็งก็จะดี เพราะต้นทุนจะถูก แต่ผลเสียก็คือ จะกระทบการส่งออก 
โดยเฉพาะการส่งออกพืชผลเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบในประเทศเป็นหลัก ซึ่งก็จะส่งผลกระทบ
มาถึงคนยากไร้ส่วนหนึ่ง ดังนั้นต้องชั่งน้ าหนักให้ดี 

โดยรมว.คลังย้ าว่าค่าเงินบาทต้องไม่แกว่งมาก หรือผันผวนน้อยถ้าเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ธปท. 
จะต้องออกมาแทรกแซงเพ่ือไม่ให้เปลี่ยนแปลงเร็วเกินไป ขณะเดียวกันก็ต้องพยายามรักษาไม่ให้ค่าเงิน
บาทแข็งค่ากว่าคู่แข่ง เพราะจะท าให้เราเสียเปรียบในหลายๆ เรื่อง 
 
 



เกษตรกรมัน่ใจโครงการรฐั ลยุปลกูขา้วโพดหลงันาเพิม่รายได้ 
 

นายส าราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่ ง เสริ ม
การเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรสนอง
นโยบายรัฐบาล ด าเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อ
สนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านา ร่วมกับหน่วยงาน 5 
เสือภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ กรม

ชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.
ก.ส.) และหน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย และสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์
ไทย ส่งผลให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวรอบ 2 ไปปลูกพืชชนิดอื่นที่ตลาดต้องการ ปรับสมดุล
การผลิตข้าวให้เหมาะสมตามกลไกตลาด ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชใช้น้ าน้อย จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่
เหมาะสม ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย สร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้น 

ทั้งนี้ การด าเนินการตามโครงการฯ กรมส่งเสริมการเกษตรมอบให้ส านักงานเกษตรจังหวัดและ
ส านักงานเกษตรอ าเภอในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 37 จังหวัด ติดตามการด าเนินงานอย่างใกล้ชิด 
พร้อมให้ความรู้ด้านวิชาการแก่เกษตรกรก่อนเพาะปลูก เพื่อให้การปลูกข้าวโพดตามโครงการ เป็นไป
อย่างเหมาะสมตามสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ลักษณะวิถีชีวิตในแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกันตั้งแต่การ
เลือกซื้อเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสม การเตรียมดิน การดูแลการเก็บเกี่ยวที่ถูกวิธี ตลอดจนการหาตลาดและ
แหล่งรับซื้อที่เหมาะสม ใกล้กับแหล่งเพาะปลูกมากที่สุด 

ด้านนายทรงพันธ์ จันทร์สว่าง เกษตรจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่า จ.ขอนแก่น เข้าร่วมโครงการ 
18 อ าเภอ เกษตรกร 911 ราย รวมพ้ืนที่ 5,434 ไร่ ส าหรับที่อ.บ้านฝาง เกษตรกรส่วนใหญ่จะปลูก
ข้าว อ้อย และข้าวโพดข้าวเหนียวเป็นหลัก แต่เมื่อมีโครงการนี้เข้ามา เกษตรกรบางรายประสงค์ปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เนื่องจากมีมาตรการจูงใจที่น่าสนใจ จึงแบ่งพื้นที่ปลูกข้าวโพดฝักสดส่วนหนึ่ง เพื่อ
ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งส านักงานเกษตรจังหวัด และส านักงานเกษตรอ าเภอให้ข้อมูลการเพาะปลูก
เพื่อให้อยู่ร่วมกันได้ และได้ผลผลิตที่มีคุณภาพทั้ง 2 ชนิด ตั้งแต่วางแผนปลูก เช่น แปลงปลูกควรมี
ระยะห่างจากกันอย่างน้อย 200 เมตร ป้องกันละอองเกสรปลิวถึงกัน หรือให้ปลูกเหลื่อมระยะเวลา
ระหว่างกันอย่างน้อย 2-3 สัปดาห์ ไปจนถึงป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี เช่น ปล่อยแตน
เบียน แมลงหางหนีบ ให้ธรรมชาติดูแลกันเอง ปัจจุบันเกษตรกรหลายรายในพื้นที่ด าเนินการตาม
ค าแนะน า ท าให้ผลิตข้าวโพดได้ทั้ง 2 ชนิด ในพื้นที่ใกล้เคียงโดยไม่เกิดปัญหา ซึ่งเจ้าหน้าที่นักส่งเสริม
การเกษตรทุกพื้นที่พร้อมให้ข้อมูล ค าแนะน า เพื่อให้ เกษตรกรท าการเกษตรถูกวิธี ตามข้อก าชับของ
กระทรวงเกษตรฯและกรมส่งเสริมการเกษตร ท าให้เกิดผลผลิตและรายได้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน
ต่อไป 

นายรุ่งโรจน์ โชติกวี เกษตรกรต าบลหนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น เล่าว่า เดิมเกษตรกร
ปลูกข้าวในฤดูท านา และปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวต่อหลังเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว แต่เมื่อได้ฟังมาตรการของ
โครงการ จากเกษตรต าบล จึงเกิดสนใจเข้าร่วมโครงการ เพราะมีตลาดรับซื้อแน่นอน น่าจะขายได้



ราคาดี และเป็นการปลูกพืชหมุนเวียน พอท านาเสร็จจึงแบ่งพื้นที่เพื่อปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวส่วนหนึ่ง 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ส่วนหนึ่ง และปลูกปอเทืองบ ารุงดินให้เป็นแปลงค่ันกลางห่างกัน 200 เมตร ระหว่าง
แปลงปลูกข้าวโพดทั้ง 2 ชนิด ตามค าแนะน าของเกษตรต าบล ถึงแม้ปลูกข้าวโพดทั้ง 2 ชนิดในเวลา
ไล่เลี่ยกันและพื้นที่ใกล้กัน แต่ไม่วิตกเรื่องนี้ พร้อมกันนี้ได้น าความรู้ด้านชีววิธี มาป้องกันแมลงในไร่
ข้าวโพดด้วย 
 

เตอืนชาวไรจ่บัตา หนอนกระทูร้ะบาด ชว่งเกบ็หอมแดง 
 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลางวันมีแดดแรง 
กลางคืนจะมีอากาศเย็นช่วงนี้ กรมวิชาการเกษตร 
แนะน าเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงให้เฝ้าระวังหนอน
กระทู้หอม ที่พบได้ในระยะเก็ บเกี่ยวผลผลิต
หอมแดง มักพบตัวหนอนกระทู้หอมจะเจาะเข้าไป
อาศัยและกัดกินเนื้อเยื่อใบหอม ท าให้ใบหอมแดงมี
สีขาว จากนั้นหนอนกระทู้หอมจะกัดกินจากใบหอม

ลงไปถึงหัวหอมแดง ท าให้เกษตรกรไม่สามารถเก็บผลผลิตหอมแดงได้ 
เกษตรกรควรหมั่นตรวจเก็บกลุ่มไข่และตัวหนอนกระทู้หอมในแปลงมาท าลายนอกแปลงปลูก

ทันที เพื่อช่วยลดการระบาด ส าหรับในระยะที่ตัวหนอนมีขนาดเล็กและพบการระบาดน้อย ให้เกษตรกร
พ่นด้วยเชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส ทูริงเยนซิส (Bacillus thuringiensis) อัตรา 100 มิลลิลิตรต่อน้ า 
20 ลิตร กรณีพบการระบาดรุนแรงให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัด อาทิ 
สารคลอแรนทรานิลิโพรล 5.17% เอสแอล อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือสารอีมาเมกติน
เบนโซเอต 1.92% อีซี อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือสารคลอฟีนาเพอร์ 10% เอสซี อัตรา 
40 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือสารโทลเฟนไพแร็ด 16% อีซี อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 
หรือสารอินดอกซาคาร์บ 15% เอสซี อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือสารสไปนีโทแรม 12% 
เอสซี อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 


