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ลุ้นระทึก‘เฟด’ขึน้ดบ. ธปท.คมุใกล้ชิดหลงับาทแขง็ค่า 

 
นายวริไท สนัตปิระภพ ผูว้า่การ ธนาคารแหง่ประเทศไทย(ธปท.) กลา่ววา่ คา่เงนิบาททีแ่ขง็

คา่หลุด 34 บาทต่อดอลลาร ์มาอยูท่ี ่33.90 บาทต่อดอลลาร ์ในการเปิดตลาดในชว่งเชา้ของวนัที ่14
มถุินายน 2560 เกดิจาก 2 ปจัจยั ประกอบดว้ยคอื ปจัจยัภายนอก ความไมม่ัน่ใจต่อคา่เงนิดอลลาร์
ทีป่รบัตวัออ่นคา่ลง และปญัหาการเมอืงในสหรฐั ทีม่ขีอ้มลูและนโยบายทีไ่มแ่น่นอนสง่ผลใหเ้กดิ
ความไมม่ัน่ใจต่อนโยบายการคลงั ทีม่บีทบาทน้อยลง ธปท.จงึตอ้งดแูลคา่เงนิอยา่งใกลช้ดิ 

มรีายงานแจง้วา่ ตลาดการเงนิ ตลาดทุนโลก ก าลงัจบัตาการประชุมของ ธนาคารกลางสหรฐั 
(เฟด) ระหวา่งวนัที ่13-14 มถุินายน 2560 น้ี โดยมกีระแสคาดการณ์เป็นวงกวา้งวา่ เฟดจะปรบัขึน้
อตัราดอกเบีย้ 0.25% ในการประชุมครัง้น้ี หาก เฟดจะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบาย จะท าใหม้เีม็ด
เงนิลงทุนไหลเขา้ไปทีส่หรฐัสง่ผลใหค้า่เงนิดอลลารส์หรฐัแขง็คา่ขึน้ และสง่ผลต่อเน่ืองใหค้า่เงนิบาท
ออ่นคา่ลง 

ดา้น นายศุภชยั พานิชภกัดิ ์อดตีเลขาธกิาร การประชุมสหประชาชาตวิา่ดว้ยการคา้และการ
พฒันา (UNCTAD) และอดตีผูอ้ านวยการใหญ่องคก์ารการคา้โลก (WTO)กลา่ววา่ทีผ่า่นมาประเทศ
มหาอ านาจใชน้โยบายมาตรการผอ่นคลายในเชงิปรมิาณการเงนิ (QE) ออกมาจ านวนมาก สง่ผล
กระทบอยา่งหนกัต่อเอเชยี เพราะเงนิทุนต่างชาตไิหลเขา้มาในตลาดเอเชยี ท าใหเ้งนิสกุลเอเชยีแขง็
คา่ขึน้เมื่อเทยีบกบัเงนิดอลลารส์หรฐั ซึง่ปจัจยัจากภายนอกยงัเป็นปจัจยัหลกัทีจ่ะกระทบต่อ
เศรษฐกจิเอเชยี ทัง้นโยบายการเงนิทีไ่มส่มดุลของโลก ปญัหาความขดัแยง้ระหวา่งประเทศ ดงันัน้ มี
ความจ าเป็นทีป่ระเทศในเอเชยีตอ้งผนึกก าลงักนัใหแ้น่น เพือ่สรา้งภมูคิุม้กนัและเตบิโตไปดว้ยกนั 
เพือ่ป้องกนัไมใ่หเ้กดิผลกระทบอยา่งรุนแรงต่อเอเชยี 

ศูนยว์เิคราะหเ์ศรษฐกจิ ทเีอม็บ ี ระบุวา่การฟ้ืนตวัทีแ่ขง็แกรง่ของเศรษฐกจิสหรฐั ท าให้
นกัวเิคราะหค์าดการณ์วา่เฟดจะสามารถปรบัขึน้ดอกเบีย้ไดอ้กี 2 ครัง้ในปีน้ี คอือยูท่ีร่ะดบั 1.25%-
1.50% ณ ปลายปีน้ี เท่ากบัอตัราดอกเบีย้นโยบายของไทยที ่ 1.50% นอกจากน้ี เจา้หน้าทีร่ะดบัสงู
ของเฟดยงัคาดอกีวา่เฟดจะขึน้ไดต้่อเน่ืองอกีสามครัง้ในปีหน้าซึง่จะท าใหด้อกเบีย้เฟดแพงกวา่
ดอกเบีย้ไทย หาก ธปท. ยงัไมข่ึน้ดอกเบีย้ตาม ความแตกต่างของระดบัอตัราดอกเบีย้ดงักลา่วจะ
สง่ผลกระทบกบัการเคลือ่นยา้ยเงนิทุนและอตัราแลกเปลีย่น 

“อยา่งไรกด็ ี เพือ่ลดความกดดนัจากสว่นต่างอตัราดอกเบีย้นโยบายทีม่ากขึน้เรื่อยๆ ศูนย์
วเิคราะหฯ์ คาดวา่ ธปท. จะเริม่ทยอยขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบายไทยไดใ้นปีหน้า เน่ืองจากเศรษฐกจิ
ไทยยงัฟ้ืนตวัไดต้่อเน่ืองและอตัราเงนิเฟ้อทีจ่ะทยอยสงูขึน้โดยคาดวา่จะขึน้ 2 ครัง้ ในปี 2561 และ
ทยอยขึน้ต่อเน่ืองในปีต่อไปดงันัน้จะเหน็ไดว้า่ ปี 2561 จะเป็นปีทีม่กีารเปลีย่นแปลงคอ่นขา้งมาก 



ทัง้คา่เงนิบาททีม่แีนวโน้มผนัผวนมากขึน้ และอตัราดอกเบีย้นโยบายทีจ่ะเริม่ทยอยปรบัเพิม่ขึน้ 
ดงันัน้ ผูป้ระกอบการควรเตรยีมพรอ้มรบัมอืกบัทัง้ความผนัผวนจากคา่เงนิบาทและจากตน้ทุนทาง
การเงนิทีจ่ะเพิม่สงูขึน้จากอตัราดอกเบีย้นโยบายทีป่รบัสงูขึน้”ศูนยว์เิคราะหเ์ศรษฐกจิ ทเีอม็บ ีระบุ 
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รากเน่า–โคนเน่า...มะละกอ 
 

สภาพอากาศในช่วงน้ี มกัจะมีฝนตกชกุ
สลบักบัอากาศร้อนอบอ้าว เอ้ือต่อการ
เจริญเติบโตของศตัรพืูช โดยเฉพาะเช้ือรา กรม
วิชาการเกษตร เตือนเกษตรกรผูป้ลกูมะละกอ
ให้เตรียมรบัมือ... โรครากเน่าและโคนเน่า เป็น
โรคทีส่ามารถพบมากในระยะต้นกล้าไปจนถึง
ระยะต้นโตเกบ็เกีย่วผลผลิต 

ในระยะตน้กลา้...จะแสดงอาการโคนล าตน้บรเิวณผวิดนิ มลีกัษณะฉ ่าน ้ายบุเป็นแถบๆ ใบจะ
เหีย่ว ถา้อาการรุนแรง บรเิวณโคนตน้จะหกัพบัและตายในทีสุ่ด 

ในระยะตน้โต...มกัแสดงอาการเริม่แรกพบรากแขนงสนี ้าตาลหลุดขาดไดง้า่ย ต่อมาโรค
ลุกลามไปยงัรากแกว้ ท าใหร้ากเน่าเป่ือย ตน้แคระแกรน็ ใบเหลอืง กา้นใบลูล่ง และหลุดรว่งไดง้า่ย 

สว่นตน้มะละกอจะเหลอืใบยอดเป็นกระจุกและตายในทีสุ่ด โดยบรเิวณโคนตน้จะเน่าชุม่น ้า มี
สนี ้าตาลเยิม้ออกมา และจะหกัลม้พบัไดง้า่ย ในระยะน้ีใหเ้กษตรกรควรหมัน่ตรวจและก าจดัวชัพชืใน
แปลงและรอบแปลงปลกูอยา่งสม ่าเสมอ 

หากพบตน้มะละกอทีแ่สดงอาการของโรครากเน่าและโคนเน่า ใหข้ดุหรอืถอนตน้ทีเ่ป็นโรค
ออกจากแปลง และน าไปเผาท าลายนอกแปลงปลูกทนัท ีเพือ่ลดแหลง่สะสมเชือ้สาเหตุของโรคและ
ควรใสป่นูขาวหรอืโรยยเูรยีผสมปนูขาว อตัรา 80:800 กโิลกรมัต่อไร ่บรเิวณหลุมทีข่ดุหรอืถอนตน้
ออกไปแลว้ แลว้กลบหลุม รดน ้าใหด้นิมคีวามชืน้ทิง้ไว ้3 สปัดาห ์เพือ่ฆา่เชือ้สาเหตุของโรค แต่หาก
เริม่พบการระบาดของโรครากเน่าและโคนเน่า ใหใ้ชส้ารราดป้องกนัก าจดัโรคพชื เมทาแลกซลิ+แมน
โคเซบ 4%+64% ดบัเบิล้ยพู ีอตัรา 30-40 กรมัต่อน ้า 20 ลติร หรอืสาร เมทาแลกซลิ 25% ดบัเบิล้ยู
พ ีอตัรา 50 กรมัต่อน ้า 20 ลติร บรเิวณโคนตน้ดว้ย 

ส าหรบัพืน้ทีเ่คยมกีารระบาดของโรคน้ี ควรสลบัเปลีย่นไปปลกูพชืชนิดอื่นหมุนเวยีน และควร
ท าแปลงปลกูใหม้กีารระบายน ้าทีด่ ีไมใ่หม้นี ้าขงั 

สะ–เล–เต 



เงินบาทแขง็โป๊กในรอบ3ปี นโยบาย“ทรมัป์”ป่วนโลกท าเงินไหลเข้าเอเชีย 
  

ค่าเงนิบาทแข็งโป๊กในรอบ 3 ปี ทะยานขึ้น 
33 บาทต่อดอลลาร์ หลงัเงนิทุนต่างชาตทิะลกัครึ่งปี 
1.37 แสนลา้น ดา้นแบงก์ชาตยิอมรบับาทแขง็เพราะ
เงนินอกไหลเขา้ไทยเพิม่ เหตุความผนัผวนเศรษฐกจิ
และการเมอืงสหรฐัฯท าใหด้อลลารอ์่อน แต่ ธปท.ยนั
ดแูลใกลช้ดิ 

นายวริไท สนัตปิระภพ ผูว้่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวถงึค่าเงนิบาททีแ่ขง็
คา่ขึน้ต่อเน่ืองในขณะน้ีวา่ เน่ืองจากมเีงนิทุนจากต่างประเทศไหลเขา้มาเพิม่ขึน้ ซึ่งเป็นไปในทศิทาง
เดียวกับภูมิภาคน้ี โดยสาเหตุมาจากปจัจยัความผนัผวนจากต่างประเทศเป็นหลกั โดยเฉพาะ
นโยบายการเงนิและเศรษฐกจิของสหรฐัฯ ที่ท าใหค้่าเงนิดอลลาร์สหรฐัฯอ่อนค่าลงในช่วงที่ผ่านมา 
ขณะเดยีวกนัยงัมปีจัจยัในประเทศจากเศรษฐกจิไทยทีฟ้ื่นตวัชดัเจนส่งผลใหค้วามเชื่อมัน่ในการเขา้
มาลงทุนในไทยมมีากขึน้ 

นอกจากนัน้ในชว่งน้ียงัมเีงนิทุนจากต่างประเทศทีเ่ขา้มาเพิม่ทุนในธุรกจิธนาคารพาณิชยข์อง
ไทยส่งผลใหค้่าเงนิบาทแขง็ค่าขึ้น “ความเสี่ยงทางภูมริฐัศาสตร์ จากกรณีการคว ่าบาตรของกลุ่ม
ประเทศมุสลมิต่อประเทศการต์า อาจจะสง่ผลใหเ้งนิทุนของคนไทยทีเ่ขา้ไปลงทุนในประเทศการต์าก
ว่า 200,000 ล้านบาทอาจทยอยไหลกลบัเข้ามาในระยะต่อไป แต่คาดว่าจะมีผลกระทบไม่มาก 
เพราะตลาดรบัรู ้และไดค้ านวณปจัจยัดงักล่าวเขา้ไปในราคาสนิทรพัยแ์ลว้ก่อนหน้า โดย ธปท.ได้
ตดิตามและดแูลเงนิทุนไหลเขา้และคา่เงนิบาทอยา่งใกลช้ดิ” 

ผูว้่าการ ธปท.ยงัไดก้ล่าวถงึเงนิเสมอืนจริง หรอืสกุลเงนิที่ยอมรบักนัโลกออนไลน์ เช่น บทิ
คอยน์ ว่า จนถงึในขณะน้ี ธปท.ยงัไม่ยอมรบัว่าเป็นเงนิตราที่สามารถแลกเปลี่ยน หรอืช าระหน้ีได้
ตามกฎหมายไทย โดยก าลงัตดิตามการใช ้และผลกระทบต่างๆ จากการใชเ้งนิสกุลบทิคอยน์อย่าง
ต่อเน่ือง โดยเหตุผลที ่ธปท.ยงัไมม่กีารรบัรองบทิคอยน์ เพราะมองใน 2 ประการคอื เป็นสกุลเงนิทีม่ี
การสวงิของการเงนิสงูมากและมคีวามผนัผวนทีส่งูเกนิไป และ ความรูค้วามเขา้ใจของคนไทยต่อเงนิ
เสมอืนจรงิเหลา่น้ียงัมคีอ่นขา้งน้อย ท าใหม้โีอกาสเสีย่งทีจ่ะเกดิความเสยีหายได้ 

ดา้นนางจนัทวรรณ สุจรติกุล ผูช้่วยผูว้่าการสายยุทธศาสตร ์และความสมัพนัธอ์งคก์ร ธปท. 
กล่าวเพิม่เติมถึง ค่าเงนิบาทวานน้ี (14 ม.ิย.) ที่แขง็ค่าขึ้นมานัน้ว่า สอดคล้องกบัภูมภิาคน้ี โดย
คา่เงนิบาทของไทยแขง็ขึน้ 0.09% แขง็เป็นอนัดบั 5 รองจากเงนิวอน เกาหลใีตท้ีแ่ขง็ค่าขึน้มากทีสุ่ด 
0.23% เงนิดอลลารไ์ตห้วนั แขง็ขึน้ 0.16% เงนิรเูป๊ียะ อนิโดนีเซยี แขง็คา่ขึน้ 0.13% 
นายเชาว ์เก่งชน กรรมการผูจ้ดัการบรษิทั ศูนยว์จิยักสกิรไทย จ ากดั เปิดเผยวา่ การเคลื่อนไหวของ
คา่เงนิบาทต่อดอลลารส์หรฐัฯในวนัที ่14 ม.ิย.แขง็คา่ขึน้มาอยูท่ี ่33.9 บาทต่อดอลลารส์หรฐัฯจาก 34 
บาทต่อดอลลาร์ เมื่อวนัที่ 13 ม.ิย.ที่ผ่านมา ถือว่าสูงสุดในรอบ 3 ปี นับตัง้แต่เดอืน ก.ค.58 โดย



สาเหตุที่ค่าเงนิบาทแขง็ค่าขึน้มาจากการปญัหาของสหรฐัฯท าให้นักลงทุนไม่มัน่ใจในการถือครอง
ดอลลารฯ์ส่งผลใหม้เีงนิทุนต่างประเทศเคลื่อนยา้ยเขา้มาในไทยตลอดทัง้ปีเกนิกว่า 1 แสนลา้นบาท 
ดา้นนายนรศิ สถาผลเดชา ผูอ้ านวยการอาวุโส ศูนยว์เิคราะห์เศรษฐกจิทเีอม็บ ีธนาคาร ทหารไทย 
กล่าวว่า ปจัจุบนัมเีงนิทุนต่างชาตไิหลเขา้มาในไทยแลว้ 137,000 ลา้นบาท ซึ่งถอืว่าเป็นปรมิาณที่
สงูมากเมื่อเทยีบกบัคา่เฉลีย่ยอ้นหลงั 5 ปี 


