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คอลัมน์แตกใบอ่อน : ยาฆ่าหญ้า‘พาราควอต’ กับทางออกที่สังคมยังสับสน!! 

 
ทิศทางของประเทศไทยกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ดูเหมือนจะสับสนอลหม่านพอควร โดยเฉพาะกับ

พวกเราในฐานะประชาชนคนไทยท่ีเฝ้าดูและปฏิบัติตาม เพราะหลายๆ โครงการ หลายๆ นโยบายท่ีรัฐบาล
อนุมัติออกมานั้น ดูจะตรงข้ามกับความรู้สึกของประชาชนเสียเป็นส่วนใหญ่ จนจะกลายเป็นนโยบายไทยแลนด์ 
0.4 ท าให้ประเทศไทยยังล้าหลังเสียมากกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการอนุญาตให้มีการน าเข้ายาฆ่าหญ้าท่ีชื่อ
ว่า “พาราควอต” ต่อไปได้อีก ซึ่งยาฆ่าหญ้า “พาราควอต” นี้ค่อนข้างอันตราย มีพิษเฉียบพลันสูงต่อมนุษย์ 
และมีผลกระทบเรื้อรังต่อสุขภาพ เช่น ก่อโรคพาร์กินสัน สมองเสื่อม แม้จะใส่อุปกรณ์ป้องกันแต่ก็สามารถผ่าน
เข้าสู่ร่างกายได้ โดยการสัมผัสทางผิวหนัง แล้วซึมเข้าร่างกายจนเกิดอันตรายถึงชีวิต ท้ังยังตกค้างในอาหาร 
สิ่งแวดล้อม และมนุษย์ ถ้าสัมผัสเผลอกลืนกินเข้าไป ก็ไม่สามารถล้างท้องได้ จึงเป็นท่ีมาของแรงกระเพื่อม
ผลักดันให้มีการยกเลิกการน าเข้าและใช้สาร “พาราควอต” 

เป็นท่ีรู้กันดีในแวดวงการเกษตรว่า สารพิษจากยาฆ่าหญ้าท่ีมีการใช้ต่อเนื่องกันมายาวนานหลายสิบปี 
จะมีการสะสมตกค้างมหาศาลในน้ าในดินจนอิ่มตัว เอิบอาบซาบซ่านเข้าไปสะสมอยู่ในพืชผักผลไม้ จนเป็น
อันตรายต่อผู้บริโภคท้ังเด็กผู้ใหญ่ และทารกท่ีอยู่ในครรภ์ท่ีรับสารอาหารโดยตรงจากมารดา เนื่องด้วยมารดา
ยุคปัจจุบันรับประทานอาหารท่ีมีการสะสมสารพิษจากยาฆ่าหญ้าท่ีตกค้างอย่างมากมาย โดยมีงานวิจัยรองรับ
ตามข้อมูลดังกล่าวจากหน่วยงานและสื่อต่างๆ 

ถ้าวิเคราะห์ในแง่เศรษฐกิจเกี่ยวกับต้นทุนการเกษตรท่ีต้องใช้ “แรงงานคน” ในก าจัดหญ้าเทียบกับการ
ใช้ “ยาฆ่าหญ้า” ก็อาจจะมีความคุ้มค่าอยู่บ้าง เพราะการใช้ยาฆ่าหญ้ามีต้นทุนท่ีต่ ากว่า ราคาถูก แถมมี
ประสิทธิภาพในการก าจัดวัชพืชได้มากกว่าแรงงานคน ซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลส าคัญท่ีเกษตรกรส่วนใหญ่ได้
เสนอแนะให้แง่คิดไว้ โดยท่ีรัฐบาลยังไม่สามารถหาสิ่งปลอดภัยกว่ามาทดแทนได้ แต่ถ้ามองในแง่ของ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โดยเฉพาะภาพใหญ่ในระดับประเทศก็น่าเป็นห่วงอยู่ เพราะคนท่ีรับพิษจาก พา
ราควอต หากถูกหรือสัมผัสร่างกายโดยตรงในปริมาณเข้มข้น จะเกิดการกัดกร่อนรุนแรงผิวหนังไหม้ หากเข้ าสู่
ร่างกายโดยเฉพาะการกินโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม อัตราเสียชีวิตจะสูงมาก เพราะพาราควอตมีความเป็นพิษ
สูงมาก ขนาดยาแค่ฝาขวดน้ าดื่มก็ถึงตายได้ ฤทธิ์เริ่มแรกก็การกัดกร่อนเผาเนื้อเยื่อบุปาก ล าคอ กระเพาะ
อาหารอาจถึงกับกระเพาะทะลุเสียชีวิตได้ ระยะต่อมาตับวายสารเคมีส่วนมากจะผ่านตับท าให้เกิดความเสียหาย
กับเนื้อเยื่อตับโดยตรงถ้าตับวายก็ตาย ระยะต่อมาเมื่อตัวพาราควอตผ่านระบบเมตาบอลิกในตับจะผ่านสู่ไต ก็
ท าให้ไตวายเฉียบพลัน ถ้าฟอกไตทันอาจจะรอด แต่ก็ต้องฟอกไตตลอดชีวิต ไม่ก็รอบริจาคไตมาเปลี่ยน ระยะ
สุดท้าย ถ้าสามารถรอดพ้นระยะทั้งหมดเบี้องต้นผ่านไป 1-2 สัปดาห์ ก็มักจะจบด้วยสภาวะปอดเป็นพังผืดและ
มักจบด้วยการเสียชีวิต 

โดยปกติประเทศไทยเกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับความเสียหาย เจ็บป่วยจากสารพิษภาคการเกษตรชนิด
อื่นๆ มากพอควรอยู่แล้ว “ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข” มีการตรวจพบเกษตรกรไทยร้อยละ 32 ท่ีมีความ
เสี่ยงและไม่ปลอดภัยจากการสัมผัสสารเคมีก าจัดศัตรูพืช และมีผู้ป่วยจากพิษสารก าจัดศัตรูพืชเพิ่มถึง 4 เท่าตัว 
ท้ังพิษเฉียบพลันและระยะยาว เช่น แสบตา คลื่นไส้ หายใจขัด เป็นมะเร็ง อาจรุนแรงถึงขั้นเป็นหมันหรือเสื่อม
สมรรถภาพทางเพศ ผู้สามารถไปสืบค้นเพิ่มเติมได้จากหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข 



การท่ีจะให้ประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งเทคโนโลยี นวัตกรรม ก้าวล้ าด้วยระบบโลจิสติกส์ และ
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) แต่รัฐบาลยังปล่อยให้ข้าวปลาอาหารของประเทศไทยซึ่งเคยได้ชื่อว่าเป็นเมืองท่ีมีความ
อุดมสมบูรณ์ “ในน้ ามีปลา ในนามีข้าว” ประเทศท่ีโดดเด่นและช านาญเรื่องเกษตรกรรมมาอย่างยาวนาน เคย
ส่งออกข้าว ปาล์ม ยางพารา และมันส าปะหลัง เป็นอันดับต้นๆของโลก และล่าสุดยังขายทุเรียนได้ 80,000 ลูก 
ภายใน 1 นาที แต่กลับจะปล่อยให้มีสารพิษท่ีท่ัวโลกเขาเลิกใช้กันแล้ว มาท าลายสุขภาพเกษตรกรและปนปื้อ
นอยู่ในอาหารการกิน ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค อย่างนี้แล้ว...จุดขายและศักดิ์ศรีของบ้านเมืองเราจะมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน และรุ่งโรจน์ โชติช่วงชัชวาลได้อย่างไร ถ้าความปลอดภัยในอาหารยังไม่มี?!? 

มนตรี บุญจรัส 
ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ (ไทยกรีน อะโกร) 

 
‘ปุ๋ยเคมี ไม่ใช่สารพิษ’ ใช้ถูกชนิด ถูกอัตรา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

 
นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  

ปุ๋ยเคมี คือ ธาตุอาหารของพืช ซึ่งพืชต้องการเพื่อใช้ใน
การเจริญเติบโต ธาตุอาหารท่ีจ าเป็นส าหรับการเจริญเติบโตของ
พืชมีอยู่ด้วยกัน 16 ธาตุ แต่มีอยู่ในดิน 13 ธาตุ โดยธาตุอาหาร
หลัก ท่ีพืชต้องการในปริมาณมาก แต่ในดินมักจะขาด คือ 
ไนโตรเจน (N:เอ็น) ฟอสฟอรัส (P:พี) และโพแทสเซียม (K:เค) จึง
จ าเป็นต้องเพิ่มเติมให้ในรูปของปุ๋ยเคมี 

นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในดินมีธาตุอาหารท่ีพืชต้องการ
เพื่อใช้ในการเจริญเติบโตแตกกิ่งก้านสาขา ผลิดอกออกผล ถ้าเป็นดินท่ีบุกเบิกใหม่หรือผ่านการใช้ท่ีดินท า
การเกษตรได้ไม่นาน ธาตุอาหารในดินยังคงมีอยู่มาก พืชสามารถน าไปใช้ได้เพียงพอกับความต้องการ แต่ใน
กรณีพื้นท่ีผ่านการท าการเกษตรต่อเนื่องมายาวนาน พืชจะดูดดึงธาตุอาหารออกไปจากดินอย่างถาวรโดยติดไป
กับผลผลิตท่ีถูกเก็บเกี่ยวออกไป หากเกษตรกรขาดการปรับปรุงบ ารุงดินและเติมธาตุอาหารในดินอย่าง
เหมาะสมเพื่อชดเชยส่วนท่ีขาด ก็จะไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืช ปุ๋ยเคมีจึงเข้ามามีส่วนช่วยเติมธาตุ
อาหารท่ีขาดในดิน 

ค าว่า “ปุ๋ยเคมี” หลายคนมองว่าเป็นสารเคมีท่ีมีความไม่ปลอดภัย 
ใช้แล้วเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ใช้และผู้บริโภครวมถึงสิ่งแวดล้อม แต่
ความเป็นจริงแล้ว ปุ๋ยเคมีผลิตจากหินและแร่ในธรรมชาติ แร่ธาตุในหินบาง
ชนิดสามารถเป็นปุ๋ยเคมีให้พืชใช้โดยตรง เช่น หินฟอสเฟต ให้ธาตุ
ฟอสฟอรัส (P) ซึ่งเป็นธาตุอาหารหลักท่ีจ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช 
นอกนั้นส่วนใหญ่ต้องใช้กระบวนการทางเคมีสังเคราะห์ให้กลายเป็น
สารประกอบอนินทรีย์ท่ีให้แร่ธาตุอาหารแก่พืช ซึ่งเมื่อใส่ลงไปในดินท่ีมี
ความชื้นเหมาะสม ปุ๋ยเคมีจะละลายให้พืชดูดไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
รวดเร็ว แต่ปุ๋ยเคมีบางชนิดก็สังเคราะห์จากสารอินทรีย์ ได้แก่ ปุ๋ยยูเรีย 
(สูตร 46-0-0) ปุ๋ยเคมีแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ ปุ๋ยเชิงเดี่ยว ปุ๋ยเชิง
ประกอบ และปุ๋ยเชิงผสม ซึ่งปุ๋ยเชิงเดี่ยว คือ ปุ๋ยเคมีท่ีมีธาตุอาหารหลัก 



คือ ไนโตรเจน (N) หรือ ฟอสฟอรัส (P) หรือ โพแทสเซียม (K) ธาตุใดธาตุหนึ่งเพียงธาตุเดียว ปุ๋ยเชิงประกอบ 
คือ ปุ๋ยเคมีท่ีมีธาตุอาหารหลักตั้งแต่ 2 ธาตุขึ้นไป เกิดขึ้นจากกระบวนการทางเคมี ได้เป็นสารประกอบทางเคมี 
ส่วนปุ๋ยเชิงผสมคือ ปุ๋ยเคมีท่ีมีธาตุอาหารหลักตั้งแต่ 2 ธาตุขึ้นไปเช่นเดียวกัน แต่เกิดจากการน าปุ๋ยเชิงเดี่ยวหรือ
ปุ๋ยเชิงประกอบ หรือเรียกอีกอย่างว่า แม่ปุ๋ย เช่น ยูเรีย (สูตร 46-0-0) ไดเเอมโมเนียมฟอสเฟต (สูตร 18-46-0) 
โพแทสเซียมคลอไรด์ (สูตร 0-0-60) มาผสมกัน เป็นปุ๋ยสูตรต่างๆ ท้ังในลักษณะเป็นปุ๋ยปั้นเม็ด หรือปุ๋ยผสม
แบบคลุกเคล้าให้มีสัดส่วนของธาตุอาหาร N-P-K ตามท่ีต้องการ 

ปุ๋ยเคมี จ าเป็นต่อการผลิตทางการเกษตรเพื่อการแข่งขัน (ยกเว้นการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์) 
เพื่อให้ได้ปริมาณผลผลิตและคุณภาพเพิ่มขึ้น แต่ถ้าใส่มากเกินไปก็เป็นการสิ้นเปลืองต้นทุน หรือใส่น้อยเกินไปก็
ท าให้ดินเสื่อมโทรม ฉะนั้นสิ่งส าคัญของการใช้ปุ๋ยเคมีควรใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
ความต้องการของพืช สอดคล้องกับช่วงเวลาท่ีพืชต้องการ และใส่ถูกวิธี เช่นในพืชไร่ใส่ปุ๋ยเคมีแล้วต้องพรวน
กลบเพื่อป้องกันการสูญเสีย 

กรมส่งเสริมการเกษตร ตระหนักถึงปัญหาต้นทุนการผลิตของเกษตรกรท่ีสูงขึ้นจากการใช้ปุ๋ยเคมีไม่
ถูกต้อง จึงมีนโยบายส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแนะน าให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยให้ถูกชนิด ถูกอัตรา 
โดยการวิเคราะห์ดินก่อนการปลูกพืชหรือก่อนการใส่ปุ๋ย เพื่อทราบความอุดมสมบูรณ์ของดิน ณ ขณะนั้น และ
ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินหรือปุ๋ยสั่งตัด ซึ่งเป็นการใช้ปุ๋ยเท่าท่ีจ าเป็น (พอดี) กับความต้องการของพืช ลด
ผลกระทบจากการใช้ปุ๋ยไม่ถูกต้อง โดยเกษตรกรสามารถส่งตัวอย่างดินไปตรวจวิเคราะห์ได้ท่ีห้องปฏิบัติการ 
หรือ ถ้าต้องการค าแนะน าการใช้ปุ๋ยเบื้องต้นท่ีเหมาะสมกับสภาพดินของตนเองและรวดเร็วใช้บริการได้ท่ีศูนย์
จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) 882 ศูนย์ท่ัวประเทศ โดยสอบถามได้ที่ส านักงานเกษตรอ าเภอใกล้บ้านท่าน 

อย่างไรก็ตาม แม้ปุ๋ยเคมีจะมีข้อดี คือ มีปริมาณธาตุอาหารพืชสูง ใช้ปริมาณเล็กน้อยก็เพียงพอในการ
ปลดปล่อยธาตุอาหารให้แก่พืชได้รวดเร็ว พืชน าไปใช้ประโยชน์ได้ทันที แต่การใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวไปนานๆ ก็มี
ผลกระทบต่อดิน ท าให้ดินแข็งไม่ร่วนซุย เพราะปุ๋ยเคมีไม่ได้ช่วยเรื่องปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดิน หรือ
การใช้ปุ๋ยเคมีบางชนิดอย่างเดียวนานๆ อาจท าให้ดินเป็นกรด โดยเฉพาะปุ๋ยท่ีมีไนโตรเจนในรูปแอมโมเนียมเป็น
องค์ประกอบ ดังนั้น นอกจากการใช้ปุ๋ยเคมีให้ถูกต้องเหมาะสมตามความอุดมสมบูรณ์ของดินและความต้องการ
ของพืชแล้ว ควรใช้ปุ๋ยแบบผสมผสานร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ และอาจรวมถึงปุ๋ยชีวภาพด้วย เนื่องจากปุ๋ยแต่ละ
ประเภทมีบทบาทหน้าท่ีท่ีแตกต่างกัน การใช้ร่วมกันจะช่วยเสริมประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยเคมี ท าให้พืชดูดธาตุ
อาหารจากปุ๋ยเคมีท่ีใส่ลงไปได้มากขึ้น เพื่อสร้างสมดุลทางระบบนิเวศ ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
สร้างรายได้ให้เกษตรกรเพิ่มขึ้น รวมท้ังรักษาทรัพยากรดินให้อุดมสมบูรณ์เพื่อการท าเกษตรกรรมท่ียั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กนง.ตรึงดอกเบี้ย1.50% จับตาสงครามการค้าหวั่นฉุดส่งออก 
 

นา ย จ าตุ ร ง ค์  จั น ท รั ง ษ์  เ ล ข า นุ ก า ร 
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เปิดเผยผล
การประชุม กนง.เมื่อวันท่ี 20 มิถุนายน 2561 ว่า 
คณะกรรมการ มีมติ 5 ต่อ 1 เสียง ให้คงอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายไว้ท่ี 1.50% ต่อปี โดย 1 เสียงให้
ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% เป็น 1.75% ใน
การประชุมครั้งนี้ เพราะเห็นว่าการขยายตัวของ
เศรษฐกิจชัดเจน เกรงว่าหากดอกเบี้ยต่ านานเกินไป 
โดยดอกเบี้ยท่ีแท้จริงติดลบ 0.6% ประชาชนจะ

ประเมินความเสี่ยงต่ ากว่าท่ีควร และจะไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น ส่วนกรรมการ 1 คน ลาประชุม 
นอกจากนี้ ท่ีประชุมได้ปรับประมาณการเศรษฐกิจปีนี้เพิ่มเป็นขยายตัว 4.4% จากเดิม 4.1% และ

เศรษฐกิจปี 2562 โต 4.2% จากเดิม 4.1% เนื่องจากเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง จากแรง
ขับเคลื่อนจากการส่งออกปีนี้ท่ีขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็น 9% จากเดิม 7% และปี 2562 ส่งออกขยายตัว 5% และ
การท่องเท่ียว ขณะท่ีการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่อง 3.7% แต่การขยายตัวของเศรษฐกิจยังไม่ได้ส่งผล
ดีต่อครัวเรือนและการจ้างงานอย่างท่ัวถึง 

ส่วนการลงทุนภาคเอกชนปรับดีขึ้นโต 3.7% จากแรงสนับสนุนโครงการภาครัฐท่ีชัดเจนมากขึ้น แต่ต้อง
ติดตามการลงทุนในโครงการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี ว่าจะเป็นไปตามแผนหรือไม่ โดย
คาดการณ์ การลงทุนภาครัฐโต 8.9% ลดลงจากเดิม 9.5% 

ขณะท่ีปัจจัยเสี่ยงส าคัญมาจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐ การ
กีดกันการค้า และมาตรการการตอบโต้จากคู่ค้าของสหรัฐท่ีอาจส่งผลต่อการค้าโลกและการส่งออกของไทย ซึ่ง 
กนง.ยังติดตามใกล้ชิด ขณะเดียวกันยังติดตามการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทท่ียังคงมีความผันผวนสูง เนื่องจาก
ในช่วงท่ีผ่านมามีเงินทุนไหลออกจากตลาดหุ้น ตลาดพันธบัตรไทย กลับไปลงทุนเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยเงินไหล
ออกสุทธิ 2,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อสิ้นเดือนเมษายน 2561 แต่ยังไม่กระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม พื้นฐาน
เศรษฐกิจยังเข้มแข็ง ทุนส ารองระหว่างประเทศยังสูง หนี้ต่ า และการถือครองพันธบัตรของนักลงทุนต่างชาติไม่
สูง ดังนั้น แม้เงินทุนระยะสั้นจะไหลออก แต่เศรษฐกิจยังมีเสถียรภาพและมีความเข้มแข็ง 

ขณะท่ีระบบการเงินโดยรวมมีเสถียรภาพ แต่ยังต้องติดตามความเสี่ยงในบางจุดท่ีอาจจะสร้างความ
เปราะบางให้กับเสถียรภาพระบบการเงินได้ในอนาคต โดยเฉพาะพฤติกรรมแสวงหาผลตอบแทนท่ีสูงขึ้น ใน
ภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ าเป็นเวลานาน ซึ่งอาจน าไปสู่การประเมินความเสี่ยงต่ ากว่าท่ีควร นอกจากนี้ ยังต้อง
ติดตามความสามารถในการช าระหนี้ของภาคครัวเรือนและธุรกิจ SMEs โดยเฉพาะครัวเรือนกลุ่มรายได้ต่ าและ
ธุรกิจ SMEs ท่ีได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเชิงโครงสร้างและรูปแบบการท าธุรกิจ 
 
 
 
 
 



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ 
ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2561 

 
กนง. คงดอกเบี้ย 1.5% ปรับเพิ่ม จีดีพี ปี 61 เป็น 4.4% 

มติ กนง. 5 ต่อ 1 คงดอกเบี้ย 1.5% เอื้อขยายตัวเศรษฐกิจ ยังคงห่วงหนี้ครัวเรือนพุ่ง ท าให้ก าลังซื้ออืด 
หวังโครงการลงทุน-ใชจ้่ายภาครัฐ เป็นแรงขับเคลื่อน 

เมื่อวันท่ี 20 มิ.ย. นายจาตุรงค์ จันทรังษ์ เลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) แถลงผลการ
ประชุม กนง. ว่า คณะกรรมการฯ มีมติ 5 ต่อ 1 เสียง ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ท่ีร้อยละ 1.50 ต่อปี โดย 
1 เสียงให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 จากร้อยละ 1.50 เป็นร้อยละ 1.75 ต่อปี ในการประชุมครั้งนี้ 
กรรมการ 1 ท่านลาประชุม 

ท้ังนี้ กนง.ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวได้ต่อเนื่องและสูงกว่าท่ีประเมินไว้เดิมตามอุปสงค์ 
ท้ังในและต่างประเทศท่ีมีแรงส่งเพิ่มขึ้น อัตราเงินเฟ้อท่ัวไปปรับสูงขึ้นกว่าท่ีประเมินไว้เล็กน้อย ขณะท่ีอัตราเงิน
เฟ้อพื้นฐานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ โดยได้ปรับเพิ่มคาดการณ์อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยในปี 
61 เป็น 4.4% จากเดิม 4.1% และในปี 62 ปรับเพิ่มเป็นเติบโต 4.2% จากเดิม 4.1% เนื่องจากมองว่าการ
ส่งออกในปีนี้จะเติบโตถึง 9% ดีกว่าเดิมท่ีเคยคาดไว้ท่ี 7.0% ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก ส่วนปีหน้า
คาดว่าการส่งออกจะเติบโตชะลอลงมาท่ี 5% แต่สูงกว่าเดิมที่เคยคาดไว้ท่ี 3.6% 

ส่วนภาวะการเงินโดยรวมยังอยู่ในระดับผ่อนคลายและเอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เสถียรภาพ
ระบบการเงินโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ต้องติดตามความเสี่ยงบางจุดท่ีอาจสะสมความเปราะบางในระบบ
การเงินได้ในอนาคต โดยเฉพาะจากภาวะการเงินท่ีผ่อนคลายเป็นเวลานาน โดยเห็นว่านโยบายการเงินท่ีผ่อน
คลายในระดับปัจจุบันมีส่วนช่วยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจและเอื้อให้อัตราเงินเฟ้อท่ัวไปกลับเข้าสู่
กรอบเป้าหมายได้อย่างยั่งยืน กรรมการส่วนใหญ่จึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบ้ียนโยบายไว้ 

ส่วนกรรมการ 1 ท่าน เห็นว่า การฟื้นตัวของเศรษฐกิจมีความชัดเจนเพียงพอ และภาวะการเงินท่ีผ่อน
คลายมากอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน อาจส่งผลให้ประชาชนและภาคธุรกิจประเมินความเสี่ยงของภาวะการเงิน
ในอนาคตต่ ากว่าท่ีควร จึงเห็นควรให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในครั้งนี้ เพื่อเริ่มสร้างขีดความสามารถใน
การด าเนินนโยบายการเงิน 

ส าหรับอนาคตเศรษฐกิจไทยในภาพรวมมีแนวโน้มขยายตัวชัดเจนต่อเนื่อง โดยมีแรงขับเคลื่อนจากการ
ส่งออกสินค้าและการท่องเท่ียวท่ีปรับดีขึ้นต่อเนื่องตามเศรษฐกิจโลกท่ีขยายตัว และอุปสงค์ในประเทศท่ีมีแรง
ส่งเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการบริโภคภาคเอกชนท่ีขยายตัวต่อเนื่อง 

อยา่งไรก็ตาม หนี้ภาคครัวเรือนยังอยู่ในระดับสูงและการขยายตัวของเศรษฐกิจยังไม่ได้ส่งผลดีต่อรายได้
ครัวเรือนและการจ้างงานอย่างท่ัวถึง จึงท าให้ก าลังซื้อยังคงฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งคณะกรรมการฯ 
เห็นว่าปัญหาเหล่านี้ต้องแก้ไขด้วยนโยบายเชิงโครงสร้าง ส่วนการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง 
และได้รับแรงสนับสนุนเพิ่มเติมจากโครงการภาครัฐท่ีชัดเจนมากขึ้น แต่ยังต้องติดตามความคืบหน้าของ
โครงการลงทุนต่างๆ ในระยะข้างหน้า และด้านการใช้จ่ายภาครัฐ จะยังเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แต่มีความ
เสี่ยงจากการเบิกจ่ายท่ีอาจล่าช้ากว่าท่ีประเมินไว้ 

ท้ังนี้ เศรษฐกิจไทยยังเผชิญกับความเสี่ยงภายนอกท่ีต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะนโยบาย
การค้าของสหรัฐฯ และมาตรการตอบโต้จากประเทศคู่ค้าของสหรัฐฯ รวมถึงความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์อัตรา
เงินเฟ้อท่ัวไป มีแนวโน้มปรับสูงขึ้นกว่าท่ีประเมินไว้เดิมเล็กน้อย และเข้าสู่กรอบเป้าหมายโดยหลัก เป็นผลของ



ราคาน้ ามันท่ีเร่งขึ้น ในขณะท่ีอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตามแรงกดดันเงินเฟ้อด้านอุปสงค์
ท่ีปรับสูงขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป คณะกรรมการฯ จะติดตามการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างท่ีอาจส่งผลให้
อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นได้ช้ากว่าในอดีต อาทิ การขยายตัวของธุรกิจ e-commerce และการแข่งขันด้านราคาท่ี
สูงขึ้น 

ส าหรับการคาดการณ์เงินเฟ้อของสาธารณชนโดยรวมทรงตัว ภาวะการเงินโดยรวมอยู่ในระดับผ่อน
คลายและเอื้อต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ สภาพคล่อง ในระบบการเงินอยู่ในระดับสูง อัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลโดยรวมปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับการประชุมครั้งก่อน ขณะท่ีอัตราดอก เบี้ยท่ีแท้จริง
ยังคงอยู่ในระดับต่ า ท าให้ภาคเอกชนยังระดมทุนได้ต่อเนื่อง โดยสินเชื่อ SMEs และสินเชื่ออุปโภคบริโภค 
ขยายตัวเพิ่มขึ้น 

ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทอ่อนค่าลง เทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ และเคลื่อนไหวผันผวนจากทิศ
ทางการด าเนินนโยบายการเงินของประเทศ อุตสาหกรรมหลัก รวมท้ังความกังวลท่ีเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับนโยบายกีด
กันทางการค้าและความเสี่ยงของประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ ในระยะข้างหน้า อัตราแลกเปลี่ยนยังมีแนวโน้มผัน
ผวนต่อเนื่อง คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรให้ติดตามสถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยนและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
อย่างใกล้ชิดต่อไป ระบบการเงินโดยรวมมีเสถียรภาพ แต่ยังต้องติดตามความเสี่ยงในบางจุดท่ีอาจจะสร้างความ
เปราะบางให้กับเสถียรภาพระบบการเงินได้ในอนาคต โดยเฉพาะพฤติกรรมแสวงหาผลตอบแทนท่ีสูงขึ้น ใน
ภาวะอัตราดอกเบ้ียต่ าเป็นเวลานาน ซึ่งอาจน าไปสู่การประเมินความเสี่ยงต่ ากว่าท่ีควร 

นอกจากนี้ ยังต้องติดตามความสามารถในการช าระหนี้ของภาคครัวเรือนและธุรกิจ SMEs โดยเฉพาะ
ครัวเรือนกลุ่มรายได้ต่ าและธุรกิจ SMEs ท่ีได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเชิงโครงสร้างและ
รูปแบบการท าธุรกิจมองไปข้างหน้า เศรษฐกิจไทยในภาพรวมมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ท้ั งจากปัจจัย
ด้านต่างประเทศและในประเทศแต่ต้องติดตามความเข้มแข็งของอุปสงค์ในประเทศและพัฒนาการของเงินเฟ้อ
ในระยะต่อไป รวมท้ังปัจจัยเสี่ยงจากผลกระทบของการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งมีความไม่แน่นอน
อยู่มาก คณะกรรมการฯ จึงเห็นว่า นโยบายการเงินควรอยู่ในระดับผ่อนปรนต่อไป 

 


