
ข่าวจากหนังสือพิมพ ์แนวหนา้ 

ฉบบัวนัพฤหสับดีที่ 7 ธนัวาคม พ.ศ.2560 

 

ปี’61เศรษฐกิจโต4% การลงทุนภาคเอกชนฟ้ืนตวั 

 

นายกลินท์ สารสิน ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยในฐานะประธาน

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน(กกร.) ประกอบดว้ย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภา

หอการคา้แห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ว่าท่ีประชุมกกร. เห็นว่า เศรษฐกิจไทยไตรมาส 3 ปี 

2560 ท่ีขยายตวัสงูกวา่คาด ประกอบกบัการส่งออกและการท่องเท่ียวท่ียงัขยายตวัต่อเน่ืองท าใหเ้ศรษฐกิจ

ไทยทั้งปี 2560 อาจจะขยายตวั 3.7-4.0% โดยการส่งออกขยายตวั 9.0% 

แมว้่าการขยายตวัของเศรษฐกิจไทยจะยงัไม่เกิดขึ้ นอยา่งทัว่ถึงในทุกภาคส่วนสะทอ้นไดจ้ากการใช้

จ่ายของผูบ้ริโภคท่ียงัคงเปราะบาง อย่างไรก็ตาม การท่ีภาครฐัเตรียมออกมาตรการเพ่ิมเติมเพ่ือดูแลผูมี้

รายไดน้้อยหรือเศรษฐกิจฐานราก รวมทั้งผลกัดนัการลงทุนในโครงสรา้งพ้ืนฐานต่างๆ และการพิจารณา

ร่างพระราชบญัญติัเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) เพ่ือใหมี้ผลบงัคบัใชใ้นช่วงตน้ ปี 2561 น่าจะ

ช่วยใหก้ารขยายตวัของเศรษฐกิจกระจายตวัมากขึ้ น เบ้ืองตน้กกร. เห็นว่าในปี 2561 เศรษฐกิจไทยน่าจะ

ขยายตวัไดใ้กลเ้คียงกบัปี 2560 หรือประมาณ 3.7-4% ส่วนการปรบัคณะรฐัมนตรีชุดใหม่เห็นว่าหลายๆ 

คนเป็นท่ียอมรบัทุกคนมีความรู ้ความสามารถซ่ึงเร่ืองส าคญัท่ีตอ้งด าเนินการต่อคือสานต่อนโยบายการ

สรา้งขีดความสามารถในการแข่งขนัใหก้บัผูป้ระกอบการระหว่างภาครฐัและภาคเอกชนใหมี้ความต่อเน่ือง 

และเป็นไปตามแผนของรฐับาลท่ีก าหนดใหน้ าไปสู่ประเทศ 4.0 ภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ 20 ปี 

ทั้งน้ีภาคเอกชนตอ้งการใหร้ฐับาลเร่งด าเนินนโยบายต่างๆ ใหเ้กิดประโยชน์ต่อประเทศมากท่ีสุด 

อาทิ 1) การแกปั้ญหาความเป็นอยูข่องประชาชนใหดี้ขึ้ น 2) การปรบัปรุงแกไ้ขกฎหมาย/กฎระเบียบต่างๆ 

เพื่ออ านวยความสะดวกทางการคา้การลงทุน 3) การเร่งสรา้งโครงสรา้งพื้ นฐาน รวมถึงการลงทุนโครงการ

เนตประชารฐั 

นายอมรเทพ จาวะลา ผูอ้ านวยการอาวุโส ส านักวิจยั ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย กล่าวว่าเศรษฐกิจไทย

ปี 2561 นอกจากปัจจยัพ้ืนฐานในประเทศและต่างประเทศ ปัจจยัท่ีหลีกเล่ียงไม่ไดคื้อความมัน่ใจทางการ

เมืองความมัน่ใจในการเลือกตั้งความจริงท่ีตอ้งยอมรบัคือการเมืองมีผลต่อเศรษฐกิจ มีผลต่อความมัน่ใจต่อ

นักลงทุน และผู ้บริโภค หากคนไม่มัน่ใจจะท าใหเ้ศรษฐกิจชะลอตัวได้เราจึงตั้งมุมมองแบ่งเป็น 3 

สถานการณ ์

สถานการณ์ท่ี 1 เล่ือนการเลือกตั้ง ท าใหแ้ผนการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายน 2561 ตอ้งเล่ือน

ออกไปอาจส่งผลใหนั้กลงทุนชะลอการลงทุน คนชะลอการบริโภค ประมาณการจีดีพี ปี 2561 จะอยู่ท่ี 

3.5-3.8% 

สถานการณ์ท่ี 2 มีการเลือกตั้ง ภายใตบ้ริบทท่ีมีการคาดการณ์กนัว่าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ 

หรือคสช. ไดร้ับการสนับสนุนจากพรรคการเมือง ใหส้านต่อการบริหาร เพ่ือรักษาความต่อเน่ืองของ

นโยบายประมาณการจีดีพี ปี 2561 จะอยูท่ี่ 3.7-4.0% 

 



สถานการณ์ท่ี 3 มีการเลือกตั้งภายใตบ้ริบทท่ี คสช.เปล่ียนผ่านรูปแบบมาใชอ้ านาจหน้าท่ีของ

วุฒิสภาในการก ากบัดแูลการด าเนินงานของรฐับาล การเลือกตั้งเป็นไปอยา่งเสรี พรรคประชาธิปัตย ์พรรค

เพ่ือไทย หรือพรรคใดๆ เป็นแกนน าในการจดัตั้งรฐับาล แต่วุฒิสภายงัคงมีอ านาจในการก ากบัดูแล และ

ควบคุมแนวทางของรัฐบาลใหเ้ดินตามนโยบายปฏิรูปแห่งชาติ หรือนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

สถานการณ์น้ีความเชื่อมัน่และความต่อเน่ืองดา้นนโยบายจะยงัคงอยูต่่อไปการเมืองไทยมีภาพลกัษณ์เป็น

รฐับาลประชาธิปไตย คาดจีดีพีจะเติบโตไดถึ้ง 3.9-4.5% 

“ไม่วา่ปีหนา้การเมืองจะออกมารปูแบบไหนเศรษฐกิจไทยมีแนวโนม้ขยายตวัเหนือ 3.5% เราจะเร่ิม

เห็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจดีขึ้ น คนเร่ิมกลับมาลงทุน การบริโภคกลับมาไม่ว่าการเมืองจะเป็นอย่างไร 

เศรษฐกิจไทยจะไม่กลบัไปชะลอลงต า่กวา่ 3%” นายอมรเทพกล่าว 

โดยสรุปภาพรวมเศรษฐกิจไทยปีหน้าน่าจะเร่งตัวขึ้ นจากภาคการส่งออกและการท่องเท่ียว การ

ลงทุนภาคเอกชนฟ้ืนตวัต่อเน่ืองหลงัจากอ่อนแอมาหลายปีจากความเชื่อมัน่ของนักลงทุนจากเสถียรภาพ

ทางการเมืองส านักวิจยัธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยปี 2561 จะเติบโต 4% จากปี 

2560 ท่ีคาดวา่จะโต 3.9% 

“ปีทองของไทยจริงๆ ไม่ใชปี่หนา้ เรามองวา่ปีทองทางเศรษฐกิจของไทยคือปี 2562 เพราะหลงัเกิด

การเลือกตั้ง คนจะกลบัมาลงทุน และบริโภค รฐับาลชุดถัดไปของคสช.นับว่าเป็นรฐับาลท่ีโชคดี เพราะส่ิง

ท่ีคสช.ไดท้ าและเดินหนา้มาแลว้เร่ิมเห็นผล และจะขบัเคล่ือนไดใ้นปีถดัไป” นายอมรเทพ กล่าว 

อยา่งไรก็ดี เศรษฐกิจไทยยงัคงมีปัญหาเชิงโครงสรา้งท่ีควรแกไ้ข เชน่ การขาดแคลนแรงงานมีทกัษะ

การเขา้สู่สงัคมสูงอายุก่อนท่ีเป็นประเทศรายไดสู้ง และการมีกฎระเบียบและขอ้จ ากดัในการลงทุนอนับัน่

ทอนความสามารถในการแข่งขันของเอกชน เป็นตน้ ดังน้ันการปฏิรูปทางเศรษฐกิจยงัไม่จบแมมี้การ

เลือกตั้งแลว้ก็ตาม 

 

เอกชนจี้ ธปท.คุมค่าบาท ห่วงแตะ32ฉุดสง่ออกปีหนา้ไม่เขา้เป้า5% 

 

นางสาวกญัญภคั ตนัติพิพฒันพงศ ์ประธานสภาผูส้่งสินคา้ทางเรือแหง่ประเทศไทย (สรท.) เปิดเผย

ว่า การส่งออกของไทยในปีน้ีทาง สรท.มองว่า มีการขยายตวัไดอ้ยา่งต่อเน่ืองจากอุปสงคข์องประเทศคู่คา้

ส าคัญท่ีปรับตัวดีขึ้ น ขณะท่ีแนวโน้มในกลุ่มสินคา้เกษตรและอุตสาหกรรมหลายรายการขยายตัวสูงใน

ทิศทางท่ีดี โดยเฉพาะยางพารา และผลิตภณัฑม์นัส าปะหลงั อาหารทะเลแช่แข็งและแปรรูปฯลฯคาดว่าการ

ส่งออกปีน้ีจะมีอตัราเติบโตไดท่ี้ 8.5-9% และคาดการณ์ในปี 2561 การส่งออกของไทยจะมีอตัราการ

เติบโตอยูท่ี่ 5% 

ทั้งน้ี การส่งออกเดือนตุลาคม 2560 มีมูลค่า 20,083 ลา้นดอลลารส์หรฐั ขยายตวั 13.1% โดย

ขยายตวัในระดบัสูงต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 8 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อนการส่งออกในรูปเงินบาท

เท่ากับ 659,517 ลา้นบาท ขยายตัว 7.6% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนส่ งผลใหก้ารส่งออก 10 

เดือนแรก มีมลูค่า 195,518 ลา้นเหรียญสหรฐั เติบโต 9.7% เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัปีก่อน ขณะท่ี

ในรูปเงินบาทการส่งออก 10 เดือนแรก มีมูลค่า 6,660,680 ลา้นบาท เติบโต 6.5% เม่ือเทียบกับ

ชว่งเวลาเดียวกนัปีก่อน 

 



นายกลินท์ สารสิน ประธานสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย กล่าวถึงทิศทางค่าเงินบาท ยังมี

แนวโน้มผันผวนในกรอบท่ีแข็งค่าเม่ือเทียบกบัเงินเหรียญสหรฐั ท่ีขาดแรงหนุนใหม่ๆ ในระยะอนัใกลน้ี้ มี

ความเป็นห่วงว่า เงินบาทท่ีแข็งค่าเร็วเกินไป อาจจะไม่เป็นผลดีต่อภาคการคา้ระหว่างประ เทศในระยะ

ต่อไป 

“ประเมินค่าเงินบาทในช่วงท่ีเหลือของปีน้ีไม่แน่ใจว่าจะแข็งค่ากว่า 32.55 บาทต่อเหรียญสหรฐัอีก

หรือไม่ อยากใหแ้บงกช์าติเขา้มาดแูลอยา่งใกลช้ิดมากขึ้ น เพราะการเคล่ือนไหวของค่าเงินบาทจาก 34 ลง

มาถึง 32 ท าใหก้งัวลว่าจะแข็งค่าเร็วขึ้ น กว่าปัจจุบนัอีก ก็จะส่งกระทบต่อภาคส่งออกแน่นอน” นายกลินท ์

กล่าว 

นายเจน น าชยัศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) กล่าวว่าขณะน้ีตอ้งยอมรบั

ค่าเงินบาทของไทยแข็งค่าเร็ว อยากใหธ้นาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เขา้มาดูแลเงินทุนเคล่ือนยา้ย

ระยะสั้นท่ีอาจส่งผลเชิงลบมากกว่า เพราะอาจกระทบผลประกอบการของผู ้ส่งออกและอาจสูญเสีย

ความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ”นายเจน กล่าว 

ขณะท่ี นายกอบศกัด์ิ ดวงดี เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย กล่าวว่า เงินบาทท่ีแข็งค่าข้ึนเร็ว ส่วน

หน่ึงเป็นผลจากการส่งออกของไทยดีขึ้ น ประกอบกับการท่องเท่ียวท่ีขยายตัวไดดี้ต่อเน่ือง ท าใหเ้งินทุน

ต่างชาติไหลเขา้มาเก็งก าไรค่าเงินระยะสั้น จึงอยากใหผู้ป้ระกอบการโดยเฉพาะ ขนาดกลางและขนาดเล็ก 

(เอสเอ็มอี) ป้องกันความเส่ียง อย่างไรก็ดีขณะน้ีภาครัฐ ร่วมกับภาคเอกชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

พยายามใหค้วามรู ้สรา้งความเขา้ใจในการใชเ้คร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียนมากขึ้ นแลว้ 

 

คอลมันแ์ตกใบอ่อน : สุขภาพคนไทยเอาไวก่้อน 

 

ตั้งใจจะเขียนถึงมาหลายสปัดาหแ์ลว้ ส าหรบักรณี “กรมวิชาการเกษตร” ท่ีมีอธิบดี “สุวิทย ์ชยั

เกียรติยศ” เป็นหวัเรือใหญ่ ตดัสินใจต่ออายุการใช ้“พาราควอต” ซ่ึงเป็น “สารเคมีอนัตราย” แต่จนแลว้

จนรอดก็ยงัไม่มีโอกาสไดเ้ขียนถึงเสียที เพราะมีเร่ืองอ่ืนๆ แทรกเขา้มาตลอด เร่ืองน้ีคงไม่กลายเป็นประเด็น

ขึ้ นมา ถา้ก่อนหน้าน้ี คณะกรรมการขบัเคล่ือนปัญหาการใชส้ารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืชท่ีมีความเส่ียงสูง 

ซ่ึงมี รมว.สาธารณสุข “นพ.ปิยะสกล สกลสตัยาทร” เป็นประธาน ไม่เคยมีมติเสนอให ้“กรมวิชาการ

เกษตร” ไปพิจารณาออกประกาศยกเลิกการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืช 2 ชนิด ไดแ้ก่ พาราควอต และคลอร์

ไพริฟอส ภายในวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2562 และภายในวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560 ตอ้งยุติการน าเขา้สารเคมีทั้ง 

2 ตวั เน่ืองจากพาราควอต จดัเป็นยาพิษท่ีมีความรุนแรง ไม่สามารถหายาถอนพิษได ้โดยขณะน้ีมีกว่า 50 

ประเทศทัว่โลกท่ีประกาศยกเลิกการใชแ้ลว้ ส่วนคลอรไ์พริฟอส ท าใหเ้กิดความผิดปกติดา้นพฒันาสมอง ไอ

คิวเด็กลดลง สมาธิสั้น กระทบต่อระบบต่อมไรท่้อ การเจริญเติบโต และเส่ียงเป็นพารกิ์นสนั  แต่ทา้ยท่ีสุด 

กรมวิชาการเกษตร ก็ใชว้ิธีเขี่ยลูกชงเร่ืองไปให ้“คณะกรรมการวัตถุอันตราย” ซ่ึงมีปลัดกระทรวง

อุตสาหกรรมเป็นประธาน โดยอา้งว่ากรมวิชาการเกษตรไม่มีความเชี่ยวชาญท่ีจะพิจารณาน าขอ้มูลดา้น

สุขภาพอนามยัมาวินิจฉยัไดอ้ยา่งชดัแจง้วา่ สารดงักล่าวมีอนัตรายต่อสุขภาพของมนุษย ์

อย่างไรก็ตาม ยงัไม่ทันท่ี “คณะกรรมการวัตถุอันตราย” จะมีมติหรือความเห็นใดๆ ออกมา 

เน่ืองจากเขาจะมีการประชุมเร่ืองน้ีกนัในวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2560 ก็ปรากฏว่า กรมวิชาการเกษตร ก็จดัการ

เดินหนา้ต่อทะเบียนเจา้สารเคมีตวัน้ีไปแลว้เรียบรอ้ย เห็นแลว้ก็อดรูสึ้กทะแม่งๆไม่ได ้เพราะการแสดงออก



ของ “กรมวิชาการเกษตร” ในเร่ืองน้ี ไม่ไดท้ าใหรู้สึ้กวา่ก าลงัเห็นแก่ผลประโยชน์ในเร่ืองการปกป้องสุขภาพ 

สุขอนามัย ของประชาชนตรงไหน ตรงกันขา้ม กลับท าเสมือนก าลัง “เพิกเฉย” ต่อค าเตือนของ

คณะกรรมการขบัเคล่ือนปัญหาการใชส้ารเคมีป้องกันก าจดัศัตรูพืชท่ีมีความเส่ียงสูง ซ่ึงไม่ไดมี้เพียงแค่ 

รมว.สาธารณสุข เป็นประธานด้วยตนเอง แต่ยังมีองค์ประกอบท่ีหลากหลาย ทั้ งแพทย์ เภสัชกร 

นักวิทยาศาสตร ์ผูเ้ชี่ยวชาญ รวมถึงมีผูแ้ทนกรมวิชาการเกษตรร่วมเป็นกรรมการอยู่ดว้ยเช่นกนั  หรือถา้

กรมวิชาการเกษตรก าลังคิดว่า คณะกรรมการชุดน้ีรวมถึงกระทรวงสาธารณสุข “นัง่เทียน” มโนถึง

ผลกระทบเร่ืองดงักล่าวเอาเอง ก็ตอ้งบอกวา่เร่ืองน้ีไม่ไดมี้แค่กระทรวงสาธารณสุขหรือภาคประชาชนท่ีกลุ่ม

ผูค้า้สารเคมีพยายามยดัเยยีดขอ้หา “ขาประจ า” เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตวัเองเอาไวเ้ท่าน้ัน 

แมแ้ต่ “คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ” หรือ สช. ก็มีการติดตามขอ้มลูเร่ืองน้ีกนัมานานแลว้ เห็น

การท างานของ กรมวิชาการเกษตร ในยุคน้ีแลว้ ท าใหอ้ดคิดถึงสมยัคุณ “ด ารง จิระสุทัศน์” เป็นอธิบดี

ไม่ได ้จ าไดว้่าสมยัน้ันคุณด ารงน่ีแหละท่ีเคยใชอ้ านาจปฏิเสธการขึ้ นทะเบียน คารโ์บฟูราน และเมโทมิล 

เพราะพบวา่สารทั้ง 2 ชนิดมีความเป็นพิษสงูมากมาแลว้ แมว้่า “คณะกรรมการวตัถุอนัตราย” จะยงัไม่เคย

มีความเห็นหรือมติเก่ียวกบัสารทั้ง 2 ชนิดน้ีมาก่อนก็ตาม ส่วนสมยัน้ีก็อยา่งท่ีเห็นครบั  

สุขภาพคนไทย..เอาไวก่้อนก็แลว้กนั 

มะลิลา 

 

‘กฤษฎา’ขีดเสน้3เดือนดนั2เรือ่งด่วน  

งดันโยบาย3ต.‘ตอ่-เตมิ-แตง่’ขบัเคลื่อนงานเกษตรฯ 

 

นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ไดม้อบหมายให ้รมช.เกษตรและสหกรณ ์

ทั้ง 2 คน รับผิดชอบคนละ 2 กลุ่มภารกิจ โดย นายลักษณ์ วจนานวชั ซ่ึงมีประสบการณ์ดา้นการจดัหา

เงินทุน จะดแูลเร่ืองการวางแผนผลผลิตทางการเกษตรและเร่ืองส่งเสริมช่องทางการตลาด ส่วน นายวิวฒัน์ 

ศลัยก าธร ซ่ึงมีประสบการณด์า้นการส่งเสริมเกษตรอินทรีย ์ทฤษฎีใหม่ จะดูแลเร่ืองขั้นตอนการผลิตสินคา้

การเกษตร การน้อมน าหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย

เดช มาส่งเสริมใหเ้กษตรกรน าไปใชเ้ป็นหลกัในการประกอบอาชีพและด าเนินชีวิต 

ส าหรบัการขบัเคล่ือนงานของกระทรวงเกษตรฯ จะตอ้งบ าบัดทุกขบ์ ารุงสุขเกษตรกรอย่างแทจ้ริง 

ดงัน้ัน ทุกโครงการท่ีด าเนินการตอ้งสามารถจบัตอ้งได ้จึงไดม้อบนโยบายใหแ้ก่ผูบ้ริหารกระทรวงเกษตรฯ 

น าไปเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน เรียกว่า “นโยบาย 3 ต.” ไดแ้ก่ ต่อ - เติม - แต่ง โดย “ต่อ” คือ การ

สานต่อนโยบายเดิมของกระทรวงเกษตรฯท่ีดีอยู่แลว้ ใหมี้การขยายผลต่อเน่ือง “เติม” คือ การเพ่ิม

รายละเอียดใหโ้ครงการเดิมท่ียงัไม่สมบูรณ์ใหส้มบูรณ์ยิ่งขึ้ น เช่น การเ พ่ิมจ านวนคน และเพ่ิมงบประมาณ 

เป็นตน้ และ “แต่ง” คือ การปรบัปรุง เปล่ียนแปลงในโครงการเดิมท่ีไปต่อไม่ได ้หรือควรจะปรบัเปล่ียน

เพื่อใหเ้กิดความเหมาะสมมากขึ้ น 

นอกจากน้ี ยงัไดม้อบนโยบายการท างานใหแ้ก่ขา้ราชการและเจา้หน้าท่ีของกระทรวงเกษตรฯ โดยลด

ขั้นตอนการปฏิบัติทางราชการลง เพ่ือใหก้ารท างานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็วยิ่งขึ้ น โดยเน้นเร่ือง

ผลประโยชน์ของประชาชนเป็นท่ีตั้ง ท างานดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้

ส าหรบัเป้าหมายการท างานในช่วงระยะ 3 เดือนแรก จะด าเนินการใน 2 เร่ืองส าคญั คือ 1.มาตรการใดท่ี



กระทรวงเกษตรฯ ด าเนินการดูแลช่วยเหลือเกษตรกรทุกกลุ่มแลว้ไดผ้ล ก็จะขยายผลต่อเน่ืองใหเ้พ่ิมมาก

ขึ้ น และ 2.จะพิจารณาดูว่ามาตรการใดท่ียังมีจุดอ่อนก็จะเร่งปรับปรุงแก้ไข ทั้งน้ี ได้หารือร่วมกับ

ปลัดกระทรวงเกษตรฯ และอธิบดีของทุกกรม เพ่ือชี้ แจงแนวทางการด าเนินงานในระยะ  3 เดือนแรก 

เก่ียวกบัมาตรการต่างๆ ท่ีมีอยูแ่ลว้ใหเ้ห็นผลเป็นรปูธรรมมากยิง่ขึ้ น 

ส่วนแนวทางการแกไ้ขปัญหาราคายางพาราตกต า่ จะไม่น ายางพาราท่ีอยู่ในสต๊อกออกมาขายใน

ตลาด แต่จะผลกัดนันโยบายท่ีนายกรฐัมนตรีไดส้ัง่การใหส้่วนราชการต่างๆ ใชย้างพาราในโครงการต่างๆ 

ใหเ้ห็นผลเป็นรูปธรรม หากพบขอ้ติดขัดในการด าเนินการ จะประสานงานกับกระทรวงต่างๆ ใหก้าร

ด าเนินงานตามนโยบายดังกล่าวชดัเจนยิ่งขึ้ น นอกจากน้ี จะส่งเสริมใหส้หกรณ์การเกษตรและวิสาหกิจ

ชุมชนมีความเขม้แข็ง เน่ืองจากสหกรณ์ถือว่าเป็นองคก์รหลกัของเกษตรกรและประชาชน ซ่ึงท าหน้าท่ีเ ป็น

ตวักลางในการรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรมาขายได ้ท าใหเ้กษตรกรอยูไ่ด ้

“เป้าหมายหลักในการเขา้มาท างานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ การดูแลเกษตรกรใหมี้

ความสุข มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้ น การท างานจะค านึงถึงประโยชน์ของเกษตรกรเป็นหลัก เม่ือราชการไป

แนะน าใหเ้กษตรกรปลกูหรือท าอะไรแลว้ พืชท่ีไปแนะน าใหเ้กษตรปลกูตอ้งขายได ้มีคนซ้ือ มีตลาดรองรบั 

เกษตรกรตอ้งมีตน้ทุนการผลิตท่ีต า่กว่าราคาท่ีขายออกสู่ตลาด ท าอยา่งไรท่ีจะไม่ใหเ้กษตรกรขาดทุนและ

ไม่เดือดรอ้น” นายกฤษฎา กล่าว 

ทั้งน้ี ในวนัศุกรท่ี์ 8 ธ.ค. 2560 เวลา 09.00 น. จะมีการประชุมร่วมกนัระหว่าง กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย ์และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) โดยมี นาย

สมคิด จาตุศรีพิทกัษ์ รองนายกรฐัมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิจ เป็นประธาน เพ่ือบูรณาการท างานร่วมกนัทั้งดา้น

การผลิตและการตลาดของสินคา้เกษตรใหเ้กิดประสิทธิภาพ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข่าวจากหนังสือพิมพ ์ไทยรฐั 

ฉบบัวนัพฤหสับดีที่ 7 ธนัวาคม พ.ศ.2560 

 

ดิ้ นแกย้างพาราราคาทรุด เกษตรจบัมือพาณิชยซ์บัน ้าตาเกษตรกร 

 

เกษตรฯ สัง่ตั้งคณะท างานแกไ้ขปัญหา ราคายางพาราตกต า่ “ลักษณ์” ยนัยางพาราเป็นพืช

เศรษฐกิจไม่ใช่การเมือง ขณะท่ีชาวสาวยางจี้ รัฐตั้งกองทุนสวสัดิการอุม้คนกรีดยางครอบครัวละ 3,000 

บาท ดา้นกระทรวงพาณิชย ์ด้ินแกร้าคาปาลม์ตกต า่ 

นายลกัษณ์ วจนานวชั รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลงัเกษตรกรชาวสวนยางน าโดยนาย

สุนทร รักษ์รงค์ นายกสมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต ้และเลขาธิการสภาเครือข่าย

เกษตรกร ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย (สคยท.) ว่า ตัวแทนชาวสวนยางไดเ้สนอแนวทางการปฏิรูป

ยางพาราไทย 3 ประเด็นหลกั คือ 1.ขอใหมี้ตวัแทนชาวสวนยาง มีส่วนร่วมในการก ากบัดูแลเร่ืองยางพารา

ร่วมกบัคณะกรรมการดา้นยางระดบัสงูขึ้ นไป อาทิ การยางแหง่ประเทศไทย(กยท.) คณะกรรมการนโยบาย

ยางธรรมชาติ (กนย.) เป็นตน้ ดงัน้ัน กระทรวงเกษตรฯจึงเตรียมแต่งตั้ งนายสุพฒัน์ เอ้ียวฉาย เลขานุการ

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ท าหน้าท่ีเป็นประธานคณะท างานแกไ้ขปัญหายางพารา โดยใหส้มาคม

เกษตรกรชาวสวนยางเสนอรายชื่อผูท่ี้จะมาร่วมในคณะท างานดว้ย 

2.ขอใหต้วัแทนชาวสวนยางเขา้ไปมีส่วนร่วมเสนอกลยุทธใ์นยุทธศาสตรย์างพาราระยะ 20 ปี (พ.ศ. 

2560-2579) ของ กยท.เพ่ือใหท้ างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์กบัเกษตรกรชาวสวน

ยางรายย่อย และ 3. ขอใหมี้การปรับระเบียบภายใน กยท.เช่น พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การยางแห่ง

ประเทศไทย พ.ศ.2558 มาตรา 49 (5) ระบุว่า ใหน้ าเงินค่าธรรมเนียมพิเศษในการส่งออกยางพารา 

(เงินเซส) ไม่เกิน 7% เป็นค่าใชจ้า่ยในการจดัสวสัดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง โดยแกไ้ขใหช้าวสวนยาง

ท่ีสมคัรใจสามารถจา่ยเงินเป็นสวสัดิการแก่ตวัเองไดด้ว้ย 

“ส่วนตน้เหตุปัญหายางพาราตกต า่ในปัจจุบัน ตนขออนุญาตไม่ตอบ เพราะไม่อยากใหม้องว่า 

ยางพาราเป็นพืชทางการเมือง อยากใหม้องยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจมากกวา่” 

นายสุนทรกล่าววา่ ชาวสวนยางตอ้งการจดัตั้งกองทุนสวสัดิการเกษตรกรชาวสวนยางขึ้ น ในลกัษณะ

สงัคมสวสัดิการรูปแบบสมคัรใจจ่ายเงินสมทบ โดยใหก้ารยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จ่ายเงินสวสัดิการ

ใหแ้ก่คนกรีดยางครวัเรือนละ 3,000 บาททนัที เพ่ือเยียวยาจากวิกฤติราคายางพาราตกต า่ โดยเกษตรกร

ชาวสวนยางมีมติกนัว่าจะจ่ายสมทบวนัละ 1 บาทต่อคน ปัจจุบนัมีเกษตรกรชาวสวนยางทั้งหมด 1.6 ลา้น

ครัวเรือน ถา้มีผูส้มัครใจประมาณ 1 ลา้นครัวเรือน หากด าเนินการภายใน 1 ปีจะมีเงินสมทบกองทุน

สวัสดิการฯ 365 ลา้นบาท จากแต่เดิมตอ้งรอเกิดภัยพิบัติหรือเกษตรกรเสียชีวิตก่อน กยท.ถึงจ่ายเงิน

ชว่ยเหลือ 3,000 บาท 

ดา้นนายบุณยฤทธ์ิ กลัยาณมิตร อธิบดีกรม การคา้ภายใน กล่าวว่า สปัดาหน้ี์กระทรวงพาณิชยจ์ะ 

จดัประชุมคณะอนุกรรมการเพ่ือบริหารจดัการปาลม์น ้ามนัและน ้ามนัปาลม์ดา้นการตลาด ซ่ึงมีนายสนธิ

รัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชยเ์ป็นประธาน เพ่ือหารือถึงแนวทางแกไ้ขปัญหาน ้ ามันปาล์มล้นสต๊อกท่ี



ปัจจุบันมีมากถึง 519,000 ตนั เบ้ืองตน้จะใชม้าตรการผลกัดนัทั้งการส่งออกน ้ามนัปาลม์ดิบและกระตุน้

การใชน้ ้ามนัปาลม์ดิบภายในประเทศ 

ส าหรับในการหารือน้ัน จะเชิญตัวแทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรมพฒันาพลังงาน

ทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน และกรมธุรกิจพลังงาน มาหารือถึง

ผลผลิตปาล์มน ้ ามันและน ้ามันปาล์ม ปริมาณสต๊อกน ้ามันปาล์มและปริมาณความเหมาะสมของการใช้

น ้ามนัปาลม์ดิบผลิตไฟฟ้าท่ีโรงไฟฟ้ากระบ่ี ซ่ึงหากมีการน าไปใชม้ากขึ้ นจะส่งผลท าใหป้ริมาณสต๊อกน ้ามนั

ปาลม์ดิบคงเหลือในตลาดลดน้อยลง หรือดูดซับปริมาณน ้ามนัปาลม์ดิบออกจากสต๊อก และจะช่วยท าให้

ราคาผลปาลม์ดิบท่ีเกษตรกรขายไดส้งูขึ้ น 

“ส่วนการเร่งรดัการส่งออกน ้ามันปาลม์ดิบ ขณะน้ีไดใ้หผู้อ้ านวยการส านักงานส่งเสริมการคา้ใน

ต่างประเทศ (ทูตพาณิชย)์ รวบรวมตลาดในการส่งออกน ้ามันปาล์มเสนอเขา้มาท่ีกระทรวงพาณิชย ์ซ่ึง

ขณะน้ีก าลงัเสนอตลาดส่งออกน ้ามนัปาลม์ดิบทยอยเขา้มาอยู่” 

ส าหรบัผลผลิตปาลม์น ้ามนัปี 2560 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดจะมีปริมาณ 13.50 ลา้น

ตนั เพิ่มข้ึน 18.21% จากปี 2559 เพราะการเพ่ิมขึ้ นของเน้ือท่ีการปลกูปาลม์และผลผลิตต่อไร่ ซ่ึงเป็นผล

มาจากปริมาณน ้ าฝนมากขึ้ น และเกษตรกรดูแลดีใส่ปุ๋ยมากขึ้ น ล่าสุดราคาผลปาล์มน ้ ามัน (18%) 

กิโลกรมั (กก.) ละ 3.20-3.60 บาท และน ้ามนัปาลม์ดิบ กก.ละ 19.00-19.25 บาท ขณะท่ีราคาน ้ามนั

ปาลม์ดิบมาเลเซีย กก.ละ 19.99 บาท 

“ราคาผลปาล์มสด และน ้ามันปาล์มดิบมีแนวโน้มลดลงนับตั้งแต่เดือน ก.พ .เป็นตน้มา เป็นผล

สืบเน่ืองจากปริมาณผลปาล์มน ้ามันและน ้ามันปาล์มดิบมีมาก ประกอบกับโรงกลัน่มีสต๊อกน ้ามันปาล์ม

คงเหลือมากกวา่ความตอ้งการใชใ้นแต่ละเดือน รวมทั้งภาวะการคา้น ้ามนัปาลม์ขวดชะลอตวั ท าใหป้ริมาณ

การสัง่น ้ามนัปาลม์จากโรงงานสกดัลดลง และซ้ือราคาลดต า่ลง ส่งผลถึงผลปาลม์สดดว้ย” 

 

หวัน่เงินบาทแข็งกระทบสง่ออก กกร.แนะรฐัเรง่กระจายรายได ้

 

ฝาก “สมคิด” รื้อกฎหมายไดโนเสาร ์

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการสภาหอการคา้แห่ง

ประเทศไทยในฐานะท าหน้าท่ีประธานประชุมคณะกรรมการร่วม

ภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เปิดเผยว่า ท่ีประชุม กกร.ไดมี้มติ

สรุปแนวโน้มการส่งออกของประเทศไทยปี 2561 คาดว่าจะ

ขยายตวัในระดับ 6-9% จากปีน้ีท่ีการส่งออกมีการเติบโต 9% ถือเป็นอตัราท่ีสูงกว่ากรอบประมาณการ

เดิมท่ีวางเป้าหมายส่งออกได้ท่ีระดับ 6.5-7.5% ประกอบกับทิศทางการท่องเท่ียวมีแนวโน้มดีขึ้ น 

เศรษฐกิจโลกในภาพรวมฟ้ืนตวัต่อเน่ือง ท าใหค้าดว่าภาวะเศรษฐกิจของไทยในปี 2561 จะเติบโตได ้4% 

จากปีน้ีขยายตวั 3.7-4% ประกอบกบัคณะรฐัมนตรี (ครม.) ชุดใหม่มีการท างานเป็นไปในทิศทางเดียวกนั

มากขึ้ น เพราะนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรฐัมนตรี ไดร้ับการอนุมัติใหดู้แลกระทรวงเศรษฐกิจ

ทั้งหมด 

 



“กกร.ตอ้งการใหร้ฐับาลท่ีมีเวลาท างานเพียง 1 ปี ใหค้วามส าคญัในการท างานในดา้นต่างๆ อาทิ 

1. การแกปั้ญหาความเป็นอยูข่องประชาชนใหดี้ขึ้ น  

2.การปรบัปรุงแกไ้ขกฎหมาย/กฎระเบียบต่างๆเพื่ออ านวยความสะดวกทางการคา้การลงทุน  

3.การเร่งโครงสรา้งพ้ืนฐานรวมถึงการลงทุนโครงการเน็ตประชารฐั แมภ้าพรวมเศรษฐกิจของไทย

จะเติบโตต่อเน่ือง แต่การเติบโตก็ยงัไม่ขยายลงลึกไปในทุกภาคส่วน โดยจะเห็นได้จากการใชจ้่ายของ

ผูบ้ริโภคท่ียงัเปราะบาง ท าใหเ้ศรษฐกิจฐานรากไม่ดีเท่าท่ีควร รฐับาลจึงตอ้งเร่งกระจายรายไดสู้่เศรษฐกิจ

ฐานรากมากขึ้ น” 

ส าหรบัประเด็นท่ีตอ้งติดตามอย่างใกลช้ิดนับจากน้ีไป ไดแ้ก่ ภาวะค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าสุดในรอบ 

31 เดือน หรือแข็งค่าขึ้ นมาแตะ 32.55 บาทต่อดอลลารส์หรฐัฯในปลายเดือน พ.ย.ท่ีผ่านมา ถือเป็นการ

แข็งค่าแลว้ 9.7% เร่ืองน้ีธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ควรตอ้งดูแลอยา่งใกลช้ิดใหม้ากขึ้ น เพราะจะ

กระทบผูส้่งออก 

นายเจน น าชยัศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ค่าเงินบาทแข็งค่า

อยา่งรวดเร็ว ซ่ึงเป็นผลจากการกระจายความเส่ียง การลงทุนของต่างชาติในลกัษณะการเคล่ือนยา้ยเงินทุน

ระยะสั้นๆ ท าใหภ้าคเอกชนเป็นหว่งวา่ไม่น่าจะส่งผลดีต่อผูป้ระกอบการส่งออกและเศรษฐกิจไทย 


