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4 ประสาน...ระดมสมอง จ ากัดการใช้เคมีเกษตร 

 
ระหว่างรอ กรมวิชาการเกษตร จัดท าร่างแผน

มาตรการควบคุมสารเคมีการเกษตร 3 ชนิด ให้แล้วเสร็จ
ภายใน 60 วัน ตามมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย...
สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์ ได้จัดเวทีระดมความ
คิดเห็น 4 ภาคส่วน รัฐ-เอกชน-ภาคการศึกษา-ประชาชน 
ในหัวข้อ “มาตรการจ ากัดการใช้สารพาราควอต, คลอร์ไพ
ริฟอส และไกลโฟเสต” เมื่อสัปดาห์ท่ีผ่านมา 

รศ.ดร.พรชัย เหลืองอาภาพงศ์ อุปนายกสมาคมเกษตรปลอดภัย และผู้เชี่ยวชาญด้านวัชพืช สรุปถึง
มาตรการจ ากัดการใช้ 4 ด้านหลัก...ด้านการน าเข้า ผลิต จ าหน่าย และการน าไปใช้ 

การน าเข้าสาร...ควรจ ากัดปริมาณการใช้ โดยให้พิจารณาถึงความเหมาะสมต่อการใช้งานจริง หรือ
สอดคล้องกับขนาดพื้นท่ีใช้จริง เพิ่มมาตรการควบคุมการผลิต รวมท้ังให้ผู้น าเข้าสื่อสารเรื่องความเสี่ยงของการ
ใช้สาร ปรับปรุงและสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการติดตามและเฝ้าระวังให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น และ
ส่งเสริมการวิจยัเพื่อจัดหาสารทดแทนหรือทางเลือกท่ีเหมาะสม 

ด้านการผลิต...ควรประสานความร่วมมือ
กันระหว่างกรมวิชาการเกษตรและบริษัทผู้ผลิต 
จัดอบรมให้ความรู้แก่ เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง 
ปรับปรุงฉลาก เพิ่มรายละเอียดด้านสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม และก าหนดมาตรฐานและควบคุม

คุณภาพสารให้ตรงตามท่ีขึ้นทะเบียน 
ด้านการจัดจ าหน่าย...ควรพัฒนาบุคลากรประจ าร้านให้มีความเชี่ยวชาญ ปรับปรุงหลักสูตรอบรมร้านค้า 

เพิ่มเติมในประเด็นด้านสุขภาพ จ าหน่ายอุปกรณ์ป้องกันในราคาถูก ห้ามโฆษณาขายสารดังกล่าวผ่านรถเร่ขาย
และสื่อออนไลน์ สร้างกลไกติดตามการใช้สารเคมีผ่านบัตรสินเชื่อเกษตรกร สามารถจ าหน่ายได้เฉพาะในร้านค้า
ควบคุมเท่านั้น และยกระดับความสามารถของร้านค้าในการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร และมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

ด้านการใช้สาร... พัฒนาหลักสูตรอบรมเกษตรกรให้มีความทันสมัย กระจายอ านาจให้หน่วยงานปกครอง
ท้องถิ่นเป็นผู้อบรมและพัฒนาความรู้เกษตรกร สร้างกลไกการติดตามการอบรมผ่านบัตรสินเชื่อเกษตรกร และ
พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเป็นหน่วยงานกลางในการอบรมและให้บริการฉีด
พ่นสารเคมีอย่างถูกต้องเป็นข้อเสนอท่ีน่าจะเป็นแนวทางท าให้เกษตรกรไทยใช้สารเคมีได้อย่างถูกต้อง 

นอกนั้นในเวทีนี้ยังมีข้อเสนออีกว่า...ในอนาคตควรท่ีจะน ามาตรการเช่นนี้ มาใช้กับสารเคมีทางการ
เกษตรทุกชนิด เพื่อให้การใช้สารเคมีของเกษตรกรไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และปลอดภัย ท้ัง
ต่อตัวเกษตรกร ผู้บริโภค รวมไปถึงสิ่งแวดล้อม 
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คอลัมน์หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน : ข้าวโพดอาร์เจนตินาทะลักไทย 

 
การประชุมนโยบายบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

(นบขพ.) 14 มิ.ย.ท่ีผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ออกประกาศ
ผ่อนปรนมาตรการควบคุมการน าเข้าข้าวสาลี 3:1 (ต้องซื้อ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศ 3 ส่วน ถึงจะน าเข้าข้าวสาลี
ได้ 1 ส่วน) ลดลงมาเหลือ 1 : 2 ส่วน ตั้งแต่ 15 มิ.ย.-31 
ส.ค.61 ด้วยเกรงว่าหากใช้มาตรการ 3 : 1 ในช่วงนี้ 
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์จะขาดแคลนวัตถุดิบ แต่ข้อมูลของ

กระทรวงพาณิชย์กลับพบว่า สต๊อกข้าวโพดในมือพ่อค้ามีอยู่เพียง 66,000 ตัน และก าลังจะมีผลผลิตออกมาใน
เดือนนี้อีก 11,000 ตัน รวมแล้วท้ังประเทศ...ปัจจุบันมีข้าวโพด 77,000 ตัน 

ในขณะท่ีช่วงเวลา 45 วันของการผ่อนปรนใช้มาตรการ 2:1 อุตสาหกรรมอาหารสัตว์มีความต้องการ
ข้าวโพด 1 ล้านตัน...ซื้อข้าวโพดหมดประเทศ 77,000 ตัน น าเข้าข้าวสาลีได้ 38,500 ตัน รวมแล้วอุตสาหกรรม
อาหารสัตว์มีวัตถุดิบป้อนโรงงาน 115,500 ตัน ใช้มาตรการ 2:1 ก็แล้ว ยังขาดแคลนข้าวโพดอีก 884,500 ตัน...
เลยเป็นช่องทางจูงใจให้มีการลักลอบน าข้าวโพดเถื่อนเข้าประเทศ 

ล่าสุด นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ได้รับการร้องเรียนจากผู้
จ าหน่ายข้าวโพดในสระแก้ว จันทบุรี นครราชสีมา พบรถขนส่งข้าวโพดข้ามชายแดนกัมพูชามาส่งถึงลานพ่อค้า
เป็นจ านวนมาก เพราะมาตรการ 3:1 ท่ีท ามาร่วม 2 ปี ได้ดันให้ข้าวโพดมีราคาสูงถึง กก.ละ 10.50 บาท แต่เป็น
ราคาท่ีพ่อค้าพืชไร่ขายได้...ไม่ใช่ราคาท่ีเกษตรกรได้รับ 

จากการตรวจสอบข้าวโพดที่น าเข้ามา ไม่ใช่สายพันธุ์ท่ีปลูกในกัมพูชา เพราะลักษณะเม็ดและสายพันธุ์บ่ง
บอกชัดเจน เป็นข้าวโพดจากอาร์เจนตินา ท่ีบางส่วนเป็นข้าวโพด GMO เนื่องจากลักษณะทางกายภาพ เม็ดใหญ่
หัวเล็ก ปลายใหญ่เป็นเหลี่ยม สีซีด ฝุ่นแป้งเยอะ ต่างกับข้าวโพดไทยท่ีเม็ดเล็ก อ้วนป้อม สีเหลืองเข้ม  เลยไม่
แปลกใจท่ีท าไมช่วงนี้ถึงมีคนออกมาเรียกร้อง เร่งให้โรงงานอาหารสัตว์เปิดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กันมาก 

สะ–เล–เต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่องวิกฤตการณ์เงินทุนไหลออก 
 
ปี2561 เป็นอีกปีท่ีไทยต้องเผชิญกับทิศทางท่ีผันผวน

ของกระแสเงินทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ และการ
เคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงจังหวะเวลาเดียวกัน 
ผลพวงของมันท าให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงตั้งแต่ต้นปี ต่างชาติขายหุ้นไทยสุทธิ
รวมแล้ว 165,000 ล้านบาท สูงกว่าช่วงวิกฤติแฮมเบอร์เกอร์
เมื่อปี 2551 

ขณะท่ีเงินบาททยอยอ่อนค่าลงกลับมาแตะระดับ 33.00 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ อีกครั้ง เมื่อวันท่ี 21 
มิ.ย.ท่ีผ่านมา อ่อนค่าท่ีสุดในรอบ 7 เดือน จากช่วงกลางเดือน มี.ค.2561 ท่ีเงินบาท แตะระดับแข็งค่าสุดในรอบ
กว่า 4 ปี ท่ี 31.09 บาท ความผันผวนระดับนี้ ผนวกกับบรรยากาศการค้าโลกท่ีตึงเครียด จากการปรับขึ้นก าแพง
ภาษีของสหรัฐฯ และกระบวนการตอบโต้จากนานาประเทศ จะส่งแรงปะทะต่อปากท้องประชาชนในประเทศ
เล็กๆอย่างเราๆท่านๆอย่างไร “ทีมเศรษฐกิจ” ไถ่ถามผู้รู้มาถ่ายทอดต่อให้ติดตาม 

นักลงทุนต่างชาติจะมีสถานะขายสุทธิหุ้นไทยต่อเนื่อง ยอดการขายสุทธินับตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันท่ี 21 มิ.ย.
ท่ีผ่านมา อยู่ในระดับท่ีค่อนข้างสูงท่ีประมาณ 176,000 ล้านบาท มากกว่าในปี 2560 ท้ังปี ท่ีขายสุทธิประมาณ 
25,800 ล้านบาท ขณะท่ีสถานะการถือครองพันธบัตรไทยของนักลงทุนต่างชาติเริ่มแกว่งตัวมากขึ้น ยอดคงค้าง
ของพันธบัตรไทยล่าสุดท่ีอยู่กับนักลงทุนต่างชาติ ณ วันท่ี 21 มิ.ย. อยู่ท่ี 852,000 ล้านบาท ใกล้เคียงกับระดับ
ยอดคงค้าง ณ ปลายปี 2560 

“สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น อาจเป็นสัญญาณท่ีสะท้อนว่านักลงทุนต่างชาติมีการปรับพอร์ตการลงทุนในไทย
ในปีนี้ ท้ังในส่วนของตลาดหุ้นและพันธบัตร การเคลื่อนไหวของเงินบาทก็สะท้อนภาพท่ีผันผวนในทิศทางท่ี
สอดคล้องกัน เราเห็นเงินบาทแตะระดับแข็งค่าสุดในรอบกว่า 4 ปี ท่ี 31.09 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วง
ประมาณกลางเดือน มี.ค. ซึ่งในตอนนั้นอัตราการแข็งค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับระดับ ณ สิ้นปีท่ีแล้ว จะอยู่ท่ี
ประมาณ 4.8% แต่หลังจากนั้นเงินบาทก็ทยอยอ่อนค่ากลับมาจนแตะระดับ 33.00 บาทอีกครั้งเมื่อวันท่ี 21 มิ.ย.
ท่ีผ่านมา” 

ส าหรับตัวแปรท่ีมีผลต่อการอ่อนค่าของเงินบาทค่อนข้างมาก คือ สัญญาณของธนาคารกลางสหรัฐฯ 
(เฟด) ท่ีเปลี่ยนมาคุมเข้มมากขึ้น โดยมีความเป็นไปได้ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 2 ครั้งในช่วงท่ี
เหลือของปีนี้ และอาจจะปรับขึ้นต่อเนื่องอีกในปีหน้า ประกอบกับความไม่แน่นอนของประเด็นท่ียืดเยื้อข้อพิพาท
ทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับคู่ค้า ก็มีผลท าให้นักลงทุนปรับลดการถือครองสินทรัพย์เสี่ยง เช่น การลงทุนในหุ้น
ตลาดเกิดใหม่ รวมท้ังสกุลเงินในเอเชีย ซึ่งส่วนใหญ่เผชิญสถานการณ์ท่ีไม่แตกต่างไปจากไทย 

ทิศทางท่ีอ่อนค่าของเงินบาท ในด้านหนึ่งเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะภาคการส่งออกและการ
ท่องเท่ียว ซึ่งสามารถเปลี่ยนรายรับในรูปเงินตราต่างประเทศกลับมาเป็นรายรับในรูปเงินบาทได้มากขึ้น แต่ก็คง
ต้องยอมรับว่าทิศทางเงินบาทท่ีอ่อน ก็อาจมีผลกระทบต่อต้นทุนการน าเข้าสินค้า โดยเฉพาะสินค้าในหมวด
พลังงานและวัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิต ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง ต้นทุนในส่วนนี้ ก็อาจจะถูกส่งผ่านมาท่ีราคา
สินค้าขั้นสุดท้าย ท าให้แรงกดดันเงินเฟ้อของไทยเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นแล้วการป้องกันความผันผวนและความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยนจึงยังคงเป็นโจทย์ท่ีไม่ควรละเลยส าหรับภาคธุรกิจ 



ด้วยพื้นฐานเศรษฐกิจไทยท่ีแข็งแกร่ง สามารถเป็นกันชนรองรับกระแสเงินทุนไหลออกจากประเทศตลาด
เกิดใหม่ รวมท้ังไทยได้ โดยในด้านเสถียรภาพต่างประเทศ ประเทศไทยมีทุนส ารองเงินตราต่างประเทศในระดับท่ี
สูง หนี้ต่างประเทศระยะสั้นอยู่ในระดับต่ าเพียง 3.5 เท่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) การเกินดุล
บัญชีเดินสะพัดสูง ซึ่งปีนี้คาดว่า จะเกินดุล 40,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขณะท่ีสัดส่วนการถือครองพันธบัตรของ
นักลงทุนต่างชาติในพันธบัตรของไทยในขณะนี้ อยู่ท่ีต่ ากว่า 10% ของตราสารหนี้รวม 

“ค่าเงินบาทของไทยในขณะนี้อยู่ในระดับเดียวกับช่วงสิ้นปี ขณะท่ีบางประเทศค่าเงินอ่อนค่าลงมากกว่า 
15-20% บางประเทศอ่อนค่าลงถึง 30% ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา โดยรวมค่าเงินบาทยังเคลื่อนไหวสอดคล้องกับ
ภาวะเศรษฐกิจไทยและตลาดเงนิตลาดทุนโลก” 

การใช้นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนในระบบลอยตัว เวลาเกิดการเปลี่ยนแปลงจากนอกประเทศ ก็จะได้รับ
ผลกระทบ แต่ไม่ได้กระทบไทยประเทศเดียว กระทบต่อเงินสกุลหลักๆท่ัวโลกด้วย ส่วนเงินทุนท่ีไหลออกเป็นสิ่งท่ี
คาดไว้อยู่แล้วว่าจะเกิดขึ้น แต่แม้ขณะนี้ค่าเงินบาทจะอ่อนค่าลง ส่งผลดีต่อผู้ส่งออกและยังอยู่ในทิศทางเดียวกัน
กับค่าเงินของประเทศในภูมิภาค แต่ก็ไม่ควรชะล่าใจ เพราะเงินบาทยังมีความผันผวนจากปัจจัยต่างประเทศ ผู้
ส่งออกควรต้องประกันความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ท่ีผ่านมาเงินดอลลาร์มีแนวโน้มแข็งค่า ตอนนี้กลับมาอ่อนค่า จึง
ต้องระมัดระวัง เพราะ ธปท.อาจดูแลไม่ให้เคลื่อนไหวเร็วเกินไปบางช่วงได้ แต่ไม่ได้ฝืนกลไกตลาด 

นอกจากนั้น ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันพุธท่ี 20 มิ.ย.ท่ีผ่านมา ยังได้ให้
ความเห็น หลังมีมติคงอัตราดอกเบ้ียนโยบายไว้ท่ี 1.5% ว่า ยังไม่กังวลต่ออัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยท่ีอยู่ต่ า
กว่าอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ซึ่งจะท าให้มีเงินทุนไหลออกเพิ่มมากขึ้น  แต่ กนง.
ยังให้น้ าหนักกับเศรษฐกิจในประเทศเป็นหลัก มากกว่าจะค านึงถึงความผันผวนจากปัจจัยต่างประเทศ แม้
ประมาณการการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปีนี้ จะถูกปรับขึ้นเป็น 4.4% จากท่ีคาดการณ์ 4.1% แต่การ
ขยายตัวของเศรษฐกิจยังไม่ได้ส่งผลดีต่อรายได้ครัวเรือนและการจ้างงานอย่างท่ัวถึง  การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
นโยบายของประเทศอุตสาหกรรมหลัก และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของตลาดพันธบัตร มีผลกระทบในระดับ
หนึ่ง แต่ยังไม่มีน้ าหนักต่อการตัดสินใจนโยบายการเงินมากนัก 

การปรับตัวลงของตลาดหุ้นไทยท่ีรุนแรงในรอบนี้ เป็นไปตามทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นภูมิภาคและตลาด
เกิดใหม่ หลังมีความกังวลกับสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ตึงเครียดและรุนแรงกว่าท่ีคาด แล ะ
ก าลังขยายวงกว้างขึ้น ประกอบกับความกังวลกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ 
(เฟด) ท่ีมากขึ้น คาดว่าจะปรับขึ้นถึง 4 ครั้งในปีนี้ และส่งผลให้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในพันธบัตร
รัฐบาลสหรัฐฯ เฉลี่ยอายุ 10 ปี สูงขึ้นอย่างร้อนแรง ส่งผลให้เงินทุนไหลออกจากสินทรัพย์เสี่ยง โดยเฉพาะใน
ตลาดเกิดใหม่ท้ังเอเชียและไทยอย่างรุนแรง 

ล่าสุดหากนับตั้งแต่ต้นปี ต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทยอย่างต่อเนื่องไปแล้วรวมกว่า 165,000 ล้านบาท สูง
กว่าในช่วงท่ีเกิดวิกฤติเศรษฐกิจโลกใหม่ๆ หรือช่วงวิกฤติแฮมเบอร์เกอร์เมื่อปี 2551 เงินยังไหลออกจากหุ้นไทย
แค่ 162,000 ล้านบาทเท่านั้น และยังเป็นการขายออกมากกว่ามูลค่าท่ีต่างชาติกลับเข้ามาซื้อหุ้นไทยสุทธิในช่วง
ปี 2552-2555 ซึ่งหมายถึงว่าเงินท่ีไหลเข้ามาช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกได้ไหลออกไปหมดแล้ว และบางส่วนยัง
เป็นหุ้นท่ีสะสมมาในอดีตด้วย อีกท้ังยังเป็นการเทขาย “หนีตาย” ท้ังท่ีภาวะเศรษฐกิจไทยก าลังเริ่มดูดีขึ้น ผล
ประกอบการบริษัทจดทะเบียนยังมีแนวโน้มท่ีดี ราคาหุ้นโดยรวมก็ไม่ถือว่าแพง โดยยอดขายท่ี 165,000 ล้าน
บาทนี้ คิดเป็นเกือบ 4% ของมูลค่าหุ้นท้ังหมดที่ถือโดยต่างชาติ 

“เหตุผลหลักของการขายของต่างชาติรอบนี้ เป็นการขายเพื่อลดน้ าหนักการลงทุนในตลาดหุ้นเกิดใหม่
ท้ังหมด มากกว่าท่ีจะเป็นการขายเพราะปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับประเทศไทย และเนื่องจากในระยะหลังมีการออก



กองทุนประเภท ETF หรือ Index Funds จ านวนมาก ท าให้เวลามีการลดน้ าหนักการลงทุนจะเกิดแรงเทขายท่ี
ค่อนข้างรุนแรงและรวดเร็ว เพราะกองทุนประเภทนี้สามารถปรับพอร์ตได้ทันที โดยไม่ต้องค านึงถึงราคาหุ้น ส่วน
ต่างชาติจะหยุดขายหุ้นไทย หยุดเลือด หยุดเงินไหลออกมาได้เมื่อไรนั้น เป็นเรื่องท่ีตอบยาก เพราะนักลงทุน
สถาบันต่างชาติ (ไม่รวมหุ้นท่ีถือโดย strategic partners เช่น MUFG ใน BAY) ยังเหลือหุ้นไทยอยู่อีกเกือบ 4.6 
ล้านล้านบาท แต่ถ้าดูจากสัดส่วนการถือครองหุ้นของนักลงทุนสถาบันต่างชาติท่ี 26.7% ของมูลค่ารวม (market 
cap) ของตลาดหุ้นไทย ซึ่งเป็นระดับท่ีต่ าท่ีสุดในรอบ 14 ปี และต่ ากว่าระดับสูงสุดท่ี 31.7% เมื่อปี 2555 
ค่อนข้างมาก น่าจะพอประเมินได้ว่าแรงขายต่างชาติไม่น่าจะมีสูงมากนับจากนี้  จึงเชื่อว่าเมื่อนักลงทุนต่างชาติ
เริ่มคลายกังวลเรื่องผลกระทบจากการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดและเรื่องสงครามการค้า และเริ่มแยกแยะประเทศใน
ตลาดเกิดใหม่ท่ีแข็งแรงออกจากกลุ่มประเทศท่ีอ่อนแอได้แล้ว เงินต่างชาติน่าจะไหลกลับเข้าตลาดหุ้นไทย ด้วย
พื้นฐานท่ีเข้มแข็งของเศรษฐกิจไทย รวมท้ังแนวโน้มตลาดหุ้นที่ยังเป็นขาขึ้น 

สถานการณ์ค่าเงินในเวลานี้ ส่วนตัวเห็นว่าเหมาะสมและสอดคล้องกับประเทศคู่ค้าของไทย เช่น 
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ไม่ได้แข็งค่าหรืออ่อนค่ามากเกินไป จนท าให้ผู้ประกอบการไทยไม่สามารถ
แข่งขันได้ ท้ังสินค้าท่ีไทยต้องน าเข้าจากต่างประเทศ และสินค้าไทยท่ีส่งออกขายยังต่างประเทศ 

ดังนั้น ค่าเงินบาทไม่ว่าจะอ่อนค่าหรือแข็งค่า ก็ขอให้อยู่ในระนาบเดียวกับประเทศคู่ค้าของไทย ซึ่งจะท า
ให้ไทยไม่ได้เปรียบหรือเสียเปรียบเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน แต่ท าให้เงินบาทอยู่ในระดับท่ีมีเสถียรภาพ 

“ทุกครั้งท่ีเงินบาทแข็งค่า ผู้ส่งออกก็จะบอกว่าขาดทุนอยู่ไม่ได้แล้ว แต่พอเงินบาทอ่อน ผู้ส่งออกก็ไม่
โวยวายอะไร เพราะขายสินค้าแล้วได้ก าไรมากขึ้น ขณะท่ีผู้น าเข้าประสบภาวะขาดทุน ก็ถือว่าการขึ้น–ลงของ
ค่าเงินบาท มีท้ังคนท่ีได้และคนเสีย สลับกันไปมา” 

การอ่อนค่าของเงินบาทในช่วงนี้ยังไม่ได้เกิดจากปัจจัยภายในประเทศ แต่เป็นปัจจัยมาจากต่างประเทศ 
เช่น กรณีธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเป็นทิศทางเดียวกับประเทศอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่ของโลกที่ได้ทยอยปรับขึ้นดอกเบี้ยด้วยเช่นกัน จึงท าให้เกิดภาวะเงินทุนไหลออกจากประเทศท่ีก าลังพัฒนา 
ประเทศเกิดใหม่อย่างรวดเร็ว รวมท้ังไทยด้วยแต่เม็ดเงินท่ีไหลออกต้องถือว่าเป็นเงินลงทุนระยะสั้นจากนักลงทุน
ต่างชาติ ท่ีเข้ามาลงทุนเพื่อหวังเก็งก าไรในตลาดหุ้นและตลาดตราสารของไทย เป็นเงินร้อนท่ีเราไม่ต้องการอยู่
แล้ว ท าให้เงินทุนท่ีไหลออกในช่วงนี้ไม่มีผลเสียต่อเสถียรภาพของเศรษฐกิจไทย เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐาน
เศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ดี 

โดยคาดว่าปีนี้ เศรษฐกิจไทยน่าจะขยายตัวได้ตามศักยภาพประมาณ 4.2-4.5% ความผันผวนของค่าเงิน
ท่ีเกิดขึ้นจึงถือเป็นเรื่องระยะสั้น เป็นปัจจัยลบท่ีไม่สามารถควบคุมได้ ขณะท่ีสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯกับ
จีนเป็นอีกประเด็นที่ก าลังปะทุ ก็คาดว่าจะจบลงในระยะสั้น เพราะหากสงครามการค้ายิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น
เท่าใด ความเสียหายก็จะมีกับเศรษฐกิจโลกมากยิ่งขึ้น ดังนั้นประเทศไทยก็คงไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้  แต่ความ
เสียหายท่ีเกิดขึ้นเท่าท่ีประเมินขณะนี้ ไม่น่ารุนแรงมากนัก เนื่องจากเมื่อประเทศยักษ์ใหญ่ 2 ประเทศทะเลาะกัน 
โอกาสท่ีสหรัฐฯและจีนจะสั่งซื้อสินค้าจากไทยก็มีมากขึ้น 

ทีมเศรษฐกิจ 
 
 

 
 

 


