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อากาศแปรปรวน มีฝนตกสลับอากาศร้อน กรมวิชาการเกษตร

เตือนชาวสวนองุ่น ให้สังเกตการระบาดของโรคผลเน่าและโรคใบจุดใน
ระยะองุ่นติดผลไปจนถึงเก็บเกี่ยว 

โรคผลเน่า...อาการของโรคจะคล้ายโรคใบจุดมาก จะเห็นแผล
จุดสีน ้าตาลขนาดเล็กกระจายอยู่ท่ัวไปบนใบและกิ่งก้าน อาการบนผล
เริ่มแรกเป็นแผลจุดสีน ้ าตาลขนาดเล็ก จากนั นแผลขยายให่่

เปลี่ยนเป็นสีน ้าตาลอ่อน เห็นได้ชัดเจนบนผลองุ่นในระยะใกล้เก็บเกี่ยว แผลจะฉ่้าน ้า ยุบตัวลง เนื อเยื่อกลางแผลฉีก
ขาด กรณีอากาศมีความชื นสูง ตรงกลางแผลจะพบจุดสีด้าขนาดเล็กเรียงเป็นวงซ้อนกัน และอาจพบเมือกสีส้มท่ีเป็น
ส่วนขยายพันธุ์ของเชื อรา ผลองุ่นท่ีเป็นโรคจะยังคงติดอยู่กับช่อไม่ร่วงหล่น แต่จะค่อยๆเน่าแห้งและเปลี่ยนเป็นสีด้า
ทั งผล ต่อมาโรคจะลุกลามไปยังผลอื่นๆจนท้าให้เน่าหมดทั งช่อ 

หากพบอาการของโรคผลเน่า ให้พ่นด้วย อะซอกซีสโตรบิน 25% เอสซี อัตรา 5 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร หรือ 
โพรคลอราซ 45% อีซี อัตรา 10-20 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร หรือ แมนโคเซบ 80% ดับเบิ ลยูพี อัตรา 40-50 กรัมต่อ
น ้า 20 ลิตร ทุก 5-7 วัน 

ส่วนโรคใบจุด...อาการของโรคบนใบ มีจุดแผลขนาดเล็กสีน ้าตาลอ่อนกระจายอยู่ท่ัวใบ ใบหงิกงอ ต่อมาแผล
ขยายให่่ เนื อใบท่ีเป็นแผลจะแห้งและเป็นรูพรุน ส่วนอาการบนเถา กิ่ง ก้าน และมือเกาะ เริ่มแรกเป็นจุดแผลสี
น ้าตาล กรณีโรคระบาดรุนแรง แผลจะขยายตัวขนาดให่่ติดต่อกัน แผลกลมสีน ้าตาลค่อนข้างแห้ง ขอบแผลนูนแข็ง 
หากเกิดโรคบนกิ่งส่วนยอด จะท้าให้ยอดบิดเบี ยว 

อาการท่ีจะเห็นความแตกต่างของโรคผลเน่ากับโรคจุด นั่นคือ อาการท่ีผล...เกิดแผลจุดสีด้ายุบตัวลง ขอบ
แผลนูนขึ นเห็นได้ชัดเจน หากอาการรุนแรงแผลจะขยายให่่ แผลค่อนข้างแห้ง ไม่ฉ่้าน ้าเหมือนโรคผลเน่า  พบการ
ระบาดของโรคใบจุด ให้พ่นด้วย ไดฟีโนโคนาโซล 25% อีซี อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร หรือ ไพราโคลสโตรบิน 
25% อีซี อัตรา 15 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร ทุก 5-7 วัน 

ทั งสองโรคนี  ถ้าพบโรคเริ่มระบาดให้หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่้าเสมอ ตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง มีอากาศ
ถ่ายเทสะดวก อย่าให้มีใบแน่นทึบจนเกินไป อีกทั งควรตัดและเก็บส่วนท่ีเป็นโรคออกจากแปลงไปเผาท้าลายนอก
แปลงปลกู เพื่อลดการสะสมของเชื อสาเหตุโรค 

สะ–เล–เต 
 
 
 
 
 
 
 
 



“คลัง” ลั่นดาลไม่ขึ้นดอกเบี้ย ผวาเศรษฐกิจไทยยังเปราะบางฟื้นตัวยาก 
 

“อภิศักดิ”์ แนะ กนง.ไม่ควรปรับขึ นอัตราดอกเบี ยนโยบาย
หวั่นเศรษฐกิจไทยเกิดความเสียหายเพราะยังไม่กระจายตัวไปท่ัว
ประเทศ ยันต้องลากยาว 1.5% ถึงสิ นปีนี  กนง.เสียงแตก 6 ต่อ 1 
คงอัตราดอกเบี ยเอาไว้เท่าเดิม 

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เปิดเผยว่า ภาพรวมของ
เศรษฐกิจไทยในปีนี  มีทิศทางสดใสส่งผลให้อัตราการเติบโตของ
เศรษฐกิจขยายตัวดีกว่าปีท่ีแล้ว โดยปีนี อัตราการเติบโตจะสูงกว่า 

4% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ดังนั น กระทรวงการคลังจะพยายามประคับ ประคองเศรษฐกิจ
ไม่ให้สะดุด เนื่องจากเศรษฐกิจท่ีฟื้นตัวนั นยังไม่กระจายตัวไปท่ัวประเทศโดยเฉพาะเรื่องของอัตราดอกเบี ยนโยบาย
ของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) แม้กระทรวงการคลังไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเร่ืองนี ก็ตาม แต่ได้ติดตามอย่าง
ใกล้ชิดกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ว่า ตลอดทั งปีไม่ควรขึ นอัตราดอกเบี ยนโยบาย 

“กระทรวงการคลังไม่ได้ทะเลาะกับ ธปท.แต่เป็นการหารือธรรมดาและเป็นได้ด้วยความใกล้ชิดท่ีดีต่อกัน ซึ่ง 
ธปท.ก็ทราบว่า แม้เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวดีขึ น แต่ยังคงมีความเปราะบาง ดังนั นอัตราดอกเบี ยท่ีเหมาะสมคือระดับ
ปัจจุบันท่ี 1.50% ต่อปี ขณะท่ีอัตราดอกเบี ยโลกโดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ได้ปรับขึ นไปแล้วและยังมี
แนวโน้มปรับขึ นอีกหลายครั งถือเป็นเรื่องภายในประเทศสหรัฐฯ แต่เศรษฐกิจไทยต้องพิจารณาจากอัตราเงินเฟ้อเป็น
หลัก เพราะขณะนี  อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่้ามากไม่ถึง 1% ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั งปีก้าหนดไว้ที่ 1-4%” 

ส่วนภาคการส่งออกของไทยในขณะนี  ยังเชื่อว่า ขยายตัวได้ตามเป้าหมายท่ีกระทรวงพาณิชย์ตั งไว้ 8% แต่
ยอมรับว่ามีปัจจัยเสี่ยงมากขึ น โดยเฉพาะสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนท่ีสร้างความกังวลว่า จะส่งผลกระทบ
ท้าให้เศรษฐกิจโลกเติบโตลดลง เนื่องจากผลกระทบที่เกิดขึ นมีกับทุกประเทศมากน้อยแตกต่างกันไป แตส่้าหรับไทย
แล้ว คงได้รับผลกระทบไม่มากนัก จึงต้องติดตามเรื่องนี ต่อไป เพราะไทยต้องพึ่งพาการส่งออก อย่างไรก็ตาม หาก
มองมุมบวกของสงครามการค้าของประเทศขนาดให่่น่าจะส่งผลดีกับไทยเพราะเป็นโอกาสท่ีสินค้าไทยจะขายได้มาก
ขึ น 

ด้านนายจาตุรงค์ จันทรังษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สายนโยบายการเงิน เลขานุการ 
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) กล่าวว่า ผลการประชุม กนง. วานนี  (28 มี.ค.) ว่า กนง.มีมติให้คงอัตรา
ดอกเบี ยนโยบายไว้ท่ี 1.50% ต่อปี โดยเป็นการลงมติท่ีไม่เป็นเอกฉันท์ 6 ต่อ 1 เสียง โดยเสียงข้างน้อยมีมติให้ขึ น
อัตราดอกเบี ยนโยบาย 0.25% จาก 1.5% เป็น 1.75% ต่อปี เนื่องจากเห็นว่า ภาวะการเงินท่ีผ่อนคลายเป็นเวลานาน 
ส่งผลให้ประชาชน และภาคธุรกิจประเมินความเสี่ยงของภาวะการเงินในอนาคตต่้ากว่าท่ีควรจะเป็น ขณะท่ีการลด
ระดับผ่อนคลาย นโยบายการเงินลงบ้าง ในภาวะปัจจุบันไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

ทั งนี  ในการประชุม กนง.มองว่า เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง และดีกว่าท่ีประเมินไว้เมื่อไตร
มาสก่อน แม้อัตราเงินเฟ้อท่ัวไปมีจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ น โดยได้ปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยในปีนี จาก 3.9% เป็น
ขยายตัว 4.1% และเศรษฐกิจปี 2562 ขยายตัวท่ี 4.1% อยา่งไรก็ตาม ได้ปรับลดประมาณการอัตราเงินเฟ้อท่ัวไป 
จาก 1.1% ลดลงเหลือ 1% ในปีนี  และปีหน้าเงินเฟ้อท่ัวไปท่ี 1.2% ขณะที่เงินเฟ้อพื นฐานปีนี  จะเพิ่มขึ น 0.7% และ
ปีหน้า 0.8% 

“การส่งออกสินค้า และการท่องเที่ยวที่ปรับดีขึ นต่อเนื่องตามการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกที่เข้มแข็งมากขึ น 
โดยปรับเพิ่มประมาณการการขยายตัวของการส่งออกปีนี เป็น 7% จากเดิมคาดว่า ขยายตัว 4% และยังเพิ่มการ
คาดการณ์จ้านวนนักท่องเท่ียวเพิ่มเป็น 37.6 ล้านคน จากเดิม 37.3 ล้านคน การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวได้อย่าง



ค่อยเป็นค่อยไป โดยขยายตัวเพิ่มขึ นจากเดิมเล็กน้อยอยู่ท่ีขยายตัว 3.3% ส่วนหนึ่งมาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจท่ี
ยังไม่ได้ส่งผลดีต่อรายได้ครัวเรือน และการจ้างงาน โดยเห็นว่า ราคาอาหารสดและราคาสินค้าเกษตรยังคงทรงตัว ซึ่ง
จะส่งผลต่อรายได้ของภาคการเกษตร” 

ขณะที่แรงงานจากภาคอุตสาหกรรมย้ายไปภาคบริการท่ีค่าจ้างต่้ากว่า เนื่องจากผลกระทบการใช้เครื่องจักร
แทนคน มีผลต่อรายได้ของแรงงานรายได้ต่้า ท้าให้คนระดับกลางลงไปมีผลกระทบด้านรายได้ เพราะไม่ได้รับอานิสงส์
จากเศรษฐกิจท่ีฟื้นตัวเท่าท่ีควร อีกทั งหนี ภาคครัวเรือนยังอยู่ในระดับสูงท้าให้ยังต้องติดตามความสามารถในการ
ช้าระหนี ของภาคครัวเรือนและธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) อย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ดี คนท่ีมีรายได้
ระดับกลางสูงเริ่มมีการใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึ น คณะกรรมการ กนง.ส่วนให่่เห็นว่า นโยบายการเงินท่ีผ่อนคลายในปัจจุบันมี
ส่วนช่วยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจและเอื อให้อัตราเงินเฟ้อท่ัวไปกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายได้ แม้อาจต้องใช้
เวลาอีกระยะหนึ่ง จึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี ยนโยบายไว้ก่อน 
 

ลุยอีคอมเมิร์ซพลิกโฉมเกษตรกร 
“สมคิด” ตรวจการบ้าน “กฤษฎา” สั่งย้ายข้าราชการใส่เกียร์ว่าง 

 
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี 

เปิดเผยในการติดตามงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ภายหลังการท้างานของนายกฤษฎา บุ่ราช รมว.เกษตร
และสหกรณ์ ท่ีรับต้าแหน่งครบ 4 เดือนว่า ส่ิงท่ีอยาก
เปลี่ยนแปลงมากท่ีสุดในภาคการเกษตรคือ การเชื่อมโยง
ขายสินค้าเกษตรผ่านช่องทางการค้าออนไลน์ หรืออี
คอมเมิร์ซ ซึ่งปัจจุบันกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม (ดีอี) ได้เชื่อมโยงระบบอินเตอร์เน็ตในทุกหมู่บ้าน

แล้วจะเป็นประโยชน์มากกับการจ้าหน่ายสินค้าผ่านระบบนี  เพื่อเชื่อมโยงกับตลาดขายสินค้าออนไลน์ของบริษัทอาลี
บาบาในอนาคต ซึ่งจะเป็นไปตามนโยบายการตลาดน้าการผลิต 

“การขายสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซ จะพลิกโฉมภาคเกษตรได้จริง ผมฝากให้ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ส่ังการให้
เจ้าหน้าท่ีเกษตรจังหวัดทุกคนผลักดันเร่ืองนี ให้ส้าเร็จ ใครไม่ท้าให้สั่งย้ายให้หมด เพราะเราลงทุนด้านอินเตอร์เน็ตสูง
กว่าหมื่นล้านบาท ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ กระทรวงพาณิชย์ ผมก็สั่งให้ท้าแบบนี  ใครท่ีท้างานเรื่อยเฉื่อย มีหนาว” 

นายสมคิด กล่าวว่า เรื่องท่ีอยากเน้นย ้าคือ การเพิ่มปริมาณโคที่ก้าลังด้าเนินการทั ง 3 โครงการ คือ 1.โคบาล
บูรพา 2.โคเนื อสร้างอาชีพและ 3.ปรับเปลี่ยนพื นท่ีเกษตรไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี ยงโคที่ได้เพิ่มจ้านวนโคไป
แล้ว 300,000 ตัว รองรับเกษตรกร 27,000 ราย ทั งนี ยังมีเกษตรกรอีก 32,000 ราย อยากเลี ยงโคดังกล่าวด้วย 
เนื่องจากโคเป็นสัตว์เลี ยงง่ายและให้ผลตอบแทนสูง กรมปศุสัตว์จะเร่งส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับพันธุ์โคให้เร็วท่ีสุด ซึ่ง
หากไม่สามารถผลิตโคได้ทัน ต้องหาวิธีเพิ่มเติม เช่น การน้าเข้า เป็นต้น 

นอกจากนี  ในการลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร โดยเฉพาะปุ๋ยท่ียังมีราคาแพง เพราะมีผู้ผลิตในตลาดไม่กี่
ราย กระทรวงเกษตรฯจะต้องส่งเสริมให้สหกรณ์การเกษตรหันมาผลิตปุ๋ยสั่งตัด หรือผลิตปุ๋ยด้วยตนเองได้ตามความ
เหมาะสมของสภาพดิน ซึ่งจะท้าให้ต้นทุนลดลง และในสัปดาห์หน้าจะเชิ่ผู้ผลิตปุ๋ยมาหารือเพื่อขอให้ลดราคาลงบ้าง 
นอกจากนี  จะร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ให้เกษตรกรซื อปัจจัยการผลิตผ่านแอพ 
เอโมบาย หรือชอ่งทางการให้บริการทางการเงินบนสมาร์ทโฟนด้วย 
 



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า 
ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2561 

 
กนง.คงดอกเบี้ย1.50% คลังขอยาวถึงสิ้นปีช่วยศก.ฟื้นทั่วหน้า 

 
นายจาตุรงค์ จันทรังษ์ เลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) แถลงผลการประชุม กนง.ในวันท่ี 

28 มีนาคม 2561 ว่า คณะกรรมการ มีมติ 6 ต่อ 1 เสียง ให้คงอัตราดอกเบี ยนโยบายไว้ท่ี 1.50% ต่อปีโดย 1 เสียงให้
ขึ นอัตราดอกเบี ยนโยบาย 0.25% จาก 1.50% เป็น 1.75%ต่อปี คณะกรรมการ ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้ม
ขยายตัวได้ต่อเนื่องและดีกว่าท่ีประเมินไว้เมื่อไตรมาสก่อน โดยได้รับแรงส่งจากทั งภาคต่างประเทศและอุปสงค์ใน
ประเทศท่ีทยอยปรับดีขึ น กรรมการส่วนให่่เห็นว่านโยบายการเงินท่ีผ่อนคลายในระดับปัจจุบันมีส่วนช่วยสนับสนุน
การขยายตัวของเศรษฐกิจและเอื อให้อัตราเงินเฟ้อท่ัวไปกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายได้แม้อาจต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง 
จึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี ยนโยบายไว้ 

ภาวะการเงินโดยรวมอยู่ในระดับผ่อนคลายและเอื อต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ สภาพคล่องในระบบ
การเงินอยู่ในระดับสูง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลและอัตราดอกเบี ยท่ีแท้จริงยังอยู่ในระดับต่้าท้าให้
ภาคเอกชนยังสามารถระดมทุนได้ต่อเนื่อง ด้านอัตราแลกเปลี่ยน ค่าเงินบาทเคลื่อนไหวผันผวนสูงขึ นสาเหตุหลักจาก
ความไม่แน่นอนของนโยบายการเงิน การคลัง และการค้าระหว่างประเทศ ของประเทศอุตสาหกรรมหลัก 
คณะกรรมการ จึงเห็นควรให้ติดตามสถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยนและผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดต่อไป 

ขณะท่ีการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในภาพรวมมีแนวโน้มชัดเจนมากขึ นโดยเฉพาะจากปัจจัยด้าน
ต่างประเทศ ขณะท่ียังต้องติดตามความเข้มแข็งของการฟื้นตัวของอุปสงค์ในประเทศและพัฒนาการเงินเฟ้อ 
คณะกรรมการ จึงเห็นว่านโยบายการเงินควรอยู่ในระดับผ่อนปรนต่อไป โดยพร้อมใช้เครื่องมือเชิงนโยบายท่ีมีอยู่เพื่อ
สนับสนุนให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการรักษาเสถียรภาพระบบการเงินของประเทศ 

นอกจากนี  คณะกรรมการได้ปรับคาดการณ์อัตราการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจหรือจีดีพีปี 2561 ขึ นเป็น 
4.1% จากเดิมอยู่ ท่ี 3.9% ปี 2562 อยู่ ท่ี 4.1% มองว่าเศรษฐกิจขยายตัวดีทั งจากปัจจัยภายในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยเฉพาะการส่งออกและการท่องเท่ียวท่ีปรับตัวดีขึ น แต่ก็กังวลว่าเศรษฐกิจท่ีขยายตัวดี แต่ยังส่งผ่าน
ไปยังครัวเรือนยังไม่ทั่วถึง 

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง กล่าวว่าในภาวะที่เศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นตัว แต่ยังไม่กระจายตัวไปตามพื นท่ี
ต่างๆ ท่ีได้คาดการณ์ไว้ ขณะท่ีอัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับต่้ากว่ากรอบท่ีก้าหนดไว้ จึงต้องการให้กนง.คงอัตรา
ดอกเบี ยนโยบายในระดับปัจจุบันท่ี 1.50% ต่อไป และต่อเนื่องไปจนถึงสิ นปีนี  ท่ีผ่านมามีการหารือพูดคุยกับธนาคาร
แห่งประเทศไทย (ธปท.) ในการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงเท่านั นไม่ได้ เข้าไปแทรกแซง เชื่ อว่าความเห็นของ
กระทรวงการคลังทางกนง.จะใช้ประกอบในการพิจารณาเพราะว่าถ้ามองตามภาพรวมเศรษฐกิจแล้วมันฟื้นจริงแต่ยัง
ไม่กระจายตัว ดังนั นสิ่งท่ีต้องท้าต้องดูว่าท้าอย่างไรให้เศรษฐกิจโตกระจายตัวมากขึ น ส่วนภาคการส่งออกของไทยเชื่อ
ว่าจะยังขยายตัวได้ตามเป้าหมาย แต่ยังมีปัจจัยเสี่ยงท่ียังต้องติดตามอย่างใกล้ชิด คือ ปั่หาสงครามการค้าโลก
ระหว่างจีนและสหรัฐฯ ภายหลังมีการสร้างก้าแพงภาษีไว้สูงมากกว่าเดิมจะส่งผลกระทบไปท่ัวโลก รวมถึงประเทศ
ไทยด้วยท่ีต้องส่งออกสินค้าไปยังประเทศเหล่านี  อย่างไรก็ดี หากก้าแพงภาษีเกิดขึ นกับทุกประเทศก็จะได้รับ
ผลกระทบเท่าเทียมกัน ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกัน เชื่อมั่นว่ากระทรวงพาณิชย์จะดูแลเรื่องนี ได้เป็นอย่างดีไม่ให้
ไทยได้รับผลกระทบ รวมทั งมีนักวิชาการบางส่วนกลับมองมุมบวกว่าจะส่งผลดีกับไทย เนื่องจากจะมีการเข้ามา
ค้าขายกับไทยเพิ่มมากขึ น 

 


