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สหประชาชาติประกาศรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคมของ

ทุกปีเป็นวันดินโลก ภายหลังจากพระอัจฉริยภาพของในหลวง
รัชกาลที่ 9 ในการจัดการทรัพยากรดินเพื่อความมั่นคงทาง
อาหาร ประสบผลจนเป็นที่ประจักษ์ของนักปฐพีวิทยา ให้การ
ยอมรับไปทั้งโลก ส าหรับปีนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่พระ
อัจฉริยภาพของพระองค์ รวมถึงสืบสาน รักษา ต่อยอด

ศาสตร์พระราชา ทั้งในเรื่องดิน น้ า ป่า พืชผลการเกษตร ชุมชน ขยายผลสู่ท้องถิ่น รวมถึงประชาชนทั่วไป ให้
สามารถน าไปประยุกต์ในชีวิต ประจ าวัน 

กรมส่งเสริมการปกครองส่วน ท้องถิ่น จึงได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ ส านักงาน
พิพิธภัณฑ์เกษตรพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เพื่อน าองค์ความรู้ศาสตร์พระราชาด้านดินไปเผยแพร่ให้กับ
เกษตรกรทั่วไทยได้น าไปใช้ประโยชน์ โดยมีพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เป็นศูนย์กลางฐานการเรียนรู้  มีเป้าหมาย
เชื่อมโยง แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างเครือข่ายชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง จัดท าหลักสูตรการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง ถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม ให้เหมาะสมกับแต่ละท้องถิ่น ขยายผลสู่การจัดตั้งศูนย์เครือข่ายเกษตร
พอเพียงประจ าท้องถิ่น ไปจนถึงเครือข่ายพัฒนาด้านการเกษตรพอเพียงระดับประเทศ พร้อมกันนี้ ยังได้ร่วมมือ
กับกรมพัฒนาที่ดิน จัดงานมหกรรมวันดินโลก “ภูมิพลังแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 1-7 ธันวาคม 

นอกจากจะมีนิทรรศการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพในรูปแบบต่างๆ แล้ว ยังมีการให้ความรู้จากผู้น าหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติจริงจนประสบผลส าเร็จ เกิดความมั่นคงในชีวิต เปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้เรียนรู้และ
ลงมือปฏิบัติจริง จากปราชญ์เกษตรผู้น้อมน าค าสอนพ่อ จนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามศาสตร์พระราชา  มี
ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง...พบกับสินค้าเกษตรอินทรีย์ พืชผักตามฤดูกาล ต้นไม้ ผลิตภัณฑ์แปรรูป อาหาร 
เครื่องดื่มพื้นบ้านกว่า 300 บูธ ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ เกมงานวัดย้อนยุค สัตว์เล้ียงน่ารักในวิถีเกษตร การ
แสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน พร้อมกับเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ในอาคาร 

สะ–เล–เต 
 

"วิรไท" เปิดจุดยืนธนาคารกลาง 
 

หลังการประกาศตัวเลขการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ไตรมาสที่ 3 ของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ที่เพิ่มขึ้นเพียง 3.3% ลดลงจากครึ่งปีแรกของปีนี้
ที่ขยายตัวได้สูงถึง 4.8% นักเศรษฐศาสตร์บางส านักออกมาช้ีว่า “เศรษฐกิจไทยได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว” 

ขณะที่ “อัตราดอกเบี้ย” ของไทยที่อยู่ในระดับต่ ามาเป็นเวลานาน สวนทางอัตราดอกเบี้ยโลกที่ก าลัง
เข้าสู่ช่วง “ขาขึ้น” นั้น เพิ่มความผันผวนให้กับตลาดเงินตลาดทุนก าลังเป็นความท้าทายในการตัดสินใจปรับขึ้น 
“อัตราดอกเบี้ยนโยบาย” ของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) แล้ว...จุดพลิกผันที่เราจะยกระดับ
ศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยให้เติบโตเร็วและแรงขึ้นในระยะต่อไปอยู่ที่ไหน นโยบายการเงินการ



คลังจะสอดประสานเพ่ือรักษาแรงส่งการขยายตัวในระยะต่อไปอย่างไร การเมืองจะรับสภาพการปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายได้หรือไม่ หรือท้ายที่สุดจะเป็นอย่างไร หาก “ดอกเบี้ยไทยเริ่มปรับขึ้น” ทั้งหมดฟังค าตอบ
ชัดๆ กับ “ดร.วิรไท สันติประภพ” ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ดังนี้ : 
 
รับมือปัจจัยเสี่ยงอย่างไร ระวังภัย!เศรษฐกิจปี 62 

“สงครามการค้า” และ “ความผันผวนในระบบการเงินโลก” เป็น 2 ปัจจัยเส่ียงที่ต้องรับมือในปี 62 
โดยผลกระทบจาก “สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน” นั้น ผู้ว่าการ ธปท.มองว่า จะมีผลระยะส้ันในทาง
ลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม แต่ในระยะยาวจะมีผลทางบวกกับประเทศไทย 

“ผลกระทบทางลบโดยตรงคือ สินค้าที่เคยส่งออกได้ส่งออกไม่ได้ ซึ่งที่เห็นแล้วคือ เครื่องซักผ้าและ
โซลาร์เซลล์ ที่ถูกขึ้นภาษีน าเข้า ท าให้ยอดขายตกลงมาก ขณะที่ผลทางอ้อมคือ สินค้าไทยที่ไปอยู่ในห่วงโซ่การ
ผลิตของประเทศที่เป็นเป้าหมาย เช่น จีน โดยเราเห็นบางสินค้าที่ยอด ส่ังซื้อจากจีนลดลงแล้ว และปีหน้า
ผลกระทบส่วนนี้อาจจะแรงขึ้น” 

ขณะที่ผลด้านบวก จะได้จากสินค้าที่เมื่อก่อนอเมริกาน าเข้าจากจีน แต่วันนี้อาจต้องน าเข้าจากที่อื่นซึ่ง
อาจจะเป็นประเทศไทย หรือสินค้าที่จีนเคยน าเข้าจากอเมริกา พอจีนไปตั้งก าแพงภาษีขึ้นมาก็ต้องหาประเทศ
อื่นเช่นกัน 

ส่วนอีกผลบวกที่เริ่มเห็นตัวเลขชัดเจนขึ้น คือการย้ายฐานการผลิตของนักลงทุนจีนและผู้ผลิตในจีน ซึ่ง
เมื่อก่อนไม่เคยคิดจะไปผลิตนอกประเทศ แต่เมื่อคาดว่าสงครามการค้าจะอยู่อีกนาน ท าให้เขาตื่นขึ้น และไม่
เอาไข่ไปใส่ในตะกร้าใบเดียว ซึ่งเท่าที่ทราบนักลงทุนจีนสนใจเข้ามาลงทุนในไทยค่อนข้างมาก 

ขณะที่ปัจจัยเส่ียงที่สองจะมากับเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว รวมทั้ง ความผันผวนของตลาดเงินตลาดทุน
ในระบบการเงินโลกที่เชื่อว่าจะสูงขึ้นจากปีที่แล้ว ส่วนหนึ่งเกิดจากสภาพคล่องที่ปรับลดลง จากแนวโน้มของ
ธนาคารกลางสหรัฐฯที่จะขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่อง และธนาคารกลางอื่นที่มีแนวโน้มลดการผ่อนคลายนโยบาย
การเงินลงเช่นกัน 

“เวลาที่ดอกเบี้ยเริ่มปรับสูงขึ้น จะกระทบกับประเทศที่มีหนี้สินสูง และถ้าย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ 
หนี้ต่อจีดีพีในขณะนี้อาจจะสูงสุดในโลก และโตเร็วมากแทบจะในทุกกลุ่มประเทศ ทั้งประเทศอุ ตสาหกรรม
หลัก ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ เช่น จีนในช่วง 10 ปีหนี้ต่อจีดีพีเพิ่มขึ้นเกือบ 100% ซึ่งจะส่งผลลบต่อการผิด
นัดช าระหนี้ และความสามารถในการต่ออายุหนี้ รวมทั้งส่งผลให้อัตราแลกเปล่ียนและเงินทุนเคล่ือนย้ายปีหน้า
จะผันผวนมากขึ้นด้วย” 
 
มุมมองท่ีแตกต่าง  “ธนาคารกลาง-รัฐบาล” จุดยืน หน้าที่และนโยบาย 

ไม่ว่ายุคใดสมัยใด “การปรับขึ้นดอกเบี้ย” ถือเป็นเรื่อง “แสลงใจ” ของรัฐบาล ยิ่งในภาวะที่ดอกเบี้ย
โลกอยู่ในช่วงขาขึ้น การประสานนโยบายการเงินกับการเมืองให้สมดุล เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายให้ความสนใจ 

“การดูแลภาวะเศรษฐกิจ เป็นเรื่องปกติของธนาคารกลางกับรัฐบาลที่ต้องประสานนโยบายกัน มีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกันว่า อ่านภาวะเศรษฐกิจข้างหน้ายังไง ใครมีศักยภาพจะท าอะไร และกังวลเรื่องอะไร” ผู้ว่า
การ ธปท.กล่าวและว่า 

แน่นอนว่า อาจมีความเห็นไม่ตรงกัน ซึ่งผมเห็นว่าเรื่องส าคัญคือ ต้องเคารพความเห็นที่ไม่ตรงกัน ยิ่ง
ในทางทฤษฎีแล้ว หากถามนักเศรษฐศาสตร์ 5 คนอาจได้ค าตอบ 8 อย่าง เพราะว่าสถานการณ์ที่เผชิญเปล่ียน
ตลอดเวลา และมุมมองวัตถุประสงค์ การให้น้ าหนักก็ต่างกัน โดยเฉพาะธนาคารกลางกับรัฐบาล 



“ทุกประเทศเป็นแบบนี้หมด ทั้งช่วงเวลาของการมองที่ต่างกัน ธนาคารกลางโดยหน้าที่จะต้องมองยาว 
เวลาที่เราพูดถึงเรื่องเสถียรภาพ แต่รัฐบาลแน่นอนว่ามีรอบเวลาการท างานการเมือง มีวัฏจักรการเมืองที่ต่าง
จากเรา ขณะที่แรงกดดันของประชาชนกับรัฐบาลก็แรงกว่า ต้องท าให้เกิดผลทันทีในช่วงส้ันๆ” 

เมื่อออกแบบมาตั้งแต่แรกให้เป็นอย่างนี้ ต้องมีคนท าหน้าที่รักษาเสถียรภาพ เพราะฉะนั้นปฏิเสธไม่ได้ที่
จะมีปัญหา ในอเมริกาก็มี ประธานาธิบดี “ทรัมป์” กับ นายพาวเวลล์ ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) มอง
กันคนละมุม ขณะที่ในอินเดียก าลังมีปัญหาเช่นกัน ผู้ว่าการแบงก์ชาติอินเดียถูกกดดัน เพราะจะมีเลือกตั้งปี
หน้า 

ถ้าคิดง่ายๆ เหมือนแบงก์ชาติต้องวิ่งมาราธอน ในขณะที่รัฐบาลเขาดีไซน์อาจจะวิ่งแค่ 400 เมตร 
เพราะฉะนั้น การมองจะต่างกัน การใช้ทรัพยากรก็ต่างกัน การจะสะสมพลังไว้ส าหรับระยะยาวก็ต่างกัน การ
มองผลกระทบต่างกัน รัฐบาลวิ่ง 400 เมตรแล้วพัก แต่แบงก์ชาติต้องวิ่งมาราธอน เพราะฉะนั้นจะมีประเด็นที่
เห็นต่างกัน อันนี้เป็นเรื่อง “คลาสสิก” ของทุกประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว หรือก าลังพัฒนา ผม
มักถูกนักข่าวต่างชาติถามเสมอว่า เป็นผู้ว่าการแบงก์ชาติในรัฐบาลรัฐประหารยากไหม ผมไม่เห็นจะต่างจาก
ผู้ว่าประเทศอื่นๆเลย เพราะเราเข้าใจว่ามุมมองที่ต่างกัน ทุกคนหวังดี รัฐบาลหวังดีอยากจะท าประโยชน์ให้
ประชาชน แต่จุดที่อยากไปถึงอาจต่างกัน น้ าหนักที่ให้จึงต่างกัน ส่วนของเรานโยบายการเงิน นโยบายสถาบัน
การเงินหลักคือ เรื่องการรักษาเสถียรภาพ เพราะเรารู้ว่า การวิ่งมาราธอนถ้าสะดุดล้มตกเขาขึ้นมา เกิดวิก ฤติ
การเงินขึ้นมามันเจ็บแรงและยาวมากกว่าจะฟื้นขึ้นมาใหม่ได้ แต่ถ้ามองส้ันๆ โอกาสที่จะเจอวิกฤติน้อยมาก 
ความต้องการระยะส้ันจะตอบสนองจากเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องเสถียรภาพ มีประชาชนมาเดินขบวน ต้องช่วย
เยียวยา ต้องกระตุ้นเศรษฐกิจมีผลในการเลือกตั้งครั้งต่อไป แต่อย่างไรก็ดี ในภาพใหญ่ผมคิดว่าไม่มีใครหลุด
วัตถุประสงค์ที่อยากเห็นประเทศมีพัฒนาการที่ดีขึ้น มีการเติบโตเต็มศักยภาพ ความอยู่ดีกินดีของคนดีขึ้น 
ธปท.เองไม่ใช่นึกอยากจะท าอะไรก็ท าตามอ าเภอใจ เรามีวิวัฒนาการที่ต่อเนื่องมาจากบทเรียนในหลายประเทศ 
รวมทั้งบทเรียนวิกฤติเศรษฐกิจของเราเอง เพียงแต่เราต้องเชื่อในระบบ และต้องเคารพบทบาทของแต่ละคน 
สุดท้ายจะต้องมีการพูดคุยกันแลกเปล่ียนข้อมูลกัน 
 
ผู้ว่าการ ธปท.กับภาพใหญ่ ยกเครื่อง “เศรษฐกิจไทย” 
กับโจทย์ใหญ่ของภาวะเศรษฐกิจไทยขณะนี้ ผู้ว่าการ ธปท. ระบุว่า : 

“ตั้งแต่ต้นปีเศรษฐกิจไทยมีสัญญาณการกระจายตัวที่ดีขึ้น เริ่มเห็นการขยับของข้อต่อทางเศรษฐกิจจาก
ภาคการส่งออกไปสู่การจ้างงานใหม่ที่เต็มเวลาเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อรายได้ของ “คนไทย” ท าให้เห็นตัวเลขการ
บริโภคภาคเอกชนปรับดีขึ้น แม้ในไตรมาส 3 ที่จีดีพีของไทยเติบโตเพียง 3.3% แต่ถ้าดูไส้ในการบริโภคยังคงดี
ขึ้นต่อเนื่อง 

นอกจากนั้นเราเริ่มเห็นการย้ายฐานการผลิตจากต่างประเทศเข้ามาในไทยมากขึ้น บวกกับการลงทุนเริ่ม
ขยับ จากการที่เราพยายามตอบโจทย์เรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆ” ทั้งนี้ ธปท.เตรียมปรับประมาณการเศรษฐกิจไทย
ใหม่ในเดือน ธ.ค.นี้ ซึ่งคาดว่าจะเติบโตไม่ต่ ากว่า 4% 

“ไม่ได้บอกว่าเศรษฐกิจไทยดีมาก วันนี้ภาคการส่งออกและท่องเที่ยวเริ่มสะดุด ขณะที่ในอนาคต
ข้างหน้ายังมีความเส่ียงหลายเรื่อง ทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ ดังนั้นมองไปข้างหน้า หากจะเร่งเครื่อง
การขยายตัวของเศรษฐกิจให้เติบโตดีขึ้น การแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง และเพิ่มขีดความสามารถถือเป็นเรื่อง
จ าเป็น” 



ที่พูดกันว่าเศรษฐกิจไทยโตดี แต่คนไทยยังไม่รู้สึกว่าดีนั้นไม่ใช่ “วาทกรรม” ถ้ามองถอยไป 3-4 ปีจีดีพี
เริ่มโต แต่โตมาจากการส่งออกที่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ยังไม่ได้ลงไปสู่ประชาชนฐานราก 

นอกจากนั้น ในภาคเกษตรของเราตั้งแต่ยกเลิกโครงการพยุงราคาข้าว รายได้ก็ถูกกระแทกแรง 
เศรษฐกิจต่างจังหวัดซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่จึงยังไม่ฟื้น ที่ส าคัญหนี้สินครัวเรือนยังอยู่ในระดับสูงโดยเฉพาะ
ครัวเรือนเกษตรกร ซึ่งต้องยอมรับความจริงว่า ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมามีโครงการที่ส่งเสริมให้ก่อหนี้ทั้งทางตรง
และไม่ใช่ทางตรงค่อนข้างมาก 

ขณะเดียวกัน ในประเทศยังมีหลายภาคธุรกิจที่มีผลิตภาพต่ า หากเราช่วยแก้ปัญหาให้เขาได้ตรงจุด เรา
ยังมีโอกาสเพิ่มผลิตภาพของเศรษฐกิจไทยได้อีกมาก โดยเฉพาะ “ผู้ประกอบการขนาดกลางหรือขนาดย่อม” 
หรือเอสเอ็มอี หากสามารถเพิ่มผลิตภาพของตัวเองได้ จะสร้างมูลค่าโดยรวมให้กับระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอีก
จ านวนมาก 

“ส่ิงที่เห็นชัดคือ ใครที่ปรับใช้เทคโนโลยีในการท าธุรกิจได้ดี จะมีโอกาสยกระดับและไปต่อได้ ส่วนที่
หลายคนมองว่า ต้นทุนทางการเงินเป็นจุดใหญ่ของเอสเอ็มอี แต่ส าหรับคนที่ปรับตัวได้ ใช้เทคโนโลยี เขาจะไม่
มองเรื่องนี้เป็นเรื่องส าคัญ ถ้าอาการหลักคือแข่งขันไม่ได้ก็จะส่งผลให้เกิดอาการแทรกซ้อนอื่นๆตามมา” 

“การแก้ปัญหายุคต่อไป จึงต้องลงไปแก้ปัญหาในระดับจุลภาคต้องเฉพาะเจาะจง นโยบายเหวี่ยงแห
อย่างที่ผ่านมามันไม่ตอบโจทย์แล้ว ขณะที่นโยบายเศรษฐกิจต้องมองระยะยาว นโยบายที่เกี่ยวกับแรงงาน การ
เพิ่มทักษะ การเพิ่มศักยภาพแรงงาน จะเป็นหัวใจของเศรษฐกิจไทยในอนาคต นโยบายแรงงานจะต้องเป็นมิติ
เศรษฐกิจไม่ใช่นโยบายด้านสังคม ต้องมองว่ามีคนในตลาดแรงงานอีก 30 ล้านคนที่ต้องการการพัฒนาทักษะให้
ทันกับการเปล่ียนแปลง” 
 
ตอบโจทย์ “ดอกเบี้ย” เมืองไทย  

“สมมติว่า กนง.ตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ในภาวะที่สภาพคล่องในระบบยังสูงมาก ไม่ได้
หมายความว่าหากมีการขึ้นดอกเบี้ยแล้วจะต้องปรับขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่ กนง.พูดชัดเจนว่า ยังจ าเป็นต้องท า
นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายต่อไป แต่แบบที่ผ่อนคลายมากเป็นพิเศษในปัจจุบันมีความจ าเป็นลดลง 

ขณะนี้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวชัดเจนมากขึ้น ท าให้เชื่อว่าเมื่อมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยจริง เศรษฐกิจไทยจะ
รับการปรับขึ้นได้ โดยไม่สร้างผลกระทบแบบ shock กับระบบเศรษฐกิจ” นายวิรไทกล่าว แต่การปรับขึ้น
ดอกเบี้ยของไทยจะเกิดขึ้นจริงเมื่อไรนั้น ผู้ว่าการ ธปท. ระบุเพียงว่า “การท านโยบายการเงินต้องมองไป
ข้างหน้า และต้องมีความยืดหยุ่น เราเป็นเศรษฐกิจเล็กไม่สามารถก าหนดกรอบชัดเจนได้เหมือนประเทศใหญ่ๆ 
หลักการจึงเป็นการประเมินสภาวะเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลา (data dependent) และดูตามความ
เหมาะสม” 

อย่างไรก็ตาม วันนี้ ธปท.ยืนยันว่า “เรายังสามารถท านโยบายการเงินที่ตอบโจทย์ภาวะเศรษฐกิจใน
ประเทศได้ เพราะเรามีเสถียรภาพต่างประเทศที่เป็น “กันชน” จากระบบการเงินโลกได้อย่างดี โดยนโยบาย
การเงินให้ความส าคัญ 3 เรื่องหลักคือ เงินเฟ้อ การเติบโตทางเศรษฐกิจ และเสถียรภาพระบบการเงินใน
ประเทศ” 

ส่วนที่พูดกันเรื่องความสามารถการด าเนินนโยบาย (Policy space) นั้น แน่นอนว่า เราควรต้องเตรียม
กระสุนไว้ใช้ แต่ก็ไม่อยากให้คนเข้าใจผิดว่า ถ้าดอกเบี้ยเริ่มขึ้นก็จะขึ้นทุกครั้ง ขึ้นต่อเนื่องเพื่อจะสะสมกระสุน 



“ส่ิงที่ กนง.เป็นห่วงก็คือ เสถียรภาพระบบการเงิน ดอกเบี้ยที่ต่ า สร้างพฤติกรรมให้คนประเมินความ
เส่ียงต่ ากว่าที่ควร ลงทุนโดยไม่ค านึงว่าผลตอบแทนมาจากไหน ขณะที่ระยะยาวในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ คน
ไทยควรได้ผลตอบแทนที่จูงใจให้เกิดการออม ไม่เช่นนั้นก็จะเกิดปัญหาเสถียรภาพใหม่ในระยะยาวได้เช่นกัน” 

แม้จะยังไม่รู้ว่าดอกเบี้ยจะขึ้นเมื่อไร แต่ก็มีอีกประเด็นที่ผู้ว่าการ ธปท.ตั้งใจฝากไปถึงนายแบงก์ให้รู้ไว้
โดยทั่วกัน “หากช่วงต่อไป กนง.ขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย ธปท.ไม่ได้คาดหวังให้ธนาคารพาณิชย์ปรับขึ้น “ดอกเบี้ย
เงินกู้” ตามทันที แต่คาดหวังจะเห็นถึงการปรับขึ้น “ดอกเบี้ยเงินฝาก” ก่อน โดยส่ิงแรกที่ธนาคารพาณิชย์ควร
ท าคือ การปรับดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ที่เคยให้อัตราต่ าพิเศษ” 

สุดท้ายกับข้อถามที่ว่า การชะลอตัวของเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 3 และนโยบายการคลังในช่วงต่อไปที่
อาจกระตุ้นเศรษฐกิจน้อยลงนั้น จะกดดันให้คณะกรรมการนโยบายการเงินหรือ กนง.ต้องกลับไปพยุงเศรษฐกิจ
ไทยมากขึ้นหรือไม่ ค าตอบที่ผู้ว่าการ ธปท.กล่าวกับ “ทีมเศรษฐกิจ” ก็คือ 

“ในช่วงที่ผ่านมา อย่างตอนที่ คสช. เข้ามาใหม่ๆ นโยบายการคลังท าหน้าที่ไม่ได้ เพราะรัฐบาลเพิ่งเข้า
มา มีประเด็นเรื่องงบประมาณ นโยบายการเงินก็ท างานแทน มีการลดดอกเบี้ย แต่ช่วงต่อจากนี้นโยบาย
การเงินยังต้องท างานหรือไม่นั้น คงยังตอบไม่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละช่วงเวลา และภาวการณ์หลังการเลือกตั้งไป
แล้ว” 

ทีมเศรษฐกิจ 
 

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า 
ฉบบัวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2561 

 
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการผลิตน้ ามันปาล์มมากเป็นอันดับ 3 ของโลก มีโรงงานผลิตน้ ามันปาล์มที่

ลงทะเบียนมากกว่า 100 ราย รวมถึงมีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ ามันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เกือบทั้งหมดเป็นสวนปาล์ม
น้ ามันของเกษตรกรรายย่อยที่ยังขาดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการสวนปาล์ม ขาดการรวมกลุ่มสร้าง
เครือข่าย ตามแนวทางการผลิตปาล์มน้ ามันอย่างยั่งยืน ส่งผลให้คุณภาพและผลผลิตของปาล์มน้ ามันใน
ประเทศไทยมีคุณภาพไม่ดีนัก 

กรมส่งเสริมการเกษตรจึงร่วมมือกับกรมวิชาการเกษตรและองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของ
เยอรมัน (GIZ) ด าเนินโครงการผลิตปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์มอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมใน
ประเทศไทยขึ้น เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการผลิตน้ ามันปาล์มและเพิ่มความยั่งยืนทางนิเวศวิทยาและ
สังคมในการผลิตปาล์มน้ ามัน และได้รับการสนับสนุนจาก Ministry of the Environment, Nature 
Conservationand Nuclear Safety (BMU) แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

ส าหรับด าเนินโครงการในประเทศไทย เป็นระยะเวลา 4 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561–2565 เพื่อมุ่งสู่
การยกระดับปาล์มน้ ามันในประเทศไทยให้ได้มาตรฐานการผลิตปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์ม (RSPO) ที่ได้รับ
การยอมรับในระดับสากล โดยกรมส่งเสริมการเกษตร จะเตรียมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรใน
พื้นที่น าร่อง 3 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ สุราษฎร์ธานีและชุมพร เป็นศูนย์กลางฝึกอบรมผู้น าเกษตรกรและ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร รวมถึงให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินแก่เกษตรกร พร้อมสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้าน
วิชาการ เพื่อการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม 

นอกจากนี้ ยังเตรียมจัดตั้งโรงเรียนปาล์มน้ ามัน ในต าบลเขาคราม อ าเภอเมืองจังหวัดกระบี่ เป็น
สถานที่ฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติ มีแปลงปลูกปาล์มน้ ามันและยังร่วมพัฒนาฐานข้อมูลดิจิทัลเพื่อติดตามและ



รายงานผลการด าเนินงานของเกษตรกรในพื้นที่น าร่องตามฐานข้อมูลเดิมที่กรมส่งเสริมการเกษตรมีอยู่ พร้อม
สนับสนุนการด าเนินโครงการด้านอื่นๆ ให้สามารถพัฒนาคุณภาพปาล์มน้ ามันของไทยให้เทียบเท่า
มาตรฐานสากล RSPO อีกทั้ง ยังมีเป้าหมายในการปรับปรุงวิถีชีวิตของเกษตรกร ส่งเสริมการพัฒนาการเกษตร
อย่างยั่งยืน โดยสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพืชตามความเหมาะสมของที่ดิน และส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อย
รวมกลุม่เป็น เกษตรแปลงใหญ่ ลดต้นทุน ส่งเสริมการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีเพื่อให้มั่นใจถึงคุณภาพของพืช
และส่ิงแวดล้อม และเชื่อมโยงเกษตรกรเข้าสู่ตลาด 

ส าหรับการปลูกปาล์มตามมาตรฐานของ RSPO เป็นการปลูกปาล์มน้ ามันโดยมีการก ากับดูแลในเรื่อง
การจัดการสวน การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม และ การอยู่ร่วมกันภายในชุมชน มีหลักการ 8 ข้อ ได้แก่ 1.ความ
โปร่งใส 2.ท าตามกฎหมายและระเบียบ 3.สร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจในระยะยาว 4.ท าตามวิธีการดูแล
รักษาปาล์มน้ ามันที่ดี 5.ดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 6.รับผิดชอบต่อลูกจ้างและชุมชน 7.ปลูกปาล์มใหม่อย่างมีความ
รับผิดชอบ 8.พัฒนาสวนปาล์มน้ ามันอย่างต่อเนื่อง คาดว่า ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการดังกล่าว ในปี พ.ศ. 
2565 จะมีเกษตรกรรายย่อยกว่า 3,000 รายที่ได้รับความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ สามารถผลิตวิทยากรหลัก
จากโครงการมากกว่า 50 คน มีภาคเอกชนเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 10 โรงงาน ลดต้นทุนในการผลิตได้ถึง 
20% และสามารถลดก๊าซเรือนกระจกมากกว่า 5,000 ตัน... 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาที่ดิน จัดงานวันดินโลกในหัวข้อ “Be the Solution to 
Soil Pollution : ร่วมคิดร่วมท าแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ” ระหว่างวันที่ 5–7 ธันวาคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์
เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ในหัวข้อ “น้อมน าศาสตร์
พระราชา พัฒนาที่ดินอย่างยั่งยืน คืนชีวิตให้แก่ดิน คืนความสุขให้แก่เรา” โดยภายในงานจัดแสดงนิทรรศการ
แสดงผลความส าเร็จของการน้อมน าแนวพระราชด าริตามศาสตร์พระราชา ด้านการพัฒนาทรัพยากรดินมา
ปฏิบัติใช้ออย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้ทรัพยากรดินและน้ าน าไปสู่การสร้างความมั่นคง
ด้านอาหาร และการขจัดความหิวโหย จึงเชิญชวนเข้าร่วมชมนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจได้ในวัน
และเวลาดังกล่าวครับ 

ขุนเกษตรา 
 


