ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
คอลัมน์ สกู๊ปหน้า 1 : ปี 64 ไทยเจอลานีญา ทั้งฝนและหนาวสุดขั้ว
ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวเต็มตัว นับแต่วันที่
22 ตุลาคม 2563 กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศ
ลมระดับความสูง 100-3,500 เมตร มีการ
เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือ หรือลม
ตะวันออก และลมระดับบน 5,000 เมตรขึ้นไป
เปลี่ยนเป็นลมฝ่ายตะวันตก อีกทั้ง “อุณหภูมิต่ำสุด”
ในช่วงเช้าบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลง ใน
เกณฑ์อากาศเย็นแล้ว แต่ในช่วงเริ่มต้น “ฤดูหนาว” อากาศประเทศไทยตอนบนยัง “แปรปรวน”
จะมีฝนตกเป็นบางช่วง แต่ปริมาณไม่มากนัก
ลักษณะอากาศปรับเปลี่ยนฤดูเข้าสู่ “ฤดูหนาว” ที่มีทั้งฝนตกบางช่วง และอากาศหนาว
เย็นเช่นนี้ “ร่างกาย” อาจปรับสภาพไม่ทันมักมี “การเจ็บป่วยง่าย” ทำให้ “เชื้อโรค” แพร่ระบาด
ได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ เช่น หอบหืด หลอดลมอักเสบ โรค
ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม เป็นต้น
สาเหตุมาจาก “การรับเชื้อไวรัส” เข้าสู่ร่างกายทางจมูก ปาก และตา ที่เชื้อชนิดนี้มักอยู่ใน
ละอองเสมหะ น้ำมูกน้ำลายของผู้ป่วยที่ไอ จาม และอาจติดอยู่กับภาชนะ หรือพื้นผิวเปื้อนน้ำมูก
น้ำลายของผู้ป่วย ที่สามารถแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ในสถานที่ที่มีคนแออัด และอากาศถ่ายเท
ไม่สะดวกก็ได้
แต่ในส่วน “ฤดูหนาว 2563” คาดการณ์กันว่า ได้รับผลพวงจากอิทธิพล “ปรากฏการณ์
ลานีญา” (La Nina) ที่กำลังเกิดขึ้น ส่งผลให้ “ทั่วประเทศไทย” จะมีอากาศหนาวเย็นยะเยือกจับใจ
แน่นอน โดยเฉพาะภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ...ทำให้ “นักท่องเที่ยว” สามารถสูด
อากาศหนาวรับเข้าเต็มปอดได้สดชื่นกันได้อีกครั้ง
ปรากฏการณ์นี้ไม่เกิดขึ้นเฉพาะเรื่องอากาศหนาวกว่าปกติเท่านั้น แต่ยังมีผลถึงปี 2564
“ประเทศไทย” จะต้องเผชิญกับ “ฝนตกหนัก” และมีภาวะเสี่ยงต่อน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหล
หลากด้วยซ้ำ กล่าวคือ...“ลานีญา” เป็นปรากฏการณ์เชื่อมโยงตรงกันข้ามกับ “เอลนีโญ” มักเกิด
จากอุณหภูมิน้ำทะเล ในเขตศูนย์สูตรของแปซิฟิก ด้านตะวันออกจะเย็นกว่าปกติ ทำให้เกิดพายุ
เฮอริเคน ในมหาสมุทรแอตแลนติก เกิดฝนตกหนัก ในด้านตะวันตกเฉียงเหนือของมหาสมุทร
แปซิฟิก รวมถึงด้านเหนือของภาคตะวันตก
เมื่อลานีญาอ่อนกำลังลง ทำให้อากาศชุม่ ชื้น เกิดฝนตก และอาจเกิดน้ำท่วมในฤดูฝน ที่
มักจะเกิด 3-5 ปีต่อครั้ง ที่จะกินระยะเวลา 9-12 เดือน เว้นช่วงการเกิด 1-2 ปี ตามหลักแล้ว
“ลานีญา” มักเกิดน้อยกว่า “เอลนีโญ” ทำให้มักเกิด “ภัยแล้ง” มากกว่า “น้ำท่วม” ตามมาเช่นกัน

ปรากฏการณ์ลานีญามีส่งผลต่อสภาวะอากาศของประเทศ
ไทยนี้ รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์
ม.เกษตรศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญงานวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการเกษตร เจ้าของรางวัล “ป๋วย อึ๊งภากรณ์” นัก
เศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 2562 ให้ข้อมูลว่า
ก่อนอื่นขอย้อนกลับไปในปี 2561-2562...“ทวีปเอเชีย” ต่างรับ
อิทธิพลจาก “ปรากฏการณ์เอลนีโญ” ส่งผลให้อุณหภูมิสูงกว่า
ค่าเฉลี่ย และมีปริมาณน้ำน้อยกว่าค่าเฉลี่ย ทำให้ “ประเทศไทย” ก็
ได้รับผลนี้ต้องเผชิญ “ภัยแล้งสะสม” จนน้ำในเขื่อนไม่เพียงพอต่อภาคการเกษตร “รัฐบาล” ต้อง
ประกาศห้ามเพาะปลูกพืชนอกฤดูกาล และลากยาวมาจนถึงกลางปี 2563 ที่ล่วงเลยฤดูฝนออก
มาร่วมเดือน ในหลายภาคส่วนต่างลุ้นว่า “น้ำจะเพียงพอหรือไม่” ทำให้เกษตรกรในหลายพื้นที่
ต้องได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก
สำหรับปัจจัยของการเกิด “ปรากฏการณ์เอลนีโญ” ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (climate change) ที่มาจากสภาพการ “ปล่อยก๊าซเรือนกระจก” เช่น การเผา
ไหม้ของเชื้อเพลิงฟอสซิล อย่างถ่านหิน น้ำมัน ร้อยละ 91 และการตัดไม้ ร้อยละ 9 ที่กำลังมี
สถิติของการปล่อยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทุกปีด้วยซ้ำ
แม้มี “สนธิสัญญาเกียวโต และอนุสัญญา Paris Agreement” ที่ต่างพยายามช่วยกันลด
การปล่อยแก๊สเรือนกระจกทั่วโลก แต่ก็ไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร โดยเฉพาะยุค “โดนัลด์
ทรัมป์” ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ที่ได้ปฏิเสธความเชื่อของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนี้
และออกจากอนุสัญญา Paris Agreement
หนำซ้ำยังเร่งผลักดันส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม ในอนาคตนีโ้ ชคดี
“พรรคเดโมแครต” ที่จะมาเป็นผูน
้ ำของสหรัฐฯ เพราะยุคสมัย “บารัค โอบามา” พรรคเดโมแครต
เคยเป็นผู้บุกเบิกในการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ล่าสุดก็มีข่าวว่า “พรรคเดโมแครต” กำลังเข้า
ร่วมอนุสัญญา Paris Agreement อีกครั้งด้วย
ต้องเข้าใจว่า “ชั้นบรรยากาศ” ถือว่า “พืน
้ ที่สาธารณะ” ใช้ร่วมกัน ในการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกออกไปในชั้นบรรยากาศนี้ย่อมมีผลกระทบทั่วโลก ทำให้ในเชิง “วิทยาศาสตร์” มีการ
พยากรณ์บ่งชี้ว่า ในอนาคตโลกจะมีสภาวะร้อนยิ่งขึ้น และในหลายประเทศ อาจต้องเผชิญ “ภัย
แล้งหนักหน่วงเข้มข้น” นับจากนี้ไปอีกด้วย
ฉะนั้น “ประเทศไทย” ในแง่เชิง “ภาคธุรกิจการค้า” กิจกรรมทีไ่ ม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
หรือธุรกิจที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากๆ ในอนาคต “นโยบายสหรัฐอเมริกา” อาจเข้ามา
แทรกแซงก็ได้ด้วยการพิจารณา “ไม่รับสินค้าก่อมลพิษ” โดยเฉพาะ “การปลูกข้าว” ที่เป็นแหล่ง
การปล่อยก๊าซมีเทนกันอยู่มาก...
ประเด็น...“ประเทศไทยเจอปรากฏการณ์ลานีญา” มีแนวโน้มเริ่มมาตั้งแต่เดือน ก.ย.2563
สูงถึง 95 เปอร์เซ็นต์ และปรากฏการณ์นี้จะมีความชัดเจนในเดือน ธ.ค. คาดว่าจะอ่อนกำลังลง
ลากยาวถึงเดือน เม.ย.2564 บ่งชี้ว่า “ฤดูแล้งปีหน้าจะมีฝนมาเร็วมากกว่าปกติ” ทำให้ปัญหาภัย
แล้งน่าจะบรรเทาลงในหลายพื้นที่ก็ได้

สังเกตสถานการณ์ “น้ำในเขื่อน” เริ่มมีปริมาณน้ำฝนเข้ามาเติมเต็มเกือบทุกแห่งมากกว่าปี
ก่อนแล้ว ยกเว้น “เขื่อนภูมิพล” ที่ยังมีความกังวลอยู่ เพราะมีน้ำใช้งานได้อยู่เพียง 14 เปอร์เซ็นต์
แต่ตามการคำนวณพยากรณ์ในช่วงเดือน มี.ค.-เม.ย.2564 ก็คาดว่าจะมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นอีก
เพราะผลพวง “ลานีญา” เข้ามาต่อเนื่องนี้
ซ้ำร้าย...ในอนาคตอาจต้องเผชิญ “น้ำท่วม” ในหลายพื้นที่ที่เป็นความท้าทายของ
หน่วยงานภาครัฐ ในการบริหารจัดการน้ำ เพราะหากเก็บน้ำเยอะเกินไป และมีปริมาณน้ำฝน
มาก ก็อาจทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมก็ได้...
เมื่อเป็นเช่นนี้...“อุณหภูมิทั่วประเทศก็ลดต่ำลงด้วย” ตามหลักคำนวณพยากรณ์อากาศ ใน
เดือน พ.ย.2563-ม.ค.2564 มีแนวโน้มต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติอีก “ลบ 0.5-ลบ 1 องศาฯ” โดยเฉพาะ
“ภาคกลางและอีสาน” เช่น ปี 2562 อากาศเคยหนาวเย็นค่าเฉลี่ยทั่วประเทศต่ำสุด 25 องศาฯ
ครั้งนี้จะหนาวเย็นลงเป็น 24-24.5 องศาฯ โดยเฉพาะพื้นที่ “ภาคเหนือ” ในปีนี้ “ยอดดอย” อาจ
มีปรากฏการณ์แม่คะนิ้งเยอะกว่าเดิม
สิ่งที่ตามมาก็อาจมี “โรคระบาดในพืช” เพราะต้องเผชิญกับ “อากาศหนาวเย็นจัด” อีกทั้ง
ในบางพื้นที่ยังอาจเจอสภาพอากาศเย็นลงแบบเฉียบพลัน ทำให้มี “โรคติดพืช” สามารถแพร่
ระบาดในกลุ่มพืชได้ง่าย ที่มีลักษณะอาการผิดปกติ หรือสภาพพืชเปลี่ยนไปจากเดิม ทำให้พืชผล
การเกษตรเกิดความเสียหายขึ้นเช่นกัน
ส่วน “ผู้อยู่พื้นที่หนาวเย็น” จะส่งผลให้อุณหภูมิ
ร่างกายเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อาจทำให้ร่างกายป่วย
ได้ง่ายกว่าปกติ โรคสำคัญคือ ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ดังนั้น
อาจต้องหันมาเตรียมร่างกาย และดูแลสุขภาพในช่วงหน้า
หนาวด้วยการสวมเสื้อผ้าหนาๆ ให้เพียงพอต่อความอบอุ่น
และรับประทานอาหารที่มีประโยชน์จะดีที่สุด
ไม่เพียงเท่านั้น...การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศหนาวผิดปกตินี้ยังเอื้อต่อความอยู่รอดของ
“ไวรัส” ในการแพร่กระจายเชื้อได้ง่ายรวดเร็วมากด้วย โดยเฉพาะโรคโควิด-19 ถ้าใน “ประเทศ
ไทย” มีการระบาดระลอกใหม่เกิดขึ้นจริงๆ ก็มีโอกาสแพร่เชือ้ ไวรัสรวดเร็วรุนแรงก็ได้ ดังที่เกิดขึ้น
ในหลาย ประเทศมาแล้วนี้
ทว่า...“โชคดีเมืองไทย” ไม่มผี ู้ติดเชื้อในประเทศมานานแล้ว คงมีเฉพาะผู้ติดเชือ้ เดินทางจาก
ต่างประเทศที่เข้าระบบกักตัว 14 วัน ดังนั้น เราต้องเน้น “ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก” เช่นเดิม ใน
การเปิดประเทศก็ยังมีโอกาสเสี่ยงเกิดการระบาดอยู่ ในจุดนี้ต้องมีมาตรการคัดกรองชาวต่างชาติ
เข้มงวด ที่ต้องระมัดระวังขั้นสูงสุดด้วยซ้ำ
ย้ำว่า...“ปรากฏการณ์ลานีญา” ที่เกิดขึ้นนี้เป็นการพยากรณ์ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์
เพื่อเตือนกันไว้ล่วงหน้า “ไม่ให้ประมาท” สามารถเตรียมตัวระวังภัยได้ทันท่วงที

จ่อออกมาตรการสกัดบาทแข็ง กนง.คงดอกเบี้ยชี้เศรษฐกิจฟื้นเปราะบาง
กนง.วิ ต กเงิ น ไหลเข้ า ดั น “บาทแข็ ง ” ซ้ ำ เติ ม
เศรษฐกิจไทยที่ยังฟื้นตัวช้า -เปราะบาง ธปท.จ่อ
ออกมาตรการดู แ ลอั ต ราแลกเปลี ่ ย น–เงิ น ทุ น
เพิ่มเติมเร็วๆนี้ คงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.5% ยัน
ให้ ค วามสำคั ญ ต่ อ การฟื ้ น ตั ว เศรษฐกิ จ ห่ ว ง
ตลาดแรงงานเปราะบาง–ผู้ประกอบอาชีพอิ ส ระ
รายได้ลด ด้านแบงก์ระบุ มาตรการ ธปท.ที่ออกมาต้องแรงพอถึงจะยันอยู่ ไม่อย่างนั้นมีโอกาส
หลุด 30 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ
นายทิ ต นั น ทิ ์ มั ล ลิ ก ะมาส ผู ้ ช ่ ว ยผู ้ ว ่ า การธนาคารแห่ ง ประเทศไทย (ธปท.) ใ นฐานะ
เลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม กนง.มีความกังวลต่อ
ค่ า เงิ น บาทเที ยบกับ ดอลลาร์ ส หรัฐ ฯที ่ ปรั บแข็ งค่า ขึ ้น เร็ ว นั ก ลงทุ น ต่ างชาติ กลั บ มาลงทุนใน
สินทรัพย์ของกลุ่มประเทศเกิดใหม่หลังผลเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ และความคืบหน้าวัคซีน
โควิด-19 โดยเงินบาทแข็งค่าเร็วอาจกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในส่วนที่ยังเปราะบาง
จึงเห็นควรให้ติดตามตลาดอัตราแลกเปลี่ยนและเงินทุนเคลื่อนย้ายอย่างใกล้ชิด รวมทั้งพิจารณา
ความจำเป็นของการดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพิ่มเติม
“กนง.ได้หารือกันเรื่องเงินบาทแข็งค่าเร็วกันค่อนข้างมาก ซึ่งอาจกระทบต่อการฟื้นตัว
เศรษฐกิจ จึงให้ดำเนินนโยบายเพิ่มเติมเพื่อดูแลเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน เพราะมีเงินทุน
ไหลเข้าจากนักลงทุนต่างชาติทั้งหุ้นและตราสารหนี้ โดยเงินบาทแข็งค่าจากในช่วงประชุม กนง.
ครั้งก่อน 4.3% แต่ยังเคลื่อนไหวทิศทางเดียวกับภูมิภาค อย่างไรก็ตาม หากดูข้อมูลจากต้นปีจนถึง
ปัจจุบันพบว่า เงินบาทยังอ่อนค่า 0.6% โดยนอกเหนือจากการดูแลแล้ว คงจะมีการทบทวนความ
จำเป็ น ในการใช้ ม าตรการดู แ ลค่ า เงิ น บาทเพิ ่ ม ขึ ้ น โดยในวั น ที ่ 20 พ.ย.นี ้ ธปท.จะอธิ บ าย
สถานการณ์ค่าเงินบาทและมาตรการที่จะมีต่อไป ทั้งเรื่องระยะสั้นและระยะยาว”
ผู้ช่วยผู้ว่าการ ธปท.กล่าวต่อว่า การดูแลค่าเงินบาทต้องหลากหลายเหมาะสม โดยดูทั้ง
ระยะสั้น ระยะยาว ยืนยันเครื่องมือมีอยู่ แต่ต้องดูว่าจะใช้อย่างไรให้เหมาะสม และตรงจุ ด
อย่ า งไร ช่ ว งต่ อ ไปจะเปิ ด เผยออกมามากขึ ้ น ทั ้ ง ต้ น เหตุ แ ละเครื ่ อ งมื อ มี อ ะไร จะทำอะไร
ขณะเดียวกันยังกังวลตลาดแรงงาน เพราะจะกระทบต่อรายได้ครัวเรือนโดยเฉพาะผู้ประกอบ
อาชี พ อิ ส ระ ขณะที ่ เ ศรษฐกิ จ ไทยยั ง คงฟื ้ น ตั ว แบบเปราะบางและมี ค วามเสี ่ ย งทั ้ ง ในและ
ต่างประเทศ”
สำหรับการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมครั้งนี้ นายทิตนันทิ์ กล่าวว่า
กนง.มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.50% ต่อปี เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจและให้เน้นมาตรการช่วยเหลือที่ตรงจุดมากขึ้น โดย กนง.ประเมินว่าแม้เศรษฐกิจไทย
ปรับดีขึ้นกว่าคาดในช่วงไตรมาส 3 ที่ผ่านมา แต่มีแนวโน้มฟื้นตัวช้า ยังต้องการแรงสนับสนุนจาก

อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่อยู่ในระดับต่ำอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังจำเป็นต้องรักษาขีดความสามารถ
ในการดำเนินนโยบายการเงินที่มีจำกัดไว้เพื่อใช้ในจังหวะที่เหมาะสมและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
“ภาพรวมตลาดแรงงานยังคงเปราะบาง โดยเฉพาะรายได้ของแรงงานที่ยังอยู่ในระดับต่ำ
ซึ่งจะกดดันการบริโภคภาคเอกชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยในช่วงต่อไป เมื่อปัจจัยสนับสนุน
ชั่วคราวเริ่มหมดลง ขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐมีแนวโน้มต่ำกว่าที่ประเมินไว้ เสถียรภาพระบบ
การเงินเริ่มจะมีความเปราะบางขึ้นตามภาวะเศรษฐกิ จและความเสี่ยงต่อฐานะทางการเงิ นของ
ภาคธุรกิจและครัวเรือน”
กนง.เห็นว่าการประสานนโยบายระหว่างหน่วยงานภาครัฐมีความสำคัญต่อการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจในระยะถัดไป โดยนโยบายการเงินต้องผ่อนคลายต่อเนื่อง มาตรการทางการเงินและ
สินเชื่อควรเร่งกระจายสภาพคล่องไปสู่ผู้ที่ได้รับผลกระทบให้ตรงจุดและทันกาล ขณะที่มาตรการ
การคลังมีบทบาทสำคั ญเพื ่อพยุ งเศรษฐกิจ จึงควรเร่งเบิกจ่ายและให้ค วามช่ว ยเหลื อกลุ ่ ม ที่
เปราะบางอย่างตรงจุด โดย กนง.ยังคงให้น้ำหนักกับการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเป็น
สำคัญ รวมถึงติดตามความเพียงพอของมาตรการภาครัฐและปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ทั้งความไม่แน่นอน
ทางการเมืองในประเทศ เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ และฐานะทางการเงินของภาคธุรกิจและ
ครัวเรือน
ด้านนางสาวรุ่ง สงวนเรือง ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จำกั ด (มหาชน) เปิ ด เผยว่ า ค่ า เงิ นบาทตลอดทั ้ งวัน วานนี้ (18 พ.ย.) ผั น ผวนอย่ างมาก โดย
หลังจากเปิดตลาดเงินบาทปรับตัวแข็งค่าขึ้นไปแตะที่ 30.16 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ และเมื่อ
ธปท.เตรียมออกมาตรการมาดูแลค่าเงิน ส่งผลให้ค่าเงินบาทอ่อนค่ารวดเร็วไปอยู่ที่ระดับ 30.34
บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ก่อนที่จะกลับมาเคลื่อนไหวอยู่ที่ 30.27 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ
“แนวโน้มค่าเงินบาทขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างประเทศเป็นหลัก หลังจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
อ่อนค่าลงส่งผลให้ค่าเงินบาทตลอดจนค่าเงินในภูมิภาคแข็งค่าขึ้น หากมาตรการที่ ธปท.ออกมา
นักลงทุนมองว่าไม่รุนแรง ค่าเงินบาทก็ยังมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น ซึ่งต้อ งจับตาดูว่าแนวรับที่ 30.15
บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ จะรับอยู่หรือไม่ โดยหากทะลุแนวรับก็มีโอกาสอย่างมากที่ค่าเงินบาทจะ
หลุด 30 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ”

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า
ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
ปลื้มเกษตรกรแปลงใหญ่กล้วยหอม ใช้ตลาดนำการผลิต-ออเดอร์ล้นไม่พอขาย
นายเข้ ม แข็ ง ยุ ต ิ ธ รรมดำรง อธิ บ ดี ก รมส่ ง เสริ ม การเกษตร เปิ ด เผยหลั ง ติ ด ตามผล
ดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่กล้วยหอมเมืองแกน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ว่า ได้มีโอกาส
ร่วมประชุมกับคณะกรรมการเครือข่ายเกษตรกรแปลงใหญ่กล้วยหอมพบว่าเกษตรกรเข้มแข็ง
และเข้าใจหลักตลาดนำการผลิต รวมทั้งปรับตัวใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เทคนิคการห่อกล้วย
รวมถึงการเข้าสู่มาตรฐาน GAP ที่ปัจจุบันมีเกษตรกรที่ได้รับมาตรฐานแล้วกว่า 70 ราย การทำ
ระบบน้ำให้เพียงพอตลอดปี การปรับปรุงดิน เพื่อลดต้นทุนการผลิต รวมถึงการใช้พันธุ์ที่ดี
ปัจจุบันผลผลิตสามารถยกระดับเป็นพรีเมียมได้กว่า 40% จากเดิมได้เพียง 1-2% เน้นคุณภาพ ลด
ต้นทุน และขับเคลื่อนกลุ่มแปลงใหญ่ในรูปแบบคณะกรรมการ ซึ่งจะทำให้โปร่งใส และตรวจสอบ
การทำงานได้และพัฒนากลุ่มอย่างเป็นระบบ
ในอนาคตวางแผนที่ใช้โดรนลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งแนะนำเกษตรกรผลิตสารชีวภัณฑ์ใช้
เอง “สำหรับแปลงใหญ่กล้วยหอมทอง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ จัดตั้งเมื่อปี 2560 มีเกษตรกร 70
ราย พื้นที่ 320 ไร่ ผลผลิตรวม 102,400 ตัน ผลผลิตเฉลี่ ย 4,800 กก./ไร่ (15 กก./ต้น) ลด
ต้นทุน เฉลี่ยต้นทุน (รุ่นที่ 1) 36,368 บาท/ไร่ (รุ่นที่ 2)11,022 บาท/ไร่ เพิ่มผลผลิตจาก 3,840
กก./ไร่ เป็ น 4,800 กก./ไร่ คิ ด เป็ น 20% การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ ได้ ร ั บ มาตรฐาน GAP 70 ราย
สามารถตั ้ ง เป็ น วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน ด้ า นการตลาดปั จ จุ บ ั น นอกจากขายให้ บ ริ ษ ั ท P&F TECNO
CO.,LTD. และยังขายให้บิ๊กซีเอ็กซ์ตรา สาขาเชียงใหม่ และบิ๊กซี สาขา ดอนจั่น ตลาดเกษตรกร
ศูนย์ราชการเชียงใหม่ รวมถึงตลาดอื่นๆ ในจ.เชียงใหม่ นอกจากนี้ ยังเป็นที่ต้องการของตลาด
ส่งออกต่างประเทศ โดยเฉพาะญี่ปุ่น ซึ่งล่าสุดร่วมมือกับบริษัทธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern
Trade) ขนาดใหญ่ของญี่ปุ่นที่ต้องการกล้วยหอมทองเฉลี่ย 1,125ตัน/เดือน หรือ 13,500 ตัน/ปี
เรียบร้อยแล้วนับเป็นอีกก้าวสำคัญของเกษตรกร ที่ใช้ตลาดนำการผลิตตามนโยบายรมว.เกษตรฯ
ได้ประสบความสำเร็จ” นายเข้มแข็ง กล่าว

