
ข่าวจากหนังสือพิมพแ์นวหนา้ 

ฉบบัวนัพฤหสับดีที่ 21 ธนัวาคม พ.ศ.2560 

 

แตกใบอ่อน : ‘พาราควอต’ใชผ้ิดยิง่พิษแรง 

 

2 สัปดาหก์่อนเขียนถึงกรณี “กรมวิชาการเกษตร”ทยอยต่ออายุทะเบียนน าเขา้และจ าหน่ายยาฆ่า

หญา้ “พาราควอต” ใหก้บับรรดาบริษัทเอกชนต่างๆ ทั้งท่ีมีขอ้ทกัทว้งเร่ืองปัญหาสุขภาพจาก คณะกรรมการ

ขบัเคล่ือนปัญหาการใชส้ารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรพืูชท่ีมีความเส่ียงสงู ท่ีมีรมว.สาธารณสุข เป็นประธาน 

มาสปัดาหน้ี์มีขอ้มูลใหม่เก่ียวกบัผลกระทบการใช ้“พาราควอต” ซ่ึงนักวิจยัจาก ส านักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจยั (สกว.) ลงพื้ นท่ีตรวจสอบพบมา และพบปัญหาท่ีน่าเป็นห่วงเก่ียวกบัการใช้“พาราควอต” 

ท่ีผิดวิธี กระทัง่ท าใหเ้กิดปัญหา“โรคเน้ือเน่า” ตามมาในกลุ่มเกษตรกร 

สกว.ใหข้อ้มลูมาว่า รศ.ดร.พวงรตัน์ ขจิตวิชยานุกูล นักวิจยั สกว. จากมหาวิทยาลยันเรศวร ร่วมกบั 

ทพญ.วรางคณา อินทโลหิต จากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวล าภู และ ดร.ภาสกร บัวศรีผู ้

ประสานงานและนักวิจยัทอ้งถ่ิน สกว. ลงพ้ืนท่ีหาปัจจยัการเกิด “โรคเน้ือเน่า” หลงัพบสถิติผูป่้วยท่ีค่อนขา้ง

สูง โดยตั้งแต่ปี 2557 โรงพยาบาลหนองบัวล าภู มีผูป่้วยท่ีเขา้รบัการรกัษาโรคดงักล่าวประมาณปีละ 120 

ราย ขณะท่ีปี 2560 ในชว่ง 10 เดือนท่ีผ่านมา มีผูป่้วยโรคน้ี 102 ราย เสียชีวิตแลว้ 6 ราย 

โดยคณะวิจยัไดเ้ก็บขอ้มูลสถิติ สัมภาษณ์เกษตรกร และผูป่้วย รวมถึงเก็บตัวอย่างส่ิงแวดลอ้มเพ่ือ

วิเคราะหส์ารเคมีตกคา้งในดิน ตะกอนดิน น ้าในล าน ้าอ่างเก็บน ้า และผัก ในเขต อ.สุวรรณคูหาเพ่ือใหไ้ด้

ภาพเบ้ืองตน้ของปัญหาท่ีเกิดขึ้ นพบว่า เกษตรกรใชส้ารเคมีหลายชนิด ไดแ้ก่พาราควอต ไกลโฟเสต อาทรา

ซีน และอามิทรีนในการก าจดัวชัพืชในแปลงของไร่ยางพาราและไร่ออ้ย ซ่ึงช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา เกษตรกรได้

ขยายพ้ืนท่ีปลกูออ้ยเป็นจ านวนมาก และใชส้ารพาราควอตเป็นสารเคมีหลกั ท าใหมี้การน าเขา้สารดงักล่าว

มากกว่า 3 แสนลิตร และคาดว่าทั้งจงัหวดัมีการใชส้ารมากกว่า 8 แสนลิตรต่อปี จากการสมัภาษณ์พบว่า

เกษตรกรนิยมใชส้ารเคมีพาราควอตอย่างเขม้ขน้มากกว่าท่ีฉลากระบุถึง 4 เท่า โดยผสมสารพาราควอต 

400 มิลลิลิตรกบัน ้า 20 ลิตร ซ่ึงเป็นอตัราส่วนเขม้ขน้สูงมาก ท าใหมี้โอกาสของเกิดการตกคา้งของสารเคมี

ในอ่างเก็บน ้าและล าน ้าในพ้ืนท่ีในระดบัความเขม้ขน้ท่ีสงูจนก่อใหเ้กิดอนัตรายได ้

ผลของงานวิจยัในส่วนของการเจ็บป่วยของเกษตรกร พบวา่ พ้ืนท่ีของจงัหวดัหนองบวัล าภูมีผูป่้วยดว้ย

โรคเน้ือเน่าเป็นอนัดบั 1 ของผูป่้วยแผนกศลัยกรรมของโรงพยาบาลหนองบวัล าภูตั้งแต่ปี 2553-2556 ปี

ละ 100-140 คน ส่งผลท าใหพิ้การหรือเสียชีวิตเกือบรอ้ยละ 10 ของผูป่้วย โดยผูป่้วยท่ีเขา้รบัการรกัษามกั

มีการสมัผสักบัน ้าในล าน ้า นาขา้ว หรืออ่างเก็บน ้าเป็นเวลานาน หลายรายมีบาดแผลในบริเวณแขน ขา จาก

การท างานและไปลา้งตวัในแหล่งน ้าท่ีรองรบัสารเคมีทางการเกษตรดงักล่าว อาการผ่ืนบนผิวหนัง คนั และ

เกิดแผลไหมใ้นบริเวณผิวหนังท่ีสมัผัสร่วมกบัอาการเป็นไขสู้ง เป็นอาการเร่ิมตน้ของโรคเน้ือเน่ามกัเกิดขึ้ น

ภายในเวลา 1-2 วนั ซ่ึงตอ้งน าส่งผูป่้วยเขา้สู่โรงพยาบาลโดยด่วน 

จากสถิติของการรกัษาโรค พบว่าผูป่้วยหลายรายตอ้งถูกตดัอวยัวะขาหรือแขนเพ่ือรกัษาชีวิตไว ้โดย

ทางแพทยไ์ดว้ินิจฉยัถึงการเป็นโรคท่ีมาจากแบคทีเรียเป็นสาเหตุหลกั ซ่ึงอยูใ่นกลุ่มของแบคทีเรียชนิดไม่ใช ้

อากาศ เช่น Bacteroides fragilis, Clostidium, Pepto Streptococcus และแบคทีเรียชนิดใชอ้ากาศ เช่น 



E.Coli, Enterobacter, Klebsiella, Proteus, non-group A streptococcus ซ่ึงรวมถึงแบคทีเรีย Aeromonas 

hydrophila ท่ีท าใหเ้กิดการติดเชื้ อแบคทีเรียเหล่าน้ี มกัพบในแหล่งน ้าจืด ซ่ึงจากผลการวิเคราะหส์ารเคมี

ตกคา้งในตวัอยา่งส่ิงแวดลอ้มโดยคณะนักวิจยั ไดย้ืนยนัว่าตวัอยา่งส่ิงแวดลอ้มทั้ง ดินตะกอนดิน ล าน ้า และ

อ่างเก็บน ้าท่ีน ามาตรวจสอบน้ันมีการตกคา้งของสารเคมีพาราควอตในทุกตวัอย่าง และอยู่ในระดับความ

เขม้ขน้ท่ีสูง ในขณะท่ีมีการตรวจพบสารเคมีทางการเกษตรชนิดอ่ืนๆ ในปริมาณต า่มาก จึงมีแนวโน้มว่า

แหล่งน ้าทั้งอ่างเก็บน ้าและล าน ้าในพ้ืนท่ีมีทั้งสารเคมีพาราควอตและเชื้ อแบคทีเรียก่อโรคเหล่าน้ีปนเป้ือนอยู่

ร่วมกนั 

เบ้ืองตน้ คณะวิจยัไดร้ายงานผลต่อผูว้่าราชการและคณะผูบ้ริหารจงัหวดัหนองบวัล าภู โดยจงัหวดัได้

มอบนโยบายใหด้ าเนินการคน้ควา้วิจยั เพ่ือแกห้าสาเหตุและปัญหาของโรคท่ีเก่ียวขอ้งกบัสารเคมีทางการ

เกษตรอยา่งเร่งด่วน และใหม้หาวิทยาลยันเรศวร เสนอรายชื่อคณะนักวิจยัและด าเนินการวิจยัร่วมกัน เพ่ือ

น าไปสู่ “หนองบัวล าภูโมเดล” ในการแกปั้ญหาดงักล่าว เพ่ือน าขยายผลการแกปั้ญหาไปสู่พ้ืนท่ีในจงัหวดั

อ่ืนๆ ในภาคอีสานตอนบน ซ่ึงประสบปัญหา “โรคเน้ือเน่า” อยูใ่นลกัษณะเดียวกนัในหลายจงัหวดัต่อไป 

น่ีแหละครบัคือตวัอย่างของพิษภยัจากสารเคมี “พาราควอต” ซ่ึงมีความเป็นพิษสูงอยู่แลว้ และยิ่ง

น ามาใชอ้ยา่งผิดวิธี ก็จะยิ่งส่งผลรุนแรงตามมาอยา่งมากมาย ทั้งในแง่สุขภาพประชาชน รวมถึงการตกคา้ง

ของสารพิษในแหล่งน ้าและผิวดินตามธรรมชาติ  

มะลิลา 

 

ระดมองคค์วามรูวิ้นิจฉยัศตัรูพืช  

เผยแพร่ผ่านระบบออนไลนส์รา้ง‘Smart farmer 4.0’ 

 

กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งพฒันาน าองคค์วามรูด้า้นการวินิจฉยัศตัรูพืชและดา้นต่างๆ ลงในระบบ

ออนไลน์ เพ่ือให ้Smart farmer 4.0 สามารถคน้หา ศึกษา น ามาเป็นแนวทางในการป้องกนั แกไ้ขปัญหาได้

ในเบ้ืองตน้ 

นายสมชาย ชาญณรงคกุ์ล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรไดท้ า

การพัฒนาและน าขอ้มูลองค์ความรูต่้างๆ ลงในระบบออนไลน์ เพ่ือสะดวกต่อการรับขอ้มูลข่าวสาร ทั้ง

เว็บไซตแ์ละแอพพลิเคชัน่ของกรมส่งเสริมการเกษตร ซ่ึงเว็บไซตข์องกรมส่งเสริมการเกษตร มีเน้ือหาความรู ้

ดา้นอารกัขาพืชเผยแพร่อยูเ่ป็นจ านวนมาก ประกอบไปดว้ย บทความทางวิชาการ งานวิจยั ขอ้มลูการจดัการ

โรคและแมลงศัตรูพืช คู่มือการเกษตร ข่าวสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช และขอ้มูลต่างๆ อีกมากมาย 

สามารถคน้ผ่านgoogle โดยการพิมพค์ าว่า กองส่งเสริมการอารกัขาพืชและจดัการดินปุ๋ย หรือผ่านทางลิงค ์

http://www.ppsf.doae.go.th/และในส่วนแอพพลิเคชัน่ Protect Plants น้ัน ประกอบดว้ย 6 เมนูหลกั คือ 

หมวดข่าวสารการเกษตร: เพ่ือใหเ้กษตรกรไดร้บัข่าวสารดา้นการเกษตร ท่ีรวดเร็ว หมวดองคค์วามรูด้า้น

อารกัขาพืช: เกษตรกรจะไดค้วามรูเ้ก่ียวกบัศตัรพืูชต่างๆมากมาย หมวดวินิจฉยัศตัรเูบ้ืองตน้ : ผูใ้ชง้านทัว่ไป

สามารถทราบถึงสาเหตุของโรคเบ้ืองตน้ได ้และรายงานกลบัมายงัผูดู้แล หมวดวินิจฉยัตามชนิดพืช :ฟังกช์ัน่

ท่ีเจาะลึกถึงปัญหาต่างๆ ตามชนิดพืชเศรษฐกิจ หมวดพยากรณเ์ตือนการระบาด : เคร่ืองชว่ยเตือนเกษตรกร

เก่ียวกบัการระบาดท่ีจะเกิดขึ้ น เพ่ือหาทางป้องกนั หมวดพยากรณ์สภาพอากาศ :ปัจจยัสภาพอากาศยอ่มมี



ผลเก่ียวกบัการเกิดศตัรพืูชระบาด หมวดน้ีจึงจะช่วยวิเคราะห ์หาทางป้องกนัล่วงหน้าได ้ซ่ึงผูใ้ชง้านสามารถ

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ Protect Plants ไดท้ั้งระบบ iOS และ Android 

“กรมส่งเสริมการเกษตรจะด าเนินการพฒันา เพ่ิมเติมขอ้มลูการวินิจศตัรูพืชและวินิจฉยัตามชนิดพืช

ในระบบออนไลน์ใหค้รอบคลุมมากยิ่งขึ้ น เพ่ือเอ้ือประโยชน์ให ้Smart farmer 4.0 สามารถน าเทคโนโลยีมา

ปรบัใชก้บักิจกรรมทางการเกษตรของตนเองไดอ้ย่างรวดเร็ว ถูกตอ้ง เหมาะสม และเป็นการพฒันา Smart 

farmer 4.0 ใหเ้ปล่ียนจากเกษตรกรธรรมดา เปล่ียนมาเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจดา้นเกษตร ท่ีสามารถพ่ึงพา

ตนเอง พ่ึงพากันเอง และรวมกันเป็นกลุ่ม สรา้งเครือข่ายสังคมเกษตรอย่างมีพลัง” อธิบดีกรมส่งเสริม

การเกษตร กล่าว 

 

กนง.มตเิอกฉนัทค์งดอกเบ้ีย1.5%  

ย ้าเศรษฐกิจขยายตวัชดัเจนปี’60โต3.9% 

 

นายจาตุรงค ์จนัทรงัษ์ ผูช้ว่ยผูว้า่การสายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ในฐานะ

เลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) เปิดเผยว่าคณะกรรมการฯมีมติเป็นเอกฉนัทใ์หค้งอตัรา

ดอกเบ้ียนโยบายท่ี 1.5% ต่อปี โดยประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตวัไดช้ดัเจนขึ้ น และขยายตวัได้

สงูกว่าประมาณการไว ้เป็นผลจากแรงส่งภาคต่างประเทศ และอุปสงคใ์นประเทศทยอยปรบัตวัดีขึ้ น รวมทั้ง

อัตราเงินเฟ้อทัว่ไปมีทิศทางสูงขึ้ น ขณะท่ีภาวะการเงินอยู่ในระดับผ่อนคลายเอ้ือต่อการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจ 

นอกจากน้ียงัไดป้รบัประมาณการอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจหรือจีดีพีปีน้ีจากเดิม 3.8% เป็น 

3.9% และในปี 2561 คาดวา่จะขยายตวัได ้3.9% เช่นเดียวกนั เน่ืองจากภาคการส่งออกและการท่องเท่ียว

ขยายตวัไดดี้ขึ้ นต่อเน่ืองตามการขยายตวัของเศรษฐกิจโลก หากภาครฐัลงทุนไดม้ากขึ้ นจะท าใหเ้อกชนลงทุน

ตามโดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจภาคตะวนัออกหรืออีอีซีจะส่งผลใหเ้ศรษฐกิจไทยขยายตวัไดม้ากกวา่ท่ีคาดไว ้

ขณะเดียวกนัไดป้รบัเป้าภาคการส่งออก จากเดิมคาดว่าจะขยายตวัในปีน้ี 8% เป็น 9.3% และในปี 

2561 จะขยายตวัได ้4% ซ่ึงเป็นการเติบโตในระดบัท่ีต า่เพราะในปีน้ีมีฐานท่ีสูง ขณะท่ีการลงทุนภาคเอกชน

ในปีน้ีไดป้รบัลดลงจาก 2.3% เป็น 1.6% เน่ืองจากมีเอกชนรอโครงการร่วมลงทุนในกิจการของรฐัหรือพีพีพี 

และอีอีซี ซ่ึงคาดวา่จะถูกเล่ือนออกไปเป็นในปีหนา้ 

ส่วนการบริโภคภาคเอกชนขยายตวัอยา่งค่อยเป็นค่อยไป แต่ไม่กระจายตวัเท่าท่ีควร ส่วนหน่ึงมาจาก

หน้ีภาคครวัเรือนยงัอยู่ในระดับสูง ถึงแมจ้ะลดลง แต่เป็นการลดลงเล็กน้อยจาก 82% เป็น 78% ต่อจีดีพี 

ส่วนใหญ่น าเงินไปใชห้น้ีมากกว่าไปบริโภค รวมทั้งภาคครวัเรือนเกษตรท่ีประสบปัญหาใน 2-3 ปีก่อนยงัใช ้

หน้ีไม่หมด ซ่ึงจะตอ้งใชเ้วลาในการลดหน้ี 

นอกจากน้ีกนง.เห็นควรใหติ้ดตามสถานการณ์ในตลาดอตัราแลกเปล่ียนอยา่งใกลช้ิด จากแนวโน้มมี

ความผนัผวนสงูจากความไม่แน่นอนในต่างประเทศ โดยเฉพาะภูมิรฐัศาสตร ์และนโยบายการคา้ของสหรฐัฯ 

และยงัตอ้งติดตามความสามารถในการช าระหน้ีของภาคครวัเรือนและธุรกิจเอสเอ็มอีท่ีไดร้บัผลกระทบจาก

การเปล่ียนแปลงของปัจจยัเชิงโครงสรา้งและรูปแบบการท าธุรกิจท่ีไดร้บัผลกระทบจากการแข่งขนักนัสูงใน

บางธุรกิจ 

 



อย่างไรก็ตามการขยายตวัของเศรษฐกิจไทยภาพรวมมีแนวโน้มชดัเจนมากขึ้ น โดยเฉพาะจากปัจจยั

ดา้นต่างประเทศ ขณะท่ียงัตอ้งติดตามความเขม้แข็งของการฟ้ืนตวัของอุปสงคใ์นประเทศ รวมทั้งการพฒันา

เงินเฟ้อ กนง.จึงเห็นวา่นโยบายการเงินควรอยูใ่นระดบัผ่อนปรนต่อไป โดยพรอ้มใชเ้คร่ืองมือเชิงนโยบายท่ีมี

อยู่เพ่ือสนับสนุนใหเ้ศรษฐกิจขยายตัวไดอ้ย่างต่อเน่ือง ควบคู่กับการรักษาเสถียรภาพระบบการเงินของ

ประเทศ 

 

ข่าวจากหนังสือพิมพไ์ทยรฐั 

ฉบบัวนัพฤหสับดีที่ 21 ธนัวาคม พ.ศ.2560 

 

เอกชนตปีีกดชันีเช่ือมัน่ฉลยุ กนง.คงดอกเบ้ีย 1.50% หนุนเศรษฐกิจฟ้ืน 

 
 

ส.อ.ท.เผยมาตรการช็อปช่วยชาติ บัตรสวสัดิการแห่งรัฐและเทศกาลปีใหม่ หนุนดัชนีความเชื่อมัน่

อุตสาหกรรมเดือน พ.ย.60 แตะ 87 สูงสุดในรอบ 8 เดือน ความเชื่อมัน่กลุ่มยานยนตแ์ตะ 100 สูงสุดใน

รอบ 4 ปี 2 เดือน ดนัยอดผลิตรถยนตเ์ดือน พ.ย.สูงสุดในรอบ 20 ปี ดา้น กนง. คงอตัราดอกเบ้ียนโยบาย 

1.50% 

นายเจน น าชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลส ารวจความ

เชื่อมัน่ภาคอุตสาหกรรมเดือน พ.ย.2560 ว่า ดชันีความเชื่อมัน่ฯอยู่ท่ีระดบั 87 ปรบัตวัเพ่ิมขึ้ นจาก 85.9 

เม่ือเทียบกบัเดือน ต.ค.ท่ีผ่านมา ซ่ึงถือเป็นดชันีความเชื่อมัน่ฯสูงสุดในรอบ 8 เดือนนับตั้งแต่เดือน เม.ย. 

โดยปัจจยัส าคญัๆมาจากยอดค าสัง่ซ้ือในประเทศโดยรวมและภาคการผลิต โดยเฉพาะการผลิตเพ่ือจ าหน่าย

ภายในประเทศท่ีปรบัเพ่ิมขึ้ นจากมาตรการช็อปช่วยชาติระหว่างวนัท่ี 11 พ.ย.-3 ธ.ค. และการใชจ้่ายบัตร

สวสัดิการแห่งรฐัท่ีกระตุน้ใหเ้กิดการจบัจ่ายและการบริโภค ภายในประเทศ รวมถึงการจดักิจกรรมส่งเสริม

การขายของผูป้ระกอบการเพ่ือใหส้อดคลอ้งกับมาตรการรัฐ รวมถึงการผลิตเพ่ิมขึ้ นเพ่ือจ าหน่ายในช่วง

เทศกาลปีใหม่ 

ส าหรบัดัชนีความเชื่อมัน่ฯ คาดการณ์ 3 เดือน ขา้งหน้า สมาชิก ส.อ.ท.คาดว่าจะอยู่ระดับท่ี 102 

ปรบัตวัลดลงจากระดบั 103.3 เม่ือเทียบกบัเดือน ต.ค.ท่ีผ่านมา สาเหตุมาจากผูป้ระกอบการกงัวลต่อระดบั

ราคาสินคา้เกษตรท่ีทรง ตวัอยูใ่นระดบัต า่ และราคาน ้ามนัท่ีปรบัตวัสงูขึ้ น 

 



นายสุรพงษ์ ไพสิฐพฒันพงษ์ โฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์ส.อ.ท.กล่าวว่า ดชันีความเชื่ อมัน่ฯ

กลุ่มยานยนต์อยู่ระดับ 100 ถือเป็นค่าดัชนีฯท่ีแตะระดับ 100 เป็นครั้งแรก ในรอบ 4 ปีกับ 2 เดือน 

นับตั้งแต่เดือน ก.ย.2556 ขณะท่ีแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจปี 2561 คาดว่าจะขยายตวัเฉล่ีย 3.8-

4% กลุ่มยานยนต ์จึงไดต้ั้งเป้าหมายผลิตรถยนตไ์วท่ี้ 1,970,000 คนัจากเป้าปีน้ีท่ีตั้งไว ้1,950,000 คนั 

แบ่งเป็นผลิตเพ่ือขายในประเทศ 870,000 คนั เพ่ิมจากปีน้ี ท่ีตั้งเป้าไว ้850,000 คนั และผลิตเพ่ือส่งออก 

1,100,000 คนัเท่ากบัเป้าปีน้ี 

ขณะเดียวกนั ปริมาณการผลิตรถยนตใ์นเดือน พ.ย.มีจ านวน 190,385 คนั เพ่ิมขึ้ นจากเดือน พ.ย.ปี

ท่ีแลว้ ประมาณ 11% ซ่ึงถือเป็นการผลิตรถยนตส์ูงสุดในรอบ 20 เดือน ส่งผลใหก้ารผลิตรถยนต ์11 เดือน

แรกปีน้ี (ม.ค.-พ.ย.) มีจ านวนรวม 1,831,616 คัน เพ่ิมขึ้ นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 1.27% ขณะท่ี

ยอดขายรถยนตใ์นประเทศไทยเม่ือเดือน พ.ย.อยูท่ี่ 78,082 คนั เพ่ิมขึ้ นจากช่วงเดียวกนัปีก่อน 20% ส่งผล

ให ้11 เดือนแรกของปีน้ีมียอดขายรวม 767,348 คัน เพ่ิมขึ้ นจากช่วงเดียวกันปีก่อน 12% ยอดขายท่ี

เพ่ิมขึ้ นไดร้บัอานิสงส์จากการออกรถยนตรุ่์นใหม่ๆของทุกๆค่ายผูผ้ลิตรถยนต์ และงานมหกรรมยานยนต ์

2017 

นายก าพล ปัญญาโกเมศ รองอธิบดีฝ่ายวิจยัและบริการวิชาการสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร ์

(นิดา้) กล่าวถึงผลส ารวจความเห็น “นิดา้โพล” เก่ียวกบัความเห็นของตวัแทน ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม 

ถึงทิศทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี 2561 ท่ีร่วมมือกับ ส.อ.ท.ว่า ผลส ารวจส่วนใหญ่ 42.51% มองว่า

เศรษฐกิจไทยปีหน้าจะอยู่ในภาวะทรงตัว โดย 50% ระบุว่าขยายตัวไดไ้ม่เกิน 5% ส าหรับปัจจยัท่ีจะมา

ขบัเคล่ือนใหภ้าวะเศรษฐกิจไทยขยายตวั ผูต้อบแบบสอบถาม 44.93% ระบุว่าขยายตวั จากเศรษฐกิจโลกท่ี

เติบโตและมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของภาครัฐในสัดส่วนท่ีเท่ากัน 38.65% มาจากท่องเท่ียวขยายตัว 

32.37% มาจากการลงทุนโครงสรา้งพื้ นฐานของรฐั 30.92% มาจากมาตรการส่งเสริมการลงทุนในระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (อีอีซี) เป็นตน้ 

นายจาตุรงค ์จนัทรงัษ์ ผูช้ว่ยผูว้า่การสายนโยบายการเงิน ธนาคารแหง่ประเทศไทย (ธปท.) ในฐานะ

เลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) กล่าวว่า การประชุมนัดสุดทา้ยของปี กนง.มีมติคงอตัรา

ดอกเบ้ียนโยบายไวท่ี้ 1.50% ต่อปีต่อเน่ืองอีกครั้ง โดยปรบัประมาณการการขยายตวัของเศรษฐกิจไทยปีน้ี

ใหสู้งขึ้ นจากประมาณการครั้งก่อน โดยคาดว่าจะขยายตวัเพ่ิมขึ้ น 3.9% จากประมาณการครั้งก่อนหน้าท่ี

คาดว่าจะขยายตัว 3.8% โดยมีปัจจยับวกจากการส่งออก ซ่ึงในประมาณการใหม่น้ี ธปท.ไดป้รับเพ่ิม

คาดการณ์การขยายตวัเป็น 9.3% ดีขึ้ นจากการคาดการณ์ครั้งก่อนท่ีคาดจะโต 8% ขณะท่ี การท่องเท่ียว

ยงัคงขยายตวัมากขึ้ น โดย ธปท.คาดจ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติเท่ียวไทยในปี 60 น้ีว่าจะมีสูงถึง 35.6 

ลา้นคน 


