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 กรมวิชาการเกษตร แนะเกษตรกรผู้ปลูกสตรอว์เบอร์รี่เฝ้าระวังการระบาดของโรคแอน

แทรคโนส ในหน้าฝนสามารถพบได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของสตรอว์เบอร์รี่ซึ่งมักพบอาการ

บนก้านใบและลำต้นมีแผลสีม่วงแดงขนาดเล็กขยายลุกลามไปตามความยาวของก้านใบและลำต้น 

ต่อมาเปลี่ยนเป็นแผลสีน้ำตาล เนื้อเยื่อบริเวณแผลแห้ง ทำให้เกิดรอยคอด หากอาการรุนแรง 

ต้นจะเห่ียว และตายในท่ีสุด อาการบนผล พบแผลฉ่ำน้ำสีน้ำตาลเข้ม เนื้อเยื่อรอบขอบแผลสีซีด 

แผลยุบตัวลง หากอาการรุนแรง แผลจะขยายใหญ่จนทำให้ผลเน่า ในสภาพที่อากาศชื้นอาจพบ

กลุ่มสปอร์สีส้มของเชื้อราสาเหตุโรคอยู่บริเวณแผล 

 ส่วนอาการบนไหล จะมีแผลเล็กสีม่วงแดงขยายลุกลามไปตามความยาวของสายไหล 

ต่อมาแผลที่ขยายยาวจะเปลี่ยนเป็นแผลสีน้ำตาล ทำให้เกิดรอยคอดของไหลบริเวณที่เป็นแผล 

เมื่อย้ายต้นจากไหลที่มีการติดเชื้อมาปลูกหากสภาพอากาศเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเชื้อ

ราสาเหตุโรค สตรอว์เบอร์รี่จะแสดงอาการใบเฉา ต่อมาจะเห่ียวอย่างรวดเร็ว และพบว่ากอด้าน

ในจะเน่าแห้งสีน้ำตาลแดง หรือบางส่วนเป็นแผลขีดสีน้ำตาลแดง และต้นจะตายในท่ีสุด 

 แนวทางป้องกันกำจัด เกษตรกรต้องหมั ่นตรวจและกำจัดวัชพืชในแปลงปลูกอย่าง

สม่ำเสมอ หากพบโรคให้ตัดส่วนท่ีเป็นโรคนำไปทำลายนอกแปลงปลูก จากนั้นพ่นด้วยสารป้องกัน

กำจัดโรคพืชฟลูโอไพแรม+ไตรฟลอกซีสโตรบิน 25%+25%เอสซี อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร 

หรือสารฟลูโอไพแรม+ทีบูโคนาโซล 20%+20%เอสซี อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 5 

วัน ในส่วนแปลงที่พบการระบาดของโรค หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตสตรอว์เบอร์รี่แล้ว ให้เกษตรกร

เก็บซากพืชนำไปทำลายนอกแปลงปลูก และควรเลือกใช้ส่วนขยายพันธุ์ที่มีคุณภาพดีจากแหล่ง

ปลอดโรค 
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  กองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือไอเอ็มเอฟ 

( IMF) จัดทำ รายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลก (World 

Economic Outlook : WEO) ฉบับล่าสุดของเดือน ต.ค. 

ระบุว่า เศรษฐกิจโลกกำลังพยายามไต่หน้าผาขึ้นสู่ระดับ

ท่ีด่ิงลงสู่หุบเหวลึก จากช่วง “ปิดเมือง” เพื่อสกัดกั้นการ

แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ในเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา แต่

แนะรับมือโรคแอนแทรคโนสในสตรอว์เบอร์ร่ี 

หลายประเทศไต่หน้าผาพ้นวิกฤติใน 2 ปี IMF ชี้ทางรอดเศรษฐกิจโลก 



เนื่องจากยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง จนหลายประเทศต้องกลับมาปิดเมือง หรือล็อก

ดาวนพ์ื้นท่ีบางส่วนอีกครั้งโดยเฉพาะในสหรัฐฯและยุโรป 

 สำหรับประเทศในภูมิภาคเอเชีย ไอเอ็มเอฟระบุว่า ประเทศจีนมีการฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว

กว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่โดยภาพรวมเศรษฐกิจโลกจะกลับมาสู่ระดับก่อนเกิดการแพร่ระบาดของ

ไวรัสโควิด-19 ได้เร็วท่ีสุดเมื่อใด ข้อมูลท่ีทำการสำรวจไว้ กลับพบว่า ภาวะเศรษฐกิจโลกโดยรวม 

ยังมีแนวโน้มท่ีจะล้มเหลวได้ ด้วยปัจจัยสำคัญท่ีเป็นตัวชี้วัดต่างๆ 

 
 

แนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจโลกและความเสี่ยง 

 แนวโน้มระยะใกล้ การเติบโตของเศรษฐกิจ ทั่วโลกในปีนี้ล่าสุด คาดว่าจะอยู่ท่ี -4.4% ซึ่ง

เป็นการหดตัวท่ีรุนแรงน้อยกว่าการคาดการณ์ WEO ในเดือน มิ.ย. ท่ีผ่านมา ท่ี-4.9% สะท้อนให้

เห็นถึงตัวเลขของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในไตรมาสที่ 2 ดีกว่าคาดการณ์ไว้

ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศเศรษฐกิจขั้นสูงท่ีกิจกรรมต่างๆ เริ่มดีขึ้นเร็วกว่าท่ีคาดไว้ 

 ปีหน้าจึงคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจโลกจะเติบโตที่ระดับ 5.2% จาก WEO ในเดือน มิ.ย.ท่ีผ่าน

มาเล็กน้อยคือที่ ระดับ 5.4% ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงภาวะตกต่ำในระดับปานกลาง และแนวโน้ม

ระยะกลาง หลังจากการฟื้นตัวในปี 2564 อย่างไรก็ตาม ไอเอ็มเอฟคาดว่า การเติบโตของ

เศรษฐกิจทั่วโลกจะค่อยๆชะลอตัวลงเหลือประมาณ 3.5% ในช่วงปี 2563-68 ที่ระบุไว้ก่อนการ

แพร่ระบาด 

 การคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจอยู่บนพื้นฐานจากการสมมติฐานที่ว่าด้วยมาตรการ

ระยะห่างทางสังคมในปีหน้า จะยังคงมีอยู่ แต่จะค่อยๆหายไปเมื่อวัคซีนต้านไวรัสโควิดได้มีการส่ง

มอบมากขึ้น รวมท้ังการรักษาต่างๆดีขึ้นภายในส้ินปี 2565 

 ขณะที่การคาดการณ์ในระยะกลางยังถือว่า เศรษฐกิจจะต้องเผชิญกับความเสียหายจาก

ความดิ ่งลึก ของภาวะถดถอย และความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง ซึ ่งส่ งผล

ต่อเนื ่องต่อผลผลิตที ่อาจเกิดขึ ้น ผลกระทบเหล่านี ้ รวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการปรับตัว และ

ผลกระทบด้านการผลิตด้วย 



 ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในการคาดการณ์พื ้นฐานมีมากจนผิดปกติ เพราะการ

คาดการณ์ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านสุขภาพ และเศรษฐกิจที่ยากต่อการคาดเดา โดยชั้นแรกเกี่ยวข้อง

กับการแพร่ระบาดรอบใหม่ การตอบสนองด้านสาธารณสุขที่จำเป็น และการหยุดชะงักของ

กิจกรรมภายในประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดีมานด์ที่ลดลง การท่องเที่ยวที่อ่อนแอลงอย่างหนัก 

และการส่งเงินกลับประเทศที่ลดลง รวมไปถึงความเชื่อมั่นของตลาดการเงิน และผลกระทบต่อ

การเคล่ือนย้ายเงินทุนท่ัวโลก 

 ความคืบหน้าของวัคซีน และการรักษา ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในสถานที่ทำงาน เพื่อ

ลดการแพร่เชื้ออาจทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับสู่ระดับก่อนการระบาดได้เร็วขึ้นกว่าท่ีคาดไว้

ในปัจจุบัน โดยไม่กระตุ้นให้เกิดการติดเชื้อซ้ำ และการขยายมาตรการตอบโต้ทางการคลังออกไป

ในปี 2564 ยังสามารถเพิ่มการเติบโตได้สูงกว่าการคาดการณ์ด้วย 

 อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงของการเติบโตที่แย่กว่าที่คาดการณ์ไว้ ยังคงมีอยู่มาก หากไวรัส

กลับมาอีกครั้งจากความคืบหน้าในการรักษา และวัคซีนที่ผลิตได้ช้ากว่าที่คาดไว้ หรือการเข้าถึง

การรักษาหรือเข้าถึงวัคซีนของประเทศต่างๆ ยังไม่เท่าเทียมกัน กิจกรรมทางเศรษฐกิจอาจต่ำกว่า

ท่ีคาดไว้ ด้วยการขยายระยะทางทางสังคมใหม่ และการปิดกั้นท่ีเข้มงวดขึ้น 

 เมื ่อพิจารณาถึงความรุนแรงของภาวะเศรษฐกิจถดถอย และการถอนการสนับสนุน

ฉุกเฉินที่เป็นไปได้นั้น ในบางประเทศอาจล้มละลาย ทำให้ต้องสูญเสียงาน และรายได้ ความ

เชื่อมั่นทางการเงินท่ีลดลง หรืออาจทำให้เกิดการหยุดการปล่อยสินเชื่อใหม่อย่างกะทันหัน (ความ

ล้มเหลวในการหมุนเวียนหนี้ท่ีมีอยู่) ไปยังประเทศท่ีมีความเส่ียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การเร่งความเร็วที่หลากหลายเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจในเอเชีย 

 ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกำลังฟื้นตัวจากภาวะถดถอยครั้งเลวร้ายที่สุด จากการคาดการณ์

แนวโน้มเศรษฐกิจภูมิภาคล่าสุด แสดงให้เห็นว่า การฟื้นตัวเริ่มต้นขึ้นในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2563 

แต่กลไกการขับเคลื่อนการเติบโตของแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน จึงนำไปสู่การฟื้นตัวในแบบ

หลากหลาย และความช้า-เร็ว 

 ในบางประเทศสะท้อนให้เห็นถึงการถดถอยทางเศรษฐกิจท่ีเลวร้ายกว่าท่ีคาดไว้ในไตรมาส

ที่ 2 ขณะที่การคาดการณ์ของไอเอ็มเอฟสำหรับภูมิภาคนี้ในปีนี้ได้ปรับลดลงเหลือ -2.2% เพราะ

แม้เศรษฐกิจประเทศจีน จะเป็นประเทศเดียวที ่มองเห็นเด่นชัดในการล้มแล้วลุกขึ้นได้อย่าง

รวดเร็ว กระทั่งจีดีพี เป็นบวกติดต่อกัน 3 ไตรมาส (Q1 -6.8%, Q2 +3.2%, Q3 + 4.9%) แต่

เศรษฐกิจของประเทศอินเดียกลับหดตัวรุนแรงกว่าที่คาดไว้ในไตรมาสที่ 2 โดยติดลบไปถึง 24% 

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน และคาดว่าจะฟื้นตัวอย่างช้าๆในไตรมาสต่อไป 

 สำหรับประเทศจีน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดก่อน และเป็นจุดกำเนิดของการ

แพร่ระบาดครั้งนี้มีการฟื้นตัวที่แข็งแกร่ง หลังจากการปลดล็อกดาวน์ในไตรมาสแรก และได้

ปรับตัวเลขเติบโตในปีนี้ไว้ที่ 1.9% ส่วนประเทศเศรษฐกิจขั้นสูง (ออสเตรเลีย , เกาหลี, ญี่ปุ่น และ

นิวซีแลนด์) ที่ยังคงอยู่ในภาวะถดถอย คาดว่า จะทำได้ค่อนข้างดีกว่าที่คาดไว้ในปีนี้ จากการ

ปลดล็อกดาวน์ในช่วงก่อนหน้านี้ 

 ขณะที่ในปีหน้า ไอเอ็มเอฟมองว่าเป็นข่าวดีสำหรับเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้จะมีขยายตัว

เพิ่มขึ้น 6.9% เมื่อเทียบกับปีนี้ แต่ผลผลิตโดยรวมยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่าที่คาดไว้ก่อนการแพร่

ระบาด รอยแผลเป็นจะฝังลึกลงไปกับการว่าจ้างแรงงานที่ลดลง และความเชื่อมั่นที่อ่อนแอ 

ส่งผลให้การลงทุนภาคเอกชนลดลงตามไป ขณะที่ผลผลิตอาจจะต่ำกว่าก่อนการแพร่ระบาดราว 

5% 

 

บทเรียนและความท้าทาย 

 ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเข้าสู่ภาวะ

ว ิกฤต ิก ่อน และเศรษฐก ิจหลาย

ประเทศเริ ่มฟื ้นตัวก่อนเช่นกัน โลก

สามารถเร ียนร ู ้บทเร ียนอะไรจาก

ประสบการณ์นี้ 

 ประการแรก การตอบสนองด้าน

สาธารณสุขในระยะเริ่มต้น เมื่ออัตราการติดเชื้อยังอยู่ในระดับต่ำเป็นปัจจัยสำคัญ ประการท่ีสอง 

การผ่อนคลายมาตรการกักกันตัว หลังจากสามารถยับยั้งการแพร่ระบาดได้ ด้วยนโยบายการ

รับมือที่เหมาะสม เช่นการตรวจเชื้อและการติดตามผู้มีความเสี่ยงส่งผลให้เศรษฐกิจดีขึ ้น สอง

ปัจจัยของประเทศเอเชียแปซิฟิกนี้ ทำได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ ประการที่สาม การ

สนับสนุนทางการคลังยังมีส่วนสำคัญในการลดต้นทุนทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนการฟื้นตัว ซึ่ง

ถือว่าเป็นการกระตุ้นเชิงนโยบายท่ีสำคัญ 



 แนวโน้มการฟื้นตัวของการค้าท่ัวโลกจะยังดูไม่สดใส เนื่องจากการเติบโตของเศรษฐกิจโลก

มีความอ่อนแอ การปิดพรมแดนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ความตึงเครียดจากสงครามการค้า

เทคโนโลยี เป็นต้น แม้จะได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของประเทศจีนก็ตาม การค้าขายใน

ตลาดโลกก็ยังไม่สดใส การกระจายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเอเชีย นอกจากการพึ่งพาการ

ส่งออกมากเกินไป เป็นสิ ่งอยู ่ระหว่างการปรับเปลี ่ยนแปลงโครงสร้างพื ้นฐานต่ออุปสงค์

ภายในประเทศซึ่งจะต้องใช้เวลา และเป็นความท้าทายท่ียากเป็นพิเศษสำหรับประเทศเศรษฐกิจท่ี

เล็กท่ีสุด (เช่นหมู่เกาะแปซิฟิก) และโดยท่ัวไปแล้วพึ่งพาธุรกิจการท่องเท่ียว ความไม่เท่าเทียมกัน

ท่ีเพิ่มขึ้นนี้ ตรงกันข้ามกับการฟื้นตัวอย่างยั่งยืน ความไม่เท่าเทียมกันด้านรายได้ และความมั่งคั่ง

ที่เพิ่มขึ้นก่อนที่จะเกิดการระบาด มีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นอีก เว้นแต่จะมีการดำเนินนโยบายท่ี

เด็ดขาด ดัชนีชี้วัดตลาดแรงงานของเอเชียเสื่อมลงมากกว่าในช่วงวิกฤติการเงินโลก โดยเฉพาะ

ผู้หญิงและคนงานวัยหนุ่มสาว ยิ่งไปกว่านั้นนโยบายแจกเงินใหม่เพิ่มเติมในเอเชียยังมีข้อจำกัด 

และพวกนอกระบบมีขนาดใหญ่ทำให้ยากต่อการเข้าถึง 

 ขณะท่ีภาระหนี้ท่ีสูงทำให้ภูมิภาคเอเชียมีความเส่ียงต่อความปั่นป่วนทางการเงิน ในขณะท่ี

การไหลออกของเงินทุนไม่เคยปรากฏมาก่อนในช่วงเริ่มต้นของการระบาดมีเสถียรภาพ ต้อง

ขอบคุณการดำเนินนโยบายการเงินในประเทศเศรษฐกิจขั้นสูง การไหลออกของเงินทุนคงมี

ปริมาณมากเมื่อเทียบกับระดับก่อนการแพร่ระบาด ภาวะการเงินโลกท่ีเข้มงวดขึ้นอาจทำให้ความ

เสี่ยงด้านเครดิต และเสถียรภาพทางการเงินแย่ลงจะซ้ำเติมงบดุลของภาครัฐ และเอกชนให้

อ่อนแอลงและอาจผลักดันให้ประเทศท่ีมีความเปราะบางเข้าสู่วิกฤติหนี้ 

 

การดูแลสุขภาพมาก่อนพร้อมการกระตุ้นเศรษฐกิจเต็มที่ 

 งานแรกของรัฐบาลแต่ละประเทศคือการ

รักษานโยบายสุขภาพให้เข้มแข็งไว้จนกว่าการ

แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะทุเลาลง 

การตรวจเชื้อไวรัสอย่างทันท่วงที การติดตาม

ที่มีประสิทธิภาพ การเพิ่มขีดความสามารถ

ของโรงพยาบาล และการปรับปรุงระบบการดูแลสุขภาพ ยังคงเป็นส่ิงสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

สำหรับประเทศตลาดเกิดใหม่และประเทศที่มีรายได้ต่ำในภูมิภาค ประเทศต่างๆ ควรวางแผน

ตั้งแต่ตอนนี้เพื่อรักษาความปลอดภัยและกระจายอุปกรณ์วัคซีนอย่างรวดเร็วทันทีเมื่อพร้อมใช้

งานโดยได้รับการสนับสนุนแบบพหุภาคีตามความจำเป็น 

 นอกเหนือจากการตอบสนองด้านสุขภาพแล้ว ยังจำเป็นต้องใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ

อย่างเต็มท่ีเพื่อการเติบโตในอนาคต โดย ประการแรก ไม่ควรถอนการสนับสนุนทางการเงินก่อน

กำหนด ก่อนท่ีการฟื้นตัวจะได้รับแรงฉุดกระชากขึ้นมา  

 ประการที่สอง ประเทศต่างๆจำเป็นต้องเพิ่มความพยายามเป็น 2 เท่า ในการปกป้อง

ประชาชนที่เปราะบางที่สุดจากผลพวงของวิกฤติ ผ่านการกำหนดเป้าหมายการสนับสนุนทาง

การเงินที่ดีขึ้น โดยเฉพาะกับเยาวชนและสตรีที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด นี่เป็นสิ่งจำเป็น เพราะ

งบประมาณหายากหรือลดน้อยลงอย่างรวดเร็วในทุกที่และความไม่เท่าเทียมกันอย่างเฉียบพลัน 



ยังอาจนำไปสู่ความไม่สงบในสังคมได้หากผู้ที่อยู่ด้านล่างสูญเสียความหวังว่าเวลาที่ดีกว่า รออยู่

ข้างหน้า 

 ประการที่สาม การเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านสินเชื่อที่เกิดขึ้นใหม่ในองค์กร และครัวเรือน

ยังคงมีความสำคัญเนื่องจากอาจมีผลกระทบต่อสถาบันการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการ

เติบโตช้ากว่าท่ีคาดไว้ หนี้ท่ีอยู่ในระดับสูงเป็นช่องโหว่ท่ีสำคัญในภูมิภาค เนื่องจากสถานะทางการ

เงินท่ีอ่อนแอของธุรกิจจำนวนมากก่อนเกิดวิกฤติ และการแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณะในเชิงรุกท่ีไม่

ยั่งยืนเป็นส่ิงสำคัญ 

 ประการที่สี่ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างนโยบายเศรษฐกิจควรมุ่งเน้นไปท่ี

โลกของวันพรุ่งนี้ไม่ใช่เมื่อวานนี้ ซึ่งหมายถึงการอำนวยความสะดวกในการปรับโครงสร้างองค์กร

และการจัดสรรทรัพยากรใหม่ รวมถึงภาคส่วนท่ีจะปูทางไปสู่การเติบโตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

ในระดับกลาง 

 ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีจุดประสงค์ที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับประชาชนของตน ด้วย

นโยบายที่เหมาะสมและการสนับสนุนจากนานาชาติ เครื่องยนต์ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ

เอเชียสามารถทำงานร่วมกันได้อีกครั้งและขับเคลื่อนภูมิภาคไปสู่ข้างหน้า ไอเอ็มเอฟพร้อมที่จะ

สนับสนุนเศรษฐกิจทั่วเอเชียและแปซิฟิกด้วยการจัดหาเงินทุนคำแนะนำด้านนโยบายและการ

พัฒนาขีดความสามารถท่ีเหมาะกับความต้องการท่ีหลากหลายในภูมิภาค 

 สำหรับเศรษฐกิจประเทศไทย คาดการณ์ว่าจะหดตัวท่ี-7.1% ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ในเดอืน 

มิ.ย.ท่ีผ่านมาท่ี-7.8% และในปีหน้าคาดการณ์การเติบโตจะกลับมาท่ี 4.0% โดยมองว่าไทยมีอัตรา

การว่างงานท่ีต่ำสุดในภูมิภาคท่ีระดับ 1.0% ในปีนี้ และปีหน้า 

 การฟื้นตัวของประเทศไทยคาดว่าจะค่อยเป็นค่อยไป ตามความท้าทายท่ียังคงดำเนินต่อไป 

สำหรับภาคการท่องเที่ยวและเส้นทางที่ไม่แน่นอนของการแพร่ระบาด การสนับสนุนนโยบาย

การเงินการคลังและนโยบายทางการเงินท่ีหลากหลายของทางการเพื่อจัดการความเส่ียงจากการ

ระบาดของโรคระบาดและเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงิน ท้ังหมดนี้ ไม่ใช่เรื่องท่ีรัฐบาลประเทศ

ใดจะทำได้ หรือหาทางออกให้กับเศรษฐกิจของตนได้ 

ทีมเศรษฐกิจ 

 

 

 

 ในยุคแห่งการปรับตัวให้เข้ากับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ผันแปรไปอย่างรวดเร็ว 

ทั้งในเรื่องดิจิทัลยึดครองโลก วิถีชีวิตนิวนอร์มอล และภูมิอากาศโลกเปลี่ยนไปเพราะภาวะโลก

ร้อน...ชาวนาไทยไม่เพียงจะต้องปรับตัวให้เข้ากับการผลิตปลูกข้าวให้ได้มาตรฐาน GAP (Good 

Agricultural Practices) เท่านั้น วันนี้ยังต้องปรับตัวให้เข้ากับมาตรฐานการผลิตข้าวท่ียั่งยืน (SRP 

: Sustainnable Rics Platform) อีกต่างหาก เพราะถ้าไม่รู้จักปรับตัวให้เข้ามาตรฐานนี้ ในอนาคต

ข้างหน้า ชาวนาไทยอาจจะต้องปลูกข้าวไว้กินเองกับขายเฉพาะภายในประเทศเท่านั้น ส่วนเรื่อง

จะปลูกข้าวเพื่อส่งไปขายตลาดต่างประเทศ คงจะเป็นเรื่องยากมากยิ่งขึ้น เพราะจะมีการนำ

มาตรฐานนี้เร่ืองปลูกข้าวก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน มาเป็นเครื่องมือตัวใหม่ในการกีดกันทางการค้า 

มาตรฐานปลูกข้าวยั่งยืน ชาวนาไทยพร้อมแค่ไหน 



 “มาตรฐานการผลิตข้าวที่ยั่งยืน หรือ SRP จะว่าไปแล้ว ไม่ใช่เรื่องใหม่ซะทีเดียว เพราะมี

การคิดทำกันมาตั้งแต่ปี 2558 โดยองค์การสหประชาชาติ สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ และประเทศ

สมาชิกภาคีเครือข่าย ได้ร่วมกันจัดทำมาตรฐานนี้ขึ ้นมา เพื่อแก้ปัญหาการปลูกข้าวไม่ถูกวิธี 

ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน เช่น การเอาน้ำไปขังในนาไว้นาน ก่อให้เกิดก๊าซมีเทน การเกี่ยวข้าวที่ทำ

ให้ต้องอบความชื้นนานทำให้สิ้นเปลืองพลังงาน รวมไปถึงการเผาตอซังที่ก่อให้เกิดภาวะโลกรอ้น 

เป็นต้น แต่มาตรฐานและวิธีการปลูกข้าวท่ียั่งยืนนี้ไม่ได้เน้นไปท่ีลดโลกร้อนอย่างเดียว ยังเน้นถึง

วิธีการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และการตลาด ท่ีทำให้ชาวนาสามารถยืนอยู่ได้อย่างยั่งยืนด้วย และ

ขณะนี้มีประเทศที่ปลูกข้าว เริ่มนำมาตรฐานนี้มาใช้กับการปลูกในประเทศตัวเองกันบ้างแล้ว 

เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย สำหรับบ้านเราเริ่มทำมาตั้งแต่ปี  2561 เป็นโครงการ

ความร่วมมือระหว่างกรมการข้าว กับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศเยอรมัน (GIZ) ใน

จังหวัดอุบลราชธานี” 

 นายมนตรี พรหมลักษณ์ ผู้จัดการโครงการตลาดนำการผลิตเพื ่อเกษตรกรรายย่อย 

(MSVC) เผยที่มาของมาตรฐานการผลิตข้าวตัวใหม่ที่จะถูกนำมาใช้ในอนาคต พร้อมกับอธิบาย

วิธีการทำนาแบบ SRP...ท่ีมีหลักการปฏิบัติ 8 หมวด และข้อกำหนดการปฏิบัติ 41 ข้อ 

 หลักการปฏิบัติ หมวดท่ี 1...ต้องมีแผนการผลิต ชีวิตเปล่ียน 1) มีการจัดทำปฏิทินเพาะปลูก

ข้าว 2) มีการจัดบันทึกข้อมูลกิจกรรมในไร่นา 3) รับการฝึกอบรมหัวข้อท่ีเกี่ยวข้อง 

 หมวดท่ี 2...เตรียมการดี ไม่มีปัญหา 4) ไม่มีการปนเปื้อนของโลหะในดินและข้าว 5) แปลง

นาไม่มีปัญหาดินเค็ม 6) ท่ีตั้งแปลงนาไม่บุกรุกป่า และมีความหลากหลายทางชีวภาพ 7) ไม่มีสาย

พันธุ์สัตว์หรือพืช รุกราน 8) มีการปรับระดับพื้นท่ีแปลงนาให้สม่ำเสมอ 9) ใช้เมล็ดพันธุ์คุณภาพ

ดีจากแหล่งท่ีเชื่อถือได้ 

 หมวดที่ 3...ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ไม่มีปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม 10) มีระบบจัดการน้ำที่ดี 11) มี

ระบบชลประทานระดับชุมชนท่ีดี 12) คุณภาพน้ำต้นทุนในระบบชลประทานดี 13) การขุดเจาะน้ำ

บาดาลถูกกฎหมาย 14) มีการระบายน้ำออกจากแปลงนาอย่างถูกต้อง 

 หมวดที่ 4...ใช้ปุ๋ยถูกวิธี ดินดี ลดต้นทุน 15) มีการจัดการแร่ธาตุอาหารพืชอย่างมีประ-

สิทธิภาพ 16) มีการใช้ปุ๋ยในแปลงนาอย่างถูกต้อง 17) ใช้ปุ๋ยแคมีท่ีถูกกฎหมาย ไม่เป็นปุ๋ยปลอม 

 หมวดที่ 5...การป้องกันและกำจัดศัตรูข้าวที่ดี ชีวีปลอดภัย มีกำไรเพิ่ม 18) มีการป้องกัน

กำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็น วัชพืช แมลงศัตรูข้าว โรคข้าว หอยเชอร์รี หนู และนก 

 หมวดที่ 6...เก็บเกี่ยวถูกวิธี ผลผลิตดี มีคุณภาพ 19) ช่วงเวลาเก็บเกี่ยวเหมาะสม 20) มี

การจัดการอุปกรณ์เก็บเกี่ยว 21) มีการลดความชื้นผลผลิตข้าวและจดบันทึก 22) มีการปฏิบัติ

ตามการลดความชื้นผลผลิตที่ถูกต้อง 23) มีการจัดการเก็บรักษาผลผลิตที่ดี 24) มีการจัดการตอ

ซังข้าวท่ีดี 25) มีการจัดการฟางท่ีดี 

 หมวดท่ี 7...ทำนาปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพและส่ิงแวดล้อม 26) มีความปลอดภัยของแรงงาน 

27) มีการจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์การทำนาน 28) มีการฝึกอบรมผู้ฉีดพ่นสารเคมี 29) ใช้ชุด

อุปกรณ์ PPE 30) ซักล้างเปลี่ยนชุดหลังการใช้ 31) ห้ามฉีดพ่นสารเคมีตามกำหนด 32) ห้ามเข้า

แปลงนาหลังพ่นยา 33) จัดเก็บสารเคมีถูกต้อง 34) กำจัดบรรจุภัณฑ์สารเคมีถูกต้อง 



 และหลักการปฏิบัติ หมวดท่ี 8...เอื้ออารี คือ วิถีชาวนาไทย 35) ไม่มีการใช้แรงงานเด็กอายุ

ตํ่ากว่า 15 ปี 36) ไม่มีการใช้แรงงานเด็กอายุตำกว่า 18 ปี ปฏิบัติงานท่ีเป็นอันตราย 37) สนับสนุน

การศึกษาของแรงงานที่ช่วยทำนา 38) ไม่มีการใช้แรงงานบังคับ 39) ไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อ

แรงงาน 40) ให้สิทธิแรงงานเข้าร่วมสมาคม 41) ให้ค่าแรงงานตามกฎหมาย 

 สิ่งเหล่านี้เป็นข้อกำหนดในมาตรฐานการผลิตข้าวที่ชาวนาไทยจะต้องปรับตัว...แต่จะทำ

ตามข้อกำหนดเหล่านี้กันได้แค่ไหน ชาวนาพร้อมจะปรับตัวหรือไม่ รวมทั้งภาครัฐเองจะมีความ

พร้อมแค่ไหน เพราะข้อกำหนดในบางเรื่อง ดูเหมือนภาครัฐจะจนใจรับมือ โดยเฉพาะในเรื่องน้ำ

และดิน ที่จะต้องมีระบบชลประทานที่ดี ดินต้องไม่เค็ม แต่ถ้าทำได้ อนาคตข้าวไทยสดใสแน่...

เพราะวันนี้ชาวนาอุบลราชธานี 8,128 ราย ทำได้แล้ว และบริษัท โอนแลม (ประเทศไทย) จำกัด 

ได้ทำบันทึกลงนามรับซื ้อข้าวมาตรฐาน SRP จำนวน 39,000 ตัน จากแปลง 97,797 ไร่ ไป

เรียบรอ้ยแล้ว พร้อมให้ราคาเพิ่มพิเศษ ตันละ 100-150 บาท สำหรับชาวนาท่ีเข้าอบรมการผลิต

ข้าวท่ียั่งยืน โดยข้าวมีส่ิงเจือปนไม่เกิน 2% และมีความชื้นไม่เกิน 25-30% 

ชาติชาย ศิริพัฒน์ 

 


