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คลังชี้ศก.ไทยพุ่ง ยกเว้นรายได้เกษตรกรวูบสวนทาง 

 
นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล รองผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) รายงานภาวะเศรษฐกิจ

การคลังประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ว่า เศรษฐกิจไทยในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ขยายตัวได้ต่อเนื่อง โดยในด้าน
อุปสงค์ขยายตัวได้ดีจากการส่งออกสินค้า การบริโภคภาคเอกชนท่ีขยายตัวได้ดีจากภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงท่ี 
ปริมาณจ าหน่ายรถยนต์นั่ง และปริมาณน าเข้าสินค้าอุปโภคบริโภค ขณะที่ด้านอุปทาน พบว่า จ านวนนักท่องเท่ียว
ต่างประเทศยังคงขยายตัวในระดับสูง ขณะที่ดัชนีผลผลิตการเกษตรท่ีขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง 

โดยเคร่ืองชี้เศรษฐกิจด้านการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวได้ดี สะท้อนจากภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ 
ราคาคงท่ีในเดือนกุมภาพันธ์ ขยายต่อเนื่องท่ีร้อยละ 7.2 ต่อปี โดยเป็นการขยายตัวได้ดีจากการจัดเก็บ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ขณะท่ีปริมาณการจ าหน่ายรถยนต์นั่งในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ขยายตัวร้อยละ 10.9 ต่อปี 
ขยายตัวต่อเนื่องติดต่อกันนับตั้งแต่ต้นปี 2560 โดยเป็นผลจากการแนะน ารถยนต์รุ่นใหม่ท่ีออกสู่ตลาดในช่วง
ปลายปีของค่ายรถยนต์ต่างๆ 

“อย่างไรก็ตาม ปริมาณรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 กลับมาหดตัวท่ีร้อยละ -
5.3 ต่อปี โดยเป็นการหดตัวท้ังในเขตกรุงเทพฯ และในเขตภูมิภาค เนื่องจากรายได้ภาคเกษตรท่ีปรับตัวลดลง
ต่อเนื่อง ท าให้รายได้เกษตรกรท่ีแท้จริงในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 หดตัวร้อยละ -7.6 ต่อปี” นายวโรทัย กล่าว 

ขณะท่ีดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวมในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 อยู่ท่ีระดับ 66.1 
ลดลงจากเดือนก่อนจากความกังวลเกี่ยวกับราคาพืชผลทางการเกษตรและค่าเงินบาทที่แข็งค่า  

ขณะท่ีนักท่องเท่ียวต่างประเทศท่ีเดินทางเข้าประเทศไทยในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 สูงสุดเป็น
ประวัติการณ์ โดยมีจ านวน 3.57 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 19.3 ต่อปี ส่งผลท าให้มีรายได้จากการท่องเท่ียว
ต่างประเทศจ านวน 1.95 แสนล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 23.8 ต่อปี 

นางสาวณัฐพร ตรีรัตน์ศิริกุลผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย  จ ากัด  กล่าวว่า ศูนย์วิจัยกสิกร
ไทยคงประมาณการการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยท้ังปี 2561 ท่ี 4.0% โดยมองว่าแรงหนุนยังมาจากการส่งออก
ท่องเท่ียว และการลงทุน ท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงทางด้านการค้าของโลก พร้อมประมาณการขยายตัวการส่งออกปีนี้
เติบ โตร้อยละ 4.5 แม้ว่าสหรัฐอเมริกาประกาศใช้มาตรการกีดกันทางการค้า เนื่องจากยังมีความต้องการสินค้า
จากตลาดโลก อย่างไรก็ตาม หากไม่มีมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐ การส่งออกของไทยมีโอกาสโตได้ถึง
ร้อยละ 7 โดยขอติดตามรายละเอียดมาตรการกีดกันทางการค้าสหรัฐท่ีมีต่อจีน ซึ่งจะชัดเจนในช่วงเดือน
พฤษภาคมนี้ ส่วนจากกรณีท่ีธนาคารพาณิชย์แข่งขันยกเลิกค่าธรรมเนียมการโอน จ่ายบิล เติมเงิน ผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ จะส่งผลกระทบต่อก าไร ของธนาคารพาณิชย์ในระยะสั้น คาดว่ารายได้จากค่าธรรมเนียมจะหายไป 
9,000 ล้านบาทในปีนี้ หรือเติบโตเพียงร้อยละ 2-3 จากปีท่ีแล้วท่ีเติบโตสูงถึงร้อยละ 7.1 
 
 
 
 
 
 



‘สมคิด’เร่งเบิกจ่ายงบฯช่วยเกษตรกร ก าชับเดินหน้าแผนงานลดต้นทุน-เช่ือมโยงตลาด 
 

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ได้หารือร่วมกับนายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตร
และสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรฯ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อติดตามและรับฟังความคืบหน้าการด าเนินงานของ
กระทรวงเกษตรฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในกระทรวงเศรษฐกิจท่ีส าคัญ 

ท้ังนี้ ได้ก าชับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีรัฐบาลวางไว้ โดยเฉพาะการ
เร่งรัดงบประมาณในการโครงการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรโดยเร็ว นอกจากนี้ 
ยังได้เน้นย้ าเป็นพิเศษในเร่ืองการเชื่อมโยงสถาบันการเงิน โดยเฉพาะธ.ก.ส.ในการสนับสนุนสินเชื่อให้กับเกษตรกร 
การสร้างความเข้มแข็งระบบสหกรณ์ การลดปริมาณผลผลิตยางพาราให้สอดคล้องกับความต้องการตลาด การลด
ต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร โดยเฉพาะเรื่องปุ๋ยท่ีเป็นต้นทุนการผลิตท่ีส าคัญ ให้กระทรวงเกษตรฯ พิจารณา
เสนอแผนงานโครงการเรื่องปุ๋ยสั่งตัด และการหารือภาคเอกชนผู้ผลิตปุ๋ยเพื่อปรับลดราคาลง 

ด้าน นายกฤษฎา กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้รายงานสถานการณ์ผลิตสินค้าเกษตรส าคัญๆ ซึ่งโดยส่วน
ใหญ่ไม่มีปัญหาสามารถดูแลแก้ไขได้ ยกเว้นยางพาราท่ียังไม่คืบหน้าเท่าท่ีควร แต่อย่างไรก็ตาม รองนายกฯ ได้เน้น
ย้ าว่าถ้ามีผู้ว่าการยางฯคนใหม่แล้วให้เร่งรีบด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็นการลดปริมาณยางโดย
หยุดกรีดยางในระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งรองนายกฯ ก็เห็นด้วยกับแนวทางนี้ แต่ต้องมีการหารือในรายละเอียดและ
แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงหยุดกรีดให้ชัดเจน รวมถึงการพัฒนาหน่วยธุรกิจยางของการยางแห่ง
ประเทศไทย (กยท.) ให้เห็นชัดเจนเป็นรูปเป็นร่างสามารถซื้อขายยางในเชิงธุรกิจได้จริง 

อีกประเด็นท่ีรองนายกฯ เน้นย้ า คือ การช่วยเหลือเกษตรกรโดยตรงท้ังในส่วนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ท่ี
กระทรวงเกษตรฯ มีกิจกรรมในการอบรมเกษตรกรเพื่อพัฒนาอาชีพแล้ว ก็ให้หารือร่วมกับธ.ก.ส.ในการสนับสนุน
สินเชื่อให้เกษตรกรท่ีผ่านการอบรมแล้ว และมีบุคคลค้ าประกันสามารถกู้เ งินได้ โดยคิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 3 
เพื่อให้เกษตรกรมีเงินทุนในการประกอบอาชีพให้เกิดความยั่งยืน อีกส่วนหนึ่ง คือ การลดปัจจัยการผลิต 
โดยเฉพาะปุ๋ย ซึ่งเป็นต้นทุนส าคัญของเกษตรกร รองนายกฯ ได้สั่งการสองแนวทาง คือ การส่งเสริมให้เกษตรกร
หันมาใช้ปุ๋ยสั่งตัดมากขึ้น โดยผ่านระบบสหกรณ์ ซึ่งคาดว่าจะมีกรอบแนวทางท่ีชัดเจนหลังเทศกาลสงกรานต์ 
รวมถึงในสัปดาห์หน้าจะเชิญผู้ค้าปุ๋ยรายใหญ่หารือขอความร่วมมือลดราคาปุ๋ยด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ 
ฉบับวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2561 

 
นบข.ให้ใจเกินร้อยอุ้มเกษตรกร ไฟเขียวมาตรการช่วยทุกรูปแบบ-ราคาข้าว 

 
นบข.ไฟเขียวมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร-รักษาเสถียรภาพราคาข้าวปี 61/62 เดินตามรอยปีท่ีผ่านมา ท้ัง

มาตรการจ่ายเงินช่วยค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้เกษตรกร โครงการจ าน ายุ้งฉาง พร้อมเข็นมาตรการ
ใหม่ให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ ากับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรน าไปสร้างยุ้งฉาง เพิ่มพื้นท่ีเก็บข้าวไม่ให้ออกสู่ตลาด
พร้อมกนั ย้ าเงินช่วยเหลืออาจใช้ใกล้เคียงปีก่อน 

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ท่ีประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหาร
จัดการข้าว (นบข.) ท่ีมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เห็นชอบกรอบแนวทางการ
ก าหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2561/2562 ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
แนวทางเดียวกับปีท่ีผ่านมา โดยในส่วนของการผลิตนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะด าเนินการภายใต้แผนการ
ผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร เช่น การส่งเสริมระบบนาแปลงใหญ่ ซึ่งจะขยายการด าเนินการเพิ่มขึ้น ส่งเสริม
การผลิตข้าวอินทรีย์ก าหนดพื้นท่ีเป้าหมาย 600,000 ไร่ และส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพชั้นเลิศ รวมถึง
ข้าวพันธ์ุอื่นท่ีเป็นพันธ์ุเฉพาะ เช่น พันธ์ุ กข 43 รวมท้ังการปรับเปลี่ยนการผลิตข้าวในพื้นท่ีลุ่มต่ าด้วย 

ส่วนด้านการตลาด หลังกระทรวงพาณิชย์จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องในวงการข้าว ท้ังภาครัฐ เอกชน เกษตรกร 
นักวิชาการ ต่างเห็นว่ามาตรการของรัฐในปีท่ีผ่านมาได้ผลดี ท าให้ราคาข้าวในปีนี้ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะข้าวหอม
มะลิท่ีราคาสูงมาก จึงต้องการให้คงมาตรการ ท่ีช่วยดึงข้าวออกจากตลาดไว้เหมือนเดิม ท้ังการช่วยเหลือเกษตรกร
ในภาพรวม คือ การช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยว ค่าปรับปรุงคุณภาพข้าว โครงการชะลอการขายข้าวเปลือก โดยน าข้าว
ขึ้นยุ้งไว้ก่อน โครงการให้สินเชื่อกับสถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมข้าว และโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้กับ
ผู้ประกอบการค้าข้าวหรือโรงสี 

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการใหม่ คือ โครงการให้สินเชื่อดอกเบ้ียต่ ากับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร เพื่อไป
สร้างยุ้งฉางเก็บข้าว ไม่ให้ข้าวออกมาสู่ตลาดพร้อมกันในปริมาณมาก พร้อมก าหนดให้เกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการต้องเข้าร่วมโครงการสินเชื่อ เพื่อชะลอการขายข้าวเปลือกต่อไป 

“ท่ีประชุม นบข.เห็นชอบกรอบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาฤดูกาลผลิต 
2561/2562 แต่ยังไม่มีรายละเอียด โดยมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องไปท ารายละเอียด พร้อมงบประมาณ
กลับมาน าเสนอ นบข.อีกครั้งคาดว่าจะใช้งบประมาณใกล้เคียงกับปีท่ีผ่านมา” 

ส่วนความคืบหน้าเรื่องการระบายข้าวในสต๊อกรัฐบาลจากโครงการรับจ าน านั้น ท่ีประชุม นบข.เห็นชอบให้
ระบายข้าวกลุ่มท่ี 1 ซึ่งเป็นข้าวกลุ่มคุณภาพดีส าหรับคนบริโภคท่ีเหลืออยู่จ านวน 44,000 ตัน ก าหนดจะระบาย
ให้หมดภายในเดือน เม.ย.-พ.ค.นี้ ส่วนกลุ่มท่ี 2 ท่ีใช้เป็นอาหารสัตว์ได้ และกลุ่มท่ี 3 ท่ีใช้ในอุตสาหกรรม รวม
ประมาณ 2 ล้านตัน อยู่ระหว่างตรวจสอบ เพื่อความรอบคอบและระบายข้าวออกต่อไป ซึ่งการระบายจะพิจารณา
ด้วยว่าจะระบายช่วงไหน เพื่อไม่ให้กระทบราคาข้าวในประเทศ 

นางนันทวัลย์ กล่าวถึงสถานการณ์ราคาข้าวในปัจจุบันว่า ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิท่ีเกษตรกรขายได้ใน
ขณะนี้อยู่ท่ีตันละ 14,500-15,000 บาท ราคาข้าวเปลือกเจ้า 5% ราคาตันละ 7,500-8,000 บาท ข้าวเปลือก
ปทุมธานี ตันละ 10,500-11,600 บาท ข้าวเปลือกเหนียวตันละ 9,000-10,300 บาท ซึ่งราคามีแนวโน้มดีต่อเนื่อง 
จากความต้องการของตลาดโลกท่ีเพิ่มขึ้น และมีค าสั่งซื้อเข้ามาต่อเนื่อง นอกจากนี้ การขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐกับ
จีนจ านวน 100,000 ตัน ครั้งท่ี 5 ได้ตกลงราคากันแล้ว และจะส่งมอบเดือน เม.ย.นี้ 



“ยังมีเอกชนของไทยชนะประมูลข้าวในต่างประเทศหลายโครงการ ซึ่งจะช่วยให้การส่งออกข้าวปีนี้ดีขึ้น 
ส าหรับการประเมินความต้องการข้าวในปีนี้คาดว่ามีประมาณ 30.525 ล้านตันข้าวเปลือก เพิ่มขึ้น 3.45% จากปีท่ี
ผ่านมา โดยเป็นข้าวเพื่อการส่งออก 14.69 ล้านตัน เพื่อการบริโภค 12 ล้านตัน เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม 2.4 ล้าน
ตัน และใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ 1.39 ล้านตัน ซึ่งหากแยกชนิดของข้าวตามความต้องการของตลาด แบ่งเป็นข้าวหอม
มะลิ 6.419 ล้านตันข้าวเปลือก ข้าวหอมจังหวัด 1.609 ล้านตัน ข้าวขาว 15.232 ล้านตัน โดยในส่วนของข้าวแยก
เป็นข้าวพื้นแข็งท่ีเหมาะกับการน ามารับประทานหรือท าข้าวนึ่งในการส่งออกมีความต้องการ 9.82 ล้านตัน ข้าว
พื้นนิ่ม 1.69 ล้านตัน โดยข้าวพื้นนิ่มจะมีตลาดส่งออก คือ จีน ท่ีมีความต้องการจ านวนมาก ส่วนข้าวนึ่งมีความ
ต้องการ 3.72 ล้านตัน และข้าวเหนียว 7 ล้านตัน ท่ีเหลือเป็นข้าวเฉพาะ คือ ข้าวอินทรีย์ ข้าวพันธุ์ กข 43 และ
ข้าวสี มีความต้องการ 260,000 ตัน” 

 
รายได้เกษตรกรติดลบอีกแล้ว พิษยางพาราราคาตกฉุดจังๆ 

 
นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล รองผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจ

การคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า นับตั้งแต่ไตรมาส 3 ของปีท่ีแล้วจนถึงเดือน 
ก.พ. ท่ีผ่านมา รายได้เกษตรกรขยายตัวติดลบต่อเนื่อง สาเหตุส าคัญ
เป็นผลจากราคายางพาราท่ีลดลง ขณะท่ีราคาสินค้าเกษตรอื่น เช่น 
ข้าว และข้าวโพด ยังสามารถขยายตัวได้ดี อย่างไรก็ดี ในส่วนของราคา

ยางท่ีปรับลดลงนั้น เชื่อว่าจะเริ่มปรับตัวดีขึ้นตามทิศทางราคาน้ ามันในตลาดโลก ซึ่งจะช่วยให้รายได้เกษตรกร
กลับมาฟื้นตัวขึ้น ท้ังนี้ รายได้เกษตรกรท่ีแท้จริงเริ่มขยายตัวติดลบนับตั้งแต่ไตรมาส 3 ของปีท่ีแล้ว โดยติดลบท่ี 
2.2% จากนั้นไตรมาส 4 ขยายตัวติดลบท่ี 7.8% ส่วนเดือน ม.ค.61 ขยายตัวติดลบลดลงมาอยู่ท่ี 3.9% และเดือน 
ก.พ.ขยายตัวติดลบท่ี 7.6% “แม้ราคาสินค้าเกษตรจะปรับลง แต่ในแง่ผลผลิตของสินค้าเกษตรต่างๆพบว่า
ขยายตัวได้ดี โดยเดือน ก.พ.ผลผลิตข้าวขยายตัวได้ 31.5% ราคาก็ขยายตัว 14.8% ส่วนยางพาราผลผลิตขยายตัว 
9.4% แต่ราคาปรับลดลงกว่า 40% ส าหรับสินค้าเกษตรอื่น เช่น ผลไม้ผลผลิตปรับขึ้น 10.6% ขณะท่ีราคาปรับ
ลดลงเล็กน้อยท่ี 1.6%” 

อย่างไรก็ดี หากมองภาพการบริโภคภายในประเทศพบว่า ยังขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง โดยเครื่องชี้เศรษฐกิจ
ด้านการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวได้ดี สะท้อนจากภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงท่ีในเดือน ก.พ.
ขยายตัวต่อเนื่องท่ี 7.2% ส าหรับปริมาณน าเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคเดือน ก.พ.ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี 10 
ติดต่อกัน โดยขยายตัว 8.9% 


