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 “สนค.” ลุ ้นระทึกราคาน้ำมันโลกพุ่งกระฉูด ขอหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องระดมสมองหา

มาตรการรับมือ ก่อนเงินเฟ้อปีนี้ขยับขึ้น เพราะจะเกิดผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ ประชาชน 

และภาคธุรกิจ เสนอ 3 แนวทางเข้ามาบริหารจัดการให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม  

 นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) 

กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานจัดทำดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไป และเงินเฟ้อ เปิดเผย ว่าปีนี้ถ้า

ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกยังปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง หรือเกินกว่าราคาที่ สนค.ใช้เป็นฐานในการ

คำนวณเงินเฟ้อทั่วไปของประเทศ โดยเฉพาะน้ำมันดิบดูไบ ที่คาดราคาเฉลี่ยทั้งปีนี้ไว้ที่ 63-73 

เหรียญสหรัฐฯ/ บาร์เรล ก็เป็นห่วงว่า จะส่งผลต่อเงินเฟ้อทั่วไปของไทย แต่ยังคาดว่า ไม่น่า

ขยายตัวเกินไปกว่า กรอบนโยบายทางการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะบริหาร

จัดการได้ 

 

น้ำมันแพงดันเงินเฟ้อพุ่ง 

 “ถ้าราคาน้ำมันดิบทะลุ 100 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล เป็นระยะเวลานาน หรือยังอยู่ใน

ระดับสูงไปจนถึงส้ินปีนี้ ประกอบกับถ้ามาตรการตรึงราคาพลังงาน ท้ังก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) และ

ก๊าซธรรมชาติเหลว (เอ็นจีวี) หมดลง รวมถึงการสิ้นสุดของมาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมัน 

ดีเซล 3 บาทต่อลิตรที่มีเวลา 3 เดือนจนถึงเดือน พ.ค.นี้ ก็มีโอกาสทำให้เงินเฟ้อปีนี้สูงขึ้นได้อีก 

แต่ไม่น่าจะเกินไปกว่ากรอบนโยบายทางการเงินท่ี ธปท.จะบริหารจัดการได้” 

 ทั้งนี้ ราคาน้ำมันตลาดโลกที่สูงขึ้น เป็นปัจจัยสำคัญทำให้เงินเฟ้อหลายประเทศทั่วโลก

สูงขึ้น เพราะราคาน้ำมันมีผลต่อเงินเฟ้อ ทั้งทางตรง และทางอ้อม โดยผลทางตรงคือจะทำให้

ราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศสูงขึ้นตาม สำหรับไทยสินค้ากลุ่มน้ำมันในตะกร้าเงินเฟ้อ 

(สินค้าและบริการที่ใช้คำนวณเงินเฟ้อ 430 รายการ) มีน้ำหนัก หรือสัดส่วนมากถึง 9.24% ของ

สินค้าและบริการทั้งหมดที่คำนวณเงินเฟ้อ ในเดือน ม.ค.65 ที่เงินเฟ้อสูงขึ้น 3.23% เทียบกับ

เดือน ม.ค.64 เป็นผลจากราคากลุ่มน้ำมันเชื้อเพลิงสูงขึ้น 27.89% และมีส่วนทำให้เงินเฟ้อสูงขึ้น

ถึง 2.08% 

 ส่วนผลทางอ้อม คือ ทำให้ต้นทุนการผลิต หรือราคาวัตถุดิบสินค้าและบริการในตะกร้า

เงินเฟ้อ รวมถึงต้นทุนขนส่งเพิ่มขึ้น เช่น ค่าโดยสารสาธารณะ ค่ากระแสไฟฟ้า และก๊าซหุงต้ม 

(เชื้อเพลิงในบ้าน) ซึ่งมีน้ำหนักรวมกัน 5.77% ส่งผลให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้น 0.18% รวมถึงสินค้าอุปโภค-

บริโภคหลายรายการสูงขึ้นด้วย แต่ผลกระทบทางอ้อมของน้ำมันต่อเงินเฟ้อ มีสัดส่วนน้อยกว่า

ทางตรง 

 

 

 

จับตาเงินเฟ้อพุ่งตามน้ำมัน “สนค.” เสนอ 3 แนวทางคุมราคาช่วยผู้บริโภค 



รัฐเดินหน้าตรึงราคาพลังงาน 

 นอกจากนี้ ผลกระทบของราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ยังทำให้ค่าครองชีพคนไทยสูงขึ้นตาม จาก

การท่ีราคาสินค้าและบริการสูงขึ้น แต่รัฐบาลบริหารจัดการราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศให้อยู่

ในระดับที่เหมาะสม โดยเฉพาะน้ำมันดีเซลที่เป็นต้นทุนการผลิตและขนส่งสินค้าและบริการ

จำนวนมาก ให้ไม่เกินลิตรละ 30 บาท เพื่อลดผลกระทบด้านต่างๆ และลดภาระค่าครองชีพให้กับ

ประชาชน โดยล่าสุดได้ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล 3 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ตั ้งแต่

กลางเดือน ก.พ.ถึงกลางเดือน พ.ค.นี้ ทำให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลในประเทศทุกชนิดลดลง 

และมีผลทำให้เงินเฟ้อในช่วง 3 เดือนนี้ลดลงได้ 0.22% ขณะเดียวกัน ยังช่วยลดต้นทุนของ

ผู้ประกอบการ และชะลอการปรับขึ้นราคาสินค้าและบริการได้ในช่วงเวลาหนึ่งด้วย 

 นายรณรงค์กล่าวอีกว่า เมื่อสิ้นสุดลดภาษีสรรพสามิตแล้ว เงินเฟ้อไทยจะสูงขึ้นหรือไม่ 

ต้องติดตามราคาน้ำมันตลาดโลกอย่างใกล้ชิด แต่คาดว่า หากหมดช่วงเวลาลดภาษี และราคา

น้ำมันตลาดโลกยังอยู ่ในระดับสูง รัฐบาลอาจมีมาตรการอื ่นๆเพิ ่มเติม เพื ่อลดค่าครองชีพ

ประชาชน 

 “ก่อนท่ีเงินเฟ้อจะสูงขึ้นเร็วจนเกินไป หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรพิจารณาใช้มาตรการอย่าง

เหมาะสมในการสกัดเงินเฟ้อ เพื่อไม่ให้ส่งผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจ ประชาชน และภาคธุรกิจ” 

 

เสนอ 3 ทางคุมในระดับเหมาะสม 

 สำหรับแนวทางการบริหารจัดการเงินเฟ้อ ของไทยให้มีประสิทธิภาพ ต้องพิจารณาสาเหตุ

ที่ทำให้เงินเฟ้อสูงขึ้นด้วย โดยเงินเฟ้อไทยสูงขึ้นจากต้นทุนการผลิต และการขนส่งสินค้าที่สงูขึ้น 

เพราะผลจากราคาพลังงานที่สูงขึ้น รวมถึงต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นจากภัยธรรมชาติและการขาด

แคลนแรงงาน 

 ดังนั้น สนค.มีข้อเสนอแนะ คือ 1.เร่งแก้ปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบ โดยส่งเสริมให้ผลิต

เพิ่มขึ้น เช่น รัฐลดภาษี/อำนวยความสะดวกการนำเข้าวัตถุดิบ และปัจจัยการผลิตที่จำเป็น 

พร้อมสนับสนุนค่าจ้างบางส่วนให้กิจการ กำหนดมาตรการสำรองแก้ปัญหาการขาดแคลนสินค้า

ในระยะยาว เช่น วางแผนเพาะปลูก/ผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เป็นต้น 

 2.กำกับดูแลและควบคุมราคาสินค้าไม่ให้เพิ่มขึ้นเป็นวงกว้างและติดต่อกันเป็นเวลานาน ซึ่ง

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ สั่งการให้ดำเนินการอย่าง

ต่อเนื่อง โดยขอความร่วมมือผู้ผลิตให้ตรึงราคาสินค้าและไม่อนุญาตให้ขึ้นราคาขาย ขณะนี้มี

สินค้า 18 กลุ่มท่ีตรึงราคาไว้ได้และห้ามขึ้นราคา ได้แก่ 1.บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 2.อาหารสด 3.อาหาร

กระป๋อง 4.ข้าวสารบรรจุถุง 5.ซอสปรุงรส 6.น้ำมันพืช 7.น้ำอัดลม 8.นมและผลิตภัณฑ์ 9.

เครื่องใช้ไฟฟ้า 10.ผลิตภัณฑ์ซักล้าง 11.ปุ๋ยเคมี 12.ยาฆ่าแมลง 13.อาหารสัตว์ 14.เหล็ก 15.

ปูนซีเมนต์ 16.กระดาษ 17.ยา เวชภัณฑ์ และบริการทางการ แพทย์ และ 18.บริการผ่านห้างค้า

ปลีกค้าส่ง 

 3.เพิ่มความสามารถในการผลิตสินค้าในระยะยาว โดยส่งเสริมให้มีการลงทุนในภาคการ

ผลิต ใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อให้ผลิตได้ในปริมาณมาก และช่วยลดต้นทุน 

 

 



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า 

วันพฤหัสบดีที ่3 มนีาคม พ.ศ.2565 

 

 

 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย(ส .อ.ท . )  ในฐานะประธานการประชุม

คณะกรรมการร ่ วมภาค เอกชน 3 สถาบ ัน (กกร . ) 

ประกอบด ้วยสภาหอการค ้าแห ่งประเทศไทย สภา

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย 

เปิดเผยว่าที่ประชุมกกร.ได้ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจ

ไทย(จีดีพี)ปี2565 มาเป็นขยายตัว 2.5-4.5% จากเดิม 3-4.5% การส่งออกยังคงอยู่ท่ี 3-5% อัตรา

เงินเฟ้อท่ัวไปคาดว่าจะปรับตัวขึ้นในกรอบ 2-3% จากเดิมคาดไว้ท่ี 1.5-2.5% 

 “เศรษฐกิจไทยจะได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนในหลายด้าน 

ท้ังเงินเฟ้อ การส่งออก รวมถึงการท่องเท่ียวโดยเงินเฟ้อมีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นมากตามทิศทางราคา

พลังงาน อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอาจสูงกว่าระดับ 3% ซึ่งจะกดดันต่อการฟื้นตัวของอุปสงค์และกำลัง

ซื้อในประเทศ ขณะที่การส่งออกได้รับผลกระทบทางตรงจากตลาดรัสเซียและยูเครนไม่มาก แต่

อาจจะได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจคู ่ค้าอื ่นที ่ชะลอลง โดยเฉพาะสหภาพยุโรป(อียู) การ

ท่องเท่ียวอาจได้รับผลกระทบจากนักท่องเท่ียวชาวรัสเซียท่ีลดลง” 

 ความตึงเครียดระหว่างรัสเซียและยูเครนรุนแรงและยืดเยื้อกว่าท่ีคาด โดยท้ัง 2 ประเทศมี

แนวโน้มที่จะเผชิญหน้ากันมากขึ้น นอกจากจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจของท้ัง

รัสเซียและยูเครนแล้ว ยังทำให้ทั่วโลกได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติท่ี

สูงขึ้นโดยราคาน้ำมันดิบขยับสู่ระดับ 100 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลเป็นครั้งแรกในรอบ 8 ปี และ

มีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตแพงขึ้นมากเช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อที่สูงเป็น

ประวัติการณ์ ซึ่งกระทบต่อความเชื่อมั่นของทั้งผู้บริโภคและนักลงทุน อาจทำให้การเติบโตของ

เศรษฐกิจโลกในภาพรวมลดลงได้ 

 ทั้งนี้กกร.เสนอให้ภาครัฐจัดตั้งคณะทำงานร่วม (รัฐ-เอกชน) ในการเป็น Focal Point ใน

การติดตามและประเมินสถานการณ์ เพื่อให้เอกชนได้รับข้อมูลจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะ

เป็น การปิดน่านฟ้า การประกาศหยุดของสายเรือ รวมถึงผลกระทบหากเกิดกรณีการคว่ำบาตร

โดยชาติตะวันตกและพันธมิตรด้วย เพื่อวางแผนในการขนส่งสินค้าไทยต่อไป 

 “กกร.ประเมินผลกระทบแค่ระยะส้ัน3 เดือน ซึ่งต้องติดตามอีกครั้งและเห็นว่าภาครัฐควร

เตรียมมาตรการรับมือโดยเฉพาะการดูแลราคาพลังงานและการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มโดยเห็นว่า

ควรจะพิจารณากู้เงินเข้ามาดูแลเศรษฐกิจโดยรวมอย่างน้อย 1 ล้านล้านบาท” นายสุพันธุ์กล่าว 

 ขณะที่การแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนส่งผลให้กิจกรรม

เศรษฐกิจช่วงต้นปีชะลอตัวบ้าง เพราะภาครัฐไม่ได้เพิ่มความเข้มงวดของมาตรการควบคุมโรค ทำ

ให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ยังดำเนินต่อไปได้ตามปกติ 

สงครามฉุดเศรษฐกิจ กกร.หั่นจีดีพีเหลือ 2.5-4.5 % 



 ส่วนกรณีที่จีนมีนโยบาย Zero COVID-19 ทำให้เข้มงวดในการตรวจสอบสินค้าผลไม้จาก

ไทยทำให้เสียเวลาการขนส่งจากเดิม 3-5 วันเป็น 10-15 วันต่อเท่ียวอีกท้ังความไม่แน่นอนในการ

เปิด-ปิดด่าน เพื่อรองรับการส่งออกผลไม้ของไทย ช่วงเดือนมีนาคม-มิถุนายนภาครัฐต้องเร่ง

แก้ไขหากไม่ทันจะทำให้ราคาสินค้าผลไม้ตกต่ำอย่างมาก กกร.ขอเสนอให้เร่งเจรจากับรัฐบาล

กลางจีน ให้เปิดด่านสถานีรถไฟบ่อหาน เพื่อรองรับสินค้าผลไม้ไทยให้ทันในเดือนเมษายนและ

ขยายเวลาเปิดด่านเป็น 24 ชม. เพิ ่มช่องทาง Green lane ในการตรวจสินค้าผลไม้เพิ ่มการ

อนุญาตจำนวนรถบรรทุกให้ผ่านด่านในเส้นทาง R3A ให้มากขึ้น และขอให้กระทรวงพาณิชย์

ติดตามและผลักดันการเปิดด่านกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง 

 นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

กล่าวว่า กกร.กังวลต่อระดับราคาน้ำมันดิบตลาดโลกที่อาจขยับไปสู่ระดับ 120 เหรียญสหรัฐต่อ

บาร์เรลจากความตึงเครียดของสถานการณ์ในยูเครน 

ซึ่งจะทำให้ราคาขายปลีกของไทยอาจขึ้นไปอีก 6 บาทต่อลิตร ซึ่งจะกระทบต่อต้นทุนการผลิต

ส่วนผลกระทบระยะสั้นในช่วงนี้ทำให้ข้าวสาลีวัตถุดิบการผลิตอาหารสัตว์เกิดภาวะขาดแคลน

เพราะยูเครนเป็นผู้ส่งออกหลัก 


