
ข่าวจากหนังสือพิมพ ์แนวหน้า 
ฉบบัวนัพฤหสับดีท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ.2560 

 
กนง.มติเอกฉันทค์งดอกเบีย้1.50%  

การบริโภค-ลงทนุภาคเอกชนเร่ิมฟ้ืนตวั 

 
 

นายจาตุรงค ์จนัทรรงัษ์ ผูช้ว่ยผูว้า่การ สายนโยบายการเงนิ ธนาคารแหง่ประเทศไทย หรอื ธปท. 
ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงนิ หรอื กนง. เปิดเผยวา่ ทีป่ระชุม กนง. มมีตเิอกฉนัทใ์ห้
คงอตัราดอกเบีย้ไวท้ีร่ะดบั 1.5% ต่อปี โดยคณะกรรมการประเมนิว่า เศรษฐกจิไทยมแีนวโน้มขยายตวัดี
ต่อเน่ือง จากการส่งออกสนิคา้และบรกิารขณะทีอุ่ปสงค์ในประเทศยงัขยายตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่
ยงัไม่กระจายตวั ส่วนอตัราเงนิเฟ้อทัว่ไปทยอยปรบัตวัสูงขึ้นในอตัราที่ชะลอกว่าที่คาดจากปจัจยัด้าน
อุปทานโดยเฉพาะราคาอาหารสดเป็นหลกั 

การบรโิภคภาคเอกชนมแีนวโน้มขยายตวัอยา่งค่อยเป็นค่อยไป การลงทุนภาคเอกชนมแีนวโน้ม
ฟ้ืนตวัอยา่งชา้ๆ สว่นการลงทุนของภาครฐัขยายตวัไดน้้อยกว่าทีค่าดไว ้อยา่งไรกต็าม เศรษฐกจิไทยยงั
มปีจัจยัเสีย่งที่ตอ้งตดิตามจากต่างประเทศ เช่น แนวโน้มการขยายตวัของเศรษฐกจิประเทศคู่คา้ ความ
ไมแ่น่นอนของนโยบายเศรษฐกจิและการคา้ของสหรฐั และความเสีย่งจากปญัหาภมูริฐัศาสตรโ์ลก 

อตัราเงนิเฟ้อทัว่ไปยงัมทีศิทางปรบัตวัสูงขึน้ในอตัราทีช่ะลอตวัลงกว่าทีป่ระเมนิไวเ้ลก็น้อย จาก
อุปทานเป็นส าคญั โดยเฉพาะจากราคาอาหารสดที่ปรบัลดลงตามผลผลติผกัและผลไมท้ีเ่พิม่สูงขึน้ตาม
สภาวะอากาศทีเ่อือ้อ านวยและผลของฐานสูงจากภาวะภยัแลง้ในปีก่อน ขณะทีแ่รงกดดนัเงนิเฟ้อดา้นอุป
สงคย์งัอยูใ่นระดบัต ่า 

ขณะทีค่วามเชื่อมัน่ของนักลงทุนต่อค่าเงนิดอลลารป์รบัลดลง และปจัจยัพืน้ฐานดา้นต่างประเทศ
ของไทยปรบัตวัดขีึน้ สง่ผลใหค้า่เงนิบาทแขง็คา่ขึน้ อยา่งไรกต็าม มองวา่ ค่าเงนิบาททีป่รบัตวัแขง็ค่าขึน้
กวา่สกุลเงนิภมูภิาคในบางชว่ง อาจกระทบจากการปรบัตวัของภาคธุรกจิจงึตอ้งตดิตามสถานการณ์อยา่ง
ใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม กนง. ระบุว่า ธปท.จะติดตามดูแล และมมีาตรการดูแลอตัราแลกเปลี่ยนอย่าง
เหมาะสม โดยเฉพาะการดแูลอตัราแลกเปลีย่น ผา่นการเปิดเสรเีงนิทุนเคลื่อนยา้ย 



ดา้นระบบการเงนิโดยรวมยงัมเีสถยีรภาพ สามารถรบัมอืกบัความผนัผวนของเศรษฐกจิการเงนิ
ทัง้ในและต่างประเทศได้ดี แต่ยงัต้องติดตามความเสี่ยงในบางจุด โดยเฉพาะพฤติกรรมแสวงหา
ผลตอบแทนที่สูงขึ้นในภาวะดอกเบี้ยต ่านาน อาจน าไปสู่ความเสี่ยงต ่ากว่าที่ ควร นอกจากน้ียงัต้อง
ตดิตามความสามารถในการช าระหน้ีของธุรกจิเอสเอม็อดีว้ย รวมถงึปจัจยัจากต่างประเทศ และการฟ้ืน
ตวัของอุปสงคใ์นประเทศ 

“ธปท.จะประเมนิตวัเลขจดีพีปีี’60 และ ’61 และตวัเลขอตัราเงนิเฟ้อทัว่ไปใหม่อกีครัง้ในการ
ประชุมกนง.ครัง้ต่อไปและจะแถลงตวัเลขอยา่งเป็นทางการในเดอืนตุลาคม 2560 การประเมนิภาพรวม
เศรษฐกจิในระยะต่อไป จะน าผลกระทบจากปญัหาน ้าทว่มในหลายพืน้ทีเ่ขา้ประเมนิดว้ยเบือ้งตน้ คาดว่า 
เหตุการณ์น ้าท่วมไดส้รา้งความเสยีหายประมาณ 7.5 พนัลา้นบาทแต่คงมผีลกระทบต่อจดีพีไีม่มากนัก 
เน่ืองจากมสีดัสว่นของภาคเกษตรในการประเมนิจดีพีคีอ่นขา้งน้อย” นายจาตุรงคก์ลา่ว 

 
ดนัร่างยทุธศาสตรเ์กษตร  

เร่งระดมความคิดเหน็เกษตรกรน าเสนอรฐับาล 
 

นายประพฒัน์ ปญัญาชาตริกัษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาต ิเปิดเผยถงึ พระราชบญัญตั ิการ
จดัท ายุทธศาสตร์ชาต ิพ.ศ.2560 และ พระราชบญัญตั ิแผนและขัน้ตอนการด าเ นินการปฏริูปประเทศ 
พ.ศ. 2560 ซึง่มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่1 สงิหาคม พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป ว่า ตอ้งขอบคุณรฐับาลทีก่รุณา
ใหเ้กยีรตติัง้ตวัแทนเกษตรกรเป็นหน่ึงในคณะกรรมการยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี อ านาจหน้าทีห่ลกัๆ ของ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คือ จดัท าร่างยุทธศาสตร์ชาติเพื่อเสนอคณะรฐัมนตรี ก ากบัดูแลการ
ปฏริูปประเทศใหส้อดคลอ้งกบัยุทธศาสตรช์าต ิตามทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยแผนและขัน้ตอนการ
ด าเนินการปฏิรูปประเทศ ซึ่งได้เห็นโครงสร้างแล้วเชื่อว่าเป็นประโยชน์เพราะประเทศเราควรมี
ยุทธศาสตร์ระยะยาว แต่จะท าอย่างไรใหส้อดคลอ้งกบัปญัหาของประเทศและของโลก คงต้องมกีารคุย
กันในคณะท างานยุทธศาสตร์ชาติ ในส่วนของสภาเกษตรกรแห่งชาตินัน้ได้จดัท ายุทธศาสตร์ของ
เกษตรกรไว้กบัแผนแม่บทเพื่อพฒันาเกษตรกรรมที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรฐัมนตรแีล้ว ซึ่งต้อง
น ามาปรบัใหเ้ขา้กบัยทุธศาสตรช์าต ิโดยจะน าเสนอเรื่องน้ีใหเ้ป็นแผนยทุธศาสตรข์องเกษตรกรเพื่อน าไป
บรรจุไวเ้ป็นหน่ึงในยทุธศาสตรช์าต ิ

นอกจากนัน้ ยุทธศาสตร์ชาติควรมีองค์ประกอบหลายๆ ส่วน เช่น ภาคอุตสาหกรรม การค้า
ต่างประเทศ การศกึษา เกษตรกร ฯลฯ สิง่ทีค่ดิว่าจะเป็นประโยชน์กบัเกษตรกรคอื ต่อไปน้ีการก าหนด
ยุทธศาสตร์ชาตจิะตอ้งสอดคลอ้งกบัสภาพปญัหาของเกษตรกรและสามารถปฏบิตัไิดจ้รงิ ท าใหเ้สรจ็สิ้น
ในเวลาทีก่ าหนดไว ้ทีผ่า่นมารฐับาลเปลีย่นบอ่ยมาก แต่ละรฐับาลกจ็ะมนีโยบายของตนจงึท าใหน้โยบาย
ทีด่แีละเป็นประโยชน์ขาดความต่อเน่ืองไม่สามารถท าใหย้ ัง่ยนืและลุล่วงจนส าเรจ็ได ้เปลี่ยนรฐับาลทุก
ครัง้นโยบายกเ็ปลีย่นดว้ย ผดิกบัครัง้น้ีทีก่ าหนดไวใ้น พ.ร.บ.ยทุธศาสตรช์าต ิกจ็ะท าใหแ้ผนงานนโยบาย
ดีๆ  สามารถก าหนดเป็นแผนและประโยชน์ระยะยาวได ้โดยระหว่างน้ีสภาเกษตรกรฯเองไดร้วบรวมเอา
ความคดิทัง้หลายจดัเตรยีมไวเ้พือ่น าเสนอคณะกรรมการฯเมื่อนายกรฐัมนตรเีรยีกประชุม 



เตือนเกษตรกรไร่สบัปะรด ระวงัโรคยอดรากเน่าระบาด 
 

กรมวชิาการเกษตร ประกาศเตอืนเกษตรกรไร่สบัปะรด ในช่วงทีม่เีมฆเป็นส่วนใหญ่และมฝีนตก
ชุกใหเ้ฝ้าระวงัโรคยอดเน่ารากเน่า ซึ่งพบไดใ้นทุกระยะการเจรญิเตบิโต อาการทีต่น้ ใบยอดมสีซีดี โคน
ใบหรอืฐานใบเน่าช ้ามสีขีาวอมเหลอืงขอบสนี ้าตาล และสง่กลิน่เหมน็เฉพาะตวั เมื่อดงึส่วนยอดจะหลุดได้
โดยงา่ย ถา้อาการรุนแรงกลุม่ใบตรงกลางตน้จะหกัลม้พบัลงมา 

เกษตรกรควรหมัน่ตรวจและก าจดัวชัพชืในแปลงและรอบแปลงปลูกอยา่งสม ่าเสมอ หากพบตน้ที่
เริม่แสดงอาการของโรคยอดเน่ารากเน่า ใหพ้น่ดว้ยสารเมทาแลกซลิ 25% ดบัเบลิยพู ีอตัรา 20-40 กรมั
ต่อน ้า 20 ลติร หรอืสารฟอสอทีลิ-อะลมูเินียม 80% ดบัเบลิยพู ีอตัรา 50-100 กรมัต่อน ้า 20 ลติร หรอืให้
ขุดต้นที่เป็นโรคไปเผาท าลายนอกแปลงปลูกทนัท ีเพื่อลดแหล่งสะสมเชื้อสาเหตุโรค จากนัน้ใหโ้รยปูน
ขาวบรเิวณหลุมทีข่ดุ เพือ่ป้องกนัการระบาด 

หลงัการเกบ็เกี่ยวผลผลติ ใหน้ าส่วนต่างๆของพชืทีเ่ป็นโรคไปเผาท าลายทนัท ีหากเกษตรกรจะ
ปลูกสบัปะรดในฤดูถดัไป ควรเลอืกพื้นที่ปลูกที่ไม่เคยมกีารระบาดของโรคน้ีมาก่อน และควรท าแปลง
ปลกูใหม้กีารระบายน ้าทีด่ ีไมค่วรมนี ้าทว่มขงั กรณีเกิดน ้าท่วมขงัควรรบีระบายน ้าออกจากแปลงโดยเรว็ 
และใหเ้ลอืกใชส้่วนขยายพนัธุท์ีม่คีุณภาพดจีากแหล่งปลอดโรค ก่อนปลูก เกษตรกรควรจุ่มจุกหน่อพนัธุ์
ดว้ยสารป้องกนัก าจดัโรคพชืเมทาแลกซลิ 25% ดบัเบลิยูพ ีอตัรา 20-40 กรมัต่อน ้า 20 ลติร หรอืสาร
ฟอสอทีลิ-อะลูมเินียม 80% ดบัเบิลยูพ ีอตัรา 50-100 กรมัต่อน ้า 20 ลติร หรอืสารฟอสโฟนิก แอซิด 
40% เอสแอล อตัรา 50-60 มลิลลิติรต่อน ้า 20 ลติร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข่าวจากหนังสือพิมพ ์ไทยรฐั 
ฉบบัวนัพฤหสับดีท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ.2560 

 
กนง. คงดอกเบีย้ 1.5% ตามคาด  

ช้ีเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มโตต่อเน่ือง 

 
 

ตามคาด กนง. คงดอกเบี้ย 1.5% ชี้เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตวั จากส่งออก-ท่องเที่ยว 
ผลผลติการเกษตรเพิม่สูงขึน้ แต่บรโิภคภาคเอกชนโตแบบค่อยเป็นค่อยไป ลงทุนฟ้ืนตวัชา้ ตอ้งตดิตาม
ปจัจยัเสีย่งจากต่างประเทศ... 

เมื่อวนัที่ 16 ส.ค. นายจาตุรงค์ จนัทรงัษ์ เลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการเงนิ (กนง.) 
เปิดเผยว่า คณะกรรมการนโยบายการเงนิ (กนง.) มมีตเิป็นเอกฉันท์ใหค้งอตัราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที ่
1.50% ต่อปี โดยในการประชุมครัง้น้ี กรรมการ 1 ทา่นลาประชุม โดยประเมนิวา่เศรษฐกจิไทยมแีนวโน้ม
ขยายตวัชดัเจนต่อเน่ืองจากการส่งออกสนิคา้และบรกิารทีข่ยายตวัดขีึน้ ในขณะที่อุปสงคใ์นประเทศยงั
ขยายตวัอยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป แต่ยงัไมก่ระจายตวัเทา่ทีค่วร 

ส่วนอตัราเงนิเฟ้อทัว่ไปทยอยปรบัสูงขึน้ในอตัราที่ชะลอกว่าที่คาดไวเ้ดมิเลก็น้อยจากปจัจยัดา้น
อุปทาน โดยเฉพาะราคาอาหารสดเป็นหลกั ภาวะการเงนิโดยรวมยงัอยู่ในระดับผ่อนคลาย และเอื้อต่อ
การขยายตวัของเศรษฐกจิ คณะกรรมการฯ จงึเหน็ควรใหค้งอตัราดอกเบีย้นโยบายไว ้

ทัง้น้ีเศรษฐกจิไทยในภาพรวมมแีนวโน้มขยายตวัชดัเจนต่อเน่ืองจากการส่งออกสนิคา้ทีข่ยายตวั
มากขึน้ ในหลายกลุ่มสนิคา้และในหลายตลาด และจากการท่องเที่ยวทีข่ยายตวัต่อเน่ือง รวมทัง้ผลผลติ
ภาคการเกษตรเพิม่สงูขึน้ สว่นการบรโิภคภาคเอกชนมแีนวโน้มขยายตวัอยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป การลงทุน
ภาคเอกชนมแีนวโน้ม ฟ้ืนตวัอย่างชา้ๆ ขณะที่การลงทุนในหมวดก่อสรา้งชะลอลง ส่วนการลงทุนของ
ภาครฐัขยายตวัไดน้้อยกวา่ ทีค่าดไวเ้ดมิ  

ส าหรบัแนวโน้มการขยายตวัของเศรษฐกจิไทยยงัต้องติดตามปจัจยัเสี่ยงจากต่างประเทศ อาท ิ
แนวโน้มการขยายตวัของเศรษฐกจิประเทศคู่คา้ ความไม่แน่นอนของนโยบายเศรษฐกจิและการคา้ของ
สหรฐัฯ และความเสีย่งจากปญัหาภูมริฐัศาสตรโ์ลก ส่วนอตัราเงนิเฟ้อทัว่ไป ยงัมทีศิทางปรบัสูงขึน้แต่ใน
อตัราที่ชะลอลงกว่าที่ประเมนิไว้เดมิเล็กน้อย จากปจัจยัด้านอุปทานเป็นส าคญั โดยเฉพาะจากราคา



อาหารสดทีป่รบัลดลงตามผลผลติผกัและผลไมท้ีเ่พิม่สูงขึน้ตามสภาวะอากาศทีเ่อือ้อ านวยและจากภาวะ
ภยัแลง้ในปีก่อน ขณะทีแ่รงกดดนัเงนิเฟ้อดา้นอุปสงค ์ยงัอยูใ่นระดบัต ่า โดยอตัราเงนิเฟ้อทัว่ไปมทีศิทาง
ปรบัสูงขึน้ในช่วงครึง่หลงัของปีอยา่งชา้ๆ ตามปจัจยั ดา้นอุปทานทีจ่ะทยอยลดลงและการฟ้ืนตวัของอุป
สงคใ์นประเทศ สว่นการคาดการณ์เงนิเฟ้อของสาธารณชน ยงัอยูใ่นระดบัใกลเ้คยีงกบัค่ากลางของกรอบ
เป้าหมาย 

ขณะที่ภาวะการเงนิโดยรวมอยู่ในระดบัผ่อนคลายและเอื้อต่อการขยายตวัของเศรษฐกจิ สภาพ
คลอ่ง ในระบบการเงนิอยูใ่นระดบัสงู อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลและอตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิอยูใ่น
ระดบัต ่า โดยอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรระยะสัน้ทีป่รบัลดลงเป็นผลจากปรมิาณการออกพนัธบตัรระยะ
สัน้ของ ธปท. และรฐับาล ทีล่ดลงเป็นส าคญั ภาคธุรกจิสามารถระดมทุนไดเ้พิ่มขึน้ทัง้จากสนิเชื่อสถาบนั
การเงนิและตลาดทุน ในชว่งทีผ่า่นมา ความเชื่อมัน่ของนกัลงทุนต่อคา่เงนิดอลลารส์หรฐัฯปรบัลดลง และ
ปจัจยัพืน้ฐาน ดา้นต่างประเทศของไทยปรบัดขีึน้ สง่ผลใหเ้งนิบาทปรบัแขง็คา่ขึน้ 

อยา่งไรกต็าม มองวา่การทีเ่งนิบาทปรบัแขง็คา่มากกวา่สกุลเงนิภูมภิาคในบางชว่ง อาจกระทบต่อ
การปรบัตวัของภาคธุรกจิ จงึเหน็ควรใหต้ดิตามสถานการณ์ในตลาดอตัราแลกเปลีย่นอย่างใกลช้ดิ และ
เหน็วา่ระบบการเงนิโดยรวมมเีสถยีรภาพ สามารถรบัมอืกบัความผนัผวนของภาวะเศรษฐกจิการเงนิทัง้
ในและต่างประเทศได้ดี แต่ย ังต้องติดตามความเสี่ยงในบางจุ ด โดยเฉพาะพฤติกรรมแสวงหา
ผลตอบแทนทีส่งูขึน้ ในภาวะอตัราดอกเบีย้ต ่าเป็นเวลานาน ซึง่อาจน าไปสู่การประเมนิความเสีย่งต ่ากว่า
ทีค่วร 

นอกจากน้ี ยงัตอ้งตดิตามความสามารถในการช าระหน้ีของธุรกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม โดย
มองไปขา้งหน้า การขยายตวัของเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มชดัเจนมากขึ้น โดยเฉพาะจากปจัจยั ด้าน
ต่างประเทศ ในขณะทีย่งัต้องตดิตามการฟ้ืนตวัของอุปสงคใ์นประเทศ จงึเหน็ว่านโยบายการเงนิควรอยู่
ในระดบัผอ่นปรนต่อไป และพรอ้มใชเ้ครื่องมอืเชงินโยบายที่มอียูเ่พื่อสนับสนุนใหเ้ศรษฐกจิขยายตวัได้
อยา่งต่อเน่ือง ควบคูก่บัการรกัษาเสถยีรภาพการเงนิของประเทศ 

 


