
ข่าวจาก หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ 

ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ.2565 

 

 

 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผย

ถึงแนวโน้มราคาปุ๋ยเคมีว่า จากการตรวจสอบของกรมพบว่า ราคา

ได้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื ่อง โดยราคาปุ ๋ยยูเรีย ซึ ่งใช้ในการ

เพาะปลูกพืชแทบทุกชนิดส่วนใหญ่ รวมถึงปาล์มน้ำมันราคาลดลง

เฉลี่ย 17.8% จากช่วงเดือน พ.ค.65 โดยปุ๋ยสูตร 21-0-0 ที่ใช้กับปาล์มน้ำมันลดลง 8.2% และ

สูตร 15-15-15 ท่ีใช้กับทุกสินค้าลดลง 6.2% 

 “กรมจะติดตามสถานการณ์ราคาปุ๋ยอย่างใกล้ชิด หากต้นทุนปุ๋ยเคมีนำเข้าลดลงตาม

ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับลดลง ก็จะขอให้ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ปรับลดราคาลงมาตาม เพื่อ

ช่วยดูแลและลดภาระให้กับเกษตรกร” 

 สำหรับกรณีที่มีข่าวลานเทและโรงสกัดน้ำมันปาล์มใช้ข้ออ้างในช่วงเทศกาลสารทเดือน 

10 เมื่อช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา ปฏิเสธการรับซื้อปาล์มน้ำมัน ทำให้ราคาปรับลดลงจนเกษตรกร

เดือดร้อนนั้น นายวัฒนศักย์ กล่าวว่า กรมได้เข้าไปตรวจสอบแล้ว พบว่าลานเทและโรงงานสกัด

ยังรับซื้อปกติยังกลั่นน้ำมันปาล์มปกติ ส่วนการหยุดของโรงงานเป็นเพียงในช่วงวันที่ 24 และ 

25 ก.ย. เป็นช่วงจัดงานเทศกาลงานวันสารทเดือน 10 ประจำปีของภาคใต้ ทำให้ทุกปีโรงงาน

สกัดและลานเทส่วนใหญ่หยุดรับซื้อ ให้พนักงานไปร่วมทำบุญ 

 “อย่างไรก็ตาม ได้กำชับไปยังลานเท และสมาคมโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มแล้ว ให้ช่วย

กำชับและดูแลสมาชิก ซึ่งนายกสมาคมโรงสกัดยืนยันว่า การรับซื้อยังเป็นปกติ เกษตรกร

ชาวสวนปาล์มไม่ต้องกังวล นอกจากนี้ ยังได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดในแหล่งปลูกปาล์ม 

ขอให้สั่งการให้เจ้าหน้าที่จังหวัดตรวจสอบสถานการณ์การรับซื้อปิดป้ายแสดงราคารับซื้อ และ

เข้มงวดกับผู้ท่ีกระทำผิด และเอาเปรียบเกษตรกร รวมท้ังตรวจสอบการรับซื้อ ตรวจสอบตาชั่ง

อย่างใกล้ชิดด้วย” 

 

 

 เป็นไปตามคาด กนง.ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายจาก 0.25% 

จาก 0.75% เป็น 1.00% ต่อปี เมื ่อวันที ่ 28 ก.ย. 65 นายปิติ 

ดิษยทัต เลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน หรือ กนง. 

กล่าวว่า คณะกรรมการฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ย

นโยบาย 0.25% ต่อปี จาก 0.75% เป็น 1.00% ต่อปี โดยให้มีผลทันที 

 ท้ังนี้ เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง ตามแรงส่งของภาคท่องเท่ียวและการบริโภค

ภาคเอกชนเป็นสำคัญ ด้านอัตราเงินเฟ้อทั่วไปยังอยู่ในระดับสูงจากการส่งผ่านต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

ในช่วงที ่ผ่านมาแม้แรงกดดันด้านอุปทานจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์มีแนวโน้มคลี ่คลาย ใน

ภาพรวมแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อใกล้เคียงกับที่ได้ประเมินไว้ก่อนหน้า คณะกรรมการฯ 

พาณิชย์จ่อไล่บี้ผู้ค้าปุ๋ยหลังต้นทุนลด 

กนง.ขึ้นดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.25% จาก 0.75% เป็น 1.00% ต่อปี 



เห็นว่าการทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายยังเป็นแนวทางการดำเนินนโยบายที่เหมาะสม 

จึงเห็นควรให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปี ในการประชุมครั้งนี้ 

 ทั้งนี้ เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวได้ต่อเนื่องที่ 3.3% และ 3.8% ในปี 2565 และ 

2566 ตามลำดับ ตามแรงส่งของภาคท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชนเป็นสำคัญ โดยภาค

การท่องเที่ยวฟื้นตัวได้ดีกว่าคาดจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง อีกทั้งการ

ฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังมีความทั่วถึงมากขึ้น ทั้งในมิติของสาขาธุรกิจโดยเฉพาะภาคบริการและ

ในมิติของรายได้ที่เริ่มกระจายตัวดีขึ้น ขณะที่เศรษฐกิจโลกที่ชะลอลงกว่าคาดส่งผลต่อภาคการ

ส่งออก แต่ไม่ได้กระทบแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในภาพรวม 

 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2565 และ 2566 คาดว่าจะอยู่ท่ี 6.3% และ 2.6% ตามลำดับ โดย

มีแนวโน้มปรับลดลงตามราคาน้ำมันโลกและปัญหาห่วงโซ่อุปทานท่ีทยอยคล่ีคลาย ขณะท่ีอัตรา

เงินเฟ้อพื้นฐานในปี 2565 และ 2566 คาดว่าจะอยู่ท่ี 2.6% และ 2.4% ตามลำดับ โดยโน้มสูงขึ้น

จากการส่งผ่านต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเป็นสำคัญ ด้านค่าจ้างแรงงานปรับเพิ่มขึ้นในบางภาคธุรกิจและ

บางพื้นท่ีท่ีขาดแคลนแรงงาน แต่ยังไม่เห็นสัญญาณการปรับเพิ่มขึ้นในวงกว้าง 

 นอกจากนี้ แรงกดดันเงินเฟ้อด้านอุปสงค์ยังมีจำกัดเนื่องจากเศรษฐกิจไทยยังอยู่ระหว่าง

การฟื้นตัว สำหรับอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ระยะปานกลางยังยึดเหนี่ยวอยู่ในกรอบเป้าหมาย 

คณะกรรมการฯ จะติดตามความเสี่ยงเงินเฟ้ออย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการส่งผ่านต้นทุนที่อาจ

เพิ่มขึ้นหากผู้ประกอบการเผชิญกับแรงกดดันด้านต้นทุนหลายด้านพร้อมกันระบบการเงิน

โดยรวมมีเสถียรภาพ โดยธนาคารพาณิชย์มีระดับเงินกองทุนและเงินสำรองที ่เข้มแข็ ง 

ความสามารถในการชำระหนี้ของภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนปรับดีขึ ้นตามการฟื้นตัวของ

เศรษฐกิจ แต่ยังมีผู้ประกอบการ SMEs ในบางสาขาธุรกิจที่ฟื้นตัวช้าและครัวเรือนรายได้นอ้ย

บางกลุ่มท่ียังอ่อนไหวต่อค่าครองชีพ 

 คณะกรรมการฯ เห็นว่าควรดำเนินมาตรการปรับโครงสร้างหนี้อย่างต่อเนื่อง รวมท้ังเห็น

ความสำคัญของการมีมาตรการเฉพาะจุดและแนวทางแก้ปัญหาหนี้อย่างยั่งยืนสำหรับกลุ่ม

เปราะบาง ภาวะการเงินโดยรวมยังผ่อนคลาย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลทยอยปรับ

สูงขึ้น ในขณะที่ต้นทุนการกู้ยืมของภาคเอกชน โดยรวมยังเอื้อต่อการระดมทุน ด้านอัตรา

แลกเปลี ่ยนเงินบาทเทียบดอลลาร์สหรัฐ ปรับอ่อนค่าเร็วและต่อเนื ่องตามการแข็งค่าของ

ดอลลาร์สหรัฐ สอดคล้องกับสกุลเงินในภูมิภาค คณะกรรมการฯ จะติดตามพัฒนาการในตลาด

การเงินและตลาดอัตราแลกเปล่ียนอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในช่วงท่ีค่าเงินบาทมีความผันผวนสูง 

ภายใต้กรอบการดำเนินนโยบายการเงินที่มีเป้าหมายเพื่อรักษาเสถียรภาพราคา ควบคู่กับดูแล

เศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั ่งยืนและเต็มศักยภาพ และรักษาเสถียรภาพระบบการเงิน คณะ

กรรมการฯ ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยยังมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง แต่มีความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ

เพิ่มขึ้น จึงเห็นควรให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างค่อยเป็นค่อยไปเข้าสู่ระดับท่ีเหมาะสม

กับการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพในระยะยาว และในกรณีที่แนวโน้มเศรษฐกิจ

และเงินเฟ้อในระยะข้างหน้าเปลี่ยนไปจากที่ประเมินไว้ คณะกรรมการฯ พร้อมที่จะปรับขนาด

และเงื่อนเวลาของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายให้เหมาะสมต่อไป 

 



ข่าวจาก หนังสือพิมพ์ แนวหน้า 

ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ.2565 

 

 

 นายปิติ ดิษยทัต เลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) แถลงผลการประชุม

กนง.ครั้งที่ 5/2565 ในวันที่ 28 กันยายน 2565 ว่าคณะกรรมการฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขึ้น

อัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปีจาก 0.75% เป็น 1.00% ต่อปี โดยให้มีผลทันที เนื่องจาก

เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง ตามแรงส่งของภาคท่องเท่ียวและการบริโภคภาคเอกชน

เป็นสำคัญ ด้านอัตราเงินเฟ้อทั่วไปยังอยู่ในระดับสูงจากการส่งผ่านต้นทุนท่ีเพิ่มขึ้นในช่วงท่ีผ่าน

มาแม้แรงกดดันด้านอุปทานจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์มีแนวโน้มคลี่คลาย ในภาพรวมแนวโน้ม

เศรษฐกิจและเงินเฟ้อใกล้เคียงกับที่ได้ประเมินไว้ก่อนหน้า คณะกรรมการฯ เห็นว่าการทยอย

ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายยังเป็นแนวทางการดำเนินนโยบายท่ีเหมาะสม จึงเห็นควรให้ปรับ

ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปี 

 เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวได้ต่อเนื่องที่ 3.3% และ 3.8% ในปี 2565 และ 2566 

ตามลำดับ ตามแรงส่งของภาคท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชนเป็นสำคัญ โดยภาคการ

ท่องเท่ียวฟื้นตัวได้ดีกว่าคาดจากจำนวนนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง อีกท้ังการฟื้นตัว

ของเศรษฐกิจยังมีความทั่วถึงมากขึ้น ทั้งในมิติของสาขาธุรกิจโดยเฉพาะภาคบริการและในมิติ

ของรายได้ที่เริ ่มกระจายตัวดีขึ ้น ขณะที่เศรษฐกิจโลกที่ชะลอลงกว่าคาดส่งผลต่อภาคการ

ส่งออก แต่ไม่ได้กระทบแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในภาพรวม 

 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2565 และ 2566 คาดว่าจะอยู่ท่ี 6.3% และ 2.6% ตามลำดับ โดย

มีแนวโน้มปรับลดลงตามราคาน้ำมันโลกและปัญหาห่วงโซ่อุปทานท่ีทยอยคล่ีคลาย ขณะท่ีอัตรา

เงินเฟ้อพื้นฐานในปี 2565 และ 2566 คาดว่าจะอยู่ที่ 2.6% และ 2.4 ตามลำดับ โดยโน้มสงูขึ้น

จากการส่งผ่านต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเป็นสำคัญ ด้านค่าจ้างแรงงานปรับเพิ่มขึ้นในบางภาคธุรกิจและ

บางพื้นที่ที่ขาดแคลนแรงงาน แต่ยังไม่เห็นสัญญาณการปรับเพิ่มขึ้นในวงกว้าง นอกจากนี้แรง

กดดันเงินเฟ้อด้านอุปสงค์ยังมีจำกัดเนื่องจากเศรษฐกิจไทยยังอยู่ระหว่างการฟื้นตัว สำหรับ

อัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ระยะปานกลางยังยึดเหนี่ยวอยู่ในกรอบเป้าหมาย คณะกรรมการฯ จะ

ติดตามความเสี ่ยงเงินเฟ้ออย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการส่งผ่านต้นทุนที ่อาจเพิ ่มขึ ้นหาก

ผู้ประกอบการเผชิญกับแรงกดดันด้านต้นทุนหลายด้านพร้อมกัน 

 ระบบการเงินโดยรวมมีเสถียรภาพ ธนาคารพาณิชย์มีระดับเงินกองทุนและเงินสำรองท่ี

เข้มแข็ง ความสามารถในการชำระหนี้ของภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนปรับดีขึ้นตามการฟื้นตัว

ของเศรษฐกิจ แต่ยังมีผู้ประกอบการ SMEs ในบางสาขาธุรกิจที่ฟื้นตัวช้าและครัวเรือนรายได้

น้อยบางกลุ่มที่ยังอ่อนไหวต่อค่าครองชีพ คณะกรรมการฯ เห็นว่าควรดำเนินมาตรการปรับ

โครงสร้างหนี้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการมีมาตรการเฉพาะจุดและแนวทางแก้ปัญหาหนี้อย่าง

ยั่งยืนสำหรับกลุ่มเปราะบาง 

 ภาวะการเงินโดยรวมยังผ่อนคลายอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลทยอยปรับสูงขึ้น 

ขณะที่ต้นทุนการกู้ยืมของภาคเอกชนโดยรวมยังเอื้อต่อการระดมทุนด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิน

กนง.ขึ้นดอกเบี้ย 0.25% มติเอกฉันท์เพ่ิมเป็น 1% มีผลทันท ี



บาทเทียบดอลลาร์สหรัฐ ปรับอ่อนค่าเร็วและต่อเนื ่องตามการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ 

สอดคล้องกับสกุลเงินในภูมิภาค อย่างไรก็ตามจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะ

ช่วงท่ีค่าเงินบาทมีความผันผวนสูง 

 ภายใต้กรอบการดำเนินนโยบายการเงินที่มีเป้าหมายเพื่อรักษาเสถียรภาพราคา ควบคู่

กับดูแลเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและเต็มศักยภาพ และรักษาเสถียรภาพระบบการเงิน 

คณะกรรมการฯ ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยยังมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง แต่มีความเสี่ยงจากเงิน

เฟ้อเพิ่มขึ้นจึงเห็นควรให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี ้ยนโยบายอย่างค่อยเป็นค่อยไปเข้าสู่ระดับท่ี

เหมาะสมกับการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ หากเศรษฐกิจและเงินเฟ้อเปลี่ยนไป

จากที่ประเมินไว้ คณะกรรมการฯ พร้อมที่จะปรับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายให้เหมาะสม

ต่อไป 

 

 

 

 


