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ฉบบัวนัพฤหสับดีที่ 11 มกราคม พ.ศ.2561 

 

กกร.ถกแบงกช์าตแิกบ้าทแข็ง สรุปสง่รฐับาลพิจารณาใน1สปัดาห ์

 

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในฐานะประธาน

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน(กกร.)เปิดเผยว่ากกร.ประมาณการอัตราการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจไทยปี 2561 เติบโต 3.8-4.5% ใกลเ้คียงกบัปีท่ีผ่านมาคาดว่าอยู่ท่ี 3.9% จากแรงขบัเคล่ือน

หลกัในการลงทุนทั้งภาครฐัและภาคเอกชนท่ีขยายตวั การท่องเท่ียวท่ีรฐับาลมีมาตรการภาษีสนับสนุนเพ่ือ

ช่วยกระตุน้เศรษฐกิจ รวมถึงการส่งออกปี 2561 ท่ีประมาณการอตัราขยายตวั 3.5-6% จากปีท่ีผ่านมา

คาดอยูท่ี่ 10% และเงินเฟ้อประมาณการขยายตวั 1.1-1.6% จากปีท่ีผ่านมาคาดอยูท่ี่ 0.7% 

ทั้งน้ีการส่งออกปี 2561 ท่ีคาดว่าขยายตัวต า่กว่าปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากฐานท่ีสูงในปีก่อนเพราะ

เทียบกับปีก่อนหน้าท่ีขยายตัวอยู่ในฐานต า่อีกทั้งส่วนหน่ึงยงัเป็นผลจากการแข็งค่าของเงินบาทท่ีอยู่ใน

ระดับ 32 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงกกร. เป็นห่วงว่าเป็นการแข็งค่าท่ีเร็วเกินไปอาจส่ งผลกระทบต่อ

ความสามารถในการแขง่ขนัต่อการส่งออกของไทย ดงัน้ันท่ีประชุมจึงมีมติใหต้ั้งคณะท างานเฉพาะกิจเตรียม

หารือกบัธนาคารแหง่ประเทศไทย(ธปท.)เป็นกรณีพิเศษเพื่อร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขปัญหาการแข็งค่าของ

เงินบาทเสนอใหร้ฐับาลพิจารณาภายใน 1 สปัดาห ์

“ค่าเงินบาทของไทยในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมาแข็งค่าไปกว่า 3 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 12% ถือ

เป็นการแข็งค่าท่ีเร็วและสงูกวา่ประเทศอ่ืนในภมิูภาคเดียวกนั อาทิ เทียบกบัมาเลเซียแข็งค่า 9% ญ่ีปุ่นแข็ง

ค่า 6% ขณะท่ีเวียดนามอ่อนค่า 1% ฟิลิปปินส์อ่อนค่า 7% ส่วนประเทศคู่คา้อย่างยุโรปแข็งค่า 10% 

องักฤษอ่อนค่า 8% ขณะเดียวกนัยงัตอ้งติดตามปัจจยัเส่ียงจากการด าเนินมาตรการทางการคา้ของสหรฐั

ต่อคู่คา้ประเทศต่างๆ ในจงัหวะท่ีสหรฐัจะมีการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายน 2561 รวมถึงความตึงเครียด

ทางการเมืองระหวา่งประเทศทั้งในคาบสมุทรเกาหลีและภมิูภาคตะวนัออกกลางดว้ย”นายกลินทก์ล่าว 

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

หารือกบัธปท. คงตอ้งดใูนรายละเอียดวา่เงินทุนเคล่ือนยา้ยจากต่างชาติท่ีเขา้มาลงทุนในไทยเป็นการลงทุน

ระยะยาวท่ีเกิดจากนักลงทุนมีความเชื่อมัน่ในพ้ืนฐานเศรษฐกิจไทย ไทยเกินดุลบญัชีเดินสะพดัก็ไม่น่าเป็น

หว่ง แต่หากเกิดจากเงินทุนเคล่ือนยา้ยระยะสั้นท่ีสรา้งความผันผวนต่ออตัราแลกเปล่ียน ท าใหเ้งินบาทของ

ไทยแข็งค่าเร็วเกินไปก็ถือเป็นเร่ืองท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งเขา้ไปดูแล แต่ยืนยนัว่ามาตรการท่ีจะใชดู้แล

ค่าเงินบาทตอ้งไม่ส่งผลกระทบกติกาท่ีเป็นมาตรฐานสากล 

 

 

 

 

 

 



คอลมันโ์ลกการคา้ : เศรษฐกิจไทยจะพึ่งสง่ออกไดอ้ีกไหม ถา้ยงัหวงัแตห่ัน่ราคาสูคู้่แข่ง 

 

ปี 2561 เป็นอีกปีท่ีหวงัว่าการส่งออกจะเขา้มาสวมบทพระเอกในการช่วยกระตุน้เศรษฐกิจไทยให้

เติบโตไดต้ามเป้าท่ี 4% พูดถึงการส่งออกไทยในปี 2561 แมว้่าอัตราการเติบโต (ตัวเลขท่ีคิดเป็น

เปอรเ์ซ็นต)์ อาจจะไม่สงูระดบั 8-10 % เหมือนปี 2560 แต่ก็หวงัว่ามลูค่าการส่งออกแต่ละเดือนจะสูงใน

ระดบัเดียวกนักบัปีก่อนคือ 2-3 หม่ืนลา้นเหรียญสหรฐั 

ทั้งน้ีเหตุท่ีหลายฝ่ายเชื่อว่า การส่งออกของไทยในปี 2561 จะยังคงขยายตัวไดต่้อเน่ือง ก็เพราะ

เศรษฐกิจโลกอยูใ่นชว่งการฟ้ืนตวั และตลาดหลกัของสินคา้ไทย เช่น สหรฐั สหภาพยุโรป จีน ญ่ีปุ่น เกาหลี 

โดยเฉพาะอาเซียน สภาพเศรษฐกิจก็มีแนวโนม้การฟ้ืนตวัท่ีชดัเจน 

อย่างไรก็ตาม เร่ืองภาพรวมของเศรษฐกิจโลก และอตัราแลกเปล่ียน(ค่าเงินบาท) เป็นปัจจยับวก

เดิมๆ ท่ีภาคการส่งออกไทยพ่ึงพามาตลอด ซ่ึงในความเป็นจริงไม่ควรเป็นเช่นน้ัน เพราะเง่ือนไขในการท า

การคา้ของโลกเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและมีเง่ือนไขแปลกใหม่เกิดตลอดเวลา ซ่ึงหากเราพ่ึงพาปัจจยับวก

เดิมๆ ก็เท่ากบัวา่การเติบโตของการส่งออกไทยไม่ใชก่ารเติบโตแบบยัง่ยนื แต่เป็นการอาศยัแต่โชคช่วยและ

เม่ือเกิดปัจจยัเส่ียงข้ึนมาก็จะรบัแรงกระทบไดท้นัทีทนัใด 

อยา่งเชน่ขณะน้ีท่ีอตัราค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปลายปีก่อน โดยมาแตะระดบั 32 บาท

ต่อดอลลารส์หรฐั ซ่ึงแมว้า่จะเป็นไปในทิศทางเดียวกบัเงินสกุลเงินอ่ืนแต่ตอ้งไม่ลืมว่าเม่ือเทียบกับประเทศ

คู่แขง่ทางการคา้ของไทย เงินบาทมีอตัราการแข็งค่ามากท่ีสุด 

นอกจากน้ียงัมีประเด็นเร่ืองมาตรการกีดกนัทางการคา้ของประเทศผูน้ าเขา้ส าคญัของไทยท่ีจะหยิบ

เอามาใชอี้กดว้ย ตวัอย่างหน่ึงท่ีตอ้งจบัตาเป็นพิเศษคือ กรณีสิทธิพิเศษทางภาษี (GSP) ท่ีสหรฐัก าลงัจะ

หยิบยกขึ้ นมาพิจารณา และดว้ยนโยบาย“อเมริกนั เฟิรส์” ของ นายโดนัลด ์ทรมัป์ ก็มีโอกาสไม่น้อยเลยท่ี

ไทยจะถูกตดัสิทธิ GSP และน้ันเท่ากบัสินคา้ส่งออกไทย 3,400 รายการ จะไดร้บัผลกระทบไปเต็มๆ 

ส่วนเร่ืองค่าแรงงานท่ีอาจจะตอ้งปรับเพ่ิมขึ้ น โลกการคา้ไม่ห่วงเพราะหากค านวณกนัจริงๆ ไม่ใช่

ปัจจยัหลกัส าคญัท่ีท าใหต้น้ทุนสินคา้ไทยเพ่ิมขึ้ นจนไม่สามารถแข่งขนัได ้แต่ท่ีเห็นภาคเอกชนโดยเฉพาะ

สภาหอการคา้ไทยออกมาโวยวาย นัน่ก็เพราะเป็นนิสยัของพวกพอ่คา้อยูแ่ลว้ จ าไดว้า่เม่ือตอนน้ีท่ีส่งออกหด

ตวัหนักๆ ต่อเน่ืองหลายปี รฐับาลก็บอกว่าจะปรบัโครงสรา้งทางเศรษฐกิจ เพ่ือไม่ใหพ่ึ้งพาการส่งออกมาก

เกินไป แต่พอเม่ือปีก่อนส่งออกเติบโตไดเ้กินคาด ก็หนักลับมาโอ๋มาชื่นชมภาคการส่งออกกันสุดล่ิม....!! 

แบบน้ีก็งงกนัตายชกั ไม่รูจ้ะเอาไงกนัแน่... 

โลกการคา้ มองแบบน้ีประเทศก็เหมือนบา้นหลงัใหญ่จะมีรายไดพ้อเล้ียงคนในบา้นไดก็้ตอ้งออกไป 

“หาเงินมา” จะไปขายของไปลงทุน ไปรับจา้งอะไรก็แลว้แต่ แต่ก็ตอ้งหาเงินเขา้บา้น..ซ่ึงเม่ือบ้านเรายงัมี

รายไดห้ลกัจากคา้ขาย ก็ตอ้งท าอยา่งไรใหเ้ราขายของสูเ้ขาไดด้ว้ยการขาย ไม่ใช่แข่งกนัตดัราคา ซ่ึงนัน่ก็หนี

ไม่พน้เร่ืองของการ พฒันานวตักรรมของสินคา้และหาตลาดใหม่ๆส าหรบัการกระจายสินคา้ 

กระบองเพชร 

 

 

 

 



กรมวิชาการฯเตอืนเฝ้าระวงั ‘ไรแดงหม่อน’มนัส าปะหลงั 

 

กรมวิชาการเกษตร แจง้เตือนเกษตรกรผูป้ลูกมันส าปะหลัง จากสภาพอากาศแหง้แลง้ในช่วงน้ี 

ขอใหเ้ฝ้าระวงัการระบาดของไรแดงหม่อนสามารถพบไดใ้นทุกระยะการเจริญเติบโตของมนัส าปะหลงั ไร

แดงหม่อนจะดดูกินน ้าเล้ียงท าลายอยู ่ใตใ้บแก่และใบเพสลาด หากระบาดรุนแรง ตวัไรจะเคล่ือนยา้ยไปดูด

กินน ้าเล้ียงบนยอดอ่อน โดยสรา้งเสน้ใยปกคลุมใบและล าตน้ เม่ือไรเร่ิมลงท าลายตน้มันส าปะหลัง จะ

สงัเกตเห็นรอยท าลายเป็นจุดประด่างเหลืองบนผิวดา้นบนใบ หากไรเขา้ท าลายรุนแรง จะท าใหใ้บไหม ้ตรง

กลางใบขาดพรุน ใบลู่ลง และเหี่ยวแหง้ กรณีไรแดงหม่อนลงท าลายในตน้มนัส าปะหลังท่ีมีอายุ 1-3 เดือน 

อาจท าใหใ้บร่วง ยอดแหง้ และตายได ้

เกษตรกรควรหมัน่ตรวจแปลงปลูกมนัส าปะหลังอย่างสม า่เสมอ หลีกเล่ียงการปลูกมนัส าปะหลัง

ในชว่งท่ีมีสภาพอากาศแหง้แลง้ ถา้พบระบาดของไรแดงหม่อน ใหเ้กษตรกรเก็บใบมนัส าปะหลงัและส่วนท่ี

เป็นโรคน าไปเผาท าลายนอกแปลงปลูก ส าหรับในพ้ืนท่ีท่ีมีการระบาดของไรแดงหม่อนอย่างรุนแรง ให้

เกษตรกรพ่นดว้ยสารฆ่าไรท่ีมีประสิทธิภาพในการป้องกนัก าจดั ไดแ้ก่ สารไพริดาเบน 20% ดบัเบ้ิลยูพี 

อตัรา 10 กรัมต่อน ้า 20 ลิตร หรือสารเฟนบูทาทินออกไซด ์55% เอสซี อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 

ลิตร หรือสารสไปโรมีซิเฟน 24% เอสซี อตัรา 6 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร หรือสารเตตระไดฟอน 7.25% 

อีซี อตัรา 50 มิลิลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร โดยควรพ่นสลบัชนิดสารเพ่ือป้องกนัการตา้นทานสารฆ่าไร และไม่

ควรพน่สารชนิดเดียวกนัติดต่อกนัเกิน 3 ครั้ง 

 

คอลมันว์าไรตี้  : ‘บุหรีไ่ฟฟ้า’กบัสงัคมไทย ‘หนุน-ตา้น’วิวาทะน้ียงัอีกยาว 

 

ถือเป็นอีก 1 เร่ืองราวท่ีมี “ขอ้ถกเถียง” กนัมาเป็นระยะๆ กบั “บุหร่ีไฟฟ้า” ท่ีส าหรบัประเทศไทย

แลว้ถูกระบุใหเ้ป็น “สินคา้ตอ้งหา้มน าเขา้มาในราชอาณาจกัร” ตามกฎหมาย ประกาศกระทรวงพาณิชย ์

เ ร่ือง ก าหนดให้บารากู่และบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหร่ีไฟฟ้าเป็นสินค้าท่ีต้องห้ามในการน าเข ้ามาใน

ราชอาณาจกัร พ.ศ.2557 ซ่ึงส่งผลใหบุ้หร่ีไฟฟ้า “ไม่สามารถผ่านพิธีศุลกากร” ดงัน้ันผูท่ี้ครอบครองก็จะมี

ความผิดตาม พ.ร.บ.ศุลกากร ทั้งฉบบัเก่าปี 2469 และฉบบัใหม่ปี 2560มีโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรบั

ไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรบั 

อน่ึง..ก่อนหน้าน้ีเคยมีผูต้ั้งขอ้สงัเกตว่า “นิยามของบุหร่ีไฟฟ้าตามกฎหมายเป็นอยา่งไร?” อุปกรณ์

บางอยา่งเช่น“ไอคอส” (IQOS) ท่ีไม่ไดใ้ชน้ ้ายาเติม แต่ใชย้าสูบท่ีเป็น “บุหร่ีจริง” ในลกัษณะสั้นกว่าบุหร่ี

ทัว่ๆ ไป โดยเม่ือโดนความรอ้นจะสามารถผลิตควนั แต่จะไม่เกิดการเผาไหมเ้หมือนบุหร่ีปกติ“เขา้ข่ายบุหร่ี

ไฟฟ้าหรือไม่?” ซ่ึงทนายคนดงัอยา่ง เกิดผล แกว้เกิดเคยกล่าวกบัทีมงาน “แนวหน้าออนไลน์” ว่ากรณีของ

ไอคอสน้ัน“ไม่อาจฟันธงได”้ (แนวหน้าวาไรต้ี : กฎหมายว่าดว้ย “บุหร่ีไฟฟ้า”“นิยามไม่ชดั” กระทบ

ประชาชน-นสพ.แนวหนา้ ฉบบัวนัท่ี27 ธ.ค. 2560) เพราะเม่ือดนิูยามของประกาศกระทรวงพาณิชย ์ระบุ

นิยามบุหร่ีไฟฟ้าไวว้า่ “อุปกรณท่ี์ใชพ้ลงังานไฟฟ้าท่ีท าใหเ้กิดละอองไอน ้าในลกัษณะคลา้ยควนับุหร่ีไม่ว่าจะ

กระท าขึ้ นดว้ยวตัถุใด ซ่ึงใชส้ าหรบัสูบในลกัษณะเดียวกบัการสูบบุหร่ี” รวมถึงอุปกรณ์ส่วนควบคือ “สาร 

สารสกดั หรือส่ิงอ่ืนใด ท่ีใชเ้ป็นแหล่งก าเนิดควนัหรือละอองไอน ้า เพ่ือการสูบแบบบารากู่และบารากู่ไฟฟ้า

หรือบุหร่ีไฟฟ้า” ดงัน้ันกรณีไอคอส อาจตอ้ง “ยกประโยชน์ใหจ้ าเลย” เพราะขอ้กฎหมายน้ัน “สั้นเกินไป 



ยงัไม่มีความชดัเจนเร่ืองการเผาไหม”้ รวมถึงอุปกรณ์ท่ีใช ้แต่ประเด็นใหญ่ท่ีมีการถกเถียงอยา่งหนักหลาย

ต่อหลายครั้งคือ “รฐัไทยควรแบนบุหร่ีไฟฟ้าอยา่งเด็ดขาดหรือไม่?” เพราะหลายๆ ประเทศท่ีเจริญกว่าไทย

มาก บุหร่ีไฟฟ้าเป็นเพียง “สินคา้ควบคุม” ไม่ใชสิ่นคา้ตอ้งหา้มอยา่งในประเทศไทย อาทิ สหราชอาณาจกัร 

(UK) มีการผลกัดนัเร่ืองน้ีอยา่งสุดตวั เห็นไดจ้ากราชวิทยาลยัอายุรแพทยล์อนดอน (RCP) ซ่ึงเป็นสถาบนั

ทางการแพทยท่ี์เก่าแก่ท่ีสุดของ องักฤษ กล่าวในรายงานเม่ือ เม.ย.2559 

สอดคลอ้งกบั หน่วยงานสาธารณสุของักฤษ (Public Health England: PHE) ว่า มีหลกัฐานท่ีเด่นชดั

บ่งชี้ วา่ “บุหร่ีไฟฟ้ามีความปลอดภยักวา่บุหร่ีเผาไหมแ้บบปกติ และยงัเป็นตวัชว่ยในการเลิกบุหร่ีไดอี้กดว้ย” 

พรอ้มเรียกรอ้งใหมี้การควบคุมบุหร่ีไฟฟ้าอยา่งเหมาะสมเพ่ือไม่ใหก้ระทบต่อสุขภาพของเยาวชนและผูท่ี้ไม่

เคยสูบบุหร่ี รายงานล่าสุดของ มลูนิธิรณรงคเ์พ่ือการไม่สูบบุหร่ีประเทศองักฤษ (Action on Smoking and 

Health : ASH UK) เผยว่าปัจจุบนัมีผูใ้ชบุ้หร่ีไฟฟ้าในองักฤษ 2.9 ลา้นคน “กว่าคร่ึงหน่ึง” หรือ 1.3 ลา้น

คน สามารถเลิกบุหร่ีไดอ้ยา่งเด็ดขาด 

เชน่เดียวกบั นิวซีแลนด ์ท่ีเพิ่งประกาศใหบุ้หร่ีไฟฟ้าเป็นสินคา้ท่ีถูกกฎหมาย เพ่ือใหผู้สู้บมีทางเลือก

ท่ีปลอดภยัและมีประสิทธิภาพกวา่ในการเลิกบุหร่ี และเชื่อในหลกัฐานทางวิทยาศาสตรใ์หม่ๆ ว่าบุหร่ีไฟฟ้า

จะช่วยใหป้ระเทศเขา้สู่สังคมปลอดควันไดภ้ายในปี 2568 ขณะท่ี สหรัฐอเมริกา ผลการศึกษาของ

มหาวิทยาลยั Southern California ยงัไม่อาจสรุปไดว้่าการใชบุ้หร่ีไฟฟ้า หรือ “Vaping” จะน าไปสู่การสูบ

บุหร่ีจริงหรือไม่? ดงัน้ันประเทศเหล่าน้ีจึงไม่ไดห้า้มการจ าหน่ายบุหร่ีไฟฟ้าในทุกทางอยา่งประเทศไทย 

เม่ือกระแสโลกมิไดเ้ห็นว่าบุหร่ีไฟฟ้าเป็นส่ิงเลวรา้ยตอ้งถูกก าจัดใหส้ิ้นซาก เพียงแต่เป็นสินคา้

ควบคุมท่ีตอ้งป้องกันใหอ้ยู่ห่างจากเด็กและเยาวชน การห้ามแบบไทยๆ จึง “กระทบต่อภาพลักษณ์ของ

ประเทศ” อยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ดงัท่ี“รฐับาลองักฤษไดอ้อกค าเตือนนักท่องเท่ียวท่ีจะเขา้มาในไทยพรอ้ม

บุหร่ีไฟฟ้าว่าอาจถูกปรบัหรือติดคุกถึง 10 ปี” เน่ืองจากมีนักท่องเท่ียวหลายรายถูกจบักุมก่อนหน้าน้ี ซ่ึง

ก่อใหเ้กิดกระแสการวิพากษ์วิจารณ์กนัอยา่งกวา้งขวางในโลกออนไลน์ในองักฤษ เวียดนาม รสัเซีย และอีก

หลายชาติท่ีบุหร่ีไฟฟ้าไม่ใชสิ่นคา้ตอ้งหา้ม 

ทั้งน้ีแมนิ้โคตินไม่ใชส่ารท่ีปลอดภยั แต่นิโคตินก็ไม่ไดเ้ป็นสาเหตุหลกัของโรคท่ีเกิดจากบุหร่ี ทว่ามา

จากควนัจากกระบวนการเผาไหมใ้บยาสบู แต่ผูส้บูบุหร่ีในบา้นเราไม่มีทางเลือกในการเขา้ถึงผลิตภณัฑท่ี์ไม่

มีควนัเชน่บุหร่ีไฟฟ้า ในขณะท่ีประเทศท่ีเปิดรบัทางเลือกเหล่าน้ีอยา่งองักฤษ และญ่ีปุ่น กลบัมีอตัราการสูบ

บุหร่ีท่ีลดลง แมก้ระทัง่ องคก์ารอนามยัโลก (WHO) ก็ยงัไม่มีขอ้สรุปอย่างเป็นเอกฉนัท์ว่าสมควรหา้มใช้

บุหร่ีไฟฟ้าอยา่งส้ินเชิงหรือไม่? เพียงแต่ใหแ้ต่ละประเทศไปพิจารณาตามความเหมาะสมกนัเองเท่าน้ัน 

ยอ้นไปเม่ือกลางเดือน ธ.ค. 2560 เครือข่ายผูใ้ชบุ้หร่ีไฟฟ้าในประเทศไทย น าโดย มาริษ การนัย

วฒัน์ ออกมาตอบโตค้วามเห็นของผูบ้ริหารกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ท่ีย ้าบ่อยครั้งว่าบุหร่ีไฟฟ้าเป็นของ

อนัตรายอยา่งยิง่ยวด ดงัน้ันผูท่ี้ตอ้งการเลิกสบูบุหร่ีจริงไม่ควรไปใชบุ้หร่ีไฟฟ้าทดแทนน้ัน เป็น “ความเขา้ใจ

ท่ีคลาดเคล่ือน” ดงัจะเห็นไดจ้ากกลุ่มประเทศท่ีมาตรฐานดา้นต่างๆ สูงมากอยา่ง สหภาพยุโรป (EU) ก็

มิไดแ้บนบุหร่ีไฟฟ้าเด็ดขาดแบบประเทศไทย ดังน้ันรัฐบาลตอ้งน าขอ้มูลงานวิจัยท่ีมีอยู่ในทุกแง่มุมมา

พิจารณาอยา่งรอบดา้น และเม่ือทัว่โลกมิไดม้องบุหร่ีไฟฟ้าเป็นปัญหา แต่ประเทศไทย “คิดล ้าหน้า” ไปไกล

เสียแลว้ ผลคือเกิดการ “ระบาด” ของบุหร่ีไฟฟ้าใน “ตลาดมืด” ดงัท่ี มาริษ เคยเปิดเผยผ่านส่ือเม่ือเดือน 

ก.ย. ปีเดียวกนัวา่ “มลูค่าการซ้ือขายบุหร่ีไฟฟ้าในโลกใตดิ้นของไทยน้ันอยูท่ี่ราว 6 พนัลา้นบาทต่อปี” โดย

ท่ีรฐับาลไทยไม่สามารถจดัเก็บภาษีต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้ลยแมแ้ต่บาทเดียว ท่ีน่าห่วงคือ “ไม่สามารถหา้ม



เด็กและเยาวชนไม่ใหเ้ขา้ถึง” เพราะสามารถหาซ้ือบุหร่ีไฟฟ้าผ่าน “โลกออนไลน์” ไดง้่ายกว่าการเดินไปซ้ือ

บุหร่ีจริงตามรา้นคา้เสียอีก 

ทว่าอีกดา้นหน่ึง มลูนิธิรณรงคเ์พ่ือการไม่สูบบุหร่ีประเทศไทย (ASH Thailand) ท่ีมีเลขาธิการคือ 

นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ซ่ึงต่อสูก้บัปัญหาการสูบบุหร่ีในสงัคมไทยมาหลายสิบปี ก็ยงัคงยืนยนัเช่นเดิมว่า 

“บุหร่ีไฟฟ้าท าใหค้นท่ีไม่เคยสูบบุหร่ีมาก่อนหนัมาริลองมากขึ้ น” อาทิ เม่ือ 4 ม.ค. 2561 ไดอ้อกหนังสือ

ชี้ แจงโดยอา้งถึงผลการศึกษาท่ีเผยแพร่ในวารสารการแพทยส์หรฐัอเมริกา (The American Journal of 

Medicine) ฉบับเดือน พ.ย. 2560 ท่ีตามติดชีวิตกลุ่มตัวอย่างอายุ 18-30 ปี จ านวน 1,506 คน ทัว่

สหรฐัฯ ตั้งแต่เดือน มี.ค. 2556-ต.ค.2557 

แลว้พบวา่ รอ้ยละ 2.5 ของกลุ่มตวัอยา่งมีการใชบุ้หร่ีไฟฟ้า และในกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชบุ้หร่ีไฟฟ้า รอ้ย

ละ 47.7 หนัไปสู่บุหร่ีจริงในเวลาต่อมา ซ่ึงหวัหน้าทีมวิจยัคือPrimack B.A. อธิบายว่า การสูบบุหร่ีไฟฟ้าท่ีผู ้

สบูไดร้บัปริมาณนิโคตินน้อยกว่าบุหร่ีจริง รวมถึงวิธีการสูบท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัการสูบบุหร่ีจริง ท าให้

ร่างกายคุน้เคยกบัการเสพติดนิโคติน ก็จะเอ้ือใหห้นัเหไปสบูบุหร่ีจริงไดง้่ายข้ึน 

ไม่ต่างจากความเห็นของ นพ.วนัชาติ ศุภจตุัรสั กรรมการสมาพนัธเ์ครือข่ายแห่งชาติเพ่ือสงัคมไทย

ปลอดบุหร่ี ท่ีออกมากล่าวเสริมเม่ือ 7 ม.ค. 2561 วา่ น ้ายาส าหรบับุหร่ีไฟฟ้าน้ันคือ “สารสกดันิโคติน” ท่ี

สกัดจากใบยาสูบในรูปของสารเคมีผสมกับสารระเหยท่ีใหก้ล่ินจากใบไมแ้ละดอกไม ้ความเขม้ขน้น้ันจะ

แตกต่างกันตามยี่หอ้และประเภทน ้ายา แต่ส่วนใหญ่จะมีนิโคตินสกัดท่ี “เขม้ขน้กว่าบุหร่ีจริงหลายเท่า” 

และย า้ดว้ยวา่ “นิโคตินเป็นสารเสพติด” ดงัน้ันหากน ้ายาหมดและหาซ้ือไม่ได ้ทา้ยท่ีสุดก็ตอ้งไปซ้ือบุหร่ีจริง

มาสบูอยูดี่ 

ทั้งหมดน้ีก็เป็น “2 มุม” ระหว่างฝ่าย “หนุน-ตา้น” บุหร่ีไฟฟ้า ซ่ึงก็เชื่อว่าหากยงัไม่มีผลการศึกษา

ท่ีแน่ชดัและน่าเชื่อถือในวงกวา้ง การถกเถียงเร่ืองน้ีก็ยงัคงเกิดขึ้ นไปอีกนาน!!! 

 

ข่าวจากหนังสือพิมพ ์ไทยรฐั 

ฉบบัวนัพฤหสับดีที่ 11 มกราคม พ.ศ.2561 

 

คอลมันห์นา้มองฟ้า เทา้หยัง่ดิน : โรคกุหลาบรบัวาเลนไทน ์

 

วนัวาเลนไทน์ใกลย้า่งกรายมาถึง ความหวงัขายดอก

กุหลาบไดร้าคาก าลังมาเยือน...แต่ดว้ยระยะน้ีอุณหภูมิลด

ต า่ลง มีน ้ าค้างในตอนเช้า กรมวิชาการเกษตร เตือน

เกษตรกรผู ้ปลูกกุหลาบเฝ้าระวัง โรคราแป้ง และ หนอน

เจาะสมอฝ้าย ท่ีมกัจะมาอาละวาดในกุหลาบออกดอก 

โรคราแป้ง จะพบแสดงอาการเร่ิมแรกบนผิวใบเกิด

แผลจุดสีแดง ต่อมาจะพบเชื้ อรามีลักษณะคลา้ยผงแป้งเกิดขึ้ นเป็นหย่อมๆทั้งดา้นบนใบและใตใ้บ หาก

รุนแรงจะพบผงสีขาวบนกา้นใบ ก่ิง ดอก กา้นดอก ใบอ่อน กลีบเล้ียง กลีบดอก และล าตน้ ท าใหบิ้ดเบ้ียว

เสียรปูร่าง ใบจะเหลืองแลว้เปล่ียนเป็นสีน ้าตาล แหง้กรอบ และร่วงในท่ีสุด 



เกษตรกรควรหมัน่ตรวจแปลงปลกู ก าจดัวชัพืช ตดัแต่งและเก็บส่วนท่ีเป็นโรคน าไปเผาท าลายนอก

แปลงปลกูอยา่งสม า่เสมอ เพ่ือลดความชื้ นและลดแหล่งสะสมเชื้ อรา หากเร่ิมพบตน้ท่ีเป็นโรค ใหเ้กษตรกร

พน่ดว้ย ไพราโซฟอส 29.4% อีซี อตัรา 10 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร หรือ เบโนมิล 50% ดบัเบ้ิลยพีู อตัรา 

6-10 กรัมต่อน ้า 20 ลิตร ทุก 5-7 วนั หลีกเล่ียงการพ่นสารกลุ่มซัลเฟอร์ เพราะจะท าใหกุ้หลาบเกิด

อาการไหมไ้ด ้

หนอนเจาะสมอฝ้าย มักพบหนอนเขา้ท าลายกุหลาบดว้ยการเจาะเขา้ไปกัดกินภายในดอก 

เกษตรกรควรใช ้เชื้ อแบคทีเรียบาซิลลัส ทูริงเยนซิส อัตรา 60-80 กรัมต่อน ้า 20 ลิตร และใชส้ารฆ่า

แมลง สไปนีโทแรม 12% เอสซี อตัรา 15 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร หรือ คลอแรนทรานิลิโพรล/ไทอะมี

ทอกแซม 20% / 20% ดบัเบ้ิลยจูี อตัรา 5 กรมัต่อน ้า 20 ลิตร หรือ คลอแรนทรานิลิโพรล 5.17% เอสซี 

อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร หรือ ลูเฟนนูรอน 5% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร หรือ 

ไบเฟนทริน 2.5% อีซี อตัรา 30 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร 

สะ–เล–เต 

 

ตั้งงบกลางปี 1.5 แสนลา้น “สมคิด” อดัฉีดเงินแกจ้น-ปฏิรูปภาคเกษตร 

 

คลังสรุปกรอบงบประมาณรายจ่ายปี 2562 

วงเงิน 3 ลา้นลา้นบาท รายรบั 2.55 ลา้นลา้นบาท ขาด

ดุลงบประมาณ 4.5 แสนลา้นบาท ดา้น “อภิศกัด์ิ” จดังบ

กลางปี 2561 เพ่ิมอีก 1.5 แสนลา้นบาท เพ่ือกระตุน้

เศรษฐกิจ แก้ไขปัญหาความยากจนและราคาสินค้า

เกษตรตกต า่ เล่ือนท างบประมาณสมดุลไปอีก 10 ปี 

นายเดชาภิวฒัน์ ณ สงขลา ผูอ้ านวยการส านักงบประมาณ เปิดเผยว่า วานน้ี (10 ม.ค.) ไดมี้การ

ประชุมร่วม 4 หน่วยงาน ประกอบดว้ย กระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

(ธปท.) และส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สศช.) เพ่ือพิจารณากรอบ

วงเงินงบประมาณรายจา่ยประจ าปี 2562 โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทกัษ์ รองนายกรฐัมนตรี เป็นประธาน

การประชุม โดยมติท่ีประชุมไดเ้ห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณรายจา่ยประจ าปี 2562 วงเงิน 3 ลา้นลา้น

บาท เป็นการจดัท างบประมาณขาดดุล 450,000 ลา้นบาท ระดบัเดียวกบังบประมาณปี 2561 ขณะท่ี

รฐับาลจะมีรายรบัอยูท่ี่ 2.55 ลา้นลา้นบาท 

ส าหรบัสาเหตุท่ีรฐับาลจดัท างบประมาณแบบขาดดุล เพราะตอ้งการใชง้บประมาณเพ่ือการช่วยใน

การปฏิรูปประเทศ ลดปัญหาความเหล่ือมล ้า น าไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล และสรา้งความเขม้แข็งในเศรษฐกิจ

ระดบัฐานราก โดยท่ีประชุมฯคาดว่า อัตราการขยายตัวเศรษฐกิจปี 2562 จะอยู่ท่ีประมาณ 4.2% ของ

ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) โดยส านักงบประมาณจะน าเสนอร่างพระราชบัญญติั (พ.ร.บ.) 

งบประมาณรายจา่ยปี 2562 เขา้สู่การพิจารณาของคณะรฐัมนตรี (ครม.) ในวนัท่ี 16 ม.ค.น้ี และจะน าเขา้

สู่การพิจารณาของสภานิติบญัญติัแห่งชาติ (สนช.) ตน้เดือน มิ.ย.น้ี 

ส าหรบักรอบวงเงินงบประมาณรายจา่ย ดงักล่าวแบ่งเป็นงบรายจา่ยประจ า 75% งบลงทุนประมาณ 

21% ส่วนท่ีเหลืออีก 4% เป็นงบช าระหน้ีคืนเงินกูแ้ละดอกเบ้ีย ส่วนงบประมาณรายจ่ายประจ าน้ัน งบ



บุคลากรเพ่ิมขึ้ นประมาณ 5-6% จากปีงบประมาณก่อนหน้า แบ่ งเป็นงบบ าเหน็จบ านาญ ค่า

รกัษาพยาบาลและเงินเดือน เป็นตน้ 

“วงเงินงบประมาณรายจ่ายดงักล่าวไดก้ าหนดวงเงินไวเ้พ่ือการปฏิรูปประเทศประมาณ 1 ลา้นลา้น

บาทจะใหน้ ้าหนักปฏิรปูดา้นประกนัสงัคม สาธารณสุข บริหารจดัการน ้าและการคมนาคม โดยในส่วนของ

งบท่ีจดัสรรดา้นประกนัสงัคมน้ัน จะมีการเพ่ิมรายจ่ายต่อหวัเพ่ิมขึ้ น แต่ตอ้งดูว่า จะเพ่ิมขึ้ นอยา่งไร ทั้งเงิน

ผูส้งูอายุ ประกนัสุขภาพและรกัษาพยาบาล” 

นายอภิศักด์ิ ตนัติวรวงศ์ รมว.คลงั กล่าวว่า กระทรวงการคลังจะเสนอ ครม.พิจารณาร่าง พ.ร.บ.

งบประมาณกลางปี 2561 ในช่วงตน้เดือน ก.พ. เพ่ือเสนอเข้าสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ภายใน

เดือน มี.ค.น้ี ส าหรบัการจดัสรรงบกลางปีดงักล่าว มีวตัถุประสงคเ์พื่อปฏิรปูประเทศ โดยเน้นไปท่ีเศรษฐกิจ

ระดบัฐานราก ซ่ึงในจ านวนน้ี ประมาณ 100,000 ลา้นบาท จะใชใ้น 4 เร่ืองคือ 1.งบประมาณในโครงการ

ช่วยคนจนเฟส 2 วงเงิน 35,000 ลา้นบาท 2.โครงการปฏิรูปราคาสินคา้เกษตร 40,000 ลา้นบาท เช่น 

การแกไ้ขราคายางตกต า่ เป็นตน้ 3.งบประมาณในโครงการพฒันาต าบลวงเงิน 10,000 ลา้นบาทและ 4.

น าไปใชเ้พิ่มความเขม้แข็งกองทุนหมู่บา้น 10,000-15,000 ลา้นบาท ส่วนท่ีเหลืออีก 50,000 ลา้นบาท 

จะน าไปใชเ้พื่อชดใชเ้งินคงคลงั 

“รฐับาลจะเปิดวงเงินไวส้ าหรบัการปฏิรูปภาคการเกษตรทั้งระบบ เช่น กรณีการแกไ้ขปัญหาราคา

ยางพารา ท่ีมีนโยบายใหล้ดพ้ืนท่ีการปลูก ก็อยากเห็นการลดพ้ืนท่ีปลูกในภาพใหญ่อย่างน้อย 10-20% 

เพ่ือดนัราคายางไดจ้ริงๆ โดยกระทรวงเกษตรฯ จะตอ้งท าแผนมาให ้ส่วนการใชเ้งินเ พ่ือพฒันาต าบลน้ัน 

กระทรวงมหาดไทยก็ตอ้งท าแผนมาใหก้ระทรวงการคลงั ซ่ึงกรณีงบต าบลน้ี กระทรวงมหาดไทยบอกว่า ยงั

ตอ้งพฒันาต่อเน่ือง จึงเห็นตรงกนัว่า ถา้ท าไปแลว้ตอ้งไดผ้ล เพราะท่ีผ่านมา งบจงัหวดัไม่ค่อยส าเร็จ ส่วน

การเพ่ิมงบกลางปี 150,000 ลา้นบาท เน่ืองจากรัฐบาลมีความจ าเป็นท่ีตอ้งเร่งปฏิรูปเพ่ือยกระดับ

ประเทศ จึงจ าเป็นตอ้งขยายการใชน้โยบายการคลงัออกไปอีก ขณะท่ีเป้าหมายการจดัท างบประมาณสมดุล

น้ัน ก็ยงัคงมีอยูแ่ต่ตอ้งใชร้ะยะอีก 10 กวา่ปี” 

นายลกัษณ์ วจนานวชั รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จะของบกลางปีจากรฐับาล 40 ,000 ลา้น

บาท จะใชผ่้าน 5 โครงการคือ 1.ชดเชยเงินส าหรับชาวสวนยางท่ีสมัครใจโค่นยางเพ่ือเปล่ียนอาชีพอีก 

10,000 บาทต่อไร่ จากเดิมการยางแหง่ประเทศไทย (กยท.) จา่ย 20,000 บาทต่อไร่ ซ่ึงจะท าใหช้าวสวน

ยางจะไดร้ับเงินรวม 30,000 บาท ต่อไร่ 2.จัดท าขอ้มูลพ้ืนฐานเกษตรกร หรือบ๊ิกดาตา้ เพ่ือใชเ้ป็น

ฐานขอ้มูลในการพัฒนาภาคเกษตรในอนาคต 3.จัดท าถังบรรจุผลผลิต (ไซโล) เพ่ือชะลอผลผลิต

การเกษตรและพกัสินคา้ไวร้อขายในช่วงผลผลิตตกต า่ 4.โครงการพฒันาแหล่งน ้าขนาดเล็ก และ 5.สรา้ง

อาชีพในฤดแูลง้ 

 

 

 

 

 

 

 



ดนัสนิคา้เกษตรแปรรูปโกอินเตอร ์

 

เศรษฐกิจไทยไตรมาส 4 ฉลุย รัฐคุยฟุ้ง

ยกระดบัคนฐานราก 

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ กล่าวปาฐกถาพิเศษ

หวัขอ้ “พลิกโฉมเศรษฐกิจไทย สู่ยุคดิจิทัล” ในงาน

สัมมนาใหญ่ประจ าปี 2560 ของสมาคมผู ้ส่ือข่าว

เศรษฐกิจ ท่ีโรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์เซ็นทรลั พลาซา 

ว่า ในช่วง 1-2 ปีท่ีผ่านมาสถานการณ์บา้นเมืองทุก

อยา่งเร่ิมดีขึ้ น การเมืองมีความน่ิง ส่วนเศรษฐกิจปรบัตวัขึ้ นมาเร่ือยๆ ไม่ฮวบฮาบแต่แน่นหนา ผลิตภณัฑ์

มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ไตรมาส 3 ปีท่ีแลว้ ขยายตวัได ้4.3% ส่วนไตรมาสท่ี 4 หน่วยงานดา้น

เศรษฐกิจหลายส านักคาดการณ์ว่าเติบโตเกิน 4% อยา่งแน่นอน แต่ตนเองคิดในใจว่า จะเติบโตเฉียด 5% 

ดว้ยซ ้าไป ซ่ึงไม่ไดห้มายความว่า เศรษฐกิจปีน้ี จะเติบโตไดท่ี้ 5% แต่จะเป็นการเติบโตแบบไต่ระดบัขึ้ นไป

เร่ือยๆ 

“กรอบเศรษฐกิจมหภาคของไทยในขณะน้ี ทั้งการเติบโตของจีดีพี ภาวะเงินเฟ้อต า่มากทั้งปีเฉล่ียยงั

ไม่ถึง 1% ส่วนหน้ีต่อจีดีพีอยูท่ี่ 42% เป็นกรอบท่ีนักลงทุนต่างชาติมอง เม่ือมีโครงการใหม่ๆ เกิดขึ้ น เช่น 

การก่อสรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐาน โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (อีอีซี) และแนวโน้มท่ีไทย

ตอ้งการปฏิรปูใหท้นัสมยั แบบน้ีวงการนักเล่นหุน้หรือนักลงทุนจะไม่มาประเทศไทยไดอ้ยา่งไร ถา้สมมติว่า

จีดีพีไตรมาส 4 ปี 2560 เติบโตใกล ้4.5% ทั้งปีท่ีผ่านมา จะเติบโตไดท่ี้ 4% หรือใกลเ้คียง โมเมนตัม

เศรษฐกิจมีมาอยา่งต่อเน่ืองก็จะมีแต่ดีขึ้ น” 

นายสมคิด กล่าวว่า การท างานต่อจากน้ีไป เป็นจุดท่ีส าคญัอย่างยิ่ง และพอดีกบัท่ีไทยจะไปสู่การ

เลือกตั้ง มีระยะเวลาท างานอีก 1 ปี ไดห้ารือกบัคณะท างานว่า ตอ้งการท างานช่วงเวลา 1 ปีท่ีเหลือใหเ้กิด

ประโยชน์สงูสุด ต่อบา้นเมือง เพราะส่ิงท่ีประกาศและตั้งใจท างานคือ จะไม่ใหเ้ศรษฐกิจทรุด แต่การปฏิรูป

ประเทศเป็นส่ิงท่ีฝังอยู่ในใจมานานแลว้ว่า ประเทศไทยน่าจะไปไดดี้กว่าน้ีอีกมาก ส าหรับภารกิจของ

คณะท างานดา้นเศรษฐกิจในปี 2561 จะโฟกัสไปท่ีการเขา้ไปช่วยเศรษฐกิจฐานราก ปฏิรูปเศรษฐกิจ 

ปฏิรปูการเกษตร ส่ิงท่ีตอ้งการท าคือ ท าอยา่งไรใหฐ้านรากแข็งแรงทดัเทียมกบัส่วนอ่ืนท่ีเติบโตขึ้ น เหมือน

รถไฟรางคู่ รางหน่ึงคือ เศรษฐกิจสมยัใหม่ หรือโมเดิรน์อีโคโนมี ทั้งการพฒันาอุตสาหกรรมส่งออก การ

ส่งเสริมการลงทุนสรา้งแรงจงูใจเพื่อท่ีจะผลกัดนัใหเ้กิดการส่งออก แต่อีกรางท่ีเป็นหวัใจจริงๆ คือเศรษฐกิจ

ทอ้งถ่ินภายในประเทศ หรือโลคลัอีโคโนมี ท่ีต้องแข็งแรงขึ้ น ราคาสินคา้เกษตรดี และสามารถแปรรูปขาย

ในตลาดโลกได ้พ้ืนฐานของชุมชนชนบทเขม้แข็ง เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 



ชงเก็บภาษีก าไรระยะสั้น ผดุคณะท างานเสนอมาตรการดูแลเงินบาท 

กกร.ตั้งคณะท างานเฉพาะกิจ สุมหัวเสนอมาตรการรัฐดูแลค่าบาทแข็งโป๊ก 12% สูงสุดภูมิภาค 

ยอมรบักังวลหนักหวัน่กระทบผูส้่งออกเอสเอ็มอี ราคาเกษตร ชี้ หน่ึงในมาตรการหารือเก็บภาษีก าไรเงิน

ลงทุนระยะสั้น สกดัเงินรอ้น มองส่งออกปีน้ีโตแค่ 3.5–6% จากปี 60 โต 10% 

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการคา้ไทย เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการร่วม

ภาคเอกชน 3 สถาบนั (กกร.) ประกอบดว้ยสภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ

ไทย (ส.อ.ท.) และสมาคมธนาคารไทยว่า ท่ีประชุม กกร.ไดต้ั้งคณะท างานเฉพาะกิจ มีตัวแทนจาก 3 

สถาบัน จัดท ามาตรการดูแลค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าขึ้ นต่อเน่ือง เพ่ือเสนอภาครัฐใหเ้ขา้มาบริหารจัดการ

ภายในสปัดาหห์น้า เน่ืองจากสถานการณ์ค่าเงินบาทแข็งค่าเร็วเกินไป อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถ

การแข่งขนัสินคา้ส่งออกไทย โดย 2 ปีท่ีผ่านมา เงินบาทแข็งค่ากว่า 12% หรือ 3 บาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ

เทียบกบัประเทศคู่แข่งทางการคา้ เช่น มาเลเซีย ค่าเงินแข็งค่า 9% เวียดนามอ่อนค่า 1% ฟิลิปปินสอ์่อน

ค่า 7% 

“สปัดาหห์น้า คณะท างานฯจะเสนอมาตรการท่ีไดห้ารือร่วมกนักับภาครฐั เพ่ือใหเ้ขา้มาดูแลการ

เคล่ือนไหวค่าเงินบาท เพราะตอนน้ีถ้าเทียบดูกับคู่แข่งของไทย เงินบาทแข็งค่าสูงสุด จะกระทบต่อ

ความสามารถการแข่งขนัของเรา เช่น สินคา้ประเภทเดียวกนั ค่าเงินบาทเราแข็งค่ากว่า สินคา้เราก็จะแพง

ขึ้ น ท าใหคู้่คา้มีแนวโน้มไปซ้ือสินคา้จากคู่แข่งเราแทน ผูไ้ดร้ับผลกระทบจะมีทั้งผูส้่งออกเอสเอ็มอี และ

เกษตรกร เพราะจะไดร้าคาลดลง ซ่ึงมาตรการท่ี กกร.เตรียมเสนอ จะไม่ผิดกติกาสากลอยา่งแน่นอน” 

นอกจากน้ี กกร.ไดป้ระเมินการขยายตวัทางเศรษฐกิจปีน้ี ซ่ึงคาดว่าภาคส่งออกจะขยายตัว 3.5-

6.0% เทียบกบัปีท่ีผ่านมาท่ีขยายตวั 10% เน่ืองจากผูส้่งออกเป็นหว่งค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าอยา่งรวดเร็ว ส่วน

การขยายตวัของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (จีดีพี) ปีน้ีก็คาดว่าจะขยายตวั 3.8-4.5% ขณะท่ีปี 2560 

ขยายตัว 3.9%, ขณะท่ีอัตราเงินเฟ้อปีน้ี คาดว่าขยายตัว 1.1-1.6% และปีท่ีผ่านมา ขยายตัว 0.7% 

เน่ืองจากในปีน้ีมีแรงขบัเคล่ือนหลกัๆมาจากการขยายตวัของการลงทุนทั้งจากภาครฐั และเอกชน ภาคการ

ส่งออก การท่องเท่ียว 

“กกร.ยงัตอ้งจบัตาปัจจยัเส่ียงอ่ืนๆ โดยเฉพาะการด าเนินมาตรการทางการคา้ของสหรฐัฯต่อคู่คา้

ต่างๆในจงัหวะท่ีสหรฐัฯจะเลือกตั้งกลางเทอมในเดือน พ.ย.น้ี, ความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างประเทศ 

ทั้งในคาบสมุทรเกาหลีและภูมิภาคตะวันออกกลาง และตอ้งการใหภ้าครัฐ ด าเนินมาตรการกระตุน้

เศรษฐกิจท่ีออกมาอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งโครงการประชารฐัต่างๆและตอ้งการใหภ้าครฐักระตุน้ใหห้น่วยงาน

รฐั และรฐัวิสาหกิจสนับสนุนการท่องเท่ียว และจดัอบรมสมัมนาในจงัหวดัท่องเท่ียวรอง 55 จงัหวดั โดย

บริษัทหรือหา้งหุน้ส่วน นิติบุคคล สามารถน าค่าใชจ้่ายจากการจัดอบรมสัมมนาในจังหวดัเมืองรองน า

ค่าใชจ้า่ยมาลดหยอ่นไดไ้ม่เกิน 15,000 บาท เพ่ือกระจายรายไดจ้ากการท่องเท่ียวสู่เศรษฐกิจฐานราก” 

นายเชาว ์เก่งชน กรรมการผูจ้ดัการศนูยว์ิจยักสิกรไทย กล่าวว่า หน่ึงในมาตรการดูแลค่าเงินท่ีแข็ง

ค่าขึ้ นอยา่งรวดเร็ว ท่ีมีการพดูถึง เช่น นโยบายของนายโทบิน แทคซ ์ซ่ึงเป็นการคิดภาษีจากเงินก าไรท่ีได้

จากการน าเงินมาลงทุนระยะสั้นในไทย จะตอ้งพิจารณาใหร้อบคอบ เพราะมีขอ้เสีย คือ หากไทยขาดสภาพ

คล่องและตอ้งการเงินลงทุนของต่างชาติ นักลงทุนอาจจะไม่เขา้มาลงทุน เพราะมีก าแพงภาษีอยู ่ส่วนขอ้ดี

เป็นการบอกกติกาชดัเจนว่าคิดภาษีจากเงินลงทุน ดงัน้ัน คนท่ีจะเขา้มาเก็งก าไรอาจจะชะลอไป ลดแรง

กดดนัค่าเงินบาท จึงตอ้งประเมินใหร้อบดา้น 


