
ข่าวจากหนังสือพิมพ ์แนวหนา้ 

ฉบบัวนัจนัทรท์ี่ 4 ธนัวาคม พ.ศ.2560 

 

ธปท.ตรงึดอกเบ้ีย ‘คลงั’ไม่ใหข้ึ้นกลวัเศรษฐกิจชะงกั 

แหล่งขา่วจาก กระทรวงการคลงั เปิดเผยว่า เม่ือเร็วๆนาย

อภิศกัด์ิ ตนัติวรวงศ ์รมว.คลงั ไดเ้ห็นชอบกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ

ของ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ท่ีจะดูแลการขยายตัว

เศรษฐกิจปี 2561 ตามท่ี ธปท. เสนอมา คือ 2.5% บวกลบ 

1.5% หรือ ช่วง 1-4% ซ่ึง ธปท. ยืนยนักบักระทรวงการคลงัว่า

ยงัเป็นระดบัท่ีช่วยสนับสนุนใหเ้ศรษฐกิจขยายตวัไดเ้ต็มศกัยภาพ

ท่ี 4-5% อย่างท่ีรัฐบาลตั้งเป้าหมายไว ้ นอกจากน้ี ธปท. ได้

ยืนยนักบักระทรวงการคลงัระดบัอตัราเงินเฟ้อในปี 2561 จะอยูใ่นกรอบเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้หลงัจากท่ี

ต า่กว่ากรอบเป้าหมายมาต่อเน่ือง 3 ปี เน่ืองจากตอนน้ีปัจจยัเศรษฐกิจโลกเปล่ียนแปลงไปมาก มีการฟ้ืน

ตวัเศรษฐกิจการคา้ขายเพ่ิมมากขึ้ น ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจไทย เห็นไดช้ดัจากการส่งออกท่ีขยายตัวไดม้าก 

และการลงทุนภาคเอกชนก็เร่ิมขยายตวัจากความเชื่อมัน่การดูแลเศรษฐกิจของรฐับาลท่ีมีการเร่งเบิกจ่าย

งบลงทุนอย่างรวดเร็ว และมีมาตรการช่วยเหลือเศรษฐกิจฐานรากอย่างต่อเน่ือง ดังน้ัน ธปท. จึงเชื่อว่า

อตัราเงินเฟ้อในปี 2561 จะปรบัขึ้ นมาอยูใ่นกรอบเป้าหมายอยา่งชา้ไม่เกินกลางปี 2561 

ส าหรบัอตัราดอกเบ้ียนโยบายในปี 2561 ทาง ธปท. จะคงระดบัไวท่ี้ 1.5% เหมือนเดิม เพราะเห็น

ว่าเป็นระดบัท่ีท าใหเ้ศรษฐกิจขยายตวัไดอ้ย่างมีเสถียรภาพดีอยู ่ซ่ึงการจะปรบัอตัราดอกเบ้ีนนโยบายของ 

ธปท. จะดเูร่ืองปัจจยัการปรบัอตัราดอกเบ้ียนโยบายของประเทศสหรฐัเป็นส าคญั เพ่ือดูแลเร่ืองเงินทุนไหล

เขา้และออกไม่ใหเ้กิดความผนัผวนกบัการลงทุนและการขยายตวัของเศรษฐกิจไทย 

“กระทรวงการคลังไม่ตอ้งการให ้ธปท. ปรับขึ้ นอัตราดอกเบ้ียนโยบาย เพราะตอนน้ีเศรษฐกิจ

ก าลังขยายตัวไดต่้อเน่ืองเต็มศักยภาพท่ี 4-5% อย่างชา้ในปี 2561 หาก ธปท. มาปรับขึ้ นดอกเบ้ีย

นโยบายตอนน้ี เศรษฐกิจจะชะงักทันที ซ่ึงท่ีรัฐบาลพยายามท ามาในการประคับประคองเศรษฐกิจใ ห้

ขยายตวัไดต่้อเน่ืองก็จะพงัลงทนัที” 

แหล่งข่าว กล่าวว่า ปัจจุบันอตัราดอกเบ้ียนโยบายของ ธปท. สูงกว่าดอกเบ้ียเงินฝากของธนาคาร 

ท าใหธ้นาคารพาณิชยน์ าเงินมาฝากกินดอกเบ้ียกบั ธปท. จ านวนมาก คาดว่าตอนน้ีมีสถาบันการเงินฝาก

เงินธปท. ไม่ต า่กว่า 3 ลา้นลา้นบาท โดย ธปท. ตอ้งเสียดอกเบ้ีย 1.5% หรือปีละ 4.5 หม่ืนลา้นบาท

ส าหรบักรอบนโยบายเงินเฟ้อปี 2561 คาดวา่ กระทรวงการคลงัจะเสนอใหค้ณะรฐัมนตรี (ครม.) เห็นชอบ

กลางเดือนธันวาคม 2560 น้ี และมีผลบังคบัใช ้1 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป ทางบริษัทศูนยว์ิจยักสิกร

ไทย จ ากดั รายงานวา่ สปัดาหท่ี์ผ่านมา เงินบาทแตะระดบัแข็งค่าสุดในรอบ 31 เดือนใกล้ๆ  ระดบั 32.50 

บาทต่อดอลลาร์ฯ ก่อนอ่อนค่าลงเล็กน้อยช่วงปลายสัปดาห์ โดยเงินบาทแข็งค่าขึ้ นในช่วงตน้ถึงกลาง

สปัดาหท่์ามกลางแรงกดดนัเงินดอลลารฯ์ จากความไม่แน่นอนของแผนปฏิรูปภาษีของสหรฐัฯ ทั้งน้ีอตัรา

แลกเปล่ียนเม่ือวนัศุกรท่ี์ 1 ธันวาคม 2560 เงินบาทอยู่ท่ี 32.60 บาทต่อดอลลารฯ์ เทียบกบัระดับ 

32.68 บาทต่อดอลลารฯ์ ในวนัศุกรก์่อนหนา้ หรือในวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2560 



ชงแผนยกเลิกแกส๊โซฮอล ์91 ‘เชลล-์ซสัโก’้พรอ้มรบัลกู‘พลงังาน’ 

 

นายวิฑรูย ์กุลเจริญวิรตัน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลงังาน 

เปิดเผยว่า กรมเตรียมเสนอนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.

พลังงานคนใหม่ พิจารณาแนวทางการยกเลิกแก๊สโซฮอล ์

91 โดยจะใชก้ลไกราคาท่ีท าใหแ้ก๊สโซฮอล์ 91 มีราคา

เท่ากนักบัแก๊สโซฮอล ์95 จากปัจจุบนัมีส่วนต่างราคาอยู่ท่ี 

26 สตางค ์เพ่ือใหป้ระชาชนมีทางเลือกในการใชน้ ้ามนัท่ีมี

คุณภาพในราคาเป็นธรรม 

ทั้งน้ีในเบ้ืองตน้มีผูค้า้น ้ามนัสองรายแจง้ความประสงคย์กเลิกแก๊สโซฮอล ์91 ไดแ้ก่ เชลล ์และซสัโก ้

ซ่ึงเป็นไปตามแนวนโยบายของกระทรวงพลงังานท่ีตรวจสอบแลว้พบวา่คุณสมบติัของน ้ามันทั้งสองชนิดน้ีไม่

แตกต่างกัน แต่ผูค้า้น ้ามันมีการท าการตลาดท าใหเ้ขา้ใจว่า น ้ ามนัชนิดน้ีมีความพิเศษกว่าปกติจนเป็นท่ี 

ยอมรบัของตลาด อยา่งไรก็ดี ปตท., บางจาก และพีที ท่ีคาดวา่จะมีความร่วมมือกนัในระยะต่อไป 

“เห็นไดจ้ากเดือนตุลาคมท่ีผ่านมา ยอดการใชแ้ก๊สโซฮอล์ 95 ท่ี 12.01 ลา้นลิตรต่อวนัเพ่ิมขึ้ น 

12.8% จากชว่งเดียวกนัของปีก่อนอยูท่ี่ 10.65 ลา้นลิตรต่อวนั ขณะท่ีแกส๊โซฮอล ์91 มียอดการใช ้10.35 

ลา้นลิตรต่อวนั ลดลง 0.9% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนอยูท่ี่ 10.45 ลา้นลิตรต่อวนั สะทอ้นกลไกตลาดท่ี

ประชาชนนิยมใชแ้ก๊สโซฮอล ์95 มากกว่า 91 และผูค้า้ก็อาจตัดสินใจยกเลิกจ าหน่ายหวัจ่ายแก๊สโซฮอล ์

91 เองโดยปริยาย” นายวิฑรูย ์กล่าว 

ส าหรับยอดการใชน้ ้ ามันเชื้ อเพลิงชนิดอ่ืนประจ าเดือนตุลาคม 2560 แบ่งเป็นเบนซินมียอดใช ้

29.45 ลา้นลิตรต่อวนั เพ่ิมขึ้ น 7.1% จากปีก่อนอยูท่ี่ 27.96 ลา้นลิตรต่อวัน ดีเซลมียอดใช ้56.86 ลา้น

ลิตรต่อวนั เพ่ิมขึ้ น 4.4% จาก 54.46 ลา้นลิตรต่อวนั E20 มียอดใช ้5.33 ลา้นลิตรต่อวนั เพ่ิมขึ้ น 12% 

จาก 4.69 ลา้นลิตรต่อวนั E85 มียอดการใช ้1.07 ลา้นลิตรต่อวนั เพ่ิมขึ้ น 16.6% จาก 9.2 แสนลิตรต่อ

วนั ก๊าซหุงตม้ (แอลพีจี) มียอดใช ้5.42 พนัตนัต่อเดือน เพ่ิมขึ้ น 8.1% จาก 5.01 พนัตนัต่อเดือน ก๊าซ

ธรรมชาติส าหรบัรถยนต ์(เอ็นจีวี) ยอดใช ้6.31 ลา้นกิโลกรมัต่อวนั ลดลง 13.6% จาก 7.3 ลา้นกิโลกรมั

ต่อวนั 

“แนวโน้มปริมาณการใชเ้ชื้ อเพลิงไตรมาส 4/2560 คาดจะขยายตวั 10% ตามความตอ้งการใช้

ในช่วงฤดูกาลท่องเท่ียวปลายปี และภาพรวมการใชเ้ชื้ อเพลิงทั้งประเทศปีน้ีคาดเฉล่ียโตใกลเ้คียงกบัอตัรา

การขยายตวัทางเศรษกิจ (จีดีพี) ท่ี 4-5%” 

 

 

 

 

 

 

 



เตอืนเกษตรกรสวนกุหลาบ โรคราแป้งขาวระบาดหนกั 

 

นายประสงค ์ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า เกษตรกรผูป้ลูกกุหลาบ

รวมถึงไมต้ดัดอกชนิดอ่ืนๆ โดยเฉพาะทางภาคเหนือของประเทศไทย ควรเฝ้าระวงัโรคราแป้งขาวระบาด ซ่ึง

มักพบเม่ือสภาพอากาศหนาวเย็น น ้ าคา้งลงจดักลางคืนมีความชื้ นสูง ท าใหเ้ชื้ อโรคราแป้งขา วกุหลาบ

เจริญเติบโตไดดี้ สามารถแพร่ระบาดโดยปลิวไปกบัลม ท าความเสียหายรุนแรงได ้ดงัน้ัน ขอใหเ้กษตรกร

หมัน่ส ารวจแปลงของตนเองอยา่งสม า่เสมอ หากพบขุยสีขาวขึ้ นปกคลุมบริเวณดา้นบนใบและใตใ้บ เน้ือใบ

ท่ีถูกท าลายจะพองออก ใบบิดงอ โดยเฉพาะใบอ่อนและยอดอ่อนของกุหลาบ 

ส าหรับโรคราแป้งขาวกุหลาบเป็นโรคท่ีส าคัญชนิดหน่ึงของกุหลาบ และไมต้ัดดอกอีกหลายชนิด 

โรคราแป้งมีลกัษณะเป็นผงสีขาวคลา้ยผงแป้งเคลือบอยู่บนผิวใบ ทั้งดา้นบนและดา้นใตใ้บ พบมากในใบ

อ่อน และยอดอ่อนของกุหลาบ เน้ือเยื่อส่วนท่ีเชื้ อราเกาะอยูจ่ะพองออก หรือท่ีชาวบา้นเรียกว่า โรคใบพอง 

ท าใหใ้บบิดงอ ถา้ใบถูกราแป้งเขา้ท าลายมาก จะมองเห็นบริเวณท่ีเป็นโรคมีสีม่วงถึงด า และหลุดร่วงใน

ท่ีสุดตน้กุหลาบแคระแกร็น ดอกกุหลาบท่ีเชื้ อราปกคลุมดอกจะไม่บาน หรือบานแต่ดอกไม่สมบูรณ์เสีย

รปูทรง 

กรมส่งเสริมการเกษตร ขอแนะน าวิธีการป้องกันก าจดัโรคราแป้งขาวกุหลาบ ดงัน้ี 1. ตัดแต่งก่ิง

กุหลาบท่ีเป็นโรค เก็บใบหลุดร่วงท่ีโคนตน้น าไปเผาท าลายท้ิง 2. ในชว่งท่ีมีการระบาดของโรคควรงดใหปุ๋้ย

ท่ีมีธาตุไนโตรเจนสูง เพราะจะท าใหโ้รคระบาดอย่างรุนแรง 3. หากมีการระบาดมาก ควรใชส้ารเคมี

ประเภทท่ีมีก ามะถันหรือทองแดงฉีดพ่นช่วงเชา้หรือเย็น สปัดาหล์ะ 1 ครั้ง 4. ส าหรับสารเคมีท่ีใชอ่ื้นๆ 

เชน่ เบนเลท, คาราแทน อตัราการใชต้ามค าแนะน าท่ีระบุไวใ้นฉลาก 


