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การส ารวจของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 ข้าว

นาปีและข้าวนาปรัง เป็นสินค้าที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดเป็น
อันดับ 1 และ 2 ของ จ.ปทุมธานี...แต่จากการบริหารจัดการ
พื้นที่ตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-
Map) กลับพบว่า ปทุมธานี มีพื้นที่ที่มีความเหมาะสมปลูกข้าว 
323,679 ไร่ ไม่เหมาะสม 21,418 ไร่ ไม่ต่างกับพื้นที่อื่นใน
ภาคกลาง เพราะดินมีลักษณะเหมือนกัน โดยพื้นที่เหมาะสมกับ

การปลูกข้าวท าให้ชาวนามีก าไรจากข้าวนาปีเฉลีย่ไร่ละ 1,448 บาท ส่วนพื้นที่ไม่เหมาะสมมีก าไร 1,290 
บาท...ข้าวนาปรัง พื้นที่เหมาะสมมีก าไรเฉลี่ยไร่ละ 1,007 บาท พื้นที่ไม่เหมาะสมก าไรเฉลี่ย 997 บาท 
แล้วพื้นที่ไม่เหมาะสมปลูกข้าวควรปรับเปลี่ยนมาเป็นอะไรดี...??? 

กล้วยหอมทอง ก าลังเป็นที่ต้องการของตลาด มีต้นทุนการผลิตไร่ละ 20,363 บาท ก าไรไร่ละ 
26,646 บาท...ฝรั่งกิมจู ต้นทุนการผลิตไร่ละ 19,123 บาท ก าไรไร่ละ 25,877 บาท...เตยหอม ขาย
ได้ 3 แบบ ตัดต้นขาย ขายเฉพาะ ใบ และขายหน่อแขนง ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง 
มีพ่อค้าคนกลางเข้ามารับซื้อถึงสวน ต้นทุนการผลิตไร่ละ 16,397 บาท ก าไรไร่ละ 15,103 บาท 

มะระจีน เป็นพืชที่ใช้น้ าน้อย ระยะการ
ปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว 45 วัน ต้นทุนการผลิตไร่ละ 
14,597 บาท ก าไรไร่ละ 8,647 บาท...หญ้าปู
สนาม ระยะปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว 35-40 วัน 
ต้นทุนไร่ละ 8,325 บาท ก าไรไร่ละ 11,460 
บาท...ไก่พื้นเมือง ต้นทุนการผลิตตัวละ 90 บาท 
ก าไรตัวละ 54 บาท 

ส าหรับในส่วนของพื้นที่เหมาะสมกับการปลูกข้าว ควรส่งเสริมสร้างมูลค่าโดยรวมกลุ่มผลิตเมล็ด
พันธุ์ข้าว ผลิตข้าวบริโภค ข้าวหอมหรือข้าวนิ่มเพื่อการแปรรูป เช่น น้ ามันร าข้าว ขณะที่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องก็ต้องเชื่อมโยงหาช่องทางตลาด ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่     
โทร. 0-5640-5005-8 หรืออีเมล zone7@oae.go.th 
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ช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา อิทธิพลของพายุฤดูร้อนจะน าพาเม็ดฝนมาช่วยคลายร้อนแล้งสาหัสลงไปได้
บ้าง และแม้กรมอุตุนิยมวิทยาจะแถลงว่า สัปดาห์หน้าประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มตัว...แต่พี่น้อง
เกษตรกรทั้งหลายอย่าเพิ่งดีอกดีใจว่าภัยแล้งปีนี้จะผ่านพ้นไปแล้ว  จากเดิมที่คาดการณ์กันไว้ว่า
ปรากฏการณ์เอลนีโญก าลังอ่อน (ภัยแล้ง) ที่เกิดมาตั้งแต่กันยายน 2561 จะอ่อนตัวกลับเข้าสู่ภาวะเป็น
กลางในเดือนพฤษภาคมนี้นั้น...โลกและธรรมชาติที่เปลี่ยนไปหาได้เป็นเช่นนั้นไม่ 

ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อ านวยการสถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน้ า (องค์การมหาชน) หรือ 
สสน. วิสัชนาต่อปุจฉาที่หลายคนตั้งค าถาม ท าไม
ปีนี้ถึงได้ร้อนเอามากๆ และไม่เพียงจะร้อน
ผิดปกติ เกษตรกรมีสิทธิจะได้เจอภาวะภัยแล้ง
แบบลากยาวจนถึงต้นปี 2563 กันเลยทีเดียว 
เพราะปรากฏการณ์เอลนีโญที่ว่าจะหมดไปใน
เดือนนี้ ทาง สสน. ได้ใช้ดัชนีสมุทรศาสตร์สร้าง
แบบจ าลองวิเคราะห์สภาพอากาศพบว่า เอลนีโญ

ก าลังอ่อนมีโอกาสยาวนานไปถึงต้นปีหน้า 
“แม้ว่าปลายเดือนนี้จะเข้าสู่

ฤดูฝนอย่างเป็นทางการก็ตาม สิ่งที่
น่ากังวลก็คือ ฝนจะน้อยกว่าค่าเฉลี่ย 
30 ปี มีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยประมาณ 
1,470 มม. พอๆกับปี 2550 คือมี
ฝนตกเป็นช่วงๆ กินพื้นที่ไม่มาก และ

จะตกบริเวณชายขอบของประเทศ ส่วนที่หวังว่าจะมีเขื่อนช่วยกักเก็บน้ าได้ คงจะช่วยอะไรไม่ได้มาก เพราะ
มีโอกาสฝนตกเหนือเขื่อน เหนือพื้นที่รับน้ าค่อนข้างมาก ฝนที่มีจะตกใต้เขื่อนเสียเป็นส่วนใหญ่” 

นอกจากนั้นยังจะเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงยาวนานอีกด้วย จากปกติฝนทิ้งช่วงจะเกิดในช่วงปลาย มิ.ย. 
นานประมาณ 1-2 สัปดาห์...แต่ปีนี้ฝนอาจทิ้งช่วงตั้งแต่ต้น มิ.ย.ไปจน ก.ค. กว่าฝนจะกลับมาตกอีกที 
ส.ค.นั่นแหละ และเมื่อบวกกับปรากฏการณ์ช่วงที่ผ่านมา ฝนจากพายุฤดูร้อนแทบจะไม่ได้ไปเติมน้ าใน
เขื่อนเท่าใดนัก เพราะไม่ได้ไปตกเหนือเขื่อน ส่งผลให้น้ าในเขื่อนหลัก 10 เขื่อน มีน้ าใช้น้อยกว่า 30% 
โดย เฉพาะเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น วิกฤติที่สุด มีระดับน้ าต่ ากว่าระดับเก็บกัก จนต้องใช้น้ าใต้ระดับ
เก็บกัก 

“นับแต่นี้ไป แม้จะเป็นฤดูฝนแต่มีแนวโน้มจะเกิดภัยแล้งได้ แต่จะแล้งแบบวิกฤติแค่ไหน ขึ้นอยู่กับ
ฝีมือในการบริหารจัดการของภาครัฐ แต่ที่แน่ๆจะเกิดภัยแล้งเป็นจุดๆบางพ้ืนที่ กระจายไปใน 29 จังหวัด

เอลนโีญ...ลากยาว รบัมอืภยัแลง้กลางฤดฝูน 



ทั่วประเทศ น้ าอุปโภคบริโภคน่าจะเพียงพอ แต่น้ าเพื่อการเกษตรไม่พอ ฉะนั้นเกษตรกรต้องปรับตัว หัน
มาท าวนเกษตร หรือเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อลดความเสี่ยง” 

ส่วนปี 2563 จะได้รับมรดกแล้งตกทอดมากแค่ไหน ดร.สุทัศน์บอกว่า ขึ้นอยู่กับว่าฤดูฝนปีนี้จะมี
พายุพัดเข้าประเทศไทยมาเติมน้ าในเขื่อนได้มากแค่ไหน ที่ส าคัญคิดจะท าเกษตรยุคโลกร้อน อย่ามอง
อนาคตแค่ปีต่อปี เพราะภาวะแล้งแบบนี้จะเกิดบ่อย ถ้าไม่รู้จักหาแหล่งน้ าให้ตัวเอง เปลี่ยนไปท าอย่างอื่น
ซะดีกว่า...มัวรอแต่รัฐช่วย อดตายแน่ 

กรวฒัน ์วนีลิ 
 
 
 

ประสานเสียง “สงครามการค้า” 
กระทบหนัก นายกฯ สั่งทุกหน่วยงานรับมือ ชี้
ฉุดส่งออกไทยปีนี้หายวับ 5.6-6.7 พันล้าน
เหรียญฯ หรือ 2.2% ยืนยันรัฐหาทางลด
ผ ล ก ร ะ ท บ แ ล้ ว  พ ร้ อ ม ถ ก ผู้ ส่ ง อ อ ก
อิ เล็กทรอนิกส์  ยานยนต์  ที่ เ จออ่ วมสุด
วางแผนรับมือ ก่อนประชุมทูตพาณิชย์ 31 
พ.ค.นี้ ด้าน ธปท.หวั่นกระทบค่าบาท 

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจ ารองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 
(ครม.) วานนี้ (14 พ.ค.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แสดงความห่วงสงครามการค้า
ระหว่างสหรัฐฯกับจีน จากกรณีที่สหรัฐฯ ขึ้นภาษีน าเข้าสินค้าจีนครั้งล่าสุดจาก 10% เป็น 25% มูลค่า 
200,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และจีนขึ้นภาษีสินค้าสหรัฐฯ ตอบโต้มูลค่า 60,000 ล้านเหรียญฯ โดยสั่ง
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิด โดยกระทรวงพาณิชย์รายงานว่าในช่วงสิ้นเดือน 
พ.ค.นี้ จะมีการประชุมทูตพาณิชย์หารือถึงมาตรการสนับสนุนส่งออก 

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การตอบโต้ทางการค้าสหรัฐฯกั บจีนจะ
สร้างความปั่นป่วนกับเศรษฐกิจโลกและไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยข้อเสียคือ การส่งออกของจีนไป
สหรัฐฯ จะลดลงและผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจจีน ท าให้ผู้ส่งออกไทยที่เป็นคู่ค้ากับจีนรับผลกระทบ
ไปด้วย โดยเฉพาะชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยี ส่วนข้อดี ถือเป็นโอกาสของไทยที่จะขายสินค้าไป
ยังสหรัฐฯมากขึ้น ขณะที่การท่องเที่ยวคาดว่านักท่องเที่ยวจีนมาไทยมากขึ้น เพราะเมื่อเศรษฐกิจไม่ดี 
โอกาสที่คนจีนจะท่องเที่ยวในประเทศไกลๆจะลดลง 

“ที่ผ่านมารัฐบาลได้ออกมาตรการพยุงไปแล้ว เช่น ท่องเที่ยวเมืองรอง การซื้อหนังสือและอุปกรณ์
กีฬา ซึ่งรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ในระดับหนึ่ง และยังเร่งรัดโครงการลงทุนต่างๆ ใช้การใช้จ่ายภาครัฐ
ไปกระตุ้นเศรษฐกิจและการใช้จ่ายของประชาชน เพราะในผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) มี
น้ าหนักการส่งออกสูงถึง 70% ท่องเที่ยว 20% ที่เหลือเป็นการใช้จ่ายของรัฐและเอกชน เมื่อส่งออกมี

"ส่งออก" เจบ็หนกัมลูคา่หายวบั 2.2% หวัน่เศรษฐกจิทรดุ ครม.สัง่รบัมอื “สงครามการคา้” 
 



ปัญหาก็ต้องกระตุ้นท่องเที่ยวและลงทุน แต่เรื่องเร่งด่วนที่กระทรวงพาณิชย์ต้องรีบด าเนินการคือ 
สนับสนุนให้ผู้ส่งออกหาตลาดใหม่ๆ ขณะที่ผู้ส่งออกก็ต้องดิ้นรนและเร่งปรับตัวให้ทัน ไม่ใช่รอรัฐบาลเพียง
อย่างเดียว เพราะหากไม่ด าเนินมาตรการใดๆ เศรษฐกิจไทยจะซบเซาแน่นอน” 

ด้านนางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) 
กล่าวว่า ในเบื้องต้นกระทรวงพาณิชย์ประเมินว่ากรณีดังกล่าว อาจท าให้มูลค่าการส่งออกสินค้าไทยไป
ประเทศต่างๆในปีนี้ ลดลงถึง 5,600-6,700 ล้านเหรียญฯ หรือคิดเป็นสัดส่วน 2.2% ของมูลค่าการ
ส่งออกรวม ท าให้ส่งออกของไทยลดลงต่ ากว่าเป้าหมาย 8% และยิ่งถ้าสหรัฐฯปรับขึ้นภาษีน าเข้าสินค้า
ยานยนต์และชิ้นส่วนจากทั่วโลก ตามมาตรการเซพการ์ด ที่จะประกาศวันที่ 17 พ.ค.นี้อีก จะยิ่งท าให้
มูลค่าส่งออกไทยลดลงได้อีก แต่กรณีเซฟการ์ดคงลดลงไม่มาก 

“รัฐบาล และกระทรวงได้เตรียมแนวทางรับมือไว้แล้ว โดยนางสาวชุติมา บุณยประภัศร รมช.
พาณิชย์ สั่งการให้ท าแผนรุกตลาดในสินค้าศักยภาพลงลึก เร่งพัฒนาการส่งออกผ่านออนไลน์, เจรจาลด
อุปสรรคทางการค้ากับประเทศต่างๆ รวมทั้งเตรียมมาตรการรุกการค้าชายแดนและการขายข้าว ขณะที่
นายสมคิดได้สั่งการให้เชิญผู้ประกอบการขนาดใหญ่ในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ และยานยนต์ชิ้นส่วนมาหารือ
เบื้องต้น เพราะได้รับผลกระทบมากที่สุด ก่อนประชุมทูตพาณิชย์ 31 พ.ค.นี้ ส่วนเรื่องที่สหรัฐฯ เพ่งเล็ง
ว่า ไทยอาจเข้าข่ายเป็นประเทศที่แทรกแซงค่าเงินนั้น จากข้อมูลการส่งออกไปสหรัฐฯ พบว่ามีการ
ขยายตัวสูงขึ้น แต่ไม่ได้อยู่ในระดับที่ผิดปกติจากอัตราแลกเปลี่ยน ตรงกันข้ามเงินบาทไทยค่อนข้างแข็ง
มากเทียบกับประเทศในเอเชีย” 

นางจันทวรรณ สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการสายยุทธศาสตร์และความสัมพันธ์องค์กร ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า สถานการณ์การค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีนโดยรวมเป็นผลเสียมากกว่า
ผลดีต่อเศรษฐกิจและตลาดการเงินโลก โดยสิ่งที่ต้องเฝ้าระวัง คือ เรื่องการระบายสินค้าที่ส่งไปขายไม่ได้
ในระหว่างคู่ค้าหลักเข้ามาทุ่มในตลาดประเทศที่สามอย่างไทย และควรให้ความส าคัญกับการบรหิารความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง 

นายอัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
เปิดเผยว่า ทั่วโลกก าลังกังวลว่า จีนอาจใช้นโยบายค่าเงินหยวนอ่อนค่าลง 20-25% เพื่อชดเชยส่วนที่
ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้า ซึ่งหากเป็นจริงจะท าให้สินค้าจีนมีราคาถูกลง 20-25% และใน
อนาคตจะมีสินค้าจีนเข้าไปตีตลาดสินค้าในประเทศต่างๆ ทั่วโลกโดยเฉพาะอาเซียน จึงต้องการให้ภาครัฐ
มีมาตรการเข้มงวดในการตรวจสอบมาตรฐานสินค้า เพื่อป้องกันความปลอดภัยผู้บริโภค เช่น 
เครื่องใช้ไฟฟ้า, อาหาร, ของเล่นเด็ก, เครื่องจักรกลการเกษตร เป็นต้น 

ทั้งนี้ ผลของสงครามการค้าอาจท าให้การส่งออกของไทยในปีนี้ขยายตัวได้เพียง 0.5-1% แต่หาก
สหรัฐฯขึ้นภาษีจีนเพิ่มเติมอีก 300,000 ล้านเหรียญฯ และจีนลดค่าเงินหยวนลง อาจท าให้ปีนี้ขยายตัว 
0% และท าให้การเติบโตทางเศรษฐกิจไทยในปีนี้ต่ ากว่า 3% ได้ แต่เชื่อว่าคงไม่เลวร้าย เพราะล่าสุดทั้ง 
2 ฝ่ายพร้อมเจรจากันอีกรอบ 


